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ეპ ის კო პო სის მი მარ თვა

2010-2011 აკადემიური სასწავლო წლის დაწყებასთან 
დაკავშირებული მიმართვა “სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტის” თანამშრომლებისა და 
სტუდენტებისადმი, აგრეთვე საქართველოს ყველა 

სასწავლებლისადმი
მო ხა რუ ლი ვარ, რომ დღეს თქვენ თან შეხ ვედ რის სა

შუ ალ ება მო მე ცა. ჩემ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მო გე სალ
მოთ და მო გი ლო ცოთ. იწყე ბა ახ ალი სას წავ ლო წე ლი და 
სა ბა ახ ალი სა ხით წარ მოგ ვიდ გე ბა: მან მო იპ ოვა სა ხელ
მწი ფო აღი არ ება, უნ ივ ერ სი ტე ტის სა პა ტიო წო დე ბა და 
შე სა ბა მი სად, გა იზ არ და მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. ამ ის 
გარ და გა ფარ თოვ და კი დე ვაც, ჰუ მა ნი ტა რულ ფა კულ
ტეტს (თე ოლ ოგი ის სპე ცი ალ ობა) და ემ ატა იურ იდი ული 
ფა კულ ტე ტიც. 

გი სურ ვებთ ყვე ლას, ვი საც ამ უნ ივ ერ სი ტეტ ში სხვა
დას ხვა პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა კის რი ათ, თქვე ნი ცხოვ რე
ბის კარ გი და სა ინ ტე რე სო წე ლი გა ატ არ ოთ.

არ ამ გო ნია, რთუ ლი იყ ოს ამ ორი ფა კულ ტე ტის ფონ
ზე იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტის გა მოკ ვე თა, რომ უნ ივ
ერ სი ტე ტის ცენ ტრშია, არ ის და იქ ნე ბა ად ამი ანი, რაც 
ნიშ ნავს – ჭეშ მა რი ტე ბა.

თე ოლ ოგი ის სწავ ლის სი დი დე და სი ლა მა ზე დევს 
სწო რედ ამ აში: შე იყ ვა ნო ად ამი ანი ღვთი ურ რე ალ ობ
აში. და რომ თე ოლ ოგი ამ, რო გორც გო ნე ბის სა ვარ ჯი
შომ, პა სუ ხი გას ცეს ჭეშ მა რი ტე ბის შე კითხვას.

თე ოლ ოგი ის სწავ ლე ბის უმ თავ რე სი მი ზა ნი არ ის, აღ
ძრას სტუ დენ ტებ ში ფიქ რი თე ოლ ოგი აზე და არა – მი
იღ ოს ცოდ ნა თე ოლ ოგი აზე, რაც შე და რე ბით უფ რო ად
ვი ლი იქ ნე ბო და! ფიქ რი თა ვი სუფ ლე ბას თან ერ თად ის 
მთა ვა რი ფაქ ტო რე ბია, რომ ლე ბიც ად ამი ანს შექ მნილ 
სამ ყა რო ში ერ თა დერთ და გან სა კუთ რე ბულ სი ტუ აც იში 
აყ ენ ებ ენ და შე უძ ლია ად ამი ან ის ათ ვის ხელ შე სა ხე ბი და 
მი საწ ვდო მი გა ხა დოს ყო ველ გვა რი რე ალ ობა. არ სე ბობს 
მეც ნი ერ ული, ფი ლო სო ფი ური, იურ იდი ული და ას ევე 
თე ოლ ოგი ური ფიქ რი. ვფიქ რობ, რომ სა ქარ თვე ლო სა
ჭი რო ებს თა ვი სუ ფალ არე ალს მო ფიქ რე ბი სათ ვის... და 
ერ თად მო ფიქ რე ბი სათ ვის... ვოც ნე ბობ ის ეთ ხალ ხზე, 
რომ ლე ბიც ერ თად, სწო რედ აქ შე იგ ძნო ბენ ფიქ რის, ძი
ებ ის და გა და ცე მის ხიბ ლს. ეს ყვე ლა ფე რი გან ხორ ცი
ელ ებ ადია მხო ლოდ თა ვი სუფ ლე ბა ში და სხვე ბის პა ტი
ვის ცე მა ში!

თე ოლ ოგი ის მი მარ თუ ლე ბა ში, რო გორც პა სუხ ზე 
ჭეშ მა რი ტე ბას თან მი მარ თე ბა ში, არ ის იურ ის პრუ დენ
ცია, ჩვე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტის ახ ალი ფა კულ ტე ტი. სა მარ
თლი ან ობ ის გან ცდა ად ამი ან ის ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი
ლე ბაა.

რო გორც კი ესა თუ ის წე სი მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა სო ცი
ალ ური ცხოვ რე ბის პრაქ ტი კულ ინ სტრუ მენ ტად, იგი 
შე იძ ენს თა ვის ფუნ ქცი ას, მნიშ ვნე ლო ბას – და აკ მა ყო
ფი ლოს კო ლექ ტი ვის ეთ იკ ური სა ჭი რო ებ ები. ამ იტ ომ 
კა ნო ნი – იურ იდ ილი ული ას პექ ტის სა ფუძ ვლი დან და 
ეთ იკ ური არ ჩე ვა ნის მი მარ თუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
ეფ უძ ნე ბა სა მარ თლი ან ობ ასა და ჭეშ მა რი ტე ბას. ვინც 
ემ სა ხუ რე ბა კა ნონს, პა სუ ხობს სა მარ თლი ან ობ ის და 
სა ზო გა დო ებ ის სა ჭი რო ებ ებს და უეჭ ვე ლად აყ ენ ებს 

ად ამი ანს თა ვი სი მოქ მე დე ბის და ფიქ რე ბის ცენ ტრში, 
სი ტუ აცი აში, რომ ლის შე დე გა დაც ად ამი ანს შე საძ ლებ
ლო ბა აქ ვს აღ იქ ვას და გა ით ავ ის ის რე ალ ობა არა მა
ტე რი ალ ური გზით. ფა კულ ტეტ მა სტუ დენ ტე ბი ამ ფიქ
რით უნ და გა ზარ დოს. 

საქ მე, რო მე ლიც ცენ ტრში აყ ენ ებს ად ამი ანს, აყ ენ
ებს მას კონ კრე ტუ ლად და ად ვი ლი ფორ მით. იმ ედი მაქ
ვს, რომ მო ვის მენ ხალ ხის გან:

“სა ბა” ის ად გი ლია, სა დაც კარ გად გრძნობ თავს, 
კარ გად გღე ბუ ლო ბენ, გის მე ნენ და გი გე ბენ.

“სა ბა” ას ევე ის ად გი ლია, სა დაც მოთხოვ ნაც მა ღა
ლია მო ვა ლე ობ ებ ისა და და სე რი ოზ ული მიდ გო მე ბის 
მხრივ, სტუ დენ ტე ბის სა ჭი რო ებ ის მი მართ.

“სა ბა” ის ად გი ლია, სა დაც უნ და ემ სა ხუ რო სხვას, 
რა თა შე იგ რძნო ოჯ ახ ური კლი მა ტი, ხო ლო მას, ვი საც 
აქ ვს სირ თუ ლე ები, და ეხ მა როს ის, ვის თვი საც გან გე ბამ 
მე ტი იღ ბა ლი გა მო იმ ეტა.

“სა ბა” ის ად გი ლია, სა დაც ყო ველ თვის ქრის ტი ან ული 
სუ ლი მე ფობს, სა დაც სუ ლი ერ ფორ მა ცი ას ეთ მო ბა იმ
დე ნი ვე ყუ რადღე ბა, რო გორც ხორ ცი ელს, ად ამი ან ურს, 
რა თა სა ბას წევ რმა ირ წმუ ნოს, რომ ად ამი ანი ერ თია: 
სხე ული და სუ ლი.

“სა ბას” შე უძ ლია ამ ქვეყ ნის კულ ტუ რის სამ ყა რო ში 
შეგ ვიძ ღვეს, რა თა გა უზი არ ოს თა ვი სიც, ეძი ოს დი ალ
ოგი ნე ბის მი ერ და წე სე ბუ ლე ბას თან.

ამ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა, ეყ რდნო ბა და იზი არ ებს კა
თო ლი კე ეკ ლე სია.

ძვირ ფას ნო,
ყო ვე ლი ად ამი ანი ჭეშ მა რი ტე ბის მოყ ვა რუ ლია – შე

იძ ლე ბა ად ამი ანს არ ჰქონ დეს ეს სიყ ვა რუ ლი? შე უძ
ლე ბე ლია არ იყ ოს კმა ყო ფი ლი იმ საქ მით, რა საც დღეს 
ვიწყებთ, რად გან ის ყო ვე ლი საქ მით უნ და იყ ოს მო ხა
რუ ლი, სა დაც ად ამი ანი მო წო დე ბუ ლია გა მო იყ ენ ოს 
თა ვი სი გო ნე ბა ჭეშ მა რი ტე ბის სა ძი ებ ლად. სწო რედ ეს 
ჭეშ მა რი ტე ბა დგას ჩვენ წინ, რად გან ის არ ის საწყი სი, 
პირ ვე ლი კავ ში რი ად ამი ან ებს შო რის: კავ ში რი, რო მე
ლიც სრუ ლად გვა თა ვი სუფ ლებს, რა თა თა ვი სუფ ლე ბა
ში ვი ყოთ მარ თალ ნი. ვი სურ ვებ დი მე ფიქ რა ამ უნ ივ ერ
სი ტეტ ზე რო გორც ად გილ ზე, სა დაც ნე ბის მი ერი ცრუ 
რწმე ნის გა რე შე სტუ დენ ტე ბის თვის იხ სნე ბა რე ალ ობ ის 
კა რი, ცხოვ რე ბის კა რი.

გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას ვუხ დი იმ ათ, ვინც იშ
რო მა ამ თვე ებ ის გან მავ ლო ბა ში, რა თა ყვე ლა ფე რი 
მზად ყო ფი ლი ყო.

ყვე ლას ვუ სურ ვებ კარგ აკ ად ემი ურ წე ლი წადს!!! 

“სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 
უნივერსიტეტის” დამფუძნებელი

ჯუ ზე პე პა ზო ტო
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ნდობით აღვსილი ადამიანები, მოქალაქეები და 
ქრისტიანი მორწმუნეები

ნდო ბა – ის გა სა ღე ბია, რო მე ლიც კაც თა გუ ლებს აღ ებს;
ის ბა ღია, სა დაც ყვე ლა ზე ლა მა ზი ყვა ვი ლე ბი ხა რო ბენ; 
ხი დია, რო მე ლიც უც ნობ გუ ლებს ერ თმა ნეთ თან აერ თებს;
სი ნათ ლეა, რო მე ლიც ში შის ჟამს გა მოკ რთე ბა;
აბ ჯა რია სირ თუ ლე ებ ისა და ეჭ ვე ბის წი ნა შე;
ზა რია, რო მე ლიც სა სი ცოცხლო რე სურ სე ბის მი სა ღე ბად იხ მობს; 
წყა ლო ბაა, რო მელ საც სუ ლი ვე რა სო დეს უღ ალ ატ ებს.…

ნუ თუ ეს ყვე ლა ფე რი არ ის ნდო ბა? იქ ნებ, ნდო ბა ილ
უზიაა, ან და ხა ტო ვა ნი, ლი ტო ნი და არ აფ რის მთქმე ლი 
სიტყვა? “თუ ენ დო ბი, კარ გია, თუ არ ენ დო ბი, მთლად 
უკ ეთ ესი!” – ხში რად გა იგ ონ ებთ დღეს ამ გვარ ფრა ზას. 
მრა ვა ლი ფიქ რობს, რომ ყვე ლა ზე რთუ ლი დღე ვან დელ 
დღეს სწო რედ ად ამი ან ის ნდო ბაა, ას ევე, რთუ ლია სა
ხელ მწი ფოს, ეკ ლე სი ის ნდო ბა… და ნდო ბა თა ვად ღვთი
სა; ხში რად, რო დე საც ვფიქ რობთ, რომ ჩვე ნი ახ ლო ბე ლი 
ად ამი ან ები ნდო ბას იმ სა ხუ რე ბენ, სწო რედ ის ინი გვა ყე
ნე ბენ გუ ლის ტკი ვილს! შე იძ ლე ბა ით ქვას, ნდო ბა ერთ
ერ თი მთა ვა რი სა კითხია ცხოვ რე ბა ში;…ჩვე ნი ნდო ბის 
ხა რის ხი იმ სიყ ვა რუ ლით გა ნი ზო მე ბა, რაც თა ვად გაგ
ვაჩ ნია სა კუ თა რი თა ვის მი მართ, ას ევე, სიღ რმი სე ული 
და სა გუ ლის ხმო ურ თი ერ თო ბე ბით, სი ცოცხლი სად მი ხა
ლი სი ანი და მო კი დე ბუ ლე ბით. ნდო ბა ძვირ ფა სი სა გან ძუ
რია, ამ სიტყვის სრუ ლი გა გე ბით. ნდო ბა – ეს ში ნა გა ნი 
ქმე დე ბაა, რო მე ლიც იბ ად ება არა ხვა ლინ დე ლი უკ ეთ ესი 
დღის სურ ვი ლი დან, არ ამ ედ დღე ვან დე ლი დღი დან: სწო
რედ დღეს უნ და გა მოვ ხა ტო ჩე მი რწმე ნა; არა მხო ლოდ 
იმ მიზ ნით, რომ ხვალ ან მო მა ვალ ში ყვე ლა ოც ნე ბას შე
ვას ხამ ხორ ცს, არ ამ ედ იმ იტ ომ რომ სწო რედ დღეს ვარ 
მოხ მო ბი ლი ცხოვ რე ბა ში. ცხა დია, შე ვეც დე ბი უკ ეთ ესი 
გა რე მოს შექ მნას, ის ეთ ის, რო მე ლიც უფ რო ნაკ ლე
ბად მი აყ ენ ებს ტან ჯვას ჩვენს შვი ლებს, მაგ რამ ნდო
ბის გა მო ხატ ვა უპ ირ ვე ლე სად ნიშ ნავს, ჩემს ირ გვლივ 
არ სე ბულ გა რე მო ში და ჩემს ცხოვ რე ბა ში, გან სა კუთ
რე ბით მძი მე წუ თებ ში, ავ აკი აფო სი ნათ ლე, და ვი ნა ხო 
და ფა რუ ლი თეს ლი, გა ვი ზარ დო ში ნა გა ნად. ამ რი გად, 
ნდო ბის გა მო ჩე ნა ნიშ ნავს იმ ის რწმე ნას, რომ ცხოვ რე
ბა ში არ აფ ერი იკ არ გე ბა, არც სი კე თე, არც ბო რო ტე ბა. 
რო ჯე რი, Taizéის (საფ რან გე თი) ეკ უმ ენ ური მო ნას ტრის 
და მა არ სე ბე ლი, რო მე ლიც 2005 წელს მოკ ლეს, შემ დეგს 
წერ და: “სუ ლი ერი გან საც დე ლე ბი სა თუ სხვა დას ხვა წი
ნა ღო ბა თა გა და ლახ ვის წუ თებ ში არ უნ და და ვი ვიწყოთ, 
რომ ჭრი ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც მღელ ვა რე ბას წარ მო
შო ბენ, შე მოქ მე დის სა უკ ეთ ესო ძა ლე ბი დან იღ ებ ენ 
სა თა ვეს; და მა შინ იხ სნე ბა გზა, რო მე ლიც ეჭ ვე ბი დან 
გა და დის ნდო ბა ში”. ნდო ბა შე მოქ მე დე ბი თის სი ნო ნი მია, 
ანუ რე ალ ობ ის იმ მზე რა ში გარ და სახ ვის უნ არი, რო მე
ლიც გრძნობს ამ თვი სე ბის გაღ ვი ვე ბის, მი სი გა ცე მის, 
ან თა ვი დან მო პო ვე ბის უს ას რუ ლო შე საძ ლებ ლო ბებს. 
ჩვენ უნ და შეგ ვეძ ლოს ჩვე ნი სი სუს ტე ებ ისა და ნაკ ლის 
აღი არ ება, რაც ხში რად გვიძ ნელ დე ბა; ვი ნა იდ ან ერ თა
დერ თი გზა სირ თუ ლის და საძ ლე ვად არ ის რე ალ ობ ის 
თვა ლებ ში ჩა ხედ ვა, გზის გაგ რძე ლე ბა, და არა მუდ მი
ვად მო ნი სა და მსხვერ პლის მან ტი აში ყოფ ნა. დაბ რკო
ლე ბა თა გა და ლახ ვა ქრის ტი ან ის თვის ქრის ტე ზე მინ დო
ბას გუ ლის ხმობს, რო მელ საც მი სი შეც ვლა შე უძ ლია, 

რა მე თუ მის გან მო ედ ინ ება იდ უმ ალი გზით სი კე თის წყა
რო. ნდო ბა ას ევე ხდე ბა სო ცი ალ ური ფე ნო მე ნი: ის, რაც 
პი როვ ნე ბა თა ერთ ჯგუფს აერ თი ან ებს, ან იმ მრა ვალ
მხრი ვი კავ ში რე ბის რე ალ იზ ებ ის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, 
რაც “სო ცი ალ ურ თა ნაცხოვ რე ბად” გა ნი საზღვრე ბა, და 
რაც ხელს უშ ლის იმ ას, რომ არ ჩა მო ყა ლიბ დეს 600იან 
წლებ ში ჰო ბე სის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბა: “homo 
homini lupus” (ად ამი ანი ად ამი ან ის თვის მგე ლია). ამ 
თვალ საზ რი სით, ნამ დვი ლად სა ყუ რადღე ბოა აშშს პრე
ზი დენ ტის, ჯ.ფ. კე ნე დის ეს გან ცხა დე ბა: “იკ ითხეთ არა 
ის, თუ რი სი გა კე თე ბა შე უძ ლია თქვენს ქვე ყა ნას თქვენ
თვის, არ ამ ედ თქვენ რი სი გა კე თე ბა შე გიძ ლი ათ თქვე ნი 
ქვეყ ნის თვის”. 

და უღ ლე ლად უნ და ვცდი ლობ დეთ ნდო ბის გა მოწ ვე
ვას, რა მე თუ მი სი ან ტი პო დი არ ის ეჭ ვი, ანუ ის და მან
გრე ვე ლი ძა ლა, რო მე ლიც ად ამი ან ის სუ ლის სიღ რმე ში 
იდ გამს ფეს ვებს და ღრღნის მას. ეჭ ვის შე დე გი მოყ ვა სი
სად მი გულ გრი ლო ბაა, სხვი სად მი ში შია; სა ზო გა დო ებ ისა 
და სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სად მი უნ დობ ლო ბას 
იქ ამ დე მივ ყა ვართ, რომ ყვე ლა ფერს და მა ხინ ჯე ბულ 
ფილ ტრში ვა ტა რებთ და ისე გან ვი კითხავთ, სწო რედ 
აქ ედ ან იბ ად ება გა უგ ებ რო ბა, ძა ლა დო ბა, გულ ცი ვო ბა, 
უბ ედ ურ ება.…პრე ზი დენ ტი მუდ მი ვად მოგ ვი წო დებს 
ნდო ბის კენ, რა თა და ვი ნა ხოთ პო ზი ტი ური შე დე გე ბი 
მიღ წე ულ საქ მე ებ ში, თუნ დაც მცი რედ ში. სა ჭი როა ნდო
ბა ზე და ფიქ რე ბა, – რო გორც ეს მოხ და 14 აგ ვის ტოს, 
წე რო ვან ში, ახ ალ გაზ რდე ბის შეხ ვედ რა ზე, – მით უფ რო 
მე ტად, ახ ალი სა მუ შაო სე ზო ნის და საწყის ში, ახ ალი სას
წავ ლო წლი სა და ახ ალი კა ტე ხის ტუ რი წლის და საწყის ში. 
ოქ ტომ ბრის თვე ში, რო დე საც ეკ ლე სია ვალ დე ბუ ლე ბას 
იღ ებს, რომ იეს ოს სა ხა რე ბა მი აწ ოდ ოს ყვე ლას, ვინც 
ჯერ კი დევ არ იც ნობს მას, და ყვე ლა მო ნათ ლულს, რომ 
და ფიქ რდნენ სა ხა რე ბა ზე, მა თი ცხოვ რე ბი სათ ვის აუც
ილ ებ ელ ძა ლა ზე; პა პი, თა ვის მი მარ თვა ში, მი სი ონ ერ ული 
თვის შე სა ხებ, შემ დეგს წერს: “მრა ვა ლეთ ნი კურ სა ზო გა
დო ებ აში, სა დაც უფ რო მე ტად იგ რძნო ბა მარ ტო ობა და 
შე მაშ ფო თე ბე ლი გულ გრი ლო ბა, ქრის ტი ან ები, იმ ედ ის 
ნიშ ნად, უნ და იქ ცნენ სა ყო ველ თაო ძმე ბად, უნ და შეძ
ლონ იმ დი დი იდე ალ ებ ის ხორ ცშეს ხმა, რაც სამ ყა როს 
გარ დაქ მნის და, ყო ველ გვა რი ილ უზი ისა თუ ფუ ჭი ში შის 
გა რე შე, იღ ვა წონ იმ ის თვის, რომ პლა ნე ტა ყვე ლა ხალ
ხის მშობ ლი ურ სახ ლად იქ ცეს. ბერ ძე ნი პი ლიგ რი მე ბის 
მსგავ სად, რომ ლე ბიც ორი ათ ასი წლის წინ ცხოვ რობ
დნენ, ჩვე ნი დრო ის ად ამი ან ებ იც, შე საძ ლოა გა უც ნო
ბი ერ ებ ლად, მორ წმუ ნე ებ ის გან არა მხო ლოდ იეს ოზე 
“ლა პა რაკს” ითხო ვენ, არ ამ ედ იეს ოს “ჩვე ნე ბას”, მაცხოვ
რის სა ხის გაბ რწყი ნე ბას მსოფ ლი ოს ყო ველ კუთხე ში, 
ყო ვე ლი კონ ტი ნენ ტის ახ ალ გაზ რდე ბის თვის, რომ ლე ბიც 
სა ხა რე ბის უწყე ბის ძი რი თა დი ად რე სა ტე ბი არი ან. მათ 
უნ და იც ოდ ნენ, რომ მორ წმუ ნე ები ქრის ტეს სიტყვას იმ
იტ ომ აუწყე ბენ, რომ ის ჭეშ მა რი ტე ბაა, რომ მათ სწო რედ 
ქრის ტეს სიტყვა ში მი აგ ნეს თა ვი ან თი ცხოვ რე ბის მთა
ვარ აზ რსა და ჭეშ მა რი ტე ბას”. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

რედაქციის გვერდი



4 საბა

კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

ბენედიქტე XVI-ის ვიზიტი დიდ 
ბრიტანეთში

“გუ ლი გულს მი მარ თავს”, – კარ დი ნალ ნი უმ ენ ის ეს 
სიტყვე ბი უწ მი დე სი პა პის ვი ზი ტის დე ვი ზი გახ და.

პა პის თვით მფრი ნა ვი ედ ინ ბურ გში 16 სექ ტე ბე რის 
დი ლას და ეშ ვა. აერ ოპ ორ ტში პონ ტი ფექ სს ედ ინ ბურ
გის ჰერ ცო გი და ედ ინ ბურ გის მთა ვა რე პის კო პო სი 
დახ ვდნენ. აერ ოპ ორ ტი დან ბე ნე დიქ ტე XVI ჰო ლი რუდ
ჰა უზ ში გა ემ არ თა, სა დაც დე დო ფალ ელ იზ აბ ეტ IIს 
შეხ ვდა. 

აუდი ენ ცი ის ას უწ მი დეს მა პაპ მა ხა ზი გა უს ვა იმ ას, 
რომ ქრის ტი ან ობა იყო და დღე საც არ ის ბრი ტა ნე ლი 
ხალ ხის ენ ის, აზ როვ ნე ბი სა და კულ ტუ რის გა ნუ ყო ფე
ლი ნა წი ლი; რწმე ნით ნაკ ვე ბი გულ მოწყა ლე ბა და კაც
თმოყ ვა რე ბა დღემ დე გა ნამ ტკი ცებს გა ერ თი ან ებ ულ 
სა მე ფოს მის მკვიდ რთა სა კე თილ დღე ოდ. ბე ნე დიქ ტე 
XVIმ ას ევე ის ურ ვა, რომ ქვე ყა ნა ში ყო ველ თვის და
ცუ ლი იყ ოს ტრა დი ცი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ
თაც დღეს გა აფ თრე ბით ეს ხმის თავს აგ რე სი ული 
სე კუ ლა რიზ მი.

“წმი და საყ და რი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს ას რუ
ლებს სა ერ თა შო რი სო პრობ ლე მა თა გა დაწყვე ტა ში, 
მშვი დო ბის დამ კვიდ რე ბის საქ მე ში, სი ღა რი ბეს თან და 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბას თან ბრძო ლა ში... რო მის პა პის 
ვი ზი ტი დიდ ბრი ტა ნეთ ში ჩვე ნი სა ერ თო ქრის ტი ან ული 
მემ კვიდ რე ობ ის შე სა ხებ გვახ სე ნებს”, – აღ ნიშ ნა დე
დო ფალ მა ელ იზ აბ ეტ IIმ.

17 სექ ტემ ბერს უწ მი დე სი პა პი ლამ ბე ტის სა სახ ლე
ში კენ ტერ ბე რის მთა ვა რე პის კო პოსს როუენ უილი ამ სს 
შეხ ვდა. “დღეს მე არ მსურს სა უბ არი იმ სირ თუ ლე ებ
ზე, რო მელ თაც ეკ უმ ენ ური მოძ რა ობა აწყდე ბა. მინ და 
მად ლო ბა გა და გი ხა დოთ იმ მე გობ რო ბის თვის, რო მე
ლიც ჩვენს შო რის არ სე ბობს და იმ შე დე გე ბის თვის, 
რო მელ საც სა ერ თა შო რი სო ან გლი კა ნურკა თო ლი კურ
მა კო მი სი ამ მი აღ წია თა ვი სი არ სე ბო ბის ორ მო ცი წლის 
მან ძილ ზე. მი ვან დოთ ამ ღვაწ ლის ნა ყო ფი უფ ალს იმ 
სა სო ებ ით, რომ იგი აკ ურ თხებს და გა ნამ ტკი ცებს 
ჩვენს მე გობ რო ბას”, – აღ ნიშ ნა პონ ტი ფექ სმა. ლამ ბე
ტის სა სახ ლი დან უწ მი დე სი პა პი უეს მინ სტერ ჰოლ ში 
გა ემ არ თა, სა დაც ბრი ტა ნე თის პო ლი ტი კურ ლი დე რებ
სა და სა ზო გა დო ებ ის, მეც ნი ერ ებ ისა და კულ ტუ რის 
წარ მო მად გენ ლებს შეხ ვდა.

18 სექ ტემ ბერს, დი ლით, ვეს ტმინ სტე რის მთა ვა რე
პის კო პო სის რე ზი დენ ცი აში გა იმ არ თა ბე ნე დიქ ტე XVI
ის შეხ ვედ რა ბრი ტა ნე თის პრე მი ერმი ნის ტრთან დე
ვიდ კე მე რონ თან და ვი ცეპრე მი ერ თან ნიკ კლეგ თან. 
სა ღა მოს ჰა იდ პარ კში, სა დაც უწ მი დეს მა პაპ მა წირ ვა 
აღ ავ ლი ნა, 80 000 მორ წმუ ნემ მო იყ არა თა ვი.

19 სექ ტემ ბერს, დი ლით, ბირ მინ გემ ში შედ გა პა პის 
ვი ზი ტის მთა ვა რი მოვ ლე ნა – კარ დი ნალ ნი უმ ენ ის ბე
ატ იფ იკ აცია. ღია ცის ქვეშ გა მარ თულ წირ ვას 55 000 
მორ წმუ ნე და ეს წრო. ჯონ ჰენ რი ნი უმ ენ ის ცხოვ რე ბი სა 
და საქ მე თა წა კითხვის შემ დეგ უწ მი დე მა პაპ მა იგი ნე
ტა რად გა ნა დი და და მი სი ხსე ნე ბის დღედ 9 ოქ ტომ ბე
რი გა მო აცხა და.

ვი ზი ტის და სას რულს ბირ მინ ჰე მის სე მი ნა რი აში ბე
ნე დიქ ტე XVI ინ გლი სის, უელ სი სა და შოტ ლან დი ის ეპ
ის კო პო სებს შეხ ვდა.

ვა ტი კა ნის რა დი ოს ჟურ ნა ლის ტთან სა უბ რი სას 
წმი და საყ დრის პრესცენ ტრის მდი ვან მა ფე დე რი კო 
ლომ ბარ დიმ ასე შე აფ ასა უწ მი დე სი პა პის ვი ზი ტი: “მე 
ვიტყო დი, რომ ვი ზი ტი პო ზი ტი ური იყო სწო რედ იმ 
პერ სპექ ტი ვა ში, რო მე ლიც პაპს აინ ტე რე სებს. ეს არ
ის შე საძ ლებ ლო ბა, იპ ოვ ოს ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც 
მზად არი ან ქრის ტეს გზავ ნი ლის მო სას მე ნად. ჩვენ 
კარ გად ვი ცით, რომ პაპს არ სურს, ვარ სკვლა ვი იყ ოს. 
ეს ეწ ინა აღ მდე გე ბა მის პი როვ ნე ბას, მის მსა ხუ რე ბას 
და მის სურ ვილს. მაგ რამ მას ახ არ ებს, რო დე საც მას
ში ღმრთის მსა ხურს ხე და ვენ. პა პი დი დი მოძ ღვა რი 
და უაღ რე სად გა ნათ ლე ბუ ლი ად ამი ანია, მაგ რამ ამ ავე 
დროს იგი თავ მდა ბა ლი და გუ ლის ხმი ერია. ამ იტ ომ აც 
ამ ვი ზი ტი სას მრა ვალ ად ამი ანს გა უჩ ნდა მი სი მოს მე
ნის სურ ვი ლი. დაძ ლე ულ იქ ნა სტე რე ოტ იპ ები და ინ
ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტი. შე იძ ლე ბა თა მა მად ით ქვას, 
რომ არა მხო ლოდ კა თო ლი კე ებ მა, არ ამ ედ ინ გლი სის 
მთელ მა სა ზო გა დო ებ ამ უკ ეთ გა იც ნო პა პი და და ინ ახა 
მას ში მე გო ბა რი, ად ამი ანი, რო მე ლიც სი კე თის ეპ ის ტო
ლით მო ვი და. მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ამ აში დი დი რო ლი 
ტე ლე ვი ზი ას მი უძ ღვის. ხში რად ჩვენ სა მარ თლი ან ად 
ვაკ რი ტი კებთ მას, მაგ რამ ამ ჯე რად ვი ზი ტი სა თა ნა
დოდ იყო გა შუ ქე ბუ ლი. 

უწ მი დეს პაპ თან დამ შვი დო ბე ბი სას ქვეყ ნის პრე
მი ერმი ნის ტრმა დე ვიდ კე მე რონ მა ას ეთი რამ თქვა: 
“პაპ მა მთე ლი ქვე ყა ნა და აფ იქ რა”. ეს მარ თლაც ასეა 

და კარ გია, რომ ამ ას 
მთავ რო ბის მე თა ურ მა, 
გა ერ თი ან ებ ული სა მე
ფოს ერთერ თმა ყვე ლა ზე 
ავ ტო რი ტე ტულ მა პირ მა 
გა უს ვა ხა ზი. პა პი არ ავ
ის არ აფ ერს ახ ვევს თავს. 
იგი მხო ლოდ სთა ვა ზობს. 
სთა ვა ზობს ად ამი ან ებს 
რწმე ნის გზავ ნილს; სთა
ვა ზობს და ფიქ რდნენ, რა
თა შე აფ ას ონ ის მდგო მა
რე ობა, რო მელ შიც დღეს 
სა ზო გა დო ება და მთე ლი 
მსოფ ლიო იმ ყო ფე ბა. პა
პი სი კე თეს სთა ვა ზობს 
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ად ამი ან ებს. სა ხა რე ბა ხომ ხსნი სა და სი კე თის გზავ ნი
ლია. თუმ ცა გუ ლახ დილ ნი უნ და ვი ყოთ: ყო ველ თვის 
არ სე ბობს საფ რთხე, რომ სა ზო გა დო ება და ივ იწყებს 
ფეს ვებს, და კარ გავს სა ფუძ ველს. ეს გზავ ნი ლი ამ სა
შიშ რო ებ ის შე სა ხე ბაც გვაფ რთხი ლებს. ხში რად ისე 
ხდე ბა, რომ ამ გაფ რთხი ლე ბას პო ლე მი კა მოს დევს და 
იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც რა ღაც აგ რე სი ული. სი ნამ
დვი ლე ში კი იგი ყო ვე ლი ად ამი ან ის, სა ზო გა დო ებ ისა 
და მთე ლი მსოფ ლი ოს ათ ვის ზრუნ ვი თაა ნა კარ ნა ხე ვი”.

პო ზი ტი ურ ად შე აფ ასა ბე ნე დიქ ტე XVIის ვი ზი ტი 
კენ ტერ ბე რის მთა ვა რე პის კო პოს მა როუენ უილი ამ
სმაც. მან აღ ნიშ ნა, რომ პე სი მის ტუ რი პროგ ნო ზე ბი 
პა პის ვი ზიტ თან და კავ ში რე ბით არ გა მარ თლდა. მრა
ვა ლი ად ამი ანი გა მო ვი და ქუ ჩებ ში და პონ ტი ფექ სის 
ვი ზიტ მა ცხად ჰყო ის, რომ რი გით ბრი ტა ნელ თა დი დი 
ნა წი ლი გახ სნი ლია რწმე ნის თვის.

ბრი ტა ნე თის მასმე დი ის სა შუ ალ ებ ათა ტო ნი პა პის 
ვი ზი ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ რა დი კა ლუ რად შე იც
ვა ლა. გა ზე თე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ ბრი ტა ნე ლე ბი სათ ვის 
უჩ ვე ულო ენ თუ ზი აზ მს, რომ ლი თაც ბე ნე დიქ ტე XVIს 

შოტ ლან დი ასა და ლონ დონ ში შეხ ვდნენ. რო გორც ჩანს, 
ბე ნე დიქ ტე XVIმ მარ თლაც შეძ ლო ბრი ტა ნელ თა გუ
ლე ბის მო ნა დი რე ბა.

მართლმადიდებელი 
ღმრთისმსახური ჯონ ჰენრი 

ნიუმენის შესახებ
ამ ონ არ იდი პრო ტო დი აკ ონ კონ სტან ტი ნე მარკოვიჩის 

სტა ტი იდ ან “ჯონ ჰენ რი, კარ დი ნა ლი ნი უმ ენი”

ჯონ ჰენ რი ნი უმ ენ ის შე მოქ მე დე ბა უდ ავ ოდ წარ მო
ად გენს ინ ტრესს თა ნა მედ რო ვე მარ თლმა დი დებ ლუ რი 
ღმრთის მეტყვე ლე ბი სათ ვის. უნ და გა მოვ ყოთ რამ დე
ნი მე მი ზე ზი, რო მელ თა გა მო მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი 
მემ კვიდ რე ობ ის თარ გმნა და შეს წავ ლა:

ნი უმ ენი იყო ჩი ნე ბუ ლი ფი ლო სო ფო სი და აპ ოლ ოგ
ეტი, რო მე ლიც იც ავ და ღმრთი ურ გა მოცხა დე ბა ზე, 
წმი და წე რილ სა და წმი და გად მო ცე მა ზე და ფუძ ნე ბულ 

ტრა დი ცი ულ ქრის ტი ან ობ ას სე კუ ლა რუ ლი ფი ლო სო
ფი ისა და მეც ნი ერ ებ ის მტრუ ლი თავ დას ხმე ბი სა გან;

ნი უმ ენი იყო თა ვი სი დრო ის უდ იდ ესი მკვლე ვა რი უძ
ვე ლე სი ეკ ლე სი ისა და პატ რო ლო გი ის სფე რო ში. მი სი 
თხზუ ლე ბე ბი და ტრაქ ტა ტე ბი არი ან ული და ვე ბის, წმი
და ათ ან ასე ალ ექ სან დრი ელ ის, ნე ტა რი ავ გუს ტი ნეს, 
ქრის ტი ან ული მოძ ღვრე ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ და 
სხვ. და სავ ლეთ ში XIX სა უკ უნ ის ფუნ და მენ ტუ რი საღ
მრთის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ის კლა სი კურ ნი მუ შე ბად 
ით ვლე ბა;

კა თო ლი კე ღმრთის მეტყველ თა მი ერ ნი უმ ენ ის ავ
ტო რი ტე ტი თით ქმის უტ ოლ დე ბა წმი და მა მა თა ავ ტო
რი ტეტს;

მაგ რამ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ მან უდ
იდ ესი წვლი ლი შე იტ ანა ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი სამ ყა როს 
კულ ტუ რა ში, ქრის ტი ან ულ ევ რო პა ში რო გორც მეც ნი
ერ მა, გან მა ნათ ლე ბელ მა, სკო ლე ბის და მა არ სე ბელ მა 
და ად ამი ან მა, რო მელ მაც ზნე ობ ის, პა ტი ოს ნე ბის, სა
ხა რე ბის კა ნო ნი სა და სინ დი სის ერ თგუ ლე ბის მა გა ლი
თი აჩ ვე ნა.

მართლმადიდებლები 
და კათოლიკეები რომის 

ეპისკოპოსის როლის შესახებ 
მსჯელობენ

20 სექ ტემ ბერს ვე ნა ში გა იხ სნა მარ თლმა დი დებ
ლურკა თო ლი კუ რი საღ მრთის მეტყვე ლო დი ალ ოგ ის 
სა ერ თა შო რი სო შე რე ული კო მი სი ის XII პლე ნა რუ ლი 
სხდო მა. ამ ჯე რად კო მი სია ჩა უღ რმავ დე ბა სა კითხს, 
რო მე ლიც გა ნი ხი ლე ბო და 2009 წელს კვიპ როს ზე, კო
მი სი ის წი ნა სე სი აზე – რო მის ეპ ის კო პო სის რო ლი პირ
ვე ლი ათ ას წლე ულ ის ეკ ლე სი აში.

ამ რი გად, რო მის ეპ ის კო პო სის პირ ვე ლო ბის თე მა სა
ყო ველ თაო ეკ ლე სი აში კა თო ლი კურმარ თლმა დი დებ
ლუ რი დი ალ ოგ ის ახ ალი ფა ზის ცენ ტრში აღ მოჩ ნდა. 
სა მი წლის წინ, რა ვე ნა ში, კო მი სი ამ მი იღო დო კუ მენ ტი 
“ეკ ლე სი ის საკ რა მენ ტუ ლი ბუ ნე ბის ეკ ლე სი ოლ ოგი ური 
და კა ნო ნი კუ რი შე დე გე ბი: სა ეკ ლე სიო თა ნა ზი არ ება, 
ერ თო ბა და ავ ტო რი ტე ტი”. დო კუ მენ ტში ნათ ქვა მია 
რომ სამ – ად გი ლობ რივ, რე გი ონ ულ და სა ყო ველ თაო 
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დო ნე ზე არ ის პირ ვე ლი: ეპ ის კო პო სი, მიტ რო პო ლი ტი, 
პატ რი არ ქი ან რო მის ეპ ის კო პო სი. რაც შე ეხ ება პირ
ველს სა ყო ველ თაო დო ნე ზე, კო მი სი ის წევ რებ მა და
ად გი ნეს შემ დე გი: “ორ ივე მხა რე (კა თო ლი კე ები და 
მარ თლმა დი დებ ლე ბი) ეთ ან ხმე ბი ან იმ ას, რომ რო მის 
ეკ ლე სი ას, სიყ ვა რულ ში უწ ინ არ ესს, პირ ვე ლი ად გი ლი 
ეკ ავა ეკ ლე სი ათა შო რის, რო მის ეპ ის კო პო სი კი პირ ვე
ლი იყო პატ რი არ ქთა შო რის”. დო კუ მენ ტის დას კვნით 
ნა წილ ში დი ალ ოგ ის შემ დგო მი ამ ოც ანაა და სა ხუ ლი: 
“გვმარ თებს რო მის ეპ ის კო პო სის რო ლის უფ რო ღრმა 
შეს წავ ლა. რა ში მდგო მა რე ობს “პირ ვე ლი კა თედ რის” 
ეპ ის კო პო სის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფუნ ქცია სა ეკ ლე სიო 
თა ნა ზი არ ებ აში იმ ის შუქ ზე, რა საც ვამ ტკი ცებთ ამ დო
კუ მენ ტში ერ თო ბი სა და ავ ტო რი ტე ტის შე სა ხებ?”.

ამ დო კუ მენ ტის სა ფუძ ველ ზე კო მი სი ამ სა მუ შაო 
პრო ექ ტი მო ამ ზა და. 2008 წლის და საწყი სი დან კო მი სია 
ორი, ინ გლი სუ რი და ფრან გუ ლე ნო ვა ნი, ჯგუ ფი შე ის
წავ ლი და პირ ველ ათ ას წლე ულს, რო დე საც აღ მო სავ
ლე თი სა და და სავ ლე თის ქრის ტი ან ები ერ თნი იყ ვნენ. 
2008 წლის შე მოდ გო მა ზე გა იმ არ თა კო მი სი ის სა კო ორ
დი ნა ციო კო მი ტე ტის შეხ ვედ რა, რო მელ ზეც დას კვნი
თი დო კუ მენ ტის პრო ექ ტი შე მუ შავ და. თუმ ცა 2009 
წლის სხდო მა ზე გა დაწყდა, რომ სა კითხის სირ თუ ლე 
მეტ დრო სა და უფ რო ღრმა შეს წავ ლას მო ითხოვს.

მიმ დი ნა რე სე სია 27 სექ ტემ ბერს დას რულ დე ბა. შეხ
ვედ რის მო ნა წი ლე თა ამ ოც ანა ის ტო რი ული ფაქ ტე ბი სა 
და მოწ მო ბე ბის გან ხილ ვა და ყვე ლა სათ ვის მი სა ღე ბი 
წა კითხვაა, რაც ობი ექ ტუ რო ბას, გუ ლის ხმი ერ ებ ას და 
დიდ შრო მას სა ჭი რო ებს.

როგორ შევინარჩუნოთ სიქსტეს 
კაპელა

სიქ სტეს კა პე ლას ყო ველ წლი ურ ად 5 მი ლი ონ ამ
დე ად ამი ანი სტუმ რობს. შე დე გად ფრეს კებს ფა რავს 
მტვრის სქე ლი ფე ნა, რო მე ლიც ვი ზი ტო რებს მო აქ ვთ 

თან. გარ და ამ ისა სა ღა მოს, რო დე საც მო ნა ხუ ლე ბის 
დრო მთავ რდე ბა და ტუ რის ტე ბის ნა კა დი წყდე ბა, კა
პე ლის შიგ ნით წარ მო იქ მნე ბა ე. წ. კლი მა ტუ რი სტრე სი, 
ანუ ტემ პე რა ტუ რუ ლი ნახ ტო მი, რაც ას ევე ცუ დად აის
ახ ება ფრეს კე ბის მდგო მა რე ობ აზე. ვა ტი კა ნის მუ ზე უმ
ებ ის დი რექ ტო რი ან ტო ნიო პა ოლ უჩი აღ ნიშ ნავს, რომ 
გა რეგ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი ჯერ არ ჩანს, მაგ რამ იმ ის

თვის, რომ მო მა ვალ მა თა ობ ებ მაც შეძ ლონ შე დევ რით 
ტკბო ბა, და უყ ოვ ნე ბე ლი ზო მე ბის მი ღე ბაა სა ჭი რო. ეს 
სუ ლაც არ გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ კა პე ლა მნახ ვე ლე
ბის თვის უნ და და იხ ურ ოს. პრობ ლე მის გა დაწყვე ტა ახ
ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი.

ერ ოვ ნუ ლი კვლე ვი თი საბ ჭოს გა მო ყე ნე ბი თი ტექ
ნო ლო გი ებ ის ინ სტი ტუ ტი კა პე ლის სამ გან ზო მი ლე
ბი ანი რეპ რო დუქ ცი ის შექ მნას სთა ვა ზობს, პა დუ ას 
სკრო ვე ნის კა პე ლის მსგავ სი სა. თუმ ცა, რო გორც სა
მარ თლი ან ად აღ ნიშ ნავს ვა ტი კა ნის მუ ზე უმ ებ ის დი
რექ ტო რი, იგი ვერ ჩა ან აც ვლებს თა ვად ორ იგ ინ ალ
თან შეხ ვედ რას.

ამ ფონ ზე უც ნა ურ ად გა მო იყ ურ ება ის ფაქ ტი, რომ 
სექ ტემ ბეროქ ტომ ბერ ში პა რას კე ვო ბით ვა ტი კა ნის მუ
ზე უმ ები სა ღა მოს რვა სა ათ ის ნაც ლად 11 სა ათ ამ დე 
იმ უშ ავ ებს. თუმ ცა, რო გორც აღ ნიშ ნავს ან ტო ნიო პა
ოლ უჩი, ამ დროს ტუ რის ტე ბის ნა კა დი შე და რე ბით მცი
რეა, მე ორე მხრივ, კი და მა ტე ბი თი სა ათ ები “დღი ურ” 
მნახ ველ თა ნა კა დის შემ ცი რე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა.

“მართლის საქმე არ კვდება”
წმი და საყ დრის სა მო

ცი ქუ ლო დეს პან მა რუ
სეთ ში ან ტო ნიო მე ნი ნიმ 
მი მარ თვა გა უგ ზავ ნა კონ
ფე რენ ცი ის – “ალ ექ სან
დრე მე ნი და მი სი დრო” 
მო ნა წი ლე ებს. ღო ნის
ძი ება მა მა ალ ექ სან დრე 
მე ნის გარ დაც ვა ლე ბის 
მე20 წლის თავს ეძ ღვნე
ბა. მთა ვა რე პის კო პო სი 
მე ნი ნი აღ ნიშ ნავს, რომ 
პი რა დად არ იც ნობ და მა
მა ალ ექ სან დრე მენს, მაგ
რამ სუ ლი ერ სი ახ ლო ვეს 
გრძნობს მას თან. “ქრის
ტი ან ის თვის სიკ ვდი ლი 
ზე ცი ური და ბა დე ბის დღეა. მა მა ალ ექ სან დრეს ხსოვ ნა 
ცოცხა ლია დღე ვან დელ ეკ ლე სი აში. ამ ის ნი შა ნი მრავ
ლა დაა: მი სი სუ ლი ერი შვი ლე ბი, მი სი წიგ ნე ბი, კე თი
ლი საქ მე ები, რო მელ თა მი ზე ზი იგი იყო და რომ ლე ბიც 
დღეს მრა ვალ ად ამი ან თა ამ ოც ან ად იქ ცა. ას ეთია, მა
გა ლი თად, ბავ შვთა ფე დე რა ლუ რი სა ავ ად მყო ფო.

მარ თლის საქ მე არ კვდე ბა მას თან ერ თად, არ ამ ედ 
იფ ურ ჩქნე ბა და მრავ ლდე ბა, რად გან ეს მი სი საქ მე კი 
არა, უფ ლის საქ მეა, რო მე ლიც ზე ცი დან და ევ ალა”.

კონ ფე რენ ცი ის გახ სნა ზე მი მარ თვა ნუნ ცი ატ ურ ის 
მდი ვან მა ვის ვალ დას კულ ბო კას მა წა იკ ითხა. თა ვის 
მხრივ, მან აღ ნიშ ნა, რომ ალ ექ სან დრე მე ნის მა გა ლი თი 
ერ თო ბის კენ მო წო დე ბაა. მოძ ღვრის ხსოვ ნას პა ტი ვი 
მი აგ ეს ას ევე მოძ რა ობ ის “Comunione e Liberazione” და 
ფონ დის “Христианская Россия” წევ რებ მა, რო მელ თაც 
დი დი წვლი ლი მი უძ ღვით იტ ალი აში ალ ექ სან დრე მე ნის 
მემ კვიდ რე ობ ის გავ რცე ლე ბა ში.

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავ ალ იშ ვილ მა

7საბა

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

დე და ტე რე ზა 100 წლი საა
“სი ცოცხლე მად ლია – და იც ავი”

დე და ტე რე ზა

აგ ნეს ბო იკ აშე, უფ რო ცნო ბი ლი სა მო ნაზ ვნო სა ხე ლით 
– დე და ტე რე ზა, და იბ ადა 1910 წლის 26 აგ ვის ტოს, სნო
ჰი ეში (ალ ბა ნე თი) და გარ და იც ვა ლა 1997 წლის 5 სექ ტემ
ბერს, კალ კუ ტა ში, 87 წლის ას აკ ში.

2003 წლის 19 ოქ ტომ ბერს, პაპ იოანე პავ ლე მე ორ ის 
პონ ტი ფი კა ტო ბის 25ე წელს, დე და ტე რე ზა ნე ტა რად გა
მოცხად და. “ეს პა ტა რა მო ნა ზო ნი ჩე მი პონ ტი ფი კა ტო ბის 
პე რი ოდ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი გუ რაა”, – გა ნაცხა და მა შინ 
პაპ მა. ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლია ის გან სა კუთ რე ბუ ლი პა
ტი ვის ცე მა და სიყ ვა რუ ლი, რო მე ლიც პაპს გა აჩ ნდა დე და 
ტე რე ზას მი მართ.

დე და ტე რე ზას მოღ ვა წე ობ ისა და მი სი ბე ატ იფ იკ აცი ის 
შე სა ხებ ტო მე ბია და წე რი ლი; იგი მფლო ბე ლია უამ რა ვი 
სა ერ თა შო რი სო ჯილ დო სი, მათ შო რის, ნო ბე ლის პრე
მი ისა; მას წი ლად ხვდა მთე ლი მსოფ ლი ოს პა ტი ვის ცე მა; 
ღა რი ბი და და ჩაგ რუ ლი ხალ ხის, პა პე ბის, მე ფე ებ ისა და 
პრე ზი დენ ტე ბის დი დი სიყ ვა რუ ლი და კე თილ გან წყო ბა. 
ამ იტ ომ აც შე არ ქვა დე და ტე რე ზას ხალ ხმა “ღა რიბ თა 
წმი და ნი”, “კალ კუ ტის დე და”, “ქა ლი ლე გენ და”, “დე და 
ტე რე ზა” და სხვა.

ას ევე, სა ყო ველ თა ოდაა ცნო ბი ლი ის საქ მი ან ობა, რო
მელ საც ეწ ევა მოწყა ლე ბის მი სი ონ ერ თა ორ დე ნი, ანუ 
დე და ტე რე ზას დე ბის ორ დე ნი. თბი ლის ში ამ ჟა მად ექ ვსი 
დაა: ფლო რი, ბერ ტი ნი, მა რი ჯო ნი, ფრე ან ცე ლი, რი კა და 
ტო მა სი ნა, რომ ლე ბიც ჩუ მად, უხ მა ურ ოდ, დი დი სიყ ვა რუ
ლით ეხ მა რე ბი ან ყვე ლას გან მი ტო ვე ბულ, გან წი რულ სა 
და გა ჭირ ვე ბულ ად ამი ან ებს. ის ინი მუდ მი ვად იც ვლე ბი
ან (მათ მხო ლოდ ხუ თი წლით შე უძ ლი ათ ერთ ად გილ ზე 
ცხოვ რე ბა), მაგ რამ ღა ტა კე ბი სად მი ყვე ლას ერ თნა ირი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა აქ ვს.

26 აგ ვის ტო, დე და ტე რე ზას და ბა დე ბის დღე, დებ მა 
თა ვი ანთ “სათ ნო ებ ის სახ ლში” აღ ნიშ ნეს (მათ აღ ნიშ ნეს 
ას ევე 5 სექ ტემ ბე რი, მი სი გარ დაც ვა ლე ბის დღე, და დღე, 
რო დე საც, მა ტა რებ ლით მგზავ რო ბი სას, მას შე მო ეს მა 
ზე ცი ური ხმა, ეზ რუ ნა ღა ტა კებ ზე).

ამ იუბ ილ ეს თან და კავ ში რე ბით, დებ მა სპე ცი ალ ური 
სტენ დი მო აწყვეს.

დე და ტე რე ზას იუბ ილე 29 აგ ვის ტოს, წმ. პეტ რე და წმ. 
პავ ლე მო ცი ქულ თა ტა ძარ ში აღ ინ იშ ნა. დებ მა სა ზე იმ ოდ 
მორ თეს დე და ტე რე ზას ხა ტი, რო მელ საც თაყ ვანს სცემ
და წირ ვა ზე მო სუ ლი მრევ ლი. წირ ვის თვის შე სა ფე რი სი 
გა ლო ბე ბიც თა ვად შე არ ჩი ეს. მე სას, რო მე ლიც სა ზე იმო 
იყო, მაგ რამ გა მო ირ ჩე ოდა უბ რა ლო ებ ით, უძ ღვე ბო და 
ეპ ის კო პო სი ჯუ ზე პე პა ზო ტო. 

წირ ვის ბო ლოს, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი 
დე და ტე რე ზას შე სა ხებ, რო მე ლიც ღრმა ში ნა არ სი ანი და 
ამ აღ ელ ვე ბე ლი იყო.

ფილ მის და სას რულს, თა ვი სი ემ ოცია ვერ და ფა რა მგა
ლო ბელ თა გუნ დის ლოტ ბარ მა, ქალ ბა ტონ მა კა რი ნა ოს
იპ ოვ ამ; “ფილ მმა ჩემ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა, 
აღ ნიშ ნა მან, – იგი გა და ღე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე სტი
ლით, დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბი (სუ რა თე ბი, პე იზ აჟ ები, 
ქა ლა ქე ბი, კონ კრე ტუ ლი ად ამი ან ები) შერ წყმუ ლია მხატ
ვრულ სუ რა თებ თან. ფილ მი დი დი გე მოვ ნე ბი თა და ტაქ

ტი თაა გა და ღე ბუ ლი. მო ცუ ლო ბით პა ტა რა ფილ მი დე და 
ტე რე ზას მღელ ვა რე ცხოვ რე ბას, მის დი ად საქ მე ებს იტ
ევს; მას ში ას ახ ულია ძი რი თა დი მო მენ ტე ბი ამ არ აჩ ვე ულ
ებ რი ვი ქა ლის ბი ოგ რა ფი იდ ან”.

P. S. მე ამ აყ ება, რომ ეს ლე გენ და რუ ლი პი როვ ნე ბა – 
დე და ტე რე ზა – 1989 წელს სა ქარ თვე ლო შიც ჩა მობ რძან
და, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას, მე რაბ კოს ტა ვა სა და ზუ რაბ 
წე რეთ ლის დი დი ძა ლის ხმე ვის შე დე გად (ყვე ლას მო ეხ
სე ნე ბა, კო მუ ნის ტე ბის მმარ თვე ლო ბის დროს წარ მო უდ
გენ ლად ძნე ლი იყო დე და ტე რე ზას ჩა მობ რძა ნე ბა). მი სი 
სურ ვი ლი იყო, მო ენ ახ ულ ებ ინა, ენ უგ ეშ ებ ინა 9 აპ რილს 
და ზა რა ლე ბუ ლი ად ამი ან ები და თა ნად გო მა გა მო ეხ ატა 
მათ თვის.

მი ხა რია, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სკო ლე ბის მე10 
კლა სის ახ ალი საგ ნის – “სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის” – სა
ხელ მძღვა ნე ლო ში, ერთერთ გაკ ვე თილ ში – “რა მსურს 
და რა შე მიძ ლია”, გა შუ ქე ბუ ლია წმ. ექ ვთი მე თა ყა იშ ვი
ლი სა და ნე ტა რი დე და ტე რე ზას ღვაწ ლი.

და ბო ლოს, ბედ ნი ერი ვარ, რომ, მე, ცოდ ვილს, სა შუ
ალ ება მო მე ცა, ამ პა ტა რა წე რი ლით მოვ ფე რე ბო დი მე20 
სა უკ უნ ის ამ ლე გენ და რულ და სულ მნათ ად ამი ანს და ჩე
მი დი დი მო წი წე ბა და სიყ ვა რუ ლი გა მო მე ხა ტა მი სად მი.

ნა დია ჩი ტა ძე
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ხიზაბავრა
2010 წლის 11 ივ ნისს, ხი ზა ბავ რის იეს ოს უწ მი დე სი გუ

ლის ეკ ლე სი აში, ეპ ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ სადღე
სას წა ულო წმი და წირ ვა აღ ავ ლი ნა.

წირ ვას მეც ვეს წრე ბო დი. ჩე მი წი ნაპ რე ბი წარ მო შო
ბით ხი ზა ბავ რი დან არი ან, ამ ჟა მად კი ვცხოვ რობთ გო რის 
რაიონის სო ფელ ვა რი ან ში; ვარ მარ თლმა დი დე ბე ლი. ჩე მი 
სურ ვი ლი იყო, მო მე ნა ხუ ლე ბი ნა მა მაპა პა თა მი წა. უკ ვე 
45 წლი სა ვარ და არ ას ოდ ეს ვყო ფილ ვარ იქ, თუმ ცა ექ
ვსი წე ლი ვმუ შა ობ დი მას წავ ლებ ლად სკო ლა ში, ხი ზა ბავ
რის მახ ლობ ლად. ეს აზ რი მა მა აკ აკი ჭე ლი ძეს, გო რის კა
თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მოძ ღვარს, გა ვუ ზი არე და ვთხო ვე, 

დამ ხმა რე ბო და სურ ვი ლის ას რუ ლე ბა ში. მა მა აკ აკ იმ ოც ნე
ბა შე მის რუ ლა და ხი ზა ბავ რის ეკ ლე სი ის დღე სას წა ულ ზე 
წა მიყ ვა ნა. 

ხი ზა ბავ რა ში წი ნა პარ თა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე ბი მო
ვი ნა ხუ ლე, გა ვი ცა ნი ნა თე სა ვე ბი და დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბე
ბით აღ ვსი ლი, რო მე ლიც ღრმად აღ იბ ეჭ და ჩემს მეხ სი ერ
ებ აში, დავ ბრუნ დი გორ ში.

ჟურ ნალ “სა ბას” სა შუ ალ ებ ით, მინ და, მად ლო ბა გა და
ვუ ხა დო ეპ ის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო ტოს, მა მა აკ აკი ჭე ლი
ძეს და მა მა პა ატა ქო მოშ ვილს, ყვე ლა ხი ზა ბავ რელს და იქ 
მყოფ ყვე ლა სტუ მარს, რომ ლებ მაც დი დი სიყ ვა რუ ლი და 
მო ნატ რე ბა მაგ რძნო ბი ნეს.

მა მუ კა მა მუ კაშ ვი ლი

ვალეს ეკლესიის დღესასწაული

მა რი ამ ღვთის მშო ბე ლი ყვე ლა ქრის ტი ან ის მფარ ვე ლი 
დე დაა, მი სი შო ბის დღე სას წა ულს – 8 სექ ტემ ბერს მთე ლი 
კა თო ლი კუ რი სამ ყა რო დი დი ზე იმ ით აღ ნიშ ნავს, გან სა
კუთ რე ბით კი ვა ლეს საკ რე ბუ ლო, რად გა ნაც ჩვე ნი ეკ ლე
სია სწო რედ ღვთის მშობ ლის სა ხელ ზეა ნა კურ თხი.

ეკ ლე სი ის ეზ ოში დი ლი დან ვე უჩ ვე ულო ფუს ფუ სი შე იმ
ჩნე ოდა. ტა ძა რი სა ზე იმ ოდ იყო მორ თუ ლი ფე რადფე რა დი 
ყვა ვი ლე ბი თა და ჭრე ლი ლენ ტე ბით.

ბევ რი სტუ მა რი გვეწ ვია სხვა დას ხვა სოფ ლე ბი დან და 
ქა ლა ქე ბი დან; მრავ ლად იყ ვნენ მღვდლე ბი და მო ნაზ ვნე ბი, 
მაგ რამ ჩვენ თვის გან სა კუთ რე ბით სა სი ხა რუ ლო იყო მი სი 
მა ღალ ყოვ ლა დუ სამ ღვდე ლო ეს ობ ის, მთა ვა რე პის კო პოს 
კლავ დიო გუ ჯე რო ტის ჩა მობ რძა ნე ბა.

ეკ ლე სია მორ წმუ ნე ებ ით იყო სავ სე. წმ. წირ ვა “ავე მა
რი ას” გა ლო ბით და იწყო. სიტყვე ბი, რომ ლე ბიც მთა ვა რე
პის კო პოს მა ქა და გე ბი სას წარ მოთ ქვა, გულ ში ჩამ წვდო მი 
და შთამ ბეჭ და ვი იყო. მან ჯერ მა მა ზუ რაბ კა კა ჩაშ ვი ლის 
შე სა ხებ ისა უბ რა, და აღ ნიშ ნა, რომ ის ჩვე ნი სოფ ლის შვი
ლია, იგი აქ ყვე ლას იც ნობს და მა საც იც ნო ბენ, რომ მან 
ყვე ლა ზე უკ ეთ იც ის სოფ ლი სა და მი სი მო სახ ლე ობ ის ავ
კარ გი. შემ დეგ მე უფე შე ეხო რწმე ნის სა კითხს და აღ ნიშ ნა, 
რომ რწმე ნა არ ის ის ძი რი თა დი ფა სე ულ ობა, რა მაც ჩვენ 
დღე ვან დელ დღემ დე მოგ ვიყ ვა ნა, და არა მო დუ რი კა ბა, 
რომ მო დი დან გა და ვი დეს და გა მო იც ვა ლო. ად ამი ან ის 

ცხოვ რე ბა ში მთა ვა რია სიყ ვა რუ ლი, და რო დე საც გარ და
ვიც ვლე ბით, გან ვის ჯე ბით არა რე ლი გი ური კუთ ვნი ლე ბის 
მი ხედ ვით, არ ამ ედ იმ ით, თუ რო გორ გვიყ ვარ და.

წმ. წირ ვის და სას რულს, წმ. ნი ნოს ორ დე ნის მო ნა ზონ მა 
მა რინო ელ მა მოგ ვითხრო თა ვი სი მო წო დე ბის ის ტო რია. 
1960 წლის 8 სექ ტემ ბერს მან და დო აღ თქმა, რომ ემ სა
ხუ რე ბო და ქრის ტეს და დღეს – 2010 წლის 8 სექ ტემ ბერს 
სა კუ თა რი თა ვის ქრის ტეს თან მიძ ღვნის 50 წლის თავს აღ
ნიშ ნავს. ყვე ლა ნი აღ ფრთო ვა ნე ბულ ნი შევ ცქე რო დით ჩვე
ნი დის ბედ ნი ერ სა ხეს.

მა რინო ელ მა ასე მი მარ თა მრევ ლს: “თი თოეულ ჩვენ
განს უფ ალ მა მო უწ ოდა, ვი ყოთ მას თან და ვემ სა ხუ როთ 
მას. არ არ სე ბობს იეს ოს თან მი სას ვლე ლი ერ თმა ნეთ ზე 
უკ ეთ ესი გზა. მთა ვა რია, გა ვი გოთ, რას გვთხოვს უფ ალი 
და მის მოხ მო ბას ვუ პა სუ ხოთ.

თქვენს შო რის მყოფ თა უმ ეტ ეს ობ ამ უფ ლის მო წო დე
ბა მი იღო ქორ წი ნე ბა ში: თქვენ გიყ ვართ მე უღ ლე ები და 
შვი ლე ბი, ემ სა ხუ რე ბით მათ, რო გორც შე გიძ ლი ათ და ამ
ით გა მო ხა ტავთ უფ ლი სად მი მსა ხუ რე ბა სა და სიყ ვა რულს. 
ზო გი მო წო დე ბუ ლია, იცხოვ როს იეს ოს მსგავ სად, რო
გორც მწყემ სმა, ეს არ ის მოძ ღვარ თა მო წო დე ბა. სხვა თა 
მო წო დე ბა კი არ ის, უყ ვარ დეთ ქრის ტე და ემ სა ხუ რონ მას 
რე ლი გი ური ცხოვ რე ბით.

მინ და, ჩე მი პი რა დი გა მოც დი ლე ბა გა გი ზი არ ოთ: 16 
წლი სა კა თო ლი კუ რი სკო ლის მოს წავ ლე ვი ყა ვი. ერთ 
დღეს მო ნა ზო ნი მო წო დე ბის შე სა ხებ გვე სა უბ რა: მთა ვა
რია, მთე ლი შე ნი ცხოვ რე ბა მი უძ ღვნა იეს ოს, გაჰ ყვე მას 
სხვებ თან ერ თად და წახ ვი დე იქ, სა დაც იგი გაგ გზავ ნის. 
“თუ ეს ის არ ის, რაც შენ ჩემ გან გსურს, თა ნახ მა ვარ, გა
მოგ ყვე და და გეხ მა რო ამ სამ ყა რო ში”, – მივ მარ თე ჩემს 
გულ ში იეს ოს. 

რო დე საც მშობ ლებს ჩე მი გა დაწყვე ტი ლე ბის შე სა ხებ 
ვე სა უბ რე, ძა ლი ან გა უკ ვირ დათ, რად გა ნაც მათ იც ოდ
ნენ, რომ მიყ ვარ და მე გობ რებ თან ერ თად გარ თო ბა და 
სე ირ ნო ბა.

რო დე საც 19 წლის ას აკ ში სწავ ლა და ვამ თავ რე, წ. ნი ნოს 
დებს მივ მარ თე და 1960 წლის 8 სექ ტემ ბერს მო ნაზ ვნად 
აღ ვიკ ვე ცე. მას შემ დეგ 50 წე ლი გა ვი და, სწო რედ იმ დღეს 
დავ დე პი რო ბა, მევ ლო იეს ოს კვალ დაკ ვალ, არ და ვო ჯა
ხე ბუ ლი ყა ვი, მეცხოვ რა მი სი სიყ ვა რუ ლით და მზად ვყო
ფი ლი ყა ვი სხვა თა მსა ხუ რე ბის თვის. სხვა მო ნაზ ვნებ თან 
ერ თად, და ვიწყე უბ რა ლო ცხოვ რე ბა და ჩე მი წი ნამ ძღვრის 
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შენი მადლით განგვაახლე, უფალო!
2010 წლის 17 აგ ვის ტო სამ შა ბა თი დღე იყო; ზაფხუ ლის 

მცხუნ ვა რე მზე უხ ვად აფ რქვევ და სხი ვებს არ ემ არ ეს, მაგ
რამ გრი ლი ნი ავი ქრო და და აგ ვის ტოს გა უს აძ ლი სი სიცხე 
ისე ძა ლუ მად არ იგ რძნო ბო და.

ქრის ტემ მოგ ვიხ მო ახ ალ გაზ რდე ბი თა ვი სი სიტყვის მო
სას მე ნად და ეს ჩვენ თვის დი დი სა ჩუ ქა რი იყო. და აი, ამ 
მოხ მო ბის პა სუ ხად, წმ.პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა 
თბი ლი სის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის, ქუ თა ის ის, არ ალ ის, 
ვა ლეს, ბა თუ მის, აბ ას თუმ ნის და მა რი ამ ის ზე ცად აღ ყვა
ნე ბის ეკ ლე სი ებ ის ახ ალ გაზ რდე ბი ორ პირ ში შე ვიკ რი ბეთ. 
ჯგუ ფი შედ გე ბო და მი ნის ტრან ტე ბის (ვა ჟე ბი), მგა ლო ბელ
თა გუნ დის წევ რე ბის, კა ტე ხის ტე ბი სა და აკ ოლ იტ ებ ის აგ ან.

შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო, გან გვე ახ ლე ბი ნა და უკ ეთ შეგ
ვეს წავ ლა ის სა კითხე ბი, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ წმ. წირ ვას 
უკ ავ შირ დე ბა. შეხ ვედ რას უძ ღვე ბო და ხი ზა ბავ რის ეკ ლე
სი ის მოძ ღვა რი, მა მა პა ატა ქო მოშ ვი ლი, რო მე ლიც მე ტად 
სათ ნო, ღვთის მო სა ვი, თა ვა დაც ახ ალ გაზ რდა, ახ ალ გაზ
რდე ბის დი დად მო სიყ ვა რუ ლე, კე თი ლი და გა ნათ ლე ბუ ლი 
პი როვ ნე ბაა. მან ზუს ტად იც ის, რის თვი სა ცაა მო წო დე ბუ
ლი და სხვებ საც ეხ მა რე ბა სა კუ თა რი მო წო დე ბის გაც ნო
ბი ერ ებ აში. მა მა პა ატა ძალ ზედ ვრცლად და დე ტა ლუ რად 
გვიხ სნი და ლი ტურ გი ას თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა სა
კითხს, თვით უმ ცი რეს წვრილ მან საც კი, რომ სა ხა რე ბის 
სა კითხა ვე ბი, ქა და გე ბა, გა ლო ბა უნ და შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს 
სა ეკ ლე სიო კა ლენ დარს. ამ ის ცოდ ნა აუც ილ ებ ელია ყვე ლა 
მორ წმუ ნი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით კი წმ. წირ ვა ში მო ნა წი
ლე წევ რე ბი სათ ვის. 

ხუთ შა ბათ დი ლით მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი გვეწ ვია 
და ევ ქა რის ტი აზე გვე სა უბ რა: რო ცა იესო ქრის ტე ტრა პეზ
ზე ცოცხლად შე იწ ირ ება მღვდლის მეშ ვე ობ ით, ამ დროს 
ხდე ბა პუ რი სა და ღვი ნის გარ და სახ ვა იეს ოს ხორ ცად და 
სის ხლად. სა იდ უმ ლო სე რო ბის ღა მეს, ქრის ტემ და ტე ხა პუ
რი, მად ლი შეს წი რა, მის ცა თა ვის მო წა ფე ებს და უთხრა: “ეს 

ჩე მი სხე ულია, რო მე ლიც თქვენ თვის მი ეც ემა. ეს გა აკ ეთ ეთ 
ჩემს მო სა გო ნებ ლად” (ლუკ. 22, 19). ას ევე, მის ცა სას მი სი 
მო წა ფე ებს და უთხრა: “ეს სას მი სი არ ის ახ ალი აღ თქმა ჩემს 
სის ხლში, თქვენ თვის რომ იღ ვრე ბა” (ლუკ. 22, 20). ეს არ ის 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი და მთა ვა რი მო მენ ტი მორ წმუ ნი
სათ ვის და მას უნ და შევ ხვდეთ სი ჩუ მი თა და თაყ ვა ნის ცე
მით. წირ ვის დაწყე ბამ დე, ამ მო მენ ტი სათ ვის სა თა ნა დოდ 
უნ და მო ვემ ზა დოთ, რა თა ქრის ტე შე მო ვი დეს ჩვენ ში. 

პა რას კევს, მა მა პა ატ ას ინ იცი ატ ივ ით, ექ სკურ სია მო
ვაწყვეთ გე ლა თის, მე12 სა უკ უნ ის უძ ვე ლე სი ქრის ტი ან
ული ძეგ ლის, მო სა ლო ცად. ჩვენ და სა ბედ ნი ერ ოდ, იმ ჟა მად 
გე ლათ ში ის ტო რი კო სი ამ ირ ან ლე ვი ძე იმ ყო ფე ბო და. მან 
დაწ ვრი ლე ბით გვი ამ ბო გე ლა თის ტაძ რი სა და ფრეს კე ბის 
ის ტო რია, რა მაც ჩვენ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა.

გე ლა თის მო ნა ხუ ლე ბის შემ დეგ, მო წა მე თა ში გა ვემ
გზავ რეთ და და ვათ ვა ლი ერ ეთ წმ. მო წა მე ებ ის, და ვი თი სა 
და კონ სტან ტი ნეს სა ხე ლო ბის ტა ძა რი, რო მე ლიც მე11 
სა უკ უნ ეშია აგ ებ ული და ბრწყინ ვა ლე არ ქი ტექ ტუ რულ 
კომ პლექ სს წარ მო ად გენს. ტა ძა რი ხა ტე ბი თა და ფრეს კე
ბი თაა დამ შვე ნე ბუ ლი. მუხ ლი მო ვი ყა რეთ და ვი ლო ცეთ იმ 
ად გილ ზე, სა დაც კონ სტან ტი ნე სა და და ვი თის წმი და სხე
ულ ებია დაკ რძა ლუ ლი.

ამ ავე დღეს, ორ პირ ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, ჯგუ ფებს 
შო რის ჩა ტარ და რე ლი გი ური ვიქ ტო რი ნა, სა დაც სა პა ტიო, 
მე ორე ად გი ლი ჩვენს გუნ დს ხვდა წი ლად.

ისე სწრა ფად გა ვი და ხუ თი დღე, ვერც კი ვიგ რძე ნით, 
რომ შინ დაბ რუ ნე ბის დრო დამ დგა რი ყო. ძა ლი ან გვწყდე
ბო და გუ ლი, ერ თმა ნეთს რომ ვშორ დე ბო დით, რად გან ამ 
პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში შე ვეჩ ვი ეთ ახ ალ მე გობ რებს და 
გან შო რე ბა გვი ჭირ და.

დავ ტო ვეთ ლა მა ზი ორ პი რი იმ იმ ედ ით, რომ მა ლე კვლავ 
დავ ბრუნ დე ბით იქ და ახ ალ მე გობ რებ საც შე ვი ძენთ.

მაია ანთიძე

მი ერ მო ცე მულ და ვა ლე ბებს პირ ნათ ლად ვას რუ ლებ დი.
რო გორ ვიცხოვ რე? რას ვა კე თებ დი ამ წლე ბის გან მავ

ლო ბა ში? ან, უბ რა ლოდ, რო გორ ვცხოვ რობ ყო ველ დღე? 
ვცდი ლობ, ვიცხოვ რო ქრის ტეს თვის, ვი ლო ცო მის თვის 
და ვემ სა ხუ რო მას. ვცდი ლობ დი, მო მეს მი ნა ახ ალ გაზ რდე
ბი სა და მოზ რდი ლე ბის თვის, აღ მე ზარ და ის ინი, გვერ დში 
ამ ოვ დგო მო დი მათ, დავ ხმა რე ბო დი თა ვი ან თი სურ ვი ლე
ბის ას რუ ლე ბა ში, ღმრთის უკ ეთ გაც ნო ბა სა და მი სად მი 
მსა ხუ რე ბა ში. გა ვი ცა ნი მრა ვა ლი ად ამი ანი და მათ გან მი
ვი ღე დი დი გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც და მეხ მა რა რწმე ნის 
სა კითხებ ში. სა ქარ თვე ლო შიც იმ სურ ვი ლით ჩა მო ვე დი 
2007 წელს, რომ სხვე ბის თვის ჩე მი სა ხა რე ბი სე ული ცოდ ნა 
გა და მე ცა, გა მე ზი არ ებ ინა გა მოც დი ლე ბა, რაც ამ წლებ ში 
მი ვი ღე. მინ და, თქვენ თან ერ თად გა ვი არო იეს ოს კენ მი
მა ვა ლი გზა; და გეხ მა როთ, რა თა უკ ეთ შე იც ნოთ უფ ალი, 
გიყ ვარ დეთ იგი და ემ სა ხუ როთ მას. სწო რედ ამ ას აკ ეთ ებ
და წმ. ნი ნო ჯერ კი დევ სა უკ უნე ებ ის წინ და იგი არ ის ჩვე ნი 
ნი მუ ში და მას წავ ლე ბე ლი. მი ენ დეთ ქრის ტეს და ის ყვე ლა
ფერს ისე კარ გად და ლა მა ზად გა აკ ეთ ებს, რომ ჩვენ ვერც 
კი წარ მო ვიდ გენთ”.

ჩვე ნი მრევ ლის ხუთ მა პა ტა რა გო გო ნამ მა რინო ელს მი
ულ ოცა მო ნაზ ვნო ბის 50 წლის თა ვი და მრევ ლის სა ხე ლით 
სა მახ სოვ რო სა ჩუ ქა რი გა დას ცა.

მთა ვა რე პის კო პოს მა კლავ დიო გუ ჯე რო ტიმ მა რი ნო ელს 

თა ვის მშობ ლი ურ ენ აზე (ფრან გუ ლად) მი ულ ოცა ეს ღირ
სშე სა ნიშ ნა ვი დღე. 

მთა ვა რე პის კო პოს მაც მი იღო ვა ლე ლე ბის გან სა მახ სოვ
რო სა ჩუ ქა რი, რა ზე დაც მან გულ თბი ლი მად ლო ბა გა დაგ
ვი ხა და.

წმ. წირ ვის შემ დეგ, სტუ მარმას პინ ძლებ მა ერ თად გა
და ვი ნაც ვლეთ სა ზე იმო სუფ რა ზე.

ღვთის მშო ბე ლი გვფა რავ დეს მრა ვალ ჟა მი ერ.

თამ რი კო ჩი ტაშ ვი ლი  
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1439 წლის კრების გამოძახილი დღევანდელ საზოგადოებაში 
კათოლიკეებთან დიალოგის თვალსაზრისით

ფლო რენ ცი ის რუ სულ მა მარ თლმა დი დე ბელ მა 
ეკ ლე სი ამ ის ტო რი ული გა უგ ებ რო ბა გა და ლა ხა 

ახ ალ გაზ რდა და აქ ტი ური მღვდელ მთა ვა რი ვლა დი მირ 
ლე ვიც კი და ახ ლო ებ ით 1878 წელს ჩა ვი და ფლო რენ ცი აში 
და მდი ნა რე არ ნოს სა ნა პი რო ზე და სახ ლე ბულ რუ სულ არ
ის ტოკ რა ტი ულ წრეს თან და იწყო მსა ხუ რე ბა; მას იმ თა ვით ვე 
მყა რად გან საზღვრუ ლი ჩა ნა ფიქ რი ჰქონ და: და ერ წმუ ნე ბი ნა 
ფლო რენ ცი ის კარ ზე მყო ფი რუ სე თის დეს პა ნი, რომ ქა ლაქ
ში მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია აეგ ოთ. “აქ მარ თლმა დი
დებ ლო ბამ მძი მე დარ ტყმა გა ნი ცა და ფლო რენ ცი ის ცნო ბი ლი 
უნი ით და ერ თი დი დე ბუ ლი რუ სუ ლი ეკ ლე სია უნ ებ ურ ად ჩა
დე ნი ლი ცოდ ვის სა უკ ეთ ესო გა მოს ყიდ ვა იქ ნე ბო და”, – წერ
და თხოვ ნის წე რილ ში მღვდე ლი. “სირ ცხვი ლი” კი, რო მე ლიც 
ტოს კა ნას რე გი ონ ის ქა ლაქს შავ ლა ქად გას დევ და და რი სი ჩა
მო რეცხვაც მა მა ლე ვიც კის სურ და, გახ ლდათ ფლო რენ ცი ის 
1439 წლის კრე ბა. ანუ ეს იყო პე რი ოდი, რო დე საც კონ სტან ტი
ნო პოლ ში, გან სა კუთ რე ბით თურ ქე თის მუ ქა რის ფონ ზე, იმ პე
რა ტო რი (იოანე VIII პა ლე ოლ ოგი), აღ მო სავ ლე თის პატ რი არ ქი 
(იოს ები) და პა პი (ევ გე ნი უს IV) ერ თობ ლი ვად ცდი ლობ დნენ 
ქრის ტი ან თა შო რის ერ თო ბის ხე ლახ ლა დამ ყა რე ბას, ერ თო
ბი სა, რო მე ლიც 1054 წლის სქიზ მით შეწყდა. შეხ ვედ რას მიზ
ნად ჰქონ და, შე ეს წავ ლა ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრა ტე გია 
სა ერ თო მტრის წი ნა აღ მდეგ და გა და ერ ჩი ნა არა მხო ლოდ 
იმ პე რა ტო რის ძა ლა უფ ლე ბა, არ ამ ედ იმ პე რი ის აღ მო სავ ლეთ 
ნა წი ლის ქრის ტი ან ობ აც. ბე ნო ცო გო ძო ლი, ხუ თა სი ან წლებ ში 
მოღ ვა წე მხატ ვა რი, მე დი ჩე ბის სა სახ ლის კედ ლებ ზე შეს რუ
ლე ბულ ერთერთ დიდ ფრეს კა ზე, ამ მოვ ლე ნის მნიშ ვნე ლო
ბას ღირ სე ულ თა და კა ვა ლი ერ თა მრა ვალ რიცხო ვა ნი წარ მო
მად გენ ლო ბით გა მო სა ხავს, და იქ ვე, ამ სამ ძლი ერ ფი გუ რას, 
რო გორც სამ მოგ ვს, ისე წარ მო ად გენს. 

ფლო რენ ცი ის შე თან ხმე ბა მიღ წე ულ იქ ნა წე რი ლო ბით, 
მაგ რამ კრე ბამ პო პუ ლა ცი ის დო ნე ზე მარ ცხი გა ნი ცა და. სხვა
დას ხვა ეკ ლე სი ებ ის მორ წმუ ნე ები ამ კავ ში რის ყო ველ გვარ 
მცდე ლო ბას უარ ყოფ დნენ. მარ თლმა დი დებ ლებს არ სურ დათ 
რო მის ეკ ლე სი ას თან სი ახ ლო ვე, რად გან მას ბრალს სდებ დნენ 
ერ თპი როვ ნუ ლად წე სე ბის კარ ნახ ში. მარ კოზ ეფ ეს ელი ერ თა
დერ თი ბი ზან ტი ელი მიტ რო პო ლი ტი გახ ლდათ ფლო რენ ცი ის 
კრე ბა ზე, რო მელ მაც ხე ლი არ მო აწ ერა ეკ ლე სი ათა ერ თო
ბის დო კუ მენ ტს. მის მა პო ზი ცი ამ დი დი რე ზო ნან სი გა მო იწ
ვია მარ თლმა დი დებ ლურ სამ ყა რო ში. ეფ ეს ოში დაბ რუ ნე ბუ ლი 
მარ კო ზი და აპ ატ იმ რეს და ის მა ლე ვე გარ და იც ვა ლა. დღეს 
იგი მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის, მათ შო რის რუ სე თის, მი
ერ წმი და ნად არ ის შე რაცხუ ლი. 

უც ნო ბია, და აკ მა ყო ფი ლა თუ არა რუ სე თის დეს პან მა და 
მე ფე ნი კო ლოზ IIმ მა მა ლე ვიც კის თხოვ ნა ეკ ლე სი ის აგ ებ ის 
შე სა ხებ, მაგ რამ ფლო რენ ცი აში აგ ებ ული ბა ზი ლი კის აბ სიდ ზე 
წმ. მარ კოზ ეფ ეს ელს სა პა ტიო ად გი ლი უკ ავია. მას თან ერ თად, 
ფრეს კებ ზე გა მო სა ხუ ლია წმი და პატ რი არ ქი ფონ ცი უსი და 
მარ თლმა დი დებ ლო ბის სიწ მინ დის დამ ცვე ლი, სქიზ მამ დე ლი 
პე რი ოდ ის ზო გი ერ თი პა პი. რუ სუ ლი ბა ზი ლი კა ფლო რენ ცი აში, 
ულ ამ აზ ეს ბაღ შია ჩაფ ლუ ლი, სა იდ ან აც მო ჩანს ცის ფე რი, მწვა
ნე და თეთ რი მაიოლიკით მორ თუ ლი, მო ოქ რო ვი ლი ჯვრე ბით 
დამ შვე ნე ბუ ლი მი სი ხუ თი გუმ ბა თი. იმ დროს შე უძ ლე ბე ლი იყო 
სამ რეკ ლოს აღ მარ თვა, რად გა ნაც ზა რე ბის რეკ ვა, რო მა ული 
კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის გარ და, ყვე ლა ეკ ლე სი ას ეკ რძა ლე ბო
და. ბა ზი ლი კა, ჩრდი ლო ეთ რუ სე თის ეკ ლე სი ებ ის თვის და მა
ხა სი ათ ებ ელი ტი პო ლო გი ის მი ხედ ვით, ორი, ზე და და ქვე და, 
ეკ ლე სი ის გან შედ გე ბა; ზე და ეკ ლე სია ქრის ტეს შო ბის, ხო ლო 
ქვე და – წმი და ნი კო ლოზ სას წა ულ მოქ მე დის სა ხელ ზეა აგ ებ
ული (მის მა არ ქი ტექ ტორ მა, მი ხე ილ პრე ობ რა ჟენ სკიმ იგ ივე 

კრი ტე რი უმ ებ ით ააგო სან კტპე ტერ ბურ გის აღ დგო მის კა თედ
რა ლი). იდეა ძალ ზე პრაქ ტი კუ ლი გახ ლდათ: “სა ზაფხუ ლო” – 
ზე და ეკ ლე სი ას გა მო იყ ენ ებ დნენ სა აღ დგო მო დღე სას წა ულ ებ
ის თვის, ქვე დას კი ზამ თარ ში უფ რო ად ვი ლად გა ათ ბობ დნენ.

ფლო რენ ცი აში სა ეკ ლე სიო სა მუ შაოები 1899 წლის 11 ივ
ნისს და იწყო. მე ფე ნი კო ლოზ IIმ ზე და ეკ ლე სი ას სახ სოვ
რად მარ მა რი ლოს იკ ონ ოს ტა ზი უძ ღვნა; ხო ლო დე მი დო ვე ბის 
“ფლო რენ ცი ულ მა” ოჯ ახ მა ქვე და ეკ ლე სი ას ხა ტე ბი და ფლო
რენ ცი ული ჭე დუ რო ბის დი დე ბუ ლი ნი მუ ში, ხის უძ ვირ ფა სე სი 
კა რე ბი უს ახ სოვ რა, რო მე ლიც “სა ზაფხუ ლო” ეკ ლე სი ას გა და
ეცა. ბა ზი ლი კა, რო მე ლიც 1903 წელს აკ ურ თხეს და გახ სნეს, 
სა იმ ედო თავ შე საფ რად იქ ცა ჯერ 1917 წელს, დევ ნილ რე ვო
ლუ ცი ონ ერ თათ ვის (ლე ონ Xის ქუ ჩა), სა დაც ბა ზი ლი კაა აგ ებ
ული, იმ წლებ ში “ემ იგ რან ტე ბის ქუ ჩა” ეწ ოდ ებ ოდა. ნა გე ბო ბა 
ეკ უთ ვნის ევ რო პა ში რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი
ებ ის მთა ვარ სა ეპ ის კო პო სოს, რომ ლის ცენ ტრიც პა რიზ შია. 

1997 წლი დან საკ რე ბუ ლოს მოძ ღვა რი გახ ლავთ მა მა გე
ორ გი ბლა ტინ სკი, იგი რუ სულ რი ტუ ალს მის დევს, რად გა ნაც, 
რო გორც თა ვად ამ ბობს, რუ სე ბი მრევ ლის უმ რავ ლე სო ბას 
შე ად გე ნენ, თუმ ცა აქ არი ან უკ რა ინ ელ ები, მოლ და ვე ლე ბი, 
ბე ლო რუ სე ბი, ქარ თვე ლე ბი, მაგ რამ მათ უძ ნელ დე ბათ ძველ 
სლა ვურ ენ აზე აღ სრუ ლე ბუ ლი წირ ვის გა გე ბა. “ეკ ლე სი აში 
კვი რადღე ობ ით და ახ ლო ებ ით ხუ თას ორ მოც და ათ ამ დე მორ
წმუ ნე გვყავს, – ამ ბობს მა მა ბლა ტინ სკი, – ხო ლო შე მოდ გო
მით ვამ ზა დებთ ლი ტურ გი ას იტ ალი ურ ენ აზე, რი თაც ჩვენს 
ოფ იცი ალ ურ ენ ას ვცვლით. რუ სებს, ასეა თუ ისე, შე უძ ლი ათ 
ძვე ლი სლა ვუ რის გა გე ბა, მაგ რამ სხვა ერ ის მორ წმუ ნე ებ ის
თვის იგი გან სხვავ დე ბა მა თი მშობ ლი ური ენ ის აგ ან”.

მა მა ბლა ტინ სკიმ თა ვი სი ჩა მოს ვლით რუ სუ ლი ბა ზი ლი კის 
სა სუ ლი ერო ცხოვ რე ბის ტრა დი ცი ები გა აგ რძე ლა. მა ნამ დე 
კი აქ, ნი ცას ბა ზი ლი კის, ან სხვა რუ სუ ლი მარ თლმა დი დებ
ლუ რი ცენ ტრე ბის პა სუ ხის მგებ ლე ბი ჩა მო დი ოდ ნენ და ის იც 
მხო ლოდ დიდ დღე სას წა ულ ებ ზე. “ჩვენ უძ ვე ლე სი რი ტუ ალ
ით ვსარ გებ ლობთ, ის ეთ ივ ეთი, რო გო რიც იყო იოანე ოქ რო
პი რი სა და წმი და ბა სი ლის ლი ტურ გია”, – გვიხ სნის მა მა ბლა
ტინ სკი. კვი რის წირ ვა მხო ლოდ შა ბათ სა ღა მოს იწყე ბა და 
მას მოს დევს საკ ვი რაო დი ლის წირ ვა. “არ ანა ირი ცვლი ლე ბა 
არ შეგ ვი ტა ნია, – დას ძენს მა მა, – ბოლ შე ვი კურ მა პე რი ოდ მა 
ჩვე ნი დრო შე აჩ ერა, მა შინ მხო ლოდ თვით გა დარ ჩე ნა ზე ვფიქ
რობ დით; ახ ლა რი ტუ ალი ძალ ზე ლა მა ზად და მო წი წე ბით 
სრულ დე ბა. გა ლო ბა ლი ტურ გი ის წამ ყვა ნი ნა წი ლია და ეს ეც 
ითხოვს თარ გმნას”. გუნ დი ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტია და მი სი 
ხელ მძღვა ნე ლი, რუ სუ ლი რი ტის ეკ ლე სი ებ ში, ხში რად გავ ლე
ნი ანი ფი გუ რაა, რო მე ლიც აქ ტი ურ ად ერ ევა რო გორც სა ეკ
ლე სიო ცხოვ რე ბა ში, ას ევე საკ რე ბუ ლოს მარ თვა შიც. 

“კა თო ლი კე ებ თან შე სა ნიშ ნა ვი კავ ში რე ბი გვაქ ვს, – დას ძენს 
ბა ზი ლი კის წი ნამ ძღვა რი, – მა თი დახ მა რე ბის გა რე შე, ვერ შე
ვი ნარ ჩუ ნებ დით და ვერ გან ვა ახ ლებ დით ამ ეკ ლე სი ას, ვერც 
ახ ალ ემ იგ რან ტებს გა ვუ წევ დით მა ტე რი ალ ურ დახ მა რე ბას. ის, 
ვინც რუ სე თის, ან ყო ფი ლი საბ ჭო ეთ ის რე გი ონ ებ იდ ან ფლო
რენ ცი აში ჩა მო დის, სა მუ შა ოს ძი ებ აშია და ძლივს ირ ჩენს თავს. 
“კა რი ტა სიც” და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ იც დი დად ზრუ ნა ვენ მათ
ზე, მაგ რამ ის ინი ყვე ლას გან ელი ან დახ მა რე ბას”. 

მას შემ დეგ, რაც მღვდელ მთა ვარ მა ლე ვიც კიმ წე რი ლით 
მი მარ თა ფლო რენ ცი ის დეს პანს, არ ნოს ხი დებ ქვეშ მრა ვალ მა 
წყალ მა ჩაიარა. სა ბო ლო ოდ, ფლო რენ ცი აში შედ გა კა თო ლი
კე თა და მარ თლმა დი დე ბელ თა შო რის დი ალ ოგი, რად გან ამ ას 
სა ჭი რო ებს ერ თო ბის კენ მი მა ვა ლი გზა. 

ელ ის აბ ედ გა ლე ფი
(© L’Osservatore Romano – 19 აგ ვის ტო, 2010)

საგანგებო ჩანართი

Iსაბა

მა მა მა თეო რი ჩი (1552-1610): 
“ზე ცი ურ იმ პე რი აში” მოღ ვა წე იეზუ იტი

ზოგ ჯერ გა მო ჩე
ნილ ად ამი ან თა სა ხე ლი 
ის ტო რი ის ჩრდილ ქვეშ 
ექ ცე ვა. მათ რი გებ ში 
უს ათუ ოდ დგას მა თეო 
რი ჩი, შე და რე ბით ცნო
ბი ლი ჩი ნეთ ში, ვიდ რე 

სხვა გან. ჩი ნეთ ში მი სი საფ ლა ვი სხვა დას ხვა პე რი ოდ ში 
სამ ჯერ და არ ბი ეს და სამ ჯერ ვე აღ ად გი ნეს (უკ ან ას კნე
ლად ათი წლის წინ, მა ოს წი თე ლი ბრი გა დის კულ ტუ რუ
ლი რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ); მი სი სა ხე ლი იმ მცი რე რიცხო
ვან უცხო ელ თა შო რი საა, რომ ლე ბიც ჩი ნუ რი აზ როვ ნე ბის 
მო ნუ მენ ტურ მა ტი ან ეში მოხ ვდნენ, და რო მელ თაც ამ 
წიგ ნის ორი უზ არ მა ზა რი თა ვი ეძ ღვნე ბა. ჟურ ნა ლი “LIFE” 
მას II ათ ას წლე ულ ის ყვე ლა ზე ცნო ბილ ას პი როვ ნე ბას 
შო რის მო იხ სე ნი ებს. მი სი სა ხე ლი უწ ოდ ეს ას ევე მთვა
რის ერთ კრა ტერს. მა თეო რი ჩის ფი გუ რა, – მე ორე დიდ 
იტ ალი ელ თან, მარ კო პო ლოს თან ერ თად, – პო ლიქ რო მულ 
მარ მა რი ლოს ფრიზ ზეა ამ ოკ ვე თი ლი პე კი ნის “Millenium 
Centre”ში, სა დაც ამ ჟა მად ჩი ნე თის კო მუ ნის ტუ რი პარ
ტი ის სხდო მე ბი იმ არ თე ბა. XX სა უკ უნ ის სა მოც და ათი ანი 
წლე ბის მი წუ რულს, მა თეო რი ჩის პერ სო ნა ამ აზი ური 
ქვეყ ნის ძი რი თად თე მად იქ ცა. 

ცხოვ რე ბა
მა თეო რი ჩი და იბ ადა მა ჩე რა ტა ში (იტ ალია), 1552 წლის 

6 ოქ ტომ ბერს (სწო რედ იმ წელს, რო დე საც სან ჩი ან ოში 
გარ და იც ვა ლა ფრან ცის კე ქსა ვე რიო, რო მელ მაც ვერ აიხ
დი ნა თა ვი სი ოც ნე ბა: წა სუ ლი ყო “ზე ცი ურ იმ პე რი აში”). 
იგი სა მი წლის მან ძილ ზე ეუფ ლე ბო და იურ ის პრუ დენ ცი
ას (156871 წწ.), ხო ლო 1572 წლის 15 აგ ვის ტოს რო მის 
იეზუ იტ თა სე მი ნა რი აში შე დის. რო მის კო ლეჯ ში იგი ეუფ
ლე ბა ფი ლო სო ფი ისა და რი ტო რი კის სა ფუძ ვლებს, ას ევე 
მა თე მა ტი კას, ას ტრო ნო მი ას, კოს მოგ რა ფი ას და სხვა მეც
ნი ერ ებ ებს, ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი მეც ნი ერ ის, მა მა ქრის
ტე ფო რე კლა ვი ოს ხელ მძღვა ნე ლო ბით, რომ ლის სა ხე ლიც 
უკ ავ შირ დე ბა ე.წ. გრი გო რი ან ული კა ლენ დრის რე ფორ მას 
(157277 წწ.). ინ დო ეთ ის პორ ტუ გა ლი ურ ბა ზა ზე, კერ ძოდ 
კი, გო აში ჩა სუ ლი (1578) მა თეო რი ჩი ჩი ნუ რის შეს წავ
ლას იწყებს. მა კა უში, ჩი ნე თის სამ ხრეთ სა ნა პი რო ზე, იგი 
ხვდე ბა კი დევ ერთ დიდ იეზუ იტს, მა მა მი ქე ლე რუ ჯე რის. 
1583 წლის სექ ტემ ბრი დან, რი ჩი და რუ ჯე რი ჟა ოჩ ინ გში 
(გუ ან გდონ გის პრო ვინ ცია), ად გი ლობ რივ ინ ტე ლექ ტუ
ალ თა შო რის კე თილ გან წყო ბას მო იპ ოვ ებ ენ და მათ ში 
ინ ტე რესს გა აღ ვი ძე ბენ ის ეთი ევ რო პუ ლი საგ ნე ბის მი

მართ, რო გო რი ცაა მსოფ ლიო რუ ქა, სა ათი და სხვა. ის ინი 
მო იპ ოვ ებ ენ უფ ლე ბას, რომ ქა ლაქ ში ააგ ონ საცხოვ რე ბე
ლი სახ ლი და ქალ წულ მა რი ამ ის ად მი მიძ ღვნი ლი ეკ ლე სია 
“Fior dei Santi” – “წმი და თა ყვა ვი ლი”. 

მა თეო რი ჩი ჟა ოჩ ინ გში თა ვის შეს ვლას და მთავ რო ბის 
სა სახ ლე ში მი ღე ბას ასე აღ წერს: “(მა მე ბი) დი დი სულ
გრძე ლო ბით იქ ნენ მი ღე ბულ ნი;... გუ ბერ ნა ტორ მა მათ 
გა მოჰ კითხა, თუ ვინ იყ ვნენ, სა იდ ან იყ ვნენ და რა სურ
დათ; მათ უპ ას უხ ეს,… რომ სა სუ ლი ერო პი რე ბი იყ ვნენ.…
ის ინი მო ხიბ ლულ ნი დარ ჩნენ ჩი ნე თის მთავ რო ბის კე თილ
გან წყო ბით და მხო ლოდ ად გი ლის გა მო ყო ფა ითხო ვეს, 
სა დაც პა ტა რა სახ ლს და სამ ლოც ვე ლოს ჩად გამ დნენ… 
და თა ვი ანთ ღმერ თს სიკ ვდი ლამ დე ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ”. ამ 
უბ რა ლო სიტყვებ ში მთე ლი მა თი პროგ რა მა იდო. მი სი
ონ ერ ული საქ მი ან ობ ის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი ნე ლა და დი დი 
სიფ რთხი ლით იდ გმე ბო და. 

რი ჩი თა ვის სა მო ცი ქუ ლო საქ მეს ორ ძი რი თად პუნ
ქტად ჰყოფ და: კულ ტუ რა და ქველ მოქ მე დე ბა. ორ ივე 
იეზუ იტი, მა თეო რი ჩი და მა მა მი ქე ლე რუ ჯე რი, იწყებს 
ქრის ტი ან ული მოძ ღვრე ბის ქა და გე ბას ჩი ნელ ინ ტე ლექ
ტუ ალ თა შო რის და, მა თი ვე კონ ტაქ ტე ბის წყა ლო ბით, მის 
გავ რცე ლე ბას. 1584 წლის დე კემ ბერ ში ჩი ნურ ენ აზე იბ ეჭ
დე ბა რუ ჯე რის მი ერ შედ გე ნი ლი და ფუ ჯი ან ის (იგი იმ ავე 
წელს მო ინ ათ ლა) მი ერ ჩი ნუ რად გა მარ თუ ლი მოკ ლე კა
ტე ხიზ მო. Tianzhu Shilu, ანუ მოკ ლე კა ტე ხიზ მო, პირ ვე ლი 
ბეჭ დუ რი წიგ ნია, რო მე ლიც ჩი ნეთ ში გა მო იცა. თავ და პირ
ვე ლად, მი სი ტი რა ჟი 1200 იყო, რაც შემ დეგ გა იზ არ და. 
რი ჩი ამ პე რი ოდ ში ად გენს მსოფ ლიო რუ კას ჩი ნურ ენ აზე 
და მას ზე მომ დევ ნო წლებ შიც აგ რძე ლებს მუ შა ობ ას; ჟა
ოჩ ინ გში მათ მრა ვა ლი სირ თუ ლე და დაბ რკო ლე ბა ხვდე
ბა, მათ შო რის, ახ ალ გაზ რდა ლი ტე რა ტო რე ბის შე მო ტე ვა, 
ცი ლის წა მე ბა და სა სა მარ თლო ზე გა და ცე მა. 1589 წლის 
აგ ვის ტო ში რი ჩი და მი სი მე გობ რე ბი ჩი ნე თი დან გა აძ ევ ეს, 
მათ თა ვი მა კა უს შე აფ არ ეს, მაგ რამ მა ლე ვე მი იღ ეს უკ ან 
დაბ რუ ნე ბის ნე ბარ თვა, ამ ჯე რად უკ ვე გუ ან გდონ გის 
პრო ვინ ცი ის ჩრდი ლო ნა წილ ში საცხოვ რებ ლად. 

რი ჩი და რუ ჯე რი, რო გორც სა სუ ლი ერო პი რე ბი, ან აფ
ორ ით იმ ოს ებ ოდ ნენ, მაგ რამ ჩი ნეთ ში დი დად არ უწ ევ
დნენ ან გა რიშს ამ სა მოსს. ქა ლაქ ში რი ჩი უარს ამ ბობს 
ან აფ ორ ის ჩაც მა ზე და ად გი ლობ რივ ჩაც მუ ლო ბა სა და 
ეტ იკ ეტს მი მარ თავს. ჩი ნე ლე ბის წი ნა შე იგი წარ დგე ბა, 
რო გორც “და სავ ლე ლი თე ოლ ოგი, მქა და გე ბე ლი და სწავ
ლუ ლი”. ის ცდი ლობს, სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა ად გი ლობ რივ 
სწავ ლულ თა ყა იდ ას მო არ გოს. ასე შე ით ვი სა რიჩ მა მათ
თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი სა მო სი, და, ბუ ნებ რი ვია, მა თი 

“ჩვე ული, ხა ლი სი ანი გან წყო ბით, სა წოლ ზე ჩა მომ ჯდარ მა, ღრმა სიმ შვი დით, 
წყნა რად და უმ ოძ რა ოდ, მძი ნა რე სა ვით, ან თით ქოს გან ჭვრე ტის წუ თებ ში მყო
ფი ვით თვალ მი ნა ბულ მა, სამ შა ბათს, თერ თმეტ მა ისს (1610 წ.), სა ღა მოს პირს, 
შვიდ სა ათ ზე მი აბ არა სუ ლი თა ვის შე მოქ მედს, მა ნამ დე კი ქრის ტეს ჯვარ ცმას 
და ჩვე ნი ნე ტა რი მა მა ეგ ნა ტეს ხატს ეამ ბო რა”, – ასე აღ წერ დნენ იეზუ იტი მა მის 
მა თეო რი ჩის სიკ ვდილს პე კინ ში. 

მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან 400 წლის შემ დეგ, ოქ ტომ ბრის თვე ში, ანუ მი სი ონ
ერ ულ თვეს, ჩვენც გა ვიხ სე ნოთ ეს დი დი მი სი ონ ერი. 

 რე დაქ ცია
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II საბა

მა ნე რე ბიც და ში ნა გა ნი გან წყო ბაც გა და იღო; მო იზ არ და 
წვე რი და თმა, რა საც ად რე არ აკ ეთ ებ და. ქა ლა ქის ერ თი 
ად გი ლი დან მე ორ ეზე გა და სა ად გი ლებ ლად პა ტა რა ურ იკ
ით სარ გებ ლობ და, რო მელ საც ორი ან სა მი მო ნა მი აგ ორ
ებ და. ამ პე რი ოდ ში მან შექ მნა მცი რე ტრაქ ტა ტი “მე გობ
რო ბა” და ატ ლა სი ტექ სტე ბით. 1595 წელს, ნან კი ნო ში 
თა ვი სი პირ ვე ლი ვი ზი ტის დროს, რი ჩი აარ სებს ნან ჩან გის 
რე ზი დენ ცი ას, 1598 წელს კი პე კი ნამ დე მოგ ზა ურ ობს. ჩი
ნეთ ში ცხოვ რე ბის თექ ვსმეტ წლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ იგი 
და არ წმუ ნა, რომ შე უძ ლე ბე ლია მი სი ონ ერ ული მუ შა ობა 
ქრის ტი ან ობ ის გავ რცე ლე ბის გა რე შე. იგი აც ნო ბი ერ ებს, 
რომ ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად პე კი ნის სა მე ფო კარ ზე წარ
დგო მა იყო სა ჭი რო. სწო რედ ამ ის სა შუ ალ ება მი ეცა რიჩს 
1598 წელს, რო დე საც მის მა მე გო ბარ მა, ნან კი ნოს რი ტუ
ალ ებ ის მი ნის ტრმა, რო მე ლიც პე კინ ში უნ და გამ გზავ
რე ბუ ლი ყო, ჩი ნუ რი კა ლენ დრის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით, 
ის ურ ვა, თან წა ეღო და სავ ლუ რი კა ლენ და რი, რო მე ლიც 
მა თე მა ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის პრინ ციპ ზე იყო აგ ებ ული. 
პე კინ ში რი ჩი 1598 წლის 7 სექ ტემ ბერს ჩა ვი და, ერ თობ 
სა ხი ფა თო მოგ ზა ურ ობ ის შემ დეგ. იგი დე და ქა ლაქ ში ცო
ტა ხნით დარ ჩა, რად გა ნაც, ჩი ნეთიაპ ონი ის ომ ის გა მო, 
იქ ცუ დი თვა ლით უყ ურ ებ დნენ უცხო ელ ებს. რიჩ მა გა
დაწყვი ტა, ნან კი ნო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი ყო და უკ ეთ ეს დრო
სა და ხელ საყ რელ პი რო ბებს და ლო დე ბო და, რაც დად გა 
კი დეც 1599 წლის 6 თე ბერ ვალს. 

ხან გრძლი ვი მოგ ზა ურ ობ ის დროს, რო ცა რი ჩი ერთ 
თვე ზე მეტ ხანს იმ ყო ფე ბო და პე კი ნი დან ლინ გინ გში მი მა
ვალ გემ ზე, მან სრულ ყო თა ვი სი პორ ტუ გა ლი ურჩი ნუ რი 
ლექ სი კო ნი, რა ზეც უკ ვე წლე ბი მუ შა ობ და (რო მე ლიც 
პირ ვე ლი სი ნო ლო გი ური ნაშ რო მია); აქ ვე და ას რუ ლა 
კონ ფუ ცი ან ური “ოთხწიგ ნე ულ ის” ლა თი ნუ რი პა რაფ რა
ზი რე ბა. ნან კი ნო ში იგი პა ტი ვის ცე მით მი იღ ეს, რა მაც 
მას გაუადვილა, გა ება მე გობ რუ ლი კავ ში რე ბი იმ პე რა
ტო რის კარ ზე და კულ ტუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან. იგი 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი აუდ იტ ორი ის წი ნა შე რე გუ ლა რუ ლად 
კითხუ ლობს ლექ ცი ებს და სავ ლუ რი მეც ნი ერ ებ ის შე
სა ხებ. მას ზე ბევ რს სა უბ რო ბენ ჩი ნე თის ინ ტე ლექ ტუ
ალ თა წრე ებ ში. ის იც დროს არ კარ გავს და რე ლი გი აზე 
სა უბ რობს. მე გობ რე ბის რე კო მენ და ცი ით, 1600 წლის 
19 მა ისს, იგი მი ემ გზავ რე ბა პე კინ ში, სა დაც ჩა ვა 1601 
წლის 24 მა ისს და, სა სახ ლის კარ ზე მირ თმე ული ძღვე ნის 
წყა ლო ბით, სა ბო ლო ოდ იქ დამ კვიდ რდე ბა. იმ პე რა ტო რი 
პი რა დად ინ ტე რეს დე ბა მი სი პი როვ ნე ბით და აძ ლევს მას 
ეკ ლე სი ის აგ ებ ის ნე ბარ თვას, უფ რო მე ტიც, ყო ველ მხრივ 
ეხ მა რე ბა მას. რიჩს ხში რად იწ ვე ვენ სა იმ პე რა ტო რო კარ
ზე. ვი ზი ტებს ახ ში რე ბენ ყვე ლა ზე პა ტივ სა ცე მი კას ტის, 
მან და რი ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც მას უკ ვე 
არა “უც ნა ურ უცხო ელ ად”, არ ამ ედ სა პა ტიო მოძ ღვრად 
აღი არ ებ ენ და თა ვი ანთ სწო რად და ტო ლად მი იჩ ნე ვენ. 

იმ აზე, თუ რო გორ იყო მა თეო რი ჩი მი ღე ბუ ლი ჩი ნეთ
ში, მეტყვე ლებს ის ფაქ ტი, რაც მი სი გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ მოხ და პე კინ ში, 1610 წლის 11 მა ისს. ჩი ნუ რი 
ტრა დი ცი ით, ყვე ლა უცხო ელი, რო მე ლიც დე და ქა ლაქ ში 
გარ და იც ვლე ბო და, არ უნ და და ეკ რძა ლათ იქ, მაგ რამ, 
მი სი ღვაწ ლი სა და ამ აგ ის, და იმ წლე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით, რაც დიდ მა მი სი ონ ერ მა დაჰ ყო სა იმ პე რიო ქა ლაქ ში, 
იმ პე რა ტო რი დათ მო ბა ზე წა ვი და. უძ ვე ლე სი დრო იდ ან, 
– გა ნაცხა და მან, – ერ თი უცხო ელ იც კი არ გვი ნა ხავს, 
სავ სე მეც ნი ერ ული ცოდ ნით, და ის ეთი სათ ნო ებ ითა და 
სიყ ვა რუ ლით გამ სჭვა ლუ ლი ჩი ნე ლე ბის მი მართ, რო გო
რიც მა თეო რი ჩი იყო”.

ნაშ რო მე ბი
მი სი ონ ერ ული მოღ ვა წე ობ ის გარ და, მა მა რი ჩი ჩი ნურ 

ენ ას უღ რმავ დე ბო და, თარ გმნი და და წერ და ჩი ნუ რად 
მა თე მა ტი კურ, ას ტრო ნი მი ულ და კოს მოგ რა ფი ულ სა
კითხებ ზე, ამ ას თა ნა ვე, იგი სიფ რთხი ლი თა და დაკ ვირ ვე
ბით მი უდ გა ჩი ნელ თა ას ტრო ნო მი ულ შე ხე დუ ლე ბებს და 
მათ გე ოგ რა ფი ულ ცოდ ნას, რად გა ნაც, რო გორც თა ვად 
აცხა დებ და: “არ შე იძ ლე ბო და იმ დროს ამ აზე მე ტი სა სარ
გებ ლო რამ მიგ ვე წო დე ბი ნა ჩვენს რე ლი გი აზე მოქ ცე ულ 
ჩი ნელ თა სუ ლე ბის თვის”. მარ თა ლია, იგი მო ხიბ ლუ ლი 
იყო ჩი ნე თით, მაგ რამ აღი არ ებ და, რომ ჩი ნე ლებ მა არ 
იც ოდ ნენ ის, რი სი გა და ცე მაც მათ თვის მას შე ეძ ლო. 1595 
წლი დან იგი შე უდ გა მეც ნი ერ ული და რე ლი გი ური წიგ ნე
ბის შედ გე ნას: მი სი ნაშ რო მე ბი, რა საც დი დი აღ ტა ცე ბი თა 
და და ფა სე ბით ხვდე ბოდ ნენ, ეხ ებ ოდა კარ ტოგ რა ფი ას, 
მა თე მა ტი კას, მო რა ლურ ფი ლო სო ფი ას, თე ოლ ოგი ას და 
აპ ოლ ოგ ეტ იკ ას. მეც ნი ერ ული ნაშ რო მე ბი დან აღ სა ნიშ
ნა ვია დი დი ჩი ნუ რი რუ კა (ზო მა: 3,75X1,80); “ქუ ჯი ან გი” 
სრულ ყო ფი ლად პირ ვე ლად გა მო იცა ნან კინ სა და პე კინ
ში, ხო ლო 1607 წელს – მე ექ ვსედ. თა ვად იმ პე რა ტო რი 
იმ დე ნად იყო აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი მი სით, რომ 1608 წელს 
ხე ლახ ლა და აბ ეჭ დვი ნა და 12 ას ლი მო ითხო ვა თა ვის თვის. 
ამ ჟა მად, ჩი ნუ რი მსოფ ლიო რუ კე ბი და ცუ ლია პე კინ ში, 
ლონ დონ ში და ვა ტი კა ნის სა მო ცი ქუ ლო ბიბ ლი ოთ ეკ აში. 
რიჩ მა ამ რუ კა ზე იმ დრო ის ათ ვის აღ მო ჩე ნი ლი კონ ტი ნენ
ტე ბი და კუნ ძუ ლე ბი გა მო სა ხა. ამ დე ნად, ჩი ნე ლე ბი სათ ვის 
ცნო ბი ლი გახ და მრა ვა ლი ახ ალი და შო რე ული ქვეყ ნის 
არ სე ბო ბა, და თა ვად ევ რო პი საც. ძი რი თა დი გე ოგ რა
ფი ული ად გი ლე ბის სა ხე ლებს გვერ დით ის ტო რი ული 
შე ნიშ ვნე ბიც გა უკ ეთა; მა გა ლი თად, “იუდე ას” სა ხელს 
მი უწ ერა: “ამ ქვე ყა ნა ში ზე ცი ურ მა უფ ალ მა შე ის ხა ხორ ცი, 
ამ იტ ომ აც უწ ოდ ებ ენ მას წმი და მი წას”. “იტ ალი ის” გვერ
დით მი აწ ერა: “აქ არ ის ხალ ხთა მე ფე (პა პი),…მას ყვე ლა 
აღ ნიშ ნუ ლი ევ რო პუ ლი ქვე ყა ნა ეთ აყ ვა ნე ბა, რომ ლე ბიც 
რო მა ულ იმ პე რი ას ქმნი ან”. ეს მოკ ლე ჩა ნა წე რი ჩი ნე ლებს 
გარ კვე ულ წარ მოდ გე ნას უქ მნის რო მის პონ ტი ფექ სზე. 
მსოფ ლიო რუ კა, გარ და იმ ისა რომ ქრის ტი ან ულ რე ლი გი
ას აც ნობ და ჩი ნე ლებს, იგი ას ევე მა თი გო ნე ბი დან იმ ცრუ 
შე ხე დუ ლე ბებს შლი და, რის მი ხედ ვი თაც ყვე ლა არ აჩ ინ
ელი “ბარ ბა რო სად” იყო მიჩ ნე ული. 1607 წელს და იბ ეჭ და 
“ათი პა რა დოქ სი (Qiren Shipian), მო რა ლუ რი ხა სი ათ ის 
ნაშ რო მი; ჩი ნუ რად ზუს ტად ასე ჟღერს ეს სა თა ური: “ათი 
თა ვი უც ნა ური ად ამი ან ის შე სა ხებ”. უც ნა ური ად ამი ანი ეს 
თა ვად რი ჩია, რო მელ საც ჩი ნე ლე ბი ას ეთ ად თვლიდ ნენ; 
ამ აში დიდ როლს ას რუ ლებ და არა მარ ტო მი სი ევ რო პუ ლი 
ხა სი ათი და ფი ზი ონ ომია, არ ამ ედ მი სი სას წა ულ ებ რი ვი 
მეხ სი ერ ება, ცე ლი ბა ტი და დი დი ღვთის მო სა ობა. ეპ ით ეტი 
“უც ნა ური” კე თილ მო სურ ნე ობ ას გა მო ხა ტავ და ჩი ნე
ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც მას ში ქა რაგ მუ ლად კონ ფუ ცის 
ცნო ბილ ფრა ზას ხე დავ დნენ: “უც ნა ური ად ამი ანი ად ამი
ან ებ ის თვის, მაგ რამ მსგავ სი ღვთი სა”; ათ თავ ში ცი ტი
რე ბუ ლია მაქ სი მე ბი, ამ ონ არ იდ ები და სავ ლე ლი ფი ლო სო
ფო სე ბი სა და ქრის ტი ანი მა მე ბის ნაშ რო მე ბი დან, საღ ვთო 
წე რი ლი დან, რაც ქრის ტი ან თათ ვის სრუ ლი ად მი სა ღე ბი, 
მაგ რამ ჩი ნე ლე ბის თვის ნამ დვი ლი პა რა დოქ სი იყო. მა გა
ლი თად, ას ეთი ფრა ზე ბი: “კარ გია მუდ მი ვად სიკ ვდილ ზე 
ფიქ რი”; “გაგ ვა კე თილ შო ბი ლებს სა კუ თარ ბრალ ზე და
ფიქ რე ბა”; “უბ ედ ურია ძუნ წი მდი და რი, ბედ ნი ერი შე იძ
ლე ბა იყ ოს ღა ტა კი მათხო ვა რი”. მოკ ლედ, წიგ ნი ძა ლი ან 
მო ეწ ონ ათ და მან დი დი რო ლი ით ამ აშა ჩი ნელ სწავ ლულ
თა მხრი დან “და სავ ლე ლი ლი ტე რა ტო რე ბის” მი მართ 
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პა ტი ვის ცე მა ში. 1603 წლის ოქ ტომ ბერდე კემ ბერ ში და იბ
ეჭ და (მა ნამ დე ხელ ნა წე რე ბად ვრცელ დე ბო და) ნაშ რო მი 
“ღვთის გო ნივ რუ ლი კონ ცეფ ცია” (Tianzhu Shiyi). რი ჩი, 
უკუ აგ დებს რა პან თე ის ტურ მო ნიზ მს, რაც ფარ თოდ 
იყო გავ რცე ლე ბუ ლი იმ დრო ინ დელ ჩი ნელ ლი ტე რა ტორ
თა შო რის, და მე ტემ ფსი ქო ზის (იგ ივე რე ინ კარ ნა ცი ის) 
მოძ ღვრე ბას, ფი ლო სო ფი ური არ გუ მენ ტე ბი თა და ჩი ნელ 
კლა სი კოს თა ავ ტო რი ტე ტით წარ მო აჩ ენს ღმერ თს, რო
გორც წუ თი სოფ ლის ყო ვე ლი ქმნი ლე ბის შემ ქმნელ სა და 
მმარ თველს. აჩ ვე ნებს ად ამი ან ის სუ ლის უკ ვდა ვე ბას და 
მის გან სხვა ვე ბას ცხო ველ თა სუ ლის გან. რი ჩის ნაშ რომ თა 
შო რის, ყვე ლა ზე თავ ბრუ დამ ხვე ვი წარ მა ტე ბა ამ ნაშ რომს 
ხვდა წი ლად, არა მარ ტო ჩი ნეთ ში, არ ამ ედ იაპ ონი ასა და 
შო რე ული აღ მო სავ ლე თის სხვა ქვეყ ნებ ში. 1595 წელს 
რიჩ მა ჩი ნუ რად გა მოს ცა მცი რე ტო მე ული, სა თა ურ ით 
“ტრაქ ტა ტი მე გობ რო ბა ზე”. მას ში წარ მოდ გე ნი ლია და სავ
ლე ლი ფი ლო სო ფო სე ბი სა და წმი და ნე ბის მო საზ რე ბე ბი 
მე გობ რო ბა ზე. ნაშ რო მი ფარ თოდ გავ რცელ და სხვა დას
ხვა პრო ვინ ცი აში და “ლი ტე რა ტორ თა და მან და რინ თა დი
დი მო წო ნე ბაც და იმ სა ხუ რა”, მას თურ მე “მთე ლი სა მე ფო 
გა ნუც ვიფ რე ბია”. რიჩ მა ამ ტრაქ ტატ ში ჩი ნე ლებს აჩ ვე ნა, 
რომ და სავ ლე ლი ხალ ხი არ იყო “ბარ ბა რო სი”, და რომ მას 
უფ ლე ბა ჰქონ და, ეტ არ ებ ინა ტი ტუ ლი “ლი ტე რა ტო რი”, 
რად გან იგი შე სა ნიშ ნა ვად ფლობ და მშობ ლი ურ ლი ტე რა
ტუ რას. მან წიგ ნი მი უძ ღვნა პრინც ქი ან ჟა ის, რო მელ მაც 
თა ვის დრო ზე ავ ტორს ჩი ნე ლი მხატ ვრე ბის კრე ბუ ლი 
უს ახ სოვ რა, რომ ლის უკ ანა მხა რე ზე გა მო სა ხუ ლი იყო 
თა ვად პრინ ცი “უცხო ელ ლი ტე რა ტორ თან” სა უბ რი სას. 
აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი ჩი ნე ლი სწავ ლუ ლე ბი რიჩს “გე ნი ალ
ურ ად ამი ან ად” მო იხ სე ნი ებ ენ; ეს ტი ტუ ლი იმ დრო ის ათ
ვის ყვე ლა ზე მე ტად ფა სობ და. ას ევე, არ სე ბობს რი ჩის 
მთე ლი რი გი ნაშ რო მე ბი, რომ ლე ბიც ევ რო პე ლე ბი სად მია 
მიძ ღვნი ლი, იტ ალი ურ და პორ ტუ გა ლი ურ ენ აზე და წე რი
ლი; წე რი ლე ბი და მრავ ლის მომ ცვე ლი რე ლა ცია “იეს ოს 
საძ მოს ჩი ნეთ ში შეს ვლა სა და ქრის ტი ან ობ აზე”, რა საც 
იგი იტ ალი ურ ად წერს თა ვი სი ცხოვ რე ბის ბო ლო წლებ ში. 
რი ჩის “კო მენ ტა რე ბი” და “წე რი ლე ბი” წარ მო ად გენს სი
ახ ლე ებ ის ნაკ რებს და იგი პირ ვე ლი ნაშ რო მია, რო მე ლიც 
ჩი ნეთ ზე მოგ ვითხრობს და გე ოგ რა ფი ული კუთხით სწორ 
წარ მოდ გე ნას იძ ლე ვა მას ზე. მა შინ რო დე საც “წე რი ლე ბი” 
სა ინ ტე რე სო სი ახ ლე ებს გვთა ვა ზობს ჩი ნე თის შე სა ხებ, 
მის მკვიდ რთა ცხოვ რე ბი სა და ზნეჩვე ულ ებ ათა გა საც ნო
ბად, გან სა კუთ რე ბით 158995იან წლებ ში, და ზო გა დად 
წარ მო ად გენს რი ჩის მოგ ზა ურ ობ ას ქვეყ ნის შიგ ნით, “კო
მენ ტა რე ბი” გან სა კუთ რე ბუ ლად აღ წერს XVI სის ჩი ნე თის 
ის ტო რი ას, ხალ ხის ცხოვ რე ბას და სა ზო გა დო ებ ის სხვა
დას ხვა ფე ნას; მას ში აშ კა რად ჭარ ბობს გე ოგ რა ფი ული ას
პექ ტე ბი. რიჩს ეკ უთ ვნის მცი რე შრო მე ბი, რომ ლებ მაც მას 
სა ხე ლი მო უხ ვე ჭეს ჩი ნელ სწავ ლულ თა წრე ში: 1) ტრაქ
ტა ტი ოთხ ელ ემ ენ ტზე; 2) ტრაქ ტა ტი თა ნა ვარ სკვლა ვე
დებ ზე, რო მე ლიც 1601 წელს, რი ჩის მო წა ფის, ჩი ნე ლი 
ლი ტე რა ტო რის ლი ჟი ქა ოს (მოგ ვი ან ებ ით მო ნათ ლუ ლი) 
მი ერ გა მო იცა ჩი ნურ ენ აზე; 3) გრე გო რი ან ული კა ლენ
დრის ჩი ნუ რი თარ გმა ნი; 4) ტრაქ ტა ტი ცა სა და მი წა ზე; 5) 
1607 წელს, რი ჩი, მა თე მა ტი კოს ხუ გუ ან გქის თან ერ თად, 
ჩი ნურ ენ აზე თარ გმნის ევ კლი დეს წიგ ნს “ელ ემ ენ ტე ბი”. 
რი ჩი ას ევე გახ ლდათ პე კი ნის პირ ვე ლი ობ სერ ვა ტო რი ის 
და მა არ სე ბე ლი. დღეს ამ ობ სერ ვა ტო რი ას სა ხელ მწი ფო 
მფარ ვე ლობს. მან მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე იტ ანა გე ოგ
რა ფი ის დარ გში, თუნ დაც ჩი ნე თის მარ კო პო ლოს “katais”
თან და პე კი ნის “xanbaligh”თან იდ ენ ტი ფი კა ცი ით. 

აპ ოს ტო ლა ტი
გარ და იმ ისა რომ მა თეო რი ჩი ლი ტე რა ტუ რულ მოღ

ვა წე ობ ას ეწე ოდა, მას დი დი წვლი ლი მი უძ ღვის ხუ თა სი
ანი წლე ბის ბო ლო სა და ექ ვსა სი ანი წლე ბის და საწყის ში 
ჩი ნეთ ში ქრის ტი ან ობ ის შე ტა ნა სა და გავ რცე ლე ბა ში. ქვე
ყა ნა ში იმ დრო ის თვის სულ სა მი კა თო ლი კე ჩი ნე ლი იყო, 
ხო ლო რი ჩის სიკ ვდი ლის შემ დეგ კი მო ნათ ლულ ჩი ნელ თა 
რიცხვმა ორი ათ ას ხუ თასს მი აღ წია, მათ შო რის, ოთხა
სი დე და ქა ლა ქის მკვიდ რი გახ ლდათ; მრა ვა ლი მათ გა ნი 
არ ის ტოკ რატ თა წრი დან და მმარ თვე ლი კლა სი დან იყო. 
უნ და გა ვიხ სე ნოთ პავ ლე ხუ გუ ან გქი, რი ჩის თა ნა შემ წე 
ჩი ნუ რი წიგ ნე ბის რე დაქ ტი რე ბა ში და იმ პე რი ის მო მა ვა
ლი კან ცლე რი, შან ხა იში ქრის ტი ან ობ ის და მა არ სე ბე ლი; 
ლე ონე ლი ჟი ხაო, რო მელ მაც ხე ლი სუფ ლე ბის გან სა ჩუქ
რად მი იღო მი წა რი ჩის და სა მარ ხად; მი ქე ლე იანგ ტინ
გუ ინი, რო მელ მაც დევ ნის დროს, სა კუ თა რი სი ცოცხლის 
ფა სად, შე იფ არა მა მა რი ჩი;… კი დევ და კი დევ შე იძ ლე ბა 
გაგ რძელ დეს ამ ნე ოფ იტ ებ ის რიცხვი, რო მელ თა უმ რავ
ლე სო ბა ქვეყ ნის მა ღალ კლასს მი ეკ უთ ვნე ბა. სა იმ პე რიო 
კარ ზეც იყ ვნენ ქრის ტი ან ები, იმ პე რა ტო რის ნა თე სა ვე ბი. 

მი უხ ედ ავ ად ას ეთი პო პუ ლა რო ბი სა, რიჩს თა ვი სი ევ
რო პე ლი და ინ დო ელი თა ნა მოძ მე ები ბრალს იმ აში სდებ
დნენ, რომ ჩი ნეთ ში მან უგ უნ ური ქრის ტი ან ობა გა ავ
რცე ლა და ერ თგვა რი “ქრის ტო ჩი ნუ რი” რე ლი გია შექ მნა; 
მოძ ღვრე ბა, რო მელ საც ის ას წავ ლი და, სხვა არ აფ ერი 
იყო, თუ არა “ჩი ნე ლი სწავ ლუ ლე ბის მო რა ლურ სენ ტენ
ცი ებ თან, გან სა კუთ რე ბით კი კონ ფუც თან შე ზა ვე ბუ ლი 
ქრის ტი ან ული ჭეშ მა რი ტე ბის სინ კრე ტიზ მი,” ამ იტ ომ აც 
უწ ოდ ეს მას “მრწამ სთა შემ რი გე”, რო მე ლიც პრო ზე ლი
ტიზ მს ქრის ტი ან ული რწმე ნის კე თილ შო ბი ლურ არ სს 
ან აც ვლებ და. ის, რაც მა მა რი ჩის წინ და ხე დუ ლო ბი თა 
და გულ მოდ გი ნე ბით სრულ დე ბო და, უცხო თა გან აც რთუ 
იშ ვი ათ ად აღ იქ მე ბო და ცუდ ტო ნად, და ეს იმ იტ ომ, რომ 
ის ინი არ იც ნობ დნენ ჩი ნე თის პი რო ბებს, ჩი ნურ ხა სი ათ სა 
და გა რე მოს, სა დაც დიდ იეზუ იტს უხ დე ბო და მი სი ონ ერ
ული მოღ ვა წე ობა. ყვე ლა ბრალ მდე ბელს, რო მელ თაც არ 
ეს მო დათ, თუ რა ოდ ენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ჩი ნუ რი ლი
ტე რა ტუ რის ღრმა ცოდ ნა, რო გორც ერ თგვა რი “იარ აღი 
მთე ლი სა მე ფოს სა ყო ველ თაო მოქ ცე ვის თვის”, რი ჩი ასე 
პა სუ ხობ და: “ჩემ თვის უფ რო მე ტად მთა ვა რია ის, რომ 
იქ ათი ათ ას ზე მე ტი ქრის ტი ანია”. სარ წმუ ნო წყა რო ები, 
პი რი ქით, მოწ მო ბენ, რომ ყვე ლა ბრალ დე ბა სა ფუძ ველს 
მოკ ლე ბუ ლი იყო. პრინ ცი პი, რა ზეც რიჩ მა თა ვი სი შე სა შუ
რი საქ მი ან ობა ააგო, სა ოც რად მარ ტი ვი იყო: მაქ სი მა ლუ
რი კე თილ გან წყო ბა და პა ტი ვის ცე მა ჩი ნე თის ინ ტე ლექ
ტუ ალ ური და სუ ლი ერი ფა სე ულ ობ ებ ის ად მი; მა თი ენ ის 
სრულ ყო ფი ლი ცოდ ნა; მეც ნი ერ ული ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა; 
სა უბ რე ბი და აპ ოს ტო ლა ტი; მზრუნ ვე ლო ბა გა ნათ ლე ბულ 
კლას ზე, ვის ზეც და მო კი დე ბუ ლი იყო ხალ ხის მარ თვა. 

ამ დე ნად, რიჩ მა სრულ ყო ფი ლად გა აც ნო ბი ერა სა კუ
თა რი მო წო დე ბა და მი სი ონ ერ ული არ სი: არ მო ეხ დი ნა 
ჩი ნე ლებ ზე დამ პყრო ბე ლი ად ამი ან ის შთა ბეჭ დი ლე ბა და 
და ერ წმუ ნე ბი ნა ის ინი, რომ იგი არ მო სუ ლა სამ ტროდ. 
პირ ველ რიგ ში, უნ და ეზ რუ ნა იმ აზე, რომ სა ერ თოდ მო
ეს პო სა ხე ლი “ბარ ბა რო სი”, რი თაც მი სი ონ ერ ებს მო იხ სე
ნი ებ დნენ. მა მა მა თეო რი ჩის ღვაწ ლი და ამ აგი სწო რედ 
იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ მან შექ მნა ად აპ ტა ცი ის ის ეთი 
სის ტე მა, რი თაც ხვეწ და სა კუ თარ მე თო დებს და მას 
ჩი ნე თის პი რო ბებს უხ ამ ებ და. ენ ის ცოდ ნა მას, პირ ველ 
რიგ ში, ად გი ლობ რივ ხალ ხთან ურ თი ერ თო ბი სა და სა ზო
გა დო ებ ას თან უშუ ალო კავ ში რე ბის თვის სჭირ დე ბო და, 
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იგი აუც ილ ებ ელი პი რო ბა გახ ლდათ მე გობ რო ბის და სამ
ყა რებ ლად. მე ორე რიგ ში კი, იმ ის ათ ვის რომ ბო ლომ დე 
შე ეც ნო და შე ეფ ას ებ ინა ფუნ და მენ ტუ რი მოძ ღვრე ბე ბი 
და მხო ლოდ შემ დეგ და ეწყო კე თი ლი უწყე ბის ქა და გე ბა, 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რის მოთხოვ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
ამ გვა რი ფორ მით, სი ტუ აცი ის ღრმად შეს წავ ლის შემ დეგ, 
რიჩ მა სა ჭი როდ ჩათ ვა ლა, გა და ეცა ქრის ტი ან ული რწმე
ნა ეტ აპ ობ რი ვად: თავ და პირ ვე ლად გა ეც ნო მათ თვის ის 
ჭეშ მა რი ტე ბა, რა საც მხო ლოდ ად ამი ან ის ინ ტე ლექ ტი 
აღ იქ ვამ და, და შემ დეგ გა და სუ ლი ყო ქრის ტი ან ული ჭეშ
მა რი ტე ბის გაცხა დე ბის უწყე ბა ზე. ამ იტ ომ აც დაწყე ბით 
ეტ აპ ზე იგი მხო ლოდ იმ ას ცდი ლობ და, რომ მსმე ნელ თათ
ვის ისე მი ეწ ოდ ებ ინა მა სა ლა, რომ მათ თვის ის ად ვი ლად 
გა სა გე ბი ყო ფი ლი ყო. რი ჩი მო სუ ლი იყო არა ახ ალი რე ლი
გი ის სა ქა და გებ ლად, არ ამ ედ მხო ლოდ ან ტი კუ რი ჩი ნუ რი 
რე ლი გი ის სრულ ყო ფი ლე ბი სათ ვის. ქრის ტი ან ული რე ლი
გია ხომ ან ტი კუ რი ჩი ნუ რი სიბ რძნის სრულ ყო ფი ლე ბაა. 

ხან გრძლი ვი კვლე ვი სა და გა მოც დი ლე ბის შე ძე ნის შემ
დეგ, მან გა დაწყვი ტა, შემ რი გებ ლუ რი პო ზი ცია და ეკ ავ ებ
ინა კონ ფუ ცი ან იზ მთან, სა მა გი ერ ოდ, 
და ნარ ჩენ ორ მოძ ღვრე ბას – ბუ დიზ
მსა და ტაოიზმს ეწ ინა აღ მდე გე ბო და 
და მათ “კერ პთა წყურ ვილს” უწ ოდ
ებ და. მა მა რიჩ მა, კონ ფუ ცი ან ელ თა 
ტექ სტე ბი დან ბუ ნებ რი ვი რჯუ ლი 
გა მო არ ჩია და მი სი ინ ტერ პრე ტა ცია 
მო ახ დი ნა კონ ფუ ცი ან იზ მის სხვა
დას ხვა “სა ერო” თე ორი ის თე ის ტუ რი 
თვალ საზ რი სით. მან კლა სი კო სე ბი დან 
გა მო ყო მოყ ვა სი სად მი სიყ ვა რუ ლის 
კონ ცეფ ცია, ვნე ბის და მო კი დე ბუ
ლე ბა გო ნე ბა ზე. კონ ფუ ცი ან იზ მში 
სა ერო მო რა ლის და სათ ნო ებ ის 
სკო ლა მთლი ან ად უპ ირ ის პირ დე
ბო და კერ პთაყ ვა ნის მცემ ლო ბას და 
ამ იტ ომ აც შე იძ ლე ბო და მი სი ქრის ტი
ან ობ ას თან მი სა და გე ბა. მაგ რამ, მა მა 
რი ჩის შე ხე დუ ლე ბით, კონ ფუ ცი ან ური 
მოძ ღვრე ბა უნ და ყო ფი ლი ყო სა შუ
ალ ება, რომ ლი თაც ჩი ნე ლი სწავ ლუ
ლე ბი გა აც ნო ბი ერ ებ დნენ და მი იღ ებ დნენ ქრის ტი ან ობ ას. 
ღრმად გა წო ნას წო რე ბუ ლი გრძნო ბი თა და პა ტი ვის ცე მით 
გამ სჭვა ლუ ლი მი უდ გა რი ჩი კონ ფუცს, რო მე ლიც ჩი ნელ
თა ცხოვ რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გახ ლდათ. კონ
ფუ ცი ან იზ მის არ სზე გუ ლის ხმი ერი დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ, 
რი ჩი ჩა უღ რმავ და სუფ თა სა ზო გა დო ებ რივ, სო ცი ალ ურ 
და ნა ცი ონ ალ ურ რი ტუ ალ ებ საც, და იმ ის ათ ვის რომ 
გაეადვილებინა ქრის ტი ან ული ჩა ნა სა ხე ბის შე ტა ნა ჩი ნურ 
სა ზო გა დო ებ აში, მან ეს მიმ დი ნა რე ობა კა თო ლი კურ რე
ლი გი ას თან შე თავ სე ბა დად გა მო აცხა და. მი სი სიკ ვდი ლის 
შემ დეგ, ამ მო საზ რე ბამ აზ რთა დი დი სხვა დას ხვა ობა გა
მო იწ ვია ჩი ნეთ ში მყოფ მი სი ონ ერ თა შო რის (იეზუ იტ ები, 
დო მე ნი კე ლე ბი, ფრან ცის კე ლე ბი), რა მაც თა ვი სი რე ზო
ნან სი ევ რო პა შიც ჰპო ვა. რიჩს ყო ველ თვის ახ სოვ და, რომ 
ყო ვე ლი ჭეშ მა რი ტი აზ რი ქრის ტი ან ული იყო, რა ენ აზ ეც 
არ უნ და წარ მოთ ქმუ ლი ყო იგი. მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის 
სიტყვებ ში იგი ყო ველ თვის ცდი ლობ და ჭეშ მა რი ტე ბის 
მცი რე მარ ცვლის და ნახ ვას, რა თა თან ხვედ რის წერ ტი ლე
ბი ეპ ოვა. რი ჩის სა მო ცი ქუ ლო საქ მი ან ობ ის ერთერ თი ძი
რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ელი იყო გა ნუხ რე ლი და გულ წრფე ლი 
მოღ ვა წე ობა, რა თა ჩი ნელ თა შო რის გა ეტ არ ებ ინა წმი და 

პავ ლეს უბ რა ლო და უდი ად ესი ცხოვ რე ბი სე ული პროგ
რა მა: “ყვე ლა ფე რი გავ ხდი ყველ სთვის”, ანუ “მე ჩი ნე ლი 
გავ ხდი ჩი ნე ლებ თან”.

რამ დე ნი მე მო საზ რე ბა მი სი მოღ ვა წე ობ ის შე სა ხებ 
ამ დი დი მი სი ონ ერ ის ფი გუ რა დღეს მზარდ ინ ტე რესს 

იწ ვევს, რად გა ნაც დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან იგი გე
ზის მაჩ ვე ნე ბე ლია იმ ძნელ ჟამს, რო მელ საც ჩვენ, ყვე ლა
ნი, გავ დი ვართ მრა ვა ლეთ ნი კურ სამ ყა რო ში. თი თოეულ 
ჩვენ განს ხში რად გვი წევს გან სხვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რის 
მქო ნე ად ამი ან ებ თან კონ ტაქ ტი და მათ თან დი ალ ოგი, 
რო მე ლიც ვერ თავ სდე ბა ამა თუ იმ კულ ტუ რის სპე ცი ფი
კა ში, შე იძ ლე ბა ით ქვას, დი ალ ოგი “შუა გზა ზე” წყდე ბა: 
ამ იტ ომ აც სა უბ რო ბენ დღეს კულ ტუ რა თა შო რის დი ალ
ოგ ზე, იმ გზა ზე, რა ზეც ოთხი სა უკ უნ ით და წი ნა ურ და ლი 
მა თოუ, რო გორც მას უწ ოდ ებ დნენ ჩი ნე ლე ბი. 

ამ გვა რად, პირ ვე ლა დი მნიშ ვნე ლო ბის სუ ლაც არ გახ
ლავთ მყა რი თე ორი ული ბა ზის შექ მნა, რო გორც ეს მან 
სცა და არ ის ტო ტე ლე სა და კონ ფუ ცის და სა ახ ლო ებ ლად. 

შე საძ ლოა, მას დი დი ძა ლის ხმე ვა 
დას ჭირ და ამ ორი დი დი, სრუ ლი ად 
გან სხვა ვე ბუ ლი მო აზ როვ ნის და სა ახ
ლო ებ ლად, მაგ რამ მი სი ამ აგი უწ ინ არ
ეს ად იმ აშია, რომ მან წინ წა მოს წია უმ
თავ რე სი, ანუ სუბ სტან ცი ური: ორ ივე 
მათ გა ნის თა ნა ბა რი სწრაფ ვა ად ამი
ან ის სა ერ თო ბუ ნე ბის იდე ის კენ. ამ 
თვალ საზ რი სით, მან მარ თლაც გა დო 
“ხი დი აღ მო სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს 
შო რის, რა ზეც სა ხა რე ბას თა ვი სუფ
ლად გავ ლა შე უძ ლია”. რო გორც 
ბე ნე დიქ ტე XVI წერს: “მან მრა ვა ლი 
წე ლი შე ალია და სავ ლეთ სა და აღ მო
სავ ლეთს შო რის ნა ყო ფი ერ დი ალ ოგს 
და აქ ვე, და უღ ლე ლად ცდი ლობ და სა
ხა რე ბის და ნერ გვას დი დი კულ ტუ რის 
მქო ნე ჩი ნე თის მო სახ ლე ობ აში”. 1982 
წელს, რო დე საც ჩი ნეთ ში მი სი ჩას ვლი
დან ოთხას წელს აღ ნიშ ნავ დნენ, იოანე 
პავ ლე II შემ დეგს აცხა დებ და: “ სა მარ

თლი ან ად სწამ და მა მა რიჩს, რომ ქრის ტეს რწმე ნა ზი ანს კი 
არ მი აყ ენ ებ და ჩი ნე თის კულ ტუ რას, არ ამ ედ გა ამ დიდ რებ
და და სრულ ყოფ და მას.… ჩი ნეთ ში მი სი ჩას ვლი დან 400 
წლის შემ დეგ, მა მა რი ჩის პი როვ ნე ბა და მი სი საქ მი ან ობა 
დღე საც დიდ აქ ტუ ალ ობ ას იძ ენს ჩი ნელ ხალ ხში, რო მე ლიც 
ჩარ თუ ლია მო დერ ნი ზა ცი ისა და პროგ რე სის პრო ცეს ში”. 

მა ჩე რა ტელ იეზუ იტს ფას და უდ ებ ელი ამ აგი მი უძ ღვის 
ჩი ნეთ ში ქრის ტი ან ობ ის გავ რცე ლე ბა ში. და სავ ლეთ სა და 
აღ მო სავ ლეთს შო რის “ხი დი” მი სი მო წა ფე ებ ის გან სა კუთ
რე ბუ ლი ღვაწ ლის წყა ლო ბით გა იდო. ის ინი შემ დგომ ში 
მის თა ნა მებ რძო ლე ბად იქ ცნენ; მათ შო რი საა: ლი ჟი ზაო, 
იანგ ტინ შუ ინი, და გა მორ ჩე ულ ად, ხუ გუ ან გქი; ეს უკ ან
ას კნე ლი, იტ ალი ელი მი სი ონ ერ ის მი ერ პირ ვე ლი მო ნათ
ლუ ლი “სწავ ლუ ლი” იყო; ნამ დვი ლად და უფ ას ებ ლო ბა 
იქ ნე ბო და, თუ კი რი ჩის საქ მე ებს იმ ძი რი თა დი თა ნამ
შრომ ლო ბის გან გა მოვ ყოფ დით, რა საც მი სი მე გობ რე ბი 
ეწე ოდ ნენ: კულ ტუ რა თა შო რი სი დი ალ ოგი, რო მელ შიც 
თავ სდე ბა სა ხა რე ბის გავ რცე ლე ბის მი სია, არ შე იძ ლე ბა 
იყ ოს ინ დი ვი დუ ალ ური ინ იცი ატ ივა, იგი ყო ველ თვის დი დი 
კო ლექ ტი ური სუ ლის კვე თე ბით მი იღ წე ვა. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

მათეო რიჩის საფლავი ჩინეთში

11საბა

ქრის ტი ან ობ ის ლექ სი კო ნი

ან ტიქ რის ტე [ბერძ. antíchristos “ან ტიქ რის ტე”] 
სიტყვა ოთხჯე რაა ნახ სე ნე ბი ახ ალ აღ თქმა ში და აღ
ნიშ ნავს ქრის ტე სად მი და პი რის პი რე ბულ ის ტო რი ულ 
ძა ლას, რო მე ლიც უმ თავ რე სად ჟამ თა აღ სას რულს ამ
ოქ მედ დე ბა და რო მელ საც თა ვად ქრის ტე და ამ ხობს სა
ში ნელ სამ სჯავ რო ზე (გა მოცხ. 11, შმდ.)

აპ ოკ ალ იპ ტი კა [ბერძ. apokalyptikós (სიტყვი დან 
apokálypsis “გა მოცხა დე ბა”)] ქრის ტი ან ობ ამ დელ და 
ქრის ტი ან ობ ის შემ დგომ იუდა იზ მში (II ს. ქრის ტემ დე – 
II ს. ქრის ტეს შემ დეგ) გავ რცე ლე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ
ლი ჟან რი, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავ და, გა ეცხა დე ბი ნა 
კა ცობ რი ობ ის აღ სას რუ ლის ჟამ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი. ამ ჟან რის თით ქმის ყვე ლა ტექ სტი აპ ოკ
რი ფუ ლია, გარ და იოან ეს გა მოცხა დე ბი სა, თუმ ცა აპ
ოკ ალ იპ ტი კუ რი ნიშ ნე ბი ცალ კე ულ კა ნო ნი კურ წიგ ნებ
შიც შე იმ ჩნე ვა. აპ ოკ ალ იპ ტი კის სა ხა სი ათო თვი სე ბე ბია: 
ფსევ დო ნი მუ რო ბა, ხილ ვე ბი, სიმ ბო ლიზ მი და გან მმარ
ტე ბე ლი ან გე ლო სი. ქრის ტი ან ული აპ ოკ ალ იპ ტი კა ამ
ტკი ცებს მე სი ის დი დე ბით დაბ რუ ნე ბა სა და ღმრთის სუ
ლი ერი და სა ყო ველ თაო ხელ მწი ფე ბის დამ კვიდ რე ბას.

აპ ოკ ატ ას ტა ზი სი [ბერძ. apokatástasis “ხე ლახ ლა 
დამ კვიდ რე ბა”] თავ და პირ ვე ლად წი ნა სოკ რა ტელ თა, 
შემ დეგ კი სტო იკ ოს თა ნა აზ რევ ში აღ ნიშ ნავს სამ ყა როს 
მუდ მი ვად მოძ რა ვი ციკ ლის და სას რულ სა და ახ ალ და
საწყისს. ქრის ტი ან ულ სამ ყა რო ში დამ კვიდ რდა უპ ირ
ვე ლე სად აღ მო სავ ლე ლი მა მე ბი სა და ორ იგ ენ ეს მი ერ 
რო გორც მთე ლი შექ მნი ლი სამ ყა როს მიბ რუ ნე ბა სრუ
ლი ბედ ნი ერ ებ ის მდგო მა რე ობ ის აკ ენ.

აპ ოკ რი სი არი ოსი [ბერძ. apokrisiários “პა სუ ხის გა
დამ ცე მი”] სიტყვა ბერ ძნულრო მა ული სა მარ თლებ რი ვი 
წრე ებ იდ ან იღ ებს სა თა ვეს. V სა უკ უნ ის შუ ახ ან ებ იდ ან 
აღ ნიშ ნავ და პა პი სა და პატ რი არ ქთა მუდ მივ წარ მო მად
გე ნელს კონ სტან ტი ნო პო ლის იმ პე რა ტო რის კარ ზე. VI 
სა უკ უნ იდ ან აპ ოკ რი სა რი ოსი სა ეპ ის კო პო ებ სა და მო
ნას ტრებ შიც გავ რცელ და. ეს წო დე ბა და თა ნამ დე ბო ბა 
კა რო ლინ გუ რი კა რის მეშ ვე ობ ით შუა სა უკ უნე ებ შიც 
გა ნაგ რძობს არ სე ბო ბას: რო გორც ჩანს, კლუ ნი ელ ებ სა 
და ცის ტერ ცი ელ ებს აპ ოკ რი სი არი ოსი რომ ში ჰყო ლი
ათ.

აპ ოკ რი ფუ ლი წიგ ნე ბი [ბერძ. apókryphos “და მა ლუ
ლი”, “შო რე ული” (ზმნი დან apokrýptein “და ფარ ვა”)] 
ქრის ტემ დე II სა უკ უნ იდ ან ქრის ტი ან ული წელ თაღ
რიცხვის IVVI სა უკ უნე ებ ამ დე შექ მნი ლი ებ რა ულქრის
ტი ან ული რე ლი გი ური ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც არ არ ის 
შე სუ ლი ბიბ ლი ის შე მად გე ნელ წიგ ნთა ოფ იცი ალ ურ 
ნუს ხა ში. არ არ ის ზუს ტად ცნო ბი ლი, სიტყვა წარ მარ
თუ ლი წარ მო შო ბი საა თუ იუდე ური წყა რო ებ იდ ან მომ
დი ნა რე ობს. წარ მარ თულ სამ ყა რო ში აპ ოკ რი ფი ეწ ოდ
ებ ოდა წიგ ნს, რო მელ ში აც გად მო ცე მუ ლი მოძ ღვრე ბა 
და ფა რუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო გა უნ დო ბელ თათ ვის (ეზ
ოთ ერ ული ნა წე რი). ეს ევ ელ ებ ზე მსჯე ლო ბი სას იოს ებ 
ფლა ვი უს იც ახ სე ნებს წიგ ნებს, რომ ლე ბიც სა იდ უმ ლოდ 
ინ ახ ებ ოდა, რად გა ნაც ეზ ოთ ერ ულ მოძ ღვრე ბას შე იც
ავ და, თუმ ცა არ არ ის ცნო ბი ლი, რომ ებ რა ელ ები ას ეთ 

წიგ ნებს აპ ოკ რი ფებს უწ ოდ ებ დნენ. არ სე ბი თი სა ხე ლის 
შე სა ბა მი სი ზედ სარ თა ვი სა ხე ლი კი აღ ნიშ ნავ და და ზი
ან ებ ის გა მო ლი ტურ გი ის თვის გა მო უყ ენ ებ ელ წმი და 
გრაგ ნი ლებს, რომ ლებ საც სა კულ ტო ნა გე ბო ბას თან და
კავ ში რე ბულ ად გი ლას ინ ახ ავ დნენ, ანუ “მა ლავ დნენ” 
(გე ნუ ზიმ). ირ ინე ოსი და ტერ ტუ ლი ანე აპ ოკ რი ფულს 
“ცრუს” სი ნო ნი მად იყ ენ ებ დნენ, ხო ლო ორ იგ ენე, იერ
ონ იმე და ავ გუს ტი ნე აპ ოკ რი ფულს უწ ოდ ებ დნენ ძვე ლი 
აღ თქმის იმ წიგ ნებს, რომ ლე ბიც ებ რა ულ კა ნონ ში არ 
შე დი ოდა და მხო ლოდ ქრის ტი ან ული კა ნო ნის ნა წილს 
წარ მო ად გენ და. აპ ოკ რი ფე ბი ეწ ოდ ებ ოდა, ას ევე, ნა წე
რებს, რომ ლე ბიც ბიბ ლი ის წიგ ნთა ნუს ხა ში არ შე დი
ოდა, მაგ რამ სა თა ურ ის, თე მის ან და სა ხე ლე ბუ ლი ავ
ტო რის მი ხედ ვით და იმ კვიდ რეს კა ნო ნი კუ რი წიგ ნე ბის 
თა ნას წო რი წმი და ნა წე რე ბის ავ ტო რი ტე ტი. ძვე ლი აღ
თქმის აპ ოკ რი ფე ბი ის ტო რი ული (იუბ ილ ეთა წიგ ნი, ად
ამ ისა და ევ ას ის ტო რია, ესაიას ცად ამ აღ ლე ბა, იობ ის 
ან დერ ძი, სო ლო მო ნის ან დერ ძი და ა.შ.); დი დაქ ტი კუ
რი (სო ლო მო ნის ფსალ მუ ნე ბი, სო ლო მო ნის სა გა ლობ
ლე ბი, მა ნა სეს ლოც ვა და სხვა) და აპ ოკ ალ იპ ტი კუ რია 
(ეთი ოპი ური ენ ოქ ის წიგ ნი, თარ გმნი ლი ებ რა ული ან 
არ ამე ული ორ იგ ინ ალ იდ ან; სლა ვუ რი ენ ოქ ის წიგ ნი, 
თარ გმნი ლი ბერ ძნუ ლი ორ იგ ინ ალ იდ ან; ებ რა ული ენ
ოქ ის წიგ ნი; აბ რა მის გა მოცხა დე ბა; ელი ას გა მოცხა
დე ბა და სხვა). კა ნო ნი კურ ნა წერ თა მსგავ სად, ახ ალი 
აღ თქმის აპ ოკ რი ფე ბი იყ ოფა სა ხა რე ბე ბად (ებ რა ელ თა 
სა ხა რე ბა, პეტ რეს სა ხა რე ბა, თორ მე ტი მო ცი ქუ ლის სა
ხა რე ბა, იაკ ობ ის პირ ველ სა ხა რე ბა და სხვა); საქ მე ებ ად 
(პეტ რეს საქ მე ნი, პეტ რეს ქა და გე ბა, პავ ლეს საქ მე ნი, 
იოან ეს საქ მე ნი, ან დრი ას საქ მე ნი და ა.შ.); წე რი ლე ბად 
(მო ცი ქულ თა წე რი ლი, პავ ლეს წე რი ლი ლა ოდ იკი ელ თა 
მი მართ, პავ ლეს წე რი ლი ალ ექ სან დრი ელ თა მი მართ, 
პავ ლეს წე რი ლე ბი სე ნე კას მი მართ და სე ნე კას წე რი ლე
ბი პავ ლეს მი მართ და ა.შ.); გა მოცხა დე ბე ბად (პეტ რეს 
გა მოცხა დე ბა, პავ ლეს ცად ამ აღ ლე ბა და ა.შ.).

აპ ოლ ინ არ იზ მი ქრის ტო ლო გი ური ერ ესი, რომ ლის სა
ხელ წო დე ბაც მომ დი ნა რე ობს ლა ოდ იკი ელი ეპ ის კო პო
სის, აპ ოლ ინ არი უს ის, სა ხე ლი დან, რო მე ლიც, ქრის ტეს 
ღმრთა ებ რი ობ ის უარ მყო ფელ არი ან ელ ობ ას თან და პი
რის პი რებ ლად, ამ ტკი ცებ და, რომ ქრის ტე ში სიტყვამ (ნ. 
ლო გო სი) იეს ოს სამ შვინ ვე ლის სუ ლი ერი ნა წი ლი ჩა ან
აც ვლა. ამ გვა რად ეჭ ვქვეშ დგე ბო და ქრის ტეს ად ამი ან
ურ ობ ის სის რუ ლე.

აპ ოლ ოგია [ბერძ. apologhía “დაც ვა”] სა უბ არი ან ნა
წე რი, მი მარ თუ ლი ვინ მეს ან რო მე ლი მე მოძ ღვრე ბის 
და სა ცა ვად. აპ ოლ ოგ ეტ ები ეწ ოდა ეკ ლე სი ის მა მებს, 
რომ ლე ბიც ქრის ტი ან ობ ის პირ ველ სა უკ უნე ებ ში (IIIII 
სს.) ქრის ტი ან ობ ას წარ მარ თთა თავ დას ხმე ბი სა გან იც
ავ დნენ. ნ. აპ ოლ ოგ ეტ იკა.

აპ ოს ტა ზია [ბერძ. apostasía “გან დგო მა”, წარ მო ებ
ული ზმნი დან aphístanai, “და შო რე ბა”] მო ნათ ლუ ლი 
ად ამი ან ის მი ერ რწმე ნის სრუ ლად უარ ყო ფა. გან სხვავ
დე ბა ერ ეს ის აგ ან, რო მე ლიც სარ წმუ ნო ებ ის ერ თი ან 
რამ დე ნი მე ჭეშ მა რი ტე ბის ჯი უტ უარ ყო ფას წარ მო ად
გენს (CIC, კან. 751). 
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კამ პოს კო ლა ოჯ ახ ებ ის თვის

ა.წ. 3დან 9 სექ ტემ ბრამ დე ბა თუმ თან ახ ლომ დე ბა რე სოფ. ან გი სას 
“იმ ედ ის სახ ლმა” უმ ას პინ ძლა კამ პოს კო ლას; სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი
კუ რი საკ რე ბუ ლო ებ იდ ან (ახ ალ ცი ხე, ვა ლე, უნ წა, უდე, ქუ თა ისი, თბი
ლი სი, ბა თუ მი) ჩა მო ვი და ცხრა ოჯ ახ ური წყვი ლი. ჯგუფ ში, წყვი ლებ
თან ერ თად, იმ ყო ფე ბო და სი ცოცხლის დაც ვის სა ინ იცი ატ ივო ჯგუ ფის 
ორი მო ხა ლი სე, თა მარ თე ლი აშ ვი ლი და ნა ტო ჩი ტაშ ვი ლი, რომ ლებ მაც 
თა ვი ან თი ახ ალ გაზ რდუ ლი ენ ერ გია და ხა ლი სი ანი გან წყო ბა შე იტ ან ეს 
მათ ცხოვ რე ბა ში; პა ტა რებ ზე, რომ ლე ბიც წყვი ლებს თან ჰყავ დათ წა
მოყ ვა ნი ლი, მთე ლი გუ ლით ზრუ ნავ და ნა ტა ვარ ლა მიშ ვი ლი, ქუ თა ის
ის საკ რე ბუ ლო დან; “ძი ძამ” ბავ შვე ბის დი დი სიყ ვა რუ ლი და იმ სა ხუ რა. 
ეს ლა მა ზი დღე ები, რო გორც ხდე ბა ხოლ მე ნე ბის მი ერ კამ პოს კო ლა ში, 
დატ ვირ თუ ლი იყო ფორ მა ცი ული შეხ ვედ რე ბით. თა ვად კამ პოს კო ლამ 
შე არ ჩია თე მა: “ვი არ ოთ ერ თად რწმე ნით”. სკო ლის ერთერ თი სუ ლის
ჩამ დგმე ლი და ან იმ ატ ორი, სუ ორა ან ამ არი ას თან ერ თად, გახ ლდათ 
თბი ლი სის წმ. პეტ რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა ეკ ლე სი ის მოძ ღვა რი 
მა მა მა ჩეი მა მაი. შეხ ვედ რა და იგ ეგ მა სა ოჯ ახო პას ტო რა ლუ რი კო მი
სი ის მი ერ, რო მელ თა წევ რე ბი, სუ ორა ან ამ არია, ლა ლი ჩარ კვი ანი, ნა
ნა და ვა კო ნე ბი ერ იძე ები, ხვი ჩა გო გი ძე და თა მაზ და ნა ნა მღებ რიშ
ვი ლე ბი, სის ტე მა ტუ რად ზრუ ნა ვენ ოჯ ახ ური წყვი ლე ბის სუ ლი ერი 
ზრდი სათ ვის. ამ ას ემ ატ ებ ოდა ორ გა ნი ზა ცია “ინ ერსა ქარ თვე ლოს” ერ
თგუ ლი თა ნად გო მა ოჯ ახ ურ სა კითხებ ში. შეხ ვედ რა ზე გან ხი ლულ იქ ნა 
შემ დე გი თე მე ბი:  “ქრის ტი ანი წყვი ლი – ღვთის სიტყვის მა უწყე ბე ლი;”; 
“ოჯ ახი – პი როვ ნე ბა თა თა ნა ზი არ ება”; “მშო ბელ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
შვი ლოს ნო ბის სა კითხზე”; “ურ თი ერ თო ბა მშობ ლებ სა და შვი ლებს შო
რის”. პირ ვე ლი ორი თე მის შე სა ხებ ძალ ზე სა ინ ტე რე სოდ ისა უბ რა მა მა 
მა ჩე იმ. სა უბ რი სას მან აღ ნიშ ნა, რომ უნ და ვცხოვ რობ დეთ სი მარ თლით, 
რწმე ნით, იმ ედ ითა და სათ ნო ებ ით. რწმე ნის გა რე შე ოჯ ახი კარ გავს 
ცხოვ რე ბის აზ რს, და რომ იესო არ ის რწმე ნის წყა რო ოჯ ახ ის ათ ვის. 
შემ დგომ სა უბ რებ ში მოძ ღვა რი შე ეხო ცოდ ვის შე დე გებს, წყვილ თა სიყ
ვა რულ სა და მათ ერ თი ან ობ ას. გა მო იკ ვე თა ყვე ლა ზე მთა ვა რი თვი სე ბა, 
რაც წყვილს უნ და ახ ასი ათ ებ დეს – თავ მდაბ ლო ბა; წყვილ მა უნ და და
ივ იწყოს ამ პარ ტავ ნო ბა, რად გა ნაც ბევ რი ოჯ ახი ინ გრე ვა ამ თვი სე ბის 
გა მო. მთა ვა რია, ოჯ ახ ში სუ ფევ დეს გულ მოწყა ლე ბა. უფ ალს შე უძ ლია, 
დი დად გულ მოწყა ლე იყ ოს ჩვენს მი მართ, მაგ რამ იგი ის ევე გვექ ცე
ვა, რო გორც ჩვენ ვექ ცე ვით მოყ ვასს. წყვი ლებ მა უნ და იც ოდ ნენ, რომ 
ის, ვი საც ნამ დვი ლად უყ ვარს, არ ეჭ ვი ან ობს; მთა ვა რია, მათ ჰქონ დეთ 
მი ტე ვე ბის, პა ტი ებ ის უნ არი. აღ ინ იშ ნა ის იც, რომ წმი და სიყ ვა რუ ლის
თვის სა ჭი როა დის ციპ ლი ნა, ში ნა გა ნი გან წმენ და და სის პე ტა კე. 

წყვილ თა შო რის ქალ თა უმ რავ ლე სო ბა და ინ ტე რეს და ფერ ტი
ლუ რო ბის მო წეს რი გე ბის სა კითხით და თა ვი სუ ფალ დროს ის ინი 
ამ კუთხით იღ რმა ვებ დნენ ცოდ ნას. ექ სპერ ტთა მი ერ, რომ ლე ბიც 
ფერ ტი ლუ რო ბის მე თო დებს შე ის წავ ლი ან, სა ინ ტე რე სოდ იქ ნა გან
ხი ლუ ლი შვი ლოს ნო ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის თე მა. მა თი გან მარ ტე
ბით, შვი ლოს ნო ბა და მო კი დე ბუ ლი უნ და იყ ოს დე დი სა და მა მის მო
რა ლურეთ იკ ურ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე. მას გა აჩ ნია ობი ექ ტუ რი და 
სუ ბი ექ ტუ რი კრი ტე რი უმ ები. ობი ექ ტუ რი კრი ტე რი უმი სცილ დე ბა 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი სა და ზრახ ვე ბის საზღვრებს, რა შიც სუ ბი ექ
ტუ რი კრი ტე რი უმ ები თავ სდე ბა, და უფ რო შორს მი დის, ანუ ღმრთის 
ჩა ნა ფიქ რთან თა ნამ შრომ ლო ბამ დე. ამ იტ ომ აც, თუ კი წყვილს სურს, 
ქრის ტი ან ული რწმე ნის შე სა ბა მი სად იცხოვ როს, უნ და იხ ელ მძღვა
ნე ლოს ობი ექ ტუ რი კრი ტე რი უმ ებ ით, რო მე ლიც ნა ბიჯნა ბიჯ აყ
ალ იბ ებს პი როვ ნე ბებს, რო მელ თა ცოლქმრუ ლი ცხოვ რე ბა მყა რი 
ერ თო ბი თა და ნა ყო ფი ერ ებ ით გა მო ირ ჩე ვა. სექ სუ ალ ობა წყვილ ში 
გა მო იხ ატ ება ურ თი ერ თმიძ ღვნით, რო მე ლიც არ ის უფ ლის სა ჩუ ქა
რი, ხო ლო მი სი ნა ყო ფია ახ ალი სი ცოცხლე – ბავ შვი. “სქე სობ რი ვი 
უნ არი, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც მა მა კა ცი და ქა ლი ერ თმა ნეთს უძ
ღვნის სა კუ თარ თავს, არ არ ის რა ღაც მხო ლოდ ბი ოლ ოგი ური, არ
ამ ედ ეხ ება პი როვ ნე ბის, რო გორც ას ეთ ის, უშ ინ აგ ან ეს ბირ თვს. ეს 

თორ მე ტი შე კითხ ვა 
იესოს შე სა ხებ

4. იყო თუ არა ნამ დვი ლი 
ის სას წა ულ ები, რომ ლე ბიც 

იეს ომ მო ახ დი ნა?
რუ დოლფ ბულ ტმა ნი (18841976), ლუ თე

რუ ლი დე ნო მი ნა ცი ის ცნო ბი ლი თე ოლ ოგი, 
წარ მო ად გენ და იმ იდე ოლ ოგი ას, რო მე ლიც 
ლი ბე რა ლუ რი პრო ტეს ტან ტიზ მის სა ხე ლი
თაა ცნო ბი ლი (მას არ აფ ერი აკ ავ ში რებს ლი
ბე რა ლურ პო ლი ტი კურ მოძ რა ობ ას თან და, 
სა ერ თოდ, პო ლი ტი კას თან!). იგი ყვე ლა ზე მე
ტად ცნო ბი ლია მის მი ერ შე მო ტა ნი ლი ცნე ბის 
გა მო – “დე მი თო ლო გი ზა ცია”. ამ ცნე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბა მიზ ნად ის ახ
ავს, ახ სნას ბიბ ლი აში ას ახ ული ზე ბუ ნებ რი ვი 
მოვ ლე ნე ბი ლო გი კუ რად და რა ცი ონ ალ ურ ად. 
ბულ ტმანს არ სჯე რო და, რომ იეს ოს სას წა
ულ ები, რო გორც ის ინი აღ წე რი ლია სა ხა რე
ბებ ში, სი ნამ დვი ლე ში მოხ და; თუმ ცა ქრის ტი
ან თა უმ რავ ლე სო ბა, მათ შო რის, კა თო ლი კე 
ეკ ლე სი ის წევ რე ბი, უარ ყოფს ამ გვარ უკ იდ
ურ ეს სკეპ ტი ციზ მს. სას წა ულ ები მე ტად მნიშ
ვნე ლო ვა ნია, რამ დე ნა დაც ის ინი ად ას ტუ რებს 
იესო ქრის ტეს ღმრთა ებ რი ობ ას. ბულ ტმა ნი 
სწო რი იყო ერ თა დერთ რა მე ში: ოდ ენ ად
ამი ან ურ არ სე ბას არ ძა ლუძს თა ვი სი ნე ბით 
გან კურ ნოს ავ ად მყო ფო ბა; მი ან იჭ ოს ხედ ვა 
ბრმებს, სმე ნა – ყრუ ებს, მეტყვე ლე ბა – მუნ
ჯებს; ან და აღ ად გი ნოს მკვდრე ბი. საქ მე ისაა, 
რომ მხო ლოდ ღმრთა ებ რი ობ ას შე უძ ლია გან
დევ ნოს ეშ მა კე ბი, სა კუ თარ ბრძა ნე ბას და უმ
ორ ჩი ლოს ზღვა და ქა რი, გა ამ რავ ლოს ხუ თი 
პუ რი და ორი თევ ზი ხუ თი ათ ასი ად ამი ან ის 
და სა პუ რებ ლად, ან კი დევ, იარ ოს წყალ ზე. 

სას წა ულ ები რომ იშ ვი ათია და რომ ის ინი 
არ ხდე ბა ყო ველ დღი ურ ად ან რე გუ ლა რუ
ლად, სწო რედ ისაა, რაც მათ სას წა ულ ებ ად 
აქ ცევს. ის ინი არ სე ბი თად გა მო ნაკ ლი სი მოვ
ლე ნე ბია, და ეს ის შემ თხვე ვაა, რო ცა მო ულ
ოდ ნე ლად ღმერ თი ჩა ერ ევა ფი ზი კურ სამ
ყა რო ში. ამ დროს ბუ ნე ბის კა ნო ნე ბი კი არ 
უქ მდე ბა ან ირ ღვე ვა, არ ამ ედ ბუ ნებ რი ვი გა
მოვ ლი ნე ბა ნი და შე დე გე ბი დრო ებ ით შე ჩერ
დე ბა. რო ცა იესო აღ დგა მკვდრე თით, მი სი 
სხე ული იმ ყო ფე ბო და იმ გვარ დი დე ბა ში, რაც 
მას სა შუ ალ ებ ას აძ ლევ და, გა სუ ლი ყო და ხუ
რულ კა რებ სა და ყრუ კე დელ ში, თუმ ცა იგი 
არ ყო ფი ლა მოჩ ვე ნე ბა, რამ დე ნა დაც მის მო
ცი ქუ ლებს, – გან სა კუთ რე ბით ურ წმუ ნო თო
მას, – ნე ბა მი ეც ათ, შე ხე ბოდ ნენ მის ხე ლებ სა 
და გვერ დს, და ეგ რძნოთ მი სი სხე ული. 

რო ცა სას წა ულ ის მოწ მე მხო ლოდ ერ თი პი
როვ ნე ბაა, ად ამი ან ებს არ სურთ და იჯ ერ ონ 
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უნ არი ჭეშ მა რი ტად ად ამი ან ური ფორ მით ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ 
მა შინ, რო ცა იმ სიყ ვა რუ ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია, რომ ლი თაც მა
მა კა ცი და დე და კა ცი სრუ ლი ად უძ ღვნი ან თა ვი ანთ თავს ერ თმა ნეთს 
სიკ ვდი ლამ დე” (კეკ. 2361). სრულ ყო ფი ლე ბის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ
ელია სხე ულ ის, გუ ლი სა და სუ ლის ჰარ მო ნი ული ერ თი ან ობა, ას ეთ 
შემ თხვე ვა ში პი როვ ნე ბა უფ ალ თან თა ნა ზი არ ებ აში იმ ყო ფე ბა. 

ერ თობ სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა შეხ ვედ რა INERის ფსი ქო ლოგ მა
მუ კა გე ლაშ ვილ თან. მან ისა უბ რა მშობ ლე ბი სა და შვი ლე ბის ურ თი
ერ თო ბა ზე, მათ შო რის შე საძ ლო კონ ფლიქ ტებ ზე. წყვი ლებ მა ამ ომ
წუ რა ვი პა სუ ხე ბი მი იღ ეს დას მულ შე კითხვებ ზე. 

ყო ვე ლი შეხ ვედ რის შემ დეგ, დრო ეთ მო ბო და ჯგუ ფურ შეხ ვედ
რებს, სა დაც კითხვე ბის ირ გვლივ იმ არ თე ბო და დის კუ სი ები, ჯგუ ფის 
წევ რე ბი ერ თმა ნეთს უზი არ ებ დნენ სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბას. 

დღის მე ორე ნა ხე ვა რი ყო ველ თვის ეთ მო ბო და ქ. ბა თუ მი სა და მი
სი შე მო გა რე ნის დათ ვა ლი ერ ებ ას და, რაც მთა ვა რია, სექ ტემ ბრის ხა
ვერ დო ვა ნი ზღვით ტკბო ბას. მო ეწყო ექ სკურ სია გო ნიოაფ სა რო სის 
მუ ზე უმ ში, ბა თუ მის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში, ბა თუ მის ყო ფილ კა თო ლი
კურ ეკ ლე სი აში, მო ვი ნა ხუ ლეთ “ღა მის თავ შე სა ფა რი”, რო მელ საც 
სა ოც არი რუ დუ ნე ბით უძ ღვე ბა თა მაზ მღებ რიშ ვი ლი. გა ვე სა უბ რეთ 
თავ შე საფ რის ბი ნად რებს, მო ვის მი ნეთ მა თი ცხოვ რე ბი სე ული ის
ტო რი ები. ას ევე, სა ინ ტე რე სო იყო შეხ ვედ რა იოანე XXIIIის სა ხე
ლო ბის “სა ოჯ ახო სახ ლში”, რო მე ლიც “იმ ედ ის სახ ლის” მე ზობ ლა
დაა გან თავ სე ბუ ლი და რომ ლის მეს ვე ურ ებ იც ძნე ლად აღ საზ რდელ 
ბავ შვებ თან მუ შა ობ ით არი ან და კა ვე ბულ ნი. მო ვი ნა ხუ ლეთ სახ ლი 
და გა ვე სა უბ რეთ მის ხელ მძღვა ნელს. შე იძ ლე ბა ით ქვას, ჩვენს შო
რის მე გობ რო ბის ძა ფე ბიც კი გა იბა. დამ შვი დო ბე ბი სას მათ გა მოგ
ვიგ ზავ ნეს სიმ ბო ლუ რი სა ჩუქ რე ბი და დაგ ვპირ დნენ, რომ თა ვი ანთ 
ლოც ვებ ში მო იხ სე ნი ებ დნენ ყვე ლა აქ მყოფ წყვილს, რის თვი საც 
მოგ ვთხო ვეს ბა რა თე ბი ჩვე ნი სა ხე ლე ბით. ჩვენც ას ევე ვპირ დე ბით 
მათ, რომ ვი ლო ცებთ მა თი ბედ ნი ერი მო მავ ლი სათ ვის. 

რაც შე ეხ ება სუ ლი ერ ცხოვ რე ბას: ბა თუ მის კა თო ლი კურ ეკ ლე
სი აში და ვეს წა რით საკ ვი რაო წირ ვას, რო მელ საც უძ ღვე ბო და მა მა 
გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი. ას ევე, ერ თად აღ ვნიშ ნეთ მა რი ამ ის შო ბის 
დღე სას წა ული, უფ ლი სად მი მივ მარ თეთ ჩვე ნი ლოც ვე ბი და სუ ლი ერ 
თა ნა ზი არ ებ აში ვი ყა ვით ვა ლეს საკ რე ბუ ლოს თან, რო მე ლიც ამ დღეს 
გან სა კუთ რე ბულ სი ხა რულს გა ნიც დი და. ას ევე მად ლო ბა იქ მომ სა
ხუ რე პერ სო ნალს, რომ ლე ბიც ერ თგუ ლად ზრუ ნავ დნენ ჩვენ ზე.

გვინ და, მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის, ჩვენს ოჯ ახ ებ ზე ზრუნ ვის, დას ვე ნე
ბი სა და გარ თო ბის გა მო, მად ლო ბა გა და ვუ ხა დოთ სა ოჯ ახო პას ტო
რა ლურ კო მი სი ას, “იმ ედ ის სახ ლის” მომ სა ხუ რე პერ სო ნალს, ად მი
ნის ტრა ცი ას, იქ მყოფ წყვი ლებს და მა მა მა ჩე ის. 

ქე თე ვან ობ ოლ აშ ვი ლი, და ვით ჩი ლაშ ვი ლი

ეს სას წა ული, რად გან ნე ბის მი ერ ად ამი ანს, 
შე საძ ლოა, მო უვ იდ ეს შეც დო მა ან მი ვი დეს 
არ ას წორ დას კვნამ დე. მაგ რამ რო ცა ას ობ ით 
და ათ ას ობ ით მოწ მე ად ას ტუ რებს სას წა ულს, 
მი სი უარ ყო ფა ად ვი ლი არაა. იეს ომ სას წა ულ
ებ რი ვად და აპ ურა ხუ თი ათ ასი ად ამი ანი (თუ 
არ ჩავ თვლით ქა ლებ სა და ბავ შვებს, რომ ლე
ბიც იქ იყ ვნენ), რის შემ დე გაც ხალ ხს სურ და, 
მო ეტ აც ათ იგი და მე ფედ გა მო ეცხა დე ბი ნათ. 

ბულ ტმა ნი და სხვა სკეპ ტი კო სე ბი აცხა
დე ბენ, რომ ამ კონ კრე ტუ ლი სას წა ულ ის ას 
იეს ომ სი ნამ დვი ლე ში კი არ გა ამ რავ ლა ხუ თი 
პუ რი და ორი თევ ზი ათ ასე ულ თა და სა პუ რებ
ლად, არ ამ ედ გა მო არ თვა მათ ის მცი რე დი, 
რაც თან ჰქონ დათ და შთა აგ ონა ის ინი, საზ
რდო ერ თმა ნეთ ში გა ეყ ოთ. და კი დევ, ბულ
ტმა ნი და მი სი მიმ დევ რე ბი სვა მენ ამ გვარ 
კითხვას: თუ ყო ვე ლი ვე ეს სი ნამ დვი ლე ში 
მოხ და, რა ტომ მო ექ ცა შემ დგომ ში ბრბო ამ
გვა რად იეს ოს? მას რომ მარ თლაც და ეპ ურ
ებ ინა ათ ას ობ ით ად ამი ანი სას წა ულ ებ რი ვი 
ძა ლით, გა ნა ხალ ხი მას ნა კა დე ბად არ გაჰ ყვე
ბო და?

სწო რედ იმ ის გა მო, რომ ხალ ხმა ნამ დვი
ლად და იჯ ერა იეს ოს მი ერ ლა ზა რეს აღ გი ნე
ბა (მას შემ დეგ, რაც ლა ზა რე საფ ლავ ში სა მი 
დღის გან მავ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბო და), იეს ოს 
მტრებ მა გა დაწყვი ტეს, მო ეკ ლათ იგი. მათ 
მე ტის მე ტად შე ეშ ინ დათ იმ სა ყო ველ თაო 
აღი არ ებ ისა, რო მელ საც დღი თიდღე იხ ვეჭ და 
იესო, – ხალ ხში სულ უფ რო ფარ თოდ ვრცელ
დე ბო და მი სი, რო გორც სას წა ულ თმოქ მე დის, 
სა ხე ლი... 

თუმ ცა მთა ვა რი ისაა, და იჯ ერ ებს თუ არა 
ად ამი ანი დღეს, ოც და მე ერ თე სა უკ უნ ეში, 
იეს ოს იმ სას წა ულ ებს, რო მელ თა შე სა ხებ 
მოთხრო ბი ლია სა ხა რე ბა ში. არ არ სე ბობს 
არ ავ ით არი ემ პი რი ული, ხელ შე სა ხე ბი სა შუ
ალ ება იმ ის და სამ ტკი ცებ ლად, რომ ეს ზე
ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბი მარ თლა მოხ და, მაგ
რამ ახ ალი აღ თქმა გვთა ვა ზობს მოწ მე თა 
და დას ტუ რე ბას. რწმე ნა სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
ად ამი ანს, იწ ამ ოს ის, რაც არ ჩანს, არ შე იგ
რძნო ბა და არ მოწ მდე ბა. რაც შე ეხ ება ფი ზი
კურ და დას ტუ რე ბას, მას მივ ყა ვართ ხოლ მე 
ცოდ ნამ დე, მაგ რამ ამ ფი ზი კუ რი და დას ტუ
რე ბის გა რე შე გვრჩე ბა ორ ად ორი არ ჩე ვა ნი: 
ან ვირ წმუ ნოთ, ან არ ვირ წმუ ნოთ. ის ფაქ ტი, 
რომ მთე ლი ჩვე ნი სარ წმუ ნო ება ეფ უძ ნე ბა იმ 
სას წა ულს, რო მე ლიც გვწამს, რომ ერ თი კა ცი 
ჯვარს აც ვეს, მოკ ვდა და მე სა მე დღეს აღ დგა 
მკვდრე თით სა კუ თა რი ძა ლით, და რომ ამ 
სარ წმუ ნო ებ ამ გაძ ლო ორი ათ ასი წლის მან
ძილ ზე და დღე ის დღეს აერ თი ან ებს ერთ მი
ლი არდ მიმ დე ვარ ზე მეტს, უკ ვე თა ვის თა ვად 
მრა ვა ლის მეტყვე ლია.  

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

ოჯ ახი კათოლიკური პასუხი
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ინ ტერ ვიუ

მე გობ რო ბა, სიყ ვა რუ ლი და ჭეშ მა რი ტე ბა 
– ეკ უმ ენ ური დი ალ ოგ ის საყ რდე ნი 

რა გითხრათ პონ ტი ფექ სმა, რო დე საც ქრის ტი
ან თა ერ თო ბის პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს თავ მჯდო მა
რე ობა და გა კის რათ?

პაპ მა თა ვის თან და მი ბა რა 6 თე ბერ ვალს, კერ ძო 
აუდი ენ ცი აზე და გა მან დო, რომ ვი ნა იდ ან კარ გად 
ვიც ნობ დი პრო ტეს ტან ტულ საკ რე ბუ ლო ებს, არა 
მხო ლოდ წიგ ნე ბი დან, არ ამ ედ ცოცხა ლი, უშუ ალო 
გა მოც დი ლე ბი დან, მი სი ას კარ გად გა ვუძ ღვე ბო დი. 
მან იც ოდა, რომ შვე იც არი აში მქონ და დი ალ ოგ ისა 
და კონ ფრონ ტა ცი ის მო მენ ტე ბი პრო ტეს ტან ტებ
თან. ამ აზე ჩვენ ხში რად ვსა უბ რობ დით ad limina
ზე, რო დე საც იგი რწმე ნის მოძ ღვრე ბის კონ გრე
გა ცი ის პრე ფექ ტი გახ ლდათ, მე კი ბა ზი ლე ას 
ეპ ის კო პო სი. 2002 წლი დან ქრის ტი ან თა ერ თო ბის 
პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს წევ რი ვარ და დღემ დე გა
წე ული სა მუ შაო კი დევ უფ რო მეტ პა სუ ხის მგებ
ლო ბას მა კის რებს იმ მი სი ის ად მი, რაც ბე ნე დიქ ტე 
XVIმ მო მან დო. 

იქ ნებ გაგ ვიმ ხი ლოთ, რო გო რი იქ ნე ბა თქვე ნი 
სტრა ტე გი ები სხვა დას ხვა ხა სი ათ ის დი ალ ოგ ში, 
რო გორც აღ მო სავ ლეთ ში, ას ევე და სავ ლეთ ში? 

ჩემ თვის პრობ ლე მა ტურ პუნ ქტად რჩე ბა მთე ლი 
ეკ უმ ენ ური მოძ რა ობ ის სუ ლი სა და ფუნ და მენ ტის 
– მი სი სუ ლი ერი მხა რის აღი არ ება. ეს მხო ლოდ 
დრო ის გა მო ძა ხი ლი რო დია, საკ მა რი სია, წა იკ
ითხოთ კრე ბის დეკ რე ტის “Unitatis redintegratio”ს 
VIII თა ვი. სუ ლი ერ ებ ის გა რე შე ვერ სად ვერ წა
ვალთ. 

რო მე ლი არ სე ბი თი ელ ემ ენ ტე ბი ახ ასი ათ ებს ეკ
უმ ენ ურ დი ალ ოგს? 

უწ ინ არ ეს ად, მე გობ რო ბა. და მა ჯე რე ბე ლი და 
გულ წრფე ლი დი ალ ოგი შე იძ ლე ბა მხო ლოდ მა შინ 
გა და ვი დეს კონ კრე ტულ საქ მე ში, თუ კი იქ ნე ბა, 
რო გორც მე ვუ წო დებ, “სიყ ვა რუ ლის ეკ უმ ენ იზ
მი”. რო დე საც ურ თი ერ თო ბე ბი და ძა ბუ ლია, რთუ
ლია ერ თად ლოც ვა და თე ოლ ოგი ურ სა კითხებ ზე 
მსჯე ლო ბა. ურ თი ერ თშეხ ვედ რა, პი რა დი გაც ნო ბა, 
მე გობ რო ბის დამ ყა რე ბა – ეს სა ბა ზო ელ ემ ენ ტე
ბია, თუ კი გვინ და, რომ თე ოლ ოგი ურ მა დი ალ ოგ მა 
წარ მა ტე ბით იმ უშა ოს. 

მა შა სა და მე, სიყ ვა რუ ლი და ჭეშ მა რი ტე ბა?
სიყ ვა რუ ლი და ჭეშ მა რი ტე ბა, ეს ორი დი დი 

სიტყვა ბე ნე დიქ ტე XVIის თე ოლ ოგი ური corpus
ის ცენ ტრია. თუ კი სიყ ვა რუ ლი და ჭეშ მა რი ტე ბა 
გვერ დიგ ვერდ არ იქ ნე ბი ან, დი ალ ოგი შე ფერ ხდე
ბა. ად ვი ლია, გა ნაცხა დო, რომ მო მა ვა ლი არა აქ ვს 
დე და კაც სა და მა მა კაცს, რომ ლებ საც ერ თა მენ თი 
უყ ვართ, მაგ რამ ეს ხომ სი მარ თლეს არ შე ეფ ერ
ება. რო გორც სიყ ვა რუ ლი ვერ იქ ნე ბა ჭეშ მა რი ტე
ბის გა რე შე, ას ევე ვერ იარ სე ბებს ჭეშ მა რი ტე ბა, 

შვე იც არი ელი მთავარეპ ის კო პო სი, სა მოც წელს 
მი ტა ნე ბუ ლი კურტ კო ხი, პირ ვე ლი ივ ლი სი დან 
ქრის ტი ან თა ერ თო ბის პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს ახ ალი 
პრე ზი დენ ტია. წი ნამ დე ბა რე ინ ტერ ვი უში იგი თა ვის 
პირ ველ ნა ბი ჯებ ზე მოგ ვითხრობს და იმ სა მუ შა
ოს კონ ტუ რებს ხა ზავს, რო მე ლიც ნო ემ ბრის თვე ში 
პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს პლე ნა რულ ას ამ ბლე აზე უნ
და დას რულ დეს. 

იგი შვე იც არ ული სი დარ ბა ის ლით აცხა დებს: “ეკ
უმ ენ იზ მი და ბა დე ბი დან ვეა ჩემ ში”. თორ მე ტი წლის 
ას აკ ში ქრის ტეს ვნე ბის სა კითხა ვი “გულს მი ფო რი
აქ ებს და მთლი ან ად მიპყრობს”, ვი ნა იდ ან ვხვდე ბო
დი, რომ “რო მა ელ ჯა რის კა ცებს სუ ლაც არ სურ დათ 
იეს ოს სუ და რის გა ნა წი ლე ბა, ეს ჩვენ, ქრის ტი ან ებ
მა და ვა ნა კუ წეთ, გავ ყა ვით ქრის ტეს ერ თი ანი სხე
ული”.

მონ სი ნი ორ კო ხი აზ უს ტებს, რომ იგი არ გახ ლავთ 
სა ერ თა შო რი სო ჰოლ დინ გე ბის პრე ზი დენ ტი. “ქრის
ტი ან თა ერ თო ბა თა ვად იეს ოს მი ერ ნა სურ ვე ბი მი
სიაა და მე პა პის გან მერ გო მან და ტი, რომ რო გორ მე 
აღ ვად გი ნო გა თი შუ ლო ბა”. 

ქვე მოთ გთა ვა ზობთ ამ ონ არ იდ ებს “Osservatore 
Romano”ში (15/09/2010) გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ტე
რი ვი უდ ან. 

რედაქცია
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ცალ კე აღ ებ ული; უს იყ ვა რუ ლოდ ძა ლი ან გაძ ნელ
დე ბო და მი სი მი ღე ბა. 

თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ პროგ რეს სა და შეც დო
მებს, რამ დე ნად ჯან მრთე ლია დღეს ეკ უმ ენ იზ მი? 

წი აღ სვლე ბი ყო ვე ლი მი მარ თუ ლე ბით გა კეთ და. 
არ უნ და ვე ლო დოთ ნა უც ბა თევ შე დე გებს, თუნ
დაც იმ იტ ომ რომ ეკ უმ ენ იზ მის ფუნ და მენ ტი სუ
ლი ერ ებაა. ყო ვე ლი დი ალ ოგი ახ ალი გა მოწ ვე ვაა, 
თა ვი სი ნი შანთვი სე ბე ბით. ეს მე პი რა დად გა მოვ
ცა დე, რო გორც კა თო ლი კე და მარ თლმა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ას შო რის თე ოლ ოგი ური დი ალ ოგ ის შე რე
ული კო მი სი ისა და ლუ თე რანკა თო ლი კე თა ერ
თო ბი სათ ვის სა ერ თა შო რი სო კო მი სი ის წევ რმა. 
შემ დგო მი გზა სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა. 
მარ თლმა დი დებ ლებ თან სა ერ თო რწმე ნის დი დი 
ბა ზა გაგ ვაჩ ნია, მაგ რამ ჩვენს შო რის კულ ტუ რუ
ლი გან სხვა ვე ბაა. რე ფორ მის ტულ სამ ყა როს თან 
კი პი რი ქით, ასე დი დი სა ერ თო რწმე ნის სა ფუძ
ვე ლი არ გვაქ ვს, სა მა გი ერ ოდ, გვაქ ვს სა ერ თო 
კულ ტუ რა. 

რწმე ნის სა ერ თო სა ფუძ ველს მარ თლმა დი დებ
ლებ თან უიმ ედო შე დე გე ბი აქ ვს. მოს კო ვი დან 
თქვენ მო გი ვი დათ მი სა ლო ცი პატ რი არქ კი რი
ლეს გან, რო მე ლიც გა მო ხა ტავს სურ ვილს – “თა
ნამ შრომ ლო ბის ახ ალ პერ სპექ ტი ვებ ზე ორ ივე 
ეკ ლე სი ის სა კე თილ დღე ოდ”, გა მოჰ ყოფს ას ევე 
ურ თი ერ თო ბებ ში პო ზი ტი ურ და კონ სტრუქ ცი ულ 
მხა რე ებს. 

მარ თა ლია. მარ თლმა დი დებ ლებ თან გარ კვე
ული ძვრე ბი აღ ინ იშ ნე ბა თე ოლ ოგი ური დი ალ ოგ
ის მხრივ. ვე ნა ში, 20დან 27 სექ ტემ ბრამ დე, შე იძ
ლე ბა კი დევ გაგ რძელ დეს პირ ველ ათ ას წლე ულ ში 
რო მის ეპ ის კო პო სის რო ლის სა კითხის შეს წავ ლა. 
შემ დეგ, წმი და ან დრე ას დღე სას წა ულ ის თვის, მო
მა ვალ 30 ნო ემ ბერს სტამ ბულ ში მი ვემ გზავ რე ბი. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ეს მსოფ ლიო პატ რი არ ქთან, 
ბარ თო ლო მე ოს თან ჩე მი პირ ვე ლი ოფ იცი ალ ური 
ვი ზი ტია, რო მე ლიც რომ სა და ფა ნარს შო რის, ეკ
ლე სი ის მფარ ველ თა დღე სას წა ულ ებ ის მო ტი ვით, 
დე ლე გა ცი ებ ის გაც ვლის ფონ ზე მიმ დი ნა რე ობს.

თქვენმა და ნიშ ვნამ პრო ტეს ტან ტე ბის პო ზი ტი
ური რე აქ ცია გა მო იწ ვია და იმ ედი ჩა სა ხა “ეკ უმ ენ
ურ გახ სნი ლო ბა ზე”, – რო გორც მას უწ ოდა ლუ თე
რან მა პას ტორ მა ოლ ავ ფა იკს თვე იტ მა, ეკ ლე სი ათა 
ეკ უმ ენ ური საბ ჭოს გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა. 

ძი რი თა დი პი რო ბა ესაა: წარ ვმარ თოთ დის კუ
სია ეკ ლე სი ის ირ გვლივ, გან ვი ხი ლოთ სხვა დას ხვა 
თვალ საზ რი სე ბი. შე საძ ლოა, შე იქ მნას ეკ ლე სი ის 
ერ თი ან ობ ის იდე ის და კარ გვის რის კი, ეს დი ალ
ოგი უნ და გაღ რმავ დეს. სწო რედ შვე იც არი აში მი

ღე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ მაჩ ვე ნა ეკ უმ ენ ური მო
ვა ლე ობ ის პრი ორ იტ ეტი და სას წრა ფო სა ჭი რო ება. 
რო გორც მღვდე ლი და ეპ ის კო პო სი, ყო ველ თვის 
ვა ყე ნებ დი, მა გა ლი თად, შე რე ული ქორ წი ნე ბე ბის, 
კა თო ლი კე ებ ისა და პრო ტეს ტან ტე ბი სა გან შემ
დგა რი ოჯ ახ ებ ის პრობ ლე მას. გულ სატ კე ნია, რო
დე საც ცოლქმარს, მშობ ლებს და შვი ლებს არ შე
უძ ლი ათ, ერ თად მი იღ ონ მო ნა წი ლე ობა თა ვი ანთ 
ეკ ლე სი ებ ში აღ ვლე ნილ წირ ვებ ში. ეს რე ალ ობა ბა
ზი ლე აში პრაქ ტი კუ ლად გა მოვ ცა დე. 

პა პის გულ გახ სნი ლო ბამ ან გლი კა ნე ბის მი მართ, 
რაც მან გა მო ხა ტა სა მო ცი ქუ ლო კონ სტი ტუ ცი აში 
“Anglicanorum coetibus”, დი დი ნა ყო ფი გა მო იღო. 

ან გლი კა ნურ სამ ყა რო ში მდგო მა რე ობა არ ცთუ 
სა ხარ ბი ელოა. Anglicanorum coetibusით პონ ტი
ფექ სმა ხი დი გა დო მათ თან, რომ ლებ მაც ითხო ვეს, 
თა ვი სუ ფა ლი ნე ბით დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ კა თო ლი კე 
ეკ ლე სი ის ერ თო ბა ში... სა ყუ რადღე ბოა, რომ პა
პი, თა ვის სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტებ ზე, ყო ველ თვის 
უთ მობს ად გილს ეკ უმ ენ ურ შეხ ვედ რებს. თუმ ცა 
ეს სუ ლაც არ არ ის სი ურ პრი ზი, თუ კი გა ვიხ სნებთ, 
რომ ვიდ რე პა პის მო ვა ლე ობ ას შე უდ გე ბო და, მან 
თა ვის სიტყვა ში ნათ ლად გა ნაცხა და ქრის ტი ან თა 
ერ თო ბის პრი ორ იტ ეტი. 

რო გო რი გეგ მე ბი გაქ ვთ ნო ემ ბრის პლე ნა რუ ლი 
სხდო მის თვის? 

ჩვენ უკ ვე ვემ ზა დე ბით ას ამ ბლე ის თვის. ორი 
წლის წინ, რო დე საც წი ნა სხდო მა გა იმ არ თა, გა
დავ ხე დეთ უკ ან ას კნე ლი ორ მო ცი წლის მან ძილ ზე 
გან ვლილ ეკ უმ ენ ურ გზას. ახ ლა ერ თად უნ და და
ვად გი ნოთ გა სავ ლე ლი გზა. მუ შა ობ ის პრო ცე სი დან 
სა მო მავ ლო პროგ რა მაც იკ ვე თე ბა. ჩვენ გვჯე რა, 
რომ ქრის ტი ან თა ერ თო ბა არ ის გა და უდ ებ ელი მი
სია, მი უხ ედ ავ ად იმ დი ალ ოგ ში არ სე ბუ ლი სიძ ნე ლე
ებ ისა, რომ ლის ფეს ვე ბი ვა ტი კა ნის II კრე ბა ში დევს. 

რო გორ გან საზღვრავ დით თქვენს სა მუ შა ოს? 
ჩე მი და ვა ლე ბა, პირ ველ რიგ ში, გუ ლის ხმობს 

შეხ ვედ რე ბი სა და ვი ზი ტე ბის ფარ თო ქსელს 
ჩვენ გან გან სხვა ვე ბუ ლი რე ალ ობ ის წარ მო მად
გენ ლებ თან. არ ის ერ თი საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო 
ას პექ ტი ჩემს ფუნ ქცი აში, რაც ხში რად ჩრდილ
ში ექ ცე ვა: შეხ ვედ რე ბი ეპ ის კო პო სებ თან ad lim
ina Apostolarumის ვი ზი ტებ ზე. ჩემ თვის ფუნ და
მენ ტუ რია პირ და პი რი გზით შე და რე ბა, ყო ვე ლი 
სი ტუ აცი ის გან ხილ ვა. უკ ვე თხუთ მე ტი წე ლია, 
ეპ ის კო პო სი ვარ, შვე იც არი ის სა ეპ ის კო პო სო კონ
ფე რენ ცი აში ცხრა წლის მან ძილ ზე ვი მუ შა ვე ვი ცე
პრე ზი დენ ტად და სა მი წე ლი პრე ზი დენ ტად, ანუ 
მქონ და შე საძ ლებ ლო ბა, და მე ნა ხა, რა ოდ ენ მნიშ
ვნე ლო ვა ნია ad liminaს ვი ზი ტე ბი.
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თქვენს ფუნ ქცი აში შე დის ას ევე ებ რა ელ ებ თან 
დი ალ ოგ ის წარ მარ თვა. რო დე საც ღვთის სიტყვის 
ირ გვლივ გა მარ თულ 2008 წლის სი ნოდ ზე გა მოხ
ვე დით, თქვენ გა ნაცხა დეთ, რომ “ებ რა ელ თა გან 
ბევ რი რა მის სწავ ლა შე იძ ლე ბა” და მხედ ვე ლო ბა ში 
გქონ დათ “ცოცხა ლი სი ნამ დვი ლე” – საღ ვთო წე
რი ლი. 

ზოგ ჯერ ივ იწყე ბენ, რომ ქრის ტი ან თა ერ თო
ბი სათ ვის პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი ას
ევე პა სუ ხის მგე ბე ლია ებ რა ელ ებ თან რე ლი გი ური 
კავ ში რე ბის კო მი სი აზე. ეს არც შემ თხვე ვი თია და 
არც შეც დო მა, ამ ას თა ვი სი დატ ვირ თვა აქ ვს. ამ 
და ვა ლე ბას გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ვა
ნი ჭებ. ძალ ზე ნა სი ამ ოვ ნე ბი დავ რჩი იმ ით, რომ 
მნახ ვე ლებს შო რის პირ ვე ლე ბი, აქ, რომ ში, მი უხ
ედ ავ ად სა ზაფხუ ლო პე რი ოდ ისა, სწო რედ ებ რა
ელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ. აშ კა რად შე იმ
ჩნე ვა პო ზი ტი ური ძვრე ბი ებ რა ულ სამ ყა როს თან 
ურ თი ერ თო ბა ში. უნ და ვა ღი არო ჩე მი წი ნა მორ
ბე დის, კარ დი ნალ ვალ ტერ კას პე რის ამ აგი, რაც 
მან გას წია ამ ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი
სათ ვის. ჩე მი მხრივ, გა ვაგ რძე ლებ და გა ვაღ რმა
ვებ ამ სა მუ შა ოს. ებ რა ელ ებ თან კავ შირს არ უდ ევს 

პო ლი ტი კუ რი სარ ჩუ ლი, აქ მთა ვა რი რე ლი გი ური 
მხა რეა. ამ ას ად ას ტუ რებს პა პის სიტყვე ბი და მი სი 
ვი ზი ტე ბი კელ ნის, ნიუიორ კი სა და რო მის სი ნა გო
გა ში. 

თქვენს დღის წეს რიგ ში, ალ ბათ, აუც ილ ებ ლად 
იდ გე ბა სექ ტე ბის სა კითხი. 

მო დით, დავ ფიქ რდეთ: რა ტომ აწყდე ბა ამ დე ნი 
ად ამი ანი სექ ტებს, რას პო ულ ობ ენ მათ ში? რა ტომ 
არ ის მა თი წი ნა და დე ბა ასე მიმ ზიდ ვე ლი? რა ტომ 
აღ არ აკ აკ უნ ებ ენ ეს პი როვ ნე ბე ბი ჩვე ნი ეკ ლე სი ის 
კა რებ ზე? სექ ტე ბის შე მო ტე ვა ჩვენს წი ნა შე სე რი
ოზ ულ კითხვებს აყ ენ ებს. ცხა დია, მა თი სტრა ტე
გია არ უნ და გა მო ვი ყე ნოთ, მაგ რამ იძ ულ ებ ულ ნი 
ვართ, დავ ფიქ რდეთ იმ ფორ მა ზე, რი თაც ის ინი 
გა დას ცე მენ სა ხა რე ბას; დავ ფიქ რდეთ ჩვენს რწმე
ნა ზე. დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა 2008 წლის 
სი ნოდ ზე ლა თი ნუ რი ამ ერ იკ ის წარ მო მად გე ნელ
თა მა გა ლი თე ბის მოს მე ნამ, რომ ლებ საც ად გილ ზე 
უწ ევთ სექ ტე ბის აგ რე სი ული შე მო ტე ვის ატ ანა. 
ლა თი ნო ამ ერ იკ ელ ეპ ის კო პოს თა ad liminaს მომ
დევ ნო შეხ ვედ რა ზე უს ათუ ოდ ვი სა უბ რებთ ამ სა
კითხზე და ვნა ხავთ, რი სი გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლია. 

“სა ბას” კო რეს პონ დენ ტე ბის შეხ ვედ რა
2010 წლის 24 ოქ ტომ ბერს, თბი ლის ში, რა მო დე ნი

მეთ ვი ანი ინ ტერ ვა ლის შემ დეგ კვლავ შე იკ რიბ ნენ “სა
ბას” კო რეს პონ დენ ტე ბი და რე დაქ ცი ის წევ რე ბი. შეკ
რე ბას ეს წრე ბოდ ნენ სტუმ რე ბი, პრო ფე სო რე ბი: ნა ნა 
ცი ხის თა ვი და გი ორ გი კიკ ნა ძე. შეკ რე ბის მი ზა ნი იყო 
გაეანალიზებინათ გან ვლი ლი მუ შა ობა და ახ ალი პროგ
რა მე ბის შე სა ხე ბაც ესა უბ რათ. 

საკ რე ბუ ლო ებ იდ ან ჩა მო სულ მა კო რეს პონ დენ ტებ მა 
აღ ნიშ ნეს თუ რა ოდ ენ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი 
კა თო ლი კე ებ ის ათ ვის ჟურ ნა ლი და, რომ მის გა მოს ვლას 
მო უთ მენ ლად ელი ან. ას ევე ისა უბ რეს ჟურ ნალ ში და
ბედ ჭი ლი პუბ ლი კა ცი ებ ის ნაკ ლსა და ღირ სე ბებ ზე. მათ 
აღ ნიშ ნეს, რომ ეს შეხ ვედ რე ბი სა სარ გებ ლო და სა ინ ტე
რე სოა ყვე ლა სათ ვის. 

გან ვლი ლი მუ შა ობ ის მი მო ხილ ვის შემ დეგ ახ ალი 
პროგ რა მაც და ის ახა, კერ ძოდ საკ რე ბუ ლო ებ ის კო რეს
პონ დენ ტებს და ევ ალ ათ ჩაიწერონ ინ ტერ ვიუები თა
ვი სი რაიონისა თუ კუთხის გა მო ჩე ნილ, სა ინ ტე რე სო 
ბი ოგ რა ფი ის მქო ნე ად ამი ან ებ თან. გრა ფი კი შემ დეგ
ნა ირ ად გა ნა წილ და: იან ვა რი – ახ ალ ცი ხე, თე ბერ ვა ლი 
– ქუ თა ისი, მარ ტი – არ ალი, აპ რი ლი – ბა თუ მი, მა ისი 
– თბი ლი სის კა თედ რა ლუ რი ეკ ლე სია, ივ ნი სი – წმ. პეტ
რე და წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა ეკ ლე სია, ივ ლი სი – ვა ლე, 
აგ ვის ტო – ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო, სექ ტემ ბე რი – ოზ

ურ გე თი, ოქ ტომ ბე რი – უდე, ნო ემ ბე რი – გო რი, დე კემ
ბე რი – ხი ზა ბავ რა.

შემ დეგ სტუმ რებ მაც ის ურ ვეს სა კუ თა რი აზ რის გა
მოთ ქმა. “ჩე მი სტუმ რო ბა გა ნა პი რო ბა სულ ხანსა ბა 
ორ ბე ლი ან ის სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტეტ თან და კა თო
ლი კურ ეკ ლე სი ას თან ჩემ მა კავ შირ მა, – გა ნაცხა და 
ქალ ბა ტონ მა ნა ნა ცი ხი სავ მა, – მე ვმო ნა წი ლე ობ დი 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო კონ
ფე რენ ცი ებ ში; მჭიდ რო მე გობ რუ ლი და კო ლე გი ალ ური 
ურ თი ერ თო ბა მა კავ ში რებს “სა ბას” რე დაქ ცი ის წერ
თან, ბნ ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძეს თან. ჩვენ ერ თად ვმო
ნა წი ლე ობთ პრო ექ ტში “ტო ლე რან ტო ბის მშე ნებ ლო
ბა ის ტო რი ის სწავ ლე ბის გზით”, რო მე ლიც გახ ლავთ 
ევ როკ ლი ოს, მატ რა სა და სა ქარ თვე ლოს ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტი. ამ ჟა მად ჩვენ ვამ ზა დებთ ის ტო რი ის დამ ხმა
რე სა ხელ მძღვა ნე ლოს. წიგ ნი და ეხ მა რე ბა მოს წავ ლე ებ
სა და მას წავ ლებ ლებს სა ქარ თვე ლო ში რე ლი გი ური და 
ეთ ნი კუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ფონ ზე გან საზღვრონ 
და სა კუ თა რი დას კვნა გა აკ ეთ ონ ტო ლე რან ტო ბა სა და 
რე ლი გი ურ შემ წყნა რებ ლო ბა ზე. წიგ ნში შე სუ ლია ივ ლი
ტის ეკ ლე სი ის წარ მო მავ ლო ბის სა დაო სა კითხიც. მოს
წავ ლემ მა სა ლის გაც ნო ბი სა და ის ტო რი ული წყა რო ებ
ის შეს წავ ლის შემ დეგ თა ვად უნ და გა აკ ეთ ოს სწო რი 
დას კვნა. წიგ ნში ას ევე იქ ნე ბა ერ თი თა ვი ქუ თა ის ელი 
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კა თო ლი კე ებ ის ცხოვ რე ბის შე სა ხებ. სა ქარ თვე ლო ში ას
ეთი წიგ ნი პირ ვე ლია და მი სი პრე ზენ ტა ცია ზაფხულ ში 
გა იმ არ თე ბა. სა ქარ თვე ლოს ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი ური 
ჯგუ ფე ბი სათ ვის ეს წიგ ნი იქ ნე ბა სა უკ ეთ ესო ცნო ბა რი, 
რა თა და ინ ახ ონ სა კუ თა რი თა ვი სა ქარ თვე ლოს ის ტო
რი ასა და მის მო მა ვალ ში” 

შემ დეგ ისა უბ რა პრო ფე სორ მა გი ორ გი კიკ ნა ძემ, 
რო მე ლიც იკ ვლევს ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ებ ის ცხოვ რე
ბას მე18, მე19 და მე20 სა უკ უნე ებ ში. რო გორც მან 
აღ ნიშ ნა ამ სა კითხით მი სი და ინ ტე რე სე ბა გა მო იწ ვია 
ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძის ნაშ რო მებ მა ქარ თველ კა თო ლი კე
ებ ზე. “ზ. ჭი ჭი ნა ძე ბევ რი დი დი ქარ თვე ლი კა თო ლი კეს 
თა ნა მედ რო ვე იყო. ჩე მი სურ ვი ლია, ყვე ლა გაბ ნე ულ მა
სა ლას მო ვუ ყა რო თა ვი და არ შევ ჩერ დე ზ. ჭი ჭი ნა ძის 
ეპ ოქ აზე, არ ამ ედ გა ვაგ რძე ლო კვლე ვა და შე ვის წავ ლო, 
გა მო ვიკ ვლიო თუ რო გორ გა და ირ ჩი ნა თა ვი ქარ თუ ლი 
სა ზო გა დო ებ ის არ ცთუ ისე მცი რე და სა უკ ეთ ესო ნა
წილ მა ის ტო რი ის ქარ ტე ხი ლებ ში და რო გორ მო აღ წია 
დღემ დე, – აღ ნიშ ნა ბა ტონ მა გი ორ გიმ.

რო გორც ყო ველ თვის “სა ბას” კო რეს პონ დენ ტე ბის ეს 
შეხ ვედ რაც სა ინ ტე რე სო და ნა ყო ფი ერი იყო.

ცი ცი ნო ხი თა რიშ ვი ლი 

სა ქარ თვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს გან ცხა დე ბა

ბო ლო დროს, თბი ლი სის ქუ ჩებ ში, და წე სე ბუ ლე ბებ
სა და საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გახ შირ და 
სა ერო და ე. წ. სა სუ ლი ერო პირ თა მი ერ შე მო წი რუ
ლო ბე ბის შეგ რო ვე ბის ფაქ ტე ბი. ის ინი გამ ვლე ლებს 
გა ნუ მარ ტა ვენ, რომ შე მო წი რუ ლო ბებს აგ რო ვე ბენ ამა 
თუ იმ ტაძ რის მშე ნებ ლო ბის თვის ან ბავ შვთა სახ ლე
ბის თვის. იმ ის გა მო, რომ ხში რად ად გი ლი აქ ვს ხალ ხის 
მოტყუ ებ ას და სი ნამ დვი ლე ში თან ხის შეგ რო ვე ბა პი
რა დი მიზ ნე ბით ხდე ბა, გთხოვთ, მსგავს შემ თხვე ვებ ში 
და რე კოთ და ინ ფორ მა ცია გა და ამ ოწ მოთ სა ქარ თვე
ლოს სა პატ რი არ ქო ში ან იმ ეპ არ ქი ის მღვდელ მთა ვარ
თან, სა დაც მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი ხდე ბა.

19.09.10

რე დაქ ცი ა:
მა მა გაბ რი ე ლე ბრა გან ტი ნი 
ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე
ნა ტო ბიგ ვა ვა
ვე რი კო ნო ზა ძე
მე რაბ ღა ღა ნი ძე
ზა ზა შა თი რიშ ვი ლი
ცი ცი ნო ხი თა რიშ ვი ლი
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გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო!
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გიორგი ხითარიშვილი
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ახ ალ გაზ რდე ბის შეხ ვედ რა წე რო ვან ში
სა ქარ თვე ლო ში უკ ვე ტრა დი ცი ად იქ ცა კა თო ლი

კე ახ ალ გაზ რდე ბის ყო ველ წლი ური და შთამ ბეჭ და ვი 
შეხ ვედ რე ბი წე რო ვან ში. და აი, ამ დე ნი ხნის ლო დი ნის 
შემ დეგ, დად გა ნა ნატ რი დღე – 14 აგ ვის ტო და სა ქარ
თვე ლოს კა თო ლი კე ახ ალ გაზ რდე ბი კვლავ ერ თად შე
ვიკ რი ბეთ, რო გორც ერ თი მთლი ანი ოჯ ახი. ვფიქ რობ, 
რომ ეს დღე მარ თლაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ინ ტე რე სო 
იყო თი თოეული ახ ალ გაზ რდი სათ ვის.

14 აგ ვის ტოს მშვე ნი ერი დი ლა გა თენ და, ბრწყინ ვა
ლე ზაფხუ ლის სურ ნე ლო ვა ნი დი ლა. რამ დე ნი მე სა ათი
ანი მგზავ რო ბის შემ დეგ, ჩვენ წე რო ვან ში ჩა ვე დით. წე
რო ვან მა გულ თბი ლად მიგ ვი ღო, გულ ში ჩაგ ვიკ რა და 
შე სა შუ რი მას პინ ძლო ბა გაგ ვი წია. ეზ ოში დი ლი დან ვე 
იგ რძნო ბო და დი დი გა მო ცოცხლე ბა. უღ რუბ ლო ცა ზე 
კაშ კა შა მზე ან ათ ებ და და მი სი ოქ როს ფე რი სხი ვე ბის 
შუქ ზე ირ გვლივ ყვე ლა ფე რი ბრწყი ნავ და, გა რე მოს სა
ამო ელ ფე რი გა დაჰ კვრო და. ზაფხუ ლის მშვე ნი ერი ფე
რე ბი ჯერ კი დევ არ გა ხუ ნე ბუ ლი ყო. ხე ებს ამ შვე ნებ და 
აბ რე ბი, რომ ლე ბიც შეხ ვედ რის მთა ვარ თე მებს გვამ
ცნობ და.

წე რო ვან ში მის ვლის თა ნა ვე ყვე ლა ახ ალ გაზ რდამ რე
გის ტრა ცია გაიარა და ჯგუ ფე ბად და იყო.

შეხ ვედ რის მთა ვა რი თე მა იყო: “ნდო ბა და ურ თი ერ
თპა ტი ება”. ჯგუ ფებ ში გა ნი ხი ლე ბო და შემ დე გი თე მე ბი: 
ენ დო ბა თუ არა ეკ ლე სია ახ ალ გაზ რდებს და, პი რი ქით, 
ენ დო ბა თუ არა ახ ალ გაზ რდო ბა ეკ ლე სი ას; არ სე ბობს 
თუ არა ახ ალ გაზ რდებს შო რის ურ თი ეთ ნდო ბა და კი

დევ უამ რა ვი სხვა სა ინ ტე რე სო თე მა...
ჯგუ ფებ ში და ჯგუ ფებს შო რის მე ტად მწვა ვე დის

კუ სია გა იმ არ თა. ახ ალ გაზ რდე ბი აფ იქ სი რებ დნენ თა
ვი ანთ მო საზ რე ბებს და ერ თმა ნეთს მი ღე ბულ შთა ბეჭ
დი ლე ბებ სა და გა მოც დი ლე ბებს უზი არ ებ დნენ. იყო 
მო მენ ტე ბი, რო ცა ახ ალ გაზ რდე ბი სა კუ თარ თავ თან 
გან მარ ტო ებ ულ ები ლო ცუ ლობ დნენ და, ალ ბათ, თა ვი
ანთ ლოც ვებ ში ღმერ თს სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბე ბის ახ დე ნას 
შეს თხოვ დნენ.

მოგ ვი ან ებ ით, ჩვე ნი საყ ვა რე ლი ეპ ის კო პო სი, ჯუ ზე
პე პა ზო ტოც შე მოგ ვი ერ თდა. მის მა მოს ვლამ ხა ლი სი 
და ენ ერ გია შე მო იტ ანა ჩვენ ში და ძა ლი ან გაგ ვა ხა რა. 
შეხ ვედ რის ბო ლოს, მა მა ჯუ ზე პემ წმ. წირ ვა აღ ავ ლი ნა.

ეს დღე მარ თლაც და უვ იწყა რი და სა ინ ტე რე სო იყო. 
პი რა დად მე ამ შეხ ვედ რამ და მა ნა ხა, რომ ჩვენ უნ და 
შეგ ვეძ ლოს ერ თმა ნე თის თვის ცოდ ვე ბის მი ტე ვე ბა. 
ყოვ ლის შემ ძლე უფ ალ მა მოგ ვი ტე ვა ჩვე ნი ცოდ ვე ბი და 
ჩვენ ვინ ვართ, რომ ერ თმა ნეთს არ ვა პა ტი ოთ და არ 
შე ვუნ დოთ?

და ბო ლოს, ძა ლი ან დი დი მად ლო ბა ჩვე ნი შეხ ვედ რის 
ორ გა ნი ზა ტო რებს, ჩვენს მოძ ღვრებს, ახ ალ გაზ რდუ
ლი საბ ჭოს წევ რებს და ყვე ლა იმ ად ამი ანს, ვინც ეც
ადა, რომ შეხ ვედ რა ას ეთი სა ინ ტე რე სო და ხა ლი სი ანი 
ყო ფი ლი ყო.

თი ნი კო მან ვე ლიშ ვი ლი
ვა ლე

მო მე ნატ რე ბით... მიყ ვარ ხართ...
წლე ვან დე ლი ზაფხუ ლი გან სა კუთ რე ბით ცხე ლი იყო 

და ზღვა ზე დას ვე ნე ბის თე მა ყვე ლას თვის აქ ტუ ალ ური 
ფიქ რის სა გა ნი გახ და. სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა 
ტე ლე არ ხი ბა თუ მის სი ლა მა ზი სა და ზაფხუ ლის ცხელ 
თვე ებ ში აქ და გეგ მი ლი გა სარ თო ბი შოუ–კონ ცერ ტე
ბის შე სა ხებ იუწყე ბო და, რაც უდ ავ ოდ იწ ვევ და თი
თოეული ად ამი ან ის ინ ტე რეს სა და სურ ვილს, გა ეტ არ
ებ ინა ეს ზაფხუ ლი ბა თუმ ში. გა მო ნაკ ლისს არც ჩვენ 
წარ მო ვად გენ დით და, სა სი ამ ოვ ნო დას ვე ნე ბის მო ლო
დი ნით, გა ვემ გზავ რეთ ამ ზღვის პი რა ქა ლაქ ში; ჩვენ მა 
მო ლო დინ მა გა ამ არ თლა: აქ გა ტა რე ბუ ლი დღე ებ ის გან 
გა ცი ლე ბით მე ტი მი ვი ღეთ, ვიდ რე ვე ლო დით. “შთა ბეჭ
დი ლე ბამ ყო ველ გვარ მო ლო დინს გა და აჭ არ ბა, ვარ ძა
ლი ან, ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი, აღ სავ სე და დე ბი თი ემ ოცი
ებ ით, რო მე ლიც დიდ ხანს გამ ყვე ბა და, დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, არ ას ოდ ეს და მა ვიწყდე ბა..., –” აღ ნიშ ნავს თე მუ რი. 

ლე ლა მა ხა რა ძის ინ იცი ატ ივ ით, ჩა ვა ტა რეთ ფა რუ ლი 

კენ ჭის ყრა, რომ ლის შე დე გა დაც გავ ხდით ერ თმა ნე თის 
მფარ ვე ლი “ან გე ლო ზე ბი”. ამ ინ იცი ატ ივ ის იდეა იყო: 
გვეზ რუ ნა ერ თმა ნეთ ზე, გან სა კუთ რე ბით იმ პი როვ
ნე ბებ ზე, რო მელ თა “ან გე ლო ზე ბიც” ვი ყა ვით. თა მაშ
მა ყვე ლა ნი გაგ ვი ტა ცა და ერ თი ორ ად მზრუნ ვე ლე ბი 
გაგ ვხა და, რა საც მოყ ვა ოთ ახ ში მა ლუ ლად და დე ბუ ლი 
მცი რე სა ჩუქ რე ბი: ყვა ვი ლე ბი, შო კო ლა დე ბი… და, რაც 
მთა ვა რია, ამ ის შე დე გად კმა ყო ფი ლი და ნა სი ამ ოვ ნე ბი 
სა ხე ები. 

ყო ვე ლი დღის გან რი გი თით ქოს ძა ლი ან ჰგავ და ერ
თმა ნეთს, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, არც ერ თი დღე არ იყო 
ერ თმა ნე თის მსგავ სი. ამ აში ამ ინ დმაც “შეგ ვიწყო ხე
ლი”; კაშ კა შა მზის შემ დეგ, ღრუბ ლებ მაც შეგ ვახ სე ნა 
თა ვი, თუმ ცა ამ ან ვერ შეც ვა ლა ჩვე ნი გან წყო ბა, ვი ნა
იდ ან სხვა გა სარ თო ბი სა შუ ალ ებ ები გვქონ და. ორ გა ნი
ზა ტო რებს წი ნას წარ მო ემ ზა დე ბი ნათ ძალ ზე სა ინ ტე რე
სო და შთამ ბეჭ და ვი ფილ მე ბი სხვა დას ხვა წმი და ნე ბის 

19საბა

ახალგაზრდული გვერდი

ცხოვ რე ბის შე სა ხებ. რა თქმა უნ და, ცო ტა რთუ ლია, იმ 
დროს, რო ცა ზღვა ზე ის ვე ნებ, უყ ურო ფილ მს, სა დაც 
გად მო ცე მუ ლია ად ამი ან ის ღრმა სუ ლი ერი გან ცდე ბი, 
მაგ რამ დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ბევ რი ჩვენ გა ნის თვის საკ
მა ოდ მრავ ლის მთქმე ლი იყო ეს ფილ მე ბი, და მათ გან 
მი ღე ბუ ლი გან ცდე ბი დიდ ხანს დარ ჩე ბა ჩვენს მეხ სი ერ
ებ აში. “ჩემ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა და და
მა ფიქ რა ფილ მმა “კუნ ძუ ლი”. ფილ მის მთა ვა რი გმი რი 
მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე თავს ის ჯი და კა
ცის მკვლე ლო ბის გა მო, იგი ინ ანი ებ და და ნა შა ულს, მი
უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ აიძ ულ ეს ამ ის გა კე თე ბა. ყვე ლას 
არ შე უძ ლია, ქენ ჯნი დეს სინ დი სი და ასე იტ ან ჯე ბო დეს 
ჩა დე ნი ლი ცოდ ვის გა მო, ეს დი დი ნი ჭია”, – აღ ნიშ ნავს 
გვან ცა.

ზღვი დან დაბ რუ ნე ბუ ლე ბი, შუ ადღის მწველ სიცხე
ში, დროს ერ თმა ნეთ თან დის კუ სი აში ვა ტა რებ დით. 
გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო ლე ლას მი ერ ახ ალ
გაზ რდე ბი სათ ვის მე ტად აქ ტუ ალ ურ თე მებ ზე მომ ზა
დე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბი. სიყ ვა რუ ლის თე მა, შე იძ ლე ბა ით
ქვას, რომ ლა იტ მო ტი ვად გას დევ და ყვე ლა შეხ ვედ რას 
მთე ლი კვი რის გან მავ ლო ბა ში. ყვე ლა ზე მე ტი პო ლე
მი კაც სწო რედ მას მოჰ ყვა, რაც ბუ ნებ რი ვი იყო, ჩვენ 
ხომ იმ ას აკ ში ვართ, რო დე საც სიყ ვა რუ ლის მა რა დი
ულ ობ აზე ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბა გაგ ვაჩ ნია და ხში რად, 
იმ ედ გაც რუ ებ ულ ებს, ეჭ ვე ბი გვტან ჯავს; სწო რედ აქ 
გვეხ მა რე ბა ეკ ლე სია ყვე ლა ზე მე ტად, რა თა უკ ეთ გა
ვი გოთ, თუ რა არ ის სიყ ვა რუ ლი და დავ რწმუნ დეთ მის 
მა რა დი ულ ობ ასა და სიძ ლი ერ ეში. ვკითხუ ლობთ პავ ლე 
მო ცი ქუ ლის პირ ველ წე რილს კო რინ თელ თა მი მართ და 
თით ქოს სულ თავ ში გვიტ რი ალ ებს ეს სიტყვე ბი. “სიყ
ვა რუ ლი სულ გრძე ლია. სიყ ვა რუ ლი ქველ მოქ მე დია, არ 
შურს, არ ყო ყო ჩობს, არ ამ პარ ტავ ნობს...”, “სიყ ვა რუ ლი 
არ ას ოდ ეს მთავ რდე ბა...”, “თუ მე ად ამი ან თა და ან გე
ლოზ თა ენ ებ ით ვლა პა რა კობ, ხო ლო სიყ ვა რუ ლი არა 
მაქ ვს, მა შინ ჟღა რუ ნა რვა ლი ვარ ან ჩხა რუ ნა წინ წი
ლა”... “სრუ ლი რწმე ნაც რომ მქონ დეს, ის ეთი, მთე ბის 
გა და ად გი ლე ბა რომ შე მეძ ლოს, ხო ლო სიყ ვა რუ ლი არ 
მქონ დეს, არ არა ობა ვიქ ნე ბო დი”. “...რწმე ნა, სა სო ება, 
სიყ ვა რუ ლი– ეს სა მი. მათ გან უდ იდ ესი კი სიყ ვა რუ ლია” 
(1კორ. 13.). სიყ ვა რუ ლი ხომ თა ვად ღმერ თია და ამ იტ
ომ შე უძ ლე ბე ლია, იგი არ იყ ოს მა რა დი ული. 

ყო ველ დღი ური ლოც ვე ბი და შეხ ვედ რე ბი სრულ დე
ბო და მ. ან დრე ის ხან მოკ ლე, მაგ რამ მე ტად სა ინ ტე რე
სო ქა და გე ბე ბით. ერთ–ერ თი ას ეთი ქა და გე ბა ეხ ებ ოდა 
მოც. პავ ლეს წე რილს ეფ ეს ელ თა მი მართ, სა დაც სა უბ
არია ღვთის წმი და ეკ ლე სი ასა და ჩვენს როლ ზე მას ში. 
“ ამ იტ ომ თქვენ უკ ვე აღ არა ხართ უცხო ები და მდგმუ
რე ბი, არ ამ ედ წმი და თა თა ნა მო ქა ლა ქე ნი და ღვთის 
სახ ლე ულ ნი, და შე ნე ბულ ნი მო ცი ქულ თა და წი ნას წარ
მეტყველ თა სა ძირ კველ ზე, სა დაც თვი თონ ქრის ტე 
იესოა ქვა კუთხე დი, რა ზე დაც მთე ლი შე ნა წევ რე ბუ ლი 
შე ნო ბა იზ რდე ბა უფ ალ ში წმი და ტაძ რად” (ეფ ეს. 2, 
19–21).

მ. ან დრე იმ გან გვი მარ ტა, რომ ჩვენ სწო რედ ის ქვე ბი 
ვართ, რომ ლი თაც აშ ენ ებ ულია ღვთის წმი და ეკ ლე სია. 
მარ თლაც, ჩვენ, ახ ალ გაზ რდე ბი (და არა მარ ტო ახ ალ
გაზ რდე ბი) ხომ ქრის ტეს ცოცხა ლი ეკ ლე სი ის შე მად გე
ნე ლი ნა წი ლე ბი ვართ, რომ ლებ მაც სიყ ვა რუ ლით უნ და 

ვა შე ნოთ ღვთის ტა ძა რი. ყვე ლას ვუ სურ ვებ ჭეშ მა რიტ 
სიყ ვა რულს, რო მე ლიც დაგ ვეხ მა რე ბა ნა თე ლი მო მავ
ლის შე ნე ბა ში. ამ სა კითხავ მა პი რა დად მე კი დევ ერ
თხელ და მა ფიქ რა ჩემს, რო გორც ამ შე ნო ბის ერთ–ერ
თი ქვის, როლ სა და მო ვა ლე ობ აზე. 

ვფიქ რობ, შთა ბეჭ დი ლე ბებ მა ჩვენს მო ლო დინს გა
და აჭ არ ბა. “ძა ლი ან კარ გი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი თა და გან
ცდე ბით დავ ბრუნ დი ბა თუ მი დან, წა მოს ვლა აღ არ მინ
დო და. მომ წონ და ჩვე ნი შეხ ვედ რე ბი მ.ან დრე ის თან და 
ყო ვე ლი დღე, ერ თად გა ტა რე ბუ ლი ზღვა ზე, ბულ ვარ ში, 
სახ ლში”, –გვი ზი არ ებს შთა ბეჭ დი ლე ბებს ნა ტა ლია. ახ
ალ გაზ რდე ბი ერ თმა ნეთს კმა ყო ფი ლე ბი და მად ლი ერ ნი 
დავ შორ დით, ვმად ლობთ, პირ ველ რიგ ში, ღმერ თს და 
შემ დეგ ყვე ლა ორ გა ნი ზა ტორს, “რომ ლებ მაც გა ამ რა
ვალ ფე როვ ნეს, გაგ ვი ლა მა ზეს და კი დევ უფ რო სა ინ
ტე რე სო გა ხა დეს ჩვე ნი ყო ვე ლი დღე. მად ლო ბა ას ევე 
ყვე ლა ახ ალ გაზ რდას გულ წრფე ლი ურ თი ერ თო ბის, ყუ
რადღე ბი სა და გულ თბი ლი მე გობ რო ბი სათ ვის”, – აღ
ტა ცე ბას ვერ მა ლავს თე მუ რი. 

P.S. ბა თუმ ში ერ თად გა ტა რე ბუ ლი დღე ები მარ თლაც 
ნა ყო ფი ერი გა მოდ გა, ერ თმა ნეთს დაგ ვა ახ ლო ვა აქ ამ დე 
უც ნო ბი ახ ალ გაზ რდე ბი. ამ ის დას ტუ რია facebook–ის 
Wallებ სა და სუ რა თებ ზე გა ჩე ნი ლი კო მენ ტა რე ბი... მე
ნატ რე ბით, მიყ ვარ ხართ... 

შო რე ნა პა რუ ნაშ ვი ლი
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