
 

 

სულთმოფენობიდან მეოთხე კვირისადმი მიძღვნილი სიტყვა პატარელი 
ეპისკოპოსის, წმ. მოწამე მეთოდეს ხსენების დღე (ხსენების დღე 20 
ივნისი) 
 
                                    21 ივნისი 2020წ 
 
     20 ივნისს მართლმადიდებლური ეკლესია აღნიშნავს წმ. მეთოდეს პატარელი ეპისკოპოსის ხსენების 
დღეს, ლიკიამი - რომელიც აგრეთვე ცნობილია, როგორც მირა - ლუკიის განმანათლებელი ნიკოლოზის 
დაბადების ადგილი. ღირსი მეთოდე ცნობიკი იყო ჯერ კიდევ წმ. ნიკოლოზამდე, რომაელი იმპერატორების 
მიერ ბოლო უდიდეს ქრისტიანთა დევნამდე. წმ. მეთოდემ უფლისაგან მიიღო უიშვიათესი სუკიერი და 
ინტელექტუალური ნიჭი; ის ღრმად იყო გათვითცნობიერებული ფილოსოფიაში და თეოლოგიაში: სწორედ ამ 
ღირსების წყალობით იცავდა ის მართლმადიდებლურ სწავლებას, აძლევდა ძალას ქრისტიანებს. ამისათვის 
მის ბავშვობაში იქნა ჩადებული სულიერი საფუძველი, როდესაც ის გულწრფელად მონაწილეობდა ეკლესიის 
საღმრთო მსახურებაში. ამ ცოცხალმა რწმენამ მის მჭერმეტყველებასთან ერთად გახადა წმ. მეთოდე ერთ - 
ერთ ძირითად საღვთისმეტყველო და საეკლესიო ფიგურად ადრეული ქრისტიანული ეკლესიისა. 
     როდესაც წმ. მეთოდემ პატარელ ეპისკოპოსად იქნა არჩეული, მან მეშურნეობით იტვირთა ეზრუნა იმ 
სულებზე, რომელიც მას უმაღლესმა ეპისკოპოსმა - ჩვენმა უფალმა იესო ქრისტემ ანდო: თავისი 
შთამაგონებელი ქადაგებებითა და მაგალითით თავისი წმინდა ცხოვრებისა, მან თავი მთლიანად მიუძღვნა 
მრევლის სულიერ აღზრდას. მისი მსახურება არ ისაზღვრებოდა მხოლოდ თავისი ეპარქიითა და რეგიონებით: 
ის იქ მიემგზავრებოდა, სადაც ქრისტიანულ რწმენას სჭირდებოდა ცილისმწამებლებისა და 
ერეტიკოსებისგან დაცვა. 
     წმ. მეთოდეს მისია დაეცვა მართლმადიდებლობა, პამფილიის მხარესაც მიაღწია. მისი სამოციქულო 
ქადაგების ამბავმა რომის მთავრობამდეც მიაღწია, რომლებიც მე-3-ე საუკუნის ბოლოში ჯერ კიდევ 
სდევნიდნენ ქრისტიანებს. მათთვის პატარელი ეპისკოპოსი მტერი იყო და ამიტომ ბრძანება გასცეს 
ეწამებინათ იგი. მისი მოწამებრივი სიკვდილის დეტალები და ისტორია უცნობია, მაგრამ ნამდვილადაა 
ცნობილი რომ მან ბოლომდე შეინარჩუნა რწმენა და თავმოკვეთილი იქნა. როდესაც პატარელმა წმ. მეთოდემ 
თავისი სული უფალს მიაბარა, მისმა სამოსელმა, მოწამებრივი სისხლით გაჟღენთილმა , ზეციური 
სიკაშკაშის ფერი მიიღო. ეს მოხდა დაახლოვებით ჩვ. წ. აღ-ით 310 წელს. 
     წმ. მეთოდეს მრავალმრიცხოვანი სასარგებლო სწავლებებიდან ჩვენ შეგვიძლია ორი ავირჩიოთ, 
რომლებიც დღესაც აქტუალური არიან ჩვენთვის. პირველ რიგში, ქალწულებრივი სიწმინდე და ფასეულობა, 
რომელსაც ჩვენ დროში ადვილად უარყოფენ. ერთ - ერთ შემორჩენილ ნაშრომში სახელწოდებით ,,ათი 
ქალწულის მეჯლისი ანუ ქალწულების შესახებ" წმ. მეთოდე განიხილავს ამ საკითხს, იყენებს პლატონის 
მხატვრული დიალოგის ჟანრს. ამ მხატვრული ხერხის დახმარებით, ათი ქალწულის ბაგეებით, თითოეული, 
რომელიც რიგის მიხედვით ლაპარაკობს, წმ. მეთოდე ქადაგებს ქალწულებრივი ზეციურ სათნოებას ( 
,,პარფენოს" ბერძნულად). ეს უდიდესი ნიჭია, რომელმაც მორწმუნე შეიძლება მიიყვანოს სიწმინდემდე, 
უხრწნელობამდე, და ,,თავდაპირველ ქალწულებრივ" მოწადინებამდე, რომელიც თავად იესო ქრისტეა. 
     წმ. მეთოდე ასევე აღნიშნავს, რომ სიწმინდე - ეს არამარტო სექსუალური თავშეკავებაა, სიწმინდე - 
ეს ყოველგვარი ბოროტებისაგან განდგომაა. სასაცილოა - სიწმინდის სახელით უარი ვთქვათ ფიზიკურ 
სექსუალობახე, თუ არ დავიცავთ პირის, თვალის, ყურების, ხელების ან სისუფთავეს, ან თუ უფლებას 
მივცემთ ქედმაღლობასა და მრისხანებას იბატონონ ჩვენს სულში. 
     წმ. მეთოდე პატარელი უაღრესად აფასებდა ქალწულობას, მაგრამ იმასაც აღნიშნავდა რომ წმ. 
ქორწინებაც შეიძლება იყოს სრულყოფილების მისაღწევი საშუალება. ის ქალწულობას თაფლს ადარებდა და 
ამბობდა, რომ, თუმცა თაფლი უფრო ტკბილია ვიდრე სხვა პროდუქტები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ 
ისინი მწარეები არიან. ქრისტიანულ წყვილებს შორის სიწმინდე განაპირობებს მათ ურთიერთ სიყვარულს, 
ერთობას და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ოჯახობრივ კავშირს. 
     სხვა საკითხი, რომელზეც ფიქრობდნენ არა მარტო ღვთიმეტყველები, არამედ ფილოსოფოსებიც 
(პლატონიდან მოყოლებული დღემდე), ეს - ბოროტების წარმომავლობაა. ბოროტება - მსოფლიოში ყველაზე 
დიდი ტანჯვის წყაროა. წმ.მეთოდე გვახსენებს, რომ ყოვლისშემძლე უფალს არ შეუქმნია ბოროტება. 
ყველაფერი რაც შექმნა ღმერთმა კარგი იყო, როგორცაა დაწერილი აღთქმაში: ,,и ииииии иии иии, иии ии 
ииииии, и иии, ииииии ииииии" (დაბ. 1:31). ბოროტება ქვეყანაზე ლუციფერის დასჯით მოვიდა, რომელიც 
თავიდან ღმერთის მიერ, როგორც კეთილი ანგელოზი იყო შექმნილი, როგორც ყველა დანარჩენი. სამწუხაროდ 



 

 

ის განუდგა ღმერთს, თან წაიყვანა თავისი წოდების ყველა ანგელოზი. ეს იქამდე მივიდა, რომ ისინი 
ბოროტი სულები გახდნენ, წინ აღუდგნენ ღმერთსა და ყველა მის მიერ შექმნილს. შურით ავსილი სატანა, 
რომელსაც ადამის და ევასი შურდა, შევიდა ედემში და აცდუნა ისინი, რათა მათ ღმერთი უერყოთ. მათ ეს 
გააკეთეს და ამით ღმერთს არ დაემორჩილნენ! მათი ქცევიდან გამომდინარე ბოროტება გავრცელდა არა 
მარტო კაცობრიობაზე, არამედ მთელს მსოფლიოშიც. წმ. პავლე მოციქული წერს ბოროტების ნაყოფზე, 
რომელიც ადამისა და ევას დაცემის შედეგად მოვიდა: ,,უწყით, რამე თუ ყოველი დაბადებული თანა - 
კუნესის და თანა - ელმის მოაქამდე" (რომ. 8:22). 
     ჩემო ძმებო და დებო, მოდით ვიფიქროთ იმ მადლზე, რომელიც წარმოადგენს ჩვენთვის სიწმინდეს - 
როგორც ფიზიკურს, ისე სულიერს. ჩვენ სერიოზული პასუხისმგებლობა გვაკისრია უფლის წინაშე იმაზე, თუ 
როგორ გამოვიყენებთ იმ ნიჭს, რომელსაც უფალი გვაძლევს, რადგან ჩვენ მან შეგვქმნა თავისუფლები, და 
ჩვენ გვაქვს არჩევანი გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ პასუხისმგებლები 
ვართ ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა. როცა ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას მივიღოთ უფალი 
მთელი გულით და ვირჩევთ სიკეთეს, ჩვენ დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ ვიხარებთ როგორც 
დედამიწაზე ასევე ზეციურ სასუფეველში. 
     დაე, უფალმა წმინდა მოწამე მეთოდეს მეოხეობით ყოველთვის მიგვიყვანოს ჩვენს გადაწყვეტილებებსა 
და ქმედებებში იქამდე, რათა შევძლოთ სწორი არჩევნის მიღება. 
                           ამინ. 


