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კორონავირუსული პანდემიის ქრისტიანული გააზრებისთვის

ბაბულია მღებრიშვილი 
ასოცირებული პროფესორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გიული ქეშელაშვილი 
ასოცირებული პროფესორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია კორონავირუსის, მასთან საბრძოლველად შექმ-
ნილი ვაქცინებისა და ვაქცინაციის პროცესის ირგვლივ განსხვავებული მოსაზრებებისა და 
შეთქმულების თეორიების შესახებ გავრცელებულ მრავალფეროვან ინფორმაციაზე. სტატიის 
ავტორების აზრით, ადამიანებში, აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ურთიერთსაპირის-
პირო ინფორმაციის გავრცელებამ, შიში დათესა და დააბნია ისინი. შედეგად მოხდა საზოგადო-
ების პოლარიზაცია: აცრილები და აუცრელები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, რაც აშკარად ჩანს 
სოციალური ქსელებიდან. ავტორები სთვლიან, რომ ეს დაპირისპირება უნდა აღმოიფხვრას და 
ამაში გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს კორონავირუსული პანდემიის ქრისტიანული მიდგო-
მით გააზრებამ. ყველა უნდა დაფიქრდეს  კორონავირუსული პანდემიის უფლის მიერ დაშვების 
შესაძლებლობაზე და მიიღოს ის, როგორც უფლის წყალობა საკუთარი შეცდომების მოსანანი-
ებლად. ამასთან, ყველამ უნდა იზრუნოს საკუთარი ჯანმრთელობის დასაცავად და უფლის მცნე-
ბების შესრულებისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: კორონავირუსი, კორონავირუსული პანდემია, ბიბლია, უფლის განგე-
ბულება

შესავალი

თანამედროვე  მსოფლიო უდიდესი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდა. ლამის ორი წე-
ლია, რაც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, კორონავირუსულ პანდემიას ებრძვიან, 
მაგრამ მისი დამარცხება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. ამ ბრძოლას წინააღმდეგობრივი 
ხასიათი აქვს.  მოსახლეობის ერთი ნაწილი ვაქცინაციას უჭერს მხარს და იცრება, მეორე 
ნაწილს კი არ სჯერა ვაქცინების  და უარს აცხადებს აცრაზე. ნაწილი ადამიანებისა სხვა-
დასხვა მიზეზის გამო ვერ იცრება, ნაწილი კი იძულებულია აიცრას სამსახურის დაკარ-
გვის შიშით. აცრილ ადამიანთა ერთი ნაწილი აქტიურად ებრძვის აუცრელ ადამიანებს, 
მაგრამ აუცრელებიც ,,ვალში არ  რჩებიან“ და უარყოფით პროგნოზებს აკეთებენ აცრილთა 
ჯანმრთელობის მოსალოდნელ გაუარესებაზე.  სოციალური ქსელი ბრძოლის ასპარეზად 
გადაიქცა. საზოგადოების პოლარიზაცია სახეზეა. ეს დაპირისპირება დროულად უნდა აღი-
კვეთოს. კარგი იქნება, თუ აცრილი და აუცრელი ადამიანები პატივს სცემენ ერთმანეთის 
გადაწყვეტილებებს, ზედმეტ აქტიურობას სოციალურ ქსელებში მოერიდებიან და ამ მი-
მართულებით „ასპარეზს“  დაუთმობენ სათანადო კვალიფიკაციის ადამიანებს, რომლე-
ბიც საზოგადოების წევრებს,  სწორი და სრული ინფორმაციის მიწოდებით, დაეხმარებიან  
გადაწყვეტილების მიღებაში. აცრასთან დაკავშირებით ზეწოლა ადამიანებზე და მუქარის 
შემცველი  გზავნილები დაუშვებელია, რადგან მას საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში 
უნდობლობის გამოწვევა მოსდევს.

კვლევის შედეგები

საქართველოში განსხვავებული მოსაზრებებია გავრცელებული, კორონავირუსისგან 
თავის დასაცავად, გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. საზოგადოების ერთი 
ნაწილი ითვალისწინებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებებს (აცრა, ხელის 



247

სისტემატური დაბანა, პირბადის ტარება . . .) კორონავირუსული პანდემიის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში, მეორე ნაწილი კი აცრის წინააღმდეგია, თუმცა სხვა მითითებებს ასრულე-
ბს. არიან ადამიანები, რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ 
რეკომენდაციებს საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას და ისე ცხოვრობენ, თითქოს კორონა 
არ არსებობდეს. სამწუხაროდ, ასეთი ადამიანების რიცხვი არ არის მცირე. ასეა სხვა ქვე-
ყნებშიც. ეს რომ ასე არ იყოს, სავარაუდოდ, მსოფლიო უკვე შეძლებდა კორონავირუსული 
პანდემიისგან თავის დაღწევას. 

ისმის კითხვა: მაინც რამ განაპირობა, კორონავირუსულ პანდემიასთან ბრძოლის დროს 
გამოსაყენებელ მიდგომებზე, საზოგადოების წევრებში აზრთა ასეთი სხვადასხვაობა? 
ამის მიზეზია ის ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, რომელიც სოციალური ქსელების 
და საერთოდ ინტერნეტის მეშვეობით ვრცელდება ცალკეული ადამიანების, ადამიანთა 
ჯგუფებისა და ინფლუენსერების მიერ. ამ ურთიერთგამომრიცხავმა ინფორმაციამ კორო-
ნავირუსთან  და  ვაქცინაცინაციასთან დაკავშირებით საზოგადოების მნიშვნელოვან ნა-
წილში შიში, დაბნეულობა, გაურკვევლობა და უნდობლობა გამოიწვია.

კორონავირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზე საინფორმაციო სივრცეში განთავსებუ-
ლი  მოსაზრებების ნაწილი აქტიურად უარყოფდა ვირუსის  არსებობას, შემდეგ უარყოფი-
თი ინფორმაცია გავრცელდა ვაქცინებსა და მათგან მომდინარე შედეგებზე [5,6,7, 8]. უა-
რყოფითი ინფორმაციის გავრცელებამ დინამიკაში ასეთი სახე მიიღო:

•	 კორონავირუსი არ არსებობს;
•	 კორონავირუსი ნაკლებად საშიში გრიპის ვირუსია;
•	 კორონავირუსი ლაბორატორიაში შეიქმნა ამერიკელების მიერ ჩინეთთან სავაჭ-

რო-ეკონომიკურ ომში გასამარჯვებლად;
•	 კორონავირუსი არის ბიოლოგიური იარაღი;
•	 კორონავირუსი წარმოიქმნა „სინტიას“(ხელოვნური ბაქტერია, რომელიც მექსი-

კის ყურეში ჩაღვრილი ნავთობის გასაწმენდად შექმნეს ლაბორატორიაში) ადა-
მიანების ორგანიზმში   მუტაციის შედეგად;

•	 კორონავირუსი და მისი საწინააღმდეგო ვაქცინები მსოფლიო მოსახლეობის შესამცი-
რებლად შექმნეს;

•	 კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების შექმნისას არ ტარდება სათანადო კვლევე-
ბი და ვაქცინებს არ უტარებენ ტესტირებას;

•	 ვაქცინები სახიფათოა ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და მათ გამოცდიან განვითარე-
ბად ქვეყნებში;

•	 ვაქცინების შექმნის მიზანი მოსახლეობის „დაჩიპვაა“;
•	 ვაქცინები ცვლის ადამიანის დნმ-ს;
•	 თანამდებობის პირები რეალურად არა ვაქცინით, არამედ სხვა ნივთიერებებით იცრები-

ან;
•	 ვაქცინები მომავალში სხვადასხვა დაავადებებს გამოიწვევს, უფრო მძიმეს, ვიდრე კორო-

ნავირუსი და ა.შ. 
•	 პანდემიის პერიოდში გავრცელდა შეთქმულების თეორიები [5], რომლებმაც ადამიანების 

დიდი ნაწილი ძალიან  შეაშინა. ეს თეორიებია:
•	 დედამიწას მართავენ ებრაული წარმოშობის ჯგუფები, რომელთა მიზანია მსოფლიო მო-

სახლეობის 50%-ით შემცირება;
•	 სხვა თეორიის მიხედვით, მსოფლიო მოსახლეობა 8 მლრდ-დან 1 მლრდ-მდე უნდა შე-

მცირდეს;
•	 ამერიკელმა მილიარდელმა ბილ-გეითსმა დააფინანსა კორონავირუსის შექმნის პროცე-

სი, მოსახლეობის დაჩიპვისა და გაკონტროლების მიზნით;
•	 ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ბილ გეითსი და მისი მსგავსი მილიარდელი 

ადამიანები აკონტროლებენ და ა.შ. 
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სრულიად ცხადია, რომ ასეთი ინფორმაცია საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას გა-
მოიწვევდა კორონავირუსის და მასთან ბრძოლის გზების შესახებ. 

ვფიქრობთ,  რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით  საზოგადოებაში  არსებული  დაპი-
რისპირების, შიშისა და გაურკვევლობის  დაძლევა შესაძლებელია ამ დიდი განსაცდელის 
ქრისტიანული მიდგომით გააზრების გზით.

ჩვენი აზრით, რა გზითაც არ უნდა შეექმნათ და გაევრცელებინათ კორონავირუსი, 
უფლის ნების გარეშე ეს არ მოხდებოდა. ადამიანები რატომღაც ამასთან დაკავშირებით 
სოციალურ ქსელებში თითქმის არაფერს არ ამბობენ, არ აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრე-
ბებს. ვფიქრობთ, რომ ეს მოსაზრება ბევრს ექნება, განსაკუთრებით, ეკლესიის მსახურთ 
და ეკლესიურ ადამიანებს. ასეთი მოსაზრების საფუძველი ბიბლიაშია მოცემული.  უფალი, 
ბეღურებთან მიმართებით, გვეუბნება ადამიანებს, რომ  „ერთი მათგანიც კი არ დავარდე-
ბა მიწაზე, თუ არ იქნება მამის თქვენის ნება“ (მათე 10:29), ამის შემდეგ  უფალი ამბობს, 
რომ  ადამიანების თავზე  „. . . ყოველი ღერი თმაც კი დათვლილია“ (მათე 10:30) და ჩვენ, 
ადამიანებს არაფრის არ უნდა გვეშინოდეს, რადგან ბეღურებზე უმჯობესი ვართ და „ . . . 
თავიდან ერთი ღერი თმაც არ დაიკარგება“ (ლუკა 21:18) უფლის ნების გარეშე. 

ბიბლიაზე დაყრდნობით ვფიქრობთ, რომ კორონავირუსული პანდემია უფლისგან და-
შვებული განსაცდელია, რომელიც ადამიანებმა მთელ მსოფლიოში დაშვებული შეცდო-
მების მოსანანიებლად უნდა გამოიყენონ. ალბათ ბევრი ადამიანი ჩათვლის, რომ ის „არა-
ფერს აშავებს და მოსანანიებელიც არაფერი აქვს“.  მაგრამ, ჩვენი აზრით, ადამიანები ვერ 
ვახერხებთ უფლის მცნებების სათანადოდ დაცვას, რადგან ეს ადვილი არ არის. ძნელია 
ადამიანი  იყო სრულქმნილი.  მაგრამ, მაინც ყველა უნდა შეეცადოს, იცხოვროს უფლის 
მცნებებით. ეს აუცილებლობაა და არა ჩვენი არჩევანი.

არამარტო ახალი აღქმა, არამედ ძველი აღქმაც ხაზგასმით მიუთითებს უფლის განგე-
ბულობაზე. ტობითი ეუბნება თავის შვილს-ტობიასს: „ყოველ ჟამს აკურთხებდე უფალს, 
ღმერთს. მას შესთხოვდე, რათა წრფელი იყოს ყოველი შენი გზა და განზრახვა კურთხეულ 
იყოს. რადგან არც ერთი ხალხის ხელთ არ არის განგება, არამედ უფალი ანიჭებს ყოვე-
ლივე სიკეთეს, ვისაც მოისურვებს, დაამდაბლებს თავისი ნებისაებრ“ (ტობითი 4:19).  მაშა-
სადამე, განგება უფლის ხელშია. ადამიანებს არ შეგვიძლია „არც ერთი ღერი თმის გათე-
თრება ან გაშავება“ (მათე 5:36). ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს.

უფალი ადამიანებს მოგვიწოდებს: „ . . . გიყვარდეთ თქვენი მტერნი; დალოცეთ თქვენი 
მაწყევარნი: კეთილი უყავთ თქვენს მოძულეთ და ილოცეთ თქვენსავ  მდევნელთა და შე-
ურაცხმყოფელთათვის“ (მათე 5:44). თუ დავფიქრდებით, მივხვდებით, რომ ამ მითითებებს 
ხშირად ვერ ვასრულებთ. ე.ი. მოსანანიებელი ნამდვილად გვაქვს. 

კარგი იქნება, თუ საზოგადოების წევრები თავს დაანებებენ ერთმანეთთან ბრძოლას, 
კორონავირუსულ პანდემიასთან მიმართებით, აღიქვამენ მას, როგორც უფლის მიერ მი-
ცემულ შანსს დაშვებული შეცდომების მოსანანიებლად და თან იზრუნებენ საკუთარი ჯან-
მრთელობის დასაცავად [1] და უფლის მცნებების შესრულებისთვის.

დასკვნა

კორონავირუსული პანდემიის წარმოშობის მიზეზების მიუხედავად, ჩვენი აზრით, ის 
არის უფლის მიერ  დედამიწაზე  დაშვებული განსაცდელი, რომელიც ცალკეულმა ადა-
მიანმა და მთლიანად ქვეყნებმა საკუთარი ცოდვების, სწორი გზიდან გადახვევის, მოსა-
ნანიებლად უნდა გამოიყენონ. ეს შანსია და არ უნდა იქნეს ხელიდან გაშვებული. იქნებ 
სწორედ ასეთმა მიდგომამ, გატარებულ ღონისძიებებთან ერთად, უზრუნველყოს კორონა-
ვირუსული პანდემიის დასრულება. 



249

ლიტერატურა:
1. მღებრიშვილი ბ. (2019). ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ბიბლიური გაგება და მდგრადი 

განვითარება. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, - გლობალიზაციის გამოწვე-
ვები ეკონომიკასა და ბიზნესში“-  მასალები. თბილისი, გვ. 285-288. 

2. https://www.researchgate.net/publication/337607594_Biblical_sense_of_human_health_care_and_
sustainable_development

3. სახარება ლუკასი (1989). ბიბლია. საქართველოს საპატრიარქო. თბილისი, გვ. 1011-1044. 
4. სახარება მათესი (1989). ბიბლია. საქართველოს საპატრიარქო. თბილისი, გვ. 949-990.
5. ტობითი (1989). ბიბლია. საქართველოს საპატრიარქო. თბილისი, გვ. 444-452.
6. https://grass.org.ge/uploads/other/2021-03-26/888.pdf - ლაჩაშვილი ი., მამულაძე ნ., ნაროუშვი-

ლი დ. (2020). კორონავირუსთან დაკავშირებული დეზინფორმაცია. პრორუსული და ანტიდა-
სავლური დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის წლიური ანგარიში. საქართველოს რეფორმე-
ბის ასოციაცია, თბილისი. გვ. 41-50

7. https://www.mediachecker.ge/ka/covid-19/dezinformacia/article/86630-2020-tslis-9-yvelaze-
farthod-gavrcelebuli-dezinformacia-kovid-19-is-shesakheb - ვახტანგაშვილი ნ. (2021). ცხრა დე-
ზინფორმაცია Covid-19-ზე.  

8. https://www.radiotavisupleba.ge/a/31338434.html  - როგორ გადაიქცა ბილ გეითსის წინასწა-
რმეტყველება სახიფათო  შეთქმულების თეორიად

9. https://sector3.ge/Libraries/Download/395  COVID-19 და დეზინფორმაცია - EEAS სპეციალური 
მოხსენება

 

For Understanding Coronavirus Pandemic with Christian Approach

Babulia Mghebrishvili
Associated Professor

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

Giuli  Keshelashvili
Associated Professor

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia

SUMMARY

The articlefocuses on a variety of information about coronavirus, vaccines to fight it, conspiracy 
theories and different opinions about the vaccination process. Authors of the article think that 
the spreadingof conflicting  information about these topics without sources and evidence caused 
the fear and confusion of the people. The result is a polarized society: the vaccinated and the 
unvaccinated people confronting each other, which is clearly seen from social media. The authors 
believe that this controversy should be eliminated and that a Christian understanding of the 
coronavirus pandemic should play a crucial role in this process. Everyone should consider the 
possibility of a coronavirus pandemic being allowed by God and accept it as the Lord’s mercy to 
repent of their sins and unrighteousness. At the same time, everyone must strive to protect their 
own health and to keep the commandments of God.
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