
 

კ

 

 
 

202
მია: სახე
იცვა, მათ
ვითარებ
ქვეყნები
ლიო. ვი
ცია და მ
დაცვას თ
მოსახლე

კორონა

სტ
ეკონომი
მათ შორ
მდგომარ
ცხუმ-აფ
ჯანდაცვი
ნით ეკო
ზე.  

საკ
სარწმუნო
რი ზრდა. 

20 წლის და
ელად კორ
თ შორის, გ
ბადი რუსე
იც. პანდემ
რუსის გავ

მასთან ერთ
თხოვდა მთ
ეობას სთა

ავირუსის

ატია ეხება
იკაზე, რელიგ
რის, განვით
ეობაზე, საქ
ხაზეთის მი
ის ორგანიზ

ონომიკაზე მ

კვანძო სიტ
ოება, საქრთ
 

ასაწყისში 
რონა ვირუს
განვითარებ
თი, უკრაი
იის განვით

ვრცელების
თად ყველა
თელ საზო

ავაზობდნე

ს გავლე

 კორონავირ
გიაზე, მართ
არებული, გა
ქართველოს

იტროპოლიტ
ზაციის დასკ
მიყენებულ ზ

ტყვები: კორ
თველოს კათ

მთელ მსო
სი ანუ გვირ
ბული ქვეყ
ნა, აზერბა

თარება დი
ს თავიდან
ა ქვეყნის ს

ოგადოებას
ენ გაფრთხ
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ენა ეკონ
 

რუსის წარმო
თლმადიდებლუ
ანვითარება
 კათოლიკო
ის, ილია II-ი
კვნებზე და
ზარალზე, გლ

რონავირუსი
თოლიკოს პატ

ოფლიოში
რგვინი ვირ
ყნები, ამერ
აიჯანი, სო
იდი ტემპებ

ასაცილებ
სამინისტრ
ს. ვირუსის
ხილებული

ნომიკაზე

ოშობას, მის
ურ სარწმუნო
დი და ჩამორ

ოს პატრიარქ
ის მართებუ

რეკომენდა
ლობალური ეკ

ი, ეკონომიკ
ტრიარქი, ეკ

და საქართ
რუსი-19. ვი

რიკა, გერმა
მხეთი, საქ

ბით დაიწყო
ბლად მსოფ

რო იმუშავე
გავრცელე
ყვნენ, რის

ე და რელ

რუსუდა
ე

თსუ 

ს ხელოვნურა
ოებაზე. მსო
რჩენილი ქვე
ქის, უწმინდ
ლ გადაწყვეტ

აციებზე, კო
კოონომიკურ

კა, რელიგია
კონომიკური

თველოში გ
ირუსმა მთე
ანია, ინგლ
ქართველო
ო და მოიც
ფლიო ჯან
ბდა რეკომ
ების თავიდ
ს გამოც უნ

ლიგიაზე

ან სირბ
ეკონომიკის
მოწვეული პრ

ად შექმნას,
ოფლიო ეკონ
ეყნების ეკო

დესის და უნე
ტილებებზე, 

ორონავირუს
რი ზრდის შე

ა, მართლმად
ი ზარალი, ეკ

გავრცელდ
ელი მსოფ

ლისი, ესპან
ო და ჩამორ

ვა სრულია
ნდაცვის ორ
მენდაციებ
დან ასაცილ
ნდა დაეცვ

ე 

ილაძე 
 დოქტორი, 
როფესორი

 გავლენას 
ნომიკაზე, 
ონომიკურ 
ეტარესის, 
მსოფლიო 
ის გავლე-
ემცირება-

დიდებლური 
კონომიკუ-

და პანდე-
ფლიო მო-

ეთი, გან-
რჩენილი 
ად მსოფ-
რგანიზა-

ბს და მათ 
ლებლად 

ვათ სხვა-
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დასხვა სახის ნორმა. იკრძალებოდა 10-ზე მეტი ადამიანის შეკრება, მანქანით 3-ზე მეტი 
ადამიანის გადაადგილება, 70 წელს მიღწეულების სახლიდან გასვლა, აუცილებელი იყო 
დისტანციის დაცვა და ა.შ. ამ ნორმების დაცვა მოითხოვდა საეკლესიო რიტუალებისგან 
თავის შეკავებას, რაც ქართველი მორწმუნე მრევლისთვის წარმოადგენდა მიუღებელ 
ქმედებას, თუმცა ამის თქმა არ შეიძლება რუსულ ეკლესიაზე, რომელმაც, ძირითადად, 
შეაჩერა წირვა-ლოცვა და დახურა ეკლესიის კარი, იგივე გააკეთა რომის პაპმაც, რომელ-
მაც დაითხოვა მრევლი და მარტო, დამოუკიდებლად ატარებდა მესას, კონსტანტინე-
პოლმაც შეზღუდა ღვთისმსახურება, ასევე, მოიქცა საბერძნეთი და ბევრი ქვეყანა. ათო-
ნის მთაზე დაიხურა მომლოცველების შესვლა, ქართველი მართლმადიდებელი მრევლი 
ელოდა თავისი წინამძღოლის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწ-
მინდესის და უნეტარესის, ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის გადაწყვეტი-
ლებას, რომელმაც ღვთისმსახურებაში არანაირი ცვლილება არ შეიტანა და ჩვეულ რიტ-
მში გააგრძელა, რის გამოც მას ცილი დასწამეს, გამოაცხადეს მოქალაქეების და მორწმუ-
ნეების მტრად. თუმცა მორწმუნე მრევლისთვის მისი გადაწყვეტილება დიდი შვება იყო. 
ეს იყო დახმარება, განმტკიცება, დაფარვა, შენდობა და დიდი იმედი. თუმცა ბევრი საეკ-
ლესიო მსახურიც კი არ იზიარებდა უწმინდესის გადაწყვეტილებას და ჩირქს სცხებდნენ 
მას და მის გადაწყვეტილებას, როგორც ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხეების შემ-
ცველს. გამოჩნდნენ ისეთი მოძღვრებიც, რომლებიც სრულად იზიარებდნენ უწმინდესის 
რჩევებს წირვა-ლოცვის ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელების შესახებ. ისინი არა მხოლოდ იზი-
არებდნენ მის მოსაზრებას, არამედ სრულად გვერდში დგომით ეხმარებოდნენ როგორც 
უწმინდესს გადაწყვეტილების მიღებაში და განმტკიცებაში, ასევე მრევლს სწორი შეხე-
დულებების ჩამოყალიბებასა და ნუგეშისთვის. როდესაც ადამიანი ლოცულობს და მარ-
ხულობს მასში შედის სულიწმინდა და ასეთი ადამიანი ღვთივსათნოა უფლისთვის. ამის 
შემდგომ დიდი დარტყმა იყო ზიარების წესის შეცვლაზე, თუმცა ჩვენი ბრძენი მწყემ-
სმთავარი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ზიარების წესსაც არ შეცვლის, რადგან ეს წესი 
დაწესებულია მე-10 საუკუნეში და მისი გადახედვა არ იგეგმება, რადგან ყოვლად მიუღე-
ბელია ამ წესზე უარის თქმა. თუმცა შესაძლებლად ჩათვალა, მამებმა იქადაგონ და ლექ-
ციები ჩაატარონ ონლაინრეჟიმში და დაიცვან რეგულაციები. როგორც ჩვენს ქვეყანაში, 
ისე უცხოეთში შესაძლებელი გახდა ადამიანებს ესმინათ მართლმადიდებლურ რელიგი-
ასთან დაკავშირებული ლექციები და ეს იყო მორწმუნეთათვის და საეკლესიო ერთობის-
თვის. მართლმადიდებელი ეკლესია ერთადერთი ჭეშმარიტი ეკლესიაა, რომელიც მოცი-
ქულებმა და 7-მა საეკლესიო კრებამ დაამოწმა. ეკლესიას სულ ჰყავდა მტერი - ეშმაკი, 
სატანა, და ის ადამიანები, ვინც ებრძვის ეკლესიას და ეს შემორჩა დღემდე, რასაც გლო-
ბალიზაციამაც შეუწყო ხელი, უნდათ დამყარდეს ახალი მსოფლიო წესრიგი და საყოველ-
თაო ტოტალური კონტროლი კაცობრიობაზე. ეს კეთილდღეობით შეფუთულია. დგება უკა-
ნასკნელი ჟამი და ანტიქრისტეს გამეფების შესაძლებლობა. ბოლო ჟამს იქნება ომები, 
ეპიდემიები, მიწისძვრები, სხვა კატაკლიზმები. ამ მოვლენებით გადაღლილი კაცობრიო-
ბა ინატრებს მშვიდობას, რიც გამოც კიდევ მეტი იქნება ღმერთისგან განდგომა და კა-
ცობრიობა სულიერად ცოდვისკენ მიდრეკილი გახდება. ბედნიერება და სიხარული მო-
აქვს უფალთან სულიერ და ხორციელ შერიგებას. მცირე იქნება იმ ადამიანთა რიცხვი, 
რომელთაც სულიერი თვალი გახელილი აქვთ და უფლის წინასწარმეტყველებებს ხე-
დავს. ქრისტე დედამიწაზე იყო მოსული ადამიანთა გამოსახსნელად. და იგი არა თუ არ 
ცნეს, ავაზაკივით ჯვარზე გააკრეს. ბოლო ჟამს მოვლენები ძალიან დაჩქარდება. წმინდა 
მამები გვასწავლიან, რომ ანტიქრისტეს, ეშმაკს ცოტა დრო აქვთ და ამიტომ აჩქარდა 
დრო. ეკლესიის საწინააღმდეგოდ შეგნებული კომპანიაა, ჭეშმარიტების და მართლმა-
დიდებლობის მტრები აბნევენ საზოგადოებას, კორონავირუსი ნამდვილად რეალურია, 
მაგრამ ის არ არის ბუნებრივი, ხელოვნურად შექმნილი ვირუსია საზოგადოების დასა-
მარცხებლად და შესამცირებლად. გამოდის, ადამიანის ხელი ურევია ამ უბედურებაში, 
სწორედ ისეთი ადამიანების, რომელთაც არანაირი საერთო არ აქვთ სარწმუნოებასთან 
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და ეკლესიურ ცხოვრებასთან. ისინი მოწოდებულნი არიან, ადვილად მართონ საზოგა-
დოება. ახორციელებენ მასობრივ ტერორს საზოგადოებაზე. შემთხვევით არაფერი ხდება 
და ვირუსიც, ალბათ, უფალმა დაუშვა ბევრი სხვა უარესი პროცესის თავიდან ასაცილებ-
ლად. ცნობილია, რომ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს რომის იმპერიაში ბევრი სა-
სარგებლო პროცესი მოხდა. უამრავი წმინდანი შეიძინა ეკლესიამ, განმტკიცდა სარწმუ-
ნოება, დევნის დროს უფრო ძლიერდება ეკლესია. „კლდესა ზედა აღვაშენო ეკლესიაი 
ჩემი, რათა ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდნენ მას“. დღეს, როგორც არასდროს, 
აუცილებელია სულიერად სწორი ხედვა და არათუ ქრისტეს დაკარგვა, არამედ მასთან 
ძალიან დაახლოება, ეს კი შესაძლებელია ეკლესიასთან მჭიდრო კავშირში, წირვა-
ლოცვებზე დასწრებით, მარხვით, ლოცვით, აღსარებით, ზიარებით და ეკლესიური 
ცხოვრებით. რადგან საქართველოს და მართლმადიდებლობას ბევრი ისეთი საუნჯე აქვს, 
რომელიც ძნელია, მსოფლიოს ეკლესიებს შორის აღმოაჩინო. „ქებაი და დიდებაი ქარ-
თველთა ერისაი“, „ამას შინა ენასა ლაზარე ჰქვია“, წინასწარმეტყველები ამბობენ, რომ 
ქართული ენით მოხდება კაცობრიობის განკითხვა. საქართველო ღვთისმშობლის წილ-
ხვედრი ქვეყანაა, ახლოს არის მეორედ მოსვლა, ამიტომ საქართველოს. უბრალოდ. არ 
აქვს უფლება. მიიღოს არასწორი გადაწყვეტილებები და ჩვენი პატრიარქის სიბრძნე 
ყველა საკითხზე მათ შორის ქადაგებები სიყვარულზე, პატივისცემაზე, ურთიერთობებზე. 
მეტი ეკლესიური ადამიანი საზოგადოებას მაგალითს აძლევს, რადგან გამოირჩევა და 
განსხვავდება სხვა ადამიანებისგან დიდსულოვნებით, კანონმორჩილებით, სიმშვიდით, 
სათნოებებით, სიფრთხილით, სიფხიზლით. წმინდა ზიარება ცვლის ადამიანს და მიმარ-
თავს, დაწვას ცოდვის მიმართ მიდრეკილებანი. ამ მოვლენათა დადებითი მხარეები 
ჭეშმარიტი ღირებულებებია, რომლის შეძენის შემდეგ ის აღწევს ყველა სიმაღლეს და 
ერთგულებას ჭეშმარიტი სარწმუნოებისადმი. ამ მიწა-წყალზე ბოროტი ძალა ტახტს ვერ 
დაიდგამს. ივერია გაბრწყინდება სულიერად და გაბრწყინებული შეხვდება უფლის დი-
დებით მოსვლას. ღვთისმსახურების დროს ერთიანდება ცა და დედამიწა, ყველა ადამია-
ნი ქრისტემოსილს ემსგავსება. ასეთი მადლი არც ერთმა ადამიანმა არ უნდა მოიკლოს 
და მის გარეშე არ უნდა დარჩეს. ზიარება თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი თანა-
ზიარი ხდება ქრისტეს უხრწნელი ხორცისა და სისხლისა. ბრძოლა საკუთარ თავთან და 
ცოდვებისგან განთავისუფლება მთელი ცხოვრების მანძილზე მიმდინარეობს, რათა ადა-
მიანმა სინათლე შემოუშვას თავის თავში და მოწესრიგებული დახვდეს უფალს. 
განსაკუთრებით კი იმ ადამიანებს, „ვისაც მეტი მიეცა, მეტიც მოეკითხება“.  

კორონა ვირუსის გავლენით მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ყველა იმ ქვეყნის 
ეკონომიკას, სადაც ის იყო გავრცელებული. აშშ-ში დაეცა აქციებზე ფასები, ევროპაში 
ბევრ სექტორში უმუშევრობა იქცა დიდი პრობლემად. ტურიზმის შემცირებამ ავიარეისე-
ბის გაუქმებამ სერიოზული ეკონომიკური ზარალი მიაყენა ტურიზმთან დაკავშირებულ 
ყველა სფეროს. გაჩერდა რესტორნები, სასტუმროები, ბაღები, მაღაზიები, ბაზრობები, 
მშპ შემცირდა. დაღი დაესვა მდგრად წარმოებას, ამან პირდაპირი ზემოქმედება იქონია 
საზოგადოების შემოსავლებზე და კეთილდღეობაზე. კვლევებით დასტურდება, რომ კო-
რონავირუსმა 200-დან 400 მილიარდამდე ზარალი მიაყენა მსოფლიო ეკონომიკას. ასევე, 
გაეროს ბოლო კვლევები ადასტურებს, რომ გლობალური ეკონომიკური ზრდა დაეცა და 
ის 2,5%-ს შეადგენს. ჯამში, მეორე ტალღის შემდეგ ეკონომიკური ზარალი ტრილიონზე 
მეტი იქნება. ყოველივე ეს გამოწვეულია წარმოების და ვაჭრობის შემცირებით. საერთა-
შორისო ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთში და ბევრ სხვა ქვეყანაში ვარდნას განიც-
დის, მცირდება ექსპორტი, იმპორტი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. შემცირდა სა-
გარეო ვაჭრობა, ევროკავშირის შეფასებები აცდა კოვიდის რეალობას. რუსეთში ეკო-
ნომიკური ზრდა 1.2 %-ით შემცირდა. 
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The study deals with the origin of the coronavirus, its artificial creation, its impact on the 

economy, religion, and the Orthodox faith. The current status of the world economy, including the 
under-developed, developing and developed countries, the decisions of the Catholicos Patriarch 
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