SERMON ON SAINT FOTINI THE SAMARITAN 17/5/2020
აღდგომიდან მე-5-ე კვირა, ფოტინე სამარიტელ
ისხსენების დღისადმი მიძღვნილ
ი ქადაგება
17 მაისი 2020წ.
ამ კვირა დღეს სახარების კითხვისას ჩვენ ვიხსენებთწმ. ფოტინეს, სამარიტელ
ს, რომელ
საც
იესო ქრისტე იაკობის ჭასთან შეხვდა. წმ. ფოტინე (რაც ბერძნულ
ი თარგმანით ,,განათლ
ებულ
ს,
სინათლ
ით გაბრწყინებულ
ს" ნიშნავს), წარმოშობით სამარიტელ
ი იყო და იმ ხალ
ხს
განეკუთნებოდა, რომელ
საც იუდეველ
ები ერეტიკოსებად მიიჩნევდნენ, გაურბოდნენ და არანაირ
საქმეს არ იჭერდნენ მათთან. წმ. ფოტინეს ცხოვრება - ეს მაგალ
ითია იმისა, თუ როგორი სუფთა
შეიძლ
ება იყოს ადამიანის შინაგანი ბუნება და იმ წარმოდგენაზე უფრო მაღალ
ი, რომელ
იც
საზოგადოებაშია შექმნილ
ი ამ ადამიანზე. იესოს შეხვედრამდე სამარიტელდედაკაცს მრავალ
ი
კაცი ჰყავდა, მაგრამ არცერთი არ იყო მისი ქმარი, ეს მისი მეზობლ
ებისთვისაც იყო ცნობილ
ი. ეს
ქალ
ი უღირსადდა ცოდვებითსავსე ცხოვრებითცხოვრობდა, მაგრამ ამის და მიუხედავადმის სულ
ს
რაიმე სხვა, მაღალ
ი და ნათელ
ი სურდა. ის რასაც იგი ეძებდა ხსნა იყო. მას სურდა ეპოვა
მხსნელ
ი, მესია და როდესაც საბოლ
ოოდ იგი შეხვდა მას, მისი ცხოვრება სრულ
იად შეიცვალ
ა. ის
გახდა ფოტინე და ამ წმინდანის ხსენებას ყოველ
თვის მიაგებს ეკლ
ესია პატივს.
ნათელ
ი სხივითაღვსილ
ნი, მესიასთან შეხვედრის შემდეგ, რომელ
იც მის სულ
ს ანათებდა, იგი
საჩქაროდ ქალ
აქ სიხარში გაემართა სხვა ადამიანებთან, რათა გაეზიარებინა მათთვის თუ რა
გადახდა თავს. მან მიმართა მოქალ
აქებს ასე, რათა ინტერესი გაეღვიძებინა მათში: ,,მოვედით
და იხილ
ეთ კაცი, რომელ
მან მითხრა მე ყოველ
ნი, რაცა ვქმენ. ნუ უკუე იგი არც ქრისტე?" (ინ.
4:29). ფოტინე ცდილობდა დაერწმუნებინა ისინი ენახათ და მოესმინათ მსოფლიოს სინათლის,
ქრისტესთვის. ის რაც შემდეგ მოხდა, საკვირველ
ია! სამარიტელ
ი ქალ
აქის მოსახლ
ეობა იესოს
შეხვდა და რაც მოვისმინეთ დღეს სახარებაში, ამ ქალ
ის წყალ
ობით, რომელ
მაც განაცხადა, რომ
,,ყოველივე მითხრა მე, რაოდენი ვქმენ" (ინ. 4:39), ბევრმა ირწმუნა ქრისტესი. შემდეგ სთხოვეს
მას, რომ დარჩენილ
იყო მათთან, რათა უკეთ გაეცნოთ იგი. ორი დღე უფალ
ი დარჩა მათთან და
ასწავლ
იდა მათ, რის შემდეგაც ,,და უფროსსა სიმრავლ
ესა ჰრწმენა სიტყუათა მისთა" (ინ. 4:41).
მნიშვნელ
ოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ უფალ
მა არ უარყო ეს დედაკაცი, რომელ
იც ცოდვით
ცხოვრობდა, არამედპირველ
ადთვითონ გამოელ
აპარაკა იაკობის ჭასთან. მიუხედავადიმისა, რომ
იესომ ყველ
აფერი იცოდა ამ ქალ
ის შესახებ, სწორედ მას განუცხადა პირველ
ს, რომ იგი მესია
იყო, იყო ის ვისაც მთელ
ი მსოფლ
იო ელ
ოდა. მასთან ურთიერთობა - მაგალ
ითია ნუგეშის, რომელ
საც
უფალ
ი თითოეულ ადამიანს აძლ
ევს, მიუხედავად ჩადენილ
ი ცოდვისა ამ საზოგადოებაში ცუდი
რეპუტაციის ქონებისა. არ უნდა შეგვეპაროს ეჭვი! ჩვენ უნდა გადავდგათ პირველ
ებმა ნაბიჯი
ქრისტესკენ, რადგან იგი გველ
ოდება ყველ
ას, რათა წყურვილ
ი მოგვიკლ
ას და ,,ცხოველ
ი წყალ
ი"
შემოგვთავაზოს, რომელ
იც თვითოეულ
ისთვის გახდება ,,წყარო წყლ
ის, რომელ
ი ვიდოდის ცხოვრებად
საუკუნოდ" (ინ. 4:14). ეს იქნება წყარო არა მარტო ერთი ადამიანისთვის, არამედ ყველ
ასთვის,
გარშემომყოფთათვის, ახლ
ობელ
თა და შორეულ
თათვის.
სწორედ ასე მოხდა სამარიტელდედაკაცთან, რომელ
იც იესოსთან შეხვედრის შემდეგ წავიდა
ქალ
აქში და თავისი ნაამბობით შთააგონა ხალ
ხს მისულ
იყვნენ ქრისტესთან, ცხოვრების
წყაროსთან. მისმა რწმენამ და სიტყვებმა ნაყოფი გამოიღეს მის საკუთარ სახლ
ში, როდესაც
ხუთმა დამ და ორმა ვაჟმა ირწმუნეს და შეიყვარეს ქრისტე: ამაღლ
ების დღეს წმ. მოციქულ
ების
მიერ მონათლ
ულ
ებმა, მათგადაწყვიტეს თავიანთი ცხოვრება ქრისტეს სახარების ქადაგებისთვის
მიეძღვნათ. წმ. ფოტინეს დებს ერქვათ: ანატოლ
ია (ეკლ
ესიურად ანასტასია) (,,აღმოსავლ
ეთი"),
ფოტო (,,სინათლ
ე"), ფოტიდა (,,სინათლ
ე"), პარასკევა (,,დღესასწაულ
ი") და კირიაკია (,,უფლ
ის
დღე, ან კვირა"); სწორედ მისმა ვაჟებმა - იოსებმა და ვიქტორიმ დაიწყეს პალ
ესტინაში
თავიანთი მსვლ
ელ
ობა, მხურვალ
ედ ქადაგებდნენ ქრისტეს ხსნის გზას. საიდანც გზა გააგრძელ
ეს
ფინიკიაში, სირიაში, ეგვიპტეში დაქალ
აკიდიაში, სადაც ბევრი ადამიანი მოაქციეს
ქრისტიანად. საბოლ
ოოდ რომში იმპერატორ ნერონის ბრძანებით მათ დაითმინეს აურაცხელ
ი
ტანჯვა რწმენისთვის და მოწამებრივი გვირგვინი დაიდგეს. თავისი ქადაგებრივი გმირობის
გამო წმ. ფოტინე მოიხსენიება ეკლ
ესიაში როგორც ,,მოციქულ
თა ნასწორი".

საოცარია, იფიქრო იმ არაჩვეულ
ებრივ მოვლ
ენებზე, რომელ
იც ხდებოდა ამ უბრალ
ო ხალ
ხის
ცხოვრებაში. უბრალ
ო წარმოშობის ქალ
მა და მისმა მთალ
მა ოჯახმა: ხუთმა დამ და ორმა შვილ
მა დატოვეს თავიანთი სახლ
ი, რათა ხუთ ქვეყანაში სახარება ექადაგათ! სიძნელ
ეების
გამკლ
ავებით, მოსალ
ოდნელ
ი წამებისა და სიკვდილ
ის შიშის არ ქონით, ისინი წინ მიიწევდნენ.
სიცოცხლ
ის დასასრულ
ს, მიუხედავადსაშინელ
ი წამებისა, მათსაკუთარი სისხლ
ითმოაწერეს ხელ
ი
ქრისტესადმი რწმენას. ასე გავრცელ
და მთელ
ს ქვეყანაში ქრისტეს ეკლ
ესია, და ჩვენ,
დღევანდელ
ი მართლ
მადიდებელ
ი ქრისტიანები, ჩვენი რწმენის გამო დავალ
ებულ
ები ვართმათგან,
ვინც უფლ
ის სიტყვა ცოცხლ
ად აქცია, ,,წარვედით ყოველ
სა სოფელ
სა და უქადაგეთ სახარება ესე
ყოველ
სა დაბადებულ
სა" (მარკ. 16:15).
ჩემო საყვარელ
ო ძმებო და დებო, ჩვენ აღფრთოვანებულ
ები ვართ წმინდა ფოტინეთი და მისი
ოჯახით, იმით თუ რა გააკეთეს და გადაიტანეს მათ. მაგრამ ეს საკმარისი არაა. ,,პატივს
რომელ
საც მივაგებთწმინდანს, - ამბობს წმ.იოანე ოქროპირი," - ნიშნავს მივბაძოთწმინდანს."
როგორ და რამდენადშეგვიძლ
ია ჩვენ მივბაძოთწმ.ფოტინეს?
რას ნიშნავს მივბაძოთ? ეს ნიშნავს ძალ
იან ვისწრაფოთ იმისკენ, რათა ხსნის სიხარულ
ი
ვიპოვოთ, რომელ
იც ფოტინემ მოიპოვა, ქრისტესთან მიახლ
ოებისას. ეს ნიშნავს - ეს სიხარულ
ი
სხვებსაც გავუნაწილ
ოთ: ჯერ ჩვენ ოჯახებს, შემდეგ კი ნაცნობ და უცნობ ადამიანებს. ეს
ნიშნავს - სადაც არ უნდა ვიყოთ, მორჩილ
ებითვატაროთცხოვრების სიხარულ
ი, არ ჩავთვალ
ოთთავი
ყოვლ
ის მცოდნედდა მასწავლ
ებლ
ად.
და როდესაც დრო მოვა, ჩვენი ნათელ
ი მაგალ
ითი შესაძლ
ებლ
ობას მოგვცემს დავეხმაროთსხვა
ადამიანებს რათა ისინი ეკლ
ესიაში და ქრისტესთან მივიყვანოთ. როგორც მოციქულ
ი პავლ
ე წერდა
თავისი მოსწავლ
ე წმ. ტიმოთეს: ,,რამეთუ ამას რა ჰყოფდეს, თავიცა შენი აცხოვნო და
მორჩილ
ნიცა შენნი" (1 თიმ. 4:16).

ამინ.

