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ძვირფასო დანო და ძმანო,

ვიგრძენი საჭიროება, მომეწერა 
თითოეული თქვენგანისათვის ეს 
მოკლე სამწყსო წერილი ჩვენს ეკ-
ლესიაში ფატიმის ღვთისმშობლის 
ქანდაკების ჩამობრძანების სამზა-
დისისას. პანდემიით გამოწვეული 
ორწლიანი მოლოდინის შემდეგ 
საბოლოოდ მოახლოვდა ჩვენი 
სურვილის განხორციელება.

შეგნებულად გადაწყდა, რომ 
ქანდაკება მოინახულებს ყველა 
ჩვენს საკრებულოს, ყველაზე 
მნიშვნელოვან ადგილებს, სადაც 
ჩვეულებრივ ვცხოვრობთ და ვმუ-
შაობთ, და ისეთ ადგილებსაც კი, 
რომლებიც შესაძლოა ვინმეს უმ-
ნიშვნელოდ მიაჩნდეს, მაგრამ ეს 
სწორედ იმისათვის, რათა ყოველი 
ადგილი, სრულიად ჩვენი ეკლე-
სია სიმბოლურად მივანდოთ და 
ჩავაბაროთ მარიამს. ვისურვებდი, 
შემძლებოდა ფატიმის მარიამი 
თითოეული თქვენგანის სახლში 
ერთი წუთით მაინც შემომეყვანა, 
რათა ის ყოველ თქვენგანს შეგხ-
ვედროდათ, თუმცა ეს შეუძლებე-
ლი აღმოჩნდა. ამ წერილით მინდა 
გაგამხნეოთ,  არ გამოგეპაროთ 
მასთან შეხვედრის ეს შესაძლებ-
ლობა... მილიონობით მომლო-
ცველი ჩადის ფატიმაში, პორტუ-
გალიაში, ყოველწლიურად, რათა 
იხილონ ეს ქანდაკება, სულიერად 
შეხვდნენ მას და მისი საშუალე-
ბით ღმერთს, ჩვენ კი ის თავად 
გვესტუმრება, ჩვენს ტაძრებში და 
გაივლის საქართველოს გზებზე. 
ვინ იცის, იქნებ ჟასინტამ, ფატი-
მელმა მწყემსმა ბავშვმა, ჩვენც 
გვიხილა იმ ხალხში, სიხარულით 

ეპისკოპოსის სამწყსო წერილი
ფატიმის ღვთისმშობლის ქანდაკების ჩამობრძანების სამზადისისას

რომ ეგებებოდა მარიამს, როდე-
საც ერთი ხილვისას მოგვითხრო: 
„ვერ ხედავ ამდენ გზასა და ბი-
ლიკს და ხალხით სავსე მინდვ-
რებს?.. ამდენ ხალხს, უპოვართ, 
მშიერთ, მარიამის უმანკო გულის 
წინაშე მლოცველთ...?“ დიახ! ვუ-
წყით, რომ ჩვენი ეკლესია მცირეა: 
ჩვენ ვართ „მცირე საყვარელი 
სამწყსო“, როგორც მოგვმართა 
პაპმა ფრანცისკემ, როცა მოგვინა-
ხულა. თუმცა ჩვენ გვინდა ვიყოთ 
ყველანი, უკლებლივ.

კი მაგრამ, რაზე ვიფიქროთ და ჩავუღ-
რმავდეთ ამ სასწაულებრივი ქანდაკე-
ბის მოლოდინისას? შეგაწევთ რამდე-
ნიმე მოსაზრებას.

1 – „დედა გვყავს“
„გვყავს დედა, დედიკო!“ ვინ იცის, 
რა აზრები უტრიალებდა თავში 
პატარა მწყემს ფრანსიშკუს, როცა 
სახლში დაბრუნებული, კოვა 
დ’ირიაში ღვთისმშობლის ხილ-
ვის შემდეგ, გულში იმეორებდა: 
„დედა გვყოლია, დედა გვყო-
ლია“. ამ სიტყვებში ჩაატია მან ყო-
ველივე ის, რაც განიცადა იმ არაჩ-
ვეულებრივ დღეს! ყველაფერს, 
რაც მოხდა ფატიმაში, რაც პატარა 
მწყემსებმა განიცადეს, რაც მარი-
ამმა უთხრა მათ, შეიძლება თე-
ოლოგიურ საფუძვლად ჰქონდეს 
ახალგაზრდა ფრანსიშკუს მიერ 
ნათქვამი ფრაზა: «ჩვენ გვყავს 
დედა». რომის პაპმა ფრანცისკე-
მაც 2017 წლის 13 მაისს, ფატიმაში, 
პატარების ფრანსიშკუს და ჟასი-
ნტას წმინდანად შერაცხვისას თა-
ვისი ქადაგების შუაგულში ეს ფრა-
ზა ჩასვა: «ჩვენ გვყავს დედა!»

ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო
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საბა - საგანგებო ნომერი 

მაშ, მივუბრუნდეთ გოლგოთას 
და ხელახლა მოვისმინოთ იოანე 
მოციქულისთვის ნათქვამი იესოს 
სიტყვები: „აი, დედა შენი“. სახა-
რებაში სიტყვასიტყვით წერია: 
„შეხედე, დედაშენია!“. ეს ზმნა, ეს 
ბრძანება ნათქვამია თითოეული 
მოწაფის მიმართ: „შეხედე, მია-
პყარ თვალნი, მზერა არ მოაშო-
რო მარიამს“. ესაა უკანასკნელი 
მცნება, რასაც მომაკვდავი უფალი 
უტოვებს თითოეულ ჩვენგანს! 
გოლგოთაზე, სადაც ყოველივე 
სიკვდილს გვაგონებს, სიკვდილის 
საუფლოში, მან გვითხრა ორი 
სიტყვა, სიცოცხლით გამსჭვალუ-
ლი და აღნიშნული: დედა-შვილი. 
სიცოცხლის მატარებელი სიტყვები!

როდესაც ფატიმის ღვთისმშობე-
ლი მოვა თქვენს საკრებულოში, 
უეჭველია, ადგილი ექნება ერთო-
ბლივი ლოცვის მომენტებს, თუმცა, 
ასევე უეჭველია, რომ იმისთვისაც 
იქნება დრო, რათა ღვთისმშო-
ბლის წინაშე დარჩე მდუმარებაში. 
მაშინ მიდი მარიამთან, მიუხედა-
ვად იმისა, რომ შესაძლოა, უკვე 
დიდი ხანი აღარ შესულხარ ეკლე-
სიაში,  შესაძლოა კრიზისში ხარ 
და ვინმეზე გაბრაზდი კიდეც, გული 
ეჭვებითა და ცოდვებით გაქვს სავ-
სე, შესაძლოა გრძნობდე, რომ სუ-
ლიერად მკვდარი ხარ, ანდა რამე 
დიადი და განსხვავებული მოგნა-
ტრებია, ხოდა, ხელახლა დაუგდე 
ყური ამ სიტყვებს: „შეხედე, დედაა 
შენი“! მოისმენ იესოს სხვა სიტყვე-
ბსაც, ამას რომ მოაყოლა: „დე-
დაკაცო, აი, შენი შვილი“, „ქალო, 
შეხედე, შენია!“. დიახ, მე და შენ 
მისი შვილები ვართ, მნიშვნელობა 
არა აქვს, როგორ ვგრძნობთ თავს, 
რაოდენ შესაფერისად მიგვაჩნია 
თავი საამისოდ, მისი შვილები 
ვართ, ხოლო იგი გვიცნობს და 
ვუყვარვართ ძირისძირამდე. „შვი-
ლი ვყოფილვარ“! – უმეორე შენს 
თავს კვლავ და კვლავ ეს სიტყვები 
და დარჩი მარიამის ფერხთით! სი-
ცოცხლის სიტყვებად მოგევლინება 
ისინი შენც!

2 - „დაიარავებულ სამყაროში“
„შენ, მარიამ, მოგიძღვნით მთელი 
საკაცობრიო ოჯახის მომავალს, 
ხალხთა გასაჭირსა და მოლო-
დინს, წუთისოფლის კაეშანსა და 
იმედებს. შენი საშუალებით გა-
დმოიღვაროს ამ მიწაზე ღვთიური 
გულმოწყალება და მშვიდობის 
ტკბილი ძგერა კვლავ გაისმას 
ჩვენს ყოველდღიურობაში“.  ამ სი-
ტყვებით მიუძღვნა პაპმა სამყარო 
მარიამის უმანკო გულს, ფატიმის 
ღვთისმშობელს, გასულ 25 მარტს, 
მთელი მსოფლიოს ეპისკოპოსებ-
თან ერთად. გემახსოვრებათ, რომ 
ეს ლოცვა სრულად წავიკითხეთ 
ჩვენს ეკლესიებში, და პირდაპირი 
ჩართვით სავარდის დედუფლის 
სალოცავიდან რაბათში.

ფატიმის ღვთისმშობლის გამო-
სახულება მუდამ ასოცირდება 
ჟამთასვლის რთულ მომენტებთან, 
ვინაიდან მისი გამოჩენა და მისი 
ნათქვამის გავრცელება სწორედაც 
რომ განსაკუთრებულ მომენტში 
მოხდა. როდესაც ღვთისმშობე-
ლი  პირველად დაენახა სამ უბირ 
მწყემს ბავშვს – ჟასინტას, ფრა-
ნსიშკუსა და ლუსიას, პირველი 
მსოფლიო ომი მძვინვარებდა, 
ხოლო პორტუგალიაში, სადაც ეს 
გამოცხადება მოხდა, გამოცხადე-
ბული იყო ბრძოლა რელიგიის წი-
ნააღმდეგ. იმ ქვეყანაში, იმ დროს 
ცდილობდნენ, ძალით მოეხდინათ 
საზოგადოების სრული სეკულარი-
ზება, რის გამოც იკეტებოდა კათო-
ლიკური სკოლები, აპატიმრებდნენ 
მღვდლებს, მიმდინარეობდა საეკ-
ლესიო საკუთრების ნაციონალი-
ზაცია, საკულტო ნაგებობებსა და 
სემინარიებში აწყობდნენ საჯარო 
დანიშნულების დაწესებულებე-
ბს,  გამორჩეულ ეპისკოპოსებს კი 
ბრალად უყენებდნენ კანონსაწი-
ნააღმდეგო ქმედებებს და აძე-
ვებდნენ თავიანთი სამწყსოდან. 
დღესაც, ჩვენი მომლოცველობის 
ხანაში, ჩვენც მოვდივართ მარი-
ამთან, პანდემიით გამოწვეული 
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დაუცველობისა და უმწეობის 
გრძნობით, გულგათანგულები 
უკრაინაში მიმდინარე ომის სისა-
სტიკით, და კიდევ დამძიმებულები 
მთელ მსოფლიოში გაჩაღებუ-
ლი  ოცდაორი ომით, რომელზეც 
არავინ საუბრობს. მოვდივართ 
ტანჯულნი აგრეთვე იმ სეკულარი-
ზაციის გამო, რომელიც აგრძელე-
ბს მნიშვნელოვანი ფასეულობების 
მსხვრევას; ჩვენი ქრისტიანული 
საკრებულოების დასუსტების 
გამო; ქრისტიანთა შორის დაყო-
ფათა  და ჩვენს საკრებულოებში 
გაჩენილი დაყოფების გამო, თით-
ქოს თავად ეშმაკს გაეძლიერები-
ნოს თავისი მოქმედება ეკლესიის 
წინააღმდეგ...

„თეთრით მოსილმა ქალბატონმა“ 
მოგვიხმო, გველოცა მშვიდობისა 
და ცოდვილთა მოქცევისათვის, 
რაც, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
მოხმობილნი ვართ მივანდოთ 
ღმერთს მსოფლიოს ეს დიდი 
პრობლემები და ვაღიაროთ ჩვენი 
ბრალი, ჩვენი სიზარმაცე ცხო-
ვრებაში რამე ახლის ძიებისა და 
შენების საქმეში. ცოდვილთათვის 
ლოცვა   როდი ნიშნავს ბოროტი 
ხალხისათვის ლოცვას, არამედ 
ნიშნავს, ვილოცოთ ჩვენთვის, 
ცოდვილთათვის, როგორც ვიმეო-
რებთ ხოლმე „გიხაროდენის“ ლო-
ცვისას. მარიამის წინაშე კარგად 
გამოვიკვლიოთ ჩვენი სინდისი, 
ვთხოვოთ მას, დაგვეხმაროს შევი-
ცვალოთ, ცხოვრება შემოვაბრუ-
ნოთ, ღმერთს შევურიგდეთ სავსე 
და წმიდა აღსარებით.

მარიამის ქანდაკების წინაშე 
ითხოვე მშვიდობის ნიჭი, მშვი-
დობა ყველა იმ ადგილისათვის, 
სადაც ომის გამო ხალხი ცრემლსა 
ღვრის, ითხოვე მშვიდობა ჩვენი 
საქართველოსათვის, რომელიც 
წლებია, რაც ვეღარ პოულობს 
საერთო სიკეთისაკენ მიმართული 
პოლიტიკის გზებს, ითხოვე მშვი-
დობა შენი ოჯახისათვის (მრავალი 
ოჯახი გაუხლეჩია ფარულ ომებს).

ილოცე, აგრეთვე, შენი ეკლესი-
ისათვის, ჩვენი ეკლესიისათვის, 
რომელსაც სჭირდება მოქცევა. 
არსებობენ ჩვენი ეკლესიის მტრე-
ბი, – ნამდვილად არსებობს ის, 
ვისაც სურს, რომ არ ვარსებობდეთ 
საქართველოში და დღენიადაგ 
ცდილობს, გააშავოს ის, უფრო 
შეფარულად, ვიდრე ღიად, თუმცა 
ძლიერად და შედეგიანად, თუ-
მცა, ასევე, სიმართლეა ისიც, რომ 
ჩვენი ეკლესიისათვის ნამდვილი 
ვნების მიყენება მხოლოდ მისსავე 
წევრებს შეუძლიათ. ეს ჩვენი ცოდ-
ვაა, ჩვენი თავკერძობა, ყველაზე 
უძლურთა გვერდით დგომის სუ-
რვილის ნაკლებობა, ჩვენი ძმისა 
თუ დის სიკეთით გაუხარებლობა, 
ჩვენი მდარე ლოცვა. შეჩერდი 
მარიამის წინაშე და ესაუბრე მას 
ჩვენს ეკლესიაზე. იგია ეკლესიის 
დედა! იგია ჩვენი დედა, – იგი, რო-
მელიც ჯვრის გვერდით დგას და 
რომელმაც განიცადა სიკვდილის, 
ტკივილისა და ბოროტების ძალა, 
თუმცა ის ზეზეულად დარჩა, ყოფ-
ნისა და ძლიერების ნიშნად. მას 
ძალუძს ფეხზე დგომა ნებისმიერი 
ჯვრის წინაშე, ხოლო ჩვენ შეგვი-
ძლია მხოლოდ დავიჩოქოთ მის 
გვერდით.

3 - სამი ბავშვი
ფატიმა! მაშინვე გახსენდება მარი-
ამი და სამი ბავშვი. სამი მოზარდი, 
უბრალო, ღარიბი ოჯახებიდან, 
ცხვრების მწყემსები, ერთი მცირე 
სოფლიდან, რომლებიც ძალ-
ზე გვაოცებენ. როგორ გაუძლეს 
7-10 წლის ბავშვებმა იმას, რომ 
თვეების განმავლობაში თვით 
თავიანთი ოჯახის წევრები მათ 
მატყუარებად მიიჩნევდნენ, ოდენ 
ღმერთმა უწყის! ასევე არაჩვე-
ულებრივია ის ფაქტიც, რომ ამ 
ასაკის სამ „მწყემს ბავშვს“ ეყო 
ძალა, არასოდეს გადაეთქვათ 
მრავალგზისი თხრობისას უა-
მრავი მორწმუნის, უბრალო 
ცნობისმოყვარისა და უნდობელი 
ურწმუნოს წინაშე, რომ მარიამი 
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საბა - საგანგებო ნომერი 

და მისი ანგელოსები ეცხადებოდ-
ნენ მათ. დამუნჯებული რჩები, 
როდესაც ისმენ, რომ იმ მხარის 
გამგებელმა, რომელიც მასონი და 
ურწმუნო იყო,  თუ როგორ გაი-
ტაცა ისინი მოტყუებით ოჯახები-
დან 1917 წლის აგვისტოში და სამი 
დღის განმავლობაში აშინებდა 
მათ სიკვდილის მუქარით. ამის 
მიუხედავად ბავშვებს არაფერი 
უარუყვიათ, რაც იხილეს; მეტიც, ის 
„საიდუმლოც“ კი არ გათქვეს, რაც 
ღვთისმშობელს ჰქონდა მათთვის 
ნათქვამი წინა თვეში. მარიამმა 
აირჩია ბავშვები! და ძირითადი 
სათქმელი, ფატიმის ყველაზე 
საჩინო საიდუმლო სწორედ ესაა: 
ბრძენთათვის დაფარული მცირე-
ებს ეცხადება. მცირენი ხვდებიან 
ნათქვამს და მთელი უბრალოებით 
ასრულებენ მას. ჟასინტა გამოცხა-
დებისას მხოლოდ ექვსი წლისა 
იყო, ფრანსიშკუ – ცხრისა, ლუსია 
კი – ათისა. ფატიმის გზავნილი, 
მისი ყველაზე საინტერესო საი-
დუმლო სწორედ ესაა: არსებობს 
დიალოგი ღმერთსა და ადამიანურ 
სიმცირეს შორის. იესომ მოგვიწვია 
ჩვენ, თავისი მოწაფენი, გავხდეთ 
ბავშვებივით, რომელთაც აქვთ 
გაკვირვების უნარი და შეუძლიათ 
სუფთა და კეთილგანწყობილი 
მზერით შეხედონ ყველაფერს, რაც 
ხდება მათ ირგვლივ და ძალუძთ 
ამოიცნონ ღვთის მოქმედება.

როდესაც ფატიმის ქანდაკება 
ესტუმრება შენს სამრევლოს, ბე-
ვრი ბავშვი შეეგებება მას? შეგეძ-
ლება შენი შვილებისა თუ შვი-
ლიშვილების მიყვანა ეკლესიაში?  
რას იზამს საკრებულო საიმისოდ, 
რომ ბავშვები შეამზადოს ამ მო-
ვლენისათვის? რას იზამ საამისოდ 
შენ შენს ოჯახში? ფატიმის ღვთის-
მშობელთან შეხვედრას ბავშვში 
შეუძლია დატოვოს ისეთი კვალი, 
რაც მთელი ცხოვრება გაჰყვება 
მას. დარწმუნებული ვარ, რომ მა-
რიამი ზოგიერთ ბავშვს მოუხმობს 
რაიმე მნიშვნელოვანი მოწოდე-

ბით.  მაშ, იმ დღეს ჩვენი ეკლესიის 
დავალება იქნება, დაანებოს, რომ 
ბავშვები მივიდნენ მარიამთან.

რა კარგი იქნებოდა, რომ ეს 
ქანდაკება გარემოიცვას ბავშვთა 
გუნდმა.

4 - სავარდითა და სანთლით,  
 და გულში საიდუმლოთი
აი, ის ორი ნიშანი ფატიმაში რომ 
ბრწყინავს: სავარდის კრიალოსა-
ნი ხელთ და ანთებული სანთელი 
პროცესიით  ათასობით ძმათა და 
დათა შორის.

შენც მოგეცემა ერთი კრიალოსა-
ნი, რომელსაც ძვირფას საჩუქრად 
შეინახავ. ექვსივე გამოცხადებისას 
მარიამმა გაიმეორა: „მსურს, რომ 
განაგრძოთ სავარდის ლოცვა ყოვე-
ლდღიურად, სავარდის დედუფლის 
სახელზე, რათა მოიპოვოთ მშვიდობა 
მსოფლიოში და ომის დასასრული“. სა-
ვარდმა გადაარჩინა კათოლიკე ეკლე-
სია საქართველოში, ვინაიდან, როცა 
არ იყვნენ მღვდლები და არც წირვა 
იწირებოდა, ოჯახებში ლოცულობ-
დნენ სავარდის ლოცვას. განა ახლა 
დავუშვებთ, რომ დავიწყებას მიეცეს 
ის? მარიამი გვთხოვს, რომ ვილოცოთ 
სავარდი ოჯახებში, ყველამ ერთად და 
ვასწავლოთ ის ბავშვებს.

შენც მოგეცემა ერთი სანთელი. ის 
შეგახსენებს შენს ნათლისღებას, 
ის იქნება, ასევე, რწმენის ნიშანი, 
შენი რწმენის ნიშანი, რომელიც 
უნდა ანათებდეს და რომელსაც 
ვერ დაფარავ. მრავალ კათოლი-
კეს ეშინია და სრცხვენია, სახალხოდ 
აღიაროს თავისი სარწმუნოება; ურჩევ-
ნიათ, დამალონ ეს სანთელი, მავანს 
ჩაუქვრია კიდეც ის, იესო კი გვეუბნება: 
„თქვენ ხართ წუთისოფლის ნათელი“. 
გახსოვდეს ეს, როცა ამ სანთელს დაი-
ჭერ ხელთ!

საიდუმლო გულში: ხშირად სა-
უბრობენ იმ საიდუმლოზე, რაც 
ღვთისმშობელმა გაანდო ბავ-
შვებს. საიდუმლონი წინასწარმე-
ტყველებებია, ანუ მომავალში 
გატყორცნილი მზერა, მითითებები 
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სამომავლოდ, თუ რაგვარად სურს 
ღმერთს მოიმოქმედოს ხსნა დღეს. 
ჩემსა და შენს გულშიც ვატარებთ 
ბიძგს, მოხმობებს, რომლებიც 
სამომავლოდ გადაწყვეტილებების 
მიღებას მოითხოვს ჩვენგან. წარუ-
დგინე ისინი მარიამს, მასთან ერთად 
გადაწყვიტე რამე მნიშვნელოვანი  შენი 
ცხოვრებისთვის.  გადაწყვეტილება, 
რასაც მიიღებ, საიდუმლოდ შეინახე, 
იფიქრე მასზე, როგორც საიდუმლოზე, 
ფატიმის ღვთისმშობელი რომ მოგა-
ნდობს, ვერავინ გაიგებს მას, მაგრამ 
ეკლესიაც და შენი ოჯახიც  იხილავენ 
შენი საიდუმლოს ნაყოფს. „და მამა 
შენი, რომელიც ხედავს დაფარულს, 
მოგაგებს შენ“ (მთ 6,6).

დასკვნა
ფატიმის ღვთისმშობელი გვეწვევა, 
რათა შეგვახსენოს, გაგვახსენოს 
იესოს სიტყვები, მისი სახარე-
ბიდან. არა საიდუმლოებები, 
არამედ „ძლიერი“ და გამათა-
ვისუფლებელი უწყებანი, რასაც 
დღითიდღე აღმოვაჩენთ ღვთის 
სიტყვის მოსმენით, წმ. წირვით, 
თაყვანისცემით, მდუმარებით, წმ. 
სავარდით, ყველა იმ საშუალებით, 
რასაც ეკლესია გვთავაზობს საი-
მედო ბილიკებად, რათა მივაღწი-
ოთ ღვთის ფაქიზ მკლავებს, რისი 
დამაიმედებელი სამაგალითო 
ნიშანიცაა მარიამი.

მარიამის ვიზიტი ნიშანია. ეკლე-
სიას  უყვარს არა ძალმოსილების 
ნიშნები, არამედ ნიშნების ძალმო-
სილება. ფატიმის ღვთისმშობელიც 
ერთ-ერთი ნიშანთაგანია, ნაკვა-
ლევია, რომელსაც ღმერთთან 
მივყავართ. თუკი ნიშანს გააკე-
რპებ, მის მნიშვნელობასაც ღალა-
ტობ. მარიამი ის თითია, რომელიც 
ვარსკვლავს მიგვითითებს. მისი 
ყოფნა შეიძლება ჰგავდეს ჩვენში 
არსებულ „ღვთიურ“ ნაკვერჩხალ-
ზე მობერილ ქარს. ნაკვერჩხალი 
შეიძლება ან დაინაცროს, ან 
აალდეს, იმისდა მიხედვით, თუ რა 
ადგილს დავუთმობთ ამ მონაბერს.

 

ნამდვილად ღირსსახსოვარი 
დღეები გველის, საქართველოში 
კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაში 
რომ დარჩება ამოტვიფრული. დაე, 
ღვთისმშობლის ჩვენს შორის მო-
ბრძანება გახდეს მოქცევის, გან-
წმენდისა და თანაზიარების  შე-
საძლებლობად მთელი ჩვენი 
ხალხისათვის.

თითოეულ თქვენგანს დავალე-
ბად გიტოვებთ პირადად, თქვენს 
ოჯახებს, თქვენს სამრევლოებსა 
თუ საბერმონაზვნო საკრებულო-
ებს, მოემზადოთ და მოამზადოთ 
ყველა, ვინც თქვენს ირგვლივაა. 

დაე, ეს შეხვედრა ყველა ჩვენგა-
ნისთვის იქცეს ზეიმად, დედასთან 
შეხვედრის ზეიმად!

წერილს ვასრულებ მოპატიჟებით: 
დამდეგ 5 ნოემბერს, როდესაც 
დასრულდება ღვთისმშობლის 
ქანდაკების მომლოცველობა 
მთელ ამიერკავკასიაში ჩვენს 
საკათედრო ტაძარში აღვავლენთ 
წმ. წირვას. ჩვენთან იქნებიან მისი  
ყოვლადუსამღვდელოესობა ჟოსე 
ორნელას კარვალიო, ლეირა-ფა-
ტიმის ეპისკოპოსი და პორტუგა-
ლიის ეპისკოპოსთა კონფერენ-
ციის თავმჯდომარე და მ. კარლოს 
კაბესინიოსი, ფატიმის ღვთისმ-
შობლის სალოცავის რექტორი, 
რომლებიც ჩვენი ეკლესიისა და 
საქართველოსადმი პატივისცე-
მის ნიშნად ჩამობრძანდებიან და 
გაგვიზიარებენ ფატიმის ღვთისმ-
შობლისადმი სიყვარულს.

მარიამის მეოხებით დაგვლოცოს 
უფალმა ყველანი!

თბილისი, 2022 წლის 1 სექტემბერი

+ ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო

ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის  
სამოციქულო ადმინისტრატორი
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საბა - საგანგებო ნომერი 

დიდი ხნის ლოდინისა და 
მრავალი ლოცვის შემდეგ, 

ფატიმის ღვთისმშობლის მომ-
ლოცველი ქანდაკება საბოლოოდ 
ჩამობრძანდება ამიერკავკასიაში: 
ჩვენს რეგიონში გაურკვევლო-
ბისა და ტანჯვის ფონზე და ომით 
დასერილ მსოფლიოში ღვთისმ-
შობელი წარმოგვიდგება იმედის 
ნიშნად. მარიამი იმედის დიადი 
ნიშანია მთელი მსოფლიოსათვის 
და განსაკუთრებით ჩვენთვის, 
ამიერკავკასიის მკვიდრთათვის. 
მისი მობრძანება გვიხმობს ერთად 
შევიკრიბოთ ლოცვისათვის და 
ძალისხმევა არ დავიშუროთ ძმური 
შერიგების საქმეში.

ვიცნობთ ფატიმის ღვთისმშობლის 
გამოცხადების ამბავს. მწყემს 
ბავშვებს ეგონათ ლურდის ღვთის-
მშობელს ვხედავთო; მართლაც 
ერთი და იგივე ზეციური დედაა. 
ბავშვობაში პორტუგალიაში მახ-
სოვს როგორ კრებდა დედაჩემი 
ყოველდღიურად ჩვენს ახალგაზ-
რდა ოჯახს ზეციერი დედის ირგვ-
ლივ წმიდა სავარდის ლოცვაზე. 
სწორედ ეს ლოცვა გვახლდა თან 
როგორც ლამაზ, ისე რთულ წუ-
თებში, რომელმაც ჩამოგვაყალიბა 
პიროვნებებად, თავმდაბლობისა 
და ადამიანურობის მონიჭებით. ეს 
ლოცვა მომყვება მთელი ცხოვრე-
ბის მანძილზე. ამიტომ, ვეგებები 
ჩვენთან მობრძანებულ ფატიმის 
ღვთისმშობელს სიყვარულით 
გაჯერებული მოწიწებით და დიდი 
რწმენით. ფატიმის ღვთისმშო-
ბლის მომლოცველი ქანდაკების 
საშუალებით ჩვენი მოსიყვარულე 

ზეციური დედა მოდის ჩვენთან.

წლების მანძილზე, აქ, კავკასია-
შიც, კათოლიკეებმა შეინარჩუნეს 
რწმენა წმიდა სავარდის კრი-
ალოსნით ხელში და ლოცვით 
გულში. მათ გადალახეს დიდი 
სირთულეები და დევნა. საბჭოთა 
ეპოქაში რწმენის სასტიკი დევ-
ნისას კათოლიკური ტაძრების 
უმეტესობა დაიხურა, ისინი ჩამოა-
რთვეს მორწმუნეებს და ზოგი და-
ანგრიეს კიდეც. თქვენ შორის ჯერ 
კიდევ არიან უშუალო მოწმენი, 
რომლებიც იხსენებენ რელიგიური 
მრწამსის მიზეზით დევნის, დის-
კრიმინაციისა და არასათანადო 
მოპყრობის ფაქტებს. მიუხედავად 
ამისა, რწმენა გადარჩა იმ ოჯახე-
ბის ძალის წყალობით, რომლებიც 
ლოცულობდნენ წმიდა სავარდს!

რამდენიმე ხნის წინ მივიღე მო-
ნაწილეობა მსახურებაში, სადაც 
სამმა მოხუცმა ქალბატონმა პირ-
ველად შეძლო ზიარება. ისინი 
მოინათლნენ კათოლიკურ ეკლე-
სიაში 80 წელზე მეტი ხნის წინ და 
დარჩნენ ნათლობისა და კათოლი-
კური რწმენის ერთგულნი მარი-
ამისადმი მოწიწების წყალობით. 
ერთ ხელში ეპყრათ აღმდგარი 
ქრისტეს კელაპტრიდან ანთებული 
სანთელი, მეორეში კი – სავარდის 
კრიალოსანი, რომელიც მთელი 
ცხოვრების მანძილზე თან ჰქო-
ნდათ. ქრისტესადმი მათი რწმენა 
და მარიამისადმი მოწიწება ისეთი 
ნათელი მაგალითი იყო ჩემთვის, 
რომ მთელი ცხოვრება გამყვება. 

ათწლეულების მანძილზე  მთელი 

ფატიმის ღვთისმშობლის  
დიადი ნიშანი კავკასიაში

სამოციქულო ნუნციუსი,  
ჟოზე აველინუ ბეტანკური
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მსოფლიოს კათოლიკეთა მზერა 
იყო მიპყრობილი უწყვეტად ფატი-
მის ღვთისმშობლის მომლოცველი 
ქანდაკებისადმი, რათა ელოცათ 
ამ კონტინენტის ხალხებისათვის, 
სირთულეებსა და განსაცდელს 
რომ იტანდნენ. ახლა ჩვენც ვაც-
ნობიერებთ, რომ მომავლისთვის 
დიდი არასტაბილურობის ამ 
პრობლემურ დროს, ჩვენც უნდა 
შევიკრიბოთ ჩვენი ზეციერი დედის 
ირგვლივ ლოცვაში, ვითხოვოთ 
მისი შუამავლობა და მოვუხ-
მოთ მშვიდობასა და კურთხევას 
ქრისტესგან.

ახლახან დავბრუნდი ვატიკანი-
დან, სადაც შეხვედრა იყო მთელი 
მსოფლიოს სამოციქულო ნუნცი-
უსებთან. მქონდა შესაძლებლობა 
მესაუბრა ჩემს კოლეგასთან, რო-
მელიც ეწევა თავის მისიას უკრაი-
ნაში. ვატიკანის ელჩმა ისაუბრა იმ 

პოზიტიურ სულიერ და ადამიანურ 
შედეგებზე, უკრაინაზე რომ აისახა  
მას შემდეგ, რაც პაპმა ფრანცის-
კემ მიუძღვნა ის მარიამის უმანკო 
გულს. მან ისაუბრა ადამიანურად 
აუხსნელ მოვლენებზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია ლოცვის ძალა-
სთან, ღვთისმშობლის შუამავლო-
ბასთან და აშკარა დაცვასთან, 
რისი მოწმეც გახდა ამ წამებული 
ტერიტორიის დაბომბვის მიუხე-
დავად. მართლაც, ღვთაებრივი 
მფარველობის ძალა ჩვენთვის 
აუხსნელია. ფატიმის ღვთისმშობე-
ლი – ჩვენი ზეციური დედა – ნიშა-
ნია ყველა მორწმუნისთვის!

 ამ კვირებში განსაკუთრებული 
სახით მოდის კავკასიაში ფატიმის 
ღვთისმშობელი ჩვენთან შესახ-
ვედრად და გვპატიჟებს ქრისტე 
იესოსთან უფრო მჭიდრო ურთიე-
რთობის დასამყარებლად. ის ასევე 

მოდის ყველა ჩვენი ახალგაზრდის 
მოსაწვევად 2023 წლის ახალგაზ-
რდობის მსოფლიო დღეზე ლისა-
ბონში, პორტუგალიაში, როდესაც 
პაპი ფრანცისკე შეხვდება იქ შე-
კრებილ მსოფლიო ახალგაზრდე-
ბს. როგორც თქვენი სამოციქულო 
ნუნციუსი, ვუმეგზურებ მომლო-
ცველ ქანდაკებას და ვილოცებ 
თქვენთან ერთად. რომის პაპმა 
ფრანცისკემ გამოგვიგზავნა საგა-
ნგებო სამოციქულო კურთხევა ამ 
მადლიანი მოვლენისთვის კავკა-
სიაში, როდესაც ღვთისმშობელი 
განსაკუთრებულად მობრძანდე-
ბა ჩვენი სახლებისა და სამუშაო 
ადგილების სანახავად.

+ ჟოზე აველინო ბეტანკური

ემონისა და ახალი ქალაქის  
ტიტულარული მთავარეპისკოპოსი 

სამოციქულო ნუნციუსი
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საბა - საგანგებო ნომერი 

ფატიმა ნამდვილად ის ფენომენი 
და მოვლენაა, რომელიც გამო-
ვლინდა და განვითარდა ჟამთას-
ვლის განმავლობაში და იქცა 
მნიშვნელოვან ორიენტირად და 
შუქად ეკლესიისა და კაცობრიო-
ბის ისტორიისათვის.

მაშ, შეგვიძლია და გვმართებს 
კიდეც ვიკითხოთ , რა არის ისეთი 
განსაკუთრებული ფატიმის გზავ-
ნილში, რომ გაამართლოს გაღვი-
ძებული ყურადღება, გამოწვეული 
მიმზიდველობა, დიდი გამოხმაუ-
რება?

ერთი შეხედვით, თითქოს არაფე-
რია განსაკუთრებული, ვინაიდან 
ეს არის უწყება, რომელიც მიანდეს 
ღარიბ და წერა-კითხვის უცოდი-
ნარ ბავშვებს, რომლებიც საუბრო-
ბენ მოულოდნელ სიახლეზე, მათ 
რომ აღემატება, თუმცა იზიდავს და 
ხიბლავს: უწყება, რომელიც შეესა-
ბამება მათ მენტალიტეტს, მრავა-
ლი წლის წინანდელ მათ უბრალო 
სამყაროს, მათივე დროის  ენით 
ნათქვამი ცნებებით, რომელიც 
შეიძლება მოძველებულიც ჩანდეს 
ჩვენთვის. შეუძლია კი ამ უწყებას 
კვლავაც უთხრას რამე დღევა-
ნდელ სამყაროს?

სწორედ ეს გვაკვირვებს და აღი-
ბეჭდება ჩვენში: ის ფაქტი, რომ 
გზავნილის კონტექსტი და შინაა-
რსი არ შემოიფარგლება პატარა 
მხილველთა რწმენის პირადი 
გზით, მათი ქვეყნის კონკრეტული 
გარემოებებით ან სარწმუნოების 
ამა თუ იმ კონკრეტული ჭეშმა-
რიტებით. მის ჰორიზონტს აქვს 
ისტორიული და გლობალური 

მნიშვნელობა: ორი მსოფლიო ომი 
და კაცობრიობის ტანჯვა ისე-
თი ერების საგანგებო ხსენებით, 
როგორიცაა რუსეთი, ეკლესიის 
დევნა მეოცე საუკუნის მოწამეთა 
მოხსენიებით (ისტორიკოს ანდრეა 
რიკარდის დათვლით – 26 685 000) 
და თავად პაპი; ხალხთა შორის 
მშვიდობის დიდი საკითხი. ყო-
ველივე ამას თან ახლდა ძალიან 
ძლიერი მოწოდება, არ შევურიგ-
დეთ ბოროტების ბანალურობასა 
და ფატალურობას: შესაძლებელია 
ბოროტების დაძლევა, თუკი დავი-
წყებთ საკუთარი გულის ღვთისა-
კენ მოქცევით, ლოცვით და ადამი-
ანთა ცოდვის ზღვევით.

ამას გარდა, გზავნილი ასევე გვეხ-
მარება შორს გავიხედოთ, გავა-
ხილოთ თვალი სამყაროს მტკივ-
ნეულ და ბნელ თვალსაწიერზე 
და მათში ვეძიოთ ღვთის ყოფნა/
არყოფნის ნიშნები და მისი მოწო-
დებები.

ორი პაპის სიტყვა

ფატიმის მანათობელი ჩრდილი 
მოიცავს მთელ მეოცე საუკუ-
ნეს, ალბათ ყველაზე სასტიკ და 
სისხლიან საუკუნეს ისტორიაში. 
სწორედ ამ ტრაგიკულ სიტუაციაში 
ჩნდება ღვთისმშობელი ფატიმაში, 
როგორც „მშვიდობის ხილვა“ და 
იმედის შუქი ეკლესიისა და მსო-
ფლიოსთვის. ალბათ მხოლოდ 
დღეს, თითქმის ერთი საუკუნის 
შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია უფრო 
ღრმად ჩავწვდეთ ამ გზავნილის 
სიმართლეს, სიმდიდრესა და 
სრულ მნიშვნელობას. 

ფატიმა – უწყების აქტუალობა

ანტონიო მარტუ
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ის, ვინც ყველაზე მეტად მიხვდა 
და გააანალიზა ფატიმის ისტო-
რიულ-წინასწარმეტყველური 
განზომილება, უდავოდ, იყო 
წმიდა პაპი იოანე პავლე II, რო-
დესაც 1997 წელს, გამოცხადების 
80 წლისთავთან დაკავშირებით 
დაწერილ ღირსსახსოვარ ტექსტში 
განაცხადა: „მესამე ათასწლეულის 
ზღურბლზე, მეოცე საუკუნის ჟამთა 
ნიშნებზე დაკვირვებით ფატი-
მა მოჩანს, როგორც ერთ-ერთი 
უდიდესი ამ ნიშანთაგანი, იმიტო-
მაც, რომ იგი შემდეგი ნიშნებიდან 
ბევრს წინასწარ აუწყებს თავის 
გზავნილში და გვიხმობს ხორცი 
შევასხათ მათ მოწოდებებს; ისეთი 
ნიშნები, როგორიცაა ორი მსო-
ფლიო ომი, ასევე ერთა და ხალ-
ხთა დიდი შეკრებები დიალოგისა 
და მშვიდობისათვის; ჩაგვრა და 
არეულობა, რომელსაც განიცდის 
სხვადასხვა ქვეყნა და ხალხი, და 
ასევე ხმა და შესაძლებლობები იმ 
მოსახლეობისა და ხალხებისათ-
ვის, რომლებიც ამასობაში გამო-
ვიდნენ საერთაშორისო არენაზე; 
ეკლესიის წევრთა კრიზისი, დეზე-
რტირობა და მრავალი ტანჯვა, და 
ასევე სოლიდარობისა და ურთი-
ერთდამოკიდებულების განახლე-
ბული და მძაფრი განცდა ქრისტეს 
მისტიკურ სხეულში, რომელიც 
კონსოლირდება ყველა მონათ-
ლულს შორის, მათი მოწოდებისა 
და მისიის შესაბამისად; ღვთისა-
გან დაშორება და მისი მიტოვება 
ცალკეული პირებისა და საზოგა-
დოებების მიერ, და ასევე ჭეშმარი-
ტების სულის შეღწევა გულებსა და 
საკრებულოებში თავგანწირვამდე 
და მოწამეობამდე, რათა შეინა-
რჩუნოს ღვთის ხატი და მსგავსება 
ადამიანში (შდრ. დაბ 1,27), იხსნას 
ადამიანი ადამიანისგან. ჟამთა ამ 
და სხვა ნიშნებს შორის – როგო-
რც ვთქვი – გამოირჩევა ფატიმა, 
რომელიც გვეხმარება დავინახოთ 
ღვთის ხელი, რომელიც მზრუნვე-
ლი მეგზური, მომთმენი და მოწყა-

ლე მამაა ამ მეოცე საუკუნისთვი-
საც“.

ანალოგიურად, პაპმა ბენედიქტე 
XVI-მ არ დააყოვნა, ფატიმა წა-
რმოედგინა, როგორც „ყველაზე 
თანამედროვე წინასწარმეტყვე-
ლება თანამედროვე გამოცხადე-
ბათა შორის“. მსოფლიო ისტორი-
ულ, საეკლესიო და პოლიტიკურ 
კონტექსტთან მიმართება „საშუ-
ალებას გვაძლევს ვისაუბროთ 
ფატიმაზე, როგორც მოვლენაზე 
ეკლესიასა და მსოფლიოში“.

ფატიმა კვლავ აქტუალურია?

რასაკვირველია, ფატიმაში ღვთის-
მშობლის ხილვები არ წარმოა-
დგენს მეხუთე სახარებას ოთხი 
კანონიკური სახარების გვერდით. 
თუმცა, ის არის სახარების ექო, 
რათა დაეხმაროს რწმენას და მხა-
რი მისცეს ეკლესიასა და სამყაროს 
იმედს დრამატულ მომენტში, რო-
გორც ეს დამახასიათებელია კერ-
ძო გამოცხადებისათვის: ის ასევე 
ღვთის ნიშანია ჩვენი თაობისთვის, 
წინასწარმეტყველური სიტყვაა 
ჩვენი დროისათვის, ღვთაებრი-
ვი ჩარევაა ისტორიაში მარიამის 
დედობრივი სახის საშუალებით, 
მსოფლიოს ისტორიაზე მოფენილი 
შუქია.

დღეს ჩვენ ვეკითხებით საკუთარ 
თავს ფატიმის გზავნილის მუდმი-
ვი აქტუალობის შესახებ. ხომ არ 
ამოწურა მან თავი, კვლავაც აქვს 
კი რამე სათქმელი? რაგვარად?

გზავნილის მნიშვნელობა დღესაც 
ძალაშია, ზუსტად ანალოგიურია 
ბიბლიური წინასწარმეტყვე-
ლებებისა, რომლებიც დაიწერა 
ისტორიის კონკრეტულ მომენტში, 
მაგრამ რომელთა სიმდიდრე არ 
ამოწურულა იმ ისტორიულ მო-
მენტში, არამედ ღიაა მომავალზე, 
როგორიც ღმერთს აქვს ჩაფიქრე-
ბული და რასაც ადამიანის თავი-
სუფლება მოიმოქმედებს. ამიტომ, 
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ფატიმას ასევე აქვს მუდმივი 
მნიშვნელობა: ეს არის სიმბო-
ლური რეალობა, რომელიც თა-
ვისთავად აჯამებს, უფრო სწორად, 
რომელშიც აისახება როგორც 
მეოცე, ასევე ოცდამეერთესაუკუ-
ნის საფრთხეები და რისკები, გზა 
ამ რისკებისა და საფრთხეებისა-
გან თავის დასაღწევად. ამასთან 
დაკავშირებით, ფატიმაში ყოფნი-
სას, ბენედიქტე XVI-მ თქვა: „ვინც 
ფიქრობს, რომ ფატიმის წინასწა-
რმეტყველური მისია დასრულე-
ბულია, ცდება. აქ ჩვენ ხელახლა 
განვიცდით ღვთის იმ გეგმას, 
რომელიც პასუხსა სთხოვს კაცობ-
რიობას დასაბამიდანვე: ‘სად არის 
აბელი, შენი ძმა? […] შენი ძმის 
სისხლის ხმა მიხმობს მიწიდან!’“ 
(დაბ 4,9).

2007 წელს პორტუგალიელი 
ეპისკოპოსების ad limina ვიზიტი-
სას ბენედიქტე XVI-მ ხაზი გაუსვა 
გზავნილის მახარებელ განზომი-
ლებას: „მე მსურს ვიფიქრო ფა-
ტიმაზე, როგორც სარწმუნოების 
სკოლაზე, რომელსაც მასწავლებ-
ლად ჰყავს ღვთისმშობელი; იქ მან 
დაიდგა თავისი კათედრა, რათა 
ასწავლოს პატარა ნათელმხილ-
ველებს, შემდეგ კი მრავალთა და 
მრავალთ, მარადიული ჭეშმარი-
ტება და ლოცვის, რწმენისა და 
სიყვარულის ხელოვნება“.

გზავნილის გული

ამ თვალსაზრისით, ფატიმის და-
მახასიათებელი ღვთისმოსაური 
ქმედებები პოულობს თეოლოგიუ-
რ-სულიერ ჩარჩოს და გამაერთი-
ანებელ ლოგიკურ ძაფს. მინდა 
აღვნიშნო მხოლოდ რამდენიმე 
ასპექტი და მათი აქტუალობა. 
 
1. უპირველეს ყოვლისა, ღმერთის 
პირველობის, მისი სამებისეული 
სიყვარულის ხაზგასმა და თაყვა-
ნისცემა, რომელიცაა რწმენისა და 
მოქცევის განწყობა იმათგან, ვინც 

სრულებით ღებულობს გულით 
ღმერთსა და მის სიყვარულს და 
ანებებს მას თავის გარდაქმნას.

ჩემი აზრით, ეს არის გზავნილის 
ერთ-ერთი არსებითი ასპექტი: 
ღვთისადმი თაყვანისცემის აქტის 
დაბრუნება ეკლესიისა და მსო-
ფლიოს ცხოვრების ცენტრში. ეს 
არის მახარებლობის უდიდესი 
პრიორიტეტი: გაუხსნა ადამიანებს 
ღმერთის სიყვარულის გამოცდი-
ლების კარი, ახლო და უშინაგანე-
სი ღმერთისა, რომელიცაა სიხა-
რულის წყარო.

2. სამება ღმერთის სიყვარულის 
გამოცხადების რიგში დგება მა-
დლის, წყალობის, იმედისა და 
გამხნევების სიტყვა დევნილი 
ეკლესიისა და კაცობრიობისათ-
ვის, რომელიც ჩავარდა ხალხთა 
შორის სიძულვილის, მსოფლიო 
ომებისა და გენოციდების ჯოჯო-
ხეთში. „მადლი და წყალობა“. 
მოწყალე სიყვარულის მადლი 
არის ფატიმის გზავნილის სინთე-
ზი, სადაც ღმერთი ავლენს თავს 
როგორც მოთმინებითა და თანა-
გრძნობით სავსე მამა და სთავა-
ზობს წყალობას, როგორც ძალას, 
რომელსაც შეუძლია შეზღუდოს 
ბოროტების დამანგრეველი ძა-
ლმოსილება. არსებობს გამოსყიდ-
ვის იმედი!

3. თავის მხრივ, ამ უწყებას თან 
ახლავს მოწოდება მოქცევისა და 
ზღვევისაკენ. ეს არის მოწოდება, 
რომ ვითანამშრომლოთ მოწყა-
ლების ჩანაფიქრთან, არ შევეგუ-
ოთ ბოროტების ფატალურობასა 
და ბალნალურობას და ბანალუ-
რობის ბოროტებას. არ შეგვიძლია 
გულგრილი ვიყოთ ბოროტების 
მიმართ ან თუნდაც ვცადოთ მისი 
თავიდან არიდება. ამიტომ საქმე 
გვაქვს წინააღმდეგობის გზავნილ-
თან: შესაძლებელია ბოროტების, 
ჯოჯოხეთური ძალების ძლევა 
ღვთისაკენ მოქცევითა და ზღვე-
ვით.
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ტე XVI), იესოს თანალმობით სავსე 
სიყვარულის გაზიარება საბრალო 
ცოდვილთა და ტანჯულთა მიმართ.

7. რწმენისა და სიწმიდის მამაცი 
მოწმისაკენ მოხმობა. საიდუმ-
ლოს მესამე ნაწილი თვალწინ 
გვიყენებს უკიდეგანო სიმრავლეს 
მეოცე საუკუნის ქრისტიან მოწამე-
თა, რომლებიც ეწამნენ რწმენის, 
სამართლიანობისა და ქმედითი 
სიყვარულის გამო. 

8. ესქატოლოგიური იმედი ასევე 
არის გზავნილის ძირითადი ნა-
წილი, როგორც კოლექტიურ, ისე 
ინდივიდუალურ დონეზე, რომე-
ლიც შეგვახსენებს პირად თავი-
სუფლებას, პასუხისმგებლობასა 
და ისტორიის მიმართულებას.

9. ფატიმის უწყების ერთ-ერთი 
ყველაზე ძვირფასი სულიერი მე-
მკვიდრეობაა მოწიწება მარიამის 
უმანკო გულისადმი. იგი ინარჩუ-
ნებს ურყევ აქტუალობას, რადგან 
ღმერთზე კონცენტრირებული 
და მისით აღსავსე სულიერების 
მატარებელია. მარიამი გვთავა-
ზობს თავის თვალებს და გულს, 

რათა ვჭვრიტოთ ღვთის სინაზე და 
წყალობა, როგორც ღვთაებრივი 
ძალა და შეზღუდვა მსოფლიოში 
არსებული ბოროტების ძალის 
წინააღმდეგ. თავისი „ეკლის გვირ-
გვინოსანი გულით“ იგი აჩვენებს 
საკუთარ თავს, თანაგრძნობით 
სავსე დედას, ღვთაებრივი წყა-
ლობის ხატს, რომელიც გრძნობს 
შვილების ტკივილს და სთავაზობს 
მათ დედობრივ დაცვას. დედის სი-
ძლიერე ღმერთის ძალას აწვდის 
ადამიანის სუსტ გულს. 
ამავე დროს, ის გვიტოვებს გამამ-
ხნევებელ დაპირებას: „საბოლო-
ოდ ჩემი უმანკო გული გაიმარ-
ჯვებს ...“! ბენედიქტე XVI, ფატიმის 
მოლოცვისას განმარტავდა: „სა-
ბოლოოდ, უფალი ბოროტზე ძლი-
ერია და ღვთისმშობელი ჩვენთვის 
არის ღვთის სიკეთის ხილული, 
დედობრივი გარანტია, რომე-
ლიც ყოველთვის ბოლო სიტყვაა 
ისტორიაში“. ეს არის სიყვარულის 
ტრიუმფის დაპირება ისტორიის 
დრამებში.

10. ამ კონტექსტში ჩვენ ვპოულო-
ბთ მარიამის უმანკო გულისად-

4. ღვთის გულმოწყალე სიყვა-
რულის საიდუმლო, რომელსაც 
აღვნიშნავთ ევქარისტიაში, არის 
ფატიმის სულიერების ცენტრში, 
როგორც ევქარისტიული თაყვა-
ნისცემისას, ასევე  ზიარებაში, 
რომლის მიზანია ზღვევა, რათა სა-
კუთარი თავი მივუძღვნათ სხვებს 
ქრისტესთან ერთად.

5. ლოცვა და მშვიდობისათვის ძა-
ლისხმევა წითელ ხაზად გასდევს 
უწყებას. ღვთისმშობელი ითხოვს 
სავარდის ლოცვას მსოფლიოში 
მშვიდობისათვის, აცხადებს პირ-
ველი დიდი ომის დასრულებას, 
აფრთხილებს ახალი მსოფლიო 
ომის შესაძლო კატასტროფის შე-
სახებ, თუ ადამიანები არ მოექცე-
ვიან, და ითხოვს მსოფლიოსა და 
რუსეთის მიძღვნას, რათა დადგეს 
მშვიდობიანი დრო.

6. თანაგრძნობა მათ მიმართ, ვინც 
ტანჯვას განიცდის: ღვთისმშობე-
ლი თანაგრძნობას ასწავლიდა 
პატარა მწყემსებს: მასთან ერთად 
მათ ისწავლეს „გულში უსაზღვრო 
სიყვარულის შემოშვება“ (ბენედიქ-
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მი მიძღვნასა და ხუთი შაბათის 
ღვთისმოსაობას, რომელიც კონ-
ცენტრირებს და კვებავს მარიამის 
უმანკო გულისადმი მოწიწების 
სხვა ელემენტებს, აქამდე აღწე-
რილი შინაარსის სიმდიდრითა და 
სილამაზით.

11. კათოლიკურ თანაზიარებაზე გა-
ხსნილობა პაპის გარშემო ერთია-
ნობის გზით.

12. ჩვენ ვხედავთ, რომ ფატიმის 
ღვთისმშობლის გზავნილში ასახუ-
ლია ეკლესიის მახასიათებლები 
და მისია. მჯერა, რომ ჩვენ შეგვი-
ძლია წარმოვადგინოთ უწყება, 
როგორც „ეკლესიის მახარებლო-
ბის მოდელი“, მარიამის შესახებ 
სამოციქულო ექსჰორტაციაში 
Evangelii gaudium პაპი ფრანცის-
კეს სიტყვით: „არსებობს მარია-
მისეული სტილი ეკლესიის მახა-
რებლობის საქმიანობაში. რადგან 
ყოველ ჯერზე, როცა მარიამს 
ვუმზერთ, გვიახლდება რწმენა 
სინაზისა და სიყვარულის ძალისა, 
რომელსაც შეუძლია ყველაფრის 
გადატრიალება. მასში ვხედავთ, 

რომ თავმდაბლობა და სინა-
ზე უძლურთა სიქველე როდია, 
არამედ – ძლიერთა, რომელთაც 
არა სჭირდებათ სხვების დაჩაგ-
ვრა იმისათვის რომ თავი რამედ 
იგრძნონ... სამართლიანობისა და 
სინაზის, ჭვრეტისა და სხვებისაკენ 
მიმავალ გზაზე სიარულის ეს დინა-
მიკა, აქცევს მას საეკლესიო ნიმუ-
შად მახარებლობისათვის“ (288).

გააღვიძე გული

ვფიქრობ, ვაჩვენე ფატიმის აქტუ-
ალურობის ზოგიერთი ასპექტი. 
ღვთისმშობლის ძღვენი და თხო-
ვნები, მათი შინაარსით, ყოველ-
თვის ძალაშია: მადლისა და 
წყალობის, იმედისა და ნუგეშის 
გამოცხადება; მოქცევისა და ლო-
ცვის მოთხოვნა, სხვებთან სულიე-
რი და მორალური სოლიდარობა, 
ზღვევა, ბოროტების ბანალურობა-
სთან და ფატალურობასთან შეუ-
რიგებლობა, სრულად ღმერთის 
ხელთ მინდობა, მარიამის უმანკო 
გულისადმი მიძღვნის საშუალე-
ბით, როგორც ღმერთისადმი სრუ-

ლად თავის გადაცემის გამოხატუ-
ლება, წარმოადგენს შთაგონების 
წყაროს მთელი ეკლესიისთვის და 
არა მხოლოდ გარკვეული მოძრა-
ობებისთვის.

ფაქტობრივად, ფატიმა გვთავა-
ზობს სულიერ და პასტორალურ 
პროგრამას ახლანდელი დროის 
მახარებლად მარიამის უმანკო 
გულის მფარველობით და მეგზუ-
რობით. მას გააჩნია სამახარებლო 
გამოსხივების ძალა ბოროტების 
ძალის, ჩვენი დროის სამყაროსა 
და ეკლესიის ტანჯვათა შუაგულში. 
როგორც ბრძანა რატცინგერმა: 
„შესაძლოა მარიამისადმი მოწიწე-
ბის ნაწილიც იყოს გულის გაღვი-
ძება და მისი რწმენით განწმედა“!

ანტონიო მარტუ  
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სამი მწყემსი ბავშვი  

მარიამის უმანკო გულში

1917 წლის 13 მაისს სამი 
ბავშვი, 10 წლის ლუსია 

დე ჟესუს და მისი ორი ბიძაშვილი, 
ფრანსიშკუ და ჟასინტა მარტუები 
(9 და 10 წლისანი), ცხვრებს მწყე-
მსავდნენ კოვა და ირიაში (პო-
რტუგალიაში ფატიმის სამრევლო, 
ოურენის ვილა ნოვას მუნიციპა-
ლიტეტში, დღეს ლეირა-ფატიმის 
ეპარქია). შუადღე იქნებოდა, 
ჩვეულებისამებრ სავარდის ლო-
ცვის შემდეგ, კედლის შენებით 
იყვნენ გართულნი ზუსტად იმ 
ადგილას, სადაც ახლა ბაზილიკაა 
აღმართული, როცა მოულოდნე-
ლად იხილეს თვალისმომჭრელი 
ნათება; ელვა ეგონათ და ჭექა-ქუ-
ხილში რომ არ მოყოლილიყვნენ, 
გადაწყვიტეს შინ დაბრუნება, 
თუმცა მალევე მეორედ იელვა და 
ერთ ქვამუხაზე (ამ ხის ადგილას 
ამჟამად გამოცხადებების სამლო-
ცველო დგას) თეთრით მოსილი 
„მზეზე უფრო ნათელი ქალბატო-
ნი“ იხილეს. ქალბატონმა უთხრა 
ბავშვებს, რომ საჭირო იყო ბევრი 
ლოცვა და რომ უნდა დაბრუნებუ-

ლიყვნენ კოვა და ირიაში შემდგო-
მი ხუთი თვის განმავლობაში, 13 
რიცხვში, იმავე საათზე.

ბავშვებმა დაუჯერეს და 13 ივნისს, 
ივლისს, სექტემბერსა და ოქტომ-
ბერს „ქალბატონი“ ეჩვენა მათ და-
თქმულ ადგილას. აგვისტოში კი 19 
რიცხვში იხილეს იგი, ალჟუსტრე-
ლიდან 500 მეტრში, ვინაიდან 13 
აგვისტოს ბავშვები გამგებელმა 
დააპატიმრა. ბოლო ხილვისას (13 
ოქტომბერს) დაახლოებით 70 000 
მოწმის წინაშე ქალწულმა თქვა, 
რომ იყო „სავარდის ღვთისმშო-
ბელი“ და ითხოვა სამლოცველოს 
აგება მის სახელზე. იმ შორეული 
1917 წლიდან ფატიმას არასოდეს 
შეუწყვეტია უმნიშვნელოვანესი მა-
რიამისეული სულიერების ცენტრის 
მისია ათასობით და ათასობით 
მომლოცველისათვის, ამ კურთხე-
ულ ადგილას, ქალწული მარიამის 
მეგზურობით ძლიერდებიან მოქ-
ცევის პირად გზაზე და კვებავენ 
გულებში, ოჯახებსა და მთელ მსო-
ფლიოში ნამდვილი მშვიდობის 
დამყარების იმედს.

სამი ნათელმხილველი

„გადიდებ შენ, მამაო,  
უფალო ცისა და მიწისაო,  

რადგან დაუფარე ეს  
ბრძენთა და გონიერთ  

და განუცხადე ჩვილებს“

მთ 11,25

„ფატიმის სათქმელი მოქცევის 
შეხსენებაა, კაცობრიობისკენ 

მიმართული სიტყვაა, რათა 
ის არ ჩაებას იმ ‘გველეშაპის’ 
თამაშში, რომელმაც ‘კუდით 

ციდან წამოათრია ვარსკვლავების 
მესამედი და მოისროლა მიწაზე’ 

(გამოცხ 12,4). ადამიანის საბოლოო 
მიზანი ზეცაა, მისი ნამდვილი 

სახლი, სადაც მამაზეციერი, თვისი 
გულმოწყალე სიყვარულით, 

ყველას მოგველის“. 

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 2000 წლის მაისი   

ვინ იყო სამი ბავშვი, ეს არაჩვეუ-
ლებრივი ამბავი რომ გადახდა 

თავს? ლუსია, ფრანსიშკუ და ჟა-
სინტა დაიბადნენ მეოცე საუკუნის 
დასაწყისში, ალჟუსტრელში, ფა-
ტიმის სამრევლოს უბანში. იზრდე-
ბიან უბრალო, გლეხურ, ძალზე 
ღვთისმოსავ ოჯახურ გარემოში. 
ლუსიას დედა უტარებს სამ ბავშვს 
კატექიზმოს პირველ გაკვეთილე-
ბს, ასწავლის მათ ლოცვებს და 

უყვება ბიბლიურ ამბებს. მშობლე-
ბი აძლევენ ბავშვებს, უპირველეს 
ყოვლისა, შრომისმოყვარე და 
რწმენაში ღრმად გაფესვიანებული 
ცხოვრების ზნეობრივად სწორ, 
წრფელ მაგალითს. 

ლუსია ადრევე იწყებს ოჯახის 
ფარის მწყემსვას, ორ ბიძა-
შვილთან ერთად: სამივე ძალზე 
მეგობრულად, მხიარულად და 

ფრანსიშკუსა და ჟასინტას სახლი
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საბა - საგანგებო ნომერი 

უდარდელად ატარებენ დღეებს 
მათზე მინდობილი პირუტყვის 
საძოვრებზე მწყემსვით. ხალისით 
ლოცულობენ, წახემსების შემდეგ 
სავარდს ამბობენ.

1916 წლის გაზაფხულიდან შემო-
დგომამდე სამჯერ იხილავენ მშვი-
დობის ანგელოსს. მისი სიტყვები 
ღრმად აღიბეჭდება ბავშვების 
გულში: „როგორც შუქი, რომელიც 
გაჩვენებდა თუ ვინაა ღმერთი, 
როგორ ვუყვარვართ და რა სიყვა-
რულს ელის იგი ჩვენგან“ – დაწე-
რს ლუსია მოგონებებში. ღმერთის 
შიკრიკი ბოლო გამოცხადებისას 
მოუწოდებს ბავშვებს ღრმად ეთა-
ყვანონ ყოვლადწმიდა სამებას. 

შემდგომ წელს მათ ელით ქა-
ლწულ მარიამთან შეხვედრის 
არაჩვეულებრივი გამოცდილება, 
რომელიც პირველივე შეხვედრი-
დან მიმართავს მათ მოულოდნე-
ლი თხოვნით: „გსურთ მიეძღვნათ 
ღმერთს, რათა ყველა სატანჯველი 
აიტანოთ... იმ ცოდვათა საზღვე-
ვად, რომლითაც იგია შეურაცხყო-
ფილი,  და რათა ევედროთ ცოდ-
ვილთა მოქცევისათვის?“. ისინი 
უყოყმანოდ, ბავშვური უბრალოე-
ბით ეთანხმებიან. 

ყოველთვიური გამოცხადების 
ამბავი სწრაფად გავრცელდა და 
ყოველ ჯერზე სულ უფრო მეტი და 
მეტი ხალხი მოიზიდა: ბოლო ხილ-
ვისას ოქტომბრის თვეში ყველა 
მხრიდან მოსული მლოცველებისა 
და ცნობისმოყვარეთა რიცხვი 70 
000-ს გადააჭარბებს.

სამ ბავშვს ცილად დასწამებენ 
თაღლითობას, გაიძვერობას, სა-
კუთარ ოჯახებშიც კი მათი მონა-
თხრობის არ სჯერათ იმთავითვე. 
13 აგვისტოს, ვიდრე დათქმულ 
ადგილას მივიდოდნენ, ოურენის 
მერი მათ მოტყუებით გაიტაცებს 
და დააკავებს. ურწმუნო და მასონ 
მერს სურს მათი საიდუმლოს გაგე-
ბა და ნიღბის ჩამოხსნა; წამებისა 
და სიკვდილის მუქარით ცდილობს 

მათ გატეხვას, ისინი კი, პირველი 
წამებულების სიმტკიცით თამა-
მად ავლენენ რწმენასა და სიწრ-
ფელეს. ორიოდე დღის შემდეგ 
ლუსიას, ფრანსიშკუსა და ჟასინტას 
მშობლებს დაუბრუნებენ.

ფრანსიშკუსა და ჟასინტას ცხო-
ვრება ხანმოკლე და უბრალო 
იქნება. 1918 წლის ბოლოს და-ძმას 
ესპანური გრიპი შეეყრებათ: ფრა-
ნსიშკუ გარდაიცვლება 1919 წლის 
4 აპრილს ალჟუსტრელში, ოჯახში, 
ხოლო ჟასინტა 1920 წლის 20 თებე-
რვალს დატოვებს ქვეყანას ლისა-
ბონის საავადმყოფოში, მარტოო-
ბაში. ლუსია კი 1921 წლის ივნისში 
შევა დოროთეას მონაზონთა 
ორდენში და 18 წლის ასაკში აღი-
კვეცება მონაზვნად (ჯერ წმ. დო-
როთეას მონასტერში, ხოლო 1948 
წელს კოიმბრას კარმელში). ის 
იქნება ფატიმაში მომხდარი ამბის 
ერთადერთი მოწმე და დამცველი 
2005 წლის 13 თებერვლამდე, რო-
დესაც ღვთის სახის ხილვის ჟამი 
დაუდგება მასაც. ფრანსიშკუ და 
ჟასინტა ნეტარად შეირაცხნენ 2000 
წელს, ხოლო წმიდანებად – 2017 
წელს.

„ყოვლადწმიდა ქალწული 
დედობრივი მზრუნველობით 
მობრძანდა აქ, ფატიმაში, რათა 
ეთხოვა ადამიანებისთვის, 
‘აღარ შეურაცხეყოთ ღმერთი, 
ჩვენი უფალი, რომელიც ისედაც 
ძლიერაა შეურაცხყოფილი’. 
დედის ტკივილია, მას რომ 
ალაპარაკებს; მის შვილთა ხვედრი 
მოსაპოვებელია. ამიტომ სთხოვს 
მწყემს ბავშვებს: ‘ილოცეთ, 
ილოცეთ ბევრი და შესწირეთ 
მსხვერპლი ცოდვილთათვის; 
მრავალი სული ჯოჯოხეთში 
აღმოჩნდება იმის გამო, რომ 
არავინ ჰყავთ მლოცველი და 
მსხვერპლის გამღები’“. 

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 2000 წლის  მაისი   

„თუ არ მოიქცევით  
და არ იქნებით,  
როგორც ბავშვები,  
ვერ შეხვალთ ცათა  
სასუფეველში“

მთ 18,3

ლუსია, ფრანსიშკუ და ჟასინტა
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1. მშვიდობის ანგელოსის პირველი გამოცხადება 

(1916 წლის გაზაფხული)

„ნუ გეშინიათ! მე მშვიდობის 
ანგელოსი ვარ! ილოცეთ 

ჩემთან ერთად!“ სამი ბავშვი, 
მოულოდნელი სტუმრით გაო-
ცების მიუხედავად, არ გაურბის 
ამ ბროლზე უფრო ბრწყინვალე 
არსებას, მაღლიდან რომ გარდა-
მოვიდა მათზე. მეტიც, მის იდუმალ 
წარდგენაზე, მაშინვე შეუსრულეს 
თხოვნა და მის მსგავსად განე-
რთხნენ მიწაზე და ანგელოსთან 
ერთად დიდი მოწიწებით ილოცეს 
მისგანვე ნაუწყები სიტყვებით: 
„ღმერთო ჩემო, მწამხარ, გეთაყვა-
ნები, გესავ და მიყვარხარ. მოტე-
ვებას გთხოვ მათთვის, ვისაც არა 
სწამხარ, არ გცემენ თაყვანს, არ 
გესავენ, არ უყვარხართ“. ვიდრე 
გაუჩინარდებოდა, ანგელოსმა  
მოუხმო ლუსიას, ფრანსიშკუსა და 
ჟასინტას, გაემეორებინათ ხოლ-
მე ეს ლოცვა და დააიმედა ისინი, 
რომ იესოსა და მარიამის გულები 
მუდამ ყურადღებით ისმენენ მათ 
ვედრებას. მარტოდ დარჩენილებ-
მა იგრძნეს ღმერთის ძლიერი და 
უშინაგანესი ყოფნით გამოწვეული 
ღრმა მშვიდობა. თავიანთი უბრა-
ლოებით არც კი გასჩენიათ კი-
თხვა, თუ რატომ მოვიდა ანგელო-
სი მაინცდამაინც მათთან, არამედ 
თავისთავადი დამყოლობით 
შეასრულეს მისი ნათქვამი.

2. ანგელოსი განაგრძნობს  

სამი ბავშვის დამოძღვრას 

(1916 წლის ზაფხული)

რამდენიმე ხნის შემდეგ, იმა-
ვე წლის ზაფხულში, როცა 

ცხვრებს აძოვებდნენ და თამაშობ-
დნენ სახლთან მდებარე ჭასთან, 
კიდევ ერთი განსაკუთრებული 
შეხვედრა ჰქონდათ ზებუნებრივ 
არსებასთან, რომელმაც თავის 
თავზე კიდევ ერთი რამ დასძინა, 
თქვა, რომ იყო პორტუგალიის 
მფარველი ანგელოსი. მან ბავ-
შვებს დაჟინებით მოუწოდა ბევრი 
ელოცათ და, უპირველეს ყოვლი-
სა, მრავალი მცირე მსხვერპლი გა-
ეღოთ ღვთისათვის კაცობრიობის 
მრავალი ცოდვის საზღაურად: ეს 
მოუტანდა მშვიდობას მათ სამ-
შობლოს. ნუ დაგვავიწყდება, რომ 
ამ დროს ბობოქრობს საშინელი 
პირველი მსოფლიო ომი.

ზეციერი შიკრიკის სიტყვები გასა-
ოცარ შუქად ჩაიღვარა ბავშვების 
გულებში და დაანახა მათ წამი-
ერად, თუ ვინ იყო ღმერთი და 
რაოდენ უსაზღვროდ უყვარდა 
ისინი და მიახვედრა გაღებული 
მსხვერპლის ფასი. ამიტომ გადა-
წყვიტეს მეტი ძალისხმევა გაეღოთ 
ლოცვაში.

ანგელოსმა, ამას გარდა, განუცხა-
და მწყემს ბავშვებს, რომ იესოს და 
მარიამს წყალობის განსაკუთრე-
ბული ჩანაფიქრი ჰქონდათ მათზე.
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საბა - საგანგებო ნომერი 

3. ღვთისმეტყველების ინტენსიური კურსი

(1916 წლის შემოდგომა)

4. ღვთისმშობლის პირველი ხილვა

(1917 წლის 13 მაისი)

სექტემბრის ბოლო ან ოქტომბ-
რის დასაწყისი იქნებოდა, როცა 

ბავშვებმა იხილეს ანგელოსი მესა-
მედ და ამჯერად უკვე ბოლოჯერ. 

ბავშვებმა ფარა გამოქვაბულში 
შერეკეს და არცთუ მცირე ძა-
ლისხმევით აძვრნენ კლდეზე, 
რომელიც ზეთისხილის ხეებს გა-
დმოჰყურებდა. ამ განცალკევებულ 
და მყუდრო ადგილას დაიწყეს 
გულმოდგინედ ლოცვა, როგორც 
ანგელოსისაგან ჰქონდათ ნაუ-
წყები. სწორედ ამ დროს წარდგა 
მათ წინ ღვთიური შიკრიკი: ერთ 
ხელში ბარძიმი ეჭირა, მეორეში 
კი ზიარების პური, რომლიდანაც 

ბარძიმში ეცემოდა სისხლის წვე-
თები. ბავშვებთან ერთად ყოვ-
ლადწმიდა სამებისადმი ლოცვის 
არაერთგზის წარმოთქმის შემდეგ 
მან ლუსიას მისცა ნაკურთხი პური, 
ხოლო ფრანსიშკუსა და ჟასინტას 
გაუნაწილა ბარძიმის შიგთავსი. 
ამ დროს უთხრა მათ: „აიღეთ 
და სვით ხორცი და სისხლი იესო 
ქრისტესი,  საშინლად აგდებული 
უმადურთაგან. გამოასწორეთ 
დანაშაულნი  და ანუგეშეთ ღმე-
რთი თქვენი“. სულიერად დიდი 
მშვიდობითა და ნეტარებით აღვ-
სილნი, თუმცა ფიზიკურად ძალზე 
დაღლილნი, მიხვდნენ, რომ უკვე 
გვიანი იყო და შინ დაბრუნდნენ.

ანგელოსმა შეამზადა ლუსია, 
ფრანსიშკუ და ჟასინტა ღმე-

რთთან უფრო მაღალ დონეზე 
ურთიერთობისათვის: სამმა ნა-
თელმხილველმა მწყემსმა არა 
მხოლოდ აჩვენა არაჩვეულებრი-
ვი შინაგანი სიმშვიდე და გულის 
სისპეტაკე ზებუნებრივის წინაშე, 
არამედ, უპირველეს ყოვლისა, მათ 
გამოიჩინეს სულიერი სიმწიფე, 

ერთგულება,  სიმტკიცე და საკუთა-
რი თავის დავიწყების უნარი.

ქალწული მარიამის ნათლით 
მოსილმა გამოცხადებამაც ვერ 
აღაშფოთა ბავშვები, რომლებმაც 
იგრძნეს როგორ მოიცვა ისინი 
თბილმა, ნაზმა გარემომ. მათგან 
ყველაზე უფროსმა ჰკითხა, თუ 
საიდან იყო ქალბატონი. „ზეციდა-
ნა ვარ“, უპასუხა ღვთისმშობელმა. 
ნდობამ იმატა: „ჩვენ სამივენი 
მივაღწევთ ზეცას?“. „დიახ“, უპა-
სუხა მარიამმა და რთული რამ შე-
სთავაზა მათ: „გსურთ მიეძღვნათ 
ღმერთს, რათა აიტანოთ ყველა 
ტანჯვა, რაც შეგხვდებათ, ცოდვათა 
საზღვევად და ცოდვილთა მოსაქ-
ცევად?“. ბავშვებმა ყოველგვარი 
ყოყმანის გარეშე უპასუხეს: „დიახ, 
გვსურს“. „მაშინ – უპასუხა ღვთის-
მშობელმა – ბევრი ტანჯვა კი 
მოგიწევთ, მაგრამ ღვთის მადლი 
იქნება თქვენი ნუგეში“.
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5. მეორე ხილვა: დედის სიფაქიზე

(1917 წლის 13 ივნისი)

ღვთისმშობელმა სამ მწყემს 
ბავშვს შეხვედრის თარიღად 

დაუთქვა ყოველი თვის 13 რიცხვი, 
ერთსა და იმავე დროს. მაისში მო-
მხდარი საიდუმლოდ არ დარჩენი-
ლა: ლუსიას სახლში არ დაუჯერეს 
და აშკარა უნდობლობით ძლიერ 
ატკინეს გული. წმ. ანტონის დღე (13 
ივნისი) დიდი ზეიმით აღინიშნება 
მთელ პორტუგალიაში: ლუსიას 
დედა დარწმუნებული იყო, რომ 
გოგონა არ დააკლდებოდა ამ 
ზეიმს მოჩვენებების გულისთვის. 
არადა ლუსია, ბიძაშვილებთან 
და ცნობისმოყვარეთა ჯგუფთან 

6. მესამე ხილვა:  

თხოვნებით ღვთისმშობელს

(1917 წლის 13 ივლისი)

ერთად, გაემართა კოვა და ირია-
სკენ, იმ ქვამუხისაკენ, რომელზეც 
იხილეს ქალბატონი. განსაკუთრე-
ბით შეშინებულმა ბავშვმა სთხოვა 
მარიამს, სამივენი წაეყვანა სა-
მოთხეში, თუმცა ქალბატონმა უპა-
სუხა, რომ ფრანსიშკუ და ჟასინტა 
მალე წავიდოდნენ ზეცას, მისთვის 
კი ჯერ არ იყო დადგარი ჟამი და 
ანუგეშა ამ სიტყვებით: „გულს ნუ 
გაიტეხ, მე არასოდეს მიგატოვებ. 
ჩემი უმანკო გული იქნება შენი 
თავშესაფარი და გზა, რომელიც 
მიგიყვანს ღმერთთან“.

რაც უფრო სცდებოდა სოფელს 
გამოცხადების ამბავი, მით 

უფრო მატულობდა უკმაყოფილება 
ლუსიას სახლში: ცრუპენტელობას 
რომ შეშვებოდა, დედამ შვილი 
მიუყვანა წინამძღვარს, რომელ-
საც სურდა მისი გამოკითხვა. 
მღვდელთან შეხვედრა, თუმცა 
გულითადი  გამოდგა მაგრამ იდუ-
მალ ამბავს ნათელი  ვერ მოეფი-
ნა: მღვდელმა თავისი უნდობლო-
ბითა და დასკვნებით ერთგვარი 
მოუსვენრობა გამოიწვია ბავშვში, 
და ეჭვები გაუჩინა მას. მიუხედა-
ვად იმისა, რომ ბიძაშვილები გა-
ნუწყვეტლივ აგულიანებდნენ მას, 

ბოლოს გადაწყვიტა არ წასულიყო 
ივლისის შეხვედრაზე. თუმცა, ამ 
თვის ცამეტში რაღაც ზებუნებრივი 
ძალის ბიძგით, ვერ შეძლო და-
რჩენა და ბოლოს კოვა და ირიაში 
გაჰყვა ფრანსიშკუსა და ჟასინტას, 
რომლებიც ამ ამბით უსაზღვროდ 
გახარებულები დარჩნენ. დიდძა-
ლი ხალხი ელოდა მათ. დათქმულ 
დროს მარიამი მოვიდა. ლუსიამ, 
რომელსაც ძლიერ უნდოდა ბოლო 
მოღებოდა მითქმა-მოთქმებს და 
შინაურ „დევნას“, ჰკითხა ქალბა-
ტონს, თუ ვინ იყო იგი და სთხოვა 
ხილული სასწაული, რათა ყველას 
ერწმუნა, რომ არ ტყუოდნენ. 

მონანიებისაკენ მოხმობა 
დედობრივია, თუმცა, 

ამავდროულად, ძლიერი და 
მკვეთრი. მონანიებისაკენ 

მოხმობა, როგორც ყოველთვის, 
ერწყმის ლოცვისაკენ მოხმობას. 

ღვთისმშობელი თავად 
ლოცულობს  

ჩვენთან ერთად.

უწყების სიტყვები მიმართულია 
7-10 წლის ბავშვებისადმი. 

ბავშვები განსაკუთრებულად 
პრივილეგირებულნი 

არიან ღვთისმშობლის ამ 
გამოცხადებისას. ამის გამოა, 

რომ მისი ენაც უბრალოა, მათი 
გაგების უნარის შესაბამისი. 

ფატიმის ბავშვები იქცნენ 
ქალბატონთან მოსაუბრეებად და 

მის თანამშრომლებად“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 1982 წლის მაისი   

„იესოს ქება დღეს იძენს მწყემსი 
ბავშვების, ფრანსიშკუსა და 

ჟასინტას ნეტარად შერაცხვის 
საზეიმო ფორმას. ეკლესიას 

სწადია სასანთლეზე შემოდგას 
ეს ორი ლამპარი, ღმერთმა 

რომ აანთო კაცობრიობის 
გასანათებლად მის ბნელ და 
მშფოთვარე ჟამს. დაე, გზას 

უნათებდნენ ეს ლამპრები ამ 
ურიცხვ მომლოცველებს“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 2000 წლის მაისი, 

ფრანსიშკუსა და ჟასინტას 
ბეატიფიკაცია.
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7. საზარელი ხილვა და საიდუმლოდ შესანახი სიტყვა

ღვთისმშობელი დაჰპირდა 
ლუსიას, რომ უპასუხებდა მის 

თხოვნას ოქტომბერში. შემდეგ 
სთხოვა ბავშვებს, მიეძღვნათ თავი 
ცოდვილთა გამო, იესოს სიყვა-
რულისათვის. სწორედ ამ დროს 
„ქალბატონმა“ გრანდიოზული და 
დრამატული სიმბოლური სურათე-
ბით უჩვენა მათ  მომავლის რეა-
ლობები და მოვლენები, ძირეულ 
მითითებებთან ერთად. პირველი 
ხილვა იყო საზარელი: ბავშვებმა 
ერთი წამით იხილეს  ჯოჯოხეთი, 
როგორც უზარმაზარი ცეცხლის 
ზღვა; იქითკენ მიმავალ ცოდვილ 
სულთა სახსნელად საჭირო იყო 
მარიამის უმანკო გულისადმი 

მოწიწების გავრცელება. მოქცე-
ვის გარეშე სხვა ომი იფეთქებდა. 
მარიამმა ითხოვა, რუსეთის მო-
საქცევად მიეძღვნათ ეს ქვეყანა 
მისი უმანკო გულისათვის. დაბო-
ლოს ნათელმხილველებმა იხილეს 
ანგელოსი, რომელიც მოუხმობდა 
მონანიებისაკენ და ის, თუ როგორ 
მოკლეს ერთ მთაზე, რომლის 
წვერზეც დიდი ჯვარი იყო აღმა-
რთული, პაპი, ეპისკოპოსებთან, 
მღვდლებთან, ბერმონაზვნებთან 
და სხვა ქრისტიანებთან ერთად. 
ორი ანგელოსი აგროვებდა წა-
მებულთა სისხლს. ღვთისმშობე-
ლმა კი თქვა: „ჩემი უმანკო გული 
გაიმარჯვებს“.

პაპი ფრანცისკეს ზოგიერთი გამონათქვამი  
ჯოჯოხეთის შესახებ

„ჯოჯოხეთი წამების საკანი როდია, ის მდგომარეობს სამუდამო 
დაშორებაში იმ ღმერთისაგან, რომელიც იძლევა ბედნიერებას 
და  რომელსაც ესოდენ ვუყვარვართ“. 

„ჯოჯოხეთი განაჩენი როდია, არამედ – არჩევანი“.

ის ღმერთის „არა“ როდია, არამედ ჩემი „არას“ შესაძლებლობა. 

„ჯოჯოხეთში არავინ გგზავნის, იქ შენი ფეხით მიდიხარ, რაკი 
ირჩევ მას“. 

„ჯოჯოხეთი ღმერთისაგან დაშორების ნებაა, როცა უარს ვამბობ 
ღვთის სიყვარულზე“ (მაგ.: „უფალო! ესეც იხსენი?! რა მინდა 
ამის გვერდით სამოთხეში!!).

„ეშმაკი ჯოჯოხეთშია, ვინაიდან თავად აირჩია ის. თანაც, იგი 
ერთადერთია, ვის შეშმთხვევაშიც დარწმუნებულნი ვართ, რომ 
ჯოჯოხეთშია“. 

p.s. ხშირად გვგონია ხოლმე, რომ ეშმაკი მაშინ დაეცა, როცა ღმერ-
თს უარი უთხრა სამსახურზე. უფრო სწორი იქნება გვახსოვდეს, რომ 
ლუციფერმა ღმერთს უარი განუცხადა იმ სამსახურზე, რომელიც მას 
უნდა გაეწია ადამიანებისათვის.
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ლუსიას ოჯახი ნამდვილად 
საგონებელში ჩავარდა: 

შვილის მონათხრობისადმი უნდო-
ბლობასა და ეჭვებს დაერთო 
შიშები ბავშვის ბედთან დაკავში-
რებით, რომელსაც უკვე გავარ-
დნოდა სახელი, რაც ადგილობრივ 
ხელისუფლებას ვერანაირად ვერ 
მოეწონებოდა, ისინი ღიად ანტიკ-
ლერიკალი ათეისტები იყვნენ. 
ბავშვები, ძლიერი ტანჯვის მიუ-
ხედავად, ყველაფერს იღებდნენ 
იესოს სიყვარულისათვის, რო-
გორც ქალბატონისგან ჰქონდათ 
გაგონილი. გამგებელმა ლუსიას 
დაკითხვა გადაწყვიტა. დარწმუ-
ნებული იყო, რომ მატყუარასთან 

ჰქონდა საქმე და ტკბილად თუ 
მუქარით უნდა გამოეაშკარავები-
ნა სიცრუე. პირველ მცდელობაზე 
არაფერი გამოუვიდა და ხელახლა 
სცადა სწორედ 13 აგვისტოს, როცა 
მორიგი შეხვედრა უნდა მომხდა-
რიყო. სულ უფრო მეტი ხალხი 
მოელოდა ნათელმხილველებს, 
ამასობაში კი მერმა გაიტაცა სამი 
ბავშვი, რამდენიმე დღით ციხეში 
ჩასვა და სიკვდილით ემუქრებოდა 
მათ. ლუსია, ფრანსიშკუ და ჟა-
სინტა მზად იყვნენ ქრისტესთვის 
სიცოცხლეზეც ეთქვათ უარი და 
მოწამეობა მათთვის დიდი სიხა-
რულის მიზეზი იყო. 

9. მეოთხე ხილვა: წყალობის გეგმები

(1917 წლის 19 აგვისტო)

მერს კიდევ ერთხელ ჩაუვარდა 
კოვზი ნაცარში: ბავშვები არაჩ-

ვეულებრივად თანმიმდევრულად 
და მტკიცედ პასუხობდნენ. ამას 
გარდა, ათას გზას პოულობდნენ 
შეწუხებათა ასატანად და უფლი-
სადმი მსხვერპლის შესაწირად 
მშვიდობისა და ცოდვილთათვის. 
13 აგვისტოს შეხვედრა თითქოს 
ჩაიშალა; არადა 19 აგვისტოს, 
როცა ლუსია მწყემსავდა ფარას 
ფრანსიშკუსა და მის ძმა ჟუანთან 
ერთად ვალინიოსში, ორმა ბავშვ-
მა უეცრად იგრძნო მარიამის სია-
ხლოვე: ჟუანი გაგზავნეს ჟასინტას 

დასაძახებლად. როდესაც სამივე 
ერთად იყო, მარიამი ეჩვენა მათ 
ჩვეული ბრწყინვალებით. ლუსიამ 
ჰკითხა მას, რა ექნათ იმ ფული-
სათვის, რასაც ხალხი ტოვებდა 
გამოცხადების ადგილზე კოვა დ’ი-
რიაში. მარიამმა უპასუხა, გაეკეთე-
ბინათ ორი პალანკინი (ტახტრე-
ვანი) და დაეწყოთ სამლოცველოს 
მშენებლობა. ბოლოს კი სთხოვა 
ბევრი ელოცათ, პირველ რიგში, 
მრავალი ცოდვილისათვის, რომ-
ლებიც იღუპებოდნენ, ვინაიდან 
არავინ ჰყავდათ მეოხი.
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10. მეხუთე ხილვა: სამი მწყემსი ბავშვის ვედრება

(1917 წლის 13 სექტემბერი)

მთელი პორტუგალიიდან იმდენი 
ხალხი მოდიოდა ყოველთვი-

ური შეხვედრის სანახავად, რომ 
ნათელმხილველებს დათქმულ 
ადგილამდე მისვლაც კი უჭირ-
დათ. უბრალო ცნობისმოყვარე-
ები როდი იყვნენ, არამედ ყველა 
ასაკისა და რანგის კაცი თუ ქალი, 
რომლებიც ბავშვებს თავიანთ 
სათხოვარს აბარებდნენ: ავად-
მყოფობა, ომიდან ახლობლის 
დაბრუნება, მოქცევა. ღვთის 
ერის ინტუიციამ კარგად შენიშნა 
ღვთიური სიყვარულის სიახლო-
ვე ამ წმიდა ადგილას. ხალხთან 

„მარიამის დედობა თავის საწყისს 
პოვებს ქრისტესათვის გაწეულ 
დედობრივ ზრუნვაში. ქრისტეში 
მან მიიღო ჯვრის ქვეშ იოანე და 
მასში კარი გაუღო და მიიღო 
ყოველი ადამიანი და მთლიანი 
ადამიანი. მარიამი ყველას 
მოიცავს განსაკუთრებული 
მზრუნველობით სულიწმიდაში. 
მარიამის სულიერი დედობა 
სულიწმიდის – სიცოცხლის 
მომნიჭებლის, მაცოცხლებლის – 
ძლიერებაში მონაწილეობაა. ის 
ასევე მდაბალი მსახურებაა იმისი, 
ვინც თავის თავზე ამბობს: ‘აჰა, 
მხევალი უფლისა’ (ლკ 1,38)“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 1982 წლის მაისი   

ერთად სავარდის ლოცვის შემდეგ 
ქვამუხაზე კვლავ გამოჩნდა მა-
რიამი. დედობრივი მზრუნველო-
ბით შეაქო ბავშვების სიბეჯითე: 
„ღმერთი კმაყოფილია თქვენი 
მრავალი მსხვერპლით“, და ფაქი-
ზად აუკრძალა ზოგიერთი ზღვარს 
გადასული მოკვდინება, მათ ნორჩ 
ასაკს რომ არ შეეფერებოდა. 
უამრავი ადამიანის თხოვნაზე 
პასუხად ღვთისმშობელმა უთხრა 
ლუსიას, რომ სასწაულებრივად 
განიკურნებოდნენ. დაიბარა მო-
მდევნო, ოქტომბრის შეხვედრის 
შესახებ და გაუჩინარდა.

ბავშვის გულით მინებდე ღვთის 
განგებას. ღმერთშია უსასრულო 
სიფაქიზე, ვინაიდან იგი მამაა.  
ეს არ ვიცოდით ადრე,  
საჭირო იყო საკუთარი შვილი  
მოევლინა ჩვენთვის, რათა  
აღმოგვეჩინა, რომ ის მამაა.

„თუკი ეკლესიამ შეიწყნარა 
ფატიმის უწყება, პირველ რიგში 
იმიტომ, რომ მასშია ჭეშმარიტება 
და მოწოდება, რომელიც თავის 
ძირითად შინაარსში თავად 
სახარების ჭეშმარიტება და 
მოწოდებაა. ფატიმის სათქმელი  
თავის ძირითად  
ბირთვში არის მოხმობა  
მოქცევისა და სინანულისაკენ,  
როგორც სახარებაში“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 1982 წლის  მაისი   
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11. მეექვსე ხილვა: დიადი ნიშანი

(1917 წლის 13 ოქტომბერი)

ცამეტი ოქტომბრის დილას 
სამივენი ადრე გავიდნენ სა-

ხლიდან. რთულ მდგომარეობას 
ავდარიც დაერთო: თავსხმა წვიმა 
რამდენიმე საათის განმავლობაში 
რწყავდა მიდამოს. ამას მომლო-
ცველებისთვის ხელი არ შეუშლია, 
ათასობით რომ მოსულიყვნენ ამ 
დღეს კოვა დ’ირიაში. გამოცხადე-
ბისას მარიამმა, რომელმაც ბავ-
შვებს სავარდის ღვთისმშობლად 
წარუდგინა თავი, ითხოვა, რომ იმ 
ადგილზე აეშენებინათ სამლოცვე-
ლო მის სახელზე. სევდიანი სახით, 
სიყვარულით სავსე საყვედურით 
შეევედრა: „ნუღარ შეურაცხყოფენ 
ადამიანები ღმერთს, ჩვენს უფა-
ლს, რომელიც ისედაც ესოდენ შე-
ურაცხყოფილია!“. ღვთისმშობლის 
ხილვას მოჰყვა წმიდა იოსებისა 
და ყრმა იესოსა და მარიამის ხილ-
ვა, რომლებიც ლოცავდნენ სამყა-
როს. ხალხმა კი ამასობაში იხილა 
განსაკუთრებული და შთამბეჭდავი 
ნიშანი ცაზე: მზემ ბრუნვა დაიწყო 
და ფერად-ფერად სხივებს ისრო-
და ყველა მიმართულებით; ისეთი 
შთაბეჭდილება შეიქმნა თითქოს 
დედამიწაზე უნდა ჩამოვარდესო. 
ეს იყო არა კოლექტიური ჰალუცი-
ნაცია, არამედ ნამდვილი გრძნო-
ბისმიერი გამოცდილება, რომე-
ლიც გააშუქეს ქვეყნის უმთავრესმა 
გაზეთებმა.
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„ფატიმის ქალბატონის 
სათქმელი, ესოდენ დედობრივი, 
ამავდროულად, ესოდენ ძლიერი 
და მკვეთრი, მკაცრიც კი მოჩანს. 
თითქოს იოანე ნათლისმცემელი 
ლაპარაკობსო იორდანის ნაპირზე. 
მოუწოდებს სინანულისაკენ. 
აფრთხილებს. მოუხმობს 
ლოცვისაკენ. სავარდს გვიწვდის“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 1982 წლის მაისი   
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12. მუდამ აქტუალური სიტყვა... 

სამი მისაბაძი ნიმუში...

ყოვლადწმიდა მარიამის დაპი-
რებები, წინასწარმეტყველებე-

ბი, გაფრთხილებები, მოხმობები, 
მითითებები და მოთხოვნები 
ფატიმაში არ დარჩენილა ისტო-
რიის უნაყოფო აღწერილობად. 
რთული უწყების ბოლო ნაწილი, 
მესამე ხილვისას რომ მიიღეს ნა-
თელმხილველებმა, ე.წ. „ფატიმის 
მესამე საიდუმლო“, წმიდა პაპ იო-
ანე პავლე II-ის ნებით, საქვეყნოდ 
გაცხადდა მხოლოდ 2000 წელს. 
დროთა განმავლობაში ფატიმიდან 
გავრცელდა მთელ მსოფლიოში, 
კონფლიქტებით, სიძულვილით, 
თავკერძობით, გულგრილობით 
დასერილ მსოფლიოში, ხსნის, 
მადლის, გულმოწყალებისა და 
იმედის უმნიშვნელოვანესი სიტყვა: 
ბოროტებას ვერასოდეს  დარჩება 
ბოლო სიტყვა, არამედ მარიამის 
უმანკო გული გაიმარჯვებს!

სამი ძვირფასი მწყემსი, ლუსია, 
ფრანსიშკუ და ჟასინტა კვლავაც 
ანათებენ კაცობრიობას თავიანთი 
ერთგულებით, ყველაზე უძლურთა 
და ცოდვილთა მიმართ სიყვარუ-
ლის მოწოდებით, თავიანთი გამ-
ბედაობით წინააღმდეგობების პი-
რისპირ, მსოფლიოში მშვიდობისა 
და ხსნისათვის თავის შეწირვით, 
თავიანთი ბეჯითი და სულგრძე-
ლი ლოცვით ყველას სასიკეთოდ, 
ყველაზე გაჭირვებულთა და უპო-
ვართა მიმართ ფაქიზი ყურადღე-
ბით, გულმოწყალე მამის სახის 
ცოცხლად დამოწმებით. მათი 
ამბავი აღსრულებაა სახარების 
წინასწარმეტყველებისა: „ნეტარ 
არიან გულით სპეტაკნი, ვინაიდან 
ღმერთს იხილავენ“ (მთ 5,8).

ლოცვა, რომელიც ანგელოსმა  

ასწავლა სამ მწყემს ბავშვს მესამე გამოცხადებისას

„ყოვლადწმიდაო სამებაო, 
მამაო, ძეო და სულო წმიდაო, 
თაყვანსა გცემ უმდაბლესად 
და მოგიძღვნი იესო ქრისტეს უძვირფასეს  
ხორცს, სისხლს, სულსა და ღვთაებრიობას,  
დედამიწის ყველა ტაბერნაკულუმში რომ იმყოფება, 
იმ შეურაცხყოფათა, ღვთისგმობათა და გულგრილობათა  
საზღვევად, მას რომ მიადგა. 
მისი უწმიდესი გულის უსაზღვრო დამსახურებათათვის 
და მარიამის უმანკო გულისათვის შეგთხოვ  
საბრალო ცოდვილთა მოქცევას.“

ჟასინტა: „ძალიან მომწონს, 
ვუმეორო იესოს მიყვარხარ-

მეთქი! როცა ამას ვეუბნები 
ხოლმე, ხშირად ვგრძნობ, რომ 

გულში მინთია ცეცხლი, რომელიც 
არ მწვავს“. ფრანსიშკუ: „რაც 

ყველაზე მეტად მომეწონა, იყო 
უფლის ხილვა იმ ნათელში, 
დედაჩვენმა რომ შთაღვარა 

ჩვენში. უსაზღვროდ მიყვარს 
ღმერთი!“. (დ. ლუსიას 

მოგონებებიდან, I, 42; 126)

„ღმერთი მართალთა ძიებაშია, 
რათა იხსნას ადამიანთა 
ქალაქი და ასევე იქცევა 

აქაც, ფატიმაში, როდესაც 
ღვთისმშობელი კითხულობს: 
‘გსურთ მიეძღვნათ ღმერთს, 

რათა აიტანოთ ყოველი ტანჯვა, 
რასაც იგი დაუშვებს თქვენზე, იმ 

ცოდვათა გამოსასწორებლად, 
რომლითაც იგია შეურაცხყოფილი 

და ევედროთ ცოდვილთა 
მოქცევისათვის?’.

ადამიანთა ოჯახთან ერთად, 
რომელიც მზადაა შესწიროს  

თავისი ყველაზე წმიდა კავშირები 
ეროვნების,  

რასის, იდეოლოგიის,  
ჯგუფის, ინდივიდის ვიწრო  

თავკერძა საკურთხეველზე,  
მოვიდა ზეციდან დედა ჩვენი  
კურთხეული და მოგვეძღვნა,  

რათა გადაენერგა ყველა  
მის მოიმედეთათვის  

იგივე სიყვარული, რაც მის  
გულში იყო დავანებული“.

ბენედიქტე XVI,  
ფატიმა, 2010 წლის მაისი   
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ფატიმის წყალი

ფატიმაში ღვთისმშობლის გა-
მოცხადებამდე წყალი ჭირდა 

კირქვა და ფოროვანი ნიადაგის 
გამო, იმდენად, რომ მოსახლეობა 
იძულებული იყო წვიმის წყალი 
ეგროვებინა აუზებში. გამოცხადე-
ბის შემდეგ მომლოცველთა ნაკადი 
იზრდებოდა, რამაც სერიოზული 
პრობლემა შეუქმნა წყალმომარა-
გებას, რაც მომლოცველებსა და 
ადგილობრივებს შორის უთანხმო-
ების მიზეზიც კი გახდა.

„ამ ადგილას გასაოცარი სახით 
ისხამს ხორცს ჯვარცმული 
უფლის მიერ დატოვებული 
განსაკუთრებული მემკვიდრეობა: 
აქ ადამიანი გრძნობს, რომ 
მარიამის ხელთაა მინდობილი; 
აქ ადამიანი მიისწრაფვის, 
რათა მიენდოს მას, როგორც 
საკუთარ დედას; ადამიანი 
უხსნის მას გულს და ესაუბრება 
ყველაფერზე: ‘შინ მიჰყავს ის’, 
ანუ მიანდობს მას თავის ყველა 
საზრუნავ-სადარდებელს, რაოდენ 
რთულიც არ უნდა იყოს ის. 
თავის და სხვების პრობლემებს. 
ოჯახების, საზოგადოებების, 
ერების, სრულიად კაცობრიობის 
პრობლემებს“.

წმ. იოანე პავლე II,  
ფატიმა, 1982 წლის მაისი   

1921 წლის 13 ნოემბერს ლეირიას 
ეპისკოპოსმა, ხოსე ალვეს კორეია 
და სილვამ, ადგილობრივი გლეხე-
ბის სკეპტიციზმის მიუხედავად, 
პირველი გამოცხადების ადგილის 
მახლობლად ჭაბურღილის გა-
თხრა ინება. წყალი გადმოდინდა 
როგორც ამ პირველი ჭიდან, ასევე 
შორიახლოს გათხრილი ორი სხვა 
ჭიდანაც, რითაც წყლის პრობლემა 
გადაიჭრა.

წყალი შეგროვდა ბეტონის დიდ 
აუზში, რომელიც ამჟამად აღარ 
ჩანს. ის მდებარეობს იესოს ღვთი-
ური გულის ქანდაკების ძირში. 
ასევე აპირებდნენ, აეშენებინათ 
აუზები, ლურდის მსგავსად, მაგრამ 
პროექტი არ განხორციელებუ-
ლა. La Voz da Fátima (ფატიმის 
ხმა), სალოცავის ოფიციალური 
ჟურნალი, იუწყება მადლს, რასაც 
ხალხი ღებულობს ფატიმაში: მათი 
უმეტესობა დაკავშირებულია ამ 
წყალთან.
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პიუს XI : მე-2 მსოფლიო ომი

არაჩვეულებრივი სილამაზის 
ჩრდილოეთის ნათება გამოჩნდა 
საფრანგეთსა და ევროპის თით-
ქმის ყველა ქვეყანაში 1938 წლის 
25 იანვარს, სამშაბათ საღამოს, 
26 იანვრის ოთხშაბათ დილამდე. 
შვეიცარიაში, იურას კანტონში, 
ინგლისში, ისევე როგორც საფრა-
ნგეთის დასავლეთ, სამხრეთ-და-
სავლეთ და სამხრეთ-აღმოსა-
ვლეთ რეგიონებში, პროვანსამდე 
და კიდევ უფრო სამხრეთით, 
იტალიასა და პორტუგალიაში, 
სიცილიასა და გიბრალტარში და 
ჩრდილოეთ აფრიკაშიც კი. ფენო-
მენი ამ განედებისთვის არაჩვეუ-
ლებრივი ინტენსივობისა იყო. (...)

მეორედ ჩრდილოეთის ნათებამ 
გაანათა ცა 1939 წლის 23 სექტემ-
ბერს. „იმ ღამეს – იხსენებს მემუ-
არებში ნაცისტი ალბერტ სპერი 
– დავრჩით ბერგჰოფის ტერასაზე 
იშვიათი ციური ფენომენის სა-
ნახავად: თითქმის ერთი საათი 
ძლიერი ჩრდილოეთის ნათება 
ანათებდა წითლად ლეგენდარულ 
უნტერსბერგს, ჩვენს წინ რომ იყო 
განლაგებული, ცის კაბადონი კი 
ცისარტყელას ყველა ფერით იყო 
აჭრელებული. „ღმერთების და-
ისის“ ბოლო აქტს უკეთეს სცენას 
ვერც მოუნახავდა ადამიანი. ჩვენი 
სახეებიც და ხელებიც კი არაბუ-
ნებრივად იყო აწითლებული. ამ 
ხედმა ჩვენში ღრმა შფოთვა და-
ბადა. ერთბაშად, თავის სამხედრო 
მრჩეველს განუცხადა ჰიტლერმა: 
‘დიდძალ სისხლს მოასწავებს ეს. 
ამჯერად არ შეგვიძლია არ მივმა-
რთოთ ძალას“.

ზუსტად იმ ღამეს მოეწერა ხელი 
რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტს, 
რომლითაც შეიკრა ჰიტლერისა და 
სტალინის ალიანსი.

„ომი მალე დასრულდება, მაგრამ 
თუ არ შეწყდება ღმერთის შეუ-
რაცხყოფა, პიუს XI-ის მმართვე-
ლობისას კიდევ უფრო უარესი 
დაიწყება. როდესაც უცნობი შუ-
ქით განათებულ ღამეს იხილავთ, 
იცოდეთ, რომ ეს არის დიდი ნიშანი 
იმისა, რომ ღმერთი გიჩვენებთ...“ – 
უთხრა ფატიმის ღვთისმშობელმა 
ბავშვებს.
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„ეს მოხდა 1950 წლის 30 ოქტომბე-
რს“, მარიამის ზეცად აღყვანების 
დოგმის საზეიმოდ გამოცხადება-
მდე ორი დღით ადრე, – გვიამბობს 
პიუს XII.

მაშასადამე, პაპი ემზადებოდა 
ნეტარი ღვთისმშობლის ხორცი-
ელად ზეცად აღყვანების დოგ-
მის გამოსაცხადებლად. ამასთან 
დაკავშირებით მან აზრი ჰკითხა 
მსოფლიოს ყველა ეპისკოპოსს და 
სრული თანხმობა მიიღო: 1181-
დან მხოლოდ ექვსის პასუხში იყო 
რაიმე დათქმა. იმ შუადღის ოთხ 
საათზე ის „ჩვეულებრივ სეირნობ-
და ვატიკანის ბაღში, კითხულობდა 
და სწავლობდა“.

პიუს XII იხსენებს, რომ როდესაც 
ის ავიდა ლურდის ღვთისმშო-
ბლის მოედნიდან „გორაკის თა-
ვზე, მარჯვნივ მდებარე ხეივანში, 
რომელიც მიმდებარე კედლის 

პიუს XII

იოანე XXIII

ანჯელო ჯუზეპე რონკალი, რო-
მელმაც კარდინალობისას, 1956 
წელს მოილოცა კოვა და ირია, 
პირველი პაპია, რომელიც ღიად 
საუბრობს „ფატიმის უწყებაზე“ 
ლეირიას ეპისკოპოსისადმი 1960 
წლის 16 მაისს გაგზავნილ წერი-
ლში. 1962 წლის 24 ოქტომბერს 
პორტუგალიელ მორწმუნეებთან 
საუბრისას პაპი ამბობს: „ფატიმის 
საიდუმლო ჰგავს ყველაზე დიად 
ტრიპტიქებს, ჩვენს უძველეს ტა-
ძრებს რომ ამშვენებენ. პირველი 
კარედის შიგნით ვხედავთ პორტუ-
გალიის ანგელოსის სამ გამოცხა-

გასწვრივ გადის“, მან მაღლა 
აიხედა. „ისეთ ფენომენს შევესწა-
რი, რომელიც აქამდე არასოდეს 
მენახა. მზე, რომელიც ჯერ კიდევ 
საკმაოდ მაღლა იყო, მოჩანდა 
გაუმჭვირვალე მოყვითალო სფე-
როს სახით, გარშემორტყმული 
ირგვლივ მანათობელი წრით, რაც 
არანაირად არ ჭრიდა თვალს. წინ 
ძალიან მსუბუქი ღრუბელი ეფი-
ნა. გაუმჭვირვალე სფერო ოდნავ 
მოძრაობდა გარეთ, ბრუნავდა და 
ირხეოდა მარცხნიდან მარჯვნივ 
და პირიქით. მაგრამ სფეროს შიგ-
ნით დიდი სიცხადით და აშკარად 
ჩანდა ძალზე ძლიერი მოძრაობა.

პაპმა დაადასტურა, რომ იმავე 
ფენომენის მომსწრე გახდა მეორე 
დღეს, 31 ოქტომბერს და 1 ნოემბე-
რს, ზეცად აღყვანების დოგმატის 
გამოცხადების დღეს, შემდეგ კი 
კვლავ, 8 ნოემბერს.

დებას აჟუსტრელის სამი ბავშვის 
წინაშე. შუა დიდ ნაწილში ზეციერი 
ქალბატონის ექვსი ხილვაა კოვა 
და ირიაში. მესამე კარედზე კი ის, 
რაც მოჰყვა ამ იდუმალ ხილვე-
ბს: ის სულიერი მუხტი, რომელიც 
ესტრემადურას ამ მხარეს დაიწყო 
და მოიცვა არა მხოლოდ პორტუ-
გალია, არამედ ევროპაც და მთე-
ლი მსოფლიოც“.

1962 წლის 26 დეკემბერს, როდესაც 
ავადმყოფობის ნიშნები გამოაჩ-
ნდა, რაც რამდენიმე თვეში გახ-
დება მისი გარდაცვალების მიზეზი, 
და კუბის კრიზისის გადაწყვეტის 
შემდეგ, იოანე XXIII წერს თავის 
დღიურში: „წუხელ, ხანგრძლივი 
ფიქრის შემდეგ, ჩემი ჯვარცმის 
წინაშე დაჩოქილმა, ლოცვისას, 
მას მივუძღვენი სიცოცხლე, სრუ-
ლიად თავის შეწირვით, რათა 
განახორციელოს ჩემი საშუა-
ლებით ის, რაც ნებავს რუსეთის 
კათოლიკე ეკლესიისკენ მოქცევის 
ამ დიად საქმეში. იგივე გავიმეორე 

ამ განზრახვით აღვლენილ წმიდა 
წირვისას. შუადღით, კლემენტის 
დარბაზში საზოგადო შეხვედრაზე, 
მთელი გულის მხურვალება და 
მჭევრმეტყველება მოვახმარე ამ 
შთაგონებას“.
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იოანე პავლე I
„ალბინო ლუჩიანის ცხოვრებაში 
ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი 
ფატიმაში დადგა. ამის შესახებ 
მოგვითხრობს ერთი მისი ნაცნობი 
ვენეციელი მღვდელი: 

„ბოლო დღეს, ჩემგან წასვლამდე, 
პაპმა ლუჩიანიმ მიამბო და ლუ-
სიასთან საუბრის შესახებ: ‘ამ 
შეხვედრამ მთელი წელი ამაფო-
რიაქა – მითხრა მან – მოსვენება 
და სულიერი სიმშვიდე წამართვა. 
იმ დღიდან აღარ დამვიწყებია 
ფატიმა, ეს ფიქრი ჩემს გულს 
მძიმედ დააწვა, ვცდილობდი 
დამერწმუნებინა ჩემი თავი, რომ 
ეს მხოლოდ შთაბეჭდილება იყო, 
ვლოცულობდი, რომ დამევიწყე-
ბინა ის, მინდოდა ვინმესთვის 
გამეზიარებინა, თუნდაც ჩემი ძმი-
სათვის, ედოარდოსათვის, მაგრამ 
ვერ შევძელი. ეს აზრი ზედმეტად 

პავლე VI

1967 წლის 13 მაისს, ფატიმის პირველი გამოცხადების ორმოცდამეათე 
წლისთავზე, პაპი პავლე VI, რომელმაც მანამდე უკვე უძღვნა ოქროს ვა-
რდი ფატიმის სალოცავს, რათა სამყაროს ბედი მიენდო მარიამისათვის, 
გაემგზავრა პორტუგალიის სანქტუარიუმში და საგანგებო ენციკლიკაც 
გამოსცა ამ შემთხვევისთვის.

„ადამიანებო, იყავით კეთილნი, 
იყავით ბრძენნი, გახსნილნი 

იყავით სამყაროს სრული სიკეთის 
აღსაქმელად.  

ადამიანებო, ნუ ფიქრობთ 
განადგურებისა და სიკვდილის, 

რევოლუციებისა და ჩახშობის 
გეგმებზე; იფიქრეთ ზიარი 

გამხნევებისა და სოლიდარული 
თანამშრომლობის გეგმებზე.  

ადამიანებო, იფიქრეთ აწმყოს 
სერიოზულობასა და სიდიადეზე, 

რაც შეიძლება გახდეს 
გადამწყვეტი ამჟამინდელი და 
მომავალი თაობებისათვის; და 

გადადგით პირველი ნაბიჯები 
ერთმანეთისკენ ახალი სამყაროს 

აშენების განზრახვებით; 
დიახ, ნამდვილი ადამიანების 

სამყაროსი, რომელიც ვერასოდეს 
გახდება ნამდვილად ადამიანური, 
თუკი  ღმერთის მზემ არ გაუნათა.

წმ. პავლე VI,  
ფატიმა, 1967 წლის მაისი   

დიდი იყო; ზედმეტად უხერხული, 
ეწინააღმდეგებოდა ჩემს არსებას, 
დაუჯერებელი იყო. ახლა და ლუ-
სიას წინასწარმეტყველება ახდა. 
აქ ვარ, პაპად ამირჩიეს’“.
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იოანე პავლე II

და მაინც, ეს იყო იოანე პავლე 
II, იოანე პავლე I-ის მემკვიდრე, 
ის პაპი, რომელიც ყველაზე მჭი-
დროდ იყო დაკავშირებული 
ფატიმის ხილვებთან: 1981 წლის 
თავდასხმის შემდეგ, რომელიც 
მოხდა ზუსტად პირველი გამოცხა-
დების წლისთავზე, მან თქვა, რომ 
სწორედ ღვთისმშობელმა „გაუმ-
რუდა გზა“ ალი აღჯას მიერ ნა-
სროლ ტყვიას (რომელიც შემდეგ 
მან ღვთისმშობლის ქანდაკების 
გვირგვინში მოათავსა). იგი ეწვია 
ფატიმას სამჯერ: 1982, 1991 და 2000 
წლებში. მისი პირველი ვიზიტის 
დროს, 1982 წელს, წმინდა პეტრეს 
მოედანზე თავდასხმიდან ერთი 
წლის შემდეგ, მან განიცადა კიდევ 
ერთი თავდასხმა: კაცმა სცადა 
ხიშტი ჩაერტყა მისთვის, მაგრამ 
მას დაცვამ შეუშალა ხელი. მამაკა-
ცი, ესპანელი მღვდელი, სახელად 
ხუან მარია ფერნანდეს ი კრონი, 
ეწინააღმდეგებოდა ვატიკანის 
მეორე კრების რეფორმებს და 
პაპს „მოსკოვის აგენტს“ უწოდებ-
და. მას მიესაჯა ექვსი წლით თა-
ვისუფლების აღკვეთა და, შესაბა-
მისად, გააძევეს პორტუგალიიდან. 
2000 წელს, ვიზიტის დროს, იოანე 
პავლე II-მ ნეტარად შერაცხა ორი 
გარდაცვლილი ნათელმხილველი, 
ჟასინტა და ფრანსიშკუ. მან ასევე 
მთელ ეკლესიაზე განავრცო ფატი-
მის ღვთისმშობლის დღესასწაული 
მისი რომაულ კონდაკში შეტანით.
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მართლაც, კომუნიზმის სასწა-
ულებრივი დაცემა მოხდა მას 
შემდეგ, რაც 1984 წლის 25 მარტს 
მსოფლიო მარიამის უმანკო გულს 
მიუძღვნეს.

ღვთისმშობელმა იწინასწარმე-
ტყველა: „წმიდა მამას ბევრი ტა-
ნჯვა მოუწევს“, და როდესაც პაპი 
იოანე პავლე II სასწაულებრივად 
გადაურჩა რომის წმინდა პეტრეს 
მოედანზე 1981 წლის 13 მაისის 
თავდასხმას, მან დაინახა კავშირი: 
„ერთმა ხელმა ისროლა, მეორემ 
კი ტყვია წარმართა“, – თქვა მო-
გვიანებით და ტყვია, რომელიც მას 
მოხვდა, ფატიმის ღვთისმშობლის 
გვირგვინში მოათავსა.

1985 წლიდან კომუნისტური ბლო-
კის დაშლა, რომელიც 1989 წელს 
ბერლინის კედლის დანგრევას 
გამოიწვევს, სისხლისღვრის გარე-
შე მოხდება, ხოლო ქრისტიანობის 
აღორძინება რუსეთში ღვთისმ-
შობლის დიდებული დაპირებების 
გარდაუვალი შესრულების იმედს 
იძლევა: „საბოლოოდ, ჩემი უმა-
ნკო გული გაიმარჯვებს, რუსეთი 
მოექცევა და სამყაროს მშვიდობის 
გარკვეული ჟამი დაუდგება“.
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ბენედიქტე XVI

2010 წლის 11–14 მაისს ბენედიქტე 
XVI ასევე ჩავიდა ფატიმაში ნათე-
ლმხილველთა ნეტარად შერა-
ცხვის ათ წლისთავთან დაკავში-
რებით.

ფრანცისკე

2017 წლის 13 მაისს პაპი ფრანცისკე 
ეწვია ფატიმას, აქ მომხდარი სა-
სწაულის ასი წლისთავის აღსანიშ-
ნავად. ამ ვიზიტისას მან წმინდა-
ნად შერაცხა ორი პატარა მწყემსი, 
ფრანსიშკუ და ჟასინტა.    

„დანო და ძმანო, მოვსულვარ 
ფატიმაში მომლოცველად, ამ 
‘სახლში’, მარიამმა რომ აირჩია 
ჩვენთან სასაუბროდ ამ დროებაში. 
მოვსულვარ ფატიმაში, რათა 
გავიხარო მარიამის ყოფნით და 
მისი დედობრივი მფარველობით. 
მოვსულვარ ფატიმაში, ვინაიდან 
აქეთკენაა მომართული 
მომლოცველი ეკლესიის ნაბიჯები, 
მისმა შვილმა რომ ინება 
ევანგელიზაციის იარაღად და 
დახსნის საიდუმლოდ. მოვსულვარ 
ფატიმაში სალოცავად, მარიამთან 
და მრავალ მომლოცველთან 
ერთად, უბადრუკობითა და 
ტანჯვით აღბეჭდილი ჩვენი 
კაცობრიობისათვის“.

ბენედიქტე XVI,  
ფატიმა, 2010 წლის მაისი   

„მარიამს ყოველთვის იესოსთან 
მივყავართ... ღვთიური  
გულმოწყალებისათვის არაფერია 
შეუძლებელი!  
ყველაზე რთული კვანძებიც კი 
იხსნება მისი მადლით. მარიამმა 
თავისი „ჰო“-თი  
კარი გაუღო ღმერთს;  
იგია დედა, მოთმინებითა 
და სინაზით რომ მივყავართ 
ღმერთთან, რათა მან  
გახსნას ჩვენი გულის  
აბურდული გორგალი  
თავისი მამობრივი 
გულმოწყალებით“.

ფრანცისკე,  
ფატიმა, 2013 წლის ოქტომბერი   
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1995 წელს, კარმელო დი 
კოიმბრას გამოქვაბუ-

ლის მახლობლად, წილად მხვდა 
ბედნიერება, გარდაცვალებამდე 
შევხვედროდი მონაზონ ლუსიას, 
ფატიმაში გამოცხადების უკანას-
კნელ მოწმეს. მას ეკრძალებოდა 
მნახველებთან საუბარი, მაგრამ 
ქადაგების დროს მაინც შევძელი 
მონაზვნებისთვის მომეყოლა, თუ 
როგორ  უბრუნდებოდა რწმენას 
საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა 
რეჟიმის რღვევის შემდეგ. როდე-
საც ეპისკოპოსმა ლუსიას ჰკითხა, 
გულისხმობდა თუ არა ღვთისმშო-
ბელი  რუსეთზე საუბრისას საბ-
ჭოთა კავშირის წევრ ქვეყნებსაც, 
მან მიუგო: ,,დიახ!“ ანუ შეგვიძლია 
ვიფიქროთ, რომ საქართველოც 
იგულისხმებოდა. ფატიმის ღვთის-
მშობლის  გზავნილი სავსეა რწმე-
ნის ჭეშმარიტებით...  

ანგელოსის უწყება 

ანგელოსის სამი გამოცხადება, 
რომელიც წინ უსწრებდა ღვთის-
მშობლის გამოცხადებას და და-
ეხმარა ბავშვებს ამისათვის მომ-
ზადებაში, სავსეა სწავლებით და  
ჩვენი სარწმუნოებრივი ცხოვრების 
განსაკუთრებულ ეტაპებს შეგვახ-
სენებს. 

ანგელოსები: არსება, რომელიც 
ლუსიას, ფრანსიშკუსა და  ჟასი-
ნტას  გამოეცხადა, „ანგელოსად“ 
წარუდგინა თავი: „მე მშვიდობის 
ანგელოსი ვარ“. ამ გზით ვაღია-
რებთ ამ სულიერი ქმნილებების 
არსებობას, რომლებიც ღმრთის 
მსახურებაში იმყოფებიან. სამყარო 

არაა მხოლოდ მატერიალური და 
ხილვადი, არამედ, როგორც მრწა-
მსში ვაცხადებთ, ღმერთი არის „შე-
მოქმედი ხილულთა და არახილუ-
ლთა“. ანგელოსი აზუსტებს, რომ 
იგი „პორტუგალიის მფარველი 
ანგელოსია“. თითოეული ჩვენგა-
ნის მსგავსად, სამშობლოსაც ჰყავს 
მფარველი ანგელოსი, რომელიც 
იცავს და პატრონობს მას. 

ლოცვა: ანგელოსის პირველი 
თხოვნა არის ლოცვა, იგი მაგა-
ლითს აძლევს პატარებს:  „ილო-
ცეთ ჩემთან ერთად“. ლოცვა 
იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 
ანგელოსი ამას  ყოველი გამოცხა-
დების დროს სთხოვს, ასევე იქცევა 
ქალწულიც (6-ჯერ), რომელიც 
ლოცვის ფორმასაც აკონკრეტებს. 
ჩვენ უნდა ვლოცულობდეთ და ბა-
ვშვებსაც ვასწავლიდეთ ლოცვას! 

მაგრამ ვის მიმართ ვილოცოთ? 
როგორ ვილოცოთ? ანგელოსი ასე 
ასწავლის: ,,ღმერთო ჩემო, მწა-
მხარ, გეთაყვანები, გესავ და მი-
ყვარხარ შენ“. ჩვენ გვრწამს ღმე-
რთი და ვეთაყვანებით, რადგანაც 
ის ჩვენი შემოქმედია, მასშია ჩვენი 
იმედი, რამეთუ ჩვენი მომავალი 
ცხოვრება მის ხელთაა. ჩვენ, ასე-
ვე, მოყვასისთვისაც ვლოცულობთ, 
განსაკუთრებით ურწმუნოთათვის: 
,,პატიებას გთხოვ მათთვის, ვისაც 
არ სწამხარ, არ გეთაყვანება, არ 
გესავს და არ უყვარხარ“.  ქრისტი-
ანი რაიმე „პრივილეგიით“ როდი 
სარგებლობს: ნათლობა გვაძლევს 
იმის უფლებას, რომ ვილოცოთ 
სხვებისთვის ღმრთაებრივი გუ-
ლმოწყალების მისაღებად. 

ფატიმა: ჩვენი დროის კატექეზა 

მ. პიერ დიუმულენი
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სამი საღვთისმეტყველო სათნოე-
ბა: ანგელოსის ლოცვა აგებულია 
სამ სათნოებაზე,  რომლებსაც 
ღმერთი  გვინერგავს გულებში,  
და რომლებიც ჭეშმარიტი თა-
ყვანისცემის პირობებია: რწმენა, 
იმედი და სიყვარული – ყოველივე 
ეს  ღმერთის  ძღვენია, სწორედ ეს 
სამი უნდა ვითხოვოთ ღმერთისგან 
და გავაღვივოთ ჩვენს გულებში. 

გული, ლოცვის წყარო და მიზანი: 
ანგელოსი იესოსა და მარიამის გუ-
ლისკენ მიმართავს ჩვენს მზერას. 
ლოცვა გულიდან მოდის და გულს 
ესაუბრება. იესოს გული, მარიამის 
გულს რომ ასე მჭიდროდ ერწყმის, 
მამისკენ მიმავალი გზაა. ლოცვა 
გულისგულთან საუბარია,  უახლო-
ეს მეგობრებში გამართული. 

მსხვერპლი: გულწრფელ ლოცვას 
თან ახლავს მსხვერპლიც.  მსხვე-
რპლის გაღება ლოცვას ფორმა-
ლობისგან იცავს.  ლოცვა არის 
სიტყვა, ხოლო  მსხვერპლშეწირ-
ვა – მოქმედება. ღვთის სახელით 
და სიყვარულით შესრულებული 
ყოველი ჟესტი შეიძლება  მსხვე-
რპლად იქცეს. თმენით მიღებული 
ყოველი ტკივილი მსხვერპლად 
იქცევა, თუ მას დაუყვედრებლად 
მივუძღვნით ღმერთს.

ცოდვის სიმძიმე და გამოსყიდვის 
საჭიროება: მეორე გამოცხადების 
დროს ანგელოსი ამბობს: ,,ყოვე-
ლივე, რაც ძალგიძთ, შესწირეთ 
ღმერთს, იმ ცოდვათა გამოსას-
ყიდად, რითაც შეურაცხყავით“. 
ცოდვა ღმერთის შეურაცხყოფაა. 
თავისი გულმოწყალებით ღმე-
რთი გვაძლევს შესაძლებლობას 
და გვძენს ღირსებას, რათა ისეთი 
საქმეები ვაკეთოთ, რომლებიც 
მასთან შეგვარიგებს. ქრისტემ ჯვა-
რზე გაკვრით შეარიგა კაცობრიობა 
ღმერთთან, ჩვენც გვაქვს მასთან 
შეერთების შესაძლებლობა.

ცოდვილთა მოქცევა: რწმენა არ 
არის ეგოისტური გამოხსნა. ცოდ-
ვილთა მოქცევა შესაძლებელია 
ღმერთისთვის შეწირული კეთილი 

და ქველი საქმეებითაც. ღმერთი 
მხოლოდ ადამიანთა გულებს 
გარდაქმნის, იგი არ ზღუდავს მათ 
თავისუფლებას, არსებობს ასევე 
ადამიანთა თანადგომა სიკეთესა 
და ღვაწლში, როგორც სულიერ 
სიქველეთა თანაზიარება. 

ტანჯვა: „მორჩილებით მიიღე ტა-
ნჯვა, რომელსაც უფალი გამოგიგ-
ზავნის“ (ანგელოსის მე-2 გამოცხა-
დება).

სიყვარულში განცდილი ტანჯვა 
ღმრთის წინაშე ჩადენილი დანა-
შაულის გამოსყიდვის მოზიარეა,  
ქრისტეს ჯვართან ერთად. არსე-
ბობს ფიზიკური ტანჯვა (როგორც 
ეს მოხდა  ფრანსიშკუსა და ჟა-
სინტას შემთხვევაში, რომლებიც 
მალევე  გარდაიცვალნენ), ან 
გაუგებრობა, უსამართლობით და 
სკანდალით გამოწვეული  მორა-
ლური ტანჯვა და ა.შ. ასევე, სული-
ერი ტანჯვა.

წმიდა სამების საიდუმლო: ,,წმი-
დაო სამებავ, მამაო, ძეო და სულო 
წმიდაო, გულით გეთაყვანებით...“ – 
ეს მეორე ლოცვის დაწყებითი სი-
ტყვებია, ანგელოსი ბავშვებს რომ 
ასწავლის. თაყვანისცემა ეკუთვნის 
სამივე ღმრთაებრივ პირს, მათ 
ერთობაში. ანგელოსი გვასწავლის 
სიყვარულის ღმერთის ამ დიდი 
საიდუმლოს თაყვანისცემას.

ევქარისტია: ანგელოსი განა-
გრძობს: ,,...და მე გიძღვნით იესო 
ქრისტეს უძვირფასეს ხორცს, 
სისხლს, სულსა და  ღმრთაებრი-
ობას, რომელიც მყოფობს ყველა 
ამქვეყნიურ  წმიდა სანახში,  ტა-
ბერნაკულუმში“. აქ იგი აშკარად 
საუბრობს წირვისა და კურთხევის 
წმიდა  მსხვერპლშეწირვაზე. ანგე-
ლოსი წირვას როდი აღავლენს, ეს 
მხოლოდ მღვდლებს შეუძლიათ, 
მაგრამ ბავშვებს აზიარებს, და  
ამბობს, რომ იესო „ყველა ამქვეყ-
ნიურ  ტაბერნაკულუმშია“. ამიტო-
მაც ერთმანეთისგან განუყოფელია 
წირვა, ზიარება და თაყვანისცემა. 

წირვაში ღმერთი შეგვირიგებს: 
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განმარტავს: ,,იმ ზიანის, მკრეხე-
ლობისა და გულგრილობის გამო-
სასყიდად, რითაც ჩვენი უფალია 
შეურაცხყოფილი“. და ამბობს, 
რომ იესო ქრისტე ,,საშინლად 
აღშფოთებულია უმადური ადამი-
ანის გამო“ : ისევე როგორც წირვა 
არის ევქარისტია, ანუ  „მადლის 
შეწირვა“, ცოდვა არის ,,უმადურო-
ბა“. ანგელოსი ორ რამეს ითხოვს: 
,,გამოისყიდეთ მათი დანაშაული 
და ანუგეშეთ თქვენი ღმერთი“ 
(ეს ორი ასპექტი გვხვდება ყველა 
გამოცხადებაში). ჟასინტამ მსხვე-
რპლი შესწირა ,,ღარიბ ცოდვილ-
თათვის“, ფრანსიშკუმ კი ამჯობინა 
ტაბერნაკულუმში ,,დაფარული 
იესო ენუგეშებინა“. ღვთისმოსაო-
ბის ეს ორი ფორმა წირვის შესაწი-
რავში ერთიანდება.

ღვთისმშობლის  
გამოცხადებები:

ფატიმის კატეხიზმო გრძელდება 
ღვთისმშობლის გამოცხადებებით. 
ანგელოსმა წინასწარ მოამზადა 
ბავშვების გულები. ჭეშმარიტება, 
რომელსაც ღვთისმშობელი გვა-
მცნობს, სულ სხვა ხასიათისაა, 
უფრო უნივერსალურია, ვიდრე 
ანგელოსის უწყება.

ზეცა: პირველ გამოცხადებაში (1917 
წლის 13 მაისი), ლუსიას პირველ 
კითხვაზე: ,,საიდან ხართ?“, ქალ-
ბატონი პასუხობს: ,,მე ზეციდან 
ვარ“, და ეუბნება ლუსიას, რომ 
ისევ დაუბრუნდება ზეცას, როგო-
რც  ჟასინტა და  ფრანსიშკუ... რომ 
,,მრავალჯერ უნდა ილოცოს სავა-
რდი!“  ზეცისკენ მიმავალი გზა ტა-
ნჯვასაც მოიცავს, მაგრამ ,,ღმრთის 
მადლი განუგეშებთ თქვენ“. ზეცის 
იმედი ტანჯვას ვერ გააქრობს, მა-
გრამ მიზანს გვისახვს და ცხოვრე-
ბას გამარჯვებისკენ სავალ გზად 
გარდაქმნის.

განსაწმედელი: ლუსიას ორ კი-
თხვაზე, რომელიც ახლახან გა-
რდაცვლილ მის მეგობრებს ეხე-

ბოდა, ღვთისმშობელი პასუხობს, 
რომ ერთი ,,უკვე“ ზეცაშია, მეორე 
კი ,,განსაწმედელში იმყოფება სა-
მყაროს აღსასრულამდე“. განსაწ-
მედელი სულის ის მდგომარეობაა, 
როდესაც ადამიანს პირდაპირ 
სამოთხეში შესვლა არ ძალუძს და 
ამას განიცდის. იესოს გულმოწყა-
ლებით და ამ მტკივნეული სწრაფ-
ვის წყალობით, სული განიწმიდება 
და ცოდვების ,,გამოსყიდვაში“ 
მონაწილეობს.

მარადიული სიცოცხლე და სულის 
უკვდავება: გარდაცვლილ მეგო-
ბრებზე თქმული სიტყვები მიგვახ-
ვედრებს, რომ სხეული/ადამიანი, 
თუნდაც გარდაცვლილი, გან-
სხვავებული ბედის მქონე სულია, 
რომელიც საბოლოო აღდგომის 
მოლოდინშია.

სავარდი:   ,,ყოველდღე ილოცე 
სავარდი“, – ამბობს ღვთისმშო-
ბელი ყოველი გამოცხადების 
დროს!  თუკი ჩვენი დედა ღვთის-
მშობელი გვთხოვს შევასრუ-
ლოთ დანაბარები ამ ძღვენთან 
მიმართებაში, ვინ ვართ ჩვენ, 
რომ  ვუთხრათ უარი? ვინ ვართ 
ჩვენ, რომ განვსაჯოთ, რა სჯობია 
და რა არა? ჩვენთვის საყვარელ 
ადამიანს უნდა მივუძღვნათ ის, 
რაც მას მოსწონს და არა ის, რაც 
ჩვენ მოგვწონს! ღვთისმშობელი 
ამ ლოცვით ორ მიზანს ისახავს: 
,,სამყაროში მშვიდობა და ომის 
დასრულება“. სავარდის თავმდა-
ბალი ლოცვა მშვიდობის წყაროა. 
მარიამი თავის ბოლო გამოცხა-
დებაში ამბობს: ,,მე ვარ უწმიდესი 
სავარდის ღვთისმშობელი“. სავა-
რდი ძლიერი იარაღია, რომელიც 
საშუალებას გვაძლევს დავფიქ-
რდეთ უფლის ცხოვრების ყველა 
საიდუმლოზე ღვთისმშობელთან 
და, შეძლებისდაგვარად, სხვებთან 
ერთადაც. მესამე გამოცხადები-
სას მარიამი, რომელიც კვლავ 
ასე ითხოვს - ,,ილოცეთ სავარდი 
ყოველდღე სავარდის ღვთისმშო-
ბლის პატივსაცემად“, - დასძენს: 
,,რადგან მხოლოდ მას ძალუძს  

ჟასინტა და ლუსია
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მოგვიპოვოს მშვიდობა“.

მიძღვნა მარიამის უბიწო გული-
სადმი: მეორე გამოცხადებისას 
ღვთისმშობელი თავისი უმანკო 
გულისადმი მიძღვნაზე საუბრობს. 
გული ადამიანის ცენტრია, ადგი-
ლი, სადაც სიყვარული იბადება. 
ფიზიკური გული მხოლოდ ამის 
სიმბოლოა, მაგრამ ბიბლიური 
სიმბოლო. თავად იესომ თქვა:  
„მოდით ჩემთან... ვინაიდან მშვი-
დი ვარ და გულით მდაბალი“ 
(მთ 11, 28-29). მარიამის გულში 
თავშესაფრის ძებნა ნიშნავს მისი 
მოწყალე სიყვარულის მფარვე-
ლობაში ყოფნას. ღვთისმშობელი 
ამას გვპირდება: ,,ვინც ამ მოწი-
წებას გამოიჩენს, ღმრთისათვის 
ძვირფასი იქნება“.  ამ დაპირების 
შესასრულებლად ღვთისმშობე-
ლი განმარტავს: ,,ღმერთს მთელ 
მსოფლიოში სურს განავრცოს 
ჩემი უმანკო გულისადმი მიძღვნა“. 
ის სიტყვები, რომლითაც მარიამ-
მა თავის ბოლო გამოცხადებაში 
ლუსიას მიმართა, ყოველ ჩვენგანს 
ეხება: „ძალიან განიცდი? ფარ-ხ-
მალი არ დაყარო, არასდროს მი-
გატოვებ. ჩემი უბიწო გული იქნება 
შენი თავშესაფარი და გზა, რომე-
ლიც ღმერთამდე მიგიყვანს“.

ჯოჯოხეთი: ეს არის სიმართლე, 
რომელიც არ მოგვწონს! მაგრამ 
მარიამმა უყოყმანოდ აჩვენა ეს 
საშინელება ბავშვებს, იმათ და-
სარწმუნებლად, ვისაც მასში ეჭვი 
შეაქვს. ის მათ აჩვენებს დემონე-
ბსაც, საუკუნოდ დასჯილებსაც და 
მათ ტანჯვას მარადიულ ტკივი-
ლებში. ამიტომაც ცდილობს  ჟასი-
ნტა ყოველნაირად გაიღოს მსხვე-
რპლი სულების გადასარჩენად. 
ხოლო ლუსია ამბობს, რომ სა-
მოთხის დაპირება რომ არ ყოფი-
ლიყო, დარდისგან დაიღუპებოდ-
ნენ. „ილოცეთ, ილოცეთ! ... ბევრი 
სული მიდის ჯოჯოხეთში, რადგან 
მათ არავინ ჰყავთ, ვინც მათ-
თვის ილოცებდა და მსხვერპლს 
გაიღებდა“, – გვეუბნება მარიამი 
და მესამე გამოცხადების დროს 

გვასწავლის ლოცვას, რომელიც 
საუფლო ლოცვის გამოძახილია: 
„ჩემო იესო, მოგვიტევე ჩვენი 
ცოდვები, გვიხსენი ჯოჯოხეთის 
ცეცხლისაგან...“

კათოლიკე  ეკლესია: ,,პიუს XI-ის 
პაპობის დროს“ – ,,წმიდა მამას 
დიდი ტანჯვა მოუწევს“. პაპის ეს 
ორმაგი მოცემულობა ხაზს უსვა-
მს იმ ყურადღებას,  რომელსაც 
ღვთისმშობელი იჩენს რომის 
ეკლესიის მიმართ. 1929 წლის 
13 ივნისს, ტუიში გამოცხადების 
დროს, მან და ლუსიასთვის შემდე-
გი სიტყვები წარმოთქვა: ,,დადგა  
ჟამი, როდესაც ღმერთი მოსთხოვს 
წმინდა მამას, მსოფლიოს ყველა 
ეპისკოპოსთან ერთად, ჩემი უბიწო 
გულისადმი რუსეთის მიძღვნას “.  
ამ მისიას იგი არა მხოლოდ პაპს 
აკისრებს, არამედ მთელ საე-
პისკოპოსო კოლეგიუმს.

წმიდანთა წილდებულება: მარი-
ამი გვასწავლის, რომ მხოლოდ 
ჩვენი ძალებით ვერ გადავრჩებით, 
არამედ პირველი წყალობა სუ-
ლთა გამოხსნის საქმეში მონაწი-
ლეობაა: ,,ისინი ჯოჯოხეთში მიდი-
ან, რამეთუ მათ სახელზე არავინ 
სწირავს და არავინ ლოცულობს 
მათთვის“. „თუ ისე მოიქცევი, 
როგორც გეუბნებით, ბევრი სული 
გადარჩება“. „ილოცეთ, ილოცეთ 
ბევრი და შესწირეთ ცოდვილ-
თათვის“. ,,ღმერთო ჩემო... აიყვანე 
ცათა სასუფეველში ყველა სული, 
უპირველეს ყოვლისა ის, ვინც შენს 
გულმოწყალებას საჭიროებს“. 

რწმენის ამ სხვადასხვა ჭეშმარი-
ტებით ღვთისმშობელი თითოეულ 
ჩვენგანს  შეახსენებს პასუხისმგებ-
ლობას ხსნის საქმეში. ღმერთი 
მოგვიწოდებს, მონაწილეობა 
მივიღოთ კაცობრიობის გამოს-
ყიდვის საქმეში... სწორედ ესაა 
ქრისტიანის მისია.

მ. პიერ დიუმულენი

და ლუსია



• 27 სექტემბერი, სამშაბათი – თბილისში, საკათედროში ჩამობრძანება:  
 საღამოს წირვა (ღამით კათედრალში)

• 28 სექტემბერი, ოთხშაბათი – მთელი დღე-ღამის მანძილზე საკათედრო-
ში (წმ. წირვა)

• 29 სექტემბერი, ხუთშაბათი – დილით კარიტასში, წმ. ელისაბედის დებ-
თან და სალელ მამებთან, საღამოს ქალდეველებთან და  
ნუნციატურაში (ღამით ნუნციატურაში)

• 30 სექტემბერი, პარასკევი – გაემგზავრება კახეთში (3 სოფელში),  
      საღამოს რუსთავში (წმ. წირვა),  
 ხოლო ღამით თბილისის დედა ტერეზას დებთან. 

• 1 ოქტომბერი, შაბათი – წმ. წირვა დედა ტერეზას დებთან, სალელი დების მონა-
ხულება და ვიზიტი წმ. პეტრესა და წმ. პავლეს ტაძარში, სადაც ღამით  დარჩება. 

• 2 ოქტომბერი, კვირა– წმ. წირვა ინგლისურ, ქართულ და სომხურ ენებზე,  
 დარჩება წმ. პეტრესა და პავლეს ტაძარში ღამით. 

• 3 ოქტომბერი, ორშაბათი – დილით კამილიელებთან,  
 შუადღით გაემგზავრება ბეთლემში და გორში, ღამით გორში.

• 4 ოქტომბერი, სამშაბათი – დილით წმ. წირვა გორში, შედეგ გამგზავრება ჭიათურაში,  
საღამოს ჩავა ქუთაისში, სტიგმატელ მამათა და 
წმ. იოსების მცირე ასულთა საკრებულოებში, ღამით დარჩება ქუთაისში. 

• 5 ოქტომბერი, ოთხშაბათი – წმ. წირვა, შემდეგ გაემგზავრება ახალშენში,  
 საღამოს ჩავა ბათუმში, ღამე – ბათუმში. 

• 6 ოქტომბერი, ხუთშაბათი – ბათუმი, შუადღით ჩავა შრომაში და  
 საღამოს – ოზურგეთში, სადაც ღამით დარჩება. 

• 7 ოქტომბერი, პარასკევი – დილით ოზურგეთში (წმ. წირვა), გაემგზავრება ბორჯომში, შე-
მდეგ კი ვალეში, სადაც დარჩება მთელი ღამით. 

• 8 ოქტომბერი, შაბათი – დილით ჩავა არალში, მთელი დღე-ღამით.

• 9 ოქტომბერი, კვირა – უდე 1-2, მოინახულებს ბენარას, უნწას, აბასთუმანს,  
 შემდეგ გაემგზავრება ხიზაბავრაში.

• 10 ოქტომბერი, ორშაბათი – წმ. წირვა ვარგავში, საღამოს გაემგზავრება ახალციხეში, კაპუ-
ცინების საკრებულოში, სადაც დარჩება ღამით. 

• 11 ოქტომბერი, სამშაბათი – დილით ადრიანად მოინახულებს წმ. ნინოს მონაზვნებს, შე-
მდეგ ესტუმრება ივლიტას და რაბათს, სადაც მთელი ღამით დარჩება.

• 12-13 ოქტომბერი, ოთხშაბათი-ხუთშაბათი –  
 რაბათში დაბრძანდება პირადი ლოცვა-ვედრებისთვის.

• 14 ოქტომბერი, პარასკევს – საზეიმო მსვლელობა და წირვა. გამგზავრება და დაშვიდობება, 
ყველა საკრებულოს, რელიგიური ორდენის, ეკლესიის მსახურების (კარიტასი, უნივერ-
სიტეტი, ახალგაზრდული ცენტრი...) და მოძრაობების წარმომადგენლებთან ერთად.

• 5 ნოემბერი – დამშვიდობების წირვა ამიერკავკასიაში მოგზაურობის დასასრულ,  
 ზეცად აღყვანების საკათედრო ტაძარში, თბილისში

საქართველოში ლათინური წესის საკრებულოებში ფატიმის ღვთისმშობლის ქა-საქართველოში ლათინური წესის საკრებულოებში ფატიმის ღვთისმშობლის ქა-

ნდაკების მომლოცველობასთან დაკავშირებული პროგრამანდაკების მომლოცველობასთან დაკავშირებული პროგრამა  

(2022 წლის 27 სექტემბერი-14 ოქტომბერი)


