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„მართა - მარიამის იგავის” ეკონომიკური გააზრება

მურმან ცეცხლაძე
ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური საქმიანობის, საკუთრებისა და სიმდი-
დრისადმი ქრისტიანული დამოკიდებულება წინააღმდეგობრივია და მაგალითად მოჰყავთ წმი-
ნდა წიგნებიდან და ქადაგებებიდან თითქმის ერთმანეთის გამომრიცხავი დებულებები. მაგ., 
წმ. კლიმენტი ალექსანდრიელი გვასწავლის, რომ საკუთრების უფლება ადამიანის ღმერთთან 
მეგობრობიდან წარმოიქმნება. იგი ღვთის ძვირფასი საჩუქარია. წმ. იოანე ოქროპირი მიუ-
თითებდა: “მდიდრებს კი ნუ მიხსენებთ, არამედ მიხსენეთ ისინი, რომლებიც მონობენ სიმდი-
დრეს. წმ. იობი მდიდარი იყო, მაგრამ არ მსახურობდა მამონას”. მაგრამ, სხვაგან იგივე იოანე 
ოქროპირი მკაცრად კიცხავს სიმდიდრეს: “იგი ხრწნის სულს”, “მდიდრის სული სავსეა ბოროტე-
ბით” და ა.შ. ხშირად ციტატების ასეთმა ნაკრებმა შეიძლება მართლაც შეცდომაში შეგვიყვა-
ნოს, ამიტომ აუცილებელია მივმართოთ პირველწყაროებს და ვნახოთ რომელი ციტატა რა კო-
ნტექსტშია მოყვანილი და როგორია ზოგადად ქრისტიანული მოძღვრების  დამოკიდებულება 
ეკონომიკური საქმიანობისადმი. ნაშრომში ბიბლიასა და წმინდა წერილებზე დაყრდნობით 
წარმოჩენილია თუ რა უნდა იყოს ქრისტიანის უპირველესი საზრუნავი, რა არის მისი დანიშ-
ნულება და რა ადგილი უნდა ეკავოს მის მიწიერ ცხოვრებაში შრომას, სიმდიდრეს, როგორ უნდა 
მოიპოვოს და განკარგოს იგი.  

საკვანძო სიტყვები: ქრისტიანობა, შრომა, სიმდიდრე, მოწყალება, სასუფეველი.

საზოგადოდ, რელიგია (პიროვნების აბსოლუტთან დამოკიდებულება) და ეკონომი-
კა (შრომით კეთილდღეობის მოპოვება) საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ადამიანთა 
მისწრაფების სრულიად განსხვავებული სფეროებია. ეკონომიკა ეფუძნება ადამიანური 
ცხოვრების ნორმებს, რელიგია გამოხატავს სამყაროს უნივერსალურ თვალთახედვას, 
მაგრამ ორივე თავისი საწყისი კულტურული წინაპირობებით ერთიანი ისტორიული სუბი-
ექტის - ადამიანის შეხედულებებსა და საქმიანობას ასახავს, ამიტომ უდავოა მათი სია-
ხლოვე და ურთიერთგანპირობებულობა

რელიგიისა და ეკონომიკის ურთიერთზეგავლენის საკითხები, დღეისათვის აქტიუ-
რად განიხილება უცხოელი (ი. ბერეზინი,  ე. ილი, ი. კროტოვი, ს.ლუკინი, ვ. მაი, ი. პავლოვი, 
მ. რუმიანცევი, ო. სადოვი, ა. სენი, ე. ტრუბეცკოი და სხვ.) და ქართველი (ი. გაგნიძე, ი. გო-
გორიშვილი, ნ. გრძელიშვილი, პ. კოღუაშვილი, ე. ნადირაძე, ნ.პაპაჩაშვილი, გ. შიხაშვილი, 
ნ. ჩიხლაძე და სხვ.) მეცნიერების მიერ. რელიგიასთან მიმართებაში ნებისმიერი სხვა სა-
კითხის დაკავშირება იმდენად სპეციფიკურია, რომ იგი დეტალურ შესწავლას საჭიროებს. 
ამიტომ ვფიქრობ, ამ მიმართულებით კვლევა კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს.

წინამდებარე ნაშრომში მიზანია წარმოგიდგინოთ ეკონომიკური საქმიანობისადმი, 
საზოგადოდ, მიწიერი ცხოვრებისადმი ქრისტიანული რელიგიის დამოკიდებულების  ზო-
გიერთი ასპექტი.

როგორც ბიბლია გვაუწყებს, გზად მიმავალი უფალი იესო ქრისტე ერთმა დედაკაც-
მა სახელად მართამ მიიღო სახლში. “მას ჰყავდა და მარიამი, რომელიც იესოს ფერხთით 
დაჯდა და ისმენდა მის სიტყვას. მართა კი ზრუნავდა გულუხვად გამასპინძლებაზე. მივიდა 
მასთან და უთხრა: უფალო, არ განაღვლებს, რომ ჩემმა დამ მარტოდ დამტოვა სამასპინ-
ძლოდ? უთხარი, მომეხმაროს.“ და უთხრა უფალმა პასუხად: „მართა, მართა! შენ ბევრ რამე-
ზე ზრუნავ და წუხხარ, საჭირო კი მხოლოდ ერთია. მარიამმა უკეთესი წილი აირჩია, რომე-
ლიც არ წაერთმევა მას“ (ლუკ.10.38-42).

ხშირად ეს იგავი იწვევს კამათს მოაზროვნე ადამიანებში და სხვადასხვანაირად 
ხსნიან მის არსს: ზოგს მიაჩნია, რომ ქრისტე უარყოფს საწუთისოფლო საზრუნავს და მორ-
წმუნეებს მოუწოდებს იზრუნონ მხოლოდ სულის ხსნაზე.
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ამის დასამტკიცებლად იშველიებენ სხვა იგავებსა და ციტატებს ბიბლიიდან: ჯერ კი-
დევ, აბრაამი მიჯნავს ორ სამყაროს, სადაც მდიდრები და ღარიბები განისვენებენ:  „ჩვენსა 
და თქვენს შორის დიდი უფსკრულია დამყარებული, ისე, რომ ვერც აქედან თქვენსკენ გა-
დმოსვლის მსურველები გადმოვლენ თქვენსკენ და ვერც თქვენგან ჩვენსკენ“ (ლუკ.16:26). 
“დიდაქე” დასაწყისშივე მიგვითითებს: “განეშორე ხორციელ და სხეულებრივ სურვილე-
ბს” (დიდ. I,4). რადგან ამაოა საწუთისოფლო საზრუნავი: „ამაოება ამაოთა, ყოველივე ამაო“ 
(ეკლ. 1:2). ამიტომ ნუ შეიწუხებთ თავს მიწიერი საზრუნავით: “შეხედეთ ცის ფრინველებს: 
ისინი არც თესავენ, არც მკიან, არც ბეღლებში აგროვებენ და თქვენი ზეციერი მამა ასა-
ზრდოებს მათ. განა თქვენ მათზე ბევრად უკეთესნი არა ხართ?” (მათ.6:26).  “ამრიგად, ნუ 
იზრუნებთ ხვალინდელ დღეზე, ვინაიდან ხვალინდელი დღე თვითონ იზრუნებს თავისთა-
ვზე. ყოველ დღეს საკმარისად აქვს თავისი საზრუნავი” (მათ. 6:34).

მიწიერ ღირებულებებზე ზრუნვა არა მხოლოდ ფუჭი არამედ საზიანოცაა, რადგან ის 
იპყრობს თქვენს გულს: “გაყიდეთ თქვენი ქონება და გაეცით მოწყალება. დაიმზადეთ 
უცვეთელი ქისები, საუკუნოდ ულევი საუნჯე ზეცაში, სადაც ქურდი ვერ მიეკარება და ჩრჩი-
ლი ვერ დააზიანებს, ვინაიდან სადაც თქვენი საუნჯეა, გულიც იქ იქნება” (ლუკ. 12:33-34). 
„ნუ დაიუნჯებთ დედამიწაზე, სადაც ჩრჩილი და ჟანგი სპობს და სადაც ქურდები თხრი-
ან და იპარავენ. დაიუნჯეთ ცაში...“ (მათ. 6:19-20). სასუფეველში დამკვიდრება კი არც ისე 
ადვილია, რადგან “უმალ აქლემი გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა  ღვთის 
საუფეველში“ (მათ. 19:24).

მაგრამ, ბიბლია, ამავე დროს, ძველი აღთქმის დასაწყისშივე გვამცნობს: “თქვა ღმე-
რთმა: გავაჩინოთ კაცი ჩვენს ხატად, ჩვენს მსგავსად. ეპატრონოს ზღვაში თევზს, ცაში 
ფრინველს, ყოველ პირუტყვს, მთელ დედამიწას და ყველა ქვემძრომს, რაც კი მიწაზე და-
ხოხავს” (დაბ. 1.26). “და აღიღო უფალმა ღმერთმა და დაასახლა იგი ედემის ბაღში, რათა 
აღევსო იგი და დაეცვა იგი”(ბიბლ 2-15).  სამოთხიდან განდევნის შემდეგაც კი უფალი ასეთ 
მსჯავრს ადებს ადამს: „ოფლითა პირისა შენისაითა სჭამდე პურსა შენსა, ვიდრე მიქცევა-
მდე შენდა მიწად, რომლისგან იქმენ“ (დაბ. 3:9).

თანამედროვე ენაზე თუ ვიტყვით, უფალმა ადამიანებს იმთავითვე დააკისრა საამყა-
როს მენეჯერებისა და მნეების ვალდებულება ფართო უფლებებით.

უფრო მეტიც: “კაცი საქმით მართლდება და არა მხოლოდ რწმენით... ვინაითგან როგო-
რც სხეული მკვდარია სულის გარეშე, ასევე რწმენაც მკვდარია საქმის გარეშე” (იაკ. 2:24,26). 
ამიტომ შრომა აუცილებელია: “არავინ იყოს თქვენს შორის უქმად”(დიდ., XII, 4). უფლის 
სახელით მოსული სტუმარიც კი სამ დღეზე მეტად თუ დარჩება თქვენთან  “თუკი ისურვებს 
თქვენთან ყოფნას და თუ ხელობაც ეხერხება, იშრომოს და ისე ჭამოს. თუკი არა აქვს რამ 
ხელობა, გონივრულად განჭვრიტეთ მისთვის” (დიდ., XII, 3-4).  და   “თუ არ ისურვებს ამგვა-
რად ყოფას, ქრისტეს მოვაჭრე ყოფილა იგი. ეკრძალეთ მას” (დიდ., XII, 5). პავლე მოციქული 
ცალსახად აცხადებს: “ვისაც შრომა არ სურს, ის ნუღარც ჭამს” (2 თეს. 3:10). 

მაგრამ შრომა უნდა იყოს ღვთისაგან კურთხეული და სათნო: სხვანაირად: „შეჭამ და 
ვერ გაძღები; შიმშილი გექნება მუცელში; გადამალავ, მაგრამ ვერ შეინარჩუნებ; რასაც შე-
ინარჩუნებ, მახვილს მივცემ. დათესავ და ვერ მოიმკი; ზეთს გამოხდი და ვერ გაიპოხები; 
ღვინოს დაწურავ და ვერ შესვამ“ (მიქ. 6:14-15). თვით შრომის უნარიც ღვთის წყალობაა: „მა-
გრამ ღვთის მადლით ვარ, რაცა ვარ; და მისი მადლი არ იყოს ჩემს მიმართ ფუჭი, არამედ 
ყველაზე მეტს ვშრომობდი; არა მე, არამედ ღვთის მადლი, რომელიც ჩემთანაა“ (1 კორ. 
15:10).

მხოლოდ რწმენა საქმის გარეშე ფუჭია:  „რწმენაც საქმის გარეშე მკვდარია თავისთა-
ვად“ (დაბ. 2:17). ამ მხრივ საინტერესოა შემდეგი გადმოცემა: “წმინდა მამები და საეკლე-
სიო მოღვაწენი ხშირად იგონებენ ასეთ ამბავს: “კაცი ნავში იჯდა და თევზაობდა. მასთან 
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მივიდნენ ორნი და სთხოვეს მეორე ნაპირზე გაყვანა. შუა მდინარეში ერთმა შეამჩნია ნიჩ-
ბებზე წარწერები: ერთზე ეწერა “ილოცე”, მეორეზე - “იშრომე”(ჩიხლაძე,2013:78).

საგულისხმოა, რომ სწორედ ქრისტიანობამ დაამკვიდრა იმის შეგნება, რომ შრომა 
ადამიანის არსებობის ერთადერთი საშუალება უნდა ყოფილიყო. ნეტარი ავგუსტინე  გა-
მოვიდა მონათმფლობელური რომის იდეოლოგიის წინააღმდეგ, რომელიც ფიზიკურ შრო-
მას თავისუფალი ადამიანისათვის სამარცხვინოდ მიიჩნევდა. მას სჯეროდა, რომ ადამია-
ნს შრომას  ღმერთი ავალებს. შრომა ღმერთმა ადამიანის სასიხარულოდ შექმნა და ადა-
მიანმა ნაყოფიერად უნდა წარმართოს იგი. 

ამასთან,  ყოველი ადამიანი ღირსია მიიღოს თავისი შრომის საზღაური: „მშრომელი 
თავისი საზრდოს ღირსია“ (მათ. 10:10). “ღირს არს მუშაკი სასყიდლისა თვისისა” (I ტიმ. 5:18). 
„რომელ ჯარისკაცს უმსახურნია როდესმე თავის ხარჯზე? ვინ რგავს ვაზს და მისგან ნაყოფს 
არა სჭამს? ვინ მწყემსავს ნახირს და ნახირის რძეს პირს არ აკარებს? (I კორ. 9:7). “რადგან 
მოსეს რჯულში წერია: “პირს ნუ აუკრავ მლეწავ ხარს”... (I კორ. 9:9). “...მხვნელმა უნდა ხნას 
იმედით, მლეწავმა კი წილადობის იმედით” (I კორ. 9:10). მაგრამ არ უნდა მოითხოვო კუთვ-
ნილზე მეტი: „თქვენთვის დაწესებულის მეტს ნურაფერს მოითხოვთ“ (ლუკ. 3:13).

ხშირად დომინირებს მცდარი აზრი, რომ ქრისტიანობა უარყოფს კერძო საკუთრებას. 
რა თქმა უნდა ამ ქვეყნად ყველაფრის მფლობელი ღმერთია:„უფლისა არს ქუეყანაი და სა-
ვსებაი მისი, სოფელი და ყოველნი დამკვიდრებულნი მას შინა...“ (ფსალ. 23). მაგრამ ამქვე-
ყნიური მატერიალური ღირებულებები სწორედ ადამიანებისთვის შექმნა, ამასთან, მეტს 
აძლევს იმას, ვინც მეტს ფლობს ან უკეთ განაგებს: “რადგან ვისაც აქვს, მას მიეცემა, და 
ვისაც არა  აქვს, ისიც წაერთმევა, რაცა აქვს”   (მარ.  4:25). ამასვე გულისხმობს იგავი ტა-
ლანტების შესახებ: მას უფრო მეტი მიეცემა, ვინც მინდობილ ტალატებს უფრო მეტს შემა-
ტებს, ხოლო ვინც არ შემატებს, რაც აქვს მიცემული, ისიც წაერთმევა (მათ.25:14-30). იმავეს 
მიგვანიშნებს “იგავი მინაზე” (ლუკ. 19:11-27).

შრომისადმი ქრისტიანული დამოკიდებულების სწორად განსაზღვრისათვის უფრო 
დამაჯერებელია თვით უფლისა და მისი მოწაფეების პირადი მაგალითი: მარკოზის სახა-
რებაში არის ასეთი ფრაზა “ის ხურო არაა”? - ეს თქვა კაცმა, ვინც იცნო იესო. აქედან ჩანს, 
რომ იესო თავისი ქალაქის ხურო იყო და თავისი შრომით ირჩენდა თავს. წმინდა ილია 
მართალი გაბრიელ ეპისკოპოსისადმი გამოსათხოვარ სიტყვაში ასეთ ამბავს იგონებს: გა-
ბრიელს უამბეს ერთ ძველ ეკლესიაში არსებული ხატის შესახებ, სადაც გამოსახულია ყოვ-
ლადწმინდა ღვთისმშობელი, მის წინ დევს მატყლი, ხელში უჭირავს ტარი და ქსოვს. ილია 
ხაზგასმით აღნიშნავს: “განა შეიძლება ამაზე მეტი გაპატიოსნება, ზე-აღწევა შრომისა და 
გამრჯელობისა” (ჩიხლაძე, 2013:174-175). პავლე მოციქული ძირითადი სასულიერო საქმია-
ნობის გარდა კარვებსაც კერავდა, რათა საკუთარი თავიც ერჩინა და სხვებსაც მიხმარე-
ბოდა.  ლუკა მახარებელი ექიმიც იყო და ხატავდა კიდეც. უფლის თორმეტი მოციქულიდან 
თერთმეტი გენესარეთის ტბის მეთევზე იყო.

ქრისტიანობა არ უკრძალავს ადამიანს, თავისი სურვილისამებრ იღვაწოს საზოგადო-
ებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში, მაგრამ მოაგონებს, რომ იგი უნდა იღვწოდეს 
სულიერი სიწმინდისათვის. უფალი იესო ქრისტე ასე არიგებს თავის მოწაფეებს: “და-
უკვირდით და დაიცავით თავი ყოველი ანგარებისაგან, ვინაიდან ადამიანის სიცოცხლე 
მისი ქონების სიუხვეზე როდია დამოკიდებული” (ლუკა, 12,15) და მოჰყავს შემდეგი იგავი: 
კაცს, რომელმაც მომავალი განცხრომის იმედით ქონების დაგროვება გადაწყვიტა, ღმერ-
თმა აუწყა: “უგუნურო, ამაღამ სულს მოგთხოვენ და რაც დაიმზადე ვიღას დარჩება?” (ლუკა, 
12,20). შემდეგ კი მაცხოვარმა მსმენელებს განუმარტა, რომ ადამიანის არსებობაში სულია 
მთავარი და ცხოვრებაში არის უფრო ფასეული და ღირსეული მდგომარეობა, ვიდრე ჭა-
მასა და ჩაცმაზე ზრუნვაა.
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უფალი არ ზღუდავს ადამიანის თავისუფალ ნებას, არჩევანის უფლებას, მაგრამ ამავე 
დროს გვაფრთხილებს, რომ არ შეიძლება ორ ბატონზე მსახურება: “ვერ შეძლებთ ღმერ-
თსაც ემსახუროთ და მამონასაც” (მათე 6:24), დიახ მამონაზე მონობაა დაუშვებელი და არა 
ზოგადად სიმდიდრის ქონა: თუ მატერიალურ კეთილდღეობას მიანიჭებ უპირატესობას 
ვერ მოიპოვებ სულის ცხონებას. ამიტომ „ნუ ზრუნავთ თქვენი სულისათვის, რა ვჭამოთ 
ანდა რა ვსვათ; ნურც თქვენი სხეულისათვის, რით შევიმოსოთო, განა სული უფრო მეტი 
არ არის, ვიდრე საზრდელი და სხეული - უფრო მეტი, ვიდრე სამოსელი?... ვინაიდან მამამ 
თქვენმა ზეციერმა იცის, რომ გჭირდებათ ყოველივე ეს. თქვენ კი უწინარეს  ეძიეთ ღვთის 
სასუფეველი და მისი სიმართლე და ყოველივე შეგემატებათ“ (მათ. 6:25-33). “ეძიებდით სა-
სუფეველსა ღმრთისასა, და ესე ყოველი შეგეძინოს თქუენ.” (ლუკ. 12:31). რადგან, „რა სა-
რგებელ აქვს ადამიანს, თუნდაც მთელი ქვეყანა შეიძინოს, თავისი სული კი დაკარგოს?” 
(მათ. 16:26). რადგან ხორცი ხრწნადი და წარმავალია, სული კი მარადიული: “ვინც თავის 
ხორცისთვის თესავს, ხორცისაგან მოიმკის ხრწნილებას, ხოლო ვინც სულისათვის თესა-
ვს, სულისაგან მოიმკის მარადიულ სიცოცხლეს”(გალ. 6:8).

როგორც ბერი პაისი ათონელი წერს: „არიან ადამიანები, რომლებსაც არაფერი აკლი-
ათ, მაგრამ ამასთან ერთად არ აკლიათ სევდაც, რადგან მათ აკლიათ ქრისტე“. ამიტომ სა-
ხარება გვაფრთხილებს: ,,ეკრძალენით თქვენს თავს, რათა არ დამძიმდეს თქვენი გული 
განცხრომით,  სიმთვრალითა და ამქვეყნიური საზრუნავით და ანაზდეულად არ მოიწიოს 
თქვენზე ის დღე“ (ლუკ. 21:35). „რამეთუ არა არს სასუფეველი ღმრთისაჲ საჭმელ და სასუ-
მელ, არამედ სიმართლე და მშჳდობა და სიხარულ სულითა წმიდითა“ (რომ. 14:17). რადგან 
როგორც წმინდა იოანე კრონშტანდტელი განმარტავს: გემრიელი და უხვი საჭმელით გული 
გათქვირდება, გასქელდება და მოუძლურდება სულიერი ღვაწლისათვის, განსაკუთრებით 
ლოცვისათვის. თუ რა მოსდევს მეტისმეტ გემოთმოყვარეობას კარგად ჩანს ბიბლიიდან: 
როცა აღთქმული ქვეყნისაკენ მიმავალ ისრაელიანელებს მოსწყინდათ ციური მანათა და 
ითხოვეს ხორცი, უფალმა უთვალავი მწყერი “მორეკა ზღვიდან”, შედეგად კი მიიღეს “სიხა-
რბის სამარხები” (რიცხ. 11:1-34). როგორც  წმინდა გრიგოლ პალამა აღნიშნავს, ადამიანის 
ბუნება ასეთია: ”რაც მეტს იღებ, მით მეტს ითხოვ…”. იმავეზე მიგვითითებს  წმინდა იოანე 
სინელი: „ზღვა მდინარეთა მიერთებით არ ივსება, ვერც ვერცხლისმოყვარე ვერ იკმაყო-
ფილებს სურვილს მოგროვილი ფულით“.

უფლისათვის მიუღებელია ასევე უგუნური და უსარგებლო შრომა, გარჯა, რომლის ფე-
სვებშიც ამპარტავნება იმალება. ამის ნათელი მაგალითია ბაბილონის გოდოლი. ადამი-
ანთა მიერ ტიტანური შრომის გაწევის მიუხედავად, გოდოლი ღმერთმა დაანგრია, ხალხი 
გაფანტა და ენებიც აურია მათ, რომ ერთმანეთის არაფერი გაეგოთ (ჩიხლაძე 2013:56).

როგორც სახარებიდა ჩანს თვით უფალი იესო ქრისტე არ უარყოფდა მიწიერ ცხოვრე-
ბას, მას უყვარდა ხალხთან ურთიერთობა, შრომა, მოძრაობა, გამუდმებული ზრუნვა მოყვა-
სისათვის, დავრდომილთა ნუგეშისცემა, მათი კურნება, მშიერთა დაპურება, შეცდომილთა 
შეწყალება და საერთოდ სულიერ სისპეტაკესთან ერთად ამქვეყნიური კეთილდღეობაც. 
იგი ზომიერების მომხრე იყო, ამასთან კარგი გურმანიც. ხშირად “ჭამდა და სვამდა” მეგო-
ბრებთან ერთად. აკი მის ხასიათს დაკვირვებული მტრები ხშირად ამბობდნენ: “აი, ადამი-
ანი, რომელსაც უყვარს ჭამაც და ღვინის სმაც”.

უფალი არც სიმდიდრის დაგროვებას გვიკრძალავს, მაგრამ მთავარია ის მატერიალუ-
რი ღირებულებები, რაც უფალმა მოგაბარა სამართავად, სხვესაც უწილადო: „როცა ვენახს 
დაკრიფავ, მომტვრევას ნუღარ დაუწყებ - მდგმურებსა და ქვრივ-ობლებს დარჩეს“. (II რჯ. 
24:20). „როცა სამკალი გექნებათ თქვენს მიწაზე, ერთიანად ნუ მომკი შენს ყანას, სამკალში 
დაცვენილს ნუ აკრეფ, ვენახსაც ნუ მოიმცვრევ, ყურძნის ბიმბილებს ნუ აკრეფ ძირიდან; 
ღარიბ-ღატაკსა და მდგმურს დაუტოვე ისინი.“ (ლევ. 19:9-10). “ნუ გააბრუნებ გაჭირვებულს. 
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შენსავე მოძმეს უწილადე ყოველივე” (დიდ., IV, 8);  “ყველას, ვინც კი გთხოვს, მიუბოძე და 
აღარ მოითხოვო... ნეტარია ის, ვინც გასცემს თანახმად მცნებისა, რადგანაც არ განისჯება 
იგი” (დიდ., I, 5). “ხოლო ვინც არ ზრუნავს თავის ახლობლებზე, უფრო მეტად კი თავის სა-
ხლეულებზე, იგი განუდგა რწმენას და ურწმუნოზე უარესია” (I ტიმ. 5:8).

ამასთან, გაცემა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, სიხარულის მომნიჭებელი გამცემისათ-
ვის: “...ვინაიდან სიხარულით გამცემი უყვარს ღმერთს” (II კორ. 9:7). უნდა გასცე უანგაროდ, 
უხმაუროდ:  “შენ კი, როცა მოწყალებას გასცემ, შენს მარცხენას ნუ ეცოდინება, რას აკეთე-
ბს შენი მარჯვენა” (მათ. 6:3) და გაცემა უნდა იყოს გააზრებული: “გაიოფლოს მოწყალება 
შენი შენსავე ხელებში, ვიდრე შეიცნობ, ვისთვის გასცემ” (დიდ., I, 6).

დღეს ბევრ მოაზროვნეს მიაჩნია, რომ ცალკეული ქვეყნების განსხვავებული ეკონო-
მიკური განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული განსხვავებულ რელიგიურ მსოფლმ-
ხედველობასთან. მაგალითად, მიიჩნევენ, რომ ყველაზე განვითარებული ქვეყნები პრო-
ტესტანტულია, ნაკლებად განვითარებული - კათოლიკური, უფრო ნაკლებგანვითარებული 
– მართლმადიდებლური. თუ რა არის ამის მიზეზი ეს ცალკე კვლევის საგანია, მაგრამ ერთი 
რამ ცხადია:  ქრიატიანული მოძღვრების ფუნდამეტურ დებულებებში ასეთი დასკვნის სა-
ფუძველი ნამდვილად არ არის და ეს შეიძლება სხვა ფაქტორებთანაც იყოს დაკავშირებუ-
ლი.

ამასთან, ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ პროტესტანტიზმის ფუძემდებლებმა მარტინ 
ლუთერმა და ჟან კალვინმა შრომა და კერძო საკუთრებაც ქრისტიანისათვის წმინდათაწ-
მინდა მოვალეობად მიიჩნიეს. იქნებ სწორედ ამის წყალობით იქცა კალვინიზმი, როგორც 
უ. პეტი უწოდებს “კაპიტალისტური მეურნეობის სანერგედ”. მაქს ვებერის აზრით, პროტე-
სტანტებმა ისმინეს ღვთის ხმა, დაიწყეს ცხოვრება ამ ხმისადმი მორჩილებით, რამაც ისი-
ნი მილიონობით ადამიანის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებამდე მიიყვანა. 

კაპიტალიზმმა კომუნიზმზე ალბათ სწორედ იმიტომ გაიმარჯვა, რომ  პროტესტანი 
ვოლტერი უპირატესობას ანიჭებდა ლაქიას, რომელიც წირვაზე დადის და ამიტომ ყელს არ 
გამოჭრის თავის თუნდაც გესლიან პატრონს. ათეისტი კ. მარქსი კი უპირატესობას ანიჭებ-
და ლაქიას, რომელიც წირვის ნაცვლად პარტკრებებზე დადიოდა. და როცა მარქსისტები 
რელიგიას უწოდებდნენ “ხალხის ოპიუმს”, მაშინ, ჩრდილოეთ ევროპისა და აშშ-ს  სხვადა-
სხვა შეძლების ოჯახებში, მამები ბიბლიით ხელში თავიანთ ბავშვებს მშვიდად უხსნიდ-
ნენ: რა არის კარგი და რა არის ცუდი და რატომ უნდა შევასრულოთ ღვთის მცნებები.

ბევრ მოაზროვნეს მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობის ნაკლად მიაჩნიათ ის, 
რომ ყველას უნდა იყოს მარია, არავის სურს იყოს მართა. მაგრამ როგორც ცნობილი მა-
რთლმადიდებელი ფილოსოფოსი ე. ნ. ტრუბეცკოი წერს, “თუ ადამიანს არ აქვს მარიას სუ-
ლიერი სიმაღლე, თავს ანებებს მოყვასებზე ზრუნვას და თავის ამ უმოქმედობას ამართლე-
ბს იმით, რომ არ სურს დაემსგავსოს მართას, ამით ის ამჟღავნებს გულგრილობას, ესე იგი 
იმის ნაკლოვანებას, რაც ყველაზე ძვირფასია ადამიანისათვის” (Трубецкой,1990:223).

საგულისხმოა, რომ ქართულ ცნობიერებაში ეკონომიკური საქმიანობისადმი დამოკი-
დებულება იმთავითვე ჯანსაღი იყო. ქართული ეროვნული ტრადიცია გულისხმობს ადა-
მიანის სამივე შემადგენელი ნაწილის - ხორცის, სულისა და გონის ერთიანობას. ეს იდეა 
განავითარა შოთა რუსთაველმა თავის “ვეფხისტყაოსანში”. იგი ამბობს “გული, ცნობა და 
გონება ერთმანერთზედა ჰკიდია”.

ქართველი მღვდელთმთავრები ადიდებდნენ შრომას: იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრი-
ელი (ქიქოძე), პიროვნება, რომელიც ილია მართლის სიტყვებით “სარწმუნოებას ამეცნი-
ერებდა და მეცნიერებას ასარწმუნოებდა” ადამიანის სულიერი გამდიდრების უმთავრეს 
პირობად შრომას მიიჩნევდა: “კაცი უქმი, მცონარე, რომელსაც არ უყვარს გარჯილობა, 
ვერ გამდიდრდება სულიერადაც. სათნოების და წმინდა ზნეობის შეძენას დიდი შრომა და 
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მოღვაწეობა უნდა... ვინც უქმად ატარებს თავის დროებას, იგი ქრისტიანი არ არის... ვინც 
ცხოვრობს და რჩება სხვისი ნამუშევარით და შრომით, იგი ამაოდ ამძიმებს დედამიწას” 
(ქადაგებანი,1989:457).

 ქართველი ერის სულიერი მამა, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, თავის ეპისტო-
ლეებსა და ქადაგებებში მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს ეკონომიკას: “ეკლესია და 
რწმენა, როგორც ამას წერენ და ზოგჯერ ხმამაღლა აცხადებენ, სრულიადაც არ კრძალავს 
ზრუნვას ეკონომიკურსა და მატერიალურ საკითხებზე, მაგრამ ის გვასწავლის, რომ მთა-
ვარი სულია... სანამ ადამიანი სხეულით ცხოვრობს, მისთვის ორივე საზრდო საჭირო და 
აუცილებელია - ხორციელიც და სულიერიც, ოღონდ უპირველეს ყოვლისა სულიერი” (ში-
ხაშვილი,2004:56). “ შრომა როგორც წერია ბიბლიაში და ჩვენი ყოფაც ნათლად მოწმობს, 
არის ადამიანის მიწიერი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. იგია კურთხევა ღვთისა, რომ-
ლის შედეგიც არის სიუხვე, სიხარული და მშვიდობა.... ადამიანში, რომელიც არ შრომობს, 
ხდება ენერგიის ლპობა და გახრწნა, რაც შემდეგ იწვევს საერთო გულგრილობას, ნიჰი-
ლიზმს, სასოწარკვეთილებას. ეს კი საბოლოო ჯამში ფიზიკურ ან სულიერ დაავადებებში 
გამოვლინდება” (სრულიად...1997).

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ოლივერ კრომველი ამბობდა, 
ქრისტიანს მხოლოდ ორი რამის უნდა ეშინოდეს ცოდვისა და სიზარმაცის. ღმერთმა ადა-
მიანი თავის მსგავსად და ხატად შექმნა. მოგვანიჭა სიმდიდრის წარმოებისა და მისი 
ბრძნულად მართვის უნარი და პასუხისმგებლობა. მაგრამ ამავე დროს გვაფრთხილებს, 
რომ უმთავრესი სულია. მართას მზრუნველობა ფუჭია თუ არ ექნება მარიას სულიერი სიმა-
ღლე და ვერც მარიამი დაიუნჯებს სულიერ მადლს მართას შრომისმოყვარეობის გარეშე, 
რამეთუ, როგორც უწმინდესი ილია მეორე გვიქადაგებს “შრომის მიზანი და შედეგი მარტო 
კეთილდღეობის მიღწევა არ არის. იგი სულიერ განვითარებასაც უწყობს ხელს. ცხოვრე-
ბის ეს წესი თვით შემოქმედმა დაგვიდგინა.” ჭეშმარიტი ქრისტიანი მართასაც უნდა იტე-
ვდეს და მარიამსაც, მართასავით უნდა ირჯებოდეს წარმავალი მიწიერი ღირებულებების 
მოსაპოვებლად, რათა გადაარჩინოს არა მარა მარტო ხორცი, არამედ სულიც და შეძლოს 
მარიამისეული სწრაფვა მარადიულისაკენ სასუფეველის მოსაპოვებლად. 
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SUMMARY
Some scientists deem that Christian understanding of economic activity, property and wealth 

is ambivalent and bring as an examples almost mutually exclusive theses from the homilies of 
church fathers. For instance, Saint Clement of Alexandria teaches us that right of property generates 
from friendship of man with God. It is precious gift of God. Saint John Chrysostom instructs: “Talk 
to me not about rich, but talk to me about them, who are slaves of richness. Saint Job was rich, 
but was not serving the Mammon.” But elsewhere the same John Chrysostom severely condemns 
richness: “It corrupts the soul”, “The soul of the wealthy is full of evil” and etc. 
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Frequently, such a combination of citations can actually lead us to error, so it is necessary to 
apply original source and to see in what context the citation is situated and generally, what kind 
of attitude Christian doctrine has towards the economic activity.

In the work there is represented, according to holy scripture, what should primary concern of 
Christian be, what is his/her task and what place labor and wealth should take in his/her eartlhy 
life, how he/she should obtain and dispose of it. The focus is on the primary sources and not on 
the opinions of the author.

Key Words: Christianity, Work, Wealth, Charity, Paradise.
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