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საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II სინერგიული სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ღვთივგანბრძობილი მასწავლებელი, 

წინამძღოლი და მოღვაწე

გიორგი შიხაშვილი
ეკონომიკის დოქტორი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის

მოწვეული პროფესორი

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II არის თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი 
უდიდესი, ღვთივგანბრძობილი, სინერგიულად მოაზროვნე და მოღვაწე პიროვნება; უფლისმიერი 
ნეტარებებით ზეგარდმო შთაგონებულად მცხოვრები; თვითონაც საუკუნო ნეტარების გზაზე 
მდგარი და ამ გზაზე ყოველი ჩვენგანის და სრულიად საქართველოს დამყენებელი; სოციალურ-ე-
კონომიკური განვითარებისა და მართვის კომპლექსული ეროვნული და გლობალური პრობლემა-
ტიკის მართლმადიდებლური სინერგიული გააზრებისა და შესაბამის ქმედებათა მასწავლებელი.

საკვანძო სიტყვები: სინერგიული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და მართ-
ვა. ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. ვიცხოვროთ ერთმანეთისთვის. ვიხაროთ ორთავ სო-
ფელსა შინა.

დღიდან აღსაყდრებისა (1977 წლის 25 დეკემბერი) საქართველოს კათოლიკოს-პატ-
რიარქი ილია II დაუცხრომლად იღვწის ეკლესიის მისიის განხორციელებისათვის, საზოგა-
დოების ზნეობრივი განწმენდისა და ღვთივსულიერი, სინერგიული განვითარებისათვის. 

საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის უმნიშვნელოვანესი სულიერი ზესვლაა. რელიგი-
ასთან ერთად, ამ სფეროს განეკუთვნება სოციალურ-ეკონომიკური და მმართველობითი 
საქმიანობა. მხოლოდ ღვთაებრივ, ეკლესიურ საწყისებთან მისი სინერგიული შეთანაწყო-
ბის საფუძველზე არის შესაძლებელი ჭეშმარიტი სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის 
მიღწევა, როგორც ეროვნულ, ასევე გლობალურ დონეზე.

ეკლესიის უმთავრეს იარაღს რწმენისმიერი სიტყვა და ღვთივსათნო საქმე წარმო-
ადგენს. ჩვენი პატრიარქიც ლოცვით, ეპისტოლეებით, ქადაგებით, შეგონებებით, ლო-
ცვა-კურთხევებით და დაუცხრომელი, თავდადებული პირადი მოღვაწეობით აღასრულებს 
მისთვის ღვთივბოძებულ მისიას.

ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის სიყვარულით აღსავსე, თავისი საღვთისმე-
ტყველო-სამოძღვრო შემოქმედებითა და დაუცხრომელი, თავდადებული მოღვაწეობით, 
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II წარმოგვიდგება, როგორც:

•	 მაცხოვრისა და ღვთისმშობლისაგან გამორჩეული პატრიარქი, მათგან საქართვე-
ლოს ეკლესიისა და ქართველი ერის სინერგიული მსახურების მისიადაკისრებული 
მწყემსმთავარი და ივერიის ერთიანობა-გაბრწყინებისათვის დაუცხრომელი მებ-
რძოლი და წინამძღოლი.

•	 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის კომპლექსული ეროვნული 
და გლობალური პრობლემატიკის მართლმადიდებლური სინერგიული გააზრებისა 
და შესაბამის ქმედებათა მასწავლებელი.

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II არის თანამედროვე მსოფლიოს 
ერთ-ერთი უდიდესი, ღვთივგანბრძობილი, სინერგიულად მოაზროვნე და მოღვაწე პიროვ-
ნება; უფლისმიერი ნეტარებებით ზეგარდმო შთაგონებულად მცხოვრები; თვითონაც საუ-
კუნო ნეტარების გზაზე მდგარი და ამ გზაზე ყოველი ჩვენგანის და სრულიად საქართვე-
ლოს დამყენებელი; სულიერი მოძღვარი და წინამძღოლი სინერგიული მოწოდებებით და 
დალოცვით: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი! ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ! ვიცხოვროთ 
ერთმანეთისთვის! იხარეთ ორთავ სოფელსა შინა!
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სამი ილია – ღვთივმომადლებული სინერგიული მოძღვრებით
განბრძობილნი, მქადაგებელნი და მოღვაწენი

უფლის განგებულებით, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის მფარვე-
ლი ანგელოზის დღე აღინიშნება 2 აგვისტოს, როდესაც მოიხსენებიან წმ. წინასწარმეტყვე-
ლი ილია თეზბიტელი და წმ. ილია მართალი (ჭავჭავაძე). ასეთი ღვთივდადგენილი გარე-
მოება ცხადად გვიდასტურებს სამი ილიას  ღვთივრჩეულობას და ღვთივსულიერი, სინე-
რგიული მოძღვრებით მათი ქადაგებისა და თავდადებული მოღვაწეობის უდიდეს მნიშვნე-
ლობას საქართველოსა და მთელი კაცობრიობისათვის (იხ.: შიხაშვილი, 2021, გვ. 402-403).

ქვემოთ გადმოვცემთ მათი წინასწარხედვის, წინასწარმეტყველების, სწავლებისა 
და პირადი ცხოვრებისეული მოღვაწეობის უმთავრეს სამერთიან მომენტებს:

•	 მარხვა, ლოცვა, უფალი. (ღვაწლი წმ. ილია თეზბიტელის ცხოვრებიდან).
•	 უფალ ღმერთს მიჰყევით. (სწავლება წმ. ილია თეზბიტელის ცხოვრებიდან).
•	 ლოცვა, ღრუბელი, წვიმა. (ღვაწლი წმ. ილია თეზბიტელის ცხოვრებიდან).
•	 ვენახის წამრთმევი დაიღუპება. (სწავლება წმ. ილია თეზბიტელის ცხოვრებიდან).
•	 ილია, ენოქი, მაცხოვარი. (სწავლება იოანე ღმრთისმეტყველის გამოცხადებიდან).
•	 ილია, მოსე, ქრისტე. (მაცხოვრის სწავლება და ქმედება ფერისცვალებისას). 
•	 აღმოგვიცენებს კურნებასა და წყალობასა (წმ. ილია თეზბიტელის კონდაკიდან).
•	 ხალენი, კვართი, პერანგი. (ილიას ხალენი, მაცხოვრის კვართი, ღვთისმშობლის პე-

რანგი _ საქართველოს წარსულის, აწმყოსა და მომავლის თეოლოგიური, სამერთი-
ანი, სინერგიული გააზრების საფუძველი).

•	 ღვაწლი, სიკვდილი, უკვდავება (წმ. ილია მართლის ტროპარიდან).
•	 წარსული, აწმყო, მომავალი. (წმ. ილია მართალი).
•	 მამული, ენა, სარწმუნოება. (წმ. ილია მართალი).
•	 მიწა, გუთანი, შრომა. (წმ. ილია მართალი).
•	 სწავლა, შრომა, წარმოება. (წმ. ილია მართალი).
•	 სოფელი, მრეწველობა, ეკონომიკა. (წმ. ილია მართალი).
•	 სოფლის მეურნეობა უპირატესია. (წმ. ილია მართალი).
•	 მთავრობა, ხალხი, მეურნეობა. (წმ. ილია მართალი).
•	 ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 ჭეშმარიტი ბედნიერება სიყვარულშია. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 

ილია II).
•	 უფალი განაგებს ყოველივეს. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 ოჯახი მცირე ეკლესიაა. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 მრავალშვილიანობა უდიდესი სიკეთეა. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 

ილია II).
•	 ხორბალი, ვაზი, საქართველო. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 სოფელი, წარმოება, აღორძინება. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 უფალი, მეცნიერება, ეკონომიკა. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 იხარეთ ორთავ სოფელში. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 საქართველოვ, ძალიან მიყვარხარ. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია 

II).
•	 დაწყებულია ადამიანის განწმენდა. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია 

II).
•	 კეთილი საქმეები გადაგვარჩენს. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
•	 საქართველო ბოლოჟამს გაბრწყინდება. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 

ილია II).
•	 ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ. (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II).
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საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II _ ნეტარების გზაზე მდგარი
და ამ გზაზე ყოველი ჩვენგანის, სრულიად საქართველოს და მთელი მსოფლიოს

დამყენებელი, სულიერი მოძღვარი და წინამძღოლი

მრავალთა და მრავალთა (მათ შორის, სხვა სარწმუნოებისა და ეროვნების წარმომა-
დგენელთა, როგორც ადგილობრივთა, ასევე უცხოელთა) ზეგარდმო მოვლენილი ხილვე-
ბით და აზრით, მათ მიერ პატრიარქისადმი მიმართული ლოცვებით, გალობით, ქებით და 
ხელოვნების ნიმუშების მეშვეობით გამოხატვით, თვალნათლივ არის გამოკვეთილი, რომ 
თავისი საღვთისმეტყველო-სამოძღვრო შემოქმედებითა და დაუცხრომელი, თავდადებუ-
ლი მოღვაწეობით, ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის სიყვარულით აღსავსე, უწმიდესი 
და უნეტარესი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი და მცხეთა-თბილისის 
მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია II წარმო-
გვიდგება, როგორც (იხ.: შიხაშვილი, 2021, გვ. 403-408):

1) ღმრთისაგან და ღმრთისადმი ურთიერთ-სიყვარულიდან გამომდინარე:
•	 მაცხოვრისა და ღმრთისმშობლისგან გამორჩეული პატრიარქი, მათგან საქართვე-

ლოს ეკლესიისა და ერის სინერგიული მსახურების მისიადაკისრებული მწყემსმთა-
ვარი და ივერიის ერთიანობა-გაბრწყინებისათვის მსასოებელი, დაუცხრომელი 
მოღვაწე და წინამძღოლი.

•	 ღმრთივგანბრძობილი, ღმრთივრჩეული, ღმრთისგან მადლმოსილი მოღვაწე. სუ-
ლიწმინდის მადლით გაჯერებული და მთელი მსოფლიოსათვის მლოცველი პატ-
რიარქი. ზეგარდმო ხილვებისა და გამოცხადებების მქონე. მაცხოვრისა  და ღვთის-
მშობლისგან  ლოცვა-კურთხევების მიმღები, ბოლო ჟამს უფლისკენ გამძღოლი 
მწყემსმთავარი.

•	 წინასწარმეტყველური ხედვის მქონე და მოციქულებრივი მოღვაწე. მუდამ მლო-
ცველი, მმარხველი და მით სულიწმიდის მადლის მომპოვებელი.

•	 სიყვარულის პატრიარქი, _ ღმერთის, სამშობლოსა და ადამიანის უსაზღვროდ 
მოყვარული. მცხოვრები დევიზით: `დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა 
ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება~.

•	 მადლმოსილი ადამიანი, რომლის საპატრიარქო მოღვაწეობა დასტურია იმისა, 
რომ ჩვენს ქვეყანასა და ეკლესიაში სულიწმინდა მოქმედებს და სუფევს.

•	 პატრიარქი, რომელმაც, კოვიდ-პანდემიის დროს, განჭვრიტა რა ღმრთის განგებუ-
ლება ჩვენს ეკლესიაზე, გამოავლინა მართებული და სულიერი დამოკიდებულება 
ამ განსაცდელის მიმართ. კოვიდ-პანდემიასთან დაკავშირებული კომპლექსული 
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემატიკის სინერგიული გააზრების მასწავლებელი.

•	 ეკლესიისა და ერის მტრებთან ბრძოლაში ღმრთივმონიჭებული სიძლიერით, სიმ-
შვიდით, რწმენით, იმედით და სიყვარულით აღსავსე პატრიარქი.

•	 საქართველოს ეკლესიისა და მისი ავტოკეფალიის, ტაძრებისა და მონასტრების, 
სარწმუნოების და ქართველი ერის ამაღორძინებელ-აღმაშენებელი. ილია თეზბი-
ტელის სახელობის მთაზე ყოვლადწმიდა სამების ტაძრის აშენების ინიციატორი, 
მაკურთხებელი და ორგანიზატორი.

•	 პიროვნება, რომელიც ზეგარდმო არის განსწავლული მწერლობასა და პოეზიაში, 
მუსიკაში, არქიტექტურაში, მხატვრობაში, ხატწერაში, საგალობლებში, ოქრომჭედ-
ლობაში და სხვ. ღმრთივგანბრძობილი ჰიმნოგრაფი, იკონოგრაფი, ჰაგიოგრაფი 
(ლოცვა-გალობათა შემქმნელი, ხატმწერი, წმინდანთა ცხოვრების აღმწერი). სი-
ბრძნით აღსავსე ქადაგებებისა და ეპისტოლეების ჩამომქმნელი. 

•	 მართლმადიდებელ სამყაროსთან კავშირების აღმდგენელ-წარმმართველი.
•	 სხვა რელიგიებთთან და აღმსარებლობებთან დიალოგების ინიციატორი და წარმ-

მართველი. ყველაზე რთულ დროს, სრულიად კავკასიისათვის, მიუხედავად ერო-
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ვნებისა და აღმსარებლობისა, სწორი გზის მასწავლებელი და დასაყრდენი.
•	 ნეტარების გზაზე მდგარი და ამ გზაზე ყოველი ჩვენგანის, სრულიად საქართველოს 

და მთელი მსოფლიოს დამყენებელი, სულიერი მოძღვარი და წინამძღოლი. 

2) სამშობლოს სინერგიული სიყვარულიდან გამომდინარე:
•	 საქართველოს ისტორიის თეოლოგიურ-მართლმადიდებლური გააზრებისა და თა-

ნამედროვე საზოგადოებაში სინერგიულად ცხოვრების ფუძემდებელი, ადამიანთა 
შესაბამისი დალოცვით: `იხარეთ ორთავ სოფელსა შინა~.

•	 ერისა და ქვეყნის გადარჩენისა და სინერგიული განვითარების გზის მაჩვენებელი 
და გამძღოლი.

•	 თანამედროვე მსოფლიოს გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა 
და მართვის მართლმადიდებლური სინერგიული გააზრების ფუძემდებელი და მო-
ძღვარი. 

•	 პატრიარქი, რომლის დიდმა სიყვარულმა, მოწყალებამ, სულგრძელებამ და სი-
ბრძნემ არაერთხელ გადაარჩინა საქართველო მძიმე განსაცდელს.

•	 სულიერი და ეროვნული ფასეულობების მტრებთან სიკეთით, არააგრესიით, სი-
ყვარულით, სიწმინდის მაგალითებით მებრძოლი პატრიარქი. თანამედროვე საქა-
რთველოში შვიდგზის ლოცვის აღმდგენელ-შემომღები. ერის ცოდვათა საკუთარ 
მხრებზე მტვირთველი. სამშობლოს გარეთ საქართველოს ეკლესიისა და ერის უღი-
რსეულესი დესპანი. სამშობლოს დიდი მამა და მოძღვარი, ერის გამთლიანებისა 
და შერიგების სიმბოლო. საქართველოს დიდი იმედი, ქართველი ხალხის სულიე-
რებისა და ერთიანობის ბურჯი.

•	 სახელმწიფოსთან ისტორიული კონსტიტუციური შეთანხმების ინიციატორი და და-
მდები.

3) ადამიანთა შორის თანაზიარი სიყვარულიდან გამომდინარე:
•	 დიდი მოძღვარი და მწყემსი კეთილი. სიყვარულის პატრიარქი. ათეულობით ათასი 

ბავშვის ნათლია. თავისი ლოცვებით სნეულთა განმკურნებელი და გაჭირვებულთა 
ნუგეში. პატიმართა და ნაპატიმრალთა მეოხი. შვილმკვდარი დედების ნუგეშინის-
მცემელი. პატრიარქი, რომლის მთელი ცხოვრება ჰგავს სანთელს _ თვითონ იწვის 
და ჩვენ გზას გვინათებს.

•	 პატრიარქი, რომლისადმი უკვე დაწერილია ლოცვები, საგალობლები და ხატები. 
ეროვნული მოღვაწე, რომელსაც მრავალი და მრავალი უძღვნის თავის სიტყვებს, 
გრძნობებს, სიყვარულს, პირად ლოცვებს.

•	 ყველასთვის და ყველას სახელით უფლისა და ღვთისმშობლისადმი მლოცველი. 
ყოველი ადამიანის, ერისა და მთელი კაცობრიობისათვის გადარჩენის გზის მაჩ-
ვენებელი. ყველა ადამიანის, ერისა და ბერის შთამაგონებელი, დამლოცველ-მაკუ-
რთხებელი. 

•	 კაცთმოყვარების, მოწყალებისა და მიმტევებლობის მაგალითი. მომანიჭე მე გან-
ცდა თვისთა ცოდვათა~-ს მიხედვით მცხოვრები პატრიარქი.

•	 ღვთისმეტყველი, ფილოსოფოსი და მეცნიერი (საქართველოს მეცნიერებათა ერო-
ვნული აკადემიის საპატიო აკადემიკოსი; ღვთისმეტყველების დოქტორი; თბილი-
სის სასულიერო აკადემია-სემინარიისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი-
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი; ნიუ-იორკის სასულიერო 
აკადემიის ღვთისმეტყველების დოქტორი; კრეტის სასულიერო აკადემიის საპატიო 
წევრი).

•	 მეცნიერებთან და ინტელიგენციასთან სისტემატიური შეხვედრების ინიციატორი 
და ორგანიზატორი.
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•	 დიდი მეუფე, რომელშიც გასაოცრად არის შეზავებული ინტელიგენტურობა, სული-
დან მომდინარე არისტოკრატიზმი და სისადავე.

•	 პიროვნება, რომელშიც თავსდება დიდი სიბრძნე და ბავშვური სიწრფელე, რკინის 
ნებისყოფა და ლმობიერება, კეთილგონიერება და გულისხმიერება. 

•	 პედაგოგი, წლების განმავლობაში თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარიის 
რექტორი.

•	 თანამედროვე საგანმანათლებლო და პედაგოგიურ საკითხებში სინერგიული სწა-
ვლების ჩამომყალიბებელი.

•	 „დავით აღმაშენებლის ორდენისა“ და „უფლის კვართის ორდენის“ მფლობელი.
•	 და მრავალი სხვა ღირსების მატარებელი და საქმეთა შემოქმედი მწყემსმთავა-

რი, მცხოვრები დევიზით: „ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. ვიცხოვროთ ერთმანე-
თისთვის. ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ“!

სტატიის დასკვნითი ნაწილი და ჩვენ მიერ შედგენილი ლოცვები:

ნეტარებათა ბიბლიური სწავლებით მცხოვრები ადამიანები უკვე წუთისოფელში დგა-
ნან სრულყოფის გზაზე, რომელიც ზეციურ სასუფეველში, ანუ საუკუნო ნეტარებაში შეი-
ყვანს და დაამკვიდრებს მათ, სადაც ისინი სამარადჟამო განცხრომაში იქნებიან ღმრთის 
მათთან ყოფნით, იქნებიან საუკუნო დიდებაში და მუდმივი სიხარულითა და შვებით აღსა-
ვსენი. 

ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი არის ჩვენი პატრიარქი ილია II ‒ უფლისმიერი ნეტარებე-
ბით ზეგარდმო შთაგონებულად მცხოვრები, თვითონაც საუკუნო ნეტარების გზაზე მდგარი 
და ამ გზაზე ყოველი ადამიანის, სრულიად საქართველოსა და მთელი მსოფლიოს დამყე-
ნებელი, სულიერი მოძღვარი და წინამძღოლი სინერგიული მოწოდებებით და დალოცვით: 
ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი! ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ! ვიცხოვროთ ერთმანე-
თისთვის! სინერგიული განვითარების საფუძველზე ვიხაროთ ორთავე სოფელსა შინა!

მთლიანობაში, სასულიერო, სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული თვალსაზრისით, 
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის საღვთისმეტყველო-სამოძღვრო შემოქმე-
დება და პირადი მოღვაწეობა წარმოგვიდგება როგორც ქართული სახელმწიფოს ღვთივსულიერი, 
სინერგიული, ჰარმონიული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის, ბოლო ჟამთან 
მისადაგებული ეროვნული კონცეფციის, მოდელის, შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის, სათანადო 
სპეციალური პროგრამების, პროექტებისა და რეალური პრაქტიკული საქმიანობის საფუძველი.

ამ სინერგიულ გზაზე მიგვიძღვის ზეციური სასუფევლისაკენ ჩვენი პატრიარქი და მაცხოვ-
რის მეორედ მოსვლის ჟამსაც წარგვიძღვება დევიზით: ქართველნო, ერთად ღვთისაკენ!

ლოცვა-ვედრება იესო ქრისტესადმი ქვეყნიური სიკეთეებისა
და საცხოვნებელი სულიერ-ხორციელი წყალობის მომადლებისათვის

უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შეგვიწყალე ჩვენ ცოდვილნი. 

შეგთხოვთ უფალო, მოგვმადლე შენი დიდი წყალობა, აკურთხე, განწმინდე, განკურნე, 
განატფე, აღადგინე, ააღორძინე გარემომცველი ბუნება, ჰაერი, მიწა, წყალი, სოცია ლურ-
ეკონომიკური და ზნეობრივი გარემო და ყოველი ქვეყნიური სიკეთენი, ნაყოფნი მათნი, 
ჩვენი მამულ-დედული, სახლ-კარი, კარ-მიდამო, ოჯახები ჩვენი და ჩვენ ყოველნი, მათგან 
მიმღებელნი შენისა დიდისა საცხოვნებელი სულიერ-ხორციელი საზრდოსი, რათა ვიხა-
როთ ორთავ სოფელსა შინა, სადიდებელად მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწ და 
მარადის და უკუნითი უკუნისამდე! ამინ! 
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ლოცვა-ვედრება იესო ქრისტესადმი სულისა და ხორცთა
განწმენდა-განკურნებისათვის

უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შეგვიწყალე ჩვენ ცოდვილნი და განგვიწმინდე, 
განგვიკურნე, აღგვიდგინე და აგვიღორძინე ჩვენი არსება და ყოველი ნაწილი მისი ყო-
ვლისაგან ბიწისა სულიერისა და ხორციელისა, რათა ვიხაროთ ორთავ სოფელსა შინა, სა-
დიდებელად მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე! 
ამინ!

სავედრებელი ლოცვა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-სადმი
ორთავ სოფელსა შინა გახარებისათვის

უწმინდესო და უნეტარესო ილია II, ჩვენო წინამძღოლო, მწყემსო და მოძღვარო, საქა-
რთველოს ეკლესიისა და ქართველი ერის ამაღორძინებელო და სიყვარულის პატრიარქო, 
ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის, ჩვენი სულიერ-ხორციელი 
სიჯანსაღისა და საოჯახო-ყოფითი და საზოგადოებრივ-სამეურნეო კეთილდღეობისათვის, 
რათა ვიხაროთ ორთავ სოფელსა შინა და ვადიდოთ უფალი ღმერთი და მაცხოვარი ჩვენი 
იესო ქრისტე ყველგან და ყოველთვის და ვმადლობდეთ მას ყველაფრისათვის. ამინ!

+ + + 
ვთხოვოთ ჩვენს  პატრიარქს, რომ კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწოს და ილოცოს ღმერთის, 

ღვთისმშობლის და დიდი წმინდანების წინაშე ყველა ადამიანისთვის, საქართველოსა და მთელი 
მსოფლიოს სინერგიული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და ზეციურ სასუფეველში და-
მკვიდრებისათვის, 

ლიტერატურა

1.  შიხაშვილი გ. სინერგიული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის თემატიკა 
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის ეპისტოლეებში. თბილისი, „მე-
რიდიანი“, 2021.

Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II God-fearing Teacher, Leader and Figure in 
Synergistic Socio-economic Development and Management

Giorgi Shikhashvili
Doctor of Economics, Invited Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

SUMMARY

The Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II is one of the greatest, pious, synergistically 
thinking and active person in the modern world; Living in supernatural inspiration with the blessings 
of God; Himself on the path of eternal bliss and the founder of each of us and of Georgia on this 
path; Spiritual teacher in  global synergistic socio-economic development and management. 
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