სულ
თმოფენობიდან მეოთხე კვირისადმი მიძღვნილ
ი სიტყვა პატარელ
ი
ეპისკოპოსის, წმ. მოწამე მეთოდეს ხსენების დღე (ხსენების დღე 20
ივნისი)

21 ივნისი 2020წ
20 ივნისს მართლ
მადიდებლ
ური ეკლ
ესია აღნიშნავს წმ. მეთოდეს პატარელ
ი ეპისკოპოსის ხსენების
დღეს, ლ
იკიამი - რომელ
იც აგრეთვე ცნობილ
ია, როგორც მირა - ლ
უკიის განმანათლ
ებელ
ი ნიკოლ
ოზის
დაბადების ადგილ
ი. ღირსი მეთოდე ცნობიკი იყო ჯერ კიდევ წმ. ნიკოლ
ოზამდე, რომაელ
ი იმპერატორების
მიერ ბოლ
ო უდიდეს ქრისტიანთა დევნამდე. წმ. მეთოდემ უფლ
ისაგან მიიღო უიშვიათესი სუკიერი და
ინტელ
ექტუალ
ური ნიჭი; ის ღრმად იყო გათვითცნობიერებულ
ი ფილ
ოსოფიაში და თეოლ
ოგიაში: სწორედ ამ
ღირსების წყალ
ობით იცავდა ის მართლ
მადიდებლ
ურ სწავლ
ებას, აძლ
ევდა ძალ
ას ქრისტიანებს. ამისათვის
მის ბავშვობაში იქნა ჩადებულ
ი სულ
იერი საფუძველ
ი, როდესაც ის გულ
წრფელ
ად მონაწილ
ეობდა ეკლ
ესიის
საღმრთო მსახურებაში. ამ ცოცხალ
მა რწმენამ მის მჭერმეტყველ
ებასთან ერთადგახადა წმ. მეთოდე ერთერთძირითადსაღვთისმეტყველ
ოდა საეკლ
ესიო ფიგურადადრეულ
ი ქრისტიანულ
ი ეკლ
ესიისა.
როდესაც წმ. მეთოდემ პატარელეპისკოპოსად იქნა არჩეულ
ი, მან მეშურნეობით იტვირთა ეზრუნა იმ
სულ
ებზე, რომელ
იც მას უმაღლ
ესმა ეპისკოპოსმა - ჩვენმა უფალ
მა იესო ქრისტემ ანდო: თავისი
შთამაგონებელ
ი ქადაგებებითა და მაგალ
ითითთავისი წმინდა ცხოვრებისა, მან თავი მთლ
იანადმიუძღვნა
მრევლ
ის სულ
იერ აღზრდას. მისი მსახურება არ ისაზღვრებოდა მხოლ
ოდთავისი ეპარქიითა და რეგიონებით:
ის იქ მიემგზავრებოდა, სადაც ქრისტიანულ რწმენას სჭირდებოდა ცილ
ისმწამებლ
ებისა და
ერეტიკოსებისგან დაცვა.
წმ. მეთოდეს მისია დაეცვა მართლ
მადიდებლ
ობა, პამფილ
იის მხარესაც მიაღწია. მისი სამოციქულ
ო
ქადაგების ამბავმა რომის მთავრობამდეც მიაღწია, რომლ
ებიც მე-3-ე საუკუნის ბოლ
ოში ჯერ კიდევ
სდევნიდნენ ქრისტიანებს. მათთვის პატარელ
ი ეპისკოპოსი მტერი იყო და ამიტომ ბრძანება გასცეს
ეწამებინათ იგი. მისი მოწამებრივი სიკვდილ
ის დეტალ
ები და ისტორია უცნობია, მაგრამ ნამდვილ
ადაა
ცნობილ
ი რომ მან ბოლ
ომდე შეინარჩუნა რწმენა და თავმოკვეთილ
ი იქნა. როდესაც პატარელ
მა წმ. მეთოდემ
თავისი სულ
ი უფალ
ს მიაბარა, მისმა სამოსელ
მა, მოწამებრივი სისხლ
ით გაჟღენთილ
მა , ზეციური
სიკაშკაშის ფერი მიიღო. ეს მოხდა დაახლ
ოვებითჩვ. წ. აღ-ით310 წელ
ს.
წმ. მეთოდეს მრავალ
მრიცხოვანი სასარგებლ
ო სწავლ
ებებიდან ჩვენ შეგვიძლ
ია ორი ავირჩიოთ,
რომლ
ებიც დღესაც აქტუალ
ური არიან ჩვენთვის. პირველრიგში, ქალ
წულ
ებრივი სიწმინდე და ფასეულ
ობა,
რომელ
საც ჩვენ დროში ადვილ
ად უარყოფენ. ერთ - ერთ შემორჩენილ ნაშრომში სახელ
წოდებით ,,ათი
ქალ
წულ
ის მეჯლ
ისი ანუ ქალ
წულ
ების შესახებ" წმ. მეთოდე განიხილ
ავს ამ საკითხს, იყენებს პლ
ატონის
მხატვრულ
ი დიალ
ოგის ჟანრს. ამ მხატვრულ
ი ხერხის დახმარებით, ათი ქალ
წულ
ის ბაგეებით, თითოეულ
ი,
რომელ
იც რიგის მიხედვით ლ
აპარაკობს, წმ. მეთოდე ქადაგებს ქალ
წულ
ებრივი ზეციურ სათნოებას (
,,პარფენოს" ბერძნულ
ად). ეს უდიდესი ნიჭია, რომელ
მაც მორწმუნე შეიძლ
ება მიიყვანოს სიწმინდემდე,
უხრწნელ
ობამდე, და ,,თავდაპირველქალ
წულ
ებრივ" მოწადინებამდე, რომელ
იც თავადიესო ქრისტეა.
წმ. მეთოდე ასევე აღნიშნავს, რომ სიწმინდე - ეს არამარტო სექსუალ
ური თავშეკავებაა, სიწმინდე ეს ყოველ
გვარი ბოროტებისაგან განდგომაა. სასაცილ
ოა - სიწმინდის სახელ
ით უარი ვთქვათ ფიზიკურ
სექსუალ
ობახე, თუ არ დავიცავთ პირის, თვალ
ის, ყურების, ხელ
ების ან სისუფთავეს, ან თუ უფლ
ებას
მივცემთქედმაღლ
ობასა და მრისხანებას იბატონონ ჩვენს სულ
ში.
წმ. მეთოდე პატარელ
ი უაღრესად აფასებდა ქალ
წულ
ობას, მაგრამ იმასაც აღნიშნავდა რომ წმ.
ქორწინებაც შეიძლ
ება იყოს სრულ
ყოფილ
ების მისაღწევი საშუალ
ება. ის ქალ
წულ
ობას თაფლ
ს ადარებდა და
ამბობდა, რომ, თუმცა თაფლ
ი უფრო ტკბილ
ია ვიდრე სხვა პროდუქტები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ
ისინი მწარეები არიან. ქრისტიანულწყვილ
ებს შორის სიწმინდე განაპირობებს მათურთიერთსიყვარულ
ს,
ერთობას და მთელ
ი ცხოვრების განმავლ
ობაში ოჯახობრივ კავშირს.
სხვა საკითხი, რომელ
ზეც ფიქრობდნენ არა მარტო ღვთიმეტყველ
ები, არამედ ფილ
ოსოფოსებიც
(პლ
ატონიდან მოყოლ
ებულ
ი დღემდე), ეს - ბოროტების წარმომავლ
ობაა. ბოროტება - მსოფლ
იოში ყველ
აზე
დიდი ტანჯვის წყაროა. წმ.მეთოდე გვახსენებს, რომ ყოვლ
ისშემძლ
ე უფალ
ს არ შეუქმნია ბოროტება.
ყველ
აფერი რაც შექმნა ღმერთმა კარგი იყო, როგორცაა დაწერილ
ი აღთქმაში: ,,и ииииии иии иии, иии ии
ииииии, и иии, ииииии ииииии" (დაბ. 1:31). ბოროტება ქვეყანაზე ლ
უციფერის დასჯითმოვიდა, რომელ
იც
თავიდან ღმერთის მიერ, როგორც კეთილ
ი ანგელ
ოზი იყო შექმნილ
ი, როგორც ყველ
ა დანარჩენი. სამწუხაროდ

ის განუდგა ღმერთს, თან წაიყვანა თავისი წოდების ყველ
ა ანგელ
ოზი. ეს იქამდე მივიდა, რომ ისინი
ბოროტი სულ
ები გახდნენ, წინ აღუდგნენ ღმერთსა და ყველ
ა მის მიერ შექმნილ
ს. შურითავსილ
ი სატანა,
რომელ
საც ადამის და ევასი შურდა, შევიდა ედემში და აცდუნა ისინი, რათა მათღმერთი უერყოთ. მათეს
გააკეთეს და ამით ღმერთს არ დაემორჩილ
ნენ! მათი ქცევიდან გამომდინარე ბოროტება გავრცელ
და არა
მარტო კაცობრიობაზე, არამედ მთელ
ს მსოფლ
იოშიც. წმ. პავლ
ე მოციქულ
ი წერს ბოროტების ნაყოფზე,
რომელ
იც ადამისა და ევას დაცემის შედეგად მოვიდა: ,,უწყით, რამე თუ ყოველ
ი დაბადებულ
ი თანა კუნესის და თანა - ელ
მის მოაქამდე" (რომ. 8:22).
ჩემო ძმებო და დებო, მოდით ვიფიქროთ იმ მადლ
ზე, რომელ
იც წარმოადგენს ჩვენთვის სიწმინდეს როგორც ფიზიკურს, ისე სულ
იერს. ჩვენ სერიოზულ
ი პასუხისმგებლ
ობა გვაკისრია უფლ
ის წინაშე იმაზე, თუ
როგორ გამოვიყენებთიმ ნიჭს, რომელ
საც უფალ
ი გვაძლ
ევს, რადგან ჩვენ მან შეგვქმნა თავისუფლ
ები, და
ჩვენ გვაქვს არჩევანი გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ პასუხისმგებლ
ები
ვართ ჩვენ მიერ მიღებულ
ი გადაწყვეტილ
ებებისა. როცა ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილ
ებას მივიღოთ უფალ
ი
მთელ
ი გულ
ით და ვირჩევთ სიკეთეს, ჩვენ დარწმუნებულ
ები უნდა ვიყოთ, რომ ვიხარებთ როგორც
დედამიწაზე ასევე ზეციურსასუფეველ
ში.
დაე, უფალ
მა წმინდა მოწამე მეთოდეს მეოხეობითყოველ
თვის მიგვიყვანოს ჩვენს გადაწყვეტილ
ებებსა
და ქმედებებში იქამდე, რათა შევძლ
ოთსწორი არჩევნის მიღება.
ამინ.

