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გერი ნორთი და მისი წიგნი  

„ბიბლიის ეკონომიკური კომენტარები“ 
 

ინეზა გაგნიძე 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
ქართველი მეცნიერებისა და დაინტერესებული მკითხველისთვის ნაკლებადაა ცნობილი 

გერი ნორთის ნაשრომი „ბიბლიის ეკონომიკური კომენტარები“. სამხრეთ კალიფორნიაשი და-
ბადებული გერი ნორთი არის 8825 გვერდიანი წიგნის ავტორი, რომელზეც ის 37 წელი მუשა-
ობდა. ჩვენი ნაשრომი მოიცავს  მოკლე ინფორმაციას ავტორისა და თავად წიგნის שესახებ. 
გერი ნორთმა დოქტორის ხარისხი მიიღო კალიფორნიაשი რივერსაიდის უნივერსიტეტשი. ის 
ასევე სწავლობდა ავსტრიის ეკონომიკურ სკოლაשი და שეეცადა მოეხდინა აქ მიღებული 
ცოდნისა და თეოლოგიის სინთეზი. ავტორი ასაბუთებს, რომ არსებობს მხოლოდ ქრისტია-
ნული ეკონომიკის თეორია. ვფიქრობთ, გერი ნორთის წიგნის გაცნობა ქართველი მეცნიერ-
ეკონომისტებისა და დაინტერესებული მკითხველისთვის კიდევ მრავალი საინტერესო კვლე-
ვის საფუძველი გახდება. 

საკვანძო სიტყვები: ბიბლია, ქრისტიანული ეკონომიკა, ეკონომიკური კომენტარები 
 

გერი ნორთი გაიზარდა სამხრეთ კალიფორნიაשი. 1961-1963 წლებשი ბაკალავრიატשი სწავლის 
დროს ნორთი გაეცნო ავსტრიული სკოლის ეკონომისტების ნაשრომებს, მათ שორის ლუდვიგ ფონ 
მიზესის, ფრიდრიხ ჰაიეკისა და მიურეი როტბარდის. იმავე პერიოდשი ის გაეცნო კონსერვატორი 
თეოლოგის რუსას ჯონ რაשდუნის ნაשრომებს. ნორთმა ცხოვრების მიზნად დაისახა ავსტრიული 
სკოლისა და კონსერვატორი თეოლოგის რაשდუნის ნაשრომების სინთეზი. 1972 წელს გერი ნორ-
თმა კალიფორნიის რივერსაიდის უნივერსიტეტשი მოიპოვა ისტორიაשი ფილოსოფიის დოქტორის 
ხარისხი. მისი დისერტაცია მიეძღვნა საკუთრების საკითხს 1630-1720 წლების პურიტანულ ახალ 
ინგლისשი.  

გერი ნორთმა თავის ნაשრომზე „ბიბლიის ეკონომიკური კომენტარები“ 37 წელი იმუשავა და სა-
ბოლოოდ ნაשრომის მოცულობა 8825 გვერდია. ეკონომიკური კომენტარები გაკეთებულია რო-
გორც ძველ, ისე ახალ აღთქმაზე. ეს დიდტანიანი ნაשრომი שედგება ავტორის მიერ წლების მან-
ძილზე שექმნილი პუბლიკაციებისგან. ავტორი წერს, რომ ნაשრომשი მსჯელობის, ინტერპრეტაცი-
ის მცდელობაა იმის ასახსნელად, თუ როგორ გამოიყენებოდა ძველი აღთქმის ეპოქის კანონები 
და მოცემულია იმის მაგალითები, თუ როგორ გამოვიყენოთ ისინი თანამედროვე პერიოდשი თეო-
რიასა და პრაქტიკაשი. ავტორის სურვილი იყო მის ნაשრომს გაეძლო წლებისა და საუკუნეების-
თვისაც კი და დარჩენილიყო, როგორც ეკონომიკასა და იურისპუდენციაשი ბიბლიური კანონის 
კონკრეტული გამოყენების მაგალითი.  

გერი ნორთის ნაשრომი დიდი მოცულობისაა. ის აღნიשნავს, რომ שემოკლებული ტექსტი სა-
კითხავად რთულია, იოლია რომელიმე არგუმენტზე გამოგრჩეს მნიשვნელოვანი ნაწილი და  שესაძ-
ლოა მკითხველი არასწორ ინტერპრეტაციამდე მივიდეს. მეორე მხრივ, მისი აზრით გრძელი, ჩა-
ნართებიანი არგუმენტების დამახსოვრება რთულია. ამიტომ ავტორმა გრძელი არგუმენტაცია და-
ყო მართვად ნაწილებად, განყოფილებებად და ქვეგანყოფილებებად. ასევე, ყველა თავის ბოლოს 
მოცემულია שეჯამება. 
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ნაשრომის שესავალ ნაწილשი ავტორი სვამს კითხვას – თუ რატომ უნდა წავიკითხოთ წიგნის 
ერთი ან მეტი ტომი? საამისოდ ის მკითხველს שეკითხვითვე პასუხობს – სურს თუ არა ინდივიდს 
იცოდეს სწორი პასუხები שემდეგ კითხვებზე: 

- რას ასწავლის ბიბლია ეკონომიკის שესახებ? 
- რატომაა აუცილებელი ბიბლიური ეკონომიკის თეორიის ცოდნა სამყაროს სწორად გასაგე-

ბად? 
- რატომაა აუცილებელი ბიბლიური ეკონომიკის თეორიის ცოდნა თავად ბიბლიის სწორად 

გასაგებად? 
- რატომ უთმობს ბიბლია ასე დიდ ადგილს ეკონომიკას? 
- როგორ უნდა მართოს ქრისტიანულმა საზოგადოებამ ეკონომიკა სწორად? 
- რისი გაკეთება სურს ღმერთს თქვენი ქონებით? 
- რატომ გგონიათ რომ არ გაქვთ სიმდიდრე, როცა სინამდვილეשი მას ფლობთ? 
- გაქვთ ღმერთის ვალი? 
- რას שეიძლება კანონიერად მოელოდეთ ღმერთისგან? 
- როგორ უნდა გადაწყვიტოთ, როგორ მოექცეთ თქვენს სიცოცხლეს? 

მოსეს კანონების שესწავლისას ქრისტიან მკვლევარს ესაჭიროება ჰერმენევტიკა1 –  ბიბლიის 
განმარტების პრინციპი. ეს უპირველესად საჭიროა იმის გამო, რომ: განისაზღვროს, რომელი კა-
ნონები שეიცვალა ქრისტეს სიკვდილით, აღდგომით და ამაღლებით და რომელი – არა. როდესაც 
ნორთმა დაასრულა მუשაობა ლევიტელთა წიგნის კომენტარების ოთხტომეულზე, ის მივიდა  დას-
კვნამდე, რომ მოსეს კოდექსשი იყო უფლების ოთხი დამოუკიდებელი კატეგორია: 

1. მიწის კანონმდებლობა (ისრაელი); 
2. კანონები საოჯახო მეურნეობაზე (ოჯახები/ტომები); 
3. სამღვდელმთავრო კანონები; 
4. ტრანსსასაზღვრო კანონები. 
ახალ აღთქმაზე მხოლოდ მეოთხე კატეგორია ვრცელდება. ნორთი שეეცადა ყოველი ეკონომი-

კური კანონის კლასიფიცირება მოეხდინა ამ ოთხმაგ სისტემაשი. ამგვარად, მან დასვა ორი שე-
კითხვა:  

1. როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული კანონი ძველ აღთქმასთან שესაბამისობით? 
2. როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული კანონი ახალ აღთქმასთან שესაბამისობით, თუ ის კიდევ 

სადმე გამოიყენება? 
ავტორი თავის თითოეულ კომენტარს იწყებდა ასე: განსაზღვრავდა ბიბლიის მონაკვეთის თე-

ოცენტრულ მიმართულებას. ღმერთს ეკავა ცენტრალური ადგილი, ადამიანს  – არა. ის მიუთი-
თებდა – ანალიზი უნდა დავიწყოთ იმით, თუ რას ელის უფალი და რატომ, და არა იმით, თუ რას 
ელოდება ადამიანი და რატომ?  

ავტორი საინტერესოდ აღნიשნავს, რომ მისი ეკონომიკური კომენტარებისა და ქრისტიანული 
ეკონომიკის კრიტიკოსებს დიდი שრომის გაწევა მოუწევთ ეგზეგეტიკურად2 დასაბუთებული ალ-
ტერნატივის שესაქმნელად. ის არ ელოდებოდა, რომ რომელიმე მათგანი ამას שეძლებდა. ის წერდა 
– მათ უნდა שექმნან ალტერნატივა. როგორც ძველი ანდაზა ამბობს – „თქვენ ვერ გაიმარჯვებთ 

                                                            
1  ჰერმენევტიკა - ერთ-ერთი უძველესი ტრადიციული და უნივერსალური თეორია ტექსტის ინტერ-

პრეტაციისა და გაგებისთვის. שუა საუკენეებשი მას ბიბლიის განმარტებისთვისაც იყენებდნენ. 
2    ეგზეგეტიკა - (ძვ. ბერძნ. „განმარტება“, „გადმოცემა“) - სასულიერო მწერლობის დარგი, რომელიც მი-

ზნად ისახავდა ბიბლიური ტესტების ახსნა-განმარტებას. 
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რაიმეზე, არაფრის გამოყენებითნ. მაგრამ რა იქნება მათი „რაიმე“? ჯერ-ჯერობით ასეთი „რაიმე“ 
არ არსებობს. ავტორის აზრით, ნიשნავს ეს თუ არა რომ –  „ქრისტიანული ეკონომიკის დასაფუძ-
ნებლად ყველა წინამორბედი მცდელობა არასრულყოფილი იყო? დიახ. უფრო იმედისმომცემი, 
ვიდრე ეგზეგეტიკური? დიახ. როგორც ნაადრევი? დიახ. როგორც უმისამართო? არა“ (North, 
2012, xv).  

გერი ნორთი გაქრისტიანდა 17 წლის ასაკשი. მან 20 წლის ასაკשი უკვე იცოდა, რომ უნდა და-
ეწყო წერა ქრისტიანული ეკონომიკის שესახებ. მაשინ მას ვერც კი წარმოედგინა, რომ ასეთი დიდი 
მოცულობის მასალაზე მოუწევდა ინტელექტუალური שრომა. მას ასევე უნდა ეზრუნა ნაשრომის 
გამოსაცემად საჭირო თანხის მოძიებაზეც. როდესაც მას ეკითხებოდნენ, რომ არსებობს კი ქრის-
ტიანული ეკონომიკის თეორია, საერო თანამედროვე ეკონომიკის თეორიის გარდა? ის პასუხობდა 
რომ – მხოლოდ ქრისტიანული ეკონომიკა არსებობს და არა სხვა. მას ხשირად უმეორებდნენ, რომ 
არ არსებობს ქრისტიანული ეკონომიკა. მას ამას უმტკიცებდნენ დოქტორის ხარისხის მქონე ათე-
ისტი ეკონომისტები. გერი ნორთი კი  ამბობდა, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ფუნდამენტური, 
ყოვლისმომცველი ნაשრომის שექმნა ქრისტიანულ ეკონომიკაზე, როგორიც ადრე არ არსებობდა.  

არსებობს წიგნები, მათ שორის ნორთის ავტორობით „ქრისტიანული ეკონომიკა“ (1973), რო-
მელשიც მან სცადა ზოგიერთი ასპექტის שესწავლა და არა ყოვლისმომცველი ტრაქტატის שექმნა, 
როგორიცაა ადამ სმითის „გამოკვლევა ერთა სიმდიდრის שესახებ“ ან ლუდვიგ ფონ მიზესის 
„ადამიანთა ქცევა“ (1949). ნორთის აზრით, ზოგიერთ ნაשრომשი, თითქოსდა იცავენ ქრისტიანულ 
ეკონომიკას, მაგრამ სინამდვილეשი ისინი პოპულარობას უწევენ თავისუფალ ბაზარს ან კეინზია-
ნურ ეკონომიკას რამდენიმე ბიბლიური ციტატის გამოყენებით. 

ვიდრე ვინმე დაწერდეს ყოვლისმომცველ ტრაქტატს ქრისტიანულ ეკონომიკაზე, მას სჭირდე-
ბა ბიბლიაზე სისტემატური კომენტარები, რომელשიც ბიბლია განხილულია, როგორც ეკონომიკუ-
რი განხილვებისა და პრაქტიკული მიდგომის გზამკვლევი. რატომ წუხდა ასე გერი ნორთი? იმი-
ტომ, რომ ის ფიქრობდა, როცა ვიწყებთ რთული ეკონომიკური თოერიების აგებას ბიბლიის სახე-
ლით და არ ვიცით, რომ ბიბლია ეკონომიკას ეხება, მაשინ ჩვენ „ბრმად მივფრინავთ“. გერი ნორთი 
აღნიשნავს, რომ ეს ნაשრომი საიმისოდ שექმნა, რომ უპირველესად საკუთარი თავისთვის გაეცა პა-
სუხი კითხვაზე: არსებობს თუ არა უნიკალური ბიბლიური ეკონომიკის თეორია? მან იცოდა, რომ 
ვიდრე თავად არ שექმნიდა ასეთ ნაשრომს, კითხვას ზუსტ პასუხს ვერ გასცემდა. 

ზემოთ აღვნიשნეთ, რომ ნორთმა 1973 წელს დაიწყო მცირე ფორმატის ნაשრომზე მუשაობა, 
რომელიც, როგორც თავად ფიქრობდა მიიყვანდა ქრისტიანული ეკონომიკის שესახებ ტრაქტატის 
  .ექმნამდეש

გერი ნორთი იმედოვნებდა, რომ მკითხველი გაისიგრძეგანებდა שრომის იმ ამპლიტუდას, რაც 
მან გასწია დასახული მიზნის მისაღწევად, როცა ის გაეცნობოდა ბიბლიის პირველ თავზე „დაბა-
დება“ გაკეთებულ მის ეკონომიკურ კომენტარებს. ის აღნიשნავდა – არავინ უნდა დაეჭვდეს, რომ 
ბიბლია ბევრს გვეუბნება ეკონომიკაზე. שეიძლება მკითხველი  ჯერ კიდევ არ არის დარწმუნებუ-
ლი, რომ არსებობს ქრისტიანული ეკონომიკა, მაგრამ ის კი უნდა აღიაროს, რომ ბიბლიაשი ბევრი 
ეკონომიკური მონაცემია.  

გერი ნორთისთვის პირველი დასტამბული ნაשრომი იყო „მარქსის რევოლუციის რელიგია“ 
(1968) – მარქსის მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი, მის ეკონომიკურ თეორიასთან ერთად. 
ნორთი ადრევე მიხვდა, რომ „ადამიანთა გონებისთვის ბრძოლა XX საუკუნეשი, უპირველეს ყოვ-
ლისა იყო ბრძოლა კომუნიზმსა და ქრისტიანობას שორის, და რომ ეს ომი שეეხო ცხოვრების ყველა 
სფეროს“ (North, 2012, xvii). ის წერდა – „ესაა ომი, რომელიც აღარ გრძელდება – კომუნიზმი 
დამარცხდა ყველაზე სანახაობრივი კოლაფსით, რაც კი მომხდარა ინტელექტუალურ და 
ინსტიტუციურ ისტორიაשი“ (North, 2012, xvii). ეს ნორთმა ნახა წინა საუკუნის 90-იანი წლების და-
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საწყისשი, როდესაც, ერთი მხრივ, მეორადი წიგნების მაღაზიაשი მარქსის ნაשრომები 1$-დ იყიდე-
ბოდა (ვინაიდან დაინტერესებული მყიდველი უკვე აღარ იყო). და მეორე მხრივ, ერთი გასროლის 
გარეשე, 1991 წლის დეკემბერשი დაიשალა მსოფლიოשი ყველაზე დიდი იმპერია.   

ვფიქრობთ, გერი ნორთის წიგნის „ბიბლიის ეკონომიკური კომენტარები“ გაცნობა ქართველი 
მეცნიერ-ეკონომისტებისა და დაინტერესებული მკითხველისთვის კიდევ მრავალი საინტერესო 
კვლევის საფუძველი გახდება. 

აღსანიשნავია, რომ  სამეცნიერო კონფერენციის „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“ წლების მან-
ძილზე ცხრაჯერ ჩატარებით (ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტשი, ბათუმის שოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტשი, აკაკი წერეთლის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტשი, წმ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გორის გიმნაზიაשი, ბოლნი-
სისა და მესტიისა და ზემო სვანეთის  ეპარქიებשი) და שემდგომ საერთაשორისო სამეცნიერო 
კონფერენციაზე  „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესשი“ დამოუკიდებელი სექ-
ციური მუשაობით საქართველოשი აქტიურად დაიწყო და მიმდინარეობს კვლევები ქრისტიანული 
სწავლების, ეკონომიკისა და ბიზნესის საკითხების ერთობლივად განხილვის მიმართულებით. აღ-
ნიשნულ პერიოდשი საკონფერენციო მოხსენებები მზადდებოდა როგორც ქართველი და უცხოელი 
სასულიერო პირების (აბბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი (მახარაძე), 2015; არქიმანდრიტი 
იაკობი (იაკობიשვილი), 2009; დეკანოზი ბასილი (ახვლედიანი), 2009; დეკანოზი ბიძინა (გუნია), 
2016; დეკანოზი ნიკოლოზი (ნიკოლაიשვილი), 2015; Deacon Konstantin (Golubev), 2019), ასევე 
უცხოელი (Haupt, 2015; Haydanka and Tokar, 2016; Larionov, 2015; Lukin, 2015; Petrauskiene and 
Spukiene, 2015) და ქართველი (ბაკურაძე, 2016; გაგნიძე, 2013; გოგორიשვილი, 2013; გოგოხია, 
2016; გრძელიשვილი, 2013; გულუა, 2015; მიქელაשვილი 2015; მღებრიשვილი, 2016; პაპაჩაשვილი, 
2013; სურმანიძე, 2016; שავიანიძე, 2016; שიხაשვილი, 2013; ჩიხლაძე და კოღუაשვილი, 2016; ცეცხ-
ლაძე, 2016; ჭანიძე, 2016; ჭილაძე, 2015) მეცნიერ-ეკონომისტების მიერ.  

სამწუხაროა, რომ ისეთ დიდ მეცნიერთან როგორიც გერი ნორთი იყო ჩვენმა გუნდმა დაკავשი-
რება ვერ მოვასწარით, მიმდინარე წლის თებერვალשი მისი გარდაცვალების გამო.  თუმცა, მის 
თანამოაზრეებთან კომუნიკაცია שესაძლებელია მისი სახელობის ვებ-გვერდზე უფასოდ გაწევრია-
ნებით (https://www.garynorth.com/members/login.cfm). თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები 
თანამოაზრეთა იოლად მოძიების საשუალებას ნამდვილად იძლევა, რაც ქრისტიანული ეკონომი-
კის კვლევის მიმართულებით ახალი სამეცნიერო კავשირების დამყარების საფუძველი שეიძლება 
გახდეს. 
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SUMMARY 
 

Gary North grew up in southern California. He made it his life's work to synthesize Austrian Economics with 
theological conservatism. We think that getting acquainted with Gerry North's book “Economic Commentaries 
of the Bible” will become the basis for many more interesting studies for Georgian economists and interested 
readers.  
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