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რედაქციის გვერდი

ვინ იცის, რა ტომ და უთ მო ქარ თუ ლი მას - მე დი ის 
ზო გი ერ თ მა წარ მო მად გე ნელ მა ესო დენ დი დი ყუ-
რადღე ბა სო ფელ არალ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს, 
თა ვი დან “რუსთავი 2”-ის, რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ 
კი  –  “იმედის” ტე ლე ვი ზი ამ (იანვარის მი წუ რულ სა და 
თე ბერ ვ ლის  დამ დეგს)?  თა ვი ანთ რე პორ ტა ჟებ ში მათ 
არც იმის გახ სე ნე ბა და ვიწყე ბი ათ, რა საც წი ნა წლებ ში 
წერ დ ნენ ჟურ ნალ - გა ზე თე ბი. მა თი ყუ რადღე ბის ცენ-
ტ რ ში  ერ თი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მღვდე ლი აღ მოჩ ნ და, 
რო მე ლიც კე თილ საქ მე ებს აკე თებს, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში 
–  სას წა ულ საც, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ხე ი ბა რი ბავ შ ვე ბის 
მი მართ სხვა დას ხ ვა აღ მ ზ რ დე ლო ბით საქ მი ა ნო ბა-
ში, აღ სა ნიშ ნა ვი თა ვი სი ინო ვა ცი უ რი და პო ზი ცი უ რი 
კუთხი თაც. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს ყვე ლა ფე რი ყუ რადღე-
ბი სა და გამ ხ ნე ვე ბის ღირ სი ა, თუნ დაც იმი ტომ, რომ 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამ კა ტე გო რი ის ადა მი ან თა მი მართ 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი  საქ მი ა ნო ბა ფეხს ახ ლა იკი დებს და, 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რებს ქე ბას. 
მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში რო გორ არის საქ მე? ნუ თუ სხვა 
სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებ ში არ იგ რ ძ ნო ბა ეს სა ჭი რო ე ბა? 
და თუ ასე ა, მაშ, რა ღა მა ინ ცა და მა ინც ეს სო ფე ლი 
გა მო არ ჩი ეს? ვინ იცის, რას ფიქ რობ და არა ლის მო სახ-
ლე ო ბა  –  ისი ნი, ვინც თა ვის ზურ გ ზე იწ ვ ნია ამ სო-
ფელ ში, სწო რედ ამ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მღვდლის მი ერ 
წა მოწყე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის გა მო, კა თო ლი კე და მარ-
თ ლ მა დი დე ბელ ოჯა ხებს შო რის არ სე ბუ ლი და პი რის-
პი რე ბა,  –  ამ რე პორ ტა ჟე ბის ნახ ვი სას და ჟურ ნა ლის-
ტე ბის გან იმ აზ რის მოს მე ნი სას, რომ, რო გორც იქ ნა, 
სო ფელ ში რა ღაც კეთ დე ბა, რომ თურ მე აქამ დე არა ფე-
რი კეთ დე ბო და და ბო ლოს და ბო ლოს, ოთხი სა უ კუ ნის 
შემ დეგ, აქ ჩა მო ვი და მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი მღვდე ლი და 
ჭეშ მა რი ტი რწმე ნა მო ი ტა ნა.

მათ, ვინც არ იცის, ვეტყ ვით, რომ არა ლი ის სო ფე-
ლი ა, სა დაც ტრა დი ცი უ ლად მრა ვა ლი კა თო ლი კე ოჯა ხი 
ცხოვ რობ და მა ნამ, სა ნამ არ და იწყეს მარ თ ლ მა დი დებ-
ლუ რი პრო პა გან და სწო რედ იმ მე თო დე ბის გა მო ყე ნე-
ბით, რის გა მოც კიცხა ვენ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას... და 
სოფ ლის ტრა დი ცი უ ლად კა თო ლი კე ოჯა ხებ მა მარ თ ლ-
მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა ში არ და იწყეს სი ა რუ ლი... იმა საც 
ამ ბო ბენ, რომ ისი ნი თა ვი ანთ თავ და პირ ველ რწმე ნას 
და უბ რუნ დ ნენ, ან და, ის ლა მის შე მო სე ვე ბის გან თავ-
და სა ცა ვად, შე ეკ რ ნენ რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას, 
რამ დე ნა დაც პო ლი ტი კუ რი და დიპ ლო მა ტი უ რი მო ტი-
ვე ბი ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. ცხა დი ა, ეს გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლი, მაგ რამ არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი 
გან მარ ტე ბა ა, რო გორც ის ტო რი უ ლი, ისე სო ცი ა ლუ რი 
თვალ საზ რი სით; ვე რა ვინ და ი ვიწყებს, და ვერც იმის 
უცო დინ რად მო აჩ ვე ნებს თავს (თუკი ოდ ნავ მა ინც აქვს 
ის ტო რი ის ცოდ ნა ზე პრე ტენ ზი ა), რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
სა ხა რე ბის ქა და გე ბი სა და ქრის ტი ა ნო ბის გავ რ ცე ლე-
ბის პირ ვე ლი ვე ეტა პი დან იყო მცდე ლო ბა, რომ გა ე ბათ 
და შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ კავ ში რე ბი რო მის ეკ ლე სი ას თან, 
იქამ დე, რომ იგი თა ვი ან თი ქრის ტი ა ნუ ლი ის ტო რი ის 
ნა წი ლა დაც კი აქ ცი ეს. აქ ის მის ერ თი კითხ ვა: მაშ, ვინ 
არი ან ის ქარ თ ვე ლე ბი, რომ ლე ბიც ჭეშ მა რიტ ქარ თულ 
ქრის ტი ა ნულ ტრა დი ცი ას ინა ხა ვენ: ვინც შე ი ნარ ჩუ-
ნა ზი ა რე ბა რო მის ეკ ლე სი ას თან, თუ ვინც უარ ყო ეს 

ზი ა რე ბა? გა მო დის, ოთხი სა უ კუ ნის წი ნათ უბ რა ლოდ 
მი უბ რუნ დ ნენ XIII სა უ კუ ნემ დე არ სე ბულ ტრა დი ცი ას, 
რო მე ლიც შემ დეგ და ი ვიწყეს. არის კი დევ ერ თი ფაქ ტო-
რი: სუფ თა ადა მი ა ნუ რი კუთხით, რე ლი გი უ რი არ ჩე ვა ნი 
იმ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მას ვერ შე ვა და რებთ 
რეკ ლა მის, მო დის ან სო ცი ა ლუ რი შეგ ნე ბის სა ხე ლით 
ყიდ ვა- გა ყიდ ვის საგ ნად ქცე ულ რა ი მე პრო დუქტს. ამი-
ტო მაც ამ კონ ტექ ს ტ ში კა თო ლი კურ სო ფელ ზე სა უ ბა-
რი არა კო რექ ტუ ლი ა, ისე ვე რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ზე, 
რუ სეთ ზე... რო გორც მარ თ ლ მა დი დე ბელ ქვეყ ნებ ზე,  ან 
თუნ დაც იტა ლი ა ზე, რო გორც კა თო ლი კე ქვე ყა ნა ზე; 
სწო რი იქ ნე ბო და, გვე სა უბ რა ად გილ ზე, სა დაც ცხოვ-
რო ბენ სხვა დას ხ ვა რწმე ნის, სხვა დას ხ ვა ეკ ლე სი ის წარ-
მო მად გენ ლე ბი, მით უფ რო დღეს, ამ ცი ვი ლი ზე ბულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში. 

რო დე საც უტიფ რად აცხა დე ბენ, რომ, ბო ლოს და 
ბო ლოს, ოთხი სა უ კუ ნის შემ დეგ, არალ ში შე ვი და ჭეშ-
მა რი ტი რწმე ნა, მაშ, რა ღა ვთქვათ ქარ თ ველ მარ თ-
ლ მა დი დე ბელ ეპის კო პო სებ ზე, რომ ლე ბიც ევ რო პა ში, 
ინ გ ლის ში, ამე რი კა ში, ან სხვა გან რომ იმ ყო ფე ბი ან? 
გარ და იმი სა, რომ ისი ნი იმ ქვე ყა ნა ში მყოფ ქარ თ ვე-
ლებს ემ სა ხუ რე ბი ან (და ასეც უნ და იყოს სი ნამ დ ვი ლე-
ში), გა ნა მათ არ ჰქო ნი ათ სხვა ეკ ლე სი ე ბი სა და სხვა 
რე ლი გი ე ბის მორ წ მუ ნე თა შო რის პრო ზე ლი ტიზ მის 
მცდე ლო ბა? 

ვინ იცის, რა ტომ სვა მენ ამ კითხ ვას ის ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლებ საც კა თო ლი კურ ქველ მოქ მე დე ბას თან სურთ 
და კავ ში რე ბა: “კი მაგ რამ კა თო ლი კე უნ და გავ ხ დე?” ან 
“ხომ არ გა ა კა თო ლი კებთ ჩემს შვილს?” მა ინც სა ი დან 
იბა დე ბა ეს კითხ ვე ბი და ეს ში ში, თუ არა იმ გა მუდ მე-
ბუ ლი კი ჟი ნი დან, რომ ქარ თ ვე ლი უნ და იყოს მარ თ ლ მა-
დი დე ბე ლი, რომ მხო ლოდ ქარ თულ მარ თ ლ მა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ას ძა ლუძს ამ ხალ ხის გა დარ ჩე ნა... და არა იმ 
ჭეშ მა რი ტი ფაქ ტე ბი დან, სა ი და ნაც ნამ დ ვი ლად ჩანს, 
მის დევს თუ არა კა თო ლი კე ეკ ლე სია პრო ზე ლი ტიზმს 
სხვა დას ხ ვა საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბით? 

სა ბო ლო ოდ, ჩნდე ბა ეჭ ვი, რომ მთე ლი ამ რეკ ლა მის 
უკან დგას დი დი ჩა ნა ფიქ რი, რომ სა ქარ თ ვე ლო აქ ცი ონ 
იმ ქვეყ ნად, სა დაც ყვე ლა მი სი მო ქა ლა ქე იქ ნე ბა მარ თ-
ლ მა დი დე ბე ლი; და ამის ხორ ც შეს ხ მას იწყე ბენ იმ ტრა-
დი ცი უ ლი კუთხი დან, სა დაც ჯერ კი დევ შე მო ნა ხუ ლია 
კა თო ლი კუ რი რწმე ნა. სამ წუ ხა როდ, ამ ცბი ე რი ჩა ნა-
ფიქ რის ნიშ ნე ბი თვალ ში სა ცე მი ა: გა და ნათ ვ ლა ჯვრის-
წე რი სას, სკო ლებ ში სა ხელ მ წი ფოს თან მარ თ ლ მა დი დებ-
ლო ბის უზე ნა ე სი რო ლის წარ მო ჩე ნა, კონ კორ და ტის 
მი ღე ბა და კა თო ლი კე თა ეკ ლე სი ე ბის მით ვი სე ბა, ყალ ბი 
ან ცი ლის მ წა მებ ლუ რი ინ ფორ მა ცი ე ბის გავ რ ცე ლე ბა... 

გა ნა არ იცი ან, რომ კა თო ლი კურ თე მებ ში წლე ბის 
მან ძილ ზე და ნერ გი ლია ხე იბ რებ თან მუ შა ო ბის მსგავ სი 
ინი ცი ა ტი ვე ბი? 

ყო ვე ლი ვე ა მის მე რე, ისევ და წე რენ, რომ სა ქარ თ-
ვე ლო ტო ლე რან ტულ ქვე ყა ნა ა, და რომ ყვე ლა ფე რი 
კეთ დე ბა რე ლი გი უ რი და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
პა ტივ სა ცე მად!

მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი

სა ქარ თ ვე ლო  ტო ლე რან ტუ ლი  ქვე ყა ნა ა?!
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კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

საფ რან გე თის კა თო ლი კე ე ბი ნი ქა ბის 
აკ რ ძალ ვის წი ნა აღ მ დეგ

გა სუ ლი წლის 26 იან ვარს საფ რან გე თის სა გან გე ბო სა-
პარ ლა მენ ტო კო მი სი ამ წა რად გი ნა მოხ სე ნე ბა კა ნონ პ რო ექ-
ტ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლის თა ნახ მად მუს ლიმ ქა ლებს 
უნ და აეკ რ ძა ლოთ ტრა დი ცი უ ლი სა მო სის ტა რე ბა სა ხელ-
მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში, სკო ლებ-
სა და უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, ასე ვე, სა ზო გა დო ებ რივ 
ტრან ს პორ ტ ში. გარ და ამი სა, სა პარ ლა მენ ტო კო მი სი ის წევ-
რ თა აზ რით, უცხო ე ლებს, რომ ლე ბიც სა ჯა როდ ატა რე ბენ 
“რადიკალური რე ლი გი უ რი” კუთ ვ ნი ლე ბის სიმ ბო ლო ებს, 
არ შე იძ ლე ბა პრე ტენ ზია ჰქონ დეთ საფ რან გე თის მო ქა ლა-
ქე ო ბის მი ღე ბა ზე.

ამა წლის 1 თე ბერ ვალს, საფ რან გე თის კა თო ლი კე ეპის-
კო პო სე ბი კა ნონ პ რო ექ ტის მწვა ვე კრი ტი კით გა მო ვიდ ნენ.

ეპის კო პოს მა მი შელ სან ტი ემ აღ ნიშ ნა, რომ საფ რან გეთ ში 
არც ისე ბევ რი ქა ლი ატა რებს ნი ქაბს. მი სი აზ რით, აკ რ ძალ-
ვა ნე გა ტი ურ რე აქ ცი ას გა მო იწ ვევს მუს ლი მურ სამ ყა რო ში, 
რის შე დე გა დაც გა უ ა რეს დე ბა ქრის ტი ა ნულ უმ ცი რე სო ბა-
თა მდგო მა რე ო ბა ის ლა მურ ქვეყ ნებ ში. 

იერარ ქ მა ასე ვე აღ ნიშ-
ნა, რომ მუ შა ო ბის ექ ვ სი 
თვის მან ძილ ზე კო მი სი ას 
არ ჰქო ნია კონ სულ ტა ცი-
ე ბი ქრის ტი ან და იუდა-
ისტ ლი დე რებ თან ამ სა-
კითხ თან და კავ ში რე ბით. 
ეპის კო პოს მა მო უ წო და 
მთავ რო ბას, პა ტი ვი სცეს 
მუს ლი მუ რი უმ ცი რე სო-
ბის უფ ლე ბებს: “თუკი 
გვსურს, რომ ქრის ტი ა-
ნებ მა შეძ ლონ სარ გებ-
ლო ბა თა ვი სი უფ ლე ბე-
ბით ის ლა მურ ქვეყ ნებ ში, 

პა ტი ვი უნ და ვცეთ ყვე ლა აღ მ სა რებ ლო ბის მორ წ მუ ნე თა 
უფ ლე ბებს ჩვენს ქვე ყა ნა ში”. 

სან ტი ემ ასე ვე მო უ წო და მთავ რო ბას, გა ნას ხ ვა ვოს მშვი-
დო ბი ან მუს ლიმ თა უმ რავ ლე სო ბა რა დი კა ლუ რად გან წყო-
ბი ლი უმ ცი რე სო ბი სა გან.

ამ ჟა მად საფ რან გეთ ში და ახ ლო ე ბით ორი მი ლი ო ნი მუს-
ლი მი ცხოვ რობს. ქვეყ ნის ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს 
მო ნა ცე მე ბით, ნი ქაბს მხო ლოდ 2000 მუს ლი მი ქა ლი ატა-
რებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, მუს ლიმ ქალ თა ამ ტრა დი ცი უ-
ლი სა მო სის აკ რ ძალ ვა რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე გაცხა-
რე ბუ ლი კა მა თის მი ზე ზი ა. დე ბა ტე ბი 2004 წელს და იწყო, 
რო დე საც საფ რან გე თის სკო ლებ ში ნი ქა ბის ტა რე ბა სა კა-
ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე აიკ რ ძა ლა. ახა ლი კა ნო ნის მი ღე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, მუს ლიმ ქა ლებს ან უარის თქმა მო უ წევთ ამ 
სა მოს ზე, ან, კა ნო ნის და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
ჯა რი მის გა დახ და 750 ევ როს ოდე ნო ბით.

ვა ტი კა ნის მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბა თა 
მუ შა ო ბა არა ე ფექ ტუ რია

ებერ ჰარდ ფონ ჰე მინ გე ნი, ვა ტი კა ნის რა დი ოს გერ მა ნუ-
ლი გან ყო ფი ლე ბის ყო ფი ლი მთა ვა რი რე დაქ ტო რი მი იჩ ნევს, 
რომ აუცი ლე ბე ლია ცენ ტ რა ლუ რი ორ გა ნოს და არ სე ბა, რო-
მე ლიც პა სუ ხის მ გე ბე ლი იქ ნე ბა ვა ტი კა ნის მას მე დი ის სა შუ-
ა ლე ბა თა მუ შა ო ბა ზე. 

ებერ ჰარდ ფონ ჰე მინ გე ნი ვა ტი კა ნის რა დი ო ში 27 წლის 
მან ძილ ზე მუ შა ობ და. გერ მა ნუ ლი გან ყო ფი ლე ბის მთა ვა რი 
რე დაქ ტო რის თა ნამ დე ბო ბა მან გა სუ ლი წლის ოქ ტომ ბერ ში 

და ტო ვა. ფონ ჰე მინ გე ნის 
აზ რით, ვა ტი კა ნის მას მე-
დი ის სა შუ ა ლე ბა თა მუ-
შა ო ბა “არაეფექტური და 
არაპ რო ფე სი ო ნა ლუ რი ა”. 
ისი ნი დაწ ვ რი ლე ბით აშუ-
ქე ბენ მე ო რე ხა რის ხო ვან 
თე მებს და სა ზო გა დო ე ბა-
ში მცდარ შე ხე დუ ლე ბას 
ქმნი ან კა თო ლი კე ეკ ლე-
სი ა ზე. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, თით ქოს ეკ ლე სი ის მთა ვა-
რი საზ რუ ნა ვია დი ა ლო გი ლე ფევ რის ტებ თან, ლა თი ნუ რი 
მე სა და პრე ზერ ვა ტი ვე ბის აკ რ ძალ ვა. სი ნამ დ ვი ლე ში კი 
პაპს უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი აწუ ხებს: ღმრთის 
მყო ფო ბის პრობ ლე მა თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში, ეკ ლე სი ი-
სა და სა ხელ მ წი ფოს ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა, სი ცოცხ-
ლის დაც ვა და დი ა ლო გი რე ლი გი ა თა შო რის. სწო რედ ეს სა-
კითხე ბი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს უფ რო ფარ თოდ მას მე დი ის 
სა შუ ა ლე ბა თა მი ერ. 

სა სუ ლი ე რო პი რე ბი თა ნას წო რო ბის 
შე სა ხებ კა ნონ პ რო ექტს აკ რი ტი კე ბენ

უწ მი დეს მა პაპ მა ინ გ ლი სი სა და უელ სის ეპის კო პო სებს 
მო უ წო და, გა აგ რ ძე ლონ ბრძო ლა თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ 
კა ნონ პ რო ექ ტის წი ნა აღ მ დეგ. თა ვის სიტყ ვა ში ეპის კო პო-
თა დე ლე გა ცი ი სად მი მან აღ ნიშ ნა: ცნო ბი ლი ა, რომ დი დი 
ბრი ტა ნე თი ცდი ლობს, “თავისი პო ზი ცი ით, უზ რუნ ველ ყოს 
სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რის თა ნას წო რო ბა. თუმ ცა, შე-
დე გად ზო გი ერ თი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი სა, რო მე ლიც ამ 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტას უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს, შე იძ ლე ბა 
მი ვი ღოთ გა უ მარ თ ლე ბე ლი შეზღუდ ვე ბი, რომ ლე ბიც და ე-
კის რე ბა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს და წი ნა აღ მ დე გო ბა ში 
შე ვა მათ აღ მ სა რებ ლო ბას თან”. 

კა ნონ პ რო ექ ტი 2008 წელს თემ თა პა ლა ტა ში ლე ი ბო რის-
ტუ ლი ფრაქ ცი ის ლი დერ მა, ჰე რი ეტ ჰარ მან მა წა რად გი ნა. 
თუ კი პარ ლა მენ ტი ამ კა ნონს და ამ ტ კი ცებს,  ინ გ ლი სი სა და 
უელ სის სა სუ ლი ე რო პი რე ბი იძუ ლე ბულ ნი იქ ნე ბი ან, სა მუ-
შა ოდ მი ი ღონ არატ რა დი ცი უ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა-
ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და, ამ რი გად, სა კუ თა რი რწმე ნის 
წი ნა აღ მ დეგ წა ვი დე ნენ. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მათ სას-
ჯე ლი და ე კის რე ბათ დის კ რი მი ნა ცი ი სათ ვის.

ბე ნე დიქ ტე XVI-ის სიტყ ვებ მა ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბი სა 
და სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ-
თა მწვა ვე რე აქ ცია გა მო იწ ვი ა. 

ბრი ტა ნე თის ნა ცი ო ნა ლუ რი სე კუ ლა რუ ლი  სა ზო გა დო ე-
ბის (National Secular Society) წევ რებ მა გა ნაცხა დეს, რომ 
სხვა ქვეყ ნის პო ლი ტი კა ში ჩა რე ვა “არადემოკრატიულია”. 
“ბრიტანელები 20 მი ლი ონ გირ ვან ქა სტერ ლინგს და ხარ ჯა-
ვენ, რა თა შედ გეს პა პის ვი ზი ტი – ვი ზი ტი, რომ ლის დრო-
საც იგი გა აკ რი ტი კებს თა ნას წო რო ბას და გა ნა დი დებს დის-
კ რი მი ნა ცი ას”, – გა ნაცხა და სა ზო გა დო ე ბის პრე ზი დენ ტ მა 
ტე რი სან დერ სონ მა. 

“რელიგიურმა ლი დე რებ მა უნ და აღ მოფხ ვ რან უთა ნას წო-
რო ბა და არა მა რად ჰ ყონ იგი. დი დი ბრი ტა ნე თის გეგ მე ბის 
კრი ტი კის მა გივ რად, რო მის პაპ მა იმა ზე უნ და იზ რუ ნოს, 
რომ ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბამ სა თა ნა დოდ იმუ შა ოს 
ვა ტი კან ში”, – გა ნაცხა და დი დი ბრი ტა ნე თის წარ მო მად გე-
ნელ მა ევ რო პარ ლა მენ ტ ში სტი ვენ ჰი უზ მა. 

თა ნას წო რო ბის სა კითხ თა სამ თავ რო ბო სა ა გენ ტოს წარ-
მო მად გე ნე ლი უფ რო ფრთხი ლი იყო თა ვის გა მო ნათ ქ ვა-
მებ ში, თუმ ცა იმა ზეც მი უ თი თა, რომ დი დი ბრი ტა ნე თი გა-
ნაგ რ ძობს თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის შექ მ ნის 



4 საბა

კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

პო ლი ტი კას: “ჩვენ არას დ როს გვით ქ ვამს, რომ ან ტი დის-
კ რი მი ნა ცი უ ლი ნორ მე ბის დაც ვა სა ვალ დე ბუ ლო ა, რო ცა 
სა უ ბა რია რე ლი გი ურ წო დე ბებ ზე, რო გო რი ცაა ვი კა რი უ სი, 
მღვდე ლი, იმა მი ან რა ბი ნი. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
თა ვად წყვე ტენ, რო გორ მო იქ ც ნენ ამ შემ თხ ვე ვა ში. თუმ ცა, 
ყვე ლა არა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, 
და ე მორ ჩი ლოს ამ კა ნონს”. 

“პაპის სიტყ ვე ბი გა მოხ მა უ რე ბას ჰპო ვებს მათ ში, ვინც 
წი ნა აღ მ დე გო ბებს ხე დავს ამ კა ნონ პ რო ექ ტ ში, – აღ ნიშ ნა 
ვეს ტ მინ ს ტე რის მთა ვა რე პის კო პოს მა ვინ სენტ ნი კოლ ს-
მა, – რე ლი გი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი და საქ მი ა ნო ბა პრი ვა-
ტუ ლი სფე რო ა. პაპს სურ და, რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბა თა 
თა ვი სუფ ლე ბის უსა მარ თ ლო შეზღუდ ვის თ ვის მი ექ ცია ყუ-
რადღე ბა. იგი არ ერე ვა პო ლი ტი კა ში, მაგ რამ სურს, რომ 
მი სი აზ რი, რო მე ლიც ქრის ტი ა ნულ მემ კ ვიდ რე ო ბას ეფუძ-
ნე ბა, სხვებ მაც მო ის მი ნონ”.

იორ კის მთა ვა რე პის კო პო სის ჯონ სენ ტა მუს აზ რით, 
ტო ლე რან ტო ბის სა ხე ლით ქვეყ ნის მთავ რო ბა ცდი-
ლობს, გან დევ ნოს რე ლი გია სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე-
ბი დან და მორ წ მუ ნე ე ბი გე ტო ში გა მო ამ წყ ვ დი ოს. იგი 
აღ ნიშ ნავს, რომ თუ კი ლორ დ თა პა ლა ტა ამ კა ნონ პ რო-
ექტს მი ი ღებს, ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ე ბი დი დი პრობ-
ლე მე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბი ან. 

კი დევ ერ თხელ წარ თ მე უ ლი ტაძ რე ბის 
პრობ ლე მის შე სა ხებ

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სტრას ბურ გის სა სა მარ-
თ ლოს დად გე ნი ლე ბით, 
რუ მი ნე თის მთავ რო ბა 
ვალ დე ბუ ლი ა, გა და უ ხა-
დოს რუ მი ნე თის ბერ ძ ნუ-
ლი წე სის კა თო ლი კე ებს 
კომ პენ სა ცია კო მუ ნის ტუ-
რი რე ჟი მის ბა ტო ნო ბის 
წლებ ში წარ თ მე უ ლი ქო-
ნე ბის ასა ნაზღა უ რებ ლად. 

ბი ზან ტი უ რი წე სის კა-
თო ლი კე ებს ღმრთის მ სა-

ხუ რე ბა 1948 წელს აეკ რ ძა ლათ. კონ ფის კა ცი ის შემ დ გომ, 
ქო ნე ბა მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას გა და ე ცა. აკ რ ძალ ვა 
1990 წლამ დე მოქ მე დებ და. 

სა სა მარ თ ლო ში სამ ბა ტის სამ რევ ლოს სარ ჩე ლი გა ნი ხი-
ლე ბო და. რუ მი ნე თის კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, წარ თ მე-
უ ლი ქო ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იყოს ორი ვე აღ მ სა რებ-
ლო ბის მი ერ, ფლო ბი სა და სა კუთ რე ბის სა კითხე ბი კი უნ და 
გა დაწყ დეს კა თო ლი კურ - მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ერ თობ ლი-
ვი კო მი ტე ტე ბის მი ერ. თუმ ცა მო სარ ჩ ლე თა გან ცხა დე ბა ში 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ მარ თ ლ მა დი დებ ლებ მა ისი ნი არც ტა ძარ ში 
შე უშ ვეს, და არც მო ლა პა რა კე ბა თა გა მარ თ ვა ისურ ვეს. 

სა სა მარ თ ლოს ვერ დიქ ტის თა ნახ მად, სამ ბა ტის სამ რევ-
ლო დის კ რი მი ნა ცი ას გა ნიც დის ხა ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, 
რად გან სა შუ ა ლე ბა არ მი ე ცა, რუ მი ნე თის სა სამ რ თ ლო ში 
და ემ ტ კი ცე ბი ნა თა ვი სი უფ ლე ბა ტა ძარ ზე. ევ რო პის სა სამ-
რ თ ლომ ეს ფაქ ტი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის დარ ღ-
ვე ვად მი იჩ ნია და რუ მი ნე თის მთავ რო ბას მო სარ ჩ ლის თ ვის 
23 000 ევ როს გა დახ და და ა კის რა.

ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, დღეს რუ მი ნეთ ში 645 000 
ბერ ძ ნუ ლი წე სის კა თო ლი კე ა. რუ მი ნე თის მო სახ ლე ო ბის 
87% რუ მი ნე თის მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის წევ რი ა. მის 
გან კარ გუ ლე ბა ში ამ ჟა მად ბერ ძ ნუ ლი წე სის კა თო ლი კე თა 
2000 ტა ძა რი ა. 1998 წელს შე იქ მ ნა ერ თობ ლი ვი მარ თ ლ მა-

დი დებ ლურ - კა თო ლი კუ რი სა გან გე ბო კო მი სი ა, რო მელ საც 
სა კუთ რე ბა ზე და ვის სა კითხე ბი უნ და გა და ეწყ ვი ტა. თუმ ცა 
ამ დრომ დე უნი ა ტებს მხო ლოდ 160 ტა ძა რი და უბ რუნ დათ. 

რუ სუ ლი კულ ტუ რის დღე ე ბი ვა ტი კან ში
სა ა გენ ტო “ინტერფაქს რე ლი გი ა” იტყო ბი ნე ბა, რომ უახ-

ლო ეს მო მა ვალ ში ვა ტი კან ში რუ სუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ-
ლო ბი სად მი მიძღ ვ ნილ ღო ნის ძი ე ბა თა სე რია გა ი მარ თე ბა. 
“ახლა მზად დე ბა მოს კო ვის სა პატ რი არ ქო სა და კა თო ლი კე 
ეკ ლე სი ის რამ დე ნი მე ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტი კულ ტუ რის 
სფე რო ში. ასე მა გა ლი თად, 2010 წლის გა ზაფხულ ზე ვა-
ტი კან ში “რუსული სა სუ ლი ე რო კულ ტუ რის დღე ე ბი” გა-
ი მარ თე ბა, – აღ ნიშ ნა მოს კო ვი სა და სრუ ლი ად რუ სე თის 
პატ რი არ ქ მა კი რი ლემ ჟურ ნალ “ექსპერტში” გა მოქ ვეყ ნე-
ბულ სტა ტი ა ში. რუ სე თის ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღ ვ რის აზ რით, 
ქრის ტი ა ნებ მა უნ და იპო ვონ “ახალი ენა და ახა ლი გზე ბი 
ქრის ტი ა ნულ ღი რე ბუ ლე ბა თა შე სა ხებ ქა და გე ბის თ ვის, მუ-
დამ ცვა ლე ბა დი სამ ყა როს თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში, რა თა 
ეს ქა და გე ბა იყოს მოს მე ნი ლი და სა თა ნა დოდ აღ ქ მუ ლი. 
კულ ტუ რა ის სფე რო ა, სა დაც ეკ ლე სი ი სა და სა ზო გა დო ე-
ბის დი ა ლო გი შე იძ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რი იყოს. 
და აქ მე ვხე დავ შე საძ ლებ ლო ბას ქრის ტი ან თა ნა ყო ფი ე რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბი სა ტრა დი ცი ულ ღი რე ბუ ლე ბა თა შე ნარ-
ჩუ ნე ბი სათ ვის”. პატ რი არ ქ მა ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ, პირ ველ 
რიგ ში, მხედ ვე ლო ბა ში აქვს რო მის კა თო ლი კე და მარ თ ლ-
მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბა, რად გან მათ 
“ერთნაირი შე ხე დუ ლე ბა აქვთ სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ-
რი ეთი კის, ბი ო ე თი კის, ოჯა ხის, პი როვ ნუ ლი ზნე ო ბი სა და 
სხვა აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მებ ზე”. 

მსოფ ლი ოს ათი სა უ კე თე სო ალ ბო მი 
წმი და საყ დ რის ვერ სია

კა თო ლი კე ეკ ლე სია აგ რ ძე ლებს პოპ - კულ ტუ რის ათ ვი-
სე ბას. ვა ტი კა ნის მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბებ ში ხში რად შეხ ვ-
დე ბით რე ცენ ზი ებს – და დე ბითს თუ უარ ყო ფითს – პო პუ-
ლა რულ ფილ მებ ზე, წიგ ნებ ზე, მუ სი კა ლურ ალ ბო მებ ზე. 
ახ ლა კი გა ზეთ მა “L’ osservatore Romano” გა მო აქ ვეყ ნა 
ათი სა უ კე თე სო მუ სი კა ლუ რი 
ალ ბო მის სი ა, რო მელ საც თა ვად-
ვე “ნახევრად სე რი ო ზულს” უწო-
დებს, მაგ რამ იმედს გა მოთ ქ ვამს, 
რომ იგი უჩ ვე ნებს მკითხ ველს 
“გზას კარ გი მუ სი კი სა კენ”. 

სია ქრო ნო ლო გი უ რი პრინ ცი-
პი თაა შედ გე ნი ლი და, რა თქმა 
უნ და, საკ მა ოდ კონ სერ ვა ტი უ-
ლი ა:

1. The Beatles — “Revolver”;
2. David Crosby — “If I Could Only Remember My Name”;
3. Pink Floyd — “The Dark Side of the Moon”;
4. Fleetwood Mac — “Rumours”;
5. Donald Fagen (Steely Dan) — “The Nightfly”;
6. Michael Jackson — “Thriller”;
7. Paul Simon — “Graceland”;
8. U2 — “Achtung Baby”;
9. Oasis — “(What’s the story) Morning Glory”;
10. Carlos Santana — “Supernatural”.

მოამზადა 
რუსუდან ავალიშვილმა
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

ამი ერ კავ კა სი ის  ლა თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე თა 
სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტ რა ტო რი, 

ეპის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო
ძმა ნო და და ნო, 
უფა ლი გვე კითხე ბა: სურს თქვენს 

შო რის ვინ მეს ღმრთის სი ახ ლო ვე ში 
ცხოვ რე ბა? გა ნა შე იძ ლე ბა, “მე” ამ 
ძლი ერ და მაც დუ ნე ბელ მოწ ვე ვას 
არ ვუ პა სუ ხო? ჩვენ კარ გად ვი ცით,  
ბედ ნი ე რე ბი სა და სი ცოცხ ლის მწვე-
ლი სურ ვი ლი ადა მი ა ნურ დნმ-შია 
(დეენემშია) ჩა დე ბუ ლი. თუ კი ბედ-
ნი ე რი ცხოვ რე ბის კენ ვის წ რაფ ვით, 
უნ და ვი ცო დეთ, რომ ის ღვთის მი ერ 
არის ამოტ ვიფ რუ ლი ჩვენს არ სე ბა-
ში, გულ ში, ჯერ კი დევ ჩა სახ ვის წა-
მი დან ვე. 

დღეს მინ და, გან-
ვაცხა დო: ნე ტარ ხართ 
თქვენ, და ნო, და ნე ტარ 
ხართ თქვენ, ძმა ნო, 
რომ ლებ მაც უფალს 
უძღ ვე ნით თა ვი (დღეს 
ხომ იმი ტომ ვზე ი მობთ, 
რომ მათ თან ხ მო ბა გა-
ნაცხა დეს თა ვი ან თი 
ცხოვ რე ბის ღვთის თ-
ვის მიძღ ვ ნა ზე!), რა მე-
თუ თქვენ უკ ვე თქვით: 
“მე მსურს ეს”. ნე ტარ 
ხართ თქვენ, რომ ლებ მაც არ ჩა კა ლით თქვენ ში სავ-
სე და ბედ ნი ე რი სი ცოცხ ლის – სრუ ლი ბედ ნი ე რე ბის 
– სურ ვი ლი და მის შე სას რუ ლებ ლად, უზე ნა ე სი სიყ ვა-
რუ ლის გუ ლის თ ვის, შე უ დე ქით ერ თა დერთ ურ ყევ და  
უმოკ ლეს გზას: სიყ ვა რუ ლის გზას, რთულ და   ნა რეკ-
ლი ან ბი ლიკს, სრუ ლი თავ შე წირ ვი სა და დიდ სუ ლოვ ნე-
ბის ბი ლიკს. სწო რედ ეს არის თქვე ნი  ღვთივ შე წი რუ ლი 

ცხოვ რე ბის არ სი. 
სუ ო რა ტე რე ზა და სუ ო რა და ვი და, სუ ლი ე რი ცხოვ რე-

ბის ამ 25 წლის მან ძილ ზე გა ნა კონ კ რე ტუ ლად არ გი პო-
ვი ათ და არ გან გიც დი ათ სიყ ვა რუ ლი? რა საკ ვირ ვე ლი ა, 

– სიყ ვა რუ ლი ჯვა რი-
ცა ა. თქვენ ჩვენ გან 
ითხოვთ, რომ ღმერთს 
ვუთხ რათ მად ლო ბა 
თქვენ ზე მო ნი ჭე ბუ ლი 
წყა ლო ბის გა მო და ამ 
თხოვ ნას სი ხა რუ ლით 
გის რუ ლებთ. 

თქვენ კი, – რომ-
ლებ მაც თქვე ნი აღ-
თ ქ მე ბი გა ნა ახ ლეთ, 
– ხომ არ გა გი ჭირ დათ 
კი დევ ერ თხელ გეთ ქ-
ვათ: უფა ლო, მინ და, 
რომ მთლი ა ნად შენ 
გე კუთ ვ ნო დე? გა ნა არ 
იგ რ ძე ნით სი ხა რუ ლი 

თქვენს გულ ში  ამ სიტყ ვე ბის წარ მოთ ქ მი სას? 
დი ახ, დღეს ყვე ლა  მორ წ მუ ნე მიხ ვ დე ბა, რომ თქვე ნი 

არ ჩე ვა ნი შემ დეგს გვას წავ ლის: ღმერ თი ყვე ლამ პირ-
ველ ად გილ ზე უნ და და ვა-
ყე ნოთ. თქვენ, ყვე ლა ნი, 
მტკი ცე ნი შა ნი ხართ ჩვენ-
თ ვის! ეს არის ეკ ლე სი ა ში 
ღვთივ შე წი რულ თა ცხოვ-
რე ბის უპირ ვე ლე სი და ნიშ-
ნუ ლე ბა და ან გა რიშს უნ-
და ვუ წევ დეთ ამას. 

მო დით, და ვუბ რუნ დეთ 
დღე ვან დელ ზე იმს – მირ-
ქ მას. ეს ძველ თაძ ვე ლი 
დღე სას წა უ ლი ა, რო მე-
ლიც, ეს პა ნე ლი მომ ლოც-
ვე ლის, ეგე რი ას სარ წ მუ ნო 

ნე ტარ ხართ თქვენ, და ნო, და ნე ტარ ხართ თქვენ, ძმა ნო,  
რომ ლებ მაც უფალს უძღ ვე ნით თა ვი

2010 წლის 2 თე ბერ ვალს,  წმ. მა რი ა მის ზე ცად აღ ყ ვა ნე ბის თბი ლი სის კა-
თედ რა ლურ ტა ძარ ში სა ზე ი მოდ აღი ნიშ ნა ყრმა იესოს ტაძ რად მიყ ვა ნე ბის 
- მირ ქ მის დღე სას წა უ ლი. 2 თე ბერ ვალს ასე ვე, აღი ნიშ ნე ბა ღვთივ შე წი რულ-
თა – ბერ - მო ნა ზონ თა დღეც.

2 თებერვალს მსახურების 25 წელი მიულოცეს მონაზვნებს – ტერეზასა 
და დავიდას.

კა თედ რა ლურ ტა ძარ ში მირ ქ მის დღე სას წა უ ლი იმი თა ცა იყო  გა მორ ჩე-
უ ლი, რომ  ამ დღეს სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლო ე ბი დან აკო-
ლი ტად აკურ თხეს ცხრა სა ე რო პი რი, რომ ლე ბიც  ორი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ემ ზა დე ბოდ ნენ მა მა პი ერ დი უ მუ ლე ნი სა და მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით.  

წმი და წირ ვას ეპის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო უძღ ვე ბო და. მას ეხ მა რე ბოდ-
ნენ  ამი ერ კავ კა სი ა ში  წმი და საყ დ რის დეს პა ნი, მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ დიო გუ ჯე რო ტი და სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ-
ვა წე კა თო ლი კე მღვდლე ბი. წირ ვას ეს წ რე ბოდ ნენ  სხვა დას ხ ვა სა ბერ მო ნაზ ვ ნო  ორ დე ნე ბის წარ მ ო მად გენ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში ეწე ვი ან თა ვი ანთ მსა ხუ რე ბას.

გთა ვა ზობთ ეპის კო პო სის ქა და გე ბას.
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

მოწ მო ბით, ჯერ კი დევ მე ოთხე სა უ კუ ნე ში აღი ნიშ ნე ბო-
და იერუ სა ლიმ ში. დღემ დე ამ დღე სას წა ულს აღ ნიშ ნავს  
არა მხო ლოდ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ა, არა მედ ან გ ლი კა ნუ-
რი და მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ე ბიც. ახ ლა ხანს წა-
კითხუ ლი სა ხა რე ბის პირ ვე ლი ვე გვერ დე ბი დან ვი გებთ 
ამ ლი ტურ გი უ ლი დღე სას წა უ ლის არსს: “ხოლო რო ცა 
გას რულ და მა თი გან წ მენ დის დღე ე ბი მო სეს რჯუ ლის მი-
ხედ ვით, აიყ ვა ნეს იგი იერუ სა ლიმს უფ ლის წი ნა შე წარ-
სად გე ნად” (ლუკ. 2,22). 

იმი სათ ვის რომ ღრმად შე ვიც ნოთ დღე ვან დე ლი დღის 
საღ მ რ თო ხა სი ა თი, თა ვად ევ ქა რის ტი უ ლი ლი ტურ გი-
ის სტრუქ ტუ რას უნ და გავ ყ ვეთ. დღეს ჩვენ ეკ ლე სი ა ში 
ცხრა აკო ლი ტი უნ და ვა კურ თხოთ. ეს ჩვენ თან პირ ვე-
ლი შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც და ქორ წი ნე ბუ ლი მა მა კა ცე ბი 
აკო ლი ტე ბი გახ დ ნენ. დღე ვან დელ ზე იმ ში ის ხა სი ა თია 
ჩა დე ბუ ლი, რაც ღვთივ შე წი რულ თა ცხოვ რე ბას აკო ლი-
ტატ თან აკავ ში რებს, და ეს არის სწო რედ “შესაწირავი”. 
ძღვე ნის წარ დ გე ნის წუ თებ ში, თქვენ, აკო ლი ტებ მა, 
თქვენ - თ ქ ვენს საკ რე ბუ ლო ებ ში უნ და მო ამ ზა დოთ სა-
კურ თხე ვე ლი და შე სა წი რა ვი ძღვე ნი. 

მაგ რამ, გთხოვთ, გა მო ი ჩი ნოთ სიფ რ თხი ლე: რო-
დე საც წირ ვა ზე დგე ბა ძღვენ თა წარ დ გე ნის ჟა მი, ანუ 
“შესაწირავი”, პირ ვე ლი, რა საც ჩვენ ვა კე თებთ, არის 
არა  “შეწირვა”, არა მედ ძღვენ თა “წარდგენა”.  ცე ლებ-
რან ტის მსგავ სად, ჩვენ არ წარ მოვ თ ქ ვამთ პუ რი სა და 
ღვი ნის შე სა ხებ სიტყ ვებს: “შემოგწირავთ შენ”,  არა მედ 
“წარმოგიდგენთ შენ”. მა ნამ დე კი უნ და გა ი აზ როთ, რომ 
თქვენს მი ერ წარ დ გე ნი ლი ძღვე ნი არ არის თქვე ნი სა-
კუთ რე ბა, ის ღვთის წყა ლო ბით გვე ბო ძა: “ წყა ლო ბი თა 
შე ნი თა მი ვი ღეთ პუ რი ესე, … ღ ვი ნო ესე”. ეს მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ას პექ ტი ა. ნუ გვე გო ნე ბა, რომ ჩვენ პირ ვე ლე ბი 
ვართ სიყ ვა რულ ში. იოანე ამ ბობს:  “ჩვენ კი არ შე ვიყ ვა-
რეთ ღმერ თი, არა მედ მან შეგ ვიყ ვა რა”, ”პირველად  მან 
შეგ ვიყ ვა რა” (1იოან. 4,10. 19). ჩვენ ვე რა ფერს შევ წი-
რავ დით მას, მის გან ვე რომ არ მიგ ვე ღო მად ლი. უფალ მა 
გვი ბო ძა ეს პუ რი და ეს ღვი ნო; მან ვე გვი ბო ძა ხე ლე ბი, 
რა თა წარ ვუდ გი ნოთ მას ძღვე ნი; გვი ბო ძა გუ ლი, რა თა 
კვლავ მას მი ვუძღ ვ ნათ ის. 

აჰა, ჩე მო ძვირ ფა სო ღვთივ შე წი რულ ნო და აკო ლიტ-
ნო, პირ ვე ლი ნა ბი ჯი რწმე ნის მომ ლოც ვე ლო ბა ში: მად-
ლი ე რე ბა,  სიყ ვა რუ ლის გან ც და. გან ც და იმი სა, რომ 
რჩე ულ ნი, კურ თხე ულ ნი და მო წო დე ბულ ნი ხართ. მად-
ლი ე რე ბით სავ სე გუ ლით და მო წი წე ბით აღი ა რეთ, რომ 
სიყ ვა რუ ლი იმა ზე ად რე მი ი ღეთ, ვიდ რე თქვენ ამაგს 

გას წევ დით, და არა ნა ი რი საკ რე დი ტო ბა რა თი არ დაგ-
ჭირ ვე ბი ათ. ამი ტო მაც ვე უბ ნე ბით მას: “კურთხეულ ხარ 
შენ, უფა ლო, ღმერ თო სამ ყა რო სა: შე ნი  წყა ლო ბით მი ვი-
ღეთ ეს პუ რი, ეს ღვი ნო, ნა ყო ფი მი წი სა და კა ცის გარ-
ჯი სა”. ამ მიზ ნით ვი ლო ცეთ წმ. წირ ვი სას, რა თა “ჩვენც 
წარ ვ დ გეთ უფ ლის წი ნა შე”. 

ისევ და ვუბ რუნ დე ბი ევ ქა რის ტი უ ლი ლი ტურ გი ის 
სტრუქ ტუ რას და  აღ ვ ნიშ ნავ, რომ მხო ლოდ შე სა წი რა-
ვის შემ დეგ მივ დი ვართ პუ რი სა და ღვი ნის სა კურ თხებ-
ლად, რო მე ლიც არ არის და არც შე იძ ლე ბა იყოს ჩვე ნი 
ნა მოქ მე და რი, იგი უსა თუ ოდ და ჭეშ მა რი ტად ღვთი უ რი 
საქ მე ა. ჩვენ ის ღა შეგ ვიძ ლი ა, რომ წარ ვუდ გი ნოთ მას 
პუ რი და ღვი ნო, ქრის ტეს ხორ ცად და სის ხ ლად ქცე უ ლი, 
მაგ რამ ჩვენ თა ვად ვერ ვა კურ თხებთ, ვერ გან ვ წ მენდთ 
რა ი მეს ან ვინ მეს, და ვერც ჩვენს სა კუ თარ თავს. 

იგი ვე ხდე ბა საღ ვ თო ცხე ბუ ლე ბა ში: არც ერთ ჩვენ-
განს არ ძა ლუძს სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა თა ვად გა ხა დოს 
ღვთი სათ ვის ცხე ბუ ლი, ძი რე უ ლად გარ და სა ხოს, რა თა 
ღვთის სამ კ ვიდ რო გახ დეს. ყვე ლა ზე დი დი, რაც ჩვენ 
შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ, ეს არის: წარ ვუდ გი ნოთ უფალს 
ჩვე ნი ფიქ რი, ჩვე ნი ზრახ ვა, ჩვე ნი გუ ლის ნა დე ბი, ჩვე ნი 
ძა ლის ხ მე ვა – მოკ ლედ, მთე ლი ჩვე ნი სი ცოცხ ლე, რა თა 
ყო ველ დღი უ რად გახ დეს უფ რო მე ტად “ცხებული”, ანუ 
“კურთხეული”. 

ის სიტყ ვე ბი, რაც ევ ქა რის ტი უ ლი ლოც ვის დროს გა-
ის მის, ყო ველ ღვთივ შე წი რულ ზე ით ქ მის: “აიღო პუ რი, 
გან ს ტე ხა და მის ცა”. თქვენც ისე ვე ხართ უფ ლის მი ერ 
აყ ვა ნი ლი და შეპყ რო ბი ლი, და ისე ვე ნა კურ თხი, რო გორც 
იყო წმი და პავ ლე. თქვენც და ნა წევ რე ბუ ლი ხართ და ყო-
ველ დღი უ რად ნა წევ რ დე ბით, რა თა წყა ლო ბად ებო ძოთ 
იმ ადა მი ა ნებს, ვი საც ემ სა ხუ რე ბით. შე წი რუ ლი ცხოვ რე-
ბა ღვთის სიყ ვა რუ ლის საქ მე უფ რო ა, ვიდ რე ჩვე ნი დიდ-
სუ ლოვ ნე ბი სა. 

“ეკუთვნოდე უფალს, ნიშ ნავს, და იღ ვენ თო მი სი ჩა-
უქ რო ბე ლი სიყ ვა რუ ლით, გარ და ი სა ხო მი სი მშვე ნი ე რე-
ბით: ჩვე ნი სიმ ცი რე მას მი ვუძღ ვე ნით, ვი თარ ცა ტკბი ლი 
სურ ნე ლი;… ეკუთ ვ ნო დე ქრის ტეს, ნიშ ნავს, ყო ველ თ ვის 
გენ თოს გულ ში სიყ ვა რუ ლის ნა პერ წ კა ლი”. ეკუთ ვ ნო დე 

უფალს, ნიშ ნავს, ემ ს გავ სო “საკმევლის მარ ც ვ ლებს, რომ-
ლე ბიც სა კურ თხევ ლის წი ნა შე იწ ვი ან”. 

და რო გორც წირ ვა ზე ხდე ბა, ეს შე წირ ვა- გარ და სახ ვა 
გა მიზ ნუ ლია გა სა ზი ა რებ ლად: “რათა ჩვენ თ ვის იქ ცეს 
სა უ კუ ნო ცხოვ რე ბის საკ ვე ბად,… ხსნის სას მი სად”. შე-
სა წი რავს იმი ტომ კი არ წარ ვუდ გენთ ღმერთს, რომ მას 
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იგი სჭირ დე ბა, არც იმი ტომ, რომ გა ა ნად გუ როს. რო-
გორც პა პი ბე ნე დიქ ტე შეგ ვახ სე ნებს: “ღმერთი არა ფერს 
აკ ლებს და ყვე ლა ფერს აძ ლევს”. პი რი ქით, ძღვენს იმი-
ტომ წარ ვუდ გენთ, რომ მის მა სიყ ვა რულ მა გარ და სა ხოს 
ის, და ასე და ვამ ყა როთ მას თან კავ ში რი. ეს არის ღვთივ-
შე წი რუ ლი ცხოვ რე ბის გზა: მი ი ღო და გას ცე; ესაა აკო-
ლი ტა ტის არ სიც.… თქვენც იღებთ ევ ქა რის ტი ას, რა თა 
გას ცეთ და გა ა ნა წი ლოთ. ეს კი ყვე ლა ქრის ტი ა ნის ცხოვ-
რე ბის არ სი ა: ჩვენ გვე ბო ძა სი ცოცხ ლე და უნ და გავ ცეთ 
იგი, თუ კი გვინ და, წყა ლო ბად იქ ცეს ; … თუ კი ჩვენ თ ვის 
შე ვი ნა ხავ თ , …ი გი უნა ყო ფოდ მოკ ვ დე ბა, … სა მარ ხი იქ ნე-
ბა, სა დაც გა იხ რ წ ნე ბა. 

ვიდ რე და ვას რუ ლებ დე, ნე ბა მი ბო ძეთ, გა მოვ ხა ტო 
ეპის კო პო სის და მთე ლი 
ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი ის 
მად ლი ე რე ბა თქვენ და მი, 
ჩე მო საყ ვა რე ლო ღვთივ-
შე წი რუ ლო ძმა ნო და და ნო, 
იმის თ ვის რომ არ სე ბობთ 
და ხართ ჩვენს გვერ დით; 
ცხა დი ა, მად ლო ბას იმ სა-
ხუ რებთ, რად გა ნაც თქვენ 
ძა ლი ან ბევრ და კე თილ 
საქ მე ებს აკე თებთ. მაგ რამ 
თქვენს “საქმეებზე” წინ 
თქვე ნი “არსებობაა”, არ სე-
ბო ბა- ნი შა ნი ღვთის სა მე-

ფოს უზე ნა ე სო ბი სა, ნი შა ნი ყო ვე ლი ვე ზე აღ მა ტე ბუ ლი სა 
და იმ ქ ვეყ ნი უ რო ბა ზე მი სი ბა ტო ნო ბი სა, ნი შა ნი ყვე ლა ზე 
უსუ სუ რი შვი ლის მი მართ მი სი “სისუსტისა”. ღვთივ შე-
წი რულ ცხოვ რე ბა ში არ სე ბო ბა წინ უს წ რებს კე თე ბას, 
რაც გა ჭირ ვე ბულ თა მი მართ კონ კ რე ტუ ლი საქ მე ე ბით 

სრულ დე ბა. თუ კი ოდეს მე გვექ ნე ბა ჩა კე ტი ლი მო ნას-
ტე რი, უკეთ გა ვი გებთ, რამ დე ნად ჭეშ მა რი ტი ა, რომ 
“არსებობა” “კეთებაზე” წინ დგას.

მად ლო ბას გიძღ ვ ნით თქვენც, საყ ვა რე ლო აკო ლიტ-
ნო, და უბ რუნ დით თქვენს სამ რევ ლო ებს, იყა ვით ნი შა ნი 
ზი ა რე ბი სა და გან ვ ლეთ თქვე ნი ცხოვ რე ბა უფ ლი სად მი 
მიძღ ვ ნილ მსა ხუ რე ბა ში.

მინდა, სა უ ბა რი  და ვას რუ ლო ღმრთი სად მი ძღვე-
ნის შე წირ ვის  ლოც ვით, რო მე ლიც შთა გო ნე ბუ ლია 
იესოს ტაძ რად მიყ ვა ნის მსგავ სი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 
სუ ლით და ზუს ტად შე ე სატყ ვი სე ბა თქვენს ხე ლა ხალ 
წარ დ გე ნას მა მა ღმერ თის წი ნა შე: “მიიღე უფა ლო, 
ჩვე ნი ძღვე ნი ამ სა ი დუმ ლო შეხ ვედ რა ზე, ჩვენს სი-
ღა რი ბე სა და ჩვენს სი დი ა დე ში. ჩვენ შე მოგ წი რავთ  
მას, რაც შენ თა ვად გვი ბო ძე, შენ კი სა ნაც ვ ლოდ სა-
კუ თარ თავს გვიძღ ვ ნი. ქრის ტეს მი ერ უფ ლი სა ჩვე-
ნი სა, შე წი რულ ქალ წულ თან, მა რი ამ თან, შენ სა და 
ჩვენს დე დას თან ერ თად. ამენ”.

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

რო გორც ვი ცით, ლურ დის ღვთის მ შობ ლის დღე სას წა-
უ ლი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სნე ულ თა დღე 11 თე-
ბერ ვალს აღი ნიშ ნე ბა.

ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლი ა, რა მოხ და 150 წლის წინ საფ-
რან გე თის ერთ პა ტა რა სო ფელ ში და სა ი დან იღებს სა-
თა ვეს  ეს დღე სას წა უ ლი, ამი ტომ აქ აღარ გა ვი მე ო რებ.

ეპის კო პო სის ნე ბარ თ ვით, წმ. პეტ რე სა და წმ. პავ ლე 
მო ცი ქულ თა ეკ ლე სი ა ში სნე ულ თა დღე, ხუთ შა ბა თის 
ნაც ვ ლად (11 თე ბერ ვა ლი ხუთ შა ბა თი დღე იყო), კვი რას 
აღი ნიშ ნა, რა თა უფ რო მეტ ავად მ ყოფს ჰქო ნო და შე საძ-
ლებ ლო ბა ზე თის ცხე ბის სა ი დუმ ლო ში მო ნა წი ლე ო ბი სა.

წირ ვა მა მა ზიგ მუნდ ნეჯ ვეჯ მა აღავ ლი ნა. რო გორც 
ყო ველ თ ვის, შთამ ბეჭ და ვი იყო მა მა ივან მარ ტი ნის ქა და-
გე ბა: “ძალიან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დღე ვან დე ლი დღე, იგი 
ერ თხელ კი დევ მოგ ვა გო ნებს ჩვენს მო ვა ლე ო ბას, რომ 
ყვე ლა ქრის ტი ა ნის ვა ლი ა, იზ რუ ნოს ავად მ ყო ფებ ზე, 
რომ  “ავადმყოფი ქრის ტეს თვა ლის ჩი ნი ა”, და ჩვენც ყვე-
ლა ფე რი უნ და გა ვა კე თოთ, რა თა  შე ვუმ სუ ბუ ქოთ მათ 
მდგო მა რე ო ბა. სნე ულ ნი ყო ველ თ ვის უნ და გრძნობ დ ნენ, 
რომ ღმერთს ახ სოვს და უყ ვარს ისი ნი.

დღე ვან დე ლი სა ხა რე ბაც გან სა კუთ რე ბუ ლი ა: 
“მოვიდნენ, რომ მის თ ვის მო ეს მი ნათ და თა ვი ან თი სნე-

უ ლე ბე ბის გან გან კურ ნე ბე ბუ ლიყ ვ ნენ – უწ მი დუ რი სუ-
ლით გა ტან ჯულ ნიც – და იკურ ნე ბოდ ნენ. მთე ლი ხალ ხი 
ცდი ლობ და, შე ხე ბო და მას,  ვი ნა ი დან მის გან გა მო დი ო-
და ძა ლა და ყვე ლას კურ ნავ და” (ლუკ. 6, 18-19). ეს არის 
სრულ ყო ფი ლე ბის გზა. ამ გზის მეშ ვე ო ბით ღმერ თი და 
კა ცი ერ თ მა ნეთ თან ამ ყა რე ბენ კავ შირს. 

ფიქ რო ბენ, რომ ავად მ ყო ფებს ზე თის ცხე ბა ეძ ლე-
ვათ სიკ ვ დი ლის წინ. ეს არას წო რი ა. ავად მ ყოფს ეში ნი ა,  
მღვდე ლი იმი ტომ მო ვი და, რომ   ვკვდე ბი ო. მღვდე ლი კი 
იმი ტომ მი დის ავად მ ყოფ თან, რომ და ეხ მა როს მას გა მო-
ჯან სა ღე ბა ში. ბო ლოს მ. ნი ნომ მორ წ მუ ნე ებს გა ნუ მარ-
ტა, რომ  ზე თის ცხე ბის სა ი დუმ ლო შე უძ ლი ათ მი ი ღონ 
მხო ლოდ მძი მე ავად მ ყო ფებ მა და მო ხუ ცებ მა”.

მარ თა ლი ა,  უამინ დო ბის გა მო ბევ რ მა მო ხუც მა და 
ავად მ ყოფ მა  ვერ შეძ ლო მოს ვ ლა, მაგ რამ ვინც  ზე თის-
ცხე ბის სა ი დუმ ლო მი ი ღო, უეჭ ვე ლი ა,  გა მო ჯან მ რ თე ლე-
ბის დი დი იმე დი ჩა ე სა ხა გულ ში; ისი ნი დარ წ მუ ნე ბულ ნი 
არი ან, რომ ქალ წუ ლი მა რი ა მი შე ის მენს მათ ლოც ვა- 
ვედ რე ბას და  და უბ რუ ნებს  სუ ლი სა და სხე უ ლის სი ჯან-
სა ღეს.

ნა დია ჩი ტა ძე

სნე ულ თა დღე წმ. პეტ რე სა და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა 
თბი ლი სის კა თო ლი კურ ეკ ლე სი ა ში
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კა ტე ხიზ მო გვას წავ ლის, რომ მღვდლო ბა სა ეკ ლე სიო 
სა ი დუმ ლო ე ბა ა, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ქრის ტეს მი ერ 
მო წა ფე თათ ვის მინ დო ბი ლი მი სია გრძელ დე ბა ეკ ლე-
სი ა ში ჟამ თას ვ ლის და სას რუ ლამ დე. წლე ვან დე ლი ლი-
ტურ გი უ ლი წე ლი მი სი უწ მი დე სო ბის, პაპ ბე ნე დიქ ტე 
XVI-ის  მი ერ  სამ ღ ვ დე ლო წლად არის გა მოცხა დე ბუ ლი. 
მღვდელ მ სა ხუ რი სი ხა რუ ლის ადა მი ა ნი ა, რო გორც წმ. 
პავ ლე აცხა დებს, ”სხვათა სი ხა რუ ლის ხელ შემ წყო ბი”.

სა ქარ თ ვე ლო ში, ერ თ -ერთ უძ ვე ლეს ქრის ტი ა ნულ 
ქვე ყა ნა ში, მღვდლე ბი იყ ვ ნენ ერის სუ ლი ე რი მა მე ბი, 
ისი ნი აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას იღებ დ ნენ ქვეყ ნის ცხოვ-
რე ბა ში. მათ შო რის გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი ეკა ვათ კა თო-
ლი კე მი სი ო ნე რებს, რომ ლე ბიც,  XIII სა უ კუ ნი დან მო ყო-
ლე ბუ ლი, აქ ტი ურ სა სუ ლი ე რო მოღ ვა წე ო ბას ეწე ოდ ნენ 
სა ქარ თ ვე ლო ში. ქვეყ ნის ძნელ ბე დო ბის ჟამს, ისი ნი 
ზრუ ნავ დ ნენ მო სახ ლე ო ბის ქრის ტი ა ნულ სუ ლი ე რე ბა-
ზე, უმ სუ ბუ ქებ დ ნენ მათ დუხ ჭირ ცხოვ რე ბას, მკურ ნა-
ლობ დ ნენ, შეჰ ქონ დათ ხალ ხ ში გა ნათ ლე ბა. ცნო ბი ლი ა, 
რომ მა თი მე ცა დი ნე ო ბით  და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში 
მო ის პო ჩვილ თა მკვლე ლო ბის, ადა მი ა ნე ბით ვაჭ რო ბის 
სა მარ ცხ ვი ნო სე ნი, რო მე ლიც ქარ თულ გენს გა ნად გუ-
რე ბას უქად და. მი სი ო ნერ მა მღვდელ მ სა ხუ რებ მა აღად-
გი ნეს და შე ას წო რეს სა ეკ ლე სიო მსა ხუ რე ბის ის წე სე ბი, 
რომ ლე ბიც, მტერ თა გა ნუწყ ვე ტე ლი შე მო სე ვე ბის გა მო, 
და ვიწყე ბუ ლი ან და მა ხინ ჯე ბუ ლი იყო. ქარ თ ვე ლი ხალ-
ხი ენ დო ბო და და დი დი პა ტი ვით ეპყ რო ბო და მათ.

ევ რო პელ მი სი ო ნერ თა კე თი ლი საქ მე ნი შემ დ გომ ში 
ევ რო პის კა თო ლი კურ მო ნას ტ რებ სა და სას წავ ლებ-
ლებ ში აღ ზ რ დილ მა ქარ თ ველ მა კა თო ლი კე მღვდლებ-
მა გა აგ რ ძე ლეს. ისი ნი თავ და დე ბით იღ ვ წოდ ნენ, რა თა 
სამ შობ ლო ში არ ჩამ ქ რა ლი ყო ქრის ტი ა ნუ ლი სუ ლი ე-
რე ბა. რთუ ლი იყო მა თი მოღ ვა წე ო ბის პე რი ო დი, გან-
სა კუთ რე ბით საბ ჭო ურ ხა ნა ში. მათ უღ მერ თო თა მხრი-
დან გა ნი ცა დეს ძალ მომ რე ო ბა და  სი სას ტი კე, ხში რად 
მა თი სი ცოცხ ლე  იფერ ფ ლე ბო და  შავ ბ ნელ ძა ლებ თან  
უთა ნას წო რო ჭი დილ ში, მაგ რამ მათ მი ერ გა ღე ბუ ლი 
მსხვერ პ ლი, ღვაწ ლი გა ნამ ტ კი ცებ და მორ წ მუ ნე თა გუ-
ლებს, მა თი სუ ლი კი, საკ მევ ლის კე თილ სურ ნე ლო ვა ნი 
ბო ლის მსგავ სად, ზე ცი სა კენ მი ე მარ თე ბო და.

მა მა ან სელ მო მღებ რიშ ვი ლი და მა მა გაბ რი ელ ას ლა-
ნიშ ვი ლი ის მღვდლე ბი არი ან, რო მელ თაც ბა თუ მე ლი 
კა თო ლი კე ე ბი უმად ლი ან ბა თუმ ში ლა თი ნუ რი წე სის კა-
თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლოს და არ სე ბას, ღვთის მ შობ ლის 
ეკ ლე სი ის აშე ნე ბას, მორ წ მუ ნე თა გამ რავ ლე ბა სა და 
რწმე ნის  გან მ ტ კი ცე ბას.

რო გო რი უნ და იყოს მღვდე ლი? ვფიქ რობ, მღვდე ლი 
უნ და ჰგავ დეს მწყემსს, მა სა ვით უნ და ეძებ დეს გზა აბ-
ნე უ ლებს, ცდი ლობ დეს, შე იც ნოს თი თო ე უ ლი მათ გა ნი, 
მო უს მი ნოს მათ, ძა ლუძ დეს სხვა თა, ახ ლო ბელ თა თუ 
შო რე ულ თა, მორ წ მუ ნე თა თუ ურ წ მუ ნო თა სი ხა რუ ლი-
სა და ტან ჯ ვის გა ზი ა რე ბა. ის ყო ველ თ ვის მზად უნ და 
იყოს აღ სა რე ბის მი სა ღე ბად, იყოს სი მარ თ ლის მოყ ვა რე.

წმ. გას პა რე ბერ ტო ნის  ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ო ბა 
მღვდლო ბის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო მა გა ლი თი ა. ის იყო 
მღვდელ მ სა ხუ რი, რო მელ მაც ჩვე უ ლებ რი ვი ცხოვ რე-
ბით იცხოვ რა ”არაჩვეულებრივად”. ახალ გაზ რ და და ნი-
ელ კამ ბონს იგი ასე მი მარ თავს: ”არანაირი სი ნა ზე არ 
უნ და ჰქონ დეს მას, ვინც შე მო სი ლია ჯვარ ც მუ ლი იესო-
თი. მღვდლის სა მო სი არ უნ და იყოს ელე გან ტუ რი მო-
სას ხა მი პი რა დი კე თილ დღე ო ბი სათ ვის”. დონ გას პა რეს 
შთა გო ნე ბით,  კამ ბონ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა კონ გ რე გა ცია და 
და იწყო მი სი ო ნე რუ ლი მოღ ვა წე ო ბა.

ჩვე ნი მოძღ ვა რი, მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი ერ-
თ -ერ თი იმ მღვდელ მ სა ხურ თა გა ნი ა, რო მელ მაც მი-
სი ო ნე რუ ლი მოღ ვა წე ო ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვა  და 
ჩა მო ვი და  სა ქარ თ ვე ლო ში, პოს ტ საბ ჭო ურ ქვე ყა ნა-
ში, სა დაც 70 წლის მან ძილ ზე თით ქ მის მთლი ა ნად 
აკ რ ძა ლუ ლი იყო კა თო ლი კუ რი ღვთის მ სა ხუ რე ბა. 
და სა მა ლი არა ა, რომ კა თო ლი კე ბის უმ რავ ლე სო ბა  
ტრა დი ცი უ ლი კა თო ლი კე ე ბი ვი ყა ვით, მო ნათ ლულ-
ნი კა თო ლი კე მღვდლის მი ერ და ვი ცო დით ბე ბი ა- ბა-
ბუ ის მი ერ ნას წავ ლი რამ დე ნი მე ლოც ვა, ვა მა ყობ დით 
ჩვე ნი კა თო ლი კო ბით და გვი ხა რო და, რო დე საც პა-
პი დღე სას წა უ ლებს მშობ ლი ურ ენა ზე გვი ლო ცავ და. 
ჩვენ ვგრძნობ დით, რომ არ ვი ყა ვით და ვიწყე ბულ ნი. 
ეს მი ლოც ვე ბი ათ ბობ და ჩვენს გუ ლებ ს . მა მა გაბ რი ე-
ლემ შეგ ვ კ რი ბა ბა თუ მე ლი კა თო ლი კე ე ბი, შეგ ვას წავ-
ლა ჭეშ მა რი ტი სარ წ მუ ნო ე ბა, ჩა მო ა ყა ლი ბა საკ რე ბუ-
ლო. იგი შეგ ვიძღ ვა ბიბ ლი ის უკი დე გა ნო სივ რ ცე ში და 
დღემ დე ამ დიდ რებს  ჩვენს სუ ლებს მას ში ჩა დე ბუ ლი 
სიბ რ ძ ნით.  უკ ვე თხუთ მე ტი  წე ლი ა, რაც მა მა გაბ რი-
ე ლე დარ სა თუ ავ დარ ში ჩა მო დის ბა თუმ ში, რად გან 
აქ ეგუ ლე ბა თა ვი სი სუ ლი ე რი შვი ლე ბი. სწო რედ მი სი 
კა ტე ხი ზა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით ჩა მოვ ყა ლიბ დით მორ-
წ მუ ნე კა თო ლი კე- ქ რის ტი ა ნე ბად. შე ვი ცა ნით ღვთის 
სიტყ ვა, უფ ლის ჩვენ და მი უსაზღ ვ რო სიყ ვა რუ ლი, შე-
ვი ცა ნით იესო და გუ ლის კა რი გა ვუ ღეთ მას.

ჩვენს ცნო ბი ე რე ბა ში მღვდე ლი ის მღვდელ მ სა ხუ რი ა, 
რო მე ლიც არა მხო ლოდ წირ ვას აღას რუ ლებს და ზი ა-
რე ბას გას ცემს, არა მედ თი თო ე უ ლი მორ წ მუ ნის მე გო-
ბა რი და დამ რი გე ბე ლი ა. იგი გვას წავ ლის სათ ნო ე ბას, 
მე გობ რო ბა სა და ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულს, ავად მ ყოფ-
თა, ღა ტაკ თა და ტან ჯულ თა თა ნად გო მას, სი მარ თ ლი-
სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბი სათ ვის ბრძო ლას და ყო ვე ლი ვე 
ამას გვას წავ ლის არა მხო ლოდ სიტყ ვით, არა მედ სა კუ-
თა რი ცხოვ რე ბის მა გა ლი თით.

ჩვენ ვლო ცუ ლობთ ჩვე ნი მღვდლე ბის თ ვის და ღმერთს 
შევ თხოვთ, რომ სუ ლიწ მი და მუ დამ იყოს მათ თან.

თენ გიზ პარ მაქ სი ზიშ ვი ლი
ბა თუ მი   

რო გო რი უნ და იყოს მღვდე ლირო გო რი უნ და იყოს მღვდე ლი?
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საარქივო მასალები

“საბას” თე ბერ ვ ლის  ნომ რის გა მოს ვ ლის შემ დეგ, ახალ ცი-
ხის საკ რე ბუ ლო ში შე ვიკ რი ბეთ მრევ ლის წევ რე ბი და  მო ვაწყ-
ვეთ მი სი გან ხილ ვა. 

რო გორც მკითხ ვე ლებ მა აღ ნიშ ნეს, ბო ლო ხა ნებ ში  შე იც ვა-
ლა ჟურ ნა ლის დი ზა ი ნი, უფ რო გა ლა მაზ და მი სი  თავ ფურ ცე ლი, 
გა რე კა ნის გვერ დე ბი;  სუ რა თე ბიც უფ რო მკა ფი ო ა;  ეტყო ბა, 
რომ ჟურ ნა ლის რე დაქ ცია მე ტი მონ დო მე ბით მუ შა ობს;  სის ტე-
მა ტუ რად შუქ დე ბა წე რი ლე ბი თი თო ე უ ლი საკ რე ბუ ლოს საქ მი-
ა ნო ბის შე სა ხებ, რის სა შუ ა ლე ბი თაც ვგე ბუ ლობთ ყო ვე ლი საკ-
რე ბუ ლოს პრობ ლე მებს. მკითხ ველ თა მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა 
ახალ გაზ რ დულ მა გვერ დ მა. შეკ რე ბი ლებ მა იმე დი გა მოთ ქ ვეს, 
რომ მო მა ვალ ში ჩვენს საკ რე ბუ ლო საც და ეთ მო ბა გვერ დი.

მე ტად სა ინ ტე რე სო იყო “საბას” თე ბერ ვ ლის ნო მერ ში გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლი ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძის სტა ტია  - “საქართველოს 
სიძ ლი ე რე მის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ში ა”, რო მე ლიც წმ. მა რი ა მის 
ზე ცად აღ ყ ვა ნე ბის თბი ლი სის  კა თედ რალ ში აღ ვ ლე ნი ლი სა შო-
ბაო წირ ვი სა და სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის, ბა ტონ მი ხე ილ 
სა ა კაშ ვი ლის სტუმ რო ბის შე სა ხებ მოგ ვითხ რობ და.

 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი სა და ბა ტონ 
ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძის წე რი ლე ბი ყო ველ თ ვის სა ინ ტე რე სო და 
ბევ რის მ თ ქ მე ლი ა.

ჩვე ნი საკ რე ბუ ლო ცდი ლობს, რომ ჟურ ნალ მა ყვე ლა მკითხ-
ვე ლამ დე მი აღ წი ოს. ისე თებს, რომ ლე ბიც ეკ ლე სი ა ში ვერ და-

დი ან ავად მ ყო ფო ბი სა თუ მო ხუ ცე ბუ ლო ბის გა მო, სახ ლ ში 
ვაწ ვ დით “საბას” ყო ველ ახალ ნო მერს.  74 წლის გი ორ გი მა ი სუ-
რა ძემ სა უ ბარ ში მითხ რა:  “ძალიან მიყ ვარს “საბა”. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მე კითხ ვა არ შე მიძ ლია მხედ ვე ლო ბის სი სუს ტის გა-
მო, მა ინც თით ქ მის ყვე ლა წე რი ლის ში ნა არ სი ვი ცი, რად გა ნაც 
ჩე მი მე უღ ლე მი კითხავს ხოლ მე. ვცდი ლობ, არც ერ თი წე რი ლი 
არ დარ ჩეს წა უ კითხა ვი”. ბა ტონ მა გი ორ გიმ ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ 
“კარგი იქ ნე ბა, თუ ”საბაში” ხში რად გა მოქ ვეყ ნ დე ბა წე რი ლე ბი 
ძირ ძ ველ კა თო ლი კე ებ ზე, მათ ცხოვ რე ბა სა და მოღ ვა წე ო ბა ზე, 
მათ ზე, რომ ლე ბიც თავ და უ ზო გა ვად  იღ ვ წოდ ნენ სამ შობ ლოს   
სა კე თილ დღე ოდ, კა თო ლი კუ რი რწმე ნის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად”.

აქ ტი ურ მა მკითხ ველ მა ლ. მე რა ბიშ ვილ მა აღ ნიშ ნა, რომ  კარ-
გი იქ ნე ბა, თუ, სხვა გა ზე თე ბის მსგავ სად, “საბაშიც”  და ეთ მო ბა 
ად გი ლი კუ ლი ნა რი ას;  შ. დი დი მა მიშ ვი ლის აზ რით კი - სპორტს.

ჩვენ, ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი, ვეც დე ბით, რომ 
დრო უ ლად მი ვა წო დოთ  “საბას”  რე დაქ ცი ას წე რი ლე ბი და სი-
ახ ლე ე ბი ჩვე ნი ეკ ლე სი ი სა და მი სი წევ რე ბის შე სა ხებ. ასე ვე 
ვეც დე ბით, რომ ჟურ ნა ლი დრო უ ლად მი ვი დეს  მკითხ ვე ლამ დე. 
ჩვენ გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ   უსას ყიდ ლოდ გა დავ ცეთ ჟურ ნა ლი 
მათ, რო მელ თაც მი სი შე ძე ნა არ შე უძ ლი ათ.

ელ ზა ზუ ბაშ ვი ლი
ახალ ცი ხე  

სა არ
 ქი ვო

 მა ს
ა ლე ბი დ

ან

სა არ
 ქი ვო

 მა ს
ა ლე ბი დ

ან რო დე საც ვახ ტანგ მე ფე რუ სეთ ში იმ ყო ფე ბო და, მან 
დე პუ ტა ცია გა აგ ზავ ნა პო ლო ნეთ ში მე ფეს თან და სხვა-

დას ხ ვა სა ჩუქ რებ თან ერ თად წა ი ღეს სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე 
პატ რე ბის მი ერ პო ლო ნურ ენა ზე და წე რი ლი წე რი ლი, სა დაც პო-

ლო ნე თის მე ფეს სთხოვ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს თან კავ ში რის დამ ყა რე ბას. 
დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა უნ და მი ე ცეს პო ლო ნელ მოგ ზა ურ მოძღ ვარს, იეზუ იტ 

კრუ ზინ ს კის. მან მრა ვალ ჯერ ნა ხა ქარ თ ვე ლი ბა ტო ნიშ ვი ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო სა 
თუ სპარ სეთ ში და ბევ რი და რი გე ბაც მის ცა  მათ, სა ქარ თ ვე ლოს სა სარ გებ ლოდ.

ჩა მო ყა ლიბ და კა თო ლი კე თა მტკი ცე ”ძმობა”, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რებ გა-
ჭირ ვე ბულ კა თო ლი კე ებს მა ტე რი ა ლუ რად ეხ მა რე ბოდ ნენ, გან სა კუთ რე ბით დევ ნი ლო ბის დროს. 

ამ დროს გორ ში რამ დე ნი მე ოჯა ხი გახ და კა თო ლი კე. ზუ ბა ლაშ ვი ლე ბიც ამ დროს გახ დ ნენ  კა თო ლი კე-
ე ბი. ამ გვა რის ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი გო რის პატ რებ თან აღ ზ რ დი ლა, მწიგ ნო ბა რი გახ და და ისე გა ით ქ ვა 

სა ხე ლი, რომ მე ფე ერეკ ლემ მას ჯე რო ვა ნი პა ტი ვი მი ა გო.
მა შინ ოსე ბი არა ფერ  სჯულს არ აღი ა რებ დ ნენ. მათ ში ქრის ტი ა ნო ბა ძვე ლად ვე და ე ცა. მათ ზე ოს მა ლებს ეჭი რათ 

თვა ლი. გო რის ეკ ლე სი ის კა თო ლი კე პატ რე ბი დი დად სწუხ დ ნენ ოსებ ში ქრის ტი ა ნო ბის აღ მოფხ ვ რას და მაჰ მა დი ა ნო ბის გავ-
რ ცე ლე ბას. მათ უნ დო დათ ოსებ ში კა თო ლი კო ბის გავ რ ცე ლე ბა. მაგ რამ პატ რებ მა ეს ვერ მო ა ხერ ხეს, რად გან რო მის ტახ ტი 
მა შინ ში ნა უ რი საქ მე ე ბით იყო და კა ვე ბუ ლი. ოსე ბი დარ ჩ ნენ უპატ რო ნოდ. იქ მაჰ მა დი ა ნო ბა აღორ ძინ და, ხო ლო ზოგ გან ოსე-
ბი თხის თავს სცემ დ ნენ თაყ ვანს. კა თო ლი კე მა მებ მა  მათ თან ას კა ცამ დე მა ინც გა აქ რის ტი ა ნეს და ამა თი უდი დე სი ნა წი ლი 
ცხინ ვალ ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად. ცხინ ვალ ში მყოფ ქარ თ ველ კა თო ლი კე ებს  რუ სე თის მთავ რო ბაც მო ეს წ რო, ამ ცნო ბებს  
მცი რედ კავ კა სი ის  აქ ტებ შიც უკა ვი ათ ად გი ლი.

თბი ლი სის და გო რის  პატ რებ თა გან მრა ვა ლი ქარ თ ვე ლი ყმაწ ვი ლი იქ ნა აღ ზ რ დი ლი და გან ვი თა რე ბუ ლი. მათ შო რის ყო-
ფი ლა ივა ნე ორ ბე ლი ა ნი, დი დი მოყ ვა რუ ლი მეც ნი ე რე ბი სა. მან თარ გ მ ნა ლა თი ნუ რი დან ”წიგნი სარ წ მუ ნო ე ბი სა”, სა დაც პა-
ტი ვი სცა რო მის ეკ ლე სი ას და პაპს. პატ რებ მა აღ ზარ დეს სა რი დონ ჩო ლო ყაშ ვი ლი, რო მელ მაც შემ დეგ ქარ თულ ენა ზე 
თარ გ მ ნა ”დიდი არით მე ტი კა”,  თა ვი სი ფი გუ რე ბით. ამა ვე დროს ითარ გ მ ნა ლა თი ნუ რი დან ”ცის ქმნი ლე ბის წიგ ნი, ვარ ს კ ვ-
ლავ თა, ზოდ თა, პლა ნე ტა თა, სა დაც მრა ვა ლი ფი გუ რა არის და სა ხუ ლი”. პა ა ტა ბა ტო ნიშ ვი ლის აღ ზ რ დაც მათ მი ე წე რე ბათ.

პატ რე ბის დახ მა რე ბით თბი ლი სის სო მეხ მო ქა ლა ქე თა  ბევ რი შვი ლი ევ რო პა ში  გა ვიდ ნენ სას წავ ლებ ლად. ზოგ მა ხე ლო ბა 
და ცოდ ნაც შე ი ძი ნა. სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, მათ ეს ცოდ ნა თბი ლის ში მო ი ტა ნეს. ჩვენ აქ ასეთ პი რებს  ყვე ლას 
ვერ და ვა სა ხე ლებთ.

პატ რებ მა თარ გ მ ნეს წიგ ნე ბი სამ ხედ რო და სა ხე ლოს ნო მეც ნი ე რე ბა თა შე სა ხებ, რომ ლე ბიც გავ რ ცელ და სა ქარ თ ვე ლოს 
მწიგ ნო ბარ თა შო რის.

სა ქარ თ ვე ლო მე-17 სა უ კუ ნის შემ დეგ პატ რე ბით გა ივ სო. თვით ქარ თ ვე ლი ალ. ცა გა რე ლიც კი სწერს, რომ პატ რე ბი უან გა-
როდ ას წავ ლიდ ნენ ქარ თ ველ თა შვი ლებ სო. სო მე ხი ის ტო რი კოს -არ ქე ო ლო გი ალ. ერი ცო ვი ამ ბობს: სა ქარ თ ვე ლო ში პატ რებს 
დი დი სარ გებ ლო ბა მოჰ ქონ დათ, ევ რო პუ ლი მეც ნი ე რე ბა მათ შე მო ი ტა ნეს სა ქარ თ ვე ლო ში, ბა ტო ნიშ ვი ლე ბი და მწერ ლე ბი ამა-
თი მომ ზა დე ბუ ლი არი ა ნო. თვით პატ რებ საც ქარ თ ვე ლე ბის სწავ ლა- გა ნათ ლე ბა დი დად უნ დო დათ. სწო რედ პატ რებ მა გახ ს ნეს 
რომ ში ქარ თუ ლი სტამ ბა და  წიგ ნე ბის ბეჭ დ ვაც და იწყეს.

(წიგნიდან: პატ რი ნი კო ლა, რო გორც ექი მი. მის დრო ის
 ქარ თ ველ კა თო ლი კე ნი სა ქარ თ ვე ლო ში. თბი ლი სი. სტამ ბა ექ ვ თი მე ხე ლა ძი სა.

თქვე ნი აზ რი “საბას” შე სა ხებ

ერ თი დღე “საბას” მკითხ ვე ლებ თან
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ეკლესიის სოციალური სწავლება

gagrZeleba Semdeg nomerSi

54. ie so qriste gvicxade bs, rom RmerTi 

siyvarulia  (1 ioan. 4, 8) da gvaswavlis rom 

ZiriTadi rjuli adamianuri srulyofile-

bisa, da amde nad samyaros gardaqmnisa, aris 

siyvarulis axali mcne ba. amgvarad arwmunebs 

igi yvela imaT, visac RmrTaebrivi siyvarulisa 

swams, rom siyvarulis gza Riaa yvela adamiani-

saTvis da rom Zmobis gansaxorcielebeli Zali-

sxmeva araa fuWi .66 amgvari rjuli moxmobilia 

gaxdes adamianur urTierTobaTa yovelgvari di-

namikis saboloo sazomi da wesi. sxvagvarad rom 

vTqvaT, es igive RmrTis saidumloa, samebiseuli 

saidumlo, romelic safuZvels uqmnis pirovne-

bis, socialurobisa da amsoflad adamianis mo-

qmedebis mniSvnelobasa da faseulobas, imdenad, 

ramdenadac is gamoecxada da ewilada kacobrio-

bas ieso qristes mier, mis sulSi.

55. msoflios gardaqmna Cve ni droisTvi sac 

mTavar amocanad warmogvidge ba. am moTxo-

v nas ekle sii s socialuri moZRvre ba sTava-

zobs pasu xe bs, romelTanac JamTa niSne bs 

mivy av arT, u pirvele s yovlisa, adamianTa 

urTie rT siyv arulSi, RmrTis mze ri s qveS, 

pirov nul da socialur doneze cvlile bi s 

yvelaze Zlie ri saSuale bi s miTiTe biT. ur-

TierT siyvaruli, marTlac, RmrTis usazRvro 

siyvarulSi monawileobiT, kacobriobis namdvi-

li mizania,  istoriuli da transcendentuli. 

amitomac, miwieri progresi, miuxedavad imisa, 

rom is mzrunvelobiT unda ganirCes qristes sa-

sufevlis zrdisagan, didi mniSvnelobisaa Rmr-

Tis sasufevlisaTvis, imdenad, ramdenadac Za-

luZs wvlili Seitanos adamianTa sazogadoebis 

ukeT mowyobaSi .67

g) axali cani da axali miwa

56. RmrTis danapire bi da ie so qriste s aRdgo-

ma aRZrav s qristiane bSi safuZvlian imed s, 

rom yvela adamianuri pirov ne bisaTvis gam-

zade bulia axali da maradiuli sacxovrisi, 

miwa, romelzec mkvidrobs samarTlianoba 

(Sdr. 2 kor. 5, 1-2; 2 petr. 3, 13): maSin, da-

marcxdeba sikvdili da RmrTis Zeni aRdgenilni 

vatikanis II kreba, samwy. konst.

vatikanis II kreba, samwy. konst.

iqnebian qristeSi, da is, rac uZluri da xrwna-

di daiTesa Seimoseba uxrwnelobiT; da, darCeba 

siyvaruli da misi namoqmedari, gaTavisufle-

bul iqneba amaoebis monobisagan mTeli qmnile-

ba, romelic RmerTma Seqmna adamianisaTvis .68 es 

imedi, aramxolod ar unda asustebdes, aramed 

unda ubiZgebdes amqveyniur realobebTan dakav-

Sirebul Sromas. 

57. imgvari sikeTe ni, rogorebicaa adamianis 

Rirse ba, Zmoba da Tavisufleba, bu ne bisa da 

Cve ni Sromis yvela keTili nayofi, mofe nili 

dedamiwaze uflis sulSi da misi mcne bis Ta-

naxmad, ganwmedili yoveli laqisagan, ganaT-

lebuli da gardaqmnili, ekuTv nis WeSmari-

te bisa da sicocxlis, siwmidisa da madlis, 

samarTlianobis, siyvarulisa da mSvidobis 

sasufevels, romelsac qriste gadasce ms mamas 

da sadac Cve n maT xelaxla v pove bT. maSin yve-

lasaTvis gaiJRerebs WeSmaritebis mTel rixiT, 

qristes sityvebi: modiT, mamaCemis kurTxeulno, 

daimkvidreT soflis dasabamidan TqvenTvis gam-

zadebuli sasufeveli. vinaidan mSioda da saW-

meli momeciT, mwyuroda da masviT, ucxo viyavi 

da mimiReT, SiSveli viyavi da SemmoseT, sneuli 

viyavi da mominaxuleT, sapyrobileSi viyavi da 

momakiTxeT.  WeSmaritad geubnebiT Tqven: rac 

gaukeTeT erTs am Cems umcires ZmaTagans, me ga-

mikeTeT  (maT. 25, 34-36.40).’

58. adamianuri pirov ne bis sruli realize-

ba, miRweuli qristeSi sulis niWis wyalo-

biT, mwifde ba istoriaSi pirov ne bis sxva 

pirov ne be bTan urTierTobis saSuale biT: ur-

TierTobani, romle bic Tavisi mxriv aRwev s 

srulyofas samarTlianobasa da mSvidoba-

Si msoflios gau mjobe se bisake n mimarTu-

li Zalisxmevi s wyalobiT. adamianis moqmedeba 

istoriaSi Tavis Tavad ukve mniSvnelovani da 

efeqturia sasufevlis saboloo dadgomisaTvis, 

im SemTxvevaSic ki, roca es ukanaskneli rCe-

ba srulebiT transcendentul RmrTis niWad. 

amgvari qmedeba, roca pativsa scems amqveyniuri 

sinamdvilis obieqtur wesrigs da naTelfenilia 

WeSmaritebiTa da siyvaruliT, iqceva iaraRad 

samarTlianobisa da mSvidobis sul ufro savse 

da sruli ganxorcielebisaTvis da awmyoSi gad-

moaqvs dapirebuli sasufeveli.

vatikanis II kreba, samwy. konst.

gagrZeleba. dasawyisi ix. saba  2008w. #11 2010w. #1



11საბა

ქართველები საზღვარგარეთ

მიგ რა ცი ა, ემიგ რა ცი ა: ეს 
სიტყ ვე ბი დღეს, ოც და მე ერ-
თე სა უ კუ ნე ში, აღა რა ვის თ-
ვი საა უცხო. ბო ლო ხა ნებ ში 
ემიგ რა ცი ის თე მა სა ტე ლე-
ვი ზი ო, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
და გლო ბა ლუ რი გან ხილ ვის 
საგ ნა დაც იქ ცა. 

რას ნიშ ნავს სიტყ ვა 
“ემიგრანტი?” ემიგ რან ტი პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით გუ ლის-
ხ მობს კონ კ რე ტულ პი როვ ნე ბას ან ოჯახს, რო მე ლიც თა ვი სი 
სამ შობ ლო დან მო შო რე ბით, სხვა ქვე ყა ნა ში ცხოვ რობს. ემიგ-
რან ტი  – ამ სიტყ ვის გან მარ ტე ბა სხვა დას ხ ვა ნა ი რა დაა შე საძ ლე-
ბე ლი.  ჩე მი აზ რით, თუ თვალს გა და ვავ ლებთ ადა მი ა ნის მი წი ერ  
ცხოვ რე ბას, და იმ “წუთიერ” მი სი ას, რო მელ საც ადა მი ა ნი თა ვის 
სი ცოცხ ლე ში ახორ ცი ე ლებს დე და მი წა ზე, ად ვი ლად მი ვი ღებთ 
პა სუხს და უმალ ვე მივ ხ ვ დე ბით, რომ ჩვენ, ყვე ლა ნი, ამ წუ თი-
სოფ ლად მო სულ ნი, ემიგ რან ტე ბი ვართ.

მიგრაცია, ემიგ რა ცი ა – ეს ახა ლი მოვ ლე ნა რო დი ა! ანუ ერ-
თა, ხალ ხ თა  მი მოს ვ ლა ოდით გან ვე არ სე ბობ და. ალ ბათ, პირ-
ვე ლი ემიგ რან ტე ბი იყ ვ ნენ ტყვე მო ნე ბი, რომ ლებ საც ყიდ დ ნენ 
უცხო ქვეყ ნებ ში.

დღეს, რო დე საც ინ ტერ ნე ტი, ტე ლე- რა დი ო, სა ინ ფორ მა ციო 
თუ სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი თა ვი სი გან ვი თა რე ბის პიკს 
აღ წე ვენ, ადა მი ანს უფ რო უად ვილ დე ბა გა და ად გი ლე ბა ერ თი 
ქვეყ ნი დან მე ო რე ში. ხალ ხ თა მიგ რა ცი ის მრა ვალ მი ზეზ თა შო-
რის მთა ვა რი და ძი რი თა დი მა ინც  ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მწვა ვე 
სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი  მდგო მა რე ო ბა ა. 

მაგ რამ რა არის მი ზე ზი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის ასე-
თი ხში რი მიგ რა ცი ი სა? ნუ თუ სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ადა-
მი ა ნე ბი, გა ნურ ჩევ ლად ეროვ ნე ბი სა თუ რე ლი გი ი სა, ის ხალ ხი 
არ არის, რო მელ თათ ვი საც სამ შობ ლო დან შორს ყოფ ნა დი დი 
ტკი ვი ლი სა და აუტა ნე ლი ნოს ტალ გი ის ტოლ ფა სი ა? დი ახ, ეს 
ასე ა, ასე იყო და ასეც დარ ჩე ბა, მაგრამ დღეს დღე ო ბით სა ქარ-
თ ვე ლო დან მი სი მო ქა ლა ქე ე ბის ასე თი მო ჭარ ბე ბუ ლი მიგ რა-
ცია ბევ რი რა მი თაა გა მოწ ვე უ ლი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ში და 
გე ო პო ლი ტი კუ რი (იძულებით გა დად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, ანუ 
ლტოლ ვი ლე ბი) და მძი მე ეკო ნო მი კუ რი (უმუშევრობა) პი რო ბე-
ბის გა მო. გარ და ამი სა, არ სე ბობს კი დევ სხვა მრა ვა ლი მი ზე ზი: 
რე ლი გი უ რი დევ ნა, უცხო ელ ზე ქორ წი ნე ბა და სხვ.

“სამი შვი ლი და ტო ვა დე დამ და სა მუ შა ოდ უცხო ეთ ში წა ვი-
და ო”, – ამის გა გო ნე ბა დღეს უკ ვე აღა რა ვის უკ ვირს. აქ შეგ-
ვიძ ლია ვი სა უბ როთ არა მო ნატ რე ბა ზე, ნოს ტალ გი ა ზე, არა-
მედ თვით გა დარ ჩე ნის ინ ს ტინ ქ ტ ზე. 
მშობ ლე ბის თ ვის იოლი რო დია ასე თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, მაგ რამ 
შვი ლი სა და საყ ვა რე ლი ადა მი ა ნე ბის 
სა კე თილ დღე ოდ თა ვის გა წირ ვა ხომ 
ყვე ლა ზე დი დი სიყ ვა რუ ლი ა.

სულ მა ლე სა მი წე ლი შეს რულ დე ბა, 
რაც იტა ლი ა ში ვცხოვ რობ, კერ ძოდ კი, 
ვე რო ნა ში, მა რა დი უ ლი სიყ ვა რუ ლის 
ქა ლაქ ში. ეს არის ქა ლა ქი თა ვი სი ულა-
მა ზე სი არ ქი ტექ ტუ რით, ის ტო რი ი თა 
და, რაც მთა ვა რი ა, სტუ მარ თ მოყ ვა რე, 
გულ ღია ხალ ხით, ქა ლა ქი, სა დაც წე-
ლი წა დის ნე ბის მი ერ დროს არ წყდე ბა 
ტუ რის ტ თა ნა კა დი. ერთხელ თუ მა-
ინც მო ი ნა ხუ ლებ ვე რო ნას, თავს ისე 
შე გაყ ვა რებს, რომ და გა მახ სოვ რ დე ბა, 
რო გორც შე ნი პირ ვე ლი სიყ ვა რუ ლი.

ჩემს გარ და, აქ კი დევ არი ან ქარ თ ვე-
ლე ბი, სულ ოც და ხუ თი -ოც და ა თი ოჯა ხი.

რო გორ გრძნობს თავს ემიგ რან ტი?
საზღ ვარ გა რეთ სხვა დას ხ ვა მიზ-

ნით  მი დი ან: ზო გი სას წავ ლებ ლად, ზო გი სა მუ შა ოდ, ზო გიც იღ-
ბ ლის სა ძებ ნე ლად.

სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბი დან ვიტყო დი, რომ უცხო ქვე-
ყა ნა ში ჩა სულ ადა მი ანს მრა ვა ლი პრობ ლე მის გა და ლახ ვა 
უწევს; მათ შო რის, სამ მნიშ ვ ნე ლო ვან პუნქტს გა მოვ ყოფ დი, 
ესე ნი ა: ენის, მენ ტა ლი ტე ტი სა და კულ ტუ რა თა სხვა ო ბით გა-
მოწ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი. არცთუ ისე ად ვი ლია ამ სა მი პრობ-
ლე მის დაძ ლე ვა, მაგ რამ თუ ამ ყვე ლა ფერს გა და ლა ხავ, მა შინ 
ჩათ ვა ლე, რომ უკ ვე მყა რად დგა ხარ უცხო მი წა ზე, მაგ რამ 
ეს არაა საკ მა რი სი. არ სე ბობს ყო ველ დღი უ რი მრა ვა ლი საზ-
რუ ნა ვი (ბინით უზ რუნ ველ ყო ფა, სა ბუ თე ბის მო წეს რი გე ბა, 
სა მუ შა ოს მო ნახ ვა). ამი ტომ, სა ნამ გა დაწყ ვეტ წას ვ ლას შე ნი 
ქვეყ ნი დან, ყვე ლა ფე რი კარ გად უნ და აწონ - და წო ნო და დარ-
წ მუნ დე შე ნი თა ვის შე საძ ლებ ლო ბებ ში, ვი ნა ი დან თუ მარ ტო 
მი დი ხარ, იქ შენ იქ ნე ბი შე ნი თა ვის დე დაც, მა მაც, ძმაც და 
დაც; იქ შენ ხარ შე ნი თა ვის პატ რო ნი. მრა ვალ მა ემიგ რან ტ მა, 
თა ვი სი ოჯა ხი თურთ, უცხო ქვე ყა ნა ში  გზა გა იკ ვა ლა, ზოგ მა 
ეს შე საძ ლებ ლო ბა თა ვის სა ვე სა ზი ა ნოდ გა მო ი ყე ნა და ცუ და-
დაც და ას რუ ლა. 

მარ თ ლაც, უცხო ქვე ყა ნა ში ყოფ ნის პირ ველ წელს მრა ვალ 
სირ თუ ლეს თან გი წევს გამ კ ლა ვე ბა, თით ქოს ახალ ფე ხად გ მუ ლი 
ბავ შ ვი ვით ხარ. მაგრამ ეს ყვე ლა ემიგ რან ტის გა სავ ლე ლი გზა ა. 
ცხოვ რე ბა ში  სიძ ნე ლე ებს ყველ გან ხვდე ბი, სა დაც არ უნ და იყო, 
შინ თუ გა რეთ, მაგრამ არ არ სე ბობს ისე თი სიძ ნე ლე, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბებს აღე მა ტე ბა.

დგე ბა მო მენ ტი, რო დე საც იტყ ვი: მორ ჩა, აღარ შე მიძ ლი ა, 
აღა რა ფე რი  მეშ ვე ლე ბა; არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ემო ცი-
ე ბი ჭარ ბო ბენ გო ნე ბა ზე, და ზუს ტად მა შინ გმარ თებს გო ნე ბის 
ყვე ლა ზე მე ტად კონ ცენ ტ რი რე ბა; არის მო მენ ტი, რო დე საც 
იმედს კარ გავ და სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა ში ვარ დე ბი, და სწო რედ 
მა შინ გჭირ დე ბა რწმე ნა, რად გან ის გეხ მა რე ბა მრა ვა ლი პრობ-
ლე მის დაძ ლე ვა ში.

რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, ვე რო ნა ში არ ც თუ ისე ბევ რი 
ქარ თ ვე ლი ცხოვ რობს, და კი დევ უფ რო ცო ტა ნი ვართ ჩვენ, 
რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ თბილისის,  ან სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ქა-
ლა ქე ბის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ე ბი დან ვიც ნობ დით ერ თ მა ნეთს. 
მი უ ხე და ვად იმი სა რომ ყვე ლა ნი ერთ ქა ლაქ ში ვცხოვ რობთ, არ-
ც თუ ისე ხში რად ვხვდე ბით ერ თ მა ნეთს, დრო ის უკ მა რი სო ბი სა 
თუ სხვა მი ზეზ თა გა მო. მაგრამ მა ინც ვა ხერ ხებთ შეხ ვედ რას, 
რაც  დიდ ზე ი მად გა და იქ ცე ვა ხოლ მე.

საზღ ვარ გა რეთ ცხოვ რე ბი სას ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მო-
ახ დი ნო ადაპ ტა ცი ა, გა ეც ნო იმ ქვეყ ნის ხალ ხ თა წეს - ჩ ვე უ ლე-
ბებს, კულ ტუ რა სა და ცხოვ რე ბის სტილს, სა დაც იმ ყო ფე ბი, რაც 

მთა ვა რი ა, შე ი ძი ნო მა თი და დე ბი თი 
თვი სე ბე ბი, გა ით ვა ლის წი ნო უცხო ელ 
მე გო ბარ თა რჩე ვა, იცხოვ რო ღირ სე-
უ ლად და პა ტი ოს ნად (რასაც იქ დი დი 
ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა). რაც მთა ვა რი ა, არ 
და ი ვიწყო შე ნი ფეს ვე ბი, შე ნი ის ტო რია 
და კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი. რო-
გორც ნამ დ ვილ ქარ თ ვე ლებს, ყო ველ-
თ ვის უნ და გვახ სოვ დეს დი დი ილი ას 
სიტყ ვე ბი: “ენა, მა მუ ლი, სარ წ მუ ნო ე ბა’’.

ერ თი დი დი გა მოც დი ლე ბა, რაც ვე-
რო ნა ში ცხოვ რე ბი სას მი ვი ღე,  ისა ა, 
რომ რო მელ ქვე ყა ნა შიც არ უნ და იმ-
ყო ფე ბო დე, მათ მო სახ ლე ო ბას ვე რაფ-
რით გა ა ო ცებ, თუ არა შე ნი კულ ტუ-
რი თა და ზრდი ლო ბით. 

მე დი დი იმე დი მაქვს, რომ სა ქარ თ-
ვე ლო გამ თ ლი ან დე ბა, გაბ რ წყინ დე ბა და 
მას ყვე ლა თა ვი სი შვი ლი და უბ რუნ დე ბა.

ლე ვან ში ხაშ ვი ლი

არ და ვი ვიწყოთ სა კუ თა რი ფეს ვე ბი

მარცხნიდანმარცხნიდან: : ინგა ილურიძე, ნუმრუდ ინგა ილურიძე, ნუმრუდ 
ფამოევი და ლევან შიხაშვილი (ვერონაში)ფამოევი და ლევან შიხაშვილი (ვერონაში)
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ქალ ბა ტო ნო ნი ნო, რო გორ გა იხ სე ნებთ ოქ ტომ ბ რის 
რე ვო ლუ ცი ას? 

მხო ლოდ ჩე მი მშობ ლე ბის ის ტო რი ით. მა მა ჩე მი, მი-
ხე ი ლი, სა ქარ თ ვე ლო ში და ი ბა და, რო დე საც ეს ქვე ყა ნა 
ჯერ კი დევ თა ვი სუ ფა ლი და სუ ვე რე ნუ ლი იყო. პე ტერ-
ბურ გის პო ლი ტექ ნი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტის სტუ დენ ტ მა, 
დე და ჩე მი გა იც ნო და მას ზე და ქორ წინ და, დე და იქა-
უ რი იყო. 1918 წელს იგი ბერ ლინს გა ემ გ ზავ რა სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბის და ვა ლე ბით. სწო რედ იქ, 1919 
წლის 20 აგ ვის ტოს, და ვი ბა დე მე. მა მა სა ქარ თ ვე ლო ში 
1920 წლის ნო ემ ბერ ში დაბ რუნ და. მაგ რამ 1921 წლის 
თე ბერ ვალ ში სა ქარ თ ვე ლო საბ ჭო თა სა ო კუ პა ციო არ-
მი ამ და იპყ რო და მა მამ შეძ ლო იტა ლი ის გემ ზე ას ვ ლა, 
რო მე ლიც შა ვი ზღვი დან ბრინ დიზ ში ჩა ვი და; იქე დან 
ბერ ლინ ში გა ემ გ ზავ რა, სა დაც „სიმენსში” (Siemens) 
და იწყო მუ შა ო ბა.

რო გო რი იყო თქვე ნი ბავ შ ვო ბა ბერ ლინ ში, ანუ ჰიტ-
ლე რის ბერ ლინ ში? 

ჩვენ ქარ თ ვე ლი ემიგ რან ტე ბის გა რე მო ში ვიზ რ დე-
ბო დით, გერ მა ნე ლებ თან ნაკ ლე ბი კონ ტაქ ტე ბი გვქონ-
და. მახ სოვს, ერთ შა ბათს, რო დე საც სიმ ღე რის გაკ-
ვე თი ლი დან სახ ლ ში ვბრუნ დე ბო დი, მარ შით მი მა ვალ 
ესე სელ თა მი ერ ოკუ პი რე ბულ ქუ ჩა ზე აღ მოვ ჩ ნ დი: 
მათ სწო რედ ამ დღეს ჩა იგ დეს ხელ ში ძა ლა უფ ლე ბა, 

მაგ რამ მე ეს არ ვი ცო დი, რად გა ნაც არა ნა ი რი ინ ფორ-
მა ცია  არ მქონ და; მეც მა შინ ვე ნა ცის ტურ მსვლე ლო-
ბას შე ვუ ერ თ დი. რო დე საც სახ ლ ში  მი ვე დი, მა მა ჩემს 
ჩე მი გა ლახ ვა უნ დო და იმის გა მო, რომ ფა შის ტებ თან 
ერ თად მარ შით ვი ა რე! ჩვენს უბან ში აქ ტი უ რი და გა-
ბე დუ ლი კა თო ლი კე ე ბის ერ თი ჯგუ ფი ცხოვ რობ და. 
წი ნამ ძღ ვარ თან ერ თად, ჩვენ  ბიბ ლი ის კითხ ვის წრე 
ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ: პა ტა რა მო ჯან ყე ებს ვგავ დით, თა-
ნაც თვალ ში სა ცე მიც არ იყო ეს საქ მი ა ნო ბა. ასე აქ-
ტი უ რად ვი ღებ დი მო ნა წი ლე ო ბას  თხუთ მე ტი დან ოც 
წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რ დულ კა თო ლი კურ მოძ რა ო-
ბა ში, ვიდ რე იგი არ და ხუ რეს. 

თქვენ ბერ ლინ ში იყა ვით “ბროლის ღა მეს...”…
დი ახ, და ეს მო გო ნე ბა დღემ დე მა წუ ხებს. 1938 

წლის გა ზაფხულ ზე ბერ ლი ნის უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ვა-
ბა რე ფი ლო ლო გი ის ფა კულ ტეტ ზე. უნი ვერ სი ტეტ ში 
პო ლი ტი კურ სა კითხებ ზე არ ლა პა რა კობ დ ნენ: ერ თი 
თავ და ჯე რე ბუ ლი ნა ცის ტი ლექ ტო რი გვყავ და, რომ-
ლის კარ გი თვი სე ბა ის იყო, რომ პო ლი ტი კა ზე სიტყ-
ვა საც არ ძრავ და  ლექ ცი ა ზე. 

მა მა ჩემს სურ და, ავ ტო მან ქა ნის მარ თ ვის მოწ მო-
ბა ამე ღო, რად გან თვი თონ არ მარ თავ და მან ქა ნას. 
მა შინ ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში წა ვე დი მარ თ ვის შემ ს წავ-
ლელ თა კურ სებ ზე. სკო ლა ში და ძა ბუ ლი ატ მოს ფე რო 

ნინი ნა  ნა 
 ყა  ყა უხ ჩიშ ვი ლიუხ ჩიშ ვი ლი

2010 წლის 4 იან ვარს, გამ თე ნი ი სას, ქ. მი ლან ში გარ და იც ვა ლა  ნი ნა ყა უხ ჩიშ ვი ლი; იგი 1919 წლის 20 
აგ ვის ტოს და ი ბა და. ამ ქალ ბა ტონ მა ლა მის მთე ლი ერ თი სა უ კუ ნე გან ვ ლო, რო მე ლიც სა ში ნე ლი მოვ-
ლე ნე ბით იყო დატ ვირ თუ ლი: საბ ჭო უ რი  რე ვო ლუ ცია  და ნა ციზ მი. მან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  რო ლი შე ას-

რუ ლა ქალ თა სკა უ ტიზ მ ში; იყო ფრი ად გა ნათ ლე ბუ ლი, მი ლა-
ნის, ტუ რი ნის, ბა რის და ბო ლოს ბერ გა მოს უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის  ენათ მ ცოდ ნე და ლი ტე რა ტო რი, 
რუ სუ ლი ენის გან ხ რით. ამას თან და კავ ში რე ბით, ვაქ ვეყ ნებთ 
ინ ტერ ვი უს, რო მე ლიც მი ლა ნის ეპარ ქი ის ყო ველ თ ვი ურ ჟურ-
ნალ “IL segno” - ში გა მოქ ვეყ ნ და. 

წმი და საყ დ რის ელ ჩ მა, მთა ვა რე პის კო პოს მა კლავ დიო  გუ ჯე-
რო ტიმ, 6 იან ვ რის წირ ვა ზე აუწყა დამ ს წ რეთ მი სი გარ დაც ვა ლე ბის 
ფაქ ტი. მან ვე აღ ნიშ ნა, რომ იგი “იყო ქალ ბა ტო ნი, რომ ლის წი ნა შეც 
ვალ ში ვართ, რად გა ნაც ის ყო ველ თ ვის აცხა დებ და თავს ქარ თ-
ველ კა თო ლი კედ. თა ვი სი ხან გ რ ძ ლი ვი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, იგი 
ხში რად ჩა მო დი ო და სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც შუ ა მა ვა ლი წმი და 
საყ დარ სა და სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს შო რის. შე სა შუ რი ურ თი-
ერ თო ბა ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი არ ქ თან, რო მე ლიც, თა ვის 
მხრივ, სიყ ვა რულ სა და პა ტი ვის ცე მას გა მო ხა ტავ და მის მი მართ”. 

რედაქცია
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დამ ხ ვ და. მითხ რეს, რომ წი ნა ღა მით – ის ტო რი ა ში იგი 
შე ვი და, რო გორც “ბროლის ღა მე” – გერ მა ნე ლებ მა  
ყვე ლა ებ რა ე ლის მა ღა ზი ის ვიტ რი ნე ბი ჩა ამ ს ხ ვ რი ეს 
და ყვე ლა ფე რი წა ი ღეს. მა შინ ბერ ლი ნის ერ თ -ერ თი 
მთა ვა რი ქუ ჩის კენ გა ვე მარ თეთ, რო მე ლიც სავ სე იყო 
ებ რა ელ თა მა ღა ზი ე ბით; მი ნებ ჩამ ს ხ ვ რე ულ მა ღა ზი ებ-
ში გერ მა ნე ლე ბი და ვი ნა ხეთ, რომ ლებ საც ყვე ლა ფე რი 
გაჰ ქონ დათ. მარ თ ლაც, სა ში ნე ლი სა ნა ხა ვი იყო ეს ყო-
ვე ლი ვე. შო რი დან კი ცეცხ ლ მო კი დე ბუ ლი სი ნა გო გე ბი 
მო ჩან და.  ჩე მი ოჯა ხი ებ რა ელ თა აოხ რე ბა ში არ მო-
ნა წი ლე ობ და, რის გა მოც ერ თ მა ჩვენ მა მე ზო ბელ მა 
ესე სელ თა წი ნა შე დაგ ვას მი ნა: სულ რამ დე ნი მე დღე ში 
მა მა ჩე მი გეს ტა პომ აიყ ვა ნა. კი დევ კარ გი,  რომ მის მა 
სამ სა ხურ მა გა მო იხ ს ნა. 1939 წლის 25 აგ ვის ტოს მა მა 
მი ლან ში გა ემ გ ზავ რა, ხო ლო 1 სექ ტემ ბერს ჰიტ ლერ-
მა პო ლო ნე თი და იპყ რო.  ოჯა ხის და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი 
1940 წლის მარ ტამ დე იტა ლი ა ში გამ გ ზავ რე ბის მო-
ლო დინ ში ვი ყა ვით. ამ დე ნად, მე ორ გ ზის ვი ყა ვი მოწ-
მე ომის გა მოცხა დე ბი სა: 1 სექ ტემ ბერს ბერ ლინ ში, 
მე ო რედ კი მი ლან ში, კა ვუ რის მო ე დან ზე, სა დაც სა-
კუ თა რი ყუ რით მო ვის მი ნე მუ სო ლი ნის სა უ ბა რი. ორ-
მო ცი ა ნი წლე ბის მი წუ რულს, იტა ლი ის მო ქა ლა ქე ო ბა 
მო ვითხო ვეთ. ჩემ მა ძმამ, გი ორ გიმ, რო მე ლიც ფუ ჩის 
კა თო ლი კურ უნი ვერ სი ტეტ ში და დი ო და, ან დ რე ოტს 
მი მარ თა, მაგ რამ მან უარ ყო ეს თხოვ ნა. ხო ლო ჯუ-
ზე პე ლა ძა ტი, პარ ლა მენ ტის დე პუ ტა ტი,  
სპე ცი ა ლუ რად ჩა ვი და რომ ში ჩვენს გა-
მო და, რო გორც იქ ნა, მი ვაღ წი ეთ იტა-
ლი ის მო ქა ლა ქე ო ბას, ეს კარ გი პი რო ბა 
იყო იმის თ ვის, რომ ჩემს ძმას,– იგი ექი მი 
იყო,– სა მუ შაო მი ე ღო. 

ნა ცის ტუ რი გერ მა ნი ის შემ დეგ, თქვენ 
მი ლან შიც ფა შიზ მი დაგ ხ ვ დათ...

ჩე მი ძმის წყა ლო ბით, დონ ან დ რეა 
გე ტი გა ვი ცა ნი და ვთა ნამ შ რომ ლობ დი 
ოს კარ თან (ორგანიზაცია, რო მე ლიც ებ-
რა ე ლებს ეხ მა რე ბო და გაქ ცე ვა სა და დე-
პორ ტა ცი ა ში). სრუ ლე ბი თაც არ ვი ყა ვით 
გმი რე ბი, უბ რა ლოდ, დახ მა რე ბის ხელს 
ვუწ ვ დი დით მათ; ვმო ნა წი ლე ობ დი გუ ი-
დეს (Guide) და არ სე ბა ში, სკა უ ტების ფე-
მი ნის ტუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა 
1945 წლის 5 მა ისს პირ ვე ლი  შეხ ვედ რა 
გავ მარ თეთ და 14 ოქ ტომ ბერს აღ თ ქ მე ბი 
დავ დეთ. მი ლან ში შედ გა ასე ვე ჩე მი აკა-
დე მი უ რი კა რი ე რა. ერ თი ფრან ცის კე ლი ლექ ტო რის 
დახ მა რე ბით, კა თო ლი კურ უნი ვერ სი ტეტ ში რუ სუ ლი 
ენის სწავ ლე ბის უფ ლე ბა მო ვი პო ვე. მაგ რამ ვა ღი ა-
რებ: სრუ ლი ად მო უმ ზა დე ბე ლი ვი ყა ვი. ოჯახ ში რუ-
სუ ლად ვსა უბ რობ დით, მაგ რამ  იძუ ლე ბუ ლი გავ ხ დი, 
პე და გო გი უ რი მოღ ვა წე ო ბის გა მო, შე მეს წავ ლა ენა და 
ლი ტე რა ტუ რა.  რუ სულ ლი ტე რა ტუ რას ვას წავ ლი დი 
ტუ რინ სა და ბარ ში. 1969 წელს, პრო ფე სორ ბრან კას 
წყა ლო ბით, გავ ხ დი ბერ გა მოს უნი ვერ სი ტე ტის ტექ-
ნი კუ რი კო მი ტე ტის წევ რი. 1968 წლი დან, ჩე მი კა რი ე-

რის ბო ლომ დე, ამ უნი ვერ სი ტეტ ში ვას წავ ლი დი, ვი ყა-
ვი უცხო ენა თა ფა კულ ტე ტის პრე ზი დენ ტი, და ვა არ სე 
სლა ვუ რი ინ ს ტი ტუ ტი, რომ ლის 40 წლის თა ვი სულ 
რამ დე ნი მე კვი რის წინ აღ ვ ნიშ ნეთ. 

თქვენს ესო დენ სა ინ ტე რე სო ცხოვ რე ბა ში ჩანს ეკუ-
მე ნუ რი დი ა ლო გიც…

ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი ლა თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე-
ე ბი იყ ვ ნენ. მე არა ფე რი ვი ცო დი მარ თ ლ მა დი დებ ლო-
ბა ზე; ამ სამ ყა რო ში პავ ლე ფლო რენ ს კის ნაშ რო მებ მა 
შე მიყ ვა ნა და მოხ და ისე, რომ ბო ლო წლებ ში მარ თ-
ლ მა დი დებ ლებ თან დი ა ლოგს მივ მარ თე, გან სა კუთ-
რე ბით შე ვის წავ ლე ქალ თა მო ნა ზო ნო ბის სა კითხი, 
კერ ძოდ, და მა ინ ტე რე სა დე და მა რი ას ფი გუ რამ; ქალ-
ბა ტო ნი, რო მე ლიც, და უდ გ რო მე ლი ოჯა ხუ რი მოვ ლე-
ნე ბის შემ დეგ, სა სუ ლი ე რო ცხოვ რე ბას ირ ჩევს და თა-
ვის მო ნას ტერ ში გა ჭირ ვე ბუ ლებს ეხ მა რე ბა, პა რიზ ში, 
სა დაც იგი ცხოვ რობ და, გერ მა ნე ლე ბის ოკუ პა ცი ის 
დროს, ებ რა ე ლე ბის მი მართ გა წე უ ლი დახ მა რე ბის გა-
მო, და ი ჭი რეს და სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნაკ ში გა და აგ-
ზავ ნეს, სა დაც გა ზის კა მე რა ში და ი ღუ პა. 

პენსიაზე გას ვ ლის შემ დეგ კი სრუ ლი ად ახალ ას პა-
რეზ ზე გა მოჩ ნ დით– სა ტუ სა ღო ში…

სილ ვა ნა ჩე რუ ტის წყა ლო ბით, – რო მელ მაც ცი ხე ში 

გახ ს ნა პო ე ზი ის სა ლო ნი, – მიწ ვე უ ლი ვი ყა ვი პა ტიმ-
რებ თან, რუს პო ე ტებ ზე სა სა უბ როდ. ასე და იწყო ჩე მი 
სტა ბი ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა მათ თან. აქ ბევ რი რამ 
შე ვის წავ ლე: პო ე ზი ის მეშ ვე ო ბით პა ტიმ რე ბი გა მო ხა-
ტა ვენ პრო ტესტს, გულ ღი ო ბას. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი 
მწერ და: “დრო, რო მე ლიც პო ე ზი ის სა ლონ ში გა დის, 
ჩვენ თ ვის სი ნათ ლე ა”. სი ბე რის ჟამს ცი ხე ში მუ შა ო ბა 
სრუ ლი ად ახა ლი გა მოც დი ლე ბა იყო ჩემ თ ვის. 

მუ დამ ვი მე ო რებ: ყო ველ თ ვის ვი ყუ როთ წინ და 
არა სო დეს უკან. 

ნინა ყაუხჩიშვილი საქართველოში 2009 წელს გამართულ ასურელი ნინა ყაუხჩიშვილი საქართველოში 2009 წელს გამართულ ასურელი 
მამებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე (შეხვდრა საპატრიარქოში)მამებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე (შეხვდრა საპატრიარქოში)
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თქვე ნო მა ღალ ყოვ ლა დუ სამ ღ ვ დე ლო ე სო ბავ, ძვირ ფა სო მა მა 
ჯუ ზე პე, მად ლო ბას გიძღ ვ ნით იმ წე რილ ს თ ვის, რო მე ლიც  ”საბას”  
დე კემ ბ რის ნო მერ ში და ი ბეჭ და. წე რილ ში მოყ ვა ნი ლია ის გულ სატ-
კე ნი ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც კარ გა ხა ნია აშ ფო თებს სა ქარ თ ვე ლოს 
კა თო ლი კე ებს - ყო ველ საკ რე ბუ ლოს,  ყო ველ მორ წ მუ ნეს. ეს პრო-
ცე სი გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბი დან და იწყო და უფ რო და 
უფ რო აგ რე სი ულ სა ხეს ღე ბუ ლობს. ცალ კე უ ლი მარ თ ლ მა დი დე-
ბე ლი სა სუ ლი ე რო პი რე ბის მი ერ (ჩვენ გვი ჭირს მა თი მღვდლე ბად 
მოხ სე ნი ე ბა, რად გან მღვდლო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლია და ამ 
მად ლის  მქო ნე პი რი მორ წ მუ ნე თა შო რის შუღ ლის ჩა მოგ დე ბას 
კი არ უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს, არა მედ ქრის ტი ა ნულ სიყ ვა რულს) 
შეც დო მა ში შეყ ვა ნილ მა, ფა ნა ტი კუ რად გან წყო ბილ მა ცალ კე ულ-
მა პი რებ მა თუ ჯგუ ფებ მა (მაგ., ”მართლმადიდებელ მშო ბელ თა 
კავ ში რი”) ისარ გებ ლეს რა კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის შემ წყ ნა რებ ლუ-
რი პო ზი ცი ით, სა ხელ მ წი ფო და ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო თა 
ინერ ტუ ლო ბით, თან და თან გა აძ ლი ე რეს აგ რე სია  სხვა კონ ფე სი ის 
მორ წ მუ ნე თა, გან სა კუთ რე ბით კი - კა თო ლი კე თა მი მართ. ისი ნი ჩა-
მო ყა ლიბ დ ნენ, რო გორც სა ხელ მ წი ფო ში სა ხელ მ წი ფო, რო მელ საც 
არ ეხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა, და რომ ლე ბიც კა ნო ნებ ზე 
მაღ ლა დგა ნან. ისი ნი თავს ქრის ტი ა ნებს კი აღარ უწო დე ბენ, არა-
მედ  მარ თ ლ მა დი დებ ლებს, და მა თი სა ხე ლით (საკითხავია, რო-
მე ლი სი მარ თ ლის მა დი დებ ლე ბის სა ხე ლით) აკე თე ბენ იმას, რაც 
სურთ და რო გორც სურთ. მათ წი ნა შე თავს ხრი ან სა ხელ მ წი ფო მო-
ხე ლე ე ბი, ისი ნი აიძუ ლე ბენ მო სა მარ თ ლე ებს,  მათ სა სარ გებ ლოდ 
გა მო ი ტა ნონ გა ნა ჩე ნი, ან შეწყ ვი ტონ საქ მის გან ხილ ვა. შე დე გად 
კი მით ვი სე ბუ ლია ჩვე ნი ეკ ლე სი ე ბი, ხე ლახ ლა ნათ ლა ვენ კა თო ლი-
კე ებს (რაც, სა ქარ თ ვე ლოს გარ და, არც ერთ მარ თ ლ მა დი დებ ლურ 
ქვე ყა ნა ში არ ხდე ბა), პრობ ლე მებს უქ მ ნი ან კა თო ლი კე ქრის ტი ა-
ნებს, მა თი ოჯა ხის წევ რებს. კა თო ლი კე ებ ზე  ზე მოქ მე დე ბა გან სა-
კუთ რე ბით გახ შირ და სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლო ში. ად გი ლი აქვს  კონ-
ს ტი ტუ ცი ით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის უხეშ დარ ღ ვე ვებს. ამ დროს 
სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ებს სი რაქ ლე მას პო ზი ცია უჭი რავთ.

რო დე საც ბა თუ მის ღვთის მ შობ ლის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია სა-
ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა დას ცეს, გან გ ვიცხა დეს: “მარ თ ლ-
მა დი დე ბე ლე ბი სა და კა თო ლი კე ე ბის ერთ ტა ძარ ში ლოც ვა არ შე-
იძ ლე ბა ო”(?!), თუმ ცა მა ნამ დე გვარ წ მუ ნებ დ ნენ, რომ რო დე საც 
ტა ძა რი გა იხ ს ნე ბო და, ორი ვე აღ მ სა რებ ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს 
შე ეძ ლე ბო დათ იქ წირ ვის ჩა ტა რე ბა, მათ თ ვის გა მო ყო ფილ დღე ებ ში.

მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნის, თა ვის სტა ტი ა ში “რომაული სა-
ღა მო” (“საბა” № 12, 2009 წ., გვ. 5), აღ წე რი ლი აქვს რო მის წმ. 
ვინ სენ ტი სა და წმ. ანას ტა სი ას სა ხე ლო ბის კა თო ლი კურ ტა ძარ ში 
მარ თ ლ მა დი დე ბელ ბერ თან შეხ ვედ რა, ტა ძარ ში, სა დაც მარ თ ლ-
მა დი დებ ლე ბი და კა თო ლი კე ე ბი ერ თ სა და იმა ვე სა კურ თხე ველ-
ზე აღას რუ ლე ბენ წირ ვას. ძვირ ფა სო მე გობ რე ბო, თურ მე შე საძ-
ლე ბე ლი ყო ფი ლა მარ თ ლ მა დი დე ბელ და კა თო ლი კე ქრის ტი ან თა 
ერ თ სა და იმა ვე ტა ძარ ში ლოც ვა (ამგვარი შემ თხ ვე ვის უამ რა ვი 
მა გა ლი თის  მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა).  სხვა გან თუ შე საძ ლე ბე ლია ერ-
თად ლოც ვა, რა გვიშ ლის ხელს ჩვენ, ქარ თ ვე ლებს, საქ ვეყ ნოდ 
ცნო ბილ ტო ლე რანტ ხალხს, რომ ქრის ტი ა ნებ მა ერთ ტა ძარ ში 
ერ თად ვი ლო ცოთ, თუნ დაც ჩვენ - ჩ ვე ნი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტრა დი-
ცი ე ბის მი ხედ ვით?

რამ დენ ჯერ მო ვის მი ნეთ მი სი უწ მი დე სო ბის, სა ქარ თ ვე ლოს 
პატ რი არ ქის გან, რომ მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი და კა თო ლი კე ე ბი ძმე-
ბი არი ან, და რომ გან ყო ფა ბი ზან ტი ა სა და რომს შო რის პო ლი ტი-
კურ ნი ა დაგ ზე მოხ და,  რომ სა ქარ თ ვე ლო- რო მის ურ თი ერ თო ბა ზე 
ამას გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნი ა,  რომ ჩვენს შო რის დოგ მა ტურ სა-
კითხებ შიც ძა ლი ან მცი რე გან ს ხ ვა ვე ბა ა. რო დე საც ამ სიტყ ვებს 
ვის მენ დით, გვჯე რო და, რომ ეს გულ წ რ ფე ლად იყო  ნათ ქ ვა მი, მით 
უმე ტეს, ვი ცო დით, რომ ის ტო რი უ ლად ეს მარ თ ლაც ასე იყო. ეს 
გან ცხა დე ბე ბი კეთ დე ბო და მა შინ, რო დე საც სა პატ რი არ ქო იკა ვებ-
და ჩვენს ეკ ლე სი ებს, ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის მი ერ დი დი რუ დუ ნე ბით 
აგე ბულ სა ლო ცა ვებს. გა ნა სწო რი ა, რო დე საც მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
მოძღ ვ რე ბი უკ რ ძა ლა ვენ მორ წ მუ ნე ებს და სავ ლუ რი ტრა დი ცი ე ბით 
შეს რუ ლე ბუ ლი ხა ტე ბის, ჯვრე ბის, წმი დან თა გა მო სა ხუ ლე ბე ბის 
სახ ლ ში დას ვე ნე ბას, მო უ წო დე ბენ მა თი გა ნად გუ რე ბის, დაწ ვის, 
მი წა ში ჩაფ ლ ვი სა კენ? რა და ვარ ქ ვათ ამას?

ჩვენ თ ვის, კა თო ლი კე ე ბი სათ ვის, არ არ სე ბობს გან ს ხ ვა ვე ბა ხა-
ტებს შო რის. არ არ სე ბობს ორი ქრის ტე, ორი ღვთის მ შო ბე ლი, ერ-

თია მაცხო ვა რი და ერ თია ყოვ ლად წ მი და ღვთის მ შო ბე ლი. ყო ვე ლი 
ხა ტი, იქ ნე ბა ის აღ მო სავ ლუ რი ტრა დი ცი ით შეს რუ ლე ბუ ლი თუ და-
სავ ლუ რით, ერ თ ნა ი რად სა თაყ ვა ნე ბე ლი და პა ტივ სა ცე მი ა.

რო დე საც სა ხელ მ წი ფო სა და სა პატ რი არ ქოს შო რის კონ კორ და-
ტი ფორ მ დე ბო და, სულ სხვა რა მეს  გვპირ დე ბო და  ორი ვე მხა რე. 
რა ტომ არ შე ას რუ ლეს მათ ეს პი რო ბა? სიც რუ ის თქმა, და ნა პი რე-
ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა, პი რის გა ტეხ ვა ნუ თუ ცოდ ვა არ არის ღმერ-
თის წი ნა შე?

ჩვე ნო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლო და- ძ მა ნო, რა არის მარ თ ლ მა დი დებ-
ლო ბა? ჩვე ნი ღრმა რწმე ნით, ეს  მარ თა ლი სარ წ მუ ნო ე ბის, ქრის ტეს 
რწმე ნის მა დი დებ ლო ბა ა.  და სავ ლუ რი, ანუ ლა თი ნუ რი წე სის ქრის-
ტი ა ნე ბი, ასე ვე,  აღ მო სავ ლუ რი წე სის ქრის ტი ა ნე ბიც მარ თა ლი 
რწმე ნის, ქრის ტეს რწმე ნის მა დი დებ ლე ბი არი ან. ჩვენ მსოფ ლი ო, 
სა ყო ველ თა ო, ანუ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის წევ რე ბი ვართ, რო მე ლიც 
წმ. პეტ რემ და ა ფუძ ნა, თქვენ კი სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ი სა, სა დაც 
წმ. ან დ რი ამ, წმ. პეტ რეს ძმამ იქა და გა და პირ ვე ლი ქრის ტი ა ნუ ლი 
საკ რე ბუ ლო ე ბი და ა ფუძ ნა. ჩვენ, ყვე ლა ნი, ერ თი მთლი ა ნი ქრის ტეს 
ეკ ლე სი ის წევ რე ბი ვართ. კარ გად დავ ფიქ რ დეთ, ვის სურს ჩვენს 
შო რის შუღ ლის ჩა მოგ დე ბა? ვის ემ სა ხუ რე ბი ან ისი ნი? გა ნა ქრის-
ტეს  რწმე ნა ამას გვას წავ ლის? ქრის ტე და ყო ფის კენ მოგ ვი წო დებს, 
თუ ერ თი ა ნო ბი სა და სიყ ვა რუ ლის კენ?

ის, რაც  დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მი მართ 
ხდე ბა, ძა ლი ან ჰგავს იმ პო ლი ტი კას , რა საც რუ სე თის ცა რიზ მის 
ჟან დარ მე რია ახორ ცი ე ლებ და სა ქარ თ ვე ლოს ძა ლით მი ერ თე ბის 
შემ დეგ. შე იძ ლე ბა, ნე ბით თუ უნებ ლი ეთ, ისი ნი რუ სუ ლი სა ხელ მ-
წი ფო მან ქა ნის ნე ბის გა მომ ხატ ველ ნი არი ან.

ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბი მო სახ ლე ო ბა ში ავ რ ცე ლე ბენ პა პი სა და 
კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის  შე უ რაცხ მ ყო ფელ ბუკ ლე ტებს. დი ახ, სამ წუ-
ხა რო ა, რაც ამე რი კა ში მოხ და. ამა ზე მის მა უწ მი დე სო ბამ, რო მის 
პაპ მა საქ ვეყ ნოდ გა ნაცხა და და დაგ მო იგი. ჩვე ნი ეკ ლე სია გმობს 
ყო ვე ლი ვე იმას, რაც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ქრის ტი ა ნულ მო რალს და არ 
ცდი ლობს, მიჩ ქ მა ლოს ის. მაგ რამ რა კავ ში რი აქვს ამას ცე ლი ბატ-
თან? გა ნა აღ მო სავ ლეთ ში გან დე გი ლე ბი, მე უ დაბ ნოე ბე რე ბი, ეპის-
კო პო სე ბი იმა ვე ცე ლი ბატს არ იცა ვენ? გა ნა და საძ რა ხი ა, რო დე საც 
ადა მი ა ნი მთელ თა ვის ცხოვ რე ბას ღმრთის სამ სა ხურს  უძღ ვ ნის?

ადა მი ა ნი უცოდ ვე ლი არ სე ბა არ არის. ხში რად ადა მი ა ნე ბი სა კუ-
თარ თვალ ში დი რეს ვერ ხე და ვენ და სხვის კენ იშ ვე რენ ხელს. დი ახ, 
ძალ ზე სამ წუ ხა რო ა, რო ცა ქრის ტი ა ნე ბი ასეთ ცოდ ვა ში ვარ დე ბი ან. 
მაგ რამ ამ დროს ნიშ ნის მო გე ბით კი არ უნ და ვი ლა პა რა კოთ, არა-
მედ ვი ლო ცოთ, რა თა სა ტა ნამ ვერ გა ი მარ ჯ ვოს. ამ ბუკ ლე ტე ბის 
გა მავ რ ცე ლებ ლე ბი თუ კარ გად გა ა ხე ლენ თვალს, სა კუ თარ ეზო-
ში, სა კუ თარ ეკ ლე სი ა შიც საკ მა ოდ აღ მო ა ჩე ნენ ასეთ ცოდ ვი ლებს. 
მაგ რამ ჩვენ არ ვსა უბ რობთ ამა ზე ნიშ ნის მო გე ბით, პი რი ქით, სუ-
ლაც არ გვა ხა რებს ასე თი ფაქ ტე ბი, რად გან ეს სა ერ თო ტკი ვი ლია 
თი თო ე უ ლი ქრის ტი ა ნი სათ ვის. უნ და გვახ სოვ დეს, რომ, სხვა ცოდ-
ვა თა შო რის, არა ნაკ ლებ მძი მე ცოდ ვაა ცი ლის წა მე ბა. 

ჩვენ ვა მა ყობთ, რომ  სა ქარ თ ვე ლოს შვი ლე ბი და  კა თო ლი კე 
ეკ ლე სი ის წევ რე ბი ვართ; ვა მა ყობთ იმით,  რომ ჩვენს წი ნაპ რებს 
არა ფე რი და უ შუ რე ბი ათ ქრის ტი ა ნუ ლი რწმე ნი სა  და სამ შობ ლოს 
ძლი ე რე ბი სათ ვის; ვა მა ყობთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ყო ვე ლი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი სი ახ ლის, ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბი სათ ვის გა დად გ მუ ლი 
ყო ვე ლი ნა ბი ჯის ინი ცი ა ტო რე ბი და ხელ შემ წყობ ნი, მარ თ ლ მა დი-
დებ ლებ თან ერ თად, კა თო ლი კე სა სუ ლი ე რო თუ სა ე რო პი რე ბიც 
იყ ვ ნენ; ვა მა ყობთ, რომ კა თო ლი კე ეკ ლე სია ძველ თა გან ვე მხარ ში 
ედ გა და დღე საც უდ გას ქარ თ ველ ხალხს, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ-
ლე ო ბას; ვა მა ყობთ, რომ ჩვე ნი ძვირ ფა სი მოძღ ვ რე ბი, ჩვე ნი საკ რე-
ბუ ლოს წევ რე ბი ძალ - ღო ნეს არ იშუ რე ბენ, რა თა სა ქარ თ ვე ლო ში 
ადა მი ან თა შო რის სიყ ვა რულ მა, ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მამ, ქრის-
ტი ა ნულ მა თა ნად გო მამ და ი სად გუ როს.  ჩვენს ტაძ რებ ში მუ დამ 
აღ ვავ ლენთ ლოც ვებს ჩვე ნი ქვეყ ნის, ქრის ტი ა ნუ ლი რწმე ნი სა და 
ჩვენს ეკ ლე სი ებს შო რის ურ თი ერ თო ბის გან მ ტ კი ცე ბი სათ ვის.

მოგ მარ თავთ  ჩვე ნო ”გადანათლულო” და- ძ მა ნო, რომ ლე ბიც 
სა კუ თა რი კე თილ დღე ო ბის მიზ ნით გა და ი ნათ ლეთ, გვერ წ მუ ნეთ, 
თქვენ  გულ მოდ გი ნე  მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი ვერ იქ ნე ბით, რად გან 
მტკი ცე რწმე ნა არ გა გაჩ ნი ათ. ეცა დეთ, შე იც ნოთ ქრის ტი ა ნუ ლი 
რწმე ნის ჭეშ მა რი ტე ბა და მტკი ცედ და იც ვათ ის. ჩვენ ვი ლო ცებთ 
თქვენ თ ვის.

ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლი

წე რი ლი  ბა თუ მის  საკ რე ბუ ლო დან
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ცნო ბი ლი ა, რომ  იესოს გა მო სა ხუ ლე ბა, არა მხო ლოდ 
მი სი სა ხე, არა მედ მთე ლი  მი სი სხე უ ლი, უკავ შირ დე-
ბა წმი და სუ და რას, რო მელ საც თაყ ვანს სცემ დ ნენ ჯერ 
კი დევ ედე სა ში, შემ დეგ  კონ ს ტან ტი ნო პოლ ში,   საფ-
რან გეთ ში - ლი რე ი ში; დღეს დღე ო ბით იგი და ცუ ლია 

ტუ რინ ში. ყვე ლა მეც ნი ე რი ერ თ სუ ლოვ ნად აღ ნიშ ნავს, 
რომ სუ და რა ზე გა მო სა ხუ ლი ადა მი ა ნი  გარ და მოხ ს-
ნილ იქ ნა ჯვრი დან უკ ვე გა შე შე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, კი დუ რებ მა შე ი ნარ ჩუ ნა თა ვი სი 
მდგო მა რე ო ბა. სხე უ ლის სუ და რა ში გახ ვე ვამ დე, მას გა-
შე შე ბუ ლი  ხელ - ფე ხი გა უს წო რეს, ხე ლე ბი    კი ერ თ მა-
ნეთ ზე მა ჯე ბით გა და ა ბეს.

დღეს სუ და რა ზე შე ი ნიშ ნე ბა, რომ მარ ცხე ნა ფე ხი  
მარ ჯ ვე ნა ზე  მოკ ლეა და უფ რო  უმ ნიშ ვ ნე ლო ანა ბეჭდს 
ტო ვებს ქსო ვილ ზე, გან სა კუთ რე ბით მუხ ლის დო ნემ დე. 
ეს ფაქ ტი მი ა ნიშ ნებს, რომ სიკ ვ დი ლის მო მენ ტ ში მარ-
ცხე ნა ფე ხი მოხ რი ლი  იყო, ხო ლო მარ ჯ ვე ნა გას წო რე-
ბუ ლი. ტერ ფე ბის  მდგო მა რე ო ბა ამ ტ კი ცებს  ფაქტს: 
მარ ცხე ნა ტერ ფი შიგ ნი თაა შე წე უ ლი მარ ჯ ვე ნას თან 
მი მარ თე ბა ში და მხო ლოდ ქუს ლი თაა დაყ რ დ ნო ბი ლი, 
ხო ლო მარ ჯ ვე ნა ტერ ფი მთლი ა ნა დაა აღ ბეჭ დი ლი. მეც-
ნი ერ თა დას კ ვ ნა ერ თ სუ ლო ვა ნი ა: მარ ცხე ნა ტერ ფი 
ზე მო დან იყო და დე ბუ ლი მარ ჯ ვე ნა ზე (პროფესორები: 

ბარ ბე ტი, ლეგ რა ნი, ბერ ნა, რი ჩი და სხვ.). ამ მოვ ლე ნამ 
იკო ნოგ რა ფი ა შიც  ჰპო ვა ასახ ვა:  ზო გი ერთ  ბი ზან ტი-
ურ მო ნე ტა ზე ერ თ -ერ თი ტერ ფი ძალ ზედ გა დი დე ბუ-
ლი ა. არ სე ბობ და ქრის ტი ა ნუ ლი სექ ტაც, რო მე ლიც 
თაყ ვანს სცემ და კოჭლ ქრის ტეს!

სუ და რის ამ  გა მო სა ხუ ლე ბა ზე გა კე თე ბულ მა დას კ ვ-
ნამ ბიძ გი მის ცა ორი სა ხის იკო ნოგ რა ფი ას:

- და სავ ლუ რი ტი პი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს იმ 
ფაქტს, რომ ორი ტერ ფი ერ თ მა ნეთ ზეა გა და დე ბუ ლი 
და მხო ლოდ ერ თი ლურ ს მ ნი თაა და ჭე დე ბუ ლი.

- აღ მო სავ ლუ რი ტი პი, რო მე ლიც ზუს ტად იღებს 
იმას, რაც ჩანს სუ და რა ზე: ორი ფე ხი ერ თ მა ნე თის გან 
და ცი ლე ბუ ლია   და სხვა დას ხ ვა მხა რე საა მი მარ თუ ლი, 
მაგ რამ ერ თი მე ო რე ზე მოკ ლე ა, რაც ხსნის ბი ზან ტი უ-
რი ჯვრე ბის ფეხ სად გა მის დახ რი ლო ბას.

 ორ ნა ი რი გა მო სახ ვის ეს სხვა დას ხ ვა ო ბა არ ასა ხავს 
დოგ მა ტურ გან ს ხ ვა ვე ბას, ეს არის სხვა დას ხ ვა ნა ი რი 

გა მო სახ ვა იმი სა,  რაც ასა ხუ ლია სუ და რა ზე. აღ მო სავ-
ლე თი   სუ და რის ზუს ტი ას ლის მი ხედ ვით გა მო სა ხავს 
სხე ულს ისე, რო გორც ის ჩანს საფ ლავ ში,   რო გო რიც ის 
აღ დ გა, და სავ ლე თი კი ეხ მი ა ნე ბა ჯვარ ც მის ის ტო რი ულ 
ფაქტს და გა მო სა ხავს  სხე ულს ჯვარ ზე, ერ თ მა ნეთ ზე 
მი ლურ ს მუ ლი ტერ ფე ბით.

მა მა პი ერ დი უ მუ ლე ნი

ჯვარ ც მუ ლი იესოს ტერ ფე ბი
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მხო ლოდ ერ თი კვი რა გავ ჩერ დი პორტ ო’პრენ ს ში, დე-
და ქა ლა ქი შე მო ვი ა რე, ყველ გან  ნან გ რე ვებს ვაწყ დე ბო დი... 
ნა გე ბო ბა თა 80% დან გ რე უ ლი ა, ან ჩა მონ გ რე ვის პი რა საა 
და საცხოვ რებ ლად უვარ გი სი. ადა მი ან თა  თვა ლებ ში ჯერ 
კი დევ ჩანს 12 იან ვ რის და მან გ რე ვე ლი მი წის ძ ვ რის შე დე-
გად გა და ტა ნი ლი ძრწო ლა: სიკ ვ დილს გა დარ ჩე ნი ლე ბი სა-
კუ თა რი საცხოვ რებ ლის ნან გ რე ვე ბის წინ შეკ რე ბი ლიყ ვ ნენ 
და თავს აფა რებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა ნაჭ რე ბი სა თუ ცე ლოფ-
ნე ბი სა გან შე კო წი წე ბულ  კარ ვებს, წვი მე ბი სა და დი ლის 
უხ ვი ნა მი სა გან თავ და სა ცა ვად. ბევ რ მა თა ვი შე ა ფა რა ნა-
წი ლობ რი ვად დან გ რე ულ სახ ლებს, რომ ლე ბიც, გან მე ო რე-
ბი თი  მრა ვალ ჯე რა დი ბიძ გე ბის შე დე გად, მო უ ლოდ ნე ლად 
და ინ გ რა და ადა მი ა ნე ბიც  ქვეშ  მო ი ყო ლა. ხალ ხი შე ში ნე-
ბუ ლი ა, ყვე ლას ღია ცის ქვეშ სძი ნავს, ად გი ლობ რი ვი მას-
მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი კი ამ შიშს კვე ბა ვენ მი წის ძ ვ რის 
შემ დ გო მი ძლი ე რი ბიძ გე ბის შე მაშ-
ფო თე ბე ლი პროგ ნო ზე ბით. ტრა გე დი-
ი დან ერ თი თვის შემ დეგ, რო დე საც 
და დი ხარ დან გ რე ულ ქა ლაქ ში, ისე თი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა რჩე ბა, თით ქოს მი წის-
ძ ვ რა სულ ახა ლი მომ ხ და რი ა: ზა რა ლი 
იმ დე ნად დი დი ა, რომ აქამ დე გა წე უ ლი 
დახ მა რე ბე ბი თით ქ მის შე უმ ჩ ნე ვე ლი ა; 
გარ და ამი სა, სხვა დას ხ ვა დამ ხ მა რე 
ჯგუ ფე ბი უკ ვე ალა გე ბენ თა ვი ანთ 
კარ ვებს და წა სას ვ ლე ლად ემ ზა დე ბი-
ან, რად გან დახ მა რე ბის ტალ ღა ნელ-
დე ბა. ქა ლაქ ში მხო ლოდ ნან გ რე ვე ბი 
ჩანს და კვლავ იგ რ ძ ნო ბა გვა მე ბის 
მძაფ რი სუ ნი. მთელ ქა ლაქ ში მხო-
ლოდ ორი ექ ს კა ვა ტო რი ვნა ხე, გარ-
დაც ვ ლილ თა უმ რავ ლე სო ბა ჯერ კი-
დევ ნან გ რე ვე ბის ქვე შაა ჩარ ჩე ნი ლი, 
სა დაც მხო ლოდ ძაღ ლე ბი ახერ ხე ბენ 
შეძ რო მას მათ და საგ ლე ჯად. ხალ ხი 
მხო ლოდ სა კუ თა რი ხე ლე ბის ამა რაა 
დარ ჩე ნი ლი, რომ ჩა მარ ხუ ლი ამოთხა-
როს, ან დან გ რე უ ლი აღად გი ნოს, მაგ რამ აღარ აქვთ ძა ლა. 
სახ ლე ბის გარ და, ნან გ რე ვე ბა დაა ქცე უ ლი სა ა ვად მ ყო ფო-
ე ბი, სკო ლე ბი, ოფი სე ბი, მა ღა ზი ე ბი, ბან კე ბი, ასე რომ ად-
რე არ სე ბუ ლი სა მუ შა ოს მცი რე დი შე საძ ლებ ლო ბაც გაქ რა: 
ჰა ი ტი ში ყვე ლა ფე რი გა ნად გურ და! მხო ლოდ რწმე ნა დარ-
ჩა. ტრა გე დი ი დან ზუს ტად ერ თი თვის შემ დეგ, ჰა ი ტე ლე ბი 
შე იკ რიბ ნენ  ჩვე ნი მი სი ის ეკ ლე სი ა ში და სა მი დღე მთე ლი 
დე და ქა ლა ქის მო ედ ნებ ზე უფალს ადი დებ დ ნენ,  მად ლო ბის 
მი სა გე ბად მღე როდ ნენ და ცეკ ვავ დ ნენ ყვე ლა ზე სუფ თა და 
ლა მაზ ტან საც მელ ში გა მოწყო ბი ლე ბი, რაც კი იმ დრო ი სათ-
ვის მო ე პო ვე ბო დათ.

ისი ნი არ ეკითხე ბი ან ღმერთს, თუ რა ტომ გა წი რა მან სა-
სიკ ვ დი ლოდ ამ დე ნი ხალ ხი, არა მედ სვა მენ კითხ ვას, თუ რა-
ტომ გა და არ ჩი ნა ღმერ თ მა სწო რედ ისი ნი. გრძნო ბენ ღვთის 
სიყ ვა რულს, რა კი გა დარ ჩ ნენ, და ეს აძ ლევთ ძა ლას, რომ 
ყვე ლა ფე რი თა ვი დან და იწყონ. მე, რა კი ვი ცო დი უკ ვე არ სე-
ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, ჩა ვე დი იქ ყო ველ გ ვა რი იმე დის გა რე-
შე, მაგ რამ პა რა დოქ სი ა, რომ სწო რედ მათ მომ ცეს მე დი დი 
იმე დი. ჰა ი ტე ლებ მა აქეთ მა ნუ გე შეს!

ჩვე ნი მი სი ის შე ნო ბამ გა უძ ლო დარ ტყ მას, მი უ ხე და ვად 
იმი სა რომ გაჩ ნ და ბევ რი ბზა რი და ყვე ლა ფე რი შე სა კე თე ბე-
ლი ა. პირ ველ დღე ებ ში ასო ბით სხვა დას ხ ვა ოპე რა ცი ის ჩა-
ტა რე ბა გახ და სა ჭი რო, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი ქი რურ გი-

ულ ინ ს ტ რუ მენ ტებ სა და მე დი კა მენ ტებს ეძებ და გა ხეთ ქი ლი 
მი ლე ბის შე დე გად დატ ბო რილ იატაკ ზე მი მოყ რილ სხვა დას-
ხ ვა აპა რა ტებ სა და მოწყო ბი ლო ბებს შო რის; სწო რედ მა შინ, 
რო დე საც ყო ველ წამს სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და, 
იტან ჯე ბოდ ნენ სა ჭი რო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ძებ ნით. ამ ჟა მად 
სხვა დას ხ ვა მომ სა ხუ რე ბა უკ ვე აღ დ გე ნი ლია და ჩვე ნი სა-
ა ვად მ ყო ფო უბ რუნ დე ბა სრუ ლი სა ხით ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას, 
იტა ლი ი დან გაგ ზავ ნი ლი კონ ტე ი ნე რე ბიც მა ლე ჩა აღ წევს 
და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე. დღეს დღე ო ბით ჩვენს სე მი-
ნა რის ტებს კარ ვებ ში სძი ნავთ; ხო ლო რო დე საც შე ნო ბა ში 
არი ან და ბიძგს იგ რ ძ ნო ბენ, მა შინ ვე გა რეთ გარ ბი ან მდუ მა-
რედ, შემ დეგ კი ბრუნ დე ბი ან უკან ცრემ ლი ა ნი თვა ლე ბით: 
შეძ რ წუ ნე ბულ ნი იხ სე ნე ბენ მე გობ რე ბი სა და ნაც ნო ბე ბის 
ყვი რილს, რომ ლე ბიც და ი ღუპ ნენ მათ თვალ წინ, რად გან შე-
უძ ლე ბე ლი იყო ნან გ რე ვე ბის ამოთხ რა შიშ ვე ლი ხე ლე ბით.

კო მენ ტარს არ სა ჭი რო ებს ის ფაქ-
ტი, რომ პორტ ო’პრენ ს ში,  კა მი ლი ელ-
თა  კონ გ რე გა ცი ის უპატ რო ნო ბავ შ-
ვ თა ერ თ -ერ თი სახ ლის დი რექ ტო რი, 
და მან გ რე ველ მი წის ძ ვ რამ დე რამ დე-
ნი მე წუ თით ად რე, ისე რომ არც იცო-
და რა ტომ, შე ვარ და შე ნო ბა ში და ყვი-
რო და, რომ ყვე ლა ბავ შ ვი სას წ რა ფოდ 
გა სუ ლი ყო გა რეთ: შე ნო ბა მთლი ა ნად 
ჩა მო ინ გ რა და სა მო ცი ბავ შ ვი გა დარ-
ჩა. მი სი ა ში შე საძ ლებ ლო ბა მქონ და, 
გა მეც ნო ბევ რი გა დარ ჩე ნი ლი: ოზი მი, 
16 წლის ბი ჭი, ამ პუ ტი რე ბუ ლი მკლა-
ვი თა და მარ ცხე ნა ფე ხით, სი ღა რი ბე-
ში ცხოვ რობ და და მი სი ერ თა დერ თი 
ოც ნე ბა და შვე ბა იყო ფეხ ბურ თის 
თა მა ში. იზა ბე ლი, 14 წლის, და კარ-
გა ოჯა ხი და დარ ჩა მარ ტო პა ტა რა 
უილ სონ თან ერ თად, რო მე ლიც მის 
მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო-
ბის ნა ყო ფი ა. ახ ლა სა კუ თა რი შვი ლის 
ძუ ძუ თი კვე ბაც არ შე უძ ლი ა, რად გან 

ფი ზი ო ლო გი უ რად ძა ლი ან ახალ გაზ რ და ა.  ჩვე ნი ბავ შ ვე ბიც 
(foyer bethleme- დან) გა დარ ჩ ნენ, მათ უვ ლი ან და კვე ბა ვენ, 
მაგ რამ მძი მე ცხოვ რე ბა აქვთ: მო გი ახ ლოვ დე ბი ან,  ხელ ზე 
ხელს გკი დე ბენ და ლო ყა ზე იდე ბენ, თვა ლებს ხუ ჭა ვენ და 
იღი მე ბი ან, რად გან წარ მო იდ გე ნენ, რომ ეს მა თი დე დის ხე-
ლი ა. ისი ნი მხო ლოდ იმი ტომ მი ა ტო ვეს, რომ მა თი ხე იბ რო ბა 
მიჩ ნე უ ლია ვუ დუს წყევ ლად.

ეს სუ რა თი ჰა ი ტი ში გა და ვი ღე და იქა უ რო ბას ასა ხავს. ახ ლა 
ჩემს გო ნე ბა ში და ჟი ნე ბით  მე ორ დე ბა კითხ ვა: თუ კი ის ხალ-
ხი თა ვის თავს ეკითხე ბა, თუ რა ტომ აკურ თხა ისი ნი ღმერ-
თ მა ისე ძლი ე რად, რომ შე უ ნარ ჩუ ნა სი ცოცხ ლე, მე, ვინც 
ვცხოვ რობ აქ, იტა ლი ა ში, რა უნ და ვი ფიქ რო ჩემს თავ ზე?

არა ფე რი მრჩე ბა იმის გარ და, რომ შე ვუ ერ თ დე ჰა ი ტე ლე-
ბის მი ერ ღვთის სა დი დებ ლად აღ ვ ლე ნილ ლოც ვებს.

ფრან ჩეს კო სა ზი ა,
 კა მი ლი ე ლი, 18 თე ბერ ვა ლი, 2010

P. S. ფრან ჩეს კო სა ზია ჰა ი ტი ში სა გან გე ბო მი სი ით იყო 
მივ ლე ნი ლი. მან ჰა ი ტე ლებს ის მცი რე დი დახ მა რე ბა ჩა უ ტა-
ნა, რაც სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კე ებ მა მათ თ ვის შე აგ რო ვეს. 
ამ კე თილ შო ბი ლურ საქ მე ში სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მედ მა ყვე-
ლა  კა თო ლი კურ მა საკ რე ბუ ლომ მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა.

ჰაიტი, 2010 წლის 12 იან ვ რის მი წის ძ ვ რა
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ნი უ -ი ორ კი, 17.11. 2009 წ. 
უკა ნას კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის გან სა-

კუთ რე ბით მწუ ხა რე მოვ ლე ნე ბით გა მო ირ ჩე ო და; მთელ 
მსოფ ლი ო ში: სულ სა მოც და თერ თ მე ტი მოკ ლუ ლი. ეს ფაქ-
ტი გა ე რო-ს ასამ ბ ლე ა ზე, სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა ში გა-
ნაცხა და ჟურ ნა ლის ტ თა დაც ვის კო მი ტეტ მა (Committee to 
Protect Journalist (Cpj), რო მე ლიც ბეჭ დუ რი მე დი ის თა ვი-
სუფ ლე ბას იცავს. მხო ლოდ გა სულ წელს, სა ა გენ ტო Ansa-ს 
მო ნა ცე მით, მთელ მსოფ ლი ო ში თა ვი ან თი პრო ფე სი უ ლი 
საქ მის შეს რუ ლე ბი სას სა მოც და თერ თ მე ტი ჟურ ნა ლის ტის 
მკვლე ლო ბა აღი რიცხა, მათ შო რის არის სა მი ოპე რა ტო რი; 
ასე ვე, ოც და ხუ თი, ჯერ კი დევ გა მო უკ ვ ლე ვე ლი შემ თხ ვე ვა. 
“წლების მან ძილ ზე ეს ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი წე ლი იყო”, – გა-

ნაცხა და რო ბერტ მა ჰო ნიმ, კო მი ტე ტის ვი ცე დი რექ ტორ მა. 
2008 წელს ნა თე ლი მო ე ფი ნა ორ მოც და ო რი ჟურ ნა ლის ტის 
მკვლე ლო ბას. 

2000 და 2009 წლებ ში სულ და ი ღუ პა 735 ჟურ ნა ლის ტი. 
მათ შო რის, 238 მოკ ლეს აზი ა ში, 202 – ახ ლო აღ მო სავ ლეთ-
სა და ჩრდი ლო აფ რი კა ში, 162 – ამე რი კა ში, 68 - ევ რო პა ში, 
53 – აფ რი კის სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში და 12 – კა რი ბის კუნ-
ძუ ლებ ზე. ამ მხრივ, პირ ვე ლო ბა ერ გო ერაყს, სა დაც 170 
რე პორ ტი ო რი ის ლა მუ რი სექ ტე ბის ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი 
გახ და, მას მოს დევს ფი ლი პი ნე ბი (93) და კო ლუმ ბია (58). 
ათ წ ლე უ ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში, მოკ ლულ ჟურ ნა ლის ტ თა 
რიცხ ვი საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და – 40%-ით, რაც იმა ზე მი-
უ თუ თებს, რომ, სამ წუ ხა როდ, ფე ნო მე ნი კვლავ იზ რ დე ბა. 

ჯან დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ (OMS) საქ-
ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი გა ხა და ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის 
ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი სათ ვის მი ყიდ ვის ფაქ ტე ბი; მაგ:  აფ რი კა ში 
გა ყი დუ ლი მა ლა რი ის სა წი ნა აღ მ დე გო წამ ლე ბის 50% ფალ-
სი ფი ცი რე ბუ ლი ა, არა ო ფი ცი ა ლუ რი წყა რო ე ბი კი 60%-ს ვა-
რა უ დო ბენ.

ჯან დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია აცხა დებს, 
რომ აზი ის სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში და  ლა თი ნურ 
ამე რი კა ში მოხ მა რე ბუ ლი წამ ლე ბის 30%-ზე მე ტი გა ყალ-
ბე ბუ ლი ა. ჯან დაც ვის პონ ტი ფექ სის სა მო ცი ქუ ლო საბ ჭოს 
პრე ზი დენ ტ მა, მთა ვა რე პის კო პოს მა ზიგ მუნდ ჟი მოვ ს კიმ ამ 
მძი მე ფაქ ტებს ფარ და ახა და,  11-14 სექ ტემ ბერს, პო ლო ნე-
თის  ქ. პოზ ნან ში გა მარ თულ კა თო ლი კე ფარ მა ცევ ტ თა სა-
ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის მსოფ ლიო კონ გ რეს ზე, რომ ლის 
თე მა იყო: “სამედიცინო თავ დაც ვა: ფარ მა ცევ ტ თა ეთი კა 
და სინ დი სი”.

“წამლების ფალ სი ფი ცი რე ბა, – გა ნაცხა და მთა ვა რე-
პის კო პოს მა თა ვის გა მოს ვ ლა ში, – უწი ნა რე სად  მო ზარ დი 
ასა კის ინ დი ვი დებს აყე ნებს ზი ანს. ყალ ბი ან ტი ბი ო ტი კე-
ბი და ვაქ ცი ნე ბი მძი მე ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს მათ 
ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. აფ რი კა ში ბევ რი ბავ შ ვი გარ და იც ვა ლა  
რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბით, მათ შო რის, უმ რავ ლე სო ბა 
–  ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ან ტი ბი ო ტი კე ბით. ან ტი ბი ო ტი კე-
ბის დო ზი რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, იწ ვევს 
რე ზის ტენ ტუ ლი ბაქ ტე რი ე ბის სე ლექ ცი ას. რაც შე ე ხე ბა 
პრე პა რა ტე ბის შედ გე ნი ლო ბას, გა მო ი ყე ნე ბა  ტოქ სი კუ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბი, რა მაც შე იძ ლე ბა ბავ შ ვის სიკ ვ დი ლი გა მო იწ-
ვი ოს, რო გორც ეს მოხ და ჰა ი ტი ზე და ნი გე რი ა ში”.

მსგავ სი აღ მაშ ფო თე ბე ლი  ფაქ ტე ბია გან ხი ლუ ლი პონ-
ტი ფექ სის, ბე ნე დიქ ტე XVI ის ენ ციკ ლი კა ში “Caritatas in 
veritate”,  სა დაც სან დო წამ ლე ბის სა კითხი სა ნი ტა რუ ლი და 
ეთი კუ რი აუცი ლებ ლო ბი თაა გან ხი ლუ ლი. ეს უპირ ვე ლე სად 
ეხე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს.  პირ ველ რიგ ში, სა უ ბა რია 
სი ცოცხ ლი სათ ვის აუცი ლე ბელ  წამ ლებ ზე. OMS-ის მი ერ  
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით, გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ-
ვის შე ძე ნი ლი წამ ლე ბის მე ოთხე დი ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა. 
ამ სი ტუ ა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მე უ ფე ჟი მოვ ს კი ყვე ლას, 
და გან სა კუთ რე ბით კა თო ლი კე ფარ მა ცევ ტებს, მო უ წო-
დებს, რომ: ”გაბედულად ამ ხი ლონ წამ ლე ბის გა ყალ ბე ბის 
და ფალ სი ფი კა ცი ის  ყვე ლა ნა ი რი ფაქ ტი და წინ აღუდ გ ნენ 
მათ დის ტ რი ბუ ცი ას”.

შემ დეგ მთა ვა რე პის კო პოს მა გა იხ სე ნა იოანე პავ ლე მე ო-
რი სა და ბე ნე დიქ ტე XVI-ის მო საზ რე ბე ბი კა თო ლი კე ფარ-
მა ცევ ტე ბის რო ლის შე სა ხებ სი ცოცხ ლის სამ სა ხურ ში: ამ 

რთულ მი სი ა ში ”შეუძლებელია სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის, ან 
კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ა მებ ლად გა ნუდ გე სა კუ თარ სინ დისს”, 
– აღ ნიშ ნავ და პა პი ვო ი ტი ლა 1990 წლის 3 ნო ემ ბერს კა-
თო ლი კე ფარ მა ცევ ტე ბის სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის წი-
ნა შე;  იოანე პავ ლე მე ო რის აზ რით, – “კანონიერ და აუცი-
ლე ბელ შე მო სა ვალს  ყო ველ თ ვის უნ და გა ნა პი რო ბებ დეს 
მო რა ლუ რი კა ნო ნის პა ტი ვის ცე მა და  ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბა”.  
“კათოლიკე ფარ მა ცევ ტე ბი სათ ვის, – დას ძენ და პა პი, – ეკ-
ლე სი ის სწავ ლე ბა სი ცოცხ ლის და  პი როვ ნე ბის პა ტი ვის ცე-
მის კუთხით, ადა მი ა ნის ჩა სახ ვი დან მის სიკ ვ დი ლამ დე, ეთი-
კუ რი და მო რა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა. არ შე იძ ლე ბა სხვა დას ხ ვა 
მო საზ რე ბე ბი, ან შემ თხ ვე ვი თი არ ჩე ვა ნი ახ დენ დ ნენ მათ ზე 
ზე გავ ლე ნას”.

ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბე ნე დიქ ტე XVI-ის უწყე ბა, რო-
მე ლიც  პოზ ნა ნის კონ გ რე სის მო ნა წი ლე ებს გა ეგ ზავ ნა.  
მთა ვა რე პის კო პოს მა ჟი მოვ ს კიმ კონ გ რე სის მო ნა წი ლე ებს 
შე ახ სე ნა ბე ნე დიქ ტე XVI-ის მი ერ 2007 წელს  კა თო ლი-
კე ფარ მა ცევ ტე ბის შეხ ვედ რა ზე წარ მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვა: 
”შეუძლებელია გა ი ყი ნოს სინ დი სი, მაგ., იმ პრე პა რა ტე ბის  
ეფექ ტებ ზე, რო მელ საც მიზ ნად აქვს ემ ბ რი ო ნის ნი და ცი ის 
შე ფერ ხე ბა, ან პი როვ ნე ბის სი ცოცხ ლის შე მოკ ლე ბა. ფარ-
მა ცევ ტი ყვე ლა ადა მი ანს უნ და აც ნობ დეს კა ცობ რი ო ბის 
ოხ ვ რას, რა თა ყვე ლა არ სე ბა და ცუ ლი იყოს ჩა სახ ვის წუ თი-
დან ბუ ნებ რივ სიკ ვ დი ლამ დე.  წამ ლე ბი ნამ დ ვი ლად თე რა-
პი ულ როლს უნ და ას რუ ლებ დ ნენ”.

მთა ვა რე პის კო პოს მა,  სიტყ ვის და სას რულს, კვლავ გა ახ-
მი ა ნა პა პი რა ცინ გე რის ორი წლის წი ნან დე ლი მო წო დე ბა, 
რა თა ”სხვადასხვა ფარ მა ცევ ტუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი, ლა ბო-
რა ტო რი ე ბი და სა ა ვად მ ყო ფოს კვლე ვი თი ცენ ტ რე ბი, ასე ვე,  
ყვე ლა ადა მი ა ნი ურ თი ერ თ თა ნად გო მას უნ და გა მო ხა ტავ დ-
ნენ თე რა პი ულ სფე რო ში, რა თა მო სახ ლე ო ბის  ყვე ლა ფე ნი-
სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს მკურ ნა ლო ბა და პირ ვე ლა დი  
აუცი ლებ ლო ბის წამ ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი ღა რი ბი ქვეყ-
ნის მო სახ ლე ო ბის თ ვის. პა პი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
ამახ ვი ლებ და ბავ შ ვებ ზე, რომ ლე ბიც “უხ მოდ გა მო ხა ტავ-
დ ნენ თა ვი ანთ ტკი ვილს, რაც ჩვენს სინ დის ზე უნ და ზე-
მოქ მე დებ დეს”, პირ ველ რიგ ში, კი მორ წ მუ ნე თა სინ დის ზე. 
მა შა სა და მე, ”მეცნიერების და, ასე ვე, ფარ მა ცევ ტუ ლი სა-
წარ მო ე ბის მო ვა ლე ო ბა ში უნ და შე დი ო დეს ”პრობლემიდან  
თა ვის დაღ წე ვის მო ძებ ნა” ყვე ლა სათ ვის, თუნ დაც მსოფ-
ლი ოს ნე ბის მი ე რი კუთხის ყვე ლა ზე  ღა ტა კის თ ვის, რო მელ-
საც არ შე უძ ლი ა, რა ი მე  გა ი ღოს თვით გა დარ ჩე ნი სათ ვის, იმ 
პრობ ლე მე ბი დან თა ვის და საღ წე ვად, ”რაც პა თო ლო გი ებს 
და სი ცოცხ ლის რისკს” უკავ შირ დე ბა.

სკან და ლი ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი სათ ვის შე ძე ნი ლი ფალ სი ფი-სკან და ლი ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი სათ ვის შე ძე ნი ლი ფალ სი ფი-
ცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის გა მოცი რე ბუ ლი წამ ლე ბის გა მო

2009 წე ლი: სა მოც და თერ თ მე ტი  მოკ ლუ ლი ჟურ ნა ლის ტი
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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

სულ   ხან   -   სა  ბა ორ   ბე  ლი -
ა  ნის სა  ხე  ლო  ბის  ჰუ  მა -
ნი  ტა  რულ მეც   ნი  ე  რე  ბა  თა 
უნი  ვერ   სი  ტე  ტი აცხა  დებს  
სტუ  დენ   ტ   თა მი  ღე  ბას 2010-
2011 სას   წავ   ლო წლი  სათ  -
ვის, ერ   თი  ა  ნი ეროვ   ნუ  ლი 
გა  მოც   დე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე.

ამ ჟა მად უნი ვერ სი ტეტ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ორი ფა კულ ტე ტი: სა-
მარ თ ლის და  ჰუ მა ნი ტა რუ ლი (თელოგიის მი მარ თუ ლე ბით).

უნი ვერ სი ტეტ მა მო რი გი აკ რე დი ტა ცია გა ი ა რა 2009 წლის 24 დე-
კემ ბერს (გადაწყვეტილება №04-116).

სულ ხან - სა ბას უნი ვერ სი ტე ტი გთა ვა ზობთ სა უ კე თე სო პი რო ბებს  
კომ ფორ ტუ ლი სას წავ ლო გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად. უნი ვერ სი ტეტს 
აქვს თა ნა მედ რო ვე  ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი შე ნო ბა. უნი ვერ სი-
ტეტს აქვს ამი ერ კავ კა სი ა ში უმ დიდ რე სი ბიბ ლი ო თე კა თე ო ლო გი ა- ფი-
ლო სო ფი ის სფე რო ში, ასე ვე, უახ ლე სი იური დი უ ლი ლი ტა რა ტუ რა.

სა მარ თ ლის ფა კულ ტე ტი გთა ვა ზობთ  სა მარ თალ მ ცოდ ნე ო-
ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მას. სტუ დენ ტე ბი გა ივ ლი ან პროგ რა მას,  
რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი თუ უცხო უ რი წამ ყ ვა ნი უნი ვერ სი ტე ტე ბის 

გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზეა შედ გე ნი ლი. პროგ რა მა ში საგ-
ნე ბი სა და მო დუ ლე ბის შერ ჩე ვა გან პი რო ბე ბუ ლია იმ უახ ლე სი 
მოთხოვ ნე ბი თა და  სა ჭი რო ე ბე ბით, რო მელ საც გვიდ გენს და-
საქ მე ბის ბა ზა რი.

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფა კულ ტე ტი გთა ვა ზობთ თე ო ლო გი ის სა-
ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტ რო პროგ რა მებს. შე ის წავ ლე ბა ქრის ტი ა-
ნუ ლი რწმე ნის სა ფუძ ვ ლე ბი, ძვე ლი და ახა ლი აღ თ ქ მის გად მო ცე მა, 
დოგ მა ტუ რი ღვთის მეტყ ვე ლე ბა, ფი ლო სო ფი უ რი აზ როვ ნე ბის ტრა-
დი ცი ე ბი, ეკ ლე სი ი სა და ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა.

რა ტომ ჩვენ თან?
იმი ტომ რომ უნი ვერ სი ტე ტი გთა ვა ზობთ ფარ თო შე საძ ლებ ლო-

ბებ სა და  თვით რე ა ლი ზა ცი ის უნი კა ლურ  შანსს.
სწავ ლის სა ფა სუ რი
● სა მარ თალ მ ცოდ ნე ო ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე - 2500;
● თე ო ლო გი ის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ზე - 1700 ლა რი;
● თე ო ლო გი ის სა მა გის ტ რო პროგ რა მა ზე - 5000 ლა რი.
და საქ მე ბა ში ხელ შეწყო ბა
● სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბი, რომ ლებ საც წა რუძღ ვე-

ბი ან დარ გის გა მო ჩე ნი ლი ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი.
● პრაქ ტი კა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სას წავ ლო პროგ რა მა.
● უცხო ურ უნი ვერ სი ტე ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა.
მი სა მარ თი: თბი ლი სი, გ. აბე სა ძის ქ. № 6. ტელ.: (99522) 989516; 

ელ. ფოს ტა: info@sabauni.edu.ge

ს ხ ნ ს ბ რბ
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გან   ცხა  დე  ბა

ლიზა ბალახაშვილი
* 5. 02.  1934 წ. - უდე
† 6. 02. 2010 წ. - თბილისი

იაშა ჩიტაშვილი
* 10. 94. 1941 წ. - ვალე
+ 27. 01. 2010 წ. - ვალე

ემზარ ბალახაშვილი
* 1961  წ. - ვალე
†19. 01. 2010 წ. - ვალე

პავლე წალდაძე 
* 28.12. 1926 წ. - უდე
† 9. 01. 2010 წ. - უდე

განა გოზალიშვილი
* 20.12. 1920წ. ვალე
† 15.11. 2009 - ვალე

მარგალიტა 
კალაიჯიშვილი
* 21. 12. 1934 წ. - ხიზაბავრა
† 1. 02. 2010 წ. - ხიზაბავრა

სარა  გორელიშვილი
* 20. 12. 1928 წ. - ხიზაბავრა
† 28. 01. 2010 წ. - ხიზაბავრა

თამარ 
ჩილინგარაშვილი
* 15. 03. 1935 წ. - არალი
† 20. 01. 2010 წ. - არალი

ანა ქუქჩიშვილი
* 3. 05. 1935 წ. - ხიზაბავრა
† 21. 01. 2010 წ. - ხიზაბავრა
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ახალგაზრდული გვერდი




