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2 საბა

2013 წლის 16 იანვარს, უწმიდეს და უნეტარეს ილია მეორეს 
ესტუმრნენ  საქართველოში რომის კათოლიკე ეკლესიის  წარ-
მომადგენლები: ამიერკავკასიის  ლათინური წესის კათოლი-
კეთა სამოციქულო ადმინისტრატორი, ეპისკოპოსი ჯუზეპე 
პაზოტო;  წმიდა საყდრის დესპანი ამიერკავკასიაში, მთავა-
რეპისკოპოსი მარეკ სოლჩინსკი; დასავლეთ საქართველოში 
ეპისკოპოსის ვიკარი,   მამა გაბრიელე ბრაგანტინი; კამილიელ-
თა პოლიკლინიკის – „კაცთა მაცხოვარი” – დირექტორი, მამა 
პავლე დილი; სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსი-
ტეტის  პროფესორი,  მამა პიერ დიუმულენი და  მარიამის ზე-
ცად აღყვანების საკათედრო ტაძრის მოძღვარი, მამა ანდრეი 
გრაჩეკი, და იუბილე მიულოცეს მას.

კათოლიკე ეკლესიის წარმომადგენლებმა პატრიარქს სა-
ჩუქრად გადასცეს კათოლიკური ეკლესიის კონდაკი და  რომის 
პაპის, ბენედიქტე XVI–ის ცხოვრების ამსახველი წიგნი. მამა 

პიერმა მის უწმიდესობას უსახსოვრა საკუთარი წიგნები, რომ-
ლებიც მსოფლიოს მრავალ ენაზეა გამოცემული, მათ შორის, 
ქართულად.

პატრიარქმა  სტუმრებს შობა–ახალი წელი მიულოცა და მად-
ლობა გადაუხადა ყურადღებისა და საჩუქრებისათვის. მისმა 
უწმიდესობამ გაიხსენა საქართველოში ვიზიტის დროს წმიდა 
მამის იოანე პავლე მეორის მიერ წარმოთქმული სიტყვა: „ეს მიწა 
დასაწყისიდან იყო განათლებული სახარების შუქით, რომელიც 
ტრადიციის მიხედვით, წმიდა ანდრეას, პეტრეს ძმის...მიერ იქნა 
შემოტანილი”. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ  საჭიროა ამ ორ  ეკლე-
სიას შორის დამყარდეს უფრო მჭიდრო ურთიერთობები.

დასასრულს, უწმიდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სა-
ქართველოში კათოლიკე ეკლესიას წმიდა ნინოს ჯვარი უსახ-
სოვრა (იხ. ყდაზე).

მოამზადა ციცინო ხითარიშვილმა

ვულოცავთ!
უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპის-

კოპოსისა  და   ბიჭვინთისა და ცხუმ–აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის დაბადების 80 წლისა და პატრიარქის 
ტახტზე აღსაყდრების 35 წლის იუბილე საზეიმოდ აღინიშნა საქართველოში. ჩამოვიდა მრავალი საპატიო სტუმარი და 
მაღალი სასულიერო პირი სხვადასხვა ქვეყნიდან.  

რომის  პაპმა ბენედიქტე XVI–მ  ძმური სიყვარულით  მოიკითხა და  წერილით მიულოცა იუბილე მის უწმიდესობას.

მის უწმიდესობასა და უნეტარესობას, 
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-
პატრიარქს, მთავარეპისკოპოსს მცხეთა-
თბილისისა და მიტროპოლიტს ბიჭვინ-
თისა და ცხუმ-აფხაზეთისა ილია II

საქართველოს მართლმადიდებ-
ლური ეკლესიის მწყემსმთავრად 
თქვენი აღსაყდრებიდან 35 წლის 
იუბილე და თქვენი მოახლოებული 

80 წლის იუბილე მაძლევს სასი-
ამოვნო საშუალებას, დავარწმუნო 
თქვენი უწმიდესობა ჩემს სულიერ 
სიახლოვეში და  მადლობა შევწი-
რო ღმერთს თქვენი ხალხისადმი 
მრავალწლიანი მსახურებისათვის.  
ტოტალიტარული რეჟიმის რთული 
წლების შემდეგ, საქართველოს მარ-
თლმადიდებლური ეკლესია თქვენი 
სულიერი და პასტორალური წინამ-
ძღოლობით, კვლავ განაგრძობს 
ზრდას. დღეს  ქრისტეს მიმდევარნი 
დგანან ახალი გამოწვევების წინა-
შე, როგორიცაა  სეკულარიზაციის 
ზრდა  და დაშორება ქრისტიანული 
ღირებულებებისაგან, რომელზეც 
არის აღმოცენებული ჩვენი კულ-
ტურა, და სწორედ ეს გვიბიძგებს, 
ძმურ სოლიდარობაში ერთად მუშა-
ობითა და თანამშრომლობით, და-
ვუპირისპირდეთ ამ გამოწვევებს.  
ვიმედოვნებ, რომ საქართველოში 
კათოლიკეებისა და მართლმადიდებ-
ლების მეგობრობა და ურთიერთგა-
გება კვლავ განაგრძობს ზრდას, ისე 
რომ მსოფლიომ გაიგოს ქრისტეს 
ერთგულ მოწაფეთა სახარებისეული 
მაცოცხლებელი მესიჯის ერთიანი 
ხმით დამოწმება. 

ამ დღეებში, როდესაც ჩვენ ვზე-

იმობთ ჩვენი მაცხოვრის შობას, ვლო-
ცულობ, რომ ბეთლემის ანგელოზის 
მიერ გაცხადებულმა მშვიდობამ 
და სიხარულმა აღავსოს თქვენი და 
თქვენი ხალხის გული. 

კიდევ ერთხელ, ჩემი გულწრფელი 
მილოცვითა და საუკეთესო სურვი-
ლებით, მიიღეთ ჩემი ძმური თანაზი-
არება ჩვენს უფალ იესო ქრისტეში.

ვატიკანი, 25 დეკემბერი, 2012 წელი

საყვარელო დანო და ძმანო!

 1. 2013 წლის 11 თებერვალს, ლურდის ნეტა-
რი ქალწული მარიამის ლიტურგიული მოხ-
სენიების დღეს ალტოტინგის სანკტუარიუმში 
საზეიმო ფორმით აღინიშნება ავადმყოფთა 
XXI მსოფლიო დღე. ეს დღე არის ავადმყოფ-
თათვის, მედიცინის მუშაკთათვის, ქრისტიან 
მორწმუნეთათვის და ყველა კეთილი ნების 
ადამიანისათვის „განსაკუთრებულად მეტ-
ყველი მომენტი ლოცვის, ურთიერთგაზი-
არების, საკუთარი ტანჯვის ეკლესიის სასი-
კეთოდ შეწირვისათვის. ეს დღე შეხსენებაა 
ყველასათვის, რათა სნეული ძმის სახეში 
ამოიცნონ ქრისტეს წმიდა სახე, ქრისტესი, 
რომელმაც ტანჯვით, სიკვდილითა და აღდ-
გომით დაიხსნა კაცობრიობა“ (იოანე პავლე 
II, ავადმყოფთა მსოფლიო დღის დაწესების 
წერილი, 1992 წლის 13 მაისი, 3). ამ გარემო-
ებაში განსაკუთრებულად ახლოს ვარ თი-
თეულ თქვენგანთან, საყვარელო სნეულნო, 
რომლებიც სამკურნალო დაწესებულებებ-
ში თუ საკუთარ სახლში განიცდით რთული 
განსაცდელის ჟამს ავად ყოფნისა და ტანჯ-
ვის გამო. დაე, ყველას მისწვდეს ვატიკანის 
II მსოფლიო საეკლესიო კრების მამათა 
სიტყვები: „არც მიტოვებულნი ხართ და არც 
უსარგებლონი; ქრისტესაგან ხართ ხმობილ-
ნი, თქვენა ხართ მისი ნამდვილი ხატი“ (უპო-
ვართა, სნეულთა და ტანჯულთა მიმართ 
ეპისტოლე).

2. იმისათვის რომ ერთად განვვლოთ, რო-
გორც პილიგრიმებმა, ის სულიერი გზა, რო-
მელიც იმედისა და მადლის სიმბოლოდ და 
ადგილად ქცეულ ლურდიდან მიგვიყვანს 
ალტოტინგის სალოცავთან, მსურს შემოგ-
თავაზოთ, დაუკვირდეთ კეთილი სამარი-
ელის ემბლემურ ფიგურას (შდრ. ლკ 10,25–
37). წმიდა ლუკას მიერ მოთხრობილი სახა-
რებისეული იგავი მოთავსებულია ყოველდ-
ღიური ცხოვრებიდან აღებული სურათებისა 
და მონათხრობების წყებაში, რომლითაც 
იესოს სურს გაგვაგებინოს ღმერთის უღრმე-
სი სიყვარული ყოველი ადამიანისადმი, გან-

საკუთრებით როდესაც იგი სნეულებასა და 
ტკივილში იმყოფება. მაგრამ, ამავე დროს, 
კეთილი სამარიელის იგავის დამასრულებე-
ლი სიტყვებით, „წადი და შენც ასევე მოიქე-
ცი“ (ლკ. 10,37), უფალი მიგვითითებს იმაზე, 
თუ როგორი განწყობა მართებს ყოველ მის 
მოწაფეს სხვების მიმართ, განსაკუთრებით 
როცა ეს უკანასკნელნი მკურნალობასა და 
მოვლას საჭიროებენ. მაშასადამე, ლაპა-
რაკია იმაზე, რომ ამოვხაპოთ ღმერთის 
უსასრულო სიყვარულიდან, ლოცვაში მას-
თან ძლიერი ურთიერთობის საშუალებით, 
ძალა იმისათვის, რომ ვიცხოვროთ — კე-
თილი სამარიელის მსგავსად — ყოველდ-
ღიურად ხელშესახები, კონკრეტული ყუ-
რადღებით იმათ მიმართ, ვინც მოწყლულია 
ხორციელად თუ სულიერად, ვინც ითხოვს 
დახმარებას, მაშინაც, როცა იგი უცხოა და 

უსახსრო. ეს ასეა არამხოლოდ სულთამწ-
ყემსთა ან ჯანდაცვის მუშაკთათვის, არამედ 
ყველასათვის, თავად ავადმყოფთათვისაც 
კი, რომელთაც შეუძლიათ რწმენის თვალ-
თახედვით განვლონ საკუთარი მდგომარე-
ობა: „ადამიანს ტანჯვისათვის თავის არიდე-
ბა და ტკივილი სგან გაქცევა კი არ კურნავს, 
არამედ ტან ჯვის მიღებისა და მასში ზრდის 
უნარი, აზრის პოვნა ქრისტესთან კავშირის 
მეშვეობით, ქრისტესთან, ვინც უსასრულო 
სიყვარულით იტანჯა“ (ენც. Spe salvi, 37).

3. ეკლესიის მრავალი მამა ხედავდა კეთი-
ლი სამარიელის ფიგურაში თავად იესოს, 
ხოლო ყაჩაღების ხელში ჩავარდნილ კაცში 
კი ადამს, გზააბნეულ და საკუთარი ცოდ-
ვის გამო მოწყლულ კაცობრიობას (შდრ 
ორიგენესი, ჰომილია ლუკას სახარება-
ზე XXXIV,1–9; ამბროსი, ლუკას სახარების 
თარგმანება, 71–84; ავგუსტინე, სიტყვა 171). 
იესო ღმრთის ძეა, მასშია მამის სიყვარუ-
ლი ხელშესახები, ერთგული, მარადიული, 
უსაზღვრო სიყვარული, რომელსაც ვერაფე-
რი აბრკოლებს. მაგრამ იესოა აგრეთვე ის, 
ვინც „განიძარცვა“ თავისი „ღვთიური სამო-

სი“, რომელიც დამდაბლდა თავისი ღვთი-
ური „მდგომარეობიდან“, რათა ადამიანის 
სახე მიეღო (ფლპ. 2,6–8) და მიახლოებოდა 
ადამიანის ტანჯვას, თვით ქვესკნელში ჩასვ-
ლამდე, როგორც ვამბობთ მრწამსში, რათა 
იმედი და ნათელი მიეტანა. იგი არ მიიჩნევს 
ღმერთთან თავის თანასწორობას, თავის 
ღვთაებრიობას (შდრ. ფლპ. 2,6) თავისთვის 
მოსაფრთხილებელ განძად, არამედ იხრება, 
გულმოწყალებით აღსავსე, ადამიანის ტანჯ-
ვის უფსკრულზე, რათა ნუგეშისცემის ზეთი 
და იმედის ღვინო სცხოს მას.

4. რწმენის წელიწადი, რომელიც გვიდგას, 
ხელსაყრელი გარემოებაა იმისათვის, რომ 
გავაძლიეროთ ქმედითი სიყვარულის მსა-
ხურება ჩვენს ეკლესიურ საკრებულოებში, 
რათა თითეული ვიქცეთ კეთილ სამარიელე-
ბად სხვების მიმართ, მათ მიმართ, ვინ გვერ-
დში გვიდგას. ამასთან დაკავშირებით მსურს 
გავიხსენო რამოდენიმე ფიგურა, ურიცხვთა 
შორის ეკლესიის ისტორიიდან, რომლებიც 
ეხმარებოდნენ ავადმყოფებს, აღმოეჩინათ 
ტანჯვის ღირსება ადამიანურ და სულიერ 
დონეზე, რათა ისინი იქცნენ მაგალითად და 
სტიმულად.  ყრმა იესოს და წმიდა სახის წმი-
და ტერეზამ (Santa Teresa del Bambino Gesù e 
del Volto Santo), „scientia amoiris — სიყვარუ-
ლის მეცნიერების დიდოსტატმა“ (იოანე პავ-
ლე II, სამოც. ეპ., Novo Millennio ineunte, 42), 
„იესოს ვნებასთან ღრმა კავშირში“ მიიღო ის 
სნეულება, რომელმაც „მძიმე ტანჯვათა გზით 
მიიყვანა იგი სიკვდილთან“ (საყოველთაო 

წმიდა მამის, ბენედიქტე XVI–ის  ეპისტოლე  
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აუდიენცია, 2011 წლის 6 აპრილი). ღირსმა 
მამამ ლუიჯი ნოვარეზემ (Venedrabile Luigi 
Novarese), რომლის სხოვნაც ჯერაც ცოცხ-
ლად შემორჩენია მრავალთა მეხსიერებას, 
თავისი მსახურების აღსრულებისას განსა-
კუთრებული ძალით შეგირძნო ავადმყოფ-
თა და ტანჯულთათვის და მათთან ერთად 
ლოცვის აუცილებლობა, რომელთაც ხში-
რად ახლდა თან მირიამისადმი მიძღვნილი 
სალოცავების მოსალოცად, განსაკუთრებით 
ლურდის მღვიმესთან. მოყვასისადმი ღვთი-
ური სიყვარულით აღძრულმა რაულ ფოლ-
რომ (Raoul Follereau) საკუთარი სიცოცხლე 
მიუძღვნა ჰანსენის სენით შეპყრობილთა 
მოვლას დედამიწის ყველაზე შორეულ კუთ-
ხეებშიც კი, სხვათა შორის, კეთრის წინააღ-
მდეგ მსოფლიო დღისათვის ბრძოლითაც. 
ნეტარი დედა ტერეზა კალკუტელი (beata 
Teresa di Calcutta) თავის ყოველ დღეს იწ-
ყებდა ევქარისტიაში იესოსთან შეხვედრით, 
რის შემდეგაც კრიალოსნით ხელში გადი-
ოდა ქუჩაში, რათა აქ შეხვედროდა უფალს 
და ემსახურა მისთვის ტანჯულებში, განსა-
კუთრებით კი მათში, „ვინც არავის უნდოდა, 
ვინც არავის უყვარდა, ვისაც არავინ უვლი-
და“. წმიდა ანა შეფერმა მინდელსტეტენიდან 
(Sant’Anna Schäffer di Mindelstetten), მანაც 

სანიმუშოდ შეუერთა თავისი სატანჯველი 
ქრისტეს ვნებას: „სნეულების სარეცელი 
იქცა მისთვის სამონასტრო სენაკად, ხოლო 
ტანჯვა იყო მისი მისიონერული მსახურება... 
ყოველდღიური ზიარებით განმტკიცებული, 
იგი იქცა ლოცვით შუამდგომლობის მოუღ-
ლელ იარაღად და ღმერთის სიყვარულის 
ანარეკლად მრავალი ადამიანისათვის, 
ვინც მასთან რჩევის სათხოვნელად მიდი-
ოდა“ (კანონიზაციის ჰომილია, 2012 წლის 
21 ოქტომბერი). სახარებაში ვხედავთ ნეტა-
რი ქალწული მარიამის ფიგურას, რომელიც 
მისდევს თავის ტანჯულ შვილს გოლგოთის 
უმაღლეს მსხვერპლამდე. იგი არასოდეს 
კარგავს ბოროტებაზე, ტანჯვაზე და სიკვ-
დილზე ღმერთის გამარჯვების იმედს, და 
ერთი და იმავე რწმენითა და სიყვარულით 
სავსე მკლავებით იკრავს გულში ბეთლემის 
მღვიმეში დაბადებულსა და ჯვარზე მკვდარ 
ღმრთის ძეს. ღმრთის ძლიერებაში მყარი 
სასოება ნათდება ქრისტეს აღდგომით, სა-
ტანჯველში მყოფთ რომ ანიჭებს იმედს და 
ანახლებს უფლის სიახლოვისა და ნუგეშის 
მტკიცე რწმენას.

5. და ბოლოს, მსურს დიდი მადლიერებისა 
და გამხნევების სიტყვა ვუთხრა ჯანდაცვის 

კათოლიკურ დაწესებულებებს და თავად 
საზოგადოებას, ეპარქიებს, ქრისტიანულ 
საკრებულოებს, საბერმონაზვნო ოჯახებს, 
რომლებიც დაკავებულნი არიან ჯანდაცვაში, 
ჯანდაცვის მუშაკთა და მოხალისეთა ასო-
ციაციებს. დაე, თითეულში გაიზარდოს იმის 
შეგნება, რომ ყოველი სიცოცხლისათვის, 
განსაკუთრებით უძლური და სნეული სი-
ცოცხლისათვის „სიყვარულითა და სულგრ-
ძელობით კარის გაღებით ეკლესია აღასრუ-
ლებს საკუთარი მისიის ძირითად მომენტს“ 
(იოანე პავლე II, სამოც. ექსჰ. Christifideles 
laici, 38).
ავადმყოფთა ამ XXI მსოფლიო დღეს მივან-
დობ ალტოტინგის მადლთა ყოვლადწმიდა 
ქალწული მარიამის მფარველობას, რათა 
მუდამ გვერდში ედგას ტანჯულ კაცობრი-
ობას, შვებასა და მტკიცე იმედს რომ ეძებს, 
შეეწიოს ყველა მათ, ვინც ჩართულია გულ-
მოწყალების მოციქულობაში, რათა იქცნენ 
ისინი კეთილ სამარიელებად სნეულებითა 
და ტანჯვით დაღდასმული ძმებისა და დე-
ბისათვის, და მთელი გულით ვუგზავნი მათ 
სამოციქულო დალოცვას.

ვატიკანიდან, 2013 წლის 2 იანვარი
Benedictus PP XVI
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ღმერთო ყოვლისამპყრობელო და მარადიულო,
შენა ხარ ჩვენი საფუძველი და საყრდენი,
იმედი, რომელიც არასოდეს გვტოვებს,
და სიყვარული, რომელიც გასცემ საკუთარ თავს
იესოს ჯვარზე და მის მკვდრეთითაღდგომაში.
შენი სახე გააბრწყინე ყოველ სნეულზე,
ტანჯულზე და მომაკვდავზე,
შენმიერი გულმოწყალება აღმოუჩინე მათ.
კვლავაც მოავლინე კეთილი სამარიელნი
რომლებიც გადაარჩენენ და უმკურნალებენ 
ავადმყოფებს, ტანჯულებსა და მომაკვდავთ,
და უანგაროდ მოუვლიან ყველაზე უძლურთ.

წმიდაო მარიამ, დედაო ღმრთისაო,
მოგმართავთ შენ დღეს და გევედრებით:
შენ უწყი დაუცველთა ტანჯვას, რომელთა 
სატანჯველის თავიდან აცილება შეუძლებელია.
ჯვრის ქვეშ დგომითა და დედობრივი განცდით
შენ იქეცი ჩვენთვის სნეულთა მხსნელად.
დაე, შეგვწევდეს ძალა და გამბედაობა
ვუმზიროთ ჯვარცმულს,
და მამაცურად ავიტანოთ
ჩვენი ტანჯვები მისდამი მინდობით.

ღმერთო უსასრულო სახიერებავ, მამაო ჩვენო,
მადლობას გწირავთ ესოდენ მრავალ 
სანიმუშო მოწმეთა გამო
რომლებმაც განვლეს განსაცდელის გზა
და რომლებიც მოგვმადლე შუამდგომლებად.
მადლობას გწირავთ წმიდა ანა შეფერისათვის,
რომელსაც ახალგაზრდობიდანვე 
ხვდა წილად მძიმე განსაცდელი
და ლოგინად ჩავარდა უბედური შემთხვევის გამო.
შენ მოგმართავთ, წმიდაო ანა შეფერ:
ჯვარცმულ და აღმდგარ იესო ქრისტესთან 
შინაგანი მეგობრობისათვის გაწეული ძალისხმევით
შენ არამხოლოდ შეძელი შენი ჭირ–ვარამის გადატანა
არამედ, მასთან ერთად,
საკუთარი თავი მიუძღვენი სხვა ტანჯულთათვის,
განსაკუთრებით მათთვის, 
ვისაც იმედი ჰქონდა სრულებით გადაწურული.
შენი შუამდგომლობით დაგვეხმარე
ჩვენც მივიღოთ ჩვენი სიცოცხლე მაშინაც კი, 
როდესაც ის ტკივილითაა დაღდასმული,
სასოებით ვუმზიროთ ჯვარცმულ იესოს
და განვვლოთ ჩვენი გზა იმის მტკიცე რწმენით, 
რომ ქრისტეს სიყვარული 
ნებისმიერ ტკივილზე უფრო ძლიერია,
ბოროტებასა და სიკვდილზეც კი უფრო ძლიერი.

მადლობას გწირავთ ნეტარი პაპის 
იოანე პავლე მეორისათვის.
ის მუდამ იყო სნეულთა გვერდით,
ადამიანის სიცოცხლის უდრეკი მცველი.
შენ მოგმართავთ, ნეტარო პაპო იოანე პავლე მეორევ,
დაე, ლოცვით მოვიპოვოთ ძალა რწმენისათვის 

და სიმტკიცე იმისა, რომ არ დავიკარგებით,
და, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრებითა და ტანჯვა–ვაებით
დახსნილნი ვართ ღმერთის ხელსა და მის გულში.
სულთა ბრძოლის შენი ნიმუშით მოგვეცი გამბედაობა,
ჩვენი ცხოვრების ბოლო წუთებშიც.

მადლობას გწირავთ 
ნეტარი დედა ტერეზა კალკუტელისათვის,
გარიყულთა და მომაკვდავთა წყვდიად ღამეებში
ნამდვლი ანგელოსისათვის.
შენ მოგმართავთ, ნეტარო დედა ტერეზა:
იესო ქრისტეს უკიდეგანო სიყვარულსა 
და ჯვარზე სიკვდილში შეწირული მსხვერპლით 
დაიმედებული ყოველთვის აღწევდი იმას, 
რომ ამ მისი სიყვარულის ნათელს 
შეეღწია ტანჯვის წყვდიადში.
გამოითხოვე ჩვენთვის იმის შეგნება, რომ შეგვიძლია
თავად ვიქცეთ შუქად სხვა ტანჯულთათვის.
დაე, შეგვეძლოს იმედის გამოსხივება,
და, რომ თავად შევძლოთ ამოვიცნოთ 
ტანჯულ და სნეულ მოყვასში ჩვენი უფლის სახე 
და დაუყოვნებლივ გავუწოდოთ მას ჩვენი ხელი.

ღმერთო, ერთარსება სამებავ,
საკუთარ თავს მოვანდობთ ახლა 
შენს გულუხვ და მამობრივ ხელებს.
ვესავთ შენს უსაზღვრო სიყვარულს
და შენ გვიცავ და გვიფარავ ჩვენ
ნათელ დღეებშიც და რთულ ღამეებშიც,
სიცოცხლეშიც და სიკვდილშიც.
დაე, ჩვენი ტანჯვის მიერ
განგვიახლდეს ჩვენი რწმენა და ჩვენი იმედი
რათა ღვთის მთელმა ერმა განიცადოს 
გამოსყიდვის მადლი.
აწ და მარადის.
ამენ.

ლურდის სალოცავი, საფრანგეთი

რუბრიკა მოამზადა მამა აკაკი ჭელიძემ
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რედაქციის გვერდი

2013 წლის პირველი კეთილი ამბავი სწორედ წასვლის 
წინ დაგვიტოვა 2012-მა წელმა: მაიას ტომები სამყაროს 
აღსასრულის თარიღის გათვლისას შეცდნენ!  თუმცა, მაინც 
მოიძებნება ის, ვინც 21 დეკემბრის დიდი სიცრუით უკმა-
ყოფილო დარჩა და ფიქრობს, რომ მსოფლიოს აღსასრული 
2018 წლისთვის უნდა ივარაუდონ! დედამიწაზე სიცოცხლე არ 
დასრულებულა, პირიქით, ცხოვრება მძლავრად მიიწევს წინ. 
ცხადია, კარგი იქნებოდა დაგვევიწყებინა 2012 წლის  ისეთი 
მოვლენები, როგორიც იყო „არაბული გაზაფხული” სირი-
აში და ნამდვილი სამოქალაქო ომი, ქარიშხალ Sandy-სგან 
გამოწვეული კატასტროფა ნიუ-იორკში, ამერიკის საელჩოზე 
განხორცილებული თავდასხმა ლიბიაში, ანტიამერიკული 
პროტესტები ისლამის შეურაცხმყოფელი ფილმის გამო, 
ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ჯერ კიდევ მცირე ჯგუფის 
სასარგებლოდ წყდება. და აფრიკა? აქ ეკონომისტები ერთ-
სულოვნად თანხმდებიან იმ საკითხში, რომ  აფრიკა ბოლო 
ათწლეულში მყარ ზრდას აჩვენებს. თუმცა ამ ეკონომიკურ 
პროგრესში მაინც თავს იჩენს შეიარაღებული კონფლიქტები 
და ტომებს შორის დაპირისპირებები, რაც აფრიკას, განსა-
კუთრებით კი სუბსაჰარულს, წარმოაჩენს ავტორიტარიზმის 
მძევლად, უცხოური პოლიტიკის სამიზნედ, იარაღისა და 
ნარკოტიკის საერთაშორისო ბაზრად, რაც შეგვახსენებს სის-
ხლისმღვრელ დაპირისპირებებს, რომელიც ოთხმოცდაათიან 
წლებამდე გაგრძელდა. მაგრამ 2012 წელი აქტუალური იყო 
საერთაშორისო მოვლენების მხრივ, ერთი ისტორიული ეტა-
პის დასრულებით (საფრანგეთში ნიკოლა სარკოზი) და ახალი 
ეპოქის დასაწყისით (პალესტინა, რომელიც ნოემბრის ბოლოს 
გაერომ აღიარა); და შემდეგ, ბარაკ ობამას ხელმეორედ არჩე-
ვა თეთრ სახლში და ოქტომბრის არჩევნები საქართველოში, 
– დემოკრატიის მაგალითად შეფასებული უცხოურ პოლიტი-
კურ წრეებში. დიდი მოვლენა იყო ასევე ჰიგსის ბოზონის, ანუ 
„ღმერთის ნაწილაკის” აღმოჩენა. და კიდევ: გლობალიზაცია, 
რომელიც ახალ სარბიელს და ახალ სივრცეებს ხსნის, მაგრამ 
არა „უსასყიდლოდ”. 

კიდევ ერთი კარგი ამბავი, მარად ძველი და მარად ახალი, 
როგორც წმ. ავგუსტინე იტყოდა, შეგვახსენა პატრიარქმა 
ილია II-მ (11 იანვარს, პატრიარქის რანგში მისი 35-წლიანი 
მოღვაწეობის პატივსაცემად გამართულ კონცერტზე, რო-
მელსაც ესწრებოდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, ბართო-
ლომეო I), როცა  კონცერტის დასასრულს, მის მიერვე შექმ-
ნილ მელოდიაზე, ხმა აუწყო სიმფონიური ორკესტრის მიერ 
დიდებულად შესრულებულ ალელუიას და მთელი დარბაზი 
აამღერა, რითაც ხალხს შეახსენა, რომ ღმერთი სიყვარულია, 
უწყება, როგორც მოციქული იოანე იტყოდა, რომელიც არის 
პირველი. ეს მართლაც მშვენიერი წუთები იყო, შეიძლება 
ითქვას, მაგიური; და მაინც, რამდენი ადამიანი რჩება დღე-
საც ამ უწყებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი, ან სულაც 
იმედგაცრუებული, უინტერესო და ურწმუნო. ევანგელიზაცია 
საჭიროა სწორედ იქ, სადაც ადამიანები თავს ქრისტიანებად 
აცხადებენ, ჭეშმარიტ ქრისტიანებად მოაქვთ თავი, საუკეთე-
სო ქრისტიანებად, რომლებსაც შეუძლიათ მათგან განსხვა-
ვებული ადამიანების გარეშეც მშვენივრად იცხოვრონ. წმიდა 
იოანე ისევ შეგვახსენებს: გიყვარდეს არა მხოლოდ სიტყვით, 
არამედ საქმით, გიყვარდეს შენი მოძულე, გიყვარდეს ყველა-
საგან გარიყული, გიყვარდეს შენგან განსხვავებული ასაკით, 
წესით, ტრადიციით, კანის ფერით, გიყვარდეს და სამართლი-
ანობითა და სიმართლით მიაგე ყველას მისაგებელი.

თვით პაპმა ბენედიქტე XVI-მ, როდესაც 2013 წლის 7 იან-
ვარს ვატიკანში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის 
წარმომადგენლებს შეხვდა, ღვთის სიყვარულსა და მშვიდო-

ბაზე საუბრისას, აღნიშნა ეს კეთილი ამბავი: “ქრისტიანული 
თვალსაზრისით, არსებობს მჭიდრო კავშირი ღვთის დიდებასა 
და ქვეყნად კაცთა შორის მშვიდობას შორის; ადამიანი ღვთის 
სიყვარულის გარეშე მშვიდობას ვერ დაამყარებს. ძალადობას 
სწორედ ღვთის დავიწყება წარმოშობს, და არა მისი დიდება; 
როგორც ქრისტიანთა წინააღმდეგ მიმართული აშკარა ძალა-
დობა, ასევე სამოქალაქო, იდეოლოგიური ძალადობა. „და-
სავლეთში ადამიანის უფლება-მოვალეობების მნიშვნელობას 
მრავალგვარად განიხილავენ. ავთენტური რომ იყოს, უფლე-
ბათა დაცვა უნდა ითვალისწინებდეს ადამიანს მთელი მისი 
ინტეგრალობით. რელიგიური თავისუფლება  თავისუფლების 
საფუძველია, გამომდინარე აქედან, მშვიდობის. ამ თვალსაზ-
რისით, ფუნდამენტალიზმი განიხილება, როგორც „თვით რე-
ლიგიის ფალსიფიკაცია”; გაისმის მოწოდება სიცოცხლის და-
საცავად, მოწოდება აბორტისა და ევთანაზიის წინააღმდეგ, 
მოწოდება აღზრდის მოვალეობაზე, სოციალურ სამართალზე: 
“თუკი გაწუხებთ სწრაფი ფინანსური დიფერენცირებული 
ზრდა, უნდა შემოკრათ განგაშის ზარები იმ მზარდი სხვაობის 
გამო, რაც აღინიშნება მცირე ჯგუფებსა (რომლებიც უფრო 
და უფრო მდიდრდებიან) და იმ მრავალრიცხოვან ადამიანთა 
შორის, რომლებიც უფრო ღატაკდებიან. ჩვენ უნდა გადავარ-
ჩინოთ შრომისა და მასთან პროპორციაში მყოფი სარგებლის 
არსი, გეზი უნდა ავიღოთ საერთო კეთილდღეობისაკენ”. 

საერთო სიკეთეში წვლილის შეტანა შეიძლება ნიშნავ-
დეს 2013 წლის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთ-ერთ ბოლო 
კეთილ ამბავს. პოლიტიკოსებმა გულთან უნდა მიიტანონ არა 
რომელიმე პარტიისა თუ ჯგუფის ინტერესი, არამედ მთელი 
ხალხისა, მათი, რომლებმაც ისინი აირჩიეს და რომლებმაც 
არ აირჩიეს. რამდენი დაპირება გაიცა ბოლო არჩევნებისას 
და შემდგომში? და თუ ერთი ხელით გაძლევენ, მეორეთი 
გართმევენ. ვისაც დაევალა მმართველობა, ის უნდა გასცდეს 
ისტორიული ქალაქის ცენტრს, მოინახულოს პერიფერიის 
უსახური უბნები, უღმრთოდ მივიწყებული სოფლები, სადაც 
დრო თითქოს  გაჩერებულია და შეხვდეს ხალხს; მოინახუ-
ლოს საკულტო ნაგებობები, რომლებიც სხვა კონფესიების 
წარმომადგენლებს მიაკუთვნეს, და არა ამჟამინდელი „პატ-
რონების”, არამედ ნამდვილი მესაკუთრეების თანხლებით 
(როგორც მოხდა, მაგალითად, უდეში); მივიდეს იქ, სადაც 
სხვების ცხოვრებით თამაშობენ: საპატიმროებში, კაზინოებ-
ში, ახალ და მოძველებულ საავადმყოფოებში, და საკუთარი 
ყურით მოისმინოს, რა დღეშია ხალხი, რომელსაც ოპერა-
ციისათვის საჭირო  ფული არ მოეპოვება. შევიდნენ უსახლ-
კაროთა თავშესაფრებში, მათთან, ვისაც არა აქვს სახლი, 
ოჯახი, პურის ნატეხი. 

ახალმა ხელისუფლებამ იცის კი, რამდენ რამეს აკეთებს 
„საქართველოს კარიტასი” ამ ქვეყნის გაჭირვებულთათვის? 
ყურადღებით ისმინოს მისი ხმა, ვისაც  რაიმეს კეთება სურს, 
მოხალისეების, მცირე მეწარმეებისა და უმუშევრების. მოკ-
ლედ, თუ ყველასთვის გვინდა სიკეთე, ყველას უნდა ვუსმი-
ნოთ და მერე დავფიქრდეთ, საქმეში ჩავერთოთ. რა კარგი 
ამბავი იქნებოდა! უფრო მშვენიერი, ვიდრე კომეტაა, რომე-
ლიც ასე მონათლეს: C/2012 S1, .და რომელიც შეიძლება 2013 
წელს ყველაზე დიდი და კაშკაშა კომეტა იქნება, რომელიც 
დედამიწას მიუახლოვდება; მზესთან სულ მცირედი მიახ-
ლოების მომენტში, მისი ბრწყინვალება გაუტოლდება სავსე 
მთვარის ბრწყინვალებას, იმდენად, რომ დღის ნათელშიც იქ-
ნება შესაძლებელი მისი დანახვა მზის გვერდით; ეს ყველაზე 
სანახაობითი მოვლენა იქნება მათ შორის, რაც კი ადამიანს 
თავისი არსებობის მანძილზე უხილავს.

მამა გაბრიელე ბრაგანტინი

დედამიწაზე სიცოცხლე არ დასრულდება!
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თხოვნა წმიდა საყდარს
საერთაშორისო საზოგადოება National Geographic 

წმიდა საყდარს სპილოთა გამოსარჩლებას სთხოვს. წმი-
და საყდრის პრეს-ცენტრის მდივანმა ფედერიკო ლომ-
ბარდიმ, რომელსაც უშუალოდ მიმართა ორგანიზაციის 
წარმომადგენელმა, აღიარა, რომ ბოლო დროის განმავ-
ლობაში მრავალი წერილი მიიღო, რომელშიც ამ პრობ-
ლემისადმი ყურადღების გამოჩენას სთხოვენ. თავის 
წერილში ჟურნალის რედაქციისადმი ფედერიკო ლომ-
ბარდიმ აღნიშნა, რომ ეკლესიის მოძღვრების თანახმად, 
ცხოველთა ძალადობრივი და უმიზეზო  მკვლელობა 
დაუშვებელია. პრეს-ცენტრის მდივანი წერს, რომ აც-
ნობებს ამ პრობლემის შესახებ სამართლიანობისა და 
მშვიდობის პონტიფიკალურ საბჭოს და ხელს შეუწყობს 
ვატიკანის რადიოს ჩართვას სპილოთა მკვლელობის წი-
ნააღმდეგ მიმართულ საინფორმაციო კამპანიაში. ფედე-
რიკო ლომბარდის განცხადებით, მეცნიერებათა პონტი-
ფიკალურმა აკადემიამ საგანგებოდ უნდა შეისწავლოს 
ეს საკითხი გარემოს დაცვისა და ბიომრავალფეროვნე-
ბის ჭრილში.

ლოცვა ინდონეზიის 
მკვიდრთათვის

23 იანვარს, საერ-
თო აუდიენციის შემ-
დეგ, უწმიდემა პაპმა 
წყალდიდობისგან და-
ზარალებულთათვის 
ლოცვისკენ მოუწოდა: 
“გულისტკივილით ვა-
დევნებ თვალს ცნო-
ბებს ინდონეზიიდან. 
მძლავრ წყალდიდო-

ბას მსხვერპლი მოჰყვა, ათასობით ადამიანი თავშე-
საფრის გარეშეა დარჩენილი. მინდა გამოვხატო ჩემი 
სიახლოვე ინდონეზიის ხალხისადმი, ვთხოვ ყველა მორ-
წმუნეს, ვილოცოთ მათთვის და მოვუწოდებ საერთაშო-
რისო საზოგადოებრიობას, არავინ დატოვონ დახმარე-
ბის გარეშე”.

ბერნარ ფელე ებრაელთა შესახებ
პიუს X-ის საძმოს მეთაურმა ბერნარ ფელემ წმიდა 

საყდართან ლეფევრისტების დიალოგის წარუმატებ-
ლობაში ებრაელები, მასონები და მოდერნისტები და-
ადანაშაულა და ებრაელებს ეკლესიის მტრები უწოდა. 
რწმენის მოძღვრების კონგრეგაციის პრეფექტმა, კარ-

დინალმა გერჰარდ მიულერმა საძმოს ზოგიერთი დებუ-
ლება ერეტიკულად გამოაცხადა.

“წმიდა საყდრისთვის მიუღებელია ებრაელთა ეკლე-
სიის მტრად შერაცხვა. ჩვენ უდიდეს მნიშვნელობას ვა-
ნიჭებთ დიალოგს იუდეველებთან. საკმარისია, გავიხსე-
ნოთ ვატიკანის მეორე კრების სწავლება და კათოლიკე 
ეკლესიის მეთაურთა ღვაწლი ამ დიალოგის წარმართვის 
საქმეში”, – განაცხადა საგანგებო პრეს-კონფერენციაზე 
წმიდა საყდრის პრეს-ცენტრის მდივანმა მამა ფედერი-
კო ლომბარდიმ. 

ვიეტნამის კომპარტიის ლიდერის 
ვიზიტი ვატიკანში

22 იანვარს ვატიკანში გაიმართა უწმიდესი პაპისა და 
ვიეტნამის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივ-
ნის ნგუენ ფუ ჩონგის შეხვედრა. ეს პონტიფექსის მეოთ-
ხე შეხვედრაა ვიეტნამის კომუნისტური რეჟიმის წარმო-
მადგენლებთან. 

წმიდა საყდარსა და ვიეტნამს შორის 1975 წელს გაწ-
ყვეტილი ურთიერთობები 2007 წელს, ვიეტნამის პრე-
მიერ მინისტრის, ნგუენ ტან ზუნგის ვიზიტის შემდეგ 
აღდგა. თუმცა 1975 წლიდან შედგა რომის კათოლიკე 
ეკლესიის იერარქების ოცზე მეტი ვიზიტი ვიეტნამის 
სოციალისტურ რესპუბლიკაში, რომელთა მსვლელობი-
სას მღვდელმთავრები ადგილობრივი ეკლესიის ღონის-
ძიებებში მონაწილეობდნენ და სახელმწიფო ძალაუფ-
ლების წარმომადგენლებს ხვდებოდნენ. ამ შეხვედრების 
შედეგად შესაძლებელი გახდა ვიეტნამის კათოლიკე 
მორწმუნეთა ყოფის შემსუბუქება. 2011 წელს მთავარე-
პისკოპოს ლეოპოლდ ჟირელის ვიეტნამში წმიდა საყდ-
რის წარმომადგენლის სტატუსი მიენიჭა. წმიდა საყდრის 
განცხადებით, ბოლო ვიზიტი შეიძლება განვიხილოთ, 
როგორც გადამწყვეტი ეტაპი ვატიკანისა და ვიეტნამის 
სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთობათა 
დარეგულირების გზაზე.
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დავოსი. რელიგიის როლი 
პოლიტიკაში და ეკონომიკაში

25 იანვარს დავოსში, საერ-
თაშორისო ეკონომიკური 
ფორუმის ფარგლებში გა-
იმართა რელიგიის როლის 
განხილვა თანამედროვე პო-
ლიტიკურ და ეკონომიკურ 
ცხოვრებაში. “თუკი გავითვა-
ლისწინებთ რელიგიის როლს 
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ 

და სოციალურ სფეროებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, 
არა მგონია, თვალის დახუჭვა შევძლოთ ამ უმნიშვნელო-
ვანეს ფაქტორზე, რაოდენ უხერხულიც არ უნდა იყოს ეს 
თემა განსახილველად”, – განაცხადა განხილვის დაწყებამ-
დე გლობალური საბჭოს ანალიტიკოსმა ტიფანი მისრაიმ.

ალფრედ ჰიჩკოკის მოულოდნელი 
აღსასრული

მახსოვს, როგორ ვნახე 
ყმაწვილობისას შავ-თეთრ 
ტელევიზორში “ალფრედ 
ჰიჩკოკი წარმოგიდგენთ”. 
თავიდანვე აღმაფრთო-
ვანა მარტივმა, ცხრაშტ-
რიხიანმა კარიკატურამ – 
ცნობილი კინორეჟისორის 
მომრგვალებულმა პრო-
ფილმა. მუსიკის თანხლე-
ბით, ჰიჩკოკის სილუეტი 
ეკრანის მარჯვენა ნაპი-
რიდან ჩნდებოდა, ცენტ-

რისკენ მიდიოდა და კარიკატურას ენაცვლებდა. “საღამო 
მშვიდობისა”. ამას მოსდევდა მისი სახალისო ინტროდუქ-
ცია, რომლის მსგავსი მანამდე არაფერი მომესმინა.

ბავშვობისდროინდელი ემოციები კვლავ დამიბრუნდა, 
როდესაც 1980 წლის დასაწყისში მის სახლში შევაბიჯე. 
მისაღები ოთახის კუთხეში, შავ პიჟამოში გამოწყობილი, 
სავარძელში თვლემდა.

იმჟამად უკვე იეზუიტი მღვდელი, ლოს-ანჟელესის კა-
ლიფორნიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის მაგისტრან-
ტი ვიყავი. მეგობარმა მღვდელმა, ტომ სალივანმა, რო-
მელიც ჰიჩკოკს იცნობდა, ერთ ხუთშაბათს მითხრა, რომ 
ჰიჩკოკის აღსარების მოსასმენად აპირებდა წასვლას. 
მკითხა, ხომ არ გავყვებოდი შაბათს ნაშუადღევს ჰიჩკო-
კის სახლში წირვის აღსავლენად. 

გაოცებული ვიყავი, მაგრამ, რა თქმა უნდა, დავთანხმ-
დი. ჰოდა შაბათს, საკუთარ სასტუმრო ოთახში  მძინარე 
ჰიჩკოკი აღმოვაჩინეთ. ტომი ფრთხილად შეეხო მხარზე. 
ჰიჩკოკმა გაიღვიძა, ტომს ახედა და ხელზე ემთხვია.

ტომმა თქვა: “ჰიჩ, ეს მარკ ჰენინგერია, ახალგაზრდა 
მღვდელი კლივლენდიდან”.

“კლივლენდიო? – თქვა ჰიჩკოკმა, – სირცხვილი!”
ცოტა ვიბაასეთ და ჰიჩკოკის კაბინეტისკენ გავემარ-

თეთ, სადაც მის მეუღლესთან, ალმასთან ერთად ჩუმი 
წირვა აღვავლინეთ. ჩემს პირდაპირ მისი ფილმების სცე-
ნარების დასტა იდო – “ჩიტები”, “ფსიქო”, “ჩრდილოეთის-
კენ ჩრდილო-აღმოსავლეთით” და სხვები. რაღაც ხნის 
განმავლობაში ჰიჩკოკი ეკლესიას ჩამოშორდა და ძველი 
წესისამებრ, ლათინურად წარმოთქვამდა ლოცვებს.  მაგ-
რამ განსაკუთრებით აღსანიშნავი ის იყო, რომ ზიარების 
მიღების შემდეგ იგი ჩუმად ატირდა და უზარმაზარ ლო-
ყებზე ცრემლები სდიოდა.

მე და ტომი კიდევ რამდენჯერმე ვიყავით მასთან, მეტწი-
ლად შაბათობით, შუადღისას, თითქმის ყოველთვის ერთად. 
მაგრამ მახსოვს, ერთხელ მარტო მივედი. გამოჩენილ ადა-
მიანებთან ენა მებმის ხოლმე და თავს ცოტა უხერხულად 
ვგრძნობდი. თუმცაღა მაინც ვიბაასეთ გულიანად მის სას-
ტუმრო ოთახში. მერე თქვა: “მოდით, წირვა აღვავლინოთ”.

81 წლის იყო და მოძრაობა უჭირდა, ამიტომ ადგომაში 
მივეხმარე და კაბინეტისკენ გავემართეთ. ნელა მივდი-
ოდით. სიჩუმე ვერ ავიტანე, რაღაც უნდა მეთქვა და ესღა 
მოვიფიქრე: “მისტერ ჰიჩკოკ, რამე კარგი ფილმი თუ ნახეთ 
ბოლო დროს?” ცოტა ხანს ჩუმად იყო, შემდეგ მტკიცედ 
თქვა: “არა, არ მინახავს. როდესაც მე ვიღებდი ფილმებს, 
ისინი ადამიანებზე იყო და არა რობოტებზე. რობოტები 
მოსაწყენები არიან. მოდით, წირვა აღვავლინოთ”. ამ ვიზი-
ტების შემდეგ, იგი მალევე გარდაიცვალა. ბევერლი-ჰილ-
ზის კეთილი მწყემსის კათოლიკური ტაძრიდან გაასვენეს.

ბოლო დროს რეჟისორის სახელი ხშირად ჩნდება ნი-
უსებში. ჰოლივუდის ახალი პროდუქცია ჰიჩკოკის არასა-
ხარბიელო პორტრეტს გვიხატავს. არც მისი ზოგიერთი 
ბიოგრაფი აკლებს ხელს. ნიუსებში რელიგიაც ბევრია, 
ისიც არასახარბიელო ჭრილში – ომი და ტერორიზმი 
რწმენის სახელით. ძალადობის გამო ადამიანები უარს 
ამბობენ რელიგიაზე. მათგან, ვინც რელიგიის შესახებ 
მხოლოდ მედია საშუალებებით, შორიდან იგებს, ამგვარი 
რეაქცია სრულიად გასაგებია.

მაგრამ მათ გამორჩათ, რომ რელიგია ძალზე პირადუ-
ლი რამაა. წმიდა ავგუსტინე წერდა: “Magnum misterium 
mihi”. ჩვენ არ ვიცით, რატომ სთხოვდა ჰიჩკოკი ტომ 
სალივანს მასთან მისვლას. შესაძლოა, ეს არც თავად 
ჰიჩკოკს ესმოდა. ეს მისი გულისწადილი იყო და ამ ვიზი-
ტებით ჩვენ ვუპასუხეთ ადამიანის ღრმა სურვილს, მის 
მოთხოვნილებას. რომელ ჩვენგანს არ გასჩენია ამგვარი 
სურვილი და მოთხოვნილება?

ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ ხანდაზმულობის ჟამს 
რელიგიისაკენ მიბრუნება სისუსტის ნიშანია. მაგრამ 
არაფერი იპყრობს გონებას ისე, როგორც სიკვდილზე 
ფიქრი. Memento mori – გახსოვდეს სიკვდილი! რატომ? 
ალბათ იმიტომ, რომ სიკვდილის პირისპირ ადამიანი ცხა-
დად ხედავს იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც წლების მანძილ-
ზე მისი ყურადღების მიღმა რჩებოდა.

ჰიჩკოკის საოცარი რეაქცია ზიარების მიღებაზე იყო 
ჭეშმარიტი ადამიანურობისა და რელიგიურობის გამო-
ხატულება, რომელიც ძალზე შორსაა ჰედლაინებისა და 
მისი ბიოგრაფების ნაწერებისგან.

მაქს ჰენინგერი, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის ფი-
ლოსოფიის პროფესორი
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სოფელი სამზადისშია... ფერად-ფე-
რად დროშებს კიდებენ სოფლის ცენტ-
რში, მოსაწვევები დაარიგეს პატარებმა 
ოჯახებში და კიდევ ერთხელ ამცნეს ყვე-
ლას ახალშენის დღესასწაულის მოახ-
ლოება.

25 ნოემბერი... დღე  ერთობისა, მე-
გობრობისა, სიყვარულისა, წინსვლი-
სა, უფალთან თანაზიარებისა,  დღე, 
რომელმაც კიდევ ერთხელ გააბრწყინა 
ღვთის მადლით ახალშენელთა გულები.

დღის 12 საათზე სოფლის ცენტრში 
სიყვარულითა და სიხარულით ეგებე-
ბოდნენ ერთმანეთს სოფლის მოსახ-
ლეობა და მობრძანებული სტუმრები: 
ამიერკავკასიის კათოლიკეთა სამოცი-
ქულო ადმინისტრატორი, ეპისკოპოსი 
ჯუზეპე პაზოტო, ხონის მუნიციპალი-
ტეტის გამგებელი ზურაბ ჯიბუხაია, კუ-
ხის თემის გამგებელი ელგუჯა კაკაბაძე, 
მამუკა ტყაბლაძე და სხვები. დღესასწა-
ულის მონაწილენი იყვნენ ახლად გახსნი-
ლი ბაღის პატარები, მათი მშობლები და 
ახალშენელთა ოჯახის სტუმრებიც.

საზეიმო ცერემონია უფლის ტაძარ-
ში დაიწყო. მობრძანებულ სტუმრებს, 
სასულიერო პირებსა და სოფლის მო-
სახლეობას სიტყვით მიმართა სოფლის 
მკვიდრმა მაია ჯანელიძემ. მან გაიხსენა 
სოფლისა და ეკლესიის ისტორია და მად-
ლიერება გამოხატა პირადად მეუფე ჯუ-

ზეპე პაზოტოსა და მამა გაბრიელე ბრა-
განტინისადმი ეკლესიის მშენებლობაში 
გაწეული ღვაწლისა და უანგარო მსა-
ხურებისათვის. ასევე მადლობა მოახსე-
ნა  მამა კარლო დი სტეფანოს, მონაზონ 
ანა მარია კრიველარის და ზეიმის ყველა 
მონაწილეს, რომელთა გულები ღვთის 
მადლით ივსებოდა და საერთო მიზნით 
ხარობდა.

მეუფე ჯუზეპე პაზოტომ თავის გა-
მოსვლაში აღნიშნა: ეკლესია არის საკ-
რებულოს სიმბოლო, მაშასადამე, ვლო-
ცულობთ არა ეკლესიისთვის, არამედ 
საკრებულოსთვის; მათთვის, ვინც გარ-
დაცვლილია, ვინც აქ არის...  

შემდეგ დაიწყო წმინდა წირვა, მიმარ-
თვა უფლისადმი, მასთან ზიარება. ორ-
განის საამო ჟღერადობა და გალობა ტა-
ძარს განსაკუთრებულ ელფერს სძენდა. 
თითქოს თითოეული ადამიანი ტაძრის 
თითოეულ ქვაკუთხედს წარმოადგენდა 
და ასე ერთიანობით ქმნიდა წმინდა ეკ-
ლესიას და კამარაზე გამოსახულ წარწე-
რას – “რაითა ყოველნი ერთ იყვნენ”- ასე 
ამართლებდა.

წარსულის სიყვარულით იყო გამთბა-
რი მეუფე ჯუზეპეს ქადაგება. მან გაიხ-
სენა ახალშენელთა ოფლითა და გარჯით 
აშენებული ტაძრისთვის სახელის შერჩე-
ვისას გამართული  მსჯელობა. გაიხსენა, 
რომ კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ, ეს 

ეკლესია  საქართველოში  აშენებული 
პირველი ტაძარია. იმ დროს „იესოს მე-
ფობა” დავიწყებული იყო. სახელი „იესო 
– სამყაროს მხსნელი” ხალხს შეახსენებ-
და უფლის არსებობას... როცა პილატეს 
წინაშე მდგომ იესოს ეკითხებიან: შენ 
ხარ მეფე? – ნათლად ჩანს როგორც 
პილატეს, ამ ქვეყნის მეფის, ისე იესოს, 
იმ ქვეყნის, ზეციური სამეფოს მეუფის, 
მენტალიტეტი. სანამ  პილატესავით 
ვიაზროვნებთ, ჩვენთვის  გაუგებარი 
დარჩება იესო. მართალია, იესო არის 
ჯვარცმული, მაგრამ მისი ტახტი სწო-
რედ ის ჯვარია, რომელზეც იტანჯა. – ამ 
სიტყვებით მეუფემ სახარების გულში 
ჩაახედა საკრებულო და აუწყა, თუ რა-
ოდენ მნიშვნელოვანი იყო კომუნისტური 
რეჟიმის დასასრულს პირველი ტაძრის, 
ახალშენის ეკლესიის – „იესო – სამყაროს 
მხსნელი” აღმართვა.

წმიდა მამამ, ბენედიქტე XVI–მ დამ-
დეგი წელი „რწმენის წელიწადად” გა-
მოაცხადა. იმისთვის, რომ მივიდეთ 
უფალთან, მნიშვნელოვანია უფრო მე-
ტად გავაცნობიეროთ მასთან მიმავალი 
გზა. ეპისკოპოსმა ყველას რწმენაში გაძ-
ლიერება უსურვა, დალოცა და აკურთხა 
იქ მყოფნი.

წირვის შემდგომ, საზეიმო ცერემო-
ნიამ ბაღის შენობაში გადაინაცვლა. 
ისმოდა ლამაზი სიტყვები, შეიმჩნეოდა 
სიხარულის ცრემლები, მადლიერებით 
სავსე მზერა. თითქოს სიცოცხლის აკვა-
ნი დაირწა ახალშენის ისტორიაში ახალი 
ბაგა-ბაღის გახსნით.

დღესასწაულზე ლატარიაც გათამაშდა. 
იყო მხიარულება, იღბლიანობის განცდა.

საზეიმო დღე რეზო მღებრიშვილის 
ოჯახში გაშლილი სუფრით დაგვირგვინ-
და. წარმოითქვა სადღეგრძელოები, იყო 
მადლიერების გამოხატვისა და გაზიარე-
ბის მომენტები.

ახალშენელთა სახელით, მადლობა ყვე-
ლას, ვინც ჩვენთან ერთად ხარობდა ამ 
დღეს და არა მარტო ამ დღეს. მადლობა 
მამა კარლოსა და სუორა ანა მარიას, რომ 
გვეხმარებიან და ჩვენს გვერდით არიან 
საჭიროების ჟამს. მათ ხომ სითბო, სიყვა-
რული და იმედი შეაქვთ თითოეულ ოჯახ-
ში და უფლის მადლით გვაძლიერებენ.

მანანა ბურჯანაძე

ახალშენელთა სიხარული
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“ამავე დროს, იბერთა ერმა, რომელიც ცხოვრობდა პონ-
ტოს მახლობლად, აღთქმა დადო ღმრთის სიტყვასთან და 
მომავალი სასუფევლის რწმენა მიიღო. ტყვე-ქალმა ეს გადას-
ცა მათ, როგორც დიდი კურთხევა. იმყოფებოდა რა მათ შო-
რის, ის ცხოვრობდა როგორც ღმრთისმოსავი, თავმდაბალი, 
უბიწო პიროვნება, დღედაღამ ღმერთს მიმართავდა  და გა-
ნუწყვეტლივ ლოცულობდა. ცხოვრების ასეთი წესის სიახლე 
მიმზიდველი იყო და იწვევდა ადგილობრივ მოსახლეობაში 
აღტაცებასა და ცნობისმოყვარეობას, ისინი ყურადღებით აკ-
ვირდებოდნენ და ეკითხებოდნენ, რათა გაეგოთ, რას ნიშნავ-
და ყოველივე ეს. ტყვე-ქალმა მარტივად აუხსნა, რომ ამგვა-
რად ის ქრისტეს, ღმრთის ძეს ემსახურებოდა”. ეს რუფინუსის 
სიტყვებია, ციტირებული მიხეილ თამარაშვილის მიერ, წიგნში 
“ქართული ეკლესიის ისტორია დასაბამიდან დღემდე”.

გავიხსენოთ იმ ახალგაზრდა ქალის, წმინდანის ისტორია, 
რომელიც მე-IV საუკუნეში ცხოვრობდა. მისი ცხოვრების გზა 
შეიძლება ჩვენთვის, ქრისტიანებისთვის შთაგონების წყაროდ 
იქცეს, განსაკუთრებით წელს, როდესაც ჩვენმა პაპმა, ბენე-
დიქტე XVI-მ ეს წელი რწმენის წლად გამოაცხადა.

ნინო – მწირი, მომლოცველი...
რწმენას ნინო  თავის ოჯახში ეზიარა და მიიღო, როგორც 

ღმრთისგან ბოძებული ძვირფასი ძღვენი. როგორც ამბობენ, 

მან გულთან ახლოს მიიტანა იესოს კვართის ამბავი, რომელ-
საც, გადმოცემის თანახმად, საქართველოში ინახავდნენ. 
ნინოს გულში  იესოს კვართის პოვნის მწველმა სურვილმა 
დაისადგურა და აიძულა საქართველოში მიმავალ  გზას დასდ-
გომოდა. ჩვენთვის ცნობილია ამ ხანგრძლივი მოგზაურობის 
რამდენიმე ეპიზოდი, ამ მომლოცველობას მცხეთამდე მივყა-
ვართ.  სწორედ ჩვენი ღმერთის, იესო ქრისტეს რწმენაა ის ში-
ნაგანი მამოძრავებელი ძალა, რომელიც არ ასვენებდა მას და 
რომელმაც იგი შორეულ ქვეყნამდე მიიყვანა.

მე შემიძლია გავიხსენო რწმენის ისტორია, რწმენისა, რო-
მელიც დღეს – ჩემია და ჩემშია. ვისი შემწეობით შევხვდი 
ქრისტეს? რაზე ვესაუბრები მამას, ქრისტეს, სულიწმიდას? 
რისი სურვილი დაიბადა ჩემს გულში? წარმართავს თუ არა ეს 
სურვილი ჩემს ცხოვრებას? როგორ გავიგო, უერთდება თუ 
არა ჩემი სურვილი ღმრთის ნებას? ვის გავუზიარო ყოველივე 
ეს?  გამხადა თუ არა ამ სურვილმა მომლოცველად ყოველდ-
ღიურ ცხოვრებაში, თუ მხოლოდ დღეს, როდესაც ბოდბეში 
მივემართები?

ნინო, მონა ქრისტესი, მას მოაქვს სახარების წიგნი და ჯვარი
წმიდა წერილია მისი სულიერი საკვები. გული ქრისტეს სიყ-

ვარულითაა ანთებული. ერთმა ხილვამ შეცვალა მთელი მისი 
ცხოვრება. როდესაც ხილვაში თავად ქალწულმა მარიამმა მას 
ჯვარი გადასცა, ნინო მიხვდა, რომ ეს ჯვარი უნდა ეტარებინა, 
სანამ შორეულ იბერიას მიაღწევდა; შიშისა და ეჭვის მიუხედა-
ვად, მან მიიღო ჯვარი... როდესაც ნინო გონს მოეგო, ხელში 
ჯვარი ეჭირა – ქრისტიანთა რწმენის არსის გამოხატულება.  
ჯვარი ჩვენს წარმოსახვაში აღადგენს ქრისტეს ვნების და 
სიკვდილის სურათს. მართლაც, ჩვენი ხსნისათვის არაფერია 
ესოდენ ლამაზი, ესოდენ დიდი, როგორიცაა ჩვენდამი ღმრთის 
სიყვარული. იესო გვიცხადებს ღმრთის ყოფიერების ამ მხა-
რეს: ის თავად მოდის ჩვენთან სიყვარულით, ყოველგვარი ან-
გარების გარეშე. მას უხვად მოაქვს ამ სოფლად ღმრთის სიყვა-
რული. ეს არის, ასევე, დიდების ჯვარი, რომელიც გვაუწყებს, 
რომ სიკვდილი დათრგუნულია: ქრისტე აღდგა და მარად ცოც-
ხალია! შეუძლებელია ნინოს ცხოვრების და აპოსტოლატის 
სწორი დანახვა ქრისტეს ჯვრის შესახებ უწყების გარეშე. ეს 
არის საიდუმლო, რომელსაც ნინო ატარებს უდიდესი სიმტკი-
ცითა და სიყვარულით. ეს არის ჯვარი, რომელიც აღიმართება 
იბერიის მიწაზე. საქართველოში ნინო მშვიდად ცხოვრობს – 
დღეებს ლოცვასა და სინანულში ატარებს. მას სურს ღმერთს 
ემსახუროს ადამიანთათვის მსახურებით და მთელი თავისი 

მოციქულთა სწორის, წმიდა ნინოს დღესასწაულს საქართვე-
ლოს კათოლიკეები, მართლმადიდებლებთან ერთად, 27 იანვარს 
აღნიშნავენ. რწმენის წელიწადში “ნინოობა” განსხვავებულად 
იზეიმა კათოლიკურმა ეკლესიამ: 26 იანვარს  მოეწყო მომლოც-
ველობა ბოდბეში, წმიდანის საფლავზე. მომლოცველობაში 
სხვადასხვა საკრებულოები მონაწილეობდნენ, კერძოდ: თბილი-
სის მარიამის ზეცად აღყვანების საკათედრო  ტაძრის მრევლი, 
წმ.პეტრე და წმ. პავლე მოციქულთა  ეკლესიის მორწმუნეები, 
ქუთაისის საკრებულოს წევრები, მესხეთის რეგიონიდან სამი ავ-

ტობუსით ჩამოვიდნენ მომლოცველები და, რა თქმა უნდა, კახე-
თის საკრებულოებიდან შეკრებილი მრევლის წევრები. 

ბოდბეში წმიდა ნინოს  ეკლესიის მოლოცვის შემდეგ, უკლებ-
ლივ ყველა თბილისის საკათედრო ტაძარში აღვლენილ წმიდა 
წირვას დაესწრო.

ქვემოთ  გთავაზობთ საქართველოში მოღვაწე „წმიდა ნინოს” 
კონგრეგაციის  მონაზონის მარი ნოელის მედიტაციას  წმ. 
ნინოს შესახებ.

რედაქცია

მომლოცველობა ბოდბეში წმიდა 
ნინოს საფლავზე

11საბა

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

ცხოვრებით აღასრულოს ქრისტეს მცნება: “...ვისაც თქვენს 
შორის დიდობა სურს, თქვენი მსახური იყოს. ვისაც თქვენს 
შორის პირველობა სურს, თქვენი მონა იყოს. ისევე, როგორც 
კაცის ძე არ მოსულა იმისათვის, რომ ემსახურონ, არამედ იმი-
სათვის, რომ თავად მოემსახუროს და თავი შესწიროს მრავალ-
თა გამოსასყიდად” (მათ. 20, 26-28).

ჯვარი... რა გრძნობას იწვევს ეს სიტყვა ყოველი ჩვენგანის 
გულში? იტყვიან ხოლმე, უბედურება მოაქვსო, ეს რა ჯვარი 
ავიკიდეო! ... გავიხსენოთ იესოს სიტყვები: “უნდა აიღოს თავი-
სი ჯვარი”... დიახ, ყოველი ჩვენთაგანი ზიდავს ჯვარს ყოველ-
დღიურ ცხოვრებაში: უბრალოდ, გვმართებს გავყვეთ ქრისტეს 
და, ამავდროულად, არ უნდა უარვყოთ სიცოცხლე, მაგრამ 
უარი უნდა ვთქვათ ძალაუფლების განხორციელებაზე სხვის 
მიმართ, სხვას არ უნდა მოვახვიოთ საკუთარი ნება. ქრისტეს 
უნდა გაჰყვე, როგორც მოწაფე, როგორც ნინო.

სხვას ემსახურო, როგორც ქრისტე, როგორც ნინო... უარი 
თქვა პირველობაზე... მოიქცე ისე, როგორც სახარება გვასწავ-
ლის: “შენს მარცხენას ნუ ეცოდინება, რას აკეთებს შენი მარ-
ჯვენა” (მათ. 6, 3)... გახსოვდეს ფსალმუნის სიტყვები: “ჩვენ 
არა, უფალო, ჩვენ არა, არამედ შენს სახელს მიაგე დიდება...” 
(ფსალმ. 113, 9).

არის კი ჩემში ასეთივე რწმენა? ბოდბეს გზაზე დამდგარს, 
შემიძლია შევთხოვო ნინოს, მაზიაროს  თავის რწმენას?

ნინო, მკურნალი და მახარებელი
ნინოს მიენიჭა მადლი და ძალა განკურნებისა და სწავლე-

ბისა, როგორც ამას თავად იესო აკეთებდა, ხოლო  აღდგომის 
შემდეგ – მოციქულები. ეკლესიამ ნინოს “მოციქულთა სწორი” 
უწოდა, რადგანაც იგი იესოს სახელით კურნავდა და ასწავლი-
და. თქვენს წინაშე მისი სამოციქულო მსახურების რამდენიმე 
მაგალითია:

იმ დროს ავადმყოფი ბავშვი მეზობლებთან მიჰყავდათ, რად-
განაც სწამდათ, რომ მოიძებნებოდა ვინმე, ვისაც განკურნება 
შეეძლო. ასეც მოხდა – ავადმყოფი ბავშვი მიიყვანეს ნინოსთან. 
წმიდანმა ბავშვი აიყვანა, თავის საწოლზე დააწვინა და ილოცა, 
ღმერთმა შეისმინა მისი ვედრება და ბავშვი მყისვე განიკურნა. 
მისი ლოცვის შედეგად, მრავალი შვილი ეყოლათ ბერწ ანას-
ტასიას და მის მეუღლეს, მასპინძელ მებაღეს. მათ ირწმუნეს 
ქრისტე და მისი მიმდევრები გახდნენ. მცხეთაში ნინო ხშირად 
სტუმრობდა ებრაელთა თემს. ამ თემის მღვდელმთავარი აბი-
ათარი და ზოგიერთი ქალი ისმენდნენ ნინოს მიერ გადმოცე-
მულ სახარების მოძღვრებას და ქრისტეს მიმდევრები გახდნენ. 

ნინო ლოცულობდა, განკურნებულთა რიცხვი კი მატულობ-
და; ნინო ღიად საუბრობდა ქრისტეზე – შედეგად მოქცეულთა 
რიცხვი იზრდებოდა, მაგრამ თავად ისეთივე თავმდაბალი რჩე-
ბოდა და თავის შესახებ არაფერს ყვებოდა. 

 დედოფალ ნანასა და მეფე მირიანის  ქრისტიანობაზე მოქ-
ცევის ამბავი კი საქართველოში ყველასთვის ცნობილია, ამი-
ტომ ამაზე ვრცლად აღარ ვისაუბრებთ.

რა თქმა უნდა, რწმენა – უპირველეს ყოვლისა, ღმრთის 
ძღვენია. მაგრამ ჩემი რწმენა უნდა იყოს “გადამდები”, რო-
გორიც იყო ნინოს რწმენა. ნინომ მოაქცია იბერიის ხალხი სა-
კუთარი ცხოვრების მაგალითით, კურნებითა და სიტყვით. და 
ჩვენ? გაგვაჩნია ჩვენ მადლი განკურნებისა და სწავლებისა?

ფიზიკური განკურნება? რატომაც არა, თუკი ჩვენ ექიმები ან 
ექთნები ვართ. შესაძლოა, ჩვენ მოწოდებულნი ვართ, რათა ადა-
მიანებს შევუმსუბუქოთ შინაგანი სენი, გულისტკივილი – მოსმე-
ნით, გულისხმიერებით, ჩვენში დავანებული სიმშვიდით, სიბრძ-
ნით აღსავსე  სიტყვით, რომელიც მდუმარე ლოცვაში იბადება.

და ჩვენ ყოველთვის მოხმობილნი ვართ, “ანგარიში ჩავაბა-
როთ” ჩვენივე რწმენით, სხვა შემთხვევაში  ქრისტეს მოწაფე-
ები თავს როგორ ვუწოდოთ?

მხოლოდ ცოცხალი რწმენის მაგალითი ნებისმიერ დროს, 
ნებისმიერ გარემოებებში ბადებს ნდობას ღმრთის უდიდესი 
მადლის და სიკეთის მიმართ, რომელსაც ის უბოძებს ყოველ 
ადამიანს მისი აღმსარებლობის, კანის ფერისა თუ პოლიტი-
კურ შეხედულებათა  განურჩევლად.

ნინო, საქართველოს განმანათლებელი
მას  იბერიის ხალხისთვის რწმენის სინათლე მოაქვს: რწმე-

ნაში ცხოვრების მოწმობით, განუწყვეტელი ლოცვით, სხვათა 
მსახურებით, კურნებით, სწავლებითა და ბოლოს – ცხოვრების 
სიწმიდით.

რა გავაკეთე მე ჩემი ნათლობით? ჩვენ ვართ მამის საყვარე-
ლი შვილები, მოწოდებულნი, ვიყოთ მისი ძისი მსგავსნი. ჩვენ 
გაერთიანებულნი ვართ ერთ სხეულად და მივეკუთვნებით 
ერთ ხალხს. ჯვრის ნიშანი, ჯვარცმული და მარად ცოცხალი 
ქრისტეს ნიშანი – ეს აღსრულდა ჩვენთვის: აღიარების ნიშანი, 
ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ქრისტიანთა საზოგადოებას ვეკუთვ-
ნით.  როგორია ჩემი მოწმობა ოჯახში, სამსახურში, თუ სამე-
ზობლოში? როგორ ვასრულებ ჩემს ნათლობით დაკისრებულ 
ვალდებულებებს?

ნინოს სიყვარული?   ო, რაოდენ დიდია!
სახარება მოგვითხრობს უდიდესი “შეყვარებულის,” მარიამ 

მაგდალელის შესახებ. ეს ქალი, რომელიც რამდენიმე სხვა 
პირთან ერთად, გალილეიდან მოყოლებული, ქრისტეს მოჰყ-
ვებოდა, ჯვართან იესოს დედის გვერდზე დგას. “უფალი ვი-
ხილე!” – ატყობინებს მარიამი მოწაფეებს, – “აი, რა მითხრა!”

იგი ყველა მოვლენის მონაწილეა: იესოს სიკვდილი, ჯვრი-
დან გარდამოხსნა, საფლავად დადება. “შვიდეულის პირველ 
დღეს” საფლავთან მიდის,  ერთგულებისა და სიყვარულის 
საპასუხოდ, უფალი ეცხადება მას. მარიამ მაგდალელის შემ-
დეგ, რამდენმა ქალმა მიატოვა ყველაფერი, რათა ქრისტეს 
გაჰყოლოდა, მხოლოდ მას... ნინოს და მრავალ მოწოდებულთ 
„უღირთ”, თავიანთი სიცოცხლე სამარადისოდ დაუკავშირონ  
იმას, ვინც დღესაც,  როგორც გუშინ, “ყოველდღე ჩვენთან არს 
ჟამთა აღსასრულამდე”... განა ღმრთის სიყვარულით აღვსილი 
მათი ცხოვრება არ არის აღდგომის ნიშანი?

ფრანგულიდან თარგმნეს 
ალექსანდრა მარგველაშვილმა და 

მანანა სულაძემ



საგანგებო ჩანართი

საბაI

სინათლ ის შვიდ ი სხივი ჩვენს გზაზე

პირველი წითელკანიანი 
წმინდანი

კატერი ტეკაკვიტა (Kateri 
Tekakvita), ინდიელი ქალი, 1656 
წელს დაიბადა დღევანდელ აშშ-სა 
და კანადას შორის მდებარე მოჰი-
კანთა ტომის სოფელ მოჰავკაში. ამ 
პერიოდში ფრანგი, ჰოლანდიელი და 
ბრიტანელი კოლონიზატორები ერთ-
მანეთს ებრძოდნენ ჩრდილო ამერი-
კაზე თავიანთი ბატონობის მოსაპოვებლად, ხოლო მისიონერები 
სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთმანეთს ექიშპებოდნენ ადგილობრივ 
მკვიდრთა მოქცევაში. ფრანგებთან მიღწეული ტრაქტატის შე-
დეგად, ტეკაკვიტას სოფელში იეზუიტი მისიონერები შევიდნენ. 
როგორც ყვებიან, ტეკაკვიტა ერთადერთი იყო ამ სოფელში, რო-
მელმაც გადაწყვიტა ქრისტიანად მოქცევა და ამ მიზეზით მამამ 
იგი სახლიდან გამოაძევა. ცხოვრების მანძილზე მან მრავალჯერ 
განიცადა ზეწოლა თავისი ბიძისა და საკუთარი ტომის მხრიდან, 
რომლებიც აიძულებდნენ, რომ ოჯახი შეექმნა და ტომის ადათ-
წესებს გაჰყოლოდა. თუმცა მან არ დათმო. 1676 წელს იგი მალუ-
ლად მოინათლა. ბიძის მრისხანებას რომ გაქცეოდა, კატერიმ წმ. 
ფრანცისკ ქსავერიოს მისიონერებს შეაფარა თავი მონრეალთან 
ახლოს, სადაც პირველი ზიარება მიიღო და დაიწყო ლოცვითი 
ცხოვრება. 1660 წელს მას ყვავილი შეეყარა  და 1680 წლის 17 
აპრილს, სულ რაღაც 24 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მაშინვე, 
ქრისტიანი მოჰიკანების საკრებულოში მისი გამოცხადებები 
დაიწყო; დღეს აქ უკვე ორ მილიონნახევრიანი მოსახლეობიდან, 
ქრისტიანები 680 ათასს შეადგენენ.

17 წლის მარტვილი
პედრო კალუნგსოდი (Pedro 

Kalungsod 1654-1672)  ერთ-ერთი 
პირველი იყო ფილიპინელ მკვიდრთა 
შორის, რომელიც ქრისტიანად მოექცა 
და, ესპანელ იეზუიტ მისიონერებთან 
ერთად, გაემგზავრა მარიანის კუნძუ-
ლებზე ჩამოროსა და გუამის ხალხის 
ევანგელიზაციის მიზნით. მაშინ 
პედრო მხოლოდ 14 წლის იყო. აქ მან, 
როგორც კატეხისტმა, დაიწყო თავისი 
საქმიანობა. მისიონერებმა ადგილობრივ აბორიგენებს შორის  
მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს. 1668 წელს კუნძულებზე 
ეპიდემიამ იფეთქა, რომლის დროსაც ბევრი ბავშვი დაიღუპა. 
ჩინელმა ვაჭარმა ჩოკომ ხმები გაავრცელა, რომ მისიონერები 
განზრახ კლავდნენ ბავშვებს, იყენებდნენ რა მათი ნათლობისას 
მოწამლულ წყალს. ამ ინფორმაციამ ეჭვი წარმოშვა ხალხში და 

ზოგიერთი ადგილობრივი მოსახლე მისიონერების მტრად აქცია. 
1672 წლის 2 აპრილს, პედრო, მღვდელ დიეგო ლუის დე სან-ვიტო-
რესთან ერთად, გუამში ჩავიდა, სადაც მათ ახალშობილი გოგონას 
მამას, რომლის დედაც კათოლიკე იყო, შესთავაზეს, რომ იგი მო-
ენათლათ. ბავშვის მამამ ამ წინადადებაზე სასტიკი უარი განაცხა-
და. მამის სისასტიკე რომ დაეცხრო, მღვდელმა დიეგომ ირგვლივ 
ბავშვები და რამდენიმე მოზარდი შემოიკრიბა და ქრისტიანულ 
საგალობელთა გალობა წამოიწყო. მამისგან მალულად, მღვდელმა 
შეძლო ბავშვის მონათვლა. როდესაც გოგონას მამამ ამის შესახებ 
შეიტყო, ის შუბით ხელში გამოუდგა პედროს, რომელმაც რამდენ-
ჯერმე მოიგერია მისი შემოტევა, მაგრამ როდესაც მას სოფლის 
სხვა მაცხოვრებელებიც შეუერთდნენ, მაშინ პედრო თავში დაჭ-
რეს. მამა დიეგომ შეძლო, სიკვდილის წინ უკანასკნელად ეკურ-
თხებინა იგი. გასისხლიანებულ პედროსა და მღვდელ დიეგოს 
ფეხებზე ქვები მოაბეს და  ზღვაში გადაყარეს.

პედროს ბეატიფიკაცია შედგა 2000 წლის 5 მარტს, რომის 
პაპის, იოანე პავლე მეორის მიერ.. 

თბილი, როგორც 
გაზაფხულის მზე

ჟაკ ბარტი (Jacques  Bartheu), 
შვიდი და-ძმიდან მეორე, 1838 წლის 
27 ნოემბერს დაიბადა მონლოგის 
პროვინციაში (საფრანგეთი). 15 წლის 
ასაკში, პლექსის იეზუიტთა მინორი-
ტების სემინარიაში შევიდა, რომლის 
დასრულების შემდეგ, სანტ-ფლორის 
უმაღლეს სემინარიაში განაგრძო 
სწავლა (1859), რათა თეოლოგიური კურსი დაესრულებინა და 
სასულიერო მომზადება გაევლო, რის შემდეგაც, 1864 წელს იგი 
მღვდლად ეკურთხა. 1870 წელს ბარტი მისიით გაემგზავრა მადა-
გასკარში, სადაც კატეხისტურ საქმიანობას შეუდგა. ის ნახულობ-
და კეთროვანებს, აღასრულებდა ნათლობებს, პირველ ზიარებასა 
და ჯვრისწერებს, ეხმარებოდა ადგილობრივ მკვიდრთ. 

1881 წელს, საფრანგეთში მიღებული დეკრეტის საფუძველზე, 
რომელიც სასულიერო პირთა მიერ მისიის ტერიტორის დატოვე-
ბას ეხებოდა, ბარტმა მადაგასკარი დატოვა. ამის შემდეგ მან 
მრავალი მისიონი გამოიცვალა, ბოლოს კი ისევ მადაგასკარში 
დაბრუნდა. „გაზაფხულის მზესავით თბილი იყო ყველასთან”, – 
აღნიშნავდა ერთ-ერთი კატეხისტი. 1894 წელს დაპყრობილმა 
კოლონიებმა ომი გააჩაღეს საფრანგეთის წინაღმდეგ. მრავალი 
ტომი აჯანყდა. ისინი ფრანგების მიერ მათი ტერიტორიების 
დაპყრობას მისიონერებს მიაწერდნენ. 1896 წელს მამა ბარტი 
შეიპყრეს. მას მოსთხოვეს თავისი რელიგიის – ქრისტიანობის 
უარყოფა, რაზეც იგი ვერ დაითანხმეს და მას სასიკვდილო 
განაჩენი გამოუტანეს: კაიმანებმა მისი სხეული ქალაქ მანანარა-
ში, მდინარეში გადააგდეს. გაბედულ მისიონერს მრავალგზის 
უთქვამს ქრისტიანებისთვის: “არ შეგეშინდეს მისი, ვინც ფიზიკუ-

გასული წლის 21 ოქტომბერს, ასზე მეტი ეპისკოპოსი და 
ორას სამოცდაორი მღვდელი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთ-
ხიდან, ახალი ევანგელიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით, 
შეიკრიბა რომში, სადაც ბენედიქტე XVI-მ  შვიდი წმიდანი და-
ასახელა: წმიდა კატერი ტეკაკვიტა; იტალიელი იოანე ბატისტა 
პიამარტა,  ბრეშანელი მღვდელი, ნაზარეთის წმიდა ოჯახის 
კონგრეგაციისა და უფლის მორჩილი მხევალი დების კონგ-
რეგაციის დამაარსებელი; ფრანგი ჟაკ ბარტი, მადაგასკარში 

იეზუიტი მისიონერი; ფილიპინელი პედრო გალუგსოდი, მარი-
ანის კუნძულებზე მდებარე სოფელში მოკლული 17 წლის კა-
ტეხისტი; გერმანელი დედა მარიანა, სირაკუზას წმიდა ფრან-
ცისკეს ორდენის მონაზონი, ცნობილი, როგორც კეთროვნთა 
კუნძულის  “დედა მარიანა მოლოკაელი”; გერმანელი ანა შე-
ფერი, საერო პირი, რომელმაც თავისი ავადმყოფობა მისიონე-
რულ საქმედ გარდასახა; ესპანელი მონაზონი მარია დელ კარ-
მენ სალესი, მისიონერი დების კონგრეგაციის დამარსებელი.

საბა II

რად გკლავს, მას შენი სულის მოკვლა არ შეუძლია” და “დაუშვათ, 
კაიმანმა  გაგანადგურათ, ან მოგკლათ,  თქვენ აღდგებით!”

დედა მარიანა მოლოკაელი 
(Marianne Cope)

მარიანა კოუპი (ნათლობის სახელი 
მარია ანა ბარბარა  კობი) 1838 წლის 
23 იანვარს დაიბადა ჰეპენჰაიმში 
(გერმანია). სულ მალე მისი ოჯახი 
ემიგრაციაში წავიდა ამერიკის შეერ-
თებულ შტატებში და დამკვიდრდა 
ქალაქ ნიუ-იორკში. 1862 წელს, 24 
წლის ასაკში, მარიანა სირაკუზას წმ. 
ფრანცისკეს ორდენის დების კონგრეგაციაში შევიდა. 1877 წელს 
იგი იღუმენად აირჩიეს. დედა მარიანამ მყისვე გასცა პასუხი ამ 
მოწოდებას: 1883 წელს იგი გამოეხმაურა ჰავაის მეფის დავით 
კალაკაუას თხოვნას, აღმოეჩინათ დახმარება  კეთროვანებისა და 
სხვა გაჭირვებულთათვის, და ექვს მონაზონთან ერთად ჰავაიზე, 
ჰონოლულუში გაემგზავრა. 1888 წელს ის ჩავიდა კეთროვანთა 
კოლონია კალაუპაპაში, რათა დახმარებოდა კეთრით დაავადე-
ბულ მამა დამიანე დე ვუსტერს (1840-1889; ბენედიქტე XVI-მ იგი 
2009 წლის 11 ოქტომბერს წმინდანად შერაცხა), რომელიც ამ და-
სახლებაში 1884 წლიდან ცხოვრობდა და კეთროვანებს ეხმარე-
ბოდა. 1889 წელს, მამა დამიანეს გარდაცვალების შემდეგ, დედა 
მარიანამ თავის თავზე აიღო კალაუპაპას კოლონიის პაციენტებ-
ზე ზრუნვა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება.

დედა მარიანამ, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომ-
ლობით, სხვადასხვა კუნძულზე დააარსა საავადმყოფოები. იგი 
ამერიკაში აღარ დბრუნებულა: 30 წლის მანძილზე, სიკვდილამდე 
ემსახურებოდა კეთროვანებს. მან კეთროვანთა შვილებისთვის 
დააარსა ორი სახლი, სრული ჰიგიენური წესებით დაცული; 
სრულწლოვან ასაკს მიღწეულები, ისინი სრულიად ჯანსაღნი 
უბრუნდებოდნენ საზოგადოებას. დედა “მარიანა მოლოკაელი”,  
როგორც უკვე მას მოიხსენიებდნენ, ყველა ავადმყოფს ცნობდა, 
სახელით მიმართავდა მათ, ასწავლიდა მიწაზე მუშაობას, 
აღვიძებდა მათში ადამიანური ღირსების გრძნობას და ისინიც 
ხვდებოდნენ, რომ მარგინალები და უსარგებლონი არ იყვნენ. 
„უჩვეულო გულის სანიმუშო მონაზონი”, – ასე მოიხსენიებენ 
დედა მარიანა მოლოკაელს, რომელიც 1918 წლის 9 აგვისტოს, 
მოლოკაიში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

ქალთა უფლებების 
დამცველი María del Monte 
Carmelo Sallés y Barangueras

მარია-დელ-მონტე კარმენ სალესი, 
ესპანელი მონაზონი, 1848 წელს 
დაიბადა ბარსელონაში, გარდაიცვა-
ლა 1911 წელს მადრიდში. მისი მისია 
ხუთივე კონტინენტზე ქალთა 
სულიერი და სოციალური უფლებების 
დაცვაში გამოიხატებოდა. ის ხვდებო-
და მეძავებსა და პატიმრებს, ცდილობდა, ესწავლებინა მათთვის 
ქრისტიანული რელიგიის საფუძვლები. მან დააარსა მისიონერი 
დების კონგრეგაცია, რასაც მხარს უჭერდა დონ ჩელესტინე დე 
პაცოსი და ბურგოსის მთავარეპისკოპოსი მანუელ გომეს 
სალაზარი, რომელმაც გამოუშვა დეკრეტი, რომლის საფუძველ-
ზეც სალესი დაინიშნა მისიის უფროსად. მონაზონ კარმენ 
სალესის ქარიზმა მდგომარეობს ახალგაზრდა გოგონების 
დახმარებაში, საზოგადოების ყველა სფეროში – ოჯახში, სამუშა-
ოზე. დღესდღეობით კონგრეგაცია მოღვაწეობს ევროპაში 
(იტალია, ესპანეთი), აფრიკაში (კონგო, ეკვატორი, გვინეა, 
კამერუნი), ამერიკაში (აშშ, მექსიკა, ვენესუელა, დომენიკის 
რესპუბლიკა, ბრაზილია) და აზიაში (სამხრეთ კორეა, იაპონია, 
ფილიპინები, ინდოეთი).

იოანე ბატისტა პიამარტა   
Giovanni Battista Piamarta

იოანე ბატისტა პიამარტა დაიბადა 
ბრეშაში 1841 წელს, ხელმოკლე ოჯახ-
ში. 9 წლის ასაკში დედა გარდაეცვალა 
და მისი აღზრდა ბებიამ ითავა; მის 
მიმართ ასევე გასაოცარ გულისხმიერე-
ბას იჩენდნენ ეკლესიასთან მდებარე 
ორატორიუმში.  მოძღვრის წყალობით, 
მან შეძლო სემინარიაში შესვლა. 1865 
წლის 24 დეკემბერს მღვდლად ეკურთხა და მღვდელმსხურება 
დაიწყო კარზაგო რივიერაში (ბედიზოლე); შემდეგ იგი დანიშნეს 
სანტ ალექსანდრიის საკრებულოს ხელმძღვანელად. ორატორიუმ-
ში მიღებული პირველი გამოცდილება მისთვის ძვირფასი შანსი 
გახლდათ, დაახლოებოდა ახალგაზრდებს, რომლებიც ქალაქ 
ბრეშაში, ახლად აყვავებულ ინდუსტრიულ მოძრაობაში იყვნენ 
ჩართულები. ახალგაზრდებისთვის რომ პროფესიული განათლება 
მიეცა, რომლებიც ქალაქში მიდოდნენ სამუშაოს საშოვნელად, და 
რწმენისკენ შემოებრუნებინა ისინი, თავად მიუსაფარი და უფლის 
რწმენით შეპყრობილი, 1886 წელს აყალიბებს არტიჯანელების 
(ხელოსნების) ინსტიტუტს; მან თავისი დახმარების ხელი გაუწოდა 
სოფლის მეურნეობის მუშაკებსაც და, მამა იოანე ბონსინიორთან 
ერთად, ბრეშაში დააარსა მიწათმოქმედთა საზოგადოება, რომლის 
მიზანი იყო ადგილობრივი მეურნეობის გამოცოცხლება და მისთვის 
ღირსების დაბრუნება. პიამარტმა თავის მისიონერულ საქმიანობაში 
რამდენიმე მღვდელი ჩააბა. 1900 წლის მარტში არტიჯანელების 
მამამ დააფუძნა რელიგიური ოჯახი, სადაც მღვდლები და ერის-
კაცები ერთად ზრუნავდნენ ახალგაზრდების განათლებაზე. მანვე 
დააარსა “ნაზარეთის წმიდა ოჯახის” კონგრეგაცია, რომელიც დღეს 
(მის მიერ დაარსებულ კონგრეგაციასთან – “უფლის მორჩილი მხევ-
ლები” – ერთად) წარმოდგენილია ევროპაში (იტალია), აფრიკაში, 
(ანგოლა და მოზამბიკი), სამხრეთ ამერიკაში (ბრაზილია და ჩილე). 

ავადმყოფების მისიონერი
ანა შეფერი (Anna Schäffer) და-

იბადა ბავარიაში 1882 წელს. იგი რვა 
შვილიდან მესამე იყო. ანამ განათლე-
ბა მინდელშტატის სკოლაში მიიღო. 
მისი ოცნება იყო, გამგზავრებული-
ყო შორეულ ქვეყნებში, როგორც 
ქრისტიანი მისიონერი. მაგრამ მას 
განსაკუთრებული ნიჭი უნდა ჰქონო-
და, რომ რელიგიურ ოჯახში მიეღოთ. 
ამასობაში მან მუშაობა დაიწყო 
რატისბონას მდიდარ ოჯახში. ეს იყო 
პირველი და უკანასკნელი ნაბიჯი მისი ოცნებისაკენ. მალე მას 
მამა გარდაეცვალა 40 წლის ასაკში და ანაც იძულებული გახდა 
მინდელშტატში დაბრუნებულიყო, რათა ხუთ უმცროს და-ძმას 
დახმარებოდა. 1901 წლის 14 თებერვალს, ცხრამეტი წლის 
ასაკში, ერთმა ინციდენტმა თავდაყირა დააყენა მისი ცხოვრება. 
შტამჰამის  ზაფხულის სახლის სამრეცხაოში, სადაც მუშაობდა, 
იგი საკვამურის  მილის გასწორებას შეეცადა, თუმცა თავი ვერ 
შეიკავა, ფეხი დაუცურდა და ცხელი წყლის ავზში ჩავარდა; მან 
მაღალი ხარისხის დამწვრობა მიიღო. მთელი ცხოვრება ინვალი-
დი და პარალიზებული დარჩა, ამას ისიც დაერთო, რომ სიმსივ-
ნეც აღმოაჩნდა. მან დიდი ტანჯვა გადაიტანა, მაგრამ ლოცვითა 
და სიმშვიდით თავი უფალს შესწირა. აქედან დაიწყო მისი დიდი 
მისია: იმ ადამიანთა მოსმენა და ნუგეშისცემა, ვინც მისგან რჩე-
ვასა და დახმარებას ითხოვდა. 

1925 წლის 5 ოქტომბერს ანამ ევქარისტია მიიღო, შემდეგ 
ჩურჩულით წარმოთქა: “იესო, მე შენში ვცოცხლობ”, და რამდენი-
მე წუთის მერე გარდაიცვალა.

მოამზადა მამაგაბრიელე ბრაგანტინიმ
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ეპისკოპოსი  ახალციხის 
საკრებულოს  მეკვლე

ახალციხის წმ. სავარდის სახელობის  ეკლესიის მრევლის-
თვის წლევანდელი შობის დღესასწაული მართლაც რომ გან-
საკუთრებული იყო, რადგანაც უფალმა მოგვანიჭა ბედნი-
ერება, რათა ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული ახალ, ლამაზ 
და სასწაულთმოქმედ ტაძარში გვეზეიმა.

ამ დღისათვის, წმიდა ნინოს კონგრეგაციის მონაზვნე-
ბის დახმარებით, ადრეულად დავიწყეთ მზადება: საზეიმოდ 
მოვრთეთ    ნაძვის ხეები,  ეკლესიის ტერიტორია, მოვამზა-
დეთ საშობაო საგალობლები...

მიუხედავად იმისა, რომ საშობაო წმიდა წირვა 24 საათზე 
იწყებოდა, მორწმუნეებმა ეკლესიაში ადრეულად დაიწყეს 
შეკრება. ისეთი უცხო სახეებიც ჩანდა, რომელთათვისაც 
ადრე არასოდეს მოგვიკრავს თვალი; თქვენ ვერ წარმოიდ-
გენთ, თურმე რამდენი ვყოფილვართ, მაგრამ ცხვრის ფარა-
სავით  გაფანტულები და დაკარგულები. გამართლდა ჩვენი 
გულისტკივილი, რომელსაც ხშირად  გამოვთქვამდით: „რად-
განაც ტაძარი არ არის, მორწმუნეები თავს არიდებენ კერძო 
ბინაში ჩატარებულ წირვაზე დასწრებას–ო!”. ანალოგიური 

მიზეზები შეიძლება სხვა საკრებულოებსაც (აქ ძირითადად 
ვგულისხმობთ ივლიტის, ქუთაისის, გორის, უდეს და სხვა  
წართმეულ ეკლესიებს)  ჰქონდეთ, ამიტომ ღმერთს ვთხოვთ, 
მათაც ეღირსოთ საკუთარი ეკლესია. 

ქველმოქმედება 
სიყვარულის სახელით

ქველმოქმედება ის საქმეა, რომელიც სხვა ადამიანს უხალი-
სებს ცხოვრებას და ხვალინდელი დღის იმედს უსახავს. მოგეხ-
სენებათ, რომ ეკლესია უკვე მოციქულების დროიდან ეწეოდა 
ქველმოქმედებას სხვადასხვა სახით და დღემდე აგრძელებს 
ამ საქმიანობას კერძო პირებისა თუ სხვადასხვა ორგანიზაცი-
ების დახმარებით. მრავალი წლის წინ, საქართველოში გამოჩნ-
და საქველმოქმედო ორგანიზაცია „კარიტასი”. ეს ორგანიზა-
ცია მთელ მსოფლიოშია ცნობილი თავისი ქველმოქმედებითა 
და ხალხზე ზრუნვით. მას ჩვენთან ეწოდება საქველმოქმედო 
ფონდი “საქართველოს კარიტასი”. მისი დახმარებით განხორ-
ციელდა სხვადასხვა სახის პროექტი სამედიცინო, სოფლის 
მეურნეობის, ახალგაზრდებისა და ბავშვების ფორმაციის 
სფეროში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ორგანიზა-
ცია, მიუხედავად იმისა რომ კათოლიკურია, ეხმარება ყველას, 
ქრისტიანსა თუ არაქრისტიანს, რათა ყველა ადამიანმა თავი 
იგრძნოს ბედნიერად და სრულფასოვნად. სიტყვა “კარიტას”-ი 
ხომ გულმოწყალებას ნიშნავს. ორგანიზაცია “კარიტასმა” 
დიდი როლი ითამაშა საქართველოში მართლმადიდებლებისა 
და კათოლიკეების დაახლოებაში. მოგეხსენებათ, რომ ამ ორ 
აღმსარებლობას შორის საქართველოში იყო და, სამწუხაროდ, 
დღესაც გრძელდება დაძაბული დამოკიდებულება, არასასი-
ამოვნო და რთული მომენტები; ხშირად გარკვეულ საკითხ-
თა მოგვარება რთულდებოდა, განსაკუთრებით რეგიონებში, 
რასაც ხალხი კონფლიქტამდეც კი მიჰყავდა. მაგალითად, 
მესხეთში, სოფელ არალში, რომლის მოსახლეობაც ძირითა-
დად კათოლიკეა, დიდი დაძაბულობა შეიქმნა კათოლიკეებსა 
და ახლად დასახლებულ მართლმადიდებელთა შორის, რამაც 
ძლიერ იმოქმედა ხალხის ცნობიერებაზე. მაშინ, როდესაც 
სოფელი ასეთ დიდ განსაცდელში იმყოფებოდა, “კარიტასის” 
მხარდაჭერით, გაიხსნა საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელ-

მაც დიდი როლი ითამაშა ბავშვებსა და უფროსებს შორის 
არსებული რელიგიური უთანხმოების მოგვარებაში. აქ ყველა 
ერთად სწავლობს და ბავშვების ცნობიერებაში ყალიბდება ერ-
თობისა და სიყვარულის შეგნება. როგორც იტყოდა ნეტარი 
იოანე პავლე II, მთავარია, იყო ჭეშმარიტი კათოლიკე და ჭეშ-
მარიტი მართლმადიდებელი, სიყვარული არის ის საფუძველი, 
რომელიც ქმნის ერთ დიდ ეკლესიას. ზუსტად ეს არის დევიზი 
ამ ორგანიზაციისა – სიყვარული, ერთობა და ყოველი ადამი-
ანის ბედნიერება. 

დახმარება, ქველმოქმედება და სიკეთე უნდა გახდეს ყოვე-
ლი ადამიანის ცხოვრების წესი. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ 
გვეძლევა საშუალება, გავაგრძელოთ “საქართველოს კარიტა-
სის” მიერ დაწყებული საქმე, რომელშიც მონაწილეობენ რო-
გორც კათოლიკეები, ასევე მართლმადიდებლები. შევეცდე-
ბით, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ სიყვარულის ამ დიდ საქმეში.

ვიმედოვნებთ, რომ ღმერთის განგებულებით ის კეთილი 
საქმე, რაც აქ კეთდება, ერთიანობისა და სიყვარულის მხრივ, 
თავის ნაყოფს გამოიღებს. 

სოფელ არლის მცხოვრებნი
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

სიყვარულის კუთხე 
სიტყვით ვერ გადმოგცემთ, რას ნიშნავდა ეს დღე (შობის 

დღესასწაული) იმ უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის, რომლე-
ბიც აქ სწავლობენ. 

 ღამეები გვითენებია იმაზე ოცნებასა და ფიქრში, გვემუშა-
ვა იმ ადამიანებთან, რომლებსაც დიდი სურვილი აქვთ, იცხოვ-
რონ ჩვეულებრივი ცხოვრებით.…

„უნარშეზღუდული”, – ჩვენი აზრით, ეს სიტყვა ცუდად 
ჟღერს; რატომ უნდა ვუწოდოთ ადამიანს უნარშეზღუდული? 
იმიტომ, რომ ის ჩვენზე რამით ნაკლებია? ცხოვრება მშვე-
ნიერია, ჩვენ შეგვიძლია მათგან რაიმე ვისწავლოთ, თუნდაც 
სულის სიძლიერე. ისინი ხომ სულით იმდენად ძლიერნი არიან, 
რომ შეზღუდული სამყაროს საზღვრების გადალახვის უდიდე-
სი სურვილი აქვთ. რა მნიშვნელობა აქვს, როგორები არიან? 
ისინი ერთ-ერთი ჩვენგანნი არიან!

სულ რაღაც სამი თვეა, კამილიელთა ორდენის მხარდაჭე-
რით, სოფელ არალში გაიხსნა უნარშეზღუდულთა სარეაბი-
ლიტაციო კაბინეტი, სადაც ხუთი ბავშვია (იმედია, გავიზრ-
დებით, გავფართოვდებით და უფრო გავძლიერდებით). ჩვენ 
გადავწყვიტეთ, მოგვეწყო საშობაო ღონისძიება, რათა მათი 
ცხოვრება გაგვეხალისებინა. იესო ქრისტეს შობის დღეს მო-
ვიწვიეთ თოვლის ბაბუა, ზღაპრის გმირები, ვიმღერეთ, ვიცეკ-
ვეთ, ვთქვით ლექსები... გვესწრებოდნენ პატარა მსახიობების 
მშობლები; რომ გენახათ მათი თვალები, იქ, დიდ სევდასთან 
ერთად, ამოიკითხავდით უდიდეს სიამაყესა და ბედნიერებას. 
სტუმრად მოწვეული გვყავდა მამა პავლე, მამა ზიგმუნდი და 
მამა მიშა, რომლებსაც ბავშვებმა საკუთარი ხელით გაკეთებუ-
ლი საჩუქრები უსახსოვრეს მადლობის ნიშნად.

ამ ღონისძიების მომზადებაში ჩვენც ვიღებდით მონაწილე-
ობას და ძალიან ვღელავდით იმაზე, თუ როგორ ჩაივლიდა ეს 

დღე. ბავშვების მზერაში საოცარი სითბო და სიხარული იგრ-
ძნობოდა, მათთვის ეს ზეიმი ღმერთის საჩუქარი იყო. როცა 
გამართულად, დახმარების გარეშე მოძრაობ, როცა სრულ-
ყოფილად საუბრობ, ლამაზ ფერებში ხედავ სამყაროს, შემ-
დეგ გადახედავ მათ შეზღუდულ შესაძლებლობებს, დაინახავ, 
რომ ისინი ბევრ ჩვენგანზე უკეთესი ცხოვრებით ცხოვრობენ, 
წარმატებულნი და ცნობილნი არიან. მიუხედავად მათი მდგო-
მარეობისა, უსაზღვროდ შეუძლიათ გასცენ სითბო და სიყვა-
რული. ჩვენ ხომ მათი თვალით არასოდეს შეგვიხედავს სამყა-
როსთვის. 

ძვირფასებო! ჩვენ არასდროს  დაგტოვებთ მარტო! ყველას 
გილოცავთ შობა-ახალ წელს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს წელი 
გასულ წელზე უკეთესი იქნება ყველასთვის.

სარეაბილიტაციო კაბინეტის კოლექტივი

წმიდა წირვა დაიწყო იესოს შობის ცოცხალი სურათით, 
რომელიც ბავშვებმა წარმოადგინეს, ამის შემდეგ წმიდა ლი-
ტურგიას მამა ზურაბ კაკაჩიშვილი წარუძღვა. პირველ რიგ-
ში, მან  ყველას მადლობა გადაუხადა მობრძანებისთვის, მი-
ულოცა შობის ბრწყინვალე დღესასწაული მრევლს და ყველა 
მორწმუნეს მოუწოდა, ხშირად მიიღონ მონაწილეობა წმიდა 
წირვებში და ჩაებან საეკლესიო ცხოვრებაში. ისიც მოახსე-
ნა, რომ  რაბათში დამკვიდრებული ბენედიქტელი მონაზვნე-
ბი ილოცებენ თითოეულისათვის და მათ თხოვნასა და სატ-
კივარს გაიზიარებენ. 

წმიდა წირვამ საზეიმო ვითარებაში ჩაიარა,  მისი დას-
რულების შემდეგ კი ეკლესიის წინამძღვარი მამა ზურაბ 
კაკაჩიშვილი წირვის ყველა მონაწილეს გოზინაყითა და ბე-
ნედიქტელი მონაზვნების მიერ მომზადებული ნამცხვრებით 
გაუმასპინძლდა.

მაგრამ,  პირველ იანვარს – ახალი წლის დილას,  კიდევ 
ერთი ახალი სიურპრიზითა და სიხარულით დაგვაჯილდოვა 
ღმერთმა: ყველანი წირვისთვის ვემზადებოდით და ველოდე-
ბოდით ჩვენი წინამძღვრის, მამა ზურაბის გამობრძანებას,  
მაგრამ ყველასთვის მოულოდნელად  ჩვენი საყვარელი ეპის-
კოპოსი ჯუზეპე პაზოტო  წარუძღვა წმ. წირვას. გვიხარო-
და, რომ მეუფე  იქნებოდა ახალციხის საკრებულოს მეკვლე. 

ეპისკოპოსმა ყველას მოგვილოცა ახალი წელი და გვისურვა  
ღვთის  მფარველობა, სიხარული, ჯანმრთელობა და სულის 
სიმხნევე.

წირვის დასრულების შემდეგ, ახალი წლის მეკვლესთან 
ერთად,  სამახსოვრო ფოტოები გადავიღეთ. ეს ფოტო ყო-
ველთვის გაგვახსენებს, რომ ჩვენი მეკვლე  თავად ჩვენი 
საყვარელი ეპისკოპოსი იყო, ის ღირსეულ ადგილს დაიკა-
ვებს ჩვენი საყვარელი ფოტოების გვერდით, რადგან ეს დღე 
განსაკუთრებული იყო  ჩვენი საკრებულოს ცხოვრებაში.

ვსარგებლობ შემთხვევით და, მთელი საკრებულოს სახე-
ლით, მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო  ეპისკოპოსს ასე-
თი დიდი ყურადღებისა და გულისხმიერებისათვის, რასაც 
ყოველთვის იჩენს ჩვენი (და არა მარტო ჩვენი) საკრებულოს 
მიმართ. ასევე,  მინდა მას მივულოცო ეპისკოპოსად კურთ-
ხევის 13 წლისთავი. ეპისკოპოსად კურთხევის წლისთავს ვუ-
ლოცავთ წმიდა საყდრის დესპანს, მთავარეპისკოპოს მარეკ 
სოლჩინსკის. ჩვენ ყოველთვის ვილოცებთ მათთვის. ასევე,  
საქართველოს კათოლიკეებს ვულოცავთ შობა–ახალ წელს, 
ვუსურვებთ კეთილდღეობას, ჯანმრთელობას და რწმენის 
სიმტკიცეს. ვილოცოთ საქართველოში მშვიდობისათვის.

ელზა ზუბაშვილი
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“გათიშულობის მიღმა არსებული მადლი”

ყოველი წლის 2 თებერვალს კათოლიკე ეკლესია უფ-
ლის ტაძრად წარდგენის დღესასწაულს – მირქმას მო-
იგონებს და ამავე დღეს აღნიშნავს ასევე ბერმონაზვნურ 
ცხოვრებას, განსაკუთრებით ლოცულობს მათთვის, 
ვინც ამ გზით სიცოცხლე შესწირა ღმერთს. ამ დღესთან 
დაკავშირებით, შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამონარიდს 
იტალიურ ჟურნალში “Testimoni” 20/2012 მოთავსებული 
ლორენცო პრეცის სტატიიდან: “გათიშულობის მიღმა 
არსებული მადლი”. 

ხუთსაუკუნოვანი პაუზის შემდეგ, ქრისტიანული ეკ-
ლესიები პირველად შეაჯერებენ თავიანთ აზრებს ბერ-
მონაზვნური ცხოვრების შესახებ. ბერმონაზვნობა ხომ 
სასულიერო ცხოვრების უმთავრესი ფორმა გახლავთ. 
უჩვეულო თეზისი იკვეთება იმ მიმოხილვიდან, რაც 
დღეს ცხოვრების ამ ფორმებზე არსებობს, და მის შესა-
ხებ ეკლესიის პასუხისმგებელი პირების მსჯელობიდან. 
გულისტკივილი, რაც კათოლიკურ სამყაროში გაჩნდა, 
ეხება ევროპაში სასულიერო და ბერმონაზვნური ცხოვ-
რების გაუბრალოებას, მიუხედავად ევროპის საზღვ-
რებს მიღმა მისი რადიკალური ფორმით გამოხატვისა 
და  ახალი ინსტიტუციების აღმოცენებისა, ასევე ინ-
ფორმაციული უკმარისობისა. აქ საუბარია კავშირების 
სიძველესა და გაუმჯობესებაზე, რაც არსებობს კათო-
ლიკე და მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის, ხოლო 
რაც შეეხება პროტესტანტულ და ანგლიკანურ ეკლე-
სიებს, აქ ცვლილება მნიშვნელოვანია. 

პროტესტანტული ეკლესია: რეფორმატორმა მარ-
ტინ ლუთერმა თავისი აზრები მკაფიოდ გამოხატა პას-
კვილში “ბერმონაზვნური აღთქმების ლუთერისეული 
შეფასება” (1521). სასულიერო აღთქმები ღვთის სიტ-
ყვას კი არ ეფუძნება, პირიქით, მისი საპირისპიროა, 
“რამეთუ აღთქმათა მხარდამჭერები, ერთი მხრივ, იმ 
ფაქტს იშველიებენ, რომ სახარება შედგება რჩევები-
სა და მცნებებისგან (მაშინ როცა ყველაფერი მცნე-
ბაა); მეორე მხრივ, ისინი განასხვავებენ ქრისტიანუ-
ლი ცხოვრების არასრულყოფილ სტატუსს (სხვები) 
და სრულყოფილ სტატუსს (თავად ისინი). ასე რომ, 
ბერები ნდობას უცხადებენ თავიანთ საქმეებს, ანუ 
იმ არჩევანს, რასაც ისინი სამ აღთქმაზე ამყარებენ. 
მათი მორჩილება და სიღატაკე ძალზე განსხვავდება 
სახარებისეულისგან (ემორჩილებიან მხოლოდ ერთს 
და არა ყველას; ინახავენ თავისთვის – ან თავიანთი 
საჭიროებისთვის – მას, რასაც იღებენ) და, პირველ 
რიგში, მათი უბიწოება, უკიდურესი ვნებებით გახრწ-
ნილი, სცილდება სახარებისეულ ვნებებს და, როგორც 

ლუთერი ამბობს, თავად ქრისტესას. მაშ, რად არ უნდა 
შევჩერდეთ ნათლობაზე, რაშიც ხსნას ვესავთ, რასაც 
მხოლოდ ქრისტე აღასრულებს?  აღთქმები სარწმუ-
ნებას ეწინააღმდეგება, შეუძლებელია მათი ბოლომ-
დე დაცვა.  მხოლოდ რწმენას აქვს ის თვისება, რომ 
იყოს მუდმივი და აუცილებელი. მხოლოდ იგი იძლევა 
ცოდვათა შენდობას და გამართლებას. საქმე ამცირებს 
რწმენის ძალას და ჩარჩოში აქცევს მას. ის ეწინააღ-
მდეგება სახარებისეულ თავისუფლებას, ვინაიდან 
ქრისტიანული შეგნება გამოიხატება არა მოქმედების, 
არამედ განსჯის ძალით და იგი განსხვავდება იმ საქ-
მეებისგან, რასაც ხსნას და სიკეთეს მიაწერენ. ისინი 
ეწინააღმდეგებიან ღვთის მცნებებს და, განსაკუთრე-
ბით, პირველ სამ მცნებას: „რწმენას, პატივისცემას (აწ 
ქრისტესადმი),  და ჩვენში აღძრულ ღვთის საქმეებს 
(მაშინ, როცა აღთქმებით  ხდება ქრისტეს უარყოფა, 
როგორც საქმეებით, ასევე სახელით)”. მაგრამ ლუთე-
რი წინააღმდეგი არ გახლდათ ბერმონაზვნობისა და 
სასულიერო ცხოვრების, როგორც ასეთის: 

1. რეფორმის დასაწყისში რამდენიმე საკრებულომ სა-
ოცარი წინააღმდეგობა გამოხატა. ერთ-ერთმა პირველ-
მა რეფორმატორმა, მარტინ ბუცერმა (Martin Bucero)  
1546 წელს დააფუძნა საერთო ცხოვრების საკრებულო. 
პიეტიზმი გახლდათ ბერმონაზვნური და სასულიერო 
ცხოვრების გამორჩეული ფორმა. იაკობ სპენერი (Jacob 
Spener), გოტფრიდ ზინზერდორფი (Gottfried Zinzerdorf), 
ჟერარ ტერსტიგენი (Gerard Tersteegen), ცინცერდორ-
ფის გრაფი ნიკოლაუს ლუდვიგი, – შვიდასიანი წლების 
პირველ დეკადაში, მთელ რიგ საკრებულოებს აფუძ-
ნებენ, რომლებიც ნელ-ნელა ვრცელდებიან და ვითარ-
დებიან. საკრებულოთა დარსების ეს პირველი ტალღა 
იკვებებოდა მისტიკური სულიერებით და იმ წინაპართა 
მოძღვრებით, რომლებიც იყვნენ იაკობ ბოჰმე (Jakob 
Bohme), იოან არნდტი (Johann Arndt), ქრისტიან ჰობურ-
გი (Christian Hoburg)  და ჯონ ვაიკლიფი (John Wycliff). 

საკრებულოთა დაარსების მეორე ტალღა რვაასიან 
წლებში წამოვიდა გაჭირვებულ ხალხთა დახმარების 
სურვილით, ქველმოქმედების მიზნით.  როგორც ქალ-
თა, ასევე მამაკაცთა საკრებულოები აქტიურად იყვნენ 
ჩაბმულნი საზოგადოების ყველაზე გაჭირვებული ფენის 
სამსახურში. 

2007 წელს გერმანიაში პროტესტანტული ეკლესიების 
საბჭოს (EKD) პრეზიდენტი, ეპისკოპოსი ვოლფგანგ 
ჰუბერი წერდა: „რეფორმის შემდეგ, მონასტრებისა და 
იმდროინდელი ორდენების ლუთერისეული კრიტიკის 
ფონზე, რეფორმატორული ეკლესიები ეჭვით უყურებდ-
ნენ ამ არჩევანს. სამონასტრო ცხოვრება, საკრებულო  
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2 თებერვალი – ბერმონაზონთა დღე

ფორმით ცხოვრება, ცელიბატის არჩევანი არასახარე-
ბისეულად ითვლებოდა და პროტესტანტიზმს არ ეთანხ-
მებოდა. ღვთის წყალობით, იგი მთლიანად შეიცვალა”. 
მონასტრები და საკრებულოს ფორმით ცხოვრება “სახა-
რებისეული ეკლესიის საგანძურია, რომელიც უნდა და-
ვიცვათ და გავაღვივოთ”. ლუთერულ და გერმანულ რე-
ფორმატორულ  ეკლესიებში ამჟამად 234 საკრებულო 
და სასულიერო ცხოვრების საზოგადოებაა: 56 – ბერმო-
ნაზვნური აღთქმებით, 33 – სხვადასხვა ტიპის შერეული 
საძმოები, როგორც ქალების, ასევე მამაკაცების, 28 
– ოჯახური ტიპის საკრებულო, 105 – საქველმოქმედო 
ტრადიციის და 12 – ეკუმენური.

ამ მოსაზრებამ ნელ-ნელა განიცადა ცვლილება, მა-
ნამდე კი მას წინ უძღოდა საკრებულოთა გასაოცარი 
პროდუქტიულობა  და ბრძენკაცთა ღვაწლი. როგორც 
მაქს ტურიანი (Max Thurian) აღნიშნავდა: „ლუთერისა 
და კალვინის რეფორმამ გააუქმა სამონასტრო საკრე-
ბულოები და ეს ჩვენთვის სერიოზული პრობლემა გახ-
ლდათ, რამეთუ საუბარი იყო მოწოდების მორჩილებაზე 
და რეფორმატორულ ეკლესიაში საკრებულო ცხოვრე-
ბის აღდგენაზე”. აღთქმებმა საკუთარი თავის რეაბილი-
ტაცია მოახდინა. მაგრამ მათი გაგება ზუსტად ხდებო-
და ღვთის თავდაპირველ აქტთან კავშირში, რომელიც 
გვიხმობს თავისუფლებისკენ და არა მონობისკენ.  ამგ-
ვარად, ეს მიანიშნებს არა ადამიანის ძიებაზე, მარტომ 
გაიკვალოს გზა ღვთისკენ, არამედ ღვთის მადლისა და 
ერთგულების მიღების ნიშანზე. ეს ყველაფერი შორს 
დგას რწმენაში გამართლების მოძღვრების უარყოფის-
გან, ისინი უნდა ჩაითვალონ ერთ-ერთ მის გასაოცარ 
გამოხატულებად”. 

ფორმის მხრივ ცვლილება პროტესტანტულ ეკლე-
სიებში 1979 წლიდან დაიწყო, როდესაც EKD-ს საბჭომ 
მიიღო დოკუმენტი სათაურით “Spiritualita  evangelica”, 
რითაც მოხდა ტრადიციული სამონასტრო ცხოვრების 
უგულებელყოფა. ჰანს დომბოისმა, ევანგელური კანო-
ნიკის უფლების ექსპერტმა თავის ნაშრომში “Das Recht 

der Gnade” (“წყალობის უფლება”, 1974 წ) აღიარა, რომ 
ეკლესიის უმთავრესი სოციალური ასპექტები, – დადგე-
ნილი ჯერ კიდევ პირველი ოთხი საუკუნის მანძილზე, 
– არის: საყოველთაო ეკლესია, ადგილობრივი ეკლესია, 
სამრევლოები და ბერმონაზვნობა; და დაასკვნა: ამიტო-
მაც ორდენები და მონასტრები ლეგიტიმური სოციალუ-
რი ფორმებია თვით ევანგელურ ეკლესიაშიც”. 

ოთხმოცდაათიან წლებში საკრებულო ცხოვრების 
სამი ახალი ფორმა გავრცელდა. პირველი მოიაზრებო-
და საძმოს სახით, ოღონდ საერთო ცხოვრების გარეშე, 
ისეთი, როგორიც გახლდათ 1931 წელს დაარსებული 
ევანგელური საძმო. მეორე უპირატესობას აძლევდა  
საერთო ცხოვრების წესს და ნიმუშად თვლიდა ფინკენ-
ვალდის (Finkenwalde) ეკლესიის მწყემსთა ცხოვრებას, 
ეს იყო  ე.წ. ბრუდერჰაუსი (Bruderhaus), ანუ “საძმო სახ-
ლი”, სადაც მოღვაწეობდა ცნობილი პიროვნება დიტრიხ 
ბონჰოფერი. ამავე წლებში დაარსდა როჯერ შუტცის 
საკრებულო ტეზეში (Taize’). ასევე ფიქრობდა ცხოვრე-
ბის ამ ტიპზე შვეიცარიაში მყოფი ძმა როჯერი; ეს იყო 
ძმების (freres) ძიება: დაბრუნებოდნენ ისინი თავიანთ 
თავდაპირველ ეკლესიებს. 

საკრებულოთა დაარსების მესამე ტალღა წამოვიდა 
900-იან წლებში და 60-იან წლებში დასრულდა. განახ-
ლებული საზოგადოების ფონზე, ოჯახური საკრებუ-
ლოებიც გამოჩნდა. სიმბოლურია გნადენტალის იესოს 
საძმო (Fraternita’ di Gesu’ di Gnadental), სადაც ერთ-
მანეთის გვერდიგვერდ ცხოვრობენ ბერები ცელება-
ტის აღთქმით, დების საკრებულო და ახალგაზრდა და 
ყმაწვილთა ოჯახის დიდი ჯგუფი, ერთად აყალიბებენ 
“ადგილობრივ ქრისტიანულ საკრებულოს”, “ყოველდ-
ღე ლოცულობენ ერთად, ზოგნი ერთად მუშაობენ და 
ერთად ზეიმობენ. ისინი მოდელად იყენებენ III საუკუ-
ნის ეგვიპტელი მოღვაწის, ბერმონაზვნობის მამის, პი-
კომიოს კოინონიას”. 

(გაგრძელება იქნება)
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საკრებულოს სატკივარი

ახალშენის საკრებულოს 
პრობლემები

ახალშენი დასავლეთ საქართველოს ერთი პატარა სო-
ფელია და  საკრებულოც პატარაა, დღითიდღე კი უფრო 
მცირდება  მის წევრთა რიცხვი.

სოფლის მოსახლეობა ძირითადად  მესხეთის რაიონე-
ბიდან ჩამოსახლებული კათოლიკე ოჯახებისგან შედგე-
ბოდა, მერე თანდათან მოხდა ასიმილაცია  ადგილობრივ 
მართლმადიდებელ მოსახლეობასთან, მაგრამ კათოლი-
კეებს თავისი რწმენა და თვითმყოფადობა არ დაუკარ-
გავთ, შვილებს  ქუთაისში ან თბილისში, კათოლიკურ 
ეკლესიებში ნათლავდნენ, ჯვარსაც  იქ იწერდნენ. საქარ-
თველოში სწორედ ახალშენში აშენდა პირველი კათოლი-
კური ეკლესია 200 წლის ინტერვალის შემდეგ. მაშინ მთე-
ლი სოფელი იყო ჩაბმული  ეკლესიის მშენებლობაში, მათ 
მეზობელი სოფლების  მართლმადიდებელი  მოსახლეობა 
შეძლებისდაგვარად ეხმარებოდა  მუშახელით. ეკლესიის 
კურთხევა კი  ალბათ ყველაზე დიდი დღესასწაული იყო 
არა მარტო ახალშენელი  მორწმუნეებისთვის, არამედ 
საქართველოს ყველა კათოლიკური საკრებულოსთვის. 
კურთხევას ათას  კაცზე მეტი დაესწრო – საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხიდან და  იტალიიდან ჩამოსული სტუმ-
რები, ვატიკანის სპეციალური წარმომადგენლები, რომ-
ლებმაც წმიდა მამის, იოანე პავლე მეორის მისალოცი 
წერილი ჩამოიტანეს. მორწმუნეთა სიხარულს საზღვარი 
არ ჰქონდა, ეკლესიაც თითქმის ივსებოდა წირვის  დროს; 
ბავშვების, ახალგაზრდების და  ზრდასრულთა ჯგუფე-
ბის კატეხიზაციები; ახალგაზრდული შეკრებები, სხვა-
დასხვა  ინტელექტუალური თუ გასართობი პროგრამები 
აქტიურად  მიმდინარეობდა; წყვილთა  შეხვედრაზე კი 
ახალშენიდან ალბათ ყველაზე მეტი წყვილი იკრიბებოდა.

დროთა განმავლობაში თითქოს მიინავლა რწმენის  ის 
ცეცხლი, რომელიც ასე ღვიოდა ახალშენელთა გულებში. 
სამწუხაროდ, ახალშენი ახლა  საქართველოს კათოლი-
კურ საკრებულოებს შორის ალბათ ერთადერთია, სადაც 
აღარც კატეხიზაციები ტარდება და აღარც შეკრებები.  
სოციალური პრობლემების გამო, ბევრმა ოჯახმა დატო-
ვა სოფელი, ზოგი უცხოეთში წავიდა, ზოგმა კი საქარ-
თველოს სხვადასხვა ქალაქს მიაშურა, მაგრამ ბევრმა 
აღარც იქ მოინდომა კათოლიკურ ეკლესიაში სიარული. 
ახლა ახალშენის ეკლესიაში, რომელიც ასე ზარ–ზეიმით 
გაიხსნა,  თითო–ოროლა ახალგაზრდას ან ბავშვს თუ და-
ინახავთ, საკრებულოს წევრთა  უმეტესობა ხანდაზმული 
და დასნეულებული ადამიანია (მათი თავი დიდხანს გვი-
ცოცხლოს ღმერთმა, რომ ეკლესია საერთოდ არ დაცა-
რიელდეს). 

ამ ყველაფერს ისიც ემატება, რომ ბევრი კათოლიკე 
გადაინათლა: აგიტაციის, ძალდატანების თუ საკუთარი 
სურვილით, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. მხოლოდ 
დღესასწაულებზე, შობის ან აღდგომის დღეებში, შეიმჩ-
ნევა გამოცოცხლება და  ეკლესიაში მრევლის მომატება; 
დანარჩენ დღეებში კი მხოლოდ იმ სახეებს დაინახავთ, 
ვინც  საკრებულოს მუდმივი წევრია.

ყველა საკრებულოს ვთხოვთ, ილოცოს ახალშენელე-
ბისთვის, იქნებ, რწმენის წელიწადში სულიწმიდამ იმოქ-
მედოს მათზე და კვლავ აივსოს ეკლესია მორწმუნეებით.

ციცინო ხითარიშვილი

კათოლიკური პასუხი

თორმეტი შეკითხვა 
წმიდა მარიამის შესახებ
2. რამდენი შვილი ჰყავდა მარიამს?

კათოლიკური მოძღვრების თანახმად, მარიამი ქალწულობას ინარ-
ჩუნებდა მაცხოვრის დაბადებამდე, დაბადებისას და დაბადების შემ-
დეგ (ლათინურად – “ante partum, in partu, post partum”). ამავე დროს, 
იესო მარიამის ერთადერთი შვილი იყო და იგი ჩაისახა სული წმიდის 
ძალმოსილებით. დღესასწაულს კათოლიკურ ლიტურგიულ წელიწად-
ში, რომელიც ამ სასწაულებრივ მოვლენას ასახავს, ეწოდება ხარება. 
მთავარანგელოზმა გაბრიელმა ახარა მარიამს, რომ სული წმიდა ეწვე-
ოდა მას, რის შედეგადაც სასწაულებრივი ჩასახვა მოხდებოდა და იგი 
გახდებოდა ღმრთის დედა. ეს დღესასწაული აღინიშნება 25 მარტს. 
როცა ამ დღეს ცხრა თვეს დავუმატებთ, მივიღებთ 25 დეკემბერს, – 
იესო ქრისტეს შობის დღესასწაულს. 

ხანდახან წამოიჭრება ხოლმე კითხვა, სწორია თუ არა გამოთქმა 
“იესო მარიამის პირმშოა”, რაც თითქოს იმას ნიშნავს, რომ იესოს შემ-
დგომ მას კიდევ ჰყავდა სხვა შვილები. ჩვენ ვხმარობთ სიტყვას “დე-
დისერთა”, თუკი დედას ერთადერთი შვილი ჰყავს, მაგრამ ვამბობთ 
სიტყვას “პირმშო”, რათა აღვნიშნოთ იგი, ვინც ქრონოლოგიურად 
პირველია სხვა შვილებს შორის. თუმცა ძველ ებრაულ ენაში “პირმ-
შო” (“ბეკორ” ებრაულად, “პროტოტოკოს” ბერძნულად) აღნიშნავდა 
პირველშობილობას, რაც ნიშნავს, რომ პირმშო ისაა, ვინც იმემკვიდ-
რევებს მამის მთელ ავტორიტეტსა და ქონებას, და ეს იმის მიუხედა-
ვად, მის შემდეგ კიდევ რამდენი შვილი ეყოლებათ მშობლებს. ამ ტრა-
დიციაში ერთადერთ შვილსაც კი ეწოდება “პირმშო”, თუნდაც მას არ 
მოსდევდეს მეორე ან მესამე შვილი. 

საუკუნეების განმავლობაში არაერთმა თეოლოგმა მრავალი შესა-
ნიშნავი ნაშრომი დაწერა მარიამის მარადიული ქალწულობის შესა-
ხებ. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ თუკი ღმრთაებრივობა, ქრისტე, შენში 
გაქვს, მაშინ შენ აღარ ისწრაფვი, კიდევ რამე სხვა იქონიო. ამდენად, 
როგორც ქალი და როგორც დედა, მარიამი მთლიანად იყო აღსავსე 
ღმრთისმშობლად ყოფნით. მან მიიღო უმაღლესი მოწოდება, რაც კი 
მას შეეძლო ესურვა ან ეთხოვა. იგი იყო ზანდუკი უფლისა, რაკი ჩვენი 
მხსნელი, მაცხოვარი, ღმრთაებრივი სამების მეორე პიროვნება დამკ-
ვიდრებული იყო მის მუცელში ცხრა თვის განმავლობაში. 

წმიდა წერილის მკვლევარნი, აგრეთვე, საგანგებოდ ჩაუღრმავ-
დნენ იესოს და-ძმების საკითხს. მთელი ეს პრობლემატიკა თავს იყ-
რის ბერძნული სიტყვის “ადელფოი”-ს ირგვლივ, რომელიც შეიძლება 
ითარგმნოს როგორც ძმები, ან ბიძაშვილ-დეიდაშვილ-მამიდაშვილე-
ბი, ან დისშვილ-ძმისშვილები, ანდა ბიძები. ამავე დროს, როცა მა-
თეს სახარებაში (13:55) ვკითხულობთ იესოს ძმათა შესახებ, ძნელია 
ერთმნიშვნელოვნად განიმარტოს მისი მნიშვნელობა, რადგან სიტყ-
ვა “ადელფოი”,  რომელიც აქ წერია, შეიძლება ნიშნავდეს როგორც 
ძმებს, ასევე, ბიძაშვილებს, დეიდაშვილებს, მამიდაშვილებს, დისშვი-
ლებს, ძმისშვილებს თუ ბიძებს. 

ჯვარცმულმა იესომ თავისი საყვარელი დედა საზრუნავად ჩააბარა 
თავის საყვარელ მოწაფეს – იოანეს. იესოს რომ სისხლისმიერი ძმები 
ან დები ჰყოლოდა, იგი უთუოდ მათ მიანდობდა თავის დედას. მაგრამ 
წმიდა წერილი ერთმნიშვნელოვნად და ნათლად აღნიშნავს, რომ მარი-
ამის მოვლა იოანეს დაევალა. 

იმის გათვალისწინებით, რომ, როგორც ეკლესიის მოძღვრება 
ადასტურებს, მარიამი მარადიული ქალწული იყო, ხოლო წმიდა წე-
რილი გვიჩვენებს, რომ იესოს არ ჰყოლია ძმები და დები, და, ამავე 
დროს, ქრისტიანული ტრადიციის არცერთ გამოვლინებაში არაფერია 
ნათქვამი ამგვარი ნათესაობის შესახებ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
მარიამს მხოლოდ ერთი შვილი, ერთადერთი ძე ჰყავდა.

მასალა მოამზადა მერაბ ღაღანიძემ

17საბა

ლიტურგიული წელი წმ. ლუკასთან ერთად

კეთილი უწყება ღატაკთათვის
წმიდა ლუკა, სხვა მახარებლებისგან განსხვავებით,  წარმართი 

იყო. იესო დიდ გულისხმიერებას იჩენდა ღატაკთა მიმართ, ეს ლუ-
კასთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა და ქრისტიანობას ეზიარა. ლუკა 
ცხოვრობდა რომის იმპერიაში, სადაც საზოგადოება სოციალურ 
ფენებად მარტივად და მკაფიოდ იყო დაყოფილი: თავისუფალი 
მოქალაქეები და მონები, მდიდრები და ღარიბები, მოქალაქეები 
და მოქალაქეობის არმქონე პირები (ისინი არ სარგებლობდნენ თა-
ნასწორი უფლებებით კანონის წინაშე), მამაკაცები და ქალები...

მოციქულთა საქმეების წიგნში ლუკა 
მოგვითხრობს ქრისტიანთა პირველი 
საკრებულოს შესახებ: მათ ყველაფერი, 
რაც გააჩნდათ, შემოჰქონდათ საკრე-
ბულოს ხაზინაში, “...არავინ თავის ქო-
ნებას არ უწოდებდა თავისას, არამედ 
ყველაფერი საერთო ჰქონდათ” (საქმ. 
4, 32), ისინი, სოციალური წარმომავ-
ლობის განურჩევლად,   ერთ ოჯახად,  
ძმებივით ცხოვრობდნენ. ამ ფაქტმა 
ხალხზე ძლიერ იმოქმედა და ბევრი 
მოექცა. თითოეულ სახარებაში იესოს 
პირველ სიტყვებს განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვს, ეს სიტყვები თავი-
დანვე განსაზღვრავენ უფლის მისიას. 
მათესა და მარკოზის სახარებებში იესო მისიის აღსრულებას იწყებს 
შემდეგი სიტყვებით: მათ. 4, 17 – “მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლო-
ებულია ცათა სასუფეველი” ; მარკ. 1, 15 – “...მოახლოვდა ღვთის 
სასუფეველი. მოინანიეთ და იწამეთ სახარება.”  ლუკას სახარებაში 
იესოს მისია ნაზარეთის სინაგოგაში იწყება, სადაც იესო ესაია წი-
ნასწარმეტყველის წიგნს კითხულობს: “უფლის სულია ჩემზე, ვინა-
იდან მან მცხო გლახაკთა სახარებლად...” (ლუკ. 4, 18). მათესა და 
მარკოზის სახარებებში იესო “უბრალოდ” გვიცხადებს კეთილ უწყე-
ბას („სასუფეველი მოახლოებულია”), ლუკასთან კი კეთილი უწყება 
გაცხადებულია “გლახაკთა სახარებლად.”

ვინ არიან იესოს პირველი მოწმეები ბეთლემში?  მწყემსები, 
უბრალო ხალხი, ვინც შორს იდგა იუდაიზმის ელიტარული წრე-
ებისგან. მათ, თავიანთი სამუშაოს გამო, საშუალება არ ჰქონდათ, 
ზუსტად დაეცვათ ყველა რელიგიური წესი, ისინი რელიგიურ 
კულტურას ნაზიარები და რჯულის მცოდნენი როდი იყვნენ, – 
ისინი ცხოვრობდნენ ცხოველებთან ერთად და მათ საშინელი სუნი 
ასდიოდათ! იესო მოვიდა მათთვის, ვისაც ძველი აღთქმის წესთა 
თანახმად უღირსად მიიჩნევდნენ, ის ფარისეველთა მიერ გარი-
ყულთათვის მოვიდა.

1. იესო და ცოდვილნი
ლუკას სახარებაში  აღწერილია, რომ  იესოსთან მიდიოდა  “ყვე-

ლა მებაჟე და ცოდვილი” (ლუკ. 15,1). ამ ამბავმა ფარისევლებში 
დიდი შფოთი გამოიწვია. თუ იესო – ღმრთის წინასწარმეტყველი 
იყო, მას ურთიერთობა მხოლოდ რჯულის ჭეშმარიტ მიმდევრებ-
თან უნდა ჰქონოდა. და თუ ღმერთი, ცოდვილებს მათ უთანაბ-
რებს, უყვარს ისინი, მაშინ რჯულის წესების დაცვას აზრი ხომ არ 
ეკარგება? მაგრამ იესო არის მწყემსი კეთილი, რომელიც დაკარ-
გულ ცხვარს არ მიატოვებს და ეძებს. ღმერთი – მოსიყვარულე 
მამაა, ელოდება თავის ცოდვილ შვილს და სიხარულით ეგებება 
მას (ლუკ. 15). იესო მიწვეულია ნადიმზე მებაჟე ლევის – მოციქულ 
მათეს – სახლში. ხალხი არამც თუ კეთილი განწყობით ეკიდებო-

და მათ, არამედ სიძულვილსა და ზიზღს გრძნობდა  ამ ცოდვილ 
ადამიანთა მიმართ, რადგანაც მებაჟეები ქრთამის აღებასა  და 
რომაელ დამპყრობლებთან მჭიდრო თანამშრომლობაში იყვნენ 
მხილებულნი. იესო კი მივიდა ლევი-მათეს სახლში და “ჭამდა და 
სვამდა” ცოდვილებთან და მებაჟეებთან ერთად (ლუკ. 5, 27-32).

იგავში – ფარისეველსა და მებაჟეზე მკაფიოდ არის გამოხატუ-
ლი ეს აზრი (ლუკ. 18, 9-14), რომ ორივე – ფარისეველიცა და მე-
ბაჟეც ტაძარში ლოცულობდა. ფარისეველი მარხვის დაცვით და 

მოწყალების გაღებით ტრაბახობდა, 
მადლობას სწირავდა ღმერთს, რომ 
თავად მებაჟეებს და სხვა ცოდვილებს 
არ ჰგავდა. ხოლო მებაჟე “მკერდში 
მჯიღს იცემდა,” ცოდვებს მოწიწებით 
ინანიებდა ღმრთის წინაშე. სწორედ ეს 
მეორე, და არა ფარისეველი, გამარ-
თლებულ იქნა ღმერთის მიერ. იესო, 
რა თქმა უნდა, მებაჟეს ცოდვილ საქ-
ციელს არ უქებს და ფარისეველსაც 
კეთილი საქმეებისთვის არ კიცხავს! 
თუმცა ღმერთთან შესახვედრად საჭი-
როა გააცნობიერო და აღიარო ჩადე-
ნილი ცოდვები. მებაჟე გულწრფელია 
და ეძებს ღმერთს, ფარისეველში კი 

მხოლოდ და მხოლოდ თვითკმაყოფილებას ვხედავთ. მასში სიყვა-
რული არ არის, ის ვერა გრძნობს გადარჩენის საჭიროებას. სწო-
რედ ამ მიზეზის გამო, სახარებაში ისინი, ვინც პირველნი მიმარ-
თავენ იესოს, ცოდვილები არიან. მათთვის რთული არ არის ხსნის, 
გადარჩენის საჭიროების გაცნობიერება. კიდევ ერთი კარგი მა-
გალითია  მებაჟე ზაქეს ამბავი (ლუკ. 19, 1-10). ის იყო, როგორც 
იტყვიან,  ყბადაღებული ცოდვილი,  ვერც კი წარმოიდგენდა, თუ  
ოდესმე იესოს ყურადღებას მიიპყრობდა. მაგრამ იესომ დაინახა 
ხეზე ამძვრალი ზაქე, მიატოვა ხალხი, დაუძახა და გაესაუბრა მას. 
ზაქე იმ დაკარგულ ცხვარს გვაგონებს, რომლის გულისთვისაც 
მწყემსი სხვა ცხვრებს ტოვებს. რას არ გააკეთებდა იესო თუნდაც 
ერთი ცოდვილისთვის!

სხვა მრავალ  მაგალითთა შორის, კიდევ ერთი მოვიყვანოთ: იესოს 
სტუმრობა ფარისეველ სიმონთან (ლუკ. 7, 36-50). ფარისეველთან 
სტუმრობისას, იქ  ცოდვილი დედაკაცი მივიდა, “ცრემლებით უს-
ველებდა ფეხებს და თავისი თმებით უხოცავდა, ფეხებს უკოცნიდა 
და ნელსაცხებელს სცხებდა.” იესომ ხელი კი არ ჰკრა მას, პირიქით, 
შეაქო მისი სიყვარული. იესო გვიჩვენებს განსხვავებას ცოდვილ 
დედაკაცსა და სიმონის სიყვარულს შორის. რატომ არ ცოცხლობს 
ფარისევლის გულში ასეთივე სიყვარული? – იგი, ამ უბედური ცოდ-
ვილისგან განსხვავებით,  თავს დავალებულად სულაც არ გრძნობს. 
ყველა ამ ეპიზოდში კარგად ჩანს –   იესო ცოდვილთათვის მოვიდა. 
ყოველი ადამიანი ცოდვილია, მაგრამ ყოველი როდი აცნობიერებს 
და აღიარებს თავის ცოდვებს! ლუკას  მრავალი მაგალითი მოჰყავს 
და გვიჩვენებს, თუ რამდენმა გამოსცადა  საკუთარ თავზე ქრის-
ტესმიერი ხსნა: ისინი განერიდნენ თავიანთი  ცხოვრების ძველ წესს 
და ფეხზე დადგნენ. ის, რომ იესო ყველა ადამიანის მეგობარია და 
ყველას ღიად იღებს, რადიკალურად ცვლის ჩვენს ცხოვრებას, თუკი 
ჩვენ ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვართ, მთავარი პირობა იმისათვის, 
რომ იესომ გვიხსნას და გადაგვარჩინოს, არის სუფთა სინდისი და 
საკუთარი ცოდვების გულწრფელი აღიარება.

გავიხსენოთ ყველა ეს მაგალითი, როდესაც ვემზადებით აღსა-

მამა პიერ დიუმულენი
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რებისთვის, რათა ჭეშმარიტმა მონანიებამ წყაროსავით ამოხეთ-
ქოს ჩვენს გულებში და მივიღოთ ღმრთის სიყვარული.

2. გულმოწყალება მცირეთაგანთა მიმართ
იესო მოვიდა, უპირველეს ყოვლისა, გლახაკთა, მტირალთა, 

მშიერთა, ტანჯულთა სახსნელად. „ნეტარებანი” ლუკას სახა-
რებაში მკაფიოდ განსხვავდება მათეს სახარების პარალელური 
ტექსტისგან. “ნეტარნი” – ასე უწოდებენ ამა სოფლის გლახაკთ 
(ღარიბებს, მშივრებს, ვის თვალზეც ცრემლი არ შრება), რადგა-
ნაც ღმერთმა სწორედ მათთვის განამზადა  ცათა სასუფეველი, 
ღმერთი მათ კვებავს და ახარებს. ეს სამი განსაზღვრება განეკუთ-
ვნება ადამიანთა იმ ჯგუფს, ვისთვისაც იესოს მიღება სირთულეს 
არ წარმოადგენს. სახარებაში ხშირად ვხვდებით პატარა ადამიანს 
– გლახაკს, მწყურვალს, – რომელიც, ზაქეს მსგავსად, ყველას 
უსწრებს და ადის ხეზე მხოლოდ იმისთვის, რომ შორიდან მაინც 
დაინახოს იესო; ან ისეთს, ვინც ცრემლებს ღვრის  თავისი მრავა-
ლი ცოდვის გამო, როგორც კახპა დედაკაცი ფარისეველი სიმონის 
სახლში, მან ხომ  იესო მთელი გულით მიიღო. ფარისევლები, მათ-
გან განსხვავებით, მეტწილად მდიდრები იყვნენ (ლუკა ხაზს უს-
ვამს მათ ვერცხლისმოყვარეობას). სწორედ ასეთი იყო მდიდარი 
ჭაბუკი (ლუკ. 18, 18-25), მას არ შეეძლო იესოს მიღება, რადგანაც 
“დიდი სიმდიდრის მქონე” იყო. ასეთი ადამიანები მაძღარნი არიან, 
თვითკმაყოფილნი, სხვისი დახმარების სურვილი არც კი  უჩნდე-
ბათ. ცრემლი არ ჩამოუვარდებათ თვალთაგან, რადგანაც საკუ-
თარ ცოდვებს ვერ ხედავენ, სხვებს უღირსად მიიჩნევენ.

იესო ამ სახარებაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს მათ 
მიმართ, ვისაც ხალხი, როგორც წესი, ვერც ამჩნევს.

* ლუკა მიუთითებს ქალებზე, ვინც იესოს გაჰყვა (ლუკ. 8, 2-3). 
ხალხს, უეჭველად, უკვირდა, რომ იესო ქალებით იყო გარშემორ-
ტყმული... რა მითქმა-მოთქმა იქნებოდა ტაძარში! იესო შედის 
მართასა და მარიამის სახლში, ნებას რთავს ცოდვილ დედაკაცს, 
მიუახლოვდეს და ნელსაცხებელი სცხოს ფეხებზე...

*იესო მრავალგზის არიგებს მოწაფეებს, თუ რა საფრთხეებს 
შეიცავს სიმდიდრე: “ვერ შეძლებთ ღმერთსაც ემსახუროთ და 
მამონასაც” (ლუკ. 16, 13), “რაოდენ ძნელია სიმდიდრის მქონეთა 
შესვლა ღვთის სასუფეველში” (ლუკ. 18, 24). ვინც ფულს ემსა-
ხურება, ვისთვისაც ფული ცხოვრების მიზანია, მას არ ძალუძთ 
იესოს მიღება. ეს დღესაც ძალაში რჩება. დაბრკოლებას წარმოად-

გენს არა თავისთავად ფული, არამედ ფულზე და სიმდიდრეზე 
ჩვენი “მიჯაჭვულობა.” ამ ჯაჭვის გაწყვეტა იოლი როდია –  დიდი 
ძალისხმევაა საჭირო, რათა გათავისუფლდე!

იგავში მდიდრისა და ლაზარეს შესახებ (ლუკ. 16, 19-31) მდი-
დარს ნადიმი ჰქონდა და სულაც გულგრილი იყო დამშეული ღარი-
ბის მიმართ, რომელიც “მის ჭიშკართან იწვა დაწყლულებული.” ამ 
იგავით იესო მოუწოდებს მდიდართ,  უწილადონ, რაც შეუძლიათ,  
უპოვარ, მშიერ ადამიანს: თქვენ პასუხს აგებთ ღატაკზე და ამა 
სოფლის მცირეთაგანზე, – ისინი ხომ თქვენი ძმები არიან.

* ამ იგავით იესო მოგვიწოდებს, გულგრილნი არ დავრჩეთ სხვი-
სი უბედურების მიმართ. იესომ თავად დაგვანახა სიყვარული და 
თანაგრძნობა ამა სოფლის ღატაკთა მიმართ. ლუკა გვასწავლის, 
რომ ეკლესიას მართებს,  კეთილი უწყება სასუფევლის შესახებ 
ღატაკთ აუწყოს. ცნობილი იგავი კეთილი სამარიელის შესახებ 
(ლუკ. 10, 29-37) გვასწავლის, ვიყოთ გულისხმიერნი და მოწყა-
ლენი მათ მიმართ, ვინც ცხოვრებისგან მძიმე იარები მიიღო, ვინც 
ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად თუ სულიერად დასნეულებულია. 
აუწყო სახარება – უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს, სიყვარულით 
გაუწოდო ხელი სხვას. იესო მოგვიხმობს, ზეიმისთვის მზადები-
სას, მოვიწვიოთ არა მეგობრები, თუ ოჯახის წევრები, არამედ 
ღარიბები, ხეიბარნი, უძლურნი... მოდით, ვკითხოთ ჩვენს თავს, 
გვყავს თუ  არა მეგობრებს შორის ღარიბი, შეზღუდული უნარის 
მქონე, ან ისეთი ადამიანი, რომელიც მუდამ  „ნერვებს გვიშლის”,  
თავს გვჭრის,  გზას გვიღობავს? თუ ჩვენ მეგობრებს ვირჩევთ “მა-
ღალი” საზოგადოებიდან, „აღიარებული” კრიტერიუმების თანახ-
მად? ჩვენ უნდა შევცვალოთ, გარდავქმნათ ჩვენი აზროვნება და 
შეხედულებანი, რათა ოდნავ მაინც იესოს დავემსგავსოთ.

როდესაც ლუკა საუბრობს იესოზე, რომელმაც მიიღო ღარიბე-
ბი და ცოდვილნი, ის არ გადმოგვცემს უბრალოდ ინფორმაციას 
იესოს ცხოვრების შესახებ, არამედ გვაიძულებს, საკუთარ თავს 
კითხვები დავუსვათ და დავფიქრდეთ, ადამიანთა რომელ კატეგო-
რიას  ვუთანაგრძნობთ, თვითკმაყოფილ ფარისევლებს, თუ ღარი-
ბებს, ვინც აცნობიერებს თავის “უვარგისობას”? ღარიბთა როგო-
რი მიღებისთვის არის მზად ჩვენი გული?

ფრანგულიდან თარგმნეს 
ალექსანდრა მარგველაშვილმა და 

მანანა სულაძემ

ევანგელიზაციის სკოლა
ძვირფასო მოძღვარო და სამწყსო საბჭო,
ევანგელიზაციის სკოლა მოქმედებს მთელი მსოფლიოს 

პატარა საკრებულოებში, სხვადასხვა ეპარქიებში და დიდი 
წარმატებითაც. რწმენის წელიწადი დაგვეხმარება და ევან-
გელიზაციაში სასარგებლო სამწყსო არჩევანის გაკეთებამდე 
მიგვიყვანს. ჩვენი ადგილობრივი ეკლესია ამას ნამდვილად 
საჭიროებს! ეს აგრეთვე არის  წმიდა მამის, ბენედიქტე XVI–ის 
სურვილი.

2012 წლის ოქტომბერში მამა მაურო ბოცოლამ,  ერთ 
წყვილთან ერთად, მოინახულა საქართველოს საკრებულო-
ები, წარადგინა „ევანგელიზაციის სკოლა”, „საკრებულოს 
უჯრედები” და აგვიხსნა, თუ რამდენად წარმატებული და 
კარგია ეს მისი საკრებულოსთვის და ჩვენც მოგვიწოდა მის 
დასაწყებად, ასევე შეგვპირდა, რომ პირველი ნაბიჯების გა-
დადგმაში  დაგვეხმარებოდა. ამ შეხვედრაზე დაიგეგმა, რომ 
პირველ შეხვედრას, რომელსაც მამა მაურო და მასთან ერ-

თად ხუთი ადამიანი ჩაატარებს, თებერვალში დავიწყებდით.
მოვუწოდებთ იმ საკრებულოებს, რომლებსაც ევანგე-

ლიზაციის დაწყება სურთ, წეროვანში მოავლინონ სამი-ოთ-
ხი  კაცი, კარგი იქნება, თუ წყვილებიც იქნებიან. დასწრება 
შეუძლიათ ასევე მღვდელმსახურებს და ბერმონაზვნებს.
პირველი შეხვედრა გაიმართება წეროვანში, 
19 თებერვალს 15:00 სთ–ზე და 
დასრულდება  22 თებერვალს 18:00 სთ–ზე.

ამ შეხვედრის დეტალებს საკრებულოებში გაგაცნობენ 
მოძღვრები და სამწყსო საბჭოს წევრები.

მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ საქმე-
ში და ლოცულობდა მისი განხორციელებისათვის. ვილო-
ცოთ აგრეთვე მოსამზადებელი პერიოდის წარმატებით 
დასრულებისთვის.

პატივისცემითა და კურთხევით,
ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო

ლიტურგიული წელი წმ. ლუკასთან ერთად
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პოეზია

ლოცვა
დაბნელდა ტაძარში, ხატებმა დაღლილად მიხუჭეს თვალები.
აჩრდილთა ალყაში სამრეკლოს მწვერვალზე აინთო სანთლები,
გაისმა გალობა, ციდან ანგელოზნი ამაღამ მღერიან,
სიბნელის ბავშვებმა დახარეს თვალები, დაბლა ეშვებიან.
მეც  მუხლს მოვიდრეკ ხატების წინაშე, დანგრეულ ტაძარში, 
მხურვალედ ვილოცებ.  დაღლილი ვედრება, ცრემლების თამაში...
წმინდაო უფალო, ღირსი არა ვარ, ჩემთვის არ გაწუხებ,
მე რწმენა დავკარგე, დავეცი ქვესკნელში, შენ ნუღარ მაკურთხებ.
უფალო ძლიერო, უფალო წმინდაო, უფალო უკვდავო,
შორეულ მწვერვალზე ბავშვი იბადება, არსება უმანკო,
მისთვის მე ვილოცებ. ჩვილი მარგალიტი, ჯერ სუფთა, ღვთიური,
მას გთხოვ დაეხმარე! მას მხოლოდ მიეცი მადლი ედემური!
მას ნუღარ გაწირავ, სულს ნუღარ გაწირავ, დატოვე ცოცხალი,
სიცოცხლის ვარსკვლავი მიეცი ნათელი, არ გახდეს ობოლი,
სიცოცხლის ბილიკი წითელი ვარდებით, ღმერთო დაუფარე,
ბულბულის გალობით, ფერიის ფერებით, იცოცხლოს მარადის!
ჩემს სულს მე გავწირავ, მაგრამ ის არსება, უფალო, დაინდე,
იესო უკვდავო, ჯვარი აირიდე. მე სული გავყიდე,
მაგრამ იმ უმანკოს აქ ბრალი არ მიუძღვის, მოვიდა ზეციდან,
ცოდვა ჯერ არ ადევს, ის ჯერ ხომ არ არის ამქვეყნის ერიდან.
შენ დაეხმარები, უფალო მართალო, ვიცი ხარ კეთილი,
არ დავიმსახურე, ზურგი შეგაქციე, გავხდი გამყიდველი,
ისიც კი არ მახსოვს, თუ როდის ვილოცე, ვიყავი პატარა,
მერე კი დაბნელდა, იმედი დავკარგე, შეგხედე ამაყად. 
უფალო იესო, თავს მე არ ვიმართლებ, ეს არის ცხოვრება,
ბავშვებს შენ უყვარხარ, მერე კი იზრდება, ივიწყებს მოძღვრებას,
სული ბინძურდება, უმანკო არსება იქცევა ცოდვილად,
ისიც იტანჯება, შენც ტირი ზეცაში, ეშმაკმა მოხიბლა.
შემხედე უფალო,სულ ერთი ვედრება, სულ ერთი, გპირდები,
შენ ეს შემისრულე, შენი მადლობელი მე მუდამ ვიქნები,
ის გადაარჩინე და დააჯილდოვე ზეციურ  ცხოვრებით,
რომ არ დაიტანჯოს. მარად უხაროდეს სამოთხის ბროლები.

უკანასკნელი იმედი

ყველგან სიბნელეა, ყველგან წამება და აქეთ-იქეთ იღვრება სისხლი,
დღისით მზის სხივი, ღამით ზმანება  შემოსილია მდუმარე ნისლით.
იბადებიან, მერე კვდებიან და ესწრაფვიან წამიერ გრძნობას,
ბავშვობის წლებში სჯერათ სიკეთის, მერე კარგავენ სინათლის ნდობას.
ასე ხდებოდა დასაბამიდან, გაგრძელდებოდა კიდევაც ასე,
მაგრამ ერთხელაც, ოქტომბრის დღეში მადლი ზეციდან დაეცა მათზე!
ბნელი დღე იყო, ქვეყანა სდუმდა, როცა უეცრად ატირდა ბავშვი,
და ამ ტირილით გადაარჩინა... თავის იღბალსა ვერ მიხვდა ხალხი!
წმინდა არსება... მთვარის ასული... მან გაანათა ქვეყანა გლოვის,
მოსპო სიბნელე. ჩვენს ოცნებებში მისი სიცილის მდინარე მორბის!
ო დედოფალო, ქალღმერთო ზეცის, ოღონდ არ გატყდე ამქვეყნის ჭირით,
კვლავ გაიცინე, კვლავ გაიხარე. მე შენს მაგივრად წყვდიადში ვტირი!
სევდიან ქარსა, თუკი გიბერავს, მე შენს მაგივრად მივიღებ მარად,
გამიხარდება შენი სიცილი, გამიხარდება გიშველო სწრაფად,
მე ამისათვის ვიცოცხლებ ბნელში, დღეებს გავიტან,
    სულ დავღვრი ცრემლებს,
მაგრამ ქალღმერთო, ქალღმერთო ზეცის, შენ არ დაკარგავ
    იმქვეყნის ედემს!

ვარდი
ვარდი მოვწყვიტე მე აკრძალული სიზმართა ბაღში,
სურნელოვანი და ეკლიანი იყო ეს ვარდი.
მოვწყვიტე, და გადამექცა გული ერთ წამში,
მძიმე ჭრილობად, სისხლად ზღაპრული ლანდის. 
მტკივა უზომოდ, დღეა თუ ღამე მწვავს მე ეს ცეცხლი,
ძილშიც არ მტოვებს გადაკარგული ოცნების ნატვრა.
გარეთ კი სცვივა გუნდი ფიფქები ვერცხლის
და მხოლოდ თოვლი ქარის მუსიკით მიმღერის ნანას.

სტასი სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტე-
ტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის თეოლოგიის  საბაკალავ-
რო პროგრამის  პირველი კურსის სტუდენტია, ნიჭიერი და 
ყველასგან გამორჩეული;  ამხანაგებისთვის განსაკუთრებით 
საყვარელი და სალოლიავებელი.  ღმერთმა იგი,  ფიზიკუ-
რი მხედველობის ნაცვლად, შინაგანი ჭვრეტით, სიფაქიზით, 
ღრმა ერუდიციით და  განათლების  მიღების დიდი წყურვილით 
დააჯილდოვა.

გთავაზობთ სტასის  ლექსებს, სადაც მის შინაგან  სულიერ 
სამყაროს, სევდას,  ღმერთისკენ  და მშვენიერებისკენ  სწრაფ-
ვას უთუოდ აღმოაჩენს დაკვირვებული მკითხველი.

სტანისლავ ციბულსკი
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გამოჩენილი მამულიშვილები

კათოლიკე ეკლესია საქართველოში, კონკრეტულად კი 
ამიერკავკასიის ლათინური წესის სამოციქულო ადმინისტრა-
ტორის კურიასთან არსებული კულტურისა და ეკუმენიზმის 
კომისია (კომისიის თავმჯდომარე, დასავლეთ საქართველოში 
ეპისკოპოსის ვიკარიუსი მამა გაბრიელე ბრაგანტინი), მუდ-
მივად ზრუნავს, რომ საუკუნეების მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში 
მოღვაწე ქართველ და უცხოელ გამოჩენილ სასულიერო პირთა 
და საზოგადო მოღვაწეთა  ისტორიული ღვაწლი არ იქნეს და-
ვიწყებული და სათანადოდ მიეგოს პატივი. ამ ზრუნვის რეალუ-
რი გამოხატულება გახლდათ 2011 წელს ფართო ეროვნული 
მასშტაბით აღნიშნული მამა  მიხეილ თამარაშვილის გარდაც-
ვალებიდან მე-100 წლისთავი. 2012 წელი, კულტურის კომისიის 
მონდომებითა და ძალისხმევით, “მესხეთის ილია ჭავჭავაძედ” 
შერაცხული საზოგადო მოღვაწის, მამა ივანე გვარამაძის გარ-
დაცვალებიდან მე-100 წლისთავს მიეძღვნა. ჟურნალი “საბა” 
თავის  წინა ნომრებში ფართოდ აშუქებდა ივ. გვარამაძისადმი 
მიძღვნილ საიუბილეო ღონისძიებათა ციკლს. ამ მრავალფერო-
ვან საზეიმო ღონისძიებათა დასკვნის აკორდს წარმოადგენდა 
გასული წლის 28 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერ-
სიტეტში გამართული სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც 
თავისი   მასშტაბის გამო ეროვნულ სამეცნიერო ფორუმად 
შეგვიძლია ვაღიაროთ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ევროინტეგ-
რაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრი 2011 წელს ჩამოყალიბდა და მის ერთ-ერთ პირველ 
ფართომასშტაბიან ღონისძიებას მიხეილ თამარაშვილისად-
მი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია წარმოადგენდა. 
2012 წელს კი ევროინტეგრაციული  პროცესების შემსწავლე-
ლი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ივ. გვარამაძის გარდაც-
ვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო 
კონფერენციის ორგანიზატორადაც მოგვევლინა. არც არის 
გასაკვირი,  რადგან სტუ-ის ევროინტეგრაციის ცენტრის დამ-
ფუძნებელი და ხელმძღვანელი ცნობილი მეცნიერი და დიპ-
ლომატი პროფესორი ზურაბ გამეზარდაშვილია. გასული სა-
უკუნის 90-იან წლებში გამოცემულ იქნა მის მიერ მოძიებული, 
ვატიკანის არქივებში დაცული, ქართული საზოგადოებისათ-
ვის მანამდე უცნობი წერილობითი წყაროები,  რომლებშიც შუა 
საუკუნეების საქარველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ფაქტები 
არის წარმოდგენილი. 

როდესაც საქართველო-ევროპის ურთიერთობებს  განვი-
ხილავთ, ბუნებრივია, ამ ხანგრძლივ ისტორიულ-პოლიტიკურ 
პროცესში, გვერდს ვერ ავუვლით კათოლიკე ეკლესიასა და 
წმინდა საყდარს. XIV საუკუნიდან მოყოლებული, იტალიელი, 
ფრანგი მისიონერები და მოგზაურები უმდიდრეს და ყველაზე 
უტყუარ, შეულამაზებელ ფაქტებს გვაწვდიან საქართველოს 
სამეფო-სამთავროების შესახებ. რად ღირს თუნდაც კასტელის 
მიერ შექმნილი გრაფიკული ჩანახატები. რამდენი დააკლდე-
ბოდა კასტელის, ლამბერტის, შარდენის  ნაშრომების გარეშე 
ჩვენს ისტორიასა და ეთნოლოგიას. ხოლო მიხეილ თამარაშვი-
ლი ის მკვლევარია, ვინც ევროპას XX საუკუნის გარიჟრაჟზე 
ხელახლა გააცნო საქართველო. საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ევროინტეგრაციის ცენტრის ინიციატივით, 
გადაწყდა, რომ ყოველწლიურად მოეწყოს სამეცნიერო ფორუ-
მები, რომლებიც  ევროპულ კვლევებს  დაეთმობა, პირველი 
კონფერენცია კი დიდი მოღვაწის, ივ. გვარამაძის საიუბილეო 
თარიღს მიეძღვნა.

კონფერენციის გახსნის შემდეგ, პირველი მოხსენებები ივ. 
გვარამაძის მშობლიური მესხეთის წარმომადგენლებს დაეთმო. 
ახალციხის უნივერსიტეტის პროფესორებმა მერაბ ბერიძემ და 
ნატო ყრუაშვილმა დამსწრეთ ივანე გვარამაძის მოღვაწეობა 
გააცნეს. 

დამსწრეთა დიდი ინტერესი დაიმსახურა  თეოლოგიის დოქ-
ტორის, მამა გაბრიელე ბრაგანტინის მოხსენებამ იმპერატორ 
კონსტანტინე დიდის მიერ ქრისტიანობის ოფიციალურ რელი-
გიად გამოცხადების წინაპირობის შესახებ. 

ივ. გვარამაძის შთამომავალმა, თბილისის სასულიერო აკა-
დემიის პროფესორმა გიორგი მაისურაძემ თავის გამოკვლევა-
ში XIX საუკუნის ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობა-
ში ივანე გვარამაძის მონაწილეობის აქამდე უცნობი ფაქტები 
წარმოადგინა. 

დასმული პრობლემის აქტუალობით,  ნოვატორული გააზ-
რებითა და ორიგინალური ხედვით, ქართულ-ევროპული კვლე-
ვებისათვის მეტად მნიშვნელოვანი გახლდათ საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორის ნანა ხაზარა-
ძის მოხსენება “ქართველობის აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული 
ტერმინები”, სრული პროფესორის მურმან პაპაშვილის მოხსე-
ნება “ლუი XIV-ის – “მეფე მზის” სიმბოლოს გააზრება ვახტანგ 
VI-ის დიპლომატიაში”, ასოცირებული პროფესორის ხათუნა 
ჩაფიჩაძის მოხსნება “სოლიდარობის ევროპული პარადიგმები”, 
პროფესორ ზურაბ კვეტენაძის მოხსენება “ევროპული იდეები 
ქართველი ერის იმანენტურ ისტორიაში”, და პროფესორ ნუგ-
ზარ ბარდაველიძის მოხსნება “მულტიკულტურულობა და ევ-
როპული რეფორმაცია”.

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს სტუ-ის სტუდენ-
ტების მოხსენებები: სალომე გოგეშვილის – “თანამედროვე 
ევროპული კულტურა და დიპლომატია”, მარიამ მამულაშვი-
ლის – “ქართული კათოლიკური მონასტერი საფრანგეთში”, და 
ირაკლი ჯავახიშვილის – “კათოლიკური ეკლესია ევროპული 
ინტეგრაციის სოციო-პოლიტიკურ ასპექტებში”. მათთვის არა-
ვის შეუთავაზებია კვლევის ობიექტად საქართველოსა და კა-
თოლიკური ეკლესიის  ურთიერთობების ისტორია, მაგრამ მათ-
მა დამოუკიდებელმა არჩევანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, 
რომ საქართველო-ევროპის ურთიერთობების შესწავლა წარ-
მოუდგენელია ამ პროცესში რომის კათოლიკე ეკლესიის უმ-
ნიშვნელოვანესი როლის გვერდის ავლით. მიუხედავად იმისა, 
რომ საქართველოს ევროპულ არჩევანში კათოლიკე ეკლესიის 
ისტორიული როლის აქცენტირება ნაკლებად ხდება,  ახალგაზ-
რდა მკვლევრები დამოუკიდებლად ხვდებიან და ირჩევენ თა-
ვიანთი შესწავლის თემად ქვეყნის ისტორიისა და პოლიტიკის 
პრიორიტეტულ ასპექტებს. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ელექტრონულმა 
გაზეთმა, ივ. გვარამაძის საიუბილეო კონფერენციის მზადების 
პროცესშიც და სამეცნიერო ფორუმის დასრულების შემდეგაც, 
თავისი გვერდები დაუთმო ევროინტეგრაციის შემსწავლელი 
ცენტრის მიერ განხორციელებულ ამ მნიშვნელოვან სამეცნი-
ერო ღონისძიებას. ვფიქრობ,  ჟურნალ “საბას” მკითხველისათ-
ვის ინტერესს მოკლებული არ იქნება საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ელექტრონულ გაზეთში გამოქვეყნებული იმ 
ინფორმაციის  გაცნობა, რომელიც უშუალოდ ივ. გვარამაძისად-
მი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის დღეს გამოქვეყნდა.

სპეც. კორესპონდენტი

კონფერენცია საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში
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ვანო მერაბიშვილი 
* 07�05�1924 – უდე
† 02�11�2012 – უდე

თამარ ჩილინგარაშვილი
* 18�03�1936 – არალი
† 23�11�2012 – არალი

ელისაბედ ბაღდოშვილი
* 10�05�1929 – უდე
† 22�11�2012 – უდე

დარეჯან ნარიმანიშვილი
* 15�10�1938 – უდე
† 25�11�2012 – უდე

პავლე ჩილინგარაშვილი
* 25�12�1927 – არალი
† 17�12� 2012 – არალი

სონა ობოლაშვილი
* 05�06�1920 – უდე
† 10�01�2013 – უდე

ნინო არაქელიანი–
მამფორია
* 04�02�1959 – შრომა
† 07�10�2012 – შრომა

მარიამ ხანჩალიანი
* 03�09�1927 – ბოგდანოვკა
† 2012 – ბოგდანოვკა

განუსვენე მათ, უფალო!

განცხადება
„ვატიკანის მეორე კრების 50-ე წლის იუბილე. 

უშუალო მონაწილის გამოცდილება” 

2013 წლის 6 თებერვალს სულხან-
საბა ორბელიანის სასწავლო უნი-
ვერსიტეტი ატარებს სემინარს თე-
მაზე: „ვატიკანის მეორე კრების 50-ე 
წლის იუბილე. უშუალო მონაწილის 
გამოცდილება”. 

2012 წლის 11 ოქტომბერს კათო-
ლიკე ეკლესიამ ვატიკანის მეორე 
კრების გახსნიდან 50–ე წლისთავი 
აღნიშნა. XX  საუკუნის ამ უმნიშვ-
ნელოვანეს მოვლენასთან დაკავში-
რებით, საქართველოს ეწვევა და  სა-

კუთარ გამოცდილებაზე ისაუბრებს  
კრების უშუალო მონაწილე, იტალი-
ელი ეპისკოპოსი, მეუფე ლუიჯი ბე-
ტაცი. 

დასაწყისი 17:00 სთ. 
მისამართი: ლადო 
გუდიაშვილის 7, 
საქართველოს ეროვნული 
ბიბლიოთეკის მე-3 კორპუსი.

დასწრება თავისუფალია

მორწმუნეთა საყურადღებოდ!
2013 წელს  დიდი მარხვა დაიწყება 13 თებერვალს, ნაცრისყრის 

ოთხშაბათს.
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ნინოს სიყვარული?
      ო, რაოდენ დიდია!

მომლოცველობა ბოდბეში


