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მა ნო პე ლოს წმი და სა ხე
ბრწყინ ვა ლე აღ დ გო მას თან და კავ ში-
რე ბით, რო დე საც ღვთის ძის – იესოს 
სიკ ვ დილ სა და მკვდრე თით აღ დ გო-
მას გან ვ ჭ ვ რეტთ, გვინ და, თქვე ნი 
ყუ რადღე ბა შე ვა ჩე როთ ქრის ტი ა ნუ-
ლი რწმე ნის ერ თ -ერ თი, ნაკ ლე ბად 
ცნო ბი ლი რე ლიქ ვი ის – მა ნო პე ლოს 
წმი და სა ხის –  ის ტო რი ა ზე, რო მე ლიც 
იდუ მა ლე ბი თაა მო ცუ ლი (იხ. ფო-
ტო გა რე კან ზე); თა ვი სი ჟან რით იგი 
უნი კა ლუ რი ა, რამ დე ნა დაც უფ ლის 
სიკ ვ დილ სა და მკვდრე თით აღ დ გო-
მას ამოწ მებს. მრა ვა ლი მორ წ მუ ნე 
ქრის ტი ა ნი, ალ ბათ, ვერ უარ ყოფს, 
რომ ჩვე ნამ დე მო აღ წია სამ მა რე-
ლიქ ვი ამ (ავთენტურობის მა ღა ლი 
ალ ბა თო ბით), რომ ლე ბიც ვი ზუ ა ლუ-
რად ამოწ მე ბენ იესოს ვნე ბას, და 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ადას ტუ რე ბენ 
მკვდრე თით აღ დ გო მა საც.  მარ თა-
ლი ა, ამ სა მი უწ მინ დე სი რე ლიქ ვი ის ის ტო რია სავ სეა 
ლე გენ დე ბით და ფაქ ტე ბის აღ რე ვით, თუმ ცა დი-
დად ვერ ახ დე ნენ გავ ლე ნას მათ ავ თენ ტი კუ რო ბა ზე.  
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის შემ დეგ, სა მი ვე მათ გა ნი 
აღი ა რე ბულ იქ ნა სა ი დუმ ლო ფაქ ტად, რაც ნიშ ნავს, 
რომ ადა მი ა ნუ რი გო ნე ბის თ ვის შე უძ ლე ბე ლი იყო ამ 
მოვ ლე ნე ბის ახ ს ნა. მრა ვა ლი კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობ და 
ისეთ სა მეც ნი ე რო დარ გებ ში, რო გო რიც იყო მე დი-
ცი ნა, სა ფე იქ რო მრეწ ვე ლო ბა, ქი მია და ოპ ტი კუ რი 
ფი ზი კა, ბო ტა ნი კა (ქსოვილზე დარ ჩე ნი ლი მცე ნა რე-
თა მტვრის შე სას წავ ლად), მაგ რამ ვე რა ვინ შეძ ლო 
მეც ნი ე რუ ლად და რა ცი ო ნა ლუ რად აეხ ს ნა ის ფაქ ტი, 
თუ რო გორ აღი ბეჭ და ქსო ვილ ზე გა მო სა ხუ ლე ბე ბი. ამ 
სა მი უძ ვირ ფა სე სი რე ლიქ ვი ი დან უპირ ვე ლე სად უნ და 
აღი ნიშ ნოს ტუ რი ნის წმი და სინ დო ნი – სუ და რა (Sacra 
Sindone di Torino, და ცუ ლია იტა ლი ა ში და მო მა ვალ 
მა ი სის თვე ში მთე ლი მსოფ ლი ოს მორ წ მუ ნე თა მო წი-
წე ბის სა გა ნი გახ დე ბა); უფ ლის ვნე ბის ამ სახ ვე ლი მე-
ო რე რე ლიქ ვია არის ოვი ე დოს წმი და სუ და რა (Sudario 
di Oviedo; და ცუ ლია ეს პა ნეთ ში), და მე სა მე რე ლიქ ვია 
გახ ლავთ მა ნო პე ლოს წმი და სა ბურ ვე ლი (Sacro Velo 
di Manopello; მა ნო პე ლო: იტა ლი ა ში, აბ რუ ცოს რე გი-
ონ ში, მწვა ნე ფერ დო ბებ ზე შე ფე ნი ლი პა ტა რა და ბა). 
სწო რედ აქ, კა პუ ცი ნელ თა მო ნას ტ რის მთა ვა რი ეკ-
ლე სი ის სა კურ თხე ველ ზე მო თავ სე ბულ უძ ვირ ფა სეს 
ჩარ ჩო ში შე მო ნა ხუ ლია ეს უნა ზე სი სა ბურ ვე ლი; ქსო-
ვი ლის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ხა ზე ბი ტალ ღო ვა ნი და სა და 
სტრუქ ტუ რი სა ა,  ერ თ მა ნეთ ში შერ წყ მუ ლი ქსე ლი და 
ნაქ სო ვი ჩვე უ ლებ რი ვი ქსო ვი ლის ფორ მას ქმნი ან; ტი-
ლოს ზო მაა 17X24 სმ. მას ზე გა მო სა ხუ ლია მა მა კა ცის 
პი რი სა ხე, გრძე ლი, შუბ ლ ზე ჩა მო წე უ ლი გა ყო ფი ლი 
თმე ბით და შუ ა ზე გა ყო ფი ლი წვე რით. 
ფერ თა გა მა ყა ვის ფერ შია გა დაწყ ვე ტი ლი, ტუ ჩე ბი 
ოდ ნავ მო წი თა ლო, სუ რათ ზე თით ქოს მა ტე რი ა ლუ რი 
ას პექ ტი წაშ ლი ლი ა. ლო ყე ბი არა თა ნა ბა რი ა:  ერ თი 

უფ რო მომ რ გ ვა ლე ბუ ლი ა, ვიდ რე 
მე ო რე, აშ კა რაა შე სი ვე ბა; გამ ჭო ლი 
მზე რა მი მარ თუ ლია ერ თი მხრის კენ 
და ზე მოთ, ამი ტო მაც კარ გად მო ჩანს 
ირი დას ქვეშ თვა ლის კაკ ლის სი თეთ-
რე. გუ გე ბი ფარ თო დაა გა ხე ლი ლი, 
მაგ რამ არა თა ნაბ რად. ტრა დი ცია ამ 
სა ხეს იესო ქრის ტეს მი ა კუთ ვ ნებს, 
ვნე ბი სა და აღ დ გო მის ნიშ ნე ბი თურთ. 
აი, რო გორ აღ წე რა ერ თ -ერ თ მა პი-
ლიგ რიმ მა ამ სა ოც რად გამ ჭ ვირ ვა ლე 
ქსო ვი ლის ორი ვე მხა რე ზე აღ ბეჭ დი-
ლი სა ხე: “ვითარცა ცოცხა ლი ადა მი-
ა ნის სა ხე, რო მე ლიც თით ქოს ქსო-
ვი ლის უკან დგას და ამ უფა ქი ზე სი 
ქსო ვი ლი დან იმ ზი რე ბა: დი დე ბუ ლად 
მბრწყი ნა ვი თმე ბით,… სა ხე ზე ყვე-
ლა ზე მეტყ ვე ლია თვა ლე ბი, მკა ფიო 
თეთ რი ფე რით , … მ ზე რა ში ღი მი ლი 
იგ რ ძ ნო ბა. .. ა რის მას ში რა ღაც აუხ ს-

ნე ლი და სრუ ლი ად უჩ ვე უ ლო”.
მა ნო პე ლო ში დას ვე ნე ბუ ლი ამ რე ლიქ ვი ის ის ტო რია 
სა თა ვეს იღებს 1620 წლი დან, მას მე რე, რაც იქ კა პუ-
ცი ნე ლი ბე რე ბი ჩა ვიდ ნენ. 1645 წელს კა პუ ცი ნე ლი მა-
მა დო ნა ტო ბომ ბე ლი წერს ის ტო რი ულ ნაშ რომს (Re-
latione historica), რო მე ლიც, ლე გენ დი სა და რე ა ლო ბის 
ფონ ზე, მოგ ვითხ რობს ამ ბავს იმა ზე, თუ რო გორ 
აღ მოჩ ნ და უწ მინ დე სი სა ხე მა ნო პე ლო ში ასი წლის წი-
ნათ,  ერ თ -ერ თი “იდუმალი პი ლიგ რი მის” მეშ ვე ო ბით, 
რო მელ მაც სას წა უ ლებ რი ვი გა მო სა ხუ ლე ბა ამ სოფ-
ლის ღვთის მო სავ მკვიდრს გა დას ცა. იგი ხე ლი დან  
ხელ ში გა და დი ო და, ვიდ რე სა ბო ლო ოდ უწ მი დე სი სა ხე 
სა ჩუქ რად არ გა და ე ცა კა პუ ცი ნელ თა მო ნას ტერს; ამ 
ფაქტს 1646 წლის სა ნო ტა რო აქ ტიც ადას ტუ რებს. 
ამ წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რე ლიქ ვია სა ი მე დოდ არის 
და ცუ ლი კა პუ ცი ნე ლე ბის მო ნას ტერ ში. წლე ბის მან-
ძილ ზე მან იმ დე ნად მო იხ ვე ჭა სა ხე ლი, რომ პირ ველ-
ჟა მინ დე ლი ეკ ლე სი ის ად გილ ზე XX ს-ის II ნა ხე ვარ ში 
უწ მი დე სი სა ხის წმი და ტა ძა რიც  კი აიგო. 
 მა ნო პე ლოს უწ მი დე სი სა ხის გა მო საკ ვ ლე ვად მრა-
ვა ლი ექ ს პე რი მენ ტი ჩა ტარ და, მაგ რამ ერ თ -ერ თი 
სენ სა ცი უ რი ტეს ტი გახ ლ დათ ტუ რი ნის სინ დო ნის 
ნე გა ტი ვის და დე ბა (ეს იყო მე ო რე ფო ტო- ნე გა ტი ვი, 
პირ ვე ლი 1931 წელს გა და ი ღო ჯუ ზე პე ენ რი ემ (1888-
1961)) სა ბურ ვე ლის წი ნა მხა რე ზე, რა მაც აშ კა რად 
აჩ ვე ნა, თუ რო გო რი სი ზუს ტით ემ თხ ვე ვა მა ნო პე ლოს 
სა ხე, უმ ცი რეს დე ტა ლებ შიც კი, სინ დო ნის სა ხეს; იქ-
მ ნე ბა ეფექ ტი, რომ პრაქ ტი კუ ლად ორი ვე გა მო სა ხუ-
ლე ბა ერთ  მთლი ან სა ხეს ქმნის, ოვი ე დოს სუ და რის 
სის ხ ლის ლა ქაც კი ზუს ტად ემ თხ ვე ვა იმ ჰე მა ტო მებს 
და სის ხ ლის გა მო ნა ჟონს, რაც დამ ჩ ნე უ ლია ამ ორ 
ქსო ვილ ზე. სის ხ ლის ჯგუ ფიც ერ თი და იგი ვე ა. თუ 
ჩვენ შე ვეც დე ბით იმის მო ძი ე ბას, რო გორ და რო დის 
შე იქ მ ნა ეს ორი გა მო სა ხუ ლე ბა, უთუ ოდ მი ვალთ იმ 
მო მენ ტამ დე, რო დე საც სხე უ ლი ჯერ კი დევ სა მარ ხ ში 
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იმ ყო ფე ბო და. ამ დე ნად, ჩვენ გვაქვს იესო ნა ზა რე-
ვე ლის ორი ავ თენ ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა, რომ ლე ბიც 
ამოწ მე ბენ მის ყოფ ნას სა მარ ხის შიგ ნით, სა დაც მი სი 
მკვდა რი სხე უ ლი და ას ვე ნეს, და სა ი და ნაც იგი თა ვი სი 
გან დი დე ბუ ლი სხე უ ლით აღ დ გა სა მი დღის შემ დეგ. 
ტუ რი ნის სინ დონ თან შე და რე ბით, მა ნო პე ლოს უწ-
მი დე სი სა ხე გა ცი ლე ბით უფ რო მკა ფიოა და გა რეგ-
ნუ ლად არც სის ხ ლის კვა ლი ემ ჩ ნე ვა. უფ რო მე ტიც, 
მარ თა ლი ა, იგი ასა ხავს ქრის ტეს პი რი სა ხის ყვე ლა 
ჭრი ლო ბას, მაგ რამ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სინ დო-
ნის მომ დევ ნო პე რი ოდს აჩ ვე ნებს, ანუ რო დე საც 
უკ ვე და იწყო ჭრი ლო ბე ბის შე ხორ ცე ბა. ეს ფაქ ტი ორ 
რა მე ზე მი ა ნიშ ნებს: გა მო სა ხუ ლე ბა შე იქ მ ნა მა ნამ, 
სა ნამ იესო ჯვრის გზა ზე ვნე ბი სას და ე ცე მო და, (რაც 
შე იძ ლე ბა ვე რო ნი კას ამ ბავს და ვუ კავ ში როთ, რო მელ-
მაც ნა წა მე ბი სა ხი დან ოფ ლი მოს წ მინ და გოლ გო თის 
გზა ზე მი მა ვალ მაცხო ვარს), ან და ეს არის მე ო რე 
სუ და რა, რო მე ლიც უფალს სა მარ ხ ში სინ დო ნის ზე-
მო დან გა და ა ფა რეს (სრულიად სხვა, ვიდ რე ოვი ე დოს 
გარ და მოხ ს ნის სუ და რა). ამ სუ და რა ზე – სინ დონ სა და 
ტი ლო ებ ზე, რაც სინ დო ნის შე საკ რა ვად იყო სა ჭი რო, 
გა სა გე ბა დაა მოთხ რო ბი ლი წმ. იოანეს სა ხა რე ბა ში, 
სა დაც აღ წე რი ლია პეტ რე სა და იესოს საყ ვა რე ლი მო-
ცი ქუ ლის შეს ვ ლა სა მარ ხ ში, იესოს მკვდრე თით აღ დ-
გო მის დი ლით (20, 5-7). თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ 
სა ხელ ვე რო ნი კას ფი ლო ლო გი ურ ახ ს ნა- გან მარ ტე-
ბებს, რა ზეც ქვე მოთ ვი სა უბ რებთ, მა შინ ვნა ხავთ, 
რომ მე ო რე ვერ სია მე ტად შე ე სა ბა მე ბა ფაქ ტებს, რის 
სა ფუძ ველ ზეც უწ მი დე სი სა ხე იმ ადა მი ა ნის მკვდრე-
თით აღ დ გო მას ამოწ მებს, ვი სი სა ხეც მას ზეა გა მო სა-
ხუ ლი. 
სამ წუ ხა როდ, მა ნო პე ლოს სა ხის გა მოკ ვ ლე ვა სა ფუძ-

ვ ლი ა ნად არ ჩა ტა რე ბუ ლა მა ნამ, სა ნამ ამ საქ მით არ 
და კავ და იეზუ ი ტი მა მა ჰა ინ რიხ პფა ი ფე რი, პონ ტი-
ფექ სის გრე გო რი ა ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის ხე ლოვ ნე-
ბათ მ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე ტის დო ცენ ტი და ქრის-
ტი ა ნუ ლი იკო ნოგ რა ფი ის ერ თ -ერ თი  უძ ლი ე რე სი 
ექ ს პერ ტი მსოფ ლი ო ში, და მას თან ერ თად, მო ნა ზო ნი 
ბლან დი ნა პას კა ლის შლო მე რი. მ. პფა ი ფერ მა ჩა-
მო ა ყა ლი ბა ვერ სია იმის შე სა ხებ, რომ  მა ნო პე ლოს 
სა ბურ ვე ლი სხვა არა ფე რი ა, თუ არა კა მუ ლი ას – (Ka-
mulia), შემ დეგ ვე რო ნი კად წო დე ბუ ლის, – უწ მი დე სი 
სა ხე, რო მე ლიც ვა ტი კან ში იყო და ცუ ლი მა ნამ, ვიდ რე 
მო პა რუ ლი არ იქ ნა XVI სა უ კუ ნე ში, წმ. პეტ რეს ახა ლი 
ბა ზი ლი კის აგე ბის დროს, ან 1527 წ. სა იმ პე რიო ჯა-
რის კა ცე ბის მი ერ რო მის ძარ ც ვი სას. 
ამ ვერ სი ის მი ზე ზი რომ გა ვი გოთ, უნ და გა ვიხ სე ნოთ 
რამ დე ნი მე ის ტო რი უ ლი მოვ ლე ნა და ნა თე ლი მოვ ფი-
ნოთ ზო გი ერთ ტერ მინს. 
1. ვე რო ნი კა: დღეს ეს სა ხე ლი იმ ღვთის მო სავ ქალ ბა-
ტონ ზე მი უ თი თებს, რო მელ მაც, და სავ ლეთ ში გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი ერ თ -ერ თი გვი ან დე ლი შუა სა უ კუ ნე ე ბის 
ლე გენ დის თა ნახ მად (რაც Via Crucis, ჯვრის გზის 
ერ თ -ერთ შე ჩე რე ბა დაც იქ ცა), გოლ გო თის აღ მარ თ ზე 
მი მა ვალ იესოს თა ვი სი სა ბურ ვე ლით მოს წ მინ და სა ხე. 
სი ნამ დ ვი ლე ში სა ხე ლი ვე რო ნი კა ბერ ძ ნუ ლი სა ხე ლის 
ტრან ს ლი ტე რა ცი ა ა: ბე რე ნი ცე, ბე რე ნი კე, კლა სი კუ რი 
მა კე დო ნი უ რით ფე რე ნი ცე, ანუ რა საც გა მარ ჯ ვე ბა 
მო აქვს, ლა თი ნუ რად კი: ვე რე იცე – ვე რა იცონ, რაც 
ნიშ ნავს “ჭეშმარიტ სა ხეს”. ამ რი გად, სა ხე ლი ვე რო ნი-
კა, პირ ველ რიგ ში, მი უ თი თებს არა დე და კაც ზე, რო-
მელ მაც უფალს სა ხე მოს წ მინ და, არა მედ ჭეშ მა რიტ 
ხატ ზე (Vera Icona), აქე რო პიტ ზე, ანუ არა ადა მი ა ნის 
მი ერ ხელ თ ქ მ ნილ ზე, არა მედ დე და კა ცის სა ბურ ველ-
ზე აღ ბეჭ დილ ზე. სა ხელს ბე რე ნი კე ჩვენ ვხვდე ბით 
პირ ველ ქრის ტი ან ის ტო რი კოს თან, ეუსე ბიო კე სა რი-
ელ თან (265-340), რო დე საც ის სა უბ რობს ჰე მო რა გი ის 
მქო ნე დე და კაც ზე, რო მელ საც იესო კურ ნავს სა ხა რე-
ბა ში (მარკ. 5, 25-34); დე და კა ცი წარ მო შო ბით ფი ლი-
პეს კე სა რი ი დან (ანტიკური პა ნე ა სი) იყო; ეუსე ბიო 
ყვე ბა, რომ მან, სახ ლ ში დაბ რუ ნე ბულ მა, სახ ლის წინ 
დად გა ქან და კე ბა, რო მე ლიც გა მო სა ხავ და და ჩო ქილ 
დე და კაცს, მაღ ლა აწე უ ლი ხე ლე ბით, რომ ლის წინ 
მან ტი ა მოს ხ მუ ლი მა მა კა ცი იდ გა, მის კენ გაწ ვ დი ლი 
ხე ლით. ლა თი ნუ რი სა ხე ლი ვე რო ნი კა პირ ვე ლად გა-
მოჩ ნ და ნი კო დე მუ სის აპოკ რი ფულ   სა ხა რე ბა ში და 
VI ს-ის სხვა აპოკ რი ფულ ტექ ს ტებ ში, მაგ; პი ლა ტეს 
აქ ტე ბი, სა დაც იესოს მი ერ გან კურ ნე ბუ ლი, სის ხ ლ-
დე ნით შეპყ რო ბი ლი დე და კა ცი  ამ სა ხელ თან  იყო 
გა ი გი ვე ბუ ლი. 
2. კა მუ ლი ას უწ მი დე სი სა ხე:  კა პა დო კი ის პა ტა რა 
ქა ლაქ კა მუ ლი ა ში თუ კა მუ ლი ა ნე ში, და ცუ ლი იყო 
იესოს პი რი სა ხის გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მე ლიც ით ვ ლე-
ბო და აქე რო პი ტად (acheropita). პირ ვე ლი ვე სა უ კუ-
ნი დან მას ზე სა უბ რობ დ ნენ, რო გორც რე ლიქ ვი ის 
ას ლ ზე; მის შე სა ხებ ერ თ მა უც ნობ მა პი ა ჩენ ცელ მა  
პი ლიგ რიმ მა, და ახ ლო ე ბით 570 წელს, დაგ ვი ტო ვა 
ანო ტა ცი ა, სა დაც აღ წე რი ლია უწ მი დე სი სა ხე, ან მი სი 
ას ლი; ამის შემ დეგ, 574 წელს რე გი ო ნის დე და ქა ლაქ 
კე სა რი ი დან მან გა და ი ნაც ვ ლა კონ ს ტან ტი ნო პოლ-
ში, სა დაც ის პე რი ო დუ ლად ხდე ბო და მორ წ მუ ნე თა 
მო წი წე ბის სა გა ნი, და უმოკ ლეს დრო ში იმ დე ნად 
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მო იხ ვე ჭა სა ხე ლი აღ მო სავ ლე თის რო მა ულ იმ პე რი-
ა ში,  რომ პა ლა დი ო სად, ანუ დე და ქა ლა ქის მფარ ვე-
ლად და სა იმ პე რიო არ მი ის გა მარ ჯ ვე ბის სა წინ დ რად 
გა და იქ ცა. დღეს დღე ო ბით უც ნო ბია ისიც, თუ რო გორ 
ჩა მო აღ წია იერუ სა ლი მი დან კა მუ ლი ა სა და კე სა რი ა ში 
ამ გა მო სა ხუ ლე ბამ; რა ღაც კავ ში რი შე იძ ლე ბა გა ი ბას 
ეუსე ბი ოს ზე მოხ სე ნე ბულ მი ნიშ ნე ბა ში. ისიც უნ და 
ვი ვა რა უ დოთ,  რომ პირ ველ ყო ფილ ეკ ლე სი ებ ში ყვე-
ლა რე ლიქ ვი ა, რაც კი უფ ლის ამ ქ ვეყ ნი ურ ცხოვ რე ბას 
უკავ შირ დე ბო და, თა ვად ღვთის მ შობ ლის მი ერ იყო 
და ცუ ლი, რო მელ საც უფ ლე ბა ჰქონ და, გა და ე ცა ისი ნი 
მო ცი ქუ ლე ბი სა და მა თი მემ კ ვიდ რე ე ბი სათ ვის იერუ-
სა ლიმ ში. რო გორც ერ თ -ერ თი ვერ სი ა, არც ის უნ და 
გა მო ი რიცხოს, რომ რამ დე ნი მე რე ლიქ ვი ამ მცი რე 
აზი ის ან ჩრდი ლო ერთ აფ რი კის სხვა დას ხ ვა ად გი ლებ-
ში და ი დო ბი ნა, ანუ იქ, სა დაც მო ცი ქუ ლე ბი და მა თი 
მო წა ფე ე ბი სა ხა რე ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად წა ვიდ ნენ (V 
ს-ის ლე გენ დის მი ხედ ვით, ედე სა ში, მე ფე აბ გა რი, რო-
მელ მაც ირ წ მუ ნა, რომ იესო არის ძე ღვთი სა, ქრის-
ტეს აღ დ გო მის შემ დეგ, გა ნი კურ ნა კეთ რის გან. ხო ლო 
რაც შე ე ხე ბა წმი და სინ დონს, ის, ქრის ტი ა ნო ბის 
გავ რ ცე ლე ბის პირ ველ ხა ნებ ში, ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით 
დარ ჩა ედე სა ში), ან და მო ახ ლო ე ბუ ლი სა შიშ რო ე ბის 
გა მო, რო გო რიც იყო ჯერ სპარ სე თის, ხო ლო შემ დეგ 
არა ბულ - მუ სულ მა ნუ რი (VII ს.) აგ რე სი ა, მა თი პირ ვან-
დე ლი ად გილ მ დე ბა რე ო ბი დან შორს, უსაფ რ თხო ად-
გილ ზე წა ი ღეს. ახ ლა და ვუბ რუნ დეთ ჩვენს რე ლიქ ვი-
ას: მის არ სე ბო ბას საფ რ თხე შე ექ მ ნა ერე ტი კო სი თუ 
ხატ მებ რ ძო ლი იმ პე რა ტო რე ბის სა ხით. ერ თხე ლაც, 
გა მო სა ხუ ლე ბა გაქ რა და მე ტად აღარ გა მო ჩე ნი ლა 
კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში. შე იძ ლე ბა ის ბრძო ლის დროს 
გა ნად გურ და, მაგ რამ უფ რო გო ნივ რუ ლი ა, ვი ფიქ-
როთ, რომ იგი სა ი დუმ ლო გზით გაგ ზავ ნეს რომ ში. 
რო გორც ლე გენ და მოგ ვითხ რობს, – კონ ს ტან ტი ნო-
პო ლის პატ რი არ ქ მა, გერ მა ნე I-მა (715-730), ხატ-
მებ რ ძო ლი იმ პე რა ტო რე ბის გა ნად გუ რე ბის გან რომ 
გა და ერ ჩი ნა კა მუ ლი ას უწ მი დე სი სა ხის გა მო სა ხუ ლე-
ბა, აქე რო  პიტი ზღვა ში მო ის რო ლა, სას წა უ ლებ რი ვი 
ძა ლით მან ჰოს ტი ას სა ნა პი როს მი აღ წი ა, მე თევ ზე ებ-
მა ის წყლი დან ამო ი ღეს და რომ ში წა ი ღეს. ლე გენ დის 
სა ხით გად მო ცე მუ ლი ეს ამ ბა ვი სხვა დო კუ მენ ტებ შიც 
არის ნახ სე ნე ბი, რაც თა ვი სე ბუ რად ადას ტუ რებს რე-
ლიქ ვი ის რომ ში გაგ ზავ ნის ფაქტს. ამას თან და კავ ში-
რე ბით, იეზუ ი ტი მკვლე ვა რი ვა რა უ დობს, რომ იოანე 
VII-ს პა პო ბის დროს, გა მო სა ხუ ლე ბა ბი ზან ტი ის ხე ლი-
სუფ ლე ბის ვე რა გი ხე ლი დან რომ და ეც ვა, პაპ მა იგი 
მაცხოვ რის იმ ხატ ზე და ას ვე ნა, რო მელ საც  VIII ს-დან 
ეწო და აქე რო პი ტი, და რო მე ლიც და ცუ ლი იყო რომ-
ში, ლა ტე რა ნის წმი და ტა ძარ ში. და ახ ლო ე ბით 1200 
წელს, ბი ზან ტი ის იმ პე რი ის შე სუს ტე ბას თან ერ თად, 
რე ლიქ ვი ას დრო დად რო გა მო ას ვე ნებ დ ნენ ხოლ მე წმ. 
პეტ რეს ტა ძარ ში, ზოგ ჯერ კი პრო ცე სი აც იმარ თე ბო-
და რო მის ქუ ჩებ ში. სა ი უ ბი ლეო  დღე ებ ში იგი მთე ლი 
საქ რის ტი ა ნო დან წა მო სუ ლი მომ ლოც ვე ლე ბის მო წი-
წე ბის სა გა ნი ხდე ბო და.  მას ზე სა უბ რო ბენ დან ტე და 
პეტ რარ კა თა ვი ანთ ნაშ რო მებ ში. 1500 წლი დან მო-
ყო ლე ბუ ლი, მომ დევ ნო სა უ კუ ნის პირ ველ ხა ნე ბამ დე, 
უწ მი დე სი  გა მო სა ხუ ლე ბის ორი გი ნა ლი, ანუ კა მუ ლი-
ას სა ბურ ვე ლი, რო მი დან გაქ რა. ამ ფაქ ტის ირ გ ვ ლივ 
ვა ტი კან ში სრუ ლი სი ჩუ მე ჩა მოწ ვა. აი, ასე მი ვე დით 

იმ მო მენ ტამ დე, რო დე საც ეს “იდუმალი პი ლიგ რი-
მი” მა ნო პე ლო ში გა მოჩ ნ და.… ცნო ბი ლი ფაქ ტის - წმ. 
პეტ რეს ტაძ რი დან ე.წ. “ვერონიკას სა ბურ ვე ლის” 
მო პარ ვის - შემ დეგ, XVI ს-ში, პავ ლე V-მ გა დაწყ ვი ტა, 
და ე წე რა ახა ლი უწ მინ დე სი ხა ტი და მო პა რუ ლის ად-
გილ ზე და ეს ვე ნე ბი ნა, მაგ რამ ნა მუ შე ვა რი ნამ დ ვი ლად 
ცუ დი გა მო ვი და (დახუჭული თვა ლე ბი თა და შეც ვ ლი-
ლი გა მო მეტყ ვე ლე ბით). დღეს წმ. პეტ რეს ბა ზი ლი კა-
ში, ე.წ. ვე რო ნი კას პი ლას ტ რ ში და ცულ გა მო სა ხუ ლე-
ბას წარ მო ად გენს მო ოქ რო ვი ლი ფი ლა, რო მელ ზე დაც 
და მაგ რე ბუ ლია გაც რე ცი ლი სა ბურ ვე ლი, ზე მო დან 
სხვა სა ფარ ვე ლით და ცუ ლი, სა დაც ძლივს მო ჩანს 
ქრის ტეს წვე რი.

3. და სას რულს, ამ მოკ ლე ის ტო რი ულ ექ ს კურსს ერთ 
მნიშ ვენ ლო ვან შე ნიშ ვ ნას და ვა მა ტებთ, რო მე ლიც შე-
ე ხე ბა ტუ რი ნის სინ დო ნი სა და მა ნო პე ლოს უწ მი დე სი 
სა ხის გა მო სა ხუ ლე ბებს, და ვიტყ ვით, რომ ეს ორი გა-
მო სა ხუ ლე ბა, რო მე ლიც მთე ლი სის რუ ლით შე ე სატყ-
ვი სე ბა ერ თ სა და იმა ვე პი როვ ნე ბას, სახ ვით ხე ლოვ-
ნე ბა ში ქრის ტეს სა ხის გა მო ხატ ვის სა ბა ზო ნი მუ შად 
იქ ცა, რო გორც და სავ ლეთ ში, ასე ვე აღ მო სავ ლეთ ში, 
ჯერ კი დევ ად რე უ ლი ხა ნი დან. ეს ფაქ ტი აიხ ს ნე ბა თა-
ვად იესოს გა მო სა ხუ ლე ბის გა მო ჩე ნით და გავ რ ცე ლე-
ბით, გან სა კუთ რე ბით კი სას წა უ ლებ რი ვად მიჩ ნე უ ლი 
ხა ტე ბით. ჯერ კი დევ წმი და ირე ნეო ლი ო ნე ლი (ჩვ.წ.-
აღ. 130-200 წწ.)  თა ვის ნაშ რომ ში – “ერესის წი ნა აღ მ-
დეგ”, – სა უბ რობს, რომ ეგ ვიპ ტე ლი ერე ტი კოს - გ ნოს-
ტი კო სის, კარ პოკ რა ტეს (II ს.) მიმ დევ რე ბი ფლობ დ ნენ 
და ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ ქრის ტეს გა მო სა ხუ ლე ბას. 
არ სე ბობ და რამ დე ნი მე ხა ტი, ზო გიც რეპ რო დუქ ცი ა, 
სხვა მა სა ლით შეს რუ ლე ბუ ლი, იმ ნი მუ შის სა ფუძ ველ-
ზე, რო მე ლიც პონ ტი უს პი ლა ტეს მი ერ შეს რულ და …
იმ ხა ნებ ში, რო დე საც იესო ადა მი ან თა შო რის იმ ყო-
ფე ბო და;  იეზუ ი ტი მა მის მი ხედ ვით, არ ქე ტი პე ბი, 
სა ი და ნაც სა თა ვეს იღებს იესოს პირ ველ ჟა მინ დე ლი 
გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, – აღ მო სავ ლეთ შიც და და სავ ლეთ-
შიც, – გახ ლავთ ორი უნი კა ლუ რი აქე რო პი ტი, ორი ვე 
მათ გა ნი ქსო ვი ლის მა სა ლის გან შექ მ ნი ლი და ჩვე ნამ-
დე მოღ წე უ ლი: პირ ვე ლი მან დი ლი ო ნი (Mandylion), ქ. 
ედე სა ში,  რო მე ლიც დღეს დღე ო ბით ცნო ბი ლია ტუ-
რი ნის სინ დო ნად, და მე ო რე კა პა დო კი ა ში, კა მუ ლი ას 
გა მო სა ხუ ლე ბა, სა ვა რა უ დოდ, მა ნო პე ლოს უწ მი დე სი 
პი რი სა ხე. მი უ ხე და ვად იმი სა რომ ხატ წე რა ში მაცხოვ-
რის პი რი სა ხე სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე იხ ვე წე ბო და, 
იკო ნოგ რა ფია მა ინც კლა სი კუ რი ტი პის ერ თ გუ ლი 
რჩე ბა, რო მე ლიც შე იც ნო ბა უამ რა ვი შტრი ხე ბით, ან-
და ნა წი ლობ რივ მა ინც არ სე ბობს მთა ვა რი მი მა ნიშ ნე-
ბე ლი.  აქ ვე ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წარ მარ თუ ლი 
კერ პე ბის გან, ან ბუ დას გა მო სა ხუ ლე ბის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბით, ეს პი რი სა ხე ასი მეტ რი უ ლი და პერ სო ნა ლუ-
რი ა. ეს ელე მენ ტე ბი შუც ვ ლე ლად არის წარ მოდ გე ნი-
ლი ერ თ შიც და მე ო რე შიც, ანუ ორი ვე რე ლიქ ვი ა ში, 
და, ამავ დ რო უ ლად, დას ტურ დე ბა ისიც, რომ მათ ჯერ 
კი დევ IV სუ კუ ნი დან იც ნობ დ ნენ. 
სინ დო ნი, უმ თავ რე სად, ძვლო ვან სტრუქ ტუ რას 
ჰფენს ნა თელს, ხო ლო უწ მი დე სი პი რი სა ხე,  – შე და-
რე ბით მრგვა ლი ფორ მის, – ცოცხალ და მეტყ ველ 
მზე რას გა მო ხა ტავს, გან სა კუთ რე ბით კი, თვა ლებს. 
ქრის ტე- პან ტოკ რა ტო რის ყვე ლა მო ზა ი კა, კონ ს-
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ტან ტი ნო პოლ ში, სა ბერ ძ ნეთ ში და სი ცი ლი ა ზე, იმ 
ტიპს აჩ ვე ნებს, რომ ლის ნი მუ შად აღე ბუ ლია სინ დო-
ნი. კვატ რო ჩენ ტოს (400-იანი წლე ბი) ხე ლოვ ნე ბა ში 
ქრის ტეს სა ხეს უფ რო მე ტად მა ნო პე ლოს წმი და სა ხეს 
ამ ს გავ სე ბენ. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში, XII ს-ში, კონ ს ტან-
ტი ნო პოლ ში, მო ზა ი კის ექ ს პერ ტე ბი გა ეც ნენ მან დი-
ლი ონს. მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში, მხატ ვ რე ბი ძი რი თა დად 
იც ნობ დ ნენ კა მუ ლი ას სა ხეს, ანუ რო მა ელ ვე რო ნი კას, 
იგი ვე “მანოპელოს სა ბურ ველს”. დღემ დე ჩა ტა რე ბუ-
ლი კვლე ვა  ცხად ყოფს იმ არ სობ რივ მსგავ სე ბას, რაც 
ზო გი ერთ ცნო ბილ ხატ ზე დაკ ვირ ვე ბი სას მი იღ წე ვა, 
მა გა ლი თად, რო გო რი ცა ა: ქრის ტე- პან ტოკ რა ტო რი 
(ყოვლისშემძლე, წუ თი სოფ ლის უფა ლი), რო მე ლიც 
და ცუ ლია ეგ ვიპ ტე ში, სი ნა ის მთა ზე, წმ. კა ტე რი ნას 
მო ნას ტერ ში; ხა ტი მთე ლი სი ზუს ტით  თან ხ ვ დე ბა რო-
გორც სინ დონს, ასე ვე მა ნო პე ლოს უწ მი დეს სა ხეს. გა-
მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ხში რად ხე ლოვ ნე ბის ერ თ სა 

და იმა ვე ქმნი ლე ბა ში გა მოჩ ნ დე ბა წმი და სინ დო ნი სა 
და მა ნო პე ლოს უწ მი დე სი სა ხის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი ელე მენ ტე ბი (და ეს მა შინ, რო დე საც ჯერ კი დევ 
არ ჰქონ დათ ნა ნა ხი სინ დო ნის სა ხე ისე თად, რო გო-
რა დაც დღეს მას ვიც ნობთ ფო ტო- ნე გა ტი ვის მეშ ვე-
ო ბით, მთე ლი თა ვი სი დე ტა ლე ბით), ჩნდე ბა კითხ ვა, 
რო გორ შე იძ ლე ბა, ამ უფა ქი ზე სი სა ხი დან მა გა ლი თად 
აღე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო რო მე ლი მე შტრი ხი, თუ კი ცნო-
ბი ლი არ იქ ნე ბო და სა ბურ ველ ზე აღ ბეჭ დი ლი სა ხე? 
კვლა ვაც უამ რა ვი კითხ ვა ის მის ამ რე ლიქ ვი ე ბის ირ გ-
ვ ლივ, კერ ძოდ კი, ამ რე ლიქ ვი ა ზე. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ სხვა დას ხ ვა ექ ს პე რი მენ ტუ ლი, ის ტო რი უ ლი და 
ეგ ზე გე ტუ რი  კვლე ვი დან დაწყე ბუ ლი, ყვე ლა კითხ-
ვა კო რექ ტუ ლია და პა სუ ხიც უფ რო მეტ დრო სა და 
ცოდ ნას მო ითხოვს.

მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი

და სას რულს, გთა ვა ზობთ ორ ლოც ვას: 

პირ ვე ლი ბე ნე დიქ ტე XVI-მ წარ მოთ ქ ვა 2006 წლის პირ ველ სექ ტემ ბერს, თა ვი სი ვი ზი ტის 
დროს მა ნო პე ლო ში, უწ მი დე სი სა ხის 500 წლის იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბით, ხო ლო მე ო რე  
ეკუთ ვ ნის წმი და ტე რე ზას (წმ.ტერეზა ყრმა იესო სი). 

უფა ლო იესო,  გე ვედ რე ბით, გვიჩ ვე ნე შე ნი მა რად წმი და სა ხე – ღვთის უსას რუ ლო გულ მოწყა ლე ბის იდუ მა-
ლი სარ კე. მოგ ვე ცი ნე ბა,  რა თა ვუმ ზი როთ მას გუ ლი სა და გო ნე ბის თვა ლით: ძის სა ხეს, მა მის დი დე ბით გას-
ხი ვოს ნე ბულს, და მი სი არ სის  გა მომ ხატ ველს, ღვთის ადა მი ა ნურ სა ხეს, წუ თი სო ფელ ში მა რა დი სო ბის ჰო რი-
ზონ ტის გა სამ ჟ ღავ ნებ ლად რომ შე მო იჭ რა; ვნე ბუ ლი და აღ მ დ გა რი იესოს მდუ მა რე  სა ხეს, რო მე ლიც თა ვი სი 
სიყ ვა რუ ლით გარ და სა ხავს ერ თ გუ ლი კა ცის გულ სა და ცხოვ რე ბას. 
“შენს სა ხეს მოვ ძებ ნი, უფა ლო. ნუ და მა ლავ შენს სა ხეს ჩემ გან ”, – სა უ კუ ნე ე ბის და ათას წ ლე უ ლე ბის მან-
ძილ ზე მორ წ მუ ნე თა შო რის რამ დე ნის ბა გე ზე გა იჟ ღე რა მე და ვით ნეს ამ  ტკი ვი ლით სავ სე ვედ რე ბამ! უფა ლო, 
ჩვენც იგი ვეს ვი მე ო რებთ ძლი ე რი რწმე ნით: “უფალო, წა მე ბუ ლო, ჩვენ, რო მელ თაც შენს წი ნა შე უნ და და ვი ფა-
როთ სა ხე, ნუ დაგ ვი მა ლავ შენს სა ხეს!”
გვსურს, და ვე წა ფოთ სიყ ვა რუ ლი თა და სიბ რა ლუ ლით მომ ზი რალ შენს  თვა ლებს; მოგ ვე ცეს სიყ ვა რუ ლი სა და 
მშვი დო ბის ძა ლა, რო მე ლიც მიგ ვა ნიშ ნებს სი ცოცხ ლის გზა სა და სიმ ხ ნე ვე ზე, რა თა უშიშ რად და ნე ბით გა მოგ-
ყ ვეთ, და გავ ხ დეთ შე ნი სა ხა რე ბის მოწ მე ნი მზა ო ბის, სიყ ვა რუ ლი სა და მი ტე ვე ბის  კონ კ რე ტუ ლი გა მო ხატ ვით. 

ქრის ტეს უწ მი დე სო სა ხევ, ნა თე ლო, ეჭ ვე ბი სა და სევ დის სიბ ნე ლის გამ ნა თე ბე ლო, ბო რო ტე ბი სა და სიკ-
ვ დი ლის სა უ კუ ნოდ მძლე ვე ლო, იდუ მა ლე ბით მო ცუ ლო მზე რავ, ადა მი ა ნებ სა  და ერებ ზე მიპყ რო ბი ლო მა რად-
ჟამს, ევ ქა რის ტი ულ ნიშ ნებ სა  და მოყ ვას თა მზე რა ში და ვა ნე ბუ ლო სა ხევ, გვაქ ციე ღვთის მომ ლოც ვე ლე ბად ამ 
წუ თი სო ფელ ში, და უკა ნას კ ნელ დღეს თან შე სახ ვედ რად მზად მ ყოფ ნი. გე სავთ უფა ლო, რომ შეგ ვაძ ლე ბი ნებ, 
შეგ ხე დოთ “სახეში” და სა მა რა დი სოდ გან ვ ჭ ვ რი ტოთ შე ნი სა ხე ზე ცი ურ დი დე ბა ში. 

მა რი ამ, დე დავ უწ მი დე სი სა ხი სა: შეგ ვე წი ე, რა თა “უმწიკვლო ხე ლე ბი და სუფ თა გუ ლი გვქონ დეს”, რა თა, 
ქრის ტეს თან შეხ ვედ რით გარ დაქ მ ნი ლებ მა, მი ვუძღ ვ ნათ ისი ნი ღა ტაკთ და ტან ჯულთ, რო მელ თა სა ხე ში გა იბ რ წყი-
ნებს შე ნი ძის, იესო ქრის ტეს უძ ვე ლე სი სა ხე, რო მე ლიც ცოცხ ლობს და სუ ფევს უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე. ამენ!

ლოც ვა უწ მი დე სი სა ხი სად მი
(წმ. ტე რე ზა ყრმა იესო სი) 

ჰო ი, იესო, მწა რე ვნე ბა შე ნი “ადამიანთა სირ ცხ ვი ლად და ტკი ვი ლად” იქ ცა; ჰო ი, იესო, ვე თაყ ვა ნე ბი შენს უწ-
მი დეს სა ხეს, გაბ რ წყი ნე ბულს ღმრთა ებ რი ვი სი ლა მა ზი თა და სათ ნო ე ბით; აწ იგი ჩემ თ ვის კეთ რო ვა ნის სა ხედ 
ქცე უ ლა! მაგ რამ ამ უსა ხურ ნაკ ვ თებ ში, მე შე ვიც ნობ შენს უსაზღ ვ რო სიყ ვა რულს და მკლავს სურ ვი ლი, რომ 
შე გიყ ვა რო, რომ შე გიყ ვა როს ყო ველ მა კაც მა. ხო ლო ცრემ ლე ბი, შენს თვალ თა გან გად მოღ ვ რი ლი, მარ გა ლი-
ტია ძვირ ფა სი ჩემ თ ვის, რო მელ საც შე ვაგ რო ვებ, ცოდ ვილ ღა ტაკ თა სუ ლის გა მო სას ყი დად. 
ჰო ი, იესო, სა თაყ ვა ნე ბე ლი სა ხე შე ნი ათ რ თო ლებს ჩემს გულს; გე ვედ რე ბი, აღ ბეჭ დე ჩემ ში ღმრთა ებ რი ვი ხა ტი 
შე ნი და გა აღ ვი ვე ცეცხ ლი შე ნი სიყ ვა რუ ლი სა, რა თა შე მეძ ლოს, რომ ზე ცა ში დი დე ბულ სა ხეს შენ სას ვუმ ზერ-
დე მუ დამ. ამენ.

* * *
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ეპისკოპოსის სააღდგომო მიმართვა

უძვირფასესო ძმანო და დანო, 

აი, ეკლესია კვლავ გვამცნობს, რომ “იგი 
აღდგა”. აღდგა, რათა შევძლოთ მასთან 
შეხვედრა, აღდგა, რათა მან შეძლოს ჩვენთან 
შეხვედრა! აღდგომის აზრი არის ღმერთთან 
შეხვედრა, ჩვენ კი ჯერ კიდევ ჩვენი ცხოვრების 
ფსკერზე ვართ, მაგრამ სხვა რა უნდა 
გაეკეთებინა ღმერთს, რომ შეძლებოდა შეხვედრა 
შენთან და ჩემთან?

იესოს, აღდგომის დღეს, შეეძლო ჩვენთვის 
ეთქვა: 

თავი დავიმცირე, ბავშვად ვიქეცი, დავიბადე 
ბოსელში, შემდეგ, თითქოს ეს არ ყოფილიყო 
საკმარისი, მოგეცით საკვები: გავამრავლე პური 
და თევზი, ყველას ვუჩვენე სასწაული, ავარჩიე 
თორმეტი უწიგნური და გაუნათლებელი მეთევზე, 
მათ შორის ერთმა მიღალატა კიდეც, მეორემ კი 
უარმყო, ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან 
მომენტში კი ყველა გაიქცა; შემდეგ გავემართე 
ჯვრისაკენ, რათა გამეგებინებინა შენთვის, 
რომ დავითმინე ტანჯვა, თუმცა გულწრფელად 
მქონდა სურვილი გავქცეულიყავი, მაგრამ 
ვარჩიე, მეტანჯა შენი გადარჩენისათვის და 
როდესაც ავედი ჯვარზე, ძალიან მარტოდ და 
მიტოვებულად ვიგრძენი თავი, მაგრამ მაინც 
მივენდე ღმერთს, მისი სიყვარულის ძალას 
მივყევი, მივენდე მას და მხოლოდ მაშინ შევძელი 
მისი მადლმოსილების ძალის ჭვრეტა, ჩემი დრო 
იყო.

ჩავაღწიე შენი სულის სიღრმეებში და 
გაგათავისუფლე ტკივილისა და შფოთის იმ 
ხლართისაგან, რომელშიც ყოველდღიურად 
ცხოვრობ; გამოფხიზლდი მაგ სულიერი 
უძრაობისგან, რომელიც ხელს გიშლის, 
აღმოაჩინო ჩემი სიყვარულის არსებობა; 
შეწყვიტე შენს თავზე მოთქმა, აიღე შენი 
ცხოვრება გაშლილი ხელებით და დახარჯე ის 

სხვებისთვის; შენ ხარ ჩემი ყველაზე მშვენიერი 
ქმნილება, შენ ხარ ჩემი ხელოვნების ნიმუში, 
როგორ შემიძლია, მიგატოვო ამ მომენტში; ნუ 
მეძებ მკვდრებს შორის, აღარ ვარ მკვდარი, 
მე ვარ ცოცხალი, მუდმივად ცოცხალი თქვენს 
შორის, მე ვარ აღმდგარი!

ასე რომ, ძვირფასო ძმაო და ძვირფასო დაო,
გადადგი თითო ნაბიჯი ყოველ ჯერზე, ანდა... 

გაიქეცი, გაიქეცი, იესო აღდგა, ნუ იდგები უქმად 
შენს პოზიციაზე, განსხვავებული აღდგომა 
იქნება. როდესაც წახვალ სასაფლაოზე აღდგომის 
შემდეგ ორშაბათს, იფიქრე იესოს ცარიელ 
სამარხზე და განაახლე შენი რწმენა მკვდართა 
აღდგომისა. მასში, მისი აღდგომის წყალობით, 
შენი სამარხიც გაიხსნება. ამ აღდგომას გაარღვიე 
ის ქერქი, რომელიც ხელს გიშლის ღვთის 
სიყვარულში და გიყვარდეს ის მთელი შენი 
არსებით, გთხოვ, მიეცი შენი თავი ღვთის მადლს 
და მოიქეცი მისი სიყვარულისაკენ მთელი შენი 
არსებით. საკმარისია! არ თქვა: მე არ შემიძლია! 
გააღვიძე ის სილამაზე, რომელსაც ჰქვია: იყო 
ის, ვინც ხარ, და დაუთმე შენი თავი ღვთის 
უსაზღვრო სიყვარულს! 

ქრისტე აღდგა! ჭეშმარიტად აღდგა!

საქართველოში ლათინური წესის კათოლიკეთა 

სამოციქულო ადმინისტრატორი, 

ეპისკოპოსი  ჯუზეპე პაზოტო

 აღდგომა 2010
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კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

ბო შა თა ევან გე ლი ზა ცი ა: 
ეკ ლე სი ის ამო ცა ნე ბი

“ეკლესიის ზრუნ ვა ბო შე ბის თ ვის: არ სე ბუ ლი მდგო მა-
რე ო ბა და პერ ს პექ ტი ვე ბი”, – ამ თე მას გა ნი ხი ლავ დ ნენ 2-4 
მარტს რომ ში ევ რო პის ბო შა თა და მოძღ ვ რის ეროვ ნუ ლი 
ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი. შეხ ვედ რის და საწყის ში მიგ-
რან ტ თა და მოძღ ვ რის პა პის საბ ჭოს მდი ვან მა აგოს ტი ნო 

მარ კე ტომ ისა უბ რა იმ 
პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე-
ბიც დგას ეკ ლე სი ის წი-
ნა შე ამ სფე რო ში:

“უპირველეს ყოვ ლი-
სა, მინ და, ხა ზი გა ვუს ვა 
უკი დუ რეს სი ღა ტა კეს, 
რო მელ შიც ევ რო პის მი-
ლი ო ნო ბით ბო შა ცხოვ-
რობს. მათ ისე დაც 
სა ვა ლა ლო მდგო მა-
რე ო ბას კი დევ უფ რო 
ამ წ ვა ვებს უნ დობ ლო-
ბი სა და ქსე ნო ფო ბი ის 
ატ მოს ფე რო. ეკ ლე სი ამ 
უნ და გა ა კე თოს ყვე ლა-
ფე რი, რაც შე საძ ლე-
ბე ლი ა, რა თა და იც ვას 
მა თი ღირ სე ბა და უფ-

ლე ბე ბი და, ამა ვე დროს, შე ახ სე ნოს ბო შებს მა თი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე”. 

ამ პრობ ლე მის ერ თ -ერ თი ურ თუ ლე სი მხა რე ბო შა თა 
თე მის დახ შუ ლო ბა ა, რაც ძალ ზე არ თუ ლებს სა მოძღ ვ რო 
სა მუ შა ოს. 

“ეკლესია მყო ფობს ბო შა თა შო რის მოძღ ვარ თა ღვაწ-
ლით, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ მათ კულ ტუ რულ თა-
ვი სე ბუ რე ბებს, პა ტივს სცე მენ მათ თვით მ ყო ფა დო ბას. 
ევ რო პის თით ქ მის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს გან სა კუთ-
რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი და გან ყო ფი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
ბო შე ბის თ ვის ქმე დი თი სუ ლი ე რი დახ მა რე ბის გა წე ვას 
ცდი ლო ბენ. ამ გან ყო ფი ლე ბებ ში მოღ ვა წე თა რიცხ ვი გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში. მა გა ლი თად საფ რან-
გეთ ში, რო მელ საც ამ გ ვა რი სა მოძღ ვ რო მოღ ვა წე ო ბის 
ხან გ რ ძ ლი ვი გა მოც დი ლე ბა აქვს, ამ სფე რო ში ას ზე მე ტი 
ადა მი ა ნია ჩარ თუ ლი. ბევ რი მათ გა ნი ბო შა თა ცხოვ რე ბის 
წესს იზი ა რებს, ბა ნა კებ ში ცხოვ რობს და მათ თან ერ თად 
მოგ ზა უ რობს. უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს იმ ადა მი ან თა 
საქ მი ა ნო ბას, რომ ლე ბიც თა ვად ბო შუ რი წარ მო შო ბი სა ნი 
არი ან”, – აღ ნიშ ნა აგოს ტი ნო მარ კე ტომ.

დღეს ევ რო პა ში და ახ ლო ე ბით 12-14 მი ლი ო ნი ბო შა ა. 
მა თი უმე ტე სო ბა უკი დუ რეს სი ღა რი ბე ში ცხოვ რობს, არ 
გა აჩ ნია თავ შე სა ფა რი, მოკ ლე ბუ ლია სა მე დი ცი ნო დახ მა-
რე ბას. რო გორც წე სი, ბო შა თა თე მი ქვეყ ნის შიგ ნი თაც 
სრულ იზო ლა ცი ა ში ცხოვ რობს. ამის მი ზე ზია რო გორც 
ქსე ნო ფო ბი ა, ასე ვე თა ვად ბო შა თა მენ ტა ლი ტე ტიც. თუმ-
ცა, რო გორც აღ ნიშ ნავს მთა ვა რე პის კო პო სი აგოს ტი ნო 
მარ კე ტო, “საჭიროა ავირ ჩი ოთ გზა, რო მე ლიც  ბე ნე დიქ-
ტე XVI-მ შე მოგ ვ თა ვა ზა თა ვის ენ ციკ ლი კა ში “Caritas in 
Veritate”, ანუ და ვეხ მა როთ ღა რი ბებს ისე, რომ ამ დახ მა-
რე ბამ არ და ამ ცი როს ისი ნი. ამის თ ვის ყვე ლა პრო ექ ტი 
გრძელ ვა დი ა ნი უნ და იყოს და სი ღა რი ბეს თან ბრძო ლის 
ერ თი წლით არ უნ და შე მო ი ფარ გ ლოს”.

არის თუ არა პო ლი ტი კა მან კი ე რი?
კა თო ლი კე ე ბის თ ვის “ზნეობის სა კითხი იქ ცა მო წო დე-

ბად, ის ტო რი ულ მი სი ად – უზე ნა ე სი ღი რე ბუ ლე ბე ბის კენ 
გა უძღ ვ ნენ სა ზო გა დო ე ბას”, – გა ნაცხა და 19 თე ბერ ვალს 
წმი და საყ დ რის სა ხელ მ წი ფო მდი ვან მა, კარ დი ნალ მა ტარ-
ჩი ზიო ბერ ტო ნემ, იტა ლი ის პო ლი ტი კოს თა ყო ველ წ ლი ურ 
ასამ ბ ლე ა ზე. რო დე საც სა უ ბა რი პო ლი ტი კის მან კი ე რე ბას 
შე ე ხო, კარ დი ნალ მა აღ ნიშ ნა, რომ “პოლიტიკა არ არის 
მან კი ე რი. პი უს XI–მ მას მოყ ვა სი სად მი გულ მოწყა ლე მოქ-
მე დე ბა უწო და. თუმ ცა სავ სე ბით გა სა გე ბია ის გუ ლაც რუ-
ე ბა, რო მელ საც პო ლი ტი კუ რი მა ქი ნა ცი ე ბი იწ ვევს”. პო ლი-
ტი კის ავ კარ გი ა ნო ბა ზე მსჯე ლო ბის თ ვის კარ დი ნალ მა XVI 
სა უ კუ ნის ორი ურ თი ერ თ სა პი რის პი რო პო ლი ტი კუ რი მო-
დე ლი შეს თა ვა ზა – თო მას მო რის მო დე ლი, რო მე ლიც გა-
ნი ხი ლავ და პო ლი ტი კას, რო გორც მსა ხუ რე ბას, რო გორც 
გა დარ ჩე ნის გზას და ნი კო ლო მა კი ა ვე ლის უტი ლი ტა რიზ-
მ ზე აგე ბუ ლი თე ო რი ა. ბერ ტო ნემ ხა ზი გა უს ვა ქრის ტი ან 
პო ლი ტი კოს თა ახა ლი თა ო ბის აუცი ლებ ლო ბას. თა ნა მედ-
რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში ორი გზის არ ჩე ვა ნი გვაქვს: უკე თე-
სი მო მავ ლის გზა და სამ ყა რო სად მი გულ გ რი ლო ბის გზა. 
ახალ გაზ რ დო ბა “მთავარი მო ნა წი ლეა პო ლი ტი კუ რი პრო-
ცე სი სა, რო მე ლიც არ უნ და იყოს მი მარ თუ ლი მხო ლოდ 
წარ სუ ლის კენ და არ უნ და გა ი ყი ნოს არ სე ბულ დო ნე ზე”.

ჯვრის და უს რუ ლე ბე ლი გზა
ამ სიტყ ვე ბით აღ წერს მო სუ ლის ეპის კო პო სი ემილ ში-

მუნ ნო ნა ქრის ტი ა ნე ბის ცხოვ რე ბას ერაყ ში. ამ ქვე ყა ნა-
ში, ისე ვე რო გორც ინ დო ეთ ში, პა კის ტან ში და მსოფ ლი ოს 
სხვა რე გი ო ნებ შიც, ეკ ლე სია დღეს გა ნიც დის მო წა მე ო ბას, 
რო მე ლიც ად რე უ ლი სა უ კუ ნე ე ბის ეკ ლე სი ას ხვდა წი ლად. 
კრი ტი კულ მდგო მა რე ო ბა ზე კი დევ ერ თხელ მი უ თი თა წმი-
და საყ დ რის პრეს - ცენ ტ რის მდი ვან მა, მა მა ფე დე რი კო 
ლომ ბარ დიმ: 

“ამ დღე ებ ში კვლავ იფეთ ქა ძა ლა დო ბის ტალ ღამ ქრის-
ტი ან თა წი ნა აღ მ დეგ. რო გორ უნ და იცხოვ როს ქრის ტი ან-
თა სამ რევ ლომ ამ გ ვარ პი რო ბებ ში? ეს სამ რევ ლო ე ბი შერ-

წყ მულ ნი არი ან ამ 
ქვეყ ნის კულ ტუ რა-
სა და ის ტო რი ას თან 
და ამ სა ზო გა დო ე-
ბის ნა წილს წარ მო-
ად გე ნენ, აქ საქ მე 
გვაქვს არა და სავ-
ლე თის ან უცხო ე-
ლის, არა მედ სწო-
რედ ქრის ტი ა ნუ ლი 
სამ რევ ლოს სი ძულ-

ვილ თან”. 
ფე დე რი კო ლომ ბარ დიმ აღ ნიშ ნა, რომ სხვა დას ხ ვა ქვეყ-

ნის ქრის ტი ა ნე ბი შვე ლას სთხო ვენ სა ერ თა შო რი სო სა ზო-
გა დო ებ რი ო ბას. თუმ ცა დღეს და სავ ლურ სამ ყა რო ში ბევ-
რი ცდი ლობს, შეზღუ დოს ქრის ტი ა ნუ ლი გავ ლე ნა იქაც 
კი, სა დაც იგი უმ რავ ლე სო ბის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას წარ-
მო ად გენს. იბა დე ბა კითხ ვა: უნ და ვე ლო დოთ დახ მა რე ბას 
მათ გან, ვის თ ვი საც ამ ქრის ტი ა ნებს არა ვი თა რი პო ლი ტი-
კუ რი ან ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს? 

“ქრისტიანებს უნ და ახ სოვ დეთ თა ვი სი მოძღ ვ რის ბე დი 
და არ უნ და გა უკ ვირ დეთ, რომ მათ დევ ნი ან, მი უ ხე და ვად 
იმი სა რომ სა მარ თ ლი ა ნო ბა მა თაც ეკუთ ვ ნის და მა თაც 
უნ და ისარ გებ ლონ უფ ლე ბე ბით”, – ას კ ვ ნის ლომ ბარ დი. 



4 საბა

კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

ვი ეტ ნა მე ლი მღვდე ლი- სა მარ თალ-

დამ ცა ვი ცი ხი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს
ვი ეტ ნა მის ხე ლი სუფ ლე ბამ ცი ხი დან გა ა თა ვი სუფ ლა 

ცნო ბი ლი კა თო ლი კე დი სი დენ ტი მღვდე ლი ტა დე უს ნგუ-
ენ ვან ლი. ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა და დე მოკ რა ტი ის 
და სა ცა ვად თა ვი სი გა მოს-
ვ ლე ბის გა მო, ნგუ ენ ვან 
ლი არა ერ თხელ აღ მო ჩე-
ნი ლა ცი ხე ში და ში ნა პა-
ტიმ რო ბა ში. 2007 წელს 
“ანტისახელმწიფოებრივი 
პრო პა გან დის თ ვის” მას 

რვაწ ლი ა ნი მკაც რი რე ჟი მის, და ხუთ წ ლი ა ნი პა ტიმ რო ბა 
მი უ სა ჯეს. 15 მარტს მღვდე ლი სა მე დი ცი ნო მო ნა ცე მე ბით, 
ჯან მ რ თე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მო,  ცი ხი დან გა ა თა ვი სუფ-
ლეს. 63 წლის ნგუ ენ ვან ლიმ ცი ხე ში ორი ინ სულ ტი გა და ი ტა-
ნა და ცი ხი დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია მკურ ნა ლო ბის მიზ ნით, 
მხო ლოდ ერ თი წლით. რა დიო France Internationale-სთვის 
მი ცე მულ ინ ტერ ვი უ ში მღვდელ მა გა ნაცხა და, რომ გა ნა ჩე ნი 
უსა მარ თ ლო და არა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი იყო. იგი არას დ როს მი-

იჩ ნევ და თავს დამ ნა შა ვედ და სინ დი სის პა ტი მა რი ა. 

გვე ში ნო დეს თუ არა ის ლა მის
ამ თე მა ზე ისა უბ რა რე ლი გი ა თა შო რის დი ა ლო გის პა-

პის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რემ, კარ დი ნალ მა ჟან ლუი ტო-
რან მა გრა ნა დის უნი ვერ სი ტე ტის საღ მ რ თის მეტყ ვე ლო ფა-
კულ ტე ტის მი ერ გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, სა ხელ წო დე ბით 
“ქრისტიანობა, ის ლა მი და თა ნა მედ რო ვე ო ბა”. 

თა ვის გა მოს ვ ლა კარ დი ნალ მა იმ ფაქ ტის კონ ს ტა ტა ცი ით 
და იწყო, რომ “დასავლელი ადა მი ა ნის თ ვის ძალ ზე რთუ ლია 
ის ლა მის გა გე ბა”. 

“ჩვენ ვხვდე ბით მუს ლი მებს ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში 
და ამ ურ თი ერ თო ბა ში ქრის ტი ა ნე ბიც და მუს ლი მე ბიც ხში-
რად ხდე ბი ან მსხვერ პ ლ ნი ცრურ წ მე ნი სა, რომ ლის და სა ბა-
მი უვი ცო ბა ა. ზო გი ერ თი ქრის ტი ა ნი არას დ როს ესა უბ რე ბა 
მუს ლი მებს, ზო გი ერ თი მუს ლი მი კი – ქრის ტი ა ნებს. სა ჭი-
როა ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ მე ვა, რა თა გა ვეც ნოთ ერ თ მა ნე-
თის რე ლი გი ურ ტრა დი ცი ებს, და ვი ნა ხოთ გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 
და ის, რაც გვა ერ თი ა ნებს. ეს ურ თუ ლე სი ამო ცა ნა ში ნა გან 
თა ვი სუფ ლე ბა სა და ერ თ მა ნე თის უპი რო ბო პა ტი ვის ცე მას 
მო ითხოვს. იმის თ ვის, რომ სხვი სი ხმა გა ვი გო ნოთ, ზოგ-
ჯერ და დუ მე ბაა სა ჭი რო. ჩვენს აღ მ სა რებ ლო ბებ ში ბევ რია 
სა ერ თო: მო ნო თე იზ მი, წმი და ცხოვ რე ბის წე სი, ახალ გაზ-
რ და თა ო ბე ბის თ ვის ზნე ობ რივ ღი რე ბუ ლე ბა თა გა და ცე მის 
ვალ დე ბუ ლე ბა, ოჯა ხის მნიშ ვ ნე ლო ბა ახალ გაზ რ და თა ო ბის 
ემო ცი უ რი და ზნე ობ რი ვი ზრდის თ ვის, რე ლი გი ის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცეს ში”. 

კარ დი ნა ლი ტო რა ნი მი იჩ ნევს, რომ კა თო ლი კე ეკ ლე-
სი ის მოძღ ვ რე ბი და კა თო ლი კუ რი სკო ლე ბის პე და გო გე ბი 
ხში რად არ ით ვა ლის წი ნე ბენ რე ლი გი უ რი პლუ რა ლიზ მის 
ახალ მხა რე ებს და ჩი ვი ან, რომ “ევროპის კა თო ლი კე ე ბი 
ძალ ზე ცუ დად იც ნო ბენ თა ვი ანთ რწმე ნას”. “არ შე იძ ლე ბა 
და ვიწყოთ დი ა ლო გი ორაზ რო ვან ატ მოს ფე რო ში, ან მა შინ, 
რო დე საც მის მო ნა წი ლე ებს არ გა აჩ ნი ათ გარ კ ვე უ ლი სუ ლი-
ე რი პრო ფი ლი. ამ გ ვა რად იბა დე ბა რე ლა ტი ვიზ მი და სინ კ-
რე ტიზ მი”, – აფ რ თხი ლებს ტო რა ნი.

“დიალოგში მო ნა წი ლე ო ბა არ ნიშ ნავს სა კუ თა რი რწმე ნის 
ბრჭყა ლებ ში ჩას მას. პი რი ქით: უნ და გან ვაცხა დოთ იგი რო-
გორც სიტყ ვით, ასე ვე საქ მით. იესო არის ნა თე ლი ყო ვე ლი 
ადა მი ა ნი სა, რო მე ლიც ამ სოფ ლად მო დის და ეს ნა თე ლი 

სხვა აღ მ სა რებ ლო ბა თა წარ მო მად გენ ლებ საც ეფი ნე ბა. ჩვენ 
არ ვამ ტ კი ცებთ, რომ ყვე ლა რე ლი გი ას თა ნა ბა რი ღი რე ბუ-
ლე ბა აქვს, მაგ რამ ყვე ლა რე ლი გი ას, რო მე ლიც ღმერთს 
ეძებს, აქვს თა ნა ბა რი ღირ სე ბა”.

სინ ტო იზ მი დან კა თო ლი კე ო ბა ში
სინ ტო ის ტი ქუ რუ მის ცოლ მა და ქა ლიშ ვილ მა კა თო ლი-

კო ბის მი ღე ბა გა დაწყ ვი ტეს. თა ვად ქუ რუ მი მე უღ ლი სა და 
ქა ლიშ ვი ლის ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. 
ნათ ლო ბა 3 აპ რილს შედ გე ბა, რის შემ დე გაც ახ ლად მოქ ცე-
უ ლე ბი საფ რან გეთ ში გა ემ გ ზავ რე ბი ან და, სხვა მომ ლოც-
ვე ლებ თან ერ თად, ლურ დის კენ გა ე მარ თე ბი ან. სა ა გენ ტო 
“Ucanews”-სათვის მი ცე მულ ინ ტერ ვი უ ში მი უ კიმ გა ნაცხა-
და, რომ სინ ტო ის ტურ ტა ძარ ში საღ მ რ თის მ სა ხუ რეო მუ სი-
კას ას რუ ლებს. ქმრის დახ მა რე ბას ტა ძარ ში იგი ნათ ლო ბის 
შემ დე გაც გა აგ რ ძე ლებს.

ქალ წულ მა რი ა მის გა მოცხა დე ბა

ბოს ნი ა სა და ჰერ ცო გო ვი ნა ში
მრა ვალ რიცხო ვან თვით მ ხილ ველ თა გან ცხა დე ბით, ქალ-

წულ მა რი ა მის გა მოცხა დე ბა ხორ ვა ტი ის ქა ლაქ მედ ჟუ გო-
რი ე ში უკ ვე თით ქ მის 30 წლის მან ძილ ზე გრძელ დე ბა, თუმ-
ცა ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცია ამ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით 
კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას ჯერ არ გა მო უთ ქ ვამს. 

პირ ვე ლი გა მოცხა დე ბა მოხ და 1981 წელს, რო დე საც 
ღმრთის მ შო ბე ლი ერ თ დ რო უ ლად ექ ვ ს მა ბავ შ ვ მა იხი ლა. 
თვით მ ხილ ველ თა 
მტკი ცე ბით, ქალ-
წუ ლი ღრუ ბელ ზე 
ცხად დე ბა და მხილ-
ვე ლებს ხორ ვა ტულ 
ენა ზე მი მარ თავს. 
ყო ველ გა მოცხა დე-
ბას წინ უს წ რებს სა-
მი გა ელ ვე ბა.

რო გორც უკ ვე 
აღ ვ ნიშ ნეთ, ეკ ლე-
სი ას ჯერ ჯე რო ბით 
არ ჩა მო უ ყა ლი ბე ბია 
თა ვი სი სა ბო ლოო პო ზი ცი ა. წმი და საყ დ რის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბით, შე იქ მ ნა ოც კა ცი ა ნი სა ერ თა შო რი სო კო მი სი ა, რო-
მე ლიც ამ მოვ ლე ნას შე ის წავ ლის, რის შემ დე გაც რწმე ნის 
მოძღ ვ რე ბის კონ გ რე გა ცი ა ში წა რად გენს ან გა რიშს. კო მი სი-
ას კარ დი ნა ლი კა მი ლო რუ ი ნი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. 

1998 წელს კარ დი ნალ მა რა ცინ გერ მა, რო მე ლიც იმ დროს 
რწმე ნის მოძღ ვ რე ბის კონ გ რე გა ცი ას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ-
და, მედ ჟუ გო რი ე ში კერ ძო მომ ლოც ვე ლო ბის ნე ბა დარ თო, 
თუმ ცა აღ ნიშ ნა, რომ ამ მოვ ლე ნის სას წა უ ლებ რი ვი ბუ ნე ბა 
ჯერ კი დევ და დას ტუ რე ბას მო ითხოვს. 

პო ლო ნელ მა პრე ლატ მა სლა ვო მირ ოდერ მა თა ვის წიგ ნ-
ში “რატომ არის იგი წმი და”, რო მე ლიც იოანე პავ ლე II-ზე 
მოგ ვითხ რობს, წერს, რომ წი ნა მორ ბე დი პონ ტი ფექ სი ამ 
მოვ ლე ნას სას წა უ ლად მი იჩ ნევ და. “პაპი რომ არ ვი ყო, მედ-
ჟუ გო რი ე ში აღ სა რე ბის თ ვის წა ვი დო დი”, – იხ სე ნებს თა ვის 
წიგ ნ ში პრე ლა ტი იოანე პავ ლე II-ის სიტყ ვებს.

ასეა თუ ისე, სა ნამ კო მი სია ამ მოვ ლე ნას სწავ ლობს და 
ან გა რიშს ამ ზა დებს, მომ ლოც ველ თა ნა კა დი ამ სა ვა რა უ დო 
სას წა უ ლის კენ მი ე დი ნე ბა. პირ ვე ლი გა მოცხა დე ბის დღი-

დან, ეს ად გი ლი უკ ვე 30 მი ლი ონ მა ადა მი ან მა მო ი ლო ცა. 

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავა ლიშ ვილ მა
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

2010 წლის 17 თე ბერ ვალს არ ლე ლებს   ძვირ ფა სი 
სტუ მა რი, წმი და საყ დ რის დეს პა ნი ამი ერ კავ კა სი ა ში, 
მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ დიო გუ ჯე რო ტი  გვეწ ვი ა.   
ესო დენ მა ღა ლი რან გის სტუმ რის ჩა მობ რ ძა ნე ბა ყვე ლა 
საკ რე ბუ ლოს თ ვის სა სი ხა რუ ლო და იმე დის მომ ცე მი ა. 
ყვე ლა ნი ვგრძნობ დით, რომ  ჩვენც თა ნა ზი ა რე ბა ში ვი-
ყა ვით  მსოფ ლი ოს კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას თან. 

მთა ვა რე პის კო პო სი შეხ ვ და ჩვე ნი  საკ რე ბუ ლოს 
ახალ გაზ რ დებს, ახალ გაზ რ და ოჯა ხებს,  ეკ ლე სი ის 
მრევლს, რო მელ თაც  ესა უბ რა მშვი დო ბა ზე,  მარ თ ლ მა-
დი დე ბე ლი და კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის  ურ თი ერ თო ბებ ზე 
და სხვა  აქ ტუ ა ლურ  სა კითხებ ზე. შეხ ვედ რამ გულ თ-
ბილ და მე გობ რულ ვი თა რე ბა ში ჩა ი ა რა. 

მთა ვა რე პის კო პოსს, არა ლის კა თო ლი კე ახალ გაზ რ-
დე ბის სა ხე ლით,  მი ე სალ მა და   კითხ ვე ბი და უს ვა თ. 
ფე იქ რიშ ვილ მა, ახალ გაზ რ და ოჯა ხე ბის სა ხე ლით კი _ 
ო. ჩი ლინ გა რაშ ვილ მა.

წმი და საყ დ რის დეს პა ნი,  ასე ვე, შეხ ვ და ადი გე ნის 
რა ი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო-
მა რეს ს. პა რუ ნაშ ვილს, მის მო ად გი ლე ებს: ა. ბა ლა ხაშ-
ვილ სა და რ. ტა ტა ლაშ ვილს, აგ რეთ ვე, რა ი ო ნის საკ რე-

ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლეს რ. აფ რი ა მაშ ვილს.
სტუმ რებ მა და ათ ვა ლი ე რეს ”საქართველოს კა რი ტა-

სის” მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი, კერ ძოდ: ხატ-
ვის, თე ქის, გო ბე ლე ნის, მა თე მა ტი კი სა და კომ პი უ ტე რის 
შემ ს წავ ლე ლი ჯგუ ფე ბი და  კმა ყო ფილ ნი დარ ჩ ნენ მა-
თი კო ორ დი ნა ტო რი სა და მას წავ ლებ ლე ბის მუ შა ო ბით.

სტუმ რე ბის პა ტივ სა ცე მად გა მარ თულ სა დილ ზე 
კვლავ გაგ რ ძელ და აზ რ თა გაც ვ ლა- გა მოც ვ ლა, სა ჭირ-
ბო რო ტო თუ სა სი ა მოვ ნო ამ ბებ ზე სა უ ბა რი. 

სა ღა მოს, მის მა მა ღალ ყოვ ლა დუ სამ ღ ვ დე ლო ე სო ბამ 
წმი და წირ ვა აღავ ლი ნა მა მა  იეჟი ში მე როვ ს კი სა და მა-
მა მი ხე ილ სურ მა ვას თან ერ თად.  ეკ ლე სია სავ სე იყო 
მრევ ლით. 

წირ ვის და სას რულს მთა ვა რე პის კო პოს მა ფრი ად სა-
სი ხა რუ ლო ამ ბა ვი გვა უწყა:  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ  
ნე ბა დაგ ვ რ თო, აღ ვად გი ნოთ ახალ ცი ხე ში, რა ბა თის და-
სახ ლე ბა ში მდე ბა რე კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ნან გ რე ვე-
ბი, რაც არა მარ ტო ახალ ცი ხე ლე ბის, არა მედ მთე ლი სა-
ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კე ე ბის სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბა ა.

ამ სა სი ხა რუ ლო ამ ბავს მხურ ვა ლე ოვა ცი ე ბი მოჰ ყ ვა.

ს. აფ რი ა მაშ ვი ლი

სტუმ რად  არალ ში
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ჩე მი მღვდე ლი

ვა ტი კა ნის II კრე ბამ სა გან გე ბო დეკ რე ტი მი უძღ ვ ნა 
მღვდლო ბის სა ი დუმ ლოს, რო მე ლიც მის ბო ლო სხდო მა ზე, 
მთე ლი კრე ბის და ხურ ვის წინ, 1965 წლის 7 დე კემ ბერს მი ი-
ღეს. დეკ რე ტი შე ე ხე ბა მღვდელ თა მსა ხუ რე ბა სა და ცხოვ-
რე ბას და მას ლა თი ნუ რად “Presbyterorum Ordinis” ეწო დე ბა. 
მას ში ნათ ქ ვა მი ა, რომ “მღვდლები ემ სა ხუ რე ბი ან ქრის ტეს – 
მოძღ ვარს, მღვდელ მ სა ხურ სა და მე ფეს, მო ნა წი ლე ო ბენ მის 
მსა ხუ რე ბა ში, რომ ლის სა შუ ა ლე ბით ეკ ლე სია ამ ქ ვეყ ნად გა-
ნუწყ ვეტ ლივ აღ შენ დე ბა რო გორც ღმრთის ერი, ქრის ტეს სხე-
უ ლი და სუ ლი წმი დის ტა ძა რი”. 

მას შემ დეგ, რაც იესოს მო ცი ქუ ლებ მა – მაცხოვ რის მო წა-
ფე ებ მა – და ად გი ნეს ეპის კო პო სე ბი ანუ ხე ლი და ას ხეს მათ, 
მო ცი ქუ ლებ მა თან და თა ნო ბით, მო წა მობ რი ვად (წმიდა იოანეს 
გარ და), და ტო ვეს მი წი ე რი ქვე ყა ნა, მაგ რამ, თა ვი ანთ ნაც ვ-
ლად, სწო რედ ეპის კო პო სებს მი ა ნი ჭეს ეკ ლე სი ის მარ თ ვი სა 
და ხელ დას ხ მის უფ ლე ბა, რაც მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ე ცე მო და 
და გა და ე ცე მა ეკ ლე სი ა ში ოცი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში. იესო 
ქრის ტემ ეკ ლე სი ის მე თა უ რად მე ო რედ მოს ვ ლამ დე მო ცი ქუ-
ლი პეტ რე, რო მის პირ ვე ლი ეპის კო პო სი და მი სი მემ კ ვიდ რე-
ნი, მი სი მო საყ დ რე ნი და ად გი ნა.

აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ ლე თის ქრის ტი ა ნე ბი აღი ა რე-
ბენ ეპის კო პო სის გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ეკ ლე სი ა-
ში, მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ვა ტი კა ნის II კრე ბის გან მარ-
ტე ბით, არა მარ ტო ეპის კო პო სი – მო ცი ქულ თა მემ კ ვიდ რე ნი, 
არა მედ, ასე ვე, მღვდლე ბიც მო ცი ქულ თა და ნიშ ნუ ლე ბა სა და 
საქ მეს იღე ბენ სა კუ თარ თავ ზე. 

მღვდლე ბიც, რომ ლე ბიც ეპის კო პო სე ბის ხელ დას ხ მით 
იღე ბენ მღვდლო ბის სა ი დუმ ლოს, უფ ლე ბას მო ი პო ვე ბენ, 
აღავ ლი ნონ საღ მ რ თო წირ ვა და ეკ ლე სი ის სა ხე ლით თა ვად 
აღას რუ ლონ სა ი დუმ ლო ნი. ღმრთის მი მართ ღმრთის ერის მი-
ერ მი ტა ნი ლი მსხვერ პ ლი კი მხო ლოდ მა შინ არის სრუ ლი და 
სრულ ყო ფი ლი, რო ცა ის მღვდლის შუ ა მავ ლო ბით აღეს რუ ლე-
ბა. სწო რედ მღვდლებს “ღმერთმა მად ლით და ა კის რა, იყ ვ ნენ 
იესო ქრის ტეს მსა ხურ ნი ხალ ხ ში და აღას რუ ლონ სა ხა რე ბის 
წმი და მო ვა ლე ო ბა, რა თა ხალ ხის შე მო ნა წი რი მი ღე ბულ იქ ნეს 
და სუ ლი წმი და ში გა ნიწ მი დოს”, – ამ ბობს ვა ტი კა ნის II კრე ბის 
დეკ რე ტი. 

ეკ ლე სი ის გა რე შე, მღვდლის გა რე შე ხალ ხის მი ერ მსხვერ-
პ ლი ღმრთის მი მართ არ შე ი წი რე ბა, ამი ტო მაც მხო ლოდ 
მღვდე ლია უფ ლე ბა მო სი ლი, აღას რუ ლოს წმი და წირ ვა, შეს წი-
როს წმი და მსხვერ პ ლი – ევ ქა რის ტი ა. და ეს უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა გაგ რ ძელ დე ბა მა ნამ, სა ნამ უფა ლი არ მო ვა ხელ მე ო რედ: 
“მღვდელთა მსა ხუ რე ბის მეშ ვე ო ბით ერ თ გულ თა ეს სუ ლი ე რი 
მსხვერ პ ლი სრულ დე ბა ქრის ტეს – ერ თა დერ თი შუ ა მავ ლის – 
მსხვერ პ ლ თან ერ თო ბა ში. მი სი მი ტა ნა ხდე ბა მღვდელ თა ხე-
ლით, მთე ლი ეკ ლე სი ის სა ხე ლით, უსის ხ ლოდ და სა ი დუმ ლოდ, 
ვიდ რე მო ვა თა ვად უფა ლი. ამის კენ მი ის წ რაფ ვის მღვდელ თა 
მსა ხუ რე ბა და აქ სრულ დე ბა ის”.  

ასე ვე, მხო ლოდ მღვდე ლია უფ ლე ბა მო სი ლი, მი უ ტე ვოს 
ადა მი ანს ჩა დე ნი ლი ცოდ ვე ბი აღ სა რე ბის სა ი დუმ ლოს აღ სა-
რე ბი სას და ღმერ თ თან და ეკ ლე სი ას თან ხე ლა ხა ლი შე რი გე-
ბი სას, მაგ რამ ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ აღ ნიშ ნავს მღვდლის 
არც პი რად დამ სა ხუ რე ბას, არც მის პი რად სიწ მი დეს, არც პი-
რად გა მორ ჩე უ ლო ბას. იგი, ქრი ტეს გან მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბით, ეკ ლე სი ის სა ხე ლით მი უ ტე ვებს ცოდ ვილს ჩა დე-
ნილ ცოდ ვებს და მო უ წო დებს მას, და უბ რუნ დეს ცოდ ვი სა გან 
წა უ ბილ წავ უმან კო მდგო მა რე ო ბას. მღვდელ სა ვე აქვს უფ ლე-
ბა, უფალ თან შე სა რი გებ ლად ეპი ტი მია და ა დოს აღ მ სა რე ბელ 
ცოდ ვილ ქრის ტი ანს.    

რო დე საც მღვდე ლი ხელ დას ხ მას მი ი ღებს ეპის კო პო სის-

გან, ქრის ტეს ერ მა კარ გად იცის, რომ ამ დღი დან მღვდლის 
მთე ლი მსა ხუ რე ბი სა და მთე ლი ცხოვ რე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბა ისა ა, გა ნა დი დოს ღმერ თი, ხო ლო ღმრთის დი-
დე ბაა “ადამიანებმა შეგ ნე ბუ ლად, თა ვი სუფ ლად და მად ლი ე-
რე ბით მი ი ღონ ქრის ტე ში აღ ს რუ ლე ბუ ლი ღმრთის საქ მე და 
ის მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბით გა მო ხა ტონ”. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მღვდე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბი თა და საქ-
მი ა ნო ბით, თა ვი სი ყო ველ დღი უ რი ყოფ ნით მორ წ მუ ნე თა შო-
რის ქრის ტეს გა მო ხა ტავს და ასა ხავს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
სამ ღ ვ დე ლო კან დი და ტი ადა მი ან თა გან შე ირ ჩე ვა, იგი ადა მი-
ან თა გა ნია და ადა მი ა ნებს ემ სა ხუ რე ბა. ამა ვე დროს, აუცი-
ლე ბე ლი ა, რომ მღვდე ლი ადა მი ა ნებს შო რის ცხოვ რობ დეს 
რო გორც ყო ვე ლი მათ გა ნის ნამ დ ვი ლი ძმა. ამი თაც იგი ქრის-
ტეს ბა ძავს, იმე ო რებს, გა მო ხა ტავს: ღმრთის ძე, უფა ლი იესო 
ქრის ტე ადა მი ა ნებს შო რის მო ვი და და მათ თან, მათ შო რის, 
მათ გა რე მო ში ცხოვ რობ და, მაგ რამ მი სი მი ზა ნი ადა მი ან თა 
მსა ხუ რე ბა და მა თი ხსნა იყო. მღვდე ლიც, ასე ვე, ადა მი ან თა 
შო რის მოქ მე დებს, მაგ რამ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ადა მი ან თა 
ხსნას ემ სა ხუ რე ბა. 

იესო ემ სა ხუ რე ბო და იმ ხალხს, რომ ლის შო რი საც იგი ადა-
მი ა ნუ რი ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და, მაგ რამ თა ვი სი ქა და გე ბით, 
სწავ ლე ბით, გან კურ ნე ბი თა და დამ შ ვი დე ბით, მან ადა მი ან თა 
გა რე მო ში ღმრთის სა სუ ფე ვე ლი შე მო ი ტა ნა, რი თაც კა ცობ-
რი ო ბის ის ტო რი ა ში ღმრთის ცხოვ რე ბა და ამ კ ვიდ რა. თა ვი სი 
სიკ ვ დი ლი თა და აღ დ გო მით უფალ მა აჩ ვე ნა სა კუ თა რი თა ვის 
სრუ ლი მსხვერ პ ლ შე წირ ვა მთე ლი კა ცობ რი ო ბი სათ ვის. ამ საქ-
მე შიც მღვდე ლი ქრის ტეს სრუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა უნ და იყოს. 
მღვდლის სიტყ ვი თა და ქმე დე ბით, მსა ხუ რე ბი თა და მსხვერ-
პ ლით ქვე ყა ნა უნ და ხე დავ დეს გან ხორ ცი ე ლე ბულ ქრის ტეს. 
ყო ვე ლი მღვდე ლი თა ვი სი ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბით შე ახ-
სე ნებს ადა მი ანს იესოს მუდ მი ვად მყო ფო ბას ჩვენს შო რის. 

მღვდე ლი მოძღ ვა რი ა, მწყემ სი ა, რო მე ლიც კარ გად ცნობს 
თა ვის სამ წყემს ცხვრებს და თა ვის ირ გ ვ ლივ შე მო იკ რებს 
ქრის ტეს ფა რას, მაგ რამ მი სი ყუ რადღე ბის მიღ მა არ რჩე ბი ან 
ისი ნიც, ვინც ქრის ტეს სამ წყოს, მის ჭეშ მა რიტ ეკ ლე სი ას არ 
ეკუთ ვ ნი ან, მაგ რამ ვი სი გუ ლიც უნ და აივ სოს – და სწო რედ 
მღვდელ მა უნ და აავ სოს – ქრის ტე სა კენ სწრაფ ვით. ამი სათ-
ვის მღვდელ მა უნ და ისარ გებ ლოს და გა აღ ვი ვოს სა კუ თარ 
თავ ში არა მარ ტო ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლიც ღმრთის სა-
სუ ფე ველს ირეკ ლავს ამ ქვეყ ნად, არა მედ ისი ნიც, რო მე ლიც 
ფა სობს, ზო გა დად, ადა მი ან თა სა ზო გა დო ე ბა ში. ამ გ ვარ ღი-
რე ბუ ლე ბებს ჩა მოთ ვ ლის ვა ტი კა ნის II კრე ბა. ესე ნი ა: სი კე თე, 
გულ წ რ ფე ლო ბა, სუ ლის სიმ ტ კი ცე, მდგრა დო ბა. 

მღვდე ლი ორ მა გი მა გა ლი თი ა, ნი მუ ში ა, სა ხე ა: ერ თი მხრივ, 
იგი იესოს მა გა ლითს ჰბა ძავს და მიჰ ყ ვე ბა მას, ხო ლო, მე ო რე 
მხრივ, იგი ნი მუშს აძ ლევს – ქრის ტეს მი დევ ნე ბით – ნე ბის-
მი ერ ადა მი ანს, ეკ ლე სი ის შვილ სა თუ ეკ ლე სი ის გა რეთ მყოფ 
ადა მი ანს. ამი ტო მაა ასე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მღვდლის ად გი ლი 
და და ნიშ ნუ ლე ბა რო გორც ეკ ლე სი ი სათ ვის, ისე სა ზო გა დო-
ე ბი სათ ვის. 

“ხარისხის სა ი დუმ ლოს ძა ლით, ახა ლი აღ თ ქ მის მღვდელ მ-
სა ხუ რე ბი ღმრთის ერ ში და ერი სათ ვის მა მი სა და მოძღ ვ რის 
და ნიშ ნუ ლე ბას აღას რუ ლე ბენ, მაგ რამ, ამა ვე დროს, ქრის ტეს 
ყვე ლა ერ თ გულ თან ერ თად, ისი ნიც უფ ლის მო წა ფე ე ბი არი-
ან, რომ ლე ბიც, საღ მ რ თო მად ლის მო წო დე ბით, მი სი მე ფო ბის 
მო ზი ა რე ნი გახ დ ნენ”, ადას ტუ რებს ვა ტი კა ნის II კრე ბის დეკ-
რე ტი მღვდელ თა მსა ხუ რე ბი სა და ცხოვ რე ბის შე სა ხებ.   

რო მან თო რე ლი

მღვდლო ბის სა ი დუმ ლო
ვა ტი კა ნის II კრე ბა მღვდლის და ნიშ ნუ ლე ბის შე სა ხებ 
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XIX სა უ კუ ნის 60-იან წლებ ში აღ მო ცე ნე ბუ ლი სტამ ბო-
ლის მა მა თა სა ვა ნე იმ თა ვით ვე ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
მძლავრ კე რად ჩა მო ყა ლიბ და. იქ მოღ ვა წე პი რე ბი მხო-
ლოდ სა სუ ლი ე რო სფე რო თი არ შე მო ი ფარ გ ლე ბოდ-
ნენ. რუ სი ფი კა ტო რუ ლი პო ლი ტი კით შე ვიწ რო ე ბუ ლი 
ქარ თ ვე ლი ინ ტე ლი გენ ცი ი სა და  სა სუ ლი ე რო პი რე ბის 
ეროვ ნულ - სა მეც ნი ე რო მოღ ვა წე ო ბა ფარ თოდ გა ი შა ლა. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იგი კა თო ლი კურ სა მო ნას ტ რო 
კომ პ ლექსს წარ მო ად გენ და, ად გი ლი არ ჰქო ნია სარ წ მუ-
ნო ებ რივ შეზღუდ ვას მაჰ მა დი ა ნი თუ მარ თ ლ მა დი დე ბე-
ლი ქარ თ ვე ლე ბი სათ ვის.

სტამ ბო ლის მა მა თა სა ვა ნის არ ქივ ში და ცუ ლი მა სა-
ლე ბი ნა თელ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის რო გორც ქარ თ-
ველ კა თო ლი კე მა მა თა მა მუ ლიშ ვი ლურ მოღ ვა წე ო ბა ზე, 
ისე მათ სამ შობ ლოს თან, ქარ თ ველ ინ ტე ლი გენ ცი ას თან 
და სტამ ბოლ ში მცხოვ რებ ქარ თ ველ მაჰ მა დი ა ნებ თან 
მჭიდ რო კავ შირ სა და თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე. 

მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლე ბი დან ნათ ლად ჩანს, რომ სტამ-
ბოლ ში მოღ ვა წე მა მე ბი უყუ რადღე ბოდ არ ტო ვებ დ ნენ 
სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს. უფ რო მე ტიც, 
ცდი ლობ დ ნენ თა ვი ან თი წვლი ლი შე ე ტა ნათ ქვეყ ნის 
წარ მა ტე ბის საქ მე ში. სტამ ბო ლის ქარ თ ვე ლი მა მე-
ბის სა ქარ თ ვე ლოს თან, ქარ თ ველ ინ ტე ლი გენ ცი ას თან 
მჭიდ რო კავ ში რის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო მა გა ლი თია 
მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა აკა კი წე რე თელ თან, რაც სტამ-
ბოლ ში, პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლის მი ერ და არ სე ბულ 
მო ნას ტერ ში, აკა კის სა ხე ლო ბის ბიბ ლი ო თე კის და არ სე-
ბით გა მო ი ხა ტა. გა ზე თი “დროება” 1909 წელს ქარ თ ველ 

სა ზო გა დო ე ბას შე ახ სე ნებ და, რომ სტამ ბოლ ში 
მრა ვა ლი ქარ თ ვე ლი ცხოვ რობ და. ამას თა ნა ვე, 

ამ ც ნობ და მათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას: “იქაურ ქარ თ-
ვე ლო ბას გა და უწყ ვე ტია მგოს ნის, აკა კი წე რეთ ლის 

სა ხე ლო ბა ზე და ა არ სოს სა ჯა რო ბიბ ლი ო თე კა- სამ კითხ-
ვე ლო. სამ კითხ ვე ლოს და მა არ სე ბელ ნი სთხო ვენ “წერა-
კითხვის გა მავ რ ცე ლე ბელ სა ზო გა დო ე ბას”, გა უგ ზავ-
ნოს ბიბ ლი ო თე კა- სამ კითხ ვე ლოს წიგ ნე ბი, სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე თა და მწერ ლე ბის სუ რა თე ბი და ჟურ ნალ - გა ზე-
თე ბი. კარ გი იქ ნე ბა, ყვე ლა ჩვე ნი ქარ თუ ლი გა მო ცე მის 
თი თო ცალს და უთ მობ დეს სტამ ბო ლის ბიბ ლი ო თე კას ” 
 ( გა ზე თი “დროება”, №21, 1909, ქარ თუ ლი სამ კითხ ვე-
ლო სტამ ბოლ ში).

რო გორც მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლე ბი დან ჩანს, სტამ ბო ლის 
ქარ თ ვე ლი მა მე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, აკა კის სა ხე ლო-
ბის ბიბ ლი ო თე კის და არ სე ბის შე სა ხებ, იყო აკა კის პა-
ტივ სა ცე მად გან ზ რა ხუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ერ თ -ერ თი 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. მათ სურ დათ, რომ აკა კის იუბი-
ლეს მოწყო ბამ დე და ე ფუძ ნე ბი ნათ ბიბ ლი ო თე კა: “ჩვენი 
სურ ვი ლი იყო, იუბი ლე ი სათ ვის მზა თა გვქო ნო და აკა კის 
სა ხე ლო ბა ზე და არ სე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კაც, რომ იუბი-
ლეს თან ბიბ ლი ო თე კის გახ ს ნით დღე სას წა უ ლი გა მო სუ-
ლი ყო უფ რო სრუ ლი და აქა ურ ქარ თ ვე ლებ საც თვალ- 
წინ ჰქო ნო დათ სამ შობ ლოს მო სა გონ რად ქარ თ ველ 
ხალ ხის გო ნებ რი ვი ნაშ რო მი და იმის მეს ვე ურ თა სუ რა-
თე ბი” (გაზეთი დრო ე ბა”, № 101, 1909, აკა კის იუბი ლე 
სტამ ბოლ ში).

ვლა დი მერ წე რე თე ლი თა ვის ერ თ -ერთ კო რეს პო დენ-
ცი ა ში, “სტამბოლის ქარ თ ველ კა თო ლი კე თა მო ნას ტ რის 
ამ ბა ვი”, დე ტა ლუ რად აღ წერს ბიბ ლი ო თე კის და არ სე-
ბის სამ ზა დისს. კერ ძოდ, აღ ნიშ ნავს, რომ იქ მცხოვ რე ბი 
ქარ თ ვე ლე ბის სურ ვი ლი ყო ფი ლა ბიბ ლი ო თე კის და არ-
სე ბა მო ნას ტერ ში, რაც ფე რი ქო ის მო ნას ტ რის ტე რი-
ტო რი უ ლი მდე ბა რე ო ბი თაც იყო გან პი რო ბე ბუ ლი და 
იმი თაც, რომ მას გა აჩ ნ და შე სა ფე რი სი ფარ თი და, რაც 
მთა ვა რი ა, სხვა დას ხ ვა დროს შე ძე ნი ლი ქარ თულ - ხუ ცუ-
რი ნა ბეჭ დი ძვე ლი და ახა ლი უცხო უ რი წიგ ნე ბი. წე რი-
ლის ავ ტო რი ხაზს უს ვამს  მა მა სტე ფა ნე გი ორ გა ძის, მა-
მა მე რა ბი სა და სხვა მრა ვალ ქარ თ ველ თა მი ერ გა წე ულ 
ღვაწლს ბიბ ლი ო თე კის და არ სე ბა ში (გაზეთი “დროება”, 
№ 101, 1909, აკა კის იუბი ლე სტამ ბოლ ში). 

ფე რი ქო ის ქარ თ ველ კა თო ლი კე თა მო ნას ტერ ში ბიბ-
ლი ო თე კა უნ და გახ ს ნი ლი ყო ჯერ კი დევ 1908 წელს, 
მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლო დან წიგ ნე ბი სა და ქარ თ ველ მოღ-
ვა წე თა სუ რა თე ბის დაგ ვი ა ნე ბით მი წო დე ბამ გა ნა პი რო-
ბა მი სი და არ სე ბა და თვით აკა კის იუბი ლეს მოწყო ბა 
1909 წლის გა ზაფხულ ზე. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ-
თ ვე ლო ში დი დი მო წო ნე ბით შეხ ვ დ ნენ ბიბ ლი ო თე კის 
და არ სე ბის სა კითხს და დი დი მხარ და ჭე რაც აღ მო უ ჩი-
ნეს. კერ ძოდ, “ქართველთა შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ-
რ ცე ლე ბელ სა ზო გა დო ე ბას” უსას ყიდ ლოდ გა უგ ზავ ნია 
30 ლი რის ღი რე ბუ ლე ბის წიგ ნე ბი და სხვა დახ მა რე ბაც 
აღუთ ქ ვამს. ქარ თუ ლი ჟურ ნალ - გა ზე თე ბის რე დაქ ცი-
ებ მა (“დროება”, “ჩვენი საქ მე”, “ძალა”, “ფასკუნჯი”) 
გა უგ ზავ ნეს თა ვი ან თი გა მო ცე მე ბის თი თო -ო რო ლა 
ეგ ზემ პ ლა რე ბი. წიგ ნის მა ღა ზი ის, „ცოდნის” პატ რო ნი 
მერ კ ვი ლა ძე და პირ და მის მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის 
გაგ ზავ ნას და ა.შ.  და სა ხე ლე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კის და არ-
სე ბის ერ თ -ერ თი სი კე თე იმა შიც მდგო მა რე ობ და, რომ 
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იმ თა ვით ვე მას თან და ა ფუძ ნეს გა ჭირ ვე ბულ თა დამ ხ მა-
რე ბე ლი კა სა და მუ ზე უ მი.  უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ 
სტამ ბოლ ში აკა კის სა ხე ლო ბის ბიბ ლი ო თე კა იმ თა ვით ვე 
იქ ცა იქ მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლე ბის თავ შეყ რის ად გი ლად. 
ამა ზე ის ფაქ ტიც მეტყ ვე ლებს, რომ იქა ურ მა ქარ თ ველ-
მა ვაჭ რებ მა მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და გა ნა ხორ ცი ე-
ლეს კი დეც ის, რომ კვი რა -უქ მე დღე ებ ში და კე ტავ დ ნენ 
დუქ ნებს, რა თა  კვი რა ში ერ თი დღე ჰქო ნო დათ თა ვი-
სუ ფა ლი, რომ ესარ გებ ლათ ბიბ ლი ო თე კით და ჰქო ნო-
დათ ქარ თუ ლი წიგ ნე ბის კითხ ვის დრო და სა შუ ა ლე ბა. 
გა ზეთ “დროების” ერ თ -ერ თი კო რეს პო დენ ცი ით ვგე-
ბუ ლობთ, რომ ვინც ამას არ შე ას რუ ლებ და, სამ კითხ ვე-
ლოს სა სარ გებ ლოდ 5 ლი რას გა და იხ დი და (ვ. წე რე თე-
ლი,  “სტამბოლის ქარ თ ველ კა თო ლი კე თა მო ნას ტ რის 
ამ ბა ვი”, გაზ “კოლხიდა”, 1911. №156).

 მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლე ბი დან ნათ ლად ჩანს, რომ ქარ თ-
ველ კა თო ლი კე თა სა ვა ნის მა მე ბი მზრუნ ვე ლო ბას არ აკ-
ლებ დ ნენ ბიბ ლი ო თე კას და ცდი ლობ დ ნენ მი სი წიგ ნე ბის 
ფონ დის გაზ რ დას. აღ ნიშ ნუ ლის ნა თელ მა გა ლითს წარ-
მო ად გენს ალი ოზ (შიო) ბათ მა ნაშ ვი ლის წე რი ლი მი ხე ილ 
თა მა რაშ ვი ლი სად მი: “აქ წიგ ნე ბის რიცხ ვი ან გა რიშ ში 
თით ქ მის ჩა საგ დე ბი არ არის, უფ რო დი დი ყუ რადღე ბა 
ში ნა არსს უნ და მი ექ ცეს. ამ მხრივ, ჩვე ნი ბიბ ლი ო თე კა 
ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს გა ნათ ლე ბულ ადა მი ანს… ის ტო-
რი უ ლი დარ გი დიდ სი ღა რი ბე ში ა. იმე დი ა, დახ მა რე ბას 
აღ მო უ ჩენთ ნორჩ ბიბ ლი ო თე კას და თქვენს მზრუნ ვე-
ლო ბას არ მო აკ ლებთ” (სტამბოლელი ქარ თ ვე ლე ბი, გაზ. 
დრო ე ბა, №99, 1009). 

შიო ბათ მა ნაშ ვილს მი აჩ ნ და, რომ ბიბ ლი ო თე კა  დიდ 
სარ გებ ლო ბას მო უ ტონ და არა მარ ტო იქა ურ ქარ თ ვე-
ლო ბას, არა მედ სა ქარ თ ვე ლო დან იძუ ლე ბით წა სულ 
ქარ თ ვე ლებს, რომ ლებ საც კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში უწევ-
დათ ჩას ვ ლა. მან თა ვის ერ თ -ერთ წე რილ ში, ბიბ ლი ო-
თე კის მკითხ ველ თა სა ხე ლით, მად ლო ბა გა მო უცხა და 
იმ პი რებს, რომ ლე ბიც ზრუ ნავ დ ნენ ბიბ ლი ო თე კა ზე. 
კერ ძოდ, ვლა დი მერ წე რე თელს “სახალხო გა ზე თი სა” 
და “კოლხიდას” ერ თი წლით გა მო წე რის გა მო, უც ნობ 
ქველ მოქ მედს, რო მელ მაც გა დას ცა “ერი და კა ცობ რი ო-
ბა”, ჯორ ჯი აშ ვი ლის “ეროვნულ სა კითხ თა გარ შე მო” და 

ა.შ. (სტამბოლის ქარ თ ველ მა მა თა სა ვა ნის მა სა ლე ბი, შ. 
ბათ მა ნაშ ვი ლის წე რი ლი მ. თა მა რაშ ვი ლი სად მი, 1911წ.).

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ და სა ხე ლე ბულ ბიბ ლი ო თე კა ში 
ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის მუ შა ო ბა და, სა ერ თოდ, თა ნამ შ-
რომ ლო ბა გა ნახ ლ და გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-იანი წლე ბის 
და სას რულს. კერ ძოდ, პრო ფე სო რი შუ შა ნა ფუტ კა რა ძე 
იყო პირ ვე ლი მეც ნი ე რი, რო მელ მაც და იწყო მუ შა ო ბა 
ქარ თ ველ მა მა თა მი ერ და არ სე ბულ ბიბ ლი ო თე კა ში არ-
სე ბულ მა სა ლებ ზე და დღემ დე სწო რედ იგი ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლობს ამ ბიბ ლი ო თე კის მა სა ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ი-
სა და კა ტა ლო გი ზა ცი ის საქ მეს, რა თა მას სრულ ყო ფი ლი 
სა ხე მი ე ცეს. დღე ი სათ ვის იგი არ ქი ვი სა და ფონ დის სა-
ხით არ სე ბობს. სტამ ბოლ ში შუ შა ნა ფუტ კა რა ძის პირ ვე-
ლი მას პინ ძ ლე ბი იყ ვ ნენ ზა ზა ძე ე ბის ოჯა ხის ღირ სე უ ლი 
წარ მო მად გენ ლე ბი პავ ლე და სი მო ნი, ის ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლებ მაც თა ვის დრო ზე და იც ვეს და დღემ დე პატ-
რო ნო ბენ აღ ნიშ ნულ ბიბ ლი ო თე კას. ამას თა ნა ვე, მათ 
მი ერ მო ნათხ რო ბი მა სა ლე ბი თაც შე ივ სო შ. ფუტ კა რა-
ძის შვი დას გვერ დი ა ნი ნაშ რო მის “ჩვენებურების ქარ-
თუ ლი”, I ტო მი (გამოიცა 1993 წელს). სწო რედ მა შინ 
გა ეც ნო იგი ამ მდი დარ სა გან ძურს. გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
90-იან წლებ ში სტამ ბო ლის მა მა თა სა ვა ნის ქარ თუ ლი 
ბიბ ლი ო თე კა მო ი ნა ხუ ლა პრო ფე სორ მა გუ რამ შა რა ძემ. 
მან აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ გარ კ ვე უ ლი ინ ფორ მა ცია შე ი-
ტა ნა კი დეც ნაშ რო მის –  “უცხოეთის ცის ქვეშ” მე სა მე 
წიგ ნ ში. ავ ტორს მი თი თე ბუ ლი აქვს ბიბ ლი ო თე კა ში და-
ცუ ლი ხელ ნა წე რე ბის ვრცე ლი სი აც. მათ შო რის და ვა-
სა ხე ლებთ: გა ლო ბა ნი, წმინ დან თა ცხოვ რე ბა, ოთხ თა ვი, 
სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის “მოგზაურობა ევ რო პა ში”, 
შე მოკ ლე ბუ ლი გრა მა ტი კა ფრან გუ ლი; საქ რის ტი ა ნო 
მოძღ ვ რე ბა ახალ ცი ხის სო ფელ არა ლი დან, 1913 წე ლი, 
მო ტა ნი ლი ქ. სტამ ბულ ში შალ ვა ვარ დი ძის მი ერ; პა ტა რა 
საქ რის ტი ა ნო მოძღ ვ რე ბა, ლოც ვა ნი, სომ ხურ - ქარ თუ ლი 
ლექ სი კო ნი, წმინ და ნი ნოს გა ლო ბა და ა.შ. დღე ი სათ ვის 
ბიბ ლი ო თე კა ში გარ ჩე უ ლი და აღ წე რი ლია 90000 ერ თე-
უ ლი ხელ ნა წე რი და წიგ ნი და და სა მუ შა ვე ბე ლია კი დევ 
რამ დე ნი მე ათა სი ერ თე უ ლი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ფე რი ქო ის მო ნას ტ რის მა მე-
ბის მი ერ აკა კის იუბი ლეს აღ ნიშ ვ ნა ერ თ -ერ თი უდი დე სი 

ეროვ ნუ ლი  ღო ნის ძი ე ბა იყო, რო მე ლიც 
კი მო უწყ ვი ათ სა ერ თოდ სტამ ბოლ ში 
მცხოვ რებ ქარ თ ვე ლებს.

აკა კის სა ი უ ბი ლეო კო მი ტეტ მა 
(თავმჯდომარე ვლა დი მერ წე რე თე ლი) 
იუბი ლეს დღედ 26 აპ რი ლი აირ ჩი ა, მო-
საწ ვე ვი ბა რა თე ბი და უგ ზავ ნა თა ნა მე-
მა მუ ლე ებს. ფე რი ქო ის მო ნას ტერ ში, 
ერთ დიდ დარ ბაზ ში, აკა კის სუ რათს 
ამ შ ვე ნებ და ყვა ვი ლე ბი და წარ წე რა: 
“აკაკი ჩვე ნი, ვი თარ ცა შო თა რუს თ ვე-
ლი და სარ გის თმოგ ვე ლი”. სტამ ბოლ ში 
აკა კის იუბი ლეს თვი თონ აკა კი არ დას-
წ რე ბი ა. ამ იუბი ლეს მო ნა წი ლე ნი იყ ვ-
ნენ სტამ ბოლ ში მცხოვ რე ბი ქრის ტი ა ნი 
და მაჰ მა დი ა ნი ქარ თ ვე ლე ბი თა ვი ან თი 
ოჯა ხე ბით, ირა ნის შა ჰის ბრძა ნე ბით 
გა ძე ვე ბუ ლი რუ სუ ლი გა ზე თე ბის კო-
რეს პო დენ ტი ი. ამი რა ჯი ბი და, რაც 
მთა ვა რი ა, სტამ ბოლ ში არ სე ბუ ლი ქარ-
თუ ლი მო ნას ტ რე ბის კა თო ლი კე მა მე ბი 

საარქივო მასალები

ქართველ კათოლოიკეთა სავანე კონსტანტინოპოლში
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საარქივო მასალები

და მო წა ფე ე ბი.
პა რაკ ლი სი გა და ი ხა და ფე რი ქო ის მო ნას ტ რის წი-

ნამ ძღ ვის მო ად გი ლემ, პატ რ მა სტე ფა ნე გი ორ გი ძემ 
(წინამძღვარი იყო ბე ნე დიქ ტე ვარ დი ძე), მან ვე წარ მოთ-
ქ ვა პირ ვე ლი სიტყ ვაც. იასე რაჭ ველ მა წა ი კითხა აკა კის 
ბი ოგ რა ფია და მი სი რამ დე ნი მე ლექ სი. სიტყ ვით გა მო ვი-
და სა ი უ ბი ლეო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე – ვლა დი მერ 
წე რე თე ლი, მან მო ითხო ვა, გა ეგ ზავ ნათ აკა კის თ ვის მი-
ლოც ვის ბა რა თი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ი უ ბი ლეო ღო ნის ძი ე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო და სიტყ ვით გა მო ვი და თბი ლი სი დან 
შემ თხ ვე ვით ჩა სუ ლი პატ რი – დო მი ნი კე მუ ღა შაშ ვი ლი 
(პაწაძე). მან დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას შე ახ სე ნა, თუ რა-
ო დენ მძი მე წე ლი იყო ქარ თ ვე ლი ერი სათ ვის 1907 წე-
ლი – ილი ას და კარ გ ვა. შემ დეგ დე ტა ლუ რად მო უთხ რო 
1908 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში გა დახ დილ აკა კის იუბი ლე-
ზე. მან, და ი ა ნა ხა რა სტამ ბოლ ში მცხოვ რებ ქარ თ ველ თა 
დი დი ერ თ სუ ლოვ ნე ბა, შემ დე გი სიტყ ვე ბით და ამ თავ რა 
თა ვი სი გა მოს ვ ლა: “ვრწმუნდები, რომ სა მი სარ წ მუ ნო ე-
ბის სა მი შტო ქარ თ ველთ გვა როვ ნო ბი სა, ისევ ერთ ხე ზე 
ყო ფი ლა დაბ ნე უ ლი და თა ვის ფესვს არ მო შო რე ბი ა. გა-
უ მარ ჯოსთ იმ ქარ თ ველთ მოღ ვა წეთ, რო მელ თაც ძი რი 
ამ ხი სა უხ ვად ურ წყ ვი ათ თა ვი ანთ სის ხ ლი თა და ცრემ-
ლით” (სტამბოლის ქარ თ ველ მა მა თა სა ვა ნის მა სა ლე ბი, 
შ. ბათ მა ნაშ ვი ლის წე რი ლი მ. თა მა რაშ ვი ლი სად მი, 1911წ.).

დო მი ნი კე მუ ღა შაშ ვი ლის სიტყ ვე ბის და სა ბუ თე-
ბას წარ მო ად გენ და ის ძა ლის ხ მე ვა და შე მო წი რუ ლო ბა, 
რო მე ლიც სა მი სარ წ მუ ნო ე ბის ქარ თ ვე ლებ მა გა ი ღეს 
აკა კის იუბი ლეს ჩა სა ტა რებ ლად და ბიბ ლი ო თე კის და-
სა არ სებ ლად. სა ი უ ბი ლეო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რემ 
ვლა დი მერ წე რე თელ მა თა ვის სიტყ ვა ში სა ზო გა დო ე ბას 
მო ახ სე ნა, რომ ბიბ ლი ო თე კა- სამ კითხ ვე ლო სათ ვის შე-
მო სუ ლი იყო სულ 1490 ყუ რუ ში და ხარ ჯი კი შედ გენ და 
1439 ყუ რუშს.

სტამ ბოლ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აკა კის იუბი ლეს შე სა ხებ სა-
ქარ თ ვე ლო ში სა ზო გა დო ე ბამ შე იტყო გა ზეთ “დროებაში” 
უც ნო ბი ავ ტო რის მი ერ ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის ფსევ დო ნი მით 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი წე რი ლით – “აკაკის იუბი ლე სტამ ბოლ-
ში”. სა ყუ რადღე ბოა ის, რომ ავ ტო რი გან სა კუთ რე ბულ 
მად ლი ე რე ბას გა მოთ ქ ვამ და სტამ ბო ლის ქარ თ ვე ლი კა-
თო ლი კე მა მე ბის მი სა მარ თით: “დიდი მად ლო ბის ღირ სია 
წე რე თე ლი, რომ ლის თა ოს ნო ბი თაც მო ეწყო იუბი ლე. მად-
ლო ბის ღირ ს ნი არი ან აგ რეთ ვე ქარ თ ველ კა თო ლი კე თა 
პატ რე ბი და ძმე ბი, რო მელ ნიც არ მის დე ვენ გა და მა ხინ-
ჯე ბულს ბე რულს ფორ მა ლის ტო ბას და თა ვი ანთ ნათ ლის 
სა ხით ჩვე ნი შეკ რე ბი ლო ბა და ამ შ ვე ნეს, ხალ ხ ში ჩად გ ნენ, 
ვი თარ ცა მწყემ ს ნი კე თილ ნი და აკა კის დღე ო ბა ერ თი -ო-
რად სა გუ ლის ხ მო გა ხა დეს” (სტამბოლის ქარ თ ველ მა მა თა 
სა ვა ნის მა სა ლე ბი, შ. ბათ მა ნაშ ვი ლის წე რი ლი რე დაქ ტო-
რი სად მი, 1912 წ.).

სტამ ბოლ ში მცხოვ რებ ქარ თ ველ თა მი ერ გა დახ დილ 
აკა კის გრან დი ო ზულ იუბი ლეს მხო ლოდ ერ თი ნაკ ლი 
ჰქონ და – მას არ ეს წ რე ბო და თვი თონ აკა კი. მაგ რამ, 
ღმერ თის ნე ბით, ეს შეხ ვედ რა ძა ლი ან მა ლე შედ გა. 

რო გორც მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლე ბი დან ჩანს, შემ თხ ვე ვით 
მოხ და აკა კი სა და სტამ ბოლ ში მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლე ბის 
შეხ ვედ რა, შეხ ვედ რა, რო მე ლიც ნამ დ ვილ ზე ი მად იქ ცა. 
სტამ ბო ლელ მა ქარ თ ვე ლებ მა ისარ გებ ლეს და გულ თ-
ბი ლი შეხ ვედ რა მო უწყ ვეს ევ რო პა ში სამ კურ ნა ლოდ 

მი მა ვალ აკა კის. აკა კის სტამ ბოლ ში ჩას ვ ლა მხო ლოდ 
წი ნადღით გახ და ცნო ბი ლი სტამ ბო ლის ქარ თ ველ თა სა-
ზო გა დო ე ბის თავ მ ჯ დო მა რის – ვლა დი მერ წე რე თე ლი-
სათ ვის. „მიუხედავად იმი სა, რომ აკა კის სულ რამ დე ნი მე 
სა ა თი მო უ წია სტამ ბოლ ში გა ჩე რე ბა, მათ შეძ ლეს ეჩ ვე-
ნე ბი ნათ მი სად მი უდი დე სი პა ტი ვის ცე მა და სიყ ვა რუ ლი: 
“გემი შე მო ვი და ნავ თ სად გურ ში და ბა ქან ზე გა მოჩ ნ და 
ჩვე ნის მხცო ვა ნი მგოს ნის ჭა ღა რით მო სი ლი თა ვი. ძნე-
ლი სათ ქ მე ლია სიტყ ვე ბით ის პი რუთ ვ ნე ლი სი ხა რუ ლი 
და აღ ტა ცე ბა, რო მე ლიც გა მო ი ჩი ნეს იმის და ნახ ვა ზე ამ 
შო რე ულ უცხო ეთ ში გად მო სულ მა ქარ თ ვე ლებ მა. დი დი, 
პა ტა რა ყვე ლა მო ე შუ რე ბო და თა ვის თვა ლით ენა ხა სამ-
შობ ლოს სა კე თილ დღე ოდ მწა რე მუ შა ო ბა ში და ბე რე ბუ-
ლი მო ხუ ცი, რომ ლის თავ ზე გრგვინ ვით გა და ი ა რა ჩვე ნი 
ქვეყ ნის უკა ნას კ ნელ ნა ხე ვარ სა უ კუ ნის მწა რე დღე ებ მა” 
(გაზეთი “გამარჯვება”, ი. მა ი სუ რა ძე, დო მი ნი კე მუ ღა-
შაშ ვი ლი, №14, გვ.4, 1980).

სტამ ბოლ ში ჩა სულ მა აკა კიმ უპირ ვე ლე სად ქარ თ ველ 
კა თო ლი კე თა ფე რი ქო ის მო ნას ტ რის ნახ ვა მო ი სურ ვა. 
ეს, რა თქმა უნ და, შემ თხ ვე ვი თი არ იყო. მან კარ გად 
უწყო და ამ სა ვა ნის მა მე ბის ეროვ ნუ ლი, კულ ტუ რუ ლი 
და სა გან მა ნათ ლებ ლო მოღ ვა წე ო ბა. ე.წ. სა ზო გა დო სა-
დი ლის შემ დეგ, აკა კის და ათ ვა ლი ე რე ბი ნეს აია სო ფია 
და პარ ლა მენ ტი, სა დაც შეხ ვ დ ნენ ქარ თ ვე ლი მაჰ მა დი-
ა ნი დე პუ ტა ტე ბი.

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სტამ ბო ლის სა ვა ნის 
მა მე ბის აკა კი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ერ თ -ერ თი სა ინ-
ტე რე სო და სა უ კე თე სო მა გა ლი თია  ფე რი ქო ის მო ნას-
ტ რის სა უ კუ ნო ვა ნი ის ტო რი ი დან მა თი ეროვ ნუ ლი მოღ-
ვა წე ო ბის შე სა ხებ. ეს ერ თი მო მენ ტი ნა თელს ჰფენს ამ 
მო ნას ტ რის მა მა თა მრა ვალ მ ხ რივ მოღ ვა წე ო ბას. ამას-
თა ნა ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სტამ ბო ლის ფე რი ქო ის 
ქარ თ ველ მა მა თა სა ვა ნე იმ თა ვით ვე იქ ცა სტამ ბოლ ში 
მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლე ბის, გა ნურ ჩევ ლად სარ წ მუ ნე ო-
ბი სა და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა, თავ შეყ რის კე-
რად. იქ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა აკა კი სად მი მიძღ ვ ნილ მა 
ღო ნის ძი ე ბებ მა კი ხე ლი შე უწყო მათ ურ თი ერ თ და კავ-
ში რე ბას ეროვ ნუ ლო ბის ნიშ ნით. რო გორც ცნო ბი ლი ა, 
სტამ ბოლ ში დღე საც მრა ვა ლი ქარ თ ვე ლი ცხოვ რობს. 
სა სურ ვე ლი ა, რომ მა თი ახ ლო ურ თი ერ თო ბის ტრა დი-
ცი ა, რო მე ლიც არ სე ბობ და გა სუ ლი სა უ კუ ნის დას წყის-
ში, კვლავ აღ ს დ გეს და გაგ რ ძელ დეს... ამ ბო ლო დრო-
ინ დე ლი ინ ფორ მა ცი ით, სტამ ბო ლე ლი ქარ თ ვე ლე ბი 
აპი რე ბენ თურ ქეთ - სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რუ ლი ურ-
თი ერ თო ბის ცენ ტ რის შექ მ ნას. რო გორც ცნო ბი ლი ა, 
ამ საქ მეს სა თა ვე ში უდ გას 2000 წელს შექ მ ნი ლი  თურ-
ქეთ - სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის ფონ-
დი  (ფონდის პრე ზი დენ ტია სა ა მი სეჩ ქი ნი, გე ნე რა ლუ რი 
მდი ვა ნი მევ ლუდ არ თ ვი ნე ლი), და სა ხე ლე ბუ ლი ფონ დის 
წევ რე ბი არი ან თურ ქეთ ში ცნო ბი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა-
წე ე ბი, წარ მო შო ბით ქარ თ ვე ლე ბი: სი მონ ზა ზა ძე, ნი ჰათ 
გო ქი ი თი (გოგიტიძე), ის მეთ აჯა რი (ვაჭარიძე), ის მეთ 
დინ და რი (მიქელაძე), ერ გუნ ათა ბაი (ქოქოლაძე), რე ფა-
ეთ ტინ შა ი ჰი ნი (ლორთქიფანიძე), ფაჰ რე თინ ჩი ლოღ ლუ 
(ჩილაშვილი) და ა.შ. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ასე თი ცენ ტ რის 
შექ მ ნა კი დევ უფ რო და ა ახ ლო ებს ორ მე ზო ბელ ხალხს 
ერ თ მა ნეთ თან და ხელს შე უწყობს მათ კე თილ მე ზობ-
ლურ თა ნა არ სე ბო ბას.

ნა ტო ყრუ აშ ვი ლი
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სა უ ბა რი მოძღ ვარ თან

მას შემ დეგ, რაც  ჟურ ნალ “საბა”-ში (2010 წ. №3) 
წა ვი კითხე მ. პი ერ დი უ მუ ლე ნის სტა ტია იმის შე სა-
ხებ, თუ სუ და რის მი ხედ ვით რო გორ უნ და ყო ფი ლი ყო 
გა მო სა ხუ ლი ჯვარ ც მუ ლი ქრის ტეს ტერ ფე ბი, მინ და, 
გკითხოთ: რა ტო მა ა, რომ  ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ჯვარ ც-
მა ზე ვხვდე ბით იესოს ტერ ფებს არა ერ თ მა ნეთ ზე გა-
და დე ბულს, არა მედ გვერ დიგ ვერდ გა მო სა ხულს? ჩე მი 
სუ ლი ე რი მა მა თვლის, რომ მხო ლოდ ის ჯვარ ც მაა  ჭეშ-
მა რი ტი, რო მელ ზე დაც იესოს ტერ ფე ბი გვერ დიგ ვერდ 
აქვს გა მო სა ხუ ლი. მარ თა ლია თუ არა ეს? წი ნას წარ 
გიხ დით მად ლო ბას. 

მა რი ა მი 

პირ ველ რიგ ში, არ უნ და და ვი ვიწყოთ ის, რომ ჯვარ-
ც მუ ლი იესოს – “იუდეველთათვის საც დურს და ბერ-
ძენ თათ ვის – უგუ ნუ რე ბას” (1კორ. 1,23), გა მო სა ხუ-
ლე ბა აღაშ ფო თებ და ებ რა ე ლებს და ქი ლიკს იწ ვევ და 
წარ მარ თებ ში.  სწო რედ ამის  გა მო იყო, რომ ქრის ტი-
ა ნუ ლი იკო ნოგ რა ფი ა, სა კუ თა რი რწმე ნის გა მო სა ხა ტა-
ვად,  კარ გა ხნის მან ძილ ზე იყე ნებ და მხო ლოდ ჯვარს 
(სხვადასხვა ფორ მე ბით: ტა ო, ღუ ზა) და მოძღ ვარ თან 
და კავ ში რე ბულ სიმ ბო ლი კებს (თევზი, მტრე დი, კრა ვი); 
შემ დეგ შე მო ვი და სკულ პ ტუ რე ბი, მა გა ლი თად, კე თი ლი 
მწყემ სის, უფ რო მოგ ვი ა ნე ბით კი – ჯვარ ც მუ ლი ქრის-
ტეს, აღ მ დ გა რი ქრის ტე სა და ქრის ტე პან ტოკ რა ტო რის 
გა მო სა ხუ ლე ბე ბი. 

თავ და პირ ვე ლად არ სე ბობ და მხო ლოდ ჯვა რი, რა საც 
ამოწ მებს კი დეც ჩვ.წ.აღ -ის I სა უ კუ ნი დან არ სე ბუ ლი 
სუ რა თე ბი, ასე ვე,  ჯვრის ნაჭ დე ვე ბი, რომ ლე ბიც აღ-
მო ა ჩი ნეს ერ კო ლა ნის გათხ რე ბი სას ერ თ -ერთ სახ ლ ზე, 
ნან გ რე ვე ბად ქცე ულ პომ პე ის ერთ ნა გე ბო ბა ზე და  კა-
ტა კომ ბებ ში. 

ჯვრის გა მო ყე ნე ბა ქრის ტეს გა მო სა ხუ ლე ბით გა-
ცი ლე ბით გვი ან დამ კ ვიდ რ და, IV ს-ში, რაც იმით დას-
ტურ დე ბა, რომ იმ პე რა ტო რი კონ ს ტან ტი ნე I (ხოლო 
უფ რო მოგ ვი ა ნე ბით, იმ პე რა ტო რი თე ო დი უს  დი-
დი) კრძა ლავს ჯვარ ც მის გა მო ყე ნე ბას და მას  მძი მე 
ცოდ ვად მი იჩ ნევს.  

ჯვარ ზე ქრის ტეს გა მო სა ხუ ლე ბე ბი დან ყვე ლა ზე 
უძ ვე ლე სი ა: 

● ან ტიქ რის ტი ა ნუ ლი გრა ფი ტი, სა დაც ჯვარ ც მუ ლი 
ირო ნი ის სა გა ნი ა; სა ვა რა უ დოდ, იგი ეკუთ ვ ნის პა ლა ტი-
ნის (ჩვ.წ-აღ-ის III ს-ის I ნახ.) სა იმ პე რიო პაჟს. აქ ჯვარ-
ც მუ ლი წარ მოდ გე ნი ლია ცხო ვე ლის თა ვით, მის წინ 
დამ ხო ბილ პი როვ ნე ბას აქვს წარ წე რა: “ალასემენი ადი-

დებს ღმერთს”. ცხო ვე ლის თა ვი 
გა ი გი ვე ბუ ლია ვი რის ან ჯო რის 
თავ თან.

● ლონ დო ნის მუ ზე უმ ში (British 
Museum) და ცუ ლი სპი ლოს ძვლის 
ყუთ ზე გა მო სა ხუ ლი ჯვარ ც მა, ჩვ.წ-
აღ -ის 420-430 წლე ბით და თა რი ღე-
ბუ ლი. ამა ვე პე რი ოდს მი ე კუთ ვ ნე ბა 
სხვა დას ხ ვა იარა ღე ბი, მე და ლი ო ნე-
ბი, ბეჭ დე ბი.…

● რომ ში, (Vს.) წმ. სა ბი ნას პა ნე ლი, რო მე ლიც პა ლე-
ოქ რის ტი ა ნუ ლი სკულ პ ტუ რის ერ თ -ერ თი იშ ვი ა თი ნი-
მუ ში ა. პა ნელ ზე ქრის ტე წი ნა პლან ზე, სცე ნის ცენ ტ რ-
შია გა მო სა ხუ ლი, ორ ავა ზაკს – კე თილ სა (დისმასიუსი) 
და ბო როტს (გესტასიუსი) შო რის. აქ ქრის ტე წარ მოდ-
გე ნი ლია თვა ლებ გა ხე ლი ლი, გრძე ლი თმე ბი თა და წვე-
რით, მკლა ვე ბი გაშ ლი ლი აქვს მლოც ვე ლის მსგავ სად 
და მხო ლოდ ხე ლე ბი აქვს მი ლურ ს მუ ლი. ორი ვე ფე ხი, 
სხვა გა მო სა ხუ ლე ბე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მი წას ეყ რ დ-
ნო ბა და არ არის მი ლურ ს მუ ლი. თა ვი მარ ჯ ვ ნივ აქვს 
გა დახ რი ლი, რის გა მოც ქრის ტი ა ნუ ლი პი ე ტას ტრა დი-
ცია ვა რა უ დობს, რომ იგი კე თი ლი ავა ზა კის კენ არის 
მიბ რუ ნე ბუ ლი, რა თა უთხ რას: “დღესვე ჩემ თან ერ-
თად იქ ნე ბი სა მოთხე ში.” (ლუკა 23,43). ქრის ტეს  სხე-
უ ლი თით ქოს უწო ნო ა, ხო ლო მი სი პი რი სა ხე ცოცხა ლი, 
რაც ქრის ტი ა ნუ ლი უწყე ბის სის რუ ლე ზე მი ა ნიშ ნებს: 
ქრის ტე მოკ ვ და და აღ  დ გა, იგი ცოცხა ლი ა. სცე ნა მო-
თავ სე ბუ ლია კედ ლის 
ფონ ზე, რი თაც იგი 
უკავ შირ დე ბა იერუ სა-
ლი მის კე დელს, რომ-
ლის გა რე თაც, გოლ-
გო თა ზე, აღი მარ თა 
ჯვა რი. კე დელ ზე ჩანს 
სა მი დი დი ფრონ ტო ნი, 
მარ ჯ ვე ნა მხა რეს პა-
ტა რა სარ კ მე ლი ა, რაც, ალ ბათ, კე თი ლი ავა ზა კის თ ვის 
შე პი რე ბუ ლი ხსნის ალე გო რიაა (იხ. ილუს ტ რა ცი ა). 

● V ს-ში, პა ლე ოქ რის ტი ა ნულ ბა ზი ლი კებ ში და მო ზა-
ი კებ ზე გა მოჩ ნ და “ძვირფასთვლიანი ჯვა რი”, – დი დე-
ბით მო სი ლი იესოს სიმ ბო ლო და ვა ზის ლერ წე ბით მო-
კაზ მუ ლი ჯვა რი – სი ცოცხ ლის ხის სიმ ბო ლო. 

● 451 წელს, პა პი ლე ონ დი დი, ქრის ტეს ორ ბუ ნე ბოვ-
ნე ბის, – ღვთი უ რი სა და ადა მი ა ნუ რის, ხე ლა ხა ლი და-
დას ტუ რე ბის დროს, აცხა დებ და, რომ იგი “აცვეს ჯვარს 
და გან გ მი რეს სამ ს ჭ ვა ლე ბით”.  

● ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს VI ს-ს რა ბუ ლას სი რი უ-
ლი კო დექ სის მი ნი ა ტუ რა (586 წ.); მას ზე ქრის ტი ა ნუ-
ლი რწმე ნა და მოწ მე ბუ ლია ჯვრით, რო გორც დი დე ბი სა 
და სიკ ვ დილ ზე გა მარ ჯ ვე ბის ნიშ ნით. სუ რათ ზე იესოს 
პი რი სა ხე შა რა ვან დე დი თაა მო სი ლი, აქვს წვე რი  და  
თვალ გა ხე ლი ლი ა, შე მო სი ლია უსა ხე ლო მან ტი ით – კო-
ლო ბი უ მით ანუ სამ ღ ვ დე ლო სა მო სე ლით. ოთხი სამ ს ჭ-
ვა ლით ჯვარ ც მუ ლი ქრის ტეს გვერ დით ჩა ნან ავა ზა კე-
ბი, ჯა რის კა ცე ბი, რომ ლე ბიც ერ თო ბი ან; იქ ვე დგა ნან 

უფ ლის  ტერ ფე ბი
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იოანე მა ხა რე ბე ლი, მა რი ა მი და სხვა მად ლ მო სი ლი 
დე და კა ცე ბი. მი ნი ა ტუ რის ქვე და ნა წილ ში აღ დ გო მის 
შემ დ გომ მოვ ლე ნებს ვხე დავთ: მარ ცხ ნივ ან გე ლო სი, 
რო მე ლიც დე და კა ცებს უფ ლის მკვდრე თით აღ დ გო მას 
ახა რებს, ხო ლო იესოს მარ ჯ ვ ნივ, ბაღ ში, ჩანს ორი დე-
და კა ცი, რაც ავ ტო რის ჩა ნა ფიქ რით, მი ა ნიშ ნებს იმა ზე, 
რომ ჯვარ ც მის მოვ ლე ნა ვერ გა ე თი შე ბა აღ დ გო მას. 

● 692 წ. ტრუ ლის კრე ბა ზე შე ეხ ნენ გა მო სა ხუ ლე ბე-
ბის მი მართ მოკ რ ძა ლე ბის სა კითხს: წმი და ჯვრის მი-
მართ მოკ რ ძა ლე ბა ზე გან სა კუთ რე ბით სა უბ რობს 73-ე 
კა ნო ნი; 82-ე კა ნო ნი კი ად გენს ქრის ტეს გა მო სახ ვას 
ადა მი ა ნუ რი ფორ მით და არა – სიმ ბო ლი კით (მაგ; კრა-
ვი). ანუ კა ნო ნი მო ითხოვ და, რომ ქრის ტე ყო ველ თ ვის  
ყო ფი ლი ყო გა მო სა ხუ ლი ჯვარ ც მუ ლის ფორ მით; ფე ხე-
ბის მდგო მა რე ო ბა ზე არა ფე რი არ თქმუ ლა. 

● შემ დ გომ, კონ ს ტან ტი ნო პო ლის კრე ბის (696 წ) მი-
ერ დად გინ და, რომ ქრის ტე წარ მო ედ გი ნათ, რო გორც 
ვნე ბუ ლი. აქე დან იღებს სა თა ვეს ორი გა მომ ხატ ვე ლო-
ბი თი ფორ მა: Cristus triunfans – ცოცხა ლი, სიკ ვ დილ ზე 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ქრის ტე და Cristus patiens – ვნე ბუ ლი 
ქრის ტე. 

● ფი გუ რუ ლი გა მო სახ ვის ფორ მე ბი (ქრისტეს ვნე-
ბის მრავ ლის მეტყ ვე ლი გა მო სა ხუ ლე ბა ხე ლოვ ნე ბის 
ამა თუ იმ დარ გის ჟან რად იქ ცა), ბუ ნებ რი ვი ა, შემ დ-
გომ ში ცვლი ლე ბებ საც გა ნიც დი ან, რო გორც მხატ ვ-
რუ ლი ნორ მე ბით, ასე ვე კულ ტუ რუ ლი კონ ტექ ს ტე ბით. 
სწო რედ  ამით აიხ ს ნე ბა ის მკა ფიო გან ს ხ ვა ვე ბა, რა საც 
დღეს ვხვდე ბით და სავ ლურ და აღ მო სავ ლურ იკო ნოგ-

რა ფი ა ში.
ამ მოკ ლე ექ ს კურ სის შემ დეგ, შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ 

ორი ჰი პო თე ზა იმის შე სა ხებ, თუ რა ტომ არის ქრის ტეს 
ტერ ფე ბი გა მო სა ხუ ლი ერ თ მა ნე თის გვერ დიგ ვერდ:

I ჰი პო თე ზა: 
თუ კი ად რე უ ლი 

ხა ნის ჯვრებ ზე ქრის-
ტე გა მო სა ხუ ლია 
რო გორც ცოცხა ლი 
და აღ მ დ გა რი, ანუ 
დი დი მღვდელ მ თა-
ვა რი (მაგ: სი რი უ ლი 
კო დექ სის მი ნი ა ტუ-
რა, 586 წ.), მა შინ 
ლო გი კუ რი ა, რომ 
ტერ ფე ბის მდე ბა რე-

ო ბა შე ე სა ბა მე ბო და არა ჯვარ ც მუ ლის, არა მედ მკვდრე-
თით აღ მ დ გა რის, ანუ ფეხ ზე წა მომ დ გა რის მდგო-
მა რე ო ბას, რი თაც მი ა ნიშ ნებ და რო გორც მწყემ სის, 
წი ნამ ძღო ლის, მღვდელ მ თავ რის, თუნ დაც სამ ს ჭ ვა ლე-
ბით დაღ დას მუ ლის, ახალ მი სი ა ზე – ცოცხალ  მდგო-
მა რე ო ბა ზე. ამ გ ვა რი სუ რათ - ხა ტე ბი სა ო ცა რი ძა ლით 
აკავ ში რებს ერ თ მა ნეთ თან ქრის ტი ა ნუ ლი რწმე ნის ორ 
ას პექტს: ჯვარ ზე მკვდარ (ჯვარი) და აღ მ დ გარ იესოს 
(ცოცხლად, მღვდელ მ თავ რის სა მოს ში გა მო სა ხუ ლი, 
წელ ში გა მარ თუ ლი, (უშფოთველი, არა ვნე ბუ ლი სა-
ხით); ამ რი გად, თან და თა ნო ბით, ჯვარ ც მას ჩა მოს ცილ-
და ის ზო გი ერ თი ელე მენ ტი, რაც აღ დ გო მას უკავ შირ-
დე ბო და (მაგ; პი რი სა ხის გა მო მეტყ ვე ლე ბა, სამ ღ ვ დე ლო 
სა მო სე ლი,… სა მე ფო გვირ გ ვი ნი) და შე მო ი ნა ხა სულ 
სხვა ფორ მე ბი, რო მელ თა შო რი საა ტერ ფე ბის მდგო მა-
რე ო ბა ფეხ სად გამ ზე (იხ. ილუს ტ რა ცი ა). 

II ჰი პო თე ზა: 
სიმ ბო ლი კით, რო მე ლიც თევ ზი- დელ ფი ნის სა ხი თაა 

წარ მოდ გე ნი ლი, ჩვენ შეგ ვიძ ლია პა სუ ხი გავ ცეთ კითხ-
ვას, თუ რა ტომ არის გა მო სა ხუ ლი ტერ ფე ბი გვერ დიგ-
ვერდ და არა ერ თ მა ნეთ ზე გა და დე ბუ ლი. პირ ველ ქ რის-
ტი ა ნე ბი ამ სიმ ბო ლი კას დიდ დატ ვირ თ ვას ანი ჭებ დ ნენ, 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სიტყ ვა “თევზი”, ბერ ძ ნუ-
ლად ICHTHYS, ანაგ რა მა ში შემ დეგ ნა ი რად იკითხე ბა: 
Iesous CHristòs THeou Yiòs Sotér, რაც ნიშ ნავს: “იესო 
ქრის ტე, ძე ღვთი სა, მაცხო ვა რი”. აქ ვე, ისიც უნ და გა-
ვიხ სე ნოთ, რომ ქრის ტი ა ნებს, მი სი სიმ ბო ლუ რი გა მო-
სახ ვა ქრის ტეს რე ა ლო ბას შე ახ სე ნებ და;  ჩვე უ ლებ რივ, 
თევზს გა მო სა ხავ დ ნენ ჰო რი ზონ ტა ლუ რად, მაგ რამ მი-
სი ვერ ტი კა ლუ რად გა მო სახ ვი სას კარ გად და ვი ნა ხავთ, 
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სა უ ბა რი მოძღ ვარ თან

რომ თევ ზის ში და კონ ტუ რე ბი, თუ კი მას 
ჯვარ ზე ზე მო დან მო ვა თავ სებთ, სრუ ლი-
ად მი ე სა და გე ბა ჯვარ ც მუ ლის სხე ულს; 
(გავიხსენოთ ფე რიც ვა ლე ბის ზო გი ერ თი 
ხა ტი, სა დაც უფ ლის შეც ვ ლი ლი სხე უ ლი 
ნუ შის ფორ მის შუქ ზეა გა მო სა ხუ ლი, რაც 
თა ვი სე ბუ რად მოგ ვა გო ნებს თევ ზის ფორ-
მა საც).

რაც შე ე ხე ბა დას მულ კითხ ვას, სწო რედ 
აქ და ვი ნა ხავთ, რო გო რი მსგავ სე ბაა თევ-
ზის კუდ სა და ჯვარ ც მუ ლის გაშ ლილ ტერ-
ფებს შო რის (იხ. ილუს ტ რა ცი ა); ქრის ტი ა-
ნუ ლი რწმე ნის სა ი დუმ ლო ე ბა ჩა დე ბუ ლი 
იყო არა მხო ლოდ თევ ზის ბერ ძ ნულ სა ხელ ში, არა მედ 
მის ფორ მა ში, რომ ლის ჰო რი ზონ ტა ლურ გა მო სა ხუ ლე-
ბა შიც იმა ლე ბო და ჯვარ ზე გაკ რუ ლი ქრის ტე. აი, რაც 
შე ე ხე ბა მე ო რე ჰი პო თე ზას (რომელიც, ალ ბათ, უფ რო 
წარ მო სახ ვი თი ა), თუ რა ტომ არის ტერ ფე ბი ამ გ ვა რად 
გა მო სა ხუ ლი, და არა სინ დო ნის მი ხედ ვით, ანუ იმ გზით, 
რო გო რა დაც რე ა ლუ რად აკ რავ დ ნენ ჯვარ ზე. მას შემ-
დეგ, რაც ქრის ტი ა ნულ მა რე ლი გი ამ თა ვი სუფ ლე ბა 
მო ი პო ვა და შეძ ლო სა კუ თა რი რწმე ნის მხატ ვ რუ ლად 
ასახ ვა, თევ ზი- დელ ფი ნის სიმ ბო ლო კამ ას პა რე ზი და-
უთ მო ჯვარ ც მის სკულ პ ტუ რულ გა მო სა ხუ ლე ბებს, მაგ-
რამ შეგ ნე ბით თუ შე უგ ნებ ლად, მა ინც ინა ხავ და ჯვარ-
ც მუ ლის ფორ მას გაშ ლი ლი ტერ ფე ბით. 

თუ კი ჩვენ მო ვინ დო მებთ ჯვარ ც მუ ლის ტერ ფე ბის ამ 
ორი სხვა დას ხ ვა პო ზი ცი ის შე და რე ბას, მხო ლოდ იმის 
თქმას შევ ძ ლებთ, რომ გაშ ლი ლი ტერ ფე ბი საღ ვ თის-
მეტყ ვე ლო გა რე მო ში გაჩ ნ და, რაც უფ ლის აღ დ გო მას 
და თევ ზის სიმ ბო ლი კას უკავ შირ დე ბა, ხო ლო გა და დე-
ბუ ლი ტერ ფე ბი თა ვად  ჯვარ ც მუ ლის რე ა ლო ბი დან და-
ი ბა და, ანუ რო გორც ეს იმ დროს ხდე ბო და. 

ჯერ კი დევ გვი ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა იმა ზე, თუ რამ 
უბიძ გა და სავ ლელ მხატ ვ რებს, გან სა კუთ რე ბით  XIII სა-
უ კუ ნი დან, რომ ჯვარ ც მუ ლი გა და დე ბუ ლი ტერ ფე ბით 
გა მო ე სა ხათ; რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს არ იყო ტრა დი ცი ის 
უპა ტივ ცემ ლო ბა, ან სი ახ ლის უგუ ლე ბელ ყო ფა; ფრთხი-
ლი პა სუ ხი შეგ ვიძ ლია მი ვი ღოთ იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ მათ უმ თავ რე სად ამოძ რა ვებ დათ ქრის ტეს 
ტან ჯ ვის გა მო სახ ვა, ანუ Cristus patiens (გადადებული 
ტერ ფე ბი მთე ლი სხე უ ლის მდგო მა რე ო ბას გა მო ხა ტავ-
და, რო მე ლიც სა ში ნე ლი წა მე ბი სა გან იყო მოხ რი ლი), და 
არა რა ი მე ახ ლის აღ მო ჩე ნა. და, ასე ვე, ალ ბათ, სურ დათ 
გა მო ეკ ვე თათ რიცხ ვი სა მის, რო გორც სრულ ყო ფი ლე-
ბის მა უწყე ბე ლი ციფ რის მნიშ ვ ნე ლო ბა, და არა ოთხი სა. 

რას გვე უბ ნე ბა ყო ვე ლი ვე ეს? რომ უნ და  დავ გ მოთ 
ჯვარ ც მის ერ თი ან მე ო რე გა მო სახ ვის ფორ მა? ვერც 
ერ თი გო ნი ე რი მორ წ მუ ნე ვერ გა ბე დავ და მსგავს რა-
მეს. მაშ, რო მე ლი ფორ მაა სწო რი? გა მომ დი ნა რე იქი-
დან, რაც აქამ დე ით ქ ვა, ორი ვე ფორ მა სწო რი ა, რად გა-
ნაც ორი ვე პა სუ ხობს ქრის ტი ა ნუ ლი რწმე ნის ძი რი თად 
არსს, თე ო ლო გი ას, კრე ბებს, რო გორც აღ მო სავ ლუ რი, 
ასე ვე და სავ ლუ რი ეკ ლე სი ის ტრა დი ცი ას, გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლი შტრი ხე ბის მი უ ხე და ვად, რაც, ცხა დი ა, არ უნ და გახ-
დეს და პი რის პი რე ბის ნი შა ნი.

ისიც ცხა დი ა, რომ თუ კითხ ვა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის 
სფე რო დან შორს და ქრის ტი ა ნულ რწმე ნა ში ჩაღ რ მა ვე-
ბის სურ ვი ლის გა რე შე და ის მე ბა, შე იძ ლე ბა სრუ ლი ად 

ბა ნა ლუ რად და უსა ხუ რა დაც მოგ ვეჩ ვე-
ნოს. არას წო რია იმის მტკი ცე ბა, რომ, უახ-
ლე სი აღ მო ჩე ნე ბის თა ნახ მად, გაშ ლი ლი 
ტერ ფე ბი არ პა სუ ხო ბენ ის ტო რი ულ ჭეშ-
მა რი ტე ბას, ვი ნა ი დან მი სი პირ ვე ლა დი მი-
ზა ნი სუ ლაც არ ყო ფი ლა  ქრის ტეს ჯვარ-
ზე გაკ ვ რის რე ა ლის ტუ რი აღ წე რა; უნ და 
გვახ სოვ დეს, რომ დსა ბა მი დან ჯვარ ც მუ-
ლი ქრის ტეს ტერ ფებს სხვა დას ხ ვა ფორ-
მით გა მო სა ხავ დ ნენ და ბევ რი ის ტო რი უ ლი 
უზუს ტო ბაც დამ კ ვიდ რ და იკო ნოგ რა ფი ა-
ში: მა გა ლი თად, ბორ კი ლე ბი, რი თაც იესოს 
ფე ხე ბი ჰქონ და შეკ რუ ლი, ან სამ ს ჭ ვა ლე ბი 

მა ჯა ზე. გან სა კუთ რე ბით ეს უკა ნას კ ნე ლი არ პა სუ ხობს 
სი მარ თ ლეს, რად გა ნაც რო მა ე ლე ბი ავა ზა კებს ჯვარ-
ზე ვე ნებ გა მო ღე ბუ ლი მა ჯე ბით აჭე დებ დ ნენ; ასე ვე, იმ 
ფაქ ტი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ადა მი ა ნის სხე უ ლი, მა-
ჯე ბით მი ლურ ს მუ ლი, ვერ და მაგ რ დე ბო და ძელ ზე (ეს 
დე ტა ლი თვალ ნათ ლივ ჩანს წმი და სუ და რა ზე). ხო ლო 
თუ ჩავ თ ვ ლით, რომ ჯვარ ც მუ ლის გა და დე ბუ ლი ტერ-
ფე ბი ტრა დი ცი ის ერ თ გ ვა რი ღა ლა ტი, ახა ლი ფორ მა 
და ნა ტუ რა ლიზ მის უკი დუ რე სი გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, მა შინ 
საკ მა რი სი იქ ნე ბა, მო ცი ქულ პავ ლეს ზო გი ერთ მო საზ-
რე ბას გა დავ ხე დოთ და მრა ვა ლი წმი და ნის მის ტი კუ რი 
გა მოც დი ლე ბა გა ვიხ სე ნოთ. 

ფაქ ტობ რი ვად, ეკ ლე სი ის ის ტო რი ა ში ყო ველ თ ვის 
იყო მი ღე ბუ ლი ჯვრი სა და ჯვარ ც მის მრა ვალ გ ვა რი 
გა მო სა ხუ ლე ბა და  არა სო დეს ყო ფი ლა მხო ლოდ ერ-
თა დერ თი – არც წმი და ჯვრის, და არც ჯვარ ც მის. ამ-
რი გად, სა უ ბა რი კა თო ლი კურ და მარ თ ლ მა დი დებ ლურ 
ჯვარ ზე, არა კო რექ ტუ ლი ა; მაქ სი მუმ, უნ და ვი სა უბ როთ 
და სავ ლურ და აღ მო სავ ლურ ქრის ტი ა ნულ ხე ლოვ ნე ბა-
ზე და არც ის და ვი ვიწყოთ, რომ და სავ ლეთ ში დღემ დეა 
შე მორ ჩე ნი ლი აღ მო სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის მრა ვა ლი 
ნაშ თი და, პი რი ქით, მი უ ხე და ვად იმი სა რომ აღ მო სავ-
ლე თის ზო გი ერთ ნა წილ ში II ათას წ ლე უ ლი დან ამა ზე 
სა უ ბა რი შეწყ და, რაც აიხ ს ნე ბო და უფ რო მე ტად და სავ-
ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის უარ ყო ფით, და არა – საღ ვ თის მეტყ-
ვე ლო მო ტი ვით. 

“მართლმადიდებლურია” თუ “კათოლიური” ესა თუ 
ის ჯვა რი, ამ სა კითხი სად მი ისე თი გა და ჭარ ბე ბუ ლი, 
ზოგ ჯერ კი ფა ნა ტიზ მამ დე მი სუ ლი ყუ რადღე ბა, რა საც 
სა ქარ თ ვე ლო ში იჩე ნენ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მორ წ მუ ნე-
ე ბი, არც ერთ სხვა ორ თო დოქ სულ ეკ ლე სი ა ში არ ხდე-
ბა. ეს ყვე ლა ფე რი შორს დგას ჭეშ მა რი ტე ბი დან და ეკ-
ლე სი ის ტრა დი ცი ი დან. ამას ის ფაქ ტიც ადას ტუ რებს, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში, რამ დე ნი მე წლის წინ, რო გორც 
კა თო ლი კურ, ასე ვე მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ოჯა ხებ ში 
(რამდენიმე მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა შიც კი!) მო წი-
წე ბით ეთაყ ვა ნე ბოდ ნენ რო გორც გა დაჯ ვა რე დი ნე ბუ-
ლი, ასე ვე  გაშ ლი ლი ტერ ფე ბით გა მო სა ხულ ჯვარ ც მას. 

სა ში ნე ლე ბა ა, რო ცა ღმრთის ძის ჭეშ მა რი ტე ბა ტერ-
ფე ბის პო ზი ცი ა ზე და ლურ ს მ ნე ბის რა ო დე ნო ბა ზეა 
დამ ყა რე ბუ ლი; ბო დიშს ვიხ დი, თუ კი პა სუ ხი გა მიგ რ-
ძელ და, მაგ რამ იმე დი მაქვს, რომ გარ კ ვე უ ლად პა სუ ხი 
გა გე ცით ყო ვე ლი ვე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც ჩვენს 
სა ზო გა დო ე ბა ში იკ ვე თე ბა უფ ლის უწ მინ დე სი ტერ ფე-
ბის ირ გ ვ ლივ!

მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი
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აქ ტუ ა ლუ რი თე მა

აღ დ გო მა შვე ბი სა და სი ხა რუ ლის დღე სას წა უ ლი ა. იგი 
ქრის ტი ან თა რწმე ნის სუ ლი და გუ ლი ა, რად გან ას ხი ვოს-
ნებს ჩვენს იმედს ჯო ჯო ხე თის ძლე ვი სა და სიკ ვ დილ ზე 
გარ და უ ვა ლი გა მარ ჯ ვე ბის შე სა ხებ. ესაა იდე ა ლი, რომ-
ლის ხორ ც შეს ხ მი სათ ვის მორ წ მუ ნე მუ დამ დღე უნ და ზრუ-
ნავ დეს; სა კუ თარ არ სე ბა ში ზრდი დეს და ავი თა რებ დეს 
ნა თელს, რო მე ლიც ქვეყ ნი ე რე ბას კონ კ რე ტულ ჟამს და 
კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ში მო ევ ლი ნა. იმი სათ ვის, რომ ეს ნა-
თე ლი ადა მი ა ნებ მა უკეთ გა ი აზ რონ და შე ი მეც ნონ, ეკ ლე-
სი ის მა მებ მა და წმინ და კრე ბებ მა ყვე ლა სათ ვის გა სა გებ 
ენა ზე არა მარ ტო გად მოს ცეს აღ დ გო მის არ სი და ში ნა არ-
სი, არა მედ იმა ზეც მიგ ვი თი თეს, თუ ას ტ რო ნო მი უ ლი წე-
ლი წა დის რო მელ დღეს უნ და ვიდღე სას წა უ ლოთ იგი.

ქრის ტე ჯვარს ებ რა ელ თა პა სე ქის პირ ველ დღეს, პა რას-
კევს, აც ვეს. მე სა მე დღეს, კვი რას, ცის კარ ზე იგი აღ დ გა. ამის 
გა მო მკვდრე თით აღ დ გო მა, რო გორც დღე სას წა უ ლი, ებ რა-
ელ თა პა სექს იმ თა ვით ვე ბუ ნებ რი ვად და უ კავ შირ და და შე მუ-
შავ და რწმე ნა, რომ სა ი დუმ ლო თა ეს სა ი დუმ ლო წე ლი წა დის 
ამ მო ნაკ ვეთ სა და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი მსოფ ლი ოს ამ ქა ლაქ ში, 
იერუ სა ლიმ ში, შემ თხ ვე ვით არ მომ ხ და რა. ამ წი ნა და დე ბის აზ-
რი უფ რო კარ გად რომ გა ვი გოთ, ორი ო დე სიტყ ვით მა ინც უნ-
და შე ვე ხოთ პა სე ქის ად გილ სა და როლს საღ ვ თო ის ტო რი ა ში. 

,,პასექი” ეგ ვიპ ტი დან, მო ნო ბის ქვეყ ნი დან, რჩე უ ლი 
ერის აღ თ ქ მულ ქვე ყა ნა ში გა დას ვ ლას აღ ნიშ ნავს. იგი და-
წე სე ბუ ლია გა ზაფხულ ზე, დღე ღამ ტო ლო ბი დან ანუ ბუ ნი-
ო ბი დან მთვა რის პირ ვე ლად აღ ვ სე ბის დღეს. ცნო ბას ამ 
დღე სას წა უ ლის წარ მო შო ბის შე სა ხებ ვხვდე ბით გა მოს-
ვ ლა თა წიგ ნის მე-12 თავ ში. იქ აღ ნიშ ნუ ლი ა: უნ და და იკ-
ლას კრა ვი ძვე ლი აღ თ ქ მის რჩე უ ლი ხალ ხის, ის რა ე ლი ან თა 
მოდ გ მის, გა და სარ ჩე ნად და ეს წე ლი წა დის პირ ვე ლი თვის, 
ე. ი. აბი ბის ანუ, იგი ვე, ნი სა ნის, მე-14 დღეს უნ და მოხ დეს. 
ყვე ლა ფე რი წე სი სა და რი გის მი ხედ ვით შეს რულ და და 
სრულ დე ბო და მომ დევ ნო თა ო ბებ ში, ისე რო გორც უფალ-
მა თა ვის შვი ლებს, ის რა ე ლი ა ნებს, უბ რ ძა ნა. ნი სა ნის 14 მა-
შინ, პირ ვე ლი პა სე ქის დროს ეგ ვიპ ტე ში, ას ტ რო ნო მი უ ლი 
გა ზაფხუ ლის პირ ვე ლი დღე ანუ ბუ ნი ო ბა იყო. მთვა რეც იმ 
დროს, იმ დღეს, აივ სო. ცხა დი ა, ეს შემ თხ ვე ვით არ მომ ხ-
და რა. მა ნამ, სა ნამ სა პა სე ქო კრა ვი და იკ ვ ლე ბო და, ის რა-
ე ლი ან თა ცხოვ რე ბა ში ღა მე და წყვდი ა დი იდ გა. ეს ხალ ხი 
სწო რედ ამ ამ ბის შემ დეგ და ად გა აღ თ ქ მუ ლი ქვეყ ნი სა კენ 
მი მა ვალ გზას და მი ვი და კი დეც აღ თ ქ მულ ქვე ყა ნა ში, რომ-
ლის ცენ ტ რი არის იერუ სა ლი მი. გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ 
ძვე ლი აღ თ ქ მი სა და, კერ ძოდ, ებ რა ელ თა პა სე ქის ანუ, 
ზო გა დად, ის რა ე ლი ა ნე ბის მო ნო ბის ქვეყ ნი დან აღ თ ქ მულ 

ქვე ყა ნა ში, იერუ სა ლიმ ში, გა დას ვ ლის ჭეშ მა რი ტი აზ რი და 
მი ზა ნი ახალ აღ თ ქ მა ში გაცხად და. აღ მოჩ ნ და, რომ კრა ვი, 
რო მე ლიც ეგ ვიპ ტე ში და იკ ლა (და ასე თი კრა ვე ბი შემ დეგ 
წლი თიწ ლად იკ ვ ლე ბო და), გან კა ცე ბუ ლი ღმერ თის, იესო 
ქრის ტეს, წი ნა სა ხე იყო; სა პა სე ქო კრა ვი სიმ ბო ლუ რად 
ასა ხი ე რებ და ღვთის ძეს, რო მელ მაც კაც თა გა მოხ ს ნი სათ-
ვის ნე ბა ყოფ ლო ბით გა წი რა თა ვი იერუ სა ლიმ ში. ძვე ლი 
აღ თ ქ მის პა სე ქი სხვა არა არის რა, თუ არა ჭეშ მა რი ტად 
გა მომ ს ყიდ ვე ლი მსხვერ პ ლის ჯვა ზე მი ტა ნი სა და საფ ლა-
ვად და დე ბის წი ნას წა რი მა უწყებ ლო ბა. ჭეშ მა რი ტი ღმერ-
თის ჭეშ მა რიტ სიკ ვ დილს ჭეშ მა რი ტი აღ დ გო მა მიჰ ყ ვა. 
აქე დან გა სა გე ბი ა, თუ რა ტომ მი ა ნი ჭა უფალ მა პა სექს 
ესო დენ დი დი, სა მა რა დი სო დღე სას წა უ ლის სტა ტუ სი და 
მნიშ ვ ნე ლო ბა. ეს მნიშ ვ ნე ლო ბა აღ დ გო მის ფაქ ტ მა გა აცხა-
და და სა ყო ველ თაო გა ხა და. 

ამ თა ვით ვე და ის მის კითხ ვა: წე ლი წა დის რო მე ლი დრო 
და რო მე ლი დღე გა მო ხა ტავს პა სე ქის და, მით უმე ტეს, 
ჭეშ მა რი ტი პა სე ქის – იესო ქრის ტეს ვნე ბი სა და აღ დ გო მის 
– ში ნა არსს ყვე ლა ზე ცოცხ ლად და ხორ ც სავ სედ? პა სუ ხი 
ად ვი ლად მი საგ ნე ბი ა: გა ზაფხუ ლი და გა ზაფხუ ლის სავ სე 
მთვა რე!      

მთვა რე სხვა დას ხ ვა წელს სხვა დას ხ ვა დროს ივ სე ბა, 
რის გა მოც პა სე ქი მოძ რა ვია და და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, 
თუ ბუ ნი ო ბი დან ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში რო დის აივ სე-
ბა მთვა რე. თუ კი მთვა რე ბუ ნი ო ბას აივ სე ბა, ძვე ლი აღ თ-
ქ მის პა სე ქიც მა შინ აღი ნიშ ნე ბა. რად გან უფ ლის აღ დ გო მა 
პა სე ქის შემ დეგ აღეს რუ ლა, ეს დღე სას წა უ ლი კა ლენ დარ-
ში, რაც უკ ვე ვთქვით, პა სექს და უ კავ შირ და. ამის გა მო მი-
სი თა რი ღიც მოძ რა ვია და, ებ რა ელ თა პა სე ქის მსგავ სად, 
მთვა რის კა ლენ დ რის ერთ სრულ ფა ზა ში მი მო იქ ცე ვა. 

ვი თა რე ბა თით ქოს მარ ტი ვია და სა და ვოც არა ფე რი ა, 
მაგ რამ ის ტო რია გვას წავ ლის, რომ სა ეკ ლე სიო კა ლენ დარ-
ში აღ დ გო მის ად გი ლის გან საზღ ვ რა რთუ ლად წა რი მარ თა 
და ერ თ მა ნეთს ორი ტრა დი ცია და უ პი რის პირ და. პირ ველს 
ეწო დე ბა და სავ ლუ რი ტრა დი ცი ა, რო მელ საც რო მი სა და 
ალექ სან დ რი ის ეკ ლე სი ე ბი იცავ და, მე ო რეს – აღ მო სავ-
ლუ რი, რო მე ლიც მცი რე აზი ის ეკ ლე სი ებ ში ინერ გე ბო და. 
გაჩ ნ და ასე თი თე ო რი ა: რად გან ძვე ლი აღ თ ქ მის სა პა სე ქო 
კრა ვი ახა ლი აღ თ ქ მის კრა ვის, ე. ი. იესო ქრის ტეს და მი სი 
გა მომ ს ყიდ ვე ლი მსხვერ პ ლის წი ნა სა ხე ა, ძვე ლი და ახა ლი 
აღ თ ქ მის პა სე ქი ერ თ სა და იმა ვე დროს უნ და აღი ნიშ ნოს. 
ამ თე ო რი ის მი ხედ ვით, ჯვარ ც მა და აღ დ გო მა არ სობ რი-
ვად ერ თი და იგი ვე დღე სას წა უ ლი ა. ამი ტომ ისი ნი უნ და 
გა ვა ერ თი ა ნოთ და ეს დღე სას წა უ ლი იმ ას ტ რო ნო მი ულ 
დღეს უნ და გა და ვი ხა დოთ, რო დე საც ებ რა ე ლე ბი პა სექს 
დღე სას წა უ ლო ბენ, – გა ზაფხუ ლის ბუ ნი ო ბი დან მთვა რის 

აღ დ გო მა, 
კა ლენ და რი და 
გა ზაფხუ ლი
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პირ ვე ლად ავ სე ბის დღეს. ასეც მოხ და: აღ მო სავ ლე თის 
ბევრ ეკ ლე სი ა ში ვნე ბა (ჯვარცმა) და აღ დ გო მა გა ა ერ თი-
ა ნეს, წარ მოქ მ ნეს სამ დღი ა ნი დღე სას წა უ ლი, რო მე ლიც 
ებ რა ელ თა პა სე ქის თა ნად რო უ ლად აღი ნიშ ნე ბო და. ეს თე-
ო რია ერ თ გ ვა რად აუქ მებ და სხვა ო ბას ძველ სა და ახალ 
აღ თ ქ მას შო რის, რაც მი სი გაკ რი ტი კე ბი სა და დაგ მო ბის 
სა ფუძ ვე ლი გახ და. მას და უ პი რის პირ და მე ო რე ტრა დი-
ცი ა, რო მელ საც სა მო ცი ქუ ლო ტრა დი ცი ას ეძახ დ ნენ და 
რომ ლის ჭეშ მა რი ტე ბას ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად რო მის პა პე ბი 
იცავ დ ნენ. პა პი ბიქ ტო რი (II ს-ის მი წუ რუ ლი) ეკ ლე სი ი დან 
გან კ ვე თით ემუქ რე ბო და აღ მო სავ ლელ ,,მეიუდეველე” 
ეპის კო პო სებს, რომ ლე ბიც ვნე ბას და აღ დ გო მას აერ თი ა-
ნებ დ ნენ და ხში რად ისეც აკე თებ დ ნენ, რომ ამ დღე სას წა-
ულს გა ზაფხუ ლის ბუ ნი ო ბამ დე იწყებ დ ნენ (თუკი მთვა რე 
ბუ ნი ო ბას თან ერ თად აივ სე ბო და). 

სა მო ცი ქუ ლო ტრა დი ცი ის მიმ დევ რე ბი ეყ რ დ ნო ბოდ-
ნენ მო ცი ქულ თა მე-7 კა ნონს, რო მე ლიც ძველ ქარ თულ 
თარ გ მან ში ასე ჟღერს: ,,უკეთუ ვინ მე ეპის კო პოს მან, ანუ 
ხუ ცეს მან, ანუ დი ა კონ მან წმი დაი დღე აღ ვ სე ბი საი უწი ნა-
რეს გა ზაფხუ ლი სა დღე თა ი სა ჰუ რი ა თა თა ნა სრულ - ყოს, 
გა ნიკ ვე თენ”. აღ დ გო მის კა ლენ დ რის სა კითხ ზე სა გან გე-
ბოდ იმ ს ჯე ლეს პირ ველ მსოფ ლიო სა ეკ ლე სიო კრე ბა ზე 
ნი კე ა ში 325 წელს. მო ცი ქულ თა აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი სა და 
რო მის პა პე ბის კა ნო ნი კუ რი ეპის ტო ლე ე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ნი კე ის კრე ბის მო ნა წი ლე ებ მა ასე თი დად გე ნი ლე ბა შე ი-
მუ შა ვეს: ქრის ტეს აღ დ გო მა უსა თუ ოდ კვი რადღეს, კერ-
ძოდ, – ას ტ რო ნო მი უ ლი გა ზაფხუ ლუს პირ ვე ლი სავ სემ-
თ ვა რის შემ დ გომ კვი რადღეს უნ და ვიდღე სას წა უ ლოთ. 
თუ კი მთვა რე კვი რადღეს აივ სე ბა, ე. ი. ებ რა ელ თა პა სე ქი 
დად გე ბა, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ აღ დ გო მა მომ დევ ნო კვი-
რადღეს გა და ვი ხა დოთ, რა თა ეს დღე სას წა უ ლი არ და ემ-
თხ ვეს (დროში) ებ რა ელ თა (იუდეველთა) პა სექს და არა ვის 
მო ეჩ ვე ნოს, რომ ისი ნი ერ თი და იგი ვე დღე სას წა უ ლი ა. ამ-
დე ნად, დიდ მა და მად ლ მო სილ მა სა ეკ ლე სიო კრე ბამ რო-
მა უ ლი და ალექ სან დ რი უ ლი სადღე სას წა უ ლო პრაქ ტი კის 
სის წო რე და ა დას ტუ რა და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ეკ ლე სი ა ში 
აღ დ გო მის ერ თ სა და იმა ვე დღეს აღ ნიშ ვ ნა და ა კა ნო ნა.

იმ დროს (IV ს.), რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი კრე ბა შედ გა, 
გა ზაფხუ ლის ბუ ნი ო ბა იული უ სის კა ლენ დ რის 21 მარტს 
მო დი ო და. ამის გა მო წმ. მა მებ მა გა ზაფხუ ლის ბუ ნი ო ბის 
თა რი ღად სწო რედ 21 მარ ტი გა მო აცხა დეს. მა თი გან-
საზღ ვ რე ბე ბი და დად გე ნი ლე ბე ბი თა ო ბი დან თა ო ბას მყარ 
ტრა დი ცი ად გა და ე ცა და 21 მარ ტი წე ლი წა დის სე ზონ თა 
მიჯ ნი სა და ორი ენ ტი რის კა ლენ და რულ თა რი ღად იქ ცა. 
ამი ე რი დან ესაა დღე, რო მე ლიც ას ტ რო ნო მი ულ ზამ თარ სა 
და გა ზაფხულს ჰყოფს. მაგ რამ გა მოხ და ხა ნი და ეკ ლე სია 
მძი მე პრობ ლე მის წი ნა შე დად გა. იმის გა მო, რომ იული უ-
სის კა ლენ დარ ში ყო ვე ლი 128 წლის მან ძილ ზე ერ თი ზედ-
მე ტი დღე- ღა მე გროვ დე ბა, ბუ ნი ო ბა 21 მარტს მოს წყ და 
და მის გან გა და ი ნაც ვ ლა. ეს გა და ნაც ვ ლე ბა (პრეცესია) 
2-3 სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში შე უმ ჩ ნე ვე ლი დარ ჩა, მაგ რამ 
ათი სა უ კუ ნის შემ დეგ მან თა ვი ვე ღარ და ფა რა. XV-XVI 
სს-ში ყვე ლა სათ ვის ცხა დი შე იქ მ ნა, რომ 21 მარ ტ მა ბუ ნი-
ო ბას ათი დღით გა და უს წ რო. ეს ნიშ ნავს, რომ იული უ სის 
კა ლენ დ რის 21 მარ ტი გა ზაფხუ ლის ბუ ნი ო ბას უკ ვე აღარ 
ესა და გე ბო და; აღ ნიშ ნუ ლი სა უ კუ ნე ე ბის 21 მარ ტი აღარ 
იყო ის 21 მარ ტი, რო მე ლიც მსოფ ლიო კრე ბამ გა ზაფხუ-
ლის ბუ ნი ო ბის თა რი ღად და სა აღ დ გო მო ციკ ლის ათ ვ ლის 
წერ ტი ლად გა მო აცხა და. ამის გა მო და ირ ღ ვა აღ დ გო მის 
(პასქალიის) გა მო ან გა რი შე ბის ის გა ნა წე სი, რო მე ლიც კა-
თო ლი კე და სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ამ და ა კა ნო ნა.

ძვე ლი კა ლენ და რუ ლი გა ნა წე სის შე ნარ ჩუ ნე ბის სურ-

ვილ მა დღის წას რიგ ში მოქ მე დი კა ლენ დ რის კო რექ ტუ რის 
სა კითხი და ა ყე ნა. ეს მი სია თავს იდო ტრინ ტის სა ეკ ლე სიო 
კრე ბამ (1545-1563), რომ ლის მა სა ლე ბი სა და რე კო მენ და-
ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე პაპ მა გრი გო რი უს XIII-მ 1582 წლის 
24 თე ბერ ვალს სა გან გე ბო ბუ ლა (დეკრეტი) გა მოს ცა. მი სი 
სა თა უ რია ,,Inter Gravissimas”, რაც ნიშ ნავს: ,,მძიმე ვი თა-
რე ბის გა მო”. ასე თი ვი თა რე ბის მი ზე ზად და სა ხე ლე ბუ ლია 
ის გა რე მო ე ბა, რომ კა ლენ დ რის მო უ წეს რი გებ ლო ბის გა მო 
მთა ვა რი სა ეკ ლე სიო დღე სას წა უ ლის, აღ დ გო მის, კა ნო ნი-
კუ რი წე სი სა მებრ გა მო ან გა რი შე ბა ვე ღარ ხერ ხ დე ბა. რო-
მის პა პი აღ ნიშ ნავს: კა ლენ დ რის ცდო მი ლე ბა თა გა მოს წო-
რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა, რა თა ,,აღდგომა იმ წა სი სა და რი გის 
მი ხედ ვით ვიდღე სას წა უ ლოთ, რაც მო ცე მუ ლია წმინ და მა-
მე ბის და რო მის ად რინ დე ლი პა პე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი 
პაპ პი უს I-ისა და ბიქ ტორ I-ის დად გე ნი ლე ბებ ში და ასე ვე, 
რაც მთა ვა რი ა, ნი კე ის დი დი კრე ბის დად გე ნი ლე ბებ ში”. 

იმი სათ ვის, რომ 21 მარ ტი 21 მარ ტად დარ ჩე ნი ლი-
ყო და აღ დ გო მის დღე სას წა უ ლი ეკ ლე სი ის მი ერ მის თ ვის 
გან წე სე ბულ ად გილს დაბ რუ ნე ბო და, და სავ ლეთ ევ რო-
პა ში, ხსე ნე ბუ ლი ბუ ლის სა ფუძ ველ ზე, კა ლენ დ რის რე-
ფორ მა გან ხორ ცი ელ და; შე იქ მ ნა იული უ სის კა ლენ დ რის 
ახა ლი სტი ლი, რო მე ლიც ცნო ბი ლი ა, ასე ვე, გრი გო რი უ სის 
(გრიგორის, გრი გო რი სე უ ლი, ,,გრიგორიანული”) კა ლენ დ-
რის სა ხე ლით. ამ კა ლენ დ რის მე ქა ნიზ მი ისე თი ა, რომ მი-
ნი მუ მამ დეა შემ ცი რე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა იული უ სის კა ლენ-
დ რის სა შუ ა ლო წე ლი წად სა და ას ტ რო ნო მი ულ (რეალურ) 
წე ლი წადს შო რის. ამ რე ფორ მის წყა ლო ბით გა ზაფხუ-
ლის ბუ ნი ო ბა კვლავ 21 მარ ტ ზე მო ვი და და ამ გზით შე-
საძ ლე ბე ლი გახ და აღ დ გო მის შე სა ხებ ნი კე ის წმ. კრე ბის 
კა ლენ და რუ ლი გა ნა წე სის შეს რუ ლე ბა. ამას თა ნა ვე (რაც 
ასე ვე არ სე ბი თი ა): თუ კი ერ თი ზედ მე ტი დღე იული უ სის 
კა ლენ დ რის პი რო ბებ ში ყო ველ 128 წე ლი წად ში გროვ დე-
ბა, გრი გო რი უ სის კა ლენ დ რის პი რო ბებ ში – ყო ველ 3200 
წე ლი წად ში, რაც პრაქ ტი კუ ლად კა ლენ დ რის პრობ ლე მის 
გა დაჭ რას ნიშ ნავს.                        

ბუ ნი უ ბა და მი სი მომ დევ ნო დღე ე ბი არ სით და ში-
ნა არ სით წე ლი წა დის ყვე ლა ზე ხა ლი სი ა ნი მო ნაკ ვე თი ა: 
აღ დ გო მის ბრწყინ ვა ლე ბას თით ქოს ბუ ნე ბაც უერ თებს 
ხმას. და ვაკ ვირ დეთ: რე ა ლუ რი გა ზაფხუ ლი უკ ვე დად გა 
(ასტრონომიული გა ზაფხუ ლი 21 მარ ტი დან იწყე ბა), დღე-
ღამ ტო ლო ბამ გა და ი ა რა და დღემ სა ბო ლო ოდ გა ი მარ ჯ ვა 
ღა მე ზე; მთვა რეც აივ სო და ცის კარ მა ბუ ნე ბის გაღ ვი ძე ბა, 
გა ნახ ლე ბა და გა ცოცხ ლე ბა გვა უწყა; მომ დევ ნო კვი რამ, 
სა უფ ლო დღემ, ყო ვე ლი ვე ეს თით ქოს და ა დას ტუ რა და გა-
აცხა და – ქრის ტე აღ დ გა! 

აღ დ გო მა არის სი ცოცხ ლი სა და მი სი გა ზაფხუ ლის; მი სი 
გა ნახ ლე ბის, მი სი მა რა დი უ ლი ვსე ბის ნი შა ნი, რაც აღ ბეჭ-
დი ლია არა ერ თ სა და ორ სა გა ლო ბელ ში, სა კითხავ სა და 
ქა და გე ბა ში.

უდი დე სი სა უფ ლო დღე სას წა უ ლე ბის, შო ბის და აღ დ-
გო მის, ას ტ რო ნო მი ულ მიჯ ნებ თან და სე ზო ნებ თან და-
კავ ში რე ბა ძვე ლი სა ეკ ლე სიო ტრა დი ცი ა ა. ამას მოწ მობს 
ისე თი წმ. მა მე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის ქა და გე ბე ბი და 
ტრაქ ტა ტე ბი, რო გო რე ბიც არი ან: იოანე ოქ რო პი რი, ნე ტა-
რი ავ გუს ტი ნე, გრი გოლ ნა ზი ან ზე ლი (ღვთისმეტყველი), 
გრი გოლ ნო სე ლი, იუს ტი ნი ა ნე დი დი და სხვა ნი. მა თი ნაშ-
რო მე ბი თუ გა მო ნათ ქ ვა მე ბი, რომ ლებ შიც სა უფ ლო დღე-
სას წა უ ლე ბის ში ნა არ სი ბუ ნე ბის მოვ ლე ნებ თან კავ შირ შია 
გან ხი ლუ ლი, ქარ თულ ენა ზე X ს-მდე უთარ გ მ ნი ათ. ჩვე ნი 
წი ნაპ რე ბი მათ, რო გორც ჩანს, იმ დე ნად დიდ მნიშ ვ ნე ლო-
ბას ანი ჭებ დ ნენ, რომ ისი ნი ერ თად შეკ რი ბეს და ასე გა ავ-
რ ცე ლეს. ამას მოწ მობს ძვე ლი ქარ თუ ლი ფას და უ დე ბე ლი 
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ხელ ნა წე რე ბი – სვა ნე თი სა და პარ ხ ლის მრა ვალ თა ვე ბი, 
რომ ლებ შიც, სხვა თა შო რის, წარ მოდ გე ნი ლია უნი კა ლუ-
რი დო კუ მენ ტი – იუს ტი ნი ა ნე იმ პე რა ტო რის თხზუ ლე ბა 
,,დღესასწაულთათვის”. მი სი ბერ ძ ნუ ლი დე და ნი და კარ გუ-
ლია და იგი მხო ლოდ ქარ თულ ენა ზეა შე მო ნა ხუ ლი, რის 
გა მოც ამ თარ გ მა ნის მეც ნი ე რუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა დი დი ა. 
იქ გარ კ ვე უ ლია სა კითხი, რომ ლის თა ნახ მად უფ ლის შო-
ბა არა უბ რა ლოდ და შემ თხ ვე ვით, არა მედ საღ ვ თო გან-
გე ბი თაა და კავ ში რე ბუ ლი ზამ თ რის მზე ბუ დო ბას თან. მზე-
ბუ დო ბა ხდე ბა 21 დე კემ ბერს, რო დე საც მზე ,,ბუდიდან 
გა მოს ვ ლას” იწყებს და ეს პრო ცე სი სა მი დღის შემ დეგ, 
25 დე კემ ბერს, დღის ღა მე ზე გა მარ ჯ ვე ბით მთავ რ დე ბა. 
მსჯე ლო ბა და მტკი ცე ბა, რომ ქრის ტეს შო ბა ,,მზის ბუ დი-
დან გა მოს ვ ლის” ჟამს შემ თხ ვე ვით არ მომ ხ და რა, ლო გი-
კუ რად გვკარ ნა ხობს, ვთქვათ: არც აღ დ გო მა არ და კავ ში-
რე ბია შემ თხ ვე ვით ბუ ნი ო ბას და ბუ ნი ო ბის სავ სე მთვა რეს.

აი, რას გვა უწყებს ამ სა კითხ ზე წმ. მა მა გრი გოლ ნო სე-
ლი: ,,ახლა, რო დე საც ცის შუ ა გულ შია მნა თო ბი, ისე რომ 
ღა მე და დღე თა ნა ბა რი ხან გ რ ძ ლი ვო ბით თა ნა შე ე ზო მე ბა 
ურ თი ერთს, ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბის სიკ ვ დი ლი დან სი ცოცხ-
ლი სა კენ ზე ას ვ ლა სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა ჩვენ თ ვის იმ დი ა-
დი და სა ყო ველ თაო დღე სას წა უ ლი სა, რა საც ერ თ ნა ი რად 
დღე სას წა უ ლობს ადა მი ან თა მთე ლი სი ცოცხ ლე, რომ ლებ-
მაც ით ვი სეს აღ დ გო მის სა ი დუმ ლო... ხო ლო დღეს წო რო ბა, 
შემ წყ ნა რე ბე ლი სა აღ დ გო მო დღე სას წა უ ლი სა, თა ვის თავ-
ში იმ გან მარ ტე ბას მო ი ცავს, რომ მას შემ დეგ, რაც თა ნა-
ბარ ძა ლოვ ნად შე ერ კი ნე ბა კე თილს ბო რო ტე ბა, უკ ვე აღარ 
მოხ დე ბა გა დას ვ ლა სა პი რის პი რო მდგო მა რე ო ბა ში, არა-
მედ იმ ძ ლავ რებს ნა თე ლი ცხოვ რე ბა” (თარგმანი ედი შერ 
ჭე ლი ძი სა).  

ნუგ ზარ პა პუ აშ ვი ლი 

P.S. სხვა  გა ზე თე ბი დან 

სა ეკ ლე სიო კა ლენ დ რის რე ფორ მა 
1923 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ მა ეკ ლე სი ამ ახა ლი კა ლენ და რუ ლი 

აღ რიცხ ვის შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბა მი ი ღო. ტექ ს ტი პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი სა ქარ თ ვე-
ლოს კა თა ლი კოს - პატ რი არქ ამ ბ რო სის მი თი თე ბით შე იქ მ ნა:

“შემოღებულ იქ მ ნეს ამა წლის პირ ვე ლი ნო ემ ბ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ა ში 
ახა ლი სტი ლის კა ლენ და რი. დღე სას წა უ ლე ბი, წმი და თა ხსე ნე ბა ნი და მარ ხ ვა ნი ამა 
წლის 1 ნო ემ ბ რი დან და წე სე ბუ ლია ახა ლი სტი ლის კა ლენ დ რის თა ნახ მად.  1924 წ.  
ბრწყინ ვა ლე აღ დ გო მა  გა დახ დილ იქ მ ნეს ახა ლის სტი ლით”.

ამ დად გე ნი ლე ბით სა კა თა ლი კო სო საბ ჭომ გა ი ზი ა რა კონ ს ტან ტი ნო პო ლის მსოფ-
ლიო პატ რი არქ ბა სი ლი მე სა მის წე რი ლი პატ რი არქ ამ ბ რო სი სად მი. წე რილ ში ბა სი ლი 
მე სა მე სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ას თხოვ და, მი ე ბა ძა კონ ს ტან ტი ნო პო ლის სა პატ რი არ-
ქოს თ ვის და ახალ სტილ ზე გა და სუ ლი ყო.

1927 წელს ახალ კა ლენ დარ ზე გა დას ვ ლა წმინ და სი ნოდ მაც და ა დას ტუ რა. კრე ბა კა ტე გო რი უ ლად მი უ თი თებ და, რომ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ყვე ლა სა სუ ლი ე რო პირ სა და ერის კაცს “მტკიცედ და  უც ვ ლე ლად” უნ და შე ეს რუ ლე ბი ნა.

იმა ვე წელს სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ამ მსოფ ლიო პატ რი არ ქის მე ო რე წე რი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მოძ რა ვი დღე სას წა-
უ ლე ბი კვლავ იული ა ნუ რი კა ლენ დ რით აღ ნიშ ნა. შო ბა და სხვა უძ რა ვი დღე სას წა უ ლე ბი კვლა ვინ დე ბუ რად ახა ლი სტი-
ლით უნ და  აღ ნიშ ნუ ლი ყო. მაგ რამ საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში, ქარ თულ მა ეკ ლე სი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ მო ა ხერ ხა.

სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის და მა არ სე ბელ, დე კა ნოზ კორ ნე ლი კე კე ლი ძის აზ რით, ძველ ტრა დი ცი ებს 
შეჩ ვე უ ლი მორ წ მუ ნე ე ბი ერ თ ბა შად ვერ შეძ ლებ დ ნენ ახა ლი სტი ლის შეთ ვი სე ბას, თუმ ცა შე ნიშ ნავ და, რომ რე ფორ მებ-
თან შე სა გუ ებ ლად მი ზან მი მარ თუ ლი მუ შა ო ბა იყო სა ჭი რო.

მორ წ მუ ნე თა გან წყო ბას ასა ხავს დე კა ნოზ გი ორ გი ნას ყი დაშ ვი ლის წე რი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ის დრო ე ბი თი თავ-
მ ჯ დო მა რის, ქრის ტე ფო რე სად მი. რო გორც წე რი ლი დან ირ კ ვე ვა, ნას ყი დაშ ვილს აღ შ ფო თე ბულ მა მორ წ მუ ნე ებ მა გა-
ნუცხა დეს, რომ დიდ სა ეკ ლე სიო დღე სას წა უ ლებს კვლავ ძვე ლი სტი ლით იზე ი მებ დ ნენ.

1928 წლის თ ვის მრევ ლი ორად გა ი ყო – ერ თი ნა წი ლის თ ვის კა ლენ დ რუ ლი რე ფორ მა მი სა ღე ბი იყო, მე ო რის თ ვის კი, 
არა. ზო გი მორ წ მუ ნე მი იჩ ნევ და, რომ რე ფორ მა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის და ვა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბო და. ეპის კო პო სი 
ქრის ტე ფო რე ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სად მი გაგ ზავ ნილ წე რილ ში აღ ნიშ ნავს, რომ მას რუ სე თის ეკ ლე სი ის მომ ხ რე ო ბას აბ-
რა ლე ბენ, სი ნამ დ ვი ლე ში კი რუ სე თის ეკ ლე სია ახალ კა ლენ დარ ზე არ გა და სუ ლა. კრე ბას მო უ წი ა, მიბ რუ ნე ბო და აღ ნიშ-
ნულ სა კითხს და 28 სექ ტემ ბერს გა დაწყ ვი ტა, სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სია ძველ, იული ა ნურ კა ლენ დარ ზე და ებ რუ ნე ბი ნა, 
მი ზე ზად კი მორ წ მუ ნე თა “შეუგნებლობა და მო უმ ზა დებ ლო ბა” და ა სა ხე ლა.

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეკ ლე სი ის ერ თი ა ნო ბის დაც ვა საც ემ სა ხუ რე ბო და, რუ სე თის ეკ ლე სი ა, რო მე ლიც იმ 
დრო ის თ ვის არც სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ას აღი ა რებ და და არც ახალ სტილ ზე გა და სუ ლა, ად ვი ლად შეძ-
ლებ და უკ მა ყო ფი ლო მრევ ლის სა კუ თარ იურის დიქ ცი ა ში მოქ ცე ვას, რაც ტრა გი კუ ლი შე დე გი იქ ნე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი ის თ ვის.

ხსე ნე ბუ ლი ფაქ ტე ბი მეტყ ვე ლებს, რომ ახა ლი სტი ლის კა ლენ და რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის არ წარ მო ად-
გენ და “ანტიეკლესიურ” და “მწვალებლურ” მოვ ლე ნას და რომ არ ჩე ვა ნი ახალ და ძველ კა ლენ დ რებს შო რის არა დოგ მა-
ტუ რი სა კითხი ა.

დღეს დღე ო ბით ახა ლი სტი ლით, ანუ გრე გო რი ა ნუ ლი კა ლენ დ რით, უძ რავ დღე სას წა უ ლებს კონ ს ტან ტი ნო პო ლის, 
ალექ სან დ რი ის, ან ტი ო ქი ის, რუ მი ნე თის, ბულ გა რე თის კვიპ რო სის, სა ბერ ძ ნე თის, ალ ბა ნე თის, პო ლო ნე თის, ჩე ხეთ - ს ლო-
ვა კე თი სა და ფი ნე თის მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ. ძვე ლი სტი ლის ერ თ გუ ლი, დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე-
ლოს ეკ ლე სი ას თან ერ თად, მხო ლოდ რუ სე თის, სერ ბე თი სა და იერუ სა ლი მის ეკ ლე სი ე ბი დარ ჩა.

ჟურ ნა ლი “ტაბულა”, 15-21 მარ ტი, 2010 წ. გვ., 42-43 

ამბროსი ხელაია
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ინტერვიუ

ნუ თუ დი ნო ზავ რე ბის ბედს გა ვი ზი ა რებთ? ალ ბათ, კი, მაგ რამ 
არა – 2012 წელს!  ამი ტომ დაწყ ნარ დით, არ ენ დოთ მო მა ვალ ზე  
“სავარაუდო პროგ ნოზს”, ან მო მავ ლის წი ნას წარ  “განჭვრეტას”, 
რა საც უკ ვე და ა დო ვე ტო ბე ნე დიქ ტე XVI-მ. სა ი მე დო ინ ფორ მა ცია 
მო დის ვა ტი კა ნის ობ სერ ვა ტო რი ის ცნო ბი ლი ას ტ რო ნო მის, მა-
მა გაი კონ სოლ მაგ ნო სა გან. იგი ერ თ გ ვარ გაკ ვე თილს უტა რებს 
უბე დუ რე ბის მო მას წა ვებ ლებს, რომ ლებ მაც დრო იხელ თეს და ამ 
ეკო ნო მი კურ კრი ზის ში თა ვი ნა თი  “ოქროს~ საქ მე ე ბი გა მო ჩარ-
ხეს: სა ბან კო კო ლო სა ლი 2012  კოტ რ დე ბა; ხო ლო ის სა ვა ლა ლო 
პროგ ნო ზე ბი, რა საც მა ი ას ტო მის კა ლენ დარს მი ა წე რენ, მწვა ნე 
შუქს უნ თებს სამ ყა როს აღ სას რულ ზე გაცხა რე ბულ სა უბ რებს. 
anno Domini, ჩვე ნი საღ ვ თო წე ლი) მო ყო ლე ბუ ლი, წლე ბის ნუ მე რა-
ცი ა ში ოდ ნა ვი ცდო მი ლე ბა არ სე ბობს; ეს VI სა უ კუ ნე ში და ას კ ვ ნა 
დი ო ნი გე მცი რემ. თუ კი სა ხა რე ბებს და ვეყ რ დ ნო ბით, შო ბის თა-
რი ღი შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ რამ დე ნი მე წლით ად რე, ვიდ რე 
ქრის ტე შო ბამ დე 4 წე ლი; მი იჩ ნე ვენ, რომ ამ წელს მოკ ვ და მე ფე 
ჰე რო დე; ხო ლო თუ მწყემ სებს და ვეყ რ დ ნო ბით, რომ ლე ბიც შუ ა-
ღა მით ღია ცის ქვეშ თა ვი ანთ ფა რას იცავ დ ნენ, მა შინ და ვას კ-
ვ ნით, რომ ეს მოვ ლე ნა შე იძ ლე ბა გა ზაფხულ ზეც მომ ხ და რი ყო. 
სხვას დარ წ მუ ნე ბით ვე რა ფერს ვიტყ ვით.

ანუ იმ პე რი ოდ ში და მოწ მე ბუ ლი ყვე ლა ფე ნო მე ნი შე იძ-

ლე ბა ბეთ ლე მის ვარ ს კ ვ ლა ვად მი ვიჩ ნი ოთ?

რამ დე ნი მე ჰი პო თე ზა მას ში გუ ლის ხ მოს კო მე ტას, ან 
ახალ ვარ ს კ ვ ლავს (ახალი ვარ ს კ ვ ლა ვი, რო მე ლიც მო უ-
ლოდ ნე ლი ბირ თ ვუ ლი აფეთ ქე ბის შე დე გად, ჩვე უ ლებ რივ-
ზე მე ტად კაშ კა შებს, – მთარ გ მ ნე ლის შე ნიშ ვ ნა), ან ზე ა ხალ 
ვარ ს კ ვ ლავს (ზეახალი ვარ ს კ ვ ლა ვი, ცვა ლე ბა დი ვარ ს კ ვ ლა-
ვი, რომ ლის ბრწყინ ვა ლე ბა ერ თ ბა შად (ერთ–ორ კვი რა ში) 
უტოლ დე ბა და ახ ლო ე ბით 20 ვარ ს კ ვ ლა ვის ბრწყინ ვა ლე ბას, 
შემ დეგ კი ნელ - ნე ლა იკ ლებს და პირ ვან დელ მდგო მა რე ო ბას 
უბ რუნ დე ბა), ან სუ ლაც გან სა კუთ რე ბით მა ნა თო ბე ლი პლა-
ნე ტე ბის შე ერ თე ბას. ჩვენს დო კუ მენ ტა ცი ა ში, რაც იესოს 
შო ბის პე რი ოდს აანა ლი ზებს, ერ თაზ რო ვა ნი ინ ფორ მა ცია 
არ დევს. მაგ რამ არც ამით ამო ი წუ რე ბა ყვე ლა ფე რი; ჩი ნე ლი 
ას ტ რო ნო მე ბის მი ერ აღ მო ჩე ნი ლია სხვა გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. არ სე ბობს რამ დე ნი მე შე საძ ლებ ლო ბა 
პლა ნე ტე ბის - სა ტურ ნი სა და იუპი ტე რის შე ერ თე ბი სა, ან 
იუპი ტე რი სა ვარ ს კ ვ ლავ რე გუ ლუს - თან, თუმ ცა ეს არც ისე 
ჩვე უ ლი ფე ნო მე ნია და ძნე ლია მის გან წი ნას წარ გან საზღ ვ-
რო მოვ ლე ნა, რო მე ლიც აღ მო სავ ლელ ას ტ რო ლო გებს მი ი-
ზი დავ და. 

არ სე ბობს სხვა სარ წ მუ ნო თე ო რი ე ბი? 
არის ერ თი და მა ფიქ რე ბე ლი თე ო რი ა,  რო მე ლიც ას-

ტ რო ნომ მა იკლ მოლ ნარს  ეკუთ ვ ნის, რის მი ხედ ვი თაც 
“აღმოსავლეთის ვარ ს კ ვ ლა ვი” შე იძ ლე ბა იმ პლა ნე ტე ბის ნა-
ერ თი ყო ფი ლი ყო, რომ ლე ბიც მზეს თან ერ თად ამო დი ან (he-
liacal rising). იგი მი იჩ ნევს, რომ ქრის ტე შო ბამ დე 6 წლის 17 
აპ რილს პლა ნე ტებ მა – ვე ნე რამ, სა ტურ ნ მა, იუპი ტერ მა და 
მთვა რემ – მზის ამოს ვ ლას ოდ ნავ და ას წ რეს, მათ მა ლე შე-
უ ერ თ დათ მარ სი და მერ კუ რი, ვერ ძის თა ნა ვარ ს კ ვ ლა ვე დის 
ცენ ტ რ ში.  

მოლ ნა რი ვა რა უ დობს, რომ ყო ვე ლი ვე ამან შე იძ ლე ბა გავ ლე-
ნა იქო ნია იმ დ რო ინ დელ მეც ნი ე რებ ზე, რომ ლებ საც სურ დათ, 
გა ნე საზღ ვ რათ სი რი ის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე მე ფის და-
ბა დე ბის ჟა მი. თუმ ცა, ვერც ასეთ შემ თხ ვე ვა ში და ი ნა ხავ დ ნენ 
ისი ნი პლა ნე ტებს; მხო ლოდ ძა ლი ან გა მოც დილ ას ტ რო ლოგს 
შე ეძ ლო და ედ გი ნა მა თი მდე ბა რე ო ბა და ამის მი ხედ ვით აზ რიც 
ამო ე კითხა. ამ სა კითხის შე სა ხებ ას ტ რო ნო მებ სა და ის ტო-
რი კო სებს შო რის ერ თ სუ ლოვ ნე ბა არ არის.  ყო ველ თე ო რი ას 

ჰყავს თა ვი სი მხარ დამ ჭე რი და მო წი ნა აღ მ დე გე. დაბეჯითებით 
არა სო დეს გვე ცო დი ნე ბა სი მარ თ ლე. ეს კარ გი ცა ა. 

აი, ამ დროს გვეხ მა რე ბა რწმე ნა... 

მოგ ვე ბის შე სა ხებ ის ტო რი ა ში უმ თავ რე სი უწყე ბაა ის, 
რომ იესოს შო ბას კოს მი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და. მი სი 
გან კა ცე ბის გზით, ღმერ თი არა მხო ლოდ გა მო იხ ს ნის კაც-
თა სუ ლებს, არა მედ, – რო გორც წმი და ათა ნა სე იტყო და, – 
“განწმენდს და ამ ტ კი ცებს” მთელ ქმნი ლე ბას. ღმერ თამ დე 
ჩვენ მის მი ერ ვე შექ მ ნი ლი სამ ყა როს შეს წავ ლის გზით მი-
ვალთ. ამ რი გად, მეც ნი ე რის მო ვა ლე ო ბა, რო მე ლიც ფი ზი-
კურ სამ ყა რო ში ეძებს ჭეშ მა რი ტე ბას, თა ვის თა ვად წმი და და 
საკ რა ლუ რი ა.

Fides et ratio – რწმე ნა და გო ნე ბა. რა კავ ში რი აქვს 
ას ტ რო ნო მი ას თან ისეთ თე ო ლოგს, რო გო რიც არის ბე-

ნე დიქ ტე XVI?

ყვე ლა ბო ლოდ რო ინ დე ლი პა პი უჭერ და მხარს ობ სერ ვა-
ტო რი ა ში მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ებს, მაგ რამ პა პი რა ცინ გე რის 
მხარ და ჭე რა მარ თ ლაც შე სა შუ რი ა. თა ვის Angelus- ში, 21. 
12. 2008 წ., იგი მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლი ლი დე რი იყო, ვინც 
მი ე სალ მა ას ტ რო ნო მი ის სა ერ თა შო რი სო წელს. 2009 წლის 
ეპი ფა ნი ის სადღე სას წა უ ლო ქა და გე ბა ში მან ისევ გა მო ხა ტა 
თა ვი სი მხარ და ჭე რა და პა ტი ვი დაგ ვ დო და დაგ ვ პირ და, რომ 
მო მა ვალ 30 ოქ ტომ ბერს სიტყ ვით გა მო ვა ას ტ რო ნომ თა სა-
ერ თა შო რი სო შეხ ვედ რა ზე.

ას ტ რო ნო მი ის მი მართ მი სი ინ ტე რე სის კონ კ რე ტუ ლი  მა-
გა ლი თია ობ სერ ვა ტო რი ის ახა ლი ად გი ლი კას ტელ გან დოლ-
ფოს ბაღ ში, რო მე ლიც გახ ს ნა ბე ნე დიქ ტე XVI-მ გა სუ ლი 
წლის 16 სექ ტემ ბერს.

რო მე ლი იყო ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მეც ნი ე რუ ლი აღ-

მო ჩე ნა ამ  პე რი ოდ ში? იქ ნებ მა გა ლი თი მო გეყ ვა ნათ?

აღ მო ჩე ნა გახ ლ დათ 2008 წლის ოქ ტომ ბერ ში დე და მი წის 
ატ მოს ფე როს ზე და ნა წილ ზე პა ტა რა ას ტე რო ი დი, რო მელ-
საც მა ნამ დე ვა დევ ნებ დით თვალს, სა ნამ სუ და ნის უდაბ ნოს 
ჩრდი ლო ე თით არ ჩა მო ვარ და. ამ წელს და ვას რუ ლეთ და გა-
მო ვაქ ვეყ ნეთ მეც ნი ე რუ ლი შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ 
შე ე ხე ბი ან უდაბ ნო ში ას ტე რო ი დუ ლი ნა წი ლე ბის ჩა მო ვარ დ-
ნას და მა თი ვარ დ ნის დროს ობი ექ ტ ზე სხვა დას ხ ვა დაკ ვირ-
ვე ბე ბის შე და რე ბას. ჩე მი აზ რით, ეს ყვე ლა ფე რი 2009 წლის 
მსოფ ლიო ას ტ რო ნო მი ა ში სა ი მე დო შე დე გე ბი ა, მი უ ხე და ვად 
იმი სა რომ ეს მოვ ლე ნა გა სულ წელს მოხ და. 

ჩვენ  ვე რა სო დეს ვირ წ მუ ნებ დით მთვა რე ზე წყლის არ სე ბო ბას…
ეს უდა ვოდ ამა ღელ ვე ბე ლი აღ მო ჩე ნა იყო: ინ დო ე თი დან 

გაშ ვე ბულ მა კოს მო სურ მა თა ნამ გ ზავ რ მა სა ტე ლი ტის ირ გ-
ვ ლივ მყოფ ორ ბი ტა ზე ინ ფ რა წი თელ სპექ ტ რებ ში მი აგ ნო 
ზე და პი რის ანა რეკლს, რაც წყლის არ სე ბო ბას მო ას წა ვებ და. 
ეს აღ მო ჩე ნა და დას ტურ და მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც მეც-
ნი ე რებ მა ხე ლახ ლა გა ა ა ნა ლი ზეს სპექ ტ რე ბი, რო მე ლიც გა-
ი ზო მა იმ კოს მო სუ რი თა ნამ გ ზავ რით, რო მელ მაც წი ნა წელს 
მთვა რეს გვერ დით ჩა უ ა რა. აქ კი სიფ რ თხი ლეა სა ჭი რო: კოს-
მო სუ რი თა ნამ გ ზავ რის მი ერ მთვა რის ზე და პი რის მტვერ ში 
აღ მო ჩე ნი ლი რა ო დე ნო ბა მხო ლოდ წყლის წვე თია ყო ველ 
ერთ ლიტრ მთვა რის მტვერ თან.  და მა ინც, გვგო ნი ა, რომ 
ცო ტა მე ტი წყა ლია კრა ტე რებ ში, მთვა რის პო ლა რუ ლი რე-
გი ო ნის ჩრდილ ში. 

იეზუ ი ტი მა მა გაი კონ სოლ მა ნიო (Guy Consolmagno), ცნო ბი ლი ას ტ რო ნო მი, საკუთარ მო საზ რე ბას 
გვთა ვა ზობს ბეთ ლე მის ვარ ს კ ვ ლა ვი სა და სამ ყა როს მო მავ ლის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბის შე სა ხებ.  სა უ ბარს 
უძღ ვე ბა ჟურ ნა ლის ტი ჯან ლუ კა ბი ჩი ნი. სტა ტია ამო ღე ბუ ლია  L’Osservatore Romano, 6 gennaio 2010. 
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ინტერვიუ

ეს წყა ლი საკ მა რი სია კა ცობ რი ო ბის თ ვის, მო მა ვალ ში მი-
სი მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად?

სა ვა რა უ დოდ, კი. 

ეს კარ გი ამ ბა ვი ა, მით უფ რო, პლა ნე ტის იძუ ლე ბი თი ევა-
კუ ა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში. სხვა თა შო რის, ფილ მე ბი, ჰო როს კო-
პე ბი და წიგ ნე ბი ყო ველ თ ვის შეგ ვახ სე ნე ბენ, რომ უარე სის-
თ ვის უნ და მო ვემ ზა დოთ. 

კა ცობ რი ო ბის გა რიჟ რა ჟი დან ადა მი ა ნე ბი წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლე ბენ სამ ყა როს აღ სას რულს. დღემ დე არც ერ თი თე ო რია 
არ გა მოდ გა მარ თა ლი. არა ნა ი რი მო ტი ვი არ არ სე ბობს იმი-
სათ ვის, რომ გვჯე რო დეს 2012 წელ თან და კავ ში რე ბუ ლი თე-
ო რი ე ბი. მაგ რამ თუ ად ვი ლად გვე ცი ნე ბა ამ სუ ლე ლურ შიშ ზე, 
მის შიგ ნით სე რი ო ზუ ლი სა შიშ რო ე ბა იმა ლე ბა: ამ გ ვა რი რწმე-
ნა იმი ტომ გვიპყ რობს, რომ ყვე ლას გვაქვს ცდუ ნე ბა,  ვფლობ-
დეთ “საიდუმლო ცოდ ნას” მო მა ვა ლის შე სა ხებ, თით ქოს ეს 
სხვებ ზე მეტ ძლი ე რე ბას გვძენ დეს. სი ნამ დ ვი ლე ში, ეს ცუ დი 
მეც ნი ე რე ბის, ან ცუ დი რე ლი გი ის სიგ ნა ლია და სხვა არა ფე რი. 

მაგ რამ შე უძ ლია თუ არა ას ტ რო ნო მი ას მო მავ ლის წი ნას-
წარ მეტყ ვე ლე ბა, ისე რომ ას ტ რო ლო გი ა ში არ გა და ეშ ვას? 

რა თქმა უნ და, შე უძ ლი ა, ოღონდ იმ თვალ საზ რი სით, რომ 
ზე ცი ურ ფე ნო მე ნებ ზე დაკ ვირ ვე ბა დაგ ვეხ მა რე ბა, ვი ვა რა უ-
დოთ ის შე საძ ლო კა ტას ტ რო ფე ბი, რა შიც დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი 
ვიქ ნე ბით. სხვა თა შო რის, კო მე ტე ბი და ას ტე რო ი დე ბი დე და-
მი წა ზე გა ნუწყ ვეტ ლივ ეცე მა.

მეტ წი ლად ეს ეხე ბა პა ტარ - პა ტა რა სხე უ ლებს, რომ ლე ბიც 
ისე ეცე მი ან, რომ არც კი ვაკ ვირ დე ბით. მაგ რამ ისე თი დი დი 
მოვ ლე ნა, რო მე ლიც მოხ და ციმ ბირ ში, ტუნ გუს კის მი და მო-
ებ ში, 1908 წელს და ატო მუ რი ბომ ბის მსგავ სი აფეთ ქე ბა გა-
მო იწ ვი ა, შე იძ ლე ბა სა უ კუ ნე ში ერ თი და ფიქ სირ დეს.

 
ხომ არ არის იმის სა შიშ რო ე ბა, რომ დი ნო ზავ რე ბის ბედს 

გა ვი ზი ა რებთ და ამ ფაქტს არ ვუ წევთ ან გა რიშს? 

იმ შე ჯა ხე ბის ერ თე უ ლი, რა მაც გა და შე ნე ბის პი რას მი იყ-
ვა ნა დი ნო ზავ რე ბი 65 მი ლი ო ნი წლის წი ნათ, სა ვა რა უ დოდ, 
ხდე ბა ყო ველ ას მი ლი ონ წე ლი წად ში ერ თხელ. 

მა შინ რა ში  გვჭირ დე ბა ასე თი ავან გარ დუ ლი ტე ლეს კო პე ბი? 

შეგ ვიძ ლი ა, მი ლი ო ნი წე ლი მშვი დად  ვი ყოთ...
მარ თა ლი ა, ეს ფე ნო მე ნი იშ ვი ა თად ხდე ბა, მაგ რამ სა ჭი-

როა ცა ზე დაკ ვირ ვე ბე ბი და იმის გან საზღ ვ რა, ჩვენ თ ვის 
ცნო ბი ლი ამ ასი ა თა სი ას ტე რო ი დი დან მო მა ვალ ში, სა ვა რუ-
დოდ, რო მე ლი მემ არ გა და სე როს დე და მი წის ორ ბი ტა; ასე-
ვე სა ჭი რო ა, შე ვის წავ ლოთ ამ ას ტე რო ი დე ბი სა და კო მე ტე-
ბის შედ გე ნი ლო ბა, რაც დაგ ვეხ მა რე ბა, თა ვი დან ავი ცი ლოთ 
ჩვენს პლა ნე ტეს თან მა თი შე ჯა ხე ბა.

თუმ ცა, სა ნამ გა რე სა შიშ რო ე ბებ ზე ვიზ რუ ნებთ, ალ ბათ, უკე-
თე სი იქ ნე ბა, დე და მი წა ადა მი ა ნის ხელ ყო ფი სა გან და ვიც ვათ.

რა საკ ვირ ვე ლი ა. ჩვე ნი ცხოვ რე ბა უფ რო მე ტად ხდე ბა ტექ-
ნო ლო გი ა ზე და მო კი დე ბუ ლი. ჰიდ რო ლო გი უ რი, ენერ გე ტი-
კუ ლი სის ტე მე ბი, სა ზო გა დო ტრან ს პორ ტი – ყვე ლა ფე რი ეს 
აუცი ლე ბე ლია ჩვე ნი ნორ მა ლუ რი ცხოვ რე ბი სათ ვის. სა ბო ლო-
ოდ, ჩვენ, ყვე ლა ნი, ერ თ მა ნეთ ზე ვართ და მო კი დე ბულ ნი. მაგ-
რამ უნ და გვახ სოვ დეს, რომ  ვე ღარ ვიცხოვ რებთ ეგო ის ტუ-
რად, რად გა ნაც ჩვენ უკ ვე ჩვე ნი მოძ მე ე ბის დამ ც ვე ლე ბი ვართ. 

თა ვად ბე ნე დიქ ტე XVI-მ წლე ვან დე ლი მშვი დო ბის მსოფ-
ლიო დღე მუძღ ვ ნა თე მას: “თუ გინ და მშვი დო ბა, და ი ცა ვი 
ქმნი ლე ბა”.

პაპს შეგ ნე ბუ ლი აქვს, რომ ჩვენ შეგ ვიძ ლია გა რე მო კა-
ტას ტ რო ფე ბის გა მოწ ვე ვა, ან შე ფერ ხე ბა იმ გზით, რა გზი-
თაც დე და მი წას ვეპყ რო ბით. სამ წუ ხა როდ, გლო ბა ლუ რი 
დათ ბო ბის თე მამ პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თი მი ი ღო და ხში რად 
გა და ჭარ ბე ბულ პო ზი ცი ებ ზე სა უბ რო ბენ. ცხა დი ა, ადა მი ა-
ნუ რი მოღ ვა წე ო ბის გარ და, მრა ვა ლი ფაქ ტო რი იწ ვევს გლო-
ბა ლურ დათ ბო ბას, მაგ რამ ერ თა დერ თი, რაც ჩვენ შეგ ვიძ-
ლია ვა კონ ტ რო ლოთ, ჩვე ნი საქ მე ე ბი ა. 

ამა სო ბა ში რო გორ მო ვიქ ცეთ?

არა ვი თა რი პა ნი კა. საკ მა რი სი ა, ვი ყოთ წინ და ხე დუ ლე ბი 
და მი ვი ღოთ ორი ზო მა, რი თაც გავ ზ რ დით იმის შე საძ ლებ-
ლო ბას, რომ ვიცხოვ რებთ ხან გ რ ძ ლი ვად და ჯან მ რ თე ლად: 
თა ვი და ვა ნე ბოთ მო წე ვას და გა და ვიკ რათ უსაფ რ თხო ე ბის 
ღვე დე ბი. 

იტა ლი უ რი დან თარ გ მ ნა 
ლა ლი ჩარ კ ვი ან მა

აპ რი ლის თვე ში  ჟურ ნალ “საბას”  წი ნა თვის  ნომ რის გან-
ხილ ვა  ვა ლეს საკ რე ბუ ლოს ხვდა წი ლად.

კვი რას, წირ ვის შემ დეგ, თით ქ მის მრევ ლის ყვე ლა წევ რი 
დარ ჩა ეკ ლე სი ა ში, რა თა გა მო ეთ ქ ვა  სა კუ თა რი აზ რი ჟურ-
ნა ლის შე სა ხებ. მრევ ლის ხან დაზ მულ მა წარ მო მად გენ ლებ მა 
აღ ნიშ ნეს, რომ “საბა” არის ერ თა დერ თი ინ ფორ მა ცი ის წყა-
რო, სა ი და ნაც შე იძ ლე ბა გა ი გონ, რას აკე თებს კა თო ლი კე ეკ-
ლე სია დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში, მა შინ რო დე საც  სა ქარ თ ვე ლოს 
ტე ლე- რა დიო სივ რ ცე ში და მას მე დი ის სხვა სა ინ ფორ მა ციო 
გა მო ცე მებ ში არა ფე რი იწე რე ბა  სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ კა-
თო ლი კურ ეკ ლე სი ა ზე და ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე.

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს  ჟურ ნა ლის დახ ვე-
წილ დი ზა ინ ზე, მის ში ნა არ ს ზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ პა-
თი ით არი ან  გან წყო ბილ ნი  მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნის 
სტა ტი ე ბის მი მართ. ასე ვე, გა მო ით ქ ვა სურ ვი ლი, რომ კარ-
გი იქ ნე ბო და, მე ტი ინ ფორ მა ცია იბეჭ დე ბო დეს სხვა დას ხ ვა 
კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლო ე ბის ცხოვ რე ბა ზე. ქალ ბა ტონ მე-
დე ას აზ რით,  სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და, “საბაში” ყო ფი ლი ყო 
რუბ რი კა – “შეკითხვა ექიმს”, სა დაც კომ პე ტენ ტუ რი და კვა-
ლი ფი ცი უ რი ექი მი უპა სუ ხებ და  მკითხ ველ თა შე კითხ ვებს.

ახალ გაზ რ დებ მაც გა მოთ ქ ვეს აზ რი ჟურ ნა ლის შე სა ხებ. 
ისი ნი ძი რი თა დად კმა ყო ფილ ნი არი ან ახალ გაზ რ დუ ლი გვერ-
დით, მაგ რამ მა ინც აქვთ უკ მა რი სო ბის გრძნო ბა, რად გა ნაც 
შე საძ ლებ ლად მი აჩ ნი ათ, რომ ახალ გაზ რ დუ ლი საბ ჭო სა და 
რე დაქ ცი ის ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბით უფ რო უკე თე სი შე დე-
გის მიღ წე ვაა შე საძ ლე ბე ლი. ასე ვე, მა თი სურ ვი ლი ა, რომ 
ჟურ ნა ლი დან  რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ინ ფორ მა ცია  შიტყონ 
კა თო ლი კუ რი და მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი კონ ფე სი ე ბის შე სა-
ხებ, იცოდ ნენ  მა თი სა ერ თო და გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი. 
ახალ გაზ რ დებს ასე ვე აინ ტე რე სებთ  გა მო ჩე ნი ლი  კა თო ლი კე 
წი ნაპ რე ბის  ცხოვ რე ბის, შე მოქ მე დე ბი სა და მა თი მოღ ვა წე ო-
ბის უფ რო  ფარ თოდ გაც ნო ბა- შეს წავ ლა, რა თა ღირ სე უ ლად 
გა აგ რ ძე ლონ მათ მი ერ დაწყე ბუ ლი საქ მე.

ვი მე დოვ ნებ, მო მა ვალ ში ჟურ ნა ლი “საბა” უფ რო სა ინ ტე-
რე სო  გახ დე ბა და  გა ა ხა რებს მკითხ ველ თა გულს.

შეხ ვედ რის ბო ლოს, მრევ ლის ყვე ლა წევ რი, ჟურ ნა ლით 
ხელ დამ შ ვე ნე ბუ ლი, გა ე შუ რა ში ნი სა კენ.

თამ რი კო ჩი ტაშ ვი ლი
ვა ლე

თქვე ნი აზ რი “საბას” შე სა ხებ

ერ თი დღე “საბას” მკითხ ველ თან
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თბი ლი სის III სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი ბი ო ე თი კა ში 

პა ლი ა ტი უ რი პრობ ლე მე ბი ევ თა ნა ზია და ქრის ტი ა ნუ ლი სწავ ლე ბა
2010 წე ლი, 18-19 მა ი სი

სიმ პო ზი უმ ში მო ნა წი ლე ო ბის მსურ ვე ლებ მა წე რი ლო ბი თი გა ნაცხა დი უნ და წარ მო ად გი ნონ სიმ პო ზი უ მის სა-
ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტეტ ში 2009 წლის 25 აპ რი ლამ დე.

  გა ნაცხად თან ერ თად წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს მო ნა წი ლის CV, მოხ სე ნე ბის თე ზი სე ბი,  რე ზი უ მე ინ გ ლი სურ 
ენა ზე.

სიმ პო ზი უმ ზე წარ მოდ გენ ლი ნაშ რო მი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 8 გვერდს, შრიფ ტი – AcadNusx და Times New 
Roman (ზომა 12).

სა კონ ტაქ ტო ტელ. 989516; 898293977; E-მაილ:religion.ge@yahoo.com
სა მუ შაო ენე ბი ა: ქარ თუ ლი, ინ გ ლი სუ რი, იტა ლი უ რი.
მი სა მარ თი: თბი ლი სი, გ. აბე სა ძის ქ. N 6, სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის სახ. ჰუმანიტარულ მეც ნი ე რე ბა თა 

უნი ვერ სი ტე ტი.

ინფორმაცია

რე დაქ ცი ა:
მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი 
ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე
ნა ტო ბიგ ვა ვა
ვე რი კო ნო ზა ძე
მე რაბ ღა ღა ნი ძე
ზა ზა შა თი რიშ ვი ლი
ცი ცი ნო ხი თა რიშ ვი ლი

მი სა მარ თი: 
თბი ლი სი, გია აბე სა ძის ქ. #4 
ტელ.: 98-95-16
რე გის ტრა ცი ის # 1853 
და არ სდა 1994 წ. 
მა ნა ნა ან დრი ა ძის მი ერ
© “სა ბა", 2010

გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო

გან   ცხა  დე  ბა

ეკა ტე რი ნე ვი ატ კი ნა
* 17. 07. 1925 – ქ. უსტანაი
†  28. 01. 2010 – ბორ ჯო მი

ან ტონ  გო ზა ლო ვი
* 15. 07. 1931 – ვა ლე
†  07. 03. 2010 – ვა ლე

თა მარ ბა ლა ხაშ ვი ლი
* 01. 07. 1932 – უდე
† 20. 02. 2010 – უდე

ნი ნა ფე იქ რიშ ვი ლი
* 21. 05. 1925 – არა ლი
†  17. 02. 2010 – არა ლი

გი ვი მა მუ კაშ ვი ლი
* 04. 05. 1947 – გო რი
†  09. 02. 2010 – გო რი

ახა ლი წიგ ნე ბი
გა მომ ცემ ლო ბა  “მერედიანმა”  გა მოს ცა  პრო ფე სორ ია ხუ ბაშ ვი ლის  სქელ ტა ნი ა ნი 

ნაშ რო მი “იეზუიტების ორ დე ნი”.
ავ ტორ მა წიგნს ეპიგ რა ფად წა რუმ ძღ ვა რა ე. შმურ ლოს  ფრა ზა “... ის ტო რია არ ასა-

მარ თ ლებს. მის წი ნა შე არ არი ან არც უდა ნა შა უ ლო ნი, და არც დამ ნა შა ვე ე ბი; ის მხო ლოდ 
ხსნის ადა მი ან თა საქ ცი ელს”.

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია სა სუ ლი ე რო ორ დე-
ნებს შო რის ერ თ -ერ თი უძ ლი ე რე სი ორ გა ნი ზა ცი-
ის  –  იესოს სა ზო გა დო ე ბის (იეზუიტთა ორ დე ნის) 
გე ნე ზი სი და ევო ლუ ცი ა, მი სი საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პი რო გორც ევ რო პის,  ისე აღ მო-
სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლო შიც. 
ორ დენ მა, თა ვი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, უდი დე სი  
რო ლი შე ას რუ ლა სა გან მა ნათ ლებ ლო, მი სი ო ნე რულ 
და პო ლი ტი კის სფე რო ში, და დღე საც წარ მა ტე ბით 

აგ რ ძე ლებს საქ მი ა ნო ბას.
ნაშ რო მი გან კუთ ვ ნი ლია მკითხ ველ თა ფარ თო წრი სათ ვის.
წიგ ნის  რე დაქ ტო რია პრო ფე სო რი, ის ტო რი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი,  

მურ მან პა პაშ ვი ლი, რე ცენ ზენ ტი - მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი.

სარ ჩე ვი
ეპისკოპოსის სააღდგომო 
მიმართვა .......................................2
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მსოფლიოში  ..................................... 3
კა თო ლი კე ეკ ლე სია 
საქართველოში  ................................5
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საარქივო მასალები ....................... ...7
საუბარი მოძღვართან  ....................  10
აქტუალური თემა............................ 13
ინტერვიუ ........................................16
თქვენი აზრი "საბას" შესახებ..........17
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ახალგაზრდული გვერდი

2010 წლის 30 იან ვარს, დი ლის 9 სა ათ ზე, სოფ. არა-
ლის  წმ. იოსე ბის  სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ა ში ორ მოც და ა-
თამ დე ახალ გაზ რ და შე იკ რი ბა. წმ. წირ ვა, რო მე ლიც 

მ. მი ხე ილ სურ მა ვამ აღავ ლი ნა,  გა ლო ბის სა სი ა მოვ ნო 
ჰან გე ბით და იწყო.  მან შეკ რე ბილ ახალ გაზ რ დებს ბა-
კუ რი ა ნი სა კენ მი მა ვა ლი გზა დაგ ვი ლო ცა, და ჩვენც 
მხი ა რუ ლი ყი ჟი ნი თა და ახალ გაზ რ დუ ლი შე მარ თე ბით 
გა ვე შუ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს ზამ თ რის ულა მა ზე სი კუ-
რორ ტი სა კენ.

უკ ვე მე ო რე წე ლი ა, რაც არა ლის საკ რე ბუ ლოს ახალ-
გაზ რ დებს შე საძ ლებ ლო ბა გვაქვს, დავ ტ კ ბეთ ბორ ჯომ 
- ბა კუ რი ა ნის თვალ წარ მ ტა ცი ბუ ნე ბით. მთე ლი ამ ხნის 
გან მავ ლო ბა ში ახალ გაზ რ დე ბის გვერ დით ყო ველ თ ვის 
იდ გა მა მა მი ხე ი ლი, რო მე ლიც  ყვე ლა სი ახ ლის სუ ლის-
ჩამ დ გ მე ლი და ორ გა ნი ზა ტო რი ა. სწო რედ მა მა მი ხე ი-
ლის მე ო ხე ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი, ეს ზამ თა რი  კარგ 
სას ტუმ რო ში და უკე თეს პი რო ბებ ში გაგ ვე ტა რე ბი ნა. 
მი სი ზრუნ ვის შე დე გი ა, რომ უამ რა ვი “დაკარგული” 
ახალ გაზ რ და  მი იყ ვა ნა და და აბ რუ ნა ეკ ლე სი ა ში (მაგ. 
პი რა დად მე).

მგზავ რო ბამ ცო ტა დაგ ვ ღა ლა. სა დი ლის შემ დეგ, 
ყვე ლა ნი (ჩვენ- ჩვენს მე გობ რებ თან ერ თად) პარ კ ში წა-
ვე დით. იქ  ბო რა ნი, თხი ლა მუ რე ბი, ტი რი და სხვა გა-
სარ თო ბე ბი გვე ლო და. აქ  ჩვენ და უ ვიწყა რი წუ თე ბი  გა-
ვა ტა რეთ  და უდი დე სი სი ა მოვ ნე ბა გან ვი ცა დეთ. რაც  
მთა ვა რი ა, უდე სა და არა ლის საკ რე ბუ ლოს ახალ გაზ რ-
დებს ერ თ მა ნე თის უკეთ გაც ნო ბის, და მე გობ რე ბი სა და 
ახა ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბის  სა შუ ა ლე ბა მოგ-
ვე ცა, რაც ნამ დ ვი ლად გა მოგ ვი ვი და.

მ. მი ხე ილ მა სა ინ ტე რე სო და ვა ლე ბა მოგ ვ ცა ახალ-
გაზ რ დებს: ჩვენ, პა ტარ - პა ტა რა ჯგუ ფე ბად და ყო ფი-

ლებს, ერ თ მა ნე თი სათ ვის უნ და გაგ ვე ზი ა რე ბი ნა, რას 
ნიშ ნავ და  ჩვენ თ ვის დრო, სიყ ვა რუ ლი, ურ თი ერ თო ბა. 
და ვა ლე ბა არა მარ ტო სა ინ ტე რე სო, არა მედ  სა სარ გებ-
ლოც  აღ მოჩ ნ და. შემ დეგ კი ჯგუ ფი დან   თი თო წარ მო-
მად გე ნელ მა (სადაც გო გო ნე ბი აქ ტი უ რობ დ ნენ), ერ თ-
მა ნეთს გა ვა ცა ნით სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი.

ორ მა  დღემ თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში  გა ირ ბი ნა. ამ 
პე რი ოდ ში ჩვენს გვერ დით იყო  ახალ გაზ რ დე ბის გულ-
თ ბი ლი მე გო ბა რი, დი აკ ვა ნი იოსებ ტარ ზი ა ნი, რა თქმა 
უნ და, მა მა მი ხე ი ლი და ჩვე ნი მძღო ლე ბი, ბ-ნი ვა ჟა და 
ბ-ნი რა მა ზი. 

უღ რ მე სი მად ლო ბა ეპის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო ტოს 
ჩვენ და მი გა მოვ ლე ნი ლი დი დი სიყ ვა რუ ლი სა და  სით-
ბო სათ ვის, იმი სათ ვის რომ ყო ველ თ ვის ზრუ ნავს ახალ-
გაზ რ დებ ზე.

მა მა მი ხე ილ სურ მა ვა ზე კი ბევრს არ ვი ლა პა რა კებ, 
მხო ლოდ ერთს ვიტყ ვი: ის ახა ლი სიტყ ვაა უდე -ა რა-
ლის საკ რე ბუ ლოს ის ტო რი ა ში – “ჩაასხით ახა ლი ღვი-
ნო ახალ ტი კებ ში”.  კი დევ ერ თხელ უღ რ მე სი მად ლო ბა 
ეპის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო ტოს ჩვენს საკ რე ბუ ლო ში ასე-
თი მწყემ სის და ნიშ ვ ნის თ ვის. მად ლო ბა მ. იეჟის, რად-
გან ის ყო ველ თ ვის ლო ცუ ლობს ჩვენ თ ვის და მარ თ ლაც 

რომ მა მა სა ვით ზრუ ნავს ახალ გაზ რ დებ ზე და თა ვის 
მრევ ლ ზე. ჯან მ რ თე ლო ბას და დიდ ხანს სი ცოცხ ლეს 
ვუ სურ ვებთ მას.

31 იან ვარს გულ დაწყ ვე ტი ლებ მა დავ ტო ვეთ ბა კუ-
რი ა ნი, მაგ რამ იმის იმე დით, რომ  კვლა ვაც ვეს ტუმ რე-
ბით მას. რად გა ნაც  კვი რა დღე იყო, მ. მი ხე ილ მა წმ. 
წირ ვა აღავ ლი ნა და  კვლა ვაც “დაგვაპურა”  ჩვე უ ლი 
“ნოყიერი” ქა და გე ბით. 

წმ. წირ ვის შემ დეგ, სახ ლებ ში დავ ბ რუნ დით, მარ თ-
ლაც რომ ბევ რი გვქონ და მო სა ყო ლი.

მა რი ნა ჭა ღი აშ ვი ლი
უდე

სა ინ ტე რე სო  და  სა სარ გებ ლო  
 დღე ე ბი  ბა კუ რი ან ში


