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2 3საბა საბა

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

უკ ეთ ესი ცხოვ რე ბი სათ ვის
მა შინ რო დე საც მთე ლი მსოფ ლიო საბ ჭო თა იმ პე რი ალ

იზ მის ჩრდილ ქვეშ იყო მოქ ცე ული, 1978 წლის ივ ნის ში, ა. 
სოლ ჟე ნი ცი ნი, ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტეტ ში წარ მოთ ქვამს 
და უვ იწყარ სიტყვას, სა დაც მკაც რად გმობს და სავ ლე თის 
უმ წე ობ ას “რე ალ ური სო ცი ალ იზ მის” წი ნა შე. რუ სი დი სი
დენ ტი ააშ კა რა ვებ და იმ ძი რე ულ შეც დო მას, რაც “და სავ
ლეთ ში სამ ყა როს შე სა ხებ გავ რცე ლე ბულ კონ ცეფ ცი აში 
იდო, რო მე ლიც აღ ორ ძი ნე ბის ხა ნა ში ჩა ის ახა და ილ უმ ინ
იზ მი დან პო ლი ტი კუ რი ფორ მე ბი შე იძ ინა... ამ ას შე იძ ლე ბა 
რა ცი ონ ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მი, ან ჰუ მა ნის ტუ რი ავ ტო ნო
მია ეწ ოდ ოს, რად გა ნაც ნე ბის მი ერი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით 
აცხა დებს და ხელს უწყობს ად ამი ან ის ავ ტო ნო მი ას, ან 
სუ ლაც შე იძ ლე ბა ეწ ოდ ოს ან თრო პო ცენ ტრიზ მი, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც ად ამი ანი არ ის უმ აღ ლე სი არ სე ბა, ღვთის 
მი ერ შექ მნი ლი, იგი წარ მო ად გენს სამ ყა როს ცენ ტრსა და 
სა ბო ლოო მი ზანს”. ამ გვარ მა კონ ცეფ ცი ამ, სოლ ჟე ნი ცი
ნის აზ რით, “თა ნა მედ რო ვე და სავ ლუ რი სა ზო გა დო ებ ის 
სა ფუძ ველ ში ვე ჩა დო სა ში ში ტენ დენ ცია, რაც გა მო იხ
ატ ება ად ამი ან ისა და მი სი მა ტე რი ალ ური სა ჭი რო ებ ებ ის 
მი მართ ქე დის მოხ რა ში. მა ტე რი ალ ური კე თილ დღე
ობ ისა და ქო ნე ბის მოხ ვე ჭის გარ და, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი 
წვრილ მა ნი, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი სა ჭი რო ება, მეტ ნაკ ლე ბად 
ამ აღ ლე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფო სის ტე მე ბი სა და სო ცი ალ ური 
სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ მხედ ვე ლო ბა ში არაა მი ღე ბუ ლი, 
თით ქოს და ად ამი ანს არ გა აჩ ნდეს სხვა კე თილ შო ბი ლუ
რი და ნიშ ნუ ლე ბა ამ ცხოვ რე ბა ში... და ასე და ის ად გუ რა 
ამ სტრუქ ტუ რებ ში სა შიშ მა სი ცა რი ელ ემ, რი სი წყა
ლო ბი თაც დღეს თა ვი სუფ ლად პარ პა შებს ბო რო ტე ბა”. 
სოლ ჟე ნი ცი ნის აზ რით, კო მუ ნიზ მი თა ნა მედ რო ვე ჰუ მა
ნიზ მის ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რი და ად ექ ვა ტუ რი ფორ მა 
იყო. “კარლ მარ ქსმა შეძ ლო, ეთ ქვა (1844 წ.): “კო მუ ნიზ მი 
არ ის ნა ტუ რა ლი ზე ბუ ლი ჰუ მა ნიზ მი”. ის, რაც აქ ტუ ალ
ური კრი ზი სი დან გვა ში ნებს, რუ სი მო აზ როვ ნის აზ რით, 
თა ნა მედ რო ვე ად ამი ან ის სუ ლი ერი სამ ყა როს და კარ გვაა. 
“აღ მო სავ ლეთ ში მას პარ ტი ის ბა ზა რი თე ლავს, ხო ლო 
და სავ ლეთ ში კო მერ ცი ული ბაზ რო ბა... თუ კი ად ამი ანი 
და იბ ადა, რო გორც ამ ას ჰუ მა ნიზ მი მი იჩ ნევს, ის მხო ლოდ 
ბედ ნი ერ ებ ის თვის იშ ვა და არა სიკ ვდი ლის თვის. მაგ რამ, 
რად გა ნაც ად ამი ანი ხორ ცი ელ ად სიკ ვდი ლის თვის არ ის 
გან წი რუ ლი, მი სი მი სია ამ ქვე ყა ნა ზე უს ათუ ოდ უნ და 
იყ ოს სუ ლი ერი: არა ყო ველ დღი ური ღორ მუ ცე ლო ბით, 
არა ქო ნე ბის მოხ ვე ჭის მცდე ლო ბით, და მე რე უგ უნ
ური ფლან გვით, არ ამ ედ მძი მე და მუდ მი ვი მო ვა ლე ობ ის 
შეს რუ ლე ბით, ჩვე ნი ცხოვ რე ბის გზა, უწ ინ არ ეს ად, უნ და 
იქ ცეს მო რა ლურ აღ მარ თად, სა დაც, გზის და სას რულს, 
წარ მო უდ გენ ლად სუ ლი ერ ად ამ აღ ლე ბულ ქმნი ლე ბად 
წარ ვდგე ბით. ცხა დია, უნ და გა დავ ხე დოთ სა ყო ველ თა ოდ 
მი ღე ბულ ფა სე ულ ობ ათა შკა ლას და გა ვოც დეთ ჩვე ნი 
არა ად ექ ვა ტუ რო ბი თა და ცდო მი ლე ბით”.

ცნო ბი ლი ჩი ლე ლი პო ეტი, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ურე
ატი (1971წ) პაბ ლო ნე რუ და (19041973) შემ დეგს წერ და; 
“ნელნე ლა კვდე ბა ის, ვინც ჩვე ვე ბის მო ნა ხდე ბა, ყო
ველ დღი ურ ად ერ თსა და იმ ავე გზას თე ლავს და რის კზე 
არ მი დის. ნელნე ლა კვდე ბა ის, ვინც თავს არ იდ ებს 
გან ცდებს ან ემ ოცი ებს, გრძნო ბებს, რომ ლე ბიც თვა ლებს 
აელ ვა რე ბენ, ღი მილს გვრი ან, გულს აჩ ქა რე ბენ. ნელნე
ლა კვდე ბა ის, ვინც არ ცდი ლობს, თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა 

უკუ აგ დოს, რა თა მი ეც ეს ოც ნე ბას, მშვი დო ბი ან ოც ნე ბას. 
ნელნე ლა კვდე ბა ის, ვინც სა კუ თარ სიყ ვა რულს ან ად
გუ რებს, ვინც დახ მა რე ბა ზე უარს ამ ბობს, ვინც გა მუდ
მე ბით სა კუ თა რი უიღ ბლო ბის გა მო წუ წუ ნებს. ნელნე ლა 
კვდე ბა ის, ვინც და საწყის ში ვე უარს იტყვის და სა ხულ 
მი ზან ზე... ცო ტა თი მა ინც თავს ავ არ იდ ებთ ნელნე ლა 
სიკ ვდილს, თუ კი გვეხ სო მე ბა, რომ სი ცოცხლე იმ აზე მეტ 
ძა ლის ხმე ვას მო ითხოვს, ვიდ რე ეს, უბ რა ლოდ, სუნ
თქვაა”. 

ჯე ინ დებ რა ინ ის სიტყვე ბით კი: “გი სურ ვებ, ისე იცხოვ
რო, რომ ფულ მა არ მო გის ყი დოს; გი სურ ვებ, ისე იცხოვ
რო, რომ გერ ქვას მხო ლოდ ად ამი ან ის სა ხე ლი; გი სურ ვებ, 
ისე იცხოვ რო, რომ არ ავ ინ გა იხ ადო მსხვერ პლად; გი სურ
ვებ, ისე იცხოვ რო, რომ ეჭ ვე ბი სა და ქი ლი კის გან თა ვი 
შე იკ ავო; გი სურ ვებ, ის ეთ სამ ყა რო ში გეცხოვ როს, სა დაც 
ყვე ლას ექ ნე ბა უფ ლე ბა, მოძ მედ და მოყ ვა სად გექ ცეს”. 

აი, პა ტარპა ტა რა რჩე ვე ბი, რო მე ლიც ამ ოღ ებ ულია 
პა პი იოანე XXIIIის (18811963) “ყო ველ დღი ურ ობ ის დე
კა ლო გი დან”: 

“დღეს მხო ლოდ იმ ას შე ვეც დე ბი, ისე ვიცხოვ რო, რომ 
არ მო ვინ დო მო მთე ლი ჩე მი პრობ ლე მე ბის ერ თხელ და 
სა მუ და მოდ გა დაჭ რა; მხო ლოდ დღეს ვიზ რუ ნებ ჩემს 
გა რეგ ნო ბა ზე: ჩა ვიც ვამ სა დად, ხმას არ ავ უწ ევ, ვიქ ნე ბი 
თა ვა ზი ანი, არ ავ ის გა ვაკ რი ტი კებ, გარ და ჩე მი თა ვი სა, 
არ ავ ის გა მოს წო რე ბას ან გა უმ ჯო ბე სე ბას არ შე ვეც დე ბი; 
მხო ლოდ დღეს გა ვი ხა რებ იმ ის შეგ ნე ბით, რომ ბედ ნი
ერ ებ ის თვის ვარ გა ჩე ნი ლი, არა მარ ტო სხვა სამ ყა რო ში, 
არ ამ ედ აქ აც; მხო ლოდ დღეს ვი მოქ მე დებ გა რე მო ებ ის 
შე სა ბა მი სად, და არ მო ვინ დო მებ, რომ გა რე მო ება მო
ერ გოს ჩემს სურ ვი ლებს; მხო ლოდ დღეს და ვუთ მობ ათ 
წუთს სი ჩუ მე ში ღმრთის მოს მე ნას და გა ვიხ სე ნებ, რომ 
რო გორც საკ ვე ბია სხე ულ ის თვის აუც ილ ებ ელი, ას ევე 
აუც ილ ებ ელია სუ ლის თვის — სი ჩუ მე და ღვთის მოს მე ნა; 
მხო ლოდ დღეს დავ თე სავ სი კე თეს და არ ავ ის გა ვუმ ხელ 
ამ ის შე სა ხებ; მხო ლოდ დღეს შე ვად გენ გეგ მას, რო მელ
საც, შე იძ ლე ბა სავ სე ბით არა, მაგ რამ მა ინც შე ვას რუ ლებ; 
მხო ლოდ დღეს შე ვიც ნობ მთე ლი გუ ლით, გა რეგ ნუ ლი 
ნიშ ნე ბის მი უხ ედ ავ ად, რომ შე მოქ მე დი ჩემ ზე ისე ზრუ
ნავს, რო გორც სხვა არ ავ იზე; მხო ლოდ დღეს არ შე მე შინ
დე ბა, დავ ტკბე მშვე ნი ერ ებ ით და მწამ დეს სიყ ვა რუ ლის. 

თა ვი სუფ ლად შე მიძ ლია, 12 სა ათ ის გან მავ ლო ბა ში 
გა ვა კე თო ის, რა ზე ფიქ რიც კი შე მაძ რწუ ნებ და, თუ კი ეს 
მთე ლი ცხოვ რე ბა უნ და მე კე თე ბი ნა”.

უნ ებ ურ ად შე მო დი ან ეს რჩე ვე ბი ჩვენს ცხოვ რე ბა ში 
და, ღვთის მშობ ლის მზრუნ ველ კალ თას შე ფა რე ბულ ნი, 
შევ თხოვთ მას მა მა გრან დმა ის ონ ის ამ ლოც ვით: 

“წმი დაო მა რი ამ, დე დაო ღვთი საო, შე მი ნარ ჩუ ნე ბავ
შვი ვით სუფ თა და წყა რო სა ვით კამ კა მა გუ ლი, სათ ნო 
გუ ლი, რო მე ლიც არ და ნებ დე ბა სევ დას და ნაღ ველს, 
მოწყა ლე გუ ლი ძღვე ნის გა სა ცე მად: ნა ზი გრძნო ბე ბით 
სავ სე გუ ლი, ერ თგუ ლი და ღია, რო მე ლიც სი კე თეს არ 
და ივ იწყებს და ცუდს არ გა იკ არ ებს. შეჰ ქმე ნი ჩემ ში სათ
ნო და მდა ბა ლი გუ ლი, რო მელ საც შე უძ ლია სიყ ვა რუ ლი 
და სხვა გუ ლე ბის თვის მი სი გა ზი არ ება, რა თა ასე სწი რავ
დეს მსხვერ პლს შე ნი ღვთი ური ძის წი ნა შე. ამ ინ”.

მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნი

გამოცხადებული ტერაქტის 
ქრონიკა

გა სუ ლი წლის 31 ოქ ტომ ბერს ალ ქა ედ ამ გა ნაცხა და, რომ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას იღ ებს ბაღ და დის კა თო ლი კურ ტა ძარ
ზე თავ დას ხმა ზე და აძ ლევს “ეგ ვიპ ტის ეკ ლე სი ას 48 სა ათს, 
რა თა გა ათ ავ ის უფ ლოს მო ნას ტრის ტყვე ობ იდ ან ჩვე ნი მუს
ლი მი დე ბი და მასმე დი ის სა შუ ალ ებ ებ ით გა ავ რცე ლოს ინ
ფორ მა ცია მა თი გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ”. სა უბ არი იყო 
კოპ ტი მღვდლე ბის მე უღ ლე ებ ზე, კა მე ლია შე ჰა თა სა და ვა თა 
კონ სტან ტი ნე ზე. ტე რო რის ტე ბის გან ცხა დე ბით, მას შემ დეგ, 
რაც ამ ორ მა ქალ ბა ტონ მა ის ლა მი მი იღო, ის ინი მო ნას ტრებ
ში გა მო კე ტეს და არ აფ ერია ცნო ბი ლი მა თი მდგო მა რე ობ ის 
შე სა ხებ. ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლთა გან ცხა დე ბით, ეს ინ
ფორ მა ცია მცდა რია, კა მე ლია შე ჰა თა სა და ვა თა კონ სტან
ტი ნეს აღ მსა რებ ლო ბა არ შე უც ვლი ათ და მო ნას ტერ ში სა კუ
თა რი გა დაწყვე ტი ლე ბით ცხოვ რო ბენ.

2 დე კემ ბერს ალ ქა ედ ას ვებ გვერ დზე Shumukh alIslam 
გა მოქ ვეყ ნდა ეგ ვიპ ტის, საფ რან გე თის, გერ მა ნი ისა და დი
დი ბრი ტა ნე თის კოპ ტთა ტაძ რე ბის სია და მო წო დე ბა, რო
მელ შიც ნათ ქვა მია: “გა იღ ვი ძეთ და იფხიზ ლეთ! ყო ვე ლი 
მუს ლი მი, რო მელ საც ჩვე ნი დე ბის 
ღირ სე ბა აღ ელ ვებს, თავს უნ და და
ეს ხას მათ. შო ბას, რო დე საც ერ თად 
შე იყ რე ბი ან”. 

ალ ექ სან დრი ის კოპ ტურ ტა ძარ თან 
აფ ეთ ქე ბის ხმა გა მოცხა დე ბულ ვა და
ზე ერ თი კვი რით ად რე, 1 იან ვრის ღა
მეს, 00 სა ათ სა და 30 წუთ ზე გა ის მა. 
ღმრთის მსა ხუ რე ბა ახ ალი დამ თავ რე
ბუ ლი იყო და მორ წმუ ნე ები ეკ ლე სი
იდ ან გა მო დი ოდ ნენ. აფ ეთ ქე ბამ 23 
ად ამი ანი იმ სხვერ პლა. ას ზე მე ტი 
მორ წმუ ნე მძი მედ და შავ და. პა სუ ხის
მგებ ლო ბა ტე რაქ ტზე ჯერ ჯე რო ბით არ ავ ის აუღია. 

მსოფ ლი ოს ზო გი ერთ რე გი ონ ში ბო ლო წლე ბის მან ძილ
ზე თავ დას ხმე ბი ქრის ტი ან ებ ზე, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ყო ველ
დღი ურ რე ალ ობ ად იქ ცა. რამ დე ნი მე წე ლია, წმი და საყ დრის 
წარ მო მად გენ ლე ბი სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ობ ას 
მზარ დი ქრის ტი ან ოფ ობი ის პრობ ლე მა ზე მი უთ ით ებ ენ. ეს 
ფე ნო მე ნი არ ან აკ ლებ ძა ლის ხმე ვა სა და მი ზან მი მარ თუ ლე
ბას მო ითხოვს, ვიდ რე ის ლა მო ფო ბია და ან ტი სე მი ტიზ მი.

“ძა ლა დო ბის ამ სტრა ტე გი ის სა მიზ ნე ქრის ტი ან ები არი
ან, შე დე გებს კი ქვეყ ნის მთე ლი მო სახ ლე ობა იმ კის. ეს სიკ
ვდი ლის მდა ბიო ჟეს ტია, რომ ლი თაც ქრის ტი ან თა სა კუ
თა რი სახ ლე ბი დან გან დევ ნას ცდი ლო ბენ. ამ გვა რი ჟეს ტი 
შე ურ აცხყოფს ღმერ თს და მთელ კა ცობ რი ობ ას, რო მე ლიც 
ჯერ კი დევ გუ შინ ლო ცუ ლობ და მშვი დო ბის თვის და ახ ალი 
იმ ედ ებ ით ხვდე ბო და ახ ალ წელს”, — აღ ნიშ ნა უწ მი დეს მა 
პაპ მა 1 იან ვარს, მშვდო ბის მსოფ ლიო დღი სად მი მიძ ღვნილ 
სიტყვაში.

“თავ დას ხმა არ ემ სა ხუ რე ბა ის ლამს, არ აფ ერი აქ ვს მას თან 
სა ერ თო. იგი ის ლა მის 
მტრებ მა გა ნა ხორ ცი
ელ ეს, რა თა მუს ლი მე ბი 
არ ამ უს ლი მებს და უპ ირ
ის პი რონ”, — ამ ბობს სა
უდ ის არ აბ ეთ ის მთა ვა
რი მუფ ტი აბ დელ აზ იზ 
ალ შე იჰი. 

ქუ ვე ით ისა და სა უდ ის 
არ აბ ეთ ის კულ ტუ რი სა 
და მეც ნი ერ ებ ის მოღ

ვა წე ებ მა დაგ მეს “მკვლე
ლო ბა თა და ტე რო რის ტულ 
თავ დას ხმა თა ტალ ღა, ტე
რო რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის 
ყვე ლა მცდე ლო ბა, აიძ ულ
ონ ქრის ტი ან ები, გა იხ იზ ნონ 
თა ვი ან თი სახ ლე ბი დან და 
თა ვი ან თი ქვეყ ნი დან”.

მოს კო ვი სა და სრუ ლი ად 
რუ სე თის პატ რი არ ქმა კი რი
ლემ თა ვის სამ ძი მარ ში შე ნუ
და IIIად მი გა მოთ ქვა იმ ედი, 
რომ დამ ნა შა ვე ნი დამ სა ხუ
რე ბულ სას ჯელს მი იღ ებ ენ: 
“ბო როტ მოქ მედ თა ჭეშ მა
რიტ ზრახ ვებს არ აფ ერი აქ
ვს სა ერ თო რე ლი გი ას თან და მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე
ბის მიღ წე ვის კე ნაა მი მარ თუ ლი”. თა ვის წე რილ ში მოს კო ვის 
სა პატ რი არ ქოს სა გა რეო კავ ში რე ბის გან ყო ფი ლე ბის თავ
მჯდო მა რემ მიტ რო პო ლიტ მა ილ არი ონ მა აღ ნიშ ნა, რომ თავ
დას ხმა “რე ლი გი ური შუღ ლის შემ დგომ გაღ ვი ვე ბას ის ახ ავს 

მიზ ნად. ტე რო რის ტე ბის მოქ მე დე
ბებს არ აფ ერი მო აქ ვს უბ ედ ურ ებ ის, 
ცრემ ლი სა და ტან ჯვის გარ და, და 
ცი ვი ლი ზა ცი ას თვით გა ნად გუ რე ბით 
ემ უქ რე ბა”.

10 იან ვარს უწ მი დეს მა პაპ მა მო
უწ ოდა სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო
ებ რი ობ ას და, გან სა კუთ რე ბით, მუს
ლი მუ რი ქვეყ ნე ბის ლი დე რებს, მე ტი 
იღ ვა წონ ქრის ტი ან ულ უმ ცი რე სო ბა
თა დაც ვის თვის. პონ ტი ფექ სმა კვლავ 
დაგ მო ბო ლოდ რო ინ დე ლი თავ დას
ხმე ბი ეგ ვიპ ტე ში, ერ აყ სა და ნი გე რი

აში და რე ლი გი ური შუღ ლის აღ მოფხვრის უფ რო ეფ ექ ტუ რი 
ზო მე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე მი უთ ითა. 

ეკლესია ინდოეთის ფერმერთა 
მხარდამხარ

“ბრძო ლა, რო მელ საც ფერ მერ თა და მა თი მი წე ბის და სა
ცა ვად ვა წარ მო ებთ, გრძელ დე ბა. ეს სა მარ თლი ან ობ ის თვის 
ბრძო ლაა, რო მე ლიც ას ევე ევ ან გე ლი ზა ცი ის ნა წი ლია”, — 
აღ ნიშ ნა კარ დი ნალ მა ტე ლეს ფორ ტო პომ. ინ დო ეთ ის ეკ
ლე სია მხარს უჭ ერს 5000 გა ფი ცულ ფერ მერს, რო მელ თაც 
სრუ ლი გა კოტ რე ბა ემ უქ რე ბათ, ბამ ბის მო უს ავ ლი ან ობ ისა 
და სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის დაგ ვი ან ებ ის გა მო. 

პრო ტეს ტის მხარ და ჭე რის გარ და, ეკ ლე სია კონ კრე ტულ 
მა ტე რი ალ ურ დახ მა რე ბას უწ ევს და ზა რა ლე ბუ ლებს. კრი ტი
კულ რე გი ონ ებ ში კა რი ტა სი ფერ მე ბის რე გე ნე რა ცი ის პროგ
რა მას ახ ორ ცი ელ ებს.

ყოფილი ანგლიკანები ტაძრების 
გარეშე

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის წი აღ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი ან გლი კა ნე ბი 
ჯერ ჯე რო ბით ღმრთის მსა ხუ რე ბის ად გი ლის გა რე შე რჩე ბი
ან. ტაძ რე ბის ერ თობ ლი ვი გა მო ყე ნე ბა, თუნ დაც დრო ებ ითი, 
გა მო რიცხუ ლია. ამ რი გად, ბევ რი ან გლი კა ნის თვის კა თო
ლი კო ბის მი ღე ბა ერ თობ დრა მა ტუ ლი ნა ბი ჯია. მათ ხომ ის 
ტა ძა რი უნ და და ტო ვონ, რო მელ შიც მთე ლი ცხოვ რე ბის მან
ძილ ზე ლო ცუ ლობ დნენ. 
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კა თო ლი კე ეკ ლე სია სა ქარ თვე ლო შიკათოლიკე ეკლესია მსოფლიოში

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მი ერ პერ სო ნა ლუ რი ორ დი ნა რი ატ
ის თვის სა გან გე ბოდ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბა 
ად ას ტუ რებს სა მოძ ღვრო სტრუქ ტუ რე ბის აუც ილ ებ ლო ბას. 
ორ დი ნა რი ატს ეკ ლე სი ები სჭირ დე ბა, ას ევე, ახ ალი ტა ძა რიც, 
რო მე ლიც კა თედ რის ეკ ვი ვა ლენ ტი უნ და გახ დეს.

კი დევ ერ თი პრობ ლე მა ყო ფილ მოძ ღვარ თა და მა თი 
ოჯ ახ ებ ის მა ტე რი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფაა. ინ გლი სი სა 
და უელ სის სა ეპ ის კო პო სომ ამ ის თვის 250 000 გირ ვან ქა 
სტერ ლინ გი გა მო ყო. გარ კვე ული თან ხე ბი კერ ძო პი რებ მაც 
გაიღეს. 

ახ ალი ორ დი ნა რი ატი აღ დგო მის თვის ამ ოქ მედ დე ბა. მის 
პირ ველ მე თა ურ ად უწ მი დეს მა პაპ მა მა მა კე იტ ნი უტ ონი და
ნიშ ნა.

ვენის ეპისკოპოსი ქუჩის 
ბავშვების დასახმარებლად

ქუ ჩის ბავ შვებ თან სო ლი და რო ბის დღის აღ სა ნიშ ნა ვად, 
ვე ნის ეპ ის კო პოს მა ფრანც შარ ლმა და სა ლე ზი ელ თა ორ დენ
მა ამ პრობ ლე მი სად მი სა ზო გა დო ებ ის ყუ რადღე ბის მიპყრო
ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცი ით გა დაწყვი ტეს.

20 იან ვარს, დი ლის 10 სა ათ იდ ან, ვე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მთა ვა რი კორ პუ სის წინ, ეპ ის კო პო სი ფეხ საც მლის მწმენ და

ვის სა მუ შა ოს ას რუ ლებ და 
და ამ გვა რად ქუ ჩის ბავ
შვე ბის თვის ფულს აგ რო
ვებ და.

ავ სტრი აში ეს პრობ ლე
მა არ არ ის, მაგ რამ დღეს 
მსოფ ლი ოში ოც და ცა მე ტი 
მი ლი ონი უს ახ ლკა რო ბავ
შვია. ამ აქ ცი ით ავ სტრი
ის ეკ ლე სია სა ზო გა დო ებ
ის გა მოფხიზ ლე ბა სა და 
მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ
თათ ვის რე ალ ურ დახ მა რე
ბას შე ეც ადა.

უწმიდესი პაპი პროტესტანტებთან 
ურთიერთობის შესახებ

ამ ონ არ იდი წიგ ნდან “ხალ ხთა ნა თე ლი”
“უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, არ უნ და დაგ ვა ვიწყდეს პრო ტეს

ტან ტიზ მის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებ. ლუ თე რე ლე ბი 
მხო ლოდ მი სი ნა წი ლია, ის ევე, რო გორც რე ფორ მა ტო რე ბი, 
მე თო დის ტე ბი და სხვე ბი. უნ და აღ ინ იშ ნოს ე. წ. თა ვი სუ ფა ლი 
ეკ ლე სი ები, რომ ლე ბიც ძალ ზე დი ნა მი კუ რად ვრცელ დე ბი ან 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ებ ში და თა ვი ანთ რე ლი გი ურ 
ტექ ტო ნი კას ცვლი ან. ამ იტ ომ, რო დე საც პრო ტეს ტან ტიზ
მთან დი ალ ოგ ზე ვსა უბ რობთ, მი სი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა უნ და 
გვახ სოვ დეს. 

თუმ ცა უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ პრო ტეს ტან ტთა მი ერ ბო
ლო დროს გა დად გმულ მა ნა ბი ჯებ მა რამ დე ნად მე დაგ ვა
ცი ლეს ერ თმა ნეთს. ვგუ ლის ხმობ ქალ თა ხელ დას მას, ჰო
მო სექ სუ ალ ურ ქორ წი ნე ბებს და ა. შ. არ სე ბობს ას ევე სხვა 
ეთ იკ ური პო ზი ცი ებ იც, რომ ლე ბიც არ თუ ლე ბენ დი ალ ოგს. 

რო გორც ქრის ტი ან ებ მა, უნ და ვი პო ვოთ სა ერ თო სა ფუძ
ვე ლი, ერ თად ვე ძე ბოთ მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხთა გა დაწყვე
ტის გზე ბი, გა ვერ თი ან დეთ ქრის ტეს — ცოცხა ლი ღმრთის 
მოწ მე ობ აში. სრუ ლი ერ თო ბა უახ ლო ეს დროს ვერ აღ დგე ბა, 
მაგ რამ უნ და გან ვა ხორ ცი ელ ოთ ჩვე ნი ერ თობ ლი ვი მი სია — 
მოწ მე ობა”.

მონღოლეთი: 20 წელი 
კათოლიკეებთან ერთად

მონ ღო ლე თის კა თო ლი კე ეკ ლე სია 20 წლი საა. ევ ან გე ლი
ზა ცი ას ამ ქვე ყა ნა ში სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მი სი ონ ერ ები ახ
ორ ცი ელ ებ ენ. ეკ ლე სია წარ მა ტე ბით ეწ ევა მსა ხუ რე ბას ის ეთ 
სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა ქველ მოქ მე დე ბა, გა ნათ ლე ბა, სო
ცი ალ ური პრო ექ ტე ბი. 

ეკ ლე სი ის საქ მი ან ობ ას ამ ქვე ყა ნა ში უკ ვე მო აქ ვს კე თი ლი 
ნა ყო ფი: “ხე ლი სუფ ლე ბა კე თილ გან წყო ბი ლია ეკ ლე სი ის მი
მართ. სა ერ თოდ, მტრულ გა მოვ ლი ნე ბებს იშ ვი ათ ად ვხვდე
ბით. ზოგ ჯერ მცი რე დაბ რკო ლე ბებს ვაწყდე ბით, მაგ რამ 
არა ზო გა დად ეკ ლე სი ის, არ ამ ედ პი როვ ნულ დო ნე ზე. მა
გა ლი თად, ხან და ხან ვი ზე ბის მი ღე ბა ფერ ხდე ბა. ქვე ყა ნა ში 
უკ ვე არ ის სა მო ცი ქუ ლო პრე ფექ ტუ რა, გვყავს ეპ ის კო პო სი. 
დღეს მონ ღო ლეთ ში 10 კა თო ლი კუ რი სამ რევ ლოა. აქ ედ ან 3 
— ულ ანბა ტორ ში. მი სი ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა და მო კი
დე ბუ ლია იმ აზე, თუ რამ დე ნად ღიაა მონ ღო ლი ხალ ხი რწმე
ნის თვის”, — ამ ბობს მა მა ვიქ ტორ ჯურ ჯა, მონ ღო ლეთ ში 
მოღ ვა წე სა ლე ზი ელი.

საფრანგეთი. მრევლი 
ეპისკოპოსის წინააღმდეგ

9 იან ვარს ავ ინი ონ ის რამ დე ნი მე ასე ული კა თო ლი კე მთა
ვა რე პის კო პო სის რე ზი დენ ცი ის წინ შე იკ რი ბა. მდუ მა რე აქ
ცი ის მო ნა წი ლე ნი მთა ვა რე პის კო პოს ჟან პი ერ მა რი კა ტე ნოს 
ქმე დე ბებს აპ რო ტეს ტებ დნენ. რო გორც ფრან გუ ლი კა თო
ლი კუ რი გა ზე თი “La Croix” წერს, მრევ ლის უკ მა ყო ფი ლე ბა 
რი გი მი ზე ზე ბი თაა გა მოწ ვე ული: ეპ არ ქი ის კუთ ვნი ლი სახ
სრე ბის არ ამ იზ ნობ რი ვი ხარ ჯვა, ად გი ლობ რი ვი მღვდლე
ბის სხვა ეპ არ ქი ებ ში გა დაყ ვა ნა და უცხო ეთ იდ ან მოწ ვე
ული ახ ალ გაზ რდა მღვდლე ბის და ნიშ ვნა, მრევ ლის აზ რის 
უგ ულ ებ ელ ყო ფა. ეპ ის კო პო სის მო წი ნა აღ მდე გე თა აზ რით, 
უცხო ელი ახ ალ გაზ რდა მღვდლე ბი არ არი ან მზად საფ რან
გეთ ში მსა ხუ რე ბის თვის, თა ნაც ეს დიდ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ
ში რე ბუ ლი. გა ზე თის თვის “Le Mond” მი ცე მულ ინ ტერ ვი უში, 
მთა ვა რე პის კო პოს მა კა ტე ნომ უარ ყო ამ გვა რი ბრალ დე ბე ბი 
და აღ ნიშ ნა, რომ უცხო ელ მღვდლებს “ახ ალი ევ ან გე ლი ზა
ცი ის” მო ტა ნა შე უძ ლი ათ. “მღვდლე ბის რა ოდ ენ ობა ჩვენს 
ეპ არ ქი აში კლე ბუ ლობს. ის ინი, ვინც დარ ჩნენ, ბერ დე ბი ან. 
ახ ალ გაზ რდე ბის ევ ან გე ლი ზა ცი ის თვის ახ ალ გაზ რდე ბია სა
ჭი რო”, — აღ ნიშ ნა მთა ვა რე პის კო პოს მა. 

“აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა თა გარ და, პრობ ლე მას თა ვად ეპ
ის კო პო სის პი როვ ნე ბა წარ მო ად გენს. იგი ძალ ზე ბრუ ტა
ლუ რი და ხის ტია. თა ვი სი ქმე დე ბით იგი უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბას 
გა მო ხა ტავს მათ მი მართ, ვინც მას თან ერ თად მუ შა ობს”, — 
აღ ნიშ ნა აქ ცი ის მო ნა წი ლე რე ნე მუ ლე ნას მა რე გი ონ ული გა
ზე თის თვის “Le Dauphine Libere” მი ცე მულ ინ ტერ ვი უში.

მო ამ ზა და რუ სუ დან ავ ალ იშ ვილ მა

2010 წლის 25 დე კემ ბერს, თბი ლი სის მა რი ამ ის ზე
ცად აღ ყვა ნე ბის კა თედ რა ლურ ტა ძარ ში აღ ვლე ნილ 
სა შო ბაოსა ზე იმო ლი ტურ გი ას უკ ვე მე ორ ედ და ეს წრო 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი (სურ. იხ. გარეკანზე).

2009 წელს, სა შო ბაო ლი ტურ გი აზე სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის დას წრე ბამ და სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი
კე ებ ის ად მი დი დი ქრის ტი ან ული დღე სას წა ულ ის სა ჯა
რო მი ლოც ვამ სი ხა რუ ლი მოჰ გვა რა მი ლოც ვის მრა
ვალ რიცხო ვან ად რე სატ საც და სხვა ქრის ტი ან ული 
ეკ ლე სი ებ ის წარ მო მად გენ ლებ საც. ეს ვი ზი ტი გახ ლდათ 
მე სი ჯი ყვე ლა მო ქა ლა ქი სად მი, რომ სა ქარ თვე ლო არ ღა
ლა ტობს ტო ლე რან ტო ბის არ ჩე ულ კურ სს და ქვე ყა ნა ში 
ყვე ლა კონ ფე სი ის წარ მო მად გე ნე ლი თა ნა ბარ პა ტი ვის ცე
მა სა და და ფა სე ბას უნ და გრძნობ დეს. ამ ას თა ნა ვე, ზო გი 
ეკ ლე სი ის აშ კა რა პრო რუ სუ ლი გან წყო ბის ფონ ზე, ქვეყ
ნის პირ ვე ლი პი რის ვი ზი ტი კა თო
ლი კე ებ თან, ერ თგვა რი მი ნიშ ნე ბაც 
გახ ლდათ მათ თვის, რომ ამ სა ხელ
მწი ფო ში პატ რი ოტ ულ ად გან წყო
ბი ლი და ქვეყ ნის მი ერ არ ჩე ული 
და სავ ლუ რი კურ სის ერ თგუ ლი ეკ
ლე სი ებ იც ფუნ ქცი ონ ირ ებ ენ. ერ თი 
სიტყვით, პრე ზი დენ ტის სტუმ რო ბა, 
მხო ლოდ თა ვა ზი ან ობ ის ვი ზი ტი და 
ტო ლე რან ტო ბის სა ჯა რო და მოწ მე
ბა კი არ იყო, არ ამ ედ საკ მა ოდ შორს 
გა მიზ ნუ ლი, ღრმა ში ნა არ სის პო ლი
ტი კუ რი ნა ბი ჯი.

2010 წლის 24 დე კემ ბერს სა ქარ
თვე ლოს პრე ზი დენ ტი მეს ტი აში 
იმ ყო ფე ბო და და თბი ლი სის კა თო
ლი კურ კა თედ რალს ქვეყ ნის პრე მი ერმი ნის ტრი ნი კა 
გი ლა ური, უშ იშ რო ებ ის საბ ჭოს მდი ვა ნი გი გა ბო კე რია, 
პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი და ვით 
ტყე შე ლაშ ვი ლი და უმ რავ ლე სო ბის წევ რე ბი ეს ტუმ რნენ 
და ღა მის ლი ტურ გი აში მი იღ ეს მო ნა წი ლე ობა.

წმ. წირ ვის დას რუ ლე ბი სას, სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ
მი ნის ტრმა, ბა ტონ მა ნი კა გი ლა ურ მა ტა ძარ ში შეკ რე ბილ 
მორ წმუ ნე ებს კა თედ რი დან მი ულ ოცა შო ბის დღე სას წა
ული: “დღე ვან დელ დღეს, — გა ნაცხა და პრე მი ერმი ნის
ტრმა, — მთე ლი კა თო ლი კუ რი სამ ყა რო აღ ნიშ ნავს შო
ბის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა ულს და მინ და, მი ვუ ლო ცო ეს 
დღე სას წა ული მთე ლი მსოფ ლი ოს კა თო ლი კე ებს, გან სა
კუთ რე ბით კი — სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე ებს. ყვე ლას, 
ვინც აღ ნიშ ნავს ამ დღე სას წა ულს, მინ და, ვუ სურ ვო წარ
მა ტე ბა, გა მარ ჯვე ბა, ვუ სურ ვო ბედ ნი ერ ება და მშვი დო
ბა, ჯან მრთე ლო ბა. და ას ევე, მინ და, ვი სარ გებ ლო შემ
თხვე ვით და ყვე ლას ვუ სურ ვო დამ დე გი ბედ ნი ერი 2011 
წე ლი. მე ამ აყი ვარ, რომ თქვენ თან ვარ”.

25 დე ემ ბერს, დღის სა ზე იმო, სა შო ბაო წირ ვას მეს ტი
იდ ან დაბ რუ ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი და ეს
წრო. მან ტა ძარ ში შეკ რე ბილ მრევ ლს და სრუ ლი ად სა
ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე მორ წმუ ნე ებს მაცხოვ რის შო ბის 

დღე სას წა ული მი ულ ოცა: 
“მინ და, მო გი ლო ცოთ ქრის ტე შო ბის ბრწყინ ვა ლე დღე

სას წა ული და გითხრათ, რომ ჩემ თვის დი დი პა ტი ვია აქ, 
თქვენს წი ნა შე წარ დგო მა. ყვე ლა თქვენ გა ნის ოჯ ახს ბედ
ნი ერ ებ ას, სი ხა რულ სა და წარ მა ტე ბას ვუ სურ ვებ; ღვთის 
მად ლი არ მოკ ლე ბო დეს თი თოეული ქარ თვე ლი კა თო ლი
კეს და არ აკ ათ ოლ იკ ეს ოჯ ახს. სამ წუ ხა როდ, გუ შინ მე სა
ზე მოს ვლა ვერ მო ვა ხერ ხე, მაგ რამ თქვენ თან სვა ნე თი
დან დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე მო ვე დი. აქ ედ ან მივ დი ვარ მის 
უწ მინ დე სო ბა სა ქარ თვე ლოს კა თა ლი კოსპატ რი არ ქთან, 
რა თა აღ საყ დრე ბის წლის თა ვი მი ვუ ლო ცო. 

სიმ ბო ლუ რია, რომ სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა აღ მსა
რებ ლო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ცხოვ რობს, მაგ რამ ჩვენ 
გვა ერ თი ან ებს ერ თი რამ – ჩვე ნი სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლი, 
ღვთის რწმე ნა და ჩვე ნი სამ შობ ლოს მო მავ ლის რწმე ნა. 
მე დი დი სით ბო თი ვიხ სე ნებ არა მხო ლოდ რომ ში, ოფ
იცი ალ ური ვი ზი ტის დროს, პაპ თან, ბე ნე დიქ ტე XVIთან 

შეხ ვედ რას, არ ამ ედ, ას ევე, იოანე
პავ ლე მე ორ ის ის ტო რი ულ ვი ზიტს 
სა ქარ თვე ლო ში. ამ ვი ზი ტის დროს, 
მე შევ ხვდი მას, მა შინ სა ქარ თვე
ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი ვი ყა ვი. ეს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი დღე ები და გან
სა კუთ რე ბუ ლი მოვ ლე ნა იყო არა 
მხო ლოდ კა თო ლი კე ებ ის, არ ამ ედ 
თი თოეული ქარ თვე ლი სათ ვის, მათ
თვის, ვინც ყო ვე ლი ვე ამ ის მომ სწრე 
გახ და. 

ჩვენ თვის ქარ თვე ლი კა თო ლი
კე ები სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია, ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ჩვე ნი კულ
ტუ რუ ლი, სუ ლი ერი, სა გან მა ნათ

ლებ ლო და, ზო გა დად, სა ერ თო ერ ოვ ნუ ლი და მრა ვა
ლეთ ნი კუ რი ქარ თუ ლი მემ კვიდ რე ობ ისა. მე არა ერ თხელ 
აღ მი ნიშ ნავს იმ წვლი ლის შე სა ხებ, რო მე ლიც ქარ თველ 
კა თო ლი კე ებს შეჰ ქონ დათ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში. 
ცნო ბი ლი კომ პო ზი ტო რი ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლი დი დი 
ქარ თვე ლი კა თო ლი კე იყო. ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ები 
უკ ლებ ლივ ყვე ლა სფე რო ში გვყავ და: გა მო ჩე ნი ლი კა
თო ლი კე მეც ნი ერი, მა მა მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლი, ას ევე 
სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ანი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს დი
დი პატ რი ოტი და თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
აზ როვ ნე ბის ერთერ თი მა მამ თა ვა რი და დამ ფუძ ნე ბე ლი 
იყო. ეს ურ თი ერ თო ბა ჩვე ნი კულ ტუ რი დან, ჩვე ნი მრა
ვალ სა უკ უნ ოვ ანი გა მოც დი ლე ბი დან მო დის, ის ევე რო
გორც დღე ვან დე ლი ურ თი ერ თო ბე ბი წმინ და საყ დარ თან 
ურ თი ერ თო ბის სა ფუძ ვე ლია.

გან სა კუთ რე ბით მად ლო ბე ლი ვარ, რომ ვა ტი კა ნი გა
ნუხ რე ლად უჭ ერს მხარს სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ
ლო ბას, თა ვი სუფ ლე ბა სა და ტე რი ტო რი ულ მთლი ან ობ
ას. ამ ის შე სა ხებ პი რა დად ვუთხა რი რო მის პაპს, მას თან 
შეხ ვედ რი სას. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 
მსოფ ლი ოში ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ანი რო
მის კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სია (მსოფ ლი ოში 

საქართველოს პრეზიდენტის სტუმრობა 
თბილისის კათედრალში
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოშიკათოლიკე ეკლესია საქართველოში

რო გორ შე ეგ ება ბა თუ მი ახ ალ წელს

ამ აღ მსა რებ ლო ბის წარ მო მად გე
ნელ თა რიცხვი ყვე ლა ზე დი დია) 
სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სე ბის მხარ
დამ ჭე რია; ამ ის თვის მინ და, დი დი 
მად ლო ბა ვუთხრა კა თო ლი კუ რი 
ეკ ლე სი ის წარ მო მად გენ ლებს, 
რად გან იმ პე რი ოდ ში, რო დე საც 
სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ლო
ბა და ტე რი ტო რი ული მთლი ან
ობა საფ რთხის ქვეშ და აყ ენ ეს, 
რო მის წმინ და საყ დრის საკ მა ოდ 
გავ ლე ნი ანი მხარ და ჭე რა ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო სა ქარ თვე
ლო სა და ჩვე ნი მო მა ვა ლი ურ თი
ერ თო ბი სათ ვის. ჩე მი მხრივ, მინ
და და გარ წმუ ნოთ, რომ თი თოეულ 
თქვენ განს ქარ თუ ლი სა ხელ მწი
ფოს მხარ და ჭე რის, სიყ ვა რუ ლი
სა და თა ნად გო მის იმ ედი უნ და 
ჰქონდეს.

კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ ამ 
დიდ დღე სას წა ულს, ვუ ლო ცავ ამ 
დღე სას წა ულს თქვენს მოძ ღვარს 
და მინ და, რომ ყვე ლამ ერ თად 
ვი ლო ცოთ ჩვე ნი შვი ლე ბი სათ
ვის, ჩვე ნი ოჯ ახ ებ ის, ჩვე ნი სამ
შობ ლო სა და ჩვე ნი სა ერ თო მო მავ ლი სათ ვის”. 

პრე ზი დენ ტის მი სალ მე ბის შემ დგომ, კავ კა სი ის ლა
თი ნუ რი წე სის კა თო ლი კე თა სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა
ტორ მა, ეპ ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ ბა ტონ მი ხე ილ 
სა აკ აშ ვილს მად ლო ბა გა და უხ ადა ყუ რადღე ბი სა და კე
თი ლი სურ ვი ლე ბი სათ ვის და აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის მობ რძა ნე ბა შო ბის დღე სას წა ულ ზე კა თო
ლი კურ ეკ ლე სი აში დი დი პა ტი ვია თი თოეული კა თო ლი კე
სათ ვის. “ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო, თქვე ნი სტუმ რო ბა ეს არ
ის ლა მა ზი ნი შა ნი თქვე ნი ყუ რადღე ბი სა ჩვე ნი ეკ ლე სი ის 
მი მართ. და ჩვენ გვინ და, რომ თქვე ნი ყუ რადღე ბა მი მარ
თუ ლი იყ ოს ყვე ლა ქარ თვე ლის მი მართ. თქვე ნი მი ლოც ვა, 
თქვე ნი სურ ვი ლი ჩვენ თვის არ ის პა ტი ვის ცე მის ნი შა ნი და 
მად ლო ბე ლი ვართ ამ ის თვის”.

სა შო ბაო ლი ტურ გი აში მო ნა წი ლე ობ და წმი და საყ დრის 
სა დეს პა ნოს მდი ვა ნი, მონ სი ნი ორ ფი ლი პო ჩამ პა ნე ლი, 
რო მელ მაც, მი სი და ვა ტი კა ნის ელ ჩის სა ხე ლით, პა ტი ვის
ცე მა გა მო ხა ტა ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რის მი მართ, რო მის 
პა პის, ბე ნე დიქ ტე XVIის სა ხე ლით, სა ქარ თვე ლოს პრე
ზი დენ ტს, მის ოჯ ახს და მთელ ქარ თველ ერს ყო ვე ლი ვე 
სა უკ ეთ ესო უს ურ ვა. 

ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო,
თქვე ნი უკ ვე მე ორე სტუმ რო ბა ამ ეკ ლე სი აში დი დი 

პა ტი ვია ქარ თუ ლი კა თო ლი კუ რი სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის. 
ყვე ლა ჩვენ გა ნი ამ ას აღ იქ ვამს, რო გორც აღი არ ებ ას იმ 
უამ რა ვი გა მო ჩე ნი ლი კა თო ლი კე მოღ ვა წის დამ სა ხუ რე
ბი სა, რო მელ თაც უდ იდ ესი ამ აგი დას დეს თა ვი ანთ სამ
შობ ლოს.

სა ერ თო ქრის ტი ან ული რწმე ნა ჩვენს ეკ ლე სი ას გან სა
კუთ რე ბით აახ ლო ვებს სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ას თან, რად გან ამ ორ ეკ ლე სი ას შო რის სა ერ თო 
გა ცი ლე ბით ჭარ ბობს გან სხვა ვე ბულს. 

ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო, ქარ
თულ მა კა თო ლი კურ მა სა ზო გა
დო ებ ამ კმა ყო ფი ლე ბით შე იტყო 
თქვე ნი შეხ ვედ რის შე სა ხებ პაპ 
ბე ნე დიქ ტე XVIსთან, მიმ დი ნა რე 
წლის მა ის ის თვე ში, ქ. რომ ში. ამ 
შეხ ვედ რის დროს წარ მოთ ქმულ მა 
თქვენ მა სიტყვებ მა იმ ედი ჩაგ ვი
სა ხა, რომ შორს აღ არაა ის დღე, 
რო ცა მოხ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ცნო ბა 
მის თვის შე სა ფე რი სი იურ იდი ული 
ფორ მით. 

ამ თქვე ნი ძა ლის ხმე ვი სა და 
მხარ და ჭე რი სათ ვის, პა ტი ვი მაქ
ვს, გა მოვ ხა ტო სა ქარ თვე ლო ში 
დრო ებ ით არ მყო ფი წმი და საყ
დრის დეს პა ნი სა და პი რა დად ჩე მი 
უღ რმე სი პა ტი ვის ცე მა თქვენ და
მი და გად მოგ ცეთ პაპ ბე ნე დიქ
ტე XVIის გუ ლი თა დი სა ლა მი და 
სა უკ ეთ ესო სურ ვი ლე ბი თქვენ, 
თქვენს ოჯ ახ სა და მთელ ქარ
თველ ხალ ხს. 

დაე, ქვე ყა ნა ში და ის ად გუ როს 
მშვი დო ბამ და კე თილ დღე ობ ამ, 

ბო ლო მო ეღ ოს იმ და ძა ბუ ლო ბას, რო მე ლიც ამ დე ნი ხა ნია 
ტან ჯავს ამ მშვე ნი ერ ერს, რა თა ქვე ყა ნა გან ვი თარ დეს 
ისე, რო გორც მას შე ეფ ერ ება. 

ჩვე ნი სა ერ თო სურ ვი ლია, და დარ წმუ ნე ბულ ნიც ვართ, 
რომ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებს მტკი
ცედ აქ ვთ გა დაწყვე ტი ლი, ქვეყ ნის ყვე ლა მო ქა ლა ქი სათ
ვის უზ რუნ ველ ყონ ის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც 
მსოფ ლი ოს ცი ვი ლე ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ება ად ამი ან ის 
უფ ლე ბებს უწ ოდ ებს, რა თა სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი კუთ
ვნი ლი ად გი ლი და იმ კვიდ როს მსოფ ლი ოს ერ თა შო რის, 
რაც ამ ქვე ყა ნამ თა ვი სი დი დი და სა ამ აყო ის ტო რი ით და
იმ სა ხუ რა. 

ღმერ თმა და ლო ცოს სა ქარ თვე ლო! 

ბა ტო ნო პრე მი ერ მინის ტრო,
სა ქარ თვე ლო ში დრო ებ ით არ მყო ფი წმი და საყ დრის 

დეს პა ნის სა ხე ლით, მსურს გად მოგ ცეთ წმი და საყ დრის 
მად ლი ერ ება ყუ რადღე ბი სა და იმ დი დი პა ტი ვი სათ ვის, 
რო მე ლიც წმი და შო ბადღის წი ნა ღა მეს თქვე ნი აქ მობ რძა
ნე ბით დას დეთ კა თო ლი კურ სა ზო გა დო ებ ას. 

თქვე ნი სა ხით აქ წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს სა
ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, რო მელ თაც წმი და მა მა ბე ნე
დიქ ტე XVI გუ ლი თა დად მი ეს ალ მე ბა. 

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვართ, რომ გუ ლის ხმი ერ ებ ის ეს და 
სხვა გა მო ხა ტუ ლე ბა ნი დას ტუ რია იმ ისა, რომ უკ ვე შორს 
აღ არაა კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ისა და ზო გი ერ თი სხვა კონ
ფე სი ისა თუ რე ლი გი ის სა თა ნა დო და ღირ სე ული ფორ მით 
ცნო ბა, რაც იქ ნე ბა აღი არ ება იმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი
სა, რო მე ლიც ჩვენს მორ წმუ ნე ებს შე აქ ვთ ქვეყ ნის მშე
ნებ ლო ბი სა და წინ სვლის საქ მე ში, ქვეყ ნი სა, რო მე ლიც 
სულ უფ რო და უფ რო ით ვა ლის წი ნებს თა ნა მედ რო ვე ობ ის 
მოთხოვ ნებს და, ამ ავე დროს, არც თა ვი სი ფეს ვე ბი დან 
მომ დი ნა რე სა უნ ჯეს ივ იწყებს. 

თქვენ და თქვენს ოჯ ახს გა დავ ცემ დეს პა ნი სა და პი
რა დად ჩემს გუ ლი თად სა ლამს და გი სურ ვებთ ბედ ნი ერ 
შო ბადღე სა და ახ ალ წელს. 

P.S. სა ქარ თვე ლოს ტე ლეარ ხებ მა ფარ თოდ გა აშ უქ ეს 
პრე ზი დენ ტის და პრე მი ერმი ნის ტრის სტუმ რო ბა თბი
ლი სის კა თო ლი კურ კა თედ რალ ში. ას ევე, რო მის პა პის, 
ბე ნე დიქ ტე XVIის სა შო ბაო მსა ხუ რე ბა წმ. პეტ რეს ტა
ძარ ში და სა შო ბაო ქა და გე ბა და ტრა დი ცი ული მი ლოც ვა 
მსოფ ლი ოს ად მი, რო მელ საც პა პი 65 ენ აზე, მათ შო რის 
ქარ თუ ლა დაც, წარ მოთ ქვამს. ტე ლე არ ხებ მა ვი დეო რგო
ლიც წარ მო ად გი ნეს, სა დაც პა პის სა შო ბაო მი ლოც ვის ის 
ფრაგ მენ ტია აღ ბეჭ დი ლი, რო დე საც წმი და მა მა ქარ თულ 
ენ აზე წარ მოთ ქვამს სა შო ბაო მი ლოც ვას. აქ ვე აღ ვნიშ ნავ, 
რომ, რო გორც წე სი, ტე ლე კომ პა ნია “რუს თა ვი 2ის” სა
შო ბაო რე პორ ტაჟ ში აღ არ ფი გუ რი რებ და გა მოთ ქმა “კა
თო ლი კუ რი შო ბა”, ეს არ აზ უს ტი ფრა ზა შე იც ვა ლა ფრა
ზით — “გრი გო რი ან ული კა ლენ და რი”, რო მე ლიც უფ რო 
ზუს ტი და უმ ტკივ ნე ულო ფორ მაა, ვიდ რე “ახ ალი სტი ლი”, 
ტერ მი ნი, რო მე ლიც აღ იზი ან ებს იული უს ის, ანუ ძვე ლი 
სტი ლით მოქ მედ ეკ ლე სი ებს. ხო ლო ე.წ. ძვე ლი სტი ლის 
ნაც ვლად, ქარ თულ ტე ლე სივ რცე ში პირ ვე ლად უფ რო ნე

იტ რა ლუ რი ტერ მი ნი “იული უს ის კა ლენ და რი” გა მო იყ ენ
ეს. ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ “რუს თა ვი 2მა” არც ის 
და უმ ალა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას, რომ იული უს ის 
კა ლენ დრით შო ბას, ავ ტო კე ფა ლურ მარ თლმა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ათა შო რის, აღ ნიშ ნა ვენ მხო ლოდ რუ სე თის, სერ
ბე თის, ათ ონ ის მთი სა და სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ები. 

ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ებ ის მი ერ შო ბის დღე სას წა ულ ის 
აღ ნიშ ვნას თან და კავ ში რე ბით, ტე ლე კომ პა ნია “რუს თა ვი 
2” გა მო ირ ჩე ოდა კე თილ გან წყო ბი თა და სიმ პა თი ით, პირ
ვე ლი არ ხი აკ ად ემი ურ ნე იტ რა ლუ რო ბას იჩ ენ და, ხო ლო 
ტე ლე კომ პა ნია “იმ ედ ის” სა შო ბაო სი უჟ ეტ ში კი კვლავ იგ
რძნო ბო და პრო ვინ ცი ალ ური ტენ დენ ცი ურ ობა და მი კერ
ძო ებ ულ ობა. ასე რომ “იმ ედ მა”, ნებ სით თუ უნ ელი ეთ, 
კვლავ უიმ ედო არ აკ ომ პე ტენ ტუ რო ბი სა და მი კერ ძო ებ ის 
დე მონ სტრი რე ბა მო ახ დი ნა.

სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა შო ბაო ვი ზი ტი იმ რე
ლი გი ურ მა გა ერ თი ან ებ ებ მა, რომ ლე ბიც ჩვენს ქვე ყა ნა ში 
მოქ მე დე ბენ და შო ბას გრი გო რი ან ული კა ლენ დრით აღ
ნიშ ნა ვენ, დი დი სი ხა რუ ლით მი იღ ეს, და ეს რე ლი გი ურ 
უმ ცი რე სო ბა თა მი მართ ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რი სა და ხე
ლი სუფ ლე ბის სუ ლი ერ თა ნად გო მად აღ იქ ვეს.

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე

ბა თუ მი ჩვე ნი ქვეყ ნის ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქა ლა
ქი და სახ მე ლე თო და საზღვაო კა რიბ ჭეა. იგი დღი თიდღე 
შენ დე ბა და მშვენ დე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბა დიდ ყუ რადღე ბას 
აქ ცევს მის კე თილ მოწყო ბა სა და გა ნა შე ნი ან ებ ას. იზ რდე ბა 
ტუ რის ტე ბის ნა კა დი, რაც, თა ვის მხრივ, ზრდის ქა ლა ქი სა 
და ქვეყ ნის შე მო სა ვალს.

მე20 სა უკ უნ ის და საწყის ში ბა თუმ ში საკ მა ოდ ბევ რი ქარ
თვე ლი კა თო ლი კე ცხოვ რობ და. 1902 წელს გა ზე თი “ივ ერია 
61ე ნო მერ ში წერ და: “ბა თუ მი ძლი ერ მა ლე იზ რდე ბა. დღეს 
30 000ზე მე ტი მცხოვ რე ბია აქ... ქა ლა ქის ნა ხე ვა რი ქარ თვე
ლო ბაა. მარ ტო ქარ თველ კა თო ლი კე თა რიცხვი 35004000 
სუ ლამ დე გახ ლავთ”... 

დღეს, სამ წუ ხა როდ, კა თო ლი კე თა რიცხვი ბა თუმ ში საგ
რძნობ ლად შემ ცი რე ბუ ლია. ბა თუ მის სუ ლიწ მი დის კა თო ლი
კუ რი ეკ ლე სი ის მრევ ლი 100 კაც ზე ოდ ნავ მე ტია.

ჩვენ თვის დი დად სა სი ხა რუ ლოა, რომ იტ ალი ის ქ. ვე რო ნა
სა და ბა თუმს შო რის მე გობ რო ბის ხი დი იდ ება. ვე რო ნა ხომ 
ჩვე ნი ეპ ის კო პო სის ჯუ ზე პე პა ზო ტო სა და ჩვე ნი მოძ ღვრის 
მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნის მშობ ლი ური ქა ლა ქია. ვე რო ნი
დან ხში რად გვსტუმ რო ბენ სტი მა ტი ნი მა მე ბი და მორ წმუ ნე
ები. ის ინი დიდ დახ მა რე ბას უწ ევ ენ ჩვენს საკ რე ბუ ლოს.

15 დე კემ ბერს ბა თუ მის თვით მმარ თვე ლო ბის შვიდ კა ცი
ანი დე ლე გა ცია ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის გი
ორ გი კირ თა ძის ხელ მძღვა ნე ლო ბით ვე რო ნა ში გა ემ გზავ რა. 
ვი ზი ტის მთა ვა რი მი ზა ნი ორ ის ტო რი ულ ქა ლაქს შო რის მე
გობ რო ბის მე მო რან დუ მის მომ ზა დე ბაგა ფორ მე ბა იყო. ვე
რო ნა მსოფ ლი ოს ათ ამ დე ქვე ყა ნას თა ნაა და მე გობ რე ბუ ლი. 
წელს იტ ალი ის ამ უძ ვე ლეს ქა ლაქს მსგავ სი ინ იცი ატ ივ ით 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის 40მდე ქა ლაქ მა მი მარ თა. ბა თუ მი სა მი 
ქა ლა ქი დან ერთერ თია, რო მელ თა ნაც ვე რო ნას მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ მა და მე გობ რე ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქვა. მე გობ რო ბის 
მე მო რან დუ მი ბა თუმ სა და ვე რო ნას შო რის ეკ ონ ომ იკ ის, გა
ნათ ლე ნის, კულ ტუ რი სა და ტუ რიზ მის სფე რო ებ ში თა ნამ
შრომ ლო ბა სა და ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ

ას ით ვა ლის წი ნებს. ვე რო ნა იტ ალი ის ინ დუს ტრი ული ზო ნის 
ცენ ტრი ცაა და ცნო ბი ლია ხეტყი სა და მარ მა რი ლოს წარ მო
ებ ით. ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რემ გი ორ გი კირ
თა ძემ და ვე რო ნას მერ მა ფლა ვი ტო ზიმ ბა თუმ სა და ვე რო
ნას შო რის და მე გობ რე ბის მე მო რან დუმს წი ნას წარ მო აწ ერ ეს 
ხე ლი. იტ ალი ური მხა რე სა ქარ თვე ლო ში აღ მშე ნებ ლო ბის 
პრო ცე სით და ინ ტე რეს და.

“ვე რო ნას თან და მე გობ რე ბა ჩვენ თვის დი დი პა ტი ვია. იგი 
ჩვენ თვის გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის თვალ საზ რი სი თაც 
მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, — გა ნაცხა და დე ლე გა ცი ის წევ რმა, 
ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რემ 
ეკ ატ ერ ინე თარ გა მა ძემ.

ბა თუ მი სა და ვე რო ნას და მე გობ რე ბა იტ ალი აში მცხოვ რე
ბი ქარ თვე ლი კა თო ლი კე ებ ის მა მუ კა მე გე ნე იშ ვი ლის, ინ გა 
ილ ურ იძ ის და მი სი მე უღ ლის ნუმ რუდ ფო მა ევ ის მხარ და
ჭე რამ გა ნა პი რო ბა. მე მო რან დუ მი სა ვა რა უდ ოდ რამ დე ნი მე 
თვე ში გა ფორ მდე ბა და ვე რო ნას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სას
ვლელ ში გა მო ფე ნი ლი და მე გობ რე ბუ ლი ქა ლა ქე ბის გერ ბებს 
მა ლე ბა თუ მის გერ ბიც შე ემ ატ ება.

სა შო ბაოსა ახ ალ წლო დღე სას წა ულ ის
ათ ვის მზა დე ბა ბა თუმ ში დე კემ ბრის შუა  8 გვ.

შობა ბათუმში
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოშიკათოლიკე ეკლესია საქართველოში

რიცხვე ბი დან და იწყო. 25 დე კემ ბრი
სათ ვის ქა ლა ქის ქუ ჩე ბი უკ ვე მორ თუ
ლი იყო ილ უმ ინ აცი ებ ით და ბა თუ მი 
ღა მით ზღაპ რულ ქა ლაქს ჰგავ და.

შო ბის წმ. წირ ვის სადღე სას წა ულო 
ფრაგ მენ ტე ბი აჭ არ ის ტე ლე ვი ზი ამ 25 
დე კემ ბერს გა აშ უქა. გან სა კუთ რე ბით 
ლა მა ზი იყო პრე ზე პე, რო მე ლიც წელს 
ტაძ რის შე სას ვლე ლი კა რის ზე მოთ მო
ეწყო და კი დევ უფ რო მე ტად გა ალ ამ
აზა ტაძ რი.

ჩვენ თვის დი დად სა სი ხა რუ ლოა, 
რომ შო ბის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა ულ
ზე ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი ეწ ვია თბი
ლი სის სა კა თედ რო ტა ძარს, და ეს წრო 
წმი და წირ ვას და სა ქარ თვე ლოს კა
თო ლი კე ებს შო ბის ბრწყინ ვა ლე დღე
სას წა ული მოგ ვი ლო ცა. ეს თა ნად გო მა 
გვავ სებს იმ ედ ით, რომ შორს არაა ის 
დღე, რო დე საც კა თო ლი კე ეკ ლე სია 
თა ვის კუთ ვნილ, ღირ სე ულ ად გილს 
და იკ ავ ებს ჩვენს ქვე ყა ნა ში, რაც იურ
იდი ულ ად აც გა ფორ მდე ბა.

ბა თუ მის მო სახ ლე ობა ძველ თა გან ვე 
გა მო ირ ჩე ოდა თა ვი სი ტო ლე რან ტო
ბით. აქ ად ამი ან ები ყო ველ თვის ფა ქი
ზად ექ ცე ოდ ნენ ერ თმა ნე თის რე ლი გი
ურ გრძნო ბებს. ბა თუმ ში ერ თმა ნე თის 
გვერ დით მშვი დო ბი ან ად და მე გობ
რუ ლად ცხოვ რობ დნენ მაჰ მა დი ან ები, 
მარ თლმა დი დე ბე ლე ბი, კა თო ლი კე ები, 
პრო ტეს ტან ტე ბი, ებ რა ელ ები და სხვე
ბი. სამ წუ ხა როა, რომ დღეს ად გი ლი 
აქ ვს კა თო ლი კე ებ ისა და რო მის პა პის 
სა წი ნა აღ მდე გო გა მოხ დო მებს, რი სი 
პა სუხ გა უც ემ ლო ბაც, ვფიქ რობ, გა მარ თლე ბუ ლი არ იქ ნე ბა. 
ამ სადღე სას წა ულო დღე ებ ში აჭ არ ის ტე ლე ვი ზი ით შემ დე გი 
სი უჟ ეტი გა და იცა: ბა თუ მის ყო ფი ლი კა თო ლი კუ რი ეკ ლე
სი ის ფონ ზე გა მო სა ხუ ლი პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც პაპს ად ან
აშა ულ ებ და, რომ მან კა ლენ და რი დან “გა აქ რო” 13 დღე, რომ 
კა თო ლი კურ მა ეკ ლე სი ამ ძა ლით გა ავ რცე ლა ევ რო პა ში ეს 
კა ლენ და რი და ას ევე, ძა ლად შე მო იტ ანა სა ქარ თვე ლო შიც.

მიგ ვაჩ ნია, რომ კა ლენ დარ სა და ას ტრო ნო მი ულ გა მოთ
ვლებ ზე უნ და ილ აპ არ აკ ონ მეც ნი ერ ებ მა და კომ პე ტენ ტურ
მა პი რებ მა და არა, შემ თხვე ვით მა პი როვ ნე ბებ მა. მო სახ ლე
ობ ის უმ რავ ლე სო ბამ, რო მე ლიც გათ ვით ცნო ბი ერ ებ ული არ 
არ ის ამ სა კითხში შე იძ ლე ბა და იჯ ერ ოს მსგავ სი და მა ხინ ჯე
ბუ ლი ფაქ ტე ბი, მით უმ ეტ ეს, რომ ის აჭ არ ის სა ხელ მწი ფო 
ტე ლე ვი ზი ით გა და იცა. 

კა თო ლი კე ახ ალ გაზ რდე ბის ჯგუფ მა მთხო ვა, მი მე მარ თა 
კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ათ ვის, რა თა ამ ცი ლის მწა მებ ლურ 
და და მა ხინ ჯე ბულ ინ ფორ მა ცი ას ჯე რო ვა ნი, და სა ბუ თე
ბუ ლი, კომ პე ტენ ტუ რი პა სუ ხი გა ეც ეს ამ ავე ტე ლე ვი ზი ით, 
რად გა ნაც აუც ილ ებ ელია, რომ მეც ნი ერ ულ ად შეს წავ ლი ლი 
და და სა ბუ თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ეწ ოდ ოს მო სახ ლე ობ ას.

სა ახ ალ წლოდ პრე ზი დენ ტმა და მთავ რო ბამ ბა თუ მე ლებ სა 
და ქა ლა ქის სტუმ რებს დი დი სა ჩუ ქა რი გა უკ ეთა: 31 დე კემ
ბერს ერ ას მო ედ ან ზე გა იმ არ თა გრან დი ოზ ული სა ახ ალ წლო 
კონ ცერ ტი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ ას იღ ებ დნენ: აჭ არ ის 
სა ხელ მწი ფო ან სამ ბლი; სუ ხიშ ვი ლე ბის ნა ცი ონ ალ ური ბა
ლე ტი; ზ. ფა ლი აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ოპ ერ ისა და ბა ლე ტის 
აკ ად ემი ური თე ატ რის მო ცეკ ვა ვე ები ნი ნო ან ანი აშ ვი ლის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით; ბა თუ მის სა ხელ მწი ფო კა პე ლა; ცნო ბი

ლი მომ ღერ ლე ბი: ნა ნი ბრეგ ვა ძე, სო
ფო ნი ჟა რა ძე, სო ფო ხალ ვა ში, ვა ჟა მა
ნია; კუ ბუ რი ან სამ ბლი “ბუ ენა ვის ტა”; 
ბრა ზი ლი ელი მო ცეკ ვა ვე ები, სა ცირ კო 
ხე ლოვ ნე ბის ოს ტა ტე ბი; ქარ თვე ლი 
მო ცი გუ რა ვე ები, ქე თე ვან გე დე ვა ნიშ
ვი ლი და ოთ არ ჯა ფა რი ძე.

კონ ცერ ტის მთა ვა რი მო ნა წი ლე და 
ბა თუ მის გან სა კუთ რე ბუ ლი სტუ მა რი 
იყო ცნო ბი ლი იტ ალი ელი სოპ რა ნო ან
დრია ბო ჩე ლი.

თუმ ცა 31 დე ემ ბერს ამ ინ დი გა ფუჭ
და და წვი მა წა მო ვი და, ამ ან ვერ შე აშ
ინა ბა თუმ ლე ბი და ქა ლა ქის სტუმ რე
ბი, ერ ას მო ედ ანი ხალ ხით იყო სა ვეს 
და ზე იმი გვი ან ღა მემ დე გაგ რძელ და. 
ნა ირ ფე რი ფეიერვერკებით გა ნა თე ბუ
ლი ცის ქვეშ ბა თუ მი მარ თლაც ზღაპ
რუ ლი სა ნა ხა ვი იყო.

აი, გას რულ და სა შო ბაო დღე ებ იც. 
წინ ქრის ტი ან თა ერ თი ან ობ ის ათ ვის 
ლოც ვის რვადღე ულია, რო მელ საც ყო
ველ წლი ურ ად სულ ურო მე ტო ქრის
ტი ანი უერ თდე ბა.

სა შო ბა ოდ კა თო ლი კე ებ მა კი დევ 
ერ თი სა ჩუ ქა რი მი ვი ღეთ სა ეკ ლე სიო 
კა ლენ დრის სა ხით. იქ და ბეჭ დი ლი 
ლოც ვე ბი და წმ. წე რი ლის გან მარ ტე
ბე ბი დიდ დახ მა რე ბას გვიწ ვევს რწმე
ნის გან მტკი ცე ბა ში, ღმრთის სიტყვის 
უკ ეთ შეც ნო ბა ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ კა ლენ დარ ში აღ ნიშ ნუ ლია ქრის
ტი ან ული დღე სას წა ულ ები, მო ცი
ქულ თა, წმი დან თა, მო წა მე თა და სა
ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე მოძ ღვარ თა 

ხსე ნე ბის დღე ები.
მო უთ მენ ლად ვე ლო დი წლე ვან დელ კა ლენ დარს, მაგ რამ 

გუ ლის ტკი ვი ლით მინ და აღ ვნიშ ნო, რომ ვერც წლე ვან დელ 
კა ლენ დარ ში ვი ხი ლე ჩემ თვის და, ვფიქ რობ, არა მარ ტო ჩემ
თვის ძვირ ფა სი მოძ ღვრის აბ ატი პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლის 
ხსე ნე ბის დღე. ად ამი ანი, რო მელ მაც მთე ლი თა ვი სი ცხოვ
რე ბა ღვთი სა და მშო ბე ლი ხალ ხის სამ სა ხურ ში გა ატ არა, 
რო მელ მაც შე უძ ლე ბე ლი შეძ ლო და იმ დროს სტამ ბოლ ში 
ქარ თველ კა თო ლი კე თა მო ნას ტე რი დააარსა, სა დაც აღ იზ
არ დნენ მი ხე ილ თა მა რაშ ვი ლი, მი ქელ თარ ხნიშ ვი ლი და ყვე
ლა ის მოძ ღვარ ნი, რო მელ ნიც შემ დგომ ში ემ სა ხუ რე ბოდ
ნენ სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კე მრევ ლს. მო ნას ტე რი, სა დაც 
იბ ეჭ დე ბო და ქარ თულ ენ აზე ლა თი ნუ რი წე სის ლოც ვან ნი 
და ვრცელ დე ბო და სა ქარ თვე ლო ში. ეს იმ დროს, რო დე საც 
თვით სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ებ ში რუ
სე თის ცა რიზ მის მი ერ აკ რძა ლუ ლი იყო ქარ თულ ენ აზე წირ
ვალოც ვა.

ვფიქ რობ, აბ ატი პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვი ლის ხსე ნე ბის დღე 
აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს აღ ნიშ ნუ ლი ჩვენს სა ეკ ლე სიო კა
ლენ დარ ში და ვი მე დოვ ნებ, ეს უყ ურ ადღე ბო ბა მო მა ვალ ში 
მა ინც გა მოს წორ დე ბა.

ყვე ლას მთე ლი გუ ლით გი ლო ცავთ ქრის ტე შო ბა სა და ახ ალ 
წელს. ღმერ თმა და ლო ცოს სა ქარ თვე ლო ში მოღ ვა წე კა თო
ლი კე მოძ ღვარ ნი და მრევ ლი, ყვე ლა ჩვე ნი მე გო ბა რი, ყვე ლა 
კე თი ლი ნე ბის ად ამი ანი გა ნურ ჩევ ლად სარ წმუ ნო ებ ისა, ვინც 
უფ ლის გზით და დის და სიყ ვა რულ სა და სი კე თეს თე სავს.

თენ გიზ პარ მაქ სი ზიშ ვი ლი 

მად ლო ბა გუ ლის ხმი ერ ებ ის ათ ვის
სხვა დას ხვა მი ზეზ თა და გა რე მო ებ ათა გა მო, ჩემ მა მშობ

ლებ მა ბავ შვო ბა ში ვერ მომ ნათ ლეს და, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა 
რომ ღმერ თი მწამ და, ასე მო უნ ათ ლავ მა გან ვვლე ჩე მი 
ცხოვ რე ბის დი დი ნა წი ლი. თუმ ცა, უნ და ვთქვა, რომ ყო
ველ თვის მქონ და მო ნათ ვლი სა და ქრის ტი ან ად გახ დო მის 
სურ ვი ლი. 

რო დე საც ჩე მი სურ ვი ლი ეპ ის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო ტო სა 
და არ ლის მოძ ღვარს, მა მა იეჟი ში მე როვ სკის გა ვან დე, მათ 
მო იწ ონ ეს ჩე მი გან ზრახ ვა, დი დი სუ ლი ერი თა ნად გო მა გა
მო იჩ ინ ეს ჩემს მი მართ და ყო ველ მხრივ და მეხ მარ ნენ.

მო ვი ნათ ლე გი ორ გის სა ხე ლით, 2010 წლის 25 დე კემ
ბერს, შო ბის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა ულ ზე, არ ლის წმ. იოს

ებ ის ეკ ლე სი აში, სა დაც ჩე მი შვი ლი, მ. მი შა სურ მა ვა ეწ ევა 
მსა ხუ რე ბას. 

ღმერ თს მად ლო ბას ვწი რავ ას ეთი დი დი მად ლი სათ ვის. 
“სა ბას” მეშ ვე ობ ით მინ და, მად ლო ბა ვუთხრა ჩვენს საყ

ვა რელ ეპ ის კო პოსს, ჯუ ზე პე პა ზო ტოს და ძვირ ფას მოძ
ღვარს, მა მა იეჟ ის, რო მელ მაც ქრის ტეს სა იდ უმ ლო ებ ებს 
მა ზი არა, ას ევე, ქრის ტი ნე ვარ დი ძე სა და მალ ხაზ ჩი ლინ გა
რაშ ვილს, რომ ლე ბიც, მ. იეჟ ის თან ერ თად, კა ტე ხი ზა ცი ებს 
მი ტა რებ დნენ.

პა ტი ვის ცე მით,
ლე რი-გი ორ გი სურ მა ვა

“კა რი ტა სის” წევ რე ბის შეხ ვედ რა მა მა იეჟ ის თან 
ქუ თა ის ის “კა რი ტა სის” წევ რე ბის თვის მა მა იეჟი პი

ლუს თან შეხ ვედ რა თით ქმის დღე სას წა ულ ის ტოლ ფა სია. 
ჩვენ სა შუ ალ ება გვეძ ლე ვა, რამ დე ნი მე სა ათი გა ვა ტა როთ 
იმ პი როვ ნე ბას თან, რო მე ლიც გვიყ ვარს, რო მელ საც ყო
ველ თვის ეს მის ჩვე ნი; მას თან ურ თი ერ თო ბა სუ ლი ერ ად 
გვზრდის და ერ თმა ნეთ თან გვა ახ ლო ებს.

2010 წლის 17 დე კემ ბრის შეხ ვედ რის თე მა ქრის ტი ან ულ 
გულ მოწყა ლე ბას ეხ ებ ოდა.

მა მა იეჟ იმ შეხ ვედ რა სა ხა რე ბით და იწყო. სწო რედ სა ხა
რე ბა გვას წავ ლის ქრის ტი ან ულ გულ მოწყა ლე ბას. ამ იტ ომ 
რო დე საც გულ მოწყა ლე ბა ზე ვსა უბ რობთ, მი სი მთა ვა რი 
წყა რო არ უნ და და ვი ვიწყოთ. ყო ველ თვის უნ და ვიცხოვ
როთ სა ხა რე ბი სე ული პრინ ცი პე ბით, ის ჩვე ნი ცხოვ რე ბის, 
ჩვე ნი საქ მი ან ობ ის სტი მუ ლი უნ და გახ დეს, რად გა ნაც იმ 
სუ ლი სა და იმ სტი მუ ლის გა რე შე, რა საც სა ხა რე ბა გვაძ
ლევს, რაც არ უნ და კარ გი მუ შაკ ნი ვი ყოთ, არ აფ ერი გა მოგ
ვი ვა ისე, რო გორც სიყ ვა რულს — “კა რი ტასს” შე ეფ ერ ება. 
კა რი ტა სის ორ გა ნი ზა ცია ხომ სა ხა რე ბი სე ულ ფა სე ულ ობ
ებ ზეა დამ ყა რე ბუ ლი. ყო ვე ლი მორ წმუ ნე ად ამი ან ის ცხოვ
რე ბი სე ული მი ზა ნი ცა თა სა სუ ფევ ლის მო პო ვე ბაა, ხო ლო 
თუ რო გორ მო ვი პო ვოთ ის, ამ აზე სა ხა რე ბა პა სუ ხობს.

ღმერ თი გან სა კუთ რე ბით მფარ ვე ლობს ჩაგ რულ ად ამი
ან ებს, იგი გა მუდ მე ბით 
იც ავს მათ. შემ თხვე ვი
თი არ იყო, რომ ყურ ძნის 
დაკ რე ფის, ან ხორ ბლის 
აღ ებ ის შემ დეგ დარ ჩე
ნილ ნარ ჩე ნებს პატ რო ნი 
ვე ღარ მი უბ რუნ დე ბო და, 
რად გან ის ღა რი ბებს ეკ
უთ ვნო და. “კა რი ტა სის” 
მი ზა ნიც სწო რედ ღა რი
ბე ბის დახ მა რე ბა, მათ თან 
სი ახ ლო ვეა.

არი ან ად ამი ან ები, 
რო მელ თაც სი ხა რულს 
გვრის გა ჭირ ვე ბუ ლის 
დახ მა რე ბა და ყო ველ
თვის მზად არი ან ამ ის

თვის; იეს ოს სიყ ვა რუ ლი გვაძ ლევს ძა ლას, ყო ველ გვა რი 
წი ნა აღ მდე გო ბა ად ვი ლად გა დავ ლა ხოთ. წი ნა აღ მდე გო
ბა თა გა და ლახ ვა და ერ თმა ნე თი სად მი სიყ ვა რუ ლი — ეს 
არ ის კა რი ტა სის მი ზა ნი. ნე ბის მი ერ საქ ველ მოქ მე დო ორ
გა ნი ზა ცი ებ ში არიან პრო ფე სი ონ ალი მუ შა კე ბი, მაგ რამ, 
სიყ ვა რუ ლის გა რე შე, ის ინი და კარ გა ვენ ღა რი ბებ თან სი
ახ ლო ვეს.

ზოგ ჯერ კეთ დე ბა ბევ რი პრო ექ ტი, სრულ დე ბა და სა ხუ
ლი გეგ მე ბი, მაგ რამ არ ჩანს პი როვ ნე ბი სად მი სიყ ვა რუ ლი. 
“კა რი ტას ში” მო მუ შა ვე ყვე ლა ად ამი ანს უნ და ჰქონ დეს 
სიყ ვა რუ ლის გან ცდი სა და, ას ევე, მი სი გა ცე მის უნ არი; უნ
და ჰქონ დეს რწმე ნა და დი დი გუ ლი, რა თა თა ვა დაც შეძ
ლოს დი დი სით ბოს გა ცე მა. სწო რედ ას ეთი პი როვ ნე ბე ბი 
მუ შა ობ ენ კა რი ტას ში.

პა პის ენ ციკ ლი კა ში “ღმერ თი სიყ ვა რუ ლია” სა უბ არია 
სიყ ვა რულ ზე, არა რო გორც მხო ლოდ გრძნო ბა ზე, არ ამ
ედ რა ღაც უფ რო დიდ სა და მნიშ ვნე ლო ვან ზე. გრძნო ბა 
ნელ დე ბა, ან კვდე ბა. ნამ დვი ლი, ჭეშ მა რი ტი სიყ ვა რუ ლი 
კი მთლი ან ად მო იც ავს ად ამი ანს. ენ ციკ ლი კა ში სა უბ არია 
იმ აზე, რომ, რო ცა ად ამი ანი შეხ ვდე ბა ღვთის სიყ ვა რულს, 
იგი მთლი ან ად მო იც ავს მას, მი იზ იდ ავს 
მის გო ნე ბას, გრძნო ბას. “ამ დროს, ღვთის  10 გვ.
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კათოლიკე ეკლესია საქართველოში

ნე ბის მი ყო ლით, ჩვე ნი ტვი ნი და გრძნო ბა ერ თი ან დე ბა და 
მო ცუ ლია ერ თი იდე ით”, — ამ ბობს პა პი.

ჩვენ ხში რად სიყ ვა რუ ლის, სი კე თის გა მომ ჟღავ ნე ბის 
ში ში გვაქ ვს, რად გან არ ვი ცით, სა ით წაგ ვიყ ვანს იგი. სა
მა რი ელს კი არ ეშ ინია ამ ისი და რო ცა ყა ჩა ღე ბის გან და
ჩაგ რულ, დაჭ რილ ად ამი ანს და ინ ახ ავს, მი ატ ოვ ებს თა ვის 
საქ მეს და მის და სახ მა რებ ლად გა იქ ცე ვა, იზ რუ ნებს მას ზე, 
სას ტუმ რო ში წა იყ ვანს და მის მე პატ რო ნეს ეტყვის: “იზ რუ
ნე მას ზე და, თუ ზედ მე ტი ხარ ჯი მო გი ვა, რომ დავ ბრუნ დე
ბი, მოგ ცე მო” (ლუკ. 10, 3035). სა მა რი ელი, და ჩაგ რუ ლის 
დახ მა რე ბის შემ დეგ, კი არ იხ სნის ყო ველ გვარ მო ვა ლე ობ
ას, არ ამ ედ ახ ალ ვალ დე ბუ ლე ბებ საც იღ ებს. სწო რედ ეს 
არ ის ღვთის სიყ ვა რუ ლი.

ნუ და ვი ვიწყებთ მი ტო ვე ბულ ად ამი ან ებს, რომ ლე ბიც 
ჩვენს დახ მა რე ბას სა ჭი რო ებ ენ! ჩვენ, რო გორც კა რი ტა სის 
თა ნამ შრომ ლებს, კარ გად გვაქ ვს გათ ვით ცნო ბი ერ ებ ული 
ჩვე ნი მო ვა ლე ობ ები და პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 

ჩვე ნი შეხ ვედ რის მე ორე ნა ხე ვა რი ჯგუ ფურ მუ შა ობ ას 
და ეთ მო, შე ვე ხეთ ყვე ლა პრობ ლე მას, რა საც ვაწყდე ბით 
ყო ველ დღი ური საქ მი ან ობ ის ას, რაც ხელს გვიშ ლის საქ მის 

უკ ეთ წარ მარ თვა ში. შე ვე ცა დეთ, მოგ ვე ძებ ნა პრობ ლე მე
ბის გა დაჭ რის ოპ ტი მა ლუ რი გზე ბი.

შეხ ვედ რა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა და ეთ მო 
ბავ შვებ თან და მო ზარ დებ თან მუ შა ობ ის სა ჭი რო ებ ას, რა
თა ის ინი არ მი იზ იდ ოს ქუ ჩამ, რომ თი თოეულ მათ განს მი
ეც ეს გან ვი თა რე ბის სა შუ ალ ება, მი სი უნ არ ისა და ნი ჭის 
მი ხედ ვით; კე თილ გო ნივ რუ ლად გან ვი ხი ლოთ მშობ ლებ
თან ურ თი ერ თო ბის დროს წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბი.

სამ წუ ხა როა, რომ ბევ რი ფაქ ტი რე აგ ირ ებ ის გა რე შე 
რჩე ბა. ამ ის მი ზე ზი მრა ვალ გვა რია: მა ტე რი ალ ური სახ
სრე ბის სიმ ცი რე, ხელ მძღვა ნე ლი ორ გა ნო ებ ის მხრი დან 
გულ გრი ლი, ინ დი ფე რენ ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ტე ლე
ვი ზი ისა და მასმე დი ის მი ერ ფაქ ტე ბის გა ყალ ბე ბა და სხვ.

მი უხ ედ ავ ად ყვე ლა პრობ ლე მი სა, რაც შეხ ვედ რა ზე წა
მო იჭ რა, აუდ იტ ორია შე თან ხმდა, რომ მოთ მი ნე ბით, მე ტი 
ინ ფორ მა ცი ითა და ჩარ თუ ლო ბით, მო ხა ლი სე ებ ის გა აქ ტი
ურ ებ ით, მცი რე პრო ექ ტე ბის ამ უშ ავ ებ ით და ქველ მოქ მე
დი ად ამი ან ებ ის მი ზიდ ვით, შევ ძლებთ სა სურ ვე ლი მიზ ნის 
მიღ წე ვას.

ნი ნო ჟღენ ტი, ნა ნა მი ზან და რი

მე ტი თა ნად გო მა და გუ ლის ხმი ერ ება
2010 წლის ოქ ტომ ბერ ში, ეპ ის კო პოს ჯუ ზე პე პა ზო

ტო სა და “სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სის” ხელ შეწყო ბი თა 
და თა ნად გო მით, ახ ალ ცი ხის საკ რე ბუ ლოს თან და არ სდა 
“ახ ალ გაზ რდა ინ ვა ლიდ თა ცენ ტრი”. ამ მიზ ნის თვის საკ
რე ბუ ლომ გა მოგ ვი ყო სა ჭი რო ინ ვენ ტა რი თა და სპე ცი
ალ ური მოწყო ბი ლო ბე ბით აღ ჭურ ვი ლი ოთ ახი და სამ ზა
რე ულო.

ცენ ტრში სულ თერ თმე ტი ახ ალ გაზ რდაა გა ერ თი
ან ებ ული, მათ შო რის, ოთხს ბი ნა ზე ვა კითხავთ, ხო ლო 
შვიდს — კვი რა ში სამ ჯერ უწ ევს ცენ ტრში ყოფ ნა, დი
ლის 10დან 14 სა ათ ამ დე. გვემ სა ხუ რე ბა ავ ტო მან ქა ნა.

ცენ ტრში გა ერ თი ან ებ ულ ინ ვა ლი დებს ვას წავ ლით 

ხელ საქ მეს, კერ ძოდ: ძერ წვას, ჭრაკერ ვას. ას ევე, ვაჩ
ვევთ მხატ ვრულ კითხვას, ვუ კითხავთ ლექ სებ სა და 
ზღაპ რებს.

ცენ ტრის უკ ეთ მუ შა ობ ისა და ორ გა ნი ზე ბის მიზ ნით, 
მი სი წევ რე ბი, და პას კა ლი ნა, მე ლა ნო ჩი ლინ გა რაშ ვი ლი 
და ელ ზა ზუ ბაშ ვი ლი, თბი ლის სა და ქუ თა ის ში გა ვემ
გზავ რეთ ერ თკვი რი ან სე მი ნა რებ ზე.

2010 წლის 6 დე კემ ბე რი ცენ ტრის ბი ნა დარ თათ ვის 
უჩ ვე ულო და და უვ იწყა რი იყო, რად გა ნაც “მოხ და სას წა
ული”, და თა ვად წმ. ნი კო ლო ზი ეწ ვია მათ, ნი კო ლო ზო
ბა მი ულ ოცა და ტკბი ლე ულ ით აც გა უმ ას პინ ძლდა. უნ
და გე ნა ხათ მა თი სა ხე ები: ახ ალ გაზ რდე ბის სი ხა რულს 
საზღვა რი არ ჰქონ და, უზ ომო ბედ ნი ერ ება იკ ითხე ბო და 
მათ გაბ რწყი ნე ბულ თვა ლებ ში.

სა გუ ლის ხმოა, რომ საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბიც არ ივ
იწყე ბენ ცენ ტრის ბი ნა დართ და პე რი ოდ ულ ად სტუმ რო
ბენ მათ, ტკბი ლე ულ ითა და სა ჩუქ რე ბით ხელ დამ შვე ნე
ბუ ლე ბი, ესა უბ რე ბი ან, სა ინ ტე რე სო ამ ბებს უყ ვე ბი ან და 
ცდი ლო ბენ, ნორ მა ლუ რი ცხოვ რე ბა და უბ რუ ნონ მათ.

ამ შეხ ვედ რე ბის შემ დეგ, ახ ალ გაზ რდე ბი ყო ველ თვის 
აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლე ბი და კმა ყო ფი ლე ბი ბრუნ დე ბი ან 
სახ ლებ ში და თავს სრულ ყო ფილ ად ამი ან ებ ად გრძნო
ბენ. მარ თლაც, ის ინ იც ხომ ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ ის სრუ
ლუფ ლე ბი ანი წევ რე ბი არი ან.

ყო ველ თვის უნ და გვახ სოვ დეს, რომ მათ ჩვე ნი თა ნად
გო მა და უფ რო მე ტი გუ ლის ხმი ერ ება სჭირ დე ბათ, რა თა 
თა ვი არ იგ რძნონ სა ზო გა დო ებ ის აგ ან გა რი ყუ ლე ბად და 
თა ვი ანთ ტკი ვილ თან მარ ტო ნი არ დარ ჩნენ.

უფ ალს ვთხოვ, უფ რო მეტ მა ად ამი ან მა გა მო იჩ ინ ოს 
გუ ლის ხმი ერ ება მათ მი მართ, რა თა ის მძი მე ტვირ თი, 
რაც მათ ბედ მა არ გუ ნა, ად ვი ლად გა და იტ ან ონ.

და პას კა ლი ნა
წმ. ნი ნოს დე ბის კონ გრე გა ცია

წმი და მა მამ, ბე ნე დიქ ტე XVIმ, 2010 წლის 17 ოქ
ტომ ბერს ექ ვსი ნე ტა რი შე რაცხა წმი და ნად. მათ თან 
ერ თად, უთუ ოდ უნ და გა ვიხ სე ნოთ კი დევ ოც დარ ვა 
წმი და ნი, რო მელ თა კა ნო ნი ზა ცია ბე ნე დიქ ტე XVIის პა
პო ბის ხუთ წლი ან პე რი ოდ ში მოხ და. მათ შო რი საა ბელ
გი ელი და მი ან დე ვა უს ტე რი (18401889), კეთ რო ვან
თა მო ცი ქუ ლი, რო მე ლიც 33 წლის ას აკ ში გა ემ გზავ რა 
კუნ ძულ მო ლო კა იზე, ჰა ვა ის არ ქი პე ლაგ ზე, რა თა ეზ
რუ ნა იქ გა რი ყულ კეთ როვ ნებ ზე; ბე ნე დიქ ტე XVIმ ნე
ტა რად შე რაცხა ხუ თას ზე მე ტი პი როვ ნე ბა და მი სი პა
პო ბის პე რი ოდ ში, სწო რედ ამ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით, 
ყვე ლა ზე მე ტი ცე რე მო ნი ალი გა იმ არ თა. 2007 წლის 
ოქ ტომ ბერ ში, ეს პა ნე თის სა მო ქა ლა ქო ომ ის დროს და
ღუ პუ ლი ოთხას ოთხმოც დათ ვრა მე ტი წა მე ბუ ლის სუ
ლის მო სახ სე ნი ებ ლად, წირ ვა აღ ევ ლი ნა. პა პის მი ერ 
შე რაცხულ ნე ტარ თა სი აში არი ან მ. იეჟი პო პი ელ უც კო 
და ახ ალ გაზ რდა კი არა ბა და ნო. 

ქვე მოთ, უფ რო დე ტა ლუ რად წარ მო გიდ გენთ ახ ალ 
წმი და ნებს, რომ ლე ბიც ქრის ტეს ეკ ლე სი ის წმი დან თა 
გუნ დს შეუერთდნენ: 

სტა ნის ლავ კა ზი მერ ჩიკ ზოლ ტი სი STANISŁAW 
KAZIMIERCZYK SOŁTYS 
(14331498): წმი და სტა
ნის ლავ კა ზი მერ ჩი კი XVI 
სა უკ უნ ეში მოღ ვა წე ბერ
მო ნა ზო ნია; მორ წმუ ნე ად
ამი ან ის თვის იგი უდ იდ ესი 
მა გა ლი თი და და უდ გრო
მე ლი მე ოხია. მთე ლი მი სი 
ცხოვ რე ბა ევ ქა რის ტი ას 
უკ ავ შირ დე ბა; პა ტა რა 
სტა ნის ლა ვი კა ზი მი რის 
(ამ ჟა მინ დე ლი კრა კო ვის) 
korpus dominis ეკ ლე სი
აში ეზი არა რწმე ნას, იქ ვე 
წარ მოთ ქვა სამ ღვდლო აღ
თქმა და იქ ვე მსა ხუ რობ და, 
რო გორც მღვდე ლი, აღ მზრდე ლი, გა ჭირ ვე ბულ თა შემ წე. 
იგი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით იყო გან წყო ბი ლი ევ
ქა რის ტი ის მი მართ; მთე ლი არ სე ბით იძ ირ ებ ოდა უფ ლის 
სიკ ვდი ლი სა და აღ დგო მის სა იდ უმ ლო ში და ასე აღ ას რუ
ლებ და წმი და წირ ვას; 

ან დრე (ალ ფრედ) ბი სე ტი ANDRÉ (Alfred) BESSETTE 
(18451937): ალ ფრედ ბი სე ტი (სა ერო სა ხე ლი) 1845 
წლის 9 აგ ვის ტოს და იბ ადა კა ნა და ში, კვე ბე კის პრო ვინ
ცი ის სო ფელ სანგრე გო რი იბ ერ ვილ ში. იგი მერ ვე შვი ლი 
გახ ლდათ ის აკ ბი სე ტი სა და კლო ტილ და ფო ის ის ღა რიბ 
ოჯ ახ ში. 9 წლი სა მა მით და ობ ლდა, 12 წლი სას კი დე დაც 
გარ და ეც ვა ლა; მას ზე მზრუნ ვე ლო ბა დე იდ ამ იკ ის რა, 
რომ ლის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა არ ცთუ სა ხარ ბი
ელო იყო; ალ ფრედ მა, რო მელ საც სა არ სე ბო ლუკ მაპუ
რის მო პო ვე ბის თვის უნ და ეზ რუ ნა, დი დი გა ჭირ ვე ბით 

მო ახ ერ ხა წე რაკითხვის 
შეს წავ ლა. ფი ზი კუ რი სი
სუს ტე მას სტა ბი ლუ რი 
მუ შა ობ ის სა შუ ალ ებ ას არ 
აძ ლევ და, სულ რა ღაც ორ 
წე ლი წად ში მან რამ დე ნი მე 
ხე ლო ბა გა მო იც ვა ლა კვე
ბეკ ში; 186367 წლებ ში იგი 
პე რი ოდ ულ ად მუ შა ობ და 
აშშში. 

ალ ფრედ ბი სე ტი გან სა
კუთ რე ბულ მო წი წე ბა სა და 
სიყ ვა რულს იჩ ენ და წმი და 
იოს ებ ის მი მართ; ის იც, 
მა სა ვით უცხო ეთ ში გა დახ
ვე წი ლი, სი ღა ტა კე ში ცხოვ რობ და და სა კუ თა რი შრო მით 
ირ ჩენ და თავს. ამ ერ იკ იდ ან დაბ რუ ნე ბულ მა, თა ვის მოძ
ღვარს და უმ ტკი ცა, რომ მი სი რე ლი გი ური მო წო დე ბა და 
რწმე ნა ოდ ნა ვა დაც არ გა ნე ლე ბუ ლა. მა შინ მოძ ღვარ მა 
ურ ჩია, წმი და ჯვრის კონ გრე გა ცი აში შე სუ ლი ყო. 1870 
წლის ბო ლოს, ალ ფრე დი წმი და ჯვრის მოძ მე თა ნო ვი ცი
ატ ში შე ვი და და ეწ ოდა ძმა ან დრეა. 

წმი და ჯვრის კონ გრე გა ცია და არ სდა საფ რან გეთ ში, 
მა მა ბა სილ მო რუს მი ერ. კონ გრე გა ცი აში მოღ ვა წე ობ ენ 
მღვდლე ბი, ბე რე ბი და მო ნაზ ვნე ბი. კა ნა და ში ის ინი 1847 
წელს ჩა მო ვიდ ნენ ეპ ის კო პო სის მოწ ვე ვით და ფრან გუ ლი 
ენ ის შემ სწავ ლე ლი სის ტე მა შექ მნეს, რო მე ლიც, ერ თი 
სა უკ უნ ით ად რე, 1759 წელს გააუქმეს ინ გლი სე ლებ მა, 
მაგ რამ მათ ვერ მო ახ ერ ხეს კა თო ლი კე და ფრან გი მო
სახ ლე ობ ის ას იმ ილ აცია. 

ბი სე ტის მოძ ღვარ მა კონ გრე გა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლებს 
შემ დე გი სა ხის უწყე ბა გა უგ ზავ ნა: “გიგ ზავ ნით წმი დანს”. 
სუს ტი ჯან მრთე ლო ბის გა მო, ალ ფრედ მა ნო ვი ცი ატ
ში დრო ზე მეტ ხანს დაჰ ყო; რე ლი გი ური აღ თქმე ბი მან 
1872 წელს და დო. იგი და ნიშ ნეს მონ რე ალ ის ნოტრდა მის 
კო ლე ჯის კა რის კა ცად; ამ ად გილ ზე მან ორ მო ცი წე ლი 
დაჰ ყო; იგი, თა ვი სე ბუ რი იუმ ორ ით, ხში რად იმე ორ ებ და: 
“40 წე ლი კა რებ თან გა ვა ტა რე, მაგ რამ გა რეთ არ ავ ის 
გა ვუგ დი ვა რო”.

მარ თა ლია, ის კო ლე ჯის კა რის კა ცად მსა ხუ რობ
და, მაგ რამ თა ვი სი გამ ჭრი ახი გო ნე ბი თა და იუმ ორ ის 
გრძნო ბით იგი სულ მა ლე ღა ტაკ თა, სნე ულ თა და გა ჭირ
ვე ბულ თა ნუ გე შად იქ ცა, რომ ლე ბიც მას თა ვი ანთ ლოც
ვებს ან დობ დნენ. 

30 წლის ას აკ ში მან უჩ ვე ულო გან კურ ნე ბე ბი მო ახ
დი ნა; 1878 წელს გა ზე თე ბი ავ რცე ლე ბენ ხუ თი უც ნა
ური გან კურ ნე ბის ამ ბავს, რო მელ საც მა მა ან დრე ას 
ლოც ვებს მი აწ ერ ენ. ათ ას ობ ით გა ჭირ ვე ბუ ლი იდ გა 
დღი სით და ღა მით მის კა რებ თან. მა მა ან დრეა თა ვი სი 
ლოც ვით მი ან დობ და ყვე ლა თა ნა მოძ მეს წმი და იოს
ებს. იგი, ზე თის ლამ პრით ხელ ში, მხურ ვა ლედ ლო ცუ
ლობ და წმი და ნის ქან და კე ბის წი ნა შე. 1894 წელს მა მა 
ან დრე ამ თა ვი სი უფ რო სე ბი სა გან თან ხმო ბა მი იღო, 
რომ ქ. მონ რე ალ ის ახ ლოს, პა ტა რა ხის სამ ლოც ვე

ახალი წმიდანები, რომლებიც ქრისტეს 
ეკლესიის წმიდანთა გუნდს შეუერთდნენ
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II IIIსაბა საბა

ლო აეგო წმ. იოს ებ ის სა ხელ ზე; სამ ლოც ვე ლო 1904 
წელს გა იხ სნა და მრა ვა ლი მომ ლოც ვე ლის სა მიზ ნედ 
იქ ცა. 1905 წლის ზაფხულ ში, მა მა ან დრე ას მთლი ან ად 
გა და აბ არ ეს სამ ლოც ვე ლო. გამ რავ ლდა სას წა ულ ებ რი
ვი გან კურ ნე ბე ბი სა და ქრის ტეს რწმე ნა ზე მოქ ცე ვის 
ფაქ ტე ბი, რის გა მოც მას “ტრავ მა ტო ლო გი” შე არ ქვეს. 
სამ ლოც ვე ლო მორ წმუ ნე თა თავ შეყ რის ად გი ლად იქ ცა, 
მათ აქ მა მა ან დრე ას ქა რიზ მა იზ იდ ავ და. მის სა მო ცი
ქუ ლო საქ მი ან ობ აზე ზე გავ ლე ნას ვერ ახ დენ და სა ეკ
ლე სიო თუ სა ერო ხე ლი სუფ ლე ბა. 

1917 წლის დე კემ ბერ ში, ეკ ლე სი ის ქვე მოთ, პა ტა რა 
კე ლია გახ სნეს და სა კურ თხევ ლის ქვაც აკ ურ თხეს; მრა
ვა ლი დაბ რკო ლე ბის შემ დეგ, წმი და იოს ებ ის სა ხელ ზე 
აგ ებ ული ტა ძა რი ყვე ლა ზე დი დი წმი და სა ვა ნე გახ და. 
ამ დი დი ტაძ რის აგ ება 1955 წლის 15 მა ისს დას რულ და, 
მაგ რამ მ. ან დრეა ვერ მო ეს წრო მის დას რუ ლე ბას, რად
გა ნაც იგი 1937 წლის 6 იან ვარს, 91 წლის ას აკ ში გარ და
იც ვა ლა. მი სი სიკ ვდი ლი ერ ოვ ნულ გლო ვად გა და იქ ცა. 
1951 წლი დან და იწყო მი სი კა ნო ნი ზა ცი ის პრო ცე სი, 
ხო ლო 1982 წლის 23 მა ისს იგი ნე ტა რად შე რაცხა პაპ მა 
იოანე პავ ლე IIმ. 

იულია სალ ძა ნო GIULIA SALZANO (18461929). მას 
შემ დეგ, რაც პირ ვე ლად 
ნა პო ლე ონ ის ბრძა ნე ბით, 
ხო ლო შემ დეგ იტ ალი ის 
ახ ალი სა მე ფოს პარ ლა მენ
ტის მი ერ რვა ასი ან წლებ ში 
რე ლი გი ური ორ დე ნე ბი 
გააუქმეს, ხე ლახ ლა და
იწყეს აღ ორ ძი ნე ბა იმ ავე 
ორ დე ნებ მა და ახ ალ მა 
რე ლი გი ურ მა კონ გრე გა
ცი ებ მა. 

ამ პრო ცეს მა მთე ლი იტ
ალია მო იც ვა, გან სა კუთ
რე ბით ნე აპ ოლი, სა დაც 
უკ ვე არ სე ბობ და გა სა ოც
არი ფე ნო მე ნი ე.წ. “სახ ლის 
ბერ მო ნაზ ვნო ბის” ფორ
მით: ღვთივ შე წი რუ ლი ად ამი ან ები, რო მელ თა მოღ ვა წე
ობ ის არე არ სცილ დე ბო და სა კუ თა რი სახ ლი სა თუ უბ ნის 
ფარ გლებს, ის ინი იქ ლო ცუ ლობ დნენ, შრო მობ დნენ და 
იტ ან ჯე ბოდ ნენ; სა ხა რე ბას, უპ ირ ვე ლე სად, სა კუ თა რი 
წმი და ცხოვ რე ბით ამ ოწ მებ დნენ, ას ევე, სხვა თა დახ მა რე
ბით, სწავ ლე ბით, ობ ოლ თა, სნე ულ თა და გა ჭირ ვე ბულ თა 
შე წევ ნით, მოკ ლედ, ყვე ლა მათ გა ნი სად მი თა ნად გო მით, 
ვი საც ამ პე რი ოდ ის სო ცი ალ ურპო ლი ტი კურ ორ ომ ტრი
ალ ში სუ ლი ერი და ფი ზი კუ რი თა ნად გო მა სჭირ დე ბო და. 

ასე, გა სა ოც არი ლი ლი ებ ივ ით აღ მო ცენ დნენ კონ გრე
გა ცი ები და ფონ დე ბი, რო მელ თა საქ მი ან ობ ამ ჩვე ნამ დეც 
მო აღ წია. მათ გან რამ დე ნი მეს ჩა მოვ თვლით: მხე ვა ლი 
ღვთი სა გელ ტრუ და გო მეს დე არ შე, წმ. გელ ტრუ დას 
ბე ნე დიქ ტე ლი დე ბის კონ გრე გა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი; 
მხე ვა ლი ღვთი სა მა რია მაგ და ლე ნა სტა რა ჩე, ღვთის
მშობ ლის მოწყა ლე მსა ხურ თა დე ბის კონ გრე გა ცი ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი; ნე ტა რი კა ტე რი ნა ვოლ პი ჩე ლი, წმი და 
გუ ლის მხე ვალ თა კონ გრე გა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი; მხე ვა
ლი ღვთი სა კლავ დია რუ სო, მო ნა ხუ ლე ბის მდა ბალ ქალ

წულ თა კონ გრე გა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი; მხე ვა ლი ღვთი სა 
მა რია კონ სი ლია სუ ლიწ მი დი სა, დამ ფუძ ნე ბე ლი მგლო
ვი არე მა რი ამ ის მსა ხურ და თა კონ გრე გა ცი ისა; ნე ტა რი 
მა რია კრის ტი ნა ბრან დო, იესო ქრის ტეს სა იდ უმ ლო ებ
ის გა მომ სყიდ ვე ლი მსხვერ პლის და თა კონ გრე გა ცი ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი; და მრა ვა ლი სხვა. ამ არ ას რულ სი ას 
და ვა მა ტებ დით ნე ტარ იულია სალ ძა ნოს. იგი და იბ ადა 
სან ტა მა რია ვე ტე რე ში, 1846 წლის 13 ოქ ტომ ბერს, 19 
წლის ას აკ ში, ნე აპ ოლ თან ახ ლოს, კა ზო რი აში გა და ვი და 
და მთე ლი შემ დგო მი ცხოვ რე ბა იქ გა ატ არა. ის, ფერ
დი ნანდ Iის არ მი ის მსა ხუ რის, გე მის კა პიტ ნის, დი ეგო 
სალ ძა ნო სა და ად ელა იდა ვა ლენ ტი ნოს, მე ექ ვსე შვი ლი 
იყო ოჯ ახ ში. მა მით ად რე და ობ ლდა და იგი კა ზერ ტა ში, 
წმ. ნი კო ლას ობ ოლ ბავ შვთა თავ შე სა ფარ ში მი აბ არ ეს. 
ოჯ ახს თხუთ მე ტი წლის ას აკ ში და უბ რუნ და, მას შემ დეგ 
რაც სწავ ლა და ას რუ ლა და მას წავ ლებ ლის დიპ ლო მი 
აიღო. 1865 წლის ოქ ტომ ბერ ში კა ზო რი აში გა და დის და 
სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლებ ლად იწყებს მუ შა ობ ას. ამ ავ
დრო ულ ად, იგი თა ვი სი სახ ლის ეზ ოში შეკ რე ბილ პა ტა
რებს რწმე ნის სა ფუძ ვლებ ზეც ესა უბ რე ბა. 

ამ პე რი ოდ ში კარ დი ნა ლი სის ტო რი არიო და უკ ავ
შირ და ნე ტარ კა ტე რი ნა ვოლ პი ჩელს, რა თა კა ზო რი აში 
გა ევ რცე ლე ბი ნა წმი და გუ ლის მხე ვალ თა კონ გრე გა ცი
ის საქ მი ან ობა. დო ნა ჯუ ლი ეტ ამ, რო გორც მას კა ზო
რი აში ეძ ახ დნენ, სკო ლა 36 წლის ას აკ ში მი ატ ოვა და 
სე რი ოზ ულ ად და იწყო ფიქ რი სა სუ ლი ერო ცხოვ რე ბა ზე. 
ამ გზა ზე მას ნე ტა რი ლუ დო ვი კო კა ზო რი ელი და სხვა 
ღირ სე ული ღვთის მსა ხურ ნი მი უძ ღოდ ნენ. 1890 წელს, 
მან, დი დი ძა ლის ხმე ვით, თა ვის ირ გვლივ შე მო იკ რი ბა 
მე გო ბარ ქალ თა ერ თი ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც “წმ. გუ
ლის მხე ვა ლი კა ტე ხის ტი მო ნაზ ვნე ბის” თავ და პირ ველ 
ბირ თვს შე ად გენ დნენ. ეს იყო კონ გრე გა ცია, რომ ლის 
უმ თავ რე სი მი ზა ნიც გახ ლდათ, უფ ლის წმი და გუ ლი სა 
და ქალ წუ ლი მა რი ამ ის თაყ ვა ნის ცე მით, ხალ ხამ დე მი
ეტ ან ათ ღვთის სიყ ვა რუ ლი. 

მა ლე გაჩ ნდა სურ ვი ლი, რომ ნე აპ ოლ ის ეპ არ ქი აში ახ
ლად და არ სე ბუ ლი სა სუ ლი ერო ინ სტი ტუ ტი იული ასა და 
მი სი მე გობ რე ბის კონ გრე გა ცი ას თან — “წმ. გუ ლის მხევ
ლე ბი” შეეერთებინათ. მაგ რამ კარ დი ნა ლი ჯუ ზე პე პრის
კო დრო ულ ად ჩა ერია და წა ახ ალ ისა მა თი კა ტე ხის ტუ რი 
საქ მი ან ობა. 1905 წლის 21 ნომ ბერს, იულია და მი სი 
ექ ვსი მე გო ბა რი სა მო ნაზ ვნო აღ თქმებს დე ბენ, სულ მა
ლე მათ სხვე ბიც შე ემ ატ ნენ და ასე გა იხ სნა სხვა სახ ლე ბი 
ნე აპ ოლ ის რე გი ონ ში. კონ გრე გა ცი ის მოღ ვა წე ობა, რა საც 
დე და იულია სალ ძა ნოს თავ და ვიწყე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი 
ას ულ დგმუ ლებ და, მარ თა ლია, ძი რი თა დად კა ტე ხის ტურ 
საქ მი ან ობ აზე იყო აგ ებ ული, მაგ რამ ევ ქა რის ტია და წმი
და გუ ლი სად მი თაყ ვა ნის ცე მა მთა ვა რი გახ ლდათ. 

იმ შო რე ულ წარ სულ ში, დე და იული ამ აჩ ვე ნა ის სუ
ლის კვე თე ბა და ძლი ერი მუხ ტი, რი თაც დღე ვან დე ლი 
ეკ ლე სი ის კა ტე ხის ტუ რი საქ მი ან ობაა გამ სჭვა ლუ ლი. 
ყო ველ დღე, კვი რის გან მავ ლო ბა ში, იგი სხვა დას ხვა შეხ
ვედ რე ბით იყო და კა ვე ბუ ლი; რო დე საც რო მე ლი მე მო ნა
ზო ნი მას დაღ ლილ სა და ღო ნე მიხ დილს და ინ ახ ავ და და 
შე ეც დე ბო და, დრო ებ ით მა ინც მო ეწყვი ტა საქ მი დან, ის 
მყის ვე პა სუ ხობ და, რომ, რო გორც კა ტე ხის ტი, ვალ დე ბუ
ლი იყო, უკ ან ას კნელ ამ ოს უნ თქვამ დე ეკ ეთ ებ ინა საქ მე. 

1916 წელს “წმი და გუ ლის მხე ვა ლი კა ტე ხის ტი მო ნაზ
ვნე ბის” კონ გრე გა ცი ამ თა ვი სი წეს დე ბა შე იმ უშ ავა და 
ეპ არ ქი იდ ან მი იღო დეკ რე ტი მოღ ვა წე ობ ის გა ნახ ლე ბის 

შე სა ხებ; 1920 წლის 12 აგ ვის ტოს კი კონ გრე გა ცი ის წეს
დე ბა რომ ში გა ნი ხი ლეს და 1960 წლის 19 მარ ტს პაპ მა 
იგი ოფ იცი ალ ურ ად სცნო. დე და იულია სალ ძა ნო გულ
მოდ გი ნედ აგ რძე ლებ და თა ვის სა სუ ლი ერო მოღ ვა წე ობ
ას; მას ყვე ლას თვის მო ეძ ებ ნე ბო და სა ნუ გე შო და გა მამ
ხნე ვე ბე ლი სიტყვე ბი. 83 წლის ას აკ ში, ვიდ რე მი წი ერ 
ცხოვ რე ბას და ას რუ ლებ და, მან ას ამ დე ბავ შვი მო ამ ზა და 
პირ ვე ლი ზი არ ებ ის თვის. იგი ბო ლომ დე ერ თგუ ლი დარ ჩა 
თა ვი სი დე ვი ზი სა: “ვიდ რე სუ ლი მიდ გას, კა ტე ხის ტი ვიქ
ნე ბი”. 

დე და იულია 1929 წლის 17 მა ისს, კა ზო რი აში გარ და
იც ვა ლა. მის მა კონ გრე გა ცი ამ არა მხო ლოდ იტ ალი ის 
სხვა დას ხვა ქა ლაქ ში და იმ კვიდ რა ად გი ლი, არ ამ ედ სხვა 
ქვეყ ნებ შიც: კა ნა და ში, ბრა ზი ლი აში, ფი ლი პი ნებ ზე, პე
რუ სა და ინ დო ეთ ში. 

1974 წლის 4 აპ რილს გა მო იცა დეკ რე ტი დე და იული ას 
ნე ტა რად შე რაცხვის შე სა ხებ და და იწყო გან სა ხილ ვე ლი 
პრო ცე სი. 2003 წლის 27 აპ რილს, იოანე პავ ლე IIმ წმ. 
პეტ რეს მო ედ ან ზე, რომ ში, იგი ნე ტა რად გა მო აცხა და. 
მას თან ერ თად, ნე ტა რად შე ირ აცხა კი დევ ერ თი კონ
გრე გა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი მა რია ქრის ტი ნა ბრან დო, 
რო მე ლიც ას ევე კა ზო რი იდ ან გახ ლდათ. ოდ ეს ღაც ერ თი 
პა ტა რა სოფ ლის და ბა, დღეს აყ ვა ვე ბუ ლი ქა ლა ქია ნე აპ
ოლ ის შე სას ვლელ თან და ამ აყ ობს იმ ით, რომ მის შვი
ლებს შო რის სა მი ნე ტა რია; ერთერ თი მათ გა ნი, ლუ დო
ვი კო კა ზო რი ელი, 1993 წელს შე ირ აცხა ნე ტა რად. 

კან დი და მა რია დე იესოსი ბა რი ოლა CÁNDIDA MARÍA 
DE JESÚS (Juana Josefa) CIPITRIA y BARRIOLA (1845
1912), იგ ივე ჯო ვა ნა 
ჯუ ზე პა, და იბ ადა 1845 
წლის 31 მა ისს ეს პა ნეთ ში, 
გვი პუც კო ას პრო ვინ ცი ის 
სოფ. ან დო ან იში. 5 წლის 
ას აკ ში, ის მი რონ ცხე ბის 
სა იდ უმ ლოს ეზი არა. 

1852 წელს, სა მუ შა ოს 
შოვ ნის მიზ ნით, ოჯ ახი 
ტო ლო ზა ში გა და სახ ლდა, 
კან დი დამ იქ გა ატ არა 
ყრმო ბი სა და ახ ალ გაზ
რდო ბის წლე ბი, მრა ვალ
შვი ლი ან ოჯ ახ ში მი სი მო
ვა ლე ობა უმ ცროს დებ ზე 
ზრუნ ვა, მათ თვის ლოც ვი
სა და გა ლო ბის სწავ ლე ბა 
იყო. 

1855 წელს, ათი წლის ას აკ ში, მან პირ ვე ლი ზი არ ება 
მი იღო. ეს იყო მი სი პირ ვე ლი შეხ ვედ რა იეს ოს თან, რა მაც 
მას უზ ომო სი ხა რუ ლი მი ან იჭა და სწო რედ მა შინ მიხ ვდა, 
რომ მის გა რე შე ვე ღარ იცხოვ რებ და. 

1865 წელს იგი ბურ გოს ში გა და სახ ლდა და მან ტოიას 
დიდ გვა რო ვან ოჯ ახ ში და იწყო სამ სა ხუ რი, თუმ ცა იქ 
მორ წმუ ნი სათ ვის არ ას ას ურ ვე ლი გა რე მო იყო შექ მნი ლი. 
მი სი მოძ ღვა რი, იეზუ იტი მ. რა იმ ონ დო სუ რე და, მას ზე 
ზრუ ნავს და სულ მა ლე იგი სხვა ოჯ ახ ში, ჯუ ზე პე სა ბა
ტერ ნორ ვე გეს თან გა დაჰ ყავს, რომ ლის მე უღ ლე, სათ
ნო ებ ით გა მორ ჩე ული ქალ ბა ტო ნი, სუ ლი ერ დახ მა რე ბას 
უწ ევს მას: ევ ქა რის ტი ის თაყ ვა ნის ცე მა და ღვთის მშობ

ლი სად მი ლოც ვე ბი, გა ჭირ ვე ბულ თა დახ მა რე ბა, მო ნა ნი
ება, მე დი ტა ცია უფ ლის ვნე ბა ზე. 

1868 წელს იგი ვა ლა დო ლიდ ში გაჰ ყვა სა ბა ტე რე ბის 
ოჯ ახს, სა დაც სა ბო ლო ოდ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა, 
ჩამ დგა რი ყო ღვთის სამ სა ხურ ში. ამ აში მას და ეხ მა რა 
შეხ ვედ რა მა მა მი ქე ლე ჰე რან ზის თან, რო მე ლიც, 1868 
წლის ეს პა ნე თის რე ვო ლუ ცი ის გა მო, მო ნას ტრის გა რეთ, 
ძმის ოჯ ახ ში ცხოვ რობ და. მათ შეხ ვედ რა ში გან გე ბის ხე
ლი ერია; 1862 წელს, წმი და ოჯ ახ ის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
აში კან დი დას ღვთი ური ზეშ თა გო ნე ბა ეწ ვია, მას ეუწყა, 
რომ ის იქ ნე ბო და “იეს ოს ქალ წულ თა” კონ გრე გა ცი ის 
და მა არ სე ბე ლი და თავს მი უძ ღვნი და აღ მზრდე ლო ბით
სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობ ას, გან სა კუთ რე ბით 
კი პა ტა რა გო გო ნე ბი სა და ახ ალ გაზ რდე ბის სწავ ლე ბით 
იქ ნე ბო და და კა ვე ბუ ლი. იგ ივე ზეშ თა გო ნე ბა ეწ ვია მა მა 
ჰე რან ზსაც, წირ ვის მსვლე ლო ბის დროს, და რო დე საც 
ჯო ვა ნამ მას ყვე ლა ფე რი უამ ბო, მა მა ჰე რან ზმა ყო ვე
ლი ვე ამ აში უმ ალ შე იც ნო ღვთის ნე ბა. ასე შე უდ გა იგი 
ახ ალ გაზ რდა ქალ ბა ტო ნე ბის, კერ ძოდ კი წე რაკითხვის 
უც ოდ ინ არ თა, კულ ტუ რულ და სუ ლი ერ აღ ზრდაგა ნათ
ლე ბას; ზოგ ნი სკეპ ტი კუ რად უყ ურ ებ დნენ მის ამ გულ
მოდ გი ნე ბას, სხვე ბი კი, მათ შო რის, სა ლა მან კას ეპ ის
კო პო სი ხო აკ ინ გა რი გა, მის ამ ღვაწ ლს ფას და უდ ებ ლად 
თვლი და ეკ ლე სი ისა და სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე. 

1871 წლის 8 დე კემ ბერს, მას მე რე, რაც სა ლა მან კა ში 
სახ ლი და იქ ირ ავა, ჯო ვა ნა ჯუ ზე პამ, თა ვის ხუთ მე გო
ბარ თან ერ თად, დააარსა იეს ოს ქალ წულ თა კონ გრე
გა ცია, შე იც ვა ლა სა ერო სა ხე ლი და და ირ ქვა კან დი და 
მა რია იეს ოსი. 1873 წლის 3 აპ რილს, კონ გრე გა ცია ოფ
იცი ალ ურ ად იქ ნა აღი არ ებ ული სა ლა მან კას ზე მოხ სე ნე
ბუ ლი ეპ ის კო პო სის მი ერ. 

1873 წლის 8 დე კემ ბერს, დე დადამ ფუძ ნე ბე ლი და მი სი 
დე ბი რე ლი გი ურ აღ თქმებს დე ბენ და სა ლა მან კა ში პირ
ველ კო ლეჯს ხსნი ან, რაც გა ცი ლე ბით მა ღა ლი სა ფე ხუ რი 
იყო, ვიდ რე საკ ვი რაო სკო ლა. 1901 წლის 6 აგ ვის ტოს, 
კონ გრე გა ცია აღი არა წმი და საყ დარ მა; 1902 წლის 27 
ოქ ტომ ბერს მი იღ ეს კონ გრე გა ცი ის კონ სტი ტუ ცია, რო მე
ლიც თა ვად დე და კან დი დამ წა რად გი ნა რომ ში. დრომ აჩ
ვე ნა, რომ ამ უბ რა ლო და ლა მის უწ იგ ნუ რი ქალ ბა ტო ნის 
ენ ერ გი ას წარ მარ თავ და უზ ენა ესი, რო მე ლიც სუ ორა კან
დი დას ძა ლას აძ ლევ და მი სი სა სო ებ ის გა საცხა დებ ლად; 
კან დი და მა რია იეს ოსი დიდ სუ ლოვ ნე ბი თა და სულ გრძე
ლო ბით იყო მინ დო ბი ლი მა მის ხე ლებს: “ჩვე ნი ცხოვ რე ბა 
ღვთის ხელ შია. ჩვენ იეს ოს შვი ლე ბი ვართ. იგი დაგ ვი ცავს 
ყო ვე ლი ბო რო ტი სა გან. ჩვენ მი სი იმ ედი გვაქ ვს და არ ას
ოდ ეს დავ რჩე ბით იმ ედ გაც რუ ებ ულ ნი”. 

მარ თა ლია, დე და კან დი დას თა ვი სი საქ მის თვის 
შე სა ბა მი სი მა ტე რი ალ ური სახ სრე ბი არ გა აჩ ნდა, მაგ
რამ მან მა ინც მყა რი სა ფუძ ვე ლი შე უქ მნა ღვთის სა ხე
ლის სა დი დებ ლად მი მარ თულ საქ მი ან ობ ას, და თა ვი სი 
აღ სას რუ ლის ჟამს, რო მე ლიც 1912 წლის 9 აგ ვის ტოს 
სა ლა მან კა ში დად გა, შეძ ლო, შემ დე გი სიტყვე ბი წარ მო
ეთ ქვა: “მშვი დად და წყნა რად ვკვდე ბი, რად გა ნაც ჩე მი 
სა სუ ლი ერო ცხოვ რე ბის 41 წლის მან ძილ ზე წუ თიც კი არ 
მახ სოვს, რომ ღმრთი სათ ვის არ მი მეძ ღვნას თა ვი”. 

იგი კონ გრე გა ცი ის სახ ლის ეზ ოში დაკ რძა ლეს, დღეს 
მის მი ერ წა მოწყე ბუ ლი საქ მი ან ობა ევ რო პის, ამ ერ იკ ისა 
და აზი ის 12 ქვე ყა ნა ში გრძელ დე ბა. ნე ტა რად შე რაცხვის 
პრო ცე სი 1942 წელს და იწყო; 1996 წლის 12 მა ისს კი, 
რომ ში, პაპ მა იოანე პავ ლე IIმ იგი ნე ტა რად გა მო აცხა
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ქარ თველ კა თო ლი კე თა ეკ ლე სია უცხო ეთ ში

და. მი სი მოხ სე ნი ებ ის დღეა 9 აგ ვის ტო.
ბა ტის ტა კა მი ლა ვა რა ნე ლი (14581524): დი დი მე ცე ნა
ტის, ხე ლოვ ნე ბი სა და 
იარ აღ ის დი დი მოყ ვა რუ
ლის, შე სა ნიშ ნა ვი დიპ ლო
მა ტის, მტერ თა რის ხვი სა 
და ქალ თა გულ თამ პყრო
ბე ლის, პრინც იულიო 
ცე ზა რე ვა რა ნე ლის 
ქა ლიშ ვი ლი. პრინ ცი ოცი 
წლის ას აკ ში და ქორ წინ და 
თორ მე ტი წლის იოან აზე, 
რი მი ნე ლი, კე თილ შო ბი ლუ
რი წარ მო შო ბის, დიდ გვა
რო ვა ნი ოჯ ახ ის ქა ლიშ
ვილ ზე, ვის გა ნაც სა მი 
შვი ლი შე ეძ ინა, მაგ რამ 
მას, მათ გარ და, ხუ თი 
უკ ან ონო შვი ლიც ჰყავ და, რომ ლე ბიც სხვა სა სიყ ვა რუ
ლო კავ ში რე ბის შე დე გად შე ეძ ინა, ის ინი კა ნო ნი ერ 
შვი ლებ თან ერ თად იღ ებ დნენ აღ ზრდაგა ნათ ლე ბას. 
კა მი ლა 1458 წლის 9 აპ რილს და იბ ადა და ყვე ლა ზე 
უფ რო სი იყო შვი ლებს შო რის. იგი მა მი სე ულ სა სახ ლე ში 
იზ რდე ბო და და მის ნა ირი მებ რძო ლი ხა სი ათი გა მოჰ ყვა. 
რო გორც თა ვის ავ ტო ბი ოგ რა ფი აში წერს, მას იტ აც ებ და 
ცეკ ვა, სიმ ღე რა, უყ ვარ და გარ თო ბა და დროს ტა რე ბა. 

ბა ტის ტა კა მი ლამ ჯერ კი დევ ბავ შვო ბა ში და დო აღ
თქმა, მას მე რე, რაც ფრან ცის კე ლი მღვდლის ქა და გე ბას 
მო უს მი ნა, და ყო ველ პა რას კევს, უფ ლის ვნე ბის მო გო
ნე ბი სას, ცრემ ლებს ღვრი და. თუმ ცა ეს ყო ვე ლი ვე მის 
მხი არ ულ და უდ არ დელ ცხოვ რე ბას თან რა ტომ ღაც ვერ 
თავ სდე ბო და. ამ იტ ომ, რო დე საც უფ ლის ვნე ბის მო გო
ნე ბა მას ში ცრემ ლებს ვერ იწ ვევ და, ის მთე ლი კვი რა 
თავს ცუ დად გრძნობ და. ახ ალ გაზ რდო ბა ში მან ბევ რი 
სა ეკ ლე სიო წიგ ნი წა იკ ითხა და უკ ვე ად ვი ლად ეძ ლე ოდა 
სი ნა ნულს, რაც ხში რად ახ ლო ბელ თა ქი ლიკს იწ ვევ და. 
თვრა მე ტი წლი სა უკ ვე იწყებს ფიქ რს რე ლი გი ურ ცხოვ
რე ბა ზე, მაგ რამ ორ ჭო ფობს, რად გა ნაც მას ამ ქვეყ ნი ური 
ცხოვ რე ბაც იზ იდ ავს. რო გორც იქ ნა, ცდუ ნე ბე ბი დაძ ლია 
და არ ჩე ვა ნი მო ნას ტერ ზე შე აჩ ერა. აქ კი მა მა აღ უდ გა 
წინ მის გა დაწყვე ტი ლე ბას. 

გა და ტა ნი ლი გან ცდე ბის გა მო, კა მი ლა შვი დი თვის 
მან ძილ ზე უღ ონ ოდ გრძნობ და თავს. ორი წლის მე რე მას 
ზე ცი ური შთა გო ნე ბა ეწ ვია; იგი უკ ვე სუ ლი ერ ად მომ
წი ფე ბუ ლი იყო ქრის ტეს გზა ზე შე სად გო მად. სა ბო ლო
ოდ, პრინ ციც დაჰ ყვა ქა ლიშ ვი ლის ნე ბას და 1481 წლის 
14 ნო ემ ბერს იგი, კა მი ლა სუ ორა ბა ტის ტას სა ხე ლით, 
მო ნაზ ვნად აღ იკ ვე ცა ურ ბი ნოს წმ. კლა რას ფრან ცის
კელ თა მო ნას ტერ ში. მა მა მი სი, პრინ ცი, ვერ ეგუ ებ ოდა 
შვი ლის შორს ყოფ ნას, ამ იტ ომ მან შე იძ ინა ოლ ივ ეტ ან ის 
მო ნას ტე რი და იგი ფრან ცის კე ლებს გა დას ცა წმ. კლა რას 
მო ნა ზონ თათ ვის. 

სუ ორა ბა ტის ტა ერთერ თი ახ ლად არ ჩე ული იყო 
ცხრა მო ნა ზონს შო რის. 1484 წლის 4 იან ვარს მან, ხალ
ხი სა და პრინ ცის ამ ალ ის თან დას წრე ბით, მო ნას ტრის 
კა რი შე აღო. 

აქ ედ ან და იწყო მი სი გა ტა ცე ბა მის ტი ციზ მით, ქრის
ტეს ვნე ბა კვლა ვაც ას ულ დგმუ ლებ და მას, გან სა კუთ
რე ბით მი სი ად ამი ან ურღვთა ებ რი ვი, დაწყლუ ლე ბუ
ლი გუ ლი. სა კუ თა რი მის ტი კუ რი აზ რე ბი მან თა ვის 

წიგ ნში — “იეს ოს მენ ტა ლუ რი ტკი ვი ლი მი სი ვნე ბის 
ჟამს” ჩა მო აყ ალ იბა, რო მე ლიც მო მა ვა ლი დი დი წმი და
ნე ბის თვის მე დი ტა ცი ის სა ხელ მძღვა ნე ლოდ იქ ცა. 1502 
წელს ცე ზა რე ბორ ჯია, “ვა ლენ ტი ნოს გრა ფი”, შე ეც ადა, 
ად გი ლობ რი ვი საგ რა ფო ები გაეერთიანებინა და მთე ლი 
ტე რი ტო რია პონ ტი ფექ სის მფლო ბე ლო ბა ში მო ექ ცია, 
გა ეძ ლი ერ ებ ინა პა პის, ალ ექ სან დრე VIის უფ ლე ბე ბი, 
რის გა მოც ძა ლი თაც კი უტ ევ და ად გი ლობ რივ ურჩ 
საგ რა ფო ებს. პრინ ცმა ვა რა ნელ მა სა იმ ედ ოდ გა და მა
ლა თა ვი სი უმ ცრო სი ვა ჟიშ ვი ლი ვე ნე ცი აში, და ნარ
ჩენ შვი ლებ თან ერ თად კი კა მე რი ნოს ამ ბო ხე ბის თვის 
ემ ზა დე ბო და. სუ ორა ბა ტის ტა, თა ვის სუ ლი ერ დებ თან 
ერ თად, ჯერ ფერ მო ში გა იქ ცა, ხო ლო შემ დეგ ნე აპ ოლ ის 
სა მე ფო ში, ატ რი ში გა და ვი და, სა დაც მი აღ წია ცნო ბამ 
იმ ის შე სა ხებ, რომ ცე ზა რე ბორ ჯი ამ წა მე ბით მოკ ლა 
მა მა მი სი, შემ დეგ კი მის ძმებს გა უს წორ და. რო დე საც 
ბორ ჯი ას თა ვაშ ვე ბულ საქ მე ებს წერ ტი ლი და ეს ვა, 
სუ ორა ბა ტის ტა კა მე რი ნო ში დაბ რუნ და, და იბ რუ ნა საგ
რა ფო ვა რა ნა ში, და, თა ვის ძმას თან ერ თად, იქ ვე დარ ჩა 
სიკ ვდი ლამ დე, რო გორც აბ ატ ისა. იგი ყვე ლას თვის, 
რო გორც სა ერო, ას ევე სა სუ ლი ერო პირ თათ ვის, დიდ 
იმ ედ ად და ნუ გე შად იქ ცა. კა მი ლა ბა ტის ტა გარ და იც ვა
ლა კა მე რი ნო ში, 1524 წლის 31 მა ისს, ჭი რის ეპ იდ ემი ის 
დროს, დაკ რძა ლეს მა მი სე ულ სა სახ ლე ში. 

პაპ მა გრი გორ XVIმ, 1843 წლის 7 აპ რილს, კა მი ლა 
ბა ტის ტა ნე ტა რად შე რაცხა, ხო ლო 2010 წლის 17 ოქ
ტომ ბერს, პაპ ბე ნე დიქ ტე XVIის მი ერ მი სი კა ნო ნი ზე ბა 
მოხ და.

მა რია ჯვრი სა (მა რი ჰე ლე ნი) მაკ კი ლო პი MacKILLOP 
(18421909). იგი და იბ ადა 
მელ ბურ ნში (ავ სტრა ლი
აში), 1842 წელს. მი სი 
ცხოვ რე ბა არ ყო ფი ლა 
იავარ დით მო ფე ნი ლი, 
პი რი ქით, გან საც დე ლე
ბით იყო სავ სე, მაგ რამ 
იგი სი მა მა ცი თა და 
ღვთის მო სა ობ ით გა მო
ირ ჩე ოდა, რა მაც გა აძ ლე
ბი ნა კი დეც მძი მე წუ თებ
ში. ვიდ რე ოცი წლი სა 
გახ დე ბო და, მა რი ამ უკ ვე 
იც ოდა, რომ ღმერ თი 
იხ მობ და მას. თა ვი
სი მო წო დე ბა მან სულ 
რა ღაც ოთხ წე ლი წად ში 
სრუ ლი ად გა აც ნო ბი ერა. 
მო წო დე ბა კი ას ეთი გახ ლდათ: ავ სტრა ლი ის სამ ხრეთ ში 
გა ჭირ ვე ბულ თათ ვის სკო ლის გახ სნა. ასე იქ ცა იგი “ წმ. 
იოს ებ ის წმი და გუ ლის დე ბის კონ გრე გა ცის დამ ფუძ
ნებ ლად. მას დიდ სი ამ ოვ ნე ბა სა და სი ხა რულს ან იჭ ებ და 
სა ეკ ლე სიო საქ მი ან ობა, ას ევე სი ხა რუ ლით ხვდე ბო და 
ყვე ლა გა სა ჭირს, რო მელ საც სწი რავ და ღმერ თს, რომ
ლის ერ თგუ ლიც ის სი ცოცხლის ბო ლომ დე (1909 წ.) 
დარ ჩა. იოანე პავ ლე IIმ 1995 წელს, სიდ ნე იში, იგი ნე ტა
რად გა მო აცხა და. 

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

ფე რი ქო ის წმ. მა რი ამ ის სა ხე ლო ბის ქარ თველ კა თო ლი
კე თა მო ნას ტრის მო ლოც ვა ყვე ლა ქარ თვე ლი კა თო ლი კეს 
ოც ნე ბაა. 

შე მიძ ლია, თა მა მად ვთქვა, რომ მე ეს ოც ნე ბა ავ იხ დი ნე 
და 2 იან ვარს ფე ხი შევ დგი ქარ თვე ლი ერ ის თვის უძ ვირ ფა
სეს სა ვა ნე ში. ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ის თა ნახ მად, 2 იან ვა რი 
ბე დო ბის დღეა, დაე, ამ წმი და მო ნას ტერს და ებ ედ ოს ქარ
თველ მომ ლოც ველ თა ხში რი სტუმ რო ბა. 

სტამ ბულ ში 2 იან ვარს, კვი რა დი ლით ჩავ ფრინ დი. ჩემ
თვის ნამ დვი ლი სი ურ პრი ზი იყო, რომ ეკ ლე სია, სა დაც 
მე გობ რებ თან ერ თად წირ ვა ზე და სას წრე ბად მი ვე დი, ფე
რი ქო ის ქარ თველ კა თო ლი კე თა მო ნას ტე რი აღ მოჩ ნდა. 
შემ დეგ გა ირ კვა, რომ ეს წი ნას წარ იყო და გეგ მი ლი ჩე მი 
მე გობ რე ბის მი ერ. 

1861 წელს მა მა პეტ რე ხა რის ჭი რაშ ვილ მა სტამ ბო ლის 
ერთერთ ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ უბ ან ში, ფე რი ქო იში წმი და 
მა რი ამ ის ქარ თველ კა თო ლი კე თა სა ვა ნეეკ ლე სია, დე და თა 
და მა მა თა მო ნას ტრე ბი და აფ უძ ნა. იგი გარ და იც ვა ლა 1890 
წლის 9 ოქ ტომ ბერს, და საფ ლა ვე ბუ ლია ეკ ლე სი ის ეზ ოში, 
მი სი გუ ლი კი შე ნა ხუ ლია სპე ცი ალ ურ სპირ ტი ან ქი ლა ში. 
მა მა პეტ რემ სტამ ბო ლის ქარ თველ კა თო ლი კე თა მო ნას
ტერ ში წირ ვალოც ვა ქარ თულ ენ აზე და აწ ეს ებ ინა, ნე ბარ
თვა კი რო მის პა პის გან მი იღო. მი სი ან დერ ძის თა ნახ მად, 
სა ვა ნის ტე რი ტო რია კა თო ლი კე მრევ ლის სა კუთ რე ბა გახ
და.

ფე რი ქო ის ქარ თუ ლი ეკ ლე სია არა მარ ტო სა ლო ცავ ად
გილს წარ მო ად გენ და, არ ამ ედ ქარ თუ ლი კულ ტუ რის კე
რაც იყო. მო ნას ტრის ბა ზა ზე არ სე ბობ და ბიბ ლი ოთ ეკა, 
სტამ ბა, სა დაც იბ ეჭ დე ბო და წიგ ნე ბი ქარ თულ, იტ ალი ურ, 
ფრან გულ ენ ებ ზე; სას წავ ლე ბე ლი, კლუ ბი, სა დაც იმ არ თე
ბო და პო ეზი ის სა ღა მო ები, შეხ ვედ რე ბი, რო მელ საც 150
მდე ქარ თვე ლი ეს წრე ბო და. ბიბ ლი ოთ ეკ ის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
საქ მე ში დი დი წვლი ლი მი უძ ღვის პავ ლე ზა ზა ძის ოჯ ახს, 
პავ ლე თა ვად გა ნა გებ და აკ აკი წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის მდი
დარ ბიბ ლი ოთ ეკ ას, უმ ძი მე სი წნე ხის პი რო ბებ ში ინ არ ჩუ
ნებ და ტა ძარს, სიწ მინ დე ებს, სტამ ბო ლის ცენ ტრა ლურ, 
ევ რო პულ ნა წილ ში არ სე ბულ ვრცელ მი წას. მა მის ან დერ
ძი სა მებრ, 1989 წლი დან მი სი შვი ლი — სი მონ ზა ზა ძე ემ სა
ხუ რე ბა ამ წმინ და საქ მეს. 

ფე რი ქო ის სა ვა
ნე ქარ თველ თათ ვის 
მშობ ლი ური კე რა და 
თავ შე სა ფა რი იყო. მას 
თავს აფ არ ებ და 1921 
წელს რუ სუ ლი ოკ უპ
აცი ის გა მო დევ ნი ლი 
მთავ რო ბის თავ მჯდო
მა რე, ნოე ჟორ და ნია 
და მთავ რო ბის ზო გი
ერ თი წევ რი. 

გუ ლი სი ამ აყ ით ამ
ევ სო, რო დე საც მო
ნას ტრის ეზ ოს მთა ვარ 
ჭიშ კარ თან წა ვი კითხე 
თურ ქუ ლი წარ წე რა: 
“ნოტ რე დამ ლურ დი – ქარ თუ ლი კა თო ლი კუ რი მო ნას ტე
რი.” მო ნას ტრის ბა ღი საკ მა ოდ კარ გად არ ის მოვ ლი ლი, 
აქ ვე დგას მა რი ამ ღვთის მშობ ლის დი დე ბუ ლი ქან და კე ბა, 
რომ ლის მად ლი ფა რავს ამ წმინ და ად გილს. ეკ ლე სი ის შე
სას ვლელ თან, სტენ დზე, სამ ენ აზე — ქარ თუ ლად, ინ გლი
სუ რად და თურ ქუ ლად და წე რი ლია მო ნას ტრის ის ტო რია. 

რო დე საც ეკ ლე სი აში შე ვე დით, წირ ვა თურ ქულ ენ აზე 
ახ ალი დაწყე ბუ ლი იყო, მას ამ ავე ეკ ლე სი ის წი ნამ ძღვა რი, 
დონ ფე ლი ჩე აღ ავ ლენ და. ტა ძა რი სავ სე იყო მლოც ვე ლე
ბით. მე გობ რებ მა, წირ ვის დროს, ერთ მი ნის ტრან ტზე მი
მა ნიშ ნეს და მითხრეს, და აკ ვირ დი ამ ბავ შვს, წირ ვის და
სას რულს შე გახ ვედ რებ თო. წირ ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 
კე ლი აში შე ვე დით, სა დაც მოძ ღვარს გა ვე სა უბ რეთ. ალ
ბათ, სიკ ვდი ლამ დე მე მახ სოვ რე ბა დონ ფე ლი ჩეს სიტყვე
ბი: “გი ხა რო დეს, ეს შე ნი ქარ თუ ლი ეკ ლე სიაა”. თვა ლე ბი 
სი ხა რუ ლის ცრემ ლე ბით ამ ევ სო, თუმ ცა კულ მი ნა ცია, ალ
ბათ, მა ინც ის იყო, რო დე საც ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 12 წლის 
მი ნის ტრან ტი ქარ თვე ლი აღ მოჩ ნდა, რო მე ლიც იქ ვე, ეკ ლე
სი ას თან ახ ლოს ცხოვ რობ და დე დას თან და დას თან ერ თად. 

ეკ ლე სი აში ლოც ვის, მი სი სა გულ და გუ ლოდ დათ ვა ლი
ერ ებ ის, მოძ ღვარ თან ფო ტო ებ ის გა და ღე ბი სა და მრევ
ლთან სა უბ რის შემ დეგ, წას ვლის დროც დად გა. ყვე ლა 
ხერ ხი ვცა დე, რა თა დრო გა მე ხან გრძლი ვე ბი ნა, რა თა უფ

რო დიდ ხანს დავ რჩე ნი ლი ყა ვი იქ. ქარ
თვე ლი მი ნის ტრან ტის ოჯ ახ მა თა ვის თან 
მი მი პა ტი ჟა, თუმ ცა, ობი ექ ტურ თუ სუ
ბი ექ ტურ მი ზეზ თა გა მო, სტუმ რო ბა ვერ 
მო ვა ხერ ხეთ. მაგ რამ სტამ ბულ ში შემ დე გი 
ვი ზი ტი სას, მათ აუც ილ ებ ლად ვეს ტუმ რე
ბი ქარ თუ ლი ძღვე ნით.

“ნოტ რე დამ ლურ დში” წირ ვა მხო ლოდ 
თურ ქულ ენ აზე აღ ევ ლი ნე ბა (იქა ური 
ქარ თვე ლე ბის თხოვ ნით, რად გა ნაც, ქარ
თუ ლის გარ და, მათ მხო ლოდ თურ ქუ ლი 
იცი ან). გვჯე რა, ჩვე ნი ოც ნე ბა, ამ მო ნას
ტერ ში ქარ თუ ლე ნო ვა ნი წირ ვე ბის აღ დგე
ნი სა, ხორ ცს შე ის ხამს და ტა ძარს კვლავ 
და უბ რუნ დე ბა ქარ თუ ლი დი დე ბა. დაე, ეს 
ტა ძა რი გახ დეს ქარ თველ ქრის ტი ან თა ერ
თი ან ობ ის საწყი სი.

შო თა კუ კუ ლა ძე

“გი ხა რო დეს, ეს შე ნი ქარ თუ ლი ეკ ლე სიაა”...
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თვის წმი და ნი თვის წმი და ნი

წმი და ვა ლენ ტი ნო 
წმ. ვა ლენ ტი ნო, იგ ივე ვა ლენ ტი ნო ტერ ნე ლი (ტერ ნი, იტ ალია), 

ეპ ის კო პო სი და წა მე ბუ ლი ქრის ტი ანი გახ ლდათ; წმი და ნად შე
რაცხულ იქ ნა კა თო ლი კე, მარ თლმა დი დე ბე ლი და, მოგ ვი ან ებ
ით, ან გლი კა ნუ რი ეკ ლე სი ის მი ერ, მიჩ ნე ულია შეყ ვა რე ბულ თა 
მფარვე ლად. 

უძ ვე ლე სი ის ტო რი ული წყა რო, რო მე ლიც გვაწ ვდის ცნო ბებს 
წმ. ვა ლენ ტი ნოს შე სა ხებ, VVI სის ეკ ლე სი ის ოფ იცი ალ ური დო
კუ მენ ტია, სა დაც სა უბ არია მი სი სიკ ვდი ლის წლის თავ ზე. VIII სის 
სხვა დას ხვა დო კუ მენ ტი გვამ ცნობს რამ დე ნი მე დე ტალს მის მო
წა მებ რივ სიკ ვდილ ზე: წა მე ბა, თა ვის მოკ ვე თა და და საფ ლა ვე ბა. 

წმი და ვა ლენ ტი ნოს ცხოვ რე ბა

ვა ლენ ტი ნო პატ რი ცე ბის ოჯ ახ ის წარ მო მად გე ნე ლი გახ ლდათ. ქრის
ტი ან ად მოქ ცე ული, სულ რა ღაც 25 წლის ას აკ ში, 197 წელს, ტერ ნის ეპ ის
კო პო სად აკ ურ თხეს. 270 წელს ვა ლენ ტი ნო, ორ ატ ორ ის, კრა ტო ნის მიწ
ვე ვით, სა ხა რე ბის სა ქა და გებ ლად და წარ მარ თე ბის მო საქ ცე ვად, რომ ში 
ჩა დის. იმ პე რა ტორ მა კლავ დი უს IIმ მას რე ლი გი ური მსა ხუ რე ბის შეწყვე
ტა და ქრის ტი ან ობ ის გან გან დგო მა მოს თხო ვა, რა ზე დაც უარი მი იღო; 
უფ რო მე ტიც, ვა ლენ ტი ნომ თვით იმ პე რა ტორს შეს თა ვა ზა გაქ რის ტი ან
ება. კლავ დი უს IIმ იგი შე იწყა ლა.

ვა ლენ ტი ნო, უკ ვე მე ორ ედ, კლავ დი უს ის მემ კვიდ რის, აურ ელი ან ოს 
მმარ თვე ლო ბი სას და იჭ ირ ეს. რო მა ელ მა ჯა რის კა ცებ მა იგი ქა ლაქ გა რეთ, 
ფლა მი ნი ას ქუ ჩა ზე გა იყ ვა ნეს გა სა შოლ ტად, ვი ნა იდ ან შე ეშ ინ დათ, ქა ლაქ
ში მის მომ ხრე ებს ამ ბო ხე ბა არ მო ეწყოთ, რად გა ნაც ვა ლენ ტი ნოს მიმ დევ
რე ბის რიცხვი საკ მა ოდ დი დი იყო. 

აურ ელი ან ოს ბრძა ნე ბით, ვა ლენ ტი ნო აწ ამ ეს 273 წლის 14 თე ბერ ვალს, 
98 წლის ას აკ ში. იგი ფლა მი ნი ას ქუ ჩა ზე, ნეკ რო პოლ თან ახ ლოს, ტერ ნის 
ბორ ცვზე დაკ რძა ლეს. IV სში ამ ად გილ ზე ბა ზი ლი კა ააგ ეს, სა დაც და
ცუ ლია წმი და ნის რე ლიქ ვი ები. რო გორც ირ კვე ვა, რე ლიქ ვი ები ქა ლაქ ში 
ფი ლო სო ფოს კრატო ნის მო წა ფე ებ მა – აპ ოლ ონი ომ, ეფ ებ ომ და პრო კუ
რომ ჩა მო იტ ან ეს; სა მი ვე მათ გა ნი მო მა ვალ მა წმი დან მა მო აქ ცია ქრის ტი
ან ულ სარ წმუ ნო ებ აზე, რის გა მო მა თაც მო წა მებ რი ვი გზით და ას რუ ლეს 
სი ცოცხლე. 

წმი და ვა ლენ ტი ნოს დღე სას წა ული – შეყ ვა რე ბულ თა ზე იმი 
წმ. ვა ლენ ტი ნოს პი როვ ნე ბა ას ოც ირ დე ბა რო მან ტი კულ სიყ ვა რულ თან 

და შეყ ვა რე ბუ ლებ თან, მაგ რამ და ნამ დვი ლე ბით ვე რა ვინ იტყვის, თუ რად 
მი აწ ერ ენ მას ყო ვე ლი ვე ამ ას. არ სე ბობს რამ დე ნი მე ლე გენ და:

1. რო გორც ლე გენ და გად მოგ ვცემს, იმ პე რა ტორ მა კლავ დი უს მა ქორ
წი ნე ბა აკ რძა ლა იმ მი ზე ზით, რომ და უქ ორ წი ნე ბე ლი მა მა კა ცე ბი კარ
გი ჯა რის კა ცე ბი იქ ნე ბოდ ნენ. ამ დეკ რე ტის მი უხ ედ ავ ად, ახ ალ გაზ რდა 
მღვდე ლი ვა ლენ ტი ნო მა ლუ ლად სწერ და ჯვარს ახ ალ გაზ რდა წყვი ლებს. 
რო დე საც ეს ამ ბა ვი იმ პე რა ტორ მა შე იტყო, ვა ლენ ტი ნო და აპ ატ იმ რა. სა
პა ტიმ რო ში მას ცი ხის ზე დამ ხედ ვლის ბრმა ქა ლიშ ვი ლი შე უყ ვარ და, რო
მე ლიც გან კურ ნა. 

2. ცნო ბი ლია ის ფაქ ტი, რომ 496 წელს, პაპ მა გე ლა სი ომ გააუქმა ლუ
პერ კა ლი ის (ლათ. Lupercalia=ძველ რომ ში: დღე სას წა ული ლუ პერ კუ სის 
(Lupercus — ღმერთ ფავ ნის ერთერ თი მეტ სა ხე ლი) სა დი დებ ლად) რო
მა ული დღე სას წა ული და 14 თე ბერ ვა ლი გა მო აცხა და წმ. ვა ლენ ტი ნოს 
დღედ, იმ მიზ ნით რომ ქრის ტი ან ული სუ ლი ჩა ედო მას ში. 

ძვე ლი რო მა ელ ებ ის თვის თე ბერ ვალ ში იწყე ბო და ბუ ნე ბის გა მოღ ვი
ძე ბა და გა ზაფხუ ლის თვის მზა დე ბა (ანუ ახ ლად შო ბის სე ზო ნი). თე ბერ
ვალ ში სრულ დე ბო და გან წმენ დის რი ტუ ალი: სახ ლებს ას უფ თა ვებ დნენ, 
მას ში მა რილ სა და გან სა კუთ რე ბულ ფქვილს მი მო აბ ნევ დნენ. თვის შუა 
რიცხვებ ში კი იწყე ბო და ლუ პერ კა ლის (ღვთა ება, რო მე ლიც დახ ნულდა
თე სი ლი მინ დვრე ბის გან მგლებს გა ნა რი დებ და) მსა ხუ რე ბა. ლუ პე რი კე
ბი, ამ კულ ტის მსა ხუ რე ბის თვის სა გან გე ბოდ მომ ზა დე ბუ ლი მღვდლე ბი, 
მსხვერ პლშე წირ ვას აღ ას რუ ლებ დნენ გა მოქ ვა ბულ ში, სა დაც, ლე გენ
დის თა ნახ მად, ძუ მგელ მა რო მუ ლი სა და რე მის აწ ოვა ძუ ძუ. მა შინ დე
ლი რო მა ელი ახ ალ გაზ რდე ბის თვის ნამ დვი ლი “ზე იმი” იყო სიყ ვა რუ ლის 

კათოლიკური პასუხი კათოლიკური პასუხი

თორ მე ტი 
შეკითხვა იეს ოს 

შე სა ხებ
8. ვინ იყო იეს ოს ათ ვის 
მა რი ამ მაგ და ლე ლი? 

მა რი ამ მაგ და ლე ლი იესო ქრის ტეს მო წა ფე 
იყო. მის გან უფ ალ მა შვი დი დე მო ნი გა მო დევ
ნა. ამ ას გარ და, იგი იდ გა ჯვრის ქვეშ მა რი ამ
თან, იეს ოს დე დას თან, ერ თად. და ბო ლოს, მა
რი ამ მაგ და ლე ლი მოხ სე ნი ებ ულია რო გორც 
პირ ვე ლი ად ამი ანი, რო მე ლიც პა სე ქის გა რიჟ
რაჟ ზე აღ მდგარ უფ ალს ხვდე ბა. ამ მო ნა ცემ
თა გარ და, ბიბ ლი აში ან საღ მრთო გად მო ცე
მა ში ის ეთი არ აფ ერია ნათ ქვა მი, ნაჩ ვე ნე ბი ან 
ნა გუ ლის ხმე ბი, რაც იეს ოსა და მა რი ამ ის რა
მე სხვაგ ვარ ურ თი ერ თო ბას მი ან იშ ნებ დეს. 

შეთ ქმუ ლე ბის თე ორი ათა მოყ ვა რუ ლებს 
შე საძ ლოა ხიბ ლავ დეს სხვა დას ხვა თქმუ ლე
ბე ბი, რომ ლე ბიც გვხვდე ბა იმ გვარ რო მა ნებ
ში, რო გო რი ცაა დენ ბრა უნ ის “და ვინ ჩის კო
დექ სი”, სა დაც ავ ტო რი ამ ტკი ცებს, თით ქოს 
იეს ოს და მა რი ამს შე ექ მნათ ერ თობ ლი ვი ოჯ
ახი (თუმ ცა სა ხა რე ბე ბი დან ცნო ბი ლია, რომ 
იესო არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა და ქორ წი ნე ბუ ლი). 
მწე რა ლი ამ შემ თხვე ვა ში ეყ რდნო ბა სა თუო 
წარ მო შო ბის, არ ამ არ თლმორ წმუ ნე სა ხა რე
ბებს, მათ შო რის, გნოს ტი კურ სა ფუძ ველ ზე 
შექ მნილ მა რი ამ ის სა ხა რე ბა სა და ფი ლი პე სა 
და თო მას აპ ოკ რი ფულ სა ხა რე ბებს. ეს წყა
რო ები არა მხო ლოდ არ აბ იბ ლი ური და არ აღ
მრთივ შთა გო ნე ბუ ლია, არ ამ ედ შეთხზუ ლია 
გარ კვე ული მი ზან და სა ხუ ლო ბით იეს ოს სი
ცოცხლის, სიკ ვდი ლი სა და აღ დგო მი დან (და, 
შე სა ბა მი სად, მა რი ამ მაგ და ლე ლის სიკ ვდი
ლი დან) სა მი სა უკ უნ ის შემ დეგ. კი დევ მე ტი, 
ის ცნო ბე ბი, რომ ლე ბი თაც რო მა ნის ტი სარ
გებ ლობს, ამ ოგ ლე ჯი ლია კონ ტექ სტი დან. 

თა ვად ეს წყა რო ებ იც ნათ ლად არ აფ ერს 
აცხა დებს რა მე გა მორ ჩე ული ურ თი ერ თო
ბის შე სა ხებ იეს ოსა და მა რი ამს შო რის. “ხო
ლო მე გო ბა რი [...] მა რი ამ მაგ და ლე ლის [...] 
მას უფ რო მე ტად, ვიდ რე [...] მო წა ფე ებს [...] 
ეამ ბო რა [...] მას [...] მის შე სა ხებ [...]”, — წე
რია ფი ლი პეს აპ ოკ რი ფულ სა ხა რე ბა ში. ამ 
თხზუ ლე ბის ერ თა დერ თი ხელ ნა წე რი მე ტად 
ფრაგ მენ ტუ ლია, ხო ლო ზო გი ერთ ად გი ლას 
კი ტექ სტი ან ბუნ დოვ ნად, ან სა ერ თოდ არ 
იკ ითხე ბა (ამ გვა რი ად გი ლე ბი ზე მო რე აღ
ნიშ ნუ ლი კვად რა ტუ ლი ფრჩხი ლე ბი თაა). 
ბერ ძნუ ლად ის სიტყვა, რომ ლი თაც ტექ სტში 

“მე გო ბა რია” აღ ნიშ ნუ ლი, არ ის “კო ინ ონ ოს”, 
ხო ლო “მე უღ ლე” ბერ ძნუ ლად არ ის “გი ნე”, — 
სიტყვა, რო მე ლიც ამ ად გი ლას არაა გა მო ყე
ნე ბუ ლი. წმი და პავ ლე სარ გებ ლობს სიტყვით 
“კო ინ ონ ოს”, რო ცა თა ვის მე გო ბარ სა და თა
ნა მოღ ვა წეს, ტი ტეს, სწო რედ ამ გვა რად უწ
ოდ ებს (2 კორ. 8:23). წმი და ლუ კა იყ ენ ებს 
იმ ავე სიტყვას თა ვის სა ხა რე ბა ში, რო ცა მო
იხ სე ნი ებს იაკ ობ სა და იოან ეს რო გორც სი მო
ნის (შემ დგომ ში — პეტ რეს) მე გობ რებ სა და 
თა ნა მო საქ მე ებს. 

არ სე ბობს სხვა აპ ოკ რი ფუ ლი მო ნა ცე მე
ბიც მა რი ამ მაგ და ლე ლის შე სა ხებ. “სი მონ 
პეტ რემ უთხრა მათ [მო წა ფე ებს]: “დაე, მა
რი ამ მა დაგ ვტო ვოს ჩვენ, რად გან ქალ ნი არ 
არი ან ღირ სნი ცხოვ რე ბი სა”. იეს ომ კი თქვა: 
“მე თა ვად გა ვუძ ღვე ბი მას, რა თა ვაქ ციო მა
მა კა ცად, რი თაც იგ იც შეძ ლებს ცოცხალ სუ
ლად ქცე ვას, რად გან თქვე ნი, მა მა კა ცე ბის, 
მსგავ სი გახ დეს. ყო ვე ლი ქა ლი, რო მე ლიც 
გა და იქ ცე ვა მა მა კა ცად, შე ვა ცა თა სა სუ ფე
ველ ში”“, — ნათ ქვა მია თო მას აპ ოკ რი ფულ 
სა ხა რე ბა ში. გნოს ტი კო სებს ჰქონ დათ უც ნა
ური წარ მოდ გე ნა, რომ მხო ლოდ მა მა კა ცებს 
ძა ლუძთ სა სუ ფევ ლის მო პო ვე ბა. ამ დე ნად, 
მა რი ამ მაგ და ლე ლიც უნ და ქცე ულ იყო მა მა
კა ცად ხნის მო სა პო ვებ ლად, რო გორც თო მას 
გნოს ტი კუ რი სა ხა რე ბის მოყ ვა ნი ლი ნაწყვე
ტი ამ ტკი ცებს. აშ კა რაა, რომ ეს წყა რო სან
დო არაა არ ანა ირი თვალ საზ რი სით. 

მა რი ამ მაგ და ლე ლის გნოს ტი კუ რი სა ხა
რე ბა, სა ერ თოდ, არ აფ ერს ამ ბობს იეს ოსა და 
მა რი ამ ის რა მე გან სა კუთ რე ბუ ლი ურ თი ერ
თო ბე ბის და, მით უმ ეტ ეს, მა თი ქორ წი ნე ბის 
შე სა ხებ. ის გად მოგ ვცემს და პი რის პი რე ბას 
პეტ რე სა და მა რი ამს შო რის იმ ის გა მო, თუ 
ვის უნ და ჰქონ დეს ძა ლა უფ ლე ბა ეკ ლე სი აში. 
ეს ტექ სტი, ამ ავე დროს, მი ან იშ ნებს იდ უმ ალი 
ცოდ ნის შე სა ხებ (ეს ხომ გნოს ტი ციზ მის “ამ
ოს აც ნო ბი ნი შა ნია”!), რო მე ლიც იეს ომ თით
ქოს და გა დას ცა მა რი ამ მაგ და ლელს, მაგ რამ 
არ გა უმ ხი ლა სი მონ პეტ რეს. ეს სა იდ უმ ლო 
კი ისაა, რომ სხე ული ბო რო ტია, ხო ლო სუ ლი 
კი — კე თი ლი. ეს არ ის სუფ თა გნოს ტი ციზ
მი და სუფ თა ერ ესი! თუ კი სხე ული მარ თლაც 
ბო რო ტი იყო, მა შინ იეს ოს მო ნა წი ლე ობა მი
უღია ბო როტ ში, რად გა ნაც იგი გან ხორ ცი
ელ და და მან მი იღო ად ამი ან ური ბუ ნე ბა, რაც 
ად ამი ან ურ სხე ულ საც მო იც ავ და. ეს თვალ
საზ რი სი კი მკვეთ რად ეწ ინა აღ მდე გე ბა ყო
ვე ლი ვე იმ ას, რაც სწამს ქრის ტი ან ობ ას. 

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

ლა ტა რეა: ურ ნა ში იყ რე ბო და და 
ერ თმა ნეთ ში ირე ოდა ფურ ცლე ბი, 
ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის სა ხე
ლე ბით, შემ დეგ რო მე ლი მე ბავ შვი 
ამო იღ ებ და ფურ ცლებს და რო
მე ლი ქა ლი სა და მა მა კა ცის სა ხე
ლიც ამ ოვ იდ ოდა პირ ვე ლად, ის
ინი დაწყვილ დე ბოდ ნენ და მთელ 
წელს ერ თმა ნე თის გვერ დით გა
ატ არ ებ დნენ, ვიდ რე ნა ყო ფი ერ ებ
ის რი ტუ ალი არ დას რულ დე ბო და. 
მომ დევ ნო წელს უკ ვე სხვა წყვი ლი 
გა ნაგ რძობ და ამ რი ტუ ალს. 

3. ეს დღე შეყ ვა რე ბუ ლე ბის 
დღედ ით ვლე ბო და და ყვე ლა ზე
იმ ობ და. მთელ მსოფ ლი ოში შეყ
ვა რე ბუ ლე ბი სა სიყ ვა რუ ლო ბა რა
თებ სა და სა ჩუქ რებს უც ვლიდ ნენ 
ერ თმა ნეთს. ამ დღე სას წა ულ ის შე
სა ხებ უტყუ არი ის ტო რი ული წყა
რო ები არ მოგ ვე პო ვე ბა. ერთერ
თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი თე ზი სი სან 
ვა ლენ ტი ნოს, ანუ შეყ ვა რე ბულ თა 
დღე სას წა ულ ის შე სა ხებ, ინ გლი
სელ პო ეტს, ჯეფ რი ჩო სერს (13431400) უნ და მი ეწ ერ ოს, რო მე ლიც თა
ვის პო ემ აში “ჩი ტე ბის პარ ლა მენ ტი” ამ დღე სას წა ულს რი ჩარდ II ინ გლი
სე ლი სა და ანა ბო ემ ის და ნიშ ვნას უკ ავ ში რებს. თუმ ცა ზო გი ერ თი ეჭ ვქვეშ 
აყ ენ ებს ამ გვარ ინ ტერ პრე ტა ცი ას. სხვა ის ტო რი ული წყა რო ები ამ ზე იმს 
პა რიზ ში, 1400 წლის 14 თე ბერ ვალს, “სიყ ვა რუ ლის უზ ენა ესი სა სა მარ
თლოს” და არ სე ბას უკ ავ ში რე ბენ, რო მე ლიც სა მე ფო კა რის სიყ ვა რუ ლის 
პრინ ცი პე ბით მოქ მე დებ და. სა სა მარ თლო მიზ ნად ის ახ ავ და, გა ნა ჩე ნი გა
მო ეტ ანა სა სიყ ვა რუ ლო კონ ტრაქ ტებ ზე, ღა ლატ ზე და ქალ თა ძა ლა დო
ბას თან და კავ ში რე ბულ ფაქ ტებ ზე. მსა ჯულ თა შერ ჩე ვა სა სიყ ვა რუ ლო 
პო ეზი ის ად მი მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბო და. 

ან გლო საქ სურ ქვეყ ნებ ში, და სხვა გა ნაც, სან ვა ლენ ტი ნოს დღე სას წა
ულ ის თვის ყვე ლა ზე და მა ხა სი ათ ებ ელი გახ ლდათ “ვა ლენ ტი ნე ბი”, ანუ სა
სიყ ვა რუ ლო ბა რა თე ბის (გუ ლის, მტრე დის, კუ პი დო ნის ის რით და სხვა) 
ერ თმა ნეთ ში გაც ვლა. ყვე ლა ზე ძვე ლი ბა რა თი XV სა უკ უნ ით თა რიღ დე ბა, 
რო მე ლიც კარლ ორ ლე ან მა მის წე რა თა ვის მე უღ ლეს 1415 წელს: “მე უკ ვე 
დავ სნე ულ დი სიყ ვა რუ ლით, ჩე მო ტკბი ლო ვა ლენ ტი ნო.” 

5. ან გლო საქ სურ ქვეყ ნებ ში “ვა ლენ ტი ნე ბის”გაგ ზავ ნა XIX სდან ტრა
დი ცი ად იქ ცა. ამ დრო იდ ან აშშში რამ დე ნი მე საქ მო სა ნი იწყებს წმი და 
ვა ლენ ტი ნოს ბა რა თე ბის გა მოშ ვე ბას. სწო რედ მი სა ლო ცი ბა რა თე ბის 
ფარ თოდ წარ მო ებ ამ შე უქ მნა ამ დღე სას წა ულს კო მერ ცი ული სა ხე. XX 
სა უკ უნ ეში ბა რა თე ბი უკ ვე ინ ტენ სი ურ ად იწ არ მო ება, გან სა კუთ რე ბით 
აშშში. მოგ ვი ან ებ ით, ბა რა თებ თან ერ თად აგ ზავ ნი ან სა ჩუქ რებს: შო კო
ლა დებს, ყვა ვი ლებს, საიუველირო ნა წარ მს. Greeting Card Associationმა 
და ად გი ნა, რომ ყო ველ წლი ურ ად, 14 თე ბერ ვალს იგ ზავ ნე ბა და ახ ლო ებ ით 
მი ლი არ დამ დე მი სა ლო ცი ბა რა თი, რაც, გაგ ზავ ნი ლი სა შო ბაო ბა რა თე ბის 
რა ოდ ენ ობ ას თან შე და რე ბით, მე ორე ად გილ ზეა. 

ლე გენ და წმი და ვა ლენ ტი ნო ზე 
ის ტო რი ული ფაქ ტე ბი წმ. ვა ლენ ტი ნოს შე სა ხებ არა ერ თგვა რო ვა ნია, 

მას ზე მრა ვა ლი ლე გენ და არ სე ბობს, რო მე ლიც უკ ვე ხალ ხუ რი ტრა დი ცი
ის ნა წი ლად იქ ცა, მაგ რამ ამ ლე გენ დებს სა ფუძ ვლად შე იძ ლე ბა ნამ დვი ლი 
ამ ბე ბიც ედ ოს; ისე, ყვე ლა ფაქ ტი სა სიყ ვა რუ ლო ეპ იზ ოდს ეხ ება. 

ლე გენ და ამ აღ ლე ბულ სიყ ვა რულ ზე
ეს ლე გენ და ახ ალ გაზ რდა ჭა ბუკ სა ბი ნო ზე, რო მა ელ ას ის თავ ზე მოგ

ვითხრობს; ერ თხელ, ტერ ნის მო ედ ან ზე სე ირ ნო ბი სას, მან მშვე ნი ერი 
ქალ წუ ლი, სე რა პია შე ნიშ ნა და მა შინ ვე შე უყ ვარ და იგი. სა ბი ნომ სე რა
პი ას მშობ ლებს მი სი ხე ლი სთხო ვა, მაგ რამ სას ტი კი უარი მი იღო: სა ბი
ნო წარ მარ თი იყო, ხო ლო სე რა პია — ქრის ტი ანი. ეს დაბ რკო ლე ბა რომ 
გა და ელ ახა, სე რა პი ამ თა ვის შეყ ვა რე ბულს ურ ჩია, წა სუ ლი ყო ეპ ის კო პოს 
ვა ლენ ტი ნოს თან და მო ნათ ლუ ლი ყო, მე რე კი სა კუ თა
რი ოჯ ახ ის წევ რე ბის თვი საც გა ეც ნო ეს რე ლი გია. სიყ  14 გვ.
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თვის წმი და ნი

ქრის ტი ან ული ოჯ ახი

თვის წმი და ნი

ვა რუ ლის გა მო, სა ბი ნო ას ეც მო იქ ცა. სამ წუ ხა როდ, რო დე საც 
ნათ ლო ბის თვის ემ ზა დე ბოდ ნენ, სე რა პია ტი ფით და ავ ად და. 
ვა ლენ ტი ნო მო მაკ ვდა ვი ქალ წუ ლის სას თუ მალ თან მი იხ მეს. 
სა ბი ნომ სე რა პი ას სთხო ვა, უარი არ ეთ ქვა მათ სიყ ვა რულ
ზე, მის გა რე შე მას სი ცოცხლე მხო ლოდ ტან ჯვად ექ ცე ოდა. 
ვა ლენ ტი ნომ მო ნათ ლა ჭა ბუ კი და ჯვა რიც დას წე რა შეყ ვა რე
ბუ ლებს, აკ ურ თხა მა თი სიყ ვა რუ ლი და ეს ორი გუ ლი სა მა რა
დი სოდ შეუერთა ერ თმა ნეთს. 

ლე გენ და შე მა რი გე ბელ ვარ დზე
ერთ დღეს, წმი და ვა ლენ ტი ნომ, თა ვი სი ბა ღის გა რეთ, ახ

ალ გაზ რდა შეყ ვა რე ბუ ლი წყვი ლი და ინ ახა, რომ ლე ბიც ცხა რედ 
კა მა თობ დნენ. მან გა დაწყვი ტა, სურ ნე ლო ვა ნი ვარ დით ხელ ში 
შეხ ვედ რო და მათ. ვა ლენ ტი ნომ სა ჩუქ რად ვარ დი გა უწ ოდა 
წყვილს და სთხო ვა, რომ მი სი ტო ტის თვის ფრთხი ლად მო ეკ
იდ ათ ხე ლი და შე რი გე ბოდ ნენ ერ თმა ნეთს, შემ დეგ უფ ალს 
მა თი სიყ ვა რუ ლის მა რა დი ულ ობა შეს თხო ვა. რამ დე ნი მე ხნის 
შემ დეგ, წყვი ლი მას თან დაბ რუნ და და ჯვრის წე რის კურ თხე ვა 
სთხო ვა. ეს ამ ბა ვი მა ლე გავ რცელ და და ტერ ნის მცხოვ რებ
ნი ეპ ის კო პოს თან ყო ვე ლი თვის 14 რიცხვში მი დი ოდ ნენ, რა თა 
ის ინი და ელ ოცა. ასე იქ ცა ყო ვე ლი თვის 14 რიცხვი კურ თხე ვის 
დღედ, მაგ რამ ეს თა რი ღი შემ დეგ მხო ლოდ თე ბერ ვალ ზე შე
ჩერ და, რად გა ნაც სწო რედ ამ დღეს გარ და იც ვა ლა წმი და ვა
ლენ ტი ნო (273წ). 

ლე გენ და ბავ შვებ ზე
წმ. ვა ლენ ტი ნოს დი დი ბა ღი ჰქონ და, სა დაც ნა ირნა ირი ლა

მა ზი ყვა ვი ლი ხა რობ და; იგი პა ტა რებს ამ ბაღ ში თა მა შის ნე ბას 
რთავ და. მზის ჩას ვლი სას, ბაღ ში ჩა სულ ვა ლენ ტი ნოს ბავ შვე ბი 
გარს შე მო ეხ ვე ოდ ნენ ხოლ მე ყი ჟი ნით, ის იც და ლო ცავ და მათ 
და ყო ველ მათ განს ერთ ლა მაზ ყვა ვილს ჩუქ ნი და, თან არ იგ
ებ და, რომ ყვა ვი ლი დე დის თვის მი ეტ ანა, ნიშ ნად მშობ ლე ბის 
მი მართ პა ტი ვის ცე მი სა და სიყ ვა რუ ლი სა. ამ ბო ბენ, რომ სწო
რედ აქ ედ ან მომ დი ნა რე ობს საყ ვა რე ლი ად ამი ან ებ ის თვის სა
ჩუქ რის მიძ ღვნის ტრა დი ცია. 

ლე გენ და მტრე დებ ზე
მღვდე ლი ვა ლენ ტი ნო თა ვის დიდ სა და ლა მაზ ბაღ ში მო ცა

ლე ობ ის ჟამს თა ვად უვ ლი და ყვე ლა ფერს. ერთ დღეს, ჯა რის
კა ცე ბი მო ვიდ ნენ და ვა ლენ ტი ნო და იჭ ირ ეს, მე ფემ მას უვ ადო 
პა ტიმ რო ბა მი უს აჯა. ეს რომ ბავ შვებ მა გა იგ ეს, ბევ რი იტ ირ ეს. 
ვა ლენ ტი ნოც ცი ხე ში სულ მათ ზე ფიქ რობ და და იმ აზ ეც, რომ 
მათ სა თა მა შოდ აღ არ ექ ნე ბო დათ უს აფ რთხო ად გი ლი. მა შინ 
ყვე ლა ფერ ზე უფ ალ მა იზ რუ ნა: ვა ლენ ტი ნოს ბაღ ში და ცუ ლი 
გა ლი იდ ან ორი პა ტა რა მტრე დი გა მო აპ არა, რომ ლებ მაც, იდ
უმ ალი ინ სტინ ქტის ძა ლით, მი აგ ნეს სა ტუ სა ღოს, სა დაც მა თი 
პატ რო ნი იყო ჩა კე ტი ლი. მტრე დე ბი საკ ნის გი სო სებ ზე ჩა მოს
ხდნენ და ხმა მაღ ლა ღუ ღუნს მოჰ ყვნენ. ვა ლენ ტი ნომ იც ნო 
ის ინი, ხელ ში აიყ ვა ნა და მო ეფ ერა. შემ დეგ ერთ მათ განს კი
სერ ზე პა ტა რა გუ ლი ჩა მოჰ კი და, რო მელ შიც ბა რა თი იყო ჩა დე
ბუ ლი, ხო ლო მე ორ ეს — პა ტა რა გა სა ღე ბი. ბავ შვებ მა დი დი სი
ხა რუ ლით მი იღ ეს უკ ან დაბ რუ ნე ბუ ლი მტრე დე ბი, გა სა ღე ბიც 
მა შინ ვე იც ნეს... ის ხომ ვა ლენ ტი ნოს ბა ღი სა იყო. ბა რათ ში კი 
ეწ ერა: “ჩემს საყ ვა რელ პა ტა რებს. თქვე ნი ვა ლენ ტი ნო”. 

ით ვლე ბა თუ არა დღე საც ვა ლენ ტი ნო შეყ ვა
რე ბულ თა მფარ ვე ლად?

ვა ლენ ტი ნო, რომ ლის შე სა ხე ბაც მწი რი ის ტო რი ული ცნო ბე
ბი და მრა ვა ლი ლე გენ და მოგ ვე პო ვე ბა, ად ამი ან თა ცხოვ რე ბის 
ის ეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს მხა რეს თან ას ოც ირ დე ბა, რო გო რიც 
სიყ ვა რუ ლია, ის შეყ ვა რე ბულ თა მფარ ვე ლად იქ ცა. სა ინ ტე რე
სოა, რა ტომ დარ ჩა ეს წმინ და ნი დღე საც შეყ ვა რე ბულ თა და 
და ნიშ ნულ თა მფარ ვე ლად? თუმ ცა, თა ვი სი კო მერ ცი ული ას
პექ ტის გა მო, ეს დღე სას წა ული წარ მარ თულ სა ხეს ღე ბუ ლობს, 
რის გა მოც ზო გი ერ თი ეკ ლე სია მას არ აღი არ ებს. 

მფარ ვე ლო ბა ნიშ ნავს დახ მა რე ბას, სი ახ ლო ვის სა ჭი რო ებ

ას, რად გან ად ამი ანი თა ვად ვერ წყვეტს პრობ ლე მებს; ვინ მემ 
შე იძ ლე ბა თქვას, რომ სუ ლაც არ სჭირ დე ბა მფარ ვე ლი, გან
სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც შეყ ვა რე ბუ ლია. მაშ, ის იც ვი
კითხოთ, რა სა ჭი როა ნათ ლია, მეჯ ვა რე ან მე გო ბა რი, ვი საც 
გუ ლის ნა დებს გა უმ ხელ... რა ტომ გვჭირ დე ბა ზოგ ჯერ ცხოვ
რე ბა ში შუ ამ ავ ალი, მე დი ატ ორი... ქორ წი ნე ბა ხომ ხში რად ორ 
პირს შო რის მე სა მის ჩა რე ვი თა და დახ მა რე ბით დგე ბა... მფარ
ვე ლის ყო ლის აუც ილ ებ ლო ბა იმ აზე მეტყვე ლებს, რომ ეს ფე
ნო მე ნი იმ აზე უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ვიდ რე სა კუ თა რი თა ვი
სად მი ნდო ბის გა მოცხა დე ბა. 

ევ ედ რე ბი ან დღეს შეყ ვა რე ბუ ლე ბი წმი და ვა ლენ ტი ნოს? იქ
ნებ, ახ ალ მფარ ველს ელ ოდ ები ან; 

დღეს ახ ალ გაზ რდა წყვი ლე ბი სრუ ლი ად მო უმ ზა დებ ლად, 
ოჯ ახ ის, ეკ ლე სი ის და უხ მა რებ ლად იღ ებ ენ თა ვი ან თი სიყ ვა რუ
ლის პირ ველ გა მოც დი ლე ბას. ხდე ბა პი რი ქი თაც, ის ინი და მო
კი დე ბულ ნი არი ან ოჯ ახ ზე, რაც მათ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის სა
შუ ალ ებ ას უზღუ დავს: თუნ დაც სარ წმუ ნო ებ რი ვი სხვა ობა, ან 
შვი ლოს ნო ბის სა კითხი...; არ ის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც წყვი
ლი მუდ მი ვად “შეყ ვა რე ბუ ლის” პო ზი ცი აზე რჩე ბა და მა ნამ დე 
ახ ერ ხებს თა ნაცხოვ რე ბას, სა ნამ ამ ის სურ ვი ლი არ სე ბობს...; 
ვინ იქ ცე ვა ამ გვარ სი ტუ აცი ებ ში უფ რო გო ნივ რუ ლად? რთუ
ლია პა სუ ხის გა ცე მა. ერ თი რამ კი ცხა დია, არც ერთ შემ თხვე
ვა ში არ ჩანს ცოლ ქმრუ ლი ცხოვ რე ბის თვის მზა დე ბის პრო ცე
სი, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა ოჯ ახ ური მო წო დე ბის წი ნა შე. 

სა კითხა ვია, იქ ნებ, შეყ ვა რე ბულ წყვი ლებს მფარ ველ ზე მე
ტად სჭირ დე ბათ ვინ მე, მო დე ლი, მი სა ბა ძი მა გა ლი თი? რო გორ 
უნ და შე არ ჩი ონ შე სა ბა მი სი მო დე ლი, ვინ უნ და იყ ოს იგი? მომ
ღე რა ლი, ფეხ ბურ თე ლი, მე გო ბა რი, რო მე ლი მე ოჯ ახი? იქ ნებ, 
ტრა დი ცია? ნუ თუ საკ მა რი სია პირ ვე ლი ვე ნახ ვით შეყ ვა რე ბა, 
რომ მე უღ ლე, ან მშო ბე ლი გახ დე? 

და სა ფა სე ბე ლია არა მხო ლოდ ფი ზი კუ რი და სექ სუ ალ ური 
სიმ წი ფე, არ ამ ედ ფსი ქო ლო გი ური, ემ ოცი ური. ცოლ ქმრუ
ლი სიყ ვა რუ ლი არ ჰგავს მე გობ რებს ან და ნიშ ნუ ლებს შო რის 
სიყ ვა რულს; იგი გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი სიმ წი ფით, რაც პი როვ
ნე ბას სტა ბი ლუ რი და თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის კენ 
უბ იძ გებს, ერ თგუ ლი და ერ თა დერ თი სიყ ვა რუ ლით ახ ალი 
სი ცოცხლის მი სა ღე ბად იხ მობს. გა ნა შე იძ ლე ბა, ყვე ლა ფე რი 
ეს მოს თხო ვო 1718 წლის ახ ალ გაზ რდას? თუმ ცა ეს რე ალ
ობაა; ას ეთ შემ თხვე ვა ში, რას მო ვიმ კით რამ დე ნი მე წლის შემ
დეგ? რა საკ ვირ ვე ლია, ეს წყვი ლე ბი ცოლ ქმრუ ლი ცხოვ რე ბით 
იცხოვ რე ბენ, მაგ რამ მოხ დე ბა კი პი როვ ნე ბის თვით რე ალ იზ
ება? ხომ არ მი იღ ებ ენ იმ უმ წი ფა რი არ ჩე ვა ნის შე დეგს, რის
თვი საც მზად არ იყ ვნენ? რა რო ლი ეკ ის რე ბა ოჯ ახს, მშობ
ლებს? 

მრა ვა ლი მშო ბე ლი უფ რო მე ტად არ თუ ლებს ვი თა რე ბას, 
ვიდ რე იღ ებს მომ ხდარ ფაქ ტს. რო გორ რე აგ ირ ებ ენ ეკ ლე სი ები 
ამ გვარ ფაქ ტებ ზე? ამ ზა დე ბენ ახ ალ გაზ რდა თა ობ ას მა ნამ, სა
ნამ ის ინი ქორ წი ნე ბის, ცოლ ქმრუ ლი ცხოვ რე ბის, მშობ ლე ბად 
გახ დო მის არ ჩე ვანს გა აკ ეთ ებ ენ, თუ ბე დის ან აბ არ ად ტო ვე ბენ 
მათ? დღე სას წა ული, რო მე ლიც შეყ ვა რე ბუ ლებს მფარ ველს 
სთა ვა ზობს, აუც ილ ებ ლად ბა დებს ამ შე კითხვას: რას ნიშ ნავს 
შეყ ვა რე ბუ ლო ბის და ნიშ ნო ბის პე რი ოდი? რას ნიშ ნავს ნამ დვი
ლი სიყ ვა რუ ლი? 

ამ ას თან და კავ ში რე ბით, შე მიძ ლია, ორი კრი ტე რი უმი გა
მოვ ყო. შეყ ვა რე ბუ ლო ბის ხა ნა ში პი როვ ნე ბა ახ ლად იბ ად ება. 
ამ დროს ვა ან ალ იზ ებთ და გან ვსჯით წარ სულს, უკ უვ აგ დებთ 
მას, რა საც შეც დო მად ჩავ თვლით და ვე ძებთ სა კუ თარ გა მო
უხ ატ ავ მხა რე ებს, ჩვენს რე ალ ურ სურ ვი ლებს, მას, რა საც 
ვუ ღა ლა ტეთ, უარ ვყა ვით, უყ ურ ადღე ბოდ დავ ტო ვეთ. ამ გვარ 
ძი ებ ას ჭეშ მა რი ტე ბის სუ ლი აღ ძრავს. არ გვსურს და არ შეგ
ვიძ ლია ვიც რუ ოთ. ის გან ცდე ბი, რაც შეყ ვა რე ბუ ლო ბის ხა ნას 
ახ ლავს, ფსი ქო ლოგ თა მი ერ ჯერ კი დევ შე უს წავ ლე ლია. ამ იტ
ომ აც, არ ავ ის და უდ გე ნია მი სი მო რა ლუ რი შე დე გე ბი: სი მარ
თლის, სიწ რფე ლის, ში ნა გა ნი გან წმენ დის ღრმა სურ ვი ლი ამ 
დროს დე ვი ზად იქ ცე ვა.

მახ სენ დე ბა ალ ბერ ტო ბე ვი ლაქ ვას “ხა ლი ფი” (la Califfa), იგი 
მოგ ვითხრობს შეყ ვა რე ბულ მა მა კაც ზე, რო მელ მაც სიმ დიდ რე 
და ძა ლა უფ ლე ბა თაღ ლი თო ბით მო იხ ვე ჭა. შეყ ვა რე ბუ ლო ბის 
პე რი ოდ ში იგი მიხ ვდე ბა, რომ უღ ალ ატა სა კუ თარ ღი რე ბუ ლე
ბებს, მე გობ რებს. პირ ვე ლად და ინ ახ ავს გარ შე მომ ყოფთ ის ეთ
ებ ად, რო გო რე ბიც ის ინი სი ნამ დვი ლე ში არი ან: პა რა ზი ტე ბი, 
ორ პი რე ბი, თაღ ლი თე ბი. შე ამ ჩნევს, რომ ყალ ბსა და ურ წმუ ნო 
ცხოვ რე ბა ში ჩა იძ ირა და უარ ყოფს მას. ავ ტო რი წერს: “დი ახ, 
იგი მარ თლაც თა ვი დან იშ ვა, მი სი შეც დო მე ბი უკ ან დარ ჩა... 
სი ნათ ლე ში წა მოდ გა ფეხ ზე, უკ ვე გან კითხუ ლი, მსუ ბუ ქი, თა
ვი სუ ფა ლი”. სწო რედ თა ვი დან ფეხ ზე დად გო მა და ყვე ლაფ რის 
თა ვი დან დაწყე ბა არ ის ჭეშ მა რი ტი სიყ ვა რუ ლის შე უდ არ ებ ელი 
ნი შა ნი. 

მე ორე, ას ევე ძვირ ფა სი ნი შა ნი, გახ ლავთ საკ რა ლუ რო ბა. 
შეყ ვა რე ბუ ლო ბის ხა ნა ში, ყო ველ დღი ურ ობ ის თვის და მა ხა
სი ათ ებ ელი ნიშ ნე ბი საკ რა ლურ სა ხეს იძ ენს: თუნ დაც ერ თად 
ვახ შმო ბა, ან რო მე ლი მე პა ნო რა მით ერ თად ტკბო ბა, ან სუ ლაც 
საყ ვა რე ლი არ სე ბის მო ლო დი ნი. აქ ყვე ლა ჟეს ტი თა ვის რი გით 

მნიშ ვნე ლო ბას კარ გავს და უჩ ვე ულ ოდ იქ ცე ვა, რა ღაც სას წა
ულ ის მსგავ სად, რის წი ნა შეც სულ გა ნა ბუ ლი, გან ცვიფ რე ბუ ლი 
და მად ლი ერი რჩე ბი, ანუ იგი იღ ებს ღვთი ური სუ ლით გა ჯე რე
ბულ “საკ რა მენ ტის” ხა სი ათს. სქე სობ რი ვი აქ ტი, მი სი მომ ზა
დე ბა, და ახ ლო ება, საყ ვა რე ლი ად ამი ან ის სხე ულ ის აღ მო ჩე ნა 
და შემ დეგ მას ში შეღ წე ვა, ყვე ლა ფე რი ეს ნამ დვი ლი წმინ და 
რი ტუ ალია, რად გა ნაც მი სი სხე ული, ვინც გვიყ ვარს, საკ რა
ლუ რია. თვით ყვე ლა ზე მწვე ლი სურ ვი ლიც კი გა ჯე რე ბუ ლია 
მო წი წე ბით, ტკბო ბით, თრთოლ ვით, პა ტი ვის ცე მით. ამ დროს 
ყვე ლა ფე რი სა ხეს იც ვლის: ად ამი ან ები ლა მა ზე ბი, თა ვა ზი ან
ები ჩა ნან, სახ ლე ბი, ბუ ნე ბა — გა სა ოც არი. ვგრძნობთ, რომ 
პო ზი ტი ურ ნი ვხდე ბით, უზ ენა ეს ის სუნ თქვა გვა ცოცხლებს. 
რო დე საც გვიყ ვარს, ჩვენ სამ ყა როს სუნ თქვა ში ვიჭ რე ბით, 
მი სი ჰარ მო ნი ისა და მიზ ნის ნა წი ლი ვხდე ბით. ყვე ლა ფე რი ეს 
ნამ დვი ლი სიყ ვა რუ ლის ნიშ ნე ბია; ის ინი ზოგ ჯერ მყის ვე ჩნდე
ბი ან, ზოგ ჯერ კი — გარ კვე ული დრო ის შემ დეგ, მაგ რამ ყო
ველ თვის არ სე ბო ბენ.

მო ამ ზა და მ. გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ

“რა არ ის მად ლი?”
წყვი ლე ბის შეხ ვედ რა ორ პირ ში
ქუ თა ის ის კა თო ლი კუ რი საკ რე ბუ ლოს წყვი ლებ მა გა დაწყი

ტეს, 2009 წლის ბო ლო შეხ ვედ რა ორ პი რის სახ ლში მო ეწყოთ. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა რომ დე კემ ბე რი იყო, ზამ თრის მზე თბი ლად 
აცხუ ნებ და. 

ყვე ლას თვის წი ნას წარ ცნო ბილ მა და მი სა ღებ მა დღის გან
რიგ მა შეხ ვედ რა მე ტად სა ინ ტე რე სო გა ხა და. ად ვენ ტი: მო ლო
დი ნის, იმ ედ ის, სიფხიზ ლის ჟა მი, — აი თე მა, რომ ლის ირ გვლივ 
სა უბ არ მა ერ თად შეგ ვკრი ბა, დაგ ვა კავ ში რა, გაგ ვა ერ თი ანა და 
მარ თლაც უდ იდ ესი მო ლო დი ნით აგ ვავ სო და დაგ ვა ფიქ რა ად
ვენ ტზე, რაც, კერ ძოდ, ად ამი ან თა ფიქ რებ სა და ოც ნე ბებ ში 
ხსნას თან ას ოც ირ დე ბა.

ხსნა მად ლია, ხსნა მო მა ვა ლია, ხსნა ფხიზ ლად ყოფ ნაა. ად
ვენ ტი სი ახ ლის მომ ტა ნი, ღმერ თის ქმე დე ბის მად ლი ერი ჭვრე
ტი სა და მი ღე ბის ჟა მია; ად ვენ ტი ბედ ნი ერ ად ყოფ ნის სურ ვი
ლია და ჩვენც ამ ის თვის ვართ შექ მნილ ნი; ად ვენ ტი ფხიზ ლად 
ყოფ ნის დროა და ჩვენც, ჩვენს მი ერ გა ღე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლით 
გან ვის ჯე ბით.

ამ იტ ომ ყვე ლამ ერ თმა ნეთს და სა კუ თარ თავს ვუ სურ ვეთ, 
მთე ლი ჩვე ნი ცხოვ რე ბა ყო ფი ლი ყო ად ვენ ტის დი დი მო ლო დი
ნის ჟა მი.

ჩვენ ში გან სა კუთ რე ბით დი დი აზ რთა სხვა დას ხვა ობა გა მო
იწ ვია კითხვამ: “რა არ ის მად ლი?” აზ რი ორი მი მარ თუ ლე ბით 
გა იყო: ერ თნი ამ ტკი ცებ დნენ, რომ მად ლი ღვთი ურია, მე ორ ენი 
კი — თუმ ცა ამ ას აღი არ ებ დნენ, მად ლის წყა როდ მა ინც ად ამი
ან ურ სი კე თეს მი იჩ ნევ დნენ.

და სა ხე ლე ბუ ლი იქ ნა უამ რა ვი მა გა ლი თი ად ამი ან ური მად
ლი სა, ად ამი ან თა საქ ცი ელი უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში გმი რო ბის 
ტოლ ფა სიც კი იყო. მაგ რამ, სა ბო ლო ოდ, მა მა გაბ რი ელე ბრა
გან ტი ნის მი ერ “მად ლის” თე ოლ ოგი ური კუთხით გა შუ ქე ბის 
შემ დეგ, ყვე ლა შე თან ხმდა, რომ მად ლი ღვთი ურია, ღვთის 
მი ერ ად ამი ან თათ ვის უშ ურ ვე ლად გა ღე ბუ ლი, მე რე კი თი
თოეულ ჩვენ გან ზეა და მო კი დე ბუ ლი, ვინ რა დო ზით შეძ ლებს 
მის მი ღე ბას და, შე სა ბა მი სად, გა ცე მას. 

და ჩვენც, ამ მად ლით აღ ვსი ლებ მა, ხმა შე ვუ ერ თეთ სა ერ
თო ლოც ვას, რო მე ლიც სამ ლოც ვე ლო ში მა მა გაბ რი ელ ეს თან 
და სუ ორა ანა მა რი ას თან ერ თად აღ ვავ ლი ნეთ და ერ თად ყოფ
ნის სი ხა რუ ლი გა ვი ზი არ ეთ.

მე რე კი დრო ფილ მის ჩვე ნე ბას და ეთ მო. სპე ცი ალ ურ ად 
შერ ჩე ულ მა ფილ მმა ვი ზუ ალ ური ეფ ექ ტე ბი თა და გა მიზ ნუ ლი 
მი ზან სცე ნით აუდ იტ ორი აზე დი დი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა და 
ყვე ლა ღრმად ჩა აფ იქ რა.

და სას რულს, ერთერ თმა ჩვენ თა გან მა (თი ნი კომ) თა ვი სი 
აზ რი ფილ მის შე სა ხებ ასე ჩა მო აყ ალ იბა: “სტი ვენ კინ გის სცე
ნა რის მი ხედ ვით შექ მნი ლი ფილ მი, მი უხ ედ ავ ად მძაფ რი სი უჟ
ეტ ისა, მე ტად სა თუთ გრძნო ბებს ეხ ება. ცოლქმა რი, რომ ლებ
მაც შვი ლის და ღუპ ვა ძალ ზე მძი მედ გა ნი ცა დეს, ვე რაფ რით 
შე ეგუ ენ რე ალ ობ ას და შე ეც ად ნენ, გაქ ცე ოდ ნენ მას. მხო ლოდ 
თავ სგა დახ დე ნი ლი პა რა ნორ მა ლუ რი მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ აღ
დგე ბა მათ ქვეც ნო ბი ერ ში და ლე ქი ლი სა თუ თი ცოლქმრუ ლი 
კონ ტაქ ტე ბი, და მი უხ ედ ავ ად უდ იდ ესი გან საც დე ლი სა, წყვი
ლი კვლავ ახ ერ ხებს ურ თი ერ თო ბი სა და სი ცოცხლის გაგ რძე
ლე ბას.

დღე სა ზე იმო ვახ შმით დას რულ და; იყო სი ურ პრი ზე ბი — 
სა ახ ალ წლოდ ყვე ლა წყვილ მა მი იღო სიმ ბო ლუ რად გუ ლის 
ფორ მის მი სა ლო ცი ბა რა თი ლოც ვის ტექ სტით: “მა ღა ლო და 
მოწყა ლეო ღმერ თო, მო ამ ზა დე შე ნი ძა ლით ჩვე ნი გუ ლი, რა თა 
მი ვი ღოთ ქრის ტე, რო მე ლიც მო დის”.

ნი ნო ჟღენ ტი 
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ში აღ ვლე ნილ ერ თი ან ობ ის ლოც ვებ ში; უნ და გითხრათ, რომ 
მარ თლმა დი დე ბელ თა ეპ ის კო პო სი ყო ველ თვის ეს წრე ბო და 
ამ ლოც ვებს, რო მე ლიც კა თო ლი კურ ტაძ რებ ში იმ არ თე ბო და, 
და ქა და გებ და კა თო ლი კე ეპ ის კო პოს თან ერ თად. სხვა დას ხვა 
დე ნო მი ნა ცი ის პრო ტეს ტან ტე ბიც სის ტე მა ტუ რად მო ნა წი ლე
ობ ენ ერ თი ან ობ ის ლოც ვებ ში. ის რომ მარ თლმა დი დებ ლე ბი, 
კა თო ლი კე ები და პრო ტეს ტან ტე ბი ერ თად ლო ცუ ლობ დნენ, 
პო ლო ნეთ ში არ წარ მო ად გენს არ ანა ირ პრობ ლე მას. პი რი ქით, 
მა თი თა ნამ შრომ ლო ბა საკ მა ოდ მყა რი და მრა ვალ მხრი ვია (ის
ევე რო გორც ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ ში — ნ. ბ.).

აქ, მარ თლაც შე უძ ლე ბე ლია, არ და ვე თან ხმოთ მ. არ ტურს; 
პო ლო ნეთ ში მოღ ვა წე ობ და ქარ თვე ლი წმინ და ნი მ. გრი გოლ 
ფე რა ძე და ვარ შა ვა ში მის სა ხელ ზე ტა ძა რიც არ ის აღ მარ თუ

ლი, სა დაც კა თო ლი კე ები და მარ თლმა დი დებ ლე ბი ერ თად მი
აგ ებ ენ პა ტივს ამ წმინ დანს, რო მე ლიც სწო რედ ქრის ტი ან თა 
ერ თი ან ობ ის დამ ცველს წარ მო ად გენ და თა ვი სი პი როვ ნუ ლი 
მრწამ სით. წმ. გრი გოლ ფე რა ძის სწავ ლე ბი სა და პო ზი ცი ის 
ღრმად გა გე ბა, ალ ბათ, მე ტად სა სი კე თო იქ ნე ბა ჩვე ნი სა ზო გა
დო ებ ის ათ ვის, რო მელ საც ევ რო კავ შირ ში ცხოვ რე ბა ძა ლი ან აც 
სურს, მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე ევ რო პულ ფა სე ულ ობ ათა აღი არ
ება, ცო ტა არ იყ ოს, უჭ ირს. ქრის ტი ან თა ერ თი ან ობ ის ლოც ვე
ბი კი სწო რედ გზაა ამ ევ რო პუ ლი ერ თი ან ობ ის აკ ენ, სა დაც ყვე
ლა ინ არ ჩუ ნებს თა ვის ინ დი ვი დუ ალ ობ ას, მაგ რამ, ამ ავე დროს, 
ერ თი სა ზო გა დო ებ ის ნა წი ლია.

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე
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ლოც ვა სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი ან თა 
ერთობი სათ ვის 2011

“მად ლი თქვენ და მშვი დო ბა...”
(1. თეს. 1:1)

სა უკ უნ ეზე მე ტია, რაც არ სე ბობს ტრა დი აცია ქრის ტი ან თა 
ერ თი ან ობ ის ად მი მიძ ღვნი ლი ეკ უმ ენ ური ლოც ვი სა. სა ქარ თვე
ლო შიც დამ კვიდ რდა ეს ტრა დი ცია, გა ფარ თოვ და ქრის ტი ან თა 
ერ თო ბის მო სურ ნე თა რიცხვი და, ყო ვე ლი წლის იან ვრის თვე
ში, ერ თობ ლი ვად აღ ას რუ ლე ბენ ეკ უმ ენ ურ ლოც ვებს ოთხი ეკ
ლე სი ის (კა თო ლი კე, ლუ თე რუ ლი, სომ ხუ რი და ბაპ ტის ტუ რი) 
წევ რე ბი. 2011 წელს, ამ ლოც ვი სად მი მიძ ღვნი ლი შეხ ვედ რის 
მას პინ ძე ლი სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სია 
გახ ლდათ. 

21 იან ვარს, თბი ლი სის შე რი გე ბის ევ ან გე ლურლუ თე რულ 
ტა ძარ ში ჩა ტარ და მო რი გი შეხ ვედ რა, ეკ უმ ენ ურ ლოც ვა ში მო
ნა წი ლე ეკ ლე სი ებ ის მრევ ლი სა და მღვდელ მსა ხუ რე ბის მო ნა
წი ლე ობ ით. 

წლე ვან დე ლი ეკ უმ ენ ური ლოც ვე ბი იერ უს ალ იმ ელი ქრის
ტი ან ებ ის მი ერ მომ ზად და. ამ სამ ზა დის ში იერ უს ალ იმ ის ლა
თი ნუ რი წე სის პატ რი არ ქი, იორ და ნი ის ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სი ის 
ეპ ის კო პო სი, იერ უს ალ იმ ის ბერ ძნუ ლი ეკ ლე სი ის სა პატ რი არ
ქოს წარ მო მად გენ ლე ბი და ას ირი ულმარ თლმა დი დებ ლუ რი 
ეკ ლე სი ის წევ რე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. ეკ უმ ენ ური ლოც ვის 
კვი რე ულ ის მთა ვარ თე მად შე ირ ჩა ეპ იზ ოდი მო ცი ქულ თა 
საქ მე ებ იდ ან: “და იყ ვნენ ის ინი გა მუდ მე ბით მო ცი ქულ თა 
მოძ ღვრე ბა ში, თა ნა მო ზი არ ობ აში, პუ რის გა ტე ხა სა და ლოც
ვებ ში” (2,42).

თბი ლი სის შე რი გე ბის ლუ თე რულ ტა ძარ ში მსა ხუ რე ბა მას
პინ ძე ლი ეკ ლე სი ის მღვდელ მთა ვარ მა, ეპ ის კო პოს მა ჰანს
იოახ იმ კინ დერ ლენ მა გახ სნა მოკ ლე მი მარ თვით; შემ დგომ 
მი სალ მე ბის ლოც ვე ბი მო რი გე ობ ით წა იკ ითხეს: კა თო ლი კე ეპ
ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ, ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სი ის პრე ზი
დეტ მა, ეპ ის კო პოს მა მე რაბ გაფ რინ დაშ ვილ მა, სა ქარ თვე ლო ში 
სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის მღვდელ მთა ვარ მა, ეპ ის კო
პოს მა ვაზ გენ მირ ზა ხა ნი ან მა. მოკ ლე ლოც ვებს მსა ხუ რე ბა ში 
მო ნა წი ლე ოთხი ეკ ლე სი ის მგა ლო ბელ თა გუნ დე ბის სა გა ლობ
ლე ბი აგ ვირ გვი ნებ და.

შე სა ვა ლი ლოც ვე ბის შემ დგომ, ღვთის სიტყვის ლი ტურ გია 
აღ ეს რუ ლა. ქარ თულ, გერ მა ნულ, სომ ხურ, ინ გლი სურ ენ ებ ზე 
წა კითხულ იქ ნა შე სა ბა მი სი სა კითხა ვე ბი. სა ხა რე ბის სა კითხა
ვი მა თეს წე რი ლი დან სა ქარ თვე ლო ში ვა ტი კა ნის ელ ჩმა, მთა
ვა რე პის კო პოს მა კლავ დიო გუ ჯე რო ტიმ წა იკ ითხა, რის შემ დეგ 
ეპ იკ ოპ ოს მა ჰანსიოახ იმ კი დერ ლენ მა მოკ ლე ქა და გე ბით მი
მარ თა შეკ რე ბილ სა ზო გა დო ებ ას. შემ დგომ იყო ტრა დი ცი ული 
მშვი დო ბის მი სალ მე ბა, სა უფ ლო ლოც ვა და ეპ ის კო პოს თა 
კურ თხე ვა. ერ თი ან ობ ის ლოც ვა, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, იერ უს
ალ იმ ში მომ ზად და, ამ იტ ომ აქ ცენ ტე ბი იერ უს ალ იმ ზე და სხვა
დას ხვა ეთ ნო სე ბი სა და რე ლი გი ებ ის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის 
მშვი დო ბი ან თა ნა არ სე ბო ბა ზე იყო გა კე თე ბუ ლი. თვალ სა ჩი ნო
ებ ის ათ ვის მოგ ვყავს ფრაგ მენ ტი ერ თი ან ობ ის ლოც ვი დან, რო
მე ლიც ოთხი ეკ ლე სი ის მღვდელ მთა ვარ თა მი ერ იქ ნა წა კითხუ
ლი: “ქრის ტე ში სამ ყა რო ღმერ თს შე ურ იგ და. მან შე რი გე ბის 
გზავ ნი ლი გაგ ვი ზი არა. რო გორც ღვთის შენ დო ბის დეს პა ნე ბი, 
შევ თხოვთ ღმერ თს: ჩვენ, გან სხვა ვე ბუ ლი ტრა დი ცი ებ ის წარ
მო მად გენ ლე ბი, ერ თად ვლო ცუ ლობთ. წმინ დაო, რო მე ლიც 
გვა ერ თი ან ებ, ცხად ყა ვი ჩვე ნი ერ თო ბა. ერ თად ვკითხუ ლობთ 
ბიბ ლი ას სხვა დას ხვა ენ ებ ისა და გა რე მოს წარ მო მად გენ ლე ბი. 
გან მცხა დე ბე ლო, რო მე ლიც გვა ერ თი ან ებ, ცხად ყა ვი ჩვე ნი ერ
თო ბა და ხსნა მოგ ვი ტა ნე. თუ ებ რა ელ ებს, ქრის ტი ან ებ სა და 
მუ სულ მა ნებს შო რის მე გობ რო ბის ხი დებს გავ დებთ, გულ გრი

ლო ბი სა და სი ძულ ვი ლის კედ ლებს და ვამ სხვრევთ, გულ მოწყა
ლეო, ცხად ყა ვი ჩვე ნი ერ თო ბა და ხსნა მოგ ვი ტა ნე.”

ერ თო ბის ლოც ვის შემ დეგ, სა შუ ალ ება მოგ ვე ცა, გავ სა უბ
რე ბო დით ეკ უმ ენ ურ ლოც ვა ში მო ნა წი ლე მღვდელ მსა ხუ რებს. 
გთა ვა ზობთ მოკ ლე ამ ონ არ იდს ამ სა უბ რე ბი დან.

მთა ვა რე პის კო პო სი კლავ დიო გუ ჯე რო ტი: მე ხში რად მი
წევს სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში მოგ ზა ურ ობა, და ამ იტ ომ მხო ლოდ 
ორ ჯერ თუ სამ ჯერ მი ვი ღე მო ნა წი ლე ობა თბი ლის ში აღ ვლე
ნილ ერ თო ბის ლოც ვებ ში. ისე, ყო ველ თვის ვმო ნა წი ლე ობ ეკ
უმ ენ ურ ლოც ვებ ში. და მერ წმუ ნეთ, ამ ლოც ვებს, ის ევე რო
გორც ქრის ტი ან თა ერ თი ან ობ ის ად მი მი მარ თულ აქ ტი ობ ებს, 
დი დი პერ სპექ ტი ვა აქ ვთ.

ეპ ის კო პო სი ჰანსიოახ იმ კი დერ ლე ნი: მე დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ ას ეთი სა ერ თო ლოც ვე ბი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია. 
უკ ვე მე სა მე წე ლია, სა ქარ თვე ლო ში ვიმ ყო ფე ბი და ვმო ნა წი ლე
ობ ეკ უმ ენ ურ ლოც ვებ ში, პირ ვე ლად — ბაპ ტის ტებ თან, შარ შან 
— სომ ხურ ეკ ლე სი აში, ახ ლა უკ ვე ჩვე ნი მას პინ ძლო ბის ჯე რი 
გახ ლდათ. შარ შან ხე ლი სუფ ლე ბის მრა ვა ლი წარ მო მად გე ნე ლი 
ეს წრე ბო და ლოც ვას, სამ წუ ხა როდ, წელს ვე რა ვინ ვნა ხე სა ხე
ლი სუფ ლე ბო წრე ებ იდ ან, არც დიპ ლო მა ტი ური კორ პუ სი დან, 
თუმ ცა, მათ გა ვუგ ზავ ნეთ მო საწ ვე ვე ბი.

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ყო ველ ლოც ვას აქ ვს დი დი ძა ლა 
და, კონ კრე ტუ ლად, ეკ უმ ენ ურ ლოც ვა საც აქ ვს პერ სპექ ტი ვა.

ეპ ის კო პო სი მე რაბ გაფ რინ დაშ ვი ლი: შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
რა ღაც ყი ნუ ლი და იძ რა ჩვენს ქვე ყა ნა ში, მე მხედ ვე ლო ბა ში 
მაქ ვს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის უკ ვე მე ორე ვი ზი ტი კა თო
ლი კურ ეკ ლე სი აში, ას ევე, სომ ხურ ეკ ლე სი აში. ეს იყო ძა ლი ან 
კარ გი ჟეს ტი და, პრე ზი დენ ტის მხრი დან, ძა ლი ან კარ გი ნა ბი
ჯი... ცო ტა გა უგ ებ არია, რა ტომ არ იდ ებ ენ თავს სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ამ გვარ ღო ნის ძი ებ ებ ზე 
დას წრე ბას. მას შემ დეგ რაც პრე ზი დენ ტმა მა გა ლი თი მის ცა, 
არ ავ ის უნ და ეძ ნე ლე ბო დეს დას წრე ბა სხვა დას ხვა კონ ფე
სი ებ ის წარ მო მად გე ნელ თა შეხ ვედ რებ ზე. სამ წუ ხა როა, რომ 
მას მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი არ იყ ვნენ. აბა, რო გორ უნ და 
და ამ სხვრიო სტე რე ოტ იპ ები, თუ მე დი ამ არ გა აშ უქა მსგავ სი 
შეხ ვედ რე ბი. რაც შე ეხ ება სხვა პრო ტეს ტან ტუ ლი დე ნო მი ნა
ცი ებ ის მო ნა წი ლე ობ ას, ჩვენ შეტყო ბი ნე ბა გა ვუგ ზავ ნეთ მათ, 
მაგ რამ პა სუ ხი არ მიგ ვი ღია. ისე კი, ჩვე ნი მთა ვა რე პის კო პო
სის, ბა ტონ მალ ხაზ სონ ღუ ლაშ ვი ლის არ ყოფ ნა ძა ლი ან აკ ლია 
ეკ უმ ენ ურ შეხ ვედ რებ საც და ჩვენს ეკ ლე სი ას აც.

მ. პი ერ დი უმ ულ ენი: რო დე საც ად ამი ან ებ ის ერ თი ან ობ აზე 
ვსა უბ რობთ, უნ და გავ მიჯ ნოთ არ სი, თუ რას ემ სა ხუ რე ბა ეს 
ერ თი ან ობა. თუ ეს ერ თი ან ობა არ ის თვით მი ზა ნი და ად ამი ან
ური ამ ბი ცი ის გა მოვ ლი ნე ბა, რო გო რიც იყო ბა ბი ლო ნის გო
დო ლის მშე ნებ ლო ბი სას, ეს არ არ ის კარ გი. მაგ რამ თუ არ ის 
ერ თი ან ობა იესო ქრის ტე ში, ანუ სუ ლიწ მი დის ერ თი ან ობა, ეს 
სულ სხვაა. სუ ლი წმი დით აღ ვსი ლი მო ცი ქუ ლე ბი ამ ოწ მებ დნენ 
სა ხა რე ბას და სხვა დას ხვა ენ ებ ზე მო სა უბ რე ად ამი ან ები იგ ებ
დნენ მათ სიტყვას, ეს არ ის ქრის ტი ან ული ერ თი ან ობა. ეკ უმ ენ
ური ლოც ვაც ასეა, მი სი მი ზა ნი ქრის ტი ან თა შო რის ურ თი ერ
თგა გე ბის დამ ყა რე ბაა. აბა, რას ჰგავს, რო დე საც პა ლეს ტი ნა ში 
მცხოვ რე ბი არ აქ რის ტი ან ები ხე და ვენ, თუ რო გორ ცალცალ კე 
არი ან იქა ური ქრის ტი ან ები: კა თო ლი კე ები, მა რო ნი ტე ბი, მარ
თლმა დი დებ ლე ბი, პრო ტეს ტან ტე ბი... რა მა გა ლითს ვაძ ლევთ 
მათ ჩვე ნი გა თი შუ ლო ბით? ეკ უმ ენ იზ მი არ ნიშ ნავს, რომ ყვე ლა 
კონ ფე სია მე ქა ნი კუ რად უნ და გა ერ თი ან დეს, მაგ რამ ეს არ ის 
ერ თი ან ობა და სიყ ვა რუ ლი ქრის ტე ში. ეს არ არ ის ბა ბი ლო ნის 
გო დო ლი, ეს არ ის სულ თმო ფე ნო ბის ერ თი ან ობა.

მ. არ ტუ რი: მრა ვალ გზის მი მი ღია მო ნა წი ლე ობა პო ლო ნეთ

ქუ თა ის ში მოღ ვა წე უხ უც ეს მა მწე რალ მა და მეც ნი ერ მა, 
ფი ლო სო ფი ის პრო ფე სორ მა, ბა ტონ მა სი მონ არ ვე ლა ძემ გა
მო სა ცე მად მო ამ ზა და ახ ალი წიგ ნი — “ღირ სე ულ ქუ თა თურ
თა სი ლუ ეტ ები”. წიგ ნის მე ორე თავ ში, რუბ რი კით — “ღვაწ
ლმო სი ლი პე და გო გე ბი და მეც ნი ერ ები”, ავ ტო რი მკითხველს 
სთა ვა ზობს ივ ანე ვარ ლა მიშ ვი ლის მოღ ვა წე ობ ის ად მი მიძ
ღვნილ სტა ტი ას — “უჩ რდი ლო კა ცი”.

ჩვე ნი სურ ვი ლია, გა ვიხ სე ნოთ ქუ თა ის ში მოღ ვა წე კა თო
ლი კე, შე სა ნიშ ნა ვი პი როვ ნე ბა და აღ მზრდე ლი ივ ანე ვარ
ლა მიშ ვი ლი, რის თვი საც რამ დე ნი მე კითხვით მივ მარ თეთ 
მის ქა ლიშ ვილს, ქუ თა ის ის 41ე სა შუ ალო სკო ლის პე და გოგს, 
ქალ ბა ტონ ნა ტა ვარ ლა მიშ ვილს.

ნი ნო ჟღენ ტი

ქალ ბა ტო ნო ნა ტა, ვფიქ რობთ, “გა ნე ბივ რე ბუ ლი” ხართ ის
ეთი მა მის შვი ლო ბით, რო გო რიც ბა ტო ნი ვა ნო იყო. თუ შე იძ
ლე ბა, გვი ამ ბეთ მის შე სა ხებ.

მა მა 1917 წლის 7 იან ვარს, ქ. ქუ თა ის ში, ფი ნან სისტ გრი გოლ 
ვარ ლა მიშ ვი ლი სა და ევ გე ნია მი რა ქო ვას ოჯ ახ ში და იბ ადა.

1924 წელს, პა ტა რა ვა ნო დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბის მი სა
ღე ბად პირ ველ შვიდ წლი ან შრო მის სკო ლა ში მი აბ არ ეს. 1933 
წელს მან რკი ნიგ ზის სამ შე ნებ ლო სას წავ ლე ბე ლი და ამ თავ რა. 
ამ ავე წელს მა მა ჩა ირ იცხა აკ. წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში, რო მე ლიც 1937 წელს და ამ თავ რა.

იშ ვი ათაია სა ხალ ხო გა ნათ ლე ბი სა თუ კულ ტუ რის სფე რო, 
სა დაც მას აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა არ მი ეღ ოს. იგი წლე ბის 
მან ძილ ზე მუ შა ობ და პე და გო გი ური ინ სტი ტუ ტის ქარ თუ ლი 
ენ ისა და ლი ტე რა ტუ რის ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ად გი ლედ, 
გა ნათ ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის ინ სპექ ტო რად, მე თო დის ტად, მე
19 სკო ლის დი რექ ტო რად, მას წავ ლე ბელ თა და ხე ლოვ ნე ბის 
ინ სტი ტუ ტის ქარ თუ ლი ენ ისა და ლი ტე რა ტუ რის მე თოდ კა ბი
ნე ტის გამ გედ, მე თო დის ტად. კითხუ ლობ და ქარ თუ ლი ენ ის მე
თო დი კის კურ სს პე და გო გი ურ ინ სტი ტუტ ში. შვი დი წლის გან
მავ ლო ბა ში მა მა იყო გა ზეთ “გა ნათ ლე ბის” კო რეს პონ დენ ტი, 
ბო ლო წლებ ში კი მუ შა ობ და ქუ თა ის ის მე რი აში სტი ლის ტად.

მა მის დამ სა ხუ რე ბა ზე მეტყვე ლებს წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მი ღე ბუ ლი ჯილ დო ები და ქუ თა ის ის სა პა ტიო მო ქა ლა ქის მა ღა
ლი წო დე ბა. მას, რო გორც მო ქა ლა ქეს, პე და გოგს, აფ ას ებ დნენ, 
რო გორც “უჩ რდი ლო პი როვ ნე ბას” და თბი ლი სიტყვი თაც მო
იხ სე ნი ებ დნენ ბა ტო ნე ბი: მ. ალ ავ იძე, ავთ. ნი კო ლე იშ ვი ლი, ვ. 
ჯა ვა ხა ძე. ქნი ლი ლი ნუ ცუ ბი ძე კი წერ და: “მე ვა მა ყობ, რომ 
ქუ თა ის ელი ვარ და ბა ტო ნი ვა ნო ჩე მი ცხოვ რე ბის მას წავ ლე
ბე ლია”.

რას იხ სე ნებ და ბა ტო ნი ვა ნო ქუ
თა ის ის კა თო ლი კუ რი ტაძ რის შე
სა ხებ?

იგი ნამ დვი ლი კა თო ლი კე იყო. 
მა მი და მი სი მარ თა ვარ ლა მიშ ვი
ლი ცო ლად ჰყავ და XX სა უკ უნ ის 
20იან წლებ ში მოღ ვა წე, ქუ თა ის ის 
კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის უკ ეთ ილ
შო ბი ლე სი მოძ ღვრის, დონ და მი ანე 
სა აკ აშ ვი ლის ძმას — კოზ მას. ოჯ
ახი ყო ველ კვი რა დღეს სი ხა რუ ლით 
მი დი ოდა წირ ვა ზე, სა დაც ბა ბუ აჩ
ემი ხში რად პირ ვე ლი ვი ოლ ინ ოს 
პარ ტი ას ას რუ ლებ და. მა მა ყო ველ თვის სი ამ ოვ ნე ბით იგ ონ ებ და 
უგ ან ათ ლე ბუ ლეს მოძ ღვარ თან და უვ იწყარ შეხ ვედ რებს.

რას გვი ამ ბობ დით ქუ თა ის ელი კა თო ლი კე ებ ის შე სა ხებ და 
რო გო რი იყო ბა ტონ ივ ან ეს გან ცდა, რო დე საც, 1994 წელს, იტ
ალი იდ ან მღვდელმო ნაზ ვნე ბი ჩა მო ვიდ ნენ?

მა მა ჩე მის თვის პრე სით თუ ტე ლე ვი ზი ით გახ მო ვა ნე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის შე სა ხებ ყო ველ თვის 
ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო. “ჩვე ნი ეკ ლე სია”, — ამ ას ის ეთი 
სიყ ვა რუ ლი თა და სი ამ აყ ით იტყო და ხოლ მე, რომ მსმე ნე ლი 
იმ წამ სვე ხვდე ბო და, თუ რა ოდ ენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ის მის
თვის. ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია, რა სი ხა რუ ლით შეხ ვდე ბო და 
“თა ვის” მღვდლებ სა და მო ნაზ ვნებს, რო მელ ნიც არ ან აკ ლე ბი 
სით ბო თი შე ეგ ებ ნენ მას.

ქუ თა ის ელ მა კა თო ლი კე ებ მა ამ აგ დარ პი როვ ნე ბას 80 წლის 
იუბ ილე აღ უნ იშ ნეს. ამ ღო ნის ძი ებ აში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
შე ას რუ ლეს ეპ ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ (იმ ჟა მად ქუ თა
ის ის ეკ ლე სი ის მოძ ღვარ მა) და მა მა გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ.

მა მამ ახ ლად აღ ორ ძი ნე ბულ ქუ თა ის ის ეკ ლე სი ას და მის 
მოძ ღვრებს გა დას ცა ოჯ ახ ში წლე ბის მან ძილ ზე დი დი სიყ ვა
რუ ლით და ცუ ლი სა ეკ ლე სიო ნივ თე ბი, მათ შო რის, ბიბ ლი ოგ
რა ფი ულ იშ ვი ათ ობ ად ქცე ული იოს ებ კონ კო ნეს მე სა, რო მე
ლიც ქუ თა ის ის კა თო ლი კურ ეკ ლე სი აში სრულ დე ბო და.

ბა ტონ ივ ან ეს გან გე ბამ ორ გე ნი ოს თან უახ ლო ესი ნა თე სა
ობა არ გუ ნა წი ლად...

დი ახ, მა მა ბედ ნი ერ ვარ სკვლავ ზე იყო და ბა დე ბუ ლი, ჰყავ
და სა ხე ლო ვან და გა მო ჩე ნილ ად ამი ან თა საკ მა ოდ ფარ თო 
წრე. ფე ლიქს ვარ ლა (ვარ ლა მიშ ვი ლი), ქარ თვე ლი ემ იგ რან ტი, 
მსოფ ლი ოში ცნო ბი ლი მხატ ვა რი, მი სი უფ რო სი ძმა იყო. დი დი 
ქარ თვე ლი კომ პო ზი ტო რი — ზა ქა რია ფა ლი აშ ვი ლი კი — ბე ბი
ას მკვიდ რი დე იდ აშ ვი ლი გახ ლდათ. 

ინ ტერ ვიუ

მას წავ ლე ბელ თა მას წავ ლე ბე ლი
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გა ნუს ვე ნე მათ, უფა ლო!

მარიამ ანთაძე
* 22.03.1924 წ. – ხიზაბავრა 
† 13.12.2010წ. – ხიზაბავრა

(ასპინძა)

ოვანეს ოვსიანი
* 06.04.1930 წ. – დაბა აშოცკი 

(სომხეთი)
† 03.13.2010 წ. – აბასთუმანი

ელისაბედ ხულოიანი
* 08.07.1935 წ. – ოზურგეთი
† 20.11.2010 წ. – ოზურგეთი

ევგენია დიდიმამიშვილი 
* 20.02.1928 წ. – საჩხერე

ს.ორღული
† 23.11.2010 წ. – ახალციხე

ტერეზა გირკიგიანი
* 22.03.1922 წ. – ოზურგეთი
† 05.01.2011 წ. – ოზურგეთი

ნინა ჯანაშვილი
* 05.11.1937 წ. – ვალე
† 10.12.2010 წ. – ვალე

თამარ გოგონოვი
* 26.10.1924 წ. – ქუთაისი
† 2.12.2010 წ. – ქუთაისი

ქრისტინა ბადოიანი
* 01.06.1926 წ. – ოზურგეთი
† 20.11.2010 წ. – ოზურგეთი

მარია ხითარიშვილი
* 30.09.1915 წ. – ვალე
† 17.12.2010 წ. – ვალე

იუბ ილ არ ები
ძვირ ფა სო მა მა ლუ იჯი, გი ლო

ცავთ 80 წლის იუბ ილ ეს. გი
სურ ვებთ ღვთის მფარ ვე ლო ბას, 
ჯან მრთე ლო ბას და ხან გრძლივ სი
ცოცხლეს. დაე, მთე ლი სი ცოცხლის 
გან მავ ლო ბა ში იყ ოთ ის ეთ ივე მხნე 

და ენ ერ გი ული, რო გორც დღეს.

საყ ვა რე ლო მა მა პი ერ, გი ლო
ცავთ 50 წლის იუბ ილ ეს. ღმერ
თმა მო გა ნი ჭოთ თქვენს ირ გვლივ 
მყო ფი ად ამი ან ებ ის მად ლი ერ ებ
ითა და სიყ ვა რუ ლით სავ სე ცხოვ
რე ბა, ჯან მრთე ლო ბა და დი დი ხნის 
სი ცოცხლე.

“სა ბას” რე დაქ ცია 

გა ნახ ლე ბუ ლი კო მი სი ის პირ ვე ლი შეხ ვედ რა
ხან გრძლი ვი პა უზ ის შემ დგომ, კვლავ გა ნა ახ ლა თა ვი სი საქ

მი ან ობა კა თო ლი კურ ეკ ლე სი ას თან არ სე ბულ მა კულ ტუ რი სა და 
ეკ უმ ენ იზ მის (ეკ ლე სი ათ აშ ორ ისი ურ თი ერ თო ბე ბის) კო მი სი ამ. 
აღ ნიშ ნუ ლი კო მი სია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ფუნ ქცი ონ ირ ებ და 
ეპ ის კო პო სის კუ რი აში და საკ მა ოდ ნა ყო ფი ერ და, ამ ას თან ვე, 
სა ზო გა დო ებ ის მხრი დან და უფ ას ებ ელ საქ მე საც ახ ორ ცი ელ ებ
და. და უფ ას ებ ელს იმ იტ ომ რომ, სამ წუ ხა როდ, ჩვენს ქვე ყა ნა
ში ად ამი ან თა უმ რავ ლე სო ბას, მა თი არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, 
ან უფ რო ხში რად მა ვან თა მი ერ შეგ ნე ბუ ლად და მა ხინ ჯე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის გა მო, ეკ უმ ენ იზ მზე ჯერ კი დევ მე ტად მწი რი და, 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, საკ მა ოდ აგ რე სი ული და მო კი დე ბუ ლე ბა 
აქ ვს. არ ადა სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ეკ ლე სი ები საკ მა ოდ ინ
ტენ სი ურ ად თა ნამ შრომ ლო ბენ კა თო ლი კე ეკ ლე სი ას თან, სა
სუ ლი ერო პი რე ბი იღ ებ ენ მის გან სო ლი დურ მხარ და ჭე რა სა და 
სხვა დას ხვა დახ მა რე ბა საც, ხში რად სტუმ რო ბენ იტ ალი ასა და 
ვა ტი კანს, მაგ რამ რი გით მრევ ლს უმ ალ ავ ენ ამ კონ ტაქ ტე ბის შე
სა ხებ. სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა თო ლი კე ეკ ლე სია მუ დამ იყო 
და არ ის მომ ხრე ეკ ლე სი ათ აშ ორ ისი თა ნამ შრომ ლო ბის გა სა
ჯა რო ებ ისა და გაღ რმა ვე ბი სა. ქრის ტი ან ები უნ და თა ნამ შრომ
ლობ დნენ ერ თმა ნეთ თან, ეხ მა რე ბოდ ნენ ერ თმა ნეთს, მაგ რამ ეს 
რო დი ნიშ ნავს პრო ზე ლი ტიზ მს და ერთ კონ ფე სი ად მე ქა ნი კურ 
გარ დაქ მნას. ამ გვა რი უნ დობ ლო ბის გა რე მოც ვა ში, ეკ უმ ენ იზ
მის კო მი სი ას, რომ ლის მი ზა ნი მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა და ურ თი ერ თო ბის ნორ მა ლი ზე ბაა, უჭ ირს თა
ვი სი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ელ ება.

კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის ათ ვის 2011 წლის ერთერ თი პრი ორ
იტ ეტი ქრის ტი ან ულ კონ ფე სი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაღ
რმა ვე ბა და მათ შო რის არ სე ბუ ლი უნ დობ ლო ბის აღ მოფხვრაა. 
სწო რედ ამ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა კულ ტუ რი სა და ეკ უმ ნიზ მის 

კო მი სი ის საქ მი ან ობ აც.
ყო ველ ორ გა ნი ზა ცი ას, რაც არ უნ და წარ მა ტე ბუ ლი იყ ოს 

იგი, პე რი ოდ ულ ად სჭირ დე ბა გა ნახ ლე ბა. სწო რედ ამ გვა რი 
გა ნახ ლე ბა გა ნი ცა და კულ ტუ რი სა და ეკ უმ ენ იზ მის კო მი სი ამ 
გა სულ წელს და 2011 წლის 12 იან ვარს თა ვი სი პირ ვე ლი სხდო
მა ჩა ატ არა. მა ნამ დე კი, ეპ ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ წე
რი ლო ბით მი მარ თა კო მი სი ის ყო ველ წევ რს და სთხო ვა მათ, 
და ედ ას ტუ რე ბი ნათ თა ვი ან თი მზა ობა კო მი სი აში თა ნამ შრომ
ლო ბის შე სა ხებ. პირ ველ სხდო მას უკ ვე გა ნახ ლე ბუ ლი კო მი სი
ის წევ რე ბი ეს წრე ბოდ ნენ.

სხდო მა გახ სნა ეპ ის კო პოს მა ჯუ ზე პე პა ზო ტომ, რო მელ
მაც გა ნაცხა და: “ამ კო მი სი ას ყვე ლა ზე რთუ ლი სა მუ შაო აქ ვს, 
კონ კრე ტუ ლი შე დე გიც რთუ ლი მი საღ წე ვია. დი დი რწმე ნი თა 
და სა სო ებ ით უნ და მი ვან დოთ ღმერ თს ჩვე ნი საქ მი ან ობა. ეკ
უმ ენ იზ მს კულ ტუ რის მეშ ვე ობ ით მი ვაღ წევთ. შე იძ ლე ბა საქ მე 
წა გე ბუ ლად ჩან დეს, მაგ რამ ბო ლოს მა ინც წარ მა ტე ბით დამ
თავ რდე ბა. შე იძ ლე ბა ეს გა მარ ჯვე ბა ვერ და ვი ნა ხოთ, მაგ რამ 
უნ და გვწამ დეს, რომ სა ბო ლო ოდ ამ ას მი ვაღ წევთ. მთა ვა რია, 
გვქონ დეს მიზ ნე ბი, გეგ მა, რამ დე ნი მე კონ კრე ტუ ლი თე მა. 
უნ და ვი მუ შა ოთ მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, თუმ ცა, ყვე ლა 
პრო ექ ტი რო დი იქ ნე ბა ყვე ლა საკ რე ბუ ლოს თვის გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი, ყვე ლას თა ვი სი კონ კრე ტუ ლი საქ მე ექ ნე ბა. ურ თი ერ
თო ბა უნ და გვქონ დეს მას მე დი ას თან. 

ცო ტა თი შე იც ვლა და მო კი დე ბუ ლე ბა სო ცი ალ ურ სფე რო ში, 
გაგ ვიჩ ნდნენ მხარ დამ ჭე რე ბი. სა ზო გა დო ებ აში არ ის ინ ტე რე სი 
და მხარ და ჭე რა და უნ და ვი თა ნამ შრომ ლოთ მას თან”.

კო მი სი ის თავ მჯდო მა რემ, მ. გაბ რი ელე ბრა გან ტი ნიმ, თა ვის 
მოკ ლე მი მარ თვა ში, კო მი სი ის კონ კრე ტულ გეგ მებ ზე ისა უბ რა: 
ჩვენ სხვა დას ხვა კუთხი დან ვართ და სხვა დას ხვა პრობ ლე მებს 

პე და გო გე ბის მხრი ვაც გან სა კუთ რე ბით გა უმ არ თლა, ლექ
ცი ებს უკ ითხავ დნენ სა ყო ველ თა ოდ აღი არ ებ ული მეც ნი ერ ები: 
კორ ნე ლი კე კე ლი ძე, გი ორ გი ახ ვლე დი ანი, შალ ვა ნუ ცუ ბი ძე, აკ
აკი შა ნი ძე, სი მონ ყა უხ ჩიშ ვი ლი, ვარ ლამ თო ფუ რია, მი ხე ილ ზან
დუ კე ლი, ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვი ლი, ან გია ბო ჭო რიშ ვი ლი და სხვ.

მა მათ ქვე ნი ძვე ლი ქუ თა თუ რი კა თო ლი კუ რი ოჯ ახ ის ტრა
დი ცი ებ ზე აღ ზრდი ლი, პე და გო გი ური ელ იტ ის თვალ სა ჩი ნო 
წარ მო მად გე ნე ლი იყო. თქვენც და თქვენ მა და მაც (აწ გარ დაც
ვლი ლი მა რი ნე ვარ ლა მიშ ვი ლი) პრო ფე სი ად პე და გო გო ბა აირ
ჩი ეთ. გქო ნი ათ თუ არა რა იმე ინ ცი დენ ტი, რო გორც სა ქარ თვე
ლო ში რე ლი გი ური უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნელს?

გუ ლი დამ წყვე ტია, რო დე საც მო აზ როვ ნე ად ამი ან ის აგ ან 
მიგ რძვნია უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ქარ თველ კა თო ლი
კე თა მი მართ, ახ სნა კი ერ თი და ცალ სა ხა ყო ფი ლა: რად გან სა
ქარ თვე ლო მარ თლმა დი დებ ლუ რი ქვე ყა ნაა, ყვე ლა ქარ თვე ლი 

მარ თლმა დი დე ბე ლი უნ და იყ ოს.
რას უს ურ ვებ დით ჩვენს ქა ლაქს, საკ რე ბუ ლოს, სა კუ თარ 

თავს, და რას ის ურ ვებ დით უკ ვე აღი არ ებ ული მა მის, ბა ტო ნი 
ივ ან ეს სა ხე ლის უკ ვდავ სა ყო ფად?

ჩვენს ქა ლაქს ვუ სურ ვებ, ღირ სე ული სიტყვა ეთ ქვას 21ე 
სა უკ უნ ის სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი აში; ჩვენს საკ რე ბუ ლოს — 
სიძ ლი ერ ესა და რწმე ნის სიმ ტკი ცეს.

რაც შე ეხ ება მა მას თან და კავ ში რე ბულ სურ ვი ლებს, მინ და, 
ქუ თა ის ელ მა მკითხველ მა, ათ წლი ანი ლო დი ნის შემ დეგ, მი იღ ოს 
წიგ ნი მის ცხოვ რე ბა სა და მოღ ვა წე ობ აზე, რომ ლის გა მო ცე მაც 
მი სი ყო ფი ლი მო წა ფე ებ ის, ალ. შენ გე ლი ასა და დი ტო ხურ ცი ლა
ვას უდ როო გარ დაც ვა ლე ბამ შე აფ ერ ხა. ვფიქ რობ, მა მის ღვაწ
ლი და ამ აგი ჩვე ნი ქა ლა ქის ის ტო რი აში, გუ ლის ხმი ერი ად ამი ან
ებ ის თა ნად გო მით, სა თა ნა დოდ იქ ნე ბა და ფა სე ბუ ლი. 

წარ მო ვა ჩენთ. ამ ჟა მინ დე ლი კო მი სია უფ რო მცი რე რიცხო
ვა ნია, ამ იტ ომ უფ რო კონ კრე ტუ ლად იმ უშ ავ ებს. კულ ტუ რის 
გზით, ჩვენ ვცდი ლობთ, მი ვაღ წი ოთ და მო კი დე ბუ ლე ბის დათ
ბო ბას ეკ ლე სი ათ აშ ორ ის ურ თი ერ თო ბებ ში. შემ დგომ სა უბ არი 
კო მი სი ის კონ კრე ტულ გეგ მებს შე ეხო 2011 წლი სათ ვის. გა
დაწყ და, რომ ყო ველ ორ თვე ში ერ თხელ გა იმ არ თოს კო მი სი ის 
სხდო მე ბი. უახ ლო ეს ღო ნის ძი ებ ად კი ეკ ლე სი ათა ერ თი ან ობ
ის ად მი მიძ ღვნი ლი სა ერ თო ლოც ვის ორ გა ნი ზე ბა ში მო ნა წი
ლე ობა და ის ახა. მარ თა ლია, მიმ დი ნა რე წელს ეკ უმ ენ ურ ლოც
ვას ევ ან გე ლურლუ თე რუ ლი ეკ ლე სია მას პინ ძლობს, მაგ რამ 

კა თო ლი კე თა მო ნა წი ლე ობა ლოც ვა ში და ამ მო ნა წი ლე ობ ის
ად მი დახ მა რე ბის გა მო ჩე ნა სწო რედ ეკ უმ ენ ური კო მი სი ის უპ
ირ ვე ლე სი მო ვა ლე ობაა. 

ას ევე გა დაწყდა, რომ 2011 წელს ჩა ტარ დეს სა ერ თა შო რი სო 
სიმ პო ზი უმი ბიოეთიკაში, და ამ სიმ პო ზი უმ ში სა ქარ თვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს შე სა ბა მი სი კო მი სი აც იქ ნას ჩაბ მუ ლი. 

კულ ტუ რი სა და ეკ უმ ენ იზ მის კო მი სი ის მომ დევ ნო შეხ ვედ
რა 1 მარ ტს გა იმ არ თე ბა.

ნუგ ზარ ბარ და ვე ლი ძე


