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საბა

საგანგებო ჩანართი

I

დე მოკ რა ტი უ ლი კულ ტუ რის მი ზა ნი
ტერ მინს “დემოკრატია” ბერ ძ ნუ ლი ფეს ვე ბი აქვს: 
démos  - ხალ ხი და cràtos- ძა ლა უფ ლე ბა; ეტი მო ლო გი-
უ რად იგი ნიშ ნავს: ხალ ხის მთავ რო ბას. დე მოკ რა ტი ის 
კონ ცეფ ცია არც მხო ლოდ ერთ ვერ სი ა ში გან თავ სე-
ბუ ლა, და არც მხო ლოდ ერთ კონ კ რე ტულ თარ გ მან ში, 
თა ვი სი ის ტო რი უ ლი გა მომ ხატ ვე ლო ბა მან სხვა დას ხ-
ვა ფორ მებ სა და აპ ლი კა ცი ებ ში ჰპო ვა, ყვე ლა მათ-
განს ახა სი ა თებს იმ გ ვა რი მო დე ლი, რო მე ლიც ხალხს 
ეფექ ტუ რი მმარ თ ვე ლო ბის ძა ლა უფ ლე ბის უნარს 
ანი ჭებს. 
„ხშირად დაგ ვი ბეჭ დავს სიტყ ვა დე მოკ რა ტი ა. არ 
და ვიღ ლე ბი იმის გა მე ო რე ბით, რომ ეს არის სიტყ ვა, 
რომ ლის ავ თენ ტუ რი საზ რი სი ჯერ კი დევ მი ძი ნე ბუ-
ლი ა, ჯერ კი დევ გა მო უკ ვ ლე ვი ა, იმ უამ რა ვი ქარ ტე-
ხი ლე ბი დან გა მო ძა ხი ლის მი უ ხე და ვად, რომ ლე ბიც 
მის მარ ც ვ ლებს გად მოს ცე მენ, გინდ კალ მით, და გინდ 
ენით. ეს ძლი ე რი სიტყ ვა ა, რომ ლის ის ტო რი აც ჯერ 
კი დევ და უ წე რე ლი ა, რა მე თუ ეს ის ტო რია ჯერ კი დევ 
მოქ მე დე ბა შია მო საყ ვა ნი“ (უოლტ ვიტ მა ნი).
დე მოკ რა ტი ის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი კლა სი ფი კა ცია 
შე იძ ლე ბა პირ და პირ და ირიბ დე მოკ რა ტი ას შო რის 
გა კეთ დეს. პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის დროს, ძა ლა უფ-
ლე ბა უშუ ა ლოდ ხალ ხის მი ე რაა მარ თუ ლი, რო გორც 
ეს ან ტი კურ სა ბერ ძ ნეთ ში ხდე ბო და, რომ ლის მო ქა-
ლა ქე ე ბიც აგო რა ზე  (agorà: დღე ვან დე ლი მო ე და ნი) 
იკ რი ბე ბოდ ნენ. ირიბ დე მოკ რა ტი ა ში ძა ლა უ ფე ბა ხალ-
ხის მი ერ არ ჩე ულ ჯგუფ ზე გა და დის (პარლამენტი). 
პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის იარა ღი არის  რე ფე რენ-
დუ მის გა უქ მე ბა და და ნიშ ვ ნა, რა საც ად გენს პარ-
ლა მენ ტი და მთავ რო ბა, ან უშუ ა ლოდ მო ქა ლა ქე ე ბი, 
პე ტი ცი ე ბის (ხელმოწერების შეგ რო ვე ბის) გზით. 
კონ ს ტი ტუ ცია ად გენს ყვე ლა იმ ნორ მას, რაც უცი-
ლობ ლად უნ და და ექ ვემ დე ბა როს ხალ ხის ხმებს; მათ 
შო რის: კონ ს ტი ტუ ცი ის და სა კა ნონ მ დებ ლო კო დექ სე-
ბის, ასე ვე, სა მო ქა ლა ქო და სა დამ ს ჯე ლო კო დექ სე ბის 
ნე ბის მი ე რი სა ხის ცვლი ლე ბა. მა გა ლი თად,  სა პარ ლა-
მენ ტო რეს პუბ ლი კებ ში (ანუ, სა დაც ირი ბი დე მოკ რა-
ტი ა ა) შე იძ ლე ბა პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის იარა ღე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, ანუ რე ფე რენ დუ მი და სა ერ თო სა ხალ ხო 
გა მო კითხ ვა, იგი ვე პლე ბის ცი ტი. 

დე მოკ რა ტი ის კონ ცეფ ცი ის ის ტო რი უ ლი
ევო ლუ ცია 
დე მოკ რა ტია ისე თი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ფორ-
მა ა, რო მე ლიც დღე ვან დელ მსოფ ლი ო ში, თა ვი სი 
2000-წლოვანი ევო ლუ ცი უ რი ეტა პით და მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ის ტო რი უ ლი ცვლი ლე ბე ბით, გან სა კუთ რე-
ბუ ლი თვი სე ბე ბით არის გა მო ხა ტუ ლი. დე მოკ რა ტი ის 
პირ ვე ლი დე ფი ნი ცია ან ტი კურ სა ბერ ძ ნეთს მი ე წე-
რე ბა (და არა მხო ლოდ მას: ინ დო ე ლი სე ნის აზ რით, 
დე მოკ რა ტია არ გახ ლავთ და სავ ლე თის მო ნა პო ვა რი; 
ამას თან და კავ ში რე ბით, სე ნი ცი ტი რებს ერა გუ დის 
მი ერ,  ჩვ.წ-აღ - მ დე III ს-ში, ინ დო ეთ ში გა მო ცე მულ 
ბრძა ნე ბას, რაც ერ თ გ ვარ მა ნი ფესტს წარ მო ად გენს 
ტო ლე რან ტო ბის შე სა ხებ). კი დევ ერ თი მა გა ლი თი 
გახ ლავთ არის ტო ტე ლეს პრინ ცი პი, რო მე ლიც გა ნას ხ-
ვა ვებს მთავ რო ბის სამ წმი და და სამ კო რუმ პი რე ბულ 

ფორ მას: მო ნარ ქია (ცალკეული პი რის მმარ თ ვე ლო-
ბა), არის ტოკ რა ტია (რჩეულთა მმარ თ ვე ლო ბა) და 
პო ლი სია  – politía  (უმრავლესობის მმარ თ ვე ლო ბა); 
ფი ლო სო ფო სის აზ რით, სა მი ვე მათ გა ნი, შე სა ბა მი სად, 
შე იძ ლე ბა, გა და ი ზარ დოს: დეს პო ტიზ მ ში, ოლი გარ ქი ა-
ში (ელიტის მმარ თ ვე ლო ბა) და დე მოკ რა ტი ა ში (მასის 
მი ერ მარ თულ ხე ლი სუფ ლე ბა ში; ანუ უმ რავ ლე სო-
ბის დიქ ტა ტუ რა ში, პო ლი ტი კურ  „ქვანტიტავიზმში” 
(რაოდენობრივ ნიშ ნულ ში), აქე დან გა მომ დი ნა რე 
კი, დეს პო ტურ და ავ ტო რი ტა რულ ძა ლა უფ ლე ბა ში). 
დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ლა მენ ტის პირ ვე ლი ჩა ნა სა ხი 
გახ ლავთ ალ ბინ გის (Alþingishúsið) ასამ ბ ლე ა, და არ-
სე ბუ ლი ის ლან დი ა ში, ჩვ.წ-აღ -ის 930წელს; მე ო რე 
იყო ჰუ დე ნო სე ბის ალი ან სი (Haudenosaunee), რა მაც 
ირ ლან დი უ რი წარ მო შო ბის  ხუ თი ერი  გა ა ერ თი ა ნა 
იმ ტე რი ტო რი ა ზე, რო მე ლიც დღეს დი დი ჩრდი ლო 
ამე რი კუ ლი ტბე ბის რე გი ო ნა დაა ცნო ბი ლი. თა ნა მედ-
რო ვე დე მოკ რა ტი ის კონ ცეფ ცი ა ზე დი დი ზე გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა ილუ მი ნის ტე ბის იდე ებ მა, რვა ა სი ა ნი წლე-
ბის რე ვო ლუ ცი ამ, გან სა კუთ რე ბით კი საფ რან გე თის 
რე ვო ლუ ცი ამ, თა ვი სი ლო ზუნ გით: თა ვი სუფ ლე ბა, 
თა ნას წო რო ბა და  ძმო ბა. რო გორც 1787 წლის ამე-
რი კის სა კონ ს ტი ტუ ციო ქარ ტი ა ში, ასე ვე, 1791 წლის 
საფ რან გე თის ქარ ტი ა ში წი ნა პლან ზეა წა მო წე უ ლი ძა-
ლა უფ ლე ბის გამ ყო ფი პრინ ცი პე ბი (საკანონმდებლო, 
სა აღ მ ს რუ ლებ ლო, სა მარ თ ლებ რი ვი). სა ყო ველ თაო 
სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბა:  კონ ს ტი ტუ ცი ის პრი მა ტი და 
ძა ლა უფ ლე ბა თა გა ყო ფა დე მოკ რა ტი ის ბა ზისს წარ-
მო ად გენს. მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნი შან - თ ვი სე ბა 
თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ი სა გახ ლავთ სა ხელ მ წი-
ფო სა და ეკ ლე სი ის ერ თ მა ნე თის გან გა ყო ფა, ანუ 
სა ხელ მ წი ფოს გან ყვე ლა რე ლი გი ის და მო უ კი დებ ლო-
ბა. ეს პრინ ცი პი მჭიდ რო კავ შირ შია სა ხელ მ წი ფოს 
სა ე რო ო ბის პრინ ციპ თან. შე და რე ბით მოგ ვი ა ნე ბით, 
გავ რ ცელ და ისე თი კონ ცეფ ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ას უნ და ჰქო ნო და თა ვი სუ-
ფა ლი ბეჭ დ ვის მე დი ა, რა მაც ას პა რეზ ზე გა მო იყ ვა ნა 
მე ოთხე ხე ლი სუფ ლე ბა. დღეს მრა ვა ლი თვლის, რომ 
არ სე ბულ ხე ლი სუფ ლე ბას უნ და და ე მა ტოს ავ ტო რი-
ტე ტი (authority), ანუ ის, რაც უზ რუნ ველ ყოფს კონ-
კუ რენ ცი ას, და ასე ვე, სექ ტო რი, რო მე ლიც და ი ცავს 
მო ქა ლა ქე ებს და მათ პი რად მო ნა ცე მებს, ანუ პრა ი-
ვასს (privacy); ან ტი კურ და თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა-
ტი ას შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 
პირ ველ ში უფ რო მე ტად თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის 
იდეა მძლავ რობს, ხო ლო მე ო რე ში თა ვი სუფ ლე ბის. 
სწო რედ ამის გა მო, ან ტი კურ დე მოკ რა ტი ა ში, სა დაც  
მოქ მე დებ და მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის სის ტე-
მა (გარდა მო ნე ბი სა, უცხო ტო მე ბი სა და ქა ლე ბი სა), 
სა არ ჩევ ნო მე ქა ნიზ მე ბი სა და რო ტა ცი ის მეშ ვე ო ბით, 
ლი ბე რალ თა დე მოკ რა ტია ეყ რ დ ნო ბო და კან დი და ტებს 
შო რის კონ კუ რენ ცი ას და არ ჩევ ნე ბის მი ერ გა და ცე-
მუ ლი მან და ტის მე ქა ნიზ მებს. ზო გი ფიქ რობს, რომ 
თა ნა მედ რო ვე ელექ ტ რო ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და 
ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ის ანა ლო გი ურ ფორ მებს ამ კ-
ვიდ რე ბენ. 



საბა

საგანგებო ჩანართი

II

სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი
სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბებ ში თა ნაბ რად იგუ ლის ხ მე ბა 
სა მო ქა ლა ქო, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ეთი კუ რი 
უფ ლე ბე ბი, ანუ ის, რაც თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ის 
სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს. ყვე ლა ეს უფ ლე ბა თა ვის 
სრულ ყო ფილ დე ფი ნი ცი ას XX ს-ში იღებს, თუმ ცა ღა 
ზო გი ერ თი უფ ლე ბა, რო მე ლიც ეხე ბა ბი ო ე თი კის სფე-
როს, ჯერ კი დევ გან ს ჯის სა გა ნი ა. 

• სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი: თვით გა მო ხატ ვის  თა ვი-
სუფ ლე ბა, სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, პი რა დი უსაფ რ-
თხო ე ბის უფ ლე ბა, კულ ტის თა ვი სუფ ლე ბა, ბეჭ დ ვი თი 
სიტყ ვი სა და ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბა, გა მო ხატ-
ვის თა ვი სუფ ლე ბა, გა ფიც ვის უფ ლე ბა, სა ჯა რო მა ნი-
ფეს ტა ცი ის უფ ლე ბა (მოყოლებული XVIII ს-დან). 
• პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი: არ ჩევ ნე ბის უფ ლე ბა, პო-
ლი ტი კუ რი კან დი და ტუ რის უფ ლე ბა, პარ ტი უ ლო ბის 
უფ ლე ბა (XIXს.). 
• ეკო ნო მი კუ რი უფ ლე ბე ბი: კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბა, პი რა დი კა პი ტა ლის და ბან დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, 
კონ ტ რაქ ტე ბის გა ფორ მე ბის უფ ლე ბა, თა ვი სუ ფა ლი 
ბა ზა რი, წარ მო ე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი პერ სო ნა ლის 
და არ სე ბის უფ ლე ბა (XVIIIს.).
• სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბი: სო ცი ა ლუ რი თა ნად გო მა, 
ჯან დაც ვის სა ყო ველ თაო  მომ სა ხუ რე ბა, სა მუ შა ოს 
თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი (რელიგიური, ეთ ნი კუ რი, კულ-
ტუ რუ ლი თუ სქე სობ რი ვი  გან ს ხ ვა ვე ბის გა რე შე), 
ხმის უფ ლე ბა ემიგ რან ტ თათ ვის, თა ნა ბა რი გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის სა ყო ველ თაო უფ ლე ბა (XXს.). 
• ეთი კუ რი უფ ლე ბე ბი: სა კუ თა რი სხე უ ლის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნის უფ ლე ბა, სექ სუ ა ლუ-
რი ორი ენ ტა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბა, ფსი ქო ა ფექ ტუ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბის (ალკოჰოლი, ნარ კო ტი კი, წამ ლე ბი) 
გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა, მეც ნი ე რულ კვლე ვა თა თა ვი-
სუფ ლე ბა, ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და აბორ ტის უფ ლე ბა, ევ თა ნა ზი ის 
უფ ლე ბა, ბი ო ლო გი უ რი ტეს ტი რე ბის უფ ლე ბა, სუ ი-
ცი დის ხე ლოვ ნუ რად გა მოწ ვე ვის უფ ლე ბა, იარა ღის 
თა ვი სუ ფა ლი შე ნახ ვის უფ ლე ბა; (XXს-ის ბო ლო დან). 

წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი დე მოკ რა ტი ა ში
უახ ლე სი კვლე ვე ბი ნათ ლად აჩ ვე ნე ბენ, რომ დე-
მოკ რა ტია არ არის სრუ ლი ად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და 
კარ გად გან საზღ ვ რუ ლი ფე ნო მე ნი, რო გორც ამას 
ზო გა დად მი იჩ ნე ვენ. ფაქ ტობ რი ვად, ფი ლო სო ფი უ რი 
თვალ საზ რი სით, დე მოკ რა ტია აშ კა რად ჩა მო უ ყა ლი-
ბე ბე ლი კონ ცეფ ცი ა ა. პირველი, რის გა მოც დე მოკ რა-
ტი ას აკ რი ტი კე ბენ, მას ში ვე არ სე ბუ ლი პა რა დოქ სი ა, 
ანუ: თუ კი ადა მი ან თა უმ რავ ლე სო ბა ან ტი დე მოკ რა-
ტი ულ მთავ რო ბას მო ი სურ ვებს, დე მოკ რა ტია მყის-
ვე შეწყ ვეტს არ სე ბო ბას. ხო ლო თუ დე მოკ რა ტი ის 
შეწყ ვე ტას და უ პი რის პირ დე ბი, მა შინ უმ რავ ლე სო ბის 
ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი დი ხარ. 
ამ დე ნად, დე მოკ რა ტია პრაქ ტი კუ ლად არ შე იძ ლე ბა 
არ სე ბობ დეს, იგი მხო ლოდ უტო პი უ რი თე ო რი ა ა. ამის 
კლა სი კუ რი მა გა ლი თია ქვე ყა ნა, სა დაც წარ მოდ გე ნი-
ლია ერ თი რე ლი გი ის უმ რავ ლე სო ბა, და სა დაც ერთ 
პარ ტი ას ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოჰ ყავს რე ლი გი უ რი ლი-
დე რე ბი, რი თაც უარ ყოფს  სა ხელ მ წი ფოს სა ე რო ო ბის 

პრინ ციპს და თე ოკ რა ტი ის  დამ ყა რე ბა სურს.  
მე ო რე ად გილ ზე დგას სე მან ტი კუ რი ფაქ ტო რი, რაც 
ძალ ზე ხში რად არას წო რად აღიქ მე ბა: სიტყ ვე ბი – 
„დემოკრატია” და „თავისუფლება” არ წარ მო ად გე ნენ 
სი ნო ნი მებს. ყო ვე ლი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა შე იძ ლე ბა 
იყოს დე მოკ რა ტი უ ლი, ან არა დე მოკ რა ტი უ ლი. ნე ბის-
მი ერ პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს, 
ან არ არ სე ბობ დეს თა ვი სუფ ლე ბა. ეს ორი სიტყ ვა 
სრუ ლე ბით არ უწყობს ერ თ მა ნეთს ფეხს. რო მე ლი მე 
სის ტე მა ში შე იძ ლე ბა იყოს დე მოკ რა ტია თა ვი სუფ ლე-
ბის გა რე შე და შე იძ ლე ბა იყოს თა ვი სუფ ლე ბა დე მოკ-
რა ტი ის გა რე შე. ასე რომ სიტყ ვა თა ვი სუფ ლე ბის გა-
მო ყე ნე ბა უზე ნა ეს ხა რის ხ ში შე იძ ლე ბა დე მოკ რა ტი ის 
და თა ვად ადა მი ა ნის ღირ სე ბის სა მარ ხად იქ ცეს. 

დე მოკ რა ტი ის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა 
იტა ლი ის პრე ზი დენ ტ მა ჯორ ჯო ნა პო ლი ტა ნომ  შემ-
დე გი გა ნაცხა და: „პოლიტიკა მთლი ა ნად ვე რა სო დეს 
გა შიშ ვ ლ დე ბა სა კუ თა რი იდე უ რი და სუ ლი ე რი კომ პო-
ნენ ტე ბის გან, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას ში უამ რა ვი 
ამო რა ლო ბა ა”...
მო ქა ლა ქეს კარ გად ეს მის, რომ დე მოკ რა ტი ულ მთავ-
რო ბა საც სჭირ დე ბა და უფ ლე ბა აქვს, თა ვი და იც ვას 
ში და და გა რე მტრე ბის შე მო ტე ვე ბის გან; კარგად 
ეს მის, რომ სა ხელ მ წი ფო და მთავ რო ბა ვერ სა გახ დე-
ბა სა ი დუმ ლო სამ სა ხუ რე ბი სა და შპი ო ნა ჟის გა რე შე, 
სხვაგ ვა რად, დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი უძ ლურ-
ნი იქ ნე ბი ან მა ფი ი სა თუ უცხო ძა ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლა ში. დღეს კი  მსოფ ლიო დო ნის ტე რო რიზ მი 
და ნარ კო ტი კე ბით ვაჭ რო ბა  უფ რო მეტ ძა ლის ხ მე-
ვას სა ჭი რო ე ბენ ასე თი სამ სა ხუ რე ბის გან. რამ დე ნი  
სიც რუ ე, რამ დე ნი უსიტყ ვო მორ ჩი ლე ბა, სა ხელ მ წი ფო 
აპა რა ტე ბის მი ერ რამ დე ნი უკა ნო ნო ბა უნ და აიტა-
ნოს  დე მოკ რა ტი ამ, ისე რომ არ გა ირ ყ ვ ნას? რამ დე ნი 
რეპ რე სი უ ლი ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა იმი სათ ვის, რომ 
თა ვი სი მტრე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა ი ლაშ ქ როს, ისე რომ 
ყვე ლა ზე ელე მენ ტა რუ ლი ადა მი ა ნუ რი უფ ლე ბე ბი არ 
და არ ღ ვი ოს, და არ უარ ყოს ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რა საც 
თა ვად ეფუძ ნე ბა? დე მოკ რა ტი ა, რო მე ლიც და ი ბა და 
და  მომ წიფ და აბ სო ლუ ტიზ მის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ-
თუ ლი პირ ვე ლი ინ გ ლი სუ რი ლი ბე რა ლიზ მით, პო ლი-
ტი კის ცენ ტ რ ში აყე ნებს პარ ლა მენტს, რი თაც გა მო-
ხა ტავს ნე ბას, რომ სა ხელ მ წი ფო ე ბი მარ თუ ლი იყოს 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის პრინ ცი პით და არა სა ხე ლი სუფ ლე-
ბო პა ლა ტე ბის უზე ნა ე სი სა ი დუმ ლო თი, ამო რა ლუ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბით, მოჩ ვე ნე ბი თო ბით,  თვალ თ მაქ ცო ბით 
და სი მუ ლა ცი ით. 
ბა რო კოს დრო ინ დელ მა პო ლი ტი კურ მა მო აზ როვ ნე-
ებ მა, რომ ლე ბიც ხუ თა სი ა ნი წლე ბის იდე ას მის დევ-
დ ნენ, სა მე ფო მენ ტა ლო ბა და წე სე ბი სი მუ ლა ცი ის 
სა ბურ ველ ში გახ ვი ეს. ეს თე მა ჯერ კი დევ კლა სი კო სი 
და შუა სა უ კუ ნე ე ბის ფი ლო სო ფო სე ბის მი ერ იქ ნა 
შეს წავ ლი ლი და გა მოკ ვ ლე უ ლი, რო გორც მო რა ლუ რი 
მარ თე ბუ ლო ბის პრობ ლე მა.  მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე 
ეპო ქა ში, მა კი ა ვე ლის ზე გავ ლე ნით, სი მუ ლა ცია ორ-
მაგ სა ხეს ღე ბუ ლობს და  იგი მკვიდ რ დე ბა, რო გორც 
აუცი ლე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ქმე დე ბა. 
მა კი ა ვე ლის აზ რით, სი მუ ლა ცია (ზრახვების, სი მარ-
თ ლი სა და გრძნო ბე ბის და მალ ვა) და თვალ თ მაქ ცო ბა 
(თავის მო კა ტუ ნე ბა, მოჩ ვე ნე ბა) მთავ რო ბის საყ რ-
დე ნი ა. მთავ რო ბა ვერ გაძ ლებს თა ვის მო კა ტუ ნე ბის, 
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სიც რუ ის, ხე ლოვ ნუ რო ბის, გარ და სახ ვის გა რე შე, 
ვერ გას ცილ დე ბა მე ლი ი სა და ლო მის, შე სა ბა მი სად, 
ცბი ე რე ბი სა და ძა ლის სიმ ბო ლო ებს. სა ხელ მ წი ფოს 
შე სა ხებ არ სე ბულ ტრაქ ტა ტებ ში სი მუ ლა ცია მო აზ რე-
ბუ ლი ა, რო გორც პო ლი ტი კუ რი კონ ტ რო ლის ტექ ნი კა, 
ნორ მა თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც პო ლი ტი კუ რი სტა-
ბი ლუ რო ბის გა რანტს წარ მო ად გენს. ეს რაც შე ე ხე ბა 
პრინ ცი პებს, ხო ლო ინ დი ვი დე ბის მხრი დან, რომ ლე-
ბიც ბა რო კოს ეპო ქა ში ცდი ლობ დ ნენ, პო ლი ტი კუ რი, 
რე ლი გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი წნე ხი სა გან გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლიყ ვ ნენ და სა კუ თა რი იდე ე ბის თ ვის და ეთ მოთ 
ად გი ლი, სი მუ ლა ცი ა, თვალ თ მაქ ცო ბას თან ერ თად, 
ხდე ბა კონ სერ ვან ტო ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი 
იარა ღი.
დეს პო ტიზ მ სა და ლე გი ტი მიზს მოს დევს აზ როვ ნე ბის 
ემან სი პა ცი ა, რაც სა ი დუმ ლოს შე ნახ ვის პრინ ციპს 
გუ ლახ დი ლი და გა სა გე ბი სა უბ რით ცვლის, ძა ლა უფ-
ლე ბის პრაქ ტი კი დან  გან დევ ნის   სი მუ ლა ცი ას და 
თვალ თ მაქ ცო ბას, სა მა გი ე როდ კი შე მოჰ ყავს გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბა. ცხა დი ა, ეს ფე ნო მე ნი დაწყე ბუ ლი ა, 
მაგ რამ არა დას რუ ლე ბუ ლი. მას ში პე რი ო დუ ლად 
დაშ ვე ბუ ლია შე ჩე რე ბე ბი, დაგ ვი ა ნე ბე ბი, იმ დე ნად, 
რამ დე ნა დაც ყვე ლა ეპო ქა ში სცო და ვენ ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც  თვალ თ მაქ ცო ბენ და სი მუ ლი რე ბენ იმა-
ვე ცბი ე რე ბით, რო გო რი თაც ბა რო კოს დრო ინ დე ლი 
ადა მი ა ნე ბი: ეს ტენ დენ ცია ყვე ლა ზე მე ტად აფერ ხებს 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ზრდას და ხელს უწყობს 
იმ ძა ლო ვან თა ზე გავ ლე ნას, რომ ლე ბიც დღეს რა-
ღაც ფორ მით ან ტი კუ რი სა ხე ლი სუფ ლო კა ბი ნე ტე ბის 
ტყვე ო ბა ში არი ან.
პროგ რე სუ ლი დე მოკ რა ტი ის მი ერ მოთხოვ ნი ლი 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სე რი ო ზულ საფ რ თხეს აწყ დე ბა იმ 
სფე რო ში, რა შიც, საკ მა რი სი მი ზე ზე ბის გა მო, იგი 
ბევ რის თ ვის უაზ რო ბად არის მიჩ ნე უ ლი. გამ ჭ ვირ-
ვა ლო ბის დე მოკ რა ტი უ ლი იმ პე რა ტი ვი ვერ იქ ნე ბა 
უზე ნა ე სი, რა მე თუ ყვე ლა ზე სრულ ყო ფილ დე მოკ-
რა ტი ა შიც კი მოქ მე დებს დიპ ლო მა ტია და მთლი ა ნად 
არა სო დეს ქრე ბა ომის მოჩ ვე ნე ბა: დიპ ლო მა ტი ა, პო-
ლი ტი კუ რი საქ მე ე ბი, ომი, ანუ   ყვე ლა ფე რი ის, რომ-
ლის თ ვი საც გარ და უ ვა ლია სიც რუ ე, ან სი მარ თ ლი სა 
და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა. 
პო ლი ტი კუ რი მიზ ნით ნათ ქ ვა მი სიც რუე ძალ ზე ხში-
რია და ალ ბათ, წე სა დაც კი იქ ცა. მაგ რამ დე მოკ რა ტი-
ულ ქვეყ ნებ ში სიტყ ვი სა და კრი ტი კის თა ვი სუფ ლე ბა 
ფრთებს უკ ვეცს მას, ისე რომ გან ს ხ ვა ვე ბა მარ თალ სა 
და ტყუ ილს შო რის მა ინც არ ქრე ბა. ანუ უნ და ით ქ ვას, 
რომ სიც რუ ე, თვალ თ მაქ ცო ბა და სი მუ ლა ცია მხო-
ლოდ და მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის ექ ს კ ლუ ზი ვი არ 
გახ ლავთ, იგი ფარ თოდ არის და ნერ გი ლი დე მოკ რა-
ტი უ ლი მთავ რო ბე ბის მი ე რაც.  მი უ ხე და ვად ამი სა, მა-
ინც გვჯე რა, რომ დე მოკ რა ტია არის ყვე ლა ზე სა მარ-
თ ლი ა ნი სის ტე მა, რად გა ნაც მხო ლოდ იგი იმ ყო ფე ბა 
ჰარ მო ნი ა ში ადა მი ა ნის აზ როვ ნე ბას თან, თა ვი სუფ ლე-
ბას თან, პი როვ ნე ბის ღირ სე ბას თან. მას თან შე და რე-
ბით, სხვა სის ტე მე ბი მეტ - ნაკ ლე ბად სა მარ თ ლი ა ნი, ან 
სუ ლაც უსა მარ თ ლო ნი არი ან. 
თა ნა მედ რო ვე ადა მი ანს კარ გად მო ეხ სე ნე ბა, რომ 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბა ოპორ ტუ ნიზ მის სა ზო-
მით იზო მე ბა, იმით, რაც სა სარ გებ ლო ა, ან და მა ჯე-
რე ბე ლი მო ქა ლა ქის თ ვის, მაგ რამ იგი სა კუ თარ თავს 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბი სა და მიზ ნე ბის გა რან-

ტად წარ მო ა ჩენს: ხო ლო ეს ილუ ზია რომ კვე ბოს, მას 
სჭირ დე ბა შე და რე ბით ეფექ ტუ რი დე მა გო გი უ რი იარა-
ღი, რო მე ლიც დე მოკ რა ტი ის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ბო რო ტე ბა ა. 
პო ლი ტი კუ რი კლა სი, არ ც თუ იშ ვი ა თად, იძუ ლე ბუ-
ლი ა, თა ვის მხარ დამ ჭერ თა სა სარ გებ ლოდ მი ი ღოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მაგ რამ გა სა გე ბად ვერ გან მარ ტავს 
თა ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ნამ დ ვილ მო ტივს, რად გან 
იცის, რომ მას ეს და ა ზი ა ნებს. ამი ტო მაც იძუ ლე ბუ-
ლი ა, შე ნიღ ბოს სა კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ტენ-
დენ ცი უ რი სა უბ რე ბით  და სხვაგ ვა რად მო აჩ ვე ნოს 
თა ვი სი არ ჩე ვა ნი. ამი ტო მაც დე მა გო გია „არის ხის 
ჭი ა, რო მე ლიც იბუ დებს თა ვად ძა ლა უფ ლე ბის  მორ-
ში, იმ ძა ლა უფ ლე ბის, რომ ლის თ ვი საც მთა ვა რია არა 
არ სი, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის ძი რი თა დი ინ ტე რე სე ბის 
დამ ც ვე ლად წარ მო ჩე ნა” ამ რი გად, ხალ ხის მოტყუ-
ე ბა აუცი ლე ბე ლია თვით გან ვი თა რე ბულ და გულ გ-
რილ სა ზო გა დო ე ბა ში, რა მე თუ სიც რუ ის სა ჭი რო ე ბა 
და მო კი დე ბუ ლია არა რო მე ლი მე სა ზო გა დო ე ბის 
სტრუქ ტუ რა ზე, არა მედ ძა ლა უფ ლე ბის ბუ ნე ბა სა და 
ფუნ ქ ცი ა ზე. სიც რუე ყვე ლა სა ზო გა დო ე ბის მტე რი ა, 
იგი უნ დობ ლო ბას ავ რ ცე ლებს ადა მი ა ნებ ში და სო ცი ა-
ლურ ურ თო ერ თო ბებს ლახ ვარს სცემს. 

  
დე მოკ რა ტია და პო ლი არ ქია
მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის უდი დე სი ნა წი ლი დღეს სა კუ-
თარ თავს „დემოკრატიულად“ მი იჩ ნევს. თუმ ცა დე-
მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებს შო რის შე იძ ლე ბა გა მო ვარ ჩი ოთ 
დე მოკ რა ტი ის სხვა დას ხ ვა სა ფე ხუ რე ბი; ყო ველ თ ვის 
არაა ად ვი ლი ამა თუ იმ სა ხელ მ წი ფოს დე მოკ რა ტი უ-
ლო ბის შეც ნო ბა. სხვა დას ხ ვაგ ვა რი კვლე ვე ბი შეს-
რულ და იმ მიზ ნით, რომ და ედ გი ნათ სა ხელ მ წი ფოს 
დე მოკ რა ტი უ ლო ბის ხა რის ხი. ბო ლოდ რო ინ დე ლი, 
ანუ 2008 წლის გა მოკ ვ ლე ვი დან ირ კ ვე ვა, რომ შვე დე-
თი მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა ა, 
იმ პა რა მეტ რე ბის მი ხედ ვით, რაც The Economist-მა 
და ად გი ნა, ხო ლო ამ კლა სი ფი კა ცი ას ჩრდი ლო ეთ 
კო რეა ას რუ ლებს. დე მოკ რა ტი ის მთა ვა რი გა სა ღე-
ბი  ამა თუ იმ ერ ში წარ მოდ გე ნი ლი დე მოკ რა ტი უ ლი 
კულ ტუ რაა („პოლიტიკური დე მოკ რა ტი ა”, მო ქა ლა-
ქე ებ ში წარ მოდ გე ნი ლი დე მოკ რა ტი უ ლი კულ ტუ რის 
გა რე შე, ვერ ჩა ით ვ ლე ბა დე მოკ რა ტი ად). უკა ნას კ ნე-
ლი ორი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე დე მოკ რა ტი ის ხა რის ხი 
მსოფ ლი ო ში უდა ვოდ გა ი ზარ და. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ იგი არის ყვე ლა ზე ადექ ვა ტუ რი იარა ღი მო ქა-
ლა ქე თა თა ნა სა წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის სა კითხ ში. რო-
მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ამ, რო მე ლიც XIX სა უ კუ ნე ში 
სა არ ბიტ რა ჟო იდე ო ლო გი ის გა მო და უ პი რის პირ და 
„დემოკრატიას”, პი უს XII-ის პა პო ბის დროს, სა ბო ლო-
ოდ შეძ ლო გა ნე საზღ ვ რა, რომ ეს იყო სა ხელ მ წი ფო-
ებ რი ვი ფორ მა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკეთ პა სუ ხობ და 
ეკ ლე სი ის სო ცი ა ლურ სწავ ლე ბას. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
დი დი ყუ რადღე ბით სა უბ რობ დ ნენ იმა ზე, რაც დე მოკ-
რა ტი უ ლი მო დე ლის ძი რი თად ბირთვს წარ მო ად გენ-
და. თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტია არ ემ თხ ვე ვა უმ რავ-
ლე სო ბის უზე ნა ეს ძა ლა უფ ლე ბას. უმ ცი რე სო ბის ან 
ერ თ პი როვ ნულ ძა ლა უფ ლე ბა ზე არა ნაკ ლებ სა ში შია 
უმ რავ ლე სო ბის უზე ნა ე სი ძა ლა უფ ლე ბა. ის ტო რი ა ში 
ჩვენ მოწ მე ვყო ფილ ვართ უმ რავ ლე სო ბის ხმე ბით მო-
პო ვე ბუ ლი ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბი სა. სა კითხის 
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არ სი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ თა ნემ დ რო ვე დე მოკ-
რა ტია შეზღუ დუ ლო ბის და პლუ რა ლიზ მის პო ლი ტი-
კუ რი რე ჟი მი ა. თუ კი თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბას 
გა დავ ხე დავთ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კარ გი სა ზო გა-
დო ე ბა არის პლუ რი ფორ მუ ლი და არა უნი ფორ მუ ლი, 
პო ლი არ ქი უ ლი და არა მო ნარ ქი უ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი 
და არა ავ ტო რი ტა რუ ლი, სა ე რო და არა თე ოკ რა ტი-
უ ლი: დღეს უკ ვე შეგ ვიძ ლია ისიც ვთქვათ, რომ არის 
არა და ხუ რუ ლი, არა მედ ღია სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ-
შიც „ჯანსაღი აგო ნიზ მი ა”. ამ სა ზო გა დო ე ბა ში არც 
ერ თი ფე ნა და არც ერ თი ცალ კე უ ლი ინ ს ტი ტუ ცია არ 
გან კარ გავს სა ერ თო სი კე თეს, პი რი ქით, ის უნ და იყოს 
ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დი სა და ცალ კე უ ლი ჯგუ ფის ქმე-
დე ბის სა ზო მი. 
დე მოკ რა ტი ის დი დი მკვლე ვა რი რ. დალი სა უ ბარს 
ამ ჯო ბი ნებს პო ლი არ ქი ა ზე, ანუ დე მოკ რა ტი ის ისეთ 
ფორ მა ზე, რო მე ლიც სა კონ ს ტი ტუ ციო ძა ლა უფ ლე ბის 
გა თიშ ვი სა, და ასე ვე, ძა ლა უფ ლე ბის ლი მი ტის შეკ ვე ცის 
პა რა ლე ლუ რად, გუ ლის ხ მობს ძა ლა უფ ლე ბის სო ცი ა-
ლურ და ნა წევ რე ბას, და ამ დე ნად, ფუნ ქ ცი ა თა და სო-
ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ის პლუ რა ლუ რო ბის შე უქ ცე ვად 
კონ ცეფ ცი ას, ანუ: ეკო ნო მი კურს, სა მეც ნი ე როს, რე ლი-
გი ურს, და ასე ვე, პო ლი ტი კურს.  ამი ტო მაც თა ნა მედ-
რო ვე დე მოკ რა ტი ი სათ ვის ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს დე მოკ რა ტი ის დაბ რუ ნე ბა პო ლი ტი კურ 
სივ რ ცე ში. ამას თან და კავ ში რე ბით, აღ სა ნიშ ნა ვია მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ძვრე ბი  სა ეკ ლე სიო სწავ ლე ბა ში, რაც, ალ-
ბათ, მრა ვალ თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან დახ მა რე ბად იქ ცა.
ბე ნე დიქ ტე XVI-ს თა ვის ენ ციკ ლი კა ში „Catitas in 
veritate” (თ.57), ეკ ლე სი ის სო ცი ა ლუ რი სწავ ლე ბის 
ლექ სი კონ ში შე მო აქვს ტერ მი ნი „პოლიარქიული”, 
რო გორც გლო ბა ლუ რი მარ თ ვის (governance)  რე-
ფორ მის გა რე მო ში, ასე ვე პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი-
კის სფე რო შიც. გლო ბა ლი ზა ცი ის კე თილ შო ბი ლუ რი 
სის ტე მა, – აცხა დებს პა პი, – „სუბსიდიისა და პო ლი-
არ ქი უ ლი” გზით არის ამოქ მე დე ბუ ლი. იგი იხ სე ნებს 
ერ თ -ერთ პრინ ციპს, რო მე ლიც კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის 
სო ცა ლურ სწავ ლე ბას ახა სი ა თებს. პო ლი არ ქი უ ლი 
სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის პო ზი ტი უ რად შე ფა სე ბა 
ნიშ ნავს, გა ით ვა ლის წი ნო, რომ რო დე საც სო ცი ა ლურ 
ცხოვ რე ბას მხო ლოდ ერ თი ძა ლა უფ ლე ბა გა ნა გებს, 
ის ყო ველ თ ვის დი დი რის კის ქვეშ აღ მოჩ ნ დე ბა, რო-
გორც ეს მო ცე მუ ლი ა, მა გა ლი თად, თა ნა მედ რო ვე 
თე ო რი ებ ში სა ხელ მ წი ფოს შე სა ხებ. ამი ტო მაც ნიშ-
ნავს პო ლი არ ქი უ ლი მი ზე ზე ბის დაც ვა პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლა უფ ლე ბის ტენ დენ ცი ის გა ნე იტ რა ლე ბას. და ასეა 
ყვე ლა სფე რო ში. პო ლი არ ქი უ ლი სო ცი ა ლუ რი წეს რი-
გის მნიშ ვ ნე ლო ბა მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა სუბ სი დი-
ის პრინ ციპს. ენ ციკ ლი კა ში პა პი აგ რ ძე ლებს თა ვის 
კრი ტი კას: „იმისათვის რომ გზა არ გა ეხ ს ნას სა შიშ და 
სა ყო ველ თაო მო ნოკ რა ტი ულ ძა ლა უფ ლე ბას, ხე ლი-
სუფ ლე ბა უნ და იყოს  სუბ სი დი უ რი ტი პის”. პო ლი არ-
ქი ას თან ამ გ ვა რი კავ ში რის ჩვე ნე ბით, პა პი მი უ თი-
თებს „ჰორიზონტალური სუბ სი დი ის” (პოლიტიკას, 
ეკო ნო მი კას, მეც ნი ე რე ბას და სხვ. სფე რო ებს შო რის) 
და „ვერტიკალური სუბ სი დი ის” ეფექ ტ ზე (სათავიდან  
ქვე და ინ ს ტან ცი ებ ში). პა პის აზ რით, აუცი ლე ბე ლია 
პო ლი არ ქი უ ლი სო ცი ა ლუ რი წეს რი გის წა ხა ლი სე ბა, 
სა დაც, ერ თ მა ნე თის გა კონ ტ რო ლე ბი სა და შეზღუდ-
ვე ბის გზით, თავს მო იყ რის ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, ხე ლი-

სუფ ლე ბა და სხვა დას ხ ვა სფე რო ე ბი, მათ შო რის, რე-
ლი გი ე ბი, რა საც ენ ციკ ლი კა მო იხ სე ნი ებს სა ზო გა დო 
სცე ნა ზე გა მო სულ ახალ შე მოქ მე დე ბად. ამ თვალ საზ-
რი სით, სრუ ლი ად გა და ი ლა ხე ბა სა ე რო ცხოვ რე ბის 
ის კონ ცეფ ცი ა, რო მე ლიც რე ლი გი ურ ინ ს ტი ტუ ცი ებს 
პრი ვა ტულ სფე რო ში მო ი აზ რებს. გა ვიხ სე ნოთ ორი 
ის ტო რი უ ლი ფი გუ რა, ტოქ ვი ლი და როზ მი ნი, რომ ლე-
ბიც, პლუ რა ლიზ მ ზე, პო ლი ტი კის ხარ ვე ზებ სა და დე-
მოკ რა ტი ულ რე ჟიმ ზე თა ვი ანთ სა უბ რებ ში, სწო რედ 
ამ ძი რი თად ელე მენ ტებს გვთა ვა ზობ დ ნენ. სა ბო ლოო 
ინ ს ტან ცია არის პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის რე ლა-
ტი ვი ზა ცი ა, და უწი ნა რე სად, სა ხელ მ წი ფოს ფორ მით 
გად მო ცე მუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბა. ბე ნე დიქ-
ტე XVI-ის ენ ციკ ლი კა, ფაქ ტობ რი ვად, იღებს გლო ბა-
ლი ზა ცი ით გა მოწ ვე ულ სა ხელ მ წი ფო ძა ლა უფ ლე ბის 
რე ლა ტი ვი ზა ცი ას (ნნ.24;37),   თუმ ცა აქ ვე ახ სე ნებს 
მთავ რო ბა თა  წა ხა ლი სე ბის სას წ რა ფო სა ჭი რო ე ბას, 
თვით საპ ლა ნე ტა შო რი სო ჭრილ ში.  ასეა თუ ისე, ჩვენ 
იმე დი უნ და გვქონ დეს, რომ რო გორც ად გი ლობ რივ, 
ასე ვე მსოფ ლიო დო ნე ზე, გვაქვს ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის 
პლუ რა ლუ რო ბა, რომ ლე ბიც მთე ლი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბით  იჭ რე ბი ან სა ინ ს ტი ტუ ციო წე სებ ში, რა თა 
ერ თი ა ნი ოჯა ხის კე თილ დღე ო ბა ში თა ვი ან თი წვლი-
ლი შე ი ტა ნონ. ეს მო ვა ლე ო ბა მხო ლოდ პო ლი ტი კურ 
ძა ლებს რო დი აკის რი ათ, იგი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა 
შე მად გე ნელ ნა წილს ევა ლე ბა. ამ თვალ საზ რი სით, 
სა სურ ვე ლი ა, მრვალ მ ხ რი ვი პო ლი არ ქი ის შექ მ ნა. 
შე იძ ლე ბა ასე ით ქ ვას, რაც უფ რო პო ლი არ ქი უ ლია სა-
ზო გა დო ე ბა, მით უფ რო პროგ რე სუ ლი ა, და რო გორც 
ბე ნე დიქ ტე XVI აღი ა რებს: „საერთო სი კე თის მიზ-
ნით, ვალ დე ბუ ლე ბა ნიშ ნავს, ერ თი მხრივ, იზ რუ ნო 
და მე ო რე მხრივ, და ეყ რ დ ნო მთელ იმ კომ პ ლექ სურ 
ინ ს ტი ტუ ცი ებს, რომ ლე ბიც იური დი უ ლად, მო ქა ლა ქე-
ობ რი ვად, პო ლი ტი კუ რად და კულ ტუ რუ ლად აგე ბენ 
სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბას, რო მე ლიც სწო რედ მა თი 
მეშ ვე ო ბით იღებს pòlis -ის, ანუ ქა ლა ქის ფორ მას”. 
შეგ ვიძ ლი ა, სა უ ბა რი გა ვაგ რ ძე ლოთ და აქ ვე ისიც 
ვი კითხოთ, ხომ არ აჯო ბებ და, გვე ფიქ რა სა ერ თო სი-
კე თის პლუ რა ლურ, და არა ინ დი ვი დუ ა ლურ ფორ მა ზე 
აგე ბულ სა ზო გა დო ე ბა ზე, სა ერ თო სი კე თე, რო მე ლიც 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი სამ ყა როს იდე ა ლად აღიქ მე-
ბა, რის გა ნაც თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა შედ გე ბა. 
ამ მო საზ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ მო მავ ლის ქა ლა ქი გა და ვა მთე ლი სა ზო გა დო-
ე ბის, სკო ლე ბი სა და წარ მო ე ბე ბის, რე ლი გი უ რი და 
ქრის ტი ა ნუ ლი სა თე მო ე ბი სა და, ცხა დი ა, პო ლი ტი კუ-
რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ხელ ში. მაგ რამ მთე ლი ეს რე ა ლო-
ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს სა ერ თო სი კე თის კენ. 
დღეს მსოფ ლი ოს სჭირ დე ბა სულ გ რ ძე ლი სიყ ვა რუ ლი-
სა და ღრმად მო აზ როვ ნე უნა რის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი. 
სწო რედ ისი ნი გა მო ა ცოცხ ლე ბენ, გა ა ლა მა ზე ბენ და 
დიდ სუ ლო ვანს გახ დი ან ჩვენს ქა ლაქს. დი დი ყუ-
რადღე ბა უნ და და ეთ მოს ახალ გაზ რ დებს, უნ და და იძ-
ლი ოს ნა ცი ო ნა ლიზ მი, ასო ცი ა ლუ რო ბა, იზო ლა ცი ა, 
პა სი ვიზ მი, უნ დობ ლო ბა, შემ გუ ებ ლო ბა, რო მე ლიც 
ფა რუ ლად მა ინც დევს ახალ თა ო ბა ში, და არა მხო-
ლოდ მათ ში. დიდი პა სუ ხის მ გებ ლო ბაა ახა ლი თა ო ბე-
ბის მი ღე ბა და დახ მა რე ბა. სწო რედ მათ ხელ შია ჩვე ნი 
სა ზო გა დო ე ბის, ჩვე ნი ქა ლა ქის მო მა ვა ლი. 

მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი
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რედაქციის გვერდი

30 მა ი სის არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის ფონ ზე, რის მი მარ
თაც აშ კა რა კმა ყო ფი ლე ბას გა მო ხა ტა ვენ ევ რო პე ლი 
დამ კ ვირ ვებ ლე ბი, ნამ დ ვი ლად უნ და აღი ნიშ ნოს ის ფაქ
ტი, რომ სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
დო ნე იზ რ დე ბა და მწიფ დე ბა. ხო ლო ახალ გაზ რ და თა ო
ბას თუ და ვაკ ვირ დე ბით, რომ ლე ბიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად 
აზ როვ ნე ბენ და ფიქ რო ბენ, უთუ ოდ ეს კითხ ვა დაგ ვე
ბა დე ბა: ის წავ ლეს   კი მათ დე მოკ რა ტი ის და ფა სე ბა, ან 
მი სი პა ტი ვის ცე მა,  ცდი ლო ბენ ისი ნი სა ერ თო სი კე თის 
ძი ე ბას, ან რე ლი გი ი სა და სა ხელ მ წი ფო პრინ ცი პე ბის ერ
თ მა ნე თის გან გარ ჩე ვას? და რაც შე ე ხე ბა მათ, ვინც არ
ჩევ ნებ ში გა ი მარ ჯ ვა, გარ და იმი სა, რომ მთე ლი გუ ლით 
ვუ სურ ვებთ სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის მან ძილ ზე მი ცე მუ ლი 
და პი რე ბე ბის პირ ნათ ლად შეს რუ ლე ბას, იმა საც ვურ ჩევ
დით, რომ დი დი გუ ლის ხ მი ე რე ბა გა მო ი ჩი ნონ  სა მო ქა
ლა ქო ცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბის მი მართ 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს პა ტი ვის ცე მით მო ე კი დონ. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ა ში 
(1948 წ.) ვკითხუ ლობთ: “ყოველი ინ დი ვი დი უფ ლე ბა
მო სი ლი ა, და იც ვას სო ცი ა ლუ რი და სა ერ თა შო რი სო 
წეს რი გი,  სა დაც გაცხა დე ბუ ლი (…) უფ ლე ბე ბი და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი მთლი ა ნად შეს რულ დე ბა” (თ. 28). რა 
და ეხ მა რე ბა უფ ლე ბებს და მას თან და კავ ში რე ბულ თა
ვი სუფ ლე ბებს იმ კუთხით, რომ სრულ ყო ფი ლი ფორ მე
ბით შეძ ლონ თვით გა მო ხატ ვა? ეკ ლე სი ის აზ რით, ამა ში 
იგუ ლის ხ მე ბა რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა; 
სწო რედ იგი იცავს და ზრდის სო ცი ა ლუ რი, ეროვ ნუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო ცხოვ რე ბის ეთი კის არსს; უფ ლე ბას 
აძ ლევს ერებს, რომ ჰარ მო ნი ა ში იყ ვ ნენ სი კე თე ფა
სე უ ლო ბის იმ ძი რი თად ბირ თ ვ თან, რაც სა ყო ველ თაო 
დეკ ლა რა ცი ა ში გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ ტუ რა თა, რე ლი გი
ა თა, სა მარ თ ლებ რივ სექ ტორ თა სა ერ თო მემ კ ვიდ რე
ო ბად გა ნი საზღ ვ რა. რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე ბა მარ
თ ლაც არის, გარ კ ვე ულ წი ლად, ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბის 
ეთი კუ რი “ხერხემალი”, რო მე ლიც თა ვი დან ბო ლომ დე 
გას დევს მას. უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი მა შინ 
სუს ტ დე ბი ან, რო დე საც ამ ხერ ხე მალს მოწყ დე ბი ან. 
ვა ტი კა ნის მე ო რე კრე ბის დეკ ლა რა ცი ა ში რე ლი გი უ რი 
თა ვი სუფ ლე ბა სა ხელ დე ბუ ლი ა, რო გორც “Dignitatis 
humanae” (ადამიანის ღირ სე ბა), რაც იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, 
რომ ადა მი ა ნის ღირ სე ბა საკ რა ლუ რი და სუ ლი ე რი ა, 
რომ იმა ვე ადა მი ა ნის თა ვი სუფ ლე ბა არის რე ლი გი უ რი 
თა ვი სუფ ლე ბა, ადა მი ა ნის ნე ბის უზე ნა ე სი გა მო ხა ტუ
ლე ბა. მას ში შემ დეგს ვკითხუ ლობთ: “თუკი ადა მი ანს 
სა ზო გა დო ე ბა ში თა ვი სუ ფალ რე ლი გი ურ მსა ხუ რე ბას 
მო უს პობ (…),შეურაცხყოფ პი როვ ნე ბას (...).  ყვე ლა 
ადა მი ა ნი და ცუ ლი უნ და იყოს ცალ კე უ ლი პი რი სა თუ 
სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის, აგ რეთ ვე, ნე ბის მი ე რი ადა მი ა
ნუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ძა ლა დო ბი სა გან. რე
ლი გი ის სფე რო ში და უშ ვე ბე ლი ა, აიძუ ლო ვინ მე, იმოქ
მე დოს სა კუ თა რი სინ დი სის წი ნა აღ მ დეგ (…)  რო გორც 
კერ ძო, ასე ვე სა ჯა რო საქ მე ებ ში”. შე უძ ლე ბე ლი ა, ვერ 
და ვი ნა ხოთ სა ერ თო შე ხე ბის წერ ტი ლი ახ ლა ხანს მოყ ვა
ნილ ცი ტა ტა სა და სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ას შო რის: 
“ყოველ ინ დი ვიდს აქვს აზ როვ ნე ბის, სინ დი სი სა და 
რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა; ამ გ ვა რი უფ ლე ბა 
მო ი ცავს რე ლი გი ის ან მრწამ სის შეც ვ ლის თა ვი სუფ
ლე ბას, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან ერ თო ბით, სა ჯა როდ ან 

კერ ძოდ, სა კუ თა რი რე ლი გი ის, ან სა კუ თა რი მრწამ სის 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას, პრაქ ტი კუ ლად, სა კულ ტო 
მსა ხუ რე ბა სა და რი ტუ ა ლე ბის დაც ვა ში”. ეს ნორ მა, სამ
წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ და სამ კ ვიდ რე ბე ლია მსოფ ლი ოს 
სხვა დას ხ ვა კუთხე ში: პი როვ ნე ბე ბი და გა ერ თი ა ნე ბე ბი 
სა ჯა როდ ვერ აღი ა რე ბენ და ვერ გა მო ხა ტა ვენ რე ლი გი
ურ თა ვი სუფ ლე ბას. რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე ბა უთუ ოდ 
კომ პ ლექ სუ რი ფე ნო მე ნი ა. ჩვენ სიფ რ თხი ლე უნ და გა
მო ვი ჩი ნოთ ნე ბის მი ე რი ინ ს ტ რუ მენ ტუ ლი ფორ მით დას
ჯა სა და რე ლი გი ურ შე უ რაცხ ყო ფა ში, რაც პი როვ ნე ბის 
შე უ რაცხ ყო ფად და მა ნი პუ ლი რე ბად აღიქ მე ბა ძა ლის
მი ე რი, ფა ნა ტი კუ რად გან წყო ბი ლი ჯგუ ფე ბის მხრი დან. 
ამა ვე დროს, წა ხა ლი სე ბა სა და დაც ვას იმ სა ხუ რებს 
რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე ბა იქ, სა დაც მას ემუქ რე ბა 
საფ რ თხე, ღირ სე ბის შე ლახ ვა და უგუ ლე ბელ ყო ფა. დიდ 
რე ლი გი ებს, სა ხელ მ წი ფო სა და რე ლი გი ე ბის კომ პე ტენ
ტუ რი სფე რო ე ბი სა და, ასე ვე,  სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის პა ტი ვის ცე მით, 
თა ვი ან თი წვლი ლი უნ და შეჰ ქონ დეთ სო ცი ა ლუ რი და 
სა ერ თა შო რი სო წეს რი გის დამ ყა რე ბა ში, რაც მთლი ა
ნად და ე ფუძ ნე ბა ადა მი ა ნის ღირ სე ბას, და რო მელ შიც 
ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი მთლი ა ნად 
მოვ ლენ მოქ მე დე ბა ში. კონ კ რე ტუ ლი სო ცი ა ლუ რი და 
სა ერ თა შო რი სო წეს რი გი გვერდს ვერ აუვ ლის დი დი რე
ლი გი ე ბის ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას, მათ ფა სე უ ლო
ბებ სა და პრინ ცი პებს. 

დრო ა, სა ქარ თ ვე ლო შიც სე რი ო ზუ ლად და ფიქ რ დ ნენ 
თა ვი ან თი მო ქა ლა ქე ე ბის რე ლი გი ურ თა ვი სუფ ლე ბა
ზე, და არა მხო ლოდ უმ რავ ლე სო ბის რე ლი გი ა ზე, რა თა 
ეს ყვე ლა ფე რი თე ოკ რა ტი ის ახალ ფორ მა ში არ გა და
ი ზარ დოს. მსოფ ლი ო ში უამ რა ვი ნა თე ლი მა გა ლი თია 
იმი სა, რო ცა სა ხელ მ წი ფო და ეკ ლე სია ერ თ მა ნე თის გან 
არაა გა თი შუ ლი, რო ცა რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში არ ხდე
ბა რე ლი გი უ რი ტრა დი ცი ე ბის აღი ა რე ბა და შე ფა სე ბა. 
მო დით, გა ვიხ სე ნოთ ის, რაც ილი ას უნი ვერ სი ტეტ ში 
მოხ და, სა დაც ერ თი წიგ ნის პრე ზენ ტა ცი ა, რო მე ლიც 
სხვე ბის რწმე ნა ზე ქი ლი კობ და, ისე თი ვე მი უ ღე ბელ 
პრო ტეს ტად იქ ცა იმ ჯგუ ფის მი ერ, რომ ლის წევ რე ბიც 
აგერ უკ ვე წლე ბი ა, მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში ისე დაძ რ წი ან 
“ერეტიკოსი პა პის ტე ბის” წი ნა აღ მ დეგ და  მათ მი მართ 
არა ვი თა რი რე ა გი რე ბა არ ხდე ბა; ან თუნ დაც, გა ვიხ
სე ნოთ ის, რაც 26 აპ რი ლის “კვირის პა ლიტ რის” მე8 
გვ.ზე და ი ბეჭ და, რამ დე ნი მე თვის წინ facebook ზე კა
თო ლი კე ეკ ლე სი ე ბის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ გა ჩა ღე ბუ ლი 
კა მა თის შე სა ხებ: სთხო ვეს კი თა ვი სი აზ რის გა მოთ ქ მა 
რო მე ლი მე კა თო ლი კეს, ან კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის ეპის
კო პოსს, რო გორც ეს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის 
ეპის კო პო სის გან ითხო ვეს? უც ნა უ რი ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა! 
რე ლი გია კვლავ და კვლავ გა მო ი ყე ნე ბა მის თ ვის უცხო 
მიზ ნე ბის თ ვის, და ეს სწო რედ ადა მი ან თა რე ლი გი უ რი 
თა ვი სუფ ლე ბის პა ტი ვის ცე მი სად მი გულ გ რი ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბის გა მო! თა ვი სუფ ლე ბა კვლავ და კვლავ 
მო ი აზ რე ბა იმის პი რო ბად, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და 
მა ვანთ და მა ვანთ, მი ეჩ ქ მა ლათ რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ
ლე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მა, მხო ლოდ და მხო ლოდ იმი ტომ, 
რომ მათ ასე სურთ. 

მამა 
გაბრიელე ბრაგანტინი

მათ თ ვის, ვინც არ ჩევ ნებ ში გა ი მარ ჯ ვა…
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კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

ვი ზი ტი კვიპ როს ზე. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯი ერ თო ბის კენ

ამა წლის 46 ივ ნისს გა ი მარ თა ბე ნე დიქ ტე XVIის ვი ზი ტი 
კვიპ როს ზე, უფ რო ზუს ტად კი კუნ ძუ ლის სამ ხ რეთ ნა წილ ში, 
კვიპ რო სის რეს პუბ ლი კა ში. რო გორც აღ ნიშ ნა წმი და საყ დ რის 
დეს პან მა კვიპ როს ზე, მთა ვა რე პის კო პოს მა ან ტო ნიო ფრან
კომ სა ა გენ ტო “ზენიტის” წარ მო მად გენ ლ თან სა უბ რი სას, 
პა პის ვი ზიტს სა მი მი ზა ნი ჰქონ და: ევან გე ლი ზა ცი ა, სა მოძღ

ვ რო ზრუნ ვა და ეკუ მე ნიზ მი.  წმი და საყ დ რის პრეს  სამ სა ხუ
რის გან ცხა დე ბით, ვი ზი ტი ძალ ზე დრო უ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი 
იყო. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პროგ ნო ზე ბი სა და ან ტი ე კუ
მე ნის ტუ რი წრე ე ბის ნე გა ტი უ რი გან წყო ბის მი უ ხე და ვად, ვი
ზიტ მა პრო ტეს ტის მწვა ვე დე მონ ს ტ რი რე ბის გა რე შე ჩა ი ა რა.

ეს ბე ნე დიქ ტე XVIის პირ ვე ლი ვი ზი ტი იყო მარ თ ლ მა დი
დებ ლურ ქვე ყა ნა ში; კვიპ როს მა, პირ ვე ლად თა ვის ის ტო რი
ა ში, უმან ს პინ ძ ლა რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მე თა ურს. 
ვი ზი ტის მსვლე ლო ბი სას, ბე ნე დიქ ტე XVIმ აღ ნიშ ნა, რომ 
კვიპ როსს, რო გორც მთა ვარ და მა კავ ში რე ბელ რგოლს აღ მო
სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი 
ეკის რე ბა ეკ ლე სი ა თა შო რის დი ა ლოგ სა და თა ნამ შ რომ ლო
ბა ში. “საერთაშორისო სა ზო გა დო ებ რი ო ბა დი დი ინ ტე რე სი
თა და იმე დით შე მოგ ც ქე რით თქვენ, რო მელ მაც ეს რთუ ლი 
გზა აირ ჩი ეთ. მინდა, მად ლო ბა გა და გი ხა დოთ თქვე ნი ხალ
ხის, მთე ლი კვიპ რო სის და მსოფ ლი ოს კე თილ დღე ო ბის თ ვის 
გა წე უ ლი ღვაწ ლის თ ვის. ჩვე ნი მო წო დე ბაა ყოვ ლის შემ ძ ლე 
ღმრთის მორ ჩი ლე ბა, ერ თ მა ნე თის მტკი ცე სიყ ვა რუ ლი და 
ძმო ბა”, – აღ ნიშ ნა უწ მი დეს მა პაპ მა კვიპ რო სის მთა ვა რე პის
კო პო სი სად მი მი მარ თ ვა ში.

პაპ მა გუ ლის ტ კი ვი ლით აღ ნიშ ნა ის, რაც მან თა ვი სი დრო
ე ბი თი სამ ყოფ ლის – ნუნ ცი ა ტუ რის ფან ჯ რე ბი დან და ი ნა ხა: 
“ნიკოსიაში მე და ვი ნა ხე კუნ ძუ ლის გა ყო ფის დამ თ რ გუნ ვე
ლი ნიშ ნე ბი; ასე ვე შე ვიტყ ვე და კარ გუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ოს ეკუთ ვ ნის; 
ვნა ხე კვიპ რო სე ლე ბი, რო მელ თაც სა კუ თარ სახ ლებ ში დაბ
რუ ნე ბა სურთ. ამ კუნ ძუ ლის გა ერ თი ა ნე ბი სა და მშვი დო ბი ა ნი 
მო მავ ლის სა წინ და რი სი მარ თ ლე და ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მა ა. 
გა სუ ლი წლე ბის დი ა ლოგ მა ბევ რი სი კე თე მო ი ტა ნა, თუმ ცა 
უთან ხ მო ე ბა თა და საძ ლე ვად ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე
ლი”. საქ მე იმა ში ა, რომ წმი და საყ დ რის სა ელ ჩო ე. წ. ბუ ფე
რულ ზო ნა ში მდე ბა რე ობს, იმ კედ ლის პირ და პირ, რო მე ლიც 
ნი კო სი ას ორ ნა წი ლად ყოფს.

ვი ზი ტის პროგ რა მა არ ით ვა ლის წი ნებ და პა პის შეხ ვედ რას 
კვიპ რო სის თურ ქუ ლი თე მის წარ მო მად გენ ლებ თან, თუმ ცა 
შეხ ვედ რა მა ინც შედ გა. 5 ივ ნისს, ნი კო სი ის წმი და ჯვრის ტა
ძარ თან, სა დაც პონ ტი ფექ ს მა წირ ვა აღავ ლი ნა, მას ცნო ბი ლი 
სუ ფი მუ ჰა მედ ნა ზიმ ადი ლი მი ე გე ბა. დი ა ლო გი ხან მოკ ლე, 

მაგ რამ ძალ ზე გუ ლი თა დი იყო.  მას მე დი ის წარ მო მად გენ ლე
ბი ეჭვს გა მოთ ქ ვა მენ იმის თა ო ბა ზე, რომ შეხ ვედ რა შემ თხ ვე
ვის, ან მხო ლოდ სუ ფის კე თი ლი ნე ბის შე დე გი იყო. ასეა თუ 
ისე, სამ გ ზის ამ ბო რი და ერ თ მა ნე თის თ ვის ნათ ქ ვა მი “ილოცე 
ჩემ თ ვის” იმე დის კი დევ ერ თი ნა პერ წ კა ლია მათ თ ვის, ვინც 
სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ის აღ მ სა რე ბელ თა მშვი დო ბი ა ნი თა ნა არ
სე ბო ბის თ ვის იღ ვ წის.

ვი ზი ტი კვიპ როს ზე პონ ტი ფექ სის რი გით მე16 მოგ ზა უ
რო ბა იყო უცხო ეთ ში. 2010 წელს და გეგ მი ლია კი დევ ორი ვი
ზი ტი: სექ ტემ ბერ ში ბე ნე დიქ ტე XVI დიდ ბრი ტა ნეთ ში მი ემ გ
ზავ რე ბა, ნო ემ ბერ ში კი ეს პა ნეთ ში.

კვიპ რო სის მთა ვა რე პის კო პო სის 
ქრი ზოს ტო მოს II-ის ინ ტერ ვიუ

ბე ნე დიქ ტე XVI-ის ვი ზი ტის დამ დეგს
თქვე ნო უნე ტა რე სო ბავ, რა იმე დებს ამ ყა რებთ ბე ნე დიქ ტე 

XVI-ის ვი ზიტ ზე?
ეს უნი კა ლუ რი მოვ ლე ნაა ჩვე ნი კუნ ძუ ლის ის ტო რი ა ში. 

რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მე თა უ რი პირ ვე ლად ეწ ვე ვა კვიპ
როსს, ბე ნე დიქ ტე XVIთვის კი ეს პირ ვე ლი ვი ზი ტია მარ თ ლ
მა დი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო ში. ეს ვი ზი ტი კი დევ უფ რო და ა ახ
ლო ვებს ჩვენს ეკ ლე სი ებს. გარ და ამი სა, პა პი ძა ლი ან კარ გად 
იც ნობს კვიპ როსს და მის პრობ ლე მებს. ეს ვი ზი ტი დი დად 
შე უწყობს ხელს იმას, რომ ჩვე ნი მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო 
ცხა დი გახ დეს მთე ლი ევ რო პი სათ ვის. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, 
იგი გახ დე ბა იმ პულ სი შე რი გე ბი სათ ვის.

ბო ლო დროს ხში რად გა ის მო და ხმე ბი პა პის ვი ზი ტის წი-
ნა აღ მ დეგ. ორ მა ეპის კო პოს მა ისიც კი გა ნაცხა და, რომ მი სი 
ნახ ვა არ სურთ. 

კვიპ რო სის ეკ ლე სია მი ი ღებს პაპს არა მხო ლოდ პა ტი ვის
ცე მის გრძნო ბით, არა მედ სი ხა რუ ლი თაც. ვი ზი ტის მო წი ნა
აღ მ დე გე ნი უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გე ნენ. ისი ნი უბ რა ლოდ 
ექ ს ტ რე მის ტე ბი არი ან. ასე თე ბი ხომ ყველ გან გვხვდე ბი ან. 
მხო ლოდ იმას ვიტყ ვი, რომ წმი და სი ნო დის ყვე ლა წევ რ მა მო
ა წე რა ხე ლი მორ წ მუ ნე თა მი მართ ეპის ტო ლეს, რო მელ შიც პა
პის ღირ სე უ ლად მი ღე ბის კენ მო უ წო დე ბენ. და მხო ლოდ ორ მა 
მათ გან მა, გა რე შე წრე ე ბის გავ ლე ნით, ბო ლო დღე ებ ში პო ზი
ცია შე იც ვა ლა. 

მარ თა ლი ა, რომ მათ სი ნო დი დან გან დევ ნით და ე მუქ რეთ?
მხო ლოდ ის ვუთხა რი, რომ თუ კი სი ნო დის გა დაწყ ვე ტი ლე

ბებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან, მა თი წევ რო ბა აზრს კარ გავს. მე ტიც 
– ეს ეპის კო პოს თა კრე ბის შე უ რაცხ ყო ფა ა.

თქვე ნო უნე ტა რე სო ბავ, რამ დე ნი მე თვის წინ თქვენ კვიპ-
რო სის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში ბრძან დე ბო დით. 1974 წლი დან ეს 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეპის კო პო სის პირ ვე ლი ვი ზი ტია თურ ქე-
ბის მი ერ და კა ვე ბულ ამ ტე რი ტო რი ა ზე. თუ შე იძ ლე ბა იმის 
თქმა, რომ ურ თი ერ თო ბა თა ახა ლი ფა ზა და იწყო?



4 საბა

მე ვფიქ რობ, რომ ასე ა. ხან გ რ ძ ლი ვი ურ თი ერ თო ბა მაქვს 
დერ ვიშ ეროღ ლუს თან, კვიპ რო სე ლი თურ ქე ბის წარ მო მად
გე ნელ თან. იგი დამ პირ და, რომ მა ლე წმი და ან დ რი ას მო ნას
ტერ ში აღ დ გე ნი თი სა მუ შა ო ე ბი და იწყე ბა. იმე დი მაქვს, რომ 
ეს პირ ვე ლი ნა ბი ჯია კვიპ რო სის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში მდე ბა
რე ჩვე ნი ტაძ რე ბის აღ სად გე ნად. უკ ვე 36 წე ლი ა, რაც ეს ტაძ
რე ბი მი ტო ვე ბუ ლი ა. ზო გი ნან გ რე ვე ბად იქ ცა, ზო გი მე ჩე თად 
გა და კეთ და.

რა ტომ არ არის პა პის ვი ზი ტის პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი კვიპ რო სელ თურ ქებ თან შეხ ვედ რა?

ბე ნე დიქ ტე XVI კვიპ რო სის რეს პუბ ლი კის ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ე რაა მოწ ვე უ ლი. ჩრდი ლო ეთ კვიპ როს ზე ამ მოწ ვე ვას არა
ვი თა რი ძა ლა არ გა აჩ ნი ა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მუფ ტიმ გა
მოთ ქ ვა პა პის მო ნა ხუ ლე ბის სურ ვი ლი, თუმ ცა, რო გორც ჩემ
თ ვის ცნო ბი ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რი მოწ ვე ვა ჩრდი ლო ეთ მხა რეს 
არ გა მო უგ ზავ ნი ა.

შე ე ხე ბით თუ არა კუნ ძუ ლის გა ყო ფის პრობ ლე მას პა პის 
ვი ზი ტი სას?

ამის გან ხილ ვას ბე ნე დიქ ტე XVIთან სა უბ რი სას ვა პი რებ. 
ეს ძალ ზე მტკივ ნე უ ლი თე მა ა, ღია ჭრი ლო ბა ა, რო მელ საც 
მხო ლოდ შე რი გე ბა მო ა შუ შებს.

კვიპ რო სი პაპს მას პინ ძ ლობს და ამით მტკიც დე ბა მი სი წამ-
ყ ვა ნი რო ლი კა თო ლი კე ეკ ლე სი ა სა და მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ-
ლე სი ებს შო რის დი ა ლოგ ში. თქვე ნი აზ რით, შე უწყობს თუ არა 
ხელს ეს ვი ზი ტი რო მის ეპის კო პო სი სა და მოს კო ვის პატ რი არ-
ქის შეხ ვედ რას?

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ად რე თუ გვი ან ეს შეხ ვედ რა 
შედ გე ბა. ჩვენ გა და ვე დით ახალ ათას წ ლე ულ ში და ეს ერ თო
ბით უნ და აღი ნიშ ნოს. არა ვის აქვს უფ ლე ბა, უკან და ი ხი ოს ამ 
ამო ცა ნის წი ნა შე. ყვე ლა ზე რთუ ლი პრობ ლე მე ბიც კი, რო გო
რი ცაა კა თო ლი კე თა და მარ თ ლ მა დი დე ბელ თა თა ნაცხოვ რე ბა 
უკ რა ი ნა ში, არ არის გა და უწყ ვე ტე ლი. უბრალოდ, ორი ვე მხა
რემ კე თი ლი ნე ბა უნ და გა მო ი ჩი ნოს. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, პაპ 
ბე ნე დიქ ტე XVIსა და პატ რი არქ კი რი ლეს შეხ ვედ რა აუცი
ლებ ლად შედ გე ბა.

ესა უბ რა ლუ ი ჯი ჯე ნი ნა ცი, 
სა ა გენ ტო vvenire

წარ მა ტე ბუ ლი დი ა ლო გი კუ ბის 
ხე ლი სუფ ლე ბას თან

ამა წლის 15 ივ ნისს წმი და საყ დ რის სა გა რეო საქ მე თა 
უწყე ბის თავ მ ჯ დო მა რე, დო მი ნიკ მამ
ბერ ტი კუ ბას ეწ ვი ა. 16 ივ ნისს მთა ვა
რე პის კო პოს მა კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის 
მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი X სა ზო გა დო
ებ რი ვი კვი რე უ ლი გახ ს ნა. ვი ზი ტის 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 
ასე ვე მამ ბერ ტის ლექ ცია ჰა ვა ნის 
უნი ვერ სი ტეტ ში, უმ თავ რე სი მი ზა ნი 
კი კა თო ლი კე ეკ ლე სი ი სა და ქვეყ ნის 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მა ტე ბით დაწყე
ბუ ლი დი ა ლო გის გაგ რ ძე ლე ბა იყო, 
რის თ ვი საც მამ ბერ ტი ხე ლი სუფ ლე ბი
სა და სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ
ლებს შეხ ვ და. 

19 მა ისს, კუ ბის სა ხელ მ წი ფო და მი ნის ტ რ თა საბ ჭოს თავ
მ ჯ დო მა რე, რა ულ კას ტ რო ჰა ვა ნის მთა ვა რე პის კო პოს ხა ი მე 
ორ ტე გა სა და კუ ბის ეპის კო პოს თა კონ ფე რენ ცი ის თავ მ ჯ დო
მა რეს დი ო ნი სიო გარ სია იბა ნი ესს შეხ ვ და. შეხ ვედ რას ასე ვე 
და ეს წ რო კუ ბის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცენ ტ რა ლუ რი კო
მი ტე ტის რე ლი გი ის საქ მე თა სამ მარ თ ვე ლოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
კა რი დად დი ე გო.

ად გი ლობ რივ დამ კ ვირ ვე ბელ თა აზ რით, სწო რედ ამ შეხ
ვედ რის შე დე გი იყო ის, რომ თორ მე ტი პო ლიტ პა ტი მა რი მა
თი ვე სახ ლე ბის სი ახ ლო ვეს მდე ბა რე ცი ხე ებ ში იქ ნა გა დაყ
ვა ნი ლი. გარ და ამი სა, ჯან მ რ თე ლო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მო, 
საპყ რო ბი ლე დან გა თა ვი სუფ ლე ბულ იქ ნა ოპო ზი ცი ო ნე რი 
არი ელ სიგ ლე რი.

ევ რო კავ ში რის გა
დ ა წ ყ  ვ ე  ტ ი  ლ ე  ბ ი თ , 
ქვეყ ნის კა თო ლი კე
ე ბის ხე ლი სუფ ლე
ბას თან დი ა ლო გის 
სა სურ ველ შე დეგ თა 
მო ლო დინ ში, კუ ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ე. წ. ერ თობ ლი ვი პო
ზი ცი ის გა და ხედ ვა 
სექ ტემ ბ რის თ ვის გა
და ი დო.”

ერ თობ ლი ვი პო ზი ცი ა” 1996 წელს შე მუ შავ და. კუ ბის ხე
ლი სუფ ლე ბას არა ერ თხელ გა ნუცხა დე ბი ა, რომ ევ რო პის სა
ხელ მ წი ფო ე ბი ურ თი ერ თო ბებს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი
ტი კუ რი პრო ცე სე ბით გან საზღ ვ რა ვენ, ამი ტომ “ერთობლივი 
პო ზი ცი ა” ევ რო კავ ში რი სა და “თავისუფლების კუნ ძუ ლის” 
ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის ძი რი თად დაბ რ კო ლე ბას 
წარ მო ად გენს.

ჩე ლეს ტი ნო მი ლი ო რე:
“შიდსის გავ რ ცე ლე ბა უნ და შე ჩერ დეს” 

მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი და პი რე ბი სა, სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ებ რი ო ბა სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას არ უთ მობს 
შიდ სის პრობ ლე მას, – გა ნაცხა და წმი და საყ დ რის მუდ
მივ მა დამ კ ვირ ვე ბელ მა გა ე რო ში, მთა ვა რე პის კო პოს მა 
ჩე ლეს ტი ნო მი ლი ო რემ, გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბ ლე
ის 64ე სე სი ა ზე. მან ხა ზი გა უს ვა იმ ფაქტს, რომ ღა რიბ 
ქვეყ ნებ ში ინ ფი ცი რე ბუ ლებს ძალ ზე მწი რი რა ო დე ნო
ბით მი ე წო დე ბათ ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი პრე პა რა ტე ბი, 
რაც, პირ ველ რიგ ში, ბავ შ ვებ ზე აისა ხე ბა; და ა ვა დე ბუ
ლი ჩვი ლე ბის და ახ ლო ე ბით 30% ერ თი წლის ასა კამ დეც 
კი ვერ აღ წევს; ყო ველ დღი უ რად შიდ სით 7000 ადა მი ან
ზე მე ტი ავად დე ბა, უკ ვე დას ნე ბოვ ნე ბულ 10 მი ლი ონს 
კი არ უტარ დე ბა სა თა ნა დო ან ტი რეტ რო ვი რუ სუ ლი თე
რა პი ა. მთა ვა რე პის კო პოს მა გა ე როს 2001 წლის სა გან
გე ბო სე სი ის მო ნა წი ლე ებს მო უ წო და, მე ტი ძა ლის ხ მე ვა 
გა მო ი ჩი ნონ ამ სა ში ნელ სენ თან ბრძო ლა ში.

აივ / შიდ ს თან ბრძო ლის შე სა ხებ დეკ ლა რა ცი ის 
(მიღებულია 2001 წ. 27 ივ ნისს, გა ე როს გე ნე რა ლუ რი 
ასამ ბ ლე ის სა გან გე ბო სე სი ა ზე) მე15 მუხ ლის თა ნახ
მად, “აივ/შიდსის მსგავ სი პან დე მი ე ბის პი რო ბებ ში მე
დი კა მენ ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ერ თ ერ თი ძი რი თად 
ელე მენ ტ თა გა ნია ყო ვე ლი ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი და 
ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვის მაქ სი მა
ლუ რი დო ნის თან მიმ დევ რუ ლი მიღ წე ვი სათ ვის”. 

თა ვის მოხ სე ნე ბა ში გა ე როს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა, 
პან გი მუნ მა აღ ნიშ ნა, რომ “ათასწლეულის დეკ ლა რა
ცი ის” (2000 წ. 8 სექ ტემ ბე რი) მი ზა ნი  ით ვა ლის წი ნებს 
აივ / შიდ სის პან დე მი ის ზრდის შე ჩე რე ბას 2015 წლის
თ ვის. თუმ ცა ეს მი ზა ნი ვერ იქ ნე ბა მიღ წე უ ლი, თუ კი 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ო ბა და უ ყოვ ნებ ლივ არ 
გაზ რ დის თა ვის ძა ლის ხ მე ვას.

მო ამ ზა და 
რუ სუ დან ავა ლიშ ვილ მა

კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

დო მი ნიკ მამ ბერ ტი
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მო დი, სუ ლო წმი და ო!
23 მა ისს რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სია სულ თ მო ფე ნო

ბის ბრწყინ ვა ლე  დღე სას წა ულს აღ ნიშ ნავს. ეს დღე 
ბა თუ მე ლი კა თო ლი კე ე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი ა, 
რად გან ბა თუ მის  ახა ლი კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია სწო
რედ სუ ლიწ მი დის სა ხე ლო ბი სა ა, და აი, უკ ვე  მე ა თე ჯერ 
ვი ზე ი მეთ ამ ტა ძარ ში ეს დღე სას წა უ ლი. ძვე ლი ფო ტო
ე ბის დათ ვა ლი ე რე ბი სას, თვალ წინ იშ ლე ბა უახ ლე სი ის
ტო რი ა, რო მე ლიც ბი ლე ნი უ მის და სას რულს და იწყო.

სა უ კუ ნე ე ბის წინ კა თო ლი კე თა ძა ლის ხ მე ვით აგე ბუ
ლი ბა თუ მის  კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია კო მუ ნის ტუ რი რე
ჟი მის პე რი ოდ ში ჯერ და ხუ რეს, შემ დეგ კი, რო დე საც 
შე საძ ლე ბე ლი გახ და ეკ ლე სი ის ამოქ მე დე ბა, ის კა თო
ლი კე ებს წა არ თ ვეს და მარ თ ლ მა დი დებ ლებს  
გა დას ცეს (ეს ის ტო რი ა, რო გორც და ნარ ჩე
ნი წარ თ მე უ ლი ეკ ლე სი ე ბი სა, კარ გად მო ეხ
სე ნე ბა ”საბას” მკითხ ვე ლებს).  უფ ლის წყა
ლო ბით და  ბა თუ მე ლი კა თო ლი კე ე ბი სა და 
მოძღ ვ რე ბის  დი დი ძა ლის ხ მე ვით, 10 წლის 
წინ  სუ ლიწ მი დის სა ხელ ზე ეკურ თხა ახა ლი 
ეკ ლე სი ა, რო მელ მაც  მორ წ მუ ნე ებს სა შუ ა
ლე ბა მის ცა, 70 წლის შემ დეგ დაბ რუ ნე ბოდ
ნენ  სა ეკ ლე სიო ცხოვ რე ბას და  აქ ტი უ რად 
შედ გო მოდ ნენ მაცხოვ რის გზას. გან სა კუთ
რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მა მა გაბ რი ე ლე ბრა
გან ტი ნის წვლი ლი ბა თუ მის ეკ ლე სი ის მშე
ნებ ლო ბი სა და  მორ წ მუ ნე ე ბის სუ ლი ე რი ფორ მა ცი ის 
საქ მე ში, სწო რედ მი სი დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ ბევ რი გან
დ გო მი ლი  და უბ რუნ და ეკ ლე სი ას, ეზი ა რა წმ. სა ი დუმ
ლო ე ბებს. ამ ხნის მან ძილ ზე  მრევ ლიც გა ი ზარ და და  
ბა თუ მის რე ლი გი ურ ცხოვ რე ბა ში სა კუ თა რი ად გი ლი 
და იმ კ ვიდ რა. 

წლე ვან დე ლი სა ი უ ბი ლეო წე ლი გან სა კუთ რე ბუ ლია 
იმი თაც, რომ ჩვე ნი მრევ ლის ორი წევ რი, თენ გიზ პარ
მაქ სი ზიშ ვი ლი და თა მაზ მღებ რიშ ვი ლი აკო ლი ტე ბად 
აკურ თხეს და უფ ლის წმი და სა კურ თხე ველ ზე მსა ხუ რე
ბის  უფ ლე ბა  მის ცეს.

აპ რი ლის ბო ლოს, ეკ ლე სი ა ში რე მონ ტი ჩა ტარ და, გა
ნახ ლ და და შე თეთ რ და ეკ ლე სი ის მთლი ა ნი შე ნო ბა.

21, 22 და 23  მა ისს ბა თუმ ში და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე
ლოს საკ რე ბუ ლო ე ბი დან, კერ ძოდ, ქუ თა ი სი დან, ახალ
შე ნი დან, ოზურ გე თი დან, შრო მი დან და ქო ბუ ლე თი დან 
ჩა მო ვიდ ნენ ახალ გაზ რ დე ბი. 

23 მა ისს, სულ თ მო ფე ნო ბის წმ. წირ ვა 17 სა ათ ზე და
იწყო. წირ ვას უძღ ვე ბო და ამი ერ კავ კა სი ა ში 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. წირ ვას ეს წ რე ბოდ ნენ:  მ. 
პი ერ დი უ მუ ლე ნი,  კა მი ლი ე ლი მა მე ბი:  მ. ივან მარ ტი ნი, 
მ. პავ ლე დი ლი და მ. ზიგ მუნდ ნეჯ ვე ჯი; სტი მა ტი ნი მა
მე ბი: მ. გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი, მ. კარ ლო დის ტე ფა ნო; 
თბი ლი სი დან გვეწ ვივ ნენ კა მი ლი ე ლი მო ნაზ ვ ნე ბი, ქუ
თა ი სი დან კი  წმ. იოსე ბის პა ტა რა ქა ლიშ ვი ლე ბი. ეპის
კო პო სის ქა და გე ბის თე მა იყო: სუ ლიწ მი და და პი როვ
ნუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ღვთი სა და ეკ ლე სი ის წი ნა შე. 

წირ ვის შემ დეგ, ეკ ლე სი ის  სა ლონ ში  გა ი მარ თა კონ
ცერ ტი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ევან გე ლუ რი ეკ
ლე სი ის მგა ლობ ლე ბი;  ხე ლოვ ნე ბის გან ყო ფი ლე ბას თან  
არ სე ბუ ლი ქალ თა გუნ დი ”ბათუმი” (გასაოცარი ვო კა
ლუ რი მო ნა ცე მე ბით) და ბა თუ მის ბავ შ ვ თა ვო კა ლურ  
ფოლ კ ლო რუ ლი ან სამ ბ ლი ”თოლია”. მათ მა ხე ლოვ ნე
ბამ  ყვე ლა მო ხიბ ლა.

კონ ცერ ტის შემ დეგ,  ტკბილ სუფ რა ზე  მი ვიწ ვი ეთ 
სტუმ რე ბი. აქ დიდ ხანს გაგ რ ძელ და აზ რ თა გაც ვ ლა გა
მოც ვ ლა,  ერ თ მა ნე თი სათ ვის სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე
ბე ბის  გა ზი ა რე ბა. 

გან შო რე ბა ყო ველ თ ვის მტკივ ნე უ ლი ა, ასე  იყო ამ
ჟა მა დაც, მაგ რამ  სა კუ თა რი ოჯა ხე ბი, საკ რე ბუ ლო ე ბი  
და მო ვა ლე ო ბე ბი გვიხ მობ და.  კე თი ლი სურ ვი ლი ე ბით 
და  მა ლე შეხ ვედ რის  იმე დით დავ შორ დით ერ თ მა ნეთს.

მინ და, წე რი ლი და ვას რუ
ლო და ვით მეფ სალ მუ ნის 
სიტყ ვე ბით: ”მაშინ აღივ სე ბა 
სი ცი ლით პი რი ჩვე ნი და ენა 
ჩვე ნი გა ლო ბით”.

P.S.  გა სულ თვეს დე და ქა
ლაქ ში ჩა ტარ და ლა თი ნო ა მე
რი კუ ლი ცეკ ვე ბის კონ კურ
სი, მას ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 
სა ქარ თ ვე ლოს,  აზერ ბა ი ჯა
ნის, სომ ხე თის, უკ რა ი ნის და 
ბალ ტი ის პი რე თის  ქვეყ ნე ბის 

სა უ კე თე სო მო ცეკ ვა ვე ე ბი. ბა თუ მის სა ხე ლით, კონ
კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და ბა თუ მის კა თო ლი კუ
რი ეკ ლე სი ის მრევ ლის წევ რი  მა რი ამ  მღებ რიშ ვი ლი , 
რო მელ მაც სა უ კე თე სოდ იცეკ ვა და პირ ვე ლი ად გი ლი 
და ი სა კუთ რა (პედაგოგი ნი ნო ქავ ზი ნა ძე).

 ასე ვე  გაგ ვა ხა რა ჩვე ნი საკ რე ბუ ლოს ახალ გაზ რ და 
წევ რ მა ზუ რაბ გვა სა ლი ამ, რო მელ მაც კონ ფე სი ა თა შო
რის გა მარ თულ მა გი დის ჩოგ ბურ თ ში პირ ვე ლი ად გი ლი 
და ი კა ვა.

ბა თუ მის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლი ორი ვე 
ჩემ პი ონს გა მარ ჯ ვე ბას ულო ცავს და ცხოვ რე ბის დიდ 
გზა ზე   წარ მა ტე ბებ სა და ნა თელ მო მა ვალს უსურ ვებს.

ბა თუ - ან დ რია დარ ჩია

ბ ა თ უ მ ი
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ის ტო რი უ ლი ექ ს კურ სი
 1985 წლი დან საბ ჭო თა კავ შირ ში 

,,პერესტროიკა” და იწყო. ეს არა მხო
ლოდ გორ ბა ჩო ვის პროგ რე სუ ლი იდე
ე ბის, არა მედ და სავ ლე თის, კონ კ რე
ტუ ლად კი აშშს ზე წო ლის შე დე გიც 
იყო. საბ ჭო თა ლი დე რებ მა გა დაწყ ვი
ტეს, რე ფორ მე ბი და ეწყოთ. გა ღა ტა
კე ბის გზა ზე მდგარ იმ პე რი ა ში რე
ფორ მის ერ თ ერ თი პირ ვე ლი ტალ ღა 
საბ ჭო თა მო ქა ლა ქე ე ბის სუ ლი ერ მხა
რე საც შე ე ხო, ოღონდ, რო გორც ხდე
ბო და ხოლ მე, რე ფორ მა ცენ ტ რი დან 
იწყე ბო და და პე რი ფე რი ებ ში საკ მა ოდ 
გვი ან და ხარ ვე ზე ბით ვი თარ დე ბო და.

1985 წლის მა ის ში თბი ლისს ეწ ვია 
საბ ჭო თა კავ ში რის რე ლი გი ა თა საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ვ. 
ხარ ჩე ვი, რო მე ლიც ახა ლი და ნიშ ნუ ლი იყო ამ თა ნამ დე
ბო ბა ზე და მას გორ ბა ჩო ვის ,,პერესტროიკის” კურ სი უნ
და გა ე ტა რე ბი ნა ქვე ყა ნა ში. თბი ლის ში ხარ ჩე ვი შეხ ვ და 
ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ეკ ლე სი ის წარ მო მად გე ნელს, მათ 
შო რის, თბი ლი სის წმ. პეტ რე და წმ. პავლე მო ცი ქულ თა 
ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღ ვარს, მ. იან სნე ჟინ ს კის. სხვა თა შო
რის, მ. იან სნე ჟინ ს კი ერ თა დერ თი იყო მთელ სა ქარ თ ვე
ლო ში, ვინც გა ბე და და  ხარ ჩევს არა კო რექ ტუ ლი გა მო
ნათ ქ ვა მის გა მო შე ე წი ნა აღ მ დე გა და თი თიც კი და უქ ნია 
მას (იხ. ჟურ ნალ ,,საბა”ს 2008 წლის ოქ ტომ ბ რის ნო მერ
ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მ. იან სნე ჟინ ს კის ინ ტერ ვი უ).

  სა სუ ლი ე რო პი რებ თან შეხ ვედ რის შემ დ გომ, ხარ ჩე
ვი შეხ ვ და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად
გენ ლებს. ამ შეხ ვედ რა ზე,  საბ ჭო თა კავ ში რის მთე ლი 
ის ტო რი ის მან ძილ ზე პირ ვე ლად, ოფი ცი ა ლუ რად გაჟ
ღერ და, რომ ,,მიუხედავად მრა ვალ წ ლი ა ნი იდე ო ლო
გი უ რი ზე მოქ მე დე ბი სა, მორ წ მუ ნე თა რა ო დე ნო ბა არ 
კლე ბუ ლობს, რომ მორ წ მუ ნე ე ბი არი ან არა მხო ლოდ 
მო ხუ ცე ბი, არა მედ მა თი სა შუ ა ლო ასა კი 50 წელს შე
ად გენს, ანუ ის თა ო ბა, რო მე ლიც საბ ჭო თა პე რი ოდ ში 
და ი ბა და და გა ი ზარ და და იყო პი ო ნე რი და კომ კავ ში
რე ლი”; ყვე ლა ზე მთა ვა რი არ სი  ხარ ჩე ვის მოხ სე ნე ბი
დან იყო ის, რომ ,,საბჭოთა სა ხელ მ წი ფო აც ნო ბი ე რებს, 
რომ მორ წ მუ ნე ე ბი მი სი სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი მო ქა ლა ქე ე
ბი არი ან, და ვინ მეს სურს თუ არა, ერ თად მო უ წევთ  
მორ წ მუ ნე ებ თან თა ნაცხოვ რე ბა; ამი ტომ ხე ლი სუფ ლე
ბის წარ მო მად გენ ლებ მა არ უნ და შეზღუ დონ მორ წ მუ
ნე თა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბი”. მთა ვა რი იყო, რომ 
მორ წ მუ ნე ებს საბ ჭო თა კონ ს ტი ტუ ცი ის 75ე მუხ ლით 
მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად ხმა ამო ე ღოთ და 
აქ ტი უ რი ნა ბი ჯე ბი გა და ედ გათ.  ,,პერესტროიკის” მე
სი ჯი ის იყო, რომ მო ქა ლა ქე ებს აქ ტი უ რად და ეწყოთ 
დამ ყა ყე ბუ ლი სტრუქ ტუ რის შეც ვ ლა.  რა თქმა უნ და, 
გორ ბა ჩოვს არც სსრკს დან გ რე ვა, და არც სო ცი ა
ლიზ მის შეც ვ ლა აზ რა დაც არ მოს დი ო და, მას ოდ ნავ 
,,გაადამიანურებული” და ეკო ნო მი კა რე ფორ მი რე ბუ
ლი საბ ჭო თა კავ ში რი სჭირ დე ბო და, მაგ რამ დი ა დი 
რღვე ვე ბი უკ ვე იწყე ბო და და ბოთ ლი დან ამო პა რულ 
ჯინს უკან ვე რა ვინ ჩა აბ რუ ნებ და.

   1987 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში იწყე ბო და ჩა მორ თ

მე უ ლი ეკ ლე სი ე ბის უკან დაბ რუ ნე ბის 
მტკივ ნე უ ლი პრო ცე სი, მტკივ ნე უ ლი 
იმი ტომ, რომ მა შინ კონ ფე სი უ რო ბა
ზე და სა მარ თ ლებ რივ მემ კ ვიდ რე ო ბა
ზე არა ვინ ფიქ რობ და, არც კი იყ ვ ნენ 
გარ კ ვე უ ლე ბი კონ ფე სი უ რო ბა სა და 
სა მარ თალ ში. უბ რა ლო მო ქა ლა ქე
ე ბი სათ ვის კი სა ერ თო დაც უც ნო ბი 
იყო მა თი უფ ლე ბე ბი რე ლი გი ურ სა
კითხებ ში. არ სე ბობ და კა ნონ მ დებ ლო
ბის კრე ბუ ლი, სა დაც დაწ ვ რი ლე ბით 
იყო გან მარ ტე ბუ ლი, თუ რო გორ უნ და 
მომ ხ და რი ყო რე ლი გი უ რი კულ ტე ბის 
შე სა ხებ კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, მაგ რამ ეს კრე ბუ ლი 
ისე თი იშ ვი ა თო ბა იყო, რომ ალ ბათ 
იურის ტ თა უმ რავ ლე სო ბას თვა ლი
თაც არ ექ ნე ბო და ნა ნა ხი.  მორ წ მუ
ნე ებს, უბ რა ლოდ, აქ ტი უ რო ბა უნ და 

გა მო ე ჩი ნათ და ხე ლი სუფ ლე ბის გან მო ეთხო ვათ სა კუ
თა რი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა. ასე თი მორ
წ მუ ნე ე ბი კი იმ დროს თით ზე ჩა მო სათ ვ ლელ ნი იყ ვ ნენ: 
რამ დე ნი მე ბერ ძ ნუ ლი წარ მო შო ბის მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
მორ წ მუ ნე წალ კა ში,  რამ დე ნი მე მო ხე ტი ა ლე მო ლა თბი
ლი სის ახ ლომ დე ბა რე სოფ ლებ ში, სხვა დას ხ ვა დე ნო მი
ნა ცი ის პრო ტეს ტან ტუ ლი მცი რე  ჯგუ ფე ბი და მეს ხეთ  
ჯა ვა ხეთ ში ნა ხევ რად ლე გა ლუ რად მოქ მე დი  ქარ თ ველ 
და სო მეხ კა თო ლი კე თა ათ ზე მე ტი საკ რე ბუ ლო. მარ თ
ლ მა დი დე ბე ლი ბერ ძ ნე ბის, მუს ლი მე ბი სა და პრო ტეს
ტან ტე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, კა თო ლი კე ებს მე ტი შან სი 
ჰქონ დათ  მა თი საკ რე ბუ ლო ე ბის რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის, 
პირ ვე ლი იმი ტომ, რომ მათ სა ვე სოფ ლებ ში გა აჩ ნ დათ 
სა ეკ ლე სიო შე ნო ბე ბი, რომ ლე ბიც არ იყო დან გ რე უ ლი, 
ის კი არა და, ძი რი თა დად, კარ გად გა რე მონ ტე ბუ ლიც კი 
იყო უმე ტე სი ნა წი ლი, მე ო რეც, მათ საკ რე ბუ ლო ებს არც 
არა სო დეს შე უწყ ვე ტი ათ მოქ მე დე ბა, და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის მა თი ხე ლა ხა ლი რე გის ტ რა ცია 
დიდ მო უ ლოდ ნე ლო ბას არ წარ მო ად გენ და, თუ, ცხა დი ა, 
მო ქა ლა ქე ობ რივ გამ ბე და ო ბას გა მო ი ჩენ დ ნენ.  შე და რე
ბით რთუ ლი იყო ყო ფი ლი ტაძ რე ბის მდგო მა რე ო ბა  ქა
ლა ქებ ში. ვი ნა ი დან კა თო ლი კუ რი ტაძ რე ბი არ ქი ტექ ტუ
რულ მშვე ნე ბას წარ მო ად გენ დ ნენ, ისი ნი არა პირ და პი რი, 
მაგ რამ მა ინც რა ღაც ფუნ ქ ცი ით გა მო ი ყე ნე ბო და ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ. ამი ტომ მა თი დაბ რუ ნე ბა  შე და რე ბით 
უფ რო რთუ ლი იყო. მაგ რამ ესეც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის ნე ბა იყო, რად გან ყვე ლა ყო ფი ლი სა ეკ ლე სიო 
ნა გე ბო ბა სა ხელ მ წი ფოს ბა ლან ს ზე იმ ყო ფე ბო და. 

ტაძ რე ბის დაბ რუ ნე ბის თვალ საზ რი სით, ვი თა რე ბა 
იმ დრო ი სათ ვის იმე დის მომ ცე მი იყო და წმ. პეტ რე და 
პავ ლე მო ცი ქულ თა ტაძ რის წი ნამ ძღ ვარს, მ. იან სნე ჟინ
ს კის  ვურ ჩი ე, ორ გა ნი ზე ბა გა ე წია მორ წ მუ ნე ე ბი სათ ვის 
და შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბით მი ე მარ თათ ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის. მარ თ ლაც, რამ დე ნი მე თვის გან
მავ ლო ბა ში ქუ თა ი სის, ბა თუ მის, გო რის, ვა ლეს, არა ლის, 
ხი ზა ბავ რის მორ წ მუ ნე ე ბი ცდი ლობ დ ნენ მა თი საკ რე ბუ
ლო ე ბის რე გის ტ რა ცი ას და ყო ფი ლი სა ტაძ რო ნა გე ბო ბე
ბის დაბ რუ ნე ბას. ამ პე რი ოდ ში ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი და არ წ მუ ნეს, რომ მათ ხე ლი არ შე ე შა ლათ 
კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბი სათ ვის, და მა ლე ვა ლეს, არა ლის, 
ხი ზა ბავ რის, ივ ლი ტას საკ რე ბუ ლო ე ბი რე გის ტ რა ცი ა
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ში გა ტარ და და სა ტაძ რო ნა გე ბო ბე ბიც და უბ რუნ დათ. 
სამ წუ ხა როდ, და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დ გომ, 
ანარ ქი ულ პე რი ოდ ში ივ ლი ტას საკ რე ბუ ლოს საქ მე ანარ
ქი უ ლად გან ვი თარ და. რაც შე ე ხე ბა ქუ თა ის სა და გორს, 
აქ ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ სა ტაძ რო ნა გე ბო ბე ბი 
სულ სხვა კონ ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებს გა დას ცა.

ბა თუ მის სა ტაძ რო ნა გე ბო ბის ბე დი ოდ ნავ გან ს ხ ვა
ვე ბუ ლი სცე ნა რით გან ვი თარ და. აჭა რის ხე ლი სუფ ლე ბა 
საბ ჭო თა პე რი ოდ შიც გარ კ ვე უ ლი და მო უ კი დებ ლო ბით 
სარ გებ ლობ და და იქ ქრის ტი ა ნუ ლი ტაძ რის რე გის ტ რა
ცი ას სხვა პრობ ლე მე ბიც უშ ლი და ხელს. მაგ რამ ხე ლი
სუფ ლე ბამ, უარის სათ ქ მე ლად ერ თი შე ხედ ვით უც ნა უ რი 
მი ზე ზი და ა სა ხე ლა: ბა თუმ ში კა თო ლი კე თა რა ო დე ნო ბა 
ძა ლი ან მცი რეა და ისი ნი ამ ხე ლა შე ნო ბის რეს ტავ რა ცი
ას ვერ შეძ ლე ბე ნო; რო დე საც ამ არ გუ მენ ტის უაზ რო ბა 
და ვუ სა ბუ თე, მა შინ სხვა, ასე ვთქვათ, პატ რი ო ტუ ლი 
მო ტი ვი წა მო ა ყე ნეს – ბა თუ მე ლი კა თო ლი კე ე ბი ეთ ნი კუ
რად არა ქარ თ ვე ლე ბი არი ან და მათ ქარ თ ვე ლე ბის მი ერ 
აგე ბუ ლი ტა ძა რი რა ტომ უნ და გა დავ ცე თო, მით უმე
ტეს, რომ ქარ თ ვე ლი კა თო ლი კე მღვდე ლიც არ არი სო. 
შემ დ გომ რეს პუბ ლი კურ პრე სა ში სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 
ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის საპ რო ტეს ტო წე რი ლიც გა მოქ
ვეყ ნ და, რომ ლის ავ ტო რე ბი მო ითხოვ დ ნენ ბა თუ მის კა
თო ლი კუ რი ტაძ რი სათ ვის რეს ტავ რა ცი ის ჩა ტა რე ბას, 
პირ ვან დე ლი სა ხის დაბ რუ ნე ბას და მი სი კა ნო ნი ე რი პატ
რო ნი სათ ვის დაბ რუ ნე ბას, თუ ამის სურ ვი ლი ქარ თ ველ 
კა თო ლი კე ებს ექ ნე ბო დათ. მე რე კარ გა ხანს სა ერ თოდ 
მი ჩუმ და  ყვე ლა ფე რი ტაძ რის მო მა ვა ლი ბე დის შე სა ხებ 
და იმ არე უ ლო ბა ში არც არა ვის შე ეძ ლო კომ პე ტენ ტუ
რი პა სუ ხი გა ე ცა კა თო ლი კე მორ წ მუ ნე ე ბი სათ ვის. შემ
დ გომ კი მო უ ლოდ ნე ლად, დი დი ზარ  ზე ი მით ბა თუ მის 
ტა ძა რი სხვა კონ ფე სი ას გა და ე ცა. თუმ ცა სა ტაძ რო ნა გე
ბო ბის და კარ გ ვას ხე ლი არ შე უშ ლია ბა თუ მის საკ რე ბუ
ლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის. რო გორც 2005 წელს, ვა ლეს 
ტაძ რის 15 წლის თა ვის იუბი ლე ზე ეპის კო პოს მა ჯუ ზე პე 
პა ზო ტომ აღ ნიშ ნა, ,,ტაძარი, ეს ქვე ბი კი არ არის, ტა
ძა რი მორ წ მუ ნე თა საკ რე ბუ ლო ა, სა დაც სუ ლიწ მი და სუ
ფევს”. მარ თ ლაც, ბა თუ მის საკ რე ბუ ლო, ეპის კო პო სი სა 
და მ. გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნის თავ და უ ზო გა ვი მსა ხუ რე
ბის წყა ლო ბით, აღ ს დ გა, გა ფარ თოვ და და კუთ ვ ნი ლი სა
ტაძ რო ნა გე ბო ბაც მო ითხო ვა. ვი ნა ი დან ყო ფი ლი ტა ძა რი 
სხვა მრა ვალ რიცხო ვა ნი კონ ფე სი ის ხელ ში იყო გა და სუ
ლი, ხო ლო აჭა რის ხე ლი სუფ ლე ბას არ სურ და, ახა ლი წი
ნა აღ მ დე გო ბის სა ბა ბი მი ე ცა 
ოპო ზი ცი უ რად გან წყო ბი ლი 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის,  და 
კი დევ სხვა სუ ბი ექ ტუ რი თუ 
ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბე ბის 
გა მოც, კა თო ლი კე მრევლს 
ბა თუ მის პორ ტის მიმ დე ბა
რე ტე რი ტო რი ა ზე, ერ თ ერთ 
პრეს ტი ჟულ ად გილ ზე გა მო
უყ ვეს ტე რი ტო რი ა, სა დაც 
მოკ ლე ხან ში ქარ თ ველ მა 
კა თო ლი კე ებ მა, თა ვი ან თი 
სუ ლი ე რი ძმე ბის მხარ და
ჭე რი თა და  თა ნად გო მით, 
შეძ ლეს  ბა თუ მის ახა ლი, 
ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი ძეგ ლით 
გამ შ ვე ნი ე რე ბა, ზუს ტად 

ისე, რო გორც სა უ კუ ნის წინ, ზუ ბა ლაშ ვი ლე ბი სა და სხვა 
ქარ თ ვე ლი კა თო ლი კე ე ბის ძა ლის ხ მე ვით, აიგო ბა თუ მის 
მშვე ნე ბა, კავ კა სი ა ში ერ თ ერ თი ულა მა ზე სი ქრის ტი ა ნუ
ლი ტა ძა რი.

   რა შე იც ვა ლა იმით, რომ ოცი ო დე წლის წინ ბა თუ
მელ კა თო ლი კე ებს არ და უბ რუ ნეს თა ვი ან თი ყო ფი ლი 
სა ტაძ რო ნა გე ბო ბა?  ამით ვერ ჩაკ ლეს კა თო ლი კე აღ
მ სა რებ ლო ბა, პი რი ქით, ბა თუმ ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
კი დევ ერ თი კა თო ლი კუ რი ტა ძა რი გაჩ ნ და, და გაჩ ნ და 
იმე დი იმი სა, რომ მო მა ვალ ში ბა თუ მე ლი კა თო ლი კე ე ბი 
და იბ რუ ნე ბენ ყო ფილ ტა ძარს, რო მე ლიც დღე საც, რო
ცა ის სხვა კონ ფე სი ას ეკუთ ვ ნის, და საბ ჭო თა რე ჟი მის 
დრო საც, რო ცა იქ საც დე ლი სა ექ ს პე რი მენ ტო სად გუ რი 
იყო გან თავ სე ბუ ლი, ეს ტა ძა რი ყო ველ თ ვის იდ გა, ვით 
ხელ თუქ მ ნე ლი ძეგ ლი სა ქარ თ ვე ლო ში, რო გორც სიმ ბო
ლო კა თო ლი კე ეკ ლე სი ი სა, და ასე იქ ნე ბა სა მა რა დი სოდ.  

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე     

ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის 
ეკ ლე სი ის იუბი ლე

24 ივ ნი სი ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის ეკ ლე სი ის სა ი უ ბი ლეო 
თა რი ღი ა. ათი წე ლი გა ვი და ბა თუ მის ეკ ლე სი ის კურ თხე
ვი დან და ყვე ლა ნი მო უთ მენ ლად ვე ლო დით ამ დღის დად
გო მას. იუბი ლეს წინ უძღ ვო და სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი, 
რა მაც კი დევ უფ რო გა ა ლა მა ზა ჩვე ნი ეკ ლე სი ა.

წმ. იოანე ნათ ლის მ ცემ ლის შო ბის  სადღე სას წა უ ლო 
დღეს, პროგ რა მით რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი
ე ბა იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

მოწ ვე ულ მა სტუმ რებ მა და მრევ ლ მა 14.00 სთდან 
იწყეს მოს ვ ლა. ძალიან გაგ ვა ხა რა წმი და საყ დ რის დეს
პა ნის, მთა ვა რე პის კო პოს კლავ დიო გუ ჯე რო ტი სა და 
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 რის, ეპის კო პოს  ჯუ ზე პე პა ზო
ტოს სტუმ რო ბამ. ჩვე ნი სა პა ტიო სტუ მა რი იყო მა მა პიო 
ოდო რო ცი, რო მელ საც მღვდლად კურ თხე ვი დან 50 წე ლი 
შე უს რულ და. ჩვენს სი ხა რულს იზი ა რებ დ ნენ სა ქარ თ ვე
ლო ში მოღ ვა წე კა თო ლი კე მღვდლე ბი და მო ნაზ ვ ნე ბი. 
სტუმ რებს შო რის იყ ვ ნენ ბა თუ მის სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ
ლო ეკ ლე სი ის მღვდელ მ სა ხურ ნი, პრო ტეს ტან ტუ ლი თე
მის პას ტო რი და მორ წ მუ ნე ე ბი; ბა თუ მის უნი ვერ სი ტე ტის 
რექ ტო რი, ბა ტო ნი ალი ო შა ბა კუ რა ძე; პრო ფე სო რე ბი კა
ხა ბერ სურ გუ ლა ძე და მალ ხაზ სი ო რი ძე, სტუ დენ ტე ბი, 
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ახალ გაზ რ დე ბი, ტაძ რის მშე ნებ ლე ბი, არ ქი ტექ ტო რე ბი, 
ქა ლა ქის სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ია ხუ ბაშ ვი
ლი, ავ ტო რი წიგ ნი სა “იეზუიტების ორ დე ნი”.

ზე იმს და მა ტე ბით ელ ფერს სძენ და ქალ თა ვო კა ლურ 
ან სამბლ “ბათუმის”  (ლოტბარი და ვით აბუ ლა ძე) მი ერ 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა გა ლობ ლე ბი.

15.00 სთზე ყვე ლა ნი შე ვიკ რი ბეთ ეკ ლე სი ის სა კონ
ფე რენ ციო დარ ბა ზის შე სას ვ ლელ თან, სვე ტის გარ შე მო. 
ან სამბლ “ბათუმის” მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი “შენ ხარ ვე
ნა ხი“ს ფონ ზე, ეპის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ სვეტს 
სა ბურ ვე ლი ჩა მოხ ს ნა და ჩვენს წინ ბა თუ მის ძვე ლი და 
ახა ლი კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ე ბის სუ რა თე ბი გა და ი შა ლა. 
მათ შო რის, ბოლ შე ვი კე ბის მი ერ გა სა მარ თ ლე ბუ ლი და 
დახ ვ რე ტი ლი მა მა გაბ რი ელ ას ლა ნიშ ვი ლის ფო ტო ე ბი და 
მის თ ვის გა მო ტა ნი ლი გა ნა ჩე ნის ას ლი.

ღო ნის ძი ე ბის და საწყის ში, დამ ს წ რეთ მოკ ლედ გა ვა
ცა ნი ბა თუმ ში კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ის ტო რია და მა მა 
გაბ რი ელ ას ლა ნიშ ვი ლის ბი ოგ რა ფი ა. აღ ვ ნიშ ნე, რომ, ეკ
ლე სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, დღე ი დან ამ დარ ბაზს მა მა 
გაბ რი ელ ას ლა ნიშ ვი ლის სა ხე ლი ეწო და.

შემ დეგ, პრო ფე სორ მა ია ხუ ბაშ ვილ მა ისა უბ რა  სა კუ
თა რი წიგ ნის – “იეზუიტების ორ დე ნი” შე სა ხებ და ძალ ზე 
სა ინ ტე რე სოდ მი მო ი ხი ლა ორ დე ნის ის ტო რი ა. დე ბა ტებ
ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს პრო ფე სორ მა კა ხა ბერ სურ გუ
ლა ძემ  და წმ. საყ დ რის დეს პან მა, მთა ვა რე პის კო პოს მა 
კლავ დიო გუ ჯე რო ტიმ. მან ვრცლად ისა უბ რა იეზუ ი ტე
ბის ორ დე ნის მი სი ა ზე და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. კონ ფე რენ ცი
ის და სას რულს, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა ოთი კო მღებ რიშ ვი ლის 
მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ვი დე ორ გო ლი, რო მე ლიც სუ ლიწ მი
დის ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბას, კურ თხე ვას და საკ რე ბუ
ლოს ცხოვ რე ბას ასა ხავ და.

17.00 სთზე და იწყო სადღე სას წა უ ლო წმი და წირ ვა, 
რო მელ საც უძღ ვე ბო და მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ დიო 
გუ ჯე რო ტი. მორ წ მუ ნე ე ბი დი დი გუ ლის ყუ რით უს მენ დ
ნენ მის ვრცელ ქა და გე ბას. მან კა თო ლი კე ეკ ლე სია შე ა
და რა საჩ ვე ნე ბელ თითს, რო მე ლიც ადა მი ა ნებს უჩ ვე ნებს 
გზას ღვთის სა სუ ფევ ლი სა კენ. აგ რეთ ვე, აღ ნიშ ნა მარ
თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა და გან მარ ტა, 
რომ  თუ კი ჩვენ, კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის შვი ლე ბი, საჩ ვე ნე
ბე ლი თი თი ვართ, მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია ოთხი 
თი თია და მის წევ რებ საც იგი ვე მო ვა ლე ო ბა აკის რი ათ, 
რაც ჩვენ; ამი ტომ ყვე ლამ ერ თად, ნა ყო ფი ე რად უნ და ვი
თა ნამ შ რომ ლოთ ადა მი ან თა სუ ლე ბის გა და სარ ჩე ნად და 
ღვთის სა დი დებ ლად.

წირ ვის და სას რულს, ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის ეკ ლე სი ის 
მრევ ლის სა ხე ლით, მა მა პიო ოდო რო ცის მზია ჩუ რუგ
ზამ სა მახ სოვ რო სა ჩუ ქა რი გა დას ცა. 

წირ ვის ყვე ლა მო ნა წი ლეს და უ რიგ და ამ დღის აღ სა
ნიშ ნა ვი ლა მა ზი ღია ბა რა თე ბი.

რო გორც სუ ლიწ მი დის ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბის, ასე ვე 
დღე ვან დე ლი დღის ორ გა ნი ზა ტო რი და სუ ლის ჩამ დ გ მე
ლია მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი. მად ლო ბა ყო ვე ლი ვე 
ამი სათ ვის მა მა გაბრიელეს, მად ლო ბა მთა ვა რე პის კო
პოს კლავ დიო გუ ჯე რო ტის და ეპის კო პოს ჯუ ზე პე პა
ზო ტოს, ესო დენ მა ღა ლი ყუ რადღე ბის თ ვის; მად ლო ბა  
ყვე ლა სტუ მარს, ვინც ჩვენ თან ერ თად იზე ი მა ეს დღე
სას წა უ ლი.

ვფიქ რობ, 2010 წლის 24 ივ ნი სი დიდ ხანს ემახ სოვ რე
ბათ და ტკბი ლი მო სა გო ნა რი იქ ნე ბა  ყვე ლა მო ნა წი ლი
სათ ვის.

თენ გიზ პარ მაქ სი ზიშ ვი ლი

 წმი და პეტ რე სა და წმი და პავ ლეს თბი ლი სის ტა ძარ
ში 140დ აღი ნიშ ნა ეკ ლე სი ის მი ერ მო ცი ქულ თა თა ვე
ბად შე რაცხულ წმი დან თა ხსე ნე ბის დღე.

29 ივ ნი სი მო ცი ქულ თა თა ვე ბად წო დე ბულ წმ. პეტ
რე სა და წმ. პავ ლეს ხსე ნე ბის დღე
ა. ამ დღეს მთავ რ დე ბა ოთხ მთა ვარ 
სა მარ ხ ვო პე რი ოდს შო რის ერ თ ერ
თი – პეტ რე პავ ლო ბის მარ ხ ვა. ეს პე
რი ო დი ას ტ რო ნო მი უ ლი ზაფხუ ლის 
პე რი ო დის თან მ ხ ლე ბი მარ ხ ვაა და  
შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ ზაფხუ ლის 
მზე ბუ დო ბას ემ თხ ვე ვა. ეს თა რი ღი 
კი ყვე ლა რე ლი გი ა ში აღი ნიშ ნე ბა 
სხვა დას ხ ვა სა ხის დღე სას წა უ ლე ბით. 
წმ. პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქუ ლე
ბის რო ლი ქრის ტი ა ნუ ლი ეკ ლე სი ის 
და ფუძ ნე ბა ში შე უ ფა სე ბე ლი ა, ფაქ
ტი უ რად, ამ ორ მა მო ცი ქულ მა, რო
მელ თა გა ნაც ერ თი თავ და პირ ვე ლად  
უბ რა ლო მე თევ ზე იყო, მე ო რე კი  
ქრის ტი ა ნე ბის დევ ნით გა მო ირ ჩე ო
და, შექ მ ნა საკ რე ბუ ლო, რო მე ლიც 
2000 წლი ან ის ტო რი ას მო ით ვ ლის, 

და რომ ლის წევ რე ბიც მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის ერთ 
მე სა მედს შე ად გე ნენ. 

წმ. მო ცი ქულ თა, პეტ რე სა და პავ ლეს ხსე ნე ბის დღე 
გან სა კუთ რე ბუ ლად აღი ნიშ ნე ბა კა თო ლი კე ეკ ლე სი ა

ში.  ვი ნა ი დან სწო რედ ამ მო ცი ქუ
ლებ მა 2000 წლის წინ და ა ფუძ ნეს 
მა რა დი ულ ქა ლაქ ში ქრის ტი ა ნუ ლი 
საკ რე ბუ ლო. აქ აღეს რუ ლა ორი ვე 
მო წა მე ობ რი ვი სიკ ვ დი ლით, ხო ლო 
წმ. პეტ რე მო ცი ქუ ლი, რო მე ლიც 
მაცხო ვარ მა გა მო არ ჩია მო ცი ქულ თა 
შო რის და ჩა ა ბა რა  მის მიმ დე ვარ თა 
მწყემ სო ბა, ით ვ ლე ბა რო მის პირ ველ 
ეპის კო პო სად, რო მის და კა თო ლი კე 
ეკ ლე სი ის პა პად.

   წმ. პეტ რე მო ცი ქუ ლის აკ ლ და
მა ზეა აგე ბუ ლი მსოფ ლიო ეკ ლე სი
ის უპირ ვე ლე სი ტა ძა რი  რო მის ბა
ზი ლი კა, რო მე ლიც IV სა უ კუ ნი დან 
უკ ვე ქრის ტი ან თა წმინ და საყ დარს 
წარ მო ად გენს. წმ. მო ცი ქულ თა ხსე
ნე ბის დღეს, კარ გა ხა ნი ა, დამ კ ვიდ
რე ბუ ლია ტრა დი ცი ა, რომ მთე ლი 

წმი და პეტ რე და წმი და პავ ლე მო ცი ქულ თა დღე სას წა უ ლი
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მსოფ ლი ოს ქრის ტი ა ნუ ლი ტაძ რე ბი დან ამ დღე სას წა
ულ ზე შეკ რე ბი ლი შე სა წი რა ვი გა ეგ ზავ ნოს რო მის პაპს. 
ამი ტომ ამ შე ნა წირს (კოლექტას) ხალ ხ მა წმი და პეტ რეს 
ძღვე ნი უწო და. წმ. პეტ რეს ძღვე ნის სა ერ თო რა ო დე ნო
ბა და ახ ლო ე ბით 100 მი ლი ონ დო ლა რამ დე აღ წევს. ეს 
თან ხა პა პე ბის მი ერ მთელ მსოფ ლი ო ში გან ხორ ცი ე ლე
ბულ საქ ველ მოქ მე დო საქ მე ებს ხმარ დე ბა.

წმ. პეტ რე და წმ პავ ლე მო ცი ქულ თა ტაძ რის სა კურ
თხე ვე ლი თბი ლის ში 1870 წელს ეკურ თხა, მარ თა ლი ა, 
მთლი ა ნად ტაძ რის მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბა მოგ ვი ა
ნე ბით მოხ და, მაგ რამ წმი და მსა ხუ რე ბა სა კურ თხევ ლის 
კურ თხე ვის შემ დეგ, რო გორც წე სი, აღეს რუ ლე ბა, და 
ამი ტომ წლე ვან დე ლი წე ლი ერ თ გ ვა რად სა ი უ ბი ლეოა – 
140 წე ლი გვა შო რებს იმ თა რიღ თან, რო დე საც თბი ლი
სე ლი კა თო ლი კე ე ბი იმ პე რი ო დის ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ 
უბან ში, რო მელ საც  ხალ ხ მა ,,ოქროს უბა ნი” შე არ ქ ვა, 
თბი ლი სის მო წი ნა ვე ელი ტა, კა თო ლი კე ე ბიც და არა
კა თო ლი კე ე ბიც, ქარ თ ვე ლე ბიც და არა ქარ თ ვე ლე ბიც, 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბი ცა და უცხო ე ლე ბიც მო წი წე ბი თა 
და სიყ ვა რუ ლით ეს წ რე ბი ან წმ პეტ რე და წმ. პავ ლე მო
ცი ქულ თა ხსე ნე ბის დღე სას წა ულს. გა ვით ვა ლის წი ნოთ, 
რომ 1918 წლამ დე ეს დღე სას წა უ ლი ერ თი კა ლენ და რუ
ლი სტი ლით აღი ნიშ ნე ბო და და სხვა დას ხ ვა აღ მ სა რებ
ლო ბის ქრის ტი ან თა შო რის ახა ლი და ძვე ლი სტი ლის 
მიმ დევ რე ბად და ყო ფა ჯერ არ არ სე ბობ და.

წლე ულს, ტრა დი ცი ი სა მებრ, თბი ლი სელ მა კა თო ლი
კე ებ მა დი ლი დან ვე წმ. პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ
თა ტა ძარ ში მო ი ყა რეს თა ვი. მოვ ლე ნებს წინ გა ვუს წ
რებ და აღ ვ ნიშ ნავ, რომ ამ დღეს ტა ძარ ში სა მი წირ ვა 
აღევ ლი ნა, ანა ლო გი უ რად, სადღე სას წა უ ლო მსა ხუ
რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა კა თო ლი კურ ტა ძარ სა და 
სამ ლოც ვე ლო სახ ლ ში  შეს რულ და. სადღე სას წა უ ლო 
მსა ხუ რე ბას ეპის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო სამ ღ ვ დე ლო 
დას თან ერ თად უძღ ვე ბო და. მსა ხუ რე ბის დროს, ეპის
კო პოს მა მი რონ ცხე ბის სა ი დუმ ლო აღას რუ ლა, ასე ვე, 
მრა ვალ მა მო ზარ დ მა ეპის კო პო სის გან პირ ვე ლი ზი ა რე
ბაც მი ი ღო. სიტყ ვის ლი ტურ გი ის დროს, ეპის კო პოს მა 
ქა და გე ბი თაც მი მარ თა მრევლს.

  მსა ხუ რე ბის ბო ლოს, მრევ ლის ახალ გაზ რ დებ
მა მი უ ლო ცეს ეპის კო პოსს, ტაძ რის წი ნამ ძღ ვარს მ. 
ადამს მო ცი ქულ თა ხსე ნე ბის დღე სას წა უ ლი, მად ლო
ბა გა და უ ხა დეს იმ სუ ლი ე რი ზრუნ ვი სათ ვის, რა საც 
იჩე ნენ ისი ნი მა თი რწმე ნა ში გან მ ტ კი ცე ბი სათ ვის და, 
პა ტი ვის ცე მის ნიშ ნად, თა ი გუ ლე ბი გა დას ცეს. თა ვის 
მხრივ, მ. ადამ მა გა მორ ჩე უ ლად მი უ ლო ცა წმ. კა მი
ლოს ორ დე ნის მღვდელს, მ. პავ ლეს ეს დღე სას წა უ ლი, 
რო გორც მი სი სა ხე ლო ბის დღე და მად ლო ბა გა და უ ხა
და დახ მა რე ბი სათ ვის.  

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე  

დიდ ხუთ შა ბათს – ” სა ი დუმ ლო სე რო ბი სას,  იმ ღა მეს, რო ცა გა ცე მულ 
იქ ნა, ჩვენ მა მაცხო ვარ მა და ა წე სა სხე უ ლი სა და სის ხ ლის ევ ქა რის ტი უ ლი 
მსხვერ პ ლი, რა თა სა უ კუ ნოდ ეგოს  ჯვრის მსხვერ პ ლი, ვიდ რე მის მოს ვ
ლამ დე. მან ეკ ლე სი ას  –  საყ ვა რელ სძალს მი ან დო ხსოვ ნა თა ვი სი სიკ ვ
დი ლი სა და აღ დ გო მის შე სა ხებ: ღმრთის მო სა ო ბის სა ი დუმ ლო, ერ თო ბის 
ნი შა ნი, სიყ ვა რუ ლის კავ ში რი, სა აღ დ გო მო ტრა პე ზი, რო მელ ზეც ქრის ტე
თი ვიკ ვე ბე ბით, გო ნე ბა ივ სე ბა მად ლით და გვეძ ლე ვა მო მა ვა ლი დი დე ბის 
წინ დი”  (ვატიკანის II კრე ბის მა სა ლე ბი , თა ვი  II, 47, გვ. 45).

2000 წელ ზე მე ტი ა, რაც ქრის ტი ა ნე ბი ვე ზი ა რე ბით ქრის ტეს ხორ ც სა 
და სისხლს. ეს დღე ყვე ლა მორ წ მუ ნე სათ ვის დი დი დღე სას წა უ ლი ა.

ევ რო პის ბევრ ქვე ყა ნა ში პირ ვე ლი ზი ა რე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად ოჯა ხე ბი 
დღე სას წა ულს აწყო ბენ,  ეპა ტი ჟე ბი ან ახ ლობ ლებს, რომ ყვე ლამ ერ თად 
გა ი ზი ა როს  ამ  დი დი სა ეკ ლე სიო სა ი დუმ ლო თი გა მოწ ვე უ ლი სი ხა რუ ლი. 
კარ გი ა, რომ ეს ტრა დი ცია სა ქარ თ ვე ლო შიც  დამ კ ვიდ რ და.

6 ივ ნი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი და ლა მა ზი დღე იყო ვა ლეს საკ რე ბუ ლო ში. 
ოც და თოთხ მე ტი ბავ შ ვი სი ხა რუ ლი თა და  მღელ ვა რე ბით ელო და წმ. წირ
ვის დაწყე ბას. ეკ ლე სი ის ეზო ში უჩ ვე უ ლო  ფუს ფუ სი და სამ ზა დი სი შე იმ
ჩ ნე ო და:  მა მა ზუ რაბ კა კა ჩაშ ვი ლი, კა ტე ხის ტი თეკ ლე ხი თა რიშ ვი ლი და  
მშობ ლე ბი ერ თად ემ ზა დე ბოდ ნენ, რომ ბავ შ ვე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბით 
ლა მა ზი და  სა მახ სოვ რო  ზე ი მი მო ეწყოთ, რა თა პირ ვე ლი ზი ა რე ბის დღე 
მათ თ ვის ყო ველ თ ვის ტკბი ლი მო სა გო ნა რი  ყო ფი ლი ყო.

ბავ შ ვე ბი ფე რად  ფე რა დი ყვა ვი ლე ბის გვირ გ ვი ნე ბით იყ ვ ნენ  მორ თულ
ნი და წმ. წირ ვის დაწყე ბას მო უთ მენ ლად ელოდ ნენ. მშობ ლებ მა  და ლო ცეს  
შვი ლე ბი და ყვე ლა ნი გა ლო ბით   შე ვიდ ნენ ეკ ლე სი ა ში. ”ეს არის დღე, ღმერ
თ მა რომ მოგ ვ ცა”, – ამ სა გა ლობ ლის ჰან გე ბი  სა ზე ი მოდ აჟ ღერ და  ტა ძარ ში.

ბავ შ ვე ბი ორი წლის მან ძილ ზე ემ ზა დე ბოდ ნენ ზი ა რე ბის თ ვის. კა ტე
ხის ტი თეკ ლე  თავ და უ ზო გა ვად  შრო მობ და და ზრუ ნავ და თი თო ე ულ 
ბავ შ ვ ზე, ცდი ლობ და, ეს წავ ლე ბი ნა მათ თ ვის  ყვე ლა ფე რი, რა თა  ბავ შ
ვებს კარ გად შე ეს რუ ლე ბი ნათ მათ ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბა ნი: ზო გი გა ლობ და, ზო გი ძღვე ნის მი სარ თ მე ვად ემ ზა დე ბო და, 
ზო გი კი მრევ ლ თან ერ თად ლო ცუ ლობ და. წირ ვის და სას რულს, ბავ შ ვებ მა მად ლო ბა გა და უ ხა დეს კა ტე ხისტს და მა მა ზუ რაბს 
გა წე უ ლი შრო მი სათ ვის; შემ დეგ კი ყვე ლამ სა მახ სოვ რო ფო ტო გა და ი ღო. მშობ ლებ მა  მშვე ნი ე რი, სადღე სას წა უ ლო სუფ რა მო
უმ ზა დეს ბავ შ ვებს, რო მელ თაც ეს დღე ალ ბათ ღრმა სი ბე რემ დე ემახ სოვ რე ბათ.

თამ რი კო ჩი ტაშ ვილ

პირ ვე ლი ზი ა რე ბა ვა ლე ში
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ქრის ტეს  უწ მი დე სი ხორ ცი სა და 
სის ხ ლის  დღე სას წა უ ლი

2010 წლის 6 ივ ნისს,  იესოს უწ მი დე სი  ხორ ცი სა და 
სის ხ ლის დღე სას წა უ ლი ერ თად ვი ზე ი მეთ ხი ზა ბავ რის 
მრევ ლ მა. ზე იმს  და მა ტე ბი თი დატ ვირ თ ვა  მის ცა იმა

ნაც, რომ  ჩვე ნი მრევ ლის ორ მა წევ რ მა პირ ვე ლი ზი ა რე
ბა მი ი ღო – ისი ნი ეზი ა რენ ევ ქა რის ტი ა ში გარ და სა ხულ 
ქრის ტეს ხორ ც სა და სისხლს და ამით უფ რო და უ ახ ლოვ
დ ნენ უფალს. წმ. წირ ვის და სას რულს, ჩვე ნი ეკ ლე სი ის 
მოძღ ვა რი, მა მა პა ა ტა ქო მოშ ვი ლი და ახ ლად ნა ზი ა რე
ბი გო გო ნე ბი დი დი სი ხა რუ ლით გა უძღ ვ ნენ  პრო ცე სი
ას; მთე ლი სო ფე ლი შე მო ვი ა რეთ გა უ საძ ლის სიცხე სა 
და მტვერ ში. თეთრ კა ბებ ში გა მოწყო ბი ლი, მომ ღი მა რი 
გო გო ნე ბი ირ გ ვ ლივ ყვა ვი ლე ბის ფურ ც ლებს აბ ნევ დ ნენ. 
სა კურ თხე ვე ლი სო ფელ ში ოთხ ად გი ლას  იყო დად გ მუ
ლი.  მლოც ველ თა პრო ცე სი ას  სა კურ თხე ველ თან  ხალ ხი 
გა ლო ბით ეგე ბე ბო და და ღმერთს ადი დებ და.

პრო ცე სია ეკ ლე სი ა ში დას რულ და. მა მა პა ა ტამ  და
ლო ცა მრევ ლი და ყვე ლას ბედ ნი ე რი კვი რა გვი სურ ვა.

ხი ზა ბავ რის ეკ ლე სი ის მრევ ლი მთე ლი გუ ლით ვუ ლო
ცავთ გო გო ნებს  პირ ვე ლი ზი ა რე ბის მი ღე ბას.

იესოს ღვთი უ რი გუ ლი
მეს ხეთ  ჯა ვა ხეთ ში არის ერ თი ლა მა ზი სო ფე ლი ხი

ზა ბავ რა, სა დაც  მო სახ
ლე ო ბის 80% კა თო ლი კე ა. 
სო ფელ ში აღ მარ თუ ლია 
იესოს ღვთი უ რი გუ ლის 
სა ხე ლო ბის ულა მა ზე
სი ეკ ლე სი ა. 11 ივ ნი სი – 
იესოს ღვთი უ რი გუ ლი სა 
და ხი ზა ბავ რის ეკ ლე სი
ის  დღე სას წა უ ლი – სა
ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა 
რე გი ო ნე ბის კა თო ლი კე
ებ თან ერ თად ვი ზე ი მეთ. 
მოწ ვე უ ლი გვყავ და კა
თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლო
ე ბის მოძღ ვ რე ბი თა ვი ანთ 

მრევ ლ თან ერ თად, აგ რეთ ვე ბევ რი სა პა ტიო სტუ მა რი, 
მათ შო რის,  ბა ტონ ვა ნო მე რა ბიშ ვი ლის მშობ ლე ბი და  
ხი ზა ბავ რის გამ გე ბე ლი, ბნი ვახ ტანგ მუ რა დაშ ვი ლი.

ტა ძა რი, ლა მა ზი პა ტარ ძა ლი ვით, ნა ირ ფე რი ყვა ვი ლე
ბით იყო მორ თუ ლი. ტაძ რის შუ ა გულ ში  წი თე ლი ვარ დე
ბით გუ ლი იყო გა მო სა ხუ ლი, რო გორც სიმ ბო ლო იესოს 
უწ მი დე სი გუ ლი სა.  დღე სას წა უ ლის ორ გა ნი ზე ბა სა და  
ზე ი მის მომ ზა დე ბა ში მთე ლი გუ ლი და  დი დი ენერ გია ჩა
დო ჩვენ მა საყ ვა რელ მა მოძღ ვარ მა, მა მა პა ა ტამ. 

წმ. წირ ვას ეპის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო უძღ ვე ბო
და, რო მელ მაც ყვე ლას დი დი სიყ ვა რუ ლით მოგ ვი ლო ცა 
დღე სას წა უ ლი.

ეს დღე იმი თაც იყო გა მორ ჩე უ ლი, რომ ჩვე ნი საკ რე
ბუ ლოს ექ ვ ს მა წევ რ მა  მი რონ ცხე ბის სა ი დუმ ლო მი ი ღო. 

“ჩვენი ცხოვ რე ბა, იესოს ცხოვ რე ბის მსგავ სად, სუფ
თა და სიყ ვა რუ ლით სავ სე უნ და იყოს; უნ და შეგ ვეძ ლოს 
ერ თ მა ნე თის პა ტი ე ბა, მი ტე ვე ბა და თა ნად გო მა”, – აღ
ნიშ ნა ქა და გე ბა ში  ეპის კო პოს მა.

წმი და წირ ვის და სას რულს, ეპის კო პოსს მად ლო ბა გა და
ვუ ხა დეთ მობ რ ძა ნე ბის თ ვის და  დაგ ვი ა ნე ბით მი ვუ ლო ცეთ 

ეპის კო პო სად კურ თხე ვის 10 და მღვდლო ბის 32  წლის თა ვი 
და ჩვე ნი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი სა ჩუ ქა რი გა და ვე ცით.

ჩვენს მოძღ ვარ საც მი ვუ ლო ცეთ  მღვდლად კურ თხე
ვის  წლის თა ვი და, დი დი სიყ ვა რუ ლის ნიშ ნად, ყვა ვი ლე ბი 
და ხა ტი ვა ჩუ ქეთ. ვა ლე სა და ახალ ცი ხის წარ მო მად გენ
ლებ მაც  სა მახ სოვ რო სა ჩუქ რე ბი გა დას ცეს მ. პა ა ტას.

და სას რულს ახალ გაზ რ დებ მა, 
ბავ შ ვებ მა და ბა ღის აღ საზ რ დე
ლებ მა  შე სა ნიშ ნა ვი კონ ცერ ტი გა
უ მარ თეს სტუ მარ  მას პინ ძ ლებს.

 ყვე ლა ფერს აქვს თა ვი სი და
სას რუ ლი. ეს  მშვე ნი ე რი დღეც 
ლა მა ზად დას რულ და,  სტუმ
რებს გზა და ვუ ლო ცეთ, ბედ ნი
ე რი მგზავ რო ბა ვუ სურ ვეთ და 
ღმერთს მად ლო ბა შევ წი რეთ, 
რომ ერ თად შეგ ვ კ რი ბა ქარ თ ვე
ლი კა თო ლი კე ე ბი.

ფიქ რია მე ქოშ ვი ლი

ხი ზა ბავ რა
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ხუთ შა ბათს, 3 ივ ნისს არალ სა და უდე ში  დი დი ზე
ი მით აღი ნიშ ნა იესოს უწ მი დე სი ხორ ცი სა და სის ხ ლის 
დღე სას წა უ ლი. მაგ რამ წელს,  სხვა წლე ბი სა გან გან ს
ხ ვა ვე ბით, ეს დღე სას წა უ ლი გა მორ ჩე უ ლი და ლა მა ზი 
იყო იმ მხრი ვაც, რომ  არა ლის საკ რე ბუ ლოს ოც და ორ მა 
ბავ შ ვ მა და უდეს წმ. გი ორ გის სამ ლოც ვე ლოს მრევ ლის 
შვიდ მა ბავ შ ვ მა პირ ვე ლი ზი ა რე ბა მი ი ღო. ბავ შ ვებ მა 
კა ტე ხი ზა ცი ის სრუ ლი კურ სი გა ი ა რეს და ეს უდი დე სი 
სა ი დუმ ლო სრუ ლი ად მომ ზა დე ბუ ლებ მა მი ი ღეს. მათ 

დი დი მად ლი ე რე ბა გა მოთ ქ ვეს თა ვი ან თი კა ტე ხის ტი სა 
და მა მა იეჟი ში მე როვ ს კის მი მართ, რომ ლე ბიც მთე ლი 
გუ ლით  უძღ ვე ბოდ ნენ ბავ შ ვ თა კა ტე ხი ზა ცი ას და და უ
ღა ლა ვად იღ ვ წოდ ნენ, რომ ბავ შ ვებს პირ ვე ლი ზი ა რე ბა 
შეგ ნე ბუ ლად და გა აზ რე ბუ ლად მი ე ღოთ.

არალ ში წმ. წირ ვა 10 სა ათ ზე და იწყო. წირ ვის შემ
დეგ,  მომ ლოც ველ თა პრო ცე სია უდე სა კენ გა ე მარ თა; 
თეთ რად მო სი ლი ბავ შ ვე ბი ვარ დის ფურ ც ლებს უფენ დ
ნენ მომ ლოც ვე ლებს. 14 სა ათ ზე უდეს წმ. გი ორ გის სამ

ლოც ვე ლო ში ჩა ტარ და პირ ვე ლი ზი ა რე ბა.
დღე სას წა უ ლის მომ დევ ნო დღე ებ ში, მთე ლი კვი

რის გან მავ ლო ბა ში, ბავ შ ვე ბი სი ხა რუ ლით მო ნა წი ლე
ობ დ ნენ წმ. წირ ვებ ში და მა მა იეჟი სა გან სა ჩუქ რე ბიც 
მი ი ღეს: თვის პირ ველ პა რას კევს – ხა ტე ბი; შა ბათს – 
ღვთის მ შობ ლის მე და ლი ო ნე ბი; ორ შა ბათს – კრი ა ლოს
ნე ბი; სამ შა ბათს – პირ ვე ლი ზი ა რე ბის მოწ მო ბე ბი და 
ახა ლი აღ თ ქ მა; ოთხ შა ბათს – სა მახ სოვ რო ფო ტო ე ბი; 
ხუთ შა ბათს – ხა ტე ბი.

ივ ნი სი იესოს უწ მი დე სი გუ ლის თვე ა. უდე სა და 
არალ ში ყო ველ სა ღა მოს ეწყო ბა იესოს უწ მი დე სი გუ
ლი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ლი ტა ნი ე ბი; უდე ში ყო ველ დღე 
ოცამ დე ბავ შ ვი იღებს მას ში მო ნა წი ლე ო ბას, ხო ლო 
არალ ში – ოც და ათ ზე მე ტი.

 არალ ში შე იქ მ ნა პირ ვე ლი ზი ა რე ბის მი სა ღე ბად მო
სამ ზა დე ბელ ბავ შ ვ თა სა ვარ დის წრე. ოცამ დე ბავ შ ვ მა 
აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ყო ველ დღე სა ვარ დის ერ თი 
სა ი დუმ ლო შე ას რუ ლოს.

მა რი ნა აღ ლე მაშ ვი ლი

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

არალი -  უდე

მომ ლოც ვე ლო ბა ხი ზა ბავ რა ში
11 ივ ნისს გო რის წმ. ოჯა ხი სა და ახალ ხი ზის წმ. მო

ცი ქულ ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სამ რევ ლო ებ მა სო
ფე ლი ხი ზა ბავ რა მო ი ლო ცეს.

სო ფე ლი ახალ ხი ზა 1890იან წლებ ში, მა მა დო მი ნი კე 
მუ ღა შაშ ვი ლის (დომინიკე პა წა ძე) თა ოს ნო ბით, ხი ზა
ბავ რი დან ჩა მო სახ ლე ბულ მა  ოჯა ხებ მა და ა ფუძ ნეს.

მა მა აკა კი ჭე ლი ძის (მადლობა მას, ასე თი ლა მა ზი 
დღე რომ გვა ჩუ ქა!) ინი ცი ა ტი ვით,  ჩვე ნი მომ ლოც ვე
ლო ბა და ემ თხ ვა ხი ზა ბავ რის  იესოს უწ მი დე სი გუ ლის 
ეკ ლე სი ის დიდ დღე სას წა ულს. ახალ ხი ზი დან  ხი ზა ბავ
რა ში წას ვ ლის მსურ ველ თა რა ო დე ნო ბა იმ დე ნად დი დი 
იყო, რომ სამ რევ ლო საბ ჭოს წევ რებს ზო გი ერ თი მათ
გა ნი სათ ვის უარის თქმაც კი მო უ წი ათ.

გო რი დან დი ლის 7 სა ათ ზე გა ვე დით და, და ახ ლო ე
ბით, 12 სა ა თი სათ ვის ხი ზა ბავ რა ში ვი ყა ვით. წმ. წირ ვა 
ეპის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ აღავ ლი ნა.  

წმ. წირ ვის, ტრა პე ზი სა და  ფოლ კ ლო რუ ლი კონ ცერ
ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ახალ ხი ზელ მა სტუმ რებ მა 
მას პინ ძ ლებს შო რის ნა თე სა უ რი ფეს ვე ბის მო ძი ე ბა და 
მოგ ვა რე ე ბის გაც ნო ბა და იწყეს.

სამ წუ ხა როდ, უეც რად წა მო სულ მა კო კის პი რულ მა 
წვი მამ სოფ ლის  სა ფუძ ვ ლი ა ნად დათ ვა ლი ე რე ბი სა და 
გაც ნო ბის სა შუ ა ლე ბა არ მოგ ვ ცა.

ხი ზა ბავ რი დან, და ახ ლო ე ბით, 17.00 სთზე გა მო ვემ გ
ზავ რეთ, ბორ ჯო მის ხე ო ბა ში და ვის ვე ნეთ, წა ვი ხემ სეთ 
და ჩვენს მოძღ ვარ თან ერ თად სა მახ სოვ რო სუ რა თე ბიც 
გა და ვი ღეთ.

ვა სილ ბა ლი აშ ვი ლი

პირველი ზიარება უდეს წმ. გიორგის სამლოცველოში

იესოს უწ მი დე სი ხორ ცი სა და სის ხ ლის 
დღე სას წა უ ლი არალ სა და უდე ში
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ახალ ცი ხის საკ რე ბუ
ლო ში, გა სულ წელ თან 
შე და რე ბით, საგ რ ძ ნობ
ლად გა ი ზარ და ბავ შ ვ თა 
კა ტე ხი ზა ცი ის ჯგუ ფე ბის 
მსმე ნელ თა რა ო დე ნო
ბა. ჯგუფს ახალ გაზ რ და 
კა ტე ხის ტი ლია ჩი ლინ
გა რაშ ვი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე
ლობს და, მოკ ლე ხან ში, 
ბავ შ ვე ბის დი დი სიყ ვა
რუ ლი და ნდო ბაც  და იმ
სა ხუ რა.

პა ტა რებს პირ ვე ლი ვე 
კა ტე ხი ზა ცი ა ზე გა ნე
მარ ტათ ლუ კას სა ხა რე

ბის ის მუხ ლე ბი, სა დაც 
იესო ბავ შ ვებ ზე სა უბ
რობს: “გამოუშვით ბავ შ
ვე ბი და ხელს ნუ უშ ლით 
ჩემ თან მო სას ვ ლე ლად, 
ვი ნა ი დან მა გათ ნა ი რე ბი
საა ღვთის სა სუ ფე ვე ლი. 
ჭეშ მა რი ტად გე უბ ნე ბით 
თქვენ: ვინც ისე არ მი
ი ღებს ღვთის სა სუ ფე
ველს, რო გორც ბავ შ ვი, 
ვერ შე ვა შიგ” (ლუკ.18, 
16,17).

ამ სუ ლის კ ვე თე ბით 
გამ ს ჭ ვა ლულ ბავ შ ვებს, 
მთე ლი წლის სა თა ნა დო 

ზე ი მი არალ ში
2010 წლის 19 მარტს, წმ იოსე ბის დღე სას წა ულ ზე, 

არა ლის წმ. იოსე ბის  სა ხე ლო ბის კა თო ლი კურ ეკ ლე სი
ა ში დი დი ზე ი მი გა ი მარ თა. ასე თი ხალ ხ მ რავ ლო ბა და 
სტუმ რი ა ნო ბა   აღარც კი ახ სოვს სო ფელს. ეკ ლე სი ის 
შიგ ნით და ეზო ში ხალ ხის ტე ვა არ იყო, გან სა კუთ რე
ბით ჭარ ბობ დ ნენ მა მა კა ცე ბი, რაც იშ ვი ა თი შემ თხ ვე
ვა ა. ბევრიც პირ ვე ლად იყო ეკ ლე სი ა ში და ამის შემ დეგ, 
მათ სურ ვი ლი გა უჩ ნ დათ, რომ  ხში რად და ეს წ რონ წმ. 
წირ ვებს.

უამ რა ვი სტუ მა რი გვეწ ვი ა, რო გორც მე ზო ბე ლი 
სოფ ლე ბი დან, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა  რე გი
ო ნე ბი დან. ეს თა რი ღი დიდ ხანს დარ ჩე ბა ყო ვე ლი არ ლე
ლის მეხ სი ე რე ბა ში. არ ლე ლებ მა კი დევ ერ თხელ და ამ
ტ კი ცეს, რომ ერ თ გულ ნი არი ან კა თო ლი კე ეკ ლე სი ი სა.

წმ. იოსე ბი ყვე ლა ჩვენ გა ნის ოჯა ხის მფარ ვე ლი ა. იგი 
სა სო ე ბით იცავ და მა რი ამ სა და იესოს. წმ.  იოსე ბი შეს
თხოვს ღმერთს თქვე ნი და ჩვე ნი ოჯა ხე ბის ბედ ნი ე რე
ბას. ამ დღე სას წა უ ლის წირ ვას  ამი ერ კავ კა სი ის კა თო
ლი კე თა სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტ რა ტო რი, ეპის კო პო სი  

ჯუ ზე პე (იოსებ) პა ზო ტო უძღ ვე ბო და. ეს  დღესასწაული 
ხომ მი სი სა ხე ლო ბი სა ა, და  საკ რე ბუ ლოს ახალ გაზ რ დე
ბის სა ხე ლით, ეპის კო პოსს სა ჩუქ რად გა და ე ცა  პა ტა რა 
ხა ლი ჩა, მას ზე  ამო ქარ გუ ლი  იოსე ბი სა და იესოს გა მო
სა ხუ ლე ბე ბით. თა ვის მხრივ,  ეპის კო პოს მა ყვე ლა მა
მა კაცს ქრის ტე სა და წმი და იოსე ბის გა მო სა ხუ ლე ბი ა ნი 
მე და ლი ო ნე ბი უძღ ვ ნა. 

წირ ვის და სას რულს, ზე იმ მა სუფ რა ზე გა და ი ნაც
ვ ლა, ირ გ ვ ლივ მხი ა რუ ლი ატ მოს ფე რო სუ ფევ და, ის
მო და ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი სიმ ღე რე ბი. ეპისკოპოსმა, 
გულ თ ბი ლი დახ ვედ რი სა და დღე სას წა უ ლის ორ გა ნი
ზე ბი სათ ვის, მად ლო ბა გა და უ ხა და სოფ ლის მოძღ ვ

რებს, მა მა იეჟი ში მე როვ ს კი სა და მა მა მი შა სურ მა ვას, 
მობ რ ძა ნე ბულ სტუმ რებ სა და სოფ ლის მო სახ ლე ო
ბას.  სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სამ ცხე ჯა ვა ხეთ ში, ძველ კა
თო ლი კურ ეკ ლე სი ა თა შო რის, ერ თ ერ თი ჩვე ნი ეკ ლე
სი ა ა; წელს მი სი კურ თხე ვი დან 150 წე ლი სრულ დე ბა.

სი მონ აფ რი ა მაშ ვი ლი

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

პირველი ზიარება არალში

მა თი ცხოვ რე ბის  ყვე ლა ზე 
ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი დღე
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

მომ ზა დე ბის შემ დეგ, და უდ გათ ყვე ლა ზე სა სი ხა რუ ლო 
და  სა ნატ რე ლი დღე, დღე იესოს თან შეხ ვედ რი სა, პირ
ვე ლი ზი ა რე ბი სა.

2010 წლის 6 ივ ნისს ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლო სა გულ და
გუ ლოდ მორ თეს ნა ირ ფე რი ყვა ვი ლე ბით. ყვე ლას მღელ
ვა რე ბა ემ ჩ ნე ო და, გან სა კუთ რე ბით კი ბავ შ ვე ბი ღე ლავ დ
ნენ. ირ გ ვ ლივ ყვე ლა ფერს სა ზე ი მო ელ ფე რი დაჰ კ რავ და. 
მა მა ზუ რაბ კა კა ჩაშ ვილ მა აზი ა რა ბავ შ ვე ბი: გი ორ გი და 
კა ხა კაჭ კა ჭიშ ვი ლე ბი, გი ორ გი და და ვით ჩი ლინ გა რაშ ვი
ლე ბი და მათ სა მახ სოვ რო ხა ტე ბი გა დას ცა.

საკ რე ბუ ლოს სა ხე ლით, ვუ ლო ცავთ ბავ შ ვებს ამ და

უ ვიწყარ დღეს, ვუ სურ ვებთ სი კე თეს, წინ ს ვ ლას და უფ
ლის გზით სი ა რულს.

გვჯე რა, რომ ევ ქა რის ტი ის მეშ ვე ო ბით ქრის ტეს თან 
ზი ა რე ბა გვეხ მა რე ბა, შე ვიყ ვა როთ არა მარ ტო ჩვე ნი 
მოყ ვა სი, ჩვე ნი საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი, არა მედ ყვე ლა, 
ჩვე ნი მტრე ბიც კი.

ვი მე დოვ ნებთ, რომ ბავ შ ვებ თან კა ტე ხის ტე ბის მუ შა
ო ბა და დე ბით შე დეგს გა მო ი ღებს და მათ აქ მი ღე ბუ ლი 
ცოდ ნა მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე გაჰ ყ ვე ბათ.

ელ ზა ზუ ბაშ ვი ლი  

ამაღ ლე ბის დღე სას წა უ ლი 
“ბუზმარეთში”

მო წო დე ბულ თა შეხ ვედ რა ორ პირ ში
2010 წლის 1013 ივ ნისს, ორ პირ ში შედ გა მო წო დე

ბულ თა (ვაჟები) მო რი გი შეკ რე ბა. აქ თა ვი მო ი ყა რეს  
ვა ჟებ მა თბი ლი სის, ვა ლეს, არა ლის, ოზურ გე თის, ბა
თუ მი სა და აბას თუმ ნის საკ რე ბუ ლო ე ბი დან. ამ შეხ ვედ
რის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ახალ გაზ რ დე ბის დახ მა რე ბა 
მო წო დე ბის პოვ ნა ში (განსაკუთრებით მღვდლო ბი სათ
ვის მო წო დე ბის).

შეხ ვედ რას სა სუ ლი ე რო სე მი ნა რი ის რექ ტო რი, მა მა 
პი ერ დი უ მუ ლე ნი უძღ ვე ბო და. შეხ ვედ რის თე მა იყო 
წმ. პეტ რე მო ცი ქუ ლის მო წო დე ბა და მი სი ცხოვ რე ბი
სე უ ლი პა სუ ხი ამ მოხ მო ბა ზე. მა მა პი ე რი შე ე ცა და, წმ. 
პეტ რეს მა გა ლი თის ჩვე ნე ბით, დახ მა რე ბო და ახალ გაზ
რ დებს მო წო დე ბის პოვ ნა ში. 

ამ სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში ახალ გაზ რ დებ მა ბევ

რი ახა ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რამ შე იტყ ვეს წმ. პეტ რეს  
ცხოვ რე ბის შე სა ხებ. ასევე, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა ფილ მი ნე
ა პოლ ში მცხოვ რე ბი გა მო ჩე ნი ლი ექი მის, წმ. ჯუ ზე პე 
მოს კა ტის შე სა ხებ. იგი ძა ლი ან ჭკვი ა ნი, გა ნათ ლე ბუ ლი 
პი როვ ნე ბა იყო და, მთე ლი თა ვი სი სი ცოცხ ლის მან ძილ
ზე, უფა სოდ ემ სა ხუ რე ბო და ავად მ ყო ფებს. ფილ მ მა ენ
თუ ზი აზ მით აღავ სო ახალ გაზ რ დე ბი და სე რი ო ზუ ლად 
და ა ფიქ რა მღვდლო ბა ზე. მსგავ სი შეხ ვედ რე ბი მათ მო
წო დე ბის პოვ ნა სა და სუ ლი ერ ზრდა ში და ეხ მა რე ბა. 

უფა ლო იესო ქრის ტე, მო უ წო დე სა ქარ თ ვე ლოს ამ 
მი წი დან მრა ვალ ახალ გაზ რ დას მღვდლო ბის მსა ხუ რე
ბი სა და ბერ  მო ნაზ ვ ნუ რი ცხოვ რე ბი სა კენ; უწი ლა დე 
მათ შე ნი წყურ ვი ლი სიყ ვა რუ ლი სა.

კო ტე აკო ფაშ ვი ლი

ვა ლე თურ ქე თის საზღ ვარ თან, ნე იტ რა ლურ ტე რი
ტო რი ა ზე არის ,,ბუზმარეთის” სას წა ულ მოქ მე დი, პა
ტა რა ეკ ლე სი ა, რო მე ლიც VI სა უ კუ ნე შია აგე ბუ ლი, უფ
ლის ამაღ ლე ბის სა ხელ ზე.

13 მა ისს მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო უფ ლის ამაღ ლე ბის 
დღე სას წა ულს ზე ი მობ და. კა თო ლი კე ე ბი და მარ თ
ლ მა დი დებ ლე ბი ერ თად აღ ვ ნიშ ნავ დით უფ ლის ზე
ცად ამაღ ლე ბას. ტრა დი ცი ი სა მებრ, ამ დღეს მრა ვა ლი 
მლოც ვე ლი, ვა ლე დან, უდე დან, არა ლი დან, ახ ლომ დე
ბა რე სომ ხუ რი  კა თო ლი კუ რი სოფ ლე ბი დან და მარ თ
ლ მა დი დებ ლუ რი სოფ ლე ბი დან, ფე ხით მი დის ეკ ლე სი ის 
მო სა ლო ცად. 

წელს ჩემ თ ვის ეს დღე ულა მა ზე სი იყო. ერ თ მა ნე თის
გან სულ რა ღაც 50 მეტ რის და შო რე ბით, კა თო ლი კუ რი 
და მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ღვთის მ სა ხუ რე ბა აღევ ლი ნე
ბო და. ირ გ ვ ლივ ის მო და ქარ თუ ლი მრა ვალ ხ მი ა ნი და კა
თო ლი კუ რი გა ლო ბის ჰან გე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს 
ერ წყ მო და და ზე ცა ში ან გე ლოზ თა ხმას უერ თ დე ბო და. 
ყვე ლა ნი ერ თხ მად გან ვა დი დებ დით ცად ამაღ ლე ბულ 
უფალს; ყვე ლას, გა ნურ ჩევ ლად აღ მ სა რებ ლო ბი სა, სა
ხე ზე კმა ყო ფი ლე ბა და სი ხა რუ ლი აღ ბეჭ დ ვო და; რო

გორც ქრის ტი ა ნებს შეჰ ფე რით, ყვე ლა ნი ერ თ მა ნეთს 
დი დი სიყ ვა რუ ლი თა და სით ბო თი ვუ ლო ცავ დით ამ ლა
მაზ დღეს.

ამა ღელ ვე ბე ლი იყო მა მა მი შა სურ მა ვას ქა და გე ბა, 
სა დაც იგი სიყ ვა რუ ლის კენ, პა ტი ე ბის კენ, მოთ მი ნე ბის
კენ და  ერ თად დგო მი სა კენ მოგ ვი წო დებ და: “ნამდვილი 
ქრის ტი ა ნო ბა ისა ა, რო ცა შეგ ვიძ ლია მოთ მე ნა, ადა
მი ან თა სიყ ვა რუ ლი, სხვა თა შენ დო ბა, ისე ვე რო გორც 
ქრის ტემ შეგ ვინ დო ჩვენ”.

წმ. წირ ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მარ თ ლ მა დი დე
ბელ მა მღვდელ მა მა მა მი შას ხე ლის ჩა მორ თ მე ვით მი უ
ლო ცა დღე სას წა უ ლი.

ეს დღე არა სო დეს და მა ვიწყ დე ბა. ამ დღეს და ვი ნა ხე, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა მრა ვალ  ქვე
ყა ნა ში, შე საძ ლე ბე ლი ა, კა თო ლი კე ებ მა და მარ თ ლ მა დი
დებ ლებ მა ერ თად ილო ცონ და იდღე სას წა უ ლონ.

ღმერთს ვთხოვ, კი დევ ბევ რი ასე თი ლა მა ზი დღე 
გვა ჩუ ქოს.

თამ რი კო ჩი ტაშ ვი ლი
 ვა ლე
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თორ მე ტი შე კითხ ვა 
იესოს შე სა ხებ

1. იესო იყო 
ღმერ თი თუ ადა მი ა ნი?

იესო ქრის ტეს ღმრთა ებ რი ო ბი სა და ადა მი ა ნო
ბის სა კითხი ქრის ტი ა ნო ბის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი ა. იუდე ვე ლე ბი და მუს
ლი მე ბი არ უარ ყო ფენ მის ადა მი ა ნუ რო ბას, მაგ
რამ მხო ლოდ ქრის ტი ა ნე ბი აღი ა რე ბენ მის ღმრთა
ებ რი ო ბას. თუ იგი მხო ლოდ ადა მი ა ნი იყო, მა შინ 
რო გორ ღა ახ დენ და სას წა უ ლებს ან, სა მი დღის 
სიკ ვ დი ლის შემ დეგ, რო გორ აღ დ გა საფ ლა ვი დან? 
თუ იგი მხო ლოდ ღმერ თი იყო, მა შინ რა ტომ იტან
ჯე ბო და და რა ტომ მოკ ვ და, რო ცა ღმრთა ებ რი ო ბა 
უკ ვ და ვია და არა ვი თარ ტკი ვილს არ გა ნიც დის? 

კა თო ლი კე ქრის ტი ა ნებს, ისე ვე რო გორც მარ
თ ლ მა დი დებ ლებ სა და პრო ტეს ტან ტებს, მტკი
ცედ სწამთ, რომ იესო ქრის ტე არის ჭეშ მა რი ტი 
ღმერ თი და ჭეშ მა რი ტი კა ცი, რო გორც აცხა დებს 
ნი კე ის 325 წლის კრე ბის მრწამ სი. მაგ რამ ეკ ლე
სია არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ ამ ბობს, რომ იესო 
იყო ნა ხევ რად ადა მი ა ნი და ნა ხევ რად ღმერ თი. 
იგი არ ყო ფი ლა ადა მი ა ნი სა და ღმერ თის სა ნა
ხევ რო ნაჯ ვა რი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იესოს 
დე და მთლი ა ნად ადა მი ა ნუ რი არ სე ბა იყო, იესოს 
არ ჰყო ლია ბი ო ლო გი უ რი, ადა მი ა ნუ რი მა მა და 
მხო ლოდ სუ ლი წმი დის ძა ლამ ჩა სა ხა იგი დე დის 
წი აღ ში (ლუკა 1:35). მი სი ჩა სახ ვი დან ცხრა თვის 
შემ დეგ იესო და ი ბა და და “ყრმა იზ რ დე ბო და, 
მტკიც დე ბო და სუ ლით და ივ სე ბო და სიბ რ ძ ნით” 
(ლუკა 2:40).

ეკ ლე სი ას სწამს, რომ თა ვის ადა მი ა ნურ ბუ ნე
ბა ში იესოს ჰქონ და სრუ ლი ადა მი ა ნუ რი სხე უ ლი 
ყვე ლა ხუ თი ვე შეგ რ ძ ნე ბით. მას ში ო და და იგი ჭამ
და, მას ეძი ნა და ტკი ო და, იგი იცი ნო და და ტი რო
და, მას შე ეძ ლო მომ კ ვ და რი ყო, ყვე ლა ადა მი ა ნის 
მსგავ სად. იესო არ ყო ფი ლა რო მე ლი მე ფან ტას
ტი კუ რი ფილ მის ზე კა ცი და იგი არ ყო ფი ლა არც 
უცხოპ ლა ნე ტე ლი, რო მელ საც გან სა კუთ რე ბუ ლი, 
გა მორ ჩე უ ლი, ზე ბუ ნებ რი ვი სხე უ ლი აქვს. მის ადა
მი ა ნურ ბუ ნე ბას ჰქონ და არა მარ ტო ადა მი ა ნუ რი 
სხე უ ლი, არა მედ ადა მი ა ნუ რი სუ ლიც, რო მე ლიც 
გა ნა გებს ადა მი ა ნურ ინ ტე ლექ ტ სა და ადა მი ა ნურ 
ნე ბას. 

დო კე ტიზ მი ად რე უ ლი ეკ ლე სი ის ერე ტი კუ ლი 
(მწვალებლური) მიმ დი ნა რე ო ბა ა, რო მე ლიც უარ
ყოფ და ქრის ტეს ადა მი ა ნუ რო ბას და ადა მი ა ნურ 
ბუ ნე ბას. მის წარ მო მად გე ნელ თა თვალ საზ რი
სით, იესო მხო ლოდ მო საჩ ვე ნებ ლად იყო ადა
მი ა ნი: ნამ დ ვი ლი მი სი ღმრთა ებ რი ო ბა ა, ხო ლო 

კათოლიკური პასუხი

ღირ სე უ ლი მღვდელ მ სა ხუ რი

ყვე ლა სათ ვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რას ნიშ ნავს 
ცნე ბე ბი: კარ გი მოძღ ვა რი, სუ ლი ე რი მა მა, მწყემ სი, 
რო მე ლიც კარ გად იც ნობს თა ვის სამ წყ სოს და სხვ. 
სა ქარ თ ვე ლო გან გე ბამ  ასე თი მოძღ ვ რე ბით უხ ვად 
და ა ჯილ დო ვა – მოგ ვივ ლი ნა სა ოც რად გან ს წავ ლუ
ლი, გუ ლის ხ მი ე რი და ყვე ლაფ რის ამ ტა ნი მღვდლე
ბი. ბევ რ ჯერ მი ფიქ რი ა, სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი
კე ებს ძა ლი ან გა უ მარ თ ლათ, რომ  გა მორ ჩე უ ლი 
მღვდლე ბი გვყავ ს  მეთ ქი. ეს ტრა დი ცია სა თა ვეს შუა 
სა უ კუ ნე ე ბი დან იღებს. უამ რა ვი კარ გი მა გა ლი თი 
შეგ ვიძ ლია გა ვიხ სე ნოთ სა ქარ თ ვე ლო ში კა თო ლი
კე მი სი ო ნერ თა  მოღ ვა წე ო ბის შე სა ხებ, რო მელ თაც 
უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ქარ თ ველ კა თო ლი კე თა 
სუ ლი ერ აღ ზ რ და ში და, ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლოს სუ ლი
ერ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა შიც.

ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნოა ის ფაქ ტი, რომ წმ. 
პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქუ ლე ბის თბი ლი სის კა
თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლი დი დი პა ტი ვის ცე მი თა 
და სი ა მა ყით იგო ნებს  აწ გარ დაც ვ ლილ, აქ მოღ ვა
წე მღვდლებს, ემა ნუ ილ ვარ დი ძე სა და კონ ს ტან ტი
ნე სა ფა რიშ ვილს, რომ ლე ბიც ხში რად სა კუ თარ სი
ცოცხ ლე საც საფ რ თხე ში იგ დებ დ ნენ მოყ ვა სის 
სიყ ვა რუ ლის  გა მო...

ვერ ვი ვიწყებთ ბო ლო წლებ ში აქ მოღ ვა წე  მა მა 
იან სნე ჟინ ს კის, რო მელ მაც კო ლო სა ლუ რი შრო მა 
გას წია ტაძ რის მრევ ლის გაზ რ დი სა და შე ნარ ჩუ ნე
ბი სათ ვის, მა თი კე თილ დღე ო ბი სათ ვის.

წმ. პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქუ ლე ბის თბი ლი სის 
კა თო ლი კუ რი ტა ძა რი ერ თ ერ თი უძ ვე ლე სი ა. მი სი 
მრევ ლი მრა ვა ლე ნო ვა ნი და მრა ვა ლე რო ვა ნი ა. აქ 
ხში რად აღი ნიშ ნე ბა  ხალ ხ მ რა ვა ლი დღე სას წა უ ლე ბი, 
ასე ვე ხში რად იკ რი ბე ბი ან აქ სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ
ვა წე კა თო ლი კე მღვდლე ბი. მორ წ მუ ნე ე ბი გან სა
კუთ რე ბით კმა ყო ფილ ნი არი ან სა აღ დ გო მო მარ ხ ვის 
დროს მო ნა ნი ე ბის ლი ტურ გი ა ზე მათ გან მი ღე ბუ ლი 
რჩე ვე ბი თა და და რი გე ბე ბით.

ეკ ლე სი ას მღვდელ მ სა ხუ რიც ღირ სე უ ლი ჰყავს –
მამა ადამ ოხა ლი. ხალ ხ მა მას  სიყ ვა რუ ლით ზედ მე
ტი სა ხე ლიც კი შე არ ქ ვა – “ადამ მშე ნე ბე ლი”. ეკ ლე
სი ამ ელ ფე რი იც ვა ლა, ყვე ლა ფერს მი სი მზრუნ ვე ლი 
ხე ლი ეტყო ბა. იგი ბავ შ ვო ბი დან ვე ეხ მა რე ბო და მა
მას სა დურ გ ლო საქ მე ებ ში და ზედ მი წევ ნით შე ის წავ
ლა ეს ხე ლო ბა. მ. ადა მი უსაქ მოდ არა ვის უნა ხავს, 
თა ვი სუ ფალ დროს ფი ზი კურ შრო მას უთ მობს. სე რი
ო ზუ ლი ოპე რა ცი ის გა და ტა ნის შემ დე გაც კი, სოფ. 
სა ნა ვარ დო ში, წმ. წირ ვის  დაწყე ბამ დე, სამ ლოც ვე
ლო სახ ლის მშე ნებ ლო ბა ზე მუ შა ობ და.

მა მა ადა მი  მრა ვა ლი მორ წ მუ ნის  სუ ლი ე რი მოძღ
ვა რი ა, ამი ტო მაც მო უთ მენ ლად ელი ან შვე ბუ ლე ბი
დან მის დაბ რუ ნე ბას.

21 ივ ლისს მა მა ადა მის და ბა დე ბის დღე ა. წმ. პეტ
რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქუ ლე ბის თბი ლი სის კა თო
ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლის სა ხე ლით, წი ნას წარ 
ვუ ლო ცავთ ჩვენს მოძღ ვარს ამ დღეს. ვუ სურ ვებთ 
ჯან მ რ თე ლო ბა სა და ღმრთის სიყ ვა რულს.

ნა დია ჩი ტა ძე

ჩემი მღვდელი
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უდეს საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი შე იკ რიბ ნენ და გა
ნი ხი ლეს “საბას” ბო ლო ნო მე რი. მათ თა ვი ან თი 
მო საზ რე ბე ბი და წი ნა და დე ბე ბი  გა უ ზი ა რეს ერ
თ მა ნეთს. საკ რე ბუ ლო ში გან სა კუთ რე ბით  ბავ შ
ვე ბი და მო ზარ დე ბი ჭარ ბო ბენ და შეხ ვედ რა ზეც 
სწო რედ ისი ნი აქ ტი უ რობ დ ნენ. ყვე ლამ ერ თხ მად 
აღ ნიშ ნა, რომ გა სუ ლი ნომ რის სტა ტი ე ბი დან გან
სა კუთ რე ბით მო ე წო ნათ რე დაქ ცი ის გვერ დი, რო
მელ შიც მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი რო მის პა პის, 
ბე ნე დიქ ტე XVIისა და  სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ
ტის შეხ ვედ რა ზე წერს. მა მა გაბ რი ე ლე აქ ვე  გან
მარ ტავს, თუ რა ტომ აკის რია რო მის პაპს სა ხელ
მ წი ფოს მე თა უ რის რო ლი. სა ინ ტე რე სო იყო იმის 
მკა ფიო გან მარ ტე ბაც, თუ რო გო რი დე მოკ რა ტი უ
ლი პრინ ცი პე ბით ირ ჩე ვენ პაპს და რამ დენ ქვე ყა
ნას თან აქვს დიპ ლო მა ტი უ რი კავ ში რე ბი ვა ტი კანს. 

ასე ვე,  გან ხილ ვის  სა გა ნი გახ და  თენ გიზ პარ
მაქ სი ზიშ ვი ლის სტა ტია “როცა ბავ შ ვე ბის უფ
ლე ბე ბი ირ ღ ვე ვა”. დის კუ სი ა ში გან სა კუთ რე ბით 
ბავ შ ვე ბი აქ ტი უ რობ დ ნენ; გა ირ კ ვა, რომ მა თაც 
ხში რად აქვთ ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი; პრე
ტენ ზი ე ბი, ძი რი თა დად, რე ლი გი ის მას წავ ლებ
ლე ბის მი მართ გა მო ით ქ ვა.

ბავ შ ვებ მა  სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვეს, რომ უფ რო 
ხში რად  და ი ბეჭ დოს თა ვად ბავ შ ვე ბის მი ერ მომ
ზა დე ბუ ლი სტა ტი ე ბი, სამ წუ ხა რო ა, რომ ჟურ
ნალ ში ამ ბო ლო დროს იშ ვი ა თად ჩნდე ბა ბავ შ ვ
თა გვერ დი, – დას ძი ნეს მათ.

მკითხ ვე ლებს, ასე ვე,  მოს წონთ სხვა დას ხ ვა საკ
რე ბუ ლო ე ბის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი სტა ტი ე ბი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ “საბას” კითხუ ლო ბენ არა 
მარ ტო კა თო ლი კე ე ბი, არა მედ არა კა თო ლი კე მორ
წ მუ ნე ე ბიც და, იმე დი ა, რომ ამ ნომ რი თაც ძა ლი ან 
და ინ ტე რეს დე ბი ან.

მა რი ნა აღ ლე მაშ ვი ლი

“საბას” ივ ნი სის

ნომ რის გან ხილ ვა 

უდეს საკ რე ბუ ლო ში

№ 6
ივნისი
2010

კათოლიკური პასუხი

მი სი ადა მი ა ნუ რო ბა მხო ლოდ მოჩ ვე ნე ბი თი 
იყო. არი ა ნე ლო ბა იმა ვე ხა ნის კი დევ ერ თი 
ერე ტი კუ ლი  (მწვალებლური) მიმ დი ნა რე ო
ბა ა, რომ ლის სა ხე ლი მი სი დამ ფუძ ნებ ლის, 
არი ო ზი სა გან, წარ მოდ გე ბა და რო მე ლიც 
უარ ყოფ და იესოს ღმრთა ებ რი ო ბა სა და 
ღმრთა ებ რივ ბუ ნე ბას. ამ მიმ დი ნა რე ო ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა თვალ საზ რი სით, იესო 
იყო ღმრთის “აყვანილი”, “ნაშვილები” შვი
ლი, მას მხო ლოდ მა მა ღმერ თის მსგავ სი 
არ სი ჰქონ და და არა იგი ვე არ სი. 

ნი კე ის კრე ბამ (325) დაგ მო არი ა ნე ლო ბა და 
სა ზე მოდ გა მო აცხა და, რომ ქრის ტე, ვი თარ
ცა ძე ღმერ თი, იყო მა მა ღმერ თის თა ნა არ სი 
მის ღმრთა ებ რივ ბუ ნე ბა ში. ცნე ბა, რო მე ლიც 
კრე ბამ გა მო ი ყე ნა, იყო ბერ ძ ნუ ლი სიტყ ვა 
ჰო მო უ სი უს (იგივე არ სი სა, “თანაარსი”) და 
არა ჰო მო ი უ სი უს (მსგავსი არ სი სა). ეს თა ნა
არ სო ბა გვიხ ს ნის, რო გორ ახ დენ და იესო სას
წა უ ლებს თა ვი სი ღმრთა ებ რი ვი ბუ ნე ბით  და 
რო გორ შე ეძ ლო მას ეტან ჯა და მომ კ ვ და რი
ყო ჩვე ნი ცოდ ვე ბი სათ ვის თა ვი სი ადა მი ა ნუ
რი ბუ ნე ბით. 

იესოს ჰქონ და ადა მი ა ნუ რი გრძნო ბე
ბი, ისე ვე რო გორც მას ჰქონ და ადა მი ა ნუ
რი გე ნე ბი, ქრო მო სო მე ბი, ხორ ცი და სის ხ
ლი, ჰორ მო ნე ბი, სხე უ ლის ორ გა ნო ე ბი და ა. 
შ. მხო ლოდ თა ვი სი ღმრთა ებ რი ვი ბუ ნე ბით 
შე ეძ ლო გა მო ე ყე ნე ბი ნა ღმრთა ებ რი ვი ძა ლა 
წყალ ზე სი ა რუ ლი სას, წყლის ღვი ნოდ ქცე ვი
სას, ბრმა თათ ვის მხედ ვე ლო ბის მი ნი ჭე ბი სას, 
სნე ულ თა თუ ყრუ თა მუნ ჯ თა გან კურ ნე ბი
სას, ეშ მაკ თა გან დევ ნი სას, მკვდარ თა აღ დ გი
ნე ბი სას. 

მას შემ დეგ, რაც ადამ მა და ევამ ჩა ი დი ნეს 
პირ ვე ლი ცოდ ვა, ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბა და ზი
ან და, მაგ რამ არ გა ნად გუ რე ბუ ლა. ის, რაც 
და ზი ა ნე ბუ ლი ა, შე საძ ლე ბე ლია მი სი გან კურ
ნე ბა და გა დარ ჩე ნა, ხო ლო ის, რაც უკ ვე გახ
რ წ ნი ლი და მკვდა რი ა, მი სი გა ნახ ლე ბა აღარ 
ხერ ხ დე ბა. ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბა თა ვად უძ ლუ
რი იყო, გა მო ეს ყი და სა კუ თა რი ცოდ ვა, რად
გან და ნა შა უ ლი ღმერ თის წი ნა აღ მ დეგ აიწო ნა 
იმის სი დი ა დით, ვის მი მარ თაც იყო ჩა დე ნი ლი 
ეს და ნა შა უ ლი. მხო ლოდ ღმრთა ებ რივს ძა
ლუძს იხ ნას და გა მო ის ყი დოს კა ცობ რი ო ბა, 
მაგ რამ მხო ლოდ ადა მი ა ნურს შე უძ ლია იტან
ჯოს, მოკ ვ დეს და მსხვერ პ ლი გა ი ღოს. ღმერ
თ კა ცი, – ¬იგი, ვინც ნამ დ ვი ლი ღმერ თი და 
ნამ დ ვი ლი ადა მი ა ნი ა, – ერ თა დერ თი ა, ვი საც 
შე უძ ლია მსხვერ პ ლიც შეს წი როს და თა ვა
დაც იყოს მსხვერ პ ლი.     

მა სა ლა მო ამ ზა და 
მე რაბ ღა ღა ნი ძემ

თქვენი აზრი “საბას” შესახებ
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28
gagrZeleba Semdeg nomerSi

58. adamianuri pirov ne bis sruli realize ba, 
miRweuli qristeSi sulis niWis wyalobiT, mwi-
fde ba istoriaSi pirov ne bis sxva pirov ne be bTan 
urTierTobis saSuale biT: e s is urTierTobania, 
romle bic, Tavisi mxriv, aRwev s srulyofas im 
Zalisxmevis wyalobiT, rac samarTlianobasa da 
mSvidobaSi msoflios gau mjobe se bas xmarde ba. 
adamianis moqmedeba istoriaSi TavisTavad ukve mni-
Svnelovani da efeqturia sasufevlis sabolood 
dasamkvidreblad, im SemTxvevaSic ki, roca is rCeba 
RmrTis srulebiT transcendentul niWad. amgvari 
qmedeba, ramdenadac is pativs miagebs amqveyniuri 
sinamdvilis obieqtur wesrigs da naTelfenilia 
WeSmaritebiTa da siyvaruliT, iqceva iaraRad sa-
marTlianobisa da mSvidobis sul ufro savse da 
sruli ganxorcielebisaTvis da winaswar moaswavebs 
dapirebul sasufevels.

qri ste mac xov ri sad mi mi baZv iT adamia ni aRi-
qv a m s sakuTar Tav s rogorc q mnile ba s, ro-
melic Rme rTma i su rv a da marad i sobida nve 
airCia, mou xmo madli sa da d ide bi sake n, sai -
du mlos mTel si sav seSi, romli s mo nawilec 
ga xd a ie so qri steSi .69 qristesadmi damsgavseba da 
misi saxis Wvreta70 aRavsebs qristians daucxromeli 
swrafviT, amqveynadve winaswar uswros — adamian-
TaSoris urTierTobaTa sferoSi — is, rac sinam-
dviled iqceva saboloo samyaroSi, ris gamoc igi 
zrunavs, sazrdo miawodos, daarwyulos, Semosos, 
TavSesafari misces, mouaros, miiRos da umegobros 
ufals, romelic akakunebs karze (Sdr. maT. 25, 35-37).

d) mariami da misi Tanxmoba RmrTis siyvaru-
lis Canafiqrze

59. israelis marTalTa sasoebis memkvidre da 
ieso qristes pirveli mowafe mariamia, dedami-
si. man Tavisi TanxmobiT RmrTis siyvarulis Cana-
fiqrze (Sdr. luk. 1, 38), m^Teli kacobriobis saxe-
liT istoriaSi miiRo mamisagan movlinebuli kacTa 
macxovari: Tavis sagalobelSi — Magnificat — igi 
auwyebs xsnis saidumlos mosvlas, �RatakTa mesi-
is� mosvlas (Sdr. es. 11, 4; 61, 1). aRTqmis (kavSiris) 
RmerTi, romelsac sulis aRfrTovanebiT ugalobs 
nazareveli qalwuli, is RmerTia, romelic amxobs 
ZlierT maTi taxtebidan da aRamaRlebs mdabalT, 
sikeTiT aRavsebs mSierT da mdidrebs xelcarielT 
ganutevebs, gafantavs ampartavnebs da gulmowyale-
bas unaxavs Tavis moSiST (Sdr. luk. 1, 50-53).

mariamis gulidan, misi sagaloblis sityvebSi ga-
moxatuli misi rwmenis siRrmidan mimRebelni qri-
stes mowafeni moxmobilni arian sul ufro sru-

69 Sdr. ioane pale II, encikl. Redemptor hominis, 13: AAS 
71 (1979) 283-284.
70 Sdr. ioane pale II, samoc. ep.  Novo millennio ineunte, 
16-28: AAS 93 (2001) 276-285.

lad ganaaxlon sakuTar TavSi �Segneba imisa, rom 
SeuZlebelia ganacalkevo WeSmariteba mxsnel 
RmerTze , yoveli madlis momniWebel RmerTze misi 
gansakuTrebuli siyvarulis gamovlinebisa-
gan upovarTa da TavmdabalTa mimarT, romelic 
mariamis sagaloblis Semdeg, sityviTa da saqmiT 
gamoxata iesom�.71 RmerTze mTlianad damokidebu-
li da Tavisi rwmenis aRtyinebiT mTlianad misken 
mimarTuli mariami aris �yvelaze srulyofili 
xati kacobriobisa da samyaros Tavisuflebisa da 
ganTavisuflebisa�.72

Tavi meore
eklesiis misia da  

socialuri moZRvreba

I. evangelizacia da socialuri 
moZRvreba

a) eklesia — adamianebTan RmrTis samyofeli

60. ekle sia, adamianTa sixarulisa da imede bis, 
SiSisa da mwu xare bis moziare, solidarulia yo-
veli mamakacisa da yoveli qalis mimarT, yovel 
adgilas da yovel droSi, da moaqvs maTTvis sasixa-
rulo ambavi RmrTis samefosi, romelic ieso qri-
stesTan erTad movida da modis maT Soris.73 igia 
kacobriobasa da msoflioSi RmrTis siyvarulis da, 
amitomac, yvelaze didi imedis saidumlo, romelic 
STaagonebs da amxnevebs yovel Canafiqrsa da wamow-
yebas adamianis namdvili ganTavisuflebisa da gan-
viTarebisaTvis. eklesia aris adamianTa Soris Rmr-
Tis gverdiTyofnis karavi — �adamianebTan RmrTis 
samyofeli� (gamocx. 21, 3) — ase rom, adamiani 
araa marto, gzaabneuli an damfrTxali msoflios 
gaadamianurebis miseul swrafvaSi, aramed igi po-
vebs Semweobas qristes gamomsyidvel siyvarulSi. 
eklesia xsnis msaxuria ara abstraqtulad an oden 
sulieri gagebiT, aramed istoriul da im samyaro-
seul konteqstSi, romelSic cxovrobs adamiani,74 
sadac mas miswvda RmrTis siyvaruli da mowodeba, 
Seesabamos RmrTaebriv Canafiqrs.

71 ioane pale II, encikl. Redemptoris Mater, 37: AAS 79 
(1987) 410.
72 rwmenis moZRvrebis kongregacia, instr. Libertatis con-
scientia, 97: AAS 79 (1987) 597.
73 Sdr. vatikanis II kreba, samwy. konst. Gaudium et spes, 1: 
AAS 58 (1966) 1025-1026.
74 Sdr. vatikanis II kreba, samwy. konst. Gaudium et spes, 
40: AAS 58 (1966) 1057-1059; ioane pavle II, enc. Centesimus 
annus, 53-54: AAS 83 (1991) 859-860; Id., enc. Sollicitudo rei 
socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514.
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საარქივო მასალები

თე ი  მუ რაზ 
მე ფემ აუკ რ ძა ლა 

კა თო ლი კე ებს, რომ 
დღე ის შემ დეგ ქარ თ ვე

ლე ბის და სომ ხე ბის ეკ ლე სი
ებ ში იარეთ, ვინც ამას არ შე ას

რუ ლებს, მე იმას დავ ს ჯი ო.
მა ლე პატ რე ბის სახ ლ  კარს და ეც ნენ, 

წა არ თ ვეს ფუ ლი, ნივ თე ბი, წიგ ნე ბი, შეკ რეს 
თო კე ბით და გა იყ ვა ნეს სა ბურ თა ლომ დე, იქე

დან ახალ ცი ხე ში გა რე კეს და თან ყა რა უ ლე ბი გა ა
ყო ლეს. შე უ რაცხ ყო ფი ლი მოძღ ვარ ნი მა ლე მი ვიდ ნენ 

ახალ ცი ხე ში და იქ დამ კ ვიდ რ დ ნენ. პატ რე ბის გან დევ ნის 
შემ დეგ ქარ თ ველ ნი და სო მეხ ნი მი უ ვარ დ ნენ თბი ლის ში 
მცხოვ რებ კა თო ლი კე ვაჭ რებს და მთლად აიკ ლეს, ჯერ 
სახ ლე ბი და უქ ცი ეს, შემ დეგ მა თი სა ვაჭ რო ე ბი დან აღა რა
ფე რი და ტო ვეს.

კა თო ლი კე ებს მუ ქა რით და აგ მო ბი ნეს რო მი, შემ დეგ 
შე მო უშ ვეს თბი ლის ში და ზო გი სომ ხის ეკ ლე სი ებს ჩა ა ბა
რეს და ზო გი მარ თ ლ მა დი დებ ლი სას. ამ დროს ას ზე მე ტი 
ოჯა ხი ქარ თ ვე ლი კა თო ლი კე ე ბი სა იქ მ ნენ გრი გო რი ა ნო
ბა ზე მიქ ცე ულ ნი და მარ თ ლ მა დი დებ ლო ბა ზე ხუ თი თუ 
ექ ვ სი ოჯა ხი.  კა თო ლი კე ე ბის ეკ ლე სი ის შე ნო ბა ქარ თ
ვე ლებ მა და ი ჩე მეს და მა ლე სომ ხებს მიჰ ყი დეს. დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში საქ მე მიწყ ნარ და, კა თო ლი კე ე ბის მოძ რა
ო ბა დაბ ნელ და, მა ლე ან ტონ  კა თა ლი კო სიც გა ან თა ვი
სუფ ლეს. ამან 1755 წელს სი ონ ში სწი რა და ბარ ძიმ ხელ ში 
პყრო ბილ მა პა ტი ე ბა სთხო ვა თე ი მუ რაზ მე ფეს. აღი ა რა, 
რომ: “ჩემში ფლო რენ ცი ის აღა რა ფე რია დარ ჩე ნი ლი, მა
პა ტი ე თო”. მე ფემ შე ის მი ნა კა თა ლი კო სის ვედ რე ბა და 
კა თა ლი კოსს ნე ბა მის ცეს მხო ლოდ უცხო სა ხელ მ წი ფო
ში გან ს ვ ლა და არა სა ქარ თ ვე ლო ში ყოფ ნა. სა ბი ნად როდ 
სა ბერ ძ ნე თი და რუ სე თი და უ სა ხე ლეს. კა თა ლი კოს მა რუ
სე თი აირ ჩი ა, რად გან სა ბერ ძ ნე თი შორს იყო. ამ საქ მის 
გა მო კონ ს ტან ტი ნო პო ლის და ან ტი ო ქი ის პატ რი არ ქებ
მა თე ი მუ რაზ მე ფეს ან ტონ კა თა ლი კოს ზე მრის ხა ნე ბა 
და შეჩ ვე ნე ბაც გა მო უგ ზავ ნეს, რომ იგი მარ თ ლ მა დი დე
ბელ ეკ ლე სი ი სა გან დრკე ბა და რომს ეკედ ლე ბა ო, თქვენ 
ეცა დეთ ამის ნე ბა არ მის ცე თო. ამი ტომ კა თა ლი კოსს იქ 
წას ვ ლა გა უძ ნელ და, ამან გა ბე და  რუ სეთ ში წას ვ ლა და 
ელი ზა ვე ტა პეტ როვ ნას წი ნა შე წარ დ გო მა, თა ვის გა მარ
თ ლე ბა. კა თა ლი კოსს ამ საქ მე ში დი დად ეხ მა რე ბო და 
ერ თი ვი ღაც რუ სის მოგ ზა უ რი ოფი ცე რი, რო მე ლიც რუ
სე თი დან ამ საქ მის გა მო იყო მო სუ ლი, რა თა თვალ ყუ რი 
ედევ ნე ბი ნა სა ქარ თ ვე ლოს და ან ტონ კა თა ლი კო სის საქ
მე ე ბი სათ ვის, რომ მარ თ ლა სა ქარ თ ვე ლოს კა თა ლი კო სი 
ხომ არ აპი რებს ქარ თ ველ თა გა კა თო ლი კე ბა სო.

ან ტონ კა თა ლი კოს მა რუ სეთ ში გა დაწყ ვი ტა წას ვ ლა, 
წას ვ ლი სას მას ნე ბა მის ცეს, რომ მცხე თის ეკ ლე სი ა ში 
ეწი რა და გო რის ეკ ლე სი ა ში მხო ლოდ. მა ლე გა ემ გ ზავ რა 
რუ სეთ ში, თან წა იყ ვა ნა ყვე ლა ის ახალ გაზ რ და მოს წავ ლე 
ქარ თ ვე ლი სა ბე რო ყმაწ ვი ლე ბი, რომ ლე ბიც მას თან სწავ
ლობ დ ნენ და რომ ლე ბიც მი სი პა ტი ვის მ ცემ ლე ბი იყ ვ ნენ. 

მცხე თა ში მი სულ მა კა თა ლი კოს მა სწი რა მცხე
თის ეკ ლე სი ა ში, აღი ა რა, რომ ჩემ ში ფლო რენ ცი

ის აღა რა ფე რია დარ ჩე ნი ლი ო, ამ საქ მე ში კა თო ლი კე 
პატ რე ბი და კა თო ლი კე ე ბი არ არი ან დამ ნა შა ვე ნი, მათ 

ნუ რას ერ ჩი თო. მცხე თი დან გა ემ გ ზავ რა გორს. გორ ში 
მი სულ მა კა თა ლი კოს მა რი გი ა ნი ბი ნა ვერ იშო ვა, გა ცი ე
ბის ეში ნო და, ამი ტომ მან გო რის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
პატ რებს მი მარ თა და მათ თან ისად გუ რა. ქარ თ ვე ლებ მა 
ლა პა რა კი ას ტე ხეს, რომ ან ტონ კა თა ლი კო სი ცხა დად კა
თო ლი კე ა ო, აბა კა თო ლი კის  პატ რებ თან რად ჩა მოხ ტა ო. 
დი დი ალი ა ქო თი ატყ და, მე ფეს წე რი ლი მის წე რეს. მე ო რე 
დღეს ან ტონ კა თა ლი კოს მა სწი რა გო რის ეკ ლე სი ა ში და 
აღი ა რა, რომ მე კა თო ლი კო ბის არა ფე რი მწამ სო. მრევ
ლი და არ წ მუ ნა, და ამ შ ვი და. მე სა მე დღეს რუ სეთ ში გა ემ
გ ზავ რა თა ვი სი თან მ ხ ლე ბე ბით.

ან ტონ კა თა ლი კო სის გან დევ ნის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო
ში მის წყ და მოძ რა ო ბა კა თო ლი კო ბი სა. ან ტო ნის მტრე ბი 
ნე ტა რე ბას მი ეც ნენ და კა თო ლი კე ე ბის დევ ნა მა ინც არ 
შე ა ჩე რეს. მცი რე ხნის შემ დეგ თბი ლის ში გაჩ ნ და ხალ ხის 
მუს ვ რე ლი რა ღაც სე ნი, რო მე ლიც ხალხს შე უწყა ლოდ 
ჟლე ტავ და. ამ სენ მა დი დად და ა ფიქ რა მე ფე ერეკ ლე. 
ხალ ხი იხო ცე ბო და, მკვდრე ბი ქუ ჩებ ში ეყარ ნენ და ხსნა 
არ სა ი დან არ ჩან და. ამ დროს ქარ თ ველთ გა ახ სენ დათ 
პატ რე ბი, მა თი ღვაწ ლი, ამა გი, ექი მო ბა და შრო მა. შე
ნა ნე ბა ში შე ვიდ ნენ ყვე ლა ნი, ყვე ლა ოხ ვ რით მო ი გო ნებ
და, რომ პატ რე ბი ვსდევ ნე თო, შე უ რაცხ ყო ფა მი ვა ყე ნეთ 
უჯე რო თა ო. ბევ რი წუ ხი ლის შემ დეგ ახალ ცი ხე ში მე ფე 
ერეკ ლემ თა ვი სი და ან ნა დე დო ფა ლი გაგ ზავ ნა და პატ
რებს დაბ რუ ნე ბა სთხო ვა. ან ნა მა ლე მი ვი და ახალ ცი ხე
ში და პატ რებს აუწყა მე ფე ერეკ ლეს პი რო ბა, რომ თი თო 
პარტს წე ლი წად ში 300 მა ნეთს მოგ ცემთ, ეკ ლე სი ას და
გიბ რუ ნებთ, მას თან ვე  ყვე ლა თქვენს ზა რალს გიზღავ
თო, ოღონდ თქვენ ქარ თ ლ ში დაბ რუნ დით და ხალხს წამ
ლე ბით უპატ რო ნე თო. პატ რებ მა შე ის მი ნეს ქრის ტი ანთ 
მუ და რე ბა და 1758 წელს საჩ ქა როდ მო ვიდ ნენ თბი ლის ში, 
წარ ს დ გ ნენ მე ფე ერეკ ლეს თან, პი რო ბა მო ითხო ვეს.  მე
ფემ პი რო ბის სიტყ ვა მის ცა. მთელ მა ერ მა  ფი ცი მის ცეს 
მორ ჩი ლე ბა სა და პა ტი ვის ცე მა ზე. პატ რე ბი შე უდ გ ნენ 
წამ ლე ბის კე თე ბას და ხალ ხის მკურ ნა ლო ბას. მთე ლი ქა
ლა ქი და იხ ს ნეს მუს ვ რე ლი სე ნი სა გან. ავად მ ყო ფებს თვი
თონ უვ ლიდ ნენ.

თბი ლი სის ქუ ჩე ბი ამ დროს სა ვეს იყო და უ მარ ხა ვი 
მიც ვა ლე ბუ ლე ბით, მა თი დამ მარ ხა ვი არა ვინ ჩან და. მიც
ვა ლე ბულთ პატ რო ნე ბი სოფ ლად იყ ვ ნენ გაქ ცე ულ ნი. 
თბი ლი სის  ქარ თ ველ თა და სო მეხ თა მღვდლე ბი ასე ვე 
ქა ლაქ გა რეთ გაქ ცე უ ლიყ ვ ნენ. პატ რებ მა და უწყეს მიც ვა
ლე ბუ ლებს პატ რო ნო ბა და და საფ ლა ვე ბა. ისი ნი ნა ხე ვარ 
დღეს მიც ვა ლე ბუ ლე ბის და საფ ლა ვე ბას უნ დე ბოდ ნენ და 
ნა ხე ვარ დღეს წამ ლე ბის კე თე ბას, მკურ ნა ლო ბას. მა ლე 
თბი ლი სის ქუ ჩე ბი და სახ ლე ბი და ა ცა რი ე ლეს მიც ვა ლე
ბუ ლე ბის სხე უ ლე ბი სა გან. თბი ლი სი გა სუფ თავ და, ცუ დი 
სუ ნი მო ის პო, ყველ გან დატ რი ალ და სუფ თა ჰა ე რი. ამ 
საქ მის გა მო დი დი პა ტი ვის ცე მა, დი დი სა ხე ლი და ნდო ბა 
მო იხ ვე ჭეს პატ რებ მა არა მარ ტო მე ფე ერეკ ლეს წი ნა შე, 
არა მედ მთე ლი ქარ თ ვე ლე ბის წი ნა შეც.

წიგ ნი დან, 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. 

ავ ტო რი – ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძე
თბი ლი სი. სტამ ბა ექ ვ თი მე ხელაძისა
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თქვე ნო ყოვ ლა დუ სამ ღ ვ დე ლო ე სო ბავ, მონსინიორ ლუ ი-
ჯი პა დო ვე ზეს მარ ტ ვი ლო ბის შემ დეგ, რა მდგო მა რე ო ბა შია 
თურ ქეთ ში ეკ ლე სი ა? 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, დამ ძი მე ბუ ლი, გულ დაჭ რი ლი, მაგ
რამ ერ თი ა ნი. მონსინიორ პა დო ვე ზეს დაკ რ ძალ ვა ზე, 
რო მე ლიც ის კენ დე რუ ნის კა თედ რალ ში შედ გა  7 ივ ნისს, 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან ჩა მო სუ ლი იყ ვ ნენ ეპის კო პო სე ბი. 
ჩემს გვერ დით იდ გა სო მე ხი ეპის კო პო სი. ერ თი სიტყ ვაც 
კი ვერ ვუთხა რით ერ თ მა ნეთს: გა ნად გუ რე ბუ ლი იყო. ეს 
სიკ ვ დი ლის შო კით გა მოწ ვე უ ლი რე აქ ცი ა ა. ქალ დე ველ თა 
ვი კა რი უ სი ვერ მო ვი და, თუმ ცა მა თი მღვდლე ბი საკ მა რი
სად იყ ვ ნენ. აქ იყო ასე ვე ასი რი ელ  მარ თ ლ მა დი დე ბელ თა 
ეპის კო პო სი. ყვე ლა გულ შეძ რუ ლი და გულ დამ ძი მე ბუ ლი 
იყო. სო მე ხი ეპის კო პო სის სა ხე ზე შემ დე გი იკითხე ბო და: 
“ისტორია გრძელ დე ბა”, ალ ბათ იმას გუ ლის ხ მობ და, რაც 
სომ ხებს და ე მარ თათ 900იანი წლე ბის გე ნო ცი დის შე დე
გად. არც ჩვენ, ლა თი ნე ბი, ვყო ფილ ვართ გა ბე დუ ლად. 
ყო ვე ლი ვე ამას თან ერ თად, ერ თო ბის ლა მა ზი წუ თე ბიც 
გან გ ვიც დი ა. დაკ რ ძალ ვა ზე ამ ქვეყ ნის მთავ რო ბის წევ
რე ბი სრუ ლი შე მად გენ ლო ბით მო ვიდ ნენ. 

რას ფიქ რობს ამ მკვლე ლო ბის შე სა ხებ ანა ტო ლი ის ვი კა რი? 
უწი ნა რე სად, ჩვენ ვცდი ლობთ, და ვად გი ნოთ მონ სი ნი ორ 

პა დო ვე ზეს მკვლე ლო ბის ნამ დ ვი ლი მი ზე ზი. დაკ რ ძალ ვამ
დე ერ თი დღით ად რე, ის კენ დე რუნ ში იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რი 
ჩა მო ვი და მო სა მარ თ ლეს თან ერ თად, რო მე ლიც მკვლე ლო
ბის საქ მეს იძი ებს. ამ უკა ნას კ ნელს ერ თი სიტყ ვაც კი არ 
უთ ქ ვამს. მათ მო ითხო ვეს ჩე მი ნახ ვა; ჩვენ ოთახ ში გან ვ მარ
ტოვ დით და იქ მე მათ ასე ვუთხა რი: “ჩვენ გვინ და სი მარ თ
ლის გა გე ბა, მხო ლოდ სი მარ თ ლის. სა ჭი რო არაა ტყუ ი ლე ბი, 
არა ფე რი არ უნ და დავ მა ლოთ”. 

მჯე რა, რომ ამ მკვლე ლო ბის გა მო, რო მე ლიც მო ტი ვი
რე ბუ ლია რე ლი გი უ რი, კერ ძოდ, ის ლა მუ რი ელე მენ ტე ბით, 
ისე თი პრობ ლე მის წი ნა შე ვდგა ვართ, რო მე ლიც მთავ რო ბის 
მიღ მა ა, უფ რო შორს მი დის, იმ ჯგუ ფე ბამ დე, რომ ლე ბიც  
შე უპყ რია ნოს ტალ გი ას, იქ ნებ, ანარ ქი ულ საც, და სურთ, 
თა ვად მთავ რო ბის დეს ტა ბი ლი ზა ცია გა მო იწ ვი ონ. 

მკვლე ლო ბის იგი ვე ფორ მა  სა მო ქა ლა ქო აზ რის მა ნი პუ
ლი რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. ეპის კო პო სის მკვლე ლო ბის შემ დეგ, 
ახალ გაზ რ და მუ რატ ალ ტუნ მა წა მო ი ძა ხა: “მე დი დი სა ტა
ნა მოვ კა ლი, ალაჰ აკ ბარ”. ეს მარ თ ლაც უც ნა უ რი ა, რად გან 
არც ის, არც მა მა მი სი არ იყ ვ ნენ ჩვე ნი მტრე ბი. ჩე მი აზ რით, 
ისი ნი სხვე ბის ხელ ში იარა ღად იქ ც ნენ. 

ის ლა მუ რი რი ტუ ა ლის გა მო ყე ნე ბა ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბი
დან გა დახ ვე ვა ა: ეს არის რე ლი გი უ რი  კურ სი და არა პო
ლი ტი კუ რი. ამას თა ნა ვე, რო დე საც ის რე ლი გი ურ ინ ტერ
პ რე ტა ცი ა ში გა და დის, ის ლამ სა და ქრის ტი ა ნო ბას შო რის 
კონ ფ ლიქტს აღ ვი ვებს. მე ო რე მხრივ, მი ნისტრ ერ დო გან
საც აქვს ძლი ე რი მხარ და ჭე რა არა რა დი კა ლურ, არა მედ 
ზო მი ერ ის ლა მურ წრე ებ ში. და ვში შობ, რომ დღეს დღე ო ბით 
ესეც არა აქვს. 

ზო გი ერ თე ბი ფიქ რო ბენ, რომ ამ გ ვა რი ძა ლა დო ბის გა მო 
თურ ქე თი ვე რა სო დეს გახ დე ბა ევ რო პის მე გო ბა რი…

ცხა დი ა, ამ მკვლე ლო ბის მი ზე ზი, რაც ასე კარ გად არის 
შეს წავ ლი ლი, არის თურ ქუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გარ კ ვე უ ლი 
ნა წი ლის უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ევ რო პის მი მართ. 

იმე დი გვაქვს, რომ ეს მკვლე ლო ბა კი არ დაგ ვა შო რებს, არა
მედ უფ რო დაგ ვა ახ ლო ვებს ევ რო პას თან. ასე ვე, ვი მე დოვ
ნებთ, რომ ჩვე ნი მე გობ რო ბა სხვა ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან 
გან მ ტ კიც დე ბა, ვი თა ნამ შ რომ ლებთ მათ თან ყვე ლას სა კე
თილ დღე ოდ, რამ დე ნა დაც თურ ქე თი დღეს უკ ვე გან ვი თა
რე ბულ ქვეყ ნებს შო რის მო ი აზ რე ბა. 

რო გორ ცხოვ რობს პა ტა რა ეკ ლე სია თურ ქეთ ში?
თურ ქე თის ეკ ლე სია არ არის პა ტა რა, იგი სხვა დას ხ ვა 

კონ ფე სი ით არის წარ მოდ გე ნი ლი; მონსინიორ პა დო ვე ზეს 
დაკ რ ძალ ვას და ეს წ რ ნენ: ლა თი ნე ბი, სომ ხე ბი, კა თო ლი კე ე
ბი, მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი, ასი რი ე ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი, 
ქალ დე ვე ლე ბი.  ყვე ლა კონ ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებ მა თა
ვი ან თი ლოც ვა წარ მოთ ქ ვეს ცხედ რის წი ნა შე. 

ჩვენ უფ რო მე ტად გვჭირ დე ბა რომ თან ერ თი ა ნო ბა. ამას 
გვე უბ ნე ბი ან ასე ვე მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი, რომ ლე ბიც უკ ვე 
ხში რად იხე დე ბი ან რო მის კენ  …; ი მე დი გვაქვს, რომ სი ნო
დის დო კუ მენ ტი არ დარ ჩე ბა მხო ლოდ კულ ტუ რულ სა ბუ
თად. რა ღაც უნ და შე იც ვა ლოს. 

აქ, თურ ქეთ ში რომ არ ვყო ფი ლი ყა ვით ჩვენ, კა პუ ცი ნე
ლე ბი, რამ დე ნი მე დო მე ნი კე ლი, და რამ დე ნი მე სხვა რე ლი გი
უ რი ორ დე ნის წარ მო მად გე ნე ლი, არ იქ ნე ბოდ ნენ მღვდლე
ბი. იზ მირ ში მხო ლოდ ერ თი ად გი ლობ რი ვი მღვდე ლი ა...

რას ითხოვს სა ყო ველ თაო ეკ ლე სი ა? 
პირ ველ რიგ ში, ლოც ვას; მაგ რამ ეს უნ და იყოს შეგ ნე

ბუ ლი ლოც ვა, იმა ზე გათ ვ ლი ლი, რაც, სირ თუ ლის მი უ
ხე და ვად, არ უნ და უარ ვ ყოთ: აქ და ი ბა და ქრის ტი ა ნუ ლი 
საკ რე ბუ ლო და აქ შედ გა პირ ვე ლი კრე ბე ბი, ამი ტო მაც არ 
შეგ ვიძ ლია ამ ად გი ლის მი ტო ვე ბა. სა ჭი როა არა მხო ლოდ 
სიტყ ვი ე რი, არა მედ აქ ტი უ რი თა ნად გო მა. ყო ველ წ ლი უ
რად გვჭირ დე ბა დახ მა რე ბა ეკ ლე სი ის შე სა კე თებ ლად, და 
არ ვი ცით, რო გორ მო ვიქ ცეთ. ასევე, სა ჭი როა მღვდლი სა 
და მო ნა ზონ თათ ვის ად გილ სამ ყო ფე ლის შე ძე ნა, სა ჭი როა 
სა ე რო პირ თა თა ნად გო მა. შე იძ ლე ბა აქ რე ლი გი უ რი თა ვი
სუფ ლე ბის მხრივ სიძ ნე ლე ე ბი ა, მაგ რამ საქ მე ბევ რია გა სა
კე თე ბე ლი; თურ ქეთ ში თა ვი სუფ ლად ვერ აუწყებ სა ხა რე ბას 
მო ე დან ზე, ვერ ჩა ა ტა რებ სე მი ნა რებს, ვერ ააგებ ახალ ეკ
ლე სი ებს, მაგ რამ, სა მა გი ე როდ, შეგ ვიძ ლი ა, უკ ვე არ სე ბულ 
საკ რე ბუ ლო ებ ში ვიმ სა ხუ როთ, შევ ხ ვ დეთ ადა მი ა ნებს, ჩვე
ნი სა ლო ნე ბი ეკ ლე სი ე ბად გა და ვაქ ცი ოთ... 

ყვე ლა ზე მე ტად რა გე სა ჭი რო ე ბათ? 
მხარ და ჭე რა გა მო ვუცხა დოთ ჩვენს სკო ლებს. თურ ქეთ ში 

რამ დე ნი მე სკო ლა ა, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ ათა თურ ქამ დე 
იყო გახ ს ნი ლი. ოდეს ღაც ეს სკო ლე ბი თურ ქეთ ში სა უ კე თე
სოდ ით ვ ლე ბო და, მაგ რამ დღეს დღე ო ბით ძლივ ძ ლი ვო ბით 
არ სე ბო ბენ.   ჩვენ ვცდი ლობთ მათ დაც ვას, რა თა  ჩვე ნი 
ახალ გაზ რ დე ბი გა და ვარ ჩი ნოთ, რად გა ნაც სა ხელ მ წი ფო 
სკო ლებ ში მათ ცუ დად ეპყ რო ბი ან. გვე სა ჭი რო ე ბა პე და
გო გე ბი, მო ხა ლი სე ე ბი, რომ ლე ბიც ორი ან სა მი წლით ამ 
სკო ლებ ში იმუ შა ვე ბენ, უნ და და არ ს დეს აგ რეთ ვე მო ნა ზონ
თა საკ რე ბუ ლო ე ბი. მარ თა ლი ა, ეს რთუ ლი იქ ნე ბა, მაგ რამ 
არა შე უძ ლე ბე ლი; სა ჭი რო ა, და ი ბა დოს ახა ლი მო წო დე ბე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით კი ჭა ბუ კებ ში. დღემ დე მე ორი მღვდლის 
ხელ დას ხ მა მო ვა ხერ ხე... ჩვენ გვჭირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
მღვდლე ბი!

ინ ტერ ვიუ რუ ჯე რო ფრან ჩეს კი ნის თან. იგი 71 წლის გახ ლავთ  და უკ ვე 6 წე ლი ა,
 სმირ ნის ლა თი ნუ რი წე სის მთა ვა რე პის კო პო სად მსა ხუ რობს. 

არ გვსურს “სიცრუე”, გვინ და, შე ვიტყოთ სი მარ თ ლე მონსინიორ 
პა დო ვე ზეს მო წა მე ობ რი ვი აღ სას რუ ლის შე სა ხებ
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გა სულ სა უ კუ ნე ში მეც ნი ე რე ბის რამ დე ნი მე ახა ლი 
დარგს, გე ნე ტი კას, კი ბერ ნე ტი კას, სო ცი ო ლო გი ას და 
სხვ., XX სა უ კუ ნის 80იანი წლე ბი დან ბი ო ე თი კაც და
ე მა ტა, რო მე ლიც  კა თო ლი კურ ქვეყ ნებ ში უმალ ვე იქ ნა 
ატა ცე ბუ ლი მრა ვალ რიცხო ვან მეც ნი ერ თა მი ერ. მარ
თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი აც, აქ ტი უ რად ჩა ე ბა ბი ო ე თი
კის პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში.  სამ წუ ხა რო ა, რომ პრო
ტეს ტან ტი ქრის ტი ა ნე ბი გვერდს უვ ლი ან ბი ო ე თი კურ 
პრობ ლე მებს და არ იჩე ნენ ჰუ მა ნუ რი პრობ ლე მე ბი სად
მი სა თა ნა დო ინ ტე რესს.

XXI სა უ კუ ნის და საწყი სი დან კი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
სა ქარ თ ვე ლოც აქ ტი უ რად ჩა ე ბა ბი ო ე თი კის და ნერ გ ვა
ში. სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტეტ ში მოქ მე დებს ბი ო ე თი
კის კა თედ რა და ყვე ლა პირ ველ კურ სე ლი სა ვალ დე ბუ
ლო საგ ნად სწავ ლობს ბი ო ე თი კას; და არ სე ბის დღი დან, 
სულ ხან  სა ბა ორ ბე ლი ა ნის თე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტ ში 
(ამჟამად “სულხანსაბა ორ ბე ლი ა ნის სას წავ ლო უნი
ვერ სი ტე ტი”) უცხო ე თი დან სა გან გე ბოდ მოწ ვე უ ლი 
ლექ ტო რე ბი კითხუ ლობ დ ნენ  ბი ო ე თი კის კურსს, სა
ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო ში არ სე ბობს ბი ო ე თი კის 
გან ყო ფი ლე ბა, რო მელ საც  ბი ო ე თი კის დოქ ტო რი, არ
ქი მან დ რი ტი ადამ ხმა ლა ძე ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს; ქუ თა ის
ში  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია ინერ  სა ქარ თ ვე ლო 
მე ტად ნა ყო ფი ერ საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა ამ მხრივ, ხო ლო 
სა ქარ თ ვე ლოს რე ლი გი ათ მ ცოდ ნე თა კავ ში რი, ბი ო ე თი
კით  და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყვე ლა  ფი ზი კუ რი თუ იური დი
უ ლი პი რის თა ნად გო მით, სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მებს 
უწევს ორ გა ნი ზე ბას. 

2008 წელს, რე ლი გი ათ მ ცოდ ნე თა კავ შირ მა, სულ
ხან  სა ბა ორ ბე ლი ა ნის თე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის და პი
რა დად მ. პი ერ დი უ მუ ლე ნის მხარ და ჭე რით, სა ქარ თ ვე
ლო ში პირ ვე ლად ჩა ა ტა რა სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი 
,,საქართველო: ბი ო ე თი კის პრობ ლე მე ბი და მი სი გან ვი
თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი”. სიმ პო ზი უმს თბი ლი სის ი. ჯა
ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი უწევ და მას
პინ ძ ლო ბას და მას ში ხუ თი ქვეყ ნის თვრა მე ტი მეც ნი ე რი 
იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. სიმ პო ზი უ მი და ლო ცა მის მა მა
ღალ ყოვ ლა დუ სამ ღ ვ დე ლო ე სო ბამ, მე უ ფე ჯუ ზე პე პა
ზო ტომ.  პირ ველ მა სიმ პო ზი უმ მა სა ზო გა დო ე ბის, მათ 
შო რის, პრო ფე სი ო ნალ თა, დი დი გა მოხ მა უ რე ბა გა მო იწ
ვია და დამ ფუძ ნებ ლებ მა გა დაწყ ვი ტეს, ყო ვე ლი წლის 
მა ის ში ჩა ე ტა რე ბი ნათ სა ერ თა შო რი სო ბი ო ე თი კუ რი 
ფო რუ მე ბი. 2009 წელს, ბი ო ე თი კის II სიმ პო ზი უმს ილი
ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი მას პინ ძ ლობ და.  სიმ პო
ზი უმ ში, წმ. კა მი ლოს ორ დე ნის მოწ ვე ვით, იტა ლი ი დან 
ბი ო ე თი კის ერ თ ერ თი უპირ ვე ლე სი ექ ს პერ ტი, ან ჯე ლო 
ბრუს კო იყო მოწ ვე უ ლი, რო მელ მაც მა ღა ლი შე ფა სე ბა 
მის ცა თბი ლი სურ სიმ პო ზი უმს, თუმ ცა გა მო ით ქ ვა აზ
რი, რომ უკე თე სი იქ ნე ბო და, სიმ პო ზი უ მის ერ თ ერ თი 
მას პინ ძე ლი სა ხელ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტი 
ყო ფი ლი ყო. ორ გა ნი ზა ტო რებ მა გა ით ვა ლის წი ნეს ეს 
საქ მი ა ნი მო საზ რე ბა და 2010 წელს,  თბი ლი სის III სა
ერ თა შო რი სი სიმ პო ზი უ მის  ერ თ ერთ მას პინ ძ ლად მარ

თ ლაც თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი
ტე ტი მოგ ვევ ლი ნა.

თბი ლი სის III სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მის თ ვის 
მზა დე ბა გა სუ ლი წლის სექ ტემ ბერ ში და იწყო. მისმა 
ორ გა ნი ზა ტო რებ მა გა დაწყ ვი ტეს, რომ სიმ პო ზი უ მი 
პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბი სა და ევ თა ნა ზი ის პრობ
ლე მე ბი სად მი ყო ფი ლი ყო მიძღ ვ ნი ლი. მაგ. II სიმ პო ზი უ
მი მთლი ა ნად აბორ ტის თე მა ტი კას მი ეძღ ვ ნა. შე ირ ჩ ნენ 
სა ვა რა უ დო მომ ხ სე ნებ ლე ბიც, რო მელ თაც და ეგ ზავ ნათ 
სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის მი მარ თ ვე ბი, რამ დე ნი
მე თვით ად რე, უკ ვე ცნო ბი ლი იყო ძი რი თად მომ ხ სე
ნე ბელ თა ვი ნა ო ბაც. სიმ პო ზი უ მის მზა დე ბა ში ჩა ერ თო 
ქუ თა ი სის ინერ  სა ქარ თ ვე ლოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბაც. 
აქ ტი უ რად ჩა ებ ნენ სა ორ გა ნი ზა ციო საქ მი ა ნო ბა ში სა
მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ
ვე ლო ბის წევ რე ბიც. სწო რედ მა თი ინი ცი ა ტი ვით, სიმ
პო ზი უ მის სა მუ შაო დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა ორი დან სამ 
დღემ დე გა ი ზარ და. მე სა მე დღე მთლი ა ნად სტუ დენ
ტებს და ეთ მოთ. გადაწყდა, ეჩ ვე ნე ბი ნათ ფილ მი ბი ო ე
თი კის, კერ ძოდ კი, ევ თა ნა ზი ის პობ ლე მა ზე და შემ დეგ 
ე.წ. საჩ ვე ნე ბე ლი სა სა მარ თ ლო პრო ცე სიც გა ე თა მა შე
ბი ნათ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ი სა და კონ ფე სი ის წარ მო
მად გე ნელ თა მო ნა წი ლე ო ბით. ამ იდე ამ დი დი მო წო ნე ბა 
და იმ სა ხუ რა ორ გა ნი ზა ტო რებ ში და, რო გორც სიმ პო ზი
უმ მა აჩ ვე ნა, არც შემ ც და რან.

თბი ლი სის III სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი ბი ო ე თი
კა ში 1921 მა ისს ჩა ტარ და სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე
ტის ცის ფერ დარ ბაზ ში, დამ ს წ რე თა უმ რავ ლე სო ბა 
სწო რედ სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ  მას
წავ ლებ ლე ბი და სტუ დენ ტე ბი იყ ვ ნენ. სიმ პო ზი უმს მი
ე სალ მა ამი ერ კავ კა სი ის კა თო ლი კე თა სა მო ცი ქუ ლო 
ად მი ნის ტ რა ტო რი, მე უ ფე ჯუ ზე პე პა ზო ტო,  ბი ო ე თი
კის მი მარ თუ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ქალ ბა ტო ნი ბე
ლა მა მუ ლაშ ვი ლი, სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დის გა მო, 
სიმ პო ზი უ მის ორ გა ნი ზა ტო რებ მა თა ვი შე ი კა ვეს გახ ს
ნის სა ზე ი მო ცე რე მო ნი ალ ში სა ხელ მ წი ფო და პო ლი ტი
კუ რი ფი გუ რე ბის გა მოს ვ ლე ბი სა გან და ამით დამ ს წ რე
თა სიმ პა თი ე ბიც და იმ სა ხუ რეს. სა მეც ნი ე რო ფო რუ მი  
მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბას უნ და უწყობ დეს ხელს და 
სა არ ჩევ ნო მა რა თონ ში ჩაბ მუ ლი ლი დე რე ბის თ ვის კი
დევ ერთ PR კამ პა ნი ის სა შუ ა ლე ბას არ უნ და წარ მო ად
გენ დეს. 

სიმ პო ზი უმ ში მო ნა წი ლე ავ ს ტ რი ელ, უკ რა ი ნელ, 
ფრანგ მეც ნი ე რებ თან ერ თად, მე ტად სა ინ ტე რე სო და 
აქ ტუ ა ლუ რი მოხ სე ნე ბე ბი წა ი კითხეს ქარ თ ველ მა მეც
ნი ე რებ მა. მიუხედავად იმი სა, რომ ბი ო ე თი კა ჩვენ თან 
ახ ლა იწყებს გან ვი თა რე ბას, და არც სა თა ნა დო ხელ
შეწყო ბა და მხარ და ჭე რა გაგ ვაჩ ნი ა, ჩვენ მა თა ნა მე მა
მუ ლე ებ მა თა ვი ანთ მოხ სე ნე ბებ ში მე ტად სა ინ ტე რე სო, 
თა მა მი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბი წარ მო ა ჩი ნეს. 
სიმ პო ზი უმ მა და ა დას ტუ რა, რომ ბი ო ე თი კას სა ქარ თ ვე
ლო ში აქვს პერ ს პექ ტი ვა და ამ მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა

ტრადიციაგრძელდება
 III სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი ბი ო ე თი კა ში
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რე ბა ში კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლებს დი დი 
წვლი ლი მი უძღ ვით.

სიმ პო ზი უ მი მრა ვალ ფე რო ვა ნი გა ხა და ქუ თა ი სის ინერ 
სა ქარ თ ვე ლოს მო ნა წი ლე ო ბამ, რა შიც დი დი მად ლო ბა 
ეკუთ ვ ნის მის ხელ მ ძღ ვა ნელს მო ნა ზონ ანა მა რია კრი ვე
ლა რის. ინე რის აქ ტი ვის ტებ მა სა გან გე ბო პრე ზენ ტა ცია 
მო აწყ ვეს სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზის ფო ი ე ში და არ ცერ
თი დამ ს წ რე გულ გ რი ლი არ და უ ტო ვე ბია ინერ  სა ქარ თ ვე
ლოს მი ერ წარ მოდ გე ნილ თე მა ტურ სტენ დებს.

გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტი უ რო ბი თა და დამ ს წ რე თა 
ჩარ თუ ლო ბით გა მო ირ ჩე ო და სიმ პო ზი უ მის მე სა მე 
დღე, რო მე ლიც სტუ დენ ტუ რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
მი ერ იქ ნა მომ ზა დე ბუ ლი. წარ მოდ გე ნი ლი იყო ამე რი
კუ ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი,  რო მე ლიც 2002 წელს გა
სა მარ თ ლე ბულ ამე რი კელ ექიმს ჯ. კე ვორ ქი ანს და მის 
სა სა მარ თ ლოს ეძღ ვ ნე ბო და. ამ ექიმ მა ასე უ ლო ბით პა
ცი ენ ტ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლა ევ თა ნა ზია და შემ დ გომ გა
სა მარ თ ლე ბულ იქ ნა. ფილ მ ში, რო მე ლიც საკ მა ოდ მა
ღალ პ რო ფე სი ულ დო ნე ზეა შექ მ ნი ლი, და რო მელ შიც 
მთა ვარ როლს ალ პა ჩი ნო ას რუ ლებს, ადა მი ა ნე ბის არ
ჩე ვა ნის პრობ ლე მაა და ყე ნე ბუ ლი. საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი იყო ფილ მის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე თა პო ზი ცი
ე ბი. მარ თა ლი ა, ზო გა დად ევ თა ნა ზი ის და კა ნო ნე ბის 
მომ ხ რე არა ვინ იყო,  მაგ რამ ლი ბე რა ლუ რად გან წყო ბი
ლი ახალ გაზ რ დე ბის ნა წი ლი მა ინც მხარს უჭერ და გან
სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში ექი მე ბის მხრი დან ევ თა ნა
ზი ის გან ხორ ცი ე ლე ბას.  ეკ ლე სი ის პო ზი ცია ამ მხრივ 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რად გან ჰო ლან დი ა ში, სა დაც 

პა სი უ რი ევ თა ნა 
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გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო!

ქე როფ ალ ბერ ტო ვი
* 15. 08. 1962 წ. – ჭი ა თუ რა
†  29. 05. 2010 წ. – ჭი ა თუ რა

პეტ რე კაჭ კა ჭიშ ვი ლი
* 11. 06. 1933 წ. – არა ლი
† 22. 06. 2010 წ. – არა ლი

სო ფიო თა მა რაშ ვი ლი
* 20. 07. 1934 წ. – ახალ ცი ხე
† 04. 06. 2010 წ. – ახალ ცი ხე

პავ ლე აღ ლე მაშ ვი ლი
* 29. 01. 1938 წ. – ვა ლე
† 09. 06. 2010 წ. – ვა ლე

სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი იძუ
ლე ბი თი სან ქ ცია ახალ სა ერ თა შო რი სო სცე ნარს წერს, 
რად გა ნაც იგი მსოფ ლიო პატ რი არ ქის იური დი ულ აღი
ა რე ბას გუ ლის ხ მობს, ვინც დღემ დე ან კა რას არ უღი
ა რე ბი ა. ფაქ ტი იმე დის მომ ცე მია სო მე ხი, ებ რა ე ლი და 
კა თო ლი კე უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის. 
ობოლ თა თავ შე სა ფარს ნა წი ლობ რივ გა მო ი ყე ნე ბენ გა
რე მოს დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტ რად, ხო ლო ნა წილს 
– რე ლი გი ა თა შო რის გა მარ თუ ლი  დი ა ლო გე ბის თ ვის. 

ერ თ სუ ლო ვა ნი გა ნა ჩე ნი იქ ნა გა მო ტა ნი ლი სტრას ბურ
გის  უფ ლე ბა თა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლის მი ერ, რო მელ
მაც თურ ქეთ ში, ბუ ჯუ კა დას, ე.წ. პრინ ც თა კუნ ძულ ზე არ
სე ბუ ლი ობოლ თა თავ შე სა ფა რი  სა მარ თალ მემ კ ვიდ რეს 
და უბ რუ ნა. ასე დას რულ და ხან გ რ ძ ლი ვი და ვა კონ ს ტან
ტი ნო პო ლის მსოფ ლიო პატ რი არ ქ სა და ან კა რას შო რის, 
რო მე ლიც 1997 წელს და იწყო, მა შინ, რო დე საც თურ ქე
თის ხე ლი სუფ ლე ბა სხვა დას ხ ვა გზე ბით ცდი ლობ და შე
ნო ბი სა და მი სი შე მო გა რე ნი ტე რი ტო რი ის მი ტა ცე ბას. 
სა უ ბა რია მყა რად აგე ბულ ხის ნა გე ბო ბა ზე, რო მე ლიც 
ნამ დ ვილ არ ქი ტექ ტო რულ მარ გა ლიტს წარ მო ად გენს. 
იგი 1898 წელს აიგო ფრან გუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ და 
1903 წელს  შე ი ძი ნა სტამ ბუ ლელ მა ბერ ძენ მა მაგ ნატ მა 
ზა ფი რის მა, რო მელ მაც შემ დ გომ სა ჩუქ რად გა დას ცა ფა
ნარს (პატრიარქის საყ და რი), რა თა შე ნო ბა ში ქრის ტი ა ნი 
ობ ლე ბის მი ღე ბა შეძ ლე ბო დათ. ობოლ თა თავ შე სა ფა რი 
1964 წელს და ი ხუ რა. 

სტრას ბურ გის გა ნა ჩე ნი უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა, 
რა მე თუ სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლომ პირ ვე ლად მოს

თხო ვა სა ხელ მ წი ფოს უძ რა ვი ქო ნე ბის დაბ რუ ნე ბა ყო
ველ გ ვა რი კომ პ რო მი სის გა რე შე. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტია ისიც, რომ ამ 
გა ნა ჩე ნის მი ზე ზით მოხ დე ბა მსოფ ლიო პატ რი არ ქის 
იური დი უ ლი აღი ა რე ბა, რაც აქამ დე ან კა რას არ გა უ კე
თე ბი ა. თუმ ცა გარ კ ვე უ ლი წინ ს ვ ლა შე ი ნიშ ნე ბა ან კა
რა სა და ფა ნარს შო რის კავ ში რებ ში, გან სა კუთ რე ბით, 
ერ დო გა ნის მთავ რო ბა ზე შე ტე ვის შემ დეგ, მას შემ დეგ, 
რაც პრე მი ერ ერ დო განს  2009 წლის 15 აგ ვის ტოს თან 
ახ ლ და პატ რი არ ქი ბარ თო ლო მე უ სი და მათ  პირ ვე ლად 
მო ი ნა ხუ ლეს თავ შე სა ფა რი. სწო რედ ამ დრო ი დან მან 
მრა ვალ გ ზის გა ნაცხა და, რომ არ და უ პი რის პირ დე ბო და 
სტრას ბურ გის გა ნა ჩენს. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რად გა ნაც თურ ქე თის მთავ
რო ბის მხრი დან პატ რი არქს არა ნა ი რი აღი ა რე ბა არ 
ჰქონ და, მას არ შე ეძ ლო, თურ ქეთ ში რა ი მე სა კუთ რე
ბის მფლო ბე ლი გამ ხ და რი ყო. უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მას 
მხო ლოდ სტამ ბულ ში მცხოვ რებ მარ თ ლ მა დი დე ბელ თა 
რე ლი გი ურ მსა ხუ რე ბა ზე გა აჩ ნ და. ფა ნა რის საყ და რი 
ეკუთ ვ ნის ასე ვე წმი და გი ორ გის ვა კიფს (ფონდი). იგი ვე 
მდგო მა რე ო ბა ში არი ან თურ ქეთ ში მყო ფი სხვა უმ ცი რე
სო ბე ბი. 

სტრას ბურ გის დიპ ლო მა ტი ურ და პო ლი ტი კურ წრე
ებ ში დღეს კო მენ ტარს აკე თე ბენ იმა ზე, რომ ეს გა ნა ჩე ნი 
იმედს უსა ხავს სხვა უღი ა რე ბელ რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო
ბებ საც: სომ ხებს, ებ რა ე ლებს და კა თო ლი კე ებს, რომ ლე
ბიც გა ურ კ ვე ვე ლი სტა ტუ სით ცხოვ რო ბენ და თავს მი ნი
მუ მი ქო ნე ბით ირ ჩე ნენ  ამ ურ თუ ლეს სი ტუ ა ცი ა ში. 

მა მომ ხ სე ნებ ლებ მა მო მა ვალ წელს III სა ერ თა შო რი სო 
სიმ პო ზი უმ ში მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვეს; ასე 
რომ ისი ნი კვლა ვაც დი დი სი ხა რუ ლით გაგ ვი ზი ა რე ბენ 
თა ვი ანთ ცოდ ნას და გა მოც დი ლე ბას, ასე ვე, ჩვენ გა ნაც 
შე იტყო ბენ ბევრ ახალ და სა ინ ტე რე სო ცნო ბებს.

სიმ პო ზი უ მის ორ გა ნი ზე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი წვლი

ლი მი უძღ ვით დე კა ნოზ კა ხა ბერ კურ ტა ნი ძეს და მა მა 
გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნის.

ჩვენც იმე დი ა ნად მო ვე ლით მო მა ვალ სიმ პო ზი უმს.

თა მარ თე ლი აშ ვი ლი, 
ვა სილ ბა ლი აშ ვი ლი 

სტრას ბურ გის სა სა მარ თ ლო თურ ქეთს აიძუ ლებს, და უბ რუ ნოს 
ობოლ თა თავ შე სა ფა რი მსოფ ლიო პატ რი არქს
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ვა ლე სა და ახალ ცი ხის ახალ გაზ რ დე ბი 
ოქ როს ცი ხე ზე

რამ დე ნი მე წე ლი ა, რაც ვა ლე სა და ახალ ცი ხე ში სის
ტე მა ტუ რად ტარ დე ბა ახალ გაზ რ დუ ლი შეხ ვედ რე ბი, 
რომ ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვა ფორ მა ცი ის სი უხ ვით, გა სარ
თობ  შე მეც ნე ბი თი ვიქ ტო რი ნე ბით და ახ ლო მახ ლო ის
ტო რი ულ ად გი ლებ ში ხში რი ექ ს კურ სი ე ბით.

ზამ თარ ში ვა ლეს  ახალ გაზ რ დუ ლი ჯგუ ფი ბა კუ რი
ანს ვეს ტუმ რეთ, გა ზაფხულ ზე კი ოქ როს ცი ხის და ლაშ

ქ ვ რა გა დავ წყ ვი ტეთ.
26 მა ისს, სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 

დღეს, ჩვენს ახალ ცი ხელ მე გობ რებ თან ერ თად, 
ოქ როს ცი ხე ზე სა ქარ თ ვე ლოს დრო შის ატა ნა გა
დავ წყ ვი ტეთ.

მშვე ნი ე რი ამინ დი იყო, მზი ა ნი და ხა ლი სი ა ნი. ორ

მოც და თორ მე ტი ახალ გაზ რ და, მა მა ზუ რაბ კა კა ჩაშ
ვი ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, ორი ავ ტო ბუ სით გა ვე შუ
რეთ ექ ს კურ სი ა ზე.

ოქ როს ცი ხე, თა ვი სი სი დი ა დი თა და უმ შ ვე ნი ე რე სი 
ბუ ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ ერ თი ულა მა ზე სი ცი ხე ა. 
მი სი დი დი ნა წი ლი გა ნად გუ რე ბუ ლი ა, მაგ რამ რაც არის 
შე მო ნა ხუ ლი, კარ გად ასა ხავს ჩვე ნი წი ნაპ რე ბის თავ
და დე ბას, რომ ლებ მაც ასეთ სი მაღ ლე ზე ბუმ ბე რა ზი ცი
ხე ააშე ნეს. შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი იმ დე ნად დი დი იყო, რომ 
გა დავ წყ ვი ტეთ, ახ ლომ დე ბა რე ის ტო რი უ ლი ტაძ რე ბიც 
მოგ ვე ლო ცა.

ზარ ზ მა და ჭუ ლე ვი, უმ შ ვე ნი ე რე სი ტაძ რე ბი, გა
მომ ხატ ვე ლი სა ქარ თ ვე ლოს დი დე ბუ ლი წარ სუ ლი სა, 
მთე ლი თა ვი სი სი დი ა დით შე მოგ ვე გე ბა. ტაძ რის მახ
ლობ ლად პა ტა რა, მშვე ნი ე რი ჩან ჩ ქე რი ა. ორი ვე ტა ძარს 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ბე რე ბი უვ ლი ან, მათ სით ბო თი და 
სიყ ვა რუ ლით მიგ ვი ღეს.

ტაძ რე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის შემ დეგ, ყვე ლამ ერ თად 
გა ვი ზი ა რეთ მცი რე, მაგ რამ გემ რი ე ლი ტრა პე ზი. შემ
დეგ სხვა დას ხ ვა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი თუ სპორ ტუ ლი 
თა მა შო ბე ბი ცვლი და ერ თ მა ნეთს, ახალ გაზ რ დე ბის 
ჟრი ა მუ ლი არე მა რეს ეფი ნე ბო და. მა მა ზუ რაბ მაც მხა
რი აგ ვი ბა და ჩვე ნი მხი ა რუ ლე ბა ხა ლი სით გა ი ზი ა რა.

ახალ გაზ რ დე ბის სა ხე ლით,  მსურს, მად ლო ბა ვუთხ
რა მა მა ზუ რაბს ამ ლა მა ზი დღის გა მო.

სა ღა მოს შთა ბეჭ დი ლე ბე ბით სავ სე ნი, გა ხა რე ბუ ლე ბი 
და ბედ ნი ე რე ბი დავ ბ რუნ დით შინ.

თამ რი კო ჩი ტაშ ვი ლი

ხი ზა ბავ რის "ცოცხალი სა ვარ დის" 
ჯგუ ფის ლაშ ქ რო ბა

ჩვენს სამ რევ ლო ში ახალ გაზ რ დებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს 
“ცოცხალი სა ვარ დის”  ჯგუ ფი. ყო ველ შა ბათს, 15.30 
სთზე მა მა პა ა ტას თან ერ თად ვლო ცუ ლობთ სა ვარდს.

12 ივ ნისს, მა მა პა ა ტამ  “სავარდის” ახალ გაზ რ დე ბის 
ჯგუ ფი ექ ს კურ სი ა ზე წაგ ვიყ ვა ნა ადი გე ნის რა ი ონ ში, 
ოქ როს ცი ხის მო სა ლო ცად. სო ფელ შო ყამ დე  მიკ რო
ავ ტო ბუ სით მი ვე დით, იქი დან კი ფე ხით გან ვაგ რ ძეთ 
გზა. იმ დღეს აუტა ნე ლი სიცხე იყო, სი ა რუ ლი ჭირ და, 
მაგ რამ სვე ნებ  ს ვე ნე ბით მა ინც წინ მი ვი წევ დით. მა ლე 
ჩვენს თვალ წინ ულა მა ზე სი ხე დი გა და ი შა ლა და  ცი ხის 
ნან გ რე ვე ბის  თვალ წარ მ ტაც მა სი ლა მა ზემ მოგ ვა ჯა
დო ვა. სა მახ სოვ რო სუ რა თე ბი გა და ვი ღეთ და წყა როს
თან შე ვის ვე ნეთ. ახალგაზრდობამ  დაღ ლი ლო ბას მა ლე  
სძლია და ყვე ლა ნი  ტაძ რის  ძი რას გაშ ლილ მინ დორ ში 
სხვა დას ხ ვა თა მა შო ბე ბით  გა ვერ თეთ. 
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უკან დაბ რუ ნე ბუ ლებს, გზა ზე სა ში ნე ლი წვი მა  წა
მოგ ვე წი ა, თავ შე სა ფა რი კი არ სად ჩან და, სულ მთლად 
დავ ს ველ დით. ამას ისიც და ერ თო, რომ  ჯგუ ფე ბი ერ თ
მა ნეთს ავ ც დით და შო რი გზის გავ ლა მოგ ვი წი ა. სა სა
ცი ლო სა ნა ხა ვე ბი ვი ყა ვით, გა წუ წუ ლე ბი და ტა ლა ხი ა
ნე ბი, მაგ რამ მხი ა რუ ლე ბი და კმა ყო ფი ლე ბი.

წვი მამ ვერ შეგ ვა ში ნა და გე ზი ახ ლა ხერ თ ვი სის ცი
ხის კენ ავი ღეთ. სამ ლოც ვე ლო ში სან თ ლე ბი ავან თეთ და 
ვი ლო ცეთ, და ვათ ვა ლი ე რეთ  ცი ხე და მი სი შე მო გა რე ნი 
და სუ რა თე ბიც გა და ვი ღეთ.

სა ღა მოს, შინ მი მა ვალ ნი, ერ თ მა ნეთს ვუ ზი ა რებ დით 
ჩვენს შთა ბეჭ დი ლე ბებს. 

ჩვე ნი სამ რევ ლოს ახალ გაზ რ დე ბი მად ლო ბას ვუხ
დით მა მა პა ა ტას ასე თი ლა მა ზი და სა მახ სოვ რო დღი
სათ ვის.

ფიქ რია მე ქოშ ვი ლი 

სტუმ რად სკო ლა- პან სი ო ნის მოს წავ ლე ებ თან

ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლოს ახალ გაზ რ დე ბის ჯგუფ მა 
ერ თ ერთ შეხ ვედ რა ზე გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ ახალ ცი ხის 

სკო ლა პან სი ონს ვწვე ო დით, და, მარ თ ლაც, ჩვე ნი ჩა ნა
ფიქ რი ერთ კვი რა ში გან ვა ხორ ცი ე ლეთ. 

მთე ლი კვი რა ვემ ზა დე ბო დით იმი სათ ვის, რომ  ბავ შ ვებ
თან შეხ ვედ რა ლა მა ზი და ში ნა არ სი ა ნი  გა მო სუ ლი ყო. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ შეხ ვედ რა შედ გა. პან სი ო ნის 
აღ საზ რ დე ლებ მა სით ბო თი და სიყ ვა რუ ლით მიგ ვი ღეს, 
ჩვენც, ჩვე ნი მხრივ, ვე ცა დეთ, ბავ შ ვე ბის თ ვის სა ინ ტე
რე სო და და სა მახ სოვ რე ბე ლი  დღე  მოგ ვეწყო, რა თა შეხ
ვედ რე ბი მო მა ვალ შიც გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო. 

პირ ვე ლი,  ასე თუ ისე და ძა ბუ ლი, გაც ნო ბის შემ დეგ, 
ბავ შ ვე ბი ჩვენ თან ერ თად ჩა ებ ნენ სხვა დას ხ ვა სპორ ტულ 
თა მა შებ ში; ვი თა მა შეთ ხელ ბურ თი, კა ლათ ბურ თი, წრე ში 
ბურ თი, ფეხ ბურ თი... ირ გ ვ ლივ ჟრი ა მუ ლი და მხი ა რუ ლი 
სი ცი ლი ის მო და. გა მომ შ ვი დო ბე ბი სას, ბავ შ ვებს ტკბი
ლე უ ლით გა ვუ მას პინ ძ ლ დით.

სი ხა რუ ლით გა ცის კ როვ ნე ბულ მათ თვა ლებ ში ამო ვი
კითხეთ, რომ ჩვენ მა სტუმ რო ბამ და დე ბი თი შე დე გი გა
მო ი ღო და ჩვენს მცდე ლო ბას უკ ვა ლოდ არ ჩა უვ ლი ა. ერ
თ მა ნეთს კვლავ შეხ ვედ რის იმე დით გა მო ვემ შ ვი დო ბეთ 
და  სკო ლა პან სი ო ნის  ეზო დან გა მო ვე დით.

ამ შეხ ვედ რის შემ
დეგ, სურ ვი ლი გაგ
ვიჩ ნ და, რომ  მსგავ სი 
შეხ ვედ რე ბი რე გუ ლა
რუ ლად მო ვაწყოთ და 
პა ტა რებს  კი დევ არა
ერ თი ლა მა ზი დღე ვა
ჩუ ქოთ.

მად ლო ბა ჩვენს 
მოძღ ვარს, მა მა ზუ
რაბ კა კა ჩაშ ვილს, რომ  
ყვე ლა ფერ ში მხარ ში 
გვიდ გას და  ჩვენს ყვე
ლა წა მოწყე ბას ენ თუ
ზი აზ მით ხვდე ბა.

ახალ ცი ხის 
ს ა კ  რ ე  ბ უ  ლ ო ს 
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