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S e s a v a l i1*

qristianis swrafva sulieri srulyofilebisaken emyareba
macxovris mcnebas: „iyveniT Tquen srul, viTarca   mamaჲ   Tqueni   
zecaTaჲ   srul   ars“ (maTe 5, 48), rac, arsebiTad, RvTisadmi   ganuwyvetel  ltolvaSi, masTan  mimsgavsebis, suliwmidis  madlis  moxveWisa  da  ganRmrTobis  survilSi  vlindeba  da  swored  ase  xdeba  
adamiani  caTa  sasufevlis mkvidri. RmerTTan daaxloeba warmoudgenelia    codvaTagan  ganwmedisa  da  saTnoebaTa mopovebis gareSe,  
rac asketuri2* moRvaweobis mizania; es imTaviTve, zogadad, qristianuli cxovrebis wesi iyo, Tumca zogjer miiCneven, rom asketuri moRvaweoba qristianul eklesiaSi mxolod IV saukunis damdegidan iwyeba. es azri Sesawynarebeli ver iqneba, radganac codvaTagan
mozRudvisa da saTnoebaTa mopovebis mcdelobis gareSe qristianuli cxovreba Tavis Sinaarss dakargavda; asketoba da qristianoba
ganuyofelia erTimeorisagan, rasac eklesiis mamaTa swavlebac
adasturebs. aseTi gagebiT asketizmi, rasakvirvelia, Tavidanve axasiaTebda qristianul Tems. I saukunis qristianebic iseTive asketebi iyvnen, rogorebic IV-V saukuneebisa, Tumca maTi asketuri moRvaweoba sxvadasxvagvari iyo. qristiani, saRvTo mcnebis Sesabamisad,
Tavs izRudavda ama soflis vnebaTagan,  siameTagan,  codvaTagan  da  
es  ukve  asketuri   Rvawli  iyo.    rodesac    asketuri   moRvaweobis   
IV    saukunis   damdegidan  dawyebaze saubroben, mxedvelobaSi aqvT
asketizmis erT-erTi saxeobis - gandegilobis  dafuZneba  da  farTod  gavrceleba.
asketuri moRvaweoba, romelic saTaves iRebs macxovrisa da
mociqulebisagan,3* droTa ganmavlobaSi nairsaxovani gaxda, magram
yvelaze  gamokveTili saxe asketurma mimdinareobam III saukunis miwurulsa da IV saukunis damdegs SeiZina. swored III-IV saukuneebidan
Cndebian asketuri RvTismetyvelebis saxelovani warmomadgenlebi:
wm. antoni didi, wm. aTanase aleqsandrieli, evstaTi sebastieli, 11
wm. basili didi, wm. grigol RvTismetyveli, wm. makari didi   (megvipteli), wm. kirile ierusalimeli da  mravali  sxva.  
asketuri RvTismetyveleba da praqtikuli samonazvno cxovreba
kabadokiel mamebTan unikalur saxes iRebs. maT moaxerxes antioqi1*
ნაშრომი შესრულდა 2013 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ღვთისმეტყველების
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2* ტერმინი „ἄσκησις“ ბერძნულად ნიშნავს წვრთნას, ვარჯიშს, მზადებას („ἀσκέω“ ვვარჯიშობ).
3* ასკეტურ ღვაწლს ეწეოდა, მაგალითად, იოანე ნათლისმცემელი, ასევე, - ძველი აღთქმის
წინასწარმეტყველები.

dimitri CixorliSvili
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uri  da aleqsandriuli skolebis sinTezi; gaaerTianes gandegiluri
moRvaweobisa da saerTo tipis sacxovreblebSi samonazvno moRvaweobis principebi.
am moRvaweTa Soris gansakuTrebuli adgili uWiravs  saeklesio  
moZRvrebis erT-erT udides gamomTqmel-RvTismetyvels, kesariel
episkoposs, wm. basili dids. basili kesarieli  pirvelia, vinc mcire
aziaSi monazonTa organizebuli Tanacxovrebis wesi daamkvidra.
uwinares, xsenebul regionSi, asketebi marto, an jgufebad moRvaweobdnen, magram   araorganizebulad. wm. basili didi ar Semoifargla amgvari sazogadoebis   Teoriuli safuZvlis - samonastro
wesdebis SeqmniT. TviTon man, genialurma organizatorma, piradad daakanona da praqtikulad ganamtkica es wesdeba samonastro
cxovrebaSi, Seqmna ra monazonTa saerTo samyofeli.
wm. basili kesarieli didi saeklesio moRvawea, romelmac filosofiuri da oratoruli msjelobiT gadmogvca srulyofili swavleba
locvis Sesaxeb. locva, mamaTa swavlebiT, saTnoebaTa dedofalia da
misi Rrma Semecnebis gareSe asketuri cxovreba srulyofilad ver
warimarTeba. am TvalsazrisiT didad faseuli da sulisaTvis margebeli Semoqmedebaa wm. mamis mravalmuxledi swavlani - „locvisaTჳs
da sxuaTa TiTosaxeTa saTnoebaTaTჳs“.
aRsaniSnavia isic, rom   mraval sxva wmidans dauweria Teoriuli
Segonebani locvis Sesaxeb. marto   qarTul   enaze aTze meti aseTi
Zeglia   Targmnili.1
wm. basili didi Tavis „swavlanSi“ gvmoZRvravs, Tu rogor SevamzadoT Tavi locvis dawyebisTvis, rogor aRvudgeT win borot
Zalas da rogor davamarcxoT mis mier Tavsmoxveuli vnebebi da gulisTqmebi.
amdenad, wm. mamis „swavlanSi“ erTadaa Sezavebuli moZRvrebiTSegonebiTi Tezisebi da filosofiur-Teologiuri gageba locvis  
umniSvnelovanesi daniSnulebisa. RmrTivganbrZnobili moZRvris
swavleba udides mniSvnelobas   iZens   asketuri cxovrebis   wesis
Sesamecneblad.  
wm. basili didis „swavlani“ qarTulad uTargmnia aTonis qarTuli Teologiur-literaturuli skolis mamamTavars, X-XI ss-is did
bers, wm. efTvime mTawmidels. wm. mamam Tavisi TargmanebiT didad
gaamdidra qarTuli saRvTismetyvelo literaturis TiTqmis yvela
1 წმ. ნილოს სინელისა („ლოცვისათჳს“, 153 თავად), იოანე სინელისა („ლოცვისათჳს“,
„კლემაქსის“ 28-ე თავი), ისაიასი, იოანე ოქროპირისა („ეკლესიასა შინა ლოცვისათჳს“), მრავალი
ავტორისაგან (ანტონი, არსენი, აგათონი, ბესარიონი, ეპიფანე კჳპრელი, მოსე, ესაია, იოსები, იაკობი,
ლუკიოს, მაკარი, ნილოს, პიმენ, ტითოს და სხვ.) გამოკრებილი „მოუკლებელად და მღჳძარედ
ლოცვისათჳს“ და „სწავლანი წმიდათა მამათანი ლოცვისათჳს მარადის გულისჴმისყოფით“ (12
თავად), „გამოკრებულნი სადაჲთვე სიტყუანი წმიდათა ”მამათანი” (იოანე სინელი, ბასილი,
მარკოზი, ესაია, თეოდორე აბუკურა, ნილოსი და სხვ.). იხ. ე. გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი
ასკეტიკა და მისტიკა, თბილისი, 2006 წ., გვ. 192-195.
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dargi. misi mTargmnelobiTi Rvawli miuwvdomel simaRled iyo miCneuli jer kidev mis TanamedroveTa Soris. saxeldobr, wm. giorgi
mTawmidelis TqmiT,  „eseviTari Targmani arRa gamoCinebul ars, da
vhgoneb, Tu arcaRa gamoCinebad ars“,1   xolo efrem mciris SefasebiT, wm. efTvimes mTargmnelobas TviT suliwmida ganagebda, ramdenadac mas marto litonad da sityvasityviT ki ar „ჴel-ewifeboda“
bizantiuri Teologiuri literaturis Targmna, aramed mravalricxovani „SematebebiTa da daklebiT“ mis saukeTeso redaqtirebas
axdenda,2 kerZod, wm. efTvime aToneli iseT saxes aZlevda saTargmn
masalas, rom  igi qarTveli  mkiTxvelisaTvis  ufro gasagebi da  sasargeblo  xdeboda.
radgan qarTulad Targmnisas udidesi wm. mama  da  saeklesio  moRvawe, wm. efTvime  mTawmideli Tavisuflad ereva dedanSi, misi kalmiT
Sematebuli Tu daklebuli yoveli adgili imgvaradvea didi mniSvnelobisa da madlis  matarebeli, rogorc TviT originali. amitomac
misi Targmanebis Seswavlas udidesi mniSvneloba aqvs Teologiuri  
kvlevebisaTvis.
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1 კ. კეკელიძე, ქართ. ლიტ. ისტორია, ძვ. მწერლობა, ტ. I, თბილისი, 1960 წ., გვ. 192.
2 ეფრემ მცირის თქმით, ,,მას მადლითა სულისა წმიდისაჲთა ჴელ-ეწიფებოდა შემატებაჲცა და
კლებაჲცა“. იხ. კეკელიძე 1960: 250.
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sanam uSualod   locvisaTvis gamoTqmul „swavlans“ SevexebodeT1*, jer mokled mimovixiloT wm. basili didis asketuri Semoqmedeba2*.
wm. basili kesariel episkoposs bizantiis istoriaSi basili  didis   saxeli daumkvidrda ara marto mravalricxovari dogmatursaRvTismetyvelo SromebisaTvis, aramed im didi wvlilis gamoc,
rac man Seitana saeklesio da samonastro cxovrebis organizebis
(asketuri moRvaweobis) sferoSi.
wm. basili didi   daibada 330 wels qalaq kesariaSi, warCinebul
ojaxSi.3*   misi mama, ufrosi basili, pontoSi qvelmoqmedebiT cnobili didebuli iyo da kapadokiis dedaqalaq neokesariaSi ritoris
movaleobas asrulebda. pirveldawyebiTi   ganaTleba wm. mamam   Tavisi  mamis  xelmZRvanelobiT miiRo, Semdeg ki swavla gaagrZela kesariaSi. kesariidan momavali  episkoposi  konstantinepols ewvia da
ritorikas swavlobda cnobil filosofos libaniosTan, xolo Tavisi ganaTleba man  mecnierebaTa savaneSi, aTenSi, daasrula, sadac  
daumegobrda Tavis did Tanamemamules,  wm. grigol  nazianzels.
355-356 wlebSi basili didi aTenidan kesariaSi dabrunda. mama
gardacvlili daxvda. qalaqis mcxovrebTa daJinebuli  TxovniT igi
ramdenjerme  gamovida  sajarod  da  msmenelebi  Tavisi  oratoruli  
xelovnebiT   ganacvifra;   ocdaxuTi   wlis   asakSi   gaxda   advokati  
da ritorikis maswavlebeli. misi da, makrina, SiSobda, rom momavali  moZRvari amqveyniur didebas ar gaetacebina da Zmas sasuliero
cxovrebisaken mouwodebda.  aseve, evstaTi sebastieli mas asketuri  
cxovrebis dawyebas  urCevda. samonastro cxovrebis Sesaswavlad wm.
basili didi gaemgzavra aleqsandriaSi, palestinasa da mesopotamiaSi. egvipteSi  Sexvda makari megviptels  da makari aleqsandriels.
bolos man SearCia ganmartoebuli adgili  pontoSi, mdinare irisis
napiras    da,  berad aRkvecili, iq  dasaxlda samoRvaweod.
wm. mamas moRvaweoba mouxda eklesiis Camoyalibebis mZime  xanaSi.
ariozis eresma ramdenime aTeuli wlis ganmavlobaSi safrTxis qveS  
1*
efTvime mTawmindelis mier Cveuli ostatobiT  Targmnili  basili didis  „swavlani
locvisaTჳs da sxuaTa TiTosaxeTa saTnoebaTaTჳs sacxorebelad sulisa~  dRemde gamoqveynebuli    da   Seswavlili   ar yofila, Tu    ar   CavTvliT   mis   erT mcire fragments.
„სწავლანის“ დასაწყისი ნაწილი 2002 წელს გამოაქვეყნა ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა ჟურნალში
„ლაზარეს აღდგინება“ (იხ. წმ. ბასილი დიდი, სწავლანი ლოცვისათჳს, ტექსტი გამოსაცემად
მოამზადა ე. კოჭლამაზაშვილმა, ჟურნალი „ლაზარეს აღდგინება“, XVI, 2002 წ., გვ. 3-13).
2* სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელსაც ვემყარებით ამ თავში, წარმოდგენილია ნაშრომის
ბოლოს დართულ ბიბლიოგრაფიაში.
3* ამ კეთილშობილ და მორწმუნე ოჯახში დაიბადა ათი ბავშვი, რომელთაგან სამი (ბასილი
დიდი, გრიგოლ ნოსელი და პეტრე სებასტიელი) ეპისკოპოსი გახდა და ეკლესიამ წმიდანად
შერაცხა, ისევე, როგორც მათი დედა ემილია და დები - მაკრინა და თეოზევია.
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daayena marTlmadidebeli eklesia. aleqsandrieli eretikosis mimdevrebi fizikuradac ki uswordebodnen marTlmadideblebs. maT  
gaZlierebas xels uwyobda bizantiis imperatorTa mxardaWera.  imperator valentis brZanebiT, basili didi urCobisaTvis sasamarTlos  winaSe  waradgines. igi ar SeuSinda valentis avtoritets, devnas
da sajarod gailaSqra imperatoris winaaRmdeg. misma gasamarTlebam  didi areuloba gamoiwvia da yvela imperatoris winaaRmdeg aRdga. amis  Semdeg imperatorma Sewyvita kabadokiaSi mogzauroba  da  
dedaqalaqSi  dabrunda.  
370 wels gardaicvala evsevi kesarieli da marTlmadideblebma   mTeli TavianTi imedebi basili didze daamyares. arianelebma
yvelaferi  gaakeTes, rom misTvis saxeli gaetexaT. mxolod grigol
nazianzelis (ufrosis, grigol nazianzelis mamis) Carevam ixsna igi  
damarcxebisagan. bolos da bolos, wm. basili gaxda kesariis episkoposi.  misi Zalaufleba vrceldeboda pontoze, somxeTze, galatiaze,
paflagoniasa da biTviniaze; emorCileboda ormocdaaTi   qorepiskoposi.  asketurma cxovrebam  basili  dids adre  daatyo asaki da 379
wels igi gardaicvala - gulwrfelad datirebuli  TanamedroveTagan  da,  gansakuTrebiT,  kabadokielebis  mier.
wm. basili didi IV saukunis eklesiis udidesi moZRvari iyo. igi
energiulad ebrZoda eretikosebs da eklesiis erTianobisaTvis
iRvwoda. amasTan, aranakleb mniSvnelovania misi moRvaweobis sxva  
mimarTulebani. kerZod, igi iyo da rCeba eklesiisa da samonastro  
cxovrebis kanonmdeblad.
wm. basili  didis  erovnul  warmomavlobas  istorikosma  giorgi  
gozaliSvilma  da  filologma  e. xinTibiZem  sagangebo  gamokvlevebi   miuZRvnes. maTi mosazrebis Tanaxmad, romelic literaturul  
wyaroebs emyareba, wm. mama ar  iyo  arc berZeni, arc  somexi.  amasTan  
erTad, radgan igi warmoSobiT iyo pontoeli, pontos  ZvelisZveli  
ojaxidan, mkvlevrebma ivaraudes, rom  wm. basili  kesarieli  eTnikuri warmoSobiT im qarTveluri tomebis   romelime   Stos warmomadgeneli (STamomavali) iyo, romlebic ZvelTaganve, da am udidesi   moZRvris drosac, binadrobdnen im miwa-wyalze, pontoSi. aqve  
SegviZlia  mivuTiToT, rom is Sto, romelsac    wm. mama ekuTvnoda, 15
im droisaTvis  ar iyo arc  gaberZnebuli, arc gasomxebuli. winaaRmdeg  SemTxvevaSi, igi  ase  mkveTrad ar uaryofda Tavis nawerebSi berZnobasa da  somxobas. amave dros, wyaroebSi ar  gvxvdeba pirdapiri
cnoba wm. basili  didis qarTvelobis Sesaxeb, radgan misi cxovrebis
aRmwereli eklesiis mamebi, Tanaxmad qristianuli Cveulebisa, pontos dasaxelebiT   zogadad   miuTiTeben mis warmomavlobaze; amiT
isini sruliadac ar Ralatoben sinamdviles, radgan, upirveles
yovlisa, swored  es  qarTveluri tomebi iyvnen pontos ZvelisZveli
mkvidrni. e.xinTibiZis kvleva eyrdnoba wm. basili didis cxovrebis
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pirvelwyaroebs,1 Zveli  msoflios istoriul-geografiul monacemebs, wm. mamis axloblebisa  da  Tanamedroveebis cnobebs, Zvel qarTul wyaroebsa da qarTul  eTnografiul  masalas.2
cdilobs ra bolomde mohfinos naTeli iseT rTul da  delikatur  
sakiTxs, rogoric  wm. basili  didis  qarTuli  warmoSobis  mtkicebaa,
mkvlevari dasZens: „rasakvirvelia, ar SeiZleba  calmxrivad  SevafasoT am moRvaweebis3* qarTuli warmoSobis mniSvneloba.  isini aRizardnen berZnuli kulturis wiaRSi, ganaTleba miiRes da   werdnen  
berZnul enaze da swored amitomac, samarTlianad, arian miCneulni  
bizantiel mwerlebad. maTi  kavSiri  qarTvel  erTan  mxolod  imaSi  mdgomareobs,  rom  isini  warmoSobiT  iyvnen  qarTvelni,  kargad  
icodnen  es faqti TviTon da maTma  uaxloesma  megobrebma da  Tanamoazreebma, kerZod,  grigol  nazianzelma“.4

II. wm. basili didis Txzulebebi asketikis
sferoSi
qarTvel mTargmnelebs didi raodenobiT uTargmniaT wm. basili
didis Txzulebani. isini aTeulobiT xelnawerSia daculi. Targmanebi Sesrulebulia ZiriTadad VIII-XII saukuneebSi berZnuli   da,
iSviaTad,  arabuli enebidan.5
bizantinologiaSi   gamoyofen   wm. basili kesarielis   SromaTa  
oTx  ZiriTad korpuss. esenia: 1. ,,equsTa  dReTaჲ“; 2. moraluri  homiliebi  da fsalmunTa komentarebi (,,iTika“);  3. ,,asketikoni“;  4. epistoleebi.6
wm. basili   didis   asketuri   Janris   Semoqmedebis   nawili   Sesulia   krebul  „iTikaSi“.7  „eTikuri  sityvebi“ mis  Semdgenels,   svi-

16

1 BHG – F. Halkin, Bibliotheca hagiographica graeca, t. 1-3 (Subsidia Hagiographica 8a), Bruxelles, 1957; სამეცნიერო ლიტერატურა: Bonis, Basilios von Caesarea und die Organisation der
christlichen Kirche im vierten Jahrhundert (კრებულში: Basil of Caesarea: Christian, humanist,
ascetic…), გვ. 281-335.
2 ე. ხინთიბიძე, ბასილი დიდის სადაურობისათვის: „მოამბე“, III, 1962 წ., გვ. 125-151.
3 ე. ხინთიბიძე გულისხმობს ბასილი დიდსა და გრიგოლ ნოსელს (მის ძმას), ასევე, - გრიგოლ
ნაზიანზელს, მათსავე მეგობარს.
4 ხინთიბიძე 1962: 126-150.
5 ხელნაწერების შესწავლამ ცხადყო, რომ ქართულ ენაზე არსებობს წმ. ბასილი დიდის
თითქმის მთელი შემოქმედება, კერძოდ, მისი ეგზეგეტიკური და ჰომილეტიკური მემკვიდრეობა,
ასკეტური ხასიათის თხზულებები, ეპისტოლეები, ჟამისწირვა და სხვა ცალკეულ თხზულებათა
ფრაგმენტები.
6 R u d b e r g, Manuscripts and editions of the work of Basil of Caesarea krebulSi: Basil of Caesarea: Christian humanist, ascetic. A Sixteen-hundredth Anniversary Symposium, Part. I-II, edited by
Paul Jonathan Fedwich, Toronto, 1981, გვ. 49-65; ნინო ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა
ძველი ქართული თარგმანები, თბილისი, 1992 წ., გვ. 3.
7 სწორედ „ითიკის“ ერთ-ერთ ხელნაწერს (A 100) ვიყენებთ ჩვენი საკვლევი ტექსტის
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mon    metafrasts,   daulagebia   24 Tavad:     1. sityva   saTnoebisa    
da biwierebisaTvis; 2. swavlebisa  da  damoZRvrisaTvis; 3. siyvarulisaTvis   RvTisa da moyvasisa; 4. mowyalebisaTvis; 5. simdidrisa  da  
siglaxakisaTvis; 6. vercxlismoyvareobisaTvis;   7. codvisaTvis; 8.
sinanulisaTvis; 9. locvisaTvis; 10. marxvisaTvis; 11. sikvdilisaTvis; 12. urvisa da daxsnilobisaTvis; 13. moTminebisa da  sulgrZelebisaTvis; 14. momavali  samsjavros  Sesaxeb; 15. mTavrobisa  da  uflebisaTvis (da miuwvdomlobisaTvis   uflisa); 16. nayrovanebisa da
memTrvaleobisaTvis; 17. mrisxanebisa da  mtrobisaTvis;  18. Surisa  
da  borotebisaTvis; 19. krZalulebisa  da  ukrZalvelobisaTvis; 20.
simdablisa  da  zuaobisaTvis; 21. bednierebisa  da ubedurebisa da,
agreTve, keTilgonierebisaTvis; 22. gangebulebisaTvis  uflisa;  23.
sulisaTvis; 24. pativiscemisaTvis mSobelTa   da,   agreTve,   mxcovanebisa     da  siWabukisaTvis.  
wm. basili   didis   ZiriTadi   asketuri   Sroma „asketuri   wesebi“  
ori damoukidebeli Txzulebisagan   Sedgeba. pirvelia   kiTxva-migebis  formiT  dawerili  vrceli  wesebi (PG 31, 901-1052), xolo  meore   
-kiTxva-migebis  formiT  dawerili  mokle  wesebi (PG 31, 1080-1305).
ufro  gavrcelebuli  redaqciiT „vrceli  wesebi“  aris  ricxviT 55,  
xolo   ,,mokle   wesebSi“ 313 kiTxva-migebaa.   berZnul   xelnawerebsa  
da gamocemebSi basili  didis saxeliT cnobilia, agreTve, asketuri  
xasiaTis  Semdegi  Txzulebebi:
1. moraluri  wesebi  (CPG 2877);
2. samonastro  konstituciebi   (CPG 2895);
3. naTlisRebis  Sesaxeb  (CPG 2896);
4. prologebi:  (CPG 2878); (CPG 2882); (CPG 2883); (CPG 2884);
(CPG 2885); (CPG 2886); (CPG 2887).
5. asketuri   sityvebi: sityva   10   (CPG 2888);   sityva   11   (CPG
2889);  sityva  12  (CPG 2890);  sityva  13  (CPG 2891);  sityva  14 (CPG
2892);  sityva  15  (CPG 2893); sityva  16  (CPG 2894).  sami  ukanaskneli  
asketuri  sityva  miCneulia  nayalbevad.
6. werilebi:  basili  didis  173-e  da  22-e  werilebis  SeerTeba  
(CPG 2900).
7. epitimiebi  (damnaSave  monazonTa  dasjis  wesebi)1:   epitimiebi  
17
24  (CPG 2897/1/);  epitimiebi  25  (CPG 2897/2/)   da  epitimiebi  26   (CPG
2897/3/).
specialur   literaturaSi   wm. basili   didis   mTavar   asketur  
naRvaws  pirobiTad  „asketikons“   uwodeben.
  

დასადგენად.
1 ბასილი კესარიელი არის პირველი, ვინც მცირე
ორგანიზებული თანაცხოვრების წესი.

აზიაში

დაამკვიდრა

მონაზონთა

dimitri CixorliSvili

III. „swavlani locvisaTჳs“
(Zeglis zogadi mimoxilva)
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RvTismetyvelebis istoriam saRvTismetyvelo sakiTxebis   garkvevisaTvis  ori  gza icis: racionalisturi da mistikuri.  pirveli  warmoiSva  
saRvTismetyvelo-filosofiur  skolebSi, xolo  meore - udabno-monastrebSi  asketebs   Soris.   RvTismetyvelebis   es   ori   gza, orTodoqsuli  eklesiis  poziciiT,  erTmaneTs  ar  gamoricxavs,  magram  praqtikaSi
xan  erT  mimarTulebas  aniWeben  upiratesobas, xan  meores.  aman  gansakuTrebiT  Sua  saukuneebSi iCina  Tavi;  sqolastikosebi  racionaluri  
gziT  cdilobdnen  RvTis  Semecnebas,  xolo  mistikosebi  uaryofdnen  
gonebis   Zalas   da   Sinagani intuiciis   saSualebiT    uaxlovdebodnen   
RmerTs.1
locviTi Rvawli da saTnoebebis  moxveWa  erT-erTi  umTavresi  xidia  
adamiansa  da  ufals  Soris  darRveuli  kavSiris  aRsadgenad.    am  madlis  
moxveWa  asketuri  Rvawlis  gareSe  SeuZlebelia.
„qristes msubuqi uReli, zneobrivi   zeaRsvla, - „jvaria“,   Sinagani  
brZoliTa da   xangrZlivi   RvawliT   mopovebuli.   xorcieli   vnebani  
ebrZvian adamianis  idealur  miswrafebebs.  sulier  vnebaTa,  borotebis  
gamosadevnad  mTavari  iaraRia  locva, marxva  da  upovareba-uangaroba“.2
mamebi locvas saTnoebaTa dedofals uwodeben.   qristianisTvis  
locva   iseve   aucilebelia, rogorc   sxeulisTvis - saWmeli, rogorc  
TevzisTvis - wyali.   igi  RvTisadmi  swrafva, gonebis  amaRlebaa, magram  
sanam adamiani locvas  Seudgeba, saWiroa  misTvis  Semzadeba  da  mxolod  
mzadyofnis  Semdgom - misi  aRsruleba.  nedli  xe  rom  cecxliT  abrialdes, manamde   igi   unda   gaxmes;   rkinas   gamowrTobamde   alRoben. miTumetes saWiroa locvisTvis momzadeba: „locvis  dawyebamde  moimzade  
Tavi  da  uflis  gamomcdeliviT  nu  iqnebi“ (zir. 18,23), - gvaswavlis   ziraqis  sibrZne.
adamianis  urTierToba RmerTTan  gulis  siRrmeSi  aResruleba.  aq  
xvdeba  ufali  Tavis  qmnilebas  da  aniWebs  codnas.   gulSi  SeigrZnobs  
adamiani   RmerTis   arsebobas. amgvari   urTierTobisaTvis   gulis ganwmendaa  saWiro. dasneulebul  da   mkvdar  guls  kurneba da  ganwmenda  
sWirdeba.3 pirvel makurnebel saSualebad  ki  mamebi locvasTan  SeerTebul  glovasa  da  sinanuls  gvTavazoben.  
codvis rjuls damonebuli   kacobrioba   kvlav   Seiriga   ufalma,

radgan „qristeman Cuen mogჳyidna  wyevisa  misgan  sjulisa  da  iqmna  
CuenTჳs       wyevisa     queSe“     (gal.3,13),      radgan      mxolod       qristem
gaaTavisufla wyevisagan yvela, visac  igi  amZimebda  rjulis  Seus1 წმ. ალექსი ბერის მოძღვრებანი, შუშანიას სავანე, 2009 წ., გვ. 9.
2 ალექსი ბერი 2009: 19.
3 მიტრ. იეროთეოს ვლახოსი, მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპია, თბილისი, 2008 წ.,
გვ.180.
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ruleblobis  gamo.1
amitomac, morwmune  adamians  marTebs  emsgavsebodes  qristes, maradJams  saTnoebebs ixveWdes da SeuerTdes  mas, viTarca  brZanebs mociqulTa Tavi: „cxovel arRara  me  var, aramed  cxovel  ars  Cem  Tana  qriste“
(gal.2,20), rameTu  misi  ars  dideba  Tana  mamiT  da  suliT  wmidiTurT,
ukuniTi  ukunisamde, amin!
wm. basili didis swavleba „locvisaTჳs da sxuaTa    TiTosaxeTa
saTnoebaTaTჳs“ metad mniSvnelovani literaturuli Zeglia rogorc
filosofiuri, ise asketuri TvalsazrisiT. naSromSi,  ZiriTadad, gadmocemulia swavleba, rCeva-darigeba bermonazvnebis  mimarT sxvadasxva
saTnoebis mosaxveWad, rac sulieri cxovrebisa  da srulyofilebisTvis  
aucilebel  winapirobas  warmoadgens.   
aRniSnuli Txzulebis pirvel nawilSi   wm. mama ganixilavs locvis
arss; aRgviwers, Tu rogori rwmeniT, mowiwebiTa da sasoebiT hmarTebs
adamians, wardges  uflis winaSe da winaswar Seamzados Tavi locvis dawyebamde; xazs usvams sinanulis gancdis da cremlTa mopovebis aucileblobas, raSic kvlav ufali Seeweva mlocvels.   wm. moZRvari cdilobs,
daamdablos adamianis goneba, raTa man RmrTisagan iTxovos   locvis  
Zala,  da  mxolod  amis  Semdeg  „awvevs  mas  locvad“.  
„swavlaTa“ meore jgufi sxvadasxva saxis  saTnoebebis  moxveWis    Sesaxeb  msjelobas  exeba; agreTve,  ganxilulia mterTan brZolis   meTodebi, Segonebebi da darigebebi, Tu  ra  pirobebSi  ekveTeba  esa Tu is  vneba  
monazons  da  iqvea  warmodgenili  aRniSnuli  vnebebisagan  Tavis   daRwevis  xerxebi  da  mopovebuli  saTnoebebis   SenarCunebis  meTodebi.   wm.  
basili  didi  Rrma  filosofiur-Teologiuri  ganWvretiT  usabuTebs   
mkiTxvels  locvis  aucileblobas   da acnobs   misi   saSualebiT  SeZenil  
sulier  sargebels.
wm. basili didis swavleba „locvisaTჳs“ pirvelxarisxovani wyaroa  asketuri  cxovrebis wesis Sesamecneblad. am  teqstis wm. efTvime  
mTawmideliseuli brwyinvale   qarTuli Targmani, imedia, did   sulier  
sargebels  moutans  mkiTxvels.
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IV. teqstis Semcveli xelnawerebi da maTi
aRweriloba
wm. basili didis „swavlani locvisaTჳs“ Sesulia xelnawerTa erovnul  
centrSi  dacul  Semdeg  xelnawerebSi:
A- 81  (XVIII  s.)
A-100  (1713  w.)   
1 მთავარეპისკოპოსი ამბერკი ტაუშევი, წმ. პავლე მოციქულის ეპისტოლენი, თბილისი, 2012 წ.,
გვ. 117.
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A- 232 (1799  w., krebuli „sufeva“)
A- 394  (XVIII  s. )  
A-181  (1816  w.)  
A-1512  (1822  w.)
S-1595  (XI  s., etrati)
S-3661  (XVIII-XIX  ss.)
S-4616  (XVIII-XIX  ss.)
S-376  (1798 w.)
S-4806  (1799  w.,  krebuli   „sufeva“)  
H-2350  (XVIII  s.)
uZvelesi xelnaweri - S-1595   (XI   s., etrati)    arasrulia. misi
SemorCenili nawili  teqstobrivad sakmaod sxvaobs yvela danarCeni
xelnaweris  teqstisagan  da redaqciuli TvalsazrisiT calkea  Sesaswavli.   danarCeni  xelnawerebi  gviandelia (XVII-XIX ss.); maTSi teqsti sruladaa warmodgenili.
                        
A   81 1
A-81  warmoadgens  XVIII  s-is  I  naxevris  xelnawers.  sul  73  furcelia. 19,8 x 14,9, gayviTlebuli  qaRaldi;  tvifruli  tyavgadakruli  
muyaos  yda, zemo  ydaze  dakrulia  TeTri  feris  ori  patara  zomis  
qaRaldi  warweriT:  a)  „wigni  xucurad  naweri  swavlaTa  skivrSi“.  
b)  „liturRia;  swavla  vasilisa  da  liturRia  iakobisa  da  petre  
mociqulisa“. 43-e  da 44-e furclebs   Soris amoWrilia furclebi;
nusxuri,  sxvadasxva  xeli  (ix. f. 2r-30r da 36r-72r), saTaurebi da dasawyisebi singuriT. damkveTi: kaTalikoz - patriarqi  domenti.
A 100 2
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A 100, 1713 wlis,   Sesulia   ,,iTikaSi“.   279 f,   32 x 24;   dalaqavebuli  qaRaldi; yavisferi  tvifruli  tyavgadakruli  xis  yda, yda  
moclilia;  naweria  nusxurad,  or  svetad;  saTaurebi  da  dasawyisebi - singuriT.  gadamweri: xucesmonazoni  ioseb  aragvis  erisTavis  
Svili  (150 r-v, 208v, 275v);  damkveTi:  besarion  orbelis  Ze  (150r-v,
275v); gadaweris adgili:  garejis   udabno,  mravalmTis  naTlismcemlis  monasteri  (150r-v);  Cveni  teqsti  daculia   44v-57v-ze.

1 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, A კოლექცია, ტომი I, თბილისი, 1973 წ., გვ. 275.
2 A I 1973: 450.
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teqstisTvis
teqsti dadgenilia SedarebiT ukeT daculi da udefeqto   ori  
nusxiT: A-81 da A-100 (orive XVIII  saukunisa).
ufro Zveli, 1713 wlis xelnaweri _A A-100 aRniSnulia A AliteriT,
xolo  A-81  _ B-Ti.
1. ZiriTad teqstad aviReT SedarebiT ukeT Senaxuli A-81 (B)
nusxidan.  variantebi  darTuli  aqvs A-100  nusxis  mixedviT.  
2.   teqsti  dadgenilia  orive  nusxis  safuZvelze.
3.  teqstSi  gasworebulia  Secdomebi da mcdari  formebi  miTiTebulia  sqolioSi.   
4. ჲ-s met-nakleboba, romelic orive xelnawerSi sistematurad
iCens Tavs, gasworebulia, magram es sworeba sqolioSi araa asaxuli.
5. sqolioSi  Camotanis  gareSe  gasworebulia, agreTve  „uჱ“  kompleqsis  daweriloba „ue“ -Ti.
6. kalmis   Secdomebi   gasworebulia   da   gamotovebuli   asoebi
kvadratuli frCxiliT  [ ]  aris  aRniSnuli.
7.  A-100 xelnawerSi  yoveli  swavlis  dasawyisi  miTiTebulia  Zveli qarTuli  anbanuri  numeraciiT.  es numeracia gamocemaSi Secvlilia   cifrobriviT.
8.  teqstSi  gavlebulia  paralelebi  wm. basili  didisa  da  sxva  
wmida  mamebis   swavlebebs   Soris (ix. danarTi, gv. 51-55).
9.  teqsts  darTuli aqvs leqsikoni. citatebis  numeracia  Seesabameba  „swavlanis“   muxlebs.  
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[2rB] [44vA]]] wmidisa da RmerTSemosilisa
mamisa Cuenisa1 basilisni swavlani locvisaTჳs
da sxuaTa TiTosaxeTa saTnoebaTaTჳs
sacxorebelad sulisa
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mamao, guakurTxen!2.

  
1. Tqua  wmidaman  basili: locvaჲ  ubnobaჲ  ars  gonebisaჲ  RmrTisa mimarT. aw  ukue, gulisჴma-vyoT3, Zmano, Tu  viTari  sazomi uჴms
gonebasa mas, romeli-igi SemZlebel iqmnas miudrekelad  dgomad  winaSe  Tჳsisa  meufisa4  da  ubnobad misa pirispir,  nebisaebr  meufisa  
Tჳsisa,  Tჳnier  Suvamdgomelisa5.
2. Tqua kualad6 wmidaman basili: ukueTu  queyanasa  zeda  xilulsa  
mas  mayualsa ineba miaxlebad didman winaჲswarmetyuelman  mose  da  
ver  SeuZlo, vidremdis  ganiჴadna  ჴamlni  ferჴTagan  TჳsTa (gam. 3,5),
maSa,  viTar,  Zmao, Sen, romelsa-ege  gnebavs  miaxlebad misa, romeliigi  uzeSTaes ars  yovelsave  bunebasa  gonebaTasa  da  Sen  gegulebis  
miaxlebad  misa  locvasa  Sina  Sensa,  da  ara  iswrafo-a  ganSorebad  
Sengan   yovelive  gulissityuaჲ  vnebuli?
3. Tqua   kualad   wmidaman   basili: raJams ilocvide, pirvelad  
mop[2vB]ovnebisaTჳs  cremlTaჲsa  iloce, raჲTa  glovisa  mier  moalbo  sificxle  igi, romeli  ars  sulsa  Sina  Sensa  da  esreT uTxar  
brali  Seni  ufalsa  aRsaarebiTa  da hpoo  mis mier Sendobaჲ.
4. Tqua kualad wmidaman basili: iswrafe yovlisa uwinares  
mogebaჲ cremlTaჲ da iTxoven igini RmrTisagan7, rameTu friad uxaris  meufesa  mas  Sensa,  raJams-igi  Sen  cremliTa8  ilocvide  misa  
mimarT,  mswrafl  Seiwiravs  locvasa  Sensa.
5. Tqua kualad: daRacaTu viTarca wyaroni gardamodiodian  Sengan cremlni locvasa Sina Sensa, nu aRhzuavnebi da  ggonies,  viTarmed  
umetes  vissame  xar9,  rameTu   Sewevnaჲ  pova  locvaman   Senman, raჲTa  
SeuZlo  mჴurvaled  aRsaarebaჲ  codvaTa  SenTaჲ  da   mowyale-yofad   
meufesa  cremlTa  mier  SenTa.  aramed  ekrZale  Zlierad,  raჲTa   wamali  igi,   Senda   mocemuli  vnebaTa  gankurnebad,  ara  gardaaqcio  
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ufroჲsad  savnebelad  da  umetesad  ganarisxo  momcemeli  madlisa  
mis.
6. Tqua  kualad:  deg  Zlierad  locvad1   mჴ[45rA]urval[3rB]ed  da  
gare-miaqcien  Sengan  yovelnive  zrunvani  amis  soflisani  da  gulissityuani, rameTu  eseni2  SeaSfoTeben  gonebasa, raჲTa  dahჴsnan  Zali  
misi.
7. Tqua   kualad:   raJams   gixilon   Sen   eSmakTa,   rameTu   gnebavs  
mჴurvaled  locva,  maSin  mogaჴsennian3  Sen  saqmeni  raჲme  da  gulissityuani  gamosaZiebelni, viTarca  keTilisa  saxeni,  da  raJams  ganiSori   locvaჲ,   aRiRian   Sengan   ჴsenebaჲ   maTi   da   eZiebn   gonebaჲ  
da  ver  hpoebn  maT  da  mwuxare  iqmnis  mas  zeda.  xolo  raJams  dasdgi  locvad,  kualad  mogagonnian  Sen  saqmeni  igi,  raჲTamca  esreT  dahჴsnes  Zali  igi  locvisa  Senisaჲ  da  warwymides-mca  keTili  
nayofi,  romeli  aqunda  locvisa  mier.  aramed  Sen  ukueTu  gnebavs  
locvaჲ,  yav  mas  Jamsa  gonebaჲ  Seni  yru  da  utyu  yovelTave  mimarT  
saqmeTa, da  meufesa  mas  Sensa  oden  xedevdi  da  evedrebode  mas  
mჴurvaled.
8. Tqua   kualad   wmidaman   basili:   raJams   moiwios   Sen   zeda  
gansacdeli,  anu  SfoT  raჲme  da  sityჳsgebaჲ  da  genebos  Sewuxebaჲ  
Zmisa  Senisa, maSin  moiჴsene  locvisa  Senisa igi  Jami  da  sasjeli  
misi.   dahჴsen   gulissityuaჲ   igi, raჲTa   gaqundes   kadnierebaჲ  
RmrTisa mimarT  locvasa  Sina  Sensa  da  ukua[3vB]naჲsknel  friad  
uxarodis  sulsa  Sensa.  yovladve  esreT  iswrafe  yofad  mSჳdobisa.
9. Tqua  kualad:   ukueTu  gsuris  WeSmaritisa  locvisaTჳs,  nu  
Seawuxeb   sxჳsa  sulsa,  Tu  ara   amao  ars  Sromaჲ  Seni.
10. Tqua  kualad:   nu  gareganiTa4  saxiTa  oden  ilocav, aramed  
gonebaჲ  Seni  moiyvane  gulisჴmisyofasa  locvisasa  SiSiT  da  ZrwoliT.
11. Tqua   kualad:   raJams   guliswyromisa   mimarT   SeiWurvodi,  
gandevnen5  Sengan  gulisTqumaჲca,6  rameTu  gulisTqumisa  mier  iqmnebian7  nivTni  igi  guliswyromisani  da  esreT  SeSfoTnebis  Tuali  
igi  gonebisaჲ  da  daiჴsnebis  wesi  locvisaჲ.
12. Tqua  kualad:  nu  ilocav,  raჲTamca  iqmna  nebaჲ  Seni, daRa- 23
caTu  hgonebde,  viTarmed  keTil ars,  romeli-igi  Sen  gnebavs,  rameTu  ara  SeerTvebis8  nebaჲ  Seni  nebasa  RmrTisasa.  aramed, viTarca  
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giswavies,  esreT  ilocevdi,  viTarmed:  „ufalo,  iyavn  nebaჲ  Seni  
da  nu  nebaჲ  Cemi“ (lk. 22, 42);  da  yovelsave  zeda  esreT  ilocevdi,
raჲTa  nebaჲ  misi  iqmnas,  rameTu  mas  hnebavs  keTili  da  umjobesi1  
sulisa  Senisaჲ  da  ara  Sen.
13. Tqua  kualad:  vin  ars  esreT  saxier,  viTar  RmerTi  Cueni?!   
mas  ukue  miuteoT  yovelive  saqme  Cueni  da  man  keTili [4rB] - gჳyos  
Cuen, rameTu  saxieri  igi  keTilTa  niWTa  momcemeli  ars  monaTa  
TჳsTa, romelni  adideben  mas2.
14. Tqua  kualad: „locvasa  Sina  Sensa sasufevelsa  oden  RmrTisasa iTxovdi  da  simarTlesa  missa3  da  yoveli  keTili-geyos  Sen“  
(mT.6,33).
15. Tqua kualad:   ilocevd krZalulebiT   da gulisჴmisyofiT  
da [45vA] lmobierebiT da tkiviliTa sulisaჲTa, aRsaarebiTa  
codvaTaჲTa  da  sulTqumiTa  mჴurvaliTa  da  ZlieriTa.
16. Tqua   kualad:   raJams   ilocvide, gonebasa   Sensa   ekrZale  
da  Semokribe  igi  SiSsa  RmrTisasa, raჲTa  ara  ganibnios  vnebaTa  
mimarT,  aramed  gulisჴma-yav, Tu  vis  winaSe  mdgomare xar, rameTu  
ukueTu  ara  friad  ekrZalo  Jamsa  mas  locvisasa, mswrafl  ganibnevis  gonebaჲ  Seni.
17. Tqua  kualad:  friad  eSurebis  eSmaki  kacsa  mas, romeli  moswrafe iyos  locvisa  mimarT  da  yovliTa  RonisZiebiTa  ebrZvis4,
raჲTa  Seaginos locvaჲ  misi da ara dascxrebis aRZrvad  gulissityuaTa  mravalTa5  gonebasa  Sina  da  aRsZravs  vnebaTa  ჴorcTa  Sina,
raჲTa  SeuZlos  daxrwevad  moRuawebisa  mis  keTilisa  da  WeSmaritisa  ubnobisa  RmrTisa  mimarT.
18. Tqua  kualad:  raJams  friad  iRuawis  ukeTurman  eSmakman  da
[4vB] ver  dauxrwiis  kacsa  locvaჲ  igi  WeSmariti, maSin  mcired  mihridis6 da  kualad  moaqciis  ucnaurad  da  brZola-uyvis  mas; anu
guliswyromiTa  da  ZჳrisჴsenebiTa  Zmisa  mimarT, anu  borotiTa  miT  
gulisTqumiTa  siZჳsaჲTa, romlisa mier daucemian  mravalni  moRuaweni.
19. Tqua  kualad:  raJams  Rirs-iqmne  da  iwyo  locvad,  viTarca
jer-ars, maSin  mswrafl  moelode  gansacdelsa  da  brZolasa  mterisasa  da  deg  mჴned  da  mtkiced  da  mRჳZarebiT scevdi  nayofsa  mas  
Sensa, rameTu  pirveliTganve  amisTჳs  wodebul xar, raჲTa  iqmodi  
da  scvide, rameTu  raჲ  sargebel ars,  ukueTu  vinme  Sures  da  Jam-
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sa  nayofisasa  udeb  iqmnes1  da  nayofi  misi  ver Seikribos, aramed  
mჴecTa  da  nadirTa  ganxrwnan  igi  da  aRaoჴron  igi2.
20. Tqua   kualad:   yovlisa   ufroჲsi3   da   uficxlesi   brZolaჲ,
romeli  iqmnebis  Cuen  Soris  da  arawmidaTa  eSmakTa,  ara  raჲsaTჳs
ars, aramed  locvisaTჳs, rameTu  friad  mbr[Z]ol  ars   maTda, xolo  
Cuenda  didi Semwe  ars  da  mfarvel4  sulTa  CuenTaჲ  WeSmariti  igi  
locvaჲ.
21. Tqua  kualad:  ara  guliswyromisagan  da  gulisTqumisa oden  
uჴms  Sors  yofaჲ, romelsa [5rB] enebos  WeSmariti  locvaჲ, aramed
Tana-ac, raჲTa   yovlisaganve   vnebulisa   gulissityჳsa   Sors yos  
suli  Tჳsi.
22. Tqua  kualad:  ukueTu locvaჲ  gnebavs, RmrTisagan  jer-ars  
Txovaჲ locvisaჲ  locviTave, romelman  moscis  Txovaჲ  mTxovelTa  
misTa. mas  ukue  evedrebode  da  ityode: „wmida  iyavn  saxeli  Seni,
movedin  sufevaჲ  Seni“ (mT.6,9-10), romel  ars  suli wmidaჲ  Seni  da  
mxolodSobili  Ze  Seni.  rameTu  TჳT  man  guaswava  da  Tqua:  „suliTa  da  WeSmaritebiTa  ilocevdiT“ (in. 4,24).
23. Tqua  kualad:  raJams  gonebaჲ  Seni  friadiTa  miT  surviliTa  RmrTisaჲTa  ganiwdodis  da  ganeSorebodis  soflisa  amisgan  
da  ჴorcTa  SenTaganca  da  yovlisagan  gulissityჳsa  da  ჴsenebisa  
vnebulisa,  maSin  can5,  viTarmed  miaxlebul  xar  sa[46rA]zRvarTa6  
wmidisa  mis  locvisaTa.
24. Tqua   kualad:   romelsa   WeSmaritisa   mis   locvisaTჳs   surodis  da  mrisxanebasa  da  yovelsave  guliswyromasa   ara  evltodis,  eseviTari  sruliad  ugulisჴmo7  ars  da  msgavs  ars  igi  kacsa  
mas, romelsa  enebos  keTilad  xedvaჲ,  da  TualTa  TჳsTa  miwiTa8  
aRivsebdes.
25. Tqua  kualad:  ukueTu  gsuris  WeSmaritisa  locvisaTჳs,  nu  
ras  iqm, romeli  winaaRdgom  ars  misa, raჲTa  esreT  RmerTi mogeaxlos  da  Sen  Tana  iyos  maradis [5vB].
26. Tqua   kualad:   kaci, romeli   ჴorcielTa   saqmeTa    SeTxzul
iyos  da  zrunvaTa  Sina  ganbneul iyos  gonebaჲ  misi, eseviTarsa  mas  
siwmidiT  locvaჲ  da  vedrebaჲ  RmrTisaჲ  ver  Zal-uc.
25
27. Tqua   kualad:   viTarca   Sekrulsa   sirbilad   ver   Zal-uc,  
egreTve  gonebaჲ, romeli  vnebaTa  hmonebdes,  WeSmaritisa  locvisa  
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adgilsa  ver  hpoebs1, rameTu  zidavs  mas  da    mimo-akueTebs  vnebuli  igi   gulissityuaჲ  da  ver  SemZlebel  ars  igi  Seuryevelad  
dgomad  gonebiTa, gina  ჴorciTa.
28. Tqua  kualad:  raJams  hgonebde, viTarmed  arad  geჴmarebian  
cremlni  locvasa  Sina  codvaTa  SenTaTჳs, maSin  gulisჴma-yav,  Tu  
razom  Sors  xar  RmrTisagan,  romelsa-ege  Tana-gedva  maradis  mis  
Tana  yofaჲ.  amas  igonebdi  da  ufroჲsad  mჴurvaled  cremloode.
29. Tqua  kualad:  xedevdi  maradis  sazomsa  Sensa  da  esreT  SeuZlo   umჴurvalesad  glovad  da  bralobad  Tavisa  Senisa, viTarcaigi  esaia  winaჲswarmetyueli, egreca  Sen,  raJams  igonebde,  Tu  viTar  arawmidaჲ  xar  da  Soris  arawmidisa  erisa  mkჳdr  xar, romel  
arian  vnebani  da  gulissityuani  borotni (es.1,4),  da  ikadreb  winaSe  
RmrTisa  sabaoTisa  dgomad  da  ubnobad  misa.
30. Tqua  kualad:  uwyodeT, viTarmed  wmidani  angelozni  guaw[6rB]
_ ueven  Cuen  maradis  locvad2  da  raJams  keTilad  vilocvideT,
uxaris  maT  da  Cuen  Tana  maradis  mdgomare  arian  da  iginica  ilocven  CuenTჳs, xolo  odes  Cuen  udeb viyvneT  da  SeviwynarebdeT  
gulissityuaTa  borotTa, maSin  friad  ganvarisxebT  maT, rameTu  
igini  maradis  CuenTჳs  esreT  iRuwian  da  esreT  hnebavs3 keTili  
CuenTჳs4  da  Cuen  TavTa  CuenTaTჳs  ara  vevedrebiT  RmerTsa  erTiTa   guliTa, aramed   warvdgebiT   winaSe   dambadebelisa   Cuenisa,
romeli  hxedavs5  gulsa  da  TirkumelTa,  da  piriT[a]  vevedrebiT  
codvaTa  CuenTaTჳs  da  guliTa  viwurTiT  ukeTurebasa,  da  esreT  
kurnebisa  wil  ufroჲsad  movwylavT  sulTa    CuenTa.
31. Tqua  kualad:  ukueTu  ara  migiRebies  madli  igi  locvisaჲ,
maSa  iRuawe  da  sulgrZel  iqmen  da  miiRo.  ismine  igavi  igi  qurivisaჲ   
mis, viTarca  weril ars, viTarmed:  etyoda  maT  igavsa, raჲTa  maradis  ilocviden da  ara  moiwyinebden (luk. 18,1).  amisTჳs  Senca  nu  
moiwyineb, nuca  sulmokle  iqmnebi, ukueTu  jereT  ara  migiRebia,
rameTu  ukueTu [46vA] moiTmino, miiRo  Sen  madli  igi, viTarca-igi  
msajulman  man  Tqua, viTarmed6: „daRacaTu  RmrTisagan  ara  meSinis  
da  kacTagan  ara  mrcxuenian, aramed  vinaჲTgan  Srom[6vB]asa  SemamTxuevs   dedakaci   ese, usajo   mas“ (luk.18,4-5).   egreTve   RmerTman  
yos  sasjeli  maTTჳs, romelni  dRe  da  Rame  RaRadeben  misa  mamarT
(luk. 18,7).  aw egreTve  Sen axovnad  da  mouwyinebelad  deg  locvasa  
Sina.
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32. Tqua   kualad:   nu   gnebavs,   raჲTamca   esreT   iqmnnes1   saqmeni  Senni, viTarca  Sen  gnebavs, aramed  egre  inebe,  raჲTa,  viTarca  
RmerTsa  sTnavs,  egreT  iqmnen, da  iyo Sen  uSfoTvelad  da  madlobiT  locvasa  Sensa.
33. Tqua  kualad:  daRacaTu  hgonebde,  viTarmed  sazomsa  didsa  
miwuTomil  xar  da  saswaulTaca  iqm, aramed  friad  ekrZale  eSmaksa  
mas  siZvisasa, rameTu  friad  manqana  ars  igi  da  mravalRone  da  
moSurne   maradis moRuaweTaTჳs   da   iswrafis, raჲTamca   umaxჳles  
gonebisa  Senisa  ipova  da  ganaSora-mca  igi ჴsenebisagan  RmrTisa  
locvasa  Sina  Sensa.
34. Tqua  kualad:  ukueTu  locvisaTჳs  iRuwi, pirvelad  ganemzade  
brZolaTa  mimarT  eSmakisaTa  da  axovnad  Tavs-isxen  igini, rameTu,  
viTarca  mZჳnvareni  mჴecni,  egreT  mogiჴden2  da  gaWirvebden  locvasa  Sina  Sensa.
35. Tqua   kualad:   ganemzade   viTarca   mჴedari   mჴne   da   brZeni  
gamocdili, raჲTa  daRacaTu  meysa  Sina  ixilo  ucnebaჲ  raჲme,  ara  
Seiryio, daRacaTu  maxჳliTaca  gina  eriTa  zeda-mogiჴden, anu  Tu
[7rB] lamprebi  ixilo  aRnTebulebi,  nu  SeZrwundebi, aramed  mჴned  
da  kadnierad  aRiarebdi  keTilsa  mas  aRsaarebasa,  romel  ars  saxeli  uflisa   Cuenisa  iesu   qristesi  da  adre  ixilo  dacemaჲ  mterTa  SenTaჲ, rameTu, romeli  Wirsa  moiTmendes, man  sixaruli  didi  
ipovos  da  romeli  Tavisa  sulisaTჳs  Sromasa  Tavs-idebdes, mieces  
gansuenebaჲ  ukunisamde.
36. Tqua   kualad:   jer-ars,   raჲTa   mzakuvarebasaca3   maTsa   ara  
gamoucdel  iyo, aramed    raჲTa  keTilad  uwyodi, rameTu  odesme  
orad  ganiyofvian4  eSmakni:  romelnime  gebrZodian  da  romelnime  
gnatridian da,  ukueTu  iTxoo5  Sewevnaჲ, meyseulad  moiwinian6  sxuani  igi  sxuaTa  angelozTa  Tana  da  pirvelni  igi    ganasxnian; xolo  
amas  iqmnan, raჲTamca gacTunes  da  aRgimaRles  gonebaჲ, viTarmed  
angelozni  movlen  Sewevnad  Ruawlsa  Sensa,  da  merme  ukuanaჲsknel  
ufroჲsad  uwyalo geqmnian  avazakni  igi  mwareni  da  STagabian  maxesa  maTsa  borotsa.
37. Tqua   kualad   wmidaman   basili:   simdablisa   da   simჴnisa   da   27
moTminebisa   mogebaჲ   iswrafe   da ara   Sevides   Senda   gansacdeli  
saeSmako  da  guemaჲ  ara  mieaxlos  sayofelTa  SenTa, rameTu  angelozTa  TჳsTa  ubrZanos  ufalman  dacvaჲ  Seni  da  Zali  igi  wina[7vB]
_ aRmdgomTa   wardevnon   (fs.90, 10-11).  
1 იქმნეს A
2 მოგიჴდეს B
3 მზაკვარებასაცა B
4 განიყოფიან A
5 ითხო A; ითხოოჲ B
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38. Tqua  kualad  wmidaman  basili: nu miemsgavsebi [47rA] farisevelsa   locvasa   Sina   Sensa,     aramed   mezuerisa1   misebr   ilocevd,
raჲTa  Senca  ganhmarTlde  uflisa  mier (luk. 18,10-13).
39. Tqua   kualad: Tanamdebman   man   bevreulisa   mis   talantisaman  gangswavlen  Sen, viTarmed, ukueTu  ara  miuteo Tananadebi  Seni  
Tanamdebsa  mas  Sensa, verca  Sen  hpovo  motevebaჲ, rameTu  weril  
ars, viTarmed: misca  igi  satanjvelad (mT. 18, 23-34).
40. Tqua   kualad:   raJams   ilocvide   da   gulissityuani   gangeSornen, maSin  gulisჴma-yav  keTilad,  Tu  sadaჲT  iqmna  ese  da  ekrZale  Zlierad,  nuukue   maluli  eqmnas  maT da  ucnaurad  STaagdo  
Tavi  Seni2  maT  Soris.
41. Tqua  kualad:  eseca  simanqane  aqus  arawmidaTa  eSmakTa, raჲTa  
mogagonon,  raჲTamca  iloce  maTTჳs,  da  ukueTu  viTarca  jer-ars  
wina-aRudge, merme  nebsiT TჳsiT  gangeSornian, raჲTamca  dairwmune  
Tavi  Seni, viTarmed  giwyies  Zlevad  da  gandevnad  eSmakTa.
42. Tqua   kualad   wmidaman da   RmerTSemosilman basili: locvaman   locvisa  meZiebelman  locvaჲ povis3,  rameTu  locvasa   sxuaჲ
raჲmca Seudga, garna locvaჲve [8rB], romlisa mogebiTa  miveaxlebiT  
RmerTsa.
43. Tqua   kualad:   viTarca   yovelTa   sacnobelTa   Tualni   umjobes  arian, egreTca yovelTa  saTnoebaTa  locvaჲ   uzeSTaes  ars.
44. Tqua   kualad:   vidremdis   ჴorcielTa   saqmeTa    hyuarobdes  
gonebaჲ  Seni,  uwyode, rameTu  ara  gixilavs  Sen  jereT  adgili  igi  
wmidaჲ  locvisaჲ, aramed  jereT  Sors  ars  Sengan  sanatreli  igi  
gzaჲ  misi.  ukueTu  kula  araras  amis  soflisa  saqmesa  ara  midrkebodis  gonebaჲ  Seni  ilocvide  raჲ,  aramed  RmrTisa Tana  oden  iyos  
didebisa  da  mowyalebisa  misisa  mimarT, gixarodis;  maSin  uwyode,
rameTu  gipovnies  WeSmariti  igi  locvaჲ.
45. Tqua   kualad   wmidaman    basili:   SiSi   da   survili   RmrTisa  
mimarT  gaqundin  maradis  da  gonebiTa  wmidiTa  iyofode  yovelTa  mimarT  da  rasaca  iqmodi, esreT  Segeracxen, viTarmed  RmerTi  
mun  mdgomare ars  da hxedavs  saqmesa  mas  Sensa; xolo  dRe  da  Rame  
ჴsenebaჲ  ukuanaჲsknelisa  mis  dRisa  gaqundin  da  yovelsave  saqmesa  
zeda  saxiersa  RmerTsa  hmadlobdi.
46. Tqua   kualad   wmidaman   da   RmerTSemosilman    basili:   gonebasa   ganbneulsa   Semohkrebs4   wignis   kiTxvaჲ   da   mRჳZarebaჲ   da  
locvaჲ, xolo   gulisTqumasa   motyinaresa   daavsebs   marxvaჲ   da  
Sromaჲ da ganSorebaჲ, xolo guliswyromasa   ganZჳnebulsa   moamdovrebs  galobaჲ  da sulgrZelebaჲ  da  mowyalebaჲ.  xolo  jer-ars  
1 მეზვერისა A
2 შენი ] თჳსი A
3 ჰპოვის B
4 შეჰმოკრებს B
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[8vB],  raჲTa  ese  TiToeulsa  Jamsa  da  Tჳssa  sazomsa  zeda  iqmnebodis, rameTu  saqme,  romeli  garegan  sazomisa  Tჳsisa  iyos,  igi
adre  daiჴsnebis; da  saqme, romeli  aramtkice  iyos,  igi  arca  rad  
sargebel  ars.
47. Tqua  kualad:   romeli   ivltodis  gulisTqumaTagan  da  gansuenebaTa  amis  soflisaTa, eseviTari  igi  godoli  ars mtkice  winaSe  
pirsa  mtrisasa  da  ver  Zal-uc  eSmaksa mwuxarebisasa  darRuevad  
misa, rameTu  kacsa,  romelsa  uyuardes  gansuenebaTaჲ [47vA],  eseviTarsa  mas  suli mwuxarebisaჲ araodes  ganeSoros, xolo  eSmaksa  mas  
mwuxarebisasa  ver  ganveSorebiT, ukueTu  erTisaca saqmisa mimarT  
ჴorcielisa  guaqundes  siyuaruli1, rameTu,  sadaca ixilos gonebaჲ  
Cueni  midrekilad,  munca  dagჳdgams  Cuen  maxesa  mas  mwuxarebisasa.
48.  Tqua  kualad  wmidaman  basili:  bunebiT  guliswyromaჲ  ese  
ars, raჲTa  eSmakTa  vebrZodiT  da  gulisTqumaTa  ჴorcielTa   winaaRudgebodiT  da  maTda  mimarT  mrisxane  viyvneT.  amisTჳsca, raJams  angelozTa  sulieri igi sitkboebaჲ moguagonon da  netarebaჲ  
igi zecisaჲ, miT guaswaveben  guliswyromasa  Cuensa Secvalebad2  eSmakTa mimarT. xolo  eSmakTa raJams miguzidnon  Cuen gulisTqumaTa
mier ჴorcielTa, guaiZuleben, raჲTa guliswyromaჲ  Cueni  garegan   
bunebisa iyos kacTa  mimarT, raჲTa  esreT  [9rB]  dabneldes  gonebaჲ  
Cueni  da ucxo  iqmnes3 gulisჴmis-yofisagan4  WeSmaritisa  da  iqmnas  
Sinaganmcemel  sulisa  Tჳsisa.
49. Tqua  kualad:  ekrZale, raჲTa  ara  Seawuxo  Zmaჲ  Seni, Tu  ara,  
ver  ganere  eSmaksa  mas  mwuxarebisasa, aramed  Jamsa  locvisasa  sawertel  Senda  iyos.
50. Tqua kualad wmidaman basili: friad   Znel   da   yovliTurT
eklovan  ars  sabrZolelad  eSmaki  igi  cudadmzuaobrobisaჲ, rameTu, raჲca-igi  hyo  dasaჴsnelad  misa,  igica5  kualad  eqmnebis  mizez  
brZolisa  misisa  Senda  momarT. xolo ese  uwyode, rameTu ara  aqus  
eSmakTa ჴelmwifebaჲ, raჲTamca  yovelTave  gulissityuaTa  CuenTa  
keTilTa   wina-aRgჳdges, aramed romelTame TჳT   ukeTurebani da
borotni  Cueulebani  Cuenni  wina-aRgჳdgebian6  da  guaWirveben  Cuen.
51. Tqua   kualad:   iჴsenebdi   pirvelsa   mas   cxorebasa   Sensa   da   29
pirvelTa  maT  codvaTa  SenTa,  da  Tu  viTar  vnebuli  ege  vnebulisa  
misgan   cxorebisa wyalobiTa   qristesiTa   moxued   uvnebelsa   amas  
cxorebasa, Tu  viTar  gamoxued  soflisagan, romelman-igi  mravalJam  da  mravalgzis  dagca  da  dagamdabla  Sen.  anuTu  vin  ars, rom1
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eli  udabnosa  Sina  gamogzrdis  Sen  da  gansdevnis  Sengan  eSmakTa,  
romelni  kbilRrWeniT mov[9vB]len Sen zeda, rameTu eseviTarni-ese  
gulissityuani  mogatyueben Sen simdablesa  da  eSmaksa  mas  ampartavanebisasa  daamჴoben.
52. Tqua  kualad:  raJams  brZola-uyon   eSmakTa  monazonsa  mravliTa  saxiTa  da  veraraჲTa  ver  SeuZlon  dacemad, maSin  miuSueben  
da  xedven  gonebasa  missa,  Tu  romelsa-Zi   saTnoebasa  zeda  udeb  
ars, anuTu  romeli  vnebaჲ  uyuars  gonebasa  missa  da  romelsaca  
zeda  midrekilad  povon  ubadruki  igi  suli,  da  miTaca  dascemen.
53. Tqua   kualad:   Sromaჲ   da   mRჳZarebaჲ  da   marxvaჲ   ara     brZanebul ars Cuenda1  daucadebelad    da  Zalisa  umetesad, aramed  
Zalisaebr  Cuenisa, xolo  locvaჲ  daucadebelad  [48rA]  brZanebul
ars Cuenda (1 Tesal. 5, 17), rameTu  amas  ara  ჴorcieli  Zali  oden  
uჴms, aramed  sifrTxile2  gonebisaჲ  maradis.
54. Tqua   kualad:   ჴorcTa   sulisagan   ganSorebaჲ   mxoloჲsa  
RmrTisaჲ  ars, romelmanca  SeaerTna  igini, xolo  sulisa  ჴorcTagan  
ganSorebaჲ  Zal-uc  yovelsave, romelsaca  surodis  saTnoebisaTჳs,
rameTu   mamaTa   Tques, viTarmed:   ese   ars   ganSorebaჲ - maradis  
ჴsenebaჲ  sikudilisaჲ da yovelsave zeda winaaRdgomaჲ nebisa Tჳsisa  
ჴorcielisaჲ.
55. Tqua   kualad:   romelni   ჴorcTa    Suebasa   da   gansuenebasa  
Seudgen  da  morCil  nebasa  maTsa iyvnen, eseviTarni  [10rB]  numca  eSmakTa  abraloben, nuca  vnebaTa, rameTu TჳT  iqmnnes3  Tavisa maTisa4  
eSmak  da miscnes  sulni  maTni  warsawymedelsa, rameTu  madli  igi,  
mocemuli   maTda,  ara   keTilad   iჴmares, xolo   romelTa   ჴorcni  
maTni   daamdab[l]nes    da   amis   mier   moiges   sulieri   siwmide   da  
gonebaჲ  maTi  frTxil  da  mxedvel  yves, maT  uwyian  madli  igi  dambadebelisa  maTisaჲ,  maTda  mocemuli.
56. Tqua  kualad:  gonebaman  ukueTu  ara  ganiwmidos  Tavi  Tჳsi5  
keTilad, eseviTari   igi   ver   SemZlebel   ars   amaRlebad   RmrTisa  
mimarT  da  Secvalebad  keTiliTa  SecvalebiTa, rameTu  Sinagani  igi  
aRZrvaჲ  miaqcevs  mas  kualad  munve  saqmed,  romlisaganca   gamovida.
57. Tqua  kualad:  saxe  uvneblobisa  ese  ars: raJams  iwyos  gonebaman  Tჳsisa  mis  naTlisa  xedvad  da  ucnebaTa  maT  mimarT  ZilisaTa  iyos  dawynarebul  da  aRuZrvel  da  siwrfoebiT  xedvides  
yovelTave  saqmeTa.
58. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  gonebaჲ  wmidaჲ  da  keTilad  
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frTxili   igi   ars, romeli   Jamsa   locvisasa   yovladve   araras1
igonebdes  amis  soflisa  saqmeTagansa, aramed  suliTa  da  ჴorciTa  
dges  winaSe  RmrTisa  da  misa  mimarT  iyos  yovelive  gonebaჲ, romlisa  mimarTca  ilocavs.
59. Tqua  kualad:  suli  uvnebeli  ara  igi  ars, romeli  saq[10vB] _
miT  oden  ara  iqmodis  codvasa, aramed romeli  gulissityuaTaca2  
mimarT  aRuZrvel  da  dawynarebul iyos  da  uvnebel.
60. Tqua   kualad:   didad   codvad   Seeracxebis   monazonsa, ukueTu  miiyvanebdes  gonebasa  vnebulsa  gulissityuaTa  Tana  da  iwurTides  maT.
61. Tqua  kualad:  gonebaჲ  vidremdis  brZolasa  mas  Sina  vnebaTasa   iyos, ver   Zal-uc   xilvad   gulissityuaTa    maT   da   RoneTa  
brZolisaTa, xolo   raJams   uvnebelobaჲ   moigos, merme   keTilad  
gulisჴma-hyofs  mravalTa  maT  RoneTa  mzakuarisaTa.
62. Tqua  kualad:  suli  sityჳeri  maSin  ars  bunebiTsa  zeda, raJams  yovelive  survili  da  gulisTqumaჲ  misi  saTnoebaTaTჳs  iyos  
da  guliswyromaჲ  eSmakTa  mimarT  iyos da  gulisTqumaTa  borotTa,
xolo   gulissityuaჲ  igi  misi  xedvaTa  uzeSTaes  iyos  mxedvel.
63. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  Tana-ac  monazonsa, romelsa  
enebos  mჴedar  qristesa  yofa, raჲTa  ucxo-yos  Tavi  Tჳsi  saqmeTagan   amis   soflisaTa   da   wmida-yos   guli   Tჳsi   gulisTqumaTagan  
borotTa   d[48vA]a    moicalos   yovlisagan   saqmisa, raჲTa   esreT   
saTno-eyos  Tჳssa  ufalsa, rameTu  esreT  uჴms  yofaჲ  monazonsa  da,  
ufroჲsad,  romeli  rbiodis  Sueniersa  mas  asparezsa  Sina  dayudebisasa, rameTu  ver  Suenier  ars  da  keTil uReli igi  dayudebisaჲ,
viTar  Suenier  ars  da  keTil3  da tkbil  Ruawli  igi  dayudebisaჲ,
viTar   Suenier  ars  [11rB]  da  WeSmarit, „rameTu  tkbil ars  uReli  
misi  da  tჳrTi  mis  subuq“ (mT.11,30).  amisTჳs,  sayuarelno4, ukueTu  
gnebavs  mogebad  cxorebaჲ   igi  monazonisaჲ  da  Seslvad  saxesa  mas  
Sina  dayudebisasa, dauteven  zrunvani  igi  soflisani, mTavrobani
igi  da  ჴelmwifebani5, amboxebani  da  mravalmetyuelebani.  ese  igi  
ars,  raჲTa   uzrunvel  iyo6  da  uvnebel  da  gareSe  yovlisave  gulisTqumisa  amis  soflisa  didebisa  da  gansuenebisa,  da  raჲTa  amis   31
yovlisagan   ucxo   iqmne   da   esreT   SeuZlo   keTilad   dayudebad,
rameTu  ukueTu  eseviTarTa  saqmeTagan  ara  ucxo-yos  Tavi  Tჳsi  
kacman,  ver  Zal-uc  warmarTebad  amis   didebulisa  moqalaqobisa.
64. Tqua  kualad:  iqmen  Sen viTarca  vaWari   ჴelovani  da  ganviden  
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Senni  zrunvani  da  saqmeni  amis  soflisani  da  moiyide  patiosani  
igi   margaliti   dayudebisaჲ,   romliTa   moiyidebis   da   mogecemis  
sasufeveli   caTaჲ1   madliTa  qristesiTa.
65. Tqua   kualad   wmidaman   basili:   raJams   sdge   locvad   winaSe   RmrTisa, SiSiT   da   ZrwoliT   ilocevd, frTxilad   da   keTilad, rameTu  esreT  jer-ars.  xolo  mbrZolTa  mimarT  da  mterTa  
CuenTa  eSmakTa  raJams  gჳxilon  locvasa  Sina, meyseulad  iginica  
swrafl  moiwevian  Cuen  zeda  da  moguagoneben  Cuen  gulissityuaTa, romelTa   ara   jer-arn   yovladve   mogonebad   Jamsa   locvisa  
Cuenisasa  da  amas  iqman, raჲTamca  tyue  yvnes  gonebani  Cuenni  da  
cud2  da  amao  yvnes  locvaჲ   Cueni [11vB].  WeSmaritad  cud  da3  amao  
ars  locva  igi  da  vedrebaჲ, romeli,  viTarca  vTqu,  ara  SiSiT  da  
ZrwoliT  iyos, rameTu  ukueTu  raJams  mefisa  amis  queyanisa  winaSe
sdge  da  evedrebode4  saTxovelisa  raჲsaTჳsme, romeli-igi  kaci  ars  
Cuenebrive5  miwisagani  da  miwadve  miqcevadi  da  mas6  esreT  SiSiT  
vevedrebiT,  maSa,  ara  ufroჲsi   SiSi   da   Zrwolaჲ    jer-ars-a,  warraჲ-vdgeT  winaSe  qristesa, meufisa  mis   meufeTaჲsa  da   uflisa  
uflebaTaჲsa  da  viTxovdeT   misgan  motevebasa  codvaTa   CuenTasa  
da  sasufevelsa  caTasa?  anuTu, Zmano,  raჲ-me  ars  gulissityuaჲ  
igi, romeli-igi   utkbiles  ars  da  usawadeles,  vidre  ubnobisa  da  
vedrebisa  dambadebelisa  mimarT  Tჳsisa, romel  dauteobT  mas  da  
viwurTiT   sxuasa!?    movediT, Zmano,   da   misa    mimarT   viswrafoT  
dacvad  gonebaTa  CuenTa, raჲTa  ara  amao  iqmnes  srbaჲ  Cueni.
66. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  uwinares  yovelTave7  eSmakTasa  
Cuen    zeda    brZolad    movlen    samni    ese    eSmakni:    nayrovanebisaჲ  
da vecxlismoyuareb[49rA]isaჲ  da didebismoyuarebisaჲ;  xolo  sxuani  igi  eSmakni  amaTsa  Semdgomad  vlenan  da,  romelni  amaT   mier  
moiwylnen, merme   sxuanica   moiwevian   maT   zeda, rameTu   aravin  
STavardebis  ჴelTa  eSmakisa  mis  siZvisaTa, ukueTu  ara  pirvelad  
iZlios  nayrovanebisa  eSmakisagan,  da  arca  guliswyromaჲ  aRiZrvis   
Tჳnier  samTa  amaT  vnebaTasa,   rameTu   anu  WamadisaTჳs  ganrisxnebis  
kaci,  anu  sa[12rB]ჴmarTaTჳs,  anu   didebismoyuarebisaTჳs, da  ukueTu  kaci  amaT  vnebaTagan  ara  ganTavisufldes, ver  ganerebis  igi  
eSmaksa  mwuxarebisasa  da  verca  ampartavanebisasa,  romel-igi  ars  
pirveli  nayofi  eSmakisaჲ, ukueTu  ara aRmohfxuras8 Ziri igi  yov1
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lisa  borotisa   vecxlismoyuarebisaჲ1, rameTu  upovarebaჲ  da  siglaxake   kacsa   daamdablebs, viTarca   brZeni   solomon   ityჳs   da  
raჲTa  mokled  vTqua, viTarmed  arcaTu  erTisa  eSmakisa  da  vnebisa  
ჴelTa  ara2  Sevardebis  suli, ukueTu  pirvelad  ara  amaT  samTagan  
moiwylas  da  iZlios. amisTჳs  amiT  samiTa  brZoliTa  ebrZola  eSmaki  ufalsa  da  macxovarsa  Cuensa  iesu  qristesa, rameTu  pirvelad   
etyoda, raჲTa  qvani  igi  purad  gardaaqcines,  da merme   aRuTqumida
yovelsave    sofelsa,   da mesamed,  raჲTamca  gardaigdo   Tavi  Tჳsi
sarTuliT que   da  araraჲ   evnos, raჲTa  esreT   Tavs-idvas didebaჲ,   
romlisaTჳsca  ufalman  Sehrisxna  da3 marTlukun warslvaჲ  ubrZana eSmaksa  (lk. 4, 3-13), raჲTamca  Cuen  guaswava  winaaRdgomaჲ  da  
Zlevaჲ   eSmakisaჲ, raჲTa  samni  ese  vnebani, mSobelni  yovelTa  vnebaTani,  davTrgunneT  da  esreT  vZloT  eSmaksa  da  yovelTa  vnebaTa;  xolo  ukueTu  amaT  ara  wina-aRudgeT  mჴned  da  vZloT, maSa  
uwyiT-mca,  romel  erTsaca  vnebasa  ver  vZlevT, aramed  yovelTagan  
Cuen  viZleviT.
67. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  ars  eSmaki, romelsa  ewodebis  
macTur. ese  ufroჲsad  ganTiad  moiwevis  monazonsa  zeda  da  waritacebs  gonebasa  missa  saRmrToჲsa  mis  kerZisagan  da  zr[12vB]unvisagan  sulisa  Tჳsisa  da  agonebn  saqmeTa   ჴorcielTa, gina  slvasa  
adgiliTi-adgilad  da  saxliTi-saxlad, anu  ubnobasa  mecnierTasa, gina  maTsa  misda  momarT,  da  esreT  ganiyvanis  mzakuarman man  
gonebaჲ  monazonisaჲ  ჴsenebisagan  RmrTisa  da  zrunvisagan  sulisa  Tჳsisa  da  wurTisagan  saTnoebaTaჲsa  da  tirilisagan codvaTa  
TჳsTaჲsa4,  romeli-igi  Tana-ac,  da  amisTჳs  jer-ars  monazonisa,
raჲTa  maradis  frTxilad  xedvides  yovelTave  maT  gulissityuaTa  mteris[a]Ta5, Tu  sadaჲT6  daiwyebs, anu  Tu  sada  daasrulebs,
anu  rad  iqms  amas  da  uwyoden, viTarmed  mzakuari7  igi  ara  cudad  
iqms  amas, aramed  raჲTamca  wesierebaჲ  igi  monazonisaჲ  ganxrwna  
da   gulisჴmisyofaჲ   igi   misi   sulieri   daabnela   vnebuliTa   miT  
da  dauwynarebeliTa  gulissityჳTa,  da  meyseulad  misca-mca igi  
eSmaksa  siZvisasa  anu  mrisxanebisasa  anu  mwuxarebisasa, romelniigi  borotad  ganxrwnian  keTilsa  mas  moqalaqobasa  monazonisasa 33
[49vA]. xolo aw, vinaჲTgan  Jamsa  mas  gansacdelisasa  ver  mswrafl  
gulisჴma-hyav,  viTar-igi  migiRo  gonebaჲ  Seni  eSmakman  maSin,  amisa  
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Semdgomad, vinaჲTgan  dagiteos1, moved  gonebasa  Sensa  da   gulisჴmayven   saqmeni   igi, romelni   mogarTuna   Sen   eSmakman,   da   can, Tu  
sadaჲT  iwye, anu  sada  warxued, anuTu  romelsa  adgilsa  SeemTxჳe  
eSmaksa  mas  siZvisasa, anu  guliswyromisasa, anu  mwuxarebisasa;   anuTu   saqmeni  igi  maTni  ver  iqmnnes, ese  yoveli  gulisჴma-yav2  da  
can, Tu  viTar  iZlie, raჲTa  gaqundes  gamocdilebaჲ  da  gaqundes   
samxileb[13rB]elad  misda, raJams-igi  kualad  movides  Senda  da  movides, raჲTa3   amxile4  mas  cxadad  saqmiTaca  da  sityჳTa[ca];   saqmiTa  esreT, raჲTa  arRara  Seiwynaro  Tesli  igi  ukeTurebisa  misisaჲ,
xolo  sityჳT, raჲTa  ayuedro  mas  da  Sehrisxne, Tu  viTar  moawia  
Sen  zeda  pirveli  igi  wylulebaჲ  da  meore  da  mesame, xolo  amas  
zeda  friad  ganrisxnebis  igi  da  sircxჳleul iqmnebis   mxilebisa  
misTჳs  Senisa, aramed  saswauli  sircxჳlisa  misisaჲ  ese  iyavn  Senda, raჲTa  meyseulad  gulissityuaჲ   eseviTari5 ivltodis  Sengan  
da  arRara  Seiwynarebde  misgan,  da  merme  moiwios  Sen  zeda  Zili  
mZime  da   fqnarebaჲ  zedaჲszeda6  da damZimebaჲ  da  tkivili  mჴarTaჲ,
raჲTamca  ara  gwadoda7  locvad, aramed  Sen  mჴne  iyav  da  moiTmine  
da  ufalman  yovelive  ganaqarvos  madliTa  TჳsiTa.
68. Tqua  kualad:   raჲRa-me  vTqua  me   eSmakisa  misTჳs, romeli  
moawevs   sulsa   zeda   ugulisჴmoebasa, rameTu   meSinis   me   misTa  
saqmeTa  werad, Tu  viTar  suli  Jamsa  mas  moslvisa  misisasa  ganvals  Tჳsisa  gonebisagan  da  Tჳsisa  wesisagan  da  aRiZarcჳs  SiSsa  RmrTisasa  da  krZalulebasa  sulisa  Tჳsisasa8  da  codvaჲ  ara  
uCn  codvad  da  uSjuloebaჲ   arauSjulo[e]bad  aqun.  sasjelsa  mas  
saSinelsa  da  satanjvelTa9  maT  saukuneTa  viTarca  litonsa  rasme  
saqmesa  igonebn.  RmerTsa  aRiarebn  da  mcnebaTa  misTa  ara  mixedavn,
mkerdsa  Tჳs[s]a  icemn  da  igi  yovladve   ugulisჴmo  arn, sityuani  
wignTani  esmodian  da  yovliTurT   ficxel  arn  guli  misi. xolo  
amas  eSmaksa  cudadmzua[o]brobisa  gulissityuani  [13vB] moaweven  
kacsa   zeda   da,   ukueTumca   ara   Semokldes   dReni   misni, vermca  
cxovnda   yoveli   ჴ[o]rcieli;   aramed anu   gansacdeliTa   raჲTame,
anu  uZlurebisa  mier, anu  naxviTa  mkudrisaჲTa, anu  sxჳTa  raჲTame  
saxiTa  RmrTisa  mier  ganidevnebis  vnebaჲ  ese  gulisagan  da  lmobierebad  movals  suli  igi.  xolo  ganSorebuli, romeli  amas  brZo1
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lasa  STavardes  da  man  siZvisa  gulissityuani1  ara  Seiwynarnes  da  
senaki  Tჳsi  mowyinebisaTჳs  ara  dauteos, eseviTarsa  mas  siwmide  
da  moTminebaჲ  zeciT  mouRebia. netar  ars  igi  moTminebisa  misTჳs.  
xolo   monazoni, romeli   eriskacTa   Soris   iqceodis, ek[50rA]rZalen2  igi  amas  eSmaksa  da  sxuaTaca  mravalTa  eSmakTa, raჲTa  ara  
sakicxel  iqmnas.  
69. Tqua   kualad:    gulissityuaჲ   igi   cudadmzuaobrobisaჲ  
ufroჲs  yovelTa  eSmakTasa  mravalRone  ars  da  mzakuvar3  da  viTarca   Sinaganmcemeli   qalaqisa, esreT   yovelTa   vnebaTa   karsa  
ganuRebs   da   ganxrwnis   gonebasa   monazonisasa   da   locvaTa   misTa   uჴmar-hyofs, romelTa   mier   ganikurnebian   sulisa   vnebani  
da   yovelnive   wylulebani   amis   gulissityჳsaჲ;   raJams iZlinen  
yovelnive  eSmakni, maSin  ufroჲsad  aRaorZineben  da  kualad  mis  
mier hpoeben   Sesavalsa4   sulsa   Sina   da   hyofen   ukuanaჲsknelsa  
mas  uZჳres  pirvelisasa  da  amis  mier  iSuebis  gulissityuaჲ  igi  
ampartavanebisaჲ,  romelman  pirveli  igi  mTiebi5 didi zeciT6  gardamoagdo.  xolo  Sen  ivltode  misgan  [14rB]  da  nu  hyovni  mis  Tana,
raჲTa  ara  warswymido7  cxorebaჲ  Seni  da  miece  ჴelTa  uwyaloTasa.   xolo   mas   eSmaksa   gansdevnis   locvaჲ   RmrTisa   mimarT   da  
gulisჴmisyofaჲ    uZlurebisa   Tჳsisaჲ   da   raჲTa   aras8   viqmodiT  
kacTmoTnebiT  da  zuaobiT  da  raჲTa  gჳyuardes  martoebaჲ.
70. Tqua kualad wmidaman basili: raJams gonebaman   ganSorebulisaman mcired-raჲme uvnebelobaჲ miiRis9, maSin   mouჴdebian   mas  
eSmakni   cudadmzuaobrobisani   da   daarwmuneben   mas   dagdebad  
senakisa  Tჳsisa da slvad  sofelsa  Sina, xolo  ukueTu10 irwmunis  
misi  da  dajdi[s]   hunesa  zeda cudadmzuaobrobisasa, maSin  gangebiT  SeemTxჳis11  mas  suli  igi  siZvisaჲ  da  ganwuarTis  igi  uwyalod  
da   aswavis   mas, raჲTa   uwinares   sruliad   ganmarTlebisa   arRara  
dauteobdes  sarecelsa  Tჳssa  da  raჲTa  ara  emsgavsebodis  uwesoTa  maT  sneulTa, romelTa-igi  vidreRa  neSti  uZlurebisaჲ  maT  
Tana  arn, iwyian12  rorinebad  aqa  da  iqi  da  uwesod  Wamasa  da  sumasa  da  esreT  kualad  Seaqciis  senman  man  da  meore  igi  uZჳres  
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iyvis  pirvelisa   mis. amisTჳs  ukue  Tana-guac,  raჲTa  vsxdeT  senakTa   CuenTa   da   vekrZalneT   TavTa   CuenTa, raჲTa warvimarTneT  
saTnoebani  da  ganvagdoT  Cuengan  ukeTurebaჲ  da vpooT  simravle  
gulisჴmisyofisaჲ  da  avmaRldeT  locvasa  Sina  da  vixiloT  Cuen  
Soris  naTeli  uflisaჲ.
71. Tqua  kualad:  gulissityuani  da  saqmeni  amas  sofelsa,  viTarca  
cxovarni  [14vB]  mwyemsisada, esreT  miucemian  RmerTsa  kacisada,  da  
miucemian   Semwed   misda   gulisTqumaჲ   keTili   da   guliswyromaჲ
vnebaTa mimarT da eSmakTa, raჲTa1  guliswyromisa  mier   sdevnides  
mgelTa, xolo  gulisTqumisa  mier  scvides  cxovarTa  maT  keTilad  
da  mosca  Sjulica, Tu  viTar  hmwysides  cxovarTa  maT,  da  mosca  
adgilica  mwuanvilovani2  da  wyalica  gansuenebisaჲ da safsalmune  
da  aTZali,  raჲTa  amis  samwysoჲsagan  gamoizardos  igi  da  Seimosos  
samoseli  keTili  da  Seikribos  nayofi  Suenieri  da  mwife.
da   ufroჲsad   ma[50vA]rtod   myofsa   Tana-ac, raჲTa   dRe   da  
Rame  scvides  samwysosa  mas  Tჳssa,  nuukue  mჴecTa  anu  avazakTa  
waritacon   raჲme   gulissityuaTagan   misTa; ukueTu kula   moiwios  wartacebaჲca, kualadca  iswrafen  aRmotacebad  misa  pirisagan  mჴecisa  mis, rameTu  ukueTu  gulissityuaჲ  Cueni  iqmnas  Zmisa  
mimarT  Cuenisa  borot, aha  esera, wartacebul  iqmna  igi  mჴecisa  
mier.  kualad, ukueTu  gulissityuaჲ  saZageli  mogჳჴdes  da  ara  mswrafl  ganvaZoT  igi, aha  esera,  eseca  mჴecTa  mierve  wartacebul3
iqmna.
kualad  ukueTu  gulisჴmisyofasa  Cuensa  zeda  aRvzuavneT4, igica  wartacebulve  iqmna  avazakTa  mier,  xolo  ukueTu  guliswyromaჲ  
Cueni   ZmaTa   mimarT   viჴmaroT   da   gulisTqumaჲ   Cueni codvaTa5  
mimarT,  maSin  sruliad  vaჲ  ars  Cuenda, rameTu  romelni-igi  RmerTman  Semwed  mogucna  Cuen,  Cuenni  igi mbrZol  Cuenda  vyveniT  da  
maxჳlni   igi, romelni   mo[15rB]guaniWna   Cuen   meufeman, raჲTamca  
maT  mier  movwyჳdeniT  mterni  Cuenni,  Cuen  igini  gulTa  CuenTa  
ganviwoneniT  da  wamalni  igi, romelni  saxierman  man  mkurnalman  
gansakurnebelad   Cuenda   moguaniWna,   Cuen igini gardavaqcieniT  
mosakudinebelad   Cuenda.   amisTჳs, Zmano sayuarelno6, movediT  
da   keTilad   vekrZalneT   TavTa   CuenTa   da   samwysoჲ   ese   sulisa   Cuenisaჲ   keTilad   davmwysoT   adgilsa   mas   mwuanvilovansa da
viRჳZebdeT Rame  da  dRe, raჲTa esreT  miviwineT7  adgilsa  mas  gan1
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suenebisa  saukunoჲsasa.
72. Tqua kualad: raJams gonebaman  Zueli igi  kaci  aRZuarcos  da  
axali  Seimosos, maSin ixilos  man Tavi  Tჳsi  Jamsa  mas  locvisasa  
ganbrwyinvebuli, viTarca  margaliti  patiosani.
73. Tqua   kualad wmidaman basili: yovelnive   arawmidani gulissityuani  vnebaTa  mier  daadgrebian  Cuen  Tana  da  esreT  STaiyvaneben   gonebasa   warsawymedelad, rameTu viTarca   ჴsenebaჲ   purisaჲ  
daadgrebis  mSiersa  Tana  SimSilisa  mier  da  ჴsenebaჲ  wylisa  wyurilisa  mier, egreTve  ჴsenebaჲ  saჴmarTa  da  monagebTaჲ  daadgrebis  
angharebisa mier da   egreTve sxuani   yovelnive   gulissityuani  
borotni TiToeulisa  vnebisa mier  daadgrebian   Cuen  Tana, xolo  
suli,  ganxrwnili  eseviTarTa   vnebaTa  mier,  ver  SemZlebel  ars  
RirsebiT  wardgomad  winaSe  RmrTisa  da  miRebad  gჳrgჳnsa  mas simarTlisasa1, rameTu, viTarca  weril  ars: suli eseviTari  serobisagan  uflisa ijmna  da,  kualad,  romlisa-igi  ჴelni  da ferჴni  Seikrnes  da  bnelsa  mas  garesknelsa  mieca (mT. 22,13), misica samoseli
[15vB] eseviTarTa gulissityuaTa   mier   moqsovil iyo.   amisTჳsca  
Tqua   meufeman, viTarmed: „ara   acჳa   samoseli Rirsi   saqorwine“
(mT.22,12). sulisaჲ  ars  uvneblobaჲ   gulissityuaTagan  arawmidaTa.
74. Tqua   kualad wmidaman basili: ukueTu   gsuris2   locvisaTჳs  
wmidisa, evltode   guliswyromasa   da   Zჳrisჴsenebasa, da   ukueTu  
giyuars3 siwmide, moayme   muceli   Seni   SimSiliTa,   da   wyuriliTa  
aWirve  mas.  iRჳZebdi  locvasa  Sina.  gulissityuani  Se[51rA]ginebulni  da yovelive  saZageli  ჴsenebaჲ  Sors-yav  Sengan  da  sityuani  
sulisa  wmidisani  numca  moakldebian  pirsa  Sensa da karsa wmidaTa
werilTasa  hrekdi  ჴeliTa  saTnoebaTaჲTa4, maSin  aRmogibrwyindes  
Sen   uvnebelobaჲ   gulisaჲ   da   gonebaჲ   Seni   gamobrwyindes   Jamsa  
locvisasa, viTarca  mTiebi  ganTiadisaჲ.
75. Tqua   kualad wmidaman basili:   ukueTu   gnebavs, raჲTa5   miiRo  RmrTisagan  gulisჴmisyofisa  madli, pirvelad  mcnebani  ege,
romelni   gulisჴma-giyofian,   keTilad   aRasrulen   da   esreT   mogeces6   Sen   Jamsa   mas   locvisasa, ilocvide   raჲ,    RmrTisaჲ   mier
gulisჴmisyofaჲ umetesi, xolo vidre egeni, romelni    gulisჴma- 37
giyofian, ara  aRasrulne,  sxuaჲ  umetesi  gulisჴmisyofaჲ  ara  mogecemis, raჲTa ara  gardahჴdebodi7   mravalTa  maT  mcnebaTa   da  Tanamdeb  
iqmna  umetesTaca  codvaTa, rameTu  WeSmaritad  netar  ars, romeli  
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aRasrulebdes  yovelsave, romelica  aswaos  mas  gulisჴmisyofaman
RmrTisa mierman. xolo ara  movals  gulisჴmisyofaჲ  igi  WeSmariti  
kacsa  Tana, ukueTu  [16rB]  ara  ganeSoros  ganSorebiTa  miT  pirveliTa1  da  meoriTa  da  mesamiTa, rameTu  pirveli  ganSorebaჲ   ese  ars,
raჲTa  dauteos  sofeli  da  saqmeni  misni  siyuarulisa  da  SiSisaTჳs  
da  gulisჴmisyofisa  RmrTisa. xolo  meore  ese  ars, raჲTa  ivltodis  da  ganeSoros   yovlisagan  ukeTurebisa  da  arawmidebisa. xolo  
mesame  ganSorebaჲ  igi  ese  ars, raჲTa  ganeSoros  nebisagan  Tჳsisa  
da  ugulisჴmoebisagan2,  da  ese  samni  madlni  ganSorebisani  moecemian  kacTa  sazomisaebr  gulsmodginebisa  da  moswrafebisa  misisa.
76. Tqua  kualad: viswrafoT, Zmano,  Svil  RmrTisa  yofad  ubiwoebiT  da Seslvad  gansuenebasa  mas, sada-igi  winamZRurad    Cuenda  Sevi
da  iesu, macxovari  Cueni. viswrafoT, raჲTa  aRviwerneT  krebulsa  
mas  Tana  mowafeTa  mis  Tana  da  pirmSoTa  maT  zecisaTa, raჲTa  vipovneT  marjueniT  didebulebasa  mas  maRlisasa.  viswrafoT  Seslvad  zecisa ierusalemsa, xolo  sakჳrvelTa  amaT  didTa  keTilTa  
sxჳTa  saxiTa3  ver  SemZlebel  varT  Seslvad, aramed  raჲTa  dRe  da  
Rame  gardamodiodian sulTagan  CuenTa  wyaroni cremlTani sityჳsa
misebr  winaჲswarmetyuelisa, romelsa  ityჳs: „davbano  maradis  cxedari  Cemi,  cremliTa  CemiTa  sareceli  Cemi  davalto“ (fs. 6,6).  anu  
ara uwyiT-a, rameTu  „romelni  sTesviden  cremliT, maT sixaruliTa4
moimkon“ (fs. 125,5)? amisTჳs winaჲswarmetyueli  ityoda: „cremlTa  
CemTasa  nu  daidumeb,  ufalo“  (fs.38,13);  da  kualad  ityჳs:  „meqmnes  
me  cremlni  Cemni   saWmelad  Cemda  dRe  da  Rame“ (fs. 41,4),  rameTu  
WeSmaritadca,  [16vB]  romelni mჴurvaliTa guliTa  da  tkiviliTa  
didiTa  aRmoaceneben  cremlTa, maT  mჴurvaleTa cremlni igi  sulTa  maTTaTჳs saWmel  sulier  arian, romeli-igi  pova mariamca, jda
raჲ  ferჴTa  Tana  iesuჲsTa5,  romlisaTჳs  TჳT macxovarman  wama  da
Tqua,  viTarmed:  „mariam keTili  nawili  gamoirCia,  romeli  araodes  
mieRos   misgan“ (lk. 10,42). eha, margaliti igi mravalsasyidlisaჲ,
romeli-igi  ipoebis6  cremlTa  mier.  amas  ukue  veZiebdeT, Zmano, da  
numca  ras  veZiebT   sxuasa  rasme, garna  cecxlsa  mas,  romlisaTჳs   
Tqua   ufalman, viTarmed: „cecxlisa mofenad moved queyanasa  zeda  
[51vA]  da  mnebavs  xilvad, ukueTu  aRgzebul  arsa“ (lk.12.49), rameTu  wmidaჲ  igi  da  saRmrTo  cecxli  gananaTlebs  gulsa  da  gamoscdis  mas, viTarca  oqrosa wmidasa,  xolo  ukeTurebasa  Seswuavs,  vi-
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Tarca  lerwamsa  da  ekalsa, rameTu  RmerTi  Cueni  cecxl  Semwuvel1  
ars.  ese  cecxli  aRegzna  mociqulTa  Soris, raJams-igi  ityodes
enaTa cecxlisaTa (saq.2,3).  ese  cecxli didebuli  netarsa  pavles  
gamoecxada  da  gonebaჲ  misi  gananaTla, xolo xilulni Tualni daubnelna, rameTu  ara dautevis2 ჴorcielsa  xilvasa  Sina  igi  naTeli  
da  Zlierebaჲ  misi (saq. 9,8).  ese  cecxli   eCuena   moses  mayulovansa  
Sina (gam.3,2). aman   cecxlman   saxed   elvisa   queyaniT aRitaca elia
(4 mef. 2,11).  amis  cecxlisa  Zalsa  iTxovda  daviT RmrTisagan  da  
ityoda:  „ganmicade  me, ufalo,  da  ganmikiTxe  me.  gamoaჴurven  Tirkumelni3  Cemni  da guli  Cemi“ (fs.25,2).  aman  cecxlman  ganaჴurva4
guli kleopaჲsi  da  misTanaჲsa [17rB] mis, etyoda  raჲ  maT  macxovari  
Semdgomad  aRdgomisa (lk.24,32). amisTჳs  angeloznica amiT cecxliTa motyinare  arian, romelTaTჳsca  Tqumul  ars:  „romelman  Seqmnna  angelozni  misni  sulad  da  msaxurni  misni5 alad  cecxlisa“
(fs.103,4). ese  cecxli  diresa  mas, romeli  Tualsa  Sina  sulisasa  
mdebare  ars  da  swuavs6 da moiyvanebs  sulsa bunebiTsa  mas  keTilad  
mxedvelobasa, raჲTa   esreT   SeuZlos   xedvad   sakჳrvelebaTa   maT  
RmrTisaTa  ukunisamde, viTarca weril  ars, viTarmed: „gananaTlen  
Tualni   Cemni   da   vxedvide   me   sakჳrvelebaTa Sjulisa   SenisaTa“
(fs.118,18). ese cecxli ars eSmakTa damwuvel, ukeTurebisa ganmaqarvebel da codvaTa uCinomyofel, Zal aRdgomisa da ukudavebisa
da  ganmaqarvebel  sulisa.  amisTჳs ukue vevedrneT Cuenca saxiersa
RmerTsa, romel  mogumadlos  cecxli  ese, raჲTa maradis  naTelsa  
Sina  vidodiT da arasada7  SevbrkoldeT, aramed viTarca mnaTobni  
vbrwyinvideT sofelsa Sina da  mermesa  mas saukunosa  davemkჳdrneT  
qristes  Tana  saukunosa  mas   cxorebasa.
77. Tqua  kualad wmidaman basili:  mravalgzis   guebrZvin  raჲ  eSmaki  da  ver  uZlis  Zlevad  Cuenda, verca  aRasrulis  nebaჲ   Tჳsi,  
maSin  dagჳtevnis  Cuen  da  movidis  Cuen  zeda  sxuaჲ  eSmaki  missa  
mas   adgilsa, xolo   eseviTari   ese   saqme   esreT   gulisჴmaჲ-vyoT:
raJams  vnebaჲ  raჲme  guebrZodis  da  merme  dagჳtevnes  Cuen  vidre  
Jam  raodenme,  da  esreT  meyseulad  iqmnas  aRZrvaჲ    da  aRduRebaჲ  
mis  vnebisaჲ,  da  ukueTu  Cuenca ara  mizezi  gueces  udbo[17vB]biTa    39
CueniTa, maSin  gulisჴma-vyoT, viTarmed  pirvelisa  mis  eSmakisa  adgilsa  sxuaჲ  uficxlesi  eSmaki  movida  da  adgili  misi  man  aRmoavso  
ukeTurebiTa  TჳsiTa.  xolo  ese  raჲ  ixilos  gonebaman, meyseulad  
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miivltoden  uflisa   mimarT  da  miiRen  Cafxuti  igi  cxorebisaჲ  da
Seimosen  jaWჳ igi  simarTlisaჲ  da  ixaden  maxჳli  igi  sulisaჲ  da  
fari  sarwmunoebisaჲ aRiRen  (ef.6,16-17) da ityoden  Tჳsisa  meufisa  
mimarT  cremliTa  mჴurvaliTa:
78. ufalo   iesu  qriste1, Zalo cxorebisa Cemisao, mfarvel2 meyav  
me  dResa  mas  brZolisa  Cemisasa  da  vedrebasa  Cemsa  Sendami  moyav  
Cemda yuri   Seni;   da   maSin   marxviTa3 da   mRჳZarebiTa   SeikrZalen  
Tavi  [52rA] Tჳsi  da  esreT  ebrZoden  winaaRmdgomsa  mas, vidremdis  
ufalman  yos  wyalobaჲ   Tჳsi4 da  ZaliTa  TჳsiTamierTa  ukun-aqcios  
igi.
79. Tqua kualad wmidaman basili: raJams eSmakman  nayrovanebisaman   friad   iRuawos   da   ver SeuZlos   ganxrwnad   moRuawebasa   mas  
monazonisasa, maSin  moiyvanebs  gonebasa  missa uzeSTaesisa  moRuawebisa   survilsa   da   moagonebn   danielissa   da   samTa   maT yrmaTasa, Tu   viTar   mcirediTa   miT   TesliTa   iyofodes   da   sxuaTa5
vieTme  ganSorebulTa  moaჴsenebn, romelTa  daeyvnes  dReni  maTni  
moRuawebaTa6  maT  Sina  ficxelTa,  da  aiZulebn, raჲTa  msgavs  maTda  
iqmnes, raჲTamca  esreT  iwyo  uzomosa  mas  moRuawebasa  da  daeca[18rB]mca  zomiTisa  misganca7, raJams  igi  arn  ufroჲs  Zalisaჲ  misisa  
da  ჴorciTaca8  ver  itჳrTavn  Wamad,  piriTa  akurTxevn da guliTa  
swyevn  mzakuvari9 igi  eSmaki.  da  amisTჳs  vgoneb,  romel ara  keTil  
ars  ganyenebaჲ  purisa  da  wylisagan  zomiTisa, romeli  ara  iyos  
sazomsa   missa, rameTu   ese   cxorebaჲ mamaTa   gamocades   da   poves  
ucTomelad  da  umjobesad10  ese, raჲTa  miiRebdes  kaci  sazrdelsa  
naklulevanad  dResa  Sina  erTgzis  da  yovladve  Siodis,  razomca  
Zal-edvas  tჳrTvad, rameTu  ver  SemZlebel  ars  kaci  orTa  amaT  
saqmeTa, - raჲTamca  ganZReboda  puriTa  da  wyliTa  da  miiRo-mca  
gჳrgჳni   igi   uvnebelobisaჲ.   xolo   uvneblobasa11   ara   mas   vityჳ,
romeli   daayenebs   saqmed   codvasa, rameTu mas   ara   uvnebelobaჲ  
ewodebis, aramed  winaaRdgomaჲ, garna  mas  vityჳ  uvnebelobasa, romeli  yovelTave  ujeroTa  gulissityuaTa  sruliad  aRmofxurides12  
gulisagan  Tჳsisa, romelsaca  sulierad  winadacueTad  saxel-sdva  
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mociqulman,  da  ukueTu  vinme  urwmuno  iqmnebodis  sityuasa  amas  
Cemsa  zeda, moiჴsenen  didi  igi  mociquli  pavle, Tu  ara  SimSiliTa  
da  wyuriliTa  aRasrula srbaჲ  Tჳsi.  xolo  amas  eSmaksa msgavs ars
eSmakica igi  mowyinebisaჲ, romel-igi  moagonebn  monazonsa  didsa  
meudabnoebasa  da  STaugdebn1  Sursa  mimsgavsebad cxorebasa  wmidisa  
ioane  naTlismcemelisasa  da  Tavisa  mis yovelTa  ganSorebulTaჲsa
didisa  ant[18vB]onissa, raჲTa  esreT  ver  moTmine-iqmnes2  uzeSTaes  
Zalisa  Tჳsisa  sazomsa,  da merme  dautevis  adgili  igi  Tჳsi  da  iqmnas3 daudgromel.
80. Tqua kualad wmidaman basili:   vekrZalneT, Zmano, sensa   mas  
Zჳrismetyuelebisasa  da  numca  vis  moyuasTa  CuenTagansa  vaჴsenebT  
borotad, rameTu  yovladve gჳmzirian  Cuen  ukeTurni  igi  eSmakni,
ginaTu  vdgeT,  ginaTu  vwveT4,  ginaTu  ubnobdeT  da  iswrafian  amiT5  
saqmiTa  sruliad  warwymedad  sulTa  CuenTa.
81. Tqua  kualad:  sjidi  maradis  wuliladTaca  gulissityuaTa  
SenTa  saydarsa  mas  zeda  gulisa  Senisasa, raჲTa, raJams  avazakTa  
maT  simჴniT  moswyuedde, maSin  avazakTmTavari  igi  SeSindes  da  ivltodis  Sengan.
82. [52vA] Tqua  kualad:  kaci  ucebi  da  dauwynarebeli  sacnobelTa  TჳsTa mier Seiwynarebs  isarsa  brZolisasa  sulsa  Sina  Tჳssa,
xolo brZeni da  dawynarebuli  keTilad  dascavs  sacnobelTa  TჳsTa
da  mZle  eqmnebis  mterTa TჳsTa.  amisTჳs  ukue  jed  senaksa  Sina  
Sensa  moTminebiT,  raჲTa ara  moiwinen  sulsa  zeda  Sensa  borotni  
sacnobelTaebr  SenTa.
83. Tqua kualad:  raJams  codvaTa SenTaTჳs  keTilad  inande, maSin
mogiჴdebian  Sen  eSmakni  mzakuvarni6  da  moRuawebaTa7  SenTa  didad  
aRgiCenen, xolo codvaTa   SenTa   mcired   da   mravalgzis   dahfarven  maT  Sengan daviwyebiTa, anu  dagarwmuneben, viTarmed  Sendobil
arian, raჲTamca daiჴsna   sinanuli   [19rB] Seni   da   arRara iglovdi  
codvaTa  SenTaTჳs da raჲTamca arRara iguemebodes  igini  gloviTa
SeniTa, xolo ukueTu amaT egeviTarTa ukeTurebaTa daჴsnaჲ gnebavs,
ufroჲsad   ganamravle  glovaჲ  igi  Seni.   
84. Tqua   kualad:   nu   daiviwyeb   codvaTa SenTa, daRacaTu   Se- 41
genannen8 igini  keTilad, aramed  iჴsenebdi  maT  maradis  tkiviliTa  
da  gloviTa  didiTa, rameTu  esreT  damdabldes  suli  Seni  da  iv1
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ltodis  ampartavanebisagan.
85. Tqua kualad: romelsa enebos keTilad sinanuli codvaTa  
TჳsTaTჳs, sworad borotTa maT saqmeTa moigen keTilnica saqmeni, rameTu   romeli   sworad   TiToeulisa codvisa   iqmodis saTnoebasa, eseviTari-igi aRlesuliTa miT isriTa saTnoebaTaჲTa
moswylavs veSapsa mas. xolo mჴecisa mis umaxჳlesi saWurveli
cudadmzuaobrobaჲ ars,  romlisa mier  SromaTa  monazonisaTa cud  
da amao iqms, xolo   ukueTu1 vinme simdabliTa da farulad qmniTa2
saTnoebaTaჲTa sZlos, eseviTari-igi miaxlebul ars Semusrvad  Tavsa mas  veSapisasa.
86. Tqua kualad: sulnelebani igi   SromaTa   SenTani   dahbeWden  
dumiliTa SeniTa, raჲTa ara ganixrwnen igini enisa  mier  da   warparul  iqmnen  cudadmzuaobrobisa  mier  urgebad.
87. Tqua kualad: viTarca codvaTa   SenTa   dahfarav    kacTagan,
egreTve  saTnoebaTa SenTa  dahfarevdi  maTgan, raჲTa  aRmჴocelni3   
igi  dafarulTa  maT  codvaTa  SenTani dafarulve [19vB] iyvnen. ukueTu kula codvaTa SenTa yovliT krZalulebiTa   dahfarvide   da
moRuawebaTa4 maT, romelni maTTჳs mogegnen, ganukrZalvelad gamoacxadebde, uwyode,  viTarmed orkerZove scTebi da winaaRmdgomsa   iqm, rameTu   grcxuenis gamocxadebad codvaTa SenTa, viTarmed  
nuukue sayuedrel da  Seuracx iqmna  winaSe kacTa.  geSinoden  ukue  
saTnoebaTa  SenTa gamocxadebad, nuuku[e] iqmnas maCueneblobaჲ  igi  
sulsa Sensa warmwymedel, da ukueTu   saqmeTa maT sircxჳlisaTa
RmerTsa mxolosa oden gamoucxadeb, maSa moRuawebaTa  SenTa  masve
gamoucxadebdi da nu  kacTa,  nuukue  maT codv[53rA]ani Senni ara icodian da saqmeni igi5, romelni sinanulad codvaTa SenTaTჳs gaqunden,
egonos maT, viTarmed gჳrgჳnisa  momatyuebel  arian.
88. Tqua kualad wmidaman basili:   raJams-igi   gesmodis   swavlaჲ   
moZRurisagan Senisa, nu iqmnebi msajul saqmeTa   misTa, aramed   sityuaTa misTa keTilad Seiwynarebdi, rameTu   ese Cueulebaჲ   aqus  
eSmaksa, raჲTa  ara giteos  smenad  da  qmnad swavlaTa  misTa, aramed  
Tuca raჲme eqmnas, viTarca kacsa, mas mogagonebdes da  gagakiTxvebdes, raჲTa iqmna mosajulisa Senisa msajul   da   wamlisa6   mis   wil,
romelsa  mogcemda  RmerTi mis  mier sacxorebelad  sulisa  Senisa,
moiRe-mca  sasikudine  sulisa  Senisa.
89. Tqua   kualad:   nu oden   saTnoebasa mamaTasa   ityჳ   sityჳT  
da mas [20rB] zeda ixareb, aramed, ukueTu gnebavs, raჲTa maT   Tana  
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daemkჳdro, iswrafe   Senca   mimsgavsebad   saqmeTa   da   cxorebisa  
maTisa.
90. Tqua kualad: romeli guamiTa dayudebul   iyos da eniTa  
dumnes, egeviTari igi  gulissityuaTa   mimarTca  mჴne  iyavn, rameTu  
simჴne  sulisa, ara ჴorcTa dayudebasa1  oden  Sina  gamoCndebis, aramed  mჴned  winaaRdgomasa2  Sina  gulissityuaTasa  da  moTminebasa  
Sina ginebisa da Seuracxebisasa, rameTu simdablisa mier  mouZlurdebian  yovelni  Roneni  eSmakisani.    
91. Tqua kualad: iyavn gonebaჲ Seni brma borotTa  gulissityuaTa  
da  saqmeTa  mimarT, rameTu ufalman ganabrZnvnis  eseviTarni  brmani,
xolo  keTilTa  mimarT  keTilad  da  frTxilad  mxedvel  iyavn  igi.
92. Tqua kualad: ubnobasa Sina  nu pirsa oden, aramed  gulica  Seni
daicev, rameTu maSin daubneldebis Tvali sulisa, raJams   gonebaჲ   
sulman  man  maCueneblobisaman  wariparos.
93. Tqua kualad: tanjen3 ჴorcni Senni marxviTa, raჲTa ara  
siZvisaTჳs etyodis  guli, aramed  purisaTჳs,  raჲTamca  ganZRa  oden.
94. Tqua kualad: Jamsa brZolisasa iRჳZebdi Zlierad  da ilocevdi cremliTa mჴurvaliTa, raჲTa moiRo  Sewevnaჲ  RmrTisagan4.
95. Tqua kualad: simaZRreman saWmelTaman gamozardnis  gulissityuani   Seginebulni da   sigrZeman   Zilisaman   ganamravlnis    ucnebani. Semdgomad Wamisa gulisTqumaჲ  igi  da  gemoჲ saWmlisaჲ  uCino  
_ iqmnis, xolo brZolaჲ igi siZvisaჲ gulsa [20vB] Sina  ganZlierdis5  
da  stanjavn  sulsa.
96. Tqua  kualad:  gaqundin  maradis  ჴsenebaჲ  sikudilisaჲ6, raჲTa  
man  giSvas  Sen  ჴsenebaჲ sasjelisa  mis  saSinelisa  da  satanjvelTaჲ,  
xolo  amaT  migiyvanon7  Sen  SiSsa  RmrTisasa.
97. Tqua  kualad:  ukueTu  hqmne  codvaჲ  raჲme  da  gamxilos  Sen  
Sinaganman gonebaman  Senman, nu ugulebels-hyof  mas  da  ismen  mterisa8 Senisasa, romeli-igi mcired da ararad aRgiCendes   mas, raჲTa
amis gamo ara moxvide didTaca codvaTa  ugulebels-yofad9.
98. Tqua kualad: maradis  ekrZale  borotsa  mas  Cueulebasa  mravalmetyuelebisasa, rameTu  mas  Sina  damkჳdrebul  ars  eSmaki  igi  
tyuvilisaჲ.  
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SenTa mimarT  nu  Zჳris[53vA]  moჴsene xar, aramed  akurTxevdi1  maT,
raჲTa eSmakTa mimarT Zჳrisჴsenebasa da mtrobasa zeda  Segewios  Sen  
ufali.
100. Tqua   kualad: eSmakman siZvisaman monazonsa moRuawesa    daRacaTu  miamTxჳis  isari igi gulissityuaTaჲ, garna  male  ivltin2
misgan, rameTu cecxlisa  mis mჴurvalebasa da  moRuawebisa  misisasa  
ver  Tavs-idebn,  ukueTu kula   dahჴsnis  man  marxvaჲ da  moRuawebaჲ
igi  Tჳsi.  merme movidis guliszraxvad missa  gulisTqumaTa  maTTჳs  
saZagelTa, raჲTamca  esreT  aRegzna mis  Soris  cecxli  igi  vnebaTaჲ  
da  wartyuena  gonebaჲ  misi  da  merme  raჲTamca   a[21rB]Rasrula  mis  
Soris  saqme  uSjuloebisaჲ.
101. Tqua   kualad   manve wmidaman   basili:   borot   ars   wurTaჲ  
gulissityuaTa  borotTaჲ, da  uborotes  da  Zniad  gansakurnebel  
ars, ukueTu  Se-ca-eqmnas  Cueulebaჲ da  Sromaჲ  friadi  uჴms  mowyuedasa  da  daviwyebasa  missa.  amisTჳs  jer-ars, raჲTa  pirvelve  geSinodis  da  ivltodi  wurTisagan  borotTa  da  SeginebulTa  gulissityuaTa, raჲTa  ara  iqmnas  gonebaჲ  Seni  Sesakrebel3  saZagelebaTa,
rameTu  weril ars, viTarmed:  „krebulsa  Soris  borotsa aRegznas
cecxli“ (zir.16,6). xolo, raJams-igi  gulissityuaTa  maT  borotTa  
wurTasa  daeCჳis  gonebaჲ  Seni,  merme,  maSin  kadnierad  mogiჴdebian
eSmakni  da  gangaჴurvian  Sen  Zlierad4  da  mogagonebdian  xatTa  maT,
romelni-igi  genaxnian  odesca, anu  romeli-igi  TჳT   maTve  eCuenis  
Senda  Zilsa  Sina  da  gemosa  mas  saZagelisa  mis  saqmisasa  gaucnebdian  da  dagitkbobdian  da  wulil-wulilad  mogagonebdian  kerpTa  
maT  ganmaჴurvebelTa  da  sacTurebisaTa da  sasowarkueTil  gyofdian, viTarmed  ver  SesaZlebel  ars  bunebiTisa amis mჴurvalebisa
moTmenaჲ5   da winaaRdgomaჲ, anu   vidremdis   iwyo   brZolasa   amas  
Sina  da  Wirsa, merme  gancxadebulad  aRagznis  Sen  Soris  saჴmili  
igi  ჴorcTa  ganჴurvebisaჲ   da  getyodian, viTarmed:  ukueTu  ver  
itჳrTav  mჴurvalebasa mas ჴorcTasa, rameTu  gonebaჲ  Seni [21vB]  esreT   ars:   daRacaTu   dRes   scodo, aramed   xvale Seinano, rameTu  
saxier  ars  RmerTi da  Seiwynarebs monanulTa  da  saxed  moixunian  
vieTnime moRuaweTaganni  dacemulni da kualad aRdgomilni  sinanuliTa, raჲTa esreT   vrcel-yon   sityuaჲ maTi6 da   ganzraxvaჲ7 igi
sacTurisaჲ, raჲTa esreT  sasoebiTa miT  sinanulisaჲTa yon  taZari  
igi  qalwulebisaჲ  sameZvo, da  esreT  stჳnvidian  borotni  igi  da  
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mzakuvarni1  guelni  gulsa  Sina  kacisasa.
xolo  Sen,  ჵ  kaco,  romeli-ege  daibade  keTilad  da  gonierad,
nu  scTebi  mizeziTa  sinanulisaჲTa  da  sasoebiTa  miT  ucnauriTa,
rameTu  mravalni  daecnes  da  meyseulad  wartacebul  iqmnes  sikudilisa  mier, da  romelnime  viTarca  sakrveliTa  rkinisaჲTa  Sekrul  iqmnes  gulisTqumisa  mis  mier, anu  ara  uwyi, ukueTu  gaqundenRa  dReni  anu   ara, raჲTamca  Seinane, aramed  Jamsa  mas  eseviTarTa  
gulissityuaTasa  dRe  igi  sikudilisaჲ  moiჴsene  da  mas  iwurTidi  da  gamoisaxe  gulsa  Sensa  saS[54rA]ineli  igi  dRe  sasjelisaჲ,  
raჲTa   esreT   mჴurvalebaჲ igi   ჴorcTaჲ    daSrito, rameTu   sxჳTa  
saxiTa   ver   SemZlebel xar   damdovrebad   vnebaTa   maT ჴorcTasa,
garna  raJams  iwyo  kualad  wurTad  mermeTa  maT satanjvelTa  da  
tkivilTa  maT  gamouTqumelTa.   
102. Tqua kualad   wmidaman basili: nu imkuebi samosliTa  
Sueni[22rB]eriTa,  raჲTa  ara  Seimoso  eSmaki  cudadmzuaobrobisaჲ,
raჲTa   ara   SuenierebiTa   samoslisaჲTa   Seimkuebian2   saTnoebani,
aramed SuenierebiTa  SromaTaჲTa  oqrovan  iqmnebis  suli, aramed  
Seimose  SiSi  RmrTisaჲ  da  ჴsenebaჲ  sasjelisa  mis  saSinelisa  da  
satanjvelTa  maT  gamouTqumelTaჲ, raჲTa  SiSiTa  RmrTisaჲTa  Seimoso  Sen  samoseli  igi  simdablisa  da  moRuawebisaჲ  da  brZen  iqmne  
Sen  brZolasa  mterTa  borotTasa, rameTu „SiSi  RmrTisaჲ  dasabami  
ars  sibrZnisaჲ“  (igav. 9,10).    
103. Tqua  kualad:  iyvned   Zal  sityuaTa  SenTa  saqmeni  Senni, rameTu  viTarca  uZneles  arian  saqmeni  sityuaTasa3, egreca  umjobes
arian, rameTu raJams saqmeni keTil iyvnian, maSin sityuanica4  brwyinvidian, xolo ukueTu  saqmeni ara Cnden, sityuani  Zalsa   maTsa  ver  
SemZlebel  arian  aRsrulebad.
104. Tqua  kualad:  raJams  dRisa  marxvisa  da  dayudebisa  Senisasa
movides Senda  Zmaჲ, nu  dagimZimdebis viTarca  damaxrweveli  keTilisa saqmisaჲ da amis  gamo moxvide siZulilad  da  warwymido  suli  
Seni, aramed ufroჲsad Seiwynare  igi, viTarca  ufali  RmerTi  Seni,  
mcnebisaebr  uflisa,  da  friad ekrZale  siZulilsa.
105. Tqua kualad:  odesme  eSmakni  SromaTa  CuenTa  didad  aRgჳCenen   45
da  kualad  odesme  mcired  da  undod  hyofen  mas  winaSe  Cuensa  da  
viTarmed  araraჲ  guergebis  Cuen  maTgan  [22vB], raჲTa  anu  pirvelTa  
maT  gulissityuaTa  mier  ampartavanebad  mogჳyvannen, anu  meoreTa  
maT  mier - sasowarkueTilebad, rameTu  romelni  ixilnen, viTarmed  
daჴsnilebisa  mimarT  ara  midrkebian, maT  didad  aRuCenen  moRuawebaTa  maT  maTTa, raჲTamca  amis  mier  zuaobdes.  kualad,  romelni  
1 მზაკუარნი A
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ixilnen, viTarmed  ampartavanebisa  mier  ara  midrkebian, mouჴdebian  
maT   da   etyჳan, viTarmed   ara   sargebel   eyofvis   maT   SromaTa  
maTTagan, Wirsa  oden  Tavs-ideben, raჲTa  esreT  dahჴsnan  igini  da  
moiyvannen   udbobad   da   sasowarkueTilebad.   xolo Cuen,   raJamsigi  gulissityuani  SromaTa  didad  aRgჳCenden  Cuen, ganvdevnneT  
igini  Cuengan  da  moviჴsenneT  codvani  Cuenni  da  esreT  davamdabloT  suli  Cueni;  da  kualad,  raJams-igi SromaTa daamcirebden,
viTarmed araraჲ sargebel gueyofvis Cuen maTgan, maSin Cuen razomca Zal-guedvas, gulisჴma-vyoT mowyalebaჲ da kacTmoyuarebaჲ  
qristesi  da  saxierebisa  misisa  simdidre moviჴsenoT da  Zalisaebr  
Cuenisa  gulsmodgined   vSurebodiT.  
106. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  razomca  Sromani  Senni  ganamravlne, egzomca  gamoeZiebdi  gonebasa  Sensa  da  xedevdi  gulissityuaTa1 SenTa, nuukue  ucnaurad  wargitacon  avazakTa  maT  [23rB]
mwareTa da dagarwmunon, viTarmed   did   arian   moRuawebani   da  
saTnoebani  Senni da  magaT  mier  miwevnul  xar  sazomsa  didsa, rameTu   eseviTari zakuvaჲ2   mravalTa [54vA] dairwmunes   da   amisTჳs  
gonebanica  maTni  warwymidnes.
107. Tqua   kualad:   mravalgzis guenebis, raჲTamca siwmidiT   da  
mჴurvalebiT aRvasruleT locvaჲ Cueni   da   friad   aRviZulneT3  
Tavni   Cuenni   da   ver   SeuZliT; da   movidis   kualad   sxuaჲ   Jami
mravalgzis   da   Cuen   ara aRviZulvidiT   TavTa   CuenTa, aramed  
TჳT   TaviT   TჳsiT   Semovidis   wmidaჲ   igi   locvaჲ   sulsa   Cuensa
mჴurvalebiTa  saRmrToჲTa4  da pirveli  igi  iqmnebis  Cuenisa vnebulebisagan, xolo meore   ese - madlisagan RmrTisa, rameTu   guaswavebs Cuen  siwmidesa  sulisasa  da  kualad,  raჲTa  orTa  maT  saqmeTa mier viswaoT, viTarmed  ara  Cuenisa  Zalisagan  moguecemis  Cuen
mჴurvale  locvaჲ, aramed  raჲTa  vicnobdeT  momniWebelsa  mas  eseviTarTa  maT keTilTasa, rameTu  Cuen  Tu  raჲ  vilocoT,  viTarca  
jer-ars,  ara  viciT, xolo  raJams  viswrafdeT  wmida-yofad  locvisa  Cuenisa  da  ver  Zal-guedvas, maSin  davaltvneT  cremliTa  Rawuni  Cuenni  da  RmerTsa vevedrneT, raჲTa gandevnos Cuengan bneli igi
ugulisჴmoebisa  da  brZolisaჲ  da gamogჳbrwyinvos5  naTeli [23vB]
igi   mismieri   gulisჴmisyofisa   da   mჴurvalebisaჲ.
108. Tqua  kualad wmidaman basili: netarisa winaჲswarmetyuelisa  
daviTis  mier  viswaveT6  keTilad, Tu  sada  ars  adgili  RmrTisaჲ,
rameTu igi ityჳs, viTarmed: „iyos mSჳdobiT adgili misi da  
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samkჳdrebeli  misi  sions“ (fs.75,3).  amisTჳs  ukue  sacnaur ars, viTarmed  adgili  RmrTisaჲ  ars  suli sityჳeri  da  samkჳdrebeli1 misa  
ars  gonebaჲ ganaTlebuli, romelsa gulisTqumani  soflisani  uvareyvnen2 da  saTno-yofad  oden  RmrTisa  iswrafdes.  
109. Tqua  kualad:  viTarca  wyali  aRmrRueuli  ara  dawmdebis,
ukueTu  ara  daidgas  igi3   erTsa  adgilsa  uZravad   da  esreT  dawynardes4, egreTve   cxorebaჲ monazonisa   ara   ganwmdebis5,   ukueTu6
didiTa moTminebiTa ara daeyudos da  iyofodis  dumiliTa keTiliTa, rameTu mravalmetyuelebaჲca aRsZravs sulsa da Wama  da  Zili  
friadi   ganazrqelebs gonebasa da   sicili kualad    egreTve daabnelebs sulsa da ubnobaჲ da xedvaჲ mravalTaჲ sruliad ganaqarvebs glovasa. xolo dayudebulsa WeSmaritsa uჴms amis  yovlisagan
ganSorebaჲ  da merme  ixilos  Zali  da  sargebeli  dayudebisaჲ.   
110. Tqua   kualad:   moswrafebaჲ   da survili   keTilTa7 [24rB]   
saqmeTaჲ  da  mokudinebaჲ   ჴorcTaჲ - eseni  Soben  cremlTa.  cremlni  
ganswmeden  sulsa  codvaTagan.  
111. Tqua   kualad   wmidaman   basili: tkbil ars ჴorcTa  
gulisTqumaჲ, aramed  mware  ars  cecxli  igi  saukunoჲ  da  bneli   igi  
gareskneli.  kualad  Zniad  warsamarTebel  arian  saTnoebani, aramed  
tkbil  ars  da  gamouTqumel  cxorebaჲ  igi  saukunoჲ.
112. Tqua  kualad:  viTarca  SeuZlebel  ars  aRyvanebaჲ  wylisaჲ  
aRmarT, ukueTu  ara8  dayvnes  kacman  magrad  yovelni  gansavalni  
misni  da  Seaiwros  igi, romel  ver-sadaჲT9  SemZlebel  iyos  ganslvad, egreTve  SeuZlebel  ars  kacisa  aRyvanebaჲ  gonebisaჲ  zecad  
[55rA]  da  Seyvanebaჲ  misi  krebulsa mas  Tana uჴorcoTasa, ukueTu  
ara  ganiwmidos  gonebaჲ  Tჳsi  yovlisagan  vnebisa  da  dasTesos  mis  
Soris  keTili  igi  Tesli  saTnoebaTaჲ.  
113. Tqua  kualad  wmidaman  basili:  viTarca  SeuZlebel  ars  wyalsa  Sina  aRmrRueulsa  xilvad  xatisa  Tჳsisa, egreTve  SeuZlebel  
ars  moRebaჲ  da  xilvaჲ madlisa  RmrTisaჲ  sulsa  Sina10  Tჳssa, ukueTu  ara  daawynaros  kacman  gonebaჲ  Tჳsi  da  wmida-yos  yovlisave  
vnebisagan  da  zrunvisa  amis  soflisa.  
114. Tqua  kualad:  viTarca  SeuZlebel  ars  aRSenebaჲ  godlisa   47
Tჳnier  ჴelovnisa, egreTve  SeuZlebel  ars  simdablisa  WeSmaritisa  
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mogebad  Tჳnier  moTminebisa, brZolisa  da  Rvawlisa  friadisa.
115. [24vB]   Tqua  kualad:  viTarca  xeman  ukueTu  ara  dayvis  miwasa  
Sina  Jami  raodenime  da  moirwyis  wჳmisa  mier  mravalgzis, ver  Zaluc  gamoRebad  nayofisa, egreTve  kacman, ukueTu  ara  moiTminnes    
Wirni  da  gansacdelni  mravalni  WeSmaritebisaTჳs, ver  gamoiRos  
man  nayofi  igi  wmidaჲ  simarTlisaჲ.
116. Tqua  kualad:  romeli  ivltodis1 gansacdelisagan, romlisa  
mier  iqmnebodis  sargebeli  sulisaჲ, igi  ivltis  cxorebisagan  sulisa   Tჳsisa   da   keTilTagan   saukuneTa;   da   romelman   ara   Tavsidvas  Wiri  uflisaTჳs, ver  ixilos  man  sasZloჲ  igi  qristesi.
117. Tqua  kualad:  viTarca  wyali zrdis  nergsa, egreTve  Wiri,
romeli2 iqmnebodis  simarTlisaTჳs, zrdis  sulsa  kacisasa.
118. Tqua  kualad:  romelman  ara  daimonnes  ჴorcni   Tჳsni  da  
aWirvos   maT, aramed aRasrulebdes   gulisTqumaTa3   maT   maTTa,
egeviTari-igi  ver  dajdes  serobasa  mas WeSmaritebisasa da verca  
Seimosos  man  samoseli  igi  naTlisaჲ.
119. Tqua   kualad: viTarca sibnelisa   mis   brmaTaჲsa   ara   ars  
mizez  mze, aramed uZlurebaჲ igi TualTa maTTa ars  mizez  sibnelisa, egreTve romeli gamoჴuebul iyos mzisa misgan  simarTlisa, Tavsa  
Tჳssa  abralebdin igi, rameTu amaoebisagan cxorebisa Tჳsisa  moiwia  
ese  mis  zeda.
120. Tqua kualad: viTarca wyaro gan-raჲ-wmdis nivTTagan da  siRnioSeTa   [25rB]   maTTagan,   mis   zeda mdebareTa, maSin   aRmoacenebs  
wyalsa   wmidasa,   egreTve4   gonebaჲ   gan-raჲ-wmdes   guliswyromisagan   da   Zჳrisჴsenebisa   da   zrunvaTagan ჴorcielTa, maSin hpovebs  
gulisჴmisyofasa mas wmidasa  da saRmrTosa da survili  igi  saRmrToჲ  
ganZlierdebis  mis  Soris.  
121. Tqua  kualad:  viTarca  romelman  iwyos  slvad  gzasa  da     ara  
aRasrulos  srbaჲ  Tჳsi, aramed  ganzogebasa  oden  gzisasa  dascx[r]
es5, sakicxel  da sacinel  iqmnas  igi, rameTu  orTaganve  sadgurTa  
gamoeჴua,   vinaჲTgan gamovida   da   sada-igi   mividoda,   ver   mivida.  
egreTve, romelman   iwyos   slvad   gzasa mas   moRuawebisasa da   aRsrulebad  Sjulsa  uflisasa,  ukueTu  ara  aRasrulos  srbaჲ  igi   
Tჳsi,  iqmnes  igi  sacinel  da  sakicxel  eSmakTa  da  gamovardes  igi  
cxorebisa  misgan  [55vA]  saukunoჲsa.  
122. Tqua kualad: viTarca saswori  ara ganswordebis, raJams  erTi  
igi  kerZi umZime iyos, egreTve SeuZlebel ars mcnebaTa  RmrTisaTa6
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warmarTebaჲ, raJams nebaჲ igi ჴorcTaჲ  uflebul  iyos  kacisada.  
123. Tqua  kualad:  romelsa  ara  aqundes  locvaჲ  wmidaჲ, mas  ara  
aqus  saWurveli  brZolad  mterisa.
124. Tqua  kualad:  viTarca  cecxlman  mowunis  maRnarni, egreTve  
simჴurvaleman  WeSmaritisa  sinanulisaman  -  simravle   codvaTaჲ.
125. [25vB]   Tqua  kualad:  nu  ityჳ,  viTarmed  qristiane  var  da  
ganvere   saukunoჲsa1 mis cecxlisagan, rameTu   sarwmunoebaman   da   
naTlisRebaman ver giჴsnas  Sen  misgan   Tჳnier  saqmeTa  simarTlisaTa, rameTu   ukueTu   grwams   qriste, daimarxen   mcnebani   misni; da  
ukueTu  grwams  saukuneTa  maT  saqmeTaTჳs, iswrafe2  da  moigen  saqmeni, romelTa  mier  Rirs-iqmne  Seslvad  cxorebasa  mas  saukunosa.
ukueTu  kula  mcnebaTa qristesTa  ara  iqm, nu  cudad  saxel-sdeb  
Tavsa  Sensa  morwmuned.   
126. Tqua kualad wmidaman basili: eSmaki saWurvelad   brZolisa  
Cuenisa  Cuenda  momarT  CuenTave asoTa  aRiRebs  da  maT  mier  moswylavs sulTa  CuenTa3, rameTu ukueTu  Tualni  Cuenni  borotsa  
ara  xedviden  da  yurTa  CuenTa  savnebeli  ara  esmodis  da  ჴelni  
Cuenni   borotsa ara mieaxlnen   da   gonebaჲ    Cueni   ukeTurTa   maT  
ganzraxvaTa misTa ara  Seiwynarebdes, amao  iqmnebis  yovelive  Zali  
da  brZola misi; da raJams  movides  brZolad  Cuenda da ixilos,  viTarmed Sinaganmcemeli  gulissityuaჲ  Cuen  Soris  ara  ars, romelmanmca ganuRo  mas  kari  da  asoTa  CuenTa  mier  Sewevna  ara  hpoos4,
ver  SeuZlebs  vnebad Cuenda, rameTu  viTarca  qalaqsa,  mTasa  zeda  
maRalsa aRSenebulsa   da   zRudeTa   mier   ZlierTa   mozRudvilsa,
romelisa garemo  iyvnian  ჴevni  Rrmani  da  kldeni maRalni, eseviTarsa mas qalaqsa [26rB] mbrZolni  ver  SemZlebel arian  gamoRebad, ukueTu vinme Sinagan  ara  ipovos, romelman ganuRos  maT  kari,  egreTve,  
sulsa, SiSiTa da  madliTa RmrTisaTa SezRudvilsa, ver SemZlebel
arian   eSmakni   wartyuenvad   da arca yovladve   aqus   ჴelmwifebaჲ  
vnebad, ukueTu  TჳT  ara  gulissityuaman  romelmanme ara ganuRos
kari da Seiyvannes borotni igi mbrZolni Sinagan da gansces5 qalaqi
igi didi da pativcemuli6 uflisa  mier, romel  ars  suli  kacisaჲ.   
127. Tqua kualad wmidaman da RmerTSemosilman   basili:   sulsa, 49
romelsa  RmerTi  uyuardes7  da  surviliTa8  misiTa  Seiwuebodis,
survilman  yos  igi  uzeSTaes  bunebisa  ჴorcTasa  da  aRatyinos  mis
1
2
3
4
5
6
7
8

საუკუნესა B (ყოველთვის)
ისწრაფენ B
ჩვენთა A
პოოს A
განცეს A
პატივსცემული B
უყვარდეს A
სურვილითა] + მით B

dimitri CixorliSvili

50

Soris cecxli igi zecisaჲ, ara Semwuveli, aramed   ganmanaTlebeli  
da mieriTgan  uCndes  mas  yovelive  Wiri  ჴorcieli  sixarulad  da  
Suebad  da  gansuenebad;  man  survilman  da  trfialebaman  saRmrToman gamozardis  igi  sazrdeliTa  miT  sulisa  wmidisaჲTa da morwyos
nayofi  misi  wyliTa  miT  cxoveliTa  da  Se[56rA]hmosos1 samoseli
igi  naTlisa  da  miscnes  frTeni   oqroჲsani da  aswaos  mas  frinvaჲ
keTili  da  aRslvaჲ  uzeSTaes  caTasa da  uCuenos mas  trfiali  igi  
da  sasurveli  misi; razom-igi SemZ[26vB]lebel iyos  xilvad  da  xedviTa   miT   eseviTariTa   ufroჲsad   aRaorZinos survili   misi   da
umetesad  da  umaRlesad  aRatyinos  ali  misi  da  simZafre  siyuarulisa  misisaჲ, rameTu  romeli moiwylas isriTa miT siyuarulisa
misisaჲTa, razomca saRmrTosa mas   da   miuwdomelsa2   Suenierebasa  
gulisჴma-hyofde[s], umetesad ematebis wylulebasa mas siyuarulisa misisasa  da  razomca  iswrafdes surviliTa  miT  misiTa  ganZRomad, egezomca ganuZRomel iqmnebis igi, rameTu gulisTqumaTa maT
ჴorcielTa  Seudgs ganZRomaჲ, xolo saRmrToჲ igi survili razomca miecemodis, egezomca  ganuZRomel  ars.
eseviTari   iyo   didi   igi Sjulismdebeli3   mose, romeli   mravalgzis   Rirs-iqmna   xilvasa mas   RmrTisasa, viTarca   SesaZlebel  
ars  xilvad  bunebasa  mas  kacobrivsa, da  ormeocsa  dResa  Sinagan
nislsa  iyofvoda4  da  saRmrToჲ  igi  Sjuli  moiRo  da  amas  yove
lsa  zeda  araTu  ara  ganZRa  oden  misiTa  miT  surviliTa, aramed  
ufroჲsad  ganmravlda   misi  igi  survili  da  daiTro  igi  misiTa  
miT   siyuaruliTa   Zlierad   da   daaviwyda   mas   Tჳsi   igi   bunebaჲ  
da suroda   xilvad, romlisa-igi   ara   SesaZlebel   ars   xilvaჲ   da   
e[27rB]tyoda  RmerTsa: „aha  esera,  Sen  metyჳ  me,  ufalo, viTarmed:
gipovnia5  madli  winaSe  Cemsa  da  gici  Sen  ufroჲs  yovelTasa.  ukueTu  mipovnies  madli  winaSe  Sensa, gamomicxade  me  Tavi  Seni, raჲTa  
gixilo  Sen,  meufeo,  cxadad“ (gam. 33,12-13). esreT damTrval iyo igi
siyuaruliTa RmrTisaჲTa  da6  simTrvaleman  man  wyurili  misi  ver
daSrita, aramed ufroჲsad ganaficxa da simTrvalჱ7 sasumelisa mis
sawadelisaჲ eqmna  aRmaorZinebel   wyurilsa   mas   saRmrTosa,    rameTu,    viTarca cecxli razomsaca nivTsa miiRebdes, ufroჲsad  ganZlierdebis, egreTve siyuaruli  RmrTisaჲ  saRmrToTa  maT  saqmeTa
xedviTa  umetesad  ganZlierdebis  da  aRorZndebis  survili  igi,  da  
razomca  vin  iqceodis  mas  Sina, egzomca  umaRlesad  amaRldebis  
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შემოჰსოს B
მიუწთომელსა B
სჯულისმდებელი A
იყოფებვოდა A
გიპოვნიან A
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ali  misi.
amisTჳsca1   qebasa2   Sina  qebaTasa  weril  ars, viTarmed:  „miCuene  
me  piri  Seni  da  masmine  ჴmaჲ  Seni, rameTu  ჴmaჲ  Seni  tkbil  ars  da  
piri  Seni  Suenier“ (qebaTa qeba 2,14).   amiT  siyuaruliTve   aRegzna  
guli  RmerTSemosilisa  mociqulisa  pavlesi, romlisaTჳsca  ityoda: „vin  ganmaSornes  Cuen  siyuarulsa  mas  qristessa:  Wirman  anu  
iwroebaman, devnaman  anu  siymilman, [SiSuloebaman anu  urvaman] anu  
maxჳlman“ (rom. 8,35)?  da   Semdgomi  amisi, viTarca  weril  ars,  da  
kualad, viTarmed: „SenTჳs  movwydebiT3  Cuen  maraddRe  da  viqmneniT  Cuen, viTarca  cxovarni  klvadni“ (fs. 43, 22)  [27vB].  merme  kualad  
gamoaCina  mizezi  igi  moTminebisaჲ, rameTu  Tqua, viTarmed:  [56vA]
amas  yovelsa  zeda  vZlevT  mis  mier, romelman-igi  Semiyuarna  Cuen  
RmerTman, rameTu  ukueTu  moviჴsenoT  da  gulisჴma-vyoT,  Tu  viTar  
viyveniT, anu  viTarTa  keTilTa  Rirs-viqmneniT  RmrTisa  mier  da,  
rameTu   ara  Cuen  igi  SeviyuareT, aramed  man  Cuen  Semiyuarna.  Cuen  
igi  moviZuleT,  aramed  man  friad  Semiyuarna  Cuen.   mter  viyveniT  
da  davegeniT  mas  da  araTu  Cuen  vinebeT  dagebad  misa, aramed  TჳT4  
mxolodSobili  igi  Ze  RmrTisaჲ  gardamoჴda  Cuenda  momarT  da  daguagna  Tavsa  Tჳssa;  da  SecodebulTa  amaT  monaTa  momarT  meufჱ  
igi  didebisaჲ   movida  da  Tavs-idva  CuenTჳs  vnebaჲ,  juarcumaჲ   da  
sikudili5  da   moguaniWa  Cuen  sasoebaჲ  igi  aRdgomisaჲ.  ucodveli  
igi  Cuen  codvilTa  Tana  daisaja, raჲTa  Cuen  miviRoT  simarTle  
igi RmrTisaჲ. mdidari  igi  CuenTჳs  daglaxakna, raჲTa  Cuen  misiTa  miT  siglaxakiTa  ganvmdidrdeT (2kor.8,9),  da  CuenTჳs  wyevasa  
queSe  iqmna, raჲTa  Cuen  wyevisagan  ganvTavisufldeT (gal. 3,13), da  
daimdabla  Tavi Tჳsi6 CuenTჳs da iqmna morCil vidre   sikudilamde   
da   sikudiliTa   miT   juarisaჲTa   (filip. 2,8)   da   bevreulni   igi  
vnebani   Tavs-isxna   CuenTჳs, raჲTa   Cuen   aznaurebaჲ    moguaniWos,
romlisaTჳsca    winaჲswarmetyueli   esaia   pirveladve   RaRadebda,
viTarmed: „igi  moiwyla [28rB] codvaTa  CuenTaTჳs  da iguema  uSjuloebaTa   CuenTaTჳs.  swavlulebaჲ  mSჳdobisaჲ  mogueca  Cuen  mis  
mier.    wylulebiTa   misiTa   Cuen   yovelni   ganvikurneniT.   yovelni,   viTarca   cxovarni,   SevceTiT   da   igi   mxoloჲ    mieca   codva- 51
Ta  CuenTaTჳs,  da  tanjvisaTჳs  ara aRaRebda pirsa  Tჳssa. viTarca  
cxovari  klvad  miiguara  da  viTarca  tarigi  winaSe  mrisuvelisa  
uჴmobelad, esreT  ara  aRaRebda  pirsa   Tჳssa,  simdabliTa  TჳsiTa   
sasjeli  misi  mieRo  da  Tesltomi  misi  vin-me  miuTxras? rameTu  
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aRebul  ars  queyanisagan cxorebaჲ misi. uSjuloebaTaTჳs  erisaTa1
mieca  igi  sikudilad2, raჲ  ukue  mivagoT  mas  amis  yovlisa    wil“  (es.
53,5-9)?  rameTu  Cuen veraraჲsa  Zal-gჳc  migebad3, aramed  raჲTa  SeviyuaroT4 igi da davimarxneT  mcnebani  misni da esreT  davimkჳdroT
cxorebaჲ saukunoჲ saxierebiTave misiTa, rameTu misi ars didebaჲ
ukuniTiukunisamde, amen!   
128. Tqua   kualad   wmidaman   basili: raJams   gebrZodis   gulis
sityuaჲ   romlisame   codvisa   mimarT   da   iZleodi5   misgan, maSin  
moiჴsene  saSineli  igi  da  SesaZrwunebeli  da  mouTmeneli  qristes  
sasjeli, raJams  dajdes  msajuli  igi  saydarTa  zeda  maRalTa  da  
didebulTa  da  warmodgomil  iyvnen  winaSe  missa  yovelni  dabadebulni   da   Z[28vB]rwodin6 gamoCinebisa   misgan   misisa   didebulisa
[57rA], maSin  movidodiT  TiToeuli  gansjad  saqmeTa  CuenTa7, xolo  
romelsa eqmnen8 mravalni  borotni  cxorebasa  amas, maSin  warmoudgen angelozni  saSinelni  da  brwyinvaleni, romelni  cecxlebr  xedviden  da  samSჳnveliT  maTiT  cecxlsa  gamouteobden  simwarisagan  
gonebaTa  maTTaჲsa;  pirni  maTni  msgavs iyvnen bnelisa9, mrisxanebiTa miT da kacTmoZulebiTa,10 da sxuani kualad  brwyinvalebiTa Semosilni, romelni   laxurosanni   da ჴrmlosanni11 elvareni,   aliTa  
Semosilni, romelTa  xilvaჲ  sazarel iyos, romelni-igi  iswrafden  
da  aswrafobden  dasasjelsa  mas sulsa  da  risxviT  mohჴdiden  Tananadebsa  mas.
merme  moigone  mTxrebli  igi  Rrmaჲ  da  bneli  da  daulevneli  
da  cecxli  unaTloჲ  bnelsa  mas  Sina, romelsa  aqundes  Zali  igi  
dawuvisaჲ12,  xolo naTeli misgan miRebul ars;  merme  kualad  naTesavi  matlTa  maT   wamlianTa ჴorcismWamelTa, romeli-igi  maradis  
Wams  da  arRaodes  ganZRebis  da  mouTmenelsa  tkivilsa  moatyuebs  
WamiTa  miT misiTa.  merme  moiჴsene   yovelTa13  uficxlesi  igi  da  
uborotesi   satanjveli - yuedrebaჲ   igi   da   sircxჳli saukunoჲ.
amis yovlisagan geSinoden da amiT  gani[29rB]swavlebode  da  viTarca  
aRჳriTa, egreT  ayenebdi  sulsa  Sensa  gulisTqumisagan  borotTa  
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saqmeTaჲsa.   
129. Tqua   kualad   wmidaman basili:   netar   ars, romeli   dResa  
mas  marTlmsajulobisa RmrTisasa, raJams-igi  movides  ufali  ganaTlebad   dafarulTa bnelisaTa   da   gamocxadebad   ganzraxvasa1  
gulTasa, ikadros  Seslvad naTelsa  mas Sina mxilebisasa da  gamovides  mier  urcxჳneli2, rameTu  Seuginebel  arn  Sinagani  igi  gonebaჲ
misi, rameTu   moqmedni   igi3   borotisani   mermesa   mas aRdgomasa  
sircxჳlad  da  yuedrebad  aRdgomad  arian, raJams-igi xedviden Tavsa4 Soris Tჳssa uSuerebasa mas da sawertelTa  codvisaTa da, me  viTarca  vhgoneb, usaSineles ars  bnelisa  mis  da cecxlisa  saukunoჲsa  
sircxჳli  igi, romelsa Sina egulebis codvilTa  saukunod  yofaჲ,
raJams-igi  maradis  winaSe  TualTa maTTa aqunden  xatni igi  ჴorcTa  
maTTa   codvisani, romeli-igi arn   maradis   ჴsenebasa   Sina   sulisa  
maTisasa, viTarca   saRebavi raჲ aRuჴoceli, xolo   mciredTa   ars  
Seslvaჲ naTelsa  mas  WeSmaritsa da gamocxadebaჲ, da Semdgomad gamocxadebisa dafarulTa maTTaჲsa warslvaჲ  urcxჳneliTa  piriTa.
130. Tqua  kualad: netar  ars  suli  igi, romelsa  dRe  da  Rame5
araraჲ  aqundes  sxuaჲ  zrunvaჲ, garna  ese  oden, Tu  viTar  miugos6
sityuaჲ   saqmeTa  TჳsTaTჳs  didsa  mas  dResa  [29vB; 57vA], raJams-igi  
yovelni  dabadebulni  SeZrwunden  da  miugebden  sityuasa  winaSe  
msajulisa   mis   saqmeTa   maTTaTჳs, rameTu   romeli   maradis   xedvides  dResa  mas  da  Jamsa  da  yovladve  iwurTides7  saSinelisa  mis  
msajulisa   sityჳsgebasa, egeviTari-igi anu   yovladve   ara   STavrdomad  ars codvasa Sina, anuTu,  daRacaTu  codos,  mcired-raჲme  
yofad arian codvani  misni, rameTu codva  Cuen  zeda  uSiSobisagan
RmrTisa  moiwevis, xolo  romelTa  Tana  maradis  egos  satanjvelTa
maT molodebaჲ, SiSi igi, maT zeda  damkჳdrebuli, araodes  dauteobs
maT STavrdomad saqmeTa Sina, anu  gulissityuaTa  borotTa. amisTჳs
ukue  gaჴsovdin  RmerTi maradis da gaqundin  SiSi  misi gulsa Sensa   da yovelnivemca mlocvel Senda   arian, rameTu   didi   Sewevnaჲ  
moslvad   ars   Sen   zeda locviTa maTiTa, romelni-igi   SemZlebel
arian RmrTisa mimarT  locvad da amis saqmisagan nuodes dascxrebi,
rameTu amasca  cxorebasa Sina  keTili Semwe ars Cuenda locvaჲ da 53
war-raჲ-videT amier, warviRoT igi Cuenda, viTarca sagzali mermisa misTჳs   saukunoჲsa, rameTu   viTarca zrunvaჲ saqme ars keTili,
egreTve mwuxarebaჲ da sasowarkueTilebaჲ  mavnebel  sulisa  arian.  
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amisTჳs ukue esevdi   saxierebasa   RmrTisasa   da   moe[30rB]lode  
Sewevnasa missa, da ese uwyode, viTarmed  ukueTu  keTilad  da  saTnod  misa  viqceodiT, araTu  oden ara gare-miaqcios  piri misi  Cuengan sruliad, aramed, vidreRa vityodiT sityuaTa maT locvisaTa,  
gurquas1  Cuen, viTarmed: „aha esera, me  Tquen Tana  var“ (mT. 28,20),
rameTu  misi  ars  didebaჲ  ukuniTiukunisamde,  amen2!      
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2 ამინ A; B
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danarTi

paralelebi wm. basili didisa da sxva wmida mamebis
swavlebebs Soris aRniSnuli Zeglis farglebSi
a) locvis Sesaxeb
1.11*. „locvaჲ ubnobaჲ ars gonebisaჲ RmrTisa mimarT“;  
locvisaTჳs:  „locva TavisTavad bunebrivi movlenaa. igi   morwmune  
piris   musaifia RmerTTan“;2   sityva   28:   „locva   RvTisa   da   kacis  
SeerTebaa  bunebiT,  xolo   saqmiT - qveynierebis  simtkice;  RmerTTan  Serigeba“.3
2.2. „ukueTu   queyanasa   zeda   xilulsa   mas   mayualsa   ineba   miaxlebad  didman  winaჲswarmetyuelman  mose  da  ver  SeuZlo, vidremdis  ganiჴadna  ჴamlni  ferჴTagan  TჳsTa (gam.3,5),  maSa,  viTar,  Zmao,
Sen, romelsa-ege  gnebavs  miaxlebad misa, romeli-igi  uzeSTaes ars  
yovelsave  bunebasa  gonebaTasa  da  Sen  gegulebis  miaxlebad  misa  
locvasa  Sina  Sensa,  da  ara  iswrafo-a  ganSorebad  Sengan   yovelive  gulissityuaჲ  vnebuli“?   sityva  28;  locvisaTჳs:  „vinc   Cvens  
meufesa  da  RmerTTan  Sesaxvedrad  mivdivarT,  moumzadebeli  nu  
gavemarTebiT, raTa  man  Soridanve  ar  SeniSnos, rom  sameufeo  samkauli  da  abjari  ar  gvmosavs“.4
3.5. „daRacaTu  viTarca  wyaroni  gardamodiodian  Sengan  cremlni  locvasa Sina  Sensa, nu  aRhzuavnebi  da  ggonies,  viTarmed  umetes  
vissame  xar,  rameTu   Sewevnaჲ  pova  locvaman   Senman, raჲTa  SeuZlo  
mჴurvaled  aRsaarebaჲ   codvaTa   SenTaჲ“; sityva  28;  locvisaTჳs:
„locvisas  kadnierebas  nu  gamoamJRavneb, TiTqosda  didi  siwmide  
gqondes, aramed  umetesi  simdabliT  mimarTe  da  meti  kadniereba  
geqneba“.5
4.6. „deg   Zlierad   locvad    mჴurvaled   da   gare-miaqcien   Sengan  yovelnive  zrunvani  amis  soflisani  da  gulissityuani, rameTu  eseni  SeaSfoTeben  gonebasa, raჲTa  dahჴsnan  Zali  misi“;  sityva   55
28;  locvisaTჳs: „vinc  raime  saqmeze  zrunvas  locvis  drosac  ganagrZobs, mas  eSmakebi  Seaqceven, radgan  eSmakebs  swored  is  surT,
rom  erTi  droiT  Cvengan  meorec  miitacon;  locvis  dros  TviT  
1* ორმაგი ნუმერაცია გულისხმობს შემდეგს: პირველი ციფრი აღნიშნავს ჩვენ მიერ გავლებული
პარალელების ნუმერაციას, ხოლო მეორე ციფრი - წმ. ბასილი დიდის თხზულების შესატყვისი
ლოცვის რიგით ნომერს.
2 ალექსი ბერი 2009: 19.
3 ღირსი იოანე სინელი, კიბე, II ნაწილი, თბილისი, 2005 წ., გვ. 125.
4 იოანე სინელი 2005: 126.
5 იოანე სინელი 2005: 127.
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sulier  da  saWiro  saqmeebsac  nu  gamoeZieb.  ase  Tu  ar  izam, umjobess  dakargav“.1
5.10.   „nu   gareganiTa   saxiTa   oden   ilocav, aramed   gonebaჲ  
Seni   moiyvane   gulisჴmisyofasa   locvisasa   SiSiT   da   ZrwoliT“;
locvisaTჳs: ,,RmerTma   rom   gisminos,   ara   mxolod   eniT,   guliT  
iloce“ (iR. arseni);2  sityva  28;   „locvis  dasawyisSi  saWiroa, rom  
amao  zraxvebi  mosvlisTanave  ukuagdo;  Sua  locvaSi  saWiroa  gonebis   sityvebSi   moqceva;   xolo   locvis   sisrule   uflis   mimarT  
aRtacebaa“.3
6.11. „raJams  guliswyromisa  mimarT  SeiWurvodi,  gandevnen  Sengan  gulisTqumaჲca, rameTu  gulisTqumisa  mier  iqmnebian  nivTni  
igi  guliswyromisani  da  esreT  SeSfoTnebis  Tuali  igi  gonebisaჲ  
da  daiჴsnebis  wesi  locvisaჲ“; sityva  28;  locvisaTჳs:  ,,suli  maSin  
ilocebs  mxurvaled, rodesac  mrisxanebas  daZlevs“.4
7.15. „ilocevd krZalulebiT da gulisჴmisyofiT da  lmobierebiT   
da  tkiviliTa  sulisaჲTa,  aRsaarebiTa  codvaTaჲTa  da sulTqumiTa  mჴurvaliTa  da  ZlieriTa“; locvisaTჳs: ,,yoveli   keTili   saqmis   Tavi   da   saTnoebaTa   dasabami   aris wrfeli locva-vedreba
RmrTis  winaSe, rameTu  swored  locvisagan  iSvebian Cveni  sxva saTnoebebic da swored locvis Sedegad mogvecema RmrTisagan yovelgvari sikeTe“ (wm. makari didimegvipteli);5 „Tჳnier  amisa  garegani  
ugulo  locva musikaa, yurTa  oden  sasmeni, haerTa  mcemi  da  haerSi   
ganqrobadi“.6
8.16. „raJams   ilocvide, gonebasa   Sensa   ekrZale   da   Semokribe  
igi  SiSsa  RmrTisasa, raჲTa  ara  ganibnios  vnebaTa  mimarT, aramed  
gulisჴma-yav, Tu  vis  winaSe  mdgomare xar “;  sityva  19:  „vinc  mTeli  
guliTa   da  gonebiT  grZnobs, fiqrobs   da  xedavs, rom  locvisas  
RvTis  winaSea  wardgomili, Seuryeveli  svetiviT  dgas igi  da  vnebaTagan  verc  erTi  avnebs  mas“.7
9.17.  „friad  eSurebis  eSmaki  kacsa  mas, romeli  moswrafe iyos  
locvisa  mimarT  da  yovliTa  RonisZiebiTa  ebrZvis, raჲTa Seaginos locvaჲ  misi da ara  dascxrebis aRZvrad  gulissityuaTa  mravalTa  gonebasa  Sina  da  aRsZravs  vnebaTa  ჴorcTa  Sina, raჲTa  SeuZlos daxrwevad moRuawebisa mis keTilisa“; sityva 28;  locvisaTჳs:
„rodesac keTilad  loculob,  swored  maSin  aRdgeba   mteri      Sens     
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იოანე სინელი 2005: 135.
წმ. მამათა სწავლებანი, ბათუმი, 2003 წ., გვ . 12.
იოანე სინელი 2005: 128.
იოანე სინელი 2005: 132.
წმ. მამათა სწავლებანი 2003: 11.
ალექსი ბერი 2009: 16.
იოანე სინელი 2005: 5.
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winaaRmdeg     sabrZolvelad,   radgan   es   misi  Cveulebaa“.1  
10.22. „ukueTu locvaჲ   gnebavs, RmrTisagan   jer-ars   Txovaჲ
locvisaჲ  locviTave, romelman  moscis  Txovaჲ  mTxovelTa  misTa“;  
sityva 28; locvisaTჳs: „rogorc  TvaliT  xedvis  swavla  SeuZlebelia  sityvebiT, radgan  es  bunebisgan  gvaqvs  mocemuli, aseve, verc  
locvis  mSvenierebas  viswavliT  sxva  sityviT, radgan  locvas  moZRvrad  RmerTi  hyavs;   winaswar  locviT  moamzade  sakuTari  suli  
locvis  Jamisa  da  RvTisadmi  vedrebisaTvis  da  warmatebas  Cqara  
miaRwev“.2
11. 26.  „kaci, romeli  ჴorcielTa  saqmeTa   SeTxzul iyos  da  zrunvaTa   Sina   ganbneul iyos   gonebaჲ   misi, eseviTarsa   mas   siwmidiT  
locvaჲ   da   vedrebaჲ   RmrTisaჲ   ver   Zal-uc“ sityva; 27. „viTarca  
Sekrulsa  sirbilad  ver  Zal-uc,  egreTve  gonebaჲ, romeli  vnebaTa  
hmonebdes,  WeSmaritisa  locvisa  adgilsa  ver  hpoebs“; sityva  28;  
locvisaTჳs:   „adeqi soflismoyvarebisa  da  gemoTmoyvarebisagan;  
ganiSore  yoveli  sazrunavi;  uaryav  Seni  xorci;  ganiZarcve  gulis  
zraxvebi,  radgan  sxva  araferia  locva, Tu  ara -  uaryofa  soflisa:  
xilulisa  da  uxilavisa“.3
12. 35. „daRacaTu  meysa  Sina  ixilo  ucnebaჲ  raჲme,  ara  Seiryio,
daRacaTu  maxჳliTaca  gina  eriTa  zeda-mogiჴden, anu  Tu lamprebi  
ixilo  aRnTebulebi,  nu  SeZrwundebi, aramed  mჴned  da  kadnierad  
aRiarebdi   keTilsa   mas   aRsaarebasa,   romel   ars   saxeli   uflisa   
Cuenisa  iesu   qristesi  da  adre  ixilo  dacemaჲ  mterTa  SenTaჲ“;     
sityva  28;  locvisaTჳs:   „locvisas  xilul  ocnebasa  da  Cvenebas  nu  
miiReb, raTa  Wkuidan  ar  Secde“.4
13. 43. „viTarca  yovelTa  sacnobelTa  Tualni  umjobes  arian,
egreTca yovelTa  saTnoebaTa  locvaჲ   uzeSTaes  ars“; sityva  28;  
locvisaTჳs: „locva  angelozTa  saqme  da  uxorco  ZalTa  sakvebia;  
dausrulebeli  saqme  da  yovelgvar  saTnoebaTa  wyaro“.5  

b) saTnoebebis Sesaxeb
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1.45. „dRe  da  Rame  ჴsenebaჲ  ukuanaჲsknelisa  mis  dRisa  gaqundin  
da  yovelsave  saqmesa  zeda  saxiersa  RmerTsa  hmadlobdi“;  sityva 6;  
sikvdilis  Sesaxeb:  „WeSmaritad  keTil  gamocdilebas  flobs  igi,  
vinc   yoveldRiurad   elis   sikvdils, magram   WeSmaritad   netaria  

1
2
3
4
5
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igi, vinc  yovel  wuTs  natrobs  mas“.1
2.47. „romeli  ivltodis  gulisTqumaTagan  da  gansuenebaTa  amis  
soflisaTa, eseviTari  igi  godoli  ars mtkice  winaSe  pirsa  mtrisasa  da  ver  Zal-uc   eSmaksa  mwuxarebisasa   darRuevad  misa“; sityva  2;  am  soflis  da  mis  sazrunavTa  moZulebisTvis:  „Tu  vinmem   
sofeli moiZula,   igi   mwuxarebas   ganerida,   magram    Tuki   vinmes    
miswrafeba SemorCa  raime  xilulis  mimarT, is  yovelgvar  mwuxarebas  jerac  ver  ganridebia, radgan SeuZlebelia, sayvarel sagnebTan  
ganSorebam mwuxarebiT  ar  aRgavsos“.2
3. 50. „friad  Znel  da  yovliTurT   eklovan  ars  sabrZolelad  eSmaki  igi  cudadmzuaobrobisaჲ, rameTu, raჲca-igi  hyo  dasaჴsnelad  
misa,  igica  kualad  eqmnebis  mizez  brZolisa  misisa Senda momarT“;
sityva 22; pativmoyvareobis Sesaxeb:  „yovelgvar saqmeSi pativmoyvareoba   imyofeba;   rodesac   vmarxulob, Cems   gonebas   qedmaRloba  
ipyrobs, xolo, rodesac  gavixsnileb, mxolod  imitom, rom  marxva  
sxvaTa  TvalTagan  davfaro, Cemi  goneba  kvlav  maRldeba, radgan   
Tavs   brZnad   miviCnev;   rodesac   axal  Sesamosels   vimosav,  pativmoyvareoba  mamarcxebs, magram  Zvelis  Semosvisasac  igive  mZlevs“.3
4. 52. „raJams   brZola-uyon    eSmakTa   monazonsa   mravliTa   saxiTa  da  veraraჲTa  ver  SeuZlon  dacemad, maSin  miuSueben  da  xedven  gonebasa  missa,  Tu  romelsa-Zi   saTnoebasa  zeda  udeb  ars,
anuTu  romeli  vnebaჲ  uyuars  gonebasa  missa  da  romelsaca  zeda  
midrekilad  povon  ubadruki  igi  suli,  da  miTaca  dascemen“;  gonebis  kurnebis  Sesaxeb:  „nikita  stiTati  aRwers  gonebis  ganwmendis  
gzas. Cven  xuTi  grZnobis  Sesabamisi  xuTi  Rvawli  gvaqvs: mRviZareba, RmerTze   fiqri, locva, TavSekaveba, simSvide.   SevusabamoT  
mxedvelobas - mRviZareba, smenas - RmerTze  fiqri, sunTqvas - locva, gemovnebas - TavSekaveba, Sexebas (aRgznebas) - simSvide.  adamiani  
amgvarad  swrafad  ganiwmends  gonebas“.4
5.53. „Sromaჲ  da  mRჳZarebaჲ  da  marxvaჲ  ara    brZanebul ars Cuenda  daucadebelad da  Zalisa umetesad, aramed  Zalisaebr  Cuenisa“;   
marxvisaTvis:  „sakuTar Zalebze aRmatebuli marxva ar  unda itvirTo, marxva dawesda adamianisTvis da ara adamiani - marxvisTvis“ (wm.
ioane  oqropiri).5
6. 54.   „mamaTa   Tques, viTarmed:   ese   ars   ganSorebaჲ - maradis  
ჴsenebaჲ  sikudilisaჲ da yovelsave zeda winaaRdgomaჲ nebisa Tჳsisa  
ჴorcielisaჲ“;  sityva 6;  sikvdilis  Sesaxeb:    „WeSmariti  niSani  imi1
2
3
4
5

ღირსი იოანე სინელი, I ნაწილი, თბილისი, 2004 წ., გვ. 114.
იოანე სინელი 2004: 34.
იოანე სინელი 2005: 14.
იეროთეოს ვლახოსი 2008: 142.
წმ. მამათა სწავლებანი 2003: 14.
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sa, rom adamiani gulismieri grZnobiT ganicdis sikvdilis  SiSs, aris
is, rom  igi  Tavisi  nebiT  sruliad  ugrZnobelia  yovelive  qmnulisadmi  da  sruliad  moukveTia  piradi  neba“.1
7. 57. „saxe  uvneblobisa  ese  ars: raJams  iwyos  gonebaman  Tჳsisa  
mis  naTlisa  xedvad  da  ucnebaTa  maT  mimarT  ZilisaTa  iyos  dawynarebul  da  aRuZrvel  da  siwrfoebiT  xedvides  yovelTave  saqmeTa“;  
59. „suli  uvnebeli  ara  igi  ars, romeli  saqmiT  oden ara iqmodis  
codvasa,  aramed romeli  gulissityuaTaca  mimarT  aRuZrvel  da   
dawynarebul   iyos   da    uvnebel“;    sityva  29;    uvnebelobis   Sesaxeb:
„WeSmariti uvnebeli  is  aris, visac  xorci  uvnebeli  da  sruliad  
uxrwneli  aqvs; vinc  goneba  yovelgvar  qmnilebaze  aRamaRla;
yovelgvari  grZnoba  gonebas  daumorCila, suli  ki  uflis  winaSe  
waradgina“.2
maqsime aRmsarebeli uvnebobis  oTx  safexurs  asaxelebs.  „pirveli uvneboba SeiniSneba   sulieri   cxovrebis damwyebebTan   da   niSnavs    „moqmedi   vnebebisgan   TavSekavebas“.   am   safexurze   adamiani  
garegnulad  ar  moqmedebs;  meore  safexuris  uvneboba  keTilSobili   adamianebisTvis    aris    damaxasiaTebeli - vnebiani azrebisgan sruli gaTavisufleba; mesame safexuri survilis absoluturi  ugulebelyofaa da axasiaTebs  ganRmrTobil  adamians;  meoTxe  
-  srulyofili   ganwmenda   ubralo   warmosaxvisganac  ki.    aseTi  
uvneboba  srulyofilebaa“.3
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1 იოანე სინელი 2004: 114.
2 იოანე სინელი 2005: 137.
3 იეროთეოს ვლახოსი 2008: 309-310.
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wminda epifane kviprelis didi SabaTis qadagebis saRvTismetyvelo analizi

S e s a v a l i1
ძველი ქართული ქრისტიანული მწერლობის ისტორიაში კარგად არის
ცნობილი IV საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩენილი ღვთისმეტყველის, წმ. ეპიფანე
კვიპრელის შრომები. რამდენიმე გამოქვეყნებული და მკითხველისათვის
ხელმისაწვდომია. „შატბერდის კრებულში“ შესულია მისი შემდეგი თხზუ
ლებები: 1) „ათორმეტთა მათ თუალთათჳს“. ეს თხზულება ორი - მოკლე და
ვრცელი - რედაქციითაა შემონახული. ქართული თარგმანი ვრცელ რედაქციას
წარმოადგენს (ვრცელი რედაქცია შემონახულია ლათინურ ენაზე, ხოლო
ბერძნული დაკარგულია); 2) „საზომთათჳს და საწყაულთა“ (კრებულში
მხოლოდ გარკვეული ფრაგმენტებია; მისი უფრო ვრცელი ვერსია დაცულია
XII-XIII საუკუნეების A 691-ში); 3) „თარგმანებაჲ დავითის ფსალმუნებისაჲ“.
თხზულება სომხური ენიდან უთარგმნია ვინმე დაჩის და „განსაკითხავად“
მიუძღვნია ცნობილი სტეფანე მტბევaრისათვის, რომელიც X საუკუნის
პირველი მეოთხედის მოღვაწეა2; 4) „ფიზიოლოგი“, რომლის გადამუშავებული
და თარგმანებით აღჭურვილი ვარიანტის ავტორადაც ნუსხათა უმეტესობა
წმ. ეპიფანე კჳპრელს ასახელებს. ქართული თარგმანი „ფიზიოლოგს“ წმ.
ბასილი კესარიელს მიაწერს (სწორედ წმ. ბასილის ავტორობითაა გამოცემული
„შატბერდის კრებულში“, რ. მ.). მაგრამ, როგორც კ. კეკელიძე აღნიშნავს,
ხელნაწერთა ტრადიციას თუ მივიღებთ მხედველობაში, ის წმ. ეპიფანეს
თხზულებად იგულისხმება3. ქართულად თარგმნილია, ასევე, ბასილი
კესარიელის „ეპისტოლე ეპიფანეს ეპისკოპოსსა“, რომელიც დაცულია S 381
ხელნაწერში (1864 წ.). წმ. ბასილის ეპისტოლეები რუსულიდან ითარგმნა 1799
წელს მოზდოკში გაიოზ ასტრახანის არქიეპისკოპოსის (რექტორის) მიერ4. წმ.
ეპიფანეს თხზულებათაგან ქართულად ნათარგმნია მისი ერთ-ერთი ყველაზე
ცნობილი შრომის, „პანარიონის“ ნაწილი - „ოთხმეოცთა მათ წვალებათათჳს“,
რომლის ტექსტიც კრიტიკულად დაადგინა და გამოსაცემად მოამზადა სოსო
მახარაშვილმა.
ქართულად თარგმნილია ასევე რამდენიმე მცირე ზომის ქადაგება: „საქმენი
წმიდათა წინაჲსწარმეტყველთანი, ვინაჲ იყვნეს, ანუ სადა მოსწყდეს, ანუ
სადა დაეფლნეს“, „წმიდისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა
მარიამისთჳს, რამეთუ ამისგან ჴორციელ იქმნა უფალი ჩუენი იესუ ქრისტჱ,
ძჱ ღმრთისაჲ ცხოველისაჲ“, „განკაცებისათჳს უფლისა ქალწულისა
მარიამისგან“, „მუცლადღებისათჳს ანნაჲსა, რაჟამს ეხარა შობაჲ წმიდისა
1 ნაშრომი შესრულდა 2014 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ღვთისმეტყველების
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2 კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, I, თბ., 1951, გვ. 431-432.
3 კეკელიძე 1951: 433; წმიდა ეპიფანე კვიპრელი, ოთხმეოცთა წვალებათათჳს, გამოსაცემად
მოამზადა, გამოკვლევა და საძიებელი დაურთო სოსო მახარაშვილმა, თბილისის სასულიერო
აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, 2012, გვ. 30.
4 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის S კოლექციისა, I, თბ.,
1959, 446; მახარაშვილი 2012: 29.
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ღმრთისმშობელისაჲ“ და „საღმრთოთა მათ ჴორცთა უფლისა ჩუენისა იესუ
ქრისტესთა დაფლვისათჳს, და იოსებ არიმათიელისა და ნიკოდემოსისთჳს
და ჯოჯოხეთს შთასლვისათჳს უფლისა შემდგომად განმაცხოველებელისა
ვნებისა მისისა, რომელი-ესე იკითხვების დიდსა შაბათსა“.
წმ. ეპიფანეს ჰომილეტიკურ მემკვიდრეობას ფართო საზოგადოება არ იცნობს,
რადგან მცირე გამონაკლისის გარდა, ისინი შესწავლილი და გამოქვეყნებული
არ არის1. აღნიშნული ორი ჰომილიის გარდა, 1901 წელს გამოქვეყნდა წმ.
ეპიფანე კვიპრელის ჩვენ მიერ შესწავლილი ქადაგების ძველი ქართულიდან
თანამედროვე ქართულ ენაზე გადმოღებული ტექსტი2. წმ. ეპიფანე კვიპრელის
ჰომილია: „საღმრთოთა მათ ჴორცთა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესთა
დაფლვისათჳს და იოსებ არიმათიელისა და ნიკოდემოსისთჳს და ჯოჯოხეთს
შთასლვისათჳს უფლისა შემდგომად განმაცხოველებელისა ვნებისა მისისა,
რომელი-ესე იკითხვების დიდსა შაბათსა“3 - ქრისტიანული მწერლობის ერთერთ შედევრად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რასაც ცხადყოფს ის ფაქტი, რომ ეს
ჰომილია ორმოცამდე ბერძნული ხელნაწერითაა მოღწეული. დაახლოებით
ამდენივეა ქართული ხელნაწერების რაოდენობა, რომლებშიც ეს ქადაგებაა
დაცული, რაც, ასევე, წარმოაჩენს იმ მნიშვნელობას, რომელსაც მას ანიჭებდნენ
ქართულ მწერლობაში. ჰომილია თარგმნილი უნდა იყოს ბერძნული ენიდან,
რასაც ადასტურებს ბერძნიზმები და ორიგინალის ტექსტთან ზედმიწევნითი
თანხვედრა. ბერძნული კრიტიკული ტექსტი გამოქვეყნებულია ჟაკ პოლ მინის
Patrlogiae Graekae-ს 43-ე ტომში (PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, Accurante J.-P. MIGNE, Bibliothecae Cleri universae, Tomus XLIII, 1864, col. 440-464).

66

1 უდაბნოს მრავალთავში გამოცემულია ტექსტი სახელწოდებით: „თქუმული ეპიფანჱსი
აღვსებისათჳს და აღდგომისა უფლისა“. აქ ჰომილიის ავტორად წმ. ეპიფანე ცხადდება, ისევე,
როგორც მისი შემცველი სომხური ნუსხების უმეტესობაში. ბერძნულ ხელნაწერ ნუსხებში
ჰომილია მიეკუთვნება ხან წმ. იოანე ოქროპირს და ხან წმ. ამფილოქე იკონიელს. მეცნიერები უფრო
ამ უკანასკნელს ვარაუდობენ ავტორად (იხ. მახარაშვილი 2012: 33-34). ეპიფანე კვიპრელის კიდევ
ერთი ჰომილია, სახელწოდებით: „წმიდისა მარადის ქალწულისა მარიამისთჳს, რამეთუ ამისგან
ჴორციელ იქმნა უფალი ჩუენი იესუ ქრისტჱ, ძჱ ღმრთისაჲ“ - გამოცემულია: სინური მრავალთავი
864 წლისა, სასტამბოდ მოამზადეს კათედრის წევრებმა აკაკი შანიძის რედაქციით, წინასიტყვაობით
და გამოკვლევით, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 5, თბ., 1959, გვ. 46-54.
2 წმიდა ეპიფანე, ხორციელად დაფლვა და ჯოჯოხეთში შთასვლა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი,
ნიკოდიმოსისა და იოსებ არიმათიელ მშვენიერ მზრახველის მოქმედება, დაწერილი წმიდა ეპიფანე
კვიპრელ მთავარეპისკოპოსისაგან, ხოლო ბერძნულით თარგმნილი წმ. გიორგი მთაწმიდელის
მიერ, გამოცემა ესტატე კერესელიძისა, ტფილისი 1901.გამოცემას ბოლოში აქვს მინაწერი: „ლოცვა
ჰყავთ ჩემ გლახაკისა ხირაკლისათვისცა“; შესაძლოა, ეს ირაკლი იყოს ის პიროვნება, რომელმაც
თანამედროვე ქართული ტექსტი მოამზადა!? ან რომელიმე ხელნაწერს ჰქონდა მინაწერი და
პირდაპირ გადმოიღო (ჩვენ პირველი მოსაზრება უფრო მართებულად მიგვაჩნია).
3 ეს ტექსტი ჩვენ მიერ გამოქვეყნდა თბილისის სასულიერო აკადემიის საღვთისმეტყველოსამეცნიერო კრებულის V ტომში, თბ., 2014, გვ. 163-223 (რ. მ.).
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I. wminda epifane kviprelis cxovreba
da moRvaweoba1
ძირითადი წყაროები წმ. ეპიფანე კვიპრელის ცხოვრების შესწავლისათვის
არის თავად მისი თხზულებები და სხვადასხვა საეკლესიო მწერლის ცნობები
მის შესახებ, რომელთაც გვაწვდიან წმ. ბასილი დიდი („ეპისტოლე ეპიფანეს
ეპისკოსსა“; Basil. Magn. Ep. 258), ნეტარი იერონიმე (Hieron.De vir.illustr. 114;
Ep. 57.1-2; 82.4, 7-8; 108.6-7, 21; 127.7; Contr. Ioan.Hieros.4-14; Adv. Rufin. 1. 16;
2. 13, 21-22; 3.22-23), თეოფილე ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი (Theoph. Alex.Ep. Epiph.; Ep. synod.Palest.et Cypr.; Ep. Hieron. = Hieron.Ep. 113),
პალადი ჰელონოპოლელი (Pallad. Dial. de Vita Ioan. Chrysost.16-17), საეკლესიო
ისტორიკოსი სოკრატე სქოლასტიკოსი (Socr.Schol. Hist. eccl. V 24; VI 10, 12,
14-15), საეკლესიო ისტორიკოსი სოზომენე (Sozom.Hist. eccl. VI 32; VII 27; VIII
14-15), იოანე ხუცესი და პოლიბიოსი, რომელთაც ვრცლად აღწერეს წმ. მამის
ცხოვრება (PG. 41, Col. 23-116, BIOS TOU AGIOU EPIFANIOU EPISKOPOU
POLEWS KWNSTANTIAS THS KUPROU)2.
წმ. ეპიფანეს ზემოთ დასახელებული ვრცელი ცხოვრება, აღწერილი იოვანე
ხუცესისა და პოლიბიოს ეპისკოპოსის მიერ, თარგმნილია ქართულადაც „ცხორებაჲ ეპიფანე კჳპრელისაჲ“. თხზულების მიხედვით, ეს იოანე ყოფილა
„ნათესავით სარკინოზი“, რომელიც წმ. ეპიფანეს მოუქცევია ქრისტიანობაზე.
დღიდან დამოწაფებისა იგი გვერდიდან აღარ მოშორებია თავის მოძღვარს და
ყველგან თან ახლდა დაუსრულებელ მოგზაურობაში. ამასთან, წმ. ეპიფანესაგან
მალულად იწერდა ყოველივე იმას, „რომელსა-იგი ღმერთი მის მიერ
აღასრულებდა საკჳრველებათა მათ“ და რაც თავად ეხილა. სიკვდილის წინ
მან დაიბარა თავისი სულიერი ძმა, პოლიბიოსი, გადასცა „ქარტაჲ“, რომელშიც
მას წმ. ეპიფანეს ცხოვრება ჰქონდა აღწერილი და სთხოვა, ბოლომდე მიეყვანა
მის მიერ დაწყებული ეს საპატიო საქმე. პოლიბიოსმა შეუსრულა დანაბარები
მეგობარს. მან გაასრულა თხზულება და, ეტყობა, საერთო რედაქციით
დაგვიტოვა, რადგან, მიუხედავად ორი ავტორისა, „ცხოვრების“ პირველსა და
მეორე ნაწილს შორის სხვაობა მაინც და მაინც არ იგრძნობა3.
ეს ჰაგიოგრაფიული ძეგლი ჩვენამდე მოღწეულია ორი ხელნაწერით: Sin.
6 (სრულად)და Jer. 3 (ნაკლულად, მხოლოდ 5 ფურცელი უჭირავს). სინური
ხელნაწერი გადაუწერია იოანე-ზოსიმეს 982 წელს. თხზულება თარგმნილია
ბერძნული ენიდან, რასაც უცილობელ ჰყოფს მასში დადასტურებული
ბერძნიზმები. სამწუხაროდ, უცნობია მისი მთარგმნელი, მაგრამ ის კი ცხადია,
რომ იგი არის ჩინებული მწერალი, უძველესი ქართული მთარგმნერლობითი
1 ამ ქვეთავში ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით წმ. ეპიფანეს ცხოვრების ძველ ქართულ წყაროს,
რომელიც ბერძნულიდან არის თარგმნილი. ასევე ვიყენებთ სხვადასხვა წყაროს, თუ გამოკვლევას,
რომლებსაც შესაბამის ადგილას ვუთითებთ.
2 http://www. pravenc. ru/text/190091.html
3 მახარაშვილი 2012: 12-13.
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სკოლის ღირსეული წარმომადგენელი1.
ზუსტი ცნობები წმ. ეპიფანე კვიპრელის დაბადების თარიღთან
დაკავშირებით არ გვაქვს. ნეტარი იერონიმეს ცნობიდან, რომ 393 წელს წმ.
ეპიფანე უკვე ღრმად მოხუცებულია, მისი დაბადების მიახლოებულ თარიღად
ივარაუდება 315 წელი2. წმ. ეპიფანე იყო „ნათესავით ფინიკიელი“, დაიბადა
და ცხოვრობდა ქალაქ ელევთეროპოლისისგან სამი მილიონი3 მანძილით
დაშორებულ დაბაში. სოზომენეს ცნობით, ეს დაბა არის „ბესანდუკი“ (Bhsandou/kh), რომელიც მდებარეობს ელევთეროპოლისის მიდამოებში, იერუსალიმიდან
სამხრეთ-დასავლეთით, ქალაქ ასკალონის გზაზე4.
იოანესა და პოლიბიოსის მიერ აღწერილი„ცხოვრების“ მიხედვით,
ეპიფანე იუდაური სარწმუნოების მქონე ოჯახიდან იყო. სხვა ცნობით, იგი
ქრისტიანის ოჯახში უნდა დაბადებულიყო5, რასაც მიანიშნებს თავად ეპიფანეს
ეპისტოლე იმპერატორ თეოდოსი I დიდისადმი, რომელშიც ის ამბობს, რომ
მისი მშობლები ქრისტიანები და ნიკეის მრწამსის მაღიარებელნი იყვნენ6.
უკანასკნელი ცნობა7 ნაკლებ დამაჯერებელია, რადგან თუ თითქმის ყველა
წყაროს მოწმობით, ეპიფანე დაიბადა პირველ მსოფლიო კრებამდე 10-15 წლით
ადრე (ე. ი. 310-315 წლებში, რადგან ნიკეის პირველი მსოფლიო საეკლესიო
კრება ჩატარდა 325 წელს), მაშინ მისი მშობლები და, მითუმეტეს, თავად ის ვერ
იქნებოდნენ ნიკეის მრწამსის მიმდევრები. ჩვენ მაინც „ცხოვრებაში“ დაცულ
ცნობას მივიჩნევთ სანდოდ, რომ მისი ოჯახი თავიდან იუდაური რელიგიის
მიმდევარი იყო. მის იუდაურ წარმომავლობას ადასტურებს სვიმეონ ახალიღვთისმეტყველის მოწაფე - ნიკიტა სტითატი (XI საუკუნე): „ხოლო რამეთუ
მტკიცეთა ჭეშმარიტებათა მქონებელ არიან აწ თქუმულნი ესე, თანა-მეწამების
სიტყუაჲ და დიდი ეპიფანე კჳპრელი, რომელი ებრაელთაგანი იყო“8.
ეპიფანეს მამა მიწისმუშაკი იყო, ხოლო დედა სელის ქსოვის საქმიანობას
მისდევდა. მათ ჰყავდათ ორი შვილი - ეპიფანე და ასული კალიოტროპია.ათი
წლის იყო ეპიფანე, როცა მამა გარდაეცვალა. ამის შემდეგ დედას ძალზედ
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1 მახარაშვილი 2012: 12.
2 Hieron. De vir.illustr. 114.
3 „მილიონი“ სიგრძის საზომი ერთეულია. ტექსტში პირდაპირ წერია: „სამი სასწაულით, რომელ
არს სამი მილიონი“ („ცხორებაჲ ეპიფანე კჳპრელისაჲ“, გვ. 92); ბერძ.: to£ shmei/wn tri^n (PG. 41. Col.
24) – shmei/wsij - ნიში, სასწაული, რაღაცის მისანიშნებელი ადგილი.
4 Sozom.Hist. eccl. VI 32. 3.
5 ამ აზრს იზიარებს ო. ბარდენჰევერი. იხ. მისი Geschichte der altkirchlichen Literatur, III, Darmstadt, 1962, s. 293.
6 Epiph. Ep. Theod. 20.
7 შესაძლოა, ეს ეპისტოლე სხვისი შედგენილია და იმის თქმა, რომ თითქოს ის ყრმობიდანვე
ქრისტიანულ გარემოში იზრდებოდა, დასჭირდა ავტორს ეპიფანეს სარწმუნოების სიმტკიცის
წარმოსაჩენად ან, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ცნობაში, თითქოს თავიდანვე მისი მშობლებიც და
თვითონაც ქრისტიანი იყო, იგულისხმება მისი მშობლების და თავად ეპიფანეს პატიოსნება და
განსაკუთრებული მოშურნეობა სიკეთისადმი, მზაობა მართალი სარწმუნოების მიღებისათვის,
რასაც მოწმობს მისი ვრცელი ცხოვრება, რომელშიც ნაჩვენებია, თუ მისი დედა და თავად ეპიფანეც
ღვთის მიმართ და რჯულისადმი როგორი კეთილგანწყობილნი იყვნენ, რის გამოც გაადვილდა
შემდგომში ეპიფანეს ქრისტიანობაზე მოქცევა.
8 მაია რაფავა, ნიკიტა სტითატის ანტიმონოფიზიტური სიტყვები, V სიტყვა, მე-10 მუხლი, თბ.,
2013, გვ. 133.
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გაუჭირდა ოჯახის რჩენა და გადაწყვიტეს კარაულის გაყიდვა, რათა ოჯახს
ცოტა ხნით მაინც გაეტანა თავი. პატარა ეპიფანემ დედას შეახსენებს, რომ
მათი კარაული იყო „ხენეში“ (ცუდი, ავი, ცუდი ზნის მქონე) და გაიგებდნენ
რა, რისხვას დაატეხდნენ არაპატიოსანი ქცევისთვის და ეტყოდნენ: „რომელსა
აქუნდეს ბოროტი, ბოროტად დაადგრეს, მსგავსად შჯულისა“1. შვილის ასეთ
გონიერებას დედამ ამგვარად უპასუხა: „წარვედ, შვილო, და ღმერთმან მამათა
ჩუენთამან აბრაჰამისმან, ისაკისმან და იაკობისმან მოსცეს გულისჴმის-ყოფაჲ
კარაულსა მაგას, რაჲთა სასყიდელი მისი ჩუენ ვიმსახუროთ“2. ეს ადგილები
ცხადყოფს, რომ წმ. ეპიფანე და მისი მშობლები იუდაური რჯულის მიმდევრები
იყვნენ არა უბრალოდ, არამედ აქტიურად, რადგან ათი წლის ბავშვი უკვე
გარკვეულია რჯულის საკითხებში.
ამის შემდეგ ეპიფანე წავიდა სავაჭროზე, რათა დედას დამორჩილებოდა.
ეს შემთხვევა, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, გადამწყვეტი გამოდგა მის
ცხოვრებაში.
წმ. ეპიფანეს იუდაურ წარმომავლობაზე ნათლად მოწმობს მისი საუბარი
ჯერ იუდეველ ვაჭარ იაკობთან და შემდეგ _ ერთ ქრისტიანთან, კლეობიოსთან.
იუდეველი ვაჭრის კითხვაზე, თუ რომელი სარწმუნოების მიმდევარი იყო,
ეპიფანემ მიუგო, რომ იგი იყო იუდეველი3. ყოველივე ეს ხაზგასმით მიანიშნებს
მის წარმომავლობაზე და მოსაზრება, რომ ის და მისი მშობლები თავიდანვე
ქრისტიანები იყვნენ, კვლავ აღვნიშნავთ, არამართებულად მიგვაჩნია. მეტიც,
არა თუ თავიდანვე არ იყვნენ, არამედ მისი მშობლების ქრისტიანობა საერთოდ
არ ჩანს „ცხოვრებიდან“, რადგან მამა პატარაობაში გარდაეცვალა, როცა ის ჯერ
ისევ იუდეველია; ხოლო როდესაც ის და მისი და ქრისტიანები გახდებიან,
დედაც უკვე გარდაცვლილია.
წმ. ეპიფანე გარკვეული დროის შემდეგ ერთი მდიდარი კაცის ოჯახში
მოხვდა. იგი იშვილა ვინმე იუდეველი შჯულის მოძღვარმა (დედა
დასთანხმდება ამ წინადადებას, რადგან მისი მფარველობის ქვეშ მოექცა და
მატერიალური კუთხით ოჯახი, სავარაუდოდ, გარკვეულ შვებას იგრძნობდა),
კაცი საკვირველი და ღვთისმსახური, მცხოვრები ქალაქ ელევთეროპოლისში,
სახელად ტრიფონი.„ცხოვრების“ მიხედვით, სწორედ მის სახლში განისწავლა
ეპიფანე ძველი აღთქმის წიგნებით. მალე ტრიფონს ჯერ ერთადერთი ასული
გარდაეცვლება, შემდეგ თავადაც გავა ამქვეყნიდან. მთელი თავისი ქონება
ტრიფონმა ეპიფანეს დაუტოვა. ეპიფანეს დედაც გარდაეცვლება და ის თავის
დას წაიყვანს ტრიფონისგან ნაანდერძევ მამულში4.
აქ გასარკვევია ერთი გარემოება. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, წმ. ეპიფანე
მშობლების მიერ სასწავლებლად იგზავნება ქალაქ ალექსანდრიაში5. მაგრამ
ზუსტად დადგენა იმისი, თუ როდის მიდის იგი ალექსანდრიაში, ძალზედ
1 „ცხორებაჲ ეპიფანე კჳპრელისაჲ“, საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში, II, გამოსცა ი.
იმნაიშვილმა, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 10. თბ., 1966, გვ. 92.
2 იმნაიშვილი 1966: 92.
3 იხ. იმნაიშვილი 1966: 93.
4 იხ. იმნაიშვილი 1966: 94-95.
5 Nautin. 1963. Col. 618; cp.: Epiph.Adv. haer. 26. 17.
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რთულია. ყოველ შემთხვევაში, მისი მამის სიცოცხლეში ეს ყველაზე ნაკლებად
არის წარმოსადგენი, რადგან თუკი, როგორც „ცხოვრებაში“ წერია, ათი წლის
ასაკში გარდაეცვალა მამა, ცხადია, მის სიცოცხლეში ასეთი მცირე ასაკის ბავშვს
მარტო უცხო ქალაქში არ გაუშვებდნენ. შესაძლოა, წმ. ეპიფანე ტრიფონთან
ყოფნის დროს მიდის ალექსანდრიაში და ის ფაქტი, რომ მშობლები აგზავნიან
მას, შეიძლება არა ბუნებით მამას, არამედ მამობილს, ანუ ტრიფონს,
გულისხმობდეს. მაგრამ ამის გადაჭრით თქმა, რასაკვირველია, არ შეგვიძლია,
რადგან „ცხოვრებაში“ ეს ფაქტი საერთოდ არ არის ნახსენები.
ერთი რამ უდავოა: ეპიფანე ნამდვილად ჩადის ალექსანდრიაში, რასაც
„ცხოვრებაც“ გადმოგვცემს, ოღონდ, უკვე მას შემდეგ, რაც ქრისტიანი
გახდება. იგი ქრისტიანობაზე მოექცევა მონაზონ ლუკიანესთან შეხვედრის
შემდეგ. ნახავს რა ლუკიანეს განსაკუთრებულ ღვთისმოსაობას1, ეპიფანე
დაინტერესდება მისით, მიიყვანს თავისთან სახლში და საბოლოოდ გადაწყვეტს
ნათელღებას. მართლაც, მოინათლებიან ეპიფანეც და მისი დაც. ლუკიანემ
თავისთან, მონასტერში, წაიყვანა ეპიფანე2 და თექვსმეტი წლის ასაკში ის
ხდება მონაზონი. ლუკიანემ ის ილარიონ დიდს (რომელიც ლუკიანეს შემდეგ
იყო მონასტრის წინამძღვარი) მიაბარა, რათა „ასწაოს მას ღმრთის მოცემულთა
წერილთა წერაჲ“3. ამის შემდეგ იწყება წმ. ეპიფანეს ცხოვრების მეორე ეტაპი.
„ცხოვრებაში“ აღწერილია მის მიერ აღსრულებული არაერთი სასწაული. ერთერთი სასწაულის დროს მოექცა სარკინოზი ვინმე, სახელად იოანე, რომელსაც
წმ. ეპიფანემ ცალი თვალი აღუხილა. ეს სწორედ ის იოანეა, რომელმაც აღწერა
წმ. ეპიფანეს ცხოვრება.
საყურადღებოა, რომ წმ. ეპიფანე კვიპრელმა ფინიკიაში მონასტერი დააარსა,
სადაც შეიკრიბა ძმათა სიმრავლე. შემდეგში იგი მონასტრის მამასახლისად
დაადგენს ედესელ ფილოსოფოს ეპიფანეს, რომელიც მან მოაქცია
სარწმუნოებაზე და თვითონ გადაწყვეტს ეგვიპტეში წასვლას. აი, აქ არის უკვე
ცნობა იმის შესახებ, რომ ეპიფანე მიდის ალექსანდრიაში. თუმცა, როგორც
ზემოთ აღვნიშნეთ, არსებობს მოსაზრება, თითქოს ის მონაზვნად აღკვეცამდე
მიდის ეგვიპტეში, რაც არ დასტურდება „ცხოვრების“ მიხედვით.
ალექსანდრიაში წმ. ეპიფანე უპირატესად იმისათვის ჩადის, რათა უკეთ
შეესწავლა მონაზვნური ცხოვრების იდეალები. მართლაც, არაერთი წყაროს
მიხედვით, იგი გაეცნო სათნო ცხოვრებით სახელგანთქმულ მონაზვნებს.
ფიქრობენ, რომ წმ. ეპიფანე უნდა შეხვედროდა მონაზვნობის, როგორც
1 ერთხელ, როდესაც ეპიფანე თავისი დაბის მოსანახულებლად მიდიოდა, გზაში შემოხვდა
ერთი ქრისტიანი, სახელად ლუკიანე. მათ გზაში შეეგებათ დავრდომილი ადამიანი, ჩაუვარდა
ლუკიანეს ფეხებში და შეჰღაღადა: „კაცო ღმრთისაო, შემიწყალე მე, რამეთუ სამი დღჱ მაქუს მე
უპუროდ აღსრულებით და არარაჲ მაქუს მე, ყოვლად არავე არა“. ხოლო ნეტარ ლუკიანეს არაფერი
ჰქონდა, რომ მიეცა. მაშინ გაიხადა „მოსაბრადნელი“ და მისცა, რათა ქალაქში შესვლისთანავე
გაეყიდა და ეყიდა პური. ამ დროს ეპიფანემ იხილა საოცარი რამ: „ვითარცა განიძარცუა ლუკიანე
და მისცა დავრდომილსა მას, სპეტაკი სამოსელი ზეცით გარდამოჴდა და შეემოსა მას“ (იმნაიშვილი
1966: 95).
2 ეპიფანეს და მიაბარეს ერთ წმინდა ქალწულს, სახელად ბერენიკეს, რომელიც დედად
(იგულისხმება ნათლია) გაუხდა ნათლობისას (იხ. იმნაიშვილი 1966: 97).
3 იმნაიშვილი 1966: 97.
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რამ ახლი მოძრაობის ფუძემდებლებს1 – წმ. ანტონი დიდსა და წმ. პახუმი
დიდს2. „ცხოვრების“ ტექსტის მიხედვით, ეპიფანე ასევე შეხვდა წმ. პაფნუტი
თებაიდელს: „ჩუენ მოვედით ალექსანდრიით და წარვედით ზენა კერძო
თებაიდით, და შეგუემთხვია ჩუენ მონაზონი ვინმე, მოწაფჱ დიდისა ანტონისი,
სახელით პაფნოტიოს“3.
არსებობს აზრი, რომ ხანგრძლივი პერიოდი წმ. ეპიფანე მოღვაწეობდა
ეგვიპტის ერთ-ერთ მონასტერში, რომელიც ჩამოაყალიბა წმ. პახუმი დიდმა4.
ამას მიუთითებს „ცხოვრების“ ტექსტიც – რომ იგი მიდის ნიტრიის უდაბნოში,
სადაც იყო პახუმი დიდის მიერ დაარსებული მონასტრები: „ჰრქუა ეპიფანე
პაფნოტის: მინებს, მამაო, ყოფაჲ ადგილსა მას, რომელსა ჰრქჳან ნიტრიაჲ. ხოლო
პაფნოტი ჰრქუა ეპიფანეს: ჰე, მივედ შენ ცოცხლებით და აღეშენო მამათაგან“5.
ეგვიპტეში ყოფნის დროს წმ. ეპიფანე გაეცნო ალექსანდრიულ
ღვთისმეტყველებას. კერძოდ, შეისწავლა წმ. პეტრე ალექსანდრიელის,
წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელის და, რაც
მთავარია, წმ. ათანასე
ალექსანდრიელის შრომები. უკანასკნელისგან ღრმად განისწავლა ნიკეის
სიმბოლოს სწავლებაში „თანაარსობის“ შესახებ და განმტკიცდა საბოლოოდ
იმ აზრში, რომ არიანული სწავლება იყო უკიდურესად გაუკუღმართებული6.
ეგვიპტეში გარკვეული დროით ყოფნის შემდეგ წმ. ეპიფანე კვლავ ბრუნდება
ფინიკიაში, თავის დაარსებულ მონასტერში, რომელსაც სპანოდრიონი
ეწოდებოდა და სადაც, ნეტარი იერონიმეს ცნობით, ხდება პრესვიტერი7.
საყურადღებოა, რომ ეპიფანეს მიერ ეგვიპტის დატოვების მიზეზად
„ცხოვრების“ ტექსტი ასახელებს ეგვიპტელი ეპისკოპოსების განზრახვას, რომ
ხელნი დაესხათ ეპიფანესთვის ეპისკოპოსად8.
ხანგრძლივი დროის შემდეგ, მიუხედავად მისი უარისა, წმ. ეპიფანე
მაინც ხდება ეპისკოპოსი. 367 წელს, როდესაც გარდაიცვალა კვიპროსის
მთავარეპისკოპოსი, კუნძულის ეპისკოპოსებმა, რომლებმაც კარგად იცოდნენ
წმ. ეპიფანეს მკაცრი ცხოვრებისა და მისი სარწმუნოებრივი სიმტკიცის
შესახებ, გამოარჩიეს ის მთავარეპისკოპოსად9. სხვათა შორის, ეპისკოპოსად
1 წმ. ანტონი დიდი ითვლება განდეგილური ცხოვრების ფუძემდებლად, ხოლო პახუმი
დიდი - მონასტრული ცხოვრებისა. IV საუკუნე რამდენიმე ფრიად საყურადღებო ნიშნით არის
გამორჩეული: 1) ქრისტიანობამ მასშტაბური დევნის პერიოდი დაასრულა და მას ჯერ შეიწყნარებენ
და შემდეგ აღიარებენ; 2) დაიწყო მსოფლიო კრებათა ეპოქა, რომელმაც განსაკუთრებული როლი
ითამაშა ეკლესიის შემდგომ ისტორიაში; 3) დაბოლოს, როგორც უკვე ვთქვით, დაფუძნდა
მონაზვნური ცხოვრება. მონაზვნობა მანამდეც არსებობს და, რა თქმა უნდა, IV საუკუნიდან არ
იღებს საფუძველს, მაგრამ, როგორც მოძრაობა, როგორც ჩამოყალიბებული ინსტიტუტი, სწორედ
ხსენებულ საუკუნეში იწყებს განვითარებას, ადგილი კი, სადაც ჩაეყარა საფუძველი ამ ახალ
მოვლენას, არის ეგვიპტე. ამ უკანასკნელის გათვალისწინებით, არ არის გასაკვირი ის, რომ წმ.
ეპიფანე სწორედ ალექსანდრიისკენ მიემართება.
2 Dechow. 1988. P. 32.
3 იმნაიშვილი 1966: 111.
4 Nautin. 1963. Col. 618; Riggi. 1966. P. 101.
5 იმნაიშვილი 1966: 111.
6 Nautin. 1963. Col. 618;Dechow. 1988. P. 35.
7 Hieron. Contr. Ioan. Hieros. 4.
8 იხ. იმნაიშვილი 1966: 113.
9 Pallad. Dial. de Vita Ioan. Chrysost. 16; იმნაიშვილი 1966: 114-117.
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მის ხელთდასხმაში გარკვეული როლი მიუძღვის წმ. ილარიონ დიდს,
რომელიც ძალზედ კარგად იცნობდა მას, რადგან ლუკიანეს გარდაცვალების
შემდეგ სწორედ ილარიონი იყო ეპიფანეს მოძღვარი. წმ. ეპიფანე კჳპრელის
საეპისკოპოსო კათედრა იყო კვიპროსის მთავარ ქალაქ კონსტანტიაში, ამიტომაც
მოიხსენიება ის ხშირად კონსტანტიის ეპისკოპოსადაც1.
ძალიან მალე წმ. ეპიფანემ ხალხის დიდი სიყვარული დაიმსახურა. მისი
პოპულარობა თანდათან იზრდებოდა. 70-იან წლებში მან ისეთი დიდი
ავტორიტეტი მოიპოვა, რომ იმპერატორმა ვალენტმა, რომელიც სასტიკად
დევნიდა მართლმორწმუნე ეპისკოპოსებს, ხელის ხლება ვერ გაუბედა.
კუნძული კვიპროსი, კერძოდ კი, ქალაქი სალამინი (კონსტანტია), განსწავლული
მთავარეპისკოპოსის გამოისობით, განთქმული გახდა მთელ აღმოსავლეთში2.
წმ. ეპიფანე კვიპრელი ცნობილია შეუდრეკელი და დაუღალავი ბრძოლით
მწვალებლების წინააღმდეგ. განსაკუთრებული სიმკაცრე მან ორიგენეს
სწავლების მიმდევრებისადმი გამოიჩინა; უშეღავათოდ ებრძოდა მათ, ვინც
ორიგენეს ნაწერებს, რომლებშიც ერეტიკული სწავლებანი იყო გაბნეული,
ღვთივსულიერად მიიჩნევდა. 90-იან წლებში ეპიფანე ჩადის პალესტინაში
და იქ იღვწის ორიგენიზმის აღმოსაფხვრელად. უკანასკნელი ცთომილების
წინააღმდეგ ბრძოლაში იმდენად ღრმად შეიჭრა, რომ ხანდახან ვეღარც კი
არჩევდა ცილისწამებას სინამდვილისაგან, ანუ ვინ ნამდვილად იყო ორიგენეს
პატივისმცემელი და ვის კიდევ ცილს სწამებდნენ. ერთი ასეთი შემთხვევა
მოხდა წმ. იოანე ოქროპირთან მიმართებაში: თეოფილე ალექსანდრიელი,
მიხვდა რა, რომ კვიპროსის ეპისკოპოსი არ დაერიდებოდა არანაირ ბრძოლას
ერესის წინააღმდეგ, წერილით შეატყობინა, თითქოს კონსტანტინოპოლი და
მისი მთავარეპისკოპოსი მფარველობდა ორიგენიზმს. სხვათა შორის, არაერთი
წყარო მიუთითებს, რომ თეოფილე ალექსანდრიელს პირადი მტრული განწყობა
ჰქონდა წმ. იოანესადმი და ბრალდებით, თითქოს ის ორიგენიზმის მიმდევარი
იყო, განაწყო სხვები კონსტანტინეპოლელი ეპისკოპოსის წინააღმდეგ. ამას
ადასტურებს „ცხოვრების“ ტექსტიც: „მიუწერა თეოფილე ეპიფანეს საცთური
წიგნი იოვანჱსთჳს, ვითარმედ იოვანეს ორიგინჱსი ჰრწამს და აღძრულ არს
მეფისაჲ განძებად მისა, ხოლო ეპიფანეს წინაჲთ მკუეთრ დაეჯერა თეოფილჱსი,
რამეთუ არა იცოდა, ვითარმედ მტერ არს თეოფილე იოვანესა მიმართ“3.
ეპიფანე, მიუხედავად მოხუცებულობისა, დატოვებს კვიპროსს და გაემართება
კონსტანტინოპოლისკენ.
აქ უნდა გავარკვიოთ ერთი გარემოება. საეჭვოდ მიგვაჩნია ზოგიერთი
ისტორიკოსისა და მკვლევრის ცნობა4 ეპიფანეს მიერ გამოჩენილი სიმკაცრისა
თუ უხეშობის შესახებ იოანესადმი. წმ. ეპიფანეს „ცხოვრებიდან“ ნათლად
1 ძველი სახელწოდება ქალაქისა იყო „სალამინი“. ქალაქი მიწისძვრის გამო დაინგრა ჯერ 332,
ხოლო ბოლოს 342 წელს. იგი განაახლა იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა და ახალი სახელიც
სწორედ მის პატივსაცემად ეწოდა. ამიტომაც არის, რომ წმ. ეპიფანე მოიხსენიება როგორც
კვიპროსის ეპისკოპოსად, ისე სალამინისა და კონსტანტიის ეპისკოპოსადაც.
2 მახარაშვილი 2012: 8.
3 იმნაიშვილი 1966: 136. იხ. Sozom.Hist. eccl. VIII 13; Socr.Schol.Hist. eccl. VI 9.
4 Sozom.Hist. eccl. VIII 14; Socr.Schol.Hist. eccl. VI 12.
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ვხედავთ, რომ არც ეპიფანე და არც აღმწერი მისი ცხოვრებისა არ არიან
უპატივცემულოდ განწყობილნი წმ. იოანე ოქროპირისადმი. „ცხოვრებაში“
ავტორი, თითქოსდა სრულიად მოულოდნელად, გვამცნობს ამბებს, რომლებიც,
ერთი შეხედვით, არ უკავშირდება წმ. ეპიფანე კვიპრელს. წმ. მოღვაწის
„ცხოვრებაში“ ჩართულია თეოფილეს დაპირისპირება ალექსანდრიის მთავრის,
ჰერაკლეს ორ ძესთან, რომლებიც კონსტანტინოპოლში წავიდნენ და წმ. იოანეს
დახმარება სთხოვეს. გადმოცემულია, ასევე, თეოფილესა და იოვანეს მიმოწერა.
შემდეგ ჩართულია დედოფალ ევდოქსიას მიერ თეოგნოსტოსის ქვრივის ბაღის
მისაკუთრების ამბავი. ეს ფაქტი წმ. იოანე ოქროპირმა ამხილა, რის გამოც
დედოფალი გაღიზიანდა და მისდამი მტრულად განეწყო. ვფიქრობთ, ამ ამბების
მოხსენიება ცხადყოფს „ცხოვრების“ ავტორის კეთილგანწყობას იოანესადმი,
რადგან, აპირებდა რა წმ. ეპიფანეს კონსტანტინოპოლში გამგზავრების და იქ
ორიგენიზმის წინააღმდეგ გალაშქრების მოთხრობას, წინ წაუმძღვარა ისეთი
ამბები, რომლებშიც ჩანს იოანე კონსტანტინოპოლელის კაცთმოყვარეობა
და ბოროტებისადმი შეურიგებლობა, რითიც, ვფიქრობთ, ხაზი გაუსვა წმ.
იოანეს უდანაშაულობას და მართლმორწმუნეობას. წმ. ეპიფანეც რომ ცუდად
არ იყო განწყობილი კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსისადმი, ადასტურებს
„ცხოვრების“ ავტორის კიდევ ერთი მინიშნება: „ეპიფანეს უნდა აღსლვად
სამეუფოდ, და ესე რა ესმა თეოფილესგან იოვანესთჳს, უმეტესად ხოლო
ისწრაფდა ეპიფანე აღსლვად, არა თუ რაჲთა იოვანეს ბოროტი უყოს, არამედ
რაჲთა შეეწიოს მას“1.
ის, რომ წმ. ეპიფანე არ შეერია იოანესადმი მტრულად განწყობილ კრებულს,
არამედ მას მხოლოდ საეკლესიო სწავლების სიწმინდე აინტერესებდა, კარგად
ჩანს ერთი ეპიზოდიდან: როცა სამეფო სახლის მსახურმა გაიგო იოანეს
მცირე განაწყენება ეპიფანესადმი2, კვიპრელ ეპისკოპოსს დახმარება სთხოვა
კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსის კათედრიდან გადაყენებაში იმ
მიზეზით, რომ ის თითქოს რაღაც უცხო სწავლებას ემხრობოდა. ეპიფანემ ამაზე
მიუგო: „უკუეთუ წვალებისათჳს არს, რომელსა-ეგე იტყჳ, ვცნათ იოვანჱსთჳს,
და ემხილოს მას; და უკუეთუ არა აღიაროს მან, რამეთუ ცოდა, არა არს ღირს
იგი მღდელთმოძღურებასა და, რაჲცა ბრძანოს თქუენმან ჴელმწიფებამან, ყოს
მამამან თქუენმან (ანუ ეპიფანემ, რ. მ.). უკუეთუ კუალად თქუენისა რაჲსმე
გინებისათჳს ეძიებ განძებასა იოვანჱსსა ეკლესიაჲთ, თქუენმან ეპიფანე ამას
შინა არარაჲ გაზრახოს“3.
მართლაც, მიხვდა რა კვიპრელი ეპისკოპოსი, რომ წმ. იოანე ოქროპირი
მართლმადიდებლობის მტკიცე დამცველი იყო და დედოფლისა და
ალექსანდრიის ეპისკოპოსის მასთან დაპირისპირება პირად შუღლზე იყო
დამყარებული, დატოვა კონსტანტინოპოლი და გაემართა თავისი საყდრისკენ.
მაგრამ არ ისურვა კაცთა მოდგმის მტერმა, რომ ასე მშვიდად დასრულებულიყო
1 იმნაიშვილი 1966: 136.
2 დიდად შეაღონეს რა საძმოს წევრებმა („აიძულებდეს იგინი ეპიფანეს“), თითქოს ეკლესიისთვის
რაღაც განსაკუთრებული საჭიროება იყო, წმ. ეპიფანეს ერთ მონასტერში მღვდლად აკურთხებინეს
მონაზონი, რამაც იოვანე ოქროპირის უკმაყოფილება გამოიწვია.
3 იმნაიშვილი 1966: 137.
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ორი დიდი წმინდანის ურთიერთობა და მაინც შეეცადა მათ დაპირისპირებას.
„ცხოვრების“ ავტორი გვაუწყებს, რომ ხმა დაირხა ქალაქში, თითქოს
ეპიფანე მივიდა დედოფალ ევდოქსიასთან და იოანეს კონსტანტინოპოლის
კათედრიდან გაძევება ურჩია. ეს დაიჯერა თავად წმ. იოანემაც და სამდურავი
წერილი მისწერა ეპიფანეს: „ეპიფანე ბრძენო, აზრახე-ა ჩემი განძებაჲ? რამეთუ
არღარა დაშჯდე შენ საყდარსა შენსა“, რასაც ეპიფანემაც უპასუხა: „მოღუაწეო
იოვანე, ცემაჲ თავს-იდევ და სძლო, არამედ ადგილსა მას, სადა-იგი განძებულ
ხარ შენ, ვერ მიაწინე მუნ“1.
ეს უკანასკნელი ფაქტი, ვფიქრობთ, არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს მათ
შორის რაიმე მტრობა ჩამოვარდა და ერთმანეთს მიმართეს სიტყვებით,
რომელშიც ჩანს საეკლესიო მოღვაწეთა ურთიერთ სიძულვილი (გავიხსენოთ,
რომ ორივე მათგანი დიდ მოღვაწეთა რიცხვში ირიცხებიან). სხვათა შორის,
ერთმანეთისადმი არამოძულე განწყობას უკანასკნელი მიმართვებიც
ადასტურებენ: „ეპიფანე ბრძენო...“ და „მოღუაწეო იოვანე...“. ვფიქრობთ,
ასეთი ეპითეტებით არ შეამკობდნენ ერთმანეთს, რაიმე ღვარძლი რომ
ჰქონოდათ. უფრო მართებული იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ეს არის არა
წყევლა, არამედ, უმეტესად, წინასწარმეტყველება მათი საბოლოო ხვედრის
შესახებ; რომ წმ. იოანე მართლაც გადასახლებაში გარდაიცვალა და წმ.
ეპიფანე გზაში, ვიდრე თავის საყდარში დაბრუნდებოდა. დაბოლოს, თავად
„ცხოვრების“ ავტორიც ხაზს უსვამს, რომ: „ხოლო ესე დავწერე (იოანესა და
ეპიფანეს მიერ ერთმანეთისადმი ნათქვამი სიტყვები, რომლებიც ზემოთ
ვახსენეთ, რ. მ.), ძმანო, რაჲთა არავინ ეპიფანეს დასდვას ბრალი. ესე არა
თუ ამისთჳს ესევითართა ამათ კეთილთა იქმოდა და ამას ესევითარსამცა
სიღრმესა სიბოროტისასა აქუნდამცა მას შთასლვაჲ, ნუ იყოფინ!“2 საერთოდ,
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სახის ხარვეზები ასაჩინოებს ქრისტიანობას,
როგორც ცოცხალ რელიგიას. რობოტულად დაპროგრამებული ადამიანების
კრებული კი არ არის, რომელთათვისაც წარმოუდგენელია რაიმე ნაკლის ქონა,
არამედ, პირიქით, აქ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელნიც საღვთო
მადლის მეშვეობით და პირადი უდიდესი ძალისხმევით და შრომით მიიწევენ
სიკეთისაკენ, რომელთათვისაც ადამიანური სისუსტეები, რაღა თქმა უნდა,
უცხო არ არის. თუმცა, მთელი მათი მოღვაწეობა არის სწორედ ამ სისუსტეებს
არშეგუება და მათი დათრგუნვა.
წმ. ეპიფანე კვიპრელი 403 წლის მაისის დასაწყისში, კერძოდ, 12 მაისს,
როდესაც კუნძულზე ბრუნდებოდა, გემზე გარდაიცვალა. მისი სხეული გემიდან
გადაასვენეს ტაძარში, რომელიც ადრე თავად ეპიფანემ ააგო კონსტანტიაში. ის
ჩრდილოეთ ეკვდერში დაკრძალეს3. ტაძარს, რომელშიც წმ. ეპიფანე კვიპრელი
დაკრძალეს, შემდგომში თავად წმინდანის სახელი ეწოდა. ამ სახელით არის
ნახსენები VII მსოფლიო კრების აქტებში4. სწორედ უკანასკნელმა კრებამ
1 იმნაიშვილი 1966: 138
2 იმნაიშვილი 1966: 138.
3 Hackett. 1901. Col. 406; Karageorghis. 1969. P. 197; Dechow. 1988. P. 413.
4 Mansi. T. 13. Col. 296.
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მოიხსენია იგი წმინდა მამად და ეკლესიის მასწავლებლად.
12 მაისს ქრისტიანულმა ეკლესიამ დააწესა წმ. ეპიფანეს ხსენების დღე. ამ
დღის აღსანიშნავად დაუწერიათ ეპიფანეს სვინაქსარული ცხოვრება, რომელიც
ქართულად შემონახულია წმ. გიორგი მთაწმინდელის მიერ ბერძნულიდან
თარგმნილ „დიდ სვინაქსარში“. ეს საკითხავი იოანესა და პოლიბიოსის
თხზულებას ემყარება, ამიტომ რაიმე ახალი მასში არ არის1.

II. Txzulebis saRvTismetyvelo analizi
წმ. ეპიფანე კვიპრელის ჰომილია – „საღმრთოთა მათ ჴორცთა
დაფლვისათჳს“ – როგორც ლიტერატურული თვალსაზრისით, ისე, რაღა თქმა
უნდა, უპირატესად, საღვთისმეტყველო კუთხით, უაღრესად საყურადღებო
ძეგლია.ნაშრომის ამ ნაწილში განვმარტავთ წმ. ეპიფანე კვიპრელის ჩვენ მიერ
გამოცემული ქადაგების ყველაზე ყურადსაღებ და საღვთისმეტყველო კუთხით
გამოკვეთილ ადგილებს. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით წმ. ეპიფანეს
აზრის პარალელურად, შეძლებისდაგვარად, განვიხილავთ საეკლესიო
მწერალთა მსჯელობებსაც და ეკლესიის სწავლებას. ზოგი საკითხი მოკლედ
გვაქვს განმარტებული, ზოგი კი შედარებით ვრცლად. ჰომილიის ტექსტიდან
ციტირებისას წყაროდ ვუთითებთ Jer. 30-ს.

1)

მაცხოვრის ჯვარზე აღსრულება კაცობრივი ბუნებით

წმ. ეპიფანეს ქადაგება იწყება ემოციით, რომ ცხოვრების მომცემი, მხსნელი
სოფლისა კაცობრივი სულით იმყოფებოდა ჯოჯოხეთში, რამაც გამოიწვია
სამყაროს დადუმება, ბნელით მოცვა: „რაჲ არს ესე დღეს დუმილი მრავალი
ქუეყანასა ზედა, დუმილი მრავალი ქუეყანასა ზედა, და მყუდროებაჲ მრავალი,
დუმილი მრავალი, რამეთუ მეუფესა სძინავს“2. მთელი სიმძაფრით არის
გადმოცემული ის დაბნეულობა და შფოთი, რომელიც გამოიწვია იესო ქრისტეს
ჯვარზე სიკვდილმა და რომელსაც გვაუწყებს სახარება: „ხოლო იესუ კუალად
ჴმა-ყო ჴმითა დიდითა და განუტევა სული. და, აჰა, კრეტსაბმელი იგი ტაძრისაჲ
მის განიპო ორად – ზეითგან ვიდრე ქუემდე, და ქუეყანაჲ შეიძრა და კლდენი
1 მახარაშვილი 2012: 20.
2 Jer. 30: 156 v.
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განსქთდეს, და საფლავნი აღეხუნეს, და მრავალნი გუამნი შესუენებულთა
წმიდათანი აღდგეს... ხოლო ასისთავმან მან და მისთანათა, რომელნი სცვიდეს
იესუს, იხილეს რაჲ ძვრაჲ იგი რაჲ-იგი იქმნა, შეეშინა ფრიად“ (მათ. 27, 50-54).
წმ. მამის თქმით: „ქუეყანასა შეეშინა და დაყუდნა, რამეთუ ღმერთმან ჴორცითა
დაიძინა“1.
წმ. ეპიფანე კვიპრელის ეს სიტყვები, რომ „ღმერთმან ჴორცითა დაიძინა“,
ხაზს უსვამს იმას, რომ არათუ სხვა ეცვა ჯვარს, არა მოჩვენებითად, არამედ
ჭეშმარიტად ავიდა ჯვარზე იესო ქრისტე, სრული ღმერთი და სრული კაცი,
ორი ბუნებით, მაგრამ ის, რაც ვნებადია, ანუ კაცობრივი ბუნება, ევნება ჯვარზე,
ხოლო ვნებაგანუცდელი საღვთო ბუნება შეუხებელად დარჩა; მსგავსად იმისა,
როგორც იტყვის შემდგომში წმ. ლეონ დიდი2: „ძე ღმრთისაჲ ჯუარცუმულად
ითქუმის და დაფლულად, რაჟამს-იგი ესენი (ტანჯვანი, რ. მ.) არა თჳთ მით
ღმრთეებითა, რომლითა მხოლოდშობილი და თანასამარადისოჲ და თანაარსი
არს მამისაჲ, არამედ უძლურებითა კაცობრივისა ბუნებისაჲთა თავს-ისხნა.
ვინაჲცა მხოლოდშობილსა ძესა ღმრთისასა ჯუარცუმულად და დაფლულად და
აღდგომილად მრწამსსა შინა ერთ პირად აღვიარებთ ყოველნი, სამოციქულოჲსა
მისებრ სიტყჳსა, ვითარმედ: უკუეთუმცა ეცნა, არამცა უფალი იგი დიდებისაჲ
ჯუარს-აცუეს (1 კორ. 2, 8)“3. სწორედ ამასვე მოწმობს წმ. პეტრე მოციქულის
სიტყვები: „ქრისტემან რაჲ ივნო ჩუენთჳს ჴორცითა“ (1 პეტრ. 4, 1). ყოველივე
ამის შესახებ სხვა ქადაგებაში წმ. ეპიფანე ამბობს: „ქრისტემან რაჲ ივნო
ჩუენთჳს ჴორცითა, უვნებელად ჰგიეს ღმრთეებაჲ კაცსა თანა, ხოლო უვნებელ
ღმრთეებაჲ, რამეთუ გამოუკულეველ არს და გამოუთქუმელ სიბრძნითა,
რამეთუ ივნო ჴორცითა, ხოლო ცხოველ არს ღმრთეებითა, და აღადგინნა
მკუდარნი ჭეშმარიტად და დაეფლა ჴორცითა და თჳნიერ საშუმინველისა
იდვა სამ დღე უსულოდ და შეუძრველად, და შეიხჳა სამკუდროჲთა ტილოჲთა
და დაიდვა საფლავსა. და დასდვეს ლოდი და დაებეჭდა ბეჭდითა. არა თუ
ღმრთეებაჲ შეეყენა, არა თუ ღმრთეებაჲ დაეფლა“4. ასევე ამბობს: „რომელმან
ვნებაჲ ჩუენთჳს დაითმინა ჭეშმარიტად ჴორცითა და სრული კაცებაჲ შეიმოსა,
ივნო ჭეშმარიტად ჯუარსა ზედა თანაყოფითა ღმრთეებისაჲთა, არამედ არა
ვნებითა, რამეთუ ღმრთეებაჲ უვნებელ არს და უქცეველ ორთავე ამათგან
ბუნებათა, ნათელ, განუცადებელ“5. ცხადად საუბრობს წმინდა მამა იმაზე,
რომ იესო ქრისტემ ვნება დაითმინა ხორცით, მაგრამ არა ისე, თითქოს საღვთო
1 Jer. 30: 156 v.
2 წმ. ლეონის ტომოსი (ეპისტოლე წმ. ფლაბიანე კონსტანტინოპოლელისადმი) IV მსოფლიო
საეკლესიო კრებამ აღიარა როგორც ჭეშმარიტად მართლმადიდებლური სწავლება.
3 ახ. ქართ.: „ღვთის ძე ჯვარცმულად და დაფლულად ითქმის, როცა მან ვნებანი იტვირთა
არა ღმრთეებით, რომლითაც მამის მხოლოდშობილი, თანადაუსაბამო და თანაარსია, არამედ
კაცობრივი ბუნების უძლურებით. ამის გამო მრწამსში მხოლოდშობილ ღვთის ძეს ჯვარცმულად,
დაფლულად და აღდგომილად და ერთ პირად ვაღიარებთ ყველანი, სამოციქულოს სიტყვების
შესაბამისად: ”უკუეთუმცა ეცნა, არამცა უფალი იგი დიდებისაჲ ჯუარს-აცუეს (1 კორინთ. 2, 8)“;
ეპისტოლე წმიდათაგანისა პაპა ლეონისი წმიდათაგანისა ფლაბიანეს მიმართ კონსტანტინუპოლელ
ეპისკოპოსისა, ხელნაწერი S 1463 (XII ს.), გვ. 218 v.
4 წმ. ეპიფანე კჳპრელი, ქალწულისა მარიამისთჳს, სინური მრავალთავი, თბ., 1959, გვ.
50.
5 სინური მრავალთავი 1959: 50.
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ბუნება გაშორებული იყო კაცობრივი ბუნებისგან, არამედ „თანაყოფითა
ღმრთეებისაჲთა“, თუმცა არა ვნებით, რადგან საღვთო ბუნება უვნებელია.
ეპიფანე კვიპრელის მიერ გადმოცემული ზემოთ ხსენებული სწავლება
მკაფიოდ მიანიშნებს იმ აზრის საწინააღმდეგოდ, რომელიც შემდგომში
განვითარდა ჯერ უშჯულო ნესტორის1 ამაოდბრძნობით და შემდეგ–
მონოფიზიტური2 გაუკუღმართებით3. პირველის მიხედვით, თითქოს სხვა
იყო მამა ღმერთისგან შობილი, ხოლო სხვა - ქალწულ მარიამისგან შობილი
(ღვთისმშობლად არ მოიხსენიებდნენ ყოვლად წმინდა ქალწულს, არამედ
უწოდებდნენ ქრისტეს მშობელს). შესაბამისად, იესო ქრისტეში ისინი ორ
პიროვნებას ეძიებდნენ და, მათი თქმით, კაცი იესო ქრისტე ეცვა ჯვარს და არა
ღმერთი, რადგან შეუძლებელია ზეარსი, ყოვლად უვნებო, ჯვარს ეცვას. სწორედ
ნესტორის (428-431 წლებში იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი) წინააღმდეგ
გაილაშქრა წმ. კირილე ალექსანდრიელმა (+444 წ.) და გააქარწყლა მისი
ბიწიერი სწავლება. თავის თორმეტ ანათემაში ის შეაჩვენებს მათ, ვინც განყოფს
იესო ქრისტეს ორ პიროვნებად და ვინც მარადის ქალწულს ღვთისმშობლად
არ სახელდებს: „თუ ვინმე არ აღიარებს, რომ ჭეშმარიტად ღმერთია ემმანუელი
და, ამის გამო, ღვთისმშობელია წმინდა ქალწული, რადგან ხორციელად შვა
მან ხორცქმნილი სიტყვა მამა ღმერთისა, ანათემა!“4 განმარტავს რა თავადვე
ამ მუხლს, მოჰყავს წმ. ათანასე ალექსანდრიელის (+373 წ.) ნათქვამი: „იშვა რა
ხორცი მარიამ ღვთისმშობლისგან, თვით ის ითქმის შობილად, ვინც სხვებს
არსებობისათვის შექმნილობა მიანიჭა, რათა თავის თავზე განეკუთვნა მას
ჩვენეული შობა“5. კიდევ უფრო უცხადესად იმავე წმ. ათანასეს სიტყვებს
1 ნესტორის ერესი დაიგმო III მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელიც 431 წელს გაიმართა
მცირე აზიის ქალაქ ეფესოში. კრებას წმ. კირილე ალექსანდრიელი თავმჯდომარეობდა,
რომელიც მტკიცედ იბრძოდა ცთომილების წინააღმდეგ და საბოლოოდ დაიცვა წმინდა
კათოლიკე მართლმადიდებლური სწავლება. სამწუხაროდ, კრების გადაწყვეტილება ყველა
ადგილობრივ ეკლესიას ერთსულოვნად არ მიუღია. ანტიოქიის ეკლესია, რომლის ეპისკოპოსიც
იყო წმ. იოანე ანტიოქიელი, უნდობლად უყურებდა ეფესოს კრებას და, განსაკუთრებით, წმ.
კირილე ალექსანდრიელს საბოლოოდ, წარმოქმნილი გაურკვევლობა აღმოიფხვრა, მშვიდობა და
ერთიანობა აღდგა 433 წელს. ანტიოქიის საყდარმა და მისმა მომხრეებმა აღიარეს ეფესოს კრება და
მისი დადგენილებები.
2 მონოფიზიტური ერესი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი მწვალებლობათა ისტორიაში.
წარმოიშვა, დაახლოებით, V საუკუნის 40-იან წლებში; კერძოდ, პირველად 448 წლის
კონსტანტინოპოლის
ადგილობრივ
საეკლესიო
კრებაზე,
რომელსაც
წმ.
ფლაბიანე
კონსტანტინოპოლელი ხელმძღვანელობდა, გამოაშკარავდა დედაქალაქის ერთ-ერთი მონასტრის
არქიმანდრიტის, ევტიქის ცრუსწავლება, რომელიც ევსები დორილეელმა წარმოაჩინა, როგორც
მართებული მოძღვრება. მწვალებლობა, საბოლოოდ, დაიგმო IV მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე,
რომელიც 451 წელს ჩატარდა კონსტანტინოპოლის გარეუბანში, ქალკედონში.
3 მართალია, წმ. ეპიფანე წინარე მოღვაწეა ნესტორის ცრუ სწავლებისა და მონოფიზიტური
ერესის გამოჩენამდე, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ წმინდა მამები, ჭვრეტდნენ რა მომავალ საფრთხეს,
კონკრეტულ საკითხზე სწავლებას მკაფიოდ და სიღრმისეულად განმარტავდნენ, რათა, ერთი
მხრივ, განემტკიცებინათ მორწმუნენი, ხოლო, მეორე მხრივ, რაიმე ბიწი არ შერეოდა ჭეშმარიტ
სწავლებას. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ თუმცა ოფიციალურად V საუკუნეში გამომჟღავნდა
ზემოხსენებული ორი ერესი, მაგრამ მათ ცრუ სწავლებას საფუძველი უფრო ადრეულ პერიოდში
მოეძებნება; შესაბამისად, წმ. ეპიფანეს დროს (და უფრო ადრეც) ცთომილი აზრები, რომლებსაც
ეყრდნობა ნესტორისა და მონოფიზიტების ცრუ სწავლება, უკვე არსებობდნენ და, ბუნებრივია,
წმინდა მამები, მათ შორის ეპიფანეც, მიანიშნებენ ჭეშმარიტ სწავლებაზე.
4 წმ. კირილე ალექსანდრიელი, თორმეტი ანათემა, თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, „სამეცნიეროსაღვთისმეტყველო შრომები“, II, თბ., 2004, გვ. 26.
5 წმ. კირილე ალექსანდრიელი, პირველი ანათემატიზმა და მისი განმარტება, თარგმნა ედიშერ
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დასძენს: „როგორ შეიძლება ქრისტიანები იყვნენ ისინი, ვინც ამბობს, რომ სხვა
არის ძე და სხვა – სიტყვა ღვთისა?“1
წმ. იოანე დამასკელი (VII ს-ის დასასრული და VIII ს-ის პირველი ნახევარი),
რომელიც მთელ დოგმატურ მსჯელობათა შემაჯამებლად გვევლინება და
რომელმაც გადმოგვცა უმთავრესი დოგმატური სწავლებანი2, ამგვარად
გვმოძღვრავს: „წმინდა ღვთისმშობელმა შვა ჰიპოსტასი, ორ ბუნებაში
ცნობილი, რომელიც, ერთი მხრივ, მამისგან უჟამოდ შობილია ღმრთეებით,
ხოლო უკანასკნელ ჟამს მისგან (ღვთისმშობლისგან) არის ხორცქმნილი და
ხორცით ნაშობი. მაგრამ, თუ შემკითხველები იმას მიგვანიშნებენ, რომ წმინდა
ღვთისმშობლისგან შობილი ორი ბუნებაა, ამაზე ვიტყვით: დიახ, ორი ბუნებაა
იგი, რადგან თვითვეა ღმერთიც და ადამიანიც“3.
მონოფიზიტები ასწავლიდნენ, რომ თითქოს იესო ქრისტეში არა ორი, არამედ
ერთი ბუნება იყო, რომ საღვთო ბუნებამ შთანთქა კაცობრივი ბუნება. ევტიქი
(კონსტანტინოპოლის ერთ-ერთი მონასტრის არქიმანდრიტი, მონოფიზიტური
ერესის მამამთავარი), რომელმაც შემოკრიბა და მეწინამძღვრეობდა უკეთურთა
კრებულს, ამგვარად ცუდმესიტყვობდა: „ორთა ბუნებათაგან ქმნილად აღვიარებ
უფალსა ჩუენსა უწინარეს შეერთებისა, ხოლო შემდგომად შეერთებისა –
ერთსა ბუნებასა აღვიარებ“4. მათი სწავლებიდან გამომდინარე, ჯვარზე ეცვა
იესო ქრისტე მოჩვენებითად, რადგან მას ხორციელება კი არ ჰქონდა შობის
შემდეგ, არამედ მხოლოდ შესახედაობა ადამიანური, როგორც გვაუწყებს მათი
ცრუსწავლების შესახებ წმ. ლეონ დიდი (+ 461 წ.)5.
ვინც ირწმუნებს არა საღვთო სიტყვისებრ, რომ: „უფალი იგი დიდებისაჲ
ჯუარს-აცუეს“ (1 კორ. 2, 8), არამედ სხვაგვარად, წმ. კირილე ალექსანდრიელი
შეაჩვენებს მათ და იტყვის: „თუ ვინმე არ აღიარებს, რომ ღვთის სიტყვა
ხორცით ევნო, ხორცით ჯვარს-ეცვა, ხორცით იგემა სიკვდილი და გახდა
პირმშო მკვდართა, რადგანაც არის იგი სიცოცხლე, ცხოველმყოფელი და
ღმერთი, ანათემა!“6 წმ. იოანე დამასკელიცხადად გვასწავლის, რომ ყოველივე
მოქმედება მაცხოვრისა მის საღვთო პიროვნებაში აღესრულება ბუნებათა
განუცალკევებლად, თუმცა, მათი (ბუნებების) მიმღეობის შესაბამისად:
ვიტყვით „ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების შესახებ. ესენი განეკუთვნება
არა ბუნებას, არამედ ჰიპოსტასს. ასე რომ, ვნებადი ბუნებით ევნო და ჯვარს
ეცვა ორ ბუნებაში მყოფი ქრისტე, რადგან ხორცით ჩამოეკიდა იგი ჯვარზე
და არა ღმრთეებით. ამიტომ, რადგან ისინი ჩვენს შეკითხვაზე: „ორი ბუნებით
ჭელიძემ, „სამეცნიერო-საღვთისმეტყველო შრომები“, II, თბ., 2004, გვ. 31.
1 წმ. კირილე ალექსანდრიელი, პირველი ანათემატიზმა და მისი განმარტება 2004: 32.
2 ამიტომაც ეწოდა მის სახელმძღვანელოს „მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი
გადმოცემა“, რომ ყველაზე უმთავრესი მოძღვრებანი, საეკლესიო მამათაგან გადმოცემული,
შემოკრიბა და მართლაც ზედმიწევნით მოგვაწოდა.
3 წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, ძველი
ბერძნულიდან თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, LXXX, თბ., 2000, 425.
4 ახ. ქართ: „ორი ბუნებისგან ქმნილად ვაღიარებთ ჩვენს უფალს შეერთებამდე, ხოლო შეერთების
შემდგომ - ერთ ბუნებას“; იხ. ეპისტოლე წმ. ლეონისი, S 1463: 219 r.
5 იხ. S 1463: 217 v.
6 წმ. კირილე ალექსანდრიელი, თორმეტი ანათემა 2004: 27.
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მოკვდა“? გვიპასუხებენ და გვეტყვიან: „არა“, მაშ, არც ორი ბუნება ყოფილა
ჯვარცმული, არამედ იშვა რა ქრისტე (ანუ განკაცებული სიტყვა ღვთისა), იშვა
იგი ხორცით, ჯვარს ეცვა ხორცით, ევნო ხორცით და მოკვდა ხორცით, მისი
ღმრთეება კი უვნებელი დარჩა“1.
გვაუწყა რა წმ. ეპიფანემ მაცხოვრის ხორციელად სიკვდილის ამბავი, შემდეგ
უკვე ახსენებს იმას, თუ ამ მცირედმა მიძინებამ როგორ გაამარჯვებინა სიკეთეს
და იგი, ამ გამარჯვების სიხარულით განმსჭვალული, შესძახებს: „სადა-მე უკუე
არიან აწ პირველ მცირედისა ამბოხებანი და ჴმანი და შფოთნი, ქრისტესთჳს
აღძრულნი, ჵ უშჯულონო? სადა-მე უკუე არიან ერნი და წესნი და საჭურველნი
და ლახუარნი? სადა არიან მეფენი და მღდელნი და მსაჯულნი დაშჯილნი?“2
ანუ სად არის ის უშჯულოთა კრებული, რომელიც იესო ქრისტეს სიკვდილს
ითხოვდა? სად არის იუდეველთა ის ხმამაღლობა, რომლითაც მრისხანედ და
ამაყად მოითხოვდნენ: „ჯუარს-აცუ, ჯუარს-აცუ ეგე“ (ლუკ. 23, 21)! მართალია,
მათ, ერთი შეხედვით, თითქოსდა სძლიეს და მოაკვდინეს მაცხოვარი, მაგრამ
სინამდვილეში თავად იძლივნენ მისგან; შეეჭიდნენ უშჯულოები, მაგრამ
საბოლოოდ თვითოვნე დამარცხდნენ: „ეკუეთნეს ქრისტესა, ლოდსა მას
თავსაკიდურსა და იგინი შეიმუსრნეს“3. განუმზადეს რა მათ სასიკვდილო ძელი
ქვეყნიერების მხსნელს, მაგრამ, უშჯულო ჰამანისებრ, თავადვე აღესრულნენ
მათსავე აღმართულ სიკვდილის იარაღზე: „აღამაღლეს ძელსა ზედა კლდე იგი
ცხორებისაჲ და გარდამოსლვასა თჳსსა იგინი მოაკუდინნა“4.

2)

ჯოჯოხეთის შემუსვრა და მართალთა სულების გამოხსნა

ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი საკითხი, რომელსაც წმ. ეპიფანე
კვიპრელი ეხება, არის მაცხოვრის მიერ ჯოჯოხეთის შემუსვრა და საუკუნითგან
დაძინებულთა სიკვდილის ტყვეობიდან გამოხსნა.
პირველი ნაწილი ამ ეპიზოდისა არის ის, რომ მაცხოვარი ჭეშმარიტად
ჩადის ჯოჯოხეთში ადამიანური სულით. ამას, მოციქულთა პერიოდიდან
მოყოლებული, ერთსულოვნად ასწავლიდნენ ეკლესიის მოძღვარნი. პეტრე
მოციქულის პირველი სიტყვა იერუსალიმში სულიწმინდის მოციქულებზე
გარდამოსვლის დღეს სწორედ ამას ცხადყოფს, როდესაც დავითის სიტყვები
მოჰყავს: „არა დაუტეო სული ჩემი ჯოჯოხეთს და არცა სცე წმიდასა შენსა
ხილვად განსახრწნელი... წინაჲსწარ იცოდა და იტყოდა აღდგომისათჳს
ქრისტესისა, რამეთუ არა დაშთა სული მისი ჯოჯოხეთს, არცა ჴორცთა
მისთა იხილეს გასახრწნელი“ (საქ. მოც. 2, 27, 31). აქედან ჩანს, რომ ქრისტე
კაცობრივი სულით იყო ჩასული ჯოჯოხეთში. კიდევ უფრო მკაფიოდ
1 წმ. იოანე დამასკელი, LXXX, 2000: 425-426.
2 იქვე.
3 Jer. 30: 156 v.
4 იქვე.
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და გამოკვეთილად გადმოსცემს ამ სწავლებას პეტრე მოციქული თავის
ეპისტოლეში: „ქრისტემანცა ერთგზის ცოდვათა ჩუენთათჳს ივნო, მართალმან
მან _ ცრუთათჳს, რაჲთა ჩუენ წარგუადგინნეს ღმრთისა; მოკუდა ჴორცითა და
ცხოველ იქმნა სულითა, რომლითაცა საპყრობილესა მას სულთა მივიდა და
ქადაგა“ (1 პეტრ. 3, 18-19). განსაკუთრებით ბევრი დაიწერა ამ საკითხის შესახებ
IV საუკუნეში, როდესაც გამოჩნდა აპოლინარი ლაოდიკიელის (დაახ. 310-390
წწ.) ცრუსწავლება, რომელიც უარყოფდა იესო ქრისტეში ადამიანურ გონიერ
სულს1. ამიტომაც გამოკვეთილად ამბობდნენ საეკლესიო ავტორები, რომ იესო
ქრისტე ჭეშმარიტად აღესრულა ჯვარზე, ჭეშმარიტად დაეფლა, ჭეშმარიტად
ჩავიდა ჯოჯოხეთში კაცობრივი სულით2 და ჭეშმარიტად აღდგა და დაჯდა
მარჯვენით მამისა. თუკი ვინმე ამას არ აღიარებს, ასეთი ავტომატურად
გამოხსნის საიდუმლოს უარმყოფელი ხდება.
რაც შეეხება მეორე ნაწილს, თუ ვინ ამოჰყავს ჯოჯოხეთში ჩასულ იესო
ქრისტეს, აქ აზრთა სხვადასხვაობა შეინიშნება. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი
ყველაზე აქტუალური საკითხი და, შესაბამისად, არაერთი აზრი გამოითქვა;
დასაწყისში მოკლედ ვიტყვით, რომ ეკლესია ყოველთვის გამოკვეთს შემდეგ
სწავლებას: იესო ქრისტე, ღმერთმამაკაცი, აღესრულა ჯვარზე ხორცით,
დაეფლა, ჩავიდა ჯოჯოხეთში, აღდგა და თანა-აღადგინა საუკუნითგან
დაძინებულნი მართალნი. მაგრამ, როდესაც უფრო კონკრეტულად და
სიღრმისეულად განიხილება საეკლესიო ავტორთაგან ეს საკითხი, მათშიც
განსხვავებულ აზრებსაც ვხვდებით. როდესაც ჩვენ ვახსენებთ საეკლესიო
სწავლებას, რომლის მიხედვითაც მაცხოვარმა ქვესკნელიდან აღმოიყვანა
საუკუნითგან დაძინებულნი მართალნი და, ამავე დროს, ვამბობთ, რომ არის
სხვა მოსაზრებებიც, რა თქმა უნდა, ვგულისხმობთ კერძო აზრებს, რომლებიც
საეკლესიო მამათაგან არის გამოთქმული და რომლებსაც თავიანთი საფუძველი
აქვთ. შევეცდებით განვიხილოთ ეს მოსაზრებები არგუმენტებითურთ და
თანმიმდევრულად ჩამოვაყალიბოთ მართებული აზრი.
ძირითადად გამოყოფენ ორ კერძო აზრს: პირველი არის ის, რომ მაცხოვარი
ჩავიდა ჯოჯოხეთში და ადამიდან მოყოლებული ქრისტეს აღდგომამდე
გარდაცვლილი ყველა ადამიანი აცხოვნა, უკლებლივ ყველა ამოიყვანა იქიდან,
რასაც გულისხმობს საეკლესიო მოძღვართაგან არაერთგზის დამოწმებული
ტერმინი – ჯოჯოხეთის „წარმოცალიერება“. მეორე აზრის მიხედვით, ჩავიდა
რა ქრისტე ჯოჯოხეთში, იქადაგა იქ და ვინც იმ დროს ირწმუნა მისი, ის
გამოიხსნა(ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირველი აზრი სუსტი და ხარვეზიანია).

1 აპოლინარის თქმით, თითქოს ძე ღმერთს, შეიერთა რა კაცობრივი ბუნება, არ მიუღია
ადამიანური გონიერი სული, არამედ მან მხოლოდ სხეული და სამშვინველი მიიღო. აპოლინარის
ერესი II მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, რომელიც კონსტანტინოპოლში 381 წელს ჩატარდა,
მწვალებლობად გამოცხადდა.
2 უფლის საღვთო სხეული ამ დროს საფლავშია დადებული, საღვთო ბუნება ყველგანმყოფი
და გარეშემოუწერელია. შესაბამისად, მასზე (საღვთო ბუნებაზე) ”ჩასვლა” ან რაიმე სახის
გადაადგილების თქმა პირდაპირი გაგებით ყოვლად დაუშვებელია; გამომდინარე აქედან, ვიტყვით,
რომ ჯოჯოხეთში ჩადის იესო ქრისტე კაცობრივი სულით განუშორებლად საღვთო ბუნებისგან,
რომელიც არის ყველგან მყოფი.
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თავდაპირველად მოვიხმობთ ნაწილს ჰიმნოგრაფიაში1 გადმოცემული
სწავლებისა ამ საკითხთან დაკავშირებით: „ზარგანჴდილ იქმნა ჯოჯოხეთი,
მაცხოვარ, გიხილა რა ცხოვრებისმომცემელი ეგე, სიმდიდრისა მისისა
წარმომაცალიერებელი და საუკუნითგანთა მათ მკუდართა აღმადგინებელი“2;
„მიიძინე რა მცირედ, განაცხოველენ მკუდარნი, ხოლო აღსდეგ რა, აღადგინენ
საუკუნითგან დაძინებულნი მკუდარნი, სახიერ“3;
„დედანი, რომელნი განთიად მოსრულ იყუნეს ტირილად საფლავსა
უფლისასა, ჰრქუა ანგელოზმან: რაჲსათჳს მკუდართა თანა ეძიებთ ცხოველსა მას
და უკუდავსა, რამეთუ აღდგა, ვითარცა ღმერთ არს, საფლავით ყოვლადძლიერი
და იჴსნა ადამ ნათესავითურთ, და დახსნნა ქუესკნელისა მოქლონნი“4;
„შთაჴუედ ქუეშე ქუეყანისა შემოსილი ეგე ნათლითა სიმართლისაჲთა და
მკუდარნი, ვითარცა ძილისაგან, აღადგინენ, განსდევნე რა ყოველივე ბნელი
ჯოჯოხეთს შინა“5;
„მორჩილ ექმენ მამასა თჳსსა, სიტყუაო, და ვიდრე ჯოჯოხეთადმდე
შთახუედ და აღადგინენ ნათესავნი კაცთანი“6;
„დაღაცათუ დაეფალ საფლავსა შინა, და უკუეთუ ჯოჯოხეთადცა შთაჴედ,
არამედ საფლავნიცა წა[რ]მოაცალიერენ და ჯოჯოხეთიცა განშიშულებულ
ჰყავ, ქრისტე“7;
„დაღაცათუ მკუდრად იხილვე, არამედ, ვითარცა ღმერთმან ცხოველმან, კაცნი
მომკუდარნი განაცხოველენ, მოაკუდინე რა ჩუენი იგი მკუდარმყოფელი“8;
„ვითარცა მარცუალი იფქლისაჲ, შთაჴუედ წიაღთა შინა ქუეყანისათა და
აღმოგჳცენე მრავალმიწიერი იგი ჴუვილი, აღადგინენ რა კაცნი ადამისთაგანნი“9;
„ცხოვრებისა იგი ლოდი, შეიწყნარა რა მუცელსა შინა ჯოჯოხეთმან,
მან, ყოველთა განმლეველმან, წარმოსტყუენნა საუკუნითგან მის მიერ
შთანთქმულნი იგი მკუდარნი“10; და სხვანი და სხვანი.
ვფიქრობთ, აქ მოცემული სწავლებანი იმის შესახებ, რომ მაცხოვარი ჩავიდა
ჯოჯოხეთში და განაცხოველნა ნათესავნი კაცთანი და თანა-აღადგინნა
ადამის ძენი, არ უნდა გვაძლევდეს იმის თქმის საშუალებას, რომ ღმერთმა
უკლებლივ ყველა პიროვნება გამოიხსნა წყვდიადისგან. ისინი, ვინც ყველას
1 საერთოდ, ჰიმნოგრაფიაში მოცემული ტექსტები დოგმატურ სწავლებაზე დაყრდნობით
არის შექმნილი. ის, რაც ლიტურგიკული საკითხავებით გადმოიცემა (რომლებიც მსოფლიო
მართლმადიდებელ ეკლესიაში ერთხმად ხმიანდება), არანაირად არ შეიძლება იყოს კერძო აზრი.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ლიტურგიკული ჰიმნოგრაფია, – ეს არის დოგმატურ ძეგლთა კრებული,
რომელშიც მოცემულია უცილობელი საეკლესიო სწავლებანი, რაც აღიარებულია ეკლესიის
მიერ.
2 ტრიოდიონი, რომელ არს სამსაგალობელი, მარხვანი, წმიდასა და დიდსა შაბათსა, ცისკარი,
ნეტარ-არიანის ჩასართავები, სასუენი მეორე, ტფ., 1901, გვ. 564.
3 ტრიოდიონი 1901: 565.
4 ტრიოდიონი 1901: 569.
5 ტრიოდიონი 1901: 563.
6 ტრიოდიონი 1901: 561.
7 ტრიოდიონი 1901: 560.
8 ტრიოდიონი 1901: 560.
9 ტრიოდიონი 1901: 559.
10 ტრიოდიონი 1901: 558.
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გამოხსნას უჭერენ მხარს, სწორედ იმას მიანიშნებენ, რომ ჯოჯოხეთის
წარმოცალიერებაში და ადამის ძეთა აღმოყვანაში უკლებლივ ყველას ხსნა
იგულისხმება. თუკი დარჩა იქ ვინმე, მაშინ სადღაა მაცხოვრისმიერი ძლევა
ბოროტისა? მაშინ ისევ გამარჯვებული რჩება ბოროტი. მაგრამ მათ ვეტყვით,
რომ სიტყვა „წარმოცალიერება“, რა თქმა უნდა, ნიშნავს დაცლას, გამოლევას,
გამოსუფთავებას, მაგრამ არა სიმრავლის დატვირთვით, რომ თითქოსდა
მხოლოდ ყველა სულის ამოყვანა მოიაზრება ამ ტერმინში, არამედ ღირსების
შინაარსით. მაცხოვარმა წარმოაცალიერა სულთა საპყრობილე (ანუ ჯოჯოხეთი),
ეს ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარმა წამოიღო ჯოჯოხეთიდან ყოველივე, რაც
კი ღირსეული იყო მასში. აქედან გამომდინარე, იესო ქრისტემ, გამოსტაცა
რა ჯოჯოხეთის მპყობელთ მართალთა სულები, სრულიად დააცარიელა
და გაასუფთავა ის ადგილი იმ პირთაგან, რომელთა სამყოფელიც სხვაგან
მოიაზრებოდა; რაც კი რამ სუფთა იყო, ყველაფრისგან გაწმინდა და დატოვა
სრული წყვდიადი; ღირსების ნატამალიც კი არ დაუტოვებია იქ. გამომდინარე
აქედან, ზემომოხმობილ ლიტურგიკულ საკითხავებში გადმოცემული
სწავლება მაცხოვრის მიერ ადამიანთა გამოხსნის შესახებ გულისხმობს იმას,
რომ ღმერთმა ადამიანური ბუნება გამოიხსნა. მეტიც, ჩვენ არ ვამბობთ იმას,
რომ აღდგომის შემდეგ ყველა პიროვნება ავტომატურად გამოხსნილია.
საეკლესიო სწავლებით, იესო ქრისტემ სიკვდილის ტყვეობისგან გამოიხსნა
და ცოდვათაგან გააათავისუფლა კაცობრივი ბუნება, ხოლო თითოეული
პიროვნება ნათლობის გზით თანაშეერთვის ამ მოქმედებას. შესაბამისად,
კაცთა ნათესავში იგულისხმება ადამიანური ბუნება და არა ყველა პიროვნება.
ამ საკითხს პირდაპირ თანხვდება წმ. იოანე დამასკელის შემდგომი სწავლება:
„ვამბობთ, რომ ჩვენი ბუნება მკვდრეთით აღდგა, ზეავიდა და დაჯდა მამის
მარჯვნივ, თუმცა არა ისე, რომ ადამიანთა ყველა ჰიპოსტასი აღდგა და დაჯდა
მამის მარჯვნივ, არამედ – მთელი ბუნება ქრისტეს ჰიპოსტასში. მართლაც,
საღვთო მოციქულმა თქვა: ”თანა-აღგვადგინა და თანა-დაგვხსნა ჩვენ ქრისტეში
(ეფეს. 2, 6)“1. თუკი ყველა პიროვნება აღმოიყვანა ჯოჯოხეთიდან მაცხოვარმა
და, ბუნებრივია, ღმერთს წინდაწინ ეცოდინებოდა, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა,
მაშინ აზრი ეკარგება ძველი აღთქმის ეკლესიის მოღვაწეობას. ისმის კითხვა:
რაღა საჭირო იყო მამათმთავართა დაუღალავი შრომა და უფლის მიერ მათი
მოწონება, რა საჭირო იყო შჯული და მსხვერპლშეწირვა, რისთვის იღვწოდნენ
და იდევნებოდნენ წინასწარმეტყველნი? თუკი ყველას ცხოვრება ერთნაირად
უნდა განხილულიყო და ყველა დააღწევდა საბოლოოდ ჯოჯოხეთს თავს,
რატომღა მოუწოდებს ღმერთი თავისთან ხალხს და რატომ იქნება თავის დროზე
ისრაელი გამორჩეული?გამოდის, რომ საღვთო მოქმედება ფუჭი ყოფილა,
აკეთებს იმას და მოუწოდებს იმისკენ, რასაც აზრი არა აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ასე
არაა. შესაბამისად, ვფიქრობთ, ძალზედ მკაფიოა იმ აზრის არამართებულობა,
რომ თითქოს ქრისტემ ყველა პიროვნება ამოიყვანა ქვესკნელიდან.
ახლა შევეხოთ მეორე აზრს, რომელიც გაცილებით საფუძვლიანია და,
ამასთან ერთად, საკმაოდ ავტორიტეტული მოძღვრებისგან გადმოცემული,
1

წმ. იოანე დამასკელი,L, 2000: 388.
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კერძოდ: იესო ქრისტე, ჩადის რა ჯოჯოხეთში, იქადაგებს და, რა თქმა უნდა,
ძველი აღთქმის მართალნიც ამოჰყავს და ისინიც, ვინც ირწმუნებს მის ქადაგებას.
ამ აზრის გამოთქმისას ყოველთვის მოიხმობა სიტყვები წმ. პეტრე მოციქულის
ეპისტოლედან: „ქრისტემანცა ერთგზის ცოდვათა ჩუენთათჳს ივნო, მართალმან
მან ცრუთათჳს, რაჲთა ჩუენ წარგუადგინნეს ღმრთისა, მოკუდა ჴორცითა და
ცხოველ იქმნა სულითა, რომლითაცა საპყრობილესა მას სულთა მივიდა და
ქადაგა“ (1 პეტრ. 3, 18-19). წმ. იოანე ოქროპირი ამ ადგილის განმარტებისას
ამბობს: „რომელმან-იგი კაცთა ცხორებისათჳს არა სირცხჳლ-იჩინა განკაცებაჲ,
მან, სახიერმან მეუფემან, არცა ერთი დაბადებულთა თჳსთაგანი დაუტევა
უკურნებელად, არამედ ვითარცა-იგი მკჳდრთა ქუეყანისათა მიერ დასატევნელ
იქმნა ჴორცთშესხმითა, და ქადაგ იქმნა მათ შორის დიდისა მის ზრახვისა –
მამისა – ღმრთეებასა, ეგრეთვე მყოფთა ჯოჯოხეთისათა მიმართცა მიიწია
სიკუდილითა და სულთა მათ შორის შეყენებულთა ქადაგა სულითა მით
კაცობრივითა, რომელი ჯუარსა ზედა შეჰვედრა მამასა, რაჲთა არა ხოლო
მათ, რომელნი მეცნიერ იყვნეს მისსა, არამედ მათცა, რომელნი-იგი ოდესმე
ურჩ და უმეცარ იყვნეს, სწორებით ეუწყოს ქადაგებაჲ ცხორებისაჲ. რამეთუ
არა ხოლო ცოდვილთა, არამედ მართალთაჲცა იგივე იყო სავანე – ქუესკნელი
ჯოჯოხეთისაჲ, ვინაჲთგან სამოთხე დაჴშულ იყო გარდასლვითგან ადამისით.
ხოლო სასუფეველი ცათაჲ არღა სავალქმნილ იყო კაცთა, რამეთუ მიელოდა
ქრისტეს მიერ წინა-განღებასა დასაბამითა თბისა ჩუენისაჲთა. ამისთჳსცა
ჯოჯოხეთს მკჳდრთა – მართალთა და ცოდვილთა – ყოველთა სწორებით ექადაგა,
და რომელთაცა ჰრწმენა, იგინიცა აღდგეს ქრისტეს თანა და აღმოიყვანნეს
ჯოჯოხეთით“1. ვფიქრობთ, ნათელია, რომ წმ. იოანე ოქროპირი მხარს უჭერს
იმ აზრს, რომ ჯოჯოხეთში ექადაგათ რა, ვინც ერწმუნა ქადაგებას, მიუხედავად
გარდაცვალებამდე მათი მდგომარეობისა, გამოიხსნა ყველა მათგანი. სხვაგან
იგივე მამა ბრძანებს: „თქუმულ არს ვიეთგანვე, ვითარმედ ამისთჳს ეხარა
მკუდართაცა ჯოჯოხეთისათა, რაჲთა რომელნი არა ბოროტებით, არამედ
უმეცრებით იყვნეს უღმრთოებასა შინა, ესევითართა მათ ესმეს და ჰრწმენეს.
და რომელნი-იგი ჴორცთა შინა დაშჯილ იყვნეს უმეცრებითა ღმრთისაჲთა,
ესენი ცხონდენ ქრისტეს მიერ სულითა, რაჟამს ჰრწმენეს მისი, და მის მიერ
მოწყალებით აღმოყვანებულ იქმნნენ სიღრმეთაგან ჯოჯოხეთისათა“2. „საქმე
1 ახ. ქართ.: „რომელმაც კაცთა ხსნის გამო თავი დაიმდაბლა და განკაცდა, მან, სახიერმა მეუფემ,
არც ერთი თავის მიერ დაბადებულთაგანი არ დატოვა უკურნებლად, არამედ, როგორც ქვეყანაზე
მკვიდრებს უქადაგა, ასევე, ჯოჯოხეთში მყოფებთანაც მივიდა სიკვდილის მეშვეობით და იქ
დატყვევებულ სულებს უქადაგა კაცობრივი სულით; რათა არა მხოლოდ მათ, ვინც მცნობელნი
იყვნენ მისი (იგულისხმება ისრაელიანთა ერი, რ. მ.), არამედ იმათაც, ვინც ოდესმე უმეცარნი და
ურჩნი იყვნენ, ერთნაირად ეუწყოთ ხსნის შესახებ. არა მხოლოდ ცოდვილნი, არამედ მართალნიც
ჯოჯოხეთში მკვიდრობდნენ, რადგან სამოთხე დახშული იყო ადამის გამოდევნის დღიდან, ხოლო
ცათა სასუფეველი ჯერ არ იყო გახსნილი, რადგან მოელოდა ქრისტეს მიერ განღებას. ამიტომ
ჯოჯოხეთში მკვიდრებს - მართლებს და ცოდვილებს - ყველას ერთად ექადაგა და ვინც ირწმუნა,
ისინიც აღდგნენ ქრისტესთან ერთად და ამოვიდნენ ჯოჯოხეთიდან“. სამოციქულოს განმარტება,
I, გამოკრებული იოვანე ოქროპირისა და სხვა წმიდა მამათა თხზულებებიდან, თარგმნილი
ეფრემ მცირის (კარიჭის ძის) მიერ, გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვა დაურთო ექვთიმე
კოჭლამაზაშვილმა, თბ., 2011, გვ. 499-500.
2 ახ. ქართ.: „თქმულია ზოგიერთისგან, რომ იმიტომ ეხარა მკვდრებს ჯოჯოხეთში, რათა ვინც
არა ბოროტად (შეგნებულად, რ. მ.), არამედ უმცირესობის გამო იყო უღმრთოებაში, ასეთებმა
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მოციქულთას“ წიგნის განმარტებისას, პავლე მოციქულისა და შილას ფილიპიის
საპყრობილეში ყოფნის დროს აღსრულებულ სასწაულზე იგივე წმ. მამა ასევე
გამოკვეთილად შენიშნავს: „ვითარ-ესე აქა ყოველთა იხილეს სასწაული, ხოლო
მესაპყრობილესა ოდენ ჰრწმენა და პყრობილნი იგი დაშთეს ურწმუნოებასა
შინა, ეგრეთვე ჯოჯოხეთს ყოველთათჳს შთავიდა ქრისტე, ხოლო რომელთა
ჰრწმენა მისი, იგინი ოდენ გამოვიდეს მის თანა და ურწმუნოდ დაშთომილნი
ჯოჯოხეთსაცა შინა დაშთომილ იქმნნეს“1.
ვინც მეორე აზრს იზიარებს, არგუმენტად მოჰყავს, ერთი მხრივ, იგივე, რაც
პირველ შემთხვევაში, კერძოდ: თუკი მხოლოდ ძველი აღთქმის მართალნი,
რომლებიც შედარებით მცირენი არიან, გამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან, ხომ
არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ეშმაკი მაინც გამარჯვებული რჩება, რადგან ვეღარ
ჩაითვლება ეშმაკის ძალის სრულ შემუსვრად, რასაც გვაუწყებენ წმ. წერილი
და საეკლესიო მოძღვარნი? მეორე მხრივ, მოიყვანება წმ. პეტრე მოციქულის
ზემომოხმობილი სიტყვები მისი ეპისტოლედან (1 პეტრ. 3, 18-19). პირველი
არგუმენტის შემთხვევაში იმავეს ვიტყვით, რაც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ,ხოლო
რაც შეეხება წმ. პეტრე მოციქულის სიტყვებს, რომ: „საპყრობილესა მას სულთა
მივიდა და ქადაგა“ (1 პეტრ. 3, 19), ბუნებრივია, გაჩნდება კითხვა: თუ ეკლესია
კერძო აზრად მიიჩნევს იმას, რომ მაცხოვარმა იქადაგა ჯოჯოხეთში და ვინც
იქ ირწმუნა, ისიც გამოიხსნა, ხოლო საპირისპიროდ თვლის რა, რომ ისინი
გამოდიან, ვისაც თავისი მართალი ცხოვრებით მოლოდინი ჰქონდა სიკეთისა,
მაშინ რაღას ნიშნავს მოციქულის სიტყვები? რატომ იქადაგა ან ვისთვის
იქადაგა? მაცხოვარმა იქადაგა ჯოჯოხეთში არა იმიტომ, რომ საშუალება
მიეცა ვინმესთვის მორწმუნე გამხდარიყო, არამედ რათა მომლოდინენი მისი
მოსვლით გამოწვეული ტკბობისა იქვე გაეხადა თანაზიარნი იმ უდიდესი
სიხარულისა, რომელიც სიკვდილის ტყვეობიდან გამოხსნას გულისხმობდა.
ეხარათ მათ ქვეყნად ძე ღმერთის მოვლინება და ახარა ქრისტემ ჯოჯოხეთში
მყოფთაც; ხოლო თანაზიარი გახდა ამ სიხარულისა ის, ვინც მიმღები იყო
ამისი. კლიმენტი ალექსანდრიელი ამბობს: „სხვა არარაისათვის ჩავიდა უფალი
ჯოჯოხეთში, თუ არა იმისთვის, რათა ექადაგა იქ სახარება“2. ანუ მაცხოვარმა
არ დააყოვნა და ჯოჯოხეთში ახარა ახალი სიცოცხლის დასაწყისის შესახებ,
რათა რაც შეიძლება სწრაფად გამხდარიყვნენ თანამოზიარენი სიხარულისა
მისი მომლოდინენი. დიდი შაბათის საგალობელში ვკითხულობთ: „მეუფებდა
ჯოჯოხეთი პირველ ნათესავსა ზედა ჩუენსა, არამედ არა დაადგრა, რამეთუ
რაჟამს-იგი დაეფალ ნებსით, ქრისტე, და სიკუდილისა მოქლონნი შემუსრენ,
მოისმინონ და ირწმუნონ. ვინც ხორცში იყო დასჯილი ღვთის შეუცნობლობის გამო, ისინი
ცხონდნენ ქრისტეს მიერ სულით, როცა ირწმუნებენ მისას, და მისი მოწყალებით ამოყვანილ იქნენ
ჯოჯოხეთის სიღრმედან“; სამოციქულოს განმარტება, I, 2011: 503.
1 ახ. ქართ.: „როგორც აქ, იხილა რა ყველამ (გულისხმობს პყრობილებს, რ. მ.) სასწაული, მაგრამ
მხოლოდ საპყრობილის მცველმა ირწმუნა, დანარჩენები კი დარჩნენ ურწმუნოებაში, ესევე,
ჯოჯოხეთში ყველასთვის ჩავიდა ქრისტე, თუმცა, ვინც ირწმუნა, მხოლოდ ისინი გამოვიდნენ
მასთან ერთად, ხოლო ვინც არ ირწმუნა, დარჩა ქვესკნელში“; სამოციქულოს განმარტება, I, 2011:
289.
2 კლიმენტი ალექსანდრიელი, Strom.VI, 6; Православно-Догматическое Богословые, Макарыя
Митрополита Московскаго и Коломенскаго, Томь II, С.-Петербургь, 1883, стр. 171.
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და საუკუნითგანთა მომკუდართა ახარე, რაჟამს იქმენ შენ პირმშო მკუდართა
მჴსნელი“1. ვფიქრობთ, ამ აზრს ცხადად წარმოაჩენს წმ. იოანე დამასკელი,
როდესაც ამბობს: „ჩადის ჯოჯოხეთში განღმრთობილი სული, რომ ისევე,
როგორც მიწაზე მყოფთათვის ამოვიდა სიმართლის მზე, ასევე მიწის ქვეშ
წყვდიადში და სიკვდილის ჩრდილში მსხდომთაც გამოუბრწყინდეს სინათლე,
რომ ისევე, როგორც მიწაზე მყოფთ ეხარათ მშვიდობა, დატყვევებულთ გათავისუფლება, ბრმათ - თვალის ახელა და ისევე, როგორც მორწმუნეებს
მარადიული ხსნის მიზეზად გაუხდა იგი, ურწმუნოებს კი - მხილებად
ურწმუნოებისა, ამგვარადვე - ჯოჯოხეთში მყოფთაც, „რომ მისადმი მოდრკეს
ყველა მუხლი ზეციერთა, ქვეყნიერთა და ქვესკნელში მყოფთა“ (ფილიპ. 2,
10); და, ამ სახით, გახსნა რა მან საუკუნიდან ბორკილდადებულნი, კვლავ
მკვდართაგან ზეამოვიდა და გაგვიკვალა ჩვენ აღდგომა“2. მაცხოვარი ბრძანებს
სახარებაში: „აბრაჰამს, მამასა თქუენსა, უხაროდა, რაჲთა იხილოს დღე ესე ჩემი,
იხილა და განიხარა“ (ინ. 8, 56). სწორედ იმიტომ, რომ იხილონ და განიხარონ
მსგავსად აბრაამისა სხვებმაც, იქადაგა და ახარა თავისი მოსვლა ჯოჯოხეთში
მყოფებს, ხოლო განიხარეს მათ, ვისაც ეწადა მისი ხილვა. მართალ მამათა
კონდაკში ვკითხულობთ: „ჴელთა მიერ დაწერილსა ხატსა არა ჰმსახურეთ,
არამედ გამოუსახველითა მით არსებითა შეიჭურენით, სამგზის სანატრელნო,
ბრძმედსა მას შინა ცეცხლისასა იდიდენით, და შორის საჴუმილსა ალისა
აღგზებულისასა ჰხადოდით ღმერთსა: ისწრაფე, მოწყალე, და მსწრაფლ
გუეწიე შეწევნად ჩუენდა, სახიერო, რამეთუ ძალ-გიძს ყოველივე, რაოდენიცა
გენებოს“3. მიუხედავათ ჯოჯოხეთში ყოფნისა, ძველი აღთქმის მართლებს
მესიის მოლოდინი ჰქონდათ და იქიდან შეჰღაღადებდნენ სახიერ ღმერთს,
რათა სწრაფად მოწევნულიყო ქვეყნად სინათლის სხივი, ქვეყნიერების
მხსნელი. სწორედ თავის მოვლინებას ახარებს მაცხოვარი ქვესკნელში მყოფებს.
განვიხილოთ, თუ ვის ეწადა მაცხოვრის ხილვა და ვინ ამოიყვანა
ჯოჯოხეთიდან მაცხოვარმა საეკლესიო სწავლების მიხედვით. მიუხედავად
კერძო შეხედულებებისა, ეკლესია ყოველთვის გამოკვეთილად იზიარებდა
ერთ აზრს,
კერძოდ
მაცხოვარმა, ჩავიდა რა ჯოჯოხეთში, ბჭენი
საპყრობილისანი შემუსრნა და საუკუნითგან შესვენებულნი მართალნი
(ხანდახან გამოიყენება ტერმინი: საუკუნითგან შესვენებულნი მორწმუნენი, რ.
მ.) აღადგინა და თანა-დასხნა მამის მარჯვენით. ვინ არიან ძველი აღთქმის
მართალნი? „მართალნის“ აქვს ორგვარი გაგება – „მართალნი“ ზოგადი
გაგებით და „მართალნი“ კერძოობითად. ზოგადი გაგებით „მართალნი“
არიან ძველი აღთქმის მამათმთავარნი, ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველნი
და ძველი აღთქმის ღირსეული მეფენი, ხოლო კერძოობითად „მართალნი“
არიან ისინი, ვინც არ შედის ზემოდასახელებულ არც ერთ დასში, მაგრამ
პირადად აქვს მართლის სახელი დამკვიდრებული, მაგალითად, აბელი,
1 ტრიოდიონი 1901: 571.
2 წმ. იოანე დამასკელი,LXXIII, 2000: 420.
3 კჳრიაკესა წმიდათა მართალთა მამათასა, კონდაკი, სადღესასწაულოჲ, რომელ არს
გამოკრებული თუენი, II, გამოსაცემად მოამზადა ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, „ალილო“, თბ., 2013,
გვ. 70.
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ლოთი, იობი და სხვანი. ერთ-ერთი ყველაზე ადრინდელი საეკლესიო ავტორი,
ვინც გამოკვეთილად საუბრობს ამ საკითხზე, არის წმ. ირინეოს ლიონელი
(დაიბადა დაახლოებით 140-160 წლებში, გარდაცვალების შესახებ კი ცნობა
არა გვაქვს); იგი ბრძანებს: „ჩადის რა უფალი ქვესკნელში, ახარებს იქ თავის
მოსვლას და ცოდვებისგან განთავისუფლებას იმათი, ვისაც სწამს მისი; ხოლო
ერწმუნა მას ყველა, მომლოდინე მისი; ე. ი. ყველა – წინამაუწყებელნი მისი
მოსვლისა, მომსახურენი მისი კრებულისა, მართალნი, წინასწარმეტყველნი
და მამათმთავარნი“1. ტერტულიანე2 ამბობს: „ქრისტე ღმერთი მოკვდა
როგორც ადამიანი და დაეფლა, მსგავსად წერილისა, შესრულდა წესი, რაც
ყველა მოკვდავზე აღესრულებოდა, რომ ჩადიოდნენ ჯოჯოხეთში; უწინარეს
ზეცაში ასვლამდე, ჯერ ჩავიდა ქვესკნელში, რათა იქიდან თანა-ამოეყვანა
მამათმთავრები და წინასწარმეტყველები“3. საეკლესიო ისტორიკოსი, ევსები
კესარიელი (დაახ. 260/265−339/340 წწ.) ამბობს: „ის (მაცხოვარი, რ. მ.) მოვიდა
გამოსახსნელად სულთა, ჯოჯოხეთში მყოფთა, და მრავალი საუკუნე
მისი მოსვლის მომლოდინეთა, ჩავიდა, შემუსრა ბჭენი სპილენძისანი და
კარნი რვალისანი შეამტვრია, და ქვესკნელში ადრე შეკრულნი გამოიყვანა
თავისუფლებისთვის“4. აქ კარგად გამოჩნდა, რომ პირველი სამი საუკუნის
მანძილზე უფრო კონკრეტდებოდა ის საკითხი, რომლის მიხედვითაც
მაცხოვარმა გამოიხსნა ჯოჯოხეთის ტყვეობიდან ძველი აღთქმის მართალი
ადამიანები.
თავად წმ. ეპიფანე კვიპრელი ჩვენ მიერ შესწავლილ ქადაგებაში ბრძანებს:
„ქრისტეს თანა მკუდართა თანა შთავიდეთ; ვისწავნეთ მუნცა ქმნილნი იგი
საიდუმლონი; გულისჴმა-ვყვნეთ ღმრთისა დაფარულისა ქუეშე ქუეყანისა
დაფარულნი საკჳრველებანი; ვისწავოთ, თუ ვითარ ჯოჯოხეთისათაცა
გამოუჩნდა ქადაგებაჲ ესე. რაჲ-მე არს უკუე? ჯოჯოხეთისათა გამოუჩნდა
რაჲ, ყოველთავე მარტივად-მე აცხოვნებსა ქრისტე, ანუ არა? არა! არამედ
მუნცა მორწმუნეთა“5. აქედან გამომდინარე, წმ. ეპიფანე მიიჩნევს, რომ არა
თუ ყველა ადამიანის გამოხსნა აღესრულა მაცხოვრის მიერ, არამედ მხოლოდ
მორწმუნეებისა. და ვინ შეიძლება მივიჩნიოთ ამ მორწმუნეებად? ისინი, ვინც,
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საუკუნოდ ელოდნენ მის მოსვლას, ანუ ძველი
აღთქმის მართალი ადამიანები. ამავე ქადაგების ბოლო ნაწილში ვკითხულობთ:
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1 წმ. ირინეოს ლიონელი, Haeres.IV, 12, n. 1;Макарыя Митрополита 1883: 170.
2 ტერტულიანე დაიბადა დაახლოებით 155 წელს. ჩვენთვის უცნობია მისი გარდაცვალების
თარიღი, თუმცა, უეჭველია, რომ იგი გარდაიცვალა 220 წლის შემდეგ. ნეტარი იერონიმეს ცნობით,
ტერტულიანე იყო კართაგენის მღვდელი. მისი ლიტერატურული მოღვაწეობა მოიცავს 195-220
წლებს. დაახლოებით 207 წელს იგი ღიად გადავიდა მონტანისტური ერესის მხარეზე და გახდა მისი
ადეპტი, რამაც შედეგად მოიტანა ცალკე სექტის დაფუძნება. მას ტერტულიანისტების სექტა ეწოდა,
რამაც კართაგენში შეინარჩუნა თავი Vსაუკუნემდე, ნეტარი ავგუსტინეს ეპოქამდე. აქვე უნდა
ვთქვათ ისიც, რომ 207 წლამდე დაწერილ მის შრომებში გამოკვეთილია მართლმადიდებლური
სწავლება (იხ. I-VII საუკუნეების ლათინი საეკლესიო მწერლები, ნაწილი III, შეადგინა ედიშერ
ჭელიძემ, თბ., 2003, გვ. 6-7).
3 ტერტულიანე, Deanima,c. LV;Макарыя Митрополита 1883: 170-171.
4 ევსები კესარიელი, Demonstr. Evang. Lib. X ad verba Ps. 16; Макарыя Митрополита 1883:
172.
5 Jer. 30: 157 r; ბერძ.: ou)xi£, a(lla£ ka£ke_ tou£j pisteu/santaj (Sancti Epiphanii, Homilia in sabbato
magno,Patrologiae cursus completus, XLIII, col. 440, D, 11).
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„სასუფეველი ცათაჲ პირველ საუკუნითგან განმზადებულ არს, რომელი
თუალმან არა იხილა და ყურსა არა ესმა და გულსა კაცისასა არა აღვიდა
(1 კორ. 2, 9; იხ. ესაია 64, 4), კეთილთა (a)gaqa£) მათთჳს“1. იგივე წმ. მამა სხვა
თხზულებაში კიდევ უფრო ცხადად ამბობს: „ღმრთეება ქრისტესი ადამიანურ
სულთან ერთად ჩადის ჯოჯოხეთში, რათა გამოიხსნას ისინი, რომლებმაც ადრე
შეისვენეს, კონკრეტულად, წმინდა მამათმთავარნი“2. მკაფიოდ საუბრობს ამის
შესახებ წმ. კირილე იერუსალიმელი (დაიბ. 313/315 წ-ს, გარდ. 386/387 წ-ს): „ის
(იესო ქრისტე, რ. მ.) ჭეშმარიტად დაიდვა ქვის საფლავში, როგორც ადამიანი,
მაგრამ მის გამო განიპო უბადრუკებისა და შიშის ქვები; ჩავიდა მიწისქვეშეთში,
რათა იქიდან გამოეხსნა მართალნი. თუკი ცოცხლები დატკბებიან მადლით
მაშინ, როცა უმეტესი ნაწილი მათგან ურწმუნოა, ადამიდან მოყოლებული,
ვინც დიდი ხანი შეკრული იყო, არ მიიღებს ხსნას? წინასწარმეტყველი ესაია
ესოდენ ბევრს იუწყებოდა ამის შესახებ. არ გსურს შენ, რომ მოსულმა მეუფემ
განათავისუფლოს მართლმორწმუნენი? იქ იყო დავითი და სამოელი, ყველა
წინასწარმეტყველი და თავად იოანე, რომელმაც უთხრა: „შენ ხარ მომავალი
იგი, ანუ სხუასა მოველოდით?“ (მათ. 11, 3) არ გსურს შენ, რომ მან, ჩასულმა
იქ, განათავისუფლოს ისინი?“3 იგივე წმ. მამა სხვაგან ამბობს: „იჴსნებოდეს
ყოველნივე მართალნი, რომელნი შთაენთქნეს სიკუდილსა, რამეთუ
შეჰგვანდა ქადაგებულსა მას მეუფესა ჴსნაჲ კეთილთა მათ ქადაგთაჲ. და
მაშინ თითოეულად წმიდანი იგი იტყოდეს: სადა არს, სიკუდილო, ძლევაჲ
შენი? ანუ, ჯოჯოხეთო, საწერტელი შენი? (1 კორ. 15, 55) რამეთუ მიჴსნნა ჩუენ
ძლევისმყოფელმან“4. ასევე: „რომელი-იგი (ქრისტე, რ. მ.) მარტოდ შთაჴდა
ჯოჯოხეთა და მრავალთა თანა აღმოვიდა; რამეთუ შთავიდა სიკუდილდ და
მრავალნი გუამნი შესუენებულთა წმიდათანი თანა-აღადგინნა“5. წმ. კასიანე
რომაელი (+435) ასევე მკაფიოდ საუბრობს ჯოჯოხეთიდან გამოხსნილთა
შესახებ: „ჩავიდა ქრისტე ჯოჯოხეთში და თავისი დიდების ძალით განაქარვა
„ბნელი იგი არმური“ ტარტაროზისა, შელეწნა ბჭენი, დაამსხვრია მორწმუნეთა
ჯაჭვნი და წმინდა ტყვეები, პყრობილნი ჯოჯოხეთის მიუწვდომელ წყვდი
ადში, ტყვეობიდან გამოიხსნა და თანა-აღიყვანა ზეცაში“6. რომის პაპი, წმ.
გრიგოლ დიდი (დაახ. 540-604 წწ.) ამგვარად გვმოძღვრავს: „საღვთო რისხვა,
მართალთა სულებთან მიმართებაში, შეჩერდა მოვლინებით ჩვენი მხსნელისა;
განათავისუფლა ისინი ჯოჯოხეთის საპყრობილედან, შუამდგომელმა ღმერთსა
და ადამიანს შორის (იესო ქრისტემ, რ. მ.), როცა თავად ჩავიდა იქ და ზე-აიყვანა
სამოთხისეულ ნეტარებამდე“7.
1 Jer. 30: 167 v.
2 წმ. ეპიფანე კვიპრელი, Haeres. LXIX, n. 62; Макарыя Митрополита 1883: 173.
3 წმ. კირილე იერუსალიმელი, Оглас. Поуч. IV, n. II, стр.64-65; Макарыя Митрополита 1883:
172-173.
4 წმ. კირილე იერუსალიმელი, აღდგომისათჳს მკუდრეთით უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა,
სინური მრავალთავი 1959: 164.
5 სინური მრავალთავი 1959: 164.
6 წმ. კასიანე რომაელი, De instit. coenob. III, c. 3; Макарыя Митрополита 1883: 173.
7 წმ. გრიგოლ დიდი, Moral. XII, c. 7; Макарыя Митрополита 1883: 173.
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მოვიხმობთ ასევე რამდენიმე საღვთისმსახურო საკითხავსაც, რომელიც
განმარტავს უკანასკნელ აზრს: „ჯოჯოხეთი ძლეულ იქნა, შეიძრა, შეძრწუნდა
და დაირღუა ძლიერი იგი ძალი მისი და წარმოსთხია უყე მწარე მუცლისაგან
თჳსისა და განუტევნა, რომელნიცა პირველ უსამართლოდ შთაენთქნეს, გარნა
კლდემან სიმტკიცისამან, ქრისტემან ღმერთმან ჩუენმან გამოიჴსნნა პირველ
შესუენებულნი იგი მუცლისაგან ვეშაპისა, რომელნიცა პყრობილ ჰყუნეს მას“1.
ასევე: „დღეს მეუფემან წარმოსტყუენა ჯოჯოხეთი და აღადგინნა კრულნი,
რომელნი საუკუნითგან ბოროტად პყრობილ იყუნეს მას შინა“2. საინტერესოა,
ვინ უნდა იყვნენ უსამართლოდ და ბოროტად შთანთქმულნი, თუ არა ძველი
აღთქმის მართალი ადამიანები, რადგან უღმრთო და არამართალი ადამიანების
მოკვდინება არა თუ უსამართლო, არამედ, პირუკუ, სწორედ სამართლიანია.
პანაშვიდის წეს-განგებაში ვკითხულობთ: „განძჳნებული სიკუდილი მოჰკალ,
ქრისტე ღმერთო, და სულნი სარწმუნოებით დაძინებულნი სიკუდილისაგან
იჴსნნენ და შენ წინაშე მკჳდრ-ჰყვენ, რაჲთა გალობდენ: ღმერთო, მჴსნელო
ჩუენო, კურთხეულ ხარ შენ“3. VII ხმის საცისკრო გალობების დროს იკითხება:
„არღარა სადა-მე შემძლებელ არს სიმტკიცე სიკუდილისა ჴელმწიფებად
კაცთა, რამეთუ შთაჴდა ქრისტე – შემმუსრველი და დამარღვეველი ძალთა
მისთა; შეიკრვის ჯოჯოხეთი, იხარებენ ერთჴმობით წინაჲსწარმეტყუელნი,
მეტყუელნი: აჰა, წარმოუდგა მაცხოვარი სარწმუნოებასა შინა მყოფთა,
გამოვედით მორწმუნენი აღდგომასა ქრისტესა“4.
როგორც ვხედავთ, ჰიმნოგრაფიაშიც ნათლად არის განმარტებული, რომ
იესო ქრისტემ ჯოჯოხეთიდან მორწმუნეთა (ვინც გარდაცვალებამდე ირწმუნა
მესიის მოვლინება და ადამიანთა სამოთხეში დაბრუნება) და მართალთა სულები
ამოიყვანა. თუმცა, უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით
ჰიმნოგრაფიული თხრობა ორგვარად არის გადმოცემული – ერთი მხრივ,
იმ მუხლებში, რომლებშიც, ზოგადად, ადამიანთა გამოხსნა არის ნაუწყები,
იგულისხმება ის, რომ არა ყველა პიროვნება, არამედ ადამიანური ბუნება
გამოიხსნა, მეორე მხრივ, არის საკითხავები, რომლებშიც დაკონკრეტებულია,
თუ საკუთრივ ვინ ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან სახიერმა უფალმა.
ყოველივე ეს ხომ არ გულისხმობს იმას, რომ იესო ქრისტეს მიერ
ჯოჯოხეთიდან იხსნებიან მხოლოდ და მხოლოდ ძველი აღთქმის ეკლესიის
წევრები, საკუთრივ ისრაელიანთა რჯულის აღმასრულებელი ადამიანები,
კერძოდ:ძველი აღთქმის მამათმთავარნი, წინასწარმეტყველნი, ძველი აღთქმის
მართალი მეფენი და სხვა? ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დანარჩენი, ვინც
უშუალოდ, ეთნიკურად არ განეკუთვნებოდა ღვთივრჩეულ ერს და საერთოდ
არ იცნობდა მოსეს რჯულს, ყველა დარჩა გამოუხსნელი? რა თქმა უნდა,
1 ტრიოდიონი 1901: 569.
2 აღდგომის ლიტანიობის საცისკრო გალობა, VIII, ტროპარის ჩასართავი, მუხლი VI, ზატიკი,
თბ.,1999, გვ. 6.
3 წესი და განგება პანაშჳდისა, რომელი აღესრულების მიცვალებულსა ზედა, გალობა VII, მუხლი
III, მცირე კურთხევანი, თბ., 1998, გვ. 487.
4 ჴმა VII, საცისკრო გალობა, VI გალობის შემდეგი კონდაკი, რვაჴმათა ანუ პარაკლიტონი, გვ.
522.
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ამგვარად წარმოდგენა არამართებული იქნება. ძველი აღთქმის პერიოდში
მცხოვრები ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა პატიოსნად, სინდისის ხმის
შესაბამისად, არ იყო ჩაფლული აღვირახსნილ ცხოვრებაში და, რაც უფრო
მნიშვნელოვანია, საკუთარი გონებითა და ცხოვრებით ეძებდა ჭეშმარიტებას და
შეძლებისდაგვარად და დატევნისამებრ შეიცნობდა ღმერთს, ასეთი ითვლება
„მართალ“ ადამიანად. ყველა ადამიანს აქვს შემოქმედის მიერ მიცემული იმის
უნარი, რომ ეძიოს ჭეშმარიტება, ეძიოს თავად ღმერთი. წმ. იოანე დამასკელი
ბრძანებს: „მის მიერ (ღმერთის მიერ, რ. მ.) ბუნებითად არის შთათესილი
ყველაში ცოდნა იმისა, რომ არსებობს ღმერთი. თვით შესაქმეც, მისი
თანაშემტკიცება და წარმმართველობა საღვთო ბუნების სიდიადეს ქადაგებს“1.
ორიგენე (დაახლ. 185-254 წწ.) ამბობს: „ის, რომ ღმერთი არის ერთადერთი
შემოქმედი ყოველივესი, ეწერა წარმართების გულებშიც“2. ყველა ერს თუ ცალკე
ადამიანს არ ჰქონდა წერილობითად რჯული, მაგრამ ცხოვრობდნენ ზოგადი
მორალის, ზნეობრივი წესებისა და კანონების მიხედვით, რომლებიც, როგორც
უკვე აღვნიშნეთ, ბუნებითად იყო ჩაწერილი ადამიანთა გულებში ღმერთის
მიერ. შესაბამისად, ასეთი ადამიანები ღმერთს ესათნოებოდნენ ზნეობრივი
კანონების მიხედვით. სწორედ ამაზე მიანიშნებს წმ. პავლე მოციქული
რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში და ბრძანებს: „წარმართთა, რომელთა შჯული
არა აქუნ, და ბუნებითსა მას შჯულსა ჰყოფდეს, ამათ, რამეთუ შჯულ არა აქუს,
თავისა თჳსისათჳს შჯულ არიან; რომელნი გამოაჩინებენ საქმესა შჯულისასა,
დაწერილსა გულთა შინა მათთა, თანა-მოწამებითა მათდა გონებისა მათისაჲთა
და შორის ურთიერთას გულისსიტყუანი შეასმენდენ ანუ სიტყუას-უგებდენ“
(რომ. 2, 14-15).
ვფიქრობთ, აქ წარმოდგენილი არამცირედი დამოწმებანი ნათლად
წარმოაჩენს საეკლესიო მოძღვრებას ჯოჯოხეთის ძლევისა და იქიდან
„საუკუნითგან დაძინებულ“ მართალთა სულების გამოხსნის შესახებ.აქვე
უნდა დავძინოთ ისიც, რომ ის მოძღვარნი, რომელნიც, ზოგადად, მხოლოდ
ჯოჯოხეთის წარმოტყვევნის შესახებ გვაუწყებენ, გულისხმობენ არა ყველა
პიროვნების გამოხსნას, არამედ, როგორც არაერთგზის აღვნიშნეთ, ადამიანური
ბუნების ცოდვათაგან განთავისუფლებას და სიკვდილის ტყვეობიდან
გამოხსნას.
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3) ახალი რჯულით ძველის ჩანაცვლება
შემდეგი საკითხი, რომელსაც წმ. ეპიფანე კვიპრელი ეხება თავის
ქადაგებაში, არის ძველი რჯულის განახლება ახალი რჯულით. იგი ამბობს:
1 წმ. იოანე დამასკელი, I, 2000: 321.
2 Origen, Commentatii in epistulam ad Romanos 1: 228, 230; Библейские комментарии отцов Церкви и
других авторов I-VIII веков Новый Завет VI (Послание к Римлянам), 2003, стр. 99.
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„ისმინე _ სიტყუაჲ ქრისტეს ვნებისაჲ ზემოჲთგანვე; ისმინე და უგალობდ,
ისმინე ადიდებდ, ისმინე და ქადაგებდ ღმრთისა დიდთა საკჳრველებათა.
ვითარ შჯული ადგილ-სცემს, ვითარ მადლი აყუავილდების, ვითარ სახენი
წარჴდებიან, ვითარ ჭეშმარიტებაჲ იქადაგების, ვითარ აჩრდილნი წარვლენ,
ვითარ მზე სოფელსა აღავსებს, ვითარ ძუელი იგი დაძუელდების, ვითარ ახალი
იგი დამტკიცნების, ვითარ პირველი იგი წარჴდა და ვითარ ახალი იგი აღყუავნა“1.
ძველი აღთქმის ეკლესია მოწოდებული იყო იმისთვის, რომ განემზადებინა
თავის წიაღში მყოფნი მესიასთან შესახვედრად. მათი მსხვერპლშეწირვა,
რჯულის აღსრულება იმ მოლოდინით უნდა აღვსილიყო, რომ მოვიდოდა
დრო და ისინი ეშმაკის ტყვეობიდან გამოიხსნებოდნენ; მთელი სატაძრო
მსახურება და, შესაბამისად, თავად ტაძარი უფრო მეტად განდიდდებოდა.
ანგია წინასწარმეტყველი სწორედ ამის შესახებ ეუბნებოდა უხუცესებს: „დიდ
იყოს დიდებაჲ სახლისაჲ ამის უკუანაჲსკნელი უფროჲს პირველისა, – იტყჳს
უფალი, ყოვლისა მპყრობელი“ (ანგია, 2, 10). მოსე წინასწარმეტყველი, აძლევს
რა უკანასკნელ დარიგებებს ისრაელიანებს, ეუბნება: „წინაწარმეტყუელი
ძმათაგან შენთა, ვითარცა მე, აღადგინოს უფალმან ღმერთმან შენმან, მისი
ისმინეთ“ (II რჯული, 18, 15). ძველი რჯულის შეცვლის შესახებ გამოკვეთილად
საუბრობს პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეებში, განსაკუთრებით ნათლად
კი ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში, როდესაც ქრისტეს მღვდლობაზე
მიუთითებს არა აარონის წესით, არამედ მელქისედეკის წესით და გაახსენებს
დავით მეფსალმუნის სიტყვებს: „ფუცა უფალმან და არა შეინანოს, შენ ხარ
მღდელ უკუნისამდე წესსა მას ზედა მელქისედეკისსა“ (ებრ. 7, 21; იხ. ფსალ. 109,
4); ის ცხადად საუბრობს სამღვდელო ხაზის გადანაცვლებაზეც: „უკუეთუმცა
განსრულებაჲ ლევიტელთაგან მღდელობისაჲ იყო, – რამეთუ ერი იგი მას ზედა
შჯულდებულ არს, – რადღა საჴმარ იყო მერმე წესსა მას ზედა მელქისედეკისსა
სხუაჲ აღდგინებად მღდელი და არა წესსა მას ზედა აჰრონისსა თქუმად?
რამეთუ ცვალებასა თანა მღდელობისასა ჩანს იძულებით, რამეთუ შჯულისაცა
ცვალებაჲ იქმნების, რომელსა ზედა თქუმულ არს ესე: სხჳსა ნათესავისამან
დაიპყრა, რომლისაგანი არასადა საკურთხეველსა წარდგომილ იყო. წინაჲსწარ
ჩანს, რამეთუ იუდაჲს ნათესავისაგან აღმოგჳბრწყინდა უფალი ჩუენი“ (ებრ.
7, 11-14). ბუნებრივია, დაისმის კითხვა, თუ რატომ მოხდა რჯულის შეცვლა?
ვიტყვით, რომ მისი არასრულყოფილების გამო, რასაც მოწმობს იმავე პავლე
მოციქულის სიტყვები: „შეურაცხებაჲ იქმნების პირველისა მის მცნებისაჲ
უძლურებისა მისისათჳს და ურგებობისა, რამეთუ არარაჲ სრულ-ყო შჯულმან,
ხოლო შემოსლვაჲ უმჯობესისა სასოებისაჲ, რომლისა მიერ მივეახლებით
ღმერთსა“ (ებრ. 7, 18-19). სწორედ ამას უსვამს ხაზს წმ. ეპიფანე კვიპრელი
თავის ქადაგებაში და ამბობს, რომ „რჯული ადგილს უთმობს მადლს, რომ
აჩრდილი წარხდება და მზე აღმოვალს, ჭეშმარიტება იქადაგება“2, რომელსაც
წინასახეობრივად მოასწავებდა სწორედ ძველი რჯული. წმინდა პავლე
მოციქული ებრაელებს ახსენებს იერემია წინასწარმეტყველის სიტყვებს:
1 Jer. 30: 157 r-157 v.
2 იხ. Jer. 30: 157 r-157 v.
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„აჰა ესერა, დღენი მოვლენან, – იტყჳს უფალი, – და აღვასრულო სახლსა
ზედა ისრაჱლისასა და სახლსა ზედა იუდაჲსსა აღთქუმაჲ ახალი (diaqh/khn
kainh/n)“ (ებრ. 8, 8; იხ.: იერემ. 31, 31), და შემდეგ უკვე თავადვე დასძენს, რომ:
„რაჟამს-იგი რქუას: „ახალიო“, დააძუელა პირველი იგი; ხოლო დაძუელებადი
იგი და დაბერებადი მახლობელ არს განრყუნისა“ (ებრ. 8, 13). მაშ რაღა
საჭირო იყო ძველი აღთქმის რჯული, თუკი უნდა დახსნილიყო, განა ისიც
ღმერთის მოცემული არ იყო?! ძველ რჯულს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უნდა
შეემზადებინა ადამიანი მესიის მისაღებად. მას, თავისთავად, დიდი ღირსება
ჰქონდა თავის დროზე: „რამეთუ აქუნდა პირველსა მასცა შჯულსა სამართალი
მსახურებათაჲ, წმიდაჲ იგი სოფლიოჲ“ (ებრ. 9, 1), თუმცა, კვლავ გავიმეორებთ,
სრულყოფილება აკლდა, იგი მხოლოდ წინასახე იყო, მიმყვანებელი ქრისტემდე,
რასაც ადასტურებს პავლე მოციქულის ეპისტოლე: „შჯული იგი მზარდულ
გუექმნა ჩუენ ქრისტეს მიმართ, რაჲთა სარწმუნოებითა განვმართლდეთ.
ხოლო მო-რაჲ-იწია სარწმუნოებაჲ, არღარა მზარდულთა ქუეშე ვართ“ (გალატ.
3, 24-25). წმ. იოანე ოქროპირი ამბობს: „ვიდრე-იგი ჩჩჳლ იყო კაცთა ბუნებაჲ,
უჴმდა მზარდულობასა ქუეშე შჯულისასა ყოფაჲ. ხოლო აწ, აღიზარდა რაჲ და
სრულ-იქმნა მადლითა ქრისტესითა, არღარა ერთი ნათესავი ისრაიტელთაჲ,
არამედ ყოველი ნათესავი კაცთაჲ შვილებასა ღმრთისასა ღირს-იქმნა“1. პავლე
მოციქული უგუნურს უწოდებს ისეთ ადამიანს, რომელიც კვლავ სინათლის
აჩრდილს მისდევს და არა თავად სინათლეს მას შემდეგ, რაც გამოჩნდა ქვეყნად
სინათლი წყარო: „დაბრმეს გონებანი მათნი, რამეთუ ვიდრე დღენდელად
დღედმდე იგივე საბურველი საკითხავსა მას ზედა ძუელისა შჯულისასა ჰგიეს
აღუძრცუელად, რამეთუ ქრისტეს მიერ განქარდების“ (2 კორ. 3, 14). აქედან
გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მოვიდა რა მესია, ყოველივე წინასახეობრივი
მსახურება დაირღვა და სრულყოფილი, მაცხონებელი, გამომხსნელი შჯული
მოეცა კაცობრიობას, რაზეც, კვლავ აღვნიშნავთ, საუბრობს წმ. ეპიფანე.

4)

ორი მოწმის შესახებ

ქადაგებაში ასევესაუბარია იმ ეპიზოდების შესახებ, რომლებშიც ორი და
მეტი მოწმე ადასტურებს იესო ქრისტეს მყოფობას, მის საღვთო და კაცობრივ
ბუნებას. მხოლოდ ერთი ადამიანის მოწმობა, როგორი სანდოც არ უნდა
ყოფილიყო, მაინც ყოველთვის ეჭვს იწვევდა. ამიტომ საჭირო იყო სულ მცირე
1 ახ. ქართ.: „ვიდრე სიჩვილეში იყო ადამიანთა ბუნება, მართებდა რჯულის მზარდულობის
(აღმზრდელობის, რ. მ.) ქვეშ ყოფნა; ხოლო ახლა (ძე ღმერთის განკაცების ჟამს, რ. მ.), აღიზარდა
რა და სრულ-იქმნა ქრისტეს მადლით, უკვე არა მხოლოდ ისრაელიანთა შტო, არამედ ადამიანთა
მთელი მოდგმა ღვთის შვილობის ღირსი გახდა“. სამოციქულოს განმარტება, II, გამოკრებული
იოვანე ოქროპირისა და სხვა წმიდა მამათა თხზულებებიდან, თარგმნილი ეფრემ მცირის(კარიჭის
ძის) მიერ, გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვა დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, თბ., 2006,
გვ. 501.
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ორი ადამიანის დამოწმება, რათა რაიმე ფაქტი დადასტურებულიყო. შჯულის
მოთხოვნაც სწორედ ამგვარი იყო: „წამებასა ერთისა მოწამისასა ნუ ირწმუნებთ,
რომელი წამებდეს ყოვლისავე უშჯულოებისათჳს და ცოდვისათჳს რომლისავე
კაცისა მიმართ, რამეთუ ორითა და სამითა მოწამითა დაემტკიცების ყოველივე
სიტყუაჲ“ (2 რჯ. 19, 15; იხ. მათე 18, 16). სწორედ აქედან გამომდინარე საუბრობს
წმ. ეპიფანე და ამბობს, რომ: „შორის ორთა მათ ცხოველთასა იცნობე, იესუ, ძეო
ღმრთისაო; შორის მამისა და სულისა, ორთა მათ ცხოველთაჲსა, ცხორებაჲ
ცხორებისაგან, ბუნებაჲ ცხოველი იცნობე“1; მამამ და სულიწმინდამ დაამოწმეს
ძის შესახებ ნათლისღებისა და ფერისცვალების დროს: „ნათელ-იღო იესუ
და მეყსეულად აღმოვიდა რაჲ წყლისა მისგან და, აჰა, განეხუნეს მას ცანი,
და იხილა სული ღმრთისაჲ, გარდამომავალი ვითარცა ტრედი, მოვიდა და
დაადგრა მას ზედა. და ჴმაჲ იყო ზეცით და თქუა: ესე არს ძე ჩემი საყუარელი,
რომელი მე სათნო-ვიყავ“ (მათე 3, 16-17); ფერისცვალების დროს: „აჰა, ღრუბელი
ნათლისაჲ აგრილობდა მათ და, აჰა, ჴმაჲ იყო ღრუბლით გამო და თქუა: ესე
არს ძე ჩემი საყუარელი, რომელი მე სათნო-ვიყავ; მაგისი ისმინეთ“ (მათე 17,
5). მაშასადამე, იესო არის ძე მამა ღმერთისა, და თანაარსი მამისა და სულისა.
ასევე, ანგელოზთა და კაცთა შორის შეიცნობა ძის ხორციელი შობა, – ამბობს წმ.
ეპიფანე: „შორის ანგელოზთა და კაცთა ბაგასა შინა იშევ“2; ანგელოზთა გუნდი,
რომელიც უგალობდა ბაგაში მწოლიარე ყრმას: „დიდებაჲ მაღალთა შინა
ღმერთსა, და ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ, და კაცთა შორის სათნოებაჲ“ (ლუკა
2, 14), მოწმობდა ბეთლემში შობილ ღმერთ მამაკაცზე; ანგელოზმავე ახარა
მწყემსებს შობა მაცხოვრისა: „აჰა ესერა, გახარებ თქუენ სიხარულსა დიდსა,
რომელი იყოს ყოვლისა ერისა, რამეთუ იშვა დღეს თქუენდა მაცხოვარი,
რომელ არს ქრისტე უფალი, ქალაქსა დავითისსა“ (ლუკა 2, 10-11); მწყემსებმაც
დაამოწმეს მხსნელის მოვლინება: „მოვიდეს (მწყემსები, რ. მ.) მსწრაფლ და
პოვეს მარიამ და იოსებ და ყრმაჲ იგი მწოლარე ბაგასა. და ვითარცა იხილეს,
გულისჴმა-ყვეს სიტყუაჲ იგი, რომელი ითქუა მათა მიმართ ყრმისა მისთჳს“
(ლუკა 2, 16-17).
კვლავ აგრძელებს წმ. ეპიფანე ორი მოწმის შესახებ საუბარს და ამბობს:
„შორის ორისა ერისა ლოდი თავსაკიდური დაიდევ; და შორის შჯულისა
წინაწარმეტყუელთა ერთბამად იქადაგე; და შორის მოსესსა და ელიაჲსსა
მთასა ზედა გამოშჩნდი; და შორის ორთა ავაზაკთაჲსა ღმრთად გონიერისა
მის ავაზაკისა მიერ იცნობე“3. ორი ერის – იუდეველებისა და წარმართების–
შემაერთებელ ლოდად დაიდო მაცხოვარი სოფლისა, ქრისტიანობის სახელით
გააერთიანა მანამდე ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნული ერი. რჯულსა
და წინასწარმეტყველებს შორის ერთად იქადაგა ქრისტემ და აჩვენა, რომ
სწორედ მხსნელის შესახვედრად ამზადებდა რჯული და რომ ძველი აღთქმის
ყველა წინასწარმეტყველი მესიის მოსვლას წინასწარმეტყველებდა. ორმა
უდიდესმა პიროვნებამ – მოსემ და ელიამ – დაამოწმა მაცხოვრის შესახებ
1 Jer. 30: 157 v.
2 Jer. 30: 157 v.
3 Jer. 30: 157 v.
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თაბორის მთაზე“, რასაც გადმოგვცემს სახარება: „აჰა, ორნი კაცნი მის თანა
ზრახვიდეს, რომელნი იყვნეს მოსე და ელია. რომელნი გამოჩნდეს დიდებითა
და იტყოდეს გასლვასა მას მისსა, რომელი ეგულებოდა აღსრულებად
იერუსალემს“ (ლუკა 9, 30-31). მოსეს და ელიას გამოჩენა მოწმობს იმაზევე,
რომ რჯული და წინასწარმეტყველები ერთად მოუწოდებდნენ ხალხს იესო
ქრისტესკენ, მოსე – როგორ რჯულისმდებელი და ელია –როგორც ერთ-ერთი
დიდი წარმომადგენელი წინასწარმეტყველთაგან. ორი ავაზაკი მოწმობს იესო
ქრისტეს ჯვარზე სიკვდილს, რათა მოჩვენებითი არ ეგონოს არავის.

5) ღვთის ხატებისა და მსგავსების შესახებ
ქადაგებაში ერთგან წმ. ეპიფანე ამბობს: „აღდეგ, ხატო ჩემო და მსგავსებად
ჩემდა შექმნულო“1. საეკლესიო სწავლებით, ღვთის ხატებაში მოიაზრება
თავისუფალი ნება, უკვდავება (უხრწნელება), მეუფებრიობა და მოაზროვნეობა
(გონიერება); ხოლო მსგავსებაში იგულისხმება სათნოებითი თვისებანი –
სიწმინდე, სამართლიანობა, სიყვარული, ლმობიერება და ა. შ. წმ. იოანე
დამასკელი ბრძანებს: „საკუთარი ხელებით შექმნა მან (ღმერთმა, რ. მ.)
ადამიანი თავისი ხატისებრ და მსგავსებისებრ, შეძერწა რა სხეული მიწისგან
და მისცა რა მას, საკუთარი შთაბერვის მიერ, მოაზროვნე და გონისმიერი
სული, რასაც საღვთო ხატად ვამბობთ, რადგან „ხატისებრობა“ გონისმიერობასა
და თვითუფლებრივობას აღნიშნავს, „მსგავსებისებრობა“ კი – ძალისამებრ
სათნოების მსგავსებას“2. უნდა დავძინოთ, რომ ხატება და მსგავსება, ერთი
მხრივ, არ განსხვავდებიან, რადგან მსგავსება ხატებაშიც განიჭვრიტება და
ხატება – მსგავსებაში, მეორე მხრივ, განსხვავება მათ შორის არის ის, რომ
ხატება ბუნებისეულია (ვგულისხმობთ იმას, რომ, მიუხედავად ადამიანის
მდგომარეობისა, ბოროტებაშია ჩაფლული თუ სიკეთეში მყოფობს, მაინც ღვთის
ხატად ითვლება, რადგან მოაზროვნეობა და თავისუფალი ნება უნარჩუნდება),
ხოლო მსგავსება მდგომარეობაა (როდესაც ადამიანი სიკეთეში მყოფობს და
სათნოებითად იღვწის, მაშინ მასში ღვთისადმი მიმსგავსებულობა ქმედითია,
ხოლო თუ ბოროტად ცხოვრობს და არ ზრუნავს გამოსწორებაზე, მაშინ
მასში „მსგავსებისებრობა“ აღიხოცება, რადგან ბოროტება ვერ მიემსგავსება
ღმერთს). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ღვთის ხატი ყველა ადამიანია, როგორც
თვითუფლებრივი და მოაზროვნე, ხოლო ყველა ადამიანი ღვთის მსგავსი არ
არის, რადგან ღმერთს მიმსგავსება მხოლოდ ძალისამებრ სათნოებითი გზით
არის შესაძლებელი. თუმცა ორივე მათგანი დასაბამიდანვე ბოძებული აქვს
ადამიანს. ამასთან, ისე კი არ უნდა გავიგოთ, თითქოს ვინაიდან ადამიანი
ღვთის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი, შესაბამისად, მასში ღვთის
თვისებანი არსობრივად გადმოინერგება, ან, უკეთ რომ ვთქვათ, თითქოს
ღვთის თვისებანი და ადამიანისა არსობრივად იგივეობრივნი არიან. არა,
1 Jer. 30: 166 v.
2 წმ. იოანე დამასკელი, XXVI, 2000: 361.
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ადამიანი მიმსგავსებულია ღმერთს და არა იგივეობრივია მისი. წმ იოანე
ოქროპირი ამბობს: „ხატისებრობა და მსგავსებისებრობა, – ესაა არა არსების
განუსხვავებლობა (ე. ი. არა ის, რომ ადამიანს და ღმერთს ერთი და იგივე არსება
აქვთ, ე. ჭ.), არამედ – მთავრობის მსგავსება (ე. ი. ადამიანი მადლისმიერი
ხატია საღვთო ხელმწიფობისა, ე. ჭ.); ხოლო „მსგავსებისებრობა“ იგივეა,
რაც თვინიერება, უდრტვინველობა და ძალისაებრ მიმსგავსება ღვთისადმი
სათნოების შინაარსით“1. წმ. გრიგოლ ნოსელი ასევე გამოკვეთილად საუბრობს
ამის შესახებ: „მართალია, პირველხატის მშვენიერებებს ხატი (ღვთის ხატად
შექმნილი, რ. მ.) ფლობს, თუკი არ ექნებოდა რაიმე განსხვავებულობა, ხატი
კი აღარ იქნებოდა, არც მსგავსი, არამედ ყოვლითურთ იგივეობრივად
წარმოჩნდებოდა და ყოვლადუცვალებლად. მაშ, რა არის ღმერთსა და ადამიანს
შორის, მის მსგავსს შორის, ის განსხვავებულობა, რაც იხილვება? ის, რომ იგი
(ღმერთი, რ. მ.) დაუბადებელია (a)kti/stwj eúnai), ხოლო ეს (ადამიანი, რ. მ.)
აგებული და დაბადებული (dia£ kti/sewj u(post|nai). თვისებათა ამგვარმა განყოფამ
ასევე სხვაგვარი განყოფილების აღიარებამდეც მიგვიყვანა, რადგან ყველას
მიერ და ყოვლად თანააღიარებულია, რომ დაუბადებელი ბუნება ურყევია
და მარადის უცვალებელად ჰგიებს, ხოლო დაბადებული ცვალების გარეშე
ვერ იქნება, რადგან თვით არაარსისგან არსად შემოყვანება, მოძრაობა და
შეცვალებაა, რადგან არარსებობიდან არსებობაში საღვთო ნებით დაიდგინა“2.
ვფიქრობთ, ცხადად წარმოჩინდება ის აზრი, რომ „ხატებაში“ და „მსგავსებაში“
არა თუ ღვთისადმი არსობრივი იგივეობა მოიაზრება, არამედ, წმ. იოანე
დამასკელის თქმისებრ, ძალისაებრი მიმსგავსება.
ასევე უნდა ვთქვათ, რომ იყო გავრცელებული იმგვარი მოსაზრება, თითქოს
„ხატება“ დასაბამშივე ჰქონდა ადამიანს, ხოლო „მსგავსება“ შემდეგ უნდა
მოეპოვებინა სათნოებითი ცხოვრების შედეგად. იმოწმებდნენ დაბადების
შემდეგ მუხლებს: „და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად...
და შექმნა ღმერთმან კაცი ხატად ღმრთისა“ (დაბ. 1, 26-27). გამომდინარე აქედან,
ვინაიდან წერია, რომ შექმნა „ხატად“ და „მსგავსება“ აღარ არის ნახსენები,
თითქოს ეს უკანასკნელი თითოეულმა ადამიანმა შემდგომში თავად უნდა
მოიპოვოს. ამგვარი აზრის არამართებულობას ცხადად წარმოაჩენს საეკლესიო
მოძღვართა მსჯელობანი, როდესაც ისინი განმარტავენ,თუ რა იგულისხმება
„ხატებასა“ და „მსგავსებაში“. ამის შესახებ წმ. კირილე ალექსანდრიელს თავის
ვრცელ შრომაში „ანთროპომორფისტთა წინააღმდეგ“ (kata; ajnqrwpomorfitw/{n),
სპეციალური თავიც კი აქვს გამოყოფილი ვრცელი სათაურით: „მათ მიმართ,
რომლებიც ამბობენ, რომ, ერთი მხრივ, „ხატისებრობა“ (kat’ ei)ko/na) მივიღეთ
მყისვე შექმნისთანავე, ხოლო „მსგავსებისებრობა“ (kat’ o(moi/wsin) – არანაირად,
რადგან დაცულია იგი ჩვენთვის სამერმისო საუკუნეში. ამიტომაც დაწერილია:
„რაჟამს ქრისტე გაცხადდება, მისი მსგავსნი ვიქნებით“ (1 ინ. 3, 2). და კიდევ
თქმულია: „შევქმნათ კაცი ჩვენი ხატისებრ და მსგავსებისებრ“ და ადამიანის
1 ედიშერ ჭელიძე, მართლმადიდებლური ხატმეტყველება, თბ., 2001, გვ. 100.
2 S. Gregorii Nysseni, De hominis opificio, XVI, Patrologiae cursus completus, LXIV, Caput XVI,
col. 184, C, 1-D,1.
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შექმნის შემდეგ ითქმის: „შექმნა ღმერთმა ადამიანი, თავისი ხატისებრ შექმნა
იგი“, დაიდუმა რა აქ „მსგავსებისებრობა“, რათა ეჩვენებინა, რომ ჯერ არ
მიგვიღია იგი, არამედ დაცულია ჩვენთვის იმ ნეტარ ცხოვრებაში“. სათაურშივე
კარგად გამოიკვეთა ის ხაზი და მიმართულება, საიდანაც უნდა წარმართოს
წმ. მამამ თავისი მსჯელობა. ხსენებულ თხზულებაში იგი ამბობს: „თუ
ამბობენ, რომ სხვადასხვაა „ხატისებრობა“ და „მსგავსებისებრობა“, განსხვავება
მიუთითონ, ჩვენ კი მივიჩნევთ, რომ სხვას არაფერს ცხადყოფს „ხატისებრობა“,
თუ არა „მსგავსებისებრობას“, ასევე, „მსგავსებისებრობაც“ – „ხატისებრობას“.
ღვთისადმი მსგავსება ხვედრებული გვაქვს პირველი შექმნისთანავე და
ვართ ხატება ღვთისა, რადგან, როგორც მითქვამს, მიმღებელია ადამიანური
შექმნილობა, უფრო კი ბუნება,
–
სიკეთისაც, სამართლიანობისაც და
სიწმინდისაც და ამათი სურვილი შთასაძირკვლებული აქვს ღვთისაგან.
ამის დანახვა შესაძლებელია შემდეგიდან: ადამიანურ გონებას გადახრა
შეემთხვა, მაგრამ არა ცუდიდან კარგისკენ, არამედ კარგიდან – ცუდისკენ.
ამრიგად, მართებულია პირველად იმის წინაარსებობა, რისი დამტოვებლებიც
გადავიხარეთ, რადგან ის, რომ ადამიანის სულში პირველი შექმნისთანავე
შთაითესა ყოველგვარი კარგის სურვილი და წადილი და ცოდნა, ამას
ასაჩინოებს ყოვლადბრძენი პავლე, რომელიც ამბობს: „რაჟამს წარმართნი,
რჯულის არმქონენი, ბუნებით მოქმედებენ რჯულისას, ისინი, რჯულის
არმქონენი, თავისი თავის რჯული არიან, რომლებიც აჩვენებენ რჯულის
საქმეს, დაწერილს მათს გულებში, თანამოწმეობს რა მათი სინდისი“ (რომ. 11,
14-15). თუკი წარმართებსაც, რომლებიც რჯულის გარეთ არიან, ბუნებითად
ძალუძთ იცოდნენ რჯული ანუ რჯულმდებლის (მოსეს, ე. ჭ.) მიზანი, ცხადი
იყოს ამიერიდან ყველასთვის, რომ მართალი და კეთილი შეიქმნა დასაბამში
ადამიანური ბუნება“; აგრძელებს რა მსჯელობას წმ. მამა, დასძენს: „თუ
თქვა წმინდა წერილმა სადღაც, რომ „შექმნა ღმერთმა ადამიანი თავისი
„ხატისებრ“, დაიდუმა კი „მსგავსებისებრობა“, გვმართებს შევიცნოთ, რომ
საკმარისი იყო ეთქვა „ხატისებრობა“, როგორც სხვა არაფრის ცხადმყოფელი,
თუ არა „მსგავსებისებრობისა“, რადგან ზედმეტია იმის თქმა, რომ ეს
(„მსგავსებისებრობა“, ე. ჭ.) ჩვენთვის დაცულია სამერმისო საუკუნეში, რამეთუ
თქვა რა ღმერთმა: „შევქმნათ ადამიანი ჩვენი ხატისებრ და მსგავსებისებრ“,
ვინ გაბედავს თქმას, რომ შეიქმნა იგი „ხატისებრ“, მაგრამ – ჯერაც არა
„მსგავსებისებრ?“1. წარმოდგენილი მსჯელობით პირდაპირ მიუთითებს წმ.
კირილე, რომ ადამიანი შეიქმნა როგორც „ხატისებრ“, ისე „მსგავსებისებრ“, და
არათუ ნაწილ-ნაწილ, ან ერთი – თავიდანვე და მეორე – სამერმისოდ, არამედ
მყისვე ერთიც და მეორეც, რასაც ცხადყოფს წმ. ეპიფანე კვიპრელის ქადაგებაში
გადმოცემული ის ეპიზოდი, რომელშიც ასე მიმართავს მაცხოვარი ადამს:
„ადექი, ხატო ჩემო და ჩემს მსგავსად შექმნულო“ (a)na/sta, morfh£ h( e)mh, kai£ kat’

1 წმ. კირილე ალექსანდრიელი, ანთროპომორფისტთა წინააღმდეგ, ძველი ბერძნულიდან
თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, რელიგიურ-საგანმანათლებლო ჟურნალი „გული გონიერი“, №3, თბ.,
2011, გვ. 176.
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ei)ko/na e)mh£n gegenhme/nh)1. არა თუ „ხატად“ შექმნულო, ხოლო „მსგავსად“ – არა,
არამედ ერთად - „ხატად და მსგავსად“. წმ. ათანასე ალექსანდრიელი (+373 წ.)
ბრძანებს: „ამ სახით შეძლონ განჭვრეტა მამის სიტყვისა, რომლისებრაც შეიქმნენ
კიდეც დასაბამიდან, რადგან ღვთის ხატისებრ დაიბადა იგი (ადამიანი, ე. ჭ.)
და შეიქმნა მსგავსებისებრ (kai£ kaq’ o(moi/wsin gegonen), როგორც აღნიშნავს კიდეც
წერილი, როდესაც ამბობს ღვთის პირით: შევქმნათ ადამიანი ჩვენი ხატისებრ
და მსგავსებისებრ“2.
მართლაც, თუკი ვაღიარებთ, რომ მსგავსება არის სათნოებითი ბაძვა ღვთისა,
და ეს ნამდვილად ასეა, მაშინ შეუძლებელია იმის თქმა, რომ „მსგავსება“ არა
შექმნისთანავე აქვს ადამიანს, არამედ თავად უნდა მოიპოვოს. წმ. სოფრონ
იერუსალიმელი (560-638 წწ.) ამგვარ რამეს ამბობს: „როდესაც მას (ადამიანს,
რ. მ.) ჰქონდა უმწვერვალესი კეთილდღეობა (eu)hmeri/an a)/kran)), როდესაც
საზრდოობდა სამოთხის ნაყოფთაგან, როდესაც უშურველად იშვებდა
ყველა სიკეთით, როდესაც იღებდა ღვთის ნათელცისკროვნებას (fwtaugei/aj),
როდესაც იგი, ქმნილებად მყოფი, მიწიერ ქმნილებებზე მეუფებდა, როდესაც
ღვთის ხატად იყო შერაცხილი და მსგავსებით საკვირველად განიხარებდა“3.
წმ. დოროთე ღაზელი (VI ს.) გვაუწყებს: „ბუნებითად გვაქვს სათნოებანი,
ღვთისგან ბოძებულნი ჩვენდამი, როგორც ამბობს: „შევქმნათ ადამიანი ჩვენი
ხატისებრ და მსგავსებისებრ“. თქვა: „ხატისებრ“, რადგან უხრწნელი და
თვითუფლებრივი შექმნა ღმერთმა სული, ხოლო ამბობს: „მსგავსებისებრ“, ესე
იგი „სათნოებისებრ“4. სწორედ სათნოებანია, რომლებიც მიაახლებს ადამიანს
ღმერთთან, რასაც ვერ შევძლებდით, თუკი არ გვექნებოდა ესენი. იმ ადამიანში
განიჭვრიტება მსგავსება ღვთისადმი, რომელშიც მოქმედია სათნოებანი. ნიკიტა
სტითატის თქმით, „მსგავსებისებრობა (to£ kaq’ o(moi/wsin) – ესაა სამართლიანობა,
ჭეშმარიტება, გულმოწყალება, თანაგრძნობა, კაცთმოყვარეობა. რომლებშიც
ესენი მოქმედებს და იცვება, მათში იხილვება ცხადად ხატისებრობა და
მსგავსებისებრობა“5. მართალია, დაცემისა და სამოთხის დაკარგვის შემდეგ
გარკვეულწილად შეიბღალა ჩვენში „ხატება“ და „მსგავსება“, მაგრამ, მთლი
ანად კი არ აღიხოცა, არამედ მაინც შენარჩუნდა, რისი საშუალებითაც კვლავ
ილტვოდნენ ადამიანები ღმერთისკენ; ხოლო უკანასკნელ ჟამს, მოვიდა რა
ქვეყნად ღმერთი-სიტყვა, კვლავ აღადგინა სრულად ჩვენში შებღალული
„ხატება“ და „მსგავსება“. წმ. ირინეოს ლიონელი ამბობს: „რაჟამს ხორცი
შეისხა და ადამიანი გახდა იგი (ძე ღმერთი, რ. მ.), თავის თავში შემოკრიბა
ადამიანთა ხანგრძლივი ისტორია, ერთბაშად მოგვიბოძა ცხონება, რათა ის,
რაც წარვწყმიდეთ ადამში, ესე იგი ღვთის ხატისებრ და მსგავსებისებრ ყოფნა,
უკუმიგვეღო იესო ქრისტეში“6. ბოლოს მოვიყვანთ წმ. იოანე დამასკელის
სიტყვებს: „რადგან წილი გვიბოძა მან უკეთესისა და არ დავიცავით, თვითვე
1
2
3
4
5
6

PG.LXIII, col. 461,B,14-15; იხ. Jer. 30: 166 v.
ჭელიძე 2001: 95.
ჭელიძე 2001: 97.
ჭელიძე 2001: 101.
ჭელიძე 2001: 103.
ჭელიძე 2001: 98.
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წილმიმღები ხდება უარესისა (ვამბობ - ჩვენეული ბუნებისა), რომ თავისი
თავის მიერ თავის თავში განაახლოს მან ხატისებრობა და მსგავსებისებრობა“1.
მართლაც, თუკი არ იყო შექმნილი ადამიანი „მსგავსად“, მაშინ რა განაახლა
განკაცებულმა ძე ღმერთმა? შეიძლება აღდგენა იმისი, რაც არ ყოფილა? რაღა
თქმა უნდა, არა! მაცხოვარმა განაახლა ჩვენში ჩვენ მიერვე შებღალული „ხატება“
და „მსგავსება“.
ასე რომ, საეკლესიო სწავლებით, ადამიანი შეიქმნა არა თუ მხოლოდ „ხატად“,
ხოლო „მსგავსება“ კი სამერმისოდ მოსაპოვებელია, არამედ ერთდროულად და
მყისვე ღვთის „ხატად“ და „მსგავსად“, რაც გულისხმობს სათნოებით ბაძვას და
წვდომას ღმერთისას.

6) ადამის დაცემის შესახებ მეექვსე დღეს
კიდევ ერთი გამოკვეთილი საკითხი, რომელსაც წმ. ეპიფანე ეხება
ჰომილიაში, არის ის, რომ მეექვსე დღეს ხდება მაცხოვრის ჯვარცმა და
განახლება სიცოცხლისა, იმ დღეს, რა დღესაც დაეცა ადამი და სამოთხიდან
გამოიდევნა. ქადაგებაში ვკითხულობთ: „დღესა მეექუსესა იქმნა განჩინებაჲ2
შენი და დღესავე მეექუსესა ვქმენ განახლებაჲ შენი და სამოთხისა განღებაჲ“3.
საეკლესიო სწავლების მიხედვით, ადამი იმავე დღეს ეცემა, რა დღესაც შეიქმნა
და სწორედ ამიტომაც მაცხოვრის მიერ მეექვსე დღეს იღება სამოთხის კარი.
პარასკევსვე შედის ავაზაკი სამოთხეში, მყისვე, ჯვრიდან პირდაპირ სამოთხეში
მკვიდრდება. წმ. იოანე ოქროპირი ბრძანებს: „ინება მან (ქრისტემ) ავაზაკის
შეყვანა სამოთხეში; მყისვე სიტყვა თქვა და ავაზაკი სამოთხეში შეიყვანა“4.
სხვაგან კვლავ ამბობს: „ხედავ ავაზაკის ფილოსოფიას, ხედავ მის გულისხმას,
ხედავ მის მოძღვრებას? მყისვე ჯვრიდან ცისკენ აწვდა იგი“5. სწორედ იმ დროს
განაღო მაცხოვარმა სამოთხისკარი, რა დროსაც დაიხურა კაცთათვის. ადამის
მეექვსე დღეს დაცემის შესახებ წმ. იოანე ოქროპირი გვაუწყებს: „გჳრგჳნი
ეკლისაჲ დაიდგა, რაჲთა დაჰჴსნეს წყევაჲ იგი ჩუენდამოჲ; ძელსა ზედა ჯუარსეცუა, რაჲთა დაჰჴსნეს ადამისმიერი ქმნული იგი ცოდვაჲ. ძელისა მიერ
განაგდო სატანა სამოთხით ადამ და ძელისა მიერ უფალმან შეიყვანა სამოთხედ
ავაზაკი. და უსაკჳრველესიღა, საყუარელნო, რამეთუ მეექუსესა დღესა დაჰბადა
უფალმან ადამ და მეექუსესავე დღესა განიდევნა ადამ სამოთხით. ამისთჳს
1 წმ. იოანე დამასკელი, LXXVII, 2000:423.
2 განჩინება _ ნიშნავს დაწესებას, დადგენას, დამტკიცებას, განსჯას, განსაზღვრებას; ანუ
იგულისხმება ადამის დაცემის შემდეგ საღვთო განაზრახი, საღვთო განაჩენი მისი სამოთხიდან
გამოშვების შესახებ; ბერძნულში არის ტერმინი: h( a)po/fasij (PG, LXIII, col. 461, D: 2) _ განჩინება,
განგდება; ეს ტერმინი წმ. ეფრემ მცირესთან და წმ. არსენ იყალთოელთან ითარგმნებოდა როგორც
„განჩინებაჲ“ (მსჯელობა, დასაბუთება) და „უკუთქუმაჲ“ (უარყოფითი მსჯელობა).
3 Jer. 30: 166 v.
4 წმ. იოანე ოქროპირი, „ოთხდღიანი ლაზარეს შესახებ“; ედიშერ ჭელიძე, ცხონებულთა სამ
ყოფელის შესახებ, „გული გონიერი“, №1, თბ., 2011, გვ. 158.
5 წმ. იოანე ოქროპირი, ჯვრისა და ავაზაკის შესახებ, I ჰომილია; „გული გონიერი“, №1, 2011:
159.
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და უფალმან მეექუსესა დღესა სათნო-იჩინა ვნებად, რაჲთა რომელსა დღესა
დაეჴშა სამოთხე ადამს, მასვე დღესა განეღოს ავაზაკსა. მიმწუხრი განიდევნა
ადამ სამოთხით, ურჩ ექმნა რაჲ მცნებასა ღმრთისასა, და მიმწუხრი შევიდა
ავაზაკი სამოთხედ, მსმენელ იქმნა რაჲ ჴმასა მეუფისასა“1.
წმ. ათანასე ალექსანდრიელიც ეხება ამ საკითხს. როდესაც წმ. მამას ჰკითხეს,
თუ რა დრო დაყო ადამმა სამოთხეში, მან მიუგო: „ხოლო კითხვასა ამას შენსა
ზედა არა ერთჟამ იქმნნეს მამანი ჩუენნი, არამედ რომელთამე თქუეს ექუსი
თუე დაყოფად, და რომელთამე თქუეს უფროჲს ამისსა; ხოლო სხუათა თქუეს,
ვითარმედ: მსგავსად ჟამისა მის, რომელ დაყო უფალმან ჯუარსა ზედა, იყო ადამ
სამოთხესა შინა, რომელთა-იგი სიტყუაჲ უჭეშმარიტეს მგონიეს“2. სწორედ ეს
აზრი გადმოიცემა წმ. ეპიფანე კვიპრელთანაც, რომ მეექვსე დღეა მსხვერპლის
გაღების დღე არა შემთხვევით, არამედ იმ დღეს ემთხვევა განახლება ადამისა,
რა დღესაც მასში ცოდვა დამკვიდრდა და ცოდვის ძლით – სიკვდილი.

7) სამოთხისა და სასუფევლის შესახებ (მათი ოდენ ხარისხობრივი სხვაობა)
კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელსაც წმ. ეპიფანე ეხება, არის
სამოთხისა და სასუფევლის ხარისხობრივი განსხვავება. ქადაგებაში
ვკითხულობთ: „გამოგიყვანე შენ ქუეყანისა სამოთხით, კუალად გაგებ შენ
არღარა სამოთხესა, არამედ ზეცისა საყდარსა“3. სხვა ქადაგებაში წმ. ეპიფანე
ასევე ამბობს: „რამეთუ ვითარცა-იგი ერთისა ადამის მიერ დაეჴშა სამოთხე,
ეგრეთვე ჯერ-იყო, რაჲთა მეორისა ადამის მიერ (იესო ქრისტეს მიერ, რ.
მ.) უზესთაეს განეღოს არათუ სამოთხე ხოლო, არამედ ზესთა ბუნებათა
იგი აღსავალი ადამის ნათესავთაჲ“4. ვფიქრობთ, წმ. ეპიფანე განასხვავებს
სამოთხესა და სასუფეველს, როცა ამბობს, რომ ღმერთმა ადამი გამოიყვანა
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1 ახ. ქართ.: „ეკლის გვირგვინი დაიდგა (უფალმა, რ. მ.), რათა დახსნას ჩვენზე მოწევნული წყევლა.
ჯვარზე შეემშჭვალა, რათა დაარღვიოს ადამისმიერი ცოდვა. ძელის მიერ განაგდო სატანამ ადამი
სამოთხიდან და ძელის მიერვე უფალმა შეიყვანა სამოთხეში ავაზაკი. და კიდევ უფრო საკვირველი,
– მეექვსე დღეს დაბადა უფალმა ადამი და მეექვსესავე დღეს განიდევნა იგი სამოთხიდან; ამიტომ,
უფალმა მეექვსე დღეს სათნო-იჩინა ვნება, რათა რომელ დღესაც დაეხშო ადამს სამოთხე, იმავე
დღეს განეღოს ავაზაკს. მიმწუხრად განიდევნა ადამი სამოთხიდან, ეურჩა რა საღვთო მცნებას,
და მიმწუხრად შევიდა ავაზაკი სამოთხეში, მოისმინა რა სამეუფო ხმა“; წმიდათა შორის მამისა
ჩუენისა იოანე ოქროპირისა კონსტანტინოპოლელ მთავარეპისკოპოსისაჲ, სიტყუაჲ ვნებისათჳს
მაცხოვრისა ჩუენისა იესუ ქრისტესა, ძისა ღმრთისა, და ვითარმედ დღესა, რომელსა განივლინა
ადამ სამოთხით, მასვე დღესა შევიდა ავაზაკი სამოთხედ, A 129, 256 r.
2 ახ. ქართ.: „ამ კითხვას სხვადასხვაგვარად პასუხობენ ჩვენი მამები; ზოგი ამბობს, რომ ექვსი
თვე დაყო, ზოგი უფრო მეტსაც მიიჩნევს; ხოლო სხვამ თქვა, რომ რა დროც დაყო უფალმა ჯვარზე,
იმდენივე ჟამი იმყოფება ადამი სამოთხეში, რომელთაგან უჭეშმარიტესად ეს უკანასკნელი
მიმაჩნია“; წმ. ათანასე ალექსანდრიელი, ათანასე ალექსანდრიელის თქმულისგან რჩევით
გამოკრებილი, A 116, 94 r.
3 Jer. 30: 167 r.
4 ახ. ქართ.: „რადგანაც პირველი ადამის მიერ დაეხშო სამოთხე, ასევე საჭირო იყო, რათა მეორე
ადამის მიერ (იესო ქრისტეს მიერ, რ. მ.) განღებულიყო არა თუ მხოლოდ სამოთხე, არამედ ზეციური
აღსავალი ადამის მოდგმისათვის“. (წმ. ეპიფანე კჳპრელი, „მუცლადღებისათჳს ანნაჲსა, რაჟამს
ეხარა შობაჲ წმიდისა ღმრთისმშობელისაჲ“, A 162, 16 v).
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ჯოჯოხეთიდან და კვლავ დააბრუნა ნეტარ მდგომარეობაში, ოღონდ ისევ
იქ კი აღარ, სადაც მკვიდრობდა ადამი შექმნისთანავე, არამედ ზეციურ
სამყოფელში. თავდაპირველად უნდა ვთქვათ, რომ სამოთხეც და სასუფეველიც
არსობრივად ერთია, ორივე ნეტარეულთა, ცხონებულთა სამყოფელია და
ამ ნიშნით რაიმე განსხვავება არ არის. საეკლესიო მოძღვართა ის ნაწილი,
რომელიც განსხვავებული კუთხით განიხილავს მათ, გულისხმობს მხოლოდ
ხარისხობრივ სხვაობას. სამოთხე სრულიად უსასყიდლოდ მიეცა ადამიანს,
ხოლო სასუფეველი არის მაცხოვრის სისხლით მოპოვებული, რასაც დიდი
ღვაწლის, დიდი ძალისხმევის შედეგად უერთდებიან ადამიანები. ნეტარი
თეოფილაქტე ბულგარელი ამგვარად საუბრობს სამოთხისა და სასუფევლის
ხარისხობრივ განსხვავებაზე: „ზოგიერთები ამბობენ: როგორ გავიგოთ, რომ
ერთი მხრივ, უფალი ავაზაკს ეუბნება: „დღეს ჩემთან ერთად იქნები სამოთხეში“
(ლუკა 23, 43), მეორე მხრივ კი, პავლე მოციქულს ნათქვამი აქვს: „წმინდანთაგან
არავის მოუპოვებია აღთქმა“ (შდრ. ებრ. 11, 13, 39) ...არავინ მითხრას, რომ ერთი
და იგივეა სამოთხე და სასუფეველი, რადგან სასუფევლის სიკეთენი არც ყურს
სმენია, არც თვალს უნახავს, არც ადამიანის გულამდე მისულა (1 კორ. 2, 9),
ხოლო სამოთხე ადამის თვალმაც ნახა და ყურმაც ისმინა მისმა, რადგან თქვა
მისდამი: „ყველა ხისგან, რაც სამოთხეშია, ჭამით ჭამე“ (დაბ. 2, 16). თუმცაღა
ერთი ხე აეკრძალა მას, მაგრამ მასაც ხედავდა და მის შესახებ ისმინა კიდეც
და მოვიდა კიდეც იგი ადამიანის გულამდე. ასე რომ, ამბობენ ისინი, არაფერი
უთქვამს საწინააღმდეგო პავლე მოციქულს (იგულისხმება პავლე მოციქულის
სიტყვები: „არავის მოუპოვებია აღთქმული“, იხ. ებრ. 11, 13, 39, ე. ჭ.), რადგან
ავაზაკი სამოთხეს მიეახლა, ხოლო სასუფეველს არ მიახლებია, მიეახლება კი
მაშინ, როდესაც მიეახლებიან, აგრეთვე, ყველა ისინი, პავლე მოციქულმა რომ
ჩამოთვალა (იხ. ებრ. თავი 11)“1. აქ, ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელის თქმით,
სხვა არის ხარისხობრივად სამოთხე, რომელშიც ავაზაკი შედის პარასკევსვე,
ჯვარზე აღსრულებისთანავე, და სხვა არის სასუფეველი, რომელიც გაიხსნა
და კაცთათვის მისაწვდომი გახდა მაშინ, როდესაც მესამე დღეს აღდგა იესო
ქრისტე და თანააღადგინა საუკუნითგან შესვენებულთა სულები.
სამოთხისა და სასუფევლის ხარისხობრივ სხვაობაზე კიდევ უფრო ნა
თლად მსჯელობს წმ. სვიმეონ თესალონიკელი (1381-1429 წლები): „როგორც
წმინდანთაგან გვისწავლია, სულები მიდიან მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის
ღირს ადგილებში: ერთნი _ ცაში, რომელთა მოღვაწეობაც ცათა შინა იყო და
რომლებიც, სხეულში მყოფნიც, ცად იქნენ აყვანილნი, როგორც გვასწავლის
პავლე, - იქ ატაცებული და აღსრულებისა და ქრისტესთან ყოფნის მოწადინე,
რათა აღსრულდეს ნათქვამი: სადაც ვარ მე, ისინიც იქნებიან ჩემთან ერთად“ (ინ.
17, 24), რაც თქვა უფალმა; მეორენი სამოთხეში არიან, თანახმად ნათქვამისა:
„დღეს ჩემთან ერთად იქნები სამოთხეში“ (ლუკა 23, 43). სარწმუნოა, რომ იქ იყოს,
აგრეთვე, სინანულით გასული ყველა სული, როგორც თვით იმ კეთილგონიერი
ავაზაკის სული. სამართლიანია, რომ ერთნი, როგორც მთლიანად მბაძველნი
1 ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელი, ლუკას სახარების განმარტება; ედიშერ ჭელიძე, ცხონე
ბულთა სამყოფელის შესახებ, „გული გონიერი“, №1, 2011: 163-164.
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ქრისტესი, ცათა მიმართ ამაღლებულ უფალთან ერთად იმყოფებიან ცაში,
მეორენი კი, რომლებმაც შეინანეს, სამოთხეში არიან, როგორც ის ავაზაკი,
რადგან ქრისტემ გახსნა ცაც და სამოთხეც. ყოველი მათგანი, ცხოვრების
შესაბამისად, იღებს ნუგეშს ღვთისგან, ამასთან, ყველანი არასრულნი არიან,
ვიდრე მოვა უფალი, როგორც გვისწავლია: „რათა ჩვენ გარეშე არ სრულ-იქმნენ“
(ებრ. 11, 40), და მათ ყველას, რწმენის მიერ სრულქმნილთ, „არ მოუპოვებიათ
აღთქმა“ (ებრ. 11, 13, 39)1.
დასასრულ, კვლავ აღვნიშნავთ, რომ ორივე – სასუფეველიც და სამოთხეც,–
არის ცხონებულთა სამყოფელი და ამ მხრივ არავითარი განსხვავება არ არის
მათ შორის; ხოლო როდესაც ნაწილი საეკლესიო მამათაგან რაიმე სხვაობაზე
საუბრობს, არათუ უპირისპირდებიან სხვა მოძღვართ, არამედ, უბრალოდ,
სხვა კუთხით განიხილავენ, თორემ არსებითად ერთსა და იმავეს ამბობენ
როგორც ერთნი, ისე მეორენი. ერთი მხრივ, სამოთხე და სასუფეველი ერთი და
იგივეა, რადგან ორივე ცხონებულთა განსასვენებელია, ხოლო მეორე მხრივ,
განსხვავება ის არის, რომ სასუფეველი, სამოთხესთან შედარებით,აღმატებული
მდგომარეობაა, სადაც, წმ. სვიმეონის თქმისებრ, მკვიდრობენ ისინი, ვინც
სხეულში მყოფნიც ცათა შინა მოქალაქობდნენ. მეორედ მოსვლის შემდეგ ეს
განსხვავებულობაც აღარ იქნება, შესაბამისად, ყველანი მხოლოდ სასუფეველში
დამკვიდრდებიან.
წმ. ეპიფანე კვიპრელი თავის ქადაგებას სწორედ იმით ასრულებს, რითიც
დაიწყო, კერძოდ, მაცხოვარმა, დაიძინა რა ხორცით, შეისვენა რა საფლავში
და ჩავიდა ჯოჯოხეთში, იქიდან, საუკუნითგან დაძინებულნი მართალნი
აღადგინა. მოვიხმობთ ქადაგების ერთ-ერთ ბოლო ნაწილს: „რამეთუ ამისთჳს
მოვკუედ და აღვდეგ, რაჲთა მკუდართაცა ზედა და ცხოველთაცა ზედა
უფლებდე; ვინაჲცა აღდეგით, წარვიდეთ ამიერ, რამეთუ მამაჲ იგი ზეცათაჲ
წარწყმედულსა მას ცხოვარსა მიელის...ამას და ესევითარსა რაჲ ეტყოდა მეუფე,
აღდგა მის თანა მის შორის შეერთებული ადამ, და მის თანა აღდგა ევაცა,
და მრავალნი გუამნი საუკუნითგან შესუენებულთა წმიდათანი აღდგეს და
ქადაგებდეს მეუფისა მესამისა დღისა აღდგომასა“2.
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1 წმ. სვიმეონ თესალონიკელი, პასუხები მღვდელთმთავრის ზოგ შეკითხვაზე, შეკითხვა
მეოთხე; ედიშერ ჭელიძე, ცხონებულთა სამყოფელის შესახებ, „გული გონიერი“, №1, 2011: 164165.
2 Jer. 30: 167 r-167 v.
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III. homiliis qarTuli Targmani
წმ. ეპიფანე კჳპრელის წინამდებარე ჰომილია თარგმნილია უშუალოდ
ბერძნული ენიდან. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს ძირითადად ორი
გარემოება: ერთი მხრივ, ზედმიწევნითი თანხვედრა ქართული ტექსტისა
ბერძნულ დედანთან და, მეორე მხრივ, ტექსტში დადასტურებული ბერ
ძნიზმები. ქართული თარგმანი თითქმის სიტყვასიტყვით მისდევს ბერძნულ
ორიგინალს. აქედან გამომდინარე, შუალობითი, სხვაენოვანი ტექსტის არსე
ბობა გამორიცხულია. ბერძნულ დედანსა და ქართულ თარგმანს შორის
მხოლოდ მცირეოდენი განსხვავებებია, რომლებიც ნაჩვენებია ჩვენ მიერ
გამოცემული ტექსტის კრიტიკულ აპარატში. ქართულ ტექსტში არაიშვიათად
არის გამოყენებული ისეთი სიტყვები, რომლებიც უთარგმნელად არის
გადმოტანილი. ასეთი სიტყვებია, მაგალითად: მარგალიტი - o( margari/thj,
ბალანტი - to/ bala/ntion, ალოჲ - a)lo/h, ლამპარი - h( lampa/j, სიდონი - h( sindw/n,
ლიტანია - h( lith/. სხვათა შორის, კონკრეტულად „ლიტანიას“ შემთხვევაში
პირდაპირაც გადმოიტანა ბერძნული ფორმა მთარგმნელმა და მისი შესაბამისი
თარგმანითაც: „ლიტანიათა და ვედრებათა“.
ტექსტის თარგმანი შესრულებულია ეკლესიის დიდი მამის, წმ. გიორგი
მთაწმინდელის მიერ. ამას ცხადყოფს ხელნაწერი Jer. 30, რომელშიც წმ.
ეპიფანე კვიპრელის წინამდებარე ქართული ტექსტის დასაწყისში, სათაურთან,
მარცხენა კიდეზე, გაკეთებულია წარწერა: „ახლად თარგმნილი ბერძ[ულის] _
აგან გიორგი [მთა]წმიდელისა მიერ“1. თარგმანი რომ გიორგი ათონელის არის,
ეს ცხადია; მაგრამ უნდა გავარკვიოთ, რას ნიშნავს: „ახლად თარგმნილი?“ ეს
სიტყვები უდავოდ გვეუბნება, რომ წმ. ეპიფანეს ქადაგება ადრე, უეჭველად
ათონამდელ პერიოდში, თარგმნილი იყო, მაგრამ თავიდან თარგმნა გიორგი
მთაწმინდელმა. მართლაც, X საუკუნის ცნობილ ათონის მრავალთავში (Ath. 11)
არის ხსენებული ქადაგების ტექსტი. X საუკუნის ხელნაწერში რომ წმ. გიორგი
ათონელის თარგმანი ვერ იქნება (ვერც სხვა ათონელი მოღვაწისა), ეს ეჭვს არ
იწვევს. თუმცა, სამწუხაროდ, მასში მთარგმნელი მითითებული არაა, როგორც
ეს არის თითქმის ყველა უძველეს თარგმანთან მიმართებით.
ჩნდება კითხვა: თუკი არსებობდა მანამდე თარგმნილი ეს ტექსტი, მაშ 101
ხელმეორედ რატომღა თარგმნის მას გიორგი ათონელი? საქმე ის არის, რომ
ხსენებულ ხელნაწერში დაცული ტექსტი არაიშვიათად შეიცავს ხარვეზებს,
არ არის ზედმიწევნითი თარგმანი. ზოგ შემთხვევაში აზრი გაუმართავიც კია.
რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთარგმნელის მიზანდასახულობა ის კი არ არის,
გადმოსცეს ჰომილია ზუსტად ისე, როგორც ორიგინალშია, არამედ ცდილობს
უბრალოდ აზრი გადმოიტანოს, ტექსტი კი რაც შეიძლება შეამციროს. ამიტომაც
სიტყვები, რომლებიც მხატვრულობას სძენს ქადაგებას, დამახასიათებელს
1 კავებში ჩასმულ ასოებს ფოტოპირზე მცირე ლაქა აქვს და კარგად არ ჩანს.
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ამ ჟანრისათვის, ხანდახან გამოტოვებული აქვს. არის შემთხვევა, როდესაც
ანონიმი მთარგმნელი ბოლომდე არ უკვირდება შინაარსს და ისე გადმოაქვს.
მაგალითისათვის მოვიყვანთ ერთ ეპიზოდს: „ვითარ საფლავსა, ოდეს, ვის
ზე, ქრისტე ყოველთა ცხორებაჲ დაიდვა, მღდელთა სიტყუაჲ იგი ვისმინოთ:
და ვითარ შემწუხრდა, მოვიდა კაცი მდიდარი, რომლისა სახელი იოსებ; ესე
კადნიერ იქმნა, შევიდა პილატესა და მოითხოვნა ჴორცნი იესუჲსნი“1. სიტყვები,
რომლებიც ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტში2 დახრილი შრიფტით გვაქვს
გამოყოფილი, არის სახარებიდან (მარკ. 15, 42-43; მათე 27, 57-58; ლუკა 23,
50-52), რომელზეც მთარგმნელი გვეუბნება, რომ არის „მღდელთა სიტყუაჲ“;
გაუგებარია, ვის გულისხმობს მთარგმნელი „მღდლებში“. ბერძნულში წერია:
t^ni(er^nlogi/wn a)kou/swmen (PG, XLIII, col. 444, C, 5-6). შეხვდა რა სიტყვა
i(er^n, პიდაპირ თარგმნა „მღდელთა“ და არც დააკვირდა კარგად იმას, რომ
გამოვიდა არამართებული შინაარსი. გიორგი მთაწმინდელი კი შემდეგნაირად
თარგმნის: „საღმრთოთა სიტყუათაჲ ვისმინოთ“. o( i(ereu/j არის სწორედაც –
მღვდელი, ქურუმი, ხუცესი, ხოლო i(ero/j არის – საღმრთო, წმინდა, ნეტარი,
განმწმენდელი, სამღვდელო, ღირსი, პატიოსანი, ღმრთივგანბრძნობილი.
ორივე სიტყვა მრავლობითი რიცხვის ნათესაობითში ერთნაირი ფორმით
იქნება – t^ni(er^n. შესაბამისად, წმ. გიორგი ათონელი, კონტექსტიდან
გამომდინარე, მართებულად თარგმნის სიტყვას და გადმოაქვს არა როგორც
„მღდელთა“ ან თუნდაც „სამღდელო“, არამედ „საღმრთო“, რაც, რა თქმა უნდა,
ზუსტია, რადგან სახარების ყოველი სიტყვა, გადმოცემული მოციქულთაგან,
არის ღმრთივშთაგონებული, საღმრთო.
ამ და სხვა გარემოებებმა
აიძულეს გიორგი ათონელი (ნაკლებად
სავარაუდოა, რომ მას არ სცოდნოდა ამ თარგმანის შესახებ), ახლიდან ეთარგმნა
ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ჰომილია, – ერთი მხრივ, რათა გაესწორებინა
ეს ხარვეზები და, მეორე მხრივ, რაც შეიძლება დაეახლოვებინა ის ბერძნული
ორიგინალისათვის.
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1 „დიდსა შაფათსა საკითხავი: თქუმული წმიდისა მამისა ჩუენისა ეპიფანე კჳპრელ
მთავარეპისკოპოსისაჲ დაფლვისათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტჱსა და იოსებისთჳს
მართლისა“, Ath. 11, 103 r.
2 მუჯირიშვილი რ., წმ. ეპიფანე კვიპრელი, ”დიდი შაბათის საკითხავი ქრისტეს ჯვარცმის,
გარდამოხსნის, დაფლვისა და კაცობრივი სულით ჯოჯოხეთში ჩასვლის შესახებ”,
საღვთისმეტყველო-სამეცნიერო შრომები, V ტ., თბ., 2014, გვ. 163-223.
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meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

S e s a v a l i1

ადამიანი ღვთის განსაკუთრებული ქმნილებაა. ქვეყნიერება შეიქმნა ისე,
რომ იგი გახდა შესაქმის გვირგვინი, ,,რამეთუ არცა ჯერ-იყო მთავრისაჲ,
რაჲთამცა პირველ მათსა წარმოიჩინა, რომელთა-იგი ზედა ეგულებოდა
მთავრობაჲ, არამედ, პირველ სამთავროჲსა, ჯერ-იყო შემზადებაჲ და ესრეთღა
შემოყვანებაჲ მეუფისაჲ. ხოლო ვინაჲთგან ყოველთა დამბადებელმან, ვითარცა
სამეუფონი ეზონი, ესრეთ განუმზადნა მეუფედ ყოფადსა მას ზღუაჲ და ჴმელი
და ცაჲ და ქუეყანაჲ და ჭალაკნი და მდინარენი, და ვითარცა სართული და
კამარაჲ მოდრიკა მათ ზედა სამყაროჲ ესე ყოვლადშუენიერი და სამეუფოთა
ამათ შინა სიმდიდრე პირად-პირადი დაუუნჯა“2 .
ადამიანი ყველა სიკეთესთან თანაზიარი იყო. იგი ქვეყნიურ სასწაულთაგან
ნაწილის მჭვრეტელი, ნაწილის ბატონი უნდა ყოფილიყო და ამ მიღებული
ტკბობის შედეგად ცნობა ჰქონოდა მბოძებლისა, თანაც, განჭვრეტილთა
მშვენებისა და სიდიადის წიაღ შემოქმედის გამოუთქმელი და სიტყვაზე
აღმატებული ძალა გამოეკვლია. ადამიანის დანიშნულებაში შედიოდა მადლის
მოხვეჭა, რათა მუდმივი მიდრეკილება და ლტოლვა ჰქონოდა ღმერთთან
ერთიანობისაკენ.
ცოდვით დაცემით კი განქარდა ყოვლადცხოველი და ყოვლადცოცხალი
ანაბეჭდი ღვთიურობისა და დაიშრიტა სულიერი ცნობიერება ადამიანში.
ღმერთმა ადამიანი საზოგადოებრივ არსებად შექმნა. ამქვეყნად მოღვაწე
ადამიანები საზოგადოების წევრები არიან. საზოგადოების გარეშე, განდეგილად
მცხოვრები ადამიანი არის წმინდანი, – მართალი, სრულყოფილი და არ
საჭიროებს დახმარებას საზოგადოებისაგან, სხვა ადამიანებისაგან. დანარჩენი
ადამიანებისთვის კი საზოგადოება არის მათი არსებობის აუცილებელი
წინაპირობა3. პავლე მოციქული ბრძანებს: ,,ურთიერთ სიმძიმე იტვირთეთ და
ესრეთ აღასრულეთ სჯული იგი ქრისტესი“ (გალ. 6,2).
ამ აუცილებელი წინაპირობის მისაღწევად საჭიროა მშვიდობიანი
თანაარსებობა, ხოლო მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის – სიმშვიდე, სიწყნარე
და წესრიგი, რაც შედეგია მართლმსაჯულებისა, ანუ შედეგი სამართლის
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სუფევისა. რომაული სამართლის აქსიომა, რომ სადაც არის საზოგადოება,
იქვეა სამართალიც (Ubi societჲs, ibi ius), შეიძლება სხვაგვარადაც გამოითქვას:
ადამიანთა ჯგუფმა, საზოგადოებამ რომ იარსებოს, მასში უნდა არსებობდეს და
1 ნაშრომი შესრულდა 2014 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ღვთისმეტყველების
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2 წმინდა გრიგოლ ნოსელი, დაბადებისათჳს კაცისა, გამოსაცემად
მოამზადეს ე. კოჭ
ლამაზაშვილმა, ქ. ბეზარაშვილმა, ნ. დობორჯგინიძემ, თ. დოლიძემ, გ. თევზაძემ, თ. მესხმა, ნ.
მახარაძემ, თ. ოთხმეზურმა, ზ. სხირტლაძემ, ა. შმიდტმა, ნ. ჭიჭინაძემ, ბ. უტიემ, ა. პლონტკელჲუნინგმა, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, გამომც. „ახალი საქართველო“. თბილისი,
2009, გვ. 99.
3 panaiotis   i.   bumisi,   kanonikuri   samarTali.   gamomc.   `mTawmindeli~,   Tbilisi,        
2007,  gv. 7.
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სუფევდეს სამართალი ანუ მართლმსაჯულება, რომელიც ჩვენამდე არსებული
ყველა საზოგადოების საფუძველია1.
ცოდვით დაცემის შემდეგ ადამიანები მოხეტიალე ცხოვრებას ეწეოდნენ
და მათი ურთიერთობანი დაუწერელი კანონებით განისაზღვრებოდა.
დროთა განმავლობაში დააარსეს სახელმწიფოები, რომელნიც წერილობით
განსაზღვრავდნენ თავიანთ უფლებებსა და მოვალეობებს. ასე იქმნებოდა
პირველი კანონმდებლობები.
სახელმწიფო, რომელიც წარმოადგენს ადამიანთა ორგანიზებულ
თანაარსებობას, უძველესი სისტემაა. სახელმწიფოები ცდილობდნენ და
ცდილობენ, მიაღწიონ საკუთარ მოქალაქე-წევრთა მართვის გონივრულ,
სრულყოფილ სისტემას2.
ქრისტიანული ეკლესია აღმოცენდა და განვითარდა რომაული თვით
მპყრობელი სახელმწიფოს წიაღში. ეკლესია ღმრთაებრივი წარმომავლობისაა,
ხოლო მისი წევრები ერთი სხეულის ასონი არიან. ამგვარად, შეიძლება ითქვას,
რომ ეკლესია ორგანიზებული სახელმწიფოს გარემოში იყო მოქცეული და
იგი არც ცდილა, არიდებოდა სახელმწიფოსთან ურთიერთობებს, არამედ
სახელმწიფოს მეშვეობით არკვევდა და ავითარებდა საკუთარ სამოციქულო და
სამოძღვრო საქმეებს. ეკლესია ერიდებოდა, ერთი მხრივ, ურთიერთაღრევას,
მეორე მხრივ, – დაპირისპირებას სახელმწიფოსთან. უფლის მცნების თანახმად:
„მიეცით კეისრისაჲ კეისარსა და ღმრთისაჲ _ ღმერთსა“ (მარკ. 12,17). პავლე
მოციქულის შეგონების მიხედვით, საჭიროა „ყოველი სული ჴელმწიფებასა
მას უმთავრესისასა დაემორჩილენ, რამეთუ არა არს ჴელმწიფებაჲ, გარნა
ღმრთისაგან, და რომელნი-იგი არიან ჴელმწიფებანი, ღმრთისა მიერ
განწესებულ არიან“ (რომ. 13,1).3
ეკლესია მადლიერებით იწყნარებდა, ან უსიტყვო მორჩილებით ითმენდა
მისი გავლენის სფეროში სახელმწიფოს შეჭრას. 313 წლიდან, როდესაც
გამოქვეყნდა მილანის ედიქტი, ეკლესიამ დაიწყო სახელმწიფოსთან
ურთიერთობების ჩამოყალიბება. პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში
სახელმწიფო ქრისტიანულ ეკლესიას სასტიკად სდევნიდა. 380 წელს თეოდოსი
I-მა, რომელსაც გოთების დამარცხების გამო რომის იმპერატორ გრაციანესგან
მინიჭებული ჰქონდა აღმოსავლეთისა და თრაკიის იმპერატორის ტიტული,
გამოსცა დადგენილება გრაციანეს სახელით; მასში ნაუწყებია, რომ ქრისტიანობა
110 სახელმწიფოს ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადდა4. სახელმწიფოს მხრივ
ეკლესიის მიმართ დამცველობითი პოზიციის დაკავება არ უნდა მივიჩნიოთ
საეკლესიო ხელისუფლების დაკნინებად, არამედ, - ეკლესიისადმი
სახელმწიფოს მსახურებად. სახელმწიფო საეკლესიო კანონებს განსაკუთრებულ
უპირატესობას ანიჭებდა და ისინი სახელმწიფოს კანონებად გამოაცხადა.
1 იქვე, გვ. 7.
2 ბუმისი ი., პანაიოტის 2007: 187.
3 ახალი აღთქუმაჲ, ჰრომაელთა მიმართ, საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა, თბ.,
2014, გვ. 330.
4 Тальберг, Николай Дмитриевич, История христианской Церкви (М. 1991, 2-е изд. - М. Св.Тихоновский богословский ин-т, 2000).
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ამით მან შეიძინა უმნიშვნელოვანესი გამაერთიანებელი ძალა – ზნეობრიობა.
არსებობს უამრავი სახელმწიფო კანონი, რომელიც მიემართება საკუთრივ
ეკლესიის საკითხებს ან ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობებს. ეს
კანონები თუ კანონთა კრებულები ბიზანტიის თვითმპყრობელთა ხანიდან
მომდინარეობს. ესენია:
„თეოდოსის კოდექსი“, რომელიც შედგენილ იქნა იმპერატორ თეოდოსი IIისა და ვალენტინიანე III-ის დროს. გამოიცა 438 წელს. კანონები ამ კოდექსში
დაყოფილია 16 წიგნად. ბოლო წიგნი შეიცავს სახელმწიფო კანონებს, რომელნიც
შეეხება საეკლესიო საქმეებს.
იუსტინიანე დიდმა (527-565) გამოსცა რომაული სამართლის ფუნდამენტური
კრებულები, რომელთაც უწოდეს „საერო სამართლის კორპუსი“ (Corpus iuris civilis). ამ კორპუსში შედის 4 კრებული: 1. „დადგენილებათა კოდექსი“ Codex Justinionus (Constitutionum), გამოიცა 529 და 534 წლებში, პირველს ეწოდა „ძველი“,
ახალს - „შესწორებული“. კრებული დაყოფილია 12 წიგნად, თითოეული
წიგნი - ტიტლოსებად. საეკლესიო საქმეებს ეხება პირველი წიგნის დასაწყისი
ტიტლოსები. 2. პანდექტები, ანუ „დიგესტონი“ (Digesta), გამოქვეყნდა 533
წელს, დაყოფილია 50 წიგნად. 3. მოხსენებები (Institutiones) - დაყოფილია 4
წიგნად, წიგნები - ტიტლოსებად, ტიტლოსები - პარაგრაფებად. შეიძლება
ითქვას, რომ ეს სახელმძღვანელოა სამართლებრივი მასალის შესასწავლად.
4. „ახალი დადგენილებები“, ანუ „ნოველები“ (Novellae Constitutiones), იგივე
„ნეარონები“. ესაა იუსტინიანეს ის კანონები, რომელნიც გამოიცა „კოდექსის“
გამოქვეყნების შემდეგ. „ნოველები“ დაწერილია ბერძნულ ენაზე. პირველი
თარიღდება 535 წლით. ისინი ერთ წიგნად შეკრიბეს იუსტინიანეს სიკვდილის
შემდეგ. საეკლესიო საკითხებში იუსტინიანეს კანონების ძირითადი ადრესატი,
როგორც წესი, კონსტანტინოპოლის პატრიარქია1.
მაკედონელთა დინასტიის ეპოქის ბიზანტიაში საერო და კანონიკური
სამართალი არ განირჩეოდა ერთმანეთისაგან და კონსტანტინოპოლის სკოლის
სამართალმცოდნეები მონაწილეობდნენ საკანონმდებლო კრებულების:
„პროქირონის“, „ეპანაგოგის“ და „ბასილიკის“ გამოცემებში2.
„ხელმისაწვდომი კანონი“ გამოაქვეყნა ბასილი I მაკედონელმა 878 წ-ს.
„ბასილიკი” დიდი კოდიფიცირებული ნაშრომია ლეონ VI ფილოსოფოსისა
(ბრძენისა) (886-912). მასში შევიდა მხოლოდ ის ძველი კანონები, რომელთაც
არ ჰქონდათ ძალა დაკარგული. კრებული დაყოფილია 60 წიგნად. საეკლესიო 111
საქმეებს შეეხება 1,3,4 და 5 წიგნები.
„ახალი დადგენილებები“ ანუ „ნოველები“ იუსტინიანეს შემდგომი
იმპერატორებისა. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ირაკლი (ჰერაკლე) კეისარისა
და სხვა, უფრო გვიანი ხანის იმპერატორებისა - ალექსი I-ისა (1081-1118) და
მანუელ II-ისა (1143-1180).
XII ს-ში ბიზანტიაში იურიდიულ ძალას ანიჭებდნენ იუსტინიანეს
„კორპუსის“ იმ კანონებს, რემელნიც „ბასილიკების“ კრებულში იყო შეტანილი
1 В. Цыпин, Церковное Право, М, 1994, с. 68.
2 იხ. დაწვრილებით: Цыпин 1994:16
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და სათანადო ცვლილებები განიცადეს დროის შესაბამისად.
იუსტინიანეს 131-ე „ნეარონის“ (Novella) განყოფილებაში - „სამეფო“ აღნიშნულია: „ამრიგად, ჩვენ დავადგინეთ, რომ კანონის ძალა მიენიჭოს წმიდა
საეკლესიო სჯულის კანონებს, დადასტურებულთ წმიდა შვიდი საეკლესიო
კრების მიერ… ზემოხსენებულ წმიდა სინოდთა დოგმებსაც ვიწყნარებთ,
როგორც საღმრთო წერილს, ხოლო საეკლესიო სჯულს ვიცავთ, როგორც
(სახელმწიფო) კანონებს“1. მეტიც, ეკლესიის კანონები სახელმწიფო კანონებზე
უპირატესად მიიჩნევა. ასე მაგალითად, სხვადასხვა „ნეარონებში“ აღნიშნულია:
„ზოგჯერ იტყვი, რომ სჯულის კანონები მოიცავენ სახელმწიფო კანონებს,
ზოგჯერ იტყვი, რომ სახელმწიფო კანონები მისდევენ სჯულის კანონებს“
და „სჯულის კანონების საწინააღმდეგო პრაგმატული ფორმულირებები
მოკლებულია ძალმოსილებას“2 .
საეკლესიო კანონებს არ ადგენს ეკლესიის წევრთა ნება, არამედ - უფალი.
ეკლესიის კანონები მიზნად ისახავენ, შეათავსონ თავიანთ წევრთა ნება ღვთის
ნებასთან და ამით მიაღწიონ მის სრულყოფას. ეს კანონები არ არის დროებითი
და გარდამავალი. როდესაც ეკლესია და მისი წევრები ღმერთის ნებისადმი
დაპირისპირებულ სახელმწიფო კანონს წააწყდებიან, მათ მართებთ მორჩილება
უფლის კანონისადმი, რაკი „მორჩილებაჲ ჯერ-არს ღმრთისაჲ უფროჲს, ვიდრე
კაცთაჲ” (საქმე მოც. 5,29).
ეკლესია არ განაგებს ნივთიერ საშუალებებს თავისი კანონების
დანერგვისათვის, არამედ ცდილობს, სულიერი რესურსებით (ღმრთის სი
ტყვითა და წმიდა საიდუმლოებებით) თავისუფლად, საკუთარი ნებით
შეცვალოს ადამიანი. წმიდა კანონები ეყრდნობა წმიდა წერილს და უცდომელ,
ავტორიტეტულ სამოციქულო და საეკლესიო ტრადიციას, ანუ ღმერთი-მამის
მიერ ძე-ღმერთის მეშვეობით სულიწმიდით გაცხადებულ ჭეშმარიტებას და,
ამასთანავე, ეს კანონები შემუშავებულია და მოწონებული ეკლესიის მიერ,
უწინარეს ყოვლისა, მსოფლიო კრებათა მიერ, რომლებიც განასახიერებენ
ეკლესიის უცდომელობას. მსოფლიო კრების ავტორიტეტი წარმოადგენს
აბსოლუტურ სიდიდეს (საზომს), რადგან ის წარმოადგენს ეკლესიის ბაგეს,
სიტყვიერი გამოხატვის ორგანოს კათოლიკე (საყოველთაო) ეკლესიისა,
რომელიცაა „სუეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისაჲ” (I ტიმ. 3,15) და მსოფლიო
საეკლესიო კრებათა მამები, სულიწმიდით მართულნი, აყალიბებენ დადგე
112 ნილებებს, რის გამოც არიან უცდომელნი ეს დადგენილებანი.
წმიდა კანონები წარმოადგენენ ჭეშმარიტების სულისკვეთებისა და
გულწრფელი ქრისტესმიერი სიყვარულის გამოხატულებას. შესაბამისად,
ისინი გამოხატავენ და ცხადყოფენ ნამდვილ სარწმუნოებას და, ამასთანავე,
თავიანთი ძალმოსილებით წინასწარ იცავენ მას ყოველგვარი სუბიექტური
გადახვევისაგან, თუნდაც მარჯვნივ, როგორიცაა მოჩვენებითი სარწმუნოება,
თუნდაც მარცხნივ, როგორიცაა უსამართლობა და ცოდვა (შდრ. იგავთა 4,27).
1 G. Ravllh-M. Potlh`, Suvntagma tw`n Qeivwn kaiv iJerw`n kanovnon, tovm. A.
(ათენის სინტაგმა).
2 იქვე, გვ. 36.
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აქ არ შეიძლება, არ გავიხსენოთ წმიდა გიორგი მთაწმიდელის სიტყვები,
რომლებიც მან წარმოთქვა ბიზანტიის იმპერატორ, კონსტანტინე X დუკასთან
შეხვედრის დროს, როდესაც ის თავის ობლებთან ერთად კონსტანტინოპოლს
ჩავიდა. იმპერატორმა სამეფო დარბაზში დიდი აუდიენცია მოაწყო და
უაღრესი პატივისცემით მიიღო იგი. მამა გიორგიმ, სამეფო წესისამებრ,
თაყვანი სცა, შეაქო, დალოცა და აკურთხა. იმპერატორმა, იხილა რა ქართველი
ბერის ღმრთივსულიერი სახე და ისმინა „სიტყვა პირისა მისისა, მდაბალი და
შემუსრვილი და მსმენელთა სასმენელსა მკვირცხედ შემავალი“, მოიხიბლა
მისი განსწავლულობით და სიხარულით წარმოთქვა: ”მადლობელი ვარ ბაგრატ
მეფისა, რომ ასეთი ანგელოზებს მიმსაგვსებული კაცი გამომიგზავნა, რადგან
წარმოშობით თუმცა ქართველია, „ყოვლითურთ წესი ჩუენი ჰმოსიეს“-ო. მან
წაიკითხა ბაგრატ IV-ის გამოგზავნილი წერილიც, სადაც გიორგის, ყოველთა
ქართველთა მოძღვარს, უსხეულო ძალებს ადარებდა და სთხოვდა, კეთილად
შეიწყნარეო. მაშინ უფრო მეტად ,,გულისხმა-ყო“ ბერის ღირსება კეისარმა,
დიდი პატივით მოიკითხა და უთხრა: რასაც მთხოვ, შეგისრულებო. იმ
დროს სამეფო დარბაზობას მრავალ წარჩინებულ პირთან ერთად რომაელი
დიდებულები და ყარსის (ვანანდის) სომხური სამეფოს მეფე გაგიკი ესწრებოდა
თანმხლებ პირებთან ერთად. იმპერატორმა „იწყო უბნობად და კითხვად
შჯულისათჳს მართლმადიდებელთაჲსა“, ანუ თუ არის რაიმე განსხვავება
თქვენს სარწმუნოებასა და ბერძენთა „სრულსა და უცთომელსა სარწმუნოებას“
შორისო. მაშინ ნეტარმა ბერმა ხმამაღლა და ღმრთივბრწყინვალედ წარმოთქვა:
„ესე არს სარწმუნოებაჲ მართალი ნათესავისა ჩუენისაჲ და რაჟამს ერთგზის
გვიცნობიეს, არღარა მიდრეკილ ვართ მარცხლ, გინა მარჯულ და არცა
მივდრკებით, თუ ღმერთსა უნდეს“1. წმინდა კანონები თითოეულ მორწმუნეს
სთავაზობენ პროტოტიპს (ნიმუშს), რომლის საფუძველზეც თითოეულს
მართებს მოღვაწეობა და რომლისკენაც უნდა მიიმართებოდეს, ან რომლის
საფუძველზეც შეიძლება შემოწმდეს მისი აზრების, მისი სურვილების,
მისი სიტყვებისა თუ საქმეების სისწორე. კანონები წარმოადგენენ საზომს,
კრიტერიუმს, საფუძველს, რომლის მიხედვითაც ობიექტურად განისჯება
მორწმუნეთა, მწყემსთა და სამწყსოს საქმეები. ეს თუ არ იქნა, თითოეული კაცი
მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისა და უსამართლობისაკენ მიიქცევა „გონებითა
მის ჴორცთა მისთაჲთა“ (კოლ. 2,18).
წმიდა კანონთა მიზანი მაცხოვნებელი (სოტერიოლოგიური) ხასიათისაა. 113
მათი მეშვეობით უზრუნველიყოფა ეკლესიის საიდუმლოთა შეუვალობა და
უკუიგდება ქრისტესმიერი ცხოვნებისათვის ნაუწყები სიტყვიდან ყოველგვარი
გადახვევა, თუ მისი გაყალბება. წმიდა კანონები საუკუნეების მანძილზე
იწერებოდა ეკლესიის წიაღში მოღვაწე მამების მიერ. ეს კანონები, ეკლესიის
წმინდა მოძღვრებასთან ერთად, ეკლესიის ერთიანობას განაპირობებს,
1 გიორგი მცირე, გიორგი მთაწმიდელის ცხოვრება, ძველი ქართული აგიოგრაფიული
ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი II, დასაბეჭდად მოამზადეს ილ. აბულაძემ, ე. გაბიძაშვილმა,
ნ. გოგუაძემ, მ. დოლაქიძემ, გ. კიკნაძემ და ც. ქურციკიძემ, „მეცნიერება“, თბ., 1967 წ., გვ.
178.
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ეკლესიის მეშვეობით კი ყოველი მორწმუნისათვის მიიღწევა ქრისტესმიერი
ცხოვნების გათავისება. აღნიშნულ მიზანთა განხორციელებას თავდებობს
შესაბამისი პასუხისმგებელი საეკლესიო ორგანო, რომელიც შემწეობით უნდა
ემსახუროს ეკლესიის წევრებს, თანახმად უფლის მიერ მათდამი დაკისრებული
უფლებამოსილებისა: „აღსაშენებელად და არა დასარღუეველად“
(II
კორ. 13,10). და თუ როგორია პასუხისმგებელი საეკლესიო ორგანოები და
რანაირად „ხერხდება“ ეს ყოველივე, ამასაც წმიდა კანონები განსაზღვრავენ.
შესაბამისად, წმიდა კანონები წინასწარ იცავენ ეკლესიის სხეულს, ასევე
ყოველ მორწმუნე ქრისტიანს სახიფათო ეკლესიოლოგიური გადახვევებისაგან,
მწვალებლობისაგან,
განხეთქილებისაგან
(სქიზმათაგან),
გარე,
ანუ
„კიდეშეკრებილობებისაგან“ და ა. შ.
საეკლესიო კანონები ითვალისწინებენ ეკლესიის წიაღში ქრისტიანის
უზრუნველყოფილ შემოსვლას, მის იქ ყოფნას და სრულყოფას და, ამასთანავე,
მასში წესრიგსა და ერთიანობას. საერთოდაც, ისინი წარმოადგენენ
უცილობელ წინაპირობას ჩვენს სამყაროში ეკლესიის დანიშნულების (მისიის)
წარმატებისათვის.
სჯული და კანონები საჭიროა, რათა შევიგნოთ ჩვენი შეცდომები, ჩვენი
ცოდვა, ჩვენი დაცემა, რასაც დაღუპვამდე მივყავართ: „რამეთუ სჯულისაგან არს
გამოცნობაჲ ცოდვისაჲ“(რომ. 3,20), ასევე: „არამედ ცოდვაჲ არა ვიცოდი, გარნა
სჯულისაგან“ (რომ. 7,7). საეკლესიო სასჯელი, ეპიტიმია, რომელსაც ადგენენ
კანონები, აღმზრდელობითი ხასიათისაა, ამიტომაც ეწოდება მათ „კანონი“.
„ქართული „კანონი“ ბერძნული kanwvn „კანონ”-ისაგან არის წარმომდგარი.
ბერძნულში კი ეს სიტყვა შემოხიზნულია ძველისძველ დროსავე, უკვე
ჰომიროსის წინათ, ერთ-ერთი სემიური ენითგან (Th. Zahn. Grundriss d. Geschichte d. neatest. kanons, 1901, გვ. 2), სადაც იგი ლერწამსა ჰნიშნავდა, ლელის
მუხლებს. ბერძნულად „კანონ”-ს თავდაპირველად ხუროს ერთს ხის იარაღს
ეძახდენ, რომელსაც ოსტატები მუშაობის დროს თარაზოს მაგიერ სისწორეს
გასაგებად ხმარობდნენ ხოლმე. შემდეგ საბერძნეთშიაც სამართლის წიგნებსაც
„კანონს” ეძახდენ იმიტომ, რომ იგი სათნოებისა და ბოროტმოქმედების
საზომად ითვლებოდა. II საუკუნის ნახევრითგან მოყოლებული „კანონი
სარწმუნოებისა” (oJ kanw;n th`~ pivstew~) იმ მცნებასა და წესსა ჰნიშნავდა,
რომელიც ყველა მაშინდელ საქრისტიანო ეკლესიაში მიღებული იყო, ხოლო
114 მსოფლიო კრებების შემოღების შემდგომ „კანონ”-ს მსოფლიო და ადგილობრივი
კრებების გადაწყვეტილებას ეძახდნენ, სადაც განსაზღვრული იყო „მართალი
სარწმუნოება“, საეკლესიო წესწყობილება და ის სასჯელი, რომელიც უნდა
გადაეხადა სამღვდელოებასა და მრევლს სხვადასხვა დანაშაულობისათვის
სარწმუნოებისა, წესიერებისა და სინდისის წინაშე“1.
კანონების მიზანია, გაამახვილონ ცოდვილის ყურადღება ჩადენილი ცოდვის
სიმძიმეზე და დაეხმარონ მას, აღარ გაიმეოროს ცოდვა, ჰქონდეს შეცოდებისა
და დაცემის მუდმივი შეგრძნება და გამოსწორებისადმი მისწრაფება. ამას კი
უნდა მოჰყვეს სიმდაბლე და სინანული. წმიდა იოანე ოქროპირი გვასწავლის:
1

ივ. ჯავახიშვილი, თბ., 1982, VI, გვ. 25.
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„სინანული წამალია შეცოდებათაგან… განაღებს იგი ზეცას და სამოთხისაკენ
მიგვიძღვის“1.
წმიდა კანონები გვიჩვენებენ წრფელსა და სიმართლისაკენ მიმავალ გზას;
ისინი ნათლის მომცველი ნიშანსვეტები, გზის მარადიული მანათობლები
არიან, რომლებიც მოქმედებენ ეკლესიის თვალსაწიერზე ზოგადად და
კონკრეტულად იმ ცალკეული მიზნის გამოსავლენად, რომელთაც უნდა
მისდევდეს მორწმუნე, რათა შეიცნოს მიზანი, ხოლო მიზანი არის ადამიანის
სრულყოფა, მისი განწმენდა, მიღწევა ღვთისა „ხატებისა და მსგავსებისა“.
სახელმწიფოს კანონები, პირიქით, მის წევრთა ნებით არის განპირობებული
და აღიქმება ან როგორც მთლიანობა, ან ცალ-ცალკე, განკერძოებულად. ამ
კანონების მიზანია, დაუმორჩილოს ყოველი ინდივიდის ნება ერთიან ნებას.
სახელმწიფოს კანონები მრავალჯერ იცვლებოდა ვითარებათა შესაბამისად ან
პიროვნებათა მიერ.
კრებულებს, რომლებიც შეიცავდა როგორც საეკლესიო, ასევე სამოქალაქო
კანონებს საეკლესიო საქმეთა შესახებ, „ნომოკანონებს”
უწოდებდნენ.
დღევანდლამდე მოღწეული პირველი ასეთი კრებული არის საეკლესიო
კანონთა კრებული, დაყოფილი 50 დასათაურებად (ტიტლებად), რომელიც
მიეწერება იოანე სქოლასტიკოსს, თუმცა მისი ავტორობა საეჭვოდაა მიჩნეული.
მას მე-6 საუკუნის შუა წლებს მიაკუთვნებენ. ამ კრებულის წინასიტყვაობიდან
ცნობილი ხდება 60-ტიტლოვანი კანონიკური კრებულის არსებობის შესახებ,
რომელიც წარმოადგენდა სქოლასტიკოსის შრომის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს.
მატერიალური შედგენილობა 60-ტიტლოვანი კრებულისა ქალკედონის
კრებაზე დასახელებულ „კანონთა წიგნთან“ შედარებით გამდიდრებული
ყოფილა მოციქულთა, სარდიკიის, ეფესოს III და ქალკედონის IV მსოფლიო
კრებათა კანონებით. ფიქრობენ, რომ საეკლესიო კანონების შემდეგ კრებულს
ერთვოდა იუსტინიანე იმპერატორის სამოქალაქო კანონმდებლობის
კოდექსიდან გამორჩევით გამოკრებილი სამოქალაქო კანონები საეკლესიო
საკითხების შესახებ, კერძოდ, Collectio XXV capitulorum და, ამ ფაქტზე
დაყრდნობით, 60-ტიტლოვანი კრებულის შედგენის თარიღად 535 წ-ის ახლო
ხანებს მიიჩნევენ. დასახელებული კრებული პირველი სისტემური კანონიკური
კრებულია, რომელშიც სხვადასხვა კრების კანონები დაჯგუფებული იყო იმ 60
საეკლესიო საკითხის მიხედვით, რამაც გამოიწვია კრებულის 60 ტიტლოსად
115
ანუ ნაწილად დაყოფა.
იოანე სქოლასტიკოსის საეკლესიო კანონების 50-ტიტლოვანი კრებული
პირველი სისტემური კრებულია, რომელიც სრული სახით არის შემონახული.
შედგენილია ის 566 წლამდე, რადგან იოანე აქ ანტიოქიის ეკლესიის ხუცესად
და აპოკრისიარად იხსენიება, ხოლო 566 წ-ს ის უკვე კონსტანტინოპოლის
პატრიარქია. 60-ტიტლოვან კრებულთან შედარებით მან დამატებით
შეიტანა ბასილი დიდის 68 კანონი (ამფილოქესადმი გაგზავნილი მეორე და
მესამე ეპისტოლეები), ხოლო კრებული 50 ნაწილად დაყო (შესაძლებელია,
იუსტინიანეს, დიგესტონების მიბაძვით) და თითოეული ნაწილისათვის
1 Iwavnh~ oJ Crusostovmou, Peri; metanoiva~, JOmiliva H 1, PG 49, col. 337A.
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შესაბამისი კანონების რიცხვი გაიზარდა.
სქოლასტიკოსის დასახელებული კრებულის თითქმის ყველა ბერძნულ
ხელნაწერს ბოლოში, დამატების სახით, ერთვის სამოქალაქო კანონმდებლობის
წიგნებიდან, სახელდობრ, იუსტინიანე იმპერატორის ნოველებიდან
გამოკრებილი სამოქალაქო კანონების კრებული საეკლესიო საკითხების
ირგვლივ. ეს კრებული შეუდგენია იმავე იოანე სქოლასტიკოსს 565-578 წწ-ში.
შემოკლებით ამ კრებულს Collectio 87 capitulorum ეწოდება.
იოანე სქოლასტიკოსის მიერ შედგენილი ორი დასახელებული კრებულის
გაერთიანებით უცნობი ავტორის მიერ შედგენილ იქნა ფორმითა და შინაარსით
სრულიად ახალი კანონიკური კრებული, რომელიც დღეს „50-ტიტლოვანი
ნომოკანონის“ სახელწოდებითაა ცნობილი. კრებული, რომლის შექმნას 582-602
წწ-ში ვარაუდობენ, ასეთი პრინციპითაა შედგენილი: თითოეული ტიტლოსის
ქვეშ მოცემულია ჯერ საეკლესიო კანონზე მითითება (ტექსტის გარეშე), ხოლო
შემდეგ - ამ საკითხთან დაკავშირებული სამოქალაქო კანონის სრული ტექსტი.
კრებულის ბოლოში შეტანილია დამატების სახით Collectio 87 capitulorum–
იდან ის 22 თავი, რომელიც ავტორს ტიტლოსებში ვერ გაუნაწილებია“1.
ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის საეკლესიო-სამართლებრივი კრებული,
რომელიც
სამეცნიერო
ლიტერატურაში 14-ტიტლოვანი ნომოკანონის
სახელითაა ცნობილი. მის ავტორად მიჩნეულია კონსტანტინოპოლის პატრი
არქი ფოტიოს (ფოტი) დიდი და ხშირად „ფოტის ნომოკანონს“ უწოდებენ.
„IX ს-ის II ნახევრის კონსტანტინოპოლის ამ ცნობილი პატრიარქის 883 წ-ის
რედაქციის ნომოკანონის ავტორად გამოცხადების ტრადიცია ემყარება X-XI სსის ბერძნულ ხელნაწერთა ჩვენებას, რაც კიდევ უფრო განამტკიცა 14-ტიტლოვანი
ნომოკანონის XII ს-ის ცნობილი კომენტატორების, ბალსამონისა და ზონარას
მოწმობამ“2. ფოტის ავტორობის პრობლემა სამეცნიერო ლიტერატურაში
გაუთავებელი კამათის საგანი იყო. „ამჟამად მიიჩნევენ, რომ არსებობს მისი
ორი რედაქცია სხვადასხვა ეპოქისა. პირველი რედაქცია მიეწერებოდა
კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, სერგის (610-638)“3 .
საეკლესიო სამართლის ისტორიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ჰქონდა ძირითადი კანონიკური კოდექსის პროტოტიპის – 14-ტიტლოვანი
კრებულის ჩამოყალიბებას. მართალია, დღეს უკვე აღარ მოიპოვება ამ
კრებულის შემცველი ბერძნული ხელნაწერები, რომლებიც თავდაპირველი
116 სახით წარმოგვიდგენენ დასახელებული კრებულის შედგენილობას, მაგრამ ამ
კრებულის წინასიტყვაობა, შემონახული სრული სახით, საშუალებას გვაძლევს
შედარებით სრულად აღვადგინოთ მისი შინაარსობრივი და ფორმალური
სახე: შინაარსობრივად 14-ტიტლოვანი კრებული, რომელსაც სამეცნიერო
ლიტერატურაში სხვადასხვა მოსაზრებით ზოგჯერ 14-ტიტლოვან კანონიკურ
სინტაგმას უწოდებენ, ხოლო ზოგჯერ 14-ტიტლოვან ნომოკანონს, იმეორებს
1 დიდი სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე. გიუნაშვილმა, მ.
დოლაქიძემ, გ. ნინუამ, თბ., 1975, გვ. 8-9.
2 იქვე. გვ. 10-11.
3 მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს საეკლესიო კრებები, თბილისი, 2003, წიგნი I,
გვ. 100.
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იოანე სქოლასტიკოსის 50-ტიტლოვანი კანონიკური კრებულის შედგენილობას
და დამატებით შეიცავს მეტად მნიშვნელოვან კანონიკურ მასალას:
კართაგენის 419 წ-ის კრების კანონებს, რომლებიც ლათინურიდან ბერძნულად
სპეციალურად ამ კრებულისათვის უნდა ყოფილიყო თარგმნილი; ბასილი
დიდის 68 კანონს, რომლებიც სქოლასტიკოსის კრებულშიც იყო შეტანილი, აქ
კიდევ მიმატებული აქვს ამავე ავტორის სხვა ეპისტოლეებიდან შედგენილი 23
კანონი და, რაც მთავარია, ამ კრებულში პირველადაა შეტანილი სხვა საეკლესიო
მოღვაწეთა კანონიკური ეპისტოლეები, რომლებმაც საბოლოოდ დაიმკვიდრეს
ადგილი კანონიკურ კოდექსში. 14-ტიტლოვანი კრებულის შემდგენლის
უდიდეს დამსახურებად უნდა ჩაითვალოს დასახელებული მასალისათვის
ანალიტიკური საძიებლების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უცვლელი
დარჩა საუკუნეების მანძილზე - აღნიშნული კრებულის შინაარსობრივად
გამდიდრების შემდეგაც. 14-ტიტლოვანი კრებულის წინასიტყვაობის ის
ადგილი, სადაც ავტორი სამოქალაქო კანონების შესახებ ლაპარაკობს,
მეცნიერთა დიდი კამათის საგანია. მკვლევართა ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ
სამოქალაქო კანონები კრებულში თავიდანვე ტიტლოსების თავებს შორის იყო
განაწილებული საეკლესიო კანონებზე მითითების შემდეგ, ხოლო მკვლევართა
ნაწილი ამტკიცებს, რომ სამოქალაქო კანონების კრებული 14-ტიტლოვან
კანონიკურ კრებულს ბოლოში ერთვოდა დამატების სახით. მეორე ვარაუდის
მიხედვით, 14-ტიტლოვანი კრებულის ძირითადი ნაწილი თავდაპირველად
მხოლოდ საეკლესიო კანონების შემცველ ძეგლს წარმოადგენდა და შედგენილი
უნდა ყოფილიყო VI ს-ის ბოლოს (დაახ. 580 წ.), ხოლო დასახელებული
კრებულის 14-ტიტლოვან ნომოკანონად გადაკეთება მოხდა მოგვიანებით, 629640 წწ-ში, მას შემდეგ, რაც კრებულზე დამატების სახით დართული სამოქალაქო
კანონები ტიტლოსებს შორის გაანაწილეს. მკვლევართა პირველი ნაწილის
ვარაუდით, 14-ტიტლოვანი კრებული, რომელიც თავიდანვე ნომოკანონად
ჩამოყალიბდა, VII ს-ის I ნახევარში არის შედგენილი. 14-ტიტლოვანი
კრებულის გარეგანი ფორმა, სისტემური ნაწილის 14 ტიტლოსად დაყოფა,
როგორც ფიქრობენ, იუსტინიანეს სამოქალაქო კანონების კოდექსის მიბაძვით
უნდა იყოს გაკეთებული.
14-ტიტლოვანი ნომოკანონის VII ს-ის რედაქციის შინაარსობრივი შევსების
გზით 883 წ-ს ჩამოყალიბდა 14-ტიტლოვანი ნომოკანონის საბოლოო რედაქცია,
როგორც ეს აღნიშნულია ამ კრებულის წინასიტყვაობაში და „რომელმაც 117
ზოგადქრისტიანული სახელმძღვანელო ნორმის უფლებები კანონიკის დარგში
ოფიციალურად კონსტანტინოპოლის 920 წ-ის საეკლესიო კრებაზე მიიღო“1.
883 წ-ის რედაქციაში დამატებით შესულია: VI (ტრულის) მსოფლიო კრების 102
კანონი, ნიკიის VII მსოფლიო კრების 22 კანონი, კონსტანტინოპოლის 861 წ-ის
ადგილობრივი კრების 17 კანონი, კონსტანტინოპოლის 879 წ-ის ადგილობრივი
კრების 3 კანონი, აგრეთვე, ათანასე ალექსანდრიელის, გრიგოლ ნაზიანზელისა
და ამფილოქე იკონიელის კანონიკური ეპისტოლეები. აღსანიშნავია, რომ
14-ტიტლოვანი ნომოკანონის 883 წ-ის შემდგენელს ეკუთვნის დასახელებულ
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საეკლესიო კრებათა კანონებზე მითითებების შეტანა სისტემატური ნაწილის
ტიტლოსების თავებში. 883 წ-ის რედაქციის წინასიტყვაობიდან ჩანს, რომ
ამ კრებულის რედაქტორს გადაუსინჯავს 14-ტიტლოვანი ნომოკანონის
VII ს-ის რედაქციაში შეტანილი სამოქალაქო კანონები, მოძველებული და
ძალადაკარგული ამოუღია, ხოლო მათ ნაცვლად ახალი კანონები - ,,nomika;~
tina;~ rhvsei~“ შეუტანია. ეს სწორედ სამოქალაქო-სახელმწიფო კანონების
კოდექსთა რევიზიის და გადასინჯვის პერიოდია“1.
14-ტიტლოვანი ნომოკანონის 883 წ-ის რედაქცია გახდა ქართული
თარგმანის დედანი, რომელიც ქართულ საეკლესიო მწერლობაში „დიდი
სჯულისკანონის“ სახელით დამკვიდრდა. ბერძნულიდან სხვა ენებზე ნათარგმნ
ძირითად კანონიკურ კოდექსებს შორის „დიდი სჯულისკანონი“ ერთ-ერთ
უძველეს თარგმანად უნდა ჩაითვალოს. ამჟამად მიიჩნევა, რომ 883 წელს
ფოტი პატრიარქის მიერ ჩამოყალიბებული დღესაც მოქმედი 14-ტიტლოვანი
ნომოკანონის რედაქციის ქართული თარგმანი შეასრულა არსენ იყალთოელმა
XI ს-ის ბოლოს.
ბერძნულიდან ნათარგმნ მნიშვნელოვან კანონიკურ თხზულებებს განსა
კუთრებული წვლილი უნდა შეეტანათ ქართული კანონიკური მწერლობის
ჩამოყალიბებაში. პირველი კანონიკური კრებული ქართულ ენაზე „მცირე
სჯულისკანონის“ სახელწოდებითაა ცნობილი. კრებული ეფთვიმე მთა
წმიდელს შეუდგენია მის მიერ ბერძნულიდან თარგმნილი სხვადასხვა კა
ნონიკური სტატიების საფუძველზე. ეფთვიმეს ეს შრომა ქართული კლასიკური
კანონიკური მწერლობის სათავეა.
ეფთვიმე მთაწმიდელი, როგორც სულიწმიდით განბრძნობილი მოძღვარი,
სასულიერო მწერალი და ღვთისმეტყველი, სრულიად განსაკუთრებული
მოვლენაა ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. მისი შემოქმედება
მიუწვდომელ სიმაღლედ იქნა მიჩნეული უკვე მის მოწაფეთა და მიმდევართა
წრეში. იგი ათიოდე წლით თუ იყო უფროსი მეფე ბაგრატ III-ზე, მაგრამ იმავეს
აკეთებდა კალმით, რასაც დიდი მეფე - ხმლით. მას განუწყვეტელი საქმიანი
ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოს სამეფო სახლთან, განსაკუთრებით, დავით კურაპალატთან, რომელმაც მას „ახალი ოქროპირი” უწოდა: „მადლი
ღმერთსა, რომელმაც ჟამთა ჩვენთა ახალი ოქროპირი გამოგვიჩინა”. მეფე
გადამწერებს აგზავნიდა ათონზე და „სურვიელ იყო და მოსურნე საღმრთოთა
118 მათ თქუმულთა და მოძღვრებისათა მომლოდებელ”. ეფთვიმეს თარგმნა არ იყო
ოდენ ბერძნულიდან ქართულად გადმოღება თხზულებისა. ეს იყო ქართულ
ნიადაგზე დამოუკიდებელი გააზრება ქართველისათვის უცხო ტექსტისა,
გააზრება უმაღლესი სიტყვათხელოვნებით, თავისუფალი მიმოქცევით, როცა
თარგმნილის ენა და გააზრება ხშირად უფრო შთამბეჭდავი და შთამაგონებელია,
ვიდრე ენა სათარგმნისა.
ეფთვიმეს ეკისრებოდა საქმე „მძიმე და მრავალფერი”. დღე და ღამე
განიადაგებით ენთო, იწვოდა, ანათებდა და იხარჯებოდა ღმრთისაგან
„რწმუნებული იგი ტალანტი”. თოთხმეტი წელიწადი წინამძღვრობდა იგი
1

დიდი სჯულისკანონი 1975: 10.
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ათონის ქართველთა სათვისტომოს. ათანასე ლავრელის ანუ მთაწმინდელის
ანდერძით, იმავე დროს იყო „სულიერი ეპიტროპი” ბერძენთა სავანისა.
ყოველივე ამასთან, უპირველესი მისი საზრუნავი, რისთვისაც მოწოდებული
იყო, გახლდათ საკუთარი ერის ინტელექტუალური ცხოვრების სწორად
წარმართვა.
ეფთვიმეს წინაშე მუდამ იდგა ქართველი მკითხველის პრობლემა.
„ქართველთა განმანათლებელი” თარგმნისას მუდამ ერის პრაქტიკული
საჭიროებიდან გამოდიოდა, მის პოლიტიკურ თუ კულტურულ ინტერესებს
ითვალისწინებდა. ამ პრინციპით უთარგმნია მას ქართულად 50-ზე მეტი
საღვთისმეტყველო, სამართლის, ლიტერატურული, ფილოსოფიური თუ
საისტორიო ნაშრომი.
ბიბლიოლოგია, ჰაგიოგრაფია, ჰომილეტიკა, დოგმატიკა, პოლემიკა,
კანონიკა, ლიტურგიკა _ ძველი მწერლობის თითოეული ეს დარგი
წარმოუდგენელია ეფთვიმეს ნათარგმნი თუ ორიგინალური თხზულებების
გარეშე.
„მცირე სჯულისკანონი“ გამოსაცემად მოამზადა ელგუჯა გიუნაშვილმა.
გამოცემისთვის წამძღვარებულ წინასიტყვაობაში მკვლევარი აღნიშნავს:
„ეს კრებული საეკლესიო ცხოვრების პრაქტიკაში ფართოდ ყოფილა
გამოყენებული, იმდენად, რომ იგი ხმარებიდან ვერ განუდევნია არსენ
იყალთოელის მიერ თარგმნილ „დიდ სჯულისკანონსაც“ კი“1. „ეს ერთადერთი
ძეგლია XI საუკუნის დამლევამდე ნათარგმნ კანონიკურ თხზულებათაგან,
რომელიც პარალელს პოულობს „დიდი სჯულისკანონის“ სტატიებს
შორის“2, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი ურთიერთმიმართების
საფუძველზე ეფთვიმეს რედაქტირების რაობის განსაზღვრა, კერძოდ კი,
_ „მცირე სჯულისკანონის“ პირველი ნაწილის, მეექვსე მსოფლიო კრების
დადგენილებების ეფთვიმესეული რედაქციის მიმართების დადგენა „დიდი
სჯულისკანონის“ შესაბამის ტექსტთან.
ეფთვიმესა და არსენის ნაშრომთა შედარება კიდევ ერთ ახალ მა
სალას მოგვაწვდის მათი მთარგმნელობითი მუშაობის ტიპოლოგიური
დახასიათებისთვის.
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1 მცირე სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადა ე. გიუნაშვილმა, „მეცნიერება“ თბ.,
გვ. 3.
2 დიდი სჯულისკანონი 1975: 15.

1972,
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`mcire sjuliskanonis~ Targmnis
dro da adgili
„მცირე რჩულისკანონი“, ანუ „მცირე სჯულისკანონი“ ეფთვიმე მთაწმიდელს
შეუდგენია ბერძნული კანონიკური მწერლობის სხვადასხვა წყაროების
მიხედვით. ეს წყაროები ეფთვიმეს უთარგმნია ქართულად, რედაქციულად
დაუმუშავებია და შიგ ქართული მასალა შეუტანია. „მცირე სჯულისკანონი“
თავიდანვე განსაზღვრული იყო ქართული ეკლესიის სახელმძღვანელოდ1.
„მცირე სჯულისკანონის“ შედგენის დრო შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ,
აღნიშნავს ე. გიუნაშვილი, რადგან პირდაპირი მითითება ამის თაობაზე ძეგლში
არ მოგვეპოვება2.
„მცირე სჯულისკანონის“ შედგენასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება
გამოთქვა კ. კეკელიძემ. ღვაწლმოსილი მეცნიერი ქართული ლიტერატურის
ისტორიის I ტომში აღნიშნავს, რომ კრებული ეფთვიმეს უთარგმნია მამის
სიკვდილის შემდეგ3. ეს შეხედულება ეფუძნება გიორგი მთაწმიდელის მიერ
დაწერილ ორიგინალურ შრომას: „ცხორებაჲ ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოანესი
და ეფთჳმესი და უწყებაჲ ღირსისა მის მოქალაქობისა მათისაჲ“, სადაც
ნაუწყებია, რომ როდესაც მამასახლისობას თავი დაანება, „თჳსსა სენაკსა დაჯდა
და წიგნთა საღმრთოთა თარგმანებასა შეუდგა“4.
განსხვავებული აზრისაა ე. გიუნაშვილი. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ „მცირე
სჯულისკანონის“ ქართული რედაქცია ეფთვიმე მთაწმიდელს 1005 წლამდე
შეუდგენია. მისი მთავარი არგუმენტი არის გიორგი მთაწმიდელის ცნობა, რომ
ეფთვიმე ათონელს მამის სიცოცხლეშივე უთარგმნია „რჩულისკანონი წმიდისა
იოვანე მმარხველისაჲ და მეექუსისა კრებისაჲ და ძეგლისწერაჲ მართლისა
სარწმუნოებისაჲ… ვიდრე-ღა მამაჲ მისი იოვანე ცოცხალ იყო და ყოველი
ზრუნვა და საურავი მონასტრისაჲ მას ეტჳრთა“5 (იოვანე გარდაიცვალა 1005
წელს). იგი, აგრეთვე, იმოწმებს ხელნაწერის ანდერძს, რომელიც ეფთვიმეს
მიერაა შედგენილი: „ლოცვითა ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოვანესითა ღირსვიქმენ მე, გლახაკი ესე და ნარჩევი ყოველთა მოწესეთაჲ ეფთჳმე თარგმანებად
ბერძულისაგან ქართულად მცირესა ამას რჩულისკანონსა, წმიდისა მის
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მეექუსისა კრებისა მიერ აღწერილსა და ყოვლადნეტარისა იოვანეს მმარხველისა
მიერ, კონსტანტინეპოვლისა მთავარებისკოპოსისა, განწესებულისა სასწა
ვლელად და სარგებელად სულისა“6. თუმცა ციტატა დასრულებული არ
არის. ასევე არასრულადაა ციტირებული ის ივ. ჯავახიშვილის „ქართული
1
მცირე სჯულისკანონი 1972: 3.
2 იქვე. გვ. 4.
3 კ. კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორია, ძველი მწერლობა, ტ I, 1960, გვ. 187.
4 იქვე. გვ. 211.
5 მცირე სჯულისკანონი 1972: 4.
6
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის
პეტერბურგის განყოფილების ხელნაწერი N 92 C1 (G 103, a; C 38), გვ. 265. იქვე.
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სამართლის ისტორიაში“. იგი სრულად გამოქვეყნებულია ნ. ზაოზერსკისა და ა.
ხახანაშვილის პუბლიკაციაში1 და მას სრული სახით გვთავაზობს კ. კეკელიძე:
„…რომელნიცა იკითხვიდნენ წინამძღუარნი და მოძღუარნი ეკლესიათანი,
რამეთუ ყოველივე პირი და სახე სხუათა მათ პირველთა მამათა მიერ აღწერილსა
რჩულისკანონისაჲ აქა შემოკრებულ არს და კეთილად განმარტებული“2.
„მცირე სჯულისკანონის“ თარგმნის ადგილი არავისთვის საეჭვო არ არის.
ძეგლი თარგმნილია ათონის წმიდა მთაზე, ქართველთა სავანეში.

`mcire sjuliskanonis~ Semcveli xelnawerebi
da misi gamocemebi
„მცირე სჯულისკანონი“ მრავალი ნუსხის სახითაა შემონახული. ე.
გიუნაშვილს უსარგებლია ოთხი უძველესით. ესენია:
1. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის A ფონდი, N 96. გადაწერილია
1031 წელს. ეს ხელნაწერი საფუძვლად დაედო ე. გიუნაშვილის 1972 წლის
აკადემიურ გამოცემას. ჩვენც ამ კრიტიკულ გამოცემას გამოვიყენებთ და
შევეცდებით, შევავსოთ კვლევით ნაწილში წარმოდგენილი რამდენიმე
საკითხი. გამომცემელს A-96-ის ზოგიერთი დაკლებული ნაწილი შეუვსია და
დაუზუსტებია სხვა ხელნაწერების ჩვენებების მიხედვით.
ეს ხელნაწერი 182 ფურცლისგან შედგება. თითოეულ გვერდზე 20 სტრიქონია.
ახლავს მრავალი მინაწერი. ბოლოს მშვენიერი ასომთავრულით დართული
აქვს ანდერძი: „დაიწერა რჩულისკანონი ესე ქალაქსა ღმრთივდაცვულსა
კონსტანტინეპოლის, ახალსა ჰრომსა, ნებითა და ბრძანებითა ღმერთშემოსილისა
წმიდისა მამისა ჩუენისა გრიგოლ მთაწმიდელისაჲთა, ჴელითა გლახაკისა
მწარედ ცოდვილისა ბასილი ეტრატი მალუშის ძისაჲთა. შრომისათჳს ლოცვაჲყავთ და უცბად ჩხრეკისათჳს შემინდევით, ერნო ღმერთშემოსილნო. დაიწერა
წიგნი ესე მონასტერსა ხორას, მეფობასა რომანოზისასა, და ქრონიკონი იყო სნა”
(=1031 წელს)3. ანდერძიდან ვიგებთ, რომ ხელნაწერი გადაუწერიათ გრიგოლ
121
მთაწმიდელის ნებითა და ბრძანებით, რომელიც იყო ათონზე ქართველთა
მონასტრის წინამძღვარი. ის რიგით მესამე წინამძღვარია ეფთვიმეს შემდეგ.
გრიგოლის დროს ხდება ბერძნების მიერ წართმეული სალოცავების ნათლისმცემლის, ლეონდარის, მელინძის, სტილახის, დომროვიის და ერისოს
დაბრუნება. დღეღამ-სწორებით იბრძოდა მამა გრიგოლი, იბრძოდა - თუ
1 Н. А. Заозерский, А. С. Хаханов, Номоканон Иоанна Постника в его редакциях: Грузинской,
Греческой и Славянской, М., 1902, стр. 94. ალ. ხახანაშვილის მიერ გამოცემული Правила VI всел.
Собора. Древности восточные. т. II. вып. 3. Москва, 1903.
2 კეკელიძე 1960: 212.
3 მცირე სჯულისკანონი 1972: 14.
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ლოცვით, თუ წყევლით, თუ ლოგოსით, თუ ბოღმით, თუ მკლავით. ხშირად
მიმოდიოდნენ მისი წარგზავნილები საქართველოს და ბიზანტიის მაერთებელ
გზებზე, რათა აღეძრათ საქართველოს სამეფო კარი კონსტანტინეპოლის
საიმპერატორო ტახტის წინაშე - ხელყოფისა და იავარქმნისაგან დაეცვათ
ათონის მთის ქართული სავანეები. სამჯერ ჩაიგდეს ბერძნებმა ხელში
ქართველთა მთავარი ლავრა და გაიტაცეს ყოველივე, „რაჲცა დრისტი ტურფაჲ
იყო, მამათა ჩუენთა მოგებული, ყოველი იავარ-იქმნა და ეგრეთვე განძი და
კუმაში“1.
2. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის S ფონდი, N 143. გადაწერილია XI ს-ის
30-იან წლებში. ეს ეტრატის ხელნაწერი 204 ფურცელს შეიცავს, ნაკლულია.
აკლია თავშიც, შუაშიც და ბოლოს. დაწერილია ნუსხურით, სათაურები და
აბზაცის დასაწყისები - ასომთავრულით, სინგურით, ანუ წითელი მელნით;
მთარგმნელი - ეფთჳმე; გადამწერი - ბასილი; მომგებელი (დამკვეთი) ზაქარია ვალაშკერტელი; გადაწერის დრო დგინდება სწორედ მისი მომგებლის
მიხედვით. ზაქარია ვალაშკერტელი XI ს-ის 30-იან წლებში უკვეთავს რამდენიმე
ხელნაწერს გადასაწერად2. გადამწერი, უნდა ვივარაუდოთ, იგივე ბასილია,
რომელმაც გადაწერა ზემოთ მითითებული ხელნაწერი (A-96). კ.კეკელიძე,
თავის 1923 წ-ს გამოცემულ „ქართული ლიტერატურის ისტორიის“ I ტომში
გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ივერთა მონასტრის ერთ-ერთი მოღვაწე, ბასილი,
რომელმაც შექმნა საგალობლები ეფთვიმე ათონელისა (A 558), რომელთა
აკროსტიქი იძლევა შემდეგ წინადადებას: ”ღმერთშემოსილსა ევთიმის გლახაკი
ბასილი შეამკობს“, არ უნდა იყოს ძე ბაგრატ მესამისა (გაერთიანებული
საქართველოს პირველი მეფისა. გარდ. 1014 წ-ს), რომელიც ხახულის ლავრის
მოღვაწეა, განმანათლებელი „ქუეყანისა ჩუენისა” და, ასევე, საგალობლების
ავტორი (H 1710 67B-70A). ეს მოსაზრება ღვაწლმოსილი მეცნიერისა, ვფიქრობთ,
საკამათოა, რადგან იმ პერიოდში ხელნაწერთა გადამწერი, ძირითადად,
ბასილი ბაგრატიონის ძე იყო (ნ. ქ).
3. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტი
ტუტის სანკტ-პეტერბურგის განყოფილების ხელნაწერი N 92 C1 (G 103, A; C
38), გვ 265. ხელნაწერი აღუწერია რუსუდან ორბელს. ხელნაწერი თავიდან
ფრაგმენტული სახის ყოფილა, მაგრამ გვიანდელი ნუსხის მიხედვით აღუდგენია
ბატონიშვილ თეიმურაზს. ძველი ტექსტის ხელი და სხვა პალეოგრაფიული
122 მონაცემები რუსუდან ორბელს ავარაუდებინებს, რომ გადაწერილია XI ს-ის
30-იან წლებში3.
4. XIV საუკუნის ნუსხურით გადაწერილი ხელნაწერი (A-737). მისი
„ქვედა ფენა“ წარმოადგენს VI-VII სს-ის პალიმფსესტს. ხელნაწერი ძალიან
დაზიანებულია, ასე რომ, მხოლოდ ხელის მიხედვით ხერხდება გადაწერის
1 გიორგი მთაწმინდელი, „ცხორებაჲ ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოანესი და ეფთჳმესი და უწყებაჲ
ღირსისა მის მოქალაქობისა მათისაჲ“. საქართველოს სამოთხე, შემკრებელი და გამომცემელი
გობრონ (მიხაილ) საბინინი. პეტერბურგი, 1882, გვ 429.
2 მცირე სჯულისკანონი 1972: 14.
3 იქვე.
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დროის დადგენა1.
„მცირე სჯულისკანონი“ მეცნიერულად გამოიკვლია და ქართულ-სლავურ
თარგმანებთან ერთად მოსკოვში გამოსცა ნ. ზაოზერსკიმ (ქართული ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა ა. ხახანაშვილმა). გამოცემისას ალ. ხახანაშვილს
უსარგებლია ოთხი ხელნაწერით, როგორც ამას აღნიშნავს ივ. ჯავახიშვილი2,
რომელთაგან ერთი XI ს-ისა ყოფილა, მეორე - XVIII ს-ისა და საქართველოს
საეკლესიო მუზეუმს ეკუთვნოდა. სხვა ხელნაწერების შესახებ ინფორმაცია არ
მოგვეპოვება. ქართული ტექსტის გამოცემა კრიტიკული არ არის. ხელნაწერებში
არსებული განსხვავებები არსად აღუნიშნავთ. არ ჩანს, რომელი ხელნაწერი
დაედო საფუძვლად ამ გამოცემას.
გამომცემლებმა თავდაპირველად 1902 წელს გამოსცეს სჯულისკანონის
მეორე ნაწილი: „კანონნი შეცოდებულთანი, აღწერილნი ნეტარისა მამისა
ჩუენისა იოანეს მიერ, კონსტანტინოპოლელ მთავარეპისკოპოსისა, რომელსა
მმარხველ ეწოდა“. კ. კეკელიძე აღნიშნავს, რომ ქართული ტექსტი, რომელიც
თავისებურსა და, ბერძნულ-სლავურთან შედარებით, მნიშვნელოვან
რედაქციას წარმოადგენს, რუსულ თარგმანში: „Номоканон Иоанна Постника в
его редакциях: Грузинской, Греческой и Славянской“, მეტად დამახინჯებული
და უმეტესწილად მიუღებელია3.
„კანონნი შეცოდებულთანი“ ცალკეც ხშირად გვხვდება ხელნაწერებში (იხ.
მაგ. A 404, გვ. 204-209). კ. კეკელიძე მიიჩნევს, რომ ქართული ტექსტის გამოცემის
დროს ნ. ზაოზერსკისა და ა. ხახანაშვილს ეს ხელნაწერი გამოუყენებიათ4.
ბერძნული ტექსტის დადგენისათვის მათ X ს-ის ხელნაწერთან ერთად XIII ს-ის
ბერძნული ხელნაწერითაც ისარგებლეს, რომლის ტექსტი ცნობილი გახადა
პიტრამ5. ამ ხელნაწერში, ისევე როგორც ეფთვიმესეულ თარგმანში, ავტორად
წარმოდგენილია „ღირსი მამა ჩვენი იოანე მმარხველი, რომელიც იყო პატრიარქი
კონსტანტინოპოლისა,“ ხოლო X ს-ის ხელნაწერში დასახელებულია „იოანე
მონაზონი” , რომელიც იყო VIII-IX სს-ის რჯულმდებელი მოღვაწე, დიაკონი,
სულიერი მოწაფე ბასილი დიდისა, რომელსაც „შვილი მორჩილებისა“ ეწოდა.
აღნიშნული ხელნაწერი გამოსცა მორინომ6.
მეცნიერული კვლევის შედეგად ნ. ზაოზერსკის და ხახანაშვილს გამოაქვთ
დასკვნა, რომ ავტორი „შეცოდებულთა კანონებისა“ არის იოანე მონაზონი,
რომელსაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქის, იოანე მმარხველის მიერ
შედგენილი კანონიკური შრომების საფუძველზე შეუდგენია „სჯულისკანონი” 123
(ნომოკანონი) ანუ „კანონარი“, რასაც მყისვე უდიდესი გავრცელება
მოუპოვებია და მოძღვართა სახელმძღვანელოდ დამკვიდრებულა მთელ
მართლმადიდებლურ სამყაროში.
1 მცირე სჯულისკანონი 1972: 14.
2 ჯავახიშვილი 1982:46.
3 კეკელიძე 1960:211.
4 იქვე.
5 Pitra, Spicilegium Solesmense, T, IV, 1858. p.436-438.
6 Morino: Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti peonitentia, Parisiis, 1651.p.101-107.
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1903 წელს მათ კრებულის პირველი ნაწილიც გამოსცეს, რომელსაც ეწოდება
„რჩულისკანონი მეექუსისა კრებისა“: „Правила VI всел. Собора“. <<Древности
восточные>>. Т. II. Вып. 3. Москва.
2003 წელს, პირველი გამოცემიდან 100 წლის თავზე, ედიშერ ჭელიძემ
გამოსცა იოანე მონაზონის „მცირე სჯულისკანონის“ (შეცოდებულთა კანონები)
ახალქართული თარგმანი. ეს გამოცემა ბერძნულიდან ხელახლა ითარგმნა.
იგი შეჯერებულია ძველქართულ (ეფთვიმესეულ), სლავურ და ლათინურ
ტექსტებთან და მნიშვნელოვანი სქოლიოებიც გააჩნია.
უცხოური გამოცემებიდან აღსანიშნავია Morino: Commentarius historicus de
disciplina in administratione sacramenti peonitentia, Parisiis, 1651 და Pitra, Spicilegium Solesmense. T. IV, 1858.1

`mcire sjuliskanonis~ Sedgeniloba
da misi mimarTeba gamoyenebul wyarosTan
„ეფთვიმე მთაწმიდელის კანონიკური კრებული თავისი შედგენილობით
სრულიად ორიგინალური და ერთადერთია ქრისტიანული ეკლესიის
სამართლის ისტორიაში. მისი მსგავსი შედგენილობის კრებული არ იცის არც
ბიზანტიის და ქრისტიანული აღმოსავლეთის, არც სხვა ქვეყნების საეკლესიო
სამართლის ისტორიამ“2.
იმ პრობლემათა შორის, რომლებსაც „მცირე სჯულისკანონის“ ტექსტი
მკვლევართა წინაშე აყენებს, ერთ-ერთი თხზულების შედგენილობის საკითხია.
ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ტექსტოლოგიურ-ფილოლოგიური ხასიათისა.
მკვლევრის უპირველესი ამოცანაა შემდეგი საკითხების გარკვევა:
1. რა მიმართებაშია ეფთვიმესეული კრებული ბერძნულ წყაროებთან, არის
ის რომელიმე მათგანის პირდაპირი გადმოღება, თუ თვით ეფთვიმეს აქვს
შედგენილი სხვადასსხვა წყაროების მიხედვით. რა არის სხვათა და რა არის
საკუთრივ ეფთვიმესი.
2. რა მასალას იძლევა ეს ძეგლი ეფთვიმეს მთარგმნელობითი მეთოდის
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სპეციფიკის დასადგენად.
3. რა ღირებულების მასალას შეიცავს ეს ძეგლი წმიდა წერილის
ლექსიკონისათვის, როგორ არის მასში საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია
წარმოდგენილი.
4. როგორ არის დაცული კრებულში ძველი ქართული ენის ნორმები.
ამ საკითხების გარკვევას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს ეფთვიმესეული
1
მცირე სჯულისკანონი (შეცოდებულთა კანონები), ბერძნულიდან თარგმნა, ძველქართულ,
სლავურ და ლათინურ ტექსტებს შეუჯერა და სქოლიოები დაურთო ე. ჭელიძემ, თბ., 2003, გვ. 130131.
2 მცირე სჯულისკანონი 1972: 3.
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„მემკვიდრეობის“ შესწავლის საქმეში.
კრებულის სახელწოდება - „მცირე რჩულისკანონი“ - თვით ეფთვიმე
მთაწმიდელს ეკუთვნის. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხელნაწერებს ბოლოში
დართული აქვთ ანდერძი, სადაც წერია: „ღირს-ვიქმენ მე, გლახაკი ესე და
ნარჩევი ყოველთა მოწესეთაჲ ეფთჳმე, თარგმანებად ბერძულისაგან ქართულად
მცირესა ამას რჩულისკანონისა“1… გარდა ამისა, ე. გიუნაშვილი მიუთითებს
სხვა ციტატასაც: „მაიძულეს ღმრთისმოყუარეთა და სულიერთა ძმათა აღწერად
მცირედი ესე რჩულისკანონი“ და ასკვნის: „თუმცა მკვლევარს ზემორე ციტატა
მოაქვს, როგორც ეფთვიმეს მიერ შედგენილი მთელი რჯულდებითი კრებულის
(ე. ი. VI მსოფლიო კრების კანონებისა და „სარწმუნოების ძეგლისწერის”
ჩათვლით) სახელწოდების დადასტურება, მაშინ როცა ხსენებული სიტყვები
იოანე მონაზონისაა და მხოლოდ მის „კანონარს“ გულისხმობს. საზოგადოდ,
ეფთვიმე „რჩულისკანონს“ უწოდებს, აგრეთვე, VI მსოფლიო კრების მისეულ
რედაქციასაც და მთელ კრებულსაც“2. რადგან პატივცემულ მკვლევარს ეს
საკითხი ბოლომდე არ უკვლევია, აღნიშნული ხარვეზი შეავსო პროფესორმა
ე. ჭელიძემ: „საყურადღებოა, რომ მოტანილი ციტატა შედის ხსენებული
კანონარის წინასიტყვაობაში, რაც, ცხადია, ბერძნულ-სლავურ ტექსტებსაც
აქვთ და რისი ავტორიც იოანე მონაზონია. ამრიგად, სულიერ ძმათაგან
იძულებაზე საუბრობს არა ეფთვიმე, არამედ ბერძენი ავტორი, იოანე მონაზონი,
მაგრამ საყურადღებო ისაა, რომ საკუთრივ ბერძნულში გამოთქმა „მცირედი
სჯულისკანონი“ არ გვხვდება. ორიგინალის ტექსტი, კერძოდ, ამგვარია:
„იძულება მივიღე მორწმუნეთა ერთი ნაწილისაგან, წერილობით დამეტოვებინა
ესენი“. ამრიგად, ბერძნულში, ნაცვლად „მცირედი სჯულისკანონისა“, გვაქვს
„ესენი“ (tauta; შდრ. სლავ. сиа). შესაბამისად, განსაზღვრება „მცირედი
(ანუ მცირე)“ იოანე მონაზონის ნაშრომის ეფთვიმესეული შეფასებაა, რაც
უაღრეასად ზედმიწევნითია. ამავე გამონათქვამს იყენებს უკვე თვით ეფთვიმე
VI კრების კანონებსა და იოანე მონაზონის კანონარის მისეულ თარგმანზე
დართულ ანდერძში. როგორც ვხედავთ, მოტანილ ციტატაში „მცირე
სჯულისკანონი“ ეწოდება როგორც VI მსოფლიო კრების კანონებს, ასევე იოანე
მონაზონის კანონარს. ამავე ძეგლს „რჩულისკანონად“ იხსენიებს წმ. გიორგი
მთაწმიდელიც: „რჩულისკანონი წმიდისა იოანე მმარხველისაჲ“.
ყოველივე ზამოთქმულის საფუძველზე ცხადი ხდება, რომ ბერძნულ
125
„კანონარს“ ეფთვიმე და გიორგი თარგმნიან „რჩულისკანონად“3.
ტერმინ „სჯულისკანონს“ განიხილავს, აგრეთვე, ე. გაბიძაშვილი ქართული
კანონიკური სამართლის მნიშვნელოვანი ძეგლის, „დიდი სჯულისკანონის“
შესავალში. იგი წერს: „ძველ ქართულ მწერლობაში ეფთვიმე მთაწმიდლის მიერ
,,მცირე სჯულისკანონის“ თარგმნის შემდეგ სახელწოდება ,,რჩულისკანონი“
ანუ „სჯულისკანონი“ საეკლესიო კანონთა კრებულის აღსანიშნავად ხშირად
გვხვდება. ტერმინი ქ ართულ მწერლობაში ეფთვიმე მთაწმიდელის შემო
1
2
3

მცირე სჯულისკანონი 1972: 3.
მცირე სჯულისკანონი 2003:140.
იქვე გვ. 143.
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ტანილი უნდა იყოს. „სჯულისკანონის“ სახელით გვიანდელ ქართულ წყაროებში
ხშირად ,,დიდი სჯულისკანონი“ იგულისხმება. ამრიგად, თუ ბიზანტიური
ხანის მწერლობაში რამდენიმე რედაქციის საეკლესიო კანონების კრებულთა
აღსანიშნავად ,,ნომოკანონი“ იხმარება, რაც თვით კრებულებთან შედარებით
გაცილებით გვიან იქნა შემოღებული1, ქართულ მწერლობაში მის შესატყვისად
ყოველთვის ,,სჯულისკანონი“ გვხვდება. წარმოადგენს თუ არა ქართული
ტერმინი ბერძნულის ზუსტ თარგმანს? სახელწოდება ,,ნომოკანონი“ (nomokavnwn) თავდაპირველად მხოლოდ ისეთ კანონიკურ კრებულს გულისხმობდა,
რომელშიც საეკლესიო კანონებთან (kanwvn) ერთად სამოქალაქო კანონებიც იყო
შეტანილი. ამიტომ სახელწოდებაც კრებულში შესული ორივე რიგის კანონთა
ბერძნული ტერმინების შეერთებით არის მიღებული – ,,ნომო”+,,კანონი“
(novmo+kanwvn). იგი შემდეგ მიაკუთვნეს ისეთ კანონიკურ კრებულებსაც,
რომლებშიც სამოქალაქო კანონმდებლობიდან არაფერი არის შეტანილი
და წმინდა საეკლესიო კანონების კრებულებს წარმოადგენენ2. ქართული
სახელწოდების - ,,დიდი სჯულისკანონის“ ან „სჯულისკანონის“ – ახსნა უფრო
ძნელია. თუ ვიგულისხმებთ, რომ ,,სჯულისკანონი“ „ნომოკანონის“ კალკია,
რადგან ,,დიდი სჯულისკანონის“ ზოგიერთ ნუსხაში, რომელშიც შეტანილია
XIII ს-ში ბერძნულიდან დამატებით ნათარგმნი მასალა (ქუთ. 17 და H-1670),
novmo~ მართლაც, თარგმნილია როგორც ,,სჯული“3, მაშინ უნდა გვქონოდა
,,სჯული და კანონი“, ანდა ზუსტად კალკირებული ფორმა ,,სჯულიკანონი”.
„შჯულ“-ში ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩავდებთ ბერძნული ,,ნომოს“ის მნიშვნელობას4, რადგან მაშინ კრებული, რომელსაც ,,სჯულისკანონი“
ეწოდება, აუცილებლად უნდა შეიცავდეს სამოქალაქო სამართლის კანონებსაც.
ამას ეწინააღმდეგება კრებულის შედგენილობა და შინაარსი. აქვე დავსძენთ,
რომ ქართველი მთარგმნელის მიერ სამოქალაქო კანონებზე ყურადღების
გამახვილება ისე, რომ ეს კრებულის სახელწოდებაში აღნიშნული ყოფილიყო,
სრულიად მოულოდნელია, რადგან ,,დიდი სჯულისკანონის“ მთარგმნელს
თითქმის უგულებელყოფილი აქვს დედნის სამოქალაქო კანონები და მათი
რიცხვი თარგმანში მინიმუმამდე აქვს შეკვეცილი.
ქართული თარგმანის სახელწოდების პირველ ნაწილში დადასტურებულ
,,სჯულს“ აქ ის მნიშვნელობა რომ ჰქონდეს, რომელიც აქვს გამოთქმაში
,,სჯული ქრისტესი“, ე.ი. სარწმუნოების სინონიმი იყოს, მაშინ ,,სჯულისკანონს“
126 ქრისტიანული სარწმუნოების კანონების მნიშვნელობა ექნება. ,,სჯულისკანონი“
ასეთი გაგებით ძალზე ზოგადი ტერმინი გამოდის და არა მარტო საეკლესიო
კანონმდებლობას მოიცავს, არამედ ზოგადქრისტიანული ცხოვრების
უნივერსალური კანონმდებლობის მნიშვნელობას იძენს. ამიტომ ,,სჯული“
აქ სარწმუნოებრივ სამართალს უნდა გულისხმობდეს. ივ. ჯავახიშვილის
1 В. Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV титулов. Санкт-Петербург, 1905. стр. 105108.
2 Никодим. Провославное церковное право. СПб. 1897. стр. 195. Бенешевич 1905:108-109.
3 Никодим 1897: 195. Бенешевич 1905:163,23.
4 პ. ინგოროყვა, გიორგი მერჩულე, თბ., 1954, გვ. 18.
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მოწმობით: ,,იმავე მნიშვნელობით, რაც სამართალსა“ ჰქონდა, ძველ ქართულ
მწერლობაში სიტყვა ,,სჯული“ ანუ ,,შჯული“-ც იხმარებოდა…. ეს სიტყვა ზმნა
,,სჯა“-საგან არის ნაწარმოები და თავდაპირველად ნაბჭობის, გადაწყვეტილების
მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა. ძველ ქართულ მწერლობაში ,,სჯულს“, ან
„შჯულს“ მაინც უფრო სარწმუნოებრივი, საეკლესიო სამართლის მნიშვნელობის
ელფერი ედვა და ამით იგი ტერმინისაგან ,,სამართალი“ განსხვავდებოდა“1.
რაც შეეხება ,,სჯულისკანონის” მეორე ნაწილს, ,,კანონი“, - ეს იგივეა, რაც
ბერძნული ,,ნომოკანონის“ ასევე მეორე შემადგენელი ნაწილი. ,,კანონს“ ძველ
ქართულ მწერლობაში რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი, მისი
ძირითადი მნიშვნელობა მაინც კანონების შემცველი კრებული, კანონების
კოდექსია.
ამრიგად, თუ გავითვალისწინებთ ,,სჯულისკანონის“ ორივე შემადგენელი
კომპონენტის დასახელებულ მნიშვნელობებს, მაშინ ეს სახელწოდება
თანამედროვე გაგებით საეკლესიო სამართლის კანონთა კრებულს ან საეკლესიო
სამართლის კანონების კოდექსს ნიშნავს“2.
სტატიები, რომლებითაც შედგენილია „მცირე სჯულისკანონი“, სხვადასხვა
პერიოდისაა და სხვადასხვა კანონიკური კრებულიდანაა შერჩეული ქართული
ეკლესიის პრაქტიკულ საჭიროებათა შესაბამისად. კრებული ოთხი ნაწილისაგან
შედგება:
1. „წესი და განგებაჲ და რჩულისკანონი მეექუსისა კრებისაჲ“, წარმოადგენს
ტრულის 691 წ-ის კრების კანონების სახეცვლილ კრებულს.
2. „კანონნი შეცოდებულთანი“. მის ავტორად წმიდა ეფთვიმეს თა
რგმანში კონსტანტინეპოლის პატრიარქი იოანე მმარხველი (582-595) არის
დასახელებული. შესავალში, რომელიც ბერძნულ-სლავურს არ გააჩნია,
ვკითხულობთ: „უწყებულ იყავნ, ვითარმედ ესე ნეტარი იოვანე მმარხველი
უკუანაჲსკნელ იყო უფროჲს ყოველთა მათ, რომელთა რჩულისკანონისა
წესნი აღწერნეს და მეექუსისაცა კრებისა შემდგომად იყო მრავლითა ჟამითა“3.
ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ იოანე მმარხველი მეექვსე
კრების შემდგომდროინდელი პერიოდის მოღვაწეა. მაშ თუ ეს წინასიტყვაობა
ეფთვიმეს ეკუთვნის, საიდან ასეთი შეუსაბამობა? ძეგლის კვლევის შედეგად
გაირკვა, რომ ავტორი „შეცოდებულთა კანონებისა“ არის იოანე მონაზონი,
რომელსაც კონსტანტინეპოლის პატრიარქის, იოანე მმარხველის მიერ
შედგენილი კანონიკური შრომების საფუძველზე შეუდგენია „სჯულისკანონი“ 127
(ნომოკანონი) ანუ „კანონარი“, „რასაც
მყისვე უდიდესი გავრცელება
მოუპოვებია და მოძღვართა სახელმძღვანელოდ დამკვიდრებულა მთელ
მართლმადიდებლურ სამყაროში. მოგვიანებით, კერძოდ, XI ს-ში, ზემორე
კანონიკური წყაროების მიხედვით, ამ პერიოდის სახელგანთქმულ მოღვაწეს,
იოანეს, ასევე მმარხველად წოდებულს, შეუდგენია ვრცელი „კანონარი”.
შესაბამისად, ის ძეგლი, რომელიც იოანე მმარხველის „კანონიკონად“ არის
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ჯავახიშვილი 1982: 29.
დიდი სჯულისკანონი 1975: 22-23.
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ცნობილი და რაც რთული შედგენილობის კრებულია, ნ. ზაოზერსკის
დასაბუთებით ეკუთვნის არა VI ს-ის წმინდანს და კონსტანტინეპოლის
პატრიარქ იოანეს, მმარხველად წოდებულს, არა VIII-IX სს-ის მოღვაწეს, იოანე
მონაზონს, არამედ XI ს-ის მონაზონს, იოანეს, ასევე „მმარხველად“ წოდებულს.
მართლმადიდებლურ ტრადიციაში არც წმ. იოანე მმარხველის
(პატრიარქის) ნაშრომებს, არც XI ს-ის იოანე მმარხველის (მონაზონის)
კანონიკონს არ მოუპოვებიათ იმგვარი საყოველთაო გავრცელება, რაც
შეიძინა VIII-IX სს-ის მოღვაწის, იოანე მონაზონის (ზედწოდებით: „შვილი
მორჩილებისა“) სჯულისკანონმა. მეტიც, იმ ძეგლმა, რომელიც იოანე
მმარხველის „კანონიკონადაა“
ცნობილი, არ დაიმსახურა მოწონება წმ.
ნიკოლოზ კონსტანტინეპოლელი პატრიარქისა (იხ. „ათენის სინტაგმა“, ტ. IV,
გვ. 425), მაშინ, როცა ხსენებული იოანე მონაზონის (ზედწოდებით: „შვილი
მორჩილებისა“) „სჯულისკანონი“ (უკეთ: „მცირე სჯულისკანონი“) მოძღვართა
სახელმძღვანელოდ დამკვიდრდა მართლმადიდებლურ სამყაროში“1.
ეფთვიმემ იცის, რომ მონასტერში მოღვაწე მამები ირქმევდნენ რომელიმე
წმინდანის სახელს და ცდილობდნენ მათი ღვაწლის მსგავსი საქმეების
აღსრულებას. ამას ცხადყოფს მეორე იოანე მმარხველის მოღვაწეობა,
რომელმაც, პირველის მსგავსად, იღვაწა კანონშემოქმედებითად; მეორე, ეგნატე
„ღმერთშემოსილი“, XI-XII სს-ის მოღვაწეა, რომელიც მოსე ხუცესს, ხანცთელს,
ავალებს ხელნაწერთა გადაწერას და მომგებლად (დამკვეთად) წარმოჩნდება
ჩვენ წინაშე. ასეთი უამრავი მოღვაწე შეგვიძლია დავასახელოთ ეკლესიის
ისტორიიდან.
ამიტომაც აღნიშნავს ეფთვიმე: „უკუანაჲსკნელ იყო უფროჲს ყოველთა
მათ, რომელთა რჩულისკანონისა წესნი აღწერნეს და მეექუსისაცა კრებისა
შემდგომად იყო მრავლითა ჟამითა“.
3. ეფთვიმე მთაწმიდელის კრებულის მესამე ნაწილია „კანონნი დღითიდღეთა ცთომათანი, ვითარცა წმიდამან მამამან ჩუენმან ბასილი განაწესა“. ეს
კანონები ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ბასილი დიდის კანონებად
იწოდება, მაგრამ საქმის ვითარება სხვაგვარადაა. ტექსტის განხილვა გვიჩვენებს,
რომ ამ კანონების ავტორი ვერ იქნება ბასილი დიდი, რადგან ამ კანონების
დამწერი საჭიროების მიხედვით იმოწმებს ბასილი დიდს.
ჰანს-გეორგ ბეკი ამ კანონებს განიხილავს, როგორც ფსევდო იოანე
128 მმარხველის კანონების მესამე შემადგენელ ნაწილს და ავტორად უცნობ
კომპილატორებს მიიჩნევს, რომელთაც ეს კანონები ბასილი დიდის კანონების
მიხედვით უნდა შეედგინათ2.
პირდაპირი ცნობა კანონიკონის შედგენის დროის შესახებ არ მოგვეპოვება,
მაგრამ ტექსტიდან ირკვევა, რომ ამ სტატიის ავტორი იცნობს შეცოდებულთა
კანონებს. ე. გიუნაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს კანონები VIII-IX სს-ს დიდად არ
შორდება, მითუმეტეს, ისინი X ს-ში უკვე საკმაოდ ყოფილა გავრცელებული
1 მცირე სჯულისკანონი 2003:140.
2 Hans-Georg Beck, Kirche und Theologische in Literatur Byzantinischen Reich, München, 1959, s.
424.
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საღვთისმსახურო პრაქტიკაში.
4. კრებულის მეოთხე, ბოლო ნაწილს წარმოადგენს „ძეგლისწერაჲ
სარწმუნოებისაჲ, რომელი აღწერეს წმიდათა მამათა კონსტანტინოპოლეს
შეკრებულთა, წმიდათა ხატთა თაყუანისცემისათჳს, რომელ-ესე წარიკითხვის
სოფიაწმიდას, პირველსა კჳრიაკესა წმიდათა მარხვათასა“.
ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს ძეგლი იწოდებოდა VII მსოფლიო
კრების კანონებად. მათი გაიგივება მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ VII მსოფლიო
კრებამ დაგმო ხატმებრძოლობა და აქაც ხატმებრძოლობის დაგმობასთან გვაქვს
საქმე. სინამდვილეში კონსტანტინოპოლის 843 წლის ადგილობრივ კრებას
მიუღია ძეგლისწერა სარწმუნოებისა. ბერძნული დედანი არ იუწყება, თუ
ვის, სად და როდის მოუწვევია ეს კრება. ეფთვიმეს თარგმანში აღნიშნულია
ამის შესახებ: „ამისთჳსცა შემოვკერბით მადლისა მიცემად ღმრთისა,
ყოველთაგან ქალაქთა და სოფელთა, მადლითა ღმრთისაჲთა და ბრძანებითა
ღმრთისმსახურთა მეფეთაჲთა - მიქაელ მართლმადიდებლისა მეფისა და
თეოდორაჲს, დედისა მისისა, მღვდელთმოძღუარნი ესე, მოშურნენი მართლისა
სარწმუნოებისათჳს, რომელნი შემოვკერბით სამეუფოსა ამას ქალაქსა, ტაძარსა
იოვანე მახარებლისა და ღმრთისმეტყუელისა, მადლობისა და დიდებისა
მიცემად უფლისა სულიერისა ამის ნაყოფიერებისათჳს“ (A-96, 152v)1.
კ. კეკელიძე მიიჩნევს, რომ ეს ძეგლი ეფთვიმეს „უთარგმნია ბერძნულიდან
მეათე საუკუნის გასულს“2. მანვე მიაკვლია ამ ძეგლის სხვა, უფრო გვიანდელ
არსენ იყალთოელის თარგმანსაც, რომელიც შეტანილია შიომღვიმის
ტიპიკონში, როგორც დიდმარხვის პირველი კვირიაკის საკითხავი.
ბერძნულ და, აგრეთვე, მის გვიანდელ ქართულ თარგმანში არაა დაცული
ვრცელი ნაწილი, რომელიც ხატმებრძოლობის ისტორიას ეხება. ეს ნაწილი
ეფთვიმეს შემოუტანია თავის რედაქციაში, რაკი ამ დროს ძალაშია სომეხქართველთა საეკლესიო დავა და მწვავედ იდგა ხატმებრძოლობის საკითხი.
არც ბერძნულში, არც სლავურში და არც სხვა რომელიმე ენაზე ეს ძეგლისწერა
კანონიკური კრებულების ნაწილს არ წარმოადგენს; მხოლოდ ეფთვიმესთანაა
იგი კრებულის შემადგენელი ნაწილი.
ეფთვიმეს მუდამ ახსოვდა, თუ როგორი თარგმანი სჭირდებოდა მის
მკითხველს. მას უნდა ეთარგმნა ისე, ვით „მას ჟამსა შეჰგუანდა“. თარგმნისადმი
შემოქმედებითმა
დამოკიდებულებამ
განაპირობა
მისი
მუშაობის
მრავალფეროვნება. ეფთვიმეს შრომები ხან დედნის ზუსტი ასახვით გამოირჩევა, 129
ხან თამამი პერიფრაზებით; თხრობა ხან შევსებული და დაზუსტებულია სხვა
წყაროთა გამოყენებით, ხან - პირიქით, შეკვეცილი ან გამოკრებილი; ქართული
თარგმანი ხან ერთ რომელიმე ბერძნულ მოდელს ასახავს, ხანაც რამდენიმე
წყაროდანაა შემოკრებილი.
ეფთვიმე მთაწმიდელის თარგმანების ხასიათის, მთარგმნელობითი
მეთოდების მეცნიერულმა შესწავლამ მისი საკვირველი მრავალფეროვნება
გამოავლინა. ეფთვიმეს ლიტერატურული მემკვიდრეობის მეცნიერულ
1
2

მცირე სჯულისკანონი 1972: 11.
კეკელიძე 1960: 485.
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შესწავლას გიორგი მთაწმიდელმა და ეფრემ მცირემ ჩაუყარეს საფუძველი.
გიორგი მთაწმიდელის შეფასებით, - „ეგევითარი თარგმანი, გარეშე მათ
პირველთასა, არღარა გამოჩინებულ არს ენასა ჩუენსა, და ვჰგონებ, თუ არცაღა
გამოჩინებად არს“1. ეფრემი საგანგებოდ შეეხო ეფთვიმე მთაწმიდელის
მთარგმნელობითი მეთოდის თავისებურებას; ახსნა ეს თავისებურება
ქართველი მკითხველის იმდროინდელი დონითა და საჭიროებებით; ეფთვიმეს
მწერლური სტილის განსაკუთრებულობა მის ლიტერატურულ ამოცანებს
დაუკავშირა.
ეფთვიმეს მთარგმნელობითი მეთოდის თავისებურებად ეფრემი „კლებამატებას“ მიიჩნევს: მისი თქმით, ეფთვიმეს „მადლითა სულისა წმიდისაჲთა
ჴელ-ეწიფებოდა შემატებაჲცა და კლებაჲცა” (A-24,3r). ეფრემი ეფთვიმეს
წარმოგვიდგენს როგორც შემოქმედ მთარგმნელს, რომელიც ყოველთვის ნაბიჯნაბიჯ როდი მიჰყვება სათარგმნ ტექსტს. ზოგიერთ ადგილს, საჭიროების
მიხედვით, კვეცს; სხვა ადგილებს, პირიქით, – ავრცობს დამატებითი მასალის
დართვით. ე. ი. თარგმნის პროცესში ეფთვიმე ქმნის სათარგმნ თხზულებათა
ახალ რედაქციებს, ქართველი მკითხველის სულიერი საჭიროების
გათვალისწინებით შედგენილს2.
ქართველი მკითხველი ეფთვიმეს თარგმანებამდე რთულ საღვთისმეტყველო
სწავლათათვის მოუმზადებელი („ლიტონი“) იყო. ამიტომ ეფთვიმეს
ლიტერატურული საქმიანობა მიზნად ისახავდა სათარგმნ თხზულებათა
ისეთ შერჩევას და იმ სახით თარგმნას, რაც საღვთისმეტყველო ცოდნის
მხრივ მოუმზადებელი ქართველი ერის სულიერი აღზრდისათვის იქნებოდა
შესაფერისი. ასეთმა მიდგომამ, ეფრემის სიტყვით, ისეთი შედეგი გამოიღო,
რომ „მის მიერ აღზრდილი ერი მისთავე მადლითა მტკიცისა საზრდელისა
მოქენე იქმნა“ (Jer-43,2v)3.
ეფრემის ფილოლოგიური დაკვირვებები ეფთვიმესეული „კლება-მატების“
შესახებ, რასაკვირველია, სავსებით უტყუარი აღმოჩნდა, მაგრამ ისიც გაირკვა,
რომ თურმე ეფთვიმე მხოლოდ ამ მეთოდს როდი მიმართავდა, არამედ ძალზე
ხშირად დედანთან ზედმიწევნით სიახლოვესა და სიზუსტესაც იცავდა. რა
მეთოდითაც უნდა ესარგებლა, ეფთვიმე არასოდეს ივიწყებდა თავის მთავარ
ამოცანას – ქართული საღვთისმეტყველო ლიტერატურის ხარვეზების შევსებას,
თანადროული ქართველი მკითხველის საღვთისმეტყველო მომზადების
130 დონის შესატყვისი თარგმანების შექმნას. ეს ამოცანა მთარგმნელს ავალებდა,
ბერძნული ლიტერატურის საგანძურიდან გამოეკრიბა ყველაზე ძვირფასი
მარგალიტები; ძნელად გასაგები ტექსტებისათვის დაერთო აუცილებელი
განმარტებანი, სათარგმნ თხზულებათა შინაარსი გადმოეცა სადად და
1 ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი II, დასაბეჭდად მოამზადეს
ილ. აბულაძემ, ე. გაბიძაშვილმა, ნ. გოგუაძემ, მ. დოლაქიძემ, გ. კიკნაძემ და ც. ქურციკიძემ, ი.
აბულაძის რედაქციით, „მეცნიერება“, თბ., 1967, გვ. 178.
2 პავლეს ეპისტოლეთა განმარტება, თარგმნილი ეფთვიმე მთაწმიდელის მიერ, ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, „ნათლისმცემელი“,
თბ., 2003. გვ. 382.
3 თ. ბრეგაძე, გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა შემცველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა,
თბ., 1988. გვ. 148.
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მისაწვდომად, ზუსტად და ადეკვატურად, ნათელი და დახვეწილი სტილით,
რაც ეფთვიმემ, მართლაც, საკვირველი ოსტატობითა და მხატვრული ძალით
განახორციელა.
ეფთვიმე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ნათარგმნ თხზულებებში
ანტიერეტიკული და ანტიწარმართული ჩანართების გაკეთებას; განმარტებებით
ავრცობს არა მარტო საკუთრივ ტექსტს, არამედ სათაურსაც კი; აღნიშნავს
თხზულების დაწერის დროს, ადგილს და მიზეზს; იძლევა ავტორის შესახებ
სხვადასხვა ცნობას.
მთარგმნელობით-კომპილაციური
ხერხების
მრავალფეროვნების
მიუხედავად, ეფთვიმეს ნაშრომებს ბევრი რამ აერთიანებს: თავისებური
სტილი; ლაღი, ნათელი, ხატოვანი ენა; ლოგიკური გამართულობა, სისადავე,
მისაწვდომობა; აზრის მკაფიოდ და შთამბეჭდავად ჩამოყალიბება; ძირითადის
წინ წამოწევა და უმნიშვნელოს იგნორირება; თხრობის კომპოზიციური და
იდეური მთლიანობა.
რაც უნდა სანდო იყოს ისტორიულ-ლიტერატურული ცნობები, საბოლოო
სიტყვა მაინც ნაშრომის ტექსტოლოგიურმა შესწავლამ უნდა თქვას, რადგან, თუ
ზუსტია აღნიშნულ თარგმანთა ეფთვიმესადმი მიკუთვნება, მათში უთუოდ
გამომჟღავნდება ეფთვიმეს შემოქმედებისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისებანი. მართალია, ზემოთ უკვე დავაფიქსირეთ ეფთვიმეს სტილისათვის
ნიშანდობლივი თავისებურებები, მაგრამ მათი შესწავლა უნდა გაგრძელდეს
იმ მონაცემთა გათვალისწინებით, რაც ეფთვიმეს მთარგმნელობითი
მუშაობის შესახებაა ცნობილი თანამედროვე ლიტერატურისმცოდნეობაში.
ამიტომ საჭიროა, გავარკვიოთ, რამდენადაა გამოვლენილი საკვლევ ძეგლში
ეფთვიმე მთაწმიდელის მთარგმნელობითი პრინციპები, მისი სტილისათვის
დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები; რა მიმართებაა ამ თარგმანსა და მისივე
დედნიდან მომდინარე არსენისეულ თარგმანს შორის; რამდენად წარმოაჩენს
ამ ორ თარგმანს შორის სხვაობა ეფთვიმეს მთარგმნელობითი მუშაობის
თავისებურებებს.
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meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa
efTvimeseuli redaqcia da misi mimarTeba
`didi sjuliskanonis~ teqstTan
ეფთვიმე მთაწმიდელის კანონიკური კრებულის, „მცირე სჯულისკანონის“
პირველ ნაწილს წარმოადგენს ტრულის 691 წლის კრების კანონები, მაგრამ
კრებულში ეს კანონები ისეა წარმოდგენილი, თითქოს ისინი VI მსოფლიო
კრების კანონები იყოს: „წესი და განგებაჲ და რჩულისკანონი მეექუსისა კრებისაჲ,
ას სამეოცდარვათა წმიდათა მამათაჲ, რომელნი შეკრბეს კონსტანტინეპოლეს,
ახალსა ჰრომსა, კონსტანტინე ღმრთისმსახურისა მეფისა ზე, ძისწულისა ძისა
ჰერაკლე მეფისა“. ამ სათაურიდან ისე გამოდის, თითქოს კონსტანტინე IV-ის
[პოგონატის] (668-685) მიერ 668-681 წლებში მოწვეული კრება ადგენს კანონებს.
ასეთი აზრი გატარებულია, აგრეთვე, ეფთვიმეს წინასიტყვაობაშიც1.
ე. გიუნაშვილის ამ მოსაზრებას საფუძვლად უდევს წინასიტყვაობის
შესავალი ნაწილი, სადაც წერია: „ამან წმიდამან, მეექუსემან კრებამან
ას სამეოცდარვათა მამათამან, რომელნი შეკრბეს კოსტანტინეპოლეს,
სამეუფოსა პალატასა და დაამტკიცეს მართალი სარწმუნოებაჲ და დაწერეს
ძეგლი ღმრთისმეტყუელებისაჲ და კანონნი ეკლესიისანი სამოძღურებლად
მორწმუნისა ერისა, პირველად აჴსენეს სარწმუნოებაჲ განწესებული
ნიკიისა კრებისაჲ ტჲჱ(318) მამათაჲ და კონსტანტინეპოლისაჲ რნ(150)
მამათაჲ, ეფესოჲსაჲ ს(200) მამათაჲ და ქალკიდონისა ქლ(630) მამათაჲ და
კოსტანტინეპოლისავე რო(170) მამათაჲ და ყოველივე ხუთთა მათ კრებათა
მიერ ქადაგებული შეიწყნარეს და დაამტკიცეს და რომელნი მათ განეკუეთნეს
და შეეჩუენნეს, შეაჩუენეს და რომელნი მათ შეეწყნარნეს და ედიდნეს, ადიდეს
და შეიწყნარნეს“2.
ნუთუ ეფთვიმემ არ იცოდა, რომ VI მსოფლიო კრებას საეკლესიო კანონები
არ შეუმუშავებია და რომ კანონების მიღების მიზნით უკვე იუსტინიანე II-მ
მოიწვია სპეციალური კრება 691 წელს? მაშ რატომღა ჰქვია ეფთვიმეს კრებულში
შეტანილ კანონებს კონსტანტინე კეისრის მიერ 680-681 წლებში მოწვეული VI
მსოფლიო კრების კანონები?
ე. გიუნაშვილი მიიჩნევს, რომ ეფთვიმე ათონელს ხელთ ჰქონდა ბერძნული
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ხელნაწერები, რომლებიც ასე არის დასათაურებული: kanovne~ th~ evkth~ sunovdou, მეექვსე კრება კი ყველგან იწოდება oijkoumenikhv-დ. მაშასადამე, ეფთვიმეს
დროს უკვე არსებობდა ტენდენცია, რომელიც ტრულის 691 წლის კრებას
მსოფლიო კრებას უწოდებს და მას აიგივებს 680-681 წლების კრებასთან3.
V და VI მსოფლიო კრებებს საეკლესიო კანონები არ მიუღია. აღნიშნული
კრებების სხდომებზე მხოლოდ და მხოლოდ დოგმატური საკითხები
განიხილებოდა. არც ერთი განწესება საეკლესიო დისციპლინასთან დაკა
1
2
3

იხ.: მცირე სჯულისკანონი 1972: 5.
იქვე, გვ. 15.
იქვე, გვ. 5.
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ვშირებით მათ არ გამოუციათ. სულ მალე წარმოჩნდა გადაუდებელი
აუცილებლობა იმისა, რომ მსოფლიო კრების ავტორიტეტული სახელით
გამოსულიყო ისეთი კანონები, რომლებიც მწვალებლური შფოთის შედეგად
ეკლესიაში დასუსტებულ დისციპლინას განამტკიცებდა; საჭირო გახდა წინარე
კრებების ძალმოსილების აღდგენა და ახალი კანონებით მკაცრი წესრიგის
დამყარება. ამიტომ იყო, რომ 691 წელს კეისარმა იუსტინიანე II-მ მოიწვია
კრება, საერთო სახელწოდებით - ტრულის, რათა შეევსო V და VI მსოფლიო
კრებათა ხარვეზი საეკლესიო სამართლის საკითხში. ამ კრებას „მეხუთემეექვსე“ ეწოდა, - ზუსტი თარგმანი ბერძნული კომპოზიტისა „პენთექტი“.
დიდი სჯულისკანონის მიხედვით, ამ კრების სრული დასახელება არის
„კონსტანტინოპოლის გუმბადსა (ახალი ქართულით „გუმბათი“, ბერძნულად
„ტრულოს“) შინა სამეუფოჲსა პალატისასა შეკრებულთა წმიდა მამათა…კრება”.
მსოფლიო კრების ავტორიტეტით მოსილი ეს საეკლესიო კრებაც, ისევე, როგორც
მისი წინამორბედი კრებები, V (553 წ.) და VI (681 წ.), შედგა კონსტანტინეპოლში,
გუმბათოვან სამეფო დარბაზში. აქედან მომდინარეობს ბერძნული ტრადიციით
მე-5-6 კრების დასახელების ვარიანტი - Penqevkth en troolw „ტრულოსს“.
კრების სხდომები მიმდინარეობდა 691 წლის 1 სექტემბრიდან 692 წლის 31
აგვისტომდე. მის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა 227 მამა. რადგანაც ეს კრება
681 წლის კრების გაგრძელებას წარმოადგენდა და სამეფო დარბაზების იმავე
განყოფილებაში გაიმართა, ამიტომ მის მიერ მიღებული კანონები ტრულის
მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრების კანონებად იწოდება. კრებამ 102 კანონი
მიიღო. ეს კანონები შეტანილია აღმოსავლეთის ყველა კანონიკურ კრებულში.
მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის ეკლესია ამჟამად ამ კანონებს არ ანიჭებს
თავისთვის სავალდებულო კანონებრივ ძალას, წინათ ასე არ იყო. პაპი ინოკენტი
III-ს მოჰყავს 82 კანონი და მას მეექვსე მსოფლიო კრების კანონად მოიხსენიებს.
გრაციანემ ამ კრების ბევრი კანონი აღწერა თავის დეკრეტში. პაპი ადრიანე I
თავის ეპისტოლეში პატრიარქ ტარასის მიმართ აცხადებს, რომ იწყნარებს ამ
კანონებს; VII საეკლესიო კრებაზე, როცა ტრულის 82-ე კანონთან დაკავშირებით
ეს კანონები VI მსოფლიო კრების კანონებად მოიხსენიეს, რომაელ ლეგატებს
საწინააღმდეგო აზრი არ გამოუთქვამთ.
ამდენად, ცხადი ხდება, რომ ეფთვიმეს დროს ტრულის კრების კანონებს
მეექვსე მსოფლიო კრების კანონებს უწოდებდნენ.
„VI მსოფლიო კრების ძეგლისწერის ბერძნულ ტექსტებთან შედარებით 133
ქართული ტექსტი სიდიდით სულ ცოტა ერთიორად სჭარბობს. აგებულობეთაც
ქართული ხშირად არსებითად განსხვავდება ბერძნულისაგან. უკვე პირველი
პარაგრაფიდან მოყოლებული იწყება განსხვავება და ბერძნული დედნის
პირველი პარაგრაფი უდრის ქართულის მხოლოდ მეორე თავს. ქართული
ტექსტის პირველი თავი ხუთი უწინარესი მსოფლიო კრების კანონებისა და
წინანდელ კრებათა მიერ მიღებული წმიდა მამათა კანონიანი ეპისტოლეების
განახლება-დამტკიცებას წარმოადგენს მეექვსე მსოფლიო კრებისაგან“1. ასეთი
1

ჯავახიშვილი 1982: 47.
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აზრი გამოთქვა ივ. ჯავახიშვილმა.
კრებულის ის ადგილი, რომელსაც ე. გიუნაშვილი წინასიტყვაობას
უწოდებს, ხოლო ივ. ჯავახიშვილი მიიჩნევს, რომ ის ბერძნულ ტექსტს
საერთოდ არ გააჩნია, გახლავთ მეექვსე, 680-681 წლების კრების აღწერა,
რომელშიც ეფთვიმეს ტრულის კრების I კანონის ის ნაწილები შეუტანია, სადაც
საუბარია უწინარეს მსოფლიო კრებებზე, მონოთელიტ ერეტიკოსებზე და
კრების დოგმატურ დადგენილებაზე. კრებაზე „მეტყველნი ესევითარისა მის
წვალებისანი“: თეოფანე ფარანელი, ონორე ჰრომი, კჳროზ ალექსანდრიელი,
სერგიოს, პიროზ, პავლე და პეტრე კონსტანტინეპოლელნი, მაკარი ანტიოქიელი
(პატრიარქი) და სტეფანე, მოწაფე მისი, შეაჩვენეს. მონოთელიტურ ცრუ
სწავლებას იცავდა, აგრეთვე, ბერი პოლიქრონიოსი, რომელმაც განაცხადა, რომ
მკვდარს აღადგენდა, რადგან ჭეშმარიტი რწმენა ჰქონდა. როდესაც „ვერარაჲ
აღადგინა, უმეტესად განაქიქა გმობაჲ თჳსი“ და „უგუნური იგი და ცოფი ბერი
შეაჩუენეს“.
კრებამ იერუსალიმის პატრიარქის, სოფრონის და რომის პაპის, აღათონის
ეპისტოლეთა საფუძველზე მიიღო დოგმატი უფალ იესო ქრისტეში ორი ნებისა
და ორი ქმედების შესახებ. აღწერილი „მართლისა სარწმუნოებისა ძეგლი“ და
„საეკლესიონი კანონნი“ კონსტანტინე მეფის წინაშე „წარიკითხეს“. კეისარმა
„თჳსითა ხელითა, წითელითა წამლითა, სიმტკიცე საღმრთოჲსა მის ძეგლისაჲ
დაწერა“.
კრებაზე წმინდანებად შერაცხეს მარტინე რომის პაპი და მაქსიმე
აღმსარებელი.
მეექვსე კრების განხილვას მოსდევს თავი „ა“, სადაც უფრო ვრცლადაა
თავიდან აღწერილი მეექვსე კრება. ყურადღებას იპყრობს ის გარემოება, რომ
საქმე გვაქვს ერთი ტექსტის ორ რედაქციასთან, ვრცელთან და მოკლესთან.
რა განაპირობებს ჩვენს ასეთ მოსაზრებას? ტექსტების ურთიერთშედარებით
ირკვევა მათი ურთიერთსიახლოვე. თუ ტექსტებს პირობითად გავყოფთ
ნაწილებად და ვუდარებთ ერთმანეთს, ამაში ნათლად დავრწმუნდებით.1
ვრცელი რედაქცია
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ამან წმიდამან მეექუსემან კრებამან ას
სამეოცდარვათა

მამათამან,

რომელნი

შეკრბეს კოსტანტინეპოლეს, სამეუფოსა
პალატასა,

და

სარწმუნოებაჲ

დაამტკიცეს
და

დაწერეს

ღმრთისმეტყუელებისაჲ
ეკლესიისანი

და

ძეგლი
კანონნი

სამოძღურებლად

რწმუნისა ერისა.

1

მართალი

mcire sjuliskanoni 1972:16.

მო

დიდმან ამან და ყოველთა ქალაქთა
და სოფელთაგან ნებითა და მადლითა
ღმრთისაჲთა
რწმუნისა

და

და

ბრძანებითა

ღმრთისმსახურისა

მო
მე

ფისა კოსტანტინესითა შემოკრებულმან
ღმრთივდაცულსა

სამეუფოსა

ქალაქსა

მეექუსემან კრებამან ტაძარსა დიდისა
პალატისასა ესრეთ აღწერა და განაწესა
და ამას იტყჳს: ღმრთისა და მამისა
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მხოლოდშობილი
რომელი-იგი

ძჱ

და

სიტყუაჲ,

ყოვლითურთ

მსგავს

ჩუენდა იქმნა, თჳნიერ ცოდვისა, ქრისტე,
ჭეშმარიტი

ღმერთი

ჩუენი,

წმიდისა

სახარებისა ქადაგებითა ესრეთ ბრძანებს:
„მე ვარ ნათელი სოფლისაჲ, რომელი
შემომიდგეს მე, არა ვიდოდის ბნელსა,
არამედ აქუნდეს ნათელი ცხორებისაჲ.“
- და კუალად თქუა: „მშჳდობასა მოგცემ
თქუენ,

მშჳდობასა

ჩემსა

დაგიტევებ

თქუენ“.
ამის

ღმრთივქადაგებულისა,

რიტისა

და

თელისა

ბრწყინვალებითა

ჭეშმა

მიუჩრდილებელისა

ნა

განათლდა

და შეუდგა მას ღმრთისმსახური ესე
მეფე ჩუენი და მშჳდობაჲ იგი მის მიერ
აღთქმული
იქმნა

წინამძღვრად

მოიღო.

მართლმადიდებლობისა

და

შემწე

და წვალებისა წინააღმდგომ. ამისთჳსცა
წმიდაჲ ესე და მსოფლიოჲ კრებაჲ ღირსთა
ამათ მღდელთმოძღუართა მოსწრაფედ
შემოკრბა

და

ყოველივე

სავსებაჲ

ეკლესიისაჲ შეაერთა. ხოლო წმიდამან
ამან და პატიოსანმან კრებამან მტრისა
მიერ დათესილი ღუარძლი ყოველივე
ეკლესიისაგან აღმოჰფხურა და ყოველი
წვალებისა ურჩულოებაჲ განიოტა და
სწავლასა წმიდათა მოციქულთასა და
ღმრთისა მიერ გამორჩეულთა მამათასა
შეუდგა და წმიდათა მათ და ყოვლისა
სოფლისა

განმანათლებელთა

ხუთთა

კრებათა თანა ყოვლითურთ ერთნება და
ერთგანზრახვა იქმნა.
პირველად

აჴსენეს

სარწმუნოებაჲ

პირველად

განწესებული ნიკიისა კრებისაჲ ტჲჱ(318)

რებულთა

მამათაჲ და კოსტანტინეპოლისაჲ რნ(150)

ლოჲსა

მამათაჲ,

რომელთაცა

ეფესოჲსაჲ

ს(200)

მამათაჲ
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ტჲჱ(318)
წმიდათა

არიოზის

ნიკიას

მამათა,

შეკ
ურჩუ

განმკუეთელთა,

ერთარსებაჲ,

ერთღმრთე

და ქალკიდონისა ქლ(630) მამათაჲ და

ებაჲ

და

კოსტანტინეპოლისავე რო(170) მამათაჲ

მის

წმიდისა

და ყოველივე ხუთთა მათ კრებათა მიერ

ქადაგეს და მამასა და ძისა და სულისა

ქადაგებული შეიწყნარეს და დაამტკიცეს

წმიდისა ერთითა და განუყოფელითა

და რომელნი მათ შეეწყნარეს და ედიდნეს,

სარწმუნოებითა თაყუანისცემაჲ ასწავეს

ერთბუნებაჲ

სამგუამოვნისა

სამებისა

ჴმამაღლად
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ადიდნეს და შეიწყნარეს. და სხუათაცა

ერსა მორწმუნეთასა და თანაწამებითა და

კრებათა,

თანამოღუაწებითა

რომელნი

ადგილ-ადგილ

ღმრთისმსახურისა

მადიდებლობით და კანონნი განეწესნეს,

დიდისა კონსტანტინე მეფისაჲთ ყოველნი
_ იგი მართლისა სარწმუნოებისა წინა

მიითუალნეს,

აღმდგომნი მწვალებელნი განიოტნეს.

ქმნილ იყვნეს საღმრთოდ და მართლ-

ახსენებენ.

ვითარცა

ქუემო

თჳთ

მეორედ
ბულთა

კოსტანტინეპოლეს
რნ(150)

შეკრე-

ღმერთშემოსილთა

მამათაჲ, თევდოსი დიდისა მეფისა ზე,
მაოტებელთა ბოროტისა მის მაკედონიოს,
სულისა

წმიდისა

აპოლინარისა

მბრძოლისა

უკეთურისა,

იტყოდა,

ვითარმედ:

უფალმან

გონებაჲ

ამით

გმობდა

„არა

შეიმოსა

კაცობრივი“
ცხორებისა

საიდუმლოსა,

და

რომელი

არა

და

ჩუენისა

სრულებით-ყოფად

ზრახვიდა, რომელიცა მაკედონიოსისვე
თანა განიოტეს წმიდათა მათ მამათა.
მესამედ
ს(200)
ძისა

ეფესოს

მამათა,

შეკრებულთა

თევდოსი

არკატისა,

მეფისა

რომელთა

ზე,

არცხვინეს

ურჩულოსა ნესტორის და ერთ ქრისტედ
განჴორციელებული

უფალი

ჩუენი

ქადაგეს და წმიდაჲ იგი ქალწული მარიამ,
უხრწნელი იგი და უმეტესად კურთხეული,
ჭეშმარიტად ღმრთისმშობლად აღიარეს
და ქადაგეს და ბილწი იგი ცუნდრუკებაჲ
ბოროტისა მის ნესტორისა იოტეს და
სრულიად აჴოცეს, რომელი იგი კაცად
განყოფილად და ღმერთად განყოფილად
ერთსა მას ქრისტესა იტყოდა და წმიდასა
ღმრთისმშობელსა
ამისათჳს-ცა
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სრულიად

უვარ-ჰყოფდა,
აჴოცეს

იგი

წმიდათა მათ მამათა.
მეოთხედ

ქალკიდონს

შეკრებულთა,

მარკიანე მეფისა ზე, ქლ(630) წმიდათა
მამათა, რომელთა ერთი იგი ქრისტე ძე
ღმრთისაჲ, ჩუენთჳს განკაცებული ორითა
ბუნებითა, ჴმამაღლად ქადაგეს, - სრული
ღმერთი და სრული კაცი, და შეაჩუენეს:
ევტუქე და დიოსკოროს და სებეროს,
ბოროტნი იგი მწვალებელნი, და მათ თანა
ნესტორიცა, ესე, - ვითარცა განმყოფელი
გუამსა ქრისტესსა, და იგინი, - ვითარცა

meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

შემრეველნი ბუნებათანი, რომელნიიგი, _ ურთიერთას განყოფილითა
და
თად

წინააღმდგომითა
მთხრებლად

გმობითა

წარწყმედისა

ერ
და

უღმრთოებისა შთაცჳვეს.
მეხუთედ

ამას

სამეუფოსა

ქალაქსა,

იუსტინიანე მეფისა ზე, შემოკრებულთა
რო(170)

წმიდათა

მამათა,

განკუეთეს

თეოდორე

მოძღუარი

ნესტორისი,

რომელთა

მომფსუეტელი,
და

ორიგენე,

მრავალთა წვალებათა მეტყუელი, და
დიდიმოს და ევაგრე, და იბ იგი თავნი
თევდორიტესნი, წინააღმდგომნი ღმერთშემოსილისა კჳრილესნი და ებისტოლე
იგი ივაჲსი, მიწერილი მარენ სპარსისა
მიმართ და ყოველივე წვალებაი შეაჩვენეს
და

სარწმუნოებაჲ

პირველთა

მათ

წმიდათა კრებათა მიერ განწესებული
დაამტკიცეს.
აწ უკუე ჩუენ ყოველნივე წმიდათა
მათ

კრებათა

სარწმუნოებასა

მიერ

ქადაგებულსა

ვქადაგებთ

და

დავა

მტკიცებთ და ესრეთ ვღაღადებთ შე
მოკრებულნი წმიდასა ამას მეექუსესა
კრებასა: „გურწამს ერთი ღმერთი, მამაჲ
ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა
და ქუეყანისაჲ, ხილულთა ყოველთა და
არახილულთაჲ და ერთი უფალი იესუ
ქრისტე, ძე ღმრთისაჲ, მხოლოდშობილი
მამისაგან, შობილი უწინარეს ყოველთა
საუკუნეთა, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი
ჭეშმარიტი

ღმრთისაგან

შობილი

და

არა

მამისაჲ,

რომლისა

ჭეშმარიტისა,

ქმნული,

ერთარსი

მიერ

ყოველივე

შეიქმნა, რომელი ჩუენთჳს, კაცთათჳს,
და ჩუენისა ცხორებისათჳს გარდამოჴდა
ზეცით და ჴორცნი შეისხნა სულისაგან
წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა
და განკაცნა და ჯუარს ეცუა ჩუენთჳს
პონტოელისა პილატეს ზე, ივნო, დაეფლა
და აღდგა მესამესა

დღესა მსგავსად

წერილისა, ამაღლდა ზეცას და

დაჯდა

მარჯუენით მამისა და კუალად მოვალს
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განშჯად

ცხოველთა

და

მკუდართა,

რომლისა სუფევისაჲ არა არს დასასრული,
და სულიწმიდაჲ უფალი და ცხოველსმყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს,
მამისა თანა და ძისა თანა თაყუანისიცემების და იდიდების, რომელი იტყოდა
წინასწარმეტყუელთა
წმიდაჲ

და

მიერ,

და

სამოციქულოჲ

აღვიარებთ

ერთსა

მოსატევებელედ

ერთი

ეკლესიაჲ.

ნათლისღებასა

ცოდვათა,

მოველით

აღდგომასა მკუდრეთით და ცხორებასა
მერმისა საუკუნოჲსა, ამენ“.
და

მერმე

ახლად

შემოსული

იგი

იყო

მეცნიერებად

სარწმუნოვებისა

საქმის

წმიდაჲ

მარათლისა
ესე

ღმერთ-

სრულიად

შემოსილთა მათ მამათაგან დაწესებული

განაგდეს და მეტყუელნი ესევითარისა

მართლაღსაარებაჲ, არამედ ვინაჲთგან არა

მის წვალებისანი: თეოფანე ფარანელი,

დასცხრა პირველთაგან, მომპოვნებელმან

ონორე ჰრომი, კჳროზ ალექსანდრიელი,

მან უკეთურებისაგან ბრძოლად ნათესავსა

სერგიოს,

მეტყუელთაჲ,

პეტრე

კაცთასა,

მაკარი

თანაშემწედ მოიპოა გუელი და მის მიერ

ანტიოქიელი და სტეფანე, მოწაფე მისი,

წამალი იგი გესლიანი სიკუდილისაჲ

შეაჩუენნეს,

ყოველთა

უწდია ბუნებასა კაცთასა, ეგრეთვე აწ პოვნა

პიროზ,

პავლე

და

კოსტანტინეპოლელნი,
რამეთუ

ამათ

და

ვითარცა-იგი

პირველ

ჩუენისა

ჭურნი შემსგავსებულნი ნებისა თჳსისანი

იესუ ქრისტესათჳს, ვითარმედ: „ერთი

თეოფანე ვინმე ფარანელი ებისკოპოსი და

ნებაჲ და ერთი ხოლო საქმე აქუნდა

სერგიოს და პიროს და პავლე და პეტრე,

შემდგომად

რომელ-ესე

რომელნი

ბუნებათაჲ.

სამეუფოჲსა ამის ქალაქისა, ამათ თანა

იკადრეს

თქუმად

და

ღმრთისა

განკაცებისა“,

უარის-ყოფაჲ

არს

ორთა

პოლიხრონიოსცა,

და ცოფი ბერი,

უგუნური

შეაჩუენეს,

იგი

რომელმან

იქადა ესევითარისა მას წვალებასა შინა
აღდგინებაჲ მკუდრისაჲ, ხოლო წმიდათა
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კმა

წვალებაჲ, ერთისა ნებისა და ერთისა

ონორიცა,
კჳროზ,

იყვნეს

_

ჰრომის

მღდელთმოძღუარ
წინამძღუარი

ალექსანდრიისაჲ,

და

მაკარი

ანტიოქიელი და სტეფანე, მოწაფე მისი.
ესენი პოვნა ბოროტმან მან მტერმან

მათ მამათა მისცეს ფლობაჲ აღდგინებად

აღმასრულებლად

და,

ისწრაფა მათ მიერ აღდგინებად ეკლესიასა

ვითარ-იგი

ვერარაჲ

აღადგინა,

უმეტესად განაქიქა გმობაჲ თჳსი.
ესე

ზემოწერილნი

მწვალებელნი

წმიდათა მათ მამათა შეაჩუენეს.

შინა

საცთური

ნებისა

თჳსისა

ბოროტი,

და

რამეთუ

ამათ პირველთქმულთა კაცთა ბირებითა,
დასაბამითგან

კაცისმკლველისაჲთა,

იკადრეს თქუმად ერთი ნებაჲ და ერთი
საქმჱ ორითა მათ ბუნებათაჲ, ერთისა
მის სამებისაგანისა ქრისტეს ღმრთისა
ჩუენისაჲ და ამით სახითა განაახლა ერსა
შორის

ქრისტეანეთასა

წვალებაჲ

იგი

აპოლინარისი, სებეროსისი და თემისტისი,

meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

ურჩულოთაჲ მათ, რაჲთამცა სრულებაჲ
იგი განკაცებისა უფლისა ჩუენისა იესუ
ქრისტესი განაქარვა ესევითარითა მით
მზაკუვარებითა და აჩუენა თჳნიერ ნებისა
და საქმისა ყოფად გონიერად სულიერნი
იგი ჴორცნი უფლისანი.
ამისთჳს აღადგინა ქრისტემან ღმერთმან
ჩუენმან მორწმუნე ესე მეფე ახალი დავით
და პოვა გულითადი თჳსი, ვითარცა
წერილ არს: „არა სცა ძილი თუალთა
თჳსთა, არცა ჰრული - წამთა თჳსთა,
არცა განსუენებაჲ - ჴორცთა თჳსთა,
ვიდრემდის ღმრთივშემოკრებული ესე
ყო კრებაჲ და წმიდათა ამათ მამათა მიერ
პოვა სრული იგი მართლმადიდებლობისა
ქადაგებაჲ, რამეთუ ვითარცა იტყჳს
უფალი, _ „სადაცა იყვნენ ორნი, გინა
სამნი შეკრებულნი სახელითა ჩემითა,
მუნ ვარ მე მათ შორის ჭეშმარიტად“ (მათე
18,20), უკუე ჩვენ შორის არს სახიერი იგი
და მიმიძღჳს ჩუენ გზასა ჭეშმარიტებისასა.
და ებისტოლე, მოწერილი

აღათონ

ამან წმიდამან კრებამან სარწმუნოებით

ჰრომთა პაპისაჲ კონსტანტინე მეფისა

და

მომართ,

წმიდისა და ნეტარისა აგათონ ჰრომთა

შეიწყნარეს

ებისტოლისა

მის

შემსგავსებულად

დიდისა

მოწლედ

შეიწყნარა

ებისტოლე

ლეონისა

პაპისაჲ, მოწერილი ღმრთისმსახურისა

ჰრომთა პაპისაჲ, რომელი მოეწერა კრებასა

მეფისა ჩუენისა კონსტანტინესა, რომელსა

ქალკიდონისასა, და კრებაჲ იგი რკდ (124)

შინა წერილ არს სახელდებით განკუეთა

ებისკოპოსთაჲ, რომელნი ჰრომს შეკრიბნა

და განყრაჲ ყოველთა, რომელთა ქადაგეს

ღირსმან აგათონ, ითჳსეს და ყოველი

ერთი ნებაჲ და ერთი საქმე განკაცებისა

მათ მიერ თქმული და განწესებული და-

განგებულებასა შინა ქრისტეს, ღმრთისა

ამტკიცეს და ერთ კრებად შეირაცხნეს რჲჱ

ჩუენისასა, ეგრეთვე სახედ.

(318) კოსტანტინეპოლისანი და რკდ (124)

რკდ-ცა

(124)

ჰრომისანი. და წმიდაჲ მარტინე, ჰრომისა

ებისკოპოზთა

პაპი, და წმიდა მაქსიმე აღმსარებელი

ღირსსა

ჴმამაღლად ადიდეს და საჴსენებლად

მოწერილი

საუკუნოდ ნეტარებაჲ და ქებაჲ მათი

მიმართ,

განაწესეს. და აღწერილი იგი მართლისა

შეიწყნარეს,

სარწმუნოებისა ძეგლი და საეკლესიონნი

ესე

იგი კანონნი წინაშე ღმრთისმსახურისა

ებისტოლესა

კონსტანტინე

მეფისა

წარიკითხეს

მას

ღმერთშემოსილთა

ებისტოლე,
აგათონს

თანა

მორწმუნისა
სათნოდ

ებისტოლენი
მას

და

შეკრბეს,

ამის

და

რამეთუ

რომელნი
მეფისა

კეთილად

თანა-ეწამებოდეს
დაამტკიცებდეს

დიდისა

ლეონისსა,

და

ჰრომთა

თავადმან კონსტანტინე მეფემან თჳსითა

წმიდასა

ჴელითა, წითელითა წამლითა, სიმტკიცე

პოლელ პატრიარქსა, კრებასა მას ქალ

საღმრთოჲსა მის ძეგლისაჲ დაწერა და

კიდონისა, რომელსაცა ძეგლ მართლ-

პაპისა,

რომელი

ფლაბიანეს,

მიუწერა

კოსტანტინე
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ყოველთა

მღდელთმოძღუართა

მადიდებლობისა უწოდა წმიდამან მან

სახელები თჳსი დაწერეს კაცად-კაცადმან

კრებამან; ეგრეთვე დაამტკიცა წმიდამან

თჳსითა ჴელითა.

ამან კრებამან ებისტოლენი იგი წმიდისა

და

ესე

მათ

და

და ნეტარისა კჳრილესნი, განსაკუეთელნი

განწესებული წმიდათა მათ და ღმერთ-

არს

თქმული

იგი

ურჩულოჲსა ნესტორისანი და რავდენიცა

შემოსილთა მამათაჲ.

მიუწერა

აღმოსავალისა

ებისკოპოსთა,

ეგრეთვე - ებისტოლენი სოფრონ იერუსალჱმელ პატრიარქისაჲ.
ესე ყოველი შევიწყნარეთ ჩუენ ყოველთა
და

სწავლასა

წმიდათა

მათ

ხუთთა

კრებათასა და წმიდათა მათ ღმერთშემოსილთა

მამათასა

შეუდგეთ.

და

აღვიარებთ უფალსა ჩუენსა და ჭეშმარიტსა
ღმერთსა

იესუ

ქრისტეს,

ერთსა

მას

წმიდისა და ერთარსებისა სამებისაგანსა,
სრულსა

ღმრთეებითა

და

სრულსა

კაცებითა, ყოვლითურთ მსგავს ჩუენდა,
თჳნიერ ცოდვისა, რომელი უწინარეს
საუკუნეთა იშვა მამისაგან ღმრთეებითა,
ხოლო უკუანაჲსკნელთა ჟამთა - ჩუენთჳს
და

ჩუენისა ცხოვრებისათჳს განჴო

რციელდა

სულისაგან

წმიდისა

და

მარიამისაგან ქალწულისა, ჭეშმარიტისა
მის

ღმრთისმშობელისა,

კაცობრივითა.

ერთი

ბუნებითა

უფალი

იესუ

ქრისტჱ, მხოლოდშობილი ორითა ბუნებითა

შეურევნელად,

განუყოფელად,
ბილი,

რამეთუ

უცვალებელად,

განუშორებელად

ცნო

განყოფილებაჲ

იგი

ბუნებითაჲ არა შეირია, არცა დაიჴსნა
ერთობითა

მით

გუამისაჲთა,

არამედ

უფროჲსღა მტკიცე იყო თჳსება ორი
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ბუნებისა, შეკრებული ერთ პირად და
ერთ გუამად.
რამეთუ არა ორად პირად განიკუეთა
ანუ

განეყო

ორგუამოვნებად,

არამედ

იგივე ერთი მხოლოდშობილი სიტყუაჲ
ღმრთისაჲ, უფალი იესუ ქრისტჱ ორი
ბუნებითა და ორი საქმითა, ვითარცა
პირველითგან

წინასწარმეტყუელთა

ქადაგეს და თავადმან იესუ ქრისტემან
გუასწავა

და

წმიდათა

გუაუწყეს

და

ღმერთშემოსილთა

მოციქულთა
მა

meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

მათა

გუასწავეს,

ვქადაგებთ

ჩუენცა

ორთა ბუნებათა და ორთა ნებათა და
ორთა

ბუნებათთა

ორთა

მათ

საქმეთა,

ბუნებითთა

ხოლო

ნებათა

არა

წინააღმდგომთა. ნუ იყოფინ, ვითარცა
ურჩულონი იგი მწვალებელნი იტყჳან,
რამეთუ

„შეუდგა

კაცობრივი

იგი

ნებაჲ მისი საღმრთოსა ნებასა და არა
წინააღმდგომ იყო, ანუ მბრძოლ, არამედ
უფროჲსად

ჰმორჩილებდა

საღმრთოსა

მას და ყოვლადძლიერსა ნებასა მისსა”.
რამეთუ ჯერ-იყო ნებისა მის ჴორცთაჲსა
აგებულებაჲ და

დამორჩილებაჲ ნებისა

მას ღმრთეებისასა, ვითარცა იტყჳს დიდი
ათანასე, რამეთუ: „ვითარცა ჴორცნი მისნი
ჴორც

სიტყჳსა

ღმრთისა

ჩუენისა

ითქუმიან და არიან, ეგრეთვე ბუნებითი
იგი ნებაჲ ჴორცთა მისთაჲ თჳსად სიტყჳსა
ღმრთისა ითქუმის და არს”. ვითარცა
თავადი იტყჳს, ვითარმედ: „გარდამოვჴედ
ზეცით, არა რაჲთა ვყო ნებაჲ ჩემი, არამედ
ნებაჲ

მომავლინებელისა

თჳსად

ნებად

იტყოდა,

ნებასა

რამეთუ

ჩემისაჲ“.

მას

ჴორცთასა

ჴორცნიცა

მისნი

იყვნეს; და ვითარცა წმიდანი იგი და
უბიწონი ჴორცნი განღმრთობითა არა
განილინეს, არამედ
ბუნებასა

ეგნეს,

თჳსსა წესსა და

ეგრეთვე

კაცობრივი

ნებაჲ მისი შეერთებითა ღმრთეებისაჲთა
არა განილია, არცა განქარდა, არამედ
უფროჲსად განემტკიცა, ვითარცა იტყჳს
წმიდაჲ

გრიგოლი

ვითარმედ:

„ნებაჲ

ღმრთისმეტყუელი,
იგი

მტრისაჲ

არა

წინააღმდგომ საღმრთოსა ნებასა იყო,
არამედ ყოვლითურთ განღმრთობილ და
მიმყოლელ საღმრთოსა ნებასა”.
ეგრეთვე ორთა ბუნებითთა საქმეთა
განუყოფელად, უცვალებელად, შეურევნელად უფლისა და ღმრთისა ჩუენისა
იესუ

ქრისტესა

აღვიარებთ,

ესე

იგი

არს საღმრთოსა საქმესა და კაცობრივსა
საქმესა, ვითარცა იტყჳს ღმერთშემოსილი
ლეონ

განცხადებულად,

ვითარმედ:
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„თითოეული ბუნებაჲ მისი იქმს წესსა
თჳსსა ზიარებითა მეორისაჲთა”.
ბუნებაჲ იგი სიტყჳსაჲ იქმს საქმეთა
სიტყჳსათა, და ბუნებაჲ ჴორცთაჲ იქმს,
რაჲ-იგი შეჰგავს ჴორცთა,

რამეთუ არა

ეგების თქუმად, თუ ერთ არს საქმე
ბუნებითი ღმრთეებისაჲ და ჴორცთაჲ,
რაჲთა არცა დაბადებული

არსებასა მას

ღმრთეებისასა აღვიყვანოთ, არცა სიმაღლე
იგი

და

საკჳრველებაჲ

ბუნებისაჲ

საღმრთოჲსა

დაბადებულთა

და

განწე

სებულსა ადგილსა შთამოვიყვანოთ.
ერთისა უფლისა, ერთისა ქრისტესა
ვიცნით

სასწაულნიცა

და

არამედ

სხუად

სხუად

და

შემსგავსებულად

ვნებანიცა,
სახედ

ბუნებათა

მათ,

რომელთაგან და რომელთა შინა იყო,
ვითარცა ნეტარმან კჳრილე თქუა.
აწ

უკუე

ყოვლით

კერძო

შეურე

ვნელად და განუყოფელად საიდუმლოსა
მას ვქადაგებთ და მოკლითა სიტყჳთა
ყოველსავე განვაცხადებთ, და გურწამს
ერთი სამებისაგანი უფალი ჩუენი იესუ
ქრისტჱ, ღმერთი ჭეშმარიტი შემდგომად
განკაცებისა ორითა ბუნებითა, რომელნიიგი

ერთსა

მას

ბრწყინვიდეს,

გუამსა

რომლით

მისსა

შინა

სასწაულნიცა

და ვნებანიცა ჟამთა მათ განგებულებისა
მისისათა არა უცნებით, არამედ ჭეშმა
რიტებით

აჩუენნა

და

განყოფილება

იგი ბუნებათა ერთსა მას გუამსა შინა
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იცნობებოდა,

რაჟამს-იგი

მეორისაჲთა

თითოეული

ზიარებითა
ბუნებაჲ

განუყოფელად და შეურევნელად თჳსსა
საქმესა ინებებდა და იქმოდა.
ამით სახითა ორთა ბუნებითთა ნებითა
და

საქმეთა

უფლისათა

ვქადაგებთ

საცხორებელად კაცთა შეკრებულთა.
ესე

ყოველი

მრავლითა

კრძალუ-

ლებითა და ჭეშმარიტებითა გურწამს
და

აღვიარებთ

და

ვქადაგებთ

და

ესრეთ განვაწესებთ, რაჲთა ამიერითგან
ამის

სარწმუნოებისა

გარეშე

სხუაჲ
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სარწმუნოებაჲ ვერავინ იკადროს

თქუ

მად, ანუ აღწერად, ანუ სწავლად. უკუ
ეთუ კულა იპოოს ვინ სხუად სახედ
შემცვალებელ ამის მართლაღსაარებისა
და ასწაოს, ანუ წარმოთქუას, ანუ აღწეროს
სხუაჲ რაჲმე განდრეკილი სარწმუნოებაჲ,
შეჩუენებულცა არს და განკუეთილ და
აღჴოცილ. უკუეთუ მღდელობაჲ აქუნდეს,
უცხო _ იყავნ პატივისა მისგან, უკუეთუ
მონაზონი ანუ ერისკაცი იყოს, წყევასა
ქუეშე იყავნ.
ესე არს სარწმუნოებაჲ მოციქულთაჲ,
ესე არს სარწმუნოებაჲ მამათაჲ, ესე არს
სარწმუნოებაჲ

მართლმადიდებელთაჲ.

ესე სარწმუნოებაჲ დაამტკიცენ კათოლიკე
ეკლესიასა

შინა

წმიდამან

სამებამან,

რამეთუ მისი არს დიდებაჲ, ძალი და
სუფევაჲ მამისა და ძისა და წმიდისა
სულისაჲ აწ და მარადის და უკუნითი
უკუნისამდე, ამენ.

ეფთვიმე ათონელი სანამ სრულად თარგმნიდა ამა თუ იმ ვრცელ
თხზულებას, ზოგჯერ ამჯობინებდა, ჯერ მისი გამოკრებული ვარიანტი
მოემზადებინა (საფიქრებელია, იმ მიზნით, რომ ამ თხზულების დედაარსს
დროულად გასცნობოდა ქართველი მკითხველი), სრულ თარგმანს კი
უფრო ხანგრძლივი მუშაობა ესაჭიროებოდა და მთარგმნელის ხელიდანაც
მოგვიანებით გამოდიოდა. ასე აქვს ნათარგმნი ეფთვიმეს პავლეს ეპისტოლეთა
კომენტარები, „კლემაქსი“, გრიგოლ ღვთისმეტყველის საკითხავი „ძისათჳს“.
უნდა ვიფიქროთ, რომ მეექვსე მსოფლიო კრებასაც ეტაპობრივი მუშაობის კვალი
ატყვია. ამის საფუძველს გვაძლევს ეფთვიმესეული თარგმანის შედარება არსენ
იყალთოელის მიერ თარგმნილ „დიდი სჯულისკანონის“ შესაბამის ტექსტთან.
143
არსენის თარგმანს, დედანთან მისი სრული შესაბამისობის გამო, დედნის
მაგივრობა შეუძლია გაგვიწიოს, ამიტომ ამ ორი თარგმანის შედარებით
შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რამდენად „ზუსტად“, ზედმიწევნით მისდევს
ეფთვიმე ძირითად წყაროს.
ვრცელ რედაქციაში ეფთვიმეს უფრო სრულად გადმოაქვს ტრულის კრების
პირველი კანონიდან ის ფრაგმენტი, რომელშიც გადმოცემულია წინა მსოფლიო
კრებების ისტორია. თუ მოკლე რედაქციაში მხოლოდ კრებების ჩამონათვალი
იყო, ვრცელში დეტალურადაა აღწერილი ის მწვალებლობები, რომლებიც
დაიგმო აღნიშნულ კრებებზე.
ანალოგიური სიტუაცია არის მონოთელიტობასთან დაკავშირებით. თუ

nugzar qoqiaSvili

მოკლე რედაქციაში მხოლოდ მწვალებლებია ჩამოთვლილი, როგორც ეს
ტრულის კრების I კანონშია, ვრცელში საფუძვლიანად არის განხილული
მონოთელიტობის ერესი.
მოკლე რედაქციაში არა გვაქვს „მრწამსი“, ვრცელში არის.
აღსანიშნავია, რომ მოკლე რედაქციაში აღნიშნული „ძეგლი ღმრთის
მეტყუელებისაჲ და კანონნი ეკლესიისანი“ არ გულისხმობს საეკლესიო
კანონმდებლობას. პირველი მიუთითებს „მრწამსს“, ხოლო მეორე _ საეკლესიო
კრებათა დოგმატურ დადგენილებებს.
დადგენილების გამოტანის საკითხი მოკლე რედაქციაში ისეა, როგორც
ტრულის კრების პირველ კანონში, სადაც კონსტანტინეს მიერ დადგენილების
დამტკიცებაზე არის საუბარი, ხოლო ვრცელში მონოთელიტობის ერესის
დაგმობაა და ტრულის კრების I კანონის დასკვნითი ნაწილია გადმოტანილი.
ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თავი „ა” ეფთვიმეს კრებულში ორი
რედაქციით არის წარმოდგენილი. ისინი შედგენილია მეექვსე, 680-681 წწის მსოფლიო კრების დოგმატური დადგენილებებისა და ტრულის კრების I
კანონის საფუძველზე.
ამიტომ ვვარაუდობთ, რომ თარგმანი ეტაპობრივად არის შესრულებული
და, შესაძლებელია, ეფთვიმეს მამის სიკვდილის შემდეგაც ითარგმნა, როგორც
ამას კ. კეკელიძე ვარაუდობდა.
რატომ დასჭირდა ეფთვიმეს ყურადღების გამახვილება უწინარეს მსოფლიო
კრებებზე? პასუხი აქაც ნათელია. ქართულ ენაზე თარგმნილი რომ ყოფილიყო
წინა მსოფლიო კრებების დადგენილებები და აქტები, ეფთვიმე პირდაპირ
გადმოიღებდა მეექვსე (ტრულის) კრების კანონებს და აღარ იქნებოდა
საჭიროება მათი ამ სახით თარგმნისა. მანამდე კანონიკური მწერლობა
საქართველოში არ არსებობდა. „ქართლისა ქუეყანა დიდად ნაკლულევან“
იყო წიგნთაგან და ეფთვიმეს „მცირე სჯულისკანონი“ უნდა ყოფილიყო
პირველი კანონიკური კრებული ქართულ მწერლობაში. ზოგიერთი მეცნიერის
მოსაზრება, რომ საეკლესიო კანონთა კრებული ქართულად ეფთვიმეს „მცირე
სჯულისკანონამდე“ არსებობდა, ჩვენ მცდარად მიგვაჩნია. რაც შეეხება
მერჩულის ინსტიტუტის არსებობას, აქაც პასუხს თვითონ გიორგი მერჩულე
იძლევა, რომელიც გვაუწყებს გრიგოლ ხანცთელის შესახებ: „მრავალ ენათა
წურთნილ იყო“1, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენმა საეკლესიო მოღვაწეებმა
144 შესანიშნავად იცოდნენ უცხო ენები, განსაკუთრებით, ბერძნული, რომელიც
იყო მაშინდელი მსოფლიო ენა, კაცობრიობის ენა, რომელსაც მნიშვნელობა
ჰქონდა კულტურისა და, საერთოდ, აზროვნების ისტორიისათვის.
ამდენად, ჩვენში იცნობდნენ მსოფლიო ეკლესიის კანონმდებლობას,
ოღონდაც ბერძნულ ენაზე.
იოანე ათონელიც თავის შვილს, ეფთვიმეს უბარებს, რომ „შვილო ჩემო,
ქართლისა ქუეყანაჲ ფრიად ნაკლულევან არს წიგნთაგან და მრავალნი წიგნნი
1 გიორგი მერჩულე. ცხორებაჲ გრიგოლ ხანცთელისაჲ, ძველი ქართული აგიოგრაფიული
ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I, ილ. აბულაძის რედაქციით, „მეცნიერება“, თბ., 1963 წ. გვ.
250.
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აკლიან…. ვხედავ, რომელ ღმერთსა მოუმადლებია შენდა. აწ იღვაწე და
ისწრაფე, რაჲთა განამრავლო სასყიდელი შენი ღმრთისაგან“.
ამიტომაც „ახალი ოქროპირი“ ქართველი ერის მწვალებლობისაგან დაცვას
ისახავს მიზნად და ცდილობს ამ დარგშიც განანათლოს ერი. განუმარტოს,
გაუადვილოს ტექსტი, რათა გაუცნობიერებელმა მკითხველმა ადვილად
შეძლოს მისი აღქმა და არ დაიბნეს: „ყოველივე პირი და სახე სხუათა მათ
პირველთა მამათა მიერ აღწერილისა რჩულისკანონსა აქა შემოკრებილ არს და
კეთილად განმარტებულ“.
გარდა სტრუქტურული აგებულებისა, ყურადღებას იქცევს თარგმნის
სტილი. ეფთვიმეს თარგმანში, კერძოდ, პირველ თავში უხვადაა
მთარგმნელისათვის დამახასიათებელი კლება-მატებანი, აგრეთვე, მისი
სტილისათვის ნიშანდობლივი სხვა თავისებურებები.

ეფთვიმე
პირველად ტჲჱ(318) ნიკიას შეკრებილთა წმიდათა მამათა, ურჩულოჲსა
არიოზის განმკუეთელთა, რომელთაცა
ერთარსებაჲ, ერთღმრთეებაჲ და ერთბუნებაჲ სამგუამოვნისა მის წმიდისა
სამებისა ჴმამაღლად ქადაგეს და მამასა
და ძისა და სულისა წმიდისა ერთითა
და განუყოფელითა სარწმუნოებითა
თაყუანისცემაჲ ასწავეს ერსა მორ
წმუნეთასა და თანაწამებითა და
თანამოღუაწებითა
ღმრთისმსახუ
რისა დიდისა კონსტანტინე მეფი
საჲთ
ყოველნი
იგი
მართლისა
სარწმუნოებისა წინააღმდგომნი მწვა
ლებელნი განიოტნეს.

არსენი
მერმეცა სამას ათრვამეტთა წმიდათა
და ნეტართა მამათაგან, რომელნი
შეკრბეს
ნიკეას
კოსტანტინეს
ზე
დიდისა,
მეფისა
ჩუენისა,
არიოზისთჳს ბოროტად მსახურისა
და მის მიერ სჯულდებულისა მის
წარმართულისა
სხუაღმრთობისა
ანუ თუ მრავალღმრთეებისა, ვითარიგი უსაკუთრესად სათქუმელ არს,
რომელთა-იგი სწორითა აღსაარებითა
სარწმუნოებისაჲთა ერთარსებაჲ სა
მთავე ღმერთმთავრობისითა ბუნებისა
გუამოვნებათაჲ
გამოგვიცხადეს
და განგჳნათლეს და არა შეუნდვეს
მოდითა დაფარვაჲ ამისი, არამედ
მამისა და ძისა და სულისა წმიდისა
ერთი თაყუანისცემაჲ ცხადად ას 145
წავეს მორწმუნეთა და უსწოროთა
ხარისხთა ღმრთეებისათა ბოროტი
მადიდებლობაჲ დაამჴუეს და უჩ
ინო-ყვეს და წინააღსადგომელად მარ
თლმადიდებლობისა ყრმებრივნი იგი
ქჳშასა ზედა ნაშენებნი მწვალებელთანი
დაარღჳნეს და დასცნეს.
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როგორც ვხედავთ, ეფთვიმეს და არსენის თარგმანები შინაარსით ფარავენ
ერთმანეთს, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ არსენი დედნის ერთგულია, ეფთვიმე
კი თარგმნის თავისუფლად და უფრო მისაწვდომად. ასეა მთელი პირველი
თავის მანძილზე.

ეფთვიმე

არსენი

მესამედ
ეფესოს
შეკრებულთა
ს(200) მამათა, თევდოსი მეფისა ზე,
ძისა არკატისა, რომელთა არცხჳნეს
ურჩულოსა ნესტორის და ერთ ქრი
სტედ განჴორციელებული უფალი
ჩუენი ქადაგეს და წმიდაჲ იგი
ქალწული მარიამ, უხრწნელი იგი და
უმეტესად კურთხეული, ჭეშმარიტად
ღმრთისმშობლად აღიარეს და ქა
დაგეს და ბილწი იგი ცუნდრუკებაჲ
ბოროტისა მის ნესტორისა იოტეს
და სრულიად აჴოცეს, რომელი-იგი
კაცად განყოფილად და ღმერთად გან
ყოფილად ერთსა მას ქრისტესა იტყოდა
და წმიდასა ღმრთისმშობელსა უვარჰყოფდა, ამისათჳსცა სრულიად აჴოცეს
იგი წმიდათა მათ მამათა.

არამედ ქალაქსაცა შინა ეფესელთასა
თევდოსის ზე არკადის ძისა, მეფისა
ჩუენისა, პირველ შეკრებულთა ღმერთშემოსილთა ორასთა მამათა ჩუენთა
მიერ
დასხმულთა
მოძღურებათა,
ვითარცა განურღუეველთა სიმტკიცეთა
კეთილ-მსახურებისათა დავბეჭდავთ
ერთად ქრისტედ, ძედ ღმრთისად
მქადაგებელნი უფლისანი შემდგომად
განჴორციელებისაცა და უთესლოდ
მშობლისა მისისა, უხრწნელისა მარადის
ქალწულისა საკუთრად და ჭეშმარიტად
ღმრთისმშობლად
აღმსაარებელნი
და მცბიერისა ნისტორის განყოფისა,
ვითარცა საღმრთოჲსა ნაწილისაგან
უცხოქმნილისა, შორს წარმდევნელნი,
რომელი-იგი განთჳსებულად კაცად
და განთჳსებულად ღმრთად ერთსა და
მასვე ქრისტესა სჯულისმდებლობდა
და ჰურიაებრსა ბოროტმადიდებლობასა
განაახლებდა.

აქაც ეფთვიმეს ნაშრომებისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებანი
შეინიშნება. როგორც ვხედავთ, სათარგმნის შინაარსს ეფთვიმე სიტყვა146 სიტყვით არასოდეს გადმოსცემს. ხშირად აზრი ერთია, სიტყვიერი მასალა და
გადმოცემის ფორმა - განსხვავებული.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ტრულის კრების I კანონის იმ ადგილს,
სადაც ერეტიკოსებზეა მსჯელობა, ეფთვიმე ორი სახით გვთავაზობს:

meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

ეფთვიმე
და მერმე ახლად შემო
სული იგი წვალებაჲ ერ
თისა ნებისა და ერთისა
საქმისმეტყუელთაჲ

სრ

ულიად განაგდეს და მე
ტყუელნი

ესევითარისა

მის წვალებისანი: თეოფანე
ფარანელი, ონორე ჰრომი,
კჳროზ

ალექსანდრიელი,

სერგიოს, პიროზ, პავლე და
პეტრე კონსტანტინეპოლელნი, მაკარი ანტიოქიელი
და სტეფანე, მოწაფე მისი,
შეაჩუენნეს, რამეთუ ამათ
ყოველთა იკადრეს თქუმად
ღმრთისა

ჩუენისა

იესუ

ქრისტესათჳს,

ვითარმედ:

„ერთი

და

ნებაჲ

ერთი

ხოლო საქმე აქუნდა შე
მდგომად

განკაცებისა“,

რომელ-ესე

უარის-ყოფაჲ

არს ორთა ბუნებათაჲ. და
პოლიხრონიოსცა, უგუნური იგი და ცოფი ბერი,
შეაჩუენეს, რომელმან

იქ

ადა ესევითარისა მას წვა
ლებასა შინა აღდგინებაჲ
მკუდრისაჲ,

ხოლო

წმი

დათა მათ მამათა მისცეს
ფლობაჲ აღდგინებად და,
ვითარ-იგი ვერარაჲ აღა
დგინა, უმეტესად განაქიქა
გმობაჲ თჳსი.
ესე ზემოწერილნი მწვალე
ბელნი წმიდათა მათ მამათა
შეაჩუენეს.

არსენი

ეფთვიმე
კმა იყო მეცნიერებად მა
რთლისა სარწმუნოვებისა
წმიდაჲ ესე ღმერთშემო
სილთა მათ მამათაგან და
წესებული
მართლაღსაა
რებაჲ, არამედ ვინაჲთგან
არა დასცხრა პირველთაგან, მომპოვნებელმან მან
უკეთურებისაგან
ბრძოლად ნათესავსა კაცთასა,
და ვითარცა-იგი პირველ
თანაშემწედ მოიპოა გუელი და მის მიერ წამალი იგი
გესლიანი
სიკუდილისაჲ
უწდია ბუნებასა კაცთასა,
ეგრეთვე აწ პოვნა ჭურნი,
შემსგავსებულნი
ნებისა
თჳსისანი, - თეოფანე ვინმე
ფარანელი
ებისკოპოსი
და სერგიოს და პიროს და
პავლე და პეტრე, რომელნი
იყვნეს მღდელთმოძღუარ
სამეუფოჲსა ამის ქალაქისა,
ამათ თანა ონორიცა, ჰრო
მის წინამძღუარი და კჳროზ
ალექსანდრიისაჲ,
მაკარი
ანტიოქიელი და სტეფანე,
მოწაფე მისი.
ესენი პოვნა ბოროტმან მან
მტერმან აღმასრულებლად
ნებისა თჳსისა და ისწრაფა
მათ
მიერ
აღდგინებად
ეკლესიასა შინა საცთური
ბოროტი, რამეთუ ამათ
პირველთქმულთა
კაცთა
ბირებითა
დასაბამითგან
კაცისმკლველისაჲთა იკა
დრეს თქუმად ერთი ნებაჲ
და ერთი საქმჱ ორითა მათ
ბუნებათაჲ, ერთისა მის
სამებისაგანისა
ქრისტეს ღმრთისა ჩუენისაჲ
და
ამით
სახითა
განაახლა
ერსა
შორის
ქრისტეანეთასა
წვალებაჲ
იგი აპოლინარისი, სებე
როსისი და თემისტისი,

ხოლო რომელი-იგი მართალი და წრფელი სჯული
ჭეშმარიტებისაჲ განრყუნეს და ერთი ნებაჲ და ერთი
მოქმედებაჲ ერთისა უფლისა და ღმერთისა ჩუენისა იესუ ქრისტეს ზედა
თქუმად

ასწავეს

ერთა,

კეთილმსახურებისა მსჯავრითა დასაჯნა, ვიტყჳთ
უკუე თეოდორე ფარანელსა, კჳროსს ალექსანდრიელსა,

ონორის

ჰრომსა,

სერგისს, პიროსს, პავლეს,
პეტრეს, _ საყდრისმპყრობელ-ყოფილთა
დაცვულისა

ღმრთივამის

ქალაქისათა, მაკარის ეპი
სკოპოსსა ანტიოქიისასა და
სტეფანეს, მოწაფესა მისსა
და ცნობავნებულსა პოლიხრონიოსს,

და

ესრეთ

განურყუნელად და შეუხებლად

დაიცვა

ზოგადი

გუამი ქრისტეს, ღმრთისა
ჩუენისაჲ.
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ურჩულოთაჲ მათ, რაჲთამცა
სრულებაჲ იგი განკაცებისა
უფლისა
ჩუენისა
იესუ
ქრისტესი განაქარვა ესე
ვითარითა მით მზაკუვა
რებითა და აჩუენა თჳნიერ
ნებისა და საქმისა ყოფად
გონიერად სულიერნი იგი
ჴორცნი უფლისანი.

ეფთვიმეს ტექსტის არსენის თარგმანთან შეპირისპირებით ნათლად
ვლინდება, რომ ეფთვიმეს მიერ ტექსტის გავრცობა ძალზე ფართო და
მრავალმხრივ ხასიათს ატარებს.
ტექსტი გავრცობილია ხან ერთი სიტყვით, ხან მთელი ფრაზით, ხან ვრცელი
მსჯელობაა ჩართული და ყველგან გავრცობის მიზანი ერთია: გააღრმავოს
ბერძნული წყაროს აზრი, იგი გასაგები გახადოს ქართველი მკითხველისათვის.
ტექსტის გავრცობაში თვალნათლივ იხატება მთარგმნელის პიროვნული
დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, მისი, როგორც მოაზროვნისა
და მწერლის, პოზიცია მთელი რიგი სარწმუნოებრივ-საღვთისმეტყველო
პრობლემებისადმი. ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში ტექსტის მატებას
თავისებური მოტივირება აქვს, რაც მთლიანობაში ქმნის მისი მთარგმნელობითი
მოღვაწეობის განუმეორებელ სტილს.
კრებულში მეექვსე მსოფლიო კრების აღწერას მოსდევს წარწერა: „თავნი
რჩულისკანონისანი“, რომელსაც მოკლე შესავალი აქვს, სადაც აღწერილია
ეკლესიაში არსებული მდგომარეობა, რის გამოც საჭირო გახდა საეკლესიო
კრების მოწვევა, რომელიც ტრულის კრების სახელით არის ცნობილი და
მეექვსე მსოფლიო კრების გაგრძელებაა. „ხოლო ვინაჲთგან გარდასულთა
ამათ წელთა და განწვალებასა ეკლესიისასა, განდრეკასა თანა სარწმუნოებისასა
კანონნიცა ეკლესიისანი დაიჴსნნეს და უგულებელს-იქმნნეს, ამისთჳს ნებითა
ღმრთისაჲთა და ჯერჩინებითა ღმრთისმსახურისა მეფისაჲთა კუალად
განვაახლებთ და დავამტკიცებთ წესთა და კანონთა, რომელნი დასხნეს წმიდათა
მოციქულთა და საღმრთოთა მათ დიდებულთა კრებათა და ესრეთ ვიტყჳთ“.
მოკლე შესავალს მოსდევს თავი მეორე, რომლის პირველი აბზაცი
148 ტრულის კრების პირველი კანონის დასაწყისია. ამ კანონის სხვა ნაწილები,
რომლებშიც საუბარი იყო უწინარეს მსოფლიო კრებებზე, როგორც აღნიშნული
გვქონდა, ეფთვიმეს წინა თავში გადაუტანია. კანონი იწყება იგივე სიტყვებით,
რომლითაც გრიგოლ ნაზიანზელმა 362 წელს დაიწყო თავისი საყოველთაოდ
ცნობილი სიტყვა, როდესაც დატოვა კონსტანტინეპოლის კათედრა: „დასაბამ
და დასასრულ ყოვლისა საქმისა და სიტყჳსა შენისა ღმერთი იყავნ“. კათედრის
დატოვება განპირობებული იყო იმავე მიზეზებით, რის გამოც საჭირო გახდა
კრების მოწვევა. მამები აღიარებდნენ და აცხადებდნენ, რომ აუცილებელია
წმინდად და უვნებლად იქნეს დაცული ყოველგვარი სიახლისაგან რწმენა,
რომელიც წმიდა მოციქულებისა და წმიდა მამათაგან გადმოეცათ.
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ეფთვიმე

არსენი

წესი
კეთილ
არს
ყოვლისავე,
რომელი იწყებდეს სიტყუასა, გინა
საქმესა, რაჲთა ღმრთისაგან იწყოს
და ღმრთისა აღასრულოს, ვითარცა
ღმრთისმეტყუელი გრიგოლ იტყჳს,
ვითარმედ: „დასაბამ და დასასრულ
ყოვლისა
საქმისა
და
სიტყჳსა
შენისა ღმერთი იყავნ“. აწ უკუე
ჩუენცა
ღმრთისმსახურებასა
და
მართლაღსარებასა სარწმუნოვებისასა
ჴმამაღლად ვქადაგებთ, რომელსაცა
ზედა
ეკლესიაჲ
ქრისტჱსი
და
ფუძნებულ
არს
და
დღითიდღე
აღორძინდების და აღემატების უფ
როჲს ნაძუთა მათ ლიბანისათა. ამას
საფუძველსა ზედა წმიდისა ქრისტეს
სახარებისასა და ცხოველსმყოფელთა
მათ მცნებათა მისთასა ჩუენ ყოველნი
მართლმორწმუნენი
მტკიცე
ვართ
და ესრეთ განვაჩინებთ და ვიტყჳთ,
რაჲთა ვითარცა ზემოწერილ არს
შეურყვნელად დამარხვაჲ მართლისა
მის სარწმუნოებისაჲ, რომელი ქადაგეს
წმიდათა მოციქულთა და გუასწავეს
ღმერთშემოსილთა მამათა, ეგრეთვე
წესნიცა და კანონნი, მათ შორის გან
წესებულნი, მტკიცემცა არიან და შეუ
რყეველ.

წესი რჩეული, ყოვლისავე სიტყუად
და საქმედ დამწყებელისაჲ, ღმრთისაგან
დაწყებაჲ და ღმრთისა თანა განსუენებაჲ
არს ჴმისაებრ ღმრთისმეტყუელისა,
ვინაჲცა ჩუენ მიერ ეგერა ბრწყინვალედ
ქადაგებულისა კეთილადმსახურებისა
და ქრისტეს ზედა დაფუძნებულისა
ეკლესიისა მარადის აღორძინებისა და
წარმატებისა მოსწრაფენი ვიდრე ნაძვთა
ლიბანისათა
ზეშთა
აღმატებამდე
მისისა. აწცა დასაბამსა სამღდელოთა
სიტყუათასა ვიწყებთ და მადლითა
ღმრთისაჲთა განვასაზღვრებთ შეუ
ხებელად და უვნებლად დაცვასა ჩუე
ნდა მოცემულისა სარწმუნოებისასა
თჳთმხილველთაგანცა და მსახურთა
სიტყჳსათა ღმრთივმზრახვალთა მოციქულთა.

ეფთვიმესა და არსენის ვერსიები შინაარსით ახლოს არიან ერთმანეთთან,
თუმცა ეფთვიმეს თარგმანი არსენის თარგმანთან შედარებით აზრობრივად 149
მაქსიმალურად გასაგები და მარტივია. ეფთვიმე ტექსტში ამატებს
ღვთისმეტყველის სახელს. მის მიერ თარგმნილი გრიგოლ ღვთისმეტყველის
სიტყვაც მისი მთარგმნელობითი მეთოდიდან გამომდინარე, გარკვეულად
სხვაობს ბერძნული დედნისაგან. არსენი დედნის მაქსიმალურად ერთგულია
და ციტატაც ორიგინალის კვალობაზეა (შდრ. წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი:
„რჩეული წესი ყოველი სიტყვისა და საქმის დამწყებისათვის ესაა დაწყება და
დასრულება ღვთისადმი“1).
1 Apologetica, PG 35.408.10-13: ”tavxi~ ajrivsth pantu;~ arcomevnw kai; lovgou kai; pravgmato~, ejc
Qeou` te a[rcesqai, kai; eij~ Qeo;n ajnapauvesqai“. ციტატა თარგმნილია ედიშერ ჭელიძის მიერ. იხ.
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ამის შემდგომ ეფთვიმე ჩამოთვლის კანონებს, რომლებსაც მეექვსე (ტრულის)
მსოფლიო კრება ამტკიცებს. „პირველად ოთხმეოცდახუთნი იგი კანონნი,
სახელსა ზედა წმიდათა მოციქულთასა აღწერილნი, რომელნი–იგი შეიწყნარეს
და დაამტკიცნეს წმიდათა და სანატრელთა მამათა ჩუენთა და საღმრთოთა
დიდებულთა კრებათა, განსაკურნებელად სულთა და მაოტებელად ვნებათა.
ეგრეთვე დავამტკიცებთ კანონთა და განგებათა, რომელნი განაწესეს
წმიდათა კრებათა პირველად ნიკიას შეკრებულთა წმიდათა მამათა და
მერმე, - ანკჳრას და ნეოკესარიას, მერმე, - კუალად ღანღრას და ანტიოქიას
ასურეთისასა და ლაოდიკიას ფრიგიისასა, მერმე, - რნ(150) მათ მამათაჲ,
რომელნი შეკრბეს სამეუფოსა ამას ქალაქსა და ს(200) მამათაჲ, რომელნი ეფესოს
ნეტარისა კჳრილესთანა შეკრბეს და ქლ(630) წმიდათა მამათაჲ, ქალკიდონს
შეკრებულთაჲ, აგრეთვე, რომელნი სარდიკეს და კართაგენს შეკრბეს მამანი და
კუალად, რომელნი-იგი კჳპრიანეს თანა მთავარებისკოპოსისა აფრიკეთისასა
და მოწამესა შეკრბეს და განაწესნეს კანონნი, ვითარცა ჯერ-იჩინეს მათთა მათ
სოფელსა შინა განწესებად და კუალად, რომელნი-იგი სამეუფოსა ამას ქალაქსა
შემოკრბეს ღირსნი მამანი, ნეკტარი პატრიარქისა ზე. ამათ ყოველთა კრებათა
მიერ განწესებულნი კანონნი მტკიცე არიან, ეგრეთვე, - რომელ თითოეულად
წმიდათა მამათა მიერ აღწერილ არიან კანონნი: პეტრე ალექსანდრიელ
მთავარებისკოპოსისა და მოწამისა, დიონოსიოს მთავარებისკოპოსისა მისვე
ქალაქისა, ათანასე მთავარებისკოპოსისა მისვე ალექსანდრიელ ქალაქისა,
გრიგოლ ნეოკესარიელ მთავარებისკოპოსისა საკჳრველთმოქმედისა, ბასილი
მთავარებისკოპოსისა
კესარია-კაბადუკიელისაჲ,
გრიგოლ
ღმრთისმე
ტყუელისა, გრიგოლ ნოსელისა, ამფილოქე იკონიელისა, ტიმოთე ალე
ქსანდრიელისა, კჳრილე ალექსანდრიელისა და რომელ-იგი თეოფილეს
ზე ალექსანდრიასვე აღიწერა და კუალად გენადიოს კონსტანტინეპოლელ
პატრიარქისა მიერ აღწერილი“.
ყველა ამ კანონის შესახებ კრება აღნიშნავს, რომ არავის აქვს უფლება
შეცვალოს ისინი ან გააუქმოს, ან მათ ნაცვლად მიიღოს ჭეშმარიტებით მოვაჭრე
ადამიანთა მიერ ცრუ ავტორობით შემოთავაზებული კანონები.
არსენის თარგმანში ადრე მიღებულ კანონმდებლობაზე საუბარია მეორე
კანონში, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა კანონთა შორის
უმნიშვნელოვანესია, ხოლო კანონიკური სამართლის მეცნიერებისათვის
150 - უმთავრესი სხვა, 692 წლამდე გამოცემულ კანონთაგან. ამ კანონით
დამტკიცებულია კანონიკური, მსოფლიო მნიშვნელობა ასობით სხვა
კანონისა. ეფთვიმესაგან განსხვავებით, აქ მოხსენიებულია წმიდა მოციქულთა
განწესებანი, რომელიც კრებამ არ შეიწყნარა, რადგანაც მწვალებლებმა,
ეკლესიისათვის საზიანოდ, ოდესღაც მასში შეიტანეს სიყალბე და „ნათელი
დაუჩრდილეს საღვთო სწავლების კეთილშუენიერ სილამაზეს“. ამიტომაც
ეფთვიმე თავს არიდებს მასზე მსჯელობას, რათა გაურკვევლობაში არ ამყოფოს
ქართველი მკითხველი.
„სპეკალი მართლმადიდებლობისა”, გამოსაცემად მოამზადა და სქოლიოები დაურთო ე. ჭელიძემ,
რედაქტორი ანა ჭუმბურიძე, გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი 2007. გვ. 597.
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არსენთან გამოტოვებულია პეტრე ალექსანდრიელის სახელი და,
შესაბამისად, ყველა ქართულ ნუსხაში დაკლებულია.
მესამე კანონს არსენის თარგმანში წინ უძღვის სათაური: „მღდელთათჳს და
მოყუასთა ეკლესიისათა“, ბერძნულად „peri; ierejwn kai; klhrikw`n“. კანონები,
მართლაც, „მღდლობის წეს“-ს ეხება. ეფთვიმესთან ამ ადგილას სათაური არ
გვაქვს, არ გვაქვს არც ე. გიუნაშვილის და არც ალ. ხახანაშვილის გამოცემებში.
ბერძნულ-სლავურ ტექსტებში, შესაბამისად, არსენისაშიც, მეორმოცე
კანონს აქვს სათაური „peri; monacw`n kai; monasterivwn“, ქართულად: „კანონი
მონაზონთათჳს და მონასტერთა“. ეფთვიმესთან ამჯერად უკვე გვხვდება
სათაური, ოღონდაც მოკლედ - „მონაზონებისათჳს“. საზოგადოდ, ბერძნულქართულ-სლავურ ტექსტებს ეტყობათ კანონების შინაარსის მიხედვით
დალაგების კვალი.
მესამე კანონში საუბარია სასულიერო წოდების პირთა ქორწინების
შესახებ. ბერძნულ-სლავურ ტექსტში და არსენისეულ თარგმანში ყურადღება
გამახვილებულია სასულიერო დასის წევრთა იმ კატეგორიაზე, რომელიც
ორჯერ იყო დაქორწინებული. კანონი უკრძალავს მათ ყოველგვარ სამღვდელო
მსახურებას, მხოლოდ სამღვდელო საჯდომელის პატივს და თავისი დგომის
ადგილს განუკუთვნებს. ამ კანონის განწესებით, ორჯერ დაქორწინებული ან
ხარჭასთან მცხოვრები, არამცთუ ეპისკოპოსი, მღვდელი ან დიაკვანიც ვერ
გახდება და ვერ დაიკავებს ადგილს ეკლესიის იმ მსახურთა შორის, რომლებიც
სასულიერო წოდების მქონე პირთა სიაში შედიან. ეს კანონი მოციქულთა მე17 და მე-18 კანონების განმეორებაა. ვინაიდან მთელი მაშინდელი ეკლესია
ახალმონათლულებისაგან შედგებოდა, ზოგი იუდეველობიდან იყო მოქცეული,
ზოგი - წარმართობიდან და, მაშასადამე, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
ისინი ცხოვრობდნენ შესაბამის პირობებში იმ რელიგიური საზოგადოებისა,
საიდანაც შემდგომში გამოვიდნენ, ამიტომ პირებს, რომლებიც კანონთა
მიხედვით დაუშვებელი ქორწინებით იყვნენ შეუღლებულნი, ეკლესია
შეიწყნარებდა, რადგან მათ ნათლისღების საღვთო საბანელი ყოველგვარი
სიბილწისაგან განწმენდდა. მაგრამ იმ ეპოქისათვის, როდესაც ამ კანონს
გამოსცემენ, ეს ყოვლად დაუშვებლად მიაჩნიათ.
ეფთვიმე განსხვავებულ თარგმანს გვთავაზობს. „ესრეთ ჯერ-უჩნს
ღმრთისმსახურსა მეფესა ჩუენსა და ყოველსა ამას ღვთივშემოკრებულსა
კრებასა, რაჲთა ყოველი უწესობაჲ, რომელი გარდასრულთა ამათ წვალებისა 151
წელთა შემოჴდა მღვდლობისა წესსა ზედა, განემართოს და ღირსებით
იქცეოდინ, რომელნი ჴელ-ყოფენ მსახურად უსისხლოსა მას და ყოველსა
სოფლისა საჴსარსა და განმაცხოველებელსა დიდებულსა მსხვერპლსა. ამის
უკუე ჯერისათჳს ესრეთ განვაწესებთ, ვინაჲთგან ჰრომისა ეკლესიაჲ მღდელთა
სრულიად უქორწინებელთა განაგებს, ხოლო სამეუფოჲსა ამის ქალაქსა კრებამ
აჩუენა წყალობაჲ უძლურებასა კაცობრივსა და უწესა ქორწინებაჲ; ჩუენცა
მათისაებრ ბრძანებისა უწესებთ, რაჲთა რომელნი მღდელობისა უღელსა
შევიდოდინ, უკუეთუ ქორწინებაჲ ენების, პირველ კერძოდიაკონობისა
კურთხევისა იქორწინონ წესიერითა ქორწინებითა, რაჲთა
ყოვლადვე
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თჳსობაჲ მათ შორის არა იყოს და შემდგომად ქორწინებისა მიიღონ კურთხევაჲ
კერძოდიაკონობისაჲ და მთავარდიაკონობისა და ხუცესობისაჲ და იყვნენ
უბრალოდ მეუღლეთა თჳსთა თანა, გარნა რომელსა დღესა ჟამსა წირვიდენ,
მას ღამესა დაიცვენინ თავნი თჳსნი სიწმიდით, ვითარცა იტყჳს წმიდაჲ
პავლე მოციქული, ვითარმედ: „ნუ განეშორებით ურთიერთას, გარნათუ
შეთქუმულებით ჟამ რავდენმე, რაჲთა მოიცალოთ ლოცვასა და კუალად
ურთიერთსავე იყვენით, რაჲთა არა განგცადნეს თქუენ ეშმაკმან უთმინოებითა
თქუენითა“ (I კორ. 7,5). ესე არა მღდელთა მიმართ თქუა მოციქულმან, არამედ
ერისკაცთა ყოველთა, რავდენ უკუე უმეტესად მღდელთა თანა-აც დამარხვად.
ხოლო ჟამი ლოცვისაჲ დღე იგი ზიარებისაჲ თქუა, რაჲთა არა განგცადნესო
ეშმაკმან უთმინოებითა თქუენითა. უთმინოებად მას უწესა, რომელმან დღესა
მას, ოდეს ეგულებოდის ზიარებად, ვერ მოითმინოს მეუღლისაგან თჳსისა,
ესრეთ უკუე ჯერ-არს, რაჲთა დღეთა მათ ჟამისწირვისათა ეკრძალებოდინ და
სხუათა დღეთა წესიერად ურთიერთას იყვნენ. ხოლო შემდგომად კურთხევისა
დიაკონად, გინა ხუცად, არღარა ჴელ-ეწიფების ქორწინებაჲ. უკუეთუ კულა
იქორწინოს დიაკონმან, გინა ხუცესმან, მღდელობისაგან აღიჴოცენ”.
ეფთვიმე თავის თარგმანში უმატებს საკმაოდ დიდ პასაჟს. რა წყაროს
ეყრდნობა ეს მატება, თუ თვითონ ეფთვიმეს „თავით თჳსით” ჩაურთავს პავლე
მოციქულის მონაკვეთი, რომელიც არსენისეულ თარგმანს არ გააჩნია, ძნელი
სათქმელია.
გარდა აღნიშნულისა, ეფთვიმე საუბრობს იმ პირების შესახებ, რომლებმაც
ქალწულების სიწმინდე აირჩიეს: „რომელთა ძალ-ედვას ქალწულებით და
სიწმიდით მოქალაქეობად, ესე არს უაღრესი და უზეშთაესი, ვითარცა უფალი
ბრძანებს, ვითარმედ: „არიან საჭურისნი, რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი
თჳსნი სასუფევლისათჳს ცათაჲსა (მათე. 19,12), ესე იგინი არიან, რომელთა აღჳრასხნეს გულისთქუმათა ჴორციელთა და აღირჩიეს სიწმიდე ქალწულებისაჲ. და
მოციქული იტყჳს: „ვეტყჳ უქორწინებელთა მათ, უკეთეს არს მათა, უკუეთუ
ეგნენ ესრეთ, ვითარცა მე, უკუეთუ კულა ვერ დაითმენდენ“ (I კორ. 7,8-9).
როგორც ვხედავთ, ეფთვიმე სრულიად განსხვავებულ თარგმანს
გვთავაზობს. მან ტრულის კრების მესამე კანონიდან მხოლოდ ის ადგილი
აიღო, სადაც აღნიშნულია, რომ ორჯერ ქორწინებული ვერ მიიღებს სამღვდელო
პატივს და შეუძლებელია, რომელიმე სამღვდელო დასს შეუერთდეს. სხვა
152 ყველაფერი მეუღლესთან თანაცხოვრების, ქალწულების შესახებ ეფთვიმეს
მიერაა ჩამატებული.
შემდეგი კანონი ეფთვიმეს ბასილი დიდის ეპისტოლედან აქვს აღებული,
რომელიც გაუგზავნია ამფილოქე იკონიის ეპისკოპოსის მიმართ. ეს ეპისტოლე
შესულია „დიდ სჯულისკანონში“. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ
არსენისა და ეფთვიმეს თარგმანები ერთმანეთს. არსენთან თარგმანში საკითხი
მხოლოდ დიაკვნებს შეეხება, ეფთვიმესთან კი ეპისკოპოსებსა და მღვდლებზეც
ვრცელდება.
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ეფთვიმე
უკუეთუ ცოდვათა ვინ უჯეროთა
შთავრდომილ იყოს და არა შეეწამოს და
მღდელობასა მივიდეს და შემდგომად
კურთხევისა აღიაროს ცოდვაჲ თჳსი,
მღდელობისაგან განეყენენ, ვითარცა
წერილ არს კანონსა შინა ნიკიისა
კრებისასა, რამეთუ: „უბიწოსა ეძიებს
კათოლიკე ეკლესიაჲ”(I ტიმ. 3; 2).
შემდგომად კურთხევისა უკუეთუ
ებისკოპოსი, გინა ხუცესი, ანუ დიაკონი
დაეცეს სიძვითა ანუ სხჳთა რაჲმე
უჯეროჲთა ცოდვითა, მღდელობისაგან
განეყენენ,
ხოლო
ზიარებისაგან
ნუ განეყენების, ვითარცა წერილ
არს, ვითარმედ: „არა მიჰჴადო ორი
შურისგებაჲ ერთბამად” (ნაუმ. 1, 9)
და კუალად ამისთჳსცა, ვითარცა
იტყჳს წმიდაჲ ბასილი, ვითარმედ:
„ერისკაცი თუ შთავარდეს ცოდვასა,
განეყენების წმიდისა ზიარებისაგან
ჟამსა განწესებულსა და აღასრულოს
რაჲ ჟამი იგი სინანულისაჲ, კუალად
თჳსსავე წესსა მოვალს მორწმუნეთა
თანა ზიარებად”. ხოლო დიაკონსა,
ანუ
მღდელსა,
აღიჴოცოს
რაჲ
მღდელობისაგან,
სამარადისო
არს
დაშჯაჲ იგი და არღარა მიიქცევის
მღდელობად, ამისთჳს არა განეყენების
ზიარებისაგან. ხოლო უკუეთუ იყოს
კაცი იგი განკრძალული და პატიოსანი,
პატივცემულ იყოს ერისაგან, მღდელთა
თანა დაჯდებოდის ეკლესიასა შინა
და სახლთა, ხოლო ჟამისწირვად, ანუ
ზიარებად ერისა ჴორცსა და სისხლსა
ქრისტესსა არა ჴელ-ეწიფების, ვითარცა
წერილ არს: „ვერ უძლოს სხუათა
კურთხევისა მიცემად, რომელსა თჳსთა
წყლულებათა
კურნებაჲ უჴმდეს“.
კურთხევის მიცემად ამას იტყჳს,
რაჟამს ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესსა

არსენი
დიაკონმან, რომელმან შემდგომად
დიაკონობისა ისიძვოს, უცხო-იქმნას
უკუე დიაკონობისაგან, ხოლო უკუეთუ
ადგილსა ერისკაცთასა დადგინებული
არა ჴუებულ იქმნეს ზიარებისაგან,
ვინაჲთგან ძუელი არს კანონი ესე,
რომელი სამღდელოჲსა ხარისხისაგან
დამხობილთათჳს მხოლოდ მას ოდენ
კმა-იყოფს სახესა მტანჯველობისასა
შემდგომითა, ვითარ ჰგონებ, პირველ
ითგანისა მის სჯულისაჲთა. რომელი
იტყჳს, ვითარმედ: „არა დაჰსაჯო
ორითა ერთბამად“(ნაუმ 1, 9) და
კუალად სხჳსაცა მიზეზისათჳს, რამეთუ
ერისკაცთა დასისაგანნი, განიჴადნენ
რაჲ ადგილისაგან
უცთომელთა
მორწმუნეთაჲსა, შემდგომად შენანებისა
კუალად
შეწყნარებულ
იქმნებიან
ადგილსა მას, რომლისაგანცა განცჳვეს.
ხოლო დიაკონსა ერთგზის მიეჴადების
პატიჟი განკუეთისაჲ და ამისთჳს,
ვითარცა
არღარა
კუალადგებადსა
მასვე
ხარისხსა
დიაკონობისასა,
მხოლოდ ერთი ოდენ შურისგებაჲ
განუჩინეს. და ესენი უკუე წესითგან,
ხოლო ყოვლითურთ და უჭეშმარიტესი
კურნებაჲ
სრულიადი
განშორებაჲ
არს ცოდვისაჲ, რაჲთა, რომელმანიგი
გემოვნებისათჳს
ცოდვისა
უგულებელს-ყო მადლი შემუსრვისა
მიერ ჴორცთაჲსა და მოღუაწებითისა 153
აღკრძალვისა მათისა და გემოთაგან
განშორებისა, რომელთაგანცა დაცემულ
იქმნა, ყოვლითურთ სრული მომცეს
ჩუენ განკურნებისა თჳსისა გამო
საჩინებელი, ვინაჲცა ორისავე ამის
მეცნიერებაჲ გჳჴმს ჩუენ: პირველისაჲ
მისცა, რომელი-იგი ჩუეულებისაჲ
არს, და მეორისაჲ ამისცა, რომელიესე უცთომელისა წესიერებისაჲ არს,

nugzar qoqiaSvili

განუყოფდეს მორწმუნეთა ზიარებითა
მით საიდუმლოჲსაჲთა, კმა-უკუე-იყავნ
მისდა პატივცემულობაჲ ერისაგან და
ევედრებოდენ უფალსა მოტევებად
ცოდვათა მისთა.
ამას განაწესებენ წმიდანი კრებანი
და დიდი იგი მღდელთმოძღუარი
ბასილი. და ჩუენცა მათსა მას განგებასა
დავამტკიცებთ
და
შეურყვნელად
გუაქუს.
უკუეთუ კულა იჭჳ ესევითარისა
რაჲმე ცოდვისა იქმნას მღდელსა ზედა
და ცხადად ვერ ემხილოს და მან უარყოს
და არა აღიაროს, მან თჳთ მისცეს პასუხი
უფალსა და თჳსითა ბრალითა იყოს.

ხოლო შედგომაჲ მოცემულისა წესისაჲ
მათთჳს, რომელთა არა მიითუალონ
ჭეშმარიტი
იგი
სახე
ნამდჳლვე
ჭეშმარიტისა კურნებისაჲ.

ეფთვიმეს ამ კანონში, გარდა ბასილი დიდის კანონისა, შეუტანია, აგრეთვე,
ნიკეის პირველი მსოფლიო კრების მეცხრე კანონი.
ეფთვიმე უთითებს იმ წყაროებს, საიდანაც არის აღებული ამა თუ იმ
კონტექსტში გაცხადებული აზრი. წყაროდ მთარგმნელი ასახელებს წმ. წერილს,
წმ. მამათა ეპისტოლეებსა და ქადაგებებს, საეკლესიო კრებებს.
ბიბლიურ ციტატებს განსხვავებულად თარგმნიან ეფთვიმე და არსენი: „არა
მიჰჴადო ორი შურისგებაჲ ერთბამად“ და „არა დაჰსაჯო ორითა ერთბამად“.
მეხუთე კანონი უდრის ტრულის კრების მეოთხე კანონს. „დედაკაცსა
მოწესესა ენკრატისსა, უკუეთუ შეერთოს მღდლობისა პატივსა შინა მყოფი,
მეყსეულად აღიჴოცენ; და თუ უკეთუ ერისკაცმან ქმნას ესე, ზიარებისაგან
განეყენენ, რაოდენჟამ წინამძღუარმან ეკლესიისამან განაწესოს, ხოლო მოწესე
იგი თჳსსავე ადგილსა მიიქცეს სინანულად“.
არსენი: „უკუეთუ ვინმე ეპისკოპოსი, ანუ ხუცესი, ანუ დიაკონი, ანუ
კერძოდიაკონი, ანუ წიგნისმკითხველი, ანუ მგალობელი, ანუ მეკარე ღმრთისადა
შეწირულსა დედაკაცსა შეეყოს, განიკვეთენ, ვითარცა განმრხწნელნი სძლისა
ქრისტესისა, ხოლო ერისკაცი უზიარებელ იქმენინ“.
154
ეფთვიმეს პირდაპირ გადმოაქვს ბერძნული სიტყვა: „დედაკაცსა მოწესესა
ენკრატისსა“, ხოლო არსენი თარგმნის: „ღმრთისადა შეწირულსა დედაკაცსა“.
ეფთვიმე სასულიერო დასს მოკლედ მოიხსენიებს „მღდელობისა პატივსა შინა
მყოფი“, არსენი კი მათ ჩამონათვალს გვთავაზობს: „უკუეთუ ვინმე ეპისკოპოსი,
ანუ ხუცესი, ანუ დიაკონი, ანუ კერძოდიაკონი, ანუ წიგნისმკითხველი, ანუ
მგალობელი, ანუ მეკარე…“. ეფთვიმესთან ზიარებიდან ერისკაცს ეკლესიის
წინამძღვარი განაყენებს. არსენთან არ არის აღნიშნული, თუ ვის ევალება ეს.
მეექვსე კანონი უკრძალავს სასულიერო პირებს თავისთან საცხოვრებლად
სხვა დედაკაცის ან მხევლის მიყვანას. ეფთვიმე ჩამოთვლის იმ პირებს,
რომლებიც დასაშვებია, რომ ჰყავდეთ: „თჳნიერ დედისა და დისა და ჰანისა“.
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როგორც წინა კანონში, იგი აქაც არ თარგმნის სიტყვას. ბერძნული „ჰანის“-ს
შესატყვისად ქართულში გვაქვს დეიდა და მამიდა. საერთოდ, ეფთვიმესთან
სახეზეა ტექსტის გავრცობის ისეთი შემთხვევები, როცა დედნის ამა თუ იმ
ფრაზას ან სიტყვას უმატებს განმარტებითი ხასიათის ჩანართებს. ასეა ამ
კანონშიც. არსენის თარგმანში არ არის დაკონკრეტებული, თუ ვისი მიყვანის
უფლება აქვთ სამღვდელო პირებს, რათა ეჭვისაგან დაიცვან თავი. ეფთვიმე
მიუთითებს იმ მსოფლიო კრების კანონს, საიდანაც განავრცო აღნიშნული
კანონი.
იგივე წესი საჭურისებმაც უნდა შეასრულონ, რითაც თავს დაიცავენ
წინასწარი განკითხვისაგან. კანონში ყურადღებას იქცევს ის ფაქტი, რომ
ერისკაცისათვის სასჯელი ეფთვიმესთან მხილებაა „მღდელმოძღურისაგან,
რაჲთა წესიერად იქცეოდინ“, ხოლო არსენთან, - უზიარებლობა.
მეშვიდე კანონში საუბარია იმ პირთა შესახებ, რომლებსაც სურთ
სამღვდელო ხარისხის მიღება. თუ მათ ქორწინების სურვილი აქვთ, უნდა
იქორწინონ, სანამ წიგნისმკითხველებად ან მგალობლებად არიან. ეს კანონი
იმეორებს მოციქულთა 26-ე კანონს. თარგმანებიც თითქმის იდენტურია.
იმ ადგილს კანონში, სადაც ნათქვამია, რომ ქორწინების უფლება არა აქვს
იპოდიაკონს, დიაკონს ან მღვდელს მასზე ხელდასხმის შესრულების შემდეგ
(metav thvn evp j auvtw prosecomevnhn ceirotonivan), ეფთვიმე თარგმნის ასე: „რაჲთა
არა ჴელ-ეწიფებოდის კერძოდიაკონსა, ანუ დიაკონსა, ანუ ხუცესსა, ვინაჲთგან
კურთხევაჲ მღდელობისაჲ მიიღოს, ქორწინებისა წესსა შესლვად“. დედნის
„ceirotonivan“ ეფთვიმეს გადმოაქვს როგორც „კურთხევაჲ“. არსენთან გვაქვს
„ჴელთდასხმისა“. იპოდიაკონები ანუ კერძოდიაკონები არ განეკუთვნებიან
იმ კატეგორიას, რომლებიც დგინდებიან ქიროტონიით.
მათი დადგენა
ხდება ქიროტესიით ანუ ხელდადებით, როგორიც ხდება ავადმყოფებზე და
ყველანაირ ნივთზე, რომელიც იწმიდება და იკურთხება. აქედან გამომდინარე,
ეფთვიმეს თარგმანი უფრო მართებულია, ვიდრე არსენისა, მიუხედავად იმისა,
რომ ამ შემთხვევაში ხელდასხმა შეიძლება აღნიშნავდეს უბრალო კურთხევას.
მერვე კანონი ეხება დიაკვნებს, რომლებიც საეკლესიო მოხელეებად
მსახურობდნენ ეპისკოპოსებთან დიდ ქალაქებში. ის პირები, ვინც ამ
მსახურებით იყვნენ დაკავებულნი, დიდი პატივით სარგებლობდნენ. მათ
თავიანთი თავი მღვდლებზე აღმატებულად მიაჩნდათ და თავს უფლებას
აძლევდნენ, მათზე უპირატესი დასაჯდომელი დაეკავებინათ; ამით ისინი 155
არღვევდნენ იერარქიულ წესს ეკლესიაში, ამიტომ დაიგმო მსგავსი ქმედებანი ამ
კანონით და კრებამ განმარტა, რომ სასულიერო იერარქიის ხარისხს ეკლესიაში
გაცილებით აღმატებული მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე მათ მსახურებას, ვინც
დაკავებულია ადმინისტრაციული და ეკლესიის საგარეო საქმეებით.
ამ კანონის თარგმანი, ისევე როგორც მთლიანად სჯულისკანონის ტექსტი,
ეფთვიმეს მთარგმნელობითი მეთოდისათვის დამახასიათებელი ნიშანთვისებებით ხასიათდება. კლება გვაქვს, როდესაც ეფთვიმე იესოს იგავს
სრულად არ თარგმნის, მატებაა, როცა ჩამოთვლის საპარტიარქო კათედრებს.
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ეფთვიმე
გუეუწყა, ვითარმედ რომელთამე
ეკლესიათა შინა დიაკონთა მიიღიან
პატივი
რაჲმე
საეკლესიოჲ
და
მიზეზთა მით მის პატივისაჲთა
დასხდებიან ზემოჲთ ხუცესთასა.
ამის
უკუე
ჯერისათჳს
ესრეთ
განვაწესებთ,
რაჲთა
დიაკონსა
რაჲცა პატივი საეკლესიოჲ აქუნდეს,
არა
ჴელ-ეწიფებოდის
ზემოჲთ
ხუცესთასა
დაჯდომად,
თჳნიერ
ამისა, ოდეს კრებაჲ სადმე დიდი
იქმნას და მოივლინოს დიაკონი
ნაცვლად
პატრიარქისა,
გინათუ
ჰრომისა,
ალექსანდრიისა,
ანუ
თუ იერუსალჱმისა, ანუ ანტი
ოქიისა, ანუ სხჳსა ვისმე მღდელ
თმოძღუარისა. მაშინ ადგილსა მის
მღდელთმოძღუარისასა დაჯდეს, რო
მელმან თჳსად ნაცვლად მოავლინა
იგი, ხოლო თჳნიერ ამის მიზეზისა,
უკუეთუ თჳსითა თავჴედობითა და
ამპარტავნებითა
ჰმძლავრობდეს
დია კ ონი ზემოჲთ ხუცისა ჯდომად,
ესევითარი - იგი თჳსისა პატივისაგან
დაემჴუას და უკანაჲსკნელ ყოველთასა
იქმნას ეკლესიასა შინა თჳსსა, რამეთუ
არა
ისმინა
მცნებაჲ
უფლისაჲ,
რომელმან თქუა, რაჲთა არავინ
ირჩევდეს ზეჯდომასა, რამეთუ: „ყო
ველმან, რომელმან აღიმაღლოს თავი
156 თჳსი, დამდაბლდეს და რომელმან
დაიმდაბლოს თავი თჳსი, ამაღლდეს“.
ხოლო უკუეთუ სოფლიოთა ამათ
პატივთათჳს ზუაობდეს ვინ, ცუდად
ზუაობს, რამეთუ სულიერნი პატივნი
ჴორციელთასა უპატიოსნეს და უდი
დებულეს არიან, ეგრეთვე სხუანი
ყოველნი ხარისხნი სამღდელოთა
პატივთანი; უმდაბლესი უმაღლესისა
ზედაჲთ ყოფად
ნუ
ეძიებნ,

არსენი
ვინაჲთგან ვისწავეთ რომელთამე
ეკლესიათა შინა დიაკონთათჳს, რო
მელთა
ოფფიკად
სახელდებულნი
იგი აქუნდეს პატივნი საეკლესიონი,
ამიერ თავჴედობათა რათმე და თჳთ
სჯულობითა მჴუმეველობაჲ და პი
რველ
ხუცესთასა
მსხდომარეობაჲ
მათი, განვასაზღვრებთ, რაჲთა დი
აკონი დაღათუ პატივსა რასმე, ესე
იგი არს საეკლესიოსა რომელსამე
ოფფიკსა შინა, იყოს, ეგრევითარი იგი
არა დაჯდებოდის უწინარეს ხუცისა,
გარნა თუ პირსა თჳსისა პატრიარქისა
ანუ მიტროპოლიტისასა მქონებელი
სხუასა ქალაქსა მივიდეს მიზეზისა
რაჲსათჳსმე, რამეთუ მაშინ, ვითარცა
ადგილისა მისისა აღმავსებელი, პა
ტივ-იცემების. ხოლო უკუეთუ ვი
ნმე მძლავრობითისა სილაღისა ჴუ
მევითა იკადროს ქმნაჲ ესევითარისა
რაჲსამე, ეგევითარი იგი თჳსისა
ხარისხისაგან ქუე შთამოყუანებითა
უუკუანაჲსკნელეს ყოველთაჲსა იქ
მენინ პატივსა მას შინა, რომელსაცა
დაწესებულ იყო ეკლესიასა შინა თჳსსა,
ვინაჲთგან უფალი გუასწავებს ჩუენ,
ვითარმედ: „ნუ გიხარინ პირველთა
საინაჴეთა ზედა“, წმიდასა სახარებასა
შინა ლუკაჲსსა, ვითარცა თჳთ მის
უფლისა ჩუენისა და ღმრთისა მიერ
წარმოითქუა მოძღურებაჲ, რამეთუ
იტყოდა წოდებულთა მიმართ იგავსა,
რომელსა მოაქუნდა ვითამე მხილებაჲ
პირველთა მეინაჴეთაჲ, რამეთუ ჴმობდა
მათდა მიმართ: „რაჟამს მიგხადოს ვინმე
ქორწილსა, ნუ დაჯდები პირველსა
საინაჴესა,
ნუუკუე
უპატიოსნესი
ვინმე შენსა იყოს წოდებული მის
მიერ და მოვიდეს, რომელმან-იგი შენ
და მას გხადა და გრქუას: „ადგილ-
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არამედ თჳთოეული თჳსსა წესსა და
საზომსა დასჯერდებოდენ.

ეც ამას“, მაშინ იწყო სირცხჳლით
უკუანაჲსკნელსა ადგილსა დაპყრობად.
არამედ რაჟამს გხადონ, დაუჯედ
უკუანაჲსკნელსა ადგილსა, რაჲთა
რაჟამს მოვიდეს, რომელმან გხადა,
და გრქუას შენ: „მეგობარო, აღმოვედ
ზემორე“, მაშინ იყოს შენდა დიდებაჲ
წინაშე
ყოველთა
თანამეინაჴეთა
შენთა, რამეთუ ყოველმან, რომელმან
დაიმდაბლოს თავი თჳსი, ამაღლდეს და
რომელმან აღიმაღლოს, დამდაბლდეს“
(ლკ. 14,8-12). და ესევე დაიცვებოდედ
სხუათაცა სამღდელოთა დასთა ზედა,
ვინაჲთგან
სოფლიოთა
პატივთასა
უვაღრეს არიან სულიერნი.

ამ კანონში ყურადღებას იპყრობს ის გარემოება, რომ ეფთვიმეს მცირე
შემოკლებათა ხარჯზე ისეთი ცვლილებები შეაქვს ტექსტში, რომლებიც
მხოლოდ ფორმას, აგებულებას ეხება და აზრობრივ სხვაობას არ ატარებს.
„გუეუწყა, ვითარმედ რომელთამე ეკლესიათა შინა დიაკონთა მიიღიან
პატივი რაჲმე საეკლესიოჲ და მიზეზთა მით მის პატივისაჲთა დასხდებიან
ზემოჲთ ხუცესთასა“. ეს წინადადება ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია ტექსტის
შემოკლებისა. მთარგმნელი ტოვებს რამდენიმე ისეთ სიტყვას, ურომლისოდაც
აზრი ნათელია.
არსენი დედნის შესაბამისად გვთავაზობს: „ვინაჲთგან ვისწავეთ რომელთამე
ეკლესიათა შინა დიაკონთათჳს, რომელთა ოფფიკად სახელდებულნი
იგი აქუნდეს პატივნი საეკლესიონი, ამიერ თავჴედობათა რათმე და
თჳთსჯულობითა მჴუმეველობაჲ და პირველ ხუცესთასა მსხდომარეობაჲ
მათი, განვასაზღვრებთ, რაჲთა დიაკონი დაღათუ პატივსა რასმე, ესე იგი
არს, საეკლესიოსა რომელსამე ოფფიკსა შინა იყოს, ეგრევითარი იგი არა
დაჯდებოდის უწინარეს ხუცისა“.
როგორც ვხედავთ, არსენის თარგმანი უფრო რთულია. თუ წინა კანონებში
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ეფთვიმე არ თარგმნიდა ზოგიერთ ბერძნულ სიტყვას, ამ კანონში არსენს
გადმოაქვს უთარგმნელად სიტყვა „offivkia“ (ოფფიკად, ოფფიკსა შინა “offikivw“), რაც თანამდებობად, საეკლესიო ჩინოვნიკებად (0ffikiavloi)
ითარგმნება.
მეცხრე კანონი საეკლესიო კრებების მოწვევის საკითხებს ეხება. თარგმანებიც
თითქმის არ განირჩენიან ერთმანეთისაგან.
მეათე კანონის თანახმად, სამღვდელო დასის წევრებს არა აქვთ უფლება
იქონიონ სავაჭრო დუქანი. მათ დუქანში სტუმრობაც კი ეკრძალებათ.
ეფთვიმე ორიგინალურად თარგმნის კანონს: „ხუცესსა ანუ დიაკონსა, ანუ
სხუასა მღდელობისა პატივითა პატივცემულსა, არა ჴელ-ეწიფების ღჳნის
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საფარდულისა სახლისა მოგებად, რომელსა ეწოდების კაპილიონ, რამეთუ
შესლვადცა ესევითარსა ქულბაგსა არა ჴელ-ეწიფების მღდელთა, ვითარ უკუე
მოიგოს ესევითარი სავაჭროჲ? და ჴელ-ყოფად საქმესა უწესოსა, უკუეთუ
კულა ესევითარსა საქმესა შეუდგეს, ანუ დასცხერინ, ანუ განიკუეთენ
მღდელობისაგან“.
არსენი ასე თარგმნის ამ კანონს: „არა ჯერ-არს, რაჲთა აქუნდის მოყუასსა
ეკლესიისასა საკაპილიონოჲ ქულბაგი, რამეთუ უკუეთუ არცათუ შესლვაჲ
კაპილიონად ბრძანებულ არს ეგევითარისა მისდა, რაოდენ უფროჲს უწესო არს
მისთჳს სხუათა მსახურ-ყოფაჲ მას შინა და რომელნი-იგი შეუტყუებელ არიან
მისდა, ჴელ-ყოფაჲ მათი, ხოლო უკუეთუ ვინმე მოქმედებდეს ესევითართა, ანუ
დასცხერინ, ანუ განიკუეთენ“.
ეფთვიმე ბერძნულ კაპილიონს (kaphleiov) ღვინის ფარდულად თარგმნის,
არსენს პირდაპირ გადმოაქვს. გარდა ამისა, ეფთვიმე თხრობით წინადადებას
კითხვითად თარგმნის.
მეთერთმეტე კანონი კრძალავს მევახშეობას სასულიერო პირებში. ეფთვიმეს
თარგმანში მხოლოდ უმნიშვნელო მატებასთან გვაქვს საქმე, - „ესევითარისა
ხუეჭისაგან“ არის ჩამატებული.
მეთორმეტე კანონის თარგმანი დედნის ზუსტი ასახვით გამოირჩევა.
კანონში საუბარია იმის შესახებ, რომ იკრძალება ყოველგვარი ურთიერთობა
იუდეველებთან.
მეცამეტე კანონით VI მსოფლიო კრების მამები ეპისკოპოსებს უკანონებენ
უქორწინებლობას. ამით მათ დააფიქსირეს ეკლესიის ცხოვრებაში უკვე
დამკვიდრებული ჩვეულება. ამ კანონის თარგმანები შინაარსით სრულად
ფარავენ ერთმანეთს. შეიძლება ითქვას, რომ ეფთვიმეს თარგმანი დედნისაგან არ
განირჩევა, გარდა ზოგიერთი მცირედი გამონაკლისისა, რაც დამახასიათებელია
მისი სტილისათვის.
ეფთვიმე
ესეცა მოვიდა სასმენელთა ჩუენთა,
ვითარმედ ქუეყანასა აფრიკეთისასა
და
მათ
კერძოთა
ებისკოპოსნი,
158 შემდგომად ებისკოპოსად დადგენისა,
არა იჯმნიან თჳსთა მეუღლეთა თანაყოფად და ამით ჯერითა დიდად
დასაბრკოლებლად ერისა იქმნებიან.
ვინაჲთგან უკუე დიდად მოსწრაფე
ვართ, რაჲთა ყოველივე აღსაშენებლად
და
სარგებელად
სულიერთა
სამწყსოთა
იქმნებოდის,
ამისთჳს
განვაწესებთ,
რაჲთა
ამიერითგან
ესე საქმე არღარა იქმნას, დაღაცათუ

არსენი
და ესეცა მოიწია სასმენელთა ჩუენთა,
ვითარმედ აფრიკეთს და ლიბიას და
სხუათა ადგილთა შინა მუნ მყოფნი
ღმრთისმოყუარენი ეპისკოპოსნი თა
ნამკჳდრ-ყოფისაგან
თჳსთა
მეუ
ღლეთაჲსა არცაღა შემდგომად მათ
ზედა მოსრულსა მის ჴელთდასხმისა
იჯმნიან,
ვითარცა
საბრჴისა
და
შესაბრკოლებელისა
დამრწყუმელნი
სხუათანი. ამისთჳს, ვინაჲთგან ფრიადი
მოსწრაფებაჲ გუაქუნდა ჩუენ, რაჲთა
ყოველივე სარგებელად ჴელმწიფებასა
ჩუენსა ქუეშე მყოფისა სამწყსოჲსა
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პირველთა მათ ჟამთა იყო, არამედ აწ
მადლითა ქრისტესითა უაღრესისა
საზომისა მიმართ წარმართებულ არს
ეკლესიაჲ და ერი მორწმუნეთაჲ და
არა ჯერ-არს მღდელთმოძღურობისა
წესსა შინა ბიწისა დატეობაჲ. ამი
სთჳს განვაწესებთ, რაჲთა არა ჴელეწიფებოდის
ებისკოპოსთა
მეუ
ღლისა
თანა-ყოფად,
ვინაჲთგან
ებისკოპოსობისა კურთხევაჲ მიიღონ,
ვითარცა იტყჳს წმიდაჲ მოციქული
პავლე, ვითარმედ: „დაუბრკოლებელ
იყვენით ჰურიათა და წარმართთა
და ეკლესიათა ღმრთისათა, ვითარცა
მე ყოვლითავე ყოველთა სათნო ვარ,
რამეთუ არა ვეძიებ თავისა ჩემისა
უმჯობესსა, არამედ მრავალთასა, რაჲთა
ცხოვნდენ. მობაძავ ჩემდა იყვენით,
ვითარცა მე - ქრისტესა” (I კორ. 10,3111,1). ხოლო უკუეთუ ვინმე შეურაცხყოს წესი ესე და ენებოს მეუღლისა
თჳსისა თანა-ყოფად, ესევითარი-იგი
ებისკოპოსობისაგან აღიჴოცენ.

იქმნებოდის,
განვაჩინეთ,
რაჲთა
ამიერითგან არღარა იქმნეს ესევითარი.
ხოლო ამას ვიტყჳთ არა დასაჴსნელად
და დასარღუეველად სამოციქულოთა
სჯულისდებათა, არამედ ვითარცა
მაცხოვარებასა და უმჯობესისა მიმართ
წარმატებასა ერისასა წინაგანმგებელნი
და
არა
თავსმდებელნი,
რაჲთა
იპოებოდის რაჲმე ბიწი სამღდელოსა
შინა დაწყნარებასა, რამეთუ იტყჳს
საღმრთოჲ მოციქული, ვითარმედ:
,,ყოველსავე სადიდებლად ღმრთისა
იქმოდეთ და დაუბრკოლებელ იყვენით
ჰურიათა მიმართ და წარმართთა და
ეკლესიათა ღმრთისაჲთა, ვითარცა მე
ყოველთა ყოველსა შინა სათნო-ვეყოფი
და არა ვეძიებ თავისა თჳსსა უმჯობესსა”,
არამედ მრავალთასა, რაჲთა ცხოვნდენ.
მობაძავ ჩემდა იყვენით, ვითარცა
მე – ქრისტესა” (I კორ. 10,31-11,1).
ხოლო უკეთუ ვინმე განლაღნეს ქმნად
ესევითარისა, განიკუეთენ.

ეფთვიმესთან გვაქვს „ვითარმედ ქუეყანასა აფრიკეთისასა და მათ კერძოთა”;
არსენთან – „ვითარმედ აფრიკეთს და ლიბიას და სხუათა ადგილთა”.
ეფთვიმე – „დასაბრკოლებლად ერისა იქმნებიან“; არსენი – „შესაბრკო
ლებელისა დამრწყუმელნი სხუათანი.”
ეფთვიმე - „პირველთა მათ ჟამთა იყო”; არსენი – „არა დასაჴსნელად და
დასარღუეველად სამოციქულოთა სჯულისდებათა.”
ეფთვიმე – „წმიდაჲ მოციქული პავლე”; არსენი – „საღმრთოჲ მოციქული.”
ეფთვიმე – „შეურაცხ-ყოს წესი ესე”; არსენი – „განლაღნეს.”
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ეფთვიმე – „აღიჴოცენ“; არსენი – „განიკუეთენ.”
როგორც ვხედავთ, თარგმანები ერთსა და იმავე აზრს გადმოსცემენ
სინონიმური ან ახლოს მდგომი მნიშვნელობის სიტყვებით.
მეთოთხმეტე კანონი მღვდელმსახურთა ქორწინების შესახებ ძველ დროში
გამოცემულ კანონიკურ განწესებას ამტკიცებს: პირველი კანონიერი ქორწინება
არ უშლის ხელს სამღვდელო ხარისხის მიღებას; შეუღლებულ პირს, რომელსაც
სურს სამღვდელო ხარისხი მიიღოს, არ მოეთხოვება მეუღლესთან გაყრა არც
ხელდასხმამდე და არც მის შემდეგ; მღვდელმსახურებიდან განკანონებას
ექვემდებარება, ხოლო დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში კი განიკვეთება
ხარისხიდან ყოველი, ვინც კეთილკრძალულების საბაბით თავისგან
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განიშორებს კანონიერ მეუღლეს; ზუსტად ასევე ექვემდებარება განკვეთას ის,
ვინც სასულიერო პირს აიძულებს გაეყაროს თავის კანონიერ ცოლს.
ეს კანონი მიიღეს მღვდლების, დიაკვნებისა და იპოდიაკვნებისათვის.
კანონის გამოცემის მიზეზი, როგორც ეს თვით კანონშია ნათქვამი, იყო
ის, რომ კრების მამებმა შეიტყვეს რომის ეკლესიაში შემოღებული წესის
შესახებ, რომლის თანახმად, სამღვდელო, სადიაკონო და საიპოდიაკონო
კანდიდატების მხრიდან ხელდასხმამდე აუცილებელი იყო აღთქმის დადება
მეუღლეებთან ცოლქმრული ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ და, მაშასადამე,
უქორწინებლობის ვალდებულების აღება.
ამ კანონის ეფთვიმესეულ თარგმანში არაფერია ნათქვამი კანონის
გამოცემის მიზეზზე, როგორც ეს არსენისეულ თარგმანშია. ეფთვიმემ საჭიროდ
არ ჩათვალა ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება, რადგან თარგმანი
განკუთვნილი იყო ქართველი მკითხველისათვის და მისთვის მხოლოდ წესის
ცოდნა იყო აუცილებელი. სხვა დანარჩენ საკითხებში თარგმანებს შორის
სრული თანხვედრა გვაქვს, გარდა ერთი ეპიზოდისა, სადაც ეფთვიმეს სამი
ციტატის ნაცვლად მოჰყავს მხოლოდ ორი:
ეფთვიმე – „რომელნი-იგი ღმერთმან შეაერთნა, კაციმცა ნუ განჰყოფს” (მთ.
19,6), და წმიდამან მოციქულმან თქუა: „პატიოსან არს ქორწილი ყოვლითავე და
საწოლი შეუგინებელ” (ებრ. 13,4).
არსენი – „რომელი-იგი ღმერთმან შეაუღლნა, კაცნი ნუ განაშორებნ” (მთ.
19,6), და მოციქული ასწავებს, ვითარმედ: „ქორწილი წმიდა არს და საწოლი
შეუგინებელ” (ებრ. 13,4), „და შე-თუ-კრულ ხარ მეუღლისადა, ნუ ეძიებ
განჴსნასა” (I კორ 7,27).
მეთხუთმეტე კანონი საუბრობს, თუ რა ასაკის უნდა იყვნენ გამოსარჩევი
პირები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მათი დადგინება ეკლესიაში
ღვთისმსახურებაზე. ეფთვიმემ ტრულის კრების მე-14 და მე-15 კანონები
გააერთიანა, რადგანაც ორივე ეს კანონი ერთი და იგივე საკითხს ეხება და ერთ
კანონად თარგმნა. ამით მან ის ცდომილება აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეული
იყო ტრულის კრების კანონებში ბასილი დიდის კანონის ჩამატებით. მაგრამ
აქვე, მომდევნო კანონის თარგმნისას, ეფთვიმე დედნისეული მეთექვსმეტე
კანონის ნაცვლად გვთავაზობს მოციქულთა, მსოფლიო კრებათა კანონებსა
და სხვა წმიდა მამათა კანონიკური ხასიათის ეპისტოლეების საფუძველზე
160 შექმნილ კანონს, რომელიც მას შეუდგენია ქართული ქრისტიანული ეკლესიის
იმდროინდელი მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. კანონი შეეხება
მარხვის საკითხებს: „ყოველთა მორწმუნეთა თანა-აც წმიდათა მათ მარხვათა
განგებისაებრ მოციქულთა და მამათაჲსა მარხვად და კრძალულებით და
სიწმიდით აღსრულებად დღეთა მათ მარხვისათა, რაჲთა ღირსებით მიიწიოს
კაცად-კაცადი დიდებულსა მას უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეს ვნებასა და
წმიდასა აღდგომასა, ვითარცა განწესებულ არს წმიდათა მოციქულთაგან და
ღმერთშემოსილთა მამათაგან. ხოლო ესეცა უწყებულ იყავნ, ვითარმედ არა
ჯერ-არს რვათა შჳდეულთა მარხვაჲ დიდთა მათ მარხვათა, ვითარ-იგი იქმან
არიანოზნი, რომელნი-იგი გარდაჰჴდებიან უფლისა მიერ განწესებულსა და
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მოციქულთა მიერ ქადაგებულსა ორმეოცთა დღეთა რიცხუსა შემატებითა
სხჳსა შჳდეულისაჲთა, რამეთუ მსგეფსსა მას ყველიერისასა მარხვათა თანა
შეჰრაცხვენ, რომელ-ესე უწესო არს და გარეშე განგებისა მოციქულთა და
მამასაჲთა. და არცა სხჳსა მის შჳდეულისაჲ ჯერ-არს მარხვაჲ, რომელსა
არაჯვორ ეწოდების, რომელსა იმარხვენ იაკობიკნი მწვალებელნი, რამეთუ
წმიდათა მოციქულთა ბრძანებითა უფლისაჲთა ესრეთ განაწესეს, რაჲთა
ორმეოც დღე იყოს წესი მარხვათაჲ და აღესრულების რიცხჳ იგი ორმეოცთა
დღეთაჲ პარასკევსა ბზობისასა.
ხოლო სხუაჲ იგი შჳდეული, რომელ არს ვნებისაჲ, არა მარხვათათჳს
განწესებულ არს, არცა მათ თანა აღირიცხვის, არამედ ვნებისათჳს უფლისა
და წმიდისა აღვსებისათჳს ვიმარხვით. და აღესრულებიან ორმეოცითა მით
დღითა და შჳიდეულითა მით ვნების კჳრიაკისაჲთა შჳდნი შჳდეულნი. ხოლო
შჳდეულსა მას ყველიერისასა, დაღაცათუ ჴორცის ჭამაჲ აკრბების, რამეთუ
განმზადებაჲ არს მარხვათა შესლვისაჲ და რეცა წინამსრბოლი ხოლო მარხვათა
თანა შერაცხვაჲ არა ჯერ-არს. არცა არაჯორთა მარხვაჲ წეს-არს, ვითარცა
წერილ არს რჩულსა შინა მოსესა: „დაიცევ სიტყუაჲ, რომელსა გამცნებ შენ. არა
შესძინო მას ზედა, არცა დააკლო მისგან”. და წმიდა იოვანე ნათლისმცემელი
ესრეთ ქადაგებს, ვითარმედ: „ნურას უმეტეს განწესებულისა თქუენისა იქმთ”
და წმიდაჲ მოციქული პავლე იტყჳს: „უკუეთუ ვინმე გახარებდეს თქუენ, მისა
გარეშე, რომელი ჩუენ გახარებთ თქუენ, შეჩუენებულ იყავნ”.
და ჭეშმარიტად სიტყჳსა მისებრ წმიდისა იოვანე ნათლისმცემელისა
არა ჯერ-არს უმეტეს განწესებულისა ქმნად, რამეთუ ესრეთ შეემთხჳა
პირველქმნულსა მას ადამს, ჰრქუა მას ღმერთმან: „ესე ქმენ! ამას ნუ
იქმ!” მან უმეტეს განწესებულისა მისისა იწყო ძიებად და ბრძანებისა მას
ღმრთისასა ურჩ-ექმნა; ამისთჳს, რომელიცა-იგი აქუნდა, წარწყმიდა და
სამოთხით ექსორია იქმნა. და კუალად არიან ვიეთნიმე, რომელნი დღეთა
მათ მარხვისათა შაბათ-კჳრიაკეთა მწუხრამდის იმარხვენ და ესეცა უწესოვე
არს, რამეთუ მარკიანელნი და მესალიანელნი მწვალებელნი შაბათსა და
კჳრიაკესა სხუათავე დღეთა თანა შეჰრაცხვენ. გარნა არა წეს არს შაბათსა
ანუ კჳრიაკესა მარხვაჲ, თჳნიერ ხოლო დიდისა შაბათისა, რამეთუ შაბათი
იკურთხა, რამეთუ მაშინ განისუენა ღმერთმან საქმეთა მისთაგან, ხოლო
კჳრიაკე წმიდა იქმნა აღდგომისათჳს უფლისა. და არიან დღენი ესე ჴსნილი.
ხოლო არა ჯერ-არს ქმნაჲ შრომისაჲ ბრძანებულსა ზედა, ვითარცა დავით 161
იტყჳს, არამედ ვითარცა განწესებულ არს: ჯერ-არს შაბათისა და კჳრიაკისა
ჟამს მას სამხრისასა ჴსნად პირისა ჭამადითა სამარხვოჲთა, რამეთუ
არათუ განიყოფვიან რიცხჳსაგან ორმეოცთა დღეთასა პირისა ჴსნისათჳს,
ხოლო ხუთთა მათ დღეთა იმარხვიდენ, ვითარცა ვის ძალ-ედვას და
გულსმოდგინებაჲ აწუევდეს. აწ უკუე კანონსა მას დავამტკიცებთ, რომელი
იტყჳს, ვითარმედ: „უკუეთუ ვინ იმარხვიდეს კჳრიაკესა, ანუ შაბათსა,
თჳნიერ ხოლო ერთისა მის შაბათისა, უკუეთუ მღდელი იყოს, აღიჴოცენ,
უკუეთუ ერისკაცი იყოს, უზიარებლობაჲ მიეცინ“ (მოც. კან. 64).
რამეთუ გუასმიეს, თუ ჰრომისა ქუეყანასა მარხვათა შაბათსა იმარხვენ,
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არა კჳრიაკესა. ვამცნებთ უკუე მათცა, რაჲთა არა იქმოდინ ამას. ამისთჳს
ვაუწყოთ პაპას ჰრომისასა, რაჲთა განაწესოს არღარა ქმნად ერისა მის მარხვაჲ
შაბათისაჲ”.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ, თუ რა წყაროებით სარგებლობდა
ეფთვიმე ამ კანონის შედგენისას. აღნიშნულ კანონში ჩვენი ყურადღება
მიიპყრო კანონის პირველმა ნაწილმა, სადაც წერია, რომ ყოველი მორწმუნე
ვალდებულია მარხვას იცავდეს მოციქულთა და მამათა განგებისამებრ, „რაჲთა
ღირსებით მიიწიოს კაცად-კაცადი დიდებულსა მას უფლისა ჩუენისა იესუ
ქრისტეს ვნებასა და წმიდასა აღდგომასა, ვითარცა განწესებულ არს წმიდათა
მოციქულთაგან და ღმერთშემოსილთა მამათაგან”. როგორც ჩანს, ეფთვიმე
სიტყვებში „განწესებულ არს წმიდათა მოციქულთაგან” გულისხმობს არა
ზოგადად, მოციქულთა და ღმერთშემოსილთა მამათა განწესებებს, რომლებიც
კანონებისა და წესების შემოღებას აღნიშნავს და მეექვსე მსოფლიო კრების
ეფთვიმეს თარგმანში ბერძნული დედნის „orizw“-ს და „diagoreuw“-ს უდრის
(შდრ. მე-8, 27-ე და 41-ე კანონები) და რომლებსაც არსენი თარგმნის როგორც
„განვასაზღვრებთ”, არამედ კლიმენტი რომაელის მიერ დაწერილ ნაშრომს
„მოციქულთა განწესებანი” (Diatagai; tw`n ajpostovlwn-Constitutiones apostolorum). ეს ძეგლი იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად გამორჩეული იყო,
რომ თავის დროზე იგი შედიოდა ახალი აღთქმის კანონში. შემდეგ მოხდა
მისი ტექსტობრივი გაუკუღმართება გვიანდელ გადამწერთაგან სხვადასხვა
მინარევების დართვის შედეგად და რადგანაც ამ ღირსეულს უღირსი
ნაწილი შეერია, გამოყოფა იმისა, რა არის შენარევი და დანამატი და რა არის
თავდაპირველი და წმიდა, ჩვეულებრივი მკითხველისათვის შეუძლებელი იყო,
ამიტომ მთლიანად ამ ძეგლის მასობრივი მოხმარება აიკრძალა ეკლესიისაგან
და ტრულის მსოფლიო კრებაზე სპეციალური განჩინება იქნა მიღებული.
მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ კრების შემდეგაც იყენებენ ამ წიგნს. ჯერ თვით
VII ს-შიც წმ. მაქსიმე აღმსარებელი, წმ. გერმანე პატრიარქი, გიორგი კედრენე,
გიორგი ამარტოლი და მერეც - სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი და სხვები
არაერთხელ იმოწმებენ ჩვენთვის საინტერესო ძეგლს. ასე რომ, ვისაც გარჩევის
უნარი და მადლმოსილება ჰქონდა და შესწევდა ძალა გამოეყო თავდაპირველი
და კლიმენტისეული იმისაგან, რაც მას დაემატა და შეერია, მათთვის ეს წიგნი
კვლავ ნარჩუნდებოდა წმიდა წიგნად და ეს რომ ასე არ ყოფილიყო და საერთოდ
162 გაეძევებინათ იგი ეკლესიიდან, მაშინ ის ჩვენამდე არ შემოინახებოდა.
„მოციქულთა განწესებანი” დაწერილია რვა წიგნად და სხვადასხვა საკითხს
ეხება. ისინი ასეა დასათაურებული: 1. საყოველთაო სწავლება ერისკაცთათვის
(Kaqolikh; didaskaliva periv laivkwn); 2 ეპისკოპოსების, ხუცესებისა და დიაკვნების
შესახებ (Periv ejpiskovpwn, presbutevrwn kai; diakovnwn); 3. ქვრივთა შესახებ (Periv
chrwn); 4. ობოლთათვის (Periv ojrfanw`n); 5. მოწამეთათვის (Periv martuvrwn);
6. განყოფათა შესახებ (Periv scivsmatwn); 7. მოღვაწეობის, ევქარისტიისა და
ქრისტესმიერი ზიარების შესახებ (Periv politeiva~ kai; eucaristiva~ kai; th~
katav criston muhvsew~); 8. წყალობათა, ხელდასხმისა და საეკლესიო კანონთა
შესახებ (Periv carismavtwn kai; ceirotonivan kai; ejkklhsiastikw`n);
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„მოციქულთა განწესებანი”-ს უდიდესი ნაწილი (კერძოდ, ექვსი წიგნი)
ეფუძნება ჩვენამდე ძირითადად სირიულ ენაზე შემონახულ ვრცელ
საეკლესიო რჯულდებას, სათაურით: „მოძღვრება, ანუ საყოველთაო სწავლება
მაცხოვრის თორმეტი მოციქულისა და წმიდა მოწაფისა,” რომელიც სამეცნიერო
ლიტერატურაში, ჩვეულებრივ, წოდებულია როგორც მოციქულთა მოძღვრება
ანუ „დიდასკალია” (Didaskaliva-მოძღვრება). მეშვიდე წიგნის ძირითად ნაწილს
საფუძვლად უდევს დღეისათვის უკვე კარგად ცნობილი ძეგლი „დიდაქე”, ხოლო
მერვე წიგნი წყაროდ იყენებს იპოლიტე რომაელის († 237) უმნიშვნელოვანეს
თხზულებას სათაურით „სამოციქულო გადმოცემა” (hJ ajpovstolikh paravdosi~).
საინტერესოა იმის აღნიშნვა, რომ მერვე წიგნის და, საზოგადოდ, „განწესებათა”
ბოლო ნაწილად წარმოდგენილია ის ძეგლი, რომელიც „მოციქულთა
კანონებად” იწოდება და დიდ სჯულისკანონშია შეტანილი. ეს ძეგლი ადრე,
ცხადია, დამოუკიდებლად უნდა არსებულიყო, რადგანაც იგი თვით იხსენიებს
„მოციქულთა განწესებანს”. 85-ე კანონში, სადაც ჩამოთვლილია ახალი
აღთქმის კანონიკური ძეგლები, ერთადერთი სწორედ ეს შრომაა, რომელსაც
მცირე კომენტარი და შეფასება ერთვის: „განწესებანი თქუენ, ეპისკოპოსთანი,
ჩემ, კლიმენტოჲს მიერ რვათა წიგნთა შინა აღწერილნი, რომელთაჲ არა ჯერარს ყოველთა შორის საანჯმნო-ყოფაჲ მათ შორის მყოფთათჳს საიდუმლოთა”.
ე.ი. ამ ძეგლის ყველასათვის წაკითხვა არაა რეკომენდებული მასში არსებული
საიდუმლოებების გამო (diva ta; autai; mustikav). აქ, თავისთავად ცხადია,
არანაირად არ იგულისხმება საიდუმლონი იმ გაგებით, რომ თითქოს რაღაც
ეზოთერულობაა, დაფარულობაა, რაღაც ელიტარული ხაზია, რჩეულთა
ტრადიციაა. საეკლესიო მოძღვრება გამორიცხავს ეზოთერიზმს. ეკლესიაში
ერთადერთი საიდუმლოებითობა განეკუთვნება მხოლოდ შვიდ წმიდა
საიდუმლოს, რომლებიც ეკლესიის საფუძველს და არსს შეადგენენ. აი, ეს
შვიდი წმიდა საიდუმლოებითი ქმედება საიდუმლოა არა იმის გამო, რომ
მხოლოდ ზოგიერთისთვისაა განკუთვნილი, არამედ შესაძლებლობითად ესენი
ყველა ადამიანისთვისაა და ეკლესიური მოღვაწეობის მიზანდასახულობა
არის ის, რომ ისინი შემოიყვანოს ამ საიდუმლოთა წიაღში. საიდუმლოებები კი
მხოლოდ იმიტომ ეწოდებათ, რომ ამ წესთა მოქმედების ძალა ადამიანისაგან
მიუწვდომელია.
„მოციქულთა განწესებანი” თავდაპირველად მასობრივი მოხმარებისათვის
არ იყო განკუთვნილი მასში აღწერილი სიწმინდის გამო, ხოლო მეექვსე 163
საუკუნისათვის კვლავაც არ იყო გამართლებული მისი მოხმარება უკვე სხვა
მიზეზით, - ის გადამწერთაგან და ყალბისმქმნელთაგან მრავალგვარ უკეთურ
მინარევს და არამართლმადიდებლური წყაროდან დანამატს შეიცავდა.
რა საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ეფთვიმე მეთექვსმეტე კანონის
შედგენისას აღნიშნულ წყაროს იყენებს? ეფთვიმეს შეკითხვებზე აპოკრიფულ
წიგნებთან დაკავშირებით, თუ რომელში არის ნამდვილი, პირველადი და
სწორი თხრობანიო, პასუხობდა: „თვით საქმისგან მისა საცნაურ იყოსო”.
ამდენად, ეფთვიმეს, როგორც ზემორე ჩამოთვლილ წმიდა მამებს, შეეძლო
განერჩია წმინდა, თავდაპირველი ნაწილი იმისაგან, რაც მას შეერია.
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ქრისტიანული ეკლესიის უდიდესი ავტორიტეტი წმ. იოანე დამასკელი
(† 750) თავის ქადაგებაში - „წმიდა მარხვათა შესახებ” შენიშნავს: „როდესაც
ამოვიკითხეთ წმიდა მოციქულთა განწესებანი, ეს განჩინება ვნახეთ: საჭიროა
ვიმარხოთ წმიდა ორმოცეული (Tessarakosthv)”.
ეფთვიმეს ეს კანონიც იუწყება, რომ არ შეიძლება დიდმარხვაში რვაკვირიანი
მარხვის დაცვა, როგორც ამას არიანელები აკეთებენ, რომლებიც უფლის მიერ
განწესებულ და მოციქულთა მიერ ქადაგებულ 40 დღეს კიდევ ერთ შვიდეულს
უმატებენ, რადგან ყველიერის კვირასაც მარხვის კვირად თვლიან, რაც უწესობაა
და ეწინააღმდეგება მოციქულთა და მამათა განგებას.
არც არაჯვორის კვირა ითვლება მარხვად, როდესაც იაკობიტი მწვალებლები
მარხულობენ, რადგან წმიდა მოციქულებმა, უფლის ბრძანებით, განაწესეს, რომ
40 დღე იყოს მარხვა. 40 დღე მთავრდება ბზობის პარასკევ დღეს. მას მოჰყვება
ვნების კვირა, როდესაც უფლის ვნების გამო ვმარხულობთ.
და იმ ორმოცი დღითა და ვნების შვიდეულით სრულდება შვიდი კვირა,
დიდმარხვა.
ყველიერის კვირაში ხდება ხორცის აღება, რადგან ვემზადებით მარხვაში
შესასვლელად, მაგრამ ეს კვირა მარხვის კვირებში არ ითვლება.
გარდა ამისა, როდესაც კანონში საუბარია მარკიანელი და მესელიანელი
მწვალებლების შესახებ, რომლებიც დიდმარხვის პერიოდში შაბათ-კვირასაც
მარხულობდნენ მწუხრამდე, ეს ეპიზოდიც მოციქულთა განწესებებიდან არის
აღებული. მეხუთე წიგნის მეოცე მუხლს და მეშვიდე წიგნის ოცდამესამე მუხლს
სწორედ ეს ცრუსწავლება აქვთ მხედველობაში, რის გამოც მარხვას შაბათობითა
და კვირაობით არა მხოლოდ განიკითხავენ, არამედ ხაზგასმით უწოდებენ
მას ცოდვას. ზუსტად ასევე გვასწავლიან ეკლესიის მამები და მოძღვრები.
მოციქულთა 64-ე კანონი, რომელიც ასევე შეაქვს ეფთვიმეს ამ კანონში,
ამტკიცებს მართლმადიდებლურ სწავლებას შაბათსა და კვირას მარხვის
აკრძალვის თაობაზე და აძლევს რა ამ სწავლებას საეკლესიო სამართლის სახეს,
მის დარღვევაში მხილებულ სასულიერო პირს ხარისხის აყრით ემუქრება,
ერისკაცს კი - წმიდა ზიარებისგან განყენებით. როგორც ამ კანონის, ასევე
მოციქულთა განწესებების თანახმად (II, 59; VIII, 83), გამონაკლისს წარმოადგენს
მხოლოდ დიდი შაბათი, რადგან როგორც ბალსამონი ამ კანონის განმარტებაში
აღნიშნავს, ამ დღეს უფლის სხეული საფლავში მკვდარი იწვა და მან ამ დღეს
164 მოგვცა მარხვის მცნება (შდრ. მარკ. 2,20; ლუკა. 5,35).
ეფთვიმეს ამ კანონში შეაქვს აგრეთვე ტრულის კრების 55-ე კანონი, რომელიც
რომის ეკლესიას მოუწოდებს, რომ დიდმარხვაში აკრძალოს თავის ეკლესიაში
შაბათის მარხვა. აუცილებელია განვმარტოთ, რომ საუბარია მშრალ მარხვაზე
(მშრალი საკვების მიღებაზე), როცა აკრძალულია მთელი დღე, საღამომდე,
ჭამა. ამ დღეებში მხოლოდ მშრალი კვებაა აკრძალული და ნებადართულია
ნაკლებ მკაცრი მარხვა, ვიდრე მარხვის შვიდეულის დანარჩენ დღეებში.
მეჩვიდმეტე კანონად ეფთვიმეს ტრულის კრების 56-ე კანონი გადმოაქვს.
კანონი შეეხება სომხებს, რომლებსაც თავიანთი განსაკუთრებული აზრი
ჰქონდათ რძის ნაწარმზე და თვლიდნენ, რომ თევზი უფრო ცხოველური
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საკვებია, ვიდრე რძის ნაწარმი, რამეთუ თევზი ნამდვილი ცხოველია, ხოლო
რძის ნაწარმი არსობრივად მხოლოდ ცხოველთა საკვების წვენია და, ამის
საფუძველზე, თავს უფლებას აძლევდნენ დიდმარხვის შაბათსა და კვირას
საკვებად ყველი და კვერცხი მიეღოთ, ხოლო თევზისაგან ამ დღეებში თავს
იკავებდნენ. ამ ბოროტმოხმარების წინააღმდეგ აღდგნენ ამ კანონის მიღებით
ტრულის კრების მამები, თანაც ამ განწესების შეუსრულებლობისათვის
საეკლესიო კრებულის წევრები განკვეთას დაუქვემდებარეს, ერისკაცები კი ზიარებიდან განკანონებას.
ეფთვიმეს თარგმანი ამ კანონისა უფრო ვრცელია, ვიდრე არსენისეული.
საქმე ის გახლავთ, რომ მთარგმნელი ავრცობს დედნის იმ ადგილებს, სადაც
მწვალებელთა კრიტიკაა მოცემული. იგი საკუთარი პოზიციის გამომხატველი
ჩანართით ცდილობს, მკითხველი სამეუფო გზით ატაროს და აარიდოს
მწვალებლობის მთხრებლს. „ესე უკუე უჯერო არს და სრულიად უწესოჲ,
რამეთუ ეშმაკი რომელთამე მარჯულ აცთუნებს და რომელთამე მარცხენით
წარსტყუენავს. ხოლო ჩუენ სამეუფოსა გზასა სლვაჲ თანა-გუაც და ვითარცა
ზემო ვთქუთ, თუ არა წეს არს შაბათსა და კჳრიაკესა მარხვაჲ, არამედ ჯერარს ჟამსა სამხრისასა პირის ჴსნაჲ ჭამადითა სამარხვოჲთა, ეგრეთვე აწ
მარცხენითისა ამის ცდომისაგან განვაკრძალებთ ყოველთა ქრისტიანეთა და
ვამცნებთ”, რომ ღვთის ეკლესია ყველგან ერთ წესზე უნდა იყოს და წმიდა
მარხვას წესიერად იცავდნენ და ეკრძალებოდნენ როგორც ხორცის ჭამას, ასევე
ყოველგვარი წველისა (რძის ნაწარმი), - ყველისა, რძისა და კვერცხისა, რაც
ნაყოფია ცხვართა, ძროხათა და ფრინველთა, რადგან წმიდა მარხვაში წესი არაა
მათი გემოს ხილვა.
როგორც ვხედავთ, დიდმარხვაში რომის ეკლესიის მკაცრ მარხვას შაბათობით
და სომხების ლიბერალურ დამოკიდებულებას შაბათის მარხვისადმი,
მსოფლიო კრებები მწვალებლობად მიიჩნევს და ამ წესის მიმდევრების
განკვეთასა და ერისკაცთა უზიარებლობას ადგენს.
ეფთვიმე კიდევ უფრო გამოწვლილვით განიხილავს სომხურ ეკლესიაში
გავრცელებულ მავნე ჩვევებს და მიიჩნევს, რომ როდესაც აიგივებენ წველას
(რძის ნაწარმი), თევზსა და ღვინოს, - ეს არის სრული სიცოფე და უგუნურება
და ეშმაკისაგან ძლევა. ყოველი უწესო და განდრეკილი მოძღვრება ეშმაკის
მიერ არის დამკვიდრებული და ვინც ამას სჩადის, განყოფილნი არიან
კათოლიკე ეკლესიისაგან. წმიდა მარხვის დროს რძის ნაწარმის ჭამა არც შაბათ- 165
კვირას, არც სხვა დღეებში არ შეიძლება. უძლურების ან სხვა მიზეზების გამო
შეიძლება მხოლოდ თევზის, ზეთის და ღვინის მიღება და აქვე უთითებს:
ხარების დღესასწაული თუ დიდმარხვაში მოხვდეს, ხსნილია თევზით, ზეთით
და ღვინით.
ეფთვიმე მეჩვიდმეტე კანონს ხარების დღესასწაულზე მსჯელობით
ამთავრებს. იგი თვლის, რომ დღესასწაულების საკითხი აქტუალურია
ქართველი მკითხველისათვის და შემდეგ კანონად ამ საკითხს განიხილავს.
ეს კანონი არ შედის ტრულის კრების კანონებში. როგორც ჩანს, ეფთვიმეს ის
მოციქულთა განწესებების მიხედვით უნდა შეედგინა, რადგან ამ კანონის
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ზოგიერთი ადგილი პარალელს პოულობს „დიდი სჯულისკანონის”
სტატიებს შორის, კერძოდ, „განწესებანი წმიდათა მოციქულთა პეტრე და
პავლესნი”-ში. დასახელებული სტატია, ე. გაბიძაშვილის აზრით, არსენ
იყალთოელს არ უთარგმნია და ხელნაწერებში მოგვიანებით გაჩნდა. იგი
„მოციქულთა განწესებების” VIII წიგნის შემადგენელი ნაწილია. აქედან
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეფთვიმეს ეს კანონი „მოციქულთა განწესებების”
მიხედვით შეუდგენია. „წმიდათა მოციქულთა მიერ დადებულსა მას წესსა
ჩუენცა დავამტკიცებთ, ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ: „გამცნებთ თქუენ,
მორწმუნენო ერნო ქრისტესნო, რაჲთა დაიმარხნეთ მცნებანი უფლისანი და
დღესასწაულობდეთ დღესასწაულთა ცხორებისა ჩუენისათა: პირველად
- შობასა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა, ოდეს-იგი იშვა ჴორციელად
წმიდისა ქალწულისა მარიამისგან, რომელი განვაწესეთ დღესასწაულობად
თუესა დეკემბერსა კე (25). ამისა შემდგომად დღესასწაულობდით დღესა
მას ნათლისღებისა უფლისა, თუესა იანვარსა ვ (6), ოდეს-იგი ნათელიღო იორდანესა მდინარესა იოვანესაგან ნათლისმცემელისა და მოვიდა
მის ზედა სული წმიდაჲ სახედ ტრედისა და მამამან ზეგარდმო წამა ძედ
საყუარელად.
ხოლო შემდგომად ამის დღესასწაულისა, წარჴდენ რაჲ დღენი
რავდენნიმე და მოეახლოს ჟამი ქრისტეს ვნებისა და აღდგომისაჲ, უწინარეს
შჳდისა შჳდეულისა განგჳწესებიეს მარხვაჲ ორმეოც დღჱ, რომელი-იგი
მიიღებს დაწყებასა დღესა ორშაბათსა და აღესრულების დღესა პარასკევსა.
ესევითარნი-იგი ორმეოცნი დღენი იმარხნეთ რაჲ, მოღუაწებით და
ლმობიერითა ლოცვითა აღასრულეთ კჳრიაკე ბზობისაჲ და შეწირეთ
უფალსა გალობაჲ, ვითარცა ყრმათა მათ უმანკოთა მიეგებვოდეს რაჲ და
იტყოდეს: „ოსანა მაღალთა შინა, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა
უფლისაჲთა” (იოვანე 12,13). და მეყსეულად იწყეთ მარხვად შჳდეულსა
მას ქრისტეს ვნებისასა და იმარხენით დღენი იგი წარწყმედულთა მათთჳს
ჰურიათა, რამეთუ ესრეთ გუამცნო უფალმან, რაჲთა ვიმარხნეთ ექუსნი იგი
დღენი ურჩულოებისა მისთჳს ჰურიათაჲსა და ვიგლოვდეთ წარწყმედისათჳს
მათისა, რამეთუ თავადიცა უფალი ცრემლოოდა მათთჳს, რამეთუ
დღესასწაულსა მას მათსა შეიპყრეს უფალი და მისცეს სიკუდილად და
უცხოთესლმან მან მსაჯულმან დაიბანნა ჴელნი თჳსნი წინაშე ერისა მის და
166 თქუა: „უბრალო ვარ მე სისხლისაგან მართლისა ამის, თქუენ იხილეთ”. ხოლო
ჰურიათა ჴმა-ყვეს: „სისხლი მაგისი ჩუენ ზედა და შვილთა ჩუენთა ზედა
და არა გჳვის მეფე, გარნა კეისარი”. ამისთჳს ჯერ-არს გლოვაჲ წარწყმედისა
მათისაჲ, ნუუკუე მოიქცენ და შეინანონ, ამისთჳს დღეთა მათ ვნებისათა
განგჳწესებიეს მარხვაჲ ექუსი დღე - ორშაბათითგან ვიდრე შაბათამდე - და
მასვე ხუთშაბათსა აღასრულეთ ჴსენებაჲ სერობისაჲ მის, რომელ აღასრულა
უფალმან მოწაფეთა თჳსთა თანა და მისცა მათ აღსრულებაჲ საიდუმლოთაჲ
და მერმე მოირტყა არდაგი და დაჰბანნა ფერჴნი მათნი. ამის შემდგომად
განვიდა მათ თანა ლოცვად მტილსა მას, სადა-იგი მოვიდა იუდა ჰურიათა
თანა და შეიპყრეს იგი და წარუდგინეს წინაშე მღდელთმოძღუარისა მის
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უღირსისა და მიერ წარიყვანეს და მისცეს პონტოელსა პილატეს და დასაჯეს
სიკუდილად უბრალოდ იგი. ამათ დღეთა იჴმარებდით პურსა და წყალსა
და მხალსა, რამეთუ დღენი არიან გლოჲსა და არა დღესასწაულობისანი. და
შაბათიცა იგი იმარხეთ. არა თუ სხჳსა შაბათისაჲ ჯერ-არს მარხვაჲ, არამედ
მის ოდენ შაბათისაჲ, რამეთუ დამბადებელი ყოველთაჲ საფლავსა შინა იყო.
ამისთჳს პარასკევსა მას და შაბათსა იმარხეთ ჯუარცუმისათჳს უფლისა
და დაფლვისა. რომელი შემძლებელ იყოს, ორსავე მას დღესა ნურას ჭამს,
ვიდრე შუაღამემდე შაბათისა, ხოლო რომელსა ესე ვერ შეეძლოს, პარასკევსა
მწუხრი მიიღოს საზრდელი პური და წყალი და შაბათი კუალად იმარხოს
შუაღამემდე, რამეთუ უფალმან ესრეთ ბრძანა: „ოდეს ამაღლდეს მათგან
სიძე იგი, მაშინ იმარხონ”(მარკ. 2.20). ამათ უკუე დღეთა ამაღლდა ჩუენგან
და ჯუარსა შეემსჭუალა და საფლავსა დაიდვა. ამისათჳს გამცნებთ თქუენ
მარხვასა, ვითარცა ჩუენ ვიმარხეთ დღეთა მათ.
ხოლო მწუხრი შაბათისა, განთიად ერთშაბათისა მის, რომელ არს კჳრიაკე,
მწუხრითგან შუაღამემდის იღჳძებდით და ილოცევდით და აღდგომასა
მას უფლისასა შეწირეთ მსხუერპლი იგი უსისხლოდ, ვითარცა თავადმან
ბრძანა, ვითარმედ: „ამას იქმოდეთ მოსაჴსენებელად ჩემდა”(ლუკა 22;19).
და ეზიარნეთ რაჲ ჴორცსა და სისხლსა ქრისტესსა, განიჴსენით მარხვაჲ და
განთიად წმიდისა მას კჳირიაკესა იხარებდით, რამეთუ წინდი იგი დასაბამი
აღდგომისა ჩუენისაჲ, იესუ ქრისტჱ აღდგა მკუდრეთით, და მესამესა ჟამსა
დღისისა აღასრულეთ წმიდაჲ ჟამისწირვაჲ და ეზიარენით საადუმლოთა
ქრისტესთა და იხარებდით სიხარულითა წესიერითა და იყავნ ესე თქუენდა
შჯულად სამარადისოდ, ვიდრემდის მოვიდეს უფალი მეორითა მით
დიდებულითა მოსლვითა მისითა.
ხოლო აღასრულოთ რაჲ დღჱ იგი აღდგომისაჲ, რომელ არს აღვსებაჲ,
პირველით დღითგან კჳრიაკით აღრაცხეთ დღჱ ორმეოცი და აღასრულეთ
დღესასწაული ამაღლებისა უფლისაჲ.
და შემდგომად ათისა დღისა, რომელ არს დღითგან აღდგომისაჲთ დღჱ
მეერგასისე, იყავნ თქუენდა დღესასწაული დიდი, რამეთუ მას დღესა სამ ჟამ
ოდენ მოავლინა ჩუენ ზედა უფალმან ნიჭი სულისა წმიდისაჲ.
ხოლო შემდგომად დღისა მის, რომელ არს მარტჳლიაჲ, დღესასწაულობდით
შჳდეულსა მას და მერმე კულად იმარხეთ, რამეთუ ესრეთ ჯერ-არს სიხარული
ნიჭთა ზედა ღმრთისათა და კულად მარხვაჲ შემდგომად განსუენებისა, 167
რამეთუ ყოველნი წმიდანი და წინასწარმეტყუელნი იმარხვიდეს, ვითარცა
მოსესთჳს წერილ არს და ელიაჲსთჳს და დანიელისთჳს, ხოლო შემდგომად
მარხვისა მის ყოველთა ოთხშაბათ-პარასკევთა გამცნებთ თქუენ მარხვად
ძალისაებრ კაცად-კაცადისა და ნამეტნავსა მას მარხვასა თქუენისასა
მისცემდით გლახაკთა. ხოლო ყოველსა შაბათსა, გარეშე ერთისა მის, და
ყოველსა კჳრიაკესა შეკრბებოდეთ ლოცვად და ჟამისწირვად და იხარებდით
სიხარულითა სულიერითა, რამეთუ ბრალსა ქუეშე არს, რომელმან კჳრიაკე
იმარხოს, ანუ მარტჳლიაჲ, ანუ სხუანი იგი საუფლონი დღესასწაულნი,
რამეთუ არა ჯერ-არს ესევითართა მათ დღესასწაულთა გლოაჲ, არამედ
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სიხარული და მადლობაჲ ღმრთისაჲ.
ხოლო მარხვაჲ თქუენი ნუმცა არს ორგულთა მათ თანა მწვალებელთა,
რომელნი იმარხვენ ორშაბათსა და ხუთშაბათსა და შაბათსა.
ხოლო თქუენ, მორწმუნენო, ხუთთა მათ დღეთა შჳდეულისათა ჴელგეწიფების მარხვად და უმეტესად ოთხშაბათსა და პარასკევსა, რამეთუ
ოთხშაბათსა უფლისათჳს ბოროტი იგი განზრახვაჲ იქმნა ჰურიათაჲ და
პარასკევსა ჯუარს ეცუა უფალი. ამისათჳს განწესებულ არს ორთა მათ დღეთა
მარხვაჲ.
ხოლო შაბათსა ნუ იმარხავთ, რამეთუ დღე არს დაბადებისა ჴსენებისაჲ
და კჳრიაკესა ყოველსა დღესასწაულობდით, რამეთუ დღჱ არს ქრისტეს
აღდგომისაჲ. ერთსა ხოლო შაბათსა ჯერ-არს მარხვაჲ დაფლვისა მის უფლისა,
ვითარცა ზემოწერილ არს, რამეთუ მოსეცა ესრეთ განუწესა ერსა მას ისრაჱლისასა
ბრძანებითა უფლისაჲთა სამგზის დღესასწაულობად წელიწადსა შინა:
დღესასწაულსა მას უცომოებისასა, ათოთხმეტითგან პირველსა თჳსა ვიდრე
შჳდ დღემდე, უცომოჲსა და ველისყრდელისა ჭამად და მიერითგან აღრიცხვად
ერგასის დღჱ და დღესასწაულობად; და კუალად იე(15) მეშჳდისა თჳსასა
აღსრულებად დღესასწაულსა კარვობისასა. ამისთჳს აღესრულებიან ჩუენ
მიერცა ქრისტიანეთა სამნი მარხვანი წელიწადსა შინა, რომელთა მოასწავებდეს
დღესასწაულნი იგი. და უმეტეს სამთა მათ მარხვათა საეკლესიოდ არა ჯერარს მარხვისა ქადაგებაჲ, კაცად-კაცადი ხუთთა მათ დღეთა შჳდეულისათა და
უმეტესად ოთხშაბათ-პარასკევსა, ვითარცა ძალ-ედვას, იმარხევდინ, ვითარცა
წერილ არს კუალად განგებასა შინა მოციქულთასა, ვითარმედ: „ჩუენ, პეტრე
და პავლე, გამცნებთ თქუენ: მონანი, გინა აზნაურნი შურებოდინ სხუათა მათ
დღეთა, ხოლო შაბათსა და კჳრიაკესა მოვიდოდენ ეკლესიად, რაჲთა ისმენდნენ
სწავლასა ღმრთისმსახურებისასა”1.
შჳდეულსა მას ვნებისასა და შემდგომად აღდგომისა შჳდეულსა ახალ
კჳრიაკისასა უქმობაჲ არს, რამეთუ ერთი იგი შჳდეული ვნებისაჲ არს და მეორე
- აღდგომისაჲ2. დღესასწაულსა ამაღლებისასა უქმობაჲ არს, რამეთუ მაშინ
იქმნა აღსრულებაჲ ქრისტეს განგებულებისაჲ3.
მარტჳლიად უქმობაჲ არს, რამეთუ მაშინ მოვიდა სული წმიდაჲ4.
ქრისტესშობად უქმობაჲ არს, რამეთუ მაშინ იშვა უფალი ჩუენი იესუ ქრისტჱ
ქალწულისაგან .
168
განცხადებად უქმობაჲ არს, რამეთუ მაშინ ნათელ-იღო უფალმან და მამამან
წამა ძედ საყუარელად და სული წმიდაჲ მოვიდა მის ზედა სახედ ტრედისა5.
ესე დღესასწაულნი: ქრისტეშობაჲ და განცხადებაჲ და ბზობაჲ, ჯუარცუმაჲ
და აღდგომაჲ, ამაღლებაჲ და მარტჳლიაჲ არიან წმიდათა მოციქულთა მიერ
განწესებულ, ხოლო სხუანი იგი დღესასწაულნი: მიგებებაჲ, ფერისცვალებაჲ,
1 დიდი სჯულისკანონი 1975:228
2 იქვე.
3 იქვე.
4 იქვე.
5 იქვე, გვ. 229.

meeqvse msoflio krebis dadgenilebaTa eqvTimeseuli redaqcia da misi mimarTeba...

ამაღლებაჲ ჯუარისაჲ, რომელ არს ჯუართა აპყრობაჲ, ხარებაჲ ყოვლადწმიდისა
ღმრთისმშობელისაჲ და მიცვალებაჲ მისი და ღმრთისმშობელის შობაჲ
და ტაძრად მოყვანებაჲ და ენკენიაჲ, - ესე ყოველნი წმიდათა კრებათაგან
დაწესებულ არიან. და ეგრეთვე ჯერ-არს დღესასწაულობაჲ და უქმობაჲ,
ვითარცა ზემოწერილ არს მოციქულთა განგებითა. ეგრეთვე წმიდათა
მოციქულთა საჴსენებელსა განწესებულ არს დღესასწაულობაჲ. ესე ყოველი
აღვწერეთ განწესებისაებრ წმიდათა მოციქულთა და მამათაჲსა, რაჲთა
უწყოდინ ყოველთა, თუ ვითარ არს წესი მარხვისაჲ, ანუ ოდეს არა ჯერ-არს
მარხვაჲ.
ხოლო სხუათა ყოველთა დღეთა მარხვაჲ წესიერი კეთილ არს და შუენიერ
და ნაყროვანებაჲ და მთრვალობაჲ ბოროტ არს და სავნებელ, რამეთუ მარხვაჲ
სამოთხესვე შინა განიწესა. პირველი მცნებაჲ ესე მიიღო ღმრთისაგან ადამ: არა
ჭამად ხისა მისგან ცნობადისა, რომელ-ესე მცნებაჲ იყო მარხვისაჲ. უკუეთუმცა
მაშინ ადამს და ევას ემარხა, არამცა საჴმარ იყო აწ ჩუენდა მარხვაჲ. ვინაჲთგან
მათ არა იმარხეს, გამოვვარდით სამოთხით და საჴმარ-იქმნა მიერითგან
მარხვაჲ, ამისათჳს მოვიდა უფალი სოფლად და იმარხა ორმეოც დღჱ, რაჲთა
წამალი ცხორებისა გუასწავოს. საცნაურ არს უკუე, ვითარმედ ჯერ-არს
მარხვაჲ წესიერი სათნოჲ უფლისაჲ, ესე იგი არს უცხო-ყოფაჲ თავთა ჩუენთაჲ
ყოველთაგან ბოროტთა და ყოვლისაგან ნაყროვანებისა და მთრვალობისა,
რაჲთა სთნდეს უფალსა ცხორებაჲ ჩუენი და ღირს-გუყვნეს სასუფევლისა
მისისა“.
მეთვრამეტე კანონით ეფთვიმემ ერთგვარი ეორტაოლოგიური კალენდარი
შეუდგინა ქართულ ეკლესიას.
მეცხრამეტე კანონი ეფთვიმეს ტრულის კრების კანონებიდან აქვს აღებული.
ამ კანონით ის უბრუნდება ძირითად თანმიმდევრულ ხაზს კანონებისას, რა
სახითაც ისინი წარმოდგენილნი არიან ბერძნულ დედანსა და არსენისეულ
თარგმანში. მეცხრამეტე კანონი უდრის დიდი სჯულისკანონის შესაბამისი
ტექსტის მეჩვიდმეტე კანონს, რაც გამოწვეულია ეფთვიმეს მიერ ზემორე
კანონების ჩამატებით ტრულის კრების კანონების ძირითად ტექსტში. კანონში
საუბარია იმის შესახებ, რომ საეკლესიო დასის წევრებს თავიანთი ეპისკოპოსის
ნებართვის (განსატევებელი სიგელის) გარეშე არ ჰქონდათ უფლება ეპარქიის
დატოვებისა და სხვაგან გადასვლისა.
თარგმანები არ განირჩევიან ერთმანეთისაგან, გარდა უკანასკნელი 169
წინადადებისა, რომელსაც ეფთვიმე უმატებს, მისი ფუნქციიდან და სტილიდან
გამომდინარე, რომ თუ ვინმე გადაწყვეტს მონაზვნად წასვლას, მაშინ
ეპისკოპოსმა ლოცვითა და კურთხევით უნდა გააგზავნოს იგი და არ დაუშალოს
კეთილი გზით სვლა.
მე-20, 21-ე, 22-ე კანონების თარგმანები დედნის ზუსტი ასახვით
გამოირჩევა. თარგმნის დროს გამოყენებულია სინონიმური ან ერთმანეთთან
მნიშვნელობით ახლოს მდგომი სიტყვები: „ზედადასხმაჲ წარმართთაჲ” „ბარბაროზთა ზედამარბეველობისაჲთა”. „აჩუენებდენ თჳსსა გულისჴმისყოფასა” -„აჩუენებდინ კეთილგამოცდილებასა თჳსსა”.
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23-ე კანონი ეფთვიმესთან და არსენთან შინაარსით იგივეა, მაგრამ ათონელი
მწიგნობარი მას განსხვავებულად თარგმნის. ის აზრი, რაც ჩადებულია ამ
კანონში, მისთვის სრულიად გასაგებია. მან ტექსტი უფრო მარტივად და
ქართველი მკითხველისთვის გასაგებად თარგმნა.
24-ე კანონი გვაუწყებს, რომ თუ ვინმე მღვდელმოძღვარმა ქრთამითა
და საჩუქრის მიიღებით აკურთხოს ეპისკოპოსი, ან ხუცესი, ან დიაკვანი,
ან სხვა ვინმე სამღვდელო პირი და სავაჭროდ აქციოს უსყიდელი მადლი
და სათნოებისათვის კი არ მიიღოს სამღვდელოებაში, არამედ ქრთამისა და
საფასისათვის, ასეთი ქმედებისათვის უნდა განიკვეთოს არა მხოლოდ ის
პირი, ვინც ამ გზით მიაღწია რაიმე იერარქიულ ხარისხს, არამედ ისიც, ვინც
იგი დაადგინა. ეს კანონი არსენის თარგმანში რიგით ოცდამეორეა. ეფთვიმეს
თარგმანი არსენის თარგმანთან შედარებით საგრძნობლად ვრცელია. როგორც
არაერთგზის აღვნიშნეთ, ეფთვიმე ხშირად კანონების ერთგვარ ვრცელ
განმარტებებს გვთავაზობს. ამ შემთხვევაშიც „მეცამეტე მოციქული” კანონს
ჯერ მოციქულთა 29-ე კანონით განავრცობს, შემდეგ კი სრულად გვთავაზობს
წმ. ბასილი დიდის ეპისტოლეს, რომელიც მისწერა თავის ეპისკოპოსებს,
„რაჲთა არა ჴელთა დაასხმიდენ საჴმრითა ...”. აღნიშნული ტექსტები შესულია
დიდ სჯულისკანონში, ამდენად, შესაძლებელია მათი შედარება ეფთვიმეს
ტექსტთან.
ეფთვიმე „მომატყუებელ უწესობას” უწოდებს ქრთამის მიცემას და
ვინც ამგვარ საქმეში იშუამდგომლებს, მათ მიმართაც სასჯელს აწესებს:
თუ სამღვდელონი იქნებიან, სამღვდელოებისაგან აღიხოცნენ, ხოლო თუ
ერისკაცნი ან მონაზვნები, - ეკლესიიდან განიდევნენ ისე, როგორც მსოფლიო
კრებებმა მძიმე კანონი დაუდგინეს ამ საქმის მოქმედთ. წმ. მოციქულთა
სჯულისკანონში წერია: „უკუეთუ ვინმე ებისკოპოსობისა პატივი საფასითა
მიიღოს, ანუ ხუცესობაჲ, ანუ დიაკონობისაჲ, აღიჴოცენ მღდლობისაგან
საფასით კურთხეული იგი და მაკურთხეველიცა მისი და განიკუეთენ სრულიად
ზიარებისაგან, ვითარცა სჳმონ მოგჳ განიკუეთა ჩემ მიერ, პეტრეს მოციქულისა”
(მოც. კან. 29. შდრ. საქმე მოც. 8. 2-20).
ეფთვიმესთან გვაქვს: „ვითარცა სჳმონ მოგჳ განიკუეთა ჩემ მიერ, პეტრეს
მოციქულისა”, ხოლო არსენთან „დიდი სჯულისკანონის” ტექსტში სხვაგვარად
არის: „ვითარცა სიმონ მოგჳ, ჩემ, პეტრესგან” (uvp j evmouv Pevtrou). ასევე იკითხება
170 ათენის სინტაგმაში და სხვა ბერძნულ კანონიკურ კრებულებშიც. ბევერეჯი
მიიჩნევს, რომ ზოგიერთ ძველ ბერძნულ კრებულში იყო: tw/ Sivmwn mavgw~
uJpo tou` Pevtrou, რომელიც დიონისე მცირემ შემდეგნაირად გადათარგმნა:
sicut Simon magus a Petro (როგორც სიმონ მოგვი პეტრეს მიერ). ვარაუდობენ,
რომ თავიდან უნდა ყოფილიყო uJpo tou` Pevtrou, ამას ადასტურებს ეფთვიმეს
თარგმანიც, მაგრამ ვიღაც დაუდგენელი პირის მიერ შეცვლილი იქნა ისე,
როგორც ძირითად კანონიკურ კოდექსში არის.
ეფთვიმე ამ კანონის შეფასებასაც იძლევა: „ჰხედავთ-ა, რაბამი არს ესე
ცოდვაჲ, რამეთუ სხუათა ცოდვათათჳს არასადა წერილ არს ესე ცოდვაჲ
მღდელობისაგან და განყენებაჲ ზიარებისაგან, ხოლო ამის ბრალისათჳს
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ორივე განაწესეს წმიდათა მოციქულთა - აჴოცა მღდლობისაგან და
უზიარებლობაჲ?“
ამის შემდგომ, როგორც აღვნიშნეთ, ეფთვიმეს სრულად შეაქვს კანონში
წმ. ბასილი დიდის ეპისტოლე, რომლის თარგმანი დედნის ზუსტი ასახვით
გამოირჩევა: „წაიკითხეთ ეპისტოლე, რომელიც მისწერა წმიდა მამა ბასილი
კესარიელმა თავის ეპისკოპოსებს და რომელშიც მძიმე ცოდვად თვლის ამ
საქმეს”.
როდესაც ეფთვიმესა და არსენის თარგმანები სავსებით მისდევს ერთმანეთს,
მაშინ უფრო აშკარა ხდება მათ შორის სტილისტური განსხვავებანი.

ეფთვიმე

არსენი

საქმე ესე, რომლისათჳს მოგიწერ,
რომელ
ყოვლადვე
ითქუაცა
და
საეჭჳ იქმნა, დიდითა მწუხარებითა
აღავსო სული ჩემი და დაუჯერებლად
შევჰრაცხე. აწ უკუე ამის პირისათჳს
დაწერილი ესე წიგნი, რომელსა
შეუცნობიეს თავსა თჳსსა ესევითარი
საქმჱ, შეიწყნარენ საკურნებელად,
ხოლო რომელსა არა შეუცნობიეს,
შეიწყნარენ განსაკრძალველად. ხოლო
უკუეთუ ვინ უწესოჲ იყოს, მიიღენ
ესე დამოწმებაჲ, არამედ ვევედრები
ღმერთსა, რაჲთა არავინ თქუენგან
იპოოს ესრეთ უწესო.

უჯეროებაჲ საქმისაჲ ამის, რომლისათჳს აწ მოვსწერ თქუენდა, რად
საეჭუელ იქმნა რაჲთურთით და
ითქუა, რომელმან ტკივილითა აღავსო
სული ჩემი, გარნა ეგრეთცა აღმიჩნდა მე
ურწმუნოდ. აწ უკუე მის ძლით ესე წიგნი
შემაცნობელმან რასმე თავისა თჳსისამან
მიითუალნენ ვითარცა საკურნებელი,
ხოლო არარაჲს შემაცნობელმან ვითარცა წინაგანსაკრძალებელი, ხოლო
ვნებულმან ამით ვნებითა, რომლისასა
ვილოცავ არა პოვნასა თქუენ შორის, ვითარცა საწამებელი.

ეფთვიმე აზრებს უფრო მარტივად და გასაგებად აყალიბებს, ვიდრე არსენი,
რომელსაც აქვს მიდრეკილება მიმღეობური კონსტრუქციებისადმი, რაც
დედნის სიტყვასიტყვითი გადმოღების შედეგია.
ეფთვიმე: „აწ უკუე ამის პირისათჳს დაწერილი ესე წიგნი, რომელსა 171
შეუცნობიეს თავსა თჳსსა ესევითარი საქმჱ, შეიწყნარენ საკურნებელად”.
არსენი: „აწ უკუე მის ძლით ესე წიგნი შემაცნობელმან რასმე თავისა
თჳსისამან მიითუალნენ, ვითარცა საკურნებელი”.
ეფთვიმე: „ხოლო უკუეთუ ვინ უწესოჲ იყოს, მიიღენ ესე დამოწმებაჲ,
არამედ ვევედრები ღმერთსა, რაჲთა არავინ თქუენგან იპოოს ესრეთ უწესო”.
არსენი: „ხოლო ვნებულმან ამით ვნებითა, რომლისასა ვილოცავ არა პოვნასა
თქუენ შორის, - ვითარცა საწამებელი”.
ერთი და იგივე აზრი ეფთვიმესთან უმეტესწილად უფრო ნათლად,
მისაწვდომადაა გადმოცემული, ვიდრე არსენთან.
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ეფთვიმე
თუ თქუენგანნი ვინმე ებისკოპოსნი,
აკურთხევდენ რაჲ მღდელთა, მიიღებენ
მათგან საფასესა და არა ქრთამ ანუ
საფასედ სახელ-სდებენ, არამედ რეცა
პატიოსანსა რასმე სახელსა უწესენ
ევლოგიად და ესე უძჳრესი არს, რამეთუ
უკუეთუ ვინმე ბოროტსა სახითა
კეთილისაჲთა იქმოდის, ორკეცისა
ტანჯვისა ღირს არს, რამეთუ იქმს
ბოროტსა და სახესა მას, გინა სახელსა
კეთილისასა იჴმარებს შემწედ თჳსისა
ცოდვისა.
ესევითარი უკუე საქმჱ, უკუეთუ
ვის უქმნიეს, ნუღარამცა ქმნილ არს,
არამედ აკრებულმცა არს სრულიად.
უკუეთუ არა აკრბეს, სამართალ არს
თქმად მისა მიმართ, რომელი საფასესა
მას მიიღებდეს, რაჲ-იგი ჰრქუა პეტრე
მოციქულმან სჳმონს, რომელსა-იგი
ენება საფასითა მოსყიდაჲ მადლისა მის
სულისა წმიდისაჲ, ვითარმედ: „ვეცხლი
შენი შენთანავე იყავნ წარსაწყმედელად
შენდა, რამეთუ ნიჭსა მას ღმრთისასა
ჰგონებ
საფასითა
მოპოვნებად”
(საქმე 8.20). რამეთუ უსუბუქეს იყო
უსწავლელისაჲ მის უმეცრებით თხოვაჲ
საფასით მადლისაჲ მის, ვიდრეღა აწ
რომელნი მეცნიერებით ჰყიდდენ ნიჭსა
ღმრთისასა, რამეთუ ნიჭი იგი, რომელი
შენ, ჵ კაცო უგუნურო, უსასყიდლოდ
172 მიიღე, უკუეთუ სასყიდლად მიჰყიდე,
გამოეჴუები მადლისა მისგან, ვითარმცა
ეშმაკისადმცა
მისყიდულ
იყავ,
რამეთუ ვეცხლის საფარდულ-ჰყოფ
ეკლესიასა, სადა-იგი რწმუნებულ არს
ჩუენდა ჴორცი და სისხლი ქრისტესი.
ესევითარი უკუე საქმე ბოროტ არს და
უჯერო. ხოლო ესევითარისა საქმისა
მოქმედთაგან
ესეცა
ხელოვნებაჲ
მოპოვნებული, ჰგონებენ თუ, არა

არსენი
ვითარმედ
თქუენგანნი
რომე
ლნიმე მიიღებენ საჴმარსა ჴელთ
დასხმადთაგან, ხოლო დაჰფარავენ მას
სახელითა კეთილად მსახურებისაჲთა,
რომელ-ესე უძჳრეს არს, რამეთუ
უკუეთუ ვინმე ბოროტსა სახითა
კეთილისაჲთა იქმოდის, ორკეცისა
ტანჯვისა ღირს არს ამისათჳს, რამეთუ
იქმს არა კეთილსა მას და სრულჰყოფს ცოდვასა, რეცა ვითარცა შემწესა
კეთილისასა. ესე უკუე ესრეთ სადმე
ქმნილ არს, ამიერითგან ნუღარამცა
იქმნების,
არამედ
განემართენით,
ვინაჲთგან საჭირო არს თქუმად
მიმღებელისა
მიმართ
ვეცხლისა
მის, რაჲ-იგი ითქუა მოციქულთა
მიერ
მისდა
მიმართ,
რომელსა
ენება, რაჲთა სულისა წმიდისაგან
მყოფელობაჲ მოიყიდოს ვეცხლითა,
ვითარმედ: „ვეცხლი შენი შენ თანა
იყავნ
წარსაწყმედელად”.
რამეთუ
უსუბუქეს
არს
ბრალი
მისი,
რომელსა
გამოუცდელობისათჳს
თჳსისა ენებოს მოსყიდაჲ მადლისაჲ
მის,
ვიდრე
რომელი
ჰყიდდეს
ნიჭსა ღმრთისასა, რამეთუ სავაჭრო
გიქმნიეს ნიჭი იგი, რომელი მიიღე
შენცა,
უკუეთუ
განჰყიდი
მას,
ვითარცა მისყიდული სატანაჲსა და
მოძრცჳთა შენგან მის მადლისაჲთა და
რამეთუ მოფარდულობასა შემოიღებ
სულიერთა
საქმეთა
ზედა
და
ეკლესიასა შინა ღმრთისასა, სადა-იგი
რწმუნებულ არს განსაყოფელად ჴორცი
და სისხლი ქრისტესი, ამათი ესრეთ
ქმნაჲ არა ჯერ-არს. ხოლო რომელიიგი მოპოვნებულ არს მათ მიერ, მისიცა
მიღირს თქუმაჲ, ჰგონებენ, ვითარმედ
არა ცოდვა არს არა ჴელისჴელ მიღებაჲ,
არამედ შემდგომად ჴელთდასხმისა
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არს ცოდვაჲ, უკუეთუ ჟამსა მას
კურთხევისასა არა მიიღონ საფასე
იგი, არამედ შემდგომად კურთხევისა
მიეცეს; არამედ ესე ერთი არს, გინათუ
პირველ მიიღოს, გინათუ _ შემდგომად,
ქრთამი ეწოდების, რომელი მის პირისა
და მის საქმისათჳს მიეცეს.

მიღებაჲ, გარნა უეჭუელად მიღებაჲ
არს, ოდეს გინდა მიღებაჲ.

როგორც ვხედავთ, ეფთვიმეს თარგმანი უფრო ვრცელია და გასაგები.
ამას მთარგმნელი სინტაქსურთან ერთად ლექსიკური საშუალებებითაც
ახერხებს. აზრის ნათელსაყოფად იგი ხან უმატებს სიტყვას ან ფრაზას, რაც
დედნის ტექსტში არ დასტურდება, ხანაც აკლებს, ზოგჯერ კი სიტყვასიტყვით
გადმოაქვს. ასეთი მაგალითები მოტანილ ფრაგმენტში უხვადაა. ეფთვიმე
სინონიმური მნიშვნელობის სიტყვებთან ერთად იყენებს ანტონიმებსაც. მაგ:
დედნის „რამეთუ იქმს არა კეთილსა მას” მას გადმოაქვს ასე: „რამეთუ იქმს
ბოროტსა და სახესა მას”. ეს ეპისტოლე ეფთვიმეს მთარგმნელობითი სტილის
უამრავ თავისებურებას ავლენს.
25-ე, 26-ე, და 27-ე კანონები ეფთვიმეს ზუსტად ისევე გადმოუტანია,
როგორც დედანშია. არსენთან ეს კანონები 23-ე, 24-ე და 25-ე რიგს იკავებენ.
ჩვენი ყურადღება მიიპყრო 27-ე კანონის ერთობ ორიგინალურმა თარგმანმა,
სადაც მთარგმნელი „მოცილეს, მოდავეს“ თარგმნის, როგორც „მჭრტინავთა
მათ”.
ეფთვიმეს 28-ე კანონი უდრის არსენის 27-ეს. მას გამოუტოვებია
დედნისეული 26-ე, რადგან მასში საუბარი შეეხება მღვდლების ქორწინებას,
რის შესახებაც უკვე ჰქონდა მსჯელობა ზემორე კანონებში. ამით ეფთვიმე
ერთამდე ამცირებს ნუმერაციულ ცდომილებას კანონთა შორის. კანონი შეეხება
სასულიერო პირთა ჩაცმულობას. ისინი ისე უნდა იმოსებოდნენ, როგორც წესი
და რიგია. თარგმანებიც არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან.
29-ე კანონი საუბრობს იმის შესახებ, რომ ზოგიერთ ეკლესიაში ჩვეულებად
ჰქონდათ ახალყურძნობისას ყურძნის მიტანა შესაწირად, რომელსაც
მღვდლები ურევდნენ წმიდა ბარძიმში და ასე აზიარებდნენ მორწმუნეებს, რაც
ყოვლად დაუშვებელია. მორწმუნე ერს ცოდვათა მისატევებლად და საუკუნო
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ცხოვრებისათვის უნდა მიეცემოდეს მხოლოდ საიდუმლო მსხვერპლი; ახალი
ყურძენი და მარცვლეული უნდა მიიღონ და აკურთხონ საკურთხევლის გარეთ
და მისცენ ხალხს ღმრთის სადიდებლად.
ეფთვიმეს თარგმანი ოდნავ დიდია არსენისეულთან შედარებით. მას
ჩამატებული აქვს მოციქულთა მე-3 კანონი, რომელშიც აღწერილია, თუ
რა შეიძლება შეიწიროს ეკლესიაში. „ეპისკოპოსმა ან ხუცესმა, თუ უფლის
ბრძანებულის გარდა სხვა რამ შესწიროს, ან ღვინის ნეცვლად თაფლუჭი
გაკეთებული, ან ფრინველი, ან ცხოველი, ან მარცვლეული, სამღვდელოებისაგან
აღიხოცოს, რადგან წმიდა ტრაპეზის საკურთხეველზე სხვა არაფერი დაეგება,
გარდა შესაწირავი პურისა, წყლით განზავებული ღვინისა და ზეთიც მიეცემა
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სანთებლად და საკმეველი - კმევად წმიდა საიდუმლოს აღსრულების დროს”.
30-ე და 31-ე კანონები დედნის იდენტურია, როგორც შინაარსით, ასევე
რიგითობის მიხედვით, რადგან ეფთვიმეს გამოტოვებული აქვს ტრულის
კრების 29-ე კანონი.
32-ე კანონი გვაუწყებს სომხური ეკლესიის კანონსაწინააღმდეგო ქმედების
შესახებ, რომელიც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სომხეთში წყლით განუზავებელ
ღვინოს სწირავდნენ ჟამისწირვაზე. სომხებმა, ეკლესიურ ცხოვრებაში თავიანთი
ნაირგვარი განსაკუთრებულობით, ტრულის კრების მამებს რამდენიმე კანონის
მიღების მიზეზი მისცეს (ამ კანონის გარდა, კიდევ 33-ე, 56-ე, 99-ე). 56-ე კანონზე
ზემოთ გვქონდა საუბარი, როდესაც ეფთვიმემ იგი მე-17 კანონად გადმოიტანა.
სომხებმა ქრისტიანობა III საუკუნეში მიიღეს, რაც გრიგოლის ქადაგების
დამსახურებაა, რომელსაც შემდგომში „განმანათლებელი” უწოდეს. კესარიის
ეპისკოპოსმა ლეონტიმ იგი 302 წელს სომხეთის პირველ მიტროპოლიტად
დაადგინა. თავიდან სომხები ერთგულ მართლმადიდებლებად გვევლინებოდნენ
და ასეთებად დარჩნენ VI საუკუნემდე, სანამ მათთან მონოფიზიტობამ არ იჩინა
თავი. მათ ნელ-ნელა დაიწყეს მართლმადიდებლური რწმენიდან განდგომა და
თავიანთი განსაკუთრებული საეკლესიო წეს-ჩვეულებების შემოღება, ვიდრე
საბოლოოდ, ქ. დვინში 506 წელს, აბრაამის კათალიკოსობის დროს, საჯარო
ვითარებაში არ უარყვეს IV მსოფლიო კრების განწესებანი (მონოფიზიტობის
შესახებ); სამწმიდაში დამატება შეიტანეს: „ჯვარს ეცვი ჩვენთვის” და ანათემას
გადასცეს ივერიის (საქართველოს) პატრიარქი კირიონი და, ამდენად,
გამოეყვნენ მართლმადიდებელ ეკლესიას. არაერთი მცდელობა ყოფილა
სომეხთა შემოერთებისა მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მაგრამ ყველა ეს
მცდელობა უშედეგოდ მთავრდებოდა. სომხები არა მხოლოდ დარჩნენ თავიანთ,
506 წლის დადგენილებათა ერთგულნი, არამედ კიდევ სხვა სიახლეების
შემოტანა დაიწყეს საკუთარი აღმსარებლობის მქონე თემში. მათ წინააღმდეგ,
ჩვეულებრივ, შემდეგ ბრალდებებს წარადგენენ: 1. ისინი მონოფიზიტობას
აღმსარებლობენ და არ აღიარებენ ბოლო ოთხ მსოფლიო კრებას; 2. მისდევენ
აფტარტოდოკეტების სწავლებას ან, სხვაგვარად - ფანტაზიელების, რომლებიც
ამტკიცებენ, რომ ქრისტეს მხოლოდ მოჩვენებითი სხეული ჰქონდა, რომელიც
ამის გამო არ შეიძლებოდა ხრწნადობას დაქვემდებარებოდა; 3. სამწმიდასთან
დამატების შეტანით იზიარებენ თეოპასქიტების ანუ საბელიოსიანელების
174 სწავლებას; 4. არ ხმარობენ წყალს ღვინოსთან წმიდა ზიარებაში; 5. არ აღიარებენ
მართლმადიდებელი ეკლესიის ბევრ დღესასწაულს; 6. წმიდა წერილის
მრავალ ადგილს უარყოფენ; 7; უარყოფენ ზეთისცხებას ნათლისღებისას; 8. არ
ამზადებენ სწავლების შესაბამისად წმიდა მირონს და სხვა.
VII ს-ის მეორე ნახევარში, როდესაც ტრულის სხდომები იმართებოდა,
სომხები კონსტანტინოპოლის ეკლესიისათვის დიდ საზრუნავს წარმო
ადგენდნენ, რადგანაც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო განვითარებული და
სისტემურად ჩამოყალიბებული ყველა ის არამართლმადიდებლური მხარე
მათი სწავლებისა, რაც მათ შემდგომში განავითარეს, მართლმადიდებლები
მთელი ძალისხმევით ცდილობდნენ დაებრუნებინათ ისინი ეკლესიის წიაღში.
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ტრულის კრება მათ დარწმუნებას შეეცადა და ამიტომაც თავის რამდენიმე
კანონში შეეხო მათ სწავლებას.
ეფთვიმეს კანონიდან ამოუღია ის ნაწილი, სადაც საუბარი შეეხება იოანე
ოქროპირის სწავლებას, მიმართულს ჰიდროპარასტატების მწვალებლობის
წინააღმდეგ, რომლებიც უსისხლო მსხვერპლშეწირვის დროს ღვინის ნაცვლად
წყალს იყენებდნენ და ჟამისწირვას მხოლოდ წყლით ასრულებდნენ. ამ
სწავლების საფუძველზე სომხებს ეგონათ, რომ იოანე ოქროპირი წმინდა
მსხვერპლში [ღვინოში] წყლის შერევის წინააღმდეგი იყო. ტრულის კრებამ
ახსნა წმინდა მამის სიტყვების აზრი, რათა სომეხნი აღარ ყოფილიყვნენ
გაუგებრობაში. ეფთვიმე ამ მსჯელობას ტოვებს, ალბათ, იმიტომ, რომ „ჩჩჳლი”
ქართველი მკითხველისათვის ის შეიძლება გაუგებარი ყოფილიყო.
33-ე კანონი, ისევე როგორც ამ კრების რამდენიმე სხვა კანონი, მიმართულია
იმ მწვალებლობების წინააღმდეგ, რომლებიც გავრცელებული იყო სომხეთში.
ამ კანონს ტრულის კრების კანონებში 81-ე ადგილი უკავია. ეფთვიმეს უცდია
თანმიმდევრობით დაელაგებინა ის კანონები, რომლებიც სომხებს შეეხებოდა.
ამ კანონის მიღების მიზეზი გახდა ის, რომ სომხები „წმიდაო ღმერთოს”
გალობას უმატებდნენ სიტყვებს: „რომელიც ჯვარს ეცვი ჩვენთვის”, რომელსაც
მათ ენაზე „ხაჩეცარი” ეწოდება.
ლიტურგიის წესში „სამწმიდის გალობა” შეტანილია V საუკუნეში,
კონსტანტინოპოლის პატრიარქ პროკლეს (434-447) დროს. მის წარმოშობას
უკავშირებენ ერთ სასწაულებრივ შემთხვევას, რომელსაც კონსტანტინოპოლში
ჰქონდა ადგილი. იმპერატორ თეოდორე უმცროსის ზეობის ხანაში, 446 წელს,
მოხდა დიდი მიწისძვრა, რომელიც ხანმოკლე შესვენებებით გრძელდებოდა
ოთხი თვის განმავლობაში. ამ დროის მანძილზე კონსტანტინოპოლში ბევრი
შენობა დაინგრა და დედაქალაქის მცხოვრებლები იძულებულნი შეიქნენ
ხსნა ქალაქის შემოგარენში ეძებნათ. ღვთის ლმობიერსაყოფად ჩატარდა
ღვთისმსახურებანი და ჯვაროსნული სვლები. ერთ-ერთი ასეთი სვლისას,
მოულოდნელად და სასწაულებრივად, ჰაერში ატაცებულ იქნა ბავშვი,
რომელმაც ანგელოზთა გალობა გაიგონა: „წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო,
წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ”. როცა იგი მიწაზე დაეშვა და ამ სასწაულზე
იქ დამსწრეთ მოუთხრო, მაშინვე ყველამ პატრიარქთან ერთად გალობა დაიწყო
და მიწისძვრა შეწყდა. არის სხვა ვერსიაც, რომელიც „სამწმიდას” წარმოშობას
უფრო ადრეულ ხანას უკავშირებს, ყოველ შემთხვევაში, ისტორიულად 175
დამტკიცებულია, რომ IV მსოფლიო კრებაზე, დიოსკორეს დამხობის შემდეგ
შეკრებილმა მამებმა „სამწმიდა” იგალობეს და მას შემდეგ ეს გალობა წმიდად
არის დამკვიდრებული მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ამასვე აღნიშნავს
ეფთვიმე ამ კანონში: „და წმიდათა მათ ექუსას ოცდაათთა მამათა, რომელნი
შეკრბეს ქალკიდონს, სულისა მიერ წმიდისა განათლებულთა, ესრეთ ჴმა-ყვეს,
ვითარცა ერთითა პირითა სამგზის „წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო
უკუდაო, შეგვიწყალენ ჩუენ.” უნდა ითქვას, რომ ეფთვიმეს კანონი ვრცელია
დედანთან შედარებით. ტრულის კანონში არ არის საუბარი, თუ რომელი
კრების მიერ დაიგმო ზემორე აღნიშნული მწვალებლობა, იქ წერია: „რომელი-
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ესე ძუელ-სადმე წმიდათა მამათა მიერ, ვითარცა უცხოჲ კეთილმსახურებისა
სჯულთაჲ, განგდებულ იქმნა ეგევითარისა მის გალობისაგან უსჯულოჲსა
მის მწვალებელისა თანა, რომელმან უშუერებაჲ ეგევითარისა მის ჴმისაჲ
მოიპოვა საცთურად უმარტივესთა”, მაშინ როდესაც ამ საკითხზე საუბრობს
ეფთვიმე: „რომელ-ესე წმიდათა მათ მამათა მიერ ქალკიდონს შეკრებულთა
მომპოვნებელისა მის და გამომეტყუელისა თანა განიდევნა საღმრთოჲსა მის
გალობისაგან, რამეთუ უცხო იყო წესისაგან ღმრთისმსახურებისა და შეაჩვენა
ესევითარისა მის სიტყჳსა მეტყუელი პეტროზ მკაწრველი, მწვალებელი,
რამეთუ მეოთხე პირი შემოიღო და თჳსაგან განყო ძე ღმრთისაჲ, რომელი-იგი
არს გუამოვანი ძალი მამისაჲ, და თჳსაგან ჯუარცმული იგი თქუა, ვითარმცა
სხუაჲ იყო ძლიერი იგი და სხუაჲ იყო ჯვარცმული. ანუ თუ ვნებულად
შეჰრაცხა ბოროტმან მან წმიდა სამებაჲ და ჯუარცმულად თქუა ძისა თანა მამაჲ
და სული წმიდაჲ.” და იქვე მცირე განმარტებასაც გვთავაზობს: „შეჩუენებულ
იყავნ ესევითარი იგი გმობაჲ და მეტყუელი იგი მისი, რამეთუ ესე საცნაურ
არს, ვითარმედ „წმიდაო ღმერთო” არა ძისა მიმართ ოდენ თქმულ არს, არამედ
წმიდისა სამებისა მიმართ, ვითარცა წამებს ღმერთშემოსილი და წმიდაჲ ათანასე
და ნეტარი ბასილი და ღმრთისმეტყუელი გრიგოლ და ყოველნივე წმიდანი
მამანი წამებენ, ვითარმედ სამწმიდა არსობითა სამგუამოვნებასა ღმრთეებისასა
გუაუწყებენ წმიდანი იგი სერაბინნი და ერთითა მით უფლებითა ერთისა მის
წმიდისა სამებისა არსებასა და მეუფებასა გამოსახავენ. ეგრეთვე სახედ არს
გალობაჲ ესე „წმიდაო ღმერთოჲსა” წმიდისა მის და სამგუამოვნისა სამებისა
მიმართ. იტყჳს უკუე გრიგოლ ღმრთისმეტყუელი, ვითარმედ: „ერთ არს წმიდაჲ
იგი წმიდათაჲ, რომელსა სერაბინნი დაეფარვიან და შიშით ადიდებენ სამწმიდა
არსობითა, რომელი-იგი ერთად შეკრბების უფლებად და ღმრთეებად. და
პირველითგანვე წმიდათა მოციქულთა მიერ და წმიდათა მამათა ესე გალობაჲ
წმიდისა სამებისაჲ ესრეთ განწესებულ არს.”
აღნიშნულ კანონში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმ გარემოებამ, რომ
„ხაჩეცარი”, ეფთვიმეს აზრით, დაიგმო ქალკედონის 451 წლის მსოფლიო
კრებაზე. სინამდვილეში ეს ერესი ჩამოყალიბდა V ს-ის მეორე ნახევარში,
ქალკედონის კრების შემდეგ, როცა მონოფიზიტობა საზეიმოდ იქნა დაგმობილი.
ამ ერესის მიმდევრების მიზანი იყო, რომ როგორმე შეწინააღმდეგებოდნენ
მართლმადიდებლურ სწავლებას და დაემკვიდრებინათ მონოფიზიტური
176 სწავლება წმიდა სამების მეორე პირის შესახებ. ეფთვიმე სწორად მიუთითებს,
რომ ერესიერარქი გახლდათ V ს-ის ცნობილი მონოფიზიტი პეტრე
კნაფე (სხვაგვარად - ფულონი), იგივე პეტროზ მკაწრველი. „კნაფე იყო
კონსტანტინოპოლელი მონაზონი, მონოფიზიტობის მკაცრი მიმდევარი.
ამისათვის იგი კონსტანტინოპოლიდან გააძევეს. მან მოიპოვა მეფის სიძის,
ზენონის კეთილგანწყობა და მასთან ერთად ანტიოქიაში გაემგზავრა, სადაც
დაუკავშირდა ზოგიერთ აპოლინარისტს და ჩამოაყალიბა ძლიერი პარტია
ანტიოქიის მართლმადიდებელი პატრიარქის, მარტიროსის წინააღმდეგ,
რომელიც საბოლოოდ აიძულა კიდეც დაეტოვებინა კათედრა, ხოლო მისი
ადგილი თვითონ დაისაკუთრა. გახდა რა პატრიარქი, კნაფემ, ანტიოქიის
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ეკლესიაში მონოფიზიტობის დამკვიდრების მიზნით, ბრძანა „სამწმიდისათჳს”
მიემატებინათ სიტყვები: „რომელიც ჯვარს ეცვი ჩუენთჳს” და ამ მიმატებით
ეგალობათ. მართლმადიდებლური რედაქციით, „სამწმიდა” ეხება წმიდა
სამების ყველა სამ პირს, ხოლო კნაფე ამ დამატებით ცდილობდა „სამწმიდა”
მხოლოდ წმიდა სამების მეორე პირისადმი მიემართა, ძე-ღმერთისადმი და
ამით უნდოდა გაემაგრებინა მონოფიზიტური სწავლება, რომლის თანახმადაც
ქრისტეში მხოლოდ ერთი ბუნება იყო – ღმრთეებრივი, რომელსაც როგორღაც
შეერწყა ადამიანის ბუნება და, ამდენად, ღმრთეება იესუ ქრისტეში ვნებასაც
იღებდა და ყველა სხვა ადამიანურ ქმედებასაც სჩადიოდა, სხეული კი ქრისტეში
იყო რაღაც მოჩვენებითი მოვლენა. სამწმიდისათვის აღნიშნული სიტყვების
მიმატებით გამოიხატება სწორედ მონოფიზიტური აზრი, რომ ქრისტეში
ჯვარცმული და ვნებული იყო ღმრთეება და არა ადამიანობა. ამ სწავლებით
არა მხოლოდ ირყვნებოდა IV მსოფლიო კრების დოგმატი, არამედ ხდებოდა
II და III საუკუნეების ერესების აღდგენა (პატრიპასიანური, ნოითიანური და
საბელიანური). კნაფეს სწავლება უკვე 471 წელს იქნა დაგმობილი ანტიოქიის
ერთ-ერთ კრებაზე, თვით კნაფე კი – განკვეთილი და გაძევებული. ეს მსჯავრი
შემდგომ, 485 წელს, რომის ერთ-ერთ კრებაზეც დამტკიცდა”1.
ანტიოქიის კათედრიდან ჩამოგდების შემდეგ პეტრე (ფულონი, ანუ
კნაფე, ანუ მკაწრველი) მისულა სომხეთში - „აღავსო ბოროტითა წვალებითა
და შეაცდუნა ერი იგი უსწავლელი”2. მას ქართლშიც მოუნდომებია თავისი
სწავლების გავრცელება, შემოსულა ქართლში, სადაც დახვედრია ქართლის
მთავარეპისკოპოსი მიქაელი, რომელმაც „ქვითა განტვინა იგი”3. პეტრე
მკაწრველი ქართლში ჩაუქოლავთ: „ნეტარმან მიქაილ და კრებულმან მისმან
საღმრთომან უკეთური იგი დაქოლეს”4. ასეა აღწერილი ეს ამბავი ჩვენს
ისტორიულ წყაროებში: „მოვიდა ზვავი იგი კანგარასა და მოუწოდა ნეტარს
მიქელს, კათალიკოზსა ქართლისასა, რათა ანუ სჯულსა მისსა ეზიარნენ, ანუ
ურჩ ექმნას, საყდრისაგან განიყვანონ. ხოლო შეჭურა მიქელ სულმან წმიდამან…
წამოვიდა მცხეთით მის ქუეშეთა ეპისკოპოსთა და მღუდელთა თანა და
ერისა მორწმუნისასა და მოიწივნეს ქუეყანასა კანგარისასა… მივიდა მიქელ
კათალიკოზი და თაყუანი-სცა წინაშე საყდარსა მის პეტროს მკაწრველისასა…
შთამოზიდნა ძლიერად და შთამოითრია, ქუეყანად დააკუეთა და დასცა ქვითა
მით, რომელ აქუნდა ქუდსა შინა მისსა და განტვინა…მაშინ ყოველთა მის თანა
მყოფთა ეპისკოპოსთა და მოყუასთა მისთა დაკრიბეს მის ზედა ქვა და შეერაცხა 177
მათ სიმართლედ კაცის კლვა იგი“5.
საქართველოში განსაკუთრებული სიძულვილით სძულდათ პეტროზ
მკაწრველი, ვითარცა წვალების ფუძემდებელი და წარმწყმედელი მსოფლიო
1 Никодим 1897: 533.
2 „სიტყვისგება ბერისა ეფთიმე გრძლისა სოსთენის მიმართ, სომეხთ მოძღვრისა”, საქართველოს
სამოთხე, გამოცემული გობრონ(მიქაელ) საბინინის მიერ,1882 წ., გვ. 620.
3 იქვე, გვ 620.
4 იქვე, გვ 621.
5 „უწყება პეტროს მკაწრველისათვის და ალაჯორისათვის და ალაჯორთა მარხვისა”,
საქართველოს სამოთხე 1882: 632.
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ქრისტიანთა ერთი ნაწილისა. მართლმადიდებლობის მედგარ დამცველთ
საამაყოდ მიაჩნდათ, რომ პეტრე საქართველოში ჩაქოლეს სარწმუნოებისათვის
მოშურნე ქართველებმა. თაობებს სარწმუნოებრივი მოშურნეობის თვალხილულ
ძეგლად მიაჩნდათ ის ადგილი ქვემო ქართლში, სადაც აღმართული იყო ქვების
გროვა, რომლის ძირშიც პეტრე მკაწრველის ჩაქოლილი გვამი ეგდო.
ამ კანონით ტრულის კრების მამები ამტკიცებენ ყველა დებულებას, რაც კი
მანამდე იყო დაწესებული „სამწმიდას გალობის” შესახებ.
34-ე კანონი შეეხება სომხურ ეკლესიაში დამკვიდრებულ ორ კა
ნონსაწინააღმდეგო ჩვეულებას, რომლის მიხედვითაც მღვდლებად განა
წესებდნენ მხოლოდ საეკლესიო პირების შთამომავლებს და ნათესავებს, რაც
ებრაული წესია. აგრეთვე, წიგნისმკითხველებად და მგალობლებად იღებდნენ
იმ პირებს, რომლებსაც ქიროტესია არ ჰქონდათ მიღებული, რადგან მიაჩნდათ,
რომ მღვდელმსახურთა შვილებს ეს არ სჭირდებოდათ.
35-ე კანონი იგივეა, რაც ტრულის კრების 35-ე კანონი. ტრულის 34-ე კანონი
ეფთვიმეს არ უთარგმნია.
36-ე კანონი ეპისკოპოსებს უკრძალავს, რომ არ მიანიჭონ ეპისკოპოსობის
პატივი თავიანთ ძმას, ძეს, ძმისწულს, ან სხვა მახლობელს, რადგან წესი არაა
ეკლესია ნათესავთა სამემკვიდრეოდ იქცეს. მხოლოდ ღირსეულს აქვს უფლება
იყოს ეპისკოპოსი. ამ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა, ნათესავია თუ არა. ეს
კანონი არ შედის ტრულის კანონებში.
37-ე კანონი ტრულის კრების 36-ე კანონია, რომელიც კონსტანტინოპოლის
საყდარს რომის საყდრის თანასწორ პატივს ანიჭებს. ეს კანონი კონსტა
ნტინოპოლის 381 წ-ის და ქალკიდონის 451 წ-ის მსოფლიო კრებებზე
დამტკიცებული კანონის განმეორებაა. შესაბამისად, თარგმანებიც იდე
ნტურია.
38-ე კანონი უდრის ტრულის კრების 37-ეს. თარგმანი ზუსტად ასახავს
დედანს.
39-ე კანონს წინ უძღვის სათაური: „მონაზონებისათჳს”. სათაურების შესახებ
ზემოთ გვქონდა საუბარი (იხ. კანონი 3. გვ.44). ეს კანონი ტრულის კრების მე40 კანონია. რადგან ეს კანონი და ამის შემდგომი კანონები მონაზვნებისთვისაა
განკუთვნილი, ეფთვიმეს თარგმანი დედნის ზუსტი ასახვით გამოირჩევა.
კანონი მონაზვნად აღკვეცის მსურველებს უდგენს, რომ ისინი არ იყვნენ ათ
178 წელზე ნაკლები ასაკის. მოიხსენიებენ რა ბასილი დიდის განწესებას (კანონი
18) ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეკლესიის მამები აღნიშნავენ, რომ მათ ასე
იმიტომ დაადგინეს, რომ ეკლესია, ღვთის მადლით, გაცილებით ძლიერი და
მეტად წარმატებული გახდა.
მე-40 [არსენთან 41-ე] კანონი შეეხება მონაზვნის წესზე მომავლებს, ვისაც
უკაროში დაყუდება ნებავს და განმარტოებაში საკუთარი თავის შეცნობა.
ეფთვიმეს თარგმანი დედნის იდენტურია, მხოლოდ ერთ ადგილას გვაქვს
განსხვავებული წაკითხვა: „უკუეთუ კულა თჳნიერ მისისა თჳსისა ესევითარისა
განგებისა და მიზეზისა ჴელ-ყოს სადაყუდებულოჲსა მისგან თჳსითა ნებითა
გამოსვლად, ესევითარი იგი უნებლიეთ მუნვე შეიყენენ და მარხვითა და
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ლოცვით უწესობაჲ მისი განკურნონ და ასწაონ სიტყუაჲ იგი უფლისაჲ,
ვითარმედ: „არავინ დადვას ხელი ერქუანსა და მართლუკუნ ხედავნ და
წარემართის სასუფეველსა ცათასა” (ლუკა. 9,62).
არსენთან გვაქვს ასე: „ხოლო რომელთა თჳნიერ აწ თქმულთა ამათ
მიზეზთასა ჴელ-ყონ დატევებაჲ სადაყუდებულოთა მათ საყოფელთა თჳსთაჲ,
პირველად უკუე სადაყუდებულოდვე მათდა უნებლიეთ კუალად ეგნენ
იგინი, ამისა შემდგომად მარხვითა და სხვითა ძჳრისხილვითა განიკურნოს
დაუწყნარებლობაჲ იგი მათი წერილისა მისებრ, ვითარმედ: „არავინ დასდვის
ჴელი ერქუანსა და ჰხედვინ იგი მართლუკუნ და წარემართის იგი სასუფეველსა
ცათასა” (ლუკა. 9,62).
41-ე [42] კანონში საუბარია ცრუმეუდაბნოების შესახებ, რომლებიც დადიან
ქალაქში, შეურაცხყოფენ მონაზვნის აღთქმას და ერისკაცებში ირევიან. მათ
კანონი უდგენს, რომ შევიდნენ მონასტერში და, თუ არ მოისურვებენ ამას,
იძულებით უდაბნოში იქნენ დამკვიდრებულნი. თარგმანები სრულად
ემთხვევა ერთმანეთს.
42-ე [43] კანონი, ეყრდნობა რა მაცხოვრის სიტყვებს: „რომელი მოვიდა ჩემდა,
არა განვაგდო გარე” (იოანე 6;37), ადგენს: ყველა კაცს შეუძლია დატოვოს ამაო
საწუთრო, აღიკვეცოს მონაზვნად და დამკვიდრდეს მონასტერში, მიუხედავად
ადრე ჩადენილი ნებისმიერი შეცოდებისა. ეფთვიმეს თარგმანი შედარებით
ვრცელია, ვიდრე არსენის. მას წინამდებარე კანონში შეუტანია მე-4 მსოფლიო
კრების მე-4 კანონის ფრაგმენტი, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ მონა არ უნდა
იქნეს მონასტერში მიღებული თავისი ბატონის ნებართვის გარეშე. ამ საკითხს
ეხება, აგრეთვე, მოციქულთა 82-ე კანონი.
43-ე [44] კანონი იმეორებს ადრე დადგენილ მოთხოვნებს, რომლებიც წმიდა
მამებმა (ქალკედონის მე-4 მსოფლიო კრების მე-16 კანონი) და ნეტარმა ბასილიმ
(მეორე ეპისტოლე კანონთა შესახებ ამფილოქე იკონიელისადმი, კანონები
58, 59) განაწესეს. მონაზონი თუ სიძვით დაეცეს და მხოლოდ მონაზონობის
კურთხევა ჰქონდეს, სიძვის კანონი (7 წელი უზიარებლობა) აღასრულოს,
ხოლო თუ სქემოსან მონაზონს შეემთხვეს სიძვით დაცემა, მრუშების კანონის
(15 წელი უზიარებლობა) თანამდებია.
ეფთვიმეს არა მხოლოდ უთარგმნია აღნიშნული კანონი, არამედ მის
განმარტებასაც გვთავაზობს. რის გამოც მის მიერ თარგმნილი კანონი უფრო
179
ვრცელია არსენის თარგმანთან შედარებით.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ასეთ მკაცრ განჩინებას გამოსცემს, სულიერ
მოძღვარს, რომელიც შეცოდებულის აღსარებას შეიწყნარებს, უფლება აქვს
კანონი შეამოკლოს და გააგრძელოს იმის მიხედვით, თუ როგორ ინანიებს
შემცოდებელი.
ამ კანონში მთარგმნელი, აგრეთვე, საუბრობს იმ მონაზვნების შესახებ,
რომლებმაც მონაზონების აღთქმა უარყვეს და ამ სოფლის ამბოხსა და ცოდვებს
დაუბრუნდნენ, მაგრამ შემდგომ კვლავ სინანულით იმავე მონაზონობის წესზე
მოვიდნენ და იგივე სახე მონაზონებისა შეიმოსეს. მათ აღსარებით, ცრემლითა
და მოღვაწეობით უნდა მოინანიონ თავიანთი ცოდვები და პირველი
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აღთქმის უარყოფა და ასე მიიღონ წყალობა სახიერისა და მრავალმოწყალე
ღმერთისაგან, რომელსაც არა სურს სიკვდილი ცოდვილისა, არამედ _ მოქცევა
და სინანული.
44-ე [46] კანონით მონასტრიდან თვითნებურად არც ერთი მონაზონი არ
უნდა გამოვიდეს. ეს დადგენილი იყო მონასტრული ცხოვრების დასაბამიდანვე.
თარგმანები შინაარსით სრულად იდენტურია. გამოყენებულია სინონიმური
მნიშვნელობის სიტყვები: „ენკრატისობისა წესი” – „მოღვაწებრივი ცხორებაჲ”,
„წინამძღვრისა და სულიერისა მის დედისაჲთა” – „ვანისდედისაჲთა”, „გარეშე
მონასტრისა” – „მონასტრისაგან კიდე დაყოფაჲ”.
45-ე [47] კანონის მიზანია მონასტრების ყოველგვარი ეჭვისაგან დაცვა.
ამიტომ მამათა მონასტერში დედაკაცებს ეკრძალებათ ღამის გათევა და
დედათა მონასტერში კი – მამაკაცებს, რათა „წესიერად და სათნოდ უფლისა
განაგებდეს კაცად-კაცადი ცხოვრებასსა თჳსსა” (I კორინ. 7, 35). (თარგმანები
მსგავსია).
46-ე [49] კანონი ქალკედონის მე-4 მსოფლიო კრების 24-ე კანონის
განმეორებაა. ეპისკოპოსის ნებით, ერთხელ ნაკურთხი მონასტერი სამუდამოდ
მონასტრად უნდა დარჩეს; მისი კუთვნილი ქონება დაცული იქნეს და
მომავალში არასდროს გადაკეთდეს ერისკაცთა საცხოვრებლად (თარგმანები
მსგავსია).
47-ე [50, 51] კანონი იმეორებს მოციქულთა 42-ე და 43-ე კანონების
განწესებებს, რომლებიც კრძალავენ ერისკაცთათვის და, მით უმეტეს,
საეკლესიო მსახურთათვის, აზარტულ თამაშებს და ლოთობას. ეფთვიმეს
თარგმანი ვრცელია, რადგან მან ტრულის კრების ორი კანონი გააერთიანა და
მათ განმარტებასაც გვთავაზობს. მისი თარგმანი უფრო თავისუფალია.
ეფთვიმე
ყოვლითურთ უკუე უჯერო არიან
და უწესო ქრისტიანეთათჳს სიმღერანი
და სახიობანი და ესევითართა მათ
ჴმათა საეშმაკოთა სმენანი ბარბითებისა
180 და ორძლებისა, ებანთა და სტჳრთა
და წინწილათა და მროკვალთა და
მომღერალთა ხედვანი. ესე ყოველთა
ქრისტიანეთათჳს უჯერო არიან, რა
მეთუ საქმენი არიან საწარმართონი.
ხოლო მღდელთათჳს და მოწესეთა და
მონაზონთა სრულიად განჩინებით
დაყენებულ არს ესევითართა საქმეთა
სმენაჲ, ანუ ხედვაჲ და არცა ნადირობად
ჴელ-ეწიფების მღდელთა და მოწესეთა.

არსენი
ყოვლითურთ განჰყრის უფროჲსად
წმიდაჲ და მსოფლიოჲ კრებაჲ სა
ხიობად და მზუელაობად, ხუმრობად
სახელდებულთა მათდა სახილველთა
მათთა, ამათ თანა ხილვასაცა ნადი
რობათასა და როკვასა მგოსანთასა.
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აშკარად იგრძნობა მთარგმნელის მიზანი, განმარტოს, სრულად გამოაჩინოს
ის მნიშვნელობა, ის აზრი, რაც აქვს დედნის სათანადო ადგილს.
48-ე [53] კანონი კრძალავს ნათლიის მიერ ნათლულის დაქვრივებული
დედის ცოლად შერთვას, რადგან სულიერი ნათესაობა ხორციელ ნათესაობაზე
უმეტესია. თარგმანი დედანთან სრულ შესაბამისობაშია.
49-ე [54] კანონი ბასილი დიდის 86-ე კანონს განავრცობს და ჩამოთვლის
აკრძალულ ქორწინებებს, ვინაიდან წმიდა წერილი ამბობს: „ყოველსა თჳსსა
ხორცთა შენთასა არა შეხვიდე გამოცხადებად სარცხვინელისა” (ლევიტ. 18,6).
თარგმანები მსგავსია.
50-ე [58] კანონით ერისკაცს ეკრძალება საკუთარი ხელით წმიდა ზიარების
მიღება. ხოლო რომელიც ამას ჩაიდენს, ერთი შვიდეული უზიარებელი იყოს,
„რათა ისწაოს არა უფროჲს ბრძნობად უმეტეს წესისა მის” (რომ. 12,3). ეფთვიმე
მხოლოდ ციტატას ამატებს წმიდა წერილიდან.
51-ე [60] კანონი იმოწმებს პავლე მოციქულის სიტყვებს: „რომელი შეეყოს
უფალსა, ერთსულ არს” (I კორინ. 6,17) და აღნიშნავს, რომ ვინც მიაკუთვნებს
თავის თავს წინააღმდგომს, ე. ი. ეშმაკს, ცხადია, მასთან ერთობასა იქმს. ამ
კანონს მხედველობაში ჰყავს მატყუარები, რომლებიც ეშმაკით შეპყრობილებად
აჩვენებდნენ თავს, ქალაქში დაეხეტებოდნენ და უწესრიგობას იწვევდნენ.
„ასეთ ადამიანებს გულუბრყვილო მოქალაქეები ხელგაშლილი ხვდებოდნენ,
რადგან წმიდა ადამიანებად მიაჩნდათ ისინი” - წერს ბალსამონი კანონის
განმარტებაში. ეს კანონი გმობს „ეშმაკეულების” ამგვარ ქმედებებს და საჭიროდ
მიიჩნევს მათ განკანონებას. თარგმანები იდენტურია.
52-ე [59] კანონი კრძალავს ნათლობებს სახლებში აგებულ ეკვდერებში.
ვისაც ნათლობა სურს, უნდა მიბრძანდეს ეკლესიაში, რადგან წმიდა მამათა
მიერ ასეთი წესია დადებული (ამ კანონის თარგმანებიც ერთმანეთის მსგავსია).
53-ე [61] კანონი გმობს გრძნეულებას, მკითხაობას, მათ მსგავს სხვა
საქმიანობას, როგორც სატანისტურ საქმეს. თარგმანები შინაარსით სრულიად
ფარავენ ერთმანეთს. ეფთვიმეს თარგმანი აქაც თავისუფალია. გვაქვს მცირე
მატება.
ეფთვიმე
რომელი მისანთა და გრძნეულთა
მიმართ მივიდნენ, ანუ რომელთაიგი ლეგიონ და ასისთავ ეწოდების,
და მათგან ეძიებდენ ცნობად საქმეთა,
რომელთა ენების უწყებად და მათა
მიმართ დადვან სასოებაჲ თჳსი, ექვს
წელ უზიარებელ იყვნენ.
რომელნი ბედსა უთხრობდენ და
შობისა დღეთა იზმნიდენ და ესევი
თართა საწარმართოთა საცთურთა

არსენი
რომელი-იგი მიანდვნენ თავნი თჳსნი 181
მისანთა ანუ ასისთავად წოდებულთა
მათ და სხუათა
ეგევითართა,
ვითარმცა მათგან ენება სწავლად, რაჲცა
რაჲმე გამოეცხადოს მათ, თანამდებ
იქმნენ იგინი მამათა მიერ მათთჳს
განწესებულთა მათებრ საზღვართა,
ექუს
წელ
უზიარებლობითა
განკანონებასა. და ამითვე კანონითა
ჯერ-არს განკანონებაჲ მათი, რომელთა
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შემოიღებენ ქრისტიანეთა შორის და
რომელი-იგი ღრუბელთა მაოტებელ
ეწოდების და რომელნი შეჰლოცვენ და
ქერთა მყრელნი და ბეჭისა მხედველნი
და ყოველნი ესევითარნი საცთურნი
საეშმაკონი არიან და ესევითართა
საქმეთა მოქმედნი კანონსა შევიდენ
უზიარებლობისასა.

დათჳ მოებას, ანუ ეგევითარი რაჲმე
ცხოველი სამღერლად და სავნებლად
უმარტივესთა და რომელნი ბედსა და
სუესა და შობისა დღესა და ეგევითართა
რათმე სიტყუათა საცდურად ერისა
წარჰრევდენ და რომელნი-იგი ღრუ
ბელთმდევნელად
იწოდებიან
და
მსახრვალთა და შემლოცავთა და
საცოთმოქმედთა და გრძნეულთაჲ.

როგორც ვხედავთ, ეფთვიმეს ამ კანონში ჩამატებული აქვს სახარებისეული
სახელი ეშმაკისა - ლეგიონ (ლუკა 8,30) და ამ სახელით მოიხსენიებს მისნებსა
და გრძნეულებს. ყოველნაირი ცოდვისმიერი ვნება, რომელიც ადამიანის
სულს ეუფლება და მას სულიერი სიკვდილისა და ეშმაკის ტყვედ შექმნის,
სამართლიანად შეიძლება ლეგიონად იწოდოს. ეფთვიმეს სახელები შემდეგ
კანონშიც შემოაქვს. მას ტრულის კრების ორი კანონი - 62-ე და 65-ე გაუერთიანებია და 54-ე [62; 65] კანონად გვთავაზობს. ეს კანონი ამავე კრების
24-ე კანონის დამატებაა და მასში წარმართული დღესასწაულები განიკითხება.
კანონს ცხადად ემჩნევა, რომ ქართველ მთარგმნელს თავისი საკუთარი
ცნობები და სიტყვა-აზრებიც ჩაურთავს. „კალანდობანი და რომელ ვრომალ
ეწოდების და რომელ-იგი თჳს თავსა მარტისასა იზმნიან და სხუათაცა თჳს
თავთა[62], რომელ წინაშე სახლთა თჳსთა ვიეთნიმე ცეცხლსა აღიგზნებენ
და გარდაახლდებიან წესისაებრ წარმართთაჲსა, ესევითარი ყოველი მოისპენ
ქალაქისა ამისგან და ყოველთაგან მორწმუნეთა. ხოლო რომელთა არა
მოიწყჳდონ, უკუეთუ მღდელნი იყვნენ, აღიჴოცენ, უკუეთუ ერისკაცნი იყვნენ,
განკანონნენ, რამეთუ წერილ არს წიგნსა მეფეთასა: „და უშენა მანასე ბომონი
მხედრობასა ცისასა, გარე-შეჰჴადნა შვილნი თჳსნი ცეცხლსა და იზმნიდა და
მისნობდა და ყვნა ულუკნი და მცნობელნი და ყო ბოროტი წინაშე უფლისა და
განარისხა იგი”[65]. ჰხედავ-ა, ვითარ ბოროტ არიან საქმენი ესე? და კუალად
სახელისდებანი იგი საწარმართოთა კერპთანი, რომელნი მათ ღმერთად
შეერაცხნეს - რომელნიმე მამათა და რომელნიმე დედათა - სრულიად მოისპენ:
დიოს, ანუ აპოლონს, ანუ არტემს, ანუ ბოჩი, ანუ გაცი, ანუ ბადაგეონ და
182 არმაზ, ანუ რომელ-იგი წნეხასა ყურძნისასა ბილწისა მის დიონისეს სახელსა
იტყჳან და სიცილსა აღაზრზენენ[65], ესე ყოველი საეშმაკოჲ არს და მოისპენ
ქრისტიანეთაგან. ხოლო რომელმან არა ისმინოს კანონი ესე, არამედ საცთურსა
მას ზედა ეგოს, მღდელი თუ იყოს, აღიჴოცენ, ერისკაცი თუ იყოს, უზიარებელ
იქმნას. ეგრეთვე განქიქებულად როკვანი დედათანი ნუღარამცა იქმნებიან[62]
და რომელნი-იგი დათუთა მემღერნი ვლენ სავნებელად მრავალთა, ესე ყოველი
საუცრებაჲ მოისპენ და კრძალჳლად და შიშითა ღმრთისაჲთა მოქალაქობდინ
ერი ქრისტიანეთაჲ.”
აშკარად ჩანს, რომ, სადაც საწარმართოთა კერპთა და ჩვეულებათა შესახებ
არის საუბარი, ეფთვიმეს ჩამატებულია.
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ამის შემდგომი კანონები: 55-ე[66], 56-ე[67], 57-ე[68], 58-ე[69], 59-ე[70], მე60[72], 61-ე[73], 63-ე[75], 64-ე[76], 65-ე[77], 66-ე[78], 67-ე[79] დედანს ზუსტად
ასახავენ, მხოლოდ ერთგან, 62-ე კანონში გვაქვს მატება: „არა ჯერ-არს
ეკლესიათა შინა კათოლიკეთა პურის ჭამაჲ და ტაბლათა დაგებაჲ, ვითარცა
იტყჳს მოციქული, ვითარმედ: ,,არა არს ეკლესიაჲ ღმრთისაჲ პურის საჭმელად”
(I კორინ. 11,22). ნუუკუე სახლები არა გიდგს ჭამად და სუმად, ანუ ეკლესიათა
ღმრთისათა შეურაცხ-ჰყოფთ? ეკლესიასა შინა ევლოგიაჲ იგი სეფისკუერისაჲ
თუ მიიღონ და სარღუნელი, გინა თესლი შესუენებულთა საჴსენებლად, ხოლო
ტაბლისა დაგებაჲ და საჭმელთა განმზადებაჲ სახლთა შინა იქმნებოდენ და
არა ეკლესიათა, თჳნიერ უკუეთუ მგზავრი იპოოს ეკუტერსა სადა გზისასა და
სხუაჲ სადგური არა აქუნდეს, მუნ სავანე-ყოს უღონობისათჳს. ხოლო რომელნი
სახლთა უფალნი იყვნენ, სახლთა თჳსთა იზრუნონ ტაბლისა დაგებაჲ, და
ეკლესიასა აქუნდინ განწესებული იგი პატივი, რამეთუ ტაძარ ღმრთისა
წოდებულ არს და სახლ სალოცველ“.
არსენისეულ თარგმანში ეს კანონი ასეთი სახითაა: „ვითარმედ არა ჯერარს საუფლოთა შინა სახლთა ანუ ეკლესიათა შინა ქმნაჲ აღაპთაჲ1 და შინაგან
ტაძრისა ჭამაჲ და ტაბლათა დაგებაჲ. ხოლო ამისისა ქმნისა მკადრებელნი ანუ
დასცხრნენ ამათ საქმეთაგან, ანუ უზიარებელ იქმნენ.”
ამ კანონშიც ეფთვიმე მცირე განმარტებებს იძლევა.
68-ე კანონი შეეხება სომხეთის ეკლესიაში გავრცელებულ კიდევ ერთ
ურჯულოებას, სადაც წმიდათა და პატიოსანთა ხატთა გამოსახვას არ
შეიწყნარებდნენ და თაყვანს არ სცემდნენ იესო ქრისტეს, ყოვლადწმიდა
ღვთისმშობლის და, ასევე, სხვა მთავარანგელოზთა, მოციქულთა, მოწამეთა
და წმიდანების ხატებს. ამ მწვალებლობის გამავრცელებლი იყო პეტროზ
მკაწრველი, რომელმაც „ხაჩეცარი” შემოიღო და, აგრეთვე, ეს ბოროტი
წვალებაც დათესა მათ შორის. ეს კანონი ანალოგს ვერ პოულობს ტრულის
კრების კანონებს შორის. იგი ეფთვიმეს შეუდგენია წმ. იოანე დამასკელის
„გარდამოცემაჲ უცილობელი მართლმადიდებელთა სარწმუნოებისაჲ”-ის
გამოყენებით. მას ამ კანონში შეუტანია „გარდამოცემის” IV წიგნის მე-16 თავი:
„ხატთათჳს”. დღეისათვის უკვე არსებობს ამ ძეგლის აკადემიური გამოცემა და
ჩვენთვის შესაძლებელია ეფთვიმეს თარგმანის შედარება როგორც არსენის,
ასევე ეფრემ მცირეს თარგმანებთან.
183
ეფთვიმესეული თარგმანი უფრო ვრცელია, ვიდრე არსენის. ეფთვიმესთან
და ეფრემთან გვხვდება ისეთი წინადადება, რომელიც ბერძნული დედნის
გამოცემაში (ავტორი ბონიფაციუს კოტერი) არ იკითხება, სამაგიეროდ, ერთ
ბერძნულ ხელნაწერში - Reg. 2988 - ვკითხულობთ: Louk©n tÕn ¢pÒstolon kaˆ kenai tÕn KÚrion kaˆ t¾n pÒlin.... და ა. შ. (PG 94,col. 1173). „გაგვიგია,
რომ მოციქულმა და მახარებელმა ლუკამ დახატა უფალი და მისი დედა,
რომელთა ხატებიც, როგორც ამბობენ, აქვს რომაელთა ქალაქს და რომლებიც
იერუსალიმშია კრძალვით დასვენებული, რადგან იოსებ იუდეველიც,
1 აღაპი - გარდაცვლილის სულის მოსახსენებელი სუფრა, ზ. სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის
სიტყვის კონა, თბ., 2001.
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ზოგიერთების თქმით, გვაუწყებს, რომ იმ გამოსახულების შესაბამისად,
რაც იერუსალიმში აქვთ და რასაც რომაულსაც უწოდებენ, შემდეგი სახით
იხილვებოდა უფალი: წარბშეყრილი, თვალმშვენიერი, გრძელი პირისახის,
დახრილი და კეთილაღნაგი, - ცხადია მაშინ, როდესაც იგი, ადამიანად ჩენილი,
ადამიანებთან იმყოფებოდა”1. ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ეს
ხელნაწერი ვერ ჩაითვლება ეფრემის თარგმანის უშუალო წყაროდ, თუმცა უნდა
ვივარაუდოთ, რომ „ზედმეტი” წინადადება ეფრემის თარგმანში ბერძნული
დედნიდან მოდის2. აღნიშნულიდან ჩანს, რომ ეფთვიმესა და ეფრემს მსგავსი
წყაროებით უსარგებლიათ.
ეფთვიმეს თარგმანი უფრო ვრცელია ეფრემის და არსენის თარგმანებთან
შედარებით. მას „გარდამოცემის“ გარდა უსარგებლია სხვა წყაროებითაც,
კერძოდ, „ბასილი დიდის ეპისტოლე, მიწერილი ნეტარი ამფილოქეს მიმართ
სულისა წმიდისათჳს” და ტრულის კრების 82-ე კანონით, რომელიც კრძალავს
მაცხოვრის კრავის სახით გამოსახვას.

ეფთვიმე
რამეთუ

ეფრემი

წმიდაჲ

ღმერთშემოსილი

და

არსენი

რამეთუ ვითარცა იტყჳს

რამეთუ ვითარცა იტყჳს

ბასილი ღმერთშემოსილი და ყო

ღმერთშემოსილი და სა

ესრეთ იტყჳს, ვითარმედ: ვლად

განსაკჳრველი

„პატივი

„პატივი

ხატისაჲ

პირმ- სილი:

ბა

ღმრთოთა შინა ფრიადი

ხატისაჲ

ბასილი: „პატივი ხატისაჲ

შოჲსა მის სახისა მიმართ პირმშოჲსა მის სახისა აღ

პირველისა სახისა

მიიწევის”. ხოლო პირმშოჲ ვალს”,

ვალს”.

რამეთუ

პირმშო

ხოლო

აღ-

პირველი

სახჱ იგი არს, რომელსაცა სახე არს, რომლისა სახედ

სახე

სახელსა ზედა გამოსახულ გამოხატულ იყოს ხატი იგი.

რომლისაგან იქმნების გა_

იყოს ხატი იგი გინათუ

რდმონაღები იგი.

არს

გამოხატული,

ქრისტესი, გინათუ წმიდისა
ღმრთისმშობელისა,

გი-

ნათუ სხუათა წმიდათა.

გარდა ამისა, კანონში უხვადაა თვით ეფთვიმეს მიერ ჩამატებული
184 განმარტებითი სახის ფრაზები. „აწ უკუე, ვითარცა პატივი ხატისაჲ პირმშოჲსა
მის სახისა მიმართ მიიწევის, ეგრეთვე შეურაცხებაჲ ხატისაჲ პირმშოჲსა
მის სახისა შეურაცხებაჲ არს. და ჭეშმარიტად ყოველნი შეურაცხმყოფელნი
ხატთანი უარისმყოფელთა თანა ქრისტესთა შერაცხილ არიან”.

1 წმ. იოანე დამასკელი. „მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა”,
ძეგლი ბერძნულიდან თანამედროვე ქართულზე თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო
ედიშერ ჭელიძემ. მართლმადიდებელ მამათა შრომები”, თბილისი, 2000. გვ 444.
2 წმ. იოანე დამასკელი. „მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა”.
ორი ძველი ქართული თარგმანი (წმ. ეფრემ მცირისა და წმ. არსენ იყალთოელისა), გამოსაცემად
მოამზადეს რომან მიმინოშვილმა და მაია რაფავამ, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო მ.
რაფავამ. თბილისი, 2000 გვ. 266.
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ეფთვიმე
თქუან-ღა

უკუე

ეფრემი
უგუ-

არსენი

ანუ რაჲსა მიზეზისათჳს

რაჲსათჳს უკუე მოსეანი

ნურთა მათ და ცოფთა, თაყუანის-სცემდეს გარემო იგი ერი გარემოჲს კარვისა
რაისათჳს თაყუანის-სცემ- კარავსა მას მოსეს მიერ თაყუანის-სცემდა,

რომე

და ერი იგი ისრაჱლისაჲ გამოყვანებული იგი ერნი, ლსა ხატი და სახე მოაქუნდა
მოსეს ზე კარავსა მას საწა- ანუ არა ამისათჳს, რამეთუ ზეცისათაჲ მათ, უფროჲსღა
მებელსა, რომელი ხატად სახე

აქუნდა

და სახედ ზეცისათა მათ მათ

და

ზეცისათაჲ ყოვლისა

უფროჲსღა

ქმნილ იყო (გამოს. 33,10), ვლისა

აგებულებისაჲ?

ყო (გამოს. 33,10) ჰრქუა უკუე

აგებულებისაჲ? ღმერთმან მოსეს: „იხილე,

ვითარცა რქუა ღმერთმან (გამოს. 33,10) ვითარ-იგი ქმნენ ყოველნი სახისაებრ
მოსეს, ვითარმედ: „იხილე, ჰრქუა
რაჲთა

ჰქმნე

ღმერთმან

მოსეს, ჩუენებულისა შენდა მთასა

ყოველივე ვითარმედ: „იხილე და ქმენ ზედა” (გამოს. 25,40; ებრ.

მსგავსად

ხატისა

რომელი

გეჩუენა

მის, ყოველივე სახისა მისებრ, 8,5). ხოლო ქერობინი, მა
შენ რომელი გეჩუენა შენ მთასა გრილობელი

სალხინე

მთასა ზედა”(გამოს. 25,40; ზედა” (გამოს. 25,40; ებრ. ბლისაჲ, არა ჴელითა კა
ებრ. 8,5) და ქერობინი იგი 8,5) და კუალად, ქერობინი ცთაჲთა
დიდებისაჲ, რომელი აგრი- იგი,

მაგრილობელი

ლობდა სალხინებელსა მას, ლხინებელისაჲ,
არა კაცთა ნაქმარი იყო-ა არა

ჴელითა

(გამოს.25,18) და დიდი იგი ქმნილ
ტაძარი
არა

ქმნული

იყო-ა?

სა (გამოს. 25,18) ანუ რაჲ იე
ანუ რუსალიმის

სახელგან-

კაცთაჲთა თქმული იგი ტაძარი არა

იყო-ა?

(გამოს. ჴელითქნული და ჴელო-

იერუსალჱმისაჲ 25,18) რაჲ-მე უკუე სთქუა ვნებითა კაცთაჲთა შემზა-

ჴელითა

კაცთაჲთა სახელოვნისა მისთჳს ტა დებულ იყო-ა? (III მეფეთა

ქმნილი იყო-ა? (III მეფეთა ძრისა

იერუსალიმისა, 6,1).

6,1) და ყოველი იგი თა ანუ არა ჴელითქმნულ და
ყუანის-იცემებოდა
მისგან.

ერისა ჴელოვნებითა
შემზადებულ

კაცთაჲთა
იყო-ა?

(III

მეფეთა 6,1).

ეფთვიმეს თარგმანისათვის ნიშანდობლივია მწვალებელთა მიმართ
საკუთარი პოზიციის გამომხატველი ჩანართის დამატება. „უგუნურთა მათ
და ცოფთა”. მსგავსი მაგალითია თარგმანში ოდნავ ქვემოთ: „ჵ, უგუნურნო
მწვალებელნო, ჰრცხუენოდენო ყოველთა.”
185
ეს კანონი გამოირჩევა ეფთვიმეს თარგმნის სტილისათვის დამახასიათებელი
ნიშან-თვისებებით. დამოწმებული ბიბლიური ციტატები საყურადღებოა იმ
თვალსაზრისით, თუ როგორ ეკიდება ეფთვიმე მთაწმიდელი წმიდა წერილის
ტექსტს: მას არავითარი ცვლილება არ შეაქვს ამა თუ იმ ადგილის ციტირებაში.
იგი ზუსტად იმეორებს ბიბლიის უკვე არსებულ თარგმანს.
69-ე [83] კანონში გვაქვს უმნიშვნელო მატება. კანონში საუბარია იმის
შესახებ, რომ მიცვალებულთ (გვამს) არ უნდა მიეცეთ წმიდა ზიარება.
ზოგიერთს ეს კანონი ისე ესმოდა, რომ ვინც სიკვდილის პირას იყო მისული,
მათთვის არ შეიძლებოდა ზიარების მიღება. ეფთვიმე განმარტავს ამ კანონს,

nugzar qoqiaSvili

რათა ქართველი მკითხველი არ იყოს გაურკვევლობაში. ამ სოფლიდან გასვლის
ჟამს ყოველი მორწმუნე უნდა ეზიაროს უხრწნელ საიდუმლოს - ქრისტეს
პატიოსან ხორცსა და სისხლს, რომ კეთილი საგზალი თანა ჰქონდეს შორეული
მგზავრობისათვის, თუნდაც უზიარებლობის კანონით იყოს დასჯილი. ხოლო
თუ არ მოკვდა და გამოჯანმრთელდა, კვლავ უზიარებლობის კანონის ქვეშ
იყოს.
70-ე[84], 71-ე[85], 72-ე[86], 73-ე[87], 74-ე[88]. 75-ე[89], 76-ე[90], 77-ე[91], 78ე[92], 81-ე[96] კანონების ეფთვიმესეული თარგმანები გამოირჩევიან დედნის
ზუსტი ასახვით.
79-ე [93] კანონში არის კლება. ეფთვიმეს ამ კანონიდან ამოუღია საკითხი,
რომელიც ეხება ცოლის მიერ მიტოვებულ მამაკაცს.
მე-80 [95] კანონი აწესებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მართლმადიდებელ
ეკლესიაში სხვადასხვა მწვალებელთა მიღება. ეფთვიმესეული თარგმანი
განსხვავდება არსენის თარგმანისაგან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი
სჯულისკანონის ტექსტიც ხარვეზიანია და სხვაობს ბერძნული ორიგინალისგან.
ეფთვიმეს ისეთი მწვალებლები, როგორებიც არიან ნესტორიანელნი,
მარკიანელნი, ვალენტიანელნი, რომლებსაც დიდი სჯულისკანონის მიხედვით
მართებთ ხელწერილის დაწერა და შეჩვენება ყოველგვარი წვალებისა და ასე
მიიღებიან ეკლესიაში (სინამდვილეში კი ეკლესია მათ შეიწყნარებს როგორც
წარმართებს და მათ მართებთ ჯერ კათაკმევლობის ეტაპის გავლა და მხოლოდ
შემდეგ ხდება მათზე ნათლობის შესრულება), იმ კატეგორიაში შეჰყავს,
რომლებიც იღებენ არა ხელმეორე ნათლობას, არამედ – მხოლოდ მირონცხებას.
იქვე არიან იაკობიტი სომხებიც, რომელთა შესახებ დიდ სჯულისკანონში
არ არის საუბარი, ხოლო მანიქევლები პავლიანუკებისა და ევნომიანელების
გვერდით სამართლიანად მოაქცია.
ეფთვიმე გვთავაზობს წესს, თუ როგორ ხდება მწვალებლების გაქრისტიანება.
აღსანიშნავია, რომ ეფთვიმეს ეს კანონი განსაკუთრებული ღირებულების
დიდმნიშვნელოვანი რჯულდებითი დოკუმენტია.
82-ე კანონი ტრულის 99-ე კანონს უდრის. იგი მიმართულია სომხურ
ეკლესიაში არსებულ ჩვეულებათა წინააღმდეგ. ეფთვიმე ამ კანონსაც
განმარტავს: საკლავის დაკვლის დროს ლოცვის წარმოთქმის წესი არ არსებობს.
იგი ეკლესიის საზღვრის გარეთ უნდა დაიკლას და ხორცი, გინდ უმი და გინდ
186 მოხარშული, გლახაკებს უნდა გაუყონ; თუ მღვდელსაც უნაწილებენ, სახლში
გაუგზავნონ. ეკლესიაში ზეთის, საკმეველის, სანთლის, საფისკვერის, ზედაშისა
და ხორბლის მიტანა შეიძლება მხოლოდ.
ვინც ამ წესს დაარღვევს, უზიარებლობით დაისაჯოს.
83-ე კანონი შეეხება სასულიერო პირებს. ეს კანონი ეფთვიმეს შეუდგენია
იმ კანონდარღვევის წინააღმდეგ, რომელიც გავრცელებული იყო სომხეთის
ეკლესიაში. მღვდლები წირავდნენ ეკლესიაში არა საგანგებო შესამოსლით,
არამედ თავიანთი ყოველდღიური ტანსაცმლით და ეს დიდი მწვალებლობა იყო.
თუ ვინმე მართლმადიდებელი მღვდელი ან დიაკონი გაბედავდა შესამოსლის
გარეშე ჟამისწირვის შესრულებას, განკანონდებოდა და დაეყენებოდა
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ჟამისწირვისაგან.
ეპისკოპოსს ჯერ უნდა ენახა მღვდლის შესამოსელი და შემდეგ უნდა
ეკურთხებინა, რადგან ამქვეყნიური მბრძანებელნი ჯერ საჭურველს ნახავენ და
ისე განაწესებენ მხედრად.
საერთოდ, მღვდელ-დიაკვნებს ეკრძალებათ ზედმეტი ღვინის დალევა,
განსაკუთრებით - ჟამისწირვის შემდეგ.
ამის შემდგომი კანონები, 84-ე დან მე-100-ის ჩათვლით, ეფთვიმეს აუღია
ბასილი დიდის მესამე კანონიკური ეპისტოლედან, რომელიც მან გაუგზავნა
ამფილოქე იკონიელ ეპისკოპოსს. ეს კანონები დედნის ზუსტი ასახვით
გამოირჩევა. მას კრებულში შემოუტანია ბასილის 56-ე, 57-ე, მე-8, 58-ე, 59-ე, მე60, 61-ე, 62-ე, 63-ე, 64-ე, 65-ე, 66-ე, 67-ე, 73-ე, 74-ე, 81-ე და 84-ე კანონები.
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daskvna

ეფთვიმე ათონელის მიერ თარგმნილ თხზულებათაგან ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესია „მცირე სჯულისკანონი.” მისი ეს შრომა ქართული
კანონიკური
მწერლობის სათავეა. ეს კანონიკური კრებული თავისი
შედგენილობით სრულიად ორიგინალური და ერთადერთია ქრისტიანული
ეკლესიის სამართლის ისტორიაში. მისი მსგავსი შედგენილობის კრებული არ
იცის არც ბიზანტიის და ქრისტიანული აღმოსავლეთის, არც სხვა ქვეყნების
საეკლესიო სამართლის ისტორიამ.
„მცირე რჩულისკანონი”, ანუ როგორც მას შემდეგ ეწოდა - „მცირე
სჯულისკანონი”, ეფთვიმე მთაწმიდელს შეუდგენია ბერძნული კანონიკური
მწერლობის სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. კანონიკური კრებულის
პირველი ნაწილია „წესი და განგებაჲ და რჩულისკანონი მეექუსისა კრებისა”,
რომელიც წარმოადგენს ტრულის 691 წ-ის კრების კანონების სახეცვლილ
კრებულს. სტატიები, რომლებითაც შედგენილია ეს კრებული, სხვადასხვა
პერიოდისაა და სხვადასხვა კანონიკური კრებულებიდანაა შერჩეული
ქართული ეკლესიის პრაქტიკულ საჭიროებათა შესაბამისად: 1. მეექვსე, 680-681
წწ-ის, მსოფლიო კრების დოგმატური დადგენილებები. 2. „ტრულის” მეექვსე
მსოფლიო საეკლესიო კრების კანონები. 3. წმ. ბასილი კესარია-კაპადუკიის
ეპისკოპოსის პირველი ეპისტოლე კანონთა შესახებ ამფილოქე იკონიის
ეპისკოპოსის მიმართ. 4. წმ. ბასილი კესარია-კაპადუკიის ეპისკოპოსის მეორე
ეპისტოლე კანონთა შესახებ ამფილოქე იკონიის ეპისკოპოსის მიმართ. 5. წმ.
ბასილი კესარია-კაპადუკიის ეპისკოპოსის მესამე ეპისტოლე კანონთა შესახებ
ამფილოქე იკონიის ეპისკოპოსის მიმართ. 6. ნიკეის პირველი მსოფლიო
კრების მეცხრე კანონი. 7. წმ. კლიმენტი რომაელის მიერ დაწერილი ნაშრომი
„მოციქულთა განწესებანი” (Diatagai twn apostolwn-Constitutiones apostolorum). 8. წმ. ბასილი დიდის ეპისტოლე მისი ქვეშევრდომი ეპისკოპოსებისადმი,
რათა არ ჩაატარონ ხელდასხმა ფულით. 9. წმ. მოციქულთა კანონები. 10.
ქალკედონის მე-4 მსოფლიო კრების კანონები. 11. წმ. იოანე დამასკელის
„გარდამოცემაჲ უცილობელი მართლმადიდებელთა სარწმუნოებისაჲ”-ს IV
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წიგნის მე-16 თავი „ხატთათჳს”. 12. წმ. ბასილი დიდის ნეტარი ამფილოქე
იკონიის ეპისკოპოსისადმი მიწერილი წიგნის ოცდამეშვიდე თავიდან
სულიწმიდის შესახებ.
ეს სტატიები ეფთვიმეს უთარგმნია ქართულად, რედაქციულად და
უმუშავებია და შიგ ქართული მასალი შეუტანია.
კრებულის სახელწოდება - „მცირე რჩულისკანონი” თვით - ეფთვიმე მთა
წმიდელს ეკუთვნის.
არსენის თარგმანთან შედარებით გაირკვა, რომ ათონელი წმიდა მამა
ტრულის კრების კანონებს თანმიმდევრულად კი არ მიყვება, არამედ მათ
თავისი შეხედულებისამებრ აჯგუფებს. კანონები, რომლებიც სომხეთის
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ეკლესიაში გავრცელებულ მწვალებლობებს შეეხებოდა, ეფთვიმეს უცდია
ერთად დაელაგებინა.
ეფთვიმესეული კანონიკური კრებული თითქმის სრულად ასახავს
ეფთვიმეს მთარგმნელობითი სტილისა და მეთოდისათვის დამახასიათებელ
ნიშნებს. ეფთვიმესა და არსენის თარგმანების პარალელური კონტექსტების
შეპირისპირებით ნათლად ვლინდება, რომ ეფთვიმეს მიერ ტექსტის გავრცობა
ძალზე ფართო და მრავალმხრივ ხასიათს ატარებს. მატებასთან ერთად გვაქვს
კლებაც, ხშირად კი კანონები დედნის ზუსტ ასახვას წარმოადგენენ.
ეფთვიმე უთითებს იმ წყაროებს, საიდანაც არის აღებული ამა თუ იმ
კონტექსტში გაცხადებული აზრი.
ეფთვიმეს თარგმანი აზრობრივად გასაგები და მარტივია. თარგმანების
შინაარსს იგი სიტყვასიტყვით არასოდეს გადმოსცემს. ხშირად აზრი
ერთია, სიტყვიერი მასალა და გადმოცემის ფორმა - სხვადასხვა. კრებულში
გამოყენებულია სინონიმური მნიშვნელობის სიტყვები. მისი თარგმანისათვის
ნიშანდობლივია მწვალებელთა მიმართ ერთგვარი ირონია და საკუთარი
პოზიციის გამომხატველი ჩანართის დამატება. ეფთვიმე ამ ჩანართით
ცდილობს, მკითხველი სამეუფო გზით ატაროს და აარიდოს მწვალებლობის
მთხრებლს.
განსაკუთრებით საყურადღებოა ის გარემოება, რომ დედანთან შედარებით
ეფთვიმეს ტექსტი კანონების ერთგვარ ვრცელ განმარტებებსაც შეიცავს. ზოგან
არსებითი ხასიათის მსჯელობაა კანონში მოკლედ ჩამოყალიბებული საკითხის
შესახებ.
ამგვარად, ცხადი ხდება, რომ „წესი და განგებაჲ და რჩულისკანონი
მეექუსისა კრებისა” უბრალო და უშუალო თარგმანი კი არ არის, არამედ
ეფთვიმე მთაწმიდელის მიერ გადაკეთებული და განმარტებებით შემკული
რედაქციაა, რომელიც თავიდანვე განსაზღვრული იყო ქართული ეკლესიის
სახელმძღვანელოდ და უდიდესი მნიშვნელობის რჯულდებითი დოკუმენტია.
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Tqumuli wmidisa iovane oqropirisaY,
ebizkopozisaY, sinanulisaTKs da qalwulebisaTKs
da moTminebisaTKs
teqsti gamosacemad moamzada, winasityva waumZERvara
da kritikuli aparati daurTo iRumenma lukiane budaRaSvilma,
berZnul wyaros Seudara monazonma eqvTime krupickim
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xelmZRvanelebi:           Teologiis doqtori
         dekanozi  maqsime Wanturia
         filologiis mecnierebaTa doqtori
         maia rafava

recenzenti:   

         filologiis mecnierebaTa doqtori
         nino meliqiSvili
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w i n a s i t y v a

ჩვენ მიერ გამოსაცემად მომზადებული წმ. იოანე ოქროპირის ეგზეგეტიკურმორალისტური ხასიათის ჰომილია – ,,სინანულისათჳს, ქალწულებისათჳს
და მოთმინებისათჳს“1 – ასკეტური შინაარსისაა. სხვადასხვა ეპოქაში
ასკეტური ცხოვრების სხვადასხვაგვარი გამოვლინება არსებობდა. პირველივე
საუკუნიდან ადამიანთა ცალკეული ჯგუფები ერთიანდებიან სულიერი
მოღვაწეობის მიზნით. III საუკუნის ბოლოსა და IV საუკუნის დასაწყისში
ასკეტიზმი ანაქორიზმის სახეს ღებულობს - მოღვაწენი განდეგილი ცხოვრების
წესით იწყებენ ცხოვრებას. სწორედ ამ პერიოდიდან ჩნდებიან ასკეტური
ცხოვრების ამ წესის სახელოვანი წარმომადგენლები: წმ. პალამონ თებაიდელი,
წმ. პავლე თებაიდელი, წმ. ანტონი დიდი, წმ. მაკარი დიდი ეგვიპტელი, წმ.
პახუმი დიდი, წმ. კასიანე რომაელი, წმ. ათანასე ალექსანდრიელი, წმ.ბასილი
დიდი და კიდევ არაერთი სხვა.
წმ. იოანე ოქროპირის ჰომილეტიკური თხზულების - „სინანულისათჳს
და ქალწულებისათჳს და მოთმინებისათჳს“ - ქართული თარგმანის ტექსტი
დაცულია შემდეგ ნუსხებში: Sin 25(X ს.), 1237v-194v; Sin 78(XI ს.), 204v-233r; Ath
25(X ს.), 147r-174r. ქართული თარგმანის კრიტიკული ტექსტის დასადგენად
გამოყენებული გვაქვს სამივე ხელნაწერი. მთარგმნელის ვინაობა უცნობია.
ძველი ქართული თარგმანი შევუდარეთ ბერძნული ორიგინალის ტექსტს,
რისთვისაც გამოვიყენეთ ჟაკ პოლ მინის „პატროლოგია გრეკაში“2 დაცული
ტექსტი.
Sin 25, ჟ. გარიტის აღწერილობით, X საუკუნის ხელნაწერია, წარმოადგენს
ასკეტურ-ჰომილეტიკური ჟანრის თხზულებათა კრებულს3. ხელნაწერი
ეტრატია, თავ-ბოლო ნაკლული. ნაწერია ნუსხურით. შეიცავს 213 ფურცელს,
137v-194v-ზე მოთავსებულია ტექსტი: „თქუმული წმიდისა იოვანე
ოქროპირისაჲ, ებიზკოპოზისაჲ, სინანულისათჳს და ქალწულებისათჳს და
მოთმინებისათჳს“. თხზულების აღწერილობის ბოლოს ჟ. გარიტის მიერ
დასახელებულია ბერძნული ორიგინალი: PG 88. col. 1937 – 19774. კრიტიკულ
აპარატში ამ ნუსხას აღვნიშნავთ A ლიტერით.
Sin 78, ივ. ჯავახიშვილის აღწერილობის მიხედვით, შედგება ორი 197
ნაწილისაგან. ხელნაწერი ქაღალდია, დამწერლობა - ნუსხური. შეიცავს
287 ფურცელს. 204v-233r-ზე დასტურდება წმ. იოანე ოქროპირის ჩვენ მიერ
გამოცემული ქადაგება5 (ლიტერი B).
1 ნაშრომი შესრულდა 2014 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ღვთისმეტყველების
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.
2 J.-P. Migne. Patrologia Graeca, Tomus LXXXVIII, Paris, 1864, col. 1937-1977.
3 ივ. ჯავახიშვილი, სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, თბილისი, 1947, გვ.
45.
4 ჟ. გარიტი, სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა კატალოგი, ლუვენი, 1956, გვ. 64-65.
5 ჯავახიშვილი 1947: 125.

iRumeni lukiane budaRaSvili

Ath
25
წარმოადგენს
ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ
კრებულს,
ეტრატია, დაწერილია ნუსხურით. გადამწერები - გერმანე და მაკარი ქარ
თველი(მონაზონი), 147r-174r -ზე დასტურდება წმ. იოანე ოქროპირის ზემოთ
ნახსენები ქადაგება1 (ლიტერი C).
ქართული თარგმანის ტექსტი, ბერძნული გამოცემის ანალოგიით, და
ყოფილი გვაქვს 36 პარაგრაფად. ტექსტს ახლავს კრიტიკული აპარატი, რომელიც
3 განყოფილებისაგან შედგება: I განყოფილებაში პარაგრაფების მიხედვით
მითითებულია ქართული ხელნაწერების ვარიანტები. ვარიანტები, როგორც
ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში, მითითებულია არაბული ციფრებით.
II განყოფილებაში მოვათავსეთ შენიშვნები ქართულ ხელნაწერებთან
დაკავშირებით, რომლებიც, როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში,
აღნიშნული გვაქვს ფიფქით და არაბული ციფრით, ასე: *1…
III განყოფილებაში ასახულია ქართული თარგმანის ბერძნული ორიგინალის
ტექსტთან შედარების შედეგები; ნაჩვენებია მეტობა, ნაკლებობა და ყველა სხვა
სახის განსხვავება. ბერძნულთან მიმართების შედეგები აღნიშნული გვაქვს
რომაული ციფრებით როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში.
ქართული ტექსტი რედაქციულად მიყვება ბერძნულ წყაროს. ტექსტებს
შორის დასტურდება გარკვეული ვარიანტული სხვაობები, როგორებიცაა
ლექსიკური ერთეულების კლება-მატება, ჩართული ფრაზების გამოტოვება,
გრამატიკული ფორმების ცვლა.

avtoris Sesaxeb
ჩვენ მიერ გამოსაცემად მომზადებული ქადაგება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ,
სამ ქართულ ხელნაწერში დასტურდება: Sin25, Ath25 და Sin78. სამივე წყაროში
ქადაგების ერთი და იგივე რედაქციაა წარმოდგენილი: ,,თქუმული წმიდისა
იოვანე ოქროპირისაჲ, ებიზკოპოზისაჲ, სინანულისათჳს და ქალწულებისათჳს
198
და მოთმინებისთჳს“. როგორც ვხედავთ, ქართული წყაროების მიხედვით
ქადაგების ავტორი წმ. იოანე ოქროპირია, ბერძნული წყარო კი ქადაგების
ავტორად წმ. იოანე მმარხველს ასახელებს: „Του εν αγιοις πατρος ημων Ιωαννου
αρχιεπισκοπου Κονσταντινουπολεος του νηστευτου περι μετανοιας, και εγκρατειας,
και παρθενιας“2.
ბიზანტინოლოგიაში ამ ტექსტთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრება
არსებობს: არსებობდა ცნობა, რომ იოანე მმარხველს რამდენიმე ჰომილია
1 R. Craffin, Patrologia Syriaca (Paris), 26-30.
2 J.-P. Migne. Patrologia Graeca, Tomus LXXXVIII, Joannis Jejunatori Archiepiscopi Constantinopolitani
de poenitentia, et continentia, et virginitate, Paris, 1864 , p. 1937.
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ეკუთვნოდა, მაგრამ დღესდღეობით მისი სახელით მხოლოდ ერთი ჰომილიაა
მოღწეული – „სინანულის, მოთმინებისა და ქალწულების შესახებ“. ეს ჰომილია
ფსევდო-იოანე ოქროპირის ქადაგებათა კრებულში შედიოდა. გაირკვა, რომ
ჰომილია წმ. იოანე ოქროპირის ქადაგებების ციტატებისგან არის შედგენილი
(PG 88. Col. 1937-1977). ის ცნობილია კოპტური, სირიული, ქართული და
სლავური თარგმანებით (სლავ. თარგმანი: Митрополит Макарий, Великие
Четьи Минеи, ноябрь, дни 13-15, издательство Синодальной типографии,
Санкт-Петербург, 1899, стр. 1335-1356) ბერძნული პატროლოგიის 88-ე თავში
დასახელებულია რამდენიმე მკვლევარი, რომლებმაც ეს ჰომილია სხვადასხვა
წლებში იოანე ოქროპირის სახელით გამოსცეს: „Opp. S. Joannis Chrysostomi ed.
Frontonis Ducsei, I, 809; ed. Savil. VII, p. 641. Omisit Montfaucon. Interpretatio est Bernardi Brixiani”1.
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ბერძნული ტექსტის სათაურში წმინდა
მამა კონსტანტინეპოლის მთავარეპისკოპოსად სახელდება (შდრ. ბერძნ.სათ.
Αρχιεπισκοπου), ქართული ტექსტის სათაურში კი გვაქვს ,,ებიზკობოზი“.
თუ ისტორიული კუთხით განვიხილავთ ამ საკითხს, მესამე კანონი მეორე
კრების, რომელიც 381 წელს გაიმართა კონსტანტინეპოლში, აცხადებს:
„კონსტანტინოპოლისა ეპისკოპოსსა აქუნდინ წარჩინებულებაჲ პატივისაჲ,
სწორი ჰრომისა ეპისკოპოსისაჲ, ვინაჲთგან ახალი ჰრომი არს იგი“2. ჯერ
კიდევ უმაღლესი იერარქები რომისა და კონსტანტინეპოლის კათედრალებისა
ეპისკოპოსად სახელდებიან. ასევე მთარგმნელი არ ახსენებს სიტყვა კონ
სტანტინეპოლს, რომლის მთავარეპისკოპოსადაცაა დასახელებული ბერძნუ
ლი ორიგინალის სათაურში ამ ქადაგების ავტორი. (შდრ.: ბერძნ სათ. Κονστα
ντινουπολεος).
ქართველ მთარგმნელს უცილობლად სხვა სათაურის მქონე წყარო უნდა
ჰქონოდა, სხვა შემთხვევაში აღნიშნული განსხვავებები არ დაფიქსირდებოდა.
ჩვენ ხელთ არსებული მასალების საფუძველზე არ შეგვიძლია ვამტკიცოთ
რომელიმე წყაროს სიზუსტე ან მცდარობა, რადგან აღნიშნული საკითხი
უფრო ღრმა კვლევას საჭიროებს. ჩვენს აზრს მხოლოდ ვარაუდის სახით
დავაფიქსირებთ. უძველეს სამ ქართულ ხელნაწერში დაცული ცნობა ავტორთან
დაკავშირებით, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იდენტურია. ჟ. მინის PG-ში დაცული
ტექსტი კი სხვა სათაურის მატარებელია. ბერძნულ PG-ში დაცული ტექსტი არ
წარმოდგენს კრიტიკულ ტექსტს, ამდენად, შესაძლებელია არსებობდა ისეთი 199
ბერძნული ვერსია, რომელსაც ქართული თარგმანის შესატყვისი სათაური
ჰქონდა და რომელიც წყაროდ გამოიყენა ქართველმა მთარგმნელმა.

1 PG LXXXVIII: 1937.
2 დიდი სჯულისკანონი, II მსოფლიო კრების მესამე კანონი, გამოსაცემად მოამზადეს: ე.
გაბიძაშვილმა, ე. გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ და გ. ნინუამ, თბილისი, „მეცნიერება“, 1975, გვ. 261.
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A 137v / B 204v / C 148r/ Tqumuli wmidisa1 iovane
oqropirisaჲ2, ebizkopozisaჲ3, sinanulisaTჳs da
qalwulebisaTჳs da moTminebisaTჳs4
1. ნეტარი მოციქული პავლე, წარმართთა1 მოციქულიI და მოძღუარი
ეკლესიათაჲ, რომელი წარსრულსა2 /A138r/ მას და წინაუკუნსა3 მას დაივიწყებდა4,
განმარტებულ იყო, რომელსა ჴრწნილნი ესე ჴორცნი5 შეემოსნეს და უჴრწნელსა6
მას ძალსა მისწუთებოდა7, ,,რომელმან-იგი8 სრბაჲ9 აღასრულა და10 სარწმუნოებაჲ
დაიმარხა“ (შდრ. II ტიმ. 4:7), ,,რომელი-იგი11 მარხვითა12 განჴმა13 და ჭირთა14
შინა გამოიცადა, რომელი სიყმილითა15 /C148v/ და წყურილითა სათნო-ექმნა16
ღმერთსა17II (შდრ. II კორ. 11:25-27), ,,რომელი-იგი იჱრუსალიმითგან18III ვიდრე
დასავალადმდე19IV ქრისტესა20 მსახურებდა”21 (რომ. 15:19), რომელსა-იგი
ქრისტე აქუნდა22 თანამეტყუელად, ქუეყანისა ანგელოზი და ზეცისა კაცი,
ჩინებული მოციქული, ,,რომლისა თანა სული წმიდაჲ დამკჳდრებულ23 იყო და
აღჴდა24 ვიდრე სამად ცადმდე25*1 და გამოუთქუმელნი იგი26 სიტყუანი ისმინნა,
რომელი-იგი ჴორცითურთ27 ჴრწნილით28 დაემკჳდრა29 სამოთხესა“ (შდრ. II
კორ. 12:2-4), რომელი შურისათჳს30 განუკითხველ და სიყუარულისათჳს31
დიდ და ეკლესიათათჳს32V მზრუნველ, ქადაგი იგი ღმრთისმსახურებისათჳს33
და უძლურთა34 ჴელისამპყრობელი35, /B205r/ მორწმუნეთა წინამძღუარი36,
ჰურიათა /A139r/ მამხილებელი37 და ჩუენ ყოველთა38 მასწავლელიVI და,
შემდგომად სიკუდილისა39, მოძღუარი და ქადაგი, რომელმან-იგი გჳჩუენა40
ჩუენ, ვითარ-იგი წეს არს აღსლვაჲ ჩუენი41 ზეცად42. უკუჱთუ43 ესევითარსა მას
კაცსა44VII ესოდენი45 მოეპოა46 სარწმუნოებაჲVIII, რომელმან-იგი თქუა: ,,არარაჲ
თავით ჩემით უწყი“ (შდრ. I კორ. 4:3), ეშინოდა და თქუა: ,,ნუუკუე სხუათა
მიმართ47 ვქადაგებდე48 და მე გამოუცდელ ვიპოო“ (I კორ. 9,27). ხოლო ჩუენ რაჲმე ვყოთ, რომელთა ყოვლადვე განმარტებაჲ სათნოებისაჲ არა მოგჳპოვნებიეს49?
2. აწ წეს არს ჩუენდა მღჳძარებაჲ1 და ლოცვაჲ ყოველსა ჟამსა, და /A139v/
თხოვაჲ2 ღმრთისაგან, არა თუ ოქროჲ3, არცა ვეცხლი, არცაღა ყოვლადვე სხუაჲ4
სიმდიდრე5 ქუეყანისაჲ, არამედ მარტოდ6 სასუფეველი7 ცათაჲ და ხარებად8
200 უფლისა მიმართ9. სხუანი იხარებენ10 /C149r/ სიმდიდრითა ქუეყანისაჲთაI,
რომელნიმე ღჳნითაII და11 რომელნიმე _ შუენიერებითა და დიდებითა, ხოლო
ქალწული იგი _ უფლისა მიმართ, რაჲთა ქებაჲ აქუნდეს12 მის მიერ და
თქუას13III: ,,შენ მიერ არს14 ქებაჲ ჩემი“ (ფს. 21:26). არარაჲ უსარცხჳნელეს15 არს16,
არცა17 უსაწყალობელეს18 არს, უფროჲს19 სულისა ვნებულისა20. წეს არს ცნობაჲ
კეთილისა21 სულისათჳს22 და თქუმად წმიდისა მიერIV: ,,უფალო, ნები/A140r/თა
შენითა ეც სიკეთესა ჩემსა ძალი23“ (ფს. 29:8), რაჲთა სიძემან მან24 იხილოს შენი
იგი25 სიმართლჱ26V /B205r/ და გრქუას27: ,,ყოვლადვე კეთილ ხარ, მოყუარეო28
ჩემო, და ბიწი არა არს შენ თანა“ (ქებ. 4:7). არამედ ეკრძალე და თუ მოიპოო29
სათნოებაჲ, ნუ ამაღლდები30 სიკეთისათჳს31 შენისა32, ნუუკუე ამაღლებისათჳს33
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შენისა34 გარე-მიიქცეს ღმერთი შენგან და გამხილოს შენ35 ამაღლებისათჳს36
შენისა37.
3. ვერ შემძლებელ ხარ დათმენად1I, ვითარ-იგი მანII დაითმინა2 შენთჳს3,
,,თავი თჳსი4III დაიმდაბლა და პატიოსნითა სისხლითა თჳსითა5 მოგიყიდა
შენ“ (შდრ. ფილიპ. 2:8). რომელმან მოსცის6 საზრდელი ყოველსა ჴორციელსა,
იმარხვიდა შენთჳს7. რომელმან სიტკბოებაჲ თაფლისაჲ შექმნა, მან ნავღელი
სუა8 შენთჳს9. რომელმან გჳრგჳნოსან-ყო10 ცაჲ სიმრავლითა ვარსკულავთაჲთა11,
მან გჳრგჳნი12 ეკლისაჲ დაიდგა შენთჳს13 და ,,მორჩილ იქმნა ვიდრე
სიკუდილადმდე14“ (ფილიპ. 2:8). აწ ამის ყოვლისათჳს15 არა წეს არს სიხარული,
არამედ ტირილი და გლოვაჲ და რწმუნებად, რომელმან16-იგი თქუა: ,,რაჲ
სთქუათ გულთა შინა17 თქუენთა, სარეცელთა თქუენთა ზედა /C149v/ შეინანეთ“
(ფს. 4:5). რომელი-იგი დღისი ვქმენით18, ღამე წარვწყმიდოთ19IV სულთქუმითა
და ცრემლითაV. ,,ესრეთ20 შეინანა აქაბ და გარდაიპო სამოსელი, იმარხვიდა
და21 /A141r/ შეიმოსა ძაძაჲ22, სულთ-ითქუმიდა23 და ტიროდა და რაჲ ჰრქუა24
მას უფალმან? არა მოვჴადო25 ძჳრი26 მაგისი მაგას27 ზედაVI“ (3 მეფ. 21:27-29).
/B206r/ ამისთჳსცა28 თქუა მაცხოვარმან: ,,ნეტარ იყვნენ29, რომელნი ტიროდიან”
(მათ. 5:4), არათუ მკუდართათჳს30, არცაღა31 სხჳსა32 რაჲსათჳსმე33VII, არამედ
ცოდვათათჳს34, ვითარცა დავით თქუა: ,,დავბანო35 მარადღეVIII ცხედარი ჩემი
და36 სარეცელი ჩემი37 ცრემლითა ჩემითა დავავლტო38“ (ფს. 6:7), და მერმე:
„ნაკადულნი წყალთანი გარდამოდიოდეს39 თუალთა ჩემთა, რამეთუ არა
დავიცევ რჩული შენი“ (ფს. 118:136). განიბანენ40 ცრემლითა მწინკულევანებაჲ41IX
შენი, იცემდ42 მკერდსა შენსა და შუბლსა შენსა43 და გულისჴმა-ყავ44, რაჲ იგი
/A141v/ სცოდე მონადირებისათჳს45 და ცოდვისა46X. მოინადირე შენ თუალითა
შენითა47, ,,ვითარცა დავით48“ (შდრ. 2 მეფ. 11:2), რამეთუ ბოროტად განახუენ49
სარკუმელნი შენნი50 და სულისა შენისა51 მტერ იქმნნეს52 თუალნი შენნი.
დაჰჴშენ53 აწ54 სულთქუმითა55 თუალნი ეგე56 ბოროტად მხედველნი57, რამეთუ
ჩუეულებამან ცოდვისამან უძჳრესსა58 ცოდვასაXI შთააგდის59 ცოდვილი იგი.
4. სამოსელი წმიდაჲ გმოსიეს1 და ნუსადა არაწმიდასა2 ადგილსა3 დასჯდებიI,
ნუუკუე შეამწინკულო4. უკუეთუ შეურაცხ-ჰყო5 პირველი იგი და მეორეჲ6 და
მესამეჲ7 მწინკულევანებაჲ, მიერითგან მწინკულევან8 იყოს სამოსელი შენი9
და არღარა10 გიკჳრდეს11, დაღათუ12 ყოვლადვე შემწჳრებულ13 იყოსII. /A142r/
არარაჲ14III საჴმარ არს15, ვითარ ლოცვაჲ16. ,,ნუუკუე წარსცე ქვასა17 ფერჴი შენი“ 201
(ფს. 90:12), რაჲთა ,,დაიბანაკოს ანგელოზმან18 ღმრთისამანIV და გიჴსნეს19 შენ”
(ფს. 33:8) და შემძლებელ იქმნე თქუმად: ,,ანგელოზმან ღმრთისამან მიჴსნა
მე ყოველთაგან20 ბოროტთა21“, რაჲთა ანგელოზმან უფლისამან22 გიწოდოს
შენ23 ვითარცა აბრაჰამსა24, რამეთუ ჰყუარობენ მათ ანგელოზნი, რომელნი25
ჰყუარობენ26 მათსა მას უფალსა. „მიიღეთ გალობაჲ და მიეცით ბობღანი,
გალობაჲV და კურთხევაჲVI ქნარითა“ (ფს. 80:3) ერთი მიგაქუს და სამი27 მიგჴადონ;
სამით28 ამით ვდგათ, ვითარცა თქუა მოციქულმანVII, რაჲთა ,,ყოვლადვე სრულ
/A142v/ იქმნენ29 ჴორცნი ესე ჩუენნი30, სული და სამშჳნველი31” (1 თეს. 5:3),
რაჲთა იყოს ბობღან32 ჴორცი ესე ჩუენი და საგალობელ სული ესე და ქნარ
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სამშჳნველი33, ბობღანსაVIII ტყავი მკუდრისაჲ34 გარდაურთხამნ35. მოაკუდინენ36
შენცა ჴორცნი37 ესე შენნი38, რაჲთა აქებდე39 ღმერთსა ვითარცა ბობღნითა და
გალობითა. რამეთუ მანIX შენთჳს40 მისცნა ჴორცნი თჳსნი41 ვნებად. იხილე,
ნუუკუე თქუას: რაჲ-მე სარგებელ არს შენდა სისხლი ჩემი, ვითარ ღირს ხარ
შენ მისა42, რომელმან-იგი43 დაუთმო /B207r/ ესრეთ44 შემძლებელ ყოფად და45
საქმედ46 მისა მიმართ?
5. /A143r/ იქმენ შენ1, ახალნერგ, ნაყოფისა2 გამომღებელ3, რაჲთა აქებდე
ღმერთსა. რავდენცა შემძლებელ ხარ შენ, ეგოდენცა გამოიღე ნაყოფი. უკუეთუ
ვერ შემძლებელ ხარ შენ გამოღებადI სრულად4 ასსა მას ნაყოფსა, გამოიღე შენ
სამეოციII, და თუ5 ესეცა მძიმე გიჩს და ძნელ, მესამე6 იგიIII ოდენ გამოიღეIV,
რომელ არს ოცდაათი7. /C150v/ რავდენსაცა8 შემძლებელ ხარ, ეგოდენცა9
გამოიღე, რაჲთა არა უნაყოფო10 იპოო და დაგდვან შენ ცეცხლსა, და თუ
ოქროჲ და ვეცხლი არა გაქუს, საქმენიმცა11 წმიდანი12 გქონან და თუ13 ესეცა14
არა გაქუს, ძელი, თივაჲ და ლერწამი, /A143v/ ცეცხლითა დასაწუველი15,
იხილე16, ნუ შეიქმ თავსა შენსა ძეგლად17, რომელი მოიძულა უფალმან.
იაკობმანცა18V ქმნა რაქელისთჳს19 ძეგლი20 და არა მოიძულა იგი21 უფალმან.
,,იხილე, ნუუკუე22 წარმოგიდგეს შენ სიტყუაჲ შენი, ვითარცა კერპი, დღესა მას
საშინელსა23VI სარჩელისასა24 და შემასმენელ გექმნას25 შენ“ (შდრ. რომ. 14:12).
ნუუკუე მაშინ იწყო26 თჳნიერ27 მოწამისა28 მხილებად29 და თჳნიერ30 ხილვისა
აღიარებდე31. გულისჴმა-ყავ32, რაჲ-იგი ჰქმენ33 და რასა-იგი იტყოდე
უგუნურებით.
ტი/B207v/როდე ვიდრე ჟამადმდე, რაჲთა არა გესმეს მუნ და
გრქუას, ვითარმედVII: ,,აქა მოსრულ ხარ-ა სინანულადVIII, სადა-იგი არა არს ჟამი
სინანულისაჲ“? ვიდრე ჟამი ესე გუაქუს34, ვიქმოდით კეთილსაIX. უკუეთუ ჟამი
ესე წავრწყმიდოთ35, სხუასა36 პოვნებად37 ვერ შემძლებელ ვართ. ამისთჳსცა38
/A144r/ პავლე ასწავებს და იტყჳს39: ,,ვიდრე ჟამი ესე გუაქუსღა, ვიქმოდით
კეთილსა“ (გალ. 6:10).
6. ვტიროდით, ვითარცა ვცოდეთ, გარდამოვადინნეთ1 ცრემლნი ჩუენნი2
ქუეყანად, ვიცემდეთ მკერდსა, რაჲთა ღრჭენასა მას3 კბილთასა მუნ განვერნეთ.
ვტიროდით, ,,ვითარცა-იგი ტიროდა დავით” (შდრ. ფს. 6:7), რაჲთა4 სანატრელ
ვიქმნეთ5I. არა ხოლო თუ ტიროდა, არამედ ღამეთაცა ათევდა და ცხედარსა
თჳსსა6 /C151r/ ცრემლითა დაალტობდა. ერთსა ღამესა ცოდა და ყოველთა
202 ღამეთა ტიროდა, ესრეთ7 წეს არს აღსაარებად8II, რამეთუ მომცნა მე თუალნი,
რაჲთამცა9 ვიხილე ნათელი, ხოლო მე ვიხილე ამათგან ძჳრი10. შევსცეთ
თუალთაგანIII, რამეთუ ბოროტად აღვიხილენ11 და განვახვენ12 სარკუმელნი
ჩემნი, /A144v/ ამისთჳსცა13 ცრემლითა განვიბანნე14 იგი15. ესრეთ16 წეს არს
ყოველთათჳს17, ტირილით18 განბანაჲ თუალთაჲ მათ, რომელთა იხილეს
ბოროტად. იხილე წყლულებაჲ19 და20 იცან კურნებაჲ. /B208r/ დაჰკრძალენ
კარნი21 სულისანი22. ნუ ხოლო თუალნი, არამედ სასმენელნიცა23 და პირიცა24,
რამეთუ იგინი არიან სარკუმელნი, ვინაჲ შევლენან25IV გინა ბოროტნი, გინა
კეთილნი. ეკრძალე26, ნუუკუე სიკუდილი შევიდეს სარკუმლით შენით, არამედ
იყვნენ27 შენდა მარადის თუალნი შენნი28 მცნებათა მათV და ბრძანებათა
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ღმრთისათა აღმასრულებელ29. მერმე30 პირი გალობად და წურთად31 ძუელსა და
ახალსა შჯულსა32. წეს არს სარკუმელთა33 მათ განღებაჲ34 ღმრთისა მიმართ და35
დაჴშვად36 ცოდვათათჳს37. მერმე38 თქუ შენცა წმიდისა მის /A145r/ სულისა თანა,
ვითარცა თქუ: ,,ვითარ39 აღვჴდე40 დანაკისკუდსა41, დავიპყრა42 სიმაღლჱ43 მისი
და სიმართლე44 იგი მისი და45 შევიყუარო46, რომელი-იგი სპეტაკი გული-უც47,
მიერ აღვჴდე48 ცადVI და არღარას49 ქუეყანისასა ვიქმოდი“ (ქებ. 7:8-9). იხილე,
რამეთუ ეკლოვან50 არს დანაკისკუდიცა და მამხილებელ51 ცოდვათა52, რამეთუ
თქუმულ არსVII სიტყუანი ბრძენთანი: ,,ვითარცა დეზნი არიან53 /C151v/ და
ვითარცა54 სამშჭუალნი55 განჴურვებულნი56VIII, რაჲთა ამით დავიწერტებოდით
და მოდრკებოდიან გულნი ჩუენნი და ყოველთა ცოდვათა განეშორნენ57“ (ეკლ.
12:11). არამედIX დაიპყარ58 სიმაღლეჲ59 იგი60 მისი61, რაჲთა დაუცემელად სდგე
მარადის /B208v/ და თავს-იდებდე მომავალთა მათ ქართა, რომელნი-იგი62
მომავალ არიან63 ჟამითი-ჟამად, განსაცდელნი იგი /A145v/ ეშმაკთანი64X.
7. შეემთხუეოდე შენ მარადის წიგნთა მათ საღმრთოთა, ვითარცა ვინ სჳს1
ღჳნოჲ2 და დასცხრის წყურილისაგან და გარდაიქცისI სიხარულად, ეგრეცა3,
რომელმან სუას სულიერი იგი4 ღჳნოჲ5, სიხარულად გარდაიქცეს სული
მისი. მოიჴსენე მარადის ღმერთი6 და თქუ წმიდისა მის7II თანა: ,,წინაჲსწარ
ვხედევდ8 უფალსა, წინაშე ჩემსა არს მარადის9, რამეთუ მარჯულ ჩემსა არს,
რაჲთა არა შევიძრა“ (ფს. 15:8). დაწერენ სიტყუანი ესე ჴელითა შენითა და
იყუნენ10 შეურყეველ11 წინაშე თუალთა შენთა. უკუეთუ პატივ-სცე ღმერთსა12,
დადგეს მარჯუენით შენსა, უკუეთუ არა13 პატივ-სცე მას14, ,,ეშმაკი15 დადგეს
მარჯუენით შენსა” (შდრ. 108:6), რამეთუ ესრეთ16 უპატიო-ყო იუდა უფალიIII
და აღესრულაIV მის ზედა წერილი იგი, ვითარმედ17: ,,ეშმაკი დადეგინ18
მარჯუენით მისსა19“ (ფს. 108:6). /A146r/ ყოველსა ჟამსა ადიდებდ20 ღმერთსა21V
და იტყოდე: ,,აგამაღლო შენ22, ღმერთო, მეუფეო ჩემო“ (ფს. 144:1). საქმითა და23
ნუ სიტყჳთა24 აღასრულებ25VI, რამეთუ ესრეთ26 აკურთხევდა დავითცა27 უფალსა
უკუნისამდეVII. არა თუ ერთ თუე, არცაღათუ28 ჟამ ერთ, არცაღა წელიწად ერთ,
/B209r/ არამედ ყოველსა ჟამსაVIII, რამეთუ უწყოდა, ოდეს აღასრულოს კაცმან,
მაშინღა29 იწყოს30 და თუ31 სთქუა, ვითარ-მე32 შეუძლოს გულმან ამაღლებად
მარადის ღმრთისა, ვითარცა-იგი აქუნდა პავლეს და33 მისწერს: ,,/C152r/ არარაჲ
თავით ჩემით უწყი“ (შდრ. 1 კორ. 4:4), და34 ესრეთ35 იყო დავითცა და იტყოდა36:
,,საიდუმლოთა ჩემთაგან განმწმიდე37 მე“ (ფს. 18:13). რომელცა38 გჳბრძანა39 ჩუენ 203
მაცხოვარმან40 და თქუა: ,,ნეტარ არიან წმიდანი გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი
იხილონ“ (მათ. 5:8). ესრეთ41, რომელი არა ცოდვიდეს, იგი დღითიდღედ42
აღამაღლებს ღმერთსა, არა ხოლო43 თუ44 სიტყჳთა45, არამედ საქმითაცა ცხადად46
უჩუენებს. რომელი არა სულმოკლე იქმნეს, დაღათუ მოიწიოს მის ზედა
სალმობაჲ, გინათუ სხუაჲ რაჲმე, გინათუ სიკუდილი, არამედ თქუ47 პავლეს
თანა: ,,ვინ განმაყენნეს48 ჩუენ49 სიყუარულსა მას ქრისტესსა50?“ (რომ. 8:35) და
შემდგომი ამისი51. არათუ სახლსა შინა შეგინებულსა52 იყოფის53 ქრისტე54IX,
არამედ ცათა შინაX, რაჲთა დასამკჳდრებელად55XI განუმზადო სული შენი.
8. მოიჴსენე შენ1 ძრწოლაჲ2 იგი და საშინელებაჲ3 იგი4 მის5 დღისა6, ოდეს-იგი

iRumeni lukiane budaRaSvili

ყოველნი წარდგომად ვართI წინაშე მისსა7II და8 /B209r/ სიტუასა9 მივსცემდით10
თითოეულთა საქმეთა ჩუენთათჳს11. ოდეს-იგი თუალთა წინაშე ყოველთა
წარმოგჳდგეს12 ცოდვაჲ და13 ყოველთაIII გამოეცხადოს და რომელთა-იგი არა
იციან14 ღმერთი15IV, მაშინ უჩუენებდენV სადა-იგი იყოს მდინარჱ16 ცეცხლისაჲ
და მატლი იგი17 ფერად-ფერადიVI. ოდეს-იგი ყოველნი18 შიშუელნი19 და
ქედდადრეკილნი ვდგეთVII, სადა-იგი წიგნნი გულთა ჩუენთანი განეხუმოდიან20
და შორის მრავალთა აღმოიკითხვოდიან21 ცხადთა და დაფარულთა, ღამისათა
და22 დღისათა, და ყოველთა ჟამთასა23VIII, უგუნურებათა და დავიწყებათა24,
რომელი-იგი ასოთა ჩუენთა ქმნეს. /C152v/ მაშინ გამოცხადებაჲ25 იგი გულისჴმავყოთ26IX, რამეთუ დაფარულნი იგი აწინდელნი გამოცხადნენ. მაშინ27 გულისჴმავყოთ, რამეთუX ზედა-გუაც28 წარსლვაჲ29 წინაშე30 დიდისაXI მის მსაჯულისა31,
სადა-იგი32 არა33 ხოლო თუ საქმეთათჳს34, არამედ სიტყუათათჳსცა35 და
გულისთქუმათათჳს განგჳკითხვიდეს36, სადა-იგი ჰგონებდეს ვინმე37 ყოფად
/A147v/ მცირედ ცთომათა თჳსთა38XII, მოწევნად არს საშინელი39 ესე სასჯელი40.
9. მარადის მოიჴსენე1 და ნუ დაივიწყებ2, რომელი-იგი /B210r/ არასადა
დაშრეტად3 არს საჴუმილი4. მარადის ხედევდ5 წინაშე თუალთა შენთა მომა
ვალსა მას განსჯად6 ცხოველთა და მკუდართა7. გულისჴმა-ყვენ8 ათასეულნი
იგი და ბევრეულნი ანგელოზნი, წინაშე მსაჯულისა მის მდგომარენი9.
მაშინ გესმოდის10 ყურთა თქუენთა ღაღადებაჲ იგი საყჳრისაჲ11 მის12 და
საშინელი იგი ჴმაჲ მსაჯულისაჲ. წინაჲსწარ13 ხედევდინ თუალი შენი, ოდესიგი რომელთამე მისცემდეს გარდასკნელსა მას ბნელისასა და რომელთამე
კარი დაეჴშვოდის14 სასუფეველისაჲI. მრავლისა მის ქალწულებისა მათისა15
შემდგომად და შრომისა16 /A148r/ ხედვიდენ რომელთამე, ვითარცა ღუარძლთა
შეჰკრვიდენ და საჴუმილსა17 დასდებდენ და რომელთამე ჴელით და ფერჴით
შეჰკრვიდენ და გარდასკნელად18II მიიყვანებდენ19 და20 რომელთამე მისცემდენ21III
/C153r/ მატლსა მას დაუცხრომელსაIV და რომელთამე ღრჭენასა კბილთასა22
მისცემდენ23. აწ გულისჴმა-ყავV, რომელნიმე24 უჟამოდ სიცილისათჳს25
დაისჯებოდიან26 და რომელთა27 მოყუასსა28 ავნეს, გინათუ ძმაჲ აცთუნეს,
რომელნიმე მიუწდომელთა ცოდვათათჳს29 დაისჯებოდიან და რომელნიმე
სიტყჳსათჳს30 უდებისა31 სატანჯველსა32 შემავალ არიან და რომელნიმეVI
ცნობისათჳს33 დაისაჯებოდიან /B210v/ და რომელთამე გმობისათჳს34
204 სასუფეველი ცათაჲ დაეჴშას და რომელთამე ძჳრისმოჴსენეობისათჳს35 /A148v/
დაუცხრომელად ევნებოდის. რომელნიმე სირცხჳლსა36 შინა საუკუნესა დგენ37
და რომელნიმე ცნობასაVII ნაკლულევან38 ყოფად არიან და ესმოდინ39VIII მათ,
ვითარმედ: ,,არა გიცით40 თქუენ, ვინ ხართIX“ (მათ. 25:12), ამისთჳს41, რამეთუ
იქმოდეს, რომელი-იგი42 ქრისტემან არა უბრძანა ყოფად. უწყოდეთX, რამეთუ
ესე ესრეთ43 ყოფად არს, ვითარ-მე44 ვიყვნეთ ჩუენ, ანუ45 ვითარ ჰგონებთ,
რამეთუ46 ცრემლთა47 გულსმოდგინებისაგან ჩუენისა48XI, ვითარცა მდინარეთა,
გარდამოვადინებდეთ49XII და ვთქუათ: ,,ვინ მოსცეს50 თავსა ჩემსა წყალი და
თუალთა ჩემთა წყაროჲ ცრემლთაჲ? და ვტიროდემცა ცოდვათა ჩემთათჳს51
დღე52 და ღამე“ (იერ. 9:1), რაჲთა მომავალთა53 მათ54 სატანჯველთა55 განვერნეთ.
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,,მოვედით56 და57 /A149r/ ვისწრაფოთ წინაშე პირსა მისსაXIII აღსაარებითა
და სინანულითა მით ამის სოფლისაჲთა“ (შდრ. ფს. 104:1-2) და58 მოტევებაჲ
ცოდვათაჲ59 უფლისაგან ვპოოთ60XIV, რამეთუ თქმულ არს: /C153v/ ,,ჯოჯოხეთს
შინა ვინ აღგიაროს61 შენ“ (ფს. 6:6).
10. ყოველივე ორ-ორი1 მოგუცა ჩუენ ღმერთმან2: ორნი თუალნი და3
ორნი ყურნი, ორნი ჴელნი და4 ორნი ფერჴნი და თუ ამათგანსა ერთსა ევნის5,
მეორითა6 მით საჴმარსა მას ნუგეშინისცემულ ვიქმნნით7; /B211r/ ხოლო
სული ერთი მოცემულ არს ჩუენდა, უკუეთუ ესე წარვწყმიდოთ, ვისთანა-მე
ვცხონდებოდით? ამისსა ხოლო გონებასა8 ვჰყობდეთ და ნუმცა რაჲ უფროჲს9
ცხორებისა10 მისისა შეგჳრაცხიეს11 ჩუენ, რამეთუ იგიცა განკითხვად12 არსI
და /A149v/ სიტყუაჲ მიჴდად არს და ჩუენ თანა წარდგომად13 არს და ლიჭსა
მას ღმრთისასაII. უკუეთუ სთქუა მაშინ: ,,საფასემან შემიტყუა14 მე“, მოგიგოს
შენ მსაჯულმან მან და გრქუასIII: ,,არა გესმა-ა, ვითარმედ: რაჲ-მე სარგებელ
არს კაცისაIV, უკუეთუ ვინმე ყოველი სოფელი15 შეიძინოს და სული16 თჳსი17
ზღვევად18 მისცეს19?“ (მათ. 16:26). *უკუეთუ სთქუა, ვითარმედ20: ,,ეშმაკმან
მაცთუნა მეო”21V (შდრ. დაბ. 3:13), რამეთუ არცა ევას სარგებელ ეყო ეგე
სიტყუაჲ, რამეთუ თქუა, ვითარმედ: ,,გუელმან22 მაცთუნა მე“ (დაბ. 3:13). ესე
ყოველიმცა აწ გუაქუს23 გონებასა ჩუენსა, მოვედით და აღვიმართნეთ თავნი
ჩუენნი24 ვიდრე დაბნელებადმდე და მოსლვადმდე25 მის დღისაVI, დიდისა26 და
ცხადისა27, რომლისათჳსცა28 თქუა წინაწარმეტყუელმან: ,,აჰა ესერა, დღე29 იგიVII
მოვალსVIII და ვინ დაუთმოს მოსლვასა30 მას მისსა“ (მალაქ. 3:2). საშინელ არს
დღჱ31 იგი, დღჱ32 იგი ნისლისაჲ და /A150v/ /C154r/ ბნელისაჲ, არამედ სთქუა
შენ: ვითარ-მე არს განრინებაჲ წინაჲსწართქუმულთა33 ამათ34 ბოროტთაჲ?
აწ მე გეტყჳ35 შენ: არათუ36 ჴორცნი შენნი წმიდად დაიცვნე, არამედ ოდეს
ბოროტად გევნოს, მაშინ სარგებელ გეყოს და ოდეს შეგასმინონ37, განიზრახო1*.
უკუეთუ ვინმე გაგინებდეს, შენ აკურთხევდი38 და39 ოდეს იმარხვიდე, ნუ
აჰმაღლდები40. არათუ განყენებაჲ ჭამადთაჲ41, არამედ ცოდვათა შენდობასა42IX
იქმს მარხვაჲ. წეს არს წიგნთა ახილვაჲX: ,,აწ იხილე, ვითარ-იგი პირველად
ხედვიდა წინაწარმეტყუჱლი იგი43 კუერთხსა44 მას45 ნიგუზისასა და მერმე _
სიავსა მას46 აღდუღებულსა და უჩუენებს, რამეთუ რომელთა-იგი47 არა თავსიდვეს კუერთხისაჲXI მის, იგინი ცეცხლსა /A150r/ შეცჳვეს48“ (შდრ. იერ. 1:1113). ,,ეგრეცა მოსე უჩუენებდა მაშინ სუეტსა მას ცეცხლისასაXII; რომელთა-იგი49 205
ისმინეს შჯულისაჲ50, მათ იხილეს ნათელი და რომელთა-იგი51 არა ისმინეს52,
იგინი ცეცხლსა დაშთეს53” (შდრ. გამ. 13:21).
11. აღმოიკითხევდით მოძღურებასა მაცხოვრისასა და ისწავებდით,
რამეთუ ოდეს წარხჳდეთ1 თქუენ ამიერ2 სოფლით, ვერვინ შემძლებელ არს
შეწევნად თქუენდა. არცა ძმამან ძმაჲ იჴსნეს /B211v/ დაუცხრომელთა მათგან3
სატანჯველთა, არცა მეგობარმან მეგობარი, არცაღა4 მამა-დედამან5 შვილნი6
თჳსნი7, არცაღა შვილმან8 მამა9-დედაჲ თჳსი10 I და რაჲ-მე ვთქუა11 სხუათა12
კაცთათჳს13? /C154v/ ვერცაღა მათ და14 ,,თუ მოვიდენ ნოვე და იობ და დანიელII“
(შდრ. ეზეკ. 14:14), არამედ15 ვთქუა16: ვინაჲ არს ჩუენებაჲ17 ესე /A151r/ ამათი?
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,,აწ იხილე, რომელსა18 არა ემოსა სამოსელი იგი19 საქორწინე20, ვითარ-იგი21
გამოჴადეს22 მიერ ქორწი/A151v/ლით23 და არავინ იპოა24 მეოხი მისთჳს25“
(შდრ. მათ. 22:12-13). ,,აწ იხილე, რომელსა-იგი არწმუნა შანთი26 და მან27 არა
განვაჭრა28, ვითარ-იგი ბნელსა მას მიეცა და არავინ29 მისთჳს30 ევედრებოდა“
(შდრ. მათ. 25:24-30). ,,აწ იხილენ ხუთნი31 იგი ქალწულნი, რომელთა-იგი
კარი დაეჴშა და არა ეოხდეს32 მათთჳს33 თჳსნი34 იგი დანიIII, რომელთაცაიგი უწოდა ცოფ ქრისტემან35“ (შდრ. მათ. 25:11-12). დათრგუნვისა მის
შემდგომად საჴუმილისა36 გულისთქუმისაჲსა37IV, დაშრეტისა38 მის შემდგომად
აგზებულისა39 მის გულისთქუმისა40, /A151v/ მარხჳთა და მღჳძარებითა და
ქუეყანასა წოლითა41, მაშინცა42 ცოფ ეწოდა მათ სახელი და არა მართალ,
რამეთუ დიდი იგიV ქალწულებაჲ დაიმარხეს და43 კაცთმოყუარებაჲ მცირედცა44
არა დაიცვეს. ,,აწ იხილეVI მსაჯული იგი, /B212r/ ვითარ-იგი ცხოვართა45 მათ
მარჯუენით დაიდგინებს და უნაყოფოთა მათ თიკანთა - მარცხენით. დღესა მას
სასჯელისასა46VII მარჯუენითთა მათ ჰრქუას47: მოვედით48VIII და დაიმკჳდრეთ49IX
თქუენ50 სასუფეველი ცათაჲ51, ხოლო მარცხენითთა მათ მისცემდეს ბნელსა მას
გარესკნელსა52“ (მათ. 25:33-34) და ვერვინ შემძლებელ იყოს შეწევნად /C155r/
მათდა53X. ჭეშმარიტ არს, რომელმან-იგი თქუა: აჰა ესერა, კაცი და საქმენი
მისნი. ,,გესმა54 სამე მდიდრისაჲ მის, რომელმან-იგი /A152r/ არა შეიწყალა
ლაზარე55 გლახაკიXI, ვითარ-იგი ადგილსა მას სატანჯველისასა დაიწუვოდა56
და გული უთქუმიდა57 ნაწუეთსა წყლისასა სუმად. გულისჴმა-ყავ, რამეთუ58
ვერცა59 თავადი60 აბრაჰამ მჴსნელ ექმნა სატანჯველთა მათგან, რომელი-იგი
ევედრებოდა სოდომელთათჳს61XII“ (შდრ. ლუკ. 16:19-31). აწ ამიერითგან თავთა
ჩუენთა62 შევეწინეთ და მივსცეთ დიდებაჲ ღმერთსა ვიდრე დაბნელებადმდე63.
უმჯობეს64 არს, რაჲთა აქა განვაჴმოთ მარხვითა ენაჲ ჩუენი, ვიდრეღა65 არა66
დამარხვად მცნებისა67 მის68XIII და გულისთქუმად ნაწვეთსა წყლისასა და არა
მოიღოს69 მუნ, არამედ დაუცხრომელად იტანჯებოდის. მცირედითა70 ვნებითა
ამის სოფლისაჲთა დიდსა71 სატანჯველსა72 განვერნეთ. /A152v/ გულისჴმავყოთ73, რამეთუ სამისაცა74 დღისა მჴურვალებასა75 /B212v/ ვერ თავს-ვიდებთ76
და მსაჯულთა77 მათ78 სატანჯველთასა79 ვხედვიდით80 და დავდნებოდით
და სატანჯველი ესე არნ ღათუ ერგასის წელ. რავდენმე იყოს ღმრთისაXIV
იგი სატანჯველი, არა ხოლო81 თუ ერგასის წელ, არამედ მიუწდომელ და
206 საუკუნოდ82 განგრძობილ83 სატანჯველი იგი84. „ყოველთა ჟამთა აწ შევიდეთ
იწროსა მას ბჭესა, რაჲთა ვრცელთა მათ გზათა ვიდოდით“ (მათ. 7:13).
12.
უწყოდეთ, რამეთუ ვითარ1 ჩუენებაჲ და სიზმარი2 არს ყოველივე3
4
ესე /C155v/ ამის სოფლისაჲ5, შობასა6 ჴრწნილებისასა7 ქვეშე არს. დაღათუ
ძლიერებაჲ ჴორცთაჲ გუაქუნ8, სენმან9 განჴრწნის10 I სხეული11 და სიკეთე12
სიბერემან დაადნვის13. უკუეთუ ტაბლასა ზედა საჭმლითაII განუსუენებდეთ14
თავთა ჩუენთა, /A153r/ ღამეIII მოვიდის15 და წარწყმიდის16 ყოველივეIV,
რამეთუ17 ყოველივე18 ესე წასავალი19 აჩრდილი20V არს21, დაუდგრომელ22
და სიზმრებრ23 მტყუვარ24. ამისთჳსცა25 ჰნატრის მაცხოვარი26 ჭირვეულთა,
რაჲთა არა ჭამადთა კეთილთა შეიტყუონ27 მჭამელი იგი. აწ ვითარცა28 ესმა
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აბრაჰამს, ვითარმედ: ,,გამოვედ ქუეყანით შენითVI“ (დაბ. 12:1)! აწ გამოვიდით29
ჩუენცა30 ჩუეულებისა31 მისგანVII, რაჲთა წურთითა მით მკჳდრობისაჲთა32VIII
დავემკჳდრნეთ33 ჩუენ34 ზეცისა35 მას ქალაქსა. ,,განვამჴნეთ36 მარხვითა37IX
ჴორცნი ესე ჩუენნი38 /B213r/ და დავიმონნეთ იგინი” (შდრ. 1 კორ. 9:27),
რაჲთა არა სულნი და ჴორცნიX დავამონნეთ ეშმაკსაXI. ყოვლადვე39 წურთითა
მით სულიერისა40 გალობისაჲთა დავემკჳდრნეთ41 ჩუენ ზეცისა მას ქალაქსაXII
და42 მათ43 ჩუენთა გულისთქუმათა44, ვითარცა45 მჴეცთა46 ველურთა,
მღჳძარებითა, ფსალმუნებითა და გალობითა47XIII /A153v/ დავაძინებდეთ.
მარადის მკუიდრობასამცაXIV მოვჴდით48 ჴორცთა ჩუენთა49. მოვიჴსენოთ,
რომელმან-იგი თქუა: ,,ფრთხილ50 იყვენით და მღჳძარედ51 დეგით“ (1 პეტრ.
5:8). არავინ მძინარე52 გჳრგჳნოსან53 იქმნის54, არცა რომელი დაწვეს55 და
ხურინვიდეს56, მიიღოს57 პატივი, არამედ რომელი დამტუერებულ58 და წყლულ
იყოს, ესევითარი სრულთაXV თანა იპოოსXVI, რომელმან ტჳნის59XVII პებაჲ60
თავს იდვას და სისხლსა /C156r/ გარდამომდინარესა უჩუენებდეს. რამეთუ
გამოცდილებაჲ ვისწავეთ, რამეთუ ძნელ და ფიცხელ არს ეშმაკისა მანქანებაჲ,
ევლტის ფრთხილთა და წარსტყუენავს მძინარეთა61. ნუ სცემ62 ძილსა თუალთა
შენთა63 და64 ნუცაღა65 ჰრულინ წამთა შენთა66, რაჲთა67 განერე,68 ვითარცა
ქურ/A154r/ციკი საბრჴისაგან69 და ვითარცა სირი - მახისაგან. ვევლტოდით
მარადის საბრჴეთა70 მათ71 ამის სოფლისათა72 და ღუა[რ]ძლისაგან73, და74
რეცათუ75 დაგჳტევებიეს76 სოფელი ესე და77 ნუმცა რას ჴორცთათჳს78 ვიღუწით,
/B213v/ რამეთუ მრავალ არს მზირებაჲ79 მზაკუვარისაჲ80 მის81XVIII, რამეთუ
თქუმულ82 არს83: ,,მტერი იგი ჩუენიXIX, ვითარცა ლომი განრისხებული84XX,
ბრდღჳნავს85, მიმორბის86 და ეძიებს, არათუ რაჲთამცა უკბინა87 ოდენ88, გინათუ89
განხეთქა90, არამედ რაჲთამცა სრულიად91 შთანთქა92 იგი ხოლო93XXI“ (1პეტრ.
5:8). ივლტოდე მზაკუვარისა მისგანXXII მანქანებათა და თქუXXIII: ,,რამეთუ შენ
მიერ ვიჴსენ მე განსაცდელისაგან და ღმრთისა ჩემისა მიერ94 გარდავჴდე95
ზღუდესა“ (ფს. 17:30). ნუ ევლტი96 შრომასა, რაჲთა არა გევლტოდის გჳრგჳნი97.
ვითარცა98 ვაჭარი არა დაშურის, არამედ თავს-იდვის99 შრომაჲ, რაჲთა პოვოს
საფასეჲ100, ახოვანმან101 კეთილმანXXIV /A154v/ თავს-იდვას102 წყლულებაჲ,
რამეთუ ხედავნ103 გჳრგჳნსა104. მუშაკმან105 არა პოის106 მჭელეული107, უკუეთუ
არა პირველად თჳსითა108 შრომითაXXV და ოფლითა109 დასთესის თესლი110.
ეგრეცა, რომელნი ცად მიმართ ხედვენ, არად111 შეჰრაცხენ112 ჭირსა, რამეთუ 207
ტკბილითა მით სასოებითა /C156v/განმტკიცნებიედ113.
13. ამიერითგან ვხედვიდეთ მარადის და მოველოდით ოდეს მოვიდეს სიძჱ1
იგი ქორწილისაგან2, რაჲთა ჴმაჲ მისი გუესმას3 და მზად აღვდგეთ შემთხუევად
მისა4, გურქუას ჩუენ: ,,კურთხეულ ხართ თქუენ5, კაცნო6, რომელნი მოელით7
უფალსაI“ (შდრ. ლუკ. 12:36). აქავე ჰნატრის ფრთხილთა მათ მაცხოვარი
და იტყჳს8: /B214r/ ,,ნეტარ არს მონისაჲ9 მის, რომლისა მოვიდეს უფალი10
თჳსი11 და პოოს12 იგი13 მღჳძარეჲ14“ (შდრ. ლუკ. 12:37). /A155r/ ვითარცა-იგი
ჰნატრის მღჳძარეთა15, ეგრეცა ჰყუედრის უდებთა და იტყჳს16: ,,უკუეთუ იწყოს
ბოროტმან მან17 მონამან და თქუას, ვითარმედ18 - ყოვნის19 უფალი20 ჩემი21II
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_ და იწყოს ცემად და ბოროტის22-ყოფადIII თჳსთა23 მათ მოყუასთა, ჭამდეს
და სუმიდეს მომთრვალეთა თანა24, მოიწიოს უფალი იგი მისი დღესა მას,
რომელსა25 არა ჰგონებდეს და ჟამსა, რომელი არა უწყოდის და განკუეთოს
იგი და ნაწილი მისი დადვას ურწმუნოთა26 თანა27“ (შდრ. მათ. 24:48-51). აჰა
ესერა, რომელი-იგი28 იტყოდა, ვითარმედ _ დაყოვნოსო29IV _ განიკუეთების
და რომელი-იგი30 არა ჰგონებდაV მომავალსა მას, რად31 ესე32 ევნების? წეს
არს ჩუენდა, რაჲთა მზად ვდგეთ და განმარტებულად წარსლვად ამიერ
სოფლით33 და თქუმად მარადისVI: /A155v/ ,,განმზადებულ34 არს35 გული ჩემი
შენდამი36VII, ღმერთო37“ (ფს. 56:8). დიდსაVIII ბრძოლასა38 შინა ვართ სოფელსა
ამას39, ,,გარემოჲს უღმრთონი40 ვლენან“ (ფს. 11:9), ,,ცოდვილთა გარდაუცუამს41
მშჳლდსა42 მათსა43“ (ფს. 10:3), /C157r/ რომელთამე ესრიან ყურთა, რაჲთაIX
ისმინონ ძჳრისსიტყუაჲ44, რომელთამე თუალთა ესრიან45X, რაჲთა ხედვიდენ46
და47 აღადგინონ48 გულისთქუმაჲ49 ბოროტიXI, რომელთამე ესრის ენასა, რაჲთა
აგინებდეს ძმათა50 თჳსთა51, რომელთამე ესრის მუცელსა52, რაჲთა ნაყროვან
იყუნენ53, /B214v/ რომელთამე ესრის54 ჴელთა, რაჲთაXII მტაცებელ55 იყუნენ56,
რომელთამე ესრის ფერჴთა, რაჲთა ვიდოდიან ბოროტსა57, რომელთამე
ესრის58 გულსა, რაჲთა იყოს59 იგი60 ანგაჰრ და61 მოშურნე62 და ძჳრისმოჴსენე63
და ყოვლისა ბოროტისა მყოფელ64XIII. ამისთჳსცა65 პავლე შეგუჭურავს ჩუენ
საჭურველითა მით სულიერითა66 და მოსწერს: /A156r/ „აღიღეთ თქუენ
საჭურველი იგიXIV და ჩაფხუტი67XV, რაჲთა შემძლებელ ვიყვნეთ68 ყოველთა69
მათ70 ისართა71 მტერისათა72 განჴურვებულთა73 დაშრეტად74“ (ეფეს. 6:11).
14. ვირწმუნოთ1 ჩუენ წინაწარმეტყუელისა იგი ჴმაჲ, ვითარ-იგი თქუა:
,,უკუეთუ გესმა შენ, კაცო, რასა2 ეძიებს უფალი შენგან, არამედ რაჲთა ჰყო3
სამართალი4 და შეიყუარო წყალობაჲ და მზად ხჳდოდი5 უფლისა ღმრთისა
შენისა თანა“ (მიქ. 6:8). აწ უკუანასამცა6 მას7 დავივიწყებთ და8 მჴნედ ვდგეთ9,
რაჲთა ნაყოფი იგი შრომისა ჩუენისა10 ვჭამოთ და უფლისა მიერ ვიშუებდეთ11.
ნუცა ამაოდ წარვწყმედთ12 I ჟამთა ჩუენთა, გუაქუსII უფალი თჳსი13, რაჲთა
უჩუენებდეთ მონებასა მისსა14 მიმართ. გუასწავებს და მოგუაჴსენებს და
წამებს /A156v/ და შერისხავს15, ნუგეშენის/C157v/-გუცემს და გუასწავლის16 და
მორჩილებისათჳს17 სასყიდლად18 მოგუმადლებს სასუფეველსა. მოირტყთ19
წელთა თქუენთა ჭეშმარიტებაჲ და ვჰმონოთ სახიერსა20III უფალსა და ვევნოთ21,
208 ვითარცა-იგი ივნო ჩუენთჳს მაცხოვარმან, ვითარ-იგი იშვაIV ჩუენთჳს22, ჭამა და23
სუა24, დაიძინაV და აღდგაVI და25 ნათელ-იღო26; ძჳრი27 უძრახეს28, შეძრწუნდა,
შეწუხნაVII, იგუემაVIII, იგინა29IX და ესრეთ30 სიკუდილი თავს-იდვა. ჭეშმარიტად
განიზრახეთ, რომელმან-იგი ესრეთ31 დაუთმო უშჯულოთა32 მათ ცოდვათა
ჩუენთათჳს33X, რომელნი-იგი34 წინა-აღუდგეს მას და35 ვიდრე სიკუდიდმდე36XI
წინა-აღუდგა ცოდვასა და ჰბრძოდა37. რავდენნი-იგი38XII ქმნა ჩუენთჳს39XIII:
/A157r/ სნეულნი განკურნნა40, მკუდარნი აღადგინნა, კეთროვანნი41 განწმიდნა,
ეშმაკნი განასხნა42, მკელობელნი ავლინნაXIV და ამისა43 შემდგომად ზეცად
აღსლვაჲ მოგუმადლა44 ჩუენ, რაჲთა ჩუენცა სათნოებითა მით ცხორებისაჲთა45
შეუდგეთ მას და ზეცისაჲ იგი მოვიპოოთ46 ცხორებაჲ47. ,,რამეთუ ამას სოფელსა
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მცირედჟამს48 არს ყოფაჲ ჩუენი49, არამედ საუკუნესა50 მის51 წეს არს ცხორებაჲ
ჩუენი52, სადაცა აღგჳთქუა53 ჩუენ უფალმან54XV, რამეთუ55 სტუმარ და მწირ
გჳწოდა56 ჩუენ წიგნმან57 ამას სოფელსაXVI, რაჲთა აქაჲ ესე შეურაცხ-ვყოთ“ (შდრ.
ებრ. 11:13). /B215v/ ძაღლსა მიემსგავსა58 გულისთქუმაჲ ესე ამის სოფლისაჲXVII,
უკუეთუ წარსდევნო59, ივლტოდის შენგან, უკუეთუ ჰზრდიდე60 მას, დაადგრეს
შენთანა. ამისთჳსცა61 თქუა [იაკობ]*1XVIII: „წინა- აღუდეგით ეშმაკსა და ილ/C158r/
ტვო/A157v/დის თქუენგან“ (იაკ. 4:7). ნუმცა მოველით ჩუენ ჯოჯოხეთსა, სადაიგი სინანულისა წამალი არა სარგებელ63 არს64. დაღათუ ვინმე აღრჭენდეს65
კბილთა და ენაჲ მისი დაიწუებოდის66 ცეცხლითა, არავინ დააწთოს67 მას
თითითაცა68 ნაწუეთი69 წყლისაჲ, არამედ70 მუნ ესმეს, რაჲცა-იგი ესმა
მდიდარსა მას.
15. უწყოდეთ აწ, რამეთუ ვითარცა სიზმარი არს სოფელი1 ესე და ვითარცა
სასტუმროსა2 ვიყოფებით3, არამედ4 ზედა-გუაც5 ჩუენ6 ამიერ წარსლვაჲ7.
ვიღუწიდეთ8 გზისა მისთჳს9 და საგზლისათჳს10 საუკუნოჲსა ცხორებისა, თავით
ჩუენითმცა მიგუაქუს. შევიმოსოთ ჩუენ სამოსელი, ჩუენ თანა წარსაღებელი,
რომლისათჳსცა11 იგი12 გუაზრახა პავლეI: „მოწყალებაჲ13, წყალობაჲ14,
სიტკბოებაჲ და სიწმიდე15II“ (კოლ. 3:12). არა გჳჴმს16 მუნ ოქროჲ17, არამედ18 ცუარი,
/A158r/არათუ19 ფურცელნი, არამედ ნაყოფი20, არათუ სიტყუანი, არამედ
საქმენი21; ,,არათუ რომელთა მრქუან მე: უფალო, უფალო22, /B216r/ არამედ
რომელთა ყონ ნებაჲ ჩემიIII“ (მათ. 7:21). აწ ნუმცა ვაცთუნებთ23 თავთა ჩუენთა,
დაღათუ მივსცნეთ24 თავნი ჩუენნი25 და ყოვლადვე მის26 ცხორებისათჳს27IV
მოსწრაფე28 ვიყუნეთ29. რაჲ-მეV მისამსგავსებელ არსVI საუკუნესა30 მას?
ამას31 სოფელსა32 კეთილსაცა და ბოროტსაცა აღსასრული აქუს, ხოლო მუნ
დაუცხრომელ არიან სატანჯველნი. აქა თუ დაიწვას33 ჴორცი34, აღმოჰჴდეს35
სული, ხოლო მუნ უჴრწნელ36 იყოს37 აღდგომაჲ38 ჴორცთაჲ და მარადის
/C158v/ დაიწვებოდის39 სული, რამეთუ ცოდვილნიცა უჴრწნელად აღდგომად
არიან, არათუ40 რაჲთა პატივ-სცენ, არამედ რაჲთა უკუდავად იტანჯებოდიან.
/A158v/სადა-ღა-თუ აბანოთა41 იგი ჰაერი42 ფიცხელი43 მჴურვალებისაჲ44 ვერ
თავს-ვიდვით, ვითარ-მე ვყოთ მუნ, მდინარესა45 მას46 ცეცხლისასა47, რამეთუ
,,გამოცდად ვართ ყოველნივე ცეცხლითა“ (1 კორ. 3:13). უკუეთუ თჳსი48 არს
ოქროჲ49, წეს არს ბეჭდისა ხილვაჲ, ნუუკუე წარწყმდა50 საფასეჲ51. წეს არს
განცდად52, უკუეთუ ესე ესრეთ53 არს დაფარული54, ვითარცა-ესე არს ცხადი. 209
ყოველნივე55 შიშველნი56 და ქედდადრეკილნი ვდგეთ, რომლისათჳსცა57 არს ესე
სიტყუაჲVII, და არა არს, რომელი განერეს რისხვასა მას მსაჯულისასა. არამედ
თუ სთქუა: ვითარ58 შემძლებელ იყოს სული მარადის59 დაწუვად60? /B216v/
ვითარ-იგი აქა ჴორცნი ჴურვებასა შინა61 /A159r/ არიედ და დაიწუებიედ62, და
ოდეს უძლურ63 იქმნის ჴორცი აქა64, განჴმის65 სული. არამედ მუნ არა უძლურ
იქმნეს66 სული, არამედ ჴორცთა67 თანაVIII დაიწვებოდის68.
16.
იყოს-მე ვინა აწ, რომელსა სიზმრისათჳს1 უნდეს მარადის ტანჯვაჲI,
ანუ ვითარ-მე2 შესატყუებელ3 არს, რომელსა-ესე მოველით? უკუეთუ ყოველი
წარმავალი4 ესრეთ5 არს, ვითარ-მე იყოს დამტკიცებული იგი? ვიდრე ჟამი
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ესე გუაქუს6, მოვედით7II და წყლულებანი ესე სულთა8 ჩუენთანი9 ცრემლითა
განვიკურნნეთ10, და ნუმცა თავით ჩუენით /C159r/ ჴელთა განვიპყრობთ და
მასვე ზედამცა ვდგათIII. ,,უკუეთუ ერთი აღაშენებდეს და ერთი არღუევდეს11,
რაჲ-მე სარგებელ არს, გარნა შრომაჲ ხოლო ცუდი12IV?“ (ზირ. 34:23). ხოლო
სადაღათუ ტაძარსა მას ქვისასაV /A159v/ დარღუეულსა იერემია ჰგოდებდა13
და იტყოდა14: ,,მაცადეთ მე, რაჲთა ვტიროდი მწარედ, ნუ განმაძლიერებთ
მე ნუგეშინისცემითა“ (ეს. 22:4), ვითარ არა უფროჲს15 სულისათჳს წეს არს
ტირილიVI, სადა-იგი16 არათუ ოქროჲსაVII სტამანი, არამედ მამაჲ და17 ძჱ18
და სული წმიდაჲ19VIII დამკჳდრებულ20 არს. უკუეთუ21 მკუდართა მათთჳს22
გუევნებინ, ვინ-მე23 არს ესრეთ24 უვნებელ25, /B217r/ რომლისამცა26 სული27
მომკუდარ იყო და არა28 სტიროდა? რომელი ჰკურნებდეს29IX ჴორცთა,
მოაკუდინებს სულსა თჳსსა30, ხოლო რომელი იღუწიდეს31 სულთათჳს32,
მან ჴორცნი თჳსნი33 არა განკურნნეს34. აწ ნუ მკუდართათჳს35, არამედ თავთა
ჩუენთათჳს36 გარდამოვადინნეთ ცრემლნი.
17. მოვიჴსენოთI დღეჲ იგი1II, რამეთუ ჟამი აღსასრულისაჲ არს და კართა
ზედა2 მოწევნულ არს მსაჯული იგი. /A160r/ დაღაცათუმცა3 შორს იყო,
არცაღა4 ესრეთ5 წეს არს უშიშოებაჲ6. ,,ღამე7 იგი მოიწია8, აწ განვიფრთხოთ
ჩუენ სიზმართაგან“ (შდრ. რომ.13:12). დაღათუ საყუარელ9 არს წარსავალი10
ესე განსუენებაჲ11III, არარაჲ12 უფროჲს13 არს სიზმრისა14 და15 არცა წეს არს
დაძინებაჲ, რომელი ხედვიდეს მზესა16. ,,ვყოთ ჩუენ17 ღირსებით ნაყოფი
სინანულისაჲ“ (ლუკ. 3:8), /C159v/ რამეთუ წერილ არს, _ ვითარცა ადვილ არს
განბანაჲ წყლითა, ეგრეცა ადვილ არს სულისა განწმედაჲ18 სინანულითა19. არა20
ევედრებოდეს21 ღმერთსა22 ყოველსა23IV ჟამსა24V მარტჳლნი25, არამედ26 ერთსა
ჟამსა გჳრგჳნოსან27 იქმნეს. უკუეთუ მოუტევებელ არს ცოდვაჲ იგი შენიVI
და ვიდრე სიკუდიდმდე28 სცოდე, გუაქუს29 ჩუენ საცხორებელი წამალიVII,
უკუეთუ არა თავით ჩუენით სასო/A160v/ებაჲ ჩუენი30 წარვჰკუეთოთ31VIII,
/B217v/ რამეთუ არარაჲ32 ესრეთ ძნელ არს დაცემულთათჳს33, ვითარ34IX არა35
აღდგომაჲ36, რამეთუ ცოდვაჲ კაცისაჲ არს არაღდგომაჲX, ხოლო37 დაცემაჲ
და არღარა აღდგომაჲ და სიკუდილი38 ეშმაკისაჲ არს39 ოდენ40. ვითარცა-იგი
სახიერი41XI უფალი ჩუენი ღაღადებს წინაწარმეტყუელისა მიერXII: ,,ნუუკუე
წამალი არა არს-ა42 გალაადს43? ანუ მკურნალნი არა არიან-ა44 მუნ?“ (იერ.
210 8:22) უკუეთუ ჴორცსა45 ამას46 რაჲმე47 ევნებინ, მკურნალთა48 ევედრებით49 და
წამალთა50XIII და ყოველთავე51 აღვსძრვიდით, რაჲთამცა ასოჲ52 იგი ჩუენი53 ხაშმი
განვიკურნეთ54, ხოლო სულსა ევნების და უდებ ვართ და არცაღა სიტყჳთ55
ვიღუწითXIV მისთჳს56. ,,გუეშინოდის57 მისსა58, რომელი-იგი სულსა და ჴორცსა
შემძლებელ არს59 წარწყმედად გეჰენიასა მას60 ცეცხლისასა” (მათ. 10:28).
18.
/A161r/ აწ ვიდრე ჟამადმდე1 ტანჯვისა მოვედით2 და3 შეუვრდეთ4
უფსკრულსა5 მას6 მოწყალებათა7 მისთასა8 და ვიტყოდით წმიდისა9 დავითის
თანაI: ,,განმბანე10 მე და უფროჲს თოვლისა11 განვსპეტაკნე“ (ფს. 50:9). დგას
სახიერი12 ჩუენი მწყემსი13II და უნებს14 მოტაცებაჲ /A160r/ ჩუენი პირისაგან
ლომისა15, ვიდრე შთანთქმადმდე16 ჩუენდა. ღაღადებს აწ და გუეტყჳს17 ჩუენ:
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,,შვილო, სცოდე-ა18? ნუღარა /C160r/ შესძინებ მერმე“ (ზირ. 21:1). ,,ნუუკუე,
რომელი დაეცეს, არღარა19 აღდგეს-ა20? ანუ რომელმან მიაქციოს21, არღარა
მოიქცეს-ა?“ (იერ. 8:4) ”მოიქეცით ჩემდა ძენი ეგე განდგომილნი და მე
განვკურნნე22 წყლულებანი23 ეგე24 თქუენნი“ (შდრ. იერ. 3:22). უტყუელ25 არსIII,
რომელმან-იგი თქუა: ,,არა მოვედ, რაჲთა დავსაჯო სოფელი ესე26, არამედ
რაჲთა ვაცხოვნო“ (ინ. 12:47). ,,გარნა შევი/A161v/ნანოთ, რამეთუ არა უნებს27
სიკუდილი ცოდვილისაჲ, არამედ რაჲთა მოიქცეს28 და ცხონდეს29 იგი“
(შდრ. ეზეკ. 18:32). ვითარ30 შეიყუაროს და შეიწყალოს31IV კაცმან32V ესრეთ33VI
მეუღლე34VII თჳსი35, რავდენ36 ღმერთმან სული, რომელი ინანდეს. რომელმანიგი ცოდაVIII, უწეს მას და ეტყჳს37 ამის ყოვლისა შემდგომად: ,,ჩემდა მოიქეც38!”
ესრეთ39 აურაცხელ40IX არს უფლისა კაცთმოყუარებაჲ და არავინ ყოვლადვე41
განაგდის, რომელნი მოიქცევიან მისა მიმართ, არამედ ჴელსა აღუპყრობს42
და ეტყჳს43: დღეს თუ ჴმისა44 ჩემისაჲ ისმინოთX“ (შდრ. ეზეკ. 33:11).
,,სადაღათუ45 მკურნალსა აგინებნ მრავალგზისXI, რომელი-იგი იკურნებინ46
მისგან47 და არა შეურაცხ-ყვისXII მან48 გინებისა49 მისთჳს50” (შდრ. ფს. 94:8),
არამედ უფროჲსნი51 შემწენი მოიყვანნის და არად52 შეჰრაცხის გინებაჲ53 იგი
მისიXIII, ვითარ არა უფროჲს54 მოწყალე გუექნას55XIV სულთა ჩუენთა /A162r/
მკურნალი უფალიXV, გარნა ნუმცა წარვჰკუეთთ56 ჩუენ სასოებასა ჩუენსა57,
რამეთუ ახოანი58 /B218v/ მრავალგზის /C160v/ დაეცეს59 და უკუანაჲსკნელ60
გჳრგჳნოსან61 იქმნის62XVI. მჴედარი63 მრავალგზის იწყლის64 და განიკურნის და65
აღდგისXVII და უგამოცდილეს66 იპოის67 დაცემითა68 მით69XVIII. უკუანაჲსკნელ70
მრავალთა71 ვაჭართა წარწყმიდეს საფასეჲ72 მათი73 და მერმე74 შრომითაXIX
განმდიდრდეს და მერმე მოივაჭრეს წარწყმედისა შემდგომად და შრომითა
მათითაXX უმეტესი სიმდიდრე75XXI უკ-მოიგეს76.
19. ნუუკუე ცეცხლი ჩუენთჳს1 განჰმზადა-ა2 I? ნუ იყოფინ3! არამედ
ეშმაკისათჳს4 და მსახურთაII მისთათჳს5. გარნა თავით ჩუენით6 აღვიგზენით7
ცეცხლი და გუესმეს: ,,ვიდოდეთ თქუენ ნათლითა მით /A162v/ ცეცხლისა
თქუენისაჲთა და საჴუმილითა მით, რომელი-იგი8 თქუენ აღაგზენით“
(ეს. 50:11). არა არს ვნებაჲ, რომელსა ვერ შეუძლებს განკურნებად წამალი
მკურნალისაჲ. არამედ9 რაჲ-მე ვთქუა?! ვერ შემძლებელ ვარ, რაჲთამცა
სრულიად ვაჩუენე მოქცევაჲ. უკუეთუ ვერ შემძლებელ ხარ, რაჲთა იყო,
ვითარცა მზეჲ10, იქმენ, ვითარცა მთუვარეჲ. უკუეთუ ვერ იყო მთუვარეჲIII, 211
იქმენ11, ვითარცა ვარსკულავი12. გარნა აღჴედ13 ზე14 ქუეყანით15 და იწყე
მიმსგავსებად ნათელთა16 მათ17 ვარსკულავთასა18. უმჯობეს19 არს20, /B219r/
რაჲთა მცირედ გაქუნდეს განმარტებაჲ, ვიდრეღა21 ყოვლადვე განშორებაჲ22IV.
,,სასუმელი23 გრილი
წინა24-დაგიდგა25 ღმერთმანV, რაჲთა მიხედო26 შენ
სნეულთა“ (შდრ. მათ. 10:42) და იხილნე შენ პყრობილნი. ,,სადაღათუ27 /A163r/
სიტყ/C161r/უათათჳს28 და გულისთქუმათათჳს29 საშჯელი30 მიჴდად არს, ვითარ
არა უფროჲს სიმართლე31 თუ ვქმენთVI, არა წარვწყმიდოთ სასყიდელი“ (შდრ.
მათ. 10:26). დაღათუ32 მცირედ რაჲმე33 იყოს საქმეჲ34 იგი35 და აწ ამიერითგან
მცირედ დავშურეთ ჟამ ერთ, რაჲთა არა საუკუნეთა36 მათ37 კეთილთაგან38
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გამოვვარდეთ39. უკუეთუმცა შევ, რომელი სიკუდილი მოიწია, წეს არსVII
დათმენაჲ ჩუენგან40, რაჲთა ვიხილოთ41 ქრისტე42, მომავალი დიდებითა
თჳსითა43 და არა თუ44 შორით, არამედ პირისპირ მეუფჱ45 ვიხილოთ. სადა-ღათუ კეთილი აქა46VIII გჳკჳრნ47 ჴორცთაჲ ესეIX, რომელ არს ნაცარი და მტუერი
და მატლიX, ვითარ არა უფროჲს48 საქმენი49 იგი50XI უჴრწნელისაჲ, /A163v/
უკუეთუ51 ვიხილნეთ52, უფროჲსად განვკჳრდეთ53XII? პეტრეXIII მცირედ რაჲმე
ნათელიXIV დიდებისა მისისაჲ იხილა და თქუა: „კეთილ არს ჩუენი აქა ყოფაჲ“
(მათ. 17:4). რაჲ-მე ვთქუათ ჩუენ54, /B219v/ რომელნი-ესე ყოვლადვე მოველით55
ხილვადXV მეუფისა56 მის57 უკუდავისა58XVI, დაღათუ59 არა რომელნი60XVII-ესე
წინაშე დგანან მეფისა, ვჰნატრით მათ, რომელთა61-ესე ვხედავთ საჯდომელსა
მაღალსა62 ოქროჲსასა,63XVIII სარტყელსა და გჳრგჳნსა64. ვითარ-მე ვიყუნეთ65
ჩუენ, რომელნი-ესე66 წარდგომად ვართ წინაშე მისსა67, რომელი-იგი მომავალ
არს განკითხვად ქუეყანისა68?
20. უკუეთუმცა მეფჱ1 გიწოდდა შენI და გზაჲმცა2 იგი3 ფიცხელ იყო, გინა
საავაზაკოჲ4 /C161v/ და საშინელ ფრიად, არამცა ყოველი თავს-იდევ-აII? ნუ
იტყჳ5, /A164r/ ვითარმედ შეპყრობილ6 ვარ7 ცოდვითა და ვერ შემძლებელ ვარ
მოქცევად ღმრთისა. დავითცაIII დაეცა8 და ესრეთ9 აღემართა და მოძღუარ ექმნა
შვილთაIV თჳსთა10. უკუეთუ დაგაბრკოლა შენ ეშმაკმან, აღვემართნეთ თავით
ჩუენით და11 მოგეგებვოდის12 შენ უფალი13V და შეგიწყნაროს14 ვითარცა ძჱ15
თჳსი16VI. გულისჴმა-ყავ17, რამეთუ18 მეუფებისა შემდგომად და19 ფუფუნებისა20,
დანერგვისა და აღშენებისაVII და ყოვლისა საქმისასა21, თქუა სოლომონ22:
„ამაოებით ამაო არს ყოველივე“ (ეკლ. 1:2). უკუეთუმცა გუაქებდეს23 ჩუენ,
რომელნი-იგი სხენედ მემღერნი მონანი24, ავაზაკნი25 და მცირენი კაცნი,
არამცა ყოვლადვე26 /A164v/ ვისწრაფდით-ა27, /B220r/ რაჲთამცა ქებაჲ იგი28
მოვიტაცეთ? და29 სადა-იგი ანგელოზნი და მთავარანგელოზნი30VIII ახილვასა
მას განგჳკითხვიდენ31, რაჲ-მე ვყოთ მათთჳს32, ,,ნუუკუე მეძავნი და მეზუერენი
წინა-წარგჳძღუენ33 ჩუენ სასუფეველსა34 ცათასა?” (მათ. 21:31). არიან წიგნთა35
შინა36 ურთიერთას შეწამებანი37: ,,აქაბმან38 შეინანა და შეიძინა წამლითა მით39
წყალობაჲ40“ (შდრ. 3 მეფ. 21:27-29), ,,ნინეველთა - მარხვითა“ (იხ. იონა 3.1 და
შმდ.), ,,ბალტასარ - ქველისსაქმითა განერა კლვასა“ (იხ. დან. 4:24 და შმდ.),
,,მეძავმან ცრემლითა დაჰბანნა ფერჴნი40 უფალსა42“ (ლუკ. 7:37 და შმდ.), ,,პავლე
212 აღიარნა ცოდვანი /A165r /და მოძღუარ ექმნა მონანულთა“ (საქ. 9:4 და შმდ.),
,,ავაზაკსა ჰრწმენა და დაემკჳდრა43 სასუფეველსა“ (ლუკ. 23:42-43). ესე წამალი
მოვიპოოთ44 და წყლულებანი45 ჩუენნი განვიკურნნეთ46 თავით ჩუენით47 და48
ვთქუათ: „მკურნე მე, უფალო, და განვიკურნო, ულხინე სულსა ჩემსა“ (იერ.
17:14), ,,რამეთუ ვცოდე შენდა49“ (ფს. 40:5). შეგჳწყნარნეს50 ჩუენ მკურნალმან
მან51 და გურქუას: „მე ვარ52, მე ვარ, რომელმან აღვჴოცნე53 ცოდვანი შენნი54 და
არღარა მოვიჴსენნე მერმე“ (ეს. 43:25). იხილე, რავდენი წამალი შეზავა55 შენთჳს56
მკურნალმან მან. რაჲცა გნებავს57, იგიცა გამოირჩიე, რავდენნი /A165v/ ფერადფერადნი გიჩუენნა წყლულებათა შენთათჳს58 მრავალთა. /B220v/ უკუეთუ ვერ
შემძლებელ ხარ შეწყალებად, ვითარცა ბალტასარ59, ვითარცა აქაბმან60, შეინანე61.
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უკუეთუ ვერ შემძლებელ ხარ მარხვად, ვითარცა ნინეველნი, ვითარცა მეძავმან
მან62, ცრემლითა თჳსითა63 ცოდვანი64 განიბანენ. უკუეთუ ვერ შემძლებელ ხარ
მარხვად65 და66 აღსაარებად ცოდვათა შენთა, მოწყალისაX მიივლტოდე და67
დავითის თანა თქუ: „მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა“ (ფს.
50:1), რამეთუ არა არს ნაკბენი იქედნისაჲ, რაჲთამცა68 მას წამალი69 დასდევ.
არცაღა შებღალულ არს მწჳრითა70, /A166r/ რაჲთამცა წყლითა განვირეცხე71 იგი.
ნაკბენი72 არს73 ეშმაკისაჲXI, უფალო74XII, წყალობასა შენსა და კაცთმოყუარებასა
შენსა75 ვევედრებით76, გარნა მოვიქცეთ77 და შეუვრდეთ78 მჴურვალედ79XIII,
რაჲთა80 დააწთოს81 წყალობაჲ82 მისი ჩუენ ზედა83XIV, /C162v/ რომელმან-იგი
თქუა: „უკუეთუ მოაქციოს უშჯულომან84XV გზისა მისგან ბოროტისა, არღარა
მოვიჴსენნე ყოველნი უშჯულოებანი85 მისნი, რომელ86 ქმნნა“ (ეზეკ. 18:2122). გარნა აღიარებდი87 ვნებათა88 და თქუ: „მიწყალე მე, ღმერთო, მიწყალე მე;
შეიწყალენ89 ჴორცნი ჩემნი90 და სული91 ჩემი; /B221r/ შემიწყალე მე აქა და92
საუკუნესა მასცა93; შეიწყალე ბუნებაჲ94 ესე95 ჩემი უძლური96 სახიერებითა97
შენითა“. გარნა გსუროდინ98 /A166v/ განკურნებად, რამეთუ ეძიებს ცხორებასა
შენსა მკურნალი იგი, რომელმან შეცთომილი99 იგი ცხოვარი100 მოაქცია,
რომელმან-იგი სამსა გზასა წარავლინნა წოდებად101 ბოროტთა და კეთილთა.
21. აჰა ესერა, მიგყიდის შენ სასუფეველსა ცათასა. უკუეთუ არ გაქუს შენ1I
ფასი მოსასყიდელად, მოიყიდე იგი სულთქუმითა და ნატეხითა პურისაჲთა.
მოიპოე2 შენ სასუფეველი ცათაჲ. აჰა ესერა, ღაღადებს წინაჲსწარმეტყუელი
და იტყჳს3: „ვის უნებს მოსყიდად4 ცხორებისა5 და6 ვინ არს, რომელსა უნებს7
ხილვად8 დღენი კეთილისანი9“ (ფს. 33:13)? რომელთა10 არა11 გაქუს12 ვეცხლი,
თჳნიერ13 /A167r/ ვეცხლისა მიიღებდით14. რასა ეძიებსII შენგან? ვინ ეგე15
გყიდისIII? არა გაქუს-ა16 ფასი, არცა სინანული, არცა მარხვაჲ, არცა ცრემლნი17,
არცაღა სხუაჲ საძიებელი? ,,დააცხრვე ენაჲ შენი ბოროტისაგან და ბაგენი შენნი
ნუ იტყჳან18 ზაკუვასა19“ (ფს. 33:14) და კმა არს შენდა საცხორებელად. /C163r/
იხილე, უკუეთუ20 იმარხვიდე21, ნუ აჰმაღლდები22. უკუეთუ ვინმე23 შეიწყალე24,
ნუ ჰზუაობ25. არამედ ოდეს წარჴდეს მარხვაჲ26, მაშინ27 /B221v/ განიზრახე28, რაჲიგი29 მოიპოე30 უზმობასა მას შინა, ნუუკუე ეგრეთ31 გამოხჳდე32, ვითარცა-იგი
შეხუედ. იხილე, რომელი ცოდვაჲ განიშორე, ანუ რომელი უმჯობესი მოიპოე33,
ანუ რომელი კეთილი მოიგე, ანუ რომელი ნაკლულევანებაჲ /A167v/ განაგდე34,
უკუეთუ რისხვისაგან დასცხერ, გინათუ გმობისაგან; უკუეთუ35 არა სთქჳ36 213
ძჳრი37 ძმისა38 შენისათჳს39; უკუეთუ40 დასცხერ ფიცხლობისაგან41; უკუეთუ42
სხუაჲ რაჲმე43 კეთილი ჰქმენ. უკუეთუ44 საჭმელთა45 ხოლო46 განეყენე47 და
სხუაჲ კეთილი48 საქმეჲ49 არარაჲ50 ჰქმენ, არარად51 სარგებელ-გეყოს შენ მარხვაჲ
იგიV, არამედ ცუდად დაიყმე52 მუცელი შენი და53 მოგიგოს და გრქუას შენ:
ჰე, ვერ შემძლებელ იყავ-ა54 მარხვად? რაჲსათჳს არა დაეგე მტერსა შენსა55?
რაჲსათჳს56 ხდომასა და შურსა57 დაადგერ58? ანუ რაჲსათჳს59 განჰრისხენ60
მისთჳს, რომელმან-იგი შეგაწუხა შენ? არა ხოლო თუ ესე, არამედ უკუეთუ
დაადგრე61 /A168r/ ძჳრისმოჴსენებასა62, რომელ63 უძჳრეს64 მისსა65 ბოროტი
არარაჲ66 არს, რამეთუ მეძავმან, გინა მემრუშემან ჟამსა ერთსა ჰქმნა ბოროტი და
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გულისთქუმაჲ დააცხრო67VI, ხოლო /C163v/ ძჳრისმოჴსენე68 დღეცა და ღამეცა69
და ყოველსა ჟამსა ცოდვასა იქმს. უკუეთუ ესე მოიჴსენო, არასადა გინებაჲ
მოიგონო70 და71 თუ ვინმე გაგინა შენ /B222v/ და შენ იგი აგინე, რომელმან-იგი
გამცნოVII, რამეთუ აღხილვასა72 მას სოფლისასა73 ესე ყოველი გამოცხადებად
არს. აწ ვიდრე შთაგდებადმდე74 მღჳმესა75 მას წარსაწყმედელისასა, ესევითარსა
მას სატანჯველსა ვევლტოდით.
22. გულისჴმა-ვყოთ, რამეთუ ვერვინ შემძლებელ არს განრინებად ჩუენდა1
სატანჯველისა2 მისგანI. არცა მოსე, არცა ნოვე3, არცა დანიელ და4 არცა თავადმან
აბრაჰამ, შვილთმოყუარემანII, გამოგჳჴსნეს5 სატანჯველისა6 მისგან7. გულისჴმავყოთ, რამეთუ მრავალთა ცოდვათა ქუეშე ვართ, ცხადთა და დაფარულთა,
ვითარცა თქუმულ არსIII: „უკუეთუ უშჯულოებათა8 ჩემთაებრ9 მომაგებდე
მე10, უფალო, უფალო, ვინ-მე დაგითმოს შენ?“ (ფს. 129:3) და რაჲ-მე ვთქუათ
დაფარულთა მათ ცოდვათათჳს11IV, უკუეთუ ცხადთა მათ მოგუჴდიდეს12?
რაჲთა-მე13 ვპოვოთ მოტევებაჲ, უკუეთუ გან/A169r/გჳკითხვიდეს14 ჩუენ
ლოცვასა შინა უდებებისათჳს15, გინათუ მარხვისათჳს16 სულმოკლეობისა17? ოდეს
ვდგეთ წინაშე მისსა18, რასა-მე ვიტყოდით19, ანუ რასა-მე განვიზრახვიდეთ20V?
რამეთუ არა მივსცემდეთ21 მას22 ესოდენსა პატივსა, _ ვერცაღა, ვითარცა მონანი
თჳსსა23 უფალსა24VI, ვერცა ვითარცა მთავარსა, რომელნი მის ქუეშე არიედ ერნი,
ვერცაღა, ვითარცა მეგობარნი მეგობარსა. მრავლითა /C164r/ კრძალულებითა
მეგობარსა ვზრახვიდით და25 ღმერთსა ცოდვათათჳს26 ვევედრებოდით და უდებ
ვიქმნნეთ27. /A169v/ /B222v/ მუჴლნი შენნი28 ქუეყანასა სხენან29 და მიმოვალს30
გონებაჲ31 შენი32. უკუეთუ33 უნდეს ამისთჳს34 განკითხვაჲ, სადა-მე დავემალნეთ?
უკუეთუ წარმოგჳდგინნეს35 შემასმენელნი, რასა-იგი ურთიერთარს ვიქმოდეთ,
უკუეთუ36 მიმოსლვისათჳს37 განგჳკითხნეს38 და ბოროტთა გულისსიტყუათა
ჩუენთა39 გამოეძიებდეს, უკუეთუ გმობისათჳს40 სიტყუასა41 მოგუჴდიდეს,
ვითარ-მე შეუძლოთ აღებად პირისა ჩუენისა? უკუეთუ ზუაობისათჳს42
ლოცვასა შინა და მარხვისათჳს43 და მოწყალებისათჳს44, ვითარ-მე შეუძლოთ
ახილვად45 /A170r/ თუალთა46 ჩუენთა47 ზეცად? უკუეთუ მონათათჳს48, რასა-იგი
ვზრახვიდით49 ურთიერთას, და ოდეს მოვიდეს ძმაჲVII, ვითარცა მეგობარსა50
ვზრახვიდით და ოდეს განგუეშორის იგი, ძჳრსა51 ვიტყოდით მისთჳს52,
რომელსა-მე სატანჯველსა შემავალ53 ვართ ამისთჳს54? უკუეთუ ფიცისათჳს55
214 და ტყუილისათჳს56 და ცთომისათჳს57, გინათუ ცრუდ58 გულისწყრომისათჳს59?
უკუეთუ სიცრუით60VIII ფიცებაჲ შეგჳრაცხოს61 ჩუენ, გინათუ წუხილითა62IX,
რომლითაX ძმანი იგი ჩუენნი შევაწუხენით, გინათუ რომელთა-იგი ბოროტად
ევნებოდა და63 ჩუენ უგულებელს-ვყვენით? /A170v/ უკუეთუ მიგუჴდიდეს
ჩუენ ჟამთა მათ უდებებისა ჩუენისათა, /C164v/ რამეთუ იგიXI თავადი გუეტყჳს64
ჩუენ წიგნთაგან, ხოლო ჩუენ იგი დაუტევეთ65 და ვზრახვიდით66 მოყუასთა
თანა67 ჩუენთა, რომელსა-მე სატანჯველსა68 შემავალ69 ვართ ამისთჳს70? აწ
მარადის თუალთა ჩუენთა წინაშე71 არს სატანჯველიXII, დაღათუ სატანჯველი72
წრფელXIII, ვითარ არა უფროჲს, რომელნი ამას შეცჳვენ73?
23. მოჴსენებაჲ წეს1 არს თჳსთა2 მათ3 ცოდვათაჲ. /B223r/ მოიჴსენეI მსაჯული
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იგი. აჰა ესერა, წინაჲსწარ გითხრობ შენ სატანჯველსა, რაჲთა ივლტოდი ჭირისა
მისგან4. უკუეთუ გრქუას5: იმარხევდ, შენ ჰმიზეზობ6 უძლურებასა; უკუეთუ
გრქუას7 მოწყალებაჲ8 გლახაკთაჲ9II, შენ ჰმიზეზობ /A171r/ სიგლახაკესა10;
უკუეთუ გრქუას11: შეიკრძალე12 გონებაჲ შენი მიმოსლვისათჳს13III, შენ ჰმიზეზობ
ყოველსავე ზედა14IV; უკუეთუ გრქუას15, ნუ განრისხნები16, რაჲ მიუგო ამისთჳს17
სადა-იგი არცა უძლურებაჲ, არცა გლახაკებაჲ18, არცა შეწუხებაჲ19 გაბრკოლებს
შენ ყოფად სათნოებისა20? ამით21 მიუტევებელ ხარ22 ცოდვათა შენთა. ვითარ
შემძლებელ ხარ შენ განპყრობად ჴელთა შენთა ზეცად? ანუ ვითარ შესძრავ
ენასა შენსა და23 ითხოვ მოტევებასა? გევნო-ა24 და დაგაკლდა25 და26 ბოროტად
გესმა და27 დიდად გევნო? მოელოდე ბრძანებასა /A171v/ მთავრისასა, ოდეს-იგი
მონამან გაგინოს28, არა სცი შენ29 მას, /C165r/ არამედ თჳსსა30 უფალსა შეასმინე31
იგი, ვითარ არა უფროჲს, რომელმან-იგი თქუა: „ჩემი არს შურისგებაჲ და32 მე
მივაგო, იტყჳს33 უფალი“ (რომ. 12:19); უკუეთუ იმარხევდ34 ჭამადსა, იხილე,
რომელი ცოდვაჲ განიშორე, ანუ რომელი35 უმჯობესი პოე36, ანუ რომელი
სიმართლჱ37 მოიპოე38, ანუ რომელი ნაკლულევანებაჲ განაგდე39. უწყოდე აწ,
რამეთუ საყდარსა40 წინაშე წარდგომად ხარ, /B223v/ სადა-იგი მიზეზნი არა
სარგებელ არიან41V, არცა სიმაგრჱ42VI შემძლებელ არს43, არცაღა მოწამენი შემწე
არიან, რამეთუ ცეცხლსა შინა განმავალ44 არს სული ჩუენი45. წარიძღუანე
ცუარი, შეძრენ წყარონი ცრემლთანი46, გაქუს ჯურღმული47 და48 /A172r/
სიღრმითა49 მით გულისაჲთა წუხილი50, ამოსთხიე51. შეძრენ ორნივე52 გუგანი
თუალისანი53 და გარდამოადინენ ცრემლნი, ვითარცა მდინარენი; რავდენცა
გიცოდავს, ეგოდენცა ცრემლოოდე. უკუეთუ მცირედ გიცოდავს, მცირედცა
კმა არს54 ცრემლი, უკუეთუ დიდ არს ცოდვაჲ, უფროჲს მდინარისამცა არიან
ცრემლნი შენნი; უკუეთუ სიწმიდე55 მოგიპოებიეს, ავასხენ56 სხუასა ცრემლნი
და ტიროდე57 ძმისათჳს58 ცოდვილისა და იყავ შენ, რაჲთა სცრემლოოდი59
მარადის60 ცოდვათა61 თჳსთათჳს62.
24.
ვინაჲცა ცოდვაჲ1 გამოჴდა, იყავნ წყაროჲ იგი /A172v/ საკურნებელ
და ვიდრე კარისა მის დაჴშვადმდე2 შევინანოთ. სადაცა3 ცოდვაჲ4, მუნცა5
იყავნ მოტევებაჲ. ნუუკუე, აქა ცოდვაჲ /C165v/ და ცათა შინა სინანული6.
,,ჴელმწიფებაჲ აქუს ქუეყანასა ზედა მოტევებად7 ცოდვათა8“ (ლუკ. 5:24),
რომელმანცა გჳჴსნნა9 ჩუენ მაცხოვარმან. „რომელნი ჰგონებდეს დგომასა10,
ეკრძალენ, /B224r/ ნუუკუე დაეცეს“ (1 კორ. 10:12) და11 რომელსაI შეუბრკუმენ12 215
ფერჴნი, ხედევდინ აღდგომასა და13 რომელი დაეცეს, ნუ ხოლო14 დაეხეთქებინ.
უკუეთუ ვინმე დაეხეთქა, არსII აღმმართებელი15 დაცემულთაჲ. არს მცირედ
შერთვაჲცა, ვითარცა იტყჳს16 წმიდაჲ დავით17: „მცირედღა და შემიცდებოდეს
სლვანი ჩემნი“ (ფს. 72:2) /A173r/ და ვთქუ: ,,შემიბრკუმეს18 ფერჴნი19 ჩემნი
და20 წყალობაჲ შენი, უფალო, შემეწია მე“ (ფს. 93:18) და21 არს მიდრეკაჲ და
არა22 დაცემაჲ. ,,მივდრკი იძულებით დაცემად და უფალმან ჴელი აღმიპყრა23
მე“ (ფს. 117:13) და არს დაცემულისაცა24 ნუგეშინისცემაჲ25, რაჲთა არა26
ხოლო დაადგრეს27 ცოდვასა შინა28. ,,ნუუკუე რომელი დავარდეს29, არღარა30
აღდგეს-ა31“ (იერ. 8:4)? რამეთუ კაცთმოყუარე ღმერთი32III არს დაცემულთა33
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აღმადგინებელიIV, ვითარცა წერილ არს34: ,,და უფალმან აღჰმართნის35 ყოველნი
დაცემულნი“ (ფს. 144:14). არამედ ჰხედევდ36 და ნუ უდებ იქმნები და ესევდ
სახიერსა37 მას. ,,ღმერთი მართლმსაჯულ38, ძლიერ39 და40 სულგრძელ და
კაცთმოყუარე და მარადის ელის სინანულსა. /A173v/ უკუეთუ არა მოიქცეთ,
მახჳლი41 მისი ლესულ არს და არღა ჰკუეთს, არამედ აღ-ხოლო-ულესავს42,
რაჲთაV იხილოთVI და არა შეჰვარდეთ სატანჯველსა“ (ფს. 7:12-13). არა ხოლო43
თუ ჰკუეთს44VII, არამედ აშინებს, /B224v/ რაჲთა შიშმან მისმან შეგაგდოს შენ45
სინანულსა. მშჳლდსა46 გარდაუცუამსVII და არა ესრის47IX, რაჲთა48 შეგა/C166r/
შინოს შენ ხატითა. მსაჯული იგი მზა არს და ნუ შეურაცხ-ჰყოფ49 მშჳლდსა50
მას, რამეთუ51 ფრინავს52. ნუ უძლურ53 იქმნებით54, რამეთუ ისარსა მისსა55 არღა
ხედავთ56, ნუცაღა უდებ ხართ57 სულგრძელებისა მისისათჳს58. ისმინე ჴმაჲ
მაცხოვარისაჲ, ვითარ-/A174r/იგი თქუა: „იყავ59 გონიერ60 და მშჳდ61X მტერისა
შენისა მიმართ და62 მტერისა შენისა თანა“ (შდრ. მათ. 5:23). გზასა ხუალ
დღითიდღედ63 და ვერ შემძლებელ ხარ, ვითარცა ივლტოდე მისგანXI.
25. პავლე მოსწერს1 და იტყჳს2: „ჴორცი ჰბრძავს სულსა და სული - ჴორცსა3
და4 წინა-აღუდგების სულსა5 I“ (გალ. 5:17), რომელსა-იგი სასოებასა მოველით
მარადის6. მოსწერსII და დააწესებს7 გულისთქუმისათჳს8 სოფლისაჲსა9 და
სასუფეველისათჳს10 ზეცათაჲსა11. ჴორცი ესე მიწად მიდრეკილ არს, ხოლო
სული ღმრთისა ხატად ისწრაფინ12 მიმსგავსებად. ესრეთ13 გონიერ14 იქმენ
მტერისა მი/A174v/მართ, ვიდრე იგი ხარ შენ მისა თანა გზასა ზედა სოფელსა15
ამას16. უკუეთუ გზაჲ დაესრულოს, არღარა არს მერმე17 ჟამი სინანულისაჲ.
იხილე, ნუუკუე მიგცეს18 შენ მტერმან მსაჯულსა და მსაჯულმან - მსახურთა,
რომელნი შემძლებელ არიან შენდა19 ტანჯვად და შეგაგდონ შენ საპყრობილესა
და ბნელსა მას გარდასკნელსა20, /B225r/ ვიდრემდის არა მისცე უკუანაჲსკნელი21
იგი დაბეჭდული(მათ. 5:25-26). არა ხოლო თუ საქმეთათჳს22, არამედ გულის
თქუმაჲცა დაისაჯებოდის. ესე ყოველი ვიცით23 და შევეწინეთ თავთა ჩუენთა,
მაშინღა გულისჴმა-ვყოთ24, /A175r/ ვითარ-იგი /C166v/ მწარე არს გულისთქუმაჲ,
ოდესცა გამოვიცადნეთ25, რავდენსა სიმწარესა მოგუატყუებს26 ჩუენ? უწყითმცა
აწ27, სადა-იგი ვართIII და28 ვევედრებოდით მოწყალესა ღმერთსა, რაჲთა
არა მიგუცნეს ჩუენ29 ეშმაკსა და30 ვიტყოდით წმიდისა31 დავითის თანა: „ნუ
მიმცემ მე მავნებელთა ჩემთა“ (ფს. 118:121), რამეთუ მათ აღგუადგინნიან32
216 ცოდვად და იგინივე შემასმენელ ჩუენდა იქმნიან33. არა ხოლო34 თუ მარტომან
ეშმაკმან აღაღოს პირი35 ჩუენთჳს36, არამედ მრავალთა ეშმაკთა და თქუან: „არა
მსახურ გუექმნენით-ა37 ჩუენ განრისხებასა და38 შურსაIV და39 ზუაობასა და
ამპარტავნებასა40 და ძჳრისსიტყუასა41 ძმისათჳს42“?
26.
აწ გუეშინოდენ1 დღისა მისთჳს2, ოდეს-იგი გულისსიტყუანი ჩუენნი
გუექმნენ ჩუენ მწარე3 მოსაჯულ4. ნუმცა ველით ჩუენ5 ცრუმოწამეთა, არამედ6
უფროჲსღა ვევედრებოდითI ღმერთსა7. დაღათუ უძლურ8 არიან ჴორცნი ესე9
ჩუენნი, რომელნი10-ესე გუასხენ, არამედ დიდ არს, რომელი-იგი შემძლებელ არსII
შეწევნად ჩუენდა და ცხორებად11 სასუფეველსა მისსა12. წეს არს შეყუარებად13
თჳსისა14 მის უფლისაჲ15, შუენიერისა და სულგრძელისაჲ16, რომელი-იგი17
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ჰყუარობს თჳსთა18 მათ19 მონათა20 /B225v/ და კაცნიცა სამისა /A176r/ ამისთჳს21
ვჰყუარობთ22 ვიეთმე: ანუ კეთილისათჳს23, ანუ სარგებელისათჳს24, ანუ თუ
თჳსნი ვინმე25 გჳყუარან26. რაჲ-მე უშუენიერეს27 არს უფლისა28 ჩუენისაIII?
ვითარცა /C167r/ თქუა დავით29: „შუენიერ არს იგი ხილვითა30 უფროჲს ძეთა
კაცთასა“ (ფს. 44:3). ვინ არს31 ესრეთ32 სარგებელ33, ,,რომელმან-იგი განუმზადა
მოყუარეთა თჳსთა, რომელი-იგი თუალმან არა იხილა და ყურსა34 არა ესმა
და გულსა კაცისასა არა მოუჴდა35“ (1 კორ. 2:9)? და სხუამან36 ვინმე37 ესრეთ38
შემიყუარნა ჩუენ, ვითარ-იგი39 სახიერი40 მამაჲ ჩუენი ღმერთი41 სიყუარულით
ღაღადებს და ესრეთ42 იტყჳს43: „ნუუკუე დაივიწყოს44 დედაკაცმან /A176v/
სამკაული თჳსი45IV, არამედ მე არავე46 დავივიწყო, იტყჳს47 უფალი“ (ეს. 49:15).
ამას ჰყუარობდა დავით და გული-უთქუმიდა48 ხილვად მისსა49 და იტყოდა:
„ოდესმე მივიდე და ვეჩუენო50 პირსა ღმრთისასა“ (ფს. 41:3), არათუ ხვალისამდე
დრო სცემდა, არამედ დაიწუებოდა51 სურვილითა წარსლვად ამიერ სოფლით,
რაჲთამცა52 იხილვა53 სასურველი იგიV. სიბრძნე54 სულისაჲ არს გონიერებაჲ55,
რომელი აღფრინვიდეს56 ზე57. გსუროდის58 შენცაVI ამისთჳს59. ყოველსა,
რომელსა ხედავ, ვითარცა აჩრდილიVII წარვალს და მარადის გეჴსენედ60 შენ
ცხორებაჲ იგი საუკუნოჲ და სასუფეველი წარუვალი61, ანგელოზთა თანა /A177r/
ყოფაჲ და62 /B225v/ დაუბერებელი დიდებაჲ, ქრისტეს63VIII თანა დამკჳდრებაჲ64
და65 განყენებაჲ ყოველთაგან ჭირთა. გულისჴმა-ყავ, რამეთუ არარაჲ აქუს
სოფელსა66 ამას, გარნა ცრემლნი67 და68 ყუედრებაჲ და გმობაჲIX, სიცონილი
და სალმობაჲ, სენი და სიბერეჲ69, ცოდვაჲ70 და სიკუდილი. ამას ყოველსა
ხედვიდა დავით71 - ცილისწამებასა, ქურიობასაX, სიგლახაკესა, ვნებასა, /C167r/
სატანჯველსა, ბრალსა, - და გული უთქუმიდა72 დატევებად ამათთა და იტყოდა
ესრეთ73: „ოდესმე მივიდე და ვეჩუენო პირსა ღმრთისასა74,“ (ფს. 41:3) რაჲთა75
წარვიდე, სადა-იგი არს მშჳდობაჲ, სიხარული, სიყუარული76, სულგრძელებაჲ,
/A177v/ ბრწყინვალებაჲXI, უზრუნველობაჲ77 და სხუაჲ კეთილი, უფროჲსი78
მისსა79, რომლისა ვერ შემძლებელ ვართ80 გამოთქუმად. და აწ შენ, რომელიეგე81 ჰგონებ განსუენებასა და82 ფუფუნებასა, ნუ შეურაცხ-ჰყოფ ცხორებასა
შენსა. უკუეთუმცა ვინმე მცირე83 იყო84, გინათუ გლახაკ85, რომელი-იგი86 შენგან
შეურაცხ არს, კეთილადმცა გეძინა; უკუეთუ ბრწყინვალე არს და დიდებულ
და ყოვლისა87 სოფლისა88 უფალ89, რომელსა-იგი მოველითXII, ბრწყინევდინ
ნათელი90 შენი დღითიდღედ91 და მზა-იყავ შემთხუევად მისსა92XIII, /A178r/, 217
რაჲთა გესმეს შენ93: „შემოვედ94 სიხარულსა მას უფლისა95 შენისასა“ (მათ. 25:21).
27. აწ1 წეს არს მღჳძარებაჲ2 და ლოცვაჲ ყოველსა ჟამსაI. უკუეთუ ჰრქუა3
ღმერთმან ეშმაკსა, ვითარმედ4: ,,ნუ შეეხები იობს”, ხოლო იგი მივიდა და5
ჰგონებდა ცთუნებად მისა6“ (შდრ. იობ. 2:3), /B226r/ ვითარ არა უფროჲს ჩუენ,
რომელნი-ესე7 ჴელთა მისთა ქუეშე8 ვართ, გუბრძოდის, ვითარცა უნებს9.
მღჳძარებაჲ10 საჴმარ არსII მარადის ყოველთათჳს11III. მოღუაწემან12IV ყოვლადვე13
არა დაიძინის ცხედარსა ზედა, არამედ ქუეყანასა ზედა14, რაჲთა მღჳძარე15
იყოსV. მეთევზურმან არა დაიძინის, არამედ ზე დგან და ფრთხილ არნ ღამე
ყოველ. მუშაკი16 ყოველსა17 დღესა18 მღჳძარე19 არნ20, /A178v/ რაჲთა21 არა22
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მო-ვინმე-ვიდეს23 /C168r/ ვენაჴსა მას უფლისა თჳსისასა24 და განრყუნეს25VI,
ვითარცა-იგი იყო26 იაკობ27, და თქუა28: „ვიქმენ მე დაწუვილ29 სიცხითა მით
დღისაჲთა და ნეფხვითა ღამისაჲთა და ძილი განმეშორა თუალთაგან ჩემთა“
(დაბ. 31:40); და არარაჲ30 არს სახედ31 მღჳძარებისა32 მისისა33, რაჲთამცა არა
ერთიცა ცხოვარი34 მჴეცთა შესაჭმელ იქმნა. უკუეთუ ესოდენი35 ღუწოლაჲ36 არს
პირუტყუთა საცხოვართათჳს37, ვითარ არა უფროჲს სულისა მეტყუელისათჳს38?
ჯერ-არს, რაჲთა სულისათჳს მარადის39 ღუწოლასა40 ჰყოფდეს41, რომელი
უპატიოსნესVII არს ყოვლისა სოფლისა, რომელი-იგი42 მომავალნ43 არს ჩუენთანა
და სიტყუაჲ მოცემად არს /A179r/ და საყდარსა მას ღმრთისასა წარდგომად
არს. ამისთჳს44 ,,მმარხველმან45 იაკობ ლოდი სასთუნლად46 დაიდვა და
დაიძინა, რაჲთა ჭეშმარიტი იგი ლოდი ჩუენებით იხილოს, ვითარცა-იგი
იხილნა კიბენი აღმართებულნი47 ვიდრე ცადმდე და ანგელოზნი ღმრთისანი
გარდამომავალნი და აღმავალნი, რომელთა აღაქუნდა ლოცვაჲ ჩუენი და
გარდამოაქუნდა უფლისაგან მადლი და წყალობაჲ“ (დაბ. 28:11-12). არა
იცხებდა საცხებელსა მჴნეჲ48 იგი, რამეთუ სათნოთა49 მათ ესრეთ50 არს სწრაფაჲ.
/B226v/ არარაჲ უმწინკულევანეს51 არს სულისათჳს52, ოდეს53 ესევითარი
სურნელებაჲ54 აქუნდეს55 ჴორცთა56, /A179v/ არამედ ვითარცა-იგი გამოგუდინ
წუთი რაჲმე ჴორცთა ჩუენთა57VIII და სამოსელსა გარდამოგუდინ58 თავისაგან და
აღივსებინ არაწმიდებითა, /C168r/ ეგრეცა59 სულისაგან, რომელი არაწმიდაჲ60
გარდამოდინდა61 ჴორცისა მისგან, სურნელებაჲ62 საცნაურ არნ. რომელიიგი განფიცხებულ63 არს64 სოფელსა65 ამას და განარისხებნ66, გულისთქუმასა67
შინა შეისუარვინ68, რომელიცა69 გულისთქუმაჲ აქუს70IX. „რომელსა71 სძინავს
ცხედარსა72 ზედა პილოჲს ძუალისასა73“ (ამოს. 6:4) და თუ ვეცხლისაჲ არს,
უფროჲსი74 ღუწოლაჲ75 აქუს ქუეყანისაჲ76 და ზეცით რისხვასა მოიპოებს.
სხუათა ცოდვათა ჩუენთა აქუს რომელიმე გულისთქუმაჲ, ხოლო ვეცხლისა მის
ცხედარსა77 ზედა მწოლსა78 /A180r/ რომელიმე79 აქუს80 განცხრომაჲ. ვითარცა
წინაჲსწარმეტყუელი81 აბრალებს მათსა მას დაჴსნასა და იტყჳს82: „რომელნი
წვანან ცხედართა ზედა პილოჲსძუალისათა და ბილწებენ83 საწოლსა84 მათსა
ზედა85“ (ამოს. 6:4). გინებს-ა ხილვად ცხედრისა სამეუფოჲსა86, რომელი სავსე
არს სათნოებით? იხილე დავით87, რომლისანი, ვითარცა მარგალიტნი, იყვნეს88
ცრემლნი89 წინაჲსწარმეტყუელისანი, ,,ვითარ-იგი დღითიდღედ90 დაალტობნ
218 სარეცელსა თჳსსა“ (ფს. 6:7), რომელი სასწაულად ჩუენდა დაიწერა, რაჲთა ჩუენცა
კუალსა მისსა შეუდგეთ91 და ვივლტოდით საშჯელისა92 მისგან მომავალისა.
/B227r/ აწ ვიდრე განკით/A180v/ხვადმდე93 განვიშორნეთ94X ყოველნი ბრალნი
ჩუენნიXI. მუნ არა ხელმწიფე ხართ95, რაჲთამცა შეინანეთ96. უნებსXII, რაჲთა
მზად97 ვიყვნეთ98 ჩუენ. ამისთჳსცა99 გაუცხადებელ100 ყო განსლვაჲ ჩუენი ამიერ
სოფლით101, რაჲთა მარადის ვედრებასაXIII შინა ვიყვნეთ102 და ღუწოლასა103.
სადა-ღა-თუ აქა მსაჯ/C169v/ულთაჲ და ჴმაჲXIV ქადაგთაჲ ოდეს ესმის104:
რომელნი-იგი შეყვანებად არიედ წინაშე მსაჯულისაXV, შეძრწუნდიან და
განცოფნიან შიშითა; ვითარ არა უფროჲს, რომელნი დალიჭსა მას ღმრთისასა
წარდგომად ვართXVI?
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28.
/A181r/ დიდად გჳკჳრდეს1 დუმილით2 და მარადის დაიწერტების3
გონებაჲ, უფროჲსღა ოდეს-ესე4 გეტყჳნ5 თქუენ სასჯელისათჳს6 და7 აწ მხილებაჲ
ესე სიტყჳთა8 კეთილ არს. ჰე, თუმცა მდიდარსა მასცა ემხილა და არა9 ენაჲ იგი10
მისი მუნ11 დაიწოდა12. გული გითქუმიდა13 ქალწულებისათჳს14? დაიმარხენ
მცნებანი და უფალმან დაიცვას15 იგი. უკუეთუ სთქუა ლოცვასა შინა: „დამიცევ16
მე, უფალო, ვითარცა გუგაჲ თუალისაჲ“ (ფს. 16:8), მოგიგოს და გრქუას შენ:
„დაიმარხენ17 მცნებანი /A181v/ ჩემნი და სცხონდე18, და სიტყუანი ჩემნი,
ვითარცა გუგანი თუალისანი“ (იგავ. 7:2). ოდეს ესრეთ19 ხჳდოდი20, გამოიძიოს
შენი21 ზრუნვაჲ და გრქუას: ,,რომელმან შეგახოს22 შენ23, ვითარღა ვინ შეახის
გუგასა თუალისა თჳსისასა24“ (ზაქ. 2:8)? აწ დაგიდებიეს ჴელი შენი25 ერქუანსა,
ნუ გარე-უკუნ-იქცევი, რაჲთა არა იქმნე26 ძეგლ მარილისა. მარადის ენაჲ შენი
იტყოდინ27 სარჩელისათჳს28, ნუ უმჯობეს29 მისსა რას იტყჳ30, ნუცა რისხვით,
ნუცა წუხილით, ნუცაღა სხჳთა31 რაჲთ ვნებითა32, /B227v/ არამედ უფროჲსღა
იტყოდე სატანჯველისათჳს33 მუნისა34, რაჲთაI სარგებელ-გეყოს შენ35 ბნელსა36
მას /A182v/ სატანჯველსა37 და38 მარადის შჯული39 ღმრთისაჲ იყავნ პირსა
შენსაII, /C169v/ რაჲთა სიტყუანი ღმრთისანი და შჯულნი40 გამოვიდოდიან
პირისაგან შენისა. შჯულისმდებელი41 იგი მარადის თუალთა წინაშე გაქუ
ნდინ42, იყავნ შენდა სახლ და თანამზრახვალ იგი, ყავნ43 შენდა სახლეულ და
თანამეტყუელ44. თუ ვინმე იხილო განმცხრომელი, გინა თუ ფუფუნეული, გინა
თუ ჴელმწიფე45 და განსუენებული46III, გულისხმა-ყავ, რამეთუ ვითარცა თივანი,
ადრე განჴმენ იგინი47. იფუფუნებს48 იგი49 საჭმლითა, ხოლო შენ იფუფუნებოდი
უფლისა /A182v/ მიმართ. მრავალნი ქალწულნი იმარტჳლნეს50; უკუეთუ
იგინი სიკუდილსა ერეოდეს, შენ, მამაკაცი, ვითარIV ვერ შემძლებელ ხარ
გულისთქუმისა51 დამორჩილებად? მოიკუდინენ ასონი52 შენნი, არათუ53 ხოლო54
გულისთქუმისათჳს55, არამედ გულისწყრომასა და რისხვასა ითმენდ და56 ენასა
საზომი აქუნდინ. იხილე57, ნუუკუე58 ვიდრე59 ჟამადმდე60 განგიკითხვიდეს61
გონებაჲ62 შენი. ,,მომავალ არს სიკუდილი და ყოველივე გამოცხადნეს“ (შდრ. 1
კორ. 3:13). აქა ერთისა წინაშე არა გუნებავნ63 სირცხჳლი64 და65 მუნ ბევრეულთა
მათ წინაშე სადა66 დავემალნეთ67? /A183r/ იოვანე68 წმიდაჲ იყო და ამისთჳს69
მკერდსა ზედა უფლისასა მიეყრდნა70. სულსა, რომელსა უნებს, რაჲთა სათნოეყოს ქრისტესა71, წეს არს, რაჲთა დაიმარხოს სიწმიდე72, ,,რაჲთა ნაყოფითა73
მით74 მისითა75 ხჱ76 იგი საცნაურ-იყოს“ (მათ. 12:33). ჩუენებასა სარწმუნოებისასა 219
უთხრობს77 მართალი. /B228r/ მოიჴსენე78 შენ მარადის79 კეთილი ესე აღსაარებაჲ
/C170r/ და მოიპოე80 შენ გონებასა შენსა აღსასრულისა81 იგი დღჱ82.
29.
იხილე, ნუუკუე ენისაგან განიჴრწნე, რამეთუ თქუმულ1 არს,
ვითარმედ2: „ენაჲ შეაბილწებს ყოველსა გუამსა“ (იაკ. 3:6). ოდეს ყოველი
გუამი შეიგინის, შეიგინა3 გონებაჲცა და განიჴრწნა. კეთილად თქუა პავლე4:
„კაცნი განჴრწნილნი გონებითა“ (2 ტიმ. 3:8). ,,განჴრწნის5 ჩუეულებაჲ კეთილი
ზრახვამან ბოროტისამან6“ (1 კორ. 15:33). ეძიებდ პავლეს, ვითარცა თეკლა,
რაჲთა გესმეს შენ პავლესმიერი7 იგი თქუმული8: ,,ფრთენი გიჴმან შენ”; უკუეთუ
არა გქონან9I, ცუდად10 აღუთქუამ11. ღაღადებდინ თუალი12 იგი, რომელ შინაგან
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დამკჳდრებულ13 არს სიწმიდით. თუალნი შენნი ქუე-ხედვიდედ14, რაჲთა
გონებაჲ15 შენი ზე16 იყოს. მღჳძარებაჲ17 დიდი საჴმარ არს, რამეთუ მტერი
იგი ჩუენი ფრთხილ18 არს. სამოთხისა19 მისგან ქუეყანისა20 გამოგუასხნა21 და
აწ22 ცად23 აღმავალთა ჩუენ24 გჳმზირის25. იხილე, ნუუკუეII ღჳნოსა26 წყალი
/A184r/ ჰზაო27, გაქუნდინ შენ28 პურისა29 წილ ღმრთისა წიგნნი და ღჳნისა30
წილ-სწავლაჲ მაცხოვრისაჲ31. ისმინე32,
რომელმან-ესე33
თქუა: „მინებს
34
თქუენი, რაჲთა უზრუნველ იყვნეთ “ (1 კორ. 7:32) ,,და ყოვლადვე ნურარას35
ზრუნავთ36, გარნა სასუფეველისათჳს37“ (მათ. 6:31-33). ხოლო ქუეყანისა ამის38
კაცსა გული გითქუმიდა39 ზეცისათჳს40. დაამჭლვენ41 ჴორცნი შენნი, რაჲთა
აჰფრინდე42 ზეცისა43 მას გზასა. ცხენმან თუ ფრიად ჭამის, არა რბინ. ახოვანმან44
არა ჭამის, /B228v/ რაჲ-იგი მას უნებნ, რაჲთა არა დაეცეს45III. ,,უკუეთუმცა
არა ეჭამა ისრაჱლსა46IV, /A184v/ არამცა შესტრიობდა“ (შდრ. 2 რჯ. 32:15).
თუალ/C170v/ნიმცა47 შენნი48 ზე არიან მარადის, სადა-იგი49 არს სასურველი
უფალიV. სურვილითა უფლისაჲთა50 სძლე ვნებათა51. ლოცვანი შენნი და
მარხვანი52 შენნი53 შეგეწინენ54 და წიგნნი55 ნუგეშინისმცემელ გექმნენ56 შენ57.
რომელი სულმოკლე არნ ღუაწლსა შინა, არასადა გჳრგჳნოსან58 იქმნისVI. გაქუს
აქაVII განსუენებისა მისთჳს59 წინდი.
30.
არა თავს-იდვი შენ სიმთრვალეჲ1 I მეუღლისა შენისაჲ. არა სტირ2,
რამეთუ შვილი მოგიკუდა ანუ სხუაჲ, რამეთუ დასნეულდა. არა ჰზრუნავ3II
შვილთათჳს4III და განყენებულ ხარ ღუაწლისათჳს5IV. /A185r/ შეუდეგ უფალსა
შენსა, რომელმან შეგიყვანოს შენ სასუფეველსა მისსა. შედგომაჲ გამოირჩიე
მისსა6, რომელმან-იგი თქუა: „უკუეთუ ხჳდოდით7 ჩემდა მომართ მართლ8,
მეცა ვიდოდი თქუენდა მომართ მართლ9, უკუეთუ დრკუდ ხჳდოდით10 ჩემდა
მომართ11, მეცა ვიდოდი თქუენდა მომართ რისხვითა ჩემითა დრკუდ12“.
მარადის მოელოდე უფალსა შენსა მომავალსა13. აჰა ესერა, რომელმან-იგი
თქუა14, ვითარმედ: და ყოვნოსV, იგი განიკუეთებისVI და რომელი-იგი არა
ჰგონებს ყოვლადვე15 მომავალსა, რაჲ-ესე ევნების? გინებს თუ მიმსგავსებად16
ქრისტესა17, კუალსა მისსა /A185v/ შეუდეგ. ,,იწრო არს ბჭჱ18 იგი და მართალნი
ხოლო შევლენან მას“ (მათ. 7:13). ისმინე დანიელისი, ვითარ-იგი თქუა: „მე,
დანიელ, /C171r/ ვიგლოვდ და სამსა კჳრიაკესა19 პური არა ვჭამე და ღვინოჲ20
არა შთაჴდა21 პირსა ჩემსა“ (შდრ. დან. 10:2-3). ,,იოვანე22 უდაბნოსა ზედა
220 დამკჳდრებულ23 იყო“ (მათ. 3:1) და არა ედვა მას ვენაჴი, რაჲთამცა არა24 უღვაწყო თავი თჳსი. /B229r/ სანთელი იყო იგი და25 ამისთჳსცა26 დაჰჴშნა27 გამოსავალნი
იგი28 ქართანი. ესე მოიჴსენენ29 შენ სწავლანი. ,,ზეცისა30 ცხორებაჲ გამოირჩიე31“
(შდრ. ფილიპ. 3:20), ,,იღუწიდ კეთილსა32 მას33 საღუაწოსა სარწმუნოებისასა“ (1
ტიმ. 6:12) და ღუწოლასა34 მას შინა35 შენსა ხედევდ36 ძლევასა, და ძლევასა37 მას
შინა ხედევდ38 გჳრგჳნსა39, და გჳრგჳნსა40 მას შინა _ ღმერთსაVII. ესე მხოლო41 იცან
და42VIII კრძალულმცა არს სრბაჲ ეგე43 შენი, რამეთუ ,,საშინელ არს შევრდომაჲ
ჴელთა ღმრთისა ცხოველისათა“ (ებრ. 10:31). იხილენ44, სადა-ა45 ხატნი იგი
მეფეთანიIX. რომელთანიმე46 პირნი გრძელ არიან47 და რომელთანიმე _ ბრტყელ
და კეთილ, და რომელთამე _ მწუხარე და ნიშებ და საცინელ. ეგრეცა მუნ,
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რამეთუ48 ყოველნივე ხატითა ერთითა გამოცხადებად ვართ. ივლტოდე შენ
სირცხჳლისა49 მისგანX და ძრწოლისა50 მისგან საუკუნოჲსა51XI და თქუ: „მიცევ მე,
უფალო, რამეთუ შენ გესავ, რამეთუ კეთილთა52 ჩემთაგან53 შენ არაჲ54 გიჴმს55“
(ფს. 15:1-2), არათუ სხჳსათჳს56, არამედ თავთა57 ჩუენთათჳს58 გევედრებით
და ცხორებისა ჩუენისათჳს59. ,,აწ თავნი ჩუენნი შევწირნეთ მსხუერპლად
ცხოველადXII, ვითარცა წერილ არს“ (რომ. 12:1). არათუ ცეცხლითა, არამედ
სულგრძელებითა, რამეთუ რომელმან დაუთმოს, იგი საუკუნოდ ცხოვნდეს60
და მერმე, რომელი დაშურა, უკუნისამდე ცხონდეს61.
31. აწ შეუძრველი1 და მი-მო-უვალი ცხორებაჲ2 გამოვირჩიოთ. ვრბიოდეთ
კეთილად, რაჲთა მიიწინეთ, ვითარცა წერილ არს, ,,რამეთუ არა მცირე3 არს
ჭირი“ (შდრ. მათ. 10:22). რომელი აღიარო4I, დაიცევ, აწ განსწავლე ენაჲ შენი
და განსწავლენ თუალნი შენნი და განიპყრენ ჴელნი შენნი /B229v/ წმიდად
ლოცვასა შინა5. ფერჴნი /A187r/ შენნი შეძრენ6, ვითარცა უფალმან შეგქმნა7
ყოვლითავე შემკული. შემთხუევასა მორცხუედ8, სრბასა შეუძვრელ9, ჭამასა
განგებულ, მოთმინებისათჳს მხნე, ცხორებასა ამას11 მშრომელII, მდაბალ12
და13 თანამევნებელ14, ძმათმოყუარე15III და16 ძლიერ17IV სარწმუნოებისათჳს18,
მხიარულV და ყოვლადვე ნუსადა დაივიწყებთ საშინელსა მას სატანჯველსა.
ესე ყოველი მცირე არს თქუმული და დიდ არს განგებულებაჲ, ვითარცა
თქუმულ არს: „მსგავს არს სასუფეველი ცათაჲ ქალწულთა19“ (მათ. 25:1)
არათუ მზისა20, /A187v/ არცაღა21 მთოვარისა22, არცა ვარსკულავთა23VI, არცა
ოქროსაVII წარმავალსა24VIII, არცა სიკეთესა დამჭნარსა და25 არცა ცასა. აწ რაჲმე აქუს სასუფეველსა, რომელი უდიდეს26 არს ყოველთა27 და უზრუნველ?
რომლისათჳსცა28IX პავლე გუასწავებსX და იტყჳს29: „მინებს30 თქუენი, რაჲთა
უზრუნველ იყუნეთ31“ (1 კორ. 7:32). აწ წეს არს მარადისXI ლოცვაჲ, უკუეთუ
ვინმე სნეულ32 იყოს, რაჲთა33 განცოცხლდეს და34 დაადგრეს ცოცხლებასა35 და
არა შევარდეს სალმობასაXII. აწXIII ილოცევდ შენ36 წმიდისა დავითისXIV თანა და
თქუ: /A188r/ „შჳდგზის37 დღესა შინა გაქებდე შენ, ღმერთო38, განკითხვა/C172r/თათჳს39 სიმართლისა შენისათაXV“ (ფს. 118:164). კეთილ არს, რაჟამს40 ლოცვასა
შინა მარადის41 ღმერთსა42 ვზრახვიდეთ43XVI. სადაღათუ ზრახვითაXVII მით
კაცისა44 კეთილისაჲთა აღეშენის45 კაციXVIII, ვითარ არა უფროჲს, რომელნი დღე46
და ღამე47 ღმერთსა48 ზრახვენ49? ვისმე უცნობიეს, რამეთუ ღმერთი ხედავნ50XIX
ცოდვათა მათთა და აწ რაჲთა არა დავიწყებითა51 მითXX ცოდვაჲ შემოჴდესXXI?
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32. მოიჴსენე შენ, რომელმან-იგი თქუა, ვითარმედ: „მარადის /B230r/
ილოცევდით“ (1 თეს. 5:17). კეთილ არს პირითა ლოცვაჲ და უმჯობეს1
არს ლოცვაჲ გულითა2I, რამეთუ საკუმეველ3II გექმნეს4 ღმრთისა5 მიმართ.
წინაჲსწარ6 იწურთიდ7 და სიკუდილსა8 მოელოდე9. მოაკუდინენ ასონი /A188v/
შენნი ქუეყანასა ზედა, რამეთუ დღე10 იგი უფლისაჲ, ვითარცა მპარავი,
ეგრე მოვალს. უკუეთუ11 მოვიდესIII და მოგჴდიდეს12 სულსა შენსა, მაშინ
იწყო სიტყუად: „მაცადეთ მე, რაჲთა13 ვიმარხო, შევიწყალო და შევინანო14,“
და გრქუას შენ უფალმან: „არა გარქუ-ა15 შენ16, ვითარმედ შეიწყალეთ, რაჲთა
შეიწყალნეთIV“? ანუ არა გესმა-ა, ვითარმედ: ,,ინანდით, რამეთუ მოახლებულ
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არს სასუფეველი ცათაჲ“ (მათ. 3:2)? არა გესმა-ა17 პავლესი18 ესე სიტყუაჲ:
,,ვიდრე ჟამი ესე გუაქუსღა, ვიქმოდით კეთილსა“ (გალ. 6:10)? რამეთუ არად19
საჴმარ არს ჟამი მრავალი20, რომელთა21 უნებს22 ცხორების, რამეთუ ავაზაკი იგი
არა მრავლითა23 ჟამითა24 განმართლდა25, /A189r/ ჰრწმენა მას განუქარვებელი
იგი /C172r/ საუნჯე26 სასუფეველისაჲ და შეიძინა27. წმიდანი მარტჳლნი28
ერთსავე ჟამსა განმართლდეს. მათ სისხლნი თჳსნი29 მისცნეს, ხოლო30 შენ
სისხლისა31 წილ გარდამოადინენ ცრემლნი. უტყუველ არს, რომელმან-იგი
თქუა: „მნებავს32 მე ყოველთა კაცთა ცხორებაჲ“ (1 ტიმ. 2:4). არა ხოლო თუ
წმიდათა წიგნთაგან გუასწავებს ჩუენ, არამედ სხჳთაცა33 განსაცდელითა
გუასწავებს ჩუენ34. რამეთუ მკურნალი ამისთჳს35 უბანთა ზედა ჰკურნებედ36,
მახჳლითა37 ჰკუეთედ38 და ცეცხლითაV დასწუვედ39, /A189v/ და მთავარნი
მაღლად საყდარსა40 ზედა სხენედ და შჯიედVI და სტანჯვედVII, რაჲთა უცხოთა
მათგან ბოროტთა სინანულსა შევიდეთ41, რაჲთა სარწმუნოებასა ზედაVIII
დავემტკიცნეთ და ცნობასა შევიდეთ, /B230v/ და ცნობითIX სიყუარულსა
შევიდეთ, და მიერ სამკჳდრებელსა42 შევიდეთ და ცოდვანი განვიშორნეთ და
სამკაული იგი ჩუეულებისაჲ შევიმოსოთ. ,,ლოცვასა შინა მღჳძარე43 ვიყვნეთ44“
(შდრ. საქ. 2:42), ვითარცა წერილ45 არს46. ვინმე47 მღჳძარე48 იყო და ევნოX? სადამე
მწყემსი მღჳძარე49 არიედ, ვიდრე მგლის50 მოსლვადმდე51, და ძაღლნი გარემოჲს
წვანან52, დაღათუ არა მოსრულ /A190r/ არნ მჴეცი. აწ ყოვლადვე კეთილ არს
ფრთხილობაჲ53, დაღათუ არა54 არს მოგებაჲ55 შრომათაჲ, არარაჲ გავნოს შენ
წურთამან56, არამედ მომატყუებელ ცხორების გექმნეს შენ იგი57XI.
33. აწ ისმინე1 კეთილისა ზრახვაჲ ჴორციელთა მამა-დედათაჲ2, რომელნი
არიან /C173r/ სულითა უმრისხანეს და ევნების უძლურთა თანა და იტყჳან3:
,,ვინ უძლურ4 არნ5 და მე - არა უძლურ6“ (2 კორ. 11:29)? აწ წეს არს დადებად7
სიტყუასა8 მას9 წამალი10. სულმან, რომელმან ერთგზის ცოდვაჲ იხილა და
ულმობელად11 დაადგრა, დიდი სენი შესძინა12 ჴორცთა მისთაI. ვითარცა13
ნაბერწყალი14 აღეგზნისII და /A190v/ ყოველივე დაწჳს15, ეგრეცა ცოდვისა16
ბუნებაჲ. რაჟამს გულისსიტყუაჲ სულსა შეეწიოს და არავინ იყოს, რომელმანმცა
დაშრიტა, არამედ17 უფროჲსღა განძლიერდებოდის და18 ძნიად19 საკურნებელ
არნ მეორე20 იგი შეძინებაჲ და უფროჲსღა შეურაცხებასა21 აღჰყვის22. ესრეთ23
მრავალთა მრავალგზის საჴმილი24 იგი ცეცხლისაჲ25 მის აღგზებულისაჲ
222 პირველად არა დაშრიტეს და დიდსა დაქცევასა შეცჳვეს26, რამეთუ არა აქუნდა
ცოდვასა27 პირისპირ წინააღმდგომელი28 და დამაბრკოლებელი29, ცხენსა
მიემსგავსა, რომელმან-იგი30 აღჳრნი31 განხეთქნის და რომელი-იგი32 /A191r/
ზედა ზინ, გარდააგდის33 კლდესა. ეგრეცა სნეულნი34, ვიდრე მოსლვადმდე35
მკურნალისა36 დიდი სასოებაჲ აქუნ /B231r/ ცხორებისაჲ და37 რაჟამს-იგი გონებაჲ
მიეღის38, მიერითგან39 არღარავისგან40 იკურნებიედ41, რამეთუ დასნეულდიან
უკურნებელადIII არათუ ბუნებითა42 სენისაჲთა, არამედ უდებებითა მათითა.
მსგავს არს ხრწნილებაჲ43 ცოდვისაჲ44 ცხენისა45 ყბედისა46, /C173v/ რომელი
უკუღმართ47 ზიდავნ. ეგრეცა აღსრულებისა შემდგომად ამის სოფლისაჲსა48
არარაჲ49 არს მიზეზი სიმართლისათჳს50IV, ვითარცა51 მედგართა მათ, ოდეს-
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იგი52 წარჴდის53 ღუაწლიV,*1 /A192v/ გჳრგჳნსა54 მიჰბრძვანედ55. და აწ დიდებაჲ
იგი მოგჳტაცებიეს56 გჳრგჳნისაჲ57 და58 ვივლტოდით59 ყუედრებისაგანVI.
უმჯობეს არს დაწუვაჲ60 ყუედრებისაჲ. ,,რომლისა საქმენი დაიწვნენ61, მას
ეზღვიოს62“ (1კორ. 3:15), ხოლო ყუედრებისათჳს63 უფროჲს64 ვთქუა65: უმჯობეს
არს, რაჲთამცა66 დავიწუენით67 ცეცხლითა. და აწ უკუეთუ68 გჳნდეს69, რაჲთა
არავინ70 გუაყუედრებდეს71, ნუმცა72 ვის ჩუენ ვჰყუედრით, რამეთუ თქუმულ
არს: „ნუ აყუედრებ კაცსა, რომელმან მოაქციოს ცოდვათაგან73“, ,,სადაღათუ
მემრუშემან74 ჭირი და გინებაჲ თავს-იდვას75, ხოლო ყუედრებაჲ მისი არასადა76
აღიჴოცის77“ (შდრ. იგავ. 6:32-33), ვითარ არა უფროჲს მის მსაჯულისა წინაშე,
რომელი არცაღა78 თუ79 ქრთამითაVII ვინ80 განერების? აღაღე პირი შენი
/A193r/ სიტყჳსათჳს81 ღმრთისა82 და ნუ ურგებისათჳს83 სიტყჳსა84 სიტყუაჲVIII.
სადაღათუ ურგებისა85 სიტყჳსათჳს სიტყუაჲ86 მიჴდად87 არს, ვითარ არა
უფროჲს88 საქმეთათჳს89, რომელნი სიტყუად-სიტყუადIX ყოფილ არიან.
34. ნუუკუე ტკბილსა მას1, რომელსა ვხედავთ, გუაცთუნნეს ჩუენ, ვითარცა
ვერვინ2 შეიპყრის3 აჩრდილი, ეგრეცა საქმენი კაცთანი, /B231v/ რომელიმე
აღესრულების და დაიჴსნების და რომელიმე ვიდრე4 /C174r/ აღსრულებადმდე5,
ვითარცა6 ყოვლისა მდინარისა უმალეს7, წარვალს. და მომავალისაჲ მის არა
იცის ცვალებაჲ, არა უწყინ სიბერეჲ8, არცაღა აქუნ9 შემცვალებელი, არამედ
აღორძინდებინ10 და11 /A191v/ მარადის და მასვეI შუენიერებასა ზედა ჰგიენ12. ნუ
გიკჳრნ13 საფასჱ14, რომელი არა დაადგრეს15 მათ თანა, რომელთა მოიპოვიან16 იგი,
არამედ მიაგებედ თჳსთა17 უფალთა, და ამიერი18 სხუად მიიცვალებინ, მიერი19 სხუად20, ამის ყოვლისაჲ წეს21 არს შეურაცხ-ყოფაჲ22 და23 კმა არს შენდა სმენად,
რომელმან24-იგი თქუა: ,,რომელსა ესე ვხედავთ25, საწუთროჲ26 არს და რომელსა27
არა ვხედავთ28, იგი29 საუკუნე30 არს“ (2 კორ. 4:18). რამეთუ31 წერილ არს: „ღმერთი
მართლმსაჯულ32, ძლიერ33 და34 სულგრძელ არს“ (ფს. 7:12). ფრთხილებაჲ დიდი
საჴმარ არს, რაჲთა35 ავაზაკსა36 მას მარჯუენითსა ვემსგავსნეთ37II, ,,რამეთუ
მტერსა38 მას შენსა ეშმაკსა39 უნებს დაბრკოლებაჲ შენი40, რაჲთა არა აღჰჴდე41,
ვინაჲცა42 იგი გარდამოვარდა43. მრავალ არიან საბრ/A192r/ჴენი44 მისნი და აწ45
ივლტოდე46 საბრჴისაგან47 და48 მახეთა49 ეშმაკისათაIII“ (შდრ. 1პეტრ. 5:8), რაჲთა
სთქუა, რამეთუ ,,მან მიჴსნა მე საბრჴისაგან50 მონადირეთაჲსა და სიტყჳსა51
მისგან52 განსაკრთომელისა“ (ფს. 90:3).
35. არა ხოლო1 თუ სანთელი გიჴმს შენ, არამედ ნათელიცაI მათთჳს2, 223
რომელნიცა3 შორით გიმზირიანII. ფერჴნი გასხენ და ვერ შემძლებელ ხარ სლვად,
უკუეთუ არა გაქუნდეს ნათლად4III შჯული. ჴელნი გასხენ და ვერ შემძლებელ
ხარ საქმედ, უკუეთუ /C174v/ არა ნათელი მოვიდეს. თუალნი გასხენ და ვერ
შემძლებელ ხარ ხედვად, /B232r/ უკუეთუ არა გამოჩნდეს ნათელი. გზასა5
ხუალ დღითიდღედ6, გიჴმს ნათელი, რაჲთა არა მთხრებლსა შთაჰვარდე,
გინათუ ავაზაკთა ჴელთა7 შეჰვარდე8IV. ზე იყავ მარადის საფრჴისა9 მისგან და
ღაღადებდ: ,,ვიქცეოდე10 მთათა ზედა ვითარცა სირი“ (ფს. 10:2), ,,და ვინ მცნეს
მე ფრთენი, ვითარცა ტრედისანი და11 ავფრინდე12 და დავსცხრე“ (ფს. 54:7).
გუგასა თუალისასა მიმსგავსებულ არს ბუნებაჲV, რაჲთა, ვითარცა13 ქალწული
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იყოს გუგაჲ და ორთაგან წამწამთა, ვითარცა სენაკსა შინა, შეყენებულ, ვითარცა
ენაჲ ორთაგან14 ზღუდეთა15 კბილთაგან და ბაგეთაგან16 შეაყენა, რაჲთა ვითარცა
მოშიშმან17 ქალწულმან, არარაჲ უმჯობესი18 თქუას19, არამედ უფროჲსღა
წინაჲსწარ20 ხედვიდეს21 სასჯელსა22 მას და თქუას23: ვითარ-მე24 იყოს მდინარე25
იგი ცეცხლი/A194r/საჲ მის26, ანუ ვითარ-მე იყოსVI გარდასკნელი იგი ბნელისაჲ,
ვითარ-მე იყვნენ27 ღრჭენანი იგი კბილთანი28? ესე ყოველი განიზრახე და
სათნო-ეყავ ღმერთსაVII. გზად წარსრულ არს სიძჱ29 იგი. დაიცევ იგი გონებითა,
ვიდრემდის არა30 მოვიდეს31 დიდებითა თჳსითა32. გალობდ და თქუ: „სული
ჩემი ჴელთა შინა შენთა33 არს მარადის და შჯული34 შენი მე არა დავივიწყე“ (ფს.
118:109). რავდენ ზე იყო მახისაგან35VIII, არასადა შეჰვარდე საბრჴესა36, რაჲთა37
შემძლებელ იქმნე38 /C175r/თქუმადIX: ,,სული ჩემიX იჴსენ39 საბრჴისა მისგან
მონადირეთაჲსა“ (ფს. 123:7). მარადის გეშინოდენ40 მსაჯულისა მის41 და თუ42
არა გსურის ანგელოზთა თანა განსუენებად, ეშმაკთა43 /A194v/ თანა ყოფად44
გეშინოდენ45.
36. /B232r/ იხილე, რამეთუ ვითარცა მპარავი, ეგრე მოიწიოს სიკუდილი,
აღანთე სანთელი შენი და ბრწყინვიდეს მარადის ნათელი შენი, რაჲთა1
არა მძინარე2 იპოოI. ნუ განიზრახავ უდებებასა3, არამედ კადნიერებასა; ნუ
წყლულებასა, არამედ ძლევასა; ნუ ტჳნის პებულებასა4, არამედ პატიოსნებასა5II;
ნუ დაცემულთა6III, არამედ რომელნი სათნო-ეყვნეს7IV გჳრგჳნსა8V; არა თუ
ქუეყანისა ანთრაკნი შინა არიედVI, არამედ ზეცისა წინდნი9; მარტჳლთა10 სულნი11
მათნი12 მისცნეს, ხოლო ჩუენ მარხვაჲVII შევწიროთ მისა13; ტკბილ გიჩნს14 შენ
ძილი ღამისაჲ, /A195r/ არამედ იყავ შენ მგალობელ, რამეთუ არარაჲ15 არს
უტკბილეს16 გალობისა. მძიმე არს შენდა ქუეყანასა ზედა წოლაჲ17. გულისჴმაყავ18, რამეთუ მარტჳლნი19 ნაკუერცხალსა20 ზედა დაესხნეს. დაამწარის21 პირი
შენი მარხვამან, ხოლო22 რომელმან-იგიVIII სიტკბოებაჲ თაფლისაჲ დაჰბადა,
მან ნაღველი სუა შენთჳს23. ჰცრემლოჲ24 შენ თავისა შენისათჳს25, ხოლო პავლე
მოციქული სხუათა ცხორებისათჳს26 ცრემლოოდა. ამითვე27 ევედრებოდე მას,
რამეთუ მცირედჟამ არს შრომაჲ და უკუნითი უკუნისამდე არს განსუენებაჲIX,
რამეთუ მისა შუენის დიდებაჲ და /A195v/ პატივი და თაყუანისცემაჲ, მამისა28
და ძისა29 და წმიდისა სულ[ი]სა30X, აწ და მარადის და უკუნითი31 უკუნისამდე,
ამინ32.
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kritikuli aparati
სათ. 1 წმიდისა - AC 2 ~ოქროპირისაჲ იოვანე AC 3 ებიზკოპოზისაჲ - B 4 და

მოთმინებისათჳს - AC
I

1 წარმართთაჲ

2 წასრულსა AC

3 წინაუკუანასა B

4 დაივიწყებდა - AC,

~დაივიწყებდა და წინაუკუანასა მას BC 5 ~ჴორცნი ესე ხრწნილნი B 6 უხრწნელსა BC
7 მისწუდებოდა BC 8 იგი - AC 9 სრბა A სრბაჲ + იგი C 10 და - B 11 იგი - BC 12
მარხუითა AC 13 გაჴმა A 14 ჭირსა AC 15 სიყრმილითა C 16 იქმნა B 17 ღმრთისა B 18
იერუსალიმითგან A 19 ვიდრე დასავალადმდე - B დასავალამდე A 20 ქრისტჱს A 21
ჰმსახურებდა B 22 აქუნ A 23 დამკუიდრებულ A დამკჳდრებულ] დადგრომილ C 24
აჴდა A აჰჴდა B 25 სამცამდე A 26 იგი - BC 27 ჴორცითურთ AB 28 ხრწნილით B 29
დაემკუიდრა A 30 შურისათუის A 31 სიყუარულისათუის A 32 ეკლესიათათუის A
33 ღმრთისა მსახურებისათუის A ღმრთისა მსახურებისათჳს C 34 უძლურთაჲ A 35
ჴელისსამპყრობელი A ჴელისაპყრობელი C 36 წინამძღვარი B 37 მამხილობელი AB 38
ყოველთაჲ C 39 სიკუდილისაჲ A 40 გუიჩინნა A გჳჩუნა C 41 ჩუენი - BC 42 ~ზეცად
აღსლვად B 43 უკუეთუ AC 44 კაცსა - AC 45 ესოდენ A 46 მოეპოვა C 47 მიმართ - B 48
უქადაგებდე B 49 მოგუიპოვნებიეს A მოგჳპოვებიეს C
I I მოციქული] om. Gr. II ღმერთსა] om. Gr. III იჱრუსალიმითგან] add. kuvklw/
(ირგვლივ) Gr. IV დასავალადმდე] jIllurikou` (ილირიკიის) Gr. V ეკლესიათათჳს] add.
tou` Qeou` (ღვთისა) Gr. VI მასწავლელი] saghvnh (ბადე) Gr. VII ესევითარსა მას კაცსა]
ou\to~ (ის) Gr. VIII სარწმუნოებაჲ] pleonekthvmata (უპირატესობა, სარგებელი) Gr.
I *1 (A138v)სიტყვები:/ ,,რომელსა–იგი ქრისტე აქუნდა თანამეტყუელად, ქუეყანისა
ანგელოზი და ზეცისა კაცი, ჩინებული მოციქული, რომლისა თანა სული წმიდაჲ
დამკჳდრებულ იყო და აღჴდა ვიდრე სამცამდე” მეორდება A–ში.

II 1 მღუიძარებაჲ B 2 თხოაჲ B 3 უქროი A 3 თხოაჲ B 4 ~სხუაჲ ყოვლადვე AC 5
სიმდიდრეჲ A 6 მარტოდ] ხოლო B 7 სასუფეველი + იგი C 8 სიხარული B 9 მიმართ]
თანა B 10 იხარებედ C 11 რომელნიმე ღჳნითა და - AB 12 აქუნდენ C 13 სხუანი იხარებენ
სიმდიდრითა ქუეყანისაჲთა, რომელნიმე ღჳნითა და რომელნიმე - შუენიერებითა და
დიდებითა, ხოლო ქალწული იგი - უფლისა მიმართ, რაჲთა ქებაჲ აქუნდეს მის მიერ
და თქუას] ხოლო რომელნი-იგი იშუებენ წარმავალითა დიდებითა, ყოვლადვე არა
მივხედნეთ, არამედ ბრძენთა მათ ქალწულთა შური აღვიღოთ, რაჲთა ჩუენცა ვთქუათ
B 14 არს - B 15 უსარცხუინელეს A 16 არს - C 17 უსარცხჳნელეს არს, არცა - B 18
უსაწყალობელეჲს A უსაწყალობელ B 19 უფრო A უფროჲს - B 20 ვნებულისაჲ A 21
კეთილისაჲ B, კეთილისათჳს C 22 სულისათუის A, სულისათჳს - C 23 ძალ C 24 მან A 25 იგი]ეგე B 26 სიმართლჱ] ნაქმნევი AC 27 რქუას A 28 მოყუარეო] მოყუასო BC 29
მოიპოვე A 30 აჰმაღლდები BC 31 სიკეთისათუის A 32 შენისა - B 33 ამაღლებისა B 34
შენისათჳს B 35 შენ - B 36 ამაღლებისათუის A, ამაღლებისათჳს] სიმაღლისათჳს B 37

225

iRumeni lukiane budaRaSvili

შენისა - B
II

I ქუეყანისაჲთა] om. Gr. II ღჳნითა] uJgieiva/(ჯანმრთელობითა) Gr. III თქუას]

add. tw/` Qew`/ (ღვთის მიმართ) Gr. IV წმიდისა მიერ] om. Gr. V სიმართლჱ] e{ndon eujmorfivan (შინაგან სილამაზე) Gr.
III

1 ვერ შემძლებელ ხარ დათმენად] ვითარ ღირს ხარ შეძლებად თქუმად A

ვითარ ღირს ხარ შეძლებად და დათმენად C 2 დაითმინა] დაუთმო AC 3 შენთუის AC
4 თუისი A 5 თჳსითა - AC 6 მოსცეს A 7 შენთუის A 8 სვა A 9 შენთუის A რომელმან
სიტკბოებაჲ თაფლისაჲ შექმნა, მან ნავღელი სუა შენთჳს - B 10 გუირგუინოსან-ყო A 11
~ვარსკულავითა სიმრავლითა A 12 გუირგუინი A 13 შენთუის A 14 სიკუდიდმდე AC
15 ყოვლისათუის AC 16 რომელი BC 17 შინა - C 18 ჰქმნით A 19 წარვწყმიდოთ + იგი
B 20 ესრეთ] ეგრე AB 21 და - BC 22 ძაძაჲ + და C ~და შეიმოსა ძაძაჲ და იმარხვიდა B
23 სულ-ითქუმიდა A 24 რქუა A 25 მოვჰჴადო BC 26 ძუირი A 27 მაგას] მაგის C მაგას
-C

28 ამისთუისცა A 29 იყუნენ B 30 მკუდართათუის A მკუდართათჳს + და B 31

არცაღათუ A არცა B 32 სხუისათუის A სხჳსათჳს C 33 რაჲსათჳსმე - A 34 ცოდუათათუის
A ცოდვათათჳს + რამეთუ B 35 დავბანე C 36 და - C 37 სარეცელი ჩემი - AC 38 დავალტო
C 39 გარდამოვიდოდეს BC 40 განიბანე BC 41 მწინკლუევანებაჲ A 42 იცემდი C 43 შენსა
- A 44 გულისხმა–ყავ AB 45 მონადირებისათუის A 46 მონადირებისათ[ჳ]ს და ცოდვისა
- BC 47 თუალითა შენითა - A 48 დავითი C 49 განახვნა A 50 შენნი - BC 51 შენისათჳს
BC 52 იქმნეს AC 53 დაჰჴსნენ A 54 აწ]და A აწ - C 55 სულთქმითა C სულთქუმითა]
თქუმითა A 56 ეგე] იგი AC 57 მხედვარნი C 58 უძუირეჲსსა A 59 შეაგდის AC
III

I ვერ შემძლებელ ხარ დათმენად] Ti; ga;r kat j axivan duvnasai uJpomei`nai

(ვინაიდან რისი დათმენა ძალგვიძს ღირსეულად) Gr. II მან] Cristo;~ (ქრისტემ) Gr. III
თავი თჳსი] add. wJ~ a[nqrwpo~ (როგორც კაცმა) Gr. ΙV წარვწყმიდოთ] ajnalogisavmenoi
(რომლებიც მსჯელობენ, ადარებენ) Gr. V სულთქუმითა და ცრემლითა] stenavxwmen
(ვგოდებდეთ) Gr. VI მაგას ზედა] ejn tai`~ hJmerai~ aujtou` (მის დღეებში) Gr. VII სხჳსა
რაჲსათჳსმე] th;n zhmivan (სასჯელი, ზარალი) Gr. VIII მარადღე] kaq j eJkavsthn nuvkta
(თითოეულ ღამეს) Gr. IX მწინკულევანებაჲ] add. tw`n aJmarthmavtwn (შეცოდებათა) Gr.
X მონადირებისათუის და ცოდვისა] om. Gr. XI ცოდვასა] om. Gr.
IV

1 გმოსია A 2 არაწმიდა B არაწმიდად C 3 ადგილსა - AC 4 დაამწინკო A

დაამწინკულო C 5 შეურაცხ-ჰყო AC 6 მეორე B მეორჱ C 7 მესამე BC 8 მწინკლუევან A 9

226 შენი] იგი C 10 არღარა] არა A 11 გიკუირდეს A 12 დაღათუ] დათუ A 13 შემწუირებული

A 14 არარად A 15 ~არს საჴმარ C 16 ლოცვაჲ + საჴმარ არს C 17 ქუასა A 18 ანგელოსმან A
19 გიჴსნას B 20 ყოველთაგან] ჴელთაგან B 21 ბოროტისათა B 22 ანგელოზმან უფლისამან
- BC 23 შენ + ანგელოზმან B 24 აბრაამსა A აბრაჰამს B 25 რომელნი + ჰმონებენ შიშით B
26 ჰყუარობენ - B 27 სამი - AC 28 სამით - A სამითა C 29 იქმნენ] იყუნენ B 30 ჩუენი A 31
საშმინველი A 32 ბობღანი AB 33 საშმინველი A სამშუმინველი B 34 მოკუდრისაჲ A 35
გარდაუთხამნ A 36 მოაკუდინენ + მოაკუდინენ A 37 ხორცნი A 38 შენნი - BC 39 აქებდ B
40 შენთუის A 41 თუისნი AC 42 მისსა A 43 იგი - A 44 ესრეჲთ A 45 და - A 46 საქმეჲ A
IV I ნუსადა არაწმიდასა ადგილსა დასჯდები] mh; pavtei kaqovlou (საერთოდ
ნუ თელავს) Gr. II იყოს] add. Tiv ou|n ejstin (მაშ რა არის?) Gr. III არარად] om. Gr. IV

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

ღმრთისამან] om. Gr. V გალობაჲ] add. terpno;n (სასიამოვნო) Gr. VI და კურთხევაჲ]
om. Gr. VII მოციქულმან] oJ Pau`lo~ (პავლემ) Gr. VIII ბობღანსა] add. wJ~ ei|nai tuvmpanon
(როგორც არის ბობღანი) Gr. IX მან] Cristo;~ (ქრისტემ) Gr.
V 1 შენ - B 2 ნაყოფის BC 3 გამომღებელი A 4 სრულიად A სრულად - B 5 თუცა A
6 მესამეჲ A 7 ოცდაათ C 8 რავდენსა A რავდენცა B 9 ეგოდენიცა C 10 უნაყოფოდ B 11
საქმენი A 12 წმიდანიმცა A 13 თუცა A 14 ესე A 15 დასაწველი A 16 იხილე + და B 17
ძელად A 18 იაკობცა B 19 რაქელისთჳს - A 20 ძეგლი - BC 21 იგი - C 22 ნუოკუე A 23
საშინელსა - BC 24 სასჯელისასა B 25 გექმნეს C 26 იწყოს C 27 თუინიერ A 28 მოწამისაჲ
AC 29 მხილებად - A 30 თუინიერ A 31 აიარებდე AC 32 გულისხმა - ყავ AB 33 ჰქმენ]
გრქუან A 34 გუაქუსღა B გვაქუს C 35 სხუისა A 36 პოვნად B 37 წარვწყმიდოთ B 38
ამისთუისცა A 39 იტყუის A
V I შენ გამოღებად] om. Gr. II გამოიღე შენ სამეოცი] ka[n ejx hJmiseiva~, to; e[n ejxhvkonta
(თუკი ნახევრიდან, სამოცს შორის) Gr. III მესამე იგი] add. tou` teleivou (სრულისგან) Gr.
IV გამოიღე] om. Gr. V იაკობმანცა] add. tw`/ mnhmeivw`/ (საფლავისთვის) Gr. VI საშინელსა]
om. Gr. VII და გრქუას ვითარმედ] om. Gr. VIII აქა მოსრულ ხარ-ა სინანულად] Nu`n
metanoei`~ (ახლა ნანობ?) Gr. IX კეთილსა] add. ejavn ti apolevswmen, a[llo ti euJrei`n dunavmeqa tucovn (თუკი რაღაცას [ნივთიერს] დავკარგავთ, სხვა რაიმე შეიძლება ვიპოვოთ) Gr.
VI 1 გარდმოვიდინნეთ A 2 ჩუენი B 3 მას - B 4 რაჲთა] რომელ B 5 ექმნეთ A
ვიქმნნეთ B 6 თუისსა A 7 ესრე AB 8 აღსარებად A აღსრულებად B 9 რაითამცა AC 10
ძუირი A 11 ავიხილენ A 12 განვახუენ BC 13 ამისთუის A ამისთჳს C 14 განვბანნე C 15
იგინი BC 16 ესრე A 17 ყოველთათუის A 18 ტირილით - A 19 წყლოლებაჲ A 20 და BC 21 კარნი] თუალნი B 22 სულთანი AC 23 სასმენელნი B 24 პირი C 25 შევლენ C 26
ეკრძალეჲ A 27 იყუნედ A იყვნედ B 28 შენი AB 29 აღმასრულებელ - AC 30 მერმე - A 31
წრუთად A 32 რჩულსა C 33 სარკუმელთაჲ AC 34 ღებულთაჲ A 35 და - A 36 დაჴშვაჲ
C 37 ცოდვათათუის A ცოდვისათჳს B 38 მერმე - BC 39 ვითარმედ AC 40 ავჴდე AC
41 დანაკისკუდთა A დანაკისკუდთა + და B 42 დავიპყრა] მოვიპყრა 43 სიმაღლეჲ A
სიმაღლე B 44 სიმართლეჲ A 45 და - BC 46 შევიყუარო + და A 47 გული-უც + და A 48
ავხდე A აღვჴდე] აღვიდე B 49 არა AC 50 ეკლოვანი A ეკლოან B 51 მამხილებელი AC
52 ცოდვათაჲ A 53 არიედ AB 54 ვითარცა - C 55 სამჭუალნი AB 56 განხურვებულნი A
გაჴურვებულნი C 57 განეშორის A 58 დაიპყარ] მოიპყარ AC 59 სიმაღლე BC 60 იგი - A
61 მისი + ესრეჲთ A 62 რომელ - იგი BC 63 არიედ AC 64 ეშმაკისანი BC
VI I ვიქმნეთ] add. w]sper kai; oJ Dabivd (როგორც დავითიც) Gr. II ესრეთ წეს არს
აღსაარებად] pavnta toiau`ta ejxomologouvmeno~ (ყოველივეს ამგვარად აღმსარებელი) Gr.
IΙΙ თუალთაგან] om. Gr. IV შევლენან] add. kata; gnwvmhn (სურვილის მიხედვით) Gr. V
თუალნი შენნი მცნებათა მათ] ejn toi`~ ojfqalmoi`~ aiJ th`~ semnovthto~ ejntwlai;, ejpi; ta; w\ta
(თვალთა წინაშე ღვთისმოსაობის მცნებები, ყურებზე) Gr. VI ცად] add. ajgaqa; (კეთილად)
Gr. VII თქუმულ არს] om. Gr. VIII და ვითარცა სამშჭუალნი განჴურვებულნი] om. Gr. IX
არამედ] add. ajpribw`~ Gr. X ეშმაკთანი] om. Gr.
VII 1 სუის A 2 ღუინოჲ A 3 ეგრეითცა A ეგრეთცა C 4 იგი - AB 5 ღუინოჲ A 6
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~ღმერთი მარადის AC 7 მის - A 8 ვხედავ AB 9 მარადის - A 10 იყუნედ A იყვნენ C
11 შეუძრველ A 12 უფალსა BC 13 არა - A 14 მას - AC 15 ეშმაკსა A 16 ესრეჲთ AB 17
ვითარმედ] და A ვითარმედ - C 18 დაადგინა A 19 მისა B 20 ადიდებდ] მოიჴსენებდ
A 21 ღმერთსა] უფალსა AC 22 შენ - C 23 და - AC 24 სიტყუითა AB 25 აღასრულებდ
B 26 ესრეჲთ AB 27 დავით B 28 არცათუ A 29 მაშინ B 30 იწყოს] მიიწიოს A 31 და თუ]
დაღაცათუ A 32 ვითარ AC 33 და - AC 34 და - BC 35 ესრეჲთ AB 36 იტყუის A იტყჳს C
37 გამწმიდე AC 38 რომელმან B 39 გუიბრძანა AC 40 მაცხოარმან A 41 ესრეჲთ AB 42
დღითიდღე B 43 ხოლო - A 44 თუ - C 45 სიტუითა A სიტყჳთ B 46 ~ცხადად საქმითა
AC 47 თქუნ BC 48 განგუაყენნეს A განმაშოროს B 49 ჩუენ] მე B 50 ქრისტეჱსა A 51
შემდგომი ამისი] სხუანიცა AC 52 შეგინებულსა - AC 53 იყოფვის C 54 ქრისტჱ A 55
დასამკუიდრებელად A
VII

I გარდაიქცის] add. th;n kardivan (გულს) Gr.

IΙ წმიდისა მის] tou` Dabivd

(დავითის) Gr. ΙΙI უფალი] om. Gr. IV აღესრულა] levgei (ამბობს) Gr. აღესრულა] add.
hJ qeiva (ღვთაებრივი) Gr. V ღმერთსა] to;n Despovthn Cristo;n (მეუფე ქრისტეს) Gr. VI
აღასრულებ] om. Gr. VII უკუნისამდე] add. kai; eij~ to;n aijw`na tou` aijw`no~ (და უკუნითი
უკუნისამდე) Gr. VIII ჟამსა] add. th`~ zwh`~ (ცხოვრებისა) Gr. IX ქრისტე] oJ Kuvrio~
(უფალი) Gr. X ცათა შინა] add. tw`/ sesarwmevnw/ (აღტაცებულს) Gr. XI დასამკჳდრებელად]
add. Kurivou (უფლისა) Gr.
VIII 1 შენ - B 2 ძრწოლაჲ] საშინელი B 3 საშინელებაჲ] შესაძრწუნებელი B საშინელებაჲ
+ დღეჲ B 4 იგი - BC 5 მის - B 6 დღჱ B დღისაჲ C 7 მისა B 8 და - A 9 სიტუასა]
სარჩელსა AC 10 მივსცემდეთ AC 11 ჩუენთათუის A 12 წარმოგჳდგეს + ჩუენ B 13 წინაშე
ყოველთა წარმოგჳდგეს ცოდვაჲ და - AC 14 იცნან A 15 ღმერთი - AB 16 მდინარეჲ
AB 17 იგი - BC 18 ყოველნი - AB 19 შიშველნი AB 20 აღეღებოდიან A აეღებოდიან
C 21 აღმოიკითხვიდენ AC 22 და - B 23 ჟამთასა + რომელ-იგი არაკრძალვისაგან B 24
უგუნურებათა და დავიწყებათა] და დავიწყებითა და უგუნურებითა B დავიწყებათა
+ ჩუენთასა A 25 გამოცდაჲ C 26 გულისჴმა - ყავთ AB 27 მაშინღა A 28 ზედა-გუაცს
A 29 წასვლაჲ A წარსვლაჲ B 30 წინაშე-AC 31 მსაჯულისაჲ A 32 იგი-B 33 არათუ A
34 საქმეთათუის A 35 სიტყუათათუისცა A სიტყჳსათჳსცა C 36 განგუიკითხვიდეს A
განგუიკითხნეს B 37 ~ვინმე ჰგონებდეს B 38 ცთომათა თჳსთა - AC ცთომათა თჳსთა +
საშინელი C 39 საშინელი - AC 40 ~სასჯელი ესე AC სარჩელიC
VIII I მის დღისა, ოდეს-იგი ყოველნი წარდგომად ვართ] om. Gr. II წინაშე მისსა] twJ/

228 bhvmati tou` Cristou` (ქრისტეს საყდრის) Gr. III ყოველთა] pavlin (კვლავ) Gr. IV ღმერთი]

om. Gr. V უჩუენებდენ] add. aiJ pravxei~ (საქმეები) Gr. VI ფერად-ფერადი] ajkoivmhto~ (დაუძინებელი) Gr. VII ვდგეთ] om. Gr. VIII ყოველთა ჟამთასა] om. Gr. IX მაშინ
გამოცხადებაჲ იგი გულისჴმა-ვყოთ] om. Gr. X რამეთუ] add. pavnta~ ejnteu`qen (ყოველთა
იქ ) Gr. XI დიდისა] to;n aJparalovgiston (შეუცდომელის) Gr. XII ცთომათა თჳსთა] om.
Gr.
IX

1 გეჴსენედ B 2 დაივიწყებთ B 3 დაშრტა A დაშრეტად + და A 4 საჴმობელი

A საჴუმელი C 5 ჰხედევდ B 6 განრჩად C 7 მკუდართა + და A 8 გულისხმა-ყუენ A
გულისჴმა-ყუენ B 9 ~მდგომარენი მსაჯულისა მის C მსაჯულისა მის მდგომარენი]

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

მდგომარენი იგი მსაჯულისასა A 10 ესმოდის A 11 საყუირისაჲ A 12 მის - AC 13
წინასწარ BC 14 დაეჴშოდის A დავჴშვოდის C 15 მათისა - A 16 შრომისაჲ A 17 საჴმილსა
A 18 გარესკნელად B 19 მიჰყვანდენ AB 20 და - B 21 მისცემდეს A 22 კბილთასა - A 23
მისცემდეს A 24 რომელნი AC 25 სიცილისათუის A 26 დაისჯებიან A დაისაჯებოდიან
C 27 რომელთამე C 28 მოყუასთა B 29 ცოდუათათუის A 30 სიტყუისათუის A
სიტყუისათჳსცა B 31 ურგებისაჲ A 32 სასჯელსავე B სარჩელსა C 33 ცნობისათუის A
ცოდვისათჳს B 34 გმობისათუის A 35 ძუირისმოჴსენებისათუის A ძჳრისმოჴსენებისათჳს
C 36 სირცხუილსა AB 37 ~დგენ საუკუნოსა AB 38 ნაკლოლევან AB 39 ესმოდის AB 40
გიცნი BC 41 ამისთუის AB 42 იგი - AC 43 ესრე AB 44 ვითარმედ AC 45 ანუ - AB 46 ანუ,
ვითარ ჰგონებთ, რამეთუ - C 47 ცრემლთამე C 48 გულსმოდგინებისაგან ჩუენისა - B
49 გარდმოვადინებდეთ C 50 მომცეს A 51 ჩამთათუის A 52 დღეჲ A 53 მომავალისა A
მომავალსა C 54 მათ] მისგან A მას C 55 სატანჯველისაჲ A სატანჯველსა C 56 მოედით B
57 და - A 58 და - C 59 ცოდვათაჲ - BC 60 ვპოვოთ AB 61 აგიაროს C
IX

I სასუფეველისაჲ] om. Gr.

II გარდასკნელად] add. skovto~ (ბნელი) Gr.

III

მისცემდენ] om. Gr. IV დაუცხრომელსა] add. kai; twJ/ klauqmwJ/ (და ტირილს) Gr. V აწ
გულისჴმა-ყავ] om. Gr. VI რომელნიმე] add. kakh`~ (ცუდისა) Gr. VII ცნობასა] add. tou`
Cristou` (ქრისტესსა) Gr. VIII ესმოდინ] add. jAmh;n levgw ujmi`n (ამენ, გეუბნებით თქვენ)
Gr. IX ვინ ხართ] om. Gr. X უწყოდეთ] om. Gr. XI ანუ ვითარ ჰგონებთ, რამეთუ ცრემლთა
გულსმოდგინებისაგან ჩუენისა] h[ potapa; fevrein davkrua (საიდან ავიღოთ ცრემლები?)
Gr. XII ვითარცა მდინარეთა გარდამოვადინებდეთ] om. Gr. XIII მისსა] Kurivou (უფლისა)
Gr. XIV და სინანულითა მით ამის სოფლისაჲთა და მოტევებაჲ ცოდვათაჲ უფლისაგან
ვპოოთ] kai; tou` bivou ejpimeleiva/ tou;~ iJlasmou;~ tou` Despovtou Qeou` kaleswvmeqa (და
ცხოვრებისეული საზრუნავი უფალი ღმერთის გულმოწყალებას შევავედროთ) Gr.
X 1 ორი AC 2 ღმერთმან] უფალმან C 3 და - BC 4 და - BC 5 ევნოს B 6 მეორითა]
სხუითაჲ A მეორითა] სხჳთა C 7 ვიქმნით AC 8 გონებასა] ნებასა C 9 უფროჲს - A
10 ცხორებისაჲ A 11 შეგუირაცხებიეს A 12 განკითხვაჲ A 13 წარმოდგომად AB 14
შემიტყუვა C 15 სუფელი A 16 სულნი A 17 თუისნი A 18 ზღუევად A 19 მისცნეს A
20 სთქუა ვითარმედ - C 21 მაცთუნა მეო - A მეო + ესრე სთქუა C 22 რამეთუ არცა ევას
სარგებელ ეყო ეგე სიტყუაჲ, რამეთუ თქუა, ვითარმედ: გუელმან - A 23 გქუას A 24
ჩუენი 25 მუსლამდე A 26 დიდისაჲ A 27 ცხადისაჲ A 28 რომლისათუისცა A 29 დღეჲ
A 30 მუსვლასა A 31 დღეჲ A 32 დღეჲ A 33 წინაჲსწარ თქუ A წინაჲსწართქუმულთა +
მოსლვაჲ A 34 მათ A 35 გეტყუი A 36 არათუ + რაჲთა C 37 შეგასმინოს C 38 აკურთხევდ
AC 39 და - BC 40 ამაღლდები A 41 ჭამათთაჲ A 42 შენდობასა] ვნებასა AC 43 იგი AC 44 კურთხევასა AB 45 მას - B 46 მას - BC 47 იგი - C 48 შეცუივეს A 49 იგი - A 50
რჩულისაჲ C 51 იგი - B 52 ისმინეს + იპოვნეს AC 53 დაშთეს] შინა AC
Χ I განკითხვად არს] add. tw`/ swvmati (სხეულით) Gr. II ღმრთისასა] tou` Cristou`
(ქრისტესსა) Gr. IΙΙ და გრქუას] om. Gr. ΙV კაცისა] om. Gr. V მაცთუნა მეო] add. erei` soi oJ
auJto;~ (გეტყვის შენ თავად) Gr. VI დღისა] add. Kurivou (უფლისა) Gr. VII ესერა დღე იგი]
om. Gr. VIII მოვალს] add. kai; tiv~ uJposthvsetai; (და ვინ დაადგრება) Gr. IX შენდობასა]
ajpoch; (განყენება) Gr. X წეს არს წიგნთა ახილვაჲ] jEreuvna de; ta;~ Grafa;~ (გამოიკვლიე
წერილები) Gr. XI კუერთხისაჲ მის] add. to; paravdeigma (მაგალითი) Gr. XII ცეცხლისასა]
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add. bow`n dia; tw`n pragmavtwn (რომლებიც საქმეების მიერ ღაღადებს) Gr.
X *...1* უკუეთუ სთქუა... ოდეს შეგასმინონ, განიზრახო]-B
XI 1 წარხუიდეთ AB 2 მიერ B 3 მათ A 4 არცა B 5 დედათა B 6 შვილი A 7 თუისნი A
8 შვილთა C 9 მამაი AB 10 არცაღა შვილმან მამა-დედაჲ თჳსი - B 11 თქუა A 12 სხუათა
- AC 13 კაცთათუის A კაცთათუის + და A 14 და - A 15 არამედ + და თუ B 16 სთქუა
B 17 ჩუეულებაჲ B 18 რომელსა + იგი AC 19 იგი - C 20 საქურწინოჲ AB 21 იგი - A 22
გამოჴადეს] გამოაძებს AC 23 ქურწილით A 24 იპოვა C 25 ~მისთჳს მეოხი B მისთუის AB
26 შანთი + იგი A 27 მან - AB 28 გავაჭრა A 29 არა A 30 მისთუის A 31 ხუთნი] სხუანი
B 32 ეუხდეს A 33 მათ B მათთუის A 34 თუისნი A თჳსნივე C 35 ქრისტემან] თქუენ AB
36 საჴმობელისაგან A საჴუმილისაგან + მისგან B 37 გულისთქმისაჲ A გულისთქუმისაჲ
C გულისთქუმისაჲსა + სადა A 38 დაშრეტისაჲ A დაშრიტისა C 39 აღგზებულსა A
აგზებულის C 40 გულისთქუმისაჲსა A 41 წულითა A 42 მაშინ AC 43 და + მცირედ B 44
მცირე C ~მცირე კაცთმოყუარებაჲ B 45 ცხუართა A 46 სარჩელისასა AC სასჯელისასა +
და BC 47 რქუას AB 48 მოედით B 49 დაიმკუიდრეთ A 50 თქუენ - B 51 ცათაჲ - AC 52
გარდასკნელსა A 53 მათთა A 54 გასმიეს A 55 ლაზარე - B 56 დაიწოდა A 57 უთქმიდა
A 58 რამეთუ] ვითარმედ B 59 არცა C 60 თავად A 61 სოდომისათუის A სოდომიდათჳს
B 62 ჩუენთა] თუისთა A 63 დაბნელებამდე BC 64 უუმჯობე A უუმჯობეს B 65 ვიდრე
C 66 რა A 67 მცნებისა - AC 68 მისდა A მისსა C 69 მოიღოს - A 70 მცირითა C 71
დიდთა B 72 სატანჯველთა B 73 გულისჴმა-ყავთ A 74 სამისა AC 75 ჴორვებასა A
ჴურვებასა C მჴურვალებასა + აქა C 76 თავს-ვიდებთ] დაუთმობდით B თავს-ვიდებთ]
თავს-ვიდებდით C 77 მსაჯულსა A 78 მას A მათ] ჴორციელთა B 79 სატანჯველსა BC
80 ვხედვიდეთ A 81 ხოლო - A 82 და საუკუნოდ - A საუკუნო B 83 განგრძნობილ C 84
იგი - AC
ΧΙ Ι არცაღა შვილმან მამა-დედაჲ თჳსი] om. Gr. ΙΙ დანიელ] add. ouj mh; duswphvsousi to;n dikavzonta tovte (ვერ დაარწმუნებენ მას, ვინც მაშინ განსჯის) Gr. ΙΙΙ თჳსნი
იგი დანი] ta;~ oJmhvlika~ (თანატოლნი) Gr. ΙV საჴუმილისა გულისთქუმისაჲსა] ta;~
hJdona;~ (სიამოვნებას) Gr. V დიდი იგი] add. dw`ron ( ძღვენი ) Gr. VI იხილე] add. ejn th/`
hJmevra/ th`~ krivsew~ ( სამსჯავროს დღეს ) Gr. VII დღესა მას სასჯელისასა] om. Gr. VIII
მოვედით] add. oiJ eujloghmevnoi tou` Patrov~ mou (კურთხეულნი მამისა ჩემისა) Gr. IX
დაიმკჳდრეთ] add. th;n hJtoimasmevnhn (განმზადებული) Gr. X მათდა] toi`~ ajpagomevnoi~
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(წარსრულთა, მიცვალებულთა) Gr. XI გლახაკი] om. Gr. XII რომელი-იგი ევედრებოდა
სოდომელთათჳს] om. Gr. XIΙΙ ვიდრეღა არა დამარხვად მცნებისა მის] h} thrh`sai aujth;n
uJgra;n ( ანდა სუსტად დამარხვად ) Gr. XIV ღმრთისა] tou` Cristou` ( ქრისტესა ) Gr.
XII 1 ვითარცა BC 2 და სიზმარი - AC 3 ყოველი C 4 ესე - AB 5 სუფლისა A 6 შუებასა
A 7 ჴრწნილებასა A ხრწნილებასასა C 8 გუაქს AB 9 სენმან] სნეულებამან B 10 განხრწნის
B 11 სხეული] სიხარული BC 12 სიკეთეჲ A 13 დაადნვის - AB 14 განვისუენებდეთ
A 15 მოვიდის] მოჴდის AC 16 წარწყმდის B 17 რამეთუ] და B 18 ყოვლადვე BC 19
წარსვლითა B წარმავალი C 20 აჩრდილ C 21 არს + და BC 22 დაუდგრომელი B 23
სიზმარ B 24 მტყუარ A 25 ამისთუისცა A 26 მაცხუვარი A 27 შეიტყოონ A 28 ვითარცა
+ იგი C 29 გამოვედით A გამოვიდეთ C 30 ჩუენცა] თქუენცა B 31 ჩუელებისა AB 32
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მკუიდრობისაჲთა A 33 დავემკუიდრეთ A 34 ჩუენ - AB 35 ზეცისაჲ A ზეცისასა C 36
განვაჴმნეთ] დავწურნეთ AC 37 მარხვითა - AC 38 ჩუენნი - AC 39 ყოვლადვე] წუსწუთ
AC 40 სულიერისა - AC 41 დავემკჳდრნეთ] აზრზენათა AC 42 ჩუენ ზეცისა მას ქალაქსა
და - AC 43 მათ - B 44 გულისთქუმასა B 45 ვითარცა] ჴორცთა B 46 მჴეცთა] ჩუენთასა B
მჴეცთა + აღჳრ-ვასხნეთ ვითარცა მჴეცთა ველურთა B 47 მოვჰჴდით C 48 მღჳძარებითა,
ფსალმუნებითა და გალობითა - AC

49 დავაძინებდეთ მარადის. მკუიდრობასამცა

მოვჴდით ჴორცთა ჩუენთა - B 50 ფრთხილად A 51 მღუიძარედ A 52 მძინარეი A 53
გუირგუინოსან A 54 იქმნის + და A 55 დაწვის A 56 ხრუინვიდეს A 57 მოიღოს A 58
დამტუერებულ + იყოს AC 59 ტუინის A ტჳნის] თავის B 60 პებაჲ] წყლულებაჲ B 61
მძინარეთა] მძიმეთა A 62 სცემთ A 63 შენთა] თქუენთა A 64 და - BC 65 ნუცა C 66
შენთა] თქუენთა A 67 რაჲთა] თანა A 68 განერე - AC 69 საფრჴისაგან A 70 საფრჴესა
A საბრჴესა C 71 მათ - A მას C 72 სოფლისასა AC 73 ღუაძლისაგან A ღუა[რ]ძლისაგან]
ვიღუაწოთ B ღუწოლისაგან C 74 და - B 75 რეცათუ] რაჲთა B რეცათუ + სრულიად B 76
დაგუიტევებიეს A დაუტეოთ B 77 და - C 78 ჴორცთასა A 79 მზირებაჲ] ღონისძიებაჲ
B 80 მზაკუარისაჲ A 81 მის - BC 82 თქუმულა A 83 არს - A 84 განრისხებული - A 85
იბრდღუნის A იბრდღუენს C 86 მიმოვალს A 87 უკბინა + და AC 88 ოდენ] არცა A 89
გინათუ - AC 90 განტეხა C 91 სრულიად - C 92 შთა-ხოლო-ნთქა C 93 ხოლო - A 94
ვიჴსნე მე განსაცდელისაგან და ღმრთისა ჩემისა მიერ - A 95 გარდავჴედ A გარდავჰჴედ
C 96 ივლტი B 97 გუირგუინი A 98 ვითარცა - BC 99 თავს-იდვეს AC 100 საფასე BC 101
ახოანმან AB 102 თავს-იდვის C 103 ჰხედავნ B 104 გუირგუინსა A 105 მოშაკმან A 106
პოვის C 107 მჭლეული C 108 თუისითა A 109 უფლითა A 110 თესლი - C 111 არა C 112
შერაცხეთ A შეჰრაცხედ C 113 განმტკიცნებიედ] განმტკიცებულთა რომელმან B
XII

I განჴრწნის] add. th;n cara;n diadevcetai qlivyi~ (სიხარული იცვლება ჭირით) Gr.

II საჭმლითა] politelou`~ (ფუფუნებითა ) Gr. III ღამე] hJ eJspevra (საღამო) Gr. IV ყოველივე]
th;n hJdonhvn (შვებას) Gr. V აჩრდილი] ajravcnh~ (ობობა) Gr. VI შენით] add. kai; ejxh`lqen (და
გამოვიდა) Gr. VII ჩუეულებისა მისგან] add. diaqevsew~ (მდგომარეობისა, წარმოდგენისა)
Gr. VIII მკჳდრობისაჲთა]

nekrwvsew~ (მოკვდინებისაჲთა, სიკვდილისაითა) Gr.

IX

მარხვითა] om. Gr. X და ჴორცნი] om. Gr. XI ეშმაკსა] add. th/` sunecei` melevth/ th`~ qeiva~
Grafh`~ taj~ uJlomanouvsa~ (შეაკავებს საღვთო წერილის ზრდად მეცადინეობას) Gr. XII
წურთითა მით სულიერისა გალობისაჲთა დავემკჳდრნეთ ჩუენ ზეცისა მას ქალაქსა] om.
Gr. XIII მღჳძარებითა, ფსალმუნებითა და გალობითა] om. Gr. XIV მკუიდრობასამცა]
th;n nevkrwsin (მომკვდრობა) Gr. მკუიდრობასამცა] add. tou`
სრულთა] tw`/ ajgwnoqevth/ (წარმმართველი, მსაჯული) Gr.

jIhsou` (იესოსი) Gr. XV
XVI იპოოს] add. prw`to~

(პირველი) Gr. XVII ტჳნის] om. Gr. XVIII მზაკუვარისაჲ მის] tou` diabovlou (ეშმაკისა)
Gr. XIX ჩუენი] add. oJ diavbolo~ (ეშმაკი) Gr. XX განრისხებული] om. Gr. XXI ხოლო] om.
Gr. XXII მზაკუვარისა მისგან] tou` diabovlou (ეშმაკისა) Gr. XXIII თქუ] add. tw`/ Kurivw`/
(უფლისა მიმართ) Gr. XXIV კეთილმან] ajqlhth;~ (მორკინალმან) Gr. კეთილმან] add. gennaivw~ (კეთილშობილად) Gr. XXV შრომითა] om. Gr.
XIII 1 სიძეჲ A 2 ქურწილისაგან A 3 გუესმეს AC 4 მისსა AC 5 კურთხეულ ხართ - AC
6 კაცნო - B 7 ელით A 8 იტყუის A 9 მონისა BC 10 უფალი + იგი B 11 მისი AB 12 პოვა A
13 იგი - BC 14 მღუიძარეჲ A 15 მღუიძარეთა A 16 იტყუის A 17 მან - BC 18 ვითარმედ -
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AC 19 ყოვნოს C 20 უფალმან C 21 ჩემმან C 22 ბუროტის- A 23 თუისთა A 24 თანა + და B
25 რომელი B 26 ურწმუნოთა] ორგულთა B 27 ~ურწმუნოთა თანა დადვას C 28 რომელ
B 29 დაყოვნის AC 30 რომელი A რომელ B 31 რად] რაჲ B 32 ეს A 33 სუფლით AB 34
განმზადებულა B 35 არს - B 36 შენდამი - A 37 ღმერთო+განმზადებულ არს გული ჩემი
BC 38 ბრძოლასა] ბრალსა AC 39 მას AB 40 ოღმრთონი A 41 გარდაუცუ A გარდაუცუამს
+ მას A 42 მშულდსა A 43 მათსა - BC 44 ძუირისსიტყუაჲ A 45 ესრიან - AC 46 ხილვითა
B ხედვითა C 47 და - C 48 აღადგინონ] უთეონ B აღიდგინონ C 49 გულისსიტყუაჲ B 50
ძმასა A 51 თჳსთა - BC 52 მუცელსა - A 53 იყოს AC 54 ესრის - A 55 მტაცებელი A 56
იყოს AC 57 ბოროტსა + და BC 58 ესრიან B 59 იყუნენ B 60 იგი - B 61 და - B 62 მოშურნეჲ
A 63 ძუირისმოჴსინეჲ A 64 მყოფ A 65 ამისთუისცა A ამისთჳს B 66 სულიერებისაჲთა
A 67 ჩაფხუთი C 68 იყვნეთ C ვიყვნეთ] იქმნნეთ B 69 ყოველსა AC 70 მას AC 71 ისარსა
AC 72 მტერისათა] ეშმაკისასა B 73 განჴურვებულისა AC 74 დაშრედად AC
XIII I კურთხეულ ხართ თქუენ, კაცნო, რომელნი მოელით უფალსა] Kai; uJmei`~ ga;r,
fhsi;n, e{sesqe o{moioi ajnqrwvpoi~ prosdecomevnoi~ to;n kuvrion auJtw`n (რადგან ამბობს: „
და თქვენ იქმნენით იმ ადამიანთა მსგავსნი, რომლებიც თავის უფალს ელოდებიან“)
Gr. II ჩემი] add. ejlqei`n (მოსვლად) Gr. III და ბოროტის-ყოფად] om. Gr. IV დაყოვნოსო]
oJ kuvriov~ mou (უფალი ჩემი) Gr. V ჰგონებდა] add. to;n kuvrion aujtou` (უფალსა მისსა) Gr.
VI მარადის] crhv (საჭიროა) Gr. VII შენდამი] om. Gr. VIII დიდსა] om. Gr. IX რაჲთა]
add. hJdevw~ (სიამოვნებით) Gr. X ესრიან] eij~ ajkolasivan diegeivrei (აღვირახსნილობისკენ
აღძრავენ) Gr. XI ხედვიდენ და აღადგინონ გულისთქუმაჲ ბოროტი] om. Gr. XII რაჲთა]
add. pleonexivan (სიხარბე) Gr. XIII რომელთამე ესრის გულსა, რაჲთა იყოს იგი ანგაჰრ და
მოშურნე და ძჳრისმოჴსენე და ყოვლისა ბოროტისა მყოფელ] om. Gr. XIV საჭურველი
იგი] add. th`~ pivstew~ (რწმენისა) Gr. XV ჩაფხუტი] add. tou` swthrivou (ცხონებისა) Gr.
XIV 1 ვერწმუნოთ A 2 რას AC 3 იყო B 4 სიმართლით B 5 ხუიდოდი A 6 უკუანასა
AB 7 მას + მცა A 8 და - AB 9 ~დავდგეთ მჴნედ AB 10 ჩუენისაჲ BC 11 ვიშუებდეთ]
ვიფუფუნებდეთ A ვიშუებდეთ] ვიფუფუნებოდით C 12 წარსვსწყმედთ AC 13 თუისი
A 14 მისა BC 15 შურისხავს A გურისხავს B 16 გუსწავლის B 17 მორჩილებისათუის
A მორჩილებისა B 18 სასყიდელად B 19 მოირატყთ AC 20 სახნიერსა A 21 ვივნოთ
B და ვევნოთ] დავითმინოთ C 22 ჩუენთჳს] და A ჩუენთჳს - C 23 და - C 24 სუა +
და AB 25 და - C 26 ნათელ-იღო] ნათელი მოიღო B 27 ძუირი A 28 უზრახეს B 29
~იგინა, იგუემა B 30 ესრეჲთ A 31 ესრეჲთ A 32 ურჩულოთა AC 33 ჩუენთათუის AC 34

232 რომელნი AB 35 და - B 36 სიკუდილამდე B სიკუდიდმდე] სისხლადმდე C 37 ჰბრძოდა]

სძლო C ჰბრძოდა + და B 38 რავდენი - იგი BC 39 ჩუენთუის A 40 განკურნა A 41
კეთროვანი A 42 კეთროვანნი განწმიდნა, ეშმაკნი განასხნა - C 43 ამისსა C 44 მოგმადლა
A 45 ცხოვრებისაჲთა A 46 მოვიპოვოთ A მოვიპოოთ] მოვიღოთ C 47 ცხოვრებაჲ A 48
მცირედ ჟამს] ერთვე განშორებულ ვართ C 49 არს ყოფაჲ ჩუენი - C 50 საუკუნესა - C 51
მას B მის] მუნ C 52 ~ჩუენი ცხორებაჲ C რამეთუ ამას სოფელსა მცირედ ჟამს არს ყოფაჲ
ჩუენი, არამედ საუკუნესა მის წეს არს ცხორებაჲ ჩუენი - A 53 აღგუითქუა A 54 უფალმან
- AC 55 რამეთუ - AC 56 გუიწოდა A 57 წიგნმან - C 58 მიამსგავსა B 59 წარსვდევნო 60
ზრდიდე A 61 ამისთუისცა A 62 პეტრე] პავლე AB 63 სარგებელ] არგებს A 64 არს - A 65
იღრჭენდეს BC 66 დაიწოს A დაიწუვოდის B 67 დააწოს A 68 თითითა AC 69 ნაწვეთი
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AB 70 არამედ] და A
XIV

*1 ეს ციტატა A და B ხელნაწერების მიხედვით ეკუთვნის პავლე მოციქულს,

ხოლო C ხელნაწერის მიხედვით - პეტრე მოციქულს. ორივე მითითება არასწორია,
წყარო ფიქსირდება იაკობ მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლეში. იხ. იაკ. 4:7 - ,,წინააღუდეგით ეშმაკსა, და ივლტოდის თქუენგან“.
XIV I წარვწყმედთ] add. ajll j wJ~ ajgaqo;n (არამედ როგორც სახიერი) Gr. II გუაქუს]
gnhsivan (ნამდვილსა, ჭეშმარიტსა) Gr. III სახიერსა] om. Gr. IV იშვა] add. to; galouchqh`nai
(რძით იკვებებოდა) Gr. V დაიძინა] add. to; peirasqh`nai, to; kopiavsai (გამოიცადა,
დაშვრა) Gr. VI და აღდგა] om. Gr. VII ძჳრი უძრახეს, შეძრწუნდა, შეწუხნა] om. Gr.
VIII იგუემა] add. kai; tevto~ to; staurwqh`nai (და ბოლოს ჯვარცმა) Gr. IX იგინა] om.
Gr. X ცოდვათა ჩუენთათჳს] om. Gr. XI სიკუდიდმდე] ai]mato~ (სისხლადმდე) Gr. XII
რავდენნი-იგი] add. qauvmata (სასწაულნი) Gr. XIII ჩუენთჳს] om. Gr. XIV მკელობელნი
ავლინნა] add. kai; ta; loipa;/, w|n oujk e[stin ajriqmo;~ (და სხვა, რომელთა რიცხვსაც ვერ
დათვლი) Gr. XV სადაცა აღგჳთქუა ჩუენ უფალმან] om. Gr. XVI ამას სოფელსა] om. Gr.
XVII ამის სოფლისაჲ] om. Gr. XVIII პეტრე] oJ jApovstolov~ (მოციქულმა) Gr.
XV

1 სუფელი A 2 სამსტუმროსა A 3 ვიყოფვით B ვიყოფით C 4 არამედ] აწ BC

5 ზედა-გუაცს A 6 ჩუენ - A 7 წარსლვაჲ + და A 8 ვიღძიდეთ A 9 მისთუის A 10
საგზლისათუის A და საგზლისათჳს - B 11 რომლისათუისცა A რომლისათჳს B 12 იგი
- AB 13 მოწყალებაჲ + და C 14 წყალობაჲ - B წყალობაჲ + და AC 15 და სიწმინდე - AC
16 გუიჴმს A 17 უქროჲ A 18 არათუ B 19 არამედ AC 20 ნაყოფი] საქმენი AC 21 არათუ
სიტყუანი, არამედ საქმენი - AC 22 უფალო - B 23 ვიცთუნებთ AC 24 მისცნეთ A 25 ჩუენი
A 26 მის - AC 27 ცხორებისათუის A ცხორებისათჳს+ვიღუწიდეთ A 28 ვისწრაფდეთ C
29 მოსწრაფე ვიყუნეთ - A 30 საუკუნოსა A 31 ამის AB 32 სოფლისა A 33 დაიწუას BC
34 ჴორცი + და B 35 გამოჴდეს AC 36 უჴრწნელად AC 37 ეყოს A იყო B 38 ადგომაჲ BC
39 დაიწუებოდის BC 40 არაჲ B 41 აბანოთაჲ C 42 ჰაერი - A აერი C 43 ფიცხელი - A 44
მჴურვალებაჲ A 45 მდინარეჲ A მდინარე B 46 მას] იგი AB 47 ცეცხლისაჲ AB 48 თუისი
A 49 უქროჲ A 50 წარწყნდა B 51 საფასე BC 52 განცდაჲ B 53 ესრეჲთ AB 54 დაფარული
- A 55 ყოველნი C 56 შიშუელნი BC 57 რომლისათუისცა A 58 ვითარმე AC 59 ~მარადის
სული B 60 დაწვად A 61 შინა - B 62 და დაიწუებიედ - AC 63 უძრულ A 64 აქა - AC 65
გაჴდის A 66 იქმნის A 67 ჴორცთავე C 68 დაიწუებოდის BC
XV I პავლე] oJ

jApovstolov~ (მოციქულმა ) Gr. II და სიწმიდე] kai; ta; ejxh`~ (და

შემდგომი) Gr. III არათუ რომელთა მრქუან მე: უფალო, უფალო, არამედ რომელთა ყონ
ნებაჲ ჩემი] Ouj ga;r pa`~ oJ levgwn moi: Kuvrie, Kuvrie, eijseleuvsetai eij~ th;n basileivan tw`n
oujranw`n, ajll j oJ poiw`n to; qevlhma tou` Patrov~ mou (არა ყოველი, რომელიც მეუბნება მე:
„უფალო, უფალო“, შევა ცათა სასუფეველში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს მამაჩემის
ნებას) Gr. IV ცხორებისათჳს] add. hJdonh/` (სიამოვნება) Gr. V რაჲმე] add. ajteleuthvtou~
(დაუსრულებელსა) Gr. VI მისამსგავსებელ არს] om. Gr. VII ვითარცა ესე არს ცხადი.
ყოველნივე შიშუელნი და ქედდადრეკილნი ვდგეთ, რომლისათჳსცა არს ესე სიტყუაჲ]
om. Gr. VIII ჴორცთა თანა] om. Gr.
XVI 1 სიზმრისათუის A 2 ვითარ A 3 შესატყუებელ] შესაძლებელ A შესატყუებილ
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C 4 წარსავალი AC 5 ესრეჲთ A 6 გქუას A 7 მოედით B 8 სულთანი AC 9 ჩუენთანი - AC
10 განვიკურნეთ A 11 დაარღუევდეს AB 12 ცუდი - AB 13 გოდებდა A 14 ეტყოდა B 15
უფროჲს - A 16 სადაღა C 17 და - B 18 ძეჲ AB 19 ~წმიდაჲ სული C 20 დამკუიდრებულ A
21 უუკუეთუ AC 22 მათთუის A 23 ვინ BC 24 ესრეჲთ A 25 უნებელი A 26 რომლისამცა]
ვითარმცა AC 27 სული + თუისი A სული + თჳსის C 28 არამცა B 29 იკურნებდეს A 30
თუისსა A 31 იღუწიდის AC 32 სულისათუის A სულთათჳს] სულსა თჳსსა B 33 თუისნი
A თჳსსა B 34 განიკურნეს A განიკურნნის C 35 მკუდართათუის A 36 ჩუენთათუის A
XVI I ტანჯვაჲ] add. tou`to ga;r hJ parou`sa zwh; pro;~ th;n mevllousan (ესაა წარმავალი
ცხოვრება მომავალთან შედარებით) Gr. II მოვედით] add. ajgaphtoi; (საყვარელნო) Gr. III
და მასვე ზედამცა ვდგათ] toiauvthn eijsdexwvmeqa kovlasin (ამგვარ სასჯელს მივიღებთ)
Gr. IV ხოლო ცუდი] om. Gr. V ქვისასა] add. oijkodomhqevnta (აშენებულსა) Gr. VI ტირილი]
add. th;n aJgiwtevran ejkeivnou Gr. VII ოქროჲსა] add. e]cousa mavnna (მანანას მქონებელი) Gr.
VIII და სული წმიდაჲ] add. th;n ajgivan Triavda (წმიდა სამება) Gr. IX ჰკურნებდეს] add.
hJdonai`~ (განცხრომითა) Gr.
XVII

1 დღეჲ იგი - BC 2 ზედა - A 3 დაღათუმცა A 4 არცაღათუ A 5 ესრეჲთ A 6

უშიშობაჲ AC 7 ღამეჲ A 8 მოიწია + და A 9 საყუარელ] საწადელ B 10 წარსავალი] წუთი
B 11 განსუენებაჲ - AC 12 არაჲ A 13 უფროჲს] უძჳრეს B 14 ~სიზმარისა არს B 15 და
- BC 16 მზესა] სიზმარსა A 17 ჩუენცა C 18 სულისა განწმედაჲ - A 19 სინანული AC
20 არა] რომელი A არღარა C 21 ევედრებოდის B 22 ღმერთსა - AC 23 ყოველთა AC 24
ყოველთა AC 25 მარტუილნი A მარტჳლნი + და A 26 არამედ - AB 27 გუირგუინოსან
A 28 სიკუდილამდე B 29 გუაქს AB 30 ჩუენი - AC 31 წარუჰკეთოთ A 32 არა AC
33 ~დაცემულთათუის ესრეჲთ ძნელ არს AC დაცემულთათჳს + რაჲთამცა დაცემული
იგი AC 34 ვითარ - AC 35 არღარა C 36 აღდგა AC 37 ~ხოლო არა აღდგომაჲ AC 38
დაცემაჲ და არაღარა აღდგომაჲ და სიკუდილი - AC 39 არს + და C 40 ~ოდენ არს B
ოდენ] მოკლვაჲ AC 41 სახნიერი A 42 არს A 43 გალატს A გალადსა B 44 არიან C 45
ჴორცთასა A ჴორცთა C 46 მას A ამათ C 47 რაჲ C 48 მკურნალსა AC 49 ვევედრებით]
ვეძიებდით BC 50 წამალსა A 51 ყოველსავე AC 52 ასუ A 53 ჩუენიცა A 54 განვკურნოთ
A 55 სიტყუით A 56 მისთუის A 57 გუეშინოდინ B გვეშინოდენ C 58 მისგან B მისა C 59
~შემძლებელ არს სულისა და ჴორცთა BC 60 მას] შინა B
XVII I მოვიჴსენოთ] add. aJdelfoi; (ძმებო) Gr. II დღეჲ იგი] om. Gr. III განსუებაჲ] om.
Gr. IV ღმერთსა, ყოველსა] om. Gr. V ჟამსა] add. oJ lhsthv~ (ავაზაკი) Gr. VI ცოდვაჲ იგი

234 შენი] om. Gr. VII წამალი] add. mh; ajpognw`men (ფარ-ხმალს ნუ დავყრით) Gr. VIII უკუეთუ

არა თავით ჩუენით სასოებაჲ ჩუენი წარვჰკუეთოთ] om. Gr. IX ვითარ] add. to; pevsonta (დაცემულის) Gr. X რამეთუ ცოდვაჲ კაცისაჲ არს არაღდგომაჲ, ხოლო დაცემაჲ და
არაღარა აღდგომაჲ] om. Gr. XI სახიერი] add. Qeo;~ (ღმერთი) Gr. XII წინაწარმეტყუელისა
მიერ] om. Gr. XIII და წამალთა] add. eJpizhtou`men (ეძიებენ) Gr. XIV ვიღუწით] tou` kuriwtevrou merouv~ poiouvmeqa (უფრო ძლიერ ზომებს მივმართავთ) Gr.
XVIII

1 ჟამამდე B 2 მოედით B 3 შეურდეთ AC 4 და - AB 5 უფსკრულთა AC 6 მათ

AC 7 მოწყალებისა C 8 მისთა A მისისათა C 9 წმიდისა - B 10 განბანე AC 11 თუვლისა
AC 12 სახნიერი A სახიერი + უფალი B 13 მწყემსი - B 14 ჰნებავს B 15 ლომისაჲსა A 16

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

შთანთქმამდე B 17გუეტყუის A 18 სცოდე BC სცოდე-ა + და AB 19 არა AC 20 აღდგეს
A 21 მიაქციოს+და AC 22 განვკურნე A გავკურნე C 23 წყლოლებანი A წყლულებან B
24 ეგე - BC 25 უტყოელ A 26 ესე - B 27 ჰნებავს B 28 მოვიქცეთ B 29 ვცხონდეთ B 30
ვითარ] ვერ C იგი. ვითარ - B 31 და შეიწყალოს - AC 32 კაცმან - AB 33 ესრეჲთ A 34
მეუღლეჲ A 35 თუისი A 36 ესრეთ მეუღლე თჳსი, რავდენ - B 37 იტყუის AB 38 მოიქცეს
B 39 ესრეჲთ A ესრეთ - B 40 აურაცხელ - AC 41 ~ყოვლადვე არავინ B 42 აოპყრობს A 43
ეტყუის A 44 ჴმისაჲ A 45 სადამე B 46 იკურნების B 47 ~მისგან იკურნებნ B 48 მან - A 49
გინებისა - AC 50 მისთუის A მისისათჳს C 51 უფროჲსნიღა AC 52 არრად A 53 გინება]
ტრიობაჲ AC 54 უფროჲს - A 55 მოწყალე გუექმნას - AC 56 წარუჰკუეთთ A წარვჰკუეთ
B 57 ჩუენსა - AB 58 ახოვანი AC 59 დაეცის C 60 უკუანაჲს B 61 გუირგუინოსან A 62
იქმნეს AC 63 მჴედარი AC 64 იწყლეს AC 65 და - B 66 გამოცდილეჲს A უგამოუცდელეს
C 67 იპოვის AC 68 დაცემულთა BC 69 მით - BC 70 უკუანასკნელ A 71 მრავართა AC 72
საფასე B საფასჱ C 73 მათი - B 74 მერმე - B 75 უმეტესი სიმდიდრე - AC 76 მოიგეს BC
XVIII I წმიდისა დავითის თანა] om. Gr. Gr. II მწყემსი] add. oJ Qeo;~ (ღმერთი) Gr.
III უტყუელ არს] add.

JIhsou`~ (იესო) Gr. IV შეიწყალოს] om. Gr. V კაცმან] ejrasth;~

(შეყვარებულმა) Gr. VI ესრეთ] add. maniko;~ (გაშმაგებულად) Gr. VII მეუღლე] ejrwmevnh~ (ის, ვინც უყვარს) Gr. VIII რომელმან-იგი ცოდა] om. Gr. IX აურაცხელ] om. Gr. X
ისმინოთ] add. mh; sklhruvnhte tav~ kardiva~ uJmw`n („ნუ განიფიცხებთ გულთა თქვენთა“)
Gr. XI მრავალგზის] om. Gr. XII არა შეურაცხ-ყვის] add. ta; bohqhvma, oujk ajmuvnetai to;n
nosou`nta (დახმარებას, არ უგულებელყოფს დასნეულებულს) Gr. XIII მან გინებისა
მისთჳს, არამედ უფროჲსნი შემწენი მოიყვანნის და არად შეჰრაცხის გინებაჲ იგი მისი]
om. Gr. XIV მოწყალე გუექნას] om. Gr. XV უფალი] om. Gr. XVI ახოანი მრავალგზის
დაეცეს და უკუანაჲსკნელ გჳრგჳნოსან იქმნის] om. Gr. XVII აღდგის] om. Gr. XVIII დაცემითა მით] tw`n mh; plhgevntwn (არ დაცემულთა) Gr. XIX შრომითა] om. Gr. XX
შრომითა მათითა] om. Gr. XXI სიმდიდრე] om. Gr.
XIX 1 ჩუენთუის A 2 განამზადა - ა A გაჰმზადა-ა C 3 ნუ იყოფინ - C 4 ეშმაკისათუის
A 5 მისთათუის A 6 ~ჩუენ თავით თჳსით B 7 აღვაგზნით A აღვაგზენით C 8 რომელი AB
9 არამედ - A 10 მზჱ BC 11 ვითარცა მთუვარეჲ. უკუეთუ ვერ იყო მთუვარეჲ, იქმენ - B
12 ვარსკლვავი A მთუვარეჲ. უკუეთუ ვერ იყო მთუვარეჲ, იქმენ ვითარცა ვარსკულავი C 13 აჴედ A 14 ზე - A 15 ქუჱყანით A 16 ნათლითა B 17 მით B 18 ვარსკულავთა AB 19
უმჯობეჲსა A 20 არს - A 21 ვიდრე C ვიდრეღა + არა AC 22 განშორებასა A 23 სასმელი
A 24 წინაშე C 25 დაგიდგა + შენ A 26 მიჰხედო B 27 სადაღა A 28 სიტყუათათუის A 29
გულისთქუმათათუის A 30 სასჯელი B სარჩელი C 31 სიმართლეჲ A 32 ღათუ B 33 რაჲ
B 34 საქმე B საქმჱ C 35 იგი - AB 36 საუკუნისა AC 37 მათ] მისგან AC 38 ~გამოვვარდეთ
კეთილისა C ~გამოვარდეთ კეთილთა A 39 გამოვარდეთ AC 40 ჩუენი AC 41 ვიხილით
AB 42 ქრისტე]ქუჱ A, ქუე B 43 თუისითა A 44 თუ - C 45 მეუფეჲ A მეფე B 46 აქაჲ
C 47 გუიკუირნ A 48 უფროჲს - B 49 საქმენი] ნაქმნევი AC 50 იგი - B 51 ~უკუეთუ
უხრწნელნი B 52 იხილოთ A ვიხილოთ C 53 უფროჲსად განვკჳრდეთ - AC 54 ჩუენ - A
ჩუენ + ჩუენებათა შენთათჳს მრავალთა B 55 ~მოველით ყოვლადვე A 56 მეუფისა - AC
57 მას AC 58 უკუდავისა - AC 59 სადაღათუ AC დაღათუ + არა AB 60 არა რომელნი - A
61 რომელსა AC 62 მაღალსა - AC 63 ოქროისა B 64 გუირგუინსა A 65 ვიყვნეთ AC 66
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ესე - AB 67 ~მის წინაშე B 68 ქუეყანისა] ყოველთა B
XIX
I განჰმზადა-ა] add. oJ Qeo;~ (ღმერთმა) Gr.
(ანგელოზთა) Gr.

II მსახურთა] toi`~ ajggevloi~

III იქმენ ვითარცა მთუვარეჲ. უკუეთუ ვერ იყო მთუვარეჲ] om.

Gr. IV განშორებაჲ] mh; e[cein mhdevn (არ გქონდეს არაფერი) Gr. V ღმერთმან] Cristo;~
(ქრისტემ) Gr. VI თუ ვქმენთ] om. Gr. VII მოიწია, წეს არს] om. Gr. VIII აქა] add. fainovmenon (გამოჩინებული) Gr. IX გჳკჳრნ ჴორცთაჲ ესე] om. Gr. X მატლი] add. ajpo; cumou` kai;
flevgmato~, kai; rJeuvmato~ e[con th;n sh;stasin poqei` ti~ ijdei`n (რასაც ნესტისგან, სიცხისგან
და დინებისგან ისეთი მდგომარეობა აქვს, თუ ვინმეს სურს ნახვა) XI საქმენი იგი] th;n
tou` Cristou` eujmorfivan (ქრისტეს მშვენიერება) Gr. XII უფროჲსად განვკჳრდეთ] om. Gr.
XIII პეტრე] add. kai; oiJ met j aujtou` (და რომლებიც მასთან ერთად) Gr. XIV ნათელი] th;n
skia;n (აჩრდილი) Gr. XV ხილვად] add. ejn th/` fobera/` dovxh/ (საშინელ დიდებაში) Gr. XVI
მეუფისა მის უკუდავისა] aujto;n (მას) Gr. XVII არა] om. Gr. XVIII მაღალსა] om. Gr.
XX

1 მეფეჲ A მეფე C 2 გზაჲ AB 3 იგიმცა AB 4 საავაზაკო BC 5 იტყუი A 6 შევიპყარ

AB 7 ვარ - AB 8 დავარდა AC 9 ესრეჲთ AB 10 თუისთა A 11 და - AB 12 მოგეგებოდის
AC 13 შენ უფალი - C უფალი - A 14 შეგიწყნაროს + შენ AC 15 ძეჲ A 16 თუისი A 17
გულისხმა - ვყოთ AC 18 რამეთუ - A 19 და - C 20 ფუფუნებისა + და B 21 საქმისა BC
22 სოლომონმან B 23 გუაქებდის A 24 მონანი + და BC 25 ავაზაკნი] აზნაურნი C 26
ყოვლადვე] კუალად A 27 ვისწრა…რს B 28 იგი - B 29 და - AC 30 ~ანგელოზმთავარნი C
და მთავარანგელოზნი - B 31 განგუიკითხვიდენ A 32 მათთუის A 33 წინა-წარგუიძღუენ
A 34 სასუფეველსა + მას AC 35 წიგნთა] წერილთა B 36 შინა - AB 37 შემწეობანი B 38
აქაბ BC 39 წამლითა მით - B 40 წყალობაჲ]წყლულებაჲ B 41 ~ფერჴნი დაჰბანნა C 42
უფლისა BC 43 დაემკუიდრა A 44 მოვიპოვოთ A 45 წყლოლებანი A 46 განვიკურნეთ A
47 ~თავით თჳსით განვიკურნნეთ B 48 და - AC 49 შენდამი B 50 შეგუიწყნარნეს A 51 მან
- B 52 მე ვარ - B 53 ავჴოცენ A ავჴოცნე C 54 შენი B 55 შეჰმზადა B 56 შენთუის 57 გინებს
C 58 შენთათუის A 59 ბალტასარი C 60 აქაბ C 61 შეინანა B 62 მან - C 63 თუისითა
AB 64 ცოდვანი + თჳსნი B 65 ვითარცა ნინეველნი, ვითარცა მეძავმან მან, ცრემლითა
თჳსითა ცოდვანი განიბანენ. უუკუეთუ ვერ შემძლებელ ხარ მარხვად - B 66 და + ვერცა
B 67 და - A 68 რაჲთა BC 69 წამალიმცა BC 70 მწუირითა A 71 განჰრცხი BC 72 კბენილი
B 73 არს + იგი C 74 უფალო - AC 75 შენსა - B 76 ვევედრები AC 77 მოვიქცეთ] მიეახლე
AC 78 შეუვრდეთ] მოჴადო AC 79 მჴურვალედ - AC 80 რაჲთა] რამეთუ AC 81 დააწოს
AC 82 წყალობაჲ] + კაცთმოყუარემან AC 83 მისი ჩუენ ზედა - AC 84 ურჩულომან C

236 85 ურჩულოებანი C 86 რომელნი AC 87 აიარებდი A 88 ვნებასა BC ვნებათა + მას C 89
შეიწყალნენ A 90 ჩემნი - B 91 სულიცა B 92 და + შემიწყალე C 93 მას AC 94 ბონება A

95 ესე - B 96 უძრული A 97 სახნიერებითა A 98 ქსუროდენ AC 99 შეცდომილი AC 100
ცხუარი AC 101 მწოდებელად
XX

I უკუეთუმცა მეფჱ გიწოდდა შენ]

\Ara ga;r ei| ti~ ejpi; basileivan se ejkavlei

ejpivgeion (ნუთუ თუკი ვინმე გიხმობს შენ ქვეყნიერ მეფობაზე) Gr. II თავს-იდევ-ა] add.
e{neken basileuvein (მეფობის გამო) Gr. III დავითცა] add. basileu;~ (მეფემ) Gr. IV შვილთა]
tw`n progovnwn (წინაპართა [ამ სიტყვას აქვს ასევე „გერის, ნაშვილების“ მნიშვნელობა.
ე.კ.]) Gr. V უფალი] oJ Cristo;~ (ქრისტე) Gr. VI თჳსი] oJ pathvr (მამამ) Gr. VII დანერგვისა
და აღშენებისა] om. Gr. VIII მთავარანგელოზნი] add. kai; oiJ loipai; dunavmei~ kai; ejkeivnwn

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

pavntwn to; qevatron (და სხვა ძალნი და ეს მთელი საზოგადოება) Gr. IX ფერად-ფერადნი]
add. bohqhmavtwn (შეწევნათა, წამალთა) Gr. X მოწყალისა] to; e[leo~ tou` Qeou` (ღვთის
მოწყალებას) Gr. XI ეშმაკისაჲ] add. to; trau`ma (წყლული) Gr. XII უფალო] om. Gr. XIII
მჴურვალედ] om. Gr. XIV მისი ჩუენ ზედა] om. Gr. XV უშჯულომან] oJ a[nqrwpo~ (კაცმა)
Gr.
XXI 1 შენ - BC 2 მოიპოო C 3 იტყუის A 4 მოსყიდის AC 5 ~ცხორებისა მოსყიდის
C 6 და - B 7 ჰნებვან B 8 ხილვად - C 9 კეთილისანი + ხილვად C 10 რომელსა A 11
არა]აქა C 12 აქუს B 13 თუინიერ A 14 მოიღებდით C 15 ეგე] იგი BC 16 გაქუსს-ა BC 17
ცრემლი C 18 იტყუიან A იტყჳედ C 19 ზაკვასა A 20 უკუეთუ] ნუუკუე C 21 იმარხავ
A იმარხვიდე + რაჲ C 22 ამაღლდები A 23 შე-ვინმე- AC 24 - იწყალენ A - იწყალე C 25
ზუაობ A ჰზაობ C 26 მარხვაჲ + იგი C 27 მაშინ - AC 28 განიზრახე] გულისჴმა-ყავ B
29 ~იგი განიზრახე რაჲ C 30 მოიპოვე AC 31 ეგრევე C 32 გამოხუედ C 33 მოიპოვე C
მოიპოე უზმობასა მას შინა, ნუუკუე ეგრეთ გამოხჳდე, ვითარცა-იგი შეხუედ. იხილე,
რომელი ცოდვაჲ განიშორე, ანუ რომელი უმჯობესი მოიპოე - A 34 განაგე A განაგდ
C 35 უუკუეთუ A 36 სთქუ AC 37 ძუირი A 38 ძმისა] მოყუსისა B 39 შენისაჲ AC 40
უუკუეთუ A 41 ფიცისაგან BC 42 უუკუეთუ A 43 რაჲ B 44 უუკუეთუ A 45 საჭმელსა
BC 46 ხოლო - A 47 განეყენე]განეშორე B 48 კეთილისა C 49 საქმე BC 50 არა A არაჲ B 51
არარად] არარაჲ AC 52 მოაყმე B დააყმე C 53 და - B 54 იყავ AC 55 რაჲსათჳს არა დაეგე
მტერსა შენსა? - AC 56 რაჲსათუის A 57 შურსა] შრომასა A 58 დგე A დაადგერ + რამეთუ
A 59 რაჲსათუის A 60 განარისხე A გაჰრისხენ - C 61 დაადგერ B 62 ძუირისმოჴსენებასა
A ძჳრისმოჴსენეობასა B 63 რომელი A 64 უძუირეჲს A 65 იმისსა A 66 არაჲ A არა C 67
დააცხრვო B 68 ძუირისმოჴსენე A 69 ღამესა და დღესა AB 70 მოიგონო] მოიჴსენო AC 71
და + შენ BC 72 ახილვასა C 73 სოფლისასა 74 შთაგდებამდე AB 75 მღუიმესა A
XXI I უნებს] add. zwh;n, a;gapw`n (ცხოვრებასა, რომელსაც უყვარს) Gr. II ეძიებს] add. oJ
Qeo;~ (ღმერთი) Gr. III ვინ ეგე გყიდის] om. Gr. IV არარად სარგებელ-გეყოს შენ მარხვაჲ
იგი] tiv wJfevlhsa~ ejk tou` mh; fagei`n (რა სარგებელი მიიღე არჭამისგან?) Gr. V არამედ
ცუდად დაიყმე მუცელი შენი] om. Gr. VI მეძავმან, გინა მემრუშემან ჟამსა ერთსა ჰქმნა
ბოროტი და გულისთქუმაჲ დააცხრო] swmatikh;n ajmartivan poihvsa~ e{drase to; kako;n,
kai; tavca ejpauvsato (ხორციელი ცოდვის ჩამდენმა განიზრახა ბოროტი და სწრაფად
შეწყვიტა) Gr. VII გამცნო] add. Qeovn (ღმერთს) Gr.
XXII 1 ~ჩუენდა განრინებად AC 2 სატანჯველისა] სარჩელისა C 3 არცა მოსე, არცა ნოვე
- B 4 და - AC 5 და გუიოხნეს A დაგჳხსნეს C 6 სატანჯველთა B სატანჯველისა] სარჩელისა
C 7 მათგან B 8 ურჩულოებათა AC 9 ჩუენთაებრ A 10 მე] ჩუენ AB 11 ცოდვათათუის A
12 მოგჴდიდეს A 13 რომლითამე AC 14 განგუიკითხვიდეს A 15 უდებებისათუის A 16
მარხვისათუის A გინათუ მარხვისათჳს - B 17 სულმოკლებისათუის A სულმოკლბისა
C 18 მისა B 19 ვიტყოდით] ვზმიდეთ BC 20 ვიტყოდით, ანუ რასამე განვიზრახვიდეთ
- C 21 რამეთუ არა მივსცემდეთ - B 22 მას] მარადის 23 თუისსა A 24 ~მონანი თჳსსა
უფალსა ვერცაღა ვითარცა B 25 და - AB 26 ცოდვათათუის A 27 ვიქმნნითა B ვიქმნნეთ
+ და B 28 შენნი] ჩუენნი C 29 სხენედ C 30 მიმოვალნ C 31 გუნებაჲ A 32 შენი] ჩუენი
C ~გონებაჲ შენი მიმოვალს B 33 უუკუეთუ A 34 ამისათუის A 35 წარმოგუიდგინნეს
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iRumeni lukiane budaRaSvili

A წარმოადგინნეს C 36 უკუჱთუ AC 37 მიმოსლვისათუის A 38 განგჳკითხნეს - A 39
ჩუენთა - AC 40 გმობისათუის A 41 სიტყუისა A 42 ზუაობისათუის A ზაობისათჳს C 43
მარხვისათჳს] მრავლისათუის A 44 მოწყალებისათუის A 45 ახედვად C 46 თუალითა
C 47 ჩუენითა C 48 მონათათუის A 49 ვზრახვიდით] უზემდით B 50 მეგუბარსა A 51
ძუირსა C 52 მისთჳს - C 53 შესლვად A 54 ამისთუის A და ოდეს მოვიდეს ძმაჲ ... შემავალ
ვართ ამისთჳს - B 55 ფიცისათუის A ფიცისა B 56 ტყუილისათუის A 57 ცთომისათუის
A ცთომისათჳს + და A 58 ცუდად C 59 გულისწყრომისათუის A 60 სიცრუვით C 61
შეგუირაცხუს A 62 წუხილით B 63 და - AB 64 გუეტყუის A 65 დაუტევით AC 66
ვჰზრახვიდით B 67 თანა - AB 68 სატანჯველსა] სასჯელსა B 69 შესლვად A 70 ამისთუის
A 71 ~წინაშე თუალთა ჩუენთამცა C 72 დაღათუ სატანჯველი - AB 73 შეცუივეან A
წრფელ, ვითარ არა უფროჲს, რომელნი ამას შეცჳვენ - B
XXII I სატანჯველისა მისგან] add. tw`n foberw`n (საშინელისა) Gr. II შვილთმოყუარემან]
add. kai; filovxeno~ (და უცხოთშემწყნარებელმან) Gr. III ვითარცა თქუმულ არს] om. Gr.
IV ცოდვათათჳს] om. Gr. V რასამე ვიტყოდით, ანუ რასამე განვიზრახვიდეთ] om. Gr.
VI ვითარცა მონანი თჳსსა უფალსა] om. Gr. VII ძმაჲ] om. Gr. VIII სიცრუით] om. Gr. IX
წუხილითა] add. ejpivdoi Gr. X რომლითა] add. eujdokimou`ntwn (საყვარელ) Gr. XI იგი] oJ
Qeo;~ (ღმერთი) Gr. XII სატანჯველი] th;n gevennan (გეენა) Gr. XIII სატანჯველი წრფელ]
gevenna mh; hJpeivlhtai (გეენა არ ემუქრება) Gr.
XXIII

1 წეს] ჯერ B 2 თუისთა B 3 მათ - AC 4 სატანჯველსა, რაჲთა ივლტოდი

ჭირისა მისგან - A მისგან + შენ AC 5 გრქუას + შენ AC 6 მიზეზობ A 7 გრქუას + შენ AC
8 მოწყალებაჲ] შეიწყალე AC 9 გლახაკთაჲ - AC 10 გლახაკობასა A გლახაკებასა C 11
გრქუას + შენ C 12 შეიკრიბე A 13 მიმოსლვისათჳს] ღუძისათუის A მიმოსლვისათჳს]
ღუწოლისაგან C მიმოსლვისათჳს + და AC 14 ყოველსავე ზედა - C 15 გრქუას + შენ
AC 16 განჰრისხნები C 17 ამისთუის A 18 სიგლახაკე BC 19 შეწუხებაჲ] სატუხებაჲ
AC 20 სათნოებასა AC 21 ამით] აწ B 22 ხარ + შენ B 23 და + ვითარ B 24 გევნო A 25
დაგაკლდა] დაკალ A 26 და + და A გევნო-ა და დაგაკლდა და - B 27 და - B 28 გაგინის
AC გაგინოს + შენ B 29 შენ - B 30 თუისსა 31 შეასმინი B 32 და - A 33 იტყუის A 34
იმარხავ C 35 რომელი] ვითარ BC 36 პოვე AC 37 სიმართლეჲ A სიმართლე B 38 მოიპოვე
AC 39 განაგე AC 40 საყდართა B 41 მიზეზნი არა სარგებელ არიან - AC 42 სიმაგრეჲ
AB 43 არცა სიმაგრჱ შემძლებელ არს - B 44 გამავალ A 45 ჩუენი] შენი BC 46 ცრემლნი
B ~ცრემლნი წყაროთანი A 47 ჯურღმოლი A 48 და - B 49 სიღრმითაჲ A 50 წუხდი

238 B წუხილით C 51 ამოსთხიე] მჴურვალედ B ამოსთხიე] აღმოსხი C 52 ორნივე - B 53
თუალთა B თუალისანი + შენთანი B 54 ~კმა არს მცირედიცა BC 55 სიწმიდეჲ A 56
ავასხეს A 57 ტიროდე] იურვოდე B 58 ძმისათუის A 59 სცრემლოოდე A 60 მარადის - A
61 ცოდვათათუის A 62 თჳსთათჳს] შენთათჳს B თჳსთათჳს + თათუის მარადის A
XXIII I მოიჴსენე] add. tou` aijwnivou (საუკუნო) Gr.

II გლახაკთაჲ] om. Gr.

III

მიმოსლვისათჳს] om. Gr. IV ყოველსავე ზედა] aJkhdivan (უზრუნველობა, დაუდევრობა)
Gr. Gr. V სადა-იგი მიზეზნი არა სარგებელ არიან] om. Gr. VI სიმაგრჱ] add. glwvssh~
(ენის) Gr.
XXIV

1 ცოდვაჲ + იგი A 2 დაჴშვამდე B 3 სადა B 4 ცოდვაჲ + არს B 5 მუნ B 6
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სინანული-ა C 7 მიტევებაჲ A 8 ცოდვათაჲ A 9 გუიჴსნა A 10 დგომად A 11 და - AC
12 შეუბრკუმენ] განუძუირენ A შეუბრკუმენ] განუძრენ C 13 და - B 14 ხოლო - A 15
აღმართებელი A 16 იტყუის A 17 დავითი A 18 შემიბრკუემს A 19 ფერჴნი] სლვანი B
20 და - B 21 და - B 22 არაჲ A 23 ამიპყრა A 24 დაცემულისათუის A დაცემულისა C 25
ნუგეშისცემაჲცა AC 26 არა + და B 27 ადგრეს B 28 შინა - AC 29 დაეცის B დავარდეს +
და C 30 არა AC 31 აღდგის-ა B აღდგეს-ა + და AC 32 რამეთუ კაცთმოყუარე ღმერთი - C
33 დაცემულისათუის A დაცემულისათჳს C 34 აღმადგინებელი, ვითარცა წერილ არსAC არს + კაცთმოყუარებაჲ AC 35 აღმართნის უფალმან A აჰმართნის C 36 ხედევდ AC
37 სახნიერსა A 38 ~მსაჯულ მართალ A 39 ძრიელ AC 40 და - BC 41 მახუილი A 42
ულესავს + ოდენ B 43 ხოლო - AC 44 ჰკუეთს + ხოლო AC 45 შენ - B 46 მშულდსა A 47
ისრის B 48 რაჲთა] არამედ B 49 შეურაცხყოფთ B 50 მშუილდსა A 51 რამეთუ - AC 52
ფრინავს + და AC 53 უძრულ A 54 იქმნები AC 55 მისსა - AC 56 ხედავ AC 57 ხარ AC 58
მისისათუის A 59 იყავნ B 60 გუნიერ A 61 მშუიდ A 62 მტერისა შენისა მიმართ და - AC
63 დღითიდღენ B
XXIV I რომელსა] add. fqavsa~ (ადრე მოსული) Gr. II არს] add. oJ Kuvrio~ (უფალი) Gr.
III კაცთმოყუარე ღმერთი] om. Gr. IV აღმადგინებელი] ejlpi;~ swthriva~ (ხსნის იმედი)
Gr. V რაჲთა] add. th;n lamphdovna (ბრწყინვალებაჲ) Gr. VI იხილოთ] add. kai; fobhqei;~
(და შეშინებული) Gr. VII ჰკუეთს] add. hJ rJomfaiva (მახვილი) Gr. VIII გარდაუცუამს] add.
kai; hJtoivmasen aujto;: ejnevteinen (და განუმზადებიეს იგი, და გარდაუცვამს) Gr. IX ესრის]
add. bevlo~ (ისარს) Gr. X და მშჳდ] om. Gr. XI მისგან] th;n sunodivan (თანამგზავრობისგან)
Gr.
XXV

1 მოსწეს C 2 იტყუის A 3 ჴორცსა + დაB 4 და - B 5 სულსა - B 6 მარადის]

მას AC 7 დააწესს C 8 გულისთქუმისათუის A 9 სოფლისა B 10 სასუფეველისათუის
A 11 ცათაჲსა BC 12 ისწრაფდინ AB 13 ესრე A 14 გუნიერ A 15 სუფელსა A 16 მას
A 17 მერმე - BC 18 მიქცეს A 19 შენდა - AB 20 გარესკნელსა B 21 უკუანაჲსსკნელი
A 22 საქმეთათუის A 23 ვიცით] უწყით B 24 გულისჴმა-ვყვით C 25 გამოვიცადნით
C 26 მომატყუებს B 27 აწ - A 28 და - B 29 ჩუენ - B 30 და - B 31 წმიდისა] ნეტარისა
B 32 აღგუადგინნიან + ჩუენ B 33 ~იქმნიან ჩუენთჳს BC 34 ხოლო - AB 35 პირი +
მისი C 36 ჩუენთუის A 37 გექმნენით AC 38 და - B 39 და - B 40 აპარტავნებასა A 41
ძუირისსიტყუასა A 42 ძმისათუის A
XXV I სულსა] ajllhvloi~ (ერთმანეთს) Gr. სულსა] add. ajntikeivsqw to; pneu`ma th/` sarki;
(წინა აღუდგეს სული ხორცს) Gr. II მოსწერს] om. Gr. III სადა-იგი ვართ] add. hJ pavlh
(ბრძოლა) Gr. IV და შურსა] om. Gr.
XXVI

1 გუეშინოდინ AB 2 მისთუის A 3 მწარედ BC 4 მსაჯულ B 5 ჩუენ - BC 6

არამედ] და A 7 ღმერთსა] უფალსა AB 8 უძრულ A 9 ესე - A 10 რომელ B 11 ცხორებად]
მოცემად B 12 თჳსსა BC 13 შეყუარებაჲ B 14 თუისისა A 15 უფალი B 16 სულგრძელისაჲ]
სარგებელისა A 17 იგი - C 18 თუისთა A 19 მათ - B 20 ~მონათა თჳსთა B 21 ამისთუის A
22 ვყუარობდით A 23 კეთილისათუის A 24 სარგებელისათუის A 25 თჳსნი ვინმე - AC
26 გუყუარობენ A გუყუარობნ C გჳყუარან + ვინმე AC 27 უშუენიერეჲს A 28 უფლისა]
სულისა B 29 ~დავით თქუა BC 30 ხილვითა - AC 31 არს - B 32 ესრეჲთ A 33 სარგებელ
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+ გუექმნა B 34 ყურთა B 35 მოჴდა C 36 სხუამანცა B 37 ვინ B ვინმცა C 38 ესრეჲთ A 39
იგი - B 40 სახიერი - AC 41 ჩუენი ღმერთი - BC 42 ესრეჲთ A 43 იტყუის A 44 და-მეივიწყოს-ა B 45 თუისი A 46 არა B 47 იტყუის A 48 უთქმიდა A 49 მისა B 50 ვეჩუენო
+ მე A 51 დაიწვებოდა A დაიწუვოდა C 52 რაჲთამცა] რამეთუ B 53 იხილვა - B 54
სიბრძნეჲ A 55 გუნიერებაჲ A 56 აფრინვიდეს C 57 ზჱ B 58 გსუროდენ B 59 ამისთუის
A მისთჳს B 60 ვიჴსენენ A გეჴსენენ C 61 წარუვალი] უკუდავი A 62 და - B 63 ქრისტჱს
AC 64 დამკუიდრებაჲ A 65 და - B 66 სუფელსა A 67 ცრემლი A 68 და - BC 69 სიბერე
C 70 ცოდუაჲ A 71 დავით - A დავითი B 72 უთქმიდა A 73 ესრეჲთ A 74 ოდესმე
მივიდე და ვეჩუენო პირსა ღმრთისასა - A 75 რაჲთა] რომელი A 76 სიყუარული - B 77
ოზრუნველობაჲ A უზრუნველობაჲ - B 78 უფროჲსა A უფროჲსჲ B 79 მისსა - BC 80 ვარ
C 81 რომელ-იგი C 82 და - A 83 მცირეჲ A 84 იყო + და A 85 გლახაკი A 86 რომელ-იგი
B 87 ყოველსა B 88 სუფლისა A სოფლისა] სასუფეველსა B 89 უფლისასა B 90 ნათელი]
სანთელი B 91 დღითიდღე B 92 მისა B 93 შენ - B 94 მოვედ AC 95 უფალი B
XXVI I ვევედრებოდით] add. to;n Despovthn (მეუფეს) Gr. II შემძლებელ არს] add. Cristo;~ (ქრისტე) Gr. III ჩუენისა] Cristou` (ქრისტესი) Gr. IV თჳსი] add. Eij de; kai; eJpilavqoito
gunh; (და ქალს რომც დაავიწყდეს) Gr. V სასურველი იგი] add. Cristovn (ქრისტე) Gr. VI
შენცა] add. yuch; (სული) Gr. VII ვითარცა აჩრდილი] om. Gr. VIII ქრისტეს] tou Despovtou (მეუფეს) Gr. IX გმობაჲ] add. kai; ajqumiva~ (მოწყინება, სევდა) Gr. X ქურიობასა] add.
ta;~ oJrfaniva~ (ობლობასა) Gr. XI ბრწყინვალებაჲ] add. tw`n aJgivwn (წმიდათა) Gr. XII
მოველით] add. Cristo;~ (ქრისტესა) Gr. XIII მისსა] tou` numfivou (სიძისა) Gr.
XXVII

1 აწ - AB 2 მღუიძარებაჲ A 3 რქუა A 4 ვითარმედ - B 5 და - A 6 მას

AC 7 რომელნი A 8 ქუეშე - B 9 უნდეს A უნებს + რამეთუ C 10 მღუიძარებაჲ A 11
ყოველთათუის A 12 მოღუაწემან] მღუიძარემან A 13 ყოვლადვე - AC 14 ზედა - BC
15 მღუიძარე A 16 მოშაკი BC 17 ყოველთა B ყოველსა + ფრთხილ არნ C 18 დღეთა B
~დღეთა ყოველთა C 19 მღუიძარე AC 20 არნ - C 21 რაჲთამცა AC 22 არა + ვინ C 23 მოვინმე-ვიდა A მოვიდა C 24 თუისისასა A 25 გარყუნა A განრყუნა C 26 იყო - B 27 იაკობი
A იაკობ + იტყოდა B 28 და თქუა - B 29 დაწულ A დაწუვულ C 30 არაჲ A 31 სახედ]
სიტყუაჲ AC 32 მღუიძარებისა A 33 მისისაჲ C 34 ცხუარი A 35 ესეოდენი A 36 ღუწაჲ
A 37 საცხუვართათუის A 38 მეტყუელისათუის A მეტყუელისათჳს + რომელი სული B
39 ჯერ-არს, რაჲთა სულისათჳს მარადის - BC 40 ღუწოლასა] ღუძლსა A 41 ვყოფდეთ
BC 41 მიცემად B 42 იგი - B 43 მიმავალ C 44 ამისთუის A ამისთჳს + ვიღუაწოთ B 45

240 მარხველმან AB 46 სასთუნალ AC 47 აღმართებულნი] აღდგმულნი AC 48 მჴნე B მჴნჱ
C 49 სათნოთაჲ C 50 ესრეჲთ A 51 უმწინკულვანეს A 52 სულისათუის AC 53 ოდეს
+ ჴორცთა B 54 სულნელებაჲ C 55 აქუნ AC 56 ჴორცთა - B 57 წუთი რაჲმე ჴორცთა
ჩუენთა - AC ჩუენთა + ჴელთა AC 58 გარდამუგდინ A გარდამოსდინ B 59 ეგრეთცა A 60
წმიდაჲ A 61 გარდამოსდინდა B 62 სულნელებაჲ C 63 განრისხებულ B 64 არნ AC 65
სუფელსა AC 66 განარისხებნ + და არა B 67 გულისთქმასა B 68 შეისუარვინ] ითრვებინ
A შეისუარვინ] ითრევინ C 69 რომელი AC 70 აქუნ B 71 რომელთა B 72 ცხედართა
B 73 პილოის ძუალისასა AC, პილოჲსძუალისათა B 74 უფროჲს A უფროჲსიღა C 75
ღწოლაჲ A 76 ქუეყანისაჲ - C 77 ცხედარსა - A ცხედრისა C 78 მწურალესა A მწოლარესა
C 79 რომელი B 80 აქუნ A მიაქუს B 81 წინაჲსწარმეტყუელი] ყოველი A 82 იტყუის A
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83 ბილწობენ C 84 საწულსა A 85 ზედა - B 86 მეუფისაჲ A 87 დავითი AB 88 იყუნეს
B 89 ცრემლნი + იგიB 90 დღითიდღე B 91 შეუდგეთ] მიუდგეთ A 92 სასჯელისა B
სარჩელისა C 93 განკითხვამდე B

94 განვიშურნეთ A

95 ხარ C 96 შეინანე C

97

მზა BC 98 ვიყუნეთ B 99 ამისთუისცა A 100 გამოუცხადებელ BC 101 სუფლით A 102
ვიყუნეთ B 103 ღწოლასა A 104 ესმეს C
XXVII

I ჟამსა] add. ajgaphtoiv (საყვარელნო) Gr.

II საჴმარ არს] add. ajgaphtoiv

(საყვარელნო) III მარადის ყოველთათჳს] om. Gr. IV მოღუაწემან] oJ stratiwvth~ (მეომარი)
Gr. V რაჲთა მღჳძარე იყოს] om. Gr. VI განრყუნეს] add. kai; poimh;n ajgraulw`n diatelei` th;n
nuvkta fulavsswn th;n poivmnhn (და მწყემსი მღვიძარებს ღამე და იცავს სამწყსოს) Gr. VII
უპატიოსნეს] add. kai; oujk iJsorjrJopou pavsh~ oJmou` th`~ oijkoumevnh~(და მთელ სამყაროსაც
ვერ გაუთანაბრდება) Gr. VIII წუთი რაჲმე ჴორცთა ჩუენთა] om. Gr. IX რომელი-იგი
განფიცხებულ არს სოფელსა ამას და განარისხებნ, გულისთქუმასა შინა შეისუარვინ,
რომელიცა გულისთქუმაჲ აქუს] dio; to;n ajpesklhkovta bivon aiJrei`sqai proshvkei, kai; mh;
tai`~ hJdonai`~ parasuvresqai (იმიტომ რომ ის, ვისაც შეჰფერის ხისტი ცხოვრების არჩევა,
გულისთქმებსაც არ იზიდავს) Gr. X განვიშორნეთ] metanohvswmen (მოვინანიოთ) Gr. XI
ყოველნი ბრალნი ჩუენნი] om. Gr. XII უნებს] add. oJ Kuvrio~ (უფალი) Gr. XIII ვედრებასა]
om. Gr. XIV ჴმაჲ] om. Gr. XV წინაშე მსაჯულისა] om. Gr. XVI წარდგომად ვართ] add.
trevmein ojfeivlomen (ძრწოლა გვმართებს) Gr.
XXVIII 1 გუიკუირდეს A გიკჳრდეს C 2 დუმილით + მარადის B 3 დაიწერტებინ
BC 4 ~ესე ოდეს C 5 გეტყუინ A 6 სატანჯველისათუის A სარჩელისათჳს C 7 და - B
8 სიტყუითა A 9 არამცა BC არა + მუნ B 10 იგი - B 11 მუნ - BC 12 დაიწუვოდა BC 13
გუითქუმიდა A 14 ქალწულებისათუის A 15 დაცვეს AC 16 მიცევ C 17 დაიმარხენ]
დაიცვენ A 18 სცხოვნდე A 19 ესრეჲთ AB 20 ხვიდოდი A ხჳდოდი + და B 21 შენ AC 22
შეგაღოს A 23 შენ] თქუენ BC 24 თუისისა A 25 შენი - A 26 იქმნე + შენ BC 27 იტყოდენ
AC 28 სასჯელისათუის A სარჩელისათჳს] შჯულისათუის B 29 უმჯობეჲს A 30 იტყუი
A 31 სხუით A სხჳთ C 32 ვნებით AC 33 სატანჯველისა A სატანჯველისათჳს + მის AC
34 მონისათუის A მუნისათჳს C 35 შენ - C 36 ბნელსა] საშინელსა A 37 სატანჯველსა]
საშჯელსა A სარჩელსა C 38 და + უკეთეს იყოს შენდა AC 39 რჩული C 40 რჩულნი C
41 რჩულისმდებელი C 42 გაქუნდინ + იგი AC 43 იყავნ AC 44 და თანამეტყუელ - A
45 გინათუ ჴელმწიფეჲ - B ჴელმწიფეჲ A 46 განსუებული B 47 იგი AC 48 ფუფუნების
A იფუფუნების C 49 იგი - AC 50 იმარტუილნეს A 51 გულისთქუმასა BC 52 ასუნი
AC 53 არა C 54 ~ხოლო თუ B 55 გულისთქუმისათუის A 56 და - AC 57 იხილენ B 58
ნუუკვე A 59 ვიდრე - A 60 ჟამამდე BC 61 განიკითხვიდეს B განგიკითხვიდეს + შენ A
62 გუნებაჲ A 63 გუინებს A გნებავნ C 64 სირცხუილი C 65 და] ხოლო A 66 სადამე BC
67 დავეფარნეთ B 68 იოჰანე A 69 მისთუის A ამისთჳსცა C 70 მიეყრდნა] ინაჴ-იდგა
AC 71 ქრისტჱსა A 72 სიწმიდეჲ A 73 ყოფითა A 74 მით - B 75 მისითა - C 76 ხეჲ A ხე
C 77 უთხრობს] უჩუენებს A 78 მოიჴსენებინ A 79 შენ მარადის - A 80 მოიპოვე AC 81
აღსასრული AC 82 დღეჲ A
XXVIII

I რაჲთა] add. foboumevnh (რომელსაც ეშინია) Gr.

II რაჲთა სიტყუანი

ღმრთისანი და შჯულნი გამოვიდოდიან პირისაგან შენისა] i{na kai; ta; rJhvmatav sou
kata; to; tou` Qeou` qevlhma proevrcwntai (რათა შენი სიტყვებიც ღვთის ნების მიხედვით
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გამოდიოდნენ) Gr. III და განსუენებული] om. Gr. IV მამაკაცი, ვითარ] om. Gr.

XXIX 1 თქუმლ A 2 ვითარმედ - AC 3 შეაგინა AB 4 პავლემ C 5 გაჴრწნის A განჴრწნის
- B 6 ბოროტმან A 7 პავლესგანი B პავლესგან C 8 თქუმოლი A ~თქუმული იგი C 9
გქონან + შენ ესე B გქონან + შენ C 10 ცოდად A 11 აღსთქუამ BC 12 თუალნი A 13
დამკუიდრებულ A 14 ქუე-ხედვედ C ქუე-ხედვიდედ + და A 15 გუნებაჲ A 16 ზე] წმიდა
B 17 მღუიძარებაჲ A 18 ფრთხილი 19 სამოთხისათუის A სამოთხისა + გამოსხმისასა
მოუ... A 20 ქუეყანისაჲსა A 21 გამოასხნა A 22 აწ - B 23 ცად - A 24 ჩუენ + ცად A 25
გუიმძირის A 26 ღვინოსა AB 27 ზავო A 28 შენ - AC 29 პორისა A 30 ღმრთისა წიგნნი
და ღჳნისა წილ - A 31 მაცხოვრის C 32 ისმინეთ B 33 ~ესე რომელ B 34 იყუნეთ B 35
ნურარას] ნურცა რას A ნურარას] ნუმცა B 36 ჰზრუნავთ B 37 სასუფეველისათუის A 38
ამას A 39 უთქუმიდა A გითქუმიდა + და C 40 ზეცისაჲსა A ზეცისასა C 41 დააჭნვენ C
42 აჰფრინვიდე A აღჰფრინვიდე C 43 ზეცისასა A 44 ახოანმან B 45 რაჲთა არა დაეცეს BC 46 ისრაჲლსა A 47 თუალნი A 48 შენიმცა C 49 სადაცა-იგი AB 50 უფლისაჲთა - BC
51 ~ვნებათა სძლე B 52 მარხვაჲ B 53 შენნი2 - B 54 შეგეწინენ + შენ BC 55 წიგნი A 56
გექმნეს A 57 შენ - B 58 გუირგუინოსან A 59 მისთუის A მის B
XXIX I არა გქონან] add. kai; ouj spoudavzei~ e[cein (და არც ცდილობ, რომ გქონდეს) Gr.
II ნუუკუე] add. pneumatiko;n (სულიერ) Gr. III რაჲთა არა დაეცეს] om. Gr. IV ისრაჱლსა]
add. kai; ejpacuvnqh (და გასქელდა) Gr. V უფალი] numfivo~ (საქმრო) Gr. VI რომელი
სულმოკლე არნ ღუაწლსა შინა არასადა გჳრგჳნოსან იქმნის] Mh; oJligwrei ejn toi`~ ajgw`si
tou` stefavnou (ნუ სულმოკლეობ გვირგვინისათვის ბრძოლაში) Gr. VII აქა] add. th`~
aijwnivou zwh`~ (საუკუნო ცხოვრების) Gr.
XXX 1 სიმთრვალე BC 2 სტირ + შენ A 3 ჰზრუნავ] იღუწი AB 4 შვილთათუის A 5
ღწულისაგან A ღუწოლისათჳს C 6 მისი B მისა C 7 ხუიდოდი A ხჳდოდი B 8 მართალ
B 9 მეცა ვიდოდი თქუენდა მომართ მართლ - B 10 ხუიდოდით A 11 მიმართ A მომართ
+ დრკუდ C 12 დრკუდ - C 13 მომავალსა + რამეთუ A 14 თქჳს B 15 ყოველივე A 16
მიმსგავსებაჲ A 17 ქრისტჱსა A 18 ბჭეჲ A ბჭე C 19 კუირიაკესა A 20 ღუინოჲ A 21 შეჴდა
BC 22 იოჰანე A 23 დამკჳდრებულ - A 24 არა - C 25 და - B 26 ამისთუისცა A 27 დაჰჴსნა
A 28 იგი - AC 29 მოეჴსენენ AB 30 ზეცის A 31 გამოირჩიე + და AC 32 კეთილისა A 33
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მის A 34 ღწულასა A 35 შინა - B 36 ჰხედევდ B 37 ძლევასა] ზღევასა A 38 ხადევდ A
ხედევდ - B 39 გუირგუინსა A 40 გჳრგჳნსა] გარეგანსა A 41 მხოლო] მახე A მხოლოჲ C 42
და - B 43 იგი C 44 იხილე A 45 სადა AB 46 რომელთამე A 47 არიან] არიედ A 48 რამეთუ
- C 49 სირცხუილისა A 50 ძრწულისა A 51 საუკუნუსა A 52 კეთილი AC 53 ჩემი AC 54
არაჲ] მიერ AC 55 გიჴმს] არს AC 56 სხჳსათჳს] ჩუენი AC 57 თავთა] ცხორებისათუის A
ცხორებისათჳს C 58 ჩუენისა AC 59 და ცხორებისა ჩუენისათჳს - AC ჩუენისათჳს + შენ
AC 60 ცხონდეს C ცხოვნდეს + და მერმე დაშურა უკუნისამდე და ცხონდა საუკუნოდ C
61 და მერმე, რომელი დაშურა უკუნისამდე ცხონდეს - AC
XXX I სიმთრვალეჲ] add. oujk wjdivnei~, ouj tivktei~ (არც წვალობ, არც შობ) Gr. II არა
ჰზრუნავ] add. mhv oJ ajnh;r braduvnh/ ejpanelqei`n ajpodhmhvsa~ III შვილთათჳს] om. Gr.
IV ღუაწლისათჳს] tou` tivktein, kai; trevfein, kai; ajnatrevfesqai (შობის, და კვების, და

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

აღზრდის) Gr. V და ყოვნოს] add. oJ Kuvrio~ mou ejlqei`n (ჩემი უფალი მოსვლას) Gr. VI
განიკუეთების] add. ejlqovnto~ aujtou` (მისდამი მომავალს) Gr. VII და გჳრგჳნსა მას შინა ღმერთსა] to;n aJgwnoqevthn jIhsou`n (მსაჯულ იესოს) Gr. VIII იცან და] om. Gr. IX მეფეთანი]
om. Gr. X სირცხჳლისა მისგან] add. th;n frikwdestavthn, kai; ai[nei (საშინელისა, და აქე)
Gr. XI და ძრწოლისა მისგან საუკუნოჲსა] om. Gr. XII ცხოველად] add. logikh;n latreivan
(სიტყვიერ მსახურებად) Gr.
XXXI

1 შეუძრავი C 2 ~ცხორებაჲ და მი-მო-უვალი A 3 მცირედ A 4 აიარო C 5
შინა + და AC 6 შეძრეს A 7 შექმნა A 8 მარცუხ A 9 შეძრველ B 10 მოთმინებისათუის
A 11 მას A 12 მდაბალთა BC 13 და - BC 14 თანამოყუას B 15 ძმათა მოყუარეჲ AC 16
და - B 17 ძლიერ] ზიარ AC 18 სარწმუნოებისათუის A სარწმუნოებისათჳს + და A 19
ქალწულთაჲ A 20 მზესა B 21 არცა A 22 მთუვარისა A მთოვარესა B 23 ვარსკულავთაჲ
A 24 წარმავალსა] წარსაწყმედელსა A 25 და - BC 26 უდიდე A უმდიდრეს B 27 ყოველსა
B 28 რაჲსათუისცა A 29 იტყუის A 30 მნებავს A 31 უყვნეთ AC 32 სნეული C 33 რაჲთამე
AC 34 და] რაჲთა B 35 ცოცხლებასა] უხლებასა A 36 ~შენ ილოცევდ B 37 შუიდგზის
A 38 ღმერთო - AC 39 განკითხვათათუის A 40 რაჟამს] რაჲთა AC 41 მარადის - B 42
ღმრთისასა A 43 ჰზრახვიდეთ B 44 კაცისა + მის B 45 აღჲშენის A 46 დღეჲ A 47 ღამეჲ
A 48 ღმრთისა A 49 ჰზრახვენ B 50 ხედავს B 51 დავიწყებითაჲ A
ΧΧΧΙ Ι აღიარო] add. th;n aJgneivan (უბიწოებას) Gr. ΙΙ ცხორებასა ამას მშრომელ]
om. Gr. ΙΙΙ ძმათმოყუარე] add. to; koinwniko;n (კომუნიკაბელური) Gr. IV ძლიერ] uJgihv~ (ჯანმრთელი, საღი) Gr. V მხიარულ] om. Gr. VI არცა ვარსკულავთა] add. oujk aujtoi`~ toi`~ perikallevsin (არც მათ მშვენიერებას) Gr. VII ოქროსა] add. oujk ajrgurivw/ (არცა
ვერცხლსა) Gr. VIII წარმავალსა] om. Gr. IX რომლისათჳსცა] add. oJ numfagwgo;~ tou`
Cristou` (ქრისტეს პატარძლის მიმყვანებელი) Gr. X გუასწავებს] om. Gr. XI მარადის]
om. Gr. XII და არა შევარდეს სალმობასა] om. Gr. XIII აწ] add. tw/` Qew/` (ღვთის მიმართ) Gr.
XIV დავითის] om. Gr. XV ღმერთო, განკითხვათათჳს სიმართლისა შენისათა] om. Gr.
XVI რაჟამს ლოცვასა შინა მარადის ღმერთსა,ვზრახვიდეთ] om. Gr. XVII ზრახვითა] suntuciva (შემთხვევა, თავგადასავალი) Gr. XVIII აღეშენის კაცი] beltioi` to;n suntugcavnonta
Gr. XIX ხედავნ] parei`nai (მყოფობა, არსებობა) Gr. XX ცოდვათა მათთა და აწ რაჲთა არა
დავიწყებითა მით] om. Gr. XXI ცოდვაჲ შემოჴდეს] ajmartanei` (ცოდავს) Gr.
XXXII 1 უმჯობე A 2 გულითა] ყოველსა A გულითა] ყოვლითა C 3 საკმეველ A 4
გექმნეს + შენ C 5 ღმრთისა] უფლისა A 6 წინაჲწარ B 7 წურთიდით A 8 ~სიკუდილსა
და AC 9 მოელოდე - AC 10 დღეჲ A დღჱ B 11 მოვალს. უკუეთუ - B 12 მიჴდიდეს C 13
რაჲთა - A 14 ~შევინანო და შევიწყლო B 15 გარქჳ A 16 შენ - C 17 გესმა A 18 პავლეჲსი
A 19 არა C 20 მრავალი - AB 21რომელსა C 22 უნდეს C 23 მრავლით AC 24 ჟამითგან A
ჟამით C 25 განმართლდა] ევედრებოდა A 26 საუნჯეჲ A 27 შეიძინნა AB 28 მარტუილნი
A 29 თუისნი A 30 ხოლო - B 31 სისხლთა C 32 მინებს A 33 სხუითაცა AB 34 ~ჩუენ
გუასწავლებს A ~ჩუენ გუასწავებს C 35 ამისთუის A 36 ჰკურნებენ B 37 მახუილითა A
38 ჰკუეთენ AB 39 დასწუვენ AB 40 საყდართა AC 41 შევდგეთ C შევიდეთ + და C 42
სამკუიდრებელსა A 43 მღუიძარე A 44 ვიყუნეთ B 45 წერილა AB 46 არს - AB 47 ვინ
C 48 მღუიძარეჲ A 49 მღუიძარე A 50 მგლისა AC 51 მუსლვამდე A მოსლამდე B 52
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წვანედ AC 53 ფრთხილებაჲ AC 54 არაჲ A 55 მონებაჲ A 56 წრთუამან A 57 არამედ
მომატყუებელ ცხორების გექმნეს შენ იგი - BC
XXXII I გულითა] ejn pneuvmati (სულით) Gr. II საკუმეველ] qusiva (მსხვერპლი) Gr.
III მოვიდეს] om. Gr. IV არა გარქუ-ა შენ, ვითარმედ შეიწყალეთ, რაჲთა შეიწყალნეთ?]
om. Gr. V მახჳლითა ჰკუეთენ და ცეცხლითა] om. Gr. VI და შჯიედ] xevousin (ჩარხავენ,
რანდავენ) Gr. VII და სტანჯვედ] om. Gr. VIII სარწმუნოებასა ზედა] om. Gr. IX და
ცნობით] add. dia; tw`n ajkolouvqwn ajretw`n (მომდევნო სათნოებების მიერ) Gr. X ევნო]
add. potev; oujdei;~ ga;r ajgrupnw`n ejblavbh potev (ოდესმე; რადგან მღვიძარეთაგან არავის
არასდროს ევნების) Gr. XI არამედ მომატყუებელ ცხორების გექმნეს შენ იგი] om. Gr.
XXXIII 1 ისმინეთ B 2 დედათა C 3 იტყუიან A 4 უძრულ A 5 არს B 6 უძრულ A
7 დადებად - B 8 სიტყუისა A 9 ამის A ამას C 10 წამალი - AC 11 უთმობელად A 12
შეიძინა A შეეძინა A 13 ვითარცა - B 14 ნაბერწყალიღა BC 15 დაწვის A 16 ცოდვასა AC
17 არამედ - B 18 და - A 19 ძნელად A 20 მეორეჲ A მეორჱ C 21 შეურაცხებასა - C 22
აჰყვის AC 23 ესრეჲთ A 24 საჴუმილი C 25 ცეცხლისა C 26 შეცუივეს A 27 ცოდვასა
- A 28 წინააღმდგომელ A 29 დამაბრკულებელი A 30 იგი - B 31 აღუირნი A 32 იგი A 33 გარდმოაგდის A 34 სნეული A 35 მოსლვამდე AB 36 მკურნალთასა B 37 და - B
38 მიიღეს A მიეღის] მივალნ B 39 მიერითგან - B 40 არავისგან A 41 იკურნებიედ +
მიერითგან B 42 გუნებითა AC 43 ხრწნილებაჲ] ბონებაჲ A 44 ცოდვათაჲ A 45 ცხენსა
BC 46 ყბედსა BC 47 უკუმართ AC 48 სუფლისაჲსა A 49 არა BC 50 სამართლისათუის
A 51 ვითარცა + იგი AC 52 იგი - AC 53 წარჴდეს AB 54 გურგუინსა A გჳრგჳნითა B 55
მიჰბრძავნ B 56 მოგიოტაცებიეს A 57 გარეგანისაჲ A 58 და - AC 59 ვივლტით C 60
დაწვაჲ A 61 დაიწუნენ C 62 ეზღუიოს A 63 ყუედრებისათუის A 64 უფროჲს - A 65
თქუა BC 66 რაჲთამცა] თუმცა B 67 დავიწვენით A 68 თუ A 69 გუინდეს A გინდეს B 70
არა BC 71 გყუედრიდენ B გუყუჱდრიდენ C 72 ნუცამცა B 73 ცოდვისაგან C 74 მრუშემან
A 75 იდვის AC 76 სადა - AC 77 აიჴოცის A 78 არცა C 79 თუჲსსა AB 80 ქრთამითა
ვინ - AB 81 სიტყუისათუის A 82 ღმრთისაჲსა AC 83 ურგებისათუის A 84 სიტყუისა
A ~სიტყჳსათჳს ურგებისა C 85 ურგებისათჳს C 86 სადაღათუ ურგებისა სიტყჳსათჳს
სიტყუაჲ - A 87 მიჴდად] მიცემად A 88 უფროის AC 89 საქმეთათუის A
XXXIII. *1 ბერძნული ორიგინალის ტექსტს მიყვება B და C ვარიანტები. A ვარიანტში
ამ ადგილას ჩასმულია 30-ე გვერდზე არსებული მონაკვეთი: ,,მარადის... გზასა ხუალ
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დღითიდღედ“(გვ. 31).
XXXIII. IV სიმართლისათჳს] ou]te katorqwmavtwn, ou]te ajndragaqhmavtwn (არც
წარმატებისთვის, არც გმირობებისთვის) Gr. V ღუაწლი] add.

tou;~

stefavnou~

ejfevlkesqai (გვირგვინები მოაქვს) Gr. VI უმჯობეს არს დაწუვაჲ ყუედრებისაჲ] om. Gr.
VII ქრთამითა] add. mhde; eJtevroi~ tisi; (არც სხვა რამით) Gr. VIII სიტყუაჲ] om. Gr. IX
სიტყუად-სიტყუად] kat j ejntolh;n (მცნების მიხედვით) Gr.
XXXIV.

1 ამას C 2 ვინ ვერ BC 3 შეჰყრის A 4 ვიდრე - AC 5 აღსრულებადმდევე A

6 ვითარცა - B 7 უმალეჲს A უმაღლეს C 8 სიბერე B 9 აქუნ] უვინ B 10 აღორძინდა A 11
და + დებინ A 12 ჰგიეს A ეგენ B 13 გიკუირნ A 14 საფასეჲ A საფასე B 15 დაადგრის B
16 მოიპოვნიან A მოიპოიან B 17 თუისთა A 18 ამიერ A ამიერი] ამის მიერ C 19 სხუად

Tqumuli wmidisa ioane oqropirisaA, ebizkopozisaA, sinanulisaTჳs...

მიიცვალებიან მიერი - A 20 სხუასა A 21 ამის ყოვლისაჲ წეს - A 22 შეურაცხებაჲ A 23
და - B 24 რომელი B 25 ხედავ A 26 საწუთრო C 27 რომელსა + იგი A 28 ხედავთ AC 29
იგი - BC 30 საუკუნოჲ B 31 რამეთუ - B 32 ~მსაჯულ მართალ AB 33 ძლიერ - A 34 და - B
35 რამეთუ B რაჲთა + უმზირდე AC 36 აავაზკსა B 37 მას მაჯუენითსა ვემსგავსნეთ - AC
38 მტერსა - A 39 შენსა ეშმაკსა - A 40 ~შენი დაბრკოლებაჲ B 41 აჰჴდე AC 42 ვინაჲ B 43
გარდამოვარდა + რამეთუ A 44 საფრჴენი A 45 და აწ - B 46 ევლტოდე A 47 საფრჴისაგან
A 48 საბრჴისაგან და - B 49 მახეთაგან B მახითა C 50 საფრთჴისაჲ A საბრჴისაგან +
მისგან A 51 სიტყუისა A 52 მის A მიერ C
XXXIV.

I მასვე]

poikivlai~ (ჭრელი, მორთული) Gr.

II რაჲთა ავაზაკსა მას

მარჯუენითსა ვემსგავსნეთ] i[na thrhvsh/~ sou th;n oijkivan dia; to;n lhsthvn (რათა გეპყრას
სამკვიდრებელი ავაზაკის მიერ) Gr. III საბრჴისაგან და მახეთა ეშმაკისათა] ajp j aujtou`
(მათგან) Gr.
XXXV. 1 ხოლო - B 2 მათთუის A მათთჳს - B 3 რომელნი B რომელნიცა + იგი AC 4
ნათლად - AC 5 გზა B 6 დღითიდღე B 7 ჴელსა C 8 გინათუ ავაზაკთა ჴელთა შეჰვარდე
- B 9 საბრჴისა B 10 ვიქცეოდე + მე BC 11 და - B 12 აღვფრინდი A 13 ვითარცა - A 14
ორთა AC 15 ზღუდეთაგან AC 16 ბაგეთა B 17 მოშიშმან + ღმრთისამან A 18 უმჯობეჲსი
A 19 თქუის A 20 წინაჲსწარ + უჯეროჲ B 21 ხედვიდეს + უფროჲსღა B 22 სარჩელსა AC
23 თქუის AC 24 ვიდრემე C 25 მდინარეჲ AC 26 მის - AC 27 იყუნენ B 28 ვითარმე
იყვნენ ღრჭენანი იგი კბილთანი - A 29 სიძეჲ A 30 არა - A 31 მოვიდეს + იგი B 32 მისითა
A 33 შენთა შინა AC 34 რჩული AC 35 მახისა A მახისაგან + მისგან A 36 მახესა AC 37
რაჲთა] და B 38 იქმნა B ვიქმნეთ C 39 იჴსნა BC 40 გეშინოდინ B 41 მისგან B 42 თქუ A
43 ეშმაკისა AC 44 ყოფდა B 45 გეშინოდინ B გეშინოდენვე C
XXXV.

I ნათელიცა] add. aji>divou (საუკუნო) Gr. II მათთჳს, რომელნიცა შორით

გიმზირიან] dia; ta;~ ajpantwvntwn ejpiboulav~ (შემხვედრთა განზრახვათა გამო) Gr. III
ნათლად] add. tou` Qeou` (ღმერთის) Gr. IV გინათუ ავაზაკთა ჴელთა შეჰვარდე] om. Gr.
V ბუნებაჲ] oJ ojfqalmov~ (თვალი) Gr. VI იყოს] add. to; puvrinon (ცეცხლოვანი) Gr. VII
ღმერთსა] tw/` numfivw/` Cristw/` (სიძესა ქრისტესა) Gr. VIII მახისაგან] om. Gr. IX თქუმად]
add. ejn sunevsei (გონივრულად) Gr. X სული ჩემი] add. wJ~ strouqivon (როგორც ჩიტი,
ბეღურა) Gr.
XXXVI.

1 რაჲთა - B

2 მძინარედ B

3 უდებებასა] უბადრუკებასა AC

4

ტუინისპებულებასა A 5 პატიოსნობასა A 6 დაცემულთასა C 7 ეყუნეს B ეყვნენ C 8
გუირგუინსა A 9 წინდი AC 10 მარტუილთა A 11 სულნი] თავნი B 12 მათნი] თუისნი
A მათნი] თჳსნი C 13 მისსა A 14 გიჩს A 15 არაჲ არს A 16 უტკბილესი A 17 წულაჲ
A წოლაჲ + არამედ C 18 გულისხმა - ყავ A 19 მარტუილნი A 20 მაკუერცხალთა A 21
დაამწარეს C 22 ხოლო] არამედ C 23 შენთუის A 24 ჰცრემლოი A 25 შენისათუის A 26
ცხორებისათუის A 27 ამისთუის A ამით C 28 მამასა A 29 ძესა A 30 სულის წმიდისა B 31
უკუნითი A 32 ამენ A
XXXVI. I იპოო] add. leipomevnh to; e[laion (რომელსაც აკლია ზეთი) Gr. II ნუ ტჳნისპებულებასა, არამედ პატიოსნებასა] om. Gr. III დაცემულთა] add. logivzou (განიზრახავ)
Gr. IV სათნო-ეყუნეს] add. jO a}gio~ Stevfano~ (წმიდა სტეფანე) Gr. V გჳრგჳნსა] om.
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iRumeni lukiane budaRaSvili

Gr. VI არიედ] ejskovpei (უყურებდა) Gr. VII მარხვაჲ] th;n ai{kisin (შერცხვენა) Gr. VIII
რომელმან-იგი] Cristo;~ (ქრისტემ) Gr. IX განსუენებაჲ] add. Nevkrwson th/ prosdokiva/ to;n
povnon, th;n ga;r qli`yin hJ cara; diadevcetai. jEnnovhson, o]ti pro;~ kairo;n nomizomevnh hJdonhJ,
aiJwnivan kovlasin proxenei`, kai; fuvge th;n tevryin, dia; th;n qli`yin: mh; toi`~ soi`~ mevlesi kata;
sou` bevlesi crhvshtai oJ diavbolo~, tw/` ojfqalmw/`, th/` ajkoh/`, tw/` stovmati, th/` ceiriv: mh; pevmyh/
soi bevlo~ gastrimargiva~: Oi\da ga;r o{pw~ oJ tovte lao;~ meta; nhsteiva~ peravsa~ th;n qavlassan, ajpo; mevqh~ trwqei;~ kata; th;n h{peiron ejnauavghse. Blevpe to; ejkeivnwn pavqo~, kai; feu`ge
to; ptw`ma. Eij ga;r tw`n kata; fuvsin klavdwn ou\n ejfeivsato oJ despovth~ Cristo;~, oujdev sou feivsetai ajmelouvsh~. jEa;n de; o{lh/ th/` yuch/` kai; oJloklhvrw/ pivstei ajgwnivsh/, meta; pavntwn ajgivwn
eujfranqhvsh/ (სასოებით მოაკვდინე ტანჯვა, რადგან ჭირს სიხარული მოაქვს. გაიაზრე,
რომ დროებითი სიამოვნება საუკუნო სასჯელს მოასწავებს და ჭირის [დათმენის] მიერ
სიამეებს გაექეცი. დაე, ნუ გამოიყენებს ეშმაკი შენს ასოებს - შენს თვალს, შენს ყურს, შენს
პირს, შენს ხელებს - ისრებად შენს წინააღმდეგ; ნუ გესვრის შენ ნაყროვანების ისარს.
რადგან იცი, თუ მაშინ ხალხმა მარხვით როგორ გადაკვეთა ზღვა, ღვინით დამთვრალი
კი ხმელეთამდე მიუძღვა. იხილე მათი ვნება და გაექეცი დაცემას, რადგან თუკი მსგავსი
ბუნების ნერგები დარგო ქრისტე მეუფემ, არც შენ არ დაიზარო მათი დარგვა. ხოლო
თუკი იღწვი მთელი სულით და სრულყოფილი რწმენით, მრავალ წმინდანთან ერთად
გაიხარებ) Gr. X რამეთუ მისა შუენის დიდებაჲ და პატივი და თაყუანისცემაჲ, მამისა და
ძისა და წმიდისა სულ[ი]სა] cavriti kai; filanqrwpiva/ tou` Kurivou hJmw`n jIhsou` Cristou`,
meq j ou\ dovxa tw/` Patri; a}ma tw/` ajgivw/ Pneuvmati (მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა
ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა დიდება არს მამისა სულისა წმიდისა თანა)
Gr.
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Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Guenisa andria
kritel mTavarebiskoposisaY, amaoebisaTKs
kacobrivTa saqmeTaYsa da SesuenebulTaTKs

teqsti gamosacemad moamzada, winasityva waumZRvara
da kritikuli aparati daurTo monazonma giorgi askuravam,
berZnul wyaros Seudara monazonma eqvTime krupickim
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xelmZRvanelebi:  

Teologiis doqtori
dekanozi maqsime Wanturia

          filologiis mecnierebaTa doqtori
           maia rafava

recenzenti:   
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          filologiis mecnierebaTa doqtori
          nino meliqiSvili

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

w i n a s i t y v a

წმ. ანდრია კრიტელის თხზულება – ,,ამაოებისათჳს კაცობრივთა
საქმეთაჲსა და შესუენებულთათჳს“1 – ჰომილეტიკურ ჟანრს განეკუთვნება.
ჰომილეტიკა წმინდა მამათა მიერ წარმოთქმულ ქადაგებებს შეისწავლის.
იგი მრავალწახნაგოვანი შინაარსისაა და სხვა ჟანრის (დოგმატიკა, ასკეტიკა,
ლიტურგიკა და ა.შ.) კონტექსტებსაც მოიცავს.
წმ. ანდრია კრიტელი VII-VIII საუკუნეებში მოღვაწეობდა. მისი
შემოქმედება ძველ ქართულ მწერლობაში ფართოდ არის ასახული კანონიკურ,
ლიტურგიკულ, ჰიმნოგრაფიულ და ჰომილეტიკუტ ჟანრებში.
წმ. ანდრია კრიტელის თხზულებები ქართულად უთარგმნიათ წმ. ექვთიმე
მთაწმინდელსა და წმ. ეფრემ მცირეს; რამდენიმე მთარგმნელის ვინაობა
ჯერჯერობით უცნობია. ქართულად ნათარგმნია მისი თვრამეტი ჰომილია.
წმ. ანდრია კრიტელის ჩვენ მიერ გამოსაცემად მომზადებული თხზულება
ქართულად ნათარგმნია ათონის ლიტერატურული სკოლის ფუძემდებლის,
წმ. ექვთიმე მთაწმინდელის მიერ. ქართული ტექსტი დასტურდება ოთხ
ხელნაწერში. ორი მათგანი დაცულია საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ
ცენტრში: A 1101 (1047 წ.) და H 2853 (XVIII ს.), ხოლო ორი ხელნაწერის –
Jer.2 (XI)-ისა და Ath.7 (XIII)-ის ფოტოპირები მოიპოვება იქვე. კრიტიკული
ტექსტი დავადგინეთ ოთხივე ხელნაწერის. გამოცემაში გამოვიყენეთ შემდეგი
ლიტერები: A 1101 – A; Jer. 2 – B; Ath. 7 – C; H 2853 – D. ძველი ქართული
თარგმანი შევუდარეთ ჟაკ პოლ მინის ,,პატროლოგია გრეკაში“ დაცულ
ბერძნული ორიგინალის ტექსტს.
ქართული თარგმანის ტექსტი დაყოფილი გვაქვს 19 პარაგრაფად. ტექსტს
დავურთეთ კრიტიკული აპარატი, რომელიც ოთხი განყოფილებისაგან
შედგება:
I განყოფილებაში პარაგრაფების მიხედვით მითითებულია ქართული
ხელნაწერების ვარიანტები. ვარიანტები როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ
აპარატში მითითებული გვაქვს არაბული ციფრებით.
II განყოფილებაში მოვათავსეთ ქართულ ხელნაწერებთან დაკავშირებული 249
შენიშვნები, რომლებიც როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში
მითითებული გვაქვს ფიფქით და არაბული ციფრით: *1…
III განყოფილებაში თავი მოვუყარეთ ქართული თარგმანის ბერძნულ
ორიგინალთან შედარების შედეგებს: მითითებულია მეტობა, ნაკლებობა და
სხვა სახის ყველა განსხვავება. ბერძნულთან მიმართების შედეგები აღნიშნული
გვაქვს რომაული ციფრებით როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში.
1 ნაშრომი შესრულდა 2014 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში ღვთისმეტყველების
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად.
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IV განყოფილებაში აღვნუსხეთ ტექსტში ავტორის მიერ გამოყენებული
წყაროები, რომლებიც როგორც ტექსტში, ისე კრიტიკულ აპარატში
მითითებული გვაქვს ნულითა და არაბული ციფრით: 01... გამოყენებული
წყაროები მითითებულია PG-ს მიხედვით.
მოკლედ შევეხებით
ქართული თარგმანის მიმართებას ბერძნული
ორიგინალის ტექსტთან. შედარებამ ნათლად გამოავლინა ის თავისებურებები,
რაც დამახასიათებელი იყო წმ. ექვთიმე მთაწმინდელის მთარგმნელობითი
მოღვაწეობისთვის. წმ. ექვთიმეს მთარგმნელობითი პრინციპები კარგად
არის ცნობილი მის მიერ ბერძნულიდან შესრულებული მრავალრიცხოვანი
თარგმანების საფუძველზე. მისი მთარგმნელობითი მოღვაწეობის ერთ-ერთი
მიზანი იყო, რაც შეიძლება მარტივად და გასაგებად მიეწოდებინა სათარგმნი
მასალა ქართველი მკითხველისათვის. ამით იყო გამოწვეული ის, რომ წმ.
ექვთიმე თავის თარგმანებში ფართოდ იყენებს სხვადასხვა ხერხებსა და
საშუალებებს იმისათვის, რომ გაუადვილოს მკითხველს ტექსტის გაგება,
ბერძნული ტექსტი გადმოსცეს ბუნებრივი ქართულით. წმ. ანდრია კრიტელის
თხზულებაც ამ პრინციპებით არის თარგმნილი. წმ. ექვთიმეს თარგმანში
გამოყენებული აქვს შემატება-დაკლების მეთოდი როგორც ცალკეული
სიტყვებისა, ასევე მთელი წინადადებებისა. შეინიშნება, რომ მთელი რიგი
ადგილები ბერძნული დედნისაგან მეტ-ნაკლები განსხვავებით არის
თარგმნილი. მიუხედავად მეტობა-ნაკლებობისა და სხვა განსხვავებებისა,
ტექსტი აზრობრივად არ არის შეცვლილი. მთარგმნელი ძირითადად
უცვლელად ტოვებს ისეთ ადგილებს, რომლებიც არ შეიცავენ რაიმე არსებით
სწავლებას, ხოლო რთულად გასაგებ ადგილებს ამატებს ისეთ მონაკვეთებს,
რომლებიც მკითხველს აზრის გაგებას უადვილებს.
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/A 155r/ /B 229v/ /C 294r/ /D 26r / Tqumuli1 wmidisa
da netarisa mamisa Cuenisa2 andria kritel
mTavarebiskoposisaYჲ3, amaoebisaTჳs kacobrivTa
saqmeTaჲsa da SesuenebulTaTჳs4;*1
guakurTxen, mamao.

1.
ჭეშმარიტებით არარაჲI არსII საქმეთაგან1III კაცობრივთა2 მტკიცე3 და
შეურყეველ, რამეთუ ყოველივეIV დიდებაჲ და ცხორებაჲ კაცთაჲ მსგავს4 არს5
აჩრდილსა6 მიმწუხრისასა და თივასა დაჭნობადსა. რაჲ არს7 უკუე8 უუნდოესი
აჩრდილისა? ანუ რაჲ არს9 უუძლურესი10 თივისა? ხოლო ჩუენნი11 საქმენიV
ამათსაცა უუძლურეს არიან, რამეთუ სიგლახაკითა და უძლურებითა და
უწესოებითა და უცნაურითა განზრახვითა და12 განსაცდელითა სავსე არს13 ამაოჲ
ესე ცხორებაჲ ჩუენი14, რომელთა მიერ მოგუჱსწავების15 დაუდგრომელობაჲ იგი
მისი. ამისთჳსცა სენმან მცირემან მრავალგზის განხრწნის ცხორებაჲ ჩუენი16:
გინა თუ სიყმილი მოიწიის და წარწყმიდის იგი17, ანუ თუ18 მოულოდებელი
რაჲმე განსაცდელი /A155v/ მოიწიის ზღუასა შინა19 გინა ჴმელსა20VI და სიკუდილი
მოიყვანის21 კაცთა ზედა22VII. რამეთუ რაჲ უადვილეს არს სიკუდილსა კაცისასა23,
დაღაცათუ ხატსა ამას24 ჩუენ25VIII ზედა ვმაღლოჲთ26 და ვითარცა უკუდავნი,
ესრეთIX ვიქცევით?
2.
კეთილად უკუე იტყჳს მეტყუელი იგი: ,,გარნა1 /C294v/ ყოვლითავე
2
ცუდ არს ყოველი კაცი ჴორციელი3, ცუდადI ხატად ვალნ4 კაციII, ამაოდ
შურებინ”01 და რომელი-იგი ამისა5 უარეს6 არს7, ვითარმედIII იუნჯებნ და
არა უწყინ, თუ8 ვინ შეიკრიბის იგი”02. და ვითარმცა უწყოდა შემდგომად
მისა9, თუ10 რაჲ ყოფად არსIV, რომელმან-იგი არცა თუ11 თჳსსავე12 ცხორებასაV
უწყინ13 რაჲმე14 თავისა თჳსისაჲ, თუ რაჲ ყოფად არს15 მისდაVI, და რომელიიგი წინაშე თუალთა აქუნ16, მისთჳსVII არარაჲVIII უწყინ17 და მომავალთათჳს
ზრუნავნIX. რომელი18-იგი ჴელთა19 /B230r/ აქუნ მასX, ვერ გულისჴმა-ჰყოფნ და
უცნაურთა საქმეთა20XI გამოითუალავნ21XII; რომელმან-იგი არა უწყის, თუ რაჲ
ყოფად არს მისა22 შემდგომად მცირედისა, იგი საუკუნეთა საქმეთაXIII ებრძვინ23
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გულისჴმის-ყოფად24XIV, მცირე25 იგი და უნდოჲ26, და27 მიუწთომელთა28
საქმეთაXV შემკადრებელ29 არნ30. კაცი, მრავალღონე იგი ჭურჭელი, ადვილად
განხრწნადი იგი ბუნებაჲXVI, სიკუდილისა და ცხორებისა31 საშუვალ32
მდგომარჱ33XVII, ხილულთა შორის34 საცნაური იგი და35XVIII სიტყჳერი36 არსებაჲ37,
ჴელით38 უქმნელი იგი ჭურჭელიXIX, სახელოვანი39 იგი ცხოველი, კეთილად
გამოწერილი40 იგი ხატი, ღმრთივშუჱნიერი41 იგი სარკჱ42, შუამდგომელი43
იგი ზეცისა და ქუეყანისაჲ44, ხილული იგი და უხილავი45 ბუნებაჲ46XX,
შემწყნარებელი ხრწნილებისაჲ47 და უხრწნელი. კაცი, ადრე დაჭნობადი იგი
ყუავილი, ადრე წარმავალი იგი48 აჩრდილიXXI, ადვილად შესაპყრობელი იგი49
ნადირიXXII, ვნებული იგი და განხრწნადი50 ბუნებაჲ51XXIII, თივაჲ52 იგი და
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გონებითა მაღალიXXIV.
3.
/A156r/ ამას უკუჱ1 მრავალსა2 და3 სახელოვანსა ცხოველსა, რომელ
არსI კაცი, მრავალნი ჰქონანII შეცვალებანი, ოდესმე კეთილისა მიმართ და
ოდესმე _ ბოროტისა და კუალად ჰქონან ნაკლულევანებანიცა ორთავე ამათ
საქმეთა4III მიმართ5, კეთილისაცა6 და ბოროტისა7IV. რამეთუ ნაკლულევანებითა
კეთილისაჲთა8V მოიწინეს მის9 ზედა ნამეტნავიVI იგი ბოროტნი და ესრეთVII
შთავარდა იგი ვნებითა სავსესა ამას ცხორებასა10 ნეფსით თჳსით. /C295r/
რამეთუ ვინაჲთგან11 ჴელითა12 ღმრთისაჲთა13 დაიბადაVIII და პატივი ფრიადი
/B230v/ მის მიერ მიიღოIX და სამოსელი იგიX /D27r/ უკუდავებისაჲ14 შეიმოსაXI
და მიიღო დიდებაჲ15 ღმრთისაგან16XII, დიდებულიXIII და კეთილი, და ვითარიგი ვერვინ შემძლებელ არს გამოთქუმად17 დიდთა მათ ნიჭთა ღმრთისათა18,
რომელნი მიანიჭნა19 ჴელითა20 თჳსითა დაბადებულსა მასXIV და აქუნდა მას
საყოფლად21 საშუჱბელი22 იგი სამოთხისა მის ფუფუნებისაჲ23, რომელსა
შინა იხილვებოდა ნეტარებაჲ24 იგი უკუდავებისაჲ25XV და ანგელოზთა თანა
ქცევისაჲ26, ხოლო პატივი მისი იყო სიტყჳერობაჲ27 და გულისჴმის-ყოფაჲ28
და უჭირველობაჲ და უკუდავებაჲ29, რამეთუ მიიღოXVI მან საღმრთოჲ30 იგი
შუენიერებაჲ31, რომელი გამოაჩინებდა სახესაXVII პირველისა მის ხატისასა32.
,,ამას ყოველსა ზედა მიეცაXVIII მას ჴელმწიფებაჲცა33 ყოველთავე იძრვისთა
ზედა34, რომელნიცა ჴმელსა ზედა იქცევიან, გინათუ35 ჰაერთა36 შინა ვლენ37,
ანუთუ38 წყალთა შინა იყოფებიანXIX და ნერგთაცა ზედა სამოთხისათა,
თჳნიერ39 ერთისაXX მის40, რომლისა მიერ ჩნდა41 სახჱ42 იგი მცნებისაჲ43, არა
მიღებად მისგანXXI“01, ვითარცა გამოსაცდელად მიეცა მას44 სისრულისა მისთჳს
მორჩილებისა მისისაXXII, რაჲთამცა ესრეთ ღმრთივშუჱნიერებაჲ45 /A156v/ იგი
ხატისა მისისაჲ46 ეგო შეუცვალებელად და პირველისა მის47 შუჱნიერებისა48XXIII
მსგავსებაჲ ეგომცა შეურყეველად49XXIV.
4.
გარნა ამას ყოველსაI ზედა, ვაჲ მე, არა ვიცი1II, თუ2 რაჲ ვთქუა3,
განზრახვითა4 ეშმაკისაჲთა5III სცთა6 და ესრეთ ამის ყოვლისაგანIV ერთბამად
გამოეჴუა7 და სამოთხისა მოქალაქე არღარა8 იყო9V, არცაღა10 მეუფჱ11VI
ყოვლისავე12VII, რამეთუ რომელი-იგი ბოროტსა მას ვნებათა მთხრებლსაVIII
შთავარდა13 და14 პირუტყუებრივთა15IX მათ გულისთქუმათა16 დაემორჩილა,
ვითარღამცა იყო ესე/B231r/ვითარისაX მის დიდებულისა17 ზიარ, რომელმანიგიXI პატიოსნებაჲ18 სულისა თჳსისაჲ19XII ნებასაXIII ჴორცთასა20 დაუმორჩილა21
252 და ესრეთXIV ექსორია იქმნა22XV! უბადრუკისა მის პირუტყუთა ცხორებისა23XVI
თანაზიარXVII და არღარა მეუფჱ ყოველთავე24XVIII? და მიერითგანXIX მოიწინეს
ჩუენ25 ზედაXX ჭირნი /C295v/ და შრომანი და მწუხარებანი და სიმრავლე
იგი26 ვნებათაჲ, რამეთუ სხჳსა27 არარაჲსაXXI, არამედ28 ესევითართა საქმეთაXXII
მომატყუჱბელ29 არსXXIII ცოდვაჲ. ანუ არა ესრეთ არს-ა აწ ცხორებაჲ30XXIV ესე
ჩუენი31XXV, სავსე ვნებითა და სალმობითაXXVI?
5. რამეთუ ,,ყოველი1 კაცი შრომით იშვების”01, ხოლო შრომასა უეჭუელად2
მწუხარებაჲ შეუთქს, რამეთუ ბრძანებაჲ3 არს ღმრთისაჲ4I, რომელმან თქუა,
ვითარმედ: ,,მწუხარებით ჰშვნე5 შვილნი6“02, და ესე არს პირველი, ჩუენ7
ზედა გამოსრული8II განჩინებაჲ. ამისთჳს იშვების კაციIII შრომით და მერმე9IV
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აღიზარდების10 და შევალსV შრომათა შინაVI და ოფლთა და განსაცდელთა და
მწუხარებათა, რამეთუ იტყჳს11, ვითარმედ: ,,ოფლითა პირისა შენისაჲთა12
სჭამდე13 პურსა14 შენსა15“03. ესეVII მეორე არსVIII ჩუენ16 ზედა გამოსრულიIX
განჩინებაჲ. მერმე იტყჳს17: ,,ეკალი და კუროჲსთავი18 აღმოგიცენოს შენ
ქუეყანამან19“04. ესე მესამე განჩინებაჲ20 არს, ჩუენ21 ზედა მოწევნული22. კუალად
იტყჳს23X: ,,წყეულ იყავნ24 ქუეყანაჲ25 საქმეთა /A157r/შინა შენთა“05. ესე მეოთხჱ26
არს ჩუენ27 ზედა გამოსრულიXI განჩინებაჲ28. მერმე იტყჳს29XII: ,,მწუხარებით
შჭამდე30 მას31 ყოველთა დღეთა ცხორებისა32 შენისათა”06. ესე მეხუთე არსXIII
ჩუენ33 ზედა34 გამოსრული35XIV განჩინებაჲ. კუალად იტყჳსXV: ,,შჭამდე თივასა
ველისასა“07. ესე მეექუსე არს ჩუენ ზედა ბრძანებულიXVI განჩინებაჲ. კუალად
იტყჳს36XVII: ,,ვიდრე მიქცევადმდე შენდა ქუეყანად37, ვინაჲცა38 დაიბადე,
რამეთუ მიწაჲ39 ხარ და მიწადვე მიიქცე“08. ესე არსXVIII მეშჳდე40 იგი ჩუენ41 ზედა
დადებულიXIX განჩინებაჲ, რომელი ამის საწუთროჲსა42 შჳდეულსა43 რიცხუსა
გამოსახავს44.
6.
/B131v/ ჵ, განჩინებაჲ მწარე, რომლისა1 არა არს საზღვარი, არცა2
გარდასლვაჲ3. ჵ, ჴმაჲ4 იგი5, რომლისა ბრძანებასა6 ვერვინ საუკუნითგან
უკუნისამდე7 შემძლებელ არს დაჴსნად8. ესე ყოველი მოგუატყუა9I მწარემან
მან გემოჲსხილვამან10 /D27v/ ძელისა მის და პირველმან მანII გარდასლვამან
მცნებათამან11. ესე ყოველი მოგუატყუაIII ურჩებამან მან12 და ხილულთა მათ
საქმეთა სიყუარულმან13IV. /C296r/ ,,შუჱნიერ14 იყო15 ხილვადV და ტკბილ საჭმლად
ნაყოფი იგი“01, რომელმან მომაკუდინა16 მე17VI. არამედ მე18, შუჱნიერმან19 მან20,
უშუჱრებაჲ21 ცოდვისაჲ მომატყუა22VII. ტკბილ იყო გემოისხილვად23, არამედ
მემრღჳე24 იგი სიმწარისა სასუმელიVIII მომატყუაIX, რამეთუX სიკუდილითა
ცხორებაჲ25 მიმიღო და ხრწნილებითა უხრწნელებაჲ26 ჩემიXI წარწყმიდა,
რამეთუ მიერითგანXII ხრწნილი ესე და წარმავალიXIII უხრწნელისა მის წილ და
წარუვალისა27 ცხორებისა28 მოვიღეთXIV და ანგელოზთა თანა მოქალაქობისაXV
წილXVI და უჴორცოთა29 მათ ძალთა30 თანა სულიერად ქცევისაXVII, ვნებული
ესე და31 უგუნურთა პირუტყუთა თანაXVIII ცხორებაჲ32XIX მოვიგეთ. და რაჲთა
მოკლედXX ვთქუა, უვნებელისა მის წილ, სამოთ/A157v/ხისა საშუჱბლისა33,
ვნებულითა ამით და ჭირვეულითაXXI ცხორებითა34XXII დავისაჯენით.
ამისთჳსცა35 ღაღადებს მეტყუელი იგი: ,,კაცი პატივსა შინა იყო დაXXIII არა
გულისჴმა-ყოXXIV, ჰბაძვიდა იგი პირუტყუთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ36“02.
ამის მიერXXV მოიწინეს37 ბევრეულნი იგი38 ვნებათა ღელვანიXXVI, სიმრავლჱ39 253
იგი ვნებათაჲ40XXVII და ცოდვანი41XXVIII, მიზეზნი იგი42 სენთა მრავალთანიXXIX:
უჟამონი სიკუდილნი, უწინარეს ჟამისა43 /B232r/ წარტაცებანი, განმხრწნელნი
იგი44 ჴორცთა ვნებანი, რომელთა მიერ მრავალგზის შინაგანიცა იგიXXX კაცი
მოიწყლის45. ამის მიერ მოიწინესXXXI მოულოდებელნი იგი განსაცდელნი,
მეყსა შინა სიკუდილნი46XXXII, უნებლიეთნი47 სიგლახაკენი, მზაკუვარებანი48,
კაცისკლვანიXXXIII, ბრძოლანი, ორგულებანიXXXIV, განსაცდელნი თითოსახენიXXXV
ზღუასა შინაXXXVI და ჴმელსა და სხუანი იგი ბევრეულნი სალმობანი და
ჭირნიXXXVII, რომელთა მიერXXXVIII შეპყრობილ არს უბადრუკი ესე კაცთა
ცხორებაჲ49, რომელნი-იგი, დაღაცათუ მრავალსა ვიტყოდითXXXIX, არამედ

monazoni giorgi askurava

სხვისა50 არარაჲსაგანXL მოიწინესXLI, გარნა ურჩებისა მიერ51 და52 გარდასლვისა
მცნებათაგანXLII, ანუ არა მიერითგან იქმნა-აXLIII ნებითა მამაკაცისაჲთა და ნებითა
ჴორცთაჲთა53XLIV და54 სისხლთაგან55 შობაჲ ჩუენი? ანუ რომელმან საქმემან
მოაწია56 ჩუენ57 /C296v/ ზედა ესრეთXLV პირუტუებრივი ესე შობაჲ და ცხორებაჲ58
და სიკუდილი და განხრწნაჲ59 ესრეთ60XLVI უნდოებით და უბადრუკებითXLVII?
სადაჲთ მოიწიაXLVIII შეცვალებაჲ61 ესე და მიმოცვალებაჲ62 ჩუენისა ამის
ცხორებისაჲ63XLIX? ოდესმე სიჭაბუკე64 და ოდესმე სიბერეL, ოდესმეLI მწუხარებაჲ
და ოდესმეLII სიხარული, ოდესმე სიმრთელეLIII და ოდესმე უძლურებაჲLIV, /
A158r/ დაუდგრომელობაჲ65LV ესე საქმეთა ჩუენთაჲ66LVI, სადაჲთLVII არს ესე67
ყოველი,LVIII გარნა პირველთქუმულისა68 მის მიზეზისა მიერ69LIX? ვინაჲთგან
უკუჱ70LX ესე ყოველიLXI ესრეთ არსLXII და ესეზომთა ბოროტთა მიერ შეპყრობილ
არს ცხორებაჲ71 ესეLXIII ჩუენი72, რად73 არა დაუტეობთ წარმავალთა ამათ და
წარუვალთა მათთჳს74 ვზრუნავთ? რად75 არა ვევლტით უკუანაჲსკნელსა მას
სირცხჳლსა76 დაLXIV პირველისა მის /B232v/ პატივისა მოპოვნებად ვისწრაფით77?
არა განვიფრთხოთ-ა ამიერითგან, საყუარელნო?LXV არა აღვიხილნეთ-ა ზეცად
და დაუტეოთ ქუეყანაჲ78 საქმეთა თანა მისთა?LXVI არაLXVII აღვიყვანოთ-ა ბუნებაჲ79
ესე ჩუენი80 თჳსისა მის პირველისა მიმართ დიდებისა81LXVIII? არა დაუტეოთ-ა82LXIX
მიწისაგანი ესე და წარმავალი ცხორებაჲ83LXX დაLXXI პირველისა მის სამოთხესა84
შინა ყოფისაLXXII მივისწრაფოთ კეთილთა საქმეთა მიერ? არა უგულებელს-ვყოთ-ა
ყოველივე ესე ხილული85 შუჱნიერებაჲ86 დაLXXIII /D28r/ შუჱნიერებისა87 მის88
მიმართ ზეცათაჲსა89 მივისწრაფოთ?LXXIV არაLXXV განვაგდოთ-ა90LXXVI ჩუენგან91
ყოვლითავე მოღუაწებითაLXXVII პირუტყუებრივი ესე ქცევაჲ92 და ხატისა მის
მიმართ და მსგავსებისა ჩუენისა93LXXVIII მივისწრაფოთ94LXXIX? შეუდგეთ, ძმანო,
სახიერსა მას მეუფესა95, დაუტეოთ მტერი ჩუენი96LXXX. რად97 დავამდაბლებთ
თავთა ჩუენთა98, რომელნი-ესე მაღლად დავიბადენით? რად99 გამოვეჴუებით100
სიყუარულითა ხილულთა ამათ საქმეთაჲთა101 უხილავთა მათგან
კეთილთა?LXXXI რად102 არა პატივს-ვცემთ103 ხატად ღმრთისა დაბადებულნიLXXXII
ესე ხატსა ამას104LXXXIII ჩუენსა105LXXXIV? რად უგულებელს-ჰყოფთ106 მადლსა
მას, ჩუენდა107 მოცემულსა?LXXXV რად ვჰყოფთ108 თავთა ჩუენთა მონა ვნებათა,
რომელნი-ესე თავისუფლად დავიბადენით109, რამეთუ თავისუფლებითა
მით110, /C297r/ რომლითა ქრისტემან /A158v/ განგუათავისუფლნა111 ჩუენ, ,,არა
არს112 ჩუენ113 შორის ჰურიაება114, არცა წარმართებაLXXXVI, არა არს მამაკაცება115,
254 გინა დედაკაცება116, არამედ117 ჩუენ118 ყოველნი ერთ ვართ უფლისა119 მიერ“03.
,,მადლით120 ცხოვნებულ ვართ“04, ძმანო121LXXXVII. ,,ძე ღმრთისა122 ვიქმნენით,
რამეთუ მოგუცა123 ჩუენ124 ჴელმწიფებაჲ125 /B233r/ შვილ ღმრთისა126 ყოფად“05.
,,გამოავლინა ღმერთმან სული ძისა თჳსისაჲ127 გულთა შინა ჩუენთა128,
რომლითა ვღაღადებთ: აბბა, მამაო, ამიერითგან არღარა ვართ მონა129, არამედ
შვილ130! ხოლო უკუეთუ131 შვილ, - მკჳდრ132 ღმრთისა133 მიერ და თანამკჳდრ134
ქრისტესა“06 LXXXVIII. ნუუკუჱ135, ძმანო136 LXXXIX, შევაგინებთ შეურაცხთა მათ137
საქმეთაXC მიერ ჩუენსა138 ამას139 პატიოსნებასა, ნუ დავივიწყებთ მამულსა მას
ჩუენსაXCI ზეცათასა დაXCII შევემშჭუალვით140 უბადრუკსა ამას და შეურაცხსა
ცხორებასა141, რომელსა არარაჲ აქუს142 სხუაჲ143, გარნაXCIII ხრწნილებაჲ. ნუ პატივ-
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ვსცემთ144 განსუჱნებასა145 ამას საწუთროჲსასა146 უფროჲს147 განსუჱნებისა148
მის149 საუკუნოჲსასა150XCIV, ნუცა აღვირჩევთ ხრწნილებასა უფროჲს151XCV
უხრწნელებისა152XCVI. ,,განვიფრთხოთ უკუჱ153, ძმანო, და განვიღჳძოთ154“07,
განვაგდოთ ჩუენგან155 მძიმჱ156 ესე ძილი დაჴსნილობისაჲ157 და ნისლი ესე,
თუალთა158XCVII ჩუენთა159XCVIII ზედა მოფენილი160XCIX, აღვიძარცოთ161 დაC
გულისჴმა-ვყოთ162, თუ ვინ163 ვართCI, ანუCII თუ164 ვინანი ვართ, ანუ165 რაჲ
არსCIII და166 ვითარი არსCIV დიდებაჲ167 ესე168 ჩუენი169, ვითარ ყოველთა თანა170
დავიბადენით, ხოლო171 უფროჲს172 ყოველთა173 პატივი მივიღეთ174CV და175
ესრეთ176 ყოველივე177 გულისჴმის-ყოფით178 გულისჴმა-ვყოთ179, ხილული ესე
და უხილავი180CVI, თუ ვინ181 არს, რომელმანCVII დაჰბადა ესე ყოველი? ვინ182CVIII
არს183, რომელი უკუეთუ184CIX ოდენ185 ინებოს, შესცვალებს ამას ყოველსავე186
მეყსა187 შინაCX? ვინ არსCXI, რომელმან დაჰბადა188 მიწისაგან189 კაცი და მიწადვე
მიაქცევს მასCXII? ვინ არსCXIII, რომელმან ,,დასდვა ბნელი საფარველად მისა”08,
/A159r/ დაჰფარავს ღრუბლითა190 უფსკრულსა მას სამართალთა მისთასა
მიუწდომელად191CXIV?
7.
/B233v/ დავითისგან ისწავეI, კაცო1, რომელი იტყჳს2: ,,საკჳრველ3
იქმნა ცნობაჲ4II ჩემ მიერ, განძლიერდა და ვერ შეუძლე მას5“III01, ,,რამეთუ ვინ
ცნა გონებაჲ6 უფლისაჲ? ანუ ვინ იქმნა /C297v/ განმზრახ მისა7“02? ვინ არს,
რომელი მოსცემს საზომსა ცხორებისასა8 და განჰყოფს თითოეულსაΙV ჟამთა9,
რომელნი მან მხოლომანV უწყნის უწინარეს დაბადებისა ჩუენისა10VI? ვინ არსVII,
რომელი საზომთა და ჰასაკთა11 მისცემს ნათესავთა12 კაცთასა და რომლისამე13
შეამოკლებს14 და რომლისამე15 განაგრძობს16 სარბიელსა მას წელთასა? და
უწინარეს ამისა17, ვინ არსVIII, რომელი დაჰბადებს საშოსა შინა კაცსაIX და18
შეიქმს მუნ შინა19X ჩჩჳლსა20 მას21 მკჳრცხლად22 და23 დაჰბადებს24 ცხოელსა25
და გამოსწერს პირსა26 აღსრულებად ერთისა27 მის28 შუენიერებისა29? ვინაჲ30
გამოსახავს ფერსა და გამოხატავს კაცსაXI და მოუზავებს ურთიერთარს31
ასოთა და შეაერთებს32 ნაწევართა და33 დაჰბადებს34 /D28v/ საცნობელთა
და35 განჰყოფს36 თითოეულისა37 ასოჲსა38 ნაწევარსა39 და შემსგავსებულად
საჴმართა გუამისათა გამოსახავს40 თითოეულსაΧΙΙ ასოსა?XIII ვინ სულიერად41
ჰყოფს თიჴასა42 მას და შეაერთებს მიწასა სულსა თანა და ხატსა სულიერსა43
წარმოადგენს44? ვინ გარდააქცევსXIV სისხლსა ჴორცად და თელგმასა ძუალადXV
და შეზავებს მათ ესრეთ საკჳრველებით ერთადXVI? ვინ არსXVII ჴელოვანიXVIII
იგი მხატვარი, რომელი საშოსა შინა გამოსწერს ხატსა და შეიქმს კაცსაXIX და 255
დასდებს მის45 ზედა თითოსახეთა46XX ფერთა47 და გამოსახავს48 ბუნებათა49XXI
/A159v/ და გამოხატავს პირთა? ვინ არს, რომელი50 განჰფენს ტჳნთა51 და შეიქმს
ძარღუთა52 /B234r/ და აღავსებს მათ53 სისხლითა?XXII ვინ შეაერთებს54 და
შეანაწევრებსXXIII ძუალსა55 ძუალსა56 თანა57 და ნასხმანსა58 ნასხმანსა59 თანა და
მას ყოველსავე60XXIV დაჰფარავსXXV ჴორცითა, ხოლო ჴორცთა კუალად61 ესრეთ
საკჳრველებით62 დაXXVI დიდებულებითა63 შეჰმოსს64 ტყავითა65XXVII? რომელმან
ხელოვანმანXXVIII, ტყავის66 მოფარდულმან, შექმნა67 საშოსა შინა ესევითარი
ესეXXIX ტყავი და დაფარულითა მით68 ჴორცთა ნოტიობითაXXX ესრეთ
უცნაურად ლბილად
/C298r/ და თხელადXXXI მოქნა69 ტყავიXXXII ესე დაXXXIII

monazoni giorgi askurava

მერმეXXXIV ყოვლით კერძო მის მიერXXXV შემოსა გუამი იგიXXXVI? ვინ დაჰბადნა
გულნი და თირკუმელნიXXXVII? ანუXXXVIII ვინ არსXXXIX, რომელი მოსცემს სულსა
ცხოველსაXL და სიტყჳერსა70XLI?
8.
და უწინარეს ამის ყოვლისაI, ვინ დაჰბადაII დიდი ესე და შუჱნიერი1
ცაჲ2, ყოვლისავე საბურველი? ვინ დადრიკა იგი, ვითარცა კამარაჲ?III
ანუ ვითარ3IV, ვითარცა, რომელნიმე იტყჳან4V: ურმის თუალისა5 სახედVI
მოიქცევის6 და სიმრავლესა მას ვარსკულავთასა თჳსა7 თანა მოაქცევს? ანუVII
ვინ დაჰბადნა8 პირველ9 უზეშთაესთა მათ ძალთა მჴედრობანი და შუენიერნი10
იგი ანგელოზთა დასებანი11? ვინ განყვნა12 თითოსახედVIII, ათასეულად და
ბევრეულადIX მთავრობადX, უსხეულონი იგი და ცეცხლისსახენი ბუნებანი
მათნი? სადაჲთ მოცემულ არსXI მათდა ალისა13 სახეობაჲ იგი და ნათლის
ფერობაჲ და ფრთოვანებაჲ14 და15 სისუბუქე იგი16XII, სიმახჳლე17 და მსახურებისა
მიმართ სიფრთხილე მათი და სიმალეXIII, და ვითარ მეყსა შინა იპოებიან18XIV,
სადაცა საღმრთომან19 მან20 ბრძანებამან ინებოს? /A160r/ ვის მიერ მოპოვნებულ
არსXV ჩუენ21 ზედაXVI მოფენილი22 ესე ჰაერი და კუალად23, უზეშთაეს მისა24,
ცეცხლი იგი ცათა სარბიელისაჲ25? და ვითარ26 ნახევარი იგი27 ჰაერისაჲ28XVII მის
ცივ არს და ნახევარი ცხელ, ერთი იგი _ ბუნებითითა29 მით ნოტიოებითა და
მეორე იგი30 _ მახლობელობითა ცისაჲთა? /B234v/ ვინ შექმნა ესევითარი-იგი,
შუჱნიერი31 და დიდებული ჭურჭელიXVIII, შემწყნარებელი ბრწყინვალებასა
მას მზისასა?
9. რომლისა ჴელოვნისა ნაქმარიI არს შუენიერი ესე და დიდი1II ქუეყანაჲIII?
ანუ ვინ დააფუძნა იგი წყალთა ზედაIV, ანუ რასა ზედა დამყარებულ არიან
სუჱტნი2 V მისნი? ვის მიერVI დაბადებულ3 არსVII დიდი ესეVIII და ვრცელიIX
ზღუაჲ4? ვინX შეკრიბნა ურიცხუნი იგი5 და უზომონი წყალნი მისნი6 ერთსა
შესაკრებელსა? ვინაჲ7 არიან მრავალსახენი იგი იძრვისნი8XI, რომელნი
ჰაერთა შინაXII ფრინვენ და9 ქუეყანასა10 ზედა იყოფებიან და11 /C298v/ წყალთა
შინა მკჳდრ არიანXIII? სადაჲთ12 გამოვლენ ნერგნი და13 ხენიXIV, მაღალნი და
დიდნი14XV? ვინ დაჰბადნა სიმაღლენი მთათანი და სიმდაბლენი ვაკეთანიXVI და
მათ შორის15XVII - ღელენი და ჴევნი, ვითარცაXVIII ეტყოდა ღმერთიXIX, ნისლისა
მიერ და ღრუბლისაXX, იობსXXI, ვითარმედXXII: ,,ვინ არს მამაჲ16 სეტყჳსაჲ17XXIII,
ანუ ვისისა18 საშოჲსაგან19 გამოვალს ყინელი?“01, ანუ ვინა იხილა საუნჯენი
იგი სეტყჳსანი20? ვინ არს, რომელმან დაჰბადნა21 ქარნი და უბრძანებს თოვლსა
256 და დაამყარებს22 ქუხილსა23? ვინ გამოავლენს ელვათა?XXIV ანუ წჳმასა24 ვინ
მოჰფენს25XXV მორწყვად ქუეყანისა, ანუ რომელთა წიაღთაგან აღმოვლენ
ღრუბელნი /D29r/ და რომელნი საუნჯენი გამოიყვანებენ ქართა? ვინ დაჰბადა26
ესე27 ყოველი? ვის უპყრიან ესენი ჴელითა28? ვინ არს, რომელიXXVI /A160v/ განაგებს
და ჰმართებს29 ამას ყოველსაXXVII წამისყოფითა თჳსითა30? ვინ დაჰბადაXXVIII
ზღუაჲ31, ანუ ვინ დადვა ქჳშაჲ32 საზღვრად33 მისა34, ანუ ვისითა შიშითა აღჳრესხმიან35 მას და დამშჳდნების36 და თჳსთა37 საზღვართაXXIX არა წარჰჴდების38?
არცა განვალს39 გარეგანXXX თჳსთა40XXXI მათ კართაXXXII, არცა ჰმძლავრობს41
მეზობელსა მას, თჳსსა42XXXIII ქუეყანასა, არამედ რაჟამს იგი43 აღძრულ იყოსXXXIV
და /B235r/ პეროოდის44XXXV, კიდეთა მისთა ეცემის და მეყსეულად45 თავისავე
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თჳსისა46 მიმართ47 მიიქცევის48 და ესრეთ49XXXVI მოასწავებს სახესა მას მონებისა
თჳსისასა50XXXVII. ვის მიერXXXVIII დათესულ არიან მის შორისXXXIX მრავალნი იგი
იძრვისნი51 თითოსახენი, მრავალფერნი და მრავალბუნებანიXL, რომელთა მიერ
იცნობების სიბრძნე იგი დამბადებელისაჲ52XLI?
10. რაჲთა არა ყოველსავე თითოეულად1 ვიტყოდი, რამეთუ ფრიადი2I
მოცალებაჲ3 და ჟამი გჳჴმს4 და ვერცა შემძლებელ ვართII ყოველთავე საქმეთა
ღმრთისათა5 თითოეულად თქუმადIII, ამისთჳს6IV კმა-ვყო7 თქუმული8 ესეV
და9 ყოველივე მოკლედ ვთქუა10 და ესრეთVI დავასრულო11VII სიტყუაჲ12VIII
ესე ჩემი13IX. /C299r/ ვთქუა უკუჱ14 მოკლედX: ვინ დაჰბადა15 ესე ყოველი? ვის
ჰმსახურებს16 ყოველივე ესე17XI, ანუXII ვის ჰმორჩილობს18 ყოველივეXIII19, არა
მას-ა20, რომლისა-იგი ძალი მიუწთომელ21 არსXIV? ვის უპყრიეს22 ესე23 ყოველიXV,
წამისყოფითა თჳსითა24XVI, არა მას-ა, რომლისა25 სიმტკიცჱ26 ფრიადXVII არს
და27 ჴემწიფებაჲ მისი28XVIII საუკუნო? ანუ ვისითა ბრძანებითა განეშორების
სული ჴორცთაგან, რამეთუ მოწევნულ არს აწ29 ჟამიXIX, მცირედ რაჲმე თავთა
ჩუენთათჳსცა30 თქუმად31, ვისითა უკუჱ32 ბრძანებითა განეშორების33 სული /
A161r/ ჴორცთაგან34XX _ გარნა მისით-ა, რომელმან-იგი პირველ შეაერთნა35 და
აწ განჰყოფს36 მათ ურთიერთას და მერმე კუალად მეყსეულად37 შეაერთნეს38
დღესა მას აღდგომისასა?XXI და ნუ გიკჳრს39, რაჟამს-იგი40 გესმეს41 განშორებაჲ42
სულისაჲ43 ჴორცთაგან, რამეთუ უწყი, ვითარმედ ყოველივეXXII ხილული
წარმავალ არსXXIII დაXXIV ესე არს ბუნებაჲ44XXV განხრწნადისა მის45XXVI ბუნებისაჲ46
და ამისთჳსXXVII ჴორცნიცა ესე ჩუენნიXXVIII და ყოველნივე ნივთნი მისნიXXIX
განხრწნად არიან, რაჲთა47 უმჯობესისა48 მიმართ მივიცვალნეთ*1. ვინაჲთგან49
უკუჱ50 ესე ყოველიXXX ესრეთXXXI არს51 ჩუენდა52XXXII, რამეთუXXXIII ,,არა არს კაცი,
რომელი ცხონდეს53 და არა იხილოს მან სიკუდილი“01. და წარმავალ ვართ
ყოველნი და მოკუდავ მიწისაგანნი და მიწადვე მიქცევადნი. ამაოდ სადმე55
მწუხარე ვართ და ვჰგოდებთ56XXXIV მკუდართა ზედა57, რამეთუ58 ჭეშმარიტადXXXV
ამაო არს მწუხარებაჲ მიწადვე მიქცეულთათჳს59 და თჳსსა60 მას დედასაXXXVI
თანა მისრულთა61. რომელი-იგი უკუეთუმცა62 არა ყოველთაXXXVII ზედა63 იყო
ბრძანებულ64 ხილულთა ამათXXXVIII, სამართალმცა65, სად-მე66 იყოXXXIX მწუხარებაჲ
წარსრულთა ზედა, ვითარცაXL არა იყო მათ ზედაXLI სასოებაჲ ესე უმჯობესისა
მიმართ მიცვალებისაჲ67XLII საღმრთოჲსა68 მის შეცვალებისა69, რომელი-ესე
მათ ზედა ოდენ იხილვების, რომელნი არა მოელიან ყოველთა აღდგომისა
დიდსა მასXLIII საიდუმლოსა, რამეთუ არა უწყიან, ვითარმედ უპატიოსნესსა და 257
უაღრესსა ყოველთაXLIV დაბადებულთა ხილულთასაXLV ღირს-იქმნას ბუნებაჲ70
კაცთაჲ71 განახლებასა. მაშინ ამისთჳსცა72 უკუეთუ73 სასოებაჲ74 გუაქუს75XLVI
/C299v/ აღდგომისაჲ76 და რომელსა მოველით, განახლებაჲ არსXLVII და არა
უჩინო-ყოფაჲ და არცა არად შეცვალებაჲ, ნუმცა /A161v/ შეგუაწუხებენ77
ჩუენ, რომელნი მცირედ პირველ ჩუენსა79 მიიცვალნეს, ნუცა80 ვცრემლოჲთ81
უფროჲს82XLVIII ზომისაXLIX მათ ზედა, რომელნი-იგი, მსგავსად ჩუენსა83, ზიარ
იქმნეს ამის ცხორებისა84 და მერმისა მიმართ მიიცვალნეს. ვიდრემდის85 /D29v/
მკუდარნი მკუდართა დავჰფლავთ86, ვინებოთ ოდესმე ცხორებაჲცა87L.
11.
ვიდრემდის1 არიან ამაონი2I ცრემლნი? ვიდრემდის3 არიან გოდებანი

monazoni giorgi askurava

ცუდნიII, მწუხარებაჲ, ღაღადებაჲ, დაფხურაჲ თმათაჲ4III, შემუსრვაჲ5 პირისაჲ6ΙV,
ამბოხებაჲ7, შფოთი, ჴმობაჲ8V, უმადლოებაჲ9, გმობანი, ცემანი პირსა, ვიდრე
საფლავადმდე და საფლავსა ზედა და შემდგომად დაფლვისა უბანთა ზედა
და სახლთა შინა ტირილნი10? რასა11 იქმ, კაცო? მკუდარსა მძინარესა ჰხედავ12
და შენ ჰგმობ-ა? ესევითარსა საიდუმლოსა წინაშე მდგომარე ხარ და ღმრთისა13
მიმართ სდრტჳნავ14VI? ევედრები, ვითარმედVII _ განუსუჱნე15, მეუფეო, და
მეუფესა აგინებ? შვილსა შენსა მომკუდარსა16 წარჰგზავნი17 და შენ ვითარცა
უკუდავი ხარVIII? მისსა აღსასრულსა ჰხედავ18 და შენსა19 არა მოელი-ა20?
მოიგონეIX, კაცო, თუ ვინ ხარ. მოიგონე, ვითარმედ, ვინაჲთგან21 მოკუდავი
ხარ, მოკუდავიცაX ჰშევ22 და სიკუდილად23 მიმავალი. ანუ რომელსა-ეგე
დასაბამი გაქუს, დასასრული არა გაქუნდეს-აXI, და24 რომელი-ეგე შობად
მოხუჱდ25, ხრწნილებად არა მიიცვალო-ა26? შეიკდიმე, კაცო, ბუნებისაგან
შენისაXII, რომელი27-იგი ზიარ არს უკუდავებისაცა და სიკუდილისაცა.
მოიჴსენე28 უფლისა29 ბრძანებაჲ, გულისჴმა-ყავ საზღვარი30 სამეუფოჲსა მის
განჩინებისაჲ31 და ნუ თანა-წარჰხდები მის მიერსა მხილებასა, რომლითა /A162r/
ჰხედავ, ვითარმედ მარადღეXIII შეიცვალებიან ჩუენნი32 საქმენიXIV სხუად და
სხუად33. ნუცა უწესოებ, ჰხედვიდე34 რაჲ35 საყუარელსა მას36 შენსაXV მკუდრად
და უაღრესისა მის ცხორებისა37XVI მიმართ მიმავალად, რამეთუXVII უწყი,
ვითარმედ შემდგომად მცირედისა შენცა მიეწიო მას, /C300r/ რამეთუ არავინ
კაცთაგანი38 შემძლებელ არს სრულიად ამას საზღვარსა39 გარე-წარსლვად40.
12.
ნუმცა უკუ1 ვჰგმობთ2 მადლობისა წილ ქველისმოქმედსა მას. ნუცა
შეურაცხ-ვჰყოფთ3 მას, რომელმან შეივედრა საყუარელი იგი ჩუენი4I, რამეთუ არა
თუ უაღრესისაგან უძჳრესისა5 მიმართ იქმნებისII მიცვალებაჲ ჩუენი6, არამედIII
ხრწნილებისაგან უხრწნელებად მივალთIV და ხილულთაგან – უხილავთა
მიმართ, რომელნი მიეცემიანV ყოველთაVI სათნოდ7 ცხორებულთა8VII, რამეთუ
ღმერთმანVIII შეივედრა ჩუენიცა9 იგი საყუარელიIX, არა მიწასა შინა დაფარა,
არამედ ზეცად მიცვალა /B236r/ და ადგილთა მათ, რომელნი10 მან მხოლომანX
უწყის11, ნათლითა12 შემოსილთა შინა დაჰმარხა და13 მან თავადმან თჳსი14
ნამარხევი მოიძიაXI და მიიღო ჴელმწიფებით. შენ ვინ ხარ, რომელი არა სათნო
ხარXII, რომელსა ზედა მეუფე15 სათნო არს? ანუ16 ვინ ხარ, რომელი ერჩი
მას17XIII? რამეთუ ჰნებავს18 მას, რაჲთაXIV თანამდები საქმეთაჲ19XV აწ მოჰჴადოს20.
არღარა ჰნებავს21 განგრძობაჲ22 ჟამთა23 მათ დროებისათა24. ანუ არა აქუს-ა25
258 ჴელმწიფებაჲ26 ჟამთაჲ27 შემოქმედსა მას ჟამთასა, რაჲთამცა ოდესმე შეამოკლნა
და ოდესმე განაგრძვნა? რამეთუ ვინაჲ28 უწყით ჩუენ29 საშჯელთა30 მისთა
სიღრმეXVI და საიდუმლოთა მისთა უფსკრული, თუ რაჲსათჳს31 რომელნიმე
მოკლედ მიიცვალებიანXVII და რომელნიმე მრავალ32 ჟამ33 მრთელ34 არიანXVIII,
და რომელნიმე ჭაბუკნი35 მოკუდებიანXIX და რომელნიმე /A162v/ სიბერესაXX
ფრიადსა36 მიიცვალებიან37XXI და რომელნიმე უწინარეს ამისსა38, ვიდრე
არღა39 გამოსრულ იყვნიან40XXII ნათლად, მოსწყდიანXXIII.
13.
გარნა ესე ყოველიI ნუმცა შეგუაშფოთებს ჩუენ1II, არამედ გულისჴმავყოთ, ვითარმედ თანანადები იგიIII, უფალმანIV ოდესცა ინება2, მიიღო. ნუცა3V
ბუნებისა4VI უმეტეს ზომისა5 ვტირთ6, რაჲთა არა მწოდებელი იგი განვარისხოთ.
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ნუ დავიპებთVII სამოსელსა, ნუცა დავისხამთ7 მიწასა თავსა ზედაVIII, ნუცა
მოვიბძარავთ ჴორცთაIX, /D30r/ ნუცა ვიფხურით8 თმათაX, ნუცა ჴმასა უწესოსა
აღმოუტეობთ, ნუცამცა იგმობვის სასოებაჲ იგი9 ჩუენი10 ა[ღ]დგომისაჲ11XI,
ნუცა12 შეურაცხ-ვ/C300v/ჰყოფთ13 საიდუმლოსა მასXII აღდგომისასა14 და
ცხორებისასაXIII, ნუმცა ვიქმნებით საწუნელXIV წარმართთაXV, ნუცა პატიოსნებასა
ჩუენსა15 შეურაცხად გამოვაჩინებთΧVI უწესოებითა ჩუენითა16XVII; თავნი ჩუენნი
განვიცადნეთ, ძმანოXVIII, და17 გულისჴმა-ვყოთ საიდუმლოჲსა18 ამის19 ძალი,
გულისჴმა-ვყოთ20, თუ ვინ21 ვართ, ანუ ვინაჲ ვართ, /B236v/ და22 რაჲსათჳს
დავიბადენით23XIX, სადა ანუ ვითარ და ვითარმედ ყოველნიXX მას24 გზასა
წარსლვად25 ვართ. რაჲსათჳს დაგჳტევებიეს26 მადლობაჲ და გლოვასა27 შექცეულ
ვართ და გოდებასა და არა28 გალობასა29XXI? დასწყნარდით აწ30XXII მცირედ31,
ძმანო32, და სიტყუანი ესე ისმინენით, დასწყნარდით და ნუგეშინისცემაჲ33
მიიღეთ და მკუდარსა მას ნუ აწყინებთ34XXIII. იხილეთ35 საქმჱ36 ესეXXIV და
დადუმენით და ნუ შეაშფოთებთ ჩუენსა37 ამას38 საიდუმლოსა.
14. საშინელ არს, ძმანო, საქმე ესეI, რომელსა ვხედავთ და1 შესაძრწუნებელ
ფრიად2II, რომელი
აღესრულების.
ანგელოზნი,
ბრწყინვალებითა3
შემოსილნიIII, ნათლისფერნი4IV, ცეცხლებრ მოტყინარენიV, ასწრაფებენ5 და
შეაშფოთებენ6 თანამდებარესა7 მას და8 ნამარხევსა მალიად-/A163r/მალიად9
მოჰჴდიან და10 ჩუენ11 არა შევიკდიმებთ12 ჯეროვნად13VI? რასა14 იქმ, კაცო?
მდებარე იგი სარეცელსა ზედა განტყდა და შენ არა გრცხუჱნის-ა15? იგი ძრწისVII
და შენ იმღერი-ა16VIII? იგი ღუაწლსა შინა არს და შენ ეშმაკეულობ-ა17? ამას18
ეშინის და შენ არა19 სძრწი? მას სულთა ჰბრძავს20 და შენ არა დაჰმდაბლდებია21IX? იგი განიშჯების22 და შენ არა განჰკჳრდები23 და24 განჰკრთები-ა25X? მისგან
თანამდებსა მოჰხდიან26 და შენ27 არა სძრწი-ა28, რომელსა თანა-გაც შენცა29
მისებრვე მიცემაჲ სიტყჳსაჲ30? იგი განკჳრვებულ31 არს, რამეთუ ხედავს32,
რაჲ-იგი33 არასადა ოდეს34 ეხილვა35 და შენ არა36 გეშინიან და37 შეიკდიმებ38XI?
იგი მოკუდების39 და შენ ჰზუაობ-ა40? იგი აღესრულების და შენ ჰღაღადებ-ა41
უწესოდ42XII? დასწყნარდი მცირედ, ჵ43 კაცო! უტევე მას, რაჲთა მშჳდობით44
წარვიდეს, ვინაჲცა45 იგი46 წოდებულ არს. უტევე გზასა მას47 სლვად48, რომელი
არაოდეს49 წარუვლია და50 რომლისაგან არღარა51 მოიქცეს52, ვიდრე ყოველთა
ადგომადმდე53XIII, რომელი-იგი54XIV ყოველთაXV წარვლოთ, /C301r/ ქუეყანასა
მას55 ბნელსა და /B237r/ ნისლიანსაXVI, სადა არა არს ნათელი, არცა ხილვაჲ56
ცხორებისაჲ57XVII, რომელსაXVIII ჩუენცა58 თანა-გუაც59XIX ხილვადXX, რომელნი 259
მიწად მივალთ.
15. გარნა უწყი, რამეთუI მრქუა მეII, საყუარელოIII, რაჟამს ესე სიტყუანიIV
გესმოდიან1, ვითარმედ: ”ამისთჳს არა ვტიროდი-ა2, რომელ ქუეყანასა ბნელსა
და არმურსაV მივალს4 ჩემ[ი]5VI იგი მიცვალებული6? ვითარ არა სამართლად7
ვტიროდი8, ესევითარსა ადგილსა მიმავალსაVII? ვითარ არა ვგოდებდე9 და
ვტიროდი10, რაჟამს ესევითარიVIII ყოფაჲIX მესმას11 ბნელსა შინა, არათუ გული
ქვისაჲ12 მაქუს მე13, რაჲთამცა ესე მესმოდა დაX არამცა14 ვტი/A163v/როდე?
რამეთუ დაღაცათუმცა მესმოდა, თუ ნათლად მივალს, მწუხარებასა მას15
განშორებისასა16 ვერ დავიდუმებ, და17XI ვითარ მოვითმინო18, რაჟამს ბნელსა
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შინა19 ყოფაჲXII მესმეს20 საყუარელისა21 მის ჩემისაჲ22XIII? ვითარ არა ვაებით23
ვგოდებდე24 მისთჳსXIV, რომელი არღარა25 ხილვად მიც და ნეტარმცა26,
ვინაჲთგან27 ამას ნათელსა დაუტეობს, ნათლადმცა მიიცვალებოდაXV, რაჲთამცა
ესრეთ მცირედ რაჲმე28XVI ნუგეშინისცემაჲ29XVII მაქუნდა”. ეჰა30, უგუნურებაჲ31
ესე32 ამათ სიტყუათაჲ33ΧVIII, ჵ34 სიბრმე35XIX ესე36 გონებისაჲ! ნუუკუჱ37 არა ჯერარს-ა სიკუდილისა გემოჲს38-ხილვაჲ39, რომელნი-ესე მოკუდავ ვართ? ნუუკუჱ40
უზეშთაესმცა41 ვიქმნენით42 მეუფისა ჩუენისა43, ჩუენთჳს განკაცებულისა44XX,
რომელმანცა თავადმან სათნო-იყო ხილვად გემოჲ45 სიკუდილისაჲ46, რომელიიგი უფალი47 არს ყოველთაჲ48 და მეუფჱ49 XXI და ჯოჯოხეთს შთასლვაჲ თავსიდვა, რაჲთამცა ყოვლითურთ გუემსგავსა ჩუენ50, თჳნიერ ცოდვისა და51 /D30v/
სამ დღჱ52 ბნელსა მას ადგილსაXXII ჯოჯოხეთისასა დაყო, რაჲთა აჩუჱნოს53
თჳსი ძლიერებაჲ54, ღმრთეებაჲ და კაცებაჲ55XXIII. რაჲ უკუჱ56 საკჳრველ57 არს,
უკუეთუ58 ჩუენცა59, ცოდვილნი ესე და მომკუდარნი ცთომათა მიერXXIV,
ვეზიარნეთ60 სიკუდილსა, რომელნი თანაზიარXXV შობისა და ხრწნილებისა
ვართ და რაჲთამცაXXVI ბნელი იგიXXVII /B237v/ ქუეყანაჲ61 ჯოჯოხეთისაჲ62
წარვლეთXXVIII? არა თუ უზეშთაეს63 მეუფისა ვართ, არა თუ უაღრეს ვართ
წმიდათასა64 ყოველთაXXIX, რომელთა იხილეს გემოჲ სიკუდილისაჲ და წარვლეს
ადგილი იგი ჯოჯოხეთისაჲ65XXX, რომელნი-იგი ესრეთ უზეშთაესXXXI და
უაღრეს ჩუენსა66 იყვნეს67 პატივითა68?
16.
არა ჯერ-არს უკუჱ1 დრტჳ/C301v/ნვაჲ2, არამედ მადლობაჲ3 და4
ლოცვაჲ5I. და არა ჯერ-არს ამისთჳს წუ/A164r/ხილი, რაჟამს გესმას, ვითარმედ
ჯოჯოხეთს6II წარჰვლიან7 მიცვალებულნი იგი8, თჳსნი ჩუენნი9III, არამედ10
ამისთჳს11 ჯერ-არს მწუხარებაჲ და ღუწაჲ12IV მათთჳს და ვედრებაჲV მეუფისაჲ13,
რაჲთა ყოს14VI ლხინებაჲ15 მათი16VII და აღუსუბუქოს სასჯელი იგიVIII და მოწყალე
ექმნას17IX თჳსთა დაბადებულთაX დღესა მას საშჯელისასა18XI, რაჟამს არავინ
იყოს შემწჱ19XII. და არა ამისთჳს ჯერ-არს წუხილიXIII, რომელ ადრე განგუეყვნეს20
ჩუენგან21, არამედ უკუეთუ22 არარაჲΧIV აქუნდაXV საგზალი მერმისა მის23
ცხორებისა24XVI მიმართ, მისთჳს ჯერ-არს მწუხარებაჲ და გლოვაჲXVII. და25XVIII
ნუმცა ამისთჳს ვიგლოვთ, რომელ26 ტკბილი27 ესე მზჱ28 დაუტევეს, არამედ
უკუეთუ29 მზესა მას სიმართლისასა ვერ მიემთხჳნეს30XIX და უკუეთუ31 ნათლითა
მისითა ამასვე ცხორებასა32 არა განათლდეს, ამისთჳს ჯერ-არს გოდებაჲ33XX და
უფროჲსღა34 ლოცვაჲ35, რაჲთა მიემთხჳნენ36 იგინი37XXI კაცთმოყუარებასა38 მას
260 მართლმსაჯულისა39 მეუფისასა40XXII. ხოლო ჩუენცა41 მივიქცეთ უმჯობესისა
მიმართXXIII,
ნუცა ამისთჳს42 წარვიკუეთთ43 სასოებასა44XXIV, უკუეთუ45
ჯოჯოხეთი სამკჳდრებელი46 არს ცოდვილთაჲ47XXV, ბნელი48; არამედ49
უკუეთუ50 ოდენ მიცვალებულთა მათ51XXVI საქმენი ბნელისანი არა აქუნდენXXVII,
გიხაროდენXXVIII, რამეთუ ნათელსა მას დაუღამებელსა მისლვად არიანXXIX,
რამეთუ იგი ფრიად უმჯობეს არს საწუთროჲსა52 ამის53 ნათლისა54, რამეთუ ესე
ათორმეტსა ჟამსა არსXXX და მერმეXXXI მოვალსXXXII აჩრდილიXXXIII იგი ღამისაჲ55
სხუასა ათორმე*1ტსა ჟამსა56XXXIV, ხოლო მას ზედა არა მიიწევის არცა ღამეXXXV,
არცა აჩრდილი, არცა დასასრულიXXXVI, არამედ უკუნითი უკუნისამდე57
ბრწყინავს მართალთა58 ზედაXXXVII, ვითარცაXXXVIII წერილი იტყჳს, ვითარმედXXXIX:
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,,ნათელი მართალთაჲ სამარადი/A164v/სოდ, ხოლო ნათელიXL ცოდვილთაჲ
დაშრტეს“01, რომელი არა ვიდოდეს ნათლითა უფლისა59XLI მცნებათაჲთა60,
ბნელსაXLII ამას სოფელსა შინა და ესე არს სიტყუაჲ იგი იობისი, ვითარმედXLIII:
,,ვინ დამდვას მე თუეთა შინა დღეთა მათ პირველთასაXLIV, რაჟამს ბრწყინვიდა
ნათელი მისი თავსა ზედა ჩემსაXLV, რაჟამს /C302r/ ნათლითა მისითა ვიდოდე61
სოფლისა ამისXLVI ბნელსა შინა“02XLVII. ვითარცა მგალობელი იგი იტყჳს62XLVIII,
ვითარმედXLIX: ,,ღამჱ63, ვითარცა დღჱ64, განათლდეს, და65 ვითარცა ბნელი მისი,
ეგრეცა ნათელი მისი“03. ხოლო უკუჱთუ66 ღმერთი ნათელ არს, ვითარცა იგი
არსცა და ,,ბნელი მის თანა არა არსL“04 და ,,მის მიერ ცხოველ ვართ“05LI და მისა
მივიცვალებით67, და ჩუენ68 ყოველთა სულნიLII ჴელთა შინა მისთაLIII არიანLIV,
ამაო არს ყოველივე მწუხარებაჲ მიცვალებულთათჳსLV, ვინაჲთგან69 სიტყუაჲ70
ესე გამოგჳცხადებიეს71, თუ ვითარ სახედ72 იქმნების ჯოჯოხეთს წარსლვაჲ73
სულთაჲ74LVI. გარნა მოვედ75 და ესე საქმეLVII დაუტეოთ კაცთა76 და ჩუენთა77
ამათ ჴორცთა განხრწნასა გულისჴმა-ვჰყოფდეთ78.
17.
ნუ ეძიებ საქმესა სულისასა, თუ ვითარ ყოფად არს შემდგომად
ჴორცთაგან განსლვისა1, რამეთუ არა ჯერ-არს2 ჩემდა და შენდა ამისი ძიებაჲ,
არამედ სხუაჲ3 არს, რომელმან ესე ყოველიI იცის, რამეთუ უკუეთუ4 არსებაჲ5
სულისაჲ6 არა უწყით ჩუენ7, ვერცა ძალ-გჳც8 ცნობად. მაშა, საქმჱ9 II და
მკჳდრობაჲ10 მისი ვითარ ვცნათ11, რომლისა ფერი და სახჱ12 III არა უწყით, თუ
რაბამი, ანუ ვითარი არს სიდიდე მისი, დაღაცათუ ჴორცთა მათ შინაIV შეყენებულ
არს, ვითარცა მხოლომან დამბადებელმან13V უწყის? ვინაჲთგან14 უკუჱ15VI
/D31r/ ესე ყოველი ესრეთ არს, მოვედით და პატიოსანსა მას ჭურჭელსა, რომელ
არს /A165r/ სული, ხატად ღმრთისა16 დაბადებული იგი, თანა-წარვჰჴდეთ17
მას, რამეთუ იგი უხრწნელVII არს და უხილავVIII და ვიხილნეთ ჩუენ18 ჴორცნი
ესე ჩუენნი, განხრწნადნი და წარმავალნიIX, რაჲთაX გულისჴმა-ვყოთ19XI,
საყუარელნო20, ჩუენისა21 ამის სიგლახაკისა წარმავალობაჲXII და თუ ვითარXIII
ყუავილისა22 და თივისა23XIV არარაჲთ24 უმეტეს ვართXV, არამედ უფროჲსად25
მათსაცა უუძლურეს26 ვართXVI, რამეთუ სარგებელცა არს27ΧVII სულისაΧVIII
ესევითარისა ამის28 საქმისა გამოძიებაჲΧIX, რომელნი-იგი გულისჴმისყოფითXX გამოეძიებდენXXI და ისმენდენ სიტყუათა მათ. გნებავს-ა29 უკუჱ30,
რაჲთაXXII გიჩუჱნო31 ჩუენთა32 ამათ33 გუამთაXXIII ხრწნილებაჲXXIV? განვედXXV
სამარეთაXXVI მიმართ და მუნXXVII იხილო კეთილადXXVIII სიტყუათა ამათ /C302v/
ჩემთა ძალიXXIX და ვითარმედ ჭეშმარიტ არიანXXX, შთაიხილეXXXI სამარეთაXXXII 261
და ნუ ადრეXXXIII გარე-მიიქცევ მიერ პირსაXXXIV შენსა34XXXV და იხილო მუნ
ხილვაჲ35 საშინელი36XXXVI სიმწარისაჲ37 და არა სიხარულისაჲ38. გარნა იხილე
კუალად39XXXVII და გამოსახეXXXVIII მუნ გუამთა მათ მომკუდართა უშუჱრებისა40
და ხრწნილებისა მიერ ჩუენისა41 ამის ამპარტავნებისა42 და ქედფიცხლობისაXXXIX
უბადრუკებაჲ. თავს-იდევ მცირედXL სიმყრალე იგი, რამეთუ ჩუენი43 არს და არა
უცხოჲ44. თავს-იდევ ახოვნად მძიმჱ45 იგი სიმყრალისა სულიXLI. მოითმინე46
მწარე47XLII იგი ხილვაჲ48 მატლთაჲ49 და წუთხისა მის50 წალისაXLIII, ჴორცთა
მათ51 განხრწნილთა ზედა მოფენილისაჲ52. იხილეXLIV გამოწულილვითრე და
უკუეთუ53 ძალ-გიც, განყავXLV თითოეული ძუალი54XLVI, თუ რომელი რომელსა55
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/A165v/ თანა ყოფილ არს და მოზავენ იგინი ურთიერთას56XLVII. გულისჴმა-ყავ
თითოეული, უკუეთუ57 ძალ-გიცXLVIII, თუ ვისი არს ესე ძუალი58XLIX, ანუ ვისი
არს იგი; ანუ თუ ვინ არს ესე, ანუ თუ ვინ59 არს იგი; ანუ თუ რომელი არსL
ბერი, ანუ60 რომელი არსLI ჭაბუკიLII; ანუ რომელსა წარუვლიან დღენიLIII თჳსნი
შუჱბით61, ანუ რომელსა – ჭირით და იწროებითLIV; ანუ თუ62 რომელი ყოფილ
არსLV დიდებით, გინა რომელი ყოფილ არს გლახაკობით. ესე ყოველი იხილე
და გულისჴმა-ყავ, უკუეთუ63 არა რომელი64 ფრიადითა მწუხარებითა65LVI სავსე
არს-ა66 ხილვაჲ67 ესეLVII? რაჲზომცა68 ესე აწ ვიშუჱბთ69 და ვიხარებთLVIII და
ვითარ არა70 საშინელ არს ხილვაჲ71 იგიLIX, ჴორცნი დაჴსნილნი, ნაწევარნი და
ნასხამნი72 განბნეულნიLX და შუჱნიერებაჲ73 იგი დამპალი74, აყროლებული და
განრყუნილი, რამეთუ ესრეთვე75 მსგავსად თითოეული76 ჩუენგანი77. დაLXI რაჲ
იდვას78 სამარესა, განჴრწნად79 არს და ყოველნივე80LXII საჭმელ81 მატლთა ვართ და
ეგრეთვე დაჴსნად ვართ, ვითარცა აწ მოყუასთა ჩუენთა82 ვხედავთ83, რომელნიიგი უწინარეს მცირედისა ჟამისა ჩუენ84 თანა იყოფოდეს85 და იხარებ/C303r/
დეს, ვითარცა-ესე აწLXIII გულისჴმა-ყვენ86, კაცო, საქმენი ესეLXIV, შთაიხედენ
საფლავებსა და იხილენ ძუალნი87 ჩუენნი88 და89 თავისა თჳსისა მიმართ90 მოიქეც
და ცრემლოოდე91 და92 სულთ-ითქუენ93 სიღრმითა გულისა შენისაჲთა94.
იხილე უბადრუკებაჲ ესე ჩუენისა95LXV ამის ხრწნილებისაჲ96LXVI, თუ ვითარსა
აღსასრულსა მოვიწიენით97. იხილე და უკუეთუ98 ძალ-გიც, გულისჴმა-ყავ და
თქუ, თუ ვინ99 არს მეფე100, ანუ ვინ101 არს მთავარიLXVII, /A166r/ ვინ102 არს მდიდარი,
ანუ ვინ103 არს გლახაკი, ვინ104 არს დიდებული, ანუ ვინ105 არს დავრდომილი;
ვინ არს მონაჲ106, ანუ ვინ107 არს აზნაური, რომელი არს ერისკაციLXVIII, ანუ
რომელი არს ერისთავი, ვინ არს მართალი, ანუ ვინ არს დაშჯი/D31r/ლი108; ვინ
არს ფილოსოფოსი109, ანუ ვინ არს უსწავლელიLXIX, რომელი არს მშობელიLXX,
ანუ რომელი არს შვილი110, რომელი არს უშუჱრი111, ანუ ვინ112 არს შუჱნიერი113,
რომელი არს უძლური, ანუ რომელი არს ძლიერი?LXXI გარნა ვერ შეუძლო
ერთისაცა ამათგანისა გულისჴმის-ყოფაჲ შიშუელთა114 მათLXXII ძუალთა115LXXIII
მიერ, დაღაცათუ ყოვლისაLXXIV სოფლისა ბრძნენნიLXXV შემოჰკრიბნე116. ესრეთ
უკუჱ117 გულისჴმა-ჰყო118 ამაოებაჲ119 იგი ამის სოფლისაჲ120LXXVI, რამეთუ
გინათუ სიმდიდრეLXXVII, გინათუ დიდებაჲ121LXXVIII, გინათუ პატივი, გინათუ
შუჱნიერებაჲ122 LXXIX, გინათუ ძალიLXXX, გინათუ123 სხუაჲ124LXXXI რაჲმე კეთილი,
ანუ თუ ბოროტიLXXXII ამის სოფლისაჲ125LXXXIII ამაო126 და127 წარმავალ არსLXXXIV.
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გულისჴმა-ყავ უკუე1, საყუარელო, ამის ყოვლისა მიერ ჩუენი2
ამაოებაჲ3 და თუ ვითარ დაუდგრომელ არიან საქმენი4 ამის სოფლისანიI. და
ოქროჲ5, სიღრმეთაგან ქუეყანისათა აღმოღებული, ბრწყინვალეII, ბრძმედისა
მიერIII განწმედილი და განსპეტაკებული6, კეთილად შუჱნიერ7 იქმნებისIV და
კოხლიოჲსა8 სისხლი ღებავს პორფირსა და მარგალიტსა იქმს ზამბიკი ზღჳსაჲ9
და სამარაგდე ქუეყანით მწუანვილად აღმოეცენების და ესრეთ იქმნებისV
ქვა10, და აბრეშუმსა გამოიღებს მატლიVI /A166v/ უნდოჲ11VII და /C303v/ პინაჲ12
ზღჳსაჲ13 უცხოსახესა ოქრომკედსაVIII გამოიღებსIX და ექენოზნი ზღჳსანიX
გემოანსა მას ჭამადსა მოგუცემენ და ცხოვარნი კუალად ყოვლით კერძო
გულისსათქუმელთა14 ჭამადთა მოგუცემენ15 და ფუტკარნი სიტკბოებისა16
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ნაყოფსა იქმან, სიბრძნით17 ქმნილსა, შუჱნიერსა18 და პატიოსანსა ნაყოფსა19XI,
და ყოველნივეXII, რომელნიცა შუენიერნი და გულისსათქუმელნი20XIII არიან
ცხორებასა21 შინა ჩუენსა22, ყოველნი23 განჴრწნასა და უჩინო-ყოფასა ქუჱშე24
არიან. დაღაცათუ ჩუენი25 ესე განჴრწნაჲ26XIV პატივცემულ არს აღდგომითა
და ამით განყოფილ ვართ მათგანXV, რამეთუ ღმერთი განმაახლებს ჩუენ27XVI
და მადლითა ღმერთ ვიქმნებით. ესე28 არს, საყუარელნო29XVII, ჩუენისა30 ამის
ცხორებისა31 ამაოებაჲXVIII.
19.
გნებავს-ა1, რაჲთა სხუაჲ2 სახჱ3 I გიჩუენო4 II ჩუენისა5 III
წარმავალობისაჲ6IV? გულისჴმა-ყავ7V მარადღითიVI ესე შეცვალებაჲ საქმეთაVII
ჩუენთაჲ8VIII, ვითარ არა ერთსა ზედა ჰგიანIX, არამედX ზედა ქუჱ9 იქცევიან
და შფოთი და ამბოხებაჲ არსXI ყოველსა ზე დაXII და ყოვლითურთ სიმტკიცე
მათ შორისXIII არა არსXIV. რამეთუ იხილენ, ესევითარნი10XV არიან საქმენიXVI
ჩუენნი11. _ რომელი გუშინ არნ ცხედართა ზედა ოქროვანთა, შუჱნიერთა12
საყდართა ზედა მჯდომარე, წარბნი ზე აქუნდიან13XVII და სიმრავლენი
ერთანიXVIII გარემო მდგომარე იყვნიან, დღესΧΙΧ გამოჩნდის14 საფლავსა შინა
მცირესაXX საწყალობელი, მკუდართა თანა მიმავალი, საგლოველი, რომლისადა
სიმრავლენი გარემოდგომილ იყვნიან15 და წარჰგზავნიდიან16 კერეონებითა17 და
გალობითა /A167r/ და გლოითა18XXI. და შემდგომად მცირედისა ყოველთაგან
მხოლოჲ19 დარჩის, რამეთუ მკუდრისა მეგობარი ვიდრეXXII საფლავადმდე20
არს. რომელი21 გუშინ საქებელ არნ, დღესა საგლოველ არნ; რომელი გუშინ
ძლიერებითა ზუაობნ, დღეს სნეულებითა მოსწყდებინ22XXIII; რომელი გუშინXXIV
საშინელ არნ, დღეს აყროლებულ არნ; რომელი გუშინ შუჱნიერ23 არნ, დღეს
საძაგელ არნ; რომელი დღეს დიდ არნ, ხვალე შავ24 არნ25; რომელი გუშინ სა/
C304r/ხლსა შინა არნ, დღეს საფლავსა შინა არნ; რომელი გუშინ სულნელ26 არნ27,
დღეს მატლითაXXV და სულმყრალობითა და წუთხითა სავსე არნ საძაგელებითა.
ჰხედავ-ა28, ვითარსა უშუჱრებასა29 მიიწია ჩუენ30 შორის შერაცხილი იგი
სიკეთე? ჰხედავ-ა31 შეცვალებასა ამას საქმეთასა32XXVI? ჰხედავ-ა33XXVII, ვინაჲ
მივალს საქმჱ34 XXVIII ჩუენი35, რამეთუ მითხარ, თუ სადა არს სიმდიდრჱ36, სადა
არს დიდება37, სადა არიან38 ოქროშემკობილნი იგი ცხედარნი39, ჰინდურთა
ქვათა მიერXXIX განშუჱნებულნი40 სამკაულნიXXX, წინგანმზადებულნი იგიXXXI
და41 წინამავალნი42 და წინამდგომელნიXXXII ძლიერებანი, მთავრობანიXXXIII,
ჭაბუკობანი და სიკეთენიXXXIV, არა ყოველივე მტუჱრ43 და ნაცარ იქმნა-ა44? არა
ყოველივე XXXV აჩრდილისა45 და სიზმრისა46XXXVI უუნდოესად გარდაიქცა-აXXXVII? 263
სადა /G32r/ არს იგი ყოველი დიდებაჲ48 წარსრულთა49 მათ მძლავრთაჲ50XXXVIII?
წარჴდა და უჩინო-იქმნაXXXIX. სადა არს ესეზომი იგი დიდებაჲ51? სადა არს
სიმდიდრე იგი მათიXL? წარწყმდა ყოველივეXLI. სადა არიან, რომელნი-იგი
ყოველთა მიერ52 იდიდებოდესXLII და წარმატებულ იყვნეს დიდებითა,
უფროჲს ყოველთაXLIII? მოკუდესXLIV და წარჴდეს, რომელიმე ადრე და რომელი
აწXLV, /A167v/ რომელნიმე53 _ სნეულებითა და რომელნიმე54 _ ზღუათა
შინაXLVI და რომელნიმე55 _ მჴეცთა მიერ. კეთილ არს უკუჱ56 ამას ყოველსა
ზედა სიტყუაჲ57 იგი სოლომონისიXLVII თქუმად: ,,ამაოება58 ამაოებისა59,
ყოველივე ამაო არს და60 ნებაჲ61 სულისაჲ62“01XLVIII და63 კუალად64XLIX,

monazoni giorgi askurava

ვითარმედ: ,,ყოველივე მიწისაგან იქმნა და მიწად მიიქცეს“02L; და კუალადLI
ისმინე სიტყუაჲ65LII მისი, რომელი სახითა თჳსითა გამოაჩინებსLIII ჩუენთა66
საქმეთაLIV და იტყჳს67LV, ვითარმედ: ,,განვდიდენ68 და შევსძინე69LVI და ვიქმენ70
მეფჱ71 ისრაილსა72 ზედა და იერუსალჱმსა73 და მივეც გული ჩემი განცდად
ყოველსავეLVII, რომელი არს მზესა ქუჱშე74 და ვიხილენ ყოველნივე75 საქმენი და
აჰა, ყოველივე ამაოება76 არს და ნებაჲ77 სულისაჲ78“03 და კუალად იტყჳს79: ,,აჰა
ესერა, განვდიდენ და შევსძინე სიბრძნე ყოველთა80 ზედა, რომელნი იქმნეს81
პირველ ჩემსა იერუსალჱმსა82 ზედა და მივეც გული ჩემი ცნობად სიბრძნესა
და მეცნიერებასაLVIII და იგავნი და /C304v/ ჴელოვნებაჲ83LIX; გულისჴმა-ვყავLX
და განვადიდენ საქმენი ჩემნი84, აღვაშენენLXI ტაძარნიLXII და დავასხენLXIII
ვენაჴნი85, ვქმნენ86LXIV მტილნი და სამოთხენი87, დავჰნერგენ88 მათ შინა89LXV
ხენი ნაყოფიერნი; ვქმნენ90LXVI ემბაზები წყალთაჲ91 და წყაროები რწყვად92
ხეთა მათ ნაყოფიერთაLXVII; მოვიგენ მონანი და მჴევალნიLXVIII და მონაგებნი
საცხოვართანი93LXIX; მოვიგე94LXX ოქროჲ და ვეცხლი95 და96 სიმდიდრენი.
მეფენი97LXXI იყვნეს98 ჩემდა მგალობელნი და შემსხმელნი99 და საშუჱბელნი100
ძეთა კაცთანი, მეღჳნენი101 და მეღჳნეთმთავარნი102 და ყოველი, რომელი
ითხოეს თუალთა103 ჩემთა, არარაჲ /A168r/ დამაკლდა მათგან104. არა დავაყენე
გული ჩემი ყოვლისაგან სიხარულისა105, რამეთუ გულმან ჩემმან განიხარა
ყოველსა ზედა მოსწრაფებასა ჩემსა. და მოვხედენ106 ყოველთა ზედა საქმეთა
ჩემთა, რომელი ქმნეს107 ხელთა ჩემთაLXXII და აჰა108, ყოველივე ამაოება არს და109
ნებაჲ110 სულისაჲ111“04. ჰხედავ-ა, ვითარსა უნდოებასა მოვალს ცხორებაჲ112 ესე
ჩუენი113? ჰხედავ-ა114, ვითარსა უბადრუკებასა მოვალს ჩუენი115 დიდებაჲ116
და ზუაობაჲ117LXXIII? განეშორე უკუჱ118, კაცო, ამაოთა ამათ საქმეთაგანLXXIV და
ნუ გნებავნ მოღუაწებაჲ119 წარმავალთა მათ ზედა საქმეთაLXXV, ნუცა იგლოვ
აღსრულებულისათჳს120, რომელმანLXXVI დაუტევა ამაოებაჲ121LXXVII ამის /B238r/
ცხორებისაჲ122LXXVIII, რამეთუ გინათუ შვილიLXXIX იყოს შენი, ჭაბუკიLXXX და123
შუჱნიერი124, არამედ ნუ სწუხLXXXI, რამეთუ125LXXXII მეუფისა მისრულ არს;
რამეთუ უკუეთუ126 შუჱნიერ127 იყო და ახოვან128 და ჭაბუკ და ძლიერLXXXIII,
არამედ არა უკუდავ129 იყოLXXXIV, და უკუეთუ130 მიწევნად იყო დიდებასა და
პატივსა კაცთა წინაშეLXXXV, გარნა არა საუკუნე131 იყოLXXXVI, არამედ თანა-ედვა
სიკუდილიLXXXVII, ვინაჲთგან კაცი იყო132LXXXVIII. ამისთჳს უკუჱ133 მოვედით
ყოველნი, რამეთუ ყოველთა მოგიწოდ134LXXXIX მორწმუნეთა135XC. წმიდაჲXCI და
264 სანატრელი იგი136XCII ბუნებაჲ137ΧCIII ღმრთეებისაჲ138XCIV ვადიდოთ ერთითა
ჴმითა, ზოგად ვჰმადლობდეთ139 და ვთქუათXCV: ,,კურთხეულ ხარXCVI შენ140XCVII,
მხოლოო უკუდაო141XCVIII, კურთხეულ ხარ142XCIX, მხოლოო საუკუნეო143C
ღმერთოCI, ნათელსა მას შინა144 თუალთშეუდგამსა მკჳდრო145“05, რომელი
არავინ იხილა კაცთაგანმან, ვერცა ხილვად ვინ146 შემძლებელ არსCII, რამეთუ
შენი არსCIII დიდებაჲ147 და პატივი და თაყუანისცემაჲCIV მამისა და ძისა და
სულისა წმიდისაჲ148 აწ და მარადის დაCV უკუნითი უკუნისამდე, ამენ149.
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kritikuli aparati
სათ. 1 თქმული D 2 ჩვენისა D 3 მთავარეპისკოპოსისაჲ C, ებისკოპოსისა D 4
შესუჱნებულთათჳს AB +უფალო, შეიწყალე სული იაკობისი A
*1 შესუენებულთათჳს+კაცნო, ესე საკითხავი იკითხვების პანნაშჳტთა ყველიერისა
სულთასა და ზატიკთა შემდგომად სულთასა და თუ გინდეს, ოდესცა სულისა ხსენებასა
ჰყოფდე, ნეტარისა მამისა ეფთიმის თარგმნილი არს B. ”უე”-ს შესატყვისად ზოგიერთ
ადრინდელ ნუსხაში დადასტურებულ ”უჱ” კომპლექსს ქვემოთ, გამოცემულ ტექსტში
უცვლელად ვტოვებთ.
1

1 საქმეთაგანი B 2 კაცობრივთაჲ B ~კაცობრივთა საქმეთაგან C 3 მტკიცჱ ABC 4

მსგავსად C 5 არს - C 6 აჩრდილისა D 7 არს - C 8 უკუჱ BC 9 უუნდოესი აჩრდილისა,
ანუ რაჲ არს - ABC 10 უუძლურეს CD 11 ჩვენი D 12 განზრახვითა და - ABC 13 სავსე
არს - D 14 ჩვენი D 15 მოგვესწავების D 16 ჩვენი D 17 იგი - B 18 ანუ თუ]გინა თუ B 19
შინა - C 20 ხმელსა C 21 მოიყუანის D 22 კაცთა ზედა - ACD 23 კაცისსა ABC 24 ამას]მას
C 25 ჩუენსა C 26 ვმაღლჲთ D
1 I არარაჲ] add. wJ~ (ვითარცა) Gr. II არს] e[cei (აქვს) Gr. III საქმეთაგან] om. Gr. IV
ყოველივე] om. Gr. V საქმენი] om. Gr. VI და უცნაურითა განზრახვითა და განსაცდელითა
სავსე არს ამაოჲ ესე ცხორებაჲ ჩუენი, რომელთა მიერ მოგუჱსწავების დაუდგრომელობაჲ
იგი მისი. ამისთჳსცა სენმან მცირემან მრავალგზის განხრწნის ცხორებაჲ ჩუენი: გინა თუ
სიყმილი მოიწიის და წარწყმიდის იგი, ანუ თუ მოულოდებელი რაჲმე განსაცდელი
მოიწიის ზღუასა შინა გინა ჴმელსა] kai; ta; ejxaivfnh~ hJmi`n ejpercovmena peirathvria
kata; gh`n te kai; qavlattan, kai; ta; ejx ejpiboulh`~ e[nedra, prosevti kai; a[wroi qavnatoi,
kai; o[sa to; duvsthnon tou`to th`~ zwh`~ periorivzei diavsthma, th;n a[staton hJmw`n tou` bivou`
perifora;n perigravfetai. [H oujci; novso~ pollavki~ suneispesou`sa dievfqeire, kai; limo;~
paranavlwsen; [H oujci; suvmptomav ti sunenecqne;n par j ejlpivda~ katevcwse, kai; a[nemo~
ajpekrhvmnise, kai; yivx ajprooravto; tw/` laimw/` paradromou`sa (მოულოდნელად ჩვენზე
მოწევნილი განსაცდელი ხმელეთზეც და ზღვაზეც, და ცბიერი მახეებისგან, ამას გარდა,
უდროო სიკვდილებიც, რომლებიც ჩვენი ამ უბადრუკი ცხოვრების ხანგრძლივობას
ზღუდავს და ჩვენი ცხოვრების წარმავალ წრებრუნვას განსაზღვრავს. ნუთუ, როცა სენი
ხშირად შემოდიოდა, არ ანადგურებდა და შიმშილი არ ღუპავდა? ნუთუ, როცა რაღაც
უბედურება შეემთხვა, იმედით არ აავსო, და ქარი გვერდით არ გადაიყვანა, და მცირედი
დაინახა? ხორხს გასცდება...) ქართული თარგმანის ეს მონაკვეთი ზუსტად არ მისდევს
ბერძნული ორიგინალის ტექსტს. ზოგი ფრაზა ემთხვევა, ზოგი განსხვავებულია. VII
კაცთა ზედა] om. Gr. VIII ჩუენ] om. Gr. IX ესრეთ] om. Gr.
2

1 გარნა] ვითარმედ B 2 ცუდად 3 ხორციელი C 4 ვალს AC 5 ამისსა BC 6

უვარეს B 7 უარეს არს]უდარეს C 8 თუ - BD 9 მისსა C 10 თუ - BC 11 თუ - B 12 თჳსსა
B 13 უწყის ABD 14 რაჲ B 15 რომელმან-იგი არცა თუ თჳსსავე ცხორებასა უწყინ რაჲმე
თავისა თჳსისაჲ, თუ რაჲ ყოფად არს - D 16 აქუნდეს A აქუნ] ჰქონდის C 17 უწყის ACD
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18 რომელი] რაჲ BC 19 ხელთა C 20 საქმეთაგან C 21 მოითუალავს C გამოითვალავს D
22 მისსა BD 23 ებრძვის ABD 24 გულისჴმის - ABD 25 მცირედი D 26 უნდო D 27 და - B
28 მიუწდომელთა D 29 შემკადრებელი ACD 30 არნ - ACD 31 ცხოვრებისა D 32 შუა B
საშუალ D 33 მდგომარე AC 34 შორის]გან C 35 და - C 36 სიტყვიერი D 37 არსება D 38
ხელით C 39 სხეულოვანი A 40 გამოწერილი A 41 ღმრთივშუენიერი ABD 42 სარკე A
43 შუვამდგომელი C 44 ქუეყანისა D 45 უხილა B 46 ბუნება D 47 ხრწნილებისა D 48
იგი - B 49 იგი - ACD 50 განხრწნილი D 51 ბუნება D 52 თივაჲ] თიჴაჲ C თივაჲ]თიხა D
2

I ცუდად] mevntoi ge (თუნდაც) Gr. II კაცი] om. Gr. კაცი] add. plh;n (გარდა) Gr.

III ვითარმედ] fhsi; (ამბობს) Gr. IV შემდგომად მისსა, თუ რაჲ ყოფად არს] om. Gr. V
ცხორებასა] om. Gr. VI რაჲმე თავისა თჳსისაჲ, თუ რაჲ ყოფად არს მისდა] om. Gr. VII
აქუნ, მისთჳს] om. Gr. VIII არარაჲ] oujk (არ) Gr. IX ზრუნავნ] fantavzetai(ოცნებობს,
ეჩვენება) Gr. X აქუნ მას] om. Gr. XI საქმეთა] om. Gr. XII გამოითუალავნ] add. Ta; ejn
posi;n oujk ejpivstatai, kai; ta; ejn u[yei metewrologei` (ის არ იცის, რაც ფეხქვეშ აქვს, და
მაღალზე საუბრობს) Gr. XIII საქმეთა] om. Gr. XIV გულისჴმის-ყოფად] om. Gr. XV
საქმეთა] om. Gr. XVI ბუნებაჲ] fuvrama (ცომი, მოზელილი) Gr. XVII მდგომარჱ] add. to;
noero;n ejn u{lh/ suvgkrima te kai; suvnqhma (გონიერი ნიშანი და შეკავშირება ნივთიერებაში)
Gr. XVIII საცნაური იგი და] om. Gr. XIX ჭურჭელი] ajndria;~ (სიმამაცის, ვაჟკაცობის) Gr.
ჭურჭელი] add. to; e[myucon a[galma (სულიერი სამკაული ანდა ცოცხალი ქანდაკება) Gr.
XX ბუნებაჲ] suvsthma (შედგენილობა) Gr. XXI აჩრდილი] add. eujmavranto~ clovh (მწვანე
ბალახი (ან მწვანილი), რომელიც ადვილად ჭკნება) Gr. XXII ნადირი] add. eujdrapevteuton ajndravpodon (მონა, რომელიც ადვილად გარბის) Gr. XXIII ბუნებაჲ] zw`on (ცოცხალი,
ცხოველი) Gr. XXIV თივაჲ იგი და გონებითა მაღალი] oJ phlov~ kai; ta; megavla fusw`n,
oJ cnou`~, kai; ta; a{nw periaqrw`n (თიხა [არის] და გონებით მაღლდება, თივა [არის] და
ზეციურზე ფიქრობს) Gr.
2

01 ფს. 38:6-7

02 ფს. 38:7

3

1 უკუე ABD 2 მრავალ ACD 3 და - ACD 4 საქმეთანი B 5 მიმართ - B 6 კეთილსაცა

AD 7 ბოროტსა A ბოროტსაცა D 8 კეთილისათა D 9 მას B 10 ცხოვრებასა D 11 ვინათგან
D 12 ხელითა C 13 ღმერთისაჲთა D 14 უკუდავებისა D 15 დიდება D 16 ღმერთჲსგან
D 17 ~დიდთა მათა ნიჭთა ღმრთისათა გამოთქმად C გამოთქუმად D 18 ღმერთჲსათა
D 19 მიანიჭა D 20 ხელითა C 21 საყოფელად D 22 საშუებელი ABD 23 ფუფუნებისა D
24 ნეტარება D 25 უკუდავებისა D 26 ქცევაჲ ACD 27 სიტყვიერიბა D 28 გულისხმის

266 - ყოფაჲ C გულისხმის - ყოფა D 29 უკუდავება D 30 საღთო D 31 შუენიერებაჲ]
ბრძანებაჲ C შუენიერება D 32 ხატისსა C 33 ხელმწიფებაცა D 34 ~ზედა იძრვისთა B
35 გინა B 36 ჰაერსა D 37 ვლენან D 38 ანუთუ]ანუ B ანუთუ]უკეთუ D 39 თვინიერ
D 40 მის - ABC 41 ჩნდა] ჩვენდა D 42 სახე ACD 43 მცნებისა D 44 მას] მისდაჲ D 45
ღმრთივშუენიერებაჲ AB ღუთივშუენიერება D 46 მისისა D 47 მის - B 48 შუენიერებისა
ABD 49 შეურყეველად+არამედ D
3

I რომელ არს] om. Gr. II ჰქონან] add. ta;~ ejpeisavktou~ (უცხო, უცხოური) Gr. III

საქმეთა] om. Gr. IV კეთილისაცა და ბოროტისა] om. Gr. V კეთილისაჲთა] add. ta;~ ajnteisfora;~ (თავისი მხრიდან შემოტანილი) Gr. VI მის ზედა ნამეტნავნი] om. Gr. VII და
ესრეთ] om.Gr. VIII დაიბადა] add. kai; eijkovni diaplasqei;~ meta; th;n ktivsin (ხატებაც მიიღო
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შექმნის მერე) Gr. IX პატივი ფრიადი მის მიერ მიიღო] uJpe;r th;n ktivsin tetivmhto (შექმნაზე
მეტი პატივი მიიღო) Gr. მიიღო] add. ei|ta th`~ ajqanasiva~ prohgoumevnw~ ejn cavrito~ moivra/
to; devrjrJo~ ajmfiasavmeno~ (შემდეგ, უკვდავების მადლით წამძღვანებულს, წილად ხვდა
ტყავის შემოსვა.) Gr. X სამოსელი იგი] add. ejpomevnw~ (შესაბამისად) Gr. XI შეიმოსა]
add. [Edei de;, pavntwn oJmou` tw`n, o{sa uJpo; th;n ai[sqhsin, kai; o{sa tau;thn uJperanevsthke, to;n
qeiva~ ejn metousiva khdemoniva~ genovmenon, tw`n mevn, uJperarqh`nai, toi`~ de;, ajmillhqh`nai
th/` kat j ajmfovtera levgw tw`n merw`n oijkeiovthti (საჭირო იყო, რომ ყველა ერთად - ვინც
გრძნობების მიერ [ცხოვრობს] და ვინც ამაზე ამაღლდა, გამხდარიყო საღვთო ზრუნვის
მონაწილე, ზოგიერთი აღმატებულებით, ზოგიერთი კი შერკინებით, ვამბობ, ორივეს
თვისებების საზომისაებრ) Gr. XII დიდებაჲ ღმრთისაგან] om. Gr. XIII დიდებული] add.
a[ma (ერთად) Gr. XIV დაბადებულსა მას] sunemprevpousan plavsmati (განთქმულ სახეს)
Gr. XV ნეტარებაჲ იგი უკუდავებისაჲ] aJpwqeiva~ makariovth~ (ნეტარების არეკვლას) Gr.
XVI მიიღო] summetascw;n (თანამონაწილე) Gr. XVII სახესა] th;n ejmfevreian (მსგავსებას)
Gr. XVIII მიეცა] om. Gr. XIX იყოფებიან] add. fuvsin (ამბობს) Gr. XX ერთისა] add. movnou
(მხოლოსა) Gr. XXI არა მიღებად მისგან] om. Gr. XXII მორჩილებისა მისისა] add. eij~
pivstew~ teleiovthta (სრულყოფილ რწმენაში) (სიტყვასიტყვით: pro;~ th;n di j aJreth`~ eij~
uJpakoh;n pivstew~ teleiovthta (მორჩილების სისრულის მიერ სრულყოფილ რწმენაში) Gr.
XXIII შუჱნიერებისა] add. ajpotupwvsew~(გამოსახულების). XXIV შეურყეველად] om. Gr.
შეურყეველად] add. th`~ oijkeiva~ oujk ejxistavmeno~ monimovthto~ (თავისი სიმტკიცე არ
დაუკარგავს) Gr.
3

4

01 შდრ. დაბ. 1:26. 2:16–17.

1 ვიცი] უწყი B 2 თუ - B 3 ვთქუაჲ D 4 განზრახუითა D 5 ეშმაკისათა D 6

სცთაჲ D 7 გამოეხუა D 8 არღა C 9 იყო+და B 10 არცა C 11 მეუფე BD მეფე D 12
ყოვლისაჲვე B 13 ~მთხრებლსა შთავარდა ვნებათასა B 14 და - B 15 პირუტყუებრივთაჲ
B 16 გულისთქმათა ABC 17 დიდებულისა A დიდებასა C 18 პატიოსნება D 19 თვისისა
D 20 ხორცთასა D 21 დაამორჩილა BC დაუმორჩილაჲ D 22 იქმნა+და BC 23 ცხოვრებისა
D 24 ყოველთა D 25 ჩემ D 26 იგი]ესე B 27 სხჳსა არარაჲსა, არამედ - B 28 სხვისა D 29
მომატყუებელ ABD 30 ცხოვრება D 31 ჩვენი D
4.

I ყოველსა] om. Gr. II არა ვიცი] oujk e[cw (არ მაქვს) Gr. III ეშმაკისაჲთა]

add. dia; th;n pro;~ ta; aijsqhta; rJevyin te kai; diavqesin (გრძნობადისკენ მიდრეკის და
წარმოსახვის გამო) Gr. IV და ესრეთ ამის ყოვლისაგან] om. Gr. V იყო] a/jdovmeno~
(ცნობილი) Gr. VI მეუფჱ] add. tw`n uJpo; cei`ra megalaucouvmeno~ (რაც ხელთ აქვს, იმით
მოტრაბახე) Gr. VII ყოვლისავე] om. Gr. VIII მთხრებლსა] eujhqei;a (სისულელე) Gr. IX
პირუტყუებრივთა] paralovgoi~ (უგუნურთა) Gr. პირუტყუებრივთა] add. tw`n hJdonw`n
(სიამეთა) Gr. X ესევითარისა] diapanto;~ (სულ, მუდმივად) Gr. XI რომელმან-იგი] add.
kaqavpax o{lon (სულ მთლიანად) Gr. XII პატიოსნებაჲ სულისა თჳსისაჲ] th`~ yuch`~
ajdouvlwton frovnhma (სულის პატიოსანი ზრახვა) Gr. XIII ნებასა] om. Gr. XIV და ესრეთ]
om. Gr. XV ექსორია იქმნა] ajlhvth~ (მაწანწალა) Gr. ექსორია იქმნა] add. oi[moi (ვაიმე) Gr.
XVI ცხორებისა] oJmogenei;a~ (ერთი მოდგმის) Gr. XVII თანაზიარ] add. oijktizovmeno~ (ის,
ვინც კვნესის, წუწუნებს) Gr. XVIII ყოველთავე] eujfhmouvmeno~ (განდიდებული) Gr. XIX
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მიერითგან] to; o{lon (მთლიანი) Gr. XX ჩუენ ზედა] om. Gr. XXI არარაჲსა] om. Gr. XXII
საქმეთა] om. Gr. XXIII მომატყუჱბელ არს] add. Tiv dev (ხოლო რა) Gr. XXIV ცხორებაჲ]
om. Gr. XXV ჩუენი] add. kai; plevon oujdevn (და მეტი არაფერი) Gr. XXVI სავსე ვნებითა და
სალმობითა] om. Gr.
5

1 ყოველი - ABD 2 უეჭველად D 3 ბრძანება D 4 ღმრთისა D 5 შვნე D 6

შვილნი+შენნი D 7 ჩვენ D 8 გამოსრული - D 9 მერმე - ABC 10 აღიზრდების A 11 იტყვის
D 12 შენისათა D 13 შჭამო ABC 14 პური ABC 15 შენი ABC 16 ჩვენ D 17 იტყვის D 18
კუროსთავი D 19 ქვეყანამან D 20 განჩინება D 21 ჩვენ D 22 მოწევნილი C 23 იტყვის D 24
იყავნო B 25 ქვეყანა D 26 მეოთხე ACD 27 ჩვენ D 28 ~განჩინებაჲ არს, გამოსრული ჩუენ
ზედა B 29 იტყვის D 30 სჭამდე D 31 კუალად იტყჳს: ,,შჭამდე თივასა ველისასა“ ესე
მეექუსე არს ჩუენ ზედა ბრძანებული განჩინებაჲ - D 31 მას] მარადის B 32 ცხოვრებისა D
33 ჩუენ ზედა - B 34 ჩვენ D 35 გამოსრული - ABC 36 იტყვის D 37 ქუეყანით C ქვეყანად
D 38 ვინაც AD 39 მოწა D 40 მეშვიდე D 41 ~განჩინებაჲ(განჩინება D) ჩუენ(ჩვენ D) ზედა
დადებული BD 42 საწუთროსა D 43 შჳდეულსა - C შვიდეულსა D 44 დამოჰსახავს B
5

I რამეთუ ბრძანებაჲ არს ღმრთისაჲ] om. Gr. II გამოსრული] om. Gr. III კაცი]

om. Gr. IV და მერმე] om. Gr. V შევალს] add. au[xei (ზრდის) Gr. VI შრომათა შინა] add.
loipo;n ejnteu`qen (აქედან დანარჩენ) VII ესე] om. Gr. VIII არს] om. Gr. IX გამოსრული]
om. Gr. X არს, ჩუენ ზედა მოწევნული. კუალად იტყჳს] om. Gr. XI არს, ჩუენ ზედა
გამოსრული] om. Gr. XII მერმე იტყჳს] om. Gr. XIII არს] om. Gr. XIV გამოსრული] om.
Gr. XV კუალად იტყჳს] om. Gr. XVI არს, ჩუენ ზედა ბრძანებული] om. Gr. XVII კუალად
იტყჳს] om. Gr. XVIII არს] om. Gr. XIX დადებული] om. Gr.
5

01 დაბ. 3:1 02 დაბ. 3:16 03 დაბ. 3:19 04 დაბ. 3:18 05 დაბ. 3:17 06 დაბ. 3:17 07

დაბ. 3:18 08 დაბ. 3:19
6 1 რომლისაჲ AC რომელსა D 2 ~საზღვარსა არა არს გარდასლვაჲ B 3 არცა - B 4
ჴმაჲ] ბრძანებაჲ B ხმა D 5 იგი+და ჴმაჲ B 6 ბრძანებასა - B 7 უკუნისამდე] უკუე D 8
დახსნად D დაჴსნად+მათდა B 9 მოგვატყუა D 10 გემოსხილვამან D 11 მცნებისამან
D 12 მან - B 13 ~და ხილულთა მათ საქმეთა სიყუარულმან, ესე ყოველი მოგუატყუა
ურჩებამან B 14 შუენიერ ABD 15 იყო - D 16 მომაკუდინნა B 17 მე] ჩუენ B 18 მე] მან B
19 შუენიერმან ABD 20 მან - ACD 21 უშუერება ABD უშვერება D 22 ~მომატყუა ცოდვისა
D 23 გემოსხილვამან D 24 მემრღუე D 25 ცხორებაჲ - D 26 უხრწნელება D 27 წარუალისა

268 D 28 ცხოვრება D 29 უხორცოთა ABD 30 ძალთა] სულთა B 31 და - ACD 32 ცხოვრება

D 33 საშუებლისა ABD 34 ცხოვრებითა D 35 ამისთჳს D 36 მათო B 37 მოიწივნეს D 38
იგი] ესე B 39 სიმრავლე B 40 ვნებათაჲ] ცოდვათაჲ ACD 41 და ცოდვანი - ACD 42 ~იგი
მიზეზნი B 43 ჟამთა B 44 იგი - B 45 მოიწყლვის C მოიწყვლის D 46 სიკუდილისა C 47
უნებლიაჲთ A უნებლიაჲთნი B 48 მზაკუარებანი D 49 ცხოვრება D 50 სიტყჳსა] სხვისა
D 51 მიერ] მის D 52 და - D 53 ხორცთათა D 54 და - B და+ნებითა C 55 სისხლთაჲთა - B
სისხლთაგან AD 56 მოაწივა D 57 ჩვენ D 58 ცხოვრებაჲ D 59 განხრწნა D 60 ესრეთ] ესე
D 61 შეცვალება D 62 მიმოცვალება D 63 ~ცხოვრების ამის ჩვენისა D 64 სიჭაბუკევე D
65 დაუდგრომელობა D 66 ჩვენთა D 67 ეს ABC 68 პირველსა D 69 მიერ+ურჩებისა B 70
უკუე A უკუჱ - C 71 ცხოვრება D 72 ჩვენი D 73 რაჲდ D 74 მათთჳს] მათ AC 75 რაჲდ

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

D 76 სირცხვილსა D 77 ვისწრაფოთ B 78 ქუეყანისაჲ B ქვეყანა D 79 ბუნებაჲ]ცხორებაჲ
BC ბუნება D 80 ჩვენი D 81 ~დიდებისა მიმართ B 82 დაუტეოთ AD 83 ცხორებაჲ - B
ცხოვრება D 84 სამოთხისა C 85 ~ხილული ესე D 86 შუენიერებაჲ ABD შვენიერება D
87 შუენიერებისა ABD 88 მის - D 89 ზეცათასა D 90 განვაგდოთ D 91 ჩუენ C ჩვენგან D
92 ქცევა D 93 ჩვენისა D 94 მივისწრაფოთა C 95 მეუფჱსა ABD 96 ჩვენი D 97 რაჲდ D
98 ჩვენთა D 99 რად] რაჲთა A 100 გამოვეხუებით AB გამოვეხუებით D 101 საქმეთათა
D 102 რაჲდ D 103 პატივ - სცემთ AD პატივ-ვსცეთ C 104 ამას] მას BC 105 ჩვენსა D 106
უგულებელსა - ვყოფთ AD 107 ჩვენდა D 108 ვყოფთ D 109 რომელნი ესე თავისუფლად
დავიბადენით - C 110 მით - C 111 განგვათავისუფლნა D 112 არა არს] არცა C 113 ჩვენ D
114 ურიაება D 115 მამაკაცობა C 116 დედაკაცობა C დედაკაცება+და D 117 არამედ - ACD
118 ჩვენ D 119 უფლისა] ღმრთისა C 120 მადლითა D 121 ძმანო - ACD 122 ღმრთისაჲ D
123 მოგუჱცა C 124 ჩვენ D 125 ხელმწიფება D 126 ღმრთისა D 127 თვისისა D 128 ჩვენთა
D 129 მონანი B 130 შვილნი B 131 უკეთუ D 132 მკვიდრ D 133 ღმრთისაჲ D 134 მკვიდრ
D 135 ნუუკუჱ] ნუ B ნუუკუე A ნუუკჱე D 136 ძმანო - ACD 137 მათ - B 138 ჩვენსა D
139 ამას] მას C 140 შევემსჭუალვით BC 141 ცხოვრებასა D 142 აქუნ C 143 სხუაჲ - C
სხუა D 144 პატივ-სცემთ ABD 145 განსუენებასა ABD 146 საწუთროსასა D 147 უფროს
D 148 განსუენებასა AD განსუენებისა B 149 მას AD 150 საუკუნოჲსა BC საუკუნესა
D 151 უფროს D 152 უხრწნელებისასა D 153 უკუე A უკუჱე D 154 განვიღვიძოთ D
განვიღჳძოთ+და BC 155 ჩვენგან D 156 მძიმე BD 157 დახსნილობისა D 158 თუალთა]
სულთა D 159 ჩვენთა D 160 მოფენილი] მოწენილი ABD 161 აღვიძუარცოთ B 162
გულისხმა - ვყოთ D 163 ვინაჲ BCD 164 თუ - BCD 165 ანუ+თუ BCD 166 რაჲ არს და - B
167 დიდებაჲ] დაბადებაჲ C დიდებაჲ] ცხოვრება D 168 ესე - BC ესე+დაბადება D 169
~ჩვენი ესე D 170 თანა] უფლად B 171 ხოლო]და B 172 უფროს D 173 ყოველთაჲსა C
~ყოველთა უფროის B 174 ~მოვიღეთ პატივი B 175 და - B 176 ესრეთ - B 177 ყოველი B
ყოველთავე D 178 გულისხმის - ყოფითა D 179 გულისხმა - ვყოთ D 180 უხილავი+და B
181 ვინაჲ C 182 ვინაჲ C 183 არს - C 184 უკეთუ D 185 ოდენ - B 186 ყოველსა B 187 მეყსა]
მყისა C 188 დაბადა D 189 ~მიწით დაჰბადა C 190 ღრუბლითა - D 191 მიუწდომელად
- ACD
6.

I

მოგუატყუა] om. Gr. II პირველმან მან] add. paratrophv. Tau`ta hJ tou`

o{few~ sumboulh; (დანაშაული. ეს გველის რჩევა) Gr. III ყოველი მოგუატყუა] om. Gr.
მოგუატყუა] add. hJ prwvth (პირველი) Gr. IV ხილულთა მათ საქმეთა სიყუარულმან] hJ
pro;~ ta; aijjsqhta; scevsi~ kai; oijkeivwsi~ (გარეგნული სახე და მიდრეკილება გრძნობადი
საქმეების მიმართ) Gr. V ხილვად] om. Gr. VI მე] add. kai; prodh;lo~ (და ცხადად) Gr.
VII შუჱნიერმან მან, უშუჱრებაჲ ცოდვისაჲ მომატყუა] th`~ eijdecqou`~ ajmorfiva~ ejgevneto
(უსახურება უშვერებად იქცა) VIII სასუმელი] ajnatroph;n (დანგრევა) Gr. IX მომატყუა]
ajnteishvgage (ჩანაცვლება) Gr. X რამეთუ] om. Gr. XI ჩემი] om. Gr. XII მიერითგან] aujtivka
(მყისვე) Gr. XIII წარმავალი] ejpivkhron (მოკვდავი) Gr. XIV მოვიღეთ] ejlevsqai parevpeisen
(მიდრკა, ცდუნდა) Gr. XV ანგელოზთა] th;n ejn oujranoi`~ (ცაში მყოფები) Gr. XVI წილ] add.
JAnti; tou` th;n, provsgeiovn te kai; rJeousan ajfemevnou~ diagwghv (ქვეყნიური და წარმავალი
ურთიერთობის დატოვებით) Gr. XVII სულიერად ქცევისა] parelauvnein (შეთვისება,
აღება, დაუფლება) (ajspavzesqai ejn pneu`mati შეიძლება ითარგმნოს როგორც „სულიერად
ქცევისა“. ბერძნულ ვარიანტში ეს სიტყვები მიემართება ცაში მყოფ ანგელოზებს, ხოლო
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ძალებს მიემართება სხვა სიტყვა - parelauvnein, რომელიც ქართულში არ არის და მის
ნაცვლად ამ ადგილას წერია „სულიერად ქცევისა“. მთარგმნელმა გამოიყენა ეს ბოლო
გამონათქვამი, რომელიც ბერძნულში ანგელოზებს მიემართებათ, ძალების მიმართ.) Gr.
XVIII პირუტყუთა თანა] add. qhriwvdh (პირუტყვული, ველური) Gr. XIX ცხორებაჲ] add.
hJmi`n (ჩუენ) Gr. XX მოკლედ] to; gnwrimwvteron (უფრო გასაგებად) Gr. XXI ჭირვეულითა]
filhvdonon (სიამეთმოყვარე) Gr. XXII ცხორებითა] add. kai; divaitan (ცხოვრების წესით)
Gr. XXIII და] om. Gr. XXIV არა გულისხმა-ყო] add. Diativ (რის გამო?) Gr. XXV ამის
მიერ] jEnteu`qen loipo;n (აქედან დანარჩენი) Gr. XXVI ღელვანი] o]milo~ (ბრბო) Gr. XXVII სიმრავლე იგი ვნებათაჲ] om. Gr. XXVIII და ცოდვანი] oJ tw`n aJmarthmavtwn ejsmo;~
(ცოდვათა კორიანტელი) Gr. XXIX მრავალთანი] om. Gr. XXX შინაგანიცა იგი] add. hJmw`n
(ჩვენთა) Gr. XXXI მოიწიეს] om. Gr. XXXII სიკუდილნი] add. ta; par j ejlpivda sumptwvmata... oiJ ajkouvsioi peirasmoi; (მოლოდინის საწინააღმდეგო შემთხვევები, იძულებითი
განსაცდელები) Gr. (ქართულ თარგმანში ეს წინადადებები გამოტოვებულია, მაგრამ
ის აზრი, რომელიც მათში დევს, გადმოცემულია წინადადებით „მოულოდებელი
განსაცდელი“. ე.კ.)

XXXIII კაცის კვლანი] add. ta; e[nedra (მახეები) Gr.

XXXIV

ორგულებანი] ta; prosocqivsmata (სიბრაზე, ზიზღი) Gr. ორგულებანი] add. ta; ejn povlesi deivmata (შიშები ქალაქში) Gr. XXXV განსაცდელნი თითოსახენი] om. Gr. XXXVI ზღუასა შინა] add. pote; me;n nauavgia pote; de; peirathvria (ხან გემის ჩაძირვა, ხან
მეკობრეთა ძარცვა) Gr. XXXVII სხვანი იგი ბევრეულნი სალმობანი და ჭირნი] om. Gr.
XXXVIII რომელთა მიერ] add. aJplw`~ (საერთოდ) Gr. XXXIX ვიტყოდით] sofivzestai
doxaivmen (სიბრძნისმეტყველებას დავუშვებდით) Gr. XL არარაჲსაგან] add. h} ejnteu`qen
hJmi`n (ანდა აქედან ჩვენ) Gr. XLI მოიწინეს] add. Tiv dev (რა მერე) Gr. XLII გარნა ურჩებისა
მიერ და გარდასლვისა მცნებათაგან] om. Gr. XLIII იქმნა] om. Gr. XLIV ჴორცთაჲთა]
add. levgw (ვამბობ) Gr. XLV ანუ რომელმან საქმემან მოაწია ჩუენ ზედა ესრეთ] om. Gr.
XLVI ესრეთ] livan (ძალიან) Gr. XLVII უბადრუკებით] add. Poi`o~ hJmi`n ejxevfusen ajkanqw`n
(ვინ გვშვა ჩვენ ეკლებისაგან?) Gr. XLVIII მოიწია] om. Gr. XLIX ცხორებისაჲ] sustasevw~
(მდგომარეობის) Gr. L ოდესმე სიჭაბუკე და ოდესმე სიბერე] aiJ aJformai; par j w\n to; hJbavskein kai; ghra/`n th/` fuvsei prosgivnetai (ამოსავალი წერტილები, რომელთაგანაც სიჭაბუკე
და სიბერე ბუნებრივი სახით არსებობს) Gr. სიბერე] add. Prosevti de (ამას გარდა კი) Gr.
LI ოდესმე] om. Gr. LII ოდესმე] om. Gr.

LIII სიმრთელე] stevnein (ოხვრა, დატირება)

Gr. LIV უძლურებაჲ] add. to; eujektein, plh;n uJpo; sfalerai`~ kei`sqai tai`~ uJponoiva~, ei]ge
prodhvlw~ parafqora;, to; pleonavzon tou` leivponto~ kai; tou` i]sou to; e[latton, paratroph;

270 kai; uJfaivresi~ (კარგად ყოფნა. ნუ მოვიტყუებთ თავს მაცდური ფიქრებით, აშკარაა, რომ

ის ფუფუნებაში იყო, ხრწნილებას მოკლებული...) Gr. LV დაუდგრომელობაჲ]perifora; (მიმოსვლა, წრებრუნვა) Gr. დაუდგრომელობაჲ] add. kai; pallivrjrJoia (უკუდინება)
Gr. LVI ჩუენთაჲ] om. Gr. LVII სადაჲთ] add. hJ phlivkh kaqaexh`~ (რამდენად მეტი?) Gr.
LVIII არს ეს ყოველი?] om. Gr. LIX გარნა პირველთქუმულისა მის მიზეზისა მიერ?] h]
ejx h|~ ei\pon aijtiva~ (თუ არა იმ მიზეზით, რომელიც ვთქვი) Gr. LX უკუე] om. Gr. LXI
ყოველი] om. Gr. LXII არს] om. Gr. LXIII ცხორებაჲ ესე] om. Gr. LXIV და] om. Gr. LXV
საყუარელნო] ajdelfoi; (ძმანო) Gr. LXVI მისთა] th`~ gh`~ (ქვეყნის, მიწის) Gr. LXVII არა]
add. to; suggene;~ pro;~ to; suggene;~ (ნათესაობა ნათესაობისკენ) Gr. LXVIII ბუნებაჲ ესე
ჩუენი თჳსისა მის პირველისა მიმართ დიდებისა] om. Gr. LXIX დაუტეოთა] add. a[fetovn

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

(მიშვებული, თავისუფალი (განსაკუთრებულად ითქმის ცხოველებზე, გაშვებულნი
რომ არიან მინდორში) Gr. LXX ცხორებაჲ] eJstivan (სახლი, ოჯახი, კერა) Gr. LXXI და]
om. Gr. LXXII ყოფისა] add. th` metaqevsei (გარდაქმნით) LXXIII და] om. Gr. LXXIV
მოვისწრაფოთ] ejpanazeuvgnumen (შევუერთდეთ) Gr. LXXV არა] add. ei] ti kai; devoi paqei`n
(თუ რაღაც შიშებსაც განვიცდით) Gr.

LXXVI განვაგდოთა] add. logikoi; gegonovte~

(გონიერ არსებებად შექმნილნი) Gr. LXXVII ჩუენგან ყოვლითავე მოღუაწებითა] om.
Gr.

LXXVIII ჩუენისა] om. Gr.

LXXIX მივისწრაფოთ] add. prwvthn (პირველისა) Gr.

LXXX შეუდგეთ, ძმანო, სახიერსა მას მეუფესა, დაუტეოთ მტერი ჩუენი] om. Gr. LXXXI
რად გამოვეჴუებით სიყუარულითა ხილულთა ამათ საქმეთაჲთა უხილავთა მათგან
კეთილთა] Tiv tw`n oJrwmevnwn periecovmenoi, tw`n nooumevnwn sterouvmeqa (რატომ გვიყვარს
უხილავი, როცა ხილულით ვართ გარემოცულნი?) Gr. LXXXII ღმრთისა დაბადებულნი]
om. Gr. LXXXIII ხატსა ამას] add. Tiv mh; th;n klh`sin aijdouvmeqa (რატომ არ ვცემთ პატივს
მოწოდებას?) Gr. LXXXIV ჩუენსა] om. Gr. LXXXV ჩუენდა მოცემულსა] om. Gr. LXXXVI
წარმართება] add. ouj Skuvqh~, ouj Bavrbaro~ (არცა ბარბაროზ, არცა სკვითელ) Gr. LXXXVII
ძმანო] om. Gr. LXXXVIII ხოლო უკუეთუ შვილ, მკჳდრ ღმრთისა მიერ და თანამკჳდრ
ქრისტესა] kai; klhronovmoi Qeou` dia; Cristou` (და ღვთის მემკვიდრენი ქრისტეს მიერ)
Gr.

LXXXIX ძმანო] om. Gr. XC საქმეთა] om. Gr. XCI ჩუენსა] om. Gr. XCII და] om.

Gr. XCIII გარნა] om. Gr. (ეს სიტყვაც ტექსტში ნაგულისხმებია) XCIV ნუ პატივს-ვცემთ
განსუჱნებასა ამას საწუთროჲსასა, უფროჲს განსუჱნებისა მას საუკუნოჲსასა] Mh; ta;
parovnta tw`n mellovntwn prokrivnwmen (წარმავალს მომავალი სიკეთეების ნაცვლად ნუ
ავირჩევთ) Gr. XCV უფროჲს] om. Gr. (ეს სიტყვაც ტექსტში ნაგულისხმებია) XCVI
უხრწნელებისა] add. Mh; toivnun oujrano;n ajfevnte~ e{cein eJautoi`~ ejndiaivthma, th;n gh`n eJstivan
meta; “tw`n katoikouvntwn ejn tavfoi~“ uJposthswvmeqa (ამიტომ ზეციურ სამკვიდრებელს ნუ
დავტოვებთ და ნუ ვიფიქრებთ, რომ ცხოვრება აქ არის, თორემ მიწის სამკვიდრებელში,
საფლავებში მყოფებთან ერთად აღმოვჩნდებით) Gr. XCVII თუალთა] add. th`~ yuch`~
(სულისა) Gr. XCVIII ჩუენთა] om. Gr. XCIX მოფენილი] om. Gr. C და] om. Gr. CI ვართ]
om. Gr. CII ანუ] kai; (და) Gr. CIII არს] om. Gr. CIV არს] om. Gr. CV მივიღეთ] add. Ei|ta
toi`~ aijsqhtoi`~ nohtw`~ (შემდეგ გრძნობადი გონიერად) Gr. CVI და ესრეთ ყოველივე
გულისჴმის-ყოფით გულისჴმა-ვყოთ, ხილული ესე და უხილავი] uJpe;r nou`n de; toi`~
nohtoi`~, ejpibavlwmen, kai; katanow`men wJ~ mavlista (გონიერთა გონებაზე მოვიყვანოთ და
გულისხმა-ვყოთ, როგორც უკეთესია) Gr. CVII არს, რომელმან] om. Gr. CVIII ვინ] add.
poiw`n kai; kataskeuavzon (ვინც ქმნის და განამზადებს) Gr. CIX არს, რომელი უკუეთუ]
om. Gr. CX შესცვალებს ამას ყოველსა მეყსა შინა] om. Gr. CXI არს] om. Gr. CXII მას] om.
Gr. CXIII არს] om. Gr. CXIV მიუწდომელად] om. Gr.
6

01 დაბ. 3:6 02 ფს. 48:13 03 გალ. 3:28 04 ეფეს. 2:5 05 იოან. 1:12 06 გალ.4:4-6

07 1 პეტ. 5:8 08 ფს. 17:12
7

1 კაცი AD 2 იტყვის D 3 საკვირველ D 4 ცნობა D 5 მას - D 6 გონება D 7 მისსა

B 8 ცხორებისსა C ცხოვრებისასა D 9 ჟამთა] საქმეთა B 10 ჩვენისა D 11 ასაკთა D 12
ნათესავსა B ნათესავს C 13 რომელსამე B 14 შეამოკლებს] შეამკობს B 15 რომელსამე B
16 განაძობს D 17 ამისსა BD ამისს C 18 და+ჰყოფს B 19 შეიქმს მუნ შინა - B 20 ჩჩვილსა D
21 მას+მუნ შინა B 22 მკჳრცხლ B მკვირცხლად D 23 და - D 24 დაჰბადებს - B დაბადებს
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monazoni giorgi askurava

D 25 ცხოველსა BDC 26 პირსაჲ D 27 ერთსა BC 28 მის]მას BC 29 შუენიერებასა B
შვენიერებისაჲ D შუენიერებისა] ბუნებასა C 30 ვინ D 31 ურთიერთას ABD 32 შეართებს
AC 33 და² - D 34 დაბადებს D 35 და - C 36 განყოფს D 37 თითოეულსა B 38 ასოთა B ასოსა
D 39 ნაწევარისა C ნაწევართა D 40 გამოსახვად C 41 სულიერად]სულნელ B 42 თიხასა D
43 სულიერსა] სრულსა B 44 წარმოადგინებს D 45 მის]მას C 46 თითოსახესა B 47 ფერსა
B 48 გამოსაგავს D 49 ბუნებასა B 50 რომელნი C 51 ტვინსა D 52 ძარღუთა] ძუალთა BC
53 მათ - B 54 შეაერთებს და - ACD 55 ძუალსა] სულსა B ძუალსა] ძალსა D 56 ძუალსა - D
57 თანა+თანა D 58 ნასხამნსა D 59 ნასხმანსა - D 60 ყოველსა D ყოველსავე+ზედა D 61
კვალად D 62 საკვირველებით D 63 დიდებულებით BCD 64 შემოსს D 65 ტყავს C 66
ტყავისა C 67 შექმნას C 68 მით] ამით C 69 მოქნას C 70 სიტყვიერსა D
7

I ისწავე] peisavtw (ირწმუნოს) Gr. II ცნობაჲ] add. sou (შენი) Gr. III შეუძლე

მას] add. kai; mavla eijkovtw~ (და რაც კარგად მიყვება) Gr. IV თითოეულსა] om. Gr. V
მხოლომან] om. Gr. VI ჩუენისა] om. Gr. VII არს] om. Gr. VIII არს] om. Gr. IX კაცსა]
zw`on (ცოცხალ არსებას) Gr. X მუნ შინა] om. Gr. XI კაცსა] brevfo~ (ჩვილი) Gr. XII
თითოეულსა] om. Gr. XIII ასოსა?] add. kai; pro; touvtwn e[ti (ამაზე უწინარესად კიდევ) Gr.
XIV გარდააქცევს] om. Gr. XV ძუალად] add. kai; to; mevn phvxa~ (ხან გამაგრებით) Gr. XVI
და შეზავებს მათ ესრეთ საკჳრველებით ერთად] to; de; turwvsa~, eij~ e[n a[gei paravdoxon suvgkrima (ხან გაზავებით ერთ გასაკვირველ შენაერთამდე მიყავს) Gr. XVII ვინ
არს] Poi`o~ (რომელია) Gr. XVIII ჴელოვანი] om. Gr. XIX კაცსა] zw`on (ცოცხალ არსებას)
Gr. XX მის ზედა თითოსახეთა] om. Gr. XXI ბუნებათა] poiovthta~ (თვისებათა) Gr.
ბუნებათა] add. kai; lammativzei bavqh (და სიღრმეებს აერთებს) Gr. XXII ვინ არს, რომელი
განჰფენს ტჳნთა და შეიქმს ძარღუთა და აღავსებს მათ სისხლითა?] Tiv~ oJ teivnwn neu`ra,
kai; muva~ e[lkwn, kai; ajrthrivai~ uJmena~ ejpisunavptwn, kai; flevba~ ejmpiplw`n ai[mato~ (ვინ
არის, ვინც ნერვებს განფენს და კუნთებს ჭიმავს და არტერიების ქსოვილებს აერთიანებს
და ძარღვებს ავსებს სისხლით?) Gr. XXIII შეანაწევრებს] om. Gr. XXIV მას ყოველსავე]
om. Gr. XXV დაჰფარავს] add. kai; th` e[xwqen prosbolh` (გარედან მიახლოება) Gr. XXVI
ხოლო ჴორცთა, კუალად ესრეთ საკჳრველებით და] om. Gr. XXVII ტყავითა] om. Gr.
XXVIII ხელოვანმან] om. Gr. XXIX ესევითარი ესე] om. Gr. XXX ნოტიობითა] add. th;n
ejpifainomevnhn (გამოჩინებული) Gr. XXXI თხელად] om. Gr. XXXII ტყავი] add. ejpoyivan
(გამოძიებას) Gr. XXXIII და] om. Gr. XXXIV მერმე] add. sunteivna~ (გაჭიმვას) Gr. XXXV
მის მიერ] om. Gr. XXXVI გუამი იგი] om. Gr. XXXVII თირკუმელნი] add. uJpozeuvxa~,
kai; splavgcnwn ejfeurw;n ta;~ sunqevsei~ (აღკაზმა და შინაგანი ორგანოების შეკავშირება

272 გამოიგონა?) Gr. XXXVIII ანუ] om. Gr. XXXIX არს] om. Gr. XL სულსა ცხოველსა] zwh;n
(ცხოვრებას) Gr. XLI სიტყჳერსა] pnoh;n (სუნთქვა, მობერვა) Gr. სიტყჳერსა] kai; ta; pavnta
(და ყველაფერს) Gr.
7

01 ფს.138:6 02 რომ.11:34

8

1 შუენიერი AB შვენიერი D 2 ცაჲ - D 3 ვითარ - C 4 იტყვიან D 5 თუალის C 6

მოიქცევს C 7 თჳსთა C თვისა D 8 დაჰბადა D 9 პირველ - B 10 შუნიჱრნი C 11 დასებანი]
დაწესებანი C 12 განყუნა D 13 ალის BCD 14 ფრთოვანობაჲ B ფრთოვანება D 15 და - AD
16 იგი] და B იგი+და CD 17 სიმახვილე D 18 იპოვებიან D 19 საღთომან D 20 მან - B 21
ჩვენ D 22 მოფინელი AC 23 კუალად] ვითარმედ D 24 მისსა B 25 სარბიელისა D 26
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ვითარ - D 27 იგი - ACD 28 ჰაერისა CD 29 იგი - ბუნებითა D 30 იგი - C იგი+და B 31
შუჱნიერი+იგი B შუენიერი AD
8

I ყოვლისა] add. tivno~ e[rgon oJ mevga~ au\to~ kai; panarmovnio~ kovsmo~ (ვისი

ნამოქმედარია ეს დიდი და ურთიერთშეთანხმებული სამყარო?) Gr. II ვინ დაჰბადა]
Pw`~ uJpevsth (როგორ დააყენა) Gr. III ვინ დადრიკა იგი, ვითარცა კამარაჲ?] om. Gr. IV
ვითარ] add. aujtw/` sfairiko;n to; sch`ma (მისი მრგვალი სახე) Gr. V იტყჳან] peritiqevasin
(უდებენ, მოსავენ) Gr. VI სახედ] add. ejgkarsivw~ (მრუდედ) Gr. VII ანუ] add. pro;
touvtwn (ამათ გარდა) Gr. VIII განყვნა თითოსახედ] polueidw`~ kateloivkile (მრავალსახედ
გააფერადა) Gr. IX ბევრეულად] add. ajschmativstw/ diamwrfwvsa~ ei{dei (უფორმო სახეს
მისცა ფორმა) Gr. X მთავრობად] om. Gr. XI მოცემულ არს] om. Gr. XII სისუბუქე იგი]
add. kai; uJphnevmion; tiv (და ქარის სისწრაფე? რა) Gr. XIII სიმალე] add. kai; eiJsavgan oJxupete;~ kai; uJyivporon (სწრაფად და შესანიშნავად შემყვანებელი) Gr. XIV ვითარ მეყსა
შინა იპოებიან ] kai; to; kata; panto;~ ajmoghti; fevresqai (და ყოველმხრივ უშრომელად
მოტანა) Gr. XV მოპოვნებულ არს] sovfisma (ჭკვიანური აზრი, გამოგონება) Gr. XVI ჩუენ
ზედა] om. Gr. XVII ჰაერისაჲ] om. Gr. XVIII ვინ შექმნა ესევითარი იგი, შუჱნიერი
და დიდებული ჭურჭელი] Poi`o~ uJfavnth~ h] poikilth;~ toiauvthn ojqovnhn ejxuvfane (ვინაა
მკერავი ან ლამაზად მქარგველი, ვინ მოქარგა ამგვარი ქსოვილი?) Gr.
9

1 დიდი]ვრცელი B 2 სუეტნი ABD 3 დაბადებულ] დადებულ D 4 ზღუა D 5 იგი

- C 6 მისნი - B 7 ვინა D 8 იძვრისნი D 9 და+რომელნი B 10 ქვეყანასა D 11 და+რომელნი
B 12 სადათ D 13 და - B 14 დიდნი] მაღნარისანი B დიდ - დიდნი D 15 შორის] შინა D
16 მამა D 17 სეტყვისა D 18 ვის D 19 საშოსაგან D 20 სეტყვისანი D 21 დაბადნა D 22
დაამყარებს] შესძრავს B ამყარებს D 23 ქუხილთა BD 24 წვიმასა D 25 მოფენს D მოჰფენს]
მოავლენს C 26 დაბადა D 27 ესენი] ესე B 28 ჴელითა] ყოველნი B 29 მართებს D 30
თვისითა D 31 ვინ დაჰბადა ზღუაჲ - ACD 32 ქვიშა D 33 საზღვარად C 34 მისა] ზღჳსა
AC, ზღვისა D 35 აღვირ-ესხმიან D 36 დამშჳდდების A დამშვიდნები D 37 თვისთა D 38
წარხდების D წარჰჴდების+და C 39 განვალს]გარდაჰვალს C 40 თვისთა D 41 მძლავრობს
D 42 თვისსა D 43 იგი - B 44 პეროდის D 45 მეყუსეულად D 46 თვისისა D 47 ~მიმართ
თჳსისა C 48 მოიქცევის AC 49 ესრჱ B 50 თვისისა D 51 იძვრისნი D იძრვისნი+და ACD
52 დამბადებელისა D დამბადებელისაჲ+ხოლო ACD
9

I ნაქმარი] om. Gr. II დიდი] om. Gr. III ქუეყანაჲ] add. e{drasma (დასაჯდომი,

ადგილსამყოფელი) Gr. (შეიძლება „perivgeion e{drasma“ იყოს ნათარგმნი, როგორც
„დიდი ანუ ვრცელი ქვეყანა“) IV ანუ ვინ დააფუძნა იგი წყალთა ზედა] Tiv~ oJ tau;thn
ajperidra;ktw~ ejreivsa~, eJmhcanhvsato (ვინ დააფუძნა იგი მიუწვდომლად და აამოძრავა)
Gr. V სუჱტნი] add. ai; krufiwvdei~ ajfevsei~ (ფარული გაშვებები) Gr. VI ვის მიერ] povqen (საიდან) Gr. VII დაბადებულ არს] om. Gr. VIII დიდი ესე] add. stoicei`on (სტიქია)
Gr. IX და ვრცელი] om. Gr. X ვინ] om. Gr. XI იძრვისნი] ge;nh tw`n zwvwn (ცხოველთა
ნაირსახეობები) Gr. XII ჰაერთა შინა] uJpe;r gh`n (ქვეყანის ზემოთ) Gr. XIII არიან]
add. JW~

megavlh tou` Poihtou` tw`n aJpavntwn hJ duvnami~ (რა დიდებულია ყოველივეს

შემოქმედის ძალა!) Gr. XIV ხენი] gevnh futw`n (ნერგთა წარმომავლობა, კლასი, სახეობა)
Gr. XV დიდნი] metevwro~ (მაღნარი) Gr. დიდნი] add. Povqen spermavtwn gevnh, kai;
boskhmavtwn nomai;, kai;, cw`rai poavzousai, rJodoniaiv te kai; paravdeisoi, kai; potamw`n
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ejkroai;, kai; shvragge~ (საიდანაა თესლთა წარმომავლობა, და პირუტყვთა კანონები, და
გამწვანებული ქვეყნები, ვარდები და ბაღები, და მდინარეთა სათავეები, და წყალქვეშა
კლდეები) Gr. XVI და სიმდაბლენი ვაკეთანი] om. Gr. ვაკეთანი] add. kai; rJaciva~ aujtoi1~
uJpotevmnwn, kai; lovfoi~ uJporjrJhgnu;~ aujcevna~, kai; touvtoi~ ajmfilafh` cwriva parazeugnu;~,
kai; navpa~ uJpostrwnnu;~ (და მათ ნაპირებს შლის, და ბორცვებს უნგრევს კისრებს, და ამ
უზარმაზარ ადგილებს შეაერთებს და მთიან ტყეებს აფენს) Gr. XVII მათ შორის] om.
Gr. XVIII ვითარცა] om. Gr. XIX ღმერთი] om. Gr. XX ნისლისა მიერ და ღრუბლისა]
dia; laivlapo~ (ქარბუქის მიერ) Gr. XXI იობს] add. crhmativsa~ (საქმე წარმართე, პასუხის
გაეცი) Gr. XXII ვითარმედ] om. Gr. XXIII სეტყჳსაჲ] uJetov~ (წვიმა) Gr. სეტყჳსაჲ] add.
hJ tiv~ oJ tetokw;~ bovlou~ drovsou (ანუ ვინ არს, რომელმან შვნა შანთნი ცვარისანი) Gr.
XXIV ვინ გამოავლენს ელვათა?] Tiv~ ajstrapa;~ me;n eij~ uJetou;~ poiw`n (ვინ აქცევს ელვებს
წვიმებად?) Gr. XXV მოჰფენს] add. kai; potamoi`~ plhmmurei`n ejpitavsswn (და მდინარეებს
უბრძანებს მოქცევას) Gr. XXVI რომელი] add. kivnwn kai; zwogonw`n (ვინც ამოძრავებს
და ცხოველ-ყოფს) Gr. XXVII ამას ყოველსა] om. Gr. XXVIII დაჰბადა] om. Gr. XXIX
საზღვართა] add. ento;~ kaqelkome;nh (შიგნით შეყვანილი) Gr. XXX გარეგან]ta;~ uJgra;~
(ნესტს) Gr. XXXI თჳსთა] om. Gr. XXXII კართა] add. ajll j wJ~ fobaivan kata; stovma to;
provstagma fevrousa (არამედ უფლის ბრძანებით, როგორც აღვირით, იმორჩილებს პირს)
Gr. XXXIII თჳსსა] om. Gr. XXXIV რაჟამს იგი აღძრულ იყოს] om. Gr. XXXV პეროოდის]
add. pro;~ de; ta; ceivlh tw/` siavlw/ sumfuvretai (ბაგეებიდან ნერწყვი მოედინება). XXXVI
ესრეთ] om. Gr. XXXVII თჳსისასა] om. Gr. XXXVIII ვის მიერ] povqen (საიდან) Gr. XXXIX
მის შორის] om. Gr. XL მრავალბუნებანი] om. Gr. XLI რომელთა მიერ იცნობების სიბრძნე
იგი დამბადებელისაჲ] par j oi\~ a]pan ejrphstikh`~ ijdeva~ ejnqewrei`tai gevno~, ei[dh, kai;
mevrh, kai; megevqh polueidw`~ skedannuvmenon, kai; to;n texnivthn lovgon ajpoqaumajzon th`~
uJpe;r nou`n eujtexniva~ te kai; sunesew~ (რომელთა შორის ყოველი ქვემძრომი საკუთარ
სახეობას ხვდება, რომელიც სახეობის, საზომის და სიდიდის მიხედვით, ხელოვანის
გონების გასაოცარი სიმახვილითა და აზროვნების სიღრმით, მრავალსახეობადაა
განაწილებული.) Gr.
9

01 იობ. 38:28-29

10 1 თვითოეულად D 2 ფრიად D 3 მოცალება D 4 გვიჴმს D 5 ღმრთისაჲთა D 6
ამისთვის D 7 ვყოთ CD 8 თქმული D 9 და - C 10 ვთქუათ C ვთქუაჲ D 11 დავასრულო]
აღვასრულო A დავასრულო] აღვასრულოთ CD 12 სიტყუა D 13 ჩემი] ჩუენი C 14 უკუე

274 ACD 15 დაჰაბადა AC დაბადა D 16 მსახურებს D 17 ესე - ACD 18 მორჩილობს D 19
ყოველივე - ACD 20 მასა] ამასა B 21 მიუწდომელ CD 22 უპყრია A 23 ესე - C 24 თვისითა
D 25 რომლისა+იგი ACD 26 სიმტკიცე ACD 27 და - A 28 მისი - C 29 აწ - B 30 ჩუენთათჳს
A ჩვენთათვის D 31 თქმად D 32 უკუე AC 33 განეშორებისა D 34 სული ჴორცთაგან - D
35 შეაერთა ACD 36 განყოფს D 37 მეყუსეულად D 38 შეაერთოს AD შეაერთებს C 39
გიკვირს D 40 იგი - B 41 გესმას ACD 42 განშორება D 43 სულისა D 44 ბუნება D 45
მის] ამის D 46 ბუნებისა D 47 რაჲთა] რომელ AD 48 და ამისთჳს ჴორცნიცა ესე ჩუენნი
და ყოველნივე ნივთნი მისნი განხრწნად არიან, რაჲთა უმჯობესისა - D 49 ვინათგან D
50 უკუე AB 51 არს+აღსასრული და შეცვალებაჲ წინამდებარე არს D 52 ჩვენდა D 53
ცხოვნდეს D 54 სადმე]სამე C 56 ვგოდებთ CD 57 ზედა] და D 58 რამეთუ ჭეშმარიტად
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ამაო არს - ABD 59 მიქცეულთათვის D 60 თვისსა D ბრძანებაჲ D 61 მისრულსა D 62
უკეთუმცა D სადმე] სამე C 63 ზედა+მისრულ D 64 ბრძანებაჲ D 65 სამართამცა AB 66
სადმე] სამე C 67 მიცვალებისა D 68 საღმრთოსა D 69 შეცვალებისაჲ C 70 ბუნება D 71
კაცისა D 72 ამისთვისცა C 73 უკეთუ C 74 სასოება D 75 გაქუს CD 76 აღდგომისა D 77
შეგვაწუხებენ D 78 ჩვენ D 79 ჩვენსა D 80 ნუმცა C 81 ვცრემლოით AD 82 უფროს D 83
ჩვენსა D 84 ცხოვრებისა D 85 ვიდრემდის]ვითარცა D 86 დავფლავთ D 87 ცხოვრებაცა
D
10

*1 აქ წყდება ტექსტი B ვარიანტში. სავარუდოდ, გვერდები დაკარგულია.

10

I ფრიადი] a]llh~ (სხვა) Gr. ფრიადი] add. para; to;n parovnta (წარმავალიდან)

Gr. II და ვერცა შემძლებელ ვართ] om. Gr. III თქუმად] add. th;n di j ajkribeiva~ uJpografovmeno~ gnw`sivn te kai; katavlhyin (ცოდნისა და მისი ათვისების ზუსტად აღმწერელი)
Gr. IV ამისთჳს] om. Gr. V თქუმული ესე] add. o}son uJp j o]yin ajgagei`n ta; profanh`
tw`n tou` Qeou` megalourghmavtwn gnwrivsmata (თვალწინ დავაყენო ღმერთის დიდებული
საქმეების ნიშნები) Gr. VI ესრეთ] om. Gr. VII დავასრულო] to; sunece;~ ejpisunavyw
(შეკავებით შევაკავშირებ) Gr. VIII სიტყუაჲ] add. }in j (რათა) Gr. IX ჩემი] om. Gr. X
მოკლედ] ti sunelwvn (რაც შევამოკლე) Gr.

XI ყოველივე ესე] add. Tivni provskeitai

(ვის ეთაყვანება?) Gr. XII ანუ] om. Gr. XIII ყოველივე] om. Gr. XIV მიუწთომელ არს]
pollhv (მრავალი) Gr. XV ყოველი] om. Gr. XVI თჳსითა] om. Gr. XVII ფრიად] a[peiron
(დაუსრულებელი) Gr. XVIII მისი] om. Gr. XIX ჟამი] add. tw`n hJmetevrwn (ჩვენთა) Gr. XX
მცირედ რაჲმე თავთა ჩუენთათჳსცა თქუმად, ვისითა უკუჱ ბრძანებითა განეშორების
სული ჴორცთაგან] om. Gr. XXI და აწ განჰყოფს მათ ურთიერთას და მერმე კუალად
მეყსეულად შეაერთნეს დღესა მას აღდგომისასა?] om. Gr. XXII ყოველივე] om. Gr. XXIII
წარმავალ არს] uJpo; troph;n o{nta (ცვლილების ქვეშ მყოფი) Gr. XXIV და] ga;r (რადგან)
Gr. XXV ბუნებაჲ] th`~ u}lh~ (მასალის, ნივთიერების) Gr. XXVI განხრწნადისა მის] add.
iJdivwma (თვისება) Gr. XXVII და ამისთჳს] ejx w\n (რომელთაგან) Gr. XXVIII ჩუენნი] om.
Gr. XXIX ყოველნივე ნივთნი მისნი] oi}~ sunupevsthmen (რომლებისგანაც შევდგებით) Gr.
XXX ყოველი] om. Gr. XXXI ესრეთ] add. uJpo; lh`xin pa;ntw~ ejsme;n kai; ajlloi;wsin (ყველანი
მთლიანად შევწყვეტთ არსებობას და შევიცვლებით) Gr. XXXII არს ჩუენდა] om. Gr.
XXXIII რამეთუ] kata; to;n levgonta (ნათქვამის მიხედვით) Gr. XXXIV ვჰგოდებთ] add.
kai; ajlu;onte~ (დიდად მგლოვიარენი) Gr. XXXV ჭეშმარიტად] om. Gr. XXXVI დედასა]
to;n cou`n (მიწას) Gr. XXXVII ყოველთა] kata; koinou` pavsh~ oJmou` (ზოგადად ყოველთა
ერთად) Gr. XXXVIII ხილულთა ამათ] add. fuvsew~ to; th`~ proph`~ ajposkivasma (ბუნებასა,
ცვლილების აჩრდილი) Gr. XXXIX სამართალმცა სადმე იყო] forhto;n h\n tavca (შეიძლება
ასატანი ყოფილიყო) Gr. XL ვითარცა] add. mh; fevrein th;n touvtwn stevrhsindunamevnwn,
sugkekleismevnh~ wJsanei; touvtoi~, o{sw/ kata; to; provceiron (ამ ძალებწართმეულისა,
დახურული თითქოს ესენი, მზადმყოფი) Gr. XLI არა იყო მათ ზედა] th`~ ajpokeimevnh~
hJmi`n (ჩვენთვის განმზადებული) Gr. XLII მიცვალებისაჲ] om. Gr. XLIII დიდსა მას] add.
kai; uJpe;r lovgon (სიტყვას რომ ცდება) Gr. XLIV ყოველთა] loiph;n (დანარჩენ) Gr. XLV
ხილულთასა] om. Gr. XLVI გუაქუს] hJmi`n (ჩვენი) Gr. XLVII არს] om. Gr. XLVIII უფროჲს]
add. h} kalw`~ e[cei (ან კარგად აქვს) Gr. XLIX ზომისა] om. Gr. L ცხორებაჲცა] zw`nte~
ei]nai(რომ ცოცხლები ვიყოთ) Gr.
10
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11

1 ვიდრემდის] ვის D 2 ამაონი] გოდებანი D 3 ვიდრემდის] ვისა D 4 თმათა D

5 შემუსვრა D 6 პირისა D 7 ამბოხება D 8 ჴდომა D 9 უმადლოება D 10 ტირილი D 11
რაჲსა D 12 ხედავ ABD 13 ღმრთისაჲ D 14 სდვრტინავ D 15 განუსუენე AB განუსვენე
D 16 მკუდარსა D 17 წარგზავნი D 18 ხედავ ABD 19 შენსა]შენ D 20 მოელია]ელია
AB მოელიაჲ D 21 ვინათგან D ვინაჲთგან+შენ CD 22 შევ D 23 სიკუდილდ ABC 24
და - C 25 მოხუედ ABD 26 მიიცვალოაჲ D 27 რომელ C 28 მოიხსენე D 29 უფლისაჲ
D 30 საზღუარი D 31 განჩინებისა D 32 ჩვენნი D 33 და სხუად - C 34 ხედვიდე D 35
რა D 36 მის - D 37 ცხოვრებისა D 38 კაცთაგან D 39 საზღუარსა 40 D გარე წარსლვად]
გარდასლვად C გარე- წარსულად D
11 I არიან ამაონი] om. Gr. II ცუდნი] om. Gr. III თმათაჲ] add. cei`re~ prospai`menai, krovtoi (ხელების ქნევა, ხმები) Gr. IV შემუსრვაჲ პირისაჲ] kwkutoiv (ბღავილი) Gr. V ჴმობაჲ]
add. oiJmwgai; (გოდება) Gr. VI სდრტჳნავ] add. JH paraqh;kh ajnuvetai, kai; tw` ajpaitou`nti
dikavzh/ (ტყვე აღსრულებულია და უკან დაბრუნება გადაწყვიტე?) Gr. VII ვითარმედ]
levgwn (როცა ამბობ) Gr. VIII უკუდავი ხარ] add. klaivei~ (ტირი) Gr. IX მოიგონე] add.
aujto;n (შენი თავი) Gr. X მოკუდავიცა] add. pavntw~ (მთლიანად, ყველანაირად) Gr. XI არა
გაქუნდეს-ა] add. prodhvlw~ (აშკარად, ცხადად) Gr. XII შენისა] om. Gr. XIII მარადღე] add.
metarjrJiptouvmena (რომლებიც ეცემიან) Gr. XIV საქმენი] om. Gr XV შენსა] om. Gr. XVI
ცხორებისა] katavstasin (მდგომარეობისა) Gr. XVII რამეთუ] add. ai\da~ (უწყი) (ეს ზმნა
ბერძნულში ორჯერ არის გამოყენებული) Gr.
12

1 უკუჱ C უკუჱე D 2 ვგმობთ D 3 შეურაცხ-ჰვყოფ C შეურაცხ-ვყოფთ D 4 ჩვენი

D 5 უძვირესისა D 6 ~მიცვალებაჲ ჩუენი იქმნების AC 7 სათნო D 8 ცხოვრებულთა D 9
ჩვენიცა D 10 რომელი ACD 11 უწყნის B 12 ნათლით ACD 13 და - ACD 14 თვისი D 15
მეუფჱ AC 16 ანუ - ACD 17 მას] მარადის B 18 ნებავს D 19 საქმეთა D 20 მიჰხადოს AC
მიხადოს D 21 ნებავს D 22 განგრძობა D 23 ჟამთაჲ B 24 დროებისათაჲ B 25 აქუს C 26
ჴელმწიფება D 27 ჟამთა D 28 ვინა D 29 ჩვენ D 30 სასჯელსა B სასჯელთა D 31 რასათვის
D 32 მრავალთა AD 33 ჟამთა AD 34 მრთელ - ABD 35 ჭაბუკად ACD 36 ფრიად D 37
მიიცვალებიან] მიიწევიან AD 38 ამისა A 39 არღა] არა C 40 იყუნიან B იყვნენ C
12

I ჩუენი] om. Gr. II იქმნების] om. Gr. III არამედ] om. Gr. IV მივალთ] om. Gr.

V რომელნი მიეცემიან] om. Gr. VI ყოველთა] movnoi~ (მხოლოდ) Gr. VII ცხორებულთა]
add. prosdokwvmena (მოსალოდნელი) Gr. VIII ღმერთმან] AuJto;~ (მან) Gr. IX საყუარელი]

276 om. Gr. X მხოლომან] om. Gr. XI მოიძია] add. ajpei;lhfen aujto;~ o{ parevqeto (გამოიყვანა.

მან, ვინც ჩაუყარა) Gr. XII რომელი არა სათნო ხარ] dikaiologouvmeno~ (რომელიც დავობ)
Gr. XIII ანუ ვინ ხარ, რომელი ერჩი მას] Tiv~ ei| dikavzwn h] krinovmeno~ pro;~ aujtovn (ვინ ხარ,
რომელი განსჯი ან წყვეტ მისი მიმართებით) Gr. XIV მას, რაჲთა] om. Gr. XV საქმეთაჲ] om.
Gr. XVI სიღრმე] om. Gr. XVII მოკლედ მიიცვალებიან] ojligovbioi (ხანმოკლე ცხოვრების
მქონენი) Gr. XVIII მრთელ არიან] om. Gr. XIX მოკუდებიან] om. Gr. XX სიბერესა] add.
a]lloi de; (სხვები კი) Gr. XXI ფრიადსა მიიცვალებიან] om. Gr. XXII გამოსრულ იყუნიან]
add. to; tou JIwvb “oi] oujk ei\don fw`~” (იობმა: „რომელთა არა იხილეს ნათელი“ (იობი 3:16))
Gr. XXIII მოსწყდიან] proarpavzontai (დროზე ადრე მიიტაცებიან) Gr.
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13

1 ჩვენ D 2 ინებაჲ D 3 ნუმცა BC 4 ბუნებითა A ბუნებით B ბუნებისა] გონებითა

D ბუნებისა+და C 5 ~ზომისა უმეტეს C 6 ვტიროდით AD 7 დავისხამთ] გარდავისხამთ
C დავსცემთ D 8 დავითხურით B ვიფხურით D 9 იგი - ACD 10 ჩვენი D 11 ადგომისაჲ ACD 12 ნუცამცა B 13 შეურაცხ-ვყოფთ D 14 აღდგომისასა B აღდგომისსა C 15 ჩვენსა D
16 უწესოებითა ჩუენითა - ACD 17 ჩუენნი განვიცადეთ, ძმანო და - ACD 18 საიდუმლოთა
B საიდუმლოსა D 19 ამით B ამის] მის C 20 გულისჴმა - ვყუნეთ D 21 ვინა D ვინანი A
22 და] ანუ C 23 დავიბადენით+და CD 24 მას] ამას D 25 წარსლვად] წარმავალ D 26
დაგჳტეობია A დაგჳტეებიეს B დაგჳტეობიეს D 27 გლოასა A 28 არაჲ D 29 გალობასაჲ D
30 აწ - ACD 31 მცირე C 32 ძმანო - BC 33 ნუგეშინისცემა D 34 აწყინებთ] აყოვნებთ B 35
იხილნეთ D 36 საქმე CD 37 ჩვენსა D 38 ამას] მას C
13

I ყოველი] om. Gr. II ჩუენ] add. mhd j o{ti nekro;n ejgklivnion blevpomen, scetl-

iavzwmen (ნურც შეგვაშფოთებს, როცა მკვდარს ლოგინზე დადებულს ვნახავთ) Gr. III
თანანადები იგი] add. oJ prokicrw`n eJkavstw/ th;n pnoh;n (რომელიც მისცა ყოველ სულიერ
არსებას) Gr. IV უფალმან] om. Gr. V ნუცა] add. qrhvnoi~ to;n o{pw~ pote; meqistavmenon
(ნუ დამწუხრდები იმაზე, რომ ოდესმე გარდაიცვლები) Gr. VI ბუნებისა] om. Gr. VII
ნუ დავიპებთ] add. ejp j aujtw/` (საკუთარ თავზე) Gr. VIII თავსა ზედა] om. Gr. IX ჴორცთა]
add. o[nuxi (ფრჩხილითა) Gr. X თმათა] add. mh; th;n kefalh;n hJmw`n kataiscu;nwmen (ნუ
შევარცხვენთ თავსა ჩვენსა) Gr. XI ადგომისაჲ] om. Gr. XII საიდუმლოსა მას] kalo;n
(მშვენიერებას) Gr. XIII და ცხორებისასა] om. Gr. XIV საწუნელ] add. paisi;n (თამაშებს)
Gr. XV წარმართთა] add. kai; paivgnion (და სახუმარო) Gr. XVI შეურაცხად გამოვაჩინებთ]
add. pavtria (სამშობლოს) Gr. XVII უწესოებითა ჩუენითა] om. Gr. XVIII ძმანო] om. Gr.
XIX დავიბადენით] parhvcqhmen (მოვედით) Gr. XX ყოველნი] add. ka{n mh; nu`n, ajlla;
pavnte~ (თუკი არა ახლა, მაგრამ ყოველნი) Gr. XXI და გოდებასა და არა გალობასა] Tiv
mh; tou` pevnqou~ ajfevmenoi, pro;~ tou;~ u]mnou~ cwrou`men (რატომ მივისწრაფით ჰიმნების
გალობისკენ, როდესაც ჯერ კიდევ გლოვა არ დაგვიტოვებია?) Gr. XXII აწ] om. Gr. XXIII ნუ აწყინებთ] add. ajtenivsate tw` megavlw/ touvto qeavmati (იხილეთ ეს უდიდებულესი
სანახაობა) Gr. XXIV საქმე ესე] add. kai; iJdovnte~ (და მხილველნი) Gr.
14

1 და - ACD 40 ფრიად] არს ACD 2 ბრწყინვალედ B 3 ნათლისფერნი+და B 4

ასწრაფობენ C 5 შეაშფოთებენ+და B 6 თანამდებარესა] მდებარესა ACD 7 და - B 8
მალიად - C 9 მოხდიან D 10 და - B 11 ჩვენ D 12 შევიკდემთ ACD 13 ჯეროვნად - ACD
14 რაჲსა D 15 გრცხუენის B გრცხუენის-ა ABD 16 იმღერა D 17 ეშმაკეულობ AB 18 ამას]
მას D 19 არ D 20 ბრძავს D 21 დამსდაბლდები A დაჰმსდაბლდები A დამდაბლდები D
22 განისჯების D 23 განკვირდები D განჰკჳრდები - BC 24 და² - ABC 25 განჰკრთები - A
განჰკრთები B განკრთები D 26 მოხდია D 27 შენ - D 28 სძრწი AD სძრწი]გეშინის B 29
შენცა - ACD 30 სიტყვისა D 31 განკვირვებულ D 32 ჰხედავს B 33 იგი - C 34 ოდეს - ACD
35 უხილავს ACD 36 არა] არასა D 37 გეშინიან და - B 38 შეიკდიენ B 39 მოკდების C 40
ჰზუაობ ABD 41 ღაღადებ-ა D 42 უწესოდ - ACD 43 ჵი D 44 მშვიდობით D 45 ვინაცა D
46 იგი - ACD 47 მას - ACD 48 ~სლვად გზასა ACD 49 არაოდეს] არასადა ACD 50 და - B
51 არღარა] არა B 52 მოიქცეს+და ACD 53 ვიდრე ყოველთა ადგომადმდე - ACD 54 იგი AC 55 მას - ACD 56 ხილვა D 57 ცხოვრებისა D 58 ჩვენცა D 59 თანა-გუაცა A
14

I საქმე ესე] om. Gr. II ფრიად] om. Gr. III ბრწყინვალებითა შემოსილნი] add.
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skhptrou`coi, katavplhkton oJrw`nte~, a[nwqen h}konte~: coroi; stratiw`n leuceimonou`nte~
(შუბისმტვირთველნი,

განსაცვიფრებლად

რომ

გამოიყურებიან

მიისწრაფიან; თეთრში შემოსილი მხედრობის სიმრავლე) Gr.
add.

memorfwmevnoi

(სახეშეცვლილნი)

Gr.

V

მოტყინარენი]

და

ზემოთკენ

IV ნათლისფერნი]
add.

flogofovroi

(ცეცხლისმტვირთველნი) Gr. VI ჯეროვნად] om. Gr. VII ძრწის] JO keivmeno~ ejxevsth (ის
მდებარეა სარეცელზე) Gr. VIII იმღერი-ა] paivzei~ (ერთობი?) Gr. IX დაჰმდაბლდები-ა]
mormoluvtth/ (გეშინია) Gr. X და განჰკრთები-ა] om. Gr. XI შეიკდიმებ] add. swfronizovmeno~ (ბრძნადმეტყველი) Gr.

XII ჰღაღადებ-ა უწესოდ] ejnqousia/`~ (განკვირვებაში,

აღფრთოვანებაში იმყოფები) XIII ვიდრე ყოველთა ადგომადმდე] om. Gr. XIV რომელიიგი] add. oJmoivw~ (მსგავსად) Gr. XV ყოველთა] add. ka[n oJ me;n eujqu;~, oJ de; met j ojlivgon
(ახლა თუ არა, ცოტა ხნის შემდეგ) Gr. XVI ნისლიანსა] add. eiJ~ gh`n skovtou~ aijwnivou
(საუკუნო სიბნელის ქვეყანაში) Gr. XVII ცხორებისაჲ] add. brotw`n (მოკვდავ კაცთა)
Gr. XVIII რომელსა] }Enqa (იქ) Gr. XIX თანა-გუაც] add. pavntw~ (მთლიანად) Gr. XX
ხილვად] add. oJmoivw~ (მსგავსად).
15

1 გესმოდის A გესმოდინ D 2 ვიტიროდი-ა AB 3 ქვეყანასა D 4 ~მივალს

და არმურსა D 5 ჩემ[ი] - ACD 6 ~მიცვალებული იგი ACD მიცვალებული+და ACD 7
ვტიროდი-ა, რომელ ქუეყანასა ბნელსა და არმურსა მივალს ჩემ[ი] იგი მიცვალებული?
ვითარ არა სამართლად - C 8 ვტიროდი-ა C ვტიროდი+და C 9 ვჰგოდებდე C 10
ვსტიროდი C 11 ~მესმეს ყოფაჲ B 12 ქვისა D 13 მე - B 14 არამცა] არა D 15 მას - B 16
განშორებისა D 17 და - B 18 მოვითმინო] დავიდუმო C 19 შინა - ACD 20 მესმას ACD 21
საყუარელისაჲ C 22 ჩემისა D 23 ვაჱებით C 24 ვიგოდებდე C ვგოდებდე] ვიგლოვდე AD
25 არღარა] არა ACD 26 ნეტარმცა] ნეტარ თუმცა ACD ნეტარმცა+და D 27 ვინათგან D 28
რაჲმე] რომელიმე C რაჲმე] რაჲმენმცა D 29 ნუგეშინისცემაჲმცა AC ნუგეშინისცემაჲცა D
30 ეჰაჲ C 31 უგუნურება D 32 ესე - ACD 33 სიტყუათა D 34 ჵი D 35 სიბრემე C 36 ესე] ეს
ACD 37 ნუუკუე BD ნუუკჱე D 38 გემოჲ- B გემოს- D 39 ხილვა B 40 ნუუკუე BD ნუუკჱე
D 41 უზესთაესმცა D 42 ვიქმნენითა B 43 ჩვენისა D 44 ჩუენთჳს განკაცებულისა - ACD
45 გემო D 46 სიკუდილისა D 47 უფალი] ღმერთი C 48 ყოველთა D 49 მეუფე AC 50
ჩვენ D 51 და - AC 52 დღე BCD 53 აჩუენოს AB აჩვენოს D 54 ძლიერებაჲ] ძალი ACD 55
ღმრთეებაჲ და კაცებაჲ - ACD 56 უკუე AB უკუჱე D 57 საკვირველ D 58 უკეთუ D 59
ჩუენ C ჩვენცა D 60 ვეზიარენით C 61 ქუეყანა D 62 ჯოჯოხეთისა D 63 უზესთაეს D 64
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~წმიდათასა ვართ B 65 ჯოჯოხეთისა D 66 ჩვენსა D 67 იყუნეს D 68 პატივითა - ACD
15

I უწყი, რამეთუ] om. Gr. II მე] add.tavca (სწრაფად) Gr. III საყუარელო] add.

tiv ou\n (რა მერე, რა არის?) Gr. IV რაჟამს ესე სიტყუანი] om. Gr. V არმურსა] om. Gr. VI
ჩემ[ი]] om. Gr. VII მიმავალსა] add. ei]per gh`n devon noei`n th;n toiauvthn katavstasin
(თუნდაც დედამიწაზე ყოფნისას უნდა სცოდნოდა, ამგვარ მდგომარეობას...) Gr. VIII
რაჟამს ესევითარი] om. Gr. IX ყოფაჲ] add. katavpausin (ხვედრი, ბოლო) Gr. X და] om.
Gr. XI და] om. Gr. XII ყოფაჲ] oijkhvtora (მობინადრე) Gr. ყოფაჲ] add. to;n pro; mikrou` sunoikhvtora (რომელთან ერთად ცოტა ხანში დამკვიდრდები) Gr. XIII საყუარელისა მის
ჩემისაჲ] om. XIV მისთჳს] om. Gr. XV ნათლადმცა მიიცვალებოდა] fwtoeidh;~ uJpedevxato cw`ro~ (ნათელსახოვან ადგილასაა მიღებული) Gr. XVI რაჲმე] add. tavca (სწრაფად,
ალბათ) Gr.

XVII ნუგეშინისცემაჲ] add. toi`~ ajniwmevnoi~ (მგლოვარეთა) Gr.

XVIII

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

სიტყუათაჲ] add. ajntistrofh`~ te kai; ajnoiva~, kai; th`~ ou]tw katecouvsh~ (წინააღმდეგობასა
და სისულელეს, და ვინც ასე ფლობს) Gr. XIX სიბრმე] add. eij devon tou`to eijpei`n (თუკი
საჭიროა ამის თქმა?) Gr. XX ჩუენთჳს განკაცებულისა] om. Gr. XXI მეუფჱ] add. kai; fw`~
tw`~ ejn skovtei, kai; zwh; tw`n aJpavntwn (ნათელი მათთვის, ვინც სიბნელეშია, და ყოველთა
სიცოცხლე) Gr. XXII ადგილსა] add. to;n ajfeggh` le;go kai; skotomhvnh~ plhvrh (უსინათლო
და ბნელით მოცულზე ვამბობ) Gr. XXIII რაჲთა აჩუენოს თჳსი ძლიერებაჲ, ღმრთეებაჲ
და კაცებაჲ] om. Gr. XXIV ცთომათა მიერ] add. kata; to;n mevgan

jApovstolon (დიდი

მოციქულის მიხედვით) Gr. XXV თანაზიარ] om. Gr. XXVI რაჲთამცა] om. Gr. XXVII
ბნელი იგი] add. dia; me;sh~ yuch`~ (სულის შუიდან) Gr. XXVIII წარვლეთ] add. ou\ oujk e[sti
fe;ggo~ i{dein, oujde; ojra/`n zwh;n brotw`n, wj~ prolevlektai (სადაც არ არის ნათლის ხილვა,
არც ცოცხალი ადამიანის, როგორც წინასწარ იყო ნათქვამი) Gr. XXIX ყოველთა] om. Gr.
XXX რომელთა იხილეს გემოჲ სიკუდილისაჲ და წარვლეს ადგილი იგი ჯოჯოხეთისაჲ]
oi{ to;n o]moion hJmi`n uJpelhlu;qasi trovpon ta; eijrhme;na (მათ ჩვენს მსგავსად გავლილი აქვთ
ის გზა, რომელზედაც არის საუბარი) Gr. XXXI უზეშთაეს] add. ejkeivnoi~ (მათსა) Gr.
16

1 უკუე AB ~უკუჱ ჯერ-არს B უკუჱე D 2 დრტვინვა D 3 მადლობა D 4 და - B 5

ლოცუაჲ A 6 ჯოჯოხეთსა BD 7 წარვლიან D 8 იგი - ACD 9 ~თჳსნი ჩვენნი მიცვალებულნი
D 10 არამედ - D 11 მისთჳს - C 12 და ღუწაჲ - ACD 13 მეუფისაჲ] ღმრთისაჲ B მეუფისა D
14 ყოს+მათთჳს B 15 ლხინება D 16 მათი] მათთჳს C 17 ექმნეს B 18 სასჯელისასა BD 19
შემწე BCD 20 განგუყუნეს D 21 ჩუენ AC ჩვენ D 22 უკეთუ D 23 მის - AD 24 ცხოვრებისა
D 25 გლოვაჲ და - ACD 26 რომელ] რაჲთა D 27 ტკბილი - B 28 მზე CD 29 უკეთუ D
30 მიემთხვივნეს D 31 უკეთუ D უკუეთუ - B 32 ცხოვრებასა D ამასვე ცხორებასა - B 33
გოდება D 34 უფროჲსად AC უფროსად D 35 ლოცვა D 36 მიემთხვივნენ D 37 იგინი ACD 38 კაცთმოყვარებასა ABC 39 მსაჯულისასა ACD 40 მეუფისასა - ACD 41 ჩვენცა
D 42 მისთჳს AC 43 წარიკუეთთ ACD 44 სასოებას A 45 უკეთუ D 46 სამკვიდრებელი
D 47 ცოდვილთა D 48 ბნელი - BD 49 არამედ+სიკუდილი C 50 უკეთუ D 51 მათ D 52 საწუთროსაჲ D 53 ~ამის საწუთროჲსა ACD 54 ნათლისა - ABD 55 ღამისა D 56
სხუასა ათორმეტსა ჟამსა - D 57 უკუნითი უკუნისამდე] უკუე ABD 58 მართალთა D 59
უფლისაჲ D 60 მცნებათათა D 61 ვიდოდი C ვიდოდეს D 62 იტყვის D 63 ღამე CD 64
დღე CD 65 და - D 66 უკუეთუ ABC 67 მივიცუალებით D 68 ჩვენ D 69 ვინათგან D 70
სიტყუაჲ] სახე BD სიტყუაჲ] სახჱ A 71 გამოგვიცხადების D 72 სახე C 73 წარსვლას D 74
სულთაჲ] თანა D 75 მოვედით C 76 კაცთაჲ C 77 ჩვენთა D 78 გულისჴმა - ჰყოფდი AB
გულისჴმას - ყოფდი D
16

*1 აქ წყდება ტექსტი B ვარიანტში.

16

I ლოცვაჲ] add. nh;fein te diapantov~ (და ყოველთვის სიფხიზლე) Gr. II

ჯოჯოხეთს] add. skotodiniva~ th;n oi]khsin. jAll j eij tou` skovtou~ ejkeivnou tou` para; th`~
Grafh`~ ejxwtevrou keimevnou metalavcoien (ქვესკნელში სამკვიდრებელი. მაგრამ თუკი
იმ სიბნელეში მიიცვალებიან, რომელიც წერილის მიხედვით განლაგებულია გარეთ)
Gr. III წარჰვლიან მიცვალებულნი იგი, თჳსნი ჩუენნი] om. Gr. IV ღუწაჲ] add. ]H
tovte, krei`tton eijpei`n, mh; kovptesqai, mhde; ajscavllein (და მაშინ, უკეთ რომ ვთქვათ,
არც გოდება, არც მწუხარება) Gr. V ვედრებაჲ] add. kai; potnia`stai (და გოდება) Gr. VI
ყოს] ajxiw`sai (ღირს-ყოს) Gr. VII მათი] add. tw`n ejkei` krithrivwn, eujcw`n te polutrovpoi~
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monazoni giorgi askurava

ijdevai~ (აქაურ სამსჯავროთა, რომელიც ევედრება და მრავალნაირი ხერხით) Gr. VIII
სასჯელი იგი] add. a]smenon genevsqai tou;toi~ ejtasth;n kai; dikasth;n eJmerwvtaton: ouj
th;n e[xwqen ajnamevnonta devhsin, ajll j eJauto;n duswpou`nta toi`~ krinomevnoi~ (მათთვის
სასიხარულო გახდება იმ დღეებში სამსჯავრო და მსაჯული; რომელიც არ ელოდება იმ
ვედრებას, რომელიც გარედან მოდის, არამედ თვითონ შეიწყალებს მსჯავრდებულებს)
Gr. IX ექმნას] add. kai; proshnh` (ალერსიანი) Gr. X თჳსთა დაბადებულთა] om. Gr. XI
საშჯელისასა] th`~ diagnwvsew~ (გადაწყვეტილება) Gr. XII შემწე] oJ duswph`sai tolmw`n
(ვინც შეწყალების ვედრებას იკადრებს) Gr. შემწე] add. jEpi; tw`n toiouvtwn crh; ma`llon to;n
klauqmo;n ejpiteivnein, kai; th;n oiJmwgh;n ejpauvxein, kai; katarjrJei`sqai toi`~ davkrusin: ajll j
oujk ejpi; tw`n pistw`~ teleutwvntwn, ejqnikw`~ ajnia`sqai kai; katodu;pesqai (მათ გამო უფრო
საჭიროა ტირილის მომძლავრება და გოდების მომატება და ცრემლების ღვრა, და არა
რწმენით გარდაცვლილთა გამო წარმართებივით თავის დატანჯვა და დამწუხრება) Gr.
XIII ჯერ-არს წუხილი] om. Gr. XIV არარაჲ] add. ejautoi`~ (საკუთარი თავებისთვის) Gr. XV
აქუნდა] add. ejkdedhmhvkasi (სხეული დატოვეს) Gr. XVI ცხორებისა] dovxh~ (დიდებისა)
Gr. XVII მისთჳს ჯერ-არს მწუხარებაჲ და გლოვაჲ] om. Gr. XVIII და] om. Gr. XIX ვერ
მიემთხჳნეს] om. Gr. XX გოდებაჲ] add. sugkovptesqai (დიდად განცდა) Gr. XXI იგინი]
add. oi]ktw (გოდებით) Gr. XXII მეუფისასა] tou` Qeou` (ღვთისასა) Gr. XXIII უმჯობესისა
მიმართ] add. tw` fovbw/ stoiceioume;nou~ (შიშით მოსულებს) Gr. XXIV სასოებასა] add. tou;~
aujtovse kaqieme;nou~ (იქვე მსხდომარეთა) Gr. XXV ცოდვილთაჲ] nekrw`n (მკვდართა) Gr.
XXVI მიცვალებულთა მათ] om. Gr. XXVII არა აქუნდენ] add. mhde; tw` zo;fw th`~ ajmartiva~
eJavlwsan (არც ცოდვის სიბნელეში დაინთქმებოდნენ) Gr. XXVIII გიხაროდენ] add. mh; o{ti
ta; ejn a{dou stughra; die;fugon (არა იმისთვის, რომ ჯოჯოხეთის სიბნელეებს გაექცნენ)
Gr. XXIX მისლვად არიან] add. w\/ fanerou`tai kai; diaginwvsketai ta; hJmevtera: kai; wJ~ a]n to;
th`~ Grafh`~ ei]poimi, “Klau`son ejpi; nekrw/`, diovti ejxevlipe fw`~”. jAlla; mh; qrhvnei mikrw`~:
ouj ga;r ejsbevsqh fw`~, ajpo; de; skovtou~ meth`lqen eij~ fw`~ (სადაც გაცხადდება და განისჯება
ჩვენი [საქმეები]. და როგორც წერილის [გამოყენებით] ვიტყოდი: „იტირე მკვდარზე,
იმიტომ რომ დატოვა სინათლე“ (ეკკლ. 22:10), მაგრამ მცირედაც ნუ იგლოვებს, რადგან
ნათელი კი არ ჩამქრალა, არამედ სიბნელიდან ნათელში გადაინაცვლა) Gr. XXX არს]
diadevcetai (იღებს) Gr. XXXI მერმე] kata; perivodon (პერიოდებით) Gr. XXXII მოვალს]
add. peri; gh`n (დედამიწის გარშემო) Gr. XXXIII აჩრდილი] add. kai; croniko;n perigravfei dia;sthma (და დროის მანძილს განსაზღვრავს) Gr. XXXIV სხუასა ათორმეტსა ჟამსა]
om. Gr. XXXV ღამე] add. oujk ajlamph;~ hJmevra (არც უსინათლო დღე) Gr. XXXVI არცა

280 დასასრული] ouj crovnou perivodo~ (არც დროის მონაკვეთი) Gr. არც დასასრული] add. oujk
ejniauto;~, oujk aijw;n, ouj kivnhma kai; diavsthma (არც წელი, არც საუკუნე, არც მოძრაობა და
მანძილი) Gr. XXXVII მართალთა ზედა] th`~ aujtou` katatrufw`sin aji>divou lampro;thto~
(რომლებიც მის მარადიულ ბრწყინვალებაში ინეტარებდნენ) Gr. XXXVIII ვითარცა]
add. pou to; qei`on (სადღაც ღვთაებრივი) Gr. XXXIX ვითარმედ] om. Gr. XL ნათელი]
o{noma (სახელი) Gr. XLI უფლისა] add. tou` Qeou` (ღვთისა) Gr. XLII ბნელსა] add. tou` biou`
(ცხოვრებისა) Gr. XLIII ვითარმედ] om. Gr. XLIV პირველთასა] add. levgonto~, w]n me; oJ
qeo;~ ejfuvlatten a[trwton (რომელიც ამბობს, მე ღმერთმა უვნებელად დამიცვა) Gr. XLV
ჩემსა] add. lu;cno~ ga;r, novmou to; fw`~ (რადგან ნათელი არის ბრწყინვალება რჯულისა)
Gr. XLVI სოფლისა ამის] om. Gr. XLVII ბნელსა შინა] add. tou` parovnto~ dh`lon aijw`no~
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(ცხადია, აწინდელი საუკუნე) Gr. XLVIII მგალობელი იგი იტყჳს] add. Nu;x fwtismo;~ ejn
th` trufh` mou („ღამე განმანათლებელ იყოს ფუფუნებისა ჩემისა“) Gr. XLIX ვითარმედ]
om. Gr. L არა არს] add. oujdemiva (არავითარი) Gr. LI ცხოველ ვართ] add. kai; kinouvmeqa
kai; eJsmen (და ვმოძრაობთ და ვართ) Gr. LII სულნი] add. kata; to; logiko;n (ლოგიკის
მიხედვით) Gr. LIII მისთა] add. dihmavrthtai hJ peri; tou` skovtou~ kai; tw`n skoteinw`n tou`
a[dou` cwvrwn proteqei`sa para;logo~ e]nstasi~ tw`n di j ejnantiva~ kai; ajntivqesi~ (ცოდავს
გონების საწინააღმდეგო მდგომარეობა, რომელიც სიბნელისა და ჯოჯოხეთის ბნელით
მოცული ადგილების შესახებ გამოეძიებს, საწინააღმდეგოთა და მათი შეერთების გზით.
) Gr. LIV არიან] om. Gr. LV ამაო არს ყოველივე მწუხარებაჲ მიცვალებულთათჳს] om. Gr.
LVI ვინაჲთგან სიტყუაჲ ესე გამოგჳცხადებიეს, თუ ვითარ სახედ იქმნების ჯოჯოხეთს
წარსლვაჲ სულთაჲ] Tou` trovpou deicqevnto~ kat j ejpidromh;n th`~ ejn a[/dou kata; perivodon tw`n yucw`n dieleuvsew~

(გადარბენით გაჩვენეთ ჯოჯოხეთში სულთა დროთა

განმავლობაში წასვლის სახე...) Gr. LVII ესე საქმე] tw`n eijrhmevnwn (ნათქვამთა) Gr.
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მოიხილე D 47 მწარჱ A 48 ხილვა D 49 მატლთა D 50 მის+და D 51 მათ+ზედა - A 52
მოფენისა D 53 უკეთუ D 54 ძუალი+და C 55 რომელსა] რომლისა AC 56 ურთიერთარს
D 57 უკეთუ D 58 უკუეთუ ძალ-გიც, თუ ვისი არს ესე ძუალი - A 59 ვინ] ვისი C 60
ანუ+თუ C 61 შუებით A შუებით] შუენიერებით D 62 თუ - D 63 უკეთუ D 64 რომელი
- D 65 ~მწუხარებითა ფრიადითა D 66 არს CD 67 ხილვა D 68 რაზომცა D 69 ვიშუებთ
AD 70 არა+არა D 71 ხილვა D 72 ნასხამნნი ABC 73 შუენიერებაჲ A შუენიერება D 74
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D 80 ყოველნი C 81 საჭმლად CD 82 ჩვენთა D 83 ვითარცა აწ მოყუასთა ჩუენთა
ვხედავთ - A რომელმან A რომელი C 84 ჩვენ D 85 იყოფებოდეს C 86 გულისჴმა–ყუენ
D 87 ძვალნი D 88 ჩვენნი D 89 და - C 90 ~მიმართ თჳსისა CD 91 ცრემლეოდე D 92
და - D 93 სულთ-ითქჱმდ C 94 შენისათა D 95 ჩვენისათა D 96 ხრწნილებისა D 97
მივიწიენით C 98 უკეთუ D 99 ვინა D 100 მეუფჱ A 101 ვინა D 102 ვინა D 103 ვინა D
104 ვინა D 105 ვინა D 106 მონა D 107 ვინა D 108 დასჯილი D 109 ფილაფოსი AD 110
შვილი+ანუ D 111 უშუერი A უშვერი D 112 ვინ]რომელი D 113 შუენიერი A, შვენიერი D
შუენიერი+რომელი არს უშვერ, ანუ D 114 შიშუჱლთა C 115 ძვალთა D 116 შემოკრიბნე
D 117 უკუე A უკუჱე D 118 გულისჴმა-ყო D 119 ამაოება D 120 სოფლისა D 121 დიდება
D 122 შუენიერებაჲ A შუენიერება D 123 ძალი გინათუ - D 124 სხუა D 125 სოფლისა D
126 ამაოდ C 127 და - C
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I ყოველი] om. Gr. II ვერცა ძალ-გჳც ცნობად. მაშა, საქმე] om. Gr. III სახე] add.

kai; mevgeqo~ (და ზომა) Gr. IV ჴორცთა მათ შინა] tw/` ejfolkivw (ნავით) Gr. შეყენებულ არს]
add. lovgoi~ (სიტყვებით) Gr. V დამბადებელმან] add. Qeov~ (ღმერთმა) Gr. VI ვინაჲთგან
უკუე] om. Gr. VII უხრწნელ] peri; tov pacuv tou`to (ამ სქელის შესახებ) Gr. VIII უხილავ] add.
kai; pollai`~ tou` bivou metabolai`~ sunalloiouvmenovn (და ცხოვრების მრავალი ცვლილებით
დაკავშირებული) IX და წარმავალნი] om. Gr. X რაჲთა] add. aujtou` pou` (მას სად) Gr. XI
გულისჴმა-ვყოთ] add. w{~ a]n mavqh/~ (როგორც ისწავლიდი) Gr. XII წარმავალობაჲ] to;
tapeino;n kai; camaivzhlon (დამდაბლებულობა და დამცირებულობა) Gr. წარმავალობაჲ]
add. tw`n ejarinw`n (გაზაფხულის) Gr. XIII და თუ ვითარ] om. Gr. XIV და თივისა] om.
Gr. XV უმეტეს ვართ] diafevron (განსხვავებული) Gr. XVI არამედ უფროჲსად მათსაცა
უუძლურეს ვართ] kata; to; eu]fqarton kai; eujmavranton th`~ eij~ ta; ejx w\n sunevsthke dialuvsew~ Gr. XVII არს] add. ti (რაღაც) Gr. XVIII სულისა] om. Gr. XIX საქმისა გამოძიებაჲ]
gnw`si~ (შემეცნება) Gr. XX გულისჴმის-ყოფით] mh; parevrgw~ (არა ზერელედ) Gr. XXI
გამოეძიებდნენ] pro;~ oijkodomh;n a]gon (აღშენებისათვის მიმღებელი) Gr. XXII უკუე,
რაჲთა] om. Gr. XXIII გუამთა] add. th;n eujdiavfqarton suvmphxin (უხრწნელი დაკავშირება)
Gr. XXIV ხრწნილებაჲ] add. o{pw~ eJsti;n eujtelh;~ kai; tw`n kthnw`n eij~ mhde;n diafevrousa;
Mikro;n aujtou` provelqe (როდესაც არის დაგლახაკებული და ცოცხალი არსებებისგან
არაფრით განსხვავდება. მცირედით წინ წავიდა) Gr. XXV განვედ] add. bavdhn ejn toi`~ pro;
tou` a]stew~ (ფეხით ქალაქის წინ) Gr. XXVI სამარეთა] add. kai; ajnistovrei moi tw`n legomevnwn th;n e]kbasin (და გამოიკითხე ამ ნათქვამის დასასრული) Gr. XXVII მუნ] om. Gr. XXVIII კეთილად] om. Gr. XXIX ძალი] ta;~ ajpodeivxei~ safei`~ (ცხადი მტკიცებულებების)
Gr. XXX და ვითარმედ ჭეშმარიტ არიან] om. Gr. XXXI შთაიხილე] add. wJ~ dia; qurivdo~
(როგორც კარიბჭის) Gr. XXXII სამარეთა] add. kai; mh; ajpoknaisqh/`~ (ნუ დაიტანჯები)
Gr. XXXIII ადრე] om. Gr. XXXIV პირსა] add. pro;~ ta; oJrwvmena (ნანახისკენ) Gr. XXXV
შენსა] om. Gr. XXXVI საშინელი] om. Gr. XXXVII კუალად] tranw`~ (ცხადად) Gr. XXXVIII გამოსახე] add. moi dia; th`~ fainome;nh~ (მე იმისგან, რომელიც ჩანს) Gr. XXXIX და
ქედფიცხლობისა] om. Gr. XL მცირედ] add. ajntilabevsqai (შეწინააღმდეგება) Gr. XLI
თავს-იდევ ახოვნად მძიმე იგი სიმყრალისა სული] Fevre gennaivw~ thvn ajnadidomevnhn
aujtovqen th`~ shpedovno~ ojsmhvn te kai; dusdiavpneuston eJkrohvn (აიტანე ახოვნად იქიდან
გამომავალი ხრწნადობის სიმყრალე და გამონადენი, რომელიც ძნელად იორთქლება) Gr.
XLII მწარე] dusqew;rhton (duvsqeo~ - უღმერთო, ღმრთეებისთვის საზიზღარი) Gr. XLIII
და წუთხისა მის წალისა, ჴორცთა მათ] om. Gr. XLIV იხილე] add. te kai; periergovteron,

282 eiv bouvlei (და უზედმეტესი, თუკი სურს) Gr. XLV განყავ] sunavrmoson (გააერთიანე) Gr.

XLVI თითოეული ძუალი] ojstou`n pro;~ ojstou`n (ძვალი ძვალთან) Gr. ძუალი] add. kai; wJ~
a]n qevlh/~ (და თუკი მოისურვებდი) Gr. XLVII თუ რომელი რომელსა თანა ყოფილ არს
და მოზავენ იგინი ურთიერთას] e]kasta tw`n fainomevnwn kai; lelumevnwn merw`n h] melw`n,
tai`~ eJautou` cersi;n ejpistoivbason (ყოველი ამ გამოჩინებულ და გახსნილ ნაწილთაგან
ან ასოთაგან, საკუთარი ხელებით დადე ზემოდან) Gr. XLVIII ძალ-გიც] add. ka]n metrivw~ ei[pein (თუკი სწორად ითქმის) Gr. XLIX ძუალი] om. Gr. L რომელი არს] om. Gr.
LI რომელი არს] om. Gr. LII ჭაბუკი] add. ejkei`no~ h] ou\to~, teqna`sin (ის ან ეს, მოკვდნენ)
Gr. LIII წარუვლიან დღენი] add. kai; eij oJ me;n ojlhgovbio~, oJ de; makrobiwvtato~ (ზოგის
სიცოცხლე მოკლეა, ზოგიერთის კი უფრო გრძელი) Gr. LIV და იწროებით] om. Gr. LV
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ყოფილ არს] om. Gr. LVI მწუხარებითა] add. kai; skuqrwpovthto~, o{sw/ kai; th`~ wjraiovthto~
kata; to; dokou`n peri; th;n suvmphxin provteron. Kai; tiv gavr; Gr. LVII ხილვაჲ ესე] om. Gr.
LVIII რაჲზომცა ესე აწ ვიშუებთ და ვიხარებთ] om. Gr. LIX ხილვაჲ იგი] add. kai; pollh`~
ge;mousa th`~ ajhdiva~ (და მრავალი საზიზღრობით აღსავსე?) Gr. LX განბნეულნი] om.
Gr. LXI და] om. Gr. LXII ყოველნივე] th/` aujth/` (იგივე) Gr. LXIII ვითარცა აწ მოყუასთა
ჩუენთა ვხედავთ, რომელნი-იგი უწინარეს მცირედისა ჟამისა ჩუენ თანა იყოფოდეს და
იხარებდეს, ვითარცა ესე აწ] om. Gr. LXIV საქმენი ესე] to; legovmenon (ნათქვამი) Gr. LXV
ჩუენისა] th;n ajnqrwpivnhn (ადამიანური) Gr. LXVI ამის ხრწნილებისაჲ] om. Gr. LXVII
მთავარი] ijdiwvth~ (უბრალო) Gr. LXVIII ერისკაცი] stratiwvth~ (ჯარისკაცი) Gr. LXIX
უსწავლელი] add. tiv~ oJ rJhvtwr, h] tiv~ oJ bavrbaro~: tiv~ oJ JRwmai`o~: tiv~ oJ polivth~, kai;
tiv~ oJ ajgrovth~: tiv~ Cananai`o~, kai; tiv~ jIoudai`o~, tiv~ hJ tecqei`sa (ვინ არის ორატორი ან
ვინ არის ბარბაროსი, ვინ - რომაელი, ვინ - მოქალაქე და ვინ - სოფლის მკვიდრი, ვინაა
ქანაანელი ან ვინ - იუდეველი, ვინ - შობილი) Gr. LXX მშობელი] add. tiv~ oJ path;r (ვინ
მამა?) Gr. LXXI რომელი არს უშუერი, ანუ ვინ არს შუჱნიერი; რომელი არს უძლური,
ანუ რომელი არს ძლიერი?] om. Gr. LXXII შიშუელთა მათ] add. movnon (მხოლოდ) Gr.
LXXIII ძუალთა] add. blevpwn, ka[n muriavki~ ei{ph~ (მხედველი, მრავალჯერ რომ გეთქვა)
Gr. LXXIV ყოვლისა] add. seautw/` (თავისა თვისისა) Gr. LXXV სოფლისა ბრძნენნი] tw`n
gnwstikw`n gumnasmavtwn th;n polumavqeian (მცოდნეებს, ვინც ცოდნაში იწვრთნება) Gr.
LXXVI ესრეთ უკუე გულისჴმა-ჰყო ამაოებაჲ იგი ამის სოფლისაჲ] Ou]tw moi tavca katanohvsei~, kai; tw`n th`de pragmavtwn o{sa rJei` kai; parevrcetai kata; to;n bivon, th;n eij~
to; mh; o]n metacwvrhsin (ამგვარად, სწრაფად გაიაზრებ, რომ ეს საქმეები, რომლებიც
მიედინება და მთავრდება სიცოცხლის განმავლობაში, არარსებობაში ინაცვლებს) Gr.
LXXVII სიმდიდრე] add. ei]poi~ (რომ გეთქვა) Gr. LXXVIII დიდებაჲ] add. th;n ajpanqou`san
(რომელიც ჭკნება) Gr. LXXIX შუენიერებაჲ] h] rJwvmhn, h] mevgeqo~, h] eujgevneian (სიმხნევე,
დიდებულება, წარმომავლობა) Gr.

LXXX ძალი] add. h] dunasteivan (სიძლიერე) Gr.

LXXXI სხუაჲ] om. Gr. LXXXII ბოროტი] add. par j hJmi`n (ჩვენთან) Gr. LXXXIII ამის
სოფლისაჲ] om. Gr. LXXXIV ამაო და წარმავალ არს] ei\nai dokouvntwn (მოჩვენებითი
არის) Gr. წარმავალ არს] add. th;n i]shn toi`~ hJmetevroi~ ojstevoi~ diavlusin peivsetai (ჩვენი
ძვლების დაშლას დაექვემდებარება) Gr.
18

1 უკუჱ C უკუჱე D 2 ჩვენი AD 3 ამაოება D 4 საქმენი+იგი CD 5 ოქრო D

6 განსპეტაკებული] გამოცდილი C 7 შუენიერ D 8 კოხილოჲსა D 9 ზღვისაჲ D 10
ქვაჲ C 11 უნდო D 12 პინა D 13 ზღვისა D 14 გულისმთქმელთა D 15 და ცხოვარნი
კუალად ყოვლით კერძო გულისსათქუმელთა ჭამადთა მოგუცემენ - D 16 სიტკბოისა
D 17 სიბრძნით D 18 შუენიერსა A შვენიერნი D 19 ნაყოფსა+და ცხოვარნი კუალად
ყოვლით კერძო გულისსათქუმელთა ჭამადთა მოგუცემენ D 20 გულისსათქუმელ D 21
ცხოვრებასა D 22 ჩვენსა D 23 ყოველნივე D 24 ქუეშე A ქვეშე D 25 ჩვენი D 26 განხრწნა
D 27 ჩვენი D 28 ესე] ესრეთ D 29 საყუარელო A 30 ჩვენისა D 31 ცხოვრებისა D
18

I

გულისჴმა-ყავ უკუე, საყუარელო, ამის ყოვლისა მიერ ჩუენი ამაოებაჲ და

თუ ვითარ დაუდგრომელ არიან საქმენი ამის სოფლისანი] om. Gr. II ბრწყინვალე] om.
Gr. III ბრძმედისა მიერ] add. paradoqei;~, kai; puri; (ჩაგდებული, და ცეცხლით) Gr. IV
კეთილად შუჱნიერ იქმნების] ojbruzwtevran ejautou` th;n paroyivda toi`~ crusotevcnai~
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parivsthsin (ოქროს წარმოებით საკუთარ თავზე უფრო წმინდა ჭურჭელს ქმნის) Gr.
კეთილად შუჱნიერ იქმნების] add. a[rguro~ de; purwqei;~, tw` crisw` paraplhsivw~ ejkkaqaivretai kai; leukaivnetai (ვერცხლი კი ჩაგდებული ცეცხლში, ოქროს მსგავსად
იწმინდება და სპეტაკდება) Gr. V და ესრეთ იქმნების] om. Gr. VI მატლი] add. trefovmeno~ u]fasma (რომელიც ქსოვილს ახვევს) Gr. VII უნდოჲ] om. Gr. VIII ოქრომკედსა]
krovkhn (ძაფი, ზღვაზე პატარა ქვა) Gr. IX გამოიღებს] add. diplh`n th;n creivan parevcousin (ორმაგ სარგებელს მიიღებენ) Gr. X ზღვისანი] om. Gr. XI გემოანსა მას ჭამადსა
მოგუცემენ და ცხოვარნი კუალად ყოვლით კერძო გულისსათქუმელთა ჭამადთა
მოგუცემენ და ფუტკარნი სიტკბოებისა ნაყოფსა იქმან, სიბრძნით ქმნილსა, შუენიერსა
და პატიოსანსა ნაყოფსა] kai; mhkavde~ kai; mevlissai: oiJ me;n, ejnuvgrwn o]ywn novstimon hJmi`n
karukeuvousi

pevmma: aiJ de; gluku; ajpo; mazw`n katastavzousi gavla: to; me;n provsfaton

hJmi`n scediavzousai povma: to; de; turwqe;n, movnimon eJtoimavzousai brw`ma. (და ცხვრებიც,
და ფუტკრებიც ჩვენთვის წყალწყალა შეჭამადების გემრიელ ნუგბარს კაზმავენ, ხოლო
[ცხვრის] ძუძუდან მოდის ტკბილი რძე; რომლებიც ჩვენ სწრაფად გვთავაზობენ ახალ
სასმელს, ხოლო შედედებით მაგარ საკვებს ამზადებენ) Gr. პატიოსანსა ნაყოფსა] add. Kai;
mevntoi provbata th;n i[shn hJmi`n ejmparevcousi creivan: a[mfw de; th;n ejk tricw`n ajpokeiromevnhn e[riqon proi>scovmena, qaumasth;n a[gan hJmi`n ejpicorhcou`sin ajmfivesin. AiJ de;, tw`n eJxagwvnwn surivggwn ta;~ qhvka~ ajnapimplw`sai mevlito~, a[rti tw`n sivmblwn ajpaivrousi, kai; ta;
khriva glukasmo;n aJpostavzonta, toi`~ trughtai`~ kataleivpousi: e]rgon sofiva~ gnwvrisma,
kai; pthnou` tivmion euJtelou`~ filotecnhma,
giva/

filopovnoi~

eJranizovmenon

creiva~ eu{rhma bivou,

fuvsew~

mousour-

pthvsesi. (თუმცა ცხვრებს ჩვენი მსგავსი საჭიროება

წარმოედგინებათ. ორივეს თმებისგან მუშა იწყებს გაკრეჭას, რაც ჩვენთვის საოცარ სამოსს
მოიტანს. ექვსკუთხა უჯრედების ადგილებს თაფლით ავსებენ, მაშინვე სკები ააქვთ, და
უჯრედებიდან სიტკბოება წვეთ-წვეთ იღვრება, ნაყოფს ტოვებენ. საქმე არის სიბრძნის
ნიშანი…) Gr. XII ყოველნივე] add. aplw`~ (საერთოდ) Gr. XIII გულისსათქუმელნი] add.
kai; ei] ti touvtoi~ wJrai`on filotivmw~ sunevzeuktai Gr. XIV დაღაცათუ ჩუენი ესე განჴრწნაჲ]
ka]n o]ti to; kaq j hJma`~ ejteroivw~ e[con para; tau`ta (თუნდაც ჩვენთან სხვანაირად არის ამაზე)
Gr. XV და ამით განყოფილ ვართ მათგან] om. Gr. XVI რამეთუ ღმერთი განმაახლებს
ჩუენ] kai; th/` ajnakainivsei th`~ ajnastavsew~ qew/` summorfouvmenon (ღმერთის აღდგომის
განახლებით ვიცვლებით) Gr. XVII საყუარელნო] add. bebaiotevran (უფრო ზუსტი)
Gr. XVIII ცხორებისა ამაოებაჲ] peripeteiva~ th;n ajdhlovthta (ამ უეცარი ცვლილებების
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შეუცნობლობა) Gr.
19 1 გნებავს D 2 სხუა D 3 სახე CD 4 გიჩუჱნო C გიჩვენო D 5 ჩვენისა D 6
წარმავალობისა D 7 გულისჴმა–ყავთ D გულისჴმა–ყავ+მადლი ესე C 8 ჩვენთა D 9 ქუე
AD 10 ვითარნი CD 11 ჩვენნი D 12 შუენიერთა AD 13 აქუნდინ D 14 გამოჩნდეს C 15
იყვნენ C 16 წარგზავნიდიან D 17 კერონებითა D 18 გლოითა] გალობითა C 19 მხოლო
A 20 საფლავამდე D 21 რომელ C 22 მოსწყდებიან D 23 შუენიერ AD 24 შავ] საწუნელ C
25 არიან D 26 სულნელ] სნეულ C სურნელ D 27 არნ - AD 28 ხედავ-ა D 29 უშვერებასა
D 30 ჩვენ D 31 ხედავ-ა D 32 ~საქმეთასა ამას A 33 ხედავ-ა D ჰხედავა+ვითარცა C 34
საქმე D 35 ჩვენი AC 36 სიმდიდრე CD 37 დიდებაჲ D 38 არნ D 39 ცხედარნი] ცხენნ D
40 განშუენებულნი AD 41 წინ განმზადებულნი იგი და - AC 42 წინამავალნი+იგი AC 43

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

მტუერ AD 44 იქმნა D 45 აჩრდილსა C აჩრდილისა - C 46 სიზმარსა C 47 გარდაიქცა-ა
C გარდაიქცაჲ D 48 დიდება D 49 წარუვალთა D 50 მძლავრთა D 51 დიდება D 52
ყოველთა მიერ] ყოველთაგან C 53 რომელიმე C 54 რომელიმე C 55 რომელიმე C 56
უკუე A უკუჱე D 57 სიტყუა D 58 ამაოებაჲ AC 59 ამაოებისაჲ AC 60 და - D 61 ნებაჲ]
ვნება D 62 სულისა D 63 და - D 64 კუალად - D 65 სიტყუა D 66 ჩვენთა D 67 იტყვის D
68 განდიდენ D 69 შევძინე D 70 ვიქმე A 71 მეფე CD 72 ისრაჲლსა ABC 73 იერუსალემსა
D 74 ქუეშე AD 75 ყოველნი C 76 ამავოება C 77 ნება CD 78 სულისა CD 79 იტყვის D 80
ყოველსა C 81 იქმნნეს C 82 იერუსალემს D 83 ჴელოვნებაჲ] ჴელმწიფება D 84 ჩემნი+და
C 85 ვენაჴნი+და C 86 ვქმენ D 87 ვქმნენ მტილნი და სამოთხენი - C 88 დავნერგენ D
89 შინა - D 90 ვქმენ CD 91 წყალთა D 92 რწყუად D 93 საცხოვარნი C 94 მოვიგენ D
95 ~ვეცხლი და ოქროჲ C ~ვეცხლნი და ოქრო D 96 და - D 97 მეფენი] მეფეთანი CD 98
იყუნეს D 99 შემსხმელნი] შემასმენელნი C 100 საშუებელნი AD 101 მეღვინენი D 102
მეღვინეთმთავარნი D 103 თვალთა 104 მათგან+სიხარული C 105 არა დავაყენე გული
ჩემი ყოვლისაგან სიხარულისა - C 106 მოხედენ C 107 ჰქმნეს D 108 ჰა A 109 და - C 110
ნება D 111 სულისა D 112 ცხოვრება D 113 ჩუენი - CD 114 ხედავ-ა D 115 ჩვენი D 116
დიდება D 117 ზუაობა D 118 უკუე A უკუჱე D 119 მოღუაწება D 120 აღსრულებულთათჳს
C 121 ამაოება D 122 ცხორებისაჲ] სოფლისა D 123 და - B 124 შუენიერი A შვენიერი D
125 რამეთუ - B 126 უკეთუ D 127 შუენიერ A შვენიერ D 128 ახოან D ახოვან და - B 129
უკუდავი C უკვდავ D 130 უკეთუ D 131 საუკუნეჲ C 132 ვინაჲთგან კაცი იყო - ACD 133
უკუე A უკუჱე D 134 გიწოდ D 135 მორწმუნეთა+და B 136 ~იგი და სანატრელი B 137
ბუნება D 138 ღვთაებისა D 139 ვმადლობდეთ D 140 კურთხეულ ხარ შენ] კურთხეულო
ACD 141 უკუდავო D 142 კურთხეულ ხარ] კურთხეულო ACD 143 საუკუნო A 144
შინა - D 145 მკვიდრო D 146 ვინ - ACD 147 დიდება D 148 მამისა და ძისა და სულისა
წმიდისაჲ - ACD 149 ამინ BD
19

I სახე] om. Gr. II გიჩუენო] add. th`~ ajdoxiva~ ajtimwtevran (სირცხვილეული

უპატიო) Gr. III ჩუენისა] om. Gr. IV წარმავალობისაჲ] eujtevleian (უბადრუკება) Gr. V
გულისჴმა-ყავ] Lavbe moi (აიღე ჩემი) Gr. გულისჴმა-ყავ] add. prwvthn eijkovna th`~ hJmw`n
ajstavtou peritroph`~ (პირველსახე ჩვენი არამდგრადი ყოფისა) Gr. VI მარადღითი] levgw
(ვამბობ) Gr. VII საქმეთა] add. perifora;n (წრებრუნვა, შეცვლა) Gr. VIII ჩუენთაჲ] om. Gr.
IX ვითარ არა ერთსა ზედა ჰგიან] JOra/`~ ga;r i]sw~ oujk ejn tautw/` hJmevtera: thnavllw~ de;
paratrepovmena: tai; ta; me;n ajstavtw~ (ხედავ, რომ ამაში ჩვენი... ერთნაირად არაა,
უმიზნოდ ყოველდღე იცვლება და არა მუდმივად) Gr. X არამედ] om. Gr. XI არს] ajnamignuvmena (შერეულია) Gr. XII ყოველსა ზედა] om. Gr. XIII მათ შორის] om. Gr. XIV არა
არს] add. bevbaion: kaiv moi pro;~ ajlhvqeian ta; kaq j hJma`~ uJpogravfonti, peivsqhti, kai; dia; tw`n
oJshmevrai teloumevnwn, devcou safh` th;n ajpovdeixin (მტკიცე, და მე, ჭეშმარიტებისთვის
თქვენთვის რომ ვწერ, მერწმუნეთ, და და რაც ... აღესრულება, მივცემ ცხად
მტკიცებულებას) Gr. XV ესევითარნი] add. nu`n (ახლა) Gr. XVI საქმენი] om. Gr. XVII ზე
აქუნდიან] add. kai; kukw`n ajkartevrhta (და ... აუტანელი) Gr. XVIII ერთანი] tagmavtwn
(რაზმთა, ლეგიონთა) Gr. XIX დღეს] add. ejpituvmbio~, klinoforouvmeno~ (საფლავსა ზედა,
სარეცელზე რომ მიაქვთ) Gr. XX მცირესა] om. Gr. XXI გალობითა და გლოითა] qrhnouvmeno~ (სამგლოვიარო გალობით) Gr. XXII ვიდრე] add. movnon (მხოლოდ) Gr. XXIII
მოსწყდებინ] add. pro; mikrou (რომელი გუშინ ქალაქად იყო, დღეს სარეცელზეა) Gr.
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XXIV გუშინ] pro; mikrou` (ცოტა ხნის წინ) Gr. XXV მატლითა] add. bruvwn (სავსე) Gr. XXVI
ჰხედავ-ა შეცვალებასა ამას საქმეთასა] Ei\de~ metabolh`~ ujperbolh;n, kai; dovxh~ kai; pragmavtwn parallagh;n kai; ajlloivwsin (ჰხედავ-ა უპირატესობის შეცვალებასა და დიდების
და საქმეთა შეცვალებასა და გადანაცვლებას?) Gr. XXVII ჰხედავ-ა] ]Egnw~ (შეიცანი?) Gr.
XXVIII საქმე] om. Gr. XXIX ქვათა მიერ] add. barutivmwn (ძვირფასეულთა) Gr. XXX
სამკაულნი] add. ta; ejk crusou` peridevrjrJaia (სამკაულები ოქროსგან) Gr.

XXXI წინ

განმზადებულნი იგი] om. Gr. XXXII წინამდგომელნი] add. oiJ dorufovroi, oiJ to; pa`n
sobou`nte~ kai; suntaravssonte~ (შუბისმტვირთველნი, ყველაფრის აღმძვრელნი და
ამღრეველნი) Gr. XXXIII მთავრობანი] add. ta; bouleuthvria, ta; progravmmata, ta; ejn
polevmoi~ ajndragaqhvmata (საკრებულოები, განცხადებები, კეთილი მოქმედებები ომში)
Gr. XXXIV ჭაბუკობანი და სიკეთენი] om. Gr. XXXV ყოველივე] add. gh` (მიწა) Gr. XXXVI
და სიზმრისა] om. Gr. XXXVII გარდაიქცა-ა] om. Gr. XXXVIII დიდებაჲ წარსრულთა მათ
მძლავრთაჲ?] om. Gr. XXXIX და უჩინო იქმნა] om. Gr. XL მათი] om. Gr. XLI ყოველივე]
om. Gr. XLII სადა არიან, რომელნი-იგი ყოველთა მიერ იდიდებოდეს] Pou` oJ dei`na kai;
dei`na, oiJ cqe;~ me;ga para; pa;nta~ ajneilhme;noi gaurivama (სადა არს ის ერთი ან მეორე,
რომლებიც გუშინ ქედმაღლობდნენ ყველას წინაშე) Gr. XLIII ყოველთა] add. Pou` de; oJ
fivlo~ oJ dei`na (სად არის ის მეგობარი?) Gr. XLIV მოკუდეს] kekoivmhtai (შეისვენა) Gr.
მოკუდეს] add. Pou` de; hJ tou`de gunh;, kai; hJ th`sde qugavthr, kai; oJ tou`de uiJo;~ (სად არის ის
ცოლი, ან ის ასული, ან ის ძე?) Gr. XLV აწ] pro; pollou` (მრავალი (ხნის) წინ) Gr. აწ] add. oJ
me;n ejp j ajllodaph`~, oJ de; ejpi; th`~ patrivdo~: oJ de; uJpobruvcio~: (ზოგი უცხო მიწაზე, ზოგი
სამშობლოში, ზოგი წყალქვეშ) Gr.

XLVI რომელნიმე სნეულებითა და რომელნიმე

ზღუათა შინა] om. Gr. XLVII სოლომონისი] jEkklhsiastou` (ეკლესიასტესი) Gr. XLVIII
სულისაჲ] add. Eij ga;r, kat j aujto;n ejkei`non (რადგან თუკი თავად ის) Gr. XLIX კუალად]
add. eijpei`n to;n qeiovtaton (ამბობს საღვთოს) Gr. L მიიქცეს] add. sunavnthma de; tou`
kth;nou~, wJ~ sunavnthma [ejn] ajnqrwvpoi~: kai; wJ~ oJ qavnato~ touvtou, ou[tw~ oJ qavnato~ touvtou: kai; oujde;n ejperivsseusen a[nqropo~ para; to; kth`no~: kai; tiv~ ei\de to; pneu`ma oi\on tou`
ajnqrwvpou: eij ajnabaivnei aujto; eijsavnw; kai; [to; pneu`ma] tou` kthvnou~, eij katabaivnei kavtw eij~
gh`n; Mavthn ou\n hJmi`n oJ kovlo~, kai; hJ tou` plouvtou trufh;, kai; hJ ejp j ajdhvlw/` keimevnh tw`n
rJeovntwn eujpavqeia. Kai; eij bouvlei mikro;n aujtou pou to;n lovgon ajnalabw;n, uJpodeivxw th;n
o{lhn tou` bivou diagwgh;n, perifora`~ oujde;n diafevrousan („და რამეთუ მათცა შემთხუევაჲ
ძეთა კაცთავე, ვითარცა შემთხუევაჲ პირუტყუთაჲ, ერთ არს მათი, ვითარცა მისი
სიკვდილი, ეგრეცა ამის სიკუდილი. და რაჲთამე ჰმატს კაცი პირუტყუსა? არარაჲთ... და

286 ვინ იცის სული ძეთა კაცთა, უკუეთუ აღვალს იგი ზე, და სული პირუტყუთაჲ, უკუეთუ
შთავალს იგი ქუეყანად ქუე (ეკლ. 3:19-21)“. ასე რომ, ამაოა ჩვენი შრომა, და სიმდიდრის
ფუფუნება, და საიდუმლოდ წარმავლით ტკბობა. და თუკი სურს, ცოტა ხნის მერე,
სადაც სიტყვას გავაგრძელებ, ვაჩვენებ ცხოვრების მთელ წესს...) Gr. LI კუალად] gou`n
(რა თქმა უნდა, ასეა) Gr. LII სიტყუაჲ] uJpodeivgmati (მაგალითით) Gr. LIII გამოაჩინებს]
add. jEkklhsiasth;~, uJpotivqetai,

„ jEgw;” (ეკლესიასტე, იმედს იძლევა: „მე”) Gr. LIV

საქმეთა] om. Gr. LV იტყჳს] add. jEkklhsiasth;~ (ეკლესიასტე) Gr. LVI განვდიდენ და
შევსძინე] om. Gr. LVII განცდად ყოველსავე] add. kai; tou` kataskevyasqai eJn th/` sofiva
peri; pavntwn tw`n genomevnwn uJpo; to;n oujranovn: o{ti perispasmo;n ponhro;n e[dwken oJ Qeo;~
toi`~ uiJoi`~ tw`n ajnqrwvpwn tou` perispa`sqai ejn aujtw/` (და განზრახვად სიბრძნესა

Tqumuli wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa andria kritel mTavarebiskoposisaA amaoebisaTBs...

ყოვლისავესთჳს, რომელ ქმნილ არიან ცასა ქვეშე, რამეთუ მიმოტაცება ბოროტისა მოსცა
ღმერთმან ძეთა კაცთასა, რათა მიმოტაცებოდიან მას შინა (ეკლ. 1:13)) Gr.

LVIII

მეცნიერებასა] add. Kai; kardiva mou ei\de polla;, sofivan kai; gnw`sin (და გულმან ჩემმან
იხილა მრავალი სიბრძნე და მეცნიერებაჲ (ეკლ. 1:17)) Gr. LIX ჴელოვნებაჲ] add. ]Egnwn
ejgwv, o{ti kai; ge tou`tov ejsti proaivresi~ pneuvmato~: o{to en plhvqei sofiva~ plh`qo~ gnwvsew~:
kai; oJ prostiqei;~ gnw`sin, prostivqhsin a[lghma - Tw` gevlwti ei\pa perifora;n, kai; th/` eujfrosuvnh. Tiv tou`to poei`~; Kai; met j ojlivga (ვცნენ მე, რამეთუ ესეცა სულისა გამორჩევაჲ არს,
რამეთუ სიმრავლესა შინა სიბრძნისა სიმრავლე მეცნიერებისა არს; და რომელმან
შესძინოს ცნობა, შესძინოს მან სალმობა... სიცილსა ვარქუ: მიმოგანყოფილ, სიხარულსა
- რასა ეგე ჰზამ?“ (ეკლ. 1:17-18, 2:2) და მცირეს მერე...) Gr. LX გულისჴმა-ვყავ] om. Gr.
LXI აღვაშენენ] add. μοι (მე) Gr. LXII ტაძარნი] oi[kou~ (სახლები) Gr. LXIII დავასხენ] add.
moi (მე) Gr. LXIV ვქმნენ] add. moi (მე) Gr. LXV მათ შინა] add. pa`n (ყოველი) Gr. LXVI
ვქმნენ] add. moi (მე) Gr. LXVII წყაროები რწყვად ხეთა მათ ნაყოფიერთა] add. tou` potivsai ajp j aujtw`n drumw`n blastw`n, kai; ta; xuvla (რწყვად მათგან მაღნარნი მცენარეთანი, და
ხენი) Gr. LXVIII მჴევალნი] add. kai; oijkogenei`~ ejgevnontov moi (და სახლისა ნაშობნი
მესხნეს მე) Gr. LXIX საცხოვართანი] add. kai; poimnivou pollai; ejgevnontov moi uJpe;r pavnta~
tou;~ genomevnou~ e[mprosqevn mou ejn JIerousalhvm (და მროწეულთაჲ ფრიადი იყო ჩემი
უფროს ყოველთა, რაოდენი იყვნეს უწინარეს ჩემსა იერუსალიმს) Gr. LXX მოვიგე] add.
moi (მე) Gr. LXXI მეფენი] add. kai; cwrw`n (და მგალობელთა გუნდთა) Gr. LXXII ხელთა
ჩემთა] add. kai; ejn movcqw mou w|

ejmovcqhsa tou` poei`n (და რუდუნებულსა მას ჩემსა,

რავდენი ვრუდუნე, ყოფა) Gr. LXXIII მოვალს ჩუენი დიდებაჲ და ზუაობაჲ] hJlivkh dovxa
to;n hJmevteron i{sthsi tuvfon (ჩვენი ბრწყინვალე დიდება გადაიქცევა კვამლად) Gr. LXXIV
ამაოთა ამათ საქმეთაგან] th`~ peri; tau`ta rJa/stwvnh~ (ამ უმოქმედო საქმეების შესახებ) Gr.
LXXV წარმავალთა მათ ზედა საქმეთა] toi`~ shvmeron ou\sin, oujk ou\si au]rion (რაც დღეს
არის, ხვალ კი არ იქნება) Gr. LXXVI რომელმან] kai; pavntwn (და ყოველთა) Gr. LXXVII
ამაოებაჲ] add. kai; ta; mevnonta tw`n rJeovntwn ajntallaxavmenon: pro;~ aujto;n ga;r au\qi~ tw/`
lovgw/ tetravyomai. jAll j

ejleei`~ aujtou` th;n neovthta; ajlla; sauto;n ejlevhson geghrakovta,

kai; mevcr th`sde th`~ polia`~, ajreth`~ tavca

katwrqwkovta

mhdevn Gr. LXXVIII ამის

ცხორებისაჲ] om. Gr. LXXIX შვილი] add. ou]pw parelhlakw;~, o{~ ouJde; tou` hJdivstou touvtou fwto;~ paraphvlausen, a[geusto~, wJ~ a[n ti~ faivh, tw`n tou` bivou kalw`n ajphgmevno~; Gr.
LXXX რამეთუ გინათუ შვილი იყოს შენი, ჭაბუკი] jAlla; nevo~, fhsi;n, oJ pai`~ kai; pro;~ h]
bhn (მაგრამ ჭაბუკია, ამბობს, ბავშვი და სიჭაბუკისკენ) Gr. LXXXI და შუჱნიერი, არამედ
ნუ სწუხ] om. Gr. LXXXII რამეთუ] add. ou]tw (ამგვარად) Gr. LXXXIII რამეთუ უკუეთუ
შუჱნიერ იყო და ახოვან და ჭაბუკ და ძლიერ] plhvrh~ h] geneia;~, kai; pro;~ mevgeqo~ hJlikiva~ oJ pai`~, kai; toi`~ h}lixin ejn toi`~ ajmeivnosin aJmillwvmeno~, oi\~ to; ejneudokimei`n nevoi~
prosgivnetai (ახოვანი (სავსე) და დავაჟკაცებული, და ნაყოფიერების (სიჭაბუკის) ასაკს
ბავშვი მიღწეული, და თანატოლებთან საუკეთესოდ (წოდებაზე) მოპაექრე, რომელიც
ახალგაზრდების განდიდებას ერთვება) Gr. LXXXIV არა უკუდავ იყო] add. [Emelle kai;
pro;~ gavmou koinwnivan ejlqei`n, kai; paivdwn genevsqai path;r, kai; gevnou~ eujklhriva, kai; gh`ra~
kauchvsew~

jAll j oujk h\n ajteleuvthto~. Sofo;~ oJ neaniva~, ajgcinoiva/ kai; polupeiriva/ paid-

euvsew~ tw`n pollw`n diafevrwn, kai; tou;~ eJtaivrou~ tavcei fuvsew~ kai; crhstw`n hJqw`n gnwvmh
kai;

katastavsei

kai;

bivou

trovpoi~

uJperballovmeno~ (ემზადებოდა ქორწინებით
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monazoni giorgi askurava

ურთიერთობაში შესასვლელადაც, და ბავშვთა მამად გასახდომადაც, წარმომავლობით
კეთილი ხვედრი, სიბერის სიტრაბახე. მაგრამ არ იყო დასასრული არმქონე. ბრძენია
ახალგაზრდა, მრავალთაგან განსხვავდება გონების გამჭრიახობით და ბავშვობის დიდი
გამოცდილებით,და

მეგობრების

ბუნების

სისწრაფით

და

აზრთა

წყობით

და

მდგომარეობით და სიცოცხლის გზებით აღემატება?) Gr. LXXXV და უკუეთუ მიწევნად
იყო დიდებასა და პატივსა კაცთა წინაშე (ეს სიტყვები შეიძლება გაბნეულად შეგხვდეს
ბერძნულში, რადგანაც ბერძნული ტექსტის ბოლო აბზაცი, რომელიც მოცულობით
დიდია, ქართულ ტექსტში გადმოტანილია მოკლედ და ბევრია გამოტოვებული) LXXXVI საუკუნე იყო] add. [Edei kai; pro;~ ajrca;~ h]dh loipo;n to;n neanivan aJnavgestai, dovxh~ te
ajxiwmavtwn a] to;n th/`de bivon katageraivrei, dravxasqai jAll j oujk h|n ajdiavdoco~. Eij de; kovrh
ti~ hJ teleutw`sa kaqevsthken, w]ra/ te, kai; hJlikiva/, kai; megevqei swvmato~, kai; tw/` peri; ta;~
pareia;~ ejreuvqw/, ta;~ tw`n oJ rJwvntwn o}yei~ periaugavzousa: pavsh/ te th/` loiph/` kai; gunaiki;
prepouvsh/, kai; stolh/` timiva/ hJ pai`~ kekallwvpisto: nai; ga;r kai; dw`men aujth;n kai; gamikoi`~
qalavmoi~ ejmprevlousan, kai; tevknwn eJsomevnhn mhtevra, kai; gevnou~ ajnovrqwsin: ajll j e}tero~
hJtoimavsqh tauth/ numfwvn: ajll j ou]tw~ e]doxe th/` Pronoiva/. Mhvthr uJph`rce paivdwn hJ
metasta`sa, kavllei te kai; sunevsei kai; swfrosuvnh/ prou]cousa tw`n pollw`n, e]rgoi~ te di j
w\n eijkonivzetai gunh; filergo;~, kai; ajndreiva, kai; fivlandro~: ouj ta;~ cei`ra~ pro;~ a[trakton
hJplwmevna~ e]cousa movnon, ajll j h[dh kai; pro;~

a}pan

ajreth`~ ei\do~

ejktetamevna~:

kourotrovfo~ te kai; filovtekno~, kai; kalw`~ a[gan ejpoikourou`sa to;n bivon, kai; chvrai~
ejparcou`sa, kai; xevnoi~ stevgh~ metadidou`sa, kai; ptwcoi`~ ejparkou`sa, kai; ei] ti tw`n kalw`n
katorqou`sa; Gr. LXXXVII სიკუდილი] add. pavntw~ ou\san aujth;n, qanavtou pei`ran labei`n.
To; ga;r aujto; pa`si provkeitai tevlo~ (... სიკვდილის გამოცდილების მიღება, ყველას იგივე
დასასრული ელოდება) Gr. LXXXVIII ვინაჲთგან კაცი იყო] om. Gr. LXXXIX ყოველნი,
რამეთუ ყოველთა მოგიწოდ] om. Gr. LC მორწმუნეთა] peisqevnte~ ejmoi; (ვისაც ჩემი
სწამს) Gr. მორწმუნეთა] add. (kalw` ga;r a[panta~ tou;~ o]soi tw`n hJmetevrwn filopovnw~
ajkhkovate lovgwn. Oi\mai de; pavnta~ ejcevfroni logismw/` tw`n aujtw`n uJpoqhkw`n eijlhfevnai th;n
di j ajlhqeiva~ ajpovdeixin) Gr. LCI წმიდაჲ] th;n qeivan (ღვთაებრივი) Gr. LCII სანატრელი
იგი] add. ajpaqou`~ (უვნებო) Gr. LCIII ბუნებაჲ] add. kuriovthta (მეუფებისაჲ) Gr. LCIV
ღმრთეებისაჲ] add. kai; despoteivan (და მთავრობისაჲ) Gr. LCV და ვთქუათ] ajneufhmhvswmen u]mnoi~ (აღვავლინოთ ხოტბა) Gr. LCVI კურთხეულ ხარ] add. a/`donte~ (მგალობელნი)
Gr. LCVII შენ] om. Gr. LCVIII მხოლოო უკუდაო] oJ movno~ e[cwn ajqanasivan (რომელსა
მხოლოსა აქუს უკუდავებაჲ (1 ტიმ. 6:16) Gr. LCIX კურთხეულ ხარ] om. Gr. C საუკუნეო]

288 add. oJ movno~ ajdiavdoco~ (მხოლოო უცვალებელო) Gr. CI ღმერთო] om. Gr. CII რომელი

არავინ იხილა კაცთაგანმან, ვერცა ხილვად ვინ შემძლებელ არს] om. Gr. CIII რამეთუ
შენი არს] w\/ hJ (რომლისა არს) Gr. CIV თაყუანისცემაჲ] kravto~ (ძალი ძლიერებაჲ) Gr.
თაყუანისცემაჲ] add. aiJwvnion eij~ tou;~ suvmpanta~ (საუკუნო, ყოველთა) CV მამისა და
ძისა და სულისა წმიდისაჲ, აწ და მარადის და] om. Gr.
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