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საქართველოს კათოლიკეთა ყოველთვიური მაცნე

სიმპოზიუმი ბიოეთიკაში

კათედრალის ახალგაზრდების 
მომლოცველობა უდეში

ცხოვრება წიგნივითაა: ყოველდღე იწერება თითო გვერდი, თავისთავად, 
განსხვავებული სხვისაგან. ყოველი ჩვენგანის ცხოვრებაში დაწერილია 

ისეთი ფურცელი, რომლის ამოხევასა და გადაგდებასაც ისურვებდა, 
მაგრამ ამისი ნებართვა ჩვენ არა გვაქვს! თუმცა შეგვიძლია, ავიღოთ 
გულის კალამი და სიყვარულის ძალა, რომ დავწეროთ ახალი თავი...
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ეპისკოპოსის სააღდგომო მიმართვა

აღდგომა  2011 : “ახალი  ჰაერის  ქროლვა”

იესოს აღდგომის შემდეგ, მაშინვე თვალში 
გვხვდება დიდი მოძრაობა, რომელიც პირველ 
ქრისტიანულ თემში იბადება. ქალები დილაადრიან 
მიდიან სამარხთან და უკან ბრუნდებიან (შდრ. მათე 
28,1); პეტრე და იოანე მირბიან სამარხისკენ (შდრ. 
იოან 20,4), მოწაფეები ბრუნდებიან შინ (შდრ. იოან 
20,10); მარიამ მაგდალელი მაშინვე გაემართა 
საუწყებლად (შდრ. იოან 20, 18); ქალები ბრუნდე-
ბიან საკრებულოში (შდრ. ლუკა 24,9), მოწაფეები 
ემაუსიდან იერუსალიმში ჩადიან (შდრ. ლუკა 24). 
მუდმივი სიახლეა, სიცოცხლე, რომელიც ვლინდე-
ბა! არის დიდი სიხარული და სურვილი უწყებისა! 
(შდრ. მათე 28,8). არის “ახალი ჰაერის ქროლვა” და 
იგრძნობა ეს!

ამ ფონზე, გვანცვიფრებს ის, რასაც მათე მახა-
რებელი ამბობს მცველებზე: “მისი შიშით შედრკნენ 
მცველები და მკვდრებივით გახდნენ” (მათე 28,4). 
ისინი წარმოჩინდებიან, როგორც სიმბოლო მათი, 
ვინც ურწმუნოებას ცხოვრების სტილად აქცევს და 
მკვდარ არსებად იქცევა, რომელთაც არ ძალუძთ 
შინაგანი მოძრაობა, მათი გული არ ცემს. ისინი 

არიან ნადავლი სიკვდილისა, რომელსაც იცავდნენ. 
იქნებ, გარკვეულწილად, ესაა ჩვენს წინაშე არსე-
ბული რისკი იმისა, რომ ჩვენც მივცემთ გასაქანს 
ამ მცველებს, რომლებიც შეიძლება ჩვენში ფხიზ-
ლობენ, რათა არაფრის შეცვლის საშუალება არ 
მოგვცენ, რომ ჩავრჩეთ ძველში, რომ ჩვენი ნამდ-
ვილი “მე” დარჩეს დამარხული და ახალი ადამიანი 
არ იშვას ჩვენში. მცველები, რომლებიც დარაჯო-
ბენ სამარხს!!!

ახალი ადამიანი არის ის, ვისაც აქვს მიტევების 
უნარი, რათა დამარხოს ნამდვილი თუ მოჩვენებითი 
წყენა, განიკურნოს ჭრილობები და გამოისყიდოს 
მომხვეჭელობისა და ეჭვებისგან დაღდასმული 
სიყვარული. აღდგომამ შეიძლება მოიტანოს “ახა-
ლი ჰაერის ქროლვა” ადამიანური ურთიერთობების 
სფეროში, რომ აღადგინოს თანხმობა იქ, სადაც 
ქრის ბოღმისა და სიძულვილის ქარი; რომ მოიტა-
ნოს მშვიდობა იქ, სადაც მტრობაა; რომ დააბრუ-
ნოს პატივისცემა იქ, სადაც დამცირებაა; აუცილე-
ბელია, რომ ძველი ადამიანი, ყოვლისშემძლე და 
საკუთარ თავზე შეყვარებული, შეუწყნარებელი და 
მოძალადე, ჩავიდეს სამარხში ქრისტესთან, რათა 
იხილოს აღდგომა ახალი, გულთბილი და სოლიდა-
რული, აღმდგარის ჭეშმარიტი ხატის მსგავსი ადა-
მიანისა.

აუცილებელია, რომ ძველი ადამიანი განიკურ-
ნოს ღმერთის მიმართ ყოველგვარი ეჭვისაგან, ეძე-
ბოს ის იმ რწმენით, რომ შეხვედრა იქნება ნაყოფი-
ერი და სიცოცხლისმომცემი.

ყურადღებით ვიყოთ იმ მცველთა მიმართ, რომ-
ლებიც უძრაობასა და უცვლელობას დარაჯობენ!

ვითომ უტოპიურია ფიქრი ახალი ჰაერის მობერ-
ვაზე ჩვენში, სარწმუნოებრივ, ოჯახურ ცხოვრება-
ში, საეკლესიო ურთიერთობებში, ქალაქის ცხოვ-
რებაში, სამყაროს ჰორიზონტზე? აღდგომა არ 
არის უტოპია!!!

გისურვებთ ბედნიერ აღდგომას!
ძმური სიყვარულითა და მთელი გულით გისურ-

ვებთ “ახალი ჰაერის მობერვას”, ახალ სიცოცხლეს 
თქვენს ცხოვრებაში და თქვენს საკრებულოში! 

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

ეპ ის კო პო სი † ჯუ ზე პე პა ზო ტო
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რე დაქ ცი ის გვერ დი

ExultEtiam angElica turba caElorum…
იხაროს ახლა ანგელოსთა დასმა ზეცაში…

Exultetiam angelica turba caelorum… (იხაროს ახლა 
ანგელოსთა დასმა ზეცაში...), — ამ ლათინური სიტყ-
ვებით დიაკონი საზეიმოდ აუწყებს უფლის აღდგომას 
სააღდგომო ცისკრის ჟამს, როგორც კი ახალი საპა-
სექო ცეცხლის კურთხევის ლიტურგია დასრულდება. 
ეს ტრადიციული, დასავლურ-ქრისტიანული ძველთაძ-
ველი და დიდებული ჰიმნია, რომელიც ასევე ცნობი-
ლია “Exsultet”-ის, ან სააღდგომო “კანდელის ხოტბის” 
სახელით; გალობა გრეგორიანული მელოდიით სრულ-
დება. მას იმდენად აფასებდა მოცარტი, რომ განაცხა-
და: “მთელ ჩემს ქმნილებებს უკუვაგდებდი, ოღონდაც 
Exsulteti შემექმნა”. გრეგორიანული საგალობლის სახით, 
ჩვენ ნამდვილად დიდი საუნჯე შევიძინეთ! შეუძლებე-
ლია, პასექის მთელი დიდებულება შეიცნო, თუკი მას 
მუსიკისა და გალობის ყველაზე ინტიმური კავშირიდან 
გათიშავ; პასექი ხომ ერთი დიდი საგალობელია... ლი-
ტურგიული საგალობელი, რომელიც იმ ადამიანების 
გულში, ვინც აღმდგარ ქრისტეს აუწყებს, და ვინც ამ 
უწყებას ღებულობს, ერთ დიდ დღესასწაულად და “ჰიმ-
ნად” იქცევა.

Exultet-ის უძველესი ნიმუში 384 წელს განეკუთვნე-
ბა; ამ საგალობლის შესახებ წერს წმ. იორალამო თავის 
ერთ-ერთ წერილში; ჰიმნის ტექსტი შემდგომ პერიოდში 
განმტკიცდა და თანამედროვე ვერსიას შეესაბამა, რაშიც 
წვლილი მიუძღვის პაპ ინოკენტი III-ს (1198-1216). ტექ-
სტი ორ ნაწილად არის დაყოფილი: პროლოგი და პრე-
ფაციო, რომელიც ტრადიციის მიხედვით იცვლება. ამ 
გალობის ფონზე, ცხადდება სინათლის ტრიუმფი ბნელ-
ზე, რაც სიმბოლიზებულია იმ საპასექო კანდელით (უმ-
ნიშვნელოვანესი ღამის სიბნელეში), რომელსაც ახლად 
ნაკურთხი სააღდგომო ცეცხლით ანთებენ სააღდგომო 
ცისკრის ჟამს; წმიდა ავგუსტინე მას “ყოველი ცისკრის 
დედას” უწოდებდა. საპასექო საიდუმლოს პრეფაციოს 
აღსრულების შემდეგ, დიაკონი მთელ მორწმუნე დასს 
იხმობს ლოცვისთვის, ხსნის ისტორიის სასწაულებისად-
მი მიძღვნილი საგალობლის ფონზე. შუასაუკუნეებში, 
გადამწერებმა შექმნეს პერგამენტის ძვირფას გრაგ-
ნილზე ლამაზად გაფორმებული Exsultet-ის მინიატუ-
რული ტექსტი, შესაბამისი ილუსტრაციებით, რომელიც 
ტექსტის საპირისპიროდ იყო განთავსებული. როდესაც 
დიაკონი ამბიონიდან კითხულობდა ჰიმნს, პერგამენტის 
გრაგნილი თანდათან იშლებოდა და ქვემოთ ეშვებოდა; 
ამგვარად, ლათინური ენის არმცოდნე მორწმუნეებს 
შეეძლოთ, თვალი ედევნებინათ ილუსტრირებულად 
მიწოდებულ ისტორიაზე; ამგვარი ფორმით მიწოდებუ-
ლი Exsultet-ი, შეიძლება, თანამედროვე ილუსტრირე-
ბული კომიქსების, ან სულაც ანიმაციური ფილმების 
წინამორბედად ჩაითვალოს. ერთ-ერთი ასეთი ცნობილი 
გრაგნილი შემონახულია ქ. ბარის (იტალია) კათედრალის 
საეპარქიო მუზეუმში (იხ. ჟურნალის გარეკანის წინა 
ყდაზე) და იგი გახლავთ ათასიანი წლების ბენევენტუ-
რი (ბენევენტო-ქალაქი იტალიაში) წესის მუსიკალური 
ნაწარმოების უნიკალური ნიმუში. 

თუმცაღა, უნდა ვაღიაროთ, რომ გამორჩეული სა-
პასექო გალობა უდავოდ არის “ალილუია”, რომელიც 
ებრაულ ენაზე ნიშნავს: “აქეთ ღმერთი”. ძველად, ვიდრე 
დიდმარხვა დაიწყებოდა, საზეიმო და ნოსტალგიური 
განწყობით გალობდნენ ბოლო ალილუიას; შემდეგ მას 
ლიტურგიიდან ამოიღებდნენ სააღდგომო ცისკრის 
ალილუიამდე, რომელიც საამოდ მელოდიური და სა-
ზეიმო ტონალობით გამოირჩეოდა. ამრიგად, ვხედავთ, 
თუ რა დიდად განსხვავებული იყო სილაბური გალობა, 
რომელიც სრულყოფილად მისდევდა სიტყვის მარც-
ვალს: ყოველ მარცვალზე ერთი ხმოვანი. მელიზმატური 
გალობა ლიტურგიულ დროებში უფრო ინტენსიური იყო 
იქ, სადაც ცალკეულ მარცვალზე ბევრი ხმოვანი მოდი-
ოდა, რითაც თითქოსდა იკარგებოდა თავად მარცვლის 
შეგრძნება და მხოლოდ ჟღერადობითა და გალობით 
მთლიანად აღიქმებოდა ის, რასაც სიტყვა ვერ გადმო-
სცემდა. სწორედ ისე, როგორც წმ. ავგუსტინე აღწერს 
32-ე ფსალმუნის შესახებ გაკეთებულ თავის ერთ-ერთ 
კომენტარში: რატომ მღერიან ლხინის ჟამს? რატომ 
შეიძლება აღიქვა, მაგრამ სიტყვებით ვერ ახსნა გულით 
ნამღერი? მართლაც, ისინი, ვინც მოსავლის აღების 
დროს, გინდ რთველის, ან გინდაც მძიმე გარჯის წუთებ-
ში მღერიან, თავიდან სიამოვნებას თავად სიმღერის ტექ-
სტის სიტყვებიდან იღებენ, მერე და მერე, როცა ემოცია 
ღვივდება, ხვდებიან, რომ სიტყვებით გრძნობის გამო-
ხატვა შეუძლებელია და სრულ განტვირთვას მიეცე-
მიან ნოტების მოდულაციით; ასეთ სიმღერას საზეიმოს 
(giubilo) უწოდებენ. ეს არის მელოდია, რითაც გულს 
ეფინება ის გრძნობა, რასაც სიტყვები ვერ გამოხატავენ. 
ვის შეიძლება მიუძღვნა ეს ჰიმნი, თუ არა სრულყოფილ 
ღმერთს? დიახ, სრულყოფილია ის, ვისი გამოხატვაც 
შენ არ ძალგიძს. ხოლო თუკი ვერ გამოხატავ, და, მეორე 
მხრივ, არც გაჩუმება შეგიძლია, გალობის მეტი სხვა რა 
დაგრჩენია? მაშინ გულში სიხარული დაივანებს, სიტყვე-
ბი უკვე ამაოა, და სიხარულის უჩვეულო სიდიადეში ვერ 
შეიგრძნობ მარცვალთა ხარვეზს”. 

თუკი გსურს, უფრო მეტი შეგნებით გაიზიარო 
წლევანდელი სააღდგომო ლიტურგია, გირჩევ, დიდი 
ყურადღებით მოეკიდო “Exsultet”-ის სრულ ტექსტს 
(სთხოვე ის შენს მოძღვარს, კატეხისტს, ან ინტერნეტში 
მოუსმინე მელოდიას შემდეგ მისამართზე: http://www.
youtube.com/watch?v=wdSF3kgZrJo). გულდასმით წა-
იკითხე “Exsultet”-ის ლოცვა და შენი სიტყვებით გადა-
იტანე ფურცელზე, განმარტე იმ სიხარულის აღმნიშვ-
ნელ სიტყვათა მნიშვნელობა, რომლითაც განადიდებ 
აღმდგარ ქრისტეს. როდესაც ამას შეასრულებ, ყველა-
ფერი გაცილებით იოლი იქნება... 

იგალობეთ აღდგომის ჟამს, რათა გალობამ მოგვა-
ნიჭოს “ლხენა” და განახლებული სულით ვიცხოვროთ 
აღმდგარი უფლის ნათელში.

ყველას გილოცავთ ბრწყინვალე აღდგომას!

მამა გაბრიელე ბრაგანტინი
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mane nobiscum, Domine! 
დარჩი ჩვენთან, უფალო! 

(შეად. ლუკა 24,29) 

უწმიდესი პაპის იოანე პავლე II-ის უკანასკნელი სააღდგომო ეპისტოლე 
(მის ნეტარად შერაცხვასთან დაკავშირებით)

ამ სიტყვებით სთხოვეს მოწაფეებმა მათთან დარ-
ჩენა ემაუსის გზაზე შეხვედრილ მგზავრს, რადგან 
მწუხრი ჩამოდგა. დასრულდა პირველი დღე იმ კვი-
რისა, როდესაც წარმოუდგენელი რამ მოხდა: ქრისტე 
აღსდგა, თავისი დაპირებისამებრ. მაგრამ მოწაფეებ-
მა ეს ჯერ არ იცოდნენ. და მაინც, როდესაც მგზავრი 
გზაში ელაპარაკებოდა მათ, აგიზგიზდა მათი გულე-
ბი. ამიტომაც უთხრეს: “დარჩი ჩვენთან”. როდესაც 
სუფრას მიუსხდნენ სავახშმოდ, პურის გატეხისას იც-
ნეს. და უცებ... იგი უჩინარი შეიქნა მათთვის. მოწაფე-
ების წინ დატეხილი პური იდო. მათ გულებში კი მისი 
სიტყვების ტკბილი გამოძახილი გაისმოდა. 

ძვირფასო დებო და 
ძმებო! სიტყვა და პური 
ევქარისტიისა, საიდუმ-
ლო და ნიჭი აღდგომი-
სა, საუკუნეთა შემდეგ, 
ქრისტეს ვნების, სიკვ-
დილისა და აღდგომის 
მარადიულ მოგონებად 
რჩება! ამ აღდგომის 
დღეს, მსოფლიოს ყველა 
ქრისტიანთან ერთად, 
ჩვენ კვლავ და კვლავ ვი-
მეორებთ: იესო, ჯვარ-
ცმულო და მკვდრე-
თით აღმდგარო, დარჩი 

ჩვენთან! დარჩი ჩვენთან, უერთგულესო მეგობარო, 
და განამტკიცე კაცობრიობა მის ისტორიულ გზაზე. 

ცოცხალო სიტყვაო მა-
მისა, მიეცი სასოება და 
რწმენა მათ, ვინც თა-
ვისი ცხოვრების ჭეშმა-
რიტ აზრს ეძებს. პურო 
მარადიული სიცოცხ-
ლისა, დააპურე ისინი, 
ვისაც მოშივდა ჭეშმა-
რიტება, თავისუფლე-
ბა, სამართლიანობა და 
მშვიდობა. 

დარჩი ჩვენთან, 
ცოცხალო სიტყვაო 
მამისა, და გვასწავლე 
სიტყვანი და საქმენი 
მშვიდობისა. მშვიდობა 
მიწისთვის, რომელიც 
განწმედილია შენი სისხლით და გაჟღენთილია სისხ-
ლით მრავალი უდანაშაულო მსხვერპლისა; მშვიდობა 
ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებისთვის, 
სადაც სისხლისღვრა გრძელდება; მშვიდობა მთელი 
კაცობრიობისათვის, რომელსაც ჯერაც ვერ ასცილე-
ბია ძმათამკვლელი ომების საფრთხე. დარჩი ჩვენთან, 
პურო მარადიული სიცოცხლისა, გაზიარებულო სხვა-
თათვის. მოგვეცი ძალა, რომ თანადგომა და გულის 
სიუხვე ვაჩვენოთ მრავალთ, რომელნიც სიღარიბისა 
და შიმშილის გამო იტანჯებიან და კვდებიან, იღუპე-
ბიან უკურნებელი სენისა და ბუნების სტიქიონისაგან. 
შენი აღდგომის ძალით აზიარე ისინი ახალ სიცოცხ-
ლეს.

ჩვენ, მესამე ათასწლეულის ადამიანებს, გვჭირ-
დები შენ, მკვდრეთით აღმდგარო უფალო! დარჩი 
ჩვენთან ახლა, დარჩი ჩვენთან ჟამთა აღსრულებამ-
დე. მოგვეცი ძალა, რათა მატერიალურმა პროგრესმა 
არასდროს დაჩრდილოს ადამიანში სულიერი ღირე-
ბულებები, რომელიც მისი განვითარების საწინდა-
რია. გევედრებით, განგვამტკიცე ჩვენს გზაზე. გვწამს 
შენი, ვსასოებთ შენით, მხოლოდ შენა გაქვს საუკუნო 
სიცოცხლის სიტყვები (შეად. იოან. 6,68).

უწმიდესი პაპი იოანე პავლე ii
mane nobiscum, Domine! ალელუია!

წმიდა პეტრეს მოედანი, 2005 წ. 27 მარტი.ვიზიტი საქართველოში, 1990 წ.
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სამზადისი ბეატიფიკაციისათის
უწმიდესი მამის, იოანე პავლე II-ის ბეატიფიკაცია 

ამა წლის 1 მაისს შედგება რომში. საგანგებო პრეს-
კონფერენციაზე კარდინალი აგოსტინო ვალინი ამ 
მოვლენასთან დაკავშირებული მოლოდინის შესახებ 
საუბრობდა:

“იოანე პავლე II-ის პიროვნული ძალა რწმენაში 
გამოვლინდა, – მის ძლიერ რწმენაში, რომელიც თა-
ვისუფალი იყო შიშისა და კომპრომისისაგან, რწმე-
ნაში უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე. ეს რწმენა ღატაკ-
თა, მცირეთა, სნეულთა, განკიცხულთა სიყვარულის 
ენით მეტყველებდა. 

დიდი იყო მისი ძალისხმევა ადამიანისა და მისი 
ღირსების დაცვისათვის. იგი ყოველთვის იმაღლებ-
და ხმას, როდესაც ეს ღირსება ილახებოდა. მაგრამ 
პაპს დუმილის ენაზეც შეეძლო საუბარი. უკიდურესი 
სისუსტის ჟამს, სიცოცხლის უკანასკნელ დღესაც კი, 
მისი სახე, სნეულებითა და ტკივილით დაღდასმული, 
პიროვნულ სიდიადესა და ღირსებას ასხივებდა”. 

სამი დღე, – 30 აპრილიდან 2 მაისამდე, – ამ ზე-
იმის მონაწილეთა შორის სულიერი გამოცდილების 
გაზიარებასა და ლოცვაში გაივლის. 30 აპრილის სა-
ღამოს, ავეტინისა და პალატინის ბორცვებს შორის, 
იქ, სადაც ოდესღაც Circus Maximus იყო განლაგე-
ბული, ასი ათასობით მორწმუნე შეიკრიბება, რათა 
მომავალი ნეტარი მოიგონოს და მისი უსაყვარლესი 
სავარდის ლოცვა წაიკითხოს. 1 მაისის დილას, წმი-
და პეტრეს მოედანზე კი უწმიდესი პაპი ბენედიქტე 
XVI ბეატიფიკაციის წმიდა წირვას აღავლენს. წმიდა 
პეტრეს მოედანზე მორწმუნეები 2 მაისის დილასაც 
შეიკრიბებიან, ამჯერად სამადლობელ წირვაში მონა-
წილეობის მისაღებად.

აფრიკისა და გერმანიის 
ეპისკოპოსები ლტოლვილთა 

უფლებების დასაცავად
28 მარტიდან 2 აპრილამდე მიუნხენში აფრიკისა 

და გერმანიის ეპისკოპოსთა შეხვედრა მიმდინარეობ-
და. შეხვედრის თემა აფრიკიდან ევროპაში ემიგრა-
ცია იყო. შეხვედრის მონაწილეთა მიერ შედგენილი 
ერთობლივი კომუნიკეს თანახმად, “ლტოლვილები 
საკაცობრიო ოჯახის ყველაზე სუსტი და დაუცველი 
წევრები არიან. მათი დაცვა ყოველი სახელმწიფოს 
იურიდიული და ზნეობრივი მოვალეობაა”.

“გულისწუხილით აღვნიშნავთ იმ ფაქტს”, – ნათქ-
ვამია შემდგომ კომუნიკეში, – “რომ, პრაქტიკულად, 
ევროკავშირის გარე საზღვრების დაცვა პრობლემას 
ქმნის ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. ჩვენ 
ვითხოვთ, რომ თავშესაფრის ყოველი მოთხოვნა სა-
თანადოდ იყოს განხილული. 

ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება ის დადებითი 
წვლილი, რომელიც იმიგრანტებს შეაქვთ მიმღებ სა-
ზოგადოებაში. მიგრაცია ყოველთვის არსებობდა და 
საუკუნეთა მანძილზე ხელს უწყობდა კაცობრიობის 
სოციალურ და კულტურულ განვითარებას. საერთა-
შორისო საზოგადოებრიობის მიზანი არა ზოგადად 
მიგრაციის, არამედ იძულებითი, – სიღატაკისა და მი-
უსაფრობის გამო მიგრაციის აღმოფხვრა უნდა გახ-
დეს. რაც შეეხება ეკლესიის როლს ამ პროცესში, მან 
კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს სამოძღვრო ზრუნვა 
მიგრანტებზე. თავის საქმიანობაში ეკლესია არ მიჯ-
ნავს ლეგალურ და არალეგალურ იმიგრაციას, თუმცა 
კარგად ხედავს ამ უკანასკნელთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს.” 

კომუნიკეს დასასრულს, ეპისკოპოსები ხაზს უსვა-
მენ იმას, რომ სავსებით ესმით მათი, ვინც უცხოტო-
მელთა გვერდით ცხოვრებას არ არის ჩვეული. მაგრამ 
ყველა წამოჭრილი პრობლემა სამართლიანობითა და 
კაცთმოყვარებით უნდა გადაიჭრას და არა სიძულვი-
ლითა და ძალმომრეობით. “ჩვენ, აფრიკისა და გერმა-
ნიის ეპისკოპოსები, მზად ვართ, წინ აღვუდგეთ რა-
სიზმისა და ქსენოფობიის ყოველგვარ გამოვლინებას. 
მხოლოდ ასე შევძლებთ სამომავლო კეთილდღეობის 
უზრუნველყოფას”. 

ვიეტნამის კათოლიკეთა 
დამცველს შვიდი წლით 
პატიმრობა მიუსაჯეს

4 აპრილს ათასობით ვიეტნამელი კათოლიკე თავი-
სი თანამემამულის, კუ ჰიუ ვუს კეთილდღეობისთვის 
ლოცულობდა. ამ დღეს 54 წლის იურისტსა და ადა-
მიანის უფლებათა დამცველს ათწლიანი პატიმრობა 
მიესაჯა.

თავად ვუ არ არის ქრისტიანი, მაგრამ, მთელი თა-
ვისი დისიდენტური მოღვაწეობის მანძილზე, იგი აქ-
ტიურად აპროტესტებდა ქრისტიანთა დევნას ვიეტ-
ნამის კომუნისტური რეჟიმის მიერ. 

დისიდენტის მხარდამჭერთა მოსალოდნელი გამო-
სვლებისგან თავის ასაცილებლად, ხელისუფლებამ 
უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა. მიუხედავად ამი-
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სა, 3 აპრილს ჰანოიში, 
სახალხო სასამართლოს 
შენობასთან ათასობით 
ადამიანი შეიკრიბა. 
მთავრობის მხრიდან 
პროტესტს მხოლოდ 
შეკრებილთა დარბევა 
და ოცდაათი ადამიანის 
დაპატიმრება მოჰყვა. 

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური 
წარმომადგენლის, მარკ ტონერის განცხადებით, “ეს 
განაჩენი ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა სა-
ყოველთაო დეკლარაციას. არც ერთი ადამიანის თა-
ვისუფლება არ უნდა აღიკვეთოს იმიტომ, რომ იგი 
სიტყვის თავისუფლების უფლებით სარგებლობს. 
ჩვენ მოვუწოდებთ ვიეტნამის მთავრობას, დაუყოვ-
ნებლივ გაათავისუფლოს კუ ჰიუ ვუ და სინდისის სხვა 
პატიმრები”.

კუ ჰიუ ვუ ვიეტნამის ცნობილი პოეტისა და რევო-
ლუციონერის, ჰო ში მინის მთავრობის წევრის ვაჟია. 

ნაბიჯი აუტიზმის დაძლევისაკენ
ვატიკანის ბავშვთა საავადმყოფოს Bambino Gezu 

(ჩვილი იესო) პრეს-სამსხურის ცნობით, საავადმყო-
ფოსთან არსებულმა აუტიზმის სამკურნალო ცენტ-
რის სპეციალისტებმა ამ დაავადებასთან ბრძოლა-
ში მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწიეს. ჩატარებულ 
კვლევათა შედეგები წარმოდგენილი იყო სიმპოზიუმ-
ზე “ბავშვები და აუტიზმი: როგორ დავძლიოთ სენი”.

ცენტრში გამოიყენება ინოვაციური თერაპია, რო-
მელიც ადრეულ დიაგნოსტიკასა და მშობელისა და 
ბავშვის ინტენსიურ ურთიერთობაზეა დაფუძნებუ-
ლი. გარდა ამისა, თითოეულ ბავშვთან ყოველდღი-
ურად 9 საათის განმავლობაში მუშაობენ ცენტრის 
სპეციალისტები.

მეთოდის გამოყენების პირველსავე წელს თერა-
პიას 100%-იანი შედეგი ჰქონდა. თერაპია გაიარა 
1,5-დან 6 წლამდე ასაკის ორმოცდაორმა ბავშვმა. 
უკლებლივ ყველა პაციენტს აღენიშნა მეტყველების 
უნარის განვითარება და გარეგან სტიმულებზე რეაქ-
ციის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ინოვაციური მე-
თოდი პაციენტებისადმი ინდივიდუალურ მიდგომას 

ითვალისწინებს: ყოველ ბავშვს – მისთვის განსაკუთ-
რებული თერაპია, რათა გაირღვეს არაკომუნიკაბე-
ლურობის ზღუდე.

ქრიზოსტომოს ii-ის ვიზიტი 
ვატიკანში

31 მარტს დასრულდა იუსტინიანისა და სრულიად 
კვიპროსის მთავარეპისკოპოსის, უნეტარესი ქრი-
ზოსტომოს II-ის ვიზიტი ვატიკანში. ვიზიტის მსვლე-
ლობისას, კვიპროსის მართლმადიდებელი ეკლესიის 
მეთაური შეხვდა უწმიდეს პაპს, ბენედიქტე XVI, ასე-
ვე აღმოსავლეთის კათოლიკურ ეკლესიათა კონგრე-
გაციის პრეფექტს კარდინალ ლეონარდო სანდრის, 
კულტურის პაპის საბჭოს პრეზიდენტს ჯანფრანკო 
რავაზისა და რელიგიათა შორის დიალოგის პაპის 
საბჭოს პრეზიდენტს ჟან-ლუი ტორანს. 

“კვიპროსს შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს ახლო 
აღმოსავლეთის ყველა ქვეყანასთან. იგი ევროკავში-
რის სრულუფლებიანი წევრია. თავისი გეოგრაფიული 
მდებარეობისა და გეოპოლიტიკური როლის გამო, 
კვიპროსს დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია ახლო 
აღმოსავლეთის პრობლემათა გადაწყვეტაში და ამ 
რეგიონის ქრისტიანთა დაცვის საქმეში. 

რაც შეეხება კათოლიკე ეკლესიასთან დიალოგს, 
ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ჩვენ კიდევ უფრო დავუახლოვ-
დით ერთმანეთს. და ჩვენი ვალია, კვლავაც გავყვეთ 
დიალოგის გზას, რადგან ამ გზას მომავლისკენ მივ-
ყავართ. ერთად უნდა ვიშრომოთ არსებულ პრობლე-
მათა გადაჭრისათვის. გადაწყვეტილება მივიღეთ, 
ერთად და დაუღლელად ვიღვაწოთ ერთობის მისაღ-
წევად”, – აღნიშნა უნეტარესმა ქრიზოსტომოს II-მ ვა-
ტიკანის რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში. 

მოამზადა რუსუდან ავალიშვილმა
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რაბათის ეკლესიის მშენებლობისათვის
6 თვეა, რაც ახალციხეში რაბათის ეკლესია-მო-

ნასტრის მშენებლობა დაიწყო; მადლობას მოგახ-
სენებთ ყველას, ვინც ამ ხნის განმავლობაში თა-
ვიანთი მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი შესაწირავი 
გაიღო მონასტრის მშენებლობისათვის. იესო სახა-
რებაში უფრო მეტად აფასებს ქვრივის მცირე შესა-
წირს, ვიდრე მდიდრისას, რადგან ღარიბმა ქვრივ-
მა სიყვარულით გაიღო ყველაფერი, რაც გააჩნდა. 

თქვენს მიერ შეწირული ყოველი ლარი იქნება ის 
უდიდესი მადლი, რომელსაც ღმერთი შეამჩნევს, 
ადამიანი კი იტყვის, რომ მონასტრის მშენებლობა-
ში მისი მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვლილიცაა 
შეტანილი.

დიდი მადლობა, ილოცეთ მონასტრის მშენებლო-
ბისათვის!

დღემდე შეგროვდა: 

ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო

თბილისის მარიამის ზეცად აღყვანების საკათედრო ტაძარის საკრებულო 1273.40 ლ.
თბილისის წმ. პეტრე და პავლე მოციქულთა ეკლესიის საკრებულო 2648.00 ლ.
რუსთავის საკრებულო 39.00 ლ.
გორის საკრებულო 36.50 ლ.
ახალხიზის საკრებულო 26.15 ლ.
ქუთაისის საკრებულო 75.40 ლ.
ბათუმის საკრებულო 55.00 ლ.
ახალშენის საკრებულო 31.95 ლ.
ჭიათურის საკრებულო 23.00 ლ.
ახალციხის საკრებულო 1148.10 ლ.
ბორჯომის საკრებულო 36.60ლ.
ვალეს საკრებულო 314.45 ლ.
ივლიტას საკრებულო 174.85 ლ.
არლის საკრებულო 303.25 ლ.
უდეს საკრებულო 291.85 ლ.
ხიზაბავრის საკრებულო 8.00 ლ.
ვარგავის საკრებულო 17.05 ლ.

2011 წლის 12 აპრილი
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თანადგომა
2011 წლის 11 მარტს იაპონიაში მომხდარმა საზა-

რელმა 9 -ბალიანმა მიწისძვრამ და ცუნამმა წამებ-
ში წალეკა და დაანგრია ქვეყნის დიდი ნაწილი და 
გააუბედურა ათასობით ადამიანი. 

იაპონელი ხალხის დასახმარებლად, “საქართ-
ველოს კარიტასი”-ს ინიციატივით, მოეწყო საქ-
ველმოქმედო აქცია. მასში ჩაებნენ საქართველოს 
კათოლიკური საკრებულოები და კარიტასის ორგა-
ნიზაციები.

აქციის შედეგად, შეგროვდა 3060,00 ლარი, მათ 
შორის: 256,00 ლარი კათედრალური ტაძრის მრევ-
ლისგან (2011 წლის 27 მარტს საკვირაო წმ. წირვაზე), 

150,00 ლარი დასავლეთ საქართელოს მრევლისგან 
და 102,00 ლარი სოფ. არლის მრევლისგან, დანარ-
ჩენი 2552,00 ლარი “საქ. კარიტასი-”ს სხვადასხვა 
პროექტებისა და “კარიტასის” მიერ დაფუძნებული 
შ.პ.ს.-ის თანამშრომლებისა და ბენეფიციარებისგან. 

შეგროვილი თანხა “საქ. კარიტასი-”ს დირექ-
ტორმა პადრე ვიტოლდ შულჩინსკიმ 2011 წლის 8 
აპრილს გადასცა საქართველოში იაპონიის ელჩს, 
რომელმაც მადლობა გადაუხადა “საქართველოს 
კარიტასს” და კათოლიკურ ეკლესიას ამ ძნელბე-
დობის ჟამს იაპონელი ხალხის მხარდაჭერისათვის. 

ნაზი კვარჩია 
საქართველოს კარიტასი
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მიმდინარე წლის 23 მარტს, თბილისში ჩატარდა საერთაშო-
რისო კონფერენცია, რომელიც ბიოეთიკის პრობლემებს, კერ-
ძოდ კი, “სუროგატული დედობის სულიერ-ზნეობრივ ასპექ-
ტებს” ეძღვნებოდა. თქვენი, როგორც ამ ფორუმის ერთ-ერთი 
აქტიური ორგანიზატორისა და კოორდინატორის, შეფასება, 
ცხადია, უფრო თვითკრიტიკული და, ამავე დროს, უფრო ღრმა 
იქნება. როგორ თვლით, მიაღწია ამ ფორუმმა მის სულისჩამდ-
გმელთა მიერ დასახულ თავდაპირველ და სასურველ მიზანს?

ვფიქრობ, რომ სიმპოზიუმმა, ზოგადად, თავის დასახულ 
მიზანს მიაღწია: ცხადია, ესოდენ მნიშვნელოვან თემას, რო-
გორიცაა “სუროგატული დედობა”, თვით კვალიფიცირებუ-
ლი ექსპერტების მხრიდან რამდენიმე საათიანი საუბრით 
ვერ ამოწურავ; ეს გახლდათ პირველი შეხვედრა, სადაც ეკ-
ლესიებმა ერთად გამოხატეს თავიანთი აზრი ამ არგუმენტ-
ზე და დაასახელეს მიზეზები, რის გამოც ეწინააღმდეგებიან 
სუროგატულ დედობას; ის მოტივაციები, რითაც, ჩვეულებ-
რივ, მას იღებენ; ფორმები, რითაც იგი, უმეტეს შემთხვევა-
ში, პრაქტიკაში ინერგება და, ცხადია, ის ნეგატიური შედე-
გები, რაზეც სინამდვილეში არ საუბრობენ. რასაკვირველია, 
ეს ის თემებია, რასაც სჭირდება კონფრონტაცია, დიალოგი, 
შეხედულებათა გაზიარება საზოგადოების წევრებს შორის 
კონსტრუქციულ ატმოსფეროში, არა ნაწილობრივ, და არა 
პოლემიკით. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პოლიტიკურ, სა-
მედიცინო, მეცნიერულ, საკანონმდებლო სფეროს და მასმე-
დიას სხვა საფიქრალი აქვს... მაშინ, როცა დღეს აუცილებე-
ლია, ერთად შეჯერდეს გამოცდილებები, ჩაიდოს ენერგია 
და ცოდნა, რომელიც მიგვიყვანს იმ წინადადებამდე, რა-
საც ნამდვილად ექნება შედეგი. შედეგს მოიტანს არა იმისი 
მცდელობა, ვინც ხმამაღლა საუბრობს, ან ვინც ყველაზე 
ძლიერის მხარეზე დგას, არამედ ის, ვინც ცდილობს, ემსახუ-
როს პიროვნებას, განსაკუთრებით კი ყველაზე დაუცველს, 
რომელიც შეიძლება იყოს სუროგატული დედის ნაყოფი; 
ვინც ეხმარება წყვილს, იმგვარად დაძლიოს უნაყოფობით 
გამოწვეული პრობლემა, რომ არ უღალატოს იმ პრინციპს, 
რაც ადამიანის, ცოლქმრული სიყვარულის, ოჯახის ჭეშმა-
რიტ მიზანს წარმოადგენს; სუროგატული დედობა ვერ და-
იცავს ცოლქმრულ სიყვარულს, ვერ გაამართლებს შვილის 
ამქვეყნად მოვლინებას ყველაფრის ფასად, ისეთი მეთოდით, 
რაც ბუნებას ეწინააღმდეგება. საჭიროა საერთო მსჯელობა, 
სხვაგვარად, ცალკეული ადამიანი თავს უფლებას მისცემს, 
აკეთოს ის, რასაც თავად ჩათვლის საჭიროდ და ანგარიშს არ 

გაუწევს იმ სამართლიან კანონს, რაც სახელმწიფოს უნდა 
გააჩნდეს ამ პრობლემებთან მიმართებაში, არ გაითვალის-
წინებს ადამიანში, წყვილში არსებულ ბუნებრივ კანონზომი-
ერებას... დავფიქრდეთ, რამდენად უცნაურია: საზოგადოება-
ში მოიძებნებიან ისეთები, რომელთაც შვილის ყოლის დიდი 
სურვილი აქვთ და პირიქით; ისეთნიც, რომელნიც საკუთარ 
სექსუალობას რყვნიან და თამაშის, გართობის საგნად აქცე-
ვენ მას, ვინც სხვის სექსუალობას მიმართავს შვილის ყოლის 
მიზნით... რამდენი უკუვერსიაა! და რაზე მიანიშნებს ეს? 

თბილისში ბიოეთიკისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სა-
მეცნიერო ფორუმი უკვე მეოთხედ ჩატარდა. სიმპოზიუმები 
მიეძღვნა აბორტის, ევთანაზიის, პალეატური მზრუნველო-
ბის პრობლემას... მაგრამ ვფიქრობ, რომ წლევანდელი სიმ-
პოზიუმი გამორჩეულია, მასში ოფიციალური მონაწილეობა 
მიიღო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატ-
რიარქომ. რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის, რო-
გორც ორგანიზატორისათვის: წლევანდელ კონფერენციაში 
საპატრიარქოს ოფიციალური მონაწილეობა, თუ სუროგატი 
დედობის პრობლემების განხილვის დაწყება?

მართალია, ამ წლებში ჩატარდა სიმპოზიუმები ბიოეთიკის 
საკითხებზე; ეს მეტყველებს ქართულ საზოგადოებაში ამ 

პრობლემებისადმი ინტერესზე, რაც ძალიან პოზიტიურია... 
პრობლემური საკითხები, მაგალითად, აბორტი, ევთანაზია, 
როდის იბადება სიცოცხლე, როდის მთავრდება ის, ოდით-
განვე არსებობდა. დღეს, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვი-
თარების პირობებში, ადამიანს ეძლევა დიდი შესაძლებლობა, 
რომ ან ემსახუროს სიცოცხლეს, ან გაანადგუროს ის. 

თავად ფაქტი, რომ ამ კონფერენციაში მონაწილეობ-
და ორი, მართლმადიდებლური და კათოლიკური ეკლესია, 
მრავლისმთქმელია. სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე იყო მსგავსი 
ინიციატივები, სადაც კათოლიკე და მართლმადიდებელი ეკ-
ლესია ერთად მსჯელობდა ბიოეთიკის პრობლემებზე (მაგა-
ლითად, რუსეთში). 

ვფიქრობ, რომ თუკი ეკლესიები საღვთისმეტყველო სა-
კითხთა გამო არიან გათიშულები და დღესაც, სამწუხაროდ, 
ჭირს აქედან გამოსავლის პოვნა, ბიოეთიკის პრობლემების 
გამო, ისინი არ უნდა გაეთიშონ ერთმანეთს, თუკი მათ ადა-
მიანის მსახურება სწადიათ. ამიტომ, თამამად შეგვიძლია 
განვაცხადოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლდათ ის 
ფაქტი, რომ ორი ეკლესიის წარმომადგენლები ერთი მაგი-
დის ირგვლივ დასხდნენ და ამ არგუმენტზე 

“სუროგატული დედობა”
საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ერთობლივი, 

საერთაშორისო კონფერენცია

2011 წლის 23 მარტს საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში 
გაიმართა საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართვე-
ლოში კათოლიკე ეკლესიის ერთობლივი, საერთაშორისო 
კონფერენცია ბიოეთიკაში, თემაზე — “სუროგატული დე-
დობა, სულიერ-ზნეობრივი ასპექტები”.

“საბას” რედაქციის წევრი ნუგზარ ბარდაველიძე, 
კონფერენციის დასრულების შემდეგ, შეხვდა კონ-
ფერენციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, საქართვე-
ლოში კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენელს, მამა 
გაბრიელე ბრაგანტინის. გთავაზობთ მათი საუბრის 
ჩანაწერს.

 10 გვ.
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საერთო მოსაზრება გამოხატეს საზოგა-
დოებისა და მას-მედიის წინაშე. ცხადია, 

ეკლესიები ერთად არ დადგებიან, რომ უკეთ შეებრძოლონ 
მათ, ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, მაგრამ შეძლებენ, 
უკეთ ემსახურონ ადამიანს, მრავალგვარი ასპექტით. 

გეთანხმებით, რომ საპატრიარქოსთან ერთობლივი ღო-
ნისძიებების მოწყობა მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტია, გან-
საკუთრებით ეკლესიათაშორის პოლიტიკის თვალსაზრი-
სით. მე ვიტყოდი, ეს ფაქტი ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება 
თვით საპატრიარქოსთვისაც, რომელიც, რუსეთთან სახელ-
მწიფოებრივი კონფრონტაციის ვითარებაში, იძულებული 
იქნება, უფრო ახლო ურთიერთობა გამონახოს დასავლეთის 
ეკლესიასთან. როგორ გესახებათ საქართველოში კათოლი-
კური ეკლესიის წარმომადგენლობისა და საქართველოს სა-
მოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის თანამშრომლობის 
პერსპექტივები? 

ძნელია, უპასუხო ამ კითხვას, თუკი მას პოლიტიკური 
დატვირთვაც ექნება, თანაც ამ კონკრეტულ ისტორიულ კონ-
ტექსტში; ეკლესიებს თავისი წონა გააჩნია სოციალურ და 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში... ცხადია, პოლიტიკა და რელიგია 
ის ორი ავტონომიური რეალობაა, რომლებმაც ერთმანეთი კი 
არ უნდა დაჯაბნონ ან ჩაძირონ, არამედ მოწოდებულნი იყონ, 
ითანამშრომლონ საერთო მიზნებისთვის, როგორიცაა: საერ-
თო კეთილდღეობა, ადამიანის ინტეგრალური განვითარება... 
თუნდაც განსხვავებული მეთოდებით. ცხადია, ეს ინიციატივა 
არ გაჩნდა იმისათვის, რომ დასავლეთისთვის აღმოსავლეთის 
პოლიტიკურად საწინააღმდეგო სურათი გვეჩვენებინა, ან პი-
რიქით,… არამედ იმისათვის, რომ აქტუალური დებატებით 
ერთობლივი აზრი გამოგვეხატა ბიოეთიკის პრობლემებზე. 
პოლიტიკურ მესიჯზე მეტად, ვიტყოდი, რომ ეს არის მესიჯი 
ეკლესიებისა, რომლებიც დასავლეთით და აღმოსავლეთით 
ურთიერთპატივისცემით იხედებიან და ერთად გამოხატავენ 
თავიანთ სიყვარულს, თავიანთ აზრებს, ზრუნვას ადამიანთა 
მიმართ; საზოგადოების ყოველი წევრი უნდა ხედავდეს და 
აცნობიერებდეს, რომ ეკლესიებს, ხშირად გაყოფილებსა და 
საკუთარ იდეებში ჩაკეტილებს, ძალუძთ ერთად ყოფნა, ერ-
თად საუბარი, ყოველგვარი შიშის გარეშე. 

გულით ვისურვებდი, რომ ამ სულისკვეთებით გაგრძელ-
დეს შეხვედრები ბიოეთიკის სხვა საკითხებზეც, ან გაგრძელ-
დეს მსჯელობა აქტუალურ თემაზე — სუროგატული დედო-
ბა, და განხილულ იქნას ის წინადადებები, რითაც ეკლესიები 
პასუხს გასცემენ უნაყოფობის, შვილის ყოლის ან არყოლის 
პრობლემებს... ან სხვა არგუმენტებს: ოჯახები და სუროგა-
ტული დედობა, ანდა სუროგატი შვილი... მოკლედ, სამწუხა-
რო იქნება, თუკი მსჯელობა შეწყდება. ეს უკანგადადგმული 
ნაბიჯი იქნება... კათოლიკე ეკლესია მზად არის საქართვე-

ლოს მართლმადიდებელ საპატრიარქოსთან თანამშრომლო-
ბისთვის აქ, და ასევე, საერთაშორისო დონეზეც, ამ და სხვა 
პრობლემებთან დაკავშირებით. 

1967 წელს, პაპმა პავლე VI-მ თავის ცნობილ ენციკლიკაში 
“Populorum Progressio”, დიდი ყურადღება დაუთმო სოცი-
ალურ საკითხებს. მართალია, იმჟამად ბიოეთიკა, როგორც 
მეცნიერება, ჯერ არ არსებობდა, მაგრამ, ალბათ, სწორედ 
აღნიშნული ენციკლიკა შეიძლება მივიჩნიოთ ბიოეთიკის სა-
ფუძვლის ერთ-ერთ პირველ თეორიულ საწყისად...

როდესაც ეს ენციკლიკა გამოიცა, 12 წლის ყმაწვილი ვიყა-
ვი, მაგრამ კარგად მახსოვს ის ხმაური, რაც საზოგადოებაში 
ატყდა, სწორედ მისი შინაარსიდან, მისი პოზიციიდან გამო-
მდინარე. ენციკლიკა აშკარად ეხებოდა სოციალური პრობ-
ლემების სფეროს. ეს იყო ევროპაში ინდუსტრიალიზაციის, 
ეკონიმიკის განახლების, კაპიტალისტურ და სოციალის-
ტურ იდეოლოგიათა კონფრონტაციის, უფრო სამართლიანი 
მსოფლიოს მოწყობის მიზნით ახალგაზრდული პროტესტე-
ბის წლები, და ასევე კოლონიზაციის მონობიდან თავდახსნი-
ლი, ახალი ქვეყნების აღმოცენების წლები. 

ეკლესიაში თითქოს ყველაზე მთავარი გახლდათ სოცი-
ალურ პრობლემებზე საუბარი, რადგანაც ყველაზე დიდ 
ყურადღებას ამ თემას უთმობდნენ. ეკლესიის სოციალური 
სწავლება იმ კუთხით, რომელიც შეეხებოდა სიცოცხლის 
დაბადებას, ევთანაზიას, უფრო მოუმზადებელი გახლდათ, 
ვიდრე მისი მორალური სწავლება, თუნდაც იმიტომ, რომ 
ადამიანთა უმრავლესობა სიცოცხლეს ჯერ კიდევ ხელშე-
უხებელ და წმიდათაწმიდა ფენომენად მიიჩნევდა, თუმცაღა, 
ჩნდებოდა საწინააღმდეგო აზრებიც. ეს იყო პირველი ბზა-
რი სიცოცხლის შესახებ სოციალურ და მორალურ სწავლე-
ბასთან დაკავშირებით, რაც აისახა ენციკლიკაში Humanae 
Vitae; საზოგადოებამ ის ისე არ მიიღო, როგორც Populorum 
Progressio. მოგვიანებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, მახ-
სოვს მწვავე დისკუსიები სკოლის რამდენიმე ამხანაგთან და, 
ასევე, ზოგიერთ მასწავლებელთან. 

XXI საუკუნეში ბიოეთიკის პრობლემებს უფრო მეტად ეხე-
ბიან. პაპ ბენედიქტე XVI-ის 2009 წლის ენციკლიკაში “Caritas 
in Veritate”, მთელი პარაგრაფი ეთმობა ისეთ საკითხებს, რო-
გორიცაა ხელოვნური განაყოფიერება, ორგანოების გადა-
ნერგვა, ცდები ემბრიონებზე, კლონირება. პაპი აღნიშნავს, 
რომ “ყველაფერი ეს ვითარდება და ხელშეწყობას პოულობს 
დღევანდელ კულტურაში, რომელსაც ჰგონია, რომ ყველა სა-
იდუმლოს ჩაწვდა, სიცოცხლის საწყისი მოიხელთა. ცხადია, 
ეს ტექნოლოგიის ბატონობის გამოხატულებაა”. როგორ ფიქ-
რობთ თქვენ, როგორც მოქალაქე და სასულირო პირი, კარ-
გად ჩახედული ამ სფეროში, პიროვნება, რომელიც იტალიასა 
და საქართველოში ბიოეთიკის პრობლემებით სერიოზულად 
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Iსაბა

დღევანდელი გამოწვევები
მზერა რუსეთიდან

უწყვეტი კავშირი
საუბარი უნდა დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ მრავალი 

საუკუნის მანძილზე, რუსეთის ორთოდოქსული (ზოგა-
დად, ორთოდოქსული ეკლესიის) და დასავლური ქრის-
ტიანული კონფესიების, კერძოდ, კათოლიკე ეკლესიის 
პარალელურად, არსებობის ათასწლოვან პერიოდში, 
ქრისტეს ეკლესიის ღრმა ერთობა, ოფიციალური საეკ-
ლესიო სტრუქტურების მიერ მისი აუღიარებლობის 
მიუხედავად, კვლავ რეალურ ფაქტად რჩება. 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესია 1054 
წელს მხოლოდ ფორმალურად გაითიშა და არა არ-
სობრივად. აშკარად ღვთიური 
ჩანაფიქრი დევს იმ ფაქტში, რომ 
აღმოსავლური ეკლესია პირველ 
ათასწლეულში უფრო აქტიური იყო 
საღვთისმეტყველო, ესთეტიკისა 
და სოციალურ-კულტურულ სფე-
როში. ასეთი აქტიურობა კი ძვირად 
დაუჯდა, რადგანაც შემდგომ მას 
სახელმწიფოსთან შეუღლება მოუხ-
და. თუმცა, იმ დროს, სახელმწიფოს 
გარდა, პრაქტიკულად, შეუძლებელი 
იყო განვითარებულიყო ის, რასაც 
დღეს ორთოდოქსიას ვუწოდებთ. 
დროთა მსვლელობაში, მართლმა-
დიდებლობა, რათა მას განვითარება 
შეძლებოდა, კერძო ინტერესებმა 
გადაფარა, ხოლო ეკლესია, ბიზან-
ტიურ სახელმწიფოსთან ერთად, 
დაღმართზე დაეშვა. 

კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რომელმაც 
მოასწრო რუსეთისთვის “გადაეცა ესტაფეტა”, აღმო-
სავლური ეკლესია ოტომანების უღელქვეშ აღმოჩნდა, 
ანუ იმ პირობებში, როცა მას არ შეეძლო არანაირი 
თეოლოგიური, ლიტურგიული, ან თუნდაც სოციალურ-
კულტურული განვითარება; ეკლესიაც სხვას ვერაფერს 
ახერხებდა, თუ არა მხოლოდ წარსულის საგანძურის 
მოფრთხილებას. თავის მხრივ, რუსეთს, რომელმაც მი-
იღო ბიზანტიური მართლმადიდებლობა, არ ჰყავდა ისე-
თი საზოგადოება, რომელიც შესაფერის ნიადაგს მოუმ-
ზადებდა იმას, რაც კრეატურულად მიესადაგებოდა და 
გაყვებოდა ეკლესიის საღვთისმეტყველო მემკვიდრე-
ობის განვითარების გზას; ამიტომაც დაცვა-გაფრთხი-

ლება და კონსერვატიზმი 
თავიდანვე იქცა რუსული 
საეკლესიო ცხოვრების გა-
ნუყოფელ ნაწილად. ცხადია, 
შვიდი საუკუნის მანძილზე 
მართლმადიდებლობამ რუ-
სეთში სამზეოზე გამოიტანა თავისი უმნიშვნელოვანესი 
მხარეები: ეკლესიის ორიგინალური არქიტექტურა, 
რუსული ხატები (უნიკალური თავისი ჟანრით), და მო-
ნოდიური ანტიკური მელოდიები, აღარაფერს ვამბობთ 
რუსი წმინდანების უზარმაზარ ქრისტიანულ სიქველე-
ზე. აქ არაფერია საკამათო. თუმცაღა, ამ ყველაფერს 
ორი მკაფიო ნიშან-თვისება ახასიათებდა. პირველი – 
პეტრე I-მდე რუსეთის ეკლესიამ საკუთარი თავი გამო-

ავლინა მხოლოდ ესთეტიკის, და არა 
თეოლოგიურ, აღმზრდელობით, ან 
სოციალურ სფეროში. მეორე – ზე-
მოთქმულიდან გამომდინარე, რუსი 
წმიდანების გმირობამ, სამწუხაროდ, 
ნაყოფი ვერ გამოიღო რუსი ხალხის 
ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ “თავის-
თავად” მოხდენილ ფაქტად დარჩა: 
ცხოვრება თავის გზას მიუყვებოდა, 
ხოლო წმიდანობა თავისას. წმიდა-
ნობა რუსულ რეალობაში უწინარე-
სად გამოიხატებოდა ცოდვილიანი 
ცხოვრებიდან განდგომით, ხოლო 
საერო ცხოვრება არ იღებდა ქრის-
ტიანული ეთიკის ავთენტურ თესლს. 

დასავლეთში, როგორც სახელ-
მწიფოები, ასევე მათი ეკლესიები, 
ანტიკურ ხანასა და შუასაუკუნეებ-
ში, განვითარების ფაზაში იმყოფე-

ბოდნენ. მეორე ათასწლეულის დასაწყისში ეს პერიოდი 
დასრულდა, ეკლესიამ შეაფასა თავისი დამოუკიდებ-
ლობა სახელმწიფოსთან მიმართებაში და მიაღწია გან-
ვითარების შესაძლებლობას: უპირველესად, თეოლო-
გიურ და განათლების სფეროში, აქედან გამომდინარე 
კი – სხვა სფეროებშიც. 

აშკარაა, და როგორც აღვნიშნე, განგების ძალაც 
ურევია იმაში, რომ მეორე ათასწლეულში ეკლესიის 
აქტიურობამ დასავლეთში გადაინაცვლა და დასავ-
ლურმა ეკლესიამ დაიწყო აღმოსავლურის გამოკვება. 
ამ გზით, მუხედავად ფორმალური გათიშვისა, ქრისტეს 
ეკლესიისთვის საჭირო ერთობა უფრო მეტად იწყებს 
გამჟღავნებას. ამის დასტურად მრავალი მაგალითის 

პეტრე მეშჩერინოვი: იღუმენი, დოლმატოვოს საკრებულოს უფროსი, 
მრავალი პუბლიკაციის ავტორი, ეწევა აღმზრდელობით საქმიანობას, არის 
ბავშვებისა და მოზარდების სულიერი ფორმაციის საპატრიარქო ცენტრის ვი-
ცე-დირექტორი.

მოსკოვის კრემილის მიძინების 
კათედრალი
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მოყვანა შემიძლია: მე მხოლოდ სამს მოვიყვან. 
პირველი, თეოლოგიურ სფეროში: ორთოდოქსულმა 

ეკლესიამ უპირობოდ მიიღო შვიდი წმიდა საიდუმლოს 
მოძღვრება, საღვთო წერილი და წმიდა ტრადიცია; მაგ-
რამ ეს მოძღვრება და ფორმულირება ტრენტოს კრების 
შედეგი გახლდათ; 

მეორე მაგალითი: ცოდნას მოწყურებული ორთო-
დოქსები (მეტადრე, ბერძნები) წყურვილს დასავლეთში 
იკლავდნენ. სწავლის პერიოდში ისინი კათოლიციზმს 
ეწაფებოდნენ, მერე კი ისევ ორთოდოქსობას უბრუნ-
დებოდნენ. ამის ნათელი მაგალითია წმიდა მაქსიმე 
ბერძენის ბიოგრაფია; 

და ბოლოს, მესამე მაგალითი, ყველაზე ცხადი და 
დამაჯერებელი: თავად რუსეთის გული, ანუ მოსკოვის 
კრემლის მიძინების კათედრალი, 1475-1479 წლებში 
აგებულ იქნა არა ბერძენის, არც მისი თანამოძმე ორ-
თოდოქსის, არამედ კათოლიკე არისტოტელე ფიორა-
ვანტის მიერ. 

აქედან უნდა დავასკვნათ, რომ მჭიდრო საეკლე-
სიო ცხოვრების გარდა, რუსეთის კავშირები დასავ-
ლეთთან არასოდეს გაწყვეტილა. რასაკვირველია, 
ეს ეხებოდა უწინარესად კომერციულ და ტექნიკურ 
სფეროს. სწორედ ამ კავშირების ზეგავლენით შეიქმნა 
XVII-XVIII სუკუნეებში პარადოქსული სიტუაცია: ერთი 
მხრივ, რუსული მენტალიტეტი, ოდითგანვე იზო-
ლაციონისტური, ტრადიციულად თავს გათიშულად 
თვლიდა დასავლეთისგან და ამ უკანასკნელს ერესში 
ჩაძირულად აღიქვამდა, მეორე მხრივ, დასავლური 
ცხოვრებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები ნელ-ნელა 
იჭრებიან ჰერმეტულად დაცულ რუსულ საზოგადო-
ებაში, განსაკუთრებით კი, ელიტურ წრეებში. თავად 
ეკლესიაში მომწიფდა შეგნება იმისა, რომ განათლება 
აუცილებელი იყო. ამ თვალსაზრისით, გადამწყვეტი 
როლი ითამაშა სქიზმამ. თეოლოგიური ლიტერატურის 
არარსებობამ და განათლების უქონლობამ, ეკლე-
სიის ცხოვრების დაყვანამ გარეგნულ ნიშნებამდე, და 
ამის შედეგად, სულიერი და ეთიკური პრინციპების 
სიმწირემ, არა მხოლოდ საერო, არამედ სასულიერო 
სარბიელზე, წარმოშვა ის ტრაგედია, რამაც მოიცვა ეს 
ეკლესია და მთელი საზოგადოება. 

როგორც ბოლოდროინდელი ანალიზით ირკვევა, კა-
თოლიკე ეკლესიისთვის რეფორმა დიდი წყალობა იყო, 
რამეთუ მან სტიმული მისცა ეკლესიას, კრიტიკულად 
შეეხედა საკუთარი თავისთვის, გაეცნობიერებინა მრა-
ვალი რამ, რაც მართებული გახლდათ. ასევე ერთგვა-
რი წყალობა იყო რუსული მართლმადიდებელი ეკლე-
სიისთვის ძველმორწმუნეთა სქიზმა, რის შედეგადაც 
იგი განიწმინდა კონსერვატული და ბურუსით მოცული 
ელემენტებისგან და დღის შუქზე გამოიტანა ის დილე-
მა, რის წინაშეც იდგა: ან უნდა ჩაძირულიყო სტაგნა-
ციურ პირობებში, ან უნდა შეცვლილიყო, განახლებუ-
ლიყო, და ეს შესაძლებელი იყო მხოლოდ დასავლური 
ერუდიციის წყალობით, რადგანაც, უბრალოდ, სხვა არ 
არსებობდა: ბერძნები თურქეთის უღელქვეშ იმყოფე-
ბოდნენ, ხოლო რუსულ ეკლესიას, არსებობის შვიდი 
საუკუნის მანძილზე, თავისი განათლება არ შეუქმნია. 

პეტრეს რეფორმა და 
“დე ფაქტო” ერთობა 

რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის ცხოვრება-
ში უდიდესი მოვლენა გახლდათ პეტრე I-ის რეფორმა. 
დღემდე არ შეწყვეტილა კამათი მისი ფიგურისა და 
მის მიერ განხორციელებული ცვლილებების ირგვლივ. 
ვთვლი, რომ ეს, მართალია, ძვირად დაუჯდა პეტრე I-ს, 
მაგრამ მან გაახანგრძლივა რუსული ეკლესიის სიცოცხ-
ლე და ახალი ენერგია შთაბერა მას. პეტრეს რეფორმის 
გარეშე, ჩვენი ეკლესია, თავისი შინაგანი რესურსებით, 

ვერანაიარად ვერ გასცილდე-
ბოდა ჰერმეტულ იდეოლო-
გიას, რამაც იგი სქიზმამდე 
მიიყვანა და ისიც გაიზიარებ-
და “მარიონეტებად ქცეული” 
ანტიკური აღმოსავლური 
ეკლესიების ბედს. “მათი 
ნაყოფით იცნობთ მათ” (მათ. 
7,20), გვეუბნება სახარე-
ბა; XIX საუკუნის ბოლოს 
ეს ნაყოფი უკვე მკაფიოდ 
თვალშისაცემი გახლდათ. 
თავბრუდამხვევი სისწრაფით 

განვითარდა არა მხოლოდ თეოლოგიური აზროვნება, 
არამედ, ზოგადად საეკლესიო ცხოვრების სხვა ასპექ-
ტებიც; რუსულ ეკლესიას უკვე ოთხი თეოლოგიური 
აკადემია გააჩნდა, რუსული რელიგიური მეცნიერება 
მსოფლიო დონეს ტოლს არ უდებდა. 1917-1918 წლების 
კრებამ აჩვენა, თუ რამხელა შესაშური პოტენციალი 
დაგროვდა ეკლესიაში პეტრე I-ის მიერ გატარებული 
რეფორმით. შემდგომში რომ არ მომხდარიყო ძალადობ-
რივი გახლეჩა, რაც ბოლშევიკური რეჟიმის მხრიდან 
მთელ ქვეყანასთან ერთად იწვნია ეკლესიამაც, ჩვენ 
აქამდეც შემოქმედებითად განვვითარდებოდით და ამ 
პოტენციალის ნაყოფს დღესაც ვიგემებდით. 

მაინც რა გააკეთა ასეთი პეტრე I-მა? ცხადია, იყო 
მრავალი გაუმართლებელი მსხვერპლი და საეკლესიო 
მმართველობის კანონიკური მართლმადიდებლური 
სტრუქტურის ნგრევა, მაგრამ პეტრე I-მა ლუთერულ 
მოდელზე დამყარებული, ახალი ადმინისტრაციული 
საეკლესიო სისტემის დაარსებითა და თავის საკადრო 
პოლიტიკაში სამხრეთ რუსეთის ეპისკოპოსებზე 
არჩევანის გაკეთებით, კარი გაუხსნა საეკლესიო განათ-
ლებას; რადგანაც ეს ერუდიცია უკრაინიდან მოდიოდა, 
და იგი არსობრივად, მთლიანად კათოლიკური იყო, 
რუსეთის პირველმა იმპერატორმა, პრაქტიკულად, 
რუსული მართლმადიდებლობა დააახლოვა დასავლურ 
ეკლესიასთან და ამით, სავსებით გაუცნობიერებლად, 
კიდევ ერთხელ მისცა შესაძლებლობა, არა ოფიციალუ-
რი გზებით, მაგრამ ფაქტობრივად გამოევლინებინა 
ეკლესიის გაუთიშავი ერთობა. თავად ის ფაქტი, რომ 
რუსულმა ეკლესიამ, რომელიც მძიმედ განიცდიდა 
სქიზმას და პეტრეს რეფორმას, მთლიანად მიიღო და 
გაითავისა სამხრეთ რუსეთის საეკლესიო ერუდიცია, ეს 
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კიდევ ერთხელ ამოწმებს რუსული მართლმადიდებლო-
ბის კეთილგონიერებას და საყოველთაო ეკლესიასთან 
ღრმა ერთობას.  

ჩვეულებრივ, “მოსკოვის რუსეთის” (“Московской 
Руси”) მომხრეები საყვედურებს გამოთქვამენ სინოდის 
პერიოდზე, რადგანაც ფიქრობენ, რომ მან დაასუსტა 
რელიგიური ცხოვრება. ეს სიცრუეა. პირიქით, სწორედ 
სინოდის პერიოდში გამოჩნდნენ დიდი წმიდანები, მარ-
ტო წმიდა სერაფიმე საროველის გახსენება რად ღირს. 
ხოლო ისეთ წმიდანებს, როგორიც იყვნენ მოსკოვის 
მიტროპოლიტი ფილარეტი ან თეოფანე დაყუდებული, 
თავისი დროის უგანათლებულესი ადამიანები, ვერ 
წარმოშობდა სინოდამდელი “უწიგნური” პერიოდი. 

თავად ის ფაქტი, რომ სინოდის პერიოდში ეკლესიის 
ერთობა განსაკუთრებით მკაფიოდ წარმოჩინდა, ეს 
იმდრონდელი რუსი წმიდანების ყოველდღიური ცხოვ-
რებითა და მათი ნაყოფიერი მოღვაწეობითაც ჩანს. 
ასე, მაგალითად: წმიდა იოანემ (მაქსიმოვიჩი), ტობოლ-

სკის მიტროპოლიტმა 
ორთოდოქსულ წესში 
შეიტანა რამდენიმე, სხვა 
კონფესიების ავტორთა 
მის მიერ დამუშავებული 
ტექსტები: XVII საუკუნის 
კათოლიკე ავტორების, 
ამბროჯო მარლიანის 
“Thearum politicum” 
(“თეატრონი”) და ბე-
ნედიქტუს ვან ჰეტენის 
“Regia via crucis”; ლუ-
თერელ იოან გერჰარდის 
“edidationes Sacrae” 

(“წმინდა განსჯანი”); ასევე, ცნობილი Heliotropium, 
1627 წელს გამოცემული, გერმანელი კათოლიკე 
მწერლის იერემია დრექსელის ამავე სახელწოდების 
ტრანსპონირებული ნაშრომი. დღემდე ყველაზე ცნო-
ბილი და პოპულარული ასკეტური ხასიათის ტექსტი 
რუსეთის ეკლესიაში არის იტალიელი ბერის, ლორენ-
ცო სკუპოლის (1530-1610) “სულიერი ბრძოლები” (Il 
combattimento spirituale), რომელიც გადაამუშავა წმ. 
ნიკოდემუს მთაწმინდელმა და გამოსცა წმ. თეოფანე 
დაყუდებულმა, რომელიც, თავის მხრივ, კითხულობდა 
და თარგმნიდა ჟენევის ეპისკოპოსის, წმიდა ფრანცის-
კო სალეზიელის (1567-1622) ნაშრომებს. კათოლიკური 
მხატვრობა და დასავლური პოლიფონიური გალობა 
ხომ სრული სახით დამკვიდრდა რუსული ეკლესიის 
წესში.

ამ წმიდანებმა არ უარყვეს დასავლური ღირებულე-
ბები: საკმარისია, გავიხსენოთ ლათინური სტილით 
შესრულებული ღვთისმშობლის ხატი, რომლის წინაშეც 
ლოცულობდა წმიდა სერაფიმე საროველი, ასევე წმიდა 
თეოფანე დაყუდებულის მიერ დაწერილი ხატები. სხვა 
კონფესიის წარმომადგენელთა ხელოვნების მიღების 
ფაქტები ნათლად დასტურდება რუს წმიდანთა ორი უმ-

ნიშვნელოვანესი ფიგურის, წმ. დიმიტრი როსტოველისა 
და წმ. ტიხონ ზადონელის ცხოვრებითა და მოღვაწე-
ობით. 

“მიბაძვა ქრისტესი” და “ნამდვილი 
ქრისტიანობა” 

წმ. დიმიტრი როსტოვე-
ლი, უწინარესად, ცნობილია 
თავისი თორმეტტომეულით – 
“წმიდანთა ცხოვრება”, რამაც 
უზარმაზარი გავლენა მოახ-
დინა მთელ რუსულ კულტუ-
რაზე. ეკლესიის ისტორიის 
კვლევისას, წმ. დიმიტრიმ 
მასალები მოიძია როგორც 
ორთოდოქსული, ასევე – და 
უმეტეს შემთხვევაში, – კა-
თოლიკური წყაროებიდან. წმ. 
დიმიტრი მოწიწებას იჩენდა 

დასავლეთის წმიდანთა მიმართ, მათ შორის, ეკატერინე 
სიენელისადმი, რომელსაც იგი ეკლესიის ყველაზე დიდ 
მასწავლებლად მიიჩნევდა. მან გაიზიარა ლათინური 
რი სწავლება ღვთისმშობლის შესახებ, მის სახელთანაა 
დაკავშირებული ორთოდოქსული ლოცვის პრაქტიკაში 
კათოლიკური სავარდის დანერგვა, რაც “Ave Maria”-ს 
ტექსტზეა აგებული (აღსანიშნავია, რომ წმ. სერაფიმე 
საროველი თავის ცნობილ “ერისკაცთა წესში” ურჩევდა 
ყველას, დღის მთელი მეორე ნახევარი ამ ლოცვისთ-
ვის დაეთმოთ). ყოველივე ამას ხელი არ შეუშლია წმ. 
დიმიტრისთვის, დარჩენილიყო ორთოდოქსიის შუქუ-
რად და მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმიდანად 
შერაცხულიყო. მისი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნი 
გახლდათ ევროპაში პოპულარული “მიბაძვა ქრისტე-
სი” – “De Imitatione Christi”, რომელიც დაწერილია არა 
უგვიანეს 1427 წლისა, და რომლის ავტორად, სავარა-
უდოდ, გერმანელი ბერი და მღვდელმსახური თომა 
კემპელი (დაახლოებით 1380-1471) მიიჩნევა. XVIII 
ს-დან ეს ნაშრომი ისე ფართოდ გავრცელდა რუსეთში, 
რომ მთელი ორი საუკუნის მანძილზე იგი განათლე-
ბული რუსული საზოგადოებისვის სამაგიდო წიგნად 
(vademecum) იქცა. თომა კემპელის ამ ნაწარმოებს დი-

დად აფასებდა წმ. ფილარეტ 
მოსკოველი, ხოლო წიგნის 
რუსულენოვანი თარგმანის 
უამრავი ნიმუშიდან ყველაზე 
ცნობილია 1869 წელს, წმიდა 
სინოდის ობერ-პროკურო-
რის, კ. პობედონოშევის მიერ 
შესრულებული ვარიანტი. 
ყოველივე ეს მეტყველებს 
იმაზე, რომ თომა კემპელის 
წიგნი რუსული კულტურული 
და სასულიერო ცხოვრების 

სერაფიმ საროველი

დიმიტრი როსტოველი

ტიხონ ზადონელი



საგანგებო ჩანართი

IV საბა

განუყოფელი ნაწილი გახდა. 
თუკი წმ. დიმიტრი როსტოველი თავისი სასული-

ერო მოღვაწეობით ადასტურებს ქრისტეს ეკლესიის 
ერთობას კათოლიციზმთან მიმართებაში, XVIII სა-
უკუნის კიდევ ერთი დიდი წმიდანი ტიხონ ზადონელი 
ლუთერული სულიერების დახმარებით, ამდიდრებს 
მართლმადიდებლობას. ვთვლი, რომ პროტესტანტიზ-
მის აღმოცენება უდავოდ ღვთის ნების გამოხატულება 
გახლდათ, რამეთუ მან სააშკარაოზე გამოიტანა ქრის-
ტიანობის ის არსებითი მხარეები, რასაც, ისტორი-
ულად, შუასაუკუნეების სასულიერო ცხოვრება ვეღარ 
აცნობიერებდა, ვეღარ გრძნობდა და ვეღარც ახორცი-
ელებდა. მხედველობაში მაქვს ადამიანისა და ღმერთის 
პირადი ურთიერთობა, რომელიც ცოცხალი რწმენის 
ფუნდამენტია. 

იოჰან არნდტი (1555-1621), ქალაქ კიოლნის მმართ-
ველი, ლუნებურგის გრაფი: ლუთერანი ავტორი, 
რომლის ბიოგრაფიაც კონფესიურობის საზღვრებს 
სცილდება, წერს ნაშრომს “ნამდვილი ქრისტიანობა”, 
სადაც საუბრობს ადამიანის შინაგან, სულიერ ცხოვრე-
ბაზე ქრისტეში, რაც, მისი აზრით, სწორედ ეკლესიური 
ცხოვრების საფუძველია. პარადოქსია, რომ იოჰან 
არნდტმა, ლუთერელმა, ობიექტურად აღადგინა წმიდა 
მამათა ტრადიცია და თავის ნაშრომში მათ სახელებს 
ავტორიტეტულ წყაროდაც კი იშველიებს, ასეთებია 
მაგალითად, წმ. ირენეო ლიონელი, წმ. ავგუსტინე, წმ. 
ამროჯიო, წმ. მაკარი დიდი, წმ. კვიპრიანე კართაგენე-
ლი, ბასილი დიდი, იოანე ოქროპირი; მისტიკოსი მამები: 
ბერნარდო კარავალი, ბონავენტურა, ტაულერი. არნდ-
ტზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ასევე თომა კემპელის 
წიგნმა “მიბაძვა ქრისტესი”, საიდანაც მას ხშირად 
მოჰყავს ციტატები. 

1609 წელს გამო-
ქვეყნებული არნდტის “ნამ-
დვილი ქრისტიანობა” მთელ 
ევროპაში გავრცელდა და უჩ-
ვეულო პოპულარობა მოიპო-
ვა თვით რუსეთშიც. პირველი 
რუსულენოვანი თარგმანი 
შესრულდა 1735 წელს ქალაქ 
ჰალეში, ფსკოვის მომავალი 
არქიეპისკოპოსის, სიმონ 
ტოდორსკის მიერ, რომელიც 
მაშინ იქ იღებდა განათლე-
ბას. არნდტმა დიდი წვლილი 

შეიტანა პიეტიზმის განვითარებაში (მიმდინარეობა ლუ-
თერულ ეკლესიაში), რომლისთვისაც დამახასიათებე-
ლია განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭება პირადი 
ღვთისმოსაობისთვის, მორწმუნეთა რელიგიური განც-
დები, ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობის განცდა, და 
ასევე, განცდა მუდმივი მყოფობისა ღვთის ფხიზელი 
და მკაცრი “თვალის” ქვეშ. წმიდა მამათა მისტიციზმი 
და პიეტიზმი ეკლესიის ღრმა ერთობის კონტექსტში 
ერთი და იგივე წესრიგის ორი ფენომენია; ეს აშკარად 

გამოჩნდა წმიდა ტიხონ ზადონელის ცხოვრებასა და 
მოღვაწეობაში. მასზე ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდი-
ნა სიჭაბუკის წლებში წაკითხულმა არნდტის წიგნმა, 
რომელსაც ისეთ მაღალ შეფასებას აძლევდა, რომ ბიბ-
ლიის შემდეგ მეორე წიგნად მიიჩნევდა: “ჯერ წმინდა 
ბიბლია წავიკითხოთ... დღითა თუ ღამით, მისით ვსაზ-
რდოობდეთ; მერე კი წავიკითხოთ არნდტი...” – წერდა 
წმიდანი ერთ, კეთილშობილური წარმომავლობის ქალ-
ბატონს. არნდტის მიბაძვით, წმიდა ტიხონმაც დაწერა 
წიგნი იმავე სათაურით, როგორიც ეწოდებოდა ლუთე-
რელი ავტორის ნაშრომს: “ნამდვილი ქრისტიანობის 
შესახებ”. უნდა ითქვას, რომ რევოლუციამდე არნდტის 
წიგნი რამდენჯერმე გამოიცა და ისეთი დიდი ავტორი-
ტეტით სარგებლოდა, რომ XIX საუკუნემდეც კი, მას, 
როგორც ჯილდოს, გადასცემდნენ მართლმადიდებელი 
სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებულებს. 

თომა კემპელი და იოჰან არნდტი სწორედ რომ 
საერთო ქრისტიანულ სულიერებას გამოხატავდნენ, 
რაც ორგანულად შეითვისა რუსულმა ეკლესიამ.

ამრიგად, შეგვიძლია 
განვაცხადოთ, რომ ეკლე-
სიის ერთობა იყო ძირითადი 
მიმართულება პეტრეს შემ-
დგომი პერიოდის რუსეთში. 
ის მრავალი მიმართულებით 
გამოიხატებოდა: დასავ-
ლური საღვთისმეტყველო 
განათლებისა და საეკლესიო 
მმართველობის სისტემის 
გადმოღება; საეკლესიო 
ხელოვნება და სპონტანური 
სულიერება, რომელიც აერ-

თიანებდა კათოლიკური და ლუთერული სულიერების 
საუკეთესო ასპექტებს; და ბოლოს, რუსული ეკლესიის 
მიერ სხვა კონფესიების ფრთხილი განსჯა (განსხვავე-
ბით ბერძნული ეკლესიებისგან); მოვიყვან ორ ციტა-
ტას. წმიდა ფილარეტი წერდა: “იცოდე, რომ... საღვთო 
წერილის სიტყვებზე დაყრდნობით, ვერ შევკადრებ, 
რომ ცრუ ვუწოდო იმ ეკლესიას, რომელსაც სწამს, 
რომ იესო არის ქრისტე;... აღმოსავლურია ეკლესია თუ 
დასავლური, ორივე ღვთისგანაა,... რამეთუ ერთიცა 
და მეორეც აღიარებს განკაცებულ იესო ქრისტეს”. წმ. 
თეოფანე დაყუდებული, ლუთერულ ეკლესიაში ზიარე-
ბის საიდუმლოს შესახებ წერდა: “ჩვენ როდი ძალგვიძს 
განვსაჯოთ, თუ რამდენად აქვს ღვთის წყალობა ამ 
ეკლესიას”. უფალი ამბობს: “თქვენი რწმენისამებრ 
მოგეგოთ!” (მათ.9,29). დიახ, ყველას თავისი რწმენისა-
მებრ მიეგება.

რუსული მართლმადიდებლობა ყოველთვის ცდი-
ლობდა, რომ მსჯავრი არ დაედო სხვა კონფესიის 
ქრისტესმიერი და-ძმებისთვის, ფორმალურად ან ოფი-
ციალურად.

პეტრე მეშჩერინოვი
(გაგრძელება შემდეგ ნომერში).

იოჰან არნდტი

თომა კემპელი

11საბა

ინტერვიუ

დაინტერსებულ მრავალ სპეციალისტს იცნობს, 
შესძლებს კი მატერიალურ ფასეულობებსა და 
“ტექნოლოგიათა აბსოლუტიზაციაზე” ორიენ-
ტირებული საზოგადოება, რომლისთვისაც 
ჰედონისტური მისწრაფებები პრიორიტეტს 
წარმოადგენს, უარი თქვას ერთი შეხედვით იმ 
საოცნებო “სიამეებზე”, რასაც დოქტორ ფრან-
კენშტეინის ამბიციებით აღსავსე ექიმები სთა-
ვაზობენ ხანგძლივ, უზრუნველ და ჯანმრთელ 
ცხოვრებას დახარბებულ ადამიანებს?

ეს ძალზე კომპლექსური კითხვაა, იმ დაკვირ-
ვებებთან ერთად, რამაც შეიძლება გვაფიქრები-
ნოს, რომ ეკლესია ყოველთვის ეწინააღმდეგება 
საზოგადოების აზრს. არიან ისეთები, რომლებ-
საც საერთოდ არ სურთ ეკლესიის აზრის გაგე-
ბა ამ საკითხთან დაკავშირებით; ვფიქრობ, რომ 
ეკლესიამ უნდა გამონახოს ადგილი, დრო და 
ფორმები ჩვენს საზოგადოებასთან სასაუბროდ; 
თუკი დღეს მეცნიერება, თავისი შედეგებითა და 
დაპირებებით ეწინააღმდეგება საკუთარ თავს, 
რაც თავგზას უბნევს ადამიანს და არ აძლევს მას 
დროს ფიქრისთვის, რომ კეთილსა და ბოროტს 
შორის არჩევანი გააკეთოს, და, უბრალოდ, აზრს 
უკარგავს ამ ორ ურთიერთსაპირისპირო გრძნო-
ბას... ეკლესია არ უნდა იყოს ისეთივე ავტორი-
ტარული, როგორიც ტექნიკა და მეცნიერებაა. 
ეკლესია არის დედა, აღმზრდელი, ჰუმანური, 
ადამიანური; თუკი ჩვენ ისეთ საზოგადოებაზე 
ვიზრუნებთ, რომელიც მხოლოდ გართობის, 
სიამოვნების, უმიზნო და უსასრულო ცხოვრე-
ბის ძიებაშია, ან ისეთზე, როგორსაც ადამიანი 
თავად გადაწყვეტს, რომ იყოს, მაშინ გამოდის, 
რომ საზოგადოების მხოლოდ ერთ ნაწილზე, 
ადამიანის ცხოვრების ერთ მხარეზე ვზრუნავთ, 
რაც პროპორციულად ძალზე მცირეა; ადამიანი 
ილტვის ბედნიერებისკენ, სიცოცხლისკენ, უკვ-
დავებისკენ, მაგრამ ისეთი საშუალებებით, რაც 
ჰედონისტური ცხოვრების პირობებს ეყრდნო-
ბა. როგორ შეიძლება, ადამიანმა მარტომ მიაღ-
წიოს ბედნიერებას და ანგარიში არ გაუწიოს 
სხვებს, ან რაც მე მაქვს, რატომ არ შეიძლება 
სხვებსაც ჰქონდეს? როგორ შეიძლება, უშფოთ-
ველად ვიყოთ, როდესაც საზოგადოებაში არიან 
ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველაფერზე მი-
დიან, ოღონდაც შვილი ჰყავდეთ, და ისეთებიც, 
რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ, ოღონდაც 
თავიდან მოიშორონ ის. სწორედ აქ გვმართებს 
ეთიკისადმი პატივისცემა, არ უნდა გვჯეროდეს, 
რომ “ადამიანები მხოლოდ მოგების გაუმჯობე-
სებით უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი!”- რო-
გორც ამას ნობელის პრემიის ლაურეატი, თომას 
ფრიდმანი აცხადებდა. 

“საერთო ძიების გამოწვევა მნიშვნელოვა-
ნია. უნდა მოიძებნოს ადამიანური ენა, რომე-
ლიც შეაერთებს მორწმუნეებს და ურწმუნოებს. 
რწმენის კრიზისი არის ნდობის კრიზისი, არა 
მხოლოდ ღმრთისა, არამედ კაცობრიობისა, სიყ-
ვარულისა”, – ასეთი გახლავთ ენცო ბიანკის, ქ. 
ბოზეს (იტალია) წინამძღვრის აზრი. 

კათოლიკური პასუხი

თორ მე ტი შეკითხვა იეს ოს 
შე სა ხებ

11. რატომ მოკვდა იესო?
იესო მოკვდა, რათა ჩვენ გადავერჩინეთ ჩვენი ცოდვებისაგან. იგი რომ 

მხოლოდ კაცი ყოფილიყო, მაგრამ, ამავე დროს, არ ყოფილიყო ღმერთი, მა-
შინ მისი სიკვდილი იქნებოდა ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ არა — მხსნე-
ლი. ადამიანთა მოდგმა შეიძლება ხსნილ იქნეს მხოლოდ მხსნელის მიერ. 
ადამიანთა მოდგმამ შეიძლება ცხოვრება მოიპოვოს მხოლოდ მაცხოვრის 
მიერ. პირველქმნილმა ცოდვამ ისე დააზიანა ადამიანის ბუნება, რომ ყვე-
ლა, ვინც ადამის შემდგომ დაიბადა, უძლური იყო, ეხსნა საკუთარი თავი, 
რომ აღაფერი ვთქვათ მთელ კაცობრიობაზე. კაცობრიობას სჭირდებოდა 
მხსნელი. ამ მხსნელს უნდა მოეხდინა უმაღლესი და უკიდურესი მსხველპ-
შეწირვა. თავად იესომ თქვა, რომ არ არსებობს იმაზე უფრო დიდი სიყვა-
რული, ვიდრე სიცოცხლის გაწირვა მოყვასისათვის (იოანე 15:13).

წმიდა პავლე კორინთელთა მიმართ წერილში ამბობს: “ქრისტე მოკვდა 
ჩვენი ცოდვებისათვის” (1 კორ. 15:3). სახარებაში მათე გვაუწყებს, რომ 
“კაცის ძე არ მოსულა იმისათვის, რათა ემსახურონ, არამედ იმისათვის, 
რომ თავად ემსახუროს და თავისი სიცოცხლე გასცეს მრავალთა გამო-
სასყიდად” (მათე 20:28). თვით წინასწარმეტყველმა ესაიამ ქრისტეს დაბა-
დებამდე, ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში, განჭვრიტა, რომ “იგი დატყვევებუ-
ლი იყო ჩვენს დანაშაულთა გამო, დალეწილი — ჩვენი ურჯულოების გამო, 
ჩვენი სასჯელი მასზე იყო; და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. ჩვენ 
ყველანი ცხვრებივით გზას ავცდით და თითოეული ჩვენგანი თავის გზას 
დაადგა. და უფალმა მას დააკისრა, ყველა ჩვენგანის ურჯულოება. და-
ტანჯული იყო და წამებული, მაგრამ არ გაუხსნია თავისი ბაგე, როგორც 
კრავი, დასაკლავად რომ მიჰყავთ და როგორც ცხვარი, მის მპარსველთა 
წინაშე რომ დუმს” (ესაია 53:5-7). 

ბერძნებს აქვთ სამი სიტყვა სიყვარულის გამოსახატავად: ეროს, ფილია, 
აგაპე. თავის პირველ ენციკლიკაში Deus Caritas Est (“ღმერთი სიყვარუ-
ლია”) პაპი ბენედიქტე XVI წერს, რომ, მიუხედავად პორნოგრაფიის მიერ 
სიყვარულის დამახინჯებული და გადაგვარებული წარმოსახვისა, “ეროსი” 
(ვნებიანი სიყვარული) სინამდილეში სიკეთეა, როცა ის პერსპექტივისა 
და ზომიერების ჩარჩოებშია მოქცეული. ეს არაა მხოლოდ სქესობრივი ან 
მშვინვიერი სიყვარული. “ეროსი” ისეთი სიყვარულია, რომელსაც სწადია 
იქონიოს: ჰქონდეს შეყვარებულთან ერთად ყოფნის საშუალება, ჰქონდეს 
შესაბამისი დრო და მოგონებანი, ჰქონდეს შესაძლებლობა, თქვას, რომ 
ესაა ჩემი შეყვარებული. ისიც სიმართლეა, რომ ყველას გვწადია, ვუყვარ-
დეთ. “ფილია” სიყვარულია მეგობართა შორის, რომელსაც წარმოშობს 
სიახლოვისა და ერთგულების განცდა. ხოლო “აგაპე” (ლათინურად — “კა-
რიტას”) ისაა, რასაც პაპი ბენედიქტე თადადებულ სიყვარულს უწოდებს. 
ის მსხვერპლის გაღებაა. მაშინ, როცა “ეროსს” სწადია, რომ ჰქონდეს, 
ჰყავდეს და ფლობდეს, “აგაპეს” სურვილია, მსხვერპლი გაიღოს სხვათათ-
ვის. 

ღმრთის სიყვარული ჩვენს მიმართ თავისი არსით სრულყოფილია და 
სწორედ ისაა ნამდვილი “აგაპე”, რადგან მან საკუთარი ნებით შემოგვწირა 
თავისი მხოლოდშობილი ძე და ძემაც თავისი ნებით შემოგვწირა თავისი 
საკუთარი სიცოცხლე ჩვენს სახსნელად. იესოს მკვლელობა არ იყო მისი 
იძულება, — მან ნებაყოფლობით მიიღო მტანჯველი და შემაძრწუნებელი 
სიკვდილი ყოველი ჩვენგანის მიმართ მისი სიყვარულის გამო. ამ უმაღ-
ლესმა, მსხვერპლის გამღებმა სიყვარულმა გამოისყიდა პირველი მშობლე-
ბის — ადამისა და ევას — ამპარტავნების ცოდვა და ყოველი ჩვენგანის პი-
რადი ცოდვები, რომლებიც არსებითად აჯანყებაა ღმრთის უზენაესობის 
წინააღმდეგ. იესოს სიკვდილი ხსნის ზეცის კარიბჭეს, რომელიც მანამდე 
დახშული იყო, — იმ დროიდან, რაც ამპარტავნებით მოცულმა კაცმა და 
ქალმა თავიანთი ნება ღმრთის ნებას დაუპირისპირეს.მა სა ლა მო ამ ზადა 

მე რაბ ღა ღა ნი ძემ
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ინტერვიუ

ბატონო მერაბ, თქვენ კარგად გიცნობთ ქართული საზოგა-
დოება, ბევრი რამ იცის თქვენს შემოქმედებაზე, მაგრამ გვინ-
და, უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ და მოგვითხ-
როთ თქვენი წარმომავლობის შესახებ.

ბიძაჩემ გიორგისგან გამიგონია, რომ ჩვენი გვარი წარმო-
იშვა ერთ-ერთი ჩვენი წინაპრის, ქაქუჩას სახელიდან. ის იმე-
რელი იყო და, მეფე სოლომონ I-ის ელჩობასთან ერთად, გარ-
კვეული დროის განმავლობაში იმყოფებოდა ახალციხეში. იქ, 
ერთი შემთხვევის გამო (იგი მუსულმანთა მხრიდან სიკვდილის 
საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა), თავის გადარჩენის მიზნით, 
ქაქუჩამ კათოლიკურ მისიას შეაფარა თავი, მოგვიანებით კი 
კათოლიკობა მიიღო. ასე რომ, XVIII საუკუნიდან მოყოლებუ-
ლი, ყველა ჩემი წინაპარი, გვარად კოკოჩაშვილი, მამაჩემის 
ჩათვლით, კათოლიკე გახლდათ.

ჩემმა დიდმა ბაბუამ, პეტრე-პავლე კოკოჩაშვილმა ფართო 
სამეწარმეო საქმიანობა გააჩაღა ქუთაისში, გახსნა პირველი 
აფთიაქი, პირველი ყინულის ქარხანა, აბანო, ხე-ტყის დამამუ-
შავებელი ქარხანა, ე.წ. სუნოვანი-სასმელი წყლის ქარხანა. ის 
იყო ქუთაისის წყალსადენის პირველი პროექტის ავტორი.

პეტრე-პავლეს ერთ-ერთი ვაჟი, ჩემი ბაბუა ვასილ კოკო-
ჩაშვილი, ქუთაისში ცნობილი იურისტი იყო. მას ოთხი შვილი 
ჰყავდა: შალვა, პროფესიით ექიმი-პედიატრი, გიორგი — ბო-
ტანიკოსი, თინა და არჩილი.

სწორედ არჩილის, პროფესიით მევიოლინეს, და მისი მეუღ-
ლის, პიანისტ მაკა ჯორჯაძის (დიდი ქართველი რომანტიკო-
სი პოეტის, თავად ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი, — 
რედ.) ოჯახში მოვევლინე მე ქვეყანას, 1935 წლის 21 მარტს. 
მამა არ მახსოვს, რადგან ის 30-იანი წლების რეპრესიებს შე-
ეწირა.

ჩემი ბავშვობა ომის პერიოდს დაემთხვა. ვსწავლობდი თბი-
ლისის I საშუალო სკოლაში.

რაც შეეხება ჩემს რელიგიურ აღმსარებლობას, მოვინათლე 
საკმაოდ გვიან, 1947 წელს, ქვაშვეთის ეკლესიაში.

ბატონო მერაბ, როდის გადაწყვიტეთ, რომ თავი კინემა-
ტოგრაფიისთვის მიგეძღვნათ?

ომის შემდგომ პერიოდში საბჭოთა ეკრანებზე გამოჩნდა 
ე.წ. “ნადავლი” ფილმები — სხვადასხვა ქვეყნებში შექმნილი 
განსხვავებული ჟანრის ნაწარმოებები. ბევრი მათგანი მართ-
ლაც შედევრი იყო. ომგამოვლილი საბჭოთა ხალხი სიამოვნე-
ბით უყურებდა ამ ფილმებს. ჩვენ, მოზარდები, კინოთეატრე-
ბიდან არ გამოვდიოდით. სწორედ მაშინ დამებადა სურვილი, 
მეც მეკეთებინა ფილმები. 

მაშინ საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში ჩაბარება 
უაღრესად რთული რამ იყო, მით უმეტეს, რეპრესირებულის 
შვილისთვის. თავდაუზოგავად ვმეცადინეობდი, სკოლა ოქ-
როს მედალზე დავამთავრე და 1953 წელს წარმატებით ჩავაბა-
რე გამოცდები აღნიშნულ ინსტიტუტში.

როგორი იყო თქვენი პირველი ნაბიჯები კინემატოგრაფიაში?
ჩემი პირველი ნამუშევარი გახლდათ ვაჟა-ფშაველას მოთხ-

რობების მიხედვით შექმნილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი 
“ხმელი წიფელი”. ის კინოთეატრ “რუსთაველში” გადიოდა 
კინოჟურნალის ნაცვლად. სადიპლომო ნამუშევარი კი და-
ვით კლდიაშვილის “სოლომონ მორბელაძის” მიხედვით გადა-
ღებული ფილმი იყო, სახელწოდებით — “კარდაკარ”. ამას მოჰ-
ყვა “არდადეგებზე”, “მიხა”; 1967 წელს გადაღებული “დიდი 
მწვანე ველი”, რომელმაც ფართო ეკრანი მხოლოდ 70-იანი 
წლების შუახანებში იხილა.

საერთოდ, 60-იანი წლები ქართული კინოს “ოქროს ხანა” 
იყო. სწორედ მაშინ იქნა გადაღებული ქართული ფილმები, 
რომლებიც მსოფლიო კინემატოგრაფიის “ოქროს ფონდში” 
შევიდა.

ძალიან ნაყოფიერი იყო შემდეგი წლებიც. მათ შესახებ რას 
გვეტყვით?

70-იან და 80-იან წლებში გადავიღე “გზა მშვიდობისა ჯაყო”, 
ნოდარ დუმბაძის ნოველის მიხედვით; “მწვერვალი”, “ცხელი 
ზაფხულის სამი დღე”. 

წლების მანძილზე ვხელმძღვანელობდი სატელევიზიო ფილ-
მების სტუდიას. ამ პერიოდში გადავიღე საქართვლოს ისტორი-
ისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების სერია — “გზა”.

რაც შეეხება ბოლო პერიოდს, ვმუშაობდი ძირითადად დო-
კუმენტურ ფილმებზე, რადგან მხატვრული ფილმების შექმნა 
დიდ ორგანიზაციულ და ფინანსურ სიძნელეებთან არის დაკავ-
შირებული. გადავიღე: “თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ” (2006), 
“ქართველი მამლუქები ეგვიპტეში” (2007), “სახლი სიხარული-
სა” (2008).

ბატონო მერაბ, ჩვენი მკითხველი დიდი სიამოვნებით გაეც-
ნობა თქვენს ოჯახს.

ჩემი მეუღლე, მანანა მეძმარიაშვილი, ფრანგული ენის 
სპეციალისტი, პედაგოგი და მთარგმნელი გახლავთ. ორივე 
ქალიშვილი მუსიკოსია, უფროსი — მაია ამჟამად წინანდლის 
ალ. ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორია. უმცროსი — ხა-
თუნა კი ბელგიაში ცხოვრობს, არის ბრიუსელის მუსიკალური 
აკადემიის პროფესორი და, ამავე დროს, მოქმედი პიანისტი.

ორივეს თითო ქალიშვილი ჰყავს. ასე რომ, ორი შვილიშვი-
ლის ბაბუა ვარ.

რა საჩუქარს უნდა ელოდოს თქვენგან ქართველი მაყურე-
ბელი უახლოეს ხანებში?

სავარაუდოდ, მაისის თვეში შედგება პრემიერა ჩემი დოკუ-
მენტური ფილმისა “ღვინის აკვანი”, რომელიც ქართული ღვი-
ნის ისტორიაზე გვიამბობს.

დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებთ ხან-
გრძლივ სიცოცხლეს და მრავალ შემოქმედებით წარმატებას. 

ნატო ბიგვავა

“საბას” მაისის თვის ნომრის სტუმარია კინორეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვი-
ლი, ქართული კულტურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ავტორი მრავალი 
მხატვრული და დოკუმენტური ფილმისა.

ბატონი მერაბი, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლის 
წევრი, გამოჩენილ ქართველ კათოლიკეთა ოჯახის თვალსაჩინო წარმო-
მადგენელი და მათ მიერ დაწყებული საქმეების ღირსეული გამგრძელებელია.

ჟურნალ “საბას” რედაქციის სახელით, რამდენიმე კითხვით მივმართეთ 
ღვაწლმოსილ რეჟისორს.

მერაბ კოკოჩაშვილი
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სა არ ქი ვო მა სა ლე ბი

რ უ ს ე თ ი ს 
ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე -

ბამ პატრი ნიკოლა 
დაიჭირა ქუთაისში და 

თბილისში ჩამოიყვანეს. ამის 
დაპატიმრებას ასე უწყიან: ქარ-

თლიდან მოსყიდული კაცები გაგზავ-
ნეს, ამათში ყოფილა თამაზ ორბელიანიც, 

ესენი პატრს ღამე დასცემიან სახლში, შეუკ-
რავთ, შუსვავთ ცხენზე და თბილისში მოუყვანიათ. 

თბილისში მოსული პატრი პატიმარ ჰყვეს და მალე 
გამოძიებაც დაიწყეს, პატრს ჰყვედრიდნენ, რომ “შენ ჩვე-
ნი ერთგული კაცი მოწამლე და მოკალიო”. პატრმა თავი 
იმართლა, მაგრამ არ გაათავისუფლეს. პატრი ნიკოლას 
დაპატიმრება იმერეთში ბევრს ეწყინა, განსაკუთღებით 
მეფე სოლომონს, დიდი უსიამოვნება მოხდა. მალე იმერე-
თიდან ციციანოვს საყვედურები მოუვიდა. ციციანოვმა 
პასუხი მისწერა მეფეს და აუწყა შემდეგი: “სირცხვილია 
თქვენთვის, ასეთ პატრს ინახავთ, ეს თქვენის უმაღლესო-
ბისათვის არ არის კარგი, თქვენ ასეთ კაცებს მფარველო-
ბას უწევთ, რომელნიც ჩვენს ერთგულებს სწამლავენ და 
ხოცავენო”. მეფე სოლომონმა უპასუხა: “მე მყვედრითო, 
მაგრამ ეგ მართალი არ არისო და ნუთუ ის-კი სირცხვილი 
არ უნდა იყოსო, რომ ჩემს სამეფოში თქვენს საიდუმლო 
კაცებს გზავნით და ქურდულად კაცებს აჭერინებთო, 
როგორც ჩუმად მომპარეთ პატრი ნიკოლაო”. მეფემ ბრა-
ლი აჰყარა პატრ ნიკოლას.

მეფე სოლომონის წერილის შემდეგ, 1806 წლის 12 
დეკემბერს წერილი მიიღეს თბილისში თვით დადიანის 
ცოლისაგან, ეს სწერს გუდოვიჩს, რომ თქვენი წერილი 
მიციღე, ვსცან ყველაფერი, მაგრამ პატრის ბრალდება 
ცილის-წამება არისო. “მართალია ჩემი ქმარი მოწამლეს 
და ამით მოკვდა, მაგრამ პატრი ნიკოლა იმ დროს აქ არ 
იყო, პატრი მერე მოვიდაო. გთხოვთ, რომ პატრი ნიკოლა 
გაანთავისუფლოთ. განსვენებულ ციციანოვს მე მასზე 
ჩივილი არ მივწერეო, გიმეორებთ თხოვნით, რომ პატრს 
არაფერი გადაახდევინოთ”. 

პატრ ნიკოლას სიმართლის აღსადგენად, 1806 წლის 18 
თებერვალს, იმ დროის თბილისის კათოლიკეების აბატმა 
ანტონ ფრანცისკუმ წერილი მიიღო იმერეთის მიტროპო-
ლიტის ანტონ ჭყონდიდელისაგან, რომელიც სწერდა შემ-
დეგს: “გრიგოლ დადიანის სიკვდილს ტყუილად აბრალე-
ბენ პატრ ნიკოლას, რისთვის დაიჭირესო, ციციანოვი ხომ 
მოსამართლე პირი ბრძანდებოდა, სიმართლის მოყვარე, 
ეს არ უნდა მომხდარიყოსო, მართალი კაცი სამართალში 
მისცეს, სთხოვეთ, რომ გაანთავისუფლონ როგორც მარ-
თალი კაციო”. 

ასეთივე შინაარსისი წერილი მიიღო გუდოვიჩმა 1806 

წლის 28 ივლისს სოლომონ მეფისაგან შემდე-
გი შინაარსის: “ჩვენ ჩუმად ჩვენს სამეფოში კაცი 

მოგვპარეს, პატრი ნიკოლა მოგვტაცეს, იგი არაფერ-
შია დამნაშავე, მართალია, გასულ კვირას გთხოვეთ მისი 
განთავისუფლება, ამისათვის ერთი აზნაურისშვილი 
გამოვაგზავნე წერილით, მაგრამ ეს კაცი საზღვარზე 
არ მიიღეს და უკან გამოაბრუნეს, გთხოვთ, რომ პატრი 
ნიკოლა გაანთავისუფლოთ, როგორც მართალი კაცი”. 
რამდენიმე ხნის შემდეგ პატრი გაანთავისუფლეს, იგი 
ცხოვრობდა თბილისში და განაგებდა საექიმო, საეკლე-
სიო და სკოლის საქმეებს. მაგრამ გარემოებას ვერ ეთ-
ვისებოდა.

1807 წელს პატრამა მთავარმართებელს სთხოვა შემ-
დეგი: რომ ოთხი თვით ნება მომეცით, იმერეთში წავიდე 
და იქ ჩემი მამულების ღალა შევკრიბოო. ნებართვა მის-
ცეს, პატრი წავიდა იმერეთში და იქ დაიწყო ცხოვრება, 
იგი დროზე არ დაბრუნდა, რადგანაც ღალის აღება გა-
უჭირდა. იმერეთში მის ცხოვრებას და მოქმედებას ბრა-
ლი დასდეს და 1808 წლის 10 იანვარს გუდოვიჩი სწერს 
ტორმასოვს: “მე პატრს ნიკოლას ოთხი თვის ვადა მივეცი, 
რომ იმერეთში ევლო და თავისი ვალები აეკრიფა, მაგრამ 
აგერ ნახევარი წელიწადიც არის, რომ ის აღარ მოდის, 
ეხლა შევიტყვეთ, რომ იგი სამეფო საქმეებში ერევა და 
რევს ყველას, განსაკუთღებით ამაგრებს მეფეს, ამიტომ 
გთხოვთ, რომ ეს პატრი ოსტატურად დაჭერილ იქნეს და 
ჩუმად თბილისში გამოიგზავნოსო”.

პატრის დასაჭერად ზომები მიიღეს. ერთმა მაიორმა 
პატრი მიიხმო თავისას, პატრი მივიდა მასთან, ოთახში 
რომ შევიდა დააპატიმრეს და ღამით თბილისში გამო-
გზავნეს.

1808 წლის ბოლოს პატრი უკვე თბილისში იყო დაპა-
ტიმრებული და გამოძიება სწარმოებდა. პატრი თავს 
ოსტატურად იცავდა, მაგრამ არა ეშეველა-რა. განვლო 
დრომ და პატრმა მოახარხა გაპარვა. თბილისდან გაიპა-
რა განჯის გზით და გადავიდა ახალციხეში, ხოლო იქიდან 
ქუთაისს და მეფე სლოლომონს აუწყა საქმის ვითარება. 
სოლომონ მეფემ პატრი ნიკოლა ახალციხის ფაშასთან 
გაგზავნა და დახმარებას სთხოვდა. პატრი ჩავიდა ახალ-
ციხეში და იქიდან იმერეთში აღარ დაბრუნდა, იქ დარჩა. 
მალე სოლომონ მეფეც ახალციხეში გადავიდა, აქვე იმყო-
ფებოდა სოლომონ ლეონიძე. თათბირი ჰქმნეს, პატრის 
რჩევით დეპუტაცია შეადგინეს, ოსმალეთში და საფრან-
გეთში გაგზავნეს საქმის გასაცნობად. დეპუტატებად 
აირჩიეს თავადი სიმონ აგიაშვილი და ქაიხოსრო წერეთე-
ლი, ესენი სულთნის წინაშე გაგზავნეს, აგრეთვე პატრი 
ნიკოლა, როსტომ ნიჟარაძე და ერთი აზნაურიშვილიც 
იმპერატორ ნაპოლეონთან. ერთის და მეორის თხოვნაც 
პატრმა დასწერა ფრანგულად.

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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ქრის ტი ან ობ ის ლექ სი კო ნი

ბასილისეული წესდება ბერძნული წესის მოწესეთა ნორ-
მა, რომლის სახელწოდება ეპისკოპოს ბასილი დიდის (†379) 
სახელს უკავშირდება. ეპისკოპოსს ეკუთვნის კითხვებისა 
და პასუხების სახით ჩამოყალიბებული ამ წესდების ორი 
ფორმულირება, ხოლო მისი საბოლოო ვარიანტი VI საუკუ-
ნეში შეიქმნა. ბასილესეული წესდება საფუძვლად დაედო 
აღმოსავლურ სამოწესეო ცხოვრებას და, ამასთანავე, გარ-
კვეული გავლენა მოახდინა ბენედიქტესეულ წესდებაზე.

ბაჰაიზმი მკაფიო უნივერსალისტური ხასიათის ახალი 
რელიგია, რომელიც სპარსეთის შიიტური ისლამის ნიადაგ-
ზე აღმოცენდა და უშუალოდ ბაბიზმისგან იღებს სათავეს. 
მისი დამაარსებელია მირზა ჰუსეინ ალი (1817-1892), რო-
მელმაც 1866 წელს ღმრთის ახალი გამოცხადების მატა-
რებლად გამოაცხადა თავი და სახელი Baha’ulla, “ღმრთის 
ბრწყინვალება”, დაირქვა. ბაჰაიზმის ძირითადი პრინციპე-
ბია: კაცთა მოდგმის ერთიანობა (ყველანი ერთი და იმავე 
ხის ფოთლები ვართ); ღმრთის აბსოლუტური ტრანსცენ-
დენტურობა; ყველა რელიგიის სიღრმისული ერთიანობა; 
ადამიანთა შორის თანხმობის დამკვიდრება, როგორც რე-
ლიგიის არსებითი ამოცანა; რელიგიის შეთანხმება მეც-
ნიერებასა და გონებასთან; სოციალური თანასწორობა 
(ყველა ადამიანი თანასწორია ღმრთის წინაშე). ბაჰაისტუ-
რი რწმენის საფუძველს წარმოადგენს ქითაბ-ალ-აყდასი, 
“უწმიდესი წიგნი”. ბაჰაიზმს მთელ მსოფლიოში 6 000 000-
ზე მეტი მიმდევარი ჰყავს. მისი უმაღლესი ორგანოა ცხრა 
წევრისაგან შემდგარი და ჰაიფაში მდებარე “სამართლის 
მსოფლიო სახლი”. “სახლი” მომავალი მსოფლიო მთავრო-
ბის საწყის უჯრედადაა მიიჩნეული.

ბენედიქტელები იმ სამოწესეო საკრებულოთა წევრები, 
რომელნიც საუკუნეთა განმავლობაში დასავლეთში მონაზ-
ვნობის ფუძემდებლის, წმიდა ბენედიქტეს (დაახლ. 480-547) 
წესდებით (ბენედიქტესეული წესდება) ხელმძღვანელობენ. 
ბენედიქტელთა გაერთიანება არის არა იმდენად ნამდვილი 
“ორდენი”, როგორც მმართველობისა და იერარქიის ერ-
თიანი სისტემის მქონე ცენტრალიზებული კორპორაცია, 
არამედ ესაა კონფედერირებული მონასტრების ერთობლი-
ობა, რომელთაც რომში ჰყავთ საერთო წარმომადგენელი 
— უპირატესის წოდების მქონე აბატი. წმიდა ბენედიქტეს 
მიერ სუბიაკოსა და მონტეკასინოს მონასტერთა დაარსე-
ბის შემდეგ ბენედიქტელთა წესდება პაპმა გრიგოლ დიდ-
მა (†604) გაავრცელა: მან დააარსა მონასტრები ჩელიოს 
ბორცვსა და სიცილიაში და მონაზონი ავგუსტინე, ორმოცი 
თანამგზავრის თანხლებით, სახარების გასავრცელებლად 
ინგლისში წარგზავნა. იტალიაში მონაზვნობა ლონგობარ-
დთა მოქცევის შედეგად აყვავდა. ამ პერიოდში დაარსდა 
სახელგანთქმული მონასტრები ფარფა, სან ვინჩენცო ალ 
ვოლტურნო, ნონანტოლა და ა.შ. მონაზვნობის განახლე-
ბას მძლავრი ბიძგი მისცა 910 წელს დაარსებულმა კლუ-
ნის (ბურგუნდია) მონასტერმა, რომელიც ერთი მეთაურის 
დაქვემდებარებაში მყოფ მონასტერთა კონგრეგაციის და-
საბამად იქცა. საეროთა და ეპისკოპოსთაგან დამოუკიდე-
ბელი ეს მეთაური — კლუნიელი აბატი მხოლოდ პაპს ექ-
ვემდებარებოდა. ამავე დროს, განსაკუთრებით იტალიაში, 
ბენედიქტელთა სხვა ჯგუფები (კამალდოლელები, ვალომ-
ბროზელები) განდეგილური ცხოვრების გამოცდილებას 
მიუბრუნდნენ და მიზნად დაისახეს, ზედმიწევნით ზუს-
ტად დაეცვათ წესდება. კლუნის საპირისპიროდ, რომელიც 
იმ დროისათვის მიწათმფლობელ და პოლიტიკურ ძალად 
იქცა, ბერნარდო კიარავალელმა სიტოს მონასტერში ჩა-

ატარა რეფორმა და ის მკაცრი ასკეტიზმის სულით გამს-
ჭვალულ დისციპლინას დაუქვემდებარა (ცისტერციელნი). 
ბენედიქტელთა წესდება (და აღმოსავლური განდეგილობის 
ტრადიციები) მიიღეს, — თუმცა საკუთარი ჩვეულებებს მი-
დევნებით, — კარტეზიელებმა (1084), სილვესტრელებმა 
(1231), ცელესტელებმა (1264), ოლივეტელებმა (1313). მას 
შემდეგ, რაც ბენედიქტელებმა რეფორმის შედეგად მძიმე 
დარტყმა განიცადეს ჩრდილოეთ ევროპაში, ტრიდენტის 
კრებამ ყველა მონასტრისათვის სავალდებულოდ გამო-
აცხადა “კონგრეგაციად” გაერთიანების სისტემა, რაც მათ-
თვის დამოუკიდებლობის დაკარგვას არ ნიშნავდა. უფრო 
ახლო წარსულში (1893) პაპმა ლეონ XIII-მ ყველა კონგ-
რეგაცია ბენედიქტელთა კონფედერაციაში გააერთიანა 
წმიდა ანსელმის (რომი) უპირატესი აბატის მეთაურობით, 
თუმცა ამ უკანასკნელს არ გააჩნია უმაღლესი ზემდგომის 
უფლებები მონასტრებსა და კონგრეგაციებთან მიმართე-
ბაში. 1952 წელს პაპმა პიუს XII-მ ცნო ამ კონფედერაციის 
lex propria. დღეს ეს კონფედერაცია მოიცავს 21 კონგრეგა-
ციას, რომელთა 30 000-ზე მეტი წევრი განთავსებულია მა-
მაკაც მონაზონთა 237 და ქალ მონაზონთა 845 მონასტერ-
ში. ბენედიქტელი წინამძღვრები ოთხ წელიწადში ერთხელ 
იკრიბებიან რომში წინამძღვართა კონგრესზე, რომლის 
კომპეტენციაში, აგრეთვე, შედის უპირატესი აბატის არჩე-
ვაც. საკუთარი დევიზის — ora et labora (ლოცვა და შრომა) 
— ერთგულნი, ბენედიქტელები გამოირჩევიან სულიერები-
თა და აქტიური სოციალური მოღვაწეობით (სასოფლო-სა-
მეურნეო და სამშენებლო საქმიანობა), მისიონერული სუ-
ლისკვეთებით, მნიშვნელოვანია მათი წვლილი ანტიკური 
კულტურის შესანარჩუნებლად (ხელნაწერთა გადაწერა და 
ბიბლიოთეკათა მოწყობა). ბენედიქტელი მონაზონი ქალები 
(VII საუკუნიდან) მისდევდენ ქალთათვის შემუშავებულ ბე-
ნედიქტელთა წესდებას. დები მარტივ სამუდამო აღთქმას 
დებენ. ბენედიქტელ მონაზონ ქალთა მონასტრებს კონფე-
დერაცია უწევს კოორდინირებას, თუმცა ეს არ განაპირო-
ბებს კონფედერაციაზე მათს უშუალო დამოკიდებულებას.

ბენედიქტესეული წესდება ბენედიქტემ ნურსიელმა 
(დაახლ. 480-547) შექმნა 73 თავისაგან შემდგარი “მონაზონ-
თა წესდება” (Regula monachorum), რომელიც ერთ საზოგა-
დოებად მცხოვრებ მონაზონთა სულიერი და მატერიალური 
ცხოვრების ნორმებს განსაზღვრავს. ეს წესდება შუა საუკუ-
ნეთა სამონასტრო კულტურის საფუძვლად იქცა და დღემდე 
რჩება ბენედიქტელთა ორდენის magna carta-დ. ბენედიქტეს 
წყაროები იყო ეგრეთ წოდებული Regula magistri, ახალი აღ-
თქმა და საეკლესიო მწერალთა ნაშრომები (პახომი, ბასილი, 
ლეონ დიდი, იერონიმე, ავგუსტინე, კასიანე). ბენედიქტელ-
თა წესდებაში საფუძველმდებ მნიშვნელობას იძენს სამი 
აღთქმა: oboedintia (მორჩილება აბატისადმი, ვინც მონას-
ტერს ქრისტეს სავანედ აქცევს), stabilitas loci (რომელიც 
მონაზვნებს მონასტერში ცხოვრებას ავალდებულებს) და 
conversatio morum (ზნე-ჩვევათა სიწმიდე) სამი აღთქმა. აქ 
ერთმანეთისაგან არ განასხვავებენ მღვდელმსახურ მონაზ-
ვნებსა და საერო ძმებს; ქრისტიანული სრულყოფის მიზანი 
ლოცვისა (საღმრთო მსახურება და გუნდური ლოცვა) და 
შრომის მეშვეობით მიიღწევა. გარდა ამისა, წესი ზუსტ მი-
თითებებს იძლევა მონაზონთა უფლებების, მოვალეობებისა 
და მონასტერში შესასრულებელ სხვადასხვა მოვალეობათა 
შესახებ. ბენედიქტეს მითითების თანახმად, მონასტერში 
ახალმისულ პირს წესი სამჯერ უნდა წაეკითხოს, ხოლო მო-
ნასტრის ყველა წევრი მას მუდმივად უნდა კითხულობდეს.
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სახალხო დამცველი რამდენიმე რელიგიური გაერთიანებისთვის 
ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის საკითხის გადაჭრას ითხოვს 
სახალხო დამცველი საბჭოთა პე-

რიოდში რამდენიმე რელიგიური გაერ-
თიანებისთვის ჩამორთმეული ქონების 
რესტიტუციის საკითხის გადაჭრას 
ითხოვს.

როგორც სახალხო დამცველის 
მიერ პარლამენტში წარდგენილ ან-
გარიშშია ნათქვამი, ამ ობიექტების 
ნაწილი სავალალო მდგომარეობაშია 
და პრობლემის გადაუჭრელობის გამო 
მათი შენარჩუნებისთვის აუცილებელი 
სარესტავრაციო სამუშაოს განხორცი-
ელება ვერ ხერხდება.

ანგარიშის თანახმად, ამ ეტაპ-
ზე სომხური სამოციქულო ეკლესია 
მოითხოვს 6 რელიგიური ნაგებობის 
დაბრუნებას, რომლებიც დღესდღე-
ობით არ ფუნქციონირებენ. ამ ძეგ-
ლებს, რომელთაგან ხუთი თბილისში, 
ხოლო ერთი ახალციხეში მდებარეობს, 
დანგრევის საფრთხე ემუქრება. ორი 
მათგანი უკვე თითქმის დანგრეულია.  

ასევე, მუსლიმთა თემი სვამს საკითხს, 
ქვემო ქართლში 18 ისტორიული, 
დღესდღეობით უფუნქციო მეჩეთის 
დაბრუნების თაობაზე. ამასთან, ადი-
გენის რაიონში 4, ხოლო, აჭარაში 
3 მეჩეთის მუსლიმური თემისთვის 
გადაცემას ან დასუფთავებასა და აღ-
დგენას მოითხოვენ აჭარელი მუსლი-
მები. სახალხო დაცველის ანგარიშ-
ში ხაზგასმულია, რომ ერთ მათგანი, 
სოფ. მუხაესტატეს ყოფილი მეჩეთი, 
რომელშიც პოლიცია იყო განთავსე-
ბული, 2010 დაანგრიეს და მის ადგი-
ლას პოლიციის ახალი შენობა ააშენეს.  
ამას გარდა, წლების განმავლობაში კა-
თოლიკე ეკლესია ითხოვს 5 კათოლი-
კური ტაძრის დაბრუნებას. ეს ტაძრები 
დღესდღეობით მართლმადიდებელი 
ეკლესიის საკუთრებაშია. “აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ 2010 წლის იანვარში 
კათოლიკეებს გადაეცათ ახალციხეში, 
რაბათის ისტორიულ უბანში ყოფილი 

კათოლიკური მონასტერი, დაწყებულია 
მისი აღდგენა და განახლება. მთლიანო-
ბაში უნდა ითქვას, რომ ამ პრობლემის 
მოგვარება, ერთი მხრივ, მოითხოვს სა-
ხელმწიფოს, საქართველოს მართლმა-
დიდებელი ეკლესიის, საპატრიარქოსა 
და აღნიშნული რელიგიური გაერთი-
ანებების კონსენსუსს, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სახელმწიფომ ისტრიული სა-
მართლიანობის აღდგენის მიზნით და 
თანასწორუფლებიანობის პრინციპზე 
დაყრდნობით დროულად უნდა მოახდი-
ნოს ამ პრობლემის გადაჭრა", — ნათქ-
ვამია სახალხო დამცველის ანგარიშში.

“ინტერპრესნიუსი"

ჩამორთმეული ეკლესიები

გორი

ბათუმი

ქუთაისი

უდე
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საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული 
რელიგიათა საბჭოს მორიგი შეხვედრა

2011 წლის 2 აპრილს შედგა საქართველოს სახალხო 
დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს მორიგი 
შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა ჩვენს ქვეყანაში მოქმედ 
რელიგიურ გაერთიანებათა ოფიციალურ რეგისტრა-
ციასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ პრობლემას. 

– რელიგიათა საბჭოს წარმომადგენლების განმარტე-
ბით, სახელმწიფო ხშირად შესატყვისი რეაგირების გა-
რეშე ტოვებს რელიგიური უმცირესობების მიმართვებს 
და თხოვნებს, რაც ამ პრობლემათა აღმოფხვრას კი არ 
უწყობს ხელს, პირიქით – ისინი გაურკვეველი დროით 
კონსერვდება.

– საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებობს განსხ-
ვავებული მიდგომა რელიგიურ გაერთიანებათა მიმართ. 
რელიგიური უმცირესობები იბეგრებიან, მაშინ როცა, 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია განთავი-
სუფლებულია გადასახადებისაგან.

– საკულტო-რელიგიური დანიშნულების ნაგებობა-
თა სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო, საპროექტო და 
კვლევითი სამუშაოების განხორციელებისას, საგადა-
სახადო კოდექსი უპირტესობას ანიჭებს მხოლოდ სა-
პატრიარქოს. არსებობს დისკრიმინაციული პრაქტიკა, 
როდესაც კულტურის სამინისტრო რელიგიური უმცი-
რესობებისათვის სამშენებლო-სარესტავრაციო სამუ-
შაოებზე ნებართვის გასაცემად ითხოვს საპატრიარქოს 
წინასწარ თანხმობას.

– საქართველოს ბიუჯეტში ყოველწლიურად გათვა-
ლისწინებულია გარკვეული თანხა მართლმადიდებლური 
ეკლესიისათვის, რაც დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში 
აყენებს სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს. გამოდის, რომ 
არამართლმადიდებელ მოქალაქეთა გადასახადებით ფი-
ნანსდება სხვა რელიგიური გაერთიანება.

– სახელმწიფო ყოველწლიურად გამოყოფს გარკ-
ვეულ თანხას კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუ-
ნების მიზნით. თუმცა, აღნიშნული თანხა არ ხმარდება 
რელიგიურ უმცირესობათა იმ საკულტო ნაგებობების 
შენარჩუნებას, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას 
წარმოადგენენ. მაგ. თბილისის მარიამის ზეცად აღყვა-
ნების კათედრალი და წმ. პეტრე და წმ. პავლე მოციქულ-
თა ტაძრები, რომლებიც დედაქალაქის არქიტექტურულ 
ძეგლთა ნუსხაში შედიან, და რომლებიც საკმაოდ დააზი-
ანა გასული წლების მიწისძვრებმა.

– არსებობს შემთხვევები, როდესაც საკულტო ნაგე-
ბობებზე კონკრეტული რელიგიური გაერთიანების მიერ 
ხორციელდება ინტერიერისა და ექსტერიერის ცვლილე-
ბა, რაც აღნიშნულ ნაგებობებს პირვანდელ არქიტექტუ-
რულ და კონფესიურ იერსახეს უკარგავს. მაგ. გორის 

ყოფილი კათოლიკური ტაძარი, რომლის ექსტერიერის 
დამახინჯებაც აქტიურად მიმდინარეობს.

– დღემდე სახელმწიფოს არ მიუნიჭებია კულტურული 
ძეგლის სტატუსი არამართლმადიდებლური საკულტო 
ნაგებობებისათვის, მაშინ როდესაც ამგვარი სტატუსი 
თითქმის ყოველ საცხოვრებელ ნაგებობას გააჩნია, რო-
მელიც 1946 წლამდეა აგებული. 

– დღემდე პრობლემად რჩება რელიგიური გაერთი-
ანებების რეგისტრაციის საკითხი. ეს პრობლემა განსა-
კუთრებით აწუხებს ტრადიციულ რელიგიურ გაერთი-
ანებებს, პირველ რიგში კი კათოლიკე ეკლესიას.

– საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს 
სოციალური საწარმოების ინსტიტუტს, რაც მნიშვნე-
ლოვნად აფერხებს რელიგიური ორგანიზაციების მიერ 
სოციალური საქმიანობის განხორციელებას. ეს პრობ-
ლემა მწვავედ ეხება კათოლიკურ ეკლესიას და მის საქ-
ველმოქმედო ორგანიზაციებს. მაგ. “საქართველოს კა-
რიტასს”. 

– ზოგ შემთხვევაში, არ ხდება ამა თუ იმ რელიგიის 
წარმომადგენელთა ინტერესების გათვალისწინება 
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის დროს.

– საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფი-
ნანსდება საზოგადოების ფულით, საეთერო დრო კი არ 
გამოეყოფა სამეცნიერო შემეცნებით გადაცემებს, რომ-
ლებიც გააშუქებენ ზოგადად რელიგიების ისტორიას, 
მსოფლიო კულტურულ პროცესში მათ როლს, საქარ-
თველოში რელიგიური გაერთიანებების წარსულსა და 
აწმყოს. 

რელიგიათა საბჭოს სხდომის მონაწილენი გაეცნენ 
აღნიშნულ პრობლემებზე ექსპერტთა მიერ წარმო-
დგენილ რეკომენდაციებს და შეიმუშავეს ერთობლივი 
მიმართვის ტექსტი საქართველოს პრეზიდენტისადმი. 

რელიგიურ გაერთიანებათა მიმართვის ტექსტი, ხელ-
მოწერების შემდგომ, სახალხო დამცველის შუამდგომ-
ლობით, გადაეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს. 
მიმართვის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მათ თხოვ-
ნებსა და პოზიციებს მომავალში გაითვალისწინებს სა-
ქართველოს ყველა ის ინსტიტუცია, რომლებსაც აქვთ 
პრეროგატივა, მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. 
თავის მხრივ, ჟურნალი “საბა” სისტემატურად გააშუ-
ქებს ამ მიმართვასთან დაკავშირებულ ყველა ფაქტს, 
რათა ლიბერალურ-დემოკრატიული პროცესების განვი-
თარებისა და ტოლერანტული გარემოს განმტკიცების 
მიმართებით განხორციელებული ნებისმიერი მოვლე-
ნა ტრანსფარენტული გახდეს ჩვენი მკითხველისა და 
მთლიანად მრევლისათვის.

ნუგზარ ბარდაველიძე
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კულტურის კომისიის შეხვედრა
2011 წლის 29 მარტს გაიმართა ეკუმენიზმისა და 

კულტურის კომისიის მორიგი სამუშაო შეხვედრა. მასში, 
კომისიის წევრების გარდა, მიხეილ თამარაშვილის სა-
ხელობის საქველმოქმედო კავშირის წარმომადგენლები 
და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პრო-
ფესორთა ერთი ჯგუფიც იღებდა მონაწილეობას. შეხ-
ვედრის მთავარი მიზანი იყო მ. მიხეილ თამარაშვილის 
იუბილესთვის მომზადება და მასთან დაკავშირებული 
ორგანიზაციული საკითხების დაზუსტება. 

კათოლიკური ეკლესიის ისტორიის მკვლევარმა, პრო-
ფესორმა მურმან პაპაშვილმა კომისიის წევრებს წა-
რუდგინა ახალი ინიციატივები მიხ. თამარაშვილის საი-
უბილეო გამოცემების შესახებ. დაისახა ამოცანები, თუ 
როგორ, როდის და სად ჩატარდეს იუბილესთან დაკავ-
შირებული სხვადასხვა ღონისძიებები. კომისიის წევრი ნ. 
ბარდაველიძე გამოვიდა ინიციატივით, რომ საიუბილეო 
ღონისძიებათა ფარგლებში მოეწყოს მომლოცველობა 
კონსტანტინოპოლის ქართველ კათოლიკეთა სავანეში, 
სადაც გარკვეულ პერიოდში მოღვაწეობდა მ. თამარაშ-
ვილი. მომლოცველობის ორგანიზებას მ. გაბრიელე ბრა-
განტინი გაუწევს ხელმძღვანელობას. გადაწყდა ასევე, 
განხორციელდეს საორგანიზაციო კომისიის წევრების 
შეხვედრა პარლამენტისა და ხელისუფლების წარმო-
მადგენლებთან, რათა საიუბილეო სამზადისმა მეტი მას-
შტაბურობა შეიძინოს.

დიდი მამულიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით, 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდება სა-
მეცნიერო კონფერენციები, მომზადდება საგანგებო 
გამოცემები, ჟურნალი “საბა” მოამზადებს სპეციალურ 
საიუბილეო ნომერს, სადაც გამოქვეყნდება მ. თამარაშ-
ვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო და ლიტერატურუ-
ლი მასალები. 

გადაწყდა მ. თამარაშვილისადმი მიძღვნილი დიდი სა-
მეცნიერო-ისტორიული სიმპოზიუმის ჩატარება. მასში 
ქვეყნის წამყვანი მეცნიერები მიიღებენ მონაწილეობას. 
დაწესდა წამახალისებელი პრემიებიც. სიმპოზიუმს 
კოორდინაციას პროფესორი მ. პაპაშვილი გაუწევს, ასე-
ვე, მისივე ხელძღვანელობით, განხორციელდება ბიბ-
ლიოგრაფიულ იშვიათობად ქცეული, ერთი საუკუნის 
წინ გამოცემული, მ. თამარაშვილის ცნობილი ნაშრომის 
“ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის” შევსე-
ბული და რედაქტირებული გამოცემა. 

კომისიის სხდომაზე გადაწყდა, უფრო აქტიურად 
მოხდეს მოსამზადებელ მუშაობაში მ. თამარაშვილის 
სახელობის საქველმოქმედო კავშირის ინტეგრირება, 
ხოლო ქალბატონმა ციცინო ხითარიშვილმა საიუბილეო 
კომისიაში შეასრულოს კოორდინატორის მისია. 

საიუბილეო კომისიის მორიგი შეხვედრა მაისის თვეში 
შედგება, სადაც განვლილ საქმიანობას შეაჯამებენ და 
უფრო კონკრეტულ მიმდინარე საკითხებს განიხილავენ.

ნუგზარ ბარდაველიძე

ახალი წიგნები

caritas in Veritate – ახალი ათასწლეულის ორიენტირი 

ქართველმა მკითხველმა შესანიშნავი საჩუქარი მიიღო, ქართულად 
ითარგმნა და გამოიცა უმაღლესი პონტიფექსის, ბენედიქტე XVI-ის ენ-
ციკლიკა Caritas in Veritate (სიყვარული ჭეშმარიტებით). ენციკლიკა 
გამოიცა ამიერკავკასიის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციის 
მიერ, თარგმანი ეკუთვნის რუსუდან ავალიშვილს. ეს მცირე ფორმატის 
წიგნი მართლაც დიდი საჩუქარია არა მხოლოდ კათოლიკეებისათვის, 
რომელთა უმრავლესობას ალბათ უკვე წაკითხულიც ჰქონდა ენციკლი-
კა სხვადასხვა ენაზე, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის, რამეთუ პაპის 
ეს წერილი მიმართვაა გლობალიზაციის გამოწვევების წინაშე მყოფი კა-
ცობრიობისადმი. “ჩვენი დროის საფრთხე იმაშია, რომ ადამიანებისა და 
ერების ურთიერთდამოკიდებულება არ არის განპირობებული სინდისი-
სა და გონების ურიერთქმედებით, რაც დასაბამს მისცემდა ჭეშმარიტ 
ადამიანურ განვითარებას”, — მიმართავს მკითხველს ბენედიქტე XVI 
ენციკლიკის შესავალში. სინდისთან, სულიერებასთან ერთად, პაპი სიყ-
ვარულის, როგორც უმთავრესი მცნების, აუცილებლობას ეხება: “მხო-
ლოდ გონებისა და რწმენის შუქით განათებული სიყვარულითაა შესაძ-
ლებელი განვითარების მიზნების მიღწევა”. 

umaRlesi pontifeqsis 
benediqte XVI-is
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დარეჯან ზაზაშვილი-
გიქოშვილი

* 4.3. 1935 წ. – უდე
† 4.04.2011 წ. – უდე

განცხადება
კათოლიკურ ეკლესიასთან არსებული კულტურისა და ეკუმენიზ-

მის საბჭო და სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, 
მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალების 100 წლისთავის იუბილეს-
თან დაკავშირებით, აცხადებს კონკურსს მ. თამარაშვილის შემოქ-
მედების შესახებ საუკეთესო ნაშრომზე.

წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. არ უნდა აღემატებოდეს 20 ნაბეჭდ გვერდს;
2. შრიფტი: 12, აკად.ნუსხური, ბიჯი — 1;
3. რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, დაახლ. 300-500 სიტყვა;
4. ნაშრომის ელექტრონული ვერსია

ნაშრომის წარდგენის ვადები: 15-დან 30 ივნისამდე.
საუკეთესო ნაშრომისთვის დაწესებულია პრემია:

I პრემია — 2000 ლ.
II პრემია — 1000 ლ. 
III პრემია — 500 ლ.

ელ. ფოსტა: religion.ge@yahoo.com;  (899) 17-64-98
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ახ ალ გაზ რდუ ლი გვერ დი

ერთიანობისა და თანაზიარების სურვილით

წლების განმავლობაში ჩვენს ეკლესიაში ლამაზი ტრა-
დიცია არსებობდა: აღდგომამდე, ბზობის წინა შაბათს 
(ახალგაზრდების დღეს), ახალგაზრდები, საქართველოს 
ყველა საკრებულოდან, იმ სამრევლოში ჩადიოდნენ, რო-
მელსაც წილად ხვდებოდა, ყოფილიყო ახალგაზრდული 
შეხვედრის მასპინძელი. იქ იმართებოდა სხვადასხვა 
სახის კულტურული ღონისძიებები, დისკუსიები. ყოვე-
ლივე ეს ხელს უწყობდა ერთმანეთთან დაახლოებას და 
ჩვენს ერთიანობას უფრო ამტკიცებდა. ეს შეხვედრები 
თანდათან მივიწყებას მიეცა და სხვადასხვა საკრებუ-
ლოს, განსაკუთრებით კი, ცენტრისა და რეგიონების 
ახალგაზრდებს შორის კავშირი თითქმის გაწყდა. სწო-
რედ ერთიანობისა და თანაზიარების სურვილი იყო მი-
ზეზი თბილისის საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდების 
ერთდღიანი ექსკურსია-მომლოცველობისა არალში 
(მესხეთში), რომელიც 19 მარტს შედგა. 

ყველაფერი კი ასე დაიწყო: წმიდა იოსების დღესას-
წაულამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ერთ-ერთი ახალ-
გაზრდული შეხვედრის დროს, განვიზრახეთ არალში 
წასვლა და იქაური მრევლისთვის წმ. იოსების დღესას-
წაულის მილოცვა. გამგზავრების წინ, ყველანი შევიკ-
რიბეთ კათედრალური ტაძრის წინ და მომლოცველთა 
დასალოცად მოსულ ეპისკოპოსს მისი წმიდანის დღე 
მივულოცეთ. 

ჩვენი ვიზიტი მოსალოდნელზე უკეთესი აღმოჩნდა: 
ეს იყო არა უბრალოდ შემეცნებითი ექსკურსია, არამედ 
ერთმანეთთან სულიერი თანაზიარება, რომელიც არა 
მხოლოდ წმ. წირვის, არამედ მგზავრობის, სამხრეთ სა-
ქართველოს კათოლიკური ეკლესიების მონახულებისა 
და მოლოცვის დროსაც იგრძნობოდა. 

ეპისკოპოსის მიერ აღვლენილი სადღესასწაულო წირ-
ვა საინტერესო და ნაყოფიერი იყო სხვადასხვა საკრე-
ბულოდან მოსული მრავალი მორწმუნისათვის. წირვის 
დასასრულს, არლის მრევლმა მიგვიწვია ახალგაზრდე-
ბის ნამუშევრების გამოფენაზე და შესანიშნავად გვი-
მასპინძლა სტუმრებისათვის საგანგებოდ მომზადებულ 
სუფრაზე. 

თუმცა ჩვენი მომლოცველობა აქ არ დასრულებულა. 
წინ გველოდა მესხეთის რამდენიმე მოქმედი და დრო-
ებით ჩამორთმეული ეკლესიების მონახულება (უდეს 
ორივე ეკლესია, ივლიტას ეკლესია და ყველასათვის სა-
ამაყო, მშენებარე რაბათი). ბევრ ჩვენგანს ეს ეკლესიები 
არ ჰქონდა ნანახი, ამიტომ მათთვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იყო ამ ტაძრების მონახულება.

თბილისში დავბრუნდით მიღებული შთაბეჭდილებე-
ბით კმაყოფილები და მადლიერები ღმერთისა და ყველა 
მათგანისა, ვინც ეს დღე ასე ლამაზი და დასამახსოვრე-
ბელი გახადა. განსაკუთრებული მადლობა ჩვენი მეგობ-
რის, ხატია აღოშაშვილის ოჯახს გულუხვი მასპინძლო-
ბისთვის. აქ გატარებულმა რამდენიმე საათმა უდიდესი 
სითბო და სიყვარული გვაგრძნობინა, რაც ჩვენთვის 
მისი ჩვენდამი გულწრფელი და უანგარო მეგობრობის 
დასტური იყო.

P.S. ჩვენი მომლოცველობის ერთ-ერთი მიზანი ჩვე-
ნი ეპისკოპოსისათვის ამ ლამაზი დღის მილოცვა იყო. 
ვიმედოვნებთ, რომ ამ პატარა ჟესტით გავახარეთ მისი 
გული  

კათედრალის ახალგაზრდების ჯგუფი
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