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ეპისკოპოსის საშობაო მილოცვა რე დაქ ცი ის გვერ დი

“რელიგიური  თავისუფლება,  გზა  მშვიდობისაკენ”
ას ეთი გახ ლავთ ბე ნე დიქ ტე XVI-ის მი ერ 2011 წლი-

სათ ვის მშვი დო ბის მსოფ ლიო დღეს თან და კავ ში რე ბით 
შერ ჩე ული თე მა. მშვი დო ბის დღე, რო მე ლიც 1968 წლი-
დან ახ ალი წლის პირ ვე ლი ვე დღეს აღ ინ იშ ნე ბა, წლე ვან-
დე ლი თე მი დან გა მომ დი ნა რე, რე ლი გი ურ თა ვი სუფ ლე-
ბა ზე ამ ახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას. 

და ეს მა შინ, რო დე საც დას რულ და ახ ალი ქრის ტი ან-
ული ათ ას წლე ულ ის პირ ვე ლი ათ წლე ული, რო მელ მაც 
მსოფ ლი ოს ან ტი კურ შკა ლა ზე კვლა ვაც აღ რიცხა ტრა-
გი კუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი: არა მხო ლოდ წი ნა ათ წლე ულ ებ-
ში გა და უწყვე ტე ლი, არ ამ ედ სრუ ლი ად ახ ალი და შე მაშ-
ფო თე ბე ლი, ავ ღა ნე თი დან ერ აყ ამ დე. ასე მა გა ლი თად, 
2008 წელს 31 ქვე ყა ნა, და, მათ შო რის, ჩვე ნიც, ომ ისა 
თუ შეიარაღებული კონ ფლიქ ტის მდგო მა რე ობ აში იმ-
ყო ფე ბო და. ის იც გა ვიხ სე ნოთ, რომ, 90-იანი წლე ბი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, 45-მა ქვე ყა ნამ იწ ვნია ომ ის სა ში ნე ლე ბა. 
თუ კი ამ სუ რათს უფ რო ფარ თოდ გავ შლით, ანუ 1945-
1999 წლე ბის პე რი ოდს მო ვი ცავთ, მა შინ სა ხელ მწი ფო თა 
შო რის აღ ინ იშ ნე ბა 25 სა ომ არი მოქ მე დე ბა და 27 — სა-
მო ქა ლა ქო ომი; აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბრძო ლის ველ ზე 
ას სა მოც და ორი მი ლი ონი მე ომ არი და ეცა. ყო ვე ლი ვე 
ამ ის მი უხ ედ ავ ად, ბევ რი ქვეყ ნის პო ლი ტი კა კვლა ვაც 
“სო ფის ტურ პო ლი ტი კურ და დიპ ლო მა ტი ურ ხა სი ათს 
ატ არ ებს”; ამ ას თან და კავ ში რე ბით, რო გორ არ გა ვიხ სნე-
ოთ 2010 წელს კრემ ლის სხდო მებ ზე მი ღე ბუ ლი შე თან-
ხმე ბა აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის სე პა რა ტის ტულ 
ტე რი ტო რი ებ ზე ახ ალი სამ ხედ რო ბა ზე ბის გან ლა გე ბის 
შე სა ხებ? 

უკ ვე წლე ბია, რაც მოწ მე ნი გავ ხდით კო ლექ ტი ური 
ცნო ბი ერ ებ ის აღ ორ ძი ნე ბი სა, რო მელ საც სამ შვი დო ბო 
ძა ლე ბის მო ბი ლი ზე ბა შე უძ ლია, თუმ ცა ზო გი ერ თი სი-
ტუ აცი ის მი მართ პა სი ურ ობ აც იგ რძნო ბა: მა გა ლი თად, 
რამ დე ნი მე ქარ თულ სა ტე ლე ვი ზიო არ ხზე გაშ ვე ბუ ლი 
ერ თი უც ნა ური რეკ ლა მა, სა დაც ბავ შვი მარ თლმა დი-
დებ ლურ ეკ ლე სი აში შე დის სა ლო ცა ვად, ხო ლო უკ ვე 
და ვაჟ კა ცე ბუ ლი — შეიარაღებული ტან კს მარ თავს.… 
ვაც ნო ბი ერ ებთ, რომ ქვე ყა ნა ში, სა დაც ყვე ლა ფერ ზე 
ბა ტო ნობს მას-მე დია, ყვე ლა ინ ფორ მა ცია და სი ახ ლე 
თა ნა ბარ დო ნე ზე ვერ იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი: ხში რად დი დი 
ტრა გე დი ები უხ მოდ იგ მო ბა; ზოგ ჯერ კი იმ ას აც ამ ბო-
ბენ, რომ არ სე ბობს ა და ბ კა ტე გო რი ის ომ ები. თუ კი 
ჩვენს თვალ სა წი ერს უფ რო გა ვა ფარ თო ებთ, აღ მო ვა-
ჩენთ, რომ მსოფ ლი ოში არ სე ბობს “რუ ხი” ზო ნა, ე.წ. 
“ნაკ ლე ბად ინ ტენ სი ური კონ ფლიქ ტე ბი”, სა დაც ძლი ერ 
შუღ ლს ად ამი ან ებ ის მუდ მი ვი ჩაგ ვრის, უფ ლე ბა თა სის-
ტე მა ტი ური დარ ღვე ვე ბის მთე ლი რი გი სე რია ცვლის, 
რის გა მოც ად ამი ან ური ღირ სე ბა ის ევეა შე ლა ხუ ლი და 
ის ევე და უც ვე ლია პი როვ ნე ბის უს აფ რთხო ება, რო გორც 
ეს ოფ იცი ალ ურ ად აღი არ ებ ული ომ ებ ის დროს იყო. 

ეს მა შინ, რო დე საც აღ რიცხუ ლია, რომ მსოფ ლიო 
მო სახ ლე ობ ის და ახ ლო ებ ით 70 %-ს, ანუ ხუთ მი ლი არდ 
პი როვ ნე ბას ჩა მორ თმე ული, ან ძლი ერ შეზღუ დუ ლი აქ ვს 
რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა, რაც ხში რად დევ ნა სა და ძა ლა-
დო ბა ში გა მო იხ ატ ება. იგ ივე ით ქმის ერ აყ ელ ქრის ტი ან-
ებ ზე და იმ საკ რე ბუ ლო ებ ზე, რომ ლე ბიც უმ ცი რე სო ბა ში 
არი ან, და იმ ათ ზეც, რომ ლე ბიც არ არი ან უმ ცი რე სო ბა-

ში; ის ინი თა ვის თავ ზე გა ნიც დი ან დის კრი მი ნა ცი ისა და 
მარ გი ნა ლო ბის ყვე ლა ზე სო ფის ტურ ფორ მებს, რო გორც 
კულ ტუ რულ, ას ევე სა მო ქა ლა ქო-პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე-
ბის ას პა რეზ ზე. შე უძ ლე ბე ლია ამ ვი თა რე ბის ფონ ზე, არ 
დავ ფიქ რდეთ რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის არ სზე და არ 
მო ვი ძი ოთ რე ლი გი ური ფე ნო მე ნი სა და მი სი გა მომ ხატ-
ვე ლი ფორ მე ბის გან მას ხვა ვე ბე ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი-
უმი, იმ მიზ ნით რომ გა მო ირ იცხოს ფუნ და მენ ტა ლიზ მი-
სა და მა ნი პუ ლი რე ბის “რე ლი გი ურ ობა”, რაც არ სე ბობს 
ზო გა დად სი მარ თლის, კონ კრე ტუ ლად კი, ად ამი ან ის 
სი მარ თლის შე სა ხებ, ვი ნა იდ ან, ყვე ლა ფე რი, რაც ად-
ამი ან ის ღირ სე ბას ლა ხავს, სი მარ თლის ძი ებ ას ეწ ინა-
აღ მდე გე ბა; ამ იტ ომ აც ვერ მი ვიჩ ნევთ მას რე ლი გი ურ 
თა ვი სუფ ლე ბად. რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც 
თა ვად ად ამი ან ის ბუ ნე ბა შია ჩა დე ბუ ლი და “შე უც ვლე-
ლი სი მარ თლის” მო სა პო ვებ ლად არ ის ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
წარ მო ჩინ დე ბა, რო გორც “თა ვი სუფ ლე ბის თა ვი სუფ ლე-
ბა,” ანუ “ყო ველ გვა რი თა ვი სუფ ლე ბის ღერ ძი”. 

ამ დე ნად, რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბა თა ვის თა ვად 
ლო გი კურ თან ხმო ბა შია სი მარ თლის ძი ებ ას თან და 
პი როვ ნე ბის სი მარ თლეს თან, რაც აუც ილ ებ ელი პი რო-
ბაა ად ამი ან ის ინ ტეგ რა ლუ რი გან ვი თა რე ბის, სა ერ თო 
სი კე თის რე ალ იზ ებ ისა და მსოფ ლი ოში მშვი დო ბის 
დამ ყა რე ბი სათ ვის. მსგავ სი მო საზ რე ბა გა მოთ ქვა ბე ნე-
დიქ ტე XVI-მ გა ერო-ს სხდო მა ზე, 2008 წლის 18 აპ რილს: 
“ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი უნ და მო იც ავ დეს რე ლი გი ური 
თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბას, რო მე ლიც გა მომ ხატ ვე ლი 
იქ ნე ბა რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური, ას ევე კო ლექ ტი ური 
გა რე მო სი და იმ ხედ ვი სა, რაც პი როვ ნე ბის სის რუ ლეს 
აჩ ვე ნებს. მი უხ ედ ავ ად მო ქა ლა ქე სა და მორ წმუ ნეს შო-
რის არ სე ბუ ლი მკა ფიო გან სხვა ვე ბი სა,… წარ მო უდ გე ნე-
ლია ის, რომ მორ წმუ ნემ თა ვი სი რწმე ნა ჩა ახ შოს იმ ის-
თვის, რომ აქ ტი ური მო ქა ლა ქე იყ ოს”. 

ად ამი ანი ვერ და ნა წევ რდე ბა, ანუ ვერ და იყ ოფა რწმე-
ნის მი ხედ ვით; შე უძ ლე ბე ლია, მო ქა ლა ქემ არ აღი არ ოს 
სა კუ თა რი რე ლი გი ური საკ რე ბუ ლო, რო მელ საც ეკ უთ-
ვნის, მით უფ რო მა შინ, რო დე საც ესა თუ ის რე ლი გია, 
ან სუ ლაც უმ რავ ლე სო ბის ეკ ლე სია სა ზო გა დო ებ აში 
გარ კვე ული უფ ლე ბე ბი თა და პრი ვი ლე გი ებ ით სარ გებ-
ლობს. რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბა, — თუ კი ის ჭეშ-
მა რი ტია, — რი თაც უმ რავ ლე სო ბა სარ გებ ლობს, ვერ 
იქ ნე ბა შეწყნა რე ბუ ლი მხო ლოდ სა კუ თა რი რე ლი გი ური 
თა ვი სუფ ლე ბის სა ხე ლით, თუ კი სხვე ბი ყო ვე ლი ვე ამ ას 
მოკ ლე ბულ ნი იქ ნე ბი ან, ან ეს უფ ლე ბა შე ეზღუ დე ბათ. 
სა ხელ მწი ფომ უპ ირ ობ ოდ უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ვის 
მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი, იტ ვირ თოს ვალ დე ბუ ლე ბა, 
რომ პრაქ ტი კა ში გა ატ არ ოს ის ინი, ვი ნა იდ ან გა ცი ლე ბით 
ად ვი ლია წარ მოდ გე ნა იქ ონიო, რომ სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში 
ყვე ლა ფე რი კარ გად მი დის. ამ ას თან და კავ ში რე ბით, ერ-
თობ სა ინ ტე რე სოა 2010 წლის სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბის 
წა კითხვა, რო მე ლიც აშშ-ს დე პარ ტა მენ ტის მი ერ მომ-
ზად და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ რე ლი გი ურ სი ტუ აცი-
ათა შე სა ხებ, რა ზეც შე იძ ლე ბა შემ დგომ ში დის კუ სი ის 
გა მარ თვა. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

 Soba 2010 Soba: “TavisianebTan movida” 

Zvirfasno:
adventi: molodinis, imedisა da sifxizlis 
droa!
diax! radgan ufali didi xnis manZilze 
akakunebda beTlemis saxlis karebze, is 
Cvens karebzec daakakunebs dRes, xval, 
wuTisoflis aRsasrulamde.

Soba udidesi saidumloa! Seyvarebuli, 
romelic iTxovs siyvaruls, Semoqmedi, 
romelic eZebs qmnilebas, stumarTmoyvare, 
romelic eZebs stumarTmoyvareobas.
ai, sadamde midis RmerTi! 

SeuZlebelia davuSvaT, rom isev iTqvas: “TavisianebTan movida, da Taviasianebma ar 
miiRes igi. xolo vinc miiRo igi da irwmuna misi saxeli, misca maT xelmwifeba RvTis 
Svilebad gaxdomisa” (ioan. 1, 11-12).

sixaruliT miviRoT yrma, romelic iSva. is yvela im adamianSia, vinc Cvens karze 
akakunebs, yovel mzeraSi, yovel Semxvedr adamianSi! Tu SevZlebT da maT sxva TvalebiT 
SevxedavT, davinaxavT RvTis brwyinvalebasa da silamazes!
da Tu miviRebT mas, RmrTis Svilebad viqceviT; sixaruli daivanebs Cvens TvalebSi, 
mSvidoba iqneba CvenSi da imedi arasodes migvatovebs!

bednier Sobas gisurvebT!!!

amierkavkaსiaSi laTinuri wesis kaTolikeTa 
samociqulo administratori,
+episkoposi juzepe pazoto 

`amgvarad, RmerTi patarebisa da sustebis mimarT gvaswavlis pativiscemasa da 
siyvaruls. yrma, beTlemidan, Cvens mzeras mimarTavs msoflios yvela bavSvze: 
tanjulze Tu Zaladobis msxverplze, dabadebulze Tu daubadebelze, im bavSvebze, 
romelnic, jariskacebi arian da Zaladobis samyaroSi imyofebian; bavSvebze, rom-
lebic iZulebulni arian iTxovon mowyaleba, vinc itanjeba siRaribisa da SimSi-
lis gamo an moklebulni arian yovelgvar siyvaruls~ 

(papi benediqte XVI).



4 5საბა საბა

კათოლიკე ეკლესია მსოფლიოშიკათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

წმიდა საყდრის 
პრეს-ცენტრი 

WikiLeaks-ის 
პუბლიკაციების 

შესახებ

“WikiLeaks-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლა არ ას ახ-
ავს წმი და საყ დრის ოფ იცი ალ ურ პო ზი ცი ას და არ შე იძ-
ლე ბა იყ ოს გან ხი ლუ ლი, რო გორც მის წარ მო მად გე ნელ თა 
ცი ტა ტე ბი”, — გა ნაცხა და წმი და საყ დრის პრეს-ცენ ტრის 
მდი ვან მა ფე დე რი კო ლომ ბარ დიმ, სა გან გე ბოდ გა მარ-
თულ პრეს-კონ ფე რენ ცი აზე. 

სა უბ არია WikiLeaks-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა იდ-
უმ ლო დო კუ მენ ტე ბის ახ ალ პარ ტი აზე. 10 დე კემ ბერს 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლა წმი და საყ დრის საქ მი ან ობ ას 
ეხ ება. ამ ტექ სტე ბის თა ნახ მად, ვა ტი კა ნი აფ ერ ხებ და 
სამ ღვდე ლო თა შო რის პე დო ფი ლი ის შემ თხვე ვა თა გა მო-
ძი ებ ას. გარ და ამ ისა, ამ ერ იკ ელი დიპ ლო მა ტე ბი აღ ნიშ-
ნა ვენ კარ დი ნა ლე ბის “ჩა მორ ჩე ნი ლო ბას” თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ათა სა კითხებ ში და ბრალს სდე ბენ პაპს ნე-
იტ რა ლი ტე ტის დარ ღვე ვა ში, რო მე ლიც, მა თი აზ რით, გა-
მო იხ ატ ება მის სკეპ ტი ციზ მში თურ ქე თის ევ რო კავ შირ ში 
შეს ვლას თან და კავ ში რე ბით.

“იტალია ჯვარცმის გარეშე 
იტალია აღარ იქნებოდა”

ცნო ბი ლი ებ რა ელი იურ ის ტი, იურ ის პრუ დენ ცი ის პრო-
ფე სო რი, ად ვო კატ ჯო ზეფ ვა ილ ერ თან ერ თად, სტრას-
ბურ გის სა სა მარ თლო ში წარ მო ად გენს რვა ქვეყ ნის მთავ-
რო ბას, რომ ლე ბიც აპ რო ტეს ტე ბენ სა სა მარ თლოს 2009 
წლის ნო ემ ბრის დად გე ნი ლე ბას, იტ ალი ის სა ჯა რო სკო-
ლებ ში ჯვარ ცმის აკ რძალ ვის შე სა ხებ. 

“ჰო ნო რარ ზე უარი ვთქვი. არ მინ და, ვინ მემ იფ იქ როს, 
რომ ამ საქ მე ში ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბით ვხელ მძღვა ნე-
ლობ. თუ კი ვინ მეს რე ლი გი ურ თვით მყო ფა დო ბას კრძა-
ლა ვენ, ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ ამ გვა რი თვით მყო ფა დო ბა 
შე საძ ლოა ყვე ლას აუკ რძა ლონ. მათ შო რის, მეც”, — გა-
ნაცხა და ვა ილ ერ მა გა ზეთ L’osseravatore Romano-სთვის 
მი ცე მულ ინ ტერ ვი უში. 

შე კითხვას, ბა დებს თუ არა ქრის ტი ან ობა შიშს, ვა ილ-
ერი ასე პა სუ ხობს: “ჩემს წიგ ნებ ში მე არა “ქრის ტი ან ოფ-
ობი აზე”, არ ამ ედ სწო რედ “ქრის ტე ფო ბი აზე” ვსა უბ რობ. 
აქ არ გა მოგ ვად გე ბა თა ვის მარ თლე ბა — “მე გა ნაწყე ნე-
ბუ ლი ვარ ეკ ლე სი აზე, მის ის ტო რი აზე, მის წევ რებ ზე. 
მაგ რამ ვა ღი არ ებ ქრის ტეს პი როვ ნე ბის სი დი ად ეს”. სკო-
ლე ბი დან ჯვარ ცმის გან დევ ნა სწო რედ ქრის ტეს შიშ ზე 

მი უთ ით ებს. სა ერო ებს 
კი, ან, რო გორც თა ვად 
უწ ოდ ებ ენ თავს, აგ ნოს-
ტი კო სებს, არ უნ და აღ-
ელ ვებ დეთ რე ლი გი ური 
შე ხე დუ ლე ბე ბი იმ ად ამი-
ან ებ ისა, რომ ლე ბიც არა 
ამ სოფ ლი სა ნი არი ან”. 

პრო ფე სო რის აზ რით, 
ევ რო კავ ში რის შექ მნა 

თა ვის თა ვად ტო ლე რან ტო ბის მა გა ლი თი უნ და გამ ხდა-
რი ყო. სა ხელ მწი ფო ები აღი არ ებ ენ, რომ ერ თმა ნე თის გან 
გან სხვავ დე ბი ან კულ ტუ რუ ლად და რე ლი გი ურ ად და ერ-
თი ან დე ბი ან. ამ ქვეყ ნე ბის სა ზო გა დო ებ ები აღი არ ებ ენ 
მუს ლი მე ბის, იუდ ევ ელ ებ ის, ბუ დის ტე ბის და სხვა თა რე-
ლი გი ურ თა ვი სუფ ლე ბას. ამ ავე სა ზო გა დო ებ ათა წევ რე-
ბი თავს ეს ხმი ან ეკ ლე სი ას, თუმ ცა, ხშირ შემ თხვე ვა ში, 
არ აფ ერი იცი ან მი სი მოძ ღვრე ბის შე სა ხებ. 

პრო ცე სის და საწყის ეტ აპ ზე სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ და მო უკ იდ ებ ელ მა სა ხელ მწი ფო ებ მა ნე იტ რა ლუ რო-
ბა უნ და შე ინ არ ჩუ ნონ. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პის 
კონ ვენ ცია ით ვა ლის წი ნებს რო გორც აღ მსა რებ ლო ბის 
თა ვი სუფ ლე ბას, ას ევე თა ვი სუფ ლე ბას რე ლი გი ის აგ ან. 
ვა ილ ერი ხაზს უს ვამს იმ ას, რომ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პის სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა ჯვარ ცმის აკ-
რძალ ვის შე სა ხებ ეწ ინა აღ მდე გე ბა ტო ლე რან ტო ბი სა და 
პლუ რა ლიზ მის პრინ ცი პებს და მხო ლოდ სა ერო ობ ის უფ-
ლე ბას აღი არ ებს. თა ნაც, ამ გვა რად სა ერო ობა უპ ირ ის-
პირ დე ბა რე ლი გი ურ ობ ას და ნე იტ რა ლუ რი აღ არ არ ის. 

რო გორ დას რულ დე ბა ეს პრო ცე სი? “ძნე ლი სათ ქმე-
ლია. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, უმ ჯო ბე სია წა ვა გოთ, ვიდ რე 
და ვე თან ხმოთ ორ აზ რო ვან ფორ მუ ლი რე ბას, რო მელ შიც 
არ იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქრის ტი ან ობ ის ის ტო რი-
ის რო ლი ევ რო პის ჭეშ მა რიტ გან ვი თა რე ბა ში”, — აღ ნიშ-
ნავს ჯო ზეფ ვა ილ ერი.

ქრისტიანთა დისკრიმინაცია 
ევროპაში

მა გა ლი თე ბი მრავ ლა დაა: სინ დი სი სა და აღ მსა რებ ლო-
ბის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვა, შე ურ აცხმყო ფე ლი და 
ცი ლის მწა მებ ლუ რი ცნო ბე ბის გავ რცე ლე ბა მას-მე დი ის 
სა შუ ალ ებ ებ ით, რე ლი გი ური სიმ ბო ლო ებ ის აკ რძალ ვა 
სა ზო გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში, ვან და ლიზ მი სა და ძა ლა-
დო ბის აქ ტე ბი. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ან გა-
რიშ ში, რო მე ლიც ევ რო პის ქრის ტი ან თა დის კრი მი ნა ცი ის 
სა დამ კვირ ვებ ლო კო მი ტეტ მა წა რად გი ნა 11 დე კემ ბერს, 
ვე ნა ში. ან გა რი ში გან ვლილ ხუთ წე ლი წადს მო იც ავს. ორ-
მოც გვერ დი ანი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც მოყ ვა ნი ლია 
დის კრი მი ნა ცი ის კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბი და მოხ სე ნი ებ-
ულ ნი არი ან კონ კრე ტუ ლი პი რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ები, 
კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რემ, გუდ რუნ კუგ ლერ მა წა რად-
გი ნა ეუთ ოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რა ზე, რო მე ლიც 
აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბის პრობ ლე მებს შე ეხო. 

“აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბა საფ რთხის ქვე შაა, 
გან სა კუთ რე ბით კი მი სი სა ჯა რო და ინ სტი ტუ ცი ონ ალ-
ური ას პექ ტე ბი. მრა ვალ ცნო ბას ვღე ბუ ლობთ სა ზო-
გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში ქრის ტი ან ული სიმ ბო ლო ებ ის 
აკ რძალ ვის შე სა ხებ. მას-მე დი ის სა შუ ალ ებ ებ ში ქრის-
ტი ან ები ხში რად ნე გა ტი ურ ად არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი. 
გახ შირ და ქრის ტი ან თა შე ურ აცხყო ფა ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა შიც, მა გა ლი თად, სა მუ შაო ად გი ლებ ზე”, — 
აცხა დებს კუგ ლე რი. 

ან გა რი შის დას კვნით ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია რე-
კო მენ და ცი ები და ღო ნის ძი ებ ები, რო მელ თა გან ხორ-
ცი ელ ება მარ თებთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებს, 
ევ რო კავ შირ სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს აღ-
მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბის და სა ცა ვად. 

უწმიდესმა პაპმა ჩინეთისთვის 
ლოცვისკენ მოუწოდა

“მსოფ ლი ოს კა თო ლი-
კე თა ლოც ვას მი ვან დობ 
ჩი ნე თის ეკ ლე სი ას, რო მე-
ლიც ახ ლა მძი მე გან საც-
დელ შია. შე ვე ვედ როთ უწ-
მი დეს ქალ წულ მა რი ამს, 
რა თა გა ნამ ტკი ცოს ჩი ნე-
თის ეპ ის კო პო სე ბი რწმე-
ნის მოწ მე ობ აში. მი ვან-
დოთ უწ მი დეს ქალ წულს 
ამ ქვეყ ნის ყვე ლა კა თო-
ლი კე, რა თა ღმრთის მშობ-
ლის მე ოხ ებ ით შეძ ლონ 

ცხოვ რე ბა ჭეშ მა რი ტად ქრის ტი ან ული ცხოვ რე ბით, 
სა ყო ველ თაო ეკ ლე სი ას თან თა ნა ზი არ ებ აში და თა ვი-
სი წვლი ლი შე იტ ან ონ ამ ღირ სე ული ერ ის ჰარ მო ნი ულ 
გან ვი თა რე ბა ში”.

პა პის მო წო დე ბა ჩი ნე თის კა თო ლი კე თათ ვის ძალ ზე 
მძი მე დროს გაჟღერ და. 7-9 დე კემ ბერს პე კინ ში გა იმ არ-
თა ჩი ნე თის კა თო ლი კე თა ერ ოვ ნუ ლი კრე ბა. ეს კრე ბა, 
რო გორც ჩი ნე თის კა თო ლი კე თა წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო, ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერაა ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი და არ იმ ყო ფე ბა წმი და საყ დარ თან თა ნა ზი არ ებ აში.

კრე ბის ორ გა ნი ზე ბას ხე ლი სუფ ლე ბა რამ დე ნი მე წე ლი 
ცდი ლობ და, მაგ რამ, ზო გი ერ თი იერ არ ქის ურ ჩო ბის გა-
მო, ეს ვერ ხერ ხდე ბო და. სა უბ არია იმ ეპ ის კო პო სებ ზე, 
რომ ლე ბიც ე. წ. კა თო ლი კუ რი პატ რი ოტ ული ას ოცი აცი-
ის მრევ ლს ემ სა ხუ რე ბი ან, მაგ რამ ლოიალურნი არი ან 
წმი და საყ დრის მი მართ. 

კრე ბის მი ზა ნი ამ ჯე რად თავ მჯდო მა რი სა და ჩი ნე თის 
ეპ ის კო პოს თა საბ ჭოს არ ჩე ვა იყო. “ურ ჩი” იერ არ ქე ბი 
კრე ბა ში მო ნა წი ლე ობ ის აგ ან თა ვის არ იდ ებ ას ცდი ლობ-
დნენ, თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბამ რა დი კა ლურ ზო მებს მი-
მარ თა. რო გორც სა აგ ენ ტო Asianews იტყო ბი ნე ბა, რამ-
დე ნი მე ეპ ის კო პო სი პო ლი ცი ამ ძა ლით მი იყ ვა ნა კრე ბა ზე. 
მა გა ლი თად, ქვეყ ნის ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში პო ლი ცი ის ას-
კა ცი ან მა რაზ მმა ეპ ის კო პოს ფენ ქსინ მა ოს და კა ვე ბის 
ოპ ერ აცია ჩა ატ არა. მრევ ლი იერ არ ქის დაც ვას შე ეც ადა, 
რა საც პო ლი ცი ას თან შე ტა კე ბა მოყ ვა. არი ან და შა ვე ბუ-
ლე ბი. ეპ ის კო პოს ლი ლი ან ჰუეიზე, რო მელ მაც მი მალ ვა 
მო ახ ერ ხა, ხე ლი სუფ ლე ბამ ძებ ნა გა მო აცხა და. 

თუმ ცა მცი რე გა მარ ჯვე ბა ჩი ნე თის კა თო ლი კე ებ მა 
მა ინც მო იპ ოვ ეს. 2 დე კემ ბერს ჰე ბე ის პრო ვინ ცი აში ად-
გი ლობ რი ვი სე მი ნა რი ის ასი სე მი ნა რის ტი პრო ვინ ცი ის 
ეთ ნი კურ და რე ლი გი ურ საქ მე თა კო მი სი ის შე ნო ბას თან 
შე იკ რი ბა. “უხ მო აქ ცი ის” მო ნა წი ლე ები სე მი ნა რი ის ვი-
ცე-რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე ჩი ნე თის კო მუ ნის ტუ რი 
პარ ტი ის წევ რის და ნიშ ვნას აპ რო ტეს ტებ დნენ. შე დე გად 
ხე ლი სუფ ლე ბამ გააუქმა და ნიშ ნუ ლე ბა, თუმ ცა არ სე-
ბობს სა შიშ რო ება, რომ სე მი ნა რი ის სტუ დენ ტე ბის გახ მა-
ურ ებ ულ აქ ცი ას სას ჯე ლი მოყ ვე ბა.

ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბის აშ კა რა ძალ მომ რე ობ ის მი უხ-
ედ ავ ად, წმი და საყ და რი ად ას ტუ რებს თა ვის მზად ყოფ-
ნას შემ დგო მი დი ალ ოგ ის თვის და ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ-
მა ლი ზა ცი ის ათ ვის.

ნურტა მოჰამედ ფარა — ჩვენი 
დროის მოწამე

ქრის ტი ან ობა 17 წლის სო მა ლელ მა გო გო ნამ 2010 
წლის გა ზაფხულ ზე მი იღო. გა ჯი უტ ებ ული შვი ლის “გონ-
ზე მოყ ვა ნას” მშობ ლე ბი სას ტი კი ცე მით ცდი ლობ დნენ. 
დღე ებს იგი ხე ზე მიბ მუ ლი ატ არ ებ და, ღა მე ებს კი ვიწ რო, 
უს ინ ათ ლო ოთ ახ ში გა მო კე ტი ლი. დრო დად რო გო გო ნას 
ფსი ქი ატ რთან ატ არ ებ დნენ, რო მე ლიც მას “ში ზოფ რე ნი-
ის გან” კურ ნავ და. 

ერთ ღა მეს მან შეძ ლო გა მო კე ტი ლი ოთ ახ იდ ან თა ვის 
დაღ წე ვა და თა ვი ნა თე სა ვებს შე აფ არა, რომ ლე ბიც მი სი 
სოფ ლი დან საკ მა ოდ შორს, 400 კი ლო მეტ რის და შო რე-
ბით ცხოვ რობ დნენ. 

რო დე საც ნურ ტას გაქ რის ტი ან ებ ის ამ ბა ვი მის მა ნა-
თე სა ვებ მა შე იტყვეს, მა თაც სცა დეს ურ ჩის შე გო ნე ბა. 
მაგ რამ გო გო ნამ ქრის ტი ან ობ ის აგ ან გან დგო მა ზე მტკი-
ცე უარი გა ნაცხა და. 

ნურ ტა მო ჰა მედ ფა რა 25 ნო ემ ბერს ცეცხლსას რო ლი 
იარ აღ ით მი ყე ნე ბუ ლი ჭრი ლო ბე ბის გან გარ და იც ვა ლა. 
მკვლე ლო ბის ბრალ დე ბა ოფ იცი ალ ურ ად არ ავ ის თვის წა-
უყ ენ ები ათ. 

სო მა ლის სა ხელ მწი ფო რე ლი გია ის ლა მია. ქრის ტი-
ან ები ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის მხო ლოდ 1% შე ად გე ნენ. 
ქრის ტი ან ული ორ გა ნი ზა ცი ის “Open Doors” მო ნა ცე მე-
ბის თა ნახ მად, სო მა ლი, სა უდ ის არ აბ ეთ თან, ირ ან თან, 
ავ ღა ნეთ თან და იემ ენ თან ერ თად, იმ ქვეყ ნე ბის ხუ თე-
ულს ეკ უთ ვნის, სა დაც ქრის ტი ან ები გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სი სას ტი კით იდ ევ ნე ბი ან. 

წმიდა საყდარი 
და პალესტინის 
გათავისუფლების 
ორგანიზაცია

7 დე კემ ბერს რა მა ლა ში, 
მაჰ მუდ აბ ას ის რე ზი დენ ცი-
აში გა ნახ ლდა მო ლა პა რა-
კე ბე ბი წმი და საყ დარ სა და 
პა ლეს ტი ნის გა თა ვი სუფ ლე-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის. ერ თობ ლივ გან ცხა დე ბა ში 
ნათ ქვა მია, რომ “მო ლა პა რა კე ბე ბის მი ზა ნია შე თან ხმე-
ბის მიღ წე ვა, რო მე ლიც და არ ეგ ულ ირ ებს და ხელს შე-
უწყობს პა ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი აზე კა თო ლი კე ეკ ლე-
სი ის მოღ ვა წე ობ ას და ურ თი ერ თო ბე ბის გან მტკი ცე ბას 
წმი და საყ დარ სა და პა ლეს ტი ნის გა თა ვი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის”. მო ლა პა რა კე ბებს ერ თობ ლი-
ვად უძ ღვე ბოდ ნენ სა ხელ მწი ფო ებ თან ურ თი ერ თო ბე-
ბის პა პის საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლე ეტ ორე 
ბა ლეს ტრე რო და ორ გა ნი ზა ცი ის ლი დე რი, ქრის ტი ან-
ებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის საქ მე თა მრჩე ვე ლი, ზი ად ალ 
ბან და კი. მო ლა პა რა კე ბე ბი მე გობ რულ გა რე მო ში მიმ-
დი ნა რე ობ და. ერ თობ ლი ვად გა დაწყდა სა მუ შაო ჯგუ-
ფის შექ მნა, რომ ლის მი ზა ნი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი შე თან-
ხმე ბის შე მუ შა ვე ბა იქ ნე ბა.

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავ ალ იშ ვილ მა
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოშიკათოლიკე ეკლესია საქართველოში

ლოც ვა - ჩვე ნი იარ აღი ეშ მაკ თან საბ რძოლ ვე ლად

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ 
7 დე კემ ბე რი იყო, ქუ-
თა ის ში ისე თბი ლო და, 
თით ქოს ზაფხუ ლის მზი-
ანი დღე იდ გა. ქა ლა ქი 
მთე ლი თა ვი სი სი ლა მა-
ზით მო ჩან და ბაგ რა ტის 
ტაძ რის ეზ ოდ ან: ახ ლად 
გახ სნი ლი ოპ ერ ის თე ატ-
რის სა ხუ რა ვი, თა ვი სი 
ქან და კე ბე ბით, ცენ ტრა-
ლურ მო ედ ან ზე, ჯერ კი-
დევ უგ უმ ბა თო, ახ ალი 
სა ბან კო შე ნო ბა — არ ქი-
ტექ ტუ რის ეს მარ თლაც 
მშვე ნი ერი ნი მუ შე ბი — 
უკ ვე ვე ღარ ეგუ ები ან 
ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ 

ნა წილ ში არ სე ბულ სხვა ნა გე ბო ბებს, თუნ დაც, ცენ ტრი-
დან (სწო რედ აქ ამ დე მო აღ წი ეს არ გო ნავ ტებ მა) არ ცთუ 
მო შო რე ბით, ბენ ზი ნის გა სა მარ თი სად გუ რის მშე ნებ ლო-
ბას.… სა ბედ ნი ერ ოდ, მდი ნა რე რი ონ ის პი რას, კვლა ვინ-
დე ბუ რად იწ ონ ებს თავს სა უკ უნ ოვ ან კვი პა რო სებ ში ჩაფ-
ლუ ლი, ლა მა ზი გუმ ბა თე ბით დამ შვე ნე ბუ ლი მა რი ამ ის 
უმ ან კოდ ჩა სახ ვის ეკ ლე სია (რო გორც გვამ ცნობს ტაძ რის 
შე სას ვლელ თან, თაღ ზე ამ ოკ ვე თი ლი ლა თი ნუ რი წარ წე-
რა), რო მე ლიც თით ქოს შე ჯიბ რში იწ ვევს სხვა ნა გე ბო-
ბებს. ის ევე რო გორც ბაგ რა ტის ტა ძა რი, ეს ეკ ლე სი აც 
სა ჭი რო ებს რეს ტავ რა ცი ას. თუ კი პირ ვე ლის თვის ფონ-
დე ბი გა მო იძ ებ ნა და, ერ თი შე ხედ ვით, სა რეს ტავ რა ციო 
სა მუ შაოები მშვი დად მი იწ ევს წინ, არ ქი ტექ ტუ რუ ლად 
არ ან აკ ლებ ლა მა ზი კა თო ლი კუ რი ტა ძა რი ალ ბათ კი დევ 
დიდ ხანს უნ და ელ ოდ ოს რეს ტავ რა ცი ას; და… შე იძ ლე-
ბა იმ იტ ომ აც, რომ ნე ბის მი ერი რამ თა ვის ბრწყინ ვა ლე-
ბას მა შინ იბ რუ ნებს, რო დე საც ყვე ლა ფე რი თვდა პირ ველ 
კონ ტექ სტს უბ რუნ დე ბა! შეძ ლებს გა ნა უწ მი დე სი მა რი-
ამ ის საქ მრო, წმ. იოს ები, “მარ თა ლი კა ცი,” რო გორც მას 
სა ხა რე ბა უწ ოდ ებს, სწო რედ თა ვი სი სი მარ თლით შე ეწი-
ოს მი სი ვე სას ძლოს სა ხელ ზე აგ ებ ულ ეკ ლე სი ას, რა თა 
იგი თა ვის კა ნო ნი ერ მფლო ბელს, ქუ თა ის ის კა თო ლი კურ 
საკ რე ბუ ლოს, და უბ რუნ დეს და მორ წმუ ნე ებ მა მხურ ვა-
ლე ლოც ვით გა ნა დი დონ საქ მე ნი უფ ლი სა ნი, რო მე ლიც 
მო იმ ოქ მე და ჯე რაც ან ას მუც ლად მყო ფი მა რი ამ ის ად მი? 
ამ ის თვის კა თო ლი კე ებს მარ თებთ ლოც ვა-ვედ რე ბა!

ვთქვი, რომ 7 დე კემ ბე რი იდ გა;… ამ ტაძ რი დან არ-
ცთუ შორს მდე ბა რე ქუ თა ის ის კა თო ლი კურ საკ რე ბუ-
ლოს თბი ლი სე ლი სტუმ რე ბი სწვე ოდ ნენ, პრო ფე სო რე ბი, 
ბ-ნი გი ორ გი კიკ ნა ძე და ქ-ნი ნა ნა ცი ხის თა ვი. მათ დამ-
სწრე სა ზო გა დო ებ ას იმ ჟა მინ დელ კა თო ლი კურ ეკ ლე სი-
აზე მო უთხრეს, რო მე ლიც მის ჭეშ მა რიტ მფლო ბელ თა, 
მორ წმუ ნე კა თო ლი კე თა სა კუთ რე ბას წარ მო ად გენ და და 
XVIII-XIX სა უკ უნე ებ ის ქუ თა ის ში მა თი გვა რე ბი შრო მის-
მოყ ვა რე ობ ის, დიდ სუ ლოვ ნე ბის, მი სა ბა ძი პი როვ ნე ბე ბის 
სი ნო ნი მე ბად ქცე ულ იყო.…რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, კა თო-
ლი კე თა შთა მო მავ ლე ბი დღე საც ამ ავე სათ ნო ებ ის გა მო 
გახ დნენ ყვე ლას თვის მი სა ბა ძი მა გა ლი თი? სწო რედ ას ეთი 
გახ ლდათ პროფ. ნა ნა ცი ხის თა ვის გა ბე დუ ლი მოთხოვ ნა, 

რო მელ მაც თა ვის სა უბ არ ში პი როვ ნე ბა თა ეს ჯგუ ფი გა ნი-
ხი ლა, რო გორც ტო ლე რან ტო ბის კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თი 
(შე საძ ლოა, ეს სას კო ლო პროგ რა მა ში სა მო მავ ლო ტეს ტე-
ბად იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი). 

მომ დევ ნო დღეც, 8 დე კემ ბე რი, ზაფხუ ლის დღე სა ვით 
თბი ლი იყო. ოც და ათ ამ დე მორ წმუ ნე, ახ ალ გაზ რდა თუ 
მო ხუ ცი, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ეკ ლე სი ის მო სა ლო ცად გა ეშ-
ურა, რა თა უმ ან კოდ ჩა სა ხუ ლი მა რი ამ ის ქან და კე ბის წი-
ნა შე მო წი წე ბით მო ეხ არ ათ ქე დი და ელ ოც ათ, რა მე თუ 
სწო რედ ამ დღეს, კა თო ლი კუ რი კა ლენ დრის მი ხედ ვით, 
ნე ტა რი ქალ წუ ლის უმ ან კოდ ჩა სახ ვა აღ ინ იშ ნე ბა, რაც, ამ-
ავე დროს, ქუ თა ის ის კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლოს დღე სას-
წა ულ იც არ ის.

საკ რე ბუ ლოს წევ რთა რიცხვი დი დი არაა, ზო გი ერ თი 
მათ გა ნი სა ხე ლო ვა ნი კა თო ლი კე წი ნაპ რის გვარს ატ არ ებს, 
ზო გი გვა რი სა ბო ლო ოდ გაქ რა, ან, გარ კვე ულ მი ზეზ თა 
გა მო, ის სულ სხვა გვარ მა შეც ვა ლა. სამ წუ ხა როდ, ხდე ბა 
ის ეც, რომ ერ თი ახ ალი მორ წმუ ნე შე აღ ებს კა თო ლი კუ-
რი საკ რე ბუ ლოს კა რებს, ხუ თი კი შორ დე ბა მას! ხში რია 
შემ თხვე ვე ბიც, რო ცა ტრა დი ცი ულ, კა თო ლი კურ ოჯ ახ ში 
აღ ზრდი ლი ახ ალ გაზ რდა, ყვე ლას გან მო ულ ოდ ნე ლად, გა-
დაწყვეტს (ან გა და აწყვე ტი ნე ბენ!), ხე ლახ ლა მო ინ ათ ლოს; 
რა ტომ ხდე ბა ეს? ამ გვა რი ფაქ ტე ბი უს ათუ ოდ დაგ ვა ფიქ-
რე ბენ, ყო ვე ლი ას ეთი ფაქ ტი სე რი ოზ ული გან სჯის სა გა ნი 
უნ და გახ დეს კა თო ლი კურ ოჯ ახ ებ ში, მას დი დი ყუ რადღე ბა 
უნ და და უთ მონ ეკ ლე სი ის მწყემ სებ მა და საკ რე ბუ ლოს წევ-
რებ მა, თუმ ცა ზო გი ერ თს დი დად არც აღ ელ ვებს ამ გვა რი 
შემ თხვე ვე ბი. მრა ვა ლი მათ გა ნი კვლა ვინ დე ბუ რად ზე და-
პი რუ ლად ეკ იდ ება ეკ ლე სი ას, თით ქოს სა თა მა შო იყ ოს ის. 
მათ მხო ლოდ მა შინ შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი კა თო ლი კუ რი 
წარ მო მავ ლო ბის გახ სე ნე ბა, რო ცა, ალ კო ჰო ლი თა და ღვი-
ნით გაბ რუ ებ ულ ებს, სას მი სი უპყრი ათ ხელთ! 

თუ კი ოდ ეს ღაც კა თო ლი კე ები ამ ქა ლა ქის მო სახ ლე-
ობ ის 10%-ს შე ად გენ დნენ, დღეს მა თი რიცხვი 1%-საც 
ვერ აღ წევს. გა ნა შე იძ ლე ბა, ისა უბ რო ქუ თა ის ზე, და არ 
გა იხ სე ნო ფა ლი აშ ვი ლე ბი, ოცხე ლე ბი, ბე თა ნე ლე ბი, გო კი-
ელ ები, სა აკ აშ ვი ლე ბი, ვარ ლა მიშ ვი ლე ბი?…მაგ რამ თუ კი 
კვლავ გაგ რძელ დე ბა ას ეთი გულ გრი ლი და მო კი დე ბუ ლე-
ბა ტრა დი ცი ული, კა თო ლი კუ რი ოჯ ახ ებ ის ად მი, სა დაც 
სა ხე ლო ვა ნი ად ამი ან ები აღ იზ არ დნენ, რომ ლებ მაც კა თო-
ლი კე სარ წმუ ნო ებ აში მი აგ ნეს თა ვი ან თი ქრის ტი ან ულ-
სო ცი ალ ური ცხოვ რე ბის აზ რს, მა შინ ქუ თა ის ში სულ მა ლე 
და ივ იწყე ბენ მათ გვა რებს.

თუმ ცა ამ დღეს, წმი და წირ ვა ზე, რო მელ საც ჩვე ნი ეპ ის-
კო პო სი უძ ღვე ბო და, გა ცი ლე ბით მე ტი რა ოდ ენ ობ ის მორ-
წმუ ნე შე იკ რი ბა. ეს ეც ცხა დია, რწმე ნი სა და სიყ ვა რუ ლის 
ხა რის ხი რიცხვით არ გა ნი საზღვრე ბა. ეს ყვე ლა ზე მე ტად 
თვალ ში სა ცე მია ჩვე ნი ეკ ლე სი ის მრა ვალ ფე რო ვან ცხოვ-
რე ბა ში: კა ტე ხი ზა ცი ები, ლი ტურ გია, საქ ველ მოქ მე დო და 
კულ ტუ რუ ლი ინ იცი ატ ივ ები.…ამ, ზაფხუ ლის დღე სა ვით 
ლა მაზ, დღეს კი დევ უფ რო მე ტად ათ ბობ და ქუ თა ის ის 
ბავ შვთა ცენ ტრის მომ ღე რალ გო გო ნა თა გუნ დის მი ერ გა-
მარ თუ ლი კონ ცერ ტი, რა მაც ხა ლი სი ანი გან წყო ბა შე უქ-
მნა ყვე ლას; დღე დას რულ და ტკბი ლი, სა ზე იმო სუფ რით. 

რამ ხე ლა გან სხვა ვე ბა იგ რძნო ბო და ამ დღე სა და 16 
წლის წი ნან დელ 8 დე კემ ბერს შო რის: მა შინ ცი ვი და თოვ-
ლი ანი დღე იდ გა, ქუ თა ის ელ კა თო ლი კე თა შო რის კი სა-

23 ნო ემ ბე რი სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ ვის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი თა რი ღია. ჩვე ნი ქვეყ ნის უახ ლეს ის ტო-
რი აში ის შე ვი და, რო გორც ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის დღე, 
გარ და ამ ისა, ამ დღეს ჩვენ ვიხ სე ნი ებთ წმი და გი ორ გი კა-
პა დო კი ელს. სა ყო ველ თაო სი ხა რულს ის იც აძ ლი ერ ებს, 
რომ გი ორ გო ბას ყვე ლა კონ ფე სი ის ქრის ტი ანი ერ თსა და 
იმ ავე დღეს, 23 ნო ემ ბერს აღ ნიშ ნავს, რის გა მოც, ერ თი 
დღით მა ინც, დაძ ლე ულია ის უხ ერ ხუ ლო ბა, რაც გა მოწ-
ვე ულია ერ თი და იმ ავე რე ლი გი ური დღე სას წა ულ ის სხვა-
დას ხვა დროს აღ ნიშ ვნით… 

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ჩვენ, უდ ის სამ რევ ლოს 
წევ რებს, კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზი გვაქ ვს სა-
ზე იმ ოდ, რა მე თუ ჩვე ნი პა ტა რა საკ რე ბუ ლო სწო რედ წმ. 
გი ორ გის სა ხელს ატ არ ებს.

წლე ვან დე ლი დღე სას წა ული, მსგავ სად წი ნა წლე ბი სა, 
მობ რძა ნე ბულ სტუმ რებ თან და ჩვენს საყ ვა რელ ეპ ის კო-
პოს თან ერ თად აღ ვნიშ ნეთ. ამ დღის ყვე ლა ზე ლა მა ზი 
ნა წი ლი სა ზე იმო წირ ვა და ქა და გე ბა იყო. ეპ ის კო პოს მა 
ეშ მაკ თან მუდ მი ვი ბრძო ლი სა და ლოც ვი სა კენ მო უწ ოდა 
მრევ ლს: “...წმი და გი ორ გი არ ის სიმ ბო ლო სა მარ თლი სათ-
ვის ბრძო ლი სა, მას ხელთ უპყრია მახ ვი ლი და ფა რი. ჩვენ-
თვის, რო გორც ქრის ტი ან თათ ვის, ჩვე ნი მახ ვი ლი და ფა რი 
ლოც ვაა… მთე ლი ჩვე ნი ცხოვ რე ბა უნ და იყ ოს ბრძო ლა 

ბო რო ტე ბას თან, და მარ ცხე ბულ ნი კი მა შინ ვართ, რო დე-
საც სურ ვი ლი აღ არ გვაქ ვს წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვი სა. 
ად ამი ან ში სურ ვი ლის არ ქო ნა არ ის სუს ტი წერ ტი ლი ბო-
რო ტე ბი სათ ვის, ეშ მა კი სათ ვის. წმი და ნი ის კი არაა, ვინც 
არ სცო დავს, არ ამ ედ ის, რო მე ლიც მუ დამ იბ რძვის და იც-
ის, რომ ღმერ თის გა რე შე ვერ და იმ კვიდ რებს ცა თა სა სუ-
ფე ველს ….” 

...დღის ბო ლოს, ყვე ლა თა ვის გზას გა უდ გა, ჩვენ კი მო-
სა გო ნებ ლად დაგ ვრჩა ეს სა სი ამ ოვ ნო დღე და ეპ ის კო პო-
სის შე გო ნე ბა ქა და გე ბის ბო ლოს: “დაე, დღე ვან დე ლი დღე 
იყ ოს არა მხო ლოდ ზე იმ ის, არ ამ ედ ბრძო ლი სა და სიმ ტკი-
ცის დღეც, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ ჩვე ნი ქრის ტი ან ობა 
გრძელ დე ბა ჩვენს საკ რე ბუ ლო ში.” 

* * *
წმი და გი ორ გი ერ თი კა პა დო კი ელი დი დე ბუ ლის ვა ჟი 

იყო, რო მე ლიც იმ დროს მო ევ ლი ნა სამ ყა როს, რო დე საც 
ქრის ტი ან ებს სას ტი კად დევ ნიდ ნენ (IV ს. ). იგი არ შე უშ ინ-
და მე ფის სი სას ტი კეს, ამ აყ ად აღი არ ებ და ქრის ტი ან ული 
რე ლი გი ის ჭეშ მა რი ტე ბას და კიცხავ და კერ პთაყ ვა ნის-
მცემ ლო ბას. სწო რედ ამ ის გა მო, რო მის იმ პე რა ტორ დი ოკ-
ლი ტი ან ეს ბრძა ნე ბით, ის სას ტი კად აწ ამ ეს, თუმ ცა, თქმუ-
ლე ბის მი ხედ ვით, ღმერ თმა იგი ყვე ლა გან საც დე ლის გან 
იხ სნა და უვ ნე ბე ლი და ტო ვა. ამ ის შემ ხედ ვა რე მრა ვა ლი 
ად ამი ანი გაქ რის ტი ან და, მათ შო რის, დე დო ფა ლი ალ ექ-
სან დრაც (რო მე ლიც, მოგ ვი ან ებ ით, ას ევე და სა ჯეს ქრის-
ტი ან ობ ის მი ღე ბის გა მო). წმი და გი ორ გის ბო ლოს სიკ-
ვდი ლი მი უს აჯ ეს — მას თა ვი მოკ ვე თეს. სა ქარ თვე ლო ში 
გი ორ გო ბა, რო გორც სა ყო ველ თაო დღე სას წა ული, ორ ჯერ 
აღ ინ იშ ნე ბა: 23 ნო ემ ბე რი – მი სი ბორ ბალ ზე წა მე ბის და 6 
მა ისი — თა ვის მოკ ვე თის დღე.

თეთრ ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი წმი და გი ორ გი ბო რო ტე-
ბა ზე ძლე ვი სა და სა მარ თლი ან ობ ის ათ ვის ბრძო ლის სიმ-
ბო ლოდ ით ვლე ბა და ქარ თვე ლი ხალ ხის უს აყ ვარ ლე სი 
წმი და ნია. სა ქარ თვე ლოს ყო ველ კუთხე ში შეხ ვდე ბით მის 
სა ხელ ზე აგ ებ ულ ტაძ რებს; გად მო ცე მის მი ხედ ვით, სა-
ქარ თვე ლო ში წმ. გი ორ გის სა ხე ლო ბის 365 ტა ძა რი ყო ფი-
ლა აგ ებ ული, წე ლი წა დის დღე ებ ის შე სა ბა მი სად.

შო რე ნა პა რუ ნაშ ვი ლი

ხე ლო ვა ნი გვა რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ, 
და ყვე ლა მათ გა ნი, იტ ალი იდ ან ახ ლად ჩა მო სულ მა მებ-
თან ერ თად შეკ რე ბი ლი, თა ვი დან შე უდ გა ქრის ტი ან ული 
ცხოვ რე ბის გზას, წარ სულ სა და აწ მყოს შო რის მყოფ ეკ-
ლე სი ას თან ზი არ ებ აში. 

მად ლო ბა ყვე ლა მათ განს, ვინც გუ ლით გა იზი არა ეს 
ორი, ზაფხუ ლის დღე სა ვით ლა მა ზი, სა ზე იმო დღე. გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა ქა ლა ქის მარ თლმა დი დე ბელ 
მიტ რო პო ლიტს, რო მელ მაც კი დევ ერ თხელ დარ თო ნე ბა 
საკ რე ბუ ლოს მო ხუ ცებ სა და ახ ალ გაზ რდებს, რომ ერ თად 
ელ ოც ათ უმ ან კო მა რი ამ ის ქან და კე ბის წი ნა შე. მად ლო ბა 
დონ ფა უს ტოს, საკ რე ბუ ლოს საბ ჭოს წევ რებს, რომ ლებ-
მაც თა ვი ან თი სამ წლი ანი მან და ტი პირ ნათ ლად შე ას რუ-
ლეს, მად ლო ბა თბი ლი სი დან მოწ ვე ულ სტუმ რებს: მა მა 
პი ერს, რო მე ლიც ყო ველ პა რას კევს, “სა ბას” სას წავ ლო 

უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტორ თან, ვა ჟა ვარ დი ძეს თან და პრო-
ფე სორ ლა ლი მარ გვე ლაშ ვილ თან ერ თად, ქუ თა ის ის კენ 
მო ეშ ურ ება თე ოლ ოგი ური კურ სის წა სა კითხად, მად ლო-
ბა ჩვენს ძვირ ფას ეპ ის კო პოსს, ჯუ ზე პე პა ზო ტოს; წმი-
და წირ ვის დროს წარ მოთ ქმუ ლი მი სი სიტყვე ბი ერ თგვა-
რად ეხ მი ან ები ან მი ლა ნის ეპ ის კო პო სის, წმ. ამ ბრო სის იმ 
სიტყვებს, ლუ კას სა ხა რე ბის კო მენ ტი რე ბი სას რომ წარ-
მოთ ქვა: “არ უნ და გაგ ვიკ ვირ დეს, რომ, რო დე საც ღმერ-
თმა წუ თი სოფ ლის გა მოს ყიდ ვა მო ინ დო მა, ეს საქ მე მა რი-
ამ იდ ან და იწყო, ასე რომ პირ ვე ლი, ვინც ძი სა გან იღ ებს 
ხსნის ნა ყოფს, ის არ ის, ვი სი მეშ ვე ობ ით აც მთელ კა ცობ-
რი ობ ას გა ნემ ზა და ხსნა”. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

ზაფხუ ლის დღე ებ ივ ით თბი ლი დღე ები
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოშიკათოლიკე ეკლესია საქართველოში

ბრძოლა სიცოცხლისათვის ყველა 
ჩვენთაგანის ვალია

27 ნო ემ ბერს, ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის კა თო ლი კუ-
რი ეკ ლე სი ის მრევ ლმა მწუხ რის ლოც ვა ზე თა ვი სი ხმა 
შეუერთა მი ლი ონ ობ ით ქრის ტი ან ის მო წო დე ბას — და-
ვიც ვათ ად ამი ან თა, ჩვილ თა სი ცოცხლე.

მწუხ რი და იწყო ნე ტა რი დე და ტე რე ზა კალ კუ ტე ლის 
სიტყვე ბით სი ცოცხლის არ სის შე სა ხებ. ჯა ბა კურ ცხა-
ლა ძემ წა იკ ითხა პო ეტ შო თა ნიშ ნი ან იძ ის ლექ სი “ძა ხი-
ლი”. ამ ლექ სის თვის პო ეტს 1977 წელს გა ლაკ ტი ონ ტა-
ბი ძის სა ხე ლო ბის პრე მია მი ენ იჭა. დამ სწრე თა გან ბევ რი 
ამ ლექ სს პირ ვე ლად ის მენ და, რა მაც მათ ზე გან სა კუთ-
რე ბუ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა.

შემ დეგ მრევ ლმა ილ ოცა წმ. მა რი ამ ის ად მი და შეს-
თხო ვა მას, დახ მა რე ბო და ყვე ლა ფეხ მძი მე ქალს, რა თა 
მათ უარი ეთ ქვათ აბ ორ ტზე, რომ ის ინი სა კუ თა რი შვი-
ლე ბის მკვლე ლე ბად არ ქცე ულ იყ ვნენ.

იოან ეს სა ხა რე ბის წა კითხვის შემ დეგ, ნა ნა მღებ რიშ-
ვილ მა და ნა ნა გე გე ნა ვამ დამ სწრე სა ზო გა დო ებ ას გა-
აც ნეს დე დის მი ერ სიკ ვდილ მის ჯი ლი და შემ თხვე ვით 
გა დარ ჩე ნი ლი ბავ შვის ამ აღ ელ ვე ბე ლი ის ტო რია. დარ-
წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ ის ტო რი ამ ძლი ერი შთა ბეჭ დი ლე ბა 

მო ახ დი ნა მორ წმუ ნე ებ ზე, ღრმად ჩა აფ იქ რა რო გორც 
ხან დაზ მუ ლე ბი, ას ევე ახ ალ გაზ რდე ბი, გან სა კუთ რე ბით 
კი მო მა ვა ლი დე დე ბი.

თი თოეული მორ წმუ ნე ან თე ბუ ლი სან თლით ხელ ში მი-
დი ოდა სა კურ თხე ველ ზე დაბ რძა ნე ბულ ღვთის მშობ ლის 
ხატ თან და ევ ედ რე ბო და უმ წეო ჩვილ თა სი ცოცხლის 
დაც ვას და დე და თა დახ მა რე ბას.

ლოც ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მის ყვე ლა მო ნა წი ლეს 
და ურ იგ და ინ ერ-სა ქარ თვე ლოს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
ბუკ ლე ტე ბი: “რა უნ და ვი ცო დეთ აბ ორ ტის შე სა ხებ”.

მწუხ რის ლოც ვის პროგ რა მა მო ამ ზა დეს პაპ იოანე 
XXIII-ის საკ რე ბუ ლოს წევ რებ მა, ალ ექ სან დრა პუ ჯო ნიმ 
და ნა ნა მღებ რიშ ვილ მა, რის თვი საც მათ დიდ მად ლო ბას 
მო ვახ სე ნებთ.

ღრმად გვწამს, რომ ას ეთი შეხ ვედ რე ბი, ჩვე ნი ლოც-
ვა კე თილ ნა ყოფს გა მო იღ ებს, მკვეთ რად შე ამ ცი რებს 
აბ ორ ტის გა კე თე ბის მსურ ველ თა რიცხვს და მრა ვალ 
ჩვილს იხ სნის და ბა დე ბამ დე სიკ ვდი ლი სა გან.

თენ გიზ პა რა მაქ სი ზიშ ვი ლი

2010 წე ლი თვა ლის ერ თი გა დავ ლე ბით
2000 წე ლი ერთ-ერ თი გა მორ ჩე ული გახ ლავთ სა ქარ-

თვე ლო ში მოქ მე დი ლა თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე ეკ ლე სი-
ის ათ ვის. პაპ მა იოანე-პავ ლე II-მ ეპ ის კო პო სად აკ ურ თხა 
სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა ტო რი ჯუ ზე პე პა ზო ტო, ხო ლო 
ქარ თველ მა მორ წმუ ნე ებ მა მი ლე ნი უმ ის მომ ლოც ვე ლო ბა 
შე ას რუ ლეს წმინ და ქა ლაქ ში. სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე-
თათ ვის კი დევ სხვა მრა ვა ლი ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნა 
მოხ და იმ წელს და სწო რედ ამ იტ ომ “სა ბას” 2001 წლის 
ნო მერ ში მი ლე ნი უმ ის წლის მთა ვა რი მოვ ლე ნე ბის მი მო-
ხილ ვა გა მო ვაქ ვეყ ნეთ. ერ თად თავ მოყ რილ მა, მოკ ლედ 
და კომ პაქ ტუ რად გად მო ცე მულ მა წლის მთა ვარ მოვ ლე-
ნა თა ჩა მო ნათ ვალ მა მკითხვე ლის მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა 
და გა დავ წყვი ტეთ, ტრა დი ცი ად გვექ ცია წლის მოვ ლე-
ნა თა ერთ ინ ფორ მა ცი აში წარ მოდ გე ნა. ამ ჟა მად გთა ვა-
ზობთ 2010 წლის ღირ სშე სა ნიშ ნავ მოვ ლე ნა თა მოკ ლე 
მი მო ხილ ვას.

2010 წე ლი მარ თლაც ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი მოვ ლე ნით და-
იწყო: კა თედ რა ლურ ტა ძარ ში სა შო ბაო წმინ და წირ ვას 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი და ეს წრო და შო ბის დღე სას-
წა ული მი ულ ოცა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს და თი თოეულ 
კა თო ლი კეს. “სა ქარ თვე ლოს სიძ ლი ერე მის მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა შია,” — აღ ნიშ ნა პრე ზი დენ ტმა, და შე უძ ლე-
ბე ლია, არ გა ვი ზი არ ოთ ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რის ეს სუ-
ლის კვე თე ბა. 7 მა ისს კი ვა ტი კან ში შედ გა სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტი სა და რო მის პა პის ოფ იცი ალ ური შეხ ვედ რა. 
“ჩვენ მო ხა რუ ლე ბი ვართ, რომ ეს ურ თი ერ თო ბე ბი ახ-
ალ ეტ აპ ზე გა და ვი და. სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტს სა-
შუ ალ ება ჰქონ და, ილია II-ის მო კითხვა გა და ეცა რო მის 
პა პი სათ ვის და, ას ევე, გა ნე ხი ლა სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კითხე ბი... რო მის პაპს უდ იდ ესი გავ ლე ნა აქ ვს მსოფ-
ლი ოში კა თო ლი კურ სამ ყა რო ზე და მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 
იგი სწორ ინ ფორ მა ცი ას ფლობ დეს სა ქარ თვე ლო ში არ სე-
ბულ ვი თა რე ბა ზე”, — გა ნაცხა და ვი ზი ტის შემ დეგ სა ქარ-
თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლემ. 

2010 წელს ას რულ და ახ ალ ცი ხელ კა თო ლი კე თა დი-
დი ხნის ნატ ვრა და და იწყო რა ბა თის ტაძ რის აღ დგე ნი თი 
სა მუ შაოები; ტა ძარ თან ერ თად, მიმ დი ნა რე ობს წმ. ბე ნე-
დიქ ტელ დე და თა მო ნას ტრის მშე ნებ ლო ბაც. ახ ალ ცი ხის 
ეკ ლე სი ის დღე სას წა ულ ის დროს, ეპ ის კო პოს მა აკ ურ თხა 
რა ბა თის ტაძ რის პირ ვე ლი ქვა.

ეს წე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ეკ ლე სი ათ აშ ორ ისი ურ-
თი ერ თო ბე ბის მხრი ვაც. რომ ში კა თო ლი კე ეკ ლე სი ამ 
ქარ თველ მარ თლმა დი დებ ლებს სა ჩუქ რად გა დას ცა სა-
ტაძ რო ნა გე ბო ბა, რო მე ლიც ამ ბრო სი ხე ლა ის სა ხელ ზე 
აკ ურ თხეს, და სა დაც იტ ალი აში მცხოვ რებ ქარ თველ მარ-
თლმა დი დებ ლებს სა შუ ალ ება ექ ნე ბათ, მშობ ლი ურ ენ აზე 

მო ის მი ნონ ლი ტურ გია.
2010 წე ლი წმინ და მა მის ბე ნე დიქ ტე XVI-ის აღ საყ დრე-

ბის მე-5 წე ლი გახ ლავთ და ამი ერ კავ კა სი აში ვა ტი კა ნის 
ელ ჩმა, მთა ვა რე პის კო პოს მა კლავ დიო გუ ჯე რო ტიმ ამ 
თა რიღ თან და კავ ში რე ბით სა ზე იმო მი ღე ბა გა მარ თა, 
რო მელ შიც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წევ რებ მა მი იღ ეს 
მო ნა წი ლე ობა და მი სა სალ მე ბე ლი სიტყვე ბით მი მარ თეს 
დამ სწრეთ. 

2010 წე ლი ბე ნე დიქ ტე XVI-მ სამ ღვდლო წლად გა მო-
აცხა და, ამ მხრივ, გან ვლი ლი წე ლი სა ქარ თვე ლო ში კა თო-
ლი კე ეკ ლე სი ის თვი საც გა მორ ჩე ული გახ ლდათ. მარ ტის 
თვე ში ბა თუ მის ტაძ რის მრევ ლმა მომ ლოც ვე ლო ბა მო-
აწყო ტრა პი ზო ნის კა თო ლი კურ ეკ ლე სი აში.

სამ ღვდლო წელ თან და კავ ში რე ბით, კა თო ლი კე ახ ალ-
გაზ რდე ბი სათ ვის, ეპ ის კო პო სი სა და მოძ ღვრე ბის თა-
ოს ნო ბით, მრა ვა ლი სა მოძ ღვრო შეხ ვედ რა და სწავ ლე ბა 
მო ეწყო წე რო ვან ში, ორ პირ ში, ბა თუმ ში, არ ალ ში. სა ქარ-
თვე ლოს ყვე ლა საკ რე ბუ ლოს ახ ალ გაზ რდას სა შუ ალ ება 
ჰქონ და, გა ეღ რმა ვე ბი ნა თა ვი სი სუ ლი ერ ება. 

2009 წელს დაწყე ბუ ლი ლა მა ზი ტრა დი ცია 2010 წელ-
საც გაგ რძელ და. კერ ძოდ, თბი ლი სის კა თედ რა ლუ რი 
ტაძ რის მრევ ლი წმ. მა რი ამ ღვთის მშობ ლის ზე ცად აღ-
ყვა ნე ბის დღე სას წა ულს (ეს სა ეკ ლე სიო ზე იმი ტაძ რის 
დღე სას წა ულს წარ მო ად გენს) უკ ვე მე ორ ედ შეხ ვდა წე-
რო ვან ში სა ერ თო კონ ვი ვენ ცი აზე. 

2010 წე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სა სუ ლი ერო პირ თათ-
ვი საც, ამ წელს მსა ხუ რე ბის 25 წე ლი შე უს რულ დათ მო-
ნაზ ვნებს, და ტე რე ზა სა და და ვი დას. თბი ლი სის კა თედ-
რალ ში მირ ქმის სადღე სას წა ულო მსა ხუ რე ბის დროს 
ეპ ის კო პოს მა სა გან გე ბოდ მი ულ ოცა იუბ ილ არ მო ნაზ-
ვნებს ღვთის მსა ხუ რე ბის ნა ხე ვარ სა უკ უნ ოვ ანი თა რი ღი. 
ამ ავე მსა ხუ რე ბა ზე ეპ ის კო პოს მა, სა ქარ თვე ლოს სხვა-
დას ხვა საკ რე ბუ ლო ებ ის ცხრა წარ მო მად გე ნე ლი, რომ ლე-
ბიც მა ნამ დე ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მ. პი ერ დი უმ ულ-
ენ ისა და მ. გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნის ხელ მძღვა ნე ლო ბით 
გა დი ოდ ნენ სა თან დო მომ ზა დე ბის კურ სს, აკ ოლ იტ ად აკ-
ურ თხა. წლის ბო ლოს, კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ბა ვი 
მოხ და: იტ ალი აში სას წავ ლო პრაქ ტი კა ზე მივ ლი ნე ბუ ლი 
სე მი ნა რის ტი ედ ვარდ გო გი ლაშ ვი ლი ვე რო ნა ში დი აკ ვნად 
აკ ურ თხეს. 

სამ ხრეთ კავ კა სი აში წმ. კა მი ლოს ორ დე ნის ხელ მძღვა-
ნე ლი მ. ივ ან (ნი ნო) მარ ტი ნი თა ვი სი ნა ყო ფი ერი თვრა მეტ 

წლი ანი მოღ ვა წე ობ ის შემ დგომ, იტ ალი აში დაბ რუნ და. 
მის მსა ხუ რე ბას კავ კა სი აში თა ვის დრო ზე დი დი შე ფა სე ბა 
მის ცა პაპ მა იოანე-პავ ლე II-მ. ღვაწ ლმო სილ მოძ ღვარს, 
რო მელ საც მრა ვა ლი მე გო ბა რი, დამ ფა სე ბე ლი და პა ტი-
ვის მცე მე ლი ჰყავს სომ ხეთ სა და სა ქარ თვე ლო ში, კა თო-
ლი კუ რი ეკ ლე სი ის სა ხე ლით, გულ თბი ლი გა მო სამ შვი დო-
ბე ბე ლი შეხ ვედ რა მო უწყვეს წე რო ვან ში. თა ვის მხრივ, 
მ. ნი ნომ კი დევ ერ თი სა ჩუ ქა რი გა უკ ეთა ქარ თველ ერს, 
იტ ალი ურ ენ აზე გა მოს ცა შე სა ნიშ ნა ვად გა ფორ მე ბუ ლი, 
სა ინ ტე რე სო, ის ტო რი ულ ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი წიგ ნი 
“ლა თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე თა ის ტო რია სა ქარ თვე ლო-
ში”. მ. ნი ნოს ქარ თულ ენ აზე გა მო ცე მუ ლი სქელ ტა ნი ანი 
წიგ ნი “ფი ლო სო ფი ის ის ტო რია” უკ ვე ბიბ ლი ოგ რა ფი ულ 
იშ ვი ათ ობ ად ით ვლე ბა.

2010 წე ლი საიუბილეო იყო წმ. პატ რე და წმ. პავ ლე მო-
ცი ქულ თა ტაძ რი სათ ვის, რო მელ საც კურ თხე ვი დან 140 
წე ლი შე უს რულ და.

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია 
“სა ქარ თვე ლოს კა რი ტასს” 2010 წელს სა მე დი ცი ნო-სო-
ცი ალ ური პროგ რა მის ამ ოქ მე დე ბი დან 15 წე ლი შე უს-
რულ და. ამ თა რიღ თან და კავ ში რე ბით, 17 ნო ემ ბერს თბი-
ლი სი-მე რი ოტ ში დი დი კონ ფე რენ ცია ჩა ტარ და, სა დაც 
სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ლე დი, ქ-ნი სან დრა-ელ ის აბ ედ 
რუ ლოვ სი, პარ ლა მენ ტის ვი ცე-სპი კე რი გი გი წე რე თე ლი, 
პარ ლა მენ ტა რე ბი, დიპ ლო მა ტი ური კორ პუ სის წარ მო მად-
გენ ლე ბი და სა სუ ლი ერო პი რე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. “სა ქარ-
თვე ლო ში, მარ თლმა დი დებ ლურ ქვე ყა ნა ში, კა თო ლი კუ რი 
საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ის ღირ სე ული მოღ ვა წე ობა 
ძა ლი ან კარ გი მა გა ლი თია რე ლი გი ათ აშ ორ ისი თვალ საზ-
რი სით”, — გა ნაცხა და კონ ფე რენ ცი აზე გა მოს ვლი სას 
პარ ლა მენ ტის ვი ცე-სპი კერ მა.

წელს და არ სე ბის 10 წე ლი იზე იმა ქუ თა ის ის ბავ შვთა 
ცენ ტრმა. ამ სადღე სას წა ულო ღო ნის ძი ებ აში იტ ალი ელი 
სტუმ რე ბიც იღ ებ დნენ მო ნა წი ლე ობ ას.

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია არც 
სა ერ თა შო რი სო მოვ ლე ნე ბის მი მართ დარ ჩე ნი ლა გულ-
გრი ლი, ის თა ვის სუ ლი ერ თა ნად გო მას ყო ველ თვის გა-
მო ხა ტავ და სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ვან მოვ ლე ნებ თან 
და კავ ში რე ბით აღ ვლე ნილ მსა ხუ რე ბებ ში. აპ რი ლის თვე-
ში მსოფ ლიო შეს ძრა კა ტინ ში მომ ხდარ მა ტრა გი კულ მა 
შემ თხვე ვამ, რომ ლის შე დე გა დაც, სა ჰა ერო კა ტას ტრო-
ფის დროს, და იღ უპა პო ლო ნე თის პრე ზი დენ ტი და მთავ-
რო ბის წევ რთა უმ რავ ლე სო ბა. სა ქარ თვე ლოს მე გო ბა რი 

ქრისტიანთა ერთობისათვის ლოცვა, 2010
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

პო ლო ნე თის პრე ზი დენ ტი სა და მთავ-
რო ბის წევ რთა სუ ლე ბის მო სახ სე ნი-
ებ ელი წირ ვა აღ ევ ლი ნა წმ. პეტ რე და 
წმ. პავ ლე მო ცი ქულ თა თბი ლი სის კა-
თო ლი კურ ტა ძარ ში. მსა ხუ რე ბა მთა-
ვა რე პის კო პოს მა კლავ დიო გუ ჯე რო-
ტიმ აღ ავ ლი ნა, მას ში პო ლო ნე თი სა და 
სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბუ ლი სხვა 
სა ელ ჩო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი და 
სხვა დას ხვა კონ ფე სი ათა მღვდელ მსა-
ხუ რე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. 

მსა ხუ რე ბა მი ეძ ღვნა ჰა იტ ის კა-
ტას ტრო ფუ ლი მი წის ძვრის შე დე გად და ღუ პულ თა სუ-
ლებსაც.

2010 წელს იტ ალი ის სამ შვი დო ბო ას ოცი აცია “რონ-
დი ნეს” მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ის ერ თი ნა წი ლი 
სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტარ და, მას ში კა თო ლი კე ღვთის მსა ხუ-
რე ბი და მორ წმუ ნე ები მარ თლმა დი დებ ლებ თან ერ თად 
მო ნა წი ლე ობ დნენ. შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა აფხა ზე თის 
საზღვა რიც გა და ლა ხეს და სო ხუ მის უნ ივ ერ სი ტეტ შიც 
მო აწყვეს ერთ-ერ თი შეხ ვედ რა. 

2010 წე ლი ეკ უმ ენ ური კუთხი თაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
იყო. თუ სა ყო ველ თაო ეკ უმ ენ ური ლოც ვე ბის ტრა დი-
ცია გა სულ წლებ ში ერ თგვა რად მი ნავ ლე ბუ ლი იყო, 2010 
წელს ის ევ შე მო იკ რი ბა ად ამი ან ები და ახ ალი ნა პერ წკა ლი 
ააელ ვა რა. ეკ უმ ენ ური ურ თი ერ თო ბის გა მოვ ლე ნა იყო ის-
იც, რომ იტ ალი აში, ვე რო ნა ში მა ზის ფონ დის მი ერ გა მარ-
თულ ფო რუმ ზე ღვი ნის სა ერ თა შო რი სო პრე მია გა დას ცეს 
ნეკ რე სის მიტ რო პო ლიტ სერ გის. მიტ რო პო ლიტ მა თა ვის 
გა მოს ვლა ში აღ ნიშ ნა, რომ: “მარ თლმა დი დებ ლურ მა ეკ-
ლე სი ამ კა თო ლი კურ ეკ ლე სი ას თან მი მარ თე ბა ში, კონ კუ-
რენ ცი ის სა შიშ რო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე, თავ და პირ ვე ლად 
არ ას წო რი სტრა ტე გია აირ ჩია, რო მელ მაც არ გა ამ არ თლა. 
მაგ რამ ახ ლა მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია ცდი ლობს, 
გა აღ რმა ოს თა ვი სი ურ თი ერ თო ბე ბი “და” ეკ ლე სი ას თან”. 
ვე რო ნა ში ეკ უმ ენ იზ მის სა კითხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ვე-
რო ნის ეპ ის კო პო სი და ნეკ რე სის მიტ რო პო ლი ტი შე თან-
ხმდნენ, გა აგ რძე ლონ ურ თი ერ თო ბე ბი წმი და საყ დრის 
დეს პა ნის, კლავ დიო გუ ჯე რო ტის შუ ამ დგომ ლო ბით. 

ვა ლე-თურ ქე თის საზღვარ თან, ბუზ მა რე თის საყ დრის 
მიმ დე ბა რე ნე იტ რა ლურ ტე რი ტო რი აზე, სა დაც კა თო ლი-
კე ები ტრა დი ცი ულ ად აღ ნიშ ნა ვენ სა ეკ ლე სიო დღე სას-
წა ულ ებს, თუ 2009 წელს მარ თლმა დი დე ბელ თა მხრი დან 

პრო ტეს ტს ჰქონ და ად გი ლი, წელს ორ-
ივე კონ ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებ მა ერ-
თად ჩა ატ არ ეს ღვთის მსა ხუ რე ბა. ქარ-
თუ ლი ან და ზი სა არ იყ ოს, “თუ გუ ლი 
გუ ლობ სო”, ამ, ერ თი შე ხედ ვით უმ ნიშ-
ვნე ლო, ფაქ ტმა ახ ალ ცი ხე ლებს და ან-
ახა, რომ ის ევე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ-
ში, ჩვენ თა ნაც შე საძ ლე ბე ლი ყო ფი ლა 
მარ თლმა დი დებ ლე ბი სა და კა თო ლი კე-
ებ ის ერ თად ლოც ვა.

მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, წი ნას-
წარ შედ გე ნი ლი გრა ფი კის მი ხედ ვით, 

სხვა დას ხვა საკ რე ბუ ლო ებ ში სის ტე მა ტუ რად იმ არ თე-
ბო და ჟურ ნალ “სა ბას” ნომ რე ბის გან ხილ ვა, რა მაც ჟურ-
ნა ლი და მკითხვე ლი კი დევ უფ რო დააახლოვა ერ თმა-
ნეთთან.

2010 წე ლი, ის ევე რო გორც გა სუ ლი ათ წლე ულ ები, გა-
მორ ჩე ული იყო ახ ალი გა მო ცე მე ბით. სა შო ბა ოდ სა ქარ-
თვე ლოს კა თო ლი კე ებ მა შე სა ნიშ ნა ვი სა ჩუ ქა რი მი იღ ეს 
ეპ ის კო პო სი სა გან: მე უფ ის სა შო ბაო ეპ ის ტო ლე — “საკ-
მევ ლის მარ ცვლე ბი”. ეს მო ცუ ლო ბით მცი რე, მაგ რამ 
სუ ლი ერ ებ ით შე უფ ას ებ ელი წიგ ნი მთე ლი წლის მან ძილ-
ზე სა ხელ მძღვა ნე ლო გა მო ცე მას წარ მო ად გენ და ღვთის 
სიტყვის შეც ნო ბის მსურ ვე ლი მორ წმუ ნე ებ ის ათ ვის.

2010 წელს გა მო იცა მე ტად სა ინ ტე რე სო წიგ ნე ბი: მა ნა-
ნა ჯა ვა ხიშ ვი ლის — “მონ ტო ბა ნის ქარ თველ კა თო ლი კე-
თა სა ვა ნე”, სა დაც თავ მოყ რი ლია უნ იკ ალ ური მა სა ლე ბი 
საფ რან გეთ ში, გა სულ სა უკ უნე ებ ში მოქ მე დი ქარ თველ 
კა თო ლი კე თა მო ნას ტრის შე სა ხებ; ას ევე პრო ფე სორ მა 
ია ხუ ბაშ ვილ მა გა მოს ცა ნაშ რო მი “იეზუ იტ ებ ის ორ დე ნი”. 
გა მო იცა 2009 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სიმ-
პო ზი უმ ებ ზე წა კითხულ შრო მა თა კრე ბუ ლე ბი: “ას ურ ელ 
მა მა თა ცხოვ რე ბა”, “ბიოეთიკა” და “რე ლი გი ათ მცოდ ნე-
ობ ითი ძი ებ ანი”.

2010 წელს, კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის მხარ და ჭე რით, 
სა მი სე რი ოზ ული სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმი ჩა ტარ-
და: ერ თი კა პა დო კი ელ მა მა თა ცხოვ რე ბას მი ეძ ღვნა, მე-
ორე — ბიოეთიკას, კერ ძოდ, ევ თა ნა ზი ასა და პა ლი ატი ურ 
მზრუნ ვე ლო ბას, მე სა მე კი — ინ ერ სა ქარ თვე ლოს ინ იცი-
ატ ივ ით თბი ლის ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვი რე ული, რო მე ლიც 
ფერ ტი ლუ რო ბის ბუ ნებ რივ რე გუ ლა ცი ასა და წყვი ლე ბი-
სათ ვის სიმ პტო-თერ მუ ლი მე თო დის პო პუ ლა რი ზა ცი ას 
მი ეძ ღვნა. 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი მოვ ლე ნე ბით, მდი და რი შთა ბეჭ დი-
ლე ბე ბით, სუ ლი ერი ცხოვ რე ბით, სი ხა რუ ლი თა და ად ამი-
ან ური სევ დით აღ სავ სე 2010 წე ლი უკ ვე ის ტო რი ის კუთ-
ვნი ლე ბა ხდე ბა. წინ, ჩვენს შე სახ ვედ რად კი 2011 წე ლი 
მო აბ იჯ ებს, რო მე ლიც არ ან აკ ლებ სი ახ ლე ებს გვპირ დე ბა. 
რო გო რი ქნე ბა ეს წე ლი? ალ ბათ, ძვე ლის გან გან სხვა ვე-
ბუ ლიც და მსგავ სიც. ერ თი კი თა მა მად შე მიძ ლია ვი წი-
ნას წარ მეტყვე ლო: მის თვის, ვინც უფ ალ საა მინ დო ბი ლი, 
ეს წე ლი წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა, ისე რო გორც და ვით წი-
ნას წარ მეტყვე ლი ღა ღა დებს თა ვის ფსალ მუ ნებ ში: “უფ-
ალი ჩე მი მწყემ სია, არ აფ ერი მო მაკ ლდე ბა” (ფს. 22.1.). 
“მტკი ცედ ვი მე დოვ ნებ დი უფ ალ ზე და მომ ხე და მე, და მო-
ის მი ნა ვედ რე ბა ჩე მი”. (ფს. 39. 1.)

ყვე ლას გი ლო ცავთ ქრის ტე შო ბა სა და ახ ალ, 2011 
წელს!

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე

გზავნილი
ახალგაზრდებისადმი

2010

საქართველოს კათოლიკეთა ახალგაზრდული საბჭო

რაბათის ეკლესიის პირველი ქვის კურთხევა



საგანგებო ჩანართი საგანგებო ჩანართი

II IIIსაბა საბა

ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს სა ხე ლით, პირ ველ 
რიგ ში, გვსურს მო გი ლო ცოთ დამ დე გი შო ბა-ახ-
ალი წე ლი, გი სურ ვოთ ჯან მრთე ლო ბა და ბედ ნი-
ერ ება, დაე, უფ ლის მად ლი არ ას ოდ ეს მოგ კლე-
ბოდეთ. 

გახ სოვ დეთ, რომ ქრის ტეს შო ბის ამ ბა ვი მი თი 
არაა, ეს სი მარ თლეა, და უფ ალი, რო მე ლიც იშ ვა, 
გა და არ ჩენს კა ცობ რი ობ ას. იესო თქვენ შია, ეძ ებ-
ეთ იგი ყვე ლა სირ თუ ლე სა და გან საც დელ ში, ეძ-
ებ ეთ იგი სი ხა რულ სა და მხი არ ულ ებ აში, და რო-
დე საც აღ მო აჩ ენთ მას, ახ არ ეთ ეს სხვებს, თქვენს 
ირ გვლივ მყოფთ. 

2010 წე ლი ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო სა და ყვე ლა 
ახ ალ გაზ რდი სათ ვის, სი მარ თლის ძი ებ ის მხრივ, 
ალ ბათ დი დი გა მოც და იყო. 

ამ წელს ვერ გან ვა ხორ ცი ელ ეთ ჩვენს მი ერ 
და სა ხუ ლი გეგ მე ბი, რო მელ თა ხორ ცშეს ხმა საც 
თქვენ თან ერ თად ვა პი რებ დით; მა გა ლი თად, ვერ 
ჩა ვა ტა რეთ ვიქ ტო რი ნა, რომ ლის მოწყო ბაც ასე 
ძა ლი ან გვსურ და; ას ევე, ვერ მო ხერ ხდა ბა ნა კე ბის 
მოწყო ბა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზ რდე-
ბი სათ ვის. ეს და კავ ში რე ბუ ლი იყო რიგ სხვა დას-
ხვა მი ზე ზებ თან, ან იმ ატ ორ ებ ის უკ მა რი სო ბას-
თან, დრო ის ნაკ ლე ბო ბას თან და ა.შ. 

ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და ას ევე ახ ალ გაზ-
რდულ საბ ჭო ში: მი სი ზო გი წევ რი სას წავ ლებ ლად 
წა ვი და უცხო ეთ ში, ზოგ მა ოჯ ახი შექ მნა, ზო გი კი-
დევ, სხვა დას ხვა ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მი-
ზე ზე ბის გა მო, ვერ ახ ერ ხებ და აქ ტი ურ მუ შა ობ ას. 
ეს ყვე ლა ფე რი საბ ჭოს საქ მი ან ობ ას აფ ერ ხებ და, 
ჩვენ კი პა სი ურ ებს გვხდი და.     

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ყვე ლა მი ზე ზის გა მო, 
გთხოვთ პა ტი ებ ას, იმ ედი გვაქ ვს, რომ გაგ ვი გებთ 
და შეგ ვინ დობთ, ისე რო გორც იესო მი უტ ევ ებს 
ყვე ლას. 

რწმე ნით, იმ ედ ითა და სიყ ვა რუ ლით გვსურს 
გან ვა ხორ ცი ელ ოთ ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი გა ნუ ხორ-
ცი ელ ებ ელი გეგ მე ბი. ვფიქ რობთ, რომ 2011 წე ლი 
რთუ ლი წე ლი წა დი იქ ნე ბა; მად რიდ ში მომ ლოც-
ვე ლო ბის თვის სა ჭი როა გო ნივ რუ ლი ორ გა ნი ზე ბა 
და მომ ზა დე ბა, გვსურს, რომ ჩვე ნი დე ლე გა ცია 
ღირ სე ულ ად წარ სდგეს მსოფ ლი ოს ახ ალ გაზ-
რდე ბის წი ნა შე; ამ ას კი დი დი დრო დას ჭირ დე ბა. 
სწო რედ ამ იტ ომ ჩვენს მი ერ და გეგ მილ ბევრ ინ-
იცი ატ ივ ას ვერ გან ვი ხი ლავთ და ვერ გან ვა ხორ-
ცი ელ ებთ. რო ცა მად რიდ ში მსოფ ლი ოს ყვე ლა 
ქვეყ ნის კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლო ებ ის ახ ალ-
გაზ რდე ბი ერ თმა ნეთს შეხ ვდე ბი ან, პა რა ლე ლუ-
რად, სა ქარ თვე ლო შიც შედ გე ბა ახ ალ გაზ რდე ბის 
შეხ ვედ რა, და ასე, ყვე ლა ერ თად, აღ ვნიშ ნავთ 
მსოფ ლიო ახ ალ გაზ რდულ დღეს, ჩვენს პაპ თან 
და სრუ ლი ად კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას თან თა ნა ზი-
არ ებ აში. 

თქვენ გან კი ვითხოვთ, დაგ ვეხ მა როთ ლოც ვით. 
პა ტი ვის ცე მით გიგ ზავ ნით ამ წე რილს სა ქარ-

თვე ლოს ყვე ლა კა თო ლი კე ახ ალ გაზ რდას, ის ევ 
და ის ევ გვსურს, მო გი ლო ცოთ ყვე ლა დამ დე გი 
დღე სას წა ული. უფ ალ მა დაგ ლო ცოთ და გან გამ-
ტკი ცოთ! 

პა ტი ვის ცე მი თა და ლოც ვით,
სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე თა 

ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო

ძვირ ფა სო ახ ალ გაზ რდე ბო! 

1. ძვირ ფა სო მოძ ღვა რო, გვსურს, ეს ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს სა ქარ თვე ლოს 
ყვე ლა კა თო ლი კე ახ ალ გაზ რდის თვის!

2. მად რიდ ში მსოფ ლი ოს ახ ალ გაზ რდე ბის შეხ ვედ რა მო ეწყო ბა 2011 წლის 16-21 აგ ვის ტოს;

3. სა ქარ თვე ლოს დე ლე გა ცი აში შე დის ორ მო ცი ად ამი ანი: მღვდლე ბი, ბერ-მო ნაზ ვნე ბი და ახ-
ალ გაზ რდე ბი (ახ ალ გაზ რდის ას აკი გა ნი საზღვრე ბა 18-დან 25 წლის ჩათ ვლით). პრი ვი ლე-
გია მი ეც ემა მათ, რო მელ თაც არ ას ოდ ეს მი უღი ათ მო ნა წი ლე ობა მსოფ ლი ოს ახ ალ გაზ რდე-
ბის შეხ ვედ რა ში;

4. მგზავ რო ბის სა ფა სუ რია 300 ევ რო (გარ და ამ ისა, 50 ევ რო ვი ზის ან სხვა გა უთ ვა ლის წი-
ნე ბე ლი ხარ ჯე ბი სათ ვის). აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა, რომ დე ლე გატ მა 100 ევ რო გა და იხ ად ოს 
2010 წლის დე კემ ბრის ბო ლომ დე, და ნარ ჩე ნი კი — 2011 წლის 30 მა ის ამ დე. გა ით ვა ლის წი-
ნეთ, რომ წი ნას წარ შე ტა ნი ლი თან ხა უკ ან აღ არ და გიბ რუნ დე ბათ (თან ხას მი იღ ებთ მხო-
ლოდ უკ იდ ურ ეს შემ თხვე ვა ში!);

5. ვი მე დოვ ნებთ, რომ თქვე ნი წარ მო მად გე ნე ლი იქ ნე ბა აქ ტი ური წევ რი ამ დე ლე გა ცი ისა; 

6. თქვენ და ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს წარ მო მად გე ნე ლებს გთხოვთ, ამ მომ ლოც ვე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, თქვენს სამ რევ ლო ებ ში ჩა ატ არ ოთ აუც ილ ებ ელი შეხ ვედ რე ბი და კა ტე ხი-
ზა ცი ები; 

7. თე მებს კა ტე ხი ზა ცი ებ ის თვის მო გაწ ვდით და უყ ოვ ნებ ლივ;

8. უახ ლო ეს დრო ში და ზუს ტდე ბა მად რიდ ში წამ სვლელ დე ლე გატ თა შეხ ვედ რე ბის თა რი ღი;

9. მად რიდ ში წამსვლელებს გთხოვთ, ყუ რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლოთ ახ ალ გაზ რდულ შეხ ვედ რებ-
ზე, ქა და გე ბებ ზე და კა ტე ხი ზა ცი ებ ზე;

10. ას ევე გვსურს, გაც ნო ბოთ, რომ მად რიდ ში პაპ თან შეხ ვედ რის პა რა ლე ლუ რად, სა ქარ თვე-
ლო შიც შედ გე ბა ახ ალ გაზ რდუ ლი შეხ ვედ რა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით. გთხოვთ, 
იზ რუ ნოთ ამ ღო ნის ძი ებ ის ათ ვის თქვე ნი სამ რევ ლო ებ ის ახ ალ გაზ რდე ბის ორ გა ნი ზე ბა ზე; 

11. სხვა აუც ილ ებ ელი ინ ფორ მა ცი ის ათ ვის და უკ ავ შირ დით ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს წარ მო-
მად გენ ლებს: მა მა კარ ლო დი სტე ფა ნოს (და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო, ქუ თა ისი), მა მა მი შა 
სურ მა ვას (სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლო, არ ალი) და სუ ორა ტე რე ზას (აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე-
ლო, თბი ლი სი); 

12. ჩვენ, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, მო გაწ ვდით სრულ ინ ფორ მა ცი ას.

პა ტი ვის ცე მი თა და ლოც ვით,
სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე თა

ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო

ინფორმაცია მადრიდში 
წამსვლელთათვის
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68. eklesia ki ar iRebs sakuTar Tavze pasuxismgeblobas 
sazogadoebis cxovrebis yvela aspeqtis gamo, aramed 
efuZneba sakuTar kompetencias, romelic mdgomareobs 
qriste macxovris uwyebaSi91: «gansakuTrebuli misia, 
romelic qristem daakisra Tavis eklesias, ar atarebs 
politikur, ekonomikur Tu socialur xasiaTs: mizani, 
romelic man dausaxa mas, religiuri Tvisebisaa. magram 
swored am religiuri daniSnulebidan gamomdinareobs 
valdebulebebi, naTeli da Zalebi, romelTac ZaluZs 
daexmaros adamianTa sazogadoebas RvTaebrivi kanonis 
Tanaxmad dafuZnebasa da ganmtkicebaSi»92. es niSnavs, 
rom eklesia Tavis socialur moZRvrebaSi ar iWreba 
teqnikur sakiTxebSi, ar awesebs da ar gvTavazobs si-
stemebsa da modelebs sazogadoebrivi mowyobisaTvis93: 
es ar Sedis im misiaSi, rac qristem miando mas. eklesia 
kompetenturia im sakiTxSi, rac exeba saxarebas: RmrTis 
gankacebuli Zis mier nauwyebi da damowmebuli adamianis 
xsnis uwyebas.

d) eklesiis ufleba da movaleoba

69. Tavisi socialuri moZRvrebiT eklesias surs 
«daexmaros adamians xsnis gzaze»94: esaa misi umTavresi 
da erTaderTi mizani. eklesia ar apirebs sxvebis Secvlas 
an sxvaTa amocanebis Canacvlebasa da miTvisebas, sa-
kuTaris ugulebelyofiT, anda misi misiisaTvis ucxo 
miznebisaken swrafvas. es misia gansazRvravs eklesiis 
uflebasa da, amavdroulad, mis valdebulebas, Seimu-
Saos sakuTari socialuri moZRvreba da misi daxmarebiT 
zegavlena moaxdinos sazogadoebasa da mis struqtu-
rebze, am moZRvrebidan gamomdinare pasuxismgeblobaTa 
da amocanaTa saSualebiT.

70. eklesias aqvs ufleba, iyos adamianisaTvis sarwmu-
noebis WeSmaritebis moZRvari: ara mxolod dogmis 
WeSmaritebisa, aramed agreTve zneobisa, rac gamomdi-
nareobs Tavad adamianis bunebidan da saxarebidan95. saxa-
rebis sityvas xom sWirdeba ara mxolod mosmena, aramed 
cxovrebaSi ganxorcielebac (Sdr. maT. 7, 24; luk. 6, 
46-47; ioan. 14, 21. 23-24; iak. 1, 22): Tanmimdevruli 
saqcieli adasturebs namdvil rwmenas da is SezRudu-

91 Sdr. kaTolike eklesiis katexizmo, 2420. 
92 vatikanis II kreba, samwy. konst. Gaudium et spes, 42: AAS 
58 (1966) 1060.
93 Sdr. ioane pavle II, encik. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 
80 (1988) 570-572.
94 ioane pavle II, encik. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 
860.
95 Sdr. vatikanis II kreba, gancx. Dignitatis humanae, 14: AAS 
58 (1966) 940; ioane pavle II, encik. Veritatis splendor, 27. 64. 
110: AAS 85 (1993) 1154-1155. 1183-1184. 1219-1220.

li araa oden eklesiuri da sulieri sferoTi, aramed 
vrceldeba adamianis mTel cxovrebasa da mis yovel 
movaleobaze. raoden saeronic ar unda iyos isini, maTi 
subieqti adamiania, anu igi, visac RmerTi, — eklesiis 
saSualebiT, — mouxmobs Tavis mxsnel madlTan sazia-
reblad.

xsnis madls adamianma unda upasuxos ara nawilobrivi, 
abstraqtuli an sityvieri TanxmobiT, aramed mTeli Ta-
visi cxovrebiT, yoveli im urTierTobiT, rac axasiaTebs 
mas, raTa araferi dautovos profanul Tu saero sferos, 
TiTqosda is mniSvnelobamoklebuli da gareSe, ucxo 
iyos cxonebisaTvis. amitomac, socialuri moZRvreba 
eklesiisaTvis araa privilegia, Tavisi gzidan gadaxra, 
sakuTari sargeblis Zieba an sxvis saqmeSi Careva: es misi 
uflebaa — socialuri sferos evangelizeba, anu, aaJRe-
ros saxarebis ganmaTavisuflebeli sityva warmoebis, 
Sromis, samewarmeo, safinanso, savaWro, politikis, iu-
risprudenciis, kulturis, socialuri komunikaciebis im 
rTul samyaroSo, sadac adamians uwevs cxovreba.

71. es ufleba, amavdrouladve, movaleobacaa, rakiRa 
eklesia ver ityvis masze uars sakuTari Tavisa da qri-
stes Ralatis gareSe: “vai Cems Tavs, Tu ar vaxareb!” 
(1 kor. 9, 16). gafrTxileba, riTac wmida pavle mimarTavs 
sakuTar Tavs, JRers eklesiis sindisSi, rogorc moxmo-
ba, raTa evangelizaciis arcerT gzas gverdi ar auqcios: 
ara mxolod im gzebs daadges, romlebsac calkeul 
adamianTa sindisTan mivyavarT, aramed sazogadoebriv 
dawesebulebebTanac: erTi mxriv, ar unda “SeizRudos 
religiuri sfero piradi cxovrebis CarCoebiT”96, meore 
mxriv ki, ar SeiZleba qristianuli uwyebis dayvana oden 
saiqio xsnamde, rac ver hfens naTels Cvens amqveyniur 
yofas97.

saxarebisa da sarwmunoebis sazogadoebrivi mniSvne-
lobis gamo, usamarTlobis — anu codvis — damangre-
veli Sedegebis gaTvaliswinebiT, eklesia ver darCeba 
gulgrili sazogadoebaSi mimdinare movlenebis gamo98: 
“eklesiis amocanaa ganacxados yvelgan da yvelasTan 
moraluri principebi, maT Soris isini, romlebic ga-
nekuTvneba socialur wesrigs da amiT gansajos yo-
velgvari adamianuri saqmianoba, Tuki amas pirovnebis 
ZiriTadi uflebani an sulTa xsna moiTxovs” 99.  

96 ioane pavle II, werili gaerTianebuli erebis generalur 
mdivans, adamianis sayovelTao uflebaTa deklaraciis ocdaaTi 
wlisTavTan dakavSirebiT (2 dekemberi 1978): ioane pavle II-is 
swavleba, I (1978) 261. 
97 Sdr. ioane pavle II, encik. Centesimus annus, 5: AAS 83 
(1991) 799.
98 Sdr. pavle VI, samoc. egsh. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 
68 (1976) 28.
99 CIC, kanoni 747, § 2.
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ინ ტერ ვიუ ინ ტერ ვიუ

ვამაყობ, რომ ვარ 
დიდი მამულიშვილის 

მემკვიდრე
2010 წლის 24 ოქ ტომ ბერს, “სა ბას” კო

რეს პონ დენ ტე ბის შეხ ვედ რა ზე, გაჩ ნდა 
ახ ალი ინ იცი ატ ივა, კერ ძოდ, თი თოეული 
საკ რე ბუ ლოს კო რეს პონ დენ ტს ჩა ეწ ერა 
ინ ტერ ვიუ თა ვი სი კუთხის, რაიონის, სოფ
ლის... სა ინ ტე რე სო ბი ოგ რა ფი ის მქო ნე 
ად ამი ან თან.

ამ ჟა მად გთა ვა ზობთ ახ ალ ცი ხის კო
რეს პონ დენ ტის ელ ზა ზუ ბაშ ვი ლის ინ
ტერ ვი უს ბა ტონ ან ზორ თა მა რაშ ვილ თან. 

ბა ტო ნე ბი: ან ზორ და ზა ზა თა მა რაშ ვი-
ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სა ამ აყო შვი ლის, მი-
ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის შთა მო მავ ლე ბი არი-
ან. ის ინი დღეს ახ ალ ცი ხე ში ცხოვ რო ბენ 
და თა ვი ან თი სა ინ ტე რე სო და ერ ის ათ ვის 
სა სარ გებ ლო, თუმ ცა შე და რე ბით მოკ-
რძა ლე ბუ ლი საქ მი ან ობ ით, ღირ სე ულ ად 
აგ რძე ლე ბენ სა ხე ლო ვა ნი წი ნაპ რის მი ერ 
დაწყე ბულ საქ მე ებს.

სულ ცო ტა ხნის წინ, შევ ხვდი სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფილ წევ რს, ბა-
ტონ ან ზორ თა მა რაშ ვილს და რამ დე ნი მე 
შე კითხვით მივ მარ თე. 

ელ ზა ზუ ბაშ ვი ლი

ბა ტო ნო ან ზორ, რას ნიშ ნავს თქვენ-
თვის, იყ ოთ დი დი მა მუ ლიშ ვი ლის, მი ხე ილ 
თა მა რაშ ვი ლის შთა მო მა ვა ლი?

მე ნამ დვი ლად ვა მა ყობ, რომ ვარ დი დი 
მა მუ ლიშ ვი ლის მემ კვიდ რე. ეს დიდ პა სუ-
ხის მგებ ლო ბას მა კის რებს. ყვე ლას მო ეხ-
სე ნე ბა მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის უდ იდ ესი 
ღვაწ ლი სამ შობ ლოს წი ნა შე. ის იკ ვლევ და 
ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ებ ის წარ მო მავ ლო-
ბას, იბ რძო და სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი-
ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გან მტკი ცე ბი-
სათ ვის.

ბა ტო ნო ან ზორ, თქვენ, რო გორც კა-
თო ლი კე, რო გო რი აზ რის ბრძან დე ბით 
რა ბა თის ეკ ლე სი ის აღ დგე ნა სა და ბე ნე-
დიქ ტელ თა მო ნას ტრის მშე ნებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით?

კათოლიკური პასუხი კათოლიკური პასუხი

თორ მე ტი შე კითხვა 
იეს ოს შე სა ხებ

7. და იბ ადა თუ არა იესო სი ნამ დვი
ლე ში 25 დე კემ ბერს?

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მსოფ-
ლი ოს ქრის ტი ან ები, — რამ დე ნი-
მე ქვეყ ნის გა მოკ ლე ბით, — ყო-
ველ წლი ურ ად 25 დე კემ ბერს 
აღ ნიშ ნა ვენ იესო ქრის ტეს შო ბას, 
დარ წმუ ნე ბით არ ავ ინ იც ის, ზუს-
ტად რო მელ დღეს და იბ ადა იესო. 
საქ მე ისაა, რომ არ არ სე ბობს და-
ბა დე ბის მოწ მო ბა, ბიბ ლი აში კი 

არ გხვდე ბა არ ავ ით არი მი თი თე ბა იმ ის შე სა ხებ, რომ მო ცი-
ქუ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ ან დღე სას წა ულ ობ დნენ იეს ოს შო-
ბას. ამ ას თა ნა ვე, და ბა დე ბის არც კონ კრე ტუ ლი კა ლენ დრუ-
ლი დღეა სად მე ნახ სე ნე ბი. თა ვის თა ვად იეს ოს და ბა დე ბა კი 
ფაქ ტია! მაგ რამ ის, თუ რო მე ლი თვის რო მელ დღეს მოხ და 
ეს ამ ბა ვი, არაა და დას ტუ რე ბუ ლი არც ერთ ბიბ ლი ურ ან ის-
ტო რი ულ წყა რო ში. ბიბ ლია ამ ბობს, რომ იესო შვა მა რი ამ მა 
ქა ლაქ ბეთ ლემ ში. მოგ ვი ან ებ ით წმი და ოჯ ახი (იესო, მა რი-
ამი და იოს ები) გა იქ ცა ეგ ვიპ ტე ში, რა თა ახ ალ შო ბი ლი გა ერ-
იდ ებ ინ ათ ყრმა თა ჟლე ტი სათ ვის, რო მე ლიც მე ფე ჰე რო დეს 
ბრძა ნე ბით გან ხორ ცი ელ და. ჰე რო დეს სიკ ვდი ლის შემ დეგ 
კი ოჯ ახი და ფუძ ნდა ნა ზა რეთ ში, სა დაც იოს ები ხუ როდ მუ-
შა ობ და.

იეს ოს სიკ ვდი ლი სა და აღ დგო მის შემ დეგ და იწყო ქრის-
ტი ან თა თით ქმის სა მას წლი ანი დევ ნა (54-305 წლე ბი ქრის-
ტეს შემ დეგ), რა საც წარ მარ თავ დნენ იმ პე რა ტო რე ბი ნე რო-
ნი, დო მი ცი ანე, ტრაიანე, მარ კუს ავ რე ლი უსი, სეპ ტი მუს 
სე ვე რუ სი, მაქ სი მუ სი, დე ცი უსი, ვა ლე რი ანე, ავ რე ლი ანე 
და დი ოკ ლე ტი ანე, რო მელ თაც ქრის ტი ან ობა კა ნონ გა რე-
შედ გა მო აცხა დეს. მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც იმ პე რა ტორ-
მა კონ სტან ტი ნემ 313 წელს გა მოს ცა მი ლა ნის ედ იქ ტი, რო-
მე ლიც კა ნო ნი ერ მფარ ვე ლო ბას უწ ევ და ქრის ტი ან ებ სა და 
მათს რე ლი გი ას, მორ წმუ ნე ებ მა წა მოჭ რეს სა კითხი, თუ რო-
დის უნ და აღ ენ იშ ნათ იეს ოს შო ბა. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ უც ნო ბია კონ კრე ტუ ლი დღე, 
არ სე ბობს ორი გზა ამ ყო ველ წლი ური კა ლენ დრუ ლი დღის 
გან სა საზღვრა ვად. ქრის ტი ან თა შო რის ად რე ული ხა ნი დან 
გავ რცელ და თვალ საზ რი სი, რომ ხა რე ბა (რო ცა მთა ვა რან-
გე ლო ზი გაბ რი ელი გა მო ეცხა და ქალ წულ მა რი ამს და ახ არა 
მას, რომ იგი მაცხოვ რის დე და გახ დე ბო და), რო მე ლიც უკ-
ვე ძველ თგან ვე აღ ინ იშ ნე ბო და 25 მარ ტს, არ ის სწო რედ ის 
დღე, რო ცა იესო და ემ კვიდ რა თა ვი სი დე დის წი აღ ში. ლუ კას 
სა ხა რე ბა ში (1:36) ნათ ქვა მია, რომ ხა რე ბის დღემ დე ექ ვსი 

თვით ად რე წმი და ელ ის აბ ედ ის წი აღ ში ჩა ის ახა წმი და იოანე 
ნათ ლის მცე მე ლი. ლუ კა (1:56-57) მოგ ვითხრობს, რომ ელ ის-
აბ ედ თან სტუმ რო ბის სა მი თვის შემ დეგ მა რი ამი ბრუნ დე ბა 
შინ, ხო ლო ელ ის აბ ედი შობს ყრმას. თუ კი ხა რე ბა მარ თლაც 
25 მარ ტს მოხ და, მა შინ იოანე ნათ ლის მცე მე ლი და ბა დე ბუ-
ლა ამ დღი დან სა მი თვის შემ დეგ. ეკ ლე სია მარ თლაც აღ-
ნიშ ნავს იოან ეს შო ბის დღეს 24 ივ ნისს. მა რი ამი ფეხ მძი მედ 
ყო ფი ლა 25 მარ ტი დან, ხო ლო ამ დღის შემ დეგ ცხრა თვის 
გა დათ ვლას კი მივ ყა ვართ 25 დე კემ ბრამ დე.

თუ ზუს ტი დღე რო გორც ხა რე ბი სა, ისე ელ ის აბ ედ თან 
მა რი ამ ის სტუმ რო ბი სა უც ნო ბია, მა შინ, წმი და ავ გუს ტი ნეს 
მსგავ სად, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ის და ეფ უძ ნა რო მის 
იმ პე რი ის სო ლა რულ (მზის) კა ლენ დარს. ხში რად გა მოთ ქმუ-
ლა თვალ საზ რი სი, რომ წარ მარ თთა დღე სას წა ული — მზის 
დღე ქრის ტი ან თა მი ერ ამ მიზ ნით იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. სხვა 
მკვლე ვარ ნი კი ამ გვა რად მსჯე ლო ბენ: მარ თა ლია, წმი და 
წე რი ლი არ გვაძ ლევს დად გე ნილ დღეს, მაგ რამ გვეხ მა რე ბა 
ან ალ ოგი ათა სა შუ ალ ებ ით. იოან ეს სა ხა რე ბა ში (8:12) იესო 
ამ ბობს: “მე ვარ ნა თე ლი სოფ ლი სა”. იმ ავე იოან ეს სა ხა რე ბა-
ში (3:30) იოანე ნათ ლის მცე მე ლი, იეს ოს გა რე ბი ძაშ ვი ლი და 
ელ ის აბ ედ ის ვა ჟი, ამ ბობს: “იგი უნ და იზ რდე ბო დეს, ხო ლო 
მე კი ვმცირ დე ბო დე”. 

ამ ორი ბიბ ლი ური ფრა ზის გა მო ყე ნე ბით, ქრის ტი ან ები 
აკ ვირ დე ბი ან, რო დი საა წლის გან მავ ლო ბა ში უმ ოკ ლე სი და 
უგ რძე ლე სი დღე ები — ზამ თრის მზე ბუ დო ბა და ზაფხუ ლის 
მზე ბუ დო ბა. უგ რძე ლე სი დღე ივ ნი სის მი წუ რულს უწ ევს, 
უმ ოკ ლე სი დღე — დე კემ ბრის მი წუ რულს. ზაფხუ ლის მზე-
ბუ დო ბის შემ დეგ დღის ხან გრძლი ვო ბა ყო ველ დღი ურ ად იკ-
ლებს, ვიდ რე არ მი აღ წევს წლის უმ ოკ ლეს დღეს. ზამ თრის 
მზე ბუ დო ბის შემ დეგ დღის ხან გრძლი ვო ბა იმ ატ ებს, ვიდ რე 
არ მი აღ წევს წლის უგ რძე ლეს დღეს. ის დღე, რო ცა დღის 
სა ათ ები მა ტე ბას იწყებს, უნ და აღ ნიშ ნავ დეს იესო ქრის-
ტეს და ბა დე ბის დღეს (“მე ვარ ნა თე ლი სოფ ლი სა”), ხო ლო 
დღე, რო ცა სი ნათ ლის სა ათ ები იკ ლებს, უნ და აღ ინ იშ ნავ-
დეს იოანე ნათ ლის მცემ ლის და ბა დე ბის დღე (“იგი უნ და 
იზ რდე ბო დეს, ხო ლო მე კი ვმცირ დე ბო დე”). ზუს ტად ექ ვსი 
თვე აშ ორ ებს იოანე ნათ ლის მცემ ლის შო ბა სა და იეს ოს შო-
ბას, რო გორც ეს ნათ ქვა მია ლუ კას სა ხა რე ბა ში, და სწო-
რე დაც ზუს ტად ექ ვსი თვეა ზაფხუ ლის მზე ბუ დო ბა სა და 
ზამ თრის მზე ბუ დო ბას შო რის. ამ დე ნად, დღე, რო ცა იწყე-
ბა სი ნათ ლის კლე ბა, უნ და მი ვიჩ ნი ოთ იოან ეს და ბა დე ბის 
დღედ — 24 ივ ნი სი, ხო ლო დღე, რო ცა სი ნათ ლე მა ტე ბას 
იწყებს, უნ და მი ვიჩ ნი ოთ იეს ოს და ბა დე ბის დღედ — 25 დე-
კემ ბე რი. შე საძ ლოა, ეს თა რი ღი არ იყ ოს ის ეთი ზუს ტი და 
ის ეთი და სა ბუ თე ბუ ლი, რო გორ საც ას ტრო ნო მე ბი ან ქრო-
ნო ლო გის ტე ბი ამ ჯო ბი ნებ დნენ, მაგ რამ ამ გვა რი გა მოთ ვლა 
მა ინც სარ წმუ ნო ჩანს. 

მა სა ლა მო ამ ზადა 
მე რაბ ღა ღა ნი ძემ

ნამ დვი ლად მი ხა რია ამ ღირ სშე სა ნიშ-
ნა ვი საქ მის წა მოწყე ბა. ბავ შვო ბა ში ხში-
რად დავ დი ოდი ამ ეკ ლე სი ის მი და მო ებ ში, 
შევ ყუ რებ დი მის ნან გრე ვებს, ეკ ლე სი ის 
ეზ ოში მდე ბა რე სა ხე ლო ვან მღვდელ მსა-
ხურ თა და მა მუ ლიშ ვილ თა საფ ლა ვებს, 
რომ ლე ბიც შე ლა ხუ ლი და შე ურ აცხყო-
ფი ლი იყო და ძა ლი ან ვწუხ დი ამ ის გა მო. 
ახ ლა კი მჯე რა, რომ ყვე ლა ფე რი კარ გად 
იქ ნე ბა: ტა ძა რი აღ დგე ბა, ეზო-მი და მო 
გა ლა მაზ დე ბა და, რაც მთა ვა რია, უპ ატ-
რო ნო და იავ არ ქმნილ საფ ლა ვებს გულ შე-
მატ კი ვა რი და ღირ სე ული პატ რო ნი გა მო-
უჩ ნდე ბა.

ვსარ გებ ლობ შემ თხვე ვით, და “სა ბას” 
მეშ ვე ობ ით მინ და, მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო 
ეპ ის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო ტოს ას ეთი საშ-
ვი ლიშ ვი ლო საქ მის წა მოწყე ბი სათ ვის.

რო გორც მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის შთა-
მო მა ვა ლი, ფიქ რობთ, რომ სა თა ნა დოდ არ-
ის შეს წავ ლი ლი მი სი სა მეც ნი ერო შრო მე ბი 
და მა მუ ლიშ ვი ლუ რი საქ მი ან ობა, ან კი დევ 
რა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს იმ ის ათ ვის, რომ 
უკ ეთ გა იც ნოს მი სი შრო მა-საქ მი ან ობა 
რო გორც სა ქარ თვე ლოს, ისე მსოფ ლიო სა-
ზო გა დო ებ რი ობ ამ?

სა ქარ თვე ლო ში ბევ რი გა კეთ და მი ხე-
ილ თა მა რაშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის და მი სი 
სა ხე ლის უკ ვდავ სა ყო ფად, თუნ დაც რად 
ღირს ის ფაქ ტი, რომ მი სი ნეშ ტი ჩა მოს ვე-
ნე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ თვე ლო ში და დი დუ ბის 
პან თე ონ ში და იკ რძა ლა (რე ზო თა ბუ კაშ ვი-
ლის დი დი ძა ლის ხმე ვი სა და სიძ ნე ლე ებ ის 
ფა სად).

კარ გი იქ ნე ბა, თუ ბა ტო ნი მი ხე ილ ის და-
ბა დე ბი სა და გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღებს 
კვლა ვაც აღ ვნიშ ნავთ ახ ალ ცი ხე ში, მის 
მშობ ლი ურ მხა რე ში, რო გორც ად რე ამ ას 
მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლის სა ერ თა შო რი სო 
საქ ველ მოქ მე დო სა ზო გა დო ებ ის მეს ვე ურ-
ები აკ ეთ ებ დნენ და ახ ალ გაზ რდებს გა ვაც-
ნობთ მის საქ მი ან ობ ასა და მოღ ვა წე ობ ას, 
მის უდ იდ ეს ღვაწ ლს სა ქარ თვე ლოს წი-
ნა შე, თუ რა დი დი წვლი ლი მი უძ ღვის მას 
სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი ან ობ ის ის ტო რი ის 
შეს წავ ლის საქ მე ში. ამ მხრივ, მი სი წიგ ნე-
ბი დღე საც სა მა გი დო წიგ ნე ბად რჩე ბა რო-
გორც მეც ნი ერ თათ ვის, ისე ყვე ლა და ინ-
ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის. უნ და ვე ცა დოთ, 
ყვე ლა ფე რი კარ გად გა ვა შუ ქოთ, რა თა 
მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლი ახ ალ გაზ რდე ბი სათ-
ვის მი სა ბაძ პი როვ ნე ბად იქ ცეს.
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ქრის ტი ან ობ ის ლექსიკონისა არ ქი ვო მა სა ლე ბი

პატ რი ნი-
კო ლას აზ რი მრა-

ვალთ ქარ თველთ 
მო იწ ონ ეს და გა ნავ რცეს 

ას ეთი მო საზ რე ბა: რომ თუ 
ჩვე ნი ბა ტო ნიშ ვი ლე ბი ისე წა იყ ვა-

ნენ თა ვი ანთ სა მე ფოს ტახ ტის საქ მეს, 
მა შინ ჩვენ მა თი აღ არ ავ ინ გვინ და, ჩვენ 

მი ვენ დო ბით პატ რის სიტყვას, პატ რის რჩე-
ვას და ფრან გუ ლად რეს პუბ ლი კას გა ვა კე თებთ, 

ჯარს შევ კრებთ და რაც ბა ტო ნიშ ვი ლებს მი აქ ვთ, იმ-
ითი ჯარს და ქვე ყა ნას მო ვუვ ლი თო. პატ რის ჭკვი ანი რჩე ვა 

მა ლე მო იფ ინა ხალ ხში, ამ აზ რებ მა გა იტ აც ეს ძლი ერ დ. ბა-
რა თაშ ვი ლი, ს. ლე ონ იძე, მ. ან დრო ნი კაშ ვი ლი, გ. მა ყაშ ვი ლი 
და ბევ რიც სხვა ნი, მაგ რამ ვე რას ახ ერ ხებ დნენ. ამ ამ ბავ მა 
მე ფემ დე მი აღ წია. მე ფე გა ოც და! პატ რი მი იხ მო სა ექ იმ ოდ 
და ჰკითხა მი ზე ზი რჩე ვის მი ცე მი სათ ვის. პატ რმა აუწყა: ვი-
თარ ცა კაც ნი და მე ამ ბო ხე ნი, ჩემ გან ითხო ვენ და რი გე ბას 
და მე ვა უწყებ ყვე ლა ფერს მას, რაც ქრის ტი ან ობ ის ათ ვის 
არ ის სა სარ გებ ლო, მტკი ცე და კარ გი, რომ მა თი არე ულ ობ-
ით თა თართ არ ინ ავ არ დონ და არ ჰყონ სა მე ფო სა თქვენ-
სა ტკბილ სა ვნე ბა რა მე. მე ფეს დი დად ესი ამ ოვ ნა პატ რის 
ჭკვი ანი სიტყვა და ამ იტ ომ თბი ლის ში მას მა მუ ლე ბი აჩ უქა. 
1799 წელს მარ ტში პატ რი ნი კო ლა იმ ერ ეთ ში წა ვი და, მე ფე 
სო ლო მონ მა იგი დი დი პა ტი ვით მი იღო, მა მუ ლე ბიც აჩ უქა.

იმ ერ ეთ ში მი სულ მა მოძ ღვარ მა მე ფე სო ლო მონს აუწყა 
მღვი ძა რე ობა და მე ფო ბის მოვ ლა-პატ რო ნო ბა, რამ დე ნი მე 
ხნის შემ დეგ ქარ თლში დაბ რუნ და. პატ რის წას ვლა-მოს ვლამ 
და სა უბ არ მა ბევრ ქარ თველს გა უხ ილა თვა ლე ბი, პატ რმა 
იმ ერ ლებ საც აუწყა ქარ თლში რეს პუბ ლი კის მსგავ სი სა მე-
ფო საქ მე ებ ის მოწყო ბა და გა კე თე ბა. თბი ლის ში და უცხრომ-
ლად ამ აგ რებ და ქარ თველ თა საქ მეს, გან სა კუთ რე ბით 
კა თო ლი კო ბის გან მტკი ცე ბის ნი ად აგს. 1795 წლის უბ ედ ურ-
ებ ის შემ დეგ ფერ ფლად ქცე ულ თბი ლის ში ფერ ფლად იქ ცა 
კა თო ლი კე ბის ეკ ლე სია, სკო ლა, მდი და რი ბიბ ლი ოთ ეკა, წა-
მალ ხა ნა, იმ დრო ის ძმო ბის საქ მე ები და დავ თრე ბი. უბ ედ-
ურ ებ ის შემ დეგ მრევ ლი მა ლე შე უდ გა საქ მის გა ნახ ლე ბას, 
უპ ირ ვე ლე სად ძვე ლი ძმო ბა აღ ად გი ნეს, ეს ძმო ბა დღემ დე 
არ სე ბობს. ამ ძმო ბის მეშ ვე ობ ით ცდი ლობ დნენ ყო ვე ლი საქ-
მის გან მტკი ცე ბას და გა მაგ რე ბას. თბი ლის ში კა თო ლი კო ბის 
ძმო ბა ძველ თა გან ვე არ სე ბობ და, მაგ რამ 1795 წლის უბ ედ-
ურ მა შემ თხვე ვამ დას ცა და და არ ღვია ძმო ბა. შემ დეგ პატ-
რე ბის მე ოხ ებ ით ის ევ აღ სდგა ეს ძმო ბა. პატ რმა იმ ეც ად ინა 
დი დად და კა თო ლი კო ბის ძმო ბა ში თბი ლის ში მცხოვ რე ბი 
ყვე ლა დი დე ბუ ლი გვა რის ქარ თვე ლი ჩა რიცხა. ძმო ბას ამ ით 
დი დი ძა ლა მო უპ ოვა. ამ ძა ლით გა ნაბ რწყი ნა სკო ლის საქ მე 
და ექ იმ ობ ის. ქარ თველ კა თო ლი კე თა შვი ლე ბის აღ ზრდის 
საქ მეს დიდ მფარ ვე ლად მო ევ ლი ნენ. თბი ლი სის სომ ხებ საც 
ბევ რნა ირი ხელ მძღვა ნე ლო ბა გა უწი ეს.ხალ ხის უზ ომო პა-
ტი ვის ცე მა და სიყ ვა რუ ლი გახ და გი ორ გი მე ფის უმ თავ რეს 
მი ზე ზად, რომ მან უს აზღვროდ და უწყო პატ რებს პა ტი ვის-
ცე მა და გან სა კუთ რე ბით ნი კო ლას.

ნი კო ლა ყო ველ დღე და დი ოდა მე ფეს თან, ხან 
დღე ში ორ ჯე რაც და სა უბ არი ჰქონ დათ სა ექ იმო 

საქ მე ებ ის გარ და სა მე ფო საქ მე ებ ზე. ამ ას ობ აში დად გა 
1800 წლის და საწყი სიც. პატ რმა ნი კო ლამ სა ქარ თვე ლოს 
სა მე ფოს და სას რუ ლის ნიშ ნე ბი ნა ხა. ერთ დღეს მე ფეს თან 
იყო. მე ფემ სა უბ არი ჩა მო უგ დო, რომ სა ქარ თვე ლო და უძ-
ლურ და, არ სე ბო ბა აღ არ შე უძ ლია და რა უნ და იქ მნა სო. 
ვის ვთხო ვოთ მფარ ვე ლო ბა და დახ მა რე ბაო. იქ მყოფ თა 
სთქვეს მრა ვალ ნა ირი რჩე ვა და ბო ლოს პატ რმა ბრძა ნა 
შემ დე გი:

— მე ფო ბა ქარ თველ თა არ ის მშვი დი, ქრის ტი ანი, წმინ-
და, ტკბი ლი, მე ფო ბა ქარ თველ თა არ ის ქრის ტი ან ობ ის დი-
დე ბა, ტახ ტის მემ კვიდ რე ნი არი ან ნა თე სავ ნი მაცხოვ რი სა, 
ამ იტ ომ ვითხოვ მოთ მე ნას და სა უბ რის მოს მე ნას. ეს ეთი 
ძვე ლი სა მე ფო რომ ოს მალ-სპარ სე ბის მე ოხ ებ ით არ გა ოხ-
რდეს, არ მო ის პოს, არ მო იშ ალ ოს მე ფე თა ტახ ტი, ამ იტ ომ 
უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, რომ ევ რო პას მი მარ თოთ და მი მარ-
თვამ დე კა თო ლი კის ეკ ლე სი ას შეუერთდეთ, წმინ და რო მი 
ცნოთ, რო მის ცნო ბა და შე ერ თე ბა და იფ არ ავს სა ქარ თვე-
ლოს, რად გა ნაც პა პი და ევ რო პის სა ხელ მწი ფო ნი ჯე რო-
ვან ყუ რადღე ბას მი აპყრო ბენ სა ქარ თვე ლოს, რომ ოს მალ-
სპარ სე ბი სა გან არ და იღ უპ ოს. პა პი დიდ გან კარ გუ ლე ბას 
გა მოს ცემს ამ ის ათ ვის, ბრძა ნე ბა შეს რულ დე ბა, სა ქარ თვე-
ლო გან თა ვი სუფ ლდე ბა მრა ვალ ნა ირი წვა ლე ბი სა გან. ამ ის 
მე ტი ქარ თველ თათ ვის არ აფ ერია სა ჭი რო.

მე ფე გი ორ გიმ უარი უთხრა, ვერ ვი ზამ ამ ას, მე მარ-
თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას ვერ მოვ ცილ დე ბი, პაპს ვერ შე-
ვუ ერ თდე ბი, თუმ ცა პა პი და თქვენც დი დად მიყ ვარ ხართ 
წმინ და ცხოვ რე ბის გა მო. ამ ავე აზ რი სა იყ ვნენ სამ ღვდე ლო 
პირ ნიც და ამ იტ ომ პატ რის რჩე ვა დარ ჩა უნ აყ ოფ ოდ. ქარ-
თველთ ვერ მო ახ ერ ხეს ბერ ძნის ეკ ლე სი ის აგ ან გად რე კა, 
ამ ის აგ ან ელ ოდ ნენ სა მე ფოს მფარ ვე ლო ბას და გა ჭირ ვე-
ბი სა გან ხსნას. პატ რი ვე რას აწყობ და, მო წი ნა აღ მდე გე თა 
რიცხვი დი დად ძლი ერ დე ბო და. 

ერთ დღეს მე ფე გი ორ გის სახ ლში შეკ რე ბი ლან წარ ჩი ნე-
ბუ ლი ქარ თველ ნი, სა ერო და სა სუ ლი ერ ონი, იქ ვე ყო ფი ლა 
პატ რი ნი კო ლა. მე ფეს სა უბ არი და უწყია სა ქარ თვე ლოს შე-
სა ხებ.

— დი დე ბულ ნო, სა ქარ თვე ლო მო უძ ლურ და, დღე ის შემ-
დეგ იგი ვე ღარ აიტ ანს სპარ სთა შე მო ტე ვას, დროა, რომ 
ქარ თვე ლო ბამ მო ის ვე ნოს. აქ იქ მნა მა რა ვალ თა გან კრძალ-
ვი თი დუ მი ლი და ზო გი ერ თებ მა პა სუ ხი არ გას ცეს მა ლე. 
პატ რმა ნი კო ლამ სთქვა:

— მე ფეო, სა მე ფო ქარ თლი სა არ ის მტკი ცე ქრის ტი ანთ 
სა მე ფო, მას სცხია მად ლი ღვთი სა, აქ ქრის ტი ან ობა მტკი-
ცე ქრის ტი ან ულ სა ძირ კველ ზე დგას. მაგ რამ თქვენ ძმა თა, 
შვილ თა და ფე ოდ ალ თა შო რის არ ის სრუ ლი გან ხეთ ქი-
ლე ბა, დი დი პარ ტი ობა. აქ ყო ველ პარ ტი ას ჰყავს თა ვი სი 
მომ ხრე ნი და მე ამ ბო ხე ნიც. ეს არ არ ის კარ გი სა მე ფო სათ-
ვის. გან ხეთ ქი ლე ბის წარ მო მად გე ნი პარ ტი ები და ღუ პა ვენ 
თქვენს ტკბილ სა მე ფოს. გამ ხნევ დით, ალ აგ მეთ მტე რი 
თქვე ნი და და ეც ით რის ხვა ღვთი სა და მე ფის სა სარ გებ-
ლოდ ქრის ტი ან ობ ის (სტი ლი და ცუ ლია).

წიგ ნი დან, პატ რი ნი კო ლა, რო გორც ექ იმი
მის დრო ის ქარ თველ კა თო ლი კე ნი სა ქარ თვე ლო ში.

ავ ტო რი ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძე.
თბი ლი სი. სტამ ბა ექ ვთი მე ხე ლა ძი სა

(მო ამ ზა და გია როს ტო მაშ ვილ მა)
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აფ სი და [ბერძ. apsís, შემ დეგ ლათ. დამ კვიდ რდა ფორ მა 
absis] ნა ხე ვარ წრი ული ან წახ ნა გო ვა ნი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 
ფორ მა, ჩვე ულ ებ რივ დაგ ვირ გვი ნე ბუ ლი ნა ხე ვარ გუმ ბა-
თით (კონ ქით). მო თავ სე ბუ ლია ეკ ლე სი ის ცენ ტრა ლუ რი 
ნა ვის ბო ლოს და მო იც ავს მთა ვარ სა კურ თხე ველს. შე იძ-
ლე ბა მდე ბა რე ობ დეს, ას ევე, სა ეკ ლე სიო შე ნო ბის გა ნი ვი 
მკლა ვე ბის ან ტრან სეპ ტის ბო ლო ებ ზეც. 

აღ აპი, საძ მო ტრა პე ზი [ბერძ. ágape, “სიყ ვა რუ ლი”] ევ-
ქა რის ტი ას დარ თუ ლი ერ თობ ლი ვი ტრა პე ზი, რო მე ლიც 
ად რე ულ ეკ ლე სი აში სა იდ უმ ლო სე რო ბის მა გა ლი თი თა და 
მის გა სახ სე ნებ ლად იმ არ თე ბო და, რო გორც უკ იდ ურ ეს ად 
გა ჭირ ვე ბულ თა მი მართ სიყ ვა რუ ლის, თა ნაგ რძნო ბი სა და 
მათ თან ერ თი ან ობ ის გა მო ხა ტუ ლე ბა. მოკ ლე ხან ში მის 
სა ფუძ ველ ზე აღ მო ცენ და ის ეთი გა და ჭარ ბე ბა ნი, რომ ლე-
ბიც მო ცი ქულ მა პავ ლემ დაგ მო წე რილ ში კო რინ თელ თა 
მი მართ (1 კორ. 11:17-34). II სა უკ უნ იდ ან გან ცალ კევ და 
ევ ქა რის ტუ ლი ლი ტურ გი ის აგ ან.

აღ თქმა [თარ გმა ნი ებ რა ული სიტყვი სა “ბე რით”, რო-
მე ლიც აღ ნიშ ნავს შე თან ხმე ბას წმი და ხა სი ათ ის გა ერ-
თი ან ებ ის გა მო] ძვე ლი აღ თქმის სა ფუძ ველ მდე ბი ცნე ბა, 
რო მე ლიც ერ თგუ ლე ბა ზე მი უთ ით ებს. ძველ აღ თქმა ში აღ-
წე რი ლია ღმრთა ებ რი ვი თა ოს ნო ბით გამ ტკი ცე ბუ ლი ას-
ეთი შე თან ხმე ბის სხვა დას ხვა სა ხე. მა გა ლი თად, აღ თქმა, 
რო მე ლიც და იდო ნო ესა და წარ ღვნის შემ დგომ კა ცობ-
რი ობ ას თან (შდრ. დაბ. 9:8-17), აბ რა ამ სა და მის შთა მო-
მავ ლებ თან (შდრ. დაბ. 15:18; 17), და სას რულ, ეგ ვიპ ტე-
ში ტყვე ობ ის შემ დეგ ის რა ელ ის თორ მეტ ტომ თან სი ნა ის 
მთა ზე (შდრ. გამ. 19-24). ეს აღ თქმა თვით ის რა ელი ხალ-
ხის, რო გორც ღმრთის ერ ის, არ სე ბო ბის სა ფუძ ვე ლია. ახ-
ალ აღ თქმა ში ლა პა რა კია ქრის ტეს სის ხლით გან მტკი ცე-
ბუ ლი ახ ალი აღ თქმის შე სა ხებ მთე ლი კა ცობ რი ობ ის ათ ვის 
(შდრ. მათ. 28: 28; 2 კორ. 3:6; ებრ. 8-9), რო მე ლიც ჯერ 
კი დევ წი ნას წარ მეტყვე ლებ მა გან ჭვრი ტეს (შდრ. იერ ემ. 
31:31-34).

აღ სა რე ბა [ლათ. ზმნი დან confiteri — “აღი არ ება”] ტერ-
მინს გან სხვა ვე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბე ბი აქ ვს: ა) ფარ თო 
მნიშ ვნე ლო ბით, აღ ნიშ ნავს მო ნა ნი ებ ის სა იდ უმ ლო ებ ას 
მთლი ან ობ აში, ანუ მო იც ავს მის ყვე ლა ნა წილს: სინ დი სის 
ქენ ჯნას, სი ნა ნულს, გან ზრახ ვას, ცოდ ვა თა აღი არ ებ ას, 
მო ნა ნი ებ ას; ბ) ვიწ რო მნიშ ვნე ლო ბით, აღ ნიშ ნავს ჩა მოთ-
ვლილ თა გან მხო ლოდ ერთ ნა წილს: მო ნა ნიე ად ამი ან ის 
მი ერ აღ სა რე ბის მიმ ღე ბი მოძ ღვრის წი ნა შე ცოდ ვა თა 
აღი არ ებ ის მო მენ ტს; გ) იურ იდი ული ტერ მი ნო ლო გი დან 
აღ ებ ული: რა მე ფაქ ტის ან მოვ ლე ნის სა ჯა რო აღი არ ებ-
ის მნიშ ვნე ლო ბით, აღ ნიშ ნავს სა კუ თა რი რწმე ნის სა ჯა რო 
აღ სა რე ბას; დ) შე იძ ლე ბა აღ ნიშ ნავ დეს ფორ მუ ლარს, რო-
მე ლიც შე იც ავს სარ წმუ ნო ებ ის მთა ვარ დოგ მა ტებს, რო-
გო რე ბი ცაა, მა გა ლი თად, აუგ სბურ გის აღ სა რე ბა (1530) 
ლუ თე რელ თათ ვის და ლა რო შე ლის აღ სა რე ბა (1559-1571) 
ფრან გი რე ფორ მა ტო რე ბის თვის. უძ ვე ლე სი ეკ ლე სი ის 
რწმე ნის აღ სა რე ბებს “სიმ ბო ლო ები” ეწ ოდ ება: ნი კეა-კონ-
სტან ტი ნო პო ლის სიმ ბო ლო, მო ცი ქულ თა სიმ ბო ლო, ათ-
ან ას ეს სიმ ბო ლო; ის ინი ან გლი კა ნუ რი, ლუ თე რუ ლი და 
რე ფორ მი რე ბუ ლი ეკ ლე სი ებ ის მი ერ აცაა აღი არ ებ ული; 
ე) ფარ თო მნიშ ვნე ლო ბით აღ ნიშ ნავს აგ რეთ ვე სხვა დას-
ხვა ქრის ტი ან ულ კონ ფე სი ას, ანუ იმ ეკ ლე სი ათა ერ თობ-
ლი ობ ას, რომ ლე ბიც რწმე ნის ერ თსა და იმ ავე აღ სა რე ბას 

იყ ენ ებ ენ. მა გა ლი თად, ლუ თე რუ ლი ან რე ფორ მი რე ბუ ლი 
ეკ ლე სი ის აღ სა რე ბა (გა მო იყ ენ ება ას ევე გა მოთ ქმა: ლუ-
თე რა ნუ ლი ან რე ფორ მი რე ბუ ლი ეკ ლე სი ის თა ნა ზი არ ება); 
ვ) ად გი ლი, სა დაც მო წა მემ მო წა მე ობა მი იღო ან და იკ რძა-
ლა (აღ სა რე ბის სა კურ თხე ვე ლი). 

აღ ყვა ნე ბა [ლათ. adsumptio, წარ მო ებ ული სიტყვი დან 
adsumere “მი ღე ბა”] აღ ნიშ ნავს ზე ცი ურ დი დე ბა ში მა რი-
ამ ის აღ ყვა ნე ბას სამ შვინ ვე ლი თა და სხე ულ ით. მა რი ამ ის 
აღ ყვა ნე ბა დოგ მაა, რო მე ლიც 1950 წლის 1 ნო ემ ბერს სა-
ზე იმ ოდ გა მო აცხა და პაპ მა პი უს XII-მ სა მო ცი ქუ ლო დად-
გე ნი ლე ბით Munificentissimus Deus. ლი ტურ გი ული წლის 
გან მავ ლო ბა ში ის ერთ-ერ თია მა რი ამ ის ად მი მიძ ღვნი ლი 
სა მი დი დი დღე სას წა ულ იდ ან და აღ ინ იშ ნე ბა 15 აგ ვის ტოს. 
ეს სა იდ უმ ლო ება სა უკ უნ ეთა მან ძილ ზე იყო შე მო ნა ხუ ლი 
აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ ლე თის სხვა დას ხვა ეკ ლე სი ებ-
ში. და სავ ლეთ ში უკ ვე პაპ სერ გი I-ის დროს (VII ს.) აღ ინ იშ-
ნე ბო და “მი ძი ნე ბის” დღე სას წა ული. აღ ყვა ნე ბა გა ნი ხი ლე-
ბა არა იმ დე ნად მა რი ამ ის აპ ოთე ოზ ად, რამ დე ნა დაც იესო 
ქრის ტეს მი ერ ბო რო ტე ბა ზე გა მარ ჯვე ბას თან ქრის ტი ან-
ის ნამ დვი ლი შე ერ თე ბის ნი შა ნად, რო გორც დას ტუ რი ჩვე-
ნი მო მა ვა ლი მო ნა წი ლე ობ ისა მაცხოვ რის დი დე ბა ში.

ბა ალი [ba’al “უფ ალი”, “ბა ტო ნი”] ღმრთა ება, რო მელ-
საც ახ ლო აღ მო სავ ლე თი სა (ქა ნა ნუ რი ცი ვი ლი ზა ცია) და 
აფ რი კის თით ქმის ყვე ლა ხალ ხი ეთ აყ ვა ნე ბო და. ნა ყო ფი-
ერ ებ ის ეს სუ ლი ბუ ნე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი — ატ მოს-
ფე რულ, მოვ ლე ნებს მარ თავ და. მო სეს რჯუ ლის მი ერ 
და წე სე ბუ ლი მკაც რი აკ რძალ ვის მი უხ ედ ავ ად, ამ კულ ტი-
სად მი გულ გრილ ნი არ იყ ვნენ ის რა ელ ის მცხოვ რებ ნიც. 
მე ფე აქ აბ ის დროს ის რა ელ ის სა მე ფო ში ბა ალ ის კულ-
ტის 450 ღმრთის მსა ხუ რი ყო ფი ლა. ამ ის გა მო წი ნას წარ-
მეტყვე ლე ბი ბა ალს კერ პთაყ ვა ნის მცემ ლო ბის მთა ვარ 
სიმ ბო ლოდ მი იჩ ნევ დნენ. ბიბ ლი აში აღ წე რი ლია (შდრ. 3 
მეფ. 18:20-40) ელი ას გა მარ ჯვე ბა ბა ალ ის ღმრთის მსა ხუ-
რებ თან კა მათ ში კარ მე ლის მთა ზე. ბა ალ ის კულ ტი ებ რა-
ელ თა გა და სახ ლე ბის ხა ნა ში მო ის პო.

ბა ბიზ მი რე ლი გი ური მოძ რა ობა, რო მე ლიც სპარ სე თის 
ში იტ ური ის ლა მი დან იღ ებს და სა ბამს. ბა ბიზ მის სა ხელ წო-
დე ბა მი სი და მა არ სებ ლის — სა იდ ალი მუ ჰა მად ში რა ზის 
(1819-1850) სა ხე ლი დან მომ დი ნა რე ობს, რო მე ლიც უფ რო 
ცნო ბი ლია, რო გორც ჰაზ რათ-ი ბა ბი: მი სი უმ აღ ლე სო ბა 
ბა ბი, ანუ “კა რი”, მიმ ყვა ნი ღმრთა ებ რი ვი ჭეშ მა რი ტე ბის 
შეც ნო ბი სა კენ. თავ და პირ ვე ლად მოძ რა ობა წარ მა ტე ბუ-
ლი აღ მოჩ ნდა, თუმ ცა შემ დეგ მას ის ლა მის სუ ლი ერი ხელ-
მძღვა ნე ლო ბა და უპ ირ ის პირ და, რის შე დე გა დაც ბა ბიზ მი 
მთლი ან ად გა მო ეყო ის ლამს და და მო უკ იდ ებ ელ რე ლი გი-
ად ჩა მო ყა ლიბ და, რომ ლის მიმ დევ რე ბიც დღეს მხო ლოდ 
მცი რე რიცხო ვა ნი ჯგუ ფე ბის სა ხით არი ან შე მორ ჩე ნილ ნი.

ბა ბი ლო ნი ებრ. სა ხე ლი ბა ბი ლო ნე თი სა, რო მე ლიც ბიბ-
ლი ურ სიმ ბო ლიზ მში მუ დამ ბო როტ ძა ლას გა ნა სა ხი ერ ებს, 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ღმერ თს მი სი გა მო ყე ნე ბა თა ვის 
გეგ მა თა გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად შე უძ ლია. ცნო ბი ლი ბა ბი-
ლო ნის გო დო ლი, რო მელ ზეც და ბა დე ბა შია სა უბ არი (11:1-
9), ტე რა სე ბად ნა გებ კოშ კს (ზი ქუ რათს) წარ მო ად გენს. 
ბა ბი ლო ნის აყ ვა ვე ბის ხა ნა ში გავ რცე ლე ბუ ლი ამ ტი პის 
ნა გე ბო ბა სიმ ბო ლოა კერ პთაყ ვა ნის ცე მი სა და ად ამი ან ური 
ამ პარ ტავ ნე ბი სა, რო მელ საც ღმერ თი სჯის (ენ ათა აღ რე ვა). 
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ეკ უმ ენ ური გვერ დი

ტრა დი ცი ებ ის სფე რო ში მუ შა ობა. მა ვან ნი ფიქ რო ბენ, რომ 
ამ გზამ, გან სა კუთ რე ბით და სავ ლეთ ში, თა ვი სი და ნიშ ნუ
ლე ბა და კარ გა. აცხა დე ბენ, რომ დად გა ეკ უმ ენ ური გა მო
ცოცხლე ბის სა ჭი რო ება და დი ალ ოგ ში ახ ალი შტრი ხე ბის 
შე ტა ნა. ყო ვე ლი ვე ამ ის ფონ ზე, შემ დეგ გა მოწ ვე ვებს ას
ახ ელ ებ ენ: ახ ალი ან თრო პო ლო გი ური და ეთ იკ ური ინ
ტერ პრე ტა ცი ები, ახ ალი თა ობ ის ეკ უმ ენ ური ფორ მა ცია.
Aაუც ილ ებ ელია ამ ცვლი ლე ბე ბის გაც ნო ბი ერ ება და ახ ალი 
გზე ბის დად გე ნა, რა თა შევ ძლოთ, აღ ვას რუ ლოთ უფ ლის 
ნე ბა: “რა თა ყვე ლა ერ თი იყ ოს” (იოან. 17,21); ას ევე, “მჭიდ
რო კავ ში რი” (Unitatis redintegratio, 15) მარ თლმა დი დე
ბელ და უძ ვე ლეს აღ მო სავ ლურ ეკ ლე სი ებ თან. კა თო ლი კე 
ეკ ლე სია დი დი მონ დო მე ბით მის დევს დი ალ ოგ ის გზას და 
ცდი ლობს, სე რი ოზ ულ ად ჩა უღ რმავ დეს სა ერ თო საღ ვთის
მეტყვე ლო, ლი ტურ გი კულ და სუ ლი ერ მემ კვიდ რე ობ ას, 
მშვი დად და პა სუ ხის მგებ ლო ბით მო ეკ იდ ოს გა ყო ფის მი
ზე ზებს. მარ თლმა დი დე ბელ ძმებ თან მიღ წე ულ იქ ნა დი ალ
ოგი ის ეთ კარ დი ნა ლურ სა კითხზე, რო გო რიც არ ის ეკ ლე
სი ის თა ნა ზი არ ებ აში რო მის ეპ ის კო პო სის რო ლი”.

ქრის ტი ან თა ერ თო ბის პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს თავ მჯდო-
მა რემ, კარ დი ნალ მა ვალ ტერ კას პერ მა ან გლი კა ნუ რი თა-
ნა ზი არ ებ ის პრი მა ტის, კენ ტერ ბე რის მთა ვა რე პის კო პო-
სის, რო ვან ვი ლი ამ სი სა და კონ სტან ტი ნო პო ლის მსოფ ლიო 
პატ რი არ ქის წარ მო მად გენ ლის, პერ გა მოს მიტ რო პო ლი-
ტის, იოან ის ზი ზიოულასის თან დას წრე ბით გა ნაცხა და: 
“ეკ უმ ენ ური მოძ რა ობა სუ ლიწ მი დის შთა გო ნე ბით არ სე
ბობს, და არა ილ უმ ინ იზ მის, ან თუნ დაც ლი ბე რა ლიზ მის 
სუ ლი სა, რო გორც ამ ას მა ვან ნი ფიქ რო ბენ.… ამ იტ ომ აც 
ჩვენს მუ შა ობ აში პრი ორ იტ ეტ ული უნ და იყ ოს სუ ლი ერი 
ეკ უმ ენ იზ მის წა ხა ლი სე ბა და ქრის ტი ან თა ერ თო ბი სათ ვის 
ლოც ვის კვი რე ული ლი ტურ გი კუ ლი წლის ეკ უმ ენ ური ცენ
ტრი უნ და გახ დეს”. 

კარ დი ნალ მა კას პერ მა მი მო იხ ილა ეკ უმ ენ ური მოძ რა-
ობ ის ის ტო რი ის ვრცე ლი ეტ აპ ები და და დე ბი თად შე აფ ასა 
ის იმ ედ ები, რაც საბ ჭოს მუ შა ობ ის დროს ჩა ის ახა. “მა შინ, 
ორ მოც და ათი წლის წი ნათ, სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ ოპ
ტი მის ტურ ატ მოს ფე რო ში ვიმ ყო ფე ბო დით, ვიდ რე დღეს, – 
აღ ნიშ ნა კარ დი ნალ მა, თუმ ცა იმ
დრო ინ დე ლი გა ზაფხუ ლი, ჩვენს 
მი ერ მო წე ული მო სავ ლის მი უხ
ედ ავ ად, არ დად გა. უნ და შე ვებ
რძო ლოთ სირ თუ ლე ებს. თავ და
პირ ვე ლი ენ თუ ზი აზ მი გა ნელ და”. 
რა არ ის ამ ის მი ზე ზი? “გა რე გა ნი 
პრობ ლე მე ბი, ანუ და სავ ლუ რი 
სამ ყა როს სე კუ ლა რი ზა ცია და, 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ტეგ რა ლუ რი 
და ან ტი ეკ უმ ენ ური მოქ მე დე ბე
ბი, ას ევე სა ეკ ლე სიო საკ რე ბუ
ლოს მზარ დი კო ლაფ სი”. ყო ვე-
ლი ვე ამ ის შე დე გად “ეკ ლე სი ები 
თა ვი ან თი პრობ ლე მე ბით არი ან 
და კა ვე ბუ ლე ბი და მათ თვის მთა
ვარ ამ ოც ან ად რჩე ბა იდ ენ ტუ რო
ბის დაც ვა და ვი თა რე ბას თან შე
გუ ება”. კარ დი ნალ მა კას პერ მა ამ 
სა კითხს თა ვი სი ახ სნა მო უძ ებ ნა: 
“ჩვენ მი ვაღ წი ეთ თან ხმო ბას იმ ის 
შე სა ხებ, თუ რა გვა ერ თი ან ებს, 
და და ვი ნა ხეთ, რომ იგი გა ცი ლე

ბით მე ტია, ვიდ რე გა თიშ ვის მი ზე ზე ბი. აღ მო ვა ჩი ნეთ ახ
ალი ძმუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ახ ალი თა ნამ შრომ ლო ბა. 
ამ ჟა მად ჩვენ უნ და დავ დგეთ იმ გან სხვა ვე ბის წი ნა შე, რაც 
პერ მა ნენ ტუ ლია”. მარ თლმა დი დებ ლებ თან ძი რი თა დად 
პრი მა ტის დე ლი კა ტუ რი პრობ ლე მა დგას: “ორ ივე მხრის
თვის მი სა ღე ბი გა დაწყვე ტი ლე ბა, – აღ ნიშ ნა მან, — დრო ის 
მომ წი ფე ბას ითხოვს”. პრო ტეს ტან ტებ თან კი გან სხვა ვე-
ბა ეკ ლე სი ოლ ოგი ის სფე რო შია. “გან სხვა ვე ბულ ეკ ლე სი
ოლ ოგი ურ კონ ცეფ ცი ებს, – გან მარ ტა მან, –ეკ უმ ენ ური 
ერ თო ბის გან სხვა ვე ბუ ლი მიზ ნე ბი და მო დე ლე ბი აქ ვს. ეს 
უკ ან ას კნე ლი მე გა ცი ლე ბით უფ რო რთუ ლი მგო ნია. ფაქ
ტობ რი ვად, თუ კი არ არ სე ბობს თან ხმო ბა მიზ ნის მი საღ წე
ვად, მა შინ იქ მნე ბა იმ ის რის კი, რომ სა პი რის პი რო მხა რე ზე 
ვივ ლით და იმ აზე უფ რო მე ტად დავ შორ დე ბით ერ თმა
ნეთს, ვიდ რე თა ვი დან ვი ყა ვით”. 

კარ დი ნა ლი თვლის, რომ ამ დი ალ ოგ მა ნა უც ბა თე ვი სა-
ხის გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი არ უნ და გა მოგ ვა ტა ნი ნოს. “ამ
იტ ომ აც, — გა ნაცხა და მან, — მრა ვალ მა და კარ გა იმ ედი. 
ჩვე ულ ებ რივ, ლა მა ზი ეკ უმ ენ ური სა უბ რე ბი მე ორ დე ბა,… 
მაგ რამ ყო ველ დღი ური ცხოვ რე ბა გარ კვე ულ პრაგ მა ტიზ
მსა და გულ გა ტე ხი ლო ბას წარ მო შობს. ეკ უმ ენ იზ მის სფე
რო ში მრა ვა ლი შე მო იფ არ გლე ბა კულ ტუ რულ სო ცი ალ ურ 
გა რე მო ში კე თილ მო სურ ნე თა ნაცხოვ რე ბით, ად ამი ან თა 
უფ ლე ბე ბი სა და სი ცოცხლის დაც ვის ას პექ ტე ბით, ქმნი
ლე ბი სა და სა მარ თლი ან ობ ის დაც ვის კუთხით, რაც უდ ავ
ოდ აუც ილ ებ ელი და სა ჭი როა”. ყვე ლა ფე რი ეს “შე იძ ლე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყ ოს, მაგ რამ არა ეკ უმ ენ იზ მის 
მი ზა ნი, რო მე ლიც უც ილ ობ ლად რჩე ბა ერ თო ბა გან სხვა
ვე ბა ში და გან სხვა ვე ბა ერ თო ბა ში, ერ თო ბა, რომ ლის არც 
შეს რუტ ვა შე იძ ლე ბა, არც გა მოდ ნო ბა, რო გორც იტყო და 
იოანე პავ ლე II. ეს ერ თო ბა არ ჩე ვა ნის სა გა ნი ვერ იქ ნე ბა, 
რო გორც ბე ნე დიქ ტე XVI აცხა დებს, ეს უფ ლის ნე ბაა და ამ
იტ ომ აც იგი ქრის ტეს ეკ ლე სი ის არ სე ბო ბი სათ ვის აუც ილ
ებ ელი პი რო ბაა”. 

და ბო ლოს, კარ დი ნალ მა შემ დე გი სა მი მო საზ რე ბა ჩა მო-
აყ ალ იბა: 

პირ ვე ლი: გა ნახ ლდეს და გა მოფხიზ ლდეს ეკ უმ ენ ური 
სუ ლი ერ ება. სა ჭი როა ეკ უმ ენ იზ მი, რო მე ლიც შედ გე ბა 
ლოც ვით, მო ნა ნი ებ ითა და მარ ხვით. “თუ კი არ სე ბობს აკ
ად ემი ური დი ალ ოგი, მაგ რამ არ შე იქ მნე ბა ლოც ვის ატ მოს
ფე რო, ვე რა ნა ირ ად ვერ წა ვალთ სწო რი მი მარ თუ ლე ბით”. 
გაჩ ნდა სურ ვი ლი, რომ კა თო ლი კე ეკ ლე სი აში, ყო ველ ევ-
ქა რის ტი ულ წირ ვა ზე, ღვთი სად მი აღ ვლე ნი ლი ლოც ვა 
ერ თო ბი სათ ვის და ეკ ლე სი ის მშვი დო ბი სათ ვის, მშვი დო-
ბის ნიშ ნის ერ თმა ნეთ ში გაც ვლამ დე, ნამ დვილ ეკ უმ ენ ურ 
ლოც ვად იქ ცეს. 

მე ორე: უნ და გა მო იკ ვე თოს სა ერ თო ელ ემ ენ ტე ბი 
(დაწყე ბუ ლი ნათ ლის ღე ბი დან და მო ცი ქულ თა მრწამ სში 
აღი არ ებ ული ნათ ლო ბის რწმე ნი დან), ვი ნა იდ ან ამ ჟა მად 
ნამ დვი ლი სა შიშ რო ება სწო რედ ის არ ის, რომ მორ წმუ ნე-
თა უმ რავ ლე სო ბა “გა ნიც დის რე ლი გი ურ უც ოდ ინ რო ბას 
და ვერ გა უც ნო ბი ერ ებია, რას ნიშ ნავს, იყო ქრის ტი ანი და, 
მით უფ რო, კა თო ლი კე, მარ თლმა დი დე ბე ლი და პრო ტეს
ტან ტი. კონ ფე სი ური იდ ენ ტუ რო ბა რამ დე ნი მე სლო გა ნად 
ან შე ხე დუ ლე ბად არ ის გა აზ რე ბუ ლი”. 

მე სა მე: “უნ და გა ნიწ მინ დოს, გა ნახ ლდეს და გაღ რმავ
დეს ეკ ლე სი აზე არ სე ბუ ლი წარ მოდ გე ნა. ვი საც სურს ეკ
ლე სი ის ერ თო ბა, მან უნ და იც ოდ ეს, რას წარ მო ად გენს 
ეკ ლე სია და ერ თო ბა, ანუ ჩვენ უნ და და ვუბ რუნ დეთ ბიბ
ლი ისა და ეკ ლე სი ის მა მა თა სკო ლას”. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

ეკ უმ ენ ური გვერ დი

18-25 იან ვა რი, 2011 წ. 

ქრის ტი ან თა ერ თო ბის ლოც ვის კვი რე ული
2011 წლის ქრის ტი ან თა ერ თო ბის ლოც ვის კვი რე ული 

იერ უს ალ იმ ელი ქრის ტი ან ებ ის მი ერ მომ ზად და. ამ სამ ზა-
დის ში მო ნა წი ლე ობ დნენ აგ რეთ ვე: იერ უს ალ იმ ის ლა თი ნუ-
რი წე სის კა თო ლი კე თა პატ რი არ ქი; წმი და მი წი სა და იორ-
და ნი ის ლუ თე რულ-ევ ან გე ლუ რი ეკ ლე სი ის ეპ ის კო პო სი; 
იერ უს ალ იმ ის ბერ ძნულ-მარ თლმა დი დებ ლუ რი სა პატ რი-
არ ქოს წარ მო მად გენ ლე ბი და ას ირი ულ-მარ თლმა დი დებ-
ლუ რი ეკ ლე სი ის წევ რე ბი. ლოც ვის კვი რე ულ ის მთა ვარ 
თე მად შე ირ ჩა ეპ იზ ოდი მო ცი ქულ თა საქ მე ებ იდ ან: “და იყ-
ვნენ ის ინი გა მუდ მე ბით მო ცი ქულ თა მოძ ღვრე ბა ში, თა ნა-
მო ზი არ ობ აში, პუ რის გა ტე ხა სა და ლოც ვებ ში” (2,42-47). 
ას ეთი იყო იერ უს ალ იმ ის პირ ვე ლი ეკ ლე სი ის წევ რთა ქრის-
ტი ან ული ცხოვ რე ბა, რო მელ მაც უნ და დაგ ვა ფიქ როს რწმე-
ნის არ სზე; ის გვიხ მობს გა ნახ ლე ბის კენ, მოგ ვი წო დებს, 
რომ გა ვა ცოცხლოთ ჟა მი, რო დე საც ეკ ლე სია ჯერ კი დევ 
ერ თი ანი იყო. თე მა წარ მოგ ვიდ გენს პირ ვე ლი ქრის ტი ან-
ული საკ რე ბუ ლოს ოთხ გან სა კუთ რე ბულ ელ ემ ენ ტს, რაც 
და მა ხა სი ათ ებ ელია ყო ვე ლი ქრის ტი ან ული საკ რე ბუ ლო-
სათ ვის: პირ ვე ლი არ ის სიტყვა, რო მე ლიც მო ცი ქუ ლებ მა 
გა დას ცეს; მე ორე — თა ნა ზი არ ება (კო ინ ონია), რო მე ლიც 
ერ თად შეკ რე ბილ პირ ველ მორ წმუ ნე თათ ვის არ ის და-
მა ხა სი ათ ებ ელი; მე სა მე — ევ ქა რის ტია (პუ რის გა ტეხ ვა), 
რო მე ლიც არ ის ახ ალ აღ თქმი სე ული უს ის ხლო მსხვერ პლი, 
იეს ოს ტან ჯვის, სიკ ვდი ლი სა და აღ დგო მის მოხ სე ნი ება; 
მე ოთხე კი — გულ მოდ გი ნე ლოც ვა. ოთხი ვე ელ ემ ენ ტი ეკ-
ლე სი ის ცხოვ რე ბი სა და მი სი ერ თო ბის ერთ ძლი ერ სვეტს 
ქმნის. 

წმი და მი წის ქრის ტი ან ულ საკ რე ბუ ლოს სურ და, ნა თე ლი 
მო ეფ ინა ეკ ლე სი ის ამ კარ დი ნა ლუ რი ელ ემ ენ ტე ბი სათ ვის 
და ამ იტ ომ აც აღ ავ ლენს ღვთი სად მი ლოც ვას ერ თო ბი სა 
და მთე ლი მსოფ ლი ოს ქრის ტი ან ული ეკ ლე სი ის ცხო ველ-
მყო ფე ლო ბი სათ ვის. იერ უს ალ იმ ელი ქრის ტი ან ები მთე ლი 
მსოფ ლი ოდ ან იწ ვე ვენ ლოც ვის თვის თა ვი ანთ სუ ლი ერ და-
ძმებს და იბ რძვი ან მათ ტე რი ტო რი აზე მცხოვ რე ბი ხალ ხის 
სა მარ თლის, მშვი დო ბი სა და კე თილ დღე ობ ის ათ ვის. 

ორი ათ ასი წლის წინ, იერ უს ალ იმ ში შეკ რე ბი ლი ქრის ტეს 
პირ ვე ლი მო წა ფე ები 
უფ ლის აღ დგო მი დან 
ორ მოც და მე ათე დღეს 
სუ ლიწ მი დის მო ფე ნის 
მომ სწრე ნი ხდე ბი ან 
და ერ თად იკ რი ბე ბი ან, 
რო გორც ქრის ტეს ერ-
თი სხე ული. ამ მოვ ლე-
ნა ში ყო ვე ლი დრო ის 
ქრის ტი ან ები სა კუ თარ 
რა ობ ას აღ მო აჩ ენ ენ, 
რო გორც მორ წმუ ნე თა 
საკ რე ბუ ლოს, მოხ მო-
ბილს ჩვე ნი მაცხოვ-
რის, უფ ალ იესო ქრის-
ტეს გა საცხა დებ ლად. 
მი უხ ედ ავ ად იერ უს ალ-
იმ ის ეკ ლე სი ის წი ნა-
შე არ სე ბუ ლი გან საც-
დე ლე ბი სა (რო მე ლიც 
მომ დი ნა რე ობს რო-

გორც გა რე დან, 
ისე შიგ ნი დან), 
მი სი წევ რე ბი ერ-
თგულ ნი და თა-
ნა ზი არ ნი არი ან 
ევ ქა რის ტი ასა და 
ლოც ვა ში. ად ვი-
ლად შე სამ ჩნე ვია, 
თუ რო გორ აის-
ახა დღე ვან დე ლი 
იერ უს ალ იმ ის ეკ-
ლე სი აზე წმი და 
მი წის პირ ვე ლი 
ქრის ტი ან ებ ის მდგო მა რე ობა. ამ ჟა მინ დე ლი საკ რე ბუ ლო 
კვლა ვაც მო ზი არეა პირ ვე ლი ეკ ლე სი ის ჭი რი სა და სი ხა-
რუ ლი სა: უს ამ არ თლო ბა, უთ ან ას წო რო ბა, გა ყო ფა, ას ევე 
ერ თგუ ლე ბა და ქრის ტი ან თა შო რის ღრმა ერ თო ბა. 

იერ უს ალ იმ ის დღე ვან დე ლი ეკ ლე სი ები, პრობ ლე მე ბის 
მი უხ ედ ავ ად, ერ თო ბი სათ ვის ბრძო ლის თა ვი ანთ ხედ ვას 
გვთა ვა ზო ბენ, რომ ერ თო ბის სუ ლის კვე თე ბა მხო ლოდ ლი-
ტო ნი სიტყვე ბით კი არ უნ და გად მო იც ეს, არ ამ ედ კონ კრე-
ტუ ლი საქ მე ებ ით უნ და აჩ ვე ნებ დეს მო მავ ლის იმ გზას, სა-
დაც უწ ინ არ ესია ზე ცი ური იერ უს ალ იმი. 

გან ხეთ ქი ლე ბა, გა ყო ფა ჩვე ნი მოქ მე დე ბე ბის შე დე გია 
და პა სუ ხიც ჩვენ უნ და ვა გოთ. რო დე საც ვლო ცუ ლობთ, 
ღმერ თს ჩვე ნი გუ ლე ბის შეც ვლა უნ და ვთხო ვოთ. 

თა ვად ჩვენ ხომ არა ვართ სუ ლიწ მი დის მოქ მე დე ბის ხე-
ლის შემ შლელ ნი, ვი ნა იდ ან ჩვენ ვე ვე ღო ბე ბით წინ ერ თო-
ბას? იერ უს ალ იმ ის ეკ ლე სი ები ყვე ლა ქრის ტი ანს მო უწ ოდ-
ებ ენ, თა ვი დან აღ მო აჩ ინ ონ ის ფა სე ულ ობ ები, რომ ლი თაც 
მყარ ერ თო ბას ქმნიდ ნენ იერ უს ალ იმ ელი ქრის ტი ან ები, 
რო დე საც ის ინი ერ თგუ ლად იც ავ დნენ მო ცი ქულ თა მოძ-
ღვრე ბას, იყ ვნენ ძმურ თა ნა ზი არ ებ ასა და ერ თო ბა ში, პუ-
რის გა ტეხ ვა სა და ლოც ვა ში. დღეს სწო რედ ეს გა მოწ ვე ვა 
დგას ჩვენს წი ნა შე. იერ უს ალ იმ ელი ქრის ტი ან ები თა ვი ანთ 
სუ ლი ერ და-ძმებს მო უწ ოდ ებ ენ, რომ წლე ვან დე ლი ლოც-
ვის კვი რე ული კე თილ გო ნივ რუ ლი ეკ უმ ენ იზ მის გა ნახ ლე-
ბულ მო ვა ლე ობ ად აქ ცი ონ, ანუ იმ ჟა მად, რაც პირ ვე ლი 
ეკ ლე სი ის გა მოც დი ლე ბა ზე იქ ნე ბა დამ ყა რე ბუ ლი. 

შე უძ ლე ბე ლია, ამ კვი რის გან მავ ლო ბა ში არ გა ვიხ სე
ნოთ ბე ნე დიქ ტე XVIის მი ერ 18 ნო ემ ბერს წარ მოთ ქმუ ლი 
სიტყვე ბი და კარ დი ნალ კას პე რის მოხ სე ნე ბა ქრის ტი ან თა 
ერ თო ბის პონ ტი ფექ სის საბ ჭოს და არ სე ბის 50ე წლის
თავ ზე;

საბ ჭოს იუბ ილ ეზე პაპ მა გა ნაცხა და: “ამ აქ ტით პირ
ვე ლი ქვა და იდო კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის ეკ უმ ენ ურ გზა ზე; 
ორ მოც და ათი წე ლია, რაც ამ გზა ზე ვდგა ვართ;… უკ ვე 
ორ მოც და ათი წე ლია, რაც უფ რო მე ტი შეგ ნე ბი თა და პა ტი
ვის ცე მით ვე კი დე ბით ეკ ლე სი ებს და სა ეკ ლე სიო საკ რე ბუ
ლო ებს; გა და ილ ახა სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი არ ას წო რი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი; თვალ ში სა ცე მია რო გორც თე ოლ ოგი ური 
ზრდა, ას ევე საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ან ობ ის გა აქ ტი ურ ება. 
პროგ რე სი გა ნი ცა და თა ნამ შრომ ლო ბის სხვა დას ხვა ფორ
მებ მა, მათ შო რი საა სი ცოცხლის დაც ვის უფ ლე ბა, ქმნი ლე
ბის დაც ვა და სა მარ თლი ან ობ ის ათ ვის ბრძო ლა; მნიშ ვნე
ლო ვა ნი და ნა ყო ფი ერი იყო საღ ვთო წე რი ლის ეკ უმ ენ ური 

კარდინალი ვალტერ კასპერი

მიტროპოლიტი
იოანის ზიზიოულასი

მთავარეპისკოპოსი
როვან ვილიამსი
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გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო!

მალვი ნა გო გო ჩია
* 01.07.1926 წ.– ქუ თა ისი
† 01.10.2010 წ.– ქუ თა ისი

მა რი ამ ზა ზაშ ვი ლი-მე რა ბიშ ვი ლი
* 28.03.1935 წ.– უდე
† 21.11.2010 წ.– უდე

თა მარ ნა რი მა ნიშ ვი ლი
* 13.05.1923 წ.– უდე
† 12.11.2010 წ.– უდე

გუ რამ ათ ენ აშ ვი ლი
* 25.06.1946 წ.– ვა ლე
† 16.11.2010 წ.– ვა ლე

შუ შა ნა ქუქ ჩიშ ვი ლი
* 13.10.1930 წ.– ხი ზა ბავ რა
† 08.12.2010 წ.– ხი ზა ბავ რა

ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი 

საქართველოში რელიგიური თავისუფლების 

მდგომარეობის შესახებ მოხსენებას აქვეყნებს

17 ნო ემ ბერს, ამ ერ იკ ის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა-
მენ ტმა 2010 წლის სა ერ თა შო რი სო რე ლი გი ური თა-
ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ყო ველ წლი ური მოხ სე ნე ბა გა-
მო აქ ვეყ ნა. პლა ნე ტა ზე აზ როვ ნე ბის, სინ დი სი სა და 
აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბის სტა ტუ სის შე ფა-
სე ბის მიზ ნით, 1998 წელს შე იქ მნა ამ ერ იკ ის სა ხელ-
მწი ფო კო მი სია, რო მე ლიც ყო ველ წლი ურ ად მთელ 
მსოფ ლი ოში რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ 
არ სე ბულ მდგო მა რე ობ ას გვამ ცნობს. მის მო ვა ლე ობ-
ებ ში აგ რეთ ვე შე დის სა კა ნონ მდებ ლო რე კო მენ და ცი-
ებ ის შე მუ შა ვე ბა იმ ქვეყ ნე ბის თვის, სა დაც ზე მო აღ-
ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბი მძი მედ ირ ღვე ვა. სამ წუ ხა როდ, 
არ არ სე ბობს კო ეფ იცი ენ ტი, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ-
ას მოგ ვცემ და, გან გვე საზღვრა, რო მელ ად გილ ზეა 
სა ქარ თვე ლო რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის 
კუთხით, თუმ ცა ამ ჟა მინ დე ლი მოხ სე ნე ბა საკ მა ოდ 
ვრცელ მი მო ხილ ვას გვთა ვა ზობს. მარ თა ლია, ის არ 
შე იც ავს პირ და პირ რე კო მენ და ცი ებს, მაგ რამ დე ტა-
ლუ რად არ ის გან ხი ლუ ლი ყვე ლა ის პრობ ლე მა, რაც 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში უმ ცი რე სო ბებს ექ მნე ბო დათ.

მოხ სე ნე ბის შე სა ვალ ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ხე ლი-
სუფ ლე ბა მთლი ან ობ აში იც ავ და აღ მსა რებ ლო ბის 
თა ვი სუფ ლე ბას. მთავ რო ბის ყუ რადღე ბა კი გა და ტა-
ნი ლი იყო ნა ცი ონ ალ ურ ინ ტე რე სებ ზე, რის გა მოც 
რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა 
შე ყოვ ნდა, სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბი კი უც ვლე ლი 
დარ ჩა.

კონ სტი ტუ ცია და სხვა კა ნო ნე ბი ხელს უწყო ბენ 
რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბას. კონ სტი ტუ ცი ური შე თან-
ხმე ბა, რო მე ლიც გა ფორ მე ბუ ლია მხო ლოდ სა ქარ-
თვე ლოს მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას თან, მთელ 
რიგ პრობ ლე მურ სა კითხებს შე იც ავს, რო გორ ცაა, მა-
გა ლი თად, პატ რი არ ქის ხელ შე უვ ალ ობა, სა გან მა ნათ-
ლებ ლო და სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის-
თვის მი ნი ჭე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ები და სა გა და სა ხა დო 
უპ ირ ატ ეს ობა. რამ დე ნი მე რე ლი გი ური უმ ცი რე სო ბა, 
მათ შო რის, რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სია სა ქარ თვე-
ლო ში, დღემ დე უარს ამ ბობს, და რე გის ტრირ დეს არ-
არ ელ იგი ური სტა ტუ სით, რო მე ლიც მათ სა ხელ მწი-
ფომ შეს თა ვა ზა. 

წლე ვან დელ მოხ სე ნე ბა ში გაჩ ნდა ახ ალი თა ვი: 
“რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბის პა ტი ვის ცე მის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა”. 21 მარ ტს მი ხე ილ სა აკ აშ ვილ მა აზ ერ ბა-
იჯ ან ელ თა ნა ცი ონ ალ ური დღე სას წა ული “ნოვ რუზ 
ბა ირ ამი” ოფ იცი ალ ურ ად გა მო აცხა და უქ მე დღედ. 

შარ შან შო ბას კი პრე ზი დენ ტი კა თო ლი კე თა კა თედ-
რალ ში მი ვი და და ყვე ლას პი რა დად მი ულ ოცა დღე-
სას წა ული. 28 ნო ემ ბერს ის იმ ყო ფე ბო და თბი ლი სის 
მე ჩეთ ში, სა დაც მუს ლი მებ თან ერ თად იზე იმა ყურ-
ბან-ბა ირ ამი. ის ას ევე სტუმ რობ და სი ნა გო გა საც. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ პრე ზი დენ ტი თა ვის გა მოს ვლებ ში 
უფ რო ხში რად უს ვამს ხაზს სხვა დას ხვა აღ მსა რებ-
ლო ბა თა წარ მო მად გენ ლე ბის თა ნას წო რუფ ლე ბი ან-
ობ ას. “არ მოგ წონთ კა თო ლი კე ქარ თვე ლი? მე კა თო-
ლი კე ქარ თვე ლი ვარ!” — ეს სიტყვე ბი სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტმა ქუ თა ის ში წარ მოთ ქვა.

სა ხელ მწი ფოს მხრი დან, რე ლი გი ური თა ვი სუფ-
ლე ბის დაც ვის სტა ტუს ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ კვლავ 
პრობ ლე მად რჩე ბა უმ ცი რე სო ბე ბის თვის ის ტო რი-
ულ ად კუთ ვნი ლი ქო ნე ბის დაბ რუ ნე ბის თე მა. სა ქარ-
თვე ლო ში რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის შვი ლე ბის-
თვის ეს იმ დე ნად ცნო ბი ლი რამ არ ის, რომ ფარ თო 
გან ხილ ვის გან თა ვის შე კა ვე ბას ვამ ჯო ბი ნებ. მხო-
ლოდ ერთ კუ რი ოზს გა გაც ნობთ: გა ზეთ “კვი რის პა-
ლიტ რის თვის” მი ცე მულ კო მენ ტარ ში, მარ თლმა დი-
დე ბელ მა ეპ ის კო პოს მა თე ოდ ორე ჭუ აძ ემ აღ ნიშ ნა, 
რომ ქუ თა ის ის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ად გილ ზე 
ად რე მარ თლმა დი დებ ლუ რი ხა რე ბის ეკ ლე სია იდ-
გა, რო მე ლიც კა თო ლი კე ებ მა და ან გრი ეს და მე რე 
თა ვი სი ააშ ენ ესო. “შე მო ნა ხუ ლია ას ევე ხა რე ბის 
ეკ ლე სი ის ფო ტოც, ახ ლა ის თან არ მაქ ვს, მაგ რამ 
რო ცა სა სა მარ თლო მიმ დი ნა რე ობ და, წარ ვად გი ნეთ 
და მო ვი გეთ კი დეც საქ მე”, — აცხა დებს ეპ ის კო პო-
სი თე ოდ ორე. ქუ თა ის ის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
მშე ნებ ლო ბა 1814 წელს და იწყო. ჩვე ნამ დე მო სუ ლი 
პირ ვე ლი ფო ტო კი 1826 წელს არ ის გა და ღე ბუ ლი. 
თუ მიტ რო პო ლიტ თე ოდ ორ ეს ვერ წმუ ნე ბით, თურ-
მე ქუ თა ის ში ფო ტო ებს იქ ამ დე იღ ებ დნენ, სა ნამ კა-
ცობ რი ობ ის თვის ფო ტოგ რა ფია სა ერ თოდ გახ დე ბო-
და ხელ მი საწ ვდო მი. 

მი უხ ედ ავ ად არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა, სა ხელ მწი-
ფომ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას და უბ რუ ნა რა ბათ ში მდე ბა-
რე და ზი ან ებ ული ეკ ლე სია. აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, რომ, 
და ნარ ჩე ნი ხუ თის გან გან სხვა ვე ბით, ის აქ ამ დე მარ-
თლმა დი დებ ლებს არ ჰქონ დათ და კა ვე ბუ ლი. სა ხელ-
მწი ფომ გა დაწყვე ტი ლე ბა სა გა რეო სა მი ნის ტროს ინ-
იცი ატ ივ ით მი იღო. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ გა და ცე მის 
ფაქ ტი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მხო ლოდ კა თო ლი კე-
ებ ის მი მართ სა მარ თლი ან ობ ის აღ დგე ნის მო ტი ვა ცი-
ით არ იყო გა მოწ ვე ული. ქვე ყა ნას ლა თი ნურ ამ ერ იკ-

ას თან ურ თი ერ თო ბე ბის და რე გუ ლი რე ბა სჭირ დე ბა. 
სა მი ქვეყ ნი დან, რო მელ მაც სა ქარ თვე ლოს ოკ უპ ირ-
ებ ული ტე რი ტო რი ები და მო უკ იდ ებ ლად სცნო, ორი 
სწო რედ ახ ალი კონ ტი ნენ ტის წარ მო მად გე ნე ლია. ვი-
საც ლა თი ნურ ამ ერ იკ ას თან ურ თი ერ თო ბის დათ ბო-
ბა სურს, ის, ად რე თუ გვი ან, აუც ილ ებ ლად მოხ ვდე ბა 
პა პის კან ცე ლა რი აში. ტაძ რის დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, 
პრე ზი დენ ტი სწო რედ ბე ნე დიქ ტე მე თექ ვსმე ტეს თან 
შე სახ ვედ რად გა ემ გზავ რა. 

სა კულ ტო და ნიშ ნუ ლე ბის ნა გე ბო ბა თა ას აშ ენ ებ-
ლად სა ჭი რო რე გის ტრა ცი ის თვის პრობ ლე მე ბი ექ-
მნე ბათ სხვა დას ხვა პრო ტეს ტან ტულ მიმ დი ნა რე ობ-
ებ საც.

სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან აგ რე სი აში დი დი ად გი ლი 
იმ მარ თლმა დი დე ბელ ფუნ და მენ ტა ლის ტებ საც ეთ მო-
ბათ, რომ ლე ბიც ხში რად “პი ლიგ რი მო ბენ” კა თო ლი-
კურ სოფ ლებ ში. “სა ბას” მკითხვე ლის თვის ცნო ბილ ამ 
ინ ცი დენ ტებს ამ ერ იკ ის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტი 
მე რამ დე ნე წე ლია დაწ ვრი ლე ბით გა ნი ხი ლავს. 

ამ ავე ჯგუფ მა 2010 წლის 4 მა ისს სცე მა და და-
არ ბია ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და სა ცა ვად შეკ რე ბი ლი 
მო ქა ლა ქე ები; ხო ლო ინ ცი დენ ტის გან სა ხილ ვე ლად 
ტე ლე კომ პა ნია კავ კა სი აში მიწ ვე ულ სტუმ რებს ფი-
ზი კუ რად გა უს წორ დნენ და გა და ცე მა ჩა შა ლეს. ინ ცი-
დენ ტში მო ნა წი ლე ყვე ლა პი რი და კა ვე ბუ ლია. მა ნამ-
დე ამ ჯგუ ფის წევ რე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ ბიოეთიკისა 
და რე ლი გი ათ მცოდ ნე ობ ის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ებ ზე ილი ას სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში, სა-
დაც ზო გი ერ თმა “მარ თლმა დი დე ბელ მა პრო ვო კა ტო-
რებ მა” სიტყვი ერი შე ურ აცხყო ფა მი აყ ენ ეს დამ სწრე 
სა ზო გა დო ებ ას და ღო ნის ძი ება ჩა შა ლეს.

შე ნიშ ვნის ღირ სია ის იც, რომ დო კუ მენ ტში არ არ ის 
აღ ნიშ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის მხრი დან ერ თმა ნე თის 
მი მართ გა მო ჩე ნი ლი არც ერ თი აგ რე სია. მო ძა ლა დე 
რა ტომ ღაც ყო ველ თვის რე ლი გი ური უმ რავ ლე სო ბის 
წარ მო მად გე ნე ლია. 

ლე ონ-ავ გუს ტი ნე სუ თი ძე


