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omis Semdeg 
  
 2008 wlis 7-8 oqtombers werovanSi gamarTuli Cveni administraciis 
samRvdelo pirTa Sexvedraze SesaZlebloba momeca gavcnobodi 
`saqarTvelos karitasis” saqmianobas, romelic kaTolike eklesiis 
saqvelmoqmedo organizaciaa. es organizacia waradgina `saqarTvelos 
karitasis” direqtorma mama vitold SulCinskim da, amave dros, Seexo 
devnilebis problemas omis dawyebidan dRemde. `sabas” wina nomrebSi Cven 
SevecadeT zogierTi am iniciativis aRwera, magram aRwerili sruliad 
umniSvnelo aRmoCnda imasTan SedarebiT, rac 10 agvistos kviradRidan 
moyolebuli, anu am iniciativis dawyebidan, keTdeba. igive iTqmis 

religiuri ordenebzec (kamilieლეbi da sxvebi), samrevlos moxaliseTa 
jgufebze, quTaisis INER-is centrze (saojaxo samwyso centri), wmida 
ejidios sakrebuloze. kaTolike eklesiam saqarTveloSi da wmida 
saydris sadespanom kidev erTxel gamoxates Tavisi siyvaruli am qveynis 
mimarT erTaderTi mizniT _ msaxureba gauwion upovrebs, qvriv-oblebs, 
umweoebs, daucvelebs da, amasTanave, axsovdeT uflis sityvebi: ucxo 
viyavi... mSioda, SiSveli viyavi... sneuli... da momakiTxeT... (Sdr. mT. 25); 
magram kidev ramdeni kaTolike organizacia, sxva qveynebis `karitasi” 
(italia, poloneTi...), ubralo morwmuneebi, ojaxebi, religiuri 
sakrebuloebi Cadgnen am moZraobis rigebSi da konkretulad uwevdnen 
daxmarebas am gausaZlis pirobebs, rac omma Seqmna... da kidev erTxel 
gaica mTeli es daxmareba sruliad ganurCevlad, ise rom, saxec ki ar 
unaxavT, Tu vin iRebda: qarTveli Tu rusi, kaTolike Tu 
marTlmadidebeli; aqve aRsaniSnavia romis papis orjeradi CarTva 
konfliqtis mSvidobiani gadaWris mizniT; ucnauric ki iyo, rom 
`frangebis” (rogorc xSirad uwodeben saqarTveloSi kaTolikeebs, 
zogjer ironiuladac) prezidentma evrokavSiris saxeliT saerTaSoriso 
mobilizaciaSi konfliqtis orive mxares Soris Suamavlis roli ikisra.  
 SabaTs, 4 oqtombers, axali mRvdlis, miSa surmavas xeldasxmidan 
ukan dabrunebulebma gors CavuareT da italiis wiTeli jvris wevrebs 
SevxvdiT, romlebic konfliqtis dawyebidan dReSi 5000-mde cxel ulufas  
arigeben tendapolisSi _ karvebis qalaqSi, mTeli didsulovnebiT da 
msaxurebiT. es iyo lamazi Sexvedra, ara imitom, rom Cems Tanamemamuleebs 



Sevxvdi, pirvel  rigSi, imiT, rom es iyo cocxali mowmoba, romelic am 
adamianTa gaRimebul da mSvid saxeebze aRiqmeboda... 

aqve momiyvnen baTumis `pap ioane XXIII-is asociaciis” 
warmomadgenelTa vizitze oseTsa da afxazeTSi da Tu rogori 
madlierebi darCnen cxinvalis marTlmadidebli episkoposis 
stumarTmoyvareobiT da rogor moinusxnen im kaTolike mRvdliT, 
romelic soxumis gaWirvebul xalxs Soris Raribulad cxovrobs... 

es mxolod mciredi gaelvebaa siqveleTa im uamrav magaliTTan 
erTad, rasac upovarTa msaxurebaSi asrulebs sxvadasxva samTavrobo da 
arasamTavrobo organizaciebi, religiuri Tu arareligiurebi, romlebic 
did madlierebas da pativiscemas imsaxureben amisaTvis.  
 erTic aris, daexmareba ki yovelive es imas, rom dasavleTze 
ifiqron ukve ara rogorc `satanis miwaze”, aramed im miwaze, sadac 
adamianebs konkretulad ainteresebT kavkasiaSi xalxTa mdgomareoba? aq 
zogierT internet-saitze jerac saubroben dasavleTis ukidures 
gulcivobaze, magram swored dasavleTis wyalobiT ar Cavarda 
saqarTvelo ufro uares pirobebSi. moawesrigebs ki mTeli es saqmianoba 
qarTuli marTlmadidebeli eklesiis kavSirebs kaTolike eklesiasTan, 
gansakuTrebiT am qveyanaSi, sadac yvelafers akeTeben, rom  bnelSi 
datovon kaTolikuri eklesiis saqmianoba?  am saqmianobis fonze miiRebs 
ki ufro met yuradRebas kaTolike eklesia xelisuflebis mxridan, dRes 
rom yovelnairad cdilobs mis ignorirebas?  
 dasavleTSi mavanma saqarTvelos oms `ucnauri omi” uwoda; ar 
gamikvirdeba Tu vinme “omis Semdeg ucnaurobazec” dawerda, ramdenadac 
CemTvis gaugebaria, Tu ratom sWirdeba  devnilebisaTvis gankuTvnil 
humanitaruli daxmarebiT savse konteineris ganbaJebas  (imis miuxedavad, 
rom dRes ufro daCqarebul praqtikaze saubroben) dReebi? 
 gamarjvebaze saubari cota uadgiloc kia, rodesac Sens gverdiT 
arian adamianebi, romlebic sakuTar saxlSi ver brundebian, ar ician, ra 
eliT momavalSi... marTalia, devnilebisTvis drois uswrafesad Sendeba 
saxlebi, da, albaT, asec unda iyos, radganac zamTari gviaxlovdeba, dro 
ki gadis... magram am saxlebis gverdiT uamravi manqana Caiqrolebs, 
romelTac xSirad gabeduli axalgazrdebi  marTaven, mzad rom arian 
yoveli eklesiis danaxvaze pirjvari gamoisaxon... da TiTqos es 
yvelaferi maT ar exebodeT... 
 erTi SexedviT ar igrZnoba is gadaudebeli saWiroeba, rom, pirvel 
rigSi, Tavad am qveynis moqalaqeTa Soris damyardes kavSirebi, ara 
mxolod sadRegrZeloebiT  da litoni sityvebiT, farisevlurad rom 
asxamen xotbas qarTvelobas, enas, samSoblos, religias da Rvinos 
burusSi rom aorTqldebian, aramed gulwrfelobiT, samarTlianobiT, 
patiosnebiT, aseve sxva qveynis, dasavleTis Tu aRmosavleTis, nebismieri 
moqalaqis mimarT pativiscemiT da madlierebiT.    
 ra gezs irCevs qveyana, ra gzas daadgeba namdvili mSvidobisaTvis, 
ra WeSmaritebas gaacxadebs, cxovrebis ra models SesTavazebs xalxs, 
rogor pativiscemas gamoiCens yvela religiisa da eklesiis misamarTiT, 
_ es yvelaferi jer kidev ucnobia, vidre arian `sazeimod  moqeife~ 
adamianebi, rogorc lukas igavSi iqceva mdidari (16), xolo sacodavi 
lazare kvdeba da itanjeba, ara Soreul qveyanaSi da ara rusis jaris 
mizeziT, aramed maTi gulcivobiT, romlebic verasodes ZRebian imiT, rac 
sakuTari Tanamemuleebis da Tanamorwmuneebis Zarcva-glejiT daagroves; 
raze metyvelebs restornebis, binebis... da eklesiebis gacxarebuli 



mSenebloba? visTvis aSeneben? cxadia ara maTTvis, vinc mxolod pensiiT 
an am dReebis humanitaruli daxmarebiT unda icxovros.  
 dRes bevrs saubroben teritoriul, erovnul, religiur 
integraciaze, magram ra SeiZleba iTqvas im xalxze, ase uwyvet nakadad 
rom emigrireben qveynidan, yvelasTvis didi riskis fasad, damrCenis Tu 
wamsvlelis: ramdeni ojaxi daingra swored samuSaos Zebnis gamo am 
dausrulebeli gasvlebiT?  
 es aris `omi”, romelic ufro met msxverpls, ufro met upovars 
imkis, vidre rva agvistos omi da es aris omi Zviri cxovrebis, samuSao 
adgilis Zebnis, yoveldRiuri wnexidan TviTgadarCenis,  ucxoeTs 
Sefarebuli da ara sakuTar ojaxSi myofi meuRlis, im axalgazrdis, 
romelic fiqrobs, rom iolad naSovni fuliT icxovrebs, eulad 
mitovebuli moxucis, religiis, romelic ukve fanatizmad, ritualizmad 
Tu erovnul identurobad qceula.  
 raoden sevdismomgvreli da umwifaria Teoria dapirispirebaze, 
axal blokebze, xelaxal SeiaraRebebze, rac mesame msoflio omis 
saSiSroebas qmnis! tolstois sityvebs gavixseneb `omi da mSvidobidan”, 
rodesac ambobs, rom aRar SeiZleba fiqri `omobanas TamaSze~, axla dgas 
Jami, raTa yvelani mTeli ZaliT SevudgeT mSvidobis, samarTlianobisa da 
Semwynareblobis movaleobis aRsrulebas.   

mama gabriele bragantini  
  
wmida pavles weli 

mama pier diumuleni 
 

                    პავლეს მეორე მოგზაურობა 
 

      სული წმიდით შთაგონებულნი 
გზა ტარსუსიდან დერბემდე მთებშია შეჭრილი და კილიკიის კარიბჭის 

გავლით ლუსტრასკენ მიემართება. იქ პავლე `იუდეველი მორწმუნე დედაკაცისა 
და ბერძენი მამის” ვაჟიშვილს, ტიმოთეს, ხვდება, რომელიც მისიონერულ ჯგუფს 
უერთდება. ტიმოთე ერთგულთა შორის ყველაზე ერთგული გახდება, ხოლო 
პავლე მამობას გაუწევს მას. როგორც ლუკა მახარებელი გვაუწყებს, 
მოგზაურობაში  ჭეშმარიტად სული წმიდა უძღვებათ წინ: 

`გაიარეს მათ ფრიგია და გალატელთა ქვეყანა, და სული წმიდისაგან 
აკრძალული ჰქონდათ სიტყვის ქადაგება აზიაში. მივიდნენ მისიამდე და 
აპირებდნენ ბითვინიაში გამგზავრებას, მაგრამ იესოს სულმა არ გაუშვა ისინი” 
(საქმე. 16, 6-7). 

უცნაური მოგზაურობაა...  გავიხსენოთ რას მოგვითხრობს წერილში 
გალატელთა მიმართ თავად პავლე: `ეს იცით, რომ ხორცის უძლურებით 

გახარეთ თქვენ პირველად. თქვენ კი არ შეიძულეთ და არც უგულებელყავით 

ჩემი განსაცდელი ხორციელად, არამედ მიმიღეთ, როგორც ღვთის ანგელოზი, 
როგორც ქრისტე იესო” (გალ. 4, 13-14). 

კეთილგანწყობითა და სტუმართმოყვარეობით გალატელებმა პავლეს გული 
ადვილად მოინადირეს, მოციქული კი შვილებად მოიხსენიებს მათ (შდრ. გალ. 4, 

19). გალატელების წარმომავლობა გალიას უკავშირდება. ისინი - კელტების 
შთამომავალნი - არც ბერძნები, არც ბარბაროსები არიან. მათი ცივილიზაცია 
ჭეშმარიტ სულიერ ცოდნაზეა დაფუძნებული და ხელს უწყობს ქრისტიანული 
უწყების მიღებას. 



გალატიის დატოვების შემდეგ სულიწმიდით შთაგონებული პავლე ტროაში 
ჩადის. 
  `ღამით პავლეს ჩვენება ჰქონდა: წარუდგა ვიღაც მაკედონელი კაცი, 
ევედრებოდა და ამბობდა: `მოდი მაკედონიაში და დაგვეხმარე” (საქმე. 16, 9). 

პავლე უმალვე იღებს გადაწყვეტილებას და საბერძნეთისკენ მიემართება. 
როგორც ჩანს, სწორედ ამ დროს მცირე ჯგუფს ლუკა შემოუერთდა. თხრობა 
მოულოდნელად მრავლობითი რიცხვის პირველ პირში გადადის: `... მაშინვე 
ვცადეთ მაკედონიაში გამგზავრება. ვფიქრობდით, რომ ღმერთმა მოგვიწოდა, 
გვეხარებინა მათთვის” (საქმე. 16, 10). 
   მისიონერები ლათინურ ქალაქ ფილიპეში ჩადიან. შაბათ დღეს, მდინარის 
პირას, ტირიფების ჩრდილში, მომაჯადოვებელი ბუნების წიაღში პავლე და მისი 
მეგობრები ლოცვისთვის შეკრებილ დედაკაცებს ესაუბრებიან. მათ შორის ვინმე 
ლიდია იმყოფება, რომელსაც `უფალმა გაუხსნა გული პავლეს ნალაპარაკევის 
მოსასმენად” (საქმე. 16, 14).  

მიუხედავად იმისა, რომ ლიდია წარმოშობით მცირე აზიის ქალაქ 
თიატირადან არის, ევროპის ტერიტორიაზე იგი პირველი ქალია, რომელიც 
პავლემ ქრისტიანობას აზიარა. შემთხვევითი როდია, რომ ქსოვილებით მოვაჭრე 
კილიკიელმა პავლემ, `ძოწეულით მოვაჭრე” მოაქცია (საქმე. 16, 14). თავისი 
მოგზაურობების დროს პავლე თავშესაფარს ყოველთვის ფეიქართა 
`კორპორაციებში” პოულობს. `ამქვეყნიური” კავშირები და ადამიანური 
ურთიერთობები ეხმარება მას იქადაგოს ცათა სასუფეველი. პავლეს თავის 
მეგობრებთან ერთად ლიდია სახლში იწვევს და მის ოჯახში ქრისტიანული 
საკრებულოს ბირთვი ყალიბდება. საკრებულო სწრაფად ვითარდება და 
ფართოვდება. მათ პირველად ქალები - ევოდია და სვინტიქე - უერთდებიან, 
შემდგომში კი კლემენტოსი (სავარაუდოდ რომის მომავალი ეპისკოპოსი, პეტრეს 
მესამე მემკვიდრე) და ეპაფროდიტოსი, რომელიც შემდგომ ეკლესიის ერთ-ერთი 
`წარგზავნილი” გახდება. 

თითქოსდა ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ ერთ დღეს `... მხევალი, რომელსაც 
პითონის სული ჰქონდა და თავისი მისნობით დიდძალ მოგებას აძლევდა თავის 
ბატონებს” (საქმე. 16, 16), პავლესა და მის მეგობრებს აედევნა, `ყვიროდა და 
ამბობდა: ეს კაცები უზენაესი ღვთის მონები არიან, რომლებიც გაუწყებენ 
თქვენი ხსნის გზებსო” (საქმე. 16, 17). პავლე თავს იკავებდა, ხოლო სამი დღის 
შემდეგ იესოს სახელით განდევნა მისგან ბოროტი სული. მაგრამ მხევლის 
ბატონებს შემოსავლის წყარო შეუწყდათ, რის გამოც პავლე და სილა 
პროზელიტიზმში დაადანაშაულეს და მათი შეპყრობის ბრძანება გასცეს: 
იუდეველები არ არიან უფლებამოსილნი რომაელების რელიგიას შეეხონ. პავლე 
და სილა გაშოლტეს, ქვები დაუშინეს, ხოლო ზედამხედველმა `შეყარა ისინი 
შიდა საპყრობილეში და ფეხებზე ხუნდები დაადო” (საქმე. 16, 24).  

მისიონერთა გულებში კი მშვიდობა სუფევს, ისინი ღმერთს უგალობენ. 
პატიმრები გულისყურით უსმენენ ამ გალობას. შუაღამისას, უეცრად, ქალაქი 
საშინელმა მიწისძვრამ შესძრა. საპყრობილეს კარები იღება და პატიმრებს 
ბორკილები `სცვივათ”. შეშინებული ზედამხედველი თავის მოკვლას აპირებს, 
მაგრამ პავლე ანუგეშებს მას: არავინ გაქცეულა, ყველა პატიმარი ადგილზეა, 
ლოცულობენ და პავლეს ემორჩილებიან. ათრთოლებული ზედამხედველი 
პავლესა და სილას ეკითხება: `ბატონებო, რა ვქნა, რომ გადავრჩე?” (საქმე. 16, 30). 
ეს ღამე კატეხიზაციით, ნათლობითა და საზეიმო ვახშმით მთავრდება. 



გამთენიისას მთავრები თავიანთ მსახურებს აგზავნიან პავლეს 
გასათავისუფლებლად. მაშინ პავლე საიდუმლო `იარაღს” ამხელს: თურმე 
შეპყრობილია რომის მოქალაქე, მას საჯაროდ შეურაცხყოფა მიაყენეს და ახლა 
ფარულად, ბოდიშის მოუხდელად, გაშვება გადაწყვიტეს? პავლე უარს ამბობს, 
დროა  კანონის დარღვევისთვის მთავრებმა იგემონ შიში. `და მოვიდნენ, 
მოუბოდიშეს და სთხოვეს ქალაქს გასცლოდნენ” (საქმე. 16, 39). 

ხსნის გზა გრძელდება და ამჟამად თესალონიკეზე გადის. პავლეს ამ 
ქალაქში ნათესავი ჰყავს - ვინმე იასონი. მოციქული სინაგოგაში ქადაგებს, 
ამტკიცებს, `რომ ქრისტე უნდა დატანჯულიყო და მკვდრეთით აღმდგარიყო, და 
რომ ეს ქრისტე იესოა, რომელსაც მე გახარებთ თქვენ” (საქმე. 17, 3). მაგრამ 
სწორედ მაშინ, როცა ახალი ეკლესია იბადება, შურით სავსე იუდეველები 
ქალაქის მთავრებთან ჩივიან: `მსოფლიოს ამრევებმა აქაც მოაღწიეს... ეურჩებიან 
კეისრის ბრძანებებს და სხვას ამბობენ მეფედ, იესოს” (საქმე. 17, 6-7). იასონი 
სათავდებოს იხდის, ხოლო პავლესა და სილას დაუყოვნებლივ ბერეაში უშვებენ, 
სადაც მათ მასპინძლობს პავლეს ნათესავი, სახელად სოსიპატროსი (იხ. რომ. 
16,21). ბერეაში `მთელი გულმოდგინებით მიიღეს სიტყვა” (საქმე. 17, 11). შეიტყვეს 
რა პავლეს ქადაგების შესახებ, თესალონიკელი მტრები `იქაც მივიდნენ” (საქმე. 
17, 13). პავლე ათენისკენ მიემართება, ხოლო სილა და ტიმოთე ბერეაში რჩებიან, 
რათა ახალჩამოყალიბებულ საკრებულოზე იზრუნონ. 
 
    საბერძნეთი, ათენიდან კორინთომდე 

 
ათენი... პავლე არაფერს გვიამბობს ცხოვრების ამ პერიოდის შესახებ. 

მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ათენში პავლეს მისიამ აშკარა 
მარცხი განიცადა. მაგრამ წარუმატებლობამ თავისი ნაყოფი გამოიღო - ეკლესიამ 
უდიდესი გამოცდილება შეიძინა. ათენი - ხელოვნების, ლიტერატურისა და 
ფილოსოფიის ქალაქი, ხმელთაშუა ზღვისპირეთის კულტურის კერაა. პავლე 
დატყვევებულია ყოველივე იმით, რაც მან იხილა... იგი ქუჩებში დადის, 
ეკამათება ეპიკურელ და სტოელ ფილოსოფოსებს. ზოგი მას ფუჭ `მოლაყბედ” 

თვლის, ზოგი კი უცხო ღმერთების მქადაგებლად `...რაკი იესოს და აღდგომას 
ახარებდა მათ” (საქმე. 17, 18). პავლე მიჰყავთ არეოპაგში, იგი სიტყვით გამოდის 
შეკრებილთა წინაშე. `ყველა ათენელს და იქ მცხოვრებ უცხოელს ისე არაფერი 
ეხალისებოდათ, როგორც რაიმე ახლის ლაპარაკი ან მოსმენა” (საქმე. 17, 21). 

პავლეს ქადაგება ბრწყინვალეა და სავსებით შეესატყვისება ბერძნული 
რიტორიკის წესებს: `ვინაიდან მასში ვცოცხლობთ, ვიძვრით და ვარსებობთ... ჩვენ 
მისი მოდგმა ვართო... მაგრამ ღმერთმა დაუშვა უმეცრების დროება და ახლა 
აუწყებს ადამიანებს, ყველას ყველგან, რომ მოინანიონ. ვინაიდან მან დაადგინა დღე, 
როდესაც მსოფლიოს განიკითხავს სამართლით წინასწარ არჩეული კაცის ხელით, 
ყველას მისცა რწმენა, როცა იგი მკვდრეთით აღადგინა” (საქმე. 17, 28-31). 

აღდგომის იდეა უცხოა ბერძენთა ცნობიერებისათვის. პავლეს დასცინიან: 
`ხოლო მკვდართა აღდგომაზე რომ მოისმინეს, ერთნი დასცინოდნენ, სხვები კი 
ამბობდნენ: ამის თაობაზე კვლავაც მოგისმენთო” (საქმე. 17, 32). მხოლოდ რამდენიმე 
ადამიანი მიემხრო პავლეს, მათ შორის დიონისიოს არეოპაგელი და ქალი, სახელად 
დამარისი. სასტიკი მარცხი პავლესთვის ჭეშმარიტების წვდომის საფუძველი ხდება: 
`რადგან სწერია: `ბრძენთა სიბრძნეს მოვსპობ და გონიერთა გონიერებას არად 
ჩავაგდებ.”  სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? სად არის ამ საუკუნის 



მოკამათე? განა სისულელედ არ აქცია ღმერთმა სიბრძნე ამ სოფლისა? ვინაიდან, რაკი 
ღვთაებრივ სიბრძნეში ვერ იცნო ღმერთი სოფელმა თავისი სიბრძნით, ღვთისთვის 
სათნო იყო მორწმუნეთა ხსნა ქადაგების უგუნურებით. რადგან იუდეველნი 
მოითხოვენ სასწაულებს და ბერძნები სიბრძნეს ეძებენ, ხოლო ჩვენ ვქადაგებთ 
ჯვარცმულ ქრისტეს: იუდეველთათვის საცდურს და ბერძენთათვის - უგუნურებას, 
ხოლო მოწოდებულთათვის - იუდეველებისთვისაც და ბერძნებისთვისაც - 
ვქადაგებთ ქრისტეს - ღვთის ძალას და ღვთის სიბრძნეს. რადგან უგნურება ღვთისა 
ადამიანებზე უბრძენესია და უძლურება ღვთისა - ადამიანებზე უძლიერესი” (1 კორ. 
1, 19-25). 

ათენის შემდეგ პავლე კორინთოში ჩადის. განცდილმა ძალზე ღრმა კვალი 
დატოვა მის გონებასა და გულში. ეპისტოლეს პირველივე სიტყვები მოწმობს ამაზე: 
`და მეც მოვედი თქვენთან, ძმებო, მოვედი ღვთის მოწმობის საუწყებლად, არა 
ამაღლებული სიტყვით ან სიბრძნით, რადგან გადავწყვიტე არაფერი მცოდნოდა 
თქვენს შორის, გარდა იესო ქრისტესი, და ისიც ჯვარცმულისა. და ვიყავი თქვენთან 
უძლურებაში, შიშში და დიდ ძრწოლაში. და ჩემი სიტყვა და ქადაგება ჩემი სიბრძნის 
დამარწმუნებელი სიტყვებით კი არ იყო, არამედ სულისა და ძალის გამოცხადებით. 
რათა თქვენი რწმენა იყოს არა კაცთა სიბრძნით, არამედ ღვთის ძალით” (1კორ. 2, 1-5). 
უფალი პავლეს კორინთოში ელის (და არა ათენში). უფალი უშვებს 
წარუმატებლობასა და მარცხს, რათა სათნოებისა და მორჩილების მარცვალი 
დათესოს ჩვენში და მის მიერ განწმედილი გულები, მისი და მხოლოდ მისი 
ნათელით აღივსონ და გაბრწყინდნენ.  

ბალკანეთის ნახევარკუნძულს პელოპონესთან ექვსკილომეტრიანი სიგანის 
ზოლი აკავშირებს. სწორედ აქ მდებარეობს აქაიას დედაქალაქი კორინთო - 
მნიშვნელოვანი სავაჭრო და სტრატეგიული ცენტრი. კენქრეს პორტში სარონიის 
ყურეს მხრიდან შემოსულ გემებს სპეციალურ ეტლებზე დგამენ და ქვაფენილი გზით 
(დიოლკოსით) გადააქვთ, ან ტვირთისგან ცლიან და დიდი მორებით ”მიაგორებენ” 
პატრასის ყურესთან. ამგვარად, მეზღვაურები თავს არიდებენ სახიფათო შემოვლით 
გზას, რომელიც გარს უვლის  პელოპონესის ნახევარკუნძულს. ზედა კორინთო - 
მიუვალი ციხე-სიმაგრეა, `საბერძნეთის ურდული” და უძველეს ქალაქს ზემოდან 
დაჰყურებს. აქ მრავალი სალოცავი და ტაძარია მიმოფანტული. ციხე-სიმაგრის 
მისადგომებთან ეთნიკურად სხვადასხვა წარმომავლობის ხალხი, ძირითადად 
მონები ცხოვრობენ. უნდა ითქვას, რომ კორინთო ცდუნებებით სავსე ქალაქია, სადაც 
ახალგაზრდა გამოუცდელ ადამიანს შეიძლება გზა-კვალი აებნეს. აფროდიტეს 
ტაძარში წარმართთა კულტით პროსტიტუციაც კი დაშვებულია. გულმხურვალე 
მისიონერისთვის ამ გარემოსთან შეგუება ადვილი როდია. მაგრამ ღმერთი მუდამ 
ზრუნავს თავის შვილებზე. 
  კორინთოში პავლე ხვდება იუდეველ აკვილას და მის ცოლს პრისკილას. ეს 
შეხვედრა ღმრთის სიყვარულის გამოვლინებაა. წყვილი კარვების დამზადებითაა 
დაკავებული. პავლე რჩება ამ ოჯახში და ეხმარება მათ - ისინი ხომ ერთი ხელობისა 
არიან. მოგვიანებით აკვილა და პრისკილა მისი მოწაფეები, შემდგომში კი 
გულითადი მეგობრები გახდებიან და პავლესთან ერთად მცირე აზიაში 
გაემგზავრებიან. მოციქული თავის წერილებში ხშირად მოიხსენიებს მათ. 
ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ კორინთოში ტიმოთე და სილა ჩამოდიან. მეგობრებს 
ფილიპეს საკრებულოდან დახმარება ჩამოაქვთ. მათი ჩამოსვლაც ღმრთის განგების 
ნიშანია. პავლეს გაცილებით მეტი დრო რჩება და მოციქული მთელი თავისი 
არსებით ქადაგებას მიეცემა. სწორედ ამ პერიოდში იგი წერს ორ ეპისტოლეს 



თესალონიკელთა მიმართ.  უდიდესი სიხარული მოიცავს პავლეს, როცა უფალი 
მოევლინება მას და ეტყვის: `ნუ შეგეშინდება, არამედ ილაპარაკე და ნუ დადუმდები. 
ვინაიდან მე ვარ შენთან და ვერავინ გავნებს, რადგან ბევრი ხალხი მყავს ამ ქალაქში” 
(საქმე. 18, 9-10). 
    მაგრამ იუდეველთა საკრებულომ განდევნა პავლე. გულნატკენი, იგი 
”ღვთისმოშიშ” იუსტუსთან მიდის. მათ უერთდება კრისპოსი, `სინაგოგის მთავარი”, 
რომელიც ოჯახთან ერთად მოიქცა. პავლე წარმართებთანაც ქადაგებს იესოს. 
მოქცეულთა რიცხვი თანდათანობით მატულობს: `მრავალმა კორინთოელთაგან , 
როცა მოისმინა, ირწმუნა და მოინათლა” (საქმე. 18, 8). საკრებულო ეთნიკური და 
სოციალური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა: ქალაქის მეგანძური ერასტოსი, 
მდიდარი ვაჭრები აკვილა და პრისკილა, გაიოსი - მამულის მფლობელი, კრისპოსი - 
სინაგოგის ყოფილი მთავარი, ხლოე, რომლის მრავალი მსახური და მონებიც კი 
ქრისტიანები არიან. ამ ეკლესიაში `...ბევრი არ არის ხორციელად ბრძენი, ბევრი არ 
არის ძლიერი და ბევრი არ არის წარჩინებული. არამედ სოფლის უმეცარნი ამოარჩია 
ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ბრძენნი, და სოფლის უძლურნი ამოარჩია ღმერთმა, 
რათა შეარცხვინოს ძლიერნი. მდაბიონი ამოარჩია ღმერთმა და დამცირებულნი, და 
არარსებული, რათა გააუქმოს არსებული, რომ არც ერთი ხორციელი არ იქადოდეს 
ღვთის წინაშე” (1 კორ. 1, 26-29). 

დროთა განმავლობაში მრავალი პრობლემა იჩენს თავს, განხეთქილება და 
უთანხმოება გარდაუვალია, მაგრამ მოციქული ყოველთვის გვახსენებს: `ვინაიდან 
ყველანი ერთი სულით მოვინათლეთ ერთ სხეულად - იუდეველები თუ ელინები, 
მონები თუ თავისუფლები, და ყველას ერთი სული გვისვამს” (1 კორ. 12, 13; შდრ. 
გალ. 3, 28). 

პავლე კორინთოში წელიწადსა და ექვს თვეს რჩება. იუდეველები ცდილობენ 
მას მსჯავრი დადონ აქაიას მთავრის, გალიონის, წინაშე. მაგრამ გალიონი, სენეკას ძმა, 
უარს ამბობს რელიგიური საკითხების განხილვაზე. იუდეველები ვერ ბედავენ 
პავლეს დასჯას - იგი ხომ რომის მოქალაქეა, მაგრამ სასტიკად უსწორდებიან 
სოსთენესს, სინაგოგის ყოფილ მთავარს, რომელმაც ქრისტიანობა აღიარა. დადგა ჟამი 
და პავლე გადაწყვეტილებას იღებს დატოვოს კორინთო და ეფესოს გავლით სირიის 
ანტიოქიაში დაბრუნდეს. ეფესოში დიდხანს ვერ ჩერდება, მაგრამ მომავალში აქ 
დაბრუნებას გეგმავს: `...თქვენთან ისევ დავბრუნდები, თუ ღმერთმა ინება” (საქმე. 18, 
21).  ანტიოქიაში პავლემ  `დაჰყო რამდენიმე ხანი და წავიდა და რიგრიგობოთ 
მოიარა გალატელთა ქვეყანა და ფრიგია, და განამტკიცებდა მოწაფეებს” (საქმე. 18, 23). 
ზამთრის თვეებში პავლე მომავალი მოგზაურობისთვის ემზადება. დადგება 
გაზაფხული და შეუპოვარი მოციქული კვლავ გადალახავს მთებს, ველებსა და 
ზღვებს, რათა ღმრთის სიტყვა ყველას აუწყოს.  

ფრანგულიდან თარგმნეს 
ალექსანდრა მარგველაშვილმა  და მანანა სულაძემ 

         
 
kaTolike eklesia msoflioSi 
 

sami kvira mevenaxeze 
 

5 oqtombers, 9.30 sT-ze, XXVII rigiT kviras, romis wm. pavles 
bazilikaSi galavans miRma gaixsna episkoposTa sinodis XII konferenciis 
generaluri asamblea. sinodis muSaoba gagrZelda vatikanis sinodis 



darbazSi 6-dan 26 oqtombramde, am Tavyrilobis Tema iyo _ `RmrTis 
sityva cxovrebaSi da eklesiis misiaSi”.  

asamblea gaxsna romis papma benediqte XVI-m. papTan erTad 
liturgiaSi monawileobda 130 episkoposi, 85 mRvdeli da 5 Tarjimani. 
sinodis muSaoba sam kviras gagrZelda, papis benediqte XVI-is 
winamZRolobiT. wmida mamam, gaiTvaliswina Sekrebis 
viwroprofesionaluri xasiaTi da wirva laTinur enaze aRasrula, ris 
Semdegac warmoTqva qadageba mevenaxis Sesaxeb.  

`...mevenaxis nimuSi, qorwinebasTan erTad migvaniSnebs xsnis 
Canafiqrze  da alegoriulia aRTqmisa, romelic RmerTma dado Tavis 
xalxTan. mevenaxis igavSi ieso imeorebs esaia winaswarmetyvelis 
simReras, adaptirebuls Tavisi msmenelebisaTvis... is aqcents akeTebs ara 
imdenad venaxze, aramed venaxis patronze, romelsac `msaxurni” sTxovdnen 
saijaro Tanxas... 

nuTu am igavs ar mivyavarT RmrTis rCeuli xalxisa da maTTan 
gagzavnili winaswarmetyvelebis istoriasTan? bolos da bolos venaxis 
patroni ukanasknel mcdelobas gadawyvets: agzavnis sakuTar Zes, 
darwmunebuli imaSi, rom mas mainc daujereben. xdeba sawinaaRmdego: 
mevenaxeebi mas klaven swored imitom, rom is Zea, e. i. memkvidre... esaa 
namdvili gandgoma RmrTisagan. aq aResruleba jvarcmis saidumlo... esaa 
ara mxolod `saaTi~ qristesi _ jvarcmis saidumlo am momentSi, aramed 
jvris arseboba yvela droSi. aqedan gamomdinare, RmerTi arasodes 
ambobs uars xsnis aRTqmaze... 

Zvirfaso da pativcemulo Zmebo, dae, RmerTi dagvexmaros da 
sinodis muSaobis periodSi vkiTxoT erTmaneTs Tu rogor gavxadoT 
ufro efeqturi Cvens droSi saxarebis qadageba”, _ Tqma papma.  
 

saeklesio moZRvrebis pasuxismgebloba RmrTis sityvis ganmartebaSi 

 

“wmida werili mxolod eklesiis cocxal gadmocemaSi unda iyos 
gagebuli rogorc RmrTis WeSmariti sityva”, _ aRniSna sarwmunoebis 
moZRvrebis kongregaciis prefeqtma kardinalma josef levadam 
episkoposTa sinodis XII generaluri asambleis pirvel erTobliv 
sxdomaze, _ aq igulisxmeba uaryofa yovelgvari subieqturi da wminda 
eqsperimentuli Tu calmxrivi ganmartebisa, romelic ver daitevs imis 
globalur azrs, rac saukuneTa ganmavlobaSi aZlevda mimarTulebas 
RmrTis eris gadmocemas. am TvalsazrisiT, ibadeba aucilebloba da 
pasuxismgebloba moZRvrebisa, romelic mowodebulia ganmartos RmrTis 
sityva qristianTa msaxurebisa da msoflios gadarCenisTvis. aseve Cven, 
mRvdelmTavrebma, kargad viciT, raoden didia Cveni pasuxismgebloba 
rogorc mociqulTa kanonieri memkvidreebisa da ras elis Cvengan 
sazogadoeba, romelsac unda gadavceT saganZuri, romelic sxvaTagan 
miviReT”.  

 
pius XII-is gardacvalebis 50 wlisTavi 
 

9 oqtombers Sesrulda 50 weli pius XII-is gardacvalebidan. 
“Zalze bevri ram iTqva da daiwera mis Sesaxeb gasuli ormocdaaTi wlis 
ganmavlobaSi, magram misi mravalferovani samoZRvro saqmianobis yvela 
aspeqti rodia ganxiluli samarTlianad. saTanadod unda Sefasdes misi 



adamianuri sibrZne da moZRvris Tavganwirva, romelic Tan axlda mis 
xangrZliv msaxurebas da gansakuTrebulad gamovlinda ebraeli eris 
daxmarebisas” _ aRniSna benediqte XVI-m 18 seqtembers kastelgandolfoSi 
interreligiuri organizaciis “Pave the Way Foundation” 
warmomadgenlebTan Sexvedrisas. aRniSnulma organizaciam, romlis erT-
erTi mizania urTierTkavSiris gamyareba kaTolikeTa da ebraelTa Soris, 
uxvi masala Seagrova da seqtembris TveSi romSi pius XII-sadmi miZRvnili 
simpoziumi gamarTa. 

benediqte XVI-m daamowma, rom pius XII-is mravali moqmedeba 
“xorcieldeboda saidumlod da uCumrad, radgan im rTuli istoriuli 
situaciis gaTvaliswinebiT mxolod amgvarad iyo SesaZlebeli uaresi 
safrTxis Tavidan acileba da rac SeiZleboda meti ebraelis gadarCena”.  

aqtiuri cilismwamebluri kampania pius XII-is winaaRmdeg gasuli 
saukunis 60-ian wlebSi daiwyo. mis mowinaaRmdegeTa mtkicebiT, mas 
gambedaoba, adamianuri TanagrZnoba da zneoba aklda. da es SedarebiT 
“rbili” braldebebia nacistur reJimTan TanamSromlobis braldebasTan 
SedarebiT.  

uamravi dokumenti, TanamedroveTa da TviTxmxilvelTa mowmobebi 
cxadhyofs, rom nacizmis mZvinvarebis xanas pius XII yovelgvar 
SesaZleblobas iyenebda omisa da siZulvilis msxverplTa dasacavad; igi 
gmobda masobriv mkvlelobebs oficialur dokumentebSi da sajaro 
gamosvlebSi; mas hqonda imis gambedaoba, adamianTa sicocxlis 
gadasarCenad SemovliT gzebsac ar morideboda.  
 
vatikanis ekologiuri iniciativa  

 
noemberSi igegmeba vatikanis erT-erTi ekologiuri iniciativis 

ganxorcieleba ungreTSi. 250 heqtari farTobis dablobze, romelic 
mdinare tisas gaswvrivaa gaWimuli, dairgveba 125 000 xe _ muxa, alva, 
tirifi, tyis msxmoiare xeebi.  

mocemuli proeqti SemuSavebulia firmebis Klimafa (ungreTi) da 
Plankton (aSS) mier. isini sTavazoben wmida saydars, Seqmnas ungreTSi 
tyis zona, romelic gaaneitralebs naxSirbadis airis im raodenobas, 
romelic warmoiqmneba vatikanis saxelmwifos teritoriaze. amrigad 
vatikani iqneba pirveli saxelmwifo msoflioSi, romelic naxSirbadis 
dioqsidis “nulovan emisias” miaRwevs.  

“saTanado eTikuri da zneobrivi SezRudvebis gareSe adamianis 
moqmedeba SeiZleba safrTxed da gamowvevad iqces. gamocdileba 
gvaswavlis, rom qmnilebis pasuxismgeblobiT gankargva aris _ an unda 
iyos mainc _ jansaRi da sicocxlisunariani turistuli biznesis nawili. 
amrigad aucilebelia, gansakuTrebiT turizmis sferoSi, romelic 
farTod iyenebs bunebas, balansireburad imarTebodes Cveni saarsebo 
garemo, romelic aris Cevni saerTo saxli da iqneba maTTvisac, vinc Cvens 
Semdeg mova”, _ aRniSna benediqte XVI-m ekoturistul jgufebTan 
Sexvedrisas. 
 
aleqsi II-isa da kardinal sepes Sexvedra 
 

1 oqtombers sapatriarqo rezidenciaSi Sedga ruseTis patriarqis 
aleqsi II-sa da neapolis mTavarepiskoposis, kardinal kreSencio sepes 
Sexvedra. kardinalma aleqsi II-s neapolis episkoposis, wmidamowame 



ianuariusis nawilebi da benediqte XVI-is misasalmebeli epistole 
gadasca.  

`Tqveno usamRvdeloesobav, siyvaruliT viReb am siwmides _ 
gaunyofeli eklesiis wmidanis, wmidamowame ianuariusis nawilebs. mowame 
ianuariuss pativs miagebs ruseTis marTlmadidebeli eklesiac. me 
aRviqvam Tqvens vizitsa da wmida nawilebis gadmocemas, rogorc niSans 
keTili urTierTobebisa Cvens eklesiebsa da Cvens erebs Soris,” _ 
aRniSna patriarqma. man aseve sTxova kardinal sepes, madloba gadaeca 
wmida mamisaTvis da daamata, rom Tavad gaugzavnis sapasuxo epistoles. 
 
gTavazobT benediqte XVI-is misasalmebeli epistolis srul teqsts: 
 

`misi usamRvdeloesobis, kardinal sepes viziti maZlevs 
SesaZleblobas, gadavce Tqvens uwmidesobas guliTadi da Zmuri 
uflismieri salami. uRrmesi siyvarulis grZnobiT var gamsWvaluli 
marTlmadidebeli Zmebis mimarT da gansakuTrebul siaxloves ganvicdi 
maTdami axla, rodesac konfliqtma amdeni tanjva moutana CemTvis ase 
Zvirfas erebs. ganuwyvetliv aRvavlen locvas mSvidobisTvis, yovel dRe 
vevedrebi ufals, rom Sesmenil iqnas Tqveni uwmidesobis mowodeba _ 
erTa keTildReobisTvis Sewydes yovelgvari mtroba. rwmena uflisa 
Cvenisa ieso qristesi akavSirebs gulebs, mogviwodebs imisken, rom 
SevasruloT Cveni movaleoba da erToblivad movutanoT msoflios 
mSvidobiani, erTmaneTis pativiscemiT gamsWvaluli sicocxlis mowmoba. 
Cveni droeba, romelSic ase xSiria konfliqtebi da glova, kidev ufro 
gvibiZgebs imisken, rom avaCqaroT nabiji qrites yvela mowafis erTobis 
gzaze, raTa mTelma kacobriobam Seityos xsnis sasixarulo uwyeba. 
movixmob Tqvenze RmrTismSobeli mariamis meoxebas, raTa gamyofoT 
janmrTelad da SegewioT Tqvens yoveldRiur msaxurebSi da kvlavac 
gicxadebT, Tqveno uwmidesobav, Cems Zmur da guliTad pativiscemas”.  

 
masala moamzada rusudan avaliSvilma 

 
kaTolike eklesia saqarTveloSi 
 

mniSvnelovani da sasixarulo faqtia, rom laTinuli wesis 
kaTolike eklesias saqarTveloSi TandaTan emateba adgilobrivi 
mRvdlebi da diakvnebi _ axalgazrda Wabukebi, romlebmac RmerTs 
miuZRvnes Tavi da mzad arian RmrTisa da moyvasisadmi erTguli 
msaxurebisaTvis.  

am mxriv gansakuTrebiT gamorCeuli iyo oqtombris _ savardis _ 
Tve. uflis moxmobiT da wmida mariamis meoxebiT aResrula ori 
xeldasxma: 2008 wlis 4 oqtombers diakoni mixeil surmava mRvdlad iqna 
xeldasxmuli, 18 oqtombers ki _ paata qomoSvili  diakvnis xarisxSi 
amaRlda.  
 
mRvdeli melqisedekis wesiT  
mixeil surmavas xeldasxma 

 
mixeil (miSa) surmavas Tbiliseli kaTolikeebis winaSe, albaT, 

gansakuTrebuli wardgena ar sWirdeba, mas yvela icnobs. igi 
ymawvilobidanve wm. petre da wm. pavle mociqulebis Tbilisis 



kaTolikuri eklesiis mrevlis aqtiuri wevri iyo. maTTvis ki, vinc 
kargad ar icnobs mas, misi cxovrebidan ramdenime Strixis moyvanac ki 
sakmarisi iqneba, rom masze, rogorc mRvdelmsaxurze, naTeli 
STabeWdileba Seeqmnas.  

miSa 1982 wlis 1 ianvars daibada, wmida mariamis diddResaswaulze. 
igi moinaTla 1988 wels ruseTSi, marTlmadideblur eklesiaSi; pirveli 
ziareba ki miiRo 1996 wlis 25 dekembers wm. petresa da wm. pavles 
Tbilisis kaTolikur eklesiaSi; 1993 wlidan katexizacias gadioda deda 
terezas debTan. miSa adreuli asakidanve Caeba eklesiis cxovrebaSi da 
gaxda erT-erTi  aqtiuri wevri qarizmartuli sakrebulosi “ganaxleba 
suli wmidaSi”, romelic mama pavle SCepanekma daaarsa da gars 
Semoikriba axalgazrdebi.  

1999 wels, skolis damTavrebisTanave, igi Sevida samedicino 
kolejSi, romelic 2001 wels daamTavra. 2000 wels miSas gadasces 
katexistis mandati da miandes bavSvebTan da axalgazrdebTan muSaoba; 
amave wels igi gadioda sulier wvrTnebs don bernardos 
xelmZRvanelobiT. miSas gonebaSi TandaTan mwifdeboda survili, Tavi 
mieZRvna RmrTisaTvis da Camdgariyo moZmeTa samsaxurSi. 

2001 wels episkoposis moxmobiT miSa gaemgzavra sanqtpeterburgis 
sasuliero seminariaSi saswavleblad da Cairicxa pirvel kursze. 2003 
wlis  15 agvistos miSa sutaniT Seimosa da kidev erTxel daadastura 
Tavisi mzadyofna uflis mowodebaze. 2003-2006 wlebSi miSa saratovis 
eparqiis episkoposis daqvemdebarebaSia. amis Semdeg igi saqarTveloSi 
dabrunda da wm. petresa da wm. pavles eklesiasa da wm. mariamis zecad 
aRyvanebis sakaTedro taZarSi gaiara samoZRvro praqtika. 2007-2008 
saswavlo wels miSa saqarTveloSi gadmovida saswavleblad da gaasrula 
Tbilisis kaTolikuri seminariis bolo kursi. 

2007 wlis 15 agvistos ki dadga gadamwyveti Jami, rodesac miSas 
sabolood unda gaekeTebina arCevani Tavis mowodebaze. swored am dRes 
akurTxes igi diakvnad.  

mama mixeilma praqtika aralis eklesiaSi gaiara da  im 
sakrebuloSic didi siyvaruli da pativiscema moixveWa. miSa qarizmatuli 
pirovnebaa, gansakuTrebiT axalgazrdebSi. mas verasodes naxavT marto: 
irgvliv sul bavSvebi da axalgazrdebi axvevia. wm. petre da wm. pavle 
mociqulTa eklesiaSi miSa mraval saaRdgomo, saSobao Tu sxva 
religiuri dResaswaulebis momzadebasa da organizebas 
xelmZRvanelobda da ise axerxebda, rom TviTon yovelTvis CrdilSi 
darCeniliyo (mas ar uyvars xolme, roca aqeben da aqcents masze 
akeTeben). SemTxveviTi ar aris, rom miSas mRvdad xeldasxma swored  
wmida mociqulebis petresa da pavles eklesiaSi aResrula, romelSic 
saqarTvelos yvela kaTolikuri sakrebuloebis mRvdlebi, monazvnebi da 
mrevlis warmomadgenlebi iRebdnen monawileobas. aRasaniSnavia, rom 
stumrebs Soris,  simravliT gansakuTrebiT gamoirCeodnen aralisa da 
udes sakrebulos wevrebi, radganac kurTxevis Semdeg mama mixeili 
maTTan iqneba mivlenili. 

mama adam oxalma  izruna, rom kurTxevis ceremoniali 
gansakuTrebuli yofiliyo. eklesia lamazad iyo morTuli yvavilebiT. 
TeTr samosSi gamowyobili gogonebi da biWunebi mRelvared adevnebdnen 
Tvals yvelafers da cdilobdnen araferi SeSlodaT, radgan maTac 
mniSvnelovani misia hqondaT dakisrebuli. mravalricxovan stumrebs 
Soris yvela advilad gamoarCevda erT wyvils _ miSas mSoblebs, 



romlebic aRelvebulebi elodnen wirvis dawyebas. maTi mxolodSobili 
Svili, romelic RmerTs miuZRvnes, dRes episkopos juzepe pazotosagan 
xeldasxmas miiRebda da win rTuli da movaleobebiT datvirTuli 
cxovreba eloda. 

Tavad miSa ki eklesiis karebTan eloda stumrebs da 
mRelvarebisagan ferSecvlili, sixaruliT esalmeboda maT. es dRe 
misTvis yvelaze gansakuTrebuli dRe iyo mis cxovrebaSi. marTalia, igi 
jer kidev Zalian axalgazrdaa, magram man ukve miiRo gadawyvetileba da 
swored dRes, 2008 wlis 4 oqtombris gaciskrovnebul dilas Tavi unda 
mieZRvna RmrTisa da moyvasis msaxurebisaTvis da RmrTis mowodebaze 
kidev erTxel unda epasuxa: diax! 

miSas gverdiT edga misi mravalwliani pedagogi (jer kidev 
sanqtpeterburgis seminariidan), sulieri mama, moZRvari, aRmzrdeli da 
reqtori, mama pier diumuleni, romelmac, Tavad miSas TqmiT 
(samadlobelo sityvaSi), mniSvnelovani gavlena iqonia mis cxovrebaze da 
arCevanze.  “miSa, unda iswavlo, iswavlo Cveni da mTeli sayovelTao 
eklesiis sasikeTod. magram gaxsovdes, rom nebismieri codna 
usiyvarulod arafrad Rirs!” 

wmida wirvas da kurTxevis ceremonials uZRveboda amierkavkasiis 
laTinuri wesis kaTolikeTa samociqulo administratori, episkoposi 
juzepe pazoto (mis qadagebas qvemoT SemogTavazebT). 

wmida wirvis damTavrebis Semdeg iyo mravali milocva, saCuqari da 
yvavilebi. gansakuTrebiT gamoirCeoda wmida saydris despanis, 
mTavarepiskopos klavdio gujerotis Tbili da gulSiCamwvdomi 
milocvis werili, romelic meufe rolandasma waikiTxa (Tavad 
mTavarepiskoposi im dRes saqarTveloSi ar imyofeboda). 

mama mixeilma samadlobelo sityva misalmebiT daiwyo. is miesalma 
episkoposs, mRvdlebs, seminaristebs, monazvnebs, taZarSi Sekrebil 
sazogadoebas, sakuTar mSoblebs da gansakuTrebiT axalgazrdebs:  

`Cemi gansakuTrebuli salami am taZarSi Sekrebil axalgazrdobas. 
msurs vTqva CemTvis da, albaT, TqvenTvisac sayvareli papis, ioane pavle 
II-is sityvebiT: gmadlobT rom moxvediT, gmadlobT rom xarT... 

me aRelvebuli var, albaT imitomac, rom adamianurad jer ver 
vacnobiereb, rom gavxdi mRvdeli melqisedekis wesiT; rom RmrTis 
gangebis wyalobiT, gaviare da davZlie mravali siZnele da winaRoba 
cxovrebis gzaze; rom siyvarulisa da qristesmieri moxmobis wyalobiT, 
qalwuli mariamis SuamdgomlobiT, wmidanTa wildebulobiT, viqeci 
sruluflebian qristianad, Cemi eklesiis Svilad; rom suli wmidam 
matara mRvdlobisaken, Cemi episkoposisa da mRvdlebis mier, romlebic 
zrunavdnen Cems mowodebaze. msurs vTqva, rom TiTeuli Tqvenganis 
Semweobis gareSe me ar vidgebodi axla aq, am sazeimo sityviT... 

gmadlobT Tqven, Cemo Zvirfaso mSoblebo, sicocxlisaTvis, me rom 
maCuqeT, rom maswavleT keTilisa da borotis garCeva. Tqven pirvelebma 
maswavleT moyvasis siyvaruli... 

Cemi madlierebis gamoxatva msurs Cems episkopos juzepesadmi, 
imisaTvis, rom ndoba gamomicxada da xeldasxmiT mRvdlad makurTxa. 
gmadlobT, padre juzepe, sworedac rom padre, rac mamas niSnavs, 
vinaidan Tqven CemTvis da CvenTvis warmoadgenT didi ojaxis mamas, mamas, 
romelsac SeuZlia mogvisminos da dagvarigos. TqvenSi vxedavT 
mosiyvarule da samarTliani mamis saxes. me damanaxeT, rom SemiZlia viyo 
is, rac var, da ar meSinodes amisa. Tqven damanaxeT msaxurebis 



SesaniSnavi magaliTi, romelzec saubrobdiT Tqvens werilSi 
mRvdlebisadmi did xuTSabaTs. msaxureba, romelic gulisxmobs sakuTari 
Tavis srul miZRvnas moyvasisadmi, ieso qristes magaliTisamebr, 
romelmac fexi dabana Tavis mowafeebs. Zvirfaso mamao, verasodes 
daviviwyeb Tqvens saCuqars, winsafars, romelic mikeTia, niSnad Cemi 
msaxurebisa Tqvendami da mTeli eklesiisadmi... 
     Zvirfaso Zmano seminarielno, gmadlobT im wlebisaTvis, romlebic 
TqvenTan gavatare. msurs gisurvoT gamZleoba da simtkice im gzaze, 
romelsac adgaxarT. gaxsovdeT qristes sityvebi: Tqven ki ar amirCieT, 
aramed me agirCieT Tqven...  

Zvirfaso axalgazrdebo, kidev erTxel msurs giTxraT, rom iesos 
uyvarxarT, rom ieso giRebT Tqven iseTebs, rogorebica xarT da igi 
kvlavac gTavazobT aaSenoT cocxali eklesia, im safuZvelze, romelicaa 
Tavad _ ieso qriste. nu gaSinebT Tqveni gulis karis gaReba iesosaTvis. 
nu gaSinebT iyoT agurebi am taZarSi. modiT, erTad davamtkicoT rom 
SesaZlebelia siyvaruli...” 

wirvis dasrulebis Semdeg mama mixeilisagan yvelam kurTxeva miiRo. 
sazeimo ceremoniali amiT ar dasrulebula, is meore dRes 

gagrZelda. mama mixeilma pirveli wirva swored deda terezas 
kongregaciis debTan Caatara. niSandoblivia, rom jer kidev bavSvi 
katexizaciebs swored am kongregaciis debTan gadioda. swored maT 
misces dawyebiTi ganaTleba RmrTismetyvelebaSi da Seayvares eklesia, 
aswavles bavSvebTan, axalgazrdebTan da avadmyofebTan urTierToba.  man 
amave dResve aRasrula wmida liturgia Tbilisis mariamis zecad 
aRyvanebis sakaTedro taZarSi da gasca kurTxeva. 

`moxaruli var, rom dRes TqvenTan erTad vimyofebi. Cven yvelani 
varT uflis venaxi, am lamazi miwis nayofi da ufals, rogorc 
mevenaxeebi, Cveni qmedebebiT yoveldRe jvars vacvamT... unda gavakeToT 
saswaulebi locviT, rwmeniT, TayvaniscemiT da es iqneba Cveni didi 
daxmareba mevenaxeebisadmi. am saSualebas gvaZlevs ieso qriste, eklesia 
da mwams, rom am rwmeniT gavizrdebiT da gamoviRebT nayofs. unda 
gvaxsovdes, rom usiyvarulod Cven amas ver movimoqmedebT... movuSvaT 
CvenTan RmerTi, davexmaroT da gviyvardes erTmaneTi, raTa Cvenma 
mZlavrma eklesiam tkbili da gemrieli nayofi mogvces~, _ aRniSna Tavis 
qadagebaSi mama mixeilma. 

mama mixeili, rogorc axalnakurTxi mRvdeli, saqarTvelos TiTqmis 
yvela kaTolikur eklesiaSi Caatarebs wirvas da gascems kurTxevas. es 
iqneba kidev erTi daxmareba misTvis da RmrTisagan miniWebuli didi 
wyaloba. 

cicino xiTariSvili 
 
 

episkopos juzepe pazotos qadageba mixeil surmavas samRvdelo 
xeldasxmaze 

Tbilisi, wm. petresa da wm. pavles taZari,  
2008 wlis 4 oqtomberi  

 
 

“ugalobeT ufals galoba axali, misi dideba wmidaTa krebulSi” 
(fsalm. 149:1). 



saqarTveloSi Cveni eklesia dRes axal galobas aRavlens, es misi 
galobaa, vinc uflis siyvaruls grZnobs, vinc Tavis SvilTa Soris 
axali mRvdelmsaxuri airCia.  

Zvirfaso mama mixeil, 
yoveli mowodebis istoria mudam gansakuTrebuli istoriaa da 

mraval iseT moments moicavs, romelTa srulad codnac mxolod mas 
SeuZlia, vinc piradad ganicada isini. ratom mogixmo ufalma Sen? 
(darwmunebuli var, rom es SekiTxva Senma mSoblebmac dausves sakuTar 
Tavs), ra gaakeTe imisTvis, rom es dagemsaxurebina? Sens megobrebSi 
yvelaze yoCaRi iyavi da amitom SeaCera Senze arCevani?  

Zvirfaso miSa, 
Sen kargad ici, rom am moxmobas aravin imsaxurebs da rom es 

mxolod RmrTis surviliT xdeba. RmerTma isurva SenTan erTad am 
istoriis dawyeba, Sens gulze moakakuna da mogixmo. man es mravali 
momentisa da pirovnebis meSveobiT gaakeTa, romlebic ueWvelad gaxsovs, 
da mravaljer, mraval SemTxvevaSi Sen upasuxe RmerTs. dRes Sen 
sajarod iqnebi moxmobili da kidev erTxel, sajarod gascem pasuxs: 
diax, me es msurs! amas ramdenjerme gaimeoreb da eklesia xels dagasxams 
da mociqulTa Jestis gameorebiT, getyvis: `Sen adamianTa mebadurad 
gaqcev”. Sens gulSi iesos xmam gaiJRera!  

neba momeci, ramdenime mniSvnelovani rCeva mogce, rac eklesiis 
xangrZlivi gamocdilebis nayofia:  

_ mudam SegeZlos maswavleblisa da moZRvris xmis cnoba: es 
sasicocxlo mniSvnelobis sakiTxia! Tu mis cnobas veRar SeZleb, da is 
sxva xmebSi SegeSleba, daikargebi! mieCvie, rom es xma SenTvis axlobeli 
iyos liturgiaSi, pirovnul meditaciaSi, adoraciaSi, Sinagan locvaSi. 
locvas mudam bevri dro dauTme da mudam iesosTan iyavi! es imis xmaa, 
visac Sen uyvarxar... waikiTxe, ifiqre da mousmine RmrTis sityvas.  

_ mousmine im adamianTa xmebs, vinc gixmobs da visac esaWiroebi, 
rogorc mRvdeli: yoveli aseTi xmis miRma aris saxe, xSirad rTuli 
istoria, ocnebebi da cremli. iswavle mSvidad, auCqareblad mosmena da 
ecade, gaicno adamianebi, visTanac xar mivlenili, giyvardes TiToeuli 
adamiani, romelic mova SenTan, ise, TiTqos es Tavad ieso iyos. 
gaxsovdes: gaicno, raTa giyvardes da giyvardes, raTa gaicno!  

_ dauTme Seni xma iesos: mSvenieria, rom Seni mRvdlad kurTxeva 
wm. pavles weliwads moxda. gaiTavise mociqulis gegma: `yvelafers 
saxarebisTvis vakeTeb... radgan Tu vaxareb, araferi maqvs sasiqadulo, 
vinaidan es Cemi aucilebeli movaleobaa, da vai me, Tu ar vaxareb”. Cven 
`keTili ambis” saxareblad da adamianTaTvis mxsneli sityvis misacemad 
varT wargzavnilni. dae, Sens gulSic daidos bina swrafvam da  
Tavdadebam, wm. pavles guls rom avsebda. mxolod iesos qadagebiT 
miiyvan adamianebs xsnasTan. Cemi ordenis damfuZneblis, wm. gaspare 
bertonis erTi gamonaTqvami minda giZRvna: mkafio iyavi  qadagebisas, 
xolo gulmowyale – saaRmsarebloSi. anu, mogeTxoveba WeSmaritebis 
garkveviT gamocxadeba da amasTan erTad _ gulmowyale damokidebuleba 
adamianebisadmi. WeSmariteba da gulmowyaleba mSvidobis sawindaria!  

_ Seni cxovrebiT daadasture is, rasac sityvierad ganacxadeb: 
Sen isurve, rom dRes saxarebidan fexTbanvis ambavi wakiTxuliyo. es 
nawyveti Seni, rogorc mRvdelmsaxuris, saxarebad darCeba! wmida 
werilis am monakveTze didxans gvifiqria. winsafari, romelic did 



xuTSabaTs mRdvelmsaxurebs gadaveci da Senc mogeci, Seni 
samRvdelmsaxurebo samoseli iqneba.  

evqaristiis mier gansaxierebuli siyvaruli: ieso, romelic gascems 
sakuTar sicocxles da adamianTaTvis gatexil purad iqceva, grovdeba 
winsafarSi, romelsac ieso ikeTebs. dae, Seni cxovreba WeSmarit 
evqaristiad iqces. mRvdeli msaxurebisTvisaa moxmobili, misi funqcia ki 
ar aamaRlebs mRvdels sxvebze, aramed mRvdeli isaa, vinc Tavs 
imdablebs, morCilad, Tavmdablad cxovrobs, da Tavis cxovrebas 
adamianTa msaxurebas uZRvnis, raTa maT iesosken sworad SeZlon svla. 
msaxuri iesos xatebas kargad exameba wm. franciskis xateba, visi xsovnis 
dResac aRvniSnavT dRes. gTxov, mudam axlos darCe SenTvis Zvirfas am 
wmidanTan, radganac is yovelTvis migiTiTebs saukeTeso gzas adamianTa 
msaxurebisTvis!         

Zvirfaso mama miSa, 
mRvdelmsaxuris misia, romelsac Sen dRes iwyeb, advili ar iqneba. 

am gzaze mravali sirTule da imedgacrueba Segxvdeba. magram aseTi iyo 
iesos misia, vinc garkveviT uTxra Tavis mowafeebs: `visac vuyvarvar, 
aiRos Tavisi jvari da gamomyves”. magram suli wmida iqneba Senze da es 
Zala arasodes ar migatovebs. rTul momentebSi jvarcmas Sexede da 
gaixsene, rom RmerTi jvarze gakrulic ki erTguli darCa! dRes 
eklesiaSi amdeni adamianis daswreba imis dasturia, rom am gzaze marto 
ar iqnebi. debi da Zmebi dagexmarebian da mxarSi dagidgebian TavianTi 
locviT.  

sakrebulo pasuxismgebeli unda iyos mRvdelmsaxurze, romelsac 
mas RmerTi miuvlens. Sen am eklesiis Svili xar da am eklesias uyvarxar.  
eZie erTianoba da iRvawe erTianobisTvis, umTavresad sxva 
mRvdelmsaxurebTan. mRvdelmsaxurTa erTianoba episkoposTan yvelaze 
mSvenieri niSania morwmuneTaTvis da is samwyso muSaobis nayofierebis 
wyaroa. 

gansakuTrebuli madloba minda vuTxra Sen mSoblebs. maT 
sicocxle gaCuqes, axla ki Sens Tavs ufals uZRvnian. SeiZleba es 
maTTvis arc ise martivia, magram minda vuTxra maT, rom ufali mudam 
guluxvia maT mimarT, vinc mas Svils uZRvnis!  

Zvirfaso mama mixeil, 
Sens Tavs SevavedrebT iesos dedas, mariam nazarevels. dae, is deda 

iyos SenTvis da mudam daifaros Seni gza.  
iyavi wmida mRvdelmsaxuri! 

 
 

`RmrTis Canafiqri da zraxvebi miuwvdomelia~ 
 

paata qomoSvilis diakvnad kurTxeva 
 
“amis Semdeg amoarCia ufalma sxva samocdaaTi da winaswar miavlina 

or-ori yovel qalaqsa da sofelSi~ (luk. 10, 1). SemTxveviTi ar aris, rom 
paata qomoSvilis xeldasxma 18 oqtombers, swored luka maxareblis 
dResaswaulze moxda. isic erT-erTi samocdaaTagania, RmrTis rCeuli, 
romelmac unda iqadagos yvela sofelsa Tu qalaqSi. 

paata mesxeTis erT-erT umSvenieres da ZirZvel kaTolikur sofel 
aralSi daibada. qristianuli rwmena da RmrTis siyvaruli  ojaxSi 
miiRo, aqve Seiswavla locvebi da eziara RmrTis mcnebebs. rogorc Tavad 



aRniSna, xangrZlivi eWvebisa da SiSis Semdeg iwama RmrTis 
yovlisSemZleoba da gulmowyaleba da sabolood gadawyvita sakuTari 
arCevani _ Tavi mieZRvna  uflisaTvis da mieRo misgan boZebuli 
usasyidlo madli. 

paata skolis damTavrebis Semdeg sanqtpeterburgis sasuliero 
seminariaSi swavlobda, Semdeg ki _ Tbilisis kaTolikur sasuliero 
seminariaSi. paralelurad igi sulxan-saba orbelianis saxelobis 
Teologiis, filosofiis, kulturisa da istoriis institutis saukeTeso 
studenti iyo da warCinebis  diplomic damsaxurebulad miiRo.  

diakvnad kurTxevis ceremoniali paatas mSobliur sofelSi _ 
aralSi Catarda, rac am soflis mravalsaukunovan istoriaSi didi 
madli da pirveli precendenti iyo. am dRes aq suli wmida Semovida da 
es eklesia gaxda ufro wmida da ufro madliani. paatas, rogorc am 
soflis Svils, albaT, yvelaze metad, mSobliuri sakrebulos wevrTa 
locva da  Tanadgoma daexmareba arCeuli gzis sworad gaazrebaSi. 

eklesia gadaWedili iyo morwmuneebiT _ adgilobrivi mrevlis 
wevrebiT, Tbilisidan, goridan, quTaisidan, mesxeTis yvela kaTolikuri 
sakrebuloebidan Camosuli stumrebiTa da mRvdlebiT. wirvas eswreboda 
wmida saydris sadespanos mdivani meufe rolandasi. radganac eklesia 
xalxs ver itevda, ezoSi idga televizori, sadac aCvenebdnen kurTxevisa 
da wmida wirvis msvlelobas. 

wirvis dasawyisSi seminariis reqtorma, mama pier diumulenma 
episkoposs, samRvdelo dassa da  morwmuneebs warudgina diakvnobis 
kandidati da iTxova masze kurTxevis madli gadmosuliyo. 

Tavis qadagebaSi episkoposma juzepe pazotom aRniSna:  
“aq mravali adamiani Seikriba, maT Soris saqarTvelos sxvadasxva 

sakrebuloTa warmomadgenlebi. es aris am axalgazrdis, paatas mimarT 
siyvarulis gamoxatuleba, da agreTve pativiscemis niSani saeklesio 
saidumloebisadmi, romelic dRes mas xelTa dasxmiT mieniWeba. diakvnoba 
mRvdelmsaxurebis winamorbedi mniSvnelovani etapia... is didi niWia, 
rogorc misi mimRebis, ise mTeli eklesiisTvis... 

Zvirfaso paata, dRes, wm. luka mociqulis dResaswaulze, saxarebis 
teqsti swored misias eZRvneba. dRes Senc warigzavnebi da ieso geubneba: 
“me migavlen Sen, rogorc cxvars mgelTa Soris, ar waiRo gzaSi arc 
xeljoxi, arc guda, arc puri”. 

es niSnavs, rom mxolod ufals unda miendo. ar ifiqro, rom Seni 
samwyso Sromis nayofi fuliT miiRweva. iesos mier mivlinebuli mxolod 
RmerTTan Semdgari Sexvedris (moxmobis Zala) sixaruliT da imis 
SegnebiTaa SeiaraRebuli, rom misTvis `mxolod ufali kmara”.    

amitomacaa is Rataki da uiaraRo mgelTa Soris. mxolod RmerTi 
exeba gulebs. ieso Rataki iyo, mociqulebi Ratakni iyvnen da amitomac 
esmodaT kargad TavianTi xalxis cxovreba. 

ieso geubneba: `saxlSi Sesvlisas Tqvi: mSvidoba am saxls!” 
bibliaSi mSvidoba RmerTis sinonimia. 

paata, iyavi RvTis kaci, anu mSvidobis kaci. Sen ici, ramden ojaxSi 
sufevs dayofa da mtroba. xalxs Zalian sWirdeba mSvidoba da daexmare 
adamianebsa da ojaxebs, rom erTmaneTi Seiyvaron. Cvens sakrebuloSic 
xSiria Cxubi, Suri, gansja... Sens misiad CaTvale Tanaziarebisa da 
mSvidobis damyareba. Tu adamianebi ar miiReben mSvidobas, romelsac maT 
miutan, is ar daikargeba, aramed Sen dagibrundeba, mis gamcems, da Sens 



gulSi darCeba gamocdebisa da cdunebebis miuxedavad... es Seni sixaruli 
iqneba.  

ieso geubneba: “erTi saxlidan meore saxlSi nu gadaxval”. 
ieso gTxovs, dro ar dakargo, uqnara da dausaqmebeli adamianiviT 

ar moiqce. Seni cxovrebis mizani axla ufalTan, RmerTTan adamianTa 
miyvana, yvela adamianis masTan Sexvedrebaa. es mizani cxadad unda 
gqondes dasaxuli locvis, eklesiaSi sakurTxevlis maxloblad dgomis 
dros, katexizmos swavlebisas, adamianebTan stumrobis dros, maTTan 
saubrisas. diakvani mudam iqnebi, anu yovel wuTs da dasakargi dro ar 
gaqvs. Seni cxovrebis arc erTi wuTi ar gaflango fuWad. 

ieso geubneba: “gankurne sneulni da uTxari maT: axlosaa TqvenTan 
RvTis sasufeveli”. 

gaWirvebaSi myofTa daxmareba da msaxureba da RvTis sityvis 
qadageba sadiakvno msaxurebis ori ZiriTadi mimarTulebaa. 

mixede Raribebs, sneulebs da Seni zrunviTa da siyvaruliT daanaxe 
maT, Tu raoden Zvirfasia TiToeuli maTgani RvTis winaSe. wm. lukas 
gulmowyalebis mociquls uwodeben da man gadmogvca keTili samarielis 
igavi. arasodes moiqce ise, TiTqos gaWirvebaSi myofs ver xedav. ifiqre 
imaze, Tu rogorc moiqca samarieli da mousmine iesos sityvas: `wadi da 
Senc igive gaakeTe”...  

diakoni agreTve RvTis sityvis msaxuricaa. dauRalavad gamoacxade 
RmrTis siyvaruli. adamianebi elian keTili ambis gagonebas: RmerTs  
yoveli adamiani uyvars, is TiToeuli CvenganisTvis gankacda da mokvda 
jvarze!..  

Zvirfaso paata, Sens mSobliur sofel aralSi, romelic odiTganve 
cnobilia saqarTveloSi kaTolike eklesiisadmi Tavisi erTgulebiT da 
romelic axla gamocdis winaSe dgas, sadac mitovebis niSnebi SeimCneva, 
Sen, am xalxisa da am qarTuli miwis Svili Sens cxovrebas RmerTs 
uZRvni da kaTolike eklesiis msaxurebas iwyeb. mSvenieria, rom es 
RonisZieba am adgilas tardeba.  
visurvebdi, rom dRes yvela kaTolike, gansakuTrebiT ki aralis 
axalgazrdebi, sakuTar Tavs SeekiTxon: Tu paata diakvani xdeba (Semdeg 
ki mRvdeli gaxdeba), me risi gakeTeba SemiZlia Cemi eklesiisTvis?..  

axalgazrdebs aseTi SekiTxvis dasma SeuZliaT sakuTari TavisTvis: 
kmayofili viqnebodi, ufals mec rom movexme, rogorc paata?  

seminariaSi Sen Tavisufal adgils toveb. gamoCndeba vinme, vinc 
dRes miva mama pierTan, seminariis reqtorTan, da etyvis mas, rom paatas 
adgilis dakaveba surs. darwmunebuli var, Sen amiT yvelaze kmayofili 
darCebodi da SenTvis es iqneboda yvelaze mSvenieri saCuqari, rac ki 
ufalma SeiZleba mogiZRvnas.  

Zvirfaso debo da Zmebo, iesom gviTxra: “evedreT samklis ufals, 
rom gamogzavnos muSakni Tavis samkalSi”. yvelani vloculobT  
amisaTvis. 

madloba minda vuTxra adamianebs, romlebic dagexmarnen am gzis 
gavlaSi, Sens aRmzrdelebsa da maswavleblebs da, gansakuTrebiT, Sens 
mSoblebs da ufals maT kurTxevas SevTxov”. 

wmidanTa litaniis galobis dros yvelani daCoqilni SesTxovdnen 
ufalsa da yvela wmidans gadmoevlinaT  TavianTi kurTxeva paataze. 

da ai, dadga kurTxevis mTavari momentic, rodesac episkoposma 
xelni daasxa da kurTxevis locva waikiTxa, ris Semdegac is sadiakvno 
samosiT Semoses da saxareba gadasces. 



wirvis dasasruls  paatam madloba gadauxada yvela stumars, 
mRvdelsa da monazons, gansakuTrebiT ki episkopos juzepe pazotos, 
meufe rolandass da seminariis reqtors, mama pier diumulens; mSoblebsa 
da da-Zmebs; aseve ar daviwyebia misi pirveli moZRvari mama bernardini, 
romlisganac bevri ram iswavla. Semdeg man Tavisi nafiqral-naazrevi  
gauziara Sekrebil morwmuneebs:  

“...Cemi survilia, gagiziaroT Cemi nafiqrali, romelsac vadareb 
uwmidesi qalwuli mariamis cxovrebis umniSvnelovanes moments _ im 
mniSvnelovan faqts kacobriobis istoriaSi, romelic moxda daaxloebiT 
2000 wlis win. saubaria erT axalgazrda gogonaze _ mariamze, romelsac 
gamoecxada angelozi da axara, rom RmrTis deda unda gamxdariyo. Cven 
yvelam mSvenivrad viciT mariamis pasuxic _ is cnobili kiTxva `rogor?~, 
romelic yvela adamianis cxovrebaSi ismeba da meordeba. es metad 
ubralo, magram Zalzed seriozuli kiTxvaa, romlis gansjasac TviT 
filosofosnic did dros uTmobdnen. Tumca, miuxedavad am kiTxvisa, 
mariami RmrTis mowodebas umalve, Tavmdablad daeTanxma. swored amis 
msgavsad da, mariamisagan gansxvavebiT, me didi xnis ganmavlobaSi 
mawuxebda es kiTxva: rogor? ratom? 

minda giTxraT, rom xangrZlivi meditaciebisa da fiqris Semdegac 
CemTvis upasuxod rCeboda es kiTxvebi da xandaxan gonebaSi gaielvebda _ 
rogor? ratom? dRes ki SemiZlia giTxraT, rom arc axla maqvs pasuxi, 
vinaidan RmrTis Canafiqri da zraxvebi miuwvdomelia CemTvis _ mcire 
adamianisaTvis. es mxolod rwmenis sagania da gulSi Casamarxi. am 
saidumlos gasaRebi mxolod “diax”-is Tqmaa RmrTis moxmobaze. mec ase 
moviqeci. amis gaziarebis idea SemTxveviTi ar yofila, vinaidan dRes xom 
luka maxareblis dResaswaulia, romelmac kargad aRwera mariamis 
xarebis istoria...” 

aralis sakrebulosaTvis es dRe  mniSvnelovani da sazeimo iyo, 
amitomac sakrebulos yvela wevri cdilobda piradad mieloca 
axladnakurTxi diakvnisaTvis,  aseve iyo mravali milocva da keTili 
survili vales, ivlitas, xizabavris, unwis  warmomadgenlebisagan. 
gansakuTrebiT amaRelvebeli iyo, rodesac cremlmoreulma dedam da 
debma miuloces paatas  es mniSvnelovani dRe. sulxan-saba orbelianis 
saxelobis Teologiis, filosofiis, kulturisa da istoriis institutis 
proreqtorma, b-nma vaJa vardiZem mas warCinebis diplomi dagasca, rac 
erTgvari siurprizi iyo paatasaTvis. 

Cven ki imeds vitovebT, rom kvlavac mravali axalgazrda upasuxebs 
RmrTis mowodebas: diax! 

cicino xiTariSvili 
 
saeklesio cxovreba udeSi 
 

“xolo Tqven Zmano mcireodeni tanjvis Semdeg 
srulgyofT, gangamtkicebT da dagafuZnebT~ 

1 petr. 5: 10-11 
xuT agvistos udis mTa Tovliani RmrTismSoblis saxelobis 

dResaswauls aRniSnavs. tradiciulad iq stumroben episkoposi, mRvdlebi 
da sxvadasxva sakrebuloTa morwmune kaTolikeebi. welsac ar darRveula 
es tradicia da sadResaswaulo wirva didi zeimiT aRiniSna, romelsac 
episkoposi juzepe pazoto uZRveboda.  



wirvis dasrulebis Semdeg mama juzepem erTi friad samwuxaro 
ambavi gvamcno, rom sofel aralSi  zogierTi marTlmadidebelis mier 
gavrcelda usircxvilo da cilismwamebluri werili, rac gulsatkeni da 
samwuxaro faqtia. nuTu SeiZleba aseTi usamarTlo brladebebis 
gavrceleba sofelSi? samwuxaroa, rom maTi mosmena da atana uwevT 
kaTolikeebs _ mRvdlebsa Tu rigiT morwmuneebs. 

sami dRis Semdeg kidev ufro samwuxaro ambavi dagvatyda Tavs _ 
ZaliT Tavsmoxveuli omi _ saqarTvelos teritoriebis okupacia, 
intensiuri srolebi  da dabombvebi. 

sofeli devnilebiT gaivso, daiRupa bevri udanaSaulo adamiani. 
Cvens sofels ori jariskaci gamoaklda. erTaderT imedad locva 
dagvrCenoda. Cven, kaTolikeebi, vikribebodiT eklesiebSi da 
vloculobdiT. samwuxaroa, rom e. w. `gadanaTluli~ marTlmadideblebi 
gveubnebodnen, rom Cvens locvebs Zala ar hqonda.  

maxsovs, erTi gogona Zalian wuxda Zmis gamo, romelic frontze 
ibrZoda, misgan ki araferi ismoda. me mas lurdis RmrTismSoblis xati 
mivawode da  vTxove eloca misTvis, radgan vicodi, rom erTaderTi 
saSualeba mxolod locva iyo. man ki uari ganacxada, radgan es xati 
kaTolikuri iyo da mis Zmas kaTolikuri locva ver daexmareboda. 
TiTqosda, mxolod marTlmadideblebis mier aRvlenili locvebi 
daexmareboda mebrZolebs, dakargulebsa da daWrilebs. es CemTvis didi 
tramva da Znelad gadasatani iyo. 

amdeni samwuxaro ambebis Semdeg mama ieJim gvauwya sasixarulo 
ambavi _ diakon mixeil surmavas  mRvdlad xeldasxma, romelic 4 
oqtombers aResruleboda da Semdeg aralsa da udeSi Seudgeboda Tavisi 
movaleobis Sesrulebas.  

mRvdlad kurTxevis Semdeg mama mixeili mesxeTis ulamazes 
soflebSi Camovida da pirveli wirva 12 oqtombers udisa da arlis 
eklesiebSi Caatara, 16 oqtombers ki _ udis wm. giorgis saxelobis 
samlocvelo saxlSi. 

axalxeldasxmul mRvdels udis mrevli didi sixaruliTa da 
siyvaruliT Sexvda, gansakuTrebiT uxarodaT bavSvebs. wirvis dasasruls 
bavSvebma gulTbilad miuloces mas mRvdlad kurTxeva da 
RmrTismSoblisa da wm. giorgis xatebi usaxsovres, gadasces aseve, 
sakuTari leqsebic. 

vsargeblob SemTxveviT da mama mixeils  vulocav mRvdlis 
xarisxSi amaRlebas, vusurveb, rom misi guli yovelTvis iyos Ria da 
siyvaruliT avsili moyvasis mimarT, ganurCevlad maTi aRmsareblobisa 
da asakisa. imedi gvaqvs, rom igi yovelTvis daexmareba gulnatken 
kaTolike mrevls. 

marina aRlemaSvili  
ude 

 
mama mixeil surmavas pirveli mRvdelmsaxureba 
 

ude  
 
12 oqtombris dadgomas sixaruliT velodiT me da Cemi Zma. Cvens 

eklesiaSi sazeimo wirvas atarebda mama mixeil surmava. Cvens sixaruls 
sxva bavSvebi, axalgazrdebi da ufrosebic iziarebdnen, mama ieJi 



Simerovskic mouTmenlad eloda eklesiaSi axalgazrda mRvdlis 
Camosvlas. 

miSa surmavas Cven adrec vicnobdiT, roca diakoni iyo da Zalian 
gviyvarda. masTan Tavs Tavisuflad vgrZnobdiT, rogorc ufros 
megobarTan. igi gvikiTxavda sakiTxavebs saxarebidan da Tan ganmartavda 
CvenTvis gaugebar rTul adgilebs; sazafxulo ardadegebze ki 
abasTumanSi gvewvia da didad gvasiamovna. 

axla ki mama mixeili Cveni eklesiis mRvdlad daniSnes, ramac  
Zalian gagvaxara. mTeli guliT vulocavT mas da vusurvebT 
janmrTelobasa da mrevlis siyvaruls. gvinda, rom Cvens sofelSi da 
saqarTveloSi iyos Zlieri kaTolikuri eklesia da ar iyos 
dapirispireba kaTolikeebsa da marTlmadideblebs Soris. gvinda iyos 
mSvidoba mTels saqarTveloSi da aRar ganmeordes agvistos mZime dReebi, 
ramac didi tkivili moutana Cvens ojaxs, sayvareli biZaSvilis _ alika 
balaxaSvilis daRupvis gamo. 

mama mixeil, 
Cveni eklesia, mama ieJis winamZRolobiT, bevrs vloculobT Tqvenze. 

RmerTi iyos Tqveni mfarveli! 
vaniko da giorgi saraSvilebi 

  
vale 

 
valeSi, 19 oqtombers, wm. wirva Caatara mama mixeil surmavam, wirvis 

aRsrulebaSi mas axalnakurTxi diakoni paata qomoSvili exmareboda, mama 
zurabTan da mama maCeisTan erTad. 

es mama mixeilis pirveli wmida wirva iyo Cvens sakrebuloSi, magram 
imeds vitovebT, rom bevrjer gvewveva da sixaruls mogvaniWebs. ubralo, 
xalisiani da gulSiCamwvdomi iyo misi qadageba, romelic arasodes 
dagvaviwydeba.  

SevecadoT viyoT ferad-feradebi da iq, sadac mivalT, Sav-TeTri 
feri mxiaruli ferebiT SevcvaloT, sixaruli SevitanoT yvelgan, 
rogorc qristes moaqvs CvenTan da rogorc es CvenTvis gaakeTa mama 
mixeilma. 

mama mixeil, 
gisurvebT, rom yovel adamians, visac ki SexvdebiT cxovrebis 

gzaze, sixaruli da simSvide mianiWoT, risTvisac yoveli Cvenganis mamam 
agirCiaT. 

aseve vulocavT paatas diakvnad kurTxevas da vusurveb mravali 
kargi saqmis keTebas, rwmenaSi siZlieres da gulis sispetakes. 

gpirdebiT, yovelTvis vilocebT TqvenTvis! 
saqarTveloSi, sadac kaTolikeebi umciresobaSi varT, sasixaruloa 

imis codna, rom Cven gvaqvs momavali. amisaTvis dRes mama mixeils da 
paatas mouwoda RmerTma, xval ki sxvebs mouxmobs Tavis venaxSi 
samuSaod. dae, yvelam dainaxos, rom Cven axali ZalebiT vivsebiT. 

 
lela samarjiSvili 

axalcixe 
 

kidev erTi dauviwyari dRe gaTenda axalcixis kaTolike 
mrevlisaTvis. aTi wlis win, 7 oqtombers,  axalcixis RmrTismSoblis 
saxelobis eklesiaSi pirvelad aRevlina sazeimo wirva. CvenTvis 



sasixarulo iyo is faqti, rom axalcixeSi  eklesiis dResaswaulze 
Tavisi pirveli wirva aRavlina mama mixeil surmavam. 

am zeimisaTvis gansakuTrebulad moemzada axalcixis sakrebulo, 
moawesriga misi Senoba, mgalobelTa gundi axalgazrdebiT dakompleqtda. 
7 oqtombers, diliT sakrebulos SenobaSi mravali adamiani Seikriba, 
movidnen stumrebi aralidan, valedan, udedan, xizabavridan da sxva 
sakrebuloebidan, wm. ninos ordenis monazvnebi: Jizeli, paskalina, 
marinueli, sxvadasxva sakrebuloebis mRvdlebi da monazvnebi. gvinda 
madloba vuTxraT yvelas amgvari gulTbili damokidebulebisaTvis. 

wirvis damTavrebis Semdeg yvelam mivuloceT mama mixeils mRvdlad 
kurTxeva. mrevlis mcirewlovanma wevrma giorgim mas saCuqrad gadasca 
mesxuri tradiciuli wylis WurWeli _ kaTxa da sTxova misi yoveli 
moxmarebis dros eloca axalcixis sakrebulosaTvis. 

madloba ufals kidev erTi lamazi dRis moniWebisaTvis! 
 

elza zubaSvili     
 

`saqarTvelos karitasi~ ltolvilTa samsaxurSi 
 

agvistos saomari moqmedebebis Sedegad, samwuxarod, saqarTveloSi 
isev gaCnda iZulebiT gadaadgilebuli pirebi, romlebmac rusuli 
agresiis Sedegad miatoves saxl-kari da wavidnen saqarTvelos sxvadasxva 
qalaqebsa Tu soflebSi. 

quTaismac Seifara ltolvilebi. qalaqis meriasTan Seiqmna 
specialuri Stabi, romelic Seudga ltolvilebis ganTavsebas qalaqis 
pansionatebSi, skolebSi, kolejebSi da sxvadasxva dawesebulebebSi. 
kaTolikuri saqvelmoqmedo fondi “saqarTvelos karitasi”, rogorc 
yovelTvis, axlac droulad gamoexmaura ltolvilebis daxmarebis 
aqcias da SeZlebisdagvarad gauwoda maT daxmarebis xeli. pirvelive 
dReebSi ltolvilTa daxmarebis saqalaqo Stabs miewoda erTi tona 
Saqari da 495 cali xorcis konservi. 

“saqarTvelos karitasis” quTaisis organizacia regularulad 
awvdis purs, sakonditro nawarms im ltolvilebs, romlebic 
ganTavsebulni arian quTaisis 44-e skolaSi, avtomeqanikur kolejsa da 
sof. qvitiris kempingSi. 

quTaisis avtomeqanikur kolejSi moTavsebuli ltolvilebi, 
romlebic teritoriulad axlos arian “saqarTvelos karitasis” 
quTaisis  organizaciis bavSvTa centrTan, ufasod sadiloben am 
obieqtis sasadiloSi. jerjerobiT ufasod ikvebeba 30 msurveli. mzad 
varT movemsaxuroT 50-mde adamians. 

ltolvilebs gadaecaT TeTreuli, baliSebi, loginebi, ori sarecxi 
manqana, uToebi, individualuri higienis sagnebi, pampersebi, TefSebi, 
dana-Cangali da mravali sxva cxovrebisaთvis aucilebeli nivTi Tu 
sagani. am saqmes moxmarda 20000 lari. 

 
saqvelmoqmedo fond “saqarTvelos karitasis”  

saprezidento sabWos wevri 
jolion Janio 

 
ansambl “kantikas~ koncerti 
 



`ZmaTmoyvareobaSi _ erTmaneTisadmi gulTbili siyvaruliT, 
pativiscemaSi erTmaneTs daaswariT~ (rom. 13: 10). wmida pavles es sityvebi  
SesaniSnavad miesadageba sxvadasxva konfesiis qristianTa erTobas. Cveni 
eklesiis yofili moZRvari, mama ian sneJinski  xSirad ambobda: “dainaxeT 
is, rac Cven gvaerTianebs da ara is, rac Cven gvacalkevebs”. 

qristianebs SeuZliaT imegobron, erTad ilocon, erToblivad 
Seasrulon keTilSobiluri saqmeebi, izrunon gaWirvebulTa da 
avadmyofTaTvis, monawileoba miiRon bavSvebisa da axalgazrdebis 
aRzrdis procesSi. es SesaZlebelia musikis meSveobiTac. 

erTxel Cvens eklesiaSi movida  patara jgufi _ zaza, ori marina, 
Tamriko da luda. isini eklesiis moZRvars, mama adams warudgnen, 
rogorc baptisturi eklesiis ansamblis wevrebi da neba iTxoves, am 
eklesiaSic SeesrulebinaT TavianTi sagaloblebi, niSnad qristianuli 
megobrobisa. 

maTi mosmenis Semdeg aRmoCnda, rom Cven “mogvikakunes” namdvilma 
musikosebma da keTilma morwmuneebma. mas Semdeg ansamblma ramdenjerme 
Seasrula Cvens taZarSi sasuliero xasiaTis nawarmoebebi. 

amJamad am xuTma momReralma Seqmna ansambli “kantika” ludmila 
maCablis xelmZRvanelobiT. 

2008 wlis 21 seqtembers, wirvis Semdeg, ansamblma “kantikam” 
SesaniSnavi koncerti  gamarTa wm. petresa da wm. pavles taZarSi. TiTqmis 
erTi saaTis ganmavlobaSi msmenelTa yurs atkbobda gulSiCamwvdomi 
hangebi baxis, mocartis, martinis, lotis, palestrinas, bortianskisa da 
leontoviCis nawarmoebebidan. 

mSvenierma, msubuqma,  sufTa da amaRelvebelma xmianobam aavso 
taZari. RmrTisadmi miZRvnili qeba da vedreba, locva da samadlobeli 
cvlida erTmaneTs. 

sxvadasxva qveynis, epoqis, stilis kompozitorebi da sxvadasxva 
erovnebis, asakis, profesiis adamianebi ansambl “kantikas” koncertis 
didebuli hangebis meSveobiT erT did da naTel mTlianobaSi moeqcnen. 

 
karina osipova 

aqtualuri Tema 
 

ratom unda iyos gamijnuli eklesia da saxelmwifo 
 

iozef racingeri _ benediqte XVI  
 

nawyveti naSromidan  
“RmrTismetyveleba da eklesiis politikuri pozicia” 

 
Cven unda gvqondes mkafio warmodgena, Tu ra damokidebuleba aqvs 

eklesias politikuri sferos mimarT. am sakiTxTan mimarTebaSi 
safuZvliseul kriteriumad rCeba qristes sityvebi: “miageT keisars 
keisrisa, xolo RmerTs _ RmrTisa” (maT. 22,21). am sityvebiT gadaiSala 
politikisa da religiis urTierTdamokidebulebis istoriis axali 
gverdi. manamde tradicia xelisuflebas sakralur xasiaTs aniWebda. 
cnobilia, rom gvianantikur samyaroSi arsebobda Tavisufali religiuri 
jgufebi, romlebic misteriul kultebs aRiarebdnen. am kultebis 
mimzidveloba damokidebuli iyo maTTvis saxelmwifo religiis statusis 
miniWebaze; maTdami pativiscema efuZneboda im winapirobas, rom 



saxelmwifoa uzenaesi sakralurobis matarebeli. es icavda da amyarebda 
saxelmwifo kanonebiT dadgenil eTikur normebs. amgvarad, sazogadoeba 
kanonmorCilebis garantias iZleva, xolo Tavad saxelmwifos neba iZens 
wmida, RmrTaebrivi da ara adamianuri nebis xasiaTs; Tuki saxelmwifo 
kanonebi RmrTaebrivia, isini upirobod da udavod unda vrceldebodes 
yvela adamianze.  

adamianis mimarT saxelmwifos moTxovnaTa gaigiveba RmrTaebrivi 
nebis sakralur moTxovnebTan daZleul iqna iesos zemoxsenebuli 
gamonaTqvamiT. amave dros, aq eWvqveS dgeba Zveli samyaros mier 
naloliavebi saxelmwifoebriobis idea da sruliad gasagebia, rom Zveli 
samyaros saxelmwifoebriobam es gamowveva aRiqva rogorc sakuTari 
arsebobis safuZvelze Tavdasxma, romelic sikvdiliT dasjas 
imsaxurebda: Tuki iesos sityvebi WeSmariti iyo, romis imperiis 
saxelmwifoebrioba veRar iarsebebda im safuZvlebze, romlebzedac 
manamde arsebobda. 

amave dros, unda iTqvas, rom swored saxelmwifo da sakralur 
xelisuflebaTa gamijvna da am gamijvnaSi arsebuli axali dualizmia 
Tavisuflebis dasavluri ideis wyaro da uryevi safuZveli. am 
momentidan gaCnda ori urTierTdakavSirebuli, magram ara identuri 
sazogadoeba, romelTagan arc erTs ar gaaCnia absoluturi Zalaufleba. 
saxelmwifo metad aRar aris matarebeli religiuri avtoritetisa, 
romelic adamianuri sindisis siRrmeebs mimarTavs da Tavis zneobriv 
moTxovnaTa dasamkvidreblad sxva sazogadoebas mimarTavs. Tavis mxriv 
es sazogadoeba, anu eklesia, sakuTar Tavs moiazrebs rogorc uzenaesi 
da saboloo zneobrivi avtoritetis matarebels, Tumca es avtoriteti 
damokidebulia nebayofilobiT mimdevrobaze da eklesiis xelT arsebuli 
zemoqmedebis meTodebi wminda sulieri da ara samoqalaqo-
samarTlebrivia swored imitom, rom eklesia moklebulia im statuss, 
romelic aqvs saxelmwifos da sayovelTaod aRiarebulia. 

amrigad, orive sazogadoeba arsebobs Tavis mkacrad SemosazRvrul 
sferoSi da Tavisufleba maTi urTierTdamokidebulebis wonasworobazea 
damokidebuli. araviTar eWvs ar iwvevs is faqti, rom es wonasworoba 
xSirad irRveoda, rom Sua saukuneebSi da axali drois ganTiadze 
eklesiisa da saxelmwifos funqciebi arcTu iSviaTad ise aRreula, rom 
WeSmaritebisken rwmeniseuli mowodeba ZaldatanebiT icvleboda da imis 
karikaturad iqceoda, riskenac sinamdvileSi iswrafodnen eklesia da 
saxelmwifo. magram yvelaze bnel periodebSic rwmenis fundamentur 
mowmobebSi gamocxadebuli Tavisuflebis ideali iyo is avtoriteti, 
romelsac mimarTavdnen, raTa winaaRmdegoba gaewiaT samoqalaqo-
samarTlebriv da morwmuneTa sazogadoebaTa aRrevisTvis; romelic 
aRviZebda sindiss da mouwodebda Zalauflebis avtoritetis gamijvnisken. 
amrigad, Tavisuflebis Tanamedrove idea qristianobis kanonieri 
produqtia. sxva veraferi moaxdenda gavlenas mis formirebaze. 
samarTlianobisTvis unda davamatoT, rom Tavisuflebis ideas ver 
gamovyofT qristianuli garemosagan da ver movaxdenT mis 
transplantacias nebismier sxva sistemaSi, rasac cxadahyofs islamuri 
renesansi; islamur sazogadoebaSi qristianul safuZvlebs moklebuli 
egreTwodebuli dasavluri standartebis danergvis mcdeloba efuZneba 
islamis Sinagani logikis aramarTebul gagebas _ aseve im istoriuli 
logikisa, romelsac dasavluri standartebi ekuTvnis _ da amrigad es 
mcdeloba ganwirulia. Tavisi struqturiT islamuri sazogadoeba 



Teokratulia da amitom monisturi; misTvis miuRebelia dualizmi; 
dualizmi, romelic warmoadgens Tavisuflebis winapirobas, qristianul 
logikas gulisxmobs. praqtikulad es imas niSnavs, rom mxolod iq, sadac 
ama Tu im formiT arsebobs eklesiisa da saxelmwifos, sakraluri da 
politikuri avtoritetebis dualisturi gamijnuloba, aris 
Tavisuflebis fundamenturi winapiroba. 

iq, sadac eklesia saxelmwifod iqceva, Tavisufleba qreba. magram 
Tavisufleba qreba maSinac, roca eklesias erTmeva sazogadoebrivi 
avtoriteti, radgan am SemTxvevaSi saxelmwifos kvlav uCndeba zneobriv 
sakiTxTa erTpirovnuli gansjis pretenzia. cxadia, saero 
postqristianul samyaroSi es ara xelisuflebis sakralizaciis, aramed 
ideologiuri marTvis formiT xdeba. es niSnavs, rom saxelmwifo iqceva 
politikur partiad da imdenad, ramdenadac am momentidan SeuZlebelia 
saxelmwifos swori avtoritetis arseboba, igi totalitaruli xdeba, anu 
iZens sruli Zalauflebis avtoritets. ideologiuri saxelmwifo 
totalitaruli saxelmwifoa; igi aucileblad gaxdeba 
ideologizirebuli, Tuki ar iqneba gawonasworebuli Tavisufali da 
sazogadoebis mier aRiarebuli sindisis avtoritetiT. rodesac ar aris 
amgvari dualizmi, totalitaruli sistemis warmoqmna gardauvalia.  

Cemi azriT, amiT amoiwureba eklesiis politikuri poziciis 
fundamenturi amocana; mis mizans unda warmoadgendes dualisturi 
sistemis, rogorc Tavisuflebis safuZvlis wonasworobis SenarCuneba. 
amrigad, eklesia valdebulia wamoayenos Tavisi moTxovnebi 
sazogadoebrivi kanonebis mimarT da ar darCes adamianuri cxovrebis 
piradi sferos CrdilSi. meore mxriv, aseve aucilebelia zrunva imaze, 
rom eklesia da saxelmwifo gamijnuli rCebodes, eklesiis wevroba ki 
nebayofilobiTi iyos.  

amiT Tavis fundamentur principebSi aseve ganisazRvreba eklesiis 
politikuri poziciisa da RmrTismetyvelebis urTierTkavSiri. eklesiis 
politikuri pozicia ar unda iyos mimarTuli mxolod eklesiis 
Zalauflebis gamyarebisken; zemoTaRniSnulis Tanaxmad, amgvari midgoma 
sruliad ewinaaRmdegeba eklesiis WeSmarit bunebas da amrigad 
upirispirdeba eklesiis politikuri poziciis zneobriv Sinaarss. aq 
gadamwyveti roli saRmrTismetyvelo gagebas ekuTvnis da ara 
Zalauflebisa da gavlenis gaZlierebis ideas. 

Cveni winamdebare gamokvlevis gaTvaliswinebiT 
RmrTismetyvelebasTan mimarTebaSi umTavresad dualisturi struqturis 
SenarCunebaze unda vizrunoT; eklesiis saxelisuflo institutisTvis 
RmrTismetyveleba ar unda gaxdes partiis centraluri komitetis 
analogi _ organo, romelic partiul Zalauflebis miRwevis 
ideologiasa da strategias SeimuSavebs. rogorc davadgineT, eklesia 
moiazrebs sakuTar Tavs rogorc  aqtualur sferos, romelic gonebas 
azris ZiebaSi exmareba. 

Sesabamisad, man, erTis mxriv, unda moaridos goneba abstraqtul 
damoukideblobas, romelic fiqtiuri xdeba, magram, meore mxriv, pativi 
unda sces gonebis uflebas, dasvas kiTxvebi sagnebze, romlebic 
religiis sferos ekuTvnis. iseve, rogorc eklesiisa da saxelmwifos 
urTierTdamokidebulebis sferoSi, aqac aqtualuria dualizmis, rogorc 
nayofieri da funqcionaluri urTierTobebis SenarCunebis sakiTxi. 
rogorc wina SemTxvevaSi, am urTierTobebma SeiZleba ganicados 
fundamenturi damaxinjebis ori saxeoba. erTi aseTi varianti iCens Tavs, 



rodesac saeklesio xelisufleba ugulebelyofs RmrTismetyvelebis 
avtonomias da utovebs mas mxolod imis damadasturebeli sabuTebis 
moZiebis funqcias, rasac eklesiis moZRvreba amtkicebs. am SemTxvevaSi 
RmrTismetyveleba partiuli ideologiis donemde ecema. meore 
damaxinjeba Cndeba maSin, rodesac RmrTismetyveleba ganixilavs eklesias 
rogorc damxmare organizacias, romelic moklebulia sulier Sinaarss. 
am SemTxvevaSi igi metad aRar gadmoscems cocxali sazogadoebis 
sulier safuZvlebs; aq misi aqtiuri agenti calkeuli mecnier-mkvlevaris 
kerZo mamoZravebeli mizezia, es ki niSnavs, rogorc ukve iqna naCvenebi, 
rom RmrTismetyveleba iqceva an pozitivizmad, an ideologiad. magram 
maSin igi ukve aRar aris RmrTismetyveleba. es niSnavs, rom sruli 
avtonomiis miRwevisas igi ufro maRal doneze ki ar gadadis, aramed 
moispoba rogorc RmrTismetyveleba. yovelTvis, rodesac erT-erTi xma, 
iqneba es saeklesio xelisufleba Tu RmrTismetyveleba, kargavs Tavis 
avtonomias, meore maSinve kargavs Tavis arsebiT Sinaarss.   

 
Targmna rusudan avaliSvilma 

 
saxli dakarges Tu moqalaqeoba? 
 

gzas davadeqiT. Zveli avtobusiT gavemgzavreT, romelsac, 
gegonebodaT Tavad masze ufro moZvelebuli modelis Zrava eyena... 
rogorc ki daiZra da siCaqare 60 km-mde CarTo, iseTi STabeWdileba 
Seiqmna TiTqos inerciiT midioda...  

swored am avtobuss mihyavda Tbilisidan gorSi  qarTvelebi da 
maTTan erTad ori ucxoeli _ italieli. swored is ori italieli, 
romlebmac ramdenime dRiT isev gadawyvites Sesvla ruseTis jarebis 
mier kontrolirebad e.w. “buferul zonebSi~, romelic sul ori fexis 
nabijzea TviTgamocxadebuli oseTis dedaqalaq cxinvalidan, ufro 
zustad ki sof. niqozidan.  

niqozi, erT-erTi im mravali qarTuli soflidan, romlebic 
agvistos omis dros samiaTasma mkvidrma miatova,  raTa gaqceodnen 
ruseTis armiis  dabombvebs. 

dRes niqozi moCvenebas gavs, aq mxolod 250-mde xandazmulia 
darCenili, saSualo asaki 70 weli. isini siRatakeSi cxovroben, 
izolirebulad, or rusul bloks Soris moqceulni...  

osebi, anu ufro sworad, samxreT oseTis adgilobrivi mTavrobis  
mier Seqmnili samxedro bandebi uqmnian maT safrTxes dila-saRamoobiT, 
aSineben da Zarcvaven mTeli sarCo-sabadlisagan. gansakuTrebiT ki 
cdiloben mTlianad gawmindon sofeli maTgan: “wadiT Tqvens 
saqarTveloSi!”, _ eubnebian maT.  

modiT, ori nabijiT ukan davixioT.  
gorisken mimavl gzaze avtobusis daburuli fanjridan  moCans 

didi konteineris msgavsi nagebobebi; aq axali qalaqi Sendeba. mTavrobam 
gadawyvita, rom saerTaSoriso daxmarebebiT augos saxlebi maT, vinc 
veRar daubrundeba sakuTar sofels.  

Cemi da fabricios (Cemi Tanamegzuri, romelic monawileobs papi 
ioane XXIII sakrebulos araZaladobrivi mSvidobis korpusis “operacia 
mtredSi~) fiqrebi msoflios mraval qveyanaSi ukve nanaxsa da gancdils 
ubrundeba; ukanaskneli maT Soris guSindeli saRamo iyo, TbilisSi 
nanaxi devnilTa qalaqi: am xalxis momavali sxvebma gadawyvites, isini 



veRar daubrundebian sakuTar keras da ase, ara mxolod sakuTar saxls, 
aramed sakuTar istorias da TviTmyofadobas dakargaven... es adamianebi 
TiTqos sakuTar moqalaqeobasac kargaven. 

swored TbilisSi gveubnebodnen devnilebi, rom sulac ar surdaT 
sxva saxli, ubralod `sakuTari~ saxli undodaT... amas evedrebian 
yoveldRiurad RmerTs. da rodesac SevekiTxeT Tu Txoves es mTavrobas, 
Tavi daaqnies da aseTi pasuxi gagvces: “mainc RmerTs SevTxovT”. 

TiTqosda mixvdnen, rom es aris istoria, romelic aRar 
dabrundeba, rom viRac sxvam ukve gadawyvita maTi bedi.  
isini gaocebulni darCnen, rodesac vuTxariT, rom meored SevdiodiT 
oseTSi. movuyeviT, rom niqozSi movinaxuleT darCenilebi da rom bevri 
axalgazrda dRisiT malulad gadadis samxedro bloks iqiT da 
SeRamebisas ukan _ saqarTveloSi brundeba (osebis SiSiT, romlebic 
RamiT haerSi isvrian): gaocebulni iyvnen, radganac televizia da Jurnal-
gazeTebi iuwyebian, rom am zonaSi Sesvla SeuZlebelia (maTive 
usafrTxoebidan gamomdinare).   

da Cveni gancxadeba erTgvari provokacia iyo, romelmac Tavsatexi 
gagviCina: maSin Cvenc wagviyvaneT, rogorc ki SesaZlebeli iqneba, CvenTan 
erTad dabrundiT iq! _ gvTxovdnen ltolvilebi. 

oseTSi Cveni SesvliT ara marto devnilebi gaocdnen, aramed 
TbilisSi Camosuli didi da patara organizaciebi, aseve gaocebiT 
gvekiTxeboda Cveni italiis saelCo: “rogor moaxerxeT? iq veravin Sedis!”   
dRes Cven isev SevdivarT samxreT oseTSi, ratom vbrundebiT Cven, ori 
italieli niqozSi? axalgazrda niqozelebi saRamoobiT ar rCebian 
saxlebSi (ramdenime gabeduls Tu ara CavTvliT), eSiniaT. moxucebma 
gviTxres,  maTTan rom gvecxovra maSin ufro daculad igrZnobdnen Tavs 
da axalgazrdebsac meti gambedaoba eqnebodaT, iq Ramis gasaTevad. ai es 
aris CvenTvis erT-erTi umTavresi motivi. 

rogorc ki sofelSi mivediT, mokle xanSi, marTlmadidebel 
episkoposTan erTad, romelic Tavis berebTan erTad xalxis gverdiT 
darCa, moxucebi myisve datrialdnen da Ramis gasaTevi gamogvinaxes. 
gauxardaT Cveni danaxva. miuxedavad imisa, rom 70 procenti saxlebisa 
mitovebuli iyo da daaxloebiT 20 procenti dangreuli, erT-erTma 
ojaxma Tavisi saxlis zeda sarTuli SemogvTavaza. aSkarad Canda Zarcvis 
kvali, minebi damsxvreuli iyo afeTqebebis gamo. saxlis patronma maleve 
daalaga da gagvimzada oTaxi. sofelSi darCenilebi, agvistodan 
moyolebuli sakuTari saxlis zeda sarTulebze ki ar iZineben, aramed 
pirvel sarTulze, gveubnebian, rom  ase ufro saimedoa.  amasTanave, 
bevri moxuci saRamoobiT soflis SuagulSi romelime saxlSi ikribeba 
da erTad atareben Rames da ase amarcxeben SiSs SeiaraRebuli 
adamianebis winaSe, romlebic maT emuqrebian.ù 

erT saRamos vaxSmad erT-erT xandazmul wyvilTan viyaviT, Suqic 
ar iyo da me da fabricio dasaZineblad wavediT, magram mTeli Rame Zili 
ar mogvkarebia: gamTeniis sam saaTamde usasrulod ismoda srolebi, 
tyviebi Cveni saxlis  saxuravs gadauvlidnen da caze TavianT kvals 
tovebdnen. zogjer Cveni sacxovreblidan asiode metris dacilebiT 
isrodnen, saxli ki erT kilometriT iyo daSorebuli cxinvalidan.  
am RamiT raRac doziT Cvenc SevigrZeniT is, rasac es xalxi yovel Rame 
grZnobs: SiSi! magram ufro metad vigrZeni saSineli gancda, rom aqedan 
gaqceva ar SemeZlo, ar iyo aranairi transporti, da kidec rom 
yofiliyo ver gamoviyenebdi. gancda, romelmac ufro metad Semacno is, 



rasac es xalxi yoveldRe ganicdida:  garemoeba, rasac isini ki ar 
irCeven, aramed maTze Tavsmoxveulia.  

Cveni iq yofna iyo pirdapiri Tanadgomis patara niSani, mSvidobis 
erTi nabiji, amjerad ara materialuri kuTxiT, Tumca amis saWiroebacaa 
da es faqtori bevr ucxoels izidavs konfliqtis zonaSi. es iyo 
Tanadgomis niSani, romelic gvinda, rom am saguSagos iqiTa mxaresac 
mivitanoT, 5 wuTis savalze rom aris Cvengan. diax, radganac cxinvalis 
osebi, moxuci qalebi da bavSvebi im RamiT igives ganicdidnen da 
grZnobdnen, rasac Cven. 

        janpiero kofano 
       ioane XXIII-is sakrebulos wevri  

 
interviu 

ინტერვიუ საფრანგეთის ელჩთან 
საქართველოში ერიკ ფურნიესთან 

 
  საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ბატონი ერიკ ფურნიე თავის ოჯახთან 
ერთად საკათედრო კათოლიკური ეკლესიის საკრებულოს წევრია. მას ჰყავს მეუღლე 
და ორი ვაჟი. სპეციალობით აღმოსავლეთმცოდნეა. 1999-2002 წლებში მსახურობდა 
ნიუ-დელიში, ინდოეთი, 2002-2004 წლებში - მოსკოვში, 2005-2007 წლებში - 
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კაბინეტში. 2007 წლიდან კი საფრანგეთის 
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩია საქართველოში. მან დიდი როლი ითამაშა ამა 
წლის აგვისტოში მომხდარი კონფლიქტის შეჩერებაში. დღესაც საფრანგეთის 
საელჩოს თანამშრომლები ყურადღებით ეკიდებიან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა პრობლემებს. საფრანგეთის ერთ-ერთ კათოლიკურ გაზეთში გამოქვეყნდა 
ინტერვიუ ერიკ ფურნიესთან. მან თანხმობა მოგვცა ამ ინტერვიუს ჟურნალ „საბა”-ში 
გადმობეჭვდაზე. 
 
როგორი რეაქცია მოჰყვა ფრანგული დიპლომატიის მხრიდან რუსეთის მიერ ამა 
წლის 26 აგვისტოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას?  
სანამ ვისაუბრებ ფრანგული დიპლომატიის რეაქციაზე უნდა შეგახსენოთ, რომ 
დისკუსია ამ ტერიტორიების სტატუსის შესახებ  გაერო-ს უშიშროების საბჭოში უკვე 
ჩვიდმეტი წელიწადი მიმდინარეობს. ეს ძალზე რთული საკითხია. საბჭოთა კავშირის 
დაშლისა და აფხაზეთში ომის დამთავრების შემდეგ გაერო ცდილობს სამხრეთ 
ოსეთისა და აფხაზეთის საკითხის მშვიდობიან მოგვარებას. ამ ორი რეგიონის 
დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება რუსეთის დუმის მიერ ნაჩქარევად 
იყო მიღებული, მაშინ როცა საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ 
მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გეგმით გათვალისწინებული იყო ამ რეგიონში 
უშიშროებისა და სტაბილურობის საკითხის ირგვლივ საერთაშორისო დისკუსიების 
ჩატარება. ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად რუსეთის გადაწყვეტილიბისა, ამ 
რეგიონში უშიშროებისა და სტაბილურობის საკითხი ღია რჩება. ეს ეხება როგორც 
კავკასიის მოსახლეობის, აგრეთვე აირისა და ნავთობის კომუნიკაციების და 
საქართველოს პორტების დაცვას. 
 
შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს, რომ აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობის 
აღიარება რუსეთის მხრიდან პასუხია კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე? 
მოსკოვი ამას არც მალავს. დიახ, ეს პირდაპირი პასუხია. 



 
რატომ მოხდა, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი 
საერთაშორისო სამართალის მიხედვით ნაკლებად სადავოა, ვიდრე კავკასიის ამ ორი 
რეგიონის აღიარება? 
კავკასიის ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა სამხედრო 
ოპერაციის ჩატარების შემდეგ, როცა რუსეთმა სუვერენული ტერიტორიების 
ოკუპაცია მოახდინა. მოვლენები ერთმანეთის მიყოლებით განვითარდა: კონფლიქტი, 
კონფლიქტის შემდგომი პერიოდი, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ 
ტერიტორიების დამოუკიდებლობის შესახებ, რაც შეშფოთებას იწვევს. კოსოვოს რაც 
შეეხება, პროცესი გაცილებით უფრო ხანგრძლივი იყო. მსოფლიო საზოგადოება 
დისკუსიებს წლების განმავლობაში მართავდა... სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის 
დამოუკიდებლობის აღიარება იყო მოულოდნელი და ნაჩქარევი. სწორედ ამაშია 
განსხვავება. 
 
თქვენ თქვით, რომ დარტყმა რუსეთმა განახორციელა, მაგრამ ამბობენ, რომ 
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო სამხედრო მოქმედებები 
და თავს დაესხა ოსეთს... 
ქართველები ამას არ მალავენ. პრეზიდენტი სააკაშვილი და თავდაცვის მინისტრის 
მოადგილე აღიარებენ ამას, მაგრამ აგრეთვე ამბობენ, რომ ბოლო თვეების 
განმავლობაში პროვოკაციები რუსეთის მხრიდან ძალზე გახშირდა და რომ სამხრეთ 
ოსეთის ქართველი მოსახლეობისთვის სიტუაცია გაუსაძლისი გახდა... ორივე 
მხრისთვის დაძაბულობამ აშკარად იმატა. 
 
 რუსეთის მხრიდან პროვოკაციების გაძლიერება ომისთვის მზადება იყო?  
დიახ, ისინი ელოდნენ სამხედრო მოქმედებას საქართველოს მხრიდან, რათა 
შემდგომში რეაგირება მოეხდინათ, რაც განახორციელეს კიდეც. რუსეთს თავისი 
მიზნები ჰქონდა. რუსეთს სურდა ”პროდასავლურ” და ”პროამერიკულ” 
საქართველოსთვის ძალის დემონსტრირება მოეხდინა და, ამის გარდა, ”მესიჯი” 
გაეგზავნა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით, ამერიკის 
შეერთებული შტატებისთვის: ”თუ თქვენ თავს გვესხმით, ჩვენ რეაგირებას ვახდენთ, 
ჩვენ ისევ დიდი და ძლიერი ქვეყანა ვართ”. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 
საზღვრის ორივე მხარეს გარკვეული მოძრაობა შეინიშნებოდა. რუსეთმა თავისი 
სადესანტო ნაწილი აფხაზეთში განალაგა, სამხრეთ ოსეთში კი ჯავის ბაზა გაამაგრა... 
რუსეთი, რა თქმა უნდა სამხედრო ოპერაციისთვის ემზადებოდა. 
 
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ქმედება უპასუხისმგებლო 
იყო?.. 
მე მგონია, რომ საქართველოს მხრიდან ეს ოპერაცია მეტ-ნაკლებად 
იმპროვიზირებული იყო. 
 
მიიღო თუ არა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაპირება დახმარების თაობაზე ამერიკის 
ან სხვა სახელმწიფოების მხრიდან?.. 
რამდენადაც ჩემთვის ცმობილია, არა. ჩვენ - ამერიკელები და ევროპელები - 
მრავალგზის ვაფრთხილებდით ამ საკითხის პოლიტიკური გადაწყვეტის 
აუცილებლობის შესახებ: მაისში, ივნისში, ივლისში. საქართველოს ხელისუფლბამ 
გვიპასუხა, რომ არ აპირებს სამხედრო მოქმედებების დაწყებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 



ბევრად უფრო სერიოზული იქნებოდა საკითხის პოლიტიკური გადაწყვეტის 
შესაძლებლობის მოძებნა. 
 
შეიძლება თუ არა დღეს ვიფიქროთ მოსკოვთან დიალოგის შეწყვეტის თაობაზე და 
რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციების მიღებაზე? 
დღეს საუბარი არ არის მოსკოვთან დადებულ ხელშეკრულებების გაუქმებაზე. 
ევროპის უშიშროების საბჭოს ფარგლებში საფრანგეთი და რუსეთი პოლიტიკური 
პარტნიორები არიან, აგრეთვე საფრანგეთისა და რუსეთის ურთიერთობა - 
ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნისა და ცალკე აღებული სახელმწიფოს 
ურთიერთობაა. ჩვენ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ 
სტაბილურობა დავამყაროთ და კავკასიის რეგიონის მომავალი უზრუნველყოთ. არ 
შეიძლება კარები მივიხუროთ და განვაცხადოთ: ”ევროპას არ აინტერესებს თუ რა 
ხდება შავი ზღვის მეორე მხარეს”. ეს შეუძლებელია მრავალი მიზეზის გამო: 
უპირველეს ყოვლისა, ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან 
გამომდინარე. რაც შეეხება საქართველოს, რომელიც ჩვენთან ახლოს მდებარეობს, 
აუცილებლად უნდა  გამოიძებნოს მშვიდობიანი თანაარსებობის გზები როგორც 
რუსეთთან, აგრეთვე თურქეთთანაც და დამყარდეს კეთილმეზობლური 
ურთიერთობა. ჩვენი მხრიდან ყოველივე ამისთვის დიდი ძალისხმევაა საჭირო... 
 
თქვენ ევროპის შესახებ საუბრობთ, მაგრამ ევროკავშირის ოცდაშვიდ წევრ ქვეყანას 
შორის ერთსულოვნება არ არის.  
მე მინდოდა მესაუბრა არსებითზე, სწორედ არსებითზე. კონფლიქტის შეჩერება ოთხ 
დღეზე ნაკლებ ვადაში არასოდეს მომხდარა, სამ დღეზე ნაკლებ ვადაში ჯერ არ 
მომზადებულა და ხელმოწერილი არ ყოფილა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის 
თაობაზე, ხოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიტუაცია არასდროს მოგვარებულა. ეს 
მოხდა ევროკავშირის ქვეყნების ერთიანობის წყალობით. ის ფაქტი, რომ 
ევროკავშირმა მიაღწია ამგვარ შედეგს, მიუხედავად აზრთა სხვაობისა - საოცარი 
მიღწევაა. შემიძლია განვაცხადო: როდესაც რესპუბლიკის პრეზიდენტმა (სარკოზიმ) 
შეთანხმებას მიაღწია, საქართველოს ემოციური პასუხი მძაფრი იყო... 
 
კონფლიქტის დროს თქვენ არ მოერიდეთ ”ქუჩაში გასვლას”, ქართულ მოსახლეობას 
ესაუბრებოდით, ბლოკპოსტებზე რუს სამხედროებთან კამათობდით. ელჩისთვის ეს 
ჩვეულებრივი ნაბიჯი როდია. უმრავლესობის წარმოდგენაში ელჩი ის ადამიანია, 
რომელიც ოფიციალურ მიღებებზე დახვეწილი სიტყვით გამოდის, ან კაბინეტში 
დოკუმენტებში აქვს თავი ჩაფლული. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ თქვენ ფრანგულ 
დიპლომატიაში გამორჩეული პიროვნება ბრძანდებით? 
მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი, ბოლო დროს ჩვენმა პროფესიამ ცვლილება განიცადა.  
ელჩად ყოფნა უკვე არ ნიშნავს სალონში იჯდე და მშვიდობისა და თანხმობის 
მიღწევის თაობაზე ისაუბრო, არამედ ნიშნავს საველე პირობებში იმყოფებოდე და 
ანუგეშო მოსახლეობა. ამ კრიზისში ჩემი როლი მარტივი იყო. როგორც საფრანგეთის 
რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელს, მე მხოლოდ უნდა მეთქვა: 
შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მიღწეულია! მაგრამ აგრეთვე მევალებოდა 
ადგილზე შემოწმება, სრულდება თუ არა აღნიშნული შეთანხმება. და მართლაც, 
ყოველდღე ვამოწმებდი, რამდენად სრულდება რუსი სამხედროების მიერ 
შეთანხმების პირობები. რუს კოლეგებთან მიმართემაში ყოველთვის ღიად 
ვმოქმედებდი. როდესაც რუსებმა და ქართველებმა ვერ მოილაპარაკეს ტყვეების 



გაცვლის თაობაზე, მე თვითონ, საქართველოს მთავრობის თხოვნით, გაცვლის 
ორგანიზება მოვახდინე. საელჩო ყველაფერს აკეთებდა მოსახლეობის 
დასახმარებლად, ჰუმანუტარულ დახმარებასაც არიგებდა... ვცდილობდი 
ლტოლვილების გასაჭირი გამეზიარებინა. როცა შევიტყვე, რომ ერთ-ერთ ქართულ 
სოფელში ორი ამერიკელი გოგონა (წარმოშობით ქართველები) თავის ბებიასთან 
ერთად იზოლირებულები აღმოჩნდნენ, მე თვითონ ჩავედი იქ, წამოვიყვანე და 
საელჩოში მივიყვანე, სადაც მათ ამერიკიდან ჩამოსული მამა ელოდებოდა. 
 
დღესდღეობით რაში მდგომარეობს თქვენი მისია? 
საქართველოს უნდა დავეხმაროთ ეკონომიკის გაძლიერებაში, მხარში ამოვუდგეთ 
ხალხს. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ გადამეტებულმა რიტორიკამ 
მეტი დაპირისპირება და დაძაბულობა არ გამოიწვიოს. ჩემი მთავარი მისიაა: 
მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე კონტროლში მონაწილეობა, რათა ხალხთა 
შორის მშვიდობიანი ურთიერთობა დამყარდეს... ბევრს არ სჯეროდა, რომ რუსები 
საქართველოდან გავლენ, მე კი მჯეროდა. საქმის წინ წაწევა თანდათანობით ხდება. 
ხალხთა შორის ნდობის აღდგენას დიდი დრი სჭირდება. ეს რთული და ხანგრძლივი 
პროცესია. მაგრამ მე ოპტიმისტი ვარ. 

 
ფრანგულიდან თარგმნეს 

 ალექსანდრა მარგველაშვილმა და მანანა სულაძემ 
      
SeniSvna:  
“sabas”  redaqcia pasuxismgeblobas ixsnis interviuSi 
gamoTqmul zogierT politikur mosazrebaze. 
mama pier diumulenma Seamowma mocemuli masalis Targmani. 
intervius sruli versia originalis enaze SegiZliaT 
moiZioT saitze www. pelerin.info 29. 08. 2008 w. 
 
 
informacia 
 

saqarTveloSi evangelur-luTerul eklesias axali xelmZRvani hyavs 
2008 wlis 19 oqtombers saqarTveloSi evangelur-luTeruli eklesiis  
xelmZRvanelad akurTxes pastori hans-ioaxim kiderleni, romelic 
saqarTveloSi Camosvlamde  germaniis sagareo  samsaxuris diplomatiur 
korpusSi moRvaweobda.   
hans-iohan kederlens miRebuli aqvs Teologiuri ganaTleba da mravali 
weli saeklesio saqmianobaSi gaatara. igi saqarTveloSi pirvelad erTi 
wlis win Camovida, Sexvda evangelur-luTeruli eklesiis seles da 
moixibla  saqarTvelos silamaziT. amis Semdeg kidev erTi weli 
imsaxura karaCiSi, pakistanSi da Semdeg, rodesac saqarTveloSi 
evangelur-luTeruli eklesiis xelmZRvaneloba SesTavazes, siamovnebiT 
daTanxmda. 
`saqarTveloSi evangelur-luTeruli eklesiis aRorZineba, romelsac 
saTaveSi Caudga episkoposi, profesori gert humeli Cveni saerTo 
movaleobaa. ramdenadac es xelaxali dafuZneba keTili cvlilebis 
momaswavelbeli iyo, aseve iqneba seles qudqveS aucilebeli cvlilebebi 
an winsvla ukve gakvalul gzaze...~, _ ganacxada pastorma kiderlenma. 



saqarTveloSi romauli wesis kaTolikeebi ulocaven pastor hans-ioaxim 
kiderlens  am sapatio da sapasuxismgeblo Tanamdebobaze daniSvnas da 
usurveben didxans sicocxles, janmrTelobas da nayofier moRvaweobas. 
 
   
gancxadeba 
23 noemberi _ ieso qriste, samyaros mefe _ axalSenis eklesiis 
dResaswauli. 10 weli axalSenis eklesiis kurTxevidan da 100 weli 
sofel axalSenis daarsebidan. dResaswauli gaimarTeba 22 noembers. 
30 noemberi _ axali liturgiuli wlis dasawyisi; adventis 
I kviradRe. 
ganusvene maT, ufalo! 
 
giorgi mamukaSvili 
daiRupa saqarTvelos TavisuflebisaTvis brZolaSi, 
ruseTis saokupacio jarebis Tavdasxmis dros. 
Tamaz koberiZe 

∗ 18. 07. 1987 w. _ gori 
† 9. 08. 2008 w. _ gori 
 
 

∗ 2. 04. 1972 w. _ q. gori 
† 11. 09. 2008 w. _ ivlita 
 
nikoloz (yazara) gabelaSvili 

∗ 6. 08. 1937 w. _ vale 
† 02. 10. 2008 w. _ vale 
 
manuSak muradiani 

∗ 1. 05. 1934 w. _ ozurgeTi 
† 17. 09. 2008 w. _ ozurgeTi 
 
ustian tonaganiani 

∗ 15. 07. 1920 w. _ ninowmida, Toria 
† 1. 09. 2008 w. _ ozurgeTi 
 
Tamara JamkoCiani 

∗ 13. 07. 1936 w. _ somxeTi 
† 4. 09. 2008 w. _ ozurgeTi 
 

 
axalgazrduli gverdi 
 

axalgazrduli sabWos arCevnebi valeSi 
ori wlis ganmavlobaSi saqarTvelos kaTolike axalgazrduli 

sabWos wevri viyavi. amiT yovelTvis vamayobdi da, amave dros, did 
pasuxismgeblobas vgrZnobdi. 

rogorc yovelTvis, yvelafers aqvs dasawyisi da dasasruli. ori 
wlis win arCeulma sabWomac daasrula Tavisi misia. Cven TiTqmis 
amovwureT Cveni SesaZleblobebis maqsimumi. imedi gvaqvs, ar gangvsjiT 



imisaTvis, risi gakeTebac ver SevZeliT. gTxovT, dainaxoT is kargi da 
dadebiTi, rac TqvenTvis gavakeTeT, Zvirfaso axalgazrdebo. 

11 oqtombers vales eklesiaSi bevrma axalgazrdam moiyara Tavi, 
raTa axali sabWos Semadgenloba daesaxelebinaT da maTgan saukeTesoebi 
aerCiaT. es dRe daemTxva axladgaremontebuli vales eklesiis  gaxsnas 
da axalgazrda wyvilis jvrisweras. eklesia gadaWedili iyo 
morwmuneebiT, gansakuTrebiT axalgazrdebi Warbobdnen. yvelani 
gulisyuriT usmendnen mama zurabis qadagebas. 

jvrisweris Semdeg axalgazrdebma did darbazSi moiyares Tavi. 
samwuxarod, dagegmili `TurqeTis momlocvelobis~ fotoebis Cveneba ver 
moxerxda. 

CvenTan stumrad iyvnen axalcixis,  aralis, xizabavrisa da 
abasTumnis axalgazrdebi, mama karlo da da Jozefina, romlebic axal 
sabWoze pasuxismgebelni arian, mama ieJi Simerovski da mama zigmund 
nejveji,  mama mixeil surmava, monazoni paskalina (wm. ninos ordeni), 
diakoni paata qomoSvili, agreTve axalgazrduli sabWos yofili wevrebi. 

mama karlom da da Jozefinam isaubres msaxurebaze, rogorc 
pasuxismgeblobasa da siyvarulze. mama mixeilma Tavis mowodebaze 
isaubra da gaixsena Tavisi cxovrebis umniSvnelovanesi momentebi, ramac 
sabolood ganamtkica Tavis arCevanSi. paata qomoSvilma sakuTari 
gamocdileba gagviziara; edo akofianma ki moxaliseobis mowodebaze 
ilaparaka (igi ukve sami Tvea moxalisea Cvens eklesiaSi). 
zogadi Sesavlis Semdeg Catarda axalgazrduli sabWos wevrebis 
arCevnebi. samxreT saqarTvelodan axalgazrdebma sami kandidati airCies: 
Tea manveliSvili _ vale, maia didimamiSvili _ axalcixe, qeTi 
CilingaraSvili _ arali. 

warmatebas vusuveb maT TavianT axal sapasuxismgeblo misiaSi. 
 

Tamriko CitaSvili 
 

`me agirCieT Tqven!~ 
 

ras niSnavs iyo arCeuli?! yoveli adamiani erT mSvenier dRes 
iwyebs fiqrs: ratom vcxovrob? ras veli am cxovrebisagan? aris 
SemTxvevbi, rodesac igi vardeba gansacdelSi, ar icis, ra unda am 
cxovrebisagan, ver gadauwyvetia, ra gzas gahyves: ar unda iyos eqimi, 
maswavlebeli, mRvdeli... iwyebs fiqrs CaeWidos im azrs, rom mas unda 
iyos iuristi da ara mRvdeli. RmerTs ki misi mRvdloba surs da eubneba: 
Sen sWirdebi xalxs, rogorc mRvdeli. adamiani ki emaleba am moxmobas 
da Tavs afarebs cru mowodebas. 

ieso eubneba mowafeebs: “me agirCieT Tqven!” iesos moxmobaze 
mowafeebi toveben im badeebs, romlebic maT am wuTisofelTan akavSirebs. 
es aris udidesi magaliTi pirveli mociqulebisa. Tumca mociqulebs 
SeeZloT eTqvaT: Tavi dagvanebe, Cven Cveni saqme gvaqvs, magram maT 
sakuTari nebiT  Tqves: “diax”. 

“gamomyevi”, _ es gamoZaxili 2000 wlis siRrmeebidan yvelgan ismis. 
yoveli saukunis adamianisaTvis ismoda da ismis qristes mowodeba. 
ra Tqma unda, xSirad Znelia miiRo  mZime jvari sakuTar Tavze, ufro 
advilia Tqva: minda viyo Tavisufali tanjvidan. ieso ki ambobs: “vinc 
dakargavs Tavis suls, is SeinarCunebs mas”. amis Zvirfasi magaliTebi 



kaTolike eklesias hyavs pirveli saukunis wamebulebidan dawyebuli 
dRemde. 

RmerTs surs yvela adamianis bedniereba, amitom yvelas mouwodebs 
sakuTari SesaZleblobebis mixedviT. bedniereba msxverpls moiTxovs, 
romelic gaRebuli iqneba sxvebis sikeTisaTvis. upasuxo RmrTis 
mowodebas, niSnavs aiRo sakuTari jvari da iaro qristes nakvalevze. 
SeuZlebelia adamianma ifiqros, rom ar eqneba problemebi mRvdlobis 
gzaze an _ piriqiT. problemebi yvelgan arsebobs, mxolod saWiroa maTi 
Tavmdablad miReba, rom siyvaruliT ataro sakuTari jvari, romelic 
qristem siyvarulis xed aqcia. 

mousmine qristes Sens gulSi da upasuxe _ “diax”, sufTa sindisiT 
da siyvaruliT, im siyvaruliT, romelic gadaarCens samyaros. 

 
SoTa giqoSvili 

 
mudmivi diakvnoba laTinuri wesis kaTolike eklesiaSi 

 
sagangebo CanarTi 

 
 2006 wlis 26 noembers daixura saqarTveloSi Cveni eklesiis sinodi 
da gamoica wigni sxvadasxva dadgenilebebiT; maT Soris dekretis erT-
erTi muxli Semdegs acxadebda: “daiwyos mudmiv diakonTa momzadeba, 
episkoposis mier damtkicebuli formaciuli gegmis mixedviT” (gv. 57. 
punqti 2); swored am dekretis safuZvelze Camoyalibda sxvadasxva 
kaTolikur samrevlodan wamosuli mamakacebis jgufi, romlebic ukve 
meore welia emzadebian mudmivi diakvnobis misaRebad im mizniT, rom 
Cadgnen Cveni eklesiis samsaxurSi, rogorc ki episkoposi maT 
Sesaferisad CaTvlis am msaxurebis Sesasruleblad. 
 Cveni dRevandeli CanarTic swored am Temas eZRvneba: mudmivi 
diakvnoba laTinuri wesis kaTolike eklesiaSi.  

Tavdapirvelad mimovixilavT axali aRTqmis zogierT teqsts da 
SevexebiT zogierT patristikul mowmobas da gviandel mowmobas 
vatikanis II krebis gadawyvetilebebamde (1962-65), romelmac daadgina 
mudmivi diakonia laTinuri wesis kaTolike eklesiaSi, dabolos, 
SemogTavazebT zogierT magaliTs, Tu rogorc xorcieldeba xorci 
mudmiv diakvnobas msoflios sxvadasxva mxareSi.   
 
 termini “diakoni” diakonos _ Cveulebriv miuTiTebs damxmare pirze, 
asistentze, msaxurze, rogorc materialuri, aseve sulierebi 
TvalsazrisiT. mas xSirad vxvdebiT patristikul teqstebSi 
RvTismsaxuris mniSvnelobiT. igi naxsenebia axali aRTqmis sxvadasxva 
wignebSi da saeklesio gadmocemis uZveles dokumentebSi.  
 wm. pavle filipelTa mimarT werils aseTi misalmebiT iwyebs: 
`yovel wmidas qristes iesoSi, romelnic filipeSi imyofebian, 
episkoposebiTa da diakvnebiTurT~. timoTes mimarT pirvel werilSi (3,8-
10.12) xazs usvams diakonis idealur figuras: `diakvnebic patiosnebi unda 
iyvnen, ara orpirni, Rvinos naklebad miZalebulni, ara angarni... esenic 
winaswar unda gamoicadon da Semdeg, Tu ubiwoni iqnebian, imsaxuron. 
aseve maTi colebic unda iyvnen patiosnebi, ara mabezRarni, kdemamosilni 
da yvelaferSi erTgulni. diakvanic erTi colis qmari iyos, Svilebisa 
da Tavisi saxlis kargi ganmgebeli~.  



 mociqulTa saqmeebidan SeiZleba davaskvnaT, rom isini ganwesebulni 
arian sufris msaxurebisTvis da unda iyvnen `sarwmuno, suliwmidiT da 
sibrZniT savseni~ (6,3); sufris msaxureba SeiZleba imas mianiSnebdes, rom 
isini evqaristiis msaxurebic arian; meore mxriv, sul male gamoCndeba, 
rom maT SeuZliaT naTlisRebis Sesruleba (8,38). pirvelebi, romelTac es 
misia daekisraT, Svidni iyvnen, albaT, imis gamoc, rom ebraelTaTvis 
Svidi sakraluri ricxvia; amitomac aris tradiciaSi Svidi diakoni papis 
irgvliv. mociqulTa saqmeebSi, SerCevis momentSi maT diakonis saxeliT 
ar moixsneben, es termini mogvianebiT Semova tradiciaSi. egnate 
antioqieli magaliTad garkveviT saubrobs ierarqiis sam safexurze: 
episkoposebi, xucesebi da diakonebi. manve, wmida pavles msgavsad, 
miuTiTa im Tvisebebze, rasac diakoni unda flobdes: iyos daudgromeli, 
ara fuWmetyveli, ara mzakvruli, uangaro, zomieri, gulmowyale da 
uflis msaxurebaSi Camdgari. 
 termini nel-nela ikidebda fexs; mas vxvdebiT wmida mamaTa 
mravalricxovan nawerebSi da iseT antikur teqstebSi, rogoricaa didaqe 
da mociqulTa didaskalia.  
 didaqes epoqaSi (130 w.-mde) “diakvnebi eklesiis cxovrebis im 
mxareze agebdnen pasuxs, rac qvriv-obolTa mimarT gamoCenil siqveleSi 
aisaxeboda... maTi saqmianoba uTuod katexezisebTan da savaraudod, 
liturgiasTanac iyo dakavSirebuli. Tumca, am argumentze imdenad mwiria 
informacia, rom gviWirs imis gageba, Tu sinamdvileSi ra iyo maTi 
movaleobebis sayrdeni”. wm. egnate antioqeli `werilSi smirnel 
qristianebs~ Semdegs werda: `gahyeviT yvela episkoposs, rogorc ieso 
qristes [miyveba] mamas, xolo xucesni, rogorc mociqulni; rac Seexeba 
diakonebs, pativi eciT maT rogorc saRmrTo kanons~.  
 ipolite romaelis (dab. 235 w.) samociqulo tradicia `pirvelad 
warmogvidgens eklesiaSi diakonis Teologiur da iuridiul statuss. igi 
mas moixsenebs xeldasxmulTa jgufSi da ase upirispirebda maT, 
romlebic ierarqiaSi daarsebulTa (instituti) statusiT arian. amgvari 
kavSiri diakonis farTo movaleobas gansazRvravs; igi episkoposis 
gankargulebaSi dgas, raTa misi brZanebebi Seasrulos, Tumca ar 
monawileobs mRvdelTa sabWoSi~. yovelive amis safuZvelze SegviZlia 
vTqvaT, rom, garda imisa, rac II saukunis dasawyisidan yvela eklesia 
mianiSnebda diakvnobis arsebobaze da, aseve, mis saeklesio xasiaTze, 
diakvnebi Tavidanve yvelgan erTnair funqcias asrulebdnen, Tumca is 
yuradReba, rasac isini sxvadasxva aspeqtebisadmi iCenen, gansxvavebulad 
aris gadanawilebuli sxvadasxva kuTxeSi. diakvnoba Tavis stabilur 
saxes aRwevs IV saukuneSi. am epoqaSi sruldeba is procesi, ramac 
diakvnoba saeklesio ierarqiis erT-erT safexurad daadgina, moaTavsa ra 
episkoposTa da xucesTa Semdgom da mianiWa kargad gansazRvruli roli. 
ramdenadac diakoni mWidro kavSirSia episkoposTan da mis misiasTan, misi 
roli sami movaleobiT ganisazRvreba: liturgiis msaxureba, saxarebis 
qadageba da saRvTo swavleba _ katexezisebi, aseve farTo socialuri 
msaxureba saqvelmoqmedo da administraciuli saqmeebiT, episkoposis 
miTiTebebis gaTvaliswinebiT.  
 diakvnebi CarTulni arian aseve krebebSi. nikias krebis (325) erT-
erTi kanoni Segvaxsenebs, rom episkoposebi, xucesebi da diakonebi 
ganwesebulni arian konkretuli eklesiis msaxurebaSi da amdenad, erTi 
qalaqidan meoreSi ar unda gadadiodnen. igive kreba adgens ierarqiul 
safexurebs Soris gansxvavebas. `diakonebi rCebian TavianT sazRvrebSi, _   



azustebs kreba,  _ arian ra episkoposis msaxurebi da mRvdlebze dabal 
safexurze imyofebian~.   
 amave xanebSi, papi silvestre I ixsenebs, rom ar unda moxdes 
episkoposTa, xucesTa Tu diakonTa xeldasxma, Tuki axali monaTlulni 
arian. qalkedonis kreba (451) ganamtkicebs mas, rac nikias krebaze 
gacxadda, anu imas, rom veravin eziareba xucesisa Tu diakonis 
msaxurebas, Tuki ama Tu im adgilobriv eklesias ar ekuTvnis. diakonsa 
da konretul eklesias Soris kavSirze saubari kvlav ganaxlda 
konstantinopolis IV krebis kanonebSi (869-870).  
 nel-nela ikveTeba diakvnis roli da funqciebi: emsaxuros sufras, 
iqadagos (es ufro iSviaTad), monaTlos, waikiTxos saxareba, gasces 
ziareba. sxvadasxva msaxurebebi zogadad sxvadasxva konkretul 
viTarebebTan kavSirSi gadmoicema. manamde ki romSi, IV saukuneSi, 
diakonia angariSgasawev msaxurebad iTvleboda, radganac isini eklesiis 
qonebas gankargavdnen. maTi ufrosi, arqidiakoni, episkoposis Semdgom 
idga da iSviaT SemTxvevaSi, misi memkvidrec SeiZleboda gamxdariyo.  

V saukuneSi, romSi daaxloebiT asamde diakoni iyo: maTgan iRebs 
saTaves e.w. kardinali diakonebi (romelTa saxelsac romis zogierTi 
eklesia atarebs `sakardinalo diakonia~). amavdroulad, dasavlur 
eklesiaSi maTi ricxvi nel-nela iklebs, lamis totalur gaqrobamdec ki 
midis.  
 tridentis kreba (1545-1563) mkafiod isaubrebs diakonobaze da 
gaixsnebs, rom igi mociqulebis mier iqna daarsebuli, Tumca mas im gzad 
miiCnevs, romelic mcire ordenebidan gadadis msxvil ordenebamde da 
Sedis samRvdeloebaSi.  

ase iqceva diakonati samRvdeloebaSi ukanasknel safexurad. 
diakoni ramdenime tradiciuli funqciiT iqneba sakurTxevelze 
presbiteriumis msaxuri: SeuZlia gasces ziareba, gamoitanos uwmindesi 
sakramenti, monaTlos xalxi. maT acviaT kuTvnili liturgiuli samosi: 
stola, xucesebisgan gansxvavebulad da dalmatika. asaki da celibati 
damokidebulia im viTarebaze, roca diakoni samRvdelo xeldasxmisTvis 
emzadeba. lateranis I krebam (1123), sadac mkafiod iyo saubari samRvdelo 
celibatze, igi SesTavaza diakvnebs da subdiakvnebs, romlebic 
samRvdeloebaSi Sesasvlelad emzadebian.  
 
 tradiciis ganaxleba 
  
 vatikanis II krebam kvlav ganaaxla diakonatis Temaze saubari 
konstituciaSi `Lumen gentium~, sadac aRniSna, rom es aris ierarqiaSi 
yvelaze dabali safexuri da rom diakonebze xeldasxma xdeba ara 
`samRvdeloebis, aramed msaxurebis mizniT~, rasac is aRasrulebs 
liturgiis, RvTis sityvisa da RvTis xalxis winaSe. Semdeg teqsti ufro 
naTlad saubrobs diakonis funqciaze: `naTlobis sazeimo aRsruleba, 
evqaristiis gafrTxileba da gacema, eklesiis saxeliT jvrisweris 
msaxureba da kurTxeva, momakvdavebze sagzlis mitana, saRvTo werilis 
wakiTxva, xalxis ganaTleba da gamxneveba, morwmuneTa locvebSi da 
sakulto msaxurebaSi morwmuneTa gaZRola, sakramentebis dacva-
gafrTxileba, micvalebulTa dakrZalva-damarxvis ritualis Sesruleba~. 
Semdeg modis mudmivi diakonobis aRdgenis dekreti, ukve ara rogorc 
ubralo safexurad: `diakonati momavalSi dadgindeba, rogorc ierarqiis 
permanentuli da sakuTrivi safexuri~. papTan TanxmobaSi gamarTuli 



adgilobrivi saepiskoposo konferenciebi SemdgomSi gadawyveten `Tu sad 
aris xelsayreli diakonatis daarseba sulTa sasikeTod~.  
 saboloo gadawyvetileba diakonatis Sesaxeb Sorsmimaval miznebs 
aCvenebs. teqstSi vkiTxulobT: `umaRles pontifiktTan TanxmobiT 
diakonis tituli SeiZleba mieniWos momwifebuli asakis mqone mamakacs, 
TviT qorwinebaSi myofs, aseve saTanadod momzadebul axalgazrdas, 
romlisTvisac ucvlelad unda darCes celibatis kanoni~.  
 ase gadarCeboda saeklesio tradiciis ori aspeqti: antikuri 
eklesiis mudmivi diakonati, romelSic daqorwinebuli mamakacebi 
Sediodnen; da is mxare, rac farTod gavrcelda lateranis I krebis 
Semdeg, romelic im did ordens miiCnevda samRvdeloebaSi Seswvlis 
winapirobad da diakonebisgan iTxovda celibats. mudmivi diakoniis 
aRdgenis gadawyvetilebas krebis darbazSi didi winaaRmdegoba ar 
mohyolia, Tumca iyo SekamaTeba da mwvave diskusia, hipoTezi mudmiv _ 
uxorato _  diakonatze, ramac iseT aRTqmas daudo saTave, rac 
episkoposTa ramdenime jgufma gaaprotesta im formis gamo, riTac igi 
krebas SesTavazes.  
 episkoposebi, romlebic aprotestebdnen diakonatSi daqorwinebuli 
mamakacebis miRebas, acxadebdnen: maT, romlebmac moiTxoves gadaxedva, Tu 
ramdenad SesaZlebelia daqorwinebuli mamakacebis samRvdeloebaSi 
miReba, _ varaudi, romelic ar gaiTvaliswina da ukuagdo pontifikatma, 
_ miagnes am akrZalvis gverdisamvlel xerxs, riTac daqorwinebul 
mamakacebs gza gauxsnes diakonatSi, raTa meore etapze, sakrebulosadmi 
gaweuli msaxurebis da samwyemso saWiroebebis safuZvelze, moexdinaT am 
daqorwinebuli diakvnebis samRvdelo xeldasxma, Tuki isini amas 
moiTxovdnen. 
 Tumca krebis teqstSi cvlilebebi ar SeutaniaT. 
 
 mudmivi diakonati,  
 `msaxureba zRurblidan~     
  
 mudmivi diakonati erTaderTi mowodebaa, romelic aSkara 
aRmavlobas ganicdis eklesiaSi. maSin, roca ukanaskneli ormocdaaTi 
wlis manZilze diocezaneli mRvdlebi mxolod 1%-iT Tu gaizarda 
msoflioSi, xolo berebi 2%-iT Semcirda, mudmivi diakonebi 20%-iT 
gaizardnen. dRes ukve msoflioSi 33 aTasi diakonia. 1964 wlidan, 
rodesac es uZvelesi msaxureba aRdga, mudmivi diakonebis zrda yvela 
kontinentma ganicada. marto 2000 dan 2005 wlamde amerikaSi misi ricxvi 
18%-iT gaizarda, evropaSi 24 %-iT, okeaneTSi 27%-iT, aziaSi 10%-iT da 
afrikaSi 3,6 %-iT. im faqts, rom maTi ricxvi odnav naklebia aziaSi da 
afrikaSi,  _ sadac samRvdelo mowodebebis arnaxuli zrdaa sxva 
geografiul areebTan SedarebiT, _ Tavisi mniSvneloba gaaCnia, Tumca igi 
ver axsnis mTel am fenomens, rac ZiriTadad ukavSirdeba am eklesiis 
Sida cxovrebiseul gamocdilebas, sadac sadiakono msaxurebas sruliad 
Taviseburi adgili ukavia. neapolSi, romelic pirveli eparqia gaxldaT, 
sadac pirveli mudmivi diakonati daarsda da romelic dRes orasamde 
diakons iTvlis Tavis rigebSi, vinCenco santoro, oTxi Svilis mama, erT-
erTi zonis sakrebuloSi msaxurobs, romelsac mxolod erTi mRvdeli 
hyavs. moswons roca Tavis Tavs zRurblis msaxurs uwodebs. imeorebs, 
rom Tavisi Teqvsmetwliani diakonatis msaxurebis manZilze misi 
pirveladi movaleoba iyo eklesiis kedlebs gareT evangelizacia. 



davaleba, romelsac sxva veravin Seasrulebs eklesiis gareT, 
axalgazrdebis aRzrda samarTlianad, socialurad, saskolo 
problemebis winaaRmdeg brZola, moxucebisa da sneulebis monaxuleba da 
evqaristiis mitana. milanSi, 48 wlis roberto kapitani, oTxi sakuTari 
Svilisa da sami ayvanilis mama, xuTi wlis win gaxda diakoni. mudmivi 
diakonebisTvis gankuTvnili samoqmedo aspareze Zalze farToa da 
swored lombardiis metropolSi uwevs igi daxmarebas katexumenalebs, 
iRebs da usmens maT, kulturuli animaciidan saojaxo pastoralur 
saqmianobamde, aseve sakomunikacio da samedicino daxmarebas. es 
ukanaskneli sfero gansakuTrebiT gariyulia pastoraluri saqmeebidan 
mas Semdeg, rac monazonebi ukve aRar imyofebian umravles saxelmwifo 
samedicino struqturebSi. amerikis SeerTebuli Statebi erTaderTi eria, 
romelic mudmivi diakonebis yvelaze met ricxvs iTvlis _ 13 aTasi. isini 
socialuri da saeklesio cxovrebis oTx sferoSi arian warmodgenilni: 
kulturul-tradiciuli urTierTobebi, ojaxi, ekumenizmi da socialuri 
samarTali; faqtobrivad, mudmivi samociqulo msaxurebis yvela sfero, 
romelsac diakonatis `msaxurebis~ saTaveebTan mivyavarT, romlis 
etimologia `msaxurebas~ mianiSnebs.  

mama gabriele bragantini 


	Zvirfaso paata, dRes, wm. luka mociqulis dResaswaulze, saxarebis teqsti swored misias eZRvneba. dRes Senc warigzavnebi da ieso geubneba: “me migavlen Sen, rogorc cxvars mgelTa Soris, ar waiRo gzaSi arc xeljoxi, arc guda, arc puri”.
	es niSnavs, rom mxolod ufals unda miendo. ar ifiqro, rom Seni samwyso Sromis nayofi fuliT miiRweva. iesos mier mivlinebuli mxolod RmerTTan Semdgari Sexvedris (moxmobis Zala) sixaruliT da imis SegnebiTaa SeiaraRebuli, rom misTvis `mxolod ufali kmara”.

