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საქართველოს კათოლიკეთა ყოველთვიური მაცნე

იაპ ონი ის ტრა გე დია – სი ცოცხლე გრძელ დე ბა...
სტუ დენ ტე ბი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა კავ ში რის „ია”-ს მო ბი ნად რე ებ თან

• მხო ლოდ მდიდ რე ბი უნ და გა ნი კურ ნონ?
• ვინ მოკ ლა იესო?

წმ. იოსების დღესასწაული არალში

“რა, სად, როდის?” გამარჯვებულები ხიზაბავრელი ახალგაზრდები ბაკურიანში
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2 3საბა საბა

რე დაქ ცი ის გვერ დი კა თო ლი კე ეკ ლე სია მსოფ ლი ოში

მხო ლოდ მდიდ რე ბი უნ და გა ნი კურ ნონ?
სა ზო გა დო ებ აში ფარ თოდ იკ იდ ებს ფეხს იმ ის შეგ

ნე ბა, რომ პი როვ ნე ბის ძი რი თად და გა რან ტი რე ბულ 
უფ ლე ბებს შო რის არ ის ჯან მრთე ლო ბის უფ ლე ბა, რაც 
ას ევე გუ ლის ხმობს ად ექ ვა ტუ რი მკურ ნა ლო ბი სა და 
ჯან საღ გა რე მო ში ცხოვ რე ბის უფ ლე ბას. კა თო ლი კე
ები, – და არა მარ ტო ის ინი, – აცხა დე ბენ, რომ სი
ცოცხლის დაც ვა და გან ვი თა რე ბა, ჩა სახ ვი დან  თვით 
სიკ ვდი ლამ დე, ჯან მრთე ლო ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. 
მსოფ ლი ოში არ არ სე ბობს ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მელ საც 
სა კუ თარ სა მოქ მე დო პროგ რა მა ში შე ტა ნი ლი არ ჰქონ
დეს ეს სფე რო, თუნ დაც იმ იტ ომ რომ ჯან მრთე ლო ბა 
დღეს მიჩ ნე ულია ის ეთ პი რო ბად, რის გა რე შეც sine qua 
non გან ვი თა რე ბა არ ხდე ბა. ცნო ბი ლია, რომ არ სე ბობს 
მჭიდ რო კავ ში რი  ჯან მრთე ლო ბა სა და გან ვი თა რე
ბას შო რის; შე უძ ლე ბე ლია გან ვი თა რე ბა მო სახ ლე ობ ის 
ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გა რე შე: ზო გი ერ თი 
ქვეყ ნის კე თილ დღე ობა ბევ რად გა ნა პი რო ბა მრა ვა ლი 
ის ეთი და ავ ად ებ ის შემ ცი რე ბამ, რაც დიდ სა შიშ რო ებ ას 
წარ მო ად გენ და სა ზო გა დო ებ ის თვის. ეს იყო მნიშ ვნე
ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რი და იგი დღემ დე რჩე ბა ყვე ლა ქვეყ
ნი სათ ვის მი საღ წევ მიზ ნად. 

ვი ნა იდ ან დღე საც არ სე ბობს მკვეთ რი უთ ან ას წო
რო ბა მსოფ ლიო და ნა ცი ონ ალ ურ დო ნე ზე, ზო გი ერ თი 
და ავ ად ებ ის შემ ცი რე ბის ალ ბა თო ბა და კავ ში რე ბუ ლია 
პი როვ ნე ბის სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ურ პი რო ბა ზე (პრო
ფე სია, წლი ური შე მო სა ვა ლი, გა ნათ ლე ბა, და ბა დე ბის 
ად გი ლი, სქე სი...): გულ სის ხლძარ ღვთა და ავ ად ებ ითა 
და დი აბ ეტ ით და ღუ პულ თა 80% და ბა ლი შე მო სავ
ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ზე მო დის. იაპ ონ ელ ბავ შვს 80 
წლამ დე ცხოვ რე ბის შან სი აქ ვს, რა საც ვერ ვიტყვით 
ბრა ზი ლი ელ, ინ დო ელ, ან გო ლელ ბავ შვებ ზე, რო მელ
თა სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა ძლივს აღ წევს 50 წელს; 
ამ გვა რი პრო ცენ ტუ ლო ბა შე იძ ლე ბა მკვეთ რად შემ ცირ
დეს, თუ კი ად ამი ან ები ჯან სა ღი ცხოვ რე ბით იცხოვ რე
ბენ და შეძ ლე ბენ სა სარ გებ ლო საკ ვე ბის მი ღე ბას. 

არც სა ნი ტა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბაა გა და ნა წი ლე ბუ
ლი სა მარ თლი ან ად: მდიდ რე ბი თავს უფ ლე ბას აძ ლე
ვენ, რომ სა უკ ეთ ესო სპე ცი ალ ის ტებ თან   გა და იხ ად ონ 
ვი ზი ტე ბის სა ფა სუ რი, ხო ლო ღა რი ბე ბი იძ ულ ებ ულ ნი 
არი ან, რიგ ში ჩად გნენ. მათ ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ პრე
ვენ ცი აზე, რის გა მოც სა ბო ლო ოდ მძი მედ ავ ად დე ბი ან. 
ყვე ლა ზე მე ტად კი მო ხუ ცე ბი ის ჯე ბი ან, რომ ლებ საც 
ძა ლა არ შეს წევთ, რომ სა კუ თარ თავს ყუ რადღე ბა 
მი აქ ცი ონ. ამ ვი თა რე ბის გა საც ნო ბად სა ინ ტე რე სოა 
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის სხვა დას ხვა 
სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბის გა და კითხვა; სა ჭი როა, შე იქ
მნას პი რო ბე ბი იმ ის ათ ვის, რომ ყვე ლას მი უწ ვდე ბო დეს 
ხე ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა სა და აუც ილ ებ ელ 
მკურ ნა ლო ბა ზე; ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის 
გა ჩა ღე ბუ ლი ბრძო ლა ნიშ ნავს სი ღა ტა კეს თან ბრძო
ლას, იმ  რე სურ სე ბის უკ ეთ გა და ნა წი ლე ბის მიზ ნით, 
რო მე ლიც უფ რო მე ტად ჰუ მა ნურს გახ დის ცხოვ რე ბის 
პი რო ბებს. ჯან მრთე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის არ არ

ის საკ მა რი სი მხო ლოდ კე თილ მოწყო ბი ლი სა ავ ად მყო
ფო ებ ის აგ ება, ან ლა მა ზი აფ თი აქ ებ ის გახ სნა,  თუ კი 
ხალ ხს არ ექ ნე ბა მკურ ნა ლო ბი სა და წამ ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო თან ხა! ამ ჭრილ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრე ვენ
ცია, ფორ მა ცია და ინ ფორ მა ცია (გა ვიხ სე ნოთ, რამ დე ნი 
უბ ედ ური შემ თხვე ვის თა ვი დან აც ილ ება შე იძ ლე ბო და, 
თუ კი და ცუ ლი იქ ნე ბო და  შრო მის კა ნო ნი; რამ დე ნი ინ
ცი დენ ტის, – თუ კი და ცუ ლი იქ ნე ბო და საგ ზაო წე სე ბი, 
ან გზე ბი კარ გად იქ ნე ბო და მოვ ლი ლი, ან ნას ვა მე ბი 
რომ ვყო ფი ლი ყა ვით, პო ლი ცი ას რომ თა ვი სი მო ვა ლე
ობა შე ეს რუ ლე ბი ნა... რამ დე ნი სიმ სივ ნუ რი და ავ ად
ება იკ ლებ და, ამ დე ნი რომ არ მოგ ვე წია, ბუ ნე ბის თვის 
უფ რო მე ტი პა ტი ვი რომ მიგ ვე გო...). დღეს, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ მსოფ ლიო რე სურ სე ბი ჯან მრთე ლო ბის 
ის ეთ დო ნეს უზ რუნ ველ ყოფს, რაც ოდ ეს ღაც წარ მო
უდ გე ნე ლი იყო; ცხა დია, მეც ნი ერ ულ პროგ რესს უზ არ
მა ზა რი შან სი ეძ ლე ვა, მაგ რამ ეს იმ ას რო დი ნიშ ნავს, 
რომ მი სით ყვე ლა ის არ გებ ლებს. ფუ ლი, ცენ ზი, სო ცი
ალ ური სტა ტუ სი ჯერ კი დევ ბა ტო ნობს!  გა ვიხ სე ნოთ 
ტრან სპლან ტა ცია – ორ გა ნო ებ ის გა და ნერ გვა, რი თაც 
სარ გებ ლო ბენ მხო ლოდ ის ინი, ვი საც ფუ ლი აქ ვთ... 
რამ დე ნი პი როვ ნე ბა კმა ყო ფილ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
მხო ლოდ ფარ თო მოხ მა რე ბის მე დი კა მენ ტით, ისე რომ 
არ შე უძ ლია გან სა კუთ რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბა და ოპ ერ
აცია ჩა იტ არ ოს, რაც უს ათუ ოდ კარგ შე დე გამ დე მი იყ
ვან და. რამ დე ნი ვერ აძ ლევს თავს იმ ის უფ ლე ბას, რომ 
გა იკ ეთ ოს გუ ლის რთუ ლი ოპ ერ აცია... ან უცხო ეთ ში 
წა ვი დეს უკ ეთ ესი მკურ ნა ლო ბის მიზ ნით! რო ცა ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვა გარ კვე ულ თან ხებ თა ნაა და კავ ში
რე ბუ ლი,  გა ნა რამ დენს შე უძ ლია, თა ვი გა არ თვას მას? 
რო დე საც ჯან მრთე ლო ბის მხრივ რა იმე პრობ ლე მა შე
იქ მნე ბა, ოჯ ახი კრი ზი სულ სი ტუ აცი აში ვარ დე ბა; ასეა 
სა ქარ თვე ლო შიც; ად ამი ან ები მის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
ყვე ლა ღო ნეს მი მარ თა ვენ, და ამ დროს ყო ველ თვის 
გა მოჩ ნდე ბი ან ის ეთ ნი, რომ ლე ბიც ამ ით სარ გებ ლო ბენ: 
სა ნი ტა რუ ლი სფე როს წარ მო მად გენ ლე ბი, სა დაზღვე ვო 
კომ პა ნი ები... აქ, ყო ველ მი ზეზ გა რე შე, სა ჭი როა ეთ
იკ ის, პო ლი ტი კუ რი და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ებ ის 
ერ თობ ლი ვი მუ შა ობა; მხო ლოდ ეს არ კმა რა: არ სე ბობს 
ად ამი ან ური თა ნად გო მა გა ჭირ ვე ბულ თა მი მართ, ეს 
ას პექ ტი ხში რად მი ვიწყე ბუ ლია ეკ ონ ომ იკ ის ან სა ნი
ტა რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის სფე რო ში; რა ტომ არ უნ და 
მოვ თხო ვოთ მათ, რომ ლე ბიც უკ ეთ ეს პი რო ბებ ში არი
ან, ნა წი ლობ რივ მა ინც შე ეწი ონ ყვე ლა ზე გა ჭირ ვე ბულ 
ავ ად მყო ფებს შე სა ბა მი სი თან ხე ბით? დიდ მარ ხვა ში 
ეს ეც შე იძ ლე ბა გახ დეს მარ ხვის ახ ალი, კონ კრე ტუ ლი 
ფორ მა. სა ბედ ნი ერ ოდ, სა ქარ თვე ლო ში, სა ნი ტა რულ 
სფე რო ში ყო ველ თვის არი ან პი როვ ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც, 
ცალ კე ული ად ამი ან ებ ის ად მი თა ვი ან თი უან გა რო და 
მად ლი ანი საქ ცი ელ ით, მოყ ვა სი სად მი სიყ ვა რუ ლით, 
იმ ედ ის წყა როდ იქ ცე ვი ან ეს ოდ ენ კო მერ ცი ულ და კომ
პი უტ ერ იზ ებ ულ სამ ყა რო ში. 

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

იაპ ონი ის ტრა გე დია
11 მარ ტს კუნ ძულ 

ჰონ სი უს ჩრდი ლო
აღ მო სავ ლეთ ნა წილს 
თავს და ატყდა იაპ
ონი ის ის ტო რი აში უძ
ლი ერ ესი მი წის ძვრა. 
ბიძ გე ბის სე რი ას, რო
მელ თა გან უძ ლი ერ ესი 
9 ბალ მაგ ნი ტუ დას 
შე ად გენ და, ცუ ნა მი 
მოჰ ყვა. მი ან გის პრე
ფექ ტუ რა ში ტალ ღის 
სი მაღ ლე 10 მეტ რს 
აღ წევ და. ზო გი ერ თი 
და სახ ლე ბუ ლი პუნ
ქტი ცუ ნამ მა ორ ჯერ 
და ფა რა. 

13 მარ ტს უწ მი დეს მა პაპ მა შემ დე გი სიტყვე ბით მო
უწ ოდა ლოც ვა ზე შეკ რე ბილთ: “ძვირ ფა სო დე ბო და ძმე
ბო! შეძ რუ ლე ბი ვართ მი წის ძვრი სა და ცუ ნა მის სა ში ნე
ლი სუ რა თით. მსურს, სუ ლი ერი თა ნად გო მა გა მოვ ხა ტო 
ამ ქვეყ ნის უძ ვირ ფა სეს მკვიდ რთა მი მართ, რო მელ ნიც 
ღირ სე ულ ად და მედ გრად ებ რძვი ან სტი ქი ას. ვლო ცუ
ლობ და ღუ პულ თათ ვის და მა თი ნა თე სა ვე ბი სათ ვის, 
მათ თვის, ვინც დღეს ტან ჯვას გა ნიც დის ამ ტრა გი კულ 
მოვ ლე ნა თა გა მო. სუ ლი ერ სიმ ხნე ვეს ვუ სურ ვებ მათ, 
ვინც მზა დაა, დახ მა რე ბის ხე ლი გა უწ ოდ ოს და ზა რა ლე
ბუ ლებს”. 

“კა რი ტა სის” იაპ ონი ის გან ყო ფი ლე ბამ ამ ტრა გი კულ 
დღე ებ ში მთე ლი თა ვი სი ძა ლე ბი და ზა რა ლე ბულ თა და
სახ მა რებ ლად მი მარ თა. ორ გა ნი ზა ცი ას შეუერთდნენ 
ქრის ტი ანი მო ხა ლი სე ები ქვეყ ნის ყვე ლა კუთხი დან. რო
გორც “კა რი ტა სის” იაპ ონი ის გან ყო ფი ლე ბის დი რექ ტო
რი და ზუ კე ნა რუი აღ ნიშ ნავს, ყვე ლა ზე და ზა რა ლე ბულ 
რე გი ონ ებ ში უმ თავ რეს პრობ ლე მას საკ ვე ბი სა და საწ ვა
ვის ნაკ ლე ბო ბა წარ მო ად გენს.  ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე
ბის ად რე სა ტე ბი პირ ველ რიგ ში ბავ შვე ბი, ინ ვა ლი დე ბი 
და მო ხუ ცე ბი არი ან. ნა რუი ას ევე აღ ნიშ ნავს, რომ იაპ
ონ ელ ები სტი ქი აზე ამ ხალ ხის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი 

თავ შე კა ვე ბით რე აგ ირ ებ ენ და ერ თურ თი სად მი დიდ თა
ნად გო მას ავ ლე ნენ. მაგ რამ სრუ ლი ად გა სა გე ბია, რომ 
ხალ ხში შიშ მა და ის ად გუ რა, მით უმ ეტ ეს რომ სტი ქია 
ჯე რაც არ ცხრე ბა და მი წის ქვე შა ბიძ გე ბი გრძელ დე ბა.  
ორ გა ნი ზა ცია გეგ მავს რე აბ ილ იტ აცი ის გრძელ ვა დი ან 
პროგ რა მას, რო მელ შიც დი დი ად გი ლი ფსი ქო ლო გი ურ 
დახ მა რე ბას და ეთ მო ბა. 

“კა რი ტა სის” იტ ალი ის გან ყო ფი ლე ბამ, პირ ვე ლი დახ
მა რე ბის სა ხით, 100 000 ევ რო გა მო ყო. ორ გა ნი ზა ცი ის 
სხვა ქვეყ ნის გან ყო ფი ლე ბე ბიც გა მო ეხ მა ურ ნენ დახ მა
რე ბის თხოვ ნას. პა პის საბ ჭომ Cor Unum (ერ თი გუ ლით) 
და ზა რა ლე ბულ თა და სახ მა რებ ლად 150 000 ევ რო გა
და რიცხა. სხვა დას ხვა ქვეყ ნის კა თო ლი კე მორ წმუ ნე ები 
იაპ ონი ის ტრა გე დი ის მსხვერ პლთა ყო ფის შე სამ სუ ბუ
ქებ ლად თა ვი ან თი წვლი ლის გა ღე ბას ცდი ლო ბენ.

იაპ ონი ის პო ლი ცი ის ერ ოვ ნუ ლი სამ მარ თვე ლოს ოფ
იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით, 20 მარ ტის თვის და ღუ პუ ლია 
8277 ად ამი ანი, 12722 კი და კარ გუ ლად ით ვლე ბა.

კა თო ლი კე იერ არ ქე ბი ლი ბი ის 
მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ

ლი ბი აში კა და ფის რაზ მე ბის კონ ტრშე ტე ვა გრძელ დე
ბა. და იბ ომ ბა ბენ ღა ზის აერ ოპ ორ ტი, ქა ლა ქის ზო გი ერთ 
ნა წილ ში შეიარაღებული შე ჯა ხე ბე ბი მოხ და. სა ერ თა
შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ობა და ძა ბუ ლად ელ ის გა ერ ოს 
შემ დგომ ნა ბი ჯებს. 19 მარ ტს მასმე დი ის სა შუ ალ ებ ებ
ით გავ რცელ და ცნო ბა, რომ გა ერ ოს უშ იშ რო ებ ის საბ
ჭომ და ად ას ტუ რა სამ ხედ რო ჩა რე ვის აუც ილ ებ ლო ბა.

“ქა ლაქ ში მღელ ვა რე ბა და ში შია და სად გუ რე ბუ ლი. 
ჩვენ გვე ში ნია, რომ სი ტუ აცია გაუარესდება. ერ თი შე
ხედ ვით, ცხოვ რე ბა ნორ მა ლურ კა ლა პოტ ში დგე ბა. არ
ის ელ ექ ტრო ენ ერ გია, წყა ლი, საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის 
შე ძე ნის სა შუ ალ ება. თუმ ცა ქა რიშ ხლის მო ახ ლო ება 
იგ რძნო ბა. კა და ფის რაზ მე ბი აჯ და ბის მიუახლოვდნენ 
და გა ურ კვე ვე ლია, შეძ ლე ბენ თუ არა აჯ ან ყე ბუ ლე ბი 
შეიარაღებული რაზ მე ბის მო გე რი ებ ას. სა ჰა ერო ემ ბარ
გო ნაკ ლებ სარ გებ ლო ბას მო იტ ანს, რად გან კა და ფის 
შე ტე ვა უკ ვე იმ ეტ აპ ზეა, რო დე საც ავი აცია არ ცთუ 
აუც ილ ებ ელია”, – აღ ნიშ ნა 18 იან ვარს ბენ ღა ზის ეპ ის
კო პოს მა სილ ვეს ტრო მაგ რიმ სა ტე ლე ფო ნო სა უბ არ ში 
სა აგ ენ ტო “მის ნას” წარ მო მად გე ნელ თან. 

თუ კი ბენ ღა ზი ში უარ ეს ის თვის ემ ზა დე ბოდ ნენ, ტრი
პო ლი ში უფ რო მო ლო დი ნის ატ მოს ფე რო სუ ფევ და. 
ტრი პო ლის ვი კა რი უს მა, მა მა და ნი ელ ფა რუ ჯამ აღ ნიშ



4 5საბა საბა

კა თო ლი კე ეკ ლე სია სა ქარ თვე ლო შიკა თო ლი კე ეკ ლე სია მსოფ ლი ოში

ნა, რომ აქ შე და რე ბით სიმ შვი დეა. ქა ლა ქის მკვიდ რნი 
ყო ველ დღი ურ პრობ ლე მებ თან გამ კლა ვე ბას და საკ ვე
ბი პრო დუქ ტე ბის მო მა რა გე ბას ცდი ლო ბენ. ვი კა რი უს მა 
ერ იტ რე ის ლტოლ ვილ თა მძი მე მდგო მა რე ობ აზე ისა უბ
რა. ტრი პო ლი ში მა თი რიცხვი ორი ათ ასს აღ წევს. ბევ რი 
მათ გა ნი ქა ლა ქის კა თო ლი კურ კა თედ რალ ში მო დის იმ 
იმ ედ ით, რომ აქ იტ ალი აში გამ გზავ რე ბა ში და ეხ მა რე ბი
ან. “მათ უმ რავ ლე სო ბას პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე
ლი არ ავ ით არი სა ბუ თი არ გა აჩ ნია. აერ ოპ ორ ტის სი ახ
ლო ვეს სახ ლო ბენ და ელი ან თვით მფრი ნავს, რო მე ლიც 
სადღაც გა და იყ ვანს”, – გუ ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნა ვი კა
რი უს მა. 

19 მარ ტს აშშს, საფ რან გე თის, დი დი ბრი ტა ნე თი
სა და იტ ალი ის სამ ხედ რო ძა ლე ბი კა და ფის ჯა რის წი
ნა აღ მდეგ გა ერ თი ან დნენ. დარ ტყმე ბი კა და ფის ჯა რის 
ჰა ერ სა წი ნა აღ მდე გო თავ დაც ვის ობი ექ ტებ ზე გან ხორ
ცი ელ და. საფ რან გე თის თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს წარ
მო მად გენ ლის, ლო რან ტე სე რის გან ცხა დე ბით, გა ნად
გუ რე ბუ ლი ტექ ნი კა “საფ რთხეს წარ მო ად გენ და ლი ბი ის 
მშვი დო ბი ანი მცხოვ რებ ლე ბის თვის. ჩვენ ორი მი მარ თუ
ლე ბით ვმოქ მე დებთ: ფრე ნის გან თა ვი სუ ფა ლი ზო ნის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და მშვი დო ბი ანი მო სახ ლე ობ ის დაც ვა 
თავ დას ხმე ბი სა გან”. 

20 მარ ტს გა ნად გურ და ქვეყ ნის ჰა ერ სა წი ნა აღ მდე გო 
თავ დაც ვის 22 ობი ექ ტი. “ოცი სა მიზ ნე გა ნად გუ რე ბუ
ლია, მიმ დი ნა რე ობს ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზი ორი დარ
ჩე ნი ლი ობი ექ ტის გა ნად გუ რე ბის შე სა ხებ”, – გა ნაცხა
და აშშს შეიარაღებულ ძალ თა აფ რი კუ ლი სარ დლო ბის 
წარ მო მად გე ნელ მა ჯე იმს სტოკ მან მა. 

გერ მა ნი ის რე ლი გი ური ლი დე რე ბი 
ატ ომ ური ენ ერ გი ის გა მო ყე ნე ბის 

წი ნა აღ მდეგ
გერ მა ნი ის ევ ან გე ლუ რი ეკ ლე სი ის საბ ჭოს თავ მჯდო

მა რემ ნი კო ლა უს შნა იდ ერ მა კვლავ გა ახ მო ვა ნა ქვე ყა ნა
ში ატ ომ ური ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის შეწყვე ტის მოთხოვ
ნა: “ჩვენ ენ ერ გო წარ მო ებ ის ის ეთი სა შუ ალ ებ ები 
გვჭირ დე ბა, რო მელ თაც არ მო აქ ვთ ნგრე ვა და არ გვე
მუქ რე ბა აპ ოკ ალ იფ სუ რი შე დე გე ბი შეც დო მა თა გა მო”. 

“სე რი ოზ ული და ფიქ რე ბა გვმარ თებს ატ ომ ური ენ ერ
გი ის მო მა ვალ ზე, რად გან იაპ ონი ის კა ტას ტრო ფამ ში ში 
და ნერ გა ყო ვე ლი ჩვენ გა ნის გულ ში”, – აღ ნიშ ნა გერ მა
ნი ის ეპ ის კო პოს თა კონ ფე რენ ცი ის მე თა ურ მა ეპ ის კო
პოს მა რო ბერტ ცო ლიშ მა.

ტრი რის ეპ ის კო პო სის, შტე ფან აკ ერ მა ნის აზ რით, 
ატ ომ ურ ენ ერ გი ას გერ მა ნი აში მო მა ვა ლი არ გა აჩ ნია: 
“რის კე ბი, რო მე ლიც ატ ომ ური ენ ერ გი ის გა მო ყე ნე ბას 
მო აქ ვს, კონ ტროლს არ ექ ვემ დე ბა რე ბა, წარ მოქ მნი ლი 
პრობ ლე მე ბი კი გა და უჭ რე ლია. ად ამი ან ებს ჰგო ნი ათ, 
თით ქოს ტექ ნი კა სრუ ლი ად მარ თვა დია. მაგ რამ ეს მხო
ლოდ ილ უზიაა, რაც კი დევ ერ თხელ და ად ას ტუ რა იაპ
ონი ის მოვ ლე ნებ მა”.

აკ ერ მან მა ქვეყ ნის  მეს ვე ურ ებს ენ ერ გე ტი კუ ლი პო
ლი ტი კის გა და ხედ ვი სა კენ მო უწ ოდა. მი სი აზ რით, სა ჭი
როა ენ ერ გი ის ალ ტერ ნა ტუ ლი წყა რო ებ ის მო ძი ება და 
მა თი აქ ტი ური და ნერ გვა.

იოანე პავ ლე II facebook-ზე
ამი ერ იდ ან იოანე პავ ლე IIის ცხოვ რე ბი თა და მოღ

ვა წე ობ ით და ინ ტე რე სე ბულ ნი მის შე სა ხებ დო კუ მენ ტუ
რი, ფო ტო და ვი დე ომ ას ალ ის მო ძი ებ ას facebookსა და 
youtubeში შეძ ლე ბენ. ამ მე ტად მოხ მა რე ბად სო ცი ალ ურ 
ქსელ სა და ვი დეოსერ ვერ ზე იოანე პავ ლე IIსად მი მიძ
ღვნი ლი გვერ დი სა და არ ხის გახ სნის ინ იცი ატ ივა სა ზო
გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბა თა პა პის საბ ჭოს, ვა ტი კა ნის 
რა დი ოსა და ვა ტი კა ნის ტე ლე ცენ ტრს ეკ უთ ვნის. აქ ცი ის 
მი ზა ნია ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბა იოანე პავ
ლე IIის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დი დი დო კუ მენ ტუ რი მა სა
ლის გავ რცე ლე ბი სათ ვის. 

რო გორც აღ ნიშ ნა 
წმი და საყ დრის პრეს
ცენ ტრის მდი ვან მა ფე
დე რი კო ლომ ბარ დიმ, 
ეს ბე ნე დიქ ტე XVIის 
რე კო მენ და ცი ათა შე
დე გია. პონ ტი ფექ სს 
არა ერ თხელ გა უს ვამს 
ხა ზი კო მუ ნი კა ცი ის ახ
ალ სა შუ ალ ებ ათა პო
ზი ტი ური გა მო ყე ნე ბის 
აუც ილ ებ ლო ბი სათ ვის. 
“თა ნა მედ რო ვე ახ ალ
გაზ რდო ბას თა ვად 
სურს სი კე თის გზავ ნი
ლის გავ რცე ლე ბა ახ ალ 
ტექ ნო ლო გი ათა სა შუ ალ ებ ით. ყო ველ მომ ხმა რე ბელს 
შე უძ ლია თა ვი სი წვლი ლის შე ტა ნა”, – და ამ ატა ფე დე რი
კო ლომ ბარ დიმ.
http://www.facebook.com/pages/RememberMeJohnPaulII/20503631492
www.youtube.com/giovannipaoloii

“სი ხა რუ ლი თა და სა სო ებ ით 
და ვიწყოთ მარ ხვა”

10 მარ ტს უწ მი დეს მა პაპ მა მორ წმუ ნე ებს მო უწ ოდა, 
ლოც ვა სა და სა კუ თარ ეგო იზ მთან ბრძო ლა ში გა ატ არ ონ 
მარ ხვის მო მა ვა ლი დღე ები. 

“იმ იტ ომ ვზღუ დავთ ჩვენს მე ნი უს, რომ სა კუ თა რი 
ეგო იზ მის დაძ ლე ვა ვის წავ ლოთ და სიყ ვა რუ ლის ნი ჭის 
ლო გი კას ვე ზი არ ოთ. უარს ვამ ბობთ ზედ მეტ ზე, რა თა 
სა კუ თა რი “მე”ს ზღუ დე ები გა ვარ ღვი ოთ და აღ მო ვა
ჩი ნოთ ჩვენს გვერ დით სხვა, ვი ხი ლოთ ღმერ თი ჩვე
ნი თა ნა მოძ მე ებ ის სა ხე ებ ში. გა ვა თა ვი სუფ ლოთ ჩვე ნი 
გუ ლე ბი მა ტე რი ალ ურ სა გან თა სიმ ძი მი სა გან, მი წი ერი 
ბორ კი ლე ბი სა გან და მი ვენ დოთ ღმერ თს. 

ძვირ ფა სო დე ბო და ძმე ბო! სი ხა რუ ლი თა და სა სო ებ
ით გა ვუდ გეთ დიდ მარ ხვის გზას. ეს ორ მო ცი დღე, რო
მე ლიც აღ დგო მას გვა შო რებს, იმ ის თვის გვეძ ლე ვა, რომ 
მე ტი გუ ლის ყუ რით ვის მი ნოთ ღმრთის სიტყვა, ვი ლო
ცოთ და მო ვი ნა ნი ოთ, მი ვენ დოთ ღმრთის ნე ბას, დახ მა
რე ბის ხე ლი გა ვუ წო დოთ მოყ ვასს. ეს სუ ლი ერი გზა პა
სე ქის სა იდ უმ ლოს მი ღე ბის თვის გვამ ზა დებს”.

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავ ალ იშ ვილ მა

ოჯ ახი და დე მოკ რა ტია 
წყვი ლე ბის შეხ ვედ რა ქუ თა ის ში

2011 წლის 19 თე ბერ ვალს ქუ თა ის ელ მა კა თო ლი კე წყვი
ლებ მა შეხ ვედ რე ბის ტრა დი ცია გა ნა ახ ლეს. ამ ჯე რად მათ “ბავ
შვთა ცენ ტრმა” უმ ას პინ ძლა. ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ ის თვის აქ ტუ
ალ ურ მა თე მამ – “ოჯ ახი და დე მოკ რა ტია”, რო გორც წი ნას წარ 
იყო ნა ვა რა უდ ევი, ცოცხა ლი დის კუ სია გა მო იწ ვია.

ფსი ქო ლოგ მა მ. გე ლაშ ვილ მა, შეხ ვედ რის თე მის გან ხილ ვი
სას, ხა ზი გა უს ვა ოჯ ახ ის სტრუქ ტუ რა სა და სა ზო გა დო ებ აში 
არ სე ბულ სო ცი ალ ურ ფორ მა ცი ას შო რის ღრმა კავ შირს.

დე მოკ რა ტია სხვი სი უფ ლე ბის პა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ
ნე ბუ ლი ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბაა. თვით კა მა თის პრო ცე სიც 
დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი აქ ტია. ის ეთი 
ოჯ ახ ის წევ რე ბი, სა დაც ქა ლი სა და მა მა კა ცის უფ ლე ბე ბი 
თა ნას წო რი არაა, სა დაც ძა ლა დო ბა გენ დე რუ ლი უთ ან ას
წო რო ბის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა, ძნე ლად ახ ერ ხე ბენ 
დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში ინ ტეგ რი რე ბას. ხშირ შემ
თხვე ვა ში, სწო რედ ად ამი ან ის მენ ტა ლო ბა ხდე ბა დე მოკ რა
ტი ის  დარ ღვე ვის მი ზე ზი, რო გორც კა პი ტუ ლა ცია სა კუ თა
რი სინ დი სის წი ნა შე.

დე მოკ რა ტი ული ოჯ ახ ის წევ რე ბი პა ტივს სცე მენ ერ თმა ნე
თის არ ჩე ვანს და ენ დო ბი ან ერ თმა ნე თის გა დაწყვე ტი ლე ბებს. 
ას ეთ ოჯ ახ ებ ში ყვე ლა ფე რი კეთ დე ბა ურ თი ერ თშე თან ხმე ბი თა 
და პა სუ ხის მგებ ლო ბით.  

ოჯ ახ ურ მა წყვი ლებ მა – სტუმ რებ მაც და მას პინ ძლებ მაც – 
ერ თად გა მოთ ქვეს მო საზ რე ბე ბი გან ხი ლულ თე მას თან და კავ
ში რე ბით.

შეხ ვედ რის შემ დე გი ნა წი ლი ფსი ქო ლო გი ურ ექ სპე რი მენ
ტს და ეთ მო, სა დაც წყვი ლე ბი სა კუ თა რი სუს ტი წერ ტი ლე ბის 

ძი ებ ას ჩა უღ რმავ დნენ. ის ინი გუ ლახ დი ლად სა უბ რობ დნენ 
თა ვი ან თი კონ ფლიქ ტე ბის, წყე ნის შე სა ხებ, და მათ ფსი ქო ლო
გი ურ ად გა ან ალ იზ ებ ას ცდი ლობ დნენ. ფსი ქო ლო გი ური თვალ
საზ რი სით, სა კუ თარ თავ ში სუს ტი წერ ტი ლის აღ მო ჩე ნი სას, 
ბრა ზი გა ივ ლის.

პი როვ ნე ბის მრის ხა ნე ბის მი ზე ზი მის სა ვე თავ ში არ სე ბუ ლი 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბია. ამ იტ ომ სა კუ თარ ქვეც ნო ბი ერ ში მა თი აღ მო
ჩე ნა და გა ან ალ იზ ება ბევრ უსი ამ ოვ ნე ბას აგ ვა ცი ლებს ჩვენ და 
ირ გვლივ მყო ფებ საც, რად გან პი რა დი აგ რე სი ის მსხვერ პლი 
ყვე ლა ზე ხში რად ოჯ ახ ის წევ რე ბი არი ან.

შეხ ვედ რის ბო ლოს ნაჩ ვე ნებ მა ფილ მმა – ”1984” დაგ ვა ნა
ხა ჩა კე ტილ სივ რცე ში მყო ფი ად ამი ან ებ ის მძი მე ხვედ რი; ეს 
ად ამი ან ები, რო მელ თაც ყო ველ გვა რი უფ ლე ბე ბი აქ ვთ ჩა მორ
თმე ული, ერთ მთლი ან რუხ მა სად ქცე ულ ან. მა თი ყო ვე ლი ქმე
დე ბა დაპ როგ რა მე ბუ ლია. მთა ვა რი გმი რე ბის თვის, რომ ლებ
საც თა ვი სუფ ლე ბის მოთხოვ ნი ლე ბა შერ ჩე ნი ათ, ცის ნაფ ლე თი 
და მწვა ნე მინ დო რიც თა ვი სუფ ლე ბის სიმ ბო ლოდ აღ იქ მე ბა. 
ფილ მმა სხვის ნე ბას და მორ ჩი ლე ბუ ლი ად ამი ან ები გვიჩ ვე ნა, 
დაგ ვა ნა ხა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და კარ გონ მათ თა ვი სუ ფა ლი 
აღ ქმის უნ არი.

ამ ერ იკ ელ მა მწე რალ მა ორუ ელ მა ჰი პერ ბო ლი ზე ბუ ლად 
გად მოს ცა ყვე ლა ტო ტა ლი ტა რუ ლი სის ტე მის მი ზე ზე ბი და შე
დე გე ბი. ფილ მის და სას რულს, მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რი სუ ლით 
გა ტე ხი ლია. მაგ რამ სა იდ უმ ლოდ რჩე ბა მი სი ჩა ნა წე რე ბი,… 
რად გან ად ამი ანი იმ ედ ით ცოცხლობს, იმ ედი კი ყვე ლა ზე ბო
ლოს კვდე ბა.   

ნი ნო ჟღენ ტი

გა ზეთ “სა ბა”-ს რე დაქ ცი ას
თქვენ თვის ცნო ბი ლია, რომ მე, 1992 წლი დან დღემ დე, თავ

და პირ ვე ლად სა მი წე ლი, რო გორც მო ხა ლი სე, შემ დგომ კი “კა
რი ტა სის” თა ნამ შრო მე ლი, “სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სის” მი ერ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული უამ რა ვი კე თილ შო ბი ლუ რი, დრო ული და 
სა სი ცოცხლო მნიშ ვნე ლო ბის პრო ექ ტე ბი სა და ათ ას ობ ით გა
ჭირ ვე ბუ ლი ად ამი ან ის მსა ხუ რე ბის  მოწ მე გახ ლა ვართ; ამ ას თა
ნა ვე, კა თო ლი კურ და მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ებს შო რის 
ნდო ბის ხი დის შე ნე ბის მო ნა წი ლე.  მინ და მო გახ სე ნოთ, რომ დი
დი ყუ რადღე ბით წა ვი კითხე ჟურ ნალ “სა ბა”ს 2011 წლის მარ
ტის  მე3 ნო მერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ები, სა დაც, ვფიქ
რობ, დი დი ყუ რადღე ბა და უთ მეთ “სა ქარ თვე ლოს კა რი ტასს”.   

ამ ას თან და კავ ში რე ბით, ვი მე დოვ ნებთ, რომ უარს არ 
გვეტყვით, ჟურ ნალ “სა ბა”ს მომ დევ ნო ნო მერ ში გა მო აქ ვეყ
ნოთ სტა ტია  Вне политики Спасибо «Каритас Грузии»!,  რო
მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა სა ქარ თვე ლოს რუ სუ ლე ნო ვა ნი გა ზე თის 
 “გო ლო ვინ სკი პროს პექ ტი” მე10 ნო მერ ში (2011 წ. 28 მარ ტი, 
მე9 გვ. ). 

გიგ ზავ ნით მის ქარ თულ ვა რი ან ტს.
პა ტი ვის ცე მით 

ნა ზი კვარ ჩია
 “სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სი”  

P.S.  მინ და, აღ ვნიშ ნო რუ სულ სტა ტი აში გა პა რუ ლი შეც დო
მე ბი: – “კა რი ტა სი” არ ის არა 15, არ ამ ედ 16 წლი სა, ხო ლო პად
რე ალ ექ სან დრე პი ეტ ში კი “სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სის” დამ
ფუძ ნებ ლის, “სა ერ თა შო რი სო კა რი ტა სის” წარ მო მად გე ნე ლი 
კო მი სა რია, და არა პრე ზი დენ ტი, რაც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს 
“სა ბა”მ თარ გმა ნის გა მოქ ვეყ ნე ბი სას.

მად ლო ბა „სა ქარ თვე ლოს კა რი ტასს" !

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ვი ცესპი კე რი, ბა ტო ნი გი გი 
წე რე თე ლი „სა ერ თა შო რი სო კა რი ტა სის” (“სა ქარ თვე ლოს კა
რი ტა სის” დამ ფუძ ნე ბე ლი) წარ მო მად გე ნელს, პად რე ალ ექ სან
დრე პი ეტ შიკს და „სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სის” დი რექ ტორს, 
პად რე ვი ტოლდ შულ ჩინ სკის შეხ ვდა. სტუმ რებ მა მად ლო ბა 
გა და უხ ად ეს ვი ცესპი კერს აქ ტი ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და 
თა ნად გო მი სათ ვის, რო მელ საც იგი „კა რი ტა სის” მი მართ გა სუ
ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იჩ ენ და. ბა ტონ მა გი გი წე რე თელ მა 
აღ ნიშ ნა ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გი ანი მუ შა ობა და მი სი ათ ობ ით 
პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი მო სახ ლე
ობ ის მხარ და სა ჭე რად ხორ ცი ელ დე ბა, რო გორც ჯან დაც ვის, 
ას ევე და საქ მე ბის კუთხით. პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რის 
მო ად გი ლემ ხა ზი გა უს ვა იმ ფაქ ტს, რომ „სა ქარ თვე ლოს კა
რი ტა სის” თექ ვსმეტ წლი ანი შრო მა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
და ყუ რადღე ბა გან სა კუთ რე ბით გა ამ ახ ვი ლა ში დაქარ თლში 
გან ხორ ცი ელ ებ ულ სა ბავ შვობა ღე ბის პრო ექ ტებ ზე, რომ
ლე ბიც ომ ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის და სახ
მა რებ ლად აშ ენ და. მი სი თქმით, ეკ ონ ომი ურ და სო ცი ალ ურ 
ეფ ექ ტუ რო ბას თან ერ თად, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მარ თლმა დი დებ ლუ რი და კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ებ ის ურ თი
ერ თო ბა. „სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სის” დამ ფუძ ნებ ლის წარ მო
მად გე ნელ მა აღ ნიშ ნა, რომ მომ დევ ნო წლის გან მავ ლო ბა ში 
მოხ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის გა და ხედ ვა 
მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ და იმ ედ ოვ ნებს, რომ სა ქარ თვე ლო 
დარ ჩე ბა ერ თგუ ლი პარ ტნი ორი, ვის თა ნაც „კა რი ტა სი” ნა ყო
ფი ერ ად ით ან ამ შრომ ლებს.  
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ან დერ ძიან დერ ძი

“ჩე მი სა ხე ლია შაჰ ბაზ ბჰა ტი. და ვი
ბა დე კა თო ლი კე თა ოჯ ახ ში. მა მა ჩე მი 
მას წავ ლე ბე ლია, ამ ჟა მად პენ სი ონ
ერი, დე და ჩე მი კი დი ას ახ ლი სი; მათ 
ქრის ტი ან ული ღი რე ბუ ლე ბე ბი თა და 
ბიბ ლი ური სწავ ლე ბით აღ მზარ დეს, 
რა მაც დი დი გავ ლე ნა იქ ონია ჩემს 
ბავ შვო ბა ზე. ბავ შვო ბი დან ვე მიჩ ვე
ული ვი ყა ვი ეკ ლე სი აში სი არ ულს და 
ღრმა შთა გო ნე ბის წყა როს საღ ვთო 
წე რილ ში, იეს ოს ვნე ბა სა და ჯვარ
ცმა ში ვპო ვებ დი. იეს ოს სიყ ვა რულ მა 
გა მა ბედ ვი ნა ეკ ლე სი აში მსა ხუ რე ბა. 
ძლი ერ მა ფიქ რებ და ის აუტ ან ელი პი
რო ბე ბი, რა შიც პა კის ტა ნე ლი ქრის ტი
ან ები იმ ყო ფე ბოდ ნენ. კარ გად მახ სოვს, ერ თხელ, აღ დგო მის პა რას კევს 
(მა შინ სულ რა ღაც ცა მე ტი წლი სა ვი ყა ვი), ეკ ლე სი აში ქა და გე ბა მო ვის
მი ნე იეს ოს მი ერ ჩვენს გა მო სახ სნე ლად და წუ თი სოფ ლის საცხოვ ნებ
ლად გა ღე ბულ  მსხვერ პლზე. მა შინ მივ ხვდი, რომ პა სუ ხი უნ და გა მე ცა 
მის ამ სიყ ვა რულ ზე, რაც გა მო იხ ატ ებ ოდა მოყ ვა სი სად მი სიყ ვა რუ ლით, 
ქრის ტი ან თა მსა ხუ რე ბით, უფ რო მე ტად კი ამ ის ლა მურ ქვე ყა ნა ში 
მცხოვ რე ბი ღა ტა კე ბის, შე ჭირ ვე ბუ ლე ბი სა და დევ ნი ლე ბის დახ მა რე
ბით. არა ერ თხელ შე მომ თა ვა ზეს ხე ლი სუფ ლე ბა ში თა ნამ დე ბო ბა და სა
ნაც ვლოდ ამ ბრძო ლი დან გა მოს ვლა მომ თხო ვეს, მაგ რამ ყო ველ თვის 
უარს ვამ ბობ დი, თუნ დაც ამ ით სი ცოცხლე ჩა მეგ დო საფ რთხე ში. ჩე მი 
პა სუ ხი შე უვ ალი იყო: ”არა, მე მინ და, ისე ვემ სა ხუ რო იეს ოს, რო გორც 
ერ თი რი გი თი ად ამი ანი”. ამ გვა რი სწრაფ ვა ბედ ნი ერ ებ ას მა ნი ჭებ და. 
არც პო პუ ლა რო ბა მინ დო და, არც თა ნამ დე ბო ბა. მე მხო ლოდ იეს ოს 
ფერ ხთით მინ დო და მქო ნო და ად გი ლი.  მინ და, რომ ჩე მი ცხოვ რე ბა, ჩე
მი ხა სი ათი, ჩე მი საქ მე ები იმ აზე მეტყვე ლებ დეს, რომ მე იესო ქრის ტეს 
მივ ყვე ბი. ეს ის ეთი სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბაა, რომ თავს გა მორ ჩე ულ ად ამი
ან ად ჩავ თვლი დი, თუ კი ამ ჩემს ძა ლის ხმე ვა სა და ბრძო ლა ში, – რა საც 
პა კის ტან ში მყო ფი შე ჭირ ვე ბუ ლი, ღა ტა კი და დევ ნი ლი ქრის ტი ან ებ ის 
მი მართ ვი ჩენ, – იესო ჩემს სი ცოცხლეს მსხვერ პლად მი იღ ებ და. მინ და, 
ქრის ტეს თვის გავ ლიო სი ცოცხლე და მის თვის მოვ კვდე. ამ ქვეყ ნად არ
აფ რის მე ში ნია. რამ დენ ჯერ  სცა დეს ექ სტრე მის ტებ მა ჩე მი მოკ ვლა და 
და პა ტიმ რე ბა; მე მუქ რე ბოდ ნენ, მდევ ნიდ ნენ და ტე რორ ქვეშ ამ ყო ფებ
დნენ ჩემს ოჯ ახს. რამ დე ნი მე წლის წინ, ექ სტრე მის ტებ მა ჩემს მშობ
ლებს შე უთ ვა ლეს, რომ და ვერ წმუ ნე ბი ნეთ მე, შე მეწყვი ტა ჩე მი მი სია 
– ქრის ტი ან თა და შე ჭირ ვე ბულ თა დახ მა რე ბა, თუ არ ადა, სა მუ და მოდ 
დამ კარ გავ დნენ. მა მა ყო ველ თვის მამ ხნე ვებ და. მას ვუთხა რი, რომ სა
ნამ პირ ში სუ ლი მედ გა, იეს ოს და ამ ტან ჯუ ლი, უპ ოვ არი ქრის ტი ან ებ ის 
მსა ხუ რე ბა ში ვიქ ნე ბო დი. მინ და გითხრათ, რომ უშ რეტ ენ ერ გი ას ვი ღებ 
წმი და ბიბ ლი იდ ან და იესო ქრის ტეს ცხოვ რე ბი დან. რაც მე ტად ვკითხუ
ლობ ახ ალ და ძველ აღ თქმას, უფ ლის სიტყვე ბი და ბიბ ლი ური ფრა ზე ბი 
მით უფ რო მმა ტე ბენ ძა ლას და მიმ ყა რე ბენ გა დაწყვე ტი ლე ბას. რო დე
საც ვფიქ რობ, რომ იესო ქრის ტემ ყვე ლა ფე რი გა იღო მსხვერ პლად, და 
რომ ღმერ თმა სა კუ თა რი შვი ლი მო ავ ლი ნა ჩვენს გა მო სახ სნე ლად და 
საცხოვ ნებ ლად, თავს ვე კითხე ბი, რო გორი გზით შე მიძ ლია მე, გა ვუყ ვე 
გოლ გო თის გზას. უფ ალ მა ჩვენ მა თქვა: “ვი საც უნ და, რომ მომ ყვეს, 
უარ ყოს თა ვი სი თა ვი, აიღ ოს თა ვი სი ჯვა რი და მომ დი ოს მე” (მა თე, 
16,24). ჩე მი საყ ვა რე ლი ბიბ ლი ური ცი ტა ტა შემ დეგს ღა ღა დებს: “მში
ოდა და საჭ მე ლი მო მე ცით, მწყუ რო და და მას ვით, უცხო ვი ყა ვი და 
მი მი ღეთ, შიშ ვე ლი ვი ყა ვი და შემ მო სეთ, სნე ული ვი ყა ვი და მო მი ნა ხუ
ლეთ, საპყრო ბი ლე ში ვი ყა ვი და მო მა კითხეთ” (მა თე, 25,3536). ამ დე
ნად, რო დე საც ღა ტაკ და შე ჭირ ვე ბულ ხალ ხს ვუ ყუ რებ, ვფიქ რობ, რომ 
მა თი სა ხით იესო მხვდე ბა. ამ იტ ომ აც, დღე ნი ად აგ იმ ას ვცდი ლობ, რომ, 
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თორ მე ტი შეკითხვა 
იეს ოს შე სა ხებ
10. ვინ მოკ ლა იესო?

სა უკ უნე ებ ის გან მავ ლო ბა ში ებ რა ელ 
ხალ ხს ბრალს სდებ დნენ და აძ აგ ებ დნენ 
ქრის ტეს მკვლე ლო ბის გა მო. მაგ რამ ეს არ
ას ოდ ეს გა ნუცხა დე ბია არც ბიბ ლი ას და არც 
ეკ ლე სი ას, და თუ კი ვინ მე ამ ას ამ ტკი ცებ და, 
ეს ცალ კე ულ პი როვ ნე ბა თა თვალ საზ რი სი 
იყო. ის ტო რი ული ფაქ ტია, რომ რო მა ელ მა 
ჯა რის კა ცებ მა გა როზ გეს და ჯვარს აც ვეს 
იესო, რი თაც იგი სიკ ვდი ლამ დე მი იყ ვა ნეს 
დი დი პა რას კე ვის დღეს. მარ თა ლია, ებ რა
ელ თა რე ლი გი ურ მა ლი დე რებ მა სი ნედ რი
ონ იდ ან შეთ ქმუ ლე ბა მო აწყვეს იუდ ას თან 
ერ თად, რო მელ საც ოც და ათი ვერ ცხლი 
მის ცეს ქრთა მად, რა თა მას თა ვი სი მოძ ღვა
რი გა ეცა იეს ოს ად ვი ლად შე საპყრო ბად, 
მაგ რამ, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ის ინი არ წარ
მო ად გე ნენ არც მთელ ებ რა ელ მო სახ ლე ობ
ას და არც მთელ ებ რა ულ რე ლი გი ას.

თუ გა უმ არ თლე ბე ლია ებ რა ელ თა მიჩ
ნე ვა ბრა ლე ულ ებ ად, ას ევე უმ არ თე ბუ ლოა 
ბრა ლის და დე ბა რო მა ელ თათ ვის ან მა თი 
მემ კვიდ რე ებ ის ათ ვის (იტ ალი ელ ებ ის ათ
ვის). ებ რა ელ თა რე ლი გი ური მმარ თვე ლო
ბის კონ კრე ტულ მა პი როვ ნე ბებ მა ხმე ბი 
გა ავ რცე ლეს, რომ იესო მკრე ხე ლო ბას ჩა
დი ოდა ღმრთის წი ნა შე და სიც რუ ით ბრა
ლი დას დეს მას ღმრთის გმო ბა ში, რა თა 
მის თვის სიკ ვდი ლის გა ნა ჩე ნი გა მო ეტ ან ათ. 
ნამ დვი ლი დამ ნა შა ვე ები, ვი საც ბრა ლი მი
უძ ღვის იეს ოს შე მაძ რწუ ნე ბე ლი სიკ ვდი
ლის გა მო, ყო ვე ლი ად ამი ანია, რო მელ საც 
უც ოცხლია, ცოცხლობს ან იც ოცხლებს. 
ყო ველ ჩვენ განს ხე ლებ ზე გვამ ჩნე ვია იეს
ოს სის ხლი. ყვე ლა ნი დამ ნა შა ვე ნი ვართ. 
იგი მოკ ვდა ჩვე ნი ცოდ ვე ბის გა მო. სრუ ლი
ად უმ ნიშ ვნე ლოა, თუ ვინ იყო ან არ იყო იქ 
ორი ათ ას წლე ულ ის წი ნათ. კა ცობ რი ობ ამ 
სცო და ღმრთის წი ნა შე. კა ცობ რი ობა უნ და 
ყო ფი ლი ყო ხსნი ლი  და გა დარ ჩე ნი ლი იეს ოს 
ჯვარ ცმით.  

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

2011 წლის 2 მარტს პაკისტანში მოკლული კათოლიკე 
მინისტრის შაჰბაზ ბჰატის სულიერი ანდერძი

ჩემს კო ლე გებ თან ერ თად, დახ მა რე ბა აღ მო ვუ ჩი ნო გა ჭირ ვე
ბუ ლებს, მში ერმწყურ ვა ლებს”. 

ქრის ტი ანი მი სი ონ ერ ებ ის შვი ლი, შაჰ ბაზ ბჰა ტი, 1968 
წელს და იბ ადა. 1985 წელს მან და აფ უძ ნა მოძ რა ობა All Paki
stan Minorities Alliance (Apma), რომ ლის თავ მჯდო მა რეც თა
ვად გახ ლდათ. იგი ას ევე  ხელ მძღვა ნე ლობ და 1998 წელს 
და არ სე ბულ Christian Liberation Frontს.  იურ ის პრუ დე ნი ცი
ის დოქ ტო რი, 2002 წლი დან პა კის ტა ნის სა ხალ ხო პარ ტი ის 
წევ რი იყო და 2003 წელს არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბულ პა კის
ტა ნის მთავ რო ბა ში თა ნამ დე ბო ბაც კი მი იღო, თუმ ცა იმ ავე 
წლის ნო ემ ბერ ში იგი თა ნამ დე ბო ბი დან და ითხო ვეს. ბჰა ტი 
სა ხალ ხოდ სა უბ რობ და 2005 წელს პა კის ტან ში მომ ხდა რი 
მი წის ძვრის შემ დეგ, მუ სულ მა ნი ხალ ხის თვის მსოფ ლი ოს 
ყვე ლა მხრი დან ქრის ტი ან თა მი ერ გა მოგ ზავ ნილ ჰუ მა ნი ტა
რულ დახ მა რე ბებ ზე, რომ ამ დახ მა რე ბებ მა ლო მის წვლი ლი  
შე იტ ანა “ორ რე ლი გი ას შო რის სო ლი და რო ბის, სიყ ვა რუ ლის, 
ურ თი ერ თგა გე ბის, თა ნამ შრომ ლო ბი სა და ტო ლე რან ტო ბის 
ხი დის აგ ებ აში”. “თუ კი ეს სუ ლის კვე თე ბა გაგ რძელ დე ბა, – 
დას ძენ და იგი, – დარ წმუ ნე ბუ ლი   ვარ, რომ და ვა მარ ცხებთ 
ექ სტრე მის ტე ბის გულ სა და გო ნე ბას. ეს კი და დე ბით ძვრებს 
მო იტ ანს: ხალ ხი აღ არ შე იძ ულ ებს ერ თმა ნეთს, აღ არ მოკ ლა
ვენ ად ამი ან ებს რე ლი გი ის სა ხე ლით, არ ამ ედ ეყ ვა რე ბათ ერ
თურ თი, მათ შო რის სრუ ლი თან ხმო ბა და ურ თი ერ თგა გე ბა 
იქ ნე ბა, მშვი დო ბა დამ ყარ დე ბა ამ რე გი ონ ში”. 

2008 წელს ბჰა ტი უმ ცი რე სო ბე ბის მი ნის ტრად და ნიშ ნეს. 
იგი ერ თა დერ თი  კა თო ლი კე მი ნის ტრი გახ ლდათ მთელ ხე
ლი სუფ ლე ბა ში. იმ დროს მან გა ნაცხა და, რომ ამ თა ნამ დე ბო
ბას პა კის ტა ნე ლი მარ გი ნა ლე ბის სა სარ გებ ლოდ თან ხმდე ბა, 
და რომ სა კუ თარ ცხოვ რე ბას სწი რავს თა ნას წო რო ბის, სო
ცი ალ ური სა მარ თლი ან ობ ის, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და 
რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის საქ მეს. იქ ვე 
დას ძი ნა, რომ მას სურ და, იმ ედ ის მე სი ჯი გა ეგ ზავ ნა იმ პი
რე ბის თვის, რომ ლე ბიც ილ უზი ისა და უიმ ედ ობ ის ტყვე ობ აში 
იმ ყო ფე ბოდ ნენ, და ას ევე გა მო აცხა და, რომ იბ რძო ლებ და 
ღვთის მგმო ბე ლი რჯუ ლის (ის ლა მის) რე ფორ მი სათ ვის. მი
ნის ტრის რან გში, მან გარ კვე ული ზო მე ბი მი იღო რე ლი გი ურ 
უმ ცი რე სო ბა თა მხარ და სა ჭე რად, წა მო იწყო რე ლი გი ათ აშ ორ
ისი დი ალ ოგ ის კამ პა ნია, გა მო ვი და წი ნა და დე ბით, რომ აკ რძა
ლუ ლი ყო სი ძულ ვი ლის გა მომ წვე ვი სა უბ რე ბი და პარ ლა მენ
ტში გა მო ეყ ოთ მან და ტე ბი რე ლი გი ური უმ ცი რე სო ბის თვის. 
ბჰატ მა გა ბე დუ ლად და იც ვა აზია ბი ბი, ქრის ტი ანი ქა ლი, რო
მელ საც უს აფ უძ ვლო ბრალ დე ბით, ღვთის გმო ბის მი ზე ზით, 
სიკ ვდი ლი მი უს აჯ ეს. 

2011 წლის 2 მარ ტს, შეიარაღებულ ად ამი ან თა ჯგუფ მა 
გა აჩ ერა ტრან სპორ ტი, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბო და სა მუ შა ოზე 
მი მა ვა ლი, მშობ ლე ბის სახ ლი დან თან მხლე ბის გა რე შე გა მო
სუ ლი შაჰ ბაზ ბჰა ტი, ცეცხლი გა უხ სნა მას და მძი მედ დაჭ
რა. მძღო ლი გა დარ ჩა, ხო ლო ბჰა ტი, სა ავ ად მყო ფო ში მიყ ვა
ნის თა ნა ვე, გარ და იც ვა ლა. მკვლე ლო ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
აიღო TehrikiTaliban Punjabის ჯგუფ მა. 

გა მო სამ შვი დო ბე ბელ ცე რე მო ნი ალ ზე შედ გა არა კა თო
ლი კუ რი წირ ვა, არ ამ ედ ეკ უმ ენ ური ლოც ვა, რო მელ საც ეს
წრე ბოდ ნენ სხვა დას ხვა რე ლი გი ური ლი დე რე ბი, რომ ლებ მაც 
სა მარ ხამ დე მი აც ილ ეს იგი. ცე რე მო ნი ალი 4 მარ ტს გა იმ არ
თა, პან ჯაბ ში,  მი ნის ტრის მშობ ლი ურ სო ფელ ში. ად გი ლობ
რივ მა ეკ ლე სი ამ გა დაწყვი ტა, რომ ეს ყო ფი ლი ყო კა თო ლი კე 
და პრო ტეს ტან ტი ეპ ის კო პო სე ბის, მუ სულ მა ნი და სხვა რე
ლი გი ის ლი დე რე ბით შემ დგა რი ეკ უმ ენ ური ლოც ვა, უამ რა ვი 

სა ერო პი რის თან დას წრე ბით. ათ ას ობ ით ქრის ტი ანი მორ წმუ
ნე, და ას ევე სხვა რე ლი გი ის აღ მსა რე ბე ლიც, – ინ დუ სი, სიკ
ხი, მუ სულ მა ნი, – მო ნა წი ლე ბო და ცე რე მო ნი აში, რო მე ლიც 
მდუ მა რე ლოც ვის ამ აღ ელ ვე ბე ლი წუ თე ბი გახ ლდათ. ბჰა ტი 
სო ფელ ში, კა თო ლი კე თა სა საფ ლა ოზე დაკ რძა ლეს. 

“შაჰ ბაზ ბჰა ტი ის ად ამი ანი იყო, რო მელ მაც ღვთის ნე ბა 
აღ ას რუ ლა მორ ჩი ლე ბით, იმ ედ ით, სა სუ ფევ ლის რწმე ნით”, 
– ამ სიტყვე ბით მო იხ სე ნია ის ლა მა ბა დის არ ქი ეპ ის კო პოს მა 
შაჰ ბაზ ბჰა ტი პა რაკ ლის ზე, რო მე ლიც ეკ უმ ენ ურ ლოც ვამ
დე ჩა ტარ და ის ლა მა ბად ში, ფა ტი მას სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი აში. 
ქა და გე ბა ში მონს. რუ ფინ მა ხა ზი გა უს ვა მი ნის ტრის პი როვ
ნე ბას და გა იხ სე ნა კაშ პუ რი, დო მე ნი კელ თა მი ერ და არ სე ბუ
ლი კა თო ლი კე თა სო ფე ლი, სა დაც “ბჰატ მა მყა რი სუ ლი ერი 
ფორ მა ცია მი იღო”. ამ სო ფელ ში მუ სულ მა ნებ თან (რომ ლე
ბიც აქ უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გე ნენ) თა ნაცხოვ რე ბა “სრულ 
ჰარ მო ნი აში, გულ ღია დი ალ ოგ ში მიმ დი ნა რე ობს, და ბჰა ტის 
სო ცი ალ ურპო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ობა თა ვის თა ვად სა ნი
მუ შო მა გა ლი თი გახ ლდათ... და ტო ვა თუ არა სო ფე ლი, იგი 
პა კის ტან ში სას ტიკ რე ალ ობ ას შე ეჯ ახა, რო მე ლიც გა მო იხ
ატ ებ ოდა ქრის ტი ან თა ტან ჯვით, დის კრი მი ნა ცი ით, გა ჭირ ვე
ბით, რა მაც ძლი ერ შე აძ რწუ ნა იგი. სწო რედ ამ ან უბ იძ გა მას 
სო ცი ალ ურპო ლი ტი კურ სარ ბი ელ ზე გა მო სას ვლე ლად, რა
საც ხალ ხთა სა სი კე თოდ და ქრის ტეს რწმე ნის და სა მოწ მებ
ლად იყ ენ ებ და... იგი ყო ველ თვის მთხოვ და, მე ლო ცა მის თვის, 

რად გან სჯე რო და, რომ ამ ქვეყ ნი ური ღვაწ ლი, უზ ენა ეს ის 
და უხ მა რებ ლად, უნ აყ ოფო, ხო ლო პო ლი ტი კურ სარ ბი ელ ზე 
მოღ ვა წე ობა რწმე ნის  გა რე შე, ბო რო ტე ბას თან წილ ნა ყა რი 
იქ ნე ბო და”, – დას ძი ნა და სას რულს არ ქი ეპ ის კო პოს მა და ყვე
ლა იქ მყოფ მორ წმუ ნე ერ ის კაცს მო უწ ოდა, რომ გაჰ ყო ლოდ
ნენ ბჰა ტის მა გა ლითს თა ვი ანთ ცხოვ რე ბა ში, თა ვი ანთ ამ
ქვეყ ნი ურ მი სი აში. “ის იყო ად ამი ანი, რო მელ მაც სი ცოცხლე 
გა იღო რწმე ნის გა მო. მჯე რა, რომ  ეკ ლე სია, ჟამ თას ვლა ში, 
მას წა მე ბუ ლად შე რაცხავს”. 

ა.წ. 6 მარ ტს, პაპ მა, საკ ვი რაო Angelusის დროს, ილ ოცა 
რწმე ნით, რომ “პა კის ტა ნე ლი მი ნის ტრის, შაჰ ბაზ ბჰა ტის 
მსხვერ პლად გა ღე ბუ ლი სი ცოცხლე გა მო აღ ვი ძებს ად ამი ან
თა შეგ ნე ბა ში მო ვა ლე ობ ის გრძნო ბას, რომ მა მა ცად და იც ვან 
ყო ვე ლი ად ამი ან ის რე ლი გი ური თა ვი სუფ ლე ბა და ასე გა ნამ
ტკი ცონ მა თი თა ნას წო რი ღირ სე ბა”. 

იტ ალი ურ იდ ან თარ გმნა ლა ლი ჩარ კვი ან მა
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ვა ჟა ბა ღოშ ვი ლი
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქარ თველ კა თო ლი კე თა საკ მა ოდ 

ბევ რი წარ მო მად გე ნე ლი იღ ვწო და და იღ ვწის სა მე დი
ცი ნო სფე რო ში. ეს, გარ კვე ულ წი ლად, კა თო ლი კე მი
სი ონ ერ თა დამ სა ხუ რე ბაა, რომ ლებ მაც ხე ლი შე უწყვეს 
სა ქარ თვე ლო ში სამ კურ ნა ლოსა მე დი ცი ნო დარ გის 
გან ვი თა რე ბას. ცნო ბი ლია, რომ ის ინი და ხე ლოვ ნე ბუ
ლი მკურ ნა ლე ბი იყ ვნენ და თა ვი ანთ ცოდ ნა სა და გა
მოც დი ლე ბას იყ ენ ებ დნენ რო გორც მე ფე თა  და თა
ვად თა ოჯ ახ ებ ის სა კე თილ დღე ოდ, ას ევე უან გა როდ 
ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ უბ რა ლო ხალ ხს. ყმაწ ვილ თათ ვის ყო
ველ კა თო ლი კურ ეკ ლე სი ას თან გახ სნი ლი იყო სას წავ
ლებ ლე ბი, სა დაც, სხვა საგ ნებ თან ერ თად, ას წავ ლიდ
ნენ სამ კურ ნა ლო საქ მეს.

ამ ჯე რად, მინ და, “სა ბას” მკითხველს გა ვაც ნო ამ 
პლე ად ის ერთერ თი წარ მო მად გე ნე ლი, მე დი ცი ნის 
მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, ბა ტო ნი  ვა ჟა ბა ღოშ ვი ლი – 
ექ იმი ლო რონ კო ლო გი, მე დი ცი ნის ამ დარ გის გა მორ ჩე
ული სპე ცი ალ ის ტი და გუ ლის ხმი ერი ად ამი ანი, ბა თუ
მის ღირ სე ული მო ქა ლა ქე.

თენ გიზ პარ მაქ სი ზიშ ვი ლი

ბა ტო ნო ვა ჟა, თქვენ ცნო ბი ლი ლო რონ კო ლო გი ბრძან
დე ბით, თქვე ნი მშობ ლე ბიც ექ იმ ები იყ ვნენ. გვი ამ ბეთ 
თქვენ სა და მათ შე სა ხებ.

და ვი ბა დე 1939 წელს ბა თუმ ში, ექ იმ ებ ის ოჯ ახ ში. ჩე მი 
წი ნაპ რე ბი ბა თუმ ში XIX სა უკ უნ ის ბო ლოს ჩა მო ვიდ ნენ ახ
ალ ცი ხი დან, კერ ძოდ, რა ბა თი დან და აქ და სახ ლდნენ. 

მა მა – ან ტონ ბა ღოშ ვი ლი ერთერ თი პირ ვე ლი ოტ ორ ინ
ოლ არ ინ გო ლო გი იყო აჭ არ აში, დე და – სა ლო მე  ნა ზა რიშ ვი
ლი კი –  გი ნე კო ლო გი. მა მა აჭ არ ის დამ სა ხუ რე ბუ ლი ექ იმი 
იყო. იგი 19361940 წლებ ში მუ შა ობ და  ხუ ლოს რაიონულ 
სა ავ ად მყო ფო ში მთა ვარ ექ იმ ად. მე ორე მსოფ ლიო ომ ის პე
რი ოდ ში კი – ქუ თა ის ის სამ ხედ რო ჰოს პი ტალ ში ქი რურ გად. 
1951 წელს ბა თუმ ში გა იხ სნა ონ კო ლო გი ური დის პან სე
რი, რომ ლის მთა ვარ ექ იმ ად და ინ იშ ნა მა მა ჩე მი. სა შუ ალო 
სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, გა დავ წყვი ტე, მშობ ლე ბის 
კვალს გავ ყო ლო დი და სწავ ლა გან ვაგ რძე მოს კო ვის №1 
სა მე დი ცი ნო ინ სტი ტუტ ში, იქ ვე და ვამ თავ რე ორ დი ნა ტუ
რა, რომ ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მუ შა ობა და ვიწყე ჩაქ ვის 
რაიონულ სა ავ ად მყო ფო ში ექ იმლა რინ გო ლო გად.

19661969 წლებ ში სწავ ლა გან ვაგ რძე მოს კო ვის ყელ
ყურცხვი რის სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის ას პი
რან ტუ რა ში. დი სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ, იქ ვე და ვიწყე 
მუ შა ობა უმ ცროს მეც ნი ერმუ შა კად. 1974 წელს სა კავ ში
რო ჯან მრთე ლო ბის სა მი ნის ტრომ გვი ნეაკო ნაკ რის პო
ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში, სა მე დი ცი ნო ფა კულ ტე ტის 
ყელყურცხვი რის კა თედ რა ზე მი მავ ლი ნა პე და გო გად.

გვი ნე აში, პირ ვე ლად ამ ქვეყ ნის ის ტო რი აში,  ჩე მი ხელ
მძღვა ნე ლო ბით ად გი ლობ რი ვი კად რე ბი დან მომ ზად და ორი 
ექ იმი ოტ ოლ ორ ინ გო ლო გი. 1976 წელს კვლავ დავ ბრუნ დი 
მოს კო ვის კვლე ვით  ინ სტი ტუტ ში. 

1982 წელს ჩა მო ვე დი მშობ ლი ურ ქა ლაქ ში და მუ შა ობა 
და ვიწყე ონ კო ლო გი ურ დის პან სერ ში ლო რონ კო ლო გად, სა
დაც დღემ დე ვმუ შა ობ.

19871988 წლებ ში მივ ლი ნე ბით ვი ყა ვი კუ ბა ში, ქ. ილ გი
ნის ჰოს პი ტალ ში, დი რექ ტო რის მრჩევ ლად, ოტ ოლ ორ ინ გო

ლო გი ის გან ხრით. ვარ მე დი ცი ნის დოქ ტო რი და უმ აღ ლე სი 
კა ტე გო რი ის ლო რონ კო ლო გი.

ბა თუმ ში მოღ ვა წე მე დი ცი ნის დამ სა ხუ რე ბულ მუ შაკ თა
გან, რო მელ კა თო ლი კე ებს გა იხ სე ნებ დით და რას გვი ამ
ბობ დით მათ შე სა ხებ?

აჭ არ აში ჩე მი დრო ის ცნო ბი ლი მე დი ცი ნის მუ შა კე ბი
დან, რომ ლე ბიც კა თო ლი კუ რი ოჯ ახ ებ იდ ან იყ ვნენ, გა
ვიხ სე ნებ მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტორს, გი ორ გი 
ხე ჩი ნაშ ვილს. იგი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო აჭ არ ის ჯან
მრთე ლო ბის სა მი ნის ტროს მთა ვა რი მე ანგი ნე კო ლო გი, სა
ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ რე ბუ ლი ექ იმი. მი სი შვი ლი – ლე ვან 
ხე ჩი ნაშ ვი ლი კი – ბა თუ მის რეს პუბ ლი კუ რი სა ავ ად მყო ფოს 
ურ ოლ ოგი ური გან ყო ფი ლე ბის გამ გე. ბა ტო ნი გი ორ გის მე
ორე ვა ჟი – გაბ რი ელ ხე ჩი ნაშ ვი ლი, ას ევე მე ანგი ნე კო ლო
გი, ლე ნინ გრა დის პირ ვე ლი სა მე დი ცი ნო ინ სტი ტუ ტის პრო
ფე სო რი იყო.

მი ხე ილ ამ ირ ბე გაშ ვი ლი, აჭ არ აში ერთერ თი პირ ვე ლი 
ოფ თალ მო ლო გი, ცნო ბი ლი ქი რურ გის, მა ქა ცა რი ას მო წა
ფე; ელ ენე ხი თა რიშ ვი ლი, თა მარ ბე თა ნე ლი – ექ იმი თე რა
პევ ტი.

რას ნიშ ნავს თქვენ თვის, იყო კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის 
წევრი?

მი მაჩ ნია, რომ კა თო ლი კე ეკ ლე სია უდი ად ესი, ჭეშ მა რი
ტი ეკ ლე სიაა, რო მელ საც სა თა ვე ში უდ გას რო მის ეპ ის კო
პო სი, წმ. პეტ რეს მემ კვიდ რე. ამ ეკ ლე სი ის წევ რო ბა უდ იდ
ესი პა ტი ვი და პა სუ ხის მგებ ლო ბაა. კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია 
დიდ როლს ას რუ ლებს კა ცობ რი ობ ის გან ვი თა რე ბის ის ტო
რი აში, მი სი სუ ლი ერ ებ ის ჭეშ მა რი ტი გზით წარ მარ თვა ში; 
იგი ძა ლა სა და ენ ერ გი ას არ იშ ურ ებს სხვა დას ხვა რე ლი გი
ის ხალ ხთა მშვი დო ბი ანი თა ნაცხოვ რე ბი სა და მათ შო რის  
ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მის და სამ ყა რებ ლად.

თქვე ნი ოჯ ახ ის და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მარ
თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლია. რო გო რია თქვე ნი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა რწმე ნის  სა კითხში?

ჩემს ოჯ ახ ში ამ მხრივ სრუ ლი ჰარ მო ნიაა. არც ერ თი არ  
გრძნობს თავს გან სხვა ვე ბუ ლი რე ლი გი ის მიმ დევ რად. ერ
თია ღმერ თი, ერ თია სა მე ბა, ერ თია რწმე ნა. ვფიქ რობ, რომ 
ყო ვე ლი ქრის ტი ანი ას ევე უნ და მი უდ გეს ამ სა კითხს. ქრის
ტე ხომ სიყ ვა რულს გვას წავ ლის, ქრის ტი ანი ული სარ წმუ
ნო ება სიყ ვა რულ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის 
მეს ვე ურ ნი ყო ველ თვის ეძ ებ ენ სხვა  ქრის ტი ან ულ კონ ფე
სი ებ თან თან ხმო ბი სა და და ახ ლო ებ ის გზებს, და არა კონ
ფლიქ ტებს. ვა ტი კა ნის კა რი ყო ველ თვის და ყვე ლა სათ ვის 
ღიაა დი ალ ოგ ისა და  მე გობ რო ბი სათ ვის.

რას თვლით სა ჭი როდ, რო მის კა თო ლი კე და სა ქარ თვე
ლოს მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ებ ის და სა ახ ლო ებ ლად?

კა თო ლი კე ეკ ლე სია ყო ველ თვის სიყ ვა რუ ლი თა და 
მზრუნ ვე ლო ბით იყო გამ სჭვა ლუ ლი ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ისა 
და ქარ თვე ლი ხალ ხის მი მართ. ამ ის გა მო ხა ტუ ლე ბა იყო 
წმი და პა პის, იოანეპავ ლე მე ორ ის ვი ზი ტი სა ქარ თვე ლო ში; 
ამ ას ად ას ტუ რებს საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ან ობ ები, რა საც 
კა თო ლი კე ეკ ლე სია ახ ორ ცი ელ ებს სა ქარ თვე ლო ში. მა თი 
ჩა მოთ ვლა შორს წაგ ვიყ ვანს.

2000 წლის იან ვარ ში წი ლად მხვდა ბედ ნი ერ ება, ვყო ფი
ლი ყა ვი იმ ორ მოც კა ცი ანი დე ლე გა ცი ის წევ რი, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლო დან გა ემ გზავ რა ვა ტი კან ში. დე ლე გა ცი აში, 
კა თო ლი კე თა გარ და, იყ ვნენ სხვა დას ხვა ქრის ტი ან ულ ეკ
ლე სი ათა წარ მო მად გენ ლე ბი, მათ შო რის, მარ თლმა დი დებ

ლე ბიც. ჩემ თვის დი დად ამ აღ ელ ვე ბე ლი მო მენ ტი იყო, რო
დე საც პაპ მა იოანეპავ ლე მე ორ ემ მა მა ჯუ ზე პე პაზოტო 
ეპ ის კო პო სად და  ამი ერ კავ კა სი ის  ლა თი ნუ რი წე სის კა თო
ლი კე თა მწყემ სმთავ რად აკ ურ თხა. ამ აღ ელ ვე ბე ლი და სა
ამ აყო იყო წმ. პავ ლეს ტა ძარ ში ქარ თულ ენ აზე აღ ვლე ნი ლი 
წმი და წირ ვა. იტ ალი ის ქა ლა ქე ბის ღირ სშე სა ნიშ ნა ობ ათა 
ნახ ვამ  დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე და დე ლე გა
ცი ის ყვე ლა წევ რზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქ. ბარ ში, წმ. ნი კო
ლო ზის ტა ძარ ში ერ თმა ნე თის გვერ დით აღ ავ ლე ნენ ლოც
ვებს კა თო ლი კე ები და მარ თლმა დი დებ ლე ბი. ვფიქ რობ, ეს 
შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო შიც. ურ თი ერ თგა გე ბის, ურ

თი ერ თსიყ ვა რუ ლი სა და დი ალ ოგ ის ათ ვის სა ჭი როა კე თი ლი 
ნე ბა და ძა ლის ხმე ვა, რო გორც კა თო ლი კე, ისე მარ თლმა დი
დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მეს ვე ურ თა მხრი დან, რა თა სა ქარ თვე
ლოს ქრის ტი ან ებ მაც ერ თად ილ ოც ონ.

სა ქარ თვე ლო უნ და გან თა ვი სუფ ლდეს კომუნისტების 
მი ერ და ნერ გი ლი ურ თი ერ თუნ დობ ლო ბი სა გან, რაც ერ
ის დაშ ლა სა და  ქრის ტი ან თუ არ აქ რის ტი ან ქარ თველ თა 
შო რის შუღ ლის ჩა მოგ დე ბას  ით ვა ლის წი ნებ და. სა ქარ თვე
ლო სა ბო ლო ოდ უნ და გა მო ვი დეს  რუ სუ ლი ორ ბი ტი დან და 
თა ვი სი ღირ სე ული ად გი ლი და იკ ავ ოს თა ვი სუ ფალ ერ თა 
შორის. 

გენ დე რუ ლი სა კითხე ბი კავ კა სი აში
ინ ტერ ვიუ  GINSC–ს (Gender Informational Net

work of South Caucasus, ginsc.net) ხელ მძღვა ნელ
თან,  ქნ  მაია რუ სეც კის თან შედ გა თბი ლის ში; GIN
SC საყ რდენ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრს წარ მო ად გენს 
იმ ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის, რომ ლე ბიც  გენ დე რუ ლი 
სა კითხე ბით არი ან და კა ვე ბულ ნი კავ კა სი აში, და რე
გი ონ ში მცხოვ რებ ქა ლებს ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდი ან 
მათ უფ ლე ბა თა შე სა ხებ.

რო გო რი ვი თა რე ბაა დღეს სა ქარ თვე ლო ში ქალ თა უფ
ლე ბე ბის დაც ვი სა და ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა ში მა თი მო ნა წი ლე
ობ ის მხრივ?

სა ქარ თვე ლო ში, ის ევე რო გორც სხვა მრა ვალ ქვე ყა ნა ში, 
ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე ობ ენ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა
ში, მცი რეა ქა ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის რიცხვიც. 

რაც შე ეხ ება ქალ თა უფ ლე ბებს, არ სე ბობს პრობ ლე მე
ბი, გან სა კუთ რე ბით ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის კუთხით. ბო ლო 
წლებ ში მრა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცია და კავ და ამ ინ იცი ატ ივ ით, 
მაგ რამ პრობ ლე მე ბი მა ინც რჩე ბა. 

გა ნი ხი ლე ბა თუ არა ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ამ 
სა კითხით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სო ცი
ალ ურ დო ნე ზე? 

ად ამი ან ები გან სხვა ვე ბუ ლად ეკ იდ ები ან ამ პრობ ლე
მას, მაგ რამ, რად გა ნაც, ბო ლო დროს ამ სა კითხის ირ
გვლივ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია გა ჩაღ
და, უფ რო და უფ რო აც ნო ბი ერ ებ ენ მას. სა ქარ თვე ლო ში 
2006 წელს მი იღ ეს კა ნო ნი ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის შე სა ხებ 
და ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ები ცდი ლო ბენ,  რომ კა ნო ნი ფარ
თო მა სებს გა აც ნონ. ამ ით ჩვენც ვართ და ინ ტე რე სე ბულ
ნი და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად ვმუ შა ობთ პრო ექ
ტზე, რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს ამ კა ნო ნის  პრაქ ტი კა ში 
და ნერ გვას. 

ჩვენ ხელ თა გვაქ ვს ტექ სტი ქარ თულ და რუ სულ ენ ებ ზე, 
რო მე ლიც ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბად გან მარ ტავს, თუ  რო
გორ იც ავს ქა ლებს ეს კა ნო ნი. ვფიქ რობ, ას ეთი პრო ექ ტე ბი 
კარგ შე დე გებს მო იტ ანს. ფაქ ტობ რი ვად, გა იზ არ და სა ტე
ლე ფო ნო ზა რე ბის რიცხვი, ფაქ ტე ბის მხი ლე ბა და დახ მა
რე ბის თხოვ ნა. თავ და პირ ვე ლად ამ სა ხის პრობ ლე მებ ზე 
ქა ლე ბი იშ ვი ათ ად გვი რე კავ დნენ სა კუ თა რი ინ იცი ატ ივ ით. 
ახ ლა უკ ვე მარ ტო ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბა დაც კი რე კა ვენ, 
მათ აინ ტე რე სებთ, რო გორ და იც ვან სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი. 

რო გორ ახ ორ ცი ელ ებთ პრაქ ტი კუ ლად თქვენს საქ მი ან
ობ ას? 

რე გუ ლა რუ ლად ვაწყობთ სა ინ ფორ მა ციო სა ხის შეხ
ვედ რებს სოფ ლებ სა და და ბებ ში, ზოგ ჯერ სხვა ორ გა ნი ზა

ცი ებ თან ერ თად. მა გა ლი თად, სამ ცხეჯა ვა ხეთ ში გვყავს 
პარ ტნი ორი, ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა მიმ ღე ბი 
ცენ ტრი. მახ სოვს, რომ ერთერთ შეხ ვედ რა ზე ერ თმა ქალ
ბა ტონ მა სა კუ თარ პრობ ლე მებ ზე ღი ად ისა უბ რა და სა ჭი რო 
დახ მა რე ბაც მი იღო მდგო მა რე ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი არა მხო ლოდ ქა ლე ბი, 
არ ამ ედ ბავ შვე ბი და მო ხუ ცე ბიც არი ან. 

ყვე ლა ზე ხში რად ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის რო გო რი სა ხის 
ფაქ ტებს ხვდე ბით? 

რაც შე ეხ ება ბავ შვებ ზე ძა ლა დო ბას, ვი თა რე ბა უფ რო 
და იძ აბა იმ კონ ფლიქ ტის შემ დეგ, რა შიც სა ქარ თვე ლო აღ
მოჩ ნდა, რის შე დე გა დაც უამ რა ვი ლტოლ ვი ლი გა უს აძ ლის 
პი რო ბებ ში მო ექ ცა. ეკ ონ ომ იკ ურ მა სი დუხ ჭი რემ, უპ ერ
სპექ ტი ვო მო მა ვალ მა მშობ ლე ბი მე ტად ნერ ვი ულ ები გა ხა
და; ამ გა რე მო ებ ის გა მო, იმ ატა ბავ შვებ ზე ძა ლა დო ბის ფაქ
ტებ მა თვით დე დე ბის მხრი დან. 

 ზო გა დად, ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბა ხში რად და კავ ში რე ბუ
ლია ალ კო ჰო ლი სა და ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბას თან, ას ევე, 
აზ არ ტულ თა მა შებ თან. სა ხელ მწი ფოს მი ერ ეს სა კითხი 
არ არ ის მო წეს რი გე ბუ ლი, რის გა მოც მრა ვა ლი პრობ ლე მა 
იქ მნე ბა. არ ის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც მა მა კა ცე ბი ყვე ლა
ფერს კარ გა ვენ ტო ტა ლი ზა ტორ ში, ზოგ ჯერ იქ ამ დეც მი დი
ან, რომ სა კუ თარ ოჯ ახს სახ ლსაც უყ იდი ან. 

ეს სე რი ოზ ული პრობ ლე მაა და ძალ ზე მა წუ ხებს; ვცდი
ლობთ, რო გორ მე შე ვამ სუ ბუ ქოთ მდგო მა რე ობა და ის ეთ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად ვთა ნამ შრომ ლობთ, რომ ლე ბიც 
ად რე ან გა რიშს არ უწ ევ დნენ ამ ას...

ჩვე ნი ბა ქო ელი  კო რეს პონ დენ ტი არ ზუ გე იბ ულ აყ ევა 
გვი ამ ბობს, რომ მა ში ნაც კი, რო დე საც ქა ლი პო ლი ცი აში 
ამ ხელს ძა ლა დო ბის ფაქ ტს, ხში რად ამ ას სა მარ თალ დამ
ცა ვი ორ გა ნო ები სე რი ოზ ულ ად არ ეკ იდ ები ან და, სა ბო
ლო ოდ, მა ინც მსხვერ პლია დამ ცი რე ბუ ლი. რო გორ რე
აგ ირ ებს პო ლი ცია სა ქარ თვე ლო ში ოჯ ახ ური ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტებ ზე? 

ამ გვარ ფაქ ტებს შე იძ ლე ბა ყველ გან შევ ხვდეთ, ჯერ 
კი დევ გვეს მის: “თუ სცემს, ესე იგი, იმ სა ხუ რებს”. სა ბედ
ნი ერ ოდ, სხვა დას ხვა არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის   
წყა ლო ბით, რომ ლე ბიც პირ და პირ თა ნამ შრომ ლო ბენ პო
ლი ცი ის აგ ენ ტებ თან, გან სხვა ვე ბუ ლად ეკ იდ ები ან ამ სა ხის  
პრობ ლე მებს. მათ იცი ან შე სა ბა მი სი კა ნო ნი ოჯ ახ ური ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ და ას ევე უწყი ან თა ვი ან თი მო ვა ლე
ობ ები. 

ამ დე ნად, ვფიქ რობ, შე სამ ჩნე ვია პო ზი ტი ური ცვლი ლე
ბე ბი პო ლი ცი ელ თა მოქ მე დე ბა შიც. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
აქაიქ კვლა ვაც ვხვდე ბით პრობ ლე მურ შემ თხვე ვებს...
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სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბისო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბი

ის ინი უკ ვე აღ არ არი ან ბავ შვე ბი, თუმ ცა არც “დი დე ბი” 
ეთ ქმით: სწრა ფი ტემ პით ცხოვ რო ბენ, უფ აქ იზ ეს და წი ნა
ღო ბე ბით სავ სე პე რი ოდს გა დი ან. მთელ მსოფ ლი ოში მო ზარ
დე ბი (1019 წლი სა ნი) შე ად გე ნენ 1 მი ლი არდ 200 მი ლი ონს,  
მა თი უმ რავ ლე სო ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ცხოვ რობს. 
სწო რედ მათ ეხ ება Unisefის  2011 წლის მოხ სე ნე ბა. რო გორც 
Unicefის გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი, ამ ერ იკ ელი ა. ლე იკი აცხა
დებს, ამ თე მით იმ იტ ომ და ინ ტე რეს და, რომ “არ ის სა შიშ რო
ება, რომ უკ ვა ლოდ ჩაიაროს იმ წარ მა ტე ბებ მა, რაც მიღ წე ულ 
იქ ნა 0დან 10 წლის ას აკ ის ბავ შვთა შო რის”. სწო რე დაც რომ 
ასეა. ის ინი იმ იტ ომ და იბ ად ნენ, რომ მა თი დე დე ბი და ღუპ ვას 
გა და ურ ჩნენ; იმ იტ ომ გა იზ არ დნენ, რომ ცდი ლობ დნენ, არ 
მო ეკ ლოთ მათ თვის საკ ვე ბი, ემ კურ ნა ლათ, გა ეკ ეთ ებ ინ ათ 
აც რე ბი, მი ეც ათ გა ნათ ლე ბა.

შიმ ში ლი: წე ლი წად ში 3 მი ლი ონი 
და ღუ პუ ლი

ბავ შვე ბის და ღუპ ვა პნევ მო ნი ით თუ დი ზინ ტე რი ით ცუ დი 
კვე ბი თაა გა მოწ ვე ული, რაც ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ან ობ ის უპ ირ
ვე ლე სი მი ზე ზია. ყო ველ წლი ურ ად მსოფ ლი ოში ხუთ წლამ დე 
ას აკ ის 8,8 მი ლი ონი ბავ შვი იღ უპ ება; აქ ედ ან ყო ვე ლი მე სა მე 
კი – ცუ დი ან არ ას კმა რი სი კვე ბის  გა მო. ეს შე მაძ რწუ ნე ბე
ლი ფაქ ტია.  შემ თხვე ვი თი რო დია, რომ ათ ას წლე ულ ის გან
ვი თა რე ბის პროგ რა მა მთავ რო ბებს პირ ვე ლად მიზ ნად უს ახ
ავს, 2015 წლამ დე გა ან ახ ევ რონ მო შიმ ში ლე თა რა ოდ ენ ობა და 
50%ით შე ამ ცი რონ მო შიმ ში ლე ბავ შვე ბის რიცხვი. ეს პრობ
ლე მა დგას 117 ქვეყ ნის წი ნა შე. რო გორც შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, 
მათ გან 63 სწორ გზას და ად გა. 

სკო ლა – აი, ვის თვის არ გა ის მის 
ეს მო წო დე ბა

პლა ნე ტის სხვა დას ხვა კუთხე ში ჯე რაც უამ რა ვი ბავ შვი და 
მო ზარ დია, რომ ლე ბიც ად ექ ვა ტურ გა ნათ ლე ბას ვერ იღ ებ ენ. 
“სა მოც დაცხრა მი ლი ონი ბავ შვი არ და დის დაწყე ბით სკო
ლა ში და სა მოც და თერ თმე ტი მი ლი ონი მო ზარ დი სა შუ ალო 
სკო ლა ში”, – ნათ ქვა მია Unicefის 2011 წლის სა ან გა რი შო 
მოხ სე ნე ბა ში: “ეს ფე ნო მე ნი ყვე ლა ზე მე ტად მო იც ავს სა ჰა
რის მიმ დე ბა რე აფ რი კულ ქვეყ ნებს”. მი ზე ზე ბი უნ და ვე ძე
ბოთ უკ იდ ურ ეს სი ღა რი ბე ში, “ცოდ ნის” და უფ ას ებ ლო ბა ში და 
დის კრი მი ნა ცი აში, რო მელ საც გარ კვე ულ ზო ნა ში გა ნიც დი ან 
ბავ შვე ბი და მო ზარ დე ბი; გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკა კი უფ რო 
მე ტად ითხოვს ცოდ ნის მა ღალ დო ნეს.  

ძირს იარ აღი, პა ტა რავ! ბავ შვი – 
ჯა რის კა ცი

“კონ ფლიქ ტი ის ძა ლა დობ რი ვი სი ტუ აციაა, რო მე ლიც აშ
კა რა და პირ და პირ დარ ტყმას აყ ენ ებს ყვე ლა მო ზარ დს”, – 
ნათ ქვა მია მოხ სე ნე ბა ში. “ამ ას აკს 
თან სდევს დი დი სა შიშ რო ება: სამ
ხედ რო დაჯ გუ ფე ბე ბი მო ზარ დებს 
აიძ ულ ებ ენ ჯარ ში წას ვლას, იარ
აღ ის ტა რე ბას და ომ ის სა ში ნე ლე
ბებ ში მო ნა წი ლე ობ ას, ან სუ ლაც 
მო ნე ბად აქ ცე ვენ მათ”. 2007 წლის 
ბო ლოს, ბავ შვე ბი და მო ზარ დე ბი 
მსოფ ლი ოს 17 კონ ფლიქ ტში და სა
მო ქა ლა ქო ომ ში მო ნა წი ლე ობ დნენ. 

სხვე ბი თა მა შო ბენ, 
ის კი მუ შა ობს

კი დევ ერ თი სტიგ მა, რა საც ჰქვია მცი რეწ ლო ვან თა ტრე
ფი კინ გი. ყვე ლას მო ეხ სე ნე ბა, თუ რა ოდ ენ გავ რცე ლე ბუ ლია 
იგი: 5დან 14 წლამ დე ას აკ ის და ახ ლო ებ ით ას ორ მოც და
ათი მი ლი ონი ბავ შვი დღეს დღე ობ ით სხვა დას ხვა სა ხის მძი
მე შრო მას ეწ ევა. მათ შო რის არი ან ის ეთ ებ იც, რომ ლე ბიც, 
მი უხ ედ ავ ად  ახ ალ გაზ რდუ ლი ას აკ ისა, სა მუ შა ოს მა ინც ვერ 
შო ულ ობ ენ: უმ უშ ევ რო ბა ემ უქ რე ბა მა თაც, რომ ლებ მაც სა
შუ ალო და პრო ფე სი ული სკო ლე ბი და ამ თავ რეს და  თით ქოს 
ყვე ლა ფე რი წეს რიგ ში აქ ვთ, რომ თა ვი ან თი შრო მით ირ ჩი ნონ 
თა ვი. Unicefის 2011 წლის სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა ში მოყ ვა ნი
ლია შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის  სა ყუ რადღე ბო 
მო ნა ცე მე ბი, სა დაც და სა ბუ თე ბუ ლია, თუ რო გორ გა იზ არ და 
ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ფონ ზე უმ უშ ევ არ ახ ალ გაზ რდა თა 
რი გე ბი. ოთხმოც და ერ თი მი ლი ონი ახ ალ გაზ რდა სა მუ შაო ად
გი ლის ძი ებ აშია. ეს რიცხვი შე იძ ლე ბა წლე ვან დე ლი წლი დან 
შემ ცირ დეს, მაგ რამ ეს ხელს არ უშ ლის დრო ებ ითი, ნაკ ლებ 
ან აზღა ურ ებ ადი, ან არ ალ ეგ ალ ური სა მუ შო ებ ის ზრდას.

სექ სუ ალ ობა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კაა: გან ვი თა რე ბად 

ქვეყ ნებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი უახ ლე სი კვლე ვე ბი  (მათ შო რის, ჩი
ნეთ ში) აჩ ვე ნე ბენ, რომ ქა ლე ბის 11 % ს და მა მა კა ცე ბის 6% 
ს 15 წლამ დე ჰქო ნი ათ სქე სობ რი ვი გა მოც დი ლე ბა. გო გო ნებს 
შო რის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ლა თი ნურ ამ ერ იკ ასა და კა რი
ბებ ში, სულ 22%. სწო რი სქე სობ რი ვი აღ ზრდის არ არ სე ბო ბის 

გა მო, მა ღა ლია ნა ად რე ვი ორ სუ ლო ბის რიცხვი, ას ევე, დი დია 
რის კი სქე სობ რი ვად გა დამ დე ბი და ავ ად ებ ებ ის, პირ ველ რიგ
ში კი, შიდ სის ვი რუ სის, გავ რცე ლე ბი სა. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
ნა ად რევ დე დო ბას დი დი რის კი სდევს თან მშო ბი არ ობ ის მო
მენ ტში, რო გორც დე დე ბის, ას ევე ახ ალ შო ბი ლე ბი სათ ვის. 

Unicef ი ცდი ლობს, არ მი ატ ოვ ოს ის ინი მა შინ, რო დე საც 
თა ვი ან თი ცხოვ რე ბის მე ორე ეტ აპ ზე გა და დი ან, ბავ შვო ბა სა 
და ზრდას რუ ლო ბას შო რის გა დე ბულ ხიდ ზე, რა საც მრა ვა
ლი მხრი დან ემ უქ რე ბა შე მო ტე ვე ბი, თუმ ცა დი დია შან სე ბიც, 
რომ ეს დრო სა სი კე თოდ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი. ყო ველ წუთ ში, 
მსოფ ლი ოში ერ თი ბი ჭუ ნა მა ინც ან ებ ებს თავს სწავ ლას; ცდი
ლობს, გა ექ ცეს სამ ხედ რო ებს, რომ ლე ბიც მის ჩათ რე ვას ლა
მო ბენ, გან სა კუთ რე ბით აფ რი კა ში; თვრა მე ტი წლის მო ზარ დი 
აზი აში ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლი გახ და, ლა თი ნურ ამ ერ იკ აში 
კი მცი რეწ ლო ვა ნი გო გო ნა ში შით ელ ის იმ დღეს, რო დე საც მი
სი შვი ლი ქვე ყა ნას უნ და მო ევ ლი ნოს. 

მარ თა ლი რომ ვთქვა, ამ მოხ სე ნე ბით გა ოც ებ ული დავ რჩი, 
რად გან მას ში არ აფ ერი იყო ნათ ქვა მი სექ სუ ალ ურ ძა ლა დო

ბა ზე, რაც ასე ფარ თოდ გავ რცელ და მთელ მსოფ ლი ოში. თუ
კი მხო ლოდ იტ ალი აში, პე დო ფი ლი ის მსხვერ პლთა რიცხვი 
ყო ველ წელს და ახ ლო ებ ით ოც და ერ თი ათ ასია, 64% კი სწო
რედ 1118 წლის მო ზარ დებ ზე მო დის, რო გო რი ვი თა რე ბა 
იქ ნე ბა სხვა ქვე ყა ნა ში? სექ სუ ალ ური ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი 
ძი რი თა დად 1315 წლის ას აკ ზე მო დის; ერთ მა გა ლითს მო
ვიყ ვან: პა ტაიაში, ტა ილ ან დის ერთერთ სა ნა პი რო ზე,  რო მე
ლიც დღეს “ცოცხა ლი ხორ ცის” მომ ხმა რე ბელ თა საყ ვა რელ 
ად გი ლად ით ვლე ბა, გზის გას წვრივ, აფ რი კე ლი და ევ რო პე ლი 
ლა მაზ მა ნე ბის გვერ დით, ჩა მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნე ბი დან ჩა მო
სულ გო გო ნებ სა და ბი ჭებ საც შეხ ვდე ბით. აქ მი ლი ონნა ხე
ვა რი ად გი ლობ რი ვი მაცხოვ რე ბე ლია, ხო ლო შვი დი მი ლი ონი 
– ტუ რის ტი. სა მას ორ მოც და ათი ათ ასი მო ზარ დი კი “იყ იდ
ება”! ტა ილ ან დი, კამ ბო ჯა, ლა ოსი, ბირ მა... მთე ლი ინ დო ჩი ნე
თი ერთ დიდ სა ბი თუ მო სუ პერ მარ კე ტად იქ ცა! სა ინ ტე რე სოა, 
რა ტომ არ აფ ერს ამ ბობს Unicefის სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა 
ამაზე? 

მო ამ ზა და მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ

Unicef-ის 2011 წლის საანგარიშო მოხ
სენებაში ძირეულად არის განხილული
ის პრობლემები, რომლებიც 10-19 წლის 
ასაკის მოზარდებსა და ახალგაზრდებს 
შეეხება, მასში ასევე გაისმის მოწოდება 
ქვეყნის მთავრობათა მიმართ, რათა მათ 

მოზარდებისათვის ადექვატური სოციალ
ურ-პოლიტიკური პროგრამები გაატარონ.

UNICEF: მო ზარ დე ბი, გარ და ტე ხის ას აკი

მო ციმ ცი მე ვარ სკვლა ვე ბი
სამ წუ ხა როდ, ბო ლო წლებ ში მკვეთ რად მა ტუ ლობს აბ ორ

ტე ბის  რიცხვი. მა გა ლი თი სათ ვის: 2010 წლის ოფ იცი ალ ური 
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა სა
მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 15305 აბ ორ ტია და ფიქ სი რე ბუ
ლი. აბ ორ ტე ბის ყვე ლა ზე დი დი რიცხვი და ფიქ სირ და 2029  
ას აკ ის მქო ნე ქა ლებ ში, სულ 7535 შემ თხვე ვა. 10 აბ ორ ტია 
და ფიქ სი რე ბუ ლი 15 წლამ დე ას აკ ის გო გო ნებ ში. 1519 წლამ
დე – 1087 შემ თხვე ვა; 3039 წლამ დე – 5620 და  4044 წლამ დე 
–  982 შემ თხვე ვა. 

და ეს მხო ლოდ ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით! არ ადა, თით
ქოს ყვე ლამ ვი ცით, რომ აბ ორ ტი სა ში ნე ლი ცოდ ვაა!!! გინ და, 
თა ვი და იღ უპო, და არ ღვიო მცნე ბა: ”არა კაც ჰკლა”? – ეს შე
ნი ნე ბაა, მაგ რამ შე ნი თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა ხომ იქ მთავ რდე
ბა, სა დაც იწყე ბა მე ორე პი როვ ნე ბის  უფ ლე ბა?! თუნ დაც მას 
ჯერ არ შე ეძ ლოს თავ დაც ვა! ამ ას თან, თქვენ ხელს აწ ერთ 
ხან გრძლივ ტან ჯვას, რო მელ საც პოს ტა ბორ ტუ ლი სინ დრო
მი ჰქვია.

მინ და, მო გა წო დოთ ერ თი ლექ სი, რო მე ლიც აბ ორ ტგა და
ტა ნილ მა ქალ მა და წე რა:

ერ თი დღის შემ დეგ
ბავ შვე ბი,
სა იდ ან ამ დე ნი ბავ შვე ბი?
სა ით აც გა ვი ხე დე,
ყველ გან ბავ შვე ბია!
ორ სუ ლი ქა ლე ბი, დე დე ბი, შვი ლე ბი.
ამ დე ნი ჩვი ლი
აქ ამ დე არ ას დროს მი ნა ხავს.
ყვე ლა ფე რი იმ ას მახ სე ნებს,

რაც გუ შინ მოხ და;
ცუ დი რჩე ვა მომ ცეს! 
დღეს ეს უკ ვე ვი ცი!
ექ იმ ები უც ნა ური ხალ ხია!
”შვი ლი გინ დათ?”
”არ უნ და გაჩ ნდეს”!
”მხო ლოდ მცი რე 

 სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვაა!”

ამ ქალ ბა ტონ მა აბ ორ ტის შემ დგო მი   სუ ლი ერი მდგო მა რე
ობა ლექ სში  გა მო ხა ტა და გვი ამ ბო  აბ ორ ტის შე დე გებ ზე და 
მის მი ერ გა მოწ ვე ულ გან ცდებ ზე, მაგ რამ რამ დე ნი ქა ლი იტ
ან ჯე ბა ჩუ მად?! აბ ორ ტი უკ ან ას კნე ლი ”ცხე ლი წერ ტი ლია”, 
– სწო რედ ეს სიტყვა თუ გა მო ხა ტავს აბ ორ ტის მი მართ ჩვენს 
და მო კი დე ბუ ლე ბას.

მრა ვალ მწვა ვე სო ცი ალ ურ სა კითხთა შო რის, რო გო რე ბი

ცაა: ან ტი სე მი ტიზ მი, ლო თო ბა, უს ახ ლკა რო ბა, ნარ კო მა ნია, 
სიკ ვდი ლით დას ჯა, პორ ნოგ რა ფია... აბ ორ ტი უპ ირ ვე ლე სი 
ბო რო ტე ბაა.  აბ ორ ტის გა მო  მი ლი ონ ობ ით ქა ლი თუ კა ცი, 
სა ერო თუ სა სუ ლი ერო პი რი გა ნიც დის სინ დი სის ქენ ჯნას.

თუმ ცა, მე სამ რა მეს გა უწყებთ:
– პირ ვე ლი და სა სი ამ ოვ ნო უწყე ბა ისაა, რომ ღმერ თს 

თქვენ  უყ ვარ ხართ. მი სი სურ ვი ლია, მო გი ტე ვოთ ყვე ლა შეც
დო მა და თქვენს მი ერ უხე ირ ოდ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი;

– ცუ დი კი ისაა, რომ ჩვენ, ყვე ლა ნი, ვე წი ნა აღ მდე გე
ბით ღმრთის ნე ბას მრა ვალ გვა რი სა შუ ალ ებ ებ ით, და ცე მუ
ლი  ზნე ობ ით, რო მელ თა გან აბ ორ ტი ერთერ თია ”...რად გან  
ყვე ლამ შეს ცო და და მოკ ლე ბულ ნი არი ან ღვთის დი დე ბას” 
(რომ. 3, 23);

–  და მე სა მე უწყე ბა: სამ შვი დო ბო აქ ცი აში მო ნა წი ლე ობ ით, 
თქვენ სა შუ ალ ება გეძ ლე ვათ, და აფ იქ სი როთ თქვე ნი მხარ და
ჭე რა ჯე რარ შო ბი ლი ბავ შვე ბი სად მი. აქ ცია, სა ხელ წო დე ბით 
– ”40 დღე სი ცოცხლი სათ ვის”, მიმ დი ნა რე ობს 9 მარ ტი დან 17 
აპ რი ლამ დე, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე ნო ბის წინ. პა რა
ლე ლუ რად, ეს  აქ ცია მსოფ ლი ოს  ცხრა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა
რე ობს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 20042010 წლებ ში აქ ცია ექ ვსი 
ქვეყ ნის და ახ ლო ებ ით 337 ქა ლაქ ში გა იმ არ თა და  და დე ბი თი 
შე დე გიც  მო იტ ანა: 

– 3592 ბავ შვი გა და ურ ჩა აბ ორ ტით სიკ ვდილს. ეს მხო ლოდ 
ის რიცხვია, რაც ჩვენ თვის გახ და ცნო ბი ლი;

– ას ობ ით ქალ ბა ტო ნი და მა მა კა ცი გა თა ვი სუფ ლდა აბ ორ
ტის შემ დგო მი ტკი ვი ლი სა და სტრე სის გან;

– ორ მოც და სამ მა აბ ორ ტმა ხერ მა სამ სა ხურს თა ვი და ან
ება;

– რვა სა მე ანო და წე სე ბუ ლე ბამ, სა დაც აბ ორ ტე ბი კეთ დე
ბო და,  შეწყვი ტა თა ვი სი საქ მი ან ობა;

– 13000ზე მე ტი ეკ ლე სია გა ერ თი ან და და აქ ტი ურ ად ჩა
ერ თო სი ცოცხლის სამ სა ხურ ში.

და სას რულს, მინ და გა ვიხ სე ნო  ერ თი ჩე მი ნაც ნო ბის 
სიტყვე ბი: ასე მგო ნია, რომ ცა ზე მო ციმ ცი მე ვარ სკვლა ვე ბი 
აბ ორ ტის შე დე გად და ღუ პუ ლი ბავ შვე ბი არი ან. ის ინი ზე მო
დან დაგ ვნა თი ან და მე ვლო ცუ ლობ მათ თვის! 

თა მარ თე ლი აშ ვი ლი
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სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი

რუ სეთ თან 
და კავ ში  რე  ბის 

ერთერთ მი ზე ზად 
მე ფე გი ორ გიმ ქრის ტი

ან ობ ის და ცე მა და ას ახ ელა 
სა ქარ თვე ლო ში, ხო ლო ოს მალ

სპარ სთა ძა ლით ლა მის გა უქ მდე სო. 
მე ფის თა ნა მო აზ რედ აღ მოჩ ნდნენ მრა

ვალ ნი, გან სა კუთ რე ბით სამ ღვდე ლო ნი. 
ბევ რი ამ ბობ და “გი ხა რო დეს ქვე ყა ნავ, რა თა 

გი ხი ლა ქრის ტი ან მა ერ მაო, ეხ ლა კი იღ აღ ად ებს 
ხმა ქრის ტე სი, ხმა ეკ ლე სი ისა”. მრა ვალს აღ უს რულ
და ნატ ვრა. სა ქარ თვე ლო ჩა ბარ და რუ სეთს. ეს სა სი
ხა რუ ლო იყო გან სა კუთ რე ბით გლეხ თათ ვის, რად გან 
მათ სუ ლი აღ არ ჰქონ დათ პირ ში შერ ჩე ნი ლი დიდ თა
ვად თა გან და ამ იტ ომ ეს ენი ღმერ თს ევ ედ რე ბოდ ნენ 
მა ლე რუს თა მოს ვლას, თო რემ ჩვენს შვი ლებს ჩვე ნი 
მე ბა ტო ნე ნი მთლად ოს მალსპარ სეთ ში დაჰ ყი დი ანო.

პ. იოს ელი ანს მოჰ ყავს შემ დე გი სიტყვა პატ რი ნი
კო ლა სა გან წარ მოთ ქმუ ლი:

“და მო ნე ბუ ლი სხვა თა გან მე ფო ბა არ ის უბ ედ ური 
და მა რა დის სამ წუ ხა რო. სხვა თა გან და მო კი დე ბუ ლი 
ქვე ყა ნა იქ ნე ბა და ცი ნე ბუ ლი და სა კიცხვე ლი. უცხო 
ნა თე სა ვი, პატ რო ნად ქვეყ ნი სა მოყ ვა ნი ლი შექ მნის 
ერ სა მტე რად და მდევ ნე ლად, მა მაშვი ლუ რი მთავ
რო ბა მე ფე თა, გა და იქ ცე ვა მა მი ნაც ვლი სა და დე დი
ნაც ვლი სა სა ხედ სიყ ვა რუ ლი სა. რუს ნი შე მო იტ ან
ენ პირ ვე ლად მძი მე უღ ელ სა და დას დე ბენ ქვეყ ნი სა 
კი სერ სა; მო ითხო ვენ დიდ თა ხარ ჯთა, რო მელ თაც 
თქვენ ვერ შეს ძლებთ”.

სა მე ფოს აღ რე ვა თა დაწყნა რე ბის შემ დეგ პატ რი ნი
კო ლა დარ ჩა გან მარ ტო ებ ული, მი სი გუ ლი თა დი მე გო
ბარ ნი ლტოლ ვილ  იქ მნენ სპარ სეთ ში, ოს მა ლეთს და 
იმ ერ ეთ ის სა მე ფო ში. პატ რი ნი კო ლა რომ ში იქ ნა მიხ
მო ბი ლი, ეს მა ლე წა ვი და, იქ დაჰ ყო რამ დე ნი მე ხა ნი 
და 1801 წლის ნა ხე ვარს სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუნ და. 
მი ზე ზი რომ ში მიხ მო ბის უც ნო ბია. სა ქარ თვე ლო ში 
დაბ რუ ნე ბუ ლი პატ რი ნი კო ლა ხან დის ხან თა ვის მე
გობ რებს წე რი ლებს უგ ზავ ნი და და ატყო ბი ნებ და სა
ქარ თვე ლოს ამ ბებს. იმ დრო ის მთავ რო ბი სა გან ბრძა
ნე ბა იქ მნა, რომ გა რე შე ქვეყ ნებ ში გაგ ზავ ნილ და 
მი ღე ბულ წე რი ლებს ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცე სო. ეს 
გან კარ გუ ლე ბა მა ლე აღ სრულ და. ეჭ ვი მი იტ ან ეს პატრ 
ნი კო ლა ზე წე რი ლე ბის წე რის გა მო. ვი თომ იგი სწერ
და წე რი ლებს სა ათ აბ აგ ოს ფა შებს, სო ლო მონ იმ ერ თა 
მე ფეს, ალ ექ სან დრე ბა ტო ნიშ ვილს და სხვებს, სავ ნოდ 
ახ ალი მთავ რო ბი სათ ვის. ამ ეჭ ვს და ერ თო ქარ თვე ლე
ბის და სომ ხე ბის ჩი ვი ლიც, ქარ თველთ იჩ ივ ლეს, რომ  
პატ რებ მა გა აფ რან გეს ან ტონ კა თა ლი კო სი, მათ მი
იზ იდ ეს კი ნა ღამ მე ფე ერ ეკ ლეც და ამ იტ ომ ღირ სნი 

არი ან გან დევ ნი საო. სომ ხე ბი ჩი ოდ ნენ, რომ 
პატ რე ბი სომ ხებს აფ რან გე ბენ და შფოთს თე სა

ვენ ამ ითო. სა ჩივ რებს ყუ რადღე ბა მი ექ ცა და 1801 
წელს 22 ნო ემ ბერს მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით თბი ლი სი
დან გა ძე ვე ბუ ლი იქ ნა პატ რი ნი კო ლა, რო გორც მო
წი ნა ვე პი რი და თა ოს ანი ყვე ლა საქ მე ებ ისაო. პატ რმა 
გა მო ძი ება და ან იშ ვნი ნა და თა ვი იმ არ თლა, იგი დარ
ჩა სა ქარ თვე ლო ში და და იწყო კა თო ლი კის ეკ ლე სი ის 
მარ თვა, მრევ ლის მოვ ლა. რამ დე ნი მე ხნის შემ დეგ 
მან მი ნის ტრს ნე ბარ თვა სთხო ვა იმ ერ ეთ ში წას ვლის, 
რად გან იქ მა მუ ლე ბი მაქ ვს და ღა ლა უნ და მოვ კრი
ბოო. ნე ბა მის ცეს და 1802 წელს, ზაფხულ ში, პატ რი 
ნი კო ლა იმ ერ ეთ ში იყო. იმ ერ ეთ ის მე ფემ დი დი პა ტი
ვით მი იღო. პატ რი იმ ერ ეთ ში კარ გა ხანს დარ ჩა, სა ექ
იმ ოდ აქაიქ მიჰ ყავ დათ, აღ არ უშ ვებ დნენ. თბი ლის ში 
ამ ბე ბი მოჰ ფი ნეს, რომ იქ რუ სის მთავ რო ბის წი ნა აღ
მდეგ იბ რძვი სო, სო ლო მონ მე ფეს ამ აგ რებ სო. პატ რმა 
ფი ლი პემ ეს ამ ბა ვი მა ლე აც ნო ბა პატრ ნი კო ლას და 
1802 წლის ბო ლომ დე ნი კო ლა უკ ვე თბი ლის ში იყო, 
მთავ რო ბის წი ნა შე თა ვი იმ არ თლა. დარ ჩა თბი ლის
ში და გა აგ რძე ლა მსა ხუ რე ბა. 1803 წლის  და საწყის ში 
იგი გან დევ ნი ლი იქ ნა ქარ თლი დან სა მუ და მოდ, თუ არ 
წა ვი დო და მა შინ და აპ ატ იმ რებ დნენ. მო ემ ზა და და მა
ლე გა და ვი და იმ ერ ეთ ში, შე ეხ იზ ნა მე ფე სო ლო მონს, 
მი იღო  მო ნა წი ლე ობა სო ლო მონ ლე ონ იძ ის დას ში და 
და იწყო მოქ მე დე ბა.

პატ რმა იმ ერ ეთ ში დი დი მხნე ობა გა მო იჩ ინა, ხალ
ხს უფ ას ოდ სწამ ლობ და და სა ხელ მწი ფო საქ მე ებ შიც 
მე ტად ჭკვი ან ად იქ ცე ოდა, მე ფეს და რი გე ბას აძ ლევ
და. ამ დროს მე ფის წი ნა აღ მდეგ ნი იყ ვნენ გუ რი ის და 
ოდ იშ ის მთავ რე ბი. პატ რი ნი კო ლა აუწყებ და მე ფე 
სო ლო მონს: რომ რის ხვა და ეცი მათ და ერთ სამ თავ
როდ გა მო აცხა დე მთე ლი სა მე ფოო. წი ნა აღ მდეგ შემ
თხვე ვა ში საქ მე კარ გად არ წა გი ვა მთავ რე ბი გღა ლა
ტო ბე ნო. მე ფემ უძ ლუ რე ბა აუწყა თა ვის თა ვი სა, რომ 
მე მთავ რებს ვერ მო ვე რე ვიო. რამ დე ნი მე ხნის შემ დეგ 
ოდ იშ ის მთა ვა რი და დი ანი გარ და იც ვა ლა. ამ დროს 
პატ რი ნი კო ლა იმ ერ ეთ ის მე ფის კარ ზე იყო. მთა ვარ
მარ თე ბელ მა ცი ცი ან ოვ მა და იბ არა პატ რი ფი ლი პე და 
პატრ ნი კო ლას აბ რა ლებ და და დი ან ის  მო წამ ვლას, 
თან დას ძი ნა: რომ და იბ არ ეთ პატ რი ნი კო ლა ახ ლა
ვე აქ ჩა მო ვი დე სო! პატ რმა ფი ლი პემ უპ ას უხა – “ჩვენ 
ვერ ვი ზამთ ამ ას! ის ჩვენს ბრძა ნე ბას არ შე ის მენს და 
უცხო სა ხელ მწი ფოს მო ხე ლე ნიც არ აღ ას რუ ლე ბენ 
ჩვენს თხოვ ნას”. ცი ცა ნოვ მა უპ ას უხა, რომ ჩვენ მას 
ტუ სა ღის ტან საც მლით მო ვიყ ვანთ აქაო და ეს არც 
თქვენ თვის უნ და იყ ოს კარ გიო. პატ რმა ფი ლი პემ უპ
ას უხა: – “ეგ მე ტად სამ წუ ხა რო იქ ნე ბა, მაგ რამ ჩვენ 
არა გვჯე რა, რომ პატ რმა ნი კო ლამ ცუ დი საქ მე გა აკ
ეთაო”.

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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ნაყროვანების მანკიერება
საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის მა ტე ბა სა გან გა შო 

ზღვარს უახ ლოვ დე ბა და მას შე იძ ლე ბა მძი მე სო ცი ალ
ურპო ლი ტი კუ რი ძვრე ბიც მოჰ ყვეს, –  ას ეთი გან ცხა
დე ბა გა აკ ეთა მსოფ ლიო ბან კმა ოცი ქვეყ ნის ლი დერ თა 
შეხ ვედ რა ზე პა რიზ ში (ა.წ.თე ბერ ვალს). ვა შინ გტო ნის 
ინ სტი ტუ ტის პრე ზი დენ ტმა, რო ბერტ ზე ლიკ მა  მსოფ
ლიო ლი დე რებს მოს თხო ვა, რომ 2011 წლის პრი ორ იტ
ეტ ად მი ეღ ოთ კვე ბის ყოვ ლად გა და უდ ებ ელი სა კითხი. 
ახ ლა ხანს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
მსოფ ლიო ბან კმა ნა თე ლი მოჰ ფი ნა იმ ფაქ ტს, რომ 
საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ამ, 
ბო ლო ხა ნებ ში, გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის ორ მოც და ოთხი 
მი ლი ონი ად ამი ანი სი ღა ტა კე ში ჩა აგ დო… სი ტუ აცია 
გან სა კუთ რე ბით კრი ტი კუ ლია ჩი ნეთ ში. მსოფ ლი ოს 
22 ქვე ყა ნა ში შიმ ში ლო ბა ჩვე ულ ებ რი ვი მოვ ლე ნაა და 
მას გა ერ ოს ამ სექ ტო რის სა აგ ენ ტო ები გრძელ ვა დი ან 
კრი ზი სად გან საზღვრა ვენ. ეს მო საზ რე ბა გა მო ხა ტუ
ლია State of Food Insecurity in the World 2011 წლის 
სა ან გა რი შო მოხ სე ნე ბა ში. ამ ქვეყ ნებ ში ას სა მოც და
ექ ვსი მი ლი ონი ად ამი ანი შიმ ში ლობს, ანუ დამ შე ულ 
ად ამი ან თა რიცხვი მსოფ ლიო მო სახ ლე ობ ის  მე ხუ თედ
ზე მე ტია. მთლი ან ობ აში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი  მე სა მე დამ დე 
და დის,  თუ კი ხსე ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის რიცხვს ჩი ნეთ სა 
და ინ დო ეთს გა მო ვაკ ლებთ, სა დაც უკ ან ას კნელ ხა ნებ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით პო ზი ტი ური  ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა. 
… სა მა გი ერ ოდ, სხვა ქვეყ ნებ ში ვი თა რე ბა გაუარესდა. 
World Food Programm –ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მო ნა ცე
მე ბით, პლა ნე ტა ზე საკ მა რი სი საკ ვე ბია მთე ლი მსოფ
ლიო მო სახ ლე ობ ის გა მო საკ ვე ბად. თუმ ცა, ყო ვე ლი 
მეშ ვი დე ად ამი ანი შიმ ში ლობს. 

მარ თა ლია, დამ შე ულ თა რიცხვი ოთხმოც დათ ვრა
მე ტი მი ლი ონ ით შემ ცირ და, მაგ რამ არ უნ და დაგ ვა
ვიწყდეს, რომ: “შიმ ში ლო ბა მა ინც რჩე ბა მსოფ ლიო 
ტრა გე დი ად, რად გან, ყო ველ ექ ვს წუთ ში, მწი რი საკ
ვე ბის გა მო, ერ თი ბავ შვი მა ინც იღ უპ ება”. ყო ველ დღე 
შიმ ში ლით იღ უპ ება ოც და ოთხი ათ ასი ად ამი ანი, აქ ედ
ან სა მი მე ოთხე დი ხუთ წლამ დე ას აკ ის ბავ შვია; მა შინ, 
რო ცა ევ რო პა ში 11 მი ლი არდ ევ როს ხარ ჯა ვენ მარ ტო 
ნა ყინ ში, ხო ლო ევ რო პა სა და ამ ერ იკ აში კი – ში ნა ურ 
ცხო ვე ლებ ზე 17 მი ლი არდ ევ როს. 

პა რა დოქ სია, მაგ რამ მრა ვა ლი ქვეყ ნის სა სოფ ლო
სა მე ურ ნეო რე სურ სე ბი მდი და რი ქვეყ ნე ბის მოთხოვ
ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას ხმარ დე ბა. აშ კა რაა, რომ 
პრობ ლე მა მდგო მა რე ობს არა პრო დუქ ტის წარ მო ებ აში, 
არ ამ ედ მის გა ნა წი ლე ბა ში, ანუ საკ ვე ბის სა მარ თლი ანი 
გზით გა და ნა წი ლე ბის კე თილ ნე ბა ში. 

უნ ებ ურ ად ჩნდე ბა კითხვა: მე რი სი გა კე თე ბა შე
მიძ ლია, ან რა კავ ში რი მაქ ვს ამ პრობ ლე მას თან? მათ, 
ვინც ფიქ რობს, რომ ჭა მა წარ მო ად გენს სი ცოცხლით  

ტკბო ბის სა ამ ურ ფორ მას, და მათ, ვინც მარ ხუ ლობს, 
ვთა ვა ზობთ მო საზ რე ბას ნაყ რო ვა ნე ბის მან კი ერ ებ აზე, 
კა თო ლი კუ რი სწავ ლე ბის მი ხედ ვით, ერთერთ ძი რი თად 
ცოდ ვა ზე (იხ. კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის კა ტე ხიზ მო, ნა წი
ლი III, ქრის ტეს მი ერ ცხოვ რე ბა), რა თა კი დევ ერ თხელ 
დავ ფიქ რდეთ  ცხოვ რე ბის მი ზან ზე, და ას ევე, მარ ხვის 
ნამ დვილ არ სზე, რა თა იგი მხო ლოდ ჩვე ვად არ გა და იქ
ცეს, ან, ღმერ თმა დაგ ვი ფა როს, და ხიბ ლში ჩა ვარ დნის 
სა ბა ბად, რაც ოდ ეს ღაც და ემ არ თა ტა ძარ ში მლოც ველ 
ფა რი სე ველს, რო მე ლიც იქ ად ნი და: “კვი რა ში ორ ჯერ 
ვმარ ხუ ლობ”ო (ლუკ. 18,12). 

რატომ არის ნაყროვანება 
მანკიერება?

ჭა მა  ად ამი ან ის პირ ვე ლა დი მოთხოვ ნი ლე ბაა, საკ
ვე ბის გე მოვ ნე ბით შერ ჩე ვა კი, ერ თგვა რი  კულ ტუ რა. 
საკ მა რი სია დავ ფიქ რდეთ, რომ არ სე ბობს საკ ვე ბი, 
რა საც ოდ ნავ მა ინც შე უძ ლია ჩვენ თვის სი ამ ოვ ნე ბის 
მო ნი ჭე ბა, მა გა ლი თად, შო კო ლადს, სხვა დას ხვა ტკბი
ლე ულს, მა შინ ვე ცდუ ნე ბა გვიპყრობს... რა შე იძ ლე ბა 
ით ქვას ნაყ რო ვა ნე ბის მან კი ერ ებ აზე, რო მე ლიც თა
ვი სი მსოფ ლიო მას შტა ბე ბით გლო ბა ლუ რი სიმ სუქ ნის  
(ანუ, რო გორც მას უწ ოდ ებ ენ, globesity) მი ზე ზია და 
მას ჭარ ბწო ნი ან ობ ის, ბუ ლე მი ის, ან ორ ექ სი ის ეპ იდ
ემი ად მო იხ სე ნე ბენ? ერ თი მხრივ, ეს გა მოწ ვე ულია 
მაკ დო ნალ დსის პრო დუქ ცი ის, და მე ორე მხრივ, უვ ნე
ბე ლი, ბი ოლ ოგი ური საკ ვე ბის გა და ჭარ ბე ბუ ლი მოხ მა
რე ბით. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ყვე ლა დი ეტ აზეა, 
გარ და ღა რი ბე ბი სა. რთუ ლია იმ  ზღვა რის დად გე ნა, 
რაც დაშ ვე ბააკ რძალ ვას შო რი საა,… მაგ რამ არ ის თუ 
არა ნაყ რო ვა ნე ბა ცოდ ვა, ან და ავ ად ება?  ნე ბა ყოფ ლო
ბი თი მან კი ერ ება, ან გე ნე ტი კუ რი გან წყო ბა, რო გორც 
დღეს ექ იმ ები ან დი ეტ ოლ ოგ ები აცხა დე ბენ? სამ წუ ხა
როდ, უმ რავ ლე სო ბა გულ გრი ლად ეკ იდ ება ამ პრობ
ლე მას, მაგ რამ რო დე საც ყოვ ლად სა ჭი რო “სინ დი სის 
გა მოც დას” ვა ტა რებთ, ვხე დავთ მძი მე და დრა მა ტულ 
შე დე გებს. ნაყ რო ვა ნე ბა ად ამი ან ის ბუ ნე ბის თვის და
მა ხა სი ათ ებ ელი ერთერ თი ძი რი თა დი ცოდ ვაა. იგი 
უშუ ალ ოდ ეხ ება მის ფი ზი კურ მხა რეს; ეს მან კი ერ ება 
ყვე ლა ზე აღ ქმა დი ას პექ ტია, ხი ლუ ლია, რად გან სხე
ულ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და არა სულ თან. ის გა მოწ
ვე ულია უზ ომო ჭა მასმით და მის გან მო ნი ჭე ბუ ლი 
სი ამ ოვ ნე ბით. 

ნაყ რო ვა ნე ბის ცოდ ვა გა ნი საზღვრე ბა ას ევე ხა
რის ხით, რო დე საც ად ამი ან ები ის ეთ რა ფი ნი რე ბულ 
სამ ზა რე ულ ოს, ძვი რადღი რე ბულ და იშ ვი ათ საკ ვებს 
ეძ ებ ენ, რაც მათ სო ცი ალ ურ პი რო ბებს აღ ემ ატ ება;  
მსუ ნა გო ბით, საკ ვე ბის მი ღე ბის გან თავ შე უკ ავ ებ ლო
ბით (იგ ივე ით ქმის ალ კო ჰო ლი სა და თამ ბა ქოს მოხ

ჭა მა ცხოვ რე ბის თვის თუ ცხოვ რე ბა 
ჭა მის თვის?
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მა რე ბა ზეც). გე მოთ მოყ ვა რე ობა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
სხე ულ ის და სა ოკ ებ ელი სი ამ ოვ ნე ბაა, მა ტე რი ალ ური 
კუთხით (ჭა მა, მო წე ვა, ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბა და 
ნუგ ბა რის უზ ომ ოდ მირ თმე ვა), მაგ რამ ის წუ თი ერ
ად და მყი სი ერ ად აკ მა ყო ფი ლებს სხე ულს, შე დე გებ ზე  
ან გა რიშ გა უწ ევ ლად: სმა იწ ვევს ცე როზს, ტკბი ლე ული 
– დი აბ ეტს, ნარ კო ტი კი – მრა ვალ და ავ ად ებ ას, მო წე
ვა ფილ ტვებ სა და ბრონ ქებს ან ად გუ რებს. ყვე ლა ფერ 
ამ ას, ცხა დია, სი ცოცხლით ტკბო ბას ვერ ვუ წო დებთ.  
მთე ლი ამ პრობ ლე მის თა ვი და თა ვი არ ის ის, რომ ად
ამი ანი ყურს უგ დებს არა გო ნივ რულ ლო გი კას, არ ამ ედ 
სა კუ თა რი სხე ულ ის კარ ნახს, მით უფ რო დღეს, რო დე
საც სა ზო გა დო ება მიდ რე კი ლია კონ სუ მე რიზ მის კენ. 
ჭა მასმას  გა და ყო ლი ლი ად ამი ანი ვერ დატ კბე ბა სი
ცოცხლით, რად გან, რე ალ ურ ად, ნაყ რო ვა ნე ბა არ ყევს 
ჯან მრთე ლო ბას, სე რი ოზ ულ საფ რთხეს უქ მნის სი
ცოცხლეს, რო მე ლიც უინ ტე რე სო და პა სი ური ხდე ბა, 
ად ამი ანს იპყრობს გა უმ აძ ღრო ბის და მან გრე ვე ლი ძა
ლა, მას უკ ვე აღ არ შე უძ ლია ზო მი ერ ებ ის გა მო ჩე ნა და 
ზღვა რის დად გე ნა, ანუ რო გორც იტყვი ან,  “მახ ვილ ზე 
უფ რო მე ტად კუ ჭი კლავს”; ეს არ ის მი ზე ზი იმ ისა, რის 
გა მოც ამ ბო ბენ, რომ ნაყ რო ვა ნე ბა ყვე ლა და ნარ ჩე ნი 
მან კი ერ ებ ის სა თა ვეა; გან სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ არ ის 
ხაზ გას მუ ლი მი სი მჭირ დო კავ ში რი ვნე ბათ მოყ ვა რე
ობ ას თან, რად გან არ სე ბობს სიღ რმი სე ული მსგავ სე ბა 
მა და სა და სექ სუ ალ ობ ას შო რის. ინ გლი სე ლი პო ეტი ჯ. 
ჩო სე რი (13431400) თა ვის “კენ ტერ ბე რი ულ მოთხრო
ბებ ში” წერს: “ვინც გე მოთ მოყ ვა რე ობ ის ცოდ ვას 
ეჩ ვე ვა, ის ვე რა ნა ირ სხვა ცოდ ვას ვერ გა უმ კლავ დე ბა: 
იგი იძ ულ ებ ულია, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი მან კი ერ ებ ის მო
ნა გახ დეს, რად გა ნაც ეს არ ის ბუ ნა გი, სა დაც დე მო ნი 
იმ ალ ება”. თვით ეკ ლე სი ის მა მე ბიც მი ან იშ ნებ დნენ 
იმ მჭიდ რო კავ შირ ზე, რაც არ სე ბობს ნაყ რო ვა ნე ბას, 
სუ ლი ერ გა მო ფიტ ვა სა და წესჩვე ულ ებ ებ ის და ვიწყე
ბას შო რის, იხ სნებ დნენ სხვა დას ხვა ბიბ ლი ურ ეპ იზ
ოდ ებს, მო ყო ლე ბუ ლი აკ რძა ლუ ლი ხი ლის გა სინ ჯვის 
სურ ვი ლით ცდუ ნე ბუ ლი ად ამ იდ ან და ევ ად ან, მთვრალ 
ნო ემ დე და ლო ტამ დე, რო მელ მაც, სიმ თვრა ლის გა მო, 
სა კუ თარ ქა ლიშ ვი ლებ თან და ამ ყა რა კავ ში რი, ეს ავ
ამ დე, რო მელ მაც, ოს პის შე ჭა მან დის ფა სად, გა ყი და 
პირ მშო ობა... 

თვით მარ კიზ დე  სა დიც თა ვის რო მა ნებ ში აღ ნიშ ნავს, 
რომ გარ ყვნი ლე ბი, ცოცხლად რომ შე ინ არ ჩუ ნონ თა
ვი ან თი ოც ნე ბა, ხარ ბად უნ და გა და ეშ ვან უზ ომო ჭა მა
სმის მო რევ ში. გე მოთ მოყ ვა რე ობ ას უფ რო აძ ლი ერ ებს 
ის ეფ ექ ტუ რო ბა, რაც საკ ვებ შია ჩა დე ბუ ლი: თვა ლის
თვის სა ამო. ბრწყინ ვა ლედ მორ თულმო კაზ მუ ლი მა გი
დის წი ნა შე ის ევე უძ ლუ რია ად ამი ანი, რო გორც ძუნ წი 
ფუ ლის, ხო ლო ავ ხორ ცი – ვნე ბი ანი გარ თო ბე ბის წი ნა შე. 
ტყუ ილ ად რო დი აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს თა ნა მედ რო ვე სა რეკ
ლა მო საქ მი ან ობა ამ ეფ ექ ტურ მხა რე ზე და საკ ვებ პრო
დუქ ტებს ლა მა ზად გა ფორ მე ბულს წარ მოგ ვიდ გენს.… 
ჭა მასმა, ცხა დია, სა კუ თარ თავ ზე ზრუნ ვის ერ თგვა რი 
ფორ მაა, მაგ რამ რო დე საც იგი მან კი ერ ებ აში გა და დის, 
აკ ვი ატ ებ ულ მა ნი ად იქ ცე ვა იმ აზე ფიქ რი, რი სი ჭა მა შე
იძ ლე ბა, ან რი სი არა (დი ეტ ები ამ რის კი დან არ გა მო ირ
იცხე ბა!).

ნაყროვანების ფსიქოლოგიური და 
აფექტური ასპექტები

ნაყ რო ვა ნე ბის სე ნით შეპყრო ბი ლი ად ამი ანი ცხოვ
რე ბას ავ ად მყო ფუ რად და და მა ხინ ჯე ბუ ლად აღ იქ
ვამს. პე ტერ დე ვრი ეს ის აზ რით, ნაყ რო ვა ნე ბა ქმნის 
დის კომ ფორ ტს: ში ნა გა ნად რა ღაც  იმ სხვრე ვა. თა ნა
მედ რო ვე გე მოთ მოყ ვა რე ნი რამ დე ნი მე მძი მე “პრობ
ლე მით” იტ ან ჯე ბი ან, მა თი თვით შე ფა სე ბის უნ არი 
და ბა ლია, აწ უხ ებთ წარ სულ ში გან ცდი ლი შე ურ აცხყო
ფა, ეუფ ლე ბათ უს ას რუ ლო სი ცა რი ელ ის გან ცდა, 
რის შევ სე ბა საც ცდი ლო ბენ მავ ნე და უს არ გებ ლო 
საკ ვე ბის ორ გი აში ჩარ თვით. ამ ყვე ლაფ რის მთა ვა
რი მო ტი ვა ცია მდგო მა რე ობს საკ ვე ბით გა მოწ ვე ული 
სი ამ ოვ ნე ბის მი ღე ბა ში; ამ შემ თხვე ვა ში ად ამი ანი 
გა ნიც დის “შიმ შილს” არა საკ ვე ბის არ ქო ნის გა მო, არ
ამ ედ იმ იტ ომ, რომ მოკ ლე ბუ ლია მე გო ბარს, ნუ გეშს, 
სით ბოს; სი ხარ ბე მან კი ერ ებ ად აქ ცევს ჭა მას, ანუ 
არა ფი ზი ოლ ოგი ურ, არ ამ ედ აფ ექ ტურ ელ ემ ენ ტად; 
ასე უს ას რუ ლოდ გროვ დე ბა ცა რი ელი კო ლო ფე ბი და 
ნა გა ვი... ფსი ქი ატ რე ბი თა ვი ანთ ნაშ რო მებ ში ად ას
ტუ რე ბენ, რომ სი ხარ ბე და კავ ში რე ბუ ლია ჭა მას თან, 
რო გორც კომ პულ სი ურ ქცე ვას თან, ანუ ნაკ ლე ბად 
“ჰუ მა ნურ თან”, რო მე ლიც პრო ცეს ში რთავს ძნე ლად 
კონ ტრო ლი რე ბად მე ქა ნიზ მს; ვლინ დე ბა კვე ბი თი დის
კომ ფორ ტი “ნერ ვი ული ბუ ლე მი ისა” და “მენ ტა ლუ რი 
ან ორ ექ სი ის სა ხით”. საკ ვე ბი იწ ვევს ბუ ლე მი ას მი ღე
ბის შემ თხვე ვა ში, მი უღ ებ ლო ბი სას კი – ან ორ ექ სი ას. 
გა უმ აძ ღა რი ად ამი ანი ხდე ბა არ აკ ომ უნ იკ აბ ელ ური, 
გა ნიც დის უკ იდ ურ ეს მარ ტო ობ ას, ის ევე რო გორც ალ
კო ჰოლ ზე და მო კი დე ბუ ლი. ყვე ლა ეს დის კომ ფორ ტი 
თით ქმის ექ სკლუ ზი ურ ად ახ ასი ათ ებს გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებს, ცხოვ რე ბის მა ღალ დო ნეს და ქა ლებს.  არ
სე ბობს “ახ ალი” და ავ ად ებ ები, რი თაც “შეპყრო ბი ლე
ბი” არი ან  ახ ალ გაზ რდა, ლა მა ზი და გა ნათ ლე ბუ ლი 
მდიდ რე ბი: სო ცი ალ ური იზ ოლ ირ ება, ღრმა დეპ რე სია, 
ძლი ერი და და ფა რუ ლი აგ რე სია, რაც გა რეგ ნუ ლად 
ბუ ლე მი აში გა მო იხ ატ ება, ან ორ ექ სია. თვით სა რეკ
ლა მო მე სი ჯე ბიც კი, რო დე საც გამ ხდარ ად ამი ანს 
სი ლა მა ზის, წარ მა ტე ბის, ცდუ ნე ბის სი ნო ნი მად წარ
მოგ ვიდ გენს,… მძლავ რად ზე მოქ მე დე ბენ, გან სა კუთ
რე ბით მო ზარ დებ ზე და უღ ვი ძე ბენ მათ სა კუ თა რი 
სხე ულ ის შეც ვლის სურ ვილს. ვი საც ეს და ავ ად ება 
შე იპყრობს, მის თვის, მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბი სას, 
ყვე ლა ზე დიდ სირ თუ ლეს სწო რედ სა კუ თა რი თა ვის, 
სა კუ თა რი გრძნო ბე ბის შეც ნო ბა წარ მო ად გენს. მსუ ნაგ 
ად ამი ანს, უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, არ შე უძ ლია თქვას, 
თუ რა სი ამ ოვ ნებს: იგი ყვე ლა ფერს შე ჭამ და, ოღ ონ
დაც დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ყო (დავ ფიქ რდეთ იმ აზე, თუ 
რო გო რი აუტ ან ელია ეს ვი თა რე ბა, რო ცა მსუ ნა გო ბა 
ალ კო ჰო ლიზ მთა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი). აქ კი დევ ერ თი 
რა მაა სევ დის მომ გვრე ლი, რო დე საც ად ამი ანი მარ
ტო სვამს და მარ ტო ჭამს. მარ ტო მჭა მე ლი ად ამი ანი 
ბა გა ში დაბ მულ ცხო ველს ჰგავს, ხო ლო მარ ტო მსმე ლი 
– თვით მკვლელს. ხალ ხუ რი სიბ რძნე ამ ას თან და კავ ში
რე ბით ამ ბობს: ცხო ვე ლე ბი იკ ვე ბე ბი ან, ად ამი ანი ჭამს, 
ბრძე ნი კი სა დი ლობს. 

როგორ დავძლიოთ 
ნაყროვანების სენი?

1. ად ვი ლი არაა იმ ის დად გე ნა, თუ რა არ ის სა ჭი რო 
ჯან სა ღი კვე ბი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით დღე ვან დელ 
დღეს; ნაყ რო ვა ნე ბის მან კი ერ ება იმ გა რე მოს ქმნის, 
რა შიც ფსი ქო ლო გი ური ძი ება და სუ ლი ერი მსჯე ლო ბა 
ერ თმა ნეთს ეჯ აჭ ვე ბა და ღრმად იჭ რე ბა გო ნე ბა სა და 
სულ ში; სა უბ არი არაა იმ აზე, თუ რამ დე ნი კა ლო რი ის 
შემ ცვე ლი საკ ვე ბი უნ და ვჭა მოთ, ან არ ვჭა მოთ, რამ დე
ნი კი ლოც არ უნ და და ვიკ ლოთ, ყვე ლა დი ეტა მარ ცხით 
მთავ რდე ბა, ვიდ რე არ არ სე ბობს “სუ ლი ერი” მო ტი ვი, 
სა გან თა სწო რი პრო პორ ცია: საკ ვე ბი ხომ ის სა შუ ალ
ებაა, რი თაც ფონს გავ დი ვართ, რაც თა ვის გა დარ ჩე
ნა სა და მნიშ ვნე ლო ვან საქ მე თა კე თე ბა ში გვეხ მა რე ბა; 
ჭა მენ იმ იტ ომ, რომ იც ოცხლონ, და არ ცოცხლო ბენ 
იმ იტ ომ, რომ ჭა მონ; ნაყ რო ვა ნე ბის დაძ ლე ვა ნიშ ნავს იმ 
სი ცა რი ელ ეს თან შე ჯა ხე ბას, რა მაც იგი წარ მოშ ვა. მრა
ვა ლი ად ამი ანი საკ ვებს მა შინ ეძ ალ ება, რო ცა კი არ შია, 
არ ამ ედ რო ცა გაბ რა ზე ბუ ლია, მარ ტო სუ ლია, უიმ ედ
ოდაა, ვე რა ვინ უგ ებს… “არ ცთუ იშ ვი ათ ად, ად ამი ან ები 
თავს ის ჯი ან საკ ვე ბით, რად გა ნაც არ იცი ან, რომ უკ ეთ
ესს იმ სა ხუ რე ბენ” (რ. გო ტი). დან ტემ თა ვის “ღვთა ებ
რივ კო მე დი აში” ღორ მუ ცე ლე ბი გან საწ მენ დელ ში (XXIII 
გა ლო ბა) მო ათ ავ სა, სა დაც ის ინი გემ რი ელი საკ ვე
ბის კენ ილ ტვი ან, მაგ რამ ვერ წვდე ბი ან, მათ მხო ლოდ 
მი სი და ნახ ვა ძა ლუძთ. სას ჯე ლის მი ზა ნია გან კურ ნე ბა, 
რამ დე ნა დაც ის ინი გან საწ მენ დელ ში იმ ყო ფე ბი ან; მო
წო დე ბა, რომ შე ეგუ ონ სა გან თა სწორ და ნიშ ნუ ლე ბას, 
გა აც ნო ბი ერ ონ თა ვი ან თი სი ხარ ბე, გო ნე ბა მი მარ თონ 
ჭეშ მა რი ტი სი კე თის კენ. ეკ ლე სი ის მა მე ბი  და ჟი ნე ბით 
ითხო ვენ სულ ზე ზრუნ ვას, რო გორც ძი რი თად სა შუ
ალ ებ ას ღორ მუ ცე ლო ბის შე სა ფერ ხებ ლად: სა ჭი როა 
იმ პულ სუ რი მრის ხა ნე ბის და ოკ ება, სევ დი სა და დეპ რე
სი ის დაძ ლე ვა, პა ტივ მოყ ვა რე ობ ის დაგ მო ბა, ღვთი სად
მი გა ნუწყვე ტე ლი ლოც ვა (გ. გა სი ანო). 

ფსი ქო ლო გი ში მე ლი წერს: “ხე ლახ ლა რომ აღ ვზარ
დო ჩე მი პა ცი ენ ტე ბი, ვთხოვ, და ფიქ რდნენ, რა უფ რო 
მი ან იჭ ებ და მათ სი ამ ოვ ნე ბას, ცი ვი წყლით სავ სე ჭი ქა, 
რო მე ლიც მათ გა უს აძ ლის წყურ ვილს დააოკებდა მცხუნ
ვა რე დღეს, თუ … სავ სე კუ ჭი… იმ ის ათ ვის რომ ჩემს 
პა ცი ენ ტებს გა უძ ლი ერ დეთ თვით კონ ტრო ლის უნ არი, 
რო დე საც მათ ის საკ ვე ბი აც დუ ნებთ, რი სი ჭა მაც ეკ
რძა ლე ბათ, ვურ ჩევ, რომ და ფიქ რდნენ იმ სი ამ ოვ ნე ბა ზე,  
რაც ჭა მი დან რამ დე ნი მე სა ათ ის შემ დეგ დად გე ბა, რო
დე საც ნამ დვი ლად მო შივ დე ბათ”. დღეს  ის ეთ პე რი ოდ ში 
ვცხოვ რობთ, რო ცა გა მუდ მე ბით გვა ქე ზე ბენ, მოგ ვი წო
დე ბენ ყიდ ვის კენ, ჭა მის კენ; ქუ ჩა ში გავ ლი სას, ყო ველ 
ფე ხის ნა ბიჯ ზე რეს ტო რანს, ან ბარს ხვდე ბი, სახ ლშიც 
ყო ველ სა ათ ში აღ ებ მა ცივ რის კარს, სა კუ თარ ჯი ბეს 
ყვე ლა ნა ირი სი კე თე შე გიძ ლია დას ცინ ცლო. აუც ილ ებ
ელია გა მო იმ უშ ავო თვით კონ ტრო ლი, რომ დად გე ნილ 
დროს ჭა მო, და არა მა შინ, რო ცა მო გინ დე ბა…

2. მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელ ემ ენ ტი, რაც საკ ვებს 
“სუ ლი ერ ებ ას” მი ან იჭ ებ და, არ ის კო მუ ნი კა ცია, რაც 
პი როვ ნე ბის და მა ხა სი ათ ებ ელი თვი სე ბაა; სა კუ თა რი 
სიყ ვა რუ ლის, გა მოც დი ლე ბის  გა ზი არ ება სხვის თვის; 
ამ თვალ საზ რი სით, ჭა მა მარ ტო ობ იდ ან გა მო სა ვა ლია, 
რა შიც მრა ვა ლი ად ამი ანი იმ ყო ფე ბა; სა კუ თა რი ულ უფ

ის გა ნა წი ლე ბა სხვის თვის სი ხარ ბის დაძ ლე ვა ში დაგ ვეხ
მა რე ბა. თუ კი მუ ცე ლი ამ ოყ ორ ილია, მა შინ სიტყვე ბიც   
დამ ძი მე ბუ ლია და სა უბ არი ხში რად ლაზღან და რო ბი თა 
და შე ურ აცხყო ფით სრულ დე ბა, ზოგ ჯერ კი,  აბ და უბ და 
ლა პა რა კით, რო ცა, მა გა ლი თად, ად ამი ანი ან  მთვრა
ლია, ან უზ ომო ჭა მის გან შე წუ ხე ბუ ლი და, და რე ტი ან ებ
ული, იარ აღ ად ხე ლებს იყ ენ ებს, ღმერ თს კი ნამ დვი ლად 
არ სურს ცუ დი და სას რუ ლი. რამ დენ ჯერ დას რუ ლე
ბუ ლა ლხე ნით დაწყე ბუ ლი ზე იმი გლო ვით; ად ამი ან თა 
შო რის ვე რა ნა ირ ად შედ გე ბა კო მუ ნი კა ცია წრე გა და
სუ ლი ჭა მასმის პი რო ბებ ში; მე ორე დღეს მათ უკ ვე 
აღ არ აფ ერი ახ სოვთ და მხო ლოდ მო ბო დი შე ბა უწ ევთ იმ 
ფაქ ტე ბის გა მო, რა მაც სულ სხვა კუთხით წარ მო აჩ ინა 
მა თი პი როვ ნე ბა. 

3. ჭა მის მო მენ ტი უნ და გა და იქ ცეს ღირ სშე სა ნიშ ნავ, 
სა ზე იმო წუ თე ბად, ზო მი ერ ებ ად. ხარ ბი ად ამი ანი, რო მე
ლიც მხო ლოდ კუ ჭის ამ ოვ სე ბა ზე ფიქ რობს, ვე რა სო დეს 
მიხ ვდე ბა, რომ საკ ვე ბი ღვთის წყა ლო ბაა, ას ეთ ად ამი
ანს არ შე უძ ლია მად ლი ერ ებ ის გა მო ხატ ვა ღვთი სად მი, 
ლოც ვა საჭ მლის მი ღე ბამ დე და ჭა მის დას რუ ლე ბი სას; 
ღვთის დიდ სუ ლოვ ნე ბი სად მი მად ლი ერ ება იქ ნე ბო და, 
სწო რად რომ გა მოგ ვე ყე ნე ბი ნა მი სი წყა ლო ბა, ღვთის გან 
ბო ძე ბუ ლი და სა კუ თა რი შრო მით მო პო ვე ბუ ლი სხვე ბის
თვი საც რომ გაგ ვე ზი არ ებ ინა. ნაყ რო ვა ნე ბის მან კი ერ ება 
იზ რდე ბა ღვთი სად მი მად ლი ერ ებ ის გრძნო ბის გა უჩ ინ
არ ებ ის პა რა ლე ლუ რად. იმ ოჯ ახ ებ შიც კი, რომ ლე ბიც 
ცნო ბი ლია, რო გორც “ქრის ტი ან თა” ოჯ ახი, ბავ შვე ბი, 
მო ზარ დე ბი და თვით ზრდას რუ ლი ად ამი ან ები, თა ვი ან
თი კაპ რი ზის გა მო, უარს ამ ბო ბენ სა უკ ეთ ესო საჭ მელ ზე 
და მათ ძაღ ლებს აჭ მე ვენ, ან სა ნაგ ვე ზე ყრი ან; უკ ან
ას კნე ლი მო ნა ცე მე ბით, ზო გი ერთ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში 
თი თოეული ოჯ ახი ყო ველ წლი ურ ად სა ნაგ ვე ზე ყრის 515 
ევ როს ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტს! 1974 წლი დან კი ეს 
რიცხვი მსოფ ლი ოში 50%ით გა იზ არ და! პირ ვე ლი მო წო
დე ბა, რაც შე იძ ლე ბა ამ მხრივ გა ის მას, არ ის: ნუ ფლან
გავთ! ყვე ლა ფე რი, რა საც მე ვფლან გავ, შე იძ ლე ბა მე ორე 
პი როვ ნე ბის ცხოვ რე ბას წა ად გეს. ინ დი ვი დუ ალ ური მან
კი ერ ება ფარ თო მას შტა ბის ცოდ ვა ში გა და დის. 

4. ნაყ რო ვა ნე ბის დაძ ლე ვა ში ად ამი ანს შე იძ ლე ბა და
ეხ მა როს ას ევე კვე ბის კულ ტუ რაც. საკ ვე ბი ოდ ით გან ვე 
მი იჩ ნე ოდა კულ ტუ რის პრო დუქ ტად: მას აწ არ მო ებ ენ, 
ქმნი ან, ამ ზა დე ბენ, ირ ჩე ვენ, მო იხ მა რენ. დახ ვე წი ლი 
კერ ძის მომ ზა დე ბა სიმ ბო ლუ რად ნიშ ნავს, გა მო იყ ენო 
ბუ ნე ბის ინ გრე დი ენ ტე ბი და გარ და სა ხო ის ინი კულ ტუ
რად: გა ვიხ სე ნოთ თუნ დაც კერ ძის მომ ზა დე ბის მრა
ვალ ფე როვ ნე ბა; ოჯ ახ ში ერ თად სა დი ლო ბის მო მენ ტე
ბი ცხოვ რე ბის ფუნ და მენ ტურ ეტ აპ ებ ზე – და ბა დე ბა, 
გარ დაც ვა ლე ბა, ზე იმი: გა ვიხ სე ნოთ  თუნ დაც საჭ მლის 
მი ღე ბის დრო, ფორ მე ბი, გა ლან ტუ რი წე სე ბი; საკ ვებს 
ხომ საკ რა ლუ რი და სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბიც გა აჩ ნია; 
რამ დე ნი ფიქ რობს, რომ ამა თუ იმ საკ ვე ბის მი ღე ბით 
კარ გად გრძნობს თავს, ან ძა ლა ემ ატ ება. ეს ნი შან დობ
ლი ვია, და იგი გა მოწ ვე ულია იმ ფაქ ტით, რომ ჭა მა ერთ
ერ თი გა მორ ჩე ული მო მენ ტია, რო ცა ერ თმა ნეთს ხვდე ბა 
ბუ ნე ბა და კულ ტუ რა, რი თაც ად ამი ანი  გან სხვავ დე ბა 
ცხო ვე ლის გან, თუნ დაც გაწყო ბი ლი სუფ რა, რაც მათ 
მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა ზეც მეტყვე ლებს.  ეს სიმ ბო ლუ რი 
ხა სი ათი, რო მე ლიც ჭა მას  ბუ ნებ რივ ზე მე ტად კულ
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ტუ რულ ელ ემ ენ ტად აქ ცევს, შე იძ ლე ბა ამ ოვ იკ ითხოთ 
ყვე ლა უახ ლეს პუბ ლი კა ცი აში და სამ ზა რე ულ ოს ყვე ლა 
რე ცეპ ტში, რაც დღეს ასე უხ ვად და ასე მრა ვალ ფე როვ
ნად მოგ ვე წო დე ბა; უბ ედ ურ ება კი ისაა, რომ მრა ვალ ოჯ
ახ ში ეს ერ თა დერ თი წიგ ნია, რო მელ საც კითხუ ლო ბენ!  

სუფ რა სტუ მარ თათ ვის: ერთ მცხო ბელს ძა ლი ან 
დი დი სურ ვი ლი ჰქონ და, გა ეც ნო ცნო ბი ლი პი როვ ნე
ბა უვე ისი. ერთ დღე საც ეს უკ ან ას კნე ლი მათხოვ რის 
ტან საც მელ ში გა დაც მუ ლი მი ვი და საცხობ ში. შე უდ გა 
თუ არა პუ რის ჭა მას, მცხო ბელ მა მას ცე მა და უწყო და 
გა რეთ გა აგ დო. “რა სი გი ჟეა! – წა მო იძ ახა შე გირ დმა, 
რო მე ლიც ისის იყო ოთ ახ ში შე მო ვი და, – “ვერ ხე დავ, 
რომ გა რეთ ის ად ამი ანი გა აგ დე, რომ ლის გაც ნო ბაც 
ასე გინ დო და?” მა შინ მცხო ბელ მა ინ ანა თა ვი სი საქ ცი
ელი, პა ტი ება ითხო ვა და უვე ისს ჰკითხა, რა იმ ეს ხომ 
არ ის ურ ვებ და. უვე ის მა სთხო ვა მას, რომ ის და მი სი 
შე გირ დე ბი სად მე მი ეწ ვია სა დი ლად. მცხო ბელ მა ის ინი 
სა უკ ეთ ესო რეს ტო რან ში წა იყ ვა ნა და ძვირ ფა სი კერ ძე
ბი შე უკ ვე თა. “ასე გან ვას ხვა ვებთ კარგ ად ამი ანს ცუ
დის გან, – უთხრა უვე ის მა  შე გირ დებს შუა სა დილ ზე, 
– ამ ად ამი ანს შე უძ ლია, ათი ოქ როს მო ნე ტა და ხარ ჯოს 
ერთ სა დილ ზე, რად გა ნაც მე ცნო ბი ლი კა ცი ვარ, მაგ
რამ გროშ საც კი არ მის ცემს მში ერ მათხო ვარს”. 

ნაყ რო ვა ნე ბა და ბიბ ლია
ცალ კე ული რე ლი გი ები და წმი და ტექ სტე ბი მი თი

თე ბებს იძ ლე ვი ან კვე ბის შე სა ხებ. ბიბ ლია პირ ვე ლი ვე 
გვერ დი დან შე ახ სე ნებს ად ამი ანს კვე ბას თან და კავ ში რე
ბულ ღი რე ბუ ლე ბებს: საკ ვე ბი გვეძ ლე ვა ღვთის წყა ლო
ბით და ის უნ და მო ვიხ მა როთ ზო მი ერ ად; შე ახ სე ნებს 
თვით გვე მის აუც ილ ებ ლო ბას და სა კუ თარ ნაკ ლო ვა ნე
ბა თა წარ მო ჩე ნას, ხაზს უს ვამს სიმ ბო ლურ, აფ ექ ტურ 
და სუ ლი ერ ნი შანს. ზი რა ქის წიგ ნი, რო მე ლიც ხარბ 
ად ამი ან ზე გვე სა უბ რე ბა, სუფ რას თან ქცე ვის მთელ რიგ 
წე სებს გვთა ვა ზობს, და ზო მი ერ ებ ის კენ მოგ ვი წო დებს: 
“ვინც ზო მი ერ ად ჭამს, ტკბი ლად სძი ნავს, ად რე დგე
ბა და მას თა ნაა მი სი ვე სუ ლი... ღვი ნოს ნუ მი ეძ ალ ები, 
რად გა ნაც მას ბევ რი და უღ უპ ავს” (ზირ. 31, 20.25). თუ კი 
საღ ვთო წე რი ლი სტიგ მად არ აღ იქ ვამს სუფ რას თან სი
ამ ოვ ნე ბას, ად ამი ანს შე უძ ლია, და აგ ემ ოვ ნოს საჭ მე ლი, 
რად გა ნაც ზე იმ ობს მე გობ რებ თან ერ თად, ამ ავე დროს, 
ფხიზ ლად იყ ოს, რომ ნაყ რო ვა ნე ბა არ გა აღ მერ თოს. 
ახ ალ აღ თქმა ში იესო ღვთის ნდო ბი სა კენ მოგ ვი წო დებს, 
რა მე თუ იგი არ ის კე თი ლი და სულ გრძე ლი მა მა  თა ვი სი 
შვი ლე ბი სა, მი სი ქმნი ლე ბე ბი სა (შდრ. მათ. 6,25). სა ხა
რე ბა ში ვხე დავთ, თუ რო გორ ხვდე ბა იგი ად ამი ან ებს და 
რო გორ ჯდე ბა მათ თან ერ თად სუფ რას თან, რო გორც 
ცოდ ვი ლებ თან, ფა რი სევ ლებ თან, ას ევე მო წა ფე ებ თან. 
და ბო ლოს, მან ინ ება, რომ  თა ვი სი უკ ან ას კნე ლი სე რო ბა 
მო წა ფე ებ თან ერ თად გა ეზი არ ებ ინა: “სურ ვი ლით მსურ
და თქვენ თან ერ თად მე ჭა მა ეს პა სე ქი  ჩე მი ტან ჯვის 
წინ” (ლუკ. 22,15) სე რო ბა ზე მან მო ატ ან ინა არა ხორ ბა
ლი ან ყურ ძე ნი, არ ამ ედ ღვი ნო და პუ რი, აკ ურ თხა ის ინი 
მად ლი ერ ებ ის ლოც ვით, გა ტე ხა პუ რი და და უნ აწ ილა მო
წა ფე ებს, რო გორც სა კუ თა რი ხორ ცი და სის ხლი. თვით 
მკვდრე თით აღ დგო მის შემ დეგ, იგი თა ვის მო წა ფე ებს 
სუფ რა ზე ხვდე ბა, რაც სიმ ბო ლუ რად იმ აზე მეტყვე ლებს, 
რომ მას თან ერ თად ერთ სუფ რა ზე მა რა დი ული ცხოვ რე

ბა გვე ლის, მი სი მა მის სა მე ფო ში.  იგი კაც თა საცხოვ ნებ
ლად ზე ცი დან გარ და მო მა ვალ პუ რად წა რად გენს თავს. 
მი სი მო წა ფე ები, უკ ან ას კნე ლი სე რო ბის მო გო ნე ბი სას, 
გა იხ სე ნე ბენ მის მი ერ მოხ დე ნილ ზო გი ერთ სას წა ულს 
(პუ რი სა და თევ ზის გამ რავ ლე ბა). სა ბო ლოო გან კითხვის 
დღეს ყვე ლას მო ეკ ითხე ბა ეს: მში ოდა და და მა პუ რეთ, ან 
არ მო მე ცით საჭ მე ლი... 

ნაყროვანების მანკიერება და 
რამდენიმე სულიერი რჩევა

თუ კი მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ
ქმულს, შე უძ ლე ბე ლია, ორი ოდე სიტყვა არ ვთქვათ 
სა მო ნას ტრო წე სებ ზე, იმ ქრის ტი ან ებ ის ცხოვ რე ბა ზე, 
რომ ლებ საც სურ დათ, ბო ლომ დე შედ გო მოდ ნენ რწმე ნის 
გზას; სა მო ნას ტრო წე სე ბი სიბ რძნით შედ გე ნი ლი მთე ლი 
რი გი მი თი თე ბა ნი გახ ლდათ, რაც პირ და პირ კავ შირ ში 
იყო ჭა მას თან: ერ თად ჭა მა, სა დი ლო ბის დრო, საკ ვე ბის 
სა ხე ობა, მი სი მომ ზა დე ბის ფორ მა, ყუ რადღე ბა დღე სას
წა ულ ებ ის, სტუმ რე ბის მი ღე ბის დროს, ურ თი ერ თო ბა 
ავ ად მყო ფებ თან, ახ ალ გაზ რდებ თან... მოკ ლედ,  დი დი 
სიფ რთხი ლით შედ გე ნი ლი მი თი თე ბე ბი, რაც ბერმო ნა
ზონ თა ში ნა გან თა ვი სუფ ლე ბას იც ავ და, რომ ხორ ცსა და 
სულს შო რის ზი არ ება არ გაწყვე ტი ლი ყო და რო მე ლი მე, 
ამ ორ ელ ემ ენ ტთა გან, არ ცდუ ნე ბუ ლი ყო. აქ ედ ან, უკ ვე 
გა სა გე ბია, რომ ბე რე ბი სათ ვის უწყვე ტი კავ ში რია მათ 
შო რის, რაც ეკ ლე სი აში წმი და წირ ვა ზე აღ ეს რუ ლე ბა, და 
რაც ოფ ერ ტო რი უმ ში, ანუ სა სა დი ლო ოთ ახ ში, ჭა მის მო
მენ ტში სრულ დე ბა.  ამ მი ზე ზით იყო, რომ დი დი მო ნას
ტრე ბის სა სა დი ლო ოთ ახ ებ ში ყო ველ თვის ეკ იდა იეს ოს 
უკ ან ას კნე ლი სე რო ბის ამ სახ ვე ლი  ხა ტი და მი ან იშ ნებ და 
წირ ვა სა და სე რო ბას შო რის, სიტყვა სა და საკ ვებს შო რის 
კავ შირ ზე. ად ამი ანს კვე ბავს არა მხო ლოდ მა ტე რი ალ
ური პრო დუქ ტი, არ ამ ედ მოს მე ნა, ფიქ რი, ერ თად ყოფ
ნა...; თვით მარ ხვაც და ხორ ცის გან თავ შე კა ვე ბა წლის 
გან სა კუთ რე ბულ დღე ებ ში, ან პე რი ოდ ში (ოთხშა ბა თი, 
პა რას კე ვი, დიდ მარ ხვის პე რი ოდი, ცის კა რი და დიდ დღე
სას წა ულ ები), გარ და იმ ისა რომ ას კე ტუ რი სა შუ ალ ებაა 
იმ ის ათ ვის, რომ და იც ვა უბ იწო ებ ის, უპ ოვ რო ბი სა და 
მორ ჩი ლე ბის აღ თქმა, მას გა აჩ ნია ღმრთის სიტყვას თან 
ზი არ ებ ის და მოყ ვას თან თა ნად გო მის მნიშ ვნე ლო ბა; ზო
მი ერ ება სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ებაა ჯან მრთე ლო ბის (ღვთის 
სა ჩუ ქა რი), სხე ულ ისა და სუ ლი ერი გრძნო ბე ბის შე სა ნარ
ჩუ ნებ ლად, სათ ნო ებ ის საქ მე თა შე სას რუ ლებ ლად (ეკ ლე
სი ის მა მე ბი ამ ბობ დნენ: ის, რაც შენს სხე ულს მარ ხვით 
აკ ლდე ბა, დამ შე ული მოყ ვა სის თვის საკ ვე ბი ხდე ბა), სუ
ლი ერი ცხოვ რე ბი თა და ლოც ვით ღმერ თთან მი სა ახ ლო
ებ ლად. იეს ოს სწავ ლე ბის, მო ცი ქუ ლე ბი სა და ქრის ტი ანი 
ავ ტო რე ბის ნაშ რო მე ბის მი ხედ ვით, ლოც ვა, მარ ხვა და 
მოწყა ლე ბა ერ თად მი აბ იჯ ებ ენ, ურ ყე ვი რწმე ნით მი იწ ევ
ენ ცხო ნე ბი სა და სიწ მინ დი სა კენ. მორ წმუ ნე, ქრის ტი ანი 
ად ამი ან ის ულ უფ ას უნ და შე ად გენ დეს მოკ რძა ლე ბუ ლი 
საკ ვე ბი, ის ამ კუთხი თაც უნ და გა მო ირ ჩე ოდ ეს, რო გორც 
ქრის ტი ანი, მან თა ვი სი რწმე ნა ას ეთი სა ხი თაც უნ და 
გა დას ცეს; სწო რედ ამ აზე იტყო და წმი და პავ ლე: და რომ 
ჭამთ... ღვთი სა ხართ. ამ რი გად,  რა საც აკ ეთ ებთ, მის
თვის გა აკ ეთ ეთ, რა თა ის იყ ოს გან დი დე ბუ ლი. 

მო ამ ზა და მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ
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II. socialuri moZRvrebis buneba

a) rwmeniT ganaTebuli codna

72. socialuri moZRvreba ar yofila imTaviTve moazre-
buli mwyobr sistemad, aramed is Camoyalibda droTa 
ganmavlobaSi socialur Temebze eklesiis magiste-
riumis mravalricxovan gamosvlebTan erTad. swored 
misi amgvari warmoSobaa mizezi imisa, Tu rad hqonda 
adgili garkveul sxvadasxvaobebs eklesiis socialu-
ri moZRvrebis bunebis, meTodebisa da epistemologiu-
ri struqturis irgvliv. saboloo ganmarteba, rasac 
win uswrebda enciklikis «Laborem exercens»100 mni-
Svnelovani SeniSvnebi, mocemulia enciklikaSi «Sol-
licitudo rei socialis»: eklesiis socialuri moZRvreba 
«ganekuTvneba… ara ideologiur sferos, aramed Teo-
logiurs, kerZod ki zneobriv Teologias»101. SeuZle-
belia am moZRvrebis gansazRvra socialur-ekonomikuri 
sazomebis mixedviT. is araa ideologiuri da pragmatuli 
sistema, romelic mimarTuli iqneboda ekonomikuri, po-
litikuri Tu socialuri urTierTobebis gansazRvrisa 
da maTi urTierTdakavSirebisaken, aramed damoukidebeli 
kategoriaa: isaa «zusti formulireba, sarwmunoebisa 
da eklesiis gardmocemis Suqze, gulisxmieri gansjis 
Sedegebisa sazogadoebasa da saerTaSoriso konteqstSi 
adamianis arsebobis rTuli realiebis irgvliv. misi mTa-
vari mizania am realiaTa interpretireba, imis gamokvleva, 
Tu ramdenad Seesabameba isini saxarebiseul moZRvrebas 
adamianisa da mis erTdroulad amqveyniuri da transcen-
dentuli mowodebis Sesaxeb, raTa amgvarad, warmarTos 
qristianuli qceva»102.

73. Sesabamisad, socialuri moZRvreba Teologiuri bu-
nebisaa, kerZod ki – Teologiur-moraluri, «rakiRa la-
parakia moZRvrebaze, romelic gankuTvnilia pirovnebaTa 
qcevis saxelmZRvanelod»103. «is imyofeba qristianTa 
cxovrebisa da maTi sindisis samyaros mdgomareobebTan 
gadakveTis wertilSi da vlindeba im ZalisxmevaSi, ra-
sac calkeuli adamianebi, ojaxebi, kulturisa Tu sa-
zogadoebis moRvaweni, politikosebi da saxelmwifo 
moxeleni iCenen, raTa ganaxorcielon da gaataron is 
istoriaSi»104. socialuri moZRvreba faqtobrivad ai-
reklavs Teologiur-zneobrivi moZRvrebis sam do-
nes: motivaciaTa safuZvelmdeb dones; sazogadoebrivi 
cxovrebis normaTa direqtiul dones; gadawyvetilebis 
miRebaTa dones, romelzec moqmedebs sindisi, romelic 
moxmobilia gamoiyenos obieqturi da zogadi normebi 

100 Sdr. ioane pavle II, encik. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 
583-584.
101 ioane pavle II, encik. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
102 ioane pavle II, encik. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571.
103 ioane pavle II, encik. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572.
104 ioane pavle II, encik. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 
864-865.

konkretul da kerZo socialur mdgomareobebSi. es sami 
done iribad gansazRvravs agreTve sakuTar meTods da 
eklesiis socialuri moZRvrebis specifikur epistemo-
logiur struqturas.

74. socialuri moZRvrebis ZiriTadi safuZveli bibliuri 
gamocxadeba da eklesiis gardmocemaa. am zegardmo mo-
niWebuli wyarodan is iRebs STagonebasa da Suqs, raTa 
gaigos, gansajos da warmarTos adamianis gamocdileba 
da istoria. upirveles da uzenaes yovlisa dgas RmrTis 
STanafiqri qmnilebisa da, kerZod, adamianis sicocxlisa 
da misi xvedris gamo, romelic moxmobilia samebiseuli 
Tanaziarebisaken.

RmrTis sityvis mimRebi da cxovrebaSi gamtarebeli 
rwmena efeqturad Tanamoqmedebs gonebasTan. rwmenisagan, 
kerZod ki, qmedebisaken mimarTuli rwmenisagan momdinare 
gageba, struqturirebulia gonebis mier da iyenebs yve-
lafers, risi SemoTavazebac ZaluZs am ukanasknels. so-
cialuri moZRvrebac, rogorc is codna, romlis gamoye-
neba xdeba qmedebis SemTxveviT da istoriul aspeqtebSi, 
SeauRlebs «rwmenasa da gonebas»105 (fides et ratio) da maTi 
urTierTobis nayofierebis metyveli gamoxatulebaa.

75. rwmena da goneba socialuri moZRvrebis ori Semec-
nebiTi gzaa, vinaidan oria wyaro, romlidanac is ikvebeba: 
gamocxadeba da adamianis buneba. rwmenisagan momdina-
re codna Seimecnebs da warmarTavs  adamianis cxovre-
bas istoriul-mxsneli saidumlos Suqze, – qristeSi 
RmerTis CvenTvis, kacTaTvis gamocxadebisa da moZRvnis 
saidumlosi. rwmenis es gageba moicavs gonebas, romlis 
saSualebiTac is, ramdenadac SesaZlebelia, axsnis da 
gaigebs gancxadebul WeSmaritebas da avsebs mas adamianis 
bunebis WeSmaritebiT. es WeSmariteba qmnilebaSi gamoxa-
tuli RmrTaebrivi Canafiqridanaa aRebuli,106 anu, warmo-
adgens srul WeSmaritebas adamianis — rogorc sulieri 
da xorcieli, RmerTTan, meore adamianTan da sxva qmnile-
bebTan urTierTobaSi myofi arsebis — Sesaxeb.107

amis gamo, qristes saidumlos SuagulSi dayeneba  ar amci-
rebs da arc gamoricxavs gonebis rols, anu, ar arTmevs 
socialur moZRvrebas arc racionalobas da arc sayo-
velTao mniSvnelobas. raki qristes saidumlo anaTebs 
adamianis saidumlos, goneba aZlevs sazrisis sisavses 
adamianis Rirsebis gagebas da im zneobriv moTxovnebs, 
romlebic icavs am Rirsebas. socialuri moZRvreba aris 
rwmeniT ganaTebuli Semecneba, romelic — swored ro-
gorc aseTi — gamoxatavs Semecnebis met unars. is iZle-
va axsna-ganmartebebs yvela im WeSmaritebaze, rasac 
Tavad auwyebs da im valdebulebebze, rac maTgan gamomdi-
nareobs; misi miReba da gaziareba yvela adamians SeuZlia.  

105 Sdr. ioane pavle II, encik. Fides et ratio: AAS 91 (1999) 5-88.
106 Sdr. ioane pavle II, dekl. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 
(1966) 940.
107 ioane pavle II, encik. Veritatis splendor, 13. 50. 79: AAS 85 
(1993) 1143-1144. 1173-1174. 1197.
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ინ ფორ მა ციაქრის ტი ან ობ ის ლექ სი კო ნი

რე ლი გი ური  გა ერ თი ან ებ ებ ის  
სტა ტუ სი სათ ვის 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ერ ოვ ნულ ბიბ ლი ოთ ეკ
აში შედ გა წიგ ნის  – “რე ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ის სტა
ტუ სი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში” – პრე ზენ ტა ცია.

ნაშ რო მი გა მო იცა პრო ექ ტის: “სა ქარ თვე ლო ში რწმე
ნი სა და აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვი სათ ვის” 
ფარ გლებ ში. გა მო ცე მას მხა რი და უჭ ირა ფონ დმა “ღია 
სა ზო გა დო ება – სა ქარ თვე ლო”. გა მო ცე მა ზე მუ შა ობ
დნენ კავ ში რის – “21ე სა უკ უნე” გამ გე ობ ის თავ მჯდო
მა რე პა ატა გა ჩე ჩი ლა ძე, იურ ის ტე ბი ზა ქა რია ქუც ნაშ ვი
ლი და თა მარ ალ ექ სი ძე.

რწმე ნა და რე ლი გია ად ამი ან ის ყვე ლა ზე ღრმა, სა
თუთ და სუ ლი ერ სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა. სწო რედ ამ
იტ ომ რე ლი გი ური უფ ლე ბე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მა ნე ბის
მი ერი სა ხელ მწი ფო სათ ვის თა ვი სე ბურ ინ დი კა ტო რად 
შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ; ინ დი კა ტო რად იმ ისა, თუ რო გორ 
მარ თლზო მი ერ ად ეპყრო ბა იგი პი როვ ნე ბას,  მის უფ ლე
ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს, – აღ ნიშ ნუ ლია გა მო ცე მის 
წი ნათ ქმა ში.

სა ქარ თვე ლო ში, ის ევე რო გორც ზოგ სხვა პოს ტსაბ
ჭო ურ ქვეყ ნებ ში, რე ლი გი ურ გა ერ თი ან ებ ათა უფ ლე ბე
ბი არ არ ის და ცუ ლი და რა ღაც ნიშ ნით ხდე ბა ამა თუ იმ 
რე ლი გი ური ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნელ თა ინ ტე რე სე ბის 
დარ ღვე ვა. ჩვე ნი ქვე ყა ნა  მოხ სე ნი ებ ულია სა ერ თა შო რი
სო უფ ლე ბა თა დაც ვის დო კუ მენ ტებ ში, რომ ლე ბიც ას
ევე შე იც ავ ენ რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის დე ბუ ლე ბებს. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა მარ თლებ რი ვი 
კუთხით კი დევ მრა ვა ლი ხარ ვე ზია გა მო სას წო რე ბე ლი. 
უმ თავ რე სი კი რე ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ის სტა ტუ სის 
გა და უწყვეტ ლო ბაა.

პა რა დოქ სუ ლია, მაგ რამ საბ ჭო თა კავ ში რის კა ნონ
მდებ ლო ბა შიც კი იყო მო ცე მუ ლი რე ლი გი ურ გა ერ თი
ან ებ ათა რე გის ტრა ცი ის წე სიც და უფ ლე ბე ბიც. მარ
თა ლია, ეს კა ნონ მდებ ლო ბი თი მოთხოვ ნე ბი, რო გორც 
ბევ რი სხვა მოთხოვ ნა, რო მე ლიც ად ამი ან ის უფ ლე ბებს 
ეხ ებ ოდა, ფორ მა ლუ რად არ სრულ დე ბო და, მაგ რამ იურ
იდი ული დო კუ მენ ტი არ სე ბობ და და მონ დო მე ბულ ად
ამი ან ებს შე ეძ ლოთ მი ეღ წი ათ კი დეც სა მარ თლი სათ ვის. 
მა გა ლი თი სათ ვის გა ვიხ სე ნებ ად იგ ენ ის რაიონის სო ფელ 
არ ლის მორ წმუ ნე თა და ჟი ნე ბულ მცდე ლო ბებს, კა თო
ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ოფ იცი ალ ური რე გის ტრა ცი ის  შე სა
ხებ. თით ქმის სამ წლი ანი სის ტე მა ტუ რი მოთხოვ ნე ბის 
შემ დეგ, მოს კოვ მა და აკ მა ყო ფი ლა არ ლე ლე ბის სურ ვი
ლი და რე გის ტრა ცი აში გა ატ არა მა თი მრევ ლი და წმ. 
იოს ებ ის სა ხელ ზე აგ ებ ული ტა ძა რიც გა დას ცა მათ მუდ
მივ, უს ას ყიდ ლო სარ გებ ლო ბა ში. 

ოცი წე ლია, რაც სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო და მო
უკ იდ ებ ელია და რე ლი გი ურ მა გა ერ თი ან ებ ებ მა, მათ შო
რის, კა თო ლი კე ეკ ლე სი ამ, რო მე ლიც ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
თით ქმის 800 წე ლია მოქ მე დებს და  რა ოდ ენ ობ ით მი სი 
მრევ ლი მე ოთხე ად გილ ზეა, ას ევე ის ტო რი ულ ად აც მრა

ვა ლი სა ტაძ რო ნა გე ბო
ბა გა აჩ ნია, ვერ მი აღ
წია სა მარ თლებ რივ და 
ღირ სე ულ აღი არ ებ ას.

კრე ბუ ლი “რე ლი
გი ური გა ერ თი ან ებ
ებ ის სტა ტუ სი სათ ვის 
სა ქარ თველ ში” კარგ 
დახ მა რე ბას გა უწ ევს 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში მოქ
მედ ყვე ლა რე ლი გი ურ 
გა ერ თი ან ებ ას, რა თა  უკ ეთ გა ერ კვენ და სა ჭი რო ებ ის 
შემ თხვე ვა ში ეფ ექ ტუ რად მო აგ ვა რონ მათ წი ნა შე წარ
მო ჩე ნი ლი სა მარ თლებ რი ვი პრობ ლე მე ბი. კრე ბულ ში, 
მრა ვალ რიცხო ვან იურ იდი ულ დო კუ მენ ტებ თან ერ თად, 
წარ მოდ გე ნი ლია მოკ ლე ის ტო რი ული მო მო ხილ ვა ძი
რი თა დი რე ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ისა, მათ შო რის, სა
ქარ თვე ლო ში რო მის კა თო ლი კე ეკ ლე სი ისა. ეს ინ ფორ
მა ცი ები ნე ბის მი ერ მკითხველს სა შუ ალ ებ ას მის ცემს, 
შე ექ მნას ობი ექ ტუ რი წარ მოდ გე ნა ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი 
რე ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ის ის ტო რი ის, საქ მი ან ობ ის, 
სო ცი ალ ური აქ ტი ობ ის შე სა ხებ.

წიგ ნის პრე ზან ტა ცი ას ეს წრე ბოდ ნენ: ვა ტი კა ნის 
ელ ჩი სა ქარ თვე ლო ში, მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ დიო 
გუ ჯე რო ტი; სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი, რე
ლი გი ური გა ერ თი ან ებ ებ ის: სუ ლიწ მი დის ეკ ლე სია, 
ღვთის სიტყვა, ხსნის არ მია ხელ მძღვა ნე ლე ბი, სა მეც
ნი ერო სფე რო სა და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. 

თა ვი ანთ გა მოს ვლებ ში პრო ექ ტის ავ ტო რებ მა, სა ხალ
ხო დამ ცველ მა და ვა ტი კა ნის ელ ჩმა ისა უბ რეს აღ ნიშ ნუ
ლი პრო ექ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, აგ რეთ ვე, არ ას ამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო 
ცნო ბი ერ ებ ის ფორ მი რე ბი სათ ვის გა ღე ბულ წვლილ ზე.  
სა მო ქა ლა ქო ცნო ბი ერ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და  გაძ ლი
ერ ება ერ თა დერ თი რე ალ ური გა რან ტიაა ქვე ყა ნა ში 
ლი ბე რა ლუ რი და დე მოკ რა ტი ული ფა სე ულ ობ ებ ის გან
მტკი ცე ბი სათ ვის, –  ეს გახ ლავთ ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ ის 
დი დი ნა წი ლის მოთხოვ ნა. ის პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
უცხო ეთ ის სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით 
ხორ ცი ელ დე ბა, მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს წარ მო ად გენს 
ამ მი მარ თუ ლე ბით არ ას ამ თავ რო ბო სექ ტო რის გან ვი
თა რე ბი სათ ვის.

მის მა მა ღალ ყოვ ლა დუ სამ ღვდე ლო ეს ობ ამ  ხაზ გას მით 
აღ ნიშ ნა, რომ ბო ლო ხა ნებ ში შე იმ ჩნე ვა სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ას ევე არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ებ ის მხრი დან ინ ტე რე სის ზრდა რე ლი გი ური გა ერ თი
ან ებ ებ ის ათ ვის ღირ სე ული სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სის 
მი ნი ჭე ბის კუთხით, რაც თან და თან უფ
რო თვალ ნა თე ლი ხდე ბა.  16 გვ.

ბა ზი ლი კა [ბერძ. (stoá) basiliké “სა მე ფო (პორ ტი კი)”] ბა ზი ლი
კა სპარ სე თის სა მე ფო სა სახ ლე თა გან მომ დი ნა რე ობს: ის მე ფის 
(baziléusის) სააუდენციო დარ ბაზს წარ მო ად გენ და. ბა ზი ლი
კა – რამ დე ნი მე ნა ვი სა გან შემ დგა რი სწორ კუთხა დი დი დარ
ბა ზი – პრაქ ტი კუ ლო ბის გა მო გა და იღო რო მა ულ მა სამ ყა რომ, 
რად გა ნაც მის ერთერთ ბო ლო ში მდე ბა რე აფ სი და იდე ალ ურ 
გა რე მოს წარ მო ად გენ და სა სა მარ თლო სხდო მე ბის ჩა სა ტა რებ
ლად. ბა ზი ლი კა, აგ რეთ ვე, შეკ რე ბა თა და საქ მი ან გა რი გე ბა თა 
ცენ ტრა დაც გა მო იყ ენ ებ ოდა. ბა ზი ლი კა ბუ ნებ რი ვად მი ეს ად აგა 
ქრის ტი ან ულ კულ ტს, რა საც შე ნო ბის გეგ მა ში მხო ლოდ მცი რე
ოდ ენი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა მოჰ ყვა. დღეს ბა ზი ლი კა ეწ ოდ ება 
ტა ძარს, რო მელ საც ჩა მოთ ვლილ თა გან ერთერ თი ნი შანთვი
სე ბა ახ ასი ათ ებს: ა) ტა ძარს აქ ვს სიგ რძი ვი გეგ მა და ერ თმა
ნე თი სა გან კო ლო ნა დით გა მო ყო ფი ლი სულ ცო ტა სა მი ნა ვი; 
ცენ ტრა ლუ რი ნა ვი სხვებ ზე უფ რო მა ღა ლია, – იმ დე ნად, რომ 
სა კუ თა რი სარ კმლე ბი შე უძ ლია ჰქონ დეს; ბ) ეკ ლე სია ძვე ლი 
ქრის ტი ან ულია: ამ ტი პის ეკ ლე სი ებს IV სა უკ უნ იდ ან უწ ოდ ებ ენ 
ბა ზი ლი კებს; გ) მი ნი ჭე ბუ ლი აქ ვს ბა ზი ლი კის სა პა ტიო წო დე ბა, 
რი სი პა ტი ვიც გა მორ ჩე ულ ტაძ რებს ერ გე ბა. უძ ვე ლე სი დრო
იდ ან უფ როს და უმ ცროს ბა ზი ლი კებს გა ნას ხვა ვე ბენ. მთა ვა რი 
ანუ პა პის ბა ზი ლი კე ბი ეწ ოდ ება რო მის ოთხ მთა ვარ ტა ძარს. 
ეს ენია: წმი და იოანე ლა ტე რან ში, წმი და მა რია უმ თავ რე სი, წმი
და პეტ რე ვა ტი კან ში და წმი და პავ ლე გა ლა ვანს მიღ მა. 

ბალ და ქი ნი [ბაღ და დის ძვე ლი სა ხე ლი დან Baldacco, რო მე
ლიც გარ კვე ული სა ხის ქსო ვი ლის სამ შობ ლო იყო] ოთხ ან მეტ 
გა და სა ტან ბუნ ზე და მაგ რე ბუ ლი, ფო ჩე ბით მორ თუ ლი ქსო
ვი ლის ოთხკუთხა ნა ჭე რი, რომ ლის და ნიშ ნუ ლე ბაა სა ზე იმო 
მსვლე ლო ბი სას წმი და ნა წი ლე ბის დაც ვა.

ბა ლუს ტრა და რი კუ ლე ბი ანი მო აჯ ირი, რო მე ლიც გა მო იყ
ენ ება მღვდლის სამ ყოფ ლის – პრეს ბი ტე რი უმ ის გა მო სა ყო
ფად ეკ ლე სი ის ნა ვე ბი სა გან.

ბაპ ტის ტე ბი ან გლოსაქ სო ნურ პრო ტეს ტან ტიზ მში აღ მო
ცე ნე ბუ ლი ყვე ლა ზე დი დი თა ვი სუ ფა ლი ევ ან გე ლუ რი ეკ ლე
სი ის წევ რე ბი. ამ ეკ ლე სი ის შე მად გე ნელ სხვა დას ხვა ჯგუფ
თა უმ თავ რე სი სა ხა სი ათო ნი შა ნი მოზ რდილ თა ნათ ლო ბაა. 
XVII სა უკ უნ ის და საწყის ში ამ სტერ დამ ში ემ იგ რი რე ბულ მა ჯ. 
სმით მა და თ. ჰელ ვის მა, დარ წმუ ნე ბუ ლებ მა, რომ ბავ შვო ბა ში 
მი ღე ბუ ლი ნათ ლო ბა ძა ლა და კარ გუ ლი იყო, ხე ლახ ლა მი იღ ეს 
ნათ ლო ბა და 1608 წელს ამ სტერ და მის პირ ვე ლი ინ გლი სუ რი 
ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია დააარსეს. ჰელ ვი სი 1611 წელს რამ დე
ნი მე მე გო ბარ თან ერ თად ინ გლის ში დაბ რუნ და და დააარსა 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი პირ ვე ლი ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია ინ გლი სის 
ტე რი ტო რი აზე. ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ბაპ ტიზ მის 
და ფუძ ნე ბა მქა და გე ბელ რ. უილი ამ სის (†1683) სა ხელს უკ ავ
შირ დე ბა. ამ ჟა მად ბაპ ტის ტთა და მო უკ იდ ებ ელი საკ რე ბუ ლო
ები 1905 წლი დან გა ერ თი ან ებ ულია “ბაპ ტის ტთა მსოფ ლიო 
ალი ან სში” (Baptist World Alliance), რო მე ლიც ოც და ათ მი ლი
ონ ზე მეტ მომ ხრეს აერ თი ან ებს (ამ ათ გან 27 მი ლი ონი ამ ერ იკ
ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტებ ში ცხოვ რობს). ბაპ ტის ტურ კავ შირ თა 
უმ რავ ლე სო ბა ეკ ლე სი ათა მსოფ ლიო საბ ჭოს მი ეკ უთ ვნე ბა. 
სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბი შე თან ხმე ბულ ნი არი ან მოძ ღვრე ბი სა 
და კა ნონ მდებ ლო ბის ძი რი თად სა კითხებ ზე. ეს სა კითხე ბია: 
სა მოძ ღვრო თა ვი სუფ ლე ბა თე ოლ ოგი აში;  სა ვალ დე ბუ ლო 
მრწამ სის არ არ სე ბო ბა; ბიბ ლია რო გორც სა ყო ველ თაო ავ
ტო რი ტე ტი; სა იდ უმ ლო თა სიმ ბო ლუ რი კონ ცეფ ცია; მხო ლოდ 
ზრდას რულ თა ნათ ლო ბა (წყალ ში ჩას ვლის გზით); ღმრთის
მსა ხუ რე ბი სათ ვის ხელ დას ხმა საკ რე ბუ ლოს წევ რთა მი ერ;  
ყო ველ გვა რი რე ლი გი ური ტრა დი ცი ისა და სა ეკ ლე სიო ფორ
მის უარ ყო ფა; ეკ ლე სი ისა და სა ხელ მწი ფოს ერ თმა ნე თი სა გან 
გა მიჯ ვნა. ყვე ლას თვის სა ერ თოა აქ ტი ური ქრის ტი ან ობა და 
მი სი ონ ერ ული საქ მი ან ობა წარ მარ თულ მი წებ ზე.

ბაპ ტის ტე რი უმი [სა ეკ ლე სიო ლათ. baptisterium (ბერძ. 
სიტყვი დან baptistérion)] IV სა უკ უნ იდ ან სიტყვა აღ ნიშ ნავს 
ბა ზი ლი კას თან და კავ ში რე ბულ და ნათ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის

თვის გან კუთ ვნილ სა გან გე ბო შე ნო ბას. შე ნო ბის ბა ზი ლი კი
სა გან გან ცალ კა ვე ბის მი ზე ზი იმ ფაქ ტს უკ ავ შირ დე ბა, რომ 
ნე ოფ იტ ები (ახ ალ მოქ ცე ულ ნი) მხო ლოდ ნათ ლო ბის შემ დეგ 
და იშ ვე ბოდ ნენ ეკ ლე სი აში. პირ ველ ბაპ ტის ტე რი უმ ებს ჰქონ
და ცენ ტრა ლუ რი, ხუთ კუთხა, ექ ვსკუთხა, ბერ ძნუ ლი ჯვრის 
ფორ მის, უფ რო ხში რად კი რვა კუთხა ან წრი ული გეგ მა, კა
მა რო ვა ნი და გუმ ბა თო ვა ნი გა და ხურ ვა, თუმ ცა, ფორ მი სა გან 
და მო უკ იდ ებ ლად, ყო ვე ლი მათ გა ნის ცენ ტრში 7075 სმ. სიღ
რმის აუზი იყო მო თავ სე ბუ ლი. აუზ ში ჩას ვლა სა ფე ხუ რე ბის 
მეშ ვე ობ ით იყო შე საძ ლე ბე ლი, წყა ლი კი მას ზე მო დან მი ეწ
ოდ ებ ოდა. ბაპ ტის ტე რი უმ ის ამ ტიპ მა მას შემ დე გაც გა ნაგ
რძო არ სე ბო ბა, რაც XI სა უკ უნ იდ ან გა უქ მდა წყალ ში ჩაშ ვე
ბის გზით ნათ ლო ბა, თუმ ცა XIII სა უკ უნ იდ ან მი სი გა მო ყე ნე ბა 
უფ რო იშ ვი ათი გახ და, რად გა ნაც ამ დრო იდ ან ნათ ლო ბის 
წე სი უკ ვე ეკ ლე სი აში აღ ეს რუ ლე ბო და. ამ მიზ ნით სა ნათ ლავ 
ემ ბაზს ეკ ლე სი ის შე სას ვლე ლის სი ახ ლო ვეს, ერთერთ გვერ
დი თა სამ ლოც ვე ლო ში ათ ავ სებ დნენ.

ბარ ნა ბე ლე ბი მა თი ოფ იცი ალ ური სა ხელ წო დე ბაა წმ. პავ
ლეს რე გუ ლა რუ ლი სამ ღვდე ლო ნი. ბარ ნა ბე ლე ბი მათ ეწ ოდ ათ 
მი ლა ნის წმ. ბარ ნა ბეს ეკ ლე სი ის მი ხედ ვით, რო მე ლიც ამ კონ
გრე გა ცი ის პირ ველ ად გილ სამ ყო ფელს წარ მო ად გენ და (1545). 
კონ გრე გა ცია 1530 წელს წმ. ან ტო ნიო მა რია ზა ქა რი ამ,  ბარ
ტო ლო მეო ფე რა რიმ და ან ტო ნიო ჯა კო მო მო რი ჯამ დააარსეს 
ხალ ხში სამ წყსო მსა ხუ რე ბის, სწავ ლე ბი სა და ევ ქა რის ტუ ლი 
თაყ ვა ნის ცე მის გა სავ რცე ლებ ლად. თავ და პირ ვე ლად მათ ინ
კვი ზი ცია და უპ ირ ის პირ და. 1579 წელს პაპ მა გრი გოლ XIIIმ 
კონ გრე გა ცი ის გან მსაზღვრე ლი წეს დე ბა ცნო. ამ ჟა მად იტ
ალი აში ბარ ნა ბე ლე ბი მოღ ვა წე ობ ენ სას კო ლო სფე რო სა და 
სამ რევ ლო სამ წყსო საქ მი ან ობ აში.

ბა რუ ქის წიგ ნი ძვე ლი აღ თქმის არ აკ ან ონ იკ ური წიგ ნი, 
რო მელ საც იერ ემი ას მდი ვან ბა რუ ქის სა ხელს უკ ავ ში რე ბენ. 
გა ნე კუთ ვნე ბა გვი ან დელ ხა ნას, შე მო ნა ხუ ლია მხო ლოდ ბერ
ძნულ ენ აზე, აგ რეთ ვე, სი რი ული და ლა თი ნუ რი ვერ სი ებ ის 
სა ხით. წიგ ნი შე იც ავს: შე სა ვალს, ანუ ის ტო რი ულ პრო ლოგს 
(1:114); მო ნა ნი ებ ის ლი ტურ გი ას (1:153:8); ცოდ ნის სა დი
დე ბელ სა გა ლო ბელს, რო მელ შიც ცოდ ნა მო სეს კა ნონ თა ნაა 
გა იგ ივ ებ ული (3:94:4); წი ნას წარ მეტყვე ლურ ქა და გე ბას (4:5
5:9). ვულ გა ტა ში მას და ემ ატა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი იერ ემი ას წე
რი ლი (თა ვი 6).

ბარ ძი მი წმი და ჭურ ჭე ლი, რო მელ შიც წირ ვის დროს ღვი
ნოს ას ხმენ და აკ ურ თხე ბენ.

ბა სი ლი ელ ები წმ. ბა სი ლის (†379) სა მო ნაზ ვნო წეს დე ბის 
მიმ დე ვა რი მო ნაზ ვნე ბი. შე იძ ლე ბა მი ეკ უთ ვნე ბოდ ნენ რო
გორც ბერ ძნულ, ას ევე ლა თი ნურ წესს, თუმ ცა, ჩვე ულ ებ რივ, 
მცდა რი შე ხე დუ ლე ბით, ბა სი ლი ელ ად მი იჩ ნე ვა ბერ ძნუ ლი 
წე სის ყვე ლა კა თო ლი კე მო ნა ზო ნი. სხვებ თან ერ თად, კა ნო
ნი კუ რად ცნო ბი ლია ბა სი ლი ელ თა შემ დე გი ორ დე ნე ბი: ა) იტ
ალი ის ბა სი ლი ელ მო ნა ზონ თა ანუ წმ. მა რია გრო ტა ფე რა ტას 
მო ნა ზონ თა კონ გრე გა ცია. და არ სდა 1579 წლის სუ ლი წმი დის 
გარ და მოს ვლის დღეს იტ ალი ის ბერ ძენ ბერ თა კა პი ტუ ლუ მის 
მი ერ კა ლაბ რი აში, სან ფი ლა რე ტე დი სე მი ნა რა ში. იმ ავე წლის 
1 ნო ემ ბერს გა მოქ ვეყ ნდა პაპ გრი გოლ XIIIის დამ ფუძ ნე ბე ლი 
ბუ ლა Benedictus Dominus; ბ) წმ. იოს აფ ატ ის ბა სი ლი ელ თა 
ორ დე ნი. სა ხელ წო დე ბა მომ დი ნა რე ობს მო წა მი სა და მო ნაზ
ვნის იოს აფ ატ კუნ ცე ვი ჩის (†1623) სა ხე ლი დან. ორ დე ნი  გავ
რცელ და ლიტ ვა ში, გა ლი ცი ასა და რუ თე ნი აში; გ) უწ მი დე სი 
მაცხოვ რის მელ ქი ტი ბა სი ლი ელ ები. ორ დე ნი და არ სდა 1684 
წელს, მოქ მე დებს ლი ბან ში, ცნო პაპ მა ბე ნე დიქ ტე XIVმ 1743 
წელს; დ) მელ ქიტ თა წმ. იოანე ნათ ლის მცემ ლის ბა სი ლი ელ თა 
ორ დე ნი (Baladiti Suwajriti). გავ რცელ და ლი ბან ში, ცნო, ას ევე, 
პაპ მა ბე ნე დიქ ტე XIVმ 1757 წელს; ე) მელ ქიტ თა ალ ეპ ოს ბა
სი ლი ელ თა ორ დე ნი. 1824 წელს გა მო ეყო წი ნა ორ დენს, ცნეს 
1832 წელს. ბა სი ლი ელ მა მა კაც მო ნაზ ვნებს შე ეს აბ ამ ება ბა სი
ლი ელ ქალ მო ნა ზონ თა სხვა დას ხვა კონ გრე გა ცია.  



16 17საბა საბა

ინ ფორ მა ცია

კათოლიკე ეკლესიის სიახლეები და 

დინამიურობა მთელ მსოფლიოში
მსოფ ლი ოში გა იზ არ და მო ნათ ლულ თა რიცხვი (კა

თო ლი კე თა და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვა რი ამ ერ იკ ის კონ ტი
ნენ ტზე ცხოვ რობს); მზარ დი მა ტე ბაა მღვდლე ბი სა და 
სე მი ნა რის ტე ბის მხრივ, სა მა გი ერ ოდ, რიცხობ რი ვად 
შემ ცირ და მო ნა ზონ თა რი გე ბი. 

ამ ფაქ ტებს ნა თე ლი ეფ ინ ება პა პის 2011 წლის 
Annuarioში (წლი ურ მი მო ხილ ვა ში), რო მე ლიც ა.წ. 19 
თე ბერ ვალს წა რუდ გი ნა ბე ნე დიქ ტე XVIს ვა ტი კა ნის 
მდი ვან მა, კარ დი ნალ მა ტარ ჩი ზიო ბერ ტო ნემ. ამ ან გა
რი შის გაც ნო ბით შეგ ვიძ ლია შე ვა ჯა მოთ ის ზო გი ერ თი  
სი ახ ლე, რო მე ლიც მსოფ ლი ოში კა თო ლი კე ეკ ლე სი
ის სა ხელს უკ ავ შირ დე ბა, 2010 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
დღემ დე. ამ წლის მან ძილ ზე, პაპ მა დააარსა ათი ახ ალი 
სა ეპ ის კო პო სო კა თედ რა, ერ თი სა მო ცი ქუ ლო სა ეგ ზარ
ხო სო და სა მო ცი ქუ ლო ვი კა რი ატი. შე იქ მნა ერ თი ეპ არ
ქია თა ვი სი კა თედ რით, ორი პრე ლა ტუ რა ეპ არ ქი აში, 
ორი პრე ფექ ტუ რა და ერ თი სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა
ცია სა მო ცი ქუ ლო ვი კა რი ატ ში. 

2009 წლის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სინ თე
ზურ  ან ალ იზს იძ ლე ვი ან იმ ძი რი თად დი ნა მი ურ ობ
აზე, რაც მთელ პლა ნე ტა ზე, 2.956 სა ეკ ლე სიო ოლ
ქში მოქ მედ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას ეხ ება. მსოფ ლი ოში 
მო ნათ ლულ თა რიცხვი, 2008 წლი დან 2009 წლამ დე, 
1.166 მი ლი ონ იდ ან 1.181 მი ლი ონ ამ დე გა იზ არ და, 15 
მი ლი ონი მორ წმუ ნით. მსოფ ლი ოში კა თო ლი კე მო სახ
ლე ობ ის რიცხვი, კონ ტი ნენ ტე ბის მი ხედ ვით, შემ დეგ
ნა ირ ად ნა წილ დე ბა: ამ ერ იკა  49,4 %, ევ რო პა  24%. 
აზი აში კა თო ლი კე თა რიცხვი გა იზ არ და 10,6%დან 

10,7 %მდე. აფ რი კულ  ქვეყ ნებ ში, ის ევე რო გორც 
ოკე ან ეთ ში, მო სახ ლე ობ ის ტო ტა ლუ რი ზრდა ოდ ნავ 
გან სხვავ დე ბა კა თო ლი კე მორ წმუ ნე თა ზრდი სა გან 
(15,2% და 0,8%). 

ეპ ის კო პოს თა რიცხვი მსოფ ლი ოში, 2008 წლი დან 
2009 წლამ დე, 5.002დან 5.065მდე გა იზ არ და. ამ 
მხრივ, ყვე ლა ზე დი ნა მი ური კონ ტი ნენ ტი არ ის აფ რი
კა (1,8%), მას მოს დევს ოკე ან ეთი (1,5%), აზია (0,8%) 
და ამ ერ იკა (1,2%). ევ რო პა ში მორ წმუ ნე თა მა ტე ბა 
1,3%ით აღ ინ იშ ნა. დი ოც ეზ ის მღვდელ თა რიცხვი, 
გარ კვე ული არ ას ახ არ ბი ელო პე რი ოდ ის შემ დეგ,  უკ
ან ას კნელ ათ წლე ულ ებ ში მარ თლაც გა იზ არ და, 2000 
წლის მო ნა ცე მით, მა თი რიცხვი შე ად გენ და 405.178, 
ხო ლო 2009 წლი სათ ვის  410.593. მკვეთ რი კლე ბა 
და ფიქ სირ და მხო ლოდ ევ რო პა ში (0,82%  დი ოც ეზ ის 
მღვდლე ბი,  0,99%  ბე რე ბი) ხო ლო სხვა კონ ტი ნენ
ტებ ზე მღვდლე ბის რა ოდ ენ ობა მთლი ან ობ აში გაზ
რდი ლია. პერ მა ნენ ტულ დი აკ ონ თა რიცხვმა 2,5%
ს მი აღ წია,   2008 წლის მო ნა ცე მით  37.203, ხო ლო 
2009 წლის თვის  38.155.

სა მა გი ერ ოდ, შემ ცირ და მო ნა ზონ თა რიცხვი. 2008 
წელს მა თი რიცხვი მსოფ ლი ოში შე ად გენ და 739.068ს, 
ხო ლო 2009 წლის თვის – 729.371. კრი ზი სი მა ინც რჩე
ბა, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ აფ რი კა სა და აზი აში მა თი 
რიცხვი მა ტუ ლობს. 

სამ ღვდე ლო კან დი და ტე ბის რიცხვი მსოფ ლი ოში 
გა იზ არ და 0,82%ით, 2008 წლის მო ნა ცე მით, მა თი 
რიცხვი იყო 117.024, ხო ლო 2009 წლის თვის  117.978.  

მი უხ ედ ავ ად სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ
მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი

სუფ ლე ბის  წარ მო მად გე ნელ თა  მრა ვა ლი და პი რე ბი სა, 
სამ წუ ხა როდ, ამ მი მარ თე ბით რე ალ ური შე დე გი ჯერ 
არა ჩანს. ვა ტი კა ნი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო
ბე ბი, გა სუ ლი წლის შემ დეგ, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ახ ალ 
თვი სობ რივ ფა ზა ში შე დის, ამ ის თვალ ნა თე ლი და დას
ტუ რე ბაა სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის, ბა ტო ნი მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვი ლის შეხ ვედ რა რო მის პაპ ბე ნე დიქ ტე XVIსთან, 
ას ევე, მი სი ორ გზის სტუმ რო ბა თბი ლი სის კა თო ლი კურ 
კა თედ რალ ში, სა შო ბაო ლი ტურ გი ის დროს. ეს ყო ვე ლი ვე 
მიგ ვა ნიშ ნებს სა ქარ თვე ლო ში კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის 
ის ტო რი ული რო ლის სა თა ნა დო აღი არ ებ ისა და სა ქარ
თვე ლოვა ტი კა ნის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის 
პერ სპექ ტი ვე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე, რაც ასე თვალ ნათ
ლივ და რე ალ ობ ის სწო რი ან ალ იზ ით წარ მო ჩინ და ჟურ
ნალ “სა ბას” იან ვრის ნო მერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნუგ ზარ 
ბარ და ვე ლი ძის სტა ტი აშ იც. ამ პუბ ლი კა ცი ის მნიშ ვნე
ლო ბას სა გან გე ბოდ გა უს ვა ხა ზი მის მა მა ღალ ყოვ ლა

დუ სამ ღვდე ლო ეს ობ ამ.  
მარ თლაც, სა ქარ თვე ლოვა ტი კა ნის ურ თი ერ თო ბას 

ფარ თო პერ სპექ ტი ვე ბი გა აჩ ნია; ამ ის ათ ვის დინ ჯად, 
ნა ბიჯნა ბიჯ იქ მნე ბა სა თა ნა დო ნი ად აგი. ყო ველ გვა
რი ინ იცი ატ ივა პო ლი ტი კა ში, მით უმ ეტ ეს, ეკ ლე სი ათ
აშ ორ ის სფე რო ში, მე ტად სა თუთ და მო კი დე ბუ ლე ბას 
მო ითხოვს. ნე ბის მი ერ მა აჩ ქა რე ბამ, თუნ დაც კე თი ლი 
ნე ბით ნა კარ ნა ხევ მა, მაგ რამ შე საძ ლო პერ სპექ ტი ვის 
გაუანალიზებლად წარ მო ებ ულ მა, შე საძ ლოა, მე ტად 
უარ ყო ფი თი შე დე გი მო იტ ან ოს და შე აჩ ერ ოს დაწყე
ბუ ლი ორ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა. სა ქარ თვე ლოვა
ტი კა ნის ორ მხრივ სა სარ გებ ლო თა ნამ შრომ ლო ბას, 
რო მე ლიც ახ ალ ფა ზა ში შე ვი და, ნამ დვი ლად აქ ვს პო
ზი ტი ური მო მა ვა ლი, რად გან ეს არ ის ახ ალი დრო ის 
გა მოწ ვე ვა, რომ ლის წარ მა ტე ბუ ლი გა დაჭ რა ევ რო
პულ ოჯ ახ ში სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბუ ლი ინ ტეგ რა
ცი ის გა რან ტია.   

სპე ცი ალ ური კო რეს პონ დენ ტი
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რა? სად? რო დის? 
რამ დე ნი გვერ დი აქ ვს 

სამ კუთხედს?
რამ დე ნად გა ნათ ლე ბუ ლია ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ება? 

– ამ კითხვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა სცა და ერთერ თი ქარ თუ
ლი ტე ლე არ ხის ჟურ ნა ლის ტმა. ეთ ერ ში გა სულ მა სი უჟ ეტ
მა დი დი აღ შფო თე ბა გა მო იწ ვია მა ყუ რე ბელ ში,  დას მულ 
კითხვებ ზე გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბი ერ თნა ირ ად იწ ვევ და ად
ამი ან ში სირ ცხვი ლი სა და სი ნა ნუ ლის გრძნო ბას (ეს რე აქ
ცია ბუ ნებ რი ვია... სტუ დენ ტმა, რო მელ მაც არ იც ის, ვინ 
იყო პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი და იც ის, ვინ არ ის ბი ჭო ლა, სა სა
ცი ლოა, სა ტი რა ლი რომ არ იყ ოს, ან კი დევ, რო დე საც სტუ
დენ ტმა არ იც ის, თუ რო მელ სა უკ უნ ეში მოღ ვა წე ობ და შო
თა რუს თა ვე ლი, ან რამ დე ნი გვერ დი აქ ვს სამ კუთხედს...). 
ბო ლოს, სი უჟ ეტ ის ავ ტო რი  ას კვნის,  მი უხ ედ ავ ად იმ ისა 
რომ, სხვა დას ხვა მო ნა ცე მე ბით,  ჩვე ნი ქვე ყა ნა, დიპ ლო მებ
თან ერ თად, ოჯ ახ ებ ში წიგ ნე ბის რა ოდ ენ ობ ით ერთ–ერ თი 
მო წი ნა ვეა მსოფ ლი ოში, წიგ ნი ერ ებ ის დო ნე საკ მა ოდ და ბა
ლია და ”ცოდ ნა” მხო ლოდ თა რო ზე შე მო დე ბუ ლი დიპ ლო

მე ბი სა და სერ თი ფი კა ტე ბის რა ოდ ენ ობ ით გა ნი საზღვრე ბა.
ამ  სი უჟ ეტ ის ნახ ვის შემ დეგ, ჩნდე ბა კითხვა, ნუ თუ მარ

თლა ას ეთი უწ იგ ნუ რია ჩვე ნი დღე ვან დე ლი ახ ალ გაზ რდო
ბა? რა თქმა უნ და, ეს სი უჟ ეტი არ არ ის  დღე ვან დე ლო ბის 
რე ალ ური სუ რა თი, ჩვენს შო რის გა ცი ლე ბით მე ტი წიგ ნი
ერია. ამ აში კი დევ ერ თხელ დაგ ვარ წმუ ნა 12 მარ ტს გორ ში 
ჩა ტა რე ბულ მა ინ ტე ლექ ტუ ალ ური თა მა შე ბის შე დე გებ მა. 
უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლია, რაც,  სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე თა 
ახ ალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს ეგ იდ ითა და ხელ შეწყო ბით, ტარ
დე ბა ინ ტე ლექ ტუ ალ ური თა მა შე ბი – “რა? სად? რო დის?”, 
რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ ას ღე ბუ ლო ბენ ახ ალ გაზ რდე ბი სა
ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა საკ რე ბუ ლო დან.  

თბი ლი სი დან ჩა სულ ახ ალ გაზ რდებს გორ ში დაგ ხვდა 
სხვა დას ხვა საკ რე ბუ ლო ებ იდ ან ჩა მო სუ ლი ჯგუ ფე ბი. მათ 
და ნახ ვა ზე, სა სი ამ ოვ ნო გრძნო ბა და მე უფ ლა... ახ ალ გაზ
რდე ბის რიცხვი ასს აღ ემ ატ ებ ოდა; ეს ჩვე ნი ეკ ლე სი ის 
მო მა ვა ლია! მი უხ ედ ავ ად მრა ვა ლი დაბ რკო ლე ბი სა და შე
ვიწ რო ებ ისა, ჯერ კი დევ არი ან ახ ალ გაზ რდე ბი ჩვენს ეკ ლე
სი აში. 

ახ ალ გაზ რდუ ლი გვერ დი

ვა ჩუ ქოთ  ერ თი  ლა მა ზი  დღე  ჩვენს  თა ნა ტო ლებს
სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ან ის სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე

ტის სტუ დენ ტე ბი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პირ თა კავ ში რის „ია”ს მო ბი ნად რე ებ თან

უნ ივ ერ სი ტე ტის  ვებგვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი იდ ან ცნო ბი ლი იყო, რომ სულ ხანსა ბა ორ
ბე ლი ან ის სას წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი 
გა მარ თავ დნენ საქ ველ მოქ მე დო აქ ცი ას შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის თვის.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ან ის სას
წავ ლო უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი კავ შირ “ია”სთან 
“ქრის ტი ან ქალ თა ცენ ტრის” გამ გე ობ ის  წევ რმა,  ქმა 
ცი ცი ნო ხი თა რიშ ვილ მა დაგ ვა კავ ში რა.  მან ვე შე მოგ ვთა
ვა ზა, მოგ ვეწყო აქ ცია  უნ არ შეზღუ დულ ბავ შვებ თან და    
გა დაგ ვე ცა  მათ თვის სა ჩუქ რე ბი, რო მე ლიც მათ თვის 
“კე თი ლი სა მა რი ტე ლის” ორ გა ნი ზა ცი ამ   მო ამ ზა და.

უნ არ შეზღუ დულ ბავ შვებს უფ ლე ბა აქ ვთ, სარ გებ
ლობ დნენ გან სა კუთ რე ბუ ლი მზრუნ ვე ლო ბით; მი იღ ონ 
გა ნათ ლე ბა; აუც ილ ებ ელია, მოხ დეს მა თი  სო ცი ალ ური 
ინ ტეგ რა ცია; ის ინი უნ და სარ გებ ლობ დნენ სა მე დი ცი ნო,  
სა რე აბ ილ იტ აციო, პრო ფე სი ული და შრო მი თი საქ მი ან
ობ ის ათ ვის მო სამ ზა დებ ლად სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ობ ითა 
და დას ვე ნე ბის სა შუ ალ ებ ით, – ეს ის არ ას რუ ლი ჩა მო
ნათ ვა ლია, რა საც ბავ შვთა  უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი აში 
მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ები უნ და აკ ეთ ებ დნენ  შეზღუ
დუ ლი უნ არ ებ ის  მქო ნე ბავ შვე ბი სათ ვის.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბო ბენ სამ თავ რო ბო და არ ას
ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ები, სა დაც  გო ნებ რვად და 
ფი ზი კუ რად შეზღუ დუ ლი უნ არ ებ ის მქო ნე ბავ შვებ ზე 
ზრუ ნა ვენ. ერთერ თი მათ გა ნია “შეზღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის  მქო ნე პირ თა კავ ში რი “ია”. ის არ ას ამ
თავ რო ბო, არ აკ ომ ერ ცი ული ორ გა ნი ზა ციაა, რო მე ლიც 
და არ სდა 2005 წელს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის  
მქო ნე პირ თა მშობ ლე ბის მი ერ.

ამ ჟა მად  დღის ცენ ტრში  3დან 25 წლამ დე ას აკ ის  

ოც დათხუთ მე ტამ დე აღ საზ რდე ლია გა ერ თი ან ებ ული. 
ბე ნე ფი ცი არ თა უმ რავ ლე სო ბა მძი მე გო ნებ რი ვი და ფი
ზი კუ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა, “რომ ლე ბიც 
ვერ მი იღო ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ვერც ერ თმა სამ თავ
რო ბო თუ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ”.

ამ ცენ ტრში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ  გა
ვე სა უბ რეთ კავ შირ “იას” თავ მჯდო მა რეს, ქნ ნი ნო ჭა
ბუ კი ანს.  რო გორც მან აღ ნიშ ნა, ცენ ტრის ბავ შვე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი ოჯ
ახ ებ იდ ანაა და  სა ხელ მწი ფო მათ ვა უჩ ერ ის სა ხით მხო
ლოდ 10 ლარს ურ იცხავს, რაც ძა ლი ან მცი რე თან ხაა 
შეზღუ დუ ლი უნ არ ებ ის მქო ნე ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე
ბის მკურ ნა ლო ბის, რე აბ ილ იტ აცი ისა და კვე ბი სათ ვის.

წი ნას წარ და გეგ მილ მა ღო ნის ძი ებ ამ, რო მელ შიც ორ
ივე  მხა რე – სტუ დენ ტე ბი და  “იას” აღ საზ რდე ლე ბი 
მო ნა წი ლე ობ დნენ, ყო ველ გვარ მო ლო დინს გა და აჭ არ
ბა. ბავ შვებ მა  დი დი ძა ლის ხმე ვის ფა სად შეძ ლეს თა ვი
ან თი უნ არ ებ ის  მაქ სი მა ლუ რად წარ მო ჩე ნა, მო ირ გეს 
სხვა დას ხვა რო ლე ბი და სი ამ ოვ ნე ბა მი ან იჭ ეს რო გორც 
სტუმ რებს, ისე სა კუ თარ თავს.

ღო ნის ძი ებ ის ბო ლო ნა წი ლი კი მათ თვის მარ თლაც 
რომ  ყვე ლა ზე ლა მა ზი, სა სი ამ ოვ ნო და ამ აღ ელ ვე ბე ლი 
იყო: სტუ დენ ტებ მა მათ სა ჩუქ რე ბი გა დას ცეს.

ჩვენ ერ თი დღით შე ვა ღეთ მა თი სამ ყა როს კა რი, მა თი 
ოც ნე ბე ბის თა ნა ზი არ ნი გავ ხდით, შე ვიტყვეთ, რო გორ 
ოც ნე ბობს  22 წლის თა კო წამ ლი აშ ვი ლი მომ ღერ ლო ბა
სა და  სა კუ თა რი სიმ ღე რე ბის ალ ბო მის გა ყიდ ვა ზე.

გვჯე რა,  ჩვენ კი დევ მრა ვალ ჯერ შევ ხვდე ბით მათ, 
რა თა გა ვუ ლა მა ზოთ მძი მე და ერ თფე რო ვა ნი დღე ები, 
ვა ჩუ ქოთ სი ხა რუ ლი და მო მავ ლის რწმე ნა.

P. S. ამ  ღო ნის ძი ებ ას  შემ თხვე ვით  “წმ. სპი რი დონ 
ტრი მი ფუნ ტე ლის სახ. ახ ალ გაზ რდუ ლი საქ ველ მოქ მე დო 
გა ერ თი ან ებ ის”  წევ რე ბიც და ეს წრნენ.  დავ თქვით, რომ 
მო მა ვალ ღო ნის ძი ებ ებს ერ თად დავ გეგ მავთ. 

თამ თა თა ვარ თქი ლა ძე

2011 წლის 25 თე ბერ ვალს, მა მა პა ატა ქო მოშ ვი ლის ხელ
მძღვა ნე ლო ბით, ხი ზა ბავ რის სამ რევ ლოს ახ ალ გაზ რდე ბის 
ჯგუ ფი და სას ვე ნებ ლად ბა კუ რი ან ში გა ვემ გზავ რეთ. ბა კუ რი
ან მა ჩვენ ზე წა რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა: ჩვენს წინ 
გა და იშ ალა ულ ამ აზ ესი და თოვ ლი ლი ტყე და მინ დვრე ბი, თა ვი
სი ხა ლი სი ანი დამ სვე ნებ ლე ბით. 

ბა კუ რი ან ში ჩა სუ ლე ბი, სას ტუმ რო ში დავ ბი ნავ დით, მოვ წეს
რიგ დით და დამ სვე ნებ ლებს შე ვუ ერ თდით მხი არ ული ყი ჟი ნი თა 
და სი ცილკის კი სით. ისე გა ვერ თეთ და  ვი ხა ლი სეთ, რომ დრო
ის შეგ რძნე ბაც კი დავ კარ გეთ და სას ტუმ რო ში  შე ბინ დე ბი სას 
დავ ბრუნ დით, და ვის ვე ნეთ, ვი ვახ შმეთ და შემ დეგ, მა მა პა ატ ას
თან ერ თად, სას ტუმ როს  
დარ ბაზ ში შე ვიკ რი ბეთ. 
მ. პა ატა ახ ალ გაზ რდებს 
მარ ხვის შე სა ხებ გვე სა
უბ რა: “მარ ხვა არ ის ერთ
ერ თი უმ თავ რე სი კე თილ 
საქ მე თა გა ნი, რო მე ლიც, 
სი ნა ნუ ლი სა და მოქ ცე ვის 
სა შუ ალ ებ ით, ღმერ თთან 
გვა ახ ლო ებს. მარ ხვა 
აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს 
და კავ ში რე ბუ ლი ლოც ვა
სა და მოწყა ლე ბას თან. 
მარ ხვა არ არ ის თვით მი
ზა ნი, არ ამ ედ სუ ლის გან
წმენ დის სა შუ ალ ებაა”. 

მა მა პა ატ ას სიტყვებ მა ყვე ლა ნი ღრმად ჩაგ ვა ფიქ რა, ვცდი
ლობ დით, გაგ ვეც ნო ბი ერ ებ ინა მარ ხვის არ სი, მი სი ნამ დვი ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბა.

დღის ბო ლოს ვნა ხეთ ფილ მი და და სა ძი ნებ ლად წა ვე დით, 
რა თა მე ორე დი ლით, ახ ალი ენ ერ გი ით აღ ვსი ლებს, დრო უფ რო 
ნა ყო ფი ერ ად და ხა ლი სი ან ად გაგ ვე ტა რე ბი ნა. ვცდი ლობ დით, 
არც ერ თი წუ თი უქ მად არ  დაგ ვე კარ გა. მი უხ ედ ავ ად  სი ცი ვი
სა და ყინ ვი სა, კარ გად ვერ თო ბო დით.

დრომ სწრა ფად გა ირ ბი ნა და ჩვენ უკ ვე  გამ გზავ რე ბის 
თა და რიგს შე ვუ დე ქით. ბა კუ რი ან ში გა ტა რე ბუ ლი დღე ებ ის 
სა მახ სოვ როდ კი სუ რა თე ბი გა და ვი ღეთ და ში ნი სა კენ მი მა

ვალ გზას და ვა დე ქით. 
ერ თმა ნეთს ვუ ზი არ ებ
დით ბა კუ რი ან ში მი ღე
ბულ შთა ბეჭ დი ლე ბებ სა 
და ემ ოცი ებს და კვლავ 
იქ დაბ რუ ნე ბა ზე ვოც ნე
ბობ დით.

ხი ზა ბავ რის სამ რევ
ლოს ახ ალ გაზ რდე ბის სა
ხე ლით, მინ და, მად ლო ბა 
გა და ვუ ხა დო მა მა პა ატ ას 
ამ ლა მა ზი და და უვ იწყა
რი დღე ებ ის ათ ვის.

ფიქ რია მე ქოშ ვი ლი

თა მა ში საკ მა ოდ და ძა ბუ ლი 
გა მოდ გა. ჩვენ და სა სი ხა რუ
ლოდ,  ამ ჯე რად  გა მარ ჯვე ბა 
წი ლად ხვდა არ ლის ახ ალ გაზ
რდე ბის გუნ დს – Forever (მუ
დამ), რო მელ საც ფი ნალ ში შე
სა შურ მე ტო ქე ობ ას უწ ევ და 
თბი ლი სის კა თედ რა ლის ახ ალ
გაზ რდე ბის გუნ დი – „ელ იტა”.  
ვუ ლო ცავთ არ ლელ ახ ალ გაზ
რდებს მიღ წე ულ წარ მა ტე ბას! 
თუმ ცა, აქ ვე უნ და აღ ვნიშ
ნოთ, რომ ამ თა მაშ ში ყვე ლა 
გა მარ ჯვე ბუ ლია. რი გი ხარ
ვე ზე ბის მი უხ ედ ავ ად, ყვე ლა 
გუნ დმა ღირ სე ულ ად ით ამ აშა 

და  ცოდ ნის საკ მა ოდ მა ღა ლი 
დო ნე აჩ ვე ნა.  

თა მა შის დას რუ ლე ბის შემ
დეგ, ერ თმა ნეთს და ვემ შვი დო
ბეთ  და   ზო გი სახ ლი სა კენ, 
ზო გი კი გო რის ის ტო რი ული 
ად გი ლე ბის და სათ ვა ლი ერ
ებ ლად გა ეშ ურა.  ვფიქ რობ, 
ყვე ლა მეტ ნაკ ლე ბად კმა ყო
ფი ლი დარ ჩა თა მა შით. მად
ლო ბა ღმერ თს, რომ ჩვენს 
შო რის არი ან სა ღად მო აზ
როვ ნე და გა ნათ ლე ბუ ლი 
ახალგაზრდები. 

შო რე ნა პა რუ ნაშ ვი ლი

ხი ზა ბავ რე ლი ახ ალ გაზ რდე ბი ბა კუ რი ან ში




