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wminda savaneebi
protopresviteri giorgi zviadaZe

aTonis iverTa monasteri - qarTlis sulieri
mewinamZRvre
aTonis
wminda
mTis
gansakuTrebuli
mniSvneloba
marTlmadidebluri samyarosTvis sayovelTaod aris cnobili
da aRiarebuli. X saukunidan aRmosavleTis marTlmadidebeli
eklesiis samonastro centri swored aq dafuZnda.
X s-is
istorikos genesios mixedviT, VIII s-is dasasrulidan monastris
Zmoba aTonze ukve arsebobda, Tumca amgvari Sexeduleba ar
aris gamyarebuli mecnieruli faqtebiT da mxolod varauds
warmoadgens, \
Sexeduleba, rom aTonis wminda mTaze
mcxovrebi berebi, romlebic adreul periodSi mividnen iq,
iyvnen bizantiis aRm. provinciebidan, romlebmac Tavi Seafares
aTonis mTas xatmebrZoleebis devnisgan. samonastro cxovreba
TandaTan viTardeboda wminda mTaze. samonastro cxovrebis
pirvel safuZveldamdebTa Soris moxsenebulni arian petre
aToneli, eqvTime umcrosi, romlebic 859 wels damkvidrebulan
wminda mTaze. pirveli kinoviuri monasteri aTonis siaxloves
iyo kolobou, romelic 883 wlamde unda daarsebuliyo.
fragmentulad aris moRweuli basili I-is sigeli, romelic
warmoadgens uadres saimperatoro aqts wminda mTasTan
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dakavSirebiT. aRniSnuli dokumenti icavda berebs adgilobrivi
mwyemsebis SemoWrisgan.
Zalian rTulia gansazRvra, Tu rodis daarsda pirveli
kinoviuri monasteri aTonis mTaze, magram X s-is Sua wlebSi
amgvari saZmos arseboba ukve dadasturebulia, \ magaliTad,
qseropotamus monasteri. 963 wels aTanase aTonelma nikifore II
fokas daxmarebiT daafuZna didi lavra, romelmac male pirveli
adgili daikava aTonis mTis ierarqiaSi. X s-is dasasrulisTvis
umniSvnelovanesi aTonuri monastrebi dafuZnda (ivironi,
qilandari, esTigmeni, panteleimoni, vatopedi, qsenofonti,
zografis). 1001 wlisTvis aTonze ukve 46 monasteri arsebobda
(Papachryssanthou in Prot. 86-93).
X saukunidan aTonis mTaze TandaTanobiT mkvidrdebian
sxvadasxva erovnebis berebi, maT Soris, qarTvelebic. ivironis
qarTuli monasteri fuZndeba 979/80 wlebSi. aseve sxva araberZeni
erovnebis moRvaweebi TandaTanobiT mkvidrdebian aTonis mTaze.
magaliTad, panteleimonis monasterSi moRvaweobdnen rusi
berebi; qilandari aRdgenil iqna rogorc serbuli monasteri.
XIII s-dan zografis monasterSi umTavresad bulgareli berebi
moRvaweobdnen.
konstantine IX monomaqis 1054 w. gamocemuli sigeli
naTels hfens aTonis wm. mTis administraciuli ganviTarebis
sakiTxs, vinaidan damoukidebloba kinoviuri monastrebisa
gaizarda: didi lavra, vatopedi, ivironi gaxdnen umaRlesi
ierarqiuli statusis mqone monastrebi.
XIV s-is dasawyisSi aTonis wminda mTaze aseve dafuZnda
grigorius, dionisius, pantokratorisa da simonopetras
monastrebi.
Semonaxulia dokumentebi imperatorebisa, romlebic
sxvadasxva privilegias aniWeben aTonis monastrebs.
amave periodidan aTonis mTaze saTaves iRebs idioriTmuli
samonastro cxovrebis wesi.
zogierT monasterSi udidesi samuSaoebi sruldeboda
mTargmnelobiTi moRvaweobis kuTxiT, rodesac berZnulidan
mSobliur
enaze
Targmnidnen
saeklesio
moRvaweebis
umniSvnelovanes naSromebs. SegviZlia davasaxeloT filoTeosis,
10
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qilandaris, zografis, panteleimonis da ivironis monastrebi,
romlebic warmoadgendnen mTargmnelobiT centrebs bizantiuri
saeklesio literaturis gasavrceleblad serbul, bulgarul,
rusul da qarTul enebze.
aTonis mTis ivironis monastris gansakuTrebuli mniSvnelobis gamo igi Zveli qarTuli mwerlobis mkvlevarTa mudmivi
yuradRebis centrSi iyo. miuxedavad imisa, rom aTonis wminda
mTis madlmosileba SedarebiT gvian ukavSirdeba saqarTvelos
saeklesio istorias, misi gansakuTrebuli wvlili amiT, cxadia,
odnavadac ar knindeba da dRevandeli aRqmiTac araTu ar
gafermkrTalebula am samoRvaweo keris cxovelmyofeli
moqmedeba qarTveli eris mimarT, aramed ufro gamoikveTa,
risi erT-erTi dasturic iyo mcirediT uwinares sagangebo
konferencia, miZRvnili qarTveli aTonelebisadmi.
aTonis mTam, erTi mxriv, axali suli STahbera qarTvel
mamaTa samonastro moRvaweobas, meore mxriv ki, rac amjerad
CvenTvis xazgasasmelia, udidesi ganvrcoba SesZina margmnelobiT
saqmianobas, romlis Sedegadac uaRresad amaRlda eris sulieri
ganaTlebis done.
qarTvel aTonelTa wminda krebuli araerT saxelovan
moRvawes gulisxmobs, Tumca am moRvaweTa Soris ZvelTaganve
sruliad gamorCeulia sami didmoRvawe mamis - wm. ioane
aTonelis, misi saxelovani Zis, eqvTime aTonelis, da wm. giorgi
aTonelis saxelebi. maTgan pirvelma im masStabis sisavse SesZina
ara mxolod ivironis uwmindes monasters, aramed sruliad
aTonis samonastro cxovrebas, rom, rogorc cnobilia, didma
aTanase aTonelma, aTonis mTis WeSmaritma aRmaSenebelma,
sagangebo werilobiTi samadlobeli („xaristerioni») uZRvna
piradad masac (ioane aTonelsac) da, misi saxiT, mTel qarTvel
ersac, rac uprecedento movlenad unda CaiTvalos.
uaRresad sagulisxmo faqtia, rom TanadaTan ufro da ufro
meti daintereseba SeimCneva am umniSvnelovanesi dokumentiT.
unda aRiniSnos, rom bolo xanebSi ganxorcielda
wm. aTanase aTonelis „xaristerionis» berZnuli teqstis
maRalmecnieruli gamocema, saidanac Sesrulda, agreTve,
zedmiwevniTi axalqarTuli Targmani.
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xsenebuli Zeglis xelaxalma publikaciam kvlav Seaxsena
msoflio marTlmadideblobas im unikaluri wvlilis Sesaxeb,
rac aTonis wminda mTis istoriaSi Seitanes zemoxsenebulma
(da kidev sxva) qarTvelma moRvaweebma. miT umetes, cxadia,
ar egebis am Rvawlis daviwyeba Cvengan, Tumca is, rac kvlav
sagangebod gvinda aRvniSnoT, aris Semdegi:
vfiqrobT, qarTvel aTonelTa sulieri damsaxurebis mimarT
gauxunari madlierebiTi damokidebulebis paralelurad erTi
wuTiTac ar unda mivceT daviwyebas sulieri TanamoZmeobis
is uaRmatebulesi gamovlineba, rac wm. aTanase aTonelis
zemoxsenebuli „samadlobelis» saxiT Semogvenaxa.
SeiZleboda metis aRniSvnac, rac specialur kvlevaSi ukve
gamokveTilia:
aRniSnuli Zegli warmoadgens ara mxolod aTanase aTonelis,
aramed mTeli aTonis mTis gansakuTrebuli madlierebis
krebsiT gamoxatulebas qarTvelTa mimarT.
amas ueWvelad cxadyofs specialur literaturaSi kargad
cnobili is faqti, rom miTiTebul dokuments xels aweren,
aTanasesTan erTad, aTonis mTis sxva moRvaweni. davimowmebT
Tundac sam pirvel xelmoweras:
„aTanasem, monazonma da lavris winamZRvarma, wavikiTxe
mTeli teqsti da yovliTurT kmayofilma wina-ganvawese da qveganvawese, sakuTari xeliT, patiosani jvari da saxeli Cemi.
antoni monazonma, moviwone ra da daveTanxme winamdebare
wrfel boZebis (sigels), sakuTari xeliT movawere qveS.
dionise monazonma, moviwone ra da daveTanxme winamdebare
wrfel boZebis (sigels), sakuTari xeliT movawere qveS».
sagulisxmoa isic, rom, rogorc mkvlevarTa mier ukve
SeniSnuli da xazgasmulia, xelmoweraTa Soris gvxvdeba
marTlmadidebeli laTini moRvawis teqstic laTinuradve,
rac aseTi saxisaa:
„me, ioane monazoni mowme var (laTinurad: Ego Johannes
monachus testis sum)».
xsenebuli „xaristerioni» rom aTonis mTis mTeli saZmos
erToblivi madlierebiTi ganacxadia, amas adasturebs TviT
Sesavalic aRniSnuli Zeglisa, sadac mocemulia yvelaze
12
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metad xazgasmuli aRiareba ioane aTonelis angelozebrivi
moRvaweobisa. ZeglSi, kerZod, vkiTxulobT:
„aTanase, undo monazoni da zesTawminda da RvTismSoblis
im lavris winamZRvari, romelic aTonis Cveneul mTazea,
winamdebare werilobiT Tavdebobas da, amieridan ukve,
wrfel da SeuZrav boZebis [sigels] davdeb da gaviReb
(Cemi nebsiTi azriTa da TviTarCeviTi ganzraxviT da araTu
raime aucileblobis, iZulebis, dacinvis, mzakvrobisa Tu
saqmis umecrebisagan gamomdinare, aramed, rogorc iTqva,
mTliansulieri gadawyvetilebiT, ganzraxviTa da nebiT,
agreTve, mowonebiTa da TanxmobiT im mTeli Cemeuli
saZmosi, romelic RvTis SewevniT Semokrebilia Cveneul
lavraSi, gansakuTrebiT ki upirates ZmaTa [dasturiT],
romlebmac sakuTari xeliT aRniSnes qvemoT TavianTi mowoneba
da Tanxmoba) yovlad keTilmoSiSi monazonisa da winamZRvris
ioane iberis da, mis mier, miseuli yovlad keTilpatiosani
lavris, klimentiseulad wodebulis, mimarT, radgan xsenebuli
yovlad keTilmoSiSi monazoni ioane, mas Semdeg, rac igi
Cvens mTaze movida da SemomierTda me, mdabalsa da codvils,
daemorCila ra Cems uRirsebas (Sesabamisad RvTis mcnebisa
da, agreTve, Tavisi saTnoebisa da Rirspatiosani sulis gamo),
mravali da nairgvari sulieri zne-CveviTa da warmatebiT
gabrwyinda, srulyo ra aRuricxavi da did-didi msaxurebani
zemoxsenebul morCilebaSi. amis gamo, ara mxolod RmerTs, aramed
mec, mdabals, da mTel Cems qristesmier saZmos imgvarad
gvemsaxura da gvargo man, rogorc aravin sxvam yvela imaTgan,
romlebic ki amJamad Tu Zvel droSi gabrwyinebulan».
am uwyebis bolo nawili WeSmaritad Rirsia ganmeorebisa,
vinaidan savsebiT araorazrovnad aris SeniSnuli, rom wm.
ioane aToneli Tavisi gamorCeuli sulismargebeli moRvaweobis
kvalobaze aRemata yvela sxvas, „romlebic ki amJamad Tu
Zvel droSi gabrwyinebulan».
ai, amgvar umtkices safuZvels daeSena ioanes momdevno
qarTvel mamaTa RvTissaTno muSakobani aTonis wminda mTaze.
Cven, cxadia, kargad gvesmis im kvlevebis siRrme, rac
Sesrulebulia aTonis samwignobro keris Seswavlis kuTxiT,
13
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magram gvsurs uSualod wyaroze dayrdnobiT kidev erTxel
SevaxsenoT Cvens sazogadoebas didi aToneli mamebis mier
gaweuli Rvawli qarTveli eris sulieri ganaTlebisa da
srulyofis kuTxiT, gansakuTrebiT ki maTi werilobiTi
memkvidreoba, riTac, erT-erTi sagaloblisebr, „irwyveboda»
(da irwyveba) qarTveli eri.
wmida mamebis, ioanes, efTÂmesa da giorgi aTonelebis Sesaxeb
utyuari istoriuli xasiaTis cnobebi eydrnoba or Sromas: wm.
giorgi mTawmidelis `cxorebaÁ netarTa mamaTa CuenTa iovanesi
da efTÂmesi~ da giorgi mciris `cxorebaÁ da moqalaqobaÁ
wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa giorgi mTawmidelisaÁ~.
am Zeglebis SeswavliT Cven saSualeba gveZleva sruli
warmodgena SeviqmnaT aTonis mTaze qarTvelTa moRvaweobisa
da im uzarmazari Rvawlis Sesaxeb, rac maT gaswies RvTisa da
STamomavlobis winaSe.
am unikaluri Zeglebis Seqmnisas aTonel mamebs is Rrma
rwmena amoZravebdaT, romelic iyo mTeli maTi moRvaweobis
safuZveli. es rwmena yvela maT namoqmedarSi Cans. giorgi
mcirem Tavisi Sromis dasawyisSive gansazRvra rwmenis qmediTi
gamoxatvis erT-erTi gza:
`raÁ ars qebaÁ RmrTisaÁ? didebaÁ da SesxmaÁ wmidaTa
misTaÁ; miTxrobaÁ cxorebisa da moRuawebisa maTisaÁ weriT
da uwerelad, raÁTa cnas ese Teslman sxuaman, da Svilni,
romelni iSvebodian, aRdgen da miuTxrobden mamani maTni
SvilTa TÂsTa~ (giorgi mcire 2016: 6).
maTi Rvawlis warmoCeniT Cven `dRiTidRe frTovan
viqmnebodiT da baZvad saTnoebaTa maTTa warvematebodiT~
(giorgi mcire 2016: 6).
wm. giorgi mTawmindeli ivironSi moRvawe mamebs
uaRmatebulesi sityvebiT amkobs:
`ese netarni mamani Cuenni araraÁT unaklulo iyvnes
pirvel gamoCinebulTa wmidaTasa, aramed yovliTave
saTnoebiTa Semkul da aRmasrulebel mcnebaTa RmrTisaTa~
(giorgi mTawmideli 2016: 6-8). `Seamkves da aRayuaves enaÁ
Cueni da queyanaÁ TargmanebiTa wmidaTa werilTaÁTa,
sadaÁT-ese, WeSmaritad, viTarca sioniT, gamovida sjuli
14

protopresviteri giorgi zviadaZe: aTonis iverTa monasteri

da sityuaÁ uflisaÁ, viTarca ierusalemiT, sityÂsaebr
ÃmamaRlisa esaiaÁsa~ (giorgi mTawmideli 2016: 6-8).
giorgi aToneli Tavis TxzulebaSi arsen ninowmidelis,
ioane grZelisZisa da `suliT Semosili iovane beris, martodmyofis~ efTÂme mTawmindeliseul Sefasebas warmogvidgens:
`ukuanaÁsknelTa amaT JamTa arRara gamoCinebad arian
eseviTarni srulni da maRalni saTnoebiTa, rameTu araraÁ
iyo saTnoebaÁ, romelimca ara aqunda maT srulebiT da
maRlad da ucTomelad~ (iqve, gv. 108).
cnobilia, rom wm. efTÂme mTawmindeli mamis, wm. ioane
mTawmidelis kurTxeviT iwyebs mTargmnelobiT moRvaweobas,
rogorc amas giorgi mTawmindeli gadmogvcems:
`mswrafl Seudga brZanebasa missa da iwyo Targmnad
da yovelnive ganakÂrvna, rameTu egeviTari Targmani, gareSe
maT pirvelTasa, arRara gamoCinebul ars enasa Cuensa da,
vhgoneb, Tu arcaRa gamoCinebad ars~ (gv. 54)
wm. giorgi mTawmindelis RmrTivsulieri SefasebiT, efTÂme
aToneli
`gamoCnda samkaulad naTesavisa Cuenisa da mobaZavad
wmidaTa mociqulTa, gananaTla qarTvelTa enaÁ~ (gv. 10).
marTlac, udidesia wm. efTÂme aTonelis Rvawli wmida
wignebis qarTul enaze gadmoRebis saqmeSi. gasaocaria is siRrme,
rac mis Targmanebs axasiaTebs da rac xSirad SeuZlebels xdis
dednisa da mTargmnelis naazrevis gamijvnas. magram aseTsave
gaocebas iwvevs is, Tu rogor winamZRvrobda efTÂme qarTvelTa
monasters aTonis mTaze. ToTxmeti wlis manZilze ar iSurebda
is Zalisxmevas (`TÂssa kanonsa, didsa da mZimesa, Zlierad
aRasrulebda~) da udidesi RvTismoSiSebiTa da TavmdablobiT
winamZRvrobda monastris saZmos (`araTu sapatioTa kacTa
oden, aramed maT axlad mosrulTaca que modrekiT
Tayuanis-scemn da wyalobiT moikiTxavn~ (giorgi mTawmideli
2016: 78). uaRresad mniSvnelovania misi, rogorc winamZRvris,
Rvawlis giorgi mTawmindliseuli Sefaseba:
`da viTarca iyo netari mamaÁ Cueni efTÂme savse
zegardamoÁTa madliTa, egreTve saRmrToni wesni da
gangebani daesxnes monastersa TÂssa~ (gv. 74).
15
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metad sagulisxmoa, rom wm. efTÂme mTawmindeli
ganmrCevelobis madliT da ama Tu im sakiTxis gamowvlilviT
Seswavlis Sedegad iRebda gadawyvetilebebs, rogorc amis Sesaxeb
mis cxovrebaSi naTlad aris naTqvami: `TÂnier gankiTxvisa
araras iqmoda yoladve, rameTu ityoda: mindoba Tavisa
TÂsisaÁ da TÂssa ganzraxvasa SedgomaÁ warmwymedeli ars
sulisaÁ, xolo gankiTxvaÁ winamZRuari ars cxorebisaÁ,
viTarca Tques wmidaTa mamaTa CuenTa~ (gv. 112).
arc giorgi mcire iSurebs sityvebs Tavis TxzulebaSi
efTÂme mTawmindelis moRvaweobis Sefasebisas: `brwyinvale igi
mnaTobi naTesavisa CuenisaÁ, didi efTÂme aRmogvibrwyinda
naTlad da sixarulad, didebad da gÂrgÂnad, goniermyofelad da ganmabrZnobelad ugunurebisa Cuenisa,
romelman umecrebisa igi saburveli mosZarcua gonebaTagan
CuenTa~ (gv. 17-19). da swored maSin, rodesac qarTvel ers
Zalian uWirda sulierebisa da saRvTismetyvelo ganaTlebis
mxriv, moevlina mas es udidesi mama, romelmac `sivrciTa da
simaRliTa RmrTivTargmnilTa wmidaTa wignTa misTaÁTa
naklulevanebaÁ enisa CuenisaÁ aRavso da romelni-ese
barbaroz wodebul viyveniT elenTa mier uswavlelobisaTÂs
da umecrebisa Cuenisa, maT Tanave aRguracxna RmrTisa mier
mocemuliTa miT sibrZniTa TÂsiTa~ (gv. 18).
RvTis madliT, aseve udidesi Rvawli itvirTa wm. giorgi
mTawmindelma, romelic misma moZRvarma giorgi Seyenebulma
wargzavna aTonze, ivironis monasterSi: `viTarca mowafe
sarwmunoÁ da Svili erTguli da ZRueni Semsgavsebuli
siwmidisa misisaÁ wmidasa mamasa Cuensa efTÂmes miuZRuana,
raÁTa, vinaÁ-igi wyaroÁsTuali sibrZnisaÁ aRmoecena
momrwyvelad naTesavisa Cuenisa, mierve aRmoivsnes nektarni
gulisÃmisyofisani kacman aman RmrTisaman da mdidrad
daaTros samyaroÁ eklesiaTa CuenTaÁ~ (gv. 50).
wmida aTonel mamebze - ioanes, efTÂmesa da giorgi
mTawmindelebze - saubrisas Cven mudmivad unda gvaxsovdes,
rom maT ara mxolod aTonis saliteraturo skolas Cauyares
safuZveli da arnaxul simaRleze aiyvanes Zveli qarTuli
sasuliero mwerloba, aramed Seqmnes samonastro cxovrebis
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iseTi kera, romelic gamorCeuli da, SeiZleba, upirvelesi
iyo aTonis mTaze arsebul mraval monasters Soris. amaze
metyvelebs Tundac didi aTanase aTonelis, aTonis mTis
WeSmariti aRmaSenebelis, sagangebo werilobiTi samadlobeli
(`xaristerioni»), romelzec Cven zemoT ukve vrclad visaubreT.
giorgi mcire, efTÂme aTonelze saubrisas, mas `axal
oqropirs~ (gv. 52) uwodebs, romelmac `viTarca meaTcamete
mociqulman queyanaÁ Cueni ... RuarZlTagan sruliad
ganwmida mravlad TargmanebiTa wmidaTa werilTaÁTa~, iqve
dasZens, rom `wesni da kanonni eklesiisani, damamtkicebelni
sarwmunoebisa Cuenisani, ese yovelni aRwerilad dagÂtevna,
romelni-igi wmidisa amis mTisagan da RmrTiv-aSenebulisa
lavrisa, viTarca mdinarisagan edemeanisa, nakadulni
cxorebisani pirsa zeda queyanisa da naTesavisa Cuenisasa
miefinnes~ (gv. 52).
Zalzed sayuradReboa isic, rom wm. giorgi mTawmindeli
ar Tanxmdeboda saZmos mier winamZRvrad mis gamorCevas, razec
sagangebod amaxvilebs yuradRebas misi cxovrebis aRmwereli:
`nuvin hgonebn, Tu esreT advilad da sixaruliT Seiwynara
uReli igi winamZRvrobisaÁ, nu iyofin!... samgzis wilugdes orTa ZmaTa sxuaTa Tana... SewirviTa usisxloÁsa
msxuerplisaÁTa da samgzisac mas xuda. amis mier gulisÃmayo, viTarmed ars nebaÁ RmrTisaÁ da, zegardmo gulsavseqmnilman, miiRo kuerTxi mwyemsobisaÁ~ (gv. 62).
wm. giorgi mTawmindeli, rogorc WeSmariti moZRvari da
winamZRvari, Tavad iyo sulierebisa da Tavmdablobis magaliTi
mTeli saZmosaTvis: `ara sityÂT aswava, aramed saqmiT
uCuenna gzani saukunoÁsa cxorebisani samwysoTa TÂsTa~.
man srulad aRwera wm. ioanesa da wm. efTÂmes Rvawli, Semdeg
ki izruna, rom Seemzadebina `patiosani ese larnaki saunjed
Semwynarebelad mzisa ubrwyinvalesTa da margalitisa
uwmidesTa maT nawilTa wmidisa da RmerTSemosilisa mamisa
Cuenisa efTÂmisiTa, vinaÁ-igi wyaroÁ kurnebisaÁ da madli
saswaulTaÁ uxuebiT aRmodis~ (giorgi mcire 2016: 66). am
larnakSi man sxva wmidaTa nawilebic Caasvena – wm. stefane
pirvelmowamisa, wm. egnate RmerTSemosilisa, wm. iakob daWrilisa,
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wm. kozman da damianesi, wm. ormeoc mowamisa, wm. panteleimon
da `sxva mravalTa wmidaTa da cxovelsmyofelisa saflavisa
evlogiebi~ (gv. 68). gadmoasvena neSti wm. ioane aTonelisa
da Tavisi Zis nawilebTan erTad dakrZala, aseve gadmoasvena
sxva wmida berebic: netari arseni, ninowmideli episkoposi, da
saRmrTo beri ioane grZelisZe, romlebic monastris gareT,
wm. svimeon moxucebulis (RmrTismimqumelis) eklesiaSi iyvnen
dasvenebulni. amiT didma berma udidesi mowiweba da pativiscema
gamoxata Tavisi winamorbedi aToneli wmida mamebis mimarT.
gansakuTrebuli zrunva gamoiCina wm. giorgi aTonelma
monastrisadmi imiTac, rom igi piradad Sexvda mefe
konstantine monomaxs samefo qalaqSi, konstantinopolSi, da
sxva materialur SewevnasTan erTad misgan miiRo monastris
mamulebis damamtkicebeli oqrobeWdebi.
didi moRvawis sxva damsaxurebebTan erTad, misi biografi
gansakuTrebiT amaxvilebs yuradRebas im faqtze, rom saqarTveloSi yofnis dros giorgi aTonelma Tavi mouyara 80 upovars,
romelTa umravlesoba bavSvi iyo. am bavSvebs, marTalia,
mSoblebi hyavdaT, romelTaTvisac isini odesRac `sasurvelni
da sayuarelni~ iyvnen, magram usaxsrobis gamo `sawyino da
saZulel~ Seiqnen (giorgi mcire 2016: 146). gaWirvebasa da
SimSils mTeli saqarTvelo moecva. es bavSvebi giorgim aTonis
mTaze waiyvana, raTa Rirseulad aRezarda isini. samwuxarod,
mas es ar dascalda, radgan maleve aResrula. wm. giorgi
mTawmindelis mowyalebasa da sikeTes unda gulisxmobdes misi
cxovrebis aRmweri, rodesac mis Sesaxeb wers: `yovliTurT
miemsgavsa bunebiT saxiersa da kacTmoyuaresa~ (gv. 144),
anu iesu qristes. sikvdilis win wmida berma es bavSvebi mefe
konstantines Seavedra da anderZic dautova, romlis Sesrulebis
Semdegac ivironis monasters mieca oqroTi dabeWdili sigeli.
es sigeli damamtkicebeli iyo yvela Zveli sigelisa da
gulisxmobda monastris damoukideblobasa da Seuvalobas.
giorgi
mcire
ase
afasebs
giorgi
mTawmindelis
mTargmnelobiT moRvaweobas: `ese yovelTa uwyiT, viTarmed
egeviTari Targmani, TÂnier wmidisa mamisa efTÂmessa, sxuaÁ
ara gamoCenila enasa Cuensa da vhgoneb, Tu arca gamoCinebad
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ars~ (gv. 97-99). wm. giorgi aTonelma Targmna wignebi, romlebic
arasdros yofila qarTulad Targmnili, srulyo is teqstebi,
romelTa arasruli an dazianebuli Targmanebi mogvepoveboda,
berZnul wyaros Seudara mravali adre Targmnili Zegli da
aRmofxvra maTSi gaparuli uzustobani. saWiroebis SemTxvevaSi
is TviTon zrunavda Tavisi Targmanebis gamravleba-gadaweraze.
wm. giorgi mTawmindeli sulieri megobari iyo antioqiis
patriarq petresi, romelic mas imdenad afasebda, rom
antioqiaSi xanZris dros petre mociqulis taZris dawvis Semdeg,
sasowarkveTilebaSi myofma, aseTi ram uTxra mis sanugeSeblad
misul mama giorgis: `ukueTumca siwmide Seni ara momaSural
iyo, Ä wmidao mamao, kninRa-mca mwuxarebaTa mier jojoxeTad
STasrul iyo suli Cemi~ (giorgi mcire: 104).
udidesi damsaxureba wm. giorgi aTonelisa aris misi
orgzisi saubari antioqiis patriarq TeodosisTan. pirveli
saubari Sedga berZeni berebis saCivris safuZvelze. maT ar
moswondaT qarTvelTa momravleba monasterSi da eWvi SehqondaT
maT marTlmadideblobaSi. antioqiis patriarqma yuradRebiT
mousmina giorgi mTawmindels da imdenad gakvirvebuli darCa
misi argumentirebuli msjelobiT, rom masTan saubris Semdgom
aseTi sityvebi warmoTqva: `kurTxeul ars RmerTi! vieTnime
naklulevanebasa swamebdes qarTvelTa da, aha esera,
mravliTa saxiTa uzeSTaes ipovnes Cuensa~ (giorgi mcire
2016: 110), rac Seexeba antioqiis patriarqTan meored Sexvedras,
igi ukavSirdeba saqarTvelos eklesiis avtokefaliis sakiTxs.
arakeTilmosurne berebis mxridan iyo mcdeloba patriarqis
SecdomaSi Seyvanisa am sakiTxTan mimarTebiT. wm. giorgi
mTawmindelma ara mxolod qarTul, aramed berZnul wyaroze
dayrdnobiT ganumarta antioqiis patriarqs, rom saqarTvelo
macxovris mowafis, wm. andria pirvelwodebulis mier iyo
ganaTlebuli da rom saqarTvelos eklesias uZvelesi avtokefalia
gaaCnda. Zalzed mniSvnelovania antioqiis patriarqis sityvebi,
romelic man giorgi mTawmindelTan saubris Semdeg warmoTqva:
`xedavTa bersa amas, viTar marto esodensa simravlesa
guerevis! vekrZalneT, nuukue winaaRmdgomi SeguemTxÂos da
ara xolo Tu sityÂT, aramed saqmiT guamxilos ZleulebaÁ
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Cueni da dagÂmrwmnes da gagÂcremlnes~ (giorgi mcire 2016:
116).
metad dasafasebelia da WeSmaritad saTnoa RvTisTvis,
rom uwyvetad mimdinareobs xsenebul moRvaweTa namuSakevis
Rirseuli Sesawavla-gamomzeureba. es sapatio saqme, amasTan,
uaRresad Sromatevadicaa.
gavkadnierdebiT da vityviT, rom am epoqalur saqmeSi
Cvenc SevecadeT Segvetana mciredi wvlili, rodesac
SeviswavleT da gamoveciT asketuri RvTismetyvelebis erT-erTi
umniSvnelovanesi Zeglis, kerZod, wm. grigol noselis naSromis
„qalwulebisaTჳs» eqvTime aToneliseuli Targmani.
aRniSnuli Targmani erT-erTi mkafio da, amasTan, faqtobrivi
dadasturebaa im Sefasebisa, rac eqvTime mTawmindelis mimarT
gamoTqva saqarTvelos samociqulo eklesiis erT-erTma udidesma
warmomadgenelma efrem mcirem: „mas madliTa sulisa wmidisaჲTa
ჴel-ewifeboda Sematebaჲca da klebaჲca».
swored amgvari Semateba-klebis RvTivmimadlebuloba
gamoarCevs eqvTimes sxva mTargmnelTagan, vinaidan am niSniT
igi uTuod gvevlineba ara mxolod mTargmnelad (rac, calke
aRebuli, cxadia, uaRresad dasafasebelia), aramed WeSmarit
Tanaavtoradac udides berZen RvTismetyvelTa naSromebisa.
aRgviniSnavs da kvlavac gavimeorebT, rom aseTi
samoRvaweo profilis RvTismetyvel-mTargmneli (e. i. eqvTime
aToneli) filologiuri aspeqtiTac (da ara mxolod sulieri
TvalTaxedviT) mkvlevarTa cxovel dainteresebas iwvevs, radgan
xsenebuli moRvawis kalmiT Sematebuli Tu daklebuli yoveli
adgili, eWvi ar aris, imgvaradvea umwvervalesi Wvretisa
da RvTismxilvelobiTi madlis nayofi, rogorc originali.
wm. efTÂme mTawmindeli xSir SemTxvevaSi Tanaavtoradac ki
gvevlineba aRniSnuli Zeglisa.
aseve, sruliad gansakuTrebuli krZalviT movixsenebT
didi giorgi mTawmindelis saxels.
piradad CemTvis didi bednierebaa, rom swored sasuliero
akademiis kedlebSi Seesxa xorci WeSmaritad unikaluri
naSromis, wm. grigol noselis „qebaTa qebis ganmartebis»
giorgiseuli Targmanis gamocemas (gamocema momzadebulia
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Rirseuli mecnieris, gulnaz kiknaZis mier).
esaa Targmani, romlis Sesaxebac giorgi mTawmindelis
biografi, Tavadac metad saCino moRvawe giorgi mcire sagangebod
miuTiTebs, rodesac aRniSnavs, rom giorgi mTawmindelma Targmna
„wigni grigol noselisaჲ, romlisa Suenierebaჲ da qebaჲ zeSTa
ars yovlisa miTxrobisa».
amgvar moRvaweTa memkvidreni varT, esoden SeuZravia
is safuZveli, rasac veyrdnobiT. amitom, aRvsilni udidesi
madlierebiT, imave sityvebiT davasrulebT maTze saubars,
ra sityvebiTac Tavis droze jer wm. giorgi mTawmindelma
Seafasa eqvTimes moRvaweoba, Semdeg ki Tavad igi Sefasda misi
biografis, zemoxsenebuli giorgi mciris mier:
aseTi mamebi `arRara gamoCinebul arian enasa Cuensa da
vhgoneb Tu, arcaRa gamoCinebad».

gamoyenebuli literatura
1 cxovreba wmindaTa mamaTa ioane da eqvTime mTawmindelTa,
teqsti gamosacemad moamzada, axal qarTul enaze Targmna da
sqolioebi daurTo e. koWlamazaSvilma, saeklesio mwerloba,
Tb. 2016.
2 cxovreba
wminda
giorgi
mTawmindelisa,
teqsti
gamosacemad moamzada, axal qarTul enaze Targmna da
sqolioebi daurTo e. koWlamazaSvilma, saeklesio mwerloba,
Tb. 2016.
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Protoresbyter Giorgi Zviadadze
The Monastery of Iviron on Mount Athos – Spiritual Leader of Kartli
The report expounds on the signiﬁcance of the Monastery of
Iviron on Mount Athos in the spiritual growth of the Georgian Church
and Georgian people; it describes the spiritual labour of three great
ascetic fathers – Sts. John, Euthymius and Giorgi the Athonites.
For the purpose of a detailed analysis of St. John’s work, the
report gives a consideration of a special Testimonial of Gratitude
(“Charisterion”), dedicated to John the Athonite by the great Greek
Holy Father Athanasius the Athonite. This Testimonial is a proof
of the fact that St. John labored not only for the beneﬁt of the
Iviron Monastery of Mount Athos, but also imbued with extraordinary
fullness the entire monastic life of Athos.
A scholarly Greek original text of “Charisterion”, served as the
origin for a precise newly published Georgian translation.
This publication of the monument once again drew the attention
of the world Orthodoxy to the unique contribution of the Georgian
Fathers to the history of the Holy Mount Athos. The aforementioned
letter is a synodic expression of special gratitude of the entire
brotherhood of Mount Athos to the Georgian Holy Fathers and is
signed by many outstanding ascetics of the mountain.
St. John the Athonite is highly esteemed in this letter: “By his
soul-proﬁting activity he surpassed all the others illumined in the
past or now.”
The work of the Georgian Athonite Fathers, the heritage
of their writings, represents an inexhaustible subject of
researches for Georgian and non-Georgian scholars. The study
of St. Euthymius the Athonite’s Georgian version of the most signiﬁcant
monument on ascetics “On Virginity”, which belongs to the pen of
great Byzantine Father Gregory of Nyssa, once again attested that
each and every case of this Holy Father’s intervention in the text
represents him as the co-author of the monuments translated by him.
There is immeasurable gratitude of the Georgian nation and
the Georgian Church towards these noble ascetics, creators of the
unchallenged foundation which buttresses the present reality of our life.
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საეკლესიო ეგზეგეზისი წმინდა წერილis სიტყვებისა:
„არა იხილოს კაცმან პირი ჩემი და ცხონდეს“
(გამოს. 33.20)
წინამდებარე პუბლიკაციაში ღვთის ბუნებითი უხილავობის
შესახებ მსჯელობას ორი მიმართულებით წარვმართავთ. კერძოდ,
ხუთწიგნეულში აღწერილია, თუ როგორ ganizraxa სინას მთაზე
განმარტოებულმა წინასწარმეტყველმა მოსემ საღვთო დიდების
ხილვა1, რაზეც ღმერთი amgvarad უპასუხებს მას: „არა იხილოს კაცმან
პირი ჩემი და ცხონდეს“ (გამოს. 33.20). საეკლესიო ლიტერატურაში
აღნიშნული ბიბლიური მუხლი ორნაირად განიმარტება. განხილვას
პირველი მნიშვნელობით დავიწყებთ. წმინდა გრიგოლ ნოსელის
თანახმად, მთაზე ამაღლებულi დიდi მოღვაწე საღვთო ბუნების
განჭვრეტაs daeSura. დავიმოწმებთ შესაბამის ადგილს: „…
ევედრების [მოსე], რაჲთამცა გამოუჩნდა მას ღმერთი, არათუ ვითარ
მას ძალ-ედვა ხილვად, არამედ ვითარცა იგი თავადი არს“2.
შდრ. „და ჰრქუა მოსე უფალსა: მიჩუენე დიდებაჲ თავისა შენისაჲ“
(გამოს. 33.18).
1

2 წმ.

გრიგოლ ნოსელის სახელგანთქმულ “მოსეს ცხოვრებას” ვიმოწმებთ
წმ. ექვთიმე ათონელის თარგმანით, ცნობილი ნუსხიდან P-3 (დაცულია

პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში; gamoc. T. afciauri, wმინდა
გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრება“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი, თბ. 2004
+

წ. იხ. დანართი, გვ. 86).
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პირველი მნიშვნელობის თანახმად, ღვთის პირის უხილავობა
გულისხმობს, რომ ქმნილება ვერასოდეს შეიმეცნებს საღვთო ბუნებას,
რადგან შეუძლებელია, დროითა და სივრცით გარეშემოწერილი
გონიერი არსება (ანგელოზი თუ ადამიანი) მარადიულ, ყველგანმყოფ
ღმერთს არსობრივად ჭვრეტდეს; ხოლო თუკი ვინმე დაუსაბამო ბუნების
მხილველობას ganukuTvnebs საკუთარ თავს, ჭეშმარიტებისაგან
გარემიქცეული, სიცრუის მქადაგებელი აღმოჩნდება. აი, რას ბრძანებს
აღნიშნულის შესახებ ღირსი გრიგოლ ნოსელი:
„არა იხილოს კაცმან პირი ჩემი და ცხონდეს» - ხოლო ესე
სიტყუაჲ არათუ ესრეთ არს, ვითარმცა მიზეზ სიკუდილისა ექმნებოდა
იგი მხედველთა მისთა; რამეთუ ვითარმცა ექმნა პირი იგი ცხორებისაჲ
მიზეზ სიკუდილისა მისდა მიახლებულთა?! არამედ, ვინაჲთგან
ბუნებით ცხოველსმყოფელი არს ღმერთი, ხოლო თჳსი1 საღმრთოჲსა
ბუნებისაჲ ესე არს, რომელ უზეშთაეს არს ყოვლისა ხილვისა და
მიწთომისა და შეუძლებელ არს ხილვაჲ მისი; აწ უკუჱ, რომელმანცა
თქუას, თუ ღმერთი ხილვადთაგანი რაჲმე არს, ანუ ჰგონებდეს,
თუ შესაძლებელ არს ხილვაჲ მისი, ესევითარი იგი განდრეკილ არს
ჭეშმარიტისა მის ჭეშმარიტებისაგან და არღარა აქუს ცხორებაჲ,
ვინაჲთგან ცთომილ არს ბუნებაჲ მისი... «ვერ იხილოს კაცმან პირი
ჩემი და ცხონდეს», ესე იგი არს, ვითარმედ: პირი ჩემი ხილვად
შეუძლებელ არს. ხოლო უკუეთუ იხილოს კაცმან პირი ჩემი, ამას
არა პირი ჩემი უხილავს, არამედ სხუაჲ რაჲმე მაცთური უცნებაჲ,
რომელსა ჰგონებს, თუ პირი ჩემი არს. და უკუეთუ ირწმუნოს იგი
და შემრაცხოს მე სახილავად შესაძლებელი, იგი ვერ ცხონდეს,
რამეთუ ცთომილ არს ბოროტად“2.
ნისის ეპისკოპოსის თანახმად, შეუძლებელია, სიცოცხლის
მომნიჭებელი ზესახიერი ღმერთი იზრახავდეს ვინმეს მოკვდინებას,
რადგან თავად არის ყოველივეს შემოქმედი და არარსებობიდან
მყოფობაში მომყვანი. თუკი ვინმე ღვთის მხილველობას, ე. ი.
საღვთო ბუნების ჭვრეტასა და შემეცნებას განიზრახავს, რაც
ყოვლადშეუძლებელი მოვლენაა, ასეთი ადამიანი განშორებულია
ჭეშმარიტებას და მაცთური zmanebis ტყვეობაში აღმოჩენილი არათუ
1 შდრ. i/dion de gnw/risma (PG. t. 44: col. 404, B); ე. ი. საკუთარი
თვისება, ნიშანი, Tvisobrivi maxasiaTebeli.
2

„მოსეს ცხოვრება“... გვ. 87.
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ღვთისმცოდნეობაში წარემატება, არამედ სულიერი სიკვდილის
თანაზიარი გახდება.
კაპადოკიელი
მოღვაწის
ზემოდამოწმებული
მოძღვრების
შესაბამის სწავლებას წარმოგვიდგენს დიდი მღვდელთმთავარი,
წმინდა იოანე ოქროპირი. აი, რას ბრძანებს იგი:
„ბუნებაჲ იგი საღმრთოჲ არსებითა თჳსითა ყოვლისავე ბუნებისა
უზეშთაეს არს, უხილავი და თვალთშეუდგამი ღმრთეებაჲ. ამისთჳსცა
«გამოუკულეველად გზათა მისთა» (რომ. 11. 33) იტყჳს მოციქული,
რამეთუ არცა თუალითა შესაძლებელ არს ხილვაჲ, არცა გონებითა
მოგონებაჲ. არამედ უხილავი იგი და მოუგონებელი ბუნებითა მით
ღმრთეებისაჲთა სხჳთა სახითა იხილვების და გულისჴმა-იყოფების
კაცთმოყუარებისა მისისათჳს“1.
კაპადოკიელ და კონსტანტინოპოლელ მღვდელთმთავართა
დამოწმებული განმარტებანი უცვალებელი საეკლესიო რჯულდებაა.
შესაბამისად, როდესაც წმინდა წერილში ღვთის მხილველობაზეა
საუბარი, ასეთი გამოთქმანი მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლური,
სახისმეტყველებითი
შინაარსისაა,
რის
გასააზრებლადაც
დაინტერესებული მკითხველი შესაბამის ეგზეგეზისს უნდა გაეცნოს
(სანამ სათაურში მოხმობილი ბიბლიური ციტატის მეორე
მნიშვნელობას განვიხილავდეთ, საღვთო ბუნების არსობრივ
შეუცნობლობასთან დაკავშირებით მსჯელობას განვაგრძობთ და
შესაბამის საეკლესიო განმარტებებს მოვიხმობთ).
წმინდა ეგნატე ანტიოქიელის მიერ სმირნის ეპისკოპოსის, წმინდა
პოლიკარპესადმი გაგზავნილ ეპისტოლეში ვკითხულობთ:
„აღიარებდი ქრისტესა - ძესა ღმრთისასა, ჟამიერად და უჟამად,
ბუნებით (საღვთო ბუნებით; ი. ო.) უხილავად და ჴორცითა
ხილულად, ღმრთეებით განუხილველად და შეუხებელად და
უჴორცოდ, ხოლო ჩუენთჳს ხილულად და შეხებულად და განხილულად
ჴორცითა, უვნებელად ღმრთეებითა, ხოლო ჩუენთჳს ვნებულად
კაცებითა, რომელი-იგი ყოვლითურთ გუემსგავსა ჩუენ, თჳნიერ ხოლო
ცოდვისა, და ყოველნივე ვნებანი ჩუენთჳს დაითმინნა“2.
წმინდა იოანე ოქროპირი, მათეს სახარების განმარტება, წიგნი I,
თბილისი, 2014, გვ. 230.
1

2 „მერვე

ეპისტოლე წმიდისა ეგნატისი პოლიკარპოჲს მიმართ, ზმირნელ
ეპისკოპოსისა“, საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, 1988, გვ. 591.
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aმავე მოძღვრებას ვხვდებით წმინდა დიონისე არეოპაგელის
შრომაში „ციური იერარქიის შესახებ“. didi მოძღვარი, kerZod,
შენიშნავს:
„თუკი ვინმე იტყვის, რომ ზოგ წმინდანს უშუალოდ გამოეცხადა
თვით ღმერთი, კარგად უნდა იცოდეს მან, რომ უწმინდეს სიტყვათა
თანახმად, ის, რაც საიდუმლოა ღვთისა, «არავის უხილავს» (გამოს.
33.20; იოანე 1.18; იოანე 4.12; 1 ტიმ. 6.16) და ვერც ვერავინ
იხილავს. თეოფანიები, ღვთის შესაფერის გამოცხადებათა სახით,
წმიდა ხილვებში მიემადლათ წმინდანებს მათი მჭვრეტელობითი
უნარის შესაბამისად. ამგვარმა ხილვამ სახეობრივად შემოსაზღვrა
უსახოთა საღვთო მსგავსება და მხოლოდ ასე გამოაჩინა იგი, რომ ამ
გზით ღვთიურისაკენ აემაღლებინა მჭვრეტელები. სწორედ ამიტომ,
ყოვლადბრძენი ღვთისმეტყველება ხილვას «თეფანიას» ანუ «ღვთის
გამოჩინებას» უწოდებს, რადგანაც «ხილვა» საღვთო გამობრწყინებით
აღავსებს მჭვრეტელებს და ღვთიურის რაღაც ნაწილთან წმიდად
აზიარებს მათ“1.
ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით საყურადღებო სწავლებას
გვთავაზობს წმინდა გრიგოლ ნოსელი ზემოხსენებულ შრომაში
„მოსეს ცხოვრება“. იგი ბრძანებს, რომ წმინდა წერილში აღწერილი
მოვლენები იდუმალ გაგვიმხელს, თუ როგორ ჭვრეტდა შემოქმედს
მოსე. საქმე ისაა, რომ თადაპირველად, ცხვრების მწემსვისას
ნანახ გამოცხადებაში წინასწარმეტყველმა უფალი მაყვლოვანზე
modebuli ცეცხლის სახით იხილა2; გარკვეული დროის შემდეგ,
ეგვიპტიდან გამოსვლისას, მოსე ქორების მთაზე მაღლდება, სადაც
1

ზეციური იერარქია; წმ. დიონისე არეოპაგელი, ციური იერარქიის
შესახებ; თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, გამომცემლობა მერმისი, 2006 წ., გვ.
23.
2 შდრ. (გამოს. 3. 1-2): „და მოსე მწყსიდა ცხოვართა იოთორ
სიმამრისა თჳსისათა, მღდელისა მადიამელისათა, და მოჰყვანდეს ცხოვარნი
იგი უდაბნოდ და მოვიდა მთასა მას ღმრთისასა ქორებს. ეჩუენა მას
ანგელოზი ცეცხლითა ალისაჲთა მაყულოანით გამო. და იხილა, ვითარმედ
მაყულოანსა აღატყდების ცეცხლი და მაყუალი იგი არა შეიწუების“ (ბერძ.

Ka€ MwusБj Гn poima…nwn t¦ prТbata Ioqor toа gambroа aЩtoа toа ѓerљwj Madiam
ka€ Ѕgagen t¦ prТbata ШpХ tѕn њrhmon ka€ Гlqen e„j tХ Фroj Cwrhb. кfqh dќ aЩtщ
Ґggeloj kur…ou ™n flog€ purХj ™k toа bЈtou, ka€ Рrґ Уti Р bЈtoj ka…etai pur…, Р dќ
bЈtoj oЩ kateka…eto).
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თავდაპირველად, მსგავსად შეუწველი მაყვლოვანისა, კვლავაც
ცეცხლის სახით განჭვრეტს ღმერთს1, მაგრამ ზესრბოლის დაუოკებელი
გულისთქმით მოცული წინასწარმეტყველი ამჯერად სრულ saRvTo
წყვდიადში შეdis2, სადაც იმეცნებს, თუ ვინ არის ღმერთი და ეს
ორი მოვლენა თითქოს ერთურთის საპირისპიროა (ე. ი. ერთი მხრივ,
ღმერთის, როგორც ცეცხლოვანი სინათლის ხილვა და, მეორე მხრივ,
სრულ წყვდიადთან მისი გაიგივება). კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი
ხსენებული ბიბლიური ადგილის განმარტებისას შენიშნავს:
„ხოლო რასა მოასწავებს შინაგან ნისლსა შესლვაჲ მოსესი
და მუნ ხილვაჲ ღმრთისაჲ? რამეთუ წინააღმდეგობრივ ჩანს ესე
პირველისა მის ღმრთისმხილველობისა, რამეთუ მაშინ ნათელსა
შინა და ცეცხლსა, ხოლო აქა ნისლსა შინა იხილა ღმერთი. არამედ
ნუცამცა ამას გარეწრად შევჰრაცხავთ, რამეთუ ამას გუასწავებს
სახე იგი სიტყჳსაჲ მის, ვითარმედ ღმრთისმსახურებისა გულისჴმისყოფაჲ ნათელ იქმნების პირველად, რავდენცა თანა იქმნას. რამეთუ
წინააღმდგომი ღმრთისმსახურებისაჲ ბნელი არს, ხოლო გარემიქცევაჲ
ბნელისაჲ გამოჩინებითა ნათლისაჲთა იქმნების. არამედ ესევითარი
იგი ნათელი, რაზომცა აღორძნდებოდის და რაზომცა გონებაჲ
წარემატებოდის და სისრულედ მიიწეოდის და უმეტესსა გულისჴმისყოფასა მოიღებდეს, რაზომცა მიეახლებოდის საღმრთოსა მას
ხილვასა, ეგეზომცა უმეტესად იხილავს საღმრთოჲსა მის ბუნებისა
უხილაობასა“3.
წარმოდგენილი განმარტების თახნახმად, რაჟამს ჭეშმარიტ
ღვთისმსახურებას შეუდგება ადამიანი, უpirvelesad არსებული
სულიერი სიბნელე წარიხოცება და ნათელი აღმოუცისკრდება მას,
რასაც ღვთის მხილველობის დასაწყისი შეიძლება ეწოდოს. რაც უფრო
1 შდრ. (გამოსვ. 19.18): „ხოლო მთაჲ იგი სინაჲ კუმოდა ყოვლად,
რამეთუ გარდამოსრულ იყო ღმერთი მას ზედა ცეცხლითა და აღვიდოდა
კუამლი, ვითარცა კუამლი საჴუმილისაჲ და განჰკრთა ერი იგი ფრიად“
(ბერძ. tХ dќ Фroj tХ Sina ™kapn…zeto Уlon di¦ tХ katabebhkљnai ™p' aЩtХ tХn
qeХn ™n pur…, ka€ ўnљbainen Р kapnХj жj kapnХj kam…nou, ka€ ™xљsth p©j Р
laХj sfТdra).
2 შდრ. (გამოსვ. 20.21): „ხოლო მოსე შევიდა წყუდიადსა, სადა-იგი იყო
ღმერთი“ (ბერძ. MwusБj dќ e„sБlqen e„j tХn gnТfon, oб Гn Р qeТj).
3 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 61-62.
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გულმოდგინედ იმუშაკებს მოღვაწე და rac metad amaRldeba igi
სულიერ kibeze, მით უფრო აღმატებულის მჭვრეტელი შეიქმნება,
ხოლო ამგვარი ზესრბოლით შემოქმედთან დაახლოებისას მთელი
არსებით შეიმეცნებს, რომ usaRvToesi წყვდიადია (ე. ი. ბუნებითა
და არსებით შეუმეცნებელია) ღმერთი1.
1

მსგავს სწავლებას ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის შრომაში
„პასუხი ექუსთა მათ დღეთათჳს“. კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი ერთგან
საკუთარ ძმას, წმინდა პეტრე სებასტიელს მიმართვას და ბრძანებს:
„ხოლო უკუეთუ შენ, ვითარცა მთასა სინასა, მრავალი იგი ერი ქუე
დაგიტევებიეს და უფროჲს სხუათასა აღმაღლებულ ხარ გონებითა და
გნებავს, რაჲთა მოსეს თანა შეხჳდე ნისლსა მას უხილავთა ხილვისასა
(ei)j to\n gno/fon th=j tw=n a)por)r(h/twn qewri/aj), სადა-იგი შევიდა და იხილა
უხილავი იგი და უსმენელთა მათ სმენად ღირს-იქმნა (ei=de/ te ta\ a)qe/ata kai\ tw=n a)lalh/twn e)/ph h)kroa/sato), და გნებავს ცნობად მაღალსა მას
წესსა დაბადებულთასა...“ (წმინდა გრიგოლ ნოსელი, პასუხი ექუსთა მათ
დღეთათჳს, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სქოლიოები და ლექსიკონი
დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, საქართველოს ეკლესიის 1989 წლის კალენდარი,
გვ. 202; შდრ. PG. t. 44, col. 65, C). კაპადოკიელი მოძღვარი საკუთარ
ძმას, სებასტიის ეკლესიის წინამძღვარს დიდი იუდეველი მოღვაწისადმი
მბაძველად წარმოგვიდგენს და აღნიშნული აზრის გამოთქმისას წმინდა
წერილის შესაბამის სწავლებას ემყარება. ნისელი მღვდელთმთავარი შრომაში
„მოსეს ცხოვრება“ იმავე საკითხს ასე ეხმიანება: რაჟამს ებრაელმა ერმა
სინას მთაზე ენით გამოუთქმელი, შემაძრწუნებელი გამოცხადება იხილა,
თხოვნით მიმართა მოსეს, რომ ღმერთთან ეშუამდგომლა მას, თავად კი მთის
ძირისკენ ისწრაფა. მარტო დარჩენილი და ზემსრბოლი წინასწარმეტყველი
საღვთო წყვდიადში შეdis (შდრ. გამოსვ. 20.21): „ხოლო მოსე შევიდა
წყუდიადსა, სადა-იგი იყო ღმერთი“; ბერძ. MwusБj dќ e„sБlqen e„j tХn
gnТfon, oб Гn Р qeТj), რაზეც კაპადოკიელი წმინდანი შენიშნავს: „და
ვინაჲთგან იგინი (ერი; ი. ო.) განეშორნეს მას (მოსეს; ი. ო.) და მხოლოჲ
დაშთა, მაშინ თავადსა მასცა ნისლსა შეჰკადრა და შინაგან უხილავთასა
შევიდა. და იყოფოდა უხილავსა მას თანა უხილავად, რაჲთამცა გუასწავა,
ვითარმედ უჴმს, რომელსა ენებოს ყოფაჲ ღმრთისა თანა, გარეგან ყოველთა
ხილულთასა ყოფად და უხილავთა მიმართ და მიუწდომელთა აღყვანებაჲ
გონებისა თჳსისაჲ, და რაჲთა მუნ ჰრწმენეს ყოფად ღმრთისა, სადა
არა მისწუთების გონებაჲ. ხოლო შე-რაჲ-ვიდა მუნ, მოიხუნა საღმრთონი
ბრძანებანი, რომელნი-იგი იყვნეს სწავლანი სათნოებისანი, რომლისა თავი
არს ღმრთისმსახურებაჲ და გულისჴმის-ყოფაჲ საღმრთოჲსა მის ბუნებისათჳს,
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საღვთო ბუნების მიუწვდომლობის თაობაზე მსჯელობას
ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის სხვა შრომაში. კერძოდ, „ქება
ქებათას“ განმარტებაში იგი ერთგან შენიშნავს:
„ხოლო ვითარცა მოვლო მრავალმეძიებელისა მის გონებისა
მიერ ყოველი იგი ზეშთასოფელისა ქალაქი და არცაღა საცნაურთა
მათ და უხილავთა ძალთა (ე. ი. ანგელოზთა; ი. ო.) შორის
იხილა, რომლისათჳს იგი სუროდა, მაშინ დაუტევა ყოველივე იგი
საპოვნელი და პოვნილი საძიებელი და ესრეთ პოვა, რომელსა-იგი
ეძიებდა, რომელი-იგი მიუწდომელობითა ხოლო მიიწდომების
და ამის მიერ ხოლო იპოვების უპოვნელი იგი, თუ რაჲ არს,
რაჟამს ყოვლითურთ მიუწდომელობაჲ მისი აღიაროს, რომლისა
იგი ყოველივე მისაწდომელი გამოძიებაჲ მეძიებელთა მათ
წინააღმდგომ და დამაბრკოლებელ პოვნისა მისისა იქმნების“1.
წარმოდგენილ სწავლებაში კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი,
განმარტავს რა ეკლესიასტეს წიგნს, მკითხველს სწორი მოღვაწეობის
გზას დაუსახავს: ყოველივე ამქვეყნიურის ამაოებამ უნდა დააფიქროს
გონიერი არსება და მარადისობისკენ სწრაფვის სურვილით ზეციურისკენ
მიმართოს იგი, რადგან თუკი ადამიანის არსებითი მიზანი ისეთი რამის
ძიება იქნება, რაც ხელშესახები, დაუფლებადი, დასაკუთრებადი და
moსაxelTebelia, მსგავსი მსურველობა ჭეშმარიტების შემეცნებაში
ხელისშემშლელი აღმოჩნდება, რადგან გარეშემოუწერელი ღმერთი
„მიუწდომელობითა ხოლო მიიწდომების და ამის მიერ ხოლო
იპოვების უპოვნელი იგი“.
analogiur მოძღვრებას ვხვდებით იმავე კაპადოკიელი მამის
მიერ აღწერილ წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელის ცხოვრებაში:
ვითარმედ უზეშთაეს არს ყოვლისა ცნობისა და არარაჲსა სხვისა მსგავსი“
(„მოსეს ცხოვრება“... გვ. 14). დამოწმებულ სწავლებაში რამდენიმე საკითხზე
მახვილდება ყურადღება. კერძოდ, ზეციური საუნჯის ძიება ქვეყნიურზე
უარის თქმით და გონების უხილავისკენ zeაპყრობით არის შესაძლებელი.
ამასთან, ამგვარი მოშურნეობით გულმოცემული და ღვთის შემეცნების
დაუსრულებელ გზაზე შედგომილი მოღვაწე ბუნებრივად აცნობიერებს,
რომ ყოველივეზე აღმატებულია უფალი და ვერავის მიამსგავსებ მას.
1

წმინდა გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ, ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო გულნაზ
კიკნაძემ, თბილისი, 2013, გვ. 185.
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რაჟამს გრიგოლ საკვირველთმოქმედმა წარმართ ფილოსოფოსთა
ფუჭადდამაშვრალობა იხილა, დაუტევა ისინი და „მტკიცესა მას
სიტყუასა სარწმუნოებისასა შეევედრა, რომელი-იგი არცა ერთსა
მეტყუელებისა ჴელოვნებასა და სიტყუათა შეთხზულებასა და
ურგებსა სივერაგესა დამამტკიცებელად თჳსა მიითუალავს, არამედ
სიმარტივითა სიტყუათაჲთა სწორებით ყოველთა ზედა მიეფინების,
რომლისა-იგი უმრავლესნი საქმენი ზეშთა არიან დარწმუნებისა, რამეთუ
უკუეთუმცა ესევითარი იყო, რომელ კაცობრივთა გულისსიტყუათა მიერ
შეიცვოდა, არარაჲთმცა უმეტეს იყო წარმართთა სიბრძნისა, ვინაჲთგან
იგინიცა, რომელსა მისწუთენ, მას ირწმუნებენ, ხოლო, ვინაჲთგან
უვალ არს კაცობრივთა გულისსიტყუათა მიწთომისაგან ბუნებაჲ
იგი ყოველთა გონებათა აღმატებული, ამისთჳს გულისსიტყუათა
წილ სარწმუნოებაჲ იქმნების და თავსა თჳსსა ზეშთა სიტყჳსა და
მიწთომისა აღამაღლებს“1.
წმინდა გრიგოლ ნოსელის თანახმად, რაჟამს ნეოკესარიის
ეკლესიის ღირსეული წინამძღვარი წარმავალი სოფლის ამაოებაში
დარწმუნდა, ყოველივე ქვეყნიურ საქმეს განეკრძალა და
წარმართ ფილოსოფოსთა სიბრძნე უგულებელყო, რადგან მათ
მიერ მოპოვებული ცოდნა, იყო რა დაფუძნებული ადამიანურ
შესაძლებლობებზე
(ოდენ
რაციონალურ
განსჯა-ძიებაზე),
უფრო აღმატებულისკენ (მეტაფიზიკური სამყაროსკენ) სვლის
შესაძლებლობას
აღარ
იძლეოდა.
ამიტომაც,
ჭეშმარიტი
სიბრძნით ზეგარდამო განათლებული და «საკვირველთმოქმედად»
წოდებული მოძღვარი მარადიული სიცოცხლის მომნიჭებელი
ღმერთის შემეცნებას დაეწაფა, რომელიც „უვალ არს კაცობრივთა
გულისსიტყუათა მიწთომისაგან“, თუმცა გულწრფელად მაძიებელთ
1

წმინდა
გრიგოლ
ნოსელი,
„შესხმაჲ
წმიდისა
გრიგოლი
საკჳრველთმოქმედისაჲ“, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი; 2/2009;
გვ. 408-409. ხსენებული ჰაგიოგრაფიული შრომა ჩვენამდე ორი ქართული
თარგმანითაა მოღწეული. პირველი მათგანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელს
ეკუთვნის (იხ. დასახ. შრომა, გვ. 400-460), ხოლო მეორე - წმინდა ეფრემ
მცირეს (იხ. დასახ. შრომა, გვ. 461-539). ვიმოწმებთ ათონურ თარგმანს.
ხაზგასმული ნაწილის ეფრემისეული თარგმანი ასეთია: „ხოლო ვინაჲთგან
შეუძლებელ არს გულისსიტყჳსაგან კაცობრივისა მიწთომად ბუნებასა
მას ზეშთააღმატებულსა, ამისთჳსცა სარწმუნოებაჲ იქმნების ნაცვლად
გულისსიტყჳსა“ (დასახ. შრომა, გვ. 471-472).
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საკუთარ თავს გამოუცხადებს და ზეციურ საიდუმლოთა საუნჯეებისკენ უწინამძღვრებს მათ1.
იგივე კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი შრომაში „დაბადებისათჳს კაცისა“ ღვთისადმი ადამიანის ხატისებრობის შესახებ
საუბრობს და ერთგან ჩვენთვის საყურადღებო მოძღვრებას
გადმოგვცემს. დავიმოწმებთ შესაბამის ადგილს:
„აწ უკუე, ვინაჲთგან ერთი საღმრთოჲსა ბუნებისა საქმეთაგანი
არს მიუწდომელობაჲ ბუნებისა და არსებისაჲ, ყოვლითურთ
უცილობელ არს, რაჲთა ხატსაცა, ამით კერძოჲთა, პირმშოჲსა
მის ხატისა მსგავსებაჲ აქუნდეს. რამეთუ, უკუეთუმცა ბუნებაჲ
ხატისაჲ მიიწუდომებოდა, ხოლო პირმშოჲმცა იგი ხატი ზეშთა იყო
მიწუდომისა, წინააღდგომაჲ იგი ამის პირისაჲ ნაკლულევანებასა
მასმცა ხატისასა საანჯმნო ჰყოფდა და ამხილებდა, ხოლო ვინაჲთგან
ივლტის ბუნებაჲ ჩუენი ცნობისაგან და მიწუდომისა გონებისა,
რომელი-იგი არს ხატი დამბადებელისაჲ, განჭეშმარიტებული აქუს
აღმატებულისა მის ბუნებისა მსგავსებაჲ, და თჳსითა უცნაურობითა
გამოსახავს მიუწდომელსა მას ბუნებასა“2.
წარმოდგენილი
სწავლების
თანახმად,
ქმნილებისათვის
ყოვლითურთ უწვდომელია საღვთო ბუნება. შესაბამისად, ვინაიდან
ადამიანი შემოქმედის ხატისებრ მოევლინა სამყაროს, ხატისებრობა
იმასაც მიანიშნებს, რომ თავად ადამიანური ბუნების შემეცნებაც
ოდენ ნაწილობრივ არის შესაძლებელი, რადგან საღვთო არსების
1 ნისის ეკლესიის წინამძღვარი შრომაში „ქალწულებისათჳს და
საღმრთოჲსა მოქალაქობისა“ საყურადღებო სწავლებას გადმოგვცემს
იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის მოღვაწეს განეცხადება შემოქმედი:
„რომელმანცა უკუე ყოველნივე ძალნი სულისა თჳსისანი <ყოვლისაგანვე
სხჳსა უკეთურებისა> (1 თეს. 5.22) განიწმიდნეს, ვიკადრებ და ვიტყჳ,
ვითარმედ მას გამოეცხადოს ბუნებითი იგი კეთილი, რომელი-იგი არს
ყოვლისავე კეთილისა და შუენიერებისა მიზეზი“ (წმინდა გრიგოლ ნოსელი,
„ქალწულებისათჳს და საღმრთოჲსა მოქალაქობისა“, ტექსტი გამოსაცემად
მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები და ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
დაურთო პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ, თბილისი, 2011 წ., გვ.
155).
2

წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „დაბადებისათჳს კაცისა“, ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა, სქოლიოები და ლექსიკონი დაურთო
ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა; ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, თბილისი,
2/2009; გვ. 124-125.
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იდუმალებას დატევნისაებრ გამოსახავს საკუთარ თავში ჩვენეული
ბუნება.
ღვთის მიუწვდომლობის შესახებ მსჯელობას მრავალგზის
ვხვდებით დიდი კაპადოკიელი მამის, გრიგოლ ღვთისმეტყველის
სწავლებებში. კერძოდ, 45-ე სიტყვაში ვკითხულობთ:
„ღმერთი იყო მარადის და არს და იყოს და უფროჲსად, არს
მარადის... რამეთუ ყოველივე არსებაჲ შემოუკრებიეს და აქუს თავსა
შორის თჳსსა, რომლისაჲ არცა დასაბამი არს, არცა დასასრული,
ვითარცა უფსკრული რაჲმე არსებისაჲ, მიუწთომელი და უსაზღვროჲ,
რომელი გარეგან არს ყოვლისავე მოგონებისა და ჟამთა და
ბუნებისა“1.
აქვე დავიმოწმებთ ამავე ციტატის წმინდა ეფრემ მცირისეულ
თარგმანს:
„ღმერთი იყო მარადის და იყო და იყოს, უფროჲსღა, არს
მარადის... რამეთუ ყოველი ყოფაჲ თავსა შორის თჳსსა შეკრებულად
აქუს, არცა დაწყებულად, არცა დაცხრომადად, ვითარცა
უფსკრული რაჲმე არსებისაჲ, წიაღუვლელი და შეუსაზღვრებელი,
ზეშთ აღმვლდომი ყოვლისა მოგონებისა და ჟამთა და ბუნებისა“2.
1 Sancti

Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica I, Orationes I, XLV,
XLIV, XLI, Turnhout – Leuven, 1998, p. 30 (გრიგოლ ღვთისმეტყველის
„სიტყვათა“ ძველი ქართული თარგმანების დამოწმებისას, მთარგმნელის
ვინაობის მიუთითებლობისას იგულისხმება, რომ წმინდა ექვთიმე
მთაწმინდელის ტექსტით ვხელმძღვანელობთ).
2 Ibid. p. 31. არის შემთხვევები, როდესაც წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის

სხვადასხვა „სიტყვაში“ ესა თუ ის სწავლება ზედმიწევნითი სიზუსტით
მეორდება. საქმე ისაა, რომ კაპადოკიელ მღვდელთმთავარს, როგორც სხვათა
განსწავლის ვალდებულების მქონეს, ბუნებრივია, ხშირად უწევდა, უწინარეს
წარმოთქმული მოძღვრებანი მოგვიანებითაც შეეხსენებინა მსმენელისთვის.
მეტი თვალსაჩინოებისთვის შესაბამის შედარებებს წარმოვადგენთ (45-ე
სიტყვა; ექვთიმე ათონელის თარგმანი): „რამეთუ ყოველივე არსებაჲ
შემოუკრებიეს და აქუს თავსა შორის თჳსსა, რომლისაჲ არცა დასაბამი
არს, არცა დასასრული, ვითარცა უფსკრული რაჲმე არსებისაჲ, მიუწთომელი
და უსაზღვროჲ, რომელი გარეგან არს ყოვლისავე მოგონებისა და ჟამთა
და ბუნებისა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica I, დასახ.
შრომა, გვ. 30); შდრ. (38-ე სიტყვა; ექვთიმე ათონელის თარგმანი):
„რამეთუ ყოველივე არსებაჲ შემოუკრებიეს და აქუს თავსა შორის თჳსსა,
რომლისა არცა დასაბამი არს, არცა დასასრული, ვითარცა უფსკრული
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კაპადოკიელი წმინდანი იმავე 45-ე სიტყვაში მსჯელობას
განაგრძობს და ბრძანებს:
„ესოდენ ეჩუენის გონებასა ჩუენსა და მასცა, რაჟამს წმინდა
არნ, ვითარცა-იგი სიმალე ელვისა დაუდგრომელისაჲ. და მე
ვჰგონებ, ვითარმედ ესე ამისთჳს, რაჲთა ხილვითა მით მცირედითა
მიგჳზიდვიდეს მისა (რამეთუ სრულიად უხილავი უსასოებისა
მომატყუებელ არს და სრულიად არა მისლვისა მისისა) და კუალად
მიუწთომელობისა მისთჳს მისისა გჳკჳრდეს იგი. და რაჟამს
გჳკჳრდეს, უმეტესად გუსუროდის; ხოლო რაჟამს გუსუროდის რაჲ
მისა, წმინდა ვიქმნებოდით მის მიერ, და რაჟამს წმიდა ვიქმნებოდით,
მაშინ ღმრთივშუენიერად გამოვჩნდეთ... . მიუწთომელ არს უკუე
ღმერთი და ძნიად საცნობელ და ესე ოდენ არს მისი საცნაურ
მიუწთომელობაჲ, დაღაცათუ ვინმე ჰგონებდეს, ვითარმედ ვინაჲთგან
რაჲმე არსებისაჲ, მიუწთომელი და უსაზღვროჲ, რომელი გარეგან არს
ყოვლისავე მოგონებისა და ჟამთა და ბუნებისა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica III, Orationes XXXVIII, Turnhout – Leuven,
2001, p. 68); როგორც ვნახეთ, ექვთიმე ათონელის მიერ შესრულებული
ორი სხვადასხვა „სიტყვის“ (45-ე და 38-ე „სიტყვა“) დამოწმებული
თარგმანები იდენტურია. ამჯერად იმავე ადგილის ეფრემისეულ თარგმანებს
წარმოვადგენთ (45-ე სიტყვა; ეფრემ მცირე): „რამეთუ ყოველი ყოფაჲ
თავსა შორის თჳსსა შეკრებულად აქუს, არცა დაწყებულად, არცა
დაცხრომადად, ვითარცა უფსკრული რაჲმე არსებისაჲ, წიაღუვლელი
და შეუსაზღვრებელი, ზეშთ აღმვლდომი ყოვლისა მოგონებისა და ჟამთა
და ბუნებისა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica I, დასახ.
შრომა, გვ. 31); შდრ. (38-ე სიტყვა; ეფრემ მცირე): „რამეთუ ყოველი
ყოფაჲ თავსა შორის თჳსსა შეკრებულად აქუს, არცა დაწყებული, არცა
დაცხრომადი, ვითარცა უფსკრული რაჲმე არსებისაჲ, განუზომელი
და უსაზღვროჲ, ზესთ აღმავალი ყოვლისა მოგონებისა და ჟამისა და
ბუნებისა“ (Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica III, დასახ.
შრომა, გვ. 69). ჩვენი ვარაუდით, ვინაიდან რიგ ადგილებში გრიგოლ
ღვთისმეტყველის „სიტყვათა“ ბერძნულ ტექსტში ზემოხსენებული მიზეზით
იდენტური სწავლებები იყო გადმოცემული, წმინდა ექვთიმე ათონელი ასეთი
მონაკვეთების თანხვედრისას ადრე შესრულებულ თარგმანებს იმოწმებს,
მაშინ როდესაც ღირსი ეფრემ მცირე ყველა „სიტყვას“ თaნამიმდევრულად,
ხელახლა თარგმნის, ისე რომ უწინარეს თარგმანს აღარ იშველიებს,
რაც ბუნებრივად განაპირობებს ეფრემისეულ რედაქციაში მცირეოდენ
განსხვავებულობას.
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მარტივ არს ბუნებაჲ მისი, ამისთვს ანუ ყოლადვე მიუწთომელ არს,
ანუ სრულიად მისაწთომელ“1.
წმინდა ეფრემ მცირის თარგმანი:
„ესოდენ განაბრწყინვებნ ჩუენსა სამთავროსა და მასცა
განწმენდილსა, რაოდენ ხილვაჲ ელვისა მსწრაფლ დაუდგრომელისაჲ.
ჩემდა საგონის, რაჲთა მისაწდომელობით მიგჳზიდნეს მისსა
(რამეთუ სრულიად მიუწდომელი, უსასო და ჴელთუგდებელ),
ხოლო მიუწდომელობითა იკჳრვებოდის, და დაკჳრვებული
უფროჲს ისურვებოდის; ხოლო აღსურვებული განგუწმედდეს; და
განგუწმიდნეს რაჲ, ღმრთისსახე მყვნეს... . მიუწდომელ არს უკუე
ღმერთი და ძნიად საცნობელ და ესე ოდენ არს მისი საცნაურ
მიუწდომელობაჲ, დაღათუ ვინმე ჰგონებდეს მარტივბუნების
მყოფობისათჳს ანუ ყუვლად მიუწდომელ ყოფასა, ანუ სრულიად
მისაწდომელობასა“2.
მსგავს სწავლებას ვხვდებით გრიგოლ ღვთისმეტყველის მე-40
სიტყვაში:
„რამეთუ პირველი იგი და უზეშთაესი და თვალთშეუდგამი
ნათელი ღმერთი არს, რომელსა ვერცა გონებაჲ მისწუთების,
ვერცა ენაჲ გამოიტყჳს, განმანათლებელი ყოვლისავე სიტყჳერისა
ბუნებისაჲ; ვითარცა არს ხილულთა შორის მზეჱ, ესევითარი არს
იგი უხილავთა მათ შორის - რაჲზომცა განვწმდებოდით, უმეტესად
და უბრწყინვალესად გვეჩუენების, რაჲზომცა გუეჩუენოს, უმეტესად
შევიყუარებთ მას, და რაჲზომცა შევიყუაროთ, უმეტესად გულისჴმავჰყოფთ მას. თჳთ იგი თავადი არს მხილველ და მიმწთომელ
თავისა თჳსისა და მცირედ გარეგანთა მიმართ განეფინების. ხოლო
ნათელსა მას ვიტყჳ, რომელი მამისა თანა და ძისა და სულისა
წმიდისა იხილვების, რომელთა სიმდიდრე არს ერთობაჲ და ერთი იგი
შარავანდედი ბრწყინვალებისაჲ“3.
წმინდა ეფრემ მცირის თარგმანი:
1 Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica I, დასახ. შრომა, გვ.
32-34.
2 Ibid.

p. 33-35.

3 Sancti

Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica V, Turnhout – Leuven, 2007, p. 132.
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„ღმერთი უკუე არს ნათელი უპირატეს და შეუხებელ, არცა
გონებით დასატევნელ, არცა სიტყჳთ სათქუმელ, ყოვლისავე
სიტყჳერისა ბუნებისა განმანათლებელ; ესევითარი საცნაურთათჳს,
რაჲ-იგი მზე გრძნობადთათჳს - რაოდენ განვწმდებოდით,
გუეოცნების, და რაოდენ ვიოცნოთ, შეიყუარების, და კუალად
რაოდენ შევიყუაროთ, იცნობების, თჳთ თავისა თჳსისა მხედველ
და დამტევნელ და მცირედ გარეშეთაცა მიმართ განფენილ.
ხოლო ნათელსა ვიტყჳ მამისა და ძისა და სულისა წმიდისა შორის
სახილველსა, რომელთა სიმდიდრე არს ერთნებაობაჲ და ერთი
გამოკრთოლვაჲ ბრწყინვალებისაჲ“1.
აქვე დავიმოწმებთ ხსენებული კაპადოკიელი მამის 42-ე სიტყვას:
„ღმრთეებაჲ თავით თჳსით უხილავ არს“2.
სულიერ კიბეზე ზემსრბოლი ადამიანის შესახებ მსჯელობას
ვხვდებით, agreTve, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის 39-ე
სიტყვაში. ღირსი მოძღვარი სოლომონის იგავთა წიგნში გაჟღერებულ
სწავლებას განმარტავს (შდრ. იგავ. 1.7): „დასაბამი სიბრძნისაჲ
- შიში უფლისაჲ“; (იგავ. 9.10): „დასაბამი სიბრძნისაჲ არს შიში
უფლისაჲ“) და ბრძანებს: „დასაბამად სიბრძნისა შიშსა იტყჳს.
- რამეთუ არა გონებითისა მის ხედვისაგან შიშად ჯერ-არს
მოსლვაჲ, არამედ შიშისაგან - ხედვად (რამეთუ ხედვამან უაღჳრომან
მრავალგზის კაპანსა შთააბნიის), არამედ ჯერ-არს პირველად
შიშითა ღმრთისაჲთა განსწავლაჲ და განწმედაჲ თავთა თჳსთაჲ
და მერმეღა სიმაღლედ გულისჴმისყოფისა და სულიერისა ხედვისა
აღსლვად. რამეთუ სადა-იგი არს შიში, არნ მცნებათა დამარხვაჲ და
სადა იქმნეს აღსრულებაჲ მცნებათაჲ, იქმნების განწმედაჲ ჴორცთაჲ
და განქარვებაჲ არმურისა მის მოხუეულისა სულსა ზედა, რომელი არა
შეუნდობს ხილვად განცხადებულად საღმრთოსა მას ბრწყინვალებასა.
რამეთუ სადა იყოს სიწმიდჱ, მოვალს მუნ ბრწყინვალებაჲ. ხოლო
ბრწყინვალებაჲ არს სურვილისა მის აღსრულებაჲ და საწადელისა მის
ხილვაჲ, რომელთა ჰსურის სიტყჳსა მისებრ წინაჲსწარმეტყუელისა,
ვითარმედ: „ჰსურის სულსა ჩემსა შენდამი“ (ფსალ. 41.1), ღმერთო
ძლიერო და ცხოველო, რომელ არს დიდებაჲ და ბრწყინვალებაჲ
1 Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica V,
2 Sancti

დასახ. შრ. გვ. 133.

Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica VI, Turnhout – Leuven, 2013, p. 318.
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სამგვამოვნისა მის და ერთარსებისა წმიდისა სამებისაჲ“ (Sancti Gregorii Nazianzeni opera; Versio iberica V, დასახ. შრომა, გვ. 56-58).
წარმოდგენილი სწავლების თანახმად, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი
სულიერი სრბოლის ასპარეზზე პირველ საფეხურად ღვთისადმი
შიშს წარმოგვიდგენს, რaც გონებით ხედვას უნდა უსწრებდეს
წინ, და მოღვაწის აღვირს უწოდებს მას, რადგან თუკი ადამიანი
საღვთო შიშის გარეშე შეიქმნება ზეციურ საიდუმლოთა მჭვრეტელი,
შესაძლოა, საკუთარ თავზე განსაკუთრებული წარმოდგენა შეექმნას,
რაც ბუნებრივია, დიდი დაცემის საწინდარი გახდება (შდრ. „რამეთუ
ხედვამან უაღჳრომან მრავალგზის კაპანსა შთააბნიის“ (შდრ. [იხ.
PG. t. 36; col. 404, B]: qewri/a ga\r a)xali/nwtoj ta/xa a)n kai\ kata\
krhmnw=n w)/seien). ბერძნული ტერმინი krhmno/j (ძვ. ქართ. „კაპანი“)
განიმარტება, როგორც „ვიწრო გზა“, „ქვაღორღი“, „კლდე“, „ღრე“
და, წინამდებარე კონტექსტის გათვალისწინებით, სარწმუნოებრივ
გზაზე მსრბოლელი მოღვაწის ამპარტავნების ვნებით განპირობებულ
დაბრკოლებებს გულისხმობს. მსგავს სწავლებას გადმოგვცემს
წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი. ღირსი მოძღვარი ერთგან ბრძანებს:
„როგორც ფეხშეკრული ბეღურა, თუ იგი ფრენას შეეცდება, მიწისკენ
დაიქაჩება, დაზიდავს რა თოკი, ასევე გონებაც, თუ ჯერაც არ
მოუპოვებია მას უვნებობა და ციურთა ცოდნისაკენ აფრინდება,
ვნებებით ქვედაზიდული მიწისკენ დაიქაჩება“ [„გზა სამეუფო“, N
1(4), წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი, ჭეშმარიტი ცოდნის შესახებ
(გამონაკრები სწავლებანი), ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და
კომეტარები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, თბილისი, 1996 წ.,
გვ. 29]). სულიერ საფრთხეებზე საუბრის შემდეგ კაპადოკიელი
მღვდელთმთავარი მორწმუნის სწორი განვითარების იერარქიულ
საფეხურებზე მსჯელობს: რაჟამს საღვთო შიშს მოიპოვებს ადამიანი,
მცნებათა დამმარხველი გახდება იგი, რაც ხორციელი ბუნების
განწმენდისა და სულიერი სიბრმავის კურნების საწინდარია და
სიწმინდეს ეზიარება ასეთი პიროვნება; ხოლო სიწმინდეშემოსილობა
ზეციური ბრწყინვალებით განამდიდრებს მოღვაწეს, რითაც ღვთის
სიტყვის აღსრულების სურვილი და შემოქმედის მარადიული ჭვრეტის
გულისთქმა განცხოველდება მასში და, წმინდა გრიგოლ ნესელის
თანახად, სწორედ ამგვარად აღსრულებული საქმეა ჭეშმარიტი
სათნოება (შდრ. „სათნოებაჲ თავისუფალი არს და უუფლოჲ და
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ნეფსით მოსაპოვნებელი, ხოლო პატიჟებული (ე. ი. სასჯელის შიშის
მიზეზით აღსრულებული; ი. ო.) და იძულებული სათნოებად არა
იწოდების, არცა შესაძლებელ არს სათნოებად წოდებაჲ მისი“ [იხ.
წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „დაბადებისათჳს კაცისა“, დასახ. შრომა, გვ.
157]. იგივე კაპადოკიელი მოძღვარი სხვაგან შენიშნავს: „რაჟამს ნებაჲ
უქმ იქმნას, უქმ ქმნილ არს უეჭუელად სათნოებაჲცა, უქმობითა
ნებისაჲთა შეკრული“ [იხ. წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „სიტყუაჲ სწავლისა
და მოძღურებისაჲ“; ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა,
სქოლიოები და ლექსიკონი დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა;
ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 1/2008, გვ. 132-133]).
წმინდა გრიგოლ ღვთსიმეტყველის 39-ე სიტყვის კომენტირებისას
მაქსიმე აღმსარებელი ღვთის შემმეცნებლობის შესაძლებლობაზე
საუბრობს (კერძოდ, შემდეგ სიტყვებს განმარტავს: „ამისთჳს
განიწმინდებოდედ“) და ბრძანებს: „ესე იგი არს, ვითარმედ ვინაჲთგან
განწმედაჲ საჴმარ არს, ამისთჳს პირველად განვიწმედდეთ თავთა,
რამეთუ სადა სულისა განწმედაჲ იყოს სათნოებათაგან, მუნ მოვალს
გამობრწყინვებაჲ
მეცნიერებისაჲ,
რომელი
ღმრთისმსახურებით
განსწავლითა მეცნიერებად ღმრთისა აღიყვანებს სულსა და შემშჭუალავს
სურვილსა მისსა, რომელი-იგი არს დასასრული წადიერებათაჲ“
(წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის „გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა
კომენტარები“, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი; 2/2009; გვ.
324). ღირსი მამის თანახმად, სული სათნოებათა მოპოვების გზით
განიწმინდება, რასაც საღვთო ცოდნაში წარმატება მოჰყვება, ცოდნის
მიერ კი ჭეშმარიტ ღვთისმსახურებას შეუდგება ადამიანი, რა დროსაც
ღვთის შემმეცნებელი გახდება იგი და მარადის ზეციურისთვის
უთქვამს გული. წმინდა მაქსიმე ამგვარ მდგომარეობას «წადიერებათა
დასასრულს» უწოდებს, რადგან არ არსესობს სხვა, აღმატებული
მსურველობა. მსგავს სწავლებას ვხვდებით წმინდა გრიგოლ
ღვთისმეტყველის 21-ე სიტყვაში. დავიმოწმებთ შესაბამის ადგილს:
„თავადი არს უმაღლესი ყოველთა ცნობათა, რომლისამდე ყოველი
სურვილი და წადილი დადგების და უზეშთაეს ვერსადა მიიწევის,
რამეთუ არცა არს რაჲ უმაღლესი და არცა ყოფად არს სადა, ვერცა
ჰპოებს რას უაღრესსა გონებაჲ, რაოდენცა სიბრძნისმეტყუელ იყოს
და სიღრმეთა შემავალ და გამომეძიებელ საიდუმლოთა. რამეთუ იგი
არს ყოველთა საწადელთა აღსასრული, სადა-იგი მიიწინენ რაჲ,
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ყოვლისა გონიერისა და საცნაურისა ხედვისა განსვენებაჲ არს“
(Sancti Gregorii Nazianzeni opera... VI, დასახ. შრომა, გვ. 50-52).
წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის წარმოდგენილი სწავლებები ასე
ჯამდება: qmnileba ვერასოდეს შეიმეცნებს, თუ როგორია ღმერთი
ბუნებით, მაგრამ ამგავრი მიუწვდომლობა რომ კაცთათავის უსასოების
შთამაგანობელი არ ყოფილიყო, შემოქმედმა წყალობა მოიღო
ქმნილებაზე და საკუთარი თავის ჭვრეტის შესაძლებელობის გარეშე
არ დაუტევა იგი. კერძოდ, რაჟამს სიწმინდეს მოიპოვებს ადამიანი,
ღმერთი მსწრაფლწარმავალი ელვisebr გამოუკრთება, რომ მცირედის
მოხილვით აღმატებულის ძიების სურვილი აღძრას მასში. კაპადოკიელი
მოძღვარი ერთგვარ იერარქიულ საფეხურებს წარმოგვიდგენს,
თუ როგორ ვითარდება ჭეშმარიტი მორწმუნე ღმერთმჩენეობის
(თეოფანიის, ღვთის გამოცხადების) გზით: ზემოხსენებული მყისიერი
მოხილვა შემოქმედის სიდიადეში დაარწმუნებს მოღვაწეს, რითაც
მისი შეუცნობადობის იდუმალებას გულისხმაჰყოფს ის, რაც, თავის
მხრივ, ბუნებრივ გაncvifrebas, სულიერ აღტაცებას განაპირობებს,
ხოლო გაკვირვება მუდმივ ხსოვნასა და სურვილს განაცხოველებს,
რომ მარადის ღვთის გამოკრთომის მოლოდინში იყოს იგი.
წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის 38-ე სიტყვას მაქსიმე
აღმსარებელმა ვრცელი კომენტარები დაურთო (ჯამში 101
კომენტარი), რომელთაგან ერთ-ერთი შემდეგს გვაუწყებს (კერძოდ,
აღმსარებელი მოძღვარი განმარტავს კაპადოკიელი მამის მიერ
გამოთქმულ შემდეგ ციტატას: „რომელი გონებით ოდენ აჩრდილის
სახედ გამოისახვის“1):
„ესე იგი არს, ვითარმედ ხედვითა დაბადებულთაჲთა და სმენითა
წერილთაჲთა გამოვსახავთ, ვითარმედ არს ღმერთი. ხოლო თუ რაჲ
არს, არა უწყით, ანუ ვითარი არს ბუნებაჲ მისი“2.
ღირსი მამის თანახმად, ღვთის არსებობის შესახებ ცოდნას
ადამიანი ქმნილ სამყაროზე დაკვირვებითა და წმინდა წერილის
საშუალებით მოიპოვებს, თუმცა თავად შემოქმედის ბუნებას
ვერასოდეს მისწვდება3.
1 Sancti
2 Ibid.

Gregorii Nazianzeni opera... III, დასახ. შრ. გვ. 68.

გვ. 168.

3

ხილულთა გზით უხილავი ღმერთის შემეცნების შესახებ სწავლებას
ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის შრომაში „თარგმანებაჲ ქებისა
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წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი მსჯელობას განაგრძობს და
ამჯერად გრიგოლ ღვთისმეტყველის მორიგ სწვალებას განმარტავს
ქებათაჲსაჲ“. კაპადოკიელი მოღვაწე ერთგან ბრძანებს: „კაცობრივი გონებაჲ
ორთა ბუნებათა შინა მდგომარე არს, რომელთაგანი ერთი უჴორცო არს
და გონიერ და უხრწნელ, ხოლო მეორე იგი - ჴორციელ და ნივთიერ
და პირუტყუ. და რაჟამს-იგი ზიარებისაგან ზრქელისა მის და ქუეყანის
ცხორებისა განწმნდეს სული სათნოებათა მიერ და აღიხილნეს თუალნი
გონებისანი, თჳსებისა მიმართ საღმრთოჲსა არა დასცხრების გამოკულევად და
გამოძიებად დასაბამისა მის არსთაჲსა, თუ რაჲ არს წყაროჲ იგი შუენიერებისა
მის არსთაჲსა, ვინაჲ აღმოეცენების ძალი, ვინაჲ აღმოდის სიბრძნე ესე,
რომელი ხილულთა შორის იხილვების... . და ვითარცა იგი წყაროჲსა თანა
ქუეყანით აღმომავალი ქარი არა დაადგრების ტბათა შინა სიღრმისათა,
არამედ პერულ იქმნების და თჳსებისა მიმართ ქართაჲსა აღმოვალს და
რაჟამს წარვლის ბუშტმან მან გინა პერულმან პირი წყლისაჲ და მიიწიის
კიდესა მისსა და ჰაერთა შეეზავის, მაშინღა დადგის აღმართ სლვისაგან.
ესევითარივე საქმე იხილვების საღმღთოთა საქმეთა გამომეძიებელსა
სულსა თანა, რამეთუ რაჟამს ქუეყანით უზეშთაესისა გულისჴმისყოფისა
მიმართ გონებაჲ თჳსი აღამაღლოს და საქმეთა ღმრთისათა საკჳრველებანი
გულისჴმა-ყვნეს, უმეტესისა მიმართ წარმატებად გამოკულევისა მის მიერ
ვერ ჴელ-ეწიფების, ვერცა ძალ-უც, არამედ განკჳრდების და ადიდებს მას
ამისთჳს ოდენ, რამეთუ ჰგიეს არსებასა შინა და იცნობს დაბადებულთაგან
დამბადებელსა თჳსსა, განიცდის შუენიერებასა ცისასა და მნათობთა
ბრწყინვალებასა... და ოთხთა მათ ჟამთა მიერ თავისა თჳსისა მიმართ
მოქცეულსა, და ქუეყანასა და მცენარეთა მისთა და ყოველივე, რაჲ არს
მას შინა, და განყოფილებასა მას და მრავალფერებასა მათსა, რომელნი
ვლენან მას ზედა, და ცხორებასა და სახესა და წესსა და მრავალსახესა მას
ცხოველთა ბუნებასა, რაოდენნი იგი წყალთა შინა იქცევიან და რაოდენნი
ჰაერთა შინა მყოფ არიან, რომელნი-იგი ქუეყანასა ზედა ცხოვნდებიან,
და მრავალფერთა მათ ნერგთა სახესა და პირად-პირადთა მცენარეთა
და გემოთა თჳთებასა და სხუათა ყოველთავე, რომელთა მიერ საქმენი
ღმრთისანი წარმოიჩინებიან, განიცდის სული საკჳრველებასა მათსა და
განიზრახავს გონებასა შინა თჳსსა და დაამტკიცებს, ვითარმედ არს ღმერთი“
(წმინდა გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ, დასახ. შრომა,
გვ. 295-296). ნისელი მღვდელთმთავარის თანახმად, როდესაც ყოველი ამაო
საზრუნავის დატევებითა და სათნოებათა მოპოვების გზით განიწმინდება
სული, გონების უხილავი თვალები აღეხილება ადამიანს და არსთა დასაბამის
ძიებას შეუდგება იგი. კაპადოკიელი მოძღვარი ასეთ მოღვაწეს წყლის fske39
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(იგულისხმება კაპადოკიელი მამის შემდეგი სიტყვები: „სხუათა და სხუათა
ხილვათა და სახეთაგან შეკრბების ერთად სახედ ჭეშმარიტებისა“1:
„ესე იგი არს, ვითარმედ რაჟამს გულისჴმაჰყოფდეს გონებაჲ
ხედვითა
დაბადებულთაჲთა
დამბადებელსა
მას
ყოველთასა,
გულისჴმა-ჰყოფს, ვითარმედ არს, რომელმან შექმნა ესე ყოველნი.
და მერმე ეძიებნ, და თუ რაჲ არს იგი, ანუ ვითარი. და მოიგონის,
ვითარმედ არა სულ არს, ვითარ სხუანი ესე სულნი, არცა ჴორც,
არცა ცეცხლ, არცა სხუაჲ რაჲ ესევითართაგანი, რამეთუ ვითარმცა
იყო დამბადებელი მსგავს მის მიერ დაბადებულთაჲ? და ამის
ყოვლისაგან შემოკრიბის და ცნის, ვითარმედ არცა ერთი რაჲ არს
მათგანი, არამედ მიუწთომელ არს სრულიად და მოუგონებელ
ბუნებაჲ მისი“2.
იმავე კომენტარებში ღირსი მაქსიმე ერთგან შენიშნავს:
„ვინაჲთგან თქუა, ვითარმედ იცნობებოდის ჩუენ მიერ, რაჲთა
არავინ თქუას, თუ მისაწთომელ არს ღმერთი, ამისთჳს მეყსეულად
აღიყვანა სიტყუაჲ თჳსი ღმრთისმეტყუელებად, ვითარმედ
მიუწთომელ არს ღმერთი და ძნიად საცნობელ. და რაჟამს
ფრიად ვინ ისწრაფოს, ამას ოდენ მისწუთეს, ვითარმედ
მიუწთომელ არს“3.
აღმსარებლად წოდებული მოძღვრის თანახმად, რაჟამს
ქმნილებებზე დაკვირვების გზით ჯერ კიდევ უცნობი ღმერთის
რიდან ამომავალ ჰაერს ადარებს, რომელიც ბუნებრივად ზედაპირისკენ
ისწრაფვის და მხოლოდ იმ შემთხვევაში წყვეტს მოძრაობას, რაჟამს
წყლის კიდეს მიაღწევს და თანაარს სტიქიონს (ე. ი. წყლის ზედაპირზე
განფენილ ჰაერს) შეურთდება. საღმრთო საქმეთა გამომეძიებელი ადამიანი,
მოიხილავს რა სამყაროს, კერძოდ, ციურ მნათობებს, წელიწადის დროთა
ჰარმონიულ მონაცვლეობას, მცენარეთა მრავალფეროვნებას, ცხოველებს,
თევზებსა თუ ფრინველებს და ყოველივეს, რაც ქვეყნიერებაზე მრავლად
არის წარმოდგენილი, ქმნილებათა მშვენიერებით სულიერ განკვირვებაში
მოსული მათ შემოქმედს განადიდებს და დაუოკებელი სურვილი აღეძვრება,
გაიგოს, ვინ არის იგი და დაბადებულთა მიერ ყოველთა დამბადებელი
ღმერთის შემმეცნებელი და სარწმუნოებრივ კლდეზე დაფუძნებული იტყვის:
„არს ღმერთი“.
1 იხ. Sancti Gregorii Nazianzeni... III, gv. 70).
2 Ibid.

გვ. 172.

3 Ibid.

გვ. 175.
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არსებობაში განისწავლება ადამიანი, ბუნებრივად სწორედ ამ
ქმნილებებთან შედარების საშუალებით ცდილობს გაიგოს, თუ ვინ
არის და როგორია იგი. ამგვარი შემეცნების გზაზე მსრბოლი ცოდნაში
წარემატება, რადგან ვერაფერს პოულობს საერთოს მარადიულ,
ყველგანმყოფსა და დასაბამიერ, გარეშემოწერილს შორის და
ჭეშმარიტ მცოდნეობას დაუფლებული შეურყეველ რწმენას შეიძენს,
რომ „მიუწთომელ არს [ღმერთი] სრულიად და მოუგონებელ ბუნებაჲ
მისი“.
წმინდა მაქსემე აღმსარებელი სხვაგან შენიშნავს:
„მხოლოდ მოქმედებებიდან შეიცნობა იგი რამდენადმე, ხოლო
მის შესახებ არსობრივი და ჰიპოსტასური ცოდნა ყველასთვის
ერთნაირად მიუვალია, ანგელოზებისთვისაც და ადამიანებისთვისაც,
რადგან ვერავისგან ვერ შეიცნობა იგი ვერანაირად“1.
იმავე საკითხთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის შესაძლებელი,
ქმნილება შემოქმედს მიeახლოს, მეორე საუკუნეში მოღვაწე დიდი
მღვდელთმთავრის, თეოფილე ანტიოქიელის შესაბამის სწავლებას
დავიმოწმებთ:
„როგორც სული, კაცთათვის განუჭვრეტელი არსი,
არ იხილვება ადამიანში, მაგრამ სხეულის მოძრაობის გზით
შეიცნობა იგი, ამგვარადვე არავის გააჩნია შემძლეობა,
ხორციელი თვალებით იხილოს ღმერთი, არამედ მისი
წინაგანგებისა და საქმეების მიერ დაინახება და შეიმეცნება.
გამშვენებული ხომალდის გამოსახულებას რომ დაინახავს მავანი
ზღვაში, მოსწრაფესა და ნაპირსკენ ჭეშმარიტად მომავალს,
მაშინ მასში მყოფი ხომალდის მმართველი მენავეთმოძღვრისკენ
იწინამძღვრება; ამგვარადვეა საჭირო ყოველთა მესაჭე ღმერთის
მყოფობის შემეცნება, ხორციელ თვალთაგან უხილავისა მისი
გარეშემოუცველობის მიზეზით“2.
ღვთის შემეცნების შესახებ საყურადღებო მოძღვრებას
გადმოგვცემს წმინდა იოანე ოქროპირი. კონსტანტინოპოლელი
მღვდელთმთავრის თქმით:
1 წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი, ჭეშმარიტი ცოდნის შესახებ (გამონაკრები
სწავლებანი), დასახ. შრომა, გვ. 24.

Théophile d'Antioche; Trois livres à Autolycus, Sources Chrétiennes,
t. 20, Paris, 1948, p. 66.
2
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„რომელმან წმიდა-ყოს გული თჳსი ყოვლისა ვნებისაგან და
ყოვლისაგან ნივთიერისა წინააღმდგომისა, შუენიერებასა შინა
სულისა თჳსისასა იხილოს ხატი საღმრთოჲსა მის ბუნებისაჲ“1. ე.
ი. დაუსაბამო და გარეშემოუწერელი შემოქმედის გამოუკვლეველ
ბუნებას ადამიანი საკუთარი განწმენდის გზით საკუთარ თავშივე
აღბეჭდილი საღვთო ხატების მიერ დატევნისაებრ შეიმეცნებს2.
ამჯერად ორიგენეს შესაბამის სწავლებას დავიმოწმებთ.
წარმოდგენილი განხილვისას ალექსანდრიელი ეგზეგეტის შრომით
„საწყისთა
შესახებ“
ვიხელმძღვანელებთ.
უპირველესად,
შევნიშნავთ,
რომ
მიუხედავად
ხსენებული
განმმარტებლის
საყოველთაოდ აღიარებული ცთომილებებისა, მისი წერილობითი
მემკვიდრეობისთვის ეკლესიის მამებს ცალსახად უარყოფითი
შეფასება არასოდეს მიუციათ, რისი ნათელი დასტურია ბასილი
დიდისა და გრიგოლ ღვთისმეტყველის მიერ შედგენილი შრომა
„ფილოკალია“ („მშვენიერებისმოყვარეობა“), რომელშიც ორიგენეს
წმინდა იოანე ოქროპირი, მათეს სახარების განმარტება, წიგნი I,
თბილისი, 2014, გვ. 231.
1

მსგავსი მოძRვრება გადმოცემულია წმინდა ანტონი დიდის VII
ეპისტოლეში. კერძოდ, დიდი მეუდაბნოე მამა ერთგან ბრძანებს: „რომელმან
თავი თჳსი იცნა, მან ღმერთი იცნა, ხოლო რომელმან ღმერთი იცნა,
თანააცს მას თანყუანისცემად ღმრთისა ვითარ იგი ჯერ-არს“ (წმ.
ანტონი დიდის ეპისტოლეთა ძველი ქართული ვერსია უძველესი (X ს.)
სინური ხელნაწერების მიხედვით, ჟერარ გარიტიs gamoc. 1955, გვ. 45;
ტექსტი დამოწმებულია მცირედი კორექტირებით). იმავე სწავლებას
ვხვდებით წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის სამადლობელ სიტყვაში.
დავიმოწმებთ შესაბამის ადგილს: „საიდან, როგორ შევიცნობდი, მეუფეო,
რომ შენ, რომელიც ხარ უხილავი და შეუცველი, ჩვენსავე შიგნით იხილვები
და შეიცვები?“ (ჟურნალი „გზა სამეუფო“, N 1, წმინდა სვიმეონ ახალი
ღვთისმეტყველი, „სამადლოbeლი“, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და
კომეტარები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, თბილისი, 1994 წ., გვ. 15).
ხსენებულ შრომაში ღირსი სვიმეონი ერთგან შენიშნავს: „ჰოი, სასწაულო!
ვინც ცაში მყოფად მეგულვებოდა, მყისვე ვიხილე ჩემსავე შიგნით. ...
აი, ამგვარად გიხილე შენ, ჩემი ღმერთი, ხოლო აქამდე არ ვიცოდი
და არც მჯეროდა, რომ იხილვება ღმერთი ვინმესგან (რამდენადაც კი
შეიძლება დანახვა ღვთისა)“ (წმინდა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი,
„სამადლოbeლი“, დასახ. შრომა, გვ. 18).
2
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ღირსეული სწავლებანი შემოკრიბეს და, მოძღვრების გადმოცემისას,
თავადაც არაერთგზის იხელმძღვანელეს misi არგუმენტაციით.
აღნიშნულის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომჩენია იმავე წმინდა
გრიგოლ ნაზიანზელისა და, მოგვიანებით, წმინდა იოანე დამასკელის
მიერ ძე ღმერთის ჰიპოსტასში თანაშეკავშირებული ორი ბუნების
ურთიერთმიმართების განსახილველად მოტანილი მაგალითი, თუ
როგორ მდიდრდება საპირისპირო თვისებით (სიმხურვალით)
ცეცხლში აღმოჩენილი რკინა და, ამასთან, კვალავ rogor ინარჩუნებს
igi საკუთარი ბუნებისთვის მახასიათებელ თვისებას (სიგრილეს).
ხსენებულ სწავლებას ვხვდებით შრომაში - „საწყისთა შესახებ“,
კერძოდ, ქვეთავში, სახელწოდებით „ქრისტეს განკაცების შესახებ“1.
ზემოხსენებული შრომის პირველი წიგნის პირველ თავში2ორიგენე საღვთო ბუნების უხილავობაზე მსჯელობს და ერთგან შენიშნავს,
რომ დაუსაბამო არსი ყოვლითურთ მიუწვდომელია ქმნილებისთვის.
ხსენებული ეგზეგეტი საკუთარი სიტყვების დასამოწმებლად წმინდა
წერილის ციტატას იშველიებს: „რომელი-იგი (ძე ღმერთი; ი. ო.)
არს ხატი ღმრთისა უხილავისაჲ, პირმშოჲ ყოველთა დაბადებულთაჲ“
(კოლას 1.15). შესაბამისად, ორიგენეს თქმით, თავად «წერილი»
ადასტურებს ღმერთის განუჭვრეტელობას, რადგან უხილავი
ღმერთის (მამის ჰიპოსტასის) ხატი - ძე, ბუნეbრივია, რომ ასევე
უხილავია. ალექსანდრიელი განმმარტებელი მსჯელობას განაგრძობს
და ზემოთქმული აზრის გასამყარებლად მკითხველს ახალ არგუმენტს
სთავაზობს: „ასევე იოანეც ამბობს სახარებაში: «ღმერთი არავის
არასოდეს უხილავს» (იაონ. 1.18) და ცხადად აუწყებს ყველას,
ვისაც გაგება ხელეწიფება: არ არსებობს ისეთი ბუნება, ღმერთის
ხილვა რომ ძალუძდეს. მას არ უთქვამს, თითქოს ბუნებით სახილველ
ღმერთს მხოლოდ სუსტი ქმნილება ვერ განჭვრეტს, არამედ ბრძანა,
რომ შეუძლებელია თავისი ბუნებით იყოს ღმერთი ხილული“3.
იმავე მოძღვრებას წარმოგვიდგენს ეკლესიის დიდი მოძღვარი,
წმინდა ანასტასი სინელი. ღირსი მამis შრომაში სახელწოდებით
1 შდრ. PG. t. 11, Wrige/nhj Peri/ arxw/n, De incarnatione Christi; col. 213-214.
2 იხ. PG. t. 11, Wrige/nhj Peri/ arxw/n, De Deo

(„ღვთის შესახებ“), col. 121-

130.
3 Ориген;

О началах; იხ. ინტერ. საიტი http://azbyka.ru/otechnik/Origen/o_
nachalah/#03: შდრ. PG. t. 11, Wrige/nhj Peri/ arxw/n, col. 128-129.
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„წინამძღუარი“, romelic qarTulad Targmna da <dogmatikonSi>
pirvel Zeglad Seitana arsen iyalToelma, vkiTxulobT:
„ვერცა ჰპოებ ყოველსავე შინა ძუელსა და ახალსა აღთქუმასა
ბუნებასა გინა არსებასა ღმრთისასა გამოცხადებულად ანუ თქუმულად,
არამედ ყოველთავე ღმრთისა უხილავისა ჩუენებასა სახითა და
აჩრდილობით მხილველთა სახოვნებითი და არა ბუნებითი ხედვაჲ
არსებისა ღმრთისაჲ იხილეს, ვითარ-იგი დანიელ ძუელისა დღეთაჲსა
პირი და ვითარცა ძისა კაცისაჲ სხუჲ პირი, მომავალი ღრუბელთა
თანა ცისათა, და ესაია სახესა შინა და შესახედავსა სახოვნებითსა
კაცობრივისა პირისასა ჩუენებით იხილა უფალი, მჯდომარე საყდართა
ზედა მაღალთა და აღმატებულთა, არამედ არა საღმრთოჲსა ბუნებისა
მხილველთა, ვითარცა სახესა რასმე შინა რაოდენ ეძლო მათ ხილვად
და რაოდენ დასატევნელ იყო კაცობრივითა სახითა გამოცხადებაჲ
მათდა უხილავისა და დაუსახველისა ღმრთისაჲ“1.
amaვე სწავლებას წარმოგვიდგენს წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის
სულიერი მეგობარი, ღირსი თალასი, რომელმაც, თავისივე სიტყვების
თანახმად, მახარებელთა რაოდენობის შესაბამისად, ოთხი ასეულისაგან
შემდგარი გამონათქვამების კრებული დაწერა და ვინმე პავლე
ხუცესს გაუგზავნა. პირველ ასეულში, კერძოდ, 59-ე SegonebaSi,
ვკითხულობთ:
„ვითარცა არსებით უცნაურ (შეუცნობელი; ი. ო.) არს ღმერთი,
ეგრეთვე დიდებითა დაუსრულებელ არს“.
მორიგ მე-60 მუხლში იღუმენი თალასი ბრძანებს:
„რომლისა არსებისა დასაბამ და დასასრულ არა არს, მისისა
არცა სიბრძნისა შესაძლებელ არს გამოკვლევაჲ“2.
მართალია, მოცემულ ვითარებაში საკუთრივ საღვთო ბუნების
მიუწვდომლობაზე, ერთი შეხედვით, არაფერია ნათქვამი, მაგრამ
1 დოგმატიკონი,

I, ანასტასი სინელი, „წინამძღუარი“, ტექსტი გამოსაცემად
მოამზადეს ნ. ჩიკვატიამ, მ. რაფავამ და დ. შენგელიამ; გამოკვლევა და
ლექსიკონი დაურთეს ნ. ჩიკვატიამ და დ. შენგელიამ, თბილისი, 2015, გვ.
162.
2 აბბა თალასე, სიყვარულის, მარხვისა და სულიერი მოქალაქეიობის
შესახებ პავლე ხუცესისადმი, გამოქვეყნებულია საქართველოს ეკლესიის
1989 წლის კალედარში; ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, სქოლიოები და
ლექსიკონი დაურთო ა. ბოროდამ, გვ. 421.
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შემოქმედის სიბრძის ყოველგვარ შემეცნებაზე აღმატებულება
სწორედ იმ აზრისკენ მიგვმართავს, რომ ქმნილება ვერასოდეს
განჭვრეტს ტრანსცენდენტული ღმერთის არსებას.
მეოთხე ასეულში (მუხლი 90) ვკითხულობთ:
„და ყოველნივე სიტყუანი სამებისა წმიდისათჳს თქმულნი, არა
თუ მას მოასწავებენ, რაჲ იგი არს არსებაჲ და ბუნებაჲ ღმრთეებისაჲ,
რამეთუ ესე ყოვლითურთ გამოუთქუმელ არს და მიუწდომელ,
და თჳთ თავადისა მის წმიდისა სამებისა მიერ ხოლო საცნაურ;
არამედ სახელითა და სიტყუათა მიერ საქმეთა მისთა გულისჴმისყოფასა
და დიდებასა წარმოაჩენს“1.
დამოწმებულ ეგზეგეტიკურ წყაროებში გადმოცემულ სწავლებას
წმინდა გრიგოლ ნოსელის ღვთისმხილველობასთან დაკავშირებით
გამოთქმული რამდენიმე წინადადებით შევაჯამებთ:
„[საღვთო ბუნება] ... უზეშთაეს არს ყოვლისა ცნობისა
და არარაჲსა სხჳსა მსგავსი“2; „... უზეშთაეს არს ყოვლისავე
ცნობისა საძიებელი იგი, ვითარცა ნისლითა, გარემოხუეული
მიუწთომელობითა“3; „... თჳსი საღმრთოჲსა ბუნებისაჲ ესე არს,
რომელ უზეშთაეს არს ყოვლისა ხილვისა და მიწთომისა და
შეუძლებელ არს ხილვაჲ მისი“ 4; „... ცხორების მომცემელი და
ცხოველსმყოფელი იგი ბუნებაჲ უზეშთაეს არს ყოვლისავე ხილვისა
და ცნობისა და მიწთომისა“5; „ესე არს ხილვაჲ მისი (ღმერთის;
ი. ო.), რაჲთა ცნას [მოღვაწემ; ი. ო.] ჭეშმარიტებით, ვითარმედ
შეუძლებელ არს მისი ხილვაჲ“6; „ესე არს ჭემარიტი ხილვაჲ
ღმრთისაჲ, რაჲთა არაოდეს დადგეს სურვილისა მისგან მისა მიმართ
მხედველი იგი“ 7; „[ღმერთი] ყოვლისავე ნიშნიანისა ხატისაგან
გარესკნელ არს“8.
1 აბბა

თალასე, დასახ. შრომა, გვ. 455.

2 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 14.

3 iqve,

გვ. 62.

4 iqve,

გვ. 86.

5 iqve,

გვ. 87.

6 iqve,

გვ. 62.

7 iqve,

გვ. 86.

8 წმ.

გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ..., გვ. 312.
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კვლავ დავუბრუნდებით სტატიის დასაწყიში გამოთქმულ
აზრს; სათქმელს შევაჯამებთ და აღვნიშნავთ, რომ სიტყვები: „არა
იხილოს კაცმან პირი ჩემი და ცხონდეს“ (გამოს. 33.20), პირველი
მნიშვნელობის თანახამდ, ქმინლებისგან საღვთო ბუნებისა და არსების
შეუცნობლობას, სრულ მიუწვდომლობას გულისხმობს, რასაც ეკლესიის
მამათა ზემოდამოწმებული განმარტებები ერთხმად განაჩინებს;
თუმცა ეგზეგეტიკურ შრომაში - „მოსეს ცხოვრება“ ღირსი გრიგოლ
ნოსელი იმავე ბიბლიური ციტატის განსხვავებულ განმარტებასაც
გვთავაზობს, რის გასააზრებლადაც წმინდა წერილში აღწერილ
მოვლენებს მოვიხმობთ. კერძოდ, საქმე ისაა, რომ შემოქმედისადმი
ტრფიალით აღსავსე მოსე წინასწარმეტყველის ღვთისმხილველობის
მხურვალე სურვილს უფალი უპასუხებს და უცთომელ სწავლებას
განუწესებს, თუ როგორ უნდა ისრბოლოს სულიერ ასპარეზზე
შედგომილმა მოღვაწემ: „და ჰრქუა უფალმან: აჰა-ესერა, ადგილი შენ
წინაშე და სდგე შენ კლდესა ზედა. რაჟამს წარვიდეს დიდებაჲ ჩემი,
დაგდვა შენ ჴურელსა კლდისასა და დაგფარო ჴელითა ჩემითა შენ
ზედა, ვიდრემდე წარვიდე. და აღვიღო ჴელი ჩემი და მაშინ იხილო
ზურგით ჩემსა, ხოლო პირი ჩემი არა იხილო“ (გამოს. 33. 21-23).
წარმოდგენილი სიტყვების თანახმად, მოსეს კლდეზე დგომა
განესაზღვრება (შდრ. „სდგე შენ კლდესა ზედა“), მოგვიანებით
იგი კლდის ნაპრალში გადაინაცვლებს (შდრ. „დაგდვა შენ ჴურელსა
კლდისასა“), სადაც ღვთის «ხელი» დაეფარება მას (შდრ. „დაგფარო
ჴელითა ჩემითა შენ ზედა“), უფლის დიდების ჩავლისას ღმერთი
საკუთარ «ხელს» წინასწარმეტყველისაგან აიღებს (შდრ. „და აღვიღო
ჴელი ჩემი“), ხოლო ნაპრალში მყოფი მოსე შეძლებს, მის წინაშე
მსრბოლელი საღვთო დიდების ზურგის მხარეს უმზიროს (შდრ. „მაშინ
იხილო ზურგით ჩემსა, ხოლო პირი ჩემი არა იხილო“). ოლიმპიოდორე
ალექსანდრიელი წინასწარმეტყველის კლდეზე დგომაში მოღვაწის
ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე დაფუძნებულობას მოიაზრებს, ხოლო
ნაპრალთან დაკავშირებით, რომელშიც საუფლო დიდების სრბოლისას
იმყოფება მოსე, რომ იქიდან იხილოს მისთვის RvTis-Cena anu თეოფანია,
ასეთ ეგზეგეზისს გვთავაზობს: „ნაპრალად ღმრთისა კლდისა თქუა
სარწმუნოებისამიერი მეცნიერებაჲ“ (A 61; 290 v); ე. ი. ცოდნა,
რომელიც გამოცხადებითაა მიღებული და რწმენაზეა დაფუძნებული.
თუმცა მოქმედება ამაზე არ სრულდება: კლდეზე ამაღლებული (ე.
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ი. ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე დაფუძნებული), ხოლო შემდეგ კლდის
ნაპრალში განამaრტოებული (anu რწმენისმიერი საუფლო ცოდნით
გამდიდრებული) წინასწარმეტყველი საღვთო ხელით დაიფარება.
წმინდა გრიგოლ ნოსელი აღნიშნულთან დაკავშირებით შენიშნავს:
„ჴელი ღმრთისაჲ არს ძალი იგი ყოველთა შემოქმედი, მხოლოდშობილი
იგი ძჱ და ღმერთი, რომლისა მიერ ყოველივე იქმნა, რომელი-იგი
კეთილადმსრბოლთათჳსცა ადგილი არს სრბისაჲ და გზაჲ, ვითარცა
თავადი იტყჳს: „მე ვარ გზაჲ“ (იოან. 14.6) და მტკიცეთათჳს კლდე
არს შეურყეველი და სახლ განსუენებისა. რომელიცა უკუჱ მის მიერ
დაიფაროს, მაშინ ესმას ჴმაჲ იგი მწოდებელისაჲ მის და შემდგომად ჴმისა
მისისაჲ განვიდეს“ 1. წარმოდგენილი სწავლების თანახმად, საღვთო
«ხელში» ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასი იგულისხმება, ვის
მიერაც ღმერთის სამგვამოვნების საიდუმლო განეცხადება ქმნილებას.
ჭეშმარიტების შემმეცნებელი წინასწარმეტყველის წინაშე
საკუთარი შემოქმედის დიდება ჩაივლის, მაგრამ მოსე ვერ
იხილავს პირს ღვთისას (შდრ. „პირი ჩემი არა იხილო“), არამედ
მხოლოდ ზურგის მხრიდან განჭვრეტს მას (შდრ. „მაშინ იხილო
ზურგით ჩემსა“). ბუნებრივია, წინამდებარე შემთხვევაშიც წმინდა
წერილისთვის დამახასიათებელ ღრმა სიმბოლიკასთან გვაქვს საქმე,
რომლის შინაარსს საფუძვლიანად განგვიმარტავს ზემოხსენებული
კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი. აი, რას ბრძანებს იგი:
„და ამისთჳს უკუჱ გუასწავლის მოსე, რომელი ისწრაფდა
ხილვად ღმრთისა, თუ რაჲ არს ხილვაჲ მისი, ანუ თუ ვითარ იხილვების
ღმერთი, რამეთუ შემდგომად ღმრთისა სლვაჲ არს ხილვაჲ ღმრთისაჲ.
რამეთუ წარსლვაჲ მისი შედგომასა მეორისასა მოასწავებს, ვინაჲთგან
შეუძლებელ არს, თუმცა უმეცარმან გზისამან უცთომელად წარვლო
გზაჲ, არათუ წინამძღუარსა შეუდგს. უკუეთუ კულა მარადის
წინამძღურისა მის ზურგსა ხედვიდეს, არაოდეს მიდრკეს მართლისა
გზისაგან; რამეთუ, რომელი არა ზურგსა ხედვიდეს წინამძღურისასა,
არამედ ანუ პირისპირ დადგეს, ანუ გუერდსა მისსა ხედვიდეს, სხუაჲ
გზაჲ მოუგიეს მას თავისა თჳსისაჲ და არღარა მას მისდევს. ამისთჳსცა
ეტყოდა ღმერთი მოსეს, ვითარმედ: «პირი ჩემი არა გეჩუენოს შენ»;
ესე იგი არს, ვითარმედ: ნუ პირისპირ იქნები წინამძღურისა, რაჲთა
არა წინააღმდგომისა მიმართ იყოს გზაჲ შენი, რამეთუ კეთილი
1 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 92.
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უვაღრესსა კეთილსა არა პირისპირ იქმნების, არამედ უკუანა შეუდგს,
ხოლო უკეთურებაჲ კეთილისა მიმართ პირისპირ წინააღუდგების და
ვნებაჲ სათნოებისა პირისპირ დგას. ხოლო სათნოებაჲ სათნოებასა
არა აღუდგების წინაშე პირსა და მოსეცა უკუჱ არა პირისპირ
დაუდგების ღმერთსა ხედვად, არამედ ზურგსა მისსა ჰხედავს;
რამეთუ რომელი პირისპირ დაუდგეს, არა ცხონდეს, ვითარცა წამებს
საღმრთოჲ იგი ჴმაჲ, ვითარმედ: «არა იხილოს კაცმან პირი» უფლისაჲ
და «ცხონდეს»... ხოლო რომელი ესრეთ შეუდგს ღმერთსა, ესევითარსა
მას არღარა შეეხების უკეთურებისა ღონეთაგან, არამედ მაღალ არს
ყოვლისა ესევითარისაგან“ 1.
დამოწმებულ ეგზეგეზისში რამდენიმე საკითხი იქცევს
ყურადღებას. საქმე ისაა, რომ საეკლესიო სწავლების თანახმად,
ადამისა და ევას დაცემის ერთ-ერთი მიზეზი ცოდნაში ნაკლებობა
იყო, რაც ქმნილებისთვის დამახასიათებელი კანონზომიერებაა, მაგრამ
შეცოდების თავიდან ასარიდებლად პირველმშობლებს შესაბამისი
მცნებები განუსაზღვრა შემოქმედმა, რათა ჭეშმარიტი მოძღვრის
სიტყვას მინდობილებს დაუბრკოლებლად ემუშაკათ ედემის ბაღში.
თუმცა ბიბლიური ისტორიის თანახმად, სრულიად საპირისპირო
რამ მოხდა: „კაცი პატივსა შინა იყო, - და მიუხედავად ამისა,
- არა გულისხმა-ჰყო, ჰბაძვიდა იგი პირუტყუთა უგუნურთა და
მიემსგავსა მათ“ (ფსალ. 48.13)2. შესაბამისად, სამოთხის გარეთ
დარჩენილ ადამიანს, მოსე წინასწარმეტყველთან დაკავშირებით
მოხმობილი სწავლების საფუძველზე, წმინდა წერილი სულიერი
მოღვაწეობის სწორ მიმართულებას განუწესებს, რომ ქმნილება კვლავ
1 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 93.

2 წმინდა

გრიგოლ ნოსელი ფსალმუნის აღნიშნულ სიტყვებს, უპირველეს
ყოვლისა, ადამსა და ევას განუკუთვნებს, რაც შემდგომში მთელი
კაცობრიობის სულიერი მდგომარეობის წარმომჩენი გახდა. დავიმოწმებთ
შესაბამის ადგილს: „ვინაჲცა დიდი დავით წყალობისათჳს კაცობრივისა
უბადრუკებისა, ესევითართა სიტყუათა მიერ ჰგოდებს ბუნებასა ჩუენსა
და იტყჳს, ვითარმედ: «კაცი პატივსა შინა იყო და არა გულისჴმა-ყო».
პატივად უწოდა ანგელოზთა სწორებასა, და მერმე იტყჳს, ვითარმედ:
«ჰბაძვიდა იგი პირუტყუთა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ». და ჭეშმარიტად
პირუტყულ არს პირუტყული ესე შობაჲ, რომელი შეიწყნარა ბუნებამან
ჩუენმან ნივთიერითა ამით ქცეულებითა და ხრწნილებითა“ (წმინდა
გრიგოლ ნოსელი, „დაბადებისათჳს კაცისა“, დასახ. შრომა, გვ. 157).
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არ დაუპირისპირდეს საკუთარ შემოქმედს. ღირსი გრიგოლ ნოსელის
თანახმად, უხილავი ღვთის ჭვრეტაში უფლისადმი შედგომა, მის
კვალზე მიყოლა იგულისხმება (შდრ. „შემდგომად ღმრთისა სლვაჲ
არს ხილვაჲ ღმრთისაჲ“), რაც მოცემული მცნებების (ზოგადად,
წმინდა წერილში გაცხადბული მოძღვრების) მიმართ დაქვემდებარებას
გულსიხმობს, რადგან ადამიანს ყოველთვის სჭირდება ისეთი ვინმე,
ვინც ჭეშმარიტ წინამძღვრობას გაუწევს მას, რომ თავად გზის
არმცოდნემ დაუბრკოლებლად განვლოს ამასოფლის სარბიელი (შდრ.
„შეუძლებელ არს, თუმცა უმეცარმან გზისამან უცთომელად წარვლო
გზაჲ, არათუ წინამძღუარსა შეუდგს“)1; ხოლო წინამძღვარს
1 ძირითადი თემიდან მცირედს გადავუხვევთ და შევნიშნავთ, რომ
წინამძღვრისადმი
დაქვემდებარების
აუცილებლობაზე
საგულისხმო
მსჯელობას ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის შრომაში „ქალწულებისათჳს
და საღმრთოჲსა მოქალაქობისა“. კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი ერთგან
„ეკლესიასტეს“ წიგნის სიტყვათა საყურადღებო განმარტებას წარმოგვიდგენს
და ბრძანებს: „და ვინაჲთგან მრავალნი არიან შემავალ ამას ცხორებასა
უმეცარნი და გამოუცდელნი, ესემცა არს ღონე მათი, რაჲთა პირველ
ყოვლისა პოვონ წინამძღუარი ამის გზისაჲ და მასწავლელი კეთილი, რაჲთა
არა უმეცრებისა მათისაგან უგზოთა შინა და ეკლოვანთა შესცთენ. რამეთუ
«კეთილ არიან ორნი უფროჲს ერთისა» (ეკლეს. 4.9), ვითარცა სოლომონ
იტყჳს, და ადვილად დაეცემის ერთი იგი, რაჟამს უმეცარ იყოს, მტერისა მიერ,
რომელი უმზირის ყოველსა კაცსა. და ჭეშმარიტად «ვაჲ არს ესევითარისა
მის», სიტყჳსაებრ მისვე ბრძნისა სოლომონისა, რამეთუ «რაჟამს დაეცეს,
არავინ ჰყავნ აღმადგინებელი» (ეკლეს. 4.10)“ (წმინდა გრიგოლ ნოსელი,
„ქალწულებისათჳს და საღმრთოჲსა მოქალაქობისა“, დასახ. შრომა, გვ. 188189). თავად მოძღვართან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იღვაწოს სწორად
მან, უმნიშვნელოვანეს ეგზეგეზისს გვთავაზობს წმინდა იოანე ოქროპირი
მათეს სახარების კომენტირებისას. კონსტანტინოპოლელი მღვდელთმთავარი
ერთგან ბრძანებს: „არა ამისგან უჴმს შიში წინამძღუარსა, ნუუკუე თქუან
მისთჳს ბოროტი, ანუ დევნონ, გინა აყუედრონ, არამედ ამისგან უჴმს შიში,
უკუეთუ წადიერობითა მით წინამძღურობისა და პატივისაჲთა იპოოს
თანააღმყოლელ და არა მაბრალობელ მოქმედთა ბოროტისათა, რამეთუ
მაშინ განქარდეს, ვითარცა მარილი, და უჴმარ იქმნას. უკუეთუ კულა ეგოს
წინააღდგომასა და მხილებასა შინა ბოროტისმოქმედთაჲსა, მაშინ უხაროდენ,
რამეთუ ესე არს საქმე მარილისაჲ, რაჲთა შეუჴდებოდის და ატკივნებდეს
წყლულებასა და ამით სახითა იცვას იგი დალპობისაგან და სიმყრალისა. და
მერმე ტკივნეულთა მათგან და მოწყლულთა მრავალგზის იქმნის ბოროტისზრახვაჲ და გინებაჲ მკურნალისა მის და წამლისა მის მატკივნებელისაჲ,
არამედ არას ავნებს ესე ჭეშმარიტსა მას წინამძღუარსა და უფროჲსადღა
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შედგომილი მოღვაწე სიმბოლურად წინამavalis ზურგის მხილველად
ითქმის, რადგან მხოლოდ ამგვარი განლაგების შემთხვევაშია
შესაძლებელი უპირატესისაგან განუშორებლად მუდმივი წინსწრაფვა;
ასეთი მიმართება კი (საღვთო დიდების «ზურგის» ცქერა), ნისის
ეპისკოპოსის თანამხად, ღვთისადმი სრული მინდობის შედეგია და
კაცობრივი ნების საღვთო ნებისადმი განუხრელად დაქვემდებარებას
გულისხმობს, რაც თავისთავად გამორიცხავს ამგვარად მსრბოლის
დაცემას, რადგან შემოქმედის ნებელობა მარადის სახიერია, ხოლო
მისდამი მორჩილება (ღმერთისა და ადამიანის ნებელობათა სინერგია)
საფუძველშივე აღმოფხვრის მცდარ არჩევანს. წმინდა გრიგოლ
ნოსელის მიხედვით, თუკი ადამიანი ღვთის «პირის» (და არა საკუთრივ
«ზურგის») ხილვას მოიწადინებს და აღნიშნულ საქმეს დაეშურება,
მყისვე დაუპირისპირდება უფალს, რადგან საღვთო «პირის» ხილვა,
თავისთავად ცხადია, ერთადერთ შემთხვევაში არის შესაძლებელი:
რაჟამს ბუნებით მოძღვarს მიდევნებული ადამიანი ადგილს
მოინაცვლებს და საკუთარი შემოქმედის «პირისპირ» (წინააღმდეგ)
დაიწყებს მოძრაობას. სწორედ ამაზეა ნათქვამი, რომ არ ძალუძს
ადამიანს, ღვთის პირი იხილოს და იცოცხლოს (ე. ი. მარადული
სიცოცხლის თანაზიარი გახდეს).
ზემოდამოწმებული განმარტებანი ასე ჯამდება:
„არა იხილოს კაცმან პირი ჩემი და ცხონდეს“, ერთი მხრივ,
საღვთო ბუნების სრულ მიუწვდომლობას გვიცხადებს, რომ ვერასოდეს
შეიმეცნებს გონიერი ქმნილება დაუსაბამო ყოვლადწმინდა სამებას
არსობრივად, bunebiTad, ხოლო, მეორე მხრივ, იმავე სიტყვებით
წმინდა წერილი სამეუფო გზის (სწორი ganRmrTobiTi მოღვაწეობის)
შესახებ რჯულდებას წარმოაჩენს, რაც ერთადერთ შემთხვევაში ჭეშმარიტი ღვთისადმი uerTgulesi შედგომისას და ოდენ მისი
„ზურგისadmi“ მზერისას - არის შესაძლებელი.
გამოაჩინებს ძლიერებასა და სიკეთესა მისსა. ხოლო უკუეთუ შიშითა მით
ბოროტისსიტყჳსა და შეურაცხებისაჲთა იქმნას განმცემელ ჭეშმარიტებისა
და ჯეროვნისა მის სიფიცხისა, აქაცა ფრიად უძჳრესი შეემთხჳოს, რამეთუ
საწუნელ და შეურაცხ და უმეტესად საყუედრელ იქმნას, რამეთუ ესე
მოასწავა სიტყჳთა მით, ვითარმედ: „დათრგუნვად კაცთა მიერ“ (მათ.
5.13), და მერმესა მას საუკუნესა სასყიდლით დადგინებულთა მათ მწყემსთა
თანა შეირაცხოს, განმრყუნელთა სამწყსოჲსათა“ (წმინდა იოანე ოქროპირი,
მათეს სახარების განმარტება, წიგნი I, თბილისი, 2014, გვ. 240).
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ამჯერად მკითხველის ყურადღებას ერთი mniSvnelovani
მოვლენისკენ მივაპყრობთ:
ნისის მღვდელთმთავრის შრომაში „მოსეს ცხოვრება“ დამოწმებულია ბიბლიური მუხლი, რომელიც წმინდა წერილის ძველ ქართულ
თარგმანებში განსახვავებულად არის წარმოდგენილი1. კაპადოკიელი
მოღვაწის ზემოხსენებული ეგზეგეტიკური ნაშრომის ბერძნული ენიდან
მთარგმნელმა წმინდა ექვთიმე ათონელმა, ბუნებრივია, დედანში
ასახული ციტატის თარგმანი წარმოგვიდგინა: „აჰა, ესერა ადგილი
არს ჩემ თანა“ (შდრ. Gr. ἰδοὺ τόπος παr> ἐμοί). წმინდა გრიგოლ
ნოსელი აღნიშნულ ბიბლიურ მუხლს ასე ganmartavs: „ვჰგონებ უკუჱ,
ვითარმედ ესევითარსა ძალსა მოასწავებს სიტყუაჲ ესე, ვითარმცა
ეტყოდა ღმერთი, ვითარმედ: ვინაჲთგან სურვილი შენი წინაჲთ-კერძო
გზიდავს მარადის და სრბისა შენისა განძღომაჲ არა არს, არა იცი
განძღომაჲ კეთილთაA, არამედ მარადის უმეტესისა მიმართ სურვიელ
ხარ, აჰა ესერა, ესევითარი ადგილი გიჩუენო შენ სრბისა შენისაჲ,
რომელი ვეროდეს დაჰლიო, ვერცა ჰპოვო დასასრული, ვერცა დადგე
სრბისაგან, არამედ რავდენცა ჰრბიოდე, ადგილი სრბისაჲ არა
დაგელიოს“2.
დამოწმებულ სწავლებას საღვთო გზაზე მსრბოლელი მოღვაწის
მარადის წინაგაწვდომის შესახებ, საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგიის
თანახმად, «ეპექტასისი» ეწოდება, რაც, თავის მხრივ, პავლე
მოციქულის სიტყვებს ეფუძნება (ფილიპ. 3. 13): „ძმანო, მე არღარა
შემირაცხიეს თავი ჩემი წარწევნულად; ხოლო ერთი ესე: უკუანასა
მას დავივიწყებ და წინასა მას მივსწუდები“ (შდრ. ўdelfo…, ™gл
™mautХn oЩ log…zomai kateilhfљnai: ћn dљ, t¦ mќn Сp…sw ™pilanqanТmenoj
to‹j dќ њmprosqen ™pekteinТmenoj3) და ამგვარ ასპარეზს ნისელი
მღვდელთმთავარი საღვთო სიკეთეებით განუძღომლობას უწოდებს
(შდრ. „ვინაჲთგან სურვილი შენი (მოსესი; ი. ო.) წინაჲთ კერძო
1 Gr. ἰδοὺ τόπος παr> ἐμοί (იხ. PG. t. 44; col. 405). შდრ. (გამოს. 33.
21): „აჰა-ესერა, ადგილი შენ წინაშე“ (ნუსხები: OBS); „აჰა, ადგილი მთა“
(ნუსხები: AKC). როგორც ვხედავთ, არცერთი ნუსხის მონაცემი ბერძნული
ციტატის შინაარს ზედმიწევნითი სიზუსტით არ ასახავს.
2 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 89.

3

მიმღეობა ™pekteinТmenoj მომდინარეობს ბერძნული ზმნიდან ™pektei/nw, რაც „სწრაფვას“, „მიწვდენას“, „წვდომას“ ნიშნავს.
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გზიდავს მარადის და სრბისა შენისა განძღომაჲ არა არს, არა იცი
განძღომაჲ კეთილთა, არამედ მარადის უმეტესისა მიმართ სურვიელ
ხარ“).
იმავე შრომაში კაპადოკიელი მამა ერთგან შენიშნავს:
„... ესევითარი იგი სული უმაღლეს თავისა თჳსისა იქმნებინ
სურვილით მით ზეცისა კეთილთაჲთა, მარადის წარმატებული
წინამდებარისა მიმართ, ვითარცა მოციქული იტყჳს, და დღითიდღე
უმაღლესისა მიმართ ყვის სლვაჲ თჳსი, რამეთუ რაოდენ
ამაღლდებოდის, ეგეოდენ სურვიელ იქმნების წინამდებარისა მიმართ
სიმაღლისა და ესრეთ დაუცადებელ იქმნის უმეტესად ამაღლებისა
მიმართ აღორძინებაჲ ძალისა მისისაჲ“1.
სხვა: „ესე არს ჭემარიტი ხილვაჲ ღმრთისაჲ - არასადა განძღომაჲ
სურვილითა მისითა, რამეთუ ჯერ-არს მარადის ხედვაჲ მისი და,
რაოდენ შესაძლებელ იყოს ხილვაჲ, მის მიერ უმეტესისა მიმართ
სურვილი“ 2.
იმავე საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე გამოხმაურებას
ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის სხვა შრომაში სახელწოდებით „თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ“. ღირსი მღვდელთმთავარი ბრძანებს:
„სამარადისოდ უვაღრესთა რათმე და გარდამატებულთა კეთილთა
პოვნაჲ არა შეუნდობს წარსულთა მათ კეთილთა განცდად სურვილსა
მას მომგებელისასა, რამეთუ შუებაჲ იგი უვაღრესთა მათ უდარესთა
მათ პატიოსნებასა დაჰფარავს, ვინაჲცა ფილოსოფოსობაჲ საუფლოთა
მათ მოძღურებათაჲ ესევითარი არს, ვითარ ჩუენ ვჰგონებთ“3.
სხვა: „არაოდეს დასცხრების სურვილი აღმავალისაჲ მის
ცნობილთა მათ სიმაღლითა, არამედ უაღრესთა მიერ კუალად სხუათა
უაღრესთა გულისთქუმათა მიმართ შემდგომითი შემდგომად აღვალს
სული იგი ღმრთისმოყუარე და ყოვლადვე უვაღრესთა მიმართ
აღსლვითა უსაზღვრო იქმნების და დაუსრულებელ“4.
სხვა: „რომელსა სუროდეს ხილვაჲ ღმრთისაჲ, მარადის
შედგომითა მისითა იხილავს სასუფეველსა მას. და ხილვაჲ პირისა
1 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 84-85.

2 „მოსეს

ცხოვრება“... გვ. 88.

3 წმ.

გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ... გვ. 179.

4 iqve,

გვ. 231.
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მისისისაჲ არს დაუცადებელად სლვაჲ მისა მიმართ და შედგომითა
სიტყჳსაჲთა წარმართებული“1.
ეპექტასისის შესახებ უაღრესად საყურადღებო სწავლებას
გვთავაზობს წმინდა გრიგოლ ნოსელის იმავე შრომაში „თარგმანებაჲ
ქებისა ქებათაჲსაჲ“. ღირსი მოძRვარი ერთგან შენიშნავს:
„წარჰჴდა ოდესმე მოსესცა სასურველი იგი პირი უფლისაჲ და
ესრეთვე პირი იგი შჯულისმდებელისაჲ; მარადის, სადა-იგი იყო,
გარეშე იქმნებოდა და თანაწარსრულსა მას სიტყუასა შეუდგებოდა
და არასადა დადგებოდა უაღრესისა მიმართ აღორძინებისაგან,
რამეთუ დასაბამსა აღორძნდა, რაჟამს-იგი მეგჳბტელთა მეფობისა
უმაღლეს შეჰრაცხა ყუედრებაჲ იგი ქრისტესი და უფროჲსღა
აღირჩია თანაძჳრისხილვაჲ ერსა თანა ღმრთისასა, ვიდრეღა ქონებაჲ
საწუთროჲსა მის ცოდვისა საშუებელისაჲ. და კუალად აღორძნდა,
რაჟამს ერეოდა დაწუნებულსა მას ებრაელსა მეგჳბტელი იგი და
შურისგებითა მით ისრაიტელისათჳს მოკლა მეგჳბტელი იგი... .
კუალად უაღრეს იქმნა თავისა თჳსისა, რაჟამს-იგი მრავალჟამ
უდაბნოთა შინა მოღუაწებითა უშფოთველად სცვიდა ცხორებასა
თჳსსა. და მერმე ცეცხლითა მით მაყულისაჲთა განათლდა და
შემდგომად მისა სასმენელიცა შარავანდედსა მას თანა ნათლისასა
სიტყჳსა მიერ გაბრწყინდა და ამათ თანა განიშიშულნა ფერჴნი
თჳსნი შესასხმელთა მათგან მკუდრისათა, მოსრნა კუერთხითა
გუელნი იგი მეგვიპტელთანი, იჴსნნა მძლავრებისაგან ფარაოჲსა
ტომნი თჳსნი, უძღოდა მათ საგრილითა ღრუბლისაჲთა. განაპო
უფსკრული, დაანთქა მძლავრი, დაატკბო მერრანი, სუა კლდისაგან,
განძღა ანგელოზთა საზრდელისაგან. ესმნეს საყჳრნი, მთასა მას
მოტყინარესა შეჰკადრა, თხემსა მთისასა აღიწია, ღრუბელი
განვლო, შინაგან ნისლისა შევიდა, სადა-იგი იყო ღმერთი2.
შჯული მოიღო. მზედ შეიცვალა შეუხებელად და განუცდელად,
რომლისა პირისაგან გამოჰკრთებოდეს ნათელნი და ყოველთავე
მათ აღმაღლებათა მისთა და პირად-პირადთა ღმრთისმხილველობათა
ვითარ ვინ უძლო სიტყჳთა წარმოთქუმად, გარნა ესრეთცა
ესოდენი იგი და ესევითარი, რომელი ესოდენთა საქმეთა შინა
1 წმინდა
2 შდრ.

გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ... გვ. 311.

„ხოლო მოსე შევიდა წყუდიადსა, სადა-იგი იყო ღმერთი“ (გამოსვ.

20.21).
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შევიდა ესეოდენთა სიმაღლეთა მიერ ღმრთისა მიმართ ამაღლდა;
წუთღა განუძღომელ არს გულისთქუმაჲ მისი უმაღლესთა
სურვილთა მიმართ და პირისპირ ხილვად ღმრთისა ილოცავს. და
ესე, ოდეს-იგი წამა მისთჳს სიტყუამან, ვითარმედ პირისპირ ღირსიქმნა იგი ზრახვასა ღმრთისასა, არამედ არცა ვითარცა მეგობრისა
მეგობრისა მიმართ ზრახვამან, არცა პირისპირ ღმრთისა მიმართ
მეტყუელებამან უმაღლესთა გულისთქუმათაგან უძლეს დაყენებაჲ
მისი, არამედ იტყოდა, ვითარმედ: უკუეთუ ვპოვე მადლი წინაშე
შენსა, განცხადებულად მიჩუენე მე თავი შენი. და რომელმან
თხოვილისა მის მადლისა მიცემაჲ აღუთქუა და რომელმან-იგი
ჰრქუა, ვითარმედ: „გიცი შენ უფროჲს ყოველთა“ (გამოს. 33.17),
თანა-წარვლო იგი, რაჟამს-იგი საღმრთოსა მას ადგილსა ჴურელსა
ჴელისა მის მიერ საღმრთოჲსა დაფარა, ვიდრეღა შემდგომად
წარსვლისა ძნიად სამე იხილა ზურგით მისა. და ვითარ ვჰგონებ,
ამას გუასწავებს ჩუენ სიტყუაჲ ამის მიერ, ვითარმედ რომელსა
სუროდის ხილვაჲ ღმრთისაჲ, მარადის შედგომითა მისითა იხილავს
სასუფეველსა მას. და ხილვაჲ პირისა მისისაჲ არს დაუცადებელად
სლვაჲ მისა მიმართ და შედგომითა სიტყჳსაჲთა წარმართებული“1.
დამოწმებულ სწავლებაში წმინდა გრიგოლ ნოსელი ღვთისადმი
მოსეს განსაკუთრებულ სწრაფვას წარმოაჩენს, თუ როგორი გულმოდგინებითა და მოშურნეობით წარემატება დიდი მოღვაწე
ღვთისშემეცნების საქმეში. ნისის მღვდელთმთავრი ბიბლიაში აღწერილ
ცნობებს ემყარება და ეპექტასისის დასაწყისად მოსეს მხურვალე
სურვილს წარმოგვიდგენს, რომ მიუხედავად ფარაონის სახლში
ყოფნით განპირობებული კეთილდღეობისა, წინასწარმეტყველი
სულიერად მარადის საკუთარი ხალხის მძიმე ხვედრს თანაეზიარებოდა
(შდრ. „რამეთუ დასაბამსა აღორძნდა, რაჟამს-იგი... უფროჲსღა
აღირჩია თანაძჳრისხილვაჲ ერსა თანა ღმრთისასა, ვიდრეღა ქონებაჲ
საწუთროჲსა მის ცოდვისა საშუებელისაჲ“). შემდეგ დაჩაგრული
თანატომელი დაიცვა და ეგვიპტელი მოაკვდინა, რაშიც კვლავ
მოსეს სულიერი წინსწრაფვა განიჭვრიტება (შდრ. „და კუალად
აღორძნდა, რაჟამს ერეოდა დაწუნებულსა მას ებრაელსა მეგჳბტელი
იგი და შურისგებითა მით ისრაიტელისათჳს მოკლა მეგჳბტელი
1

წმინდა გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ... გვ. 309-

311.
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იგი“); ყოველი მორიგი მოვლენა (უდაბნოში მწყემსობა, შეუწველი
მაყვალი, პირველი პასექი, მონობის ქვეყნიდან გამოსვლა, გზაში
აღსრულებული მრავალი სასწაული, ქორების მთაზე რჯულის მიღება
და ა. შ.) წარმოაჩენს, რომ საკუთარ თავს მარადის აღემატება
მოსე და ბოლოს ისეთი საღვთო კადნიერებით განიმსჭვალება, თავად
შემოქმედის განჭვრეტისთვის უთქვამს გული, რისთვისაც ღვთის
მეგობრად იწოდება იგი და სწორედ ამ დროს შეიმეცნებს უმაღლეს
ჭეშმარიტებას: „რომელსა სუროდის ხილვაჲ ღმრთისაჲ, მარადის
შედგომითა მისითა იხილავს სასუფეველსა მას. და ხილვაჲ
პირისა მისისაჲ არს დაუცადებელად სლვაჲ მისა მიმართ და
შედგომითა სიტყჳსაჲთა წარმართებული“.
rogorc cnobilia, ეპექტასისის შესახებ მოძღვრებას
ვხვდებით წმინდა გრიგოლ ნოსელის araerT sxva SromaSi, maT
Soris, mis saxelganTqmul homiliaSi: „შესხმაჲ წმიდისა გრიგოლი
საკჳრველთმოქმედისაჲ“. ნეოკესარიის ეკლესიის საჭეთმპყრობლის
სათნოებათა მაქებელი კაპადოკიელი მღვდელთმთავარი შენიშნავს:
„... სიჩჩოჲთგანვე ყოველსა სიყრმისა ჩუეულებათა განეშორა, ესე
იგი არს ცხენოსნობასა და ნადირობასა და სამოსელთა სიკეთესა და
მღერასა და განცხრომასა და შუებასა და ჭადრაგთა და ასპარეზთა
ურგებსა შექცევასა, და ყოველი ძალი და გულსმოდგინებაჲ თჳსი
სათნოებათა მოგებასა შემსჭუალა და უმეტეს და უმეტეს
წარემატებოდა, რამეთუ მარადის პირველსა მას დაივიწყებდა
და შემდგომსა მას მისწუდებოდა და განკრძალულად სდევდა
გჳრგჳნსა მას ზეცისა ჩინებისასა“1.
აქვე დავიმოწმებთ სხვა კაპადოკიელი მამის, წმინდა ბასილი
დიდის შესაბამის მოძღვრებას:
„... რომელი მოიწყლას ისრითა მის სიყუარულისა მისისაჲთა
(ე. ი. ღვთის სიყვარულით; ი. ო.), რაზომცა საღმრთოსა მას და
მიუწდომელსა შუენიერებასა გულისჴმა-ჰყოფდეს, უმეტესად ემატების
წყლულებასა მას სიყუარულისა მისისასა და რაზომცა ისწრაფდეს
სურვილითა მით მისითა განძღომად, ეგზომცა განუძღომელ
იქმნების იგი, რამეთუ გულისთქუმათა მათ ჴორციელთა შეუდგს
1

წმინდა
გრიგოლ
ნოსელი,
შესხმაჲ
წმიდისა
გრიგოლი
საკჳრველთმოქმედისაჲ, დასახ. შრომა, გვ. 407 (ვიმოწმებთ გიორგi
მთაწმინდელის თარგმანს).
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განძღომაჲ, ხოლო საღმრთოჲ იგი სურვილი რაზომცა მიეცემოდის,
ეგზომცა განუძღომელ არს“1.
მსგავს სწავლებას ვხვდებით წმინდა იოანე ოქროპირის
მათეს სახარების განმარტებაში. კერძოდ, კონსტანტინოპოლელი
მღვდელთმთავარი ერთ-ერთი მუხლის კომენტირებისას (მათ. 5.6)
დავით მეფის შესახებ საუბრობს და ერთგან ფსალმუნთა წიგნიდან
შესაბამის მუხლს ციტირებს:
„ვითარცა სურის ირემსა წყაროთა მიმართ წყალთასა, ეგრე
სურის სულსა ჩემსა შენდამი, ღმერთო ძლიერო და ცხოელო! ოდესმე მივიდე და ვეჩუენო პირსა ღმრთისასა (ფსალ. 41. 2-3)?“ და
ბრძანებს: „რამეთუ მან ნეტარმან პირველვე ისწავლა, ვითარ ვჰგონებ,
მადლითა სულისა წმიდისაჲთა აღთქუმული ესე მცნებაჲ უფლისაჲ
(იგულისხმება მეოთხე ნეტaრება: „ნეტარ არიან, რომელთა შიოდის
და სწყუროდის სიმართლისათჳს, რამეთუ იგინი განძღენ“) და
განუძღომელი იგი განძღომაჲ ესევითართა მათ კეთილთაჲ“2.
ანალოგიური შინაარსის მოძღვრებას დაიტევს ღირსი თალასის
ზემოხსენებულ შრომაში გაჟღერებული სიტყვები «დაუსრულებელი
სისრულე», ე. ი. სისრულე, რომელიც არაამქვეყნიურია, მიღმიერია და
წარმავალი სოფლიდან მარადისობაში გარდანაცვლებულ მოღვაწეს
მარადის სიახლისკენ უწინამძღვრებს. დავიმოწმებთ შესაბამის
ადგილს:
„ნეტარ არს, რომელი მისწუდა დაუსრულებელსა სისრულესა;
ხოლო იგი მისწუდა მას, რომელმან დასრულებადი ესე წიაღვლო“3.
წარმოდგენილ სწავლებებში არსებითი ისაა, რომ საღვთო
მცნებათა გულწრფელად აღმსრულებელი მოღვაწე არასოდეს განიცდის
თვითკმაყოფილებას, რადგან მისგან წვდომილი სათნოებით სხვა,
ufro აღმატებული სათნოებისკენ იწინამძღვრება იგი. შესაბამისად,
ვინაიდან მოსაპოვებელი მარადის აღემატება მოპოვებულს, ხოლო
1 წმინდა ბასილი დიდი, „სწავლანი ლოცვისათჳს“, თბილისის სასულიერო
აკადემია, გრაგნილი, საეკლესიო-სამეცნიერო კრებული III, თბილისი, 2015,
გვ. 50.

წმინდა იოანე ოქროპირი, მათეს სახარების განმარტება, წიგნი I,
თბილისი, 2014, გვ. 227.
2
3

აბბა თალასე, სიყვარულის, მარხვისა და სულიერი მოქალაქეობის
შესახებ..., დასახ. შრომა, გვ. 420.
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სულიერი სრბოლის პროცესი გარეშემოუწერელი არის, ღვთისკენ
მსწრაფველის მზერა მუდმივად წინაგაწვდენილია, რაც არ აძლევს
მას შესაძლებლობას, დასჯერდეს მომუშაკებულს1.

Irakli Orzhonia
The Ecclesiastical Exegesis of the words of the Holy Scripture:
<There shall no man see me, and live>

(Exod. 33.20)
In the present publication the absolute transcendence of the
Divinity is asserted on the basis of the corresponding teachings
and explanations of the church fathers The mystical sense of
the epektasis (the eternally increasing Striving for God) is dealed
with the interrelation of the inﬁnite inaccessible perfection of the
Holy Trinity and the unceasing longing for the divinization of
the creature.

1

epektasisis Sesaxeb dawvrilebiT ix. mSvenierebaTmoyvareoba II,
Tb. 2013, gv. 484-499; 638.
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[wm.

maqsime aRmsareblis naSromTa Soris gansakuTrebulia
oras
mokle
qveTavad
damuxluli
saRvTismetyvelo
swavlebani, romlebSic ganWvretilia yvelaze ufro Znelad
sawvdomi sakiTxebi RvTis bunebiTi miuwvdomlobis, goniseul
qmnilebaTa
ganRmrTobiTi
zeaRsvlis,
wminda
werilis
usaidumloesi saxismetyvelebis, arsTa arsebobis wes-gvarisa
da wes-saxis (anu <logosisa> da <troposis>), agreTve, maTi
naTvisobis (igive <anagebis> anu <heqsisis>), <mimarTebiTobis>
(igive <SefardebiTi kavSirurTierTobis> anu <TYsebis>),
<ragvarobis> (anu <romelobis>) da mravali sxva rTulad
gamosaZiebeli da xedviTi aRqmiT datvifruli termin-cnebisa
Tu gamonaTqvamis Sesaxeb. aRniSnuli naSromi qarTuladac
aris Targmnili (rogorc Cans, wm. efrem mciris mier1),
romlis pirvel aseulsac qvemoT warmovudgenT mkiTxvels
paraleluri berZnuli teqstsisa da sqolioebis darTviT].
1 ix. e. WeliZe, Zveli qarTuli saRvTismetyvelo terminologia,

I, Tb. 1996, gv. 464-489.

58

wm. maqsime aRmsarebeli: RmrTismetyuelebisaTYs (pirveli aseuli)

Το’ ε0ν Ἁγίοις Πατρo#ς η6μw»ν
Μαξίμου το’ Ὁμολογητο’

წმიდისა მამისა ჩუენისა
მაქსიმესi
თავნი

[s]1

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ´

ღმრთისმეტყუელებისათჳს
და ჴორციელად
განგებულებისათჳს ძისა
ღმრთისა

Περὶ θεολογίας καὶ τῆς
ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ
Υἱοῦ Θεοῦ

[aseuli pirveli]

ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α´

1

[278r] ერთ არს ღმერთი
დაუსაბამოჲ, მიუწთომელი, ყოვლად მქონებელი ყოფისაჲ, ძალსა
ოდესობისა და ვითარ-ყოფისასა
ყოვლად ყოველთა გონებათაგან
განმგდებელი, ვითარცა ყოველთადა უვალი, არარაჲს არსთაგანისაგან ცნობილი ბუნებითითა
თჳსითა გამოჩინებითა.

α´.
Εἷς
Θεός,
ἄναρχος,
ἀκατάληπτος, ὅλην ἔχων τοῦ
εἶναι τὴν δύναμιν διόλου· τήν,
πότε καὶ πῶς εἶναι παντάπασιν ἀπωθούμενος ἔννοιαν· ὡς
πᾶσιν ἄβατος, καὶ μηδενὶ τῶν
ὄντων ἐκ φυσικῆς ἐμφάσεως
διεγνωσμένος.

2 ღმერთი თავისა თჳსისად

β´. Ὁ Θεός, οὐκ ἔστι δι᾿ ἑαυτόν,
ὡς ἡμᾶς εἰδέναι δυνατόν· οὔτε
ἀρχή, οὔτε μεσότης, οὔτε τέλος, οὔτε τι τὸ σύνολον ἕτερον
τῶν τοῖς μετ᾿ αὐτὸν φυσικῶς
ἐνθεωρουμένων· ἀόριστος γάρ
ἐστι καὶ ἀκίνητος καὶ ἄπειρος,
ὡς πάσης οὐσίας καὶ δυνάμε-

არა ესრეთ არს, რაჲთამცა ჩუენდა
მიწთომაჲ შესაძლებელ იყო. არცა
დასაბამ, არცა საშუალ, არცა
დასასრულ, არცა სხუაჲ რაჲმე
მისთა ბუნებითთაგანი სახილველ
არს, რამეთუ უსაზღვრო არს
და უძრავ და განუზომელ, ვი-

1 ნუსხაში გვაქვს ‘რ” ანუ ‘ასი”, ვინაიდან ქართული თარგმანი

პირველ ასეულს წარმოგვიდგენს სხვა შრომად, მეორეს კი \ სხვად
(შდრ. მეორე ასეულის დასათაურება: ‘წმიდათა
შორის
მამისა
ჩუენისა მაქსიმეს მეცნიერებითთა თავნი, ასეული მეორე“, 300r).
originalis mixedviT vasworebT <r>-d.
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თარცა ყოვლისავე არსებისა და
ძალისა [da] მოქმედებისა წიაღუვლელობითა ზეშთაკერძოჲ.

ως καὶ ἐνεργείας ὑπερέκεινα
ἀπείρως ὤν.

3 [278v] ყოველი არსებაჲ,

γ´. Πᾶσα οὐσία τὸν ἑαυτῆς
ὅρον
ἑαυτῇ
συνεισάγουσα,
ἀρχὴ πέφυκεν εἶναι, τῆς ἐπιθεωρουμένης αὐτῇ κατὰ δύναμιν κινήσεως. Πᾶσα δὲ φυσικὴ
πρὸς ἐνέργειαν κίνησις, τῆς μὲν
οὐσίας μετεπινοουμένη· προεπινοουμένη δὲ τῆς ἐνεργείας, μεσότης ἐστίν, ὡς ἀμφοῖν κατὰ
τὸ μέσον φυσικῶς διειλημμένη· καὶ πᾶσα ἐνέργεια τῷ κατ᾿
αὐτὴν λόγῳ φυσικῶς περιγραφομένη, τέλος ἐστὶ τῆς πρὸ
αὐτῆς κατ᾿ ἐπίνοιαν οὐσιώδους
κινήσεως.

თჳსსა საზღვარსა თავსა შორის
თჳსსა შემომკრებელი, დასაბამ+იქმნების მის შორის სახილველისა
ძალისაებრისა მოძრაობისა, ხოლო
ყოველი ბუნებითი1 მოქმედებისა
მიმართ აღძრვაჲ, არსებისა შემდგომად მოგონებადი, ხოლო+მოქმედებისა წინამოგონებად[i], საშუალობა არს, ვითარცა ორკერძოვე საშუვალისა ზედა ბუნებით
განყოფილი, და ყოველი მოქმედებაჲ, მის-შორისი[Ta] სიტყჳთა ბუნებითითა+შემოწერილი,+დასასრული არს მისსა უპირველესისა მოგონებითისა არსებითად ძრვისაჲ.
4 არა არსება არს ღმერთი

მარტიობით გინა ვითარობით სათქუმელითა არსებითა, რაჲთა დასაბამცა2; არცა \ ძალ მარტიობით
ანუ ვითარობით
სათქუმელითა
ძალითა, რაჲთა საშუალობაცა3;
c

δ´. Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς οὐσία,
κατὰ τὴν ἁπλῶς ἢ πῶς λεγομένην οὐσίαν, ἵνα καὶ ἀρχή·
οὔτε δύναμις κατὰ τὴν ἁπλῶς
ἢ πῶς λεγομένην δύναμιν, ἵνα
καὶ μεσότης· οὔτε ἐνέργεια,

1 ნუსხაშია: ‘ბუნებისა”.
2 იგულისხმება: ‘რაჲთა
დასაბამცა
იყოს”. აღვნიშნავთ, რომ
ბერძნული ἵνα καiV inglisur-rusul თარგმანებში გაგებულია rogorc
maqvemdebarebeli kavSiri ‘Tundac is, rom” (‘Tundac is, rom
დასაბამიa იგი” \ ინგლ. even if he is principle, Maximus Confessor,
Selected Writings, Paulist Press, 1985, p. 129; რუს. даже если Он есть
Начало, http://www.hesychasm.ru/library/max/maximus_teo.htm).
3 იგულისხმება: ‘რაჲთა

saSualobaცა იყოს”. Sdr. wina sq.
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არცა \ მოქმედება მარტიობით
ანუ ვითარობით სათქუმელითა
მოქმედებითა, რაჲთა დასასრულცა
იყოს ძალისამიერისა მის წინამოგონებობითისა არსებითისა
ძრვისა, არამედ+არსებისმოქმედ
და ზეშთაარსებისა თჳთება1
და ძალ[ის]მოქმედ და ზეშთძალისა სიმტკიცე და [ყოვლ]ისა
მოქმედებისა მაქმნევე[ლობაA]
და დაუსრულებელ გუარ, და
[279r] შემოკლებით ითქუმოდენ,
ყოვლისა არსებისა+და ძალისა
და მოქმედებისა+დასაბამისა და
საშუალისა და დასასრულისა შემოქმედი.

κατὰ τὴν ἁπλῶς ἢ πῶς λεγομένην ἐνέργειαν, ἵνα καὶ
τέλος ἐστὶ τῆς κατὰ δύναμιν
προεπινοουμένης οὐσιώδους
κινήσεως· ἀλλ᾿ οὐσιοποιὸς
καὶ ὑπερούσιος ὀντότης· καὶ
δυναμοποιὸς καὶ ὑπερδύναμος
ἵδρυσις· καὶ πάσης ἐνεργείας
δραστικὴ καὶ ἀτελεύτητος
ἕξις· καὶ συντόμως εἰπεῖν,
πάσης οὐσίας καὶ δυνάμεως
καὶ ἐνεργείας, ἀρχῆς τε καὶ
μεσότητος καὶ τέλους ποιητική.

5 დასაბამი და საშუალი და

ε´. Ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ μεσότης καὶ
τὸ τέλος, τῶν χρόνῳ διαιρετῶν
εἰσι γνωρίσματα· εἴποι δ᾿ ἂν
τις ἀληθεύων, καὶ τῶν ἐν
αἰῶνι συνορωμένων. Ὁ μὲν
γὰρ χρόνος, μετρουμένην ἔχων
τὴν κίνησιν, ἀριθμῷ περιγράφεται· ὁ αἰὼν δὲ συνεπινοουμένην ἔχων τῇ ὑπάρξει τὴν
πότε κατηγορίαν, πάσχει διάστασιν, ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι
λαβών. Εἰ δὲ χρόνος καὶ αἰὼν
οὐκ ἄναρχα, πολλῷ μᾶλλον τὰ
ἐν τούτοις περιεχόμενα.

დასასრული განსაყოფელთა ჟამთა
საცნაურება არიან. თქუას ვინმე
მეჭეშმარიტემან, ვითარმედ საწუთოსა თანასახილველ, რამეთუ
ჟამი, ვითარცა განზომილისა+მქონებელი მოძრაობისაჲ, რიცხჳთა
შემოიწერების, ხოლო საწუთოჲ,
ვითარცა ყოფით თანამოსაგონებელად მქონებელი <ოდესად>
წოდებისაჲ, შეიმთხუევს დასრულებასაცა, ვითარცა მიმღებელი
ყოფის დასაბამისაჲ. ხოლო+უკუეთუ ჟამი და საწუთოჲ არა დაუ-

1 <ზეშთაარსებისა თჳთება> \ შდრ. ბერძნ. ὑπερούσιος ὀντότης,

ინგლ. a principle of being ... beyond essence, rus. сверхсущностное Первоначало бытия). sagulisxmoa, rom ὀντότης, rac niSnavs <yofierebas>,
gadmotanilia terminiT <TYTebaA>. Sdr. sqolio 49-e qveTavze.
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საბამო არიან, ფრიად უფროჲს,
რომელნი ამათ შინა+შეცვულ იყვნენ.
6

ერთ არს და მხოლო
ბუნებით სამარადისოდ უფალი
ღმერთი, რომელი ყოველსა საკუთრებით-ყოფასა
ყოვლითავე
სახითა თავსა შორის თჳსსა შემოსწერს ვითარცა თჳთ მის ყოფისასაცა საკუთრებით უზეშთაესი, ხოლო უკუეთუ \ ესე,
არარაჲთ არცა ერთი არასადა
არს მყოფად-სათქუმელთაგანისაჲ
ყოვლითურთ
[მქონებ[ელი]1
საკუთარ-ყოფისაჲ;
არა-სადმე
არცაღა
მის
შორის
ყოვლად არაჲ იხილვების მისთანა
სამარადისოდ არსებითთა განყოფილებათაგანი: არცა ჟამნი, არცა წელნი, არცა [279v] რაჲ ამათ
შორის მყოფთაგანი, რამეთუ
არაოდეს შეეტყუებიან ურთიერთარს საკუთრად-ყოფაჲ და არასაკუთრად-ყოფაჲ.

στ´. Εἷς καὶ μόνος κατὰ φύσιν ἀεὶ κυρίως ἐστὶν ὁ Θεός,
ὅλον τὸ κυρίως εἶναι κατὰ πάντα τρόπον ἑαυτῷ περικλείων,
ὡς καὶ αὐτοῦ τοῦ εἶναι κυρίως ὑπέρτερος. Εἰ δὲ τοῦτο,
οὐδαμῶς οὐδὲν οὐδαμοῦ τῶν
εἶναι λεγομένων τὸ σύνολον
ἔχει τό, κυρίως εἶναι. Οὐκοῦν
οὐδὲν αὐτῷ τὸ παράπαν ἐξ
ἀϊδίου
συνθεωρεῖται
κατ᾿
οὐσίαν διάφορον· οὐκ αἰών,
οὐ χρόνος, οὐδὲ τι τῶν τούτοις
ἐνδιαιτωμένων. Οὐ γὰρ συμβαίνουσιν ἀλλήλοις πώποτε, τὸ
κυρίως εἶναι καὶ οὐ κυρίως.

7 ყოველსა დასაბამსა და

ζ´. Ἀρχὴ πᾶσα καὶ μεσότης καὶ τέλος, εἰς ἅπαν τὴν
σχετικὴν δι᾿ ὅλου κατηγορίαν
οὐκ ἤρνηται· Θεὸς δὲ καθόλου πάσης σχέσεως ὑπάρχων
ἀπειράκις ἀπείρως ἀνώτερος,
οὔτε ἀρχὴ οὔτε μεσότης οὔτε
τέλος εἰκότως ἐστίν· οὐδὲ τι

საშუალსა და დასასრულსა ვერ
ყოვლად უარ-უყოფია თჳსებითი
წოდებულებაჲ, ხოლო ღმერთი,
ყოვლისა თჳსებისაგან ყოვლად
უზომოებით უზომოდ უზენაესი,
არცა დასაბამ, არცა საშუალ,
არცა დასასრულ შესატყუებელ
1 ნუსხაშია: ‘ქონებაჲ”.
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არს, არცა რაჲმე ყოვლად
სხუა, რომელსა შინა იხილვების
თჳსებითი რაჲსა-მიმართად წოდებისა შესაძლებელობაჲ.

τὸ σύνολον ἕτερον, τῶν, οἷς
ἐνθεωρεῖσθαι κατὰ τὴν σχέσιν
ἡ τοῦ πρὸς τι δύναται κατηγορίαν.

8+ყოველნი არსნი ცნობილად

η´. Πάντα τὰ ὄντα, νοούμενα
λέγεται· τῶν ἐπ᾿ αὐτὰ γνώσεων ἐναποδείκτους ἔχοντα τὰς
ἀρχάς· ὁ δὲ Θεός, οὐ νοούμενος ὀνομάζεται· ἀλλ᾿ ἐκ τῶν
νοουμένων μόνον εἶναι πιστεύεται· διόπερ οὐδὲν τῶν νοουμένων αὐτῷ καθ᾿ ὁτιοῦν παραβάλλεται.

ითქუმიან მათ შორის+ქონებისათჳს დასაბამთა გამოსაჩინებელისა
ცნობისათა, ხოლო ღმერთი+არათუ
ცნობილად სახელ-იდების, არამედ ცნობადთაგან მხოლოდ+ყოფითა ირწმუნების, ვინაჲცა+არარაჲ+ცნობილთაგანი1 არს, რომელიმცა თანაშეეტყუებოდა მას.
9 არსთა ცნობასა ბუნებით

θ´. Αἱ τῶν ὄντων γνώσεις, συνηρτημένους φυσικῶς ἔχουσι
πρὸς ἀπόδειξιν τοὺς οἰκείους
λόγους, οἷς περιγραφὴν φυσικῶς
ὑπομένουσιν· ὁ δὲ Θεός, διὰ τῶν
ἐν τοῖς οὖσι λόγων εἶναι μόνον
πιστεύεται· πάσης ἀποδείξεως
βασιμώτερον, τοῖς εὐσεβέσι τὴν
ὅτι κυρίως ἐστὶν ὁμολογίαν καὶ
πίστιν διδούς. Πίστις γάρ ἐστι,

თანაშეზავებულად+აქუს გამოსაჩინებელად თჳსი სიტყუათა2+ძალი, რომელთაგან+მოწერასა+ბუნებითად+თავს-იდებენ,+ხოლო+ღმერთი არსთა შორის მყოფითა სიტყჳთა მხოლოდ ყოფად ოდენ+ირწმუნების ყოვლისა გამოცხადებისა3
მიერ კერ ძოდ +ღმრთისმსა ხურთა
მიერ და ვითარმედ+საკუთრებით
არს, ამისსა აღსარებასა [280r]
და+სარწმუნოებასა მისცემს, რამეთუ სარწმუნოებაჲ+არს საზღვარ
სარწმუნოებისა და რამეთუ4

1 ‘cnobilTagani” \ e. i. <SecnobadTagani>.
2 ‘სიტყუათა” \ ნიშნავს: <პირველსაფუძველთა>, <პირველმიზეზთა>,

<საზრისთა>, <რაგვარობათა>.
3 ‘გამოცხადებისა” \ აქ: <მტკიცებულების>.
4 xazfasmuli sityvebi mxolod qarTul TargmanSia.
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γνῶσις ἀληθὴς ἀναποδείκτους
ἔχουσα τὰς ἀρχάς, ὡς τῶν ὑπὲρ
νοῦν καὶ λόγον ὑπάρχουσα
πραγμάτων ὑπόστασις.

არს ჭეშმარიტი მეცნიერებაჲ,
მქონებელი დასაბამთა გამოუჩინებელთა[A,+viTarca] გუამქმნილი
ზეშთა გონებისა და სიტყჳსა
საქმეთაჲ.
10

დასაბამ არსთა და
საშუალ და დასასრულ არს
ღმერთი, რამეთუ იქმს ყოველსა.
არამედ არა ყოველივე შეემთხუევის მას, ვითარ-იგი სხუანიცა
ყოველნი, რომელთა მიერ ჩუენგან სახელ-იდების, რამეთუ დასაბამ არს, ვითარცა დამბადებელი და საშუალ, ვითარცა წინაგანმსაზღვრებელი, და დასასრულ, ვითარცა შემომწერელი,
რამეთუ მისგან თქუა და მის
მიერ და მისსა მიმართ ყოველი
(rom. 11.36).

ι´. Ἀρχὴ τῶν ὄντων καὶ μεσότης καὶ τέλος ἐστὶν ὁ Θεός,
ὡς ἐνεργῶν, ἀλλ᾿ οὐ πάσχων
ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα, οἷς
παρ᾿ ἡμῶν ὀνομάζεται. Ἀρχὴ
γάρ ἐστιν ὡς δημιουργός· καὶ
μεσότης, ὡς προνοητής· καὶ τέλος, ὡς περιγραφή. Ἐξ αὐτοῦ
γάρ, φησί, καὶ δι᾿ αὐτοῦ, καὶ
εἰς αὐτὸν τὰ πάντα.

11 არა არს სული სიტყჳე-

ια´. Οὐκ ἔστι ψυχὴ λογικὴ κατ᾿
οὐσίαν ψυχῆς λογικῆς τιμιωτέρα. Πᾶσαν γὰρ ψυχὴν κατ᾿
εἰκόνα ἑαυτοῦ δημιουργῶν, ὡς
ἀγαθὸς ὁ Θεός, αὐτοκίνητον
εἰς τὸ εἶναι παράγει· ἑκάστη
δὲ κατὰ πρόθεσιν, ἢ τὴν τιμὴν
ἐπιλέγεται, ἢ τὴν ἀτιμίαν
ἑκοῦσα διὰ τῶν ἔργων προσίεται.

რი არსებით უპატიოსნეს სხჳსა
სულისა სიტყჳერისა, რამეთუ
ყოველი სული ხატებად თჳსა
დაჰბადა ღმერთმან, ვითარცა
სახიერმან, და თჳთმოძრავად
მოიყვანა იგი ყოფად, ხოლო
თჳთოეული თჳსისაებრ წინააღრჩევისა ანუ პატივსა აღირჩევს გინა უპატიოებასა ნეფსით
საქმითითა შეტკბობითა.
12 ღმერთი მზე სიმართლი-

ιβ´. Ὁ Θεός, ἥλιός ἐστι δικαιοσύνης, ὡς γέγραπται· πᾶσιν

საჲ არს, ვითარცა წერილ არს,
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ἁπλῶς τὰς ἀκτῖνας ἐπιλάμπων
τῆς ἀγαθότητος· ἡ δὲ ψυχή, ἢ
κηρὸς ὡς φιλόθεος, ἢ πηλὸς
ὡς φιλόϋλος κατὰ τὴν γνώμην
γίνεσθαι πέφυκεν· ὥσπερ οὖν
ὁ πηλὸς κατὰ φύσιν ἡλίῳ ξηραίνεται· ὁ δὲ κηρός, φυσικῶς
ἁπαλύνεται· οὕτω καὶ πᾶσα
ψυχὴ φιλόϋλος καὶ φιλόκοσμος
ἀπὸ Θεοῦ νουθετουμένη, καὶ
ὡς πηλὸς κατὰ τὴν γνώμην
ἀντιτυποῦσα, σκληρύνεται· καὶ
ἑαυτὴν ὠθεῖ κατὰ τὸν Φαραὼ
πρὸς ἀπώλειαν· πᾶσα δὲ φιλόθεος, ὡς κηρὸς ἁπαλύνεται,
καὶ τοὺς τῶν θείων τύπους καὶ
χαρακτῆρας εἰσδεχομένη, γίνεται Θεοῦ κατοικητήριον ἐν
πνεύματι.

ყოველთა ზედა მარტივად მიმფენელ შარავანდედსა თჳსისა
სახიერებისასა, ხოლო სული ანუ \
ცჳლი, ვითარცა ღმრთისმოყუარე,
ანუ \ თიჴა, ვითარცა [280v]
ნივთთმოყუარე, ნეფსით ქმნითა
იხილვების. და ვითარცა თიჴაჲ
ბუნებითად
განჴმების
მზისა
მიერ, ხოლო ცჳლი ბუნებითად
მოლბების,
ეგრეთვე
ყოველი
სული ნივთთმოყუარე და სოფლისმოყუარე,
განისწავლებოდის რაჲ ღმრთისა მიერ, ვითარცა თიჴაჲ ნეფსით წინააღმდგომობითა
განზრქომით
განფიცხნების და თავსა თჳსსა
ფარაოჲსებრ შთააგდებს წარსაწყმედელსა, ხოლო ყოველი სული
ღმრთისმოყუარე, ვითარცა ცჳლი,
მოლბების
და
მიმთუალველი
ხატთა და სახეთა საღმრთოთა[A]
<სამკჳდრებელ იქმნების [RmrTisaA] სულიTა>1 (efes.2.22).

1 nusxas (an qarTul Targmans) aklia ‘RmrTisaA” da, amasTan,

nacvlad moqmedebiTi brunvisa: <suliTa> saxezea naTesaobiTi ‘sulisa” (am SemTxvevaSi <suli> aRniSnavs <pnevmas>), anu qarTuli
Targmanis mixedviT ganRmrTobili <suli-ψυχή> samkvidrebeli xdeba <suli-πνε’μα>-si. originalsa da sxva TargmanebSi Semdegi azria:
‘xolo yoveli RvTismoyvare [suli-ψυχή] ცვილისებრ rbildeba da იგი, saRvTo tvifarTa da anabeWdTa Semwynarebeli,
xdeba RvTis samkvidrebeli sulSi [πνε’μα-Si]“ (Sdr. ingl.
every soul which loves God ... becomes <the dwelling place of God in
the Spirit>, rus. всякая боголюбивая душа ... <становится в Духе
обиталищем Бога>). Sdr. efes. 2.22: ‘... სამკჳდრებელად ღმრთისა
სულითა” - εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.
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რომელმან
გონებაჲ
განიბრწყინვოს საღმრთოთა გულისჴმისყოფათა მიერ და სიტყუაჲ დააჩჳოს საღმრთოჲთა ქებითა დაუცხრომელად გალობად
დამბადებელისა და დაუჭნობეlთა ოცნებათაგან, წმიდა-ყვნეს
საგრძნობელნი, ამან ბუნებითისა
ხატებისა სიკეთესა შესძინა
მსგავსებაჲცა ცნობიერად აღრჩევითა კეთილთაჲთა.

ιγ´. Ὁ τὸν νοῦν ταῖς θείαις
καταστράψας νοήσεσιν, καὶ τὸν
λόγον ἐθίσας θείοις ὕμνοις
ἀπαύστως γεραίρειν τὸν Κτίσαντα, καὶ ταῖς ἀκηράτοις
φαντασίαις καθαγιάσας τὴν
αἴσθησιν· οὗτος τῷ φυσικῷ
κατ᾿ εἰκόνα καλῷ, προσέθηκε τὸ καθ᾿ ὁμοίωσιν γνωμικὸν
ἀγαθόν.

14 იგი დაუცავს ღმერთსა

ιδ´. Φυλάττει τις τῷ Θεῷ τὴν
ψυχὴν ἀκηλίδωτον, εἰ τὴν μὲν
διάνοιαν περὶ μόνου Θεοῦ, καὶ
τῶν αὐτοῦ ἀρετῶν διανοεῖσθαι
βιάσαιτο· τὸν δὲ λόγον, ὀρθὸν
ἑρμηνέα καὶ ἐξηγητὴν τῶν
αὐτῶν ἀρετῶν καταστήσειε·
καὶ τὴν αἴσθησιν εὐσεβῶς τὸν
ὁρατὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ
πάντα φαντάζεσθαι διδάξειε,
τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς λόγων μεγαλειότητα τῇ ψυχῇ διαγγέλλουσαν.

სულსა თჳსსა უბიწოდ, რომელმან
აიძულოს გონებასა მხოლოდ
ღმრთისაჲ და მისთა სათნოებათაჲ
ოდენ გონებად, ხოლო სიტყუაჲ დააწესოს მართალ მთარგმანებელ
და
მომთხრობელყოფად მათვე სათნოებათა, და
[280r] საგრძნობელთა ღმრთისმსახურებით ასწავოს ოცნებად
სოფლისა და ყოველთა მასშინათა, რაჲთა მათ-შორისთა სიტყ[უათა] დიდებულებასა1 სულსა
მიუთხრობდენ.
15

ιε´. Ὁ τῆς πικρᾶς δουλείας
τῶν τυραννούντων δαιμόνων
ἐλευθερώσας ἡμᾶς Θεός, φι-

მწარისა მისგან მონებისა მძლავრთა ეშმაკთაჲსა
განმათავისუფლებელმან
ჩუენ1 <მათ-შორისთა

სიტყ[უათა] დიდებულებასა> \ ე. ი. სოფლის
პირველსაფუძველთა (პირველმიზეზთა, საზრისთა, გვარ-წესთა) დიდებულებას (nusxaშია: <სიტყჳსა დიდებულებათა>, თუმცა შდრ. ბერძნ.
τῶν ἐν αὐτοῖς λόγων μεγαλειότητα, ინგლ. the magniﬁcence of the
principles of things, რუს. о величии своих логосов).
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მან ღმერთმან კაცთმოყუარედ
ღმრთისმსახურებისა უღლად მომანიჭა ჩუენ სიმდაბლე, რომლისა
მიერ ყოველივე საეშმაკოჲ ძალი
დაიმწყსების და ყოველი კეთილი
მიმღებელთა მისთაგან იმუშაკების
და უვნებელად დაიცვების.

λάνθρωπον θεοσεβείας ἡμῖν
ζυγὸν ἐδωρήσατο, τὴν ταπεινοφροσύνην· δι᾿ ἧς πᾶσα μὲν
διαβολικὴ δαμάζεται δύναμις·
πᾶν δὲ τοῖς ἑλομένοις αὐτὴν
ἀγαθὸν
δημιουργεῖται,
καὶ
ἀραδιούργητον διαφυλάττεται.

16 მორწმუნესა ეშინისცა,

ιστ´. Ὁ πιστεύων, φοβεῖται· ὁ
δὲ φοβούμενος ταπεινοῦται· ὁ
δὲ ταπεινούμενος πραΰνεται,
τὴν τῶν παρὰ φύσιν τοῦ θυμοῦ
καὶ τῆς ἐπιθυμίας κινημάτων
ἀνενέργητον ἕξιν λαβών· ὁ δὲ
πραΰς τηρεῖ τὰς ἐντολάς· ὁ δὲ
τηρῶν τὰς ἐντολάς, καθαίρεται·
ὁ δὲ καθαρθείς, ἐλλάμπεται· ὁ
δὲ ἐλλαμφθείς, ἐν τῷ ταμιείῳ
τῶν μυστηρίων ἀξιοῦται τῷ
νυμφίῳ Λόγῳ συγκοιτασθῆναι.

ხოლო მოშიში დამდაბლდების,
ხოლო მდაბალი დამშჳდნების
მიღებითა მის შორის ჩუეულებასა ბუნებისა-გარეგანისა გულისწყრომისა და გულისთქუმისა აღძრვათა უქმყოფისა, ხოლო
მშჳდი დაიცავს მცნებათა, ხოლო დამცველი მცნებათაჲ განწმდების, ხოლო განწმედილი
განბრწყინდების, ხოლო განბრწყინვებული საუნჯესა შინა საიდუმლოთასა ღირს-იქმნების თანაცხედრეულობად სიტყჳსა სიძისა.
17 ვითარცა მუშაკი, ველუ-

ιζ´. Ὣσπερ γεωργός, ὑπὲρ τοῦ
τι τῶν ἀγρίων μεταφυτεῦσαι
δένδρων ἐπιτήδειον σκοπῶν χωρίον, ἀνελπίστῳ θησαυρῷ περιπίπτει· οὕτω καὶ πᾶς ἀσκητὴς
ταπεινόφρων καὶ ἄπλαστος, καὶ
λεῖος κατὰ ψυχὴν τῆς ὑλικῆς
δασύτητος, κατὰ τὸν μακαριώτατον Ἰακώβ, ὑπὸ τοῦ Πατρὸς
ἐρωτώμενος
τῆς
ἐπιστήμης
τὸν τρόπον· Τί τοῦτο ὃ ταχὺ
εὗρες, τέκνον; ἀποκρίνεται λέ-

რისა რაჲსმე ხისა გარდარგვისათჳს
მეძიებელი ადგილსა მარჯუესა,
მოულოდებელსა საუნჯესა მიემთხუევის, ეგრეთვე ყოველი მოღუაწე მდაბალი და უზაკuველი
და წრფელი სულითა ნივთიერისა
ფაჩნიერობისათჳს ნეტარისა იაკობისებრ კითხული [281v] მამისაგან სახესა ხელოვნებისასა,
ვითარმედ: <რაჲ არს ესე, რომელ
მალე ჰპოe, შვილო?>, მიუგებს
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და ეტყჳს, ვითარმედ: <რაჲიგი მომცა უფალმან ღმერთმან
წინაშე ჩემსა>, ხოლო რამეთუ,
რაჟამს ღმერთმან მომცნეს ჩუენ
თჳსისა სიბრძნისა ხედვანი, თჳნიერ შრომისა, არამომლოდეთა,
მყის საუნჯესა სულიერსა პოვნად ვჰგონებთ, რამეთუ მუშაკ სულიერ არს მონაზონი გამოცდილი, რომელი გრძნობასა
ხილულთა ხედვათასა, ვითარცა
ხესა
ველურსა,
საცნაურთა
სოფლად
გარდარგვიდეს
და
ჰპოებდეს საუნჯესა მადლით არსთა შორის მყოფისა სიბრძნისა
გამოცხადებისასა.

γων· Ὃ παρέδωκε Κύριος ὁ
Θεὸς ἐναντίον μου. Ὅταν γὰρ
ἡμῖν ὁ Θεὸς παραδῷ τῆς ἰδίας
σοφίας τὰ σοφὰ θεωρήματα καμάτου χωρίς, οὐ προσδοκήσασι, θησαυρὸν ἐξαίφνης
πνευματικὸν εὑρηκέναι νομίσωμεν. Γεωργὸς γὰρ πνευματικός
ἐστιν ὁ δόκιμος ἀσκητής, τὴν
πρὸς αἴσθησιν [unus Reg. τὴν
αἰσθητὸν] τῶν ὁρατῶν θεωρίαν, ὡς ἄγριον δένδρον πρὸς τὴν
τῶν νοητῶν χώραν μεταφυτεύων· καὶ θησαυρὸν εὑρίσκων,
τὴν κατὰ χάριν τῆς ἐν τοῖς
οὖσι σοφίας φανέρωσιν.

18 მყის დამთხუეული ცნო-

ιη´. Ἄφνω προσπεσοῦσα γνῶσις θείων θεωρημάτων τῷ ἀσκητῇ μὴ προσδοκήσαντι διὰ
τὴν ταπείνωσιν, κατακλᾷ τὸν
λογισμὸν τοῦ πρὸς ἐπίδειξιν
μετὰ καμάτου καὶ πόνου ταύτην
ζητοῦντος, καὶ μὴ εὑρίσκοντος·
καὶ γεννᾷ τῷ ἄφρονι φθόνον
εἰκῇ πρὸς τὸν ἀδελφόν, καὶ φόνου μελέτην, καὶ ἑαυτῷ λύπην,
διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν ἐκ τῶν
ἐπαίνων φυσίωσιν.

ბაჲ საღმრთოთა ხედვათაჲ მოღუაწისა, სიმდაბლისაგან არამომლოდისაჲ, შეჰმუსრავს გულისსიტყუასა მისსა, რომელი საჩუენებელად შრომით და ტკივილით
ეძიებდეს მას და ვერ მიემთხუეოდის და შობს უცნობოჲსა შორის
ცუდად-შურსა ძმისა მიმართ და
წურთასა კლვისასა და თჳსაგან
მწუხარებასა, რამეთუ არა აქუს
მას ქებათამიერი განლაღებაჲ.
19 რომელნი შრომით ეძი-

ιθ´. Οἱ ζητοῦντες μετὰ πόνου
γνῶσιν, καὶ ἀποτυγχάνοντες, ἢ
διὰ ἀπιστίαν ἀποτυγχάνουσι,
ἢ τυχὸν διὰ τὸ ἀφυῶς μέλλειν αὐτοὺς ἀντιφιλονεικοῦντας

ებენ მეცნიერებასა და ვერ მიემთხუევიან, ანუ ურწმუნოებისათჳს ვერ მიემთხუევიან, ანუ
ნუუკუე-და
გამოუცდელობით
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ეგულებოდა მათ, წინააღდგომით
ძლევისმოყუარეთა, [282r] აღზუავებაჲ მეცნიერთა1 ზედა, ვითარცა-იგი
ძუელ-სადმე
ერი
იგი \ მოსეს ზედა, რომელთა
სამართლად ეტყჳს შჯული, ვითარმედ აიძულეს ვიეთმე აღსლვაჲ მთად და გამოვიდა ამორეველი მკჳდრი მთასა მას შინა
და მოსწყლვიდა მათ (ricxv.
14:40–45; II sjuli 1:41–
44), რამეთუ საჭიროდ თანა-აც
მაჩუენებლობით
მაფერებელთა
სათნოებისათა არა ხოლო ცთომილებაჲ, ვითარცა მზაკუვართა
ღმრთისმსახურებისათა, არამედ
მოწყლვაჲცა სჳნიდისისა მიერ.

ἐπαίρεσθαι κατὰ τῶν γινωσκόντων, ὡς ὁ λαὸς πάλαι
κατὰ Μωϋσέως· πρὸς οὓς
ὁ νόμος ἐρεῖ δεόντως, ὅτι
παραβιασάμενοὶ τινες, ἀνέβησαν
εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἐξῆλθεν ὁ
Ἀμοῤῥαῖος ὁ οἰκῶν ἐν τῷ ὄρει
ἐκείνῳ, καὶ ἐτίτρωσκεν αὐτούς.
Ἀνάγκη γὰρ τοὺς ἐπιδείξεως
ἕνεκεν ἐπιμορφιζομένους τὴν
ἀρετήν, μὴ μόνον σφάλλεσθαι
δολοῦντας τὴν εὐσέβειαν, ἀλλὰ
καὶ ὑπὸ τοῦ συνειδότος τιτρώσκεσθαι.

20 რომელსა მაჩუენებლო-

κ´. Ὁ πρὸς ἐπίδειξιν ἐφιέμενος
γνώσεως, καὶ ἀποτυγχάνων·
μήτε φθονείτω τῷ πέλας, μήτε
λυπείσθω· ἀλλ᾿ ἒν τινι τῶν
ὁμόρων ποιείτω τὴν παρασκευήν, ὡς προστέτακται· κατὰ τὴν
πρᾶξιν, ἐν τῷ σώματι πρότερον φιλοπονῶν τῇ ψυχῇ τὴν
ἑτοιμασίαν τῆς γνώσεως.

ბით სუროდის მეცნიერებისათჳს
და ჴუებულ იქმნეს მისგან, ნუმცა ეშურების მოყუასსა, ნუცა წუხს, არამედ სხჳთ-კერძო
ჰყოფდინ განმზადებასა, ვითარცა ბრძანებულ არს, საქმისა მიერ, რაჲთა პირველად ჴორცითა
შრომის-მოყუარეობდეს სულსა
შინა განმზადებასა მეცნიერებისასა.
21

რომელნი
ღმრთისმსახურებით

მართლიად
მოუჴდებო-

κα´. Οἱ ὀρθῶς μετ᾿ εὐσεβείας
τοῖς οὖσι προσβάλλοντες, καὶ

1 ნუსხაშია ‘უმეცართა“, თუმცა აუცილებლად უნდა იყოს <მეცნი-

ერთა> (შდრ. ბერძნ. γινωσκόντων, ლათ. qui fulti scientia sunt, ინგლ.
those who have knowledge, რუს. [людям] ведующим).
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μηδένα φιλενδειξίας τρόπον
ἐπινοοῦντες, εὑρήσουσι προϋπαντώσας αὐτοῖς τὰς τῶν ὄντων
παμφαεῖς θεωρίας, ἀκριβεστάτην
αὐτοῖς ἐμποιούσας ἑαυτῶν τὴν
κατάληψιν· πρὸς οὓς ὁ νόμος
φησίν· Εἰσελθόντες κληρονομήσατε πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, καὶ οἰκίας πλήρεις πάντων
ἀγαθῶν, ἃς οὐκ οἰκοδομήσατε·
καὶ λάκκους λελατομημένους,
οὓς οὐκ ἐλατομήσατε· καὶ
ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς
οὐκ ἐφυτεύσατε. Ὁ γὰρ μὴ
ἑαυτῷ ζῶν, ἀλλὰ τῷ Θεῷ, πάντων γίνεται πλήρης τῶν θείων χαρισμάτων· τῶν τέως διὰ
τὴν ἐπικειμένην τῶν παθῶν
ὄχλησιν μὴ φαινομένων.

დინ ღუაწლთა და არარას მაჩუენებლობისა-მოყუარებიsa სახesa1 მოიპოებდენ, მათ პოონ წინადამთხუეულად მათდა არსთა ესე
ყოვლადჰაეროანი ესე ხედვაჲ, გამოწულილვით შემქმნელი მათდა
მიწდომასა თავისა თჳსისასა,
რომელთა მიმართ შჯული იტყჳს: „შესლვით დაიმკჳდრენით ქალაქნი დიდნი და კეთილნი და
სახლნი აღსავსენი ყოვლითა კეთილითა, [282v] რომელნი არა
აღაშენენით, და ჯურღმულნი
აღმოკუეთილნი, რომელნი არა
აღმოსთხარენით, და სავენაჴენი
და ზეთისხილნი, რომელნი არა
დაასხენით» (შდრ. II sჯ. 6. 1011), რამეთუ რომელი არა თავისა
თჳს[i]სა ცხოველ იყოს, არამედ \
ღმრთისა, ყოველთავე საღმრთოთა
მადლითა მიერ აღსავსე იქმნების,
დაღათუ ჯერეთ არა აჩნდეს მის
ზედა მდებარისათჳს შფოთებისა
ვნებათაჲსა.
22

κβ´. Ὣσπερ διχῶς ἡ αἴσθησις
λέγεται· ἡ μέν, καθ᾿ ἕξιν·
ἥτις καὶ κοιμωμένων ἡμῶν

ვითარცა-იგი მრჩობლ
ითქუმის საგრძნობელი, \ ერთი
იგი მიმღებელობით2, რომელი-

1 ნუსხაშია: ‘არარაჲს მაჩუენებლობისა სახის მოყუარებითა“, rac

gavasworeT originalis mixedviT (შდრ. ბერძნ. μηδένα φιλενδειξίας
τρόπον, ლათ. nec ostentationis modos ullos, ინგლ. no sort of love of
ostentation, რუს. perifrazuli не [помышляющие] о хвастовстве).
2 <მიმღებელობით> \ aq: potenciurad, Sinagani mdgomareobiT,

bunebrivad, ragvarobiTad (შდრ. ბერძნ. καθ᾿ ἕξιν, ლათ. habitu, ინგლ.
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იგი მძინარე არს1, არარაჲთ შეწევნული წინამდებარეთაგან2,
რომელი არად სარგებელ არს,
ვიდრე არა მოქმედებად მორთხმულ-იქმნეს3, ხოლო მეორე \
მოქმედებითი, რომლითა შეწევნულ-ვიქმნებით საგრძნობელთაგან, ეგრეთვე მეცნიერებაჲცა
ორი არს: ერთი იგი მცნობელობითი, ანაგებად4 ოდენ
შემkrebელი5 სიტყუებსა არსთა
აგებულებისასა,
რომლისაგან
არარაჲ სარგებელ არს, უკუეთუ
არა მორთხმულ-იქმნეს მოქმედებისა მიმართ მცნებათაჲსა,
ხოლო რომელი საქმითსა
შინა
იყოს
მუშაკობასა, ესე ჭეშმარიტითა გამოცდილებითა მოიგებს მიწდომასა
არსთასა.

ἐστι, μηδενὸς+ἀντιλαμβανομένη
τῶν ὑποκειμένων· ἧς οὐδὲν
ὄφελος, μὴ πρὸς ἐνέργειαν τεινομένης· ἡ δέ, κατ᾿ ἐνέργειαν·
δι᾿ ἧς ἀντιλαμβανόμεθα τῶν
αἰσθητῶν· οὕτω καὶ ἡ γνῶσις
διττή· ἡ μὲν ἐπιστημονική,
καθ᾿ ἕξιν μόνην τοὺς λόγους
ἀναλεγομένη τῶν ὄντων· ἧς
οὐδὲν ὄφελος μὴ πρὸς τὴν τῶν
ἐντολῶν ἐνέργειαν ἐκτεινομένης·
ἡ δέ, κατ᾿ ἐνέργειαν πρακτική,
αὐτὴν ἀληθῆ διὰ τῆς πείρας
τῶν ὄντων κομίζουσα τὴν κατάληψιν.

23 ორგული ვიდრემდის და-

κγ´. Ὁ ὑποκριτής, ἕως μὲν δοκεῖ
λανθάνειν, ἠρεμεῖ· τὴν ἐκ τοῦ

ფარვად ჰგონებდეს, მყუდროებს,

ინგლ. habitual one, რუს. perifrazuli которое соответствует [простому естественному] состоянию).
1 xazgasmaa imaze, rom potenciuri grZnobadoba aqtivizebuli ar

aris (berZnulis mixedviT: ‘romelic Cven gvaqvs mZinareebsac”).
2 <წინამდებარეთაგან> \ კონკრეტულ საგანთაგან.
3 <მოქმედებად მორთხმულ-იქმნეს> \ მოქმედებად განივრცოს.
4 <ანაგებად> \ [შდრ. ზემოთ: <მიმღებელობით>] aq: potenciurad,

Sinagani mdgomareobiT, bunebrivad, ragvarobiTad (შდრ. ბერძნ. καθ᾿
ἕξιν, ლათ. habitu, ინგლ. by its habit, rus. в силу ... свойства).
5 nusxaSia: <Semqmneli>, rac mcdaria (შდრ. ბერძნ. ἀναλεγομένη,

ლათ. legens, ინგლ. picks up, rus. постигает ?). Sdr. qveTavi 32.
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მართaლ საგონებელ ყოფისაგან1
[283r] დიდებასა მომნადირებელი,
ხოლო რაჟამს ემხილოს, სიკუდიდშემოსილთა გამოიხუამს სიტყuaთა, სხუათა გინებითა თჳსსა უსახურებასა დაფარვად მნებებელი,
რომელი-იგი <იქედნისა ნაშობსა>
ამსგავსა სიტყუამან, ვითარცა
მზაკუვარი და უბრძანა მას+ქმნაჲ
ნაყოფთა, ღირსთა სინანულისათაA, ესე იგი არს, რაჲთა სახილველისა მის სახისა მიმართ+შეცვალნეს დაფარულნი გულისა
წადიერებანი.

δοκεῖν+ δίκαιος εἶναιδόξαν θηρώμενος. Ἐπειδὰν δὲ φωραθῇ,
θανατηφόρους προΐσχεται λόγους, ταῖς κατ᾿ ἄλλων λοιδορίαις δοκῶν τὴν οἰκείαν συγκαλύπτειν ἀσχημοσύνην· ὃν
ἐχίδνης γεννήματι παρεικάσας
ὁ λόγος, ὡς παλίμβολον, ἀξίους
τῆς μετανοίας προσέταξεν αὐτῷ
ποιεῖσθαι καρπούς· τουτέστι,
πρὸς τοὺς φαινομένους τρόπους, μεταποιῆσαι τὴν κρυπτομένην τῆς καρδίας διάθεσιν.

24 იტყჳან ვიეთნიმე <მჴეც>

κδ´. Φασὶ τινες θηρίον εἶναι,
πᾶν ὃ μὴ τῷ νόμῳ τῶν ἐν
ἀέρι τε καὶ γῇ καὶ θαλάττῃ
ζώων κέκριται καθαρόν, κἂν
ἥμερον εἶναι τῷ ἤθει δοκῇ· οἷς
ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων ἐκ τοῦ
οἰκείου πάθους ὁ λόγος προσαγορεύει.

ყოფად ყოვლისა, რომელი არა
შჯულითა ჰაერსა შინა და
ქუეყანასა და ზეცათასა მყოფთა
ცხოველთაჲთა სახელ-იდებოდის
<წმიდად>, დაღათუ მშჳდ ყოფად
საგონებელ
იყოს
ქცევითა,
რომელთა შესაბამად სახელსდებს
თითოეულსა კაცსა ვნების გამო
თჳსისა.
25 რომელი სავნებელად მო-

κε´. Ὁ ἐπὶ βλάβῃ τῶν πέλας
μορφιζόμενος φιλίαν, λύκος
ἐστὶ κωδίῳ ἐπικρύπτων τὴν
ἑαυτοῦ κακουργίαν. Ὃς ἐπειδὰν
εὕρῃ ψιλὸν ἦθος, ἢ ῥῆμα κατὰ
Χριστὸν ἁπλοϊκῶς ἢ γινόμενον
ἢ λεγόμενον, ἥρπασε καὶ διέ-

ყუსისა იჩემებდეს მეგობრობასა,
მგელ არს იგი, ტყავით მფარველ
თჳსისა სიბოროტისა, რომელმან
პოის რაჲ ლიტონი სახე, ანუ
სიტყუაჲ ქრისტესთჳს ქმნულთა,
ანუ თქუმულთაგანი, მიიტაცის

1 <მართaლ საგონებელ ყოფისაგან> \ e. i. marTal adamianad

sakuTari Tavis warmoCenis Sedegad (dideba moixveWos).
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φθειρε· μυρίους καταχέων μώμους, ὧν τοῖς λόγοις ἢ τοῖς
ἤθεσιν ἐπιτίθεται· ὥσπερ κατάσκοπος τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν
ἐλευθερίας.

და განხრწნის ბევრეულთა ბიწთა ზედადასხმითა მისდა სიტყუათაგან და სახეებთა, რომლითა
ზედადაუჴდებინ მათ, ვითარცა
განმცდელი
ქრისტესმიერისა
ძმათა აზნაურებისა1.
26

რომელი
იჩემებდეს
დუმილსა ბოროტისმოქმედობისა
ძლით, მოყუასსა დაურწყამს
[283v] ზაკუვასა, რომლისაგან
ჴუებული წარვიდის თჳსსა ვნებასა ზედადართვად მწუხარებასა. ხოლო, რომელი სარგებელისა ძლით დუმნეს, აღაორძინებს სიყუარულსა და წარვალნ
მხიარული, ვითარცა მიმღებელი
განათლებისაჲ, ბნელისა დასაჴსნელისაჲ.

κστ´. Ὁ ὑποκρινόμενος σιωπὴν
κακουργίας χάριν, τῷ πλησίον τεκταίνεται δόλον· οὗ ἀποτυγχάνων ἄπεισι, τῷ ἰδίῳ πάθει προσθέμενος ὀδύνην. Ὁ δὲ
σιωπῶν ὠφελείας χάριν, ηὔξησε
φιλίαν, καὶ ἀπελεύσεται χαίρων, ὡς λαβὼν φωτισμὸν σκότους λυτήριον.

27 რომელი შესაკრებელსა

κζ´. Ὁ ἐν συνεδρίῳ λόγων
ἀκρόασιν προπετῶς ἀνακόπτων,
οὐκ ἔλαθε φιλοδοξίαν νοσῶν·
ὑφ᾿ ἧς ἁλισκόμενος, μυρίους
προβάλλεται δρόμους καὶ περιδρόμους προτάσεων, τὴν εἱρμὸν
τῶν λεγομένων διαστῆσαι βουλόμενος.

შინა ცუნდრუკებით განჰკუეთდეს სიტყუათა მასმენელობასა,
ვერ დაჰფარავს თჳს[სა] დიდებისმოყუარებითა სნეულება[სა], რომლისაგან ტყუენული ბევრეულთა
სრბათა და მიმოსრბათა სიტყჳსათა
წინადასხამს, მნებებელი განჭრად
შენაწევრებასა თქუმულთასა.
28 ბრძენსა სწავლასაცა და

მოსწავლეობასა

შინა

κη´. Ὁ σοφός, καὶ διδάσκων
καὶ διδασκόμενος, μόνα βού-

მხოლოდ

1 Sdr. gal. 2.4: ‘შემოსრულთა

მათთჳს ძმათა მტყუართა,
რომელნი
შემოვიდეს
განმსტურობად აზნაურებასა მას ჩუენსა,
რომელი მაქუს ქრისტე იესუჲს მიერ, რაჲთა ჩუენ დაგჳმონნენ».
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λεται τὰ ὠφελοῦντα διδάσκεσθαι καὶ διδάσκειν· ὁ δὲ δοκήσει σοφός, καὶ ἐρωτῶν καὶ
ἐρωτώμενος, τὰ περιεργότερα
μόνον προβάλλεται.

სა[რგ]ებელისა ოდენ ჰნებავს
სწავლად და მოსწავლეობად,
ხოლო ბრძენ-საგონებელი მკითხველიცა და კითხული მხოლოდ
გამოძიებათა ოდენ შემოიხუამს.
29

რაჲცა-ვინ
მიიღო
ღმრთისაგან კეთილთა მადლთაგანი, სხუათაცა უშურველად
მიცემად თანამდებ არს მისა,
რამეთუ იტყჳს: „უსასყიდლოდ
მიგიღებიეს,
უსასყიდლოდცა
მისცემდით» (მთ. 10.8), ხოლო რომელი მიწასა ქუეშე დაჰფარვიდეს ნიჭსა მას, ვითარცა
ფიცხელსა შეასმენს უფალსა (მთ.
25.24), რიდობითა ჴორცთაჲთა
უარისმყოფელი [284r] სათნოებისაჲ, ხოლო რომელი მტერთა მიჰყიდდეს ჭეშმარიტებასა, უკუანაჲსკნელ წარტყუენული, ვითარცა დიდებისმოყუარე, ვერ-თავსდებითა სირცხჳლისაჲთა შეიშთობვის (მთ. 27.5).

κθ´. Ὧν μετέσχε τις κατὰ
Θεοῦ χάριν ἀγαθῶν, καὶ ἄλλοις
ἀφθόνως μεταδοῦναι χρεώστης ἐστί. Δωρεὰν γάρ, φησίν,
ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Ὁ γὰρ
ὑπὸ γῆν κρύπτων τὴν δωρεάν, ὡς
σκληρὸν διαβάλλει τὸν κύριον,
φειδοῖ τῆς σαρκὸς τὴν ἀρετὴν
ἐξομνύμενος. Ὁ δὲ πιπράσκων
ἐχθροῖς τὴν ἀλήθειαν, ὕστερον
ἁλοὺς ὡς φιλόδοξος, μὴ φέρων
τὴν αἰσχύνην ἀπάγχεται.

30 ჯერეთ მძრწოლარეთა

λ´. Τοὺς ἔτι δειλιῶντας τὸν
πρὸς τὰ πάθη πόλεμον, καὶ
φοβουμένους τὴν τῶν ἀοράτων
ἐχθρῶν
ἐπιδρομήν,
σιωπᾶν
δεῖ· τουτέστι, τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς
ἀντιῤῥητικὸν μὴ μεταχειρίζεσθαι τρόπον· ἀλλὰ παραχωρεῖν
τῷ Θεῷ δι᾿ εὐχῆς, τὴν ὑπὲρ
ἑαυτῶν μέριμναν· πρὸς οὓς ἐν
Ἐξόδῳ λέγεται· Κύριος πολε-

ვნებათა ბრძოლად და მოშიშთა
უხილავთა მტერთა ზედამოსლვისაგან დუმილი უჴმს, ესე იგი
არს, რაჲთა სათნოებისათჳს წინაგანმწყობისა სახესა არა მიიღებდენ, არამედ ლოცვით უფალსა მიუტეობდენ მათთჳს ზრუნვასა, რომელთა მიმართ <გამოსლვათასა> შინა იტყჳს: „უფალი
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μήσει περὶ ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς σιγήσεσθε. Τοὺς δὲ ἤδη μετὰ τὴν
ἀναίρεσιν τῶν διωκόντων, τοὺς
τῶν ἀρετῶν ἐπιζητοῦντας τρόπους πρὸς εὐγνώμονα μάθησιν,
δέον ἔχειν μόνον ἠνεῳγμένον
τῆς διανοίας τὸ οὖς· πρὸς οὓς
φησιν, Ἄκουε Ἰσραήλ. Τῷ
δὲ σφόδρα διὰ τὴν κάθαρσιν,
τῆς θείας ἐφιεμένῳ γνώσεως,
ἁρμόδιος ἡ εὐλαβὴς παῤῥησία·
πρὸς ὃν εἰρήσεται, Τί βοᾷς
πρός με; Οὐκοῦν ὅτῳ μὲν
σιωπὴ διὰ φόβον προστέτακται,
πρόσφορος μόνον ἡ πρὸς Θεὸν
καταφυγή· ὅτῳ δὲ ἀκούειν παρακελεύεται, ἁρμόδιος ἡ πρὸς
ὑπακοὴν τῶν θείων ἐντολῶν
ἑτοιμότης· τῷ δὲ γνωστικῷ,
τί
δι᾿
ἱκεσίαν
ἀπαύστως
βοᾶν ἐπιτήδειον, ὑπέρ τε τῆς
τῶν κακῶν ἀποτροπῆς, καὶ
εὐχαριστίας τῆς τῶν ἀγαθῶν
μετουσίας.

ებრძოლოს თქუენ წილ და
თქუენ სდუმნეთ” (გამოსლ. 14.
14). ხოლო აწღა შემდგომად
მდევართა მოწყუედისა ერ[თ]გულებით მეძიებელთა სწავლად
სათნოებათა სახეებსა მხოლოდ
განღებულად უჴმს პყრობაჲ ყურთა გონებისათა, რომელთა მიმართ იტყჳს: „ისმინე, ისრაელ» (II
სჯ. 6. 3). ხოლო განწმედილებისა მიერ ფრიად მოსურნესა საღმრთოჲსა მეცნიერებისასა შეჰგავს კრძალულებითი კადნიერებაჲ, რომლისა მიმართ თქუმულ არს: „რასა ჰჴმობ ჩემდა
მომართ?» (გამ. 14. 15), ვინაჲცა დუმილი შიშისათჳს წინადაწესებულ არს მხოლოდ შესაბამითა ღმრთისა მიმართ მილტოლვითა, და კუალად ყურთა
მიერ სმენაჲ ებრძანების ჯეროანსა
მზაობასა მორჩილებად მცნებათა
საღმრთოთა. ხოლო მეცნიერსა
დაუცხრომელად
ვედრებით
[284v] ჴმობაჲ უღირს ბოროტთა
გარემიქცევისათჳს და მადლობად
კეთილთა მიღებისათჳს.
31

λα´. Οὐδέποτε ψυχὴ δύναται
πρὸς γνῶσιν ἐκταθῆναι Θεοῦ,
εἰ μὴ αὐτὸς ὁ Θεὸς συγκαταβάσει χρησάμενος ἅψηται αὐτῆς,
καὶ ἀναγάγῃ πρὸς ἑαυτόν.

არაოდეს შემძლებელ
არს სული მიწდომად მეცნიერებისა მიმართ ღმრთისა, არათუ
თჳთ ღმერთმან ჴუმევითა თანაშთამომავლობისაჲთა1 შეახოს

1 <თანაშთამომავლობისაჲთა> \ e. i. <simdabliT>, <qvemdab-

lobiT>, <TavmdablobiT> (Sdr. berZn. συγκαταβάσει).
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Οὐ γὰρ ἂν τοσοῦτον ἴσχυσεν
ἀναδραμεῖν ἀνθρώπινος νοῦς,
ὡς ἀντιλαβέσθαι τινὸς θείας ἐλλάμψεως, εἰ μὴ αὐτὸς
ὁ Θεὸς ἀνέσπασεν αὐτόν, ὡς
δυνατὸν ἦν ἀνθρώπινον νοῦν
ἀνασπασθῆναι, καὶ ταῖς θείαις
αὐγαῖς κατεφώτισεν.

მას და აღიყვანოს თავისა მიერ
თჳსისა, რამეთუ ვერსადა ესოდენ აღსარებად უძლოს კაცობრივმან გონებამან, რაჲთამცა
ეწია საღმრთოსა რასმე გამობრწყინვებასა, გარნათუ თავადმან ღმერთმან აღიტაცოს იგი,
რაოდენ შესაძლებელ არს აღტაცებაჲ კაცობრივისა გონებისაჲ,
და განანათლოს საღმrთოთა გამობრწყინვებათა მიერ.
32

რომელი
მოწაფეთა
უფლისათა ემსგავსოს, არა იჯმნის
იგი ფარისეველთათჳს გზაყოფად
შაბათსა შინა თესულისათჳს და
ჴუვილთა მოსრვისათჳს, არამედ
შემდგომად საქმითისა მიწევნული უვნებელობასა შეიკრებს სიტყუებსა დაბადებულთასა1 და
კეთილმსახურებით
იზარდების
საღმრთოჲთა არსთა მეცნიერებითა.

λβ´. Ὁ τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου μιμούμενος, οὐ παραιτεῖται
διὰ τοὺς Φαρισαίους ὁδὸν
ποιεῖν ἐν Σαββάτῳ διὰ τῶν
σπορίμων, καὶ στάχυας τίλλειν,
ἀλλὰ μετὰ τὴν πρακτικὴν ἐν
τῇ ἀπαθείᾳ γενόμενος, τοὺς
λόγους ἀναλέγεται τῶν γεγονότων, εὐσεβῶς τὴν θείαν τῶν
ὄντων ἐπιστήμην τρεφόμενος.

33 რომელი სახaრებისაებრ

λγ´. Ὁ κατὰ τὸ Εἀγγέλιον μόνον πιστός, τὸ ὄρος τῆς κακίας αὐτοῦ διὰ πράξεως μετατίθησιν· ἀπωθούμενος ἑαυτοῦ
τῇ ἀστάτῳ περιφορᾷ τῶν ὑπὸ

მორწმუნე ოდენ იყოს, მთათა სიბოროტისათა საქმიერებით სცვალებს თავისაგან თჳსისა, განაგდოს რაჲ მისგან დაუდგრომელი
1 <შეიკრებს

სიტყუებსა დაბადებულთასა> \ e. i. Seikrebs
qmnilebaTa pirvelsafuZvlebs, sazrisebs, ragvarobebs, gvar-wesebs
anu logosebs (შდრ. ბერძნ. τοὺς λόγους ἀναλέγεται τῶν γεγονότων,
ლათ. creatorum rationes ... sublegit, ინგლ. he gathers up the principles of
creatures, rus. он собирает логосы тварных существ).
2 შდრ. მთ. 17.20.
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კუეთებაჲ
გრძნობისქუეშეთაჲ
მათ მათზედაჲსა პირველისა მოწლეობისაჲ. ხოლო მოწაფე ყოფად შემძლებელი სიტყჳსაგან
ჴელად მიიღებს [285r] ნატეხებსა
მეცნიერებითთა პურთასა1 და
მით ზრდის ათასეულთა საქმითჩუენებითა სიტყჳსა ძალსა განმრავლებულად (Мთ. 14.14–21,
15.32–39). ხოლო მოციქულ ყოფად ღონიერი ყოველსავე ჰკურნებს სენსა და უძლურებასა განჴდითა ეშმაკთაჲთა, \ ესე იგი
არს, ოტებითა ვნებათა მოქმედებისაჲთა; სნეულთა განჰკურნებს,
რაჟამს ჩუეულებად ღმრთისმსახურებისა სასოებითა კუალადაგნეს განჴუებულნი მისგან და
მცონარებითა მოუძლურებულთა
სწავლიდეს სიტყჳთა საშჯელისაჲთა, რამეთუ გუელსა და ღრიაკალსა ზედა სლვად ბრძანებული დასაბამსა და დასასრულსა
ცოდვისასა უჩინო-ჰყოფს.

αἴσθησιν, τὴν ἐπ᾿ αὐτοῖς προτέραν διάθεσιν. Ὁ δὲ μαθητὴς
εἶναι δυνάμενος, ἐκ τοῦ Λόγου
δεχόμενος χερσὶ τῶν γνωστικῶν
ἄρτων τὰ κλάσματα, διατρέφει
χιλιάδας· πράξει δεικνὺς πληθυνομένην τοῦ λόγου τὴν δύναμιν. Ὁ δὲ καὶ Ἀπόστολος
ἰσχύσας εἶναι, πᾶσαν ἰατρεύει
νόσον καὶ μαλακίαν, ἐκβάλλων
δαιμόνια· τουτέστι, τὴν τῶν
παθῶν φυγαδεύων ἐνέργειαν·
νοσοῦντας ἰώμενος, πρὸς ἕξιν
εὐσεβείας τοὺς στερηθέντας
αὐτῆς δι᾿ ἐλπίδος ἐπανάγων,
καὶ τοὺς δι᾿ ὄκνον μαλακισθέντας, ἐπιστύφων τῷ λόγῳ τῆς
κρίσεως. Πατεῖν γὰρ ἐπάνω
ὄφεων καὶ σκορπίων κελευσθείς, ἀρχὴν καὶ τέλος τῆς
ἁμαρτίας ἐξαφανίζει.

34 მოციქული და მოწაფე

λδ´. Ὁ Ἀπόστολος καὶ μαθητής, πάντως ἐστὶ καὶ πιστός·
ὁ δὲ μαθητὴς οὐ πάντως μὲν
καὶ ἀπόστολος, πάντως δὲ πιστός. Ὁ δὲ μόνον πιστός, οὔτε

უეჭუელად მორწმუნეცა არს,
ხოლო მოწაფე არა უეჭუელად
მოციქულცა, გარნა უეჭუელად
მორწმუნე არს. ხოლო მხოლოდ

1 <ნატეხებსა მეცნიერებითთა პურთასა> \ ეს უიშვიათესი სახის-

მეტყველებითი გამონათქვამი მიანიშნებს მაცხოვრის მიერ ბოძებული პურის
ნატეხების ანუ ზიარებისეული (ლიტურგიკული) პურის განუტეხელად
განტეხილი ნაწილების, იგივე მაცხოვრის სხეულის როგორც დაულევნელი
საიდუმლოებითი ცოდნის მარად-მასაზრდოებელ არსს.
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μαθητὴς οὔτε ἀπόστολὸς ἐστι·
πλὴν δύναται διὰ βίου καὶ θεωρίας, καὶ ὁ τρίτος εἰς τὴν τοῦ
δευτέρου, καὶ ὁ δεύτερος εἰς
τὴν τοῦ πρώτου μετενεχθῆναι
τάξιν καὶ ἀξίαν.

მორწმუნე, არცა მოწაფე, არცა
მოციქულ არს. გარნა ძალუც
ცხორებისა [და] ხედვისა მიერ
მესამესა მეორისა და მეორესა
პირველისა წესსა და პატივსა
აღსლვად.
35

λε´. Ὅσα μὲν ἐν χρόνῳ κατὰ
χρόνον δημιουργεῖται, τελειωθέντα ἵσταται, λήγοντα τῆς
κατὰ φύσιν αὐξήσεως. Ὅσα δὲ
κατ᾿ ἀρετὴν ἐπιστήμη Θεοῦ κατεργάζεται, τελειωθέντα πάλιν
κινεῖται πρὸς αὔξησιν. Τὰ γὰρ
τέλη αὐτῶν, ἑτέρων ἀρχαὶ καθεστήκασιν. Ὁ γὰρ καταπαύσας ἐν ἑαυτῷ διὰ τῶν ἀρετῶν
κατὰ τὴν πρᾶξιν τὴν τῶν φθειρομένων ὑπόστασιν, ἑτέρων
ἀπήρξατο θειοτέρων διατυπώσεων· παύεται γὰρ οὐδέποτε
τῶν καλῶν ὁ Θεός, ὧν οὐδὲ
ἀρχὴν ἔσχεν. Ὡς γὰρ φωτὸς
ἴδιον τὸ φωτίζειν, οὕτως ἴδιον
Θεοῦ τὸ εὖ ποιεῖν. Διὸ τῷ μὲν
νόμῳ, τὴν κατὰ χρόνον τῶν ἐν

რაოდენნი ჟამიერად
ჟამსა შინა დაბადებულ არიან,
სრულებით დადგრომილ არიან
მოკლებითა ბუნებითისა აღორძინებისაჲთა,
ხოლო
რაოდენნი
სათნოებითითა მეცნიერებითა
ღმრთისა მიერ ქმნულ არიან,
დასრულებულნი
კუალად
იძრვიან აღორძინებად, რამეთუ,
დასასრულნი
[285v]
მათნი
სხუათა დასაბამ ქმნილ არს1,
რამეთუ რომელმან სათნოებათა
მიერ დაიცხრვო თავსა შორის
თჳსსა საქმიერებით გუამი2 განხრწნადთაჲ, მას სხუაჲ დაუწყიეს
უსაღმრთოესთა
განწესებათაჲ,
რამეთუ არაოდეს დასცხრების
კეთილთაგან ღმერთი, რომელთაჲ
არცა დასაბამი აქუნდა, რამეთუ,

1 <დასრულებულნი კუალად იძრვიან აღორძინებად, რამეთუ,

დასასრულნი მათნი სხუათა დასაბამ ქმნილ არს> \ esaa epektasisis anu marad-mzardi ZlierebiT RvTisken dausrulebeli ganRmrTobiTi da aRmasvliTi <winwvdomis> debulebiTi gamoTqma, rac
gulisxmobs imas, rom sulieri zeswrafvisa da zeaRsvlis yoveli
etapis dasasruli kidev ufro aRmatebuli etapis dasawyisi xdeba
maradiulad da dausruleblad.
2 <guami> \ aq: mdgomareoba, myofobiTi saxe, arsebobis viTa-

reba.
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ვითარცა ნათელსა თჳს-ეყვის ნათობაჲ, ესრეთვე თჳს ღმრთისა
არს კეთილისმყოფელობაჲ. ვინაჲცა შჯული, ჟამიერსა დაბადებით და ხრწნილებით ქმნულებასა მომთხრობელი, უქმობითა
შაბათისაჲთა პატივ-იცემების, ხოლო სახარებაჲ, ვითარცა საცნაურთა1 წესიერებათა შემომღებელი, ქველისმოქმედებათა მიერ
კეთილთა საქმეთაჲსა განბრწყინდების, დაღათუ დრტჳნვიდენ არღამცნობელნი, ვითარმედ: „შაbათი კაცისათჳს დაიბადა და არა
თუ კაცი შაბათისათჳს», და ვითარმედ „შაბათისაცა უფალ არს
ძე კაცისაჲ» (მარკ. 2.27-28).

γενέσει καὶ φθορᾷ σύστασιν
ἀφηγουμένῳ, τιμᾶται δι᾿ ἀργίας
τὸ Σάββατον· τῷ Εὐαγγελίῳ δὲ
τὴν τῶν νοητῶν εἰσηγουμένῳ
κατάστασιν, δι᾿ εὐποιίας καλῶν
ἔργων τοῦτο φαιδρύνεται· κἂν
ἀγανακτῶσιν οἱ μήπω γνόντες
ὅτι διὰ τὸν ἄνθρωπον τὸ Σάββατον γέγονεν, ἀλλ᾿ οὐ διὰ τὸ
Σάββατον ὁ ἄνθρωπος· καὶ ὅτι
κύριός ἐστι καὶ τοῦ Σαββάτου
ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

36 არს შჯულსა შინა და

λστ´. Ἔστι τῷ νόμῳ καὶ τοῖς
προφήταις, καὶ Σάββατον καὶ
Σάββατα, καὶ Σάββατα Σαββάτων· ὥσπερ καὶ περιτομή, καὶ
περιτομῆς περιτομή· καὶ θέρος, καὶ θέρους θέρος, κατὰ
τὸ εἰρημένον, Ὅταν θερίσητε
τὸν θερισμόνὑμῶν. Ἔστιν οὖν
τὸ μὲν πρῶτον, πρακτικῆς καὶ
φυσικῆς καὶ θεολογικῆς φιλοσοφίας ἀποπεράτωσις. Τὸ δεύτερον δέ, γενέσεως καὶ τῶν
κατὰ γένεσιν λόγων, ἀπόλυσις.
Τὸ δὲ τρίτον, τῶν κατ᾿ αἴσθησιν

წინაჲსწარმეტყუელთა შაბათიცა
და შაბათნიცა და შაბათნი
შაბათთანი (gamosl. 31:13–
15), ვითარ-იგი წინადაცუეთაცა და წინადაცუეთისა წინადაცუეთაჲ და მკაჲცა და მკის
მკაჲცა, თქუმულისა მისებრ: <რაჟამს ჰმკოთ მკაჲ თქუენი> (Лev.
23:10). ვინაჲცა პირველი იგი
არს საქმითისა და ბუნებითისა
და
ღმრთისმეტყუელებითისა
[286r]
სიბრძნისმოყუარებისა
შესრულებაჲ, ხოლო მეორე \
1

<sacnaurTa> \ e. i. გონისეულთა, გონითთა, სულიერთა,
ნოეტურთა, zeciurTa (შდრ. ბერძნ. νοητῶν, ლათ. rerum spiritalium ac
quae mente percipiuntur ინგლ. intelligible things, rus. вещей духовных).
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ბუნებისა და დაბადების-თჳსთა
სიტყუათა1 განტევებაჲ. ხოლო
მესამე გრძნობითთა და გონებითთა უსრულესთა სიტყუათა2 მოსთულებაჲ და შემოღებაჲ. და ესე სამსახედ ცხად
არს, ვითარმედ თითოეულსა ზედა თქუმულთაsa iqmnebis3,
რაჲთა ცნნეს სიტყუანი4 მეცნიერმან, რომელთაებრ მოსე
სადმე გარეგან წმიდისა ქუეყaნისა მეშაბათე აღესრულა,
ხოლო ისო ნავესმან განპებით წიაღმოვლო იორდანე,
ხოლო წმიდისა მის ქუეყნისა დამკჳდრებულნი შემოსართუმელსა დროებითა მრჩობლთა მკათაჲთა შემოართუმენ ღმერთსა.

καὶ νοῦν πνευματικωτέρων λόγων εἰσφορὰ καὶ ἀπόλαυσις.
Καὶ τοῦτο τρισσῶς ἐφ᾿ ἑκάστῳ
δηλονότι τῶν εἰρημένων γινόμενον, ἵνα γνῷ τοὺς λόγους
ὁ γνωστικός, καθ᾿ οὓς ὁ μὲν
Μωϋσῆς ἔξω τῆς ἁγίας γῆς
σαββατίζει τελευτῶν· ὁ δὲ τοῦ
Ναυῆ Ἰησοῦς, περιτέμνει περάσας τὸν Ἰορδάνην· οἱ δὲ τὴν
ἀγαθὴν γῆν κληρονομοῦντες,
τὴν
εἰσφορὰν
τοῦ
καθ᾿
ὑπέρθεσιν διπλοῦ θέρους τῷ
Θεῷ προσκομίζουσιν.

37 შაბათ არს უვნებელობაჲ

λζ´.
Σάββατόν
ἐστιν,
ἀπάθεια ψυχῆς λογικῆς· κατὰ
τὴν
πρακτικὴν
παντελῶς
ἀποβαλομένης τῆς ἁμαρτίας τὰ
στίγματα.

სულისა სიტყჳერისაჲ, საქმითისა
მოღუაწებისა მიერ ყოვლად
უჩიnოყოფითა ცოდვისა ნაგუემთაჲთა.
38 შაბათ არს აზნაურებაჲ

λη´. Σάββατά ἐστιν, ἐλευθερία
ψυχῆς λογικῆς· καὶ αὐτὴν τὴν
κατὰ φύσιν πρὸς αἴσθησιν, διὰ

სულისა სიტყჳერისაჲ გარდადებითა თჳთ მის ბუნებითისაცა
1-2-4 <sityuaTa>,

<sityuani> \ amjeradac <sityuani> niSnavs
<pirvelsafuZvlebs>, <pirvelmizezebs>, <logosebs>, <gvar-wesebs>.
3 <...თქუმულთაsa

iqmnebis> \ nusxaSia: <...თქუმულთა ქმნულებასა ზედა> (gasworda originalis mixedviT: ... τῶν εἰρημένων
γινόμενον, Sdr. rus. Targ. sruli konteqstiT: И, конечно, это
происходит трижды относительно каждого из тех, о ком шла речь).
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გრძნობადობით მოქმედებისაჲთა
ბუნებითისავე მიერ სულისა მხედველობისა.

τῆς ἐν πνεύματι φυσικῆς θεωρίας, ἀποθεμένης ἐνέργειαν.

39 + შაბათ + [შაბათTa] + არს

λθ´. Σάββατα Σαββάτων ἐστίν,
ἡρεμία
πνευματικὴ
ψυχῆς
λογικῆς· καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν πάντων
τῶν ἐν τοῖς οὖσι θειτέρων λόγων τὸν νοῦν συστειλάσης· καὶ
μόνῳ τῷ θεῷ κατ᾿ ἐρωτικὴν
ἔκστασιν ὁλικῶς ἐνδησάσης,
καὶ παντελῶς ἀκίνητον αὐτὸν
τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς μυστικῆς
qeologiVaj poihsa3shj.

დაყუდებაჲ+სულიერი სულისა სიტყჳერისაჲ და თჳთ მათ ყოველთა არსთა-შორისთა უსაღმრთოესთა სიტყუათაგან შემოკრებითა გონებისაჲთა და ყოვლად ყოვლითურთ თანაშეკრვითა ღმრთისა თანა ტრფიალებითითა განცჳბრებითა+[286v]+და
ყოვლითურთ ღმრთისაგან შეუძრველობითა მისითა საiდუმლოდ
ღმრთისმეტყუელებისა მიერ.
40 წინადაცუეთა არს+გან-

μ´. Περιτομή ἐστιν, ἡ περὶ γένεσιν τῆς κατὰ ψυχὴν ἐμπαθοῦς
ἀπόθεσις διαθέσεως.

გდებაჲ სულისაგან შობითგანისა
სულისა ვნებულებითისა სიყუარულისაჲ.
41 წინადაცუეთა წინადა-

μα´. Περιτομὴ περιτομῆς ἐστιν,
ἡ καὶ αὐτῶν τῶν κατὰ ψυχὴν
περὶ τὴν γένεσιν φυσικῶν κινημάτων, παντελὴς ἀποβολὴ καὶ
περιαίρεσις.

ცუეთისა არს თჳთ მათვე სულისა შობითგანთა ბუნებითთა აღძრვათა ყოვლად განგდებაჲ და
მოსპობაჲ.
42 მკაჲ არს სულისა სი-

μβ´. Θέρος ἐστὶ ψυχῆς λογικῆς
ἡ τῶν κατ᾿ ἀρετὴν καὶ φύσιν
τῶν ὄντων πνευματικωτέρων

ტყჳერისა სათნოებითად და ბუნებითად უსულიერესისა სიტყჳსა
1 <trfialebiTiTa

gancYbrebiTa> \ e. i. <trfialebiTi

eqstaziT> (termin <eqstazis> [e0kstasij] saRvTismetyvelo raobisa

da misi Zveli qarTuli Sesatyvisebis Sesaxeb ix. mSvenierebaTmoyvareoba, I.II, sqolio 153, gv. 117-139 .
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არსთაჲსა ჴელოვნებით შეკრებაჲ
და შემეცნებაჲ.

λόγων μετ᾿ ἐπιστήμης συλλογὴ
καὶ ἐπίγνωσις.

43 მკა მკათა არს ყოველ-

μγ´. Θέρους θέρος ἐστίν, ἡ
πᾶσιν ἄβατος μετὰ τὴν τῶν
νοητῶν μυστικὴν θεωρίαν περὶ
νοῦν ἀγνώστως συνισταμένη τοῦ Θεοῦ κατανόησις· ἣν
προσφέρει δεόντως ὁ ἐκ τῶν
ὁρατῶν καὶ ἀοράτων κτισμάτων ἀξίως γεραίρων τὸν Κτίσαντα.

თაგან უვალი იგი შემდგომად
საცნაურთა საიდუმლოდ ხედვისა1 გონებითი უცნაურად შემოკრებული ცნობაჲ ღმრთისაჲ,
რომელსა ჯეროვნად შემოიღებს
იგი, რომელი ხილულთა და უხილავთა დაბადებულთაგან ღირსებით უგალობდეს დამბადებელსა.
44 არს სხუაჲცა უსული-

μδ´. Ἔστι καὶ ἄλλο πνευματικώτερον θέρος, αὐτοῦ λεγόμενον εἶναι τοῦ Θεοῦ· καὶ
ἄλλη μυστικωτέρα περιτομή·
καὶ ἄλλο κρυφιώτερον Σάββατον, ἐν ᾧ ἀπὸ τῶν ἰδίων
ἔργων σαββατίζων ὁ Θεὸς
ἀναπαύει, κατὰ τό, Ὁ μὲν θερισμός, πολύς· οἱ δὲ ἐργάται,
ὀλίγοι. Καί, Περιτομὴ καρδίας
ἐν πνεύματι. Καί, Εὐλόγησεν ὁ
Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην,
καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι ἐν αὐτῇ
κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ
Θεὸς ποιῆσαι.

ერესი მკაჲ თჳთ მის ღმრთისა
ყოფად თქუმული და სხუაჲ უსაიდუმლოესი წინადაცუეთაჲ და
სხუაჲ შაბათი, რომელსა შინა
თჳთ მისთა საქმეთაგან შაბათობით განისუენებს ღმერთი
თქუმულისა მისებრ: „სამკალი
ფრიად არს, ხოლო მუშაკნი
- მცირედ» (მთ. 9. 37). და
წინადაცუეთაჲ გულისაჲ სულითა: ‘და აკურთხა ღმერთმან
დღე იგი მეშვიდე და წმიდა-ყო
იგი, რამეთუ მას შინა განისუენა
[287r] ყოველთაგან საქმეთა მისთა, რომელთა იწყო ღმერთმან
ქმნად» (მთ. შესაქ. 2.3).
45 ღმრთისა მკა არს მისა-

με´. Θεοῦ θέρος ἐστίν, ἡ εἰς
αὐτὸν κατὰ τὴν τῶν αἰώνων

მიმართი შესრულებისაებრ საუ1 <შემდგომად

საცნაურთა საიდუმლოდ ხედვისა> \ ე. ი.
<გონისეულთა (სულიერთა, ზეციურთა) საიდუმლო განჭვრეტის შემდეგ>.
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კუნეთაჲსა ქმნული ღირსებითი
ყოვლად დავანებაჲ და დამკჳდრებაჲ.

ἀποπεράτωσιν γινομένη τῶν
ἀξίων καθόλου μονή τε καὶ
ἵδρυσις.

46 სულითა წინადაცუეთა

μστ´. Ἐν πνεύματι περιτομὴ
καρδίας ἐστίν, ἡ γινομένη τῶν
κατ᾿ αἴσθησιν καὶ νοῦν περὶ τὰ
αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητὰ φυσικῶν
ἐνεργειῶν παντελὴς περιαίρεσις·
διὰ τῆς ἀμέσως τό τε σῶμα καὶ
τὴν ψυχὴν ὁλικῶς μεταμορφούσης πρὸς τὸ θειότερον, παρουσίας τοῦ Πνεύματος.

გულისა არს ყოვლითურთ მოძრცუაჲ გრძნობით და გონებით
ქმნულთა გრძნობადთა და საცნაურთა ბუნებითთა მოქმედებათაჲ უსაშუვლოჲთა მით მაშინ1
ჴორცთა და სულისა ყოვლითურთ
უსაღმრთოესად სახისცვალებითა მოსლვისა მიერ სულისა.
47

μζ´. Θεοῦ σαββατισμός ἐστιν,
ἡ εἰς αὐτὸν διόλου τῶν πεποιημένων κατάντησις· καθ᾿ ἣν καταπαύει τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς φυσικῆς
ἐνεργείας, τὴν αὐτοῦ θειοτάτην ἀῤῥήτως ἐνεργουμένην [Fr.
ἐνεργουμένοις] ἐνέργειαν. Παύεται γὰρ ὁ Θεὸς τῆς ἐν ἑκάστῳ
τῶν ὄντων τυχὸν φυσικῆς ἐνεργείας, καθ᾿ ἣν ἕκαστον τῶν
ὄντων φυσικῶς κινεῖσθαι πέφυκεν, ὁπόταν ἕκαστον τῆς
θείας ἀναλόγως ἐπιλαβόμενον
ἐνεργείας, τὴν κατὰ φύσιν

ღმრთისა შაბათობა
არს მისა-მიმართი ყოვლითურთი
შეკრებაჲ დაბადებულთაჲ, რომლითა განისუენებს2 მათ-ზედაჲსა
ბუნებითისა მოქმედებისაგან მოქმედებად უსაღმრთოესსა+მას+თჳსსა მოქმედებასა, რამეთუ განისუენებს ღმერთი თითოეულსა არსთაგანსა შორის მყოფისა+ბუნებითისა მო[ქმედე]bისაგან,+[რომლისაებრ თჳს-ეყჳს თითოეულსა+არსთაგანსა ბუნებითად მოძრაობაჲ]3, რაჟამს თითოეულმან მათგანმან შესაბამად საღმრთოჲსა

1 ნათელია, რომ მთარგმნელისეულ ნუსხაში იკითხებოდა არა არტიკლი

ნაწილაკითურთ τό τε, არამედ \ მთლიანი τότε (<მაშინ>).
2 აქ

და ქვემოთ ‘განსუენება” ნიშნავს <დაცხრომას> (რაღაცის
კეთებისგან), <შეწყვეტას>, <დამთავრებას> (რაღაცის კეთების). შდრ.
ლათ. cessare.
3 კავებში ჩასმული ტექსტი აკლია ქართულ თარგმანს (ჩანს, გამორჩა

გადამწერს). აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით.
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მოქმედებათა შეწევნისა თავსა
შორის თჳსსა შემოისაზღვროს
იგი ბუნებითად შექმნისა მისდა
ღმრთისა მოქმედებისათა1.

οἰκείαν περὶ αὐτὸν ὁρίσῃ τὸν
Θεὸν ἐνέργειαν.

48 იძიებოდენ მოსწრაფე-

μη´. Ζητητέον τοῖς σπουδαίοις,
τίνα καθήκει νοεῖν εἶναι τὰ
ἔργα ὦν ἤρξατο τῆς γενέσεως ὁ Θεός· καὶ τίνα πάλιν,
ὧν οὐκ ἤρξατο. Εἰ γὰρ πάντων κατέπαυσε τῶν ἔργων, ὧν
ἤρξατο ποιῆσαι, δῆλον ἐκείνων
οὐ κατέπαυσεν, ὧν οὐκ ἤρξατο
ποιῆσαι. Μήποτε οὖν, ἔργα μὲν
Θεοῦ χρονικῶς ἠργμένα τοῦ
εἶναί ἐστι πάντα τὰ ὄντα μετέχοντα· οἷον αἱ διάφοροι τῶν
ὄντων οὐσίαι. Τὸ γὰρ μὴ ὄν
ἔχουσι αὐτῶν τοῦ εἶναι πρεσβύτερον. Ἦν γὰρ ποτε, ὅτε τὰ
ὄντα μετέχοντα οὐκ ἦν. Θεοῦ
δὲ ἔργα τυχὸν οὐκ ἠργμένα
τοῦ εἶναι χρονικῶς \ τὰ ὄντα
μεθεκτά, ὧν κατὰ χάριν μετέχουσι τὰ ὄντα μετέχοντα·
οἷον, ἡ ἀγαθότης, καὶ πᾶν εἲ

თაგან ცნობად, ვითარმედ რაჲ
არიან საქმენი, რომელთა იწყო
დასაბამსა ქმნად ღმერთმან და
კუალად რაჲ, რომელთა არა იწყო, რამეთუ უკუეთუ ყოველთაგან [287v] საქმეთა განისუენა,
რომელთა იწყო ქმნად, ცხად
არს, ვითარმედ მათგან არა დაცხრომილ არს, არცა განისუენებს, რომელთა არა იწყო+ქმნად,
ვინაჲცა+ნუუკუე-და საქმე ღმრთისა ჟამიერად დაწყებულ არს+ყოველთა არსთა მიმღებელობაჲ,
ესე იგი არიან თითოსახენი არსთა არსებანი, რამეთუ არაყოფილობაჲ აქუს უხუცესად მათსა, რამეთუ იყო ოდესმე, ოდეს
არა იყო არსთა მიმღებელობაჲ,
ხოლო ნუუკუე და ღმრთისა საქმე
არაჟამიერად დაწყებულ არიან

1 <...რაჟამს თითოეულმან მათგანმან შესაბამად საღმრთოჲსა

მოქმედებათა შეწევნისა თავსა შორის თჳსსა შემოისაზღვროს
იგი ბუნებითად შექმნისა მისდა ღმრთისა მოქმედებისათა> \
მეტად ბუნდოვანი ტექსტია, რაც შესაძლოა გადამწერისეული ცთომილების
შედეგი იყოს (ორიგინალში ასეთი სწავლებაა: <...რაჟამს თითოეული
მათგანი ძალისამებრ მოიპოვებს საღვთო მოქმედებას და, ამასთან,
განსაზღვრავს თავის საკუთარ ბუნებისეულ მოქმედებას ღმერთთან
დაკავშირებით>. შდრ. ὁπόταν ἕκαστον τῆς θείας ἀναλόγως ἐπιλαβόμενον
ἐνεργείας, τὴν κατὰ φύσιν οἰκείαν περὶ αὐτὸν ὁρίσῃ τὸν Θεὸν ἐνέργειαν).
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მისაღებელნი არსნი (რომელთა
მადლით მიიღებენ მი[მ]ღებელობანი არსთანი), ვითარ-იგი
არიან სახიერებაჲ და ყოველი,
რაჲცა-რაჲ სახიერებისა სიტყჳთა
შეიცვების, და ერთბამად ყოველი
ცხორებაჲ და უკუდავებაჲ და
სიმარტივე და უქცეველობაჲ და
განუზომელობაჲ და რაოდენნი
გარემოჲს მისსა არსებითად
იხილვებიან, რომელნი-იგი+საქმე
ღმრთისა არიან და არაჟამიერად
დაწყებულ, რამეთუ არაოდეს
უხუცეს სათნოებისა იყო არაყოფა[ჲ], არცა სხჳსა რაჲს აწ თქუმულთაგანისა[ჲ], დაღათუ+მიმღებელთა მათთა თანა მყის-თანად
იწყებს ჟამიერად ყოფად, რამეთუ
ყოველი სათნოებაჲ დაუსაბამო
არს, ვინაჲთგან არა აქუს ჟამი
უხუცესად [288r] მისა, ვითარცა
ღმრთისა მხოლოდ მქონებელისა
სამარადისოდ მშობელად თჳსსა.

τι ἀγαθότητος ἐμπεριέχεται
λόγῳ. Καὶ ἁπλῶς πᾶσα ζωή,
καὶ ἀθανασία καὶ ἁπλότης καὶ
ἀτρεψία καὶ ἀπειρία, καὶ ὅσα
περὶ αὐτὸν οὐσιωδῶς θεωρεῖται·
ἅτινα καὶ ἔργα Θεοῦ εἰσι, καὶ
οὐκ ἠργμένα χρονικῶς. Οὐ γὰρ
ποτε πρεσβύτερον ἀρετῆς, τὸ
οὐκ ἦν· οὐδέ τινος ἄλλου τῶν
εἰρημένων· κἂν τὰ μετέχοντα
αὐτῶν καθ᾿ αὐτά, ἦρκται τοῦ
εἶναι χρονικῶς. Ἄναρχος γὰρ
πᾶσα ἀρετή, μὴ ἔχουσα τὸν
χρόνον ἑαυτῆς πρεσβύτερον·
οἷα τὸν Θεὸν ἔχουσα τοῦ εἶναι
μονώτατον ἀϊδίως γεννήτορα.

49 ყოველთავე არსთა მიმ-

μθ´. Πάντων τῶν ὄντων καὶ
μετεχόντων καὶ μεθεκτῶν,+ἀπειράκις ἀπείρως ὁ Θεὸς ὑπεξῄρηται. Πᾶν γὰρ εἲ τι τὸν τοῦ
εἶναι λόγον ἔχει κατηγορούμενον, ἔργον Θεοῦ τυγχάνει· κἂν
τὸ μὲν κατὰ γένεσιν ἦρκται τοῦ
εἶναι χρονικῶς· τὸ δέ, κατὰ χάριν τοῖς γεγονόσιν ἐμπέφυκεν,

მისაღებელთა]1

ღებელთა [და
ურიცხუებით ურიცხუად+ზეშთააღმატებულ არს ღმერთი, რამეთუ ყოველი, რასაცა ყოფისა+სიტყუაჲ აქუს სახელად, საქმე
ღმრთისა არს, დაღათუ რომელსამე დაბადებულებით+უწყიეს+ჟამიერად ყოფაჲ, ხოლო რომელი1 <და

მისაღებელთა> \ აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით
(გამორჩენილი ჩანს გადამწერისგან. შდრ. μετεχόντων καὶ μεθεκτῶν).
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მე მადლით მიენიჭების დაბადებულთა ბრწყინვალედ ქადაგად
ღმრთისა, ყოველთა არსთა შორის
მყოფისა, ვითარცა ძალი რაჲმე
თანანერგი1.

οἷά τις δύναμις ἔμφυτος, τὸν
ἐν πᾶσι ὄντα Θεὸν διαπρυσίως
κηρύττουσα.

50 უკუდავნი ყოველნი და

ν´. Τὰ ἀθάντα πάντα, καὶ αὐτὴ ἡ
ἀθανασία· καὶ τὰ ζῶντα πάντα,
καὶ αὐτὴ ἡ ζωή· καὶ τὰ ἅγια
πάντα, καὶ αὐτὴ ἡ ἁγιότης· καὶ
τὰ ἐνάρετα πάντα, καὶ αὐτὴ ἡ
ἀρετή· καὶ τὰ ἀγαθὰ πάντα, καὶ
αὐτὴ ἡ ἀγαθότης· καὶ τὰ ὄντα
πάντα, καὶ αὐτὴ ἡ ὀντότης,
Θεοῦ προδήλως ἔργα τυγχάνουσιν· ἀλλά, τὰ μέν, τοῦ εἶναι
χρονικῶς ἠργμένα· ἦν γὰρ ποτε,

თჳთ უკუდავებაჲ, და ყოველნი
ცხოველნი და თჳთ ცხორებაჲ,
და ყოველნი წმიდანი და თჳთ
[სიწმიდე, და ყოველნი სათნონი
და]2 თჳთ სათნოებაჲ, და სახიერნი ყოველნი და თჳთ სახიერებაჲ,
და ყოველნი არსნი და თჳთ
თჳთებაჲ3, ცხად არს, ვითარმედ
ღმრთისა საქმე არიან, არამედ
რომელთამე ყოფაჲ ჟამიერად+დაი1

აღდგენილია ორიგინალის კვალობაზე, ვინაიდან nusxiseuli
<ძალისა რაჲსმე თანანერგისა> gulisxmobs ღმერთს, მაშინ როცა berZnulSi aRniSnuli sityvebi miemarTeba <RvTis saqmes>, rac მადლით
eniWeba qmnilebebs (შდრ. ლათ. Dei opus ... vis quaedam iis innata).
2 კავებში ჩასმული სიტყვები აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით.

ამ შემთხვევაში უკვე სრულიად აშკარად იკვეთება გადამწერისეული
ცთომილება ანუ მის მიერ ზემორე ტექსტის მექანიკური გამოტოვება.
ამას ადასტურებს ის გარემოება, რომ ფრაზა ‘ყოველთა წმიდათა”
ნუსხაში გრძელდება მოულოდნელი მითითებით ‘სათნოებაზე” (<და თჳთ
სათნოებაჲ>), მაშინ როცა უთუოდ ხაზგასმა უნდა გვქონოდა ‘სიწმიდეზე”,
ხოლო საკუთრივ <სათნოებაჲ>, რა თქმა უნდა, დამაბოლოებელი უნდა
ყოფილიყო <სათნოებათა> შესახებ წინმსწრები უწყებისა.
3 termini <TYTebaA> amjeradac gadmoscems berZnul ὀντότης-s,

rac, rogorc mivuTiTebdiT, niSnavs <yofierebas> anu <arsebobas>
(Sdr. zemoT me-4 qveTavis Sesabamisi sqolio). mkiTxvelisTvis ufro
gasagebi iqneboda Semdegi Targmani: ‘და ყოველნი არსნი და თჳთ
arsobaA“ (Sdr. τὰ ὄντα πάντα, καὶ αὐτὴ ἡ ὀντότης, ingl. all beings
and being itself; rus. все сущие и само существование).
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წყებვის, რამეთუ იყო, ოდეს-იგი
არა იყო, [xolo რომელთამე
ყოფაჲ არაჟამიერად+დაიწყებვის,
რამეთუ არა იყო, ოდეს-იგი არა
იყო]1 სათნოებაჲ და სახიერებაჲ
და სიწმიდე და უკუდავებაჲ; და
ჟამიერად+დაწყეbულნი იგი მიღებითა არაჟამიერად დაწყებულთა
მათგან [არიან და სახელ-იდებიან,
რაჲca-იგი]2 არიანცა და სახელიდებიანცა, რამეთუ ყოვლისა სახიერებისა და უკუდავებისა, სიწმიდისა და სათნოებისა დამბადებელ ღმერთი არს, რომელი-იგი
ყოველთა ცნობილთა3 და თქუმულთასა ზეშთარსებით ზეშთააღმატებულ არს.

ὅτε οὐκ ἦν· τὰ δέ, τοῦ εἶναι
χρονικῶς οὐκ ἠργμένα. Οὐκ ἦν
γὰρ ποτε, ὅτε οὐκ ἦν ἀρετὴ
καὶ ἀγαθότης καὶ ἁγιότης καὶ
ἀθανασία. Καὶ τὰ μὲν ἠργμένα
χρονικῶς, τῇ μετοχῇ τῶν οὐκ
ἠργμένων χρονικῶς εἰσι καὶ
λέγονται τοῦθ᾿ ὅπερ καὶ εἰσὶ
καὶ λέγονται. Πάσης γὰρ ζωῆς
καὶ ἀθανασίας, ἁγιότητός τε
καὶ ἀρετῆς, δημιουργός ἐστιν ὁ
Θεός· ὑπὲρ οὐσίαν γὰρ πάντων
τῶν τε νοουμένων καὶ λεγομένων ἐξῄρηται.

51 მეექუსე დღე, წერილი-

να´. Ἡ ἕκτη κατὰ τὴν Γραφὴν
ἡμέρα, τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν
ὄντων εἰσηγεῖται συμπλήρωσιν· ἡ δὲ ἑβδόμη, τῆς χρονικῆς
ἰδιότητος περιγράφει τὴν κίνησιν· ἡ δὲ ὀγδόη, τῆς ὑπὲρ φύσιν καὶ χρόνον ὑποδηλοῖ καταστάσεως τὸν τρόπον.

საებრ, ბუნების-ქუეშეთა არსთასა
მოგჳთხრობს+აღსავსებასა4
[288v],+ხოლო მეშვიდე ჟამიერისა თჳსებისასა შემოსწერს მოძრაობასა, ხოლო მერვე ზეშთა
ბუნებისა და ჟამთასა აუwყებს
სახესა დაწყნარებისასა5.

1 კავებში ჩასმული სიტყვები აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით+(შდრ.

τὰ δέ, τοῦ εἶναι χρονικῶς οὐκ ἠργμένα. Οὐκ ἦν γὰρ ποτε, ὅτε οὐκ ἦν).
2 კავებში ჩასმული სიტყვები აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით

შდრ. εἰσι καὶ λέγονται τοῦθ᾿ ὅπερ καὶ εἰσὶ καὶ λέγονται).

3 e. i. <SemecnebadTa> (შდრ. ბერძნ. νοουμένων, ლათ. quae intel-

liguntur, ინგლ. which can be thought rus. постигаемого умом).
4 e. i. <gansrulebas>, <srulyofas>, <aRsrulebas>.

5 berZn. κατάστaσiς niSnavs, agreTve, <mdgomareobas> (Sdr. laT.

status, ingl. existence, rus. устроение).
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52 რომელი მხოლოდ შჯუ-

νβ´. Ὁ τὴν ἕκτην μόνον κατὰ
τὸν νόμον ἄγων ἡμέραν, τὴν
κατ᾿ ἐνέργειαν ἐκθλίβουσαν
τὴν ψυχὴν τῶν παθῶν φεύγων
δυναστείαν, διὰ τῆς θαλάσσης
ἀφόβως ἐπὶ τὴν ἔρημον διαβαίνει· τὴν τῶν παθῶν ἀργίαν
μόνην σαββατίζων. Ὁ δὲ τὸν
Ἰορδάνην διαβάς, καὶ αὐτὴν
ἀπολιπὼν τὴν τῶν παθῶν μόνον
ἀργοῦσαν
κατάστασιν,
ἦλθεν εἰς τὴν τῶν ἀρετῶν κληρονομίαν.

ლისაებრ მოიყვანებდეს მეექუსესა დღესა, საქმიერებით ჭირვებითა სულისაჲთა ლტოლვილი ვნებათა ძლიერებისაგან, ესევითარიიგი უშიშად წიაღ-ჴდების ზღჳთ
უდაბნოდ, [მხოლოდ ვნებათა
უქმობისა მშაბათობელი, ხოლო
რომელი წიაღ-ჴდა იორდანესა და
დაუტევა]1 მხოლოდ ვნებ[ათ]ა2-3
უქმმყოფელი [დაწყნარებაჲ]4, მივიდა სათნოებათა სამკჳდრებელად.
53

νγ´. Ὁ τὴν ἕκτην εὐαγγελικῶς
ἄγων ἡμέραν, ἀποκτείνας πρότερον τὰ τῆς ἁμαρτίας πρῶτα
κινήματα, τὴν πάσης κακίας
ἔρημον διὰ τῶν ἀρετῶν καταλαμβάνει τῆς ἀπαθείας κατάστασιν· σαββατίζων κατὰ νοῦν
καὶ αὐτῆς ψιλῆς τῆς τῶν παθῶν
φαντασίας. Ὁ δὲ Ἰορδάνην διαπεράσας, εἰς τὴν τῆς γνώσεως

რომელი მეექუსესა
დღესა სახარებისაებრ5 მოიყვანებდეს, პირველად მომაკუდინებელი ცოდვისა პირველთა აღძრვათაჲ, მიიწევის იგი სათნოებათა მიერ ყოვლისა სიბოროტისაგან+უდაბნო-ოჴერქმნულისა6+უვნებელობისა+დაწყნარებასა, რაჲთა შაბათობდეს გონებითა უქმმყოფელი თჳთ მის წულილადი-

1 კავებში ჩასმული სიტყვები აღდგენილია ორიგინალის მixედვით.
2 ნუსხაშია: <ვნებულთა>.
3 ნუსხაში ემატება: ‘შფოთებისაგან”.
4 ნუსხას აკლია, აღდგენილია ორიგინალის მიხედვით (შესაბამისი

κατάστασιj, რაც, როგორც მივუთიTebdiთ, ნიშნავს <მდგომა რეობას>,

ქართულ თარგმანში გადმოიტანება ტერმინით <დაწყნარებაA>).
5 ნუსხაში ემატება: ‘maT”..

6 ‘უდაბნო-ოჴერქმნულისა” \ ე. ი. <სრულიად დაცლილისა>,

აქ: <სრულიად გათავისუფლებულისა> (ბოროტებისგან) (შდრ. ბერძნ.
ἔρημον, ლათ. vacantem, ინგლ. removed, rus. лишенного).
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საცა ვნებათა ოცნებისაჲ. ხოლო
რომელმან იორდანე განვლოს,
მეცნიერებისა სოფლად+მიიცვალების, რომელსა შინა ტაძარი+გონებისაჲ, საიდუმლოდ მშჳდობისა
მიერ აღშენებული,+სამკჳდრებელ
ღმრთისა იქმნების სულითა.

μετατίθεται χώραν· καθ᾿ ἣν ὁ
νοῦς, ναὸς μυστικῶς ὑπὸ τῆς
εἰρήνης οἰκοδομούμενος, Θεοῦ
κατοικητήριον γίνεται ἐν πνεύματι.

54 რომელსა სრულ-ექმნეს

νδ´. Ὁ τὴν ἕκτην θεϊκῶς μετὰ
τῶν προσφόρων ἔργων καὶ
ἐννοιῶν ἑαυτῷ συμπληρώσας
ἡμέραν, καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ
Θεοῦ καλῶς τὰ ἑαυτοῦ συντελέσας ἔργα, διέβη τῇ κατανοήσει
πᾶσαν τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ
χρόνον ὑπόστασιν, καὶ εἰς τὴν
τῶν αἰώνων καὶ τῶν αἰωνίων
μετετάξατο μυστικὴν θεωρίαν·
σαββατίζων ἀγνώστως κατὰ
νοῦν, τὴν ὁλικὴν τῶν ὄντων
ἀπόλειψίν τε καὶ ὑπέρβασιν. Ὁ

მეექუსე დღე შესაბამ[T]ა საქმეთა და მოგონებათა თავსა+შორის
თჳსსა [saRmrTod] აღსრულებითა, იგიცა ღმრთისა თანა კეთილად
სრულყოფითა+[289r]+თჳსთა საქმეთაჲთა წიაღსრულ არს+განსუენებად+დაცხრომითა+ყოველთა+ბუნებისა და ჟამთა-ქუეშისა+გუამისათა1+და+საუკუნოდ და საუკუნეთა მიმართ მიცვალებuლ ars
საიდუმლოდ+ხედვათა, უცნაურად2 შაბათობითა გონებითი1 <წიაღსრულ

არს განსუენებად დაცხრომითა ყოველთა
ბუნებისა და ჟამთა-ქუეშისა გუამისათა> \ berZnulis mixedviT
mosalodneli iyo Semdegi teqsti: ‘წიაღსრულ არს gulisxmisyofiTa
ყოველsა ბუნებისა და ჟამis-ქუეშeTa viTarebasa“(axal qarTulad:
‘SemecnebaSi ganvlo [gadalaxa] bunebasa da dro-Jams daqvemdebarebuli yvela mdgomareoba [realoba]”. შდრ. ბერძნ. διέβη τῇ
κατανοήσει πᾶσαν τὴν τῶν ὑπὸ φύσιν καὶ χρόνον ὑπόστασιν,
ლათ. omnem rerum naturae atque tempori subjectarum substantiam mentis
consideratione trajecit, ინგლ. has crossed by comprehension all the ground
of what is subject to nature and time, rus. тот мыслью преодолевает
всякое бытие, подвластное времени и естеству).
2 <ucnaurad> \ niSnavs: <[CvenTvis] ucodnelad>, <[Cvengan]

Seucnoblad>, <[Cvengan] dafaruli saxiT> (შდრ. ბერძნ. ἀγνώστως,
ლათ. ignota, ინგლ. in an unknowable manner, rus. неведомым образом).
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δὲ καὶ τῆς ὀγδόης ἀξιωθείς, ἐκ
τῶν νεκρῶν ἀνέστη· τῶν μετὰ
Θεὸν λέγω πάντων, αἰσθητῶν
τε καὶ νοητῶν, καὶ λόγων καὶ
νοημάτων· καὶ ἔζησε τὴν τοῦ
Θεοῦ μακαρίαν ζωήν, τοῦ μόνον κατ᾿ ἀλήθειαν κυρίως ζωῆς
καὶ λεγομένου καὶ ὄντος· οἷα
καὶ αὐτὸς γενόμενος τῇ θεώσει
θεός.

[T]ა
ყოვლითურთისა
არსთა
მისაღებელობისა და+ზეშთააღმავალობისაგან1. ხოლო მერვესაცა ღირსქმნული მკუდრეთით+აღდგომილ არს ღმრთისა თანა, \
ვიტყჳ ყოველთა გრძნობადთა და
საცნაურთა სიტყუათა და მოგონებათა[gan], \ და ცხორებს
ღმრთისა ნეტარსა ცხორებასა,
მხოლოჲსა მის ჭეშმარიტებით
საკუთრად
ცხოველისა
და
სათქუმელისა
და
ნამდჳლვე
[myofisa]; [da] თჳთ ესეცა+განღმრთობითა ღმერთქმნულ+არს2.

1 <და
საუკუნოდ
და
საუკუნეთა
მიმართ
მიცვალებuლ არს საიდუმლოდ ხედვათა, უცნაურად შაბათობითა
გონებითი[T]ა ყოვლითურთისა არსთა მისაღებელობისა და
ზეშთააღმავალობისაგან> \ berZnulSia: ‘Seucnobeli saxiT gonismierad mSabaTobeli arsTa mTliani datovebisa da [maTze]
zeaRmatebis gziT“. rac Seexeba qarTul TargmanSi dadasturebul <misaReblobas>, igi, Cans, gadmoscems termin ἀπόληψij-s, rac
ἀπόλειψij-is nacvlad unda yofiliyo Sesabamis berZnul dedanSi.
2 davimowmebT ამ umniSvnelovanesi qveTavis mecnierul ingli-

sur Targmans, Sesrulebuls L. Joshua Salés-is mier. He who divinely
completes (συμπληρώσας) the sixth day in himself with presentable deeds
and thoughts, and who with God rightly concludes (συντελέσας) his deeds,
transcends (διέβη) in his understanding every state of being under nature
and time and transposes himself (μετετάξατο) into the mystical contemplation of the ages and of eternal things, keeping the Sabbath (σαββατίζων)
not knowing (ἀγνώστως) in his mind in the unqualiﬁed abandonment and
transcendence of beings. And the one also deemed worthy (ἀξιωθείς) of the
eighth resurrects (ἀνέστη) from the dead; I mean, from all things after God,
sense-perceptible and intelligible, words and thoughts; and he lives (ἔζησε)
the blessed life of God—since he alone both is called and is life in the
true and proper sense—so much so that he even becomes (γενόμενος) God
by deiﬁcation, L. Joshua Salés, Deiﬁcation according to Saint Maximos the
Confessor and the Transcendence of Aristotelian Metaphysics, p. 6.
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55 მეექუსე დღე არს საქ-

νε´. Ἕκτη ἡμέρα ἐστίν, ἡ τῶν
πρακτικῶν περὶ ἀρετὴν τῶν
κατὰ φύσιν ἐνεργειῶν, παντελὴς
ἀποπλήρωσις· ἑβδόμη δέ ἐστιν,
ἡ τῶν θεωρητικῶν περὶ τὴν
ἄῤῥητον γνῶσιν πασῶν τῶν
φυσικῶν ἐννοιῶν ἀποπεράτωσις
καὶ ἀπόπαυσις· ὀγδόη δέ, ἡ
πρὸς θέωσιν τῶν ἀξιῶν μετάταξίς τε καὶ μετάβασις. Καὶ μήποτε ταύτην τὴν ἑβδόμην καὶ
τὴν ὀγδόην τυχὸν μυστικώτερον ὑποφαίνων ὁ Κύριος, προσηγόρευσεν ἡμέραν συντελείας
καὶ ὥραν, ὡς πάντων περιγράφουσαν τὰ μυστήρια καὶ τοὺς
λόγους. Ἃς οὐδὲν οὐδαμῶς τὸ
παράπαν τῶν ἐπουρανίων καὶ
ἐπιγείων Δυνάμεων γνῶναι πρὸ
πείρας τοῦ παθεῖν δυνήσεται,
πλὴν αὐτῆς τῆς ταῦτα ποιούσης
μακαρίας θεότητος.

მითთა სათნოებათათჳს ყოვლითურთ აღსრულებაჲ ბუნებითთა
მოქმედებათაჲ, ხოლო მეშჳდე
არს მხედველობითთა იგი გამოუთქუმელთა+ცნობისათჳს+ყოველთა ბუნებითTა მოგონებათაჲ
დასრულებაჲ და დაცხრომაჲ,
ხოლო მერვე
განღმრთობისა
მიმართ იგი ღირსთაჲ გარდაწესებაჲ და გარდაცვალებაჲ;
და ნუუკუე და ამას მეშჳდესა
და მერვესა უსაიდუმლოესად
თხზვითა უფალმან მოასწავა
დღე იგი და ჟამი აღსასრულისაჲ,
ვითარცა შემოწერილი [289v]+ყოველთა საიდუმლოთა და სიტყუათაჲ, რომელთასა ყოვლად ვერვინ
ვერსადა ზეცისა და ქუეყანისა
ძალთაგანი
უძლებს
ცნობად
პირველ საქმით შემთხუევითისა
თჳნიერ თჳთ მათისა შემოქმედისა
ნეტარისა ღმრთეებისა.
56 მეექუსე დღე ყოფასა

νστ´. Ἡ ἕκτη ἡμέρα, τὸν
τοῦ εἶναι τῶν ὄντων λόγον
ὑποδηλοῖ· ἡ δὲ ἑβδόμη, τὸν
τοῦ εὖ εἶναι τῶν ὄντων τρόπον ὑποσημαίνει· ἡ δὲ ὀγδόη,
τὸ τοῦ ἀεὶ εὖ εἶναι τῶν ὄντων
ἄῤῥητον μυστήριον ὑπαγορεύει.

არსთა სიტყჳსასა მოასწავებს,
ხოლო მეშჳდე კეთილყოფასა
არსთა სიტყჳსასა გუაუწყებს,
ხოლო მერვე მარადის კეთილყოფასა არსთა გამოუთქუმელისა
საიდუმლოჲსასა ქადაგებს.

1 originalis mixedviT mosalodneli iyo Semdegi teqsti: ‘მეექუსე

დღე არსთა ყოფisa [=arsebobis] სიტყuასა [=pirvelsafuZvels,
arss, gvar-wess] მოასწავებს, ხოლო მეშჳდე არსთა კეთილყოფisa
[=keTilmyofobis] saxesა გუაუწყებს, ხოლო მერვე არსთა მარადის-კეთილყოფისა გამოუთქუმელსა საიდუმლოსა ქადაგებს“.
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მეცნიერთა, ვითარმედ
საქმითისა მოქმედებისა სახე
არს მეექუსე დღე, ყოველივე
მას შინა საქმეთა სათნოებისათა
თანანადები აღვასრულოთ, რაჲთა ჩუენ ზედაცა ითქუას, ვითარმედ: <იხილა ღმერთმან ყოველივე, რაჲცა ქმნა და აჰა კეთილ
ფრიად> (შესაქ. 1.31).

νζ´. Πρακτικῆς ἐνεργείας σύμβολον ὑπάρχουσαν τὴν ἕκτην
ἡμέραν γινώσκοντες, πᾶσαν ἐν
αὐτῇ τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς
τὴν ὀφειλὴν ἀποπληρώσωμεν·
ὅπως καὶ ἐφ᾿ ἡμῶν ῥηθείη τό,
Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς πάντα ὅσα
ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν.

58 იგი აღასრულებს ღმრ-

νη´. Ἀποπληροῖ τὴν ὀφειλὴν τῆς
ἐπαινουμένης τῷ Θεῷ καλῆς
ἐργασίας, ὁ διὰ σώματος τῇ
ψυχῇ φιλοπονῶν τὴν εὔκοσμον
ποικιλίαν τῶν ἀρετῶν.

თისა მიმართ თანანადებსა საქებელისა კეთილთა მოქმედებისასა,
რომელმან ჴორცთა მიერ სულსა
უმუშაკოს კეთილშემკული თითოფერებაჲ სათნოებათაჲ.
59 რომელმან პარასკევისა

νθ´. Ὁ τὴν παρασκευὴν τῶν
ἔργων τῆς δικαιοσύνης πληρώσας, διέβη πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν
τῆς γνωστικῆς θεωρίας· καθ᾿
ἣν τοὺς λόγους τῶν ὄντων
περιλαβὼν
θεοπρεπῶς,
τῆς
κατὰ νοῦν περὶ αὐτὴν κινήσεως ἀναπαύεται.

განმზადებულებაჲ სიმართლისა
საქმეთაჲ აღასრულოს, იგი წიაღსრულ არს განსასუენებელად
მეცნიერებითისა ხედვისა, რომელსა შინა არსთა სიტყუებსა
მიწდომილი ღმრთივშუენიერად
განისუენებს გონებითთა მ[ის]თა
მოძრაობათაგან.
60

ξ´. Ὁ τῆς δι᾿ ἡμᾶς ἑβδοματικ*j
τοῦ Θεοῦ μετεσχηκὼς ἀναπαύ-

[290r] რომელი ჩუენთჳსსა მას მიემთხჳა ღმრთისასა

1 <პარასკევისა განმზადებულებაჲ> \ მთარგმნელს ორსიტყვედად

გაdმოაქვს ბერძნული παρασκευh3, gamomdinare iqidan, rom xsenebuli
παρασκευh3 aRniSnavs rogorc <paraskev dRes>, aseve (etimologiurad) \ <ganmzadebulobas>, zemore konteqsti ki orive mniSvnelobas
gulisxmobs (iseve rogorc <sa3bbaton> gulisxmobs <SabaT dResac>
da <dasvenebasac>).
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მეშჳდესა განსუენებასა და
მისსა მას ჩუენ-თჳსსა მიიღებს
განღმრთობითსა მერვ[e]სა+შეწევნასა, ესე იგი არს საიდუმლოსა აღდგომასა, მასცა დაუტეობიან საფლავსა მდებარედ
ტილონი და თავით-კერძონი სუდარნი, რომელნი იხილნენ რაჲ,
ვინცა იყვნენ პეტრე და იოვანე,
ჰრწამს აღდგომაჲ უფლისაჲ.

σεως, καὶ τῆς αὐτοῦ δι᾿ ἡμᾶς
μεθέξει κατὰ τὴν θέωσιν
ὀγδοατικῆς ἐνεργείας, εἴτουν
μυστικῆς ἀναστάσεως· ἀφεὶς καὶ
αὐτὸς ἐν τῷ τάφῳ κείμενα τὰ
ὀθόνια, καὶ τὸ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς
σουδάριον· ἅπερ θεωροῦντες εἲ
τις Πέτρος καὶ Ἰωάννης, πιστεύουσιν ἐγηγέρθαι τὸν Κύριον.

61 საფლავ არს ნუუკუე-და

ξα´. Μνημεῖον ἐστιν ἴσως Δεσποτικόν, ἢ ὁ κόσμος οὗτος, ἢ
ἡ ἑκάστου τῶν πιστῶν καρδία·
τὰ δὲ ὀθόνια, οἱ τῶν αἰσθητῶν
μετὰ τῶν κατ᾿ ἀρετὴν τρόπων
ὑπάρχουσι λόγοι· τὸ δὲ σουδάριον, ἡ τῶν νοητῶν ἐστι μετὰ
τῆς ἐνδεχομένης θεολογίας
ἁπλῆ καὶ ἀποίκιλος γνῶσις,
δι᾿ ὧν ἐγνωρίζετο πρότερον ὁ
Λόγος, ἀχώρητον ἡμῖν ἔχων
παντάπασιν δίχα τούτων, τὴν
ὑπὲρ ταῦτα κατάληψιν.

საუფლო: ანუ სოფელი ესე ანუ
გული თითოეულისა მორწმუნისა,
ხოლო ტილოებ არიან სიტყუანი
გრძნობადთანი
სათნოებითთა
სახეთა თანა, ხოლო სუდარ \
ანუთუ საცნაურთა იგი მიმღებელობით[s]ა ღმრთისმეტყუელება[s]ა თანა მარტივi და
უთითოფეროჲ
მეცნიერებაჲ,
რომელთა მიერ პირველ იცნობებოდა სიტყუაჲ, ჩუენდა ყოვლითურთ დაუტევნელ[ad] მქონებელი, თჳნიერ+ამათსა, ზეშთა
ამათსა მიწდომისა[A].
62 რომელნი პატიოსნად+და-

ξβ´. Οἱ θάπτοντες ἐντίμως τὸν
Κύριον, καὶ ἐνδόξως ἀναστάντα
θεάσονται· πᾶσιν ὄντα τοῖς μὴ
τοιούτοις ἀθέατον. Οὐκ ἔτι
γὰρ τοῖς ἐπιβουλεύουσίν ἐστιν
ἁλωτός, οὐκ ἔχων τῶν ἐκτὸς τὰ
προκαλύμματα, δι᾿ ὧν ἐδόκει

ჰფლვენ უფალსა, დიდებით+აღდგომილიცა იხილონ, ყოველთა
არა-ესრეთთაგან უხილავი იგი,
რამეთუ არღარა ადვილ წარსაპარველ არს მომზირალთაგან,
არღარა ქონებითა გარეგნითთა

1 <Cuen-TYssa> \ e. i. CvenTvis gankuTvnils.
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საბურველთაჲთა, რომლითა ჰგონებდა მნებებელი1 წარპარვად
გარეგან მნებებელთა2 და ვნებაჲ
თავს-იდვა ყოველთა ცხორებისათჳს3.

θέλων ἁλίσκεσθαι παρὰ τῶν
βουλομένων, καὶ πάσχειν ὑπὲρ
τῆς πάντων σωτηρίας ἠνείχετο.

63 [290v] რომელი პატიოს-

ξγ´. Ὁ θάπτων ἐντίμως τὸν
Κύριον, πᾶσίν ἐστι τοῖς φιλοθέοις αἰδέσιμος· θριάμβου γὰρ
αὐτὸν καὶ ὀνείδους καθηκόντως
ἐῤῥύσατο, βλασφημίας ὑπόθεσιν
οὐκ ἀφεὶς τοῖς ἀπίστοις, τὴν
ἐν τῷ ξύλῳ αὐτοῦ προσήλωσιν.
Οἱ δὲ σφραγῖδας ἐπιτιθέντες
τῷ τάφῳ, καὶ στρατιώτας
προκαθιστῶντες, μισητοὶ τῆς
ἐγχειρήσεως· οἳ καὶ ἀναστάντα
τὸν Λόγον, ὡς κλαπέντα διαβάλλουσιν· ἀργυρίῳ, ὥσπερ

ნად <დაჰფლვიდეს უფალსა>,+ყოველთა+ღმრთისმoyuareTა4 მიერ
საპატიო არს, რამეთუ განქიქებისაგან და ყუედრებისა ჯეროვნად
იჴსნა იგი არადატევებითა მიზეზად ურწმუნოთა გმობისა ძელსა ზედა შემსჭუალულობასა მისსა, ხოლო რომელთა ბეჭედნი
დასხნეს საფლავსა და მცველნი
ზედადაასხნეს, საძულველ+არიან
ჴელყოფისათჳს, რომელნი-იგი აღდგომილსაცა სიტყუასა, ვითარ-

1-2 nusxaSia: <mmnebebeli>, <mmnebebelTa>.
3 originalSi saxezea Semdegi teqsti: ‘pativiT uflis damflvelni

ixilaven mas didebiT aRdgomilsac, romelic uxilavia yvelasTvis,
vinc amgvari ar aris, vinaidan ukve aRar aris igi Sesapyrobi
borotmzraxvelTagan, ar aqvs ra gare-safarvelni, romelTa mierac
nebsiT saTno-iCenda igi Sepyrobili yofiliyo msurvelTagan da
daeTmina vneba yovelTa cxonebisTvis“ (Sdr. rus. Почтительно погребающие Господа узрят Его воскресающим во славе \ что недоступно
зрению тех, кто не совершает этого. Ибо Он недоступен восприятию
питающих злые умыслы, поскольку уже не имеет покровов, благодаря
которым Господь, как казалось, благоволил быть воспринятым [всеми]
желающими [видеть Его] и претерпел [крестные] страдания ради спасения всех).
4 nusxaSia: <RmrTismsaxurTa> (Sdr. ბერძნ. φιλοθέοις, ინგლ. by all

the friends of God, rus. боголюбцев).
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ცა წარპარულსა, შეასმენენ,+ვეცხლითა, ვითარ-იგი ორგულისა+მოწფისა განცემისათჳს (ვიტყჳ+უკუე
მაჩუენებლობითსა სახესა სათნოებისასა), ეგრეთვე მცველთა ცილისწამებისათჳს+აღდგომილისა მაცხოვრისა მომსყიდელნი. იცის+აღჴსნაჲ აწ-თქუმულთაჲ ამათ მეცნიერმან, არა უმეცრებითა, თუ
ვითარ ანუ რაოდენ-სახედ ჯუარსეცუმის და დაეფლვის და აღდგების
უფალი, ვითარცა მკუდართა დამსხმელი ეშმაკთა mier1 გულსა
ზედა დასხმულთა ვნებულთა+გულისსიტყუათაჲ, ხოლო განსაცდელთა შინა სამოსლებრ განmყოფელთა სწავლითისა2 სახისა+შუენიერებისათაჲ და ბეჭდებრ ზედააღსრული სულსა ზედა მდებარეთა მათ სახეთაჲ დაშთომილთა
ცოდვათასა3.

τὸν νόθον μαθητὴν εἰς προδοσίαν· λέγω δὲ τὸν ἐπιδεικτικὸν
τρόπον τῆς ἀρετῆς· οὕτω καὶ
τοὺς στρατιώτας πρὸς συκοφαντίαν τοῦ ἀναστάντος Σωτῆρος
ὠνούμενοι. Γινώσκει τῶν λεγομένων τὴν ἔμφασιν, ὁ γνωστικός· οὐκ ἀγνοῶν πῶς τε καὶ
ποσαχῶς σταυροῦται ὁ Κύριος,
καὶ θάπτεται καὶ ἀνίσταται·
ὡσεὶ νεκροὺς μὲν ποιῶν τοὺς
ὑπὸ δαιμόνων τῇ καρδίᾳ παρακαθημένους ἐμπαθεῖς λογισμούς·
τοὺς διαμεριζομένους ἐν τοῖς
πειρασμοῖς ὥσπερ ἱμάτια, τοὺς
τρόπους τῆς ἠθικῆς εὐπρεπείας·
καὶ ὑπερβαίνων ὥσπερ σφραγίδας τοὺς ἐπικειμένους τῇ ψυχῇ
τύπους, τῶν κατὰ πρόληψιν
ἁμαρτημάτων.

64 ყოველმან vეცხლისმო-

ξδ´. Πᾶς φιλάργυρος, δι᾿
εὐλαβείας τὴν ἀρετὴν ὑποκρινόμενος, ἐπειδὰν εὕρῃ τὴν πο-

ყუარემან, რეცა კრძალულებისათჳს [291r] მჩემებელმან სათ-

1 nusxaSia: <eSmakTaebr> (berZn. ὑπὸ δαιμόνων).
2 <swavliTisa> \ aq: <zneobrivis>, <eTikuris> (berZn. ἠθικῆς).
3 <...ხოლო განსაცდელთა შინა სამოსლებრ განmყოფელთა სწავლითისა

სახისა შუენიერებისათაჲ და ბეჭდებრ ზედააღსრული სულსა ზედა
მდებარეთა მათ სახეთაჲ დაშთომილთა ცოდვათასა> \ originalSi saxezea Semdegi teqsti: ‘..romlebic [vnebadi guliszraxvebi]
gansacdelTa Jams samoselTaebr ganyofen zneobrivi keTilmSvenobis
gvar-saxeebs, da [mcodne morwmune] gadalaxavs [gadaivlis, gardaxdeba]
sulze dadebuli winamoswavebiTi codvebis tvifarsaxeebs rogorc
beWdebs“.
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ნოებისამან, რაჟამს იპოოს მისდა
სასურველი ნივთი წინამდებარედ,
უარჰყოფს სახესა მას, რომლითა
პირველ საგონებელ იყო მოწაფეყოფად სიტყჳსა.

θουμένην ὕλην πορίσασθαι,
τὸν τρόπον ἐξώμνυται, καθ᾿ ὃν
μαθητὴς εἶναι τοῦ Λόγου τὸ
πρὶν ἐνομίζετο.

65 რაჟამს იხილნე ვიეთნიმე

ξε´. Ὅταν ἴδῃς τινὰς ὑπερηφάνους
μὴ φέροντας ἐπαινεῖσθαι τοὺς
κρείττονας, ἀκήρυκτὸν τε μηχανωμένους ποιεῖν τὴν λαλουμένην ἀλήθειαν, μυρίοις αὐτὴν
ἀπείργοντας πειρασμοῖς, καὶ
ἀθεμίτοις διαβολαῖς· νόει μοι
πάλιν ὑπὸ τούτων σταυροῦσθαι
τὸν Κύριον καὶ θάπτεσθαι·
καὶ στρατώταις καὶ σφραγῖσι
φυλάττεσθαι. Οὓς ἑαυτοῖς περιτρέπων ὁ Λόγος, ἀνίσταται·
πλέον τῷ πολεμεῖσθαι διαφαινόμενος· ὡς πρὸς ἀπάθειαν διὰ
τῶν παθημάτων στομούμενος.

ამპარტავანნი, ვერ თავსმდებ ქებასა უზეშთაესთასა და მეღონედ
უქადაგებელ ყოფასა თქუმულთა
მათ ჭეშმარიტებისასა ბევრეულთა
განსაცდელთა მიერ ყენებითა მისითა უჯეროთა შესმენათა მიერ1, ამათგან სცნობდ ჩემდად
კუალად ჯუარცუმასა და დაფლვასა უფლისასა, და მჴედრებითა
და ბეჭდებითა დაცვასა, რომელთა ღონესა თავთა თჳსთავე მიქცევითა აღდგომილ არს
სიტყუაჲ2, უფროჲს საბრძოლელად გამოჩინებული3, ვითარცა

1 <რაჟამს იხილნე ვიეთნიმე ამპარტავანნი, ვერ თავსმდებ ქებასა

უზეშთაესთასა და მეღონედ უქადაგებელ ყოფასა თქუმულთა მათ
ჭეშმარიტებისასა ბევრეულთა განსაცდელთა მიერ ყენებითა მისითა
უჯეროთა შესმენათა მიერ, ...> \ originalSi saxezea Semdegi teqsti:
‘rodesac ixilav vinme ampartavanT, romlebic ver itanen
[maTze] ukeTesTa qebas da, amasTan, cdiloben, rom miCqmalon
[ucnobi gaxadon] gancxadebuli WeSmariteba, axSoben ra mas
auracxeli gansacdelebiT da ugvani ciliswamebebiT, ...“.
2 <რომელთა ღონესა თავთა თჳსთავე მიქცევითა აღდგომილ არს

სიტყუაჲ> \ niSnavs: <romelTa Zalisxmevasac [romelTa manqanebasac] TviT maTdami ukumiaqcevs ra ufali, aRdgeba>.
2 <უფროჲს საბრძოლელად გამოჩინებული> \ originalSi gvaqvs:

‘ebrZvian ra [ibrZoleba ra], ufro metad Cenili xdeba“.
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უვნებელობისა მიმართ ვნებათა
მიერ გამოmპირveლი1, რამეთუ+ყოველთა უძლიერეს არს, ვითარცა
ჭეშმარიტებად არსი და სახელდებული.

Πάντων γάρ ἐστιν ἰσχυρότερος,
ὡς ἀλήθεια καὶ ὢν καὶ καλούμενος.

66 სიტყჳსა განჴორციელე-

ξστ´. Τὸ τῆς ἐνσωματώσεως
τοῦ Λόγου μυστήριον πάντων ἔχει τῶν τε κατὰ τὴν
Γραφὴν αἰνιγμάτων καὶ τύπων
τὴν δύναμιν, καὶ τῶν φαινομένων καὶ νοουμένων κτισμάτων τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ὁ
μὲν γνοὺς σταυροῦ καὶ ταφῆς
τὸ μυστήριον, ἔγνω τῶν προειρημένων τοὺς λόγους· ὁ δὲ
τῆς ἀναστάσεως μυηθεὶς τὴν
ἀπόῤῥητον δύναμιν, ἔγνω τὸν
ἐφ᾿ ᾧ τὰ πάντα προηγουμένως
ὁ Θεὸς ὑπεστήσατο σκοπόν.

ბისა საიდუმლოსა ყოველივე
აქუს წერილისაებრთა იგავთა
და სახეთა ძალი და საჩინოთა
და საცნაურთა აგებულებათა ჴელოვნებაჲ, და რომელმან ცნა
ჯურისა და დაფლვისა საიდუმლოჲ, უცნობიან მას პირველთქუმულთა ამათ სიტყუანიცა. ხოლო რომელმან მოიჴსენა
გამოუთქუმელი ძალი აღდგომისაჲ, მან ცნა, თუ რაჲსა
პირისათჳს წინაჲთვე დაჰბადა
ღმერთმან ყოველივე.

ξζ´. Τὰ φαινόμενα πάντα δεῖται
σταυροῦ· τῆς τῶν ἐπ᾿ αὐτοῖς
κατ᾿ αἴσθησιν ἐνεργουμένων
ἐπεχούσης τὴν σχέσιν, ἕξεως·
τὰ δὲ νοούμενα πάντα χρῄζει

67 [291V] ყოველთავე ცხა-

დად სახილველთა ჯუარისათაჲ
ჯერ-არს პყრობად მათზედაჲსა
მისებრ გრძნობად[ad] შეწევნულისა თჳსებისა გუარსა2, ხოლო

1 nusxaSia: <gamopiruli>, rac niSnavs <gamowrTobils>, <aR-

lesils>, maSin roca zemore konteqstSi saubaria ufalze rogorc <gamompirvelze> anu <gamomwrTobelze>, <aRmlesvelze>
(brZolisaTvis).
2 <ყოველთავე

ცხადად სახილველთა ჯუარისათაჲ ჯერარს პყრობად მათზედაჲსა მისებრ გრძნობად[ad] შეწევნულისა თჳსებისა გუარსა> \ orginalSi gvaqvs: ‘yovelive xiluli
saWiroebs jvars \ im medegobas, rac icavs maTze grZnobadad
aRsrulebul moqmedebaTa urTierTkavSirs“ (yvela Targmani met97
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ταφῆς· τῆς τῶν ἐπ᾿ αὐτοῖς κατὰ
νοῦν
ἐνεργουμένων
ὁλικῆς
ἀκινησίας. Τῇ γὰρ σχέσει συναναιρουμένης τῆς περὶ πάντα
φυσικῆς ἐνεργείας τε καὶ κινήσεως, ὁ λόγος μόνος ἐφ᾿ ἑαυτὸν
ὑπάρχων, ὥσπερ ἐκ νεκρῶν
ἐγηγερμένος ἀναφαίνεται, πάντα κατὰ περιγραφὴν ἔχων τὰ
ἐξ αὐτοῦ, μηδενὸς φυσικῇ σχέ-

ყოველთა ცნობადთა დაფლვისათაჲ უჴმს მათზედაჲსაებრ გონებითად შეწევნულისა ყოვლითურთისა უძრაობისა ცნობად1, რამეთუ+თჳსებისავე2+თანა+მოსპობითა3+ყოველისავე+ბუნებითისა+მოქმედებისა და მოძრაობისაჲთა სიტყუაჲ მხოლოდ თავსა შორის+თჳსსა მყოფი, ვითარცა+მკუდრეთით
აღდგომილი,+გამოუჩნდების,+მქო-

naklebad xarveziania. შდრ. ლათ. Quae videntur omnia, cruce egent;
habitu scilicet ejusmodi, qui eorum quae in eis sensu aguntur, affectionem
habitudinemque coerceat, ინგლ. All visible things need a cross, that is, a
capacity which holds back the participation in what is active in them according to sense, rus. Все являемые вещи нуждаются в Кресте, то есть

в том устойчивом состоянии, которое и сохраняет в них связь
действий, осуществляемых в чувственном [мире]).
1 <ხოლო

ყოველთა ცნობადთა დაფლვისათაჲ უჴმს მათზედაჲსაებრ
გონებითად
შეწევნულისა
ყოვლითურთისა
უძრაობისა ცნობად> \ orginalSi gvaqvs: ‘xolo yoveli gonebiTi saWiroebs saflavs \ maTze gonebiTad aRsrulebul moqmedebaTa
mTlian uZravobas“ (yvela Targmani kvlavac met-naklebad xarveziania. შდრ. ლათ. cuncta vero quae mente intelliguntur, egent sepultura,
plena scilicet ab iis, quae in eis mente aguntur, cessatione ac quiete, ინგლ.
All intelligible things need a tomb, that is, the total immobilization of the
activities og the mind in them, rus. все умопостигаемые вещи нуждаются в Гробе, то есть в той совершенной неподвижности, которая
прекращает в них всякие действия, осуществляемые в уме).
2 <TYsebisave> \ amjeradac, iseve rogorc zemoTac, <TYseba>
gadmoscems berZnul σχέσιj-s, rac mocemul SemTxvevaSi niSnavs
<kavSirurTierTobas.
3 <თჳსებისავე+თანა მოსპობითა> \ igulisxmeba, rom xsenebuli

kavSirurTierTobis mospobasTan erTad Tanamoispoba yovelgvari
bunebiTi moqmedeba da moZraoba. rusuli Targmani, mravali sxva
SemTxvevis msgavsad, amjeradac sruliad mcdaria, vinaidan masSi
originalis ‘mospoba» (ukeT: ‘Tanamospoba> \ sunanaiVrhsij) ratom98
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ნებელი შემოწერასა ყოveლთავე
მისგანთასა, ყოვლად არღარაჲთ
ბუნებითითა თჳსებითა+მქონებელTaსა+მისსა-მიმართისა+საკუთრებისასა1, რამეთუ მადლით+და
არა ბუნებით არს ცხორებაჲ
cxovnებულთაჲ.

σει τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα
τὸ σύνολον ἔχοντος. Κατὰ χάριν γάρ, ἀλλ᾿ οὐ κατὰ φύσιν
ἐστὶν ἡ τῶν σωζομένων σωτηρία.

68 რაჲსა-მიმართობა2+არი-

ξη´. Τῶν πρὸς τι, καὶ οἱ αἰῶνὲς
εἰσι, καὶ οἱ χρόνοι, καὶ οἱ τόποι· ὧν ἄνευ οὐδὲν τῶν συνεπινοουμένων τούτοις ἐστίν.

+

ან ჟამნიცა და წელნი და ადგილნი, რამეთუ თჳნიერ ამათსა არარაჲ არს თანაგანსახილველი3+ამა-

Rac gagebulia da gadmotanilia, piriqiT, ‘TanaSenawevrebad»,
‘SeerTebad», saxeze gvaqvs ra Sesatyvisi сочетать (Cans, sunanaireVw
aRqmulia rogorc sunaireVw, rac swored <TanaSenawevrebas> niSnavs
Sdr. Ибо когда естественное действие и движение, относящиеся ко всем
[тварным вещам], сочетаются в [единой] связи, ...). damakmayoflebelia
laTinur-inglisuri Targmanebi (Sdr. laT. Uuna enim cum affectione
seu habitudine, sublata naturali erga res quaslibet operatione motuque, ...,
ingl. For when this natural activity and movement with respect to all
things is taken away along with their participation, ...).
1 <ყოვლად

არღარაჲთ ბუნებითითა თჳსებითა მქონებელTaსა [nusx. <mqonebelsa>]+მისსა-მიმართისა საკუთრებისასა>
\ berZnul teqstSi gvaqvs: ‘ar aqvs ra misdami bunebiTi urTierTkavSiris gziT siaxlove saerTod arafers“ (Sdr. ingl. absolutely
nothing has any kinship with him in any natural relationship, rus. ни одна
тварь не обладает родством с Ним в силу естественной связи, laT.
eum nulla prorsus res naturali habitudine cum eo necessitudinem habeat).
2 <raAsa-mimarToba> \ <relacia>, <mimarTebiToba>, <Sefarde-

biTi mdgomareoba> (da ara bunebiTi Tvisobrioba) (ლათ. eorum quae
sunt ad aliquid, ინგლ. the category of the relative, rus. относительное).
3 <Tanagansaxilvelი>

\ aq: <Tanamosaazrebeli>, <Tanamoazrebadi> (შდრ. ბერძნ. τῶν συνεπινοουμένων, ლათ. quae ... intelliguntur,
ინგლ. what is included in them [?], rus. что мыслится)
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თი, რამეთუ ღმერთი არარაჲსა მიმართ არს, რამეთუ ყოვლად არცარაჲ აქუს მისთანა
განსახილველი. ვინაჲცა უკუეთუ
სამკჳდრებელ ღირსთა მისთა იგი
თავადი არს ღმერთი, ზეშთა
სადმე ყოველთა საუკუნეთა და
ჟამთა და ადგილთა იყოს ამის
მადლისა ღირსქმნული, ადგილად
ქონებითა
თჳთ
ღმრთისაჲთა
წერილისაებრ: <მეყავ მე ღმერთ
ძალმწე და ადგილ ძნელ განსარინებელ ჩემდა> (fs. 70.3).
69

[292r] დასასრულსა
ყოვლად არარაჲ მსgaვსებაჲ აქუს
საშუალისა+თანა,+თუ+არა,+არცაღა+დასასრული იყოს,+ხოლო საშუალ არს ყოველი შემდგომად
დასაბამისა ზურგით-კერძო1 დასასრულისა დაშთომილი. ვინაჲცა უკუეთუ ყოველნი ჟამნი+და
საუკუნენი+და+ადგილნი,+ყოველთავე თანა მათ თანაგანსახილველთა, ღმრთისა შემდგომად არიან,
ვითარცა დაუსაბამოჲსა დასაბა-

Ὁ δὲ Θεός, οὐ τῶν πρὸς τι
ἐστίν· οὐ γὰρ ἔχει τι καθόλου συνεπινοούμενον. Εἴπερ
οὖν ἄρα κληρονομία τῶν ἀξίων
αὐτός ἐστιν ὁ Θεός, ὑπὲρ πάντας αἰῶνας καὶ χρόνους καὶ
τόπους ὁ ταύτης ἀξιούμενος
τῆς χάριτος ἔσται, τόπον ἔχων
αὐτὸν τὸν Θεόν, κατὰ τὸ γεγραμμένον· Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν
ὑπερασπιστήν, καὶ εἰς τόπον
ὀχυρόν, τοῦ σῶσαί με.

ξθ´. Τὸ τέλος οὐδὲν τὸ παράπαν ἐμφερὲς ἔχει μεσότητα·
ἐπεὶ οὐδὲ τέλος. Μεσότης δέ
ἐστι πάντα τὰ μετὰ τὴν ἀρχὴν,
κατόπιν ὄντα τοῦ τέλους. Εἰ
τοίνυν πάντες οἱ αἰῶνες καὶ
οἱ χρόνοι καὶ οἱ τόποι μετὰ
τῶν συνεπινοουμένων αὐτοῖς
ἁπάντων, μετὰ τὸν Θεὸν εἰσιν,
ἀρχὴν ἄναρχον ὄντα· καὶ ὡς
ἀπείρου τέλους αὐτοῦ πολὺ
κατόπιν ὑπάρχουσι, μεσότητος

1 <zurgiT-kerZo> \ aRniSnuli termini warmoadgens Sesabamisi

berZnuli κατόπιν-is zedmiwevniT Targmans, Tumca esaa im uiSviaTes SemTxvevaTagani, rodesac xsenebuli κατόπιν (da misi qarTuli
Sesatyvisi <zurgiT-kerZo>) moxmobilia ara Tavisi Cveuli gagebiT
(<ukan>, <Semdeg>), aramed \ sapirispiro mniSvnelobiT (<uwinares>,
<win>), rasac kargad esatyviseba laTinur TargmanSi gamoyenebuli
retro (erTi mxriv, niSnavs: <Semdeg>, <ukan>, meore mxriv ki: <win>,
<winmswrebad>, <uwinares>, ra gagebac mas zemore konteqstSi aqvs.
Sdr. ინგლ. before, rus. перед)
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მისა მათისა, და კუალად,+ვითარცა
წიაღუვლელისა+დასასრულისა
მათისა, ფრიად რაჲმე ზურგითკერძო არიან, ამისთჳს საშუვალსა არარაჲთ განეყოფვიან, ხოლო
დასასრული ცხოვნებულთაჲ+არს
ღმერთი, რომელი არცა ერთი რაჲ
არს საშუვალთა მათგანი,+თავსაკიდურობისაგან დასასრულისა,
რომელი ექმნების+ცხოვნებულთა
მათ თანაგანსახილველ1.

οὐδὲν διαφέρουσι· τέλος δὲ
τῶν σωζομένων ἐστὶν ὁ Θεός,
οὐδὲν ἔσται μεσότητος κατὰ
τὸ ἀκρότατον τέλος γενομένοις τοῖς σωζομένοις συνθεωρούμενον.

70 ყოველი სოფელი, თჳსი-

ο´. Ὁ πᾶς κόσμος ἰδίοις περιοριζόμενος λόγοις, καὶ τόπος λέγεται καὶ αἰών, τῶν ἐν
αὐτῷ διαιτωμένων· τρόπους
θεωρημάτων ἔχων κατὰ φύσιν τοὺς ἐν αὐτῷ προσφυεῖς,
μερικὴν κατανόησιν αὐτοῖς
ἐμποιῆσαι τῆς ἐπὶ πάντα σοφίας τοῦ Θεοῦ δυναμένους· οἷς
ἕως χρῶνται πρὸς κατανόησιν,
οὐ δύνανται δίχα μεσότητος

თა სიტყუებითა შემoსაზღვრებული, <ადგილცა> ითქუმის+და
<საუკუნეცა> მის შორის მოკარვეთა, სახეებსა ხედვათასა მქონებელი, ბუნებითად შესატყჳსად
მის-შორისთა მათ, კერძოობითსა
ცნობასა შემქნელად მათდა ყოველთა-ზედაჲს ამის სიბრძნისა
ღმრთისა შემძლებელთათჳს, და
ვიდრემდის ამათ იჴუმევდენ საც-

1 <ხოლო დასასრული ცხოვნებულთაჲ+არს ღმერთი, რომელი

არცა ერთი რაჲ არს საშუვალთა მათგანი,+თავსაკიდურობისაგან დასასრულისა, რომელი ექმნების+ცხოვნებულთა მათ
თანაგანსახილველ> \ berZnul teqstSi gvaqvs: ‘xolo cxonebadTa
dasasruli aris RmerTi, ar iqneba ra araferi saSualTagani Tanamoazrebuli am umwvervales dasasrulSi myof cxonebadTa Soris“
(Sdr. ingl. Rather, God is the end of those who are saved, and no
middle shall be contemplated by [?] those who are saved when the ultimate
end is reached., rus. Бог есть Конец спасаемых, и ничто от середины
не будет уже созерцаться в них, оказавшихся в этом наипредельнейшем Конце, laT. cumque adeo Deus ﬁnis electorum sit, nulla medii ratio
eis comes intelligetur, qui supremo ﬁni similes exstiterint).
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ნობელად, ვერ ძალუც თჳნიერ
საშუვალისა და კერძოდ-ცნობისა
ყოფად, ხოლო რაჟამს კერძოჲ
იგი განქარდეს სრულისა გამოჩინებითა [292v] და ყოველნი სარკენი და იგავნი წარჴდენ პირსაპირისპირ მოსლვითა ჭეშმარიტებისაჲთა, მიერითგან ზეშთა
იქმნეს ყოველთა სოფელთა+და
საუკუნეთა და ადგილთა, რომელთა მიერ ჯერეთ1 ვითარცა ჩჩჳლი
განისწავლებოდა აწღა საღმრთოდ სრულქმნული ცხოვნებული იგი.

εἶναι καὶ μερικῆς καταλήψεως.
Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐκ μέρους τοῦ
τελείου φανέντος καταργεῖται,
καὶ τὰ ἔσοπτρα πάντα καὶ τὰ
αἰνίγματα παρέρχονται, τῆς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον παραγινομένης ἀληθείας, ὑπὲρ πάντας ἔσται κόσμους καὶ αἰῶνας
καὶ τόπους, οἷς τέως ὡς νήπιος
ἐπαιδαγωγεῖτο, τελειωθεὶς κατὰ
Θεὸν ὁ σωζόμενος.

71

οα´. Ὁ Πιλάτος, τοῦ κατὰ φύσιν
τύπος ἐστί· τοῦ δὲ γραπτοῦ νόμου, τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων.
Ὁ τοίνυν κατὰ πίστιν ὑπὲρ τοὺς
δύο μὴ γενόμενος νόμους, οὐ
δύναται δέξασθαι τὴν ὑπὲρ φύσιν καὶ λόγον ἀλήθειαν· ἀλλὰ
σταυροῖ πάντως τὸν Λόγον· ἢ
ὡς Ἰουδαῖος, σκάνδαλον· ἢ ὡς
Ἕλλην, μωρίαν ἡγούμενος τὸ
Εὐαγγέλιον.

72

οβ´. Ὅταν ἴδῃς Ἠρώδην καὶ
Πιλάτον ἀλλήλοις φιλιάζοντας
ἐπὶ τῇ ἀναιρέσει τοῦ Ἰησοῦ,
τότε νόει τὴν εἰς αὐτὸ συν-

პილატე ბუნებითისა
შჯულისა სახე არს, ხოლო ჰურიათა ერი \ წერილისა შჯულისა, ვინაჲცა, რომელი არა სარწმუნოებით ზეშთა-იქმნეს ორთავე
ამათ შჯულთასა, ვერ ძალუც მას
შეწყნარებად ზეშთა ბუნებისა და
სიტყჳსა ჭეშმარიტებასა, არამედ
უეჭუელად ჯუარსა-აცუამს სიტყუასა, ანუ ვითარცა ჰურიაჲ
საცთურ, ანუ ვითარცა წარმართი
სისულელედ შემრაცხველი სახარებისაჲ.
იხილნე რაჲ ჰეროდე
და პილატე ურთიერთას დამეგობრებულნი მოკლვასა ზედა
იესuiსა, მაშინ სცნობდ ერთად

1 <jereT> \ e. i. <aqamde> (შდრ. ბერძნ. teVwj, ლათ. habitu, ინგლ.

by its habit, rus. в силу ... свойства)
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შეკრებასა სიძვისა+და+ცუდადმზუაობრობისა ეშმაკისასა მოკუდინებად სიტყუასა სათნოებისა და მეცნიერებისასა ურთიერთარს შეთქუმულებითა,+რამეთუ
ცუდადმზუაობრობისა+ეშმაკი სულიერსა ცნობასა ჩემებითა+წარგუავლინებს სიძვისა+ეშმაკისა,+ხოლო
სიძვაჲ, მირიდებით1 სიწმიდესა
მჩემებელი,+აღგუავლინებს ეშმაკისა მიმართ ცუდადმზუაობრობისა, რომლისათჳს თქუმულ+არს
ჰეროდესაგან ბრწყინვალისა სამოს[293r]ლისა ზედადადებითა+პილატესსა წარვლინებაჲ იესuiსი2.

δρομήν· τοῦ τε τῆς πορνείας
καὶ τῆς κενοδοξίας δαίμονος,
ἐπὶ τῷ θανατῶσαι τὸν λόγον τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσεως, ἀλλήλοις συμφωνούντων. Ὁ μὲν γὰρ κενόδοξος
δαίμων, πνευματικὴν γνῶσιν
ὑποκρινόμενος, παραπέμπει τῷ
δαίμονι τῆς κενοδοξίας, ο66 δεv
τ*ς πορνείας καθ> υ6ποχώρησιν
καθαρότητα
προσποιούμενος,
α7ναπέμπει τJ_ δαίμονι τ*ς κενοδοξίας% Διό, Λαμπρὰν περιθεὶς
ἐσθῆτα, φησίν, ὁ Ἡρώδης,
ἀνέπεμψε Πιλάτῳ τὸν Ἰησοῦν.

73 კეთილ არს არამიშუებაჲ

ογ´. Καλὸν μὴ συχωρεῖν σαρκὶ
καὶ πάθεσι προσανέχειν τὸν
νοῦν. Οὐ γὰρ συλλέγουσι, φησίν, ἐξ ἀκανθῶν σῦκα· τουτέστιν, ἐκ παθῶν, ἀρετήν· οὔτε ἐκ
βάτου σταφυλήν· τουτέστιν, ἐκ
τῆς σαρκός, τὴν εὐφραίνουσαν
γνῶσιν.

გონებისაჲ შემსჭუალვად ჴორცთა და ვნებათა, რამეთუ არა შეკრიბიან, \ თქუა, \ ეკალთაგან
ლეღჳ, ესე იგი არს: ვნებათაგან
სათნოებაჲ, არა მაყუალთაგან
ყურძენი, ესე იგი არს: ჴორცთაგან
მეცნიერებაჲ მახარებელი3.

1 <miridebiT> \ aq: <Tavis mokatunebiT>, <farisevlurad>,

<mifarulad> (შდრ. ბერძნ. καθ> υ6ποχώρησιν, ლათ. subductione, ინგლ.
taking on an air, rus. mcdaria: в смирение).

2 Sdr. lk. 23.11-12: ‘ხოლო ჰეროდე შეურაცხ-ყო იგი და ერმან
მისმან, და განკიცხეს იგი და შეჰმოსეს მას სამოსელი ბრწყინვალე
და მიუძღუანეს პილატეს. და იქმნნეს მეგობარ პილატე და ჰეროდე
ურთიერთას მას დღესა შინა, რამეთუ პირველ მტერ იყვნეს იგინი».
3 mT. 7.16: ‘ნაყოფთა

მათთაგან იცნნეთ იგინი. ნუუკუე შეკრიბიან ეკალთაგან ყურძენი ანუ კუროჲსთავთაგან ლეღჳ?». (Sdr. leqc.
‘...მო-მე-ვინ-ისთულისა ძეძჳსაგან ყურძენი ანუ კუროჲსთავისაგან
ლეღჳ?»).
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74 მოთმინებითა განსაც-

დელთაჲთა გამოცდილი და ჴორცთა განსწავლითა განწმედილი
და მოღუაწებითა მაღალთა ხედვათაჲთა სრულქმნილი მონაზონი
ღირს-იქმნების საღმრთოსა ნუგეშინისცემასა, <რამეთუ უფალი, \
მოსე თქუა, \ სინაჲთ მოვიდა>,
ესე იგი არს განსაცდელთაგან,
<და გამომეცხადა ჩუენ სეირით>,
ესე იგი არს ჴორციელთა შრომათაგან, <და განისუენა მთასა
ზედა ფარანსა ბევრეულთა თანა [kades>1, ესე იგი არს, sarwmunoebisa mTaTagan bevreulTa Tana]2 წმიდათა მეცნიერებ[aTasa].

οδ´. Διὰ τῆς ὑπομονῆς τῶν
πειρασμῶν δοκιμαζόμενος ὁ
ἀσκητής, καὶ διὰ τῆς σωματικῆς
παιδαγωγίας καθαιρόμενος, καὶ
διὰ τῆς ἐπιμελείας τῶν ὑψηλῶν
θεωρημάτων
τελειούμενος,
ἀξιοῦται τῆς θείας παρακλήσεως. Κύριος γάρ, φησὶν ὁ Μωϋσῆς, ἐκ Σινᾶ ἤκει· τουτέστιν,
ἐκ τῶν πειρασμῶν· καὶ ἐπεφάνη
ἡμῖν ἐκ Σηείρ· τουτέστιν, ἐκ
τῶν σωματικῶν πόνων· καὶ κατέπαυσεν ἐξ ὄρους Φαρὰν σὺν
μυριάσι Κάδης· τουτέστιν, ἐξ
ὄρους τῆς πίστεως [alii Regii,
πτοήσεως, Fr. πτήσεως], σὺν
μυριάσιν ἁγίων γνώσεων.

(Sdr. leqc. ‘...მო-მე-ვინ-ისთულისა ძეძჳსაგან ყურძენი ანუ+კუროჲსთავისაგან ლეღჳ?»).
1 Sdr. II sj. 33.2,

BDES: ‘უფალი
სინად
მოვიდა
და
გამოგჳჩნდა ჩუენ სეირს, ისწრაფა ფარან მთით ბევრებითა
კადეს», G:+‘უფალი სინაჲთ მოვიდა და გამოგჳჩნდა ჩუენ სეირით,
და მოისწრაფა მთით ფარანით ბევრთა თანა კადის“ (aRvniSnavT,
rom maqsimeseuli κατέπαυσεν da, mis kvalobaze, zemore Targmanis
<gansuenebad> [nacvlad D-is ZiriTadi monacemisa κατέσπευσεν,
rasac zedmiwevniT gadmoscems zemodamowmebuli Zveli qarTuli
redaqciebis <iswrafa>//<miiswrafa>] xsenebuli D-is nusxaTa
mniSnelovan jgufSi dadasturebulia. ix. The Old Testament in
Greek according to the Text of Codex Vaticanus, Edited by Alan E.
Brooke, Norman McLean, and Henry St John Thackeray, v. I, 1911, p. 668:
κατέπαυσεν, nusxebi:
).
2 kavebSi Casmuli sityvebi, rac uTuod gadamwerisganaa gamorCe-

nili, aRdgenili gvaqvs originalis mixedviT (paralelisTvis Sdr.
magaliTad, ingl. with the multitude of Cadesh, that is, at the mountains
of faith with multitudes of holy thoughts).
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75 სახე მ[o]აქუს1+ჰეროდეს

ჴორცთა ზრახვისაჲ ხოლო პილატეს \ გრძნობისაჲ, ხოლო კეისარსა საგრძნობელთაჲ, ხოლო+ჰურიათა \ სულიერთა გულისსიტყუათაჲ. ვინაჲცა+რაჟამს სული
უმეცრებით გრძნობადთა შეეძინოს, შინა-განსცემს სიტყუასა+სიკუდიდ გრძნობისა მიერ, თჳსაგან
რაჲ დაამტკიცებდეს აღსარებისა
მიერ განხრწნადთა მეფობასა,
რამეთუ
იტყoდეს
ჰურიანი
„არა გჳვის ჩუენ მეუფე, გარნა
კეისარი» (ინ. 19. 15).
76 [293v] ჰეროდეს ვნებათა

მოქმედებისა ადგილი დაუპყრიეს,
ხოლო პილატეს \ მათზედაჲსა
შეცთომილისა
ჩუეულებისაჲ,
[xolo keisarsa \ bnelisa mis
soflismpyrobelisaA]3, ხოლო

οε´. Ὁ Ἡρώδης, φρονήματος
λόγον ἐπέχει σαρκός· ὁ δὲ Πιλάτος, αἰσθήσεως· ὁ δὲ Καῖσαρ
τῶν αἰσθητῶν· οἱ δὲ Ἰουδαῖοι,
τῶν ψυχικῶν λογισμῶν. Ἐπειδὰν οὖν ἐν ἀγνοίας ἡ ψυχὴ
τοῖς αἰσθητοῖς προστεθῇ, προδίδωσι τῇ αἰσθήσει τὸν Λόγον εἰς θάνατον, καθ᾿ ἑαυτῆς
κυροῦσα δι᾿ ὁμολογίας, τὴν
τῶν φθαρτῶν βασιλείαν. Φασὶ
γὰρ οἱ Ἰουδαῖοι, Οὐκ ἔχομεν
βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.

οστ´. Ὁ Ἡρώδης, ἐνεργείας τόπον ἐπέχει παθῶν· ὁ δὲ Πιλάτος, τῆς ἐπ᾿ αὐτοῖς ἠπατημένης
ἕξεως· ὁ δὲ Καῖσαρ, τοῦ
σκοτεινοῦ κοσμοκράτορος· οἱ
δὲ Ἰουδαῖοι, ψυχῆς. Ὁπηνίκα

1 ‘saxe moaqus” - e. i. <simboloa>, <simboluri aRmniSvnelia>.

Sesabamisi berZnuli λόγον ἐπέχει niSnavs: <[esa da es] gageba (gaazreba) aqvs> (sruliad mcdaria rus. задерживается на логосе [Sdr.
sruli konteqsti: Ирод задерживается на логосе плотского образа
мыслей, Пилат – на логосе чувственных вещей, иудеи – на логосе душевных помыслов]; aseve mcdaria ingl. [rasac eyrdnoba rusuli]:
Herod is intent on the principle of prudence of the ﬂesh; Pilate on the
principle of the senses; Caesar on the principle of sensible things.
2 ‘adgili daupyries” - aRniSnuli kalkirebuli sintagma Sinaar-

sobrivad uigivdeba winare sqolioSi damowmebul orsityveds: <saxe
moaqus>, vinaidan mocemul konteqstSi identuri (simbolurobaze
mimaTiTebeli) gageba aqvs Sesabamis berZnul sintagmebs.
3 kavebSi Casmuli sityvebi aRdgenilia originalis mixedviT.
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ჰურიათა \ სულისაჲ. ვინაჲცა
რაჟამს სული მოუდრკეს ვნებათა
და
შინა-განსცეს
სათნოებაჲ
მონად ჩუეულებასა ვნებათასა,
მაშინ ღმრთისა სადმე ცხადად
უარჰყოფს მეუფებასა, ხოლო
ეშმაკისსა მოუჴდების ხრწნილების
მოქმედსა მძლავრებასა.

γοῦν ὑποκλιθεῖσα ψυχὴ τοῖς
πάθεσι, τὴν ἀρετὴν παραδῷ
τῇ ἕξει τῆς κακίας ὑποχείριον,
τὴν μὲν τοῦ Θεοῦ προδήλως
ἀρνεῖται βασιλείαν· πρὸς δὲ
τὴν τοῦ διαβόλου μετέρχεται
φθοροποιὸν τυραννίδα.

77 არა კმა-ეყოფვის სულ-

οζ´. Οὐκ ἀρκεῖ τῇ ψυχῇ πρὸς
εὐφροσύνην πνευματικὴν ἡ+ὑποταγὴ τῶν παθῶν, εἰ μὴ τὰς
ἀρετὰς κτήσηται τῇ πληρώσει τῶν ἐντολῶν. Μὴ χαίρετε γάρ, φησίν, ὅτι τὰ δαιμόνια
ὑμῖν ὑποτάσσεται· τουτέστι, τὰ
ἐνεργήματα τῶν παθῶν· ἀλλ᾿
ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη
ἐν οὐρανῷ· τῇ δι᾿ ἀρετῶν τῆς
υἱοθεσίας χάριτι, πρὸς τὸν τόπον τῆς ἀπαθείας μεταγραφέντα.

სა სიხარულად სულიერად [da]მორჩილებაჲ ოდენ ვნებათაჲ,+არათუ მოიგნეს სათნოებანიცა აღსრულებითა მცნებათაჲთა. ვინაჲცა „ნუ გიხარინ», \ თქუმულ
არს, „რამეთუ ეშმაკნი+დაგემორჩილებიან თქუენ», ესე იგი არს
მოქმედებანი ვნებათანი, არამედ
„სახელები თქუენი დაიწერა ცათა
შინა» (Лკ. 10.20), სათნოებათა
მიერ შვილებისა მადლითა ადგილსა უვნებელობისასა გარდაწერილი.
78 საჭირო არს უეჭუელად

მეცნიერისა საქმითაცა სიმდიდრე
სათნოებათაჲ, რამეთუ ‘რომელსა
აქუს, \ თქუა, \ ბალანტი»,
ესე იგი არს ცნობაჲ სულიერი,
„აღიღენ ეგრეთვე ვაშკარანიცა»,
რომელ არს მდიდრად [სულისა]
გამომზრდელი იგი სათნოებათა
უშურველობაჲ, ‘ხოლო რომელსა
არა აქუნდეს» ბალანტი, ცხად
არს, ვითარმედ არცა ვაშკარანი,

οη´. Ἀναγκαῖος τῷ γνωστικῷ
πάντως ἐστίν, ὁ διὰ πράξεως
πλοῦτος τῶν ἀρετῶν. Ὁ ἔχων
γάρ, φησί, βαλάντιον· τουτέστι,
γνῶσιν πνευματικήν· ἀράτω
ὁμοίως καὶ πήραν· τουτέστι,
τὴν δαψιλῶς τὴν ψυχὴν διατρέφουσαν τῶν ἀρετῶν ἀφθονίαν.
Ὁ δὲ μὴ ἔχων, βαλάντιον
δηλονότι καὶ πήραν· τουτέστι, γνῶσιν καὶ ἀρετήν, πω-
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რომელ არიან მეცნიერებაჲ და
სათნოებაჲ, [294r] „განყიდენ
სამოსელი თჳსი და იყიდენ მახჳლი»
(ლკ. 22.36); განსცენინო, \
იტყჳს, \ წადიერად ჴორცნი
თჳსნი შრომათა სათნოებისათა
და სიბრძნით ჴელად-იღენ მშჳდობისათჳს ღმრთისა ვნებათა და
ეშმაკთა მიმართ ბრძოლაჲ, ესე
იგი არს, რაჲთა სიტყჳთა ღმრთისაჲთა განჰყოფდეს ჩუეულებასა უდარესსა უმჯობესისაგან.

λησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ
ἀγορασάτω μάχαιραν. Ἐκδότω,
φησί, προθύμως τὴν ἑαυτοῦ
σάρκα τοῖς πόνοις τῶν ἀρετῶν,
καὶ μεταχειρισάσθω σοφῶς
ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ,
τὸν πρὸς τὰ πάθη καὶ τοὺς
δαίμονας πόλεμον· ἤγουν τὴν
ἐν ῥήματι Θεοῦ διακρίνουσαν
ἕξιν τὸ χεῖρον τοῦ κρείττονος.

79 ოცდაათ წლისაჲ განცხ-

οθ´. Τριακοντούτης ὢν ὁ Κύριος ἀναφαίνεται· τοὺς διορατικοὺς τῷ ἀριθμῷ τούτῳ, τὰ
περὶ ἑαυτοῦ κρυφίως μυστήρια
διδάσκων. Ὁ γὰρ τριάκοντα

ადნა უფალი, რაჲთა მხედველობითთა რიცხჳთა ამით დაფარულად ასწავნეს მის-თჳსნი საიდუმლონი1 და რამეთუ რიცხჳ+ოც-

1 ‘რაჲთა მხედველობითთა რიცხჳთა ამით დაფარულად ასწავნეს

მის-თჳსნი საიდუმლონი” - xazgasmuli sityva (<mxedvelobiTTa>) niSnavs <mWvretelT>, <sulierad mxedvelT> (igulisxmeba, rom ufali xsenebuli ricxvis gziT saidumlod ganucxadebs sulier anu
mWvretel adamianebs Tavis saidumloebebs). Sesabamisi berZnuli τοὺς
διορατικοu3ς swored am Sinaarss Seicavs, rac zedmiwevniTi marTebulobiTaa gadatanili laTinur TargmanSi (ea numeri ratione, eos, qui
perspicaciores sint, occulte quae de ipso sunt mysteria docens \ <am ricxvis
azridan gamomdinare, imaT, romlebic ganmWvretni arian, farulad
aswavlis [ufali] Tavis Sesaxeb arsebul saidumloebebs>). aRniSnuli
Sinaarsi, samwuxarod, sruliad gaukuRmarTebulia rusulSi, sadac
zemore τοὺς διορατικοu3ς aRqmulia τὰ μυστήρια-s msazRvrelad, rac
SeuZlebelia, vinaidan pirveli maTgani, artikliTurT, mamrobiTi
sqesisaa, meore ki \ saSualisa (Sdr. rus. Господь, открывшись в
возрасте тридцати лет, скрыто научает тайнам, касающимся Его, которые становятся зримыми благодаря этому числу).
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დაათისაჲ,+საიდუმლოდ+განხი ლუ ლი, +ჟამთა +და +ბუ ნე ბი სა
ბუნედა
ზეშთა+ხილულისა
ბისა+საცნაურთა დამბადებელად და წინამოურნედ შემოიყვანებს+უფალსა: ჟამთად უკუე
\ შჳდითა, რამეთუ შჳდეულ
არიან ჟამნი, ხოლო ბუნებისად
\ ხუთiთა, რამეთუ ხუთეულ
არს
ბუნებაჲ
ხუთად
განყოფილებისათჳს გრძნობადთაჲსა,
ხოლო საცნაურთად \ რვითა,
რამეთუ ზეშთა აღრიცხულთა
ამათ ჟამთა მოქცევისა არს
ქმნულებაჲ საცნაურთაჲ, ხოლო წინამოურნედ \ ათiთა,
ათეულობისათჳს წმიდათა მცნებათაჲსა, რომელნი კეთილისა+მიმართ აღიყვანებენ კაცთა,+და
ამისთჳს ამით ასოჲთა საიდუმლოდ დაწყებულ იქმნა სახელი
უფლისაჲ, რაჟამს-იგი [294v]+კაციქმნა1. ვინაჲცა ზედადაჰრთნე
რაჲ ხუთსა შჳდნი და რვასა
ათნი ოცდაათისა რიცხუსა
სრულჰყოფ. აწ უკუე, რომელმან
ვითარცა დასაბამწინამძღურისაჲ2
იცის შედგომაჲ უფლისაჲ, არა
უმეცარ იყოს სიტყუასა ამას,+რაჲთა იგიცა ოცდაათწლისაჲ+გამოჩნდეს შემძლებელი ქადაგებად

ἀριθμὸς μυστικῶς κατανοούμενος, χρόνου τε καὶ φύσεως, καὶ τῶν ὑπὲρ τὴν ὁρατὴν
φύσιν
νοητῶν,
δημιουργὸν
καὶ+προνοητὴν εἰσάγει τὸν
Κύριον. Χρόνου μέν, διὰ τοῦ
ἑπτά· ἑβδοματικὸς γὰρ ὁ χρόνος· φύσεως δέ, διὰ τοῦ πέντε· πενταδικὴ γὰρ ἡ φύσις,
διὰ τὴν αἴσθησιν πενταχῶς
διαιρουμένην· νοητῶν δέ, διὰ
τοῦ ὀκτώ· ὑπὲρ γὰρ τὴν μετρουμένην τοῦ χρόνου περίοδον ἡ τῶν νοητῶν ἐστι γένεσις· προνοητὴν δέ, διὰ τοῦ
δέκα· διά τε τὴν τῶν ἐντολῶν
ἁγίαν δεκάδα, τὴν πρὸς τὸ εὖ
τοὺς ἀνθρώπους ἐνάγουσαν,
καὶ διὰ τὸ τούτου τοῦ γράμματος
μυστικῶς
ἀπῆρχθαι
τῆς προσηγορίας τὸν Κύριον, ἡνίκα γέγονεν ἄνθρωπος.
Συνάψαςοὖν τὸν πέντε, καὶ τὸν
ἑπτά, καὶ τὸν ὀκτώ, καὶ τὸν
δέκα, τὸν τριάκοντα πλήροις
ἀριθμόν. Ὁ τοίνυν ὡς ἀρχηγῷ
τῷ Κυρίῳ καλῶς ἕπεσθαι γινώσκων, οὐκ ἀγνοήσει τὸν λόγον,
καθ᾿ ὃν καὶ αὐτὸς τριακοντούτης ἀναφανήσεται, κηρύττειν
δυνάμενος τὸ Εὐαγγέλιον τῆς

1 igulisxmeba kacqmnili uflis saxeli <iesu> (>Ihso’j), romlis

pirveli aso <i> (I) aTis aRmniSvnelia.
2 <dasabamwinamZRuari>, rac aris kalki Sesabamisi berZnuli ter-

minisa a7rxhgo3j, niSnavs <mewinamZRvres>, <sardals>.
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სახარებასა სასუფევლისასა, რამეთუ რაჟამს უბრალოებით1,+ვითარცა ხილული რაჲმე ბუნებაჲ,
სათნოებისა საქმეთა მიერ დაჰბადოს სოფელი, მის-ზედაჲსა+სულისა ჟამისა რაჲსმე წინააღმდგომთა შემთხუევათაგან არამცვალებელი მოქცეობისა და
ხედვითა საცნაურთაჲთა მოისთულოს დაუცემელი მეცნიერებაჲ და მისვე გუარისა
სხუათაცა
შორის
შეუძლოს
ჩუეულებით
დადებაჲ,
მაშინ
იგიცა,
რაოდენისაჲცა
იყოს
ჴორცთა
ჰასაკითა,
სულითა
ოცდაათის წლის არს, თჳსთა
კეთილთა მოქმედებისაჲ სხუათაცა შორის მაქმნეველად გამოჩინებული2.

βασιλείας. Ὅτε γὰρ ἀμέμπτως,
ὥσπερ τινὰ φύσιν ὁρατήν, τὸν
κατὰ πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν δημιουργήσει κόσμον, τὴν ἐπ᾿ αὐτῆς
τῆς ψυχῆς, ὥσπερ τινὰ χρόνον
διὰ τῶν ἐναντίων συμβαίνουσαν
μὴ ἀλλοιώσας περίοδον, καὶ
διὰ θεωρίας τὴν τῶν νοητῶν
ἀπταίστως δρέψεται γνῶσιν,
καὶ τὴν αὐτὴν καὶ ἄλλοις ἕξιν
προνοητικῶς ἐνθεῖναι δεδύνηται· τότε καὶ αὐτός, ὡς δ᾿ ἂν
ἔχῃ σωματικῆς ἡλικίας, τριακοντούτης ἐστὶ τῷ πνεύματι, συνεμφαίνων τῶν οἰκείων ἀγαθῶν
τὴν ἐν ἄλλοις ἐνέργειαν.

1 <ubraloebiT> \ e. i. <braldaudeblad>, <wundaudeblad>,
<uzadod>, <uxarvezod> (Sdr. laT. sine crimine ac inculpate, ingl.
in an irreproachable way, rus. безукоризненно).
2 <აწ

უკუე, რომელმან ვითარცა დასაბამწინამძღურისაჲ
...მაქმნეველად
გამოჩინებული> \ aRniSnuli vrceli monakveTi (dawyebuli, rogorc mivuTiTeT, sityvebidan: <აწ უკუე,
რომელმან ვითარცა დასაბამწინამძღურისაჲ> bolomde) ganzogadebulad migviTiTebs macxovris mbaZvel yvela im moRvaweze, vinc
ki, upirvelesad, Tavis TavSi Seqmnis <saTnoebaTa sofels>, xolo
Semdeg, amis kvalobaze, WvretiTad <moisTvelebs> anu moinayofebs
goniTTa (<sacnaurTa>), igive zeciur arsTa codnas da miuxedavad
imisa, Tu ra asakisa iqneba xorcielad, suliT ocdaaTi wlisad qmnili sxvebSic STanergavs Tavis keTilismyofel moqmedebas. samwuxarod, aRniSnuli monakveTis rusuli Targmani kvlavac kardinalurad mcdaria, vinaidan masSi xsenebuli moRvawe gagebulia Tavad
macxovrad, ris gamoc dedniseuli myofadi gadakeTebulia warსუ109
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80 რომელი გემოვნებითა1

განრღუეულ იყოს გუამითა,+არცა

π´. Ὁ ταῖς ἡδοναῖς παρειμένος τοῦ σώματος, οὔτε πρὸς

ლად, ამასთან, aranairi yuradReba araa mTargmnelis mxridan gamaxvilebuli imaze, rom macxovari ver iqneboda zeciurTa codnis
WvretiTad momnayofebeli da verc is daiSveboda, rom mis Sesaxeb
Tqmuliyo monakveTis damaboloebeli sityvebi: <maSin isic [amgvari
moRvawec, e. W.], ra asakisac ar unda iyos igi sxeulebrivad,
suliT ocdaaTi wlisaa, TanagamomaCinebeli sxvebSic sakuTar
sikeTeTa moqmedebisa> (Sdr. Zv. qarT. <მაშინ იგიცა, რაოდენისაჲცა
იყოს ჴორცთა ჰასაკითა, სულითა ოცდაათის წლის არს, თჳსთა კეთილთა
მოქმედებისაჲ სხუათაცა შორის მაქმნეველად გამოჩინებული>). ai, srulad rusuli Targmani (muqad mogvaqvs Targmanis teqsti mTargmneliseuli <SenamatebiT> kavebSi, xolo frCxilebSi, daxrili aramuqi
SriftiT, warmovadgenT ramdenime aucilebel Sesworebas originalisa da sxva Targmanebis paralelebiTurT): И ведующий то, как
прекрасно следовать за Господом — Руководителем [нашим], не остается в неведении и относительно причины того, что Он (unda iyos: и он;
Sdr. berZn. καὶ αὐτo3ς, Zv. qarT. იგიცა, ingl. he also) открылся (unda
iyos: будет появляться an, Tu imave sityvas davtovebdiT, будет открыться, Sdr. berZn. ἀναφανήσεται, Zv. qarT. <გამოჩნდეს>, ingl. will appear,
laT. manifestandus sit) в возрасте тридцати лет, уже имея возможность
провозглашать Евангелие Царствия. Ибо когда Он безукоризненно,
словно некое зримое естество, сотворил (unda iyos: сотворит, berZn.
δημιουργήσει, Zv. qarT. <დაჰბადოს>, laT. condiderit) мир добродетелей
[Своим] деятельным любомудрием, не изменяя чреду жизни Своей
души, проходящей через противоположности в течение определенного
времени; когда посредством созерцания Им уверенно был собран урожай (unda iyos: будет собран урожай, berZn. δρέψεται, Zv. qarT. <მოისთულოს>) ведения умопостигаемых [вещей], а поэтому Он смог (unda
iyos: сможет, Sdr. berZn. δεδύνηται, rasac am SemTxvevaSi myofadis anu,
ufro konkretulad, Future Perfect Indicative-is gageba aqvs; Zv. qarT.
<შეუძლოს>, ingl. will have been able, laT. valuerit) тот же самый навык
промыслительно вложить и в других, — тогда Сам [Бог Слово], словно
обладая телесным образом и достигнув духом тридцати лет, являет
вместе с собственными благами и Свое действие на других.
1 e. i. gemoTmoyvareobiT.
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სათნოებისა მიმართ საქმიერ+არს,
არცა ცნობი[sa mimarT]1 კეთილადმოძრავ. ამისთჳს <არცა kaci
აქუს>2,+რომელ არს ცნობიერი
გულისსიტყუაჲ3, რაჲთა, <რაჟამს
აღიმრღუეს წყალი, შთააგდოს იგი
საბანელსა მას>, ესე იგი+არს [295r]
მეცნიერების-მიმთუალველსა სათნოებასა შინა, მკურნალსა ყოვლისა სენისასა, ვიდრემდის წინასწრობილ+იქმნის უდებებითა+სნეული იგი სხჳსა მიერ, მაყენებელისა მისდა კურნებად მოსლვად.
ვინაჲცა ოცდაათურამეტ წელ
მწოლარეობს სენითა, რამეთუ4
რომელი არა სადიდებელად+ღმრთისა ხედვიდეს ხილულსა დაბა+

ἀρετήν ἐστιν ἐνεργός, οὔτε
πρὸς γνῶσιν εὐκίνητος. Ὅθεν
οὐδὲ ἄνθρωπον ἔχει· τουτέστιν,
ἔμφρονα λογισμόν· ἵνα ὅταν
ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ αὐτὸν
εἰς τὴν κολυμβήθραν· τουτέστιν,
εἰς τὴν δεκτικὴν τῆς γνώσεως
ἀρετήν, τὴν ἰατρεύουσαν πᾶσαν
νόσον, εἰ μὴ που διὰ ῥᾳθυμίαν
ὁ νοσῶν ἀναβαλλόμενος, ὑπ᾿
ἄλλου προληφθῇ τοῦ κωλύοντος αὐτῷ παραγενέσθαι τὴν
ἴασιν. Διὸ καὶ τριάκοντα καὶ
ὀκτὼ ἔτη τῇ νόσῳ συγκατακλίνεται. Ὁ γὰρ μὴ πρὸς δόξαν
Θεοῦ τὴν ὁρατὴν θεώμενος
κτίσιν, καὶ πρὸς τὴν νοητὴν

1 <cnobi[sa

mimarT]> \ e. i. codnis mimarT. nusxaSia: <cnobiTa> (შდრ. ბერძნ. πρὸς γνῶσιν, ლათ. ad scientiam ac contempalationem,
ინგლ. toward knowledge, rus. к ведению).
2 <arca kaci aqus> \ Sdr. in 3.5-15: ‘იყო ვინმე მუნ [cxovarT-

sabanelsa, e. W.] კაცი, რომელსა ოცდაათრვამეტი წელი დაეყო
უძლურებასა შინა. .... ჰრქუა მას იესუ: გნებავსა, რაჲთა განიკურნო?
მიუგო უძლურმან მან და ჰრქუა: უფალო, კაცი არა მაქუს, რაჲთა,
რაჟამს წყალი ესე აღიმრღუეს, და შთა-მცა-მაგდო საბანელსა ამას. ვიდრე
მე მოვიდოდი, სხუაჲ უწინარეს ჩემსა შთავიდის და განიკურნის. ჰრქუა
მას იესუ: აღდეგ, აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდე! და მეყსეულად
განცოცხლდა კაცი იგი და აღიღო ცხედარი თჳსი და წარვიდა. ხოლო
იყო შაბათი დღჱ იგი».
3 <cnobieri

gulissityuaA> \ e. i. <saRi azri> (შდრ. ბერძნ.
ἔμφρονα λογισμόν, ლათ. animi prudentem rationem ac cogitatum, ინგლ.
common sense, rus. сознательного рассуждения).
4 ქართულ თარგმანში აქედან იწყება 81-ე ქვეთავი. qvemoT qarTuli

Targmanis numeracia mocemuli gvaqvs kavebSi.
111

wm. maqsime aRmsarebeli: RmrTismetyuelebisaTYs (pirveli aseuli)

დებულსა და [ara] საცნაურისა
ბუნებისა მიმართ ღმრთისმსახურებით აღიყვანებდეს გონებასა, სამართლად <სნეულად> ჰგიეს
ზემოთქუმულსა მას შინა+[წელთა
რიცხუსა]1, რამეთუ+ბუნებითად
შემოღებული რიცხჳ ოცდაათისაჲ გრძნობადსა ბუნებასა მოასწავებს, [viTar-igi, saqmiTadca
gulisxma-iyofebodes raA, \
saqmiTsa saTnoebasa]2, ხოლო
რვაჲ,+საიდუმლოდ3 განხილული, საცნაურსა მას უჴორცოთა
ბუნებასა გამოსახავს, ვითარ-იგი
მეცნიერ[ebiTiTa]ცა ხედვითა
რაჲ განიცდებოდის, ყოვლადბრძენსა
ღმრთისმეტყუელებასა
მოასწავებს, და რომელიცა არა
ამათ შინა მოძრაობდეს ღმრთისა მიმართ, <განრღუეულად>

φύσιν εὐσεβῶς ἀναβιβάζων
τὴν ἔννοιαν, εἰκότως νοσῶν
διαμένει τὸν εἰρημένον τῶν
ἐτῶν ἀριθμόν. Ὁ γὰρ τριάκοντα φυσικῶς λαμβανόμενος ἀριθμός, τὴν αἰσθητὴν
σημαίνει φύσιν· ὥσπερ καὶ
πρακτικῶς σκοπούμενος, τὴν
πρακτικὴν ἀρετήν. Ὁ δὲ ὀκτὼ φυσικῶς κατανοούμενος,
τὴν νοητὴν τῶν ἀσωμάτων
παραδηλοῖ φύσιν· ὥσπερ καὶ
γνωστικῶς θεωρούμενος, τὴν
πάνσοφον θεολογίαν· αἷς ὁ
μὴ κινούμενος πρὸς Θεόν,
πάρετος μένει, μέχρις ἂν

1 <[წელთა რიცხუსა]> \ nusxaSia: <სათნოებათა რიცხუებსა> (შდრ.

ბერძნ. τῶν ἐτῶν ἀριθμόν, ლათ. annorum numerum, ინგლ. number of
years, rus. число лет).
2 kavebSi Casmuli teqsti qarTul Targmans aklia (შდრ. ბერძნ.

ὥσπερ καὶ πρακτικῶς σκοπούμενος, τὴν πρακτικὴν ἀρετήν, ლათ. uti
etiam practice [actionis scilicet ratione] cosideratus \ virtutem, quae actionis
cultu consistit, ინგლ. just as considered practically it signiﬁes practical virtue, rus. а рассматриваемое с точки зрения [духовного] деления, оно
означает практическую добродетель).
3 <saidumlod> \ unda yofiliyo <bunebiTad> (შდრ. φυσικῶς,

ლათ. naturaliter, ინგლ. naturally, rus. естественного). Cven vinarCunebT
qarTuli Targmanis monacems, vinaidan naTelia, rom mTargmnelisgan
gamoyenebul berZnul teqstSi uTuod iqneboda ara φυσικῶς, aramed
μυστικῶς, rac gacilebiT esadageba konteqsts.
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ჰგიეს, ვიდრემდის სიტყუამან
მისა მოსლვითა თჳსითა ასწაოს
მას შემოკლებული სახე კურნებისაჲ თქუმითა: „აღდეგ, აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდე!»
(ინ. 5. 8); ცხად არს, ვითარმედ
გონებასა უბრძანებს აღდგომად
მისდა შემცველისა გემოთმოყუარებისაგან და აღებად ჴორცთა
თჳსთა მჴართა ზედა სათნოებათასა და [295v] წარსlvად სახედ1 მისა, რომელ არს ცაჲ,+რამეთუ კეთილ არს უმჯობესისაგან
მჴართა+ზედა+საქმისათა+აღებაჲ
უდარესისაჲ სათნოებისა+მიმართ,
ვიდრეღა უმჯობესისაჲ უდარესისაგან ქუედაღონებაჲ შუებისა მიერ da გემოთმოყუარებისა.

ἐλθὼν ὁ Λόγος, διδάξῃ αὐτὸν
τὸν σύντομον τῆς ἰάσεως τρόπον, φάσκων· Ἔγειραι· ἆρον
τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει· διαναστῆναι τὸν νοῦν
τῆς κατεχούσης φιληδονίας, καὶ
ἆραι τὸ σῶμα τοῖς ὤμοις τῶν
ἀρετῶν, καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὸν
οἶκον· δηλαδὴ τὸν οὐρανόν,
ἐγκελευόμενος. Καλὸν γὰρ ὑπὸ
τοῦ κρείττονος τοῖς ὤμοις τῆς
πράξεως, τὸ χεῖρον αἴρεσθαι
πρὸς ἀρετήν, ἢ τὸ κρεῖττον διὰ
θρύψεως πρὸς φιληδονίαν ὑπὸ
τοῦ χείρονος φέρεσθαι.

81 [82] ვიდრემდის ჩუენი და

πα´. Ἕως τῆς ἡμῶν τε καὶ
πάντων τῶν μετὰ Θεὸν οὐσίας
κατὰ διάνοιαν καθαρῶς οὐκ
ἐκβεβήκαμεν [τὴν ἕξιν], οὔπω
τὴν τῆς κατ᾿ ἀρετὴν ἀτρεψία[ν]
ἐλάβομεν. Ὁπηνίκα δὲ τοῦτο

ყოველთაჲ ღმრთისა-თანაჲსა არსებისა გუარი არა წიაღ-გუევლოს
წმიდითა გonებითა, არღა მიგჳღებიეს სათნოებითა უქცეველობაჲ2, ხოლო, რაჟამს ესე პატივი

1 <saxed> \ igive <saxid> anu <saxlad>.
2 <ვიდრემდის ჩუენი და ყოველთაჲ ღმრთისა-თანაჲსა არ-

სებისა გუარი არა წიაღგუევლოს წმიდითა განგებითა, არღა
მიგჳღებიეს სათნოებითა უქცეველობაჲ> \ qarTuli Targmanis
xazgasmuli sityvebi TanxvedraSia berZnuli dednis im redaqciasTan,
rac wm. markoz monazonis avtorobiTaa cnobili (ix. PG. 65, col.
1056 C). swored am redaqciis berZnul teqsts warmovadgenT zemoT
rogorc ufro marTebuls (Sdr. PG. 90, col. 115, n. [q]). davZenT,
rom qarTul TargmanSi+dadasturebuli <RmrTisa-TanaAsa> naklebad
Tanxvdeba originals (unda yofiliyo <RmrTisa-Semdgomisa>; Sdr.
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სიყუარულისა მიერ წარემართოს
ჩუენ შორის, მაშინღა ვცნათ ძალი საღმრთოჲსა აღთქუმისაჲ,+რამეთუ მუნ ყოფად ჯერ-არს რწმუნებაჲ დამყარებასა უცვალებელსა
ღირსთათჳს, სადაცა წინასწრობით გონებამან სიყუარულისა+მიერ ძირგანბმულ ყოს ძალი თჳსი,
რამეთუ რომელი არა ზეშთა+აღჴდეს თავისა თჳსისა1 და ყოველთა ვითარ-რაჲმეცა ცნობად შე-

δι᾿ ἀγάπης ἡμῖν κατορθωθῇ τὸ
ἀξίωμα, τότε γνωσόμεθα τῆς
θείας ἐπαγγελίας τὴν δύναμιν.
Ἐκεῖ γὰρ εἶναι χρὴ πιστεύειν καθ᾿ ἵδρυσιν ἀμετάθετον
τοὺς ἀξίους, ἔνθα προλαβὼν ὁ
νοῦς δι᾿ ἀγάπης τὴν σφετέραν
ἐνεῤῥίζωσε δύναμιν. Ὁ γὰρ μὴ
ἐκβὰς ἑαυτοῦ, καὶ πάντων τῶν
ὁπωσοῦν νοεῖσθαι+δυναμένων,

μετὰ Θεo3ν). aseve, nacvlad sintagmisa <wmidiTa gonebiTa> dedanSi
gvaqvs: <gonebiTad siwmidiT> (κατὰ διάνοιαν καθαρῶς). mTeli monakveTi ase iTargmneba: ‘vidre

gonebiTad

W.]

siwmidiT

ar

[ar gadavlaxavT, e. W.]

da,

agreTve,

yvela

ganvvliT

RvTis-Semdgomi

[e. i. gonebis mier, e.
arsebis

Cveneuli

mdgomareobas,

ver miviRebT [ver movipovebT, e. W.] saTnoebiseul SeuZravobas
[sityv. <ucvlelobas>, e. W.]“ (Sdr. laT. Donec pure animo egressi
fuerimus habitum, quem gerimus erga nostram omniumque inferiorum Deo
substantiam, immunitatem aversionis a virtute nondum accepimus [Marc.],
ingl. So long as have not, in our thinking, genuinely [?] transcended the
essence which is our own and that of all that is after God we have not
yet acquired an inﬂexible habit of virtue). xazs gavusvamT, rom rusuli
Targmani kvlavac katastrofulad mcdaria: Чистотой помыслов мы
не выходим за пределы нашей сущности и сущности всего того, что
после Бога, а также не обретаем навыка в непреложной добродетели
[<azrTa siwmindiT Cven ver gamovdivarT Cveni arsebisa da
yvela im arsebis sazRvrebidan, rac RvTis Semdegaa, amasTan,
ver viZenT Cvevas ucvlel saTnoebaSi>].
1 <ზეშთა აღჴდეს თავისა თჳსისა> \ Sdr. wm. grigol nose-

li: <maradis uTuod sakuTar Tavze maRali xdeba [ganRmrTobadi
suli], êØãà×Ð ÒãÚØá×åÛØ× ìØÜÐ×Ð ÛØÛÐà× ×ÐÜÐÒÐìÕÓÝÛØÚØ,
àÝÒÝàê ×åÕÐ ÛÝêØåãÚÛÐ (äØÚØÞ. 3.13), ÓÐ çÝÕÔÚßÐÛá ãäàÝ
ÛÐæÚÐ ÛØÛÐà×ÐÕá äàÔÜÐá> (a7eiì pa3ntwj u(yhlote3ra e(auth=j gi¿νεται, τῇ
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საძლებელთა, და ზეშთა-ცნობისა
დუმილად მიიწიოს, ვერ ძალ-uც
ყოვლად ყოვლითურთ განთავისუფლებად ბრძოლისაგან.

καὶ εἰς τὴν ὑπὲρ νόησιν σιγὴν
καταστάς, οὐ δύναται τροπῆς
εἶναι πάμπαν ἐλεύθερος.

82 [83] ყოველსა ცნობასა

πβ´. Πᾶσα νόησις, πλήθους·
ἢ τουλάχιστον, δυάδος πάντως ἔμφασιν ἔχει. Μέση γὰρ
ἐστι τινῶν ἀκροτήτων σχέσις,
ἀλλήλοις
συνάπτουσα,
τό τε νοοῦν καὶ τὸ νοούμε-

უდარეს1,

მრავალთაჲ ანუ,
ორთაჲ
2
შეტყუებაჲ
აქუს უეჭუელად,
რამეთუ საშუალი თჳსებაჲ ნაკიდურთა3 რათმე ურთიერთარს
შეადგამს \ მცnobeლსა და ცნო-

τῶν οὐρανίων ἐπιθυμίᾳ συνεπεκτεινομένη toiÍj eÃmprosqen, kaqw¯j fhsin
o( ¹Apo3stoloj, kaiì pa3ntote pro\j to\ u(yhlo3teron th\n pth=sin poih3setai, De
vita Mosis, PG 44, 401A). Sdr. agreTve, wm. grigol RvTismetyveli:
<ar nebavs sityvas, rom Sen yovelTvis erTsa da imave
[mdgomareobaSi] rCebode, aramed maradis moZravi iyo, keTilmoZravi, uTuod axalqmnili> (Οὐ βούλeταί σε ὁ λόγος ποτέ ἐν τῷ
αὐτῷ μένειν, ἀλλ᾿ ἀεiv κινητo#ν εἶναι, εὐκίνητον, πάντως νεόκτιστον, PG.
36, col. 616 D); Sdr. agreTve, wm. grigol RvTismetyvelis citirebul sityvebze TviT wm. maqsimes Semdegi komentari: <ganaxlebadi
Tavis Tavze maRali xdeba> (τόν ἐγκαινιζόμενον ὑψηλότερον ἑαυτοῦ
γίνεσθαι, PG. 91, col. 9388, D-C). Sdr. kidev, ìÛ. ÑÐáØÚØ ÓØÓØ:
‘ìØÜÐ×Ð ÛØÛÐà× ÒÐìÕÓÔÜØÚØ ÛÐàÐÓØá ×ÐÕØá ×ÐÕÖÔ ãäàÝ ÐîÐÚØ
îÓÔÑÐ. ÐáÔ àÝÛ, ÕØÜê ÛÐàÐÓØá ×ÐÕØá ×ÐÕÖÔ ãäàÝ ÐîÐÚØ îÓÔÑÐ,
ãäàÝ ÐîÐÚ áÐÒÐÚÝÑÔÚá ãÒÐÚÝÑá æÛÔà×á” (Homiliae super
Psalmos, PG. 29.328.28-30: o( toiÍj eÃmprosqen e7pekteino3menoj a7eiì e(autou=

kaino3teroj gi¿netai. àWste o( a7eiì kaino3teroj e(autou= gino3menoj kaino3teron
#Åsma #Ãdei t%½ Qe%).
1 <udares> \ aq: <sul cota>, <yvelaze nakleb>.
2 <SetyuebaA>

\ aq: <gamoxatuleba>, <aRmniSvneloba>, <xazgamsmeloba>, <gageba>.
3 <nakidurTa> \ aq: <ukiduresobaTa> (შდრ. ბერძნ. ἀκροτήτων,

ლათ. extrema, ინგლ. extremes, rus. крайностей). აქ იგულისხმება, ერთი
მხრივ, <შემმეცნებელი>, მეორე მხრივ კი \ <შესამეცნებელი>.
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ბადსა1 და ყოვლად არცა რას
არცა ერთსა მათგანსა დაუცავს
სიმარტივესა, რამეთუ მცნობელი
იგი [296r] თანaმოკიდული2+რაჲმე არს უეჭუელად თანაგანსახილველად თჳსსა ქონებითა მცნობელისა ძალისაჲთა. და ცნობადი იგი თანამოკიდული რაჲმე
არს უეჭუელად, ანუ თანამოკიდულსა-შინაჲ მის თანა საცნობელად ქონებითა+საცნობელობისა ძალისაჲთა, ანუ წინამოკიდულებითა3 მისდა არსებისაჲთა, რომლისა იგი არს ძალ4, რა-

νον. Οὐδέτερον δὲ διόλου τὴν
ἁπλότητα πέφυκε σώζειν. Τό
τε γὰρ νοοῦν, ὑποκείμενὸν τί
ἐστι, πάντως συνεπινοουμένην αὐτῷ τὴν τοῦ νοεῖν ἔχον
δύναμιν. Καὶ τὸ νοούμενον
ὑποκείμενὸν τι πάντως ἐστίν, ἢ
ἐν ὑποκειμένῳ· συνεπινοουμένην αὐτῷ τὴν τοῦ νοεῖσθαι δύναμιν ἔχον· ἢ προϋποκειμένην
τήν, οὗ ἐστι δύναμις, οὐσίαν.
Οὐ γὰρ τι τῶν ὄντων τὸ σύνολον αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ἁπλῆ τις

1 <ყოველსა

ცნობასა მრავალთაჲ ანუ, უდარეს, ორთაჲ
შეტყუებაჲ აქუს უეჭუელად, რამეთუ საშუალი თჳსებაჲ ნაკიდურთა რათმე ურთიერთარს შეადგამს \ მცnobeლსა და
ცნობადსა> \ originalSi gvaqvs: <yovelgvari Semecneba uTuod
Seicavs mravlis an, sul cota, oris gagebas, vinaidan igi
aris ukiduresobaTa Sualeduri ram makavSirebeli, urTierTisadmi TanaSearTebs ra Semmecnebelsa da Sesamecnebels>.
2 <Tanamokiduli> \ e. i. <subieqti>, <piri>, <sagani> (შდრ.

ბერძნ. ὑποκείμενον, ლათ. subjectum, ინგლ. subject, rus. субъект). termin <Tanmokidulis> Sesaxeb dawvrilebiT ix. e. WeliZe, Zveli qarTuli saRvTismetyvelo terminologia, I, Tb. 1996, gv. 466-475.
3 <winamokidulebiTa> \ <winaswararsebulobiT>.
4 <და ყოვლად არცა რას არცა ერთსა მათგანსა დაუცავს+სი-

მარტივესა, რამეთუ მცნობელი იგი თანaმოკიდული რაჲმე არს
უეჭუელად თანაgansaხილველად თჳსსა ქონებითა მცნობელისა
ძალისაჲთა. და ცნობადი იგი თანამოკიდული რაჲმე არს+უეჭუელად ანუ თანამოკიდულსა-SinaA, მის თანა საცნობელად ქონებითა საცნობელობისა ძალისაჲთა, ანუ წინამოკიდულებითა
მისდა არსებისაჲთა, რომლისა-იგი არს ძალ> \ originalSi
გვაქვს: <xolo saerTod arcerT [arss] ar sCveviა სიმარტივის
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მეთუ არარაჲ არსთაგანი არს
თავით თჳსით ყოვლად მარტივ
რაჲმე არსება ანუ ცნობა1, რაჲმცა
იყო იგი ერთობა განუყოფელ.
ხოლო ღმერთი უკუეთუ არსებად
ვთქუათ, არა აქუს მის თანა ბუნებით განსახილველი ძალი+ცნობადობისაჲ, რაჲთა არა შეზავებულცა იყოს, ანუთუ ცნობად
ვიtyoდით, არა აქუს მას ბუნებით მიმთუალველი ცნობადობისაჲ თანამოკიდული არსებაჲ, არამედ თჳთ არსებით
ცნობა[d] არს ღმერთი და
ყოვლად ცნობა და მხოლოდ,
და იგივედ ცნობილობისაებრ2
არსება და ყოვლად არსება და
მხოლოდ, და ყოვლად ზეშთა
არსებისა და ყოვლად ზეშთა
ცნობისა, რამეთუ ერთობა არს
განუყოფელ და განუწვალებელ
და მარტივ. ვინაჲცა რომელსა
ვითარიცა-რაჲმე საცნობელობაჲ
აქუნდეს, ვერღა განსრულ არს

οὐσία ἢ νόησίς ἐστιν, ἵνα καὶ
μονὰς ἀδιαίρετος. Τὸν δὲ Θεόν,
εἴτε οὐσίαν εἴπωμεν, οὐκ ἔχει
φυσικῶς συνεπινοουμένην αὐτῷ
τὴν τοῦ νοεῖσθαι δύναμιν, ἵνα
μὴ σύνθετος· εἴτε νόησιν, οὐκ
ἔχει φυσικῶς δεκτικὴν τῆς νοήσεως ὑποκειμένην οὐσίαν·
ἀλλ᾿ αὐτὸς κατ᾿ οὐσίαν νόησίς
ἐστιν ὁ Θεός· καὶ ὅλος νόησις,
καὶ μόνον· καὶ αὐτὸς κατὰ τὴν
νόησιν οὐσία, καὶ ὅλος οὐσία
καὶ μόνον· καὶ ὑπὲρ οὐσίαν
ὅλος, καὶ ὑπὲρ νόησιν ὅλος,
διότι καὶ μονὰς ἀδιαίρετος καὶ
ἀμερὴς καὶ ἁπλῆ. Ὁ τοίνυν
καθ᾿ ὁτιοῦν νόησιν ἔχων, οὔπω
τῆς δυάδος ἐξῆλθεν· ὁ δὲ ταύ-

dacva [e. i. martivad daculoba, martivad myofoba, სიმარტივით
არსებობა e. W.], vinaidan <Semmecnebeli> aris ram subieqti,
romelsac uTuod masTan Tanamoazrebulad aqvs Zala Semmecneblobisa, da <Sesamecnebelic> uTuod aris ram subieqti
anTu \ subieqtSi myofi, romelsac masTan Tanamoazrebulad
aqvs Zala Sesamecneblobisa [e. i. Zala imisa, rom Secnobadi
iyos, e. W.] anTu winaswararsebulad [aqvs] mas arseba imisa,
romlis Zalacaa>.
1 <cnoba> \ e. i. <Semecneba.
2 <cnobilebisaebr> \ e. i. <Semecnebisamebr>.
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ორობისაგან, ხოლო ამისი ყოვლად დამტევებელი [iqmna viTarguarad mxoloobasa Sina da]1
ზეშთააღმატებით განაგდებს+ძალსა საცნობელობისასა.
83 [84] [296v] მრავალთა

შორის უკუე სხუაობაჲ არს და
უმსგავსოებაჲ და თითოსახეობაჲ, [xolo] ღმრთისა შორის, \
საკუთრად ერთისა და მხოლოჲსა,
\ მხოლოდ იგივეობა არს და
სიმარტივე
და
მსგავსობა.
ვინაჲცა არა უცთომელობა არს
პირველ მრავალთაგან გარეგანქმნისა ჴელყოფაჲ ღმრთისა-თჳსთა
ხედვათა. და ამას გუაუწყებს მოსე,
გარეგან ბანაკისა აღმმართებელი
კარავსა გონებისასა და მაშინღა
მზრახვალი ღმრთისაჲ, რამეთუ
სიტყჳთა წარმოთქუმითითა2+მე-

την πάμπαν ἀπολιπών, γέγονε
ποσῶς ἐν τῇ μονάδι, τὴν τοῦ
νοεῖν ὑπεροχικῶς ἀποθέμενος
δύναμιν.
πγ´. Ἐν μὲν τοῖς πολλοῖς
ἑτερότης καὶ ἀνομοιότης ἐστὶ
καὶ διαφορά· ἐν δὲ τῷ Θεῷ,
κυρίως ἑνὶ καὶ μόνῳ τυγχάνοντι, ταυτότης καὶ ἁπλότης μόνον ἐστί, καὶ ὁμοιότης. Οὐκ
ἀσφαλὲς οὖν πρὶν ἔξω γενέσθαι τῶν πολλῶν, ἐπιβάλλειν
ταῖς περὶ Θεοῦ θεωρίαις· καὶ
δηλοῖ τοῦτο Μωϋσῆς, ἔξω
τῆς παρεμβολῆς πηγνύμενος
τὴν σκηνὴν τῆς διανοίας καὶ
τότε προσομιλῶν τῷ Θεῷ.
Τὸ γὰρ μετὰ λόγου τοῦ κατὰ
προφορὰν πειρᾶσθαι φάναι
τὸν ἄῤῥητον, ἐπικίνδυνον·

1

kavebSi Casmuli teqsti aRdgenilia originalis mixedviT
(შდრ. ბერძნ. γέγονε ποσῶς ἐν τῇ μονάδι \ <gaxda raRacgvarad
mxoloobaSi [myofi]).
2 <sityYTa

warmoTqumiTiTa> \ e. i. <materialuri, xmovani
sityviT> (sapirispirod <SigniTmdebare anu Sinaganmdebare sityvisa>,
rac aris sulis azrismieri, uxmo, sulieri aRmqmeloba saRvTo sinamdvilisa). wm. ioane damaskeli ganawesebs: ‘სულის მოაზროვნეობითობა
კიდევ განიყოფება შიგნითმდებარე და წარმოთქმით სიტყვად. შიგნითმდებარე სიტყვა - ესაა განსჯაში მიმდინარე მოძრაობა
სულისა, ყოველგვარი ხმის გარეშე. ამიტომაა, რომ მდუმარენიც კი
მთლიან სიტყვას ვამბობთ ჩვენთვის და ვლაპარაკობთ სიზმრებში.
უმთავრესად სწორედ ამის გამო ვართ ყველანი მეტყველნი, რადგან
დაბადებით ყრუებიცა და რაიმე სენის მიზეზით ხმადაკარგულებიც
ჩვენზე არანაკლებ მეტყველნი არიან. მეორე მხრივ, წარმოთქმითი
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ცადინობაჲ
გამოუთქუმელთა
თქუმისაჲ ზღვეოaნ არს1, რამეთუ ორობითი და მრავლობითი
არს წარმოთქუმითი სიტყუაჲ,
ხოლო თჳნიერ ჴmiსა მხოლოდ
სულითა ოდენ ხედვაჲ არსისაჲ
უძლიერეს არს, რამეთუ განუყოფელობით დადგების ერთობაჲ2
და არა მრავალთა შორის, რამეთუ
მღდელთმთავარი,+ერთგზის წელიწადსა შინა ძლით ბრძანებული შესლვად უშინაგანესისა კრეტსაბმელისა <წმიდად წმიდათა>, გუასწავებს, ვითარმედ მის მხოლოჲსა
ჯერ არს განვლაჲ ეზოსა და
წმიდასა და შესლვაჲ წმიდისა

ὅτι δυάς, καὶ πλέον ἐστὶν ὁ
κατὰ προφορὰν λόγος. Τὸ δὲ
ἄνευ φωνῆς μόνῃ τῇ ψυχῇ
τὸ ὂν θεωρεῖν, ἰσχυρότατον·
ὅτι κατὰ τὴν ἀδιαίρετον ἵσταται μονάδα, καὶ οὐκ ἐν τοῖς
πολλοῖς. Ὁ γὰρ ἀρχιερεύς,
ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὰ Ἅγια
τῶν ἁγίων εἴσω τοῦ καταπετάσματος εἰσιέναι μόλις προστεταγμένος, διδάσκει μόνον
δεῖν ἐκεῖνον, τὸν τὴν αὐλὴν
καὶ τὰ ἅγια διαβάντα, καὶ εἰς
τὰ Ἅγια τῶν ἁγίων εἴσω γενόμενον· τουτέστι, τὴν ἅπασαν

სიტყვა მოქმედებას ავლენს ხმაში და სამეტყველო ენებში. იგი
არის ენისა და პირის მიერ წარმოთქმული სიტყვა; ამიტომაც
ეწოდება მას წარმოთქმითი, რადგან ნაფიქრის მაუწყებელია.
სწორედ მის გამო ვიწოდებით ჩვენ მოლაპარაკე არსებებად»
(gardamocema, Tb. 2000, gv. 367-368: T. 35: Sdr. eferemisa da
arsenis Targmanebi iqve, gv. 125).
1 <zRveoan

ars> \ <saxifaToa>, <safrTxis Semcvelia> (ბერძნ.
ἐπικίνδυνον, ლათ. non vacat periculo, ინგლ. it is precarious, rus. опасно).
2 <განუყოფელობით დადგების ერთობაჲ და არა მრავალთა

შორის> \ originalSi gvaqvs: <ganuyofeli mxoloobis Sesabamisad mkvidrobs igi [arsi anu RmerTi] da ara mravalTa
Soris> (შდრ. ბერძნ. κατὰ τὴν ἀδιαίρετον ἵσταται μονάδα, καὶ οὐκ
ἐν τοῖς πολλοῖς, ლათ. in indivisa unitate, et non in multis ille consistit,
meore lათ. [mark.]: in individua subsistit unitate, non in pluribus, ინგლ.
he [the one who is] consists in indivisible unity and not in the multiple).
rusuli Targmani kvlavac arsobrivad mcdaria, vinaidan aRniSnuli
Targmanis mixedviT mxoloobaSi (da ara mravalTa Soris) damkvidrebulad miCneulia kacobrivi suli, rac sruli absurdia (Sdr. душа
покоится в нераздельной Единице, а не во множестве).
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წმიდათასა შინაგან, რომელსა
წარევლოს ყოველი გრძნoბადთა
და საცნაურთა ბუნებაჲ და+ყოვლისა შობითგანისა თჳთებისაგან
წმიდაქმნულ იყოს, რაჲთა მაშინღა განჴსნილითა და+შიშულითა
გონებითა მოუჴდეს ღმრთისათჳსთა ოცნებათა1.

τῶν αἰσθητῶν τε καὶ νοητῶν
παρελθόντα φύσιν, καὶ πάσης
τῆς κατὰ γένεσιν ἰδιότητος γενόμενον καθαρόν, ἀνείμονι καὶ
γυμνῇ τῇ διανοίᾳ προσβάλλειν
ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις.

84 [85] [297r] მოსე დიდმან

πδ´. Μωϋσῆς ὁ μέγας, ἔξω
τῆς παρεμβολῆς πηξάμενος

<გარეგან ბანაკისა აღჰმართა კა1 <მოუჴდეს

ღმრთისა-თჳსთა ოცნებათა> \ e. i. <mieaxlos
RmerTTan dakavSirebul [e. i. RvTis Sesaxeb arsebul] warmosaxvebs>.
esaa erTi im iSviaT SemTxvevaTagani sadac termini φαντασία (da mis
kvalobaze qarTuli <ocnebaA>) moxmobilia dadebiTi, saRvTo gaazrebiT anu (rogorc es erT-erT laTinur TargmanSia dadasturebuli)
<xilvis>, <Wvretis> mniSvnelobiT (შდრ. ბერძნ. προσβάλλειν ταῖς περὶ
Θεοῦ φαντασίαις, ლათ. divinas visiones ac contemplationes assequi, meore
lათ. [mark.]: ad imaginationes de Deo irrumpere debere). Cans, swored im
faqtidan gamomdinare, rom zemore teqsti Seicavs φαντασία-s, inglisur TargmanSi daSvebul iqna mZime Secdoma, ramac Sedegad mogvca
originalisgan sruliad daSorebuli Targmani: who has gone beyond
the whole nature of the intelligible and the sensible realities and has puriﬁed
himself from every particularity stemming from his origin, can encounter
God with a soul naked and stripped of representations of him [mogvaqvs
inglisuri teqstis kalkirebuli Targmani: <vinc gavida goniTi
da grZnobadi sinamdvileebis miRma da ganiwminda Tavisi Tavi
yvela im Tvisebisgan, rac ki aRmocenebuli iyo misi warmoSobidan, [amgvari vinme] SemZlea imisa, rom mieaxlos RmerTs
suliT, romelic gaSiSvlebuli da ganZarcvulia masTan [RmerTTan, e. W.] dakavSirebuli warmosaxvebisgan>. motanili Targmani,
rogorc vxedavT, gvauwyebs ara imas, rom ganRmrTobis mwvervalze
myofi adamiani goniTad mieaxleba RvTis Sesaxeb warmosaxvebs, aramed
imas, rom xsenebuli adamiani RvTis Sesaxeb warmosaxvebisgan ganZarcvuli suliT mieaxleba RmerTs. amgvari Targmani originalis mi120
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რავი თჳსი>1, ესე იგი არს, ცნობაჲ
და მოგონებაA გარეგან ხილულთაჲსა დაამყარნა, რაჲთა+ეგრეთღა
იწყოს თაყუანისცემად+ღმრთისა,
და <ნისლსა შევიდა>2 \+უსა-

ἑαυτοῦ τὴν σκηνήν· τουτέστι, τὴν γνώμην καὶ τὴν διάνοιαν ἱδρυσάμενος ἔξω τῶν
ὁρωμένων,
προσκυνεῖν
τὸν
Θεὸν ἄρχεται· καὶ εἰς τὸν γνό-

ხედვით სრუliad SeuZlebelia, vinaidan berZnul teqstSi rom warmosaxvebisgan SiSveli (an ganZarcvuli) sulis (gonebis) Sesaxeb iyos
saubari, aseT SemTxvevaSi, erTi mxriv, terminebs ἀνείμονι καὶ γυμνῇ
aucileblad unda mosdevdes genetivi da ara dativi (anu unda gvqonoda ara ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις, aramed τJn περὶ Θεοῦ φαντασιῶν),
meore mxriv ki zmnas προσβάλλειν uTuod unda moepovebodes sxva ram
damateba dativSi nacvlad zemomiTiTebuli frazisa ταῖς περὶ Θεοῦ
φαντασίαις, Tumca, ra Tqma unda, unaTlesia, rom originalis zemore
teqsti (ἀνείμονι καὶ γυμνῇ τῇ διανοίᾳ προσβάλλειν ταῖς περὶ Θεοῦ φαντασίαις) mxolod ase unda iTargmnos: ‘ganZarcvuli da SiSveli
gonebiT mieaxlos RvTis Sesaxeb warmosaxvebs [=xilvebs,
Wvretebs]». davZenT, rom inglisurze aranakleb mcdaria rusuli,
sadac saerTod gamotovebulia xsenebuli φαντασίαι. Sdr. только
ему должно воспринимать Бога посредством обнаженной и лишенной
одежд мысли (xazgasmuli sintagmis nacvlad unda yofiliyo: воспринимать [Tu am sityvas davtoebdiT] представления о Боге).
1 gamosl. 33.7-10, O: ‘და მოიღო მოსე კარავი იგი მისი და

აღჰმართა გარეშე ბანაკსა მას, შორს ბანაკისა, და ეწოდა მას
კარავი საწამებელი. და იყო: ყოველი, რომელი ეძიებდა უფალსა,
განვიდოდა კარვად გარეშე ბანაკსა მას. და რაჟამს მივალნ მოსე
ბანაკსა მას, დგან ერი იგი და იხედავნ კაცად-კაცადი კარით
კარვისა თჳსისაჲთ და ჰხედვედ, მი-რაჲ-ვალნ მოსე, ვიდრემდე
შევიდეს მოსე კარავსა მას.
და ვითარცა შევიდის მოსე კარავსა
მას, გარდამოჴდის სუეტი იგი ღრუბლისაჲ და დადგის კართა
თანა მის კარვისათა, და ეტყჳნ უფალი მოსეს. და ჰხედვიდა
ყოველი იგი ერი სუეტსა მას ღრუბლისასა, მდგომარესა კართა
მათ ზედა მის კარვისათა, და დგან ყოველი იგი ერი და
თაყუანის-სცის კაცად-კაცადმან კარით კარვისა თჳსისაჲთ».
2 gamosl. 20.21: ‘და დგა ერი იგი შორს, ხოლო მოსე შევიდა

წყუდიადსა [&{: <nislsa>], სადა-იგი იყო ღმერთი“.
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ხოსა და უნივთოსა ადგილსა
მეცნიერებისასა,+მუნ დადგომითა სრულყოფად საიდუმლოთა1
სრულყოფათა.

φον εἰσελθών, τὸν ἀειδῆ καὶ
ἄϋλον τῆς γνώσεως τόπον, ἐκεῖ
μένει τὰς ἱερωτάτας τελούμενος τελετάς.

85 [84]2 <ნისლ> არს უსახოჲ

πε´. Ὁ γνόφος ἐστίν, ἡ ἀειδὴς
καὶ ἄϋλος καὶ ἀσώματος κατάστασις, ἡ τὴν παραδειγματικὴν
τῶν ὄντων ἔχουσα γνῶσιν· ἐν
ᾗ ὁ γενόμενος ἐντός, καθάπερ τις ἄλλος Μωϋσῆς, φύσει
θνητῇ κατανοεῖ τὰ ἀθέατα·
δι᾿ ἧς τῶν θείων ἀρετῶν ἐν
ἑαυτῷ ζωγραφήσας τὸ κάλλος, ὥσπερ γραφὴν εὐμιμήτως
[unus Reg. εὐμίμητον] ἔχουσαν
τοῦ ἀρχετύπου κάλλους τὸ
ἀπεικόνισμα, κάτεισιν· ἑαυτὸν

და უნივთოჲ და უჴორცოჲ დაწყნარებაჲ3, რომელსა+აქუს+წარმოჩინებითი+ცნობაჲ+არსთაჲ4,
რომელსა შინა შესრული, ვითარცა
სხუაჲ ვინმე მოსე, ბუნებითა მოკუდავითა სცნობს უხილავთა,
რომლითა თავსა შორის თჳსსა
დამსახველი საღმრთოთა სათნოებათა სიკეთისაჲ, ვითარცა ხატი
კეთილმიმსგავსებული სახისდასაბამისა [sikeTisa gamosaxulebisa]სა მქონებელი, გარდა-

1 <saidumloTa> \ berZnulis mixedviT mosalodneli iyo: <us-

amRdeloesTa> an <uwmidesTa> (შდრ. τὰς ἱερωτάτας).
2 qarTul TargmanSi aRniSnuli 85-e qveTavi (berZnulis mixed-

viT) agrZelebs da ekuTvnis 84-es. amis Semdeg berZnul-qarTuli
Tavedi numeracia kvlav igiveobrivia.
3 <dawynarebaA> \ kvlav xazs gavusvamT, rom winamdebare

TargmanSi termini <dawynarebaA> gadmoscems berZnul κατάστασις-s
da niSnavs <mdgmareobas>, <viTarebas> (შდრ. ლათ. status, ინგლ. state,
rus. устроение).
4 <წარმოჩინებითი ცნობაჲ არსთაჲ> \ e. i. ‘arsTa paradigma-

tuli (idealuri, nimuSad-myofi, nimuSis-mimcemi) codna” (შდრ. τὴν
παραδειγματικὴν τῶν ὄντων γνῶσιν, ლათ. exemplarem rerum scientiam,
ინგლ. the exemplary knowledge of beings, rus. небесное [?] ведение сущих; bevrad umjobesi iqneboda: образцовое ведение сущих).
qarTveli mTargmnelisTvis amosavalia berZnuli terminis zmnuri
safuZvlis mniSvneloba (paradeiVknumi \ <Cveneba>, <warmoCena>).
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მოვალს წინადადებად თავისა
თჳსისა მნებებელთა ბაძვად სათნოებისა1 და ამას შინა აჩუენებს
მადლსა მას, რომელი მიეღოს
კაცთმოყუარებით და უშურველად2.

προβαλλόμενος τοῖς βουλομένοις μιμεῖσθαι τὴν ἀρετήν, καὶ
ἐν τούτῳ δεικνύς, ἧς μετειλήφει χάριτος, τὸ φιλάνθρωπόν
τε καὶ ἄφθονον.

86 უბიწოებით მომავალნი

πστ´. Οἱ ἀσπίλως τὴν κατὰ Θεὸν
μετερχόμενοι φιλοσοφίαν,+μέγιστον ἐκ τῆς κατ᾿ αὐτὴν+ἐπιστήμης κέρδος εὑρίσκουσι· τό,+μηκέτι τήν γνώμην τοῖς πράγμασι
συμμεταβάλλεσθαι· ἀλλὰ μετ᾿

საღმრთოსა ფილოსოფოსობასა
დიდსა შესაძინელსა ჰპოებენ ჴელოვნებისა3 მისგან, რაჲთა არღარა ცნობასა თანაშეატყუებდენ
საქმეთა, არამედ კეთილმდგმოჲთა

1 aRvniSnavT, rom winamdebare qveTavis mTeli es sulieri Wvre-

ta efuZneba filon aleqsandrielis Sromas <cxovreba mosesi>. movitanT citatas: ‘iTqmis, agreTve, rom <Sevida igi nislSi,
sadac iyo RmerTi> (gamosl. 20.21), ese igi [Sevida] arsTa
usaxo, uxilav da usxeulo paradigmatul arsebaSi, mokvdavi
bunebiT Seimecna ra uxilavni da, amasTan, SuaSi Semoiyvana ra
[e. i. samagaliTod warmoadgina ra, e. W.] Tavisi Tavi da Tavisi
cxovreba rogorc keTilqmnuli naxati, yovladmSvenieri da
RvTissaxovani saqme nimuSad ganawesa baZvis msurvelTaTvis»
(Sdr. εἴς τε τὸν γνόφον͵ ἔνθα ἦν ὁ θεός͵ εἰσελθεῖν λέγεται ( Exod.
20, 21 )͵ τουτέστιν εἰς τὴν ἀειδῆ καὶ ἀόρατον καὶ ἀσώματον τῶν
ὄντων παραδειγματικὴν οὐσίαν͵ τὰ ἀθέατα φύσει θνητῇ κατανοῶν·
καθάπερ τε γραφὴν εὖ δεδημιουργημένην ἑαυτὸν καὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον εἰς
μέσον προαγαγὼν πάγκαλον καὶ θεοειδὲς ἔργον ἔστησε παράδειγμα τοῖς
ἐθέλουσι μιμεῖσθαι, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, ediderunt
L. Cohn et P. Wendland, vol. IV, Berolini, 1902, p. 158).
2 <და ამას შინა აჩუენებს მადლსა მას, რომელი მიეღოს

კაცთმოყუარებით და უშურველად> \ berZnulSia: ‘da amiT aCvena
misgan wilmiRebuli madlis kacTmoyvareoba da uSurveloba“.
3 <Kelovnebisa> \ aq: <mecnierebisa> (შდრ. ბერძნ. ἐπιστήμης,

ლათ. scientia, ინგლ. knowledge, rus. знания).
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სიმტკიცითა ყოველსავე სათნოებისა შესაბამსა სიტყუასა წადიერად ჴელჰყოფდენ.

εὐσταθοῦς βεβαιότητος πᾶσιν
ἐγχειρεῖν προθύμως τοῖς ἁρμόζουσι τῷ λόγῳ τῆς ἀρετῆς.

87

πζ´. Τὴν κατὰ σάρκα πρώτην ἐν Χριστῷ διὰ Πνεύματος βαπτισθέντες ἀφθαρσίαν,
τὴν ἐσχάτην, κατ᾿ αὐτὸν ἐν
Πνεύματι· δι᾿ ἐπιδόσεως ἔργων
ἀγαθῶν δηλονότι, καὶ τοῦ κατὰ
πρόθεσιν θανάτου, τὴν προτέραν φυλάξαντες ἀκηλίδωτον,
ἐκδεχόμεθα· καθ᾿ ἣν τῶν
ἐχόντων, οὐδεὶς ἀποβολὴν δέδοικε τῶν κτηθέντων ἀγαθῶν.

88

ქუეყანისათა მომართ
საღმრთოჲსა სათნოებისა მადლსა
[zeciT]1 ჩუენდა მომართ წყალობისათჳს მოვლინებად მნებებელმან2 ღმერთმან სახისმოსწავებით შეჰმზადა დიდი3 იგი+კარავი და მას-შინანი ყოველნი+სახედ
და მსგავსებად და ხატებად სიბრძნისა.

πη´. Τοῖς ἐπὶ γῆς, τῆς θείας
ἀρετῆς ἀπ᾿ οὐρανοῦ δι᾿ ἔλεον
τὸν πρὸς ἡμᾶς τὴν χάριν καταπέμψαι βουληθεὶς ὁ Θεός,
συμβολικῶς τὴν ἱερὰν σκηνὴν
καὶ τὰ ἐν αὐτῇ πάντα κατεσκεύασε· σοφίας οὖσαν ἀπεικόνισμα
καὶ τύπον καὶ μίμημα.

89 მადლი ახლისა აღთქუ-

πθ´. Ἡ χάρις τῆς Νέας Διαθήκης, μυστικῶς τῷ τῆς Παλαιᾶς
κέκρυπται γράμματι· διὸ φη-

ჴორციელად პირველ
ქრისტეს მიერ სულითა ნათელღებულნი [297v] უკuანაჲსკნელსა
უხრწნელებასა მის მიერ სულითა, აღორძინებისა მიერ კეთილთა საქმეთაჲსა და უბიწოდ+დაცვითა, ცხად არს, ვითარმედ+თჳთ
მის პირველისა სიკუდილსა+მისსა
მსგავსებისაჲთა, მოველით, რომლისა მქონებელთა არღარავის+ეშინის წარწყმედისაგან მაშინ+მიღებულთა კეთილთაგaნისა.

მისაA საიდუმლოდ ძუელსა შინა
დაფარულ არს წერილისა, რომ-

1 aRdgenilia originalis mixedviT (Sdr. berZn. ἀπ᾿ οὐρανοῦ).
2 nusxaSia: <mmnebebelman>.
3 berZnuli i6ero3j arsen iyalToelis winare epoqaSi araiSviaTad

iTargmneboda rogorc ‘didi”, ‘wmidaA” da misT. arsenis droidan
kanondeba ‘samRdeloA”, rac, ra Tqma unda, gacilebiT adekvaturia.
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ლისთჳს იტყჳს მოციქული, ვითარმედ: <შჯული სულიერ არს>
(rom. 7.14). ვინაჲცა შჯული
განქარვებადი წიგნითა1 სადმე
დაძუელდების და დაბერდების
(ebr. 8.13), ხოლო სულითა
განჭაბუკნების მარადის შეწევნული2, რამეთუ მადლი ყოვლად
დაუძუელებელ არს.

σιν ὁ Ἀπόστολος, ὅτι ὁ νόμος πνευματικῶς ἐστιν. Ὁ
οὖν νόμος, τῷ μὲν γράμματι,
παλαιοῦται καὶ γηράσκει καταργούμενος· τῷ δὲ πνεύματι,
νεάζει διαπαντὸς ἐνεργούμενος.
Ἡ γὰρ χάρις παντελῶς ἀπαλαίωτος.

90 შჯულსა უკუე აჩრდი-

Ϟ´. Ὁ μὲν νόμος σκιὰν ἔχει τοῦ
Εὐαγγελίου· τὸ δὲ Εὐαγγέλιον,
εἰκὼν ἐστι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Ὁ μὲν γὰρ κωλύει τὰς τῶν
κακῶν ἐνεργείας· τὸ δέ,+τὰς πράξεις τῶν ἀγαθῶν παρατίθεται.

ლი3

აქუს სახარებისაჲ, ხოლო
სახარებაჲ ხატი არს ყოფადთა
კეთილთაჲ. იგი აყენებს ბოროტთა
ქმნასა, ხოლო ესე წინა-დაუდებს
საქმეთა კეთილთა.
91 ყოველსავე წმიდასა წე-

რილსა ჴორციელად განყოფად
ვიtყჳთ და სულიერად, ვითარცა სულიერსა რასა კაცსა [298r],
რამეთუ, რომელმან თქუას სიტყუაჲ წერილისაჲ <ჴორც>+ყოფად,
ხოლო გონებაჲ4 მისი <სულად>,
არა ჴუებულ იქმნეს ჭეშმარიტებისაგან, ხოლო ბრძენი, ცხად
არს, ვითარმედ იგი [ars], რო-

Ϟα´. Τὴν ἁγίαν ὅλην Γραφήν,
σαρκὶ
διαιρεῖσθαι λέγομεν
καὶ πνεύματι· καθάπερ τινὰ
πνευματικὸν ἄνθρωπον οὖσαν.
Ὁ γὰρ τὸ ῥητὸν τῆς Γραφῆς
εἰπὼν εἶναι σάρκα, τὸν δὲ
νοῦν, πνεῦμα, ἤγουν ψυχήν,
τῆς ἀληθείας οὖν ἁμαρτήσεται.
Σοφὸς δὲ προδήλως, ὁ τὸ μὲν
φθειρόμενον ἀφείς· ὅλος [unus

1 <wigniTa> \ e. i. <naweriT>, <asoTi> (შდრ. ბერძნ. γράμματι,

ლათ. litterae, ინგლ. by the letter, rus. по букве).
2 <Sewevnuli> \ terminologiuri Targmanis SemTxvevaSi unda

gvqonoda: <moqmedebuli> (e. i. moqmedebaSi myofi. შდრ. ბერძნ.
ἐνεργούμενος, ლათ. efﬁcax, ინგლ. active, rus. действенный).
3 <aCrdili> \ aq: <winamoswaveba>. Sdr. qvemoT 93-e qveTavi.
4 <gonebaA> \ aq: <Sinagani azri>.
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მელმან განხრწნადი დაუტევა და
ყოვლად სულიერad1 იქმნა.
92

შჯული <ჴორც> არს
წმიდისა წერილისაებრ[isa]+[sulierisa] კაცისა2, ხოლო+<საცნობელ>3 \ წინაჲსწარმეტყუელნი, ხოლო სახარებაჲ \ <სულ
საცნაურ>4, მოქმედ <ჴორცთა>

Reg. ὅλως] δὲ τοῦ ἀφθάρτου
γενόμενος.
Ϟβ´. Ὁ μὲν νόμος, σάρξ ἐστι
τοῦ κατὰ τὴν ἁγίαν Γραφὴν
πνευματικοῦ ἀνθρώπου· αἴσθησις δέ, οἱ προφῆται· τὸ
δὲ Εὐαγγέλιον, ψυχὴ νοερά· διὰ σαρκὸς τοῦ νό-

1 <sulierad> \ mosalodneli iyo <uxrwnelisad> (e. i. <uxr-

wnelisadmi gankuTvnilad>. შდრ. ბერძნ. τοῦ ἀφθάρτου, ლათ. illi
adhaeret, quod nulli corruptioni obnoxium est [‘imas miaxleboda, rac
araviTar xrwnadobas ar eqvemdebareba“], ინგლ. to the incorruptible, rus. принадлежащим нетленному).
2 ‘შჯული

<ჴორც> არს წმიდისა წერილისაებრisa sulierisa კაცისა» \ nusxaSiა: ‘შჯული, წმიდისა წერილისაებრ,
<ჴორც> არს mSYnvierisa კაცისა». teqsti gasworebuli გვაქვს+ბერძნუlis mixedviT, სადაც ხაზგასმაა იმაზე, rom wminda werili მსგავსია
<sulieri adamianiსა>, romelsac aqvs <xorci> (rjuli), <grZnobis organoebi> (winaswarmetyvelni) da <goniTi suli> (saxareba).
შდრ. Ὁ μὲν νόμος, σάρξ ἐστι τοῦ κατὰ τὴν ἁγίαν Γραφὴν πνευματικοῦ
ἀνθρώπου, ლათ. Lex caro est ejus spiritalis hominis, qui in Scriptura
consideratur [‘rjuli xorcia im sulieri adamianisa, romelic
werilad aRiqmeba“], ინგლ. The Law is the ﬂesh of the spiritual man
which is Holy Scripture [‘rjuli xorcia im sulieri adamianisa,
romelic aris wminda werili“], rus. Закон есть плоть духовного
человека, уподобляемого Священному Писанию [‘rjuli xorcia
sulieri adamianisa, mimsgavsebulisa wminda werilisadmi“]).
3 <sacnobeli> \ <grZnobis organo> (Cveulebriv, mravlobiT

ricxvSi: <sacnobelni>, rasac uigivdeba <sagrZnobelni>. შდრ.
ბერძნ. αἴσθησις, ლათ. sensus, ინგლ. the senses, rus. чувства).
4 <sul

sacnaur> \ <goniTi (aramateraluri, noerul-noeturi) suli (fsiqe)>. შდრ. ბერძნ. ψυχὴ νοερά, ლათ. anima intelligens,
ინგლ. the spiritual soul, rus. разумная душа).
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მიერ, რომელ არს შჯული,
და+<საცნობელთა> მიერ, რომელ
არიან წინაჲსწარმეტყუელნი, და
ძალსა თჳსსა მათ[T]ა მოქმედება[T]ა შინა გამოაჩინებს.

μου, καὶ δι᾿ αἰσθήσεως τῶν
προφητῶν ἐνεργοῦσα· καὶ τὴν
ἑαυτῆς δύναμιν ταῖς ἐνεργείαις
ἐμφαίνουσα.

93

აჩრდილი
აქუნდა
ხოლო ხატი წინაჲსწარმეტყუელთა \ სახარებისშინათაჲ ამათ საღმრთოთა+და+სულიერთა კეთილთაჲ, ხოლო თჳთ
სახარებამან თჳთ2 წერილთა+მიერ მოსრული გჳჩუენა ჭეშმარიტებაჲ, შჯულისაგან წინააჩრდილებული3 და წინაჲსწარმეტყუელთა მიერ წინაგამოხატული.

Ϟγ´. Σκιὰν μὲν εἶχεν ὁ νόμος,
εἰκόνα δὲ οἱ προφῆται τῶν
ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ θείων καὶ
πνευματικῶν ἀγαθῶν. Αὐτὸ δὲ
τὸ Εὐαγγέλιον, αὐτὴν παροῦσαν
ἡμῖν διὰ τῶν γραμμάτων ἔδειξε
τὴν ἀλήθειαν· τὴν τῷ νόμῳ
προσκιασθεῖσαν, καὶ τοῖς προφήταις προεικονισθεῖσαν.

94 რომელმან შჯული მხო-

Ϟδ´. Ὁ τὸν νόμον διὰ βίου καὶ
πολιτείας ἐπιτελῶν, μόνων τῶν
τῆς κακίας ἀργεῖ συμπερασμάτων, καταθύων τῷ Θεῷ τῶν
ἀλόγων παθῶν τὴν ἐνέργειαν·

შჯულსა1,

ლოდ ცხორებითა ოდენ და მოქალაქეობითა აღასრულოს, მხოლოდ ბოროტთა აღსრულებისა
უქმებასა ამსხუერპლებს ღმერთსა

1 <aCrdili> \ aq: <winamoswaveba>. Sdr. zemoT 90-e qveTavi.
2 aRniSnuli <TYT> ganekuTvneba ara momdevno sityvas <wer-

ilTa>, aramed \ ‘WeSmaritebas” (e. i. winadadebis azri isaa, rom
‘სახარებამან წერილთა მიერ მოსრული გჳჩუენა თჳთ ჭეშმარიტებაჲ»).
qarTuli Targmani am SemTxvevaSi aRibeWdavs berZnulis sityvaTmimdevrobas, rac am ukanasknelisTvis bunebrivia (Sdr. Αὐτὸ δὲ
τὸ Εὐαγγέλιον, αὐτὴν παροῦσαν ἡμῖν διὰ τῶν γραμμάτων ἔδειξε τὴν
ἀλήθειαν, ლათ. Ipsum denique Evangellium ipsam nobis rebus praesentem
veritatem exhibuit, ინგლ. The Gospel itself has shown us this truth which
is present to us through the Scriptures, rus. А Евангелие являет Саму
Истину, присутствующую в нас посредством букв).
3 <winaaCrdilebuli> \ <winamoswavebuli> (προ-σκιασθεῖσαν).
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დაკლვითა პირუტყულთა ვნებათა
მოქმედებისაჲთა და ამას სახესა
კმა-იყოფს საცხორებელად მისშორისისა მისთჳს სულიერისა+სიჩჩოებისა1.

καὶ τούτῳ πρὸς σωτηρίαν
ἀρκεῖται τῷ τρόπῳ, διὰ τὴν ἐν
αὐτῷ πνευματικὴν νηπιότητα.

95 რომელი საწინაჲსწარ-

Ϟε´. Ὁ τῷ προφητικῷ λόγῳ
παιδαγωγούμενος,
πρὸς
τῇ
ἀποβολῇ τῆς τῶν παθῶν
ἐνεργείας, καὶ τὰς κατὰ ψυχὴν
συνισταμένας αὐτῶν ἐκτίθεται
συγκαταθέσεις· ἵνα μὴ τῷ χείρονι, φημὶ δὴ τῇ σαρκί, δοκῶν
κακίας ἀπέχεσθαι· τῷ κρείττονι, λέγω δὲ τῇ ψυχῇ, λάθῃ
ταύτην δαψιλῶς ἐνεργούμενος.

მეტყუელოჲთა სიტყჳთა განისწავლოს განგდებად ვნებათა
მოქმედებისა და სულისა-მიერცა
თანმიყოლასა მათსა ევლტოდენ2,
რაჲთა [298v] არა, უდარესითა
რაჲ (ვიტყჳ უკუე ჴორცითა)
ჰგონებდეს ბოროტთაგან განყენებასა, უაღრესითა (სულსა ვიტყჳ) დაეფაროს მა[ს] მდიდრად
მოქმედებაჲ მათი.
96 რომელმან სახარებისა3

ცხორებაჲ განკუთნვით შეიტკ-

Ϟστ´. Ὁ τὴν εὐαγγελικὴν ζωὴν
γνησίως
ἀσπαζόμενος,
καὶ

1 winamdebare qveTavi საღვთისმეტყველო თარგმანის ერთი უშესა-

ნიშნავესი ნიმუშია, რომელშიც თუმცა ორიგინალის ტექსტობრივ კალკირებასთან არ გვაქვს საქმე, მაგრამ დედნისეული აზრი ზედმიწევნით არის
გადმოტანილი. movitanT sityva-sityviT Targmans: ‘is, vinc cxovrebiTa da moqalaqeobiT aRasrulebs rjuls, oden ukeTurebis
Sedegebisgan uqmobs [e. i. ukeTurebis Sedegebisgan aris
Tavisufali e. W.], msxverplad swiravs ra RmerTs pirutyvul
vnebaTa moqmedebas da am gvar-saxiT kmayofildeba cxonebisTvis, gamomdinare masSi arsebuli sulieri Cvilobidan“.
2 <და სულისა-მიერცა თანმიყოლასა მათსა ევლტოდენ> \

ორიგინალში ვკითხულობთ: ‘და განაგდებს მათდამი
ე. ჭ.) სულში შემყარებულ დათმობებს“.

(ვნებებისადმი,

2 <სახარებისა> \ ნუსხაშია: ‘ანგელოზებრივი>, rac Seusabamoa

konteqstisTvis (მთარგმნელისეულ დედანში, ჩანს, იყო არა εὐαγγελικh3n,
aramed \ α7γγελικh3n).
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ბოს1 და დასაბამი და დასასრული
სიბოროტისაჲ აღმოჰკუეთოს თავისა თჳსისაგან და ყოველსა სათნოებასა საქმით და შჯულით2
მოქმედებდეს, იგი <შესწირავს>
ღმრთისა <მსხუერპლსა ქებისასა
და აღსარებისასა> (Sdr. iona
2.10), განთავისუფლებული ყოვლისა საქმით-შფოთებისაგან ვნებათაჲსა და თავისუფალი მათდამიმართისა +გო ნე ბითca-ბრძო ლი საგან, და მხოლოდ აქუს სასოებაჲ ყოფადთა კეთილთაჲ მზრდელად სულისა განუძღომელითა+სიტკბოებითა.
97

უმოსწრაფესთა მათ
მოღუაწეთა საღმრთოთა წერილთა წურთისათა ორთა სახეთა
ქონებითა გამოუჩნდების სიტყუაჲ უფლისა-თჳსი3: ერთი იგი
საზოგადოჲ-რე და საეროჲ და

ἀρχὴν καὶ τέλος ἑαυτοῦ τῆς κακίας ἐξέτεμε· καὶ πᾶσαν ἀρετὴν
ἔργῳ τε καὶ λόγῳ μετέρχεται· θύων θυσίαν αἰνέσεως
καὶ
ἐξομολογήσεως,
πάσης
τῆς κατ᾿ ἐνέργειαν τῶν παθῶν
ἀπηλλαγμένος ὀχλήσεως, καὶ
τῆς κατὰ νοῦν πρὸς αὐτὰ μάχης
ὑπάρχων ἐλεύθερος· καὶ μόνην
ἔχων τὴν ἐπ᾿ ἐλπίδι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν τὴν ψυχὴν διατρέφουσαν, ἀκόρεστον ἡδονήν.

Ϟζ´. Τοῖς σπουδαιοτέροις τῶν
θείων Γραφῶν ἐπιμεληταῖς,
δύο ἔχων ἀναφαίνεται μορφὰς
ὁ κατὰ Κύριον Λόγος· τὴν
μὲν κοινὴν καὶ δημωδεστέραν καὶ οὐκ ὀλίγοις θεατήν,

1 <gankuTnviT

Seitkbos> \ termini <gankuTnviT> niSnavs:
<namdvilad>, <WeSmaritad>, <mTeli guliT>, <wrfelad> (შდრ.
ბერძნ. γνησίως, ლათ. vere ex animo, ლათ. meore [mark.]: vere, ინგლ.
sincerely, rus. Чистосердечно).
2 <SjuliT> \ ორიგინალში gvaqvs: <sityviT> (λόγῳ). Cans

mTargmneliseul dedanSi ikiTxeboda nόmῳ.
3 <სიტყუა

უფლისა-თჳსი> \ ე. ი. <უფლებითი სიტყვა> ანუ
<სიტყვა-უფალი> იგივე <ლოგოსი> (შდრ. ბერძნ. ὁ κατὰ Κύριον Λόγος,
ლათ. Domini Sermo [<uflis sityva>], ინგლ. the Word as Lord).
rus. TargmanSi kvlavac seriozuli cTomilebaa saxeze, vinaidan
saerTod uTargmneladaa datovebuli Λόγος (Sdr. Господь является
в двух видах).
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[არა]1 მცირეთაგან სახილველი,
რომლისათჳს ითქუმის; „ვიხილეთ
იგი; და არა აქუნდა სახე, არცა
სიკეთე» (ეს. 53. 2), ხოლო მეორე უდაფარულესი-რე და მცირედთაგან მისაწდომელი, რომელნი იქმნეს პეტრესებრ და იოანეს და
იაკობის, წმიდათა მოციქულთა,
რომელთა წინაშე ფერი იცვალა
უფალმან დიდებითა, რომელი
სძლევდა გრძნობასა, რომლითა
შუენიერ [299r] იყო სიკეთითა
უფროჲს ძეთა კაცთაჲსა. ამათ
ორთა სახეთაგანი პირველი იგი
ახალთა შეჰგავს, ხოლო მეორე
\ რაოდენ დასატევნელ არს,
წარუტყუენვeლად
სრულთა
2
ცნობითა . იგი სადმე პირველისა

καθ᾿ ἣν λέγεται τό, Εἴδομεν
αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος
οὐδὲ κάλλος· τὴν δὲ κρυφιωτέραν καὶ ὀλίγοις ἐφικτήν,
τοῖς ἤδη κατὰ Πέτρον καὶ
Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, τοὺς
ἁγίους ἀποστόλους γεγονόσιν, ἐφ᾿ ὧν ὁ Κύριος μετεμορφώθη πρὸς δόξαν νικῶσαν
τὴν αἴσθησιν· καθ᾿ ἣν ἔστιν
ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τούτων
δὲ τῶν δύο μορφῶν, ἡ μὲν
προτέρα, τοῖς εἰσαγομένοις
ἁρμόδιος· ἡ δευτέρα δέ, τοῖς
κατὰ τὴν γνῶσιν ὡς ἐφικτὸν
τελειωθεῖσιν ἀνάλογος. Καὶ ἡ
μέν, τῆς πρώτης τοῦ Κυρίου

1 aq uaryofiTi nawilaki <ara> aucilebelia (misi Sesatyvisi,

cxadia, saxezea originalSic da TargmanebSic), vinaidan wm. maqsimesgan xazgasma swored imazea, rom <logosis> gamovlinebis pirveli
saxe, rogorc sazogado, saxilvelia mravalTaTvis (aramciredTaTavis), gansxvavebiT meore saxisgan, rac sakuTriv mciredTa xvedria.
2 <ხოლო

მეორე - რაოდენ დასატევნელ არს, წარუტყუენვeლად სრულთა ცნობითა> \ xazgasmuli sityvis nacvlad

originalSi gvaqvs ἀνάλογος, rac niSnavs <Sesabamiss>, <Sesatyviss> (e.
i. qarTulSi mosalodneli iyo amgvari teqsti: <<ხოლო მეორე

\ Sesabami maTi, romelni, რაოდენ დასატევნელ არს,
სრულqmnilni arian ცნობითა> (შდრ. ingl. Of these two
forms, the ﬁrst is ﬁtting for beginners, the second is proportioned to those
who have become perfect in knowledge; Sdr. Tundac rus. Из этих
двух видов первый соответствует только еще начинающим [жизнь во
Христе], а второй \ достигшим совершенства по ведению). saeWvo
araa, rom efremiseul berZnul teqstSi ikiTxeboda ara ἀνάλογος,
aramed ἀνάλωτος, rac swored ‘warutyvenels> niSnavs.
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ქრისტეს მოსლვისა სახე არს,
რომლისათჳს დაიდებვოდენ სიტყუაჲ იგი სახარებისაჲ, ვნებათა
მიერ განmწმედ[e]ლი მოქმედთაჲ1,
ხოლო ესე მეორისა დიდებით
მოსლვისა წინადასახვაჲ არს,
რომლითა სული იცნობების სიბრძნისა მიერ ფერისმცვალებელად მეცნიერთა მათ განღმრთობისა მიმართ მათ-შორისითა
მით სიტყჳსა ფერისცვალებითა,
განღებულითა პირითა2 მხილველთა უფლისა დიდებისათა.

παρουσίας ἐστὶν εἰκών, ἐφ᾿ ἧς
τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου θετέον τῆς διὰ παθημάτων καθαιρούσης τοὺς πρακτικούς· ἡ
δέ, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου
παρουσίας ἐστὶ προδιατύπωσις,
ἐφ᾿ ἧς τὸ πνεῦμα νοεῖται· τῆς
διὰ σοφίας τοὺς γνωστικοὺς μεταμορφούσης πρὸς θέωσιν· ἐκ
τῆς ἐν αὐτοῖς τοῦ λόγου μεταμορφώσεως, ἀνακεκαλυμμένῳ
προσώπῳ τὴν δόξαν Κυρίου
κατοπτριζομένους.

98 რომელი შეურყეველად

Ϟη´. Ὁ μὲν ἀκατασείστως ὑπὲρ
ἀρετῆς ἐγκαρτερῶν τοῖς δεινοῖς,
ἐνεργουμένην ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἔχει
τὴν πρώτην τοῦ Λόγου παρουσίαν, πάσης αὐτὸν κηλίδος καθαίρουσαν· ὁ δὲ τὸν
νοῦν πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων
διὰ
θεωρίας
μεταβιβάσας
κατάστασιν,
τῆς
δευτέρας
ἔχει παρουσίας τὴν δύναμιν,

მოითმენდეს სათნოებისათჳს შემTხუეულთა ჭირთა, მას მის შორის მოქმედად აქუს პირველი
იგი მოსლვაჲ სიტყჳსაჲ, განმწმედელი მისი ყოვლისა ბიწისაგან, ხოლო რომელმან გონებაჲ
[ხედვისა მიერ]3 ანგელოზებრსა
წიაღიყვანოს დაწყნარებასა, მეორისა მის მოსლვისა ძალი აქუს

1 <moqmedTaA> \ e. i. <saqmiTTa>, <praqtikosTa> (შდრ. ბერძნ.

πρακτικούς, ლათ. qui actioni student [<romlebic saqmiT gulmodgineben>], ინგლ. those who are in the stage of striving [<imaT, romlebic gulmodginebis fazaSi arian>], rus. люди деятельного
склада).
2 <ganRebuliTa piriTa> \ e. i. <gaxsnili (dauburavi) piri-

saxiT> (შდრ. ბერძნ. ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, ლათ. revelata facie,
ინგლ. with unveiled faces, rus. открытым лицем).

3 <ხედვისა მიერ> \ როგორც ჩანს, გამორჩენილია გადამწერისგან

(შდრ. ბერძნ. διὰ θεωρίας, ლათ. per contemplationem, ინგლ. by contemplation, rus. благодаря созерцанию).
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მას, მოქმედად მის შორის უვნებელობასა და წარუტყუენველობასა.

ἐνεργοῦσαν αὐτῷ τὸ ἀπαθὲς
καὶ ἀνάλωτον.

99

გრძნობაჲ ვიდრემე
შეუთქს მოქმედსა მას შრომით
სათნოებათა
წარმართებისასა,
ხოლო უგრძნობელობაჲ მეცნიერსა, რომელმან გონებაჲ ჴორცთა
და სოფლისაგან შემოკრიბოს
ღმრთისა მიმართ, რამეთუ [299v]
პირველი იგი საქმითითა მოღუაწებითა მოსწრაფე არს განჴდად
სულისა საკრველთაგან ჴორცთა
მიმართ ბუნებითისა თჳსებისათა,
ამისთჳსცა აქუს ცნობაჲ, ტკივილთა1 მიერ ზედაჲსზედა მაშურალი, ხოლო რომელმან ხედვისა მიერ ამის თჳსებისაგან აღმოიძრვნეს მანანი, ყოვლად ვერარაჲთ შესაპყრობელ არს, აწვე
წმიდაქმნული ვნებისა და შეპყრობისაგან, წარტყუენვად მისდა
მნებებელთაჲსა.

Ϟθ´. Αἴσθησις μὲν ἕπεται
τῷ
πρακτικῷ,
διὰ
πόνον
κατορθοῦντι
τὰς
ἀρετάς·
ἀναισθησία δὲ τῷ γνωστικῷ,
τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ
κόσμου συστείλαντι πρὸς Θεόν.
Ὁ μὲν γὰρ λῦσαι τὴν ψυχὴν
τῶν κατὰ φύσιν τῆς σχέσεως
πρὸς τὴν σάρκα δεσμῶν διὰ
τῆς πρακτικῆς ἀγωνιζόμενος,
ἔχει τὴν γνώμην τοῖς πόνοις
συνεχῶς ἐποκλάζουσαν· ὁ δέ,
ταύτης τῆς σχέσεως ἀνασπάσας
διὰ τῆς θεωρίας τοὺς ἥλους,
οὐδενὶ τὸ σύνολόν ἐστι καθεκτός· καθαρὸς ἤδη τοῦ πάσχειν
τε καὶ κρατεῖσθαι πεφυκότος
παρὰ τῶν ἑλεῖν βουλομένων,
γενόμενος.

100 მანანა, უდაბნოსა ზე-

ῥ´. Τὸ μάννα δοθὲν τῷ Ἰσραὴλ
κατὰ τὴν ἔρημον, ὁ τοῦ

და ისრაელისადა მიცემულ, არს

1 <aqus ცნობაჲ, ტკივილთა მიერ ზედაჲსზედა მაშურალი>

\ <aqvs Tavisufali neba, mudmivad daqvemdebarebuli xorciel
Sromebs> (შდრ. ბერძნ. τὴν γνώμην τοῖς πόνοις συνεχῶς ἐποκλάζουσαν,
ინგლ. has his free will continually beset with difﬁculties and gives up, rus.
тот обладает свободной волей, постоянно подчиняющейся [нуждам духовных] трудов).
2 <manani>

\ mr. r. sityvisa <manaA>, rac niSnavs <momcro
margils>, <sars> (Cveulebriv, gadmoscems berZnul πάσσαλος-s,
Tumca amjerad Sesatyvisia ἧλος anu <lursmani>, <samsWvali>).
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სიტყუაჲ ღმრთისაჲ, ყოვლისა მიმართ სულიერისა სიტკბოებისა
მზაჲ მჭამელთა მისთათჳს და
ყოვლისა მიმართ გემოჲსხილვისა
განყოფილი თითოსახეობისაებრ
მჭამელთა მისთაჲსა (Sdr. sibrZn.
16. 21), რამეთუ ყოვლისავე სულიერისა საჭმლისა რომელობაჲ1
აქუს მას. ვინაჲცა+ზენაჲთ უხრწნელებითისა თესლისაგან სულისა მიერ შობილთა სიტყჳერ
და უზაკუველ სძე+ექმნების
(I petre 2.2), ხოლო უძლურთა \ მხალ (rom. 14.1–2)
და ლმობილთა სულითა \
ძალ
ნუგეშინისცემისა, ხოლო+რომელთა ანაგებობით2 საცნობელნი3 სულისანი გამოცდილ
აქუნდენ განრჩევად კეთილისა
და ბოროტისა, მათ მტკიცედ საზრდელად მისცემს თავსა თჳსსა
(ebr. 5.14). ჰქონან [300r] უკუე
და სხუანიცა მიუწდომელნი ძალნი, აქა ვერ-დატევნადნი, სიტყუასა ღმრთისასა, ხოლო+რაჟამს+აღესრულოს ვინმე და+ღირს-იქმნეს
მრავალთა ზედა, ანუ ყოველთა
ზედა დადგომად, მიიხუნეს იგი+

Θεοῦ λόγος ἐστί, πρὸς πᾶσαν
ἡδονὴν πνευματικὴν ἁρμῶν
τοῖς ἐσθίουσιν αὐτόν, καὶ
πρὸς πᾶσαν γεῦσιν κατὰ τὴν
διαφορὰν τῆς τῶν ἐσθιόντων
ἐπιθυμίας
μετακιρνώμενος.
Πάσης γὰρ ἔχει πνευματικῆς
βρώσεως ποιότητα. Διὸ τοῖς μὲν
ἄνωθεν ἐκ σπόρου ἀφθάρτου
διὰ
πνεύματος
γεννηθεῖσι,
λογικὸν ἄδολον γίνεται γάλα·
τοῖς δὲ ἀσθενοῦσι, λάχανον,
τὴν παθοῦσαν τῆς ψυχῆς
παραμυθούμενος δύναμιν· τοῖς
δὲ διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια
τῆς ψυχῆς γεγυμνασμένα ἔχουσι
πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ
κακοῦ, στερεὰν ἑαυτὸν δίδωσι
τροφήν. Ἔχει δὲ καὶ ἄλλας
ἀπείρους δυνάμεις ὁ τοῦ Θεοῦ
λόγος, ἐνταῦθα μὴ χωρουμένας·
ἀναλύσας δὲ τις, καὶ ἄξιος
γενόμενος ἐπὶ πολλῶν, ἢ ἐπὶ
πάντων κατασταθῆναι, λήψεται

1 <romelobaA> \ <ragvaroba>, <Tvisobrioba> (შდრ. ბერძნ.

ποιότητα, ინგლ. qualities, laT. qualitatem, rus. качество).

2 <anagebobiT> \ <CveviTad>, <gamyarebul Tvisebad> (შდრ.

ბერძნ. διὰ τὴν ἕξιν, ინგლ. through habit, laT. propter habitum, rus.
через постоянный навык).
3 <sacnobelni> \ <grZnobis organoebi>, <sagrZnobelni> (შდრ.
ბერძნ. τὰ αἰσθητήρια, ინგლ. sense, laT. sensus, rus. чувствилища).
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ნიცა ყოველნივე, ანუ რაოდენნიმე
ძალთა მათგან სიტყჳსათა აქა
მცირეთა ზედა [sarwmunod] დადგომითა თჳსითა (МT. 25.21),
რამეთუ ყოველივე აქა მიცემული
მწუერვალობაჲ საღმრთოთა მადლთაჲ თანაშეტყუებითა ყოფადთაჲთა მცირე რაჲმე არს და ზომიერ.

κἀκείνας ὅλας, ἢ τινας τοῦ
λόγου τὰς δυνάμεις, διὰ τὸ
ἐν ἐλαχίστῳ αὐτὸν ἐνταῦθα
πιστὸν γεγονέναι. Πᾶσα γὰρ
τῶν ἐνταῦθα διδομένων θείων
χαρισμάτων ἀκρότης, συγκρίσει
τῶν μελλόντων, ἐλάχιστὸν τι
καὶ μέτριὸν ἐστιν.

teqsti xelnawer A 39-is mixedviT gamosacemad moamzada
dekanozma irakli axalaZem, winaTqma, sqolioebi da berZnuli
teqsti daurTo ediSer WeliZem.
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kiTxva-migebani liturgikul sakiTxebze
yoveli
saeklesio
msaxureba
sulieri
mzadebaa
maradisobasTan Sesaxvedrad. igi yovelTvis imaze mianiSnebs,
rac amqveyniuri yofierebis miRma arsebobs da Cveni cxovrebis
wesis SecvlaSi gvexmareba, romlis saboloo mizanic caTa
sasufevlis damkvidrebaa.
wmida eklesia msaxurebaTa mravalferovnebiT adamianTa
xsnis saRvTo gangebulebis arss, saRvTo aRmSeneblobis gzas
warmoaCens, rac saSualebas aZlevs TiToeul morwmunes eklesiis
wiaRSi saRvTo cxovrebis Tanaziari gaxdes.
Tanamedrove liturgikul praqtikaSi araerTi sakiTxia
gansamarti,
romlebzec
pasuxi
mniSvnelovnad
Seeweva
marTlmadidebluri RvTismsaxurebis arsisa da daniSnulebis
siRrmiseul wvdomas. amgvarad, rogorc mRvdelmsaxurTaTvis,
ise morwmune mrevlisaTvis sasargeblo iqneba kerZo da sazogado
msaxurebis praqtikul niuansebSi garkveva.
kvlav
davZenT:
marTlmadidebluri
RvTismsaxurebis
TiToeuli elementi gansakuTrebuli Sinaarsis matarebelia,
ris gamoc zustad unda iqnes daculi tipikonebSi arsebuli
saeklesio ganCinebebi, raTa mociqulis Segonebisamebr: `yovelive
Suenierad da wesierad iqmneboden~ (I kor. 14, 40).
135

dekanozi biZina gunia:

kiTxva-migebani liturgikul ...

zemoTqmulidan gamomdinare, kiTxva-migebis saxiT, zogierT
praqtikul liturgikul sakiTxs SevexebiT, rac daxmarebas
gauwevs aRniSnuli TematikiT dainteresebul mkiTxvels.
kiTxva I: sadReRamiso ciklis msaxurebaTa (mwuxris, ciskris)
Camolocvis formulari mTavrdeba sityvebiT: ‘..wmidaTa da
marTalTa mSobelTa RmrTisaTa ioakim da anaAsiTa,
da yovelTa wmidaTaATa, SegYwyalnes da gvacxovnnes Cven,
viTarca saxier ars da kacTmoyuare~.
cnobilia, rom wmida ioakim da ana yovladwmida
RmrTismSoblis mSoblebi iyvnen, Camolocvisas ki isini
macxovris mSoblebad moixsenebian. ratom?
migeba: wmida anas miZinebis msaxurebis (Zv. st. 25.06)
kondakSi vkiTxulobT: `pirvelTa maT mSobelTa qristesTa
(`Прародителей Христовых~) xseneba vidResaswauloT~, ...
(Jamni 1899: 488; bulgakovi 1993a: 279). msgavsadvea warmoCenili
sakiTxi erT-erT liturgikul wyaroSic, romlis mixedviTac:
`rogorc xorcieli winaprebi ieso qristesi, wmida ioakim
da ana macxovris mSoblebad (`Богоотцами~) iwodebian~...
(bulgakovi 1993a: 352).
amgvarad, zemoTqmuli naTelyofs mizezs Camolocvis
formularSi ioakim da anas, rogorc macxovris `xorciel winaparTa~, `pirvelTa maT mSobelTa qristesTa~, anu `mSobelTa
RmrTisaTa~ moxseniebisa.
kiTxva II:

rodis aResruleba didi da mcire aiazma?

migeba: I. didi aiazma aResruleba:
\ naTlisRebis dResaswaulze saRvTo liturgiis bolos,
ambionis locvis Semdeg (samagido 1983: 396).
\ naTlisRebis wina dRes. amasTan, Tu es dRe moiweva:
a) orSabaTidan paraskevis CaTvliT didi aiazma daiwyeba
liturgiis bolos, ambionis locvis Semdeg;
b) SabaTs an kviras, mwuxris Jamnis bolos, Semdgomad
TxovniTi kvereqsisa (,,aRusruloT samwuxroA vedrebaY Cueni ufalsa”)
(samagido 1983: 396).
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II. mcire aiazma aResruleba:
\ (Zv. st.) 1 agvistos (samagido 1983: 396; nefedovi 2002: 282) anu
mariamobis marxvis dasawyisSi, roca vixsenebT cxovelsmyofeli
jvaris patiosan ZelTa Semoyvanebas;
\ ergasis ganzogebas (samagido 1983: 396; nefedovi 2002:
282), roca deda eklesia kvlav gvaxsenebs uflis macxovnebel
sityvebs: `xolo romelman suas wylisa misgan, romeli me mivsce
mas, arRara swyurodis ukunisamde,...~ (in. 4, 14). aRniSnuli
naTlad Cans ganzogebis troparsa (Jamni 1899: 444) da triodionzatikSi mocemul `ganzogebis msaxurebaSi~ (zatiki 1868: 123);
\ taZris dResaswaulze, wirvis win (samagido 1983: 396);
\ brwyinvale Svideulis paraskevs, wirvis Semdeg (nefedovi
2002: 282);
\ da sxva SemTxvevebSic, roca amis saWiroebaa (samagido
1983: 396; nefedovi 2002: 282).
kiTxva III:

rodis egebis JamnTa Sedegebis kiTxva?

migeba:
saeklesio ganCinebiT I, III, VI da IX JamnTa
Sedegebis kiTxva kviris Svideulis mxolod sadag dReebSi egebis
(anu garda SabaTisa da kvirisa), rogorc `RmerTi ufalis~,
aseve `aliluias~ msaxurebebze.
a) JamnTa Sedegebi ar ikiTxeba:
\ brwyinvale SvideulSi;
\ sulTmofenobis Semdgom SvideulSi;
\ yvelierisa da xorcielis SvideulebSi;
\ mTeli didi marxvis ganmavlobaSi (roca I, III, VI da IX
Jamnebze ikiTxeba rigiTi kanonebi da egebis wm. ioane sinelis <klemaqsis>
kiTxva);

\ udides dResaswaulebze, maT wina da Semdgom periodebSi
da
wargzavnaze;
b) JamnTa Sedegebi ikiTxeba:
\ Tomas kviridan aRdgomis wargzavnamde;
\ petre-pavlobis marxvaSi (`aliluias~ msaxurebebze);
\ Sobis marxvaSi (`aliluias~ msaxurebebze).
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tradiciisamebr, JamnTa Sedegebi monastrebSi aResruleba
(nikolski 1995: 350).
kiTxva IV:
igalobeba?

SabaTis

wirvaze

ra

saxis

antifonebi

migeba: pasuxs antifonebis zogadi mimoxilviT daviwyebT.
saRvTo liturgiaze sami saxis antifoni igalobeba:
yoveldRiuri,
gamomsaxvelobiTi
(aRsavlebi)
da
sadResaswaulo.
a) yoveldRiuri antifonebi (`keTilarsi~) igalobeba kviris
Svideulis dReebSi orSabaTidan paraskevis CaTvliT, Tu ar
aResruleba wmindanis xseneba romelsac ,,RamisTevis” (V rangis),
,,sadidebeliani” (IV rangis) an ,,didebamaRalianis” (III rangis)
msaxureba Seesabameba, an ar aris udides dResaswaulTa wina
Tu Semdgomi periodebi da periodi Tomas kviridan yovelTa
wmidaTa kviriakemde (samagido 1977: 238; nikolski 1995: 375; subotini
2009: 152).
Tu kviraZalze ar aris ,,RamisTeva” da aResruleba ,,mcire
wmindanis” – I rangis msaxureba, nacvlad gamomsaxvelobiTi
antifonebisa (aRsavlebisa) aqac yoveldRiuri antifonebi
igalobeba (samagido 1977: 242; nikolski 1995: 374; rozanovi 2008: 248).
SeniSvna: 01. zemoxsenebuli samagido wignis 238-e gverdze aris
zogadi saxis miTiTeba, rom TiTqos: `gamomsaxvelobiTi antifonebi yvela
SabaTs igalobeba...~, rac aramarTebulia, da razec, savsebiT cxadad, amave
wyaros 67-e da 68-e gverdebze amovikiTxavT (ix. qvemoT);
02. SabaT dRes, upirobod, gamomsaxvelobiTi antifonebis galobas
miuTiTebs erT-erTi wyaroc, romelsac aseve ar veTanxmebiT (kaSkini 2010:
406, 407).

rac Seexeba SabaTis da ,,eqvsianis” msaxurebas (II rangs),
Tu maT TvenSi miTiTebuli aqvT liturgiaze ,,momixsenenis”
muxlebi, maSin igalobeba gamomsaxvelobiTi antifonebi, xolo
ukeTu ara – yoveldRiuri antifonebi (rozanovi 2008: 252;
samagido 1977: 67; nikolski 1995: 375).
micvalebulTa msaxurebaze, SabaTs an Svideulis sxva dRes
igalobeba yoveldRiuri antifonebi (samagido 1977: 68).
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yoveldRiuri antifonebi mocemulia samociqulos bolo
gverdze da irmologionSi.
b) gamomsaxvelobiT antifonebs warmoadgenen: 102-e
fsalmuni – ,,akurTxevs suli Cemi ufalsa...”; 145-e fsalmuni –
,,aqebs suli Cemi ufalsa...” da ,,netarebebi”.
gamomsaxvelobiTi antifonebi igalobeba kvira dRes
(samagido 1977: 241):
\ `RamisTevis~ msaxurebaze (I-idan V rangis CaTvliT).
SeniSvna: RamisTevis msaxurebas Svideulis ciklis msaxurebebidan
mxolod kvira dRis msaxureba ganapirobebs, xolo sadag dReebSi ki wliuri
ciklis VI an V rangis msaxurebebi. ra Tqma unda, RamisTevis msaxurebebi
miegeba yvela aTormet dResaswauls da taZris dResaswauls.

\ Tu ,,RamisTevis” msaxureba ar tardeba da, amasTan,
moiweva xseneba wmindanisa, romelsac egebis ,,sadidebliani” (IV
rangis), ,,didebamaRalianis” (III rangis) an `eqvsianis~ (II rangis)
msaxureba;
gamomsaxvelobiTi antifonebi kviris Svideulis dReebSic
igalobeba, roca aResruleba (samagido 1977: 241):
\ macxovris mirqmis dResaswauli (ix. qvemoT g-s miTiTebebic);
\ (saqarTvelos eklesiis kalendarSi miTiTebuli) didi
dResaswaulebi;
\ RvTismSoblis (an misi xatis) dResaswauli;
\ wmindanis xseneba, romelsac ganekuTvneba ,,RamisTevis”
(V rangis), ,,sadidebliani” (IV rangis) an ,,didebamaRalianis” (III
rangis) msaxureba. aseve `eqvsianis~ (II rangis) msaxureba (Tu am
ukanasknels TvenSi miTiTebuli aqvs liturgiaze ,,momixsenenis” muxlebi);
\ udides dResaswaulTa wina an Semdgomi periodis da
wargzavnis msaxurebebi;
\ msaxurebebi Tomas kviridan yovelTa wmidaTa kviriakemde
(samagido 1977: 238).
aRniSnuli antifonebi irmologionsa da JamnSi – sadilis
Jamnis msaxurebaSia mocemuli.
g) sadResaswaulo antifonebi igalobeba aRdgomas,
brwyinvale
SvideulSi
da
sauflo
dResaswaulebze:
jvarTamaRlebas, qristeSobas, naTlisRebas, bzobas, amaRlebas,
sulTmofenobas da feriscvalebas.
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es antifonebi mocemulia samociquloSi, sadResaswaulosa
da triodionebSi (samagido 1977: 238).
kiTxva V: marTlmadidebeli qristianis dasaflavebisas
misaRebia Tu ara micvalebulis sxeulze jvrissaxed miwis
dayra?
migeba:
marTlmadidebeli qristianis dasaflavebisas,
uSualod daflvis win, mas Semdeg, rac uaxloesi adamianebi
gamoeTxovebian micvalebuls, gardacvlilisaTvis gankuTvnili
WurWlis xufis dafarebamde, mRvdeli:
1. micvalebulis sxeulze jvrissaxed moabnevs nakurTx
miwas, rodesac warmoTqvams locvas: `uflisaA ars queyanaY da
yoveli savsebaY misi da yoveli damkYdrebuli mas Sina~;
2. amis Semdeg jvrissaxed nakurTx zeTs daasxams
micvalebuls (niSnad imisa, rom man keTilad ganasrula amqveyniuri yofa
da yovliTurT cdilobda aResrulebina RvTis mcnebebi);
3. bolos, gardacvlils sacecxluridan ferfls daayris
(rac imis maniSnebelia, rom msgavsad Caferflili keTilsurnelovani sakmevelisa, keTilmorwmune qristianis qveyniuri cxovreba aq ki dasrulda, magram
igi maradiulad grZeldeba caTa sasufevelSi) (samagido 1983: 484).

kiTxva VI: Tomas kviridan aRdgomis wargzavnamde
iTqmis Tu ara locva `movediT Tayuanis-vsceT~?
migeba: Tomas kviridan aRdgomis wargzavnamde:
a) yvela sazogado Tu kerZo msaxureba da dila-saRamos
locvebi daiwyeba tropris: `qriste aRdga mkudreTiT...~ 3-gzis galobiT;
b) mwuxris Jamnze, Semdgomad troprisa: `qriste aRdga
mkudreTiT...~ - 3-gzis, `movediT Tayuanis-vsceT~ ar iTqmis
(samagido 1983: 579);
g) sadReRamiso ciklis yvela msaxurebaze (garda mwuxris
Jamnisa), Semdgomad troprisa `qriste aRdga mkudreTiT~ 3-gzis, arsad ar daiteveba `movediT Tayvanis-vsceT~, iq sadac
igi tipikoniT aris ganCinebuli (samagido 1983: 581).
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ra daniSnuleba aqvs odikis Rrubels?

migeba: odikze mudamJams dasvenebulia Rrubeli, romliTac
wirvaze:
\ macxovris wmida xorcis nawilebs agroveben gaSlil
odikze;
\ feSxumidan barZimSi Cawmenden wmida nawilebsa da
namcecebs;
\ xelebs (da tuCebs) moiwmenden mRvdelmsaxurni ziarebis
Semdeg;
\ jvars saxaven odiks misi bolomde gaxsnis Semdeg da
dakecvis win.
gaxsnil odikze RrubliT jvris gamosaxva uSualo
kavSirSia TviT odikis gaxsnasTan, rac simbolurad jvarcmuli
macxovrisaTvis saflavis ganmzadebas moaswavebs (xolo `didi
Sesvlis~ Semdeg odikze wmida ZRvenis dasveneba ki macxovris
saflavad dadebaze mianiSnebs) (nikolski 1995: 417; averki 2000: 267;
dmitrevski 2009: 185-186; skriJali 1998: 200).
RrubliT mRvdelmoqmedebisas sasuliero piri saidumlos
Tanamonawile, adamianTa xsnis saRvTo gangebulebis Tanaziari
xdeba (rac sxva saRvTismsaxuro wmida nivTebiTa da sagnebiT
mRvdelmoqmedebasac exeba).
da bolos, odikis Rrubeli jvarcmisas ZmriT daltobili
Rrublis simboloa (samagido 1983: 43) da misiT mRvdelmoqmedeba
macxovris amqveyniuri cxovrebis cnobili movlenebis (mag.: mT.
27. 34, 48; mk. 15. 36; lk. 23. 36; in. 19. 29-30 da a. S.) liturgikuli
Txrobis mniSvnelovan Semadgenel elements warmoadgens
(samagido 1983: 19).

kiTxva VIII: wirva-locvaze TxovniTi kvereqsis Sesabamis muxlSi erTgan sityva `sruliad~ figurirebs, xolo
meoregan mas sityva `aRsrulebad~ cvlis. ratom?
migeba: aRniSnuli msaxurebaTa sadReRamiso ciklis 9
msaxurebis TanmimdevrobiT aixsneba. Tavdapirvelad TviT
kvereqsis muxlebs warmovadgenT:
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1. mwuxris Jamnze TxovniTi kvereqsis me-3 muxli ase
ikiTxeba:
\ `mwuxri yoveli sruliad siwmidiT, mSYdobiT da
ucodvelad uflisa mimarT viTxovoT~ (kondaki 1899: 41);
2. ciskris Jamnze TxovniTi kvereqsis me-3 muxli ase JRers:
\ `dRe yoveli sruliad siwmidiT, mSYdobiT da ucodvelad
uflisa mimarT viTxovoT~ (kondaki 1899: 83);
3. wm. ioane oqropiris wirvaze TxovniTi kvereqsis me-6
muxli ki Semdegi Sinaarsisaa:
\ `dRe yoveli aRsrulebad siwmidiT, mSYdobiT da
ucodvelad uflisa mimarT viTxovoT~ (kondaki 1899: 156).
meti sicxadisaTvis `RmerTi ufalis~ msaxurebaTa
sadReRamiso ciklis 9 msaxurebis Tanmimdevrobas warmovadgenT:
saRamos msaxureba: \ IX Jamni, mwuxris Jamni, serobis
Jamni;
dilis msaxureba: \ SuaRamis Jamni, ciskris Jamni, I Jamni;
dRis msaxureba: \ III Jamni, VI Jamni, saRvTo liturgia.
rogorc vxedavT, saRvTo liturgiiT mTavrdeba mimdinare
dRis saRvTismsaxuro cikli, ris gamoc liturgiaze warmoTqmul
TxovniT kvereqsSi `dRe yoveli aRsrulebad~ figurirebs.
gansxvavebiT zemoTqmulisa, mwuxrisa da cikris Jamnebis
dasrulebis Semdeg sadReRamiso ciklis msaxurebebi Cveulebriv
grZeldeba, ris gamoc xsenebul Jamnebze TxovniT kvereqsze
warmoiTqmis sityvebi: `dRe yoveli sruliad~.
P.S. IX Jamnze is tropar-kondakebi ikiTxeba, romlebic
diliT, saRvTo liturgiis win aRsrulebul III da VI Jamnebze
iqna amokiTxuli. rac Seexeba IX Jamnis Semdgom aRsasrulebel
mwuxris Jamns, masze momdevno dRis sakiTxavebs amovikiTxavT. ase
magaliTad: SabaTs mwuxrze kvira dRis sakiTxavebs wavikiTxavT,
kvira saRamos \ orSabaTi dRisa da a. S.
kiTxva IX: gamoiyeneboda Tu ara raime
RvTismsaxurebisas sakiTxavebi apokalifsidan?

saxiT

migeba: saeklesio tipikonis moTxovnaTa Sesabamisad
RamisTevis locvaze, xuTi puris kurTxevis Semdeg, nakurTxi
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puri da Rvino taZarSi myof momlocvelebs unda daurigdeT,
raTa, RamisTevis locvis xangrZlivobis gamo, xorcielad
gaZlierdnen. am dros isini unda dasxdnen, ra drosac maT
sulieri darigebis, damoZRvris saxiT swored apokalifsidan
amonaridebi ekiTxebaT.
samwuxarod, dRevandel liturgikul praqtikaSi, tipikonis
zemoaRniSnuli moTxovna daviwyebasaa micemuli da ar sruldeba
(krasovickaia 2014: 91).
kiTxva X:

ras niSnavs `jvarissaxed~ kmeva?

migeba: `jvarissaxed~ kmevis Sesaxeb `kondakSi~ araerTi
miTiTeba gvxvdeba; ase magaliTad:
\ `da miiRebs (mRvdeli – dek. b.g.) sasakmevlesa, da dasdgebis
winaSe wmidisa trapezisa, da daasxams sasakmevlesa, da ityvis
locvasa sasakmevlisasa saidumlod; da esreT Semoukmevs garemo
wmidasa trapezsa jvarissaxed, ...~ (kondaki 1899: 4);
\ `xolo moiRebs ganmzadebulsa skamsa kurTxevisaTvis
xuTisa purisa, ... diakoni ukmevs jvarissaxed skamsa da...~
(kondaki 1899: 52);
\ `xolo Semdgomad (proskomidiis – dek. b.g.) gantevebisa
ukmevs diakoni wmidasa wina dagebulsa, egreTve Sevals da
ukmevs wmidasa trapezzsa jvarissaxed, ...~ (kondaki 1899: 116),
da sxva (xazi yvelgan Cvenia – dek. b.g.).
erT-erTi cnobili liturgistis ganmartebiT: `jvarissaxed
kmeva im praqtikis gamoZaxilia, roca sacecxlurs ar
hqonda jaWvebi (mas xelSi iWerdnen – dek. b.g.) da misi meSveobiT
xdeboda jvris dasaxva; amJamad jvarissaxed kmeva (anu jvris
dasaxva sacecxluriT, gansakuTrebuli SemTxvevebis garda – dek. b.g.)

Canacvlebulia (sam jaWvze dakidebuli sacecxluriT – dek. b.g.)
3-gzis kmeviT (skabalanoviCi 2004: 493).
meti sicxadisaTvis davZenT, rom kmevis aRsruleba
`jvarissaxed~ aranairad ar gulisxmobs trapezis garSemo `jvris
sqemiT~ gadaadgilebas. kerZod, trapezis kmevas dasavleTis
(anu wina), aRmosavleTis (maRaldasajdomelis), samxreTisa da
CrdiloeTis adgilebidan, aramed wriul kmevas saaTis isris
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moZraobis sawinaaRmdego mimarTulebiT (rac trapezis wina
dasavleTi mxaridan iwyeba).
kiTxva XI: wirvis sagalobeli `romelni qerubimTa~
RvTismsaxurebis ucvlel Tu cvalebad nawils ganekuTvneba?
migeba:
cvalebads da ai, ratom: saeklesio wlis
ganmavlobaSi orjer ar igalobeba `romelni qerubimTa~: did
xuTSabaTsa da did SabaTs. pirvel SemTxvevaSi `romelni
qerubimTa~-s nacvlad igalobeba `serobasa saidumloAsa
Senisasa...~, xolo meore SemTxvevaSi ki - `dumenin yoveli Korci
kacobrivi...~ (kondaki 1899: 220). aq imasac davZenT, rom am orive
SemTxvevaSi wmida basili didis wirva aResruleba.
amasTan, uZvelesi ierusalimuri tipikonis miTiTebiT,
`romelni qerubimTa~ arc aRdgomis brwyinvale dResaswaulze
igalobeboda da mis nacvlad dawesebuli sagalobeli iwyeboda
sityvebiT: `aRdgomisa dRe ars...~ (krasovickaia 2014: 119).
kiTxva XII: igalobeba Tu ara SabaTs ciskris Jamnze
`Rirsarsi~:
a) `mcire wmindanisa~ (I rangisa) da
b) micvalebulTa msaxurebaze (me-9 odis Semdeg)?
migeba: liturgistebs Soris am sakiTxTan dakavSirebiT
gansxvavebuli mosazrebebia dafiqsirebuli, ris gamoc sxvadasxva
liturgikul wyaroSi arsebul monacemebs warmovadgenT.
sapaseqo wlis II periodSi (anu yovelTa wmidaTa kviriakidan
mezverisa da farisevlis kviramde):
01. orSabaTidan paraskevis CaTvliT ciskris Jamnze:
a) I rangis (`mcire wmindanis~) msaxurebaze igalobeba `Rirsarsi~
(samagido 1992: 48);
b) ori mcire wmindanis msaxurebaze igalobeba `Rirsarsi~ (samagido
1992: 51);
g)

II

rangis

(`eqvsianis~)

msaxurebaze

igalobeba

`Rirsarsi~

(samagido 1992: 50);
d) III rangis (`didebamaRalianis~) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar
igalobeba (samagido 1992: 50).
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e) IV rangis (`sadideblian~) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 66).
SeniSvna: IV rangis (`sadidebliani~) msaxurebis serobis Jamnze
`Rirsarsi~ igalobeba (samagido 1992: 66);
v) V rangis (RamisTevis) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 65).

- SabaTs ciskris Jamnze:
a) I rangis (mcire wmindanis) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 52);
b) ori mcire wmindanis msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 52);
g) micvalebulTa msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba (samagido
1992: 53).

- kviras ciskris Jamnze:
a) I rangis (mcire wmindanis) msxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 58);
b) IV rangis (sadideblian) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 59);
g) V rangis (RamisTevis) msaxurebaze `Rirsarsi~ ar igalobeba
(samagido 1992: 59).

02. Svideulis dReebSi, roca ar moiweva dResaswaulTa
wina an Semdgomi periodebi, IV rangis (sadidebliani) an
V rangis (RamisTevis) msaxureba, da roca msaxurebaze ar
igalobeba yovladwmida RvTismSoblis saciskro kanoni –
igalobeba `Rirsarsi~ (nikolski 1995: 312).
03. yoveldRiuri msaxurebis ciskris Jamnze, garda
SabaTisa, Cveulebriv `Rirsarsi~ igalobeba (averki 2000: 214).
04. me-9 galobis Semdeg mcire kvereqsi aResruleba, mis
win ki, sadag dReebSi, `Rirsarsi~ igalobeba (subotini 2009:
125).
05. Svideulis dReebSi, roca ar igalobeba dResaswaulis
an RvTismSoblis saciskro kanoni, e. i. Tu am dReebSi ar
moiweva dResaswaulTa wina an Semdgomi periodebi, RamisTevis
(V rangis) an sadidebliani (IV rangis) msaxurebebi, me-9
galobis Semdeg aRsasrulebeli mcire kvereqsis win `Rirsarsi~
igalobeba (lukianovi 2001: 131).
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06. me-9 galobis bolos gundi galobs katavasias, Semdeg ki
`Rirsarss~, garda dResaswaulTa wina da Semdgomi periodebisa
da zatikis periodisa (gaslovi...kaSkini 2010: 277).
07. SabaTis ciskarze, me-9 galobis Semdeg, igalobeba
`Rirsarsi~. Tu moiwia wina an Semdgomi dResaswauli,
`Rirsarsi~ ar igalobeba. igive exeba SabaTs micvalebulTa
msaxurebasac (rozanovi 2008: 658). aRsaniSnavia, rom xsenebuli
miTiTebis gasamyareblad avtori (rusul) paraklitonSi
arsebul Canawerze uTiTebs (rozanovi 2008: 147).
08. yoveldRiur ciskarze me-9 galobis bolos gundi
galobs katavasias, Semdeg ki \ `Rirsarss~, garda aTormet
dResaswaulTa wina da Semdgomi periodebisa da zatikis
periodisa (kaSkini 2010: 277).
aRsaniSnavia, rom igive avtori SabaTs mcire wmindanis
msaxurebaze ar uTiTebs ciskris Jamnze `Rirsarsis~ galobas
(kaSkini 2010: 283).
09. SabaTis ciskarze me-9 odis Semdeg ar aris miTiTeba
`Rirsarsis~ galobis Sesaxeb (tipikoni 1854: 24-e furc. II gv.).
aseve, ar aris miTiTeba `Rirsarsis~ galobis Sesaxeb SabaTs
micvalebulTa msaxurebazec (tipikoni 1854: 26-e furc. II gv.).
10. mcire kvereqsis win, me-9 galobis Semdeg, ukeTu ar
aris kvira dRe, igalobeba `Rirsarsi~. amasTan, dResaswaulTa
wina da Semdgom periodebSi `Rirsarsi~ ar igalobeba, iseve
rogorc ar igalobeba `Rirsarsi~ RamisTevis (V rangis) da
sadideblian (IV rangis) msaxurebebzec. `didebamaRalianis~
msaxurebaze `Rirsarsis~ galobis datevebis Sesaxeb raime
miTiTeba tipikonSi ar moiZieba (bulgakovi 1993a: 871).
11. roca ar aris kvira dRe, sauflo an RvTismSoblis
dResaswauli, an maTi wina Tu Semdgomi periodi, an wmindis
xseneba romelsac sadResaswaulo msaxureba Seesabameba –
igalobeba `Rirsarsi~ (irmologioni 2011: 131, 138).
Tu aris kvira, sauflo an RvTismSoblis dResaswauli,
an maTi wina Tu Semdgomi periodi, `sadidebliani~ da `didebamaRalianis~ msaxureba, an periodi Tomas kviridan sulTmofenobamde – `Rirsarsi~ ar igalobeba (irmologioni 2011: 139, 144).
da a. S.
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zemoaRniSnulis fonze, SabaT dRes, ciskris Jamnze,
`Rirsarsis~ galobasTan dakavSirebiT saboloo daskvnis
gamotanamde, Semdegi garemoebebic unda gaviTvaliswinoT:
a) saeklesio tipikoni `Svideulis dReTa~ msaxurebebSi
(upiratesad) orSabaTis, samSabaTis, oTxSabaTis, xuTSabaTisa
da paraskevis msaxurebebs gulisxmobs da asxvavebs maT SabaTis
dRis msaxurebisgan (nikolski 1995: 113-114);
b) axali aRTqmis eklesiaSi SabaT dRes RvTis mier samyaros
Seqmnis gansrulebas vzeimobT, ris gamoc igi Svideulis sxva
dReebze (garda kvirisa) aRmatebulia (samagido 1992: 358);
g) SabaTis msaxurebiT erTgvarad warigzavneba kviris Svideulis msaxurebaTa cikli da `xma~, romelic mTeli kviris
Svideulis ganmavlobaSi moqmedebda, rac kidev erTxel usvams
xazs Svideulis sxva dReebze (garda kvirisa) mis aRmatebulebas
(averki 2000: 221-222). aRsaniSnia, rom dResaswaulis wargzavnis
dRes tipikoni `Rirsarsis~ galobas ar uTiTebs (samagido 1992:
70);
d) aseve mivaniSnebT im upiratesobazec, rac Svideulis
sxva dReebze (garda kvirisa) SabaTis msaxurebis tipikonurad
aRmatebul
saRvTismsaxuro gansxvavebulobaSic gamoixateba
(samagido 1992: 358-359, 362, 367-368; averki 2000: 221-234).
e) da bolos, SabaT dRes (ise, rogorc Svideulis sxva dReebSi)
micvalebulTa msaxurebis aRsruleba SekveTil msaxurebaTa rigs
ganekuTvneba, rac TavisTavad gulisxmobs mis `arastandartul~
struqturas da garkveul gansxvavebas saeklesio kalendriT
dadgenil dReebSi micvalebulTa msaxurebis tipikonebisagan
(gunia 1995: 85-103).
amgvarad, zemoTqmulis analizis safuZvelze Semdegi
daskvnebis gamotana SeiZleba:
1. ciskris Jamnze `Rirsarsi~ ar igalobeba sazeimo
dReebSi: kviras (samagido 1992: 58), aTormet dResaswaulTa wina
da Semdgom periodebSi (samagido 1992: 69), `RamisTevis~ (samagido
1992: 65), `sadideblian~ (samagido 1992: 66) da `didebamaRalianis~
msaxurebebze (samagido 1992: 50; irmologioni 2011: 139, 144). aseve,
igi ar igalobeba dResaswaulis wargzavnazec (samagido 1992:
70);
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SeniSvna: `didebamaRalianis~ msaxurebaze `Rirsarsis~
galobasTan dakavSirebiT bulgakovs mier moxmobil miTiTebaze
(bulgakovi 1993: t. I, 871) ufro sarwmunod, `samagidoSi~ (samagido
1992: 50) da `irmologionSi~ moxmobili miTiTebebi gvesaxeba
(irmologioni 2011: 139, 144).
2. SabaTi ufro sazeimoa, vidre Svideulis sxva dReebi
(garda kvirisa) (samagido 1992: 434) da am dRis msaxurebiT erTgvarad
warigzavneba kviris Svideulis msaxurebaTa cikli da `xma~
(averki 2000: 221-222);
3. zemore ori daskvnis safuZvelze savsebiT gasaziarebelia
im liturgistTa mosazreba, romlebic SabaT dRes ciskris
Jamnze ar uTiTeben `Rirsarsis~ galobas (samagido 1992: 52;
averki 2000: 214; kaSkini 2010: 283; tipikoni 1854: 24-e furc. II gv.);
4. SabaT dRes micvalebulTa msaxurebis ciskris Jamnze
`Rirsarsis~ galobas iseTi wyaroebi ar uTiTeben, romlebic,
Cveni azriT, am sakiTxSi ufro angariSgasawevia vidre sxva
wyaroebi. kerZod: `samagido wigni mRvdelmsaxurTaTvis~ (samagido
1992: 53); `tipikoni romelic aris wes-gangeba~ (tipikoni 1854: 26-e
furclis II gverdi); arqiepiskopos averkis wigni `liturgika~
(averki 2000: 214); kaSkinis `marTlmadidebluri RvTismsaxurebis
wes-gangeba~ (kaSkini 2010: 283);
5. zemomoxmobil araerT wyaroSi SabaT dRes, ciskris Jamnze,
`Rirsarsis~ galobis sakiTxi bundovnad aris warmoCenili.
avtorebi saubroben `Svideulis dReebze~ (nikolski 1995: 312;
lukianovi 2001: 131), `yoveldRiur ciskarze~ (kaSkini 2010: 277),
`sadag dReebze~ (subotini 2009: 125), an brZaneben: `ukeTu
ar aris kvira dRe~ (bulgakovi 1993: t. I, 871) anda uTiTeben:
`me-9 galobis bolos~ (gaslovi...kaSkini 2010: 277) da sxva (mag:
irmologioni 2011: 131, 138), riTac aqcents ar akeTeben SabaT
dReze, rac aucilebelia (nikolski 1995: 113-114) da, Cveni azriT,
liturgikuli saxis uzustobaa;
6. erT-erTi ganswavluli liturgistis rozanovis wignSi
savsebiT cxadadaa miTiTebuli SabaTis ciskarze da SabaTs
micvalebulTa msaxurebaze me-9 odis Semdeg `Rirsarsis~ galoba
(rozanovi 2008: 658), Tumca, Cvenda gasaocrad, avtors xsenebuli
mosazrebis gasamyareblad oden rusul paraklitonSi arsebuli
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Canaweri moaqvs (rozanovi 2008: 147), rac qarTul paraklitonSi
arc iZebneba.
amgvarad, yovelive zemoTqmulis fonze, vemxrobiT im
mosazrebas, rom SabaTis ciskarze da SabaTs micvalebulTa
SekveTil msaxurebaze me-9 odis Semdeg `Rirsarsis~ galoba
ar egebis!
kiTxva XIII: brwyinvale SvideulSi SeiZleba Tu ara
micvalebulTaTvis fsalmunTa kiTxva?
migeba: brwyinvale SvideulSi sazogado da kerZo
msaxurebaTa tipikonebis moTxovnaTa Sesabamisad fsalmunTa
kiTxva (galoba) ar xdeba. am periodSi arc dilisa da
saRamos tradiciuli locvebi ikiTxeba `locvanidan~, aramed
maT nacvlad paseqis Jamni an (aRdgomis msaxurebis) paseqis
saciskro kanonTa 9 oda ikiTxeba (moZRvris locva-kurTxevis
Sesabamisad). aseve, am periodSi (eriskacTa mier) arc daviTnis
kanonebi ikiTxeba pirad locvebSi. miuxedavad zemoTqmulisa,
WirisufalTaTvis nebadarTulia micvalebulTa sulis saoxad
fsalmunebis kiTxva, razec araerTi avtoritetuli wyaro
miuTiTebs (samagido 1983: 462; nikolski 1995: 756; bulgakovi 1993b:
1295; silCenkovi 2001: 175 da sxva).
kiTxva XIV: locvisas ratom aResruleba `ufalo,
Segviwyalen~ 40-gzis?
migeba: 40 weli TaobaTa monacvleobis periodadaa
miCneuli da garkveuli TvalsazrisiT TiToeuli adamianisaTvis
amqveyniuri cxovrebis dasasrulisa da maradiuli cxovrebis
dasawyisis mimaniSneblia.
aseve davZenT, rom:
\ 40 dRe grZeldeboda warRvna (dab. 7. 4);
\ winaswarmetyvelma mosem sinas mTaze 40 dRe dahyo
(gamosv. 24. 18);
\ ebraeli xalxi 40 weli mogzaurobda udabnoSi aRTqmuli
qveynisaken (ricxv. 14. 34);
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\ 40 dRe midioda ilia winaswarmetyveli `mTasa mas
RmrTisasa qorebad~ (me-3 mefeTa 19. 8);
\ 40 dRe iglova erma mose;
\ 40 dRe imarxula ieso qristem udabnoSi (mT. 4. 2);
\ me-40-e dRes amaRlda ufali zecad;
da sxva...
amdenad, ricxvi ormoci, simbolurad, adamianTa xsnisTvis
saRvTo gangebulebiT aRsrulebuli ama Tu im gansakuTrebuli
movlenis winmswreb periodze mianiSnebs, rac adamianTa
sacxovneblad momzadebisTvisaa gankuTvnili anu es periodi adamianis RmerTTan miaxlebisaTvis saWiro droa; esaa Jami, romelic
adamianTa feriscvalebas emsaxureba, risi saboloo mizanic
ganRmrToba da RvTis wiaRSi davanebaa (samagido 1983: 493).
swored amitom, gulmodgined unda vevedroT ufals, rac
msaxurebis ama Tu im monakveTSi `ufalo, Segviwyalen”-is 40gzis RaRadebiT gamoixateba.
kiTxva XV: didmarxvaSi pirvelSewirulis nacvlad Tu
SeiZleba sruli liturgiis (wm. ioane oqropiris an wm. basili
didis wirvis) aRsruleba?
migeba: imis gamo, rom sruli liturgia sazeimo locviTi
ganwyobiT xasiaTdeba, rac Seusabamoa didmarxvis samwuxro
(sinanulis, arasazeimo) ganwyobasTan, eklesiam jer laodikiis
krebis 49-e (sjuliskanoni 1975: 258) da Semdeg VI msoflio
saeklesio krebis 52-e (sjuliskanoni 1975: 391) kanonebis ganCinebiT
didmarxvaSi, garda SabaT-kvirisa da xarebis dResaswaulisa,
sruli liturgiis aRsruleba mizanSeuwonlad miiCnia;
kiTxva XVI:

ras niSnavs sityva `arajvori~?

migeba:
arajvori somex iakobitTa marxvaa, rac
didmarxvas uZRvis win (sjuliskanoni 2014: 99). es sityva somxuri
warmoSobisaa da araCavork-idan aris nawarmoebi.
<marxvanSi> uZRebi Svilis SvideulTan dakavSirebiT
vkiTxulobT: `hSuenis uwyebad, rameTu SYdeulsa amas
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imarxven samgzis SeCuenebulni somexni saZagelsa mas marxvasa
maTsa, romelsa uwoden arcivuriad. xolo Cuen (monazonni)
TYToeulTa amaT dReTa (oTxSabaTsa da paraskevsa) viKumevT
yuelsa da kuercxsa (me-9 Jamsa), xolo eriskacni iKumeven
Korcsa da Seuracx-vhyofT maTsa mas mwvaleblobasa~ (marxvani
1901: 7).
SeniSvna: mezverisa da farisevlis kviris Semdgomi Svideuli uZRebi
Svilis Svideulad iwodeba, rac uZRebi Svilis kviriT sruldeba. saeklesio
ganCinebiT xsenebuli Svideuli xsnilia.

analogiuri teqsti slavur marxvanSi ase ikiTxeba: `[Зри]
Подобает ведати, яко в сей седмице иномудрствующие содержать
пост, глаголемый арцивуриев. Мы же, [монаси] на кииждо день
[се же, и в среду и пяток] вкушаем сыр и яица, [в 9 час] миряне
же ядят мясо, развращающе онех веление толикия эреси~.
amgvarad, sityva - `arcivuria~, ‘araCavork~, `arajvori~
(арцивурия - арачаворк) somxuri warmoSobisaa da TargmanebiT
niSnavs – winmswrebs (предшествующий, предворяющий). ase rom,
`arcivuria~ igive `arajvori~ didi marxvis winmswreb marxvas
gulisxmobs.
arsebobs mosazreba, rom aRniSnuli marxva somxur eklesiaSi
Tavdapirvelad kaTakmevelTaTvis iyo ganwesebuli.
meti sicxadisaTvis wmida eqvTime aTonelis mcire
sjuliskanonidan amonarids movuxmobT (sjuliskanoni 2014: 13):
`yoveli morwmune valdebulia marxvas icavdes mociqulTa
da mamaTa gangebisamebr da krZalulebiT da siwmidiT
asrulebdes marxvis dReebs, raTa RirsebiT miaRwios yovelma
kacma Cveni uflis, ieso qristes, didebul vnebasa da wmida
aRdgomas, rogorc ganwesebuli aris wmida mociqulTagan da
RmerTSemosilTa mamaTagan. gauwyebT: ar SeiZleba didmarxvaSi
rvaSvideuliani marxvis dacva, rogorc amas arianelebi
akeTeben, romlebic uflis mier ganwesebul da mociqulTa
mier qadagebul 40 dRes kidev erT Svideuls umateben, radgan
yvelieris Svideulsac marxvis kvirad Tvlian, rac uwesobaa da
ewinaaRmdegeba mociqulTa da mamaTa gangebebs. arc arajvoris
Svideulis marxuloba SeiZleba, romelsac iakobiti mwvaleblebi
marxuloben, radgan wmida mociqulebma uflis brZanebiT ase
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ganaweses, rom 40 dRe aris marxva. 40 dRe sruldeba bzobis
paraskevs. mas mohyveba vnebis kvira, romelsac uflis vnebis gamo
vmarxulobT. da im 40 dRiTa da vnebis SvideuliT sruldeba
7 Svideuli didmarxvisa. Tumca yvelieris SvideulSi xdeba
xorcis aReba, radganac marxvaSi Sesasvlelad vemzadebiT,
magram es Svideuli marxvis SvideulebSi ar iTvleba~.
kiTxva XVII: himnografiul teqstebSi
miTiTebebi adamidan drois aTvlis Taobaze?

Tu

aris

migeba: diax. ase magaliTad:
\ `RmrTismsaxurebiT aRsrulebulTa sulTa zeda
sikudili verRara uflebs, vinaATgan aRsdeg mkudreTiT mKsnelo;
amisTYs gevedrebiT, ganusuene monaTa SenTa ezoTa Sina SenTa,
abraamis wiaRTa, romelTa igi adamisiTgan da vidre aqamomde
mravalferad da mravalsaxed gmones ubiwoebiT, saxier, mamaTa
da ZmaTa, da TKsTa da megobarTa, da yovelTa morwmuneTa,
romelTa sawuToYsa amis cxovrebaY ganvles krZalulebiT, da
Rirs-yven damkYdrebad cxovrebisa mis saukunoYsa~ (marxvani 1901:
xorcielis SabaTi. `ufalo RaRadhyavsa~ zeda me-3 dasdebeli).
\ `meufebs codvisa Tana jojoxeTi, adamisiT vidre
Sendamde, aramed warwymdebis maTi igi usircxYloA mZlavrebaA,
Korcielad SobiTa SeniTa tomiT daviTisiT, mKsnelo, saydarsa
zeda missa cxadad mjdomareo meufebiT ukunisamde~ (Zv. st-iT
24 dekemberi. serobis Jamnis kanonis me-6 odis (galobis) me-2 tropari).
\ damatebiT davZenT, rom qveynis dasabamidan drocaa
miTiTebuli:
SeniSvna: qarTul triodion-zatikSi qvemomoxmobili svinaqsari ar
aRmoCnda, ris gamoc slavuri wyaro gamoviyeneT.

\ `Собор же сей бысть при Константине Велицем Царе, в
двадесятом лете царства его, гонению преставшу. Сей в Риме
прежде обладаше, потом же и всеславный Константинь град
себе тезоименит создав. В лето от создания мира пять тысящ
осмьсот тридесять осмое (5838 w. – dek. b.g.),... (Синаксарь в неделю
святых 318 Богоносных отец, иже в Никеи. svinaqsari. aRdgomidan me-7, I
msoflio krebis wminda mamaTa kvira).
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`Собор этот состоялся при императоре
Константине Великом, в двадцатый год его царствования. По
прекращении гонений. Он правит сперва в Риме, а затем, в
5838 году от сотворения мира созидает счастливейший град,
названный его именем~...
(Tanamedrove rusulad)

kiTxva XVIII: ras niSnavs saeklesio heortologiuri
weliwadi?
migeba: saeklesio heortologiuri weliwadi dResaswaulTa wliuri ciklis sistemaa saqarTvelos eklesiaSi. korneli kekeliZis miTiTebiT, `romauli Tveebis SemosvlasTan
dakavSirebiT TandaTan praqtikidan gadis agvistos weliwadi
da mis adgils sabolood ikavebs seqtembris, indiqturi
weliwadi, rogorc samoqalaqo weliwadi; vambobT `rogorc
samoqalaqoo~ imitom, rom samoqalaqo weliwadTan erTad
CvenSi cnobili iyo sagangebo saeklesio weliwadi, e. w.
heortologiuri, romelic meaTe saukunemde uwevda
momsaxureobas saRvTismsaxuro moTxovnilebasa da praqtikas~
(kekeliZe 1941: 23).
qarTuli heortologiuri weliwadi X s-idan cxra
periodisagan Sedgeboda (kekeliZe 1940: 94-100):
1. pirveli periodi iwyeboda Sobis winadResaswauliT, 21
dekembridan da 13 ianvramde grZeldeboda (moicavda ra Sobisa
da naTlisRebis dResaswaulebs);
2. meore periods Seadgenda naTlisRebis Semdgomi periodi,
14 ianvridan `mezverisa da farisevlis~ kviramde;
3. mesame periodi didi marxvis mosamzadebel periods
moicavda (anu oTx kviradResa da sam Svideuls);
4. meoTxe periods TviT didi marxvis periodis 49 dRe (7
Svideuli) Seadgenda;
5. mexuTe periodi, igive zatikis periodi, aRdgomidan
sulTmofenobamde (martviliamde) grZeldeboda;
6. meeqvse periodi suliwmindis gardamosvlidan iwyeboda,
is 7 kviris, an 49 dRisagan Sedgeboda da `aTenagobamde~
grZeldeboda;
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SeniSvna: k. kekeliZis miTiTebiT: `...`aTenagoba~ ... aTenage
an aTinogen sebastielis saxelTan...~ aris dakavSirebuli `...
romelic awames mesame saukunis gasuls Tu meoTxis damdegs da
romlis xseneba berZnul kalendrebSi dadebulia ivlisis xan
16, xan 17, xan 18~.
7. `aTenagobidan~ iwyeboda axali, meSvide periodi,
romelic 7 kviris, an 49 dRisagan Sedgeboda da `enkeniamde~,
13 seqtembramde grZeldeboda;
8. `enkeniidan~ merve periodi iwyeboda da igi 13
seqtembridan 1 noembramde drois intervals moicavda;
9. mecxre periodi 2 noembridan 20 dekembramde
grZeldeboda.
zemoxsenebuli
periodebis
ganxilvis
Semdeg,
k.
kekeliZe daskvnis saxiT brZanebs: `amnairad, Cveni uZvelesi
heortologiuri kalendari da weliwadi, ... maCvenebelia im
gzisa, romliTac miemarTeboda qristianul-mwignobruli da
sazogadod kulturuli kavSiri qarTvelebisa aRmosavleTis
qveynebTan, ...~ (kekeliZe 1940: 101).
aRvniSnavT,
rom
aq
warmodgenili
periodizacia
dResdReisobiT Secvlilia, da es cvlileba arcTu formalur
xasiaTs atarebs.
kiTxva XIX: ramdenad aucilebelia wirvaze kaTakmevelTa
kvereqsis aRsruleba?
migeba: aRniSnuli sakiTxi mravalwaxnagovania, ris gamoc
mas sxvadasxva kuTxiT ganvixilavT:
1. wm. ioane oqropiris, wm. basili didisa da wm. grigol
dialogonis liturgiebze kaTakmevelTa kvereqsis aRsruleba
saeklesio tipikoniT aris ganCinebuli da misi aRsrulebis
aucileblobis Sesaxeb ganmartebas araerT liturgikul naSromSi
amovikiTxavT. ase magaliTad: `...ratomaa dadgenili yovel
liturgiaze kaTakmevelTaTvis locva, Tundac rom konkretul
taZarSi wirvas arcerTi maTgani ar eswrebodes? imisaTvis, rom
amas maTdami siyvaruli gvavaldebulebs. ar aris dabrkoleba,
Tu wirvaze mizezTa gamo maT ver vxedavT; sakmarisia imis codna,
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rom sadme maxloblad, im garemoSi imyofebian, sadac RvTis
gangebiT ganewesa maTi yofna, im dromde, sanam naTlisRebiT
qristes eklesiis wevrni gaxdebian, ...xolo Cvens mier maTdami
siyvaruli ufro marjve dros rodis unda gamovamJRavnoT, Tu
ara saRvTo liturgiaze diakonis mowodebisas: `morwmunenoշ
kaTakmevelTavis vilocoT?~ (neCaevi 2001: 144-145) da sxva.
amgvarad, wirvis aRsrulebisas, kaTakmevelTa kvereqsi
zogadad yvela kaTakmevels miemarTeba da ara mxolod erT
taZarSi, konkretul msaxurebaze myofT. swored amitomac,
kaTakmevelTa kvereqsis dateveba ar iqneba marTebuli;
2. kaTakmevelTa kvereqsis aRsrulebisas, roca warmoiTqmis
sityvebi: `da gamoucxados maT saxarebaA simarTlisaA~, gaixsneba
odikis meoTxe mxare (kondaki 1899: 139-141, 211-213, 291293). amgvarad, Tu ar iTqmis kaTakmevelTa kvereqsi, rodisRa
gaiSleba odiki bolomde? da Tu es sxva dros moxdeba, xom ar
iqneba es CvenTan dRes moqmedi saeklesio tipikonis darRveva?
ra Tqma unda iqneba;
3. Tu taZarSi wirvis aRsrulebisas arcerTi kaTakmeveli
ar imyofeba, es ar gaxlavT mizezi kaTakmevelTa kvereqsis
datevebisa, radgan wirvaze uamravi marTlmorwmune qristiani
ixsenieba, da maT Soris isinic, romlebic sapatio mizezTa
gamo taZarSi msaxurebaze ver eswrebian. ase magaliTad:
avadmyofebi, mSobiare mandilosnebi, jariskacebi, morige
eqimebi, mezRvaurebi, patimrebi da sxvebi. xom ar davutevoT
maTi moxsenieba sxva kvereqsSic, kveTasa Tu barZimSi? ra Tqma
unda ara! amgvarad, msgavsi midgoma kaTakmevelTa mimarTac
unda gamoviyenoT.
asec ganvsajoT: didi (mSvidobiani) kvereqsis me-5 muxlSi
`qristes mier diakonnic~ figurireben. ra vqnaT im SemTxvevaSi
Tu wirvaze diakoni ar msaxurobs? aseTi taZari xom uamravia
saqarTveloSi. iqneb amoviRoT es sityvebi zemoxsenebuli me-5
muxlidan? ra Tqma unda ara!
4. arsebobs iseTi mosazrebac, romlis mixedviTac
SesaZlebelia kaTakmevelTa kvereqsis aRsruleba im SemTxvevaSic,
roca taZarSi msaxurebas arcerTi kaTakmeveli ar eswreba,
Tumca diakonis sityvebis: `raodenni kaTakmevelni xarT,
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ganvediT, kaTakmevelno ganvediT~ warmoTqma miuRebladaa
miCneuli, radgan aq kaTakmevlebisadmi pirdapiri mimarTvaa
fiqsirebuli (romlebic taZarSi ar imyofebian). vfiqrobT, amgvari
Sexedulebac aramarTebulia, radgan kaTakmevelTa kvereqsSi
aris iseTi ori muxlic, sadac kaTakmevlebisadmi pirdapiri
mowodebaa mocemuli. magaliTad:
\ `iloceT, kaTakmevelno, uflisa mimarT~;
\ `kaTakmevelnoշ Tavni Tquenni ufalsa moudrikeniT~.
amgvarad, gamodis, rom garda zemomiTiTebuli mowodebisa
(`raodenni kaTakmevelni xarTշ ganvediT,~...), kvereqsis es ori muxlic
unda davutevoT?! ra Tqma unda ara!
5. gavixsenoT `naTvlad ganmzadebulTa~ kvereqsic, romelic
did marxvaSi pirvelSewirulis liturgiaze (IV Svideulis
oTxSabaTi dRidan) aResruleba. xom savsebiT SesaZlebelia, rom
konkretul msaxurebas arcerTi naTvlad ganmzadebuli ar
eswrebodes? amis gamo xom ar davuteoT naTvlad ganmzadebulTa
kvereqsic kaTakmevelTa kvereqsTan erTad? kvlav davZenT, ra
Tqma unda ara!
6.
angariSgasawevia is garemoebac, rom araerTi
liturgistis miTiTebiT, kaTakmevelTa kvereqsi garkveulwilad
morwmuneebsac
miemarTebaT
(locviT:
`morwmuneno
kaTakmevelTaTvis vilocoT,~... da Semdgomi) raTa:
a) saTanadod gamoicados maTi sindisi, Tu ramdenad
Rirsni arian wirvaze daswrebisa da marTalTa liturgiaSi
monawileobis miRebisa;
b) kaTakmevlebisadmi wmida da mxurvale locviT, Rirsni
gaxdnen uflis wyalobisa da jerovnad ziarebis miRebisa
(samagido 1977: 253; dmitrevski 2009: 179; skriJali 1998: 196);
7. diakonis mowodebaze: `raodenni kaTakmevelni xarTշ
ganvediT, kaTakmevelnoշ ganvediT~..., laodokiis krebis me-19
kanonis ganmartebiT (sjuliskanoni 1975: 255), kaTakmevlebTan erTad
taZars garkveuli epitimiis qveS myofi morwmunenic tovebdnen.
am sakiTxTan dakavSirebiT ganmartebas konstantinepolel
patriarq wm. germanesTan amovikiTxavT (skriJali 1998: 196).
maS, rodisRa datoveben is morwmuneni taZars, romelTac
es exebaT? xom ar gamoiwvevs kaTakmevelTa kvereqsis amoReba,
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saeklesio ganCinebis morig darRvevas? amazec uTuod Rirs
dafiqreba;
8. kaTakmevelTa kvereqsis aRsrulebis aucileblobis umniSvnelovanesi argumenti TviT saRvTo liturgiis struqturaSi
unda veZioT. sayovelTaodaa cnobili, rom saRvTo liturgia
sami nawilisagan Sedgeba: 1. proskomidia (kveTa); 2.
kaTakmevelTa liturgia da 3. marTalTa liturgia. amdenad,
rogori warmosadgenia kaTakmevelTa liturgia kaTakmevelTa
kvereqsis gareSe? xom ar gadavarqvaT kaTakmevelTa liturgias
saxeli? nu iyofin!
9. da bolos, msgavsad wm. ioane sinelis sityvebisa
...`vityvi, rasac mivmxvdarvar. vfiqrob, magram ar vamtkiceb~
(sineli 2005: 39), rom: saRvTo liturgiaze kaTakmevelTa
kvereqsis dateveba maSinac ki, roca taZarSi msaxurebas
arcerTi kaTakmeveli ar eswreba, erTgvarad ewinaaRmdegeba
kaTakmevlobis uZveles saeklesio wesgangebas. aqedan ki sul
erTi nabijia kaTakmevlobis institutis aucileblobis eWvis
qveS dayenebamde, rac yovlad miuRebelia!
kiTxva XX: saeklesio wlis garkveul periodebSi,
roca ciskris Jamnze daviTnis sami rigiTi kanonis kiTxva
ganeCineba, `didebamaRalianis~ (III rangis) msaxurebaze Tu
ikiTxeba me-3 rigiTi kanoni?
migeba:
jvarTamaRlebis wargzavnidan (Zv. st-iT) 20
dekembramde da 14 ianvridan uZRebi Svilis kviris wina
SabaTamde `didebamaRalianis~ (III rangis) msaxurebis ciskris
Jamnze me-3 rigiTi kanoni daiteveba da igi waikiTxeba momdevno
kalendaruli dRis mwuxris Jamnze nacvlad me-18 kanonisa
(miTiTebebi 2014: 844).
kiTxva XXI: ra feris Sesamoseli
mRvdelmsaxurs am Tu im dResaswaulze?

unda

emosos

migeba: nebismieri msaxureba da gansakuTrebiT ki saRvTo
liturgia morwmuneTa idumal (sulier) erTobas warmoaCens
157

dekanozi biZina gunia:

kiTxva-migebani liturgikul ...

RmerTTan, ris gamoc sasuliero pirni mowodebuli arian
Sesaferisi samRvdelmsaxuro Sesamoseli ataron, raTa adamianis
cnoebierebisaTvis misawvdom xilul formebSi warmoCndes is
spetaki, umwikvlo da wminda sulieri mdgomareoba, riTac
`uxilavad Semosilni~ unda iyvnen mRvdelmsaxurni.
msaxurebebze, dResaswaulis Sinaarsidan gamomdinare,
sarekomendaciod, Sesamoslis feri unda iyos (miTiTebebi 2014:
946-948):
\ yovladwmida RvTismSoblis Sobis dResaswaulze
(wargzavnis CaTvliT) – TeTri;
\ jvarTamaRlebas (wargzavnis CaTvliT) – Sindisferi an
iisferi;
SeniSvna: igive exeba jvarTan dakavSirebul sxva dResaswaulebsac.
\
yovladwmida
RvTismSoblis
taZrad
miyvanebis
dResaswaulze (wargzavnis CaTvliT) – cisferi (anu Ria lurji);
\ qristeSobas (wargzavnis CaTvliT) – oqrosferi an TeTri;
\ winadacveTas – TeTri an oqrosferi;
\ RvTisgancxadebas (naTlisRebas) (wargzavnis CaTvliT) –
TeTri;
\ mirqmas (wargzavnis CaTvliT) – cisferi (Ria lurji) an
TeTri;
\ xarebas – cisferi (Ria lurji);
\ didi marxvis mosamzadebeli kvirebi – oqrosferi
(yviTeli) an
iisferi;
\ didi marxvis Svideulis dReebi – Savi (aseve muqi iisferi
an mewamuli
anu muqi wiTeli);

\ did marxvaSi SabaT-kviras da Svideulis dReebSi
sadideblian msaxurebebze – iisferi;
\ pirvelSewirulis liturgiaze – Savi (aseve muqi iisferi
an mewamuli
anu muqi wiTeli);

\ didi marxvaSi jvrisTayvaniscemis kviras – iisferi an
mewamuli
(anu muqi wiTeli);
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\ lazares SabaTs – TeTri;
\ bzobis kviras – mwvane an TeTri;
\ vnebis SvideulSi (garda xuTSabaTisa da SabaTisa) – Savi an
muqi iisferi;
\ did xuTSabaTs – iisferi an mewamuli (muqi Sindisferi);
\ did SabaTs – TeTri;
\ aRdgomas – wiTeli;
\ amaRlebas (wargzavnis CaTvliT) – TeTri;
\ sulTmofenobas (wargzavnis CaTvliT) – mwvane;
\ suliwmindis orSabaTs – mwvane an TeTri;
\ wm. ioane winaswarmetyvelis Sobas – oqrosferi (yviTeli)
an TeTri;
\ petre-pavlobas – oqrosferi (yviTeli) an TeTri;
\ feriscvalebas (wargzavnis CaTvliT) – TeTri;
\ mariamobas (miZinebas) (wargzavnis CaTvliT) – cisferi
(anu Ria lurji);
\ wm. ioane winaswarmetyvelis TaviskveTas – wiTeli an
Sindisferi;
\ macxovris dResaswaulebze kvirasa da Svideulis
dReebSi (garda didi marxvisa) – oqrosferi (yviTeli);
\ RvTismSoblis dResaswaulebi – cisferi (anu Ria lurji);
\ uxorco ZalTa xsenebis dRes – TeTri;
\ qalwulTa xsenebis dRes – TeTri;
\ winaswarmetyvelTa xsenebis dRe – oqrosferi (yviTeli)
an wiTeli;
\ mociqulTa xsenebis dRes – oqrosferi (yviTeli);
\ mRvdelmTavarTa xsenebis dRes – oqrosferi (yviTeli);
\ mowameTa xsenebis dRes – wiTeli;
\ RirsTa da salosTa xsenebis dRes – mwvane;
\ keTilmsaxurTa mefeTa da dedofalTa xsenebis dRes –
oqrosferi (yviTeli), mwvane an wiTeli;
SeniSvna: Tu isini samonazvno cxovrebas Seudgnen \ mwvane, xolo
Tu mowameobrivad aResrulnen \ wiTeli.

\ micvalebulTa msaxurebisas (garda didi marxvis periodisa)
– TeTri;
\ naTlobis saidumlos aRsrulebisas – TeTri;
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\ qorwinebis saidumlos aRsrulebisas – TeTri.
SeniSvna: Tomas kviridan paseqis wargzavnamde oqrosferi an wiTeli.

kiTxva XXII: mRvdlis mier wasakiTxi locva: `RmerTo
sulTao da yovelTa KorcielTao~ saidumlod ikiTxeba Tu
xmamaRla?
migeba: micvalebulTa sazogado msaxurebaze (ciskarsa da
wirvaze) diakonis mier micvalebulTa kvereqsis aRsrulebisas,
asamaRleblis warmoTqmamde, mRvdeli saidumlod kiTxulobs
locvas: `RmerTo sulTao da yovelTa KorcielTao~ (samagido
1983: 467). gamonakliss warmoadgens wesis agebis gangeba. aq,
roca saxarebis wakiTxvis Semdeg mRvdeli Sendobis locvas
waikiTxavs, micvalebulTa kvereqsi aResruleba, ra drosac
mRvdeli xsenebul locvas xmamaRla ambobs (samagido 1983: 480).
da bolos, ramdenime kiTxva saRvTo liturgiasTan
dakavSirebiT:
kiTxva a: samociqulos Semdgomi wardgoma samociqulos
ekuTvnis Tu saxarebas?
migeba:

saxarebas (samagido 1977: 247; subotini 2009: 163).

kiTxva b: `aliluias~ da misi muxlebis galobis win
unda iTqvas Tu ara `sibrZniT~?
migeba: aucileblad, ise rogorc `sibrZniT~ iTqmis
samociqulos wardgomis win (kondaki 1899: 131; samagido 1977: 247;
skabalanoviCi 2004: 753; nikolski 1995: 393-394; subotini 2009: 163).
kiTxva g: xSir SemTxvevaSi ar amboben `aliluias~ win
`sibrZniT~. ratom?
migeba: albaT ar ician, rom `aliluia~ saxarebis erTgvari
wardgomaa (bulgakovi 1993: 897).
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kiTxva d: samociqulos Semdeg rogor unda iTqvas
`aliluia~?
a) `aliluia, aliluia, aliluia~ Tu
b) `aliluia~ xma...?
migeba: medaviTne asaxelebs `aliluia~ xma..., ris Semdegac
mgalobelni 3-gzis galoben `aliluias~ dasaxelebul xmaze
(skabalanoviCi 2004: 754). amgvari wesi aliluias galobisa
miRebulia mravalxmiani galobis tradiciis eklesiebSi. aqve
davZenT, rom Tu ama Tu im avtokefalur eklesiaSi erTxmiani
galobaa damkvidrebuli, misaRebia medaviTnis mier `aliluia,
aliluia, aliluias~ galoba (samociquloSi) miTiTebul xmaze,
ris Semdegac mgalobelni imave xmaze galoben `aliluias~
3-gzis.
kiTxva e: kmeva saxarebis wakiTxvis win samociqulos
kiTxvis dros unda aRsruldes?
migeba: ara, `aliluias~ da misi muxlebis galobis dros,
radgan aseTia saeklesio tipikonis moTxovna (kondaki 1899: 131;
samagido 1977: 247; bulgakovi 1993a: 898; nikolski 1995: 395; subotini
2009: 163).

kiTxva v: aba ratom akmeven samociqulos kiTxvis dros?
migeba: im martivi mizezis gamo, rom `aliluia~-s Tavisi
muxlebiT ganCinebul xmaze ver galoben. aRniSnulis gamo ar
eswreba kmeva `aliluiaze~. mdgomareoba gamoswordeba, Tu
moZRvris miTiTebiT gundi daiswavlis `aliluias~ rva xmaze
galobas. amgvarad, Tu `aliluias~ Tavisi muxlebiT miTiTebul
xmaze igalobeben, Tavisuflad moeswreba ganwesebuli kmevac1.

1 `aliluias~ galobis Sesaxeb vrcel masalas dainteresebuli

mkiTxveli moiZiebs skabalanoviCis wignSi (skabalanoviCi 2004:
754-756).
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Archpriest Bidzina Gunia
For Deﬁnition of Several Liturgic Topics
Each divine service is a type of preparation for meeting with
the eternity. It always indicates to what exists beyond our existence
and helps us to change our lifestyles, the ﬁnal goal of which is to
get to paradise.
The holy church reveals a way of divine revival and essence
of divine providence of humans’ salvation through diversity of divine
service, that enables each believer to become part of divine life in
the bosom of church.
There are number of liturgic topics to be clariﬁed in the modern
liturgic practice, deﬁnition of which will be extremely beneﬁcial for
in-depth perception of essence and purpose of orthodox divine service.
Therefore it will be beneﬁcial for both the clergy as well as parish,
to elucidate the practical nuances of private and public services.
We’d like to reiterate that each component of orthodox Christian
liturgy has a special meaning that’s why the directions from the
church typicon should be precisely followed, as the apostle states: “
Let all things be done decently and in order” (1 Corinthians14:40).
Proceeding from the abovementioned we’ll touch upon some
practical liturgic issues using the form of questions and answers that
will provide certain assistance to readers interested in similar topics.
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წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგება
სტეფანე პირველმოწამის შესახებ და მისი
stefane sananoAsZiseuli თარგმანი
წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგებis Zveli qarTuli Targmani,
რომელიც
პირველად
ქვეყნდება,
წარმოადგენს
ჰომილეტიკის
თვალსაჩინო ნიმუშს. მასში gamomsaxveladaa აღწერილი წმ. სტეფანე
pirveldiakonis მარტვილობა. ჰომილია მნიშვნელოვანია ეგზეგეტიკისa
და დოგმატიკის თვალსაზრისითაც.
აღნიშნული ჰომილიის ძველი ქართული თარგმანი გვხვდება
,,პარხლის~ (IX-X სს.) და ,,ტბეთის~ (X ს.) მრავალთავებში1. ეს
არის მოკლე ფრაგმენტი, რომელიც ინტერესს იწვევს ლიტურგიკული
თვალსაზრისით. მთარგმნელი უცნობია.
წმ. გრიგოლ ნოსელის ჰომილია სრული სახით პირველად
თარგმნა X საუკუნის მოღვაწემ, მთარგმნელმა და ჰიმნოგრაფმა \
სტეფანე სანანოჲსძე-ჭყონდიდელმა2. მთარგმნელის ვინაობას გვამცნობს
ქუთაისური ხელნაწერის K-5-ის მინაწერი: ,,სტ[ე]ფ[ა]ნეს თარგმნილი~3.
1

ი. აბულაძე, შრომები III, მრავალთავი, თბ. 1982, გვ. 290.

2

კ. კეკელიძე, ქართული ლიტერატურის ისტ. I, თბ. 1960, გვ. 180.

3 ხელნაწერი

K 5, 503 r.
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სტეფანე სანანაოჲსძის თარგმანი შესულია სამ ქართულ
ხელნაწერში: A 1170 (qvemoT literi A), Jer. 38 (literi B), და K-5
(literi C). ჩამოთვლილი ხელნაწერებიდან უძველესად მიჩნეულია
A 1170, რომელიც წარმოადგენს მრავალთავს და თარიღდება XIXII საუკუნეებით1. მეორე ხელნაწერი \ Jer. 38 ნ. მარის მიერ
დათარიღებულია XII-XIII საუკუნეებით2. aRniSnuli ხელნაწერი
moicavs მთელი წლის მნიშვნელოვანი დღესასწაულებისადმი მიძღვნილ
ჰომილიებს. იგივე ხელნაწერი აღწერილი აქვს რ. ბლეიკს, რომელიც
თარიღად უთითებს XIII-XVI საუკუნეებს3. მესამე ხელნაწერი \ K-5
(მეტაფრასული კრებული, daთარიღebuli XVI საუკუნით4).
წმ. გრიგოლ ნოსელის ამ ქადაგების სტეფანე სანანოჲსძისეულ
თარგმანს ვაქვეყნებთ სამივე ხელნაწერის მიხედვით. პუბლიკაციის
საფუძვლად აღებულია Jer. 38 ხელნაწერი, რადგან მასში ძველი
ქართული ენის ნორმები ყველაზე უკეთაა დაცული.
სტეფანე სანანოAსძე-ჭყონდიდელის თარგმანი წარმოადგენს
ძველი ქართული მთარგმნელობითი ხელოვნების ერთ-ერთ საუკეთესო
ნიმუშს და ნათლად ასახავს ამ მოღვაწის სტილსა და შემოქმედების
ხასიათს5. სტეფანე სანანოჲსძის ინტერესს პირველმოწამისადმი
მოწმობს მისი ორიგინალური მცირე ფორმის საგალობელიც6.
წმ. გრიგოლ ნოსელის ამ ქადაგების შემდგომი თარგმანი
შეასრულა წმ. გიორგი მთაწმიnდელმა. ეს თარგმანი დაცულია
შემდეგ ხელნაწერებში: Ath. 49, Ath. 14, A 108, A 55.
სტეფანე სანანოჲსძე-ჭყონდიდელი ,,მეხელთა“ ეპოქის (X ს)
ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია, იმ მეხელებისა, რომელთა
1

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ
აღწერილობა, IV (| კოლექცია), თბ. 1954, გვ. 239.

ხელნაწერთა

2

ნ. მარი, იერუსალიმის ბერძნული საპატრიარქო წიგნსაცავის
ქართული ხელნაწერების მოკლე აღწერილობა, თბ. 1955, გვ. 79.
R. Blake, Catalogue des manuscrits géorgiens de la Bibliothèque
patriarcale grecque a Jèrusalem, p. 78.
3

4 ხელნ.

აღწ. (K ფონდი), ტ. I, თბ. 1953, გვ. 35.

5

ლ. ხაჩიძე, სტეფანე სანანოჲსძე-ჭყონდიდელი,
საღვთისმეტყველო შრომები, IV, თბ. 2013, გვ. 200-208
6 პ,

სამეცნიერო-

ინგოროყვა, ძვ. ქართ. სასულიერო პოეზია, თბ. 1913, გვ. rna-rnz.
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შესახებ წმ. გიორგი მთაწმიnდელი წერდა: ,,მეხელნი ჩემსა უფრო
არავის უყუარან, მოძღურად მყვანან და ღმერთშემოსილად~
(ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, გამოსცა და გამოკვლევა
დაუთო ელენე მეტრეველმა, თბ. 1971, გვ. 051).

redaqtoris SeniSvna: vinaidan lela xaCiZis mier gamosacemad
momzadebuli homiletikuri Zegli mdidar masalas Seicavs Zeglis mTargmnelis, naklebad cnobili saeklesio moRvawis \
stefane sananoisZe-Wyondidelis mTargmnelobiTi meTodisa da
saRvTismetyvelo terminologiis Sesaswavlad, qarTul-berZnuli
teqstebis urTierTmimarTebis ukeT naTelyofis mizniT Zvel
qarTul Targmans Tan vurTavT Sesabamis berZnul originals
da, agreTve, დახრილი შრიფტით (იტალიკით) ramdenime aucilebel
filologiur-saRvTismetyvelo sqolios. berZnuli teqsti damowmebulia Semdegi kritikuli gamocemidan: Gregorii Nysseni
Opera, v. X, t. I, Sermones, pars II, ediderunt G. Heil, J. P. Cavarnos,
O. Lendle, curavit F. Mann, Leiden..., 1990, p. 75-94.
168

lela

xaCiZe:

წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგება სტეფანე ...

[157 v] წმიდათა შორის მამისა ჩუენისა გრიგოლ
ნოსელისაჲ შესხმაჲ წმიდისა პირველმოწამისა სტეფანესი
მამაო, გუაკურთხენ
ვითარ კეთილ არს და საქებელ შემოსლვაჲ კეთილთაჲ
შემდგომითი1 შემდგომად ურთიერთას, ვითარ ტკბილ არს და
შუენიერ შემდგომად სიხარულისა2 მოწევნაჲ სიხარულისაჲ3,
რამეთუ აჰა ესერა, აღმოგჳბრწყინდა ჩუენ დღესასწაული შემდგომად
დღესასწაულისა ბრწყინვალებისა, რომლისა მიერ მოვიღეთ ჩუენ
მადლი მადლისა წილ4 და ნათლითა მისითა ვიხილეთ ნათელი5.
გუშინდელსა უკუე დღესა ყოველთა მეუფემან და უფალმან
მისტუმრნა ჩუენ საზრდელითა მით უკუდავებისაჲთა მდიდრად და
ღმრთივშუენიერად, ხოლო დღეს მიმსგავსებული იგი მეუფისაჲ,
მოღუაწე მისი, მასპინძელ მექმნების, გარნა [158r] ვითარ არს სახე
თითოეულისა სტუმრობისაჲ, ჯერ-არს გამოძიებაჲ.
მან თავადმან ჩუენთჳს შეიმოსა კაცებაჲ, ხოლო მოღუაწემან
მისმან მისთჳს აღიძარცუა6 კაცებაჲ; რომელი-იგი მაღალთა შინა
1

შემდგომით B. შედგომილ C.

2 სიხარულისაჲ
3 მოწევნაჲ

C.

სიხარულისაჲ] - C.

4 ინ.

1:16. შდრ. ეფეს. 1:6.

5 ფს.

35:10.

6 აღიძრცვა

C.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ
ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
Ὡς καλὴ τῶν ἀγαθῶν ἡ ἀκολουθία, ὡς γλυκεῖα ἡ τῆς
εὐφροσύνης διαδοχή. ἰδοὺ γὰρ ἑορτὴν ἐξ ἑορτὴν ἐξ ἑορτῆς καὶ
χάριν ἀντιλαμβάνομεν χάριτος.
χθὲς ἡμᾶς ὁ τοῦ παντὸς δεσπότης εἱστίασε, σήμερον ὁ
μιμητὴς τοῦ δεσπότου. πῶς οὗτος ἢ πῶς ἐκεῖνος;
ἐκεῖνος τὸν ἄνθρωπον ὑπὲρ ἡμῶν ἐνδυόμενος, οὗτος τὸν
ἄνθρωπον ὑπὲρ ἐκείνου ἀποδυόμενος. ἐκεῖνος τὸ τοῦ βίου
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მყოფ არს და იდიდების ძალთაგან ზეცისათა დაუცხრომელად,
იგი ცხორებისა ამის ქუაბსა შემოვიდა ცხორებისათჳს ჩუენისა,
ხოლო მოღუაწე მისი ცხორებისა ამის ქუაბისაგან განვიდა
სიყუარულისათჳს მისისა. რომელმან შემოსნა ცანი ღრუბლითა1,
თავს-იდვა ჩუენთჳს ჩჩჳლებრ სახუევლითა შეხუევაჲ, ხოლო ამან
მისთჳს ქვისა დაკრებაჲ2 დაითმინა წადიერად. მფლობელმან
სიკუდილისა და ცხორებისამან სიკუდილი მოაკუდინა ღმრთეებისა
განგებულებითა3, ხოლო ესე სიკუდილსა და მომპოვნებელსა მისსა
მომწყდრად4 მდებარეთა დასთრგუნავს და უშიშად მიუჴდების5
მათ ზედა სულისა ახოვნებითა.
არამედ თანამორბედ ვექმნნეთ ჩუენცა, ძმანო, გონებითა და
სიტყჳთა ასპარეზსა მას ძლევისასა, ვიდრემდის მოღუაწე იგი დიდი
ღმრთისმსახურებისაჲ იღუწიდეს წყობად ბოროტისა მის მიმართ
წინააღმდგომისა და მბრძოლისა ცხორებისა კაცთაჲსა, შესრული
სარბიელსა მას აღსაარებისასა მჴურვალედ, გულსმოდგინებით,
რამეთუ ნამდჳლვე ჭეშმარიტებით, სიტყჳსაებრ პავლესსა:
სახილველ იქმნა სოფლისა და ანგელოზთა და კაცთა6 სტეფანე,
1 ფს.

146:8.

2 საქმე,

7:59.

3 განგებითა

C.

4 მომწყდარად

B.

მიჴდების B. მოუჴდების C. K-5 ხელნაწერში მინაწერია აშიაზე:
,,სტ[ე]ფ[ა]ნეს თარგმნილი“, 503 r.
5

6I

კორ. 4:9.

σπήλαιον δι‘ ἡμᾶς ὑπερχόμενος, οὗτος τοῦ σπηλαίου δι‘ ἐκεῖνον
ὑπεξερχόμενος. ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν σπαργανούμενος, οὗτος ὑπὲρ
ἐκείνου καταλιθούμενος. ἐκεῖνος ἀναιρῶν τὸν θάνατον, οὗτος
ἐπεμβαίνων τῷ θανάτῳ κειμένῳ.
Ἀλλὰ συνδράμωμεν, ἀδελφοί, τῷ λόγῳ καὶ ἡμεῖς πρὸς τὸ
θέατρον, ὡς ὁ ἀθλητὴς ὁ μέγας ἐναγωνίζεται πρὸς τὸν πονηρὸν
ἀντίπαλον τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἐν τῷ σταδίῳ τῆς ὁμολογίας
ἀποδυόμενος. ἀληθῶς γὰρ κατὰ τὴν Παύλου φωνὴν θέατρον
ἐγενήθη τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις ὁ Στέφανος,
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უპირატესი იგი გჳრგჳნითა წამებისაჲთა შემოსილი და პირველი1
ყოველთაჲ, რომელმან მწყობრსა მარტჳლთასა გზა-უყო შესლვად
უღელსა მას წამებისასა [158v] და პირველ აჩუენა წინაგანწყობაჲ
ცოდვისაჲ, ვიდრე სისხლთა დათხევადმდე და, ვითარ ესე მე ვჰგონებ,
არა ხოლო თუ მყოფნი სოფელსა ამას, არამედ უზეშთაესნიცა2
სოფლისა ამის ყოველნივე მჴედრობანი ზეცათანი და სიმრავლე
ბევრეულთა3 ანგელოზთაჲ, მსახურნი და წინაშე მდგომელნი
მეუფისანი და რომელიცა არს წესთაგან4 ზეცისათა უწყებული
ჩუენდა, ვითარ-იგი მთავრობანი5 და ძალნი6, საყდარნი7 და
ჴელმწიფებანი8 და უფლებანი9 და ყოველნივე საცნაურნი ბუნებანი
და გუნდნი უჴორცოთანი, განკჳრვებით განიცდიდეს სახილველსა
მას მოღუაწისა მის სიმჴნით10 წყობასა წინააღმდგომისა მიმართ
მტერისა ძალითა ზეგარდამოჲთა.
1 პირველ

B.

2 უზესთაესნიცა
3 შდრ.

იუდა, 1:14, დან. 7:10.

4 წესთაგანი
5 რომ.

BC.

B.

8:38, I კორ. 15:24, კოლ. 1:16,

ფს. 102:21, 148:2, II ნეშტ. 18:18, ეს. 34:4, დან. 3:61, მათ.
24:29, მარკ. 13:25, ლკ. 21:26, I პეტრ. 3:22, I კორ. 12:28, I კორ. 15:24.
6

7 კოლ.
8I

1:16.

პეტრ. 3:22, I კორ. 15:24.

9 კოლ.

1:16.

10 სინჴნეთ

B.

πρῶτος τὸν στέφανον τῆς μαρτυρίας ἀναδησάμενος, πρῶτος τῷ
χορῷ τῶν μαρτύρων ὁδοποιήσας τὴν εἴσοδον, πρῶτος ἀντικαταστὰς
πρὸς τὴν ἁμαρτίαν μέχρι τοῦ αἵματος. καί μοι δοκεῖ πᾶσα τῶν
ὑπερκοσμίων ἡ στρατιὰ καὶ πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ μυριάδες
τῶν τε λειτουργούντων καὶ τῶν παρεστηκότων καί, εἴ τι κατὰ
τὴν ἄνω λῆξιν τῶν τιμίων ἀκούομεν ἐν ἀρχαῖς τε καὶ δυνάμεσι
καὶ θρόνοις καὶ ἐξουσίαις καὶ κυριότησι, καὶ πᾶσα ἡ οὐρανία
πανήγυρις θέαμα ποιεῖσθαι τότε τὸν ἀθλητὴν τῷ ἀνταγωνιστῇ
συμπλεκόμενον.
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რამეთუ წყობასა მას შინა მოღუაწებისასა წინაგანფენილ
იყო ცხორებაჲ ესე კაცობრივი, ვითარცა რაჲ სარბიელი
ღუაწლისაჲ და იბრძოლებოდეს ურთიერთას ზოგად ბოროტი
იგი მბრძოლი კაცთა ცხორებისაჲ დაცემითგან პირველქმნულისა
ადამისსა, ვიდრე სტეფანეს ჟამთამდე; გამოცდილებითა მით
მანქანებისა მისისაჲთა ებრძოლებოდა და დიდსა მას მოღუაწესა
სარწმუნოებისა მიერ ყოლადვე არად1 შეერაცხა წინააღმდგომისა
იგი ღუაწლი ბრძოლისაჲ2 და საჭურველად აქუნდა თითოეულსა
მათგანსა: მომპოვნებელსა მას სიკუდილისასა \ ქადებაჲ მწარისა
სიკუდილისაჲ და მოწაფესა მას ცხორებისასა3 \ აღსაარებაჲ4
სარწმუნოებისაჲ.
რამეთუ ვისმცა არა დაუკჳრდა ახალი ესე სახე მოღუაწებისაჲ,
რაჟამს ცხორებისა მიერ და სიკუდილისა ჭეშმარიტებაჲ გა[159r]
მოიცადებოდა5 და აღირჩეოდა6 და სასწაულად7 სახედ
1 არა

C.

2 ბრძოძოლისაჲ
3 ინ.

14:6.

4 აღსარებაჲ
5 იგი

B.

B.

მოიცადებოდა B

6 აღირჩეუდა
7 სასწაულად]

B.
+ და B.

Ὑφήπλωτο μὲν γὰρ οἷόν τι στάδιον τοῖς ἀγωνιζομένοις
ὁ ἀνθρώπινος βίος, ἀντεφώρμων δὲ ἀλλήλοις ἀμφότεροι· ὅ τε
πονηρὸς ἀντίπαλος τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἀπὸ τοῦ πτώματος
τῶν πρωτοπλάστων μέχρι τῶν κατὰ Στέφανον χρόνων τῇ κατὰ
τῶν ἀνθρώπων ἐγγυμνασάμενος νίκῃ, καὶ ὁ μέγας τῆς πίστεως
ἀγωνιστής, ἀντ‘ οὐδενὸς κρίνων τοῦ ἀντιπάλου τὴν ἔφοδον. ὅπλα
δὲ κατ‘ ἀλλήλων ἀμφοτέροις ἦν, τῷ μὲν εὑρετῇ τοῦ θανάτου ἡ
πρὸς τὸν θάνατον ἀπειλή, τῷ δὲ μαθητῇ τῆς ζωῆς ἡ ὁμολογία
τῆς πίστεως.
τίς γὰρ οὐκ ἂν ἠγάσθη τὸ καινὸν τοῦτο τῆς ἀγωνίας
εἶδος, ὅτε ζωῇ καὶ θανάτῳ ἡ ἀλήθεια διεκρίνετο καὶ ἀπόδειξις
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ჭეშმარიტებისა სიკუდილი გამოჩნდებოდა1, რამეთუ ქადაგმან მან
წუთღა დაფარულისა მის და უცნაურისა ცხორებისამან საქმით
აუწყა ყოველთა კაცთა ქადაგებაჲ თჳსი და ცხორებისა ამის ესრეთ
წადიერად დატეობითა და შეურაცხებითა გამოაჩინა სამართლად
განბჭობად, უაღრესისა მის ცხორებისა მოგებად, ნაცვალად
დატევებულისა მის და ჯეროვნად აღრჩევად განხრწნადისა წილ
განუხრწნელისა მის.
არამედ კეთილ არს და სათანადო, რაჲთა, ვითარცა ფიცარსა
ზედა მაგალითსა გამოხატვენ მხატვარნი, ეგრეთვე ჩუენცა
მოსწრაფებით გამოვსახოთ სიტყჳსა მიერ ღუაწლი იგი მოწამისაჲ,
რაჲთა თითოეული საკჳრველებაჲ შემდგომითი შემდგომად
წესისაებრ თჳსისა გამოჩნდეს განცხადებულად.
რაჟამს-იგი ზეგარდამოჲთა მით მძაფრიად მობერვითა
ქარისაჲთა2 ყოველნივე ძალნი ჰაერთანი და მაცთურთა ეშმაკთანი
დაჰჴსნნა და განაბნინა ღმერთმან და აღივსო სახლი იგი3
მოციქულთაჲ \ საკჳრველებითა და ხილვითა ცეცხლისა ენათაჲთა4
რიცხჳსაებრ შემწყნარებელთა მათ მადლისათა, სულისა მიერ
1 გამოუჩნდებოდა
2 საქმე,
3 იგ

B.

2:2.

B.

4 საქმე,

2:3.

ἐγίνετο τῆς ἀληθείας ὁ θάνατος; ὁ γὰρ κῆρυξ τῆς κεκρυμμένης
τέως καὶ ἀγνοουμένης ζωῆς ἔργῳ διήγγελλε τοῖς ἀνθρώποις τὸ
κήρυγμα· τὸ γὰρ ἑτοίμως τοῦτον καταλιπεῖν τὸν βίον ἀπόδειξις
τοῖς ὀρθῶς κρίνουσιν ἦν τοῦ τὴν προτιμοτέραν ζωὴν ἀντὶ τῆς
καταλειπομένης ἀλλάξασθαι.
Ἀλλὰ καλὸν ἂν εἴη καθάπερ ἐπὶ πίνακος ἀκριβῶς τῷ λόγῳ
διαζωγραφῆσαι τὴν ἄθλησιν, ὡς ἂν καθ‘ ὁδὸν ἡμῖν διὰ τῆς τῶν
γεγονότων ἀκολουθίας ἡ τῶν θαυμάτων τάξις ἐπιδεικνύοιτο.
ἄρτι μὲν ἡ ἄνωθεν βιαία πνοὴ πᾶσαν τὴν ἐναέριον καὶ
ἀπατηλὴν τῶν δαιμόνων διασκεδάσασα δύναμιν ἐπλήρωσε τῶν
ἀποστόλων τὸν οἶκον, καὶ πυροειδῶς εἰς γλώσσας κατὰ τὸν
ἀριθμὸν τῶν δεξαμένων τὴν χάριν τὸ πνεῦμα διαμερισθὲν ἐν
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წმიდისა განყოფად თითოეულისა1 მის ზედა იხილვებოდა2. ხოლო
შემსგავსებულად საკჳრველებისა დიდებულებისა უცხოსახე იგი
მეტყუელებაჲ იგი ენათაჲ, უფროჲსღა შეერთებაჲ ყოველთა უაღრეს
ცნობისა ყოველთაგან თესლთა აღმოსრულთა მათ იერუსალიმდ
\ დაეცა განკჳრვებაჲ და განცჳბრებულ იქმნნეს3, ვითარ-იგი
[159v] მრავალსახედ და თითოეულად განყოფილნი იგი ენანი4
მეყსა შინა ყოველნივე ერთბამად ერთ ენა იქმნნეს მოწამეთა და
შეერთებულ მეტყუელებითა და არათუ პირველ წურთილებისაგან
და სწავლულებისა რომლისავე, არამედ მობერვითა სულისაჲთა
მეყსეულად მოციქულთა შინა დაემკჳდრა სიმდიდრე მადლისაჲ და
მიენიჭა მათ ძალი იგი მეტყუელებისაჲ.
რამეთუ ჯერ-იყო ვიდრემე ეგრეთვე, რაჲთა ვითარცა-იგი
ქუეყნიერისა მის და მიწისაგანისა გოდლისა აღშენებასა5 \ დაიჴსნა
ერთობაჲ ზრახვათაჲ და იქმნა შერევნაჲ ენათაჲ6, ეგრეთვე კუალად
სულიერისა მის და სახედ ზეცისაჲსა7 მის ეკლესიისა აღშენებისა8 \
1 თითოეულსა

C.

2 საქმე,

2:3.

3 საქმე,

2:4-5;7.

4 საქმე,

2:3.

5 დაბ.
6

11:4.

დაბ. 11:7-9.

7 ზეცისაჲ

B.

8 აშენებასა

B.

ἑκάστῳ ἐγίνετο. ἤδη δὲ πρὸς τὸ παράδοξον τοῦ κατὰ τὴν φωνὴν
καὶ τὴν γλῶσσαν θαύματος τοὺς ἐκ παντὸς ἔθνους Ἱεροσολύμοις
ἐπιδημοῦντας ἔκπληξίς τε κατειλήφει καὶ σύγχυσις, τῶν εἰς
ποικίλας τε καὶ διαφόρους γλωσσῶν ἰδέας διεσχισμένων πάντων
ἀθρόως ὁμογλώσσων τοῖς μαθηταῖς γεγενημένων, ὅτε οὐκ
ἐκ προπαιδεύσεως καὶ μελέτης τινός, ἀλλ‘ ἐξ ἐπιπνοίας τοῦ
πνεύματος ἀθρόως τοῖς ἀποστόλοις ταύτης ἐνσχεδιασθείσης τῆς
χάριτος ἡ τοῦ φθέγγεσθαι δύναμις προσεγένετο.
ἔδει γὰρ τοὺς ἐπὶ τῇ γηίνῃ πυργοποιίᾳ τὴν ὁμοφωνίαν
λύσαντας ἐπὶ τῇ πνευματικῇ τῆς ἐκκλησίας οἰκοδομῇ πάλιν εἰς
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კუალად შერევნაჲ ენათაჲ. ამისთჳსცა ამიერითგან განგებულებაჲ
იგი მადლისა სულისა მის ყოვლადწმიდისაჲ კეთილად იწყებს
წარმართებად, რაჲთა ზოგადი იგი ქველისმოქმედებაჲ ყოველთა
კაცთაჲ ყოველსავე ბუნებასა ზედა კაცთა მეტყუელებისასა განიყოს
თითოეულად, რაჲთა არა იქმნეს შეწყუდეულ ერთსა ხოლო ენასა1
შინა ქადაგებაჲ იგი ღმრთისმსახურებისაჲ2 და სხუათა მათ მიმართ
ენათა3 უქმ იქმნას და უსარგებლო.
ამას ზედა ფარისეველნი4 კუალადცა ურწმუნო-იქმნნეს და
ჴმათა მათ ზედა უცხოთა განცჳბრებულნი ცთუნებად სასმენელთა
რეცა აზმნობდეს და ჴუმევითა ტკბილთაჲთა5 განცჳბრებასა6
ცნობისასა სივერაგით ძმაცუვიდეს7. მაშინ პეტრე ერთითა
წარმოთქუმითა სიტყჳსაჲთა სამ ათასნი სულნი ერთბამად
მოინადირნა8 და ქრისტესა [160r] წარუდგინნა. და ესრეთ მარადის
1 ენაჲსა

C.

2 ღმრთისმსახურებისა
3 ენაჲთა

C.

4 ფარისეველი
5 საქმე,

AB.

2:13.

6 განცჳფრებასა
7 ძმაჲცუვიდეს
8 საქმე,

C.

C.
C.

2:14,41.

ὁμοφωνίαν ἐλθεῖν. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἐντεῦθεν ἡ τοῦ ἁγίου
πνεύματος οἰκονομία τῆς χάριτος ἄρχεται, ὥστε τὴν κοινὴν
τῶν ἀνθρώπων εὐεργεσίαν εἰς πᾶσαν διαφορὰν τῆς ἀνθρωπίνης
καταμερίσαι φωνῆς, ἵνα μὴ μιᾷ γλώσσῃ μόνῃ τὸ κήρυγμα τῆς
εὐσεβείας ἐναποκλειόμενον ἄπρακτον τοῖς ἀλλογλώσσοις μένῃ
καὶ ἀνενέργητον.
Ἤδη τοίνυν τῶν μὲν Φαρισαίων καὶ ταῖς ἰδίαις ἀκοαῖς
ἀπιστούντων καὶ τοὺς ἐκπεπληγμένους τὴν θαυματουργίαν
διεσφάλθαι κατασκευαζόντων, ὡς γλεύκους αὐτοῖς τὴν τοιαύτην
παραφορὰν ἐμποιήσαντος, τοῦ δὲ Πέτρου μιᾷ τοῦ λόγου περιβολῇ
τρισχιλίας τῷ Χριστῷ ψυχὰς σαγηνεύσαντος, καὶ καθεξῆς ἀεὶ τῇ
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შემდგომითი შემდგომად შეეძინებოდა ცხოვნებულთა მათ რიცხჳ
ეკლესიასა1 და სიმრავლედ [დი]დ[ა]დ აღიწეოდა. და კუალადცა
მკელობელმან მან შობითგან2 უფროჲსად აღაორძინა მის ზედა
ქმნილითა მით საკჳრველებითა3 \ და შუენიერნი იგი ბჭენი
სამღდელოჲსა მის ტაძრისანი4 ცხოვნებულთა მათ განუხუნა,
ვინაჲცა იგი მჯდომარე იყო და სახითა მით თჳსისა კურნებისაჲთა,
რომელნი იგი მკელობელ იყვნეს სულითა, განკურნნა და
სარწმუნოებისა მიმართ მიუძღუა. მიერითგან უკუე დღითი დღე
სიმრავლე დიდძალი მოუჴდებოდა ქადაგებასა მას სახარებისასა5.
ამისთჳსცა საჴმარ იქმნა უმრავლესთა მიერ ჴელთა მსახურებაჲ
იგი მადლისაჲ6.
მაშინ უკუე წოდებულ იქმნა და გამორჩეულ სულისა მიერ
წმიდისა თანაშემწედ და თანამოღუაწედ მოციქულთა დიდი იგი და
წარჩინებული მადლითა და სიბრძნითა სტეფანე პირველდიაკონი7.
და ნუმცა ვის შეურაცხიეს სახელი იგი მსახურებისაჲ უდარე1 საქმე,

2:47.

2 საქმე,

3:2.

3 იგულისხმება
4 საქმე,

კურნება, შდრ. საქმე, 3:6-7,10.

3:2.

5 შდრ.

საქმე, 4:32, 5:14, 6:1.

6 შდრ.

საქმე, 6:3.

7 შდრ.

საქმე, 6:5.8.

προσθήκῃ τῶν σωζομένων τῆς ἐκκλησίας εἰς πλῆθος ἐπιδιδούσης,
καὶ τοῦ ἐκ γενετῆς χωλοῦ πάλιν τὴν ὡραίαν τοῦ ἱεροῦ πύλην
τοῖς σωζομένοις ἀνοίξαντος, ᾗ προσκαθήμενος τῷ καθ‘ ἑαυτὸν
θαύματι τῆς ἰάσεως τοὺς κατὰ ψυχὴν χωλεύοντας ἐπὶ τὴν πίστιν
ἐχειραγώγησε, πολλῶν τοίνυν πρὸς τὸ κήρυγμα τῆς πίστεως
συρρεόντων, καὶ τῆς χρείας πλείονα τὴν πολυχειρίαν ἐπιζητούσης
τῶν διακονούντων τῇ χάριτι·
τότε καλεῖται πρὸς ἐπικουρίαν τῶν ἀποστόλων ὑπὸ τοῦ
πνεύματος ὁ πολὺς τῇ σοφίᾳ καὶ τῇ χάριτι Στέφανος. καὶ
μηδεὶς τῷ τῆς διακονίας ὀνόματι δευτερεύειν αὐτὸν παρὰ τὴν
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სობად საზომსა მოციქულებისასა, ვინაჲთგან პავლე თავსა
თჳსსა მსახურად უწოდს საიდუმლოთა ქრისტესთა1 და თჳთ
თავადსა მეუფესა და უფალსა ყოველთასა, რომელმან ჴორცითა
კაცობრივითა აღასრულა განგებულებაჲ კაცთა ცხორებისაჲ, არა
სირცხჳლ უჩნდა წოდებად სახელი იგი მსახურებისაჲ თქუმად
მისთჳს შორის მათსა ყოფად, ვითარცა მსახური2, \ რომელიცა
ექმნა შემწე განჩინებასა მას მსახურებისასა3, ვითარცა იტყჳს
მოციქული4.
[160v] რამეთუ ვითარცა რაჲ ცეცხლი შეეხის ნივთსა ჴმელსა
და მომზავებელსა მსწრაფლ აღნთებად და მეყსეულად სიმაღლედ
აღუტევის ალი და უმეტესი გამოაჩინის ძალი ბუნებისა თჳსისაჲ,
ეგრეთვე სული წმიდაჲ შორის სტეფანესსა დაემკჳდრა და
განისუენა და ყოვლითურთ შეეზავა სულისა მისისა სიკეთესა და
მიერ განფინნა ბრწყინვალედ შარავანდედნი მადლთანი.
1I

კორ. 4:1.

2 ლკ.

22:27, მარკ. 10:45.

3 მსახურებათასა

C.

1 კორ. 12:5. შდრ. <პავლენი>: ,,და განყოფანი მსახურებათანი
არიან და იგივე თავადი უფალი არს”. სტეფანე სანანოჲსძე ,,განჩინებად”
თარგმნის ბერძნულ διαιVreσις-ს, რაც გაყოფას, გამიჯვნას ნიშნავს და
გიორგი მთაწმინდელის მიერ გადმოიცემა როგორც ,,განყოფილება”
(Ath. 49, 36v). შდრ. <განჩინების> ანალოგიური შინაარსის შესახებ: ძველი
ქართული საეკლესიო ლიტერატურა, გამოსცა ე. ჭელიძემ, თბ. 2005, გვ. 299.
4

ἀποστολικὴν ἀξίαν ὑπονοείτω· ἐπεὶ καὶ Παῦλος οἶδεν ἑαυτὸν
διάκονον μυστηρίων Χριστοῦ, καὶ ὁ τοῦ παντὸς κύριος ὁ
διὰ σαρκὸς τὴν ἀνθρωπίνην σωτηρίαν οἰκονομούμενος οὐκ
ἐπῃσχύνθη τῷ τῆς διακονίας ὀνόματι, εἰπών, ἐν μέσοις εἶναι
ὡς ὁ διακονῶν, ὁ τὰς διαιρέσεις τῶν διακονιῶν ἐνεργῶν,
καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος.
Καθάπερ δὲ τὸ πῦρ τῆς ἐπιτηδείας ὕλης ἐπιδραξάμενον εἰς
ὕψος αἴρει τὴν φλόγα καὶ περιφανεστέραν τὴν αὐγὴν ἀπεργάζεται,
οὕτω τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ Στεφάνου μεγαλοφυίᾳ γενόμενον
ἐκδηλοτέρας ἐποίει τὰς ἀκτῖνας τῆς χάριτος.
177

lela

წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგება სტეფანე ...

xaCiZe:

ამისთჳსცა ყოველნივე მხილველ მისსა იქმნნეს, რაოდენთაცა
იგი აქუნდა ზიარებაჲ გულისჴმისყოფისა და წურთილებისაჲ და
საგონებელ იყვნეს უმეტეს1 სხუათაჲსა2 ქონებად წესიერებისა და
ცნობისა და ვითარცა კრებული ერისაჲ დიდძალი ურთიერთას
ჰჴდებოდეს და იღუწიდეს მისლვად სტეფანესსა და თითოეული
წყობად ყოვლით-კერძო.
ხოლო იგი ეგო უბრძოლველ ზოგად ყოველთა მიერ და
მრავალნი უკუე შეიერთებოდეს შესმენად მის ზედა უვაღრესნი3
და უდარესნი. ამათ თანა იყვნეს ხილულად4 ალექსანდრიელნი
და ლივირტინელნი5 და კჳრინელნი6 და ყოვლით-კერძო და
ყოველგნითვე შემოკრებულნი7, რაჲთა ებრძოლნენ ქადაგსა მას
ჭეშმარიტებისასა. ხილულთა მათ მიერ უხილავი იგი იხილვებოდა
მტერი – მამაჲ იგი სიცრუვისა და ტყუვილისაჲ, რომელი
კაცობრივითა პირითა ზრახვიდა რაჲ სტეფანეს, ჭეშმარიტებაჲ
1 უმეტეს]

-B.

2 სხუათასა

C.

3 უაღრესნი

BC.

4 ხილვად

B.

5 ლივირტიმელნი
6 საქმე,

B.

6:9.

7 შემოკრებილნი

B.

διὸ πάντες πρὸς αὐτὸν ἀφεώρων, ὅσοις ἦν γνώσεως μετουσία
τινὸς καὶ παιδεύσεως. καὶ κατὰ συστάσεις οἱ τῶν λοιπῶν
δοκοῦντες πλέον ἔχειν, οἷον εἰς φάλαγγάς τινας δι‘ ἀλλήλων
καταπυκνούμενοι, οὕτως ὑπομένειν ἐπειρῶντο τοῦ Στεφάνου τὴν
προσβολήν.
ὁ δὲ πᾶσιν ἐπίσης ἄμαχος ἦν, καὶ πολλοῖς συμμίσγων
κατ‘ αὐτὸν καὶ ἐλάττοσιν. ἐν τούτῳ τοίνυν τὸ μὲν φαινόμενον
Ἀλεξανδρεῖς καὶ Λιβερτῖνοι καὶ Κυρηναῖοι καὶ οἱ πανταχόθεν
ἦσαν ἄνθρωποι πρὸς τὸν τῆς ἀληθείας ἀγωνιστὴν συμπλεκόμενοι,
τὸ δὲ διὰ τοῦ φαινομένου νοούμενον ὁ πατὴρ τοῦ ψεύδους ἦν,
δι‘ ἀνθρωπίνων προσώπων πρὸς τὴν ἐν τῷ Στεφάνῳ λαλουμένην
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თავსა თჳსა ზედა-აღადგინა, გარნა ჭეშმარიტებაჲ ტყუვილისა
მიმართ ძლევაშემოსილ იყო და კეთილად უკუნ-აქცივნა და
დაჰჴსნნა მან ყოველნივე წინამბრძოლნი და [161r] შემწენი
სიცრუვისანი. ხოლო მსახური იგი ჭეშმარიტებისაჲ მტერისა მის
მიმართ ჭეშმარიტებისა უფროჲსად საშურველ იქმნებოდა და
განიცადებოდა და ძმაცუვით შეისმინებოდა იგი, არა ვითარცა
ქადაგი და გამომაჩინებელი ჭეშმარიტებისაჲ, [არამედ]1 ვითარცა
დამჴსნელი და უჩინომყოფელი მისი.
აწ უკუე რასა-ეგე შეჰმზადებ და აზმნობ მოღუაწესა მას
ზედა ღმრთისმსახურებისასა, ჵ მაცთურო ბოროტო \ ვეტყჳ უკუე
ეშმაკსა \ უკუეთუ რაჲ არს შენ თანა ძალი და სიმარჯუე, გამოაჩინე
იგი ვნებად და დაჴსნად ჭეშმარიტებისა მის, რომელი სტეფანეს
შორის დამკჳდრებულ არს! ხოლო უკუეთუ იგი აღმაღლებულ არს
ყოველთა ღონეთა შენთაგან, რაჲსათჳს უკუე ჭურჭელსა მას და
სადგურსა ჭეშმარიტებისასა ჰბორგი ბოროტისყოფად, რომელსაიგი უპყრიეს, ისწრაფი წარწყმედად, და რომელი-იგი იყოფვის მის
შორის, თანა-წარჰჴდე2, ვითარცა იქმან-და ძაღლნიცა, რამეთუ
ქვათა მათ, რომელთა სტყორცებენ, მიეტევებიან კბენად, ხოლო
მტყორცებელთა მათ არა შეეხებიან ყოვლად.
1 და

ABC.

2 წარჰჴედ

B.

ἀλήθειαν ἑαυτὸν ἀντεγείρων. ἀλλ‘ ἡ μὲν ἀλήθεια κατὰ τοῦ
ψεύδους τροπαιοφόρος ἦν, καλῶς τρεψαμένου τοῦ ἀριστέως
πάντας τοὺς προαγωνιστὰς τῆς ἀπάτης. ὁ δὲ διάκονος τῆς
ἀληθείας παρὰ τοῦ ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας ἐπεβουλεύετο, ὡς οὐχὶ
φανερῶν τὴν οὖσαν, ἀλλὰ ποιῶν τὴν μὴ οὖσαν ἀλήθειαν.
τί ταῦτα συσκευάζεις κατὰ τοῦ κήρυκος; πρὸς τὸν διάβολον
εἴποιμι ἄν· εἰ σοί τίς ἐστι δύναμις, τὴν ἐν Στεφάνῳ βλάψον
ἀλήθειαν· εἰ δὲ ἐκείνη τῶν σῶν μηχανημάτων ὑψηλοτέρα, τί περὶ
τὸ σκεῦος τῆς ἀληθείας ἀπασχολεῖς τὴν κακόνοιαν καὶ ἀναιρεῖς
τὸ περιέχον καταλιπὼν τὸ ἐγκείμενον, οἷόν τι ποιοῦσιν οἱ κύνες,
τοὺς λίθους οἷς βάλλονται περιχαίνοντες, τοῦ βάλλοντος οὐχ
ἁπτόμενοι;
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ვინაჲთგან უკუე მხილებულ იქმნა და გამოჩნდა ჭეშმარიტებისა
მიერ ტყუვილი და ვერღარა შემძლებელ არს უკეთური იგი
პოვნად რაჲსავე სხჳსა ღონისა შემწედ საცთურისა თჳსისა და
თანამბრძოლად, რამეთუ ყოველნივე განცხადებულად განიცდიდეს1
გამოჩინებასა მას ჭეშმარიტებისასა. აღიჴსენა მან თჳსი იგი სახე
ბრძოლისაჲ და ძუელისა მის სივერაგისა თჳსისაჲ და თითოეულად
განუყო უკეთურებისა2 თჳსისა ძალი [161v] შემასმენელთა მათ და
მსაჯულთა და ორკერძოვე მასწავლელ ექმნა3 იგი საცთურისა:
ერთთა მათ თქუმად ხოლო4 ტყუვილისა და ცილისწამებისა
სტეფანესთჳს არწმუნა, ხოლო მეორეთა მათ გულისწყრომით
შეწყნარებად ცილისზრახვათა მათთა ასწავა და მრავალსახედ
თჳსი სივერაგე დასთესა შორის ჰურიათაჲსა და აჩუენა5 სტეფანეს
ზედა ყოველივე სიბოროტე თჳსი. ექმნა მას შემასმენელ და
მსაჯულ და მტარვალ და ყოველივე ღონე სიკუდილისა მწარისაჲ
აღძრა მას ზედა და არა უწყოდა უკეთურმან მან ავაზაკმან, თუ
ვითარსა შთავარდებოდა უფსკრულსა წარწყმედისასა ესევითარისა
მის განჩინებისა სტეფანეს ზედა აღსრულებითა.
1 განიცდიდეს]

+ და C.

2 უკთურებისა

B.

3 იქმნა

C.

4 ხოლო]

- B.

5 აჩუენა

A.

ἐπειδὴ τοίνυν ἀπηλέγχθη διὰ τῶν ἀληθεστάτων τὸ ψεῦδος,
καὶ οὐκέτι οἷός τε ἦν [ὁ πονηρὸσ] ἄλλον τινὰ προαγωνιστὴν
τῆς ἀπάτης εὑρεῖν, πάντων πρὸς τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας
ἀποβλεπόντων, ἀναμέμνηται τοῦ ἰδίου παλαίσματος καὶ
καταμερίσας ἑαυτοῦ τὴν ἐνέργειαν εἴς τε τοὺς κατηγόρους καὶ
τοὺς δικαστὰς καὶ ἐν ἀμφοτέροις γενόμενος τοὺς μὲν λέγειν τὰ
ψευδῆ κατὰ τοῦ Στεφάνου προήγετο, τοὺς δὲ μετ‘ ὀργῆς τὴν
συκοφαντίαν προσδέχεσθαι. καὶ ποικίλως ἑαυτὸν τοῖς Ἰουδαίοις
ἐνδιασπείρας πάντα γίνεται τῷ Στεφάνῳ, κατήγορος, δικαστής,
δήμιος καὶ ἡ λοιπὴ τοῦ θανάτου ὑπηρεσία, οὐκ εἰδὼς οἵῳ
πτώματι μετὰ τὴν τοιαύτην ἐπὶ Στεφάνῳ ψῆφον κατενεχθήσεται.
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და ვითარცა-იგი იქმან გამოცდილნი ღუაწლსა ბრძოლისასა,
რამეთუ უმჴნესნი იგი და უბრძნესნი ღონისძიებით შეუჴდიან შორის
ასოთა მორკინალთა მათ1 მათთასა და რომლითავე სიმარჯჳთა
ჴელოვნებისა მათისაჲთა უძჳრესი დაცემაჲ შეამთხჳიან, ეგრეთვე
ყო დიდმან სტეფანე, დაეკუეთა რაჲ იგი ქუეყანად, რამეთუ
ბოროტი შემუსრვილებაჲ შეამთხჳა წინააღმდგომსა.
რამეთუ
მიერითგან
იქმნა
წარმართებაჲ
სარბიელსა
მას მოციქულთა სახარებისასა და დაწყებაჲ ყოვლით-კერძო
ქადაგებისაჲ სიტყუასა მას სარწმუნოებისასა, რამეთუ არათუმცა
აღბორგებულ იყო სტეფანეს მიერ მკლველობაჲ იგი ჰურიათა
ერისაჲ2 მოციქულთა ზედა რეცა იერუსალიმს, ხოლო საგონებელიყო შეწყუდევად3 [162r] ჰურიასტანს4 მადლი იგი სახარებისაჲ.
ხოლო აწ განისხნეს რაჲ მოციქულნი ჰურიათა მიერ ადგილითი
ადგილად, თითოეული სხუად და სხუად სოფლად ყოვლისა სოფლისა
წარმართთა შორის განეთესნეს5 და ყოველთავე ადგილთაგან
1 მათ]

– C.

2 ერისა
3 +და

С.

ABC.

4 ჰურიასტანს
5 საქმე,

AB.

8:1,4.

καθάπερ γὰρ οἱ ἔμπειροι τῶν ἀθλητῶν ὑποβάντες τὸ σῶμα
τῶν προσπαλαιόντων χαλεπώτερον αὐτοῖς διά τινος τεχνικῆς
εὐστροφίας τὸ πτῶμα κατασκευά ζουσιν, οὕτω καὶ ὁ μέγας
Στέφανος εἰς γῆν κλιθεὶς τὸ χαλεπὸν σύντριμμα τοῦ ἀντικειμένου
ἐργάζεται.
Ἐντεῦθεν γὰρ γίνεται τοῖς ἀποστόλοις ἐπὶ τὴν οἰκουμένην
ὁ δρόμος, αὕτη τῆς πανταχοῦ τοῦ λόγου διαφοιτήσεως ἡ ἀρχή. εἰ
γὰρ μὴ τῇ κατ‘ ἐκείνου μιαιφονίᾳ ὁ δῆμος τῶν Ἰουδαίων κατὰ
τῶν ἀποστόλων ἐμάνησαν, τάχα μόνοις ἂν Ἱεροσολύμοις ἡ τοῦ
εὐαγγελίου χάρις ἐναπεκλείετο.
νυνὶ δὲ διωχθέντες παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἄλλος ἀλλαχῆ
τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν κατεσπάρησαν, πανταχόθεν
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მოძღურებითა მით საიდუმლოჲსაჲთა ეშმაკთა განჰჴდიდეს და
საქმითა სასწაულთაჲთა სრულიად კაცთაგან აღმოჰფხურიდეს1. \
ესრეთ შეწყნარებულ იქმნა სიტყუაჲ იგი სახარებისაჲ სამარიას2, \
ესრეთ საჭურისისა მის ცხორებაჲ რეცა საქმედ გზისა გარეწარად3
ფილიპეს მიერ აღესრულა4, \ ესრეთ დიდი იგი და რჩეული
ჭურჭელი ეკლესიისაჲ პავლე გულისწყრომად და სიქადულად
მორწმუნეთა აღიჭურა ეშმაკისა მიერ5, არამედ მისდავე უკუნექცევიან საჭურველთა მისთა მახჳლნი და სრულიად განიჴადების
იგი სოფლისაგან, რაჲთა არა დაშთეს ადგილი, არცა თუ ერთი,
ვინაჲმცა არა მიიწია ქადაგებაჲ ქრისტეს სარწმუნოებისაჲ.
ამიერ6 უკუე ეგჳპტით7 და ასურეთით, პართნი და შუამდინარელნი, იტალიელნი და გალატელნი, ილჳრიკიელნი8 და
მაკედონელნი და ყოველგნითვე9 ყოველნი წარმართნი მოუჴდებოდეს
1 აღჰფხურიდეს
2 საქმე,

C. საქმე, 8:7.

8:5,12,14, 25.

3

<რეცა
საქმედ
გზისა
გარეწარად>
sasxvaTaSoriso saqmed> anu ukve Cveul saqmed.
4 საქმე,

8:27-39.

5 საქმე,

8:3. 9:1-2.

6 ამიერითგან
7C

\ <TiTqosda

C.

ნუსხაში სიტყვას ,,ეგჳპტით“ ,,პ“-ს თავზე მიწერილი აქვს ,,ბ“.

8 ილურიკელნი

B. ილჳრიკელნი C.

9 ყოველიგნითვე

B. ყოველგანითვე A.

τὸν διάβολον διὰ τῆς τῶν μυστηρίων διδασκαλίας ἐξείργοντες.
οὕτω δέχεται τὸν λόγον Σαμάρεια· οὕτως ὁδοῦ πάρεργον ἡ τοῦ
εὐνούχου σωτηρία παρὰ τοῦ Φιλίππου γίνεται· οὕτω τὸ μέγα
σκεῦος τῆς ἐκλογῆς Παῦλος, θυμῷ καὶ ἀπειλῇ παρὰ τοῦ διαβόλου
καθοπλισθείς, ἐπ‘ αὐτὸν τρέπει τὸν ὁπλίστην τὰς ἀκίδας, πάσης
αὐτὸν ὑπερορίζων τῆς οἰκουμένης, ὡς μηδένα τόπον καταλιπεῖν
τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ ἀνεπίβατον.
ἐντεῦθεν Αἰγύπτιοι, Σύροι, Πάρθοι καὶ Μεσοποταμῖται,
[Ἰταλοὶ καὶ] Γαλάται, Ἰλλυριοί, Μακεδόνες καὶ τὰ πανταχόθεν
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მჴურვალედ სიტყუასა მას სარწმუნოებისასა1. ხედავა ძალსა მას
სტეფანეს ღუაწლისასა, რავდენითაღა დაცემითა შემuსრვილ2
იქმნა მბრძოლი იგი წინააღმდგომი? რომელიცა ჰგონებდა
ცილისმწამებელთა მათ შემზადებითა ძლევად, რომელსა-იგი
ჰბრძოდა3 და უზეშთაეს4 ყოფად.
არამედ კუალად პირველისავე სიტყჳსა [162v] სარბიელსა
აღვიყვანოთ სიტყუაჲ, რომელთა უკუე შესმენათა5 მიერ აღსძრვიდეს
ცილისმწამებელნი იგი ერსა მას, იტყოდეს უკუე ესრეთ, ვითარმედ
არა დასცხრებისო ძჳრის ზრახვად ადგილისა ამისთჳს წმიდისა
და შჯულისა6, \ რამეთუ გუესმა7 მაგისგან იტყოდა რაჲ: იესუ
ნაზარეველმან დაჰჴსნეს8 ადგილი ესე და გარდაცვალოს წესი,
რომელიცა მომცა9 ჩუენ მოსე10.
1 სარწმუნოებისსა
2 შემუსრვილ
3 ბრძოდა

B.

B.

B.

4 უზესთაეს

C.

5 შემენათა

B.

6 სჯულისა

B. საქმე, 6:13.

7 გუასმია

C.

8 დაჴსნეს

C.

9 მოგუცა

C.

10 საქმე,

6:14.

ἔθνη προσάγει τῇ πίστει διατρέχων ὁ λόγος. ὁρᾷς τοῦ Στεφάνου
τὴν ἀθλητικὴν ἐπιστήμην; πόσοις συνετρίβη πτώμασιν ὁ ἀντίπαλος,
δόξας διὰ τῆς συκοφαντίας ὑπέρτερος τοῦ προςπαλαίοντος
γίνεσθαι;
Ἀλλ‘ ἐπανέλθωμεν πάλιν ἐπὶ τὸ στάδιον. τίσι λόγοις
ἀνακινοῦσι τὸν δῆμον οἱ συκοφάνται; οὐ παύεται, φησί, λαλῶν
ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου] καὶ τοῦ νόμου·
ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος, ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος
καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη ἃ παρέδωκεν
ἡμῖν Μωυσῆς.
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აწ უკუე რიტორთა მათ ეშმაკისათაჲ ესევითარი არს
შესმენაჲ და ცილისწამებაჲ, ხოლო მსმენელთა მათ ერთაჲ
რაბამი არს უგუნურებაჲ: ვისა1 უკუე აღიძრვიან ძჳრისზრახვად
შესმენისა მისთჳს მათისა? რასა2 ჰპოებენ ვისთჳსვე ზრახვათა
მათ შინა? რამეთუ რომელსა-იგი წამებდეს თქუმად შემთხუევად
მათდა ბოროტისა, შემდგომად და უკუანაჲსკნელ ყოფად იყო,
რამეთუ იტყოდეს მისთჳს, ესრეთ იტყჳსო, ვითარმედ: ადგილი
ესე წმიდაჲ წარწყმდესო და შჯული3 მოსესი განქარდესო4. აწ
უკუე რაჲ შეემთხუეოდა ვნებაჲ ამის მიერ, გინათუ ჭეშმარიტსა
იტყჳს, გინა ტყუილსა? რამეთუ უკუეთუ ტყუილსა იტყჳს, ცხად
არს, ვითარმედ არა იქმნეს იგი, ხოლო უკუეთუ ჭეშმარიტსა
იტყჳს, რაჲ უკუე ვნებაჲ აქუს სიტყუასა, რომელი მოასწავებს
ყოფადსა, რამეთუ ყოველნივე ქმნადნი საქმენი აღესრულებიან
და იქმნებიან უეჭუელად5, გინათუ ვინ მოასწავებდეს წინაჲსწარ,
გინა არა. ხოლო სიკუდილი წინაჲსწარ მაუწყებელისაჲ რასა უკუე
მოატყუებს სარგებელსა ვნებულსა მას, გინათუ რომელსა იქმს
დაჴსნასა ვნებათასა?
1 ვისსა
2 რაჲსა

C.
C.

3 სჯული
4 საქმე,

B.
6:11,13-14.

5 უეჭუელად

C.

ἡ μὲν οὖν κατηγορία τῶν τοῦ διαβόλου ῥητόρων τοιαύτη.
ἡ δὲ τῶν ἀκουόντων ἄνοια τίς; ἐπὶ τίνι χαλεπαίνουσι τῷ
κατηγορηθέντι; τίνα κακίαν ἐν τοῖς εἰρημένοις ἐφώρασαν; τὰ μὲν
γὰρ προφερόμενα κατ‘ αὐτοῦ τῶν εἰς ὕστερον ἐκβησομένων ἦν.
ἔφησαν γὰρ αὐτὸν εἰρηκέναι τὸν τόπον καταλυθήσεσθαι καὶ τὰ
νόμιμα τοῦ Μωυσέως μετατεθήσεσθαι. τί οὖν ἐν τούτοις ἐστὶ
τὸ ἀδίκημα, κἂν ἀληθεύῃ, κἂν ψεύδηται; εἰ μὲν γὰρ ψεύδεται,
τὸ λυποῦν οὐκ ἐκβήσεται, εἰ δὲ ἀληθεύει, τί ἀδικεῖ ὁ λόγος
προμηνύων τὴν ἔκβασιν; τὰ γὰρ γινόμενα πάντως ἐκβήσεται καὶ
σιωπώντων καὶ μή. ὁ δὲ φόνος τοῦ προμηνύσαντος τίνα φέρει
τῶν λυπούντων διόρθωσιν;
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მერმე რაჲ შეისმინების [163r] უკუე იესუ ნაზარეველი,
ხოლო განჩინებაჲ დაშჯისაჲ სტეფანეს ზედა მოიწევის. აწ უკუე
უკუეთუ მავნებელისა მის ზედა აღიძრვის გულისწყრომაჲ, ხოლო
ვნებაჲ არს ადგილისა და შჯულისა1 მიცვალებაჲ. ხოლო ამას
არა სტეფანეს, არამედ იესუჲს მიერ ყოფად იტყოდა შემასმენელი
იგი2. ნამდჳლვე, რომელსა-იგი შეასმენდა მისსა მიმართ, იყო
შემსგავსებული აღძრვაჲ სამშჯავროჲსაჲ3.
არამედ, ეჰა, უმშჯავროჲ4 იგი მსმენელთა მათ საშჯელი5
და უცხოსახე განბჭობაჲ! ესრეთ იტყჳან იგი, ვინაჲთგან იესუ
მისცვალებს შჯულსა6 და ადგილსა ამას წმიდასა7 \ დაიქოლენ
უკუე სტეფანე მოსიკუდიდ! გარნა ვითარითა სახითა დაჰჴსნიდა
იესუ შჯულსა8, რომელსა ესრეთ აქუნდა მოსწრაფებაჲ დაცვად
შჯულისა9, რომელ ყოველივე დასამტკიცებელად პირველისა
1 სჯულისა
2 საქმე,

B.

6:14.

3 სამსჯავროჲსა
4 უმსჯავროჲ
5 სასჯელი

B.

6 სჯულსა

B.

7 საქმე,

B.

B.

6:14.

8 სჯულსა

BC.

9 სჯულისა

B.

εἶτα· κατηγορεῖται μὲν Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ἡ δὲ τῆς
τιμωρίας ψῆφος ἐπὶ τὸν Στέφανον φέρεται. καίτοι εἰ ὁ ἀδικῶν
κινεῖ τὴν ὀργήν, ἀδίκημα δέ ἐστιν ἡ τοῦ τόπου καὶ τῶν ἐθῶν
μεταποίησις, ταῦτα δὲ οὐ παρὰ Στεφάνου, ἀλλὰ παρὰ Ἰησοῦ
γίνεσθαί φησιν ὁ κατήγορος, ἐπὶ τὸν κατηγορηθέντα πάντως ἔδει
συγκινεῖσθαι τὸ δικαστήριον.
ὢ τῆς ἀδίκου τῶν ἀκουόντων ψήφου. ἐπειδὴ Ἰησοῦς, φησίν,
μεταποιήσει τοὺς νόμους, καταλευσθήτω ὁ Στέφανος. πῶς δὲ
καταλύσει τὸν νόμον ὁ Ἰησοῦς ὁ οὕτως περὶ τὸν νόμον ἔχων,
ὁ τοσαῦτα πρὸς βεβαίωσιν τῶν ἀρχαίων νομοθετήσας, ὁ εἰπών·
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მის მოგუცა ჩუენ შჯულისდებაჲ1 და იტყოდა: არა მოვედო
დაჴსნად2 შჯულისა3, არამედ აღსრულებად4. რომელმან-იგი
ამცნო <არა კაც-კლვად> პირველსა მას შინა5, ხოლო ამისსა
დასამტკიცებელად უბრძანებს მოწაფეთა, არცათუ განრისხებად6,
რამეთუ დააყენებს დასაბამსა7 ვნებისასა. ეგრეთვე უბრძანებდეს
რაჲ აღჳრსხმად გულისთქუმისა მის, მის თანავე განჰჴდის
მრუშებასა8, და არაგანრისხებად შემაწუხებელთათჳს ამცნებს,
რაჲთა დაწყებაჲცა9 დაიჴსნას10 შურისგებისაჲ11 ჴელყოფად
ძჳრისმყოფელთა ზედა12, \ ეგრეთვე მიცემად მონაგებთა თჳსთა
ყოველთავე ასწავებს და განყოფად გლახაკთა13, \ რაჲთა
აღმოჰფხურას ვნებაჲ იგი ანგაჰრებისაჲ14.
1 სჯულისდებაჲ
2 დაჰჴსნად

B.

3 სჯულისა

B.

4 მთ.

5:17.

5 გამოს.
6 მთ.

20:13. 2 შჯ. 5:17, მთ. 5:21. ლკ. 18:20.

5:22.

7 დასაბამსა]
8 მრუშებასაჲ
9

B.

+ ვე B + მას BC.
C. მთ. 5:27-28.

დაწყებაცა C.

10

დაიჴსნჱს C.

11 შურისგებისა
12 შდრ.

C.

მთ. 5:44. ლკ. 6:27.

13 ლკ.12:

33, მთ. 6:20. შდრ. მთ. 19:21, ლკ.18:22, მარკ. 10:21.

14 ანგაჰარებისაჲ

B. ლკ.12:15.

οὐκ ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, ἀλλὰ πληρῶσαι, ὁ τὸν περὶ
τοῦ μὴ φονεῦσαι νόμον διὰ τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὀργισθῆναι τοῖς
μαθηταῖς βεβαιώσας, ὁ τῇ ἐπιθυμίᾳ συνεκβαλὼν τὴν μοιχείαν,
ὁ διὰ τοῦ μὴ ἀμύνασθαι τὸν προληλυπηκότα κελεῦσαι τὸ μηδὲ
ἄρχειν ἀδίκων χειρῶν κατασκευάσας, ὁ διὰ τῆς μεταδόσεως τῶν
προσόντων τὸ κατὰ πλεονεξίαν πάθος ὑπερορίσας;
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ვითარ უკუე არასადა აღიჴსნეს ესე ყოველი, არცა [163v]
გამოიძიებს1 საშჯელსა2 მათსა მოძღურებაჲ და შჯულისდებაჲ3
იესუჲსი?
მენება4 უკუე აწ ყოფად5 სამშჯავროსა6 მის თანა მკლველთა
მათ მსაჯულთა და ერისასა და გამოძიებად მათგან ადგილისა
მისთჳს, რომლისათჳს იგი დრტჳნვად ძჳრისმეტყუელებდეს. სადა
უკუე არს აწ სახელგანთქუმული იგი ტაძარი მათი? სადა არს
სიდიდე იგი ქვათაჲ მათ უზეშთაესი7 ბუნებისაჲ და სასმენელად
რწმუნებისაჲ? სადა არს უკუე რჩეულისა მის ოქროჲსა სიკეთესა
სხუათა მათ ნივთთა ტაძრისათა8 მცირედღა თანასწორებაჲ? სადა
არიან უკუე შჯულიერნი9 იგი შესაწირავნი: ვერძნი და ზუარაკნი,
კრავნი და ტრედნი და გურიტნი და სიმრავლენი ვაცთანი და
განტევებულნი კურონი?10 უკუეთუ ნამდჳლვე სიკუდილი სტეფანესი
გამოიძიეს C. Jer. 38-ში ქვედა აშიაზე მინაწერია: ,,წმიდაო
სტეფანე, შეიწყალე დიაკონი ესაია“. ჰგავს გადამწერისავე ხელს.
1

2 სასჯელსა

B.

3 სჯულისდებაჲ
4 მენებაჲ
5 ყოფა

BC.

C.

C.

6 სამსჯავრო

B.

7 უზესთაესი

BC.

8 ტაძრისაჲთა

C.

9 სჯულიერნი

B.

10 ლევ.

16:10.

πῶς οὔτε ἐμνημονεύθη ταῦτα οὔτε συνεξητάσθη τῇ κρίσει;
ἐβουλόμην νῦν παρεῖναί μοι τῶν μιαιφόνων ἐκείνων
δικαστῶν τὸ συνέδριον καὶ μαθεῖν περὶ τῶν τόπων ὑπὲρ ὧν
χαλεπαίνουσι, ποῦ ὁ διώνυμος ἐκεῖνος ναός, ποῦ τὰ ἀπιστούμενα
τῶν λίθων μεγέθη, ποῦ τὸ χρυσίον ἐκεῖνο τὸ τῇ λοιπῇ ὕλῃ
τῇ περὶ τὸν ναὸν μικροῦ δεῖν ἰσοστάσιον, ποῦ αἱ νόμιμοι
ἱερουργίαι, ὁ κριός, ὁ μόσχος, ὁ ἀμνός, ἡ δάμαλις, ἡ περιστερά,
ἡ τρυγών, ὁ ἀποπομπαῖος χίμαρος; εἰ διὰ τοῦτο τοῦ Στεφάνου
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ამისთჳს განაჩინეს, რაჲთამცა არარაჲ შემაწუხებელთა მათგანი
მოიწია მათ ზედა, მიჩუენენ უკუე, რაჲ იგი მკლველობითა1 მით
თჳსითა მოიგეს ჴსნაჲ ძჳრთა მათგან, რომელთათჳს რეცა იღუწიდეს
განრომად სიბორგილითა მით თჳსითა.
ხოლო უკუეთუ არარაჲ ამისგანი სარგებელ2 მოიგეს,
რომლისათჳს-იგი
განჩინებაჲ
განაწესეს,
თქუედ3
უკუე
ღმრთისმბრძოლთა მათ, რომლისა ჯერისათჳს ინებეს სიკუდილი
იგი სტეფანესი.
არამედ ვიხილოთღა შემდგომითი-შემდგომად ღუაწლი იგი
მოწამისაჲ, თუ რასა4 მიაგებს მკლველთა მათ, რომელნი იგი
სიმრავლითა მით ლოდებისაჲთა, ვითარცა-იგი თოვნ რაჲ მძაფრიად,
ეგრეთ სახედ ჰქოლვიდეს მას, ვიდრე დაფარვადმდე5 მისა6 ქვათა
მათ მიერ7. [164r]
ხოლო იგი ვითარცა8 სახეთა უკუე საისრეთა სტყორცებს9
ნაცვალად ქვისა-დამკრებელთა მათ თჳსთა ზედა.
1 მკულელებითა
2 სარგებელი
3 თქუეს

C.

4 რაჲსა

С.

BC.

5 დაფარვამდე
6 მისა]

B.

C.

– C.

7 საქმე,

7:58-59.

8 ვითარ

C.

9 სტყორცებდეს

C.

θάνατον καταψηφίζονται, ἵνα μηδὲν τῶν σκυθρω πῶν ἐκείνων
εἰς πέρας ἔλθῃ, δειξάτωσαν ὅσα διὰ τῆς μιαιφονίας ἑαυτοῖς
διεσώσαντο.
εἰ δὲ οὐδὲν τούτων ἐστίν, ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον ἐκείνην
ἐξήνεγκαν, ἀντὶ τίνος ὁ φόνος, εἰπάτωσαν.
Ἀλλ‘ ἴδωμεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τῶν ἀγώνων, ὅπως ἀμύνεται
τοὺς μιαιφόνους ὁ ταῖς νιφάσι τῶν λίθων καταχωννύμενος, ποίας
ἀντιπέμπει βολὰς κατὰ τῶν ἀφιέντων τὰς τῶν λίθων βολάς.
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ისწავედ შვილთა ებრაელთასა საჭურველი იგი ქრისტიანეთაჲ, რომელსაცა იჴუმევდა მისაგებელად შემაწუხებელთა
დი დი სტეფანე, რომელმანცა შჯული1 ცხორებისა ყოვლისაჲ
საქმით გამოსახა. რამეთუ კრებულმან მან უშჯულოთამან2,
მჴეცებრითა სიბოროტითა განძჳნებულმან 3, მოიცვეს წმიდაჲ იგი
გარემოჲს4 და ზოგადითა ზრახვითა ერთი მოსწრაფებაჲ აქუნდა
ყოველთა და ერთბამად ერთი აჩუენეს სახე სიბოროტისაჲ და
თითოეუ[ლსა] [რაჲ]ც[ა]-ვის ეპოებოდა 5 ჴელთა ასაღებელად6,
საჭურველად იჴუმევდა სტეფანეს ზედა.
ხოლო იგი, ვითარცა მღდელი სამეუფოჲ, მსგავსად
შჯულისა მის სულიერისა, შესწირვიდა მსხუერპლსა7 მას
წმიდასა, არათუ უცხოსა, არამედ თავსა თჳსსა წარუდგინებდა
ღმერთსა და ნაცვალად ნაცრისა მის და პკურებისა სისხლთაჲსა8,
თჳსითა სისხლითა მოწყალე ჰყოფდა ცოდვათა მათთათჳს
ღმერთსა, რომელსაცა შინაგან ცასა ცათასა მარადის
1 სჯული

B.

2 უსჯულოთამან

C.

3 განძუნებულმან
4

C.

გარემოჲს წმიდაჲ იგი C.

5 ეპოვებოდა

C.

6 აღსაღებელად
7 მსხუერპლსა
8 ლევ.

C.

С.

16:12-19.

μαθέτωσαν Ἰουδαίων παῖδες τὰ τῶν Χριστιανῶν ὅπλα,
οἷς πρὸς ἄμυναν τῶν λυπούντων χρησάμενος ὁ μέγας Στέφανος
νόμον τῷ βίῳ τὸ ἔργον πεποίηται. οἱ μὲν γὰρ θηριώδει τινὶ
καὶ ἀπηνεῖ τῇ λύσσῃ κύκλῳ περιστάντες τὸν ἅγιον πρὸς ἕνα
σκοπὸν οἱ πάντες ἔβαλλον, πᾶν τὸ ὑπὸ χεῖρα γενόμενον ὅπλον
κατὰ τοῦ Στεφάνου ποιούμενοι.
ὁ δὲ καθάπερ τις ἱερεὺς κατὰ τὸν πνευματικὸν νόμον
εὐαγῆ θυσίαν ἱερουργῶν οὐκ ἀλλότριον, ἀλλὰ τὸ ἴδιον
προσάγων σῶμα, καὶ ἀντὶ σπονδῆς ἀπορραίνων τοῦ αἵματος,
δι‘ ἑαυτοῦ τὸν θεόν, ὃν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἀδύτοις ἔβλεπεν,
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ხედვიდა და ნაცვალად მკლველობისა მის მქოლველთაჲსა,
ქველისმოქმედებისა მისაგებელითა1 გარდაიჴდიდა. ჴმობდა იგი
სასმენელად მკლველთა მათ და იტყოდა: უფალო, ნუ შეურაცხ
ამათ ცოდვასა ამას!2
ესრეთ უკუე სტეფანე იღუწიდა ლოცვითა და ვედრებითა3
თჳსითა4 აჴოცად ცოდვათა მათთა და უშჯულოვებათა5, [164v]
რომელიცა ჴელითა მით მათითა უშჯულოთაჲთა6 აღიწერეს7
მკლველთა მათ მათ8 ზედა, ხოლო იგინი ლოცვისა მისთჳს
უფროჲსად განფიცხნებოდეს და განბოროტდებოდეს9 სტეფანეს
ზედა. ვინაჲცა არა დააცადეს მათ პირველ ქოლვისა მისგან,
ვიდრემდის დიდმან სტეფანე, ვითარცა რაჲ ყუავილთა მათ მიერ
სულნელთა ანუთუ ცუართაგან საწადელთა აღვსებულმან,
ტკბილი იგი და სანატრელი ძილი მიიძინა10.
1 მისაგებელთა
2 საქმე,

C.

7:60.

3 ვედრებასა
4 თჳსითა

C.

- C.

5 უსჯულოვებათა
6 უსჯულოჲთა
7 აღწერეს
8 მათ]

B.

BC.

C.

–B. მას C.

9 განბოროტნებოდეს
10 საქმე,

B. და განბოროტდებოდეს] – C.

7:60.

ὑπὲρ τῶν πλημμελούντων ἐξιλεοῦτο, εὐεργεσίᾳ τὴν μιαιφονίαν
αὐτῶν ἀμειβόμενος, βοῶν ἐν ταῖς τῶν φονευτῶν ἀκοαῖς [καὶ
λέγων]· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην.
καὶ ὁ μὲν ἐξήλειφεν αὐτῶν δι‘ εὐχῆς τὴν ἁμαρτίαν, ἣν ταῖς
παρανόμοις αὐτῶν χερσὶν οἱ μιαιφόνοι ἐχειρογράφουν, οἱ δὲ καὶ
πρὸς τὴν εὐχὴν παρωξύνοντο καὶ οὐ πρότερον ἀνίεσαν βάλλοντες,
ἕως ὁ μέγας Στέφανος καθάπερ ἄνθεσιν ἁπαλοῖς ἢ δρόσῳ τινὶ
κούφῃ περιρρεόμενος εἰς τὸν γλυκύν τε καὶ μακαριστὸν ὕπνον
ἐκλίθη.
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გარნა უსწრო ძლევამან ღუაწლთა და პირველ ტანჯვათა
აღსასრულისა ვხედავთ გჳრგჳნთა, რამეთუ უწინარეს სიმჴნეთა
მისთა სრულქმნისა1 უკუანაჲსკნელისა2 მიმართ ახოვნებათა მისთა
აღსასრულისა სიტყუამან მომიყვანნა სურვილად, გინათუ
სურვილმან სიტყუად, რამეთუ ვითარ ვჰგონებ, ჯერ-იყო ვიდრემე
არა თანაწარსლვად მისსა სიტყუათა3, რ[ომლისა] მიერ სათნოებაჲ
მოწამისაჲ4 უფროჲსად გამოჩნდების.
თუ ვითარ სახე იყო კრებული იგი მკლველთაჲ5 მათ და ვითარ
შესწორებულ სიბორგილითა ყოველნივე, რომელნიცა სიკუდილად
სტეფანესსა გულისწყრომასა აღედგინნეს და მომპოვნებელსა
მას გულისწყრომისასა და რაბამი აქუნდა ყოველთა ბოროტისა
მიმართ შეკრებულთა მათ შეთქუმულებაჲ ერთზრახვისაჲ. და
ვითარ-იგი აჩუენებდა თითოეულისა მკსინვარე ხედვაჲ და სახე
და სალმობაჲ იგი კბილთა მათთაჲ, ვითარცა-იგი მოასწავებს
საღმრთოჲ წერილი, ვითარმედ: განიხერხებოდეს გულითა [165r]
მათითა და იღრჭენდეს კბილთა მათთა მას ზედა6 და შორის
1 სრულქმნისა

+ და C.

2 უკანასკნელისა
3 სიტყჳთა
4 მოწამისა

Β.
С.

5 მკლველთა
6 საქმე,

B.

C.

7;54.

Ἀλλ‘ ἔφθασεν ἡ νίκη τοὺς ἄθλους, καὶ πρὸ τῶν ἀγώνων
ὁρῶμεν τὸν στεφανίτην. πρὶν γὰρ θεωρῆσαι τὴν ἀγωνίαν, πρὸς
τὸ πέρας τῶν ἄθλων ὑπὸ τοῦ λόγου παρήχθημεν. ἔδει γὰρ οἶμαι
μὴ παραδραμεῖν ἐκεῖνα τῷ λόγῳ, δι‘ ὧν μάλιστα ἡ τοῦ μάρτυρος
ἀρετὴ διεδείκνυτο.
οἷον ἦν τὸ τῶν φονώντων συνέδριον, καὶ πῶς κατὰ τὸ
ἴσον πᾶσι πρὸς τὸν φόνον ὁ θυμὸς διεγήγερτο· ὅση πρὸς τὸ
κακὸν ἦν τοῖς συνειλεγμένοις ἡ σύμπνοια· οἷον ἑκάστου τὸ
βλέμμα, οἷον τὸ σχῆμα, οἷον τὸ περὶ τοὺς ὀδόντας πάθος, καθὼς
παρασημαίνεται ἡ θεία γραφή, ὅτι διεπρίοντο ταῖς καρδίαις
αὐτῶν καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ‘ αὐτόν. καὶ ὃς ἐν μέσῳ
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ესევითარისა მის და ესოდენისა კრებულისა დადგა ახოვნებით
და ქადაგა ჭეშმარიტებაჲ კადნიერებით1 და ყოველივე ძალი
წინააღმდგომისა მტერისაჲ, რომელიცა მკლველთა მათ შორის
იქცეოდა, თავსა თჳსსა ზედა აღადგინა და ყოვლითურთ მძლე
ექმნა და აღემატა სიმტკიცითა გონებისაჲთა და სიმაღლითა
სულისაჲთა2 და ყოველივე სახე წინააღმდგომისაჲ დაჰჴსნა და
განაქარვა, წინაგანაწყო გულისწყრომასა სულგრძელებაჲ, თქუმათა
მათ და ქადებათა \ უგულებელსყოფაჲ სრულიად ახოვნებით,
ხოლო შიშსა სიკუდილისასა \ ცხორებისა ამის შეურაცხყოფაჲ,
სიძულილსა \ სიყვარული, სიფიცხესა \ სიმშჳდე, სიბოროტესა
\ სახიერებაჲ, ცილისწამებასა \ გამოცხადებაჲ ჭეშმარიტებისაჲ.
რამეთუ არათუ ერთითა სიტყჳთა3 გამოაჩინა ძლევაჲ
უძლეველმან მან მჴედარმან და მუშაკმან ჭეშმარიტებისამან,
არამედ ყოველსავე სახესა უკეთურებისასა, რომელი მაშინ
ჰურიათა შორის იყოფვოდა, სიმდიდრითა სათნოებათაჲთა თითო
სახედ თითოეულსა განეწყო და ეკუეთა ყოველსავე და ერთბამად
მძლე ექმნა ყოველთა. ესრეთვე უკუე მასმიეს ღუაწლსა მას
ბრძოლისასა, რომელნი იგი აღემატებოდიან4 ძალითა სხუათა
1 კადნიერად
2 და
3

B.

სიმაღლითა სულისაჲთა] – С.

<სიტყჳთა> \ მოსალოდნელი იყო <სახითა> (შდრ. τρόπου).

4 აღემატებოდინ

C.

τοιούτων καὶ τοσούτων ἑστὼς καὶ πάσῃ τῇ ἀντικειμένῃ δυνάμει
τῇ ἐν τοῖς μιαιφόνοις ἐνεργουμένῃ ἑαυτὸν ἀντεγείρων διὰ πάντων
ὑπερέσχε τῷ μεγαλοφυεῖ τοῦ φρονήματος, ἀντιτιθεὶς τῷ μὲν
θυμῷ τὴν μακροθυμίαν, ταῖς δὲ ἀπειλαῖς τὴν ὑπεροψίαν, τῷ
δὲ τοῦ θανάτου φόβῳ τὴν τῆς ζωῆς καταφρόνησιν, τῷ μίσει
τὴν ἀγάπην, τῇ δυσμενείᾳ τὴν εὐποιίαν, τῇ συκοφαντίᾳ τὴν τῆς
ἀληθείας φανέρωσιν.
οὐ γὰρ δι‘ ἑνὸς τρόπου νικητὴς ὁ τῆς ἀληθείας ἀγωνιστὴς
ἀπεδείκνυτο, ἀλλὰ πρὸς πᾶν εἶδος κακίας τῆς τότε τοῖς Ἰουδαίοις
ἐνεργουμένης ἑαυτὸν διὰ τῆς ποικίλης ἀρετῆς καταμερίσας,
καὶ πᾶσι συνεπλάκη καὶ ὑπερέσχε τῶν πάντων. οὕτως ἀκούω
καὶ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι τοὺς πλεονεκτοῦντας κατὰ τὴν
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ყოველთა მიმართ შებმა-უყვიან სარბიელსა მას შინა ღუაწლისასა
და ყოველთა ზედა მიიღიან ძლევაჲ ბრძოლისაჲ, ესევითარი აჩუენა
სახე, რომელი-იგი ექმნა წინამძღუარ მწყობრსა [165v] მოწაფეთასა1,
ყოველსავე ძალსა წინააღმდგომისასა, წინა-განაწყო თავი თჳსი
და ბრწყინვალე ძლევაჲ გამოაჩინა ყოვლისა მიმართ, რამეთუ
მტყუვარ-წოდებულისა2 მისგან სიბრძნისა ლივერტინელთაჲსა3 და
ქალაქისაგან ალექსანდრიისა ბრძენნი იგი მათ შორის ეწყვებოდეს
მას ბრძოლად სიტყჳთა4, ხოლო ძალითა ჭეშმარიტისა მის
სიბრძნისაჲთა5 ქადაგმან მან მართლისა აღსაარებისამან6 დაამჴუნა
იგინი და თითო სახედ დასცნა7 ყოველივე ძალი წინააღმდგომთაჲ,
შინებათა8 მათთა ზარი \ კადნიერებითა, ტანჯვათა მათთა
ქადებაჲ \ სიმჴნითა გონებისაჲთა, სიმწარე იგი მათი \
სიტკბოებითა სულისა მისისაჲთა და ტყუვილი9 \ ჭეშმარიტებითა.
ხოლო იგინი სიკუდილსა მისსა მოსწრაფედ10 განემზადებოდეს და
1 მოწაფეთაჲსა
2 წოდებული

C.

B.

3 ლიბირტიმელთაჲსა

B.

საქმე,
6:9.
თავად
,,საქმეში”
ლიბირტინელებთან
და
ალექსანდრიელებთან ერთად, იხსენიებიან კვირინელები, კილიკიელები
და ასიელები.
4

5 შდრ.

საქმე, 6:10.

6 აღსარებისამან
7 დასცა

BC.

С.

8 შინებაჲთა
9 ტყუილი

C.

С.

10 მოისწრაფედ

С.

δύναμιν πρὸς ὅλον πολλάκις ἀποδυομένους τὸ γύμνικον στάδιον
κατὰ πάντων φέρεσθαι τῶν ἀντιπάλων τὰ νικητήρια. τοιοῦτος
ὁ τοῦ σταδίου τῶν μαρτύρων καθηγησάμενος πρὸς πᾶσαν
τοῦ ἀντικειμένου τὴν δύναμιν ἑαυτὸν ἀντιτάξας λαμπρὸς τῇ
κατὰ πάντων ἀναδείκνυται νίκῃ· τὴν ψευδώνυμον σοφίαν τὴν
διὰ Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου
πόλεως σοφῶν αὐτῷ προσπαλαίουσαν διὰ τῆς ἀληθοῦς σοφίας
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მყის ჴელთა მათთა აღშჭურვიდეს1 სისრად ქვათა მის ზედა და
ხედვითა მჴეცებრივითა და ფშჳნვითა2 უშუერითა მძჳნვარედ
და დამუსრვითა კბილთაჲთა სიბორგილისა მათისა მძჳნვარებასა
მოასწავებდეს.
ხოლო სტეფანე, ვითარცა რაჲ ძმათა ხედვიდა და ვითარცა
მამობრივითა სურვილითა ამბორს-უყოფდა და ეტყოდა: კაცნო,
ძმანო და მამანო, ისმინეთ ჩემი!3
იგინი უკუე ცილისწამებასა მას მათსა სარწმუნოყოფად
შესწმასნიდეს მას ზედა, ხოლო მას მკლველთა იგი ამბოხებაჲ
ძიებად ჭეშმარიტებისა შეერაცხა. არა დამახრწეველ ექმნებოდა
შიში სიტყჳსგებისა მისისა სიბრძნესა, არცა დაჰჴსნიდა
სასოებასა სიმძიმითა მით განსაცდელთაჲთა, არცა [166r]
ზრუნვიდა სიკუდილისათჳს, არამედ ზეცად მიმართ აღემაღლა4
სული თჳსი და გონებაჲ და განცჳბრებულთა5 მათ განიცდიდა
და ელმოდა მათთჳს, ვითარცა რაჲ ყრმათა, შეცთომილთა გონებითა6,
1 აღსჭურვიდეს
2 ფშუინვითა
3 საქმე,

BC.

C.

7;2.

4 აღიმაღლა

A.

5 განცჳფრებულთა
6

C.

განიცდიდა და ელმოდა მათთჳს, ვითარცა რაჲ [-AB] ყრმათა

κατηγωνίσατο, τὸν φόβον διὰ τῆς παρρησίας, τὴν ἀπειλὴν διὰ
τῆς ὑπεροψίας, τὴν πικρίαν διὰ τῆς εὐποιίας, τὸ ψεῦδος διὰ τῆς
ἀληθείας. οἱ μὲν πρὸς τὸν φόνον ἔβλεπον καὶ ἤδη τὰς χεῖρας
τοῖς λίθοις ἐξώπλιζον καὶ τῷ βλέμματι καὶ τῷ ἄσθματι καὶ τῇ
τῶν ὀδόντων συμπτώσει τὴν πικρίαν ἐπισημαίνοντες,
ὁ δὲ ὡς ἀδελφοὺς ἑώρα καὶ ὡς πατέρας ἠσπάζετο. ἄνδρες
γάρ, φησίν, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε.
Οἱ μὲν τὴν συκοφαντίαν πιθανῶς συνέπλασσον, τῷ δὲ τὸ
τῶν φονώντων συνέδριον τῆς ἀληθείας φροντιστήριον ἦν. οὐκ
ἐπέκοπτε φόβῳ τὸν λόγον οὐδὲ πάρετος πρὸς τὴν ἐλπίδα τῶν
κινδύνων ἐγίνετο οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ἔβλεπεν, ἀλλ‘ ἐπὶ
τοῦ ὕψους τὴν ψυχὴν ἔχων καὶ τὰ ἐν ποσὶ πάντα περιορῶν ὡς
194

lela

xaCiZe:

წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგება სტეფანე ...

ასწავებდა სიტყჳთა და არწმუნებდა მათ მიერთაგან წიგნთა და
მოძღურებათა და მათ მიერ უჩუენებდა ძლიერად და გამოუჩინებდა
შეცთომილებასა მათსა შჯულსა1 მას შინა, რომელსაცა მათ ზედა
წამებად თჳსსა იჴუმევდა.
აბრაჰამს წინა-უყოფდა მოწამედ თჳსისა სიტყჳსა და
ყოველთავე საქმეთა მისთა მცირეთა მიერ სიტყუათა გამოსახვითა
სახილველად წინაშე თუალთა წარმოუდგენდა2. \ მერმე მიწყებით
თითოეულად წმიდათა გამოჩინებასა3 და სიტყჳთ და საქმით
მოსწავებასა განგებულებასა მას გამოჴსნისა ჩუენისასა [აღუ]
ჴ[ს]ენებდა.
აუწყებდა მოსესთჳს, ვითარ იშვა, ვითარ აღიზარდა, ვითარ
განისწავლა4, \ ვითარ მთასა ზედა საიდუმლოთა მხილველ
იქმნა5, \ ვითარ ჰგუემდა ეგჳპტესა და ვითარ იჴსნნა ისრაჱლნი6,
\ ვითარ უფლისათჳს7 მოასწავა საიდუმლოჲ8, რომლისა მიერ
შეცთომილთა გონებითა] გონებითა A.
1 სჯულსა

BC.

2 საქმე,

7:2-8.

3 საქმე,

7:8-18. საქმე, 7:45-52.

4 საქმე,

7:19-22.

5 საქმე,

7:30. შდრ.გამოს. 3:2.

6 საქმე,

7:38.

7 უფლისაჲთჳს

C.

8 იგულისხმება

მოსეს მიერ განკაცების საიდუმლოს წინამოსწავება.

შდრ. საქმე 7:37.

παιδία μάτην ἀφραίνοντα ἐπαιδαγώγει τῷ λόγῳ, τοῖς παρ‘ αὐτῶν
ἐκείνων πιστευομένοις εἰς ἀπόδειξιν τοῦ πεπλανῆσθαι αὐτοὺς
περὶ τῶν δογμάτων συγχρώμενος.
Ἀβραὰμ τῷ λόγῳ παράγεται καὶ ἡ κατ~ αὐτὸν ἱστορία πᾶσα
δι‘ ὀλίγων ὑπ‘ ὄψιν ἄγεται, εἶτα ἡ τῶν ἐφεξῆς ἁγίων διαδοχή.
Μωυσῆς ἐπὶ τούτοις τικτόμενος, ἀνατρεφόμενος, παιδευόμενος,
ἐπὶ τοῦ ὄρους μυσταγωγούμενος, μαστίζων τὴν Αἴγυπτον, τὸ
Ἰσραηλιτικὸν διασώζων, τὸ κατὰ τὸν κύριον προμηνύων μυστήριον.
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უმეტესად აღძრა ამბოხებად1 კრებული იგი მბრძოლთაჲ მათ და
სიმჴურვალე იგი სალმობისა მათისაჲ აღაგზნა, ვითარ მოსესცა,
რომლისა-იგი მოძღურებასა მოსწრაფედ იჩემებდეს იგინი.
ამას მოწამედ და შემწედ ქადაგებისა თჳსისა გამოაჩინებდა,
რომლისათჳსცა რისხვით აღიძრნეს განმამწარებელნი იგი ღმრთისანი
და აღსასრული ცხორებისაჲ2 მოაწიეს მას ზედა შემსგავსებული
მათისა მის სიმწარისაჲ და სტეფანეს გულისთქუმისაჲ3.

ხოლო იგი პირველ ჴორცთაგან განსლვისა
განსრულ იქმნა გონებისაგან უაღრეს [166v]
ბუნებისა და განწმედილითა თუალითა იხილნა ბჭენი ცათანი
განხუმულად4 და შინაგან უშინაგანესისა მის დიდებაჲ
ღმრთისაჲ5 და დიდებისა ბრწყინვალებაჲ. მამულისა მის
უკუე დიდებისა ვერვინ შემძლებელ არს გამოსახვად
და სიტყჳთ აღწერად, ხოლო ბრწყინვალებაჲ იგი,
რომელი გამოუჩნდა კაცთა, ესერა, გამოუჩნდა სტეფანეს,
1 ამოხებად

C.

2 ცხორებისა

C.

,,სტეფანეს
გულისთქმაში“
იგულისხმება
მოწამეობისა ანუ ქრისტესთვის სიკვდილისა.
3

4 განხმულად
5 საქმე

მისი

სურვილი

BC. საქმე მოციქულთა, 7:55-56.

მოციქულთა, 7:55.

ὃ καὶ μάλιστα συγκινεῖ τὸ συνέδριον καὶ ἀναθερμαίνει τὴν
νόσον, ὅτι καὶ Μωυσῆς, οὗ δὴ προσεποιοῦντο ὑπερσπουδάζειν,
συνήγορος ἐπεδείχθη τοῦ δόγματος. ἐφ‘ ᾧ καὶ διαναστάντες
τὸ πέρας ἐπάγουσιν ἄξιον καὶ τῆς ἰδίας πικρίας καὶ τῆς τοῦ
Στεφάνου ἐπιθυμίας.
ὁ μὲν γὰρ ἐκβὰς τὴν φύσιν καὶ πρὶν ἐκβῆναι τοῦ σώματος
βλέπει τοῖς καθαροῖς ὀφθαλμοῖς οὐρανίας αὐτῷ πύλας
διισταμένας καὶ τὸ ἐντὸς τῶν ἀδύτων διαφαινόμενον, αὐτήν τε
τὴν θείαν δόξαν καὶ τὸ τῆς δόξης ἀπαύγασμα· καὶ τῆς μὲν
πατρικῆς δόξης οὐδεὶς ὑπογράφεται χαρακτὴρ διὰ τοῦ λόγου,
τὸ δὲ ἀπαύγασμα ἐν τῷ ὀφθέντι τοῖς ἀνθρώποις εἴδει τῷ
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რაოდენ შესაძლებელ არს დატევნაჲ კაცობრივისაგან
ბუნებისა ესევითარისა მის სახილავისაჲ1.
ესრეთ უკუე გარეგან იქმნა ბუნებისა და ანგელოზთა
თანამიწევნულ იქმნა მადლითა, ვიდრემდის თჳთ მათვე მკლველთა
მიერ საკჳრველ იქმნა იგი, რამეთუ პატივითა მით ანგელოზთაჲთა
სახე პირისა მისისაჲ განბრწყინდა2, იხილა რაჲ უხილავი იგი და
რომელ ეჩუენა მას მადლი, ღაღად-ყო3, რაჲ-იგი ეჩუენა4.
ხოლო მათ ჴელნი დაისხნეს ყურთა მათთა5 და რწმუნებაჲ
ჩუენებისა მის არა შეიწყნარეს. ესე ხოლო ყვეს ჯეროვნად
ყოვლისაგანვე, რომელიცა ყვეს, რამეთუ არცა იყვნეს ღირს
1

აღნიშნული მონაკვეთის დოგმატური მნიშვნელობის გამო მოგვაქვს
ბერძნული ტექსტის სიტყვა-სიტყვითი თარგმანი: ‘რამეთუ იგი, ბუნებისგან
გასული, ვიდრე სხეულიდან გასვლამდეც ჭვრეტს განწმენდილ
თვალთა მიერ მისდამი გახსნილ ზეციურ კარიბჭეებს და \
შეუვალთა შინაგანობას გამოჩინებულს: თვით საღვთო დიდებას და,
აგრეთვე, დიდების გამოცისკრებას; და, ერთი მხრივ, მამისეული
[=მამა-ღმერთისეული] დიდების ხატოვნებას ვერავინ გამოსახავს
სიტყვით,
ხოლო,
მეორე
მხრივ,
გამოცისკრება
[=ძე-ღმერთი]
კაცთათვის ჩვენებული სახით სახილველი ხდება მოღვაწისთვის
[=სტეფანესთვის], კაცობრივი ბუნების დატევნისებრ წარმოჩენილი».
2 საქმე,

6:15.

3 ღაღატყო

AB.

4 საქმე,

7:56.

5 საქმე,

7:57.

ἀθλητῇ καθορᾶται, ὡς ἦν χωρητὸν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, οὕτω
φαινόμενον.
ὁ μὲν οὖν ἔξω γεγονὼς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ πρὸς
τὴν ἀγγελικὴν μεταποιηθεὶς χάριν, ὡς καὶ αὐτοῖς εἶναι τοῖς
μιαιφόνοις ἐν θαύματι, πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων ἀξίαν τοῦ περὶ
τὸ πρόσωπον εἴδους ἀλλοιωθέντος, καὶ εἶδε τὰ ἀθέατα καὶ τὴν
ὀφθεῖσαν αὐτῷ χάριν ἐβόησεν.
οἱ δὲ συνεῖχον τὰ ὦτα καὶ τὸ διήγημα τῆς ὀπτασίας οὐ
παρεδέχοντο, καλῶς τοῦτο γοῦν ἐν πᾶσι ποιήσαντες· οὐδὲ γὰρ
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სასმენელნი იგი ბილწნი საღმრთოჲსა გამოცხადებისა მითხრობისა
შეწყნარებად.
იგი უკუე იზიარებდა მათ გამოჩინებასა მას მადლისასა
და ყოველთა წინა-უყოფდა გამოცხადებასა1 მას საღმრთოსა2,
რომელსაცა იგი ოდენ ღირს იქმნა და იტყოდა ესრეთ: ვხედავ
ცათა განხუმულთა3 და ძესა კაცისასა მარჯუენით ღმრთისა
მდგომარესა4.
ხოლო მათ ღაღად-ყვეს ჴმითა დიდითა და დაიყვნეს ყურნი
მათნი და ერთბამად ყოველნი მიეტევნეს მას ზედა5. კეთილად
უკუე შესძინა სიტყუამან [167r] თხრობასა მას მათსა შინა
ღაღადებაჲ საქმესა მას მათისა თანა, რაჲთა გამოაჩინოს გონებისა
მის მათისა სოდომელთა თანაზიარებაჲ და თჳსებაჲ, რამეთუ
მათისა6 უშჯულოებისა7 იგი საქმე მსაჯულისა მიერ ღაღადებად
წოდებულ იქმნა, რამეთუ იტყჳს: ღაღადებაჲ სოდომელთა და
1 უწყებასა

C.

2 საღმრთოჲსა
3 განხმულთა

C.
С.

4 მდგომარესაჲ
5 საქმე,

С. საქმე, 7:56.

7:57.

6 მათისა]

+ მის C.

7 უსჯულოებისა

BC.

ἦν ἀξία βεβήλων ἀκοὴ θείας ἐμφανείας διηγήματα δέξασ θαι.
ἐκεῖνος μὲν οὖν ἐκοινώνει τοῖς παροῦσι τῆς χάριτος, εἰς τὸ
κοινὸν ἐκεῖνα προτιθεὶς τῷ διηγήματι, ὧν κατὰ μόνας ἠξίωτο,
θεωρῶ, λέγων, τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγότας καὶ τὸν υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ.
οἱ δὲ κράξαντες φωνῇ μεγάλῃ καὶ συσχόντες τὰ ὦτα αὐτῶν
ὥρμησαν ἐπ‘ αὐτὸν ὁμοθυμαδόν.
καλῶς προσέθηκεν ἡ περὶ αὐτὸν ἱστορία τὴν κραυγὴν
τοῖς ἔργοις, ἵνα δείξῃ τὴν τῆς προαιρέσεως αὐτῶν πρὸς τοὺς
Σοδομίτας συγγένειαν. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἐκείνων ἀνόμημα κραυγὴ
παρὰ τοῦ κρίνοντος ὠνομάσθη. κραυγὴ γάρ, φησί, Σοδόμων
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გომორელთაჲ აღმოვიდა ჩემდა1. და აწცა, ვიდრემე ღაღად-ყვეს2
ამათ, რაჲთა სასმენელ იქმნეს სტეფენეს ზედა ღაღადებაჲ იგი
მათი.
არა უმეცარ იყო მოღუაწე იგი სიმწარისა მისგან
მკლველ თაჲსა ქველისმოქმედებასა მას თჳსსა, რამეთუ
რაჟამს იგი მქოლველთა მათ მიერ გარემოჲს, ვითარცა რაჲ
გჳრგჳნისსახედ მოცვულ იქმნა, ესრეთ შეერაცხა საქმე იგი,
ვითარმცა გჳრგჳნნი ძლევისანი ჴელითა წინააღმდგომთაჲთა
მისთჳს შეითხზვოდეს.
ამისთჳსცა
მკლველთა
მათ
კურთხევასა
მიაგებს
3
მკლველობისა მის წილ , რამეთუ არა ღირს-უჩნდა მას,
რაჲთამცა წინააღმდგომი მისაგებელი განყოფილ იქმნა მას4
ზედა საქმისა მისგან მის ზედა მოწევნულისა, რომელიცა
მას მომატყუებელ ექმნა ცხორებისა, ხოლო მკლველთა მათ
წარწყმედისა, არამედ რაჲთა, რომლისა მიერ იგი კეთილსა
ღირს იქმნა მიმთხუევად, მბრძოლნიცა იგი არა დააკლდენ
მისგან, ვითარცა კეთილისა მის მიზეზნი მისდა.
1 დაბ.

18:20.

2 საქმე,

7:57.

3 საქმე

7:60.

4 მას

(B; ἐπ’ αὐτῷ) ] მათ AC.

καὶ Γομόρρας ἀνῆλθε πρός με. ἔκραξαν τοίνυν καὶ οὗτοι, ἵνα
ἀκουσθῇ αὐτῶν ἡ ἐπὶ Στεφάνῳ κραυγή.
Οὐ μὴν ἠγνόει ὁ ἀθλητὴς διὰ τῆς πικρίας τῶν μιαιφονούντων
εὐεργετούμενος. τῷ γὰρ περὶ αὐτὸν τῶν καταλευόντων κύκλῳ
στεφανωθεὶς οὕτως ἐδέξατο τὸ γινόμενον ὡς στέφανον νικητήριον
ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἐναντίων πλεκόμενον.
διὸ καὶ εὐλογίᾳ τοὺς μιαιφόνους ἀμύνεται, οὐκ ἀξιῶν πρὸς
τὰς ἐναντίας ἐκβάσεις τὴν ἐπ’ αὐτῷ πρᾶξιν καταμερίζεσθαι, ὡς
ἐκείνῳ μὲν τὴν ζωήν, τοῖς δὲ ἀντικειμένοις φέρειν τὸν ὄλεθρον,
ἀλλ‘ ὧν αὐτὸς ἠξίωτο καὶ τοὺς πολεμίους ὡς ἀγαθῶν αὐτῷ
συναιτίους μὴ ἐκπεσεῖν.
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ესრეთ უკუე უწყის მისაგებელი მბრძოლთა და წინააღმდგომთაჲ, რომელი ხედავნ წინა ქრისტესა და შეუდგნ ბრძანებათა
მისთა, ვინაჲ1 უკუე უწყინ2 შჯულისმდებელი3 იგი [167v]
სულგრძელებისაჲ.
აღეჴსენენ შჯულისდებაჲ4 იგი მისი, რომელი უბრძანებს
შეყუარებად მტერთა და კეთილისყოფად მოძულეთა და ბოროტის
მყოფელთათჳს და მბრძოლთა ლოცვისა-ყოფად5.
არამედ მოღუაწე ესე დიდი არათუ ქებითა კაცობრივითა
იდიდების, რამეთუ არცათუ6 გულის სიტყუაჲ ღუაწლისა მისისაჲ
პირველითგან კაცობრივსა მხედველ იყო დიდებასა, არამედ
ზეშთა7 აღმატებულ იქმნა ყოველთავე ქვეყნიერთა და სოფლიოთა
ზრახვათაგან სიმაღლითა სათნოებათა მისთაჲთა და სივრცითა
ცნობისაჲთა და ყოველსავე საზომსა კაცობრივისა ძალისასა
ერთბამად თანა-წარჰჴდა და ყოველივე სახე შესხმისა კაცობრივისაჲ
ქუე დაუტევა თავისაგან თჳსისა და განაგდო.
1 ვინაჲცა
2 უწყიან

B.
B.

3 სჯულისმდებელი
4 სჯულისდებაჲ
5 მთ.5:44,

B.

ლკ. 6:27, შდრ. I კორ. 4:12.

6 არცაღათუ
7 ზესთა

B.

C.

BC.

οὕτως οἶδεν ὁ Χριστὸν βλέπων τοῖς πολεμοῦσι προσφέρεσθαι.
ἐπειδὴ γὰρ εἶδε τὸν νομοθέτην τῆς μακροθυμίας,
ὑπεμνήσθη τῶν νόμων τῶν ἀγαπᾶν τοὺς ἐχθροὺς κελευόντων
καὶ καλῶς ποιεῖν τοῖς μισοῦσι καὶ ὑπὲρ τῶν πολεμούντων
προσεύχεσθαι. ἀλλ‘ ὁ μὲν ἀθλητὴς οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνων ἐπαίνων
δοξάζεται. οὐδὲ γὰρ ὁ σκοπὸς αὐτῷ τῆς ἀθλήσεως πρὸς τὴν ἐξ
ἀνθρώπων ἔβλεπε δόξαν, ἀλλ‘ ὑπερβὰς πάντα τὸν κόσμον τῇ
μεγαλοφυίᾳ τοῦ κατορθώματος καὶ τὰ μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης
δυνάμεως συμπαρέδραμε, πᾶσαν ἐγκωμιαστικὴν δύναμιν κατόπιν
ἑαυτοῦ ῥίψας.
200

lela

წმ. გრიგოლ ნოსელის ქადაგება სტეფანე ...

xaCiZe:

ვინაჲცა მას უკუე აქუნდინ ყოვლითურთ ყოვლისავე სიტყჳსა
ძლევაჲ ყოვლით-კერძო, ხოლო ჩუენდა1 იყავნ თანამოღუაწებაჲ2
თავთა თჳსთა ზედა გამოსახვად სიმჴნეთა მათ მისთა საცხორებელად
სულთა ჩუენთა.
რამეთუ ვითარცა-იგი ჴორციელთა3 მათ ღუაწლთა შინა
ბრძოლისათა, რომლითავე ღონითა ჴელოვნებისაჲთა გარეწარჴდად
წინამბრძოლისა საბრჴეთა4 ასწავებენ გამოცდილნი5 მოსწავლეთა
ბრძოლისათა6, ვჰგონებ ვითარმედ ესრეთვე ჯერ-არს ჩუენდა,
რაჲთა დიდისა სტეფანეს მიერ განვიწუართნეთ ჩუენ ქადაგებად
ჭეშმარიტებისა, რაჲთა მის მიერ განვერნეთ ჩუენ ყოველთავე
განსაცდელთა წყობისაგან და სულისა-მბრძოლთა საბრჴისაგან,
რომელნი7-იგი აზმნობენ დაჴსნად დიდებასა8 [168r] სულისასა.
თანაშემწე ყოფად მათდა და ზრახვათა მათთა უჯეროთა სტეფანეს
1 ჩემდა

B.

2 მოღუაწეობაჲ
3 ხორცთა

B.

C.

4 საფრხეთა

C.

5 გამოცდილნი]

+ იგი С.

6 ბრძოლისაჲთა

С.

7 რომელ

B, რომელი A.

8 დიდებაჲსა

С.

Οὐκοῦν ὁ μὲν ἐχέτω κατὰ παντὸς ἀνθρωπίνου λόγου τὰ
νικητήρια, ἡμῖν δὲ συναγωνιζέσθω τῇ καθ‘ ἑαυτὸν ἱστορίᾳ πρὸς
τὴν τῶν ψυχῶν σωτηρίαν.
καθάπερ γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀθληταῖς οἱ τῶν ἀγώνων παυσάμενοι παιδοτριβοῦσι τοὺς νέους ταῖς ἀθλητικαῖς
γυμνασίαις, διά τινος τεχνικῆς εὐστροφίας ἐκδύνειν τὰς λαβὰς
τῶν ἀντιπαλαιόντων διδάσκοντες, οὕτως οἶμαι δεῖν καὶ ἡμᾶς διὰ
τοῦ μεγάλου Στεφάνου παιδοτριβηθῆναι πρὸς τὴν εὐσέβειαν, ὡς
ἂν δι‘ αὐτοῦ φύγοιμεν τὰς τῶν Πνευματομαχούντων λαβάς. φασὶ
γὰρ οἱ λυσσῶντες κατὰ τῆς δόξης τοῦ πνεύματος, συνήγορον
εἶναι τῆς ἐκείνων ἀτοπίας τὸν Στέφανον, ὃς ἐνατενίσας τῷ
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მიერ1, ვითარ-იგი აღიხილნა ზეცად და იხილა დიდებაჲ ღმრთისაჲ
და იესუ, მდგომარე მარჯუენით2 ღმრთისა3.
იტყჳან უკუე ამის მიერ დაჴსნად ქადაგებასა მას
მართლმადიდებლობისასა, ვითარმედ ,,უკუეთუ მამისა და ძისა
თანა ჯერ-არს ნამდჳლვე აღრაცხვად სული, ვითარ უკუე არა
იხილა სტეფანე ჩუენებასა მას თჳსსა იესუჲს თანა სულიცა?”
აწ უკუე [ვიდრემდის]4 აღუპყრას ჴელი დიდმან სტეფანე
ესევითართა მათ5 სიტყუათა შებრკოლებულთა მათ და შეცთომილთა,
ვიდრემდის აღჰმართნეს6 ჴელოვნებისა სიმარჯჳთა მიდრეკილნი
იგი? ხოლო ამიერ იყავნ სიტყუაჲ შეწევნისაჲ უკუნქცევად და
დაჴსნად ურწმუნოებისა მის მბრძოლთაჲსა.
1 ‘რომელნი-იგი აზმნობენ დაჴსნად დიდებასა სულისასა,
თანაშემწე ყოფად მათდა და ზრახვათა მათთა უჯეროთა
სტეფანეს
მიერ»
\ ამ რთული წინადადების აზრი შემდეგია:
<რომლებიც [სულისმბრძოლნი] ცდილობენ გაააუქმონ სულიწმინდის
დიდება და მათი და მათეული ზრახვების თანამოაზრედ წარმოადგინონ
სტეფანე, რომელიც მხოლოდ მამას და ძეს ასახელებს თავის ხილვაში,
სულიწმიდას კი \ არა> (ანუ თითქოსდა წმ. სტეფანე სულიწმინდას
ღმერთად არ მიიჩნევს).
2 მარჯუენით
3 ღმრთისაჲ
4-

B.

C. საქმე, 7:55.

ABC.

5 მიერ

C.

6 აღმართნეს

B.

οὐρανῷ εἶδε δόξαν θεοῦ καὶ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ
θεοῦ.
λέγουσι τοίνυν ἐπὶ ἀνατροπῇ τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων,
ὅτι, εἰ μετὰ πατρὸς καὶ υἱοῦ δεῖ πάντως ἀριθμεῖσθαι τὸ πνεῦμα,
πῶς οὐκ εἶδε Στέφανος ἐν τῇ ὀπτασίᾳ μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ τὸ
πνεῦμα;
πῶς οὖν ὀρέξει χεῖρα τοῖς διὰ τῶν τοιούτων λόγων
ὑποσκελιζομένοις ὁ Στέφανος; πῶς ἀνορθώσει τῇ ἀγωνιστικῇ τέχνῃ
τοὺς ὑποκλάζοντας; ἦ αὐτόθεν ἐστὶν ἡ βοήθεια ἡ ἀνατρέπουσα
τὴν ἀπιστίαν τοῦ προσπαλαίοντος.
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ეძიებ ვიდრემე, ჵ მბრძოლო სულისაო, რაჟამს-იგი დიდებაჲ
მამისაჲ1 ეჩუენა სტეფანეს და ძესა მარჯუენით2 აქუნდა
დგომაჲ3, სადა იყო მაშინ სული? უკუეთუმცა იყო შენ თანა
ცხორებისა სული, არამცა4 წინამდებარესა მას მისთჳს სიტყუასა5
თანა-წარჰჴედ, ვითარ-იგი ჰყოფენ ბრმანი, რამეთუ წინაშე
ფერჴთა მათ თანა6 მდებარესა მას ოქროსა7 ყოვლადვე8 თანაწარჰჴდებიან. არამედ ისმინე აწ, უკუეთუ ხოლო არა ჰურიათავე
თანა-დაგიყოფიან სასმენელნი, ვითარ უკუე იხილა დიდებაჲ9 იგი
უაღრესი ცასა ცათასა სტეფანე, ვინ უკუე განუხუნა მას ბჭენი
ცათანი?10 ნუ არა კაცობრივისა ძალისაჲ იყოა საქმე იგი? ნუ
არა რომლისავე ანგელოზისა მიერ ქუე მდებარე იგი ბუნებაჲ
აღყვანებულ იქმნაა?
1 მამისა

C.

2 მარჯუენით
3 საქმე

7:55.

4 არმცა

B.

5 სიტყუჲსა
6 მათთა

C.

B.

7 ოქროჲსა

C.

8 ყოვლადვე]
9 საქმე

BC.

–B.

7:55.

10 საქმე

7:55.

ζητεῖς, ὦ Πνευματομάχε, ὅτε ἡ δόξα τοῦ πατρὸς ὤφθη
καὶ ὁ υἱὸς τὴν ἐκ δεξιῶν στάσιν ἔχων, ποῦ τὸ πνεῦμα; εἰ
ἦν ἐν σοὶ τὸ πνεῦμα, οὐκ ἂν προκείμενον τὸν περὶ αὐτοῦ
λόγον παρέδραμες, ὥσπερ οἱ πηροὶ τὰς ὄψεις τὸ πρὸ τῶν
ποδῶν κείμενον χρυσίον ἀγνοοῦντες παρέρχονται. ἀλλὰ νῦν γοῦν
ἄκουσον, εἴ γε μὴ συνέχεις κατὰ τοὺς Ἰουδαίους τὴν ἀκοήν.
Πῶς εἶδε τὴν ὑπερουράνιον δόξαν ὁ Στέφανος; τίς αὐτῷ τὰς
πύλας τῶν οὐρανῶν διεπέτασεν; ἆρα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ἦν
τὸ κατόρθωμα; ἆρά τινος τῶν ἀγγέλων πρὸς τὸ ὕψος ἐκεῖνο τὴν
κάτω κειμένην φύσιν ἀναβιβάσαντος;
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არა არს უკუე ესრეთ, არა არს, რამეთუ არათუ [168v]
ესრეთ იტყჳს მისთჳს აღწერილი იგი წერილი, ვითარმედ: სტეფანე
დიდ იყო ძალითა და ანგელოზებრივითა შეწევნითა აღვსებულ
იქმნა და იხილა რაჲ იგი იხილა, არამედ რასა1 იტყჳს: სტეფანე
სავსე იყო სულითა წმიდითა2, \ იხილა დიდებაჲ ღმრთისაჲ
და მხოლოდშობილი ძე ღმრთისაჲ3, რამეთუ ვითარცა იტყჳს
წინაწარმეტყველი, შეუძლებელ არს ხილვად ნათლისა უკუეთუ
არა ნათლისა მიერ იხილოს, რამეთუ ნათლითა შენითა ვიხილოთ
ჩუენო ნათელი4. არა არს ხილვაჲ ნათლისაჲ თჳნიერ ნათლისა მიერ
განათლებულისა, რამეთუ ვითარ ეგების ხილვად მზისა, უკუეთუ
გარეგან იქმნეს ვინ ყოვლად მისგან გამომავალისა ნათლისა?

ვინაჲთგან უკუე ნათლითა მამისაჲთა, ესე იგი არს
სულითა
მისგან
გამომავალითა, იხილვების
ნათელი მხოლოდშობილისა ძისაჲ, ამისთჳსცა რომელი პირველვე
განბრწყინდეს დიდებითა სულისაჲთა, დიდებასა მას მამისა და
ძისა მხილველ იქმნების. უკუეთუ არა, ვითარ სახარებისამიერი
1 რაჲსა

C.

2 საქმე,

6:5,8.

3 საქმე,

7:55

4 ფს.

35:10.

οὐκ ἔστι ταῦτα· οὐ γὰρ οὕτως ἡ κατ‘ αὐτὸν ἱστορία φησίν,
ὅτι Στέφανος πολὺς κατὰ τὴν δύναμιν ὢν ἢ τῆς ἀγγελικῆς
βοηθείας πλήρης γενόμενος εἶδεν ἃ εἶδεν. ἀλλὰ τί λέγει;
Στέφανος δὲ πλήρης ὢν πνεύματος ἁγίου εἶδε τὴν δόξαν τοῦ
θεοῦ καὶ τὸν μονογενῆ τοῦ θεοῦ [υἱόν]. οὐ γὰρ ἔστι, καθώς
φησιν ὁ προφήτης, τὸ φῶς ὀφθῆναι μὴ ἐν φωτὶ καθορώμενον.
<ἐν γὰρ τῷ φωτί σου, φησίν, ὀψόμεθα φῶς>. #οὐκ ἐνδέχεται μὴ
ἐν φωτὶ γενέσθαι τὴν τοῦ φωτὸς θεωρίαν· πῶς γὰρ ἔστιν ἀπιδεῖν
εἰς τὸν ἥλιον ἔξω τῶν ἀκτίνων γενόμενον;
ἐπεὶ οὖν ἐν τῷ φωτὶ τοῦ πατρός, τουτέστι τῷ πνεύματι τῷ
ἁγίῳ τῷ ἐκεῖθεν ἐκπορευομένῳ, τὸ μονογενὲς καθορᾶται φῶς,
διὰ τοῦτο προκαταυγασθεὶς τῇ δόξῃ τοῦ πνεύματος ἐν περινοίᾳ
τῆς τοῦ πατρὸς καὶ υἱοῦ δόξης ἐγένετο. ἐπεί, πῶς τὴν εὐαγγελικὴν
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განჩინებაჲ დაემტკიცოს ჭეშმარიტებით, ვითარმედ: ღმერთი არავინ
სადა იხილა ოდესვე1, გინათუ ვითარ არა წინააღმდგომად ჩნდეს
სიტყუაჲ იგი მოციქულისაჲ2, რომელსა იტყჳს: არცა3 ვინ იხილა
კაცთაგანმან, არცა ხილვად შემძლებელ არს4.
რამეთუ უკუეთუ ბუნებაჲ კაცობრივი და ძალი დატევნად
შემძლებელ არს, მტყუვარ ვიდრემე არს ნამდვილვე, რომელი
გამოაჩინებს კაცობრივსა ვერ დამტევნელად საღმრთოჲსა ხილვისა,
არამედ ვინაჲთგან არცა მისდა განცრუვებად შესაძლებელ არს და
თხრობისა მის ჭეშმარიტებაჲ ჯერ-არს რწმუნებად. არა განცხ[169r]
ადებულად ძჳრისმეტყუელებაჲ იგი5 მბრძოლთა სულისათაჲ6
იხილვებისა, რამეთუ მსგავსითა ხილვად მსგავსისა წერილთა
მიერ მისწავიეს7 ჩუენ.
ხოლო სტეფანე არათუ კაცობრივსა ბუნებასა და ძალსა რაჲ
ზედა ეგო, საღმრთოსა მას მხილველ იქმნა ჩუენებასა, არამედ
სულისა წმიდისა მადლი რაჲ აღეზავა სულსა მისსა, მის მიერ
1 ინ,

1:18. I ინ, 4:12. შდრ. გამოს. 33:20.

2 მოციქულისა
3 არა
4I

C.

С.

ტიმ. 6:16.

5 იგი]

–B.

6 სულისაჲთა
7 მასწავეს

C.

B.

ἀπόφασιν ἀληθεύειν φήσομεν, ὅτι θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε;
πῶς δὲ τὸν ἀπόστολον μὴ ἐναντία τοῖς ἱστορηθεῖσι βοᾶν, ὅταν
λέγῃ. οὔτε τις εἶδεν ἀνθρώπων οὔτε ἰδεῖν δύναται;
εἰ γὰρ ἀνθρωπίνῃ φύσει τε καὶ δυνάμει ἡ τοῦ πατρός τε
καὶ τοῦ υἱοῦ δόξα χωρητὴ κατέστη, ψευδὴς πάντως ὁ ἀχώρητον
ἀνθρώποις ἀποφηνάμενος εἶναι τὸ [θεῖον] θέαμα. ἀλλὰ μὴν οὔτε
ἐκεῖνον ψεύδεσθαι καὶ τὴν ἱστορίαν ἀληθεύειν ἐπάναγκες. ἄρα
φανερῶς ἡ κακουργία τῶν πνευματομαχούντων πεφώραται, ὅτι τῷ
ὁμοίῳ καθορᾶσθαι τὰ ὅμοια παρὰ τῆς Γραφῆς μεμαρτύρηται.
ὁ γὰρ Στέφανος οὐκ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τε καὶ δυνάμει
μένων τὸ θεῖον βλέπει, ἀλλὰ πρὸς τὴν τοῦ ἁγίου πνεύματος χάριν
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განცხადებულად ღირს-იქმნა1 იგი საღმრთოსა2 გამოცხადებასა3,
ვინაჲცა უკუე თჳნიერ სულისა არცა უფალი იესუ სახილველ
არს4, ვითარცა იტყჳს მოციქული, არცა დიდებაჲ იგი მამისაჲ
განიცადების5. საცნაურ არს უკუე განცხადებად6, ვითარმედ
სადაცა სული წმიდაჲ არს, მუნცა უფალი
იხილვების
და
დიდებაჲ
იგი
მამისაჲ7
გამოჩნდების.
გარნა კუალად სხუასა საჭურველსა უშჯულოებისასა8 გარეშე
მისსა, რომლისათჳს იგი ვთქუთ, ქრისტესმბრძოლნი იგი წინა-მიყოფენ,
იტყჳან უკუე, ვითარმედ: ,,უდარესობაჲ მხოლოდშობილისაჲ9 ამის
მიერ მოესწავების დგომისა მისთჳს მარჯუენით მამისა” და ამას
1 ღირს

იქმნა] ამაღლდა С.

2 საღმრთოჲსა

C.

3

<სულისა
წმიდისა
მადლი
რაჲ
აღეზავა
სულსა მისსა, მის მიერ განცხადებულად ღირს-იქმნა იგი
საღმრთოსა გამოცხადებასა> \ es umniSvnelovanesi adgili
originalSi amgvarad aris warmodgenili: <wminda
sulis
madlTan Sezavebuli [stefane] mis mier amaRlda RvTis
Semecnebamde>.
4I

tim. 6.16; I კორ. 12:3.

5 განიცდების

C.

6 განცხადებულად
7 მამისა

BC.

C.

8 უსჯულოებისასა

BC.

9 მხოლოდშობილისა

C.

ἀνακραθεὶς δι‘ ἐκείνου ὑψώθη πρὸς τὴν τοῦ θεοῦ κατανόησιν.
οὐκοῦν εἰ χωρὶς πνεύματος οὔτε κύριον Ἰησοῦν ἔστιν ἰδεῖν,
καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος, οὔτε τὴν πατρικὴν δόξαν κατανοῆσαι,
δέδεικται σαφῶς, ὅτι ὅπου τὸ πνεῦμά ἐστιν ἐκεῖ καὶ ὁ υἱὸς
καθορᾶται καὶ ἡ πατρικὴ δόξα καταλαμβάνεται.
Ἀλλ‘ ἕτερον ἡμῖν ἐκ τῶν ἱστορηθέντων ὅπλον ἀσεβείας
παρὰ τῶν Χριστομαχούντων προβάλλεται. φασὶ γὰρ τὸ καταδεὲς
τοῦ μονογενοῦς διὰ τούτων σημαίνεσθαι· τὸ γὰρ παρεστάναι
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შემოიღებენ სასწაულად და სიმტკიცედ1 უმრწემესობისთჳს2
ძისა ჴელმწიფებასა მამისასა.
რაჲ უკუე ჰრქუას მათ პავლე ესოდენისა სიბრმისა მისთჳს3,
გინათუ პირველცა მისსა წინაწარმეტყველი დავით რასა იტყოდის?!4
რამეთუ ზოგად ორნივე5 მოძღურებითა მით სულისაჲთა დიდებასა
მას მხოლოდშობილისასა წარმოიტყოდეს, ვინაჲცა დავით იტყჳს:
ჰრქუა უფალმან უფალსა ჩემსა: დაჯედ მარჯუენით ჩემსა6, ხოლო
მოციქული: მარჯუენით საყდართა ღმრთისათა დაჯდომად იტყჳს
უფლისა7.
ამისთჳს8 უკუე, უკუეთუ9 დგომაჲ10 უმრწემესობასა11 მო[169v]
ასწავებს, ჯდომაჲ განაღა თანასწორებასა წარმოაჩინებს?
1

e. i. <mtkicebulebad>.

2 უმრწამესობისათჳს
3 მათისათჳს
4 იტყოდეს
5~

B.

BC.

B.

ორნივე ზოგად C.

6 ფს.109:1,
7 ებრ.

მთ, 22:44, მარკ. 12: 36, ლკ. 20:42. ებრ. 1:13.

1:3. 8:1, მარკ. 16:19.

8 ამისთჳსცა
9 უკუეთუ]

С.

- С.

10 დადგომაჲ

C.

11 უმრწამესობასა

B.

αὐτὸν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς ἀπόδειξιν ποιοῦνται τοῦ ὑποχείριον
εἶναι τῇ τοῦ πατρὸς ἐξουσίᾳ.
τί οὖν ὁ Παῦλος, πρὸς αὐτοὺς εἴποιμι ἄν; τί δὲ πρὸ ἐκείνου
ὁ προφήτης Δαβίδ, ἀμφότεροι τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ πνεύματος τὴν
τοῦ μονογενοῦς δόξαν ἐκδιηγούμενοι; ὅ τε γὰρ Δαβίδ φησιν·
εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου· ὅ τε
ἀπόστολος ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκαθικέναι λέγει τὸν
κύριον.
εἰ οὖν ἡ στάσις τῆς ἐλαττώσεως, ἡ καθέδρα πάντως τῆς
ὁμοτιμίας ἐστὶ σημεῖον;
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აწ უკუე, გინათუ სრულიად იჯმნან ღმრთივშუენიერთა
მათგან წამებათა1 წერილთა საღმრთოთასა, რომელნიცა სიმაღლესა
პატივისასა მოასწავებენ, ანუთუ ესეცა მართლმადიდებლობით
გულისჴმა-ყონ, რამეთუ ერთი არს თითოეულისაჲ თქუმულთაჲ
მათ მასწავლელი \ მადლი იგი სულისა წმიდისაჲ2. სტეფანე
უკუე სავსე იყო სულითა წმიდითა3, \ იხილა რაჲ იგი იხილა4
\ და რაჲ იგი იხილა, აღმოთქუა5. \ ხოლო დავით სულითა
ხადის მას უფლად, ვითარცა წამებს სახარებაჲ6. კუალად პავლე,
ვითარცა თჳთ იგი გუასწავებს, სულითა იტყჳს საიდუმლოთა7,
ვინაჲთგან უკუე ერთი არს მასწავლელი და არა აქუს შეცვალებაჲ
თავსა შორის თჳსსა არცა ერთი. ხოლო მასწავლელი8 არს სული
იგი ჭეშმარიტი, რომელი დაემკჳდრების შორის სულთა მათ
ღმერთშემოსილთა, ვითარ ვინ უკუე განწვალებასა ჰგონებდეს
ქადაგებისა მის საღმრთოჲსასა?
1 წამებათა]
2 წმიდისა

– C.

C.

3 საქმე,

6:5,8.

4 საქმე,

7:55.

5 საქმე,

7:56.

6 მთ.
7I

22:45, მარკ. 12 :37, ლკ. 20 :44.

კორ, 14:2.

8 მსწავლელი

B.

ἢ τοίνυν παραγραφέσθωσαν τὰς μεγαλοπρεπεῖς μαρτυρίας,
δι‘ ὧν τὸ ὑψηλὸν τῆς ἀξίας διασημαίνεται ἢ καὶ ταύτην εὐσεβῶς
ἐκδεχέσθωσαν. ἴση γὰρ ἐφ‘ ἑκάστου τῶν εἰρημένων διδάσκαλος ἡ
τοῦ πνεύματος χάρις. ὁ μὲν γὰρ Στέφανος, πλήρης ὢν πνεύματος
ἁγίου, εἶδέ τε ἃ εἶδε καὶ ἃ εἶδεν ἐφθέγξατο. ὁ δὲ Δαβὶδ
ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον, καθὼς λέγει τὸ εὐαγγέλιον·
Παῦλος δέ, καθὼς αὐτὸς ἐκεῖνός φησιν, ἐν πνεύματι λαλεῖ
τὰ μυστήρια. εἰ οὖν εἷς ὁ διδάσκαλος, οὐδεμίαν πρὸς ἑαυτὸν
διαφωνίαν ἔχων, ὁ δὲ διδάσκαλος τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ἐστί,
τὸ ἐν τοῖς θεοφορουμένοις γενόμενον, πῶς ἄν τις διαφωνίαν τινὰ
τῶν δογμάτων καθυποπτεύσειεν;
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არამედ იტყჳან გონებაცთომილნი1 იგი: ,,სხუასა მოასწავებსო
საზომსა ჯდომაჲ და სხუასა2 \ დგომაჲ”. აწ უკუე ჴორციელად
თუ ვინმე გამოსახვიდეს, მეცა ვიტყჳ, ვითარმედ განყოფილი
სახე აქუს ჯდომასა და დგომასა. გარნა რაჲ იგი ნივთიერთათჳს
საქმეთა სიტყჳსა მიერ მოესწავების, უნივთოთა მათ ზედა
ბუნებათა და უჴორცოთა უჯერო არს გულისჴმისყოფად და
შეუმსგავსებელ, რამეთუ ჯდომაჲ იგი კაცობრივი ესრეთ3 არს,
საჯდომისა4 მიერ შეიცვალებიან ასონი ჴორცთანი თეძოთაგან,
რაჲთა არა მარადის დაშურებოდის სადრეკელთა იგი სიმტკიცე,
ეტჳრთ[170r]ოს რაჲ თჳსაგან სიმძიმე იგი ჴორცთაჲ მის ზედა.
და კუალად შეცვალებულად დგომაჲ განმარტებულად მუჴლთა
ზედა მოესწავების კაცისაჲ და არა თეძოთა მიერ საჯდომსა ზედა
განსუენებაჲ.
ხოლო უკუეთუ ვინმე უაღრესისა5 მისთჳს ბუნებისა
გულისჴმა6-ჰყოფდეს, ჯეროვნად და შემსგავსებულად ჯდომაჲ7
1 გონებაჲცთომილნი
2 სხუაჲსა
3 ერთ

C.

С.

С.

4 საჯდომისა]

+ მის B.

5 უვაღრესისა

C.

6 გულისჴმაჲ
7 ჯდომა

C.

C.

ἀλλ‘ ἕτερον ἡ καθέδρα, φησί, καὶ ἕτερον ἡ στάσις ἐνδείκνυται
νοῦν κατὰ τὸ προχείρως νοούμενον. φημὶ κἀγώ. ἀλλ‘ οὐχ, ὅπερ
ἐπὶ τῶν σωμάτων ἡ τῶν ῥημάτων ἔμφασις δείκνυσι, τοῦτο καὶ
ἐπὶ τῆς ἀσωμάτου φύσεως εὐαγές ἐστι λογίζεσθαι. ἐπ‘ ἀνθρώπου
μὲν γὰρ ἡ καθέδρα τὴν ἐπ‘ ἰσχίῳ τοῦ σώματος ὑπογράφει θέσιν,
ὡς ἂν μὴ διὰ παντὸς κάμνοι τῆς ἀγκύλης ὁ τόνος ἐφ‘ ἑαυτοῦ τὸ
βάρος ἀνέχων τοῦ σώματος. καὶ τὸ ἔμπαλιν ἡ στάσις ὄρθιον ἐπὶ
γονάτων ἑρμηνεύει τὸν ἄνθρωπον, οὐκ ἐπ‘ ἰσχίων διὰ καθέδρας
ἀναπαυόμενον.
ἐπὶ δὲ τῆς ὑπερεχούσης φύσεως καθαρεύει τῶν τοιούτων
νοημάτων ἡ καθέδρα τε καὶ ἡ στάσις, ἐπίσης ἑκατέρα τῆς κατὰ
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იგი და დგომაჲ ზოგად და შესწორებულად პოვოს1 თითოეული
ნივთიერისაგან და ჴორციელისა სახისა შეცვალებულად, ხოლო2
უჴორცოთა მათთჳს არცა სადრეკელთა მიერ და მუჴლთა გჳსწავიეს
დგომაჲ, არცა თეძოთა მიერ და კართთა3 ჯდომაჲ გამოუსახველთა
მათთჳს4 ნივთიერთა სახეთა ყოვლითურთ, არამედ თითოეულითა
სახელისდებითა დგომისა და ჯდომისაჲთა ყოველთა კეთილთა
ზედა სიმტკიცე და უცვალებელობაჲ მართლმადიდებლობით
გულისჴმა-ვყოთ, რამეთუ რაჟამს იგი გინათუ დგომაჲ, გინა ჯდომაჲ
საღმრთოჲ ითქუმოდის, არარას განყოფილად5 გულისჴმა-ვჰყოფთ
ძალსა სიტყჳსასა განყოფილებისა მისთჳს სახელთაჲსა, არამედ
დამტკიცებაჲ იგი სამარადისოჲ და6 დაფუძნებაჲ უცვალებელი
საღმრთოსა7 მას კეთილთა ზედა სიმტკიცესა გამოგჳსახავს და
ვქადაგებთ მას.
1 პოოს

C.

2 რამეთუ

C.

3 <karTi> (igive <karsi> an <kiri>, Sdr. II sj. 21.4, isu

nave 6.11, }) \ ZarRvi, kunTi (vein), saba: <შეშაძარღვი სადრეკისა>; n.
CubinaSvili: <კართნი ან კარსნი \ კუთი, კუნთი, შეშაძარღვი, жилы,
икры>; kanWi, wvivis ukana mxare (calf, the back of the leg below
the knee); d. CubinaSvili: <karTi, karsi \ plur; karTni, karsni (arm.
կարթ), жила, икрыж поджилкиб veine; gra de la jambe; mollet; jarret>.
4 მისთჳს

C.

5 განყოფილებისა]
6 და]

– C.

-B.

7 საღმრთოჲსა

C.

τὸ πρόχειρον νοουμένης ἐμφάσεως κεχωρισμένη. οὔτε γὰρ τὴν ἐπ‘
ἀγκύλης στάσιν τοῦ ἀσωμάτου οὔτε τὴν ἐπ‘ ἰσχίων καθίδρυσιν
τοῦ ἀσχηματίστου παραληψόμεθα, ἀλλὰ δι‘ ἑκατέρας φωνῆς τὸ
ἐν παντὶ ἀγαθῷ στάσιμον καὶ ἐν παντὶ ἀμετάθετον εὐσεβῶς
ἐνοήσαμεν. ὅ τε γὰρ ἑστάναι καὶ ὁ καθῆσθαι τὸ θεῖον λέγων
οὐδὲν πρὸς ἀλλήλους ἐν τῇ τῶν ῥημάτων ἑτερότητι περὶ τὸν
νοῦν διαφέρονται, ὁ μὲν βεβηκέναι παγίως, ὁ δὲ καθιδρύσθαι
ἀμεταθέτως τὸ θεῖον ἐν τῷ ἀγαθῷ δογματίζοντες.
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ხოლო ვითარცა-რაჲ-იგი წინაწარმეტყველი დავით და
მოციქული პავლე ჯდომასა მხოლოდშობილისასა სიტყუათა მიერ
თჳსთა თითოეული მოგჳთხრობენ1 რაჲ, არა მოასწავებენ დგომასა
მამისასა ჯდომითა მით ძისაჲთა, დაღათუ2 ძისათჳს ხოლო აჴსენეს3
ორთავე ჯდომაჲ იგი, ეგევითარითავე4 უ[170v]კუე სახითა გესმეს
რაჲ სტეფანეს მიერ დგომაჲ იგი ძისაჲ, არა5 გიღირს მოგონებად
ჯდომაჲ6 იგი მამისაჲ.
და ვითარცა ჯდომაჲ იგი ძისაჲ მარჯუენით მამისა
ზოგად თანაეზიარების და ერთად აღიარების7 [პავლეს მიერ
და დავითისა]8, დაღათუ9 სიტყუასა მას შინა მამისათჳს არარას
გუაუწყებ[ენ]10, ესევითარითავე სახითა11 სტეფანეს მიერ დგომაჲ
1 მოგჳთხრობდენ
2 დაღაცათუ
3 აჴსენებს

B.

C.

4 ეგევითართავე]
5 არა]

ვითართავე B.

– С.

6 ჯდომა

C.

7 აღიარებsს
8-

BC.

AB.

ABC.

9 დაღაცათუ
10 -

BC.

ABC.

11 სახითა]

- B.

ὥσπερ δὲ ὁ προφήτης Δαβὶδ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος
τὴν τοῦ μονογενοῦς καθέδραν ἐν τοῖς καθ‘ ἑαυτὸν ἑκάτερος
λόγοις διηγούμενοι οὐκ ἔδωκαν νοεῖν, ὅτι τοῦ πατρὸς ἑστῶτος
ὁ υἱὸς ἐν καθέδρᾳ ἐστί, καίτοι μόνης μνησθέντες τῆς τοῦ υἱοῦ
καθιζήσεως, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ Στεφάνου τοῦ υἱοῦ
τὴν στάσιν ἀκούσας οὐκέτ‘ ἂν εὐλόγως περὶ τῆς τοῦ πατρὸς
καθέδρας ὑπονοήσειας.
ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Δαβὶδ τὸ καθῆσθαι τὸν
πατέρα διὰ τοῦ καθίσαι τὸν υἱὸν ἐκ δεξιῶν συνωμολόγηται,
καίτοι τοῦ λόγου μηδὲν περὶ τοῦ πατρὸς προδιδάξαντος, κατὰ
τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τοῦ Στεφάνου ἡ τοῦ υἱοῦ στάσις τὸ
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იგი ძისაჲ თანასწორებასავე დიდებასა მას1 მამისასა გამოაჩინებს.
ესრეთვე უკუე გამოისახვის სიტყუაჲ იგი ხატებისაჲ
ყოველი: რომელიცა იხილვებინ ხატსა მას ზედა,
გინა გულისჴმა-იყოფებინ, იგივე პირმშოსა მას ზედა
სახესა გურწამს ყოფად2, ვითარ-იგი სახიერისაგან \ სახიერი
და ნათლისაგან \ ნათელი და ყოველივე სიკეთე პირმშოჲსა
სახისაჲ თჳსსა მას ხატსა ზედა გამოისახჳნ3.
ეგრეთვე დგომაჲ იგი ძისაჲ ამასვე სახესა ზედა იცნობებოდენ და თანამჯდომარედ4 მამისა5 გულისჴმა-იყოფებოდენ და
ზოგადი საცნაურ იყავნ ჯდომაჲ ჯდომისაჲ და დგომაჲ დგომისაჲ,
რაჲთა არარაჲ დაეცეს ხატებისაგან სიტყუაჲ შეცვალებისა
1 მას]
2

- B.

aRniSnuli

umniSvnelovanesi

xatmetyvelebiTi

zedmiwevniTi Targmani aseTia: <rameTU

amgvarad

swavlebis

SeiZleboda

daculiyo xatis gvar-wesi, Tuki virwmunebdiT, rom yovelive
is,

rac

masSi

[xatSi]

moiazreba

da

ganiWvriteba,

igivea

arqetipSic>.
3 გამოისახვიან B. შდრ. რომ. 8:29, კოლ. 1:15. ებრ. 1:3. 1:6.

originali: <yoveliveSi
mier

aRitvifreba

arqetipuli

xatSi>

mSveniereba

Sdr.

TaviseulTa

(igulisxmeba, rom arqetipuli anu

pirvelxatovani mSveniereba Tavisi niSan-TvisebebiT zedmiwevniT
gadaibeWdeba anu gadaitvifreba Tavissave xatSi).
4 მჯდომარედ
5 მამისა]

A.

– B.

ἴσον καὶ ἐπὶ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς συνενδείκνυται. οὕτω γὰρ ἂν
ὁ τῆς εἰκόνος διασωθείη λόγος, εἰ πᾶν ὅ τί πέρ ἐστιν ἐν τούτῳ
νοούμενόν τε καὶ καθορώμενον τὸ αὐτὸ καὶ ἐν τῷ ἀρχετύπῳ
πιστεύοιτο. καὶ ὡς ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐν τῷ φωτὶ τὸ
φῶς καὶ ἐν πᾶσι τὸ πρωτότυπον κάλλος διὰ τῶν οἰκείων ἐν τῇ
εἰκόνι χαρακτηρίζεται,
οὕτω καὶ ἐν τῇ καθέδρᾳ τοῦ υἱοῦ, ὅ τί ποτε νοεῖν τοῦτο τὸ
ὄνομα δίδωσι, καὶ ἡ τοῦ πατρὸς καθέδρα καταλαμβάνεται, καὶ
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მისთჳს თითოეულისა სახეთაჲსა პირმშოჲსა მისგან სახისა
უცხოსახედ განწვალებულად.
ესევითარი ესე განმარტებაჲ ჩუენ მიერ, ძმანო, მითხრობად თქუენდა მიითუალეთ თანაწარმავალსა1 თხრობისა
ჩუენისასა წინამდებარისა მის საძიებელისაგან ხილვასა შინა
სტეფანეს მიერ ხილულმან მან ჩუენებამან ესევითარი შემოიღო
განახლებაჲ2 სიტყჳსაჲ3. ხოლო იყავნ ჩუენდა, რაჲთა არა4
მხილველ ხოლო ვიქმნნეთ5 ღუაწლსა [171r] [მას] მისსა6,
არამედ ზიარ [მადლისა] მის მისისა [აღვსებულნი] სულითა
წმიდითა და[ცემად] [ყოველსა] [ძა]ლსა წინააღმდგომისა[სა]
და7 დიდებად და ქებად უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა
უკუნითი უკუნისამდე ამინ.

1 წარმავასა
2 განხილვა
3 სიტყჳსა
4 არაჲ

B.
C.

C.

C.

5 ვიქმნეთ

B.

6 მოწამისასა
7 და]

C.

– B.

ἐν τῇ στάσει ἡ στάσις, ὡς ἂν μὴ διαπέσοι τῆς εἰκόνος ὁ λόγος,
ἐν τῇ ἀπαλλάξει τῶν ἰδιωμάτων τοῦ ἀρχετύπου ἀλλοτριούμενος.
Ταῦτα ἡμῖν, ἀδελφοί, κατὰ πάροδον πρὸς τὸ προκείμενον
ζήτημα τεθεωρήσθω, τῆς τοῦ Στεφάνου ὀπτασίας τὴν τοιαύτην
θεωρίαν ἐπεισενεγκούσης τῷ λόγῳ. γένοιτο δὲ ἡμᾶς μὴ θεατὰς
μόνον γενέσθαι τῆς τοῦ Στεφάνου ἀθλήσεως, ἀλλὰ καὶ μετόχους
τῆς χάριτος πληρωθέντας τοῦ ἁγίου πνεύματος, εἰς καθαίρεσιν
τῶν ἀντιδίκων, εἰς δόξαν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.
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Lela Khachidze

Homily of St. Gregory of Nyssa
on St. Stephen the Protomartyr and its Georgian
Translation by Stephen Sananoisdze-Chkondideli
This work presents, for the ﬁrst time in the scholarly literature,
old Georgian translation of the homily of St. Gregory of Nyssa on
St. Stephen the Protomartyr – one of the outstanding specimens of
homelitics. The translation belongs to the tenth-century prominent
Georgian public ﬁgure, translator and hymnographer – Stephen
Sananoisdze-Chkondideli. This translation is included in three Georgian
manuscripts: A 1170 ( XI-XII cc.), Jer. 38 ( XII-XIII cc.) and K-5
(XVI c).
Stephen Sananoisdze’s translation of this homily of St. Gregory
of Nyssa is edited according to all three manuscripts. The manuscript
Jer. 38 is taken as a basis for publication because the norms of old
Georgian language have been preserved in it best of all.
The translation done by Stephen Sananoisdze-Chkondideli
represents one of the best specimens of old Georgian art of
translation and clearly reﬂects the style and creative peculiarities of
this prominent ﬁgure. It is of special attention from the viewpoint
of the Orthodox dogmatics as well as of exegesis of certain passages
from the Scripture and of the Orthodox dogmatics.
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dogmatika
daviT bregvaZe

wminda leon didis <tomosis>
Zveli qarTuli Targmani
Sesavali
winamdebare naSromi eZRvneba V s-is I naxevrisa da Sua
wlebis erT-erT gamorCeul moRvawes, wminda leon romis paps da
misi XXVIII epistolis (romelic konstantinopolis patriarq
flabianesadmia gagzavnili) Zvel qarTul Targmans, rac wminda
arsen iyalToelis mieraa Sesrulebuli XI-XII s-is mijnaze.
IV-V saukuneebis eklesiis istoria araerT Rirseul moRvawes icnobs, romelTac umniSvnelovanesi wvlili Seitanes
eklesiuri erTianobis dacvisa da ganmtkicebis saqmeSi. swored
am profiliT warimarTa wm. aTanase aleqsandrielis († 373 w.),
wm. basili didis (330-379 ww.), wm. grigol RvTismetyvelis (†
389 wm.), wm. grigol noselis (335-394 ww.), wm. ioane oqropiris
(† 407 w.), wm. kirile aleqsandrielis († 444 w.), netari
Teodorites (393-466 ww.) da mravali sxva mamis moRvaweoba,
romelTa ukvdav saxelebs SeerTvis zemoxsenebuli leon didi.
samwuxarod wm. leonis papobamdeli (440 w.) cxovrebis
Sesaxeb mwiri informacia mogvepoveba. zustad ar aris cnobili
misi dabadebis arc TariRi da arc adgili. savaraudod igi
unda dabadebuliyo IV saukunis ukanasknel aTwleulSi (391215

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
400 ww.). tradiciis mixedviT, igi warmoSobiT toskaniidan
iyo, xolo mis mamas kvintianusi erqva. ucnobia, sad miiRo
man ganaTleba, Tumca SemorCenili Sromebis analizi cxadyofs,
rom leons Rrma ganaTleba miuRia.
leonis ganswavlulobam da sarwmunoebrivma madlmosilebam ganapiroba misi gamorCeva romis eklesiis mTavardiakonad pap kelestines1 dros. am periodSi momavali
papi kelestinesTan erTad aqtiurad ibrZoda nestorianuli
cruswavlebis winaaRmdeg. 330-331 wlebSi swored leonis
SeTavazebiT ioane oqropiris mowafem ioane kasianem († 435
w.) dawera antinestorianuli Sroma: ‘De Incarnatione Domini
contra Nestorium” (ix. PL. t. 50, col. 9-372), romlis SesavalSic
avtori swored leons mimarTavs, uwodebs ra mas ‘yvelaze
sapatio da pativcemul megobars”2.
mniSvnelovania erTi faqtic, rac daaxl. 439 wels romis
erT-erT provinciaSi, gaulSi moxda. am regionSi uTanxmoeba
Camovardnila mxedarTmTavar flavius aetiussa da mosamarTle
albinuss Soris. romis maSindelma imperatorma valentinianus
III-m3 swored leons daavala xsenebul pirTa Soris uTanxmoebis
mogvareba da maTi Serigeba. es movlena kargad metyvelebs leonis
mimarT saimperatoro karis gamorCeul damokidebulebaze.
440 wlis 19 agvistos gardaicvala romis papi siqstus
4
III , mis memkvidred ki swored leoni SeirCa, romelic imJamad
romis zemoxsenebul provinciaSi imyofeboda. provinciidan
1 romis papi 422-32 wlebSi, vinc wm. kirile aleqsandrielTan erTad

didi roli iTamaSa nestorianizmis winaaRmdeg brZolaSi.
2 bolotovis TqmiT, ioane kasianes ara leonma, aramed papma keles-

tinem mimarTa nestoris sawinaaRmdego Sromis daweris Sesaxeb (ix. v.
bolotovi, eklesiis istoria msoflio krebaTa periodSi, rusulidan
qarTulad Targmna, winaTqma da SeniSvnebi daurTo giorgi gvasaliam,
2009 gv. 249), Tumca, albaT, igulisxmeba is, rom papi ioanes swored
leonis meSveobiT daukavSirda. faqtia, rom ioane kasiane SesavalSi
swored leons mimarTavs.
3 flavius placidius valentinianusi \ dasavleT romis imperatori
424-455 wlebSi.
4 siqstus III papobda 432-440 wlebSi.

216

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
dabrunebuli leoni imave wlis 29 seqtembers akurTxes papad.
igi romis eklesias 21 wlis manZilze marTavda.
umaRles samwyemsmTavro taztze aRsaydrebis Semdeg leoni
energiulad Seudga eklesiis marTvas da mis dacvas mwvaleblur
moZRvrebaTa Semotevebisagan, romlebic mizanmimarTulad
cdilobdnen eklesiis erTianobis darRvevas dasavleTSi. am mxriv
gansakuTrebiT aqtiurobdnen pelagianelni da maniqevelni1.
leonma mkacrad dagmo erT-erT regionSi momxdari faqti, sadac
pelagiusis mimdevari sasuliero pirebi ziarebaze dauSves. papma
sinodis mowveva brZana, sadac am pirebis mxridan pelagianizmis
sajaro uaryofa unda momxdariyo2.
aranakleb gulmodgined gailaSqara leonma maniqevelTa
winaaRmdeg. papi, erTi mxriv, daucxromlad ganamtkicebda mrevls
macxovnebel moZRvrebaSi, meore mxriv ki Tanalmobierad hkurnebda
maniqeveluri mwvaleblobiT dasneulebulT, ris Sedegadac
romael maniqevelTa nawili eklesiis wiaRs daubrunda, xolo
danarCenebi, romelTac ar isurves WeSmaritebas SerTvodnen,
imperatoris brZanebulebiT samoqalaqo mosamarTleebma imperiis
sazRvrebidan gaaZeves.
444 wlis 30 ianvars papma werili miswera italiis yvela
episkoposs, rasac daurTo maniqevelTa winaaRmdeg romSi
warmoebuli sasamarTlo procesis Canawerebi da gaafrTxila
isini, yvela zoma mieRoT seqtis mimdevrebis winaaRmdeg3.
445 wlis 19 ivniss imperatorma valentinianus III-m, swored
leonis gavleniT, gamosca mkacri ediqti, rac maniqevelebs Svid
sasjels uwesebda. sabolood, xsenebuli seqtis mimdevrebi
romis provinciebidanac ganidevnnen.
amave dros, leonma viTarebis Sesaswavlad mezobeli
regionebis episkoposTa Sekreba gadawyvita.
1 pelagianelTa yvelaze arsebiTi maxasiaTebeli niSani gaxldaT is,
rom isini uaryofdnen pirvelqmnili codvis memkvdireobas. rac Seexeba
maniqevelebs, misi mimdevrebi qristes gankacebis moCvenebiTobas moZRvrobdnen, rom ufali WeSmaritad ar gankacebula, aramed man moCvenebiTad Seimosa sxeuli da aseve moCvenebiTad evno.
2 ix. leonis ep. I da II (PL. t. 54, col. 593-598).
3 ep. VII (PL. t. 54, col. 620-622)
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leoni Tavisi rogorc pirvel-ierarqis movaleobad
racxda mkacri saeklesio disciplinis ganuxrel dacvas. es
gansakuTrebiT mniSvnelovani iyo im dros, rodesac barbarosTa
ganuwyvetel Semosevebs areuloba Sehqonda cxovrebis yvela
sferoSi. seriozulad irRveoda zneobrivi kanonebi. leoni
udides energias xarjavda samoqalaqo da saeklesio disciplinis
SesanarCuneblad, moiTxovda moRvaweobiTi wesebis zedmiwevniT
Sesrulebas da saWiroebis SemTxvevaSi arc simkacres erideboda.
am da sxva sakiTxebTan dakavSirebiT leonis mxridan werilebi
egzavneboda dasavleT imperiis sxvadasxva episkoposs, magaliTad,
italiis provinciebis episkoposebs, aseve, siciliis episkoposebs.
Zalian mniSvnelovani disciplinaruli dekreti gaegzavna
narbonis episkopos rustikuss, romelic Crdilo afrikaSi,
vandalebis samflobeloSi imyofeboda. iq romis eklesiis
pozicia ukiduresad Seryeuli iyo. leonma regionSi romaeli
mRvdeli potentiusi gagzavna, romelsac zedmiwvniT unda
gaerkvia viTareba da romisTvis Seetyobinebina. Setyobinebis
miRebis Semdeg leonma werili gaugzavna provinciis episkopats,
sadac dawvrilebiT miuTiTebda, rogor unda mogvarebuliyo
disciplinaruli sakiTxebi.
V s-is 40-iani wlebis miwuruls, rogorc cnobilia,
saeklesio erTobas didi safrTxe Seuqmna monofiziturma eresma, romlis pirvelmqadagebladac konstantinopoleli arqimandriti evtiqi warmoCnda. papi leoni udidesi ZalisxmeviT
daupirispirda aRniSnul mwvaleblobas da yvelanairad ecada
xeli SeeSala misi gavrcelebisaTvis.
447 wels netarma Teodorite kvirelma erT-erTma pirvelma
SeniSna axladgamovlenili cru swavleba da mis winaaRmdeg
dawera Sroma ‘eranisti anu polimorfosi”, sadac is amxelda
evtiqis cru-moZRvrebas imis Sesaxeb, rom gankacebuli ZeRmerTis erT hipostasSi WeSmaritad iyo mxolod erTi, saRvTo
buneba, romelsac logosis gankacebisas TiTqosda STaenTqa
kaceba.
448 wels evtiqim TxovniT mimarTa pap leons da viTareba
ise warmouCina, TiTqos aRmosavleTSi kvlav nestorianeloba,
anu ori Zis Sesaxeb arsebuli mwvalebloba ikidebda fexs.
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evtiqi aseve mouwodebda paps, daegmo qristes orbunebovneba,
rogorc TiTqosda marTlmadidebluri rwmenis sawinaaRmdego
moZRvreba.
monofizitobis yofiTi warmatebuloba misi gamovlinebis
dasawyisSi didwilad ganapiroba aleqsandriis patriarq
dioskores mxardaWeram evtiqisadmi, romelic aqtiurad
daupirispirda orbunebovnebis Sesaxeb marTlmadideblur
dogmats.
448 wlis 8 nomebers konstantinopolis adgilobriv krebaze
episkoposma evsebi dorileelma Riad dasdo brali evtiqis
mwvalebluri swavlebis qadagebaSi. krebam evtiqi sxdomaze
miiwvia, rom misi TandaswrebiT ganxiluliyo misganve naqadagebi
swavleba. marTalia, evtiqi Tavs aridebda am moTxovnas, magram
bolos, 22 noembers, is iZulebuli gaxda damorCileboda
episkoposTa mowodebas. evtiqim Riad daafiqsira, rom macxovris
gankacebis Semdeg igi aRiarebda erT bunebas da viTomcda
imeorebda wm. kirile aleqsandrielis swavlebas . krebam evtiqi
arqimadritobisgan ganayena.
male evtiqim apelaciiT leons mimarTa da kvlav sTxova mas
daxmareba. rodesac leoni gaecno konstantinopolSi gamarTuli
krebis aqtebs da, agreTve, patriarq flabianes mier misdami
gagzavnil epistoles, rjuldebiTad gansazRvra orbunebovnebis
Sesaxeb saeklesio dogmati, mimarTa ra epistoleebiT Tavad
flabianes da imperator Teodosis1, mogvianebiT ki xsenebul
flabianes leonma Tavisi cnobili, XXVIII epistole gaugzavna2,
rac marTlmadidebluri rwmenis, saxeldobr, orbunebovnebis
Sesaxeb swavlebis niSansvetad iqca rogorc aRmosavleTSi,
aseve dasavleTSi.
monofizitTa gavlenis qveS moqceulma imperatorma
Teodosim uyuradRebod datova papis epistole da brZana
msoflio krebis mowveva efesoSi. kreba 449 wlis 8 agvistos
gaixsna. masze papis delegacia Semdegi saxiT iyo warmodgenili:
puteolis episkoposi iuliusi, diakoni hilariusi (momdevno
papi) da notariusi dulkitiusi. imperatoris mxardaWeriT
1 leon. ep. 23-24 (PL. t. 54, col. 731-736).
2 ix. PL. t. 54, col. 755-782
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Zalmocemulma
evtiqianelebma,
dioskore
aleqsandrielis
meTaurobiT, evtiqis daubrunes arqimandritoba, xolo misi
mowinaaRmdege pirebi, flabiane konstantinopoleli, evsebi
dorileeli, netari Teodorite da sxvebi gankveTes, amasTan,
ar cnes saWirod waekiTxaT leonis zemoxsenebuli XXVIII
epistole flabianesadmi. mogvianebiT aRniSnuli kreba, masze
momxdari gaukuRmarTebebis gamo leonis mier Sefasda rogorc
‘avazakTa kreba”1.
imave wlis agvisto-seqtemberSi aRniSnuli ‘avazakTa
krebis” mier <gankveTilma> episkoposebma romis paps
mimarTes daxmarebisaTvis. leonma romis adgilobrivi kreba
moiwvia, romelzec SeaCvenes e. w. efesos II saeklesio kreba
da masze miRebuli gadawyvetilebani. papma epistoleebi
gaugzavna imperator Teodosis da mis das pulqerias,
agreTve konstantinopolis saeklesio pirebsa da xalxs,
Tumca orbunebovnebis moZule dioskores damsaxurebiT
arcerT werils daniSnulebis adgilze ar miuRwevia. leoni
amaod cdilobda daerwmunebina imperatori monofizitobis
ukeTurebaSi. es ukanaskneli ki kvlav evtiqianelTa gavlenis
qveS imyofeboda.
mdgomareoba radikalurad Seicvala mas Semdeg, rac 450
wlis 12 ivliss imperatori gardaicvala. imave wels misi da
daqorwinda markianeze, romelsac senatoris Tanamdeboba ekava.
imperatoris titulma markianes xelSi gadainacvla, xolo
marTlmadideblobam misi saxiT mniSvnelovani mxardamWeri hpova.
mfarvelis gareSe aRmoCndnen evtiqi da misi momxreni.
male gadawyda WeSmariti msoflio saeklesio krebis
mowveva. romis papi Tavdapirvelad winaaRmdegi iyo axali
krebis mowvevisa da acxadebda, rom sakmarisi iqneboda mxolod
mis zemoxsenebul epistoleze xelismoweriT daedasturebinaT
saeklesio
ierarqebs
marTlmadidebluri
sarwmunoebis
WeSmariteba. amave periods daemTxva italiaSi barbarosi hunebis
SeWra, ris gamoc papi kvlav iTxovda gadadebuliyo kreba,
magram 451 wlis maisSi gamoqveynda imperatoris brZanebuleba
msoflio krebis mowvevis Sesaxeb.
1 leon. ep. 95 (PL. t. 54, col. 943 B).
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Tavdapirvelad krebis gamarTvis adgilad nikea iqna
SerCeuli, Tumca mogvianebiT gadawyda, rom Sekreba gamarTuliyo
qalkedonis wm. efemias saxelobis bazilikaSi 8 oqtombers.
romis papis epistole, rac man, rogorc aRvniSneT, Tavis
droze flabiane konstantinopolels gaugzavna, qalkedonis
krebam Seracxa rogorc umTavresi aRsarebiTi dokumenti
marTlmadidebluri swavlebisa, romlis safuZvelzec krebis V
sxdomaze SemuSavda qristes orbunebovnebis amsaxveli sakrebo
dogmaturi gansazRvreba anu <orosi>.
450-iani wlebis dasawyisSi, rogorc zemoTac aRiniSna,
italiaSi hunebi SeiWrnen atilas meTaurobiT. imperatoris
Txovnis kvalobaze, leoni konsul aveniusisa da prefeqt
trigeriusis TanxlebiT atilas Sexvda da miiRo misgan dapireba,
rom is italias datovebda.
am faqtTan dakavSirebiT arsebobs gadmocema, romlis
mixedviTac gakvirvebuli hunebis SekiTxvaze, Tu ratom
daemorCila atila romis episkoposs, am ukanasknelma miugo:
‘vixile mis gverdiT ori mamakaci, xmlebiT xelSi (eseni iyvnen
petre da pavle mociqulebi), romlebic damemuqrnen sikvdiliT,
Tuki ar davemorCilebodi episkoposs”.
leonma kidev erTxel gamoavlina saRvTo simtkice da
uSiSaroba, rodesac 455 wels romSi SeWril vandalTa meTaurs
Sexvda da qalaqi aSkara ganadgurebisagan ixsna.
wm. papi gulmodgined zrunavda eklesia-monastrebis
ageba-ganaxlebaze. misi ZalisxmeviT bazilikuri taZari aigo
pap korneliusis saflavze. manve aRadgina pavle mociqulis
saxelobis eklesia, romelic dazianebuli iyo. misi papobis
periodSi, agreTve, romaeli RvTissaTno qalis demetrias
SemweobiT via apiaSi1 aRimarTa bazilikuri taZari wminda
stefanes saxelze.
wm. leoni 461 wlis 10 noembers gardaicvala. igi dakrZales
vatikanSi, wm. petre mociqulis saxelobis taZarSi. mogvianebiT,
688 w-s papma sergim misi wminda neSti bazilikSi gadaasvena da
sagangebo sakurTxevelic aRumarTa mis saflavs.
1 via-apia - pirveli romauli samxedro gza, romelic Zv. w. aR. 312

wels daigo.
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wm. leons marTlmadidebelma eklesiam ‘didi” uwoda. es
aRmatebuli saxeli wminda papTagan swored mas xvda wilad.
wm. leoni moixsenieba 6 Tebervals (ax. st. 18 Tebervals).
leonma
mniSvnelovani
patristikuli
memkvdireoba
dagvitova. Cvenamde Semonaxulia misi 96 qadageba da 143
epistole, rac Patrologia Latina-s 54-55 tomebs moicavs.
* * *
wm. leonis naSromTa Soris gamorCeuli adgili uWiravs
zemoT ukve ramdenimegzis xsenebul XXVIII epistoles,
gagzavnils konstantinopolis patriarq flabianesadmi, romelic
Seicavs gankacebuli Ze RmerTis orbunebovnebis uWeSmarites
dasabuTebas. rodesac eklesias TiTqmis 200 wlis manZilze
uxdeboda monofizituri gaukuRmarTebis winaaRmdeg brZola,
leonis epistoles am moZraobaSi yovelTvis mewinamZRvre
adgili ekava. amitomac mas SedarebiT detalurad SevexebiT,
Semdeg ki Cvens ganxilvas davurTavT mis ZvelqarTul Targmans,
Sesrulebuls wm. arsen iyalToelis mier.
leon didis ‘epistole flabiane konstantinopolelisadmi”
epistolis daweris mizezi, dro da adgili
mas Semdeg, rac 448 wlis 8 noembris konstantinopolis
adgilobriv
krebaze,
romelsac
patriarqi
flabiane
uwinamZRvrebda, episkopos evsebi dorileelis mier wamoyenebul
iqna braldeba arqimandrit evtiqis dogmaturi gaukuRmarTebis
Sesaxeb, aucilebeli gaxda am ukanasknelis krebaze mowveva,
rom swored misi TandaswrebiT momxdariyo am faqtis gansja.
Tavdapirvelad, rogorc aRvniSnavdiT, evtiqi cdilobda
Tavidan aeridebina krebaze gamocxadeba, ris mizezadac
asaxelebda im aRTqmas, rac mas sicocxlis bolomde monastris
datovebas ukrZalavda.
Tumca bolos igi mainc gaxda
iZulebuli, damorCileboda sakrebo moTxovnas. sabolood
22 noembers evtiqi krebaze gamocxadda da Riad gamoTqva
Tavisi Sexedulebebi, riTac gairkva, rom konstantinpoleli
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arqimandriti marTlmadidebluri swavlebis sawinaaRmdegod
qadagebda. misi moZRvrebiT, kvlav aRvniSnavT, gankacebuli
macxovris erT pirovnebaSi ara ori, aramed erTi - saRvTo
buneba - iyo. krebam evtiqi kvlav ganayena samRvdelo xarisxidan.
krebis gadawyvetilebis gasaCivrebas evtiqi romSi Seecada
da Tavdapirvelad, sakuTar zraxvaTa mzakvruli TviTSeniRbvis
gziT, leonis mxardaWerac ki moipova1, Tumca mas Semdeg
rac leons konstantinopolidan im krebis aqtebi gaugzavnes,
romelzec evtiqi iqna gansjili, wminda papma ‘mTlianad
isaTnova konstantinopolis gadawyvetileba”2. swored amis
Semdeg miswera man patriarq flabianes Tavisi dogmaturi
epistole, tomosi3, romlis sruli saTauria: ‘epistola XXVIII
ad Flavianum Episcopum Constantinopolitanum Contra Eutychis
Perﬁdiam Et Haeresim”4.
monofiziti saeklesio istorikosis zaqaria ritoris
Tanaxmad, leonis tomosis daweris mizezi iyo Teodorite,
romelic ‘mivida leon romaelTan da amcno am yvelafris
(igulisxmeba konstantinopolSi mimdinare movlenebi) Sesaxeb;
(mWevrmetyveluri) niWis meoxebiT, rac abrmavebs sulis Tvalebs,
Teodoritem daimorCila igi. amitom, leonma Seadgina epistole,
rasac ‘tomosi” ewodeba da rac, ase vTqvaT, mimarTuli iyo
flabianesadmi evtiqianizmis sawinaaRmdegod” (zaqaria ritori,
saekl. ist. 3.1). ra Tqma unda, zaqaria ritori, rogorc
monofiziti avtori, ver iqneba obieqturi da misi sityvebi, rom
leoni Teodorites saubarma moxibla da Seacdina, arasworia.
es rom amgvarad yofiliyo, leons mogvianebiT mainc unda
daeWira monofizitobis mxare. piriqiT, romis papi zemoxsenebul
1 ’msoflio saeklesio krebebi” (istoria, RvTismetyveleba, kanonebi),
rusulidan qarTulad Targmna da komentarebi daurTo arCil xaCiZem,
Tbilisi 2009 w. gv. 156
2 aleqsandre Smemani, marTlmadideblobis istoriuli gza, Targmnes

oTar zoiZem da fridon sayvareliZem, Tbilisi 2011 w. gv 181
3 berZn. Tο3μος (laT. Tomus) niSnavs ’(wignis) nakveTs”. ZvelqarTu-

lad igi iTargmneboda, rogorc ’tomari”, ’gragnili”. e. WeliZe, Jurnali ’guli gonieri”, #1, 2011 w. gv. 19
4 PL. 54, 755-756.
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epistoleSi garkveviT saubrobs konstantinopolis krebis
aqtebze, romlebic mas miawodes evtiqis gadayenebis Semdeg.
ase rom, wminda paps aravis mxridan iZuleba ar sWirdeboda
marTlmadidebluri rwmenis siwmindis dasacavad.
epistole daiwera 449 wlis 13 ivniss romSi, laTinur
enaze, xolo Semdeg igi sagangebod Targmnes berZnulad1 da
swored es berZnuli Targmani gaigzavna konstantinopolSi
flabianesTan.
epistolis originali laTinuri teqsti da misi berZnuli
Targmani gamoqveynebulia Patrologia Latina-s 54-e tomSi (ix. col.
755A -782A).
epistolis raoba
leon didis tomosi epistolaruli Janris Sromaa da igi
dawerilia konkretulad monofizitobis anu erTbunebianobis
winaaRmdeg. Sesabamisad masSi rjuldebulia, rom gankacebuli
Ze RmerTis erT pirovnebaSi SeerTebulia ori sruli buneba \
saRvTo da adamianuri.
leon didis mier saxarebiseuli muxlebis Sepirispirebulma
gadmocemam, [rom, magaliTad, SimSili (maTe 4.2), wyurvili
da daRla (ioane 4.6), swored macxovris adamianuri bunebis
Tvisebebia, xolo, vTqvaT, xuTi puriT xuTiaTasi adamianis
dapureba (maTe 14.16-21) saRvTo bunebisa], amasTan mkveTrma
miTiTebam imaze, rom ufali Cveni ieso qriste erTi pirovneba
iyo, keTilSeuwyo erTmaneTs aleqsandriul da antioqiur
saRvTismetyvelo skolaTa macxovnebeli swavlebani2. swored
amitom iyo, rom ’es epistole aRmosavleTSi marTlmadideblobis
niSansvetad iqca, ... monofizitebisaTvis ki \ samudamo zizRis
sagnad”3.
1 Tavad romis papma, rogorc Cans, berZnuli ar icoda. (and Leo
was throughout life ignorant of Greek, Charles Gore, Leo the Great, London
1912. p. 7.
2 v. bolotovi, dasax. wigni, gv. 347
3 iqve, gv. 343.
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epistole msoflio krebaTa periodSi
qalkedonis krebis II sxdoma mTlianad mieZRvna leonis
epistoles da masSi gadmocemuli swavlebis WeSmaritebaze
msjelobas. aRiniSna, rom ar iyo aucilebeli raime axali
samoZRvro formulireba, aramed sakmarisi iyo yvelas mieRo
leonis tomosi da xeli moewera masze. amitom, krebis monawileebma
epistolis wakiTxva gadawyvites 1. kiTxvis dasrulebis Semdeg
episkoposTa umravlesobam aRmoTqva: ’petre RaRadebs leonis
bageebiT, ase aswavlida kirile!”2. Tumca iliriis da palestinis
episkoposebma eWvi gamoTqves epistoleSi gadmocemul ramdenime
punqtTan dakavSirebiT da iTxoves xuTdRiani periodi, rom
kirile aleqsandrielis antinestorianuli epistoleebisTvis
SeedarebinaT wm. leonis swavlebani da amiT gaeqarwylebinaT
yvela eWvi3. marTlac, ukve IV sxdomaze, rodesac daisva
kiTxva: eTanxmeba Tu ara leon didis epistole nikeis 318
mamis da konstantnopolis 150 mamis mrwamss, krebis wevrTa
umravlesobam da maT Soris ilirikielma episkoposebma dadebiTi
pasuxi gasces da werilobiTac daadastures, rom legatebTan
saubris Semdeg maTTvis yovelgvari gaurkvevloba gafantulia4,
Tumca imave sxdomaze egviptis 13 episkoposma TxovniT mimarTa
krebas, rom maTTvis ar moeTxovaT Zaladobrivad xelis mowera
tomosze vidre aleqsandrieli episkoposis arCevamde5. krebam
gaiTvaliswina maTi Txovna da sakiTxis mxolod iqamde gadavadeba
1 iqve, gv. 172
2 iqve, gv. 367
3 am faqtTan dakavSirebiT vasili bolotovi SeniSnavs: ‘saqme isaa,

rom leonis werili msoflio krebaze unda wakiTxuliyo, Sesabamisad,
aq is, Tavisi xarisxis valdebulebis Sesabamisad, gadmoscemda dogmatur
swavlebas. miuxedavad amisa, TavSi azradac aravis mosvlia eTqva, rom
ilirieli episkoposebi logikur winaaRmdegobaSi modian, radganac arsebobs mosazreba, rom TiTqos, rodesac romis episkoposi Tavis xarisxis
Sesabamis movaleobas asrulebs, ar SeiZleba Secdoma mouvides” (iqve,
gv. 367).
4 msoflio saeklesio krebebi, dasax. gamoc. gv. 176-177.
5 patriarqi dioskore III sxdomaze gadaayenes sapatriarqo taxdidan.
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ganaCina, sanam wm. markozis saydarze axali episkoposi iqneboda
arCeuli.
V sxdoma Tavisi mniSvnelobiT gamorCeuli gaxlavT,
radgan swored masze SemuSavda krebis mTavari saRvTismetyvelo
dokumenti - ’orosi”, rac zemoT vaxseneT da raSic gadmocemuli
iyo dogmati gankacebuli Ze RmerTis erTi pirovnebisa da
ori bunebis Sesaxeb. mivuTiTebdiT, rom aRniSnuli <orosis>
umTavresi wyaro swored leon didis ’tomosi” iyo1.
monofizituri gaukuRmarTebiT dasneulebuli adamianebis
simravle
imperatorebs
aiZulebda
kompromisis
gziT
molaparakeba ewarmoebinaT <gandgomilebTan> da es kompromisi
xSir SemTxvevaSi qalkedonis krebis uaryofaSi, zogjer ki misi
SeCvenebaSi gamoixateboda. zogadad ’V, VI da VII saukuneebis
istoria
aRsavsea
monofizitobis
winaSe
sasircxvilo
2
kompromisebiT” . ase magaliTad, evagre sqolastikosis cnobiT,
imperatorma basiliskosma (475-476 ww.) gamoaqveyna enciklikuri
epistole, sadac is anaTemas ucxadebda leon didis ’tomoss”
da qalkedonis krebis yvela ’siaxles”3, Tumca mogvianebiT, am
kompromisuli nabijis warumateblobam igi iZulebuli gaxada
gaeuqmebina aRniSnuli gankarguleba4.
arc imperatori zenoni (474-5, 476-491 ww.) iyo
keTilganwyobili qalkedonis krebis mimarT. mis mier 482 wels
gamoqveynebul ‘gamaerTianebel ediqtSi” anu ‘henotikonSi”,
marTalia arapirdapir, magram mainc uaryofili iyo 451 wlis
saeklesio kreba5.
momdevno imperatorma anastasim (491-518 ww.) ukve
pirdapir gailaSqra qalkedonis krebis winaaRmdeg, rodesac
499 w-s konstantnopolSi mowveul sinodze misi zewolis Sedegad anaTema gamoucxades yvelas, vinc ori bunebis Sesaxeb
1 v. bolotovi, dasax. wigni, gv. 373.
2 v. bolotovi, dasax. wigni, gv. 316.
3 Евагрий Схоластик. Церковная история, 3.4.
4 Евагрий Схоластик. Церковная история 3.7.
5 msoflio saekl. krebebi, dasax. wigni, gv. 264.
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moZRvrebas qadagebda. anastasisTan erTad severozma (SemdgomSi
antioqiis patriarqma 512-518 ww-Si) Seadgina epistole, sadac
uSualod leon romis papis ‘tomosi” iyo uaryofili.
marTlmadideblebsa da monofizitebs Soris dapirispireba
arc SemdegSi Sewyvetila, Tumca anasatasis momdevno imperatori
iustine I (518-527 ww.) qalkedonis krebis momxreTa ricxvs
ganekuTvneboda, iseve rogorc misi momdevno wm. iustiniane didi
(527-567 ww.), vinc Tavisi gamefebis dasawyisidanve qalkeonis
krebas Riad uWerda mxars1.
sabolood,
marTlmadidebeli
eklesiis
xangrZlivi
brZola
monofizituri
gaukuRmarTebis
winaaRmdeg
VI
msoflio saeklesio krebiT (konstantinopoli, 680-681 ww.)
dagvirgvinda, sadac aRniSnuli mwvalebloba, misi yvelanairi
gamovilinebiTurT mxilebul da dagmobil iqna. am krebazec,
ra Tqma unda, yuradRebis centrSi iyo leonis epistole,
rac krebis II da X sxdomaze sxva mamaTa naSromebTan erTad
waikiTxes2, sarwmunoebis gadmocemaSi anu krebis <orosSi> ki
uSualod Seitanes arsebiTi debuleba zemore epistolidan,
pirdapir miuTiTes ra leonis epistoleze:
‘ganvaCinebT, rom erTsa da imave Cvens ufal ieso
qristeSi, Cvens WeSmarit RmerTSi ganuyoflad, Seucvlelad,
ganuSoreblad, Seurwymelad aris ori bunebiTi moqmedeba,
anu saRvTo moqmedeba da adamianuri moqmedeba, Tanaxmad
RvTismqadagebeli leonisa”3.
aqve unda aRvniSnoT erTi mniSvnelovani cnobac imis
Sesaxeb, rom leonis ‘tomosi” moxseniebulia VII s-Si somxeTisa
da saqarTvelos eklesiebis meTaurTa mimoweraSi, anu im
periodSi, rodesac am or eklesias Soris sarwmunoebrivi
ganxeTqileba moxda. k. kekeliZe imowmebs somexTa kaTalikos
abraamis werils (‘epistoleTa wignidan”), sadac igi qarTlis
kaTalikos kirions swers Semdegs: ‘mefeTa-mefis kobadis dros
1 Евагрий Схоластик. Церковная история, 4.10.
2 msoflio saekl. krebebi, dasax. wigni, gv. 301, 323.
3 msoflio saekl. krebebi, dasax. wigni, gv. 323.
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daisva sakiTxi Cveni qveynisa da im berZenTa aRsaarebis Sesaxeb,
romelTac Seiwynares qalkedonis kreba da epistole leonisa.
magram Cveni da Tqveni qveynebis moZRvrebma da mTavrebma
uaryves maTTan erToba”. Semdeg mkvlevari agrZelebs: ‘ueWvelia
es dokumenti qarTuladac iqneboda naTargmni jer maSin,
rodesac qarTvelebi somxebTan erTad misi winaaRmdegi iyvnen,
gansakuTrebiT ki mas Semdeg, rac qarTvelebi qalkedonizms
miemxrnen da am dokumentis (leonis epistolis) safuZvelze
dadgnen”1.
leon didis epistolis qarTuli Targmani
leonis XXVIII epistolis qarTulad mTargmneli, rogorc
aRniSnuli gvqonda, aris XI-XII saukuneebis gamorCeuli moRvawe
\ wm. arsen iyalToeli, wm. efrem mciris (XI s.) umcrosi
Tanamedrove da mas damowafebuli.
marTalia, k. kekeliZis sityviT (rac zemoTac davimowmeT),
aRniSnuli epistole qarTul enaze SesaZloa jer kidev VII s-is
damdegs arsebuliyo, maSin rodesac somex-qarTvelTa Soris
saeklesio dapirispireba moxda, magram ’es Zveli Targmani
Cvenamde ar Semonaxula”2 da leonis tomoss Cven swored
arsenis TargmaniT vicnobT.
rogorc cnobilia, wm. arsen iyalToelis mTargmnelobiT
moRvaweobas ukavSirdeba mis mierve naTargmni Sromebisagan
Sedgenili iseTi umniSvnelovanesi dogmatur-polemikuri
krebuli, rogoricaa ’dogmatikoni”. swored am ukanasknelSi
gvxvdeba Cven leon romis papis gansaxilveli epistole. amitom,
sakuTriv krebulis Sedgenis savaraudo periodi gvaZlevs imis
Sesaxeb msjelobis SesaZleblobas, Tu rodis unda Targmniliyo
es umniSvnelovanesi Sroma.
k. kekeliZis miTiTebiT, ’dogmatikonis” Sedgena arsens
manganis akademiaSi dauwyia3. amis Tqmis safuZvels qmnis
mTargmnelis mier krebulis pirvel Zeglze, wm. anastasi
1 k. kekeliZe, dasax. naSromi, gv. 469.
2 iqve, gv. 469.
3 k. kekeliZe, dasax. naSromi, gv. 280.

228

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
sinelis ’winamZRvarze” darTuli anderZis teqsti, sadac
vkiTxulobT:
’daesrula
winamZRuari
wmidisa
anastasi
sinelisaÁ konstantinupolis monastersa Sina wmidisa giorgissa,
manganas...”1. Sesabamisad, ’dogmatikonis” Sedgena daiwyeboda ara
uadres 1042 wlisa, rodesac daarsda manganis akademia2. Tumca
mkvlevari ufro azustebs TariRs da uTiTebs, rom krebulis
erT-erTi statiis anderZSi moxseniebulia daviT petriwoneli,
misi moxsenieba ki SeuZlebeli iqneboda petriwonis monastris
daarsebamde (1083 w.). ase rom, ’dogmatikobis” Sedgena XI s-is
ukanasknel aTwleulSi unda dawyebuliyo. xolo rac Seexeba imas,
Tu rodis unda daesrulebina mTargmnels krebulze muSaoba,
imave mkvlevris uwyebiT, arsens ’gaugrZelebia da daumTavrebia
is (’dogmatikoni”) saqarTveloSi, SiomRvimis monasterSi”3.
rogorc yvelaze uadresi xelnaweri ’dogmatikonisa”, S-1463
(mkvlevarTa azriT, Tavad mTargmnelis sicocxleSi gadawerili)
gvauwyebs: ’arsenissa misruli mRÂmes ityÂs daviT mefe: me
maSindeli kaci var, odes arseni darojidi Wama, marjuÀnasa
guÀrdsa zeda wva, noselsa ikiTxvida da doRmatikonsa awamebda
da cÂlisa sofiawmidisa igive martoÁ iqmoda”4. savaraudod,
leon didis epistole arsens XII s-is dasawyiSi unda eTargmna.
aqve mniSvnelovania erTi sakiTxic, Tu ra enidan iTargmna
xsenebuli epistole. cnobilia, rom igi daiwera laTinurad 449
wels, Semdeg ki sagangebod Targmnes berZnulad. zogadad unda
iTqvas, rom qarTul mTargmnelobiT tradiciaSi ar SeiniSneba
laTinurenovan SromaTa Targmanebi. Sesabamisad leon didis
<tomosic>, cxadia, laTinuri originalis berZnuli Targmanidan
gadmoiRo arsen iyalToelma qarTul enaze. mTargmneli sityvasityviT misdevs berZnul teqsts. aris mxolod umniSvnelo
gansxvavebebi, ‘magram Tuki arsen iyalToelis mTargmnelobiT
princips gaviTvaliswinebT: zedmiwevniT gadmoiRos qarTulad
1 S-1463, 39r.
2 ioane damaskeli, ‘dialeqtika”, gv. 17, gamosacemad moamzada, gamokv-

leva da leqsikoni daurTo m. rafavam, Tbilisi, 1976 w.
3 k. kekeliZe, dasax. naSromi, gv. 280.
4 S-1463, 181r
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originalis (am SemTxvevaSi Targmanis) teqsti”1, safiqrebelia,
rom swored is berZnuli xelnaweri Seicavda gansxvavebebs,
romelic mTargmnels hqonda xelT.
leon romis papis epistolis qarTuli Targmanis
Semcveli xelnawerebi
leonis epistolis qarTuli Targmani krebul ’dogmatikonis”
Semcvel Semdeg xelnawerebSia Semonaxuli: A-64, A-205, A-267,
A-269, H-601, H-985, K-24, Q-51, S-401, S-14632, romelTagan erTi
(K-24) daculia quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi,
xolo danarCeni k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa erovnul
centrSi.
aRniSnul xelnawerTagan yvelaze sruli nusxa aris S-14633,
romelic ganekuTvneba XII-XIII saukunes4. S-1463 dawerilia
etratze, nusxuri anbaniT, xolo saTaurebi singuriT. dawerilia
or svetad. aqvs zemo da qvemo ydis sacavi furclebi da
tvifruli tyavgadakruli muyaos yda5. leonis epistole
moTavsebulia xelnaweris 217r - 219r gverdebze.
mniSvnelovania A-205 xelnaweric (masSi <dogmatikonis>
mxolod 18 Sromaa Semonaxuli), romelic XIII saukunes
ganekuTvneba. isic dawerilia etratze, ori gansxvavebuli xeliT
1 wm. ioane damaskeli, ‘marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmiw-

evniTi gadmocema”, Tbilisi, 2000 w. gv. 13.
2 sazogadod, <dogmatkonis> krebulis Semcveli sruli Tu nakluli
xelnawerebis raodenoba or aTeuls scildeba.
3 igi 72 naSroms aerTianebs.
4 Tumca SesaZloa paleografiuli monacemebis gaTvaliswinebiT am

xelnaweris daTariRebam XI s-is bolosa da XII s-is dasawyisSi gadainacvlos (ioane damaskeli, ‘dialeqtika”, gv. 50, gamosacemad moamzada,
gamokvleva da leqsikoni daurTo m. rafavam, Tbilisi, 1976 w.).
5 qarTul xelnawerTa aRweriloba. yofili qarTvelTa Soris wera-

kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis (S) koleqciisa. t. II. Seadgines
da dasabeWdad momzadebulia a. baqraZis, T. bregaZis, e. metrevelis da
mz. SaniZis mier, Tb. 1961 w., gv. 72.
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(pirveli 1r-144v, meore 145r-257v), nusxa-xucuriT. gamoyenebulia
Savi melani, xolo saTaurebisTvis \ singuri. aqvs ficris
tvifrul-tyavgadakruli gatexili yda; ydis bolo nawili
TiTqos mocilebulia. gansakuTrebiT dazianebulia kideebi.
65v-ze aris fanqriT Sesrulebuli jvarcmis gamoxatuleba1.
epistole moTavsebulia 185v-190v gverdebze.
quTaisis saxelmwifo istoriul muzeumSi daculi
xelnaweri K-24, romelic XIV saukuneSia Sesrulebuli (Seicavs
<dogmatikonis> 15 Zegls), dawerilia etratze nusxurad,
saTaurebisTvis gamoyenebulia singuri. aqvs tyavgadakruli
tvifruli xis yda. nakluli da dazianebulia. teqsti
dawerilia or svetad da TiTo gverdze 31 striqonia; aSiebze
gakeTebulia minawerebi da zog adgilas daxatulia cxovelebi
da frinvelebi2. gansaxilveli epistole xelnaweris 278v-285v
gverdebzea moTavsebuli.
yvela danarCeni xelnaweri XVIII saukuneSia gadawerili.
zogierTi maTgani XVIII s-is 40-50-ian wlebSia Sesrulebuli.
am periodisTvis <dogmatikonis> nusxaTa esoden simravle
nakaraxevi unda yofiliyo Seqmnili viTarebiT. k. kekeliZe
gvauwyebs: ’antonis dros, gansakuTrebiT 1744-1749 wlebSi,
CvenSi gaZlierebula somexTa sarwmunoebrivi propaganda,
romelic did xifaTs uqadda marTlmadideblobas saqarTveloSi...
antoni TviT ambobs, rom me vixile wignebi somexTa moZRvrebisa:
ioane oZnelisa, pavle taronelisa, stefane siunelisa... da Cemi
Tanamedrove kaTolikosis lazare Wukelisa. yvela es Txzuleba
savse iyo gmobiTa da ukeTurebiT. amitom <me viwye winaganwyobad
zemoTqmulTa amaT mwvalebelTao>”3.
XVIII s-is nusxebi, kerZod, Semdegia: A-64, H-601, Q-51,
A-267, A-269, S-401, H-985.
1 qarTul xelnaerTa aRweriloba, yofili saeklesio muzeumis (A)
koleqciisa. Seadgines da dasabeWdad moamzades T. bregaZem, m. qavtaraZem da l. quTaTelaZem, t. I3, Tb. 1980 w., gv. 8.
2 quTaisis saxelmwifo istoriuli muzeumi, xelnawerTa aRweriloba,

t. I, Sedgenilia da dasabeWdad momzadebuli muzeumis mecnier muSakis
e. nikolaZis mier, Tbilisi, 1953 w. gv. 108.
3 k. kekeliZe, Zveli qarTuli literatures istoria, t. I, Tb. 1980 w. gv. 379.
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monofizitoba da leon didis ‘tomosi”
leonis
XXVIII
epistole,
rogorc
aRvniSneT,
monofizitobis, igive erTbunebianobis winaaRmdeg mimarTuli
Sromaa. Sesabamisad, swored orbunebovnebaze mkveTri xazgasmiT
iwyebs msjelobas wminda moZRvari, ambobs ra: ‘rameTu verca
SesaZlebel iyo ZlevaÁ codvisa da sikudilisa winamZRurad
cnobilisaÁ mis, araTumca bunebaÁ Cueni mieRo da TÂsad
ganesakuTra mas, romlisaÁ verca codvaman biwian-yofaÁ, verca
sikudilman SepyrobaÁ SeuZlo” (T. II).
am faqts leonisgan imitom eqceva didi yuradReba, rom
vinaidan, eklesiuri swavlebiT, dasabamSi swored adamiani iZlia
boroti Zalisgan, es ukanaskneli imave adamianisganve unda
damarcxebuliyo1, sxva SemTxvevaSi gamoxsna samarTliani ver
iqneboda. amasTan, codvis borkilebis damarRveveli aucileblad
ucodveli unda yofiliyo, visSic ar iqneboda absoluturad
aranairi codva. amitom, yovladwminda samebis meore piri, Ze RmerTi
‘mamiseuli saTnoyofiTa da yovladwminda sulis TanamoqmedebiT
Cveni xsnisaTvis uTeslod mucladRebuli, ganuxrwnelad iSva
wminda qalwulisa da RvTismSoblis mariamisgan suliwmindis
mier da misgan (mariamisgan) sruli kaci gaxda”2.
am usaRvToes swavlebas siRrmiseulad gadmogvcems II
s-is didi mama wm. irineos lioneli, romelic ambobs: ‘qristem
SeaerTa adamiani RmerTTan, radganac Tuki adamianive ar
daZlevda adamianis mowinaaRmdeges, maSin samarTlianad ver
iZleoda mteri. amasTan, gamoxsna rom RvTivmoniWebuli ar
yofiliyo, mtkice ar iqneboda CvenTvis”3.
1 wm. ioane damaskelis TqmiT: ‘adamianis Zlevis Semdeg araTu sxvas
amarjvebinebs igi tiranze, arcTu iZulebiT stacebs adamians sikvdils,
aramed vinc Zvelad codvis mier daimona sikvdilma, swored is aqcia
ufalma mZlevelad”, wm. ioane damaskeli - ‘marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmwievniTi gadmocema”, T. 45. Zveli berZnulidan Targmna,
Sesavali da SeniSvnebi daurTo ediSer WeliZem. Tbilisi, 2000 w. gv. 380.
2 iqve, T. II, gv. 322.
3 PG. 7, col. 937-938, ix. ediSer WeliZe - ‘wm. irineos lionelis

RvTismetyveleba”, Jurnali ‘emaosi”, #1(8), 2007 w. gv. 16.
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amitom, evtiqis daskvna, rom ‘gankacebamde vaRiareb
or bunebas, xolo gankacebis Semdeg erT bunebas”1, rac
kacobrivi bunebis ugulebelyofas niSnavda, auqmebda cxonebis
SesaZleblobas, radgan cxoneba, Tanaxmad saeklesio ganCinebisa,
miuRweveli darCeboda, Tuki macxovari adamianur bunebas ar
miiRebda.
marTalia, zogadi azriT, rogorc aRvniSneT, evtiqi
uaryofda macxovris kacobriv bunebas gankacebis Semdeg, magram
igi gverds ver uvlida im aSkara saxarebiseul monacemebs,
sadac uflis mier gamovlenili adamianuri bunebis Tvisebebia
asaxuli, rasac xsnida imiT, rom macxovris sxeuls iazrebda
‘gauferulebul ram monacemad, ... gamWvirvale minis darad,
romelic atarebs im fers, ra feris saganzec dadeben”2. evtiqi
am mxriv ukve apolinaris3 crumoZRvrebas uaxlovdeboda,
Tumca gansxvavebiT misgan ar iziarebda am ukanasknelis
Sexedulebas imasTan dakavSirebiT, rom macxovarma sxeuli
zecidan Camoitana4.
aRniSnuli
gaukuRmarTeba
macxovris
sxeulTan
dakavSirebiT, jer kidev I s-Si gamovlinda erT-erT gnostikur
mimdinareobaSi, romelic ‘doketizmis”5 saxeliTaa cnobili.
am ukeTurebis mimdevrebi macxovris vnebaTa moCvenebiTobas,
iluzorulobas moZRvrobdnen. swored maT upirispirdeboda
Tavis droze ioane mociquli Tavis epistoleebSi, rodesac
miuTiTebda: ‘yovelman sulman romelman aRiaros iesu qriste
Ãorcielad mosruli, igi RvTisagan ars, da yovelman sulman
romelmad ara aRiaros iesu qriste Ãorcielad mosruli, igi
ara RvTisagan ars. da ese ars antiqristesTÂs, romeli gasmies,
1 v. bolotovi, dasax. Sroma, gv. 327.
2 iqve. gv. 426.
3 apolinari miiCnevda, rom macxovarma miiRo mxolod sxeuli (ara

Cveni erTarsi) adamianuri goniTi sulis gareSe.
4 marTalia evtiqi uSvebda, rom macxovarma sxeuli yovladwminda

RvTismSoblisgan miiRo, magram mas Cvens erTarss mainc ar uwodebda (v.
bolotovi ... gv. 426.).
5 berZn. δοκέω \ <meCveneba>
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viTarmed moslvad ars da awca sofelsa Sina ars” (I ioane
4.2-3)1. kidev: ‘rameTu mravalni macTurni Semovides soflad,
romelni ara aRiareben iesu qristes, Ãorcielad mosrulsa. ese
ars macTuri da antiqriste” (II ioane 1.7).
ase rom, eklesia I saukunidanve kategoriulad gmobda
im samoZRvro gaukuRmarTebas, romlis mixedviTac macxovri
adamianuri bunebiT TiTqosda Cveni erTarsi ar iyo. am azris
ukugdebas cdilobs leonic, rodesac bibliuri citatebis
moxmobiT cxadyofs uflis xorciel Sobas yovladwminda
RvTismSoblisgan. papis mier, kerZod, moxmobilia Semdegi
citatebi:
’wigni Sobisa iesu qristesi, Zisa daviTisi, Zisa abraamisi”
(maTe 1.1);
’pavle, monaÁ iesu qristesi. Cinebuli mociquli, ganCinebuli saxarebisaTÂs RvTisa, romeli winaÁswar aRuTqua
winaÁswarmetyuelTa mier misTa, wignTa Sina wmidaTa Zisa misisaTÂs, Sobilisa Teslisagan daviTisa Ãorcielad” (rom. 1.1-3).
’aha qalwuli miudges da Sves Ze, da uwodon saxeli misi
emmanuil, romel ars TargmanebiT Cuen Tana RmerTi” (esaia
7.14; mate 1.23).
daskvna amgvaria:
’sityuaÁ Ãorc iqmna da daikarva Cuen Soris” (ioane 1.14),
ese igi ars, ÃorcTa amaT Sina, romelni miixuna kacisagan,
suliTa cxovelobisaÁTa sityÂeriTa sulierqmnilTa” (T. II).
paralelisTvis mivuTiTebT, rom aRniSnul dogmats
zedmiwevniT gadmoscems kirile aleqsandrielis avtorobiT
cnobili ’efesos simbolo”, sadac naTqvamia:
’amrigad, vaRiarebT Cvens ufals, ieso qristes, RvTis
mxolodSobil Zes, RmerTs sruls, da adamians sruls - moazrovne
1 wm. ioane oqropiri am sityvebis ganmartebisas SeniSnavs: ‘Semdgo-

mad qristes zecad amaRlebisa, myis mravalTa cru-winaÁswarmetyuelTa
da cru-mociqulTa friadni wvalebani Semoixunes soflad, romelTa aw
ganaqiqebs. rameTu iyvnen vinme, romelTa Tques, viTarmed ocnebiT CemebiTa kacebisaÁTa zeciT gardamoixuna Ãorcni ufalman” (‘samociquloas
ganmarteba”, teqsti gamosacemad moamzada da winasityvaoba daurTo
eqvTime koWlamazaSvilma, Tbilisi, 2000 w. gv. 440).
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sulisa da sxeulisgan, erTi mxriv, uwinares saukuneTa Sobils
mamisgan RmrTeebiT, meore mxriv ki ukanasknel dReebSi masve
kacobrivad [Sobils] Cvens gamo da Cveni cxonebisaTvis qalwul
mariamisgan, masve Tanaarss mamisas RmrTeebiT da Tanaarss Cvensas
kacobrivad, radgan ori bunebis SeerTeba moxda”1.
aqve erT mniSvnelovan sakiTxsac aqcevs wm. leoni
yuradRebas, ramac mogviano drois monofizitTa erTerT ganStoebaSi iCina Tavi, romelTac afTartodoketebi
ewodebodaT da romlebic agreTve ivlianit-gaianitebis2
seqtis saxeliTac arian cnobilni. timoTe aleqsandrielis
TqmiT: ’ivlianitebi anu gaianitebi [arian], romlebic meufe
qristes sxeuls Tumca qmnilad amboben, magram - uxrwnelad
TviT ubiwo mucladRebidanve”3. magram es daSvebac iseve
auqmebs gamoxsnis SesaZleblobas, rogorc imis Tqma, rom
macxovari Cveni sxeulis erTarsi ar iyo. amitom miuTiTebs
romis papi: ’da valsa Cuenisa bunebisasa gardamÃdelisa
Sesamzadebelad saRvToÁ bunebaÁ SeerTa bunebasa vnebulsa4,
raÁTa momzavebel iyos igi kurnebaTa CuenTa, erTi da igive
’Suamdgomeli RvTisa da kacTaÁ, kaci iesu qriste” (T. III).
leonis kvalobaze, wm. ioane damaskeli gvaswavlis:
’vaRairebT, rom ufalma miiRo yvela bunebiseuli da
uyvedreli vnebuleba, radgan miiRo man mTliani adamiani da
yovelive adamianiseuli, garda codvisa, radgan es ukanaskneli
aris ara bunebiseuli... bunebiseulia da uyvedreli is
vnebulebani, rac Cvenzea ar aris damokidebuli da rac adamianur
yofaSi Semovida im sasjelisgan gamomdinare, gardasvlas rom
mohyva. aseTebia: SimSili, wyurvili, daSvroma, jafa... da sxva
1 wm. kirile aleqsandrieli - ‘epistole ioane antioqielisadmi
(‘efesos simbolo”)”, Zveli berZnulidan Targmna ediSer WeliZem, samecniero-saRvTismetyvelo Sromebi, t. II, Tb. 2004 w. gv. 88).
2 ‘es mwvaleblebi ivliane halikarnaselisagan da gaiane aleqsandri-

elisagan momdinareoben da amitom sxvagvarad isini gaianitebadac iwodebian” (wm. ioane damaskeli, ‘wvalebaTa winaaRmdeg”, ‘sityva amrTlisa
sarwmunoebisa”, t. IV. Tb. 1992 w, gv. 153.
3 PG. 91, 57 A-B. Jurnali ‘gza samuefo”, # 1(4), 2012 w. gv. 100.
4 e.i. tkvilganmcdels.
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amgvari, rac bunebiTad aris yvela adamianSi. amrigad, yovelive
miiRo qristem, rom yovelive ganekurna”1.
sxvagan igive moZRvari ase rjulmdeblobs:
‘amitom, uRvToebaa, rom ugunuri ivlianes da gaianes
msgavsad, qristes sxeuli uxrwnelad vTqvaT aRdgomamde...
radgan Tu uxrwneli iyo igi, ar yofila Cveni Tanaarsi, aramed
moCvenebiTad da ara WeSmaritad momxdara is, rac saxarebis TqmiT
moxda: SimSili, wyurvili, lursmnebi... magram Tu es yovelive
moCvenebiTad moxda, tyuili da speqtakli yofila gangebulebis
saidumlo, moCvenebiTad da ara WeSmaritad gamxdara igi kaci,
moCvenebiTad da ara WeSmaritad gamovxsnilvarT.”2.
SeiZleboda, agreTve, wm. anastasi sinelis sityvebis
damowmebac:
‘araTu adamianis dacemamdeli mrTeli da uxrwneli sxeuli
Seimosa man, radgan mrTeli, uxrwneli da ukvdavio ar saWiroebda
kurnebas. amitom, Cemi dasneulebuli, Secvlili sxeuli miiRo
RmerTma-sityvam, - xrwnadi, warmdinare, SenivTierebuli,
msaWiroebeli, mokvdavi, vnebuli, momSevari, momwyurvale,
damaSvrali, - rom amaT yovelTagan gaeTavisuflebina igi”3.
macxovris kacobrivi bunebis sisruleze msjelobis Semdeg
wm. leoni erT hipostasSi ori bunebis SeerTebis uRrmes
swavlebas gangvimartavs da marTlmadidebluri ucTomelobis
mwvervalidan dogmaturad ganaCinebs:
‘rameTu romeli-igi RmerTi ars WeSmariti, igive kacica
ars WeSmariti, da tyuili arca erTi ars erTobasa amas Sina,
vinaÁTgan Tanad orTaganve ars erTi: simdableca kacebisaÁ da
sidideca RmrTeebisaÁ. rameTu viTarca mowyale qmniTa RmerTman
qceulebaÁ ara miiTuala, egreTve kaci sididTa saRvToÁsa
1 wm. ioane damaskeli, marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmwievniTi

gadmocema, Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali da SeniSvnebi daurTo
ediSer WeliZem. Tbilisi, 2000 w. gv. 414.
2 iqve, gv. 420.
3 PG. 89, 220 D. Jurnali ‘gza samuefo”, # 1(4), gv. 111. Sdr.

aRniSnul sakiTxze winamdebare krebulSi e. WeliZis statia: ‘rogori
kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma, adamis dacemamdeli (codvamdeli)
Tu dacemis (codvis) Semdgomi?“
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pativisaÁTa ara ganilia. rameTu moqmedebs TiToeuli bunebaÁ
TanaziarebiTa meorisaÁTa, raÁca igi aqus TÂsad: da sityuaÁ
vidreme moqmedebs mas, raÁ-igi ars sityÂsaÁ, xolo Ãorcni
srul hyofen mas, raÁ-igi ars ÃorcTaÁ. da erTi ukuÀ maTgani
brwyinavs sakÂrvelebiTa, xolo meore Tavs isxams ginebaTa. da
viTar-igi sityuaÁ sworebisagan mamulisa didebisa ganuSorebel
ars, egreTve Ãorcni bunebisagan naTesavisa Cuenisa dauklebel
arian” (T. IV).
leonis am citataSi gamoyenebuli saRvTismetyvelo
formulirebani mogviano periodiSi araerTgzis moixmoboda
orbunebovnebis Sesaxeb moZRvrebis gadmocemisas. wm. ioane
damaskeli ‘gardamocemis” 47 TavSi gvamcnobs:
‘amasTan, ganvawesebT, rom daculia maTi arsobrivi
gansxvaveba, radgan qmnili darCa qmnilad da uqmneli
- uqmnelad. aseve, mokvdavi darCa mokvdavad da ukvdavi ukvdavad, gareSewerili - gareSewerilad da gareSeuwereli
- gareSeuwerelad, xiluli - xilulad da uxilavi - uxilavad.
‘da erTi maTgani brwyinavs sakvirvelebiT, xolo meorem Tavs
ido ginebani”1.
sxvagan igive moZRvari kidev ufro meti siRrmiseulobiT
gvaswavlis:
‘amrigad, qriste moqmedebs Tavis bunebaTagan orives
Sesabamisad da masSi TiToeuli buneba moqmedebs meoresTan
ziarebiT, iqms ra sityva imas, rac sityvisaa, RmrTeebis
TviTmflobelobisa da uflebrivobis Sedegad, - kerZod, rac
mTavrobrivia da meufebrivi, - sxeuli ki aRasrulebs, rac
sxeulisaa, masTan SeerTebuli sityvis ganazraxis mixedviT,
romlis kuTvnilic gaxda igi, radgan araTu TavisTavad aRiZvroda
sxeuli bunebiseuli vnebulebebis mimarT, araTu [TavisTavad]
aRasrulebda igi samZimoTagan garidebasa da ukumiqcevas,
anda garedan mowevnilTa daTmenas, aramed moZraobda igi
sityvis bunebas midevnebulad, raJams [RmrTeeba] inebebda da
gangebulebiTad dauSvebda, rom ganecada da emoqmeda sxeuls is,
1 wm. ioane damaskeli - ‘marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmwievniTi gadmocema”, Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali da SeniSvnebi
daurTo ediSer WeliZem. Tbilisi, 2000 w. gv. 384.
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rac Tvisobrivi iyo misTvis, raTa saqmeTa mier damtkicebuliyo
bunebis (adamianuri bunebis) WeSmariteba.”1.
V msoflio krebis <orosic>, rogorc aRniSnuli gvaqvs,
imeorebs romis papis zemoTwarmodgenil swavlebas, rodesac
ambobs:
‘vamtkicebT, rom erTsa da imave Cvens ufal ieso
qristeSi, Cvens WeSmarit RmerTSi ganuyoflad, Seucvlelad,
ganuSoreblad, Seurwymelad aris ori bunebrivi moqmedeba,
anu saRvTo moqmedeba da adamianuri moqmedeba, Tanaxmad
RvTismqadagebeli leonisa, romelic unaTlesad metyvelebs:
<TiToeuli buneba misTvis Tvisobrivs warmoSobs meoresTan
urTierTobisas, anu maSin, roca sityva asrulebs mas, rac
sityvisTvis Tvisobrivia da sxeuli mas aRasrulebs, rac sxeulis
Tvisebaa”2.
macxovris adamianuri bunebis aRiareba, cxadia, odnavadac
ar niSnavda raime saxiT saRvTo bunebis damcirebas, rogorc
es evtiqis warmoedgina. epistolis sxva adgilas wm. leoni
miuTiTebs:
‘rameTu unaklulod scavs TiToeuli bunebaÁ TÂTebasa
(Tvisebas) TÂssa. da viTar-igi ara mospo xati3 monisaÁ xatman
RvTisaman, egreTve xati RvTisaÁ ara biwian-yo xatman monisaman”
(T. III).
mogvianebiT qalkedonis krebis (451 w.) ‘orosma”
dogmaturad Camoayaliba es swavleba. kerZod, masSi vkiTxulobT:
‘vaRiarebT erTsa da imave qristes, Zes, ufals,
mxolodSobils,
cnobils
ori
bunebiT
Seurevnelad,
ucvalebelad, ganuyofelad, ganucalkeveblad, - ise, rom
SeerTebiT odnavadac ar darRveula ori bunebis gansxvaveba,
aramed miT ufro SenarCunebulia TiToeuli bunebis Tviseba,
romlebic SeerTebulia erT pirsa da erT hipostasSi”4.
1 iqve, gv. 406.
2 msoflio saekl. krebebi, dasax. wigni, gv. 323.
3 aq yvela SemTxvevaSi termini ’xati”, romelic gadmoscems berZnul
’morfis”, gulisxmobs bunebas.
4 v. bolotovi, dasa. Sroma.
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wm. ioane damsakelic gvaswavlis:
‘marTlac, arc sityva gandgomia sakuTari RmrTeebis
sazRvrebsa da RmrTeebisaTvis niSnandobliv RvTismSven
Rirsebebs imis gamo, rom xorci gaxda, da arc ganRmrTobili
xorci gardaqmnila sakuTari bunebisgan da miseuli bunebiTi
Tvisebebisgan, radgan SeerTebis Semdegac Seureveli darCnen
bunebani da uvnebeli - maTi Tvisebebi”1.
gankacebuli Ze-RmerTis orbunebovnebis Sesaxeb moZRvrebas
romis papi saxarebiseuli monacemebis ganxilviT asrulebs,
rodesac, erTi mxriv, warmoadgens im muxlebs wm. werilidan,
saidanac uflis saRvTo bunebis WeSmaritebas SevicnobT,
xolo meore mxriv im adgilebs, romlebSic adamianuri bunebis
Tvisebebia warmoCenili. aqve miTiTebaa imasTan dakavSirebiT,
rom ori bunebis Tvisebebs erT hipostasSi SevicnobT da ara
ise, rom or Zed ganvyofdeT erTqristes, rogorc amas nestori2
da misi mimdevrebi crumoZRvrobdnen.
amrigad:
SimSili, wyurvili, daRliloba, Zili... romelTac
macxovari avlenda, is Tvisebebia, romlebic adamianur
yofaSi codviTdacemis Semdeg Semovida da romelTac, wm.
ioane damskelis Tqmisebr, uyvedreli3 vnebulebani ewodeba.
macxovarma yovelgvari codvis gareSe miiRo sruli adamianuri
buneba da, Sesabamisad, yvela is Tviseba, rac codviTdacemis
Semdeg bunebiTia adamianisTvis. mas adamianuri bunebiT
WeSmaritad moSivda (ix. maTe 4.2), WeSmariti iyo wyurvilis
Tvisebis gamovlenac, iseve rogorc daRlilobisa (ix. ioane
4.6), WeSmariti da ara moCvenebiTi iyo is cremlic, romelic
misi megobris lazares gardacvalebis Semdeg gadmosdinda (ix.
1 wm. ioane damaskeli - ‘marTlmadidebluri sarwmunoebis zedm-

wievniTi gadmocema”, Zveli berZnulidan Targmna, Sesavali da SeniSvnebi
daurTo ediSer WeliZem. Tbilisi, 2000 w. gv. 409.
2 konstantinopolis patriarqi 428-431 wlebSi, nestorianizmis, igive
ori Zis Sesaxeb moZRvrebis mqadagebeli. nestoris TqmiT ufali Cveni
ieso qriste Cveulebrivi adamiani iyo, romelic cxovrebis raRac etapze
madlismierad ganiRmrTo.
3 uyvedreli - bralis armqone.
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ioane 11.35) da sxva1. meore mxriv, 5000 adamianis saswaulebrivi
dapureba (maTe 14.16-21), zRvis zedapirze siaruli (maTe 14.2526), mRelvare zRvis dawynareba (maTe 8.26) da sxva swored
saRvTo bunebis cxadmyofelia. aseve erTi da imave bunebis
gamomxatveli ar aris macxovris sityvebi: ‘me da mamaÁ erT
varT” (ioane 10.30) da ‘mamaÁ ufroÁs ars Cemsa” (ioane 14.28),
‘radgan mas Cveni bunebisgan mamaze naklebi kaceba aqvs, xolo
mamisagan mamis Tanaswori RmrTeeba aqvs”2.
maSasadame, WeSmaritad sruli kacobrivi bunebiT iSva
WeSmariti RmerTi3.
aqve aucileblad unda aRvniSnoT, rom rodesac vsaubrobT
macxovris mier adamianuri bunebis miRebaze, adamianur bunebaSi
vgulisxmobT adamianur sxeulsa da gonier suls da ara
oden sxeuls, rogorc amas crumoZRvrobdnen apolinari da
misi mimdevrebi da rasac garkveulwilad daemowafa, agreTve,
evtiqic. leonis sityviT, rac zemoTac davimowmeT, ‘sityuaÁ
Ãorc iqmna da daikarva Cuen Soris” (ioane 1.14), ese igi
ars, ÃorcTa amaT Sina, romelni miixuna kacisagan, suliTa
cxovelobisaÁTa sityÂeriTa sulierqmnilTa” (T. II).
zemoT
agreTve
davimowmeT
sityvebi
wm.
kirile
aleqsandrielis epistolidan, romelsac kvlav gavimeorebT:
1 wm. ioane damaskelis TqmiT: ‘bunebiseuli vnebulebani bunebiTad
da zebunebrivad iyo qristeSi, radgan isini bunebiTad aRiZvrodnen
masSi, rodesac nebarTvas aZlevda igi xorcs ganecada, rac Tvisobrivi
iyo misTvis; zebunebrivad ki – imitom, rom ufalSi bunebiseulni nebelobas ar uZRodnen win. marTlac, araferi iZulebiTi ar ganiWvriteba
masTan dakavSirebiT, aramed nebayoflobiTia yovelive, radgan ineba
ra, moSivda, ineba ra, moswyurda, ineba ra, SeeSinda, ineba ra, mokvda”
(gardamocema, gv. 414).
2 Sdr. arsen iyalToelis Targmani: ‘rameTu Cuengan ars misi igi
mamisa umrwemesi kacebaÁ, xolo mamisagan ars misi mamisa Tanaswori
RmrTeebaÁ”, T. IV.
3 Sdr. v. bolotovi ... gv. 343. Sdr. wm. arsen iyalToelis Targmani:

‘rameTu bunebiT srulisa da WeSmaritisa kacisa Soris RmerTi WeSmariti daemkÂdra, yovlad sruli TÂsTa Sina da yovlad sruli CuenTa
Sina”, T. III.
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‘amrigad, vaRiarebT Cvens ufals, ieso qristes, RvTis
mxolodSobil Zes, RmerTs sruls, da adamians sruls - moazrovne
sulisa da sxeulisgan, erTi mxriv, uwinares saukuneTa Sobils
mamisgan RmrTeebiT, meore mxriv ki ukanasknel dReebSi masve
kacobrivad [Sobils] Cvens gamo da Cveni cxonebisaTvis qalwul
mariamisgan, masve Tanaarss mamisas RmrTeebiT da Tanaarss Cvensas
kacobrivad, radgan ori bunebis SeerTeba moxda”1.
aseve wm. grigol sakvirvelTmoqmedi gvaswavlis:
‘Tuki vinme ugonebod da usulod ityvis qristes sxeuls
da ar aRairebs mas yovliTurT sruls erTsa da imaves, anaTema
mas!” (Tormeti Tavi sarwmunoebis Sesaxeb, citirebuli efesos
msoflio krebaze, PG. 10, col. 1133)2.
cxadia, mxolod kacobrivi sxeulis aRiareba macxovarSi
ar niSnavs gankacebas, adamianad gaxdomas, radgan adamiani ar
aris mxolod sxeuli, anda mxolod suli, aramed adamianur
bunebas am oris erTianoba qmnis. amitom miuTiTebs wm. grigol
RvTismetyveli:
‘RmrTeeba mxolod xorcTan erTad ar aris kaci, arcTu
mxolod sulTan erTad, arc martooden am orTan erTad,
gonebis gareSe, rac (goneba) aris kidec, ufro, adamiani”
(101-e epistole, PG. 37, col. 184)3.
Tumca adamianad gaxdoma ar niSnavs samebis meore piris,
Ze RmerTis mier adamianuri bunebis mqone adamian-pirovnebasTan
SeerTebas, rasac am SemTxvevaSi ukve nestori qadagebda (ufro
adre ki Teodore mofsuestieli). am SemTxvevaSic, ra Tqma unda,
gankacebis saidumlo gauqmebulad warmoCndeboda, radgan es
movlena arafriT iqneboda gansxvavebuli sxva, magaliTad, Zveli
aRTqmis romelime marTali moRvawis ganRmrTobisgan. swored am
crumoZRvrebis sapirispirod miuTiTebda V msoflio saeklesio
krebis XII anaTematizma, sadac vkiTxulobT:
1 wm. kirile aleqsandrieli - ‘epistole ioane antioqielisadmi
(‘efesos simbolo”)”, Zveli berZnulidan Targmna ediSer WeliZem, samecniero-saRvTismetyvelo Sromebi, t. II, Tb. 2004 w. gv. 88).
2 ‘guli gonieri”, #4, 2012 w. gv. 148.
3 iqve. gv. 148.
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‘Tu vinme daicavs Teodore mofsuestiels, romelic
ambobda, rom sxva aris RmerTi sityva da sxva aris qriste,
romelic sulieri vnebulebebiT da sxeulebrivi gulisTqmebiT
iyo moculi, da ufro mdares TandaTan Sordeboda, da ase,
saqmeebSi warmatebiT gaumjobesda da cxovrebis wesiT ubiwo
gaxda... SeCvenebul iyos”1.
magram, radgan buneba TavisTavad ar arsebobs, aramed
hipostasSi Seicnoba igi, arc uflis adamianur bunebas vambobT
uhipostasod, aramed wm. ioane damskelis sityvisamebr: ‘TviT
sityvis (Ze RmerTis) hipostasi, warmoCenili orive bunebis
hipostasad, arc imas uSvebs, rom erTerTi maTgani uhipostasod
iyos, da arc imis SesaZleblobas iZleva, rom sxvahipostasovanni
iyvnen isini urTierTisadmi. amasTan, araTu zogjer amis, zogjer
ki imis, aramed maradiulad orive maTganis hipostyasad hgies
igi ganuyofelad da ganuSoreblad”2.
swored uflis ori bunebis erTpirovnuloba aris daskvniTi
Tema leon didis epistolisa, sadac vkiTxulobT:
’vinaÁca mxolodSobilsa Zesa RvTisasa juarcumulad da
daflulad da aRdgomilad mrwamssa Sina erT pirad aRviarebT
yovelni” (T. V).
wm. leons am moZRvrebis naTelsayofad moaqvs saxarebiseuli
epizodi, kerZod, maTes saxarebis is adgili, sadac macxovari
mociqulebs eubneba, rom uTxran mas, Tu ras fiqrobs xalxi
mis Sesaxeb anu vin hgoniaT is: ‘ჰკითხვიდა მოწაფეთა თჳსთა და
ჰრქუა: რაჲ თქჳან კაცთა ძისა კაცისა ყოფად?” (maTe 16.13). xolo
Semdeg ufali uSualod mociqulTa azrsac gamoikiTxavs:
‘ხოლო მან ჰრქუა მათ: თქუენ ვინ გგონიე მე ყოფად?” (maTe 16.15).
‘cxad ars, - ganavrcobs leoni, - viTarmed Zesa kacisasa, da
romelsa xats Sina monisasa da WeSmaritTa ÃorcTa mxedavT,
vis mityÂT me yofad?” maSin netari petre, - ganagrZobs papi,
- RvTisa mier mobervil iqmna da TÂsisa aRsaarebisa mier
yovelTa naTesavTa mizez macxovarebisa eqmna, rameTu <Sen
1 msoflio saekl. krebebi, dasax. wigni, gv. 280.
2 wm. ioane damaskeli, ‘marTlmadidebluri sarwmunoebis zedmwievni-

Ti gadmocema”, 2000 w. gv. 391.
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xaro, - miugo, - qriste, Ze RvTisa cxovelisaÁ> (maTe 16.16)”.
leonis daskvniT mociqulma ‘gamocxadebiTa mamisaÁTa igive erTi
Zed RvTisadca aRiara da qristedca, vinaÁTgan erTi amaTgani
TÂnier meorisa moÃsenebuli urgeb iyo sacxorebelad, da igive
da erTi zRvevaÁ iyo uflisa iesu qristesi anu RmrTad xolo
TÂnier kacisa, anu kacad xolo TÂnier RvTisa rwmunebaÁ” (T.
V).
romis papi V Tavis dasasruls Semajameblad gvaswavlis:
‘kaTolike eklesiaÁ amas Sina cxovel ars da warematebis
sarwmunoebiTa, raÁTa arca TÂnier WeSmaritisa RmrTeebisa
kacebaÁ icnobebodis, arca TÂnier kacebisa RmrTeebisa yofaÁ
aRiarebodis” (T. V).
teqstisaTvis
leon romis papis epistolis qarTuli Targmanis kritikuli
teqsti dadgenilia sami uZvelesi xelnaweris gaTvaliswinebiT.
maTi literebia: A - S 1463 (XII s.); B - A 205 (XII-XIII
ss.); C - K 24 (XIV s.); ZiriTad teqsts warmoadgens S 1463,
xolo danarCen xelnawerebSi arsebuli gansxvavebani mocemulia
sqolioSi. teqstSi kavebiT [ ] mocemulia S 1463 xelnaweris
gverdebis numeracia.
daqaragmebuli sityvebi - `i~À” da `o~i” (sxvadasxva
variaciebiT), gaxsnilia rogorc - ’iesu” da ’ufali”.
epistole
dayofilia
Tavebad
laTinuri
dednis
gaTvaliswinebiT. berZnul TargmanSi, iseve rogorc am
ukanasknelisgan
Sesrulebul
winamdebare
qarTulenovan
TargmanSi msgavsi dayofani ar gvaqvs.
teqsts, garda arabuli cifrebiT aRniSvnebisa (1, 2, 3...),
axlavs miTiTebani bibliuri citatebze varskvlavebiT (*, **,
***,...) da Cveneul SeniSvnebze laTinuri cifrebiT (I, II, III...).

243

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani

[217r] epistole wmidaTaganisa papa leonisi1

wmidaTaganisa flabianes mimarT konstantinupolel2
episkoposisa
sayuarelsa Zmasa da TanamRdelsa flabianes leonII.
II. warvikiTxeT wigniIII siyuarulisa SenisaÁ, romlisaÁ
esoden gÂanad moweraÁIV Cuenda momarT dagÂkvirda da
Zalsa mosaÃsenebelTasaV STamxedvelTa3, romeli iqmna
episkoposTa mier, ZliTRa sadme vcanT, Tu raÁ iyo Tquen
Soris aRmocenebuli sabrÃe4, marRÂ mrTelisa sarwmunoebisa
CuenisaÁ da pirvel micilebulad sagonebelni, aw cxad
iqmnnes Cuenda, romelTa mier evtÂqi saxelsa da pativsa
xucobisasa5 Rirsqmnuli, friad raÁme ugulisÃmod da
yovliTurT uswavlelad Seiswavebis, vidremdis misTÂsca
saTqumel ars winaÁswarmetyuelisaÁ6 igi, viTarmed: ‘ara ineba

Τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ Φλαβιανῷ, Λέων [ἐπίσκοπος ῾Ρώμης].
1. Ἀναγνόντες τὰ γράμματα τῆς ἀγάπης τῆς σῆς, ἅ περ
οὕτω βραδύτατα γεγενῆσθαι θαυμάζομεν, καὶ τῇ τάξει τῶν
ὑπομνημάτων ἐγκύψαντες, ἥ τις ἐπὶ τῶν ἐπισκόπων ἐπράχθη,
μόλις ποτὲ τί τὸ παρ᾽ ὑμῖν σκάνδαλον ἀναφυὲν κατὰ τῆς ὑγιοῦς
πίστεως ἔγνωμεν, καὶ τὰ πρότερον λεληθέναι δοκοῦντα νῦν
ἡμῖν δῆλα γεγένηται· δι᾽ ὧν Εὐτυχής, ὁ τῇ τοῦ πρεσβυτέρου
προσηγορίᾳ τιμῆς εἶναι ἄξιος νομισθείς, πολύ τις ἀσύνετος
καὶ λίαν ἀμαθὴς ἀποδεικνύεται, ὡς περὶ αὐτοῦ καὶ τὸ τοῦ
προφήτου εἰρῆσθαι· «Οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι,
ἀδικίαν ἐμελέτησεν ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ» [Ψα 35:3]. τί δ᾽ ἂν
ἀδικώτερον εἴη τοῦ τὰ ἀσεβῆ φρονεῖν καὶ τοῖς εὐ φρονοῦσι καὶ
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gulisÃmisyofaÁ [217v] keTilisaÁ, usamarTloebaÁ iwuarTa
sawolsa zeda TÂssa” (fs. 35.4). rameTu raÁmca uusamarTloes
iyo uRmrToebiTTa aRsaarebaTasa, da keTiladaRmsaarebelTa
da yovladbrZenTa ara-Sedgomisasa? xolo eseviTarTa amaT
ugulisÃmoebaTa7 STacÂvian, romelni mifarulebiTa raÁTme8
sityÂsaÁTa daiyenebian vidreme cnobad WeSmaritebisa, xolo
ara sawinaÁswarmetyueloTa mimarT ÃmaTa, arca samociquloTa
werilTa, arca saxarebisa SjulkeTilobaTaVI, aramed TavTa
mimarT TÂsTa aRiswrafian da amisTÂs moZRurad sacTurisa
gamoCndebianVII, vinaÁTgan ara iqmnnes mowafe WeSmaritebisa.
rameTu romeli swavlaÁ saRmrToTa werilTa, Zuelisa9 da
axlisa aRTqumisaTaÁ miuRebies, romelman arca TÂT igi
winaSesavali <mrwamsisa> sityuaTaÁ10 Seiwynara? da romlisa
ÃmaÁ yovelsa Sina sofelsa yovelTave enaTa mier iRaRadebis,
igi jereT ara gulad-uRies bersa mas.
II.VIII aw ukue11 umecarsa amissa, Tu viTar jer-ars
rwmunebaÁ gankacebasa sityÂsa RmrTisasa12 da saRmrToTa
werilTa miwyebiT wurTisa ar-mnebebelsa, raÁTamca naTelsa
σοφωτέροις μὴ εἴκειν; εἰς τὴν ἄνοιαν δὲ ταύτην ἐμπίπτουσιν οἱ
κατά τι μὲν ἐμπόδιον ἀσαφείας γνῶναι τὸ ἀληθὲς κωλυόμενοι,
οὐκ ἐπὶ τὰς προφητικὰς δὲ φωνάς, οὐκ ἐπὶ τὰς τῶν ἀποστόλων
γραφάς, οὐκ ἐπὶ τὰς εὐαγγελικὰς αὐθεντίας, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτοὺς
ἀνατρέχοντες, καὶ διὰ τοῦτο διδάσκαλοι πλάνης ἀναδεικνύμενοι,
ἐπειδὴ τῆς ἀληθείας μαθηταὶ μὴ γεγόνασι. ποίαν γὰρ ἀπὸ τῶν
θείων βίβλων παιδείαν τῆς τε Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης
προσέλαβεν, ὃς οὐδὲ αὐτοῦ τοῦ Συμβόλου τῶν προοιμίων
ἐδράξατο; καὶ ὅ περ ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην τῇ φωνῇ πάντων
τῶν ἀναγεννωμένων προφέρεται, τοῦτο κατὰ νοῦν ἔτι τούτου τοῦ
γέροντος οὐ λαμβάνεται;
2. Ἀγνοῶν τοίνυν τί δέοι περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
θεοῦ Λόγου νοεῖν καὶ τῶν θείων Γραφῶν ἐν τῷ πλάτει πονεῖν
οὐ βουλόμενος, ὅπως ἂν τοῦ φωτὸς τῆς ἐντεῦθεν γνώσεως ἄξιος
γένηται, ἐκείνην γοῦν ὤφειλε τὴν κοινὴν καὶ μὴ διαφωνοῦσαν
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maT-mierisa mecnierebisasa Rirsqmnul iyo, misiRaTu Tanaedva
wurTaÁ, viTarca sazogadoÁsa da erTÃmobiTisa aRsaarebisaÁIX,
da saÃmar iyo misda moswrafebiT msmenelyofaÁ misi CuenebiTa
zrunvisaÁTa, romlisasa13 yovelTa morwmuneTa simravle
aRiarebs rwmunebasa: erTisa RmrTisa mamisa yovlisampyrobelisa,
da qriste iesuÁs14, Zisa misisa mxolodSobilisa, uflisa
Cuenisa, romeli iSva sulisagan wmidisa da mariamisgan
maradisqalwulisa, romlisaTÂsca samTa maT ganCinebaTa mier
kninRa-da yovelTa mwvalebelTani daiÃsnebian siverageni,
viTar-igi RmerTi yovlisampyrobelad da mamad aRiarebis
da Tanasamaradisod missa da Tanaarsad Ze sacnaur iqmnebis,
araraÁT ganyofilad mamisagan; vinaÁTgan RmrTisagan \
yovlisampyrobelisagan
\
yovlisampyrobeli,
RmerTiX,
samaradisoÁsagan \ Tanasamaradisod Sobili iqadagebis, ara
ukuanaÁsknelesi JamiTaXI, ara udaresi ZaliTa, ara umsgavsoÁ
didebiTa, arca ganwvalebuli arsebiTa. xolo samaradisoÁsa
mamisa samaradisoÁ igi Ze iSva sulisagan wmidisa da mariamisgan
qalwulisa, romlisa Jamierman Sobaman araraÁT daaknina
ὁμολογίαν ἐν ἀκροάσει περιμερίμνῳ ποιήσασθαι, ἣν τῶν πιστῶν
ἅπαν τό πλῆθος ὁμολογεῖ· πιστεύειν ἑαυτὸν εἰς θεὸν πατέρα
παντοκράτορα, καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν Κύριον ἡμῶν, τὸν τεχθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου
καὶ Μαρίας τῆς παρθένου· δι᾽ ὧν τριῶν ἀποφάσεων τὰ πάντων
σχεδὸν αἱρετικῶν καταλύεται μηχανήματα. Ὁπότε γὰρ θεὸς καὶ
παντοκράτωρ καὶ πατὴρ εἶναι πιστεύεται, συναΐδιος αὐτῷ καὶ
υἱὸς ἀποδεικνύεται, ἐν οὐδενὶ τοῦ πατρὸς διαφέρων, ἐπειδή περ
ἐκ θεοῦ θεός, ἐκ παντοκράτορος παντοκράτωρ, ἐξ ἀϊδίου γεννηθεὶς συναΐδιος, οὐ μεταγενέστερος χρόνῳ, οὐκ ἐλάσσων δυνάμει,
οὐκ ἀνόμοιος δόξῃ, οὐ κεχωρισμένος οὐσίᾳ. ὁ δὲ αὐτὸς τοῦ
ἀϊδίου πατρὸς μονογενὴς ἀΐδιος ἐτέχθη ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ
Μαρίας τῆς παρθένου, ἥ τις γέννησις χρονικὴ τῆς θείας αὐτοῦ
καὶ ἀϊδίου γεννήσεως οὔτε τι ἀπεμείωσεν οὔτε μήν τι ταύτῃ
προσέθηκεν· ἀλλ᾽ ὅλην ἑαυτὴν εἰς τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον πε246
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SobaÁ saRmrToÁsa mis da samaradisoÁsa bunebisa misisaÁ15,
arca raÁ SesZina mas, aramed yoveli Tavi TÂsi cxovnebad
SecTomilisa kacisa warmoacaliera, raÁTa sikudilsaca sZlos
da simtkicesa sikudilisasa16 mqonebeli eSmaki ZaliTa TÂsiTa
daamÃuas (ebr. 2.14). rameTu verca SesaZlebel iyo ZlevaÁ
codvisa da sikudilisa winamZRurad cnobilisaÁ mis, araTumca
bunebaÁ Cueni mieRo da TÂsad ganesakuTra mas, romlisaÁ verca
codvaman biwianyofaÁ, verca sikudilman SepyrobaÁ SeuZlo.
midgomil ukue17 iqmna, cxad ars, viTarmed sulisagan wmidisa,
mucelsa Sina qalwulisa dedisasa, romelman egreT dacviTa
qalwulebisaÁTa Sva igi, viTar-igi ubiwod damarxviTa
qalwulebisaÁTa muclad-eRo.
garna daRaTu sarwmunoebasa Sina qristeaneTasa aRmomdinarisa amis tkbilnakadulisa wyaroÁsa ganwmedilsa gulisÃmisyofasa ver Zal-edva aRmovsebaÁ elvamkrTomobisaTÂs
WeSmaritebisa mcxinvarebaTaÁsa, viTarca TÂT Tavsa TÂssa
zeda18 nefsiT19 moRebulisa sibrmisa mier dabnelebulsa,
moZRurebasaRa-Tumca saxarebaTasa morCil-qmnil iyo da
πλανημένον ἐκένωσεν, ἵνα καὶ τὸν θάνατον νικήσῃ καὶ τὸν διάβολον «τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου», τῇ οἰκείᾳ καταβάλῃ
δυνάμει. οὐδὲ γὰρ ἂν ἠδυνήθημεν νικῆσαι τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
θανάτου τὸν ἀρχηγόν, εἰ μὴ τὴν ἡμετέραν αὐτὸς φύσιν ἀνέλαβε
καὶ οἰκείαν εἰργάσατο· ὃν οὔτε ἁμαρτία μολῦναι οὔτε θάνατος
κατασχεῖν ἠδυνήθη. Συνελήφθη μὲν οὖν δηλονότι ἐκ πνεύματος
ἁγίου ἐν γαστρὶ παρθένου μητρός, ἥ τις οὕτω φυλαχθείσης τῆς
παρθενίας αὐτὸν ἀπεκύησεν, ὥς περ οὖν καὶ ἀκεραίου μεινάσης
τῆς παρθενίας συνέλαβεν.
ἀλλ᾽ εἴ περ ἐκ ταύτης τινὰ τῆς ἐν τῇ πίστει τῶν χριστιανῶν
εὐαγεστάτης πηγῆς καθαρὰν ἀρύσασθαι διάνοιαν οὐκ ἠδύνατο,
διὰ τὸ τῆς τηλαυγοῦς ἀληθείας αὐτὸν ἑαυτῷ τὸ φέγγος ἐκ τῆς
οἰκείας ἐπισκοτίζειν τυφλώσεως, τῇ διδασκαλίᾳ γοῦν τῇ τῶν
εὐαγγελίων ἑαυτὸν ὑπήγαγεν ἄν, καὶ λέγοντος Ματθαίου· «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ» [Μθ
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metyuelisa20 matTesi esmina, viTarmed: ~wigni SobisaA21 iesu
qristesi, Zisa daviTisi, Zisa abraamisi” (maTe 1.1), xolo
samociquloÁsa qadagebisa ganmartebaÁ gamoeZia da aRmoekiTxa
epistolesa Sina hromaelTasa: ‘pavle, monaÁ iesu qristesi,
Cinebuli mociquli, ganCinebuli saxarebisaTÂs RmrTisa, romeli
winaÁswar aRuTqua winaÁswarmetyuelTa mier misTa, wignTa
Sina wmidaTa Zisa misisaTÂs, Sobilisa Teslisagan daviTisa
Ãorcielad” (rom. 1.1-3), da esreT sawinaÁswarmetyueloTa22
wignTa mimarT mieyvana keTiladmsaxuri gamoZiebaÁ da abraamis
mimarT qmnili igi aRTqumaÁ RmrTisaÁ esreT metyueli23
epovna, viTarmed: ‘Teslisa Senisa mimarT ikurTxeodin yovelni
warmarTni” (dab. 22.18), da raÁTamca sakuTrebisaTÂs Teslisa
amis ara iWuneul qmnil iyo, Sedgomil iyomca mociqulisa
esreT mÃmobelisada: ‘abraams erqunes aRTqumani da Teslsa
missa. ara Tqua Tu <TeslTa>, viTarca mravalTaTÂs,
aramed viTarca erTisaTÂs: <da Teslsa Sensa>, romel ars
qriste” (galat. 3.16); da esaiaÁs qadagebaÁ uSinaganesiTare-mca ganexila gamowulilviTa, romeli RaRadebs esreT:
1:1]· καὶ τοῦ ἀποστολικοῦ δὴ κηρύγματος τὴν εἰσήγησιν ἂν ἐπεζήτησε, καὶ ἀναγινώσκων ἐν τῇ πρὸς ῾Ρωμαίους· «Παῦλος δοῦλος
Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον
θεοῦ, ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν Γραφαῖς
ἁγίαις, περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ
τὸ κατὰ σάρκα» [῾Ρω 1:1]· ἐπὶ τὰς προφητικὰς οὕτως ἂν βίβλους
τὴν εὐσεβῆ φροντίδα μετήγαγε καὶ εὑρίσκων τὴν ἐπαγγελίαν
τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ λέγοντος· «Ἐν τῷ σπέρματί σου
ἐνευλογηθήσονται πάντα τὰ ἔθνη» [Γε 22:18]· ὅπως ἂν περὶ τῆς
κυριότητος τούτου μὴ ἀμφιβάλλῃ τοῦ σπέρματος, ἠκολούθησεν
ἂν καὶ τῷ ἀποστόλῳ λέγοντι· Τῷ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐκ εἶπε, καὶ τοῖς σπέρμασιν,
ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός· καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅ περ
ἐστὶ Χριστός [Γα 3:16]. καὶ τὸ ᾿Ησαΐου δὲ κήρυγμα διὰ τῆς
ἐνδοτέρας κατέσχεν ἂν ἀκροάσεως λέγοντος· «Ἰδοὺ ἡ παρθένος
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‘aha, qalwuli miudges da Sves Ze, da uwodon saxeli misi
emmanuil, romel ars TargmanebiT Cuen Tana RmerTi” (es.
7.14; maTe 1.23), da esaiaÁs qadagebaÁ uSinaganesiTare-mca
ganexila gamowulil. da kualad misve winaÁswarmetyuelisani
sarwmunod warekiTxnes sityuani, viTarmed: ‘yrmaÁ iSva Cuenda
Ze, da mogueca24 Cuen, romlisa mTavrobaÁ misi zeda mÃarTa
misTa da hrqÂan saxeli misi: <didisa zraxvisa angelosi>,
RmerTi Zlieri, Ãelmwife mTavari mSÂdobisaÁ, mamaÁ yofadisa
saukunoÁsaÁ” (es. 9.6), da ara amaoÁTa mozraxviTa25 esreT
ganeCina ÃorcqmnaÁ sityÂsaÁ, viTarmed qalwulisagan Sobilsa
qristesa Sesaxedavi XII vidreme kacisaÁ aqunda, xolo ara
aqunda ÃorcTa CuenTa WeSmaritebaÁ. anu reca amisTÂs ara
hgonebs meufisa qristessa Cuenisa bunebisaganobasa, vinaÁTgan
sanatrelisa mariamis mimarT movlinebulman angelosman 26
Tqua: ‘suli wmidaÁ movides Sen zeda da Zali maRlisaÁ
gfarvides Sen, romlisaTÂs Sobilica Sengan wmidaÁ Ze
RmrTis iwodos” (luka 1.35), rameTu vinaÁTgan midgomilebaÁ
qalwulisaÁ saRmrToÁsa dambadebelobisa 27 saqme iyo,
ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ περ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον, Μεθ᾽ ἡμῶν
ὁ Θεός» [᾿Ησ 7:14. Μα 1:23]. καὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ προφήτου πιστῶς ἂν ὑπανέγνω τὰ ῥήματα· «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ
ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» [᾿Ησ 9:6]. Οὐδὲ ματαίως
λαλῶν οὕτως ἂν εἶπε σάρκα γεγενῆσθαι τὸν Λόγον, ὡς ὅτι περ
ὁ τεχθεὶς ἀπὸ τῆς παρθένου Χριστὸς εἶχε μὲν ἀνθρώπου μορφήν,
οὐκ εἶχε δὲ τοῦ μητρῴου σώματος τὴν ἀλήθειαν· ἢ τάχα διὰ τοῦτο
τὸν δεσπότην Χριστὸν οὐκ εἶναι τῆς ἡμετέρας ἐνόμισε φύσεως,
ὅτι πρὸς τὴν μακαρίαν Μαρίαν ὁ πεμφθεὶς ἄγγελος εἶπε· «Πνεῦμα
ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· δι᾿
ὃ καὶ τὸ γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ» [Λκ
1:35]· ὅπως ἂν, ἐπειδή περ ἡ σύλληψις τῆς παρθένου θείας ἔργον
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viTarmca ara bunebisagan mucladmRebelisa iqmnnes Ãorcni
mucladRebulisani? garna ara egreT gulisÃma-iyofebis
SobaÁ igi, romelica mxolodSobilisa ars sakÂrveleba da
sakÂrvel ars mxolodSobili, raÁTa axal-SuenierebiTa 28
SobisaÁTa aRmouwodos sakuTrebasa naTesavisasa. da rameTu
mSobelobaÁ ukue qalwulsa sulman wmidaman mianiWa, xolo
ÃorcTa [218r] WeSmaritebaÁ TÂT maT ÃorcTagan miRebul
iqmna, da ‘sibrZnisa Tavisa TÂsisad saxlisa aRSenebasa”
(igav. 9.1) ‘sityuaÁ Ãorc iqmna da daikarva Cuen Soris”
(ioane 1.14), \ ese igi ars, ÃorcTa amaT Sina, romelni
miixuna kacisagan suliTa cxovelobisaÁTa sityÂeriTa
sulierqmnilTa.
III.XIII vinaÁca dacvulebasa TiToeulisa bunebisagan
TÂsisa TÂTebisasa da erTad pirad Semokrebasa miRebul iqmna
RmrTeebisagan vidreme simdable da Zalisagan uZlurebaÁ,
xolo ukudavisagan \ mokudavi.
da valsa Cuenisa bunebisasa 29 gardamÃdelisa Sesamzadebelad saRmrToÁ bunebaÁ SeeerTa 30 bunebasa vnebulsa31,
γεγένηται δημιουργίας, ἐκ τῆς φύσεως τῆς συλλαβούσης ἡ σὰρξ
τοῦ συλληφθέντος μὴ γένηται; ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω νοητέον ἐκείνην τὴν
γέννησιν, ἥ τις μονογενῶς ἐστι θαυμαστὴ καὶ θαυμαστῶς ἐστι
μονογενής, ὥστε διὰ τοῦ καινοπρεποῦς τῆς γεννήσεως, τὴν τοῦ γένους ἐκβάλλεσθαι κυριότητα. τὸ μὲν γάρ γόνιμον τῇ παρθένῳ τὸ
ἅγιον πνεῦμα παρέσχεν, ἡ δὲ τοῦ σώματος ἀλήθεια προσελήφθη ἐκ
σώματος· καὶ τῆς σοφίας οἰκοδομούσης ἑαυτῇ οἶκον [Πρμ 9:1], «ὁ
Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» [᾿Ιω 1:14], τουτέστιν
ἐν τούτῳ τῷ σώματι, ὅ περ ἔλαβεν ἐξ ἀνθρώπου, καὶ ὃ πνεύματι
ζωῆς λογικῆς ἐνεψύχωσε.
3. Σῳζομένης τοίνυν τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ
εἰς ἕνα ἄνθρωπον συνιούσης, ἀνελήφθη ὑπὸ μὲν τῆς θεότητος ἡ
ταπεινότης, ὑπὸ δὲ τῆς δυνάμεως τὸ ἀδύνατον, ὑπὸ τοῦ ἀθανάτου
τὸ θνητόν, καὶ πρὸς τὸ τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα τῆς ἡμετέρας
φύσεως ἐκτιθῆναι, ἡ θεία φύσις ἡνώθη τῇ φύσει τῇ παθητῇ, ἵνα
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raÁTa momzavebel iyos igi kurnebaTa CuenTa, erTi da
igive

‘Suvamdgomeli32

RmrTisa

da

kacTaÁ,

kaci

iesu

qriste” (I tim. 2.5), da mosikudid erTiTa miT SemZlebel
iyos da aRsrulebad* sxÂTa miT ver Zal-edvas. rameTu
bunebiT

srulisa

da

WeSmaritisa

kacisa

Soris

RmerTi

WeSmariti daemkÂdra, yovladsruli TÂsTa Sina da yovlad
sruli CuenTa Sina33. xolo ‘Cuenad” vityÂ maT, romelni
pirveliTganve dambadebelman dasxna Cuen Soris da romelni
ganaxlebulad miixuna kualad, rameTu maTi, romelni-igi
macTurman Semoixuna da cTomilman kacman codna, kuali
ara

ipova

macxovrisa34

kacobrivisa

Tana.

uZlurebisaÁ

arca

miiTuala,

vinaÁTgan

ziarebaÁ

amisTÂs

Tanaziar

iqmna codvaTaca CuenTa, rameTu miiRo xati XIV monisaÁ
(filip. 2.7), TÂnier biwisa raÁsme codvaTaÁsa da kacobriv

aRorZndeboda da RmrTeebr ara moakldeboda, vinaÁTgan
dacalierebaÁ

igi,

romlisa

mier

uxilavman

Tavi

TÂsi

* e. i. mokvdomad.
τοῦτο δὴ τὸ ταῖς ἡμετέραις ἰάσεσιν ὑπάρχον ἁρμόδιον, ὁ εἷς καὶ ὁ
αὐτὸς ὢν μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς,
καὶ ἀποθνῄσκειν ἐκ τοῦ ἑνὸς δυνηθῇ καὶ τελευτᾶν ἐκ τοῦ ἑτέρου
μὴ δυνηθῇ. ἐν ἀκεραίᾳ τοιγαροῦν ἀληθοῦς ἀνθρώπου καὶ τελείᾳ τῇ
φύσει Θεὸς ἀληθὴς ἐτέχθη, ὅλος ἐν τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ὅλος ἐν τοῖς
ἡμῶν. ἡμέτερα δὲ λέγομεν, ἅ περ ἐν ἡμῖν ἐξ ἀρχῆς ὁ δημιουργὸς
ἐναπέθετο καὶ ἅ περ ἀνακαινιστέα πάλιν ἐδέξατο· ἐκεῖνα γὰρ ἅ περ
ὁ ἀπατεὼν ἐπεισήγαγε καὶ ὁ ἀπατηθεὶς ἄνθρωπος ἥμαρτε, τὸ τυχὸν
ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἴχνος οὐκ ἔσχηκεν. οὐδὲ ἐπειδὴ κοινωνίαν τῆς
ἀνθρωπίνης ὑπεισελήλυθεν ἀσθενείας, διὰ τοῦτο καὶ κοινωνὸς τῶν
ἡμετέρων γέγονεν ἁμαρτημάτων· προσέλαβε γὰρ δούλου μορφὴν
δίχα ῥύπου τινὸς ἁμαρτήματος, καὶ τὸ ἀνθρώπινον αὔξων καὶ τὸ
θεῖον οὐ μειῶν· ἐπειδή περ ἡ κένωσις ἐκείνη, δι᾽ ἧς ἑαυτὸν ὁ ἀόρατος ὁρατὸν παρεσκεύασε καὶ ὁ ποιητὴς καὶ δεσπότης τῶν ὅλων
εἷς τῶν ἀνθρώπων ἠβουλήθη γενέσθαι, συγκατάβασις ἦν εὐσπλαγ251

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
saxilvel-yo da Semoqmedman da meufeman 35 yovelTaman erTad
kacTaganad ineba qmnaÁ, TanaSTamoslvaÁ iyo mowyalebisaÁ,
ara

uZlurebaÁ

ZalisaÁ.

rameTu

romelman

xatsa

Sina

RmrTisasa36 myofobiT Seqmna kaci, TÂT xatsa Sina monisasa
iqmna kac. da rameTu unaklulod scavs TiToeuli bunebaÁ
TÂTebasa TÂssa37: da viTar-igi ara mospo xati monisaÁ xatman
RmrTisaman, egreTve xati RmrTisaÁ ara biwian-yo xatman
monisaman. rameTu vinaÁTgan iqadoda eSmaki kacsa zeda,
viTarca sacTuriTa misiTa Sepyrobilsa, saRmrToTa niWTagan
daklebulsa da uxrwnelebisa keTilTagan ganSiSulebulsa
da mwaresa ganCinebasa sikudilisasa damonebulsa, viTarca
TÂsTa borotTa Sina nugeSiniscemasa rasme mpovneli, ziarad
warwymedisa TÂsisa miyvanebiTa misiTa. xolo RmrTisagan
TÂsi raÁ simarTle eZiebda amas, raÁTa ganCinebasa TÂssa
mohÃdides kacsa, romeli esodeniTa pativiTa Seemzada mas,
saÃmar
raÁTa

iqmna

gamouTqumelisa

ucvalebelman

saidumloÁsa

RmerTman,

romlisa

gangebulebaÁ,
bunebiTisa

χνίας, οὐκ ἀσθένεια τῆς δυνάμεως. Τοιγαροῦν ὃς μένων ἐν μορφῇ
θεοῦ πεποίηκεν ἄνθρωπον, αὐτὸς ἐν μορφῇ δούλου γέγονεν ἄνθρωπος· φυλάττει γὰρ ἑκατέρα φύσις ἀνελλιπῶς τὴν ἑαυτῆς ἰδιότητα·
καὶ ὥς περ οὐκ ἀναιρεῖ τὴν τοῦ δούλου μορφὴν ἡ μορφὴ τοῦ θεοῦ,
οὕτω τὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν ἡ τοῦ δούλου μόρφωσις οὐκ ἐμείωσεν·
ἐπειδὴ γὰρ κατεκαυχᾶτο ὁ διάβολος τὸν ἄνθρωπον τὸν ἠπατημένον
ἐκ τῆς πλάνης αὑτοῦ τῶν θείων δωρεῶν ἐστερημένον καὶ τῶν τῆς
ἀφθαρσίας ἀγαθῶν γεγυμνωμένον, ὑπὸ τὴν τοῦ θανάτου χαλεπὴν
ἀπόφασιν γεγενῆσθαι, καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις κακοῖς παραμυθίαν αὐτὸν
εὑρηκέναι τινὰ ἐκ τῆς αὐτοῦ τοῦ γεγονότος προδότου κοινωνίας,
ὡς καὶ τὸν θεόν, τοῦτο τῆς αὐτοῦ δικαιοσύνης ἀπαιτούσης, ἀμεῖψαι περὶ τὸν ἄνθρωπον τὴν οἰκείαν ἀπόφασιν, ὃν ἐν τοσαύτῃ τιμῇ
κατεσκεύασε, χρεία τῆς οἰκονομίας τοῦ ἀπορρήτου μυστηρίου γεγένηται, ἵνα ὁ ἀναλλοίωτος θεός, οὗ τινος ἡ βούλησις τῆς ἐμφύτου
χρηστότητος στερηθῆναι μὴ δύναται, πρώτην περὶ ἡμᾶς τὴν τῆς
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saxierebisa ganzraxvasa cvalebaÁ SeuZlebel iyo, pirveli
igi Cuen-ZliTi sitkboebisa TÂsisa gangebulebaÁ srul-yos
miuwTomeliTa38

saidumloÁTa.

da

raÁTa

mzakuvarebiTa

saeSmakoÁsa siborotisaÁTa codvasa STavrdomili kaci ara
TÂnier jerCinebisa RmrTisa warwymdebodis.
IV.XV amisTÂs gardamovals ukuanaÁsknelTa momarT
adgilTa soflisaTa Ze RmrTisaÁ, zenaÁT sayrdiT gardamosruli
da mamulisa didebisagan ara ganSorebuli, axliTa raÁTme
wesiTa da axliTa SobiTa Sobili. da axliTa vidreme
wesiTa, rameTu romeli-igi uxilav iyo TÂsTa Sina,
saxilvel iqmna CuenTa Sina, da miuwTomelman39 saTno-iyo
misawTomelyofaÁ40, da pirvel saukuneTad myofman yofad
iwyo JamTa Sina, da meufebisa yovelTaÁsa mqonebelman samonoÁ
xati miiTuala da TÂsisa RmrTeebisa sididiTa magrilobel
eqmna mas, da uvnebelman RmerTman ara uRirs-iCina kac
vnebul yofaÁ, da ukudavman \ SjulTa sikudilisaTa
morCilyofaÁ. xolo ucxoÁTa SobiTa iSva, vinaÁTgan
οἰκείας εὐσεβείας ἀπορρήτῳ μυστηρίῳ πληρώσῃ διοίκησιν, καὶ ἵνα
ὁ ἄνθρωπος, ὁ τῇ κακουργίᾳ τῆς διαβολικῆς κακίας πρὸς ἁμαρτίαν
συνελαθείς, μὴ παρὰ βούλησιν ἀπόληται τοῦ θεοῦ.
4. Προσέρχεται τοίνυν εἰς τὸ ταπεινὸν τοῦτο τοῦ κόσμου ὁ
υἱὸς τοῦ θεοῦ ἀπὸ τοῦ οὐρανίου θρόνου καταβαίνων καὶ ἀπὸ τῆς
πατρικῆς δόξης οὐκ ἀφιστάμενος, καινῇ τινι τῇ τάξει καὶ καινῇ τῇ
γεννήσει γεννώμενος· καινῇ μὲν τῇ τάξει, ὅτι περ ἀόρατος ὢν ἐν
τοῖς ἑαυτοῦ, ὁρατὸς γέγονεν ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν, καὶ ἀκατάληπτος
ὤν, ἠβουλήθη καταλαμβάνεσθαι, καὶ προαιώνιος μένων, εἶναι
ἤρξατο ἀπὸ χρόνου, καὶ τοῦ παντὸς ὢν δεσπότης, τὴν δουλικὴν
μορφὴν ἀνεδέξατο τῆς οἰκείας θεότητος ἐπισκιάσας τὸ μέγεθος,
καὶ ὁ ἀπαθὴς θεὸς οὐκ ἀπηξίωσε παθητὸς εἶναι ἄνθρωπος, καὶ
ὁ ἀθάνατος νόμοις ὑποκεῖσθαι θανάτου· καινῇ δὲ τῇ γεννήσει τεχθείς, ἐπεί περ ἡ ἄχραντος παρθενία ἐπιθυμίαν μὲν ἠγνόησε, τὴν
δὲ τῆς σαρκὸς ἐχορήγησεν ὕλην, καὶ προσελήφθη ἐκ τῆς μητρὸς
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uxrwneli qalwulebaÁ gulisTqumisagan ukue ucxo41
iyo, xolo ÃorcTa nivTi miavasxa mas. da miRebul iqmna
dedisagan meufisa bunebaÁ da ara codvaÁ. garna ara
vinaÁTgan meufisa iesu qristes, muclisagan qalwulebrivisa
Sobilisa42, sakÂrveli raÁme ars SobaÁ, amisTÂs aramsgavs
ars Cuenda bunebiTa43, rameTu romeli-igi RmerTi ars
WeSmariti, igive kacica ars WeSmariti, da tyuili 44 arca
erTi ars erTobasa amas Sina, vinaÁTgan Tanad orTaganve
ars erTi: simdableca kacebisaÁ da sidideca RmrTeebisaÁ,
rameTu viTarca mowyaleqmniTa RmerTman qceulebaÁ ara
miiTuala, egreTve kaci sididiTa saRmrToÁsa pativisaÁTa ara
ganilia. rameTu moqmedebs TiToeuli bunebaÁ TanaziarebiTa
meorisaÁTa, raÁca-igi aqus TÂsad XVI: da sityuaÁ45 vidreme
moqmedebs mas, raÁ-igi ars sityÂsaÁ, xolo Ãorcni srulhyofen mas, raÁ-igi ars ÃorcTaÁ46. da erTi ukue47 maTgani
brwyinavs sakÂrvelebiTa, xolo meore Tavs-isxams ginebaTa 48
XVII, da viTar-igi sityuaÁ sworebisagan mamulisa didebisa
ganuSorebel ars, egreTve Ãorcni bunebisagan naTesavisa
τοῦ δεσπότου φύσις, οὐχ ἁμαρτία. οὐ μὴν ἐπειδή περ ἐν τῷ δεσπότῃ Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ τεχθέντι ἐκ τῆς γαστρὸς τῆς παρθένου
θαυμαστή τίς ἐστιν ἡ γέννησις, διὰ τοῦτο ἡμῖν οὐχ ἡ φύσις ὁμοία·
ὁ γὰρ ὢν Θεὸς ἀληθὴς αὐτός ἐστι καὶ ἄνθρωπος ἀληθής. Καὶ
ψεῦδος οὐδὲν ἐν ταύτῃ τῇ ἑνώσει τυγχάνει, ἐν ὅσῳ τὰ συναμφότερα μετ᾽ ἀλλήλων ἐστί, καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ ταπεινὸν καὶ τῆς
θεότητος τὸ μέγεθος· ὥς περ γὰρ τῷ ἐλεεῖν ὁ θεὸς τροπὴν οὐχ
ὑφίσταται, οὕτως ἄνθρωπος τῷ μεγέθει τῆς θείας ἀξίας οὐκ ἀναλίσκεται· ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας,
ὅ περ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν Λόγου κατεργαζομένου τοῦθ᾽ ὅ περ
ἐστὶ τοῦ Λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος ἅ περ ἐστὶ τοῦ
σώματος· καὶ τὸ μὲν αὐτῶν διαλάμπει τοῖς θαύμασι, τὸ δὲ ταῖς
ὕβρεσιν ὑποπέπτωκε. καὶ καθάπερ ὁ Λόγος ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῆς
τοῦ πατρὸς δόξης ἐστὶν ἀχώριστος, οὕτω τὸ σῶμα τὴν φύσιν τοῦ
ἡμετέρου γένους οὐκ ἀπολέλοιπεν. εἷς γὰρ καὶ ὁ αὐτὸς ἀληθῶς
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Cuenisa dauklebel arian. rameTu erTi da igive WeSmaritebiT
Ze RmrTisa da WeSmaritebiT Ze kacisa ars: RmerT vidreme
esreT, viTar-igi ‘dasabamsa iyo sityuaÁ, da sityuaÁ iyo
RmrTisa Tana, da RmerTi iyo sityuaÁ” (io. 1.1). xolo
kac esreT, viTar-igi: ‘sityuaÁ Ãorc iqmna da daikarva
Cuen Soris” (io. 1.14).; da RmerT ukueÀ amisTÂs, viTar-igi
‘yovelnive mis mier Seiqmnnes da TÂnier missa arca erTi
raÁ iqmna, raodeni raÁ iqmna” (io. 1.3), xolo kac amisTÂs,
viTar-igi ‘iSva dedakacisagan, iqmna Sjulsa queSe” 49 (gal.
4.4), da ganÃorcielebisa vidreme SobaÁ kacobrivisa bunebisa
ars warmomaCinebel, xolo qalwulebisa mSobelobaÁ \
saRmrToÁsa Zlierebisa ars gamomacxadebel. da siCCoebaÁ
ukue yrmisaÁ undoebiTa saxuevelTaÁTa 50 ganicdebis, xolo
sidide didaSuenierebisa 51 misisaÁ angelozebrTa ÃmaTagan
Seiswavebis (luka 2.13). da [218v] emsgavsebis sadme kaci
ese axladSobilTa CCÂlTa, romlisasa 52 uRmrToÁ herode53
ganizraxavs moklvasa (maT. 2.16), aramed meufe54 ars
yovelTaÁ, romelsa moguni monebr TayuaniscemiT moikiTxven
υἱός τε θεοῦ καὶ ἀληθῶς υἱὸς ἀνθρώπου τυγχάνει, θεὸς μὲν κατά
τοῦτο, καθ᾿ ὃ «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν
θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ Λόγος» [᾿Ιω 1:1]· ἄνθρωπος δὲ κατὰ τοῦτο,
καθ᾿ ὃ «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»· καὶ θεὸς
μὲν κατὰ τοῦτο, καθ᾿ ὃ «δι᾽ αὐτοῦ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ χωρὶς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν» [᾿Ιω 1:3], ἄνθρωπος δὲ κατὰ τοῦτο, καθ᾿
ὃ «γέγονεν ἐκ γυναικός, γέγονεν ὑπὸ νόμον» [Γα 4:4]. καὶ ἡ μὲν
τῆς σαρκώσεως γέννησις ἀνθρωπίνης ἐστὶ δήλωσις φύσεως, ὁ δὲ
τοκετὸς τῆς παρθένου μήνυμα τῆς θείας ὑπάρχει δυνάμεως· καὶ ἡ
μὲν νηπιότης τοῦ βρέφους διὰ τῆς τῶν σπαργάνων εὐτελείας ἐπιγινώσκεται [Λκ 2:7], τὸ δὲ μέγεθος τῆς αὐτοῦ μεγαλωσύνης διά τῶν
ἀγγελικῶν φωνῶν ἀποδεικνύεται [Λκ 2:13]· καὶ ὁμοιοῦται μὲν τοῖς
νεωστὶ τικτομένοις ἀνθρώποις οὗτος, ὃν Ἡρῴδης ἀσεβῶς φονεῦσαι
βουλεύεται [Μθ 2:16], ἀλλ᾿ ἔστι δεσπότης τῶν ὅλων, ὃν μάγοι
χαίρουσιν ἱκετευτικῶς προσκυνεῖν. Ὅτε δὲ πρὸς τὸ τοῦ προδρόμου
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(maT.

2.11).

xolo raJams winamorbedisa TÂsisa iovanes
momarT movides naTlisRebad, raÁTa sacnaur-iqmnes, viTarmed
saburveliTa ÃorcTaÁTa dafarul iyo RmrTeebaÁ, mamisa
ÃmaÁ zeciT mÃmobeli RaRadebs: ‘ese ars Ze Cemi sayuareli,
romlisa Soris saTno-viyav” (mT. 3.17). kualad, romelsa-igi,
viTarca kacsa ganscdis siverage eSmakisaÁ, amas, viTarca
RmerTsa, hmsaxurebs gundi angelozTaÁ. da rameTu SimSili
da wyurili da daSuromaÁ da Zili (Sdr. mT. 4.2; io. 4.6;
mT. 8.24) kacisaÁ ars ueWuelad 55, aramed xuTiTa puriTa
ganZRebaÁ xuT aTasTa kacTaÁ (mT. 14.16-21) da samaritelisa
miniWebaÁ wylisa cxovelisaÁ, romlisagan sumiTa arRara
swyuroda mas (io. 4.10-14) da beWTa zeda mRelvarisa
zRÂsaTa daultolveliTa ferÃiTa slvaÁ (mT. 14.16-21)
da SerisxviTa RelvaTa misTa dawynarebaÁ (mT. 8.26) \
RmrTisaÁ ars ucilobelad. da viTar-igi raÁTa pirvelni
dautevne, ara misve bunebisaÁ ars mowlisa Tanalmobisa
mier tirili aRsrulebulisa megobrisaÁ da gancxovelebad
missa misrulisagan daÃsniTa oTxdReobiTisa Seyrolebulad
ἑαυτοῦ Ἰωάννου ἔρχεται βάπτισμα [Μθ 3:13], ὅπως ἂν μὴ λάθῃ,
ὅτι περ τῷ προκαλύμματι τῆς σαρκὸς ἡ θεότης ἐκρύπτετο, ἡ τοῦ
πατρὸς φωνὴ ἐξ οὐρανῶν ἐπιβοῶσα φησίν· «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» [Μθ 3:17]. τοιγαροῦν ὃν ὡς ἄνθρωπον ἡ τοῦ διαβόλου πειράζει πανουργία, τούτῳ, ἅτε δὴ θεῷ,
ἡ τῶν ἀγγέλων τάξις διακονεῖ [Μθ 4:1, 11]· τὸ μὲν γὰρ πεινῆν
καὶ διψῆν καὶ κοπιᾶν καὶ ὑπνοῦν ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὸ πέντε ἄρτοις πέντε χιλιάδας ἀνθρώπων κορέσαι [᾿Ιω
6:5] καὶ χαρίσασθαι τῇ Σαμαρείτιδι ζῶν ὕδωρ [᾿Ιω 4:10] \ ὅθεν
ἀρυσαμένῃ αὐτῇ ὑπῆρχε τὸ μηκέτι διψῆν \ καὶ ἐπὶ μὲν νώτων
θαλάσσης περιπατεῖν τῶν ποδῶν οὐ βαπτιζομένων [Μθ 14:25], τὰς
δὲ τῶν κυμάτων οἰδήσεις ἐπιτιμωμένου τοῦ κλύδωνος κατευνάζειν
[Λκ 8:24], ἐστὶν ἀναμφιβόλως θεοῦ. ὥς περ οὖν, ἵνα τὰ πολλὰ
παραλείψω, οὐ τῆς αὐτῆς ἐστι φύσεως τὸ κλαίειν ἐκ διαθέσεως
οἴκτου τὸν τελευτήσαντα φίλον [᾿Ιω 11:35] καὶ τὸ τὸν αὐτόν ἀναζῆν
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brZanebasa Tana Ãmisasa 56 aRdginebaÁ
(io. 11.35; 11.39-44), anu Zelsa zeda damokidebulobaÁ
da gangrZobasa samTa JamTasa Ramisa SemoslviTa nivTTa
yovelTa SeryevaÁ, anu wylulebasa samSWualTasa TavsdebaÁ
da bWeTa samoTxisaTa morwmunisa avazakisa ganxumaÁ (mT.
27.35; 27.51-54; lk. 23.43), egreTve ara misve da erTisa
bunebisaÁ ars TqumaÁ, viTarmed: ‘me da mamaÁ erT varT”
(io. 10.30), da TqumaÁ, viTarmed: ‘mamaÁ ufroÁs ars Cemsa”
(io. 14.28), rameTu daRaTu meufisa qristes Soris RmrTisa
da Zisa kacisaÁ erTi ars piri, garna egreTca sxua ars igi,
romlisa gamo ziar TiToeulisa maTisa ars SeuracxebaÁ,
da sxua, romlisa gamo ziar maTda ars didebaÁ 57, rameTu
Cuengan ars misi igi mamisa umrwemesi kacebaÁ, xolo
mamisagan ars misi mamisa Tanaswori RmrTeebaÁ.
vinaÁca
amis
pirebiTisa
erTobisaTÂs
V. XVIII
TiToeulisa bunebisa TÂTebasa gulisÃmavhyofT da Zed
kacisad vicnobT zeciT gardamosrulad, raJams-igi Zeman
RmrTisaman wmidisa qalwulisagan Ãorcni, romlisagan-

mdebareobisaÁTa

μέλλοντα \ διασκεδασθέντος τοῦ προσχώματος \ τῆς τεταρταίας
ἤδη ταφῆς ἐξαναστῆσαι πρὸς τὸ κέλευσμα τῆς φωνῆς [᾿Ιω 11:43],
ἢ τὸ ἐπὶ ξύλου ἠρτῆσθαι καὶ ἐξ ἡμέρας εἰς νύκτα μεταβληθείσης
τὰ στοιχεῖα πάντα συσσεῖσαι, ἢ τὸ διαπεπάρθαι τοῖς ἥλοις καὶ τὰς
τοῦ παραδείσου πύλας ἀνοῖξαι τῇ πίστει τῇ τοῦ λῃστοῦ [Μθ 27:35]·
οὕτως οὐ τῆς αὐτῆς ἐστι φύσεως τὸ λέγειν· «Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν
ἐσμεν» [᾿Ιω 10:30], καὶ τὸ λέγειν· «Ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστίν»
[᾿Ιω 14:8]. εἰ καὶ τὰ μάλιστα γὰρ ἐν τῷ δεσπότῃ Ἰησοῦ Χριστῷ τοῦ
θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἕν ἐστι τὸ πρόσωπον, ὅμως ἕτερόν ἐστιν
ἐκεῖνο ἐξ οὗ ἑκατέρῳ κοινόν ἐστι τὸ τῆς ὕβρεως, καὶ ἕτερον ἐξ οὗ
κοινὸν τὸ τῆς δόξης καθέστηκεν· ἐξ ἡμῶν μὲν γάρ ἐστιν αὐτῷ ἡ
ἐλάσσων τοῦ πατρὸς ἀνθρωπότης, ἀπὸ δὲ τοῦ πατρός ἐστιν αὐτῷ
ἡ μετὰ τοῦ πατρός ἴση θεότης.
5. Διὰ ταύτην τοίνυν τοῦ προσώπου τὴν ἕνωσιν τὴν ἐν ἑκατέρᾳ φύσει νοεῖσθαι ὀφείλουσαν, καὶ υἱὸν ἀναγινώσκομεν ἀνθρώπου
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igi iSva, gamouTqumelad miixuna. da kualad Ze RmrTisaÁ
juarcumulad iTqumis da daflulad, raJams-igi eseni
ara TÂT miT RmrTeebiTa, romliTa mxolodSobili da
TanasamaradisoÁ da Tanaarsi ars mamisaÁ, aramed uZlurebiTa
kacobrivisa bunebisaÁTa Tavs-isxna. vinaÁca mxolodSobilsa
Zesa RmrTisasa 58 juarcumulad da daflulad da
aRdgomilad <mrwamssa> Sina erT pirad aRviarebT yovelni,
samociquloÁsa misebr sityÂsa, viTarmed: ‘ukueTumca
ecna, aramca ufali didebisaÁ juars-ecua” (I kor. 2.8).
xolo raJams-igi 59 TÂT ufalman Cuenman da macxovarman
kiTxvisa TÂsisa mier 60 aswava mowafeTa sarwmunoebaÁ da
‘vin mityÂano, \ hrqua, \ me kacni yofad Zesa kacisasa?”
da igini raÁ miugebdes sxuaTagan sxuaTa iWuTa qonebasa,
‘Tquen, \ hrqua, \ vis mityÂT me yofad”? (maTe 16.13-15),
cxad ars, viTarmed Zesa kacisasa 61, da romelsa xatsa Sina
monisasa 62 da WeSmaritTa ÃorcTa mxedavT, vis mityÂTo
me yofad? maSin netari petre RmrTisa mier mobervil
iqmna da TÂsisa aRsaarebisa mier yovelTa naTesavTa mizez
κατεληλυθέναι ἐξ οὐρανοῦ \ ὁπότε ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τὸ σῶμα ἐξ
αὐτῆς τῆς παρθένου, ἐξ ἧς ἐτέχθη, προσέλαβε \ , καὶ πάλιν ὁ υἱὸς
τοῦ θεοῦ σταυρωθεὶς λέγεται καὶ ταφείς \ ὁπότε ταῦτα οὐκ ἐν
αὐτῇ θεότητι, ἐν ᾗ μονογενὴς καὶ συναΐδιος καὶ ὁμοούσιός ἐστι τῷ
πατρί, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῆς ἀνθρωπίνης ὑπομεμένηκε φύσεως
\ . ὅθεν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
πάντες καὶ ἐν τῷ Συμβόλῳ συνομολογοῦμεν κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἀποστολικόν· «Εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν» [2Κο 2:8]. ῞Οτε δὲ αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ τὴν
πίστιν τῶν μαθητῶν διὰ τῶν οἰκείων ἐξεπαίδευεν ἐρωτήσεων, «Τίνα
με», φησί, «λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»
καὶ ἐκείνων ἀποκριναμένων ἄλλας ἄλλων εἶναι δόξας, «Ὑμεῖς»,
φησί, «τίνα με λέγετε εἶναι;» ἐμὲ δηλαδὴ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου
καὶ ὃν ἐν μορφῇ δούλου καὶ ἀληθείᾳ σώματος θεωρεῖτε, «τίνα
με λέγετε εἶναι;» Ἔνθα ὁ μακάριος Πέτρος θεόθεν ἐμπνευσθεὶς
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macxovarebisa eqmna, rameTu ‘Sen xaro, \ miugo, \ qriste,
Ze RmrTisa cxovelisaÁ” (maTe 16.16), da samarTlad netar
iwoda uflisa mier, da saxisdasabamisa kldisagan simtkice
daimkÂdra (maTe 16.17-18) saxelisa da saTnoebisaÁ, romelman
gamocxadebiTa mamisaÁTa igive erTi Zed RmrTisadca 63
aRiara da qristedca, vinaÁTgan erTi amaTgani TÂnier
meorisa moÃsenebuli urgeb iyo sacxorebelad, da igive
da erTi zRvevaÁ iyo uflisa iesu qristesi anu RmrTad
xolo TÂnier 64 kacisa, anu kacad xolo TÂnier RmrTisa
rwmunebaÁ 65. xolo Semdgomad aRdgomisa uflisa, romelica
gancxadebulad ÃorcTa misTaÁ iyo aRdgomaÁ, vinaÁTgan ara
sxuaÁ vinme aRdga, TÂnier \ juarcumuli igi da momkudari,
raÁsa sxÂsaTÂs iqmna ormeocTa dReTa igi mowafeTa Tana
qcevaÁ misi? (saqme 1.3-4) anu raÁTa yovlisave simrumisagan
ganwmidos sarwmunoebaÁ Cueni? rameTu ezraxebodis
mowafeTa TÂsTa da Tana-eqceodis da Tana-uvidodis,
xolo ugamomwulilvesobiT-re da udamtkicebulesobiT
Sexebisagan saxilvelad wina-uyo Tavi TÂsi maT, romelTaκαὶ διὰ τῆς οἰκείας ὁμολογίας πᾶσι μέλλων γίνεσθαι σωτηρία τοῖς
ἔθνεσι, «Σὺ εἶ», φησίν, «ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»
[Μθ 16:16]· καὶ ἀξίως μακάριος ἀπεφάνθη παρὰ τοῦ Κυρίου καὶ
ἀπὸ τῆς πρωτοτύπου πέτρας τὸ στερεὸν ἐπεσπάσατο τῆς τε ἀρετῆς
καὶ τῆς προσηγορίας· ὅς τις δι᾽ ἀποκαλύψεως τοῦ πατρὸς τὸν αὐτὸν
καὶ υἱὸν θεοῦ ὡμολόγησε καὶ χριστόν· ἐπειδή περ ἓν τούτων δίχα
θατέρου λαμβανόμενον, ἀνόνητον ἐτύγχανεν εἰς σωτηρίαν· καὶ τοῦ
αὐτοῦ ὑπῆρχε κινδύνου τὸ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἢ θεὸν μόνον ἄνευ ἀνθρώπου ἢ δίχα θεοῦ πιστεύειν ἄνθρωπον μόνον. Μετὰ
δὲ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ἥ τις δηλαδὴ τοῦ ἀληθοῦς αὐτοῦ
σώματος γέγονεν, ἐπειδή περ οὐκ ἄλλος ἀνέστη εἰ μὴ ὁ σταυρωθεὶς καὶ ἀποθανών, τί ἕτερον τῇ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν αὐτοῦ
διαγωγῇ γέγονεν ἢ ἵνα ἐκ πάσης ἀχλύος τὰ τῆς πίστεως ἡμῶν καθαρθῇ; διαλεγόμενος γὰρ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς καὶ συνδιατρίβων
καὶ συναλιζόμενος [Πρξ 1:4] ἀκριβέστερόν τε καὶ πολυπραγμονικώ259
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igi hguemda 66 mizezi iWuneulobisaÁ (ioane 20.27); amisTÂs
karTa ÃSulTa Sevida mowafeTa mimarT da SeberviTa
TÂsiTa mianiWa suli wmidaÁ (ioane 20.19-22), da mimcemelman
naTelsa mecnierebisasa saRmrToTa werilTani aRuÃsnna
miuwTomelobani 67 (luka 24.27). da kualad manve wylulebani
guerdisani 68 da nakualevni samSWualTani da yovelnive
niSni vnebisani uCuenna, metyuelman 69: ‘ganmixileT me da
ixileT, rameTu sulsa Ãorc da Zual ara hqonan, viTar
me mxedavT mqonebelad” (luka 24.39), raÁTa mis Soris
dadgromilobaÁ da sacnobelobaÁ TÂTebasa saRmrToÁsa da
kacobrivisa bunebisasa 70 cxad-iqmnes ganuwvalebelad. xolo
amas raÁ viswavebT, ara esreT vityÂT, viTarmed igive ars
sityuaÁ, raÁ-igi arian Ãorcni, aramed erTad Zed RmrTisad
aRviarebT sityuasaca da ÃorcTa, romlisa sarwmunoebasa
saidumloÁsasa unawiloyofad sagonebelobaÁ Seetyuebis 71
evtÂqis, viTarca yrusa, romelman bunebisa CuenisaÁ
mxolodSobilsa Soris Zesa RmrTisasa 72 arca kacobrivisa
simdablisa mier, arca didebulisa aRdgomisa mier agrZna
τερον διὰ τῆς ἁφῆς ἑαυτὸν ψηλαφᾶσθαι παρὰ τούτων, οὓς ἔπληττε
τὸ ἀμφίβολον, ἐνδιδούς· διὰ τοῦτο καὶ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν
εἰσῄει πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ τῷ φυσήματι τῷ ἑαυτοῦ παρεῖχεν
ἅγιον πνεῦμα [᾿Ιω 20:22] καὶ χαριζόμενος τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως
τῶν θείων Γραφῶν ἀπεκάλυπτε τὰ ἀπόρρητα. καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς
τὰ τραύματα τῆς πλευρᾶς καὶ τὰς διατρήσεις τῶν ἥλων καὶ πάντα
τὰ τοῦ νεαροῦ πάθους ἐπεδείκνυ σημεῖα λέγων· «Ψηλαφήσατέ με
καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα» [Λκ 24:39]· ὅπως ἂν ἐν αὐτῷ μεμενηκέναι γνωσθῇ ἡ
ἰδιότης τῆς τε θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀδιαίρετος, οὕτω
τε μάθωμεν τὸν Λόγον μὴ τοῦτο εἶναι, ὅ περ ἐστὶν ἡ σάρξ, ἀλλ᾽
ἕνα υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸν Λόγον ὁμολογήσωμεν καὶ τὴν σάρκα.
῟Ης τινος πίστεως τοῦ μυστηρίου κοῦφος ὢν Εὐτυχὴς οὗτος καὶ
ἀμέτοχος ὀφείλει νομίζεσθαι, ὃς τὴν φύσιν τὴν ἡμετέραν ἐν τῷ
μονογενεῖ υἱῷ τοῦ θεοῦ οὔτε διὰ τῆς ταπεινότητος τῆς ἀνθρωπότη260
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yofaÁ, arca ganCinebasa moSiS-eqmna netarisa mociqulisa
da maxarebelisa iovanessa, metyuelsa 73: ‘yoveli suli,
aRmsaarebeli 74 iesu qristes Ãorcielad moslvisaÁ, RmrTisa
mier ars da yoveli suli, ganmwvalebeli iesu qristesi,
ara ars RmrTisa mier, da ese ars antiqriste” (ioane 4.2-3.).
xolo raÁ ars, viTarmed ‘ganmwvalebeli iesuÁsi”, garna-Tu
kacobrivisa bunebisa ganSorebaÁ misgan, da saidumloÁsa,
romlisa mier vcxondiT, SeukdemelTa raTme wmasnaTa mier
amaod gamoCinebisa mecadinobaÁ? xolo romeli kacobrivisa
[219r] bunebisaTÂs qristesisa almuriTa mocvul iyos, igi
saWirod vnebisaTÂsca misisa egeviTariTve cnobavnebulobs
sibrmiTa, da rameTu romeli ara nacilad hgonebdes
juarsa meufisasa, macxovrad soflisa gamoCinebulisa mis
vnebisasaca WeSmaritebiT-qmnilobasa 75 ara icilobebis 76,
amisTÂs, rome li mecnier ars vnebaTa, mecnier iyavn
ÃorcTaca, da nu uar hyofs CuenTa ÃorcTa qonebasa
saufloÁsa mis kacisasa 77, romliTa vnebaTa Tavsmdebelad
vicanT, vinaÁTgan uarisyofaÁ WeSmaritTa ÃorcTaÁ
τος οὔτε διὰ τῆς δόξης ἐπέγνω τῆς ἀναστάσεως, οὕτε τὴν ἀπόφασιν
ἐφοβήθη τοῦ μακαρίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ
λέγοντος· «Πᾶν πνεῦμα τὸ ὁμολογοῦν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθέναι ἀπὸ θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶν πνεῦμα τὸ διαιροῦν Ἰησοῦν
Χριστὸν ἀπὸ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος» [1᾿Ιω
4:1]. τί δέ ἐστι τὸ διαιροῦν Ἰησοῦν, εἰ μὴ τὴν ἀνθρωπίνην ἀπ᾽
αὐτοῦ φύσιν ἀποχωρίζειν καὶ τὸ μυστήριον, δι᾽ οὗ περ ἐσώθημεν
μόνου, πειρᾶσθαι μάταιον διὰ πλασμάτων ἀναιδῶν ἀπεργάζεσθαι;
῾Ο δὲ τὴν ἀχλὺν ὑφιστάμενος περὶ τὴν φύσιν τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ ἀναγκαίως καὶ περὶ τὸ πάθος αὐτοῦ τῇ παραπλησίᾳ τυφλώσει παραφρονεῖ. καὶ γὰρ εἰ τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ψευδῆ
μὴ νενόμικε, καὶ τὸ πάθος τὸ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας
ἀναδεχθὲν ἀληθῶς γενόμενον οὐδαμῶς ἀμφιβάλλει· οὗ τινος οὖν
ἐπιγινώσκει τὸν θάνατον, ἐπιγινωσκέτω [καὶ] τὴν σάρκα· καὶ μηδὲ
τῆς ἡμετέρας αὐτὸν σαρκὸς ἄνθρωπον ἀπαρνείσθω, ὃν παθητὸν
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uarisyofaÁ 78 ars vnebisa ÃorcTaÁsaA 79. aw ukue 80,
ukueTu Seiwynarebs sarwmunoebasa qristeaneTasa evtÂqi,
nuca qadagebasa saxarebisasa garemiaqcevs sasmenelTa, aramed
ganixilen, Tu romeli bunebaÁ ganimSWuala 81 juarsa zeda
samSWuliTa 82 Zelsa damokidebuli da guerdganRebul 83
iqmna juarsa zeda gankuarTuli laxuriTa mÃedrisaÁTa;
gulisÃma-yavn, Tu sadaÁT gardamoecnes sisxli da
wyali (ioane 19.34), romelTagan eklesiaÁ 84 RmrTisaÁ
sabaneliTa da sasumliTa moirwyvebis. ismined netarisa
petre mociqulisaÁca, qadagebdes raÁ, viTarmed ganwmendaÁ
sulisaÁ sapkurebelisa mier iqmnebis, romel ars sisxli
qristesi (I petre 1.2). nuca TanawarslviT aRmoikiTxavs
misve mociqulisa esreT metyuelTa 85 sityuaTa: ‘uwyodeT,
viTarmed ara ganxrwnadiTa vecxliTa gina oqroÁTa
moisyideniT amaoÁsagan mamaTmocemulisa Tquenda slvisa,
aramed patiosniTa sisxliTa, viTarca tarigisa wmidisa
da ubiwoÁsa iesu qristesiTa” (I petre 1.18-19). xolo
netarisa iovane mociqulisasa nu wina-aRudgebis wamebasa,
ἔγνω γενόμενον, ἐπειδή περ ἡ ἄρνησις τοῦ ἀληθοῦς σώματος ἄρνησίς ἐστι καὶ τοῦ πάθους τοῦ σώματος. εἰ τοίνυν δέχεται πίστιν
χριστιανῶν καὶ ἀπὸ τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου μὴ τὴν οἰκείαν
ἀκοὴν ἀποστρέφει, σκοπείτω ποία φύσις διαπεπαρμένη τοῖς ἥλοις
ἐν τῷ τοῦ σταυροῦ ξύλῳ ἐκρέματο, καὶ ἀνοιγείσης τῆς πλευρᾶς τοῦ
προσπεπηγότος τῷ σταυρῷ διὰ τοῦ δόρατος τοῦ στρατιώτου, νοείτω
πόθεν τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ ἐρρύη, ὥστε τὴν ἐκκλησίαν τὴν τοῦ
θεοῦ τῷ τε λουτρῷ καταρδεύεσθαι καὶ τῷ πόματι. ᾿Ακουέτω δὲ
καὶ τοῦ μακαρίου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου κηρύττοντος ὅτι ὁ καθαρισμὸς τοῦ πνεύματος διὰ τοῦ ῥαντισμοῦ γίνεται τοῦ αἵματος τοῦ
Χριστοῦ· μηδὲ παροδικῶς ἀναγινωσκέτω τοῦ αὐτοῦ ἀποστόλου τὰ
ῥήματα λέγοντος· «Εἰδότες ὅτι περ οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ,
ἐξηγοράσθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν πατροπαραδότου ἀναστροφῆς,
ἀλλὰ τῷ τιμίῳ αἵματι ὡσανεὶ ἀμνοῦ ἁγίου καὶ ἀμώμου Χριστοῦ
Ἰησοῦ» [1Πε 1:18]. καὶ τοῦ μακαρίου δὲ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου
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metyuelsa 86, viTarmed: ‘sisxli iesuÁsi, Zisa RmrTisaÁ,
gangwmeds Tquen yovlisagan codvisa” (I ioane 1.7), da
kualad: ‘ese ars ZlevaÁ, mZle soflisaÁ, sarwmunoebaÁ
Cueni, vin ukue ars, romelman sZlo sofelsa, garna-Tu
romelsa hrwmena, viTarmed erT ars Ze RmrTisaÁ. ese ars
momavali wyliTa da sisxliTa iesu qriste, ara wyliTa xolo,
aramed wyliTa da sisxliTa. da suli ars, romeli wamebs,
vinaÁTgan suli ars WeSmaritebaÁ” (I ioane 5.4-6) 87, ‘rameTu
samni arian, romelni wameben: suli da wyali da sisxli,
da samnive erTisa mimarT arian” (I ioane 5.8) . cxad ars,
viTarmed: ‘sulisa” viTarmed \ ganwmedaÁ, da ‘sisxli”
\ gamoÃsnisaÁ, da ‘wyali” \ naTlisRebisaÁ, samnive
erT arian da ganuyofelad hgian, da aravin ganhyofs maT
SeerTebulebisagan maTisa, vinaÁTgan kaTolike eklesiaÁ 88
amas Sina cxovel ars da warematebis sarwmunoebiTa, raÁTa
arca TÂnier WeSmaritisa RmrTeebisa kacebaÁ icnobebodis,
arca TÂnier kacebisa RmrTeebisa yofaÁ aRiarebodis.
τῇ μαρτυρίᾳ μὴ ἀνθιστάσθω λέγοντος· «Καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ
υἱοῦ τοῦ θεοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» [1᾿Ιω 1:7]· καὶ
πάλιν· «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν»
[1᾿Ιω 5:4]. τίς ἐστιν ὃς ἐνίκησε τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι
Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; οὗτος ὁ ἐρχόμενος δι᾽ ὕδατος καὶ
αἵματος Ἰησοῦς Χριστός, οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν ὕδατι καὶ
αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστι τό μαρτυροῦν, ἐπειδὴ τὸ πνεῦμά ἐστιν
ἡ ἀλήθεια· «τρεῖς γάρ εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ
ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς τὸ ἕν εἰσι», τὸ πνεῦμα δηλονότι τοῦ
ἁγιασμοῦ καὶ τὸ αἷμα τῆς λυτρώσεως καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ βαπτίσματος· ἅ περ τρία ἕν ἐστι καὶ ἀμέριστα μένει καὶ οὐδὲν αὐτῶν ἀπὸ
τῆς ἑαυτῶν χωρίζεται συναφείας· ἐπειδή περ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία
ἐν ταύτῃ ζῇ καὶ προκόπτει τῇ πίστει, ἵνα μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς
θεότητος ἡ ἀνθρωπότης μήτε δίχα τῆς ἀληθοῦς ἀνθρωπότητος ἡ
θεότης πιστεύηται.
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VI. XIX xolo sityÂsa misTÂs, romeli Sesakrebelsa
Tquensa miugo evtÂqi, metyuelman 89, viTarmed: ‘orTa
bunebaTagan qmnilad aRviareb ufalsa Cuensa uwinares
SeerTebisa, xolo Semdgomad SeerTebisa \ erTsa bunebasa
aRviareb”, gankÂrvebul var, Tu viTar esoden usaxuri da
esoden gularZnili aRsaarebaÁ arca erTisa gankanonebisa
Rirsad sajes msajulTa, aramed esoden ucnobelisa sityÂsa
Tana-warhÃdes Ziebasa, viTarmca araraÁT ekueTeboda 90 ese
sasmenelsa msmenelTasa, vinaÁTgan miTve saxiTa uRmrToeba
ars TqumaÁ, viTarmed: ‘orTa bunebaTagan ars uwinares
gankacebisa mxolodSobili Ze RmrTisaÁ”, viTar-igi
uwesoeba ars damtkicebaÁ, viTarmed: ‘Semdgomad Ãorcqmnasa
sityÂsasa erTi bunebaÁ ars mis Soris”; romlisaÁ raÁTa
ara marTlad, ese igi ars, umizezod TqumulobaÁ hgonos
evtÂqi, vinaÁTgan arca erTsa pirisdayofasa miemTxÂa igi
amis ZliT mSjavrisa mier Tquenisa, siyuarulisa Senisasa
movaÃsenebT uzakuvelobasa, yovladpatiosano Zmao, raÁTa
ukueTu wyalobaTaTÂs RmrTisaTa sityÂsgebaÁ saqmisaÁ magis
6. Πρὸς μέντοι γε τὴν διαλαλιὰν τῆς ὑμετέρας ἀκροάσεως ὁ
Εὐτυχὴς ἀπεκρίνατο λέγων· Ὁμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγενῆσθαι
τὸν Κύριον ἡμῶν πρὸ τῆς ἑνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν μίαν φύσιν
ὁμολογῶ. θαυμάζω τὴν οὕτως ἀλλόκοτον καὶ οὕτω διεστραμμένην
ὁμολογίαν μηδεμιᾷ τῶν δικαζόντων ἐπιτιμήσει δόξασαν ἐπιλήψιμον,
καὶ τὸν οὕτως ἄφρονα λόγον ἐν παραδρομῇ γεγονότα ὡς τῶν ἀκουσθέντων οὐδενὶ προσκρουσάντων· ὁπότε τὸν αὐτὸν τρόπον ἐστὶν
ἀσεβὲς τὸ λέγειν ὡς ἐκ δύο φύσεων πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως ὁ
μονογενής ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὥς περ ἐστὶν ἀθέμιτον τὸ διαβεβαιοῦσθαι ὡς μετὰ τὸ τὸν Λόγον σάρκα γενέσθαι μία ἐν αὐτῷ φύσις
ἐστίν. ὅ περ ὅπως ἂν μὴ Εὐτυχὴς ὀρθῶς εἴτ᾿ οὖν ἀνεκτῶς ὑπολάβῃ ῥηθέν, ἐπειδή περ ἐξ οὐδεμίας ἡμῶν ἐπεστόμισται ψήφου, τὴν
τῆν σῆς ἀγάπης ὑπομιμνῄσκομεν ἀκρίβειαν, ἀδελφὲ τιμιώτατε, ἵνα,
εἰ διὰ τῶν τοῦ θεοῦ οἰκτιρμῶν εἰς ἀπολογίαν περιίσταται τὰ τοῦ
πράγματος, ἡ ἀγνωσία τοῦ ἀμαθοῦς ἀνθρώπου καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς
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dascxres, da umecrebaÁ uswavlelisa kacisaÁ da amis mieri
xrwnilebaÁ gonebisa misisaÁ ganwmdes, romlisaTÂs viTarigi uwyebaÁ naqmarTaÁ cxad-hyofs, dawyebasave keTil iyo
ganSorebaÁ maciloblobisagan TÂsisa, raJams-igi mSjavrisa 91
Tquenisa winaSe warmodgomilman aRiara Tavi TÂsi metyuelad
missa, romelsa ara ityoda pirvel, da mis sarwmunoebisa
aRsaarebaÁ, romlisagan pirvel ucxo-iyo, garna vinaÁTgan
SeCuenebasa92 Sina borotadmsaxurisa mis sarwmunoebisa misisa
SegonebaÁ ara ineba da TÂssave borotadmadideblobasa Sina
dadgromilad ixila Zmobaman Tquenman da Rirs mimTualvelad
daSjasa gankueTisasa93, romelsa zeda ukueTu sarwmunod da
Semsgavsebulad vnebisa elmis, da daRaTu myuar 94 sadme, garna
egreTca mecnierqmnil ars, viTarmed jerovnisaTÂs aRiZra mis
zeda patiosnebaÁ episkoposTaÁ, da raÁTa SevamokloT sityuaÁ,
ukueTu yovelTave mis mier borotadTqumulTasa cxadiTa da
TÂsiTa da sakuTriTa95 ÃmiTa da sasjelyofasa warswers,
ara Rirs-ars ganwirvasa, aramed Semdgomad ganmarTebisa
wyalobisa mimTxuevasa96, vinaÁTgan ufalsa Cuensa, WeSmaritsa
φθορᾶς κατὰ τὴν οἰκείαν διάνοιαν καθαρθῇ. ῞Ος τις μὲν οὖν, ὡς
ἡ τάξις τῶν πεπραγμένων δηλοῖ, καλῶς ἀναχωρεῖν ἦν ἀρξάμενος
ἀπὸ τῆς ἰδίας ἐνστάσεως, ὁπηνίκα τῇ ὑμῶν ἀποφάσει συνεχόμενος ὡμολόγει λέγειν ἑαυτὸν ὃ πρότερον οὐκ εἰρήκει, καὶ ταύτῃ
ἐφησυχάζειν τῇ πίστει ἧς ἐτύγχανε πρώην ἀλλότριος. ἀλλ᾽ ὁπότε ἐν
τῷ ἀναθεματιστέῳ ἀσεβεῖ δόγματι συναινεῖν οὐκ ἠβούλετο, ἔγνω
αὐτὸν ἡ ὑμῶν ἀδελφότης ἐν τῇ οἰκείᾳ διαμένοντα κακοδοξίᾳ καὶ
ἄξιον εἶναι τοῦ δέχεσθαι τὴν κρίσιν τῆς καθαιρέσεως· ἐφ᾽ ᾧ περ,
εἰ πιστῶς καὶ συμφερόντως ἀλγεῖ, καὶ εἰ βράδιον γοῦν ὅμως ἐπιγινώσκει, ὅπως εἰς δέον ἡ τῶν ἐπισκόπων ἐπ᾽ αὐτῷ αὐθεντία κεκίνηται, ἤ, εἰ πρὸς τὸ τέλειον τῆς ἀπολογίας ἴδοι, ὥστε πάντα τὰ παρ᾽
αὐτοῦ κακῶς φρονηθέντα ἐναργεῖ καὶ παρούσῃ τῇ φωνῇ, καὶ οἰκείᾳ
δὲ καταδικασθῆναι ὑπογραφῇ, οὐκ ἔσται καταγνώσεως ἄξιος ὁ περὶ
τόν διορθωθέντα ὁποσοσοῦν ἔλεος· ἐπειδή περ ὁ Κύριος ἡμῶν ὁ
ἀληθινὸς καὶ ἀγαθὸς ποιμήν, ὁ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θεὶς ὑπὲρ τῶν
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da saxiersa mwyemssa, romelman suli TÂsi dadva cxovarTa
TÂsTaTÂs (ioane 10.1), da romeli movida sulebisa kacTaÁsa
cxovnebad, ara warwymedad (luka 9.56), mimsgavsebaÁ saxierebisa
TÂsisaÁ hnebavs Cueni, raÁTa mcodvelTa vidreme vwurTideT
simarTliT, xolo moqceulTa ara ucxo-vhyofdeT TanalmobiTisa
wyalobisagan, rameTu maSin WeSmaritebiT, maSin keTilisa
nayofisa Tana WeSmaritebaÁ sarwmunoebisaÁ SurisZiebul
iqmnebis97, raJams borotadmsaxurebisa winamZRuarTagan TÂsi
borotadmadideblobaÁ daiSjebodis98. xolo raÁTa yovelive
piri saqmisaÁ keTiladmsaxurebiT da sarwmunod mieTxras ZmaTa
CuenTa, iuliane episkoposiXX da renaton xucesiXXI, mermeca
Ze Cemi, ilarionXXII diakoni Cueni, warmomavlineniT adgilsa
Cuensa, romelTa Tana dulkitionXXIII, mwignobari Cueni,
romlisa sarwmunoebaÁ gamoguecada99, SevauRleT, mosavTa
saRmrToÁsa SewevnisaTa100, viTarmed SecTomili, daSjiTa
qceulebasa TÂsisa cnobisasa101, cxovnebasa miemTxÂos. da
RmerTman simrTeliT dagicevin Sen, ufroÁsad patiosano Zmao!

προβάτων τῶν ἑαυτοῦ [᾿Ιω 10:11], καὶ ὃς ἦλθε τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων σῶσαι, οὐκ ἀπολέσαι [Λκ 9:56], μιμητὰς ἡμᾶς τῆς οἰκείας
ἀγαθότητος εἶναι βούλεται, ἵνα τοὺς μὲν ἁμαρτάνοντας σωφρονίσῃ
τὸ δίκαιον, τοὺς δὲ ἐπιστρέψαντας ὁ τῆς συμπαθείας οἶκτος μηδαμῶς ἀπώσηται. τότε γὰρ ὄντως, τότε σὺν ἀγαθῷ τῷ καρπῷ τὸ
τῆς πίστεως ἀληθὲς ἐκδικεῖται, ὅτε καὶ παρὰ τῶν τῆς δυσσεβείας
ἐξάρχων ἡ οἰκεία κακοδοξία καταδικάζεται. Πρὸς δὲ τὸ πᾶσαν
τὴν ὑπόθεσιν εὐσεβῶς καὶ πιστῶς ἐξανυσθῆναι, τοὺς ἁδελφοὺς
ἡμῶν Ἰούλιον τὸν ἐπίσκοπον καὶ ῾Ρενάτον τὸν πρεσβύτερον, ἔτι
γε μὴν καὶ τὸν υἱόν μου ῞Ιλαρον τὸν διάκονον, εἰς τὸν ἡμῶν
ἀπεστάλκαμεν τόπον· οἷς Δουλκίτιον τὸν νοτάριον τὸν ἡμέτερον, οὗ
τὴν πίστιν ἐδοκιμάσαμεν, συνεζεύξαμεν θαρροῦντες τὴν τοῦ θεοῦ
παρεσομένην βοήθειαν, ὥστε τὸν πλανηθέντα, καταδικασθείσης τῆς
σκαιότητος τοῦ φρονήματος τοῦ οἰκείου, σωθῆναι. Ὁ θεὸς ἐρρωμένον σε διαφυλάττοι, ἀδελφὲ προσφιλέστατε
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SeniSvnebi
I. laTinur originalSi teqsti Tavebadaa dayofili (ix.
Patrologia Latina, ed. J.P. Migne, 54, 754-782), gansxvavebiT misi
adreuli berZnuli da, am ukanasknelis analogiiT, qarTuli
Targmanebisgan, yoveli Tavi dasaTaurebulia. Tanamedrove
gamocemebSi
dasaTaurebulia
berZnulic
(SesaZloa,
laTinuridan Targmnis gziT). I Tavis saTauria: Praesumptio
et imperitia Eutychen in errorem impulerunt (”Tavdajerebuloba
da uvicoba - Secdomisken evtiqis mimdreki”; Sdr. berZn. ῾Η
θρασύτης καὶ ἡ ἀμάθεια εἰς πλάνην τὸν Εὐτυχῆ ὡδήγησαν). leoni
gulisxmobs evtiqis arasaTanado ganswavlulobas.
II. qarTuli Targmanis dasawyisi nawili: “sayuarelsa Zmasa
da TanamRdelsa flabianes leon”, SedarebiT vrcelia berZnul
teqstTan, sadac gvaqvs: Τῷ ἀγαπητῷ Φλαυιανῷ Λέων (“sayvarel
flabianes, leoni”), Tumca iqve sqolioSi miTiTebulia sxva
wakiTxvac: τῷ ἁγιωτἀτῳ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ Φλαβιανῷ Λέων
\ <uwmindes Zmas da Tanamwirvel flabianes leoni>. marTalia,
es ukanaskneli dasaTaureba axlos dgas arsen iyalToelis mier
Targmnil teqstTan, Tumca mainc gansxvavdeba misgan.
III. “wigni” - werili, naweri. Sdr. berZn. τὰ γράμματα.
IV. leoni gulisxmobs flabianes im epistoles, romelic
mis korespondenciaSia CarTuli (ix. ep. 22, Patrologia Latina,
268

daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
54. 723-732). Tu ratom Cavida es epistole romSi dagvianebiT,
es ucnobia.
V. albaT igulisxmeba 448 wlis noemberSi konstantinopolis
eklesiaSi gamarTuli adgilobrivi krebis aqtebi.
VI. “saxarebisa SjulkeTilobaTa” – e.i. saxarebis
avtoritetuloba (Sdr. laT. evangelicas auctoritates; berZn.
εὐαγγελικάς αὐθεντίας).
VII. romis papi zogadad saubrobs im pirovnebebze, romlebic
ar cnoben saxarebiseul avtoritetulobas, ar erwmunebian
winaswarmetyvelebebs, samociqulo nawerebs da mxolod sakuTar
Tavze dayrdnobilni, cdiloben moZRvrebis gamoTqmas. Sedegad,
amgvarad moqmedni gaukuRmarTebis winamZRvrebad gvevlinebian.
VIII. laTinurSi meore Tavis saTauaria: de duplici christi
nativitate et natura \ ‘qristes ori Sobisa da bunebis Sesaxeb”
(Sdr. berZn. Η διπλῆ γέννησις καὶ φύσις τοῦ Χριστοῦ).
IX. igulisxmeba nikea-konstantinopolis mrwamsi.
X. ’RmrTisagan \ RmerTi” - berZn. ἐκ Θεοῦ Θεo3ς. Sdr. wm.
grigol neokesarielis sarwmunoebis gadmocema: ’erTi ufali,
mxolo mxolosgan, RmerTi RmerTisgan” (berZn. μονογενοῦς’ εἷς
κύριος, μόνος εκ μόνου, θεὸς ἐκ θεοῦ, ix. Jurnali ’guli
gonieri”, #2, 2011 w. gv. 19-20).
XI. es iyo ariozis (IV s-is I naxevari) mimdevarTa mTavari
dogmaturi gaukuRmarTeba, romlis mixedviTac samebis meore
piri - Ze RmerTi iyo qmnileba da Sesabamisad - naklebi mamaze.
XII. ’Sesaxedavi vidreme kacisaÁ” - berZn. ἀνθρώπου μορφή.
termini ’Sesaxedavi”, rac gadmoscems berZnul μορφή-s, sxva
SemTxvevebSi wm. arsen iyalToelis mier iTargmneba rogorc
’xati” (aRniSnavs ’bunebas”) an ’bunebaA”.
XIII. mesame Tavi laTinur originalSi amgvardaa dasaTaurebuli: Fides et consilium Dei circa incarnationem Verbi
exponuntur (Sdr. berZn. Η πίστις καὶ ἡ τοῦ θεοῦ οἰκονομία
περὶ τὴν τοῦ Λόγου σάρκωσιν ἐξηγοῦνται \ ’ganmartebulia
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sarwmunoeba da RvTis gangebuleba logosis gankacebis
Sesaxeb”).
XIV. ’xati” - berZn. μορφη3. rogorc aRiniSna berZnuli
μορφη3, romelsac am SemTxvevaSi wm. arsen iyalToeli Targmnis
rogorc ’xati”, gulisxmobs ’bunebas”.
XV. meoTxe Tavis saTauria: Utriusque Christi nativitatis et
naturae proprietates expenduntur – >Αποτίμησις τῆς τε τοῦ Χριστοῦ
γεννήσεως καὶ τῶν ἰδιοτήτων τῆς φύσεως \ ’ganbWoba qristes
[orive] Sobisa da bunebis Tvisebebisa”)
XVI. ’rameTu moqmedebs TiToeuli bunebaÁ TanaziarebiTa
meorisaÁTa, raÁca-igi aqus TÂsad”. wm. arsen iyalToeli am
SemTxvevaSi ukve berZnul μορφή-s Targmnis ukve sakuTriv terminiT
’bunebaÁ”. rogorc vxedavT, teqstSi saxezea berZnuli μορφή-s
sami qarTuli Sesatyvisi: ’Sesaxedavi”, ’xati” da ’bunebaÁ”.
XVII. ’da erTi ukue maTgani brwyinavs sakÂrvelebiTa,
xolo meore Tavs-isxams ginebaTa”. wm. ioane damaskeli am
sityvebs imowmebs ’gardamocemis” 47-e TavSi.
XVIII. mexuTe Tavi amgvardaa dasaTaurebuli: Veritas
carnis in Christo probatur ex Scriptura \ ἀλήθεια τῆς τοῦ Χριστοῦ
σαρκώσεως ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς Γραφῆς \ ’WeSmariteba qristes
xorcSesxmisa dasabuTebulia werilisgan”.
XIX. ukanaskneli meeqvse Tavis saTauria: Eutychis prava et
subdola confessio. Qua ratione, si resipiscit, communioni sit restituendus.
Legati mittuntur in Orientem \ Σκολιὰ καὶ διεστραμμένη ἡ τοῦ
Εὐτυχοῦς ὁμολογία. τίνι λόγῳ, ἐὰν ἐσωφρονίζετο, θὰ ἀποκαθίστατο
ἐν κοινωνίᾳ. πρέσβεις τοῦ πάπα στέλλονται εἰς ἀνατολήν \
evtiqiseuli aRmsareblobis simrude da gaukuRmarTeba,
ris gamoc, Tu ganiswavleba [gamoswordeba], aRdgeba
ziarebaSi. papis elCebi warigzavnebian aRmosavleTSi”.
XX. iuliane episkoposi. swori formaa iuliusi (Sdr.
laT. Julium episcopum, berZn. Ἰουλιὸν τὸν ἐπίσκοπον), puteoleli
episkoposi, romis papis delegaciis xelmZRvaneli.
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daviT bregvaZe: wminda leon didis <tomosis> ... Targmani
XXI. renaton xucesi (Sdr. laT. Renatum presbyterum, berZn.
Ῥενάτον τὸν πρεσβύτερον). delegaciis am wevrma daniSnulebis adgils
ver miaRwia, igi gzaSi gardaicvala (v. bolotovi, dasax. naSromi,
gv. 330).
XXII. ilarion diakoni (Sdr. laT. Hilarum diaconem, berZn.

‘Ιλάρον τὸν
12 noemberi
XXIII.
notariusis

διάκονον). leonis memkvidre, Semdegi papi (461 w.
- 468 w. 21 Tebervali).
dulkitiuso \ delegaciaSi igi imyofeboda
TanamdebobiT

Davit Bregvadze
The Tomos of st. Leo the Great and its ancient Georgian
Translation
The author of the present research endeavours to make an
analytical study of the main dogmatic work of the well-known pope
Leo I, namely his theological letter - Tomos, sent to the Clalcedonian
oecumenical council, the ancient Georgian translation of which belongs
to the prominent Theologian and Translator Arsen Ikhaltoeli (XI-XII
cc.). This important translation was inserted by him in his voluminous
collection of the dogmatic treatises <dogmatikoni>. The text of the
translation was not edited until now and its publication appears to
be a remarkable fact for scholars of dogmatics and church history.
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polemikuri
polemikuri+
RvTismetyveleba
ediSer WeliZe

rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma
\ adamis dacemamdeli (codvamdeli)
Tu dacemis (codvis) Semdgomi?
aRniSnul kiTxvaze dogmaturi pasuxi marTlmadidebelma
eklesiam gasca Tavisi amqveyniuri dafuZnebisTanave. metic,
TviT wminda oTxTavSi ucxadesadaa nauwyebi, rom macxovris
yovladpatiosani da yovladucodveli xorci uklebliv
yvela Tavisi bunebiTi TvisebiT iyo absoluturad imgvari,
rogoric gaxda adamis xorci codviTdacemis Semdeg. marTlac, wminda moZRvarTa mier SeuZrav da cxonebis
qvakuTxed debulebad aris dadebuli swavleba imis
Sesaxeb, rom pirvelcodvam adamis sxeuli, rac manamde RvTis
madliT iyo uxrwnadi, ukvdavi da uvnebo (anu codvamdeli
sxeuli ar eqvemdebareboda sikvdils da ar ganicdida aranair
vnebulebas \ arc SimSils, arc wyurvils, arc daRlas, arc
Zils da arafers amgvars sxvas, rac ki uyvedrel vnebulebad
iwodeba), codvisa da dacemis Sedegad gaxda biologiurad
xrwnadi, mokvdavi da vnebuli (anu
daeqvemdebara
uyvedrel vnebulebebs: SimSils, sazrdos msaWiro272
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eblobas, wyurvils, mowylvadobas, xorciel tkivils, Zils,
gamonadens, daRladobas da a. S.). Sesabamisad, unaTlesia,
rom macxovari, romelsac kacobrivad WeSmaritad moSivda,
WeSmaritad moswyurda, WeSmaritad daiRala, WeSmaritad eZina,
WeSmaritad hqonda ofli, cremli, sisxli, WeSmaritad itanja
(ivno) jvarze da a. S., Tavisi kacobrivi sxeuliT bunebiTad
uigivdeboda adamis
codviTdacemul
xorcs, im
gansxvavebiT, rom macxovarma amgvari (codviTdacemuli
da dasneulebuli) sxeuli miiRo yovlad ucodvelad
anu sruli ucodvelobiT, maSin roca adamma (da adamSi
mTelma kacobriobam) swored sakuTari codviT da danaSauliT
(gardasvliT) TviT daisneula Tavisi Tavi da samarTlianad
miiRo sasjelad, erTi mxriv, xorcieli mokvdavoba, xrwnadoba
da vnebadoba, meore mxriv ki, xorcieli sikvdilis Semdeg
jojoxeTSi STakveTebuloba anu sulieri sikvdili.
amrigad, macxovris kacebas adamis codvamdel mdgomareobasTan akavSirebda mxolod ucodveloba, xolo
misi kacobrivi sxeulis Tvisobrivi anu bunebiTi (arsobrivi) niSneulobani absoluturad
uigivdeboda
adamis dacemuli sxeulis niSneulobebs.
debuleba imis Sesaxeb, rom yovladucodvelma ufalma
nebsiT bunebiTad miiRo sakuTriv codviTdacemuli kacobrivi sxeuli, fuZe-dogmatia marTlmadidebeli
eklesiisa da maszea dafuZnebuli macxovnebeli swavleba gankacebis Sesaxeb.
amitom, uaryofa imisa, rom macxovarma gankacebisas
miiRo adamis codviTdacemuli sxeuli yvela misi uyvedreli
vnebulebiT, uaryofaa Tavad gankacebisa, vinaidan
gankacebis arsi da soteriologiuri mizandasaxuloba swored
isaa, rom macxovarma bunebiTad miiRo ara
daucemeli da dausneulebeli (uxrwnadi da
uvnebo) xorci codvamdeli adamisa, aramed
\ mxolod da mxolod codvidacemuli da
dasneulebuli, vinaidan swored amgvari
sxeuli saWiroebda gankurnebas.
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kvlav aRvniSnavT, rom es aris erTaderTi
swavleba
marTlmadidebeli
eklesiisa,
xolo sapirispiro azri (rom TiTqos macxovris xorci
iyo uxrwnadi, ukvdavi da uvnebo anu codvamdeli bunebis
mqone) ubilwesi afTarto-doketisturi (anu qarTulad
<uxrwnad-mzmaneblobiTi>) eresis gamoxatulebaa, rac
auracxelgzis aris ukiduresad dagmobili wminda moZRvarTa
mier.
upirvelesad,
movisminoT
sruliad
naTeli
da
erTmniSvnelovani rjuldebiTi pasuxi imis Sesaxeb, Tu ra saxis
sxeuli miiRo macxovarma. es pasuxi marTlamdidebeli eklesiis
mier gamoTqmulia udidesi dogmatikosis, wm. anastasi sinelis
piriT, romlis Sroma, saxelwodebiT <winamZRvari>, wm. arsen
iyalToelma Tavisi <dogmatikonis> pirvel Zeglad gangviwesa
da aseTi anderZi daurTo mas:
‘ესე ნამდჳლვე სეხნად სახელისა თჳსისა წინამძღუარი
არს წმიდისა კათოლიკე და სამოციქულო
ეკლესიისაჲ და თუალი, რომლითა ჰხედავს და პირი,
რომლითა ზრახავს, და სასმენელი, რომლითა ესმინ
ღმერთშემოსილთა მამათა უცთომელნი მოძღურებანი.
და საყნოსელი, რომლითა იყნოსს სულნელებასა
ღმრთივსულიერთა ყუავილისასა და მარჯუენა მკლავი,
რომლითა ესრის და სდევნის სამწვალებლოთა მჴეცთა
გესლიანსა სიბოროტესა».
swored
aRniSnul
SromaSi,
romelic
Seracxilia
<marTlmadidebeli
eklesiis
winamZRvrad>,
<marTlmadidebeli eklesiis
Tvalad>, <pirad>,
<yurad> da im <marjvena mklavad>, riTac ganigmireba
mwvalebel
mxecTa
gesliani
siborote,
sruliad garkveviT da debulebiTad nauwyebia Semdegi:
‘არათუ ადამიანის დაცემამდელი მრთელი
და უხრწნელი სხეული შეიმოსა მან, რადგან
მრთელი, უხრწნელი და უკვდავი არ საჭიროებდა კურნებას,
aramed,
ჩემი
დასნეულებული,
შეცვლილი
სხეული მიიღო ღმერთმა-სიტყვამ, \ ხრწნადი
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(φθαρτόν), წარმდინარე,
შენივთიერებული,
მსაჭიროებელი,
მოკვდავი, ვნებული, მომშევარი, მომწყურვალე, დამაშვრალი,
\ რომ ამათ ყოველთაგან გაეთავისუფლებინა იგი”.
berZn.
Ου7 γα#ρ το# υ6γιεvς καιv a0φθαρτον σJμα ε7νεδύσατο, το# προ#
τ*ς {κπτώσεως το’ α7νθρώπου. Το# γα#ρ υ6γιεvς καιv a0φθαρτον
καιv α7θάνατον ι^ατρείας ου7κ e0χρησεν, Ου7κο’ν το# νοσ*σαν καιv
παρατραπέν μου σαρκίον ο6 Θεo#ς Λόγος e0λαβε, το# φθαρτo#ν,
το# ρ6ευστo#ν, το# παχυμερεvς, το# {νδeεvς, το# θνητo#ν, το# παθητο#ν,
το# e0μπειnον, το# e0διψον, το# e0γκoπoν, o9πως πάντων τούτων αυ7το#
{λευθερώση_, XIII.5, PG. 89, 220 D)1.
laT. Targm.
NEQUE ENIM nulli molestiæ obnoxium, aut corruptionis
nescium corpus induit, QUALE ERAT HOMINIS ANTE LAPSUM.
Nam id quod molestiæ nulli subjacebat, interitus et mortis
expers, nulla medicina egebat. IGITUR ÆGRAM ET MALE
HABITAM ACCEPTAMQUE CARNEM MEAM ASSUMPSIT
VERBUM, corruptibilem videlicet, ﬂuxilem, densam, indigam,
mortalem, passibilem, fami, siti et laboribus expositam, ut ab his
omnibus illam liberaret, PG. 89, col 219 D.
davimowmebT, agreTve, wm. arsen iyalToelis Targmans:
‘არათუ მრთელნი და უხრწნელნი ჴორცნი გარდასლვითა
დაუცემელისა კაცისანი შეიმოსნა, ვინაჲთგან მრთელსა
და უხრწნელსა და უკუდავსა კურნებაჲ არა ეჴმარებოდა,
არამედ დასნეულებულნი და შეცვალებულნი
ჴორცნი ჩემნი მიიხუნა ღმერთმან-სიტყუამან:
განხრწნადნი, წარდინებადნი, სიზრქით-კერძნი, მოქენენი,
მომშევარნი,
მოწყურალნი,
მოკუდავნი,
ვნებულნი,
დამშრომნი, რაჲთა ამათ ყოველთა განათავისუფლნეს იგი”
(S-1463, 27.1).
aseve, wm. ioane damaskeli, romelsac wm. grigol
palama uwodebs <RvTismetyvelTa saerTo enas>, xolo
Sdr. Anastasii Sinaitae Opera, Viae Dux, cuius editionem curavit
K-H Uthemann, Brepols-Turnhout [Corpus Christianorum, Series Graeca,
8], 1981 p. 227.
1
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saxelganTqmuli <marTlmadideblobis sinodikoni> saxeldebs
<uRvTismetyevels> moZRvrad, Tavis <gardamocemaSi>, rac
marTlamdidebeli eklesiis dogmaturi saxelmZRvaneloa,
rjuldebiTad gvaswavlis:
‘vaRiarebT,
rom
ufalma
miiRo
yvela
bunebiseuli da uyvedreli vnebuleba, radgan
miiRo man mTliani adamiani da yovelive adamianiseuli,
garda codvisa. ... bunebiseulia da uyvedreli is
vnebulebani, rac Cvenze ar aris damokidebuli da rac
adamianur yofaSi Semovida im sasjelisgan
gamomdinare, gardasvlas rom mohyva. aseTebia:
SimSili, wyurvili, daSvroma, jafa, cremli, xrwnadoba,
sikvdilisgan garideba, SiSi, urva (risganac aris ofli,
sisxlis koltebi), bunebis uZlurebis gamo angelozTagan
Semweoba da sxva amgvari, rac bunebiTad aris yvela
adamianSi. amrigad, yovelive miiRo qristem, rom
yovelive ganekurna» (გარd, T. 64; გვ. 413-414).
berZn.
Ὁμολογοῦμεν δέ͵ ὅτι πάντα τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη
τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβεν. ῞ολον γὰρ τὸν ἄνθρωπον καὶ πάντα
τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβε πλὴν τῆς ἁμαρτίας ... Φυσικὰ δὲ
καὶ ἀδιάβλητα πάθη εἰσὶ τὰ οὐκ ἐφ΄ ἡμῖν͵ ὅσα ἐκ τῆς ἐπὶ τῇ
παραβάσει κατακρίσεως εἰς τὸν ἀνθρώπινον εἰσῆλθε βίον· οἷον
πεῖνα͵ δίψα͵ κόπος͵ πόνος͵ τὸ δάκρυον͵ ἡ φθορά͵ ἡ τοῦ θανάτου
παραίτησις͵ ἡ δειλία͵ ἡ ἀγωνία (ἐξ ἧς οἱ ἱδρῶτες͵ οἱ θρόμβοι τοῦ
αἵματος)͵ ἡ διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς φύσεως ὑπὸ τῶν ἀγγέλων βοήθεια
καὶ τὰ τοιαῦτα͵ ἅτινα πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις φυσικῶς ἐνυπάρχουσι.
Πάντα τοίνυν ἀνέλαβεν͵ ἵνα πάντα ἁγιάσῃ1.
შდრ. წმ. არსენის თარგმანი:
‘aRviarebT
ukue,
viTarmed
yovelni
bunebiTni da ugiobelni vnebani kacisani
1 Die Schriften des Johannes von Damaskos, herausgegeben vom
byzantinischen Institut der abtei Scheyern, II, 0Ekdosij a7kribh#j t*j
o7rqodo3cou piVstewj, Expositio Fidei, besorgt von P. Bonifatius Kotter,
Berlin - New York, 1973, p. 162; PG. 94, col. 1081 BC.

276

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

miixuna, rameTu
yovliTurT
kaci,
da
yovelni
kacisani miixuna, TÂnier codvisa. ... xolo bunebiTni
da ugiobelni vnebani arian ara CuenqueSeni igi, raodenni gardaslvisamierisa
daSjilebisagan Semovides kacobrivsa cxorebasa: SimSili, wyurili, SuromaÁ, tkivili, cremloaÁ, xrwnilebaÁ, sikudilisagan jmnaÁ, moSiSebaÁ, urvaÁ,
romlisagan iyvnes oflni, cuarni sisxlisani, uZlurebisaTÂs bunebisa angelosisamieri ganZlierebaÁ da egeviTarni, romelni yovelTa kacTa Soris bunebiTni arian».
Sdr. rus.
Исповедуем же мы, что ХРИСТОС ВОСПРИНЯЛ
ВСЕ
ПРИРОДНЫЕ
И
НЕПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЕ
СТРАСТИ ЧЕЛОВЕКА. Ибо Он воспринял всего человека
и все человеческое, кроме греха. ... ПРИРОДНЫЕ ЖЕ
И НЕПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ СУТЬ НЕ
НАХОДЯЩИЕСЯ В НАШЕЙ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ
ВОШЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ИЗЗА ОСУЖДЕНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
как, например: голод, жажда, утомление, труд, слезы, тление,
уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука (от которой
пот и капли крови), помощь от ангелов из-за немощи
природы и подобное, что по природе присуще всем людям.
amrigad, rogorc vxedavT, marTlmadidebeli eklesiis
Seuvali dogmaturi pasuxi gacemulia, rasac qvemoT
ganvavrcobT wminda moZRvarTa analogiuri swavlebebiT imis
Sesaxeb, rom macxovris kacobrivi sxeuli vidre aRdgomamde
iyo WeSmaritad vnebulebiTi da biologiurad xrwnadi anu
imgvari, rogoric adamis
sxeuli gaxda
codviTdacemis Semdeg.
sword am aspeqtze (macxovris kacobrivi bunebis vnebiTobasa
da xrwnadobaze) xazgasmaa sadReisod sruliad aucilebeli,
vinaidan Tanamedrove afTartodoketistebi, niRbaven ra
sakuTar mwvaleblobas, erTi mxriv, imis formaluri aRiarebiT,
rom ufalma gankacebisas itvirTa codvis Sedegi, meore mxriv
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ki, macxovris kacobrivi ucodvelobis momizezebiT, umZimes
afTartodoketistur daskvnamde midian, vinaidan macxovris
mier codvis Sedegis miRebas racxen rogorc oden garegan,
arabunebiseul movlenas anu rogorc mxolod <pirobas>
(uslovie), aqedan gamomdinare ki, sruliad daufaravad da
debulebiTad,
macxovars sakuTriv codvamdeli adamis
sxeulis mimRebad dagvisaxaven.
ra ganapirobebs amgvari Sexedulebis xibls anu im
damRupvel mimzidvelobas, rac araerTi wrfeli morwmunis
dasnebovnebis mizezi xdeba?
mizezi kvlavac igivea, rac Zvelad iyo da razec ukve
mivaniSneT: TiTqosda gansakuTrebuli krZalvis gamovlena
macxovris kacobrivi siwmindisadmi, rac bevris gonebaSi
aRmoacenebs azrs imis Sesaxeb, rom esoden wminda kaceba
macxovrisa ver iqneboda mimRebi codviTdacemuli anu
bunebiTad mokvdavi, xrwnadi da vnebulebiTi adamianuri
xorcisa, aqedan ki pirdapiri gza ixsneba im warmwymedi
cruswavlebisken, rom macxovris sxeuli iyo codvamdeli
adamisa anu im droisa, rodesac kacobrivi buneba RvTis
madliT uxrwnadi, uvnebo da ukvdavi iyo.
sazogadod, absoluturad yvela eresi erTi zogadi
principis praqtikuli xorcSexmis gamovlinebaa, rac gulisxmobs
wminda swavlebis martooden erTi nawilis
miRebas, xolo meore nawilis Canacvlebas
sruliad
sxva
swavlebiT da am ukanasknelis (sxva
swavlebis) SeniRbvas swored im pirveliT (rac
WeSmaritia).
amjeradac, swavleba imis Sesaxeb, rom macxovris
kaceba absoluturad wmindaa rogorc sakuTriv
pirvelqmnili anu adamiseuli codvisgan, aseve,
sazogadod, yvela sxva codvisa Tu codvismieri
midrekilebisgan,
aRsarebiTi
dogmatia
marTlmadidebeli eklesiisa da am dogmatzea
dasaZirkvlebuli saeklesio moZRvreba macxovris kacobrivi
bunebis
yovladi umwikvloebis Sesaxeb.
278

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

swored amitomaa gansakuTrebiT veraguli am uwmindesi
swavlebis momizezeba afTartodeketistTa saanaTemo (ukeT, mravalgzis anaTemirebuli) cruswavlebis Semosatanad, rom TiTqos macxovris ucodvelobisTvis
Tvisobrivad Seuferebelia codvisSemdgomi sxeuli da TiTqos,
gamomdinare aqedan, mas miRebuli unda hqonoda swored
codvamdeli xorci adamisa.
viTarebis sruli saCinoyofisTvis aqve xazgasmiT vityviT:
А. Осипов-isa da misi mimdevrebis mier naqadagebi
bilwmetyveleba imis Sesaxeb, rom macxovarma miiRo ara mxolod
pirvelcodvis Sedegi, aramed Turme Tavad pirvelcodvac, umZimesi
eresia da sadReisod sruladaa mxilebuli ruseTis eklesiaSi
moRvawe marTlmadidebel RvTismetyvelTa mier, Tumca aRniSnuli
gaukuRmarTebis dagmobam Tanamedrove afTartodoketistebs ar unda
gauCinos umciresi iluziac ki imisa, rom isini SeZleben maTTvis
xelsayrelad isargeblon Seqmnili mdgomareobiT da, Осипов-is
dagmobis sababiT, ganaxorcieleben sapirispiro ერესის Semotanas
anu gaacocxleben msoflio krebaTa mier samaradJamod anaTemirebul
sxva cruswavlebas, kerZod zemoxsenebul ცრუსწავლებას imis Sesaxeb,
rom macxovars TiTqosda miRebuli unda hqonoda codvamdeli
uxrwnadi, uvnebo da ukvdavi sxeuli adamisa.
amrigad, RmerTi-sityvis gankacebasTan dakavSirebiT sadReisod
saxezea ori umZimesi gaukuRmarTeba:
(I) macxovarma miiRo ara mxolod codvis-Semdgomi kaceba,
aramed \ TviT pirvelcodvac (anu iyo kacobrivad codvilic).
(II) macxovars ar miuRia arc pirvelcodva, aramed \
arc
codvis-Semdgomi xorci (anu miRebuli hqonda codvamdeli xorci
adamisa).
orive es rqa mravalrqedi da mravalsqidiani eresisa erTnairad
aris mosakveTi da Sesamusri.
magram rogor TanaSeewyoba erTimeores macxovris absoluturi
kacobrivi ucodveloba da, amave dros, codvis-Semdgomi dacemuli
kacobrivi bunebis miRebuloba misgan?

debulebiTad unda iTqvas, rom marTlmadidebeli eklesiis
erTaderTi swavlebiT, macxovris gamomxsnelobiTi moRvaweoba
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okeanea gulmowyalebisa, vinaidan man, absoluturad ucodvelma da udanaSaulom absoluturad ucodvelad da
udanaSaulod bunebiTad da yovladWeSmaritad miiRo
adamisa
da,
adamTan
erTad,
yvela
Cvenganis
mier
Cadenili
codvis oden
Sedegi
(yovelgvari codvis gareSe)
anu
man
miiRo mxolod da mxolod codvisSemdgomi
kacobrivi xorci adamisa
da, amasTan, miiRo igi
[xorci] ara garegnulad, ara, ase vTqvaT, ideurad,
ara oden keTilganwyobiTad da TanamoazreobiTad
anTu pirobiTad, aramed \ bunebiTad, arsobrivad
anu iseTive WeSmaritebiT, iseTive realurobiT,
rogori WeSmaritebiTac da realurobiTac aqvs
mas RmrTeeba.
swored es iyo mizezi imisa, rom, wm. kirile
aleqsandrielma Tavis mesame anaTemaSi sagangebod
gamoiyena sintagmuri cneba ‘bunebiTi SeerTeba» [h6 fusikh#
e9nwsij], riTac man kacebasTan macxovris yovlad-WeSmariti
anu substanciuri SeerTebis saidumlo gagvicxada (e. i.
xsenebul anaTemaSi termin ‘bunebiTiT» man aRniSna ‘WeSmariti»,
‘absoluturad namdvili» sapirispirod nestorianuli ‘ოდენRirsebiTi» anu ‘orhipostasuri» SeerTebisa). davimowmebT
miTiTebuli anaTemis teqsts da masze darTuli avtoriseuli
(e. i. kirileseuli) ganmartebis bolo nawils:
‘თუ ვინმე ერთ ქრისტეში განყოფს ჰიპოსტასებს
შეერთების შემდეგ და შეაკავშირებს მათ მხოლოდ
ღირსებისმიერი
ან
uflebamosilebiTi
ან
ძალმოსილებითი თანაშეკავშირებით
და
არა,
უმალ,
ბუნებითი [=WeSmariti] შეერთების შესაბამისი
თანაშეmokrebiT1, ანათემა!”
Sesabamisi berZn. termini su3nodoj Zvel qarTulad terminologiur konteqstSi 'Semokrebad" iTargmneboda gamomdinare am
terminis liturgikuli Sinaarsidan (su3nodoj \ 'sinodi" anu
'kreba"). Sdr. zemoT, ZiriTad teqstSi damowmebuli arseniseuli
Targmani.
1
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berZn.
Εἴ τις ἐπὶ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ διαιρεῖ τὰς ὑποστάσεις μετὰ
τὴν ἕνωσιν͵ μόνη_ συνάπτων αὐτὰς συναφεία_ τῆ_ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ
γοῦν αὐθεντίαν ἢ δυναστείαν καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον συνόδω_ τῆ_ καθ΄
ἕνωσιν φυσικήν͵ ἀνάθεμα ἔστω!1.
wm. arsenis Targmani:
‘ვინცა-ვინ
erTisa
qristesTa
ganhyofs
guamovnebaTa Semdgomad SeerTebisa da mxolod
TanamokarveobiTa
oden pativisa,
ese
igi
ars,
RirsebisaATa,
Seayofs
maT
da
ara ufroAsRa
[=upirvelesad]
SemokrebiTa
bunebiTisa
SeerTebisaATa, შეჩუენებულ იყავნ!”2.
imave
kirile
aleqsandrielis
swavleba
asea
warmodgenili marTlmadidebeli eklesiis saxelmZRvanelo
wignSi ‘samociqulos ganmarteba» (qarTulad Targmnilia
wm. efrem mciris mier):
‘kYrilesi: grwmenin, viTarmed sityuaA Korciel
iqmna ara SecvalebiTa raATame qceulebisaATa,
aramed yovliTurT Seurevnelad da uqcevelad
damkYdrebiTa Cuen Tana, raJams miixuna Cuengan
Korcni da suli sityYeri, romlisaTYs didi
mociquli pavle cxad-hyofs, viTarmed ara madliT,
arca miniWebiT, aramed \ yovliT savsebiT,
romel ars \ arsebiT da guamovnebiT, ara
Jam
raodenme,
aramed
\
samaradisod
yovlad
ganuSoreblad daemkYdra Cuen Soris. ... igive
yovliT savsebiT mkYdr KorcTa amaT Sina,
romel Cuengan miixuna»3.
1

PG. 76, col. 300-301.

2

dogmatikoni, S 1463, 184.1.

iqve, gv. 662-663. dawvrilebiT <bunebiTi> anu <arsobrivi
da gvamovnebiTi SeerTebis> Sesaxeb ix. e. WeliZe, saeklesio
dogmatika da eresebi, I, Tb. 2016, gv. 464-476.
3
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qalkedonuri დიოფიზიტური სწავლებით მაცხოვრის სხეული,
თანახმად პავლე მოციქულისა, ემსგავსებოდა ჩვენს ‘ცოდვის
ხორცს» მხოლოდ იმ აზრით, რომ xsenebuli sxeuli
absoluturad თავისუფალი იყო ყოველგვარი
ცოდვისაგან და არანაირად იმ აზრით, რომ თითქოს ღვთის
სხეული bunebiTad არ შეიცავდა რომელიმე ბუნებიseul ანუ
მემკვიდრეობით თვისებას, rac dacemis Semdeg SeeZina adamis
sxeuls.
rogorc
aRvniSneT,
მაცხოვრის
კაცობრივი
სხეული
ყოვლად
თავისუფალი
იყო
მხოლოდ
ცოდვილობისაგან, მაგრამ იგი ცოდვის გარეშე
bunebiTad (arsobrivad) da yovladWeSmaritad
ფლობდა absoluturad ყველა თვისებას ჩვენი
codviTdacemuli
სხეულისას,
როგორებიცაა
ganzogadebiTad: ხრწნადობა, მოკვდავობა, vnebiToba (ბერძნ.
τὸ παθητόν ).
მხოლოდ ჯვარცმის შემდეგ, აღდგომისას
აღუდგინა
იმავე
სხეულს
მაცხოვარმა
Tavdapirveli (codvamdeli) უხრწნელება,
უკვდავობა, uvneboba (ბერძნ. ἀπαθεία).
წმ. ათანასე ალექსანდრიელი აღნიშნავს:
‘სხვა არის წარწყმედილობა მანიქევლებისა... და სხვა
არის კიდევ iმათი, რომლებიც ამბობენ, რომ უხრწნელი
სხეული (ἄφθαρτον σῶμα ) მიიღო წმინდა ღვთისმშობლისაგან
უფალმა ჩვენმა და ღმერთმა იესო ქრისტემ» (Questiones ad
Antiochum, PG. 28, 672 B: ῎αλλη γὰρ ἀπώλεια τῶν Μανιχαίων ...
καὶ ἄλλο πάλιν τῶν λεγόντων ἄφθαρτον σῶμα ἀναλαβεῖν ἐκ τῆς
ἁγίας Θεοτόκου τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστόν).
amrigad, ძე ღმერთს (გახდა რა იგი სრული კაცი)
კაცობრივი ბუნების ცოდვამდელი მდგომარეობისგან, ე. ი. ადამის
თავდაპირველი (ცოდვის უწიანარესი) აგებულებისგან
ჰქონდა mxolod da mxolod უცოდველობა, ხოლო
ადამის ბუნების ცოდვისშემდგომი მდგომარეობისგან
ანუ ადამის ცოდვისშემდგომი აგებულებისგან მან მიიღო
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absoluturad yvela is ბუნებითი თვისებa,
რაც
swored
ცოდვის
შემდეგ
შემოვიდა
ადამიანურ ბუნებაში (ვნებულობა, მოკვდავობა, ხრწნადობა).
mxolod აღდგომის ჟამს მაცხოვრის vnebulebiTi კაცობრივი
სხეული აღდგა უხრწნელებით, უკვდავობით, უვნებობით ანუ ყველა
იმ თვისებით, რაც ადამის სხეულს ჰქონდა ცოდვითდაცემამდე.
წმ. მაქსიმე აღმსარებელი გვასწავლის:
‘vinaidan, maSasadame, gardasvlis gamo adamianTa
bunebaSi SobiTve Semovida codva, xolo codvis gamo
\ vnebiToba, ... amitom, გახდა რა, კაცთმოყვარეობის
გამო, სრული კაცი ღვთის მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა,
რომ გამოეხსნა მას ამგვარი უკეთური დაუძლურებისაგან
კაცთა ბუნება, ადამის შესაქმისეული პირველი
აგებულებისაგან miiRo da ჰქონდა უცოდველობა უხრწნელების გარეშე (διχὰ τῆς ὰφθαρσιας),
ხოლო შემდეგში ცოდვის გამო ბუნებაზე მოწევნილი
შობისაგან მხოლოდ მიიღო, ცოდვის გარეშე, ვნებულობა
(μόνον εὶληψε διχὰ τῆς ὰμαρτίας τὸ παθητο3ν)» (Quaestiones ad
Thalassium, PG. 90, col. 313 B-C: Ἐπειδὴ τοίνυν διὰ τὴν παράβασιν
ἡ ἁμαρτία, διὰ δὲ τὴν ἁμαρτίαν τὸ παθητὸν κατὰ τὴν γέννησιν
τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων ἐπεισῆλθεν, ... Γενόμενος οὖν ὑπὲρ
φιλανθρωπίας ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τέλειος
ἄνθρωπος, διὰ τὸ ταύτης τῆς πονηρᾶς ἐξελέσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων
φύσιν ἀμηχανίας, ἐκ μὲν τῆς κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ Ἀδὰμ πρώτης
συστάσεως λαβὼν εἶχε δίχα τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἀναμάρτητον, ἐκ δὲ
τῆς ὕστερον διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἐπεισαχθείσης τῇ φύσει γεννήσεως
μόνον εἴληφε δίχα τῆς ἁμαρτίας τὸ παθητόν).
აი, ძველი ქართული (gelaTuri) თარგმანი:
‘აწ უკუე ვინაჲთგან გარდასლვისა მიერ ცოდვაჲ,
ხოლო ცოდვისა
მიერ
ვნებითობაჲ შობისაგან
შემოვიდა ბუნებასა ზედა კაცთასა, ... ვინაჲცა სრულ კაც
ქმნილსა კაცთმოყუარებისათჳს ღმრთისა მხოლოდშობილსა
ძესა და სიტყუასა, რაჲთა ეგევითარისა მის ბოროტისა
უღონოებისაგან გამოიჴსნას ბუნებაჲ კაცთაჲ, ქმნილებისაგან
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უკუე პირველისა შემტკicებისა ადამისისა მიმღებელსა აქუნდა
თჳნიერ
უხრწნელებისა
უცოდველობაჲ, ხოლო
უკუანაჲსკნელ ცოდვისათჳს შემოსრულისაგან ბუნებასა ზედა
შობისა მხოლოჲ ვნებითი მიიღო თჳნიერ ცოდვისა»
(გელ. 14, 25-25v, Zv. pag. 17-17v).
მაცხოვარმა, ყოვლად უცოდველმა, ყოველგვარი
ცოდვის გარეშე bunebiTad მიიღო ადამისa da
yvela Cvenganis ნებაყოფლობითი ცოდვის სასჯელი
ანუ ის ბუნებითი თვისებები, რაც ჩვენ შეგვეძინა
danaSaulis შემდეგ.
rodesac vambobT, rom macxovars Tavis kacebaSi ar hqonia
aranairi codva, es gulisxmobs ara misi kacobrivi bunebis,
saxeldobr misi kacobrivi xorcis Tvisobriv uxrwnadobasa
da uvnebobas (nu iyofin!), aramed \ mxolod imas, rom
xorcSesxmuli ufali absoluturad Tavisufali iyo mxolod
da mxolod sakuTriv codvisgan, xolo is, Tu ras
gulisxmobs <codvisgan Tavisufleba>, amis gasarkvevad
upirvelesad gacnobierebuli unda gvqondes, ras niSnavs
Tavad codva anu ra iwodeba im codvad, ramac warwymida
adami. swored codvis raobis marTebuli Secnoba agvacilebs
Tavidan afTartodoketistur cruswvalebas.
wm. maqsimes swavlebiT, marTlmadidebeli eklesiis
rjuldeba imis Sesaxeb, Tu ra aris codva, romelmac,
erTi mxriv, bunebiTad gadaagvara ucodveli adami,
da romelic, meore mxriv, aranairad ar miuRia
gankacebul ufals, Semdegia:
‘amrigad, ufalma, armcodnem Cemi codvisa, ese
igi \ Cemi arCevanis
gaukuRmarTebisa, ar
miiRo Cemi codva, arcTu gaxda [codvili]»
berZn.
Τὴν ἐμὴν οὖν μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν ὁ Κύριος, τουτέστι τὴν
τροπὴν τῆς ἐμῆς προαιρέσεως, τὴν ἐμὴν οὐκ ἔλαβεν ἁμαρτίαν οὔτε
γέγονεν1.
1

Questiones ad Thalassium, quest. 42, PG. 90, col. 408 A.
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rus.
Господь не ведал моего ГРЕХА, ТО ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
МОЕГО ПРОИЗВОЛЕНИЯ; Он не воспринял моего греха и не
стал (им)1.
maSasadame, pirvelqmnili adamis warmwymedi codva
sxva araferia Tu ara arCevanis gaukuRmarTeba,
rac aranairad ar miuRia ufals, vinaidan mis
kacebaSi, rogorc yovlismcodneobiTi
RirsebiT pirvelSeqmniTve anu
umw ver valesi
RmrTeebasTan
erThipostasuri
SeerTebiTve
yovladsrulad gamdidrebulSi2,
saerTod ar arsebula ganzraxuleba (gnwmh3)
anu gnomuri neba, igive <jerCinebiTi neba>
(gnwmiko#n qeVlhma) anu arCevani (proaiVresij).
wm. ioane damaskeli gvaswavlis:
‘arc
uflis [adamianuri] sulisadmi
vambobT
ganzraxvas an arCevans, radgan ar hqonda mas
umecreba. Tumca samomavlo saqmeTa armcodne bunebisa iyo
igi, magram gvamovnebiTad RmerT-sityvasTan SeerTebuls
yovelives codna hqonda, ara madliT, aramed,
Творения преподобного Максима Исповедника. Книга 2. Вопросоответы к Фалассию. Часть 1. Вопросы I\LV, М. 1994, с. 129.
wm. maqsimes aRniSnuli sityvebis anti-eretikul, konkretulad
ki sakuTriv
afTartodoketisturi
eresis
damamxobel
mizandasaxulobaze yuradReba miqceulia (ix. св. Максим исповедник да заградит уста нечестивым афтартодокетам, http://rwmios-f.
livejournal.com/51698.html?thread=637426).
1

dogmati
macxovris
kacobrivi
bunebis
absoluturi
RirsebiTi
(codnismieri da meufebiTi) gamdidrebulobis
Sesaxeb, sapirispirod sakrebod anaTemirebuli nestorianuli
cruswavlebisa
macxovris
kacobrivi
bunebis
RirsebiTi
SezRudulobisa da xsenebuli bunebis realuri umecreba-monurobis
Sesaxeb vrclad gvaqvs gaxiluli Cvens zemomiTiTebul naSromSi:
<saeklesio dogmatika da eresebi, I, Tb. 2016>.
2
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rogorc iTqva, gvamovnebiTi SeerTebis gamo,
radgan erTidaigive iyo RmerTic da kacic» (gardamocema,
Tb. 2000, gv. 370; Sdr. berZn. Οὔτε δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ κυρίου ψυχῆς φαμεν
βουλὴν ἢ προαίρεσιν· οὐ γὰρ εἶχεν ἄγνοιαν. Εἰ γὰρ καὶ τῆς ἀγνοούσης
τὰ μέλλοντα φύσεως ἦν͵ ἀλλ΄ ὅμως καθ΄ ὑπόστασιν ἑνωθεῖσα τῷ θεῷ
λόγῳ πάντων τὴν γνῶσιν εἶχεν οὐ χάριτι͵ ἀλλ΄͵ ὡς εἴρηται͵ διὰ τὴν
καθ΄ ὑπόστασιν ἕνωσιν, ὁ αὐτὸς γὰρ ἦν καὶ θεὸς καὶ ἄνθρωπος, PG.
94, col. 948 A; arsenis Targm. ‘arca saufloAsa sulisaTYs
vityYT
ganzraxvasa
anu
winaaRrCevasa,
vinaiTgan ara aqunda umecrebaA, rameTu
daRaTu yofadTa umecrisa bunebisaA iyo, garna egreTca,
viTarca guamovnebiT SeerTebulsa sityYsa RmrTisasa,
aqunda mecnierebaA yovelTaA, ara madliT,
aramed,
viTarca
iTqua,
guamovnebiTisaTYs
SeerTebisa, rameTu TYTve iyo RmerTi da kaci,
wm. ioane damaskeli, gardamocema, dasax. gamoc,. gv. 130; Sdr.
ingl. Targm. Neither do we speak of deliberation or choice in
the soul of the Lord, because He did not suffer from ignorance.
Even though He did have such a nature as was ignorant of future
events, nevertheless, IN SO FAR AS THIS NATURE WAS
HYPOSTATICALLY UNITED TO GOD THE WORD, IT DID
HAVE KNOWLEDGE OF ALL THINGS \ not by grace, but, as
has been said, BY VIRTUE OF THE HYPOSTATIC UNION. Thus,
He was Himself both God and man, St. John of Damascus, Writings,
dasax. gamoc., 1958, p. 250; Sdr. rus. Targm. И применительно
К ДУШЕ ГОСПОДА мы не говорим о СОВЕТЕ или
СВОБОДНОМ ВЫБОРЕ \ ведь У НЕГО НЕ
БЫЛО НЕВЕДЕНИЯ. Ибо хотя она и относилась к
природе, которая не знала будущего, однако, будучи ипостасно
соединенной с Богом Словом, ОНА
ОБЛАДАЛА
ЗНАНИЕМ ВСЕГО, не по благодати, а, как сказано,
ИЗ-ЗА ИПОСТАСНОГО СОЕДИНЕНИЯ, \ ибо Один и Тот
же был и Богом, и человеком, Творения преподобного Иоанна
Дамаскина, Источник знания, 2002, s. 218).
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amrigad, didi moZRvris (da misi piriT marTlmadidebeli
eklesiis) dogmaturi
swavlebiT, ara mxolod
1
RmrTeebaa arCevanze maRla, aramed \ RmrTeebisgan
RirsebiTad yovladgamdidrebuli kacebac
ieso qristesi, vinaidan arCevani da ganmzraxvelobiTi
awon-dawonva axasiaTebs mxolod imas, vinc naklovania
codnaSi, vinc ver Wvrets momavals da, Sesabamisad,
cdilobs umjobesi gadawyvetileba miiRos
winaswari gansjis Sedegad.
amitom, vinaidan zemodamowmebuli saeklesio dogmatis mixedviT macxovris kacobrivi suli (romlis
hipostasic anu romlis pirovnebac Tavad da mxolod Ze-RmerTia) ar aris daqvemdebarebuli absoluturad
aranair arCevansa da ganmzraxvelobas anu
gnomur nebas, es garemoeba mxolod imis dasturia, rom
xsenebuli suli, logosTan hipostasuri SeerTebis
Sedegad, gamdidrebulia yovlismcodneobiT
da yovelive windawin uwyis, rac gamoricxavs macxovris kacebaSi, mis kacobriv sulSi raime
movlenis Sesaxeb winaswari gansjis, awon-dawonvisa
da umjobesis gamorCevis anu arCevaniseuli da
ganzraxulebiseuli cvalebadobis aucileblobas, xolo vinaidan codva swored arCevaniseuli anu ganzraxulebiseuli cvalebadobaa (kargidan ukeTurisken), savsebiT naTeli unda iyos, rom amgvari cvalebadobis armqone
(da armcodne) macxovriseul kacebaSi saxezea
absoluturi Tavisufleba nebismiergvari codaq termini 'arCevani" (Zv. qarT. <winaaRrCevaA>, berZn.
proaiVresij), cxadia, gamoiyeneba pirdapiri (sakuTrivi) gagebiT da ara
figuraluri, simboluri gaazrebiT, ara gadataniTi mniSvnelobiT,
vinaidan simboluri azriT anu pirobiTad 'arCevanic", iseve rogorc
araerTi sxva qmnilebiTi Tviseba, xSirad iTqmis RmerTze ('RmerTma
airCia", ‘Seinana", ‘daisvena», ‘damwuxrda" da misT.).
1
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vilianobisgan anu nebismirgvari
codviTi
(igive arCevaniseuli) gaxrwnilebisgan.
amitom, rodesac vsaubrobT imaze, Tu riT ukavSirdeba
macxovris kaceba codvamdel adams da riT \ codviTdacemuls,
pasuxi aris umkafioesi:
macxovaris kaceba codvamdel adams ukavSirdeba mxolod
da mxolod imiT, rom xsenebul kacebas, codvamdeli adamisebr,
aranairad ar hqonia da ar aqvs aranairi codva
anu aranairi
gaukeTureba
arCevanisa,
aranairi arCevaniseuli, gnomuri, sulieri, saTnoebiTi,
zneobrivi gaxrwnileba, magram igive kaceba macxovrisa
arsobrivad da bunebiTad yovliTurT dakavSirebulia anu,
ufro zustad, arsobrivad da bunebiTad (d a
a r a n a i r a d < p i r o b i Ta d > ) yovliTurT da absoluturad igiveobrivia codviTdacemuli adamis kacebisa, vinaidan, srulad da yovladWeSmaritad ganikuTvnebs anu Seiarsebebs da
Seibunebebs (e. i. bunebiTad da arsobrivad iRebs1) adamis
termini <Sebunebeba> (an <TanaSebunebeba>) gankacebasTan
dakavSirebiT niSnavs macxovris mier Cveni kacobrivi bunebis
yovladWeSmaritad anu bunebiTad miRebas da Tavis hipostasSi
xsenebuli kacobrivi bunebis saRvTo bunebasTan yovladSeurevnelad
da yovladganuyoflad SeerTebas (aRniSnuli terminis Sesaxeb
ufro dawvrilebiT ix. e. WeliZe, saeklesio dogmatika da eresebi,
I, Tb. 2017, gv. 490-491 da sxv.). rac Seexeba termin ‘Searsebas”,
igi Sinaarsobrivad uigivdeba ‘Sebunebebas” da gankacebasTan
dakavSirebiT pirvelad damowmebulia wm. dionise areopagelTan,
romelmac am terminis gamoyenebiT mkafiod gausva xazi Ze-RmerTis
hipostasis mier kacobrivi bunebis yovladWeSmarit anu arsobriv
miRebas. ai. misi sityvebi: ‘Cveneuli Cvengan mTlianobiTad
da WeSmaritad Seiarsa (=arsobrivad miiRo, e. W.) zearsma
sityvam” (De Div. Nom. 2.6; Sdr. ... τὸ καθ΄ ἡμᾶς ἐξ ἡμῶν ὁλικῶς
καὶ ἀληθῶς οὐσιωθῆναι τὸν ὑπερούσιον λόγον, PG. 4, col. 644 C; Sdr.
laT. quod propter nos ex nobis Verbum, quod supra substantiam est,
integram veramque nostram substantiam assumpserit, Ibid. col. 643 C; rus.
1
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codviTdacemuli sxeulis yvela bunebiseul
Tvisebas, kerZod: mokvdavobas, gaxrwnadobasa da
vnebiTobas.
amrigad, macxovris kacebas codvamdeli adamisgan aqvs
Tavisufleba codvismieri xrwnilebisgan anu <arCevaniseuli
gauxrwneloba>,
xolo codviTdacemuli
adamisgan \ dacemuli mdgomareobisTvis niSandoblivi
yvela
bunebiTi
Tviseba
anu
yvela
uyvedreli
(igive gaukicxavi, usayveduro,
<ugiobeli>) vnebuleba.
ase rom, vinaidan <arCevanis gaukuRmarTeba>
<arCevanis gaxrwnilebad> iTqmis, swored
es sulieri anu ganzraxulebiTi (jerCinebiTi, gnomuri), igive arCevaniseuli gaxrwnileba ar miuRia
полное и истинное восприятие от нас нашей сущности, совершенное
ради нас сверхсущественным Словом, Дионисий Ареопагит, Сочинения; Максим Исповедник, Толкования, nauCnoe izdanie, СП. 2002,
c. 261; Sdr. J. Parker-is ingl. Targm. the superessential Word was
invested with Being amongst us \ from us \ wholly and truly, The Works
of Dionysius the Areopagite, Part I, Divine names, Mystic Theology, Letters,
tr. by J. Parker, London, 1897, p. 20 [Sdr. Rolt-is Targman-perifrazi:
the Super-Essential Word should wholly and completely take Human
Substance of human ﬂesh, Dionysius the Areopagite: On the Divine Names
and the Mystical Theology, by C.E. Rolt, london, 1920, p. 73]; xsenebuli
berZnuli οὐσιωθῆναι, rac formiT vnebiTi gvarisaa, qarTveli
mTargmnelis \ wm. efrem mciris mier Sinaarsobrivadac vnebiTi
gvaris gagebiT aris aRqmuli da gadmotanilia rogorc <arsqmnaA>, rac aseve SesaZlebelia. Sdr. ‘...Cuenebri igi Cuengani
yovliTurTi
da
WeSmaritebiTi
ars-qmnaA
arsebaTauzeSTaesisa sityYsaA”, ix. wm. dionise areopagelis SromaTa
efremiseuli Targmanis s. enuqaSviliseuli gamoc. Tb. 1961, gv.
19; igive gagebaa J. Dulac-is frangul TargmanSi: c’est le Verbe
supersubstantiel qui, comme nous et de nous, totalement et véritablement
se substanciﬁa, Œuvres de Saint Denys L’aréopagite, Traduites du Grec
en Français par J. Dulac, Paris, 1865, p. 148).
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aranairad ufals, rameTu mis kacebaSi, adamisgan gansxvavebiT, ar hqonia adgili arCevanis Secvlas kargisgan ukeTurisken.
amrigad, kvlav xazs gavusvamT, rom macxovris kacebaSi codvis absolutur ararsebobas ganapirobebs
absoluturi
ucvalebloba
arCevansa da ganzraxulebaSi anu, rogorc sintagmaturad gangvisazRvravs wm. maqsime, arCevaniseuli
ucvalebloba (a7treyiVa t*j proaireVsewj).
maSasadame, erTi mxriv, pirvelSeqmnili adamianis Secodebis safuZveli, metic \ Tavad pirvelcodva esaa
arCevanis nebayoflobiTi midreka kargisgan ukeTurisken anu
<arCevaniseuli cvlileba>, igive ‘arCevaniseuli codva”,
rac maqsimes mier wodebulia rogorc <Cemi codva>, xolo,
meore mxriv, uflis kacobrivi bunebis absoluturi ucodvelobis safuZveli da Tavad ucodveloba esaa <arCevaniseuli ucvalebloba>.
xsenebuli moZRvris araerTgzisi ganmartebiT, pirvelqmnili kaceba daeca da gamoxsnil iqna Semdegi mimdevrobiT:
adamSi, upirvelesad, ukeTurisken midrka da gaixrwna
ganzraxulebiTi (igive gnomuri anu pirovnuli) arCevani. swored esaa <pirveli anu arCevaniseuli
codva> (igive <Cemi
codva>), rac gasakicxia anu
sasayveduroa (sayvedrelia, <sagiobelia>) da ramac, Tavis
mxriv, ganapiroba <meore anu bunebiseuli codva>,
maqsimes mier wodebuli rogorc <Cemgan gamomdinare
codva>. esaa oden Sedegi arCevaniseuli codvisa
\ argasakicxi (usayveduro, uyvedreli, <ugiobeli>), rac
gulisxmobs adamis Tavdapirveli uxrwnadi, ukvdavi da uvnebo
bunebis gardaqmnas mokvdav, xrwnad da vnebul bunebad.
aRniSnuli cxadyofs, rom adamSi pirovnul arCevaniseul gaxrwnadobas (anu, rac igivea, <arCevaniseul
cvalebadobas>), e. i. <gasakicx codvas>
anu <Cems codvas>, mohyva bunebiseuli anu igive
Tvisobrivi gaxrwnadoba (e. i. <bunebiseuli,
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Tvisobrivi cvalebadoba>), rac <gaukicxav codvad> anu <Cemgan gamomdinare codvad> iwodeba da rac
aris sakuTriv <codvis Sedegi>, vinaidan, erTi mxriv,
realuri da gakicxvadi codva (igive <Cemi
codva>)
swored
arCevaniseulia,
xolo,
meore mxriv, bunebiTi gaukuRmarTeba Sedegia ara
xsenebuli bunebis calke ram Secodebisa, aramed
\ mxolod da mxolod im sasjelisa, rac swored
pirveli anu arCevaniseuli codvis Sedegad moiwia
adamianze, ris gamoc mas <Cemgan gamomdinare codva> (Zv.
qarT. <Cem-ZliTi codvaA>) ewodeba da ara <Cemi codva>.
amrigad, <arCevanis gaukuRmarTebas> anu <pirvelcodvas>
ewodeba <Cemi codva>, xolo \ <bunebis gaukuRmarTebas>
rogorc <pirvelcodvisgan gamomdinare Sedegs> \ <Cemgan
gamomdinare codva>.
SemdegSi, ukanasknel Jams ufalma yovladWeSmariti
bunebiTi da gvamovnebiTi SeerTebiT yovladWeSmaritad
da bunebiTad miiRo anu Tavis hipostasSi
absoluturi namdvilobiT Seiarsa da Seibuneba
gaxrwnili da vnebuli kaceba adamisa, anu Ze-RmerTi kacobrivad
bunebiTad da yovladWeSmaritad gaxda xrwnadi, mokvdavi
da vnebuli, rac niSnavs, rom RmerTma-sityvam bunebiTad
miiRo mxolod meore
anu
bunebiseuli da
gaukicxavi (uyvedreli, <ugiobeli>) <codva> anu
codvis Sedegi, e. i. \ bunebiseuli xrwnadoba,
mokvdavoba da vnebiToba. mxolod am gagebiT aris
nauwyebi mociqulisgan, rom ufali <codva gaxda>, rac
gulisxmobs, rom man miiRo oden <codvis Sedegi>
anu
<oden
dasjili
da
dacemuli
buneba
adamisa>, absoluturad aranairad ar miuRia
ra

pirveli

anu

arCevaniseuli

(sayvedreli, <sagiobeli>)

anu

pirvelqmnili

codva,

da

gasakicxi

igive pirvelcodva

codva, vinaidan mas [macxovars],

sapirispirod adamis <arCevaniseuli cvalebadobisa>, hqonda
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absoluturi <arCevaniseuli ucvalebloba», <arCevaniseuli
uxrwneleba>, igive <yovladi ucodveloba> anu <absoluturi
pirovnuli uxrwneleba> (e. i. sruli Tavisufleba gnomuri
nebisgan). amitom, kacqmnilma ufalma, swored <arCevaniseuli
ucvaleblobis> anu <arCevaniseuli uxrwnelebis> gziT, erTi
mxriv, yovliTurT gankurna codvis yovelgvari Sedegisgan (e. i. <meore anu bunebiseuli codvisgan>) mis mier bunebiTad miRebuli xrwnadi, mokvdavi da
vnebuli anu, jameulad, codviTdacemuli kaceba adamisa,
xolo, meore mxriv, imave <arCevaniseuli
ucvaleblobiT>, manve [ufalma] yovliTurT
Semusra
pirvelmamis
<pirveli>
anu
<arCevaniseuli
codvac>,
aRadgina
ra
dacemuli adamiani Tavdapirvel madlSi
anu Tavdapirvel madlismier ukvdavebasa,
uxrwnadobasa da uvnebobaSi.
codvis Sesaxeb swavlebas maqsime aRmsarebeli zedmiwevniT
gadmoscems Tavisi saxelganTqmuli Sromis \ <Talasesadmi
sityvisgebis> \ 42-e qveTavSi, sadac igi, aaSkaravebs adamiseuli codvis dasabamieri pirvelmizezis raobas, meore mxriv,
gamokveTebs codvis or-etapobas (romelTagan erTi realuri anu
pirvelqmnili codvaa, meore ki \ Sedegi am pirvelcodvisa),
mesame mxriv, naTels hfens xsenebuli codvismieri ormagobisadmi
macxovris kacobrivi bunebis mimarTebis uRrmes aspeqtebs, meoTxe
mxriv, sakuTriv afTartodoketistebis Sesamusrad, ucxadesi
ganvrcobiTa da rjuldebiTi formulirebiT asabuTebs macxovris
kacobrivi bunebis aRdgomamdeli vnebulebis, mokvdavobisa da
xrwnadobis absolutur ueWvelobas, mexuTe mxriv ki, zedmiwevniT
gangvisazRvravs macxovris mier aRsrulebuli gamomxsnelobiTi
anu soteriologiuri Rvawlis arss.
qvemoT srulad wamovadgenT wm. maqsimes aRniSnuli swavlebis zedmiwevniT Targmans, rasac paralelur teqstebad vurTavT originalsa da sakmaod xarvezian rusul Targmans (am
Targmanis ZiriTadi Secdomebi sqolioSi gvaqvs miTiTebuli):
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‘gaixrwna ra
Tavdapirvelad
adamis bunebiTi
moazrovneobis arCevani, TavisTan erTad Tanagaxrwna
man buneba, ramac ganiSora uvnebobis madli, da
[ase] moxda codva. pirveli da saTanadod gasakicxi 1
es
iyo
keTilisgan
borotebisken
gadacToma
arCevanisa, xolo meore, gamomdinare pirvelisgan,
\
uxrwnadobisgan xrwnadobisken gaukicxavi2
gardaqmna bunebisa. ase rom, ori codva moxda
pirvelmamaSi saRvTo mcnebis darRvevis kvalobaze,
erTi \ gasakicxi, xolo meore \ argasakicxi,
rasac
mizezad
aqvs
gasakicxi 3.
pirveli
1 e.

i. namdvilad dasagmobi, sasayveduro, <sayvedreli>.

2

e. i. ardasagmobi, usayveduro, <uyvedreli>.

3

igulisxmeba,

rom

gasakicxma

gaukuRmarTebam

(arCevanis

cvalebadobam) ganapiroba gaukicxavi gaukuRmarTeba (uxrwnadi
bunebis xrwnadad gardaqmna).

Φθαρεῖσα πρότερον τοῦ κατὰ φύσιν λόγου τοῦ Ἀδὰμ ἡ
προαίρεσις τὴν φύσιν ἑαυτῇ συνέφθειρεν, ἀποθεμένην τῆς ἀπαθείας
τὴν χάριν. Καὶ γέγονεν ἁμαρτία, πρώτη μὲν καὶ εὐδιάβλητος, ἡ πρὸς
κακίαν ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τῆς προαιρέσεως ἔκπτωσις, δευτέρα δέ, διὰ
τὴν πρώτην, ἡ τῆς φύσεως ἐξ ἀφθαρσίας εἰς φθορὰν ἀδιάβλητος
μεταποίησις. Δύο γὰρ ἁμαρτίαι γεγόνασιν ἐν τῷ προπάτορι κατὰ τὴν
παράβασιν τῆς θείας ἐντολῆς, ἡ μὲν διαβεβλημένη, ἡ δὲ ἀδιάβλητος,
Когда в прежние времена произволение естественного
разума в Адаме подверглось тлению, то вместе с ним истлело
и естество, отказавшееся от благодати нетления. Тогда
возник грех, ПЕРВЫЙ И ДОСТОЙНЫЙ ПОРИЦАНИЯ,
то есть отпадение произволения от блага ко злу; через
первый [грех возник] и ВТОРОЙ \ не могущее вызвать
порицания изменение естества из нетления в тление.
Ибо ДВА ГРЕХА возникли в праотце [нашем] вследствие
преступления божественной заповеди: один \ достойный
порицания, а второй, имевший своей причиной первый,
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[codva] esaa arCevanisa, nebsiT rom ganiSora
sikeTe, xolo meore \ bunebisa, arCevanisgan
gamomdinare rom uneblieT ganiSora ukvdaveba.
Sesabamisad, bunebis am ormxrivi xrwnadobisa da
cvalebadobis
ganmmarTvelma1
Cvenma
ufalma
da
RmerTma mTliansruli buneba miiiRo da hqonda
masac misgan miRebul bunebaSi vnebiToba,
Semkuli arCevaniseuli uxrwnelebiT, da
gaxda igi [ufali], erTi mxriv,
bunebiT Cvens
gamo
<codva>2
vnebiTobis gamo,
xolo
meore
3
mxriv, armcodne ganzraxulebiTi
codvisa,
1 e.

i. gamomasworebelma.

2 anu

Cveni codviTdacemuli da xrwnadi bunebis, igive <pirvel-

codvis Sedegis> (da aranairad TviT pirvelcodvis) mimRebi.
3 e.

i. jerCinebiTi, gnomuri, arCevaniseuli.

αἰτίαν ἔχουσα τὴν διαβεβλημένην, καὶ ἡ μὲν προαιρέσεως, ἑκουσίως
ἀποθεμένης τὸ ἀγαθόν, ἡ δὲ φύσεως, ἀκουσίως διὰ τὴν προαίρεσιν
ἀποθεμένης τὴν ἀθανασίαν. Ταύτην οὖν τὴν διάλληλον φθοράν τε
καὶ ἀλλοίωσιν τῆς φύσεως ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς διορθούμενος,
ὁλόκληρον τὴν φύσιν λαβών, εἶχε καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ληφθείσῃ φύσει
τὸ παθητὸν τῇ κατὰ προαίρεσιν ἀφθαρσίᾳ κοσμούμενον, καὶ γέγονε
φύσει μὲν διὰ τὸ παθητὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτία, μὴ γνοὺς δὲ τὴν
\ не могущий вызвать порицания; ПЕРВЫЙ \ ОТ
ПРОИЗВОЛЕНИЯ, добровольно отказавшегося от блага, а
ВТОРОЙ \ ОТ ЕСТЕСТВА, вслед за произволением невольно
отказавшегося от бессмертия. Исправляя это чередующееся
тление и изменение естества, Господь и Бог наш воспринял всё
это естество целиком, и В ВОСПРИНЯТОЙ ПРИРОДЕ ОН
ТАКЖЕ ИМЕЛ СТРАСТНОЕ НАЧАЛО, УКРАШЕННОЕ [ИМ]
ПО ПРОИЗВОЛЕНИЮ НЕТЛЕНИЕМ. Поэтому вследствие
страстного начала Он стал по [человеческой] природе ради
нас грехом, НЕ ВЕДАЯ ДОБРОВОЛЬНО ИЗБРАННОГО
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arCevanis ucvaleblobis gamo, xolo ganmarTa ra
man bunebis vnebiToba arCevaniseuli uxrwnelebis mier,
bunebis vnebiTobis dasasruli, ese igi \ sikvdili,
uxrwnelebisken bunebiTi gardaqmnis dasabamad gaxada;
da iseve rogorc erTi adamianis mier, romelmac
[Tavisi] arCevani nebsiT Secvala1 sikeTisgan, yvela
adamianze aRsrulda uxrwnadobisgan xrwnadobisken
gardaqmna bunebisa, amgvaradve erTi kacis2 ieso
qristes
mier,
romelsac ar Seucvlia arCevani
1

e. i. ukuaqcia.

xazgasmiT aRvniSnavT, rom marTlmadidebeli eklesia
macxovars <kacs> uwodebs mxolod bunebiTi da ara pirovnuli
(hipostasuri anu gvamovnebiTi) gagebiT. es niSnavs, rom
macxovarTan mimarTebiT saxeli <kaci> uigivdeba gamonaTqvams:
'kacobrivi bunebis mqone> da aranairad rogorc pirovneba-adamians,
rac nestorianizmia. rogorc vnaxeT, TviT maqsime dasZens, rom
macxovars <kaci> ewodeba mxolod imitom, rom kacobrivi xorci
(=kacobrivi buneba, kaceba) miiRo.
2

γνωμικὴν ἁμαρτίαν διὰ τὴν ἀτρεψίαν τῆς προαιρέσεως· τὸ δὲ παθητὸν
τῆς φύσεως διὰ τὴν ἀφθαρσίαν τῆς προαιρέσεως διωρθώσατο, τὸ
τέλος τοῦ παθητοῦ τῆς φύσεως, φημὶ δὲ τὸν θάνατον, τῆς κατὰ φύσιν
πρὸς ἀφθαρσίαν μεταποιήσεως ἀρχὴν ποιησάμενος. Καὶ γέγονεν,
ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου τραπέντος ἑκουσίως ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν
προαίρεσιν εἰς πάντας ἀνθρώπους ἡ τῆς φύσεως ἐξ ἀφθαρσίας εἰς
φθορὰν μεταποίησις, οὕτως δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μὴ
τραπέντος ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ τὴν προαίρεσιν, εἰς πάντας ἀνθρώπους
ГРЕХА благодаря непреложности произволения. Этой
непреложностью произволения [Господь] исправил страстное
начало естества, соделав конец его (я имею в виду смерть)
началом преображения к нетлению. И как через одного
человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага,
естество всех людей изменилось из нетления в тление, так
и через одного человека Иисуса Христа, не отвратившего
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sikeTisgan, yvela adamianze aRsrulda xrwnadobisgan
uxrwnadobisken kvlav-aRdgineba bunebisa.
amrigad,
ufalma, armcodnem Cemi codvisa, ese igi \ Cemi
arCevanis
gaukuRmarTebisa, ar miiRo da arc
gaxda igi Cemi codva1, magram miiRo man Cemgan2
gamomdinare <codva>, ese igi arCevaniseuli
cvalebadobidan
gamomdinare
xrwnadoba
gaxda
bunebiT
bunebisa da
Cvens
gamo
aRmofxvra
ra
vnebuli
adamiani,
3
Cemgan gamomdinare codvis mier
1 esaa
2 e.

pirveli anu arCevaniseuli codva, uflisgan armiRebuli.

i. Cemi arCevaniseuli codvisgan.

<Cemgan gamomdinare codvis> \ e. i. Cemi arCevaniseuli
codvisgan gamomdinare codvis anu bunebiseuli xrwnadobis.
3

ἡ τῆς φύσεως ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν ἀποκατάστασις. Τὴν
ἐμὴν οὖν μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν ὁ Κύριος, τουτέστι τὴν τροπὴν
τῆς ἐμῆς προαιρέσεως, τὴν ἐμὴν οὐκ ἔλαβεν ἁμαρτίαν οὔτε
γέγονεν, ἀλλὰ τὴν δι᾽ ἐμὲ [γέγονεν] ἁμαρτίαν, τουτέστι τὴν
διὰ τὴν τροπὴν τῆς ἐμῆς προαιρέσεως φθορὰν τῆς φύσεως,
ἀναλαβών, ὑπὲρ ἡμῶν γέγονε φύσει παθητὸς ἄνθρωπος, διὰ
τῆς δι᾽ ἐμὲ ἁμαρτίας τὴν ἐμὴν ἀνελὼν ἁμαρτίαν. Καὶ ὥσπερ
[Свое] произволение от блага, произошло для всех людей
восстановление естества из тления в нетление. Итак, Господь
не ведал МОЕГО ГРЕХА, ТО ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МОЕГО
ПРОИЗВОЛЕНИЯ; Он не воспринял моего греха и не стал
[им], но ради меня Он стал грехом1, то есть стал2 ТЛЕНИЕМ
ЕСТЕСТВА, [ВОЗНИКШИМ] ЧЕРЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ МОЕГО
ПРОИЗВОЛЕНИЯ, взяв [его на Себя]. Ради нас ОН СТАЛ ПО
ПРИРОДЕ СТРАСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, С ПОМОЩЬЮ
ГРЕХА, [ВОЗНИКШЕГО] ЧЕРЕЗ МЕНЯ,
1 но ради меня Он стал грехом \ mcdari Targmania. unda iyos:
Он лринял грех, [возникший] через меня.
2 mcdaria.

unda iyos: лринял.
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Cemeuli1 codva. da iseve rogorc adamSi
borotebisadmi arCevanis gankuTvnilobam uxrwnadobis
zogadi dideba aRmofxvra bunebisgan2 (vinaidan
RvTis
ganbWobiT
ar
iqneboda
kargi,
ukvdavi
buneba hqonoda arCevaniT gaukeTurebul adamians),
amgvaradve
qristeSi
sikeTisadmi
arCevanis
gankuTvnilobam
xrwnadobis
zogadi
sircxvili
aRmofxvra
mTeli
bunebidan,
rac,
[qristes]
arCevanis ucvaleblobis gamo, aRdgomisas
1 e.
2

i. Cemi arCevaniseuli.

sityv. <zogadoba bunebis uxrwnadobis didebisa aRmofxvra>,

e. i. mTel bunebas mouspo uxrwnadoba.

ἐν τῷ Ἀδὰμ τὸ περὶ κακίαν τῆς προαιρέσεως ἴδιον τὸ κοινὸν
τῆς ἀφθαρσίας ἀφείλετο κλέος τῆς φύσεως, φύσιν ἀθάνατον
ἔχειν οὐκ εἶναι καλὸν κρίναντος τοῦ Θεοῦ τὸν κακισθέντα τὴν
προαίρεσιν ἄνθρωπον, οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ τὸ περὶ τὸ καλὸν
τῆς προαιρέσεως ἴδιον τὸ κοινὸν τῆς φθορᾶς αἶσχος τῆς ὅλης
ἀφείλετο φύσεως, κατὰ τὴν ἀνάστασιν μεταπλασθείσης εἰς
ἀφθαρσίαν τῆς φύσεως διὰ τὴν ἀτρεψίαν τῆς προαιρέσεως,
УНИЧТОЖАЯ МОЙ ЖЕ ГРЕХ. И как в Адаме
склонность 1 его личного 2 произволения ко злу лишила
естество [человеческое] общей славы, поскольку Бог рассудил,
что человек, дурно обошедшийся со своим произволением,
не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой,
так и во Христе склонность 3 Его личного 4 произволения
к благу лишила всё естество [человеческое] общего позора
тления, когда во время Воскресения естество преобразилось
ЧЕРЕЗ НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ПРОИЗВОЛЕНИЯ в нетление,
1 mcdaria.

unda iyos: принадлежность [ко Злу].

2 zedmetia.
3 mcdaria.

unda iyos: принадлежность [к благу].

4 zedmetia.
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bunebis

uxrwnadobad

gonivrulad
buneba

saja

RmerTama,

ukumieRo

Seucvlia

gardaiqmna

im

xolo

arCevani,

RmerT-sityvas

sulierqmnili

xorcis

SeuerTa

Tavis

bunebiTi

ukvdavi

romelsac
<adamianad>

ar

vambob

im moazrovneobiTad

gamo,

Tavs,

kvlav

keTil-

rac

hipostasurad

vinaidan

adamSi

mokvdavoba

arCevanis

cvlilebam Semoitana,

marTebulad

moxda,

qristeSi

rom

aRdgomis

uxrwnadoba

da

xrwnadoba

Tuki

da

lobam

vnebiToba,

rom

adamians,

xorcSesxmul
man

(vinaidan

arCevanis

mier

ukvdaveba

bunebiTi
aRadgina.

ucvalebuvneboba,
amrigad,

adamis arCevaniseuli codvis sasjeli esaa

εὔλογον κρίναντος τοῦ Θεοῦ πάλιν ἀθάνατον ἀπολαβεῖν τὴν φύσιν
τὸν μὴ τραπέντα τὴν προαίρεσιν ἄνθρωπον. Ἄνθρωπον δὲ λέγω τὸν
σαρκωθέντα Θεὸν Λόγον δι᾽ ἣν ἑαυτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν ἥνωσε λογικῶς
ἐψυχωμένην σάρκα. Εἰ γὰρ τὸ κατὰ φύσιν παθητόν τε καὶ φθαρτὸν
καὶ θνητὸν ἐν τῷ Ἀδὰμ ἡ τροπὴ τῆς προαιρέσεως ἐπεισήγαγεν,
εἰκότως τὸ κατὰ φύσιν ἀπαθὲς καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀθάνατον ἐν τῷ
Χριστῷ διὰ τῆς ἀναστάσεως ἡ ἀτρεψία τῆς προαιρέσεως ἐπανήγαγε.
Κατάκρισις οὖν ἐστι τῆς προαιρετικῆς ἁμαρτίας τοῦ Ἀδὰμ ἡ τῆς
поскольку Бог разумно рассудил, что человек, НЕ ИЗМЕНЯЮЩИЙ
ПРОИЗВОЛЕНИЯ, вновь может получить обратно бессмертную
природу. «Человеком» же я называю воплотившегося Бога Слово,
Который посредством Воплощения ипостасно соединил с Собой
разумную и одушевленную плоть. Ибо если ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОИЗВОЛЕНИЯ в Адаме ввело страстность, тленность и
смертность в естество [человеческое], то НЕПРЕЛОЖНОСТЬ
ПРОИЗВОЛЕНИЯ ВО ХРИСТЕ вновь вернула этому естеству
через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие.
Таким образом, изменение [человеческого] естества к страсти,
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bunebis gardaqmna vnebulebis,
xrwnadobisa da sikvdilisadmi,
rac ar hqonia adamians dasabamSi RvTisgan, magram rac qmna da Seicno man, raJams
urCobis mier dahbada arCevaniseuli codva,
risi
nayofic aSkarad aris sikvdilismieri sasjeli.
swored es sasjeli Cemi arCevaniseuli
codvisa, ese igi \ bunebiTi vnebiToba,
xrwnadoba
da
mokvdavoba
miiRo
ufalma da <codva gaxda> Cems gamo, vinaidan
vnebulebis, xrwnadobisa da mokvdavobis Sesabamisad
nebayoflobiT bunebiTad ganikuTvna 1 sasjeli (iyo ra
1 sityv.

<Seimosa>.

φύσεως πρὸς πάθος καὶ φθορὰν καὶ θάνατον μεταποίησις· ἣν οὐ
γέγονε μὲν ἐκ Θεοῦ καταρχὰς ἔχων ὁ ἄνθρωπος, ἐποίησε δὲ καὶ
ἔγνω, τὴν προαιρετικὴν διὰ τῆς παρακοῆς ἁμαρτίαν δημιουργήσας·
ἧς ὑπάρχει γέννημα σαφῶς ἡ διὰ τοῦ θανάτου κατάκρισις. Ταύτην
δὲ τῆς ἐμῆς προαιρετικῆς ἁμαρτίας τὴν κατάκρισιν, λέγω δὲ τὸ
κατὰ φύσιν παθητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ θνητόν, ὁ Κύριος λαβὼν
ἁμαρτία γέγονε δι᾽ ἐμὲ κατὰ τὸ παθητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ θνητόν,
τὴν ἐμὴν ἑκουσίως ὑποδὺς φύσει κατάκρισιν, ἀκατάκριτος ὑπάρχων
тлению и смерти есть осуждение за добровольно избранный
грех Адама. И человек стал иметь то, чем не обладал он,
созданный изначала Богом; он соделал это изменение и ведал
о нем, творя через непослушание добровольно избранный
грех, порождением которого, как это очевидно, и является
осуждение [его] на смерть. ГОСПОДЬ ЖЕ, ВЗЯВ [НА СЕБЯ]
ЭТО ОСУЖДЕНИЕ ЗА МОЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ГРЕХ, Я
ИМЕЮ В ВИДУ \ ВЗЯВ СТРАСТНОСТЬ, ТЛЕННОСТЬ
И СМЕРТНОСТЬ [ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО] ЕСТЕСТВА, стал
ради меня грехом по страстности, тленности и смертности,
добровольно облачившись в мое осуждение по природе, хотя
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dausjeli arCevanis mixedviT), rom mas, am saxiT codvis,
vnebulebis, xrwnadobisa da sikvdilis ganmdevnels, Cemi
arCevaniseuli

da,

aseve,

daesaja

da

Cemdami,

uvnebobisgan

gamo
Cemi
me

aRsrululiyo

kacTmoyvarebiTi

cxonebis

gamo

sasjeli

codva,

codva

axali

sasjeli

saidumlo

dacemulisadmi,
gangebuleba,

da

\
Cems

misi

romelmac

Cemi

nebsiT ganikuTvna sikvdilis mier
da

ukvdavebisken

warmogviCenia

bunebiTi

am

aRmowodeba.

mokled,

Tumca-ki

sasjelis

ar

Tu
icoda

mier

vfiqrob,
rogor
codva,

mommadla
mravalgzis

gaxda

ufali

rogor

ar

τὴν προαίρεσιν, ἵνα τὴν ἐμὴν προαιρετικήν τε καὶ φυσικὴν ἁμαρτίαν
καὶ κατάκρισιν κατακρίνῃ, κατὰ ταὐτὸν ἁμαρτίαν καὶ πάθος καὶ
φθορὰν καὶ θάνατον ἐξωθήσας τῆς φύσεως, καὶ γένηται καινὸν μυστήριον ἡ περὶ ἐμέ, τὸν πεσόντα ἐξ ἀπειθείας, τοῦ ὑπὲρ ἐμὲ
ἐκ φιλανθρωπίας οἰκονομία, τῆς ἐμῆς ἕνεκεν σωτηρίας τὴν
ἐμὴν ἑκουσίως οἰκειουμένου διὰ τοῦ θανάτου κατάκρισιν,
καὶ δι᾽ αὐτῆς χαριζομένου μοι τὴν πρὸς ἀθανασίαν ἀνάκλησιν.
Πολλαχῶς, οἶμαι, δέδεικται κατ᾽ ἐπιτομὴν πῶς τε γέγονε
μὲν ἁμαρτία ὁ Κύριος, οὐκ ἔγνω δὲ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ πῶς ὁ
[Сам] был неосужденным по произволению, дабы осудить
мой добровольный и естественный грех и осуждение. Тем
самым были изгнаны из естества грех, страсть, тление и
смерть, и из человеколюбия [Божиего] возникло новое таинство
\ относящееся ко мне и ради меня, павшего вследствие
непослушания, Домостроительство Того, кто из-за моего спасения
ДОБРОВОЛЬНО УСВОИЛ ЧЕРЕЗ [СВОЮ] СМЕРТЬ МОЕ
ОСУЖДЕНИЕ, даровав этой смертью мне духовное1 возрождение
к бессмертию. Я думаю, что многоразличным способом было
показано, как Господь, не ведающий греха, стал им, и как
1 zedmetia.
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gamxdara adamiani1 codva, Tumca-ki Caidina man
da icoda codva, \ erTi mxriv, arCevaniseuli,
rasac misgan [adamianisgan] daedo saTave, meore
mxriv ki bunebiseuli, rac mis [adamianis] gamo
miiRo ufalma, iyo ra igi yovliTurT Tavisufali
pirvelisgan2».
1 e.
2

i. adami.

e. i. arCevaniseulisgan.

ἄνθρωπος οὐ γέγονε μέν, ἐποίησε δὲ καὶ ἔγνω τὴν ἁμαρτίαν, τήν
τε προαιρετικήν, ἧς αὐτὸς ἀπήρξατο, τήν τε φυσικήν, ἣν δι᾽ αὐτὸν ὁ
Κύριος κατεδέξατο, τῆς πρώτης παντελῶς ὑπάρχων ἐλεύθερος
человек, ведающий и творящий грех, не стал им, [избавившись и
от греха] произвольного, которому он сам положил начало, и [от
греха] естественного1, который ради него взял на Себя Господь,
СОВЕРШЕННО СВОБОДНЫЙ ОТ ПЕРВОГО [ГРЕХА].
esaa
absoluturad
mcdari
Targmani,
gamomdinare,
gansakuTrebiT, mTargmnelis mier Camatebuli sityvebidan. unda
gvqonoda: как человек не стал им [грехом], ведающий и творящий
грех, как произвольный, которому он сам положил начало, так и
естественный, который ради него взял на Себя Господь (Sdr. laT.
quo item modo, homo, non quidem factus ipse peccatum sit, sed peccatum
fecerit et cognovit: tum [=rogorc, kak] quod voluntate consistit, cujus
ipse auctoer exsistit, tum [=aseve, tak i] naturale, quod propter ipsum
Dominus suscepit, PG. 90, col. 410 A).
1

***
aqve movitanT wm. maqsimes zemore swavlebis gelaTuri
Targmanis im monakveTebs სქოლიოებითურთ, romlebic Sesabamis nusxaSi (K 14) SedarebiT advilad ikiTxeba:
‘განმხრწნელმან1 პირველად ბუნებითსა სიტყჳსამან \
წინაღრჩევამან ადამისმან \ თანაგანხრწნა ბუნებაჲცა თჳსი,
1

unda yofiliyo: 'ganxrwnilman".
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გaნმგდებელი მადლსა უვნებელობისასა, და იქმნა ცოდვა, პირველი
უკუე და ადვილსაგიობელი1 \ კეთილისაგან უკეთურებისა
მიმართ გარდაქცევაჲ წინაღრჩევისაჲ, ხოლო მეორე, პირველისა
მის-მიერი \ უხრწნელებისაგან ხრწნილებად მიმართ უგიობელი2
გარდაქმნაჲ ბუნებისაჲ, რამეთუ ორნი ცოდვანი იქმნნეს
პირველისა მამისა შორის გარდასლვითა საღმრთოჲსა მცნებისაჲთა,
\ ერთი ვიდრემე საგიობელი, ხოლო მეორე უგიობელი, მიზეზად
მქონებელი საგიობლისაჲ, და იგი სადმე წინაღრჩევისა,
ნეფსით კეთილის-განმგდებელისაჲ3, ხოლო ესე ბუნებისა4,
<sagiobeli> niSnavs imave <gasakicxs>, <sayvedrels>, <sasayveduros>, <dasagmobs>.
1

<ugiobeli> niSnavs imave <argasakicxs>, <uyvedrels>, <usayveduros>, <ardasagmobs>.
2

aSiaze (sxva adgilas, romlis Sesabamisi ZiriTadi teqsti
ar ikiTxeba) motanilia berZn. sqolios Targmani, rac ganmartavs
<pirvel codvas>: ‘<pirvelad codvad> ityYs qceulebasa
[=cvalebadobas, e. W.] winaRrCevisasa, romeli
ara
aqunda ufalsa, daRaTu WeSmaritebiT miiRo
vnebulebiTi (=vnebiToba, e. W.) bunebisaA, romeli patiJi
[=sasjeli, e. W.] iyo qceulisa mis winaRrCevisa adamisisaA,
romlisaTYsca mxoloA iqmna Tavisufal mkudarTa Soris,
armqonebeli
mis
codvisaA (e. i. arCevaniseulisa,
e. W.), romlisaTYs iqmna sikudili» (55; (Sdr. berZn. Πρώτην
3

ἁμαρτίαν φησί τήν τροπήν τῆς προαιρέσεως, ἥν οὐκ ἔσχεν ὁ Κύριος, καίτοι
λαβών ἀληθῶς τό κατά φύσιν παθητόν, ἐπιτίμιον ὑπάρχον τῆς τραπείσης
τοῦ Ἀδάμ προαιρέσεως. Διό καί μόνος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, οὐκ ἔχων
τήν, δι᾿ ἥν ὁ θάνατος γέγονεν, ἁμαρτίαν, PG. 90, col. 409 C).
aSiaze axlavs Sesabamisi berZnuli sqolios Targmani:
‘<ცოდვად ბუნებისა> ityYs yofad sikudilsa, romlisaebr
armnebebelnica
gan-ve-valT
yofisagan,
xolo
<codva
winaRrCevisa> \ gamorCevasa bunebis-gareSeTasa, romlisaebr
keTilad-yofisa mnebebelni Kuebul-viqmnebiT» (Sdr. berZn.
4

Ἁμαρτίαν φύσεως εἶναί φησι τόν θάνατον, καθ᾿ ὅν τοῦ εἶναι καί μή
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უნებლიეთ წინაღრჩევისა მიერ უკუდავების-განმძურცელისაჲ
იყო. ამის უკუე ურთიერთარს-მიმართისა ხრწნილებისა და
შეცვალებისა ბუნებისაჲსა განმმართებელსა უფალსა ჩუენსა
და
ღმერთსა,
ყოვლადსრულებით
მიმღებელსა
ბუნებისასა,
აქუნდა მaსცა მიღებულისა მის ბუნებისა
შორის
ვნებულებითი,
წინაღრჩევისებრითა
1
უხრწნელებითა შემკული , და იქმნა ბუნებით სადმე
ვნებულებითისათჳს
ჩუენ-ძლით
ცოდვა2,
ხოლო
არმეცნიერად ჯერჩინებითისა ცოდვისად, უქცეველობისათჳს წინაღრჩევისა, ხოლო ვნებულებითი ბუნებისაჲ
უხრწნელებითა წინაღრჩევისაჲთა განჰმართა, დასასრულსა
ვნებულებითისა ბუნებისაჲსასა, ვიტყჳ უკუე სიკუდილსა, ბუნები θέλοντες ἀπογινόμεθα· ἁμαρτίαν δέ προαιρέσεως \ τήν τῶν παρά φύσιν
αἵρεσιν, καθ᾿ ἥν τό εὖ εἶναι θέλοντες ἀποπίπτομεν, PG. 90, col. 409 B).
1

aSiaze

axlavs

Sesabamisi

berZnuli

sqolios

Targmani:

‘rameTu xrwnil bunebiT ganKorcielebuli viTarca kaci iyo
ufali, romlisaebr codvaqmniladca iTqumiso, ityYs, xolo
\

uxrwnel

bunebiT winaRrCevisaebr,

viTarca

ucodvel»

(Sdr. berZn. Ὅτι φθαρτo#ς μevν κατὰ φύσιν σαρκωθείς ὡς ἄνθρωπος

ὑπῆρχεν ὁ Κύριος, καθ> o= καiv ἁμαρτία γεγονέναι λέγεται φησίν·
ἄφθαρτος δev φύσει κατa# προαίρεσιν, ὡς ἀναμάρτητος, PG. 90, col.
409 B).
2

aSiaze axlavs Sesabamisi berZnuli sqolios Targmani:

‘<Cuen-ZliTi
<Cueni

codvaA> ars ganxrwnadobaA bunebisaA;

codvaA>

qcevadobaA

ars

winaRrCevisaA.

რომისათჳს მოკუდავ იქმნა კაცი, [რამეთუ] მართლისაებრ
უკუე

მშჯავრისა,

მოსასპობელად

ბუნებითი

სიკუდილსა

დაითმინა

სიკუდილი

წინაღრჩევისასა» (Sdr. berZn.

Ἡ δι᾿ ἡμᾶς ἐστιν ἁμαρτία, τo# τῆς φύσεως φθαρτόν· ἡ δev ἡμῶν
ἁμαρτία, τo# τρεπτo#ν τῆς προαιρέσεως. Διo# γέγονε θνητo#ς ὁ
ἄνθρωπος, τo#ν φυσικόν ὑπομείνας θάνατον, κατά δικαίαν κρίσιν,
εἰς ἀναίρεσιν τοῦ θανάτου τῆς προαιρέσεως, PG. 90, col. 409 B-C).
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თისა უხრწნელებისა მიმართ გარდაქმნისა დასაბამმყოფელმან»
(K 14, 54).
‘უხრწნელად
გარდაბადებითა
ბუნებისაჲთა
უხრწნელებისათჳს წინაღრჩევისა, მართლად საჯა ღმერთმან,
რაჲთა უკუდავი ბუნებაჲ მიიღოს კუალად არმქცეველმან
წინაღრჩევისამან კაცისამან, ხოლო <კაცად> ვიტყჳ
განჴორციელებულსა
სიტყუასა
[ღმრთისასა],
რომლისათჳს
გუამოვნებით შეაერთა თავსა თჳსსა სიტყჳერად სულიერქმნილი
ჴორცი» (K 14, 54v).
‘ამის ჩემისა წინაღრჩევითისა ცოდვისა დაშჯასა,
\ ვიტყჳ უკუე
ბუნებით
ვნებულებითსა
და
განხრწნადსა და მოკუდავსა, \ მიმღებელი
უფალი <ცოდვა იქმნა> ჩემთჳს, ვნებულობისაებრ და
ხრწნილებისა და მოკუდავობისა» (K 14, 55).

***

ამრიგად, ზემორე სწავლების საფუძველზე ნათელი ხდება,
რომ codvis erTaderTi wyaro da arsi anu Tavad
codva esaa mxolod da mxolod arCevaniseuli
cvalebadoba (kargidan ukeTurisken), რის გამოც
savsebiT aSkaraa rom yovelgvar arCevansa da ganzraxulebaze
yovliTurT maRla mdgomi kaceba uflisa, rogorc, ერთი
მხრივ, Tavisi pirvelSeqmniTve RirsebiTad yovladsrulad
gamdidrebuli RmrTeebisgan saRvTo codniTa da meufeobiT,
კაცობრივადაც absoluturad განშორებულია
ცოდვასა
და
ცოდვისეულ
მიდრეკილებებს
სწორედ
არჩევანისეული
(ანუ,
ძველი
ქართულით,
<წინაღრჩევითი>) უცვალებლობის გამო, თუმცა მის
კაცებაs, ამავე დროს, ბუნებითად ანუ თვისობრივად
(და არანაირად პირობითად), როგორც არაერთგზის უმკაფიოესად
არის ეს ნაუწყები ზემოციტირებულ სწავლებაში, ზედმიწევნით
იმგვარive vnebiToba, მოკვდავoba, ხრწნადoba aqvs, როგორიც გახდა ადამის კაცება
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ცოდვითდაცემის (ანუ არჩევანისეული შეცოდების) შემდეგ.
amasTan, vinaidan arCevanis gaukuRmaRTeba
არჩევანისა და ganzraxulebis gaxrwnilebad
iTqmis,
swored
es
განზრახულებითი,
igive
arCevaniseuli gaxrwnileba ar miuRia aranairad
ufals, rameTu ar momxdara mis kacebaSi arCevanis Secvla
kargisgan ukeTurisken, rogorc amas adgili hqonda adamSi.
ამიტომ რჯულმდებლობს აგზომ შეუძრავად წმ. მაქსიმე:
‘ჩვენი ნებაყოფლობითი ცოდვის dasjiloba
(τὴν κατάκρισιν), \ ვამბობ კი ბუნებიseul ვნებულობას,
ხრწნადობას (τὸ φθαρτὸν) და მოკვდავობას, \ მიიღო
უფალმა» (PG. 90, 408 C: Ταύτην δὲ τῆς ἐμῆς προαιρετικῆς
ἁμαρτίας τὴν κατάκρισιν, λέγω δὲ τὸ κατὰ φύσιν παθητὸν καὶ
φθαρτὸν καὶ θνητόν, ὁ Κύριος λαβὼν, შდრ. ძვ. ქართ. თარგმანი:
‘ამის
ჩემისა
წინაღრჩევითისა
ცოდვისა
დაშჯასა, \ ვიტყჳ
უკუე ბუნებით ვნებულებითსა და
განხრწნადსა და მოკუდავსა, \ მიმღებელი უფალი”,
გელ. 14, 55; ძვ. პაგ. 47).
წმ. ათანასე დიდის შესახებ წმ. ანასტასი სინელი გვაუწყებს:
‘სამგზის ნეტარი ათანასე სიტყვა-სიტყვით ასე ამბობს
საუფლო სხეულის შესახებ: <ხრწნადი იყო [qristes]
სხეული (φθαρτὸν ην τὸ σωμα), რადგან მარიამიც
ქმნილი იყო>» (PG. 89, 300 B).
დიდი სინელი მოძღვარი დასძენს:
‘აქედან ვსწავლობთ, რომ ვნებამდე (jvarcmamade da
kacobriv sikvdilamde, e. W.) ხრწნადი (φθαρτὸν) იყო
ქრისტეს ყოვლადწმინდა სხეული, ხოლო მესამე
დღეს აღდგომის შემდეგ – უხრწნელი» (PG. 89, col 300 B).
amrigad, kvlav xazs gavusvamT, rom მაცხოვარმა, ყოვლად
უცოდველმა, ყოველგვარი ცოდვის გარეშე მიიღო
ადამის
ცოდვისშემდგომი (და არა ცოდვამდელი) ხრწნადი სხეული
და აღადგინა იგი ცოდვამდელ უხრწნელ მდგომარეობაში,
რაც ადამს დაცემის უწინარეს ჰქონდა.
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წმ. ანასტასი სინელი გვასწავლის (მოგვაქვს წმ. არსენ
იყალთოელის თარგმანი):
‘ხოლო
ყოვლადწმიდათა ჴორცთა ქრისტესთა ევნოცა
და იწყლნეს სამსჭუალთა მიერ და ლახურისა და სისხლი და
წყალი დამოადინეს და ცხოვლობისაგან მკუდარ იქმნნეს, ხოლო
განხრწნად არს ყოველივე სიკუდილისა მიმთუალველი»
(დოგმატიკონი, S – 1463, 6 v 1; PG. 89, 76A).
rogorc vxedavT, ueWvelia, rom მაცხოვრის სხეული,
viTarca WeSmaritad მოკვდავი, აღდგომამდე იყო მემკვიდრეობითი
ხრწნადობის ბუნებით მქონე. ის, რაც განასხვავებდა მაცხოვრის
სხეულს ჩვენეული ცოდვითდაცემული სხეულისაგან, ეს იყო ერთი
მხრივ ის, რომ, როგორც აღვნიშნეთ, ამ სხეულს absoluturad
არანაირი ცოდვისმიერი გაუკუღმართება, ცოდვისმიერი სწრაფვა არ
ჰქონია, მეორე მხრივ კი ის, რომ მაცხოვრის სხეულს სიკვდილის ჟამს
არ მიუღია და არ განუცდია არანაირი დაშლა სტიქიონებად, არანაირი
გახრწნა, მაგრამ არა იმიტომ, რომ მემკვიდრეობითი ხრწნადობის
არმქონე და მისგან თავისუფალი იყო, არამედ მხოლოდ იმიტომ,
რომ შეერთებული იყო ღმრთეებასთან ძე ღმერთის
ჰიპოსტასში.
VI ს-ში აღნიშნულ საკითხზე მძაფრი პოლემიკა მიმდინარეობდა
დიოფიზიტთა და მონოფიზიტთა შორის. saeklesio tradiciaSi
ცნობილიa ubilwesi ერეტიკოსის ივლიანე ჰალიკარნასელის
‘არგუმენტირებაni»:
ამბობდა:
უხრწნელია
სხეული
ქრისტესი,
‘ივლიანე
რადგანაც თუკი უხრწნელად არ ვიტყვით მას, არამედ –
ხრწნილად, განსხვავებას შევიტანთ ღვთის სიტყვაში, ხოლო
განსხვავების შესვლით ორი ბუნება აღმოჩნდება ქრისტეში»
(PG. 86, col 1229 D).
ივლიანიტთა საპირისპიროდ განCinebulia:
‘ცხადია, რომ
აღდგომამდე
ხრწნადი
იყო
სხეული, აღდგომის შემდეგ კი უხრწნელი» (PG, 86, 1261 B).
აზრი მაცხოვრის სხეულის codvamdeli უხრწნელების შესახებ,
rogorc aRvniSneT, monofizit გაიანიტთა cruმოძღვრებაა.
movisminoT:
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‘გაიანიტები აღიარებენ, რომ ღმერთი-სიტყვა განკაცდა
ქალწულისაგან სრულად და ჭეშმარიტად, ხოლო შეერთების
გამო უხრწნელად (ἄφθαρτον) აღიარებენ სხეულს» (იქვე, 1260
B).
მაცხოვრის, როგორც ჭეშმარიტი ადამიანის მემკვიდრეობითი
ხრწნადობის უარმყოფელნი ერთსახოვანნი არ ყოფილან. ტიმოთე
კონსტანტინოპოლელი (VI ს.) სამ ჯგუფს გამოყოფს და სიტყვასიტყვით ასე გვაუწყებს:
‘(I) გაიანიტები ანუ ივლიანიტები [არიან], რომლებიც
ამბობენ, რომ თვით შეერთებიდანვე სხეული უფლისა
ყოველგვარად უხრწნელია (ἄφθαρτον).
(II)
სხვა
გაიანიტები
ანუ
ივლიანიტები
[არიან],
რომლებიც არა ყოველგვარად უხრწნელად ამბობენ ჩვენი
უფლის იესო ქრისტეს სხეულს, არამედ ძალით ხრწნადს,
მაგრამ რომელიც არანაირად არ არის ხრწნადი სიტყვის
ზედმპყრობელობით.
(III) სხვა გაიანიტები ანუ ივლიანიტები [არიან],
რომლებიც იწოდებიან აგრეთვე აკტისტეტებად, რადგან
ამბობენ, რომ არა მხოლოდ უხრწნელი იყო უფლის
სხეული თვით შეერთებიდანვე, არამედ შეუქმნელიც, და
არც ღმრთეებისა და ხორცის სხვაობას აღიარებენ» (ტიმოთე
კონსტანტინოპოლელი, ეკლესიაში მომსვლელთა შესახებ, PG. 91,
44 B-C).
იგივე ავტორი სხვა ადგილას გვაუწყებს:
‘ივლიანიტები
ანუ
გაიანიტები
[არიან],
რომლებიც
მეუფე
ქრისტეს
სხეულს
თუმცა
ქმნილად
ამბობენ,
მაგრამ – უხრწნელად თვით უბიწო მუცლადღებიდანვე;
სხვა ივლიანიტები ანუ გაიანიტები [არიან], რომლებიც
ქრისტეს სხეულს არა მხოლოდ უხრწნელად ამბობენ თვით
უბიწო მუცლადღებიდანვე, არამედ უქმნელადაც. ორივენი
ივლიანიტებად იწოდებიან, რადგან ივლიანე ჰალიკარნასელისგან
დაიწყო მათი მოძღვრება, გაიანიტები კი [ასე იწოდებიან]
გაიანოსისაგან, რომელიც იყო მათი პაპი ალექსანდრიაში
და რომელმაც მიიღო ივლიანეც და მისი მოძღვრებაც.
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ამათ მათი მოწინააღმდეგეები უწოდებენ ფანტასიასტებს
და მანიქეველებს, ხოლო ისინი მათ მოწინააღმდეგეებს
(მართლმადიდებელებს, ე. ჭ.) უწოდებენ ‘ხრწნადისმსახურებს»
(«ფთარტოლატრებს» – Φθαρτολάτρος) და ‘ქმნილისმსახურებს
(«კტისტოლატრებს» \ Κτιστολάτρος)» (იქვე, 57, A-B).
ამავე გაიანიტებს, rogorc ramdenimegzis aRvniSneT zemoT,
ეწოდებოდათ, აგრეთვე, afTartodoketistები (Αφθαρτοδοκηται)
ანუ <უხრწნელების მგონებელნი>, igive <uxrwnad-mzmanebelni>,
რომელთა მოძღვრებაc 84-ე მწვალებლობად აქვს განხილული წმ.
იოანე დამასკელს თავის შრომაში ‘წვალებათა წინააღმდეგ»1.
ცნობილია, რომ VI ს-ში afTartodoketistების სწავლება
მთლიანად დაამხო იუსტინიანე იმპერატორის წინაშე წმ. ევტიქიოს
დიდმა კონსტანტინოპოლელმა (არ აგვერიოს V ს-ის ერეტიკოს
ევტიქiში). აი, სიტყვა-სიტყვით, მისგან თქმული:
‘ნამდვილად სნეულებაა და ცოდვის ხრწნილება თქმა
იმისა, რომ აღდგომამდე უხრწნელი (ἄφθαρτον) იყო სხეული
უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ვინ არის იმგვარად უგუნური,
რომ გაბედოს და უხრწნელად თქვას უფლის სხეული თვით
შეერთებიდანვე? თუკი ეს ასე იქნება, ზმანება (φαντασία),
არათუ ჭეშმარიტება, ყოფილა ხორცშესხმა
და
განკაცება
ღმერთი-სიტყვისა,
რამეთუ
უხრწნელმა სხეულმა, როგორღა ივნო, როგორ
იქნა იგი წინადაცვეთილი, როგორ შეიხვია,
როგორ
გამოიზარდა
რძით?» (ევსტრატი ხუცესი,
ცხოვრება და მოქალაქეობა წმ. ევტიქიოს კონსტანტინოპოლელისა,
PG. 86, 2313 BC).
motanili sityvebi umkafioesad gviCvenebs, Tu ra ukiduresi
gaukuRmarTebaa Tqma imisa, rom macxovarma miiRo codvamdeli
anu uxrwnadi, uvnebo da ukvdavi sxeuli adamisa. marTlac,

amgvari
uRvToebis
daSvebiT
absoluturad
uqmdeba gankacebis WeSmariteba da macxovris
cxovelmyofeli
vnebuleba
jvarze
afTartodoketistebisa da, saxeldobr, ivlianit-gaianitebis
Sesaxeb ufro dawvrilebiT ix. e. WeliZe, saeklesio dogmatika da
eresebi, I, gv. 153-235.
1

308

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

mTlianad
zmanebad
da
moCvenebad
cxaddeba, vinaidan codvamdeli sxeuli verc
igvemeboda, verc ivnebda, verc laxvriT iqneboda
gangmiruli da verc mokvdeboda WeSmariti
kacobrivi sikvdiliT.
წმ. ანასტასის მოაქვს თვით გაიანე ერეტიკოსის სიტყვები:
‘უკუეთუ
ხრწნილად
იტყჳ
ჴორცთა,
ყოვლითურთ
საჭიროდ გიღირს შენ ორთა ბუნებათა თქუმაჲ ქრისტესთჳს»
(წმ. არსენის თარგმანი, დოგმატიკონი, 37 v1; აშიაზე; ბერძნ. PG.
89, 296 C),
იგივე anastasi სიტყვის-გებითი ფორმით წარმოგვიდგენს
გაიანიტისა და მართლმადიდებლის გასაუბრებას. მართლმადიდებლური
სწავლება ასეა გადმოცემული:
‘ამიერ უკუე ვისწავებთ, ვითარმედ პირველ სადმე ვნებისა
ხრწნილებისა
თანამდებ
ყოვლადწმიდანი
ჴორნცი
ქრისტესნი,
ხოლო
შემდგომად
მესამისა
დღისა აღდგომისა უხრწნელ იყვნეს» (დოგმატიკონი 37v1;
PG. 89, 300 B; ამ ციტატის ახალქართული თარგმანი იხ. ზემოთ).
კიდევ:
‘ხრწნილებისა
თანამდებ
იყვნეს
ჴორცნი
ქრისტესნი
უწინარეს
აღდგომისა,
ვითარცა დაკლულნი და განგუმერილნი და მომკუდარნი და
დანაწილებულნი და ჭმულნი, რამეთუ უხრწნელი ბუნებაჲ
არცა განიკუეთების, არცა მოიწყლვის გუერდით და
ჴელით, არცა განიასოების, არცა მკუდარ იქმნების,
არცა იჭმების, არცა რაჲთურთით იპყრობების ანუ
განიხილვის, ვითარ-იგი არს უხრწნელი ანგელოსთა და
სულთა ბუნებაჲ» (იქვე, 37v1; 297 D).
კიდევ (მართლმადიდებელი მიმართავს გაიანიტს):
‘ყოვლითავე სახითა უხრწნელად, ვითარ-ეგე თქუენ
(გაიანიტები, ე.ჭ.) იტყჳთ, არავის საუკუნითგანთა მამათაგანსა
უთქუამს და რამეთუ სამგზის ნეტარი ათანასი ესრეთ
ვითამე იტყჳს, საუფლოთა ჴორცთათჳს: <ხრწნილებისა
თანამდებ იყვნეს ჴორცნი, რამეთუ მარიამცა
დაბადებულ იყო>» (იქვე, 37v1; 300 B).
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კიდევ:
‘ხრწნილ იყვნეს წმიდანი ჴორცნი ქრისტესნი უწინარეს
ვნებისა, ხოლო შემდგომად აღდგომისა მისისა უხრწნელ» (იქვე,
37v2; 301 A).
kvlav da kvlav mkafiod vityviT:
მაცხოვრის განკაცებასთან დაკავშირებით ურყევად უნდა
გვახსოვდეს, რომ ufalma miiRo ara codvamdeli uxrwnadi da
uvnebo sxeuli adamisa, aramed, წმ. მაქსიმეს Tqmisebr, swored
is sxeuli, romelic codvis Sedegad bunebiTad
daeqvemdebara ვნებულებაs, ხრწნადობაsa და მოკვდავობა,
rac niSnavs, rom თავად ძე ღმერთი, მეორე ჰიპოსტასი, რომელიც
განკაცებამდე უვნებო იყო საღვთო ბუნებით (და ასეთადვე ჰგიეს
მარადიულად), იგივე ძე ღმერთი, განკაცებისას გახდა, ამავე დროს,
კაცობრივი ბუნებით WeSmaritad ვნებული (vidre aRdgomamde);
იგი, განკაცებამდე უკვდავი, განკაცებისას გახდა, ამავე დროს,
WeSmaritad მოკვდავი (vidre aRdgomamde); იგი, განკაცებამდე
უხრწნadi, განკაცებისას, ამავე დროს, გახდა biologiurad
WeSmaritad ხრწნadi (vidre aRdgomamde).
აი სიტყვა-სიტყვით, წმ. მაქსიმეს სწავლება:
‘არა მხოლოდ ბუნებათა, არამედ თითოეული ბუნების
თვისების აღიარებას რჯულმდებლობენ ჩვენთვის (მსოფლიო
კრებები და მამები, ე. ჭ.); არა მხოლოდ სრულ ღმერთად და
სრულ კაცად, არამედ სისრულის ნიშანთვისებებითაც ამბობენ
მას, ანუ [ამბობენ] ერთსა და იმავეს – მოკვდავს და
უკვდავს, ხრწნადსა და უხრწნადს, შეხებადს
და
შეუხებელს,
ქმნილსა
და
შეუქმნელს»
(სიტყვისგება პიროსთან, PG. 91, 300 B. შდრ. ძველი ქართული
თარგმანი: ... ‘...მოკუდავი და უკუდავი, ხრწნილი და უხრწნელი,
შეხებული და შეუხებელი, აგებული და აუგებელი», K 14, 256
v2).
Tanamedrove afTartodoketistebTan anu Tanamedrve
ivlianit-gaianitebTan dakavSirebiT sagangebod unda SevexoT
erT sakiTxs:
xsenebuli pirebi დღესდღეობით formalurad marTlmadidebeli eklesiis wevrebi arian da, Sesabamisad, maTi
310

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

mxridan
swored
marTlmadidebeli
eklesiis
swavlebad
saRdeba
macxovris
mier
miRebuli
sxeulis adamis codvamdel sxeulad aRiarebis
afTartodoketisturi sibilwe, rac, rogorc ucxadesad
vaCveneT zemoT, safuZvelSive
ewinaaRmdegeba
marTlmadideblobas, vinaidan, rogorc vaCveneT, oden
fiqciad, halucinaciad, zmanebad warmoaCens macxovris
gankacebasa da kacobriobis gamomxsnel jvarcmas.
ასეთ დროს mkiTxvels, cxadia, gauCndeba kiTxva:
ra konkretul wyaroebze dayrdnobiT cdiloben marTlmadidebeli eklesiis uwmindes wiaRs Semoxrwnili afTartodoketistebi TavianTi crumoZRrebis farisevlur gamarTlmadideblebas?
marTlac, amgvarma pirebma, რა თქმა უნდა, windawin ician,
rom sando argumentebis gareSe marTlmadidebel morwmuneebs
advilad ver Seacdenen. Sesabamisad, TiTqosda moaqvT garkveuli
wyaroebi da maTze dayrdnobiT erTmniSvnelovnad askvnian, rom
macxovris sxeuli codvamdeli adamisa iyo.
ra wyaroebTan gvaqvs saqme?
am mxriv gansakuTrebiT sagulisxmoa afTartodoketisturi citatebis nakrebi (qvemoT SemoklebiT miTiTebuli
gveqneba rogorc <nakrebi>), masobrivad gavrcelebuli
internetiT imis sailustraciod, rom marTlmadidebeli
eklesia TiTqosda swored uxrwnadi, ukvdavi da uvnebo
sxeulis mimRebad moizarebda qristes (ix. otechnik.narod.ru/
dogmatika28.doc).
kiTxva ismis:
raRatom amoZirkva eklesiam afTartodoketizmi Tavisi
wiaRidan, Tu TviTve aswavlis imaves?
aRvniSnavT, rom Tanamedrove afTartodoketistebis
mier damowmebul saRvTismetyvelo wyaroTa absoluturi
umravlesoba mxolod imaze xazgasmaa, rom macxovari ara
mxolod RmrTeebiTad, aramed kacobrivadac absoluturad
ucodvelia da rom ieso qristes kaceba yovliTurT
Tavisufali iyo adamiseuli pirvelcodvisgan.
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magram amas xom uryev dogmatad aRiareben swored is
moZRvarni, romlebic amave dros SeuZravad rjulmdebloben,
rom pirvelcodvisa da zogadad yovelgvari codvilianobisgan
absoluturad Tavisufali kaceba macxovrisa Tavisi bunebiT
mxolod da mxolod codvisSemdgomi Tvisebebisa iyo (e. i.
iyo
mokvdavi,
xrwnadi,
vnebulebiTi) da
aranairad \ codvamdelisa (e. i. aranairad
uxrwnadisa, ukvdavisa da uvnebosi)?
afTartodoketistebi, rogorc ukve aRvniSneT, Tavad
iazreben, TavianTi Wkuisamebr, imgvarad, TiTqos ucodveloba
swored ukvdav, uxrwnad da uvnebo sxeuls unda gulisxmobdes,
magram ver pouloben ra amgvari gaazrebis damadasturebel
vercerT (absoluturad
vercerT) konkretul miTiTebas wmindanTa SromebSi (piriqiT, uklebliv yvela
marTlmadidebeli moZRvari erTsulovnad da
erTbageobiTad gmobs da anaTemas ucxadebs
maTeul nasibrZns), miznis misaRwevad wyaroTa gayalbebis nacad meTods mimarTaven da crud imowmeben wminda moZRvarTa garkveul gamonaTqvamebs, romlebic TiTqosda maTi eresis mxardamWerad
unda aRiqmebodes.
pirvel rigSi, vgulisxmobT miTiTebas wm. maqsime
aRmsarebelze, romelic, zemore <nakrebis> mixedviT, rac ar
unda daujerebeli iyos, TiTqos pirdapir aRiarebs macxovrisgan
miRebuli kacobrivi bunebis <uxrwnadobasa da ukvdavebas>.
mogvaqvs Sesabamisi citata, ra saxiTac igi damowmebulia
xsenebul <nakrebSi>:
Св. Максим Исповедник. PG t. 90, col. 312-316.
“Это ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (Иисуса Христа) обладало
БЕССМЕРТИЕМ И НЕТЛЕННОСТЬЮ природы Адама ДО
ГРЕХОПАДЕНИЯ, но Христос добровольно подчинил его
условиям нашей природы” (Цит. По: В. Лосский, Мистическое
богословие, с. 107-108).
rogorc vxedavT, erTi SexedviT pirdapiraa Tqmuli, rom
<es kaceba (ieso qristesi) flobda adamis bunebis ukvdavebasa
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da uxrwnadobas codviTdacemamde, magram qristem nebsiT
daumorCila igi Cveneuli bunebis pirobebs (citata motanilia
wignidan: v. losski, mistikuri RvTismetyveleba, gv. 107-108)».
pirveli eWvi, rac zemore <wyaros> gacnobisas mkiTxvels
gauCndeba, esaa TviT citirebis forma. rogorc citatis bolos
frCxilebSia nauwyebi, wm. maqsimes sityvebi Turme motanili
yofila ara Tavad maqsimes Sromebidan, aramed losskis
miTiTebuli wignidan (Цит. По: В. Лосский, Мистическое богословие, с. 107-108).
magram ratom ar moxda damowmeba Tavad maqsimes
Sromisa?
mkiTxveli gvetyvis, rom damowmebulia maqsimec, vinaidan
citatis dasawyisSi upirvelesad swored maqsimes berZnuli
teqstis miniseuli gamocemaa miTiTebuli.
ra mizeziT ar migvaCnia es miTiTeba motanili citatis
wyarod?
pasuxi martivia:
xsenebuli miTiTeba didi formatis sam gverds Seadgens
(312-316)1 anu masSi igulisxmeba <Talasesadmi kiTxva-pasuxis>
21-e qveTavi mTlianad, maSin roca sakuTriv zemore citata
sul raRac ori winadadebaa da sam striqonSi Tavsdeba.
amrigad, naTelia, rom maqsimes aranair citirebasTan saqme
ar gvaqvs.
metic, citata motanilia swored im qveTavidan,
romelSic (iseve rogorc zemoT sruli saxiT damowmebul
42-e qveTavSi) maqsimesgan yvelaze mkveTradaa
rjuldebuli
macxovris
mier
miRebuli
sxeulis bunebiTi mokvdavoba, xrwnadoba
da vnebiToba (anu xsenebuli sxeulis codvisSemdgomoba).
kvlav movitanT zemoxsenebuli qveTavis (21-e paragrafis)
ZiriTad monakveTs:
‘vinaidan, maSasadame, gardasvlis gamo adamianTa
bunebaSi SobiTve Semovida codva, xolo codvis gamo
1

paraleluri laTinuris gamotovebiT.
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\ vnebiToba, ... amitom, გახდა რა, კაცთმოყვარეობის
გამო, სრული კაცი ღვთის მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა,
რომ გამოეხსნა მას ამგვარი უკეთური დაუძლურებისაგან
კაცთა ბუნება, ადამის შესაქმისეული პირველი
აგებულებისაგან miiRo da hqonda უცოდველობა უხრწნელების გარეშე (διχὰ τῆς ὰφθαρσιας),
ხოლო შემდეგში ცოდვის გამო ბუნებაზე მოწევნილი შობისაგან მხოლოდ მიიღო ცოდვის გარეშე ვნებულობა
(μόνον εὶληψε διχὰ τῆς ὰμαρτίας τὸ παθητο3ν)» (Quaestiones ad
Thalassium, PG. 90, col. 313 B-C: Ἐπειδὴ τοίνυν διὰ τὴν παράβασιν
ἡ ἁμαρτία, διὰ δὲ τὴν ἁμαρτίαν τὸ παθητὸν κατὰ τὴν γέννησιν
τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων ἐπεισῆλθεν, ... Γενόμενος οὖν ὑπὲρ
φιλανθρωπίας ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τέλειος
ἄνθρωπος, διὰ τὸ ταύτης τῆς πονηρᾶς ἐξελέσθαι τὴν τῶν ἀνθρώπων
φύσιν ἀμηχανίας, ἐκ μὲν τῆς κατὰ τὴν γένεσιν τοῦ Ἀδὰμ πρώτης
συστάσεως λαβὼν εἶχε δίχα τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἀναμάρτητον, ἐκ δὲ
τῆς ὕστερον διὰ τὴν ἁμαρτίαν ἐπεισαχθείσης τῇ φύσει γεννήσεως
μόνον εἴληφε δίχα τῆς ἁμαρτίας τὸ παθητόν).
აი, ძველი ქართული (gelaTuri) თარგმანი:
‘აწ უკუე ვინაჲთგან გარდასლვისა მიერ ცოდვაჲ,
ხოლო ცოდვისა მიერ ვნებითობაჲ შობისაგან შემოვიდა
ბუნებასა ზედა კაცთასა,
...
ვინაჲცა
სრულ
კაც
ქმნილსა კაცთმოყუარებისათჳს ღმრთისა მხოლოდშობილსა
ძესა და სიტყუასა, რაჲთა ეგევითარისა მის ბოროტისა
უღონოებისაგან გამოიჴსნას ბუნებაჲ კაცთაჲ, ქმნილებისაგან
უკუე
პირველისა
შემტკicებისა
ადამისისა
მიმღებელსა
აქუნდა
თჳნიერ უხრწნელებისა უცოდველობაჲ, ხოლო
უკუანაჲსკნელ ცოდვისათჳს შემოსრულისაგან ბუნებასა ზედა
შობისა მხოლოჲ ვნებითი მიიღო თჳნიერ ცოდვისა» (გელ.
14, 25-25v, Zv. pag. 17-17v).
დავიმოწმებთ რუსულ თარგმანსაც:
Итак, через преступление [Адама] вошел в естество
человеческое грех, а через грех – страстность по рождению.
... Единородный Сын Божий и Слово, став по человеколюбию
[Своему] совершенным Человеком, чтобы избавить естество
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человеческое от этой лукавой безысходности, ВОСПРИНЯЛ
БЕЗГРЕШНОСТЬ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОТ
ПЕРВОГО УСТРОЕНИЯ АДАМА И ИМЕЛ ЕЕ БЕЗ
НЕТЛЕНИЯ; а от рождения, введенного впоследствии грехом
в естество, воспринял одну только СТРАСТНОСТЬ, без греха.
ამგვარად, მაქსიმეს სწავლებით, როგორც არაერთგზის gvaqvs
aRniშnuli (და ეს უცვალებელი რჯულია ეკლესიისა) იესოს
კაცება მხოლოდ უცოდველობის ნიშნით უკავშირდებოდა
ადამის ცოდვამდელ სხეულს, აბსოლუტურად
ყველა
ბუნებითი თვისებით კი, როგორიცაა მოკვდავობა,
ხრწნადობა და ვნებითობა, მხოლოდ და მხოლოდ
ცოდვის-შემდგომი
სხეულის
იგივეoბრივი
იყო იგი, ვინაიდან სწორედ ამ გზით (ე. ი.
მოკვდავი, ხრწნადი და ვნებულებითი სხეულის
ბუნებითად ანუ არსობრივად მიღებით) აღასრულა
უფალმა თავისი მაცხოვნებლობითი კურნება ჩვენი დაცემული
კაცობრივი ბუნების მოკვდავობისა, ხრწნადობისა და ვნებითობისა, ვინაიდან ცოდვით დაუცემელს ანუ ცოდვამდელს კურნება
არ ესაჭიროებოდა და თუ მაცხოვარი სწორედ ცოდვამდელ
კაცებას მიიღებდა, ცოდვითდაცემულiს gankurneba rogorRa
aRsruldeboda?
ამავე პარაგრაფში მაქსიმე რამდენჯერმე გამოკვეთს აღნიშნულ
სწავლებას, კვლავაც მკვეთრად და დოგმატურად უსვამს რა ხაზს
მაცხოვრისგან მიღებული სხეულის ბუნებისეულ ხრწნადობითობას.
მაგალითად, იგი მიუთითებს:
‘უკეთური ძალები ... მაცხოვარ ღმერთში ხედავდნენ,
adamis bunebiseul vnebulebas ხორცის გამო
(αἱ πονηραὶ δυνάμεις ... ἐν τῷ Σωτῆρι Θεῷ τοῦ Ἀδὰμ θεωροῦσαι
κατὰ φύσιν διὰ τὴν σάρκα τὸ παθητo3ν, Sdr. rus. лукавые
силы ... созерцая по причине плоти В СПАСИТЕЛЕ Боге
ЕСТЕСТВЕННУЮ СТРАСТНОСТЬ АДАМА).
amrigad, xsenebul paragrafSi maqsime mxolod da
mxolod macxovris sxeulis xrwnadobasa da mokvdavobas
aRmsareblobs.
sadRaa,
maS,
afTartodoketistTa
zemodamowmebuli
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sityvebi maqsimesi მაცხოვრის სხეულის თითქოსდა უხრწნადობისა
და უკვდავობის (ჰოი უღვთოებავ!) შესახებ?
arsad, bunebaSi ar arsebobs, vinaidan amgvari
ram mxolod აფთარტოდოკეტისტთა halucinaciaa.
magram isini xom Лосский-is wignze uTiTeben da nuTu arc
xsenebul wignSia maqsimes zemore sityvebi citirebuli?
ara, arc iq gvaqvs აბსოლუტურად aranairi citacia.
maS, vis ekuTvnis ზემოხსენებულ <ნაკრებში> მოტანილი
sityvebi?
am kiTxvis pasuxad mkafiod aSkaravdeba Tanamedrove
afTartodoketistTa mier Cadenili მძიმე yalbismqmneloba:
xsenebuli sityvebi ekuTvnis ara maqsimes, aramed თვით
losskis. sxvagvarad rom vTqvaT, afTartodoketistთa mier
motanili citatis saxiთ saqme gvaqvs ara maqsimes sityvebTan,
aramed losskiseul მოსაზრებასთან.
მაგრამ იქნებ ლოსსკი ციტირებს მაქსიმეს?
არც ეს არის ასე არანაირად, ვინაიდან ხსენებული სიტყვები
არსად გვხვდება მაქსიმეს შრომებში და არც ლოსსკი
სვამს მათ ბრჭყალებში. მეტი სიცხადისთვის, ჩვენ წინამდებარე
სტატიას ბოლოში meore დანართის სახით მთლიანად ვურთავთ
ლოსსკის მიერ წყაროდ მითითებულ მაქსიმესეულ მსჯელობას (21ე კითხვა-პასუხს) საკუთრივ რუსული თარგმანით (saidanac
xelmZRvanelobs losski). დაე, მკითხველმა, თავად განსაჯოს,
vlindeba Tu ara მასში, Tundac gakvriT, azri
macxovris
kacobrivi bunebis ukvdavebisa da uxrwnadobis Sesaxeb (piriqiT,
rjuldebiTad aris dafiqsirebuli dogmati macxovris
aRdgomamdeli sxeulis xrwnadobis da vnebiTobis Sesaxeb)
anTu საერთოდ gvxvdeba Tu ara aRniSnul teqstSi სიტყვები
бессмертие და нетленность (garda piruku konteqstisa, sadac
uaryofilia macxovris kacobrivi bunebis нетленность: <без
нетления>).
magram ras afiqsirebs მოტანილ ადგილას თვით losski?
აფიქსირებს იმას, რაc მკვეთრად ჩანს უშუალოდ მoმდევნო
ტექსტში. მართლაც, losskis Sromidan motanili citata
rom afTartodoketistebs cotaTi mainc gaegrZelebinaT,
mkiTxvelisaTvis yvelaferi TvalsaCino gaxdeboda, vinaidan
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სწორედ momdevno sityvebSi umkafioesadaa nauwyebi (maqsimeze
dayrdnobiT), rom macxovris sxeuli sakuTriv dacemisSemdgomia rogorc vnebulebiTi da mokvdavi.
movisminoT:
‘ara mxolod adamianuri buneba, aramed isic
ki, rac iyo bunebis sawinaaRmdego \ Sedegebi
codvisa \ miRebul iqna qristes mier Tavis
Tavze,
romelic,
miuxedavad
amisa,
rCeboda
pirvelqmnili codvis gareSe Tavisi qalwulebiTi
Sobis
ZaliT.
amrigad,
man
miiRo,
garda
codvisa,
mTeli
adamianuri
namdviloba
(realuroba),
rogoric
is
(adamianuroba, e.
W.) gaxda dacemis Semdeg; miiRo

daqvemdebarebuli
sikvdils».

buneba,

da

vnebulebebsa

ai, originali:
Не только человеческая природа, но и то, что было
противоприродно \ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА, \ были приняты на
Себя Христом, Который тем не менее оставался вне первородного
греха в силу Своего девственного рождения. Он воспринял,
таким образом, ВСЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ,
КАКОЙ ОНА СТАЛА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ, КРОМЕ
ГРЕХА: ВОСПРИНЯЛ ПРИРОДУ, ПОДЛЕЖАЩУЮ
СТРАДАНИЯМ И СМЕРТИ.
amrigad, losski, rogorc vnaxeT, მოცემულ ადგილას
sruliad erTmniSvnelovnad aRiarebs, rom macxovris kaceba
iyo yovliTurT imgvari (codvis gareSe), rogoric
es kaceba gaxda dacemis Semdeg (КАКОЙ ОНА СТАЛА
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ) da rom, saxeldobr, iyo igi
vnebulebebsa da sikvdils daqvemdebarebuli
(ПОДЛЕЖАЩУЮ
СТРАДАНИЯМ
И
СМЕРТИ). Sesabamisad, naTelia, rom teqstis im nawilSic,
ra citatis saxiT moaqvT afTartodoketistebs, igive losski,
მაცხოვრის კაცობრივ ბუნებაზე მსჯელობისას, ეხება ara imas,
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Tu ra buneba hqonda Tavad macxovars, aramed იმას, Tu ra
istoria hqonda ჩვენეულ kacebas TavisTavad, kerZod, Tu
rogori uxrwnadi da ukvdavi iyo ეს კაცება Tavdapirvelad
(codviTdacemamde) ადამის ბუნებაში da Tu rogor
dauqvemdebara igi macxovarma დაცემული კაცობრივი ბუნების
პირობებს1 anu rogor miiRo es kaceba man swored vnebul
mdgomareobaSi, rათა dasabamieri uxrwnadobiT aRedgina igi.
swored es gageba aqvs mis zemocitirebul sityvebs:
Это человечество, говорит святой Максим Исповедник,
обладало бессмертием и нетленностью природы Адама до
грехопадения, но Христос добровольно подчинил его условиям
нашей падшей природы.
viTarebis naTelyofisTvis davimowmebT aRniSnuli adgilis
Sesatyvis frangul teqsts, ra enazec dawera losskim Tavisi
შroma 1944 w-s:
Cette humanité, selon saint Maxime, avait le caractère immortel
et incorruptible de la nature d’Adam avant le péché, mais le Christ
l’a soumise volontairement à la condition de notre nature déchue \
‘am kacebas, wm, maqsimes Tanaxmad, hqonda ukvdavi
da
uxrwnadi
xasiaTi
adamis
bunebisa
codviT
აღვნიშნავთ, რომ თავისთავად ცალკე განხილვის საგანია
ლოსსკის uaRresad ურთიერთწინააღმდეგობრივი da gaugebari
მოსაზრებანი მაცხოვრის განკაცების ე. წ. ორმაგობის შესახებ, რის
წყაროდაც იგი, სამწუხაროდ, კვლავაც წმ. მაქსიმეს უთითებს (შდრ.
святой Максим различает два усвоения Словом человечества),
თუმცა არ არის რა, არც ამჯერად, მოტანილი არანაირი ციტატა,
მკითხველი დიდ გაურკვევლობაში რჩება (მართალია, ლოსსკი თითქოსდა
უთითებს [ყოველგვარი ციტირების გარეშე] გარკვეულ ადგილებს
მაქსიმეს შრომებიდან, მაგრამ ვნახულობთ რა ხსენებულ ადგილებს,
აღმოვაჩენთ, რომ აბსოლუტურად ყველგან წმ. მაქსიმე ლოსსკის
მსჯელობისგან დიამტრულად განსხვავებულ სწავლებებს
გვაწვდის და მინიშნებითაც კი არსად ახსენებს მართლმადიდებლობისთვის
სრულიად უცხო აზრს ლოგoსის მიერ კაცობრივი ბუნების თითქოსდა
<ორმაგი შეთვისების> შესახებ). ვ. ლოსსკის ამ ცთთმილ თვალსაზრისს
შემდეგში საგანგებო ყურადღებას დავუთმობთ.
1
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dacemamde, magram qristem igi nebsiT dauqvemdebara
Cveni dacemuli bunebis mdgomareobas»1.
kidev ufro dazustebulia inglisuri Targmani, rac
losskis sicocxleSive momzadda gamosacemad. masSi vkiTxulobT:
This humanity, according to St. Maximus, had the immortal
and incorruptible character of the nature of Adam before he sinned,
but Christ submitted it voluntarily to the condition of our fallen
nature \ ‘am kacebas, wm, maqsimes Tanaxmad, hqonda
ukvdavi
da
uxrwnadi
xasiaTi
adamis
bunebisa,
vidre igi [adami] Sescodavda, magram qristem igi
nebsiT
dauqvemdebara
Cveni
dacemuli
bunebis
mdgomareobas»2.
rogorc vxedavT, saubaria adamiseuli (da ara macxovrisgan
ukve miRebuli) kacobrivi bunebis Sesaxeb, vinaidan winaaRmdeg
SemTxvevaSi sityvebi ‘vidre igi Sescodavda» (before he
sinned) macxovars unda ukavSirdebodes, rac, cxadia, yovlad
dauSvebelia.
amrigad, ar arsebobs (ან როგორ შეიძლება არსებობდეს?)
რაიმე სახის mtkicebuleba imisa, rom wm. maqsimes sadme
Tundac erTgzis, Tundac gakvriTi miniSnebiT an Tundac
varaudiseulad, daSvebiTad macxovris kaceba <uxrwnadad>
da <ukvdavad> შეერაცხოს ვიდრე აღდგომამდე. sasacilocaa amis
fiqri, rom araferi vTqvaT ukidures mkrexelurobaze.
marTlac, rogorc araerTgzis gvaqvs aRniSnuli, swored
maqsimem dagvido uryev rjulad dogmati imis Sesaxeb, rom
macxovris kacebas codvamdel adamTan akavSirebda mxolod
da
mxolod
ucodveloba da
aranairad
uxrwnadoba, aranairad НЕТЛЕННОСТЬ.
amitom, vinaidan ucodveloba yovliTurT bunebiseuli
Tvisebaa macxovris kacebisa, Sesabamisad, Tuki maqsime imave
1

Vladimir Lossky, Essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient,

Paris, 1944, p. 137.
2

Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, St

Vladimir's Seminary Press, 1976, p. 142.
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macxovriseul kacebas swored aseT (bunebiseul) Tvisebad
ganukuTvnebda uxrwnadobasac, ratomRa gamijna man es ori
mocemuloba (ucodveloba da uxrwnadoba) esoden mkveTrad
erTimeorisgan, ganaCina ra (kvlav davimowmebT):
‘ადამის შესაქმისეული პირველი აგებულებისაგან
miiRo
da
hqonda
უცოდველობა
უხრწნელების გარეშე» (ἐκ μὲν τῆς κατὰ τὴν γένεσιν
τοῦ Ἀδὰμ πρώτης συστάσεως λαβὼν εἶχε δίχα τῆς ἀφθαρσίας τὸ
ἀναμάρτητον, ‘ქმნილებისაგან უკუე პირველისა შემტკicებისა
ადამისისა მიმღებელსა აქუნდა თჳნიერ უხრწნელებისა უცოდველობაჲ, ВОСПРИНЯЛ БЕЗГРЕШНОСТЬ
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОТ ПЕРВОГО УСТРОЕНИЯ
АДАМА И ИМЕЛ ЕЕ БЕЗ НЕТЛЕНИЯ. sruli
citatebi ix. zemoT).
aRniSnuli rjuldeba erTeuli SemTxveva rodia wm. maqsime
aRmsareblis SromebSi. piriqiT, swored am qalkedonuri
dogmatiTaa
gaSinaarsebuli
da
cxovelqmnili
macxovris gankacebasTan dakavSirebiT misgan nauwyebi
da namcnebi yvela sityva, yvela gamonaTqvami. amisve
dasturia misganve zedmiwevniT formulirebuli umyaresi
dogmati macxovris kacobrivi sxeulis sakuTriv bunebiTi
da ara oden keTilganwyobiTi თუ პირობითი vnebულეbis Sesaxeb.
maS, kvlav moisminon da Seigonebon Tanamedrove afTartodoketistebma:
‘ufalma, armcodnem Cemi codvisa, ese igi
\ Cemi arCevanis
gaukuRmarTebisa, ar
magram
miiRo da arc gaxda igi Cemi
codva1,
miiRo man <Cemgan
gamomdinare
codva>2,
ese igi arCevaniseuli
cvalebadobidan
gamomdinare xrwnadoba bunebisa da Cvens
gamo gaxda bunebiT vnebuli adamiani».
1 e.
2

i. pirveli anu arCevaniseuli codva, uflisgan armiRebuli.

e. i. Cemi arCevaniseuli codvisgan gamomdinare codvis

Sedegi anu xrwnadi, mokvdavi da vnebuli buneba.
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berZn.
Τὴν ἐμὴν οὖν μὴ γνοὺς ἁμαρτίαν ὁ Κύριος, τουτέστι τὴν
τροπὴν τῆς ἐμῆς προαιρέσεως, τὴν ἐμὴν οὐκ ἔλαβεν ἁμαρτίαν οὔτε
γέγονεν, ἀλλὰ τὴν δι᾽ ἐμὲ ἁμαρτίαν, τουτέστι τὴν διὰ τὴν τροπὴν
τῆς ἐμῆς προαιρέσεως φθορὰν τῆς φύσεως, ἀναλαβών, ὑπὲρ ἡμῶν
γέγονε φύσει παθητὸς ἄνθρωπος1.
damaboloebeli debuleba Rirsia ganmeorebisa:
‘[ქრისტე] Cvens gamo gaxda bunebiT vnebulebiTi
adamiani»
(ὑπὲρ ἡμῶν γέγονε φύσει παθητὸς
ἄνθρωπος).
davimowmebT rusulsac:
Ради нас Он стал ПО ПРИРОДЕ
НЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

СТРАСТ-

rogorRa SeiZleba, zemoTqmulis Semdeg, კვლავაც utifrad
vamtkicoT, rom maqsime TiTqosda uarmyofeli iyo macxovris
kacobrivi bunebis swored bunebiTi vnebiTobisa da xrwnadobisa
anu \ imisa, rac misive dogmaturi ganCinebaa da rac, sazogadod,
SeuZravi fuZea gankacebis შესახებ macxovnebeli dogmatisa?
marTlac, Tundac zemore debulebis Semdeg rogorRa unda
viCemebdeT, rom, viTomcda swored maqsimes swavlebiT, qristes
sxeuls bunebiTad uxrwnadoba da uvneboba ეთვისებოდა, xolo
xrwnadoba da vnebiToba TiTqos mxolod nebayoflobiT hqonda
natvirTi ara rogorc bunebiTi realoba, aramed \ rogorc
raRac <piroba>?
უაღrესად საგულისხმოა ის საეკლესიო სქოლიოც, რაც მაქსიმეს
ზემორე სიტყვებს ერთვის berძnul nusxebSi:
‘xrwnadi iyo bunebiTad ufali, xorcSesxmuli rogorc kaci» (Sdr. φθαρτός μέν κατὰ φύσιν
σαρκωθείς ὡς ἄνθρωπος ὑπῆρχεν ὁ Κύριος2, Sdr. laT. Fuit qui1

Questiones ad Thalassium, quest. 42, PG. 90, col. 408 A

Sdr. magaliTad, losskis ukiduresad ucnauri (rbilad
rom vTqvaT) da saeklesio moZRvrebisTvis sruliad ucxo danaskvi:
'qristes pirovnebas Tavisi gamomsyidvelobiTi saqmis
dasrulebamde, aRdgomamde, hqonda Tavis kacebaSi
2
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dem Dominus, ut homo assumpta carae, SECUNDUM NATURAM
CORRUPTIBILIS1).
TiTqosda ori gansxvavebuli polusi \ bunebiTi
uxrwnadoba da uvneboba, rac Tvisobrivia sruli
da ganRmrTobili bunebisTvis, da, amave dros, nebsiT
miRebuli xrwnadoba da vnebebisadmi daqvemdebarebuloba,
rogorc pirobebi" (Sdr. Личность Христа, до окончания Его искупительного дела, до воскресения, имела в своем человечестве как бы два различных полюса \ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НЕТЛЕННОСТЬ И БЕССТРАСТИЕ, свойственные природе совершенной и обоженой, и в то же время добровольно принятые
тленность и подверженность страданиям, КАК УСЛОВИЯ, Владимир Лосский, Очерк мистического богословия Восточной церкви,
DogmatiCeskoe bogoslovie, M. 1991, c. 112). arsad arasodes
arcerT marTlmadidebel moZRvars ar Seuracxavs <pirobebad>
(условия) macxovris kacobrivi bunebis xrwnadoba da vnebiToba,
vinaidan amgvari azri swored im realurobas ukargavs gankacebas,
rasac sxva SemTxvevaSi, rogorc zemoT vnaxeT, TviT losskic
aRiarebs. piriqiT, marTlmadidebel moZRvarTagan yvelgan
yvela SemTxvevaSi uryev dogmatad mxolod isaa
ganCinebuli,
rom
xrwnadoba,
vnebiToba
da
mokvdavoba
absoluturad iseve bunebiTi
da
arsobrivi iyo macxovris kacobrivi sxeulisTvis
(vidre aRdgomamde), rogoric aris es Tvisebebi
CvenTvis, martooden im gansxvavebiT Cvengan, rom (rogorc
araerTgzis aRgviniSnavs amis Sesaxeb sxva SemTxvevebSi da qvemoTac
davazustebT), Cveneul kacebaSi yvela bunebiTi Tviseba Cveni
nebis gareSe iCens Tavs, macxovris kacebaSi ki mTeli
buneba yovliTurT emorCileboda mis nebelobas da
sxeulis arcerTi bunebiTi Tviseba ar vlindeboda
stiqiurad, rac niSnavs, rom macxovari inebebda da WeSmaritad
anu bunebiTad, arsobrivad avlenda SimSilis, wyurvilis, daRlis,
Zilis da sxva amgvarTa Tvisebebs anu, sxvadasxva dros, mas
nebsiT WeSmaritad da bunebiTad moSivda, nebsiT WeSmaritad da
bunebiTad moswyurda, nebsiT WeSmaritad da bunebiTad daiRala
xorcielad da a. S.
1

PG. 90, col. 409 B
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***
uaRresad kuriozulia afTartodoketTa zemoxsenebul
<nakrebSi> wm. grigol RvTismetyvelis vrceli citatis
damowmeba, rasac ar axlavs araviTari miTiTeba originalze
(motanilia mxolod xarveziani rusuli Targmani).
SevexoT aRniSnul citatas, romlis ZiriTadi nawili
(rasac gansaxilvel sakiTxTan kavSiri aqvs) aseTi saxisaa:
«пришел Он к нам, будучи вместе Бог и смертный, сочетав во
едино два естества, и в обоих естествах пребывая единым Богом,
потому что человек, соеденившийся с Божеством, и из Божества
человек есть Царь и Христос. Произошло новое соединение, потому
что вознерадел я о первом. В первом же я был сподоблен Божия
дыхания, а в последнем Христос воспринял на Себя мою душу и все
мои члены, воспринял того Адама, первоначально свободного,
который не облекся еще грехом, пока не узнал змея, и не
вкушал плода и смерти, питал же душу простыми, небесными
помыслами, был светлым таинником Бога и божественного. Для
сего то воссоздания пришел в естество человеческое Бог, чтоб
переборов и победив убийцу смертию, за вкушение прияв желчь,
за невоздержность рук \ гвозди, за древо \ Крест, за землю \
возношение на Крест, обратно возвести Адама к жизни и славе.
и распростерши святое тело соответственно концам мира, от всех
концов собрал Он человеческий род, совокупил во едино человека,
и заключил в лоне великого Божества, Агнчею кровью очистив
от нечистоты, и отъяв скверну, которая смертным преграждала
путь от земли к небу”.
mocemul SemTxvevaSic, upirvelesad, yuradRebas iqcevs
citirebis forma. saqme isaa, rom zemore teqsti ganekuTvneba
ara wm. grigol RvTismetyvelis romelime Teologiur Sromas,
aramed \ misi <moraluri leqsidan> (Carmina Moralia) erTerTs, saxelwodebiT: <qeba siqalwulisa>. am faqts aRvniSnavT,
cxadia, ara imitom, rom raimeTi davakninoT xsenebuli poeturi
Zegli, aramed mxolod imitom, rom xazi gavusvaT erT aucilebel
aspeqts:
rodesac ganixileba wminda moZRvris dogmaturi swavleba,
citata, pirvel rigSi, motanili unda iyos sakuTriv misi
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dogmatur-saRvTismetyvelo Sromebidan, vinaidan debulebiTi
rjuldebani swored amgvar SromebSia daunjebuli.
cxadia, nebismieri swavleba SeiZleba Seivsos amave
moZRvris sxva Janris naSromTa citirebebiT, Tumca kvlav
mkafiod vityviT, rom pirveloba uTuod sakuTriv dogmatursaRvTismetyvelo Zeglebs ekuTvnis.
sagulisxmo swored isaa, rom vinaidan zemoxsenebulma
afTartodoketistebma wm. grigol RvTismetyvelis sakuTriv
dogmatur SromebSi (maT Soris, mis saxelganTqmul <dogmatur
leqsebSi>) veraferi maTTvis saxeiro ver hpoves (da verc
verasodes hpoveben), marginalur Ziebebs miecnen da erT-erTi
damoZRvriTi leqsidan moixmes citata.
uTuod unda aRvniSnoT isic, rom wm. grigolis leqsebi,
rogorc cnobilia, dawerilia ‘homerosuli eniT da sazomiT»
(in Homeric language and metre1), rac mraval enobriv Tu
ritorikul Taviseburebas gulisxmobs da gagebadobis aspeqtiT
mTargmnels (miT umetes, moumzadebel mTargmnels) did
sirTules uqmnis. amitomaa, rom, rogorc mravalgzis aRgviniSnavs
auracxeli konkretuli nimuSis safuZvelze, calkeuli
rusuli Targmanebi, sistemurad xasiaTdebian originalis
metad Tavisufali, xSirad ki sruliad mcdari gaazrebiT, ris
gamoc, principul saRvTismetyvelo sakiTxebTan
dakavSirebiT, sruliad SeuZlebelia
mxolod
maTze dayrdnoba originalis gaTvaliswinebis
gareSe.
Christos Simelidis, Selected Poems of Gregory of Nazianzus: 1.2.17;
II.1.10, 19, 32, a Critical Edition with Introduction and Commentary,
Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, p. 37. ix. agreTve, Panayiotis
Tzamalikos-is miTiTeba: 'grigol nazianzelma Tavis leqsebSi
gamoiyena homerosuli ena" (Sdr. Gregory of Nazianzus in his
Carmina ... had employed Homeric language", P. Tzamalikos, A Newly
Discovered Greek Father: Cassian the Sabaite eclipsed by John Cassian
of Marseilles, Brill, 2012, p. 408., ). aseve, B Daley wm. grigolis
<sazeimo himnebs> (Solemn Hymns) <homerosuli eniTa da stiliT"
(in Homeric language and style) dawerilad miiCnevs (B. Daley, Gregory
of Nazianzus, Routledge, 2012, p. 1).
1
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am winaswari SeniSvnebis Semdeg davukvirdeT TviT citatas:
rogorc ucxadesia, wm. grigol RvTismetyveli moZRvrebis
gadmocemas iwyebs imaze mkveTri xazgasmiT, rom ieso qriste
aris erTdroulad RmerTic da mokvdavic (будучи вместе
Бог и СМЕРТНЫЙ1). naTelia, rom macxovari RmerTia
saRvTo bunebiT, xolo \ <mokvdavi> kacobrivi bunebiT.
magram adamis codvamdel kacebas xom RvTis madliT
ukvdaveba hqonda da ara mokvdavoba, vinaidan absoluturad erTmniSvnelovania, rom mokvdavoba mxolod
maSin gaxda adamisTvis bunebiTi, rodesac
codvam saRvTo madls ganaSora igi.
uxrwnelebisTvis
dabadebul
adamianSi
eSmakiseuli
moSurneobiT anu pirvelmSobelTa Secodebis Sedegad
sikvdilis Semosvlas umkafioesad gvaswavlis wminda werili:
‘ღმერთმან დაჰბადა კაცი უხრწნელებისათჳს და
ხატად თჳსisა თჳსობისათჳს შექმნა იგი. შურითა
ეშმაკისაჲთა სიკუდილი სოფლად შემოჴდა»
(sibrZ. 2.23-24).
aseve, wm. grigol sakvirvelTmoqmedi brZanebs:
‘პირველი იგი ქალწული ევა მარტოჲ სამოთხესა
შინა უსუსური გონებითა შეიტყუვა გუელისაგან და
ესრჱთ
სიტყუაჲ
იგი
შეიწყნარა
და სიკუდილი
სოფლად შემოიღო»2.
მოვუსმინოთ წმ. იოანე ოქროპირს:
‘პირველ
გუელმან
აცთუნა
ევა
და
შურითა
3
სიკუდილი შემოვიდა სოფლად» .
kidev, igive moZRvari:
‘ამან [eSmakma] შემოიღო სიკუდილი სოფლად და
ყოველივე ბუნებაჲ კაცთაჲ დასაჯა»4.
1

Sdr. berZn. ῏ηλθε Θεὸς θνητός τε, laT. Deus et mortalis.

2

სინური მრავალთავი 864 წლისა, თბ. 1959, გვ.

19.

3 წმ. იოანე ოქროპირი, თარგმანებაჲ მათეს სახარებისაჲ, თბ. 1998,
წიგნი III, გვ. 444.
4

iqve,

III, gv. 12.
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Sdr. agreTve, თეოფილაქტე ბულგარელი:
‘ადამისმიერითა ვიდრემე გარდასლვითა სიკუდილი
სოფლად შემოსრულ იყო»1
kidev, stefane mtbevari:
‘ურჩებითა სიკუდილი შემოჴდა»2.
kidev:
‘ევა სიკუდილი სოფლად შემოიღო»3.
amrigad, unaTlesia, rom adamis xorci sikvdils
daqvemdebarebuli anu bunebiTad mokvdavi
gaxda სწორედ ცოდვითდაცემის შეdegad da
codviTdacemis Semdeg. kvlav movisminoT Semcode
adamis Sesaxeb saeklesio ganCineba:
‘[dacemuli] ადამ დაღათუ სიცოცხლისა მქონებელ,
არამედ
მოკუდავ იყო,
რამეთუ
მით
ჟამითგან,
რომელსა შინა ჭამა4, მოკუდომაჲ ითქუმის მისი»5.
mokvdavobis rogorc codvismieri sasjelis Sesaxeb
uaRresad amomwurav Sefasebas gvawvdis nemesios emeseli:
‘dasabamidan rom mokvdavad Seeqmna RmerTs
adami, aRar dasjida mas, Semcodes, sikvdiliT,
vinaidan mokvdavs aravin dasjis mokvdavobiT» (Sdr.
‘უკუeთუ
დასაბამითგანვე
მოკუდავად
შეექმნა
იგი
[adami]
ღმერთსა,
არამცა
მცოდველი
სიკუდილითა
დაესაჯა,
რამეთუ
მოკუდავი მოკუდავებითა არავინ
6
დასაჯოს» ).
Teofilaqte bulgareli, თარგმანებაჲ ლუკას სახარებისაჲ, ს.
სარჯველაძის გამოც. თბ. 2010, გვ. 151.
1

სტეფანე მტბევარ ეპისკოპოsi,
გობრონისი, ZqalZ, I, gv. 173.
2
3

iqve.

4

Wama akrZaluli nayofi.

5

წამებაჲ

წმიდისა

მოწამისა

Teofilaqte bulgareli, dasax. Sroma, გვ. 351

nemesios emeseli, bunebisaTYs kacisa, s. gorgaZis gamoc. tf.
1914, gv. 12. Sdr. berZn. εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν θνητὸν ἐποίησεν ὁ
6
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aqve kvlav xazs gavusvamT, rom <mokvdavoba> ganuyrelia
biologiuri <xrwnadobisgan>, rac aseve codvis gziT STaarsda
adamianis bunebaSi. movisminoT Teodorite kvirelis Semdegi
swavleba:
‘ბუნებაჲ კაცისაჲ ... ღმერთმან ქმნა უკუდავად და
კეთილად, თავისუფლად; და [kacma] ნებსით თჳსით ქმნა
ცოდვაჲ და ცოდვისათჳს პატიჟად [=sasjelad]
მიიღო სიკუდილი და ესე არს, რომელსა იტყჳს
[daviTi]: <ესერა ურჩულოვებით მიუდგა და ცოდვით
მშვა
მე
დედამან
ჩემმან>,
რამეთუ განხრწნად
1
იქმნნეს [Korcni]» .
da bolos, yovelgvari eWvis gasaqarwyleblad davimowmebT
didi sjuliskanonis anaTemas, kerZod, karTagenis wminda
krebis 109-e ganCinebas, romlis saTauricaa: ‘ვითარმედ ადამ
არა მოკუდავად დაიბადა ღმრთისა მიერ»
ai, TviT SeCveneba:
‘ვინცა ვინ იტყოდის ადამ, პირველისა კაცისა,
მოკუდავად
დაბადებულობასა,
ესრეთ
ვითარმცა
გინათუ ეცოდა, გინა არა ეცოდა, სიკუდილი თანა-ედვა
ჴორცთა შინა, ესე იგი არს განსლვაჲ ჴორცთაგან,
არა პატიჟად ცოდვისად, არამედ საჭიროობად ბუნებისად,
შეჩუენებულ იყავნ» [ახალ ქართულად: ‘vinc ki ityvis
adamis, pirveli kacis, mokvdavad Seqmnilobas, ise
TiTqos gind Seecoda, gind ar Seecoda, sikvdilis
aucilebloba hqonda xorcSi, ese igi [hqonda]
xorcidan
gasvla
ara
codvis
sasjelad,
aramed bunebis saWiroebad, SeCvenebuli
iyos»]2.
θεός͵ οὐκ ἂν ἁμαρτόντα θανάτῳ κατεδίκασε͵ τοῦ γὰρ θνητοῦ θνητότητα
οὐδεὶς καταδικάζει, PG. 40. col. 513 B-C.
1

Satberdis krebuli, b. gigineiSvilis da e. giunaSvilis

gamoc. Tb. 1979, gv. 411.
2

didi sjuliskanoni, Tb. 1975, gv. 342.
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swored amitom, vinaidan macxovarmac gankacebisas, ra Tqma
unda, sakuTriv mokvdavi da biologiurad xrwnadi
kaceba miiRo, unaTlesia, rom man miiRo codviTdacemuli
(e. i. mokvdavi, xrwnadi da vnebulebiTi) adamis buneba
da aranairad \ codvamdelisa (e. i. aranairad
\ ukvdavisa da uxrwnelisa).
kvlav xazgasmiT vityviT, rom uflisgan bunebiTad
(fusikJj, naturaliter, estestvenno,
prirodno)
da ara pirobiTad (ara kak uslovie) miRebuli
mokvdavi da xrwnadi xorci codviTdacemuli adamisa mxolod
aRdgomis Semdeg xdeba ukvdavi da uxrwneli.
wm. ioane oqropiri mkafiod ganawesebs:
‘მიიხუნა
ჴორცნი
განხრწნადნი,
რაჲთა
განხრწნადსა მას შეჰმოსოს უხრწნელებაჲ; შეიმოსა
ბუნებაჲ იგი მოკუდავი, რაჲთა მოკუდავსა მას
შეჰმოსოს უკუდავებაჲ;
მოკუდა
ბუნებითა
მით
კაცობრივითა, რაჲთა ჩუენ, მოკუდავნი ესე კაცნი,
განვცხოელდეთ»1.
kidev:
‘შემდგომად აღდგომისა არა ემოსნეს მას ჴორცნი
მოკუდავნი და განხრწნადნი, არამედ \ უკუდავნი და
უხრწნელნი, რომელთა არღარა უჴმდა საზრდელი»2.
kidev:
‘[aRdgomis Semdeg] არღარა3 უჴმდა გუამსა მას
[uflisasa], უხრწნელებით
შემოსილსა, საჴმარი
იგი საზრდელისაჲ და სამოსელთაჲ”4.
marTlmadidebeli eklesia amgvar galobas aRuvlens gankacebul macxovars:
1
2

წმ. იოანე ოქროპირი, თარგმანებაჲ მათეს ..., III, გვ. 429.
iqve, გვ. 377.

3 <arRara> [=<aRar] cxadyofs, rom aqamde [aRdgomamde]
<uKmda> anu <esaWiroeboda>.
4

iqve, gv. 475.
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‘ღმერთი დაბადებულთაჲ სიმდაბლით მოვიდა ჴორცთა
შესხმად
ჴსნისათჳს
ჩუენისა,
რამეთუ
უსხეულომან
შეიმოსა ბუნებაჲ განხრწნილი”1.
warmoudgenelia marTlmadidebelma qristianma didi
sjuliskanonis zemomotanili SeCveneba isminos da mainc
macxovris kacobrivi sxeulis codvamdelobis memoZRvred
dagvisaxos wm. grigol RvTismetyveli, romelic zemore leqsSi,
rogorc vnaxeT, swavlebas uflis gankacebis Sesaxeb swored
imiT iwyebs, rom umkveTresad da dogmaturad aRmsareblobs
macxovris kacobriv mokvdavobas, rac niSnavs,
rom xsenebuli moZRvari rjuldebiTad gamoricxavs
ieso qristes kacobrivi bunebis codvamdelobas, vinaidan,
kvlav gavimeorebT, wminda
eklesia
SeaCvenebs
adamis
codvamdeli
sxeulis
mokvdavad
aRiarebas, macxovarma ki swored mokvdavi kaceba
miiRo.
axla afTartodoketistTagan motanili citatis is
xazgasmuli nawili vnaxoT, rac gansakuTrebiT eimedebaT maT:
Христос воспринял на Себя мою душу и все мои члены,
воспринял того Адама, первоначально свободного, который
не облекся еще грехом, пока не узнал змея, и не вкушал
плода и смерти.
miuxedavad imisa, rom Targmani xarveziania (amaze qvemoT),
TviT amgvar teqstSic ki afTartodoketistebisTvis sanugeSo
araferia, vinaidan, saubaria ara imaze (rogorc surT), rom
TiTqos ufalma
Tavdapirveli
(anu codvamdeli)
Tavisufali adami miiRo, aramed \ imaze, rom ufalma miiRo ‘is
adami, romelic Tavdapirvelad Tavisufali (anu uvnebo
da uxrwnadi) iyo». swored zmnizeda Tavdapirvelad
(первоначально) niSnavs imas, rom rodesac ufalma adamis
kaceba miiRo, maSin ki ar iyo es kaceba amgvari (vnebisa da
xrwnadobisgan Tavisufali), aramed \ Tavdapirvelad anu
pirvelSesaqmeSi, rac Semdeg nebsiT dahkarga codvis gamo.
1

nevmirebuli Zlispirni, g. kiknaZis gamoc. Tb. 1982, gv. 196.
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amrigad, mocemul konteqstSi nauwyebia adamis pirvelqmnili mdgomareoba, kerZod ki is, Tu rogori Tavisufali
anu codvis armcodne iyo igi Tavdapirvelad (pirvandel
myofobaSi) da ara, ra Tqma unda, im Jams, rodesac ufali
gankacda. mizani amgvari uwyebisa mxolod isaa, rom gangvicxados,
Tu ra dakarga adamma da ris gansaaxleblad da aRsadgenad
miiRo misi codviTdacemuli (vnebadi, xrwnadi da mokvdavi)
kaceba yovladmowyale ufalma.
aq rom saubari swored imazea, Tu ra hqonda adams dakarguli
im Jams, rodesac ufalma misi codviTdacemuli kaceba miiRo,
amas absoluturad erTmniSvnelovnad gvidasturebs Tavad
originali. qvemoT movitanT zemodamowmebuli rusuli teqstis
Sesabamisi berZnulis sityva-sityviT Targmans:
‘movida RmerTi da mokvdavi, Sekriba ori
buneba
erTad,
erTi
\
dafaruli,
meore
ki
\ gancxadebuli adamianTaTvis, romelTagan erTi
RmerTi iyo, xolo meore ukanasknel Jams
CvenTvis Seiqmna, im Jams, rodesac gulmowyalebiTad
TanaSeerTo RmerTi adamianebs; erTi RmerTi \
orivesgan,
vinaidan
RmrTeebasTan
TanaSerTuli
da
mokvdavi
RmrTeebisgan
mefed
da
qristed
Segvamovnda,
xolo
moxda
axali
TanaSerTva,
vinaidan
pirveli
ugulebelvyavi.
pirvelad
me
saRvTo moberva viwilxvedre, ukanasknel Jams
ki qristem miiRo Cemi suli da yvela nawili \ is
adami, adre Tavisufali, romelic SiSveli iyo
codvisgan manam, sanam ixilavda gvels da gasinjavda
nayofsa da sikvdils,
asazrdoebda
ra
suls
martivi
ciuri
azrebiT,
RvTisa
da
RvTiurTa
saCino mesaidumle. igi axladSeqmna, movida ra
kacobriv
bunebaSi RmerTi,
rom
emorkinala
da
daemarcxebina
sikvdilis
mier
mkvleli,
1
naRvlis mier \ gemoTmoyvareoba , samsWvalTa mier
1

igulisxmeba adamisa da evas mier vaSlis gasinjva
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\ usjulo xelni1, jvris mier \ xe, amaRlebis
mier2 \ miwa, rom ukuSemoqceuli adami cxovrebisa
da didebisken zeaeyvana; da man, [soflis] kideTa
mimarT wminda sxeulis ganmpyrobma3, [yvela] mxridan
is, mokvdavi, TanaSemokriba da erT kacad Sekra
da
STaamkvidra
igi
diadi
RmrTeebis
wiaRSi,
ganwminda ra kravis sisxliT yovelgvari sibilwe»
(Sdr. berZn. ῏ηλθε Θεὸς θνητός τε͵ φύσεις δύο εἰς ἓν ἀγείρας͵
Τὴν μὲν κευθομένην͵ τὴν δ΄ ἀμφαδίην μερόπεσσιν͵ ῟ων Θεὸς ἡ
μὲν ἔην͵ ἡ δ΄ ὕστατον ἄμμιν ἐτύχθη͵ Τῆμος͵ ὅτ΄ ἐν σπλάγχνοισι
μίγη Θεὸς ἀνδρομέοισιν· Εἷς Θεὸς ἀμφοτέρωθεν· ἐπεὶ θεότητι
κερασθεὶς͵ Καὶ βροτὸς ἐκ θεότητος ἄναξ καὶ Χριστὸς ὑπέστη.
Καινὴ δ΄ ἔπλετο μίξις͵ ἐπεὶ προτέρην ἀθέριξα. Πρῶτον ἐγὼ πνοιῆς
θείης λάχον͵ ὑστάτιον δὲ Χριστὸς ἐμὴν ψυχήν τε καὶ ἅψεα
πάνθ΄ ὑπέδεκτο͵ Κεῖνον Ἀδὰμ τὸν πρόσθεν ἐλεύθερον͵ ὃς γυμνὸς
ἦεν Ἀμπλακίης͵ πρὶν ὄφιν τε ἰδεῖν͵ καρποῦ τε πάσασθαι Καὶ
θανάτου͵ θυμὸν δὲ νοήμασιν ἔτρεφεν ἁπλοῖς Οὐρανίοις͵ μύστης
τε Θεοῦ θείων τε φαεινός. Τὸν μὲν ἀναπλάσσων͵ βροτέην Θεὸς
ἐς φύσιν ἦλθεν͵ ῞ως κεν ἀεθλεύσας τε καὶ ἐκ θανάτοιο φονῆα
Νικήσας͵ γεῦσίν τε χολῇ͵ καὶ χεῖρας ἀθέσμους ῞ηλοισι͵ σταυρῷ
τε φυτὸν͵ καὶ ὕψεϊ γαῖαν͵ Πρὸς ζωὴν παλίνορσον Ἀδὰμ καὶ
κῦδος ἀνάξῃ. Πείρασι δ΄ ἁπλώσας ἱερὸν δέμας͵ ὃν βροτὸν αὐτὸς
Ἐκ περάτων συνάγειρε͵ καὶ εἰς ἕνα δήσατο φῶτα͵ Καὶ μεγάλης
θεότητος ἐν ἀγκοίνῃσιν ἔθηκεν͵ Αἵματι μὲν Ἀμνοῖο μολύσματα
πάντα καθῄρας, PG. 37, col. 533-5344).
e. i. is xelebi, romlebiTac moxda akrZaluli nayofis
mowyveta da RvTis sjulis darRveva. mcdaria rusuli Targmani:
за невоздержность рук.
1

2

jvarze amaRlebis mier.

3

e. i. jvarze oTxive mxares gamkvrelma [Tavisi sxeulisa].

Sdr. laT. Targm. Venit Deus et MORTALIS, duas naturas
in unum colligens, Alteram absconditam, manifestam mortalibus alteram,
4
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amjerad calke gamovyofT mTavar nawils
‘pirvelad me saRvTo moberva viwilxvedre,
ukanasknel Jams ki qristem miiRo Cemi suli da
yvela nawili \ is adami, adre Tavisufali, romelic
SiSveli iyo codvisgan manam, sanam ixilavda gvels
da gasinjavda nayofsa da sikvdils, asazrdoebda ra
suls martivi ciuri azrebiT, RvTisa da RvTiurTa
saCino mesaidumle. igi axladSeqmna, movida ra
kacobriv bunebaSi RmerTi, rom emorkinala da
daemarcxebina sikvdilis mier mkvleli».
berZn.
Πρῶτον ἐγὼ πνοιῆς θείης λάχον͵ ὑστάτιον δὲ Χριστὸς ἐμὴν
ψυχήν τε καὶ ἅψεα πάνθ΄ ὑπέδεκτο͵ Κεῖνον Ἀδὰμ τὸν πρόσθεν
ἐλεύθερον͵ ὃς γυμνὸς ἦεν Ἀμπλακίης͵ πρὶν ὄφιν τε ἰδεῖν͵ καρποῦ
τε πάσασθαι Καὶ θανάτου͵ θυμὸν δὲ νοήμασιν ἔτρεφεν ἁπλοῖς
Οὐρανίοις͵ μύστης τε Θεοῦ θείων τε φαεινός. Τὸν μὲν ἀναπλάσσων͵
βροτέην Θεὸς ἐς φύσιν ἦλθεν͵ ῞ως κεν ἀεθλεύσας τε καὶ ἐκ
θανάτοιο φονῆα Νικήσας.
laT. Targm.
Primum quidem ego divini spiraculi particeps fui, ac POSTREMO
Christus animam mcam et membra omnia suscepit; Adamum illum
ANTEA liberum, qui nudus erat peccati, priusquam serpentem
videret, atque frudum gustaret et MORTEM, simplicibusque animam
cogitationibus nutriebat, Coelestibus, contemplator Dei ac divinorum
Quarum illa Deus erat, haec autem postremo nobis formata est, Tunc
cum in visceribus mistus est Deus humanis: Unus utrinque Deus: siquidem
Deitati mistus et homo per deitatem rex et Christus exstitit. Nova autem
exstitit mistio, quia primam contempsi. Primum quidem ego divini spiraculi
particeps fui, ac POSTREMO Christus animam mcam et membra omnia
suscepit; Adamum illum ANTEA liberum, qui nudus erat peccati,
priusquam serpentem videret, atque frudum gustaret et MORTEM,
simplicibusque animam cogitationibus nutriebat, Coelestibus, contemplator
Dei ac divinorum splendidus, HUNC RESTITUERE volens, HUMANAM
DEUS IN UATURAM VENIT, ut cum decertasset, et MORTE homicidam
vicisset, PG. 37, col. 533-535.
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splendidus, HUNC RESTITUERE volens, HUMANAM DEUS IN
UATURAM VENIT, ut cum decertasset, et MORTE homicidam
vicisset.
rogorc mkiTxveli miaqcevda yuradRebas, rusuli
Targmanis первоначально-s Cveneul TargmanSi enacvleba
<adre>. marTlac, berZnulSi gvaqvs cnobili zmnizeda
πρόσθεν, rac drosTan dakavSirebiT1 niSnavs: <adre>, <ufro
adre>, <uwin>. misi kanonzomieri rusuli Sesatyvisebia: preJde,
ranSe (movitanT Дворецкий-is amomwuravi ganmartebis srul
monakveTs: «πρόσθεν \ раньше, прежде: smikrï p. Plat. немного
раньше; o< p. Ândre~ Hom. жившие в старину мужи; ¦ p. K=dmo~
Soph. древний Кадм; ¦ p. l3go~ Soph. прежний рассказ; tÝ p. Óm1rÈ
Xen. накануне, вчера; p=nta t+ p. Plat. все вышеизложенное; m\
p. katal$sai, prJn Ãn a8tï sumboulevshtai Xen. не вступать в
соглашение прежде, чем он не посоветуется с ним»2).
meti TavlsaCinoebisTvis qvemoT davimowmebT ramdenime
nimuSs swored wm. grigolis leqsebis berZnuli teqstebidan
da maTi rusuli Targmanebidan:
πλάνης τὸ πρόσθεν͵ ὕστερον Χριστοῦ φίλος͵ ἔπειτα ποιμήν͵
ποιμένων ὅ τι κράτος (De Vita Sua ) \ Прежде жил он в
заблуждении, а потом стал другом Христовым, потом сделался
пастырем, и даже какой–то мощью пастырей.
Χριστὸν καλούντων ἐκ μιᾶς συμφωνίας͵ καὶ τῶν͵ ὅσοι τὸ
πρόσθεν ἠγνόουν θεόν \ которые все, даже и не знавшие прежде
Бога, единогласно призывали Христа.
ἦν τὸ πρόσθεν ὀρθόπους͵ νῦν δ΄ οὐκέτι ταύτην \ был прежде
правошествен, но теперь не таков.
οἱ γὰρ τὸ πρόσθεν δέσμιοι τῶν δογμάτων \ Еще прежде
приявшие на себя узы догматов.
amrigad, wm. grigol RvTismetyvelis zemore sityvaTa
rus mTargmnels rom mocemul konteqstSi xsenebuli πρόσθεν
marTebuli SesatyvisiT eTargmna, absoluturad gaqarwyldeboda
igive zmnizeda adglobiTi gagebisacaa da niSnas: <win>,
<winisken>.
1

Древнегреческо-Русский Словарь, Составил И. X. Дворецкий,
под Редакцией С. И. Соболевского, M. 1959, с. 1410.
2
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yovelgvari SesaZlebloba imisa, rom didi moZRvris sityvebSi
vinmes afTartodoketuri Sinaarsi Caedo.
amrigad, rusuli Targmani aseTi unda yofiliyo:
воспринял того Адама, ПРЕЖДЕ (an: RANWE)
свободного...
Sdr. laT.
suscepit Adamum illum ANTEA1 liberum...
amrigad, vfiqrobT, nebismieri mkiTxvelisTvis uaSkaresi
gaxda, rom wm. grigol RvTismetyveli gvaswavlis ara imas,
TiTqos macxovarma codvamdeli adamis xorci miiRo (nu iyofin!),
aramed mxolod imas, rom is mokvdavi adami (=im adamis
mokvdavi kaceba), romelic ufalma gankacebisas bunebiTad
ganikuTvna, adre (codviTdacemamde) ukvdavi da codvis
Sedegebisgan Tavisufali iyo (swored amgvar mdgomareobaSi
aRadgina igi [adami] xelaxla misi dacemuli kacebis bunebiTad
mimRebma RmerTma-sityvam).
uflis mier codvis-Semdgomi vnebuli (da ara codvamdeli
uvnebo) xorcis miReba asea formulirebuli wm. grigolis
mier klidonisadmi mimarTul mis dogmatur epistoleSi:
‘rameTu
arc
adamians
(=kacobriv bunebas,
e. W.) ganvyofT
RmrTeebisgan,
erTsa
da
imaves
rjulvmdeblobT, romelic pirvelad ar iyo adamiani
(=kacobrivi bunebis mqone, e. W.), aramed \ RmerTi da
Ze, mxolo da saukuneTa uwinaresi, Seurevneli
xorcTan
da
yovelive
imasTan,
rac
xorcisaa,
magram dasasruls [miiRo] adamianic (=kacebac, e. W.)
Cveni cxonebisTvis, [gaxda ra] xorciT vnebuli,
RmrTeebiT
uvnebo,
gareSewerili
sxeulebrivad,
gareSeuwereli suliT, erTi da igive \ miwieric
da zecieric, xilulic da goniTic, datevnadic
da
dautevnelic,
rom
mTeli
kaciT,
romelic
1 Sdr. imave Дворецкий,-is ganmarteba: "antea \ adv. прежде,
раньше, до того, перед тем", И. X. Дворецкий, Латинско-Русский
Словарь, М. 1976, c. 77.
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amave dros RmerTia, axlad-Seeqmna mas mTeli kaci
[adamisa, e. W.], dacemuli codvis mier» (Sdr. Οὐδὲ γὰρ
τὸν ἄνθρωπον χωρίζομεν τῆς θεότητος͵ ἀλλ΄ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν
δογματίζομεν͵ πρότερον μὲν οὐκ ἄνθρωπον͵ ἀλλὰ Θεὸν καὶ Υἱὸν
μόνον καὶ προαιώνιον͵ ἀμιγῆ σώματος καὶ τῶν ὅσα σώματος ἐπὶ
τέλει δὲ καὶ ἄνθρωπον͵ προσληφθέντα ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς
ἡμετέρας͵ παθητὸν σαρκί͵ ἀπαθῆ θεότητι͵ περιγραπτὸν σώματι͵
ἀπερίγραπτον πνεύματι͵ τὸν αὐτὸν ἐπίγειον καὶ οὐράνιον͵ ὁρώμενον
καὶ νοούμενον͵ χωρητὸν καὶ ἀχώρητον͵ ἵν΄ ὅλῳ ἀνθρώπῳ τῷ αὐτῷ
καὶ Θεῷ ὅλος ἄνθρωπος ἀναπλασθῇ πεσὼν ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν, Ep.
101, PG. 37, col. 177 BC).
kidev:
‘vinc odesRac mowyale gauxda mZimed-Semcode
kacTa modgmas, mamiseuli TanabWobiT nebsiT icvala
xati, xolo mokvdavi gaxda RmerTi ukvdavi»
(Sdr. ο9ς ποτ΄ ἐποικτείρας μερόπων γένος αἰνὰ παθόντων Πατρὸς
ὑπ΄ ἐννεσίῃσιν ἑκὼν ἠλλάξατο μορφήν. Γίγνετο δὲ θνητὸς Θεὸς
ἄφθιτος, PG. 37, col. 517 A. laT. Qui aliquando misertus
humani generis gravia passi, Patris consilio volens mutavit formam,
et FACTUS EST MORTALIS, Deus immortalis, PG. 37, col. 517).

***
rac Seexeba zemoxsenebuli afTartodoketuri <nakrebis>
sxva citatebs, arcerTi maTgani ar gvidasturebs (Tundac
varaudiseulad) macxovris mier codvamdeli adamis sxeulis
miRebas. warmodgenil citatebSi xazgasmaa mxolod da mxolod
macxovris kacobrivi xorcis absolutur
ucodvelobaze, rac, rogorc zemoT vaCveneT, aranairad
ar niSnavs xsenebuli xorcis uxrwnadobas, ukvdavebasa da
uvnebobas (e. i. codvamdelobas). piriqiT, dReisaTvis cnobili
uklebliv yvela wminda wyaro, rac ki marTlmadidebeli eklesiis
ucTomel wiaRs ganekuTvneba (maTi mniSvnelovani nawili
winamdebare naSromSi gvaqvs citirebuli), yovliTurT
rjuldebiTad anu dogmaturad aRmsareblobs
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macxovris yovladucodveli da sakuTriv pirvelcodvisgan (iseve rogorc nebismieri sxca
codvisa Tu codvismieri midrekilebisgan) absoluturad Tavisufali kacobrivi xorcis ueWvel
codvis-Semdgom
mokvdavobas,
vnebiTobasa
da
biologiur xrwnadobas, umkacresad SeaCvenebs
ra afTartodoketur sibilwes macxovris aRdgomamdeli xorcis TiTqosda uxrwnadobis, uvnebobisa
da ukvdavebis Sesaxeb.
aqve,
sakiTxis
sisrulisTvis,
SevexebiT
RmerTisityvis kacebasTan dakavSirebul meore (nestorianul)
gaukuRmarTebasac, rac gulisxmobs macxovris mier miRebuli
uyvedreli (usayveduro, gaukicxavi, <ugiobeli>) vnebulebebis
srul gaigivebas Cveneul uyvedrel vnebulebebTan.
kvlav mkafiod vityviT, rom Tumca yovladucodvelma
macxovarma yovelgvari codvis gareSe absoluturad srulad da
bunebiTad (arsobrivad) ganikuTvna Cveneuli codviTdacemuli
kaceba yvela misi uyvedreli (gaukicxavi, <ugiobeli>)
vnebulebiTurT, miuxedavad amisa, gamomdinare iqidan, rom
misi kaceba RmerTi-sityvis kacebaa da ara adamianpirovnebisa, Sesabamisad, uflisgan miRebuli uyvedreli
vnebulebani iseve
absolutur
damorCilebulobaSia
macxovris yovladwminda nebisadmi, rogorc \ mTlianad misi
kaceba, ris gamoc, Cvengan gansxvavebiT, macxovris kacebaSi
arcerTi kacobrivi
uyvedreli vnebuleba ar
ganicdida stiqiur, unebur aRmocenebulobas,
aramed yovel maTagans win uZRoda macxovris
neba anu es niSnavs, rom, rogorc mivuTiTebdiT, macxovari
inebebda

da

magaliTad,

WeSmaritad

SimSils

anu

(bunebiTad)

moSivdeboda

WeSmaritad

(bunebiTad)

avlenda
igi

Tavis

inebebda

hipostasSi,

da

kacobrivad,
moswyurdeboda

WeSmaritad

inebebda

da

kacobrivad,

inebebda da WeSmaritad (bunebiTad) iRleboda kacobrivad,
inebebda da WeSmaritad (bunebiTad) iZinebda kacobrivad.
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swored amitom aRmsareblobs
marTlmadidebeli eklesia, rom macxovars nebsiT
SeemSia, nebsiT moswyurda, nebsiT hqonda
daRladoba, cremli, Zili, ofli, sisxli
da a. S., gansxvavebiT Cvengan, vinaidan Cven, gvinda Tu
ar gvinda, mogvSivdeba, mogvwyurdeba, daviRlebiT da a. S.
(Cven mxolod is SegviZlia, rom Cvenive nebiT SevakavoT
an ar SevakavoT CvenSi aRmocenebul uyvedrel vnebulebaTa
moqmedeba, magram, kvlav xazs gavusvamT, yvela es vnebuleba,
rogorc bunebiTi anu rogorc fiziologiuri moTxovnileba,
CvenSi Cndeba da aRmocendeba Cveni nebis gareSe, e. i. uneburad
anu stiqiurad).
amrigad, saeklesio swavlebiT, vinaidan macxovarma
(yovlad ucodvelma) yovlad ucodvelad miiRo Cveni
codviT dacemuli anu Cveni mokvdav-qmnili buneba
(rom aRedgina igi Tavdapirvel daucemelobasa da ukvdavebaSi),
srulad ganikuTvna xsenebul kacobriv bunebaSi codvis
Sedegad arsobrivad Semosuli mokvdavobiTi Tvisebebi,
romlebic dacemis Semdeg dabadebidan Tan dahyveba uklebliv
yvela adamians da romlebsac, rogorc dacemuli kacobrivi
bunebis Tandayolil anu bunebriv Tvisebebs, uyvedreli
(usayveduro, <ugiobeli>) xorcieli vnebulebani ewodeba
(SimSili, wyurvili, daRliloba, gamonadeni, Zili da
a. S.), Tumca macxovars, erTi mxriv, aranairad ar miuRia raime
saxis codvismieri midrekileba Cveni kacobrivi bunebisa, ese
igi ar miuRia imgvari midrekileba, rac ama Tu im bunebiseul
uyvedrel vnebulebas anu Cveni
dacemuli
sxeulis
romelime bunebriv moTxovnilebas (magaliTad, sazrdos
miRebis saWiroebas) codvismier anu sasayveduro, <sagiobel>,
dasjad vnebad gardaqmnis (magaliTad, sazrdos miRebis
bunebriv saWiroebas gardaqmnis nayrovanebad), meore mxriv
ki, rasac exeba amjerad Cveni msjeloba, TviT uyvedreli
vnebulebanic, srulad da bunebiTad miRebulni macxovris
mier, gamovleniTad, amoqmedebis wesiT gansxvavdebodnen
Cvens bunebaSi arsebuli imave uyvedreli vnebulebebis ga337
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movlenadobisgan, vinaidan kvlav mkafiod aRvniSnavT, rom
macxovris kacobrivi bunebis uyvedreli vnebulebani yovliTurT damorCilebulni iyvnen macxovriseul nebas da
ar aRiZvrodnen stiqiurad mis kacobriv bunebasa Tu
moqmedebaSi, rogorc es xdeba CvenSi, anu, xazs gavusvamT,
absoluturad yvela SemTxvevaSi macxovris
neba win uZRoda misi kacobrivi bunebis
nebismieri bunebiTi moTxovnilebis, \ SimSilis, wyurvilis, Zilis, xorcieli daRlilobis da a. S., \ realur
hipostasur
gamovlenas
masSi, rac
niSnavs, rom macxovari inebebda da WeSmaritad
gamoavlenda Tavis RmerT-hipostasSi SimSilis Tvisebas anu WeSmaritad moSivdeboda mas kacobrivad, aseve
inebebda da WeSmaritad gamoavlenda igi
Tavis RmerT-hipostasSi wyurvilis Tvisebas anu WeSmaritad
moswyurdeboda mas kacobrivad da a. S.
maSasadame, daskna erTia:
macxovarSi yvela bunebiTi kacobrivi moTxovnilebis
WeSmariti aRmoceneba da gamovlena xdeboda ara stiqiurad,
ara uneburad, aramed misi
nebis
aucilebeli
winswrebiT.
movisminoT dogmati:
‘ufalma, ineba ra, misca ufleba bunebas,
emoqmeda, rac Tvisobrivi iyo misTvis» (gardamocema, dasax.
gamoc. gv. 407; Sdr. berZn. ἔδωκε γὰρ τῇ φύσει͵ ὅτε ἤθελε͵ τὰ
ἴδια ἐνεργεῖν, PG. 94, col. 1061 C-D; arsenis Targm. ‘miscemda
bunebasa, odes enebis, moqmedebad TÂsTa», wm. ioane
damaskeli, gardamocema, dasax. gamoc,. gv. 198 [gamocemaSi
punqtuacia arasworia, e. W.]; efremis Targm. ‘raJams
ineba, maSin adgil-sca bunebasa aRsrulebad wessa TÂsisa
moqmedebisasa», iqve; rus. Targm. [Спаситель], КОГДА ХОТЕЛ,
ПОЗВОЛЯЛ природе совершать свойственное ей1, meore
Преп. Иоанн Дамаскин, Точное Изложение Православной
Веры, Пер. А. Бронзова, Москва, 1894 [repr. 2003] с. 113.
1
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rus. Targm. ибо (Христосъ), КОГДА ХОТѢЛЪ, ПОПУСКАЛЪ
естеству дѣйствовать такъ, какъ ему свойственно1; mesame rus.
Targm. ведь Он, КОГДА ХОТЕЛ, ДАВАЛ природе совершать
свойственное ей2).
kidev, igive dogmati:
‘Tumca ki bunebis rjuliT xdeboda movlenebi, magram
ara / Cvenebr iZulebiTad, radgan, ineba ra, nebayoflobiT iTvisa man bunebiseulni» (gardamocema, dasax.
gamoc. gv. 416; Sdr. berZn. Εἰ γὰρ καὶ νόμῳ φύσεως ἐγίνετο
τὰ γινόμενα͵ ἀλλ΄ οὐ καθ΄ ἡμᾶς ἠναγκασμένως· ἑκουσίως γὰρ τὰ
φυσικὰ θέλων κατεδέξατο, PG. 94, col. 89 A; arsenis Targm.
‘daRaTu
SjuliTa
bunebisaÁTa
iqmnnes
mis
Soris
qmnilni igi, aramed ara Cuenebr iZulebiT, rameTu
nebsiT
mnebebelman miiTualna bunebiTni», wm.
ioane damaskeli, gardamocema, dasax. gamoc,. gv. 215; efremis
Targm. ‘daRacaTu SjuliTa bunebisaÁTa iqmneboda yofadi
igi, aramed arave iZulebiT SeemTxueoda msgavsad
Cuensa, rameTu nefsiTiTa nebebiTa miiTualvida
bunebiTTa maT SemTxuevaTa»3, iqve; rus. Targm. Ибо хотя
происходившее совершалось по закону природы, однако НЕ
ВЫНУЖДЕННО, КАК БЫВАЕТ У НАС. Ибо то, что было
природно, Он принял ДОБРОВОЛЬНО \ ПО ЖЕЛАНИЮ,
Преподобный Иоанн Дамаскин, dasax. gamoc., 1894 с. 121;
Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина, Т. I, СПб.
Духовная академия, 1913, с. 277.
1

Творения преподобного Иоанна Дамаскина, Источник знания,
Перевод с древнегреческого и комментарии Д. Е. Афиногенова, А.
А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н.И.Сагарды, М., Индрик, 2002 (Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Святоотеческое
наследие. Т. 5), str. 265.
2

aSiaze gvaqvs metad sayuradRebo komentari: 'Seiswave,
viTarmed daRacaTu bunebiTad iqmnebodes qristesa zeda
SemTxuevani bunebiTni, xolo ara uJamod da iZulebiT, aramed
\ nefsiT da Jamierad, odes-igi uÃmda [=rodesac saWiro iyo,
e. W.] da hnebavn, maSin Tavs-idebda maT" (iqve).
3
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meore rus. Targm. хотя происходившее совершалось и по
закону природы, однако же НЕ ПО НЕОБХОДИМОСТИ,
КАКЪ БЫВАЕТЪ СЪ НАМИ, такъ какъ то, что было
естественно, Оnъ принималъ на Себя ДОБРОВОЛЬНО \ ПО
СВОЕМУ ХОТѢНІЮ, 1913, s. 289; mesame rus. Targm. Ибо
хотя происходившее совершалось по закону природы, однако НЕ
ВЫНУЖДЕННО, КАК БЫВАЕТ У НАС. Ибо то, что было
природно, Он принял ДОБРОВОЛЬНО \ ПО ЖЕЛАНИЮ,
2002, s. 276).
kidev, igive dogmati:
‘amrigad, Cveni bunebiseuli vnebulebani bunebiTad
da zebunebrivad iyo qristeSi, radgan isini bunebiTad
aRiZvrodnen masSi, rodesac nebarTvas aZlevda igi xorcs
ganecada, rac Tvisobrivi iyo misTvis; zebunebrivad ki \
imitom, rom ufalSi bunebiseulni nebelobas ar uZRodnen
win. marTlac, araferi iZulebiTi ar ganiWvriteba
masTan dakavSirebiT, aramed nebayoflobiTia
yovelive, radgan ineba ra, moSivda, ineba ra,
moswyurda, ineba ra, SeeSinda, ineba ra, mokvda1»
(gardamocema, dasax. gamoc. gv. 414; Sdr. berZn. Ἀμέλει τὰ
φυσικὰ ἡμῶν πάθη κατὰ φύσιν καὶ ὑπὲρ φύσιν ἦσαν ἐν τῷ Χριστῷ.
Κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἐκινεῖτο ἐν αὐτῷ͵ ὅτε παρεχώρει τῇ σαρκὶ
πάσχειν τὰ ἴδια· ὑπὲρ φύσιν δέ͵ οὐ γὰρ προηγεῖτο ἐν τῷ κυρίῳ
τῆς θελήσεως τὰ φυσικά· ο ὐ δ ὲ ν γ ὰ ρ ἠ ν α γ κ α σ μ έ ν ο ν ἐ π ΄
α ὐ τ ο ῦ θ ε ω ρ ε ῖ τ α ι ͵ ἀ λ λ ὰ π ά ν τ α ἑ κ ο ύ σ ι α · θέλων
Sdr. wm. maqsime aRmsarebeli, sarwmunoebisaTYs: 'იგივე
ნებსით
ინებებდა
და
იქმოდა კაცობრივთა
და
უბრალოთა საქმეთა, ვითარცა კაცი; რამეთუ ბუნებაჲ უნებელი
და უსაქმოჲ არა არს. არა იძულებით დამორჩილებულ იყო
იგი ბუნებითთა თანანადებთა, რამეთუ ნებსით იშვა, ნებსით
შეემშია, ნებსით მოეწყურა, ნებსით დაშურა, ნებსით შეეშინა,
ნებსით ჯუარს-ეცუა, ნებსით მოკუდა, ჭეშმარიტად და არა
უცნებით \ ესე ყოველი, ნებითა კაცობრივისა ბუნებისაჲთა
ყოველივე ბუნებითი და უბრალოჲ წესი კაცებისაჲ თავს-იდვა"
(კიმენი, ტ. 1, თბ. 1918, Tavi 26)
1
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γὰρ ἐπείνασε͵ θέλων ἐδίψησε͵ θέλων ἐδειλίασε͵ θέλων ἀπέθανεν,
PG. 94, col. 1084 A; arsenis Targm. ‘esreT ukue bunebiTni
vnebani Cuenni bunebiTadca da zesTa bunebisad iyvnes
qristesa Soris, rameTu bunebiTad vidreme aRiZrvodes
mis Soris, raJams miuSÂs ÃorcTa SemTxuevad TÂsTa, ...
rameTu ara wina-uZRodes uflisa Soris nebasa bunebiTni,
vinaÁTgan araraÁ iZulebiTi ixilveboda mis Soris,
aramed yovelni nebsiTni, rameTu nebsiT moemSia,
nebsiT moewyura, nebsiT SeeSina, nebsiT mokuda»,
wm. ioane damaskeli, gardamocema, dasax. gamoc,. gv. 211;
efremis Targm. ‘vinaÁca bunebiTni igi vnebani Cuenni
bunebiTad da zeSTa bunebisad iyvnes qristes Tana.
bunebiTad ukue, rameTu maSin aRiZrvoda Tavsa Soris
TÂssa, raJams miuSÂs ÃorcTa vnebulebad wesisaebr TÂsisa.
xolo zeSTa bunebisad, rameTu ara winamZRuar iyvnes
uflisa Soris bunebiTni igi nebebiTTa maT, vinaÁTgan
araraÁ iZulebiTi mis Soris ixilveboda, aramed
yovelive nefsiTi, rameTu nefsiT moemSia, nefsiT
moewyura, nefsiT SeeSina, nefsiT mokuda», iqve; Sdr.
rus. Targm. Естественные страсти наши были во Христе,
без всякого сомнения, и сообразно с естеством, и превыше
естества. Ибо сообразно с естеством они возбуждались в Нем
тогда, когда Он ПОЗВОЛЯЛ плоти испытать то, что было
ей свойственно; а превыше естества потому, что в Господе то,
что было естественно, не предшествовало Его воле, ибо в
Нем не созерцается ничего вынужденного,
но ВСЕ – КАК ДОБРОВОЛЬНОЕ. Ибо,
ЖЕЛАЯ – ОН АЛКАЛ, ЖЕЛАЯ – ЖАЖДАЛ, ЖЕЛАЯ
– БОЯЛСЯ, ЖЕЛАЯ – УМЕР, Преподобный Иоанн
Дамаскин, dasax. gamoc., 1894 с. 119; meore rus. Targm.
естественныя nаши страсти были во Христѣ и сообразно
естеству, и превыше естества. Йбо сообразно съ естествомъ
они возбуждались въ Немъ, КОГДА ОНЪ ПОПУСКАЛЪ
ПЛОТИ ТЕРПѢТЬ СВОЙСТВЕННОЕ ЕЙ; а превыше
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естества потому, что естественное во христѣ пе предваряло
его хотѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, въ Немъ ничего пе
усматривается вынужденнаго, НО ВСЕ –
ДОБРОВОЛЬНОЕ. Ибо ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛѢ
ОNЪ АЛКАЛЪ, ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛѢ ЖАЖДАЛЪ,
ДОБРОВОЛЬНО БОЯЛСЯ, ДОБРОВОЛЬНО УМЕРЪ, 1913,
s. 286; mesame rus. Targm. наши природные страсти были
во Христе и сообразно с природой, и сверхъестественно.
Сообразно с природой они возбуждались в Нем тогда, КОГДА
ОН ПОЗВОЛЯЛ ПЛОТИ ПРЕТЕРПЕВАТЬ ТО, ЧТО ЕЙ
СВОЙСТВЕННО; а сверхъестественно потому, что в Господе
ТО, ЧТО БЫЛО ПРИРОДНО, НЕ ПРЕДШЕСТВОВАЛО ЕГО
ВОЛЕ, ибо в Нем не усматривается ничего
вынужденного, НО ВСЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Ибо ОН ВОЛЕЮ АЛКАЛ, ВОЛЕЮ ЖАЖДАЛ, ВОЛЕЮ
БОЯЛСЯ, ВОЛЕЮ УМЕР, 2002, s. 274).
SevajamebT marTlmadidebeli eklesiis dogmats macxovrisgan moRebuli kacobrivi sxeulis Sesaxeb:
(I) RmerTma-sityvam gankacebisas miiRo mTeli da sruli
codviTdacemuli kaceba
absoluturad
yovelgvari codvis gareSe, rac niSnavs, erTi mxriv,
imas, rom macxovari ara mxolod RmrTeebiTad, aramed
kacobrivadac
absoluturad
ucodvelia
anu misi kaceba yovliTurT Tavisufalia rogorc
pirvelcodvisgan, aseve nebismieri sxva codvisa Tu
codviTi midrekilebisgan, riTac igi ukavSirdeba
adamis codvamdel mdgomareobas, Tumca, meore mxriv,
igive macxovari, kacobriobis gankurnebisa da codvismieri
sneulebisgan gamoxsnis mizniT, mimRebi gaxda, yovelgvari
codvis gareSe, adamis sakuTriv codviTdacemuli
xorcisa am xorcis yvela codvisSemdegomi
uyvedreliTvisebiTurT, rogoricaa ganzogadebiTad
mokvdavoba, xrwnadoba, vnebiToba.
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(II) codviTdacemuli adamis xorci macxovarma miiRo
ara pirobiTad ara oden keTilganwyobiTad da TanalmobiTad,
aramed \ absoluturad
bunebiTad, rac niSnavs,
rom RmerTi-sityva dacemul kacebas SeuerTda, erTi mxriv,
hipostasurad
anu
gvamovnebiTad
(kaq>
u6po3stasin), vinaidan Tavad gauxda erTaderT da maradiul
hipostasad (gvamovnebad) masSi Seqmnil kacebas, meore
mxriv ki \ bunebiTad
(arsobrivad), vinaidan
swored yovladWeSmariti anu bunebiTi (arsobrivi)
SeerTebiT Seearsa
da
Seebuneba adamis
codviTdacemul kacebas, ganikuTvna ra igi [adamis
kaceba] yovliTurT Taviseul da sakuTar
maradiul bunebad zedmiwevniT imgvarive gankuTvniTa
da namdvilobiT anu TaviseulobiT, rogori gankuTvniTa da
namdvilobiT anu TaviseulobiT aqvs da ekuTvnis mas saRvTo
buneba \ RmrTeeba.
(III) macxovarma misgan miRebuli da Tavis RmrTeebasTan
umwvervalesi Seurevnel-ganuyofeli SeerTebiT SeerTebuli
codviTdacemuli kaceba myisve (miRebisTanave anu RmerTi-sityvis
hipostasSi kacobrivi bunebis SeqmnisTanave) yovladsrulad
ganmsWvala da aRavso anu yovliTurT ganamdidra da ganaRmrTo
RmerTeebiTi RirsebebiT, gaxada ra miRebisTanave Tavisi kacobrivi
xorci (bunebiTad yovladSeurevneli RmrTeebasTan
da Tavisi bunebiTi Tvsebebis maradJams yovliTurT srulad
damcveli) RirsebiTad
absoluturad
erTTayvaniscemiTi,
erT-pativobiTi,
erTRirsebiTi,
erT-didebiTi
da
TanabardidebiTi Tavissave RmerTeebasTan1.
(IV) aRdgomisas, macxovarma yovliTurT ganaSora kacebas
codvisSemdgomi mokvdavoba, xrwnadoba da vnebiToba, kvlavaRadgina ra igi Tavdapirveli (codvamdeli) madlismieri
ukvdavebiT, uxrwnadobiTa da uvnebobiT.
am sakiTxis Sesaxeb dawvrilebiT ix. Cveni naSromi: 'saeklesio
dogmatika da eresebi", I, Tb. 2017.
1
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***
yovelive zemoTqmulis Semdeg mkiTxvelisTvis, vfiqrobT,
sruliad naTelia, Tu ra katastroful sibilwes
warmoadgens Tanamedrove afTartodoketistebis mcdeloba,
kvlav gaacocxlon saukuneTa uwinares anaTemirebuli da
marTlmadidebeli eklesiis wiaRidan yovliTurT aRmofxvrili
monofizituri cruswavleba macxovris aRdgomamdeli xorcis
viTomcda uxrwnadobis, ukvdavobisa da uvnebobis anu
codvamdeli adamis sxeulTan misi [macxovris xorcis] bunebiTi
igiveobis Sesaxeb.
marTlac, movisminoT erT-erTi amgvari gaukuRmarTebulis
bilwmetyveleba:
‘leon
qalkedonelma
da
qalkedonis
krebam
daadgines,
rom
qristem
miiRo
adamianuri
buneba,
imgvari rogoric iyo igi adamis dacemamde» (Sdr. Лев
Великий и Халкидонский собор утвердили что Христос принял
человеческую природу такой какой она была до падения
Адама, http://www.evangelie.ru/forum/t49785-25.html).
sxva piri aranakleb mZimed mcodvelobs, jiqur <ganaCinebs>
ra sakuTriv macxovris xorcis dacemamdelobas. ufskruli
amgvari damRupveli Secdomisa ganskuTrebiT Rrmavdeba imiT,
rom aRniSnuli azris moziared warmogvidgenen wm. ioane
damaskels, kerZod moaqvT misi cnobili sityvebi:
‘man [qristem] miiRo mTeli adamiani da yvelaferi,
rac Tvisobrivia adamianisTvis, garda codvisa» («Он
воспринял всего человека, и все, свойственное человеку,
кроме греха»1).
nuTu ioane damaskeli aRniSnul sityvebSi macxovris mier
dacemamdeli adamis kacobrivi bunebis miRebas gulisxmobs? Tu
es asea, raRa saWiro iyo sityvebi <garda codvisa>, vinaidan
codvamdel kacebas xom codva isedac ar hqonda? marTlac,
xazgasma imaze, rom macxovarma mTeli kaceba miiRo <garda
codvisa> mxolod maSin iqneboda gamarTlebuli, Tu wm. ioane
damaskeli igulisxmebda, rom macxovarma miiRo codviTdacemuli
1

http://www.predanieneo.com/t7339p150-topic.
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da codvili kacobrivi bunebis yvela codvisSemdgomi Tviseba
TviT codvis gareSe.
amasTan, zemore sityvebs uSualod win uZRvis wm. ioane
damaskelis aRsareba imis Sesaxeb, rom macxovarma miiRo swored
codviTdacemuli anu vnebuli kaceba. ai, zemore citata
winmswrebi sityvebiTurT:
МЫ ИСПОВЕДУЕМ также, что Христос воспринял
все естественные и безупречные страсти человека. Ибо Он
воспринял всего человека и все, свойственное человеку, кроме
греха.
es sityvebi wm. ioane damaskelisa mTliani saxiT da paraleluri teqstebiT zemoT ukve damowmebuli gvqonda rogorc
marTlmadidebeli
eklesiis
dogmaturi
ganCineba
macxovris mier codviTdacemuli kacobrivi bunebis
miRebis Sesaxeb. kvlav davimowmebT aRniSnul umniSvnelovanes
rjuldebas:
‘vaRiarebT, rom ufalma miiRo yvela bunebiseuli da uyvedreli vnebuleba, radgan miiRo man
mTliani adamiani da yovelive adamianiseuli, garda
codvisa. ... bunebiseulia
da
uyvedreli
is
vnebulebani, rac Cvenze ar aris damokidebuli
da rac adamianur yofaSi Semovida im
sasjelisgan
gamomdinare,
gardasvlas
rom mohyva. aseTebia: SimSili, wyurvili, daSvroma,
jafa, cremli, xrwnadoba, sikvdilisgan garideba, SiSi,
urva (risganac aris ofli, sisxlis koltebi), bunebis
uZlurebis gamo angelozTagan Semweoba da sxva amgvari,
rac bunebiTad aris yvela adamianSi. amrigad, yovelive
miiRo qristem, rom yovelive ganekurna»
(გარადმოცემა, T. 64; თბ. 2000, გვ. 413-414).
berZn.
Ὁμολογοῦμεν δέ͵ ὅτι πάντα τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη
τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβεν. ῞ολον γὰρ τὸν ἄνθρωπον καὶ πάντα
τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀνέλαβε πλὴν τῆς ἁμαρτίας ... Φυσικὰ δὲ
καὶ ἀδιάβλητα πάθη εἰσὶ τὰ οὐκ ἐφ΄ ἡμῖν͵ ὅσα ἐκ τῆς ἐπὶ τῇ
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παραβάσει κατακρίσεως εἰς τὸν ἀνθρώπινον εἰσῆλθε βίον· οἷον
πεῖνα͵ δίψα͵ κόπος͵ πόνος͵ τὸ δάκρυον͵ ἡ φθορά͵ ἡ τοῦ θανάτου
παραίτησις͵ ἡ δειλία͵ ἡ ἀγωνία (ἐξ ἧς οἱ ἱδρῶτες͵ οἱ θρόμβοι τοῦ
αἵματος)͵ ἡ διὰ τὸ ἀσθενὲς τῆς φύσεως ὑπὸ τῶν ἀγγέλων βοήθεια
καὶ τὰ τοιαῦτα͵ ἅτινα πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις φυσικῶς ἐνυπάρχουσι.
Πάντα τοίνυν ἀνέλαβεν͵ ἵνα πάντα ἁγιάσῃ1.
შდრ. წმ. არსენის თარგმანი:
‘aRviarebT
ukue,
viTarmed
yovelni
bunebiTni da ugiobelni vnebani kacisani
miixuna, rameTu
yovliTurT
kaci,
da
yovelni
kacisani miixuna, TÂnier codvisa. ... xolo bunebiTni
da ugiobelni vnebani arian ara CuenqueSeni igi, raodenni gardaslvisamierisa
daSjilebisagan
Semovides
kacobrivsa
cxorebasa: SimSili, wyurili, SuromaÁ, tkivili,
cremloaÁ, xrwnilebaÁ, sikudilisagan jmnaÁ, moSiSebaÁ,
urvaÁ, romlisagan iyvnes oflni, cuarni sisxlisani,
uZlurebisaTÂs bunebisa angelosisamieri ganZlierebaÁ
da egeviTarni, romelni yovelTa kacTa Soris bunebiTni
arian».
Sdr. rus.
Исповедуем же мы, что ХРИСТОС ВОСПРИНЯЛ
ВСЕ
ПРИРОДНЫЕ
И
НЕПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЕ
СТРАСТИ ЧЕЛОВЕКА. Ибо Он воспринял всего человека
и все человеческое, кроме греха. ... ПРИРОДНЫЕ ЖЕ
И НЕПРЕДОСУДИТЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ СУТЬ НЕ
НАХОДЯЩИЕСЯ В НАШЕЙ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ
ВОШЛИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ИЗЗА ОСУЖДЕНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
как, например: голод, жажда, утомление, труд, слезы, тление,
уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука (от которой
Die Schriften des Johannes von Damaskos, herausgegeben vom
byzantinischen Institut der abtei Scheyern, II, 0Ekdosij a7kribh#j t*j
o7rqodo3cou piVstewj, Expositio Fidei, besorgt von P. Bonifatius Kotter,
Berlin - New York, 1973, p. 162; PG. 94, col. 1081 BC.
1
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пот и капли крови), помощь от ангелов из-за немощи
природы и подобное, что по природе присуще всем людям.
rogorc vxedavT, wm. ioane damaskeli iqve ganmartavs,
Tu ras gulisxmobs Tavissave sityvebSi imis Sesaxeb, rom Он
воспринял всего человека и все, свойственное человеку [‘man
miiRo mTeli adamiani da yvelaferi, rac Tvisobrivia
adamianisTvis, garda codvisa»].
kvlav movisminoT:
‘bunebiseulia da uyvedreli is vnebulebani,
rac Cvenze ar aris damokidebuli da rac
adamianur yofaSi Semovida im sasjelisgan
gamomdinare,
gardasvlas
rom
mohyva.
aseTebia: SimSili, wyurvili, daSvroma, jafa, cremli,
xrwnadoba, sikvdilisgan garideba, SiSi, urva (risganac
aris ofli, sisxlis koltebi), bunebis uZlurebis gamo
angelozTagan Semweoba da sxva amgvari, rac bunebiTad aris
yvela adamianSi. amrigad, yovelive miiRo qristem,
rom yovelive ganekurna».
vfiqrobT, WkuaTmyofelTagan aravin iqneba, vinc zemore
sityvebidan im erTaderT azrs ar gamoitans, rom
wm.
ioane damaskeli saubrobs mxolod da
mxolod codviTdacemul kacebaze, rac codvis
gareSe mTlianobiTad miiRo macxovarma, rom mTlianobiTadve
ganekurna igi codvisa da dacemulobisgan.
magram zemoxsenebuli piri rogor ganmartavs damaskelis
unaTles sityvebs?
davukvirdeT (citata mogvaqvs damaskelis zemore
sityvebiTurT):
«Он воспринял всего человека, и все, свойственное
человеку, кроме греха». Свойственно человеку то, что вложил
в него Господь, ПОЭТОМУ ХРИСТОС ПРИНЯЛ
ПЛОТЬ АДАМА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ,
плоть, вылепленную, как ваятелем, Богом из чистой земли,
еще не оскверненной грехом [‘<man [qristem] miiRo
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mTeli

adamiani

adamianisTvis,
Tvisobrivia

da

yvelaferi,

garda
is,

codvisa>.

rac

amitom, qristem

rac

Cado

miiRo

Tvisobrivia
adamianisTvis

masSi

xorci

ufalma.

adamisa

codviTdacemamde, xorci, gamoZerwili RvTis
rogorc moqandakis mier wminda miwidan, rac jer
kidev ar iyo Seryvnili codviT»1].
esaa imdenad daufaravi, pirwavardnili qadageba monofizituri afTartodoketizmisa, rom daujerebelic kia,
rogor aRmoxda marTlmadidebel moZRvars amgvari sityvebi,
Tumca ufro daujerebeli isaa, rom marTlmadidebeli
eklesiis wiaRSi dRes seriozulad midis saubari da kamaTi
imaze, macxovrisgan miRebuli sxeuli codvamdeli iyo Tu
codvisSemdgomi,
vinaidan
ivlianit-gaianitTa
saboloo
dagmobisa da anaTemirebis Semdeg azri macxovris aRdgomamdeli sxeulis bunebiTi uxrwnadobis, ukvdavobisa da
uvnebobis Sesaxeb marTlmadidebel morwmuneTa Soris
arasodes
Semoxrwnila, erTxel da samudamod gaica ra
pasuxi dogmaturad, rjuldebiTad, dakanonebiTad:
‘არათუ ადამიანის დაცემამდელი მრთელი
და

უხრწნელი

სხეული

შეიმოსა

მან,

რადგან

მრთელი, უხრწნელი და უკვდავი არ საჭიროებდა კურნებას,
aramed,

ჩემი

დასნეულებული,

შეცვლილი

სხეული მიიღო ღმერთმა-სიტყვამ, \ ხრწნადი
(φθαρτόν), წარმდინარე,
შენივთიერებული,
მსაჭიროებელი,
მოკვდავი, ვნებული, მომშევარი, მომწყურვალე, დამაშვრალი,
\
რომ
ამათ
ყოველთაგან
გაეთავისუფლებინა
იგი”
(paraleluri teqstebiT ix. zemoT).
an kidev:
‘ცოდვისაგან
თავისუფალნი
ჴორცნი
აქუნდეს
ქრისტესა,
არათუ
ჴორციელთა
1

http://www.predanieneo.com/t7339p150-topic.
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ჭირთაგან
განშორებულნი, ვითარცა გუასწავებს
ოქროპირი იოანე» (paraleluri teqstebiT ix. zemoT).
vitovebT mcire imeds, rom zemomotanili umZimesi
afTartodoketuri
cruswavlebis
avtori
gaacnobierebs
daSvebul Secdomas da Rrma sinanuliT kvlav aRidgens
marTlmadidebeli moZRvris saxels, rac uTuod sasixarulo
iqneba eklesiis yoveli wevrisTvis.

***
ამრიგად, განკაცებული ღმერთი არათუ თავისუფალი იყო
xorcis ხრწნადობისგან, არამედ მან მემკვიდრეობითი ხრწნადობა
კაცობრივად ისევე ბუნებითად მიიღო ნებაყოფლობით, როგორც
გვაქვს ეს თვისება ყველა ჩვენთაგანს, მაგრამ განსხვავებით ჩვენგან,
მას არანაირად არ მიუღია ჩვენებრ ცოდვილიანობა. ამიტომ, ufalma,
ყოვლად უცოდველმა, დაითმინა რა ჩვენს გამო სიკვდილი, რომლის
დროსაც (სიკვდილის ჟამს) არანაირი გახრწნა ანუ არანაირი დაშლა
სტიქიონებად და დარღვევა არ განუცდია მის ყოვლადწმინდა
სხეულს, აღდგომისას იგივე სხეული აღადგინა იმ უხრწნელებით
ანუ იმ თვისებებით, რაც ადამის სხეულს დაცემამდე ჰქონდა.
ამიტომ აღდგომის შემდგომდროინდელ ვითარებაზე წმ.
ანასტასი ასე გვაუწყებს (მოგვაქვს წმ. არსენის თარგმანი):
‘გუესმას რაჲ პავლესაგან მეტყუელისა: ‘არღარა ვიცით
ქრისტე ჴორცითა» (II კორ. 5,16), გულისჴმა-ყავ, ვითარმედ
ჴორცნი განხრწნადნი თქუნა, რამეთუ არა თქუა, ვითარმედ:
‘არღარა
ვიცით
ქრისტე
ჴორცთა
არსებითა»,
არამედ
‘ჴორცითა», ვითარმედ არღარა არს (აღდგომის შემდეგ, ე.
ჭ.) არსება წარმდინარე» (დოგმატიკონი, 6v1; PG. 89, 73 C).
იგივე მოძღვარი გვაუწყებს:
‘აწ უკუე (აღდგომის შემდეგ, ე. ჭ.) კეთილმსახურმან
და მართლმადიდებლობითმან მამათა სიტყუამან არა უწყნის
ყოვლადწმიდანი ჴორცნი ქრისტესნი გარდასვლისა მიერ
ჩუენ ზედა შემოსრულთა შინა ბუნებითთა თჳთებათა,
არამედ
უწინარეს
გარდასვლისა
ხატად
და
მსგავსად
ღმრთისა ღმრთივდაბადებულისა ადამის საქმეთა შინა» (იქვე,
25v1; 212 D).
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კიდევ:
‘განსახრწნელი არს სრულიადი არსებისა უჩინოყოფაჲ,
რომელი-ესე არა შეeმთხჳა საფლავსა შინა სამეუფოთა
ჴორცთა
მათ
შორის
მყოფისა
ღმრთეებისა-მიერითა
დაცვითა და უხრწნელად გარდაცვალებითა და ეგევითარად
განახლებითა (α7ποκατασταθέν), ვითარ-იგი გუამი ადამისი
უწინარეს გარდასლვისა» (იქვე, 38.1; 301 C).
უაღრესად საყურადღებოა შემდეგი სწავლებაც:
‘ჩჩჳლობითTა ჟამთა ქრისტესთა ყოვლითავე სახითა
მსგავსებისა ჩუენისაჲთა განცდილი ბევრეულგზის მტირალ
იქმნა ბუნებითითა და ჩჩჳლებრითა ტირილითა, ბევრეულგზის
მოემშია და მოეწყურა... ბევრულგზის ურვეულ იქმნა
(η7γωνιVασε) და შეწუხნა (ε7λυπήθη),
ვითარცა
ჩჩჳლი,
თჳნიერ ვნებათა და ცოდვისა, რამეთუ ცოდვისაგან
თავისუფალნი ჴორცნი აქუნდეს ქრისტესა,
არათუ ჴორციელთა ჭირთაგან განშორებულნი,
ვითარცა გუასწავებს ოქროპირი იოანე» (28.2;229 D).
swored is SeuZravi dogmati, rom macxovris sxeuli sakuTriv codvisgan iyo absoluturad Tavisufali da aranairad \ codvis
Sedegisgan ( anu
ar a n a i r a d
mo k vda vo b i s ga n ,
x r w n a d obis gan, vne biTob i s ga n ) , warmoadgens qalkedonis
uwmindesi msoflio krebis da aRniSnuli krebisadmi wm. leon
didis mier gagzavnili saxelganTqmuli tomosis erTaderT
swavlebas, Tumca mavanni, როგორც ვნახეთ, yovelgvarad
ecadnen saukuno sazRvarTa Seryevas da xsenebuli rjulmdebeli
moZRvris (leon didis) TavianTi mwvalebluri sibilweebis
moziared warmoCenas. კვლავ მოვისმინოთ:
‘leon
qalkedonelma
da
qalkedonis
krebam
daadgines, rom qristem miiRo adamianuri buneba,
imgvari rogoric iyo igi adamis dacemamde» (Sdr. Лев
Великий и Халкидонский собор утвердили что Христос принял
человеческую природу такой какой она была до падения
Адама, http://www.evangelie.ru/forum/t49785-25.html).
350

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

aq gamoTqmul azrze ufro mkrexeluri, ufro
mwvalebluri da ufro mzakvruli marTlac
Zneli warmosadgenia, vinaidan swored leon didi gaxldaT
is udidesi RmrTivmesjule moZRvari, romelmac SeuZravad
gangvisazRvra macxovris sxeulis vnebuloba anu codvisSemdgomoba TviT codvis miRebis gareSe. ai, didi moZRvris
sityvebi:
‘imisaTvis, rom Cveneuli bunebis vali gadaexada,
saRvTo buneba SeuerTda vnebul bunebas, raTa,
maSasadame, es [movlena] gamxdariyo Tavsebadi Cveneul
kurnebaTaTvis, aris ra erTi da igive Suamdgomeli
RvTisa da adamianebisa, adamiani qriste ieso».
Sdr. wm. arsenis Targamni:
‘ვალსა ჩუენისა ბუნებისასა გარდამჴდელისა შესამზადებელად
საღმრთოჲ ბუნებაჲ შეეერთა ბუნებასა ვნებულსა, რაჲთა
მომზავებელ იყოს იგი კურნებათა ჩუენთა, ერთი და იგივე
”შუვამდგომელი ღმრთისა და კაცთაჲ, კაცი იესუ ქრისტე” [I ტიმ.
2.5], S 1463, 218v).
ai, berZnuli originali:
πρὸς τὸ τὸ χρεωστούμενον ὄφλημα τῆς ἡμετέρας φύσεως
ἐκτιθῆναι ἡ θεία φύσις ἡνώθη τ ῇ φ ύ σ ε ι τ ῇ π α θ η τ ῆ _ , ἵνα
τοῦτο δὴ τὸ ταῖς ἡμετέραις ἰάσεσιν ὑπάρχον ἁρμόδιον, ὁ εἷς καὶ ὁ
αὐτὸς ὢν μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς.
rus. Targm.
Для уплаты долга естества нашего, бесстрастное естество
СОЕДИНИЛОСЬ СО СТРАСТНОЮ ПРИРОДОЮ,
[aklia teqsti] дабы один и тот же, Ходатай Бога и человеков,
человек Христос Иисус, Дѣянія Вселенских Соборов, том 3,
Казань, 1863, с. 521).
gana vnebuli xorci hqonda codvamdel adams? maS, codvam
da vnebam ra gaaukuRmarTa masSi? nuTu gancruebulia wm.
ioane oqropiris udidesi rjuldeba? movusminoT:
‘Sescoda adamma da misi sxeuli gaxda mokvdavi
da vnebuli» (Sdr. ἥμαρτεν ὁ Ἀδὰμ͵ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ
γέγονε θνητὸν καὶ παθητὸν͵ PG. 60, col. 498).
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maS, ra xdeba, ratom mouxmoben leon dids?
mxolod imitom, rom wm. leonis umyaresi swavlebiT (da es
swavleba, rogorc ukve aRvniSneT, marTlmadidebeli eklesiis
dogmatia), macxovarma Tumca WeSmaritad miiRo mokvdavi da
vnebuli (anu codvisSemdgomi) kaceba, magram aranairad ar
miuRia Tavad codva, codvilianoba, codvaTa saTaveebi, anu
misi kaceba sakuTriv ucodvelobis, codvisgan absoluturi
Tavisuflebis niSniT (da aranairad codviTdacemuli
kacobrivi bunebis, codviTdacemuli kacobrivi xorcis
Tvisebebis mxriv) swored adamis dacemamdel ucodvelobas
aRibeWdavda. es niSnavs, rom macxovarma yovladWeSmaritad anu
bunebiTad miiRo mxolod Sedegi codvisa, magram aranairad
\ saTave codvisa anu aranairad (rogorc zemoT vnaxeT) \
adamiseuli arCevanis cvalebadoba, igive pirvelcodva.
movusminoT (sruli ucTomelobisaTvis davimowmebT wm.
arsenis Targmans):
‘მათი,
რომელნი-იგი
მაცთურმან
შემოიხუნა
და
ცთომილმან კაცმან ცოდნა [=scoda], კუალი არა იპოვა
მაცხოვრისა თანა. არცა ვინაჲთგან ზიარებაჲ კაცობრივისა
უძლურებისაჲ
მიითუალა,
ამისთჳს
თანაზიარ იქმნა
ცოდვათაცა ჩუენთა. რამეთუ მიიღო ხატი მონისაჲ (ფილიპ.
2.7), თჳნიერ ბიწისა რაჲსმე ცოდვათაჲსა და კაცობრივ
აღორძინდებოდა, და ღმრთეებრ არა მოაკლდებოდა”.
wm. leoni araerTgzis usvams xazs, rom macxovris kaceba iyo
<mokvdavi> (‘მოსიკუდიდ ერთითა მით შემძლებელ იყოს”),
SimSilis, wyurvilis da sxva amgvarTa damtevi, sapirispirod
misive RmrTeebisa, romelic saRvTo saqmeebs aRasrulebda
(‘შიმშილი და წყურილი და დაშურომაჲ და
ძილი კაცისაჲ არს უეჭუელად, არამედ ხუთითა
პურითა განძღებაჲ ხუთ ათასთა კაცთაჲ და სამარიტელისა
მინიჭებაჲ წყლისა ცხოველისაჲ, რომლისაგან სუმითა არღარა
სწყუროდა მას და ბეჭთა ზედა მღელვარისა
ზღჳსათა
დაულტოლველითა
ფერჴითა
სლვაჲ
და
შერისხვითა
ღელვათა მისთა დაწყნარებაჲ \ ღმრთისაჲ
არს
უცილობელად”).
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uaRresad sayuradReboa isic, rom wminda moZRvreba
macxovris kacobriv xorcs codvis gareSe bunebiTad realurad
akavSirebs mariamis sxeulTan anu aRiarebs imave bunebisad,
risac iyo mariamis sxeuli, vinaidan ufalma mariamisgan miiRo
<xorcis memkvidreoba>1, xolo mariams swored mokvdavi,
xrwnadi, vnebuli xorci hqonda da ara, cxadia, uxrwnadi,
ukvdavi da uvnebo. am mxriv swored leon didis cnobili
dogmaturi debulebaa umniSvnelovanesi:
‘uflis dedisgan miRebul iqna buneba
da
ara codva“ (II qadageba qristeSobis Sesaxeb, T. 3; Sdr.
Assumpta est de matre Domini NATURA, NON CULPA, PL. 54,
col. 196-197; frang. Ce qui vient de la mère du Seigneur, c’est LA
NATURE ET NON LA FAUTE2, rus. Взята была от Матери
Господа ПРИРОДА, А НЕ ГРЕХ3).
ganvagrZoT msjeloba:
წმ. ანასტასი სინელი (როგორც ზემოთაც ვნახეთ) მრავალგზის
შეგვაგონებს, რომ მაცხოვარი ბუნებითად ხრწნადი სხეულის მქონე
იყო აღდგომამდე და მხოლოდ აღდგომისას გარდაიქმნა ეს სხეული
უხრწნელად. კვლავ მოვუსმინოთ ხსენებული მამას, რომელიც
საგანგებოდ იყენებს ტერმინ ‘გარდაქმნას» (μεταποίησις) და
სიტყვა-სიtყვით ასე ამბობს:
‘მაშინ
ოდესღაც
დასაბამში
ღვთის
მიერ
უხრწნელად (ἄφθαρτος) და უკვდავად შექმნილი
კაცი ცოდვის მიერ გახდა ხრწნადი (φθαρτὸς),
მოკვდავი, ნივთიერი, წარმდინარე, კვდომადი,
მრავალვნებული,
მწუხარე,
დამაშვრალი,
ცრემლიანი, ძილქუშიანი. ამიტომ, განკაცდა რა
ღმერთი სიტყვა და მიიღო რა ჩვენი თბე, განწმინდა და
1

ix. am sakiTxze, agreTve, qvemoT: danarTi I.

2 Léon Le Grand, Sermons, t. I, intr. de J. Leclercq, trad. et notes
de R. Dolle, Paris, 1964, p. 81 (iqve laTinuric: p. 80).

http://predanie.ru/lev-velikiy-svyatitel/book/67920-lev-velikiy-tvoreniya/.
agreTve: http://halkidon2006.orthodoxy.ru/tvorenia/tvorenia_1/804_10_slov_o_
Rozhdestve_Hristovom.htm.
3
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გაათავისუფლა იგი მასზე (ადამიანზე, ე. ჭ.) ცოდვის მიერ
მოწევნილი თვისებებისა და ვნებებისაგან. ამიტომ, როცა კი
გაიგონო მოძღვრის ნათქვამი (იგულისხმება პავლე მოციქული,
ე. ჭ.), რომ უკვე აღარ არის (μηκέτι εἵναι) ქრისტეს ხორცი
ხორცის თვისებებით, ასე გაიაზრე, რომ მასთან (ძე
ღმერთთან, ე. ჭ.) დაკავშირებული კაცება (სიტყვ: ‘მასთან
მოაზრებული ადამიანი» – არსენი: ‘მასთან მოსაგონებელი იგი კაცი»)
უკვე აღარ არის ჩვენს სხეულზე ცოდვის მიერ მოწევნილ
ხრწნად
საქმეებში,
არამედ
ღმრთეებასთან
შეერთებისა
და მესამე დღის აღდგომის გზით მისი ყოვლადწმინდა
სხეული სახეცვლილი გახდა (μετεστοιχειώθη) უმჯობესისაკენ
და უკვე აღარ არის იგი თავდაპირველი თვისებებით
(ὲν προτέροις ιδιώμασιν). უკვე აღარ არის არც მოკვდავი,
არც ხრწნადი, არც წარმდინარე, არც დამაშვრალი, არც
მსაჭიროებელი, არამედ გარდაიქმნა (μετεποιήθη) მოკვდავისგან
უკვდავად,
ხრწნადისაგან
უხრწნელად
(ἀπὸ φθαρτοῦ εἰς
ἄφθαρτον) და გახდა ნივთიერი უნივთო (ὑλικὸν ἄϋλον),
ხორციელი – სულიერი, ვნებული – უვნებელი, წარმდინარე
– წარუდინებელი, მომშევარი – მოუმშეველი, ოფლიანი –
უოფლო, მსაჭიროებელი – უჭირველი, შენივთიერებული –
დაწლობილი, ჟამიერი – საუკუნო, თუმცა, არ გახმდარა იგი
(სხეული) გარეშეუწერელი, დაუსახველი, გადაუადგილებელი,
შეუხებელი, უხილავი, შეუქმნელი, დაუსაბამო, რადგან ესენი
მხოლოდ ღმრთეების თვისებებია» (PG. 89, 212 B-C; შდრ.
აღნიშნული ტექსტის ზედმიწევნითი და უბრწყინვალესი თარგმანი
წმ. არსენ იყალთოელისა, S 1463, 25v2).
wm. ioane damaskeli ‘გარდამოცემის» წიგნში ცალკე თავს
უძღვნის ‘ხრწნილებისა და გახრწნილების» საკითხს (თავი 72;
არსენთან თავი 71). დიდი მოძღვარი საგანგებოდ აღნიშნავს,
რომ თუმცა მაცხოვრის მკვდარ სხეულს არანაირი გახრწნა ანუ
სტიქიონებად დაშლა არ განუცდია საფლავში, მაგრამ იგივე სხეული
ვიდრე დაფლვამდე და აღდგომამდე ბუნებითად ყოვლითურთ ჩვენებრ
ხრწნადი იყო. აი მისი სიტყვები არსენისეული თარგმანით:
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‘ხრწნილებისა
სახელი
ორსა
დაჰნიშნავს:
რამეთუ
დაჰნიშნავს შიმშილსა, წყურილსა და შრომასა, სამშჭუალთა
განწონასა, სიკუდილსა, რომელ არს განყოფაჲ სულისაჲ
ჴორცთაგან, და ეგევითართა. ამის უკუე დანიშნვისაებრ,
ხრწნილად ვიტყჳთ ჴორცთა უფლისათა, რამეთუ
ნებსით მიიხუნა ესე ყოველნი. კუალად დაჰნიშნავს ხრწნილებაჲ
სრულიად დაჴსნასაცა და უჩინოქმნასა ჴორცთასა ნივთთა
მიმართ (სტიქიონებისადმი, ე. ჭ.), რომელთაგან შემოკრებილ იყო,
რომელი უფროჲსღა განხრწნილებად იწოდების მრავალთა მიერ,
ვითარცა იტყჳს წინაჲსწარმეტყუელი დავით, ვითარმედ: ‘არა
დაუტეო სული ჩემი ჯოჯოხეთს, არცა სცე წმიდასა შენსა
ხილვად განსახრწნელსა» (ფს. 15,10). აწ უკუე, უხრწნელად
თქუმაჲ, მსგავსად უგუნურისა ივლიანე და გაიანესსა,
ჴორცთა უფლისათაჲ,
პირველისა
მის
დანიშნვისაებრ,
უღმრთოება არს, რამეთუ უკუეთუ \ უხრწნელ, არა
თანაარს ვიდრემე იყვნეს ჩუენდა და საგონებლობით
და არა ჭეშმარიტებით იქმნნეს, რაოდენთა ქმნასა
იტყჳს სახარებაჲ: შიმშილი, წყურილი, სამშჭუალნი,
განღებაჲ გუერდისაჲ, სიკუდილი; ხოლო უკუეთუ
საგონებლობით (ე. ი. მოჩვენებითად, ე. ჭ.) იქმნნეს,
ნაცილ და სიჩქურ არს განგებულებისა საიდუმლოჲ
და საგონებლობით და არა ჭეშმაriტებით კაც იქმნა
და საგონებლობით და არა ჭეშმარიტებით ვცხონდით»
(S – 1463, 89.2; PG. 94, 1100).
yovelive zemoTqmulis Semdeg, vfiqrobT, mzesaviT cxadia,
rom macxovarze Tqma imisa, TiTqos mas codvamdeli adamis
uxrwnadi, ukvdavi da uvnebo sxeuli hqonda miRebuli,
warmoadgens
wminda
swavlebis
ukidures
gaukuRmarTebas da
marTlmadideblobis
daufarav uaryofas.
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danarTi

I

damatebiTi wyaroebi macxovris kacobrivi sxeulis
Tvisobriv niSneulobaTa Sesaxeb
rogorc ukve ganvmarteT, ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØá ÕØ×ÐàÔÑÐ,
ÔÙÚÔáØØá ÛÐÛÐ×Ð áìÐÕÚÔÑØ×, áîÕÐÒÕÐàØ ØçÝ ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ ÓÐ
áîÕÐÒÕÐàØÐ ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ.
kvlav
aRvniSnavT,
rom
ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ
Ôá
áîÔãÚØ
(yovladucodveli) ×ÐÕØáØ bunebiTi ×ÕØáÔÑÔÑØ× yovliTurT
imgvari iyo, rogoric aris Cveni codviTdacemuli xorci,
ვინაიდან განკაცების მიზანდასახულობაs gansazRvravda სწორედ
ის, რომ ხორცშესხმის გზით ღმერთ-სიტყვას, უპირველესად,
ყოვლითურთ განეკურნა ცოდვითდაცემული და დასნეულებული
კაცობრივი ბუნება როგორც <ცოდვის შედეგი> ანუ aRmoefxvra
(წმ. მაქსიმეს თქმისებრ) ე. წ. <მეორე ცოდვა>, იგივე <ჩემგან
გამომდინარე ცოდვა> (გაუკიცხავი, უსაყვედურო ანუ «უგიობელი»),
შემდეგ კი მასვე, gankacebul RmerT-sityvas \ კაცობრივადაც
სრულიად თავისუფალს არჩევანისა (proaiVresij) და
განზრახულებისგან (gnw?mh) ანუ <გნომური (ჯერჩინებითი)
ნებისგან> (gnwmiko#n qe3lhma)1, \ თავისი <არჩევანისეული
1

xazs gavusvamT, rom erTimeorisgan aucileblad
unda gavmijnoT, erTi
mxriv,
pirovnulobis
aRmniSvneli
cneba <arCevani> (proaiVresij \ igive
Zveli qarTuli <winaaRrCevaA>, Semotanili efremisgan)
anTu <ganzraxuleba> (gnw?mh \ igive Zveli qarTuli
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უცვალებლობით» (τῇ κατὰ προαίρεσιν ἀφθαρσίᾳ) სრულად
განექარვებიnა არა მხოლოდ zemoxsenebuli <ცოდვის შედეგი> (ე.
ი. არა მხოლოდ ბუნების ხრწნადობა, მოკვდავობა და ვნებითობა),
არამედ, აგრეთვე, ის დასაბამიერი პირველცოდვა,
ნამდვილი ცოდვა იგივე პირველქმნილi ცოდვა
anu (წმ. მაქსიმეს თქმისებრ) <Cemi codva>, rac saTave
gaxda bunebis dasneulebisa da rasac wm. maqsime uwodebs
<jerCineba>,
am gagebiT Semotanili arsenisgan),
anda
sintagmuri <ganzraxulebiTi neba> (igive <gnomuri
neba” anu, arsenisa da gelaTuri skolis terminologiiT,
<jerCinebiTi neba> \ gnwmiko#n qe3lhma), rac pirdapiri
anu saRvTismetyvelo azriT (<sakuTrivmetyvelebiT>),
ar aqvs yovlismcodne samebas (vinaidan winaswar
uwyis ra yovelive, arafers irCevs) da, rogorc
zemoT ucxadesad vnaxeT, ar aqvs arc xorcSesxmul ZeRmerTs
kacobrivad, vinaidan, upirveles yovlisa,
uflis
kacobrivi suli Tavisi
SeqmniTve
saRvTo
yovlismcodneobiT aris gamdidrebuli RmrTeebisgan
(anu arc is irCevs raimes), Tanac, amave dros, rac
umTavresia, adamianuri bunebis srulad mimReb
ufals, marTlmadidebluri dogmatiT, aranairad ar
miuRia sakuTriv adamianuri pirovneba, adamianuri
individi
(laTinuri <individi>-individuum zedmiwevniT
igivea, rac berZnuli <atomon>-a0tomon da Zveli qarTuli
<ganukueTeli>, rac marTlmadideblur RvTismetyvelebaSi
absoluturad uigivdeba <pirovnebas> anu <hipostass>, ris
gamoc Tqma imisa, rom ufalma adamianuri individi miiRo,
nestorianuli cruswavlebaa, vinaidan uflis kacobrivi xorci
da kacobrivi suli individualizebulia anu Segvamovnebulia
ara adamian-hipostasSi, aramed RmerT-hipostasSi) da, meore
mxriv, bunebiTobis, arsobriobis aRmniSvneli
cneba <nebeloba> (qeVlhsij), igive <bunebiTi neba>
(fusiko#n qe3lhma), rac, iseve rogorc <bunebiTi moqmedeba>
da yovelive sxva bunebiTi, yovladWeSmaritad
da
maradiulad miiRo ufalma codvis gareSe. davZenT,
rom zemoxsenebuli <gnomuri (<jerCinebiTi>) neba> da <bunebiTi
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ადამის

<არჩევანისეულ

ცვალებადობაs>

ანუ მისი
არჩევანის, მისი გნომურi ნების გაუკუღმართებაs1.

neba> wm. maqsimes mier amgvarad ganimarteba (mogvaqvs gelaTuri
Targmani): ‘bunebiTi nebaA ars arsebiTi survili bunebisaebr
SemamtkicebelobiTTaA“ (K 14, 282v; Sdr. Θέλημα φυσικo#ν ἐστιν,
οὐσιώδης τῶν κατa# φύσιν συστατικῶν ἔφεσις, PG. 91, col. 153 A;
laT. Voluntas naturalis, est naturalis appetitus eorum, quae natura
conﬂant ac constituunt, PG. 91, col. 154 A; Sdr. agreTve: Θέλημά
ἐστι φυσικo#ν, ἡ ἁπλῶς καiv ὡσαύτως ἔχουσα τῶν κατa# φύσιν
συστατικῶν ὁρμh# τε καiv ἔφεσις, PG. 91, col 280 A; ); ‘jerCinebiTi
nebaA ars TiToeulisa gulissityYsa TYTaRrCeuli mimarTebaA
da moZravobaA“ (K 14, 282v; Sdr. Θέλημα γνωμικόν ἐστιν, ἡ
ἐφ᾿ ἑκάτερα τοῦ λογισμοῦ αὐθαίρετος ὁρμh# τε καiv κίνησις, PG. 91,
col. 153 A; laT. Volontas ex sententia ac arbitraria, est libera animi
impulsio ad utrumlibet, atque motio, PG. 91, col. 154 A; Sdr. agreTve:
Θέλημα δev γνωμικo#ν, ἡ τῶν καθ᾿ ἡδονήν συναγερτικῶν ποιa# καiv
διάφορος κίνησίς τε καiv ὄρεξις, PG. 91, col 280 A).
1 meti garkveulobisTvis davimowmebT wm. ioane damaskelis
dogmatur swavlebas imis Sesaxeb, rom, pirdapiri anu sakuTrivi
gagebiT, <gnomikuri (<ganzraxulebiTi> anu Zv. qarT. <jerCinebiTi>)
neba> ar aqvs arc yovladwminda samebas da
arc
qristes
kacebas: ‘xolo gvmarTebs vicodeT,
rom RmerTze, erTi mxriv, msurvelobas (βούλησιν) vambobT,
magram arCevans (προαίρεσιν), sakuTrivi mniSvnelobiT, ar
vambobT [Sdr. arsenis Targm. <RmrTisaTYs ... winaaRrCevasa
sakuTrad ara vityY>], radgan RmerTi ar ganmzraxvelobs (οὐ
βουλεύεται). marTlac, umecrebis niSania ganmzraxveloba (τὸ
βουλεύεσθαι), radgan nacodnis Sesaxeb aravin ganmzraxvelobs
(βουλεύεται).
amitom,
Tu
ganzraxva
(βουλh3)
umecrebis
niSania, ueWvelad aseTivea arCevanic (ἡ προαίρεσις), RmerTi
ki, \ yovelives martivad mcodne, \ ar ganmzraxvelobs
(βουλεύεται]. arc uflis (adamianuri) sulisadmi vambobT
ganzraxvas (βουλh3n) an arCevans (προαίρεσιν),
radgan ar hqonda mas umecreba [Sdr. arsenis
Targm. <arca saufloAsa sulisaTYs vityYT ganzraxvasa anu
winaaRrCevasa, vinaATgan ara aqunda umecrebaA>]. ... amitom, arc
ganzraxulebiTi neba [γνωμικὸν θέλημα] hqonia mas
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amrigad, is upirvelesi niSandeba, rac macxovris
aRdgomamdel xorcs (sxeuls) ganekuTvneba, aris xsenebuli
xorcis (sxeulis) absoluturi <namdviloba> anu WeSmariti
igiveoba Cvens mokvdav xorcTan (codvis gareSe), WeSmariti
Cveneuli adamianuroba, sapirispirod afTartodoketisturi
<moCvenebiTobisa>. ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá:
[arsenis Targm. <arca jerCinebiTi aqunda nebebaA>;
efremis Targ.:
<arca aRrCeviTobaA
aqunda nebebasa
missa kacobrivsa>], radgan Tumca ki nebeloba hqonda,
bunebiTi da martivi, rac adamianTa Soris yovel
pirovnebaSi msgavsadve ganiWvriteba, magram mis wminda suls ar
hqonia misi saRvTo nebis sawinaaRmdego an misi saRvTo nebisgan
gansxvavebuli ganzraxuleba (gnw?mh. arseni: <jerCinebaA>,
efremi: <aRrCevaA>) anu nebebuli ram. ganzraxuleba (gnw?mh.
arseni: <jerCinebaA>, efremi: <aRrCevani>)
gvamovnebaTa
mixedviT ganiyofeba, garda wminda, martivi, Seudgeneli da
ganuyofeli RmrTeebisa, radgan iq gvamovnebani aranairad
ar
arian
ganyofilni
da
ganSorebulni
(amitom,
arc
maTgan nebebuli ganiyofeba). amrigad, radgan iq erTia
buneba, erTia bunebiTi nebelobac, xolo radgan gvamovnebebi
ganuSoreblebi arian, erTia samive gvamovnebisgan nebebulic
da erTia maTi moZraobac. rac SeexebaT adamianebs, radgan
erTia maTi buneba, erTia bunebiTi nebelobac, magram radgan
gvamovnebebi gamijnuli arian da ganeSorebian urTierTs
adgilis, drois, sagnebisadmi midrekilebis da sxva ram
bevris mixedviT, amis gamo gansxvavebulia maTi nebani da
ganzraxulebani. magram radgan Cvens ufal ieso qristeSi
gansxvavebulia
bunebani,
Sesabamisad
gansxvavebulia
misi
RmrTeebisa
da
misi
adamianurobis
bunebiTi nebelobani,
xolo radgan erTia gvamovneba da erTia mnebebeli,
erTia, agreTve, nebebulic anu ganzraxulebiTi
neba (τὸ γνωμικὸν θέλημα. arseni: <jerCinebiTi nebaA>), da
es, cxadia, imitom, rom misi adamianuri nebeloba Sedgomili
iyo mis saRvTo nebelobas da is nebavda mas, rasac misi
saRvTo nebeloba inebebda» (gardamocema, T. 36, dasax. gamoc.
gv. 370-371; Sdr. wm. efrem mcirisa da wm. arsen iyalToelis Tar359
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‘íÔèÛÐàØâØ ØçÝ áîÔãÚØ ãäÚØáÐ, îÝÚÝ íÔèÛÐàØâØ ØçÝ
àÐÓÒÐÜ
ØÒØÕÔ ØçÝ Ôá îÝàêØ, àÐê éÕÔÜØ» (ÔÞØáâÝÚÔ
ÔÞØåâÔâÔáÐÓÛØ, ×. 7: ἀληθινὸν ἦν τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος· ἀληθινὸν
δὲ ἦν͵ ἐπειδὴ ταὐτὸν ἦν τῷ ἡμετέρῳ, PG. 26, col. 1061 B).
îáÔÜÔÑãÚØ moZRvari áîÕÐÒÐÜ miuTiTebs: ‘amrigad, Ûisi sxeuli,
vinaidan isic ÐàáÔÑØ× áÐÔà×Ý iyo çÕÔÚÐá×ÐÜ, rameTu
ÙÐêÝÑàØÕØ (adamianuri) ØçÝ Ôá áîÔãÚØ, Tumca-ki uaxlesi
sakvirvelebiT Semtkicda mxolod qalwulisgan [e. i.
ara mamakacisganac, e. W.], miuxedavad amisa, iyo ra
mokvdavi msgavsTa [e. i. sxva adamianTa] kvaldakval, mokvda
kidec» (åÐÓÐÒÔÑÐ áØâçÕØá ÒÐÜÙÐêÔÑØá èÔáÐîÔÑ: Τὸ μὲν οὖν σῶμα͵
ὡς καὶ αὐτὸ κοινὴν ἔχον τοῖς πᾶσι τὴν οὐσίαν, σῶμα γὰρ ἦν
ἀνθρώπινον͵ εἰ καὶ καινοτέρῳ θαύματι συνέστη ἐκ παρθένου
μόνης͵ ὅμως θνητὸν ὂν κατὰ ἀκολουθίαν τῶν ὁμοίων καὶ ἀπέθνῃσκε,
PG. 25, col. 132 B-C). ãäÚØá áîÔãÚØ ÐàØá <åÛÜØÚØ> (ktisto3j).
ìÛ. ÒàØÒÝÚ áÐÙÕØàÕÔÚ×ÛÝåÛÔÓØs ganCinebiT, rac Sesulia
efesos III msoflio krebis sinodalur aqtebSi, ‘×ã ÕØÜÛÔ
èÔãåÛÜÔÚad (a0ktistoj) ambobs åàØáâÔá sxeuls ÓÐ Ðà
ÐæØÐàÔÑá
Tavad
èÔãåÛÜÔÚ
RmerT-áØâçÕÐs
åÛÜØÚØ
ÙÐêÔÑØsgan
xorcSesxmisa
da
gankacebis
mimRebs,
rogorc
dawerilia,
èÔéÕÔÜÔÑãÚ ØçÝá!
marTlac, àÝÒÝà ãÜÓÐ Ø×åÕÐá áîÔãÚØ èÔãåÛÜÔÚÐÓ,
vinaidan èÔãåÛÜÔÚØ ãÕÜÔÑoa, ãìçÚÕÐÓØa, èÔãîÔÑÔÚØa,
îÝÚÝ åàØáâÔm, ÛÙÕÓàÔ×Ø× ÐæÓÒomilma, ãéÕÔÜÐ ÛÝìÐäÔÔÑá
áÐÛáíÕÐÚ×Ð ÐæÑÔíÓØÚÝÑÐ, ÚÐîÕàØá ÜÐÙàÐÕØ ÓÐ áîÔãÚØá
èÔîÔÑÐÓÝÑÐ; ×ãÛêÐ ÓÐîèãÚ ÙÐà×Ð èÝàØá ÒÐÜÕÚÝ ÛÐÜ,
ÛÐÒàÐÛ es imitom, rom eCvenebina æÛà×ÔÔÑØá ÛÝåÛÔÓÔÑÐc
ÓÐ áîÔãÚØá íÔèÛÐàØâÔÑÐc» (×ÝàÛÔâØ ×ÐÕØ áÐàìÛãÜÝÔÑØá èÔ1

gmanebi iqve, gv. 130; Sdr. berZn. Χρὴ δὲ γινώσκειν͵ ὅτι ἐπὶ θεοῦ

βούλησιν μὲν λέγομεν͵ προαίρεσιν δὲ κυρίως οὐ λέγομεν· οὐ γὰρ
βουλεύεται ὁ θεός. Ἀγνοίας γάρ ἐστι τὸ βουλεύεσθαι· περὶ γὰρ τοῦ
γινωσκομένου οὐδεὶς βουλεύεται. Εἰ δὲ ἡ βουλὴ ἀγνοίας͵ πάντως καὶ
ἡ προαίρεσις. Ὁ δὲ θεὸς πάντα εἰδὼς ἁπλῶς οὐ βουλεύεται. Οὔτε
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áÐîÔÑ1). kvlav aRvniSnavT, rom ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØá ÐÓÐÛØÐÜãàÝÑÐá,
upirveles yovlisa, êîÐÓçÝäá áÐîÐàÔÑØáÔãÚØ ãìçÔÑÐ, àÝÛ,
magaliTad, ØÔáo åàØáâÔá ‘èÔÔÛèØÐ» da rom <Wama> man. ÐÛØá
δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ κυρίου ψυχῆς φαμεν βουλὴν ἢ προαίρεσιν· οὐ γὰρ
εἶχεν ἄγνοιαν. ... Διὸ οὐδὲ γνωμικὸν εἶχε θέλημα. Θέλησιν μὲν γὰρ
εἶχε τὴν φυσικὴν͵ τὴν ἁπλῆν͵ τὴν ἐν πάσαις ταῖς ὑποστάσεσι τῶν
ἀνθρώπων ὁμοίως θεωρουμένην͵ τὴν δὲ γνώμην ἤγουν τὸ θελητὸν οὐκ
εἶχεν ἡ ἁγία αὐτοῦ ψυχὴ ἐναντίον τοῦ θείου αὐτοῦ θελήματος οὐδὲ
ἄλλο παρὰ τὸ θεῖον αὐτοῦ θέλημα. Ἡ γὰρ γνώμη συνδιαιρεῖται ταῖς
ὑποστάσεσι πλὴν τῆς ἁγίας καὶ ἁπλῆς καὶ ἀσυνθέτου καὶ ἀδιαιρέτου
θεότητος· ἐκεῖ γὰρ τῶν ὑποστάσεων μὴ εἰς ἅπαν διαιρουμένων καὶ
διισταμένων οὐδὲ τὸ θελητὸν διαιρεῖται. Κἀκεῖ μέν͵ ἐπειδὴ μία
ἡ φύσις͵ μία καὶ ἡ φυσικὴ θέλησις· ἐπειδὴ δὲ καὶ αἱ ὑποστάσεις
ἀδιάστατοί εἰσιν͵ ἓν καὶ τὸ θελητὸν καὶ μία ἡ κίνησις τῶν τριῶν
ὑποστάσεων. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ ἐπειδὴ μὲν ἡ φύσις μία͵ μία
καὶ ἡ φυσικὴ θέλησις· ἐπειδὴ δὲ αἱ ὑποστάσεις κεχωρισμέναι εἰσὶ
καὶ διεστήκασιν ἀλλήλων κατά τε τόπον καὶ χρόνον καὶ τὴν πρὸς
τὰ πράγματα διάθεσιν καὶ ἕτερα πλεῖστα͵ τούτου ἕνεκα διάφορα τὰ
θελήματα καὶ αἱ γνῶμαι. Ἐπὶ δὲ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ͵
ἐπειδὴ μὲν διάφοροι αἱ φύσεις͵ διάφοροι καὶ αἱ θελήσεις αἱ φυσι
καὶ τῆς αὐτοῦ θεότητος καὶ τῆς αὐτοῦ ἀνθρωπότητος ἤγουν αἱ
θελητικαὶ δυνάμεις· ἐπειδὴ δὲ μία ἡ ὑπόστασις καὶ εἷς ὁ θέλων͵
ἓν καὶ τὸ θελητὸν ἤγουν τὸ γνωμικὸν θέλημα͵ τῆς ἀνθρωπίνης
αὐτοῦ θελήσεως ἑπομένης δηλαδὴ τῇ θείᾳ αὐτοῦ θελήσει καὶ ταῦτα
θελούσης͵ ἃ ἡ θεία αὐτοῦ ἤθελε θέλησις, Die Schriften des Johannes
von Damaskos, II, dasax. gam. p. 91-92; PG. 94, col. 945+C-948+B).
1

Sdr. εἴ τις λέγει ἄκτιστον τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ μὴ

ὁμολογεῖ αὐτὸν τὸν ἄκτιστον θεὸν λόγον ἐκ τῆς κτιστῆς ἀνθρωπότητος
τὴν σάρκωσιν καὶ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐπιδεξάμενον͵ καθὼς γέγραπται͵
ἀναθεματιζέσθω. Πῶς γὰρ ἂν ἄκτιστον λέγοιτο τὸ σῶμα; τὸ γὰρ
ἄκτιστον ἀπαθὲς ἄτρωτον ἀψηλά φητον͵ Χριστὸς δὲ ἐκ νεκρῶν ἀναστὰς
τύπον ἥλων καὶ νύξιν λόγχης καὶ ψηλάφησιν σώματος ἐπεδείκνυτο
τοῖς μαθηταῖς͵ καίτοι τῶν θυρῶν κεκλεισμένων εἰσελθών͵ ἀλλ΄ ἵνα
δείξηι καὶ τῆς θεότητος τὴν ἐνέργειαν καὶ τοῦ σώματος τὴν ἀλήθειαν,
Acta Conciliorum Oecumenicorum [ACO], ed. E. Schwartz, 1,1,6.147.19-25.
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èÔáÐîÔÑ ìÛ. ØàØÜÔÝá ÚØÝÜÔÚØ ÒÕÐÛêÜÝÑá: ‘amrigad, friad
êÓÔÑØÐÜ ØáØÜØ, àÝÛÚÔÑØê ÐÛÑÝÑÔÜ, àÝÛ ÛÐá ÐàÐäÔàØ
ÛØãæØÐ qalwulisgan, raTa ãÐàçÝÜ îÝàêØá memkvidreoba
(th\n th=j sarko\j klhronomi¿an)...; ×ãÙØ ÛÐá ÐàÐäÔàØ ÛØãæØÐ
ÛÐàØÐÛØáÐÒÐÜ, Ðàê ÛØìØsgan moweul áÐÖàÓÝá èÔØìçÜÐàÔÑÓÐ
ØÒØ, riTac miwisgan miRebuli sxeuli ikvebeba, ...
Ðàê×ã ÛÝáÔáÔÑà ÓÐ ÔÚØÐáÔÑà ÝàÛÝêi dRis ganmavlobaSi
mmarxveli ÓÐØÛèÔÝÓÐ (e7pei¿nhse), eZiebda ra misi sxeuli
Tavis sazrdos» (ÛxØÚÔÑÐ ÓÐ ÓÐÛîÝÑÐ êàã êÝÓÜØáÐ, PG. 7,
col. 9571). ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ ÐáÔ ÛØÛÐà×ÐÕá ÔÞØáÙÝÞÝá
áÔàÐÞØÝÜá: ‘×ãÙØ íÐÛÐÛ ÓÐ áîÔãÚØá îØÚÕÐÓÝÑÐÛ ÙÐêÐÓac
ÒÐÛÝÐéØÜÐ ØÒØ, àÐâÝÛ Ðà ÒÐÜíÕàØâÔá (äÐàØáÔÕÚÔÑÛÐ, Ô.
í.) áÐåÛÔ×ÐÒÐÜ, àÝÛ ØÒØ ÛÐÛÐèØ ØçÝ ÓÐ ÛÐÛÐ ÛÐáèØ?»
(ÛÔÝ×îÔ ÔÞØáâÝÚÔ áÔàÐÞØÝÜØáÐÓÛØ: Εἰ γὰρ τὸ ἐσθίειν καὶ τοῦ
σώματος ἡ ὄψις ἐδείκνυεν αὐτὸν καὶ ἄνθρωπον͵ διὰ τί μὴ ἐκ τῶν
ἔργων ἐθεώρουν αὐτὸν εἶναι ἐν τῷ Πατρὶ͵ καὶ τὸν Πατέρα ἐν
αὐτῷ; PG. 26, col. 665 A). ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØ, ÐÜã ÛØáØ îÝàêØÔÚØ
ÑãÜÔÑÐ, àÝÒÝàê ÙÐêÝÑàØÕØ da qmnili, ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ ØçÝ, êîÐÓØÐ,
vnebulebiTic (paqhto3j), e. Ø. âÙØÕØÚÒÐÜÛêÓÔÚØ da mowylvadi,
áÐÞØàØáÞØàÝÓ ÛÐêîÝÕàØá áÐæÕ×Ý ÑãÜÔÑØáÐ, àÝÛÔÚØê, êîÐÓØÐ,
ãÕÜÔÑÝÐ (a7paqh3j), Ô. Ø. âÙØÕØÚÒÐÜãêÓÔÚØÐ da mouwylvelia.
ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÐÛÑÝÑá: ‘àÐê ÙØ ØÕÜÝ (eÃpasxe – Ô. Ø. ÒÐÜØêÐÓÐ,
Ô. í.) áØâçÕØá (ÛÐêîÝÕàØá, Ô. í.) ÙÐêebam, çÕÔÚÐäÔàØ Ôá
masTan [kacebasTan, e. W.] Tanamyofma áØâçÕÐÛ ×ÐÕØá
×ÐÕÖÔ ØÙã×ÕÜÐ, àÝÛ Cven èÔÒÕëÚÔÑÝÓÐ áØâçÕØá
1

Sdr.Ἄγαν οὖν πίπτουσιν οἱ λέγοντες αὐτὸν μηδὲν ἀνειληφέναι

ἐκ τῆς παρθένου͵ ἵν΄ ἐκβάλωσι τὴν τῆς σαρκὸς κληρονομίαν, ... εἰ
μηδὲν εἰλήφει παρὰ τῆς Μαρίας͵ οὐκ ἂν τὰς ἀπὸ τῆς γῆς εἰλημμένας
προσίετο τροφάς͵ δι΄ ὧν τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ληφθὲν τρέφεται σῶμα· οὐδ΄
ἂν εἰς τεσσαράκοντα ἡμέρας ὁμοίως Μωϋσῇ καὶ Ἠλίᾳ νηστεύσας
ἐπείνησε͵ τοῦ σώματος αὐτοῦ τὴν ἰδίαν ἐπιζητοῦντος τροφήν. igive
teqsti ix Teodorite kvirelTan (Theodoret of Cyrus. Eranistes, ed. G.
H. Ettlinger, Oxford, 1975, p. 97).
362

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

RmrTeebasTan wilmqoneobÐ. ÓÐ ØçÝ uCveulo, rom ×ÐÕÐÓ
ØçÝ vnebulØê ÓÐ ãÕÜÔÑÝê; vnebulØ ØçÝ, àÐÓÒÐÜ ÛØáÛÐ
áÐÙã×ÐàÛÐ áîÔãÚÛÐ ØÕÜÝ ÓÐ ×ÕØ× ÐÛ vnebulSi iyo igi,
ÛÐÒàÐÛ ãÕÜÔÑÝ ØçÝ, àÐÓÒÐÜ ÑãÜÔÑØ× æÛÔà×ad myofi
áØâçÕÐ ãÕÜÔÑÝa (RmrTeebiTad, e. W.); da Tavad igi,
ãáîÔãÚÝ, ØÛçÝäÔÑÝÓÐ vnebul áîÔãÚèØ, îÝÚÝ áîÔãÚs
×ÐÕØá TavSi hyavda ãÕÜÔÑÝ áØâçÕÐ (uvnebo RmrTeebiTad,
e. W.),
TviT
sxeulis
ãëÚãàÔÑaTa
ãéØÜÝmçÝäeli»
(ÔÞØáâÝÚÔ ÔÞØåâÔâÔáÐÓÛØ, PG. 26, col. 10601). ìÛ. ÒàØÒÝÚ
ÜÝáÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá: ‘ÕÐÛÑÝÑT, àÝÛ àÐÓÒÐÜ æÛÔà×ØÐ ëÔ,
áàãÚØÐÓ ãÕÜÔÑÝÐ ØÒØ ÓÐ èÔãÖÐÕÔÑÔÚØ (a7kh3ratoj), xolo
×ãÙØ àÐÛ ÕÜÔÑãÚÔÑÐ Ø×åÛØá ÛØá èÔáÐîÔÑ áÐîÐàÔÑÐèØ,
imoqmeda man amgvari ram uTuod Tavisi ÕÜÔÑØá-ÛØÛæÔÑØ
adamianobis mier, vinaidan æÛà×ÔÔÑÐ WeSmaritad Tavismier
moqmedebs
yvelas
êîÝÜÔÑÐá,
garSemo-sxeulis2
rameTu îÝàêisaa vnebulebÐ, RvTisa ÙØ – moåÛÔÓÔÑÐ»
(ÒàØÒÝÚ ÜÝáÔÚØ, ÔÕÜÝÛØãáØá ìØÜÐÐæÛÓÔÒ, ìØÒÜØ VI; PG. 45,
col. 7133). ìÛ. ÔÒÜÐâØ ÐÜâØÝåØÔÚØá ÔÞØáâÝÚÔèØ âàÐÚØáÔÚ×Ð
ÛØÛÐà× (ÕàêÔÚØ àÔÓÐåêØÐ) ÕÙØ×îãÚÝÑ×: ‘WeSmaritad ØèÕÐ
1

Sdr. ἃ γὰρ τὸ ἀνθρώπινον ἔπασχε τοῦ λόγου͵ ταῦτα συνὼν

αὐτῷ ὁ λόγος εἰς ἑαυτὸν ἀνέφερεν͵ ἵνα ἡμεῖςτῆς τοῦ λόγου θεότητος
μετασχεῖν δυνηθῶμεν. καὶ ἦν παράδοξον͵ ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πάσχων
καὶ μὴ πάσχων͵ πάσχων μέν͵ ὅτι τὸ ἴδιον αὐτοῦ ἔπασχε σῶμα καὶ
ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἦν͵ μὴ πάσχων δέ͵ ὅτι τῇ φύσει θεὸς ὢν ὁ
λόγος ἀπαθής ἐστιν. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ ἀσώματος ἦν ἐν τῷ παθητῷ
σώματι͵ τὸ δὲ σῶμα εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τὸν ἀπαθῆ λόγον ἀφανίζοντα
τὰς ἀσθενείας αὐτοῦ τοῦ σώματος.
2

e. i. sityva-RmerTis damtevneli sxeulis.

3

Sdr. φαμεν ὅτι͵ καθὸ θεὸς ὁ υἱός͵ ἀπαθὴς πάντως ἐστὶ καὶ

ἀκήρατος͵ εἰ δέ τι πάθος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ περὶ αὐτοῦ λέγοιτο͵
διὰ τοῦ ἀνθρωπίνου πάντως τοῦ δεχομένου τὸ πάθος τὸ τοιοῦτον
ἐνήργησεν. ἐνεργεῖ γὰρ ὡς ἀληθῶς ἡ θεότης διὰ τοῦ περὶ αὐτὴν
σώματος τὴν τοῦ παντὸς σωτηρίαν͵ ὡς εἶναι τῆς μὲν σαρκὸς τὸ
πάθος͵ τοῦ δὲ θεοῦ τὴν ἐνέργειαν.
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RmerTi-áØâçÕÐ qalwulisgan, Seimosa ra Cvendami msgavsvnebulebiTi sxeuli»1 (Sdr. a7lhqw½j e7gennh3qh o( qeo\j lo3goj e7k th=j
parqe3nou sw½ma o(moiopaqe\j h(miÍn h7mesme3noj: (ìÛ. ÔÒÜÐâØ ÐÜâØÝåØÔÚØ,
âàÐÚØáÔÚ×Ð ÛØÛÐà×, ×ÐÕØ X; èÓà. ìÛØÜÓÐ ÒØÝàÒØ Û×ÐìÛØÜÓÔÚØá
×ÐàÒÛÐÜØ: ‘ØèÕÐ áØâçãÐA, ... ÛáÒÐÕáÐÓ éãÔÜØáÐ, vnebadi×Ð
ÒãÐÛØ×Ð», Øî. áÐå. ÔÙÚ. ÙÐÚÔÜÓ. 1988 ì. ÒÕ. 542; ÔÒÜÐâØá
ÐæÜØèÜãÚØ áØâçÕÔÑØ êØâØàÔÑãÚØÐ, agreTve, ‘ÞÐáåÐÚãà
åàÝÜØÙÐSi”; Øî. PG. 5, col. 24). ìÛ. ÙØàØÚÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØc,
analogiurad, ÒÕÐãìçÔÑá: ‘amgvarad vambobT mis vnebasac
da aRdgomasac, ÐàÐ ise, ×Ø×åÝá ×ÐÕØá ÑãÜÔÑaSi (saRvTo
bunebaSi, e. W.) ØÕÜÝ RmerTma-áØâçÕÐÛ an gvemulebani an
lursmnebiT ganxvretani anda áîÕÐ ÐÛÒÕÐàØ wylulebani
(vinaidan æÛà×ÔÔÑÐ ãÕÜÔÑÝÐ, aris ra ãáîÔãÚÝc), aramed
àÐÓÒÐÜ ÛØáÛÐ áÐÙã×ÐàåÛÜØÚÛÐ áîÔãÚÛÐ ØÕÜÝ Ôá çÕÔÚÐäÔàØ,
ÐÛØâÝÛ, ×ÕØ× ÛÐáÖÔ Ø×åÛØá, àÝÛ ØÕÜÝ éÕÔÜá ÒÐÛÝ, àÐÛÔ×ã
ØÒØ, ãÕÜÔÑÝ (RmrTeebiTad, e. W.), vnebul áîÔãÚèØ ØçÝ»
(ìÛØÜÓÐ ÙØàØÚÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ, IV ÔÞØáâÝÚÔ, citirebuli
efesos mesame msoflio krebis sinodalur aqtebSi: οὕτω φαμὲν
αὐτὸν καὶ παθεῖν καὶ ἀναστῆναι͵ οὐχ ὡς τοῦ θεοῦ λόγου παθόντος
εἰς ἰδίαν φύσιν ἢ πληγὰς ἢ διατρήσεις ἥλων ἢ γοῦν τὰ ἕτερα τῶν
τραυμάτων (ἀπαθὲς γὰρ τὸ θεῖον͵ ὅτι καὶ ἀσώματον)͵ ἐπειδὴ δὲ τὸ
γεγονὸς αὐτοῦ ἴδιον σῶμα πέπονθεν ταῦτα͵ πάλιν αὐτὸς λέγεται
παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν· ἦν γὰρ ὁ ἀπαθὴς ἐν τῶ_ πάσχοντι σώματι, PG.
77, col. 48). ÐæÓÒoÛÐÛÓÔÚØ áîÔãÚØ åàØáâÔáØ, àÝÒÝàê yovladucodvelad codvis sruli Sedegis mimRebi da vnebulebiTØ,
êîÐÓØÐ, ØçÝ <ÛÝÙÕÓÐÕØê> (qnhto3j). ìÛ. ØãáâØÜÔ ÛÐàâÕØÚØ
ÒÕÐÛêÜeÑá: ‘ìØÜÐáìÐàÛÔâçÕÔÚTa mier naTqvam am da amgvar
sityvaTagan ... nawili iTqva qristes ÞØàÕÔÚØ ÛÝáÕÚØá
èÔáÐîÔÑ, riTac naqadagebi iyo, rom gamoCndeboda igi
\ èÔãàÐêîØc, ãáÐîãàØc ÓÐ ÛÝÙÕÓÐÕØc» (ìÛØÜÓÐ ØãáâØÜÔ
ÛÐàâÕØÚØ, áØâçÕØáÒÔÑÐ âàØäÝÜ ØãÓÔÕÔÚØáÐÓÛØ: Τῶν τε λόγων
1

'Cvendami msgavs-vnebulebiTi sxeuli" \ e. i. Cvenebr,

Cvens msgavsad vnebulebiTi sxeuli.
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τούτων καὶ τοιούτων εἰρημένων ὑπὸ τῶν προφητῶν͵ ἔλεγον͵ ὦ
Τρύφων͵ οἱ μὲν εἴρηνται εἰς τὴν πρώτην παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ͵
ἐν ᾗ καὶ ἄτιμος καὶ ἀειδὴς καὶ θνητὸς φανήσεσθαι κεκηρυγμένος
ἐστίν, PG. 6, col. 505). ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØá ×åÛØ×ac,
ãäÐÚÛÐ ‘jerovnad ÛØØæÝ ÛÝÙÕÓÐÕØ áîÔãÚØ, àÝÛ SesaZlebeli yofiliyo masSi ÐÛØÔàØÓÐÜ áØÙÕÓØÚØs gaqrobac
ÓÐ îÐâisebr [åÛÜØÚØ] ÐÓÐÛØÐÜÔÑØ ÒÐÜÐîÚÔÑãÚØçÕÜÔÜ» (áØâçÕØá
ÒÐÜÙÐêÔÑØá èÔáÐîÔÑ: εἰκότως ἔλαβε σῶμα θνητόν͵ ἵνα καὶ ὁ θάνατος
ἐν αὐτῷ λοιπὸν ἐξαφανισθῆναι δυνηθῇ͵ καὶ οἱ κατ΄ εἰκόνα πάλιν
ἀνακαινισθῶσιν ἄνθρωποι, PG. 25, col. 120). ÖÔÛÝàÔ ×ÕØáÔÑÔÑ×ÐÜ
Ôà×ÐÓ ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØ ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ ØçÝ <îàìÜÐÓØ> (fqarto3j),
ris warmoCenasac daeTmo, arsebiTad, Cveni winamdebare ganxilva
im mwvaleblobis samxileblad, rac ivlianitur-gaianituri
gaukuRmarTebis safuZvelze macxovnebeli áîÔãÚØá aRdgomamdel
uxrwnadobas crumetyvelebs. èàÝÛÐèØ ‘áåÝÚØÝÔÑØ», romlis
avtori, savaraudod, Teodore raiTelia, ÕÙØ×îãÚÝÑ×:
‘[ØãáâØÜØÐÜÔá] ØÛÞÔàÐâÝàÝÑØá ßÐÛá, èÔèØÜÓÐ áÔÕÔàozi
[severoz antioqieli, e. W.] ÓÐ ÐÚÔåáÐÜÓàØÐèØ ÒÐØåêÐ. ÛÐá
×ÐÜ ÐîÚÓÐ ðÐÚØÙÐàÜÐáØá ÔÞØáÙÝÞÝáØ, vinme ØÕÚØÐÜÔ.
àÝÓÔáÐê ØáØÜØ ÐÚÔåáÐÜÓàØÐèØ ÛØÕØÓÜÔÜ..., im Jams ÙÐÛÐ×Ø
ÐæØëàÐ ÛÐ× èÝàØá ‘îàìÜÐÓØáÐ» ÓÐ ‘ãîàìÜadØá» èÔáÐîÔÑ,
kerZod, àÝÒÝàØ ØçÝ ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ åàØáâÔá áîÔãÚØ, \ îàìÜÐÓØ
×ã ãîàìÜÔÚØ. ØÕÚØÐÜÔ, Zvel ×ÕÐÚáÐÖàØáá Sedgomili,
ÐÛÑÝÑÓÐ: <ãîàìÜadØÐ áîÔãÚØ åàØáâÔáØ, àÐÓÒÐÜ ×ãÙØ ar
vityviT mas uîàìÜadÐÓ, aramed \ îàìÜadÐÓ, ÒÐÜyofadobas
èÔÕØâÐÜ× æÕ×Øá áØâçÕÐSi, îÝÚÝ ÒÐÜyofadobis èÔâÐÜØ×
Ýài ÑãÜÔÑa ÐæÛÝéÜÓÔÑÐ åàØáâÔSi» (PG. 86, col. 1229).
ÐæÜØèÜãÚi ÛìÕÐÚÔÑÚãài ×ÕÐÚáÐÖàØái ÐáÔa ãÐàçÝäili xsenebul
SromaSi: ‘×ãÙØ ãîàìÜadÐÓ ambobT åàØáâÔá áîÔãÚá, Ðà
çÝäØÚÐ igi éÕÔÜØ ×ÐÜÐÐàáØ (o6moou3sioj), àÐÓÒÐÜ [ÒÐÛÝÓØá,
àÝÛ] ãäÚØá áîÔãÚØ ãîàìÜadØÐ, éÕÔÜØ ÙØ – îàìÜÐÓØ.
ÐÛÐÖÔ, ÐÚÑÐ× ØáØÜØc (ÛìÕÐÚÔÑÚÔÑØc, e. W.) èÔÛÔÞÐáãîÔÑØÐÜ:
<àÝÒÝàê ×åÕÔÜ (ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚÔÑØ, Ô. í.), ÐæÓÒÝÛØá
èÔÛÓÔÒ
åàØáâÔá
sxeulis
uxrwnadad
mTqmelni,
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ambobT, rom [Cveni] Tanaarsia igi, ÐÛÒÕÐàÐÓÕÔ Cvenc,
ÐæÓÒÝÛamde [åàØáâÔá sxeulis] uxrwnadad mTqmelni,
ÕÐæØÐàÔÑ×, àÝÛ Cveni Tanaarsia igi>. magram éÕÔÜ
(ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚÔÑØ, Ô. í.) vetyviT: <×ãÛêÐ ÐæÓÒÝÛØá
èÔÛÓÔÒ ãîàìÜadÐÓ ÕÐæØÐàÔÑ× [åàØáâÔá áîÔãÚá],
ÛÐÒàÐÛ ÐàÐ×ã ÑãÜÔÑØ× ãîàìÜads vambobT mas,
ÐàÐÛÔÓ – ÛÐÓÚØ×>. ×ãÙØ ÒÕÔâçÕØÐÜ (ÛìÕÐÚÔÑÚÔÑØ, Ô.
í.): <ÓÐ ØçÝá [Ôá áîÔãÚØ] ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔê ÛÐÓÚØ×
ãîàìÜadØ>, ÛØÕãÒÔÑ×: <Ðà ÒÕÐnebebs amas åàØáâÔá
èÔáÐîÔÑ nauwyebni, àÐÓÒÐÜ iTqmis, àÝÛ ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ
ÛÝèØÕÓÐ ÛÐá ÓÐ ÛÝsìçãàÓÐ. àÝÒÝàRa èÔØëÚÔbodÐ,
àÝÛ ÐÛÒÕÐàTa ÒÐÜÛêÓÔÚØ ãîàìÜadØ yofiliyo?
îÝÚÝ ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ ÛáÒÐÕáØ ÐàÐäÔàØ ÒÐÜãêÓØÐ
ÛÐá ris gamoc êîÐÓØÐ, àÝÛ ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ îàìÜÐÓØ
ØçÝ [ãäÚØá] áîÔãÚØ, ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ ÙØ – ãîàìÜadØ.
×ãÙØ, amasTan, iTqmis, àÝÛ [ãäÐÚÛÐ] íÐÛÐ ÐæÓÒÝÛØá
èÔÛÓÔÒÐê, Ôá
gangebulebiTad (e. i. ara bunebiTad,
aramed mizandasaxulobiTad) åÛÜÐ ÛÐÜ, àÐÓÒÐÜ [íÐÛÐ] ÐàÐ
ØÛØâÝÛ, àÝÛ èØÝÓÐ, ÐàÐÛÔÓ ÔéÕÔÜÔÑØÜÐ Tavisi
ÛÝìÐäÔÔÑØáÐ×ÕØá, àÝÛ ×avadaa ØÒØ, ÕØÜê ÛÙÕÓàÔ×Ø×
ÐæÓÒÐ; ÐÛÐÕÔ ÛØÖÜØ× iTqmis, rom ãéÕÔÜÐ ÛÐÜ
ÛÝìÐäÔÔÑá áÐÛáíÕÐÚ×Ð ÐÜÐÑÔíÓÔÑØ. ÐáÔÕÔ, éÕÔÜc
ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ aRdgomamdel vnebulebaTagan
araferi ÒÕÔåÜÔÑÐ, îÝÚÝ ÓÐáÐÑÐÛØ éÕÔÜØ ÛÙÕÓàÔ×Ø×
ÐæÓÒÝÛØáÐ ÐàØá åàØáâÔ>» (ÓÐáÐî. èàÝÛÐ, ×ÐÕØ X; PG. 86,
col. 1261 B-C). ×ãÛêÐ ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚãàØ ÛÝëæÕàÔÑÐ åàØáâÔá
áîÔãÚá ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔ ×ÐÕØáØ ×ÕØáÔÑØ× îàìÜÐÓÐÓ ÐæØÐàÔÑá, ÛÐÒàÐÛ
ÐåÕÔ ÒÐÜÐéØÜÔÑá ØÛÐáÐê, àÝÛ Ôá áîÔãÚØ, àÝÒÝàê çÝÕÚÐÓ ãêÝÓÕÔÚØ,
ãîàìÜÔÚØ ØçÝ oden êÝÓÕØáÛØÔàØ, usjuloebiTi, zneobrivi
gaîàìÜÐÓÝÑØá ÛØÛÐà×, áîÕÐ ÛîàØÕ ÙØ (bunebiTi TvisebebiT) –
éÕÔÜÔÑà îàìÜÐÓØ. ìÛ. ÐÜÐáâÐáØ áØÜÔÚØ ×ÐÕØá áÐîÔÚÒÐÜ×åÛãÚ
èàÝÛÐèØ ‘ìØÜÐÛëæÕÐàØ», romelic ramdenjerme davimowmeT
zemoT, ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘ÐÛÑÝÑá @èÔáÐåÛe^: @ÓÐ ØîØÚÐ æÛÔà×ÛÐ
ÓÐ, aha, mTeli åvÔçÐÜÐ ØçÝ ÒÐîàìÜØÚi^ (Sesaq. 6.12). Ôá
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ÜØèÜÐÕá, rom çÕÔÚÐ ÐÓÐÛØÐÜØ ãsïãÚÝ ØçÝ, àÝÛÚÔÑØá
èÔáÐîÔÑ
ÐÛÑÝÑá
ÓÐÕØ×Øê:
@ÒÐÜØîàìÜnÔn ÓÐ
èÔØÒØÜÜÔn
ãsïãÚÝÑØ×> da saqmeebiT (äá. 52.2). ÐÛÒÕÐàØ êÝÓÕØáÛØÔàØ
îàìÜØÚÔÑØá ÛØÛÐà× ãîàìÜÔÚá, ese igi \ ãêÝÓÕÔÚá ÕÐÛÑÝÑ×
ÛÐêîÝÕàØá çÝÕÚÐÓìÛØÜÓÐ ÓÐ çÝÕÚÐÓãÛìØÙÕÚÝ áîÔãÚá ...
×ÕØ× áÐÛÒÖØá ÜÔâÐàØ Ð×ÐÜÐáÔê áØâçÕÐ-áØâçÕØ× ÐÛÒÕÐàÐÓ
ÐmÑÝÑá áÐãäÚÝ áîÔãÚØá èÔáÐîÔÑ: @îàìÜÐÓØ ØçÝ áîÔãÚØ,
àÐÓÒÐÜ ×ÕØ× ÛÐàØÐÛØê åÛÜØÚØ ØçÝ^... ÐåÔÓÐÜ ÕáìÐÕÚÝÑ×,
àÝÛ ÕÜÔÑÐÛÓÔ îàìÜÐÓØ ØçÝ åàØáâÔá çÝÕÚÐÓìÛØÜÓÐ áîÔãÚØ,
îÝÚÝ ÛÔáÐÛÔ ÓæÔá ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ – ãîàìÜadØ. Õambob
ØÛÐáÐê,
àÝÛ
ÕÜÔÑÐÛÓÔ
[ãäÚØá
áîÔãÚma]
rogorc
warmdinarem, ÛàÐÕÐÚgvari wardinebani imoqmeda: áØáîÚØ,
ÝäÚØ, ÜÔàìçÕØ ÓÐ êàÔÛÚØ, ÛÙÕÓàÔ×Ø× ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ
ki, ÛØãîÔÓÐÕÐÓ ØÛØáÐ, àÝÛ íÐÛÐ ÛÐÜ, àÐê ÐæÐáàãÚÐ
gangebulebiTad (oi7konomikw*j) ÛÝìÐäÔ×Ð ÓÐàìÛãÜÔÑØáÐ×ÕØá,
ver vnaxulobT, rom am sxeuls emoqmedos Tundac
erTi raimes ÒÐmoyofa an ÒÐÛÝdena anTu gamodevna»,
(ìÛ. ÐÜÐáâÐáØ áØÜÔÚØ, ìØÜÐÛëæÕÐàØ, PG. 89, col. 300 A-C; Sdr.
arseniseuli Targmani: dogmatikoni, I, anastasi sineli,
winamZRuari, n. Cikvatias, m. rafavas da d. Sengelias gamoc.
Tb. 2015, gv. 335-336). ÛÐêîÝÕàØá çÝÕÚØ×ãà× Cveneuli, ÛÐÒàÐÛ
yovladãêÝÓÕÔÚØ áîÔãÚØ, êîÐÓØÐ, ØçÝ <ÜÐÛÓÕØÚØ> anu
<WeSmariti> (ÓÐ ÐàÐ ÛÝéÕÔÜÔÑØ×Ø, àÝÒÝàê ÐÛÐá ÓÝÙÔâistãàØ
ÔàÔáØ ÛØØéÜÔÕÓÐ). ÓÝÙÔâØáâÔÑØá ÐÖàØ×, ÛÐêîÝÕàØá èÝÑÐ, ÛØáØ
îÝàêØÔÚØ êîÝÕàÔÑÐ, íÐÛÐ, âÙØÕÚÒÐÜêÓÐ, ïÕÐàêÛÐ ÓÐ áîÕÐ,
çÝÕÔÚØÕÔ Ôá ÛîÝÚÝÓ ÖÛÐÜÔÑÐ, ‘ÝêÜÔÑÐ» ÐÜã ìÐàÛÝáÐîÕÐ ØçÝ ÓÐ
ÐàÐ áØÜÐÛÓÕØÚÔ. ÐÛÒÕÐàØ ÛìÕÐÚÔÑÚãàØ ÐÖàØ ÞØàÕÔÚØ áÐãÙãÜØÓÐÜÕÔ
ØæÔÑá áÐ×ÐÕÔá. ÓÝÙÔâØáâÔÑá uadres epoqaSive ÐÛîØÚÔÑÓÐ ìÛ.
ÔÒÜÐâØ
ÐÜâØÝåØÔÚØ.
âàÐÚØáÔÚ×Ð
ÛØÛÐà×
ÔÞØáâÝÚÔèØ
ÕÙØ×îãÚÝÑ×: ‘×ãÙØ ÛÝéÕÔÜÔÑØ× ØÕÜÝ ãäÐÚÛÐ, àÝÒÝàê
ÐÛÐá ÐÛÑÝÑá ÖÝÒØerTi ãæÛÔà×Ý ÐÜã ãàìÛãÜÝ (ÐáÔ×ÔÑØ
×ÕØ×ÕÔ ÐàØÐÜ ÛÝéÕÔÜÔÑÐÜØ), àØá×ÕØá ÕÐà ÛÔ ÑÝàÙØÚÓÔÑãÚØ,
àØá×ÕØá ÕØ×îÝÕ ÛîÔêÔÑ×ÐÜ ÑàëÝÚÐá? maSasadame, äãíÐÓ
ÕÙÕÓÔÑØ, maSasadame, ÕÔêàãÔÑØ ãäÐÚá?» (âàÐÚ. X.3: Εἰ δέ͵
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ὥσπερ τινevς ἄθεοι ὄντες͵ τουτέστιν ἄπιστοι͵ λέγουσιν͵ τὸ δοκεῖν
πεπονθέναι αὐτόν͵ αὐτοὶ ὄντες τὸ δοκεῖν͵ ἐγὼ τί δέδεμαι͵ τί δὲ καὶ
εὔχομαι θηριομαχῆσαι; Δωρεὰν οὖν ἀποθνήσκω. ῎αρα οὖν
καταψεύδομαι τοῦ κυρίου, Ignace d’Antioche. Lettres. Texte grec,
introduction, traduction et notes de P. -Th. Camelot, O. P. [Sources
chrétiennes, 10], Paris, Éditions du Cerf, 1945, p. 102); ÐÜâØÝåØÔÚØ

ÛæÕÓÔÚÛÝìÐÛÔ ÐáÔ ÒÕÐÛêÜeÑá: ‘gulsavseba
(=sruli
darwmunebuloba, e. W.)
gvaqvs
ãäÚØáÐdmi,
àÝÛÔÚØê
íÔèÛÐàØâÐÓ ÐàØá xorcielad @×ÔáÚØáÐÒÐÜ ÓÐÕØ×ØáÐ^
(àÝÛ. 1,1)... àÝÛÔÚØê íÔèÛÐàØâÐÓ ØèÕÐ åÐÚìãÚØáÐÒÐÜ,
àÝÛÔÚÛÐê ÜÐ×ÔÚ-ØæÝ ØÝÐÜÔáÐÒÐÜ, àÝÛ ÐæáàãÚÔÑuliyo
mis mier çÝÕÔÚØ áØÛÐà×ÚÔ; íÔèÛÐàØâÐÓ ÓÐØÛáíÕÐÚÐ ØÒØ
éÕÔÜ×ÕØá
îÝàêØT
ÞÝÜâÝÔÚØ
ÞØÚÐâÔá
ÓÐ
ðÔàÝÓÔ
Ý×îÛ×ÐÕàØá ßÐÛá» (áÛØàÜÔÚ×Ð ÛØÛÐà×, 1, 1-2: πεπληροφορημένους
εἰς τὸν κύριον ἡμῶν͵ ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαυὶδ κατὰ σάρκα͵
... γεγεννημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου͵ βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννου͵
ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ΄ αὐτοῦ· ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου
Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπὲρ ἡμῶν ἐν
σαρκί, Þ. ÙÐÛÔÚÝá dasax. ÒÐÛÝê. p. 132). ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ
ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘pirobiTad àÝÓØ
ØåÛÜÐ
Ôá
çÝÕÔÚØÕÔ, àÝÒÝàê äØåàÝÑÔÜ ÖÝÒØÔà×ÔÑØ; Üã ØçÝäØÜ!
ÐàÐÛÔÓ
ÛÐêîÝÕÐàØ
namdvilad íÔèÛÐàØâÐÓ
ÒÐxda
adamiani, àØ×Ðê êîÝÜÓÐ mTeli ÐÓÐÛØÐÜØ, vinaidan ×ãÙØ,
maTebr (doketistebisebr, e. W), pirobiTad (qeVsei) ØçÝ
áîÔãÚèØ áØâçÕÐ, îÝÚÝ pirobiTad naTqvami ÖÛÐÜÔÑÐÐ
(fantasi¿a e7sti¿n), ÛÝéÕÔÜÔÑØ×Ø (dokh3sei) aRmoCndeba adamianTa
êîÝÜÔÑÐêÐ ÓÐ ÐæÓÒÝÛÐê... ÛÐÒàÐÛ, ra Tqma unda, ar aris
ÖÛÐÜÔÑÐ éÕÔÜØ êîÝÜÔÑÐ, arcTu ÛîÝÚÝÓ áîÔãÚØáa, ÐàÐÛÔÓ
Û×ÔÚØ adamianis, \ áãÚØáÐ ÓÐ áîÔãÚØs, \ êîÝÜÔÑÐ
ÐæáàãÚÓÐ WeSmaritad Tavad sityvaSi” (ìÛØÜÓÐ Ð×ÐÜÐáÔ
ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ, ÔÞØáâÝÚÔ ÔÞØåâÔâÔáÐÓÛØ: ou7 qe3sei de\ tau=ta
e7gi¿neto, mh\ ge3noito, wÐj tinej pa3lin u(pe3labon, a7ll’ oÃntwj a7lhqei¿#
a7nqrw¯pou genome3nou tou= swth=roj oÀlou tou= a7nqrw¯pou swthri¿a e7gi¿neto.
ei¹ ga\r qe3sei hÅn e7n t%½ sw¯mati o( lo3goj kat’ e7kei¿nouj, to\ de\ qe3sei lego3menon
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fantasi¿a e7sti¿n, eu(ri¿sketai dokh3sei kaiì h( swthri¿a kaiì h( a7na3stasij tw½n
a7nqrw¯pwn, ... a7lla\ mh\n ou7 fantasi¿a h( swthri¿a h(mw½n ou7de\ sw¯matoj
mo3nou, a7ll’ oÀlou a7nqrw¯pou yuxh=j kaiì sw¯matoj a7lhqw½j h( swthri¿a
ge3gonen e7n au7t%½ t%½ lo3g%, PG. 26, col. 1061). ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚs,
áîÕÐ ÙÐê×Ð ÛáÒÐÕáÐÓ, hqonda ÐÓÐÛØÐÜãàØ ‘áãÚØ» (‘äáØqÔ» \
yuxh3) ÓÐ mis ÐÓÐÛØÐÜãà sulSi iyo adamianuri ‘ÒÝÜÔÑa»
(nou$j ÐÜ ‘ÞÜÔÕÛÐ» \ pneu$ma). ìÛ. ÒàØÒÝÚ áÐÙÕØàÕÔÚ×ÛÝåÛÔÓØ
ÒÐÜÐéØÜÔÑá: ‘×ãÙØ ÕØÜÛÔ ãÒÝÜÔÑÝÓ da usulod ØâçÕØá qristes
áîÔãÚá ÓÐ Ðà ÐæØÐàÔÑá ÛÐá yovliTurT sruls erTsa da imaves,
rogorc dawerilia, SeiCvenos!» (Tormeti ×ÐÕØ áÐàìÛãÜÝÔÑØá
èÔáÐîÔÑ, citirebuli efesos msoflio krebaze: eiã tij le3gei aÃyuxon
hÄ a7no3hton to\ sw½ma tou= Xristou= kaiì mh\ o(mologeiÍ au7to\n te3leion kata\
pa3nta, eÀna kaiì to\n au7to3n, kaqwÜj ge3graptai, a7naqematize3sqw, PG. 10,
col. 1133).; kidev: ‘Tu vinme ambobs Cvens ufal ieso
qristes
ugonebod da usulod,
mis
(sulis, e. W.)
sanacvlod ki RmrTeebis mqoned ..., ganikveTos» (Tormeti
×ÐÕØ áÐàìÛãÜÝÔÑØá èÔáÐîÔÑ, citirebuli efesos msoflio
krebaze: eiã tij le3gei aÃnoun kaiì aÃyuxon to\n ku3rion h(mw½n ¹Ihsou=n Xristo\n
kaiì a7nt’ au7th=j eÃxein th\n qeo3thta ... kaqairei¿sqw, PG. 10, col. 1133).
Ôá ÐÜÐ×ÔÛÐ çãàÐÓ Ðà ØæÝ ÐÞÝÚØÜÐàØÝá ÚÐÝÓØÙØÔÚÛÐ, àÝÛÔÚØê
ÐáìÐÕÚØÓÐ, àÝÛ ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØ èÔØêÐÕÓÐ ÐàÐ ÙÐêÝÑàØÕ áãÚáÐ
ÓÐ ÙÐêÝÑàØÕ ÒÝÜÔÑÐá, ÐàÐÛÔÓ, ÛÐ× ÜÐêÕÚÐÓ, áÐæÕ×Ý áãÚáÐ ÓÐ
áÐæÕ×Ý ÒÝÜÔÑÐá. ÐØ, ÛØáØ áØâçÕÔÑØ: ‘êocxalia åàØáâÔ, àÝÒÝàê
æÕ×ØÕè×ÐÑÔàØÚØ áîÔãÚØ (sw?ma qeopnou$n), áÐæÕ×Ý pnevma
îÝàêèØ (pneu$ma e7n sarkiv qeiko3n) ÓÐ êØãàØ ÒÝÜÔÑÐ (nou$j
ou7ra3nioj)» (PG. 86, col 1364 B). es Sexeduleba uarmyofelia
macxovris kacobrivi sisrulisa, kerZod \ misi goniTi sulisa.
êÜÝÑØÚØÐ, àÝÛ ÐàáÔÑÝÑs ÛÝëæÕàÔÑÐ, Ôà×Ø ÛîàØÕ, ÐÓÐÛØÐÜØá
áÐÛÜÐìØÚÔÓÝÑÐÖÔ (esaa igive ‘âàØåÝâÝÛØÐ»: I îÝàêØ,
II+áÐÛèÕØÜÕÔÚØ ÐÜã ‘äáØåÔ» ÓÐ III áãÚØ ÐÜã ‘ÞÜÔÕÛÐ», àÐê
ãØÒØÕÓÔÑÐ, ÐÒàÔ×ÕÔ, ‘ÒÝÜÔÑÐá»), ÛÔÝàÔ ÛîàØÕ ÙØ – ÝàÜÐìØÚÔÓÝÑÐÖÔ
(esaa igive ‘ÓØåÝâÝÛØÐ»: I îÝàêØ, II áãÚØ – ÐÜã ‘äáØåÔ»).
ÝàÜÐìØÚÔÓÝÑØá ÛØîÔÓÕØ×, ÐÞÝÚØÜÐàØÖÛØs mxridan macxovris
kacebaSi uariyofoda ÙÐêÝÑàØÕØ goniTi áãÚØ, áÐÛÜÐìØÚÔÓÝÑØá
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ÛØîÔÓÕØ× ÙØ – kacobrivi goni anu pnevma, vinaidan ÛîÝÚÝÓ
iracionaluri (uazrovno, ugonebo) áÐÛèÕØÜÕÔÚØáÐ ÓÐ áîÔãÚØá
ÜØèÜØ× aRiqmeboda mismier qriste ÐÓÐÛØÐÜÐÓ, miiCnevda ra, àÝÛ
ÙÐêÝÑàØÝÑØá êîÝÜÔÑØáÐ×ÕØá ëÔ-æÛerTis ÛØÔà ÛÐàâÝÝÓÔÜ îÝàêØá
èÔÛÝáÕÐê áÐÙÛÐàØáØ ØçÝ. apolinari ÐÛÑÝÑÓÐ: ‘amrigad,
ÙÐêÝÑàØÝÑØá ÛÝÓÒÛÐ êîÝÜÓÔÑÐ ara [ëÔ æÛÔà×Øá ÛØÔà]
ÒÝÜÔÑØáÐ ÓÐ Û×ÔÚØ ÙÐêÔÑØá ÛØæÔÑØT, ÐàÐÛÔÓ \ îÝàêØá
èÔÛÝáÕØ×» (PG. 45, col. 1213 C: Οὐκ ἄρα σῴζεται τὸ ἀνθρώπινον
γένος δι΄ ἀναλήψεως νοῦ καὶ ὅλου ἀνθρώπου͵ ἀλλὰ διὰ προσλήψεως
σαρκός, Sdr. laT. humanum itaque genus per assumptionem
mentis atque totius hominis non salvatur, sed per susceptionem
carnis, Ibid. col. 1214 C). Ôá ÛÝëæÕàÔÑÐ anaTemirebul-hyo
ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚÝÑÐÛ. ìÛ. ÒàØÒÝÚ æÕ×ØáÛÔâçÕÔÚØ, ganaqiqebs ra
apolinaris sityvebs imis Sesaxeb, rom <[qristeSi] kmaroda
RmrTeeba gonebis nacvlad> (ἤρκει ἡ θεότης ἀντὶ τοῦ νοῦ,
PG. 37, col. 184 B), ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘æÛà×ÔÔÑÐ1 ÛîÝÚÝÓ îÝàê×ÐÜ
Ôà×ÐÓ Ðà ÐàØá ÙÐêØ, Ðàê×ã ÛîÝÚÝÓ sulTan (yuxh3)
Ôà×ÐÓ, Ðàê ÛÐàâÝÝÓÔÜ ÐÛ Ýà×ÐÜ Ôà×ÐÓ gonebis
gareSe, rac (goneba, e. W.) aris kidec, ufro, adamiani»
(101-Ô ÔÞØáâÝÚÔ: Qeo3thj ga\r meta\ sarko\j mo3nhj ou7k aÃnqrwpoj, a7ll’
ou7de\ yuxh=j mo3nhj, ou7de\ a7mfote3rwn xwriìj tou= nou=, oÁ kaiì ma=llon
aÃnqrwpoj, PG. 37, col. 184). ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØá
ÐÕâÝàÝÑØ× êÜÝÑØÚ ‘mrwamsis ÒÐÜÛÐàâÔÑÐèØ» ÕÙØ×îãÚÝÑ×: ‘...
ÓÐ Ôà×Ø ãäÐÚØ ØÔáo åàØáâÔ ... àÝÛÔÚØê íÔèÛÐàØâÐÓ
ÓÐ ÐàÐ ÛÝéÕÔÜÔÑØ×ÐÓ äÚÝÑÓÐ áîÔãÚá, áãÚá (yuxh3), ÒÝÜÔÑÐá
(nou$j) ÓÐ çÝÕÔÚáÐÕÔ ÙÐêÝÑàØÕá, ÒÐàÓÐ êÝÓÕØáÐ» (PG. 26,
col. 1232). ìÛ. ÒàØÒÝÚ æÕ×ØáÛÔâçÕÔÚØ ÐÛÑÝÑá: ‘ÛÐêîÝÕÐàØ
çÕÔÚÐ éÕÔÜÒÐÜØá ÒÐÛÝ ÒÐîÓÐ çÕÔÚÐäÔàØ Øá, àÐê éÕÔÜ
ÕÐà×, ÒÐàÓÐ êÝÓÕØáÐ: áîÔãÚØ, áãÚØ (yuxh3), ÒÝÜÔÑÐ
(nou$j)» (ÛÔÝ×îÔ áÐæÕ×ØáÛÔâçÕÔÚÝ áØâçÕÐ, ëØá èÔáÐîÔÑ: pa3nta
u(pe\r pa3ntwn geno3menoj, oÀsa h(meiÍj, plh\n th=j a(marti¿aj, sw½ma, yuxh3,
nou=j, PG. 36, col. 132). ÛÐêîÝÕàØá ÛØÔà kacobrivi áãÚØáÐ ÓÐ
igulisxmeba <RmrTeeba> apolinariseuli gagebiT anu e. w.
<gonebis nacvali RmrTeeba qristeSi>.
1

370

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

ÒÝÜÔÑØá miRebis ÐæáÐÜØèÜÐÓ, gamomdinare iqidan, rom kacobrivi
goneba kacobriv sulSia, ÒÐÕàêÔÚÓÐ marTlmadidebluri
âÔàÛØÜØ: ‘ÒÝÜØTØ áãÚØ» (yuxh# noera3), áÐÞØàØáÞØàÝÓ ÐÞÝÚØÜÐàØá
âÔàÛØÜØáÐ ‘îÝàêèØ ÛÙÕØÓàØ ÒÝÜÔÑÐ» (e7nsarko#j nou$j). ìÛ.
ÒàØÒÝÚ æÕ×ØáÛÔâçÕÔÚØ ÒÕÛÝëæÕàÐÕá: ‘TviT sityva RvTisa,
winasaukuno, uxilavi, gareSeucveli, usxeulo, dasabamisagani dasabami, sinaTlisagani sinaTle, sicocxlisa da
ukvdavebis wyaro, arqetipis tvifari, SeuZravi beWedi,
ucvalebeli xati, mamis sazRvari da sityva \ ×ÐÕØá
îÐâ×ÐÜ (ÐÓÐÛØÐÜ×ÐÜ, Ô. í.) ÛØÓØá, îÝàêá ØâÕØà×ÔÑá ØÒØ
îÝàêØá ÒÐÛÝ ÓÐ éÕÔÜØ áãÚØá ÒÐÛÝ ÒÝÜiTi áãÚisadmi+TanaSerTuli xdeba, msgavsiT msgavsis ganmwmendi,
da xdeba yoveliveTi, garda codvisa, adamiani» (ìÛØÜÓÐ ÕÜÔÑØá èÔáÐîÔÑ, Oratio 45.9: au7to\j o( tou= Qeou= Lo3goj, o( proaiw¯nioj, o(
a7o3ratoj, o( a7peri¿lhptoj, o( a7sw¯matoj, h( e7k th=j a7rxh=j a7rxh\, to\ e7k tou=
fwto\j fw½j, h( phgh\ th=j zwh=j kaiì th=j a7qanasi¿aj, to\ e7kmageiÍon tou=
a7rxetu3pou, h( mh\ kinoume3nh sfragiìj, h( a7para3llaktoj ei¹kwÜn, o( tou=
Patro\j oÀroj kaiì lo3goj, e7piì th\n i¹di¿an ei¹ko3na xwreiÍ, kaiì sa3rka foreiÍ dia\
th\n sa3rka, kaiì yuxv= noer#= dia\ th\n e7mh\n yuxh\n mi¿gnutai, t%½ o(moi¿% to\
o À m o i o n a7 n akaq ai¿rw n. kaiì pa3nta gi¿netai, plh\n th=j a(marti¿aj,
aÃnqrwpoj, PG. 36, col. 633; Sdr. wm. efrem mciris Targmani:
‘...TYT sityuaA RmrTisaA pirvel saukuneTaA, uxilavi,
gareSeuwereli,
uKorcoA,
dasabamisagan
dasabami,
naTlisagan naTeli, wyaroA cxorebisa da ukudavebisaA,
msgavsebaA saxisdasabamisaA, SeuZrveli beWedi, ucvalebeli
xati, sazRvari da sityuaA mamisaA, movida xatisa
TYsisa
da Korcni Seimosna
KorcTaTYs
da
sulsa
sacnaursa
Seezava
sulisaTYs Cemisa,
msgavsiTa
msgavssa ganwmedad, da yoveli iqmna, TYnier
codvisa,
kac», paseqisaTYs sityuaA meore, Sancti Gregorii
Nazianzeni Opera, Versio Iberica, I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI,
Cum Introductione a Helene Metreveli et Edisher Tschelidze, Turnhout
\ Leuven, 1988, p. 57-59 = Or. 45.9. Sdr. wm. eqvTime mTawmindelis
Targmani: ‘Tavadi sityuaA RmrTisaA, uwinares saukuneTa
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Sobili, uxilavi, miuwTomeli, uKorcoA, pirveli pirvelisa misgan, naTeli naTlisagan, wyaroA igi cxorebisa
da ukudavebisaA, xati pirmSoAsa mis SuenierebisaA, Seuryeveli igi beWedi, ucvalebeli igi xati, sazRvari
da sityuaa mamisaa, movida xatisa TYsisa da Korcni
Seimosna KorcTaTYs da sulsa goniersa Seezava sulisaTYs Cemisa, raATa msgavsiTa1 msgavsi ganwmidos,
da kac-iqmna yovliTave TYnier codvisa», aRvsebisaTYs da
aRdgomisa uflisa Cuenisa, dasax. gamoc. gv. 58-60). wm.
grigol RvTismetyveli ÒÐÜÐÒàëÝÑá: ‘xolo gamovida RmerTi
miRebuliTurT2, erTi \ ori sawinaaRmdegosgan, xorcisa
da sulisgan (pneu3matoj), romelTagan erTma ganaRmrTo,
erTi ki ganiRmrTo! hoi, axalo Sezavebav! hoi sakvirvelo
Serevav!3 ÐàáØ åÛÜØÚÔÑÐ îÓÔÑÐ, ÓÐãÑÐÓÔÑÔÚØ ØÑÐÓÔÑÐ ÓÐ
dautevneli daitevneba mesaSuale goniTi sulis mier,
romelic mesaSualeobs æÛà×ÔÔÑÐá ÓÐ îÝàêØÔÚ áØÖàåÔá
èÝàØá» (ØåÕÔ, col. 633-636: προελθὼν δὲ Θεὸς μετὰ τῆς προσλήψεως͵
ἓν ἐκ δύο τῶν ἐναντίων͵ σαρκὸς καὶ Πνεύματος· ὧν͵ τὸ μὲν
ἐθέωσε͵ τὸ δὲ ἐθεώθη. Ὢ τῆς καινῆς μίξεως ὢ τῆς παραδόξου
κράσεως ὁ ὢν γίνεται͵ καὶ ὁ ἄκτιστος κτίζεται͵ καὶ ὁ ἀχώρητος
χωρεῖται͵ διὰ μέσης ψυχῆς νοερᾶς μεσιτευούσης θεότητι͵ καὶ σαρκὸς
παχύτητι. Sdr. efremis Targmani: ‘gamovida ukue RmerTi
miRebulisave Tana, erTi orTagan winaaRmdgomTa \
KorcTa, vityY, da sulisa \, romelTaA pirveli
ganaRmrTo da meore ganRmrTda. N axalsa Serevnasa! N
sakYrvelsa
Sezavebasa!
arsi
iqmnebis
da
augebeli
miTiTebul gamocemaSi sqolioSia Catanili FH nusxebis
marTebuli wakiTxva 'msgavsiTa" (Sdr. t%½ o(moi¿%, efr. 'msgavsiTa")
da ZiriTad teqstSi gatanilia aramarTebuli 'msgavsebiTa".
1

2

e. i. adamianuri bunebiTurT.

terminebi 'Sezaveba" da 'Sereva" wm. grigol RvTismetyvelis
mier gamoyernebulia simboluri gaazrebiT, rogorc saxeobrivad
gamomxatveli
bunebiTad
absoluturad
Seureveli,
magram
myofobiTad da RirsebiTad absoluturad ganuyofeli SeerTebisa.
3
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aegebis da dautevneli daitevis SorisobiTa sulisa
sacnaurisaATa Suamdgomelad RmrTeebisa da KorcTa
sizrqisa», dasax. gamoc. gv. 59-61; Sdr. agreTve eqvTimes
Targmani: ‘gamovida
ukue
RmerTi
moRebuliTa
miT
guamiTa, erTi orTagan SeumsgavsebelTa, \ KorcTa,
vityvi da sulisa, \ romelTaganman man erTman RmerT-yo
da meore igi RmerT-iqmna. N SeerTebaA ese axali! N
SezavebaA ese sakYrveli! arsi ars-iqmnebis da daubadebeli
daibadebis da dautevneli daitevis SuvamdgomelobiTa
sulisa gonierisaATa,
romeli-igi
Suvamdgomel-iqmna
RmrTisa da sizrqisa KorcTaAsa», dasax. gamoc. gv. 58-60).
ÐÞÝÚØÜÐàØáÔãÚ
ÒÐÛÝ×åÛÐá
‘îÝàêèØ
ÛÙÕØÓàØ
ÒÝÜÔÑÐ»
kategoriulad ãÐàçÝäá ìÛ. ÒàØÒÝÚ ÜÝáÔÚØ, àÝÛÔÚØê,
ãÞØàÕÔÚÔáÐÓ, imowmebs ÐÞoÚØÜÐàØá áØâçÕÔÑá: ‘×ãÙØ ãäÐÚØ Ðà
ÐàØá îÝàêèØ ÛÙÕØÓàØ ÒÝÜÔÑÐ (e7nsarko#j nou$j), ÛÐèØÜ Øá
çÝäØÚÐ
ÐÓÐÛØÐÜØá
ÒÝÜÔÑØá
ÛÐÜÐ×ÝÑÔÚØ
áØÑàëÜÔ,
Ôá
áØÑàëÜÔ ÙØ çÕÔÚÐ ÙÐêèØÐ ÓÐ ×ã ÐÛÒÕÐàÐÓ ÕØäØåàÔÑ×,
ÛÐèØÜ åàØáâÔá ÛÝáÕÚÐ Ðà çÝäØÚÐ æÕ×Øá ÛÝÕÚØÜÔÑÐ,
ÐàÐÛÔÓ ÐÓÐÛØÐÜØá èÝÑÐ» (Øî. PG. 45, col 1204 C-D: Εἰ μὴ νοῦς
ἔνσαρκός ἐστιν ὁ κύριος͵ σοφία ἂν εἴη φωτίζουσα νοῦν ἀνθρώπου·
αὕτη δὲ τὸ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις. εἰ δὲ ταῦτα͵ οὐκ ἦν ἐπιδημία θεοῦ
ἡ Χριστοῦ παρουσία͵ ἀλλ΄ ἀνθρώπου γέννησις). ÜØáØá ÔÞØáÙÝÞÝáØ
ÐáÔ ÐàæÕÔÕá ìÐàÛÝÓÒÔÜØÚ ÐÖàá: ‘àÐÓÒÐÜ
íÔèÛÐàØâÔÑÐÓ
ganeweseba [apolinarisgan], àÝÛ @×ãÙØ [ãäÐÚØ] Ðà ÐàØá
îÝàêèØ ÛÙÕØÓàØ ÒÝÜÔÑÐ, áØÑàëÜÔ çÝäØÚÐ ØÒØ^, íÔèÛÐàØâÔÑÐÓ
ìÐàÛÝéÜÓÔÑÐ
sapirispiroc: @×ãÙØ
áØÑàëÜÔÐ
[ãäÐÚØ],
îÝàêèØ ÛÙÕØÓàØ ÒÝÜÔÑÐ aRar aris^, ÛÐÒàÐÛ çÕÔÚÐ ÛÝàìÛãÜÔ1 ÓÐÛÔ×ÐÜîÛÔÑÐ, àÝÛ åàØáâÔ ÐàØá @áØÑàëÜÔ^ .... ÐÛÒÕÐàÐÓ,
ÛâÙØêÓÔÑÐ, àÝÛ Ðà ÐàØá ØÒØ @îÝàêèØ ÛÙÕØÓàØ ÒÝÜÔÑÐ^»
(‘áØâçÕØáÒÔÑÐ ÐÞÝÚØÜÐàØáÐÓÛØ”: ei¹ ga\r w¨j a7lhqe\j protei¿netai to\ ei¹
mh\ nou=j e7stin eÃnsarkoj, so¿a aÄn eiãh, a7lhqe\j kaiì to\ e7k tou= a7ntistro3fou
a7nafaino3menon oÀti, ei¹ so¿a e7sti¿, nou=j eÃnsarkoj ou7k eÃstin. a7lla\ mh\n
1

sityv. 'rwmenis mimRebi".
373

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

so¿an eiånai to\n Xristo\n pa=j o( paradeca3menoj th\n pi¿stin sunti¿qetai:
aÃra kata\ th\n tou= sofou= pro3tasin to\ mh\ eiånai au7to\n nou=n eÃnsarkon
o(mologeiÍtai, PG. 45, col. 1204 B). aÞÝÚØÜÐàØ ×ÕÚØÓÐ, àÝÛ
ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØ èÔØêÐÕÓÐ ÐàÐ ÙÐêÝÑàØÕ, ÐàÐÛÔÓ áÐæÕ×Ý
‘ÞÜÔÕÛÐá», àÝÛÔÚsÐê ØÒØ ‘ÒÝÜÔÑÐÓ» áÐîÔÚÓÔÑÓÐ. ÛØáØ áØâçÕÔÑØÐ:
‘ÕÐæØÐàÔÑ× ÛÐá æÕ×Øá ëÔÓ ÓÐ æÛÔà×ÐÓ pnevmis ÛØîÔÓÕØ×
(kata# pneu$ma), îÝÚÝ ëÔÓ ÙÐêØáÐ – îÝàêØá ÛØîÔÓÕØ×
(kata# sarka3)» (ÐÞÝÚØÜÐàØá Ôá áØâçÕÔÑØ ÛÝæìÔãÚØÐ ìÛØÜÓÐ
Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØá ÐÕâÝàÝÑØ×, ix. PG. 28, col. 25 A). sxva
SemTxvevaSi apolinari qristes <gonebad> anu <pnevmad>
pirdapir asaxelebs <RmerTs>, ambobs ra: ‘<pnevmad>, ese igi
<gonebad> RmerTi hyavs (aqvs) ra qristes, sulTan
(μετὰ ψυχῆς) da sxeulTan erTad jerovnad iTqmis igi
<adamianad zecidan>» (Sdr. Τὸ δὴ πνεῦμα͵ τουτέστι τὸν νοῦν͵
θεὸν ἔχων ὁ Χριστὸς μετὰ ψυχῆς καὶ σώματος εἰκότως ἄνθρωπος
ἐξ οὐρανοῦ λέγεται, PG. 45, col. 1140 D). ÞÜÔÕÛãàØ ÜÐìØÚØ,
àÝÒÝàê êÜÝÑØÚØÐ, bunebiTad arsebobs adamianis ‘fsiqeSi»,
romelTanac igi araiSviaTad gaigivebulia1, anda romlisganac
zogjer msjelobaSi aqsiologiurad, e. i. RirsebiTad (da
aranairad myofobiTad anu aranairad arsebobis wesiT,
ontologiurad, bunebiTad) gamocalkevebulia. ÞÐÕÚÔ ÛÝêØåãÚØ
ÐæÜØèÜÐÕá: ‘îÝÚÝ ×ÐÕÐÓÛÐÜ æÛÔà×ÛÐÜ ÛèYÓÝÑØáÐÛÐÜ ìÛØÓÐÒçÕÔÜØÜ
×åãÔÜ
çÝÕÚØ×Ð
áàãÚÔÑØ×Ð
ÓÐ
çÝÕÚØ×Ð
áØêÝêîÚØ×Ð, áãÚØ (pneu$ma) ×åãÔÜØ, áÐÛèYÜÕÔÚØ (yuxh3)
ÓÐ ÒãÐÛØ (sw*ma) ãÑØìÝÓ ÛÝáÚÕÐáÐ ÛÐá ãäÚØáÐ éãÔÜØáÐ
ØÔáo åàØáâÔááÐ ÓÐðÛÐàîÔÜ» (I ×Ôá. 5,23). ÐÓÐÛØÐÜSi pnevmis
arsebobas ÐæØÐàÔÑá ìÛ. ÔÒÜÐâØ ÐÜâØÝåØÔÚØ, àÝÛÔÚØê
äØÚÐÓÔÚäØÔÚ×Ð ÛØÛÐà× ÔÞØáâÝÚÔèØ ÐæÜØèÜÐÕá: ‘...áÐáÝÔÑÔÜ ÛÐá
ÒÐØÒØÕÔÑØá èÔÓÔÒÐÓ ÑÔàëÜãÚèØ ÝàÜÐìØÚÔÓÝÑØá ÛÔÝàÔ ìÔÕàØ
îÐÜ 'äáØqÔÐ" (sa#rc kaiv yuxh3 – îÝàêØ ÓÐ <äáØqÔ>), îÐÜ ÙØ
– 'ÞÜÔÕÛÐ" (sa#rc kaiv pne’ma – îÝàêØ ÓÐ <ÞÜÔÕÛÐ>). ÞØàÕÔÚØ
ìçÕØÚØ ëÐÚØÐÜ îèØàØÐ. ÛÔÝàÔ ÓÐìçÕØÚÔÑÐ ÒÕîÕÓÔÑÐ ÛÐÒ. ÔÒÜÐâØ
ÐÜâØÝåØÔÚØá ÔÞØáâÝÚÔèØ âàÐÚØáÔÚ×Ð ÛØÛÐà× (12.1); Øî. ÛØáØÕÔ,
áÛØàÜÔÚ×ÐÓÛØ 1.1.
1
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îÝàêØ×, áÐÛèÕØÜÕÔÚØ× (yuxh$_), áãÚØ× (pneu3mati)» (äØÚ.
11,2; ìÛØÜÓÐ ÒØÝàÒØ Û×ÐìÛØÜÓÔÚØá ×ÐàÒÛÐÜØ: ‘àÝÛÔÚáÐ-ØÒØ
ÔáÕÔÜ áãÚØ× ÓÐ KÝàêØ× ÓÐ áÐÛèYÜÕÔÚØ×ãà×»; áÐÔÙÚÔáØÝ
ÙÐÚÔÜÓÐàØ 1988, ÒÕ. 581)1.
msjelobaSi pirobiTad adamianuri <pnevmis> calke
gamoyofa misi <fsiqesgan> zogierTi adreuli RvTismetyvelis
mier gagebulia pirdapiri mniSvnelobiT, rac maT kerZo azrad
rCeba, radgan eklesia adamians bunebiTad mrCobls aRiarebs da ara
sammags, anu eklesiuri swavlebiT adamiani aris erTi hipostasi ori
bunebiT, xolo es ori bunebaa sxeuli da fsiqe (anu 'suli"), Tavis
mxriv ki adamianiuri 'fsiqe" anu 'suli" Sinaganad samnawiledia
(gansxvavebiT ornawiledi cxoveluri <fsiqesgan> anu cxoveluri
<samSvinvelisgan>). es <nawilebia> (cxadia, termini 'nawili"
sulis mimarT eklesiis mamaTa SromebSi mxolod msjelobiTi
saWiroebisTvis Semotanil terminad aris aRsaqmeli da aranairad
\ pirdapiri azriT, radgan suli, rogorc martivi, nawilebad ar
iyofa): I: <guliswyromiTi> anu <risxviTi" anu <reagirebiTi>,
igive irascibiluri> nawili; II: <gulisTqmiTi> anu <ndomiTi>
anu <mosurvebiTi^; III: <goniTi> anu <moazrovneobiTi> anu
<pnevmuri>, igive logistikuri nawili. amrigad, 'pnevma" aris ara
damoukidebeli, mesame buneba adamianSi, aramed adamianuri 'fsiqes"
is nawili, riTac adamiani gansxvavdeba cxovelis ornawiledi
'fsiqesgan". swored es Rirseba gamoarCevs pnevmas adamianis fsiqes
danarCeni ori (cxoveliseuli) nawilisgan da es gamorCeulobave
xdeba mizezi imisa, rom zogjer igi (pnevma) saRvTismetyvelo
msjeloba-ganxilvebSi (da ara sinamdvileSi) calke gamoyofilad
aris warmodgenili da am saxiT Seiswavleba. rac Seexeba aRniSnuli
kuTxiT qarTul terminologiur semantikas, kerZod imis dadgenas,
Tu ra Sinaarss atarebs qarTuli termini 'suli", fsiqes gadmoscems
igi Tu pnevmas, amaze sxva dros ufro vrceli msjeloba gveqneba,
amjerad ki mokled da daskvnis saxiT mxolod imas aRvniSnavT, rom
qarTuli termini suli cnebiTad uigivdeba pnevmas (maT Soris
saerToa etimologiuri mniSvnelobac, rac sulsac da pnevmasac
erTnairad akavSirebs sunTqvasTan, qrolvasTan, mobervasTan).
amitom iTargmneba berZnuli <hagion pnevma> ugamonaklisod
1
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sam calke nawils uTiTebs origene, romelic gamokveTilad
triqotomisti Cans da romelic metad gaugebar ganmartebas
gvawvdis imasTan dakavSirebiT, Tu ratom Sehvedra (ratom
miabara) iesom Tavisi suli anu <pnevma> mamas. movisminoT:
‘ufalma Cvenma, ineba ra ecxovnebina adamiani, \ ise
rogorc <suli wmidaA>. cxadia, es asea, magram ra vuyoT
im auracxel SemTxvevas, rodesac sulad iTargmneba fsiqec? aq
aris aseTi cnebiTi garkveuloba: termini pnevma qarTulad yvela
terminologiur-saRvTismetyvelo konteqstSi adamianis sulier
bunebasTan dakavSirebiT gadmoicema rogorc 'suli" maSin roca
fsiqe, analogiuri terminologiur-saRvTismetyvelo datvirTvis
konteqstebSi (Cven xazs vusvamT sakuTriv terminologiursaRvTismetyvelo konteqstebs, radgan araterminologiur TargmanSi
nebismieri saxis dakavSirebani SeiZleba Segvxvdes, rac kanonzomieri
ar aris da masze msjelobas ver avagebT), xan iTargmneba <sulad>,
xan iTargmneba <samSvinvelad>, Tumca amgvari orgvaroba nebismieri
ar aris da emorCileba Semdeg saRvTismetyvelo kanonzomierebas:
rodesac <fsiqe> Seicavs <pnevmas> (aseTia adamianis samnawiledi
<fsiqe>), anu rodesac <fsiqes> SigniT moiazreba <pnevma>, amgvari
<fsiqe> terminologiurad yovelTvis <sulad> gadmoicema, magram
rodesac <fsiqe> ar Seicavs <pnevmas> (aseTia cxovelis ornawiledi
<fsiqe>), amgvari <fsiqe> ukve <samSvinvelia> da, Cveulebriv,
<samSvinveladve> gadmoicema qarTulad. ase rom, pnevma sulia
da sadac is Tvisobrivad Sedis, Seaqvs Tavisi sulobac, ris gamoc
Tavis Semcvelsac sulobis TvisebiT msWvalavs da sul-hyofs anu
sulad xdis masac. meore mxriv, Tuki raime moklebulia pnevmas, igi
moklebulia sulobasac da aRar aRiqmeba (aRarc iTargmneba) sulad.
am mcire eqskursis Semdeg davubrundeT imas, rasac aRvniSnavdiT,
rom adamianuri <pnevmisa> da adamianuri <fsiqes> pirobiTi
(msjelobiTi) gamijnuloba zogierTi adreuli RvTismetyvelis mier
gagebul iqna pirdapiri mniSvnelobiT, rac, rogorc aRvniSnavdiT,
maT kerZo azrad rCeba. magaliTad, ìÛ. ØàØÜÔÝá ÚØÝÜÔÚØ ÒÕÐãìçÔÑá:
'áàãÚØ ÙÐêØ èÔÓÒÔÑÐ îÝàêØáÐÒÐÜ, áÐÛèÕØÜÕÔÚØáÐÒÐÜ (anima) ÓÐ
áãÚØáÐÒÐÜ (spiritus)" (ÛîØÚÔÑÐ ÓÐ ÓÐÛîÝÑÐ êàã êÝÓÜØáÐ; ìØÒÜØ V, ×ÐÕØ
IX; PG. 9, col. 1144). ØÒØÕÔ ÓÐçÝäÐ ÒÕîÕÓÔÑÐ 'ØÐÙÝÑØá ßÐÛØáìØàÕØá"
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rogorc ineba man, rom ecxovnebina, \ amis gamo ineba
cxoneba sxeulisa, rogorc ineba man, msgavsadve, cxoneba
samSvinvelisac (ψυχήν), da ineba cxoneba adamianis
danaSTenisa1
\
sulisa (τὸ πνεῦμα),
vinaidan
ver
cxondeboda mTeli adamiani, Tu ar miiRebda igi mTel
adamians2. uaryofen adamianuri sxeulis cxonebas isini,
berZnul âÔåáâèØ: ‘ÒÐÜìÛØÜÓÔ éÕÔÜØ áÐÛèÕØÜÕÔÚØ, îÝàêØ ÓÐ áãÚØ (Øî.
G. lampe, Patristic Greek Lex. Oxford, 1961, p. 1097; ØåÕÔ Øî. ÖÝÒÐÓÐÓ,
×ÔÛÐâãàØ ÛØ×Ø×ÔÑÐÜØ). sayuradReboa ÝÚØÛÞØÝÓÝàÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØs
(VI á-Øá I ÜÐî.) komentari, saidanac kargad Cans, rom pnevma
arsobrivad fsiqes nawilia da mxolod pirobiTad gamoiyofa misgan
(da ara bunebiTad). aleqsandrieli RvTismetyveli, saxeldobr,
ÐæÜØèÜÐÕá: ‘ãìçÝÓÔ, àÝÛ ÐÓÐÛØÐÜØ Ø×åÛØá áÐÛ×ÐÒÐÜ èÔÓÒÔÜØÚÐÓ:
áÐÛèÕØÜÕÔÚØáÒÐÜ (yuxh$j), áîÔãÚØáÒÐÜ (sw3matoj) ÓÐ áãÚØáÒÐÜ
(pneu3matoj),

×ãÛêÐ

áãÚØ

(pnevma)

áÐÛèÕØÜÕÔÚØáÐÒÐÜ (fsiqesgan),

...

ÐàáÝÑàØÕÐÓ Ðà áîÕÐÝÑá

ÐàÐÛÔÓ

áÐÛèÕØÜÕÔÚØá ãäàÝ

ÐÓÕØÚÛÝëàÐÕáÐ ÓÐ ÖÔÛÝ ÜÐìØÚá ÕãîÛÝÑ× áãÚÐÓ” (ÝÚØÛÞØÝÓÝàÔ
ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ, ÔÙÚÔáØÐáâÔá èÔáÐîÔÑ, PG. 89, col. 532 B-C. Sdr.
Zveli qarTuli Targmani: ‘საჴმარ

არს ცნობად, ვითარმედ
სამთაგან შემოკრებულად ითქუმის კაცი: სამშჳნველისაგან,
და ჴორცთა და სულისა, არათუ ვითარმცა სხუაჲ რაჲმე იყო
არსებითი სული და სხუაჲ სამშჳნველი, ვინაჲთგან არა არიან
ორნი სიტყჳერნი კაცისა თანა, არამედ მოგონებით ოდენ (e. i.
mxolod Cvens fiqrSi, gansjaSi, e. W.) სხუა-ყოფად ვიტყჳთ
სულსა თჳნიერ სამშჳნველისა, რამეთუ უადვილმოძრავესსა
და უზეაღმავალესსა სამშჳნველისასა სულად სახელსვდებთ,
რომლისასა, ვჰგონებ, გონება-ყოფასა», A 61, 120v-121).
1

e. i. darCenili nawilisa.

ar SeiZleba ar aRvniSnoT, rom miuxedavad warmodgenili
egzegezisis saRvTismetyvelo cTomilebebisa, sakuTriv xazgasmuli
swavleba aris metad mniSvnelovani da qalkedonur swavlebasTan
axlomdgomi, vinaidan mkveTri xazgasma xdeba imaze, rom ufalma
mTeli adamiani miiRo mTeli adamianis sacxoneblad. aq ukve
aSkarad ganiWvriteba wm. grigol RvTismetyvelis saxelganTqmuli
2
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romlebic amboben, rom macxovris sxeuli sulieri
(πνευματικo3ν) iyo. uaryofen adamianuri sulis (πνεύματος)
cxonebas, romlis Sesaxebac mociquli ambobs: <adamianTagan
rjuldeba imis Sesaxeb, rom <armiRebuli ukurnebelia> (wm. grigol
RvTismetyveli CI epistole: ‘klidonios xucesisadmi apolinaris
winaaRmdeg, I»: ‘rameTu armiRebuli ukurnebelia, xolo rac
SeuerTda RmerTs, swored is cxondeba. Tuki naxevari adami
daeca, naxavari iqneboda miRebuli da cxonebuli (gankacebuli
RvTis mier, e. W.), magram Tu mTeli [adami daeca], mTel Sobils
(macxovars, e. W.) SeuerTda igi da mTlianad cxondeba» (berZn.

Τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον͵ ἀθεράπευτον [quod assumptum non est, curationis
est expers]· ὃ δὲ ἥνωται τῷ Θεῷ͵ τοῦτο καὶ σῴζεται. Εἰ ἥμισυς ἔπταισεν ὁ
Ἀδάμ͵ ἥμισυ καὶ τὸ προσειλημμένον καὶ τὸ σῳζόμενον, Εἰ δὲ ὅλος͵ ὅλῳ
τῷ γεννηθέντι ἥνωται καὶ ὅλως σῴζεται, PG. 37, 181 C - 184 A). Sdr.

agreTve, wm. ioane damaskeli (mogvaqvs arseniseuli Targmani): ‘arca
Tqua didman dionYsios @erTi RmerTmamakacebri moqmedebaA^,
aramed martivad: @axali^, ese igi ars \ @ucxoA^, rameTu
TiToeuli maTgani ucxoA iyo da RmerTmamakacebri, rameTu
ara ricxYsa warmosaCinebelad Tqua, aramed ucxoobisaTYs
guarisa; da rameTu qristeman Seiwyala TYsi qmnuli,
nebsiT mimTualveli vnebisa da codvisasa, viTarca RuarZlsa
mterisasa, da yovliTurT
miiRo
igi, raATa
yovliTurT
gankurnos,
rameTu
@miuRebeli
ukurnebelca ars^, xolo romeli miiRo, igi cxovnebul
ars (ἵν΄ ὅλον θεραπεύσῃ· τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον. Ὃ δὲ
προσελήφθη͵ τοῦτο καὶ σῴζεται, Kotter, IV, 229); xolo vin ars
cTomili da upirates vnebuli, garna gonebaA, da misi igi
sityYeri wadierebaA, romel ars nebaA (ὁ νοῦς καὶ ἡ τούτου λογικὴ
ὄρεξις͵ τουτέστιν ἡ θέλησις, Ibid.), ese moqene iyo kurnebisa,
rameTu sneuleba nebisa ars codvaA, vinaAca ukueTu ara
miiRo sityYeri da gonieri suli da misi nebaA, ara
gankurnebul ars vnebaA kacobrivisa bunebisaA. amisTYs ukue
miiRo nebaAca, xolo codvaA ara miiRo, ... rameTu monasa
monisa ganTavisuflebaA ver Zal-uc (δοῦλος γὰρ ἐλευθερῶσαι
δοῦλον οὐ δύναται, Ibid. s. 230), amisTYs igi, viTarca ucodveli,
codvisagan ucxo iyo», S 1463, 138.1-2.
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aravin icis adamianisa, Tu ara \ adamianis sulma,
romelic masSia>. eneba ra [qristes] cxoneba adamianis
sulisa, romlis Sesaxebac es Tqva mociqulma, miiRo
man adamianis sulic. es sami ganiyo vnebis Jams, es
sami SeerTda aRdgomis Jams. vnebis Jams ganiyo.
rogor? sxeuli \ saflavSi, samSvinveli \ jojoxeTSi,
suli ki miebara mamas. samSvinveli \ jojoxeTSi (<ar
datoveb Cems suls jojoxeTSi>). Tuki miebara suli
mamas, ese igi minabarebad misca man suli. sxva aris
mimadleba, sxva \ gadacema da sxva \ mibareba.
mimbarebeli
miabarebs
imisTvis,
rom
ukan
miiRos
minabarebi.
magram
risTvis
unda
dasWireboda
mas
minabarebad miebarebina suli mamisTvis? aRmatebulia es
Cemze, Cems SesaZleblobasa da Cems gonebaze, vinaidan
ar var SemZle imis Tqmisa, rom iseve rogorc ar
ZaluZda sxeuls jojoxeTSi Casvla (Tumca swored
amas amboben isini, romlebis TqmiTac sulieri iyo
iesos sxeuli), amgvaradve arc suls ZaluZda
Casvla
jojoxeTSi, ris gamoc minabarebad mieca es suli
mamas, sanam [qriste] aRdgeboda mkvdreTiT. am minabarebis
mamisadmi mimbarebeli ukan iRebs mas. rodis? ara
aRdgomisTanave, aramed aRdgomis Semdeg maleve. dae,
Cemi mowme iyos saxarebiseuli werili: aRdga ufali
ieso qriste mkvdreTiT. Seegeba mas mariami; da eubneba
igi mas: <nu Semexebi me>, vinaidan surda, rom vinc
mas Seexeboda, Sehxeboda [TviTonac] yovladsrulad,
raTa masTan yovladsrulad Semxebs sargebloba mieRo:
sxeuls \ misi sxeulisgan, samSvinvels \ misi
samSvinvelisgan, suls \ misi sulisgan. <jer ar
avsulvar mamasTan>. adis mamasTan da midis mowafeebTan.
amrigad, adis mamasTan. ris gamo? minabarebis ukan
misaRebad» (Sdr. Κύριος ἡμῶν θέλων ἄνθρωπον σῶσαι ὥσπερ
ἠθέλησεν σῶσαι͵ διὰ τοῦτο οὕτως ἠθέλησεν σῶσαι σῶμα͵ ὡς
ἠθέλησεν ὁμοίως σῶσαι καὶ ψυχήν͵ ἠθέλησεν καὶ τὸ λεῖπον τοῦ
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ἀνθρώπου σῶσαι͵ τὸ πνεῦμα. Οὐκ ἂν δὲ ὅλος ἄνθρωπος ἐσώθη͵ εἰ
μὴ ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἀνειλήφει. Ἀθετοῦσι τὴν σωτηρίαν τοῦ
σώματος τοῦ ἀνθρωπίνου πνευματικὸν λέγοντες τὸ σῶμα τοῦ
Σωτῆρος· ἀθετοῦσι τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος περὶ
οὗ λέγει ὁ ἀπόστολος· Οὐδεὶς οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου͵
εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ. Θέλων σῶσαι τὸ
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου͵ περὶ οὗ τάδε εἶπεν ὁ ἀπόστολος͵ ἀνέλαβεν
καὶ ἀνθρώπου πνεῦμα. Τὰ τρία ταῦτα παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ πάθους
διηρέθη͵ τὰ τρία ταῦτα παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀναστάσεως ἡνώθη.
Παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ πάθους διηρέθη. Πῶς; Τὸ σῶμα ἐν τῷ
μνημείῳ͵ ἡ ψυχὴ ἐν ᾅδου͵ τὸ πνεῦμα παρέθετο τῷ Πατρί. Ἡ ψυχὴ
ἐν ᾅδου· <Οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς τὸν ᾅδην>. Εἰ
παρέθετο τὸ πνεῦμα τῷ Πατρί͵ παρακαταθήκην δέδωκεν τὸ πνεῦμα.
ἄλλο ἐστὶν χαρίσασθαι͵ καὶ ἄλλο παραδοῦναι͵ καὶ ἄλλο τὸ
παρακαταθέσθαι. Ὁ παρακατατιθέμενος παρακατατίθεται ἵνα
ἀπολάβῃ τὴν παρακαταθήκην. Τίνι οὖν ἔδει τὴν παρακαταθήκην
παραθέσθαι τὸ πνεῦμα τῷ Πατρί; Ὑπὲρ ἐμέ ἐστιν καὶ τὴν ἐμὴν
ἕξιν καὶ τὸν ἐμὸν νοῦν͵ οὐ γάρ εἰμι τηλικοῦτος εἰπεῖν ὅτι ὥσπερ
τὸ σῶμα οὐχ οἷόν τε ἦν εἰς ᾅδου καταβῆναι͵ κἂν τοῦτο λέγωσιν
οἱ πνευματικὸν λέγοντες τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ͵ οὕτως οὐδὲ τὸ πνεῦμα
οἷόν τε ἦν καταβῆναι εἰς ᾅδου͵ διὸ παρακαταθήκην ἔδωκεν ἕως
ἀναστῇ ἐκ νεκρῶν τὸ πνεῦμα τῷ Πατρί. Ταύτην τὴν παραθήκην
παραθέμενος τῷ Πατρί͵ ἀπολαμβάνει. Πότε; Οὐχ ἅμα τῇ ἀναστάσει͵
ἀλλ΄ εὐθέως μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Μάρτυρά μοι φέρε τὴν γραφὴν
τὴν εὐαγγελικήν. Ἀνέστη ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐκ νεκρῶν·
ἀπήντησεν αὐτῷ ἡ Μαρία͵ καί φησιν πρὸς αὐτήν· Μή μου ἅπτου.
Ἐβούλετο γὰρ τὸν ἁπτόμενον αὐτοῦ ὁλοτελοῦς ἅψασθαι͵ ἵνα
ἁψάμενος ὁλοτελοῦς ὠφεληθῇ ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ σῶμα͵ ἀπὸ τῆς
ψυχῆς τὴν ψυχήν͵ τὸ πνεῦμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος· Οὔπω γὰρ
ἀναβέβηκα πρὸς τὸν Πατέρα· ἀναβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα καὶ
ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς. Οὐκοῦν ἀναβαίνει πρὸς τὸν Πατέρα.
῞ενεκα τίνος; τὴν παρακαταθήκην ἀπολαβεῖν, Entrien d’Origène
avec Héraclide, ed. par J. SCHERER,Paris 1960 [SCh 67], p. 72).
origenesve TqmiT ÐÓÐÛØÐÜØáeuli ‘ÞÜÔÕÛÐ» ÐÜã ‘áãÚØ» ÐàØá,
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êîÐÓØÐ, ÐàÐ áãÚØìÛØÜÓÐ, ÐàÐÛÔÓ – åÛÜØÚÔÑÐ. ÞÐÕÚÔ ÛÝêØåãÚØá
ÖÔÛÝàÔ áØâçÕÔÑèØ ÜÐîáÔÜÔÑ ‘ÞÜÔÕÛÐá» ÝàØÒÔÜÔ ãà×ÐÕá ÙÝÛÔÜâÐàá:
‘Ôá áãÚØ Ðà ÐàØá áãÚØìÛØÜÓÐ, ÐàÐÛÔÓ ÐÓÐÛØÐÜØá ÐÒÔÑãÚÔÑØá
ÜÐìØÚØ» (τοῦτο τὸ πνεῦμα οὐκ ἔστιν τὸ ἅγιον πνεῦμα͵ ἀλλὰ
μέρος τῆς τοῦ ἀνθρώπου συστάσεως, Entrien d’Origène avec
Héraclide, dasax. gamoc. p. 70); ìÛ. ÒàØÒÝÚ ÜÝáÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá:
‘ÙÔ×ØÚáÐàìÛãÜÝd Seiracxa áÐæÕ×Ý ÑãÜÔÑasTan dakavSirebiT
æÕ×Øá sulis arseboba, ... ×ãÛêÐ, ra Tqma unda, ØáØê
RvTisSesaferisad safiqrebelia, àÝÛ ar aris es áãÚØ,
éÕÔÜØ áãÚØá (‘ÞÜÔÕÛÐ») ÛáÒÐÕáÐÓ, ucxo ram, rac ÒÐàÔÓÐÜ
èÔÔRvreba æÛÔà×á da mkvidrdeba masSi» (ÓØÓØ áÐÛÝëæÕàÝ
åÐÓÐÒÔÑÐ: ἐπὶ δὲ τῆς θείας φύσεως τὸ μὲν εἶναι πνεῦμα θεοῦ
εὐσεβὲς ἐνομίσθη͵ ... οὐ μὴν ἀλλότριόν τι καθ΄ ὁμοιότητα τοῦ
ἡμετέρου πνεύματος ἔξωθεν ἐπιρρεῖν τῷ θεῷ καὶ ἐν αὐτῷ γίνεσθαι
τὸ πνεῦμα θεοπρεπές ἐστιν οἴεσθαι, PG. 45, col. 17). ØÒØÕÔ
RvTismetyveli ÒÕÐãìçÔÑá: ‘àÝÒÝàê ÐÓÐÛØÐÜèØ Ûyofi áãÚØ
(‘ÞÜÔÕÛÐ») ÓÐ ×ÕØ× ÐÓÐÛØÐÜØ ÐàØá Ôà×Ø adamiani, ÐáÔÕÔ
æÛÔà×èØ ÐàáÔÑãÚØ áãÚØ ÓÐ ×ÕØ× Ôá æÛÔà×Ø íÔèÛÐàØâÐÓ
Ôà× æÛÔà×ÐÓ ØìÝÓÔÑÐ» (ÔÕÜÝÛØãáØá ìØÜÐÐæÛÓÔÒ: ὡς γὰρ τὸ
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἷς ἐστιν
ἄνθρωπος͵ οὕτως καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ τὸ ἐν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ὁ
θεὸς εἷς ἂν κυρίως ὀνομασθείη θεὸς, PG. 45, col. 564-565).
îáÔÜÔÑãÚ ‘áãÚá» anu ‘pnevmas», àÝÒÝàê ÐRvÜØèÜÔ×, áÐîÔÚÓÔÑÔÜ,
ÐÒàÔ×ÕÔ, ÒÝÜÔÑÐÓ (nou$j). ìÛ. ÒàØÒÝÚ ÜÝáÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá, àÝÛ
ÐÓÐÛØÐÜØá ÐÒÔÑãÚÔÑØá ãÛ×ÐÕàá ÜÐìØÚá ìÛØÜÓÐ ìÔàØÚØ áÐÛØ
áØÜÝÜØÛãàØ áØâçÕØ× áÐîÔÚÓÔÑá: áãÚØ anu ‘pnevma», ÒÝÜÔÑÐ ÐÜã
‘Üãá» ÓÐ ÒãÚØ ÐÜã ‘ÙÐàÓØÐ» (PG. 45, col. 1181 B: εἴτε νοῦν εἴτε
πνεῦμα εἴτε καρδίαν· λέγεται γὰρ παρὰ τῆς γραφῆς ἐπὶ τοῦ
ἡγεμονικοῦ τὰ τρία \ ‘an <goneba>, an <pnevma>, an <guli>,
vinaidan werilis mier umTavres [nawilTan] dakavSirebiT
es sami iTqmis»). ÝÚiÛÞØÝÓÝàÔ aleqsandrieli ‘ÞÜÔÕÛÐá»
ÐÜã ‘áãÚá» ÐáÔ ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘ØÒØ, ÕäØåàÝÑ, ÐàØá, ÐÒàÔ×ÕÔ,
ÒÝÜÔÑÐ (nou$j)» (ÝÚØÛÞØÝÓÝàÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ, ÔÙÚÔáØÐáâÔá
èÔáÐîÔÑ, PG. 89, col. 532 C, Sdr. Zv. qarT. Targm. ‘...სულად
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სახელსვდებთ, რომლისასა, ვჰგონებ, გონება-ყოფასა», A 61,
121). ÐÕâÝàØ ØåÕÔ ÓÐáëÔÜá: ‘áãÚØ (ÞÜÔÕÛÐ) ÐàØá áãÚØÔàØ
ÜØíØ (pneumatiko#n xa3risma), àÝÛÔÚØê
ÐáîØÕÝáÜÔÑá
ÓÐ
ÒaÜÐÑàìØÜÔÑá fsiqes ÓÐ àÝÛÔÚØê áÐæÕ×Ý è×ÐÑÔàÕØ× (e7k
qeiVaj e7mfu3sewj) ÛØÕØRÔ×1. ÐÛØâÝÛ, ×ãÙØ ÓÐÕØêÐÕ× îÐâÝÕÜÔÑÐá,
áØÛà×ÔÚØ× ÒÕÔåÜÔÑÐ áãÚØeàØ ÜØíØê, îÝÚÝ ×ã èÔÕêÝÓÐÕ×, ÕÐÕÜÔÑ×
ØÛÐá, àÐê ÛÝÒÕÔÜØíÐ» (ØåÕÔ; Sdr. Zv. qarT. Targm. ‘ანუთუ ესრეთ
სულ არს სულიერი მადლი, განმაბრწყინვებელი სამშჳნველისა
ჩუენისაჲ, რომელი-იგი საღმრთოჲთა შთაბერვითა მოვიღეთ,
და დავიცვათ თუ ხატებაჲ, უნაკლულოდ გუაქუს მადლიცა
სულიერი, ხოლო ვცოდავდეთ თუ, ჴუებულ ვიქმნებით
მადლისაგან», A 61, 121). II á-èØ <pnevmas> Sesaxeb azri, mZime
saRvTismetyvelo cTomilebiT, ÒÐÛÝ×åÕÐ âÐâØÐÜÔ áØàØÔÚÛÐ:
‘ÕØêØ× áãÚ×Ð (pneuma3twn) ÝàØ áÐîÔáîÕÐÝÑÐ: Ôà×Ø ØìÝÓÔÑÐ
fsiqed (yuxh3), îÝÚÝ ÛÔÝàÔ fsiqeze ãÛïÝÑÔáØÐ ÓÐ ÐàØá
ØÒØ îÐâØ ÓÐ ÛáÒÐÕáÔÑÐ æÕ×ØáÐ» (PG. VI; col. 829). ìÛ.
ÛÐÙÐàØ ÔÒÕØÞâÔÚØ ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘áÐÛèÕØÜÕÔÚØ (fsiqe), àÝÛÔÚØê
srulad ÒÐÜÑàìçØÜdÐ åàØáâÔá áÐîØá sinaTlseuli didebis
gamouTqmeli mSvenierebis gziT da srulad eÖØÐàÐ
áãÚØìÛØÜÓÐs ÓÐ àÝÛÔÚØê æÕ×Øá სამკვიდრებლად ÓÐ
saydrad qmnilobis æØàáad ØéØÜÐ, ðÒØÔá, àÝÒÝàê áàãÚØ
×ÕÐÚØ, áàãÚØ ÜÐ×ÔÚØ, áàãÚØ ÞØàØáÐîÔ (to# pro3swpon),
áàãÚØ ÓØÓÔÑÐ ÓÐ áàãÚØ áãÚØ (‘ÞÜÔÕÛÐ»), àÐÛÔ×ã
ÐÛÒÕÐàÐÓ èÔðÛÖÐÓÐ ØÒØ åàØáâÔÛ, romelic atarebs,
warmarTavs, mtvirTvelobs da Seimoss mas, da amgvarad
keTilSeamzadebs da Seamkobs sulieri mSvenierebiT»
(ìÛØÜÓÐ ÛÐÙÐàØ ÔÒÕØÞâÔÚØ, áãÚØÔàØ åÐÓÐÒÔÑÐÜØ, I åÐÓÐÒÔÑÐ:
ψυχὴ ἡ καταλαμφθεῖσα τελείως ὑπὸ τοῦ ἀρρήτου κάλλους τῆς
δόξης τοῦ φωτὸς τοῦ προσώπου Χριστοῦ καὶ κοινωνήσασα πνεύματι
ἁγίῳ τελείως καὶ κατοικητήριον καὶ θρόνος θεοῦ καταξιωθεῖσα
γενέσθαι͵ ὅλη ὀφθαλμὸς καὶ ὅλη φῶς καὶ ὅλη πρόσωπον καὶ ὅλη
pirovnul adamianur sulTa saRvTo STaberviT Seqmnis Sesaxeb
dawvrilebiT ix. e. WeliZe, eklesiis swavleba adamianTa sulebis
warmoSobis Sesaxeb, guli gonieri, 2011 #2, gv. 5-121.
1
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δόξα καὶ ὅλη πνεῦμα γίνεται͵ οὕτως αὐτὴν κατασκευάζοντος
Χριστοῦ τοῦ φέροντος καὶ ἄγοντος καὶ βαστάζοντος καὶ φοροῦντος
αὐτὴν καὶ οὕτως εὐτρεπίζοντος καὶ κατακοσμοῦντος κάλλει
πνευματικῷ$, PG. 34, col. 452). ìÛ. ÐÜÐáâÐáØ áØÜÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá:
‘áãÚØ (pneu=ma) ÐàØá dawlobili, ãÜØÕ×Ý ÓÐ ãáÐîÝÓ
ÒÐÛÝÛÐÕÐÚØ
ÐàáÔÑÐ
(u9parcij). ...
áÐæÕ×Ý
ìÔàØÚèØ
ÛÝîáÔÜÔÑãÚØÐ Ý×îÒÕÐàØ áãÚØ (pneu=ma): I: áãÚØìÛØÜÓÐ;
II: áãÚØ (pneu=ma) – ÐÜÒÔÚÝÖØ; III: áãÚØ (pneu=ma) –
äáØqÔ1 ÓÐ IV: áãÚØ (pneu=ma) \ åÐàØ; ÖÝÒïÔà ‘ÒÝÜÔÑÐê»
1

×ÔÝÓÝàØâÔ kvireli ÐæÜØèÜÐÕá: 'ïÕÐàêÛØáÐá ãäÐÚÛÐ åàØáâÔÛ

×åÕÐ: 'ÛÐÛÐÝ, îÔÚ×Ð èÔÜ×Ð èÔÕðÕÔÓàÔÑ áãÚáÐ (pneu=ma) éÔÛáÐ"
(ÚãÙÐ 23,46). ÐÛ áãÚá (pneu=ma) ÐàØÐÜÔÚÔÑØ ÓÐ ÔÕÜÝÛØÐÜÔÚÔÑØ
ÛîÝÚÝÓèÝÑØÚØá æÛà×ÔÔÑÐÓ ÐÛÑÝÑÔÜ, àÐÓÒÐÜ ÛØØéÜÔÕÔÜ, àÝÛ
ÛÐÜ ãáãÚÝ áîÔãÚØ
ÛåÐÓÐÒÔÑÔÚÜØ ÐÛÑÝÑÔÜ,
'áãÚá"
('äáØîÔ").
àÐÓÒÐÜ ÛçØáÕÔ ÓÐáëÔÜá
×åãÐ,
ÚãÙÐ;

(aÃyuxon ... sw½ma) ÛØØæÝ; íÔèÛÐàØâÔÑØá
àÝÛ ÐáÔ (Ô. Ø. 'ÞÜÔÕÛÐÓ", Ô. í.) ÔìÝÓÔÑÐ
ÒãÚØáîÛÐçÝäÔÜ
ÛÝÛÓÔÕÜÝ
áØâçvÔÑáÐê,
çÝÕÚÐÓÑàëÔÜØ ÛÐîÐàÔÑÔÚØ: 'ÔáÔ ÕØ×ÐàêÐ

ÐæÛoãâÔÕÐ áãÚØ (e7ce3pneuse)". ÐÛ áÐîØ× ÒÕÐãìçÔÑá
ÜÔâÐàØ ÛÐàÙÝÖØê, ÛáÒÐÕáÐÓÕÔ, ÐÛÑÝÑá: 'ÐæÛÝãâÔÕÐ

áãÚØ" (e7ce3pneuse). ãáÐæÕ×ÝÔá

ÛÐ×Ôá×ÐÜ

áãÚØ" (a7fh=ke to\ pneu=ma), îÝÚÝ

ÒÕÐåÕá:

æÛÔà×èÔÛÝáØÚ

'ÒÐÜãâÔÕÐ

ØÝÐÜÔá×ÐÜ

–

'gadasca áãÚØ" (pare3dwke to\ pneu=ma, ëÕÔÚØ åÐà×ãÚØ áÐîÐàÔÑÔÑØ
ÛÝâÐÜØÚ ÑÔàëÜãÚ èÔáØâçÕÔÑÐáÐê ×ÐàÒÛÜØÐÜ, àÝÒÝàê 'ÐæÛÝãâÔÕÐ” ÐÜ
'ÒÐÜãâÔÕÐ áãÚØ”, Ô. í.) ... amaTagan arafers aqvs gamoxatuleba
æÛà×ÔÔÑisa, ÐàÐÛÔÓ
gamacxadebelia fsiqesi" (áØÚÝÒØáâãàØ
ÛâÙØêÔÑÐ

ØÛØáÐ,

àÝÛ

ãêÕÚÔÚØÐ

æÛÔà×Ø-áØâçÕÐ: Staurou3menoj o(

despo3thj eiåpe Xristo3j: "Pa3ter, ei¹j xeiÍra3j sou parati¿qhmi to\ pneu=ma3
mou." Tou=to de\ to\ pneu=ma oi¸ me\n ¹Arei¿ou kaiì Eu7nomi¿ou th\n qeo3thta tou=
monogenou=j eiånai¿ fasin: aÃyuxon ga\r a7neilh=fqai to\ sw½ma nomi¿zousin.
Oi¸ de\ th=j a7lhqei¿aj kh3rukej th\n yuxh\n ouÀtw klhqh=nai¿ fasin, e7k tw½n
a7kolou3qwn r(htw½n tou=to nenohko3tej. Eu7qu\j ga\r e7ph3gagen o( pa3nsofoj
eu7aggelisth3j: "Kaiì tou=to ei¹pwÜn e7ce3pneuse". Tau=ta me\n ouÅn o( Louka=j
ouÀtwj i¸sto3rhse: kaiì o( maka3rioj de\ Ma3rkoj to\ e7ce3pneusen o(moi¿wj
eÃqhken: o( de3 ge qeio3tatoj MatqaiÍoj, oÀti "7Afh=ke to\ pneu=ma", o( de\
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(nou$j) áãÚÐÓ (pneu$ma) ØìÝÓÔÑÐ» (‘ìØÜÐÛëæÕÐàØ”, PG. 89, col.
56). ‘ÞÜÔÕÛiá» aRiarebam ‘äáØqÔá» nawilad, àÐê ÛÔâÜÐÙÚÔÑÐÓ
çÕÔÚÐ áÐÔÙÚÔáØÝ RvTismetyvelTan ÕÚØÜÓÔÑÐ, ÒÐÛÝØìÕØÐ ‘ÞÜÔÕÛiá»
áØÜÝÜØÛãàØ áÐîÔÚÓÔÑØá \ ‘ÒÝÜÔÑØá» (νο’ς), ÐÒàÔ×ÕÔ, ‘äáØqÔèØ»
éÐà×ÕÐ, ÛØáØ gansazRvra ‘äáØqÔá» ÖÔnÐ ÜÐìØÚÐÓ. ìÛ. ÛÔ×ÝÓØ
ÝÚØÛÞÔÚØ ÐæÜØèÜÐÕá: ‘àÝÒÝàê ×ÐÕØ ÐàØá áîÔãÚØá çÕÔÚÐÖÔ
ãäàÝ ìÐàÛÛÐà×ÕÔÚØ ÜÐìØÚØ, ÐáÔÕÔ, ÒÝÜÔÑÐ – fsiqesi» (ω6ς
γα#ρ h6 κεφαλh# το# κυριώτατον μέρος {στivν {ν τJ_ σώματι, οu9τω τ*ς
ψυχ*ς η6μJν το# κυριώτατο3ν εστiν o6 νο’ς, Die älteren griechischen
Katenen zum Buch Hiob: Band III, Herausgegeben von U. und D.
Hagedorn, Walter de Gruyter, 1994, p. 81). ÐÛÒÕÐàØ ÒÐÐÖàÔÑØ×,
ÒÝÜÔÑÐ áãÚØá ÐÜã ‘äáØqÔá» ×ÕÐÚÐÓ, ÛØá ÛíÕàÔâÔÚÝÑÐd,
îÔÓÕÐÓ ØìÝÓÔÑÐ. ÐÛÑÐ ÜØÚÝáØ áÔàÐÞØÝÜØáÐÓÛØ ÛØÛÐà×ãÚ
ÔÞØáâÝÚÔèØ ÐæÜØèÜÐÕá: ‘ÖÔna×Ð ÒãÚØáîÛØáÛçÝäÔÚØ ÒÝÜÔÑÐ
×ÕÐÚØa áãÚØáÐ» (Øî. PG. 79, col. 140 B: o6 ta# a0nw φρονῶν νοῦς
ὀφθαλμός ἐστιν t*j yux*j); aseve, didime aleqsandrieli
miuTiTebda: ‘iTqmis sulis Tvalad misi goneba» (commentarii
in Ecc;lesiastem: le3getai o7fqalmo\j yuxh=j o( nou=j au7th=j, Didymos der
Blinde. Kommentar zum Ecclesiastes, pt. 1, Papyrologische Texte und
Abhandlungen, ed. G. Binde, ed. L. Liesenborghs, Bonn, 1979 p. 16).
ÑÐáØÚØ ÓØÓØá ÐÕâÝàÝÑØ× êÜÝÑØÚ ×îÖãÚÔÑÐèØ ‘áÐÛÝæÕÐìÔÝ
ÒÐÜéØÜÔÑÐÜØ» ÕÙØ×îãÚÝÑ×: ‘ÛîÔÓÕÔÚÝÑÐ áîÔãÚØáÐ ÐàØá ×ÕÐÚØ,
îÝÚÝ ÛíÕàÔâÔÚÝÑÐ áãÚØáÐ (o9rasij th$j yuxh$j) – ÛÐá×ÐÜ
×ÐÜÐÑãÜÔÑØ×Ø ÒÝÜÔÑÐ, îÝÚÝ ÐàÐ ØáÔ, ×Ø×åÝá áîÕÐ ØçÝá áîÕÐSi,
ÐàÐÛÔÓ igivea áãÚØ (‘äáØqÔ») ÓÐ ÒÝÜÔÑÐ, aris ra igi (goneba,
e. W.) bunebiTi ram da ara zedSemoyvanili Zala sulis
moazrovneobiTobisa» (Constitutiones asceticae: Ble3yij me\n ... tou=
sw¯matoj o( o7fqalmo\j, oÀrasij de\ th=j yuxh=j o( sumfuh\j au7tv= nou=j: a7ll’
ou7x w¨j eÀteron e7n e(te3r%, a7lla\ tau7to\n yuxh3 te kaiì nou=j: du3namij u(pa3rxwn
fusikh3 tij kaiì ou7k e7pei¿saktoj tou= logistikou= th=j yuxh=j, PG. 31, col.
1340). ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚãàØ ÛÝëæÕàÔÑØ×, îÝàêèÔáîÛãÚÛÐ ëÔ
æÛÔà×ÛÐ áàãÚÐÓ ÛØØæÝ ÐÓÐÛØÐÜãàØ ÑãÜÔÑÐ, Ô. Ø. îÝàê×ÐÜ
qespe3sioj ¹Iwa3nnhj, oÀti "Pare3dwke to\ pneu=ma". ... tou3twn ou7de\n eÃmfasin
eÃxei qeo3thtoj, a7lla\ th=j yuxh=j u(pa3rxei dhlwtika3, PG. 83, col. 333).
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Ôà×ÐÓ ÛÐÜ Ø×ÕØáÐ adamianuri fsiqe Tavisi kacobrivi
pnevmiT anu Tavisi kacobrivi gonebiT. swored am ÙÐêÝÑàØÕ
‘ÞÜÔÕÛÐá» ÐÜã ÙÐêÝÑàØÕ ‘ÒÝÜÔÑÐá» ãÐàçÝäÓÐ ÐÞÝÚØÜÐàØ, àÝÓÔáÐê
crumetyvelebda, àÝÛ ÛÐêîÝÕÐàÛÐ ÛîÝÚÝÓ ÐÓÐÛØÐÜãàØ áîÔãÚØ
èÔØÛÝáÐ, îÝÚÝ ÜÐêÕÚÐÓ ÙÐêÝÑàØÕØ ÒÝÜÔÑØáÐ da kacobrivi
goniTi fsiqesi, ÛØá áîÔãÚèØ viTomcda ÛÙÕØÓàÝÑÓÐ áÐæÕ×Ý
áãÚØ, áÐæÕ×Ý ÞÜÔÕÛÐ ÐÜã áÐæÕ×Ý ÒÝÜÔÑÐ1.
aRvniSnavT imasac, rom ÛÐà×ÚÛÐÓØÓÔÑÚãàØ ÛÝëæÕàÔÑØ×
macxovris kacobrivi sxeuli Tumca Tvisobrivad sxvadasxvagvaria
1

ÐÞÝÚØÜÐàØá ÛØÔà ÛÐêîÝÕÐàèØ ÙÐêoÑàØÕØ fsiqes ãÐàçÝäÐ

ÙÐàÒÐÓ éÐÜá ÛØáØ èÔÛÓÔÒØ áØâçÕÔÑØÓÐÜ: 'ÐÛÒÕÐàÐÓ, [ØÔáo åàØáâÔá]
sxeuli

cxovrobda

ÙÐêÝÑàØÕi

áãÚis

æÛà×ÔÔÑØá wmindamyofelobiT
SemzadebulobiT"

('äáØqÔ")

ÓÐ

ÐàÐ

(ÐÞÝÚØÜÐàØ,

åàØáâÔèØ áîÔãÚØá æÛà×ÔÔÑasTan Ôà×ÝÑØá èÔáÐîÔÑ”, PL. 8, col. 875:

οu9τω ... e0ζησεν το# σJμα θεότητος ἁγιασμῷ καιv ου7κ α7νθρωπίνης
ψυχ*ς κατασκευή_; Sdr. Apollinaris von Laodicea und seine Schule,
Texte und Untersuchungen von H. Lietzmann, I, Tübingen, 1904, p.
190, agreTve: Das Östliche Christentum: Abhandlungen, 1984, p. 312;
ÛØ×Ø×ÔÑãÚØ ×îÖãÚÔÑÐ ÛÝæìÔãÚØÐ ØãÚØãá ÞÐÞØá ÐÕâÝàÝÑØ×). ØÛÐÕÔ
ÔàÔáØÐàåØá e. w. 'ÛàìÐÛáØ" ÒÕÐÛêÜÝÑá: 'éÕÔÜ ÕÐæØÐàÔÑ× ÐàÐ ØÛÐá,
àÝÛ

æÕ×Øá

áØâçÕÐÛ

ÓÐØÛÙÕØÓàÐ

ìÛØÜÓÐ

ÙÐêèØ,

rogorc

es

xdeboda winaswarmetyvelebSi (amgvar cruswavlebas avrcelebdnen
ÔÑØÝÜØâãàØ ÛìÕÐÚÔÑÚÝÑØá mimdevrebi, rac mogvianebiT gaacocxles
nestorianelebma, xolo Cvens droSi \ farulnestorianelebma, Ô.
í.) ... ÐàÐÛÔÓ ØÛÐá, àÝÛ áØâçÕÐ îÝàêØ ÒÐîÓÐ, Ðà ÛØãæØÐ ra
ÙÐêÝÑàØÕØ ÒÝÜÔÑÐ, ÒÝÜÔÑÐ,
ÑØÚì

ÒãÚØá×åÛÔÑá,

ÐàÐÛÔÓ

àÝÛÔÚØê
\

is,

êÕalebÐÓØÐ
rac

iyo

ÓÐ

ÔÛÝÜÔÑÐ

áÐæÕ×Ý ÒÝÜÔÑÐ

(qe8oj nou$j), ãêÕalebeli ÓÐ ÖÔêØãàØ (e7poura3nioj)" (diokesariis
episkoposTa mimarT, PG. 86, col. 1969 C-D: Ἡμεῖς ὁμολογοῦμεν οὐκ

εἰς ἄνθρωπον ἅγιον ἐπιδεδημηκέναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον ὅπερ ἦν ἐν
προφήταις, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν λόγον σάρκα γεγενῆσθαι μὴ ἀνειληφότα
νοῦν ἀνθρώπινον, νοῦν τρεπόμενον καὶ αἰχμαλωτιζόμενον λογισμοῖς
ῥυπαροῖς, ἀλλὰ θεῖον ὄντα νοῦν ἄτρεπτον οὐράνιον, Sdr. Apollinaris
von Laodicea und seine Schule, dasax. gamoc. p. 256).
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aRdgomamde da aRdgomis Semdeg, magram TviT sxeuli, ra
Tqma unda, erTi da igivea (isve rogorc erTi da
igive iqneba Cveni amJamindeli da aRdgomili sxeuli). es niSnavs,
rom ÛÐêîÝÕÐàØ ÛÙÕÓàÔ×Ø× ÐæÓÒÐ swored ØÛ áîÔãÚØ×, àÝÛÚØ×Ðê
ØèÕÐ ØÒØ ÓÐ àÝÛÚØ×Ðê ïÕÐàá ÔêÕÐ, ÛÐÒàÐÛ kvlav xazs gavusvamT,
rom ÒÐÜáîÕÐÕÔÑØ× ÐæÓÒÝÛÐÛÓÔÚØ ÕØ×ÐàÔÑØáÐ, Ôá áîÔãÚØ aRdgomis
Semdeg ÐàØá ÐàÐ vnebulebiTØ, îàìÜÐÓØ da ÛÝÙÕÓÐÕØ, ÐàÐÛÔÓ,
áÐæÕ×Ý ÛÐÓÚØá ÛØÔà, ãÙÕÓÐÕØ, ãÕÜÔÑÝ, ãîàìÜÔÚØ, ãÜØÕ×Ýc ki
(e. i. materialuri daSladobis armqone), Tumca Sexebadi. ìÛ.
Ð×ÐÜÐáÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ ÒÕÐãìçÔÑá: ‘ÛÙÕÓàÔ×Ø×
ÐæÓÒÝÛØá
èÔÛÓÔÒ ÐáÔ ã×îàÐ ÛÐêîÝÕÐàÛÐ ÛÐ×, àÝÛÚÔÑØê äØåàÝÑÓÜÔÜ,
àÝÛ ØáØÜØ îÔÓÐÕÓÜÔÜ ãäÐÚá ÐàÐ ÛÐàØÐÛØáÒÐÜ ÛØæÔÑãÚ
áîÔãÚèØ, ÐàÐÛÔÓ amis [xorcis] nacvlad Wvretdnen áãÚá
(πνεῦμα): <ØîØÚÔÜØ× KÔÚÜØ éÔÛÜØ ÓÐ äÔàKÜØ, àÐÛÔ×ã
×ÐÕÐÓØ ÛÔ ÕÐà. KeÚØ èÔÛÐîÔ× ÓÐ ØîØÚÔ×, àÐÛÔ×ã áãÚáÐ
KÝàê ÓÐ ëãÐÚ ÐàÐ ÐáîÔÜ, ÕØ×ÐàêÐ ÛÔ ÛîÔÓÐÕ×, àÐÛÔ×ã
ÛÐáîÔÜ; და ესე რაჲ თქუა, უჩუენნა მათ ჴელნი და ფერჴნი
მისნი> (ÚãÙÐ 24, 39-40). ÐÛiT SesaZlebelia, agreTve, imaTi
mxilebac, àÝÛÚÔÑØê ÑÔÓÐÕÔÜ ×åÛÐá, àÝÛ îÝàêÐÓ ÓÐ
ëÕÚÔÑÐÓ ÒÐàÓÐØåÛÜÐ ãäÐÚØ. Tumca àÝÓØ ã×åÕÐÛá ÛÐá:
<ÛîÔÓÐÕ× ÛÔ, - îÝàêáÐ ÓÐ ëÕÚÔÑá>, ÐàÐÛÔÓ – <ÛÐáîÔÜ>
(=ÛÐåÕá)>, raTa ar efiqraT, rom Tavadi sityva
Seicvala aseTad, ÐàÐÛÔÓ ÔàìÛãÜÐT, àÝÛ ÛÐêîÝÕÐàs
hqonda eseni [<ჴელნი და ფერჴნი>, e. W.] áØÙÕÓØÚÐÛÓÔê ÓÐ
ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒÐê» (ÔÞØáâÝÚÔ ÔÞØåâÔâÔáÐÓÛØ, PG. 26, col.
1061 B-C1). ìÛ. ØÝÐÜÔ ÝåàÝÞØàØ ÛÐêîÝÕàØá áîÔãÚØ× ÐæÓÒÝÛÐá
1

Sdr. μετὰ γὰρ τὸ ἀναστῆναι ἐκ τῶν νεκρῶν͵ δοκούντων τινῶν

μὴ ἐν τῷ ἐκ Μαρίας σώματι βλέπειν τὸν κύριον͵ ἀλλ΄ ἀντὶ τούτου
πνεῦμα θεωρεῖν͵ ἔλεγεν͵ ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας
μου καὶ τοὺς τύπους τῶν ἥλων͵ ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός· ψηλαφήσατέ
με καὶ ἴδετε͵ ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει͵ καθὼς ἐμὲ
θεωρεῖτε ἔχοντα. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ
τοὺς πόδας͵ ἐξ ὧν καὶ διελέγχεσθαι δύνανται πάλιν οἱ τολμήσαντες
εἰπεῖν͵ εἰς σάρκα καὶ ὀστέα ἠλλοιῶσθαι τὸν κύριον. οὐ γὰρ εἶπεν͵
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ãÙÐÕèØàÔÑá, ÖÝÒÐÓÐÓ, ÛÙÕÓÐà×Ð áîÔãÚÔÑàØÕØ ÐæÓÒØÜÔÑØá áÐÙØ×îá
ÓÐ ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘xolo ÛìÕÐÚÔÑÚÔÑØ ... ÐÛÑÝÑÔÜ, àÝÛ áîÕÐ
áîÔãÚØ ÔêÔÛÐ ÓÐ áîÕÐ áîÔãÚØ ÐæÓÒÔÑÐ. àogorRaa,
maS, ÐæÓÒÝÛÐ? ÓÐêÔÛãÚØá×ÕØá ÐàØá ÐæÓÒÝÛÐ. áÐÓæÐ
ØåÜÔÑÐ áÐÙÕØàÕÔÚØ ÓÐ ãéÕÔãÚÝ ëÚÔÕÐ áØÙÕÓØÚØáÐ, ×ãÙØ
áîÕÐ ÔêÔÛÐ ÓÐ áîÕÐ ÐæÓÒÔÑÐ? ... araTu áîÕÐ arseba
Ø×ÔáÔÑÐ ÓÐ áîÕÐ ÐæÛÝêÔÜÓÔÑÐ, ÐàÐÛÔÓ \ ØÒØÕÔ,
ÝæÝÜÓ ãÛïÝÑÔáØ, vinaidan [es rom ase ar iyos],
Ðàê åàØáâÔ, imave sxeulis mimRebi, iqneboda ÓÐáÐÑÐÛØ
ÐæÓÒÝÛØáÐ; Tumca, ×åÕÔÜebr (ÔàÔâØÙÝáÔÑØáebr, Ô. í.), is
áîÔãÚØ ÓÐÐÒÓÝ ÛÐÜ, ×ãÛêÐ ãêÝÓÕÔÚØ ØçÝ, ÓÐ áîÕÐ
ÛØØæÝ. ÛÐÒàÐÛ áÐØÓÐÜaa ‘áîÕÐ»? marTlac, es [áîÔãÚi]
\ åÐÚìãÚØáÐÒÐÜ, ÛÔÝàÔ ÙØ – áÐØÓÐÜ? îÔÓÐÕ, àÝÒÝà
ãÒãÜãàÔÑÐèØ éÐvarda ÛáïÔÚÝÑÐ? vinaidan àØá×ÕØá ÐéÕÔÜebs
igi áÐÛáíÕÐÚ×Ð ÐÜÐÑÔíÓÔÑsac? ÒÐÜÐ ÐÛØ× ØÛØá êîÐÓçÝäÐ
Ðà nebavs, rom Ôá ÐàØá áìÝàÔÓ Øá, mimsWvaluli, da
rom kvlavac is ÐæÓÒÐ?!» (41-Ô ðÝÛØÚØÐ ÙÝàØÜ×ÔÚ×Ð ÛØÛÐà×
I ÔÞØáâÝÚØá èÔáÐîÔÑ, PG. 61, col. 3561). ÛÐêîÝÕàØá ÐæÓÒÝÛØÚØ
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε σάρκα καὶ ὀστέα ὄντα͵ ἀλλ΄ ἔχοντα͵ ἵνα μὴ
αὐτὸς ὁ λόγος εἰς ταῦτα τραπεὶς νομισθῇ͵ ἀλλ΄ αὐτὸς ἔχων αὐτὰ
καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἶναι πιστευθῇ.
Ἀλλ΄ οἱ αἱρετικοὶ μηδὲν τούτων συνιέντες ἐπιπηδῶσι͵ καὶ
λέγουσιν͵ ὅτι ῞ετερον σῶμα πίπτει͵ καὶ ἕτερον σῶμα ἀνίσταται.
Πῶς οὖν ἀνάστασις; τοῦ γὰρ πεσόντος ἐστὶν ἡ ἀνάστασις. Ποῦ
δὲ τὸ θαυμαστὸν καὶ παράδοξον κατὰ τοῦ θανάτου νικητήριον͵
εἰ ἄλλο πίπτει͵ καὶ ἄλλο ἀνίσταται; ... οὐ γὰρ ἄλλη μὲν οὐσία
σπείρεται͵ ἄλλη δὲ ἐγείρεται͵ ἀλλ΄ ἡ αὐτὴ βελτίων. ῎εσται δὲ οὐδὲ
ὁ Χριστὸς τὸ αὐτὸ σῶμα ἀνειληφὼς͵ ἀπαρχὴ τῶν ἀνισταμένων
γενόμενος· ἀλλὰ καθ΄ ὑμᾶς ἐκεῖνο μὲν ἔῤῥιψε͵ καίτοι γε οὐδὲν
ἡμαρτηκὸς͵ ἕτερον δὲ ἔλαβεν. Πόθεν ἄρα τὸ ἕτερον; τοῦτο μὲν γὰρ
ἐκ παρθένου͵ ἐκεῖνο δὲ πόθεν; Ὁρᾷς εἰς ὅσην ἀτοπίαν ὁ λόγος
ἐξεκυλίσθη; Διὰ τί γὰρ καὶ τοὺς τύπους δείκνυσι τῶν ἥλων; οὐχὶ
τοῦτο ἀποδεῖξαι θέλων͵ ὅτι αὐτὸ ἐκεῖνό ἐστι τὸ ἀνασκολοπισθὲν͵
καὶ αὐτὸ πάλιν ἀνέστη;
1
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áîÔãÚØá èÔáÐîÔÑ ìÛ. Ð×ÐÜÐáÔ ÒÕÐãìçÔÑá: ‘ëÔ, àÝÛÔÚØê ÐàØá
æÛÔà×Ø ÓÐ ãäÐÚØ ÓØÓÔÑØáÐ, ÓÐÛáíÕÐÚãÚ ÓÐ èÔãàÐêî
áîÔãÚèØ ØçÝ ÓØÓÔÑØá ÒÐàÔèÔ. xolo ØÕÜÝ ëÔÚÖÔ
ÒÐÜÒÛØàãÚÛÐ áîÔãÚÛÐ ÓÐ ÒÐÓÛÝØæÕÐàÐ ÛØáØ ÒÕÔàÓØÓÐÜ
áØáîÚØ ÓÐ ìçÐÚØ, ÛÐÒàÐÛ àÐÓÒÐÜ Ôá áîÔãÚØ ØçÝ
âÐëÐàØ áØâçÕØáÐ, aRvsebuli ØçÝ ØÒØ æÛà×ÔÔÑØ×. ÐÛØâÝÛ,
maSasadame, àÝÓÔáÐê ÛÖÔÛ ØîØÚÐ TavØáØ èÔÛÝåÛÔÓØ,
èÔÒØÜÔÑãÚ áîÔãÚSi damTmeni [vnebisa], áîØÕÔÑØ èÔÐáãáâÐ
ÓÐ ÓÐÐÑÜÔÚÐ ÛØìÐ, xolo ØÒØÕÔ áîÔãÚØ, ÛÝÙÕÓÐÕØ
ÑãÜÔÑØs mqone, ÖÔÑãÜÔÑàØÕÐÓ ÐæÓÒÐ ÛÐáèØ ÛçÝäØ áØâçÕØá
ÛØÔà, dacxra ÑãÜÔÑiTi îàìÜadoÑisgan ÓÐ ÖÔÙÐêÝÑàØÕØ
áØâçÕØá èÔÛÝáÕØ× ãîàìÜadØ ÒÐîÓÐ» (ÔÞØáâÝÚÔ ÐÓÔÚäÝÜ
ÔÞØáÙÝÞÝáØáÐÓÛØ, PG. 26, col. 1065 C - 1068 A: θεὸς γὰρ καὶ
κύριος τῆς δόξης ὢν ὁ υἱὸς ἦν ἐν τῷ ἀδόξως καθηλουμένῳ καὶ
ἀτιμαζομένῳ σώματι͵ τὸ δὲ σῶμα ἔπασχε μὲν νυττόμενον ἐν τῷ
ξύλῳ͵ καὶ ἔρρεεν ἐκ τῆς τούτου πλευρᾶς αἷμα καὶ ὕδωρ͵ ναὸς δὲ
τοῦ λόγου τυγχάνον πεπληρωμένον ἦν τῆς θεότητος. διὰ τοῦτο
γοῦν ὁ μὲν ἥλιος ὁρῶν τὸν δημιουργὸν ἑαυτοῦ ἐν τῷ ὑβριζομένῳ
σώματι ἀνεχόμενον τὰς ἀκτῖνας συνέστειλε καὶ ἐσκότισε τὴν γῆν.
αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα φύσιν ἔχον θνητὴν ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἀνέστη
διὰ τὸν ἐν αὐτῷ λόγον͵ καὶ πέπαυται μὲν τῆς κατὰ φύσιν φθορᾶς͵
ἐνδυσάμενον δὲ τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον λόγον γέγονεν ἄφθαρτον).
ìÛ. ØÝÐÜÔ ÝåàÝÞØàØ ÐæÜØèÜÐÕá: ‘àÐâÝÛ áÕÐ aRdgomilma
ãäÐÚÛÐ? ØÛØâÝÛ, àÝÛ ÒÝÜÔÑÐÓÐÛëØÛÔÑãÚÔÑá ÖÛÐÜÔÑÐÓ
Ðà èÔÔàÐêîÐ× ÐæÓÒÝÛÐ. ... ÐàÐ×ã vnebulebiTØ áîÔãÚØ
ðåÝÜÓÐ ÛÐá ÐÛØÔàØÓÐÜ, ÐàÐÛÔÓ \ ãÙÕÓÐÕØ, ãîàìÜadØ ÓÐ
áÐÖàÓÝá armsaWiroebeli. amitom, ÐàÐ×ã áÐíØàÝÔÑØá ÒÐÛÝ
íÐÛÐ ÓÐ áÕÐ ÛÐÜ ÐæÓÒÝÛØá èÔÛÓÔÒ (vinaidan áîÔãÚá
ukve ÐæÐà ÔáÐíØàÝÔÑÝÓÐ Ôáeni), ÐàÐÛÔÓ \ ÐæÓÒÝÛis
sarwmunoyofisTvis» (82-Ô ðÝÛØÚØÐ ìÛØÜÓÐ ÛÐ×Ôá áÐîÐàÔÑØá
èÔáÐîÔÑ, ×ÐÕØ II; PG. 58, col. 739-740: τίνος ἕνεκεν ἀναστὰς ἔπιεν;
῞ινα μὴ νομίσωσιν οἱ παχύτεροι φαντασίαν εἶναι τὴν ἀνάστασιν.
... οὐ σῶμα παθητὸν ἔχων͵ ἀλλ΄ ἀθάνατον λοιπὸν καὶ ἄφθαρτον͵
καὶ οὐ δεόμενον τροφῆς. Οὐ τοίνυν διὰ χρείαν μετὰ τὴν ἀνάστασιν
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ἔφαγέ τε καὶ ἔπιεν· οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτο λοιπὸν τὸ σῶμα τούτων·
ἀλλὰ δι΄ ἀναστάσεως πληροφορίαν). ìÛ. ÙØàØÚÔ ÐÚÔåáÐÜÓàØÔÚØ
ÒÐÜÛÐàâÐÕá: ‘ÛÐÜ ÓÐØ×ÛØÜÐ, ÐÒàÔ×ÕÔ, ïÕÐàêÛÐ, àÝÛ xorciT
(ÓÐ ÐàÐ RmrTeebis bunebiT) mimRebi áØÙÕÓØÚiს vnebulebisa
gamxdariyo <ÞØàÛèÝ ÛÙÕÓÐà×Ð> ÓÐ ÐÓÐÛØÐÜãàØ ÑãÜÔÑØáÐ×ÕØá
gaekvala ÒÖÐ ãîàìÜÔÚÔÑØáÙÔÜ; àÐßÐÛá moialafa ãäÐÚÛÐ
ïÝïÝîÔ×Ø, ÒÐÐ×ÐÕØáãäÚÐ Øå ÞçàÝÑØÚØ áãÚÔÑØ. ÐæÓÒÝÛØá
èÔÛÓÔÒÐê ØçÝ ØÒØÕÔ áîÔãÚØ,
àÝÛÔÚÛÐê ØÕÜÝ,
ÛÐÒàÐÛ
ÐæÐà hqonda mas ÙÐêÝÑàØÕi ãëÚãàÔÑÐni, vinaidan vambobT,
rom Ôá áîÔãÚØ metad ÐæÐà iyo damtevi èØÛèØÚisa an
ÓÐæÚisa Ðn×ã áîÕÐ àÐm ÐÛÒÕÐàTaganisa, ÐàÐÛÔÓ ÐÛØÔàØÓÐÜ
ãîàìÜadØ ØçÝ ØÒØ da ara mxolod amgvari, aramed \
cxovelmyofelic, vinaidan hgies igi êîÝÕàÔÑØá ÐÜã,
àÐê ØÒØÕÔÐ, ÛîÝÚÝÓèÝÑØÚØá áîÔãÚÐÓ. xolo ÒÐÑàìçØÜÓÐ
igi, agreTve, uæÕ×ØÕæØàáÔãÚesØ ÓØÓÔÑØ× ÓÐ Seicnoba
æÕ×Øá áîÔãÚÐÓ. ÐÛØâÝÛ, ×ãÙØ ÕØÜÛÔ ÐÛ áîÔãÚá áÐæÕ×Ýá
ãìÝÓÔÑá
(àÝÒÝàê,
ÛÐÒÐÚØ×ÐÓ,
ÐÓÐÛØÐÜØá
áîÔãÚá
ÙÐêÝÑàØÕá ÕãìÝÓÔÑ×), ar iqneba dacilebuli jerovan
azrs, ... vinaidan hgies ra igi, rogorc vTqvi, RvTis
sakuTar sxeulad,
aRemata
yovelgvar
adamianurs1,
Tumca dauSvebelia, rom RmrTeebis bunebad gardaqmna
ganicados miwisaganma sxeulma, ... radgan ×ÐÜÐÑàÐÓ
ãÒãÜãàÔÑis [Semcveli] azria àÝÒÝàê ×åÛÐ ØÛØáÐ, àÝÛ
áîÔãÚØ ÒÐàÓÐØåÛÜÐ æÛà×ÔÔÑØá ÑãÜÔÑÐÓ, ÐáÔÕÔ \ ØÛØáa,
àÝÛ, maSasadame, áØâçÕÐ ÒÐàÓÐØåÛÜÐ îÝàêØá ÑãÜÔÑÐÓ
ÐÜÓÐ æÛà×ÔÔÑÐ îÝàêØÔÚ ÑãÜÔÑÐÓ ØêÕÐÚÐ» (Epist. 45, PG.
77, col. 236 B: ὑπέμεινεν δὲ καὶ σταυρόν͵ ἵνα σαρκὶ παθὼν τὸν
θάνατον καὶ οὐ φύσει θεότητος, γένηται πρωτότοκος ἐκ tJn νεκρῶν
καὶ ὁδοποιήση_ τῆ_ ἀνθρώπου φύσει τὴν εἰς ἀφθαρσίαν ὁδὸν καὶ
σκυλεύσας τὸν ἅ_δην τὰς αὐτόθι καθειργμένας ἐλeuqhώση_ ψυχάς.
μετὰ δέ γε τὴν ἀνάστασιν ἦν μὲν αὐτὸ τὸ σῶμα τὸ πεπονθός͵
πλὴν οὐκέτι τὰς ἀνθρωπίνας ἀσθενείας ἔχον ἐν ἑαυτῶ_. οὐ γὰρ
1

e. i. yovelgvar adamianur uRirsebas (da ara adamianur

bunebas)
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ἔτι πείνης ἢ κόπου ἢ ἑτέρου τινὸς τῶν τοιούτων δεκτικὸν εἶναι
φαμὲν αὐτό͵ ἀλλὰ λοιπὸν ἄφθαρτον% καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον͵ ἀλλὰ
καὶ ζωοποιόν· ζωῆς γὰρ σῶμά ἐστιν͵ τουτέστιν τοῦ μονογενοῦς͵
κατελαμπρύνθη δὲ καὶ δόξη_ τῆ_ θεοπρεπεστάτη_ καὶ νοεῖται θεοῦ
σῶμα. τοιγάρτοι κἂν εἴ τις αὐτὸ λέγοι θεῖον͵ ὥσπερ ἀμέλει τοῦ
ἀνθρώπου τὸ ἀνθρώπινον͵ οὐκ ἂν ἁμάρτοι τοῦ πρέποντος λογισμοῦ·
... θεοῦ γάρ͵ ὡς ἔφην͵ ἴδιον σῶμα ὑπάρχον͵ ὑπερέβη πάντα τὰ
ἀνθρώπινα͵ μεταβολὴν δὲ τὴν εἰς τὴν τῆς θεότητος φύσιν οὐκ
ἐνδέχεται παθεῖν σῶμα τὸ ἀπὸ γῆς· ... ἴσον γάρ ἐστιν εἰς ἀτοπίας
λόγον τὸ εἰπεῖν ὅτι μετεβλήθη τὸ σῶμα εἰς θεότητος φύσιν͵ καὶ
μὴν κἀκεῖνο ὅτι μετεβλήθη ὁ λόγος εἰς τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν).

390

ediSer+WeliZe:+rogori kacobrivi sxeuli miiRo macxovarma

danarTi

II

wm. maqsime aRmsareblis swavleba macxovris kacobrivi bunebis
xrwnadobiTi

Tvisebis

Sesaxeb

(amonaridi

misi

Sromidan

<kiTxva-migebani Talases mimarT>, romlis rusul Targmansac
crud imowmeben Tanamedrove afTartodoketistebi)
ВОПРОС XXI
ОТВЕТ. Богоначальное Слово, во всем подобное нам,
кроме греха, непреложно облекшееся в наше естество и ставшее
совершенным Человеком, имело [в Себе] первого Адама, который
проявлялся в Нем как по образу происхождения, так и по образу
рождения. Поскольку первый человек, получив бытие от Бога и
произойдя [от Него], по самому происхождению [своего] бытия
был свободен от тления и греха, ибо они не были созданы
вместе с ним, то когда он, преступив заповедь, согрешил,
то вследствие этого и был осужден на рождение, возникшее
через страсть и грех. А потому грех в [явившейся] из–за
него страстности имел происхождение уже как бы по закону
природы. В силу этой страстности никто не безгрешен, ибо
[всякий] по природе подлежит закону рождения, введенного по
причине греха после [первоначального] происхождения. Итак,
через преступление [Адама] вошел в естество человеческое грех,
а через грех \ страстность по рождению. А так как вместе с
этой страстностью рождения процветало через грех и первое
преступление, то для естества [человеческого], неразрывно
связанного по своей воле лукавыми узами, не было надежды на
спасение. Ибо чем более оно усердствовало в укреплении себя
через рождение, тем более оно связывало себя законом греха,
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обладая действенным преступлением вследствие страстности.
Ведь содержа в самой страстности, по причине естественно–
принудительных обстоятельств, умножение греха, оно в силу
[гнездящегося] в страстности родового греха подверглось
воздействиям всех небесных сил, начал и властей, [проявлявшимся]
через неестественные страсти и сокрытым в естественных
страстях; посредством них действовала всякая лукавая сила, по
страстности естества побуждая волю через естественные страсти
[обратиться] к тлению неестественных страстей. Стало быть.
Единородный Сын Божий и Слово, став по человеколюбию [Своему]
совершенным Человеком, чтобы избавить естество человеческое
от этой лукавой безысходности, воспринял безгрешность по
происхождению ОТ ПЕРВОГО УСТРОЕНИЯ АДАМА И ИМЕЛ
ЕЕ БЕЗ НЕТЛЕНИЯ; а от рождения, введенного впоследствии
грехом в естество, воспринял одну только страстность, без
греха. А поскольку, как я сказал, лукавые силы оказывали, по
причине греха, на страстность Адамову [различные] воздействия,
невидимо сокрытые в принудительном законе естества, то
они, разумеется, СОЗЕРЦАЯ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОТИ В
СПАСИТЕЛЕ БОГЕ ЕСТЕСТВЕННУЮ СТРАСТНОСТЬ
АДАМА и полагая, будто и Господь, как простой человек, с
принудительной необходимостью навлек на Себя закон естества,
а не движется самоопределением воли, напали на Него, надеясь
убедить и внедрить в Его воображение посредством страстей
естественных страсти неестественные, а тем самым сделать
что–либо угодное им. Он же при первом испытании [путем]
искушений наслаждениями, позволив им поиграть своими
кознями, совлек их с Себя и изверг из естества, [Сам] оставшись
недоступным и недосягаемым для них, конечно, нам, а не Себе,
приписывая победу и преподнося, как Благий, всё достигнутое
Им тем, ради кого Он стал Человеком. Ибо Сам Он, будучи
Богом, Владыкой и свободным по естеству от всякой страсти,
не нуждался в искушении, но [допустил] его для того, чтобы,
приманив [к Себе] нашими искушениями лукавую силу, поразить
ее [одним] соприкосновением [с Собою], умерщвляя ту, которая
рассчитывала погубить Его, как в начале [погубила] Адама. Так
совлек Он с Себя при первом искушении напавшие [на Него]
начала и власти, далеко прогнав их от естества [человеческого],
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исцелив страстность [его] в отношении к наслаждению и
изгладив в Себе рукописание (Кол. 2:14) Адамово, [состоящее]
в добровольном согласии на страсти наслаждения; в силу этого
рукописания человек, имея волю, склонную к наслаждению,
даже молча возвещал делами лукавую деспотию над собой, из
страха смерти не освобождая себя от ига наслаждения. Итак,
Господь, подвергнувшись первому искушению наслаждениями,
истощил лукавые силы, начала и власти. Затем Он попускает им
сделать второе нападение и причинить [Ему] другое испытание
искушениями \ через муку и страдания, \ чтобы совершенно
истощив в Себе пагубный яд их злобы, как то истощает огонь,
полностью уничтожить [его] в естестве [человеческом] и совлечь
с Себя во время крестной смерти начала и власти. Оставшись
неодолимым для страданий и, более того, явившись страшным
для смерти, [Господь] изгнал из естества [человеческого]
страстность в отношении к боли, от которой малодушно убегала
воля человека, в силу чего он постоянно и против желания был
угнетаем страхом смерти, придерживаясь рабства наслаждения
ради того, чтобы жить. Стало быть, Господь совлек с Себя
начала и власти при первом испытании искушениями в пустыне,
исцелив страстность всего естества в отношении к наслаждению.
Он вновь совлек их с Себя и во время смерти, подобным
же образом изгнав из естества страстность в отношении к
боли, по человеколюбию Своему делая Себя ответственным за
наше исправление и, более того, даже вменяя нам, как Благий,
славу совершённого [Им]. А поскольку, подобно нам ПРИНЯВ
СТРАСТНОСТЬ ЕСТЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРЕХА,
при помощи которой всякая лукавая и пагубная сила имела
обыкновение производить свои действия, Он совлек их с Себя
но время смерти, восторжествовав над ними (Кол. 2:15), когда
они приступили к Нему для происков, и сделав их посмешищем
на Кресте при исходе души, после того как они вообще ничего
не нашли в его страстности чего–либо свойственного естеству
хотя особенно ожидали найти [в Нем] что–нибудь человеческое
в виду естественной страстности по плоти. Поэтому, разумеется,
Он Своей силой и через [воспринятую] от нас святую Свою
плоть, как Через некий «начаток» (Кол. 1:18), освободил и всё
естество человеческое от примешавшегося к нему по страстности
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зла, подчинив самой этой страстности естества царствовавшее
некогда в ней, то есть в страстности, над естеством лукавое
владычество. Можно было бы и иначе, в более таинственном
и возвышенном смысле, рассмотреть это место. Но в виду
того, что неизреченнейшие [тайны] божественных догматов,
как вы знаете, не должно выставлять на показ, запечатлев их
в письменном виде, удовольствуемся сказанным, приводящим
в смущение неугомонную мысль. А если Богу будет угодно
удостоить нас зрить [это духовными] очами, то мы совместно
внимательно исследуем апостольскую мысль.
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saeklesio filologia
mRvdeli ioseb gelukaSvili

წმ. ეფრემ მცირის ერთი უცნობი კოლოფონის შესახებ
rogorc cnobilia, wm. efrem mcirem xatTayvaniscemisadmi
miZRvnili mTeli korpusi gadmoTargmna, romelSic erTiandeba:
sami Txroba macxovris xatis mier aRsrulebuli saswaulebis
Sesaxeb (A 162, A 5, A 70, quT. 8 da sxva), wm. germane
konstantinepolelis qadageba `sityuaÁ juarisaTÂs da wmidaTa
xatTa~1 da wm. ioane damaskelis ori `sityuaA sityÂssagebeli
maTi, romelni hgmoben wmidaTa xatTa~2 (quT. 8 da sxva).
isini xelnawerebSic, faqtobrivad, erTimeoris miyolebiT
arian moTavsebulni. amjerad Cvens dainteresebas iwvevs didi
damaskeli moZRvris namuSakevis gadmoqarTulebis sakiTxi.
samecniero literaturaSi `sityÂssagebelTa~ qarTuli
Targmanebis efremiseuloba eWvis qveS aris dayenebuli3. amis
1 წმინდა გერმანე კონსტანტინეპოლელის უცნობი ქადაგება, ტექსტი
გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, შენიშვნები, ლექსიკონი და საძიებელი
დაურთო იოსებ გელუკაშვილმა, თბილისი, 2008.

იხ. საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2013, წმ. იოვანე
დამასკელი, სამი აპოლოგეტური სიტყვა წმიდა ხატთა შესახებ, გრიგოლ
რუხაძე, გვანცა კოპლატაძე, გვ. 116-228, თბილისი, 2012.
2

3

იქვე, გვ. 122-124.
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mRvdeli ioseb gelukaSvili: წმ. efrem mciris kolofoni

ZiriTad mizezad saxeldeba TviT xelnawerebSi mTargmnelis
mouxsenebloba. amasTan, ucnauria, rom Tuki meore Tavi uZveles
XI s. A 162 da sxva xelnawerebSi kargad aris Senaxuli,
pirveli Tavi mxolod gviandel XVI-XVIII ss-is dazianebuli
nusxebiT aris moRweuli.
am viTarebas nawilobriv naTeli moefina. XII-XIII s-is
H 2258 nusxaSi, 95v-s aSiaze gamovavlineT aqamde ucnobi
kolofoni, rac aSkarad efremiseulia. es sqolio (iseve, rogorc
zogadad mTeli xelnaweri, რომელიც გადარეცხვის შემდგომ არის
გაცხოველებული) sakmaod dazianebulia da calkeuli sityvebi Tu
asoebi rTulad ikiTxeba. miuxedavad amisa, misi Sinaarsi savsebiT
gamWvirvalea. am `Seswavebis~ mixedviT, `sityÂssagebelTa~
meore Tavis mTargmneli ueWvelad gaxlavT wm. efrem mcire,
romelic iuwyeba, rom man ver moaxerxa pirveli Tavis sruli
teqstis mopoveba da amis gamo mxolod meore maTgani Targmna.
jerjerobiT gaurkvevelia, Zvel qarTulad SemorCenili pirveli
Tavic mogvianebiT efremmave Targmna (roca ki sarwmuno dedani
moipova), Tu sxva mTargmnelTan gvaqvs saqme (es sakiTxi Semdgom
kvlevas saWiroebs).
qvemoT vaqveynebT zemoxsenebuli kolofonis Cven mier
amokiTxul variants.
xelnaweri H 2258, 95v, სათაურის გასწვრივ aSiaze, ნუსხურად:
`Seiswave (mTavruliT, ი. გ.), rამეთუ pირვეli sakiTxavi
xაtTaÁ o[r](?)~Ta(?)d versada vpoe, aრამეd vინაÁTgაn naxevari
oden ewera T~... .ac(?)a wignTa da s~n w~[isa](?)Taca, amisTÂs
ese meore oden davweren, rამეთუ verca [u](?)srუlos[i]
(?).. mizezi vcan da verca usrუlsa davswerdi; SemindeviT Targmani itყÂs efrem~.
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Priest Ioseb Gelukashvili

Concerning an unknown Colophon of st. Ephrem Mtsire
In the manuscript H 2258 (XII-XIII cc.) was revealed an
unknown scholion of st. Ephrem Mtsire on the basis of which is
ﬁnally afﬁrmed the fact that he has translated the ﬁrst homily of st.
John Damscene on the veneration of Icons.
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წმინდა გიორგის 10 ნოემბრის (ახ. სტ. 23)
დღესასწაულის სახელწოდებისა და ისტორიისათვის
10 ნოემბრის გიორგობა V-X საუკუნეების ქართულ
ლიტურგიკულ და ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში
პირველი ლიტურგიკული კრებული, რომელშიც დაფიქსირებულია წმ. გიორგის დღესასწაულები, ესაა ‘იერუსალიმის
ლექციონარის» სახელით ცნობილი IV-V სს-ის ტიპიკონი1.
10 ნოემბრის ხსენება ხსენებული ‘ლექციონარის» ქართულ

რედაქციაში, კერძოდ კალა-ლატალის ნუსხებში, ასეა აღნიშნული:
‘ჴსენებაჲ წმიდისა გიორგისი და სატფური ეკლესიისაჲ»2.
ამრიგად, ნათელია, რომ აღნიშნული დღე უკავშირდება არა
წამებას, არამედ ტაძრის სატფურებას ანუ კურთხევა-განახლებას.
1 К. Кекелидзе, Иерусалимский КанонарЬ VII века (грузинская
версия), Тифлис1912, აგრეთვე ბ. უტიე, კ. კეკელიძე და ქართული
ლექციონარის საკითხები. მრავალთავი X, თბ. 1983, გვ. 28. აგრეთვე
ქართული ლექციონარის პარიზული ხელნაწერი, ტ. I, ნაწილი I,
ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს კ. დანელიამ, სტ. ჩხენკელმა, და ბ.
შავიშვილმა. თბ. 1987, გვ. 463.
2

К. Кекелидзе, Иерусалимский КанонарЬ, С. 142.
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ციტირებული ტექსტი, როგორც მივუთითეთ, ეკუთვნის
‘იერუსალიმის
ლექციონარის» იმ ნუსხებს (კალა-ლატალი),
რომლებიც კ. კეკელიძემ 1912 წელს გამოსცა. თითქმის იგივე
ტექსტია <ლექციონარის> პარიზულ ნუსხაშიც:
‘ენბიგონეს დაბასა, სატფური ეკლესიისაჲ და ჴსენებაჲ
წმიდისა გიორგისი»1.
დაბა ‘ენბიგონის» დამატება მცირედ განასხვავებს კალალატალის ‘ლექციონარებსა» და პარიზულ ნუსხას ერთმანეთისაგან.
წმ. გიორგის ამ დღესასწაულს ყურადღება მიაქცია კ.
კეკელიძემ. მან იერუსალიმის ‘ლექციონარის» ტექსტს დაურთო
კომენტარები. 87–ე კომენტარი ეძღვნება 10 ნოემბერს. ესაა მცირე
ზომის გამოკვლევა აღნიშნული დღესასწაულის შესახებ2.
კ. კეკელიძემ წმიდა გიორგის ცხოვრებიდან ერთი ფაქტის
ამოღება (ბორბალზე წამება), მისი დღესასწაულად ქცევა და
10 ნოემბერს აღნიშვნა არადამაჯერებლად მიიჩნია, რადგან ამით
იკარგებოდა ‘ძველი ივერიის» ის ‘ნორმები და განცდები»,
რომლითაც იგი დაახლოებული იყო პალესტინა-იერუსალიმთან3.
მკვლევარი, ასევე, შეეხო ტიმოთე გაბაშვილის ცნობას 10
ნოემბრის დღესასწაულის დადგენის შესახებ, რაც ასეთი სახისაა:
M.Tarchnishvili, Scriptores Iberici, Tome 13, Le Grand Lectionnaire
(V-VIII s.) de L’Eglise de Jerusalem,Tome II, Louvain, 1960, გვ. 61. მ.
თარხნიშვილის მითითებით, პირველად ქართული ლექციონარი უნდა
შედგენილიყო V საუკუნეში. კ. კეკელიძის მოსაზრება ბერძნული დედნისა
და მისი ქართული მოდელის შექმნის პერიოდის შესახებ არ ეთანხმება
მ. თარხნიშვილის შეხედულებას. ამ საკითხს შეეხო ბ. უტიე, რომელმაც
გამოავლინა ქართული ლექციონარების ოცზე მეტი ხელნაწერის
ფრაგმენტი. ბ. უტიე წერს: ‘სხვადასხვა ავტორი ქართულ კანონს
სხვადასხვანაირად ათარიღებს. კ. კეკელიძე ფიქრობდა, რომ ბერძნული
მოდელი ქართული კანონისა შექმნილია 634 და 644 წლებში, ქართული
თარგმანი კი არა უგვიანეს 750 წლისა. მ. თარხნიშვილის აზრით,
ქართული კანონის პირველი ფენა V საუკუნეს ეკუთვნის. ჭეშმარიტი
ნათქვამია. მართლაც, ამ ლიტურგიკულ წიგნში მრავალი ფენაა. ყველას
ერთი თარიღი არ მიუდგება”. იხ. მრავალთავი, X, გვ. 32.
1

2

Кекелидзе,

c.

282-286.

3

Кекелидзе,

c.

284.
399

kaxa

SCerbakovi:

წმ. გiorgის 10 noembris dResaswauli

‘...მაშინ ახოვანი გიორგი ბეჭედსა თჳსსა მისცემს
პარვიკარტოს და ეტყვის, ვითარმედ: ვიცი, რამეთუ
დიოკლეტიანეს ეგულვების წამებაჲ და სიკვდილი ჩემი,
ხოლო შენ ბეჭედი ესე განავაჭრე და გვამი ჩემი წარიღე
და დამარხე ლუდიად. და იქმნა ესრეთ. და თითოსახეთა
და სატანჯველთა შემდგომად თავი წარკვეთეს და წმიდა
იგი გვამი მისი მოიღო და დამარხა პარვიკარტოს ლუდიას
ნოემბერსა გ(3) და კვალად სწორსაცა მისსაცა, ილორს
მონასტერსა წმიდისა გიორგისასა, სასწაულთა მათთვის,
რომელნი იქმნებიან წლითი–წლად».
ამ ადგილის გვერდით აშიაზე ავტორისავე ხელით მინაწერია:
‘რამეთუ კაცთა ვიეთმე უმეცართა დღესასწაულისათვის
წმიდისა გიორგისი სწორზე სასწაულთაცა ჩვენება უარყვეს,
რამეთუ ნამეტნავი დღესასწაული არს–ო».
D ხელნაწერში ტიმოთეს დამატებით მიუწერია:
‘და კვალად ნოემბერსა ი(10) დააკრეს ურმის-თვალსა
წმიდა მოწამე გიორგი»1.
ძველქართულად მოიპოვება წმინდა გიორგის ‘ცხოვრება–
მარტვილობის» ოთხი ვრცელი რედაქცია. უძველესია X ს–ის
ხელნაწერი, რომლის ავტორია, თხზულებისავე მიხედვით, წმ.
გიორგის მოწაფე და მისი საქმეების მხილველი ბასიქარტოსი. მეორე
რედაქცია XI-XII სს–ის ხელნაწერებითაა მოღწეული. მისი ავტორიც
იგივეა (პასიკარტოსი), რაც ცხადყოფს, რომ ორივე ქართული
თარგმანი რედაქციულად ერთი წარმომავლობისაა და ეკუთვნის
სხვადასხვა მთარგმნელს. მესამე რედაქცია სათაურშივე გვამცნობს,
რომ იგი ეკუთვნის სვიმეონ მეტაფრასტს და თარგმნილია ექვთიმე
ათონელის მიერ 990 წელს. მეოთხე რედაქცია XII-XIII საუკუნეებშია
თარგმნილი, სავარაუდოდ, გელათურ სკოლაში და სხვაობს ზემორე
რედაქციებისაგან. ამათ გარდა, არსებობს, ასევე, ‘სვინაქსარული»
მოკლე რედაქცია, რომელიც შედის წმ. გიორგი მთაწმინდელის
`დიდ სვინაქსარში». ესეც განსხვავებული ვერსიაა (აქ იხსენიება
წმ. გიორგის მშობლები - გერონტიოსი და პოლიტრონია).
ელ. მეტრეველი, ტიმოთე გაბაშვილის ‘მიმოსვლა”, თბ. 1977,
გვ. 70–71.
1
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ჩამოთვლილი ოთხი ვრცელი ‘მარტვილობიდან» ოთხივე
ერთხმად მიუთითებს, რომ წმ. გიორგი აღესრულა 23 აპრილს1,
ე. გაბიძაშვილი, წმინდა გიორგი ძველ ქართულ მწერლობაში,
თბ. 1991, გვ. 73, 159, 178, 199. წმ. გიორგის ‘ცხოვრების” უძველეს
რედაქციად მიჩნეულია ვენის პალიმფსესტი, რომელიც V საუკუნით
თარიღდება. დ. დეტლეფსენმა გაშიფრა იგი და 1858 წელს გამოსცა
ამ ხელნაწერის ფრაგმენტები (ლ. კვირიკაშვილი, ბიზანტიური
და ქართული ჰიმნოგრაფიის საკითხები, საგალობლები გიორგი
მთავარმოწამეზე, საკანდიდატო დისერტაცია, თბ. 1970, გვ. 67). ა.
კირპიჩნიკოვმა (ნაშრომში - წმ. გიორგი და მამაცი ეგორი) წმ. გიორგის
‘ცხოვრებათა” შესწავლის შემდგომ გამოყო რამდენიმე რედაქცია:
A-კანონიკური ტექსტი, B-აპოკრიფი, C-აპოკრიფის განსხვავებული ტიპი,
ცნიბილი უმეტესად სლავური ხელნაწერების მიხედვით. ა. კირპიჩნიკოვის
მიხედვით, წმ. გიორგის კანონიკური ‘ცხოვრების” წყაროს წარმოადგენს
B ანუ აპოკრიფული რედაქცია, სადაც ‘დადიანე” აწამებს წმინდანს
(კვირიკაშვილი, გვ. 67-68). კირპიჩნიკოვის შემდგომ წმ. გიორგის
‘ცხოვრებათა” შესწავლა განახორციელა ა. ვესელოვსკიმ. მან
თეორიულად დასაშვებად მიიჩნია უძველეს რედაქციად კირპიჩნიკოვის
მიერ B ლიტერით აღნიშნული აპოკრიფული ‘ცხოვრება”, მაგრამ
მაინც ივარაუდა X-რედაქციის არსებობა, რომელიც წმ. გიორგის
წამებას უკავშირებდა დიოკლეტიანეს ეპოქას და მასთან ერთად
ასახელებდა ადგილობრივ ხელისუფალს - დადიანეს, ხოლო A და B
რედაქციები სხვადასხვაგვარ (თავისებურ) განვითარებას წარმოადგენდა
X-რედაქციისას. მკვლევარმა დიდი ყურადღება დაუთმო C-რედაქციის
ტექსტს, რომელშიც გვხვდება თხრობა წმინდანის მშობლებზე და
წამების ადგილის ლოკალიზაციად დასახელებულია დიოსპოლისი
ანუ ლიდია. წმ. გიორგის ‘ცხოვრებათა” საფუძვლიანი გამოკვლევა
ეკითვნის აგრეთვე ფრანგ მეცნიერს - ი. დელეიეს. მისი ნაშრომის ‘ბერძნული ლეგენდები წმ. მეომართა შესახებ” მესამე თავი ეხება წმ.
გიორგის საკითხს. აღნიშნულმა მეცნიერმა უარი თქვა კანონიკური და
აპოკრიფული ‘ცხოვრების” რედაქციების გამოყოფაზე. მისი აზრით, წმ.
გიორგის ცხოვრების პირველი რედაქცია არის ის ტექსტი, რომელიც
დ. დეტლეფსენმა აღმოაჩინა ანუ მეხუთე საუკუნის ვენის პალიმფსესტის
ფრაგმენტები, თუმცა დელეიე იმოწმებს მის ლათინურ თარგმანს,
რომელსაც ახლავს მინაწერი. ამ მინაწერის მიხედვით წმ. გიორგის
წამებანი აღუნუსხავს მის მსახურს - პასიკარტეს. დელეიეს მითითებით
1
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მაგრამ არსადაა ნახსენები მოწამის ურმის-თვალზე დაკვრის
თარიღი. ამასთან, შევნიშნავთ, რომ ცნობა წმინდა გიორგის
სხეულის გადასვენების თაობაზე პალესტინაში დაცულია მხოლოდ
წამების მე-4 რედაქციაში:
‘აწ უკუე შემდგომად ჩემისა განსლვისა, უბადრუკისა
ამის სხეულისა ჩემისა აღმღებელი ანდერძით ჩემითურთ,
რომელი ვყავ პირველ შეპყრობისა ჩემისა, უფლისა წარმმართებელობითა შენითა, პალესტინედ სახიდ მკვიდრობისა ჩემისა აღვედ»1.
ეს უწყება სხვაობს ტიმოთე გაბაშვილისეული უწყებისგან,
სადაც ‘ბეჭდის გაყიდვაა» ნახსენები.
ტიმოთე გაბაშვილს შეშლია წმ. გიორგის იმ მოწაფის სახელი, რომელმაც წაასვენა მისი სხეული პალესტინაში. თავდა‘ცხოვრების” მეორე ვერსიას წარმოადგენს ვატიკანის 916 წლის
ხელნაწერი (N 166ო, ფ. 278-288), არსებობს ამ რედაქციის რამდენიმე
განსხვავებული ვარიანტი. ფრანგი მეცნიერის დაკვირვებით დიოკლეტიანე
მეფე ჩნდება უძველესი ლეგენდის გადამუშავების შემდგომ, მანამდე
კი წმ. გიორგის მწამებლად სახელდებულია სპარსეთის მეფე დადიანე
და სხვა 78 მეფე (კვირიკაშვილი, გვ. 70.). დღემდე დიდ მნიშვნელობას
ინარჩუნებს ცნობილი გერმანელი მეცნიერის , კ. კრუმბახერის ნაშრომი
- ‘წმ. გიორგი ბერძნულ გადმოცემაში”. მან, დელეიეს მსგავსად, უარი
თქვა აპოკრიფული აქტების გამოყოფაზე, რადგან ე. წ. ‘აპოკრიფული”
ტექსტები სხვადასხვა დროის ფენებს შეიცავენ. კრუმბახერმა წმ. გიორგის
‘ცხოვრების” ბერძნული ტექსტების სამი ტიპი დაადგინა: ‘დადიანესი”,
‘დიოკლეტიანესი ძველი”, და ‘დიოკლიტიანესი ახალი”. კრუმბახერის
მიერ განხორციელებული პუბლიკაცია შეიცავს 14 ბერძნულ ტექსტეს,
აქედან 11 მანამდე გამოუცემელი იყო (კვირიკაშვილი, 72-73.). ა. ერჰარდი
აღნიშნავს, რომ რომანოზ მელოდოსის ‘კონტაკიონები” წმ. გიორგიზე,
ვენის პალიმფსესტთან ერთად, წარმოადგენს იმის დასაბუთებას, რომ
არსებობდა წმ. მოწამის ‘ცხოვრებათა” რედაქციების მრავალრიცხოვანი
ნაკადი (კვირიკაშვილი, გვ 73.). გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წმ. გიორგის
‘ცხოვრებათა” რედაქციების კვლევისათვის, სხვა თარგმანებთან ერთად,
დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ქართულ ვერსიებსაც, ისინი ბევრი
რამით უახლოვდებიან ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავდებიან კიდეც.
1

გაბიძაშვილი, გვ. 195
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პირველად იგი ახსენებს ღვლიკერის, შემდგომ შლის და ზემოდან
აწერს პარვიკარტოსს, იგივე სურათია D ხელნაწერშიც, ხოლო
C-ში გაუსწორებელი დარჩენია1. ჩასწორების მიზეზი მარტივია,
ღვლიკერი (ღორაკლეოზი, ღლუკერი, ღულვიკერიოზი, ღვლვიკერი)
არის ის პირი, ვისაც წმ. გიორგიმ ხარი გაუცოცხლა და ვინც
აღიარა, სასწაულიდან გამომდინარე, ჭეშმარიტი ღმერთი, რის
გამოც დიოკლეტიანემ უმალვე სასტიკი წამებით მოაკვლევინა,
ხოლო პარვიკარტოსი კი ისაა, ვინც თავიდანვე იცნობდა მოწამეს
და შემდგომ აღწერა მისი მარტვილობა. ამასთან, D ხელნაწერში,
როგორც ითქვა, ტიმოთე გაბაშვილს მიუწერია ‘კვალად
ნოემბერსა ი(10) დააკრეს ურმის-თვალსა წმ. მოწამე გიორგი».
ხელნაწერთა ჩასწორებები გვავარაუდებინებს, რომ ტიმოთე
გაბაშვილი ხელმძღვანელობდა არა წერილობითი წყაროთი, არამედ
ზეპირი გადმოცემით.
ვფიქრობთ, საინტერესოა ის გარემოება, თუ რა აკავშირებდა
წმინდანს პალესტინასთან და რატომ სურდა მას თავისი ნაწამები
სხეულის იქ გადასვენება:
‘...პალესტინეს უკუე, დედულეთსა დაბასა წმიდისა
გიორგისასა, სადა-იგი სხენან ყოვლადწმიდანი ნაწილნი მისნი
სახელსა მისსა ზედა აღშენებულსა ტაძარსა»2.
ამ უწყებიდან ჩანს, რომ წმინდა გიორგის დედულეთი
პალესტინის დაბა ლიდიაა, რადგან ადგილი, სადაც მისი წმინდა
ნაწილები განისვენებს და სადაც მისი ტაძარია, არის სწორედ
დაბა ლიდია. ამასვე მოწმობს სხვა უწყებები:
‘...ხოლო
იყო
მამულით
კაბადუკიისაჲ,
აღზრდით
3
პალესტინისაჲ...» .
1

მეტრეველი, გვ. 71.

2

გაბიძაშვილი, გვ. 86.

3 წამებაჲ და შესხმაჲ წმიდისა და დიდებულისა ქრისტეს მოწამისა
გიორგისი, აღწერილი სჳმეონ ლოღოთეტისა მიერ, რომელი იკითხვების
საბერძნეთისა უმრავლესთა ეკლესიათა შინა, რამეთუ სიღრმისათჳს
იჴუმევენ ამას, გაბიძაშვილი, გვ. 61. საგულისხმოა, რომ წმ. გიორგის
‘ცხოვრებათა” ხუთი რედაქციიდან მხოლოდ სვიმეონ ლოღოთეტისეული
რედაქცია განაწესებს მის ხსენებას: ‘თუესა ნოემბერსა ი და აპრილსა
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‘...შთამომავალი
უკუე
კაბადუკიელთა
სოფლით,
...რომელ არღა დამწყებელი წუერგამოობისაჲ ობოლ იქმნა
მამისაგან, ...ხოლო დედითურთ აღდგომილი კაპპადუკიით
პალესტინადვე გარდაემკჳდრდა მიერ მყოფობისაჳს დედისა
მისისა»1.
‘...ხოლო კაცობრივ ქუეყანაჲ მისი მამული იყო
ჩუენი ესე ქუეყანაჲ კაპადუკიისაჲ, ...რომელი აღმოეცენა
აქა და აღორძნდა ქუეყანასა პალესტინისასა...»2.
‘...და მთავარმოწამე გიორგი, რომელიც იმყოფებოდა
ჟამსა მას პალესტინესა შინა ქალაქსა ობლად დაშთომილი
ქრისტიანეთა მორწმუნეთა შვილი, ...კომსად დადგინებულ
იყო მისვე მძლავრისა მის მეფისაგან...»3.
‘პალესტინედ სახედ მკვიდრობისა ჩემისა აღვედ...»4 (ეს
თვით წმინდანის სიტყვებია).
როგორც უკვე ითქვა, კ. კეკელიძე შეეხო ტიმოთე გაბაშვილის
ცნობას იმის თაობაზე, რომ 10 ნოემბერი დადგენილი იყო ილორის
მონასტრის სასწაულის გამო, მაგრამ ილორის ტაძარი XI საუკუნეში
კ.
აიგო, ხოლო <იერუსალიმური
ლექციონარი>,
რაც
კეკელიძის აზრით VII-VIII საუკუნისაა (ე. ჭელიძე აღნიშნული
ძეგლის ქართულ თარგმანს IX ს-ის 20-იანი წლებით ათარიღებს)5
კგ”. როგორც ჩანს, აღნიშნული ‘ცხოვრების” მთარგმნელი, წმ. ექვთიმე
ათონელი, 10 ნოემბრის დამატებით ქართულ ტრადიციას უსვამს ხაზს,
რადგან წმ. გიორგი ათონელის მიხედვით, 10 ნოემბრის გიორგობას
‘ბერძენნი არა დიად დღესასწაულობდნენ”.
1

წამებაჲ წმიდისა დიდისა მოწამისა გიორგისი, გაბიძაშვილი, გვ.

180.
შესხმაჲ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა გიორგისი, რომელი
თქუა წმიდამან ბასილი დღესა მას ღუაწლისა მისისასა, გაბიძაშვილი,
გვ. 223-224.
2

3

ამბროსი ნეკრესელის ქადაგება, გაბიძაშვილი, გვ. 273-274.

4

გაბიძაშვილი, გვ. 195.

მკვლევარი მიიჩნევს, რომ <საბაწმიდისა განგება>, რაც
წმ. გრიგოლ ხანცთელს, მისივე თხოვნის პასუხად, პალესტინიდან
გამოუგზავნეს, სწორედ <იერუსალიმური ლექციონარია>, ხოლო ვინაიდან
5
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და რაც V-VIII საუკუნეების იერუსალიმურ-პალესტინურ წესგანგებას ასახავს, იქ კი, როგორც უკვე მივუთითებდით, ასეთი
ტექსტია:
‘ჴსენებაჲ წმიდისა გიორგისი და სატფური ეკლესიისაჲ»
(კალა-ლატალის ხელნაწერები), ‘ენბიგონეს დაბასა, სატფური
ეკლესიისაჲ და ჴსენებაჲ წმიდისა გიორგისი» (პარიზული
ხელნაწერი).
შესაბამისად, ტიმოთე გაბაშვილის ზემორე ცნობა საფუძველსაა
მოკლებული, ვინაიდან იმის გამო, რომ ეს დღესასწაული ილორის
ტაძრის აგებამდე ბევრად ადრეა განწესებული, თანაც უკავშირდება
სატფურებას და არა სასწაულს ანდა წამებას.
ამრიგად, ტიმოთე გაბაშვილის უწყებით, 3 ნოემბერი არის
პარვიკარტოსის მიერ წმ. გიორგის სხეულის გადასვენებისა და
პალესტინაში დაკრძალვის დღე, ხოლო მისი სწორი 10 ნოემბერი
ილორის ტაძრის დღესასწაული და ურმის-თვალზე დაკვრის ხსენება.
ვფიქრობთ, 10 ნოემბრის ყველაზე მართებულ ლიტურგიკულ
ახსნას გვთავაზობს კ. კეკელიძე:
‘ცხადია, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს 3 ნოემბრის
განახლების დღესასწაულის განტევებასთან, რომელიც უდავოდ
გრძელდებოდა რვა დღე (ე. ი. სწორის ჩათვლით, კ. შ.). ლიდიის ტაძრის განახლება თავისი მნიშვნელობით უთანაბრდებოდა
აღდგომის ტაძრის განახლებას (კურთხევას, კ. შ.), რომელიც
13 სექტემბერს აღინიშნებოდა და რომელი დღესასწაულიც
გრძელდებოდა, სილვია აკვიტანელისა და ასევე გამოცემული
ძეგლის თანახმად, (გულისხმობს ლექციონარს, კ. შ.) რვა
დღე. ის რომ 3 ნოემბრის ‘განახლება» იმგვარადვე დიდ
დღესასწაულად იყო მიჩნეული, როგორც \ 13 სექტემბრის ‘განახლება», მტკიცდება შემდეგი გარემოებით: საამ მოვლენას ადგილი ჰქონდა IX ს-ის 20-იან წლებში (აშოტ კუროპალატის
მკვლელობის [826 წ.] ახლო ხანებში), შესაბამისად, ე. ჭელიძის დასკვნით,
თარგმანი შესრულებულია IX ს-ის I მეოთხედში. იხ. ძველი ქართული
ლიტერატურის ძეგლები, ძეგლები თარგმნა, გამოსაცემად მოამზადა
და სქოლიოები დაურთო ე. ჭელიძემ, I, თბილისი, 2008, გვ. 765-807
[qvemoT SemoklebiT: Zveli qarTuli...].
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ქართველოში სექტემბრის თვეს ‘ენკენიის» დღესასწაულის
გამო ‘ენკენობის თვე» ეწოდება. სწორედ ასევე ნოემბერს
წმიდა გიორგის ტაძრის ენკენიის გამო ეწოდება ‘გიორგობის თვე»1.
წმინდა გიორგის ხსენებულ დღესასწაულს ვხვდებით ორ
ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლში. პირველია ‘კოსტანტი კახის
მარტვილობა», სადაც ანონიმი ავტორი სამგზის ახსენებს 10
ნოემბერის დღესასწაულს:
‘და ვითარცა-ესე მე აღგიარებ წინაშე უსჯულოჲსა
ამის მეფისა, შენცა, სახიერო უფალო, აღმიარე მე წინაშე
ანგელოზთა შენთა და ვითარცა დღეინდელსა ამას დღესა
შინა ადიდე ღირსი შენი მოწამე წმიდა გიორგი და შეიწირენ
შრომანი მისნი და დათხევაჲ უბიწოჲსა სისხლისა მისისაჲ,
შეიწირენ უნდოჲცა ესე სისხლნი ჩემნი და მომეც მე
ნაწილი მის თანა, რაჲთა წილ მხუდეს რჩეულთა შენთა
თანა, რამეთუ სამკჳდრებელი შენი მტკიცე არს ჩემდა».
‘წარავლინა
მან
ერთი
წინაშე-მდგომელთაგანი
უცხოთესლი და მან მოჰკუთა თავი მისი მახჳლითა,
პარასკევსა ი(10) ნოემბერსა».
‘ხოლო აღესრულა იგი (კოსტანტი კახი) კეთილითა
აღსარებითა
თთუესა ნოემბერსა ათსა, დღესასწაულსა
წმიდისა გიორგისასა, რომლისაცა თანაზიარ იქმნა, დღე
იყო პარასკევი»2 (‘პარასკევ დღეს» შემთხვევით არ ახსენებს
ჰაგიოგრაფი, რადგან წმ. გიორგის ‘მარტვილობათა» ორი ძველი
რედაქცია გვაუწყებს, რომ მას თავი მოკვეთეს სწორედ ‘პარასკევ»
დღეს)3.
პირველი ციტატა წარმოადგენს წმ. კოსტანტი კახის
წინასამარტვილო ლოცვას. ეჭვგარეშეა, რომ ამ უწყებაში, სადაც
1

Кекелидзе, c. 286.

2 ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდისა მოწამისა კოსტანტინე ქართველისაჲ,

რომელი იწამა ბაბილონელთა მეფისა ჯაფარის მიერ, ძველი ქართული
ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, (V-XII), თბ. 1989, გვ.
170.
3

გაბიძაშვილი, გვ. 73, 159.
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მოწამის ლოცვაა წარმოდგენილი, 10 ნოემბერი უკავშირდება
უშუალოდ წმ. გიორგის მარტვილობას (ე. ი. აღსასრულს), მესამე
ციტატში კი 10 ნოემბერი უკვე დღესასწაულადაა მოხსენიებული.
გამომდინარე პირველი ციტატიდან, აქაც წმ. გიორგის მოწამეობრივი
აღსასრული იგულისხმება.
მეორე ძეგლი, სადაც ჩვენთვის საინტერესო საკითხზეა
საუბარი, არის ‘ცხორებაჲ გრიგოლ ხანცთელისაჲ». გიორგი
მერჩულე გვაუწყებს:
‘...გიორგიწმიდობისა თთუჱ რაჲ დადგეს, მარხუაჲ წუელითა
ვიდრე გიორგიწმიდობამდე»1.
აღნიშნული ცნობა მრავალმხრივ საინტერესოა. გარდა იმისა,
რომ აქ იხსენიება გიორგობა, როგორც ‘გიორგიწმიდობაჲ»,
საყურადღებოა, რომ თვით თვეც ასეა წოდებული.
ვფიქრობთ,
განსაკუთრებულ
დაკვირვებას
საჭიროებს
ჰაგიოგრაფის უწყება იმის შესახებ, რომ ‘გიორგიწმიდობის
თვის» ანუ ნოემბრის დადგომიდან იწყება მარხვა ‘წუელით» ანუ
რძის ნაწარმით, რაც გრძელდება ვიდრე ‘გიორგიწმიდობამდე»
ე. ი. 10 ნოემბრამდე. აქ იბადება სამი კითხვა:
პირველი კითხვა:
რომელი ტიპიკონიდან არის აღებული ზემოხსენებული მარხვა,
\ საბაწმიდურიდან თუ კონსტანტინოპოლურიდან?
წმ. გრიგოლ ხანცთელის ‘ცხოვრებაში» გიორგი მერჩულე,
როგორც ცნობილია, საგანგებოდ საუბრობს ბერ-მონაზვნური
წეს-განგებების შესახებ:
‘ხოლო მამაჲ გრიგოლ გულსა-ეტყოდა, ვითარმედ:
<ვითარცა მონასტრისა ჩემისა მამანი სათნოებითა უზეშთაეს
არიან ჟამისა ამის მონაზონთაჲსა, ეგრეცა წეს არს წესი
საღმრთოჲ საეკლესიოჲ ეკლესიასა შინა ჩემსა დაწესებად
ბრძენთაგან განუკითხველი>. ... ამისთჳს განიზრახა წარსვლაჲ
ქრისტჱს საჭურჭლედ, მეორედ იერუსალჱმდ რომელ არს
კოსტანტინეპოლისი და ყოველთა საჩინოთა საბერძნეთისა
წმიდათა ადგილთა მოხილვად და ლოცვად. მას ჟამსა
იერუსალემს წარმავალი ვინმე პოვა მეგობარი თჳსი და მას
1

ძველი ქართული ..., გვ. 530.
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დაჰვედრა საბაწმიდისა წესისა დაწერაჲ და წარმოცემაჲ
და ძმათა თჳსთა კაცნი მოძღუარნი უჩინნა და მშჳდობაჲ
მათ და აღუთქუა კუალად ადრე მოსლვაჲ»1.
იმ
დრომდე,
ვიდრე
წმ.
გრიგოლი
გაემართებოდა
კონსტანტინოპოლისკენ და საბერძნეთის სხვა ‘საჩინო» ე. ი.
გამოჩენილი მონასტრებისაკენ (მათ შორის, უპირველესად, უნდა
ვიგულისხმოთ სტუდიელთა ცნობილი მონასტერი, რომლის წესგანგებაც საბერძნეთში ყველაზე სახელგანთქმული იყო იმ
დროისთვის)2, ვიდრე წმინდა მამას მოართმევდნენ ‘საბაწმიდის»
ტიპიკონს, მანამდე ხანცთის უდაბნო მოქმედებდა საკუთრივ
გრიგოლისეული განწესებებით, რაც, რა თქმა უნდა,
გულისხმობს ადგილობრივად შემუშავებულ ტრადიციასაც.
1

ძველი ქართული ..., გვ. 524.

როგორც შენიშნულია, გრიგოლი პირადად უნდა შეხვედროდა
წმ. თეოდორე სტუდიელს. ე. ჭელიძე მიუთითებს: ‘მან [grigolma]
პირადად იმოგზაურა კონსტანტინოპოლში და მოიხილა ელადის
ანუ კონტინენტური საბერძნეთის ყველა სიწმინდე. როგორც
ვვარაუდობდით, ის შეიძლება პირადად შეხვდა და უეჭველად
შეხვდებოდა სახელგანთქმულ წმ. თეოდორე სტუდიელს, რომელიც მაშინ jer kidev ცოცხალი იყო. როდესაც გრიგოლ
ხანძთელი მოდის კონსტანტინოპოლიდან და საქართველოში
შემოდის მაშინ აღესრულება თეოდორე სტუდიელი (826 წელს),
მაგრამ საბერძნეთში გრიგოლის ყოფნისას ის ცოცხალია და
კონსტანტინოპოლის ყველაზე თვალსაჩინო მოღვაწე, ცხადია,
არ დარჩებოდა იგნორირებული გრიგოლ ხანძთელის მიერ,
რომელიც სწორედ კონსტანტინოპოლში წავიდა და სწორედ
იმ
კონსტანტინოპოლური
სიწმინდეების
სრული
გაცნობისა
და შესწავლა-აღქმის მიზანდასახულობა ჰქონდა. ის სტუდიის
მონასტერს, რომელიც ლიდერი, წინამძღვარი იყო მაშინდელი
საეკლესიო ცხოვრებისა და მოღვაწეობისა კონსტანტინოპოლში,
ცხადია, გვერდს ვერ აუვლიდა. ამიტომ სრულიად ლოგიკური
გვეჩვენება ვთქვათ, რომ იგი პირადადაც შეხვდებოდა წმ.
თეოდორე სტუდიელს და მრავალ სხვას», http://library.church.ge/
index.php?option=com_content&view=article&id=587%3A2016-04-07-16-5948&catid=54%3A2016-03-23-07-24-06&Itemid=73&lang=ka.
2
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‘და თანაწარიყვანნა საბა, დედის დისწული თჳსი, და
ერთი ვინმე სხუაჲ მოწაფე და წარემართა საბერძნეთად
და მოიწია კოსტანტინეპოლისს, და თაყვანის-სცა ძელსა
ცხორებისასა და წმიდათა ყოველთა ნაწილსა. და სიხარულით
მოვლნა ყოველნი წმიდანი ადგილნი სალოცველნი, რამეთუ
მრავალთა ენათა წურთილ იყო იგი და მრავალ-მოსწავლეყოფილ ჴელითა კეთილადმსახურებისაჲთა. და რომელიმე
სახილავი მოძღუარ ix. კეთილის ექმნის და რომელიმე
განსაკრძალველ ბოროტისათჳს.და ესრეთ მოვიდეს ხანცთად,
მონასტრად
თჳსა.მაშინ
იერუსალჱმით
მოიწია
კაცი,
რომელმან მოართუა საბაწმიდისა განგებაჲ დაწერილი.
ხოლო
ნეტარმან
გრიგოლ
მას
ჟამსა
განაწესა
...
წესი თჳსისა ეკლესიისაჲ და მონასტრისაჲ, სიბრძნით
განსაზღვრებული და მეცნიერებით განბრწყინვებული და
ყოველთაგან წმიდათა ადგილთა გამორჩევით შეკრებული
ვითარცა საფასჱ დაულევნელთა კეთილთაჲ»1.
აღნიშნული უწყების შემდგომ, გიორგი მერჩულე მოკლედ
საუბრობს ხანცთის უდაბნოს იმ ტიპიკონზე, რომელიც წმ. გრიგოლმა
დაამკვიდრა საკუთარ მონასტერში. ტიპიკონი ეფუძნებოდა
საბერძნეთისა
წმიდათა
საბაწმიდურ განგებას, ‘საჩინოთა
ადგილთა» და საკუთრივ წმ. გრიგოლისეულ განწესებებს, რომლებიც
აღნიშნულ წეს-განგებათა დამკვიდრებამდე არსებობდა ხანცთაში.
ამასთან, როგორც ჩანს, ხანცთაში არსებობდა ადგილობრივი
ასკეტური კანონები, რომელთა მიხედვითაც თავდაპირველად
იმართებოდა მონასტერი და რომლებიც შემდგომშიც ჰპოვებდა
გაგრძელებას. რა გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას? ერთი მხრივ
ის, რომ ყოველთვის, ყველა მონასტერში, არსებობდა ადგილობრივი
ტრადიციები, მონაზვნური წესები, რომლებიც განსხვავდებოდა
სხვა მონასტრების ჩვეულებისა და ტრადიციისაგან. აღმოსავლეთში
საბაწმიდის მონასტრის წეს-განგება იყო წამყვანი, დასავლეთში სტუდიელთა მონასტერი, განსაკუთრებით კი IX საუკუნეში. ამათ
გარდა, რა თქმა უნდა, იმავე აღმოსავლეთსა და დასავლეთში
არსებობდა უამრავი მონასტერი, რომელნიც ძირითადად საბაწმიდისა
1
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და სტუდიელთა ლავრების გავლენას განიცდიდა, თუმცა მათ
ასევე მრავლად ჰქონდათ საკუთრივ ადგილობრივი ჩვეულებანი,
ასკეტური წესები და ტრადიციები. საკმარისი იქნება მივუთითოთ
აღმოსავლეთის ისეთი ცნობილ მონასტრებზე, როგორიც იყო:
წმ. ექვთიმე დიდის, წმ. ხარიტონ აღმსარებლის, ქოზიბას, წმ.
თევდოსი დიდის, სპონდიონთა, წმ. გერასიმე იორდანელისა და
სხვათა სამოღვაწეო კერები. ყველა მათგანს მოეპოვებოდა დროთა
განმავლობაში დამკვიდრებული შიდა სამონასტრო განგებანი.
ამის კარგი მაგალითია იოანე-ზოსიმეს კალენდარი, რომელიც
ოთხი დედნისგან ე. ი. ოთხი სხვადასხვა ტრადიციის ამსახველი
წერილობითი ძეგლისგან არის შემუშავებული.
გიორგი მერჩულე საუბრობს იმ ადგილობრივ ასკეტურ
წესებზე, რომლებიც მონაზვნური მოსაგრეობის დასაწყისში
განწესებული ჰქონდა წმ. გრიგოლ ხანცთელს. ამ წესებს,
როგორც ჩანს, გარკვეული რეგულაციები მიეცა მას შემდეგ, რაც
წმ. გრიგოლმა მოიხილა საბერძნეთის მონასტრები და შეისწავლა
საბაწმიდური განგება.
აი, რას წერს გიორგი მერჩულე ხანცთელი მამების ადგილობრივ
და თავდაპირველ ასკეტურ წესებზე:
‘არამედ პირველთა მათ დღეთა ნეტარისა მამისა ჩუენისა
გრიგოლისთა ფიცხელ იყო ფრიად კანონი მოწაფეთა
მისთაჲ» (შდრ. პარალელური ახალქართული თარგმანი: ‘თუმცა
ჩვენი ნეტარი მამის გრიგოლის მოღვაწეობის პირველ
დღეებში მისი მოწაფეებისათვის მეტად მკაცრი კანონი
იყო».)1, რამეთუ სენაკთა მათთა შინა იყო მცირე სარეცელი და
შეურაცხი საგებელი და თითოჲ სარწყული წყლისათჳს, ხოლო
სხუაჲ ნუგეშინისსაცემელი ჴორცთაჲ არაჲ აქუნდა საჭამადისაჲ და
სასუმადისაჲ ყოლადვე, არამედ რომელი ტრაპეზსა ზედა ერთბამად
ჭამიან, მით იყო ცხორებაჲ მათი. და მრავალნი მათგანნი არა
სუმიდის ღჳნოსა ყოლადვე. და რომელნიცა მიიღებდეს, მცირედ
იჴუმევდეს. და სენაკებსა მათსა საკუამი არა აქუნდა, რამეთუ
ცეცხლი არა აღეგზებოდა და არცა ღამე სანთელი აღანთიან,
არამედ ღამე იყო ფსალმუნებაჲ და დღისი წიგნისკითხვაჲ და
1
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ლოცვაჲ მარადის, ვითარცა იტყჳს დავით: ‘დღისი
ამცნო
უფალმან წყალობაჲ მისი და ღამე გალობაჲ მისი». ხოლო
ნეტარმან მამამან გრიგოლ თავადნი დიდნი მარხვანი გარდავლნის
მცირედითა კალბანითა უმგბრითა, ხოლო მრჩობლად საზრდელად
მისა იყო ყოველთა დღეთა მისთა პური, ნაკლულევანებით დღესა
შინა ერთ ჭამის და წყალი წონითვე მცირედი, ღჳნოჲ კულა
სიყრმიდანვე არა ესუა და უმრავლესნი სათნოებანი მისნი და
მოწაფეთა მისთანი ღმერთმან მხოლომან უწყნის»1.
ნათელია, რომ წმ. გრიგოლ ხანცთელსა და მის მოწაფეებს
მოღვაწეობის დასაბამში ადგილობრივი, უაღრესად მკაცრი
ასკეტური ცხოვრების წესი ჰქონდათ.
დავუბრუნდეთ უშუალოდ პირველ კითხვას:
რომელი ტიპიკონიდან აღებულ მარხვაზეა საუბარი ‘წმ.
გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში»?
ჩვენი ვარაუდით, აღნიშნული მარხვა არ უნდა იყოს ‘საჩინოთა
საბერძნეთისა წმიდათა ადგილთა» ტრადიცია. უფრო მეტად
სავარაუდოა, რომ მარხვა დავაკავშიროთ წმ. საბა განწმენდილის
მონასტერთან, იმ მიზეზით, რომ ეს მონასტერი პალესტინის
რეგიონში მდებარეობს, რომელიც ახლოსაა ქალაქ <ლუდიასთან>,
სადაც განისვენებს დიდმოწამე გიორგის წმინდა ნაწილები.
შესაძლოა, პალესტინაში წმ. გიორგის დიდი თაყვანისცემის
გამო, ეარსება მისი დღესასწაულისადმი მიძღვნილ მარხვას, რაც
ჩვეულებად ექნებოდა საბაწმიდის მონასტერს, მაგრამ ეს მხოლოდ
ვარაუდია და შესაძლოა სიმართლესთან ყველაზე ახლოს მაშინ
ვიყოთ, თუ ამ მარხვას დავაკავშირებთ თავად ხანცთის მონასტრის
ტრადიციასთან.
მეორე კითხვა:
რის გამოა აღნიშნული მარხვა დაწესებული, და რას
ეძღვნება იგი, ანუ ეძღვნება თუ არა ეს მარხვა წმინდა გიორგის
დღესასწაულს?
ამ კითხვაზე ჩვენი პასუხი ისაა, რომ მარხვა, დიდი
ალბათობით, დაწესებულ იქნა გიორგობის დღესასწაულის გამო
1
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უშუალოდ ტაო-კლარჯეთში და ეს მხოლოდ ადგილობრივი
ტიპიკონის შემადგენელი ნაწილი იყო. მარხვის წმ. გიორგისადმი
მიძღვნის ალბათაობას გვავარაუდებინებს სამი გარემოება:
პირველი ის, რომ საუბარია ნოემბრის თვის ‘გიორგიწმიდობის» სახელწოდებით მოხსენიებაზე. გიორგი მერჩულე ამ
შემთხვევაში, ვფიქრობთ, ხაზს უსვამს საკუთრივ ქართულ
ტრადიციას, ერთი მხრივ, იმით, რომ ნოემბერს ‘გიორგიწმიდობის
თვედ» იხსენიებს, მეორე მხრივ კი, იმით, რომ იქვე
‘გიორგიწმიდობის» დღესასწაულსაც უთითებს.
ქართულ ტრადიციაზე ხაზგასმა ჩანს იმაშიც, რომ ზემორე
უწყების შემდეგ ჰაგიოგრაფი ისევ ეხება ნოემბრის თვეს, მაგრამ
უკვე აღარ მოიხსენებს მას ‘გიორგიწმიდობის თვედ», რადგან
რასაც ამჯერად ამბობს, არ უკავშირდება უშუალოდ ქართულ
წესს. სწორედ ამიტომ, აღარ სჭირდება მას ნოემბრის თვის
‘გიორგიწმიდობის» სახელწოდებით მოხსენიება:
‘ხოლო ნოემბრისა თთჳსა დადეგითგან ყოველთა
შაბათთა ცისკრად ვიდრე პირმარხვადმდე კანონი ოთხი,
და დიდთა მარხუათა ვიდრე ბზობამდე ყოველსა კანონი
ოთხი, ეგრეთვე წიგნისკითხვაჲ ოთხი»1.
დამოწმებული ციტატები დასაწყის ნაწილში ძალიან ჰგავს
ერთმანეთს:
‘გიორგიწმიდობისა თუეჲ რაჲ დადგეს».
‘ხოლო ნოემბრისა თთჳსა დადეგითგან».
ორივე ეს ცნობა არსებითად ერთი სიტყვათშეწყობით არის
მოცემული, მაგრამ აშკარაა ავტორის მიზანი პირველ და მეორე
შემთხვევაში.
მეორე გარემოება:
მარხვა გრძელდებოდა ‘ვიდრე გიორგიწმიდობამდე» ე. ი.
გიორგობას წყდებოდა, რადგან ის აღვსებას, ანუ დასასრულს
აღწევდა გიორგობის დღესასწაულზე, მაგრამ რატომ უნდა
დასრულებილიყო მარხვა გიორგობისთვის, თუკი ის არ
ეძღვნებოდა წმინდა მოწამის დღესასწაულს?
მესამე გარემოება და, ვფიქრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1
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‘ცხოვრებიდან» ვიგებთ, რომ ბერმა ჴუედიოსმა იხილა
ჩვენება, არა თუ ძილში, არამედ ცხადად. ამ ჩვენებაში მას
განეცხადა, რომ იქ, სადაც გიორგი მერჩულის დროს ხანცთის
ეკლესია იდგა, წმ. გრიგოლ ხანცთელს უნდა აეგო ტაძარი:
‘...ამან ნეტარმან (ჴუედიოსმა, კ. შ.) ჩუენებაჲ იხილა
არა ძილსა შინა, არამედ ცხადად, რამეთუ ხედვიდა
ადგილსა მას წმიდასა, სადა აწ ხანცთას წმიდაჲ ეკლესიაჲ
შენ არს, ვითარმცა სახედ ეკლესიისა ნათლისა ღრუბელი
გამოხატული დგა მყოვარჟამ და სულნელებაჲ დიდძალი
გამოვიდოდა მიერ ღრუბლით. და ესმა ჴმაჲ ნეტარსა მას
ბერსა, ვითარმედ: <აღეშენოს წმიდაჲ ეკლესიაჲ ადგილსა
ამას ჴელითა გრიგოლ მღდელისა, კაცისა ღმრთისაჲთა,
და სულნელებაჲ ლოცვათა მისთაჲ და მოწაფეთა მისთაჲ,
ვითარცა კეთილი საკუმეველი აღიწეოდის წინაშე ღმრთისა>.
და ესე ჩუენებაჲ ვითარცა იხილა, განიხარა დიდად
ფრიად და მიელოდა უწყებულსა მას წმიდასა, რამეთუ
ჩუეულებაჲ აქუნდა ღმრთისამიერისა ხილვისაჲ. ეგრეთვე
აუწყა ქრისტემან სანატრელსა მამასა გრიგოლს ბერისა
მის ღირსებაჲ და ადგილისა მის მოგებად მისა»1.
ამ თხრობას მოსდევს წმ გრიგოლის ლოცვა:
‘ხოლო ნეტარმან გრიგოლ ადგილი იგი საეკლესიოჲ
დაავაკა და ვითარ დაიწყებდა ეკლესიასა ესე ლოცვაჲ
ცრემლითა წართქუა:
უფალო,
აწცა
აკურთხე
ადგილი
ესე,
‘...შენ
წმიდისა შენისა ეკლესიისა სამკვიდრებელი, მადლითა
შენითა და წმიდათა შენთა ოხითა, რაჲთა ღირს-ვიქმნე
გლახაკი
შენი
სრულად
აღშენებად
ამისა
სახელსა
ზედა უძლეველისა სარწმუნოებასა დიდისა მოწამისა შენისა,
გიორგი ჯუარითმოქადულისა, ახოვანისა
და სახელოვნად
განთქuმულისა
ბრწყინვალედ
შორის
წმიდათა
შენთა
მარტჳლთა და მოწამეთა, რომელთაცა ჴორცნი მახჳლითა
დაიჭრებოდეს, ხოლო სარწმუნოებაჲ არა განიკუეთებოდა,
ხოლო მათ ყოველთა უმეტეს იპოვა სიმჴნითა წმიდაჲ
1

ძველი ქართული ..., გვ. 494.
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გიორგი
და
მრავლით
ჟამითგან
უშჯულოთაგან
ზარგანჴდილთა
ქრისტიანეთა
ასწავა
სიმჴნჱ
ძლიერი,
მხიარულებით რაჲ მოითმინნა მრავალფერნი სატანჯველნი
და ძლევითშემოსილი იდიდა ცათა შინა და ქუეყანასა
ზედა. ამისთჳსცა ანგელოზთა თანა წმიდათა განიხარეს
მოწამეთა ნეტართა სრულებაჲ ღუაწლთა მისთაჲ, რამეთუ
მას მისცა ქრისტემან ძლევაჲ ყოველთა მტერთაჲ და აწ
- ნაწილთა და სახელსა მისსა, და მეოხებაჲ მისი მფარავს
ყოველთა მადიდებელთა მისთა მარადის და უკუნისამდე».
... და ჯუარი დასწერა ადგილსა წმიდისა ეკლესიისასა და
იწყეს შენებად. და ესრეთ განსულდა ძუელი იგი ეკლესიაჲ
ხანცთისაჲ შეწევნითა ქრისტესითა და მეოხებითა წმიდისა
გიორგისითა და ლოცვითა ნეტარისა მამისა გრიგოლისითა,
ხოლო ჴორციელად მოღუაწებითა დიდებულისა გაბრიელ
მთავრისაჲთა და ყოველთა მართლმორწმუნეთაჲთა»1.
აქ გადმოცემული ცნობები
კიდევ უფრო ამყარებს
ჩვენს ვარაუდს იმის შესახებ, რომ განსახილველი მარხვა
გიორგობის დღესასწაულისადმი უნდა ყოფილიყო მიძღვნილი.
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ხანცთის
ეკლესიის აშენება საღვთო ხილვით იქნა ნაუწყები ჴუედიოსისადმი.
შესაძლოა, ეკლესია დიდმოწამე გიორგის სახელზე აშენებაც
საღვთო უწყებით გაეცხადა ღირს მამას. ფაქტი ისაა, რომ წმ.
გრიგოლ ხანცთელმა ბერი ჴუედიოსისადმი ხილვით ნაუწყები
ეკლესია სწორედ დიდმოწამე ‘ჯუარითმოქადულ» გიორგის
მიუძღვნა.
ამრიგად, ვინაიდან ხანცთა იყო წმ. გიორგის სახელობისა,
შესაბამისად, მონასტრის დღესასწაულიც გიორგიწმიდობა იყო.
შესაბამისად ბუნებრივად იძენს დამაჯერებლობას ზემოაღნიშნული
ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ხსენებული მარხვა სწორედ
დიდმოწამე გიორგისადმი უნდა ყოფილიყო მიძღვნილი.
რაც შეეხება მესამე კითხვას, თუ წმინდა გიორგის რომელ
ხსენებას მიეძღვნა მარხვა \ 3 თუ 10 ნოემბერს, ვფიქრობთ,
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს 10 ნოემბერს, რადგან დაახლოებით
1

ძველი ქართული ..., გვ. 514, 516.
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იმავე ეპოქის ძეგლი ‘კოსტანტი
კახის
მარტვილობა» 10
ნოემბერს უკვე დღესასწაულს უწოდებს. ასევე 10 ნოემბრის
‘დიად» და ‘პირველითგანვე» დღესასწაულის რანგით ქართულ
ტრადიციაში აღნიშვნაზე საუბრობს წმ. გიორგი მთაწმინდელი
‘სვინაქსარის» ანდერძში, რასაც ქვემოთაც დავიმოწმებთ. ამათ
გარდა, დღევანდელი ჩვეულება საქართველოში 10 ნოემბრის
გიორგობის განსაკუთრებულად აღნიშვნისა სწორედ ამ უძველეს
ტრადიციას მოწმობს, რაც ჯერ პალესტინაში იყო, იქიდან
იმემკვიდრა ქართლის ეკლესიამ და თავის მხრივ, კიდევ უფრო
მასშტაბური გახადა. ეს უკვე ფაქტია IX საუკუნეში, რასაც
მოწმობს ნოემბრის ‘გიორგიწმიდობის თვის» სახელწოდებით
მოხსენიება.
ამრიგად, IX საუკუნეში 10 ნოემბრის გიორგობა უკვე
იმდენად დიდი დღესასწაულია, რომ ერთი მხრივ, ნოემბერს
გიორგობის თვე ეწოდება, მეორე მხრივ კი, დიდმოწამისადმი
განსაკუთრებული
თაყვანისცემის
გამო,
ტაო-კარჯეთის
მონასტრებში დადგენილი ყოფილა ცხრადღიანი მარხვა
‘გიორგიწმიდობის» დღესასწაულის კიდევ უფრო მეტი
სიწმიდით შესახვედრად.
აღნიშნული მარხვის ქართულ წარმოშობას გვავარაუდებინებს
ისიც,
რომ
საქართველოში
წმ.
გიორგის
თაყვანისცემა
განსხვავებულია. ამის მაგალითია სწორედ 10 ნოემბრის
დღესასწაული. წმ. გიორგი ათონელის ცნობით: ‘ბერძენნი» 10
ნოემბერს ‘არა დიად დღესასწაულობენ», საპირისპიროდ ქართლის
ეკლესიისა.
რაც შეეხება აღნიშნული მარხვის შესაძლო კავშირს
3 ნოემბერთან, სადღეისოდ ამის დამადასტურებელი რაიმე
მონაცემი არ არსებობს, თანაც გიორგი მერჩულის სიტყვები:
‘გიორგიწმიდობისა თუეჲ რაჲ დადგის, მარხვაჲ წუელითა
ვიდრე გიორგიწმიდობამდე»1 ალბათ უფრო ხანგრძლივ დროს
უნდა გულისხმობს (პირველი ნოემბრიდან 10 ნოემბრამდე), ვიდრე
ორდღიან პერიოდს (1-2 ნოებერი).
‘გიორგიწმიდობას” ასევე 10 ნოემბრის დღესასწაულად მიიჩნევს
ე, ჭელიძე (იხ. 84-ე სქოლიო, ძველი ქართული ..., გვ. 764).
1
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რა ვითარებაა ამ მხრივ ძველ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებში?
<ახალი იადგარებიდან>, როგორც ცნობილია, ერთერთი უმნიშვნელოვანესია X ს-ის I ნახევრის Sin.1, რომლის
საწელიწდო ნაწილში ვხვდებით მითითებას როგორც 3, ისე 10
ნოემბერის გიორგობაზე. პირველი მათგანის შესახებ აღნიშნულია:
‘თუესა ნომბერსა გ \ სატფური ლუდიას წმიდისა
გიორგის ეკლესიასა» (შეიცავს ‘ღაღადყავის» დასდებლებს,
საცისკრო კანონს და ‘აქებდითსას» დასდებლებს1).
10 ნოემბერთან დაკავშირებით ვკითხულობთ:
‘ნოემბერსა ი, წმიდისა გიორგისი»
(შეიცავს საკითხავ
მასალას, მსგავსად 3 ნოემბრისა, თუმცა მათი შინაარსი
განსხვავებულია2).
იგივე ვითარებაა მცირედით გვიანდელ Sin. 65-ში:
‘თუესა ნოემბერსა გ \ სატფური ლუდიას წმიდისა გიორგის
ეკლესიისაჲ». საკითხავები Sin. 1 ‘იადგარის» იდენტურია3.
‘ნოემბერსა ი \ წმიდისა გიორგისი». საკითხავები Sin. 1
‘იადგარის» მსგავსია4.
მიქაელ მოდრეკილის ნევმირებული ‘იადგარი» დიდი
‘იადგარების» განსაკუთრებული ტიპისაა. მასში მიქაელის მიერ
შემოკრებილია ქართველ ჰიმნოგრაფთა (იოანე მტბევარის, იოანე
მინჩხის, მიქაელ მოდრეკილის, სტეფანე სანანაოჲსძე-ჭყონდიდელის,
ეზრას, იოანე ქონქოზისძის, კურდანაჲს) საგალობლებიც. მიქაელის
‘მეხურ
იადგარში» 3 ნოემბერს განწესებულია ‘ლუდიის
ეკლესიისა სატფური და ხსენებაჲ ღვაწლითშემოსილისა
გიორგისი», 10 ნოემბერი კი ემთხვევა ხელნაწერების Sin. 1-ისა და
Sin. 65-ის მონაცემს: ‘თუესა ნოემბერსა ი(10) წმიდისა მოწამისა
გიორგისი»5.
1

ქართ. ხელნ. აღწერ., სინური კოლექცია, I, გვ. 31.

2

გვ. 32.

3

გვ. 219.

გვ. 219. შევნიშნავთ, რომ დამოწმებული იადგარები, ცხადია,
შეიცავენ 23 აპრილის გიორგობის დღესასწაულსაც, რასაც ქვემოთ
ვიმოწმებთ.
4

5

გვახარია, 301.
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რაც შეეხება ‘უძველეს იადგარს», აქ შესულია მხოლოდ 3
ნოემბერის ხსენება:
‘თთუესა
ნოემბერსა
გ(3).
წმიდისა
გიორგისი»1
(ჰიმნოგრაფიული მასალა შემოიფარგლება მხოლოდ საზიარო ანუ
ზოგადი მასალით).
‘იადგარების» შემდეგ, რომლებიც გარდა საგალობლებისა,
კალენდარულ მონაცემებსაც შეიცავენ, უნდა განვიხილოთ
უშუალოდ კალენდარი, კერძოდ \ იოანე-ზოსიმესი, რომელსაც
ეწოდება ‘კრებაჲ თთუეთა წელიწდისაჲ». ავტორის უწყებით,
კრებული შედგენილია ოთხი დედნისაგან:
‘ესე კრებანი ოთხითა დედითა დამიწერიან:
თავად
კანონისაჲთა და საბერძნეთისაჲთა და იერუსალემისაჲთა და
საბაწმიდისაჲთა»2.
‘საბერძნეთისა დედაჲ» გულისხმობს ‘აია სოფიის» დიდი
ეკლესიის კალენდარს. ‘საბაწმიდისა დედაჲ» წარმოადგენს
იმ წესებსა და კალენდარულ მონაცემებს, რომელნიც საბა
განწმენდილის ლავრაში მოქმედებდა (საბაწმიდის წეს-განგება
ყოველთვის წარმოადგენდა აღმოსავლეთის ბერმონაზვნობისთვის
უმთავრეს ტიპიკონურ განაწესს). ‘იერუსალემისა
დედაჲ»
გულისხმობს იმ წესებს, რომლებიც მოქმედებდა იერუსალიმსა
და მის მიდამოებში მდებარე მონასტრებში. ესენია: ექვთიმე
დიდის, თევდოსი დიდის, გერასიმე იორდანელის, ხარიტონისა
და სპონდიონთა მონასტრები. ყველა ეს ლავრა, რა თქმა უნდა,
განიცდიდა საბაწმიდის მონასტრის გავლენას, მაგრამ მათ ჰქონდათ
საკუთარი ტრადიციებიც, განსაკუთრებით კი ‘სპონდიონთა»
ე. მეტრეველი, ც, ჭანკიევი, ლ. ხევსურიანი, უძველესი იადგარი,
თბ. 1980, გვ. 318.
1

2 G. Garitte, Le Calendrier Palestino-Géorgien, Du Sinaiticus 34
(X Siécle), BRUXELLES, 1958, p. 114. იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარი”
პირველად დაბეჭდა ივ. ჯავახიშვილმა ‘სინას მთის ქართულ
ხელნაწერთა აღწერილობაში”, თბ. 1947, გვ. 200-226. მეორე გამოცემა
განახორციელა კ. კეკელიძემ: ‘ტფილისის უნივერსიტეტის შრომები”,
XXXIX, თბ. 1950, გვ. 23-62. აღნიშნული ძეგლი კ. კეკელიძემ 1957
წელს, გამოკვლევასთან ერთად, ხელმეორედ გამოაქვეყნა ეტიუდების
V ტომში, გვ. 242-281. ბოლო პუბლიკაცია გარიტს ეკუთვნის.
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მონასტერს. რაც შეეხება ‘კანონს», რომელიც მთავარ დედნად აქვს
აღებული იოანე-ზოსიმეს, ეს არის ‘იერუსალიმის ლექციონარი»,
რომელიც მიღებული იყო მაცხოვრის საფლავზე და უმთავრესად
გამოიყენებოდა საპატრიარქო ღვთისმსახურებისათვის. თუმცა
იოანე-ზოსიმე არ გვისახელებს, მაგრამ ის ასევე ითვალისწინებსს
საკუთრივ ქართულ ჰეორტოლიგიურ მასალასაც, რადგან გვხვდება
სპეციფიკურად ქართული ხსენებები: წმ. ნინოსი, წმ. აბო
თბილელისა, წმ. არჩილ მეფისა, წმ. მამაჲსი, მცხეთის ჯვრისა,
მანგლისის ჯვრისა1.
როგორც ვხედავთ, იოანე ქართველის კალენდარი mravlismomcveli ძეგლია, სადაც ასახულია სხვადასხვა წეს-განგება, მათ
შორის კონსტანტინოპოლურიც.
დასახელებულ
კრებულში
3
ნოემბერი
უცვლელად
უკავშირდება სატფურებას:
‘გიორგიწმიდისა ეკლესიასა სატფური ლუდას, რამლასა
შინა ლუდას»2.
აშკარაა, რომ იოანე-ზოსიმეს დროს ‘ლიდია» ქალაქ ‘რამლას»
შემადგენელი ნაწილი იყო. სწორედ ამას მიანიშნებს სიტყვები:
«…ლუდას, რამლასა შინა ლუდას». 3 ნოემბრის ხსენების
სახელწოდება შეიძლება ასე გავიაზროთ: ‘წმინდა
გიორგის
ეკლესიის სატფურება ლიდიაში, რომელიც რამლაშია».
3 ნოემბერზე დართულ კომენტარში ჟ. გარიტი მიუთითებს:
‘რამლა არის არაბული ქალაქის სახელი, რომელიც
VIII საუკუნის დასაწყისში დაარსდა ‘ლიდიას» გვერდით,
რომელმაც მოიცვა იგი. ბერი ბერნარდი მას უწოდებს რამულას»3.
სამი ნოემბრის მსგავსად, 10 ნოემბერიც ტაძრის კურთხევას
ეძღვნება:
‘ენბიგლონს დაბასა, ხსენებაჲ
წმიდისა გიორგისი და
4
სატფური ეკლესიისაჲ» .
კ. კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტირიიდან, ტ. V, თბ. 1957, გვ. 242-250.
1
2

Garitte, p. 102.

3

Ibid. p. 375.

4

Ibid. p. 103.
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დაბა ‘ენბიგლონის» მოხსენიება ამ მონაცემს განასხვავებს
როგორც ‘ლექციონარისgan», ასევე ‘იადგარებისაგან». იგი
ზემოთ ჩამოთვლილი მონასტრებიდან ერთ-ერთის კუთვნილება
უნდა იყოს, ტაძრის კურთხევა კი უეჭველად <ლუდიის> ტაძრის
სატფურებას გულისხმობს, რომელიც, როგორც ითქვა, პირველად
‘ლექციონარში» დაფიქსირდა. დაბა ენბიგლონის შესახებ ჟ.
გარიტი წერს, რომ მისი ლოკალიზება ვერ ხერხდება1.
ცნობილია, რომ იოანე-ზოსიმე განსხვავებულ liturgikul
მონაცემებს, ჩვეულებრივ, გამარტებებს ურთავს (მათგან ერთ-ერთს
ქვემოთაც ვეხებით), მაგრამ ასეთ განმარტებას ვერ ვხვდებით 10
ნოემბერთან დაკავშირებით, რისი მიზეზიც, ვფიქრობთ, უნდა იყოს
შემდეგი:
პალესტინა–იერუსალიმის
ტიპიკონის
მოქმედების
პერიოდში 10 ნოემბერი უკვე ტაძრის კურთხევის დღე იყო
და არა ბორბალზე დაკვრისა და წამებისა, ამიტომაა, რომ
არცერთ ლიტურგიკული დანიშნულების კრებულში არსად
არაა ნახსენები წმ. გიორგის წამება ამ დღის აღსანიშნავად.
იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარში» ყურადღებას იქცევს კიდევ
ერთი გარემოება:
მაისის თვის მასალას ახლავს ავტორის შენიშვნა:
‘ესე თთუე არს ვარდობისაჲ მაისი, და მაისსა კე არს
წამებაჲ წმიდისა გიორგისი და დღესასწაულობაჲ არს დიდი
საბერძნეთს, ხოლო თქუენ რაჲ გინებთ, ყავთ და ლოცვა
ყავთ ჩემთჳს, ამენ»2.
ამრიგად, იკვეთება წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ხსენება,
რომელსაც, იოანე-ზოსიმეს შენიშვნის მიხედვით, საბერძნეთში
დიდი დღესასწაულის სახე ჰქონია. აქ, რა თქმა უნდა, ‘აია
სოფიის» კალენდარი იგულისხმება, მაგრამ <წმ. გიორგის ცხოვრებაში» (თვით მეტაფრასულშიც კი, რაც იკითხებოდა კონსტანტინოპოლურ ღვთისმსახურებაში) არაა ნახსენები წმინდა გიორგის
წამება მაისის თვეში, თუმცა აშკარაა, რომ ეს დღესასწაული
ოდესღაც არსებობდა.
1

Garitte, p. 342, 380,

2

კ. კეკელიძე, ეტიუდები, ტ. V, გვ. 264. ასევე Garitte, p. 64-65.
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დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ, როდესაც წმ. გიორგი
მთაწმინდელმა თარგმნა ‘დიდი სვინაქსარი», მასში 25 მაისის
შესახებ არავითარი ცნობა არ გვაქვს, რისი მიზეზიც ისაა, რომ
ხსენებული დღესასწაული წმ. გიორგი მთაწმინდელის დროს
უკვე აღარ აღინიშნებოდა. ჟ. გარიტის მიხედვით, ეს დღე არც
‘სვინაქსარის» ბერძნული ნუსხებისთვისაა ცნობილი1. შენიშვნა
25 მაისის გიორგობის შესახებ იოანე-ზოსიმეს მითითებული
აქვს ‘იადგარის» B ნუსხაშიც, 7 მაისის ჯვრის გამოჩინების
საგალობლების ბოლოს:
‘მეხუთე თთუეჲ ვარდობისაჲ მაისი და მაისსა კე(25)
წმიდისა გიორგისი წამებაჲ, ლოცვა ყავთ, ამენ»2.
პირველი დამოწმების მსგავსია Sin. 34 -ში (196 r) მოცემული
შენიშვნა იოანე-ზოსიმესი 25 მაისს საბერძნეთში წმ. გიორგის
დღესასწაულის აღნიშვნის თაობაზე, თუმცა ნიუანსური სხვაობა
შესამჩნევია:
‘თუჱ ვარდობისაჲ თთუე მაისი არს და მაისსა კე-სა ყოფილ
არს წამებაჲ წმიდისა გიორგისი და დღესასწაულები არს დიდი
საბერძნეთს, ლოცვა-ყავთ»3.
დასახელებულ კალენდარში 23 აპრილიც ტაძრის კურთხევის
დღეა და იხსენიება შემდეგი სახით:
‘კგ. გიორგიწმიდისა სატფური»4.
ამას მოსდევს იდეოგრამა \ წრე, რომელშიც ვერტიკალური
ხაზი ზის. ეს იდეოგრამა, ავტორისავე მითითებით, ღამისთევის
მსახურების აღმნიშვნელია.
აღნიშნული დღე, თავისი სახელწოდებიდან გამომდინარე,
მნიშვნელოვან გაურკვევლობას იწვევს:
რატომაა ის სატფურება და არა წამება, მაშინ როცა 23
აპრილი წმინდა გიორგის თავისკვეთაა ყველა წყაროსა და მასალის
მიხედვით. სავარაუდოა, რომ სახელწოდება უნდა ეკუთვნოდეს
არა კონსტანტინოპოლის და ქრისტეს საფლავის განგებას, არამედ
1

Garitte, p. 233.

2

უძველესი იადგარი, გვ. 727.

3

ქართ. ხელნაწ. აღწერილობა, სინური კოლექცია I, გვ. 127.

4

Garitte, p. 62.
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საბაწმიდის ან რომელიმე სხვა პალესტინური ლავრის ტრადიციას.
ჟ. გარიტი ამ თარიღის კომენტარში წერს:
«...23 აპრილი არის წამების ტრადიციული თარიღი. მხოლოდ
ჩვენს კალენდარშია მითითება, რომ დღესასწაულის საგანი
არის სატფურება. წმ. გიორგის ბაზილიკის კურთხევა ლიდიაში
აღინიშნებოდა 3 ნოემბერს. თუ აღნიშნული სატფურების მოხსენიება
ჩვენს კალენდარში ზუსტია, მაშინ ის უნდა დავაკავშიროთ წმ.
გიორგის სხვა ეკლესიასთან, რომელზეც მიუთითებს პარიზის
ლექციონარი ტოპონიმით \ «ფლობია». ბუნებრივია, რომ წმ.
გიორგის ტაძრის ‘ინაუგურაციისათვის» (inaugurer) 23 აპრილს
აირჩევდნენ. ჰ. გუსენის მიხედვით, ფლობია უნდა იყოს Flavia
Néapolis ან Naplouse, რაც საეჭვოა1.
ჟ. გარიტის ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, იკვეთება
კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი. გამოდის, რომ 23 აპრილს
შესრულდა წმ. გიორგის ერთი რომელიმე ტაძრის ‘სატფურება»,
ხოლო ტაძრის კურთხევა კი დაამთხვიეს მოწამის მარტვილობის
თარიღს \ 23 აპრილს. ეს ტაძარი, გარიტისავე ვარაუდით, უნდა
იყოს ‘პარიზის ლექციონარში» მოხსენიებული ‘ფლობიის» წმ.
გიორგის ტაძარი:
‘თთუესა აპრილსა კგ: ფლობიას, ჴსენებაჲ წმიდისა
გიორგისი»2.
ძნელი სათქმელია, იყო თუ არა ეს ასე სინამდვილეში. საკითხს
ართულებს ისიც, რომ იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარი» ახსენებს არა
‘ფლობიას», არამედ მხოლოდ ‘გიორგიწმიდას». ამას გარდა,
‘ლექციონარის» პარიზული ნუსხა 23 აპრილის თარიღზე არ
ახსენებს ‘სატფურს». იქ მხოლოდ ‘ჴსენებაა» აღნიშნული:
‘ჴსენებაჲ წმიდისა გიორგისი».
თავის მხრივ, ტერმინი ‘სატფური» გულისხმობს როგორც
ეკლესიის კურთხევის ლიტურგიკულ აქტს, ასევე იმ წმინდანის
ხსენებასაც, ვის სახელზეც ტაძარია ნაკურთხი. რაც შეეხება
‘ჴსენებას», ის თავის თავში არ გულისხმობს ‘სატფურებას».
შესაძლოა, ჟ. გარიტის ვარაუდი სწორია, მაგრამ იოანე-ზოსიმეს
1

Garitte, p. 206.

2

Tarchnishvili, Lectionare, Tome II, 1960, p. 3.
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‘კალენდრისა» და ‘ლექციონარის» პარიზული ნუსხის მონაცემები
23 აპრილის თარიღთან დაკავშირებით ერთმანეთს გამორიცხავს.
ამას გარდა, იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარი» და ‘ლექციონარის»
პარიზული ნუსხა ხშირ შემთხვევაში ტოპონიმებს ერთნაირად
აღნიშნავს, აქ კი საქმე სხვაგვარადაა. ვფიქრობთ, ‘პარიზული
ლექციონარი» 23 აპრილს წმ. გიორგის წამების დღედ რაცხს.
რაც შეეხება ‘გიორგიწმიდას» \ ასეთი სახელწოდებით
იოანე ქართველის ‘კალენდარში» მოხსენიებულია წმ. გიორგის
ორი ტაძარი: პირველი \ ლიდიის ტაძარი \ 3 ნოემბერს:
‘გიორგიწმიდას სატფური ლუდას, რამლასა შინა ლუდას» და
მეორე \ 23 ნოემბერს: ‘გიორგიწმიდას, დავითის გოდოლსა
გარეგან სატფური»1.
ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია მ.
ლისიცინის ცნობა2. მეცნიერი საუბრობს ‘ლიტანიობის» უძველეს
ტრადიციაზე ბიზანტიაში, რაც დაკავშირებული იყო ტაძრის
სატფურებებთან. პატმოსის ბიბლიოთეკაში დაცული ერთი
ბერძნული ხელნაწერის მიხედვით ავტორი იმოწმებს 24 აპრილის
ხსენებას:
‘ენკენია წმიდისა გიორგისი, კიპარისიაში».
რთულია თქმა იმისა, არის თუ არა პატმოსის ბიბლიოთეკის
ხელნაწერის ეს მონაცემი რაიმე კავშირში იოანე-ზოსიმეს
კალენდართან. როგორც ხსენებული მკვლევარი მიუთითებს, ენკენიათა
ხსენებანი ‘აია სოფიის» წესისაა. დამოწმებული ორი მონაცემი
ერთმანეთს ჰგავს იმით, რომ ორივე წმინდა გიორგის ტაძრის
ენკენიას ანუ სატფურებას (კურთხევას, განახლებას) განაწესებს,
ორივე აპრილის თვეშია, ხოლო სხვაობს ერთი დღით (23 \ იოანეზოსიმე, 24 \ პატმოსის ხელნაწერი). მ. ლისიცინის მიხედვით,
ხსენება აღესრულება ‘კიპარისიაში». აღნიშნული გვაფირებინებს,
რომ იოანე-ზოსიმეს კალენდრის ეს ხსენება ‘აია სოფიის დიდი
ეკლესიის» ტრადიცია უნდა იყოს, რაც მოულოდნელი არაა, რადგან
იოანე-ზოსიმე თავად უთითებს <საბერძნეთისა დედაზე>.
1

Garitte, p. 105.

Прот. М. Лисицын, Первоначальний славяно-русский Типикон,
Санкт-Петербург, 1911, с. 107,
2
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იოანე–ზოსიმეს კალენდარი, სხვა კრებულებთან მიმართებაში, კიდევ ერთ თავისებურებას ავლენს. აქ დაცული წმინდა
გიორგის ხსენებებიდან ორის \ 23 აპრილის და 3 ნოემბრის
მეორე დღეც ამავე წმინდანის ხსენებაა, სხვა წმინდანებთან
ერთად. მაგ, 23 აპრილისა და 3 ნოემბერის მომდევნო დღეს
(ანუ 24-ში და 4-ში) მითითებულია: ‘გიორგისივე»1.
დღესასწაულთა ორი, სამი და ერთკვირიანი აღნიშვნის
შესახებ იოანე-ზოსიმე გვამცნობს ‘კალენდარზე» დართულ მეორე
შენიშვნაში:
‘ხოლო არს დღესასწაული, რომელსა ბ-სა და გ დღესა
ზედაჲს-ზედა პატივსცემენ იერუსალჱმს და საბაწმიდას და
მსგებსითაცა, ხოლო თქუენ, ვითა გინებთ, ყავთ. ლოცვა ყავთ
ჩუენთჳს, ამენ2.
იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარი» 24 აპრილსაც წმ. გიორგის
ხსენებად აცხადებს: ‘გიორგისივე».
ასევეა Sin. 1-შიც: ‘აპრილსა კდ, გიორგისივე»3.
იგივე ვითარებაა Sin. 64-ში: ‘აპრილსა კდ, გიორგისივე»4.
Sin. 14-ში 23 აპრილის დღესასწაული, წმ. გიორგის
‘ცხოვრებათა» მსგავსად, წამებასთან არის დაკავშირებული:
‘თუესა აპრილსა კგ, წამებაჲ წმიდისა გიორგისი»5.
Sin. 64-ში 23 აპრილის თარიღზე განწესებულია:
‘აპრილსა კგ, წმიდისა გიორგისი»6.
Sin. 26-ში კი მითითებულია:
‘აპრილსა კგ, გიორგისი»7.
‘ჭილ-ეტრატის იადგარი», 10 ნოემბრისაგან განსხვავებით,
იცნობს 23 აპრილის გიორგობას და განაჩინებს:
1

Garitte, p. 62, 102.

2

Ibid. p. 114.

ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, სინური კოლექცი, I,
თბილისი, 1978, გვ. 24.
3

4

იქვე გვ. 202.

5

იქვე გვ.. 48.

6

იქვე გვ. 201.

7

იქვე გვ. 80.
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‘თუესა აპრილსა კგ, გეორგი წმიდისაჲ»1,
თუმცა საკითხავი მასალა საზიაროა.
10 ნოემბრის დღესასწაულის ისტორია, რაც მან განვლო
პალესტინა–იერუსალიმის ღვთისმსახურებაში, მოწმობს იმას, რომ
მისი სახელწოდება გულისხმობს ლიდიის ტაძრის ენკენიის დღეს,
ან როგორც კ. კეკელიძე განმარტავს, ენკენიის წარგზავნის
მსახურებას, რომლის საზეიმო განწყობაც არ ჩამოუვარდებოდა
თავად კურთხევის დღეს. მთავარი ორიენტირი კეთდება, რა თქმა
უნდა, ‘იერუსალიმის ლექციონარზე» \ კრებულზე, რომელმაც
პირველმა შემოგვინახა ეს ხსენება.
სამართლიანობა მოითხოვს, აღვნიშნოთ გარკვეული სხვაობა
ლექციონარებსა, იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარსა» და ‘იადგარებს»
შორის. იადგარული მონაცემი 10 ნოემბრის გიორგობაზე არ
ახსენებს ტაძრის სატფურებას, მარტოოდენ მიუთითებს წმ.
გიორგის ხსენებას, მაშინ როცა ‘კოსტანტი კახის ცხოვრება»
ხსენებულ 10 ნოემბერს სწორედ წმ. გიორგის აღსასრულს
ანუ მარტვილობას უკავშირებს, ‘გრიგოლ
ხანცთელის
ცხოვრების» ავტორი გიორგი მერჩულე კი ამ დღესასწაულს
‘გიორგიწმიდობას» უწოდებს. იოანე-ზოსიმეს პალესტინურქართული ‘კალენდარი», რაც შედგენილია X საუკუნეში, მკაცრად
იცავს და აგრძელებს ლექციონარების ტრადიციას 10 ნოემბრის
დღესასწაულის სახელწოდებასთან დაკავშირებით.
ასეთია, მეათე საუკუნის ჩათვლით, ჩვენამდე მოღწეულ
ლიტურგიკულ კრებულებში წმ. გიორგის დღესასწაულთა აღნიშვნის
წესი. განხილული ძეგლებიდან ყველაზე მეტ ყურადღებას,
ცხადია, იმსახურებს ‘იერუსალიმური ლექციონარი», რადგან
ეს კრებული ყველაზე ახლოს დგას იმ დროსთან, როდესაც
დაწესდა ზემოხსენებული დღესასწაულები. ამ ძეგლში პირველად
აისახა დიდმოწამე გიორგის დღესასწაულთა სახელწოდებები,
ისე როგორც მათ დასაბამში ეწოდა პალესტინელ-იერუსალიმელი
მოღვაწეების მიერ.

1

გვ. 234.
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წმინდა გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაული
წმ. გიორგი მთაწმინდელის სვინაქსარსა და თვენში
X საუკუნის ბოლოდან, როგორც ცნობილია, ქართლის
ეკლესიაში იერუსალიმური საღვთისმსახურო ტრადიცია შეიცვალა
კონსტანტინოპოლურით. ამ ცვლილების სათავეში დგანან ათონელი
მოღვაწეები. ითარგმნა ‘კონდაკი» და ‘იაკობის ჟამისწირვა»
ჩაანაცვლა იოანე ოქროპირისა და ბასილი დიდის ლიტურგიებმა,
ითარგმნა ‘მცირე სვინაქსარი» წმ. ექვთიმე ათონელის მიერ,
შემდეგ კი წმ. გიორგი მთაწმინდელის მიერ \ ‘დიდი სვინაქსარი».
‘კურთხევანი», მსგავსად ‘სვინაქსარისა», თავდაპირველად
გამოკრებილი სახით თარგმნა წმ. ექვთიმე ათონელმა, ხოლო
წმ. გიორგი მთაწმინდელმა კი \ იმჟამინდელი სისრულით,
‘იადგარები» ჩაანაცვლა წმ. გიორგი მთაწმინდელისეულმა
უნიკალურმა ‘თვენებმა», ‘პარაკლიტონმა» და ‘მარხვანმა».
წმ. გიორგი მთაწმინდელის მიერ თარგმნილ დიდ
სვინაქსარში1 პირველად აღინიშნა, რომ 10 ნოემბერი წმ.
გიორგის ურმის-თვალზე წამების დღეა.
სვინაქსარში 10 ნოემბერის ხსენებას ერთვის შემდეგი სათაური:
‘და წმიდისა მოწამისა გიორგისი ურმის-თუალსა შესლვაჲ,
რაჟამს დაჰკრეს იგი ურმის-თუალსა»2.
ისმის კითხვა, რა სახით შეეხო ტიპიკონური ცვლილებანი წმ.
გიორგის ხსენების დღეებს?
23 აპრილი დარჩა მთავარ ხსენებად, რადგან ამ რიცხვში,
‘ცხოვრებათა» უკლებლივ ყველა რედაქციის მიხედვით, თავი
მოკვეთეს წმ. გიორგის.
ნოემბრის
გიორგობის
დღესასწაულები,
არ
გვხვდება
‘კონსტანტინოპოლურ სვინაქსარში». იხ. Propylaeum Ad Acta Sancturum
Novembris, Synaxarium Constantinopolitanum, Bruxellis, Mensis November,
p. 190, 211-212.
1

2

Кекелидзе,

c.

284.
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10 ნოემბერიც შენარჩუნებულია თავისი სიძველისა და
განსაკუთრებული ზეიმურობის გამო, თუმცა ცვლილება შეეხო
ამ დღის ლიტურგიკულ სახელწოდებას: ტაძრის ‘სატფურება»
ჩაანაცვლა ‘ბორბალზე დაკვრამ».
რაც შეეხება 3 ნოემბრის ხსენებას, იგი სვინაქსარულ
ტიპიკონებში საერთოდ იკარგება. კერძოდ, ‘დიდ სვინაქსარში»
ეს დღე შეტანილი არაა.
დავუბრუნდეთ 10 ნოემბერს. ჩნდება კითხვა: საიდან
დადგინდა, რომ სწორედ ამ დღეს აწამებინა დიოკლიტიანემ წმ.
გიორგი? სადაა ასახული ეს ცნობა, რასაც დაეყრდნო წმ. გიორგი
მთაწმინდელი? წმინდანის ‘ცხოვრება-მარტვილობებში» ამაზე
საუბარი არ გვაქვს (ყველგან აღნიშნულია მხოლოდ ფაქტი, რომ
წმ. გიორგი ბორბალზე აწამეს).
შესაძლოა, წმ. გიორგი მთაწმინდელის წყარო 10 ნოემბრის
შესახებ ზეპირი ტრადიციაც ყოფილიყო, რომელიც იმ დროისათვის
იყო გავრცელებული კონსტანტინოპოლში ან ქართლის ეკლესიაში.
ეს, რა თქმა უნდა, ვარაუდია, რადგან არაა გამყარებული
ფაქტებით.
10 ნოემბრის ხსენებას წმ. გიორგი მთაწმინდელმა
‘სვინაქსარში»1 დაურთო მცირე ზომის შენიშვნა:
1

გვინდა დავიმოწმოთ აგრეთვე ჯვრის მონასტრის სვინაქსარის
სააღაპე წიგნის კალენდარული მონაცემები წმ. გიორგის დღესასწაულებთან
დაკავშირებით. ეს ძეგლი სააღაპე კალენდარულ აღრიცხვას იწყებს 6
სექტემბრით და შეიცავს წმ. გიორგის სამივე ხსენება-დღესასწაულს: თუესა
ნოემბერსა გ(3): ‘ამასვე დღესა აღაპი გიორგი მეფისაჲ შეუცვალებელი
უკუნისამდე” (ელ. მეტრეველი, მასალები იერუსალიმის ქართული
კოლონიის ისტორიისათვის, (XI-XVIII სს.), თბ. 1962, გვ. 83). ელ.
მეტრეველი შესაბამის კომენტარებში მიუთითებს, რომ გიორგი მეფეში
უნდა ვიგულისხმოთ ან გიორგი ბრწყინვალე ან გიორგი მცირე (13111313). სააღაპე ტაბულა თარიღდება XIII ს-ის დამლევითა და XIV ს-ის
დამდეგით (მეტრეველი 1962, გვ. 132 და გვ.129). 10 (ახ. სტ. 23) ნოემბრის
გიორგობა სვინაქსარის აღაპებში ორჯერ გვხვდება: 1. თუესა ნოემბერსა
ი(10): ‘...გიორგისა დღესასწაოლსა წირვა და აღაპი საუკუნოჲ...გერასიმესი
გარდაიხდებოდის” (მეტრეველი 1962, გვ. 84). თუესა ნოემბერსა ი(10):
‘...წმიდისა გიორგის დღესასწაულსა აღაპი...მარკოზეთ კჳრიაკესთჳს”
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‘წმიდანო მამანო, ამას დღესა დაღაცათუ ბერძენნი
წმიდისა გიორგისათჳს არა დიად დღესასწაულობენ, არა რაჲ
არს ყენებაჲ, რაჲთა ჩუენ ვდღესასწაულობდეთ, რამეთუ ჩუენ
პირუელითგან
ესრეთ
გუაქუს
ჩუეულებაჲ,
ხოლო ესე საცნაურ არს, რომელ თავადი დღესასწაული წმიდისა
გიორგისი აპრილსა კგ არს»1.
ამ შენიშვნიდან კარგად ჩანს, რომ 10 ნოემბერი ბიზანტიაში
არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ დღესასწაულს (‘არა
დიად დღესასწაულობენ»). ამის საპირისპიროდ, ქართლის ეკლესია ‘პირველითგანვე» ანუ დასაბამშივე განსაკუთრებულად
აღნიშნავდა მთავარმოწამის ამ ხსენებას. აშკარაა, რომ ათონელი
მოღვაწე თუმცა თვით ხსენებას სახელწოდებას უცვლის, მაგრამ
უცვლელად ტოვებს სადღესასწაულო განწყობას, რაც ძველთაგანვე
დამკვიდრებული იყო ქართლის ეკლესიის ლიტურგიკულ პრაქტიკაში.
(მეტრეველი 1962, გვ. 84). ელ. მეტრეველის მითითებით, პირველი სააღაპე
ტაბულა თარიღდება XIII ს-ის უკანასკნელი მეოთხედით, ხოლო მეორე
ტაბულა კი \ XIII ს-ის პირველი ნახევრით (მეტრეველი 1962, გვ. 133).
რაც შეეხება 23 აპრილის (ახ. სტ. 6 მაისი) გიორგობას, აღნიშნული დღის
კალენდარული განწესება სამგზისაა მითითებული: 1. თუესა აპრილსა
კგ(23): ‘ამასვე დღესა აღაპი გიორგი მოზდოდიანისაჲ” (მეტრეველი,
1962, 98). 2. თუესა აპრილსა კგ (23), ‘...აღაპი და პანაშვიდი ერისთავთ
ერისთავისა დადიანისა გიორგისი არს..” (მეტრეველი, 1962, 98). 3. თუესა
აპრილსა კგ (23): ‘..მეფეთ მეფისა გიორგისი...გაუჩინეთ საუკუნო აღაპი
აპრილსა კგ გიორგობად” (მეტრეველი 1962, გვ. 98). პირველ სააღაპე
ტაბულას ელ. მეტრეველი ათარიღებს XIII-ს-ის უკანასკნელი მეოთხედით
(მეტრეველი 1962, გვ. 165), მეორე ტაბულაში ნახსენები გიორგი დადიანი
არის გიორგი II, გარდაიცვალა 1384 წელს (მეტრეველი 1962, გვ. 165).
რაც შეეხება მესამე სააღაპე ტაბულაში მოხსენიებულ გიორგი მეფეს, ესაა
იმერთა მეფის ალექსანდრეს ძე, გარდაიცვალა 1392 წელს (მეტრეველი
1962, გვ. 165).

წმ. გიორგი ათონელის სვინაქსარში დართულ შენიშვნას
ვიმოწმებთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების \ მანანა
დოლაქიძისა და დალი ჩიტუნაშვილის მიერ გამოსაცემად მომზადებული
და კრიტიკულად დადგენილი ტექსტიდან, რაც ითვალისწინებს A 97,
A 193, Ath 30, H-2211 ხელნაწერებს.
1
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ვფიქრობთ, ეჭვგარეშეა შემდეგი გარემოება:
წმ. გიორგი ათონელი ‘სვინაქსარს» ურთავს აღნიშნულ
ანდერძს, რადგან სურს, რომ სიცხადე შეიტანოს წმ. გიორგის
10 ნოემბრის დღესასწაულთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ,
აქცენტს აკეთებს დღესასწაულის სახელწოდებასა და აღნიშვნის
ტრადიციაზე. როგორც ჩანს, მის დროს უკვე აზრთა სხვადასხვაობა
არსებობდა ამ ხსენების შესახებ. ამიტომაც მან განიზრახა შენიშვნის
დართვა, რითაც საბოლოოდ დაამკვიდრა 10 ნოემბერი, როგორც
დიდმოწამე გიორგის ბორბალზე წამების ხსენების დღე. ცხადია,
მან კარგად იცოდა იერუსალიმურ ტრადიციაში აღნიშნული
დღესასწაულის სახელწოდება. როგორც ჩანს, მის დროს ტაძრის
სატფურების სახელწოდება უკვე ვეღარ ასახავდა წმ. გიორგის
განსაკუთრებულ თაყვანისცემას საქართველოში, ამიტომაც ეს
დღე, ანუ 10 ნოემბერი, საჭიროებდა წამება-მარტვილობასთან
დაკავშირებას. ამას გარდა, კონსტანტინოპოლურ ტიპიკონებში
ტაძართა სატფურებანი არ იყო ისეთი დიდი მნიშვნელობისა და
რაოდენობის, რაც მათ ჰქონდათ იერუსალიმურ-პალესტინურ
ტრადიციაში1.
იერუსალიმის წმინდა ეკლესიების სატფურებათა შესახებ ერთერთი უძველესი და ამასთან ყველაზე ვრცელი ცნობა დაცულია
მოგზაურ ეგერიასთან. რომაელი ქალის \ ეგერიას ფრაგმენტული
წიგნის დაწერის თარიღად მიჩნეულია 381-384 წლები (იხ. Dictionnaire
encyclopédique du christianisme ancien, t. I, Paris, 1990, p. 873). ‘ეკლესიის
სატფურების დღეებად იწოდება ის დღეები, როდესაც გოლგოთაზე
აგებული წმინდა ეკლესია, რომელსაც იერუსალიმში უწოდებენ მ ა რ
ტ ი რ ი უ მ ს იკურთხა და მიეძღვნა ღმერთს. აგრეთვე იმავე დღეს
იკურთხა და ღმერთს მიეძღვნა წმინდა ეკლესია სახელწოდებით ა ნ ა
ს ტ ა ს ი ა, რომელიც არის ის ადგილი, სადაც უფალი მკვდრეთით
აღდგა. ...ამ ეკლესიათა სატფურება აღინიშნება უდიდესი პატივით,
ვინაიდან უფლის ჯვარი ნაპოვნი იქნა ზუსტად ამ დღეს. ეს ყოველივე
იყო წინასწარ განჩინებული, რათა წმინდა ეკლესიათა კურთხევა
და ჯვრის აღმოჩენა ერთმანეთს დამთხვეოდა, რაც გახდებოდა
გაერთიანებული ზეიმის მიზეზი ამ ორი დღესასწაულისა. ...ასე რომ,
როდესაც სატფურების დღეები მოდის, რომლის ხანგრძლივობაც რვა
დღეა, შეკრებას იწყებს ხალხი \ არა მხოლოდ ბერები და განდეგილები
1

428

kaxa

SCerbakovi:

წმ. გiorgის 10 noembris dResaswauli

‘შენიშვნის» დართვა ხელნაწერში, როგორც წესი, ემსახურება
რაიმე საკითხში სიცხადის შეტანას, ან ახალი ინფორმაციის
უწყებას. წმ. გიორგი მთაწმინდელის აღნიშნული შენიშვნაც ამ
მიზნებს ემსახურება.
წმინდა მამას სურს, სიცხადე შეიტანოს იმასთან დაკავშირებით,
თუ რომელია წმ. მოწამე გიორგის მთავარი დღესასწაული. მის
დროსაც, ისევე როგორც დღეს, საქართველოში, როგორც ჩანს,
უფრო საზეიმოდ აღინიშნებოდა 10 ნოემბრის დღესასწაული, რაც
გარკვეულწილად მიუღებელია ათონელი მოღვაწისათვის. სწორედ
სხვადასხვა პროვინციიდან, მაგალითად: მესოპოტამიიდან, სირიიდან,
ეგვიპტიდან და თებაიდიდან, სადაც ძალიან ბევრი ბერი ცხოვრობს,
არამედ ყველა სხვა ადგილიდან და პროვინციიდან \ არავინ რჩება
ისეთი, ვინც არ ჩამოვა ამგვარი დღესასწაულის ესოდენ ამაღლებული
დღეებისათვის. მორწმუნე მამაკაცებიც და ქალებიც, აგრეთვე
მღვდელმთავრები, აქეთ მოემართებიან. როდესაც ეპისკოპოსთა
რაოდენობა შედარებით მცირეა, მათი რიცხვი 40-50-ს მაინც აღწევს,
მათ რიცხვს ემატება იმ სასულიერო პირთა რაოდენობა, რომლებიც
მათ თან ახლავს. მეტი რაღა შეიძლება ითქვას? ის ადამიანი, ვინც
არ დაესწრებოდა ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს რაიმე საპატიო
მიზეზის გარეშე, ფიქრობდა, რომ ეს შეერაცხებოდა დიდ ცოდვად.
ამ სატფურებათა დღეებზე ტაძრები მორთულია ისე, როგორც
აღდგომასა და ნათლისღებაზე. მსახურებები აღესრულება სხვადასხვა
წმინდა ადგილას, მსგავსად პასექისა და განცხადებისა. პირველი და
მეორე დღის ღვთისმსახურება ტარდება დიდ ტაძარში, რომელსაც
ეწოდება მარტირიუმი, მესამე დღე ელეონის (ზეთისხილის) მ თ
ა ზ ე. ეს არის მთა, საიდანაც უფალი ამაღლდა, ამ ტაძარში არის
მღვიმე, სადაც მაცხოვარი ასწავლიდა თავის მოციქულებს” (Egeria’s
Description of the Liturgical Year in Jerusalem: Translation, Based
on the translation reproduced in Louis Duchesme’s Christian Worship,
London, 1923, XLVIII 2, XLIX 2, 3). უაღრესად მნიშვნელოვანია
მე-5 ს-ის საეკლესიო ისტორიკოსის სოზემენეს ცნობაც: ‘იერუსალიმის
ეკლესია ბრწყინვალედ დღესასწაულობს ყოველ წელს განახლების
დღესასწაულებს. ამ დროს აღესრულება ნათლობაც...ამ დღესასწაულზე
მოემგზავრებიან მთელი მზისქვეშეთიდან” (იხ. К. Кекелидзе,
Иерусалимский КанонарЬ, С. 18-19).
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ამიტომ აღნიშნავს: ‘...ხოლო ესე საცნაურ არს, რომელ თავადი
დღესასწაული წმიდისა გიორგისი აპრილსა კგ(23) არს».
უდავოა, რომ ეს ცნობა გარკვეულ რეგულირებას ახდენს
მთავარ დღესასწაულსა და წმინდანის მეორე ხსენებას შორის.
ამავე შენიშვნაში გვხვდება სიტყვები, რაც აგრეთვე მიანიშნებს
23 აპრილის უპირატესობაზე: ‘...რომელნი დღესასწაულობდეთ,
განგებაჲ ყოველი აპრილსა ოცდასამსა მოიძიეთ».
23 აპრილის უპირატესობას განაპირობებს ის, რომ სწორედ
ამ რიცხვში აღესრულა წმ. გიორგი მოწამეობრივად, ხოლო 10
ნოემბერი ‘ბორბალზე დაკვრაა» ან ‘ტაძრის კურთხევაა», რაც
მარტვილობასთან და წმიდანის აღსასრულთან შედარებით ვერ
ჩაითვლება მთავარ დღესასწაულად.
კ. კეკელიძე შეეხო კიდევ ერთ საკითხს ამ დღესასწაულთან
დაკავშირებით. ესაა 10 ნოემბრის ხსენების მხოლოდ საქართველოში
აღნიშვნის ტრადიცია. მეცნიერმა სწორად მიანიშნა, რომ ეს დღე
არაა ქართველთა მიერ დადგენილი:
‘გიორგი
მთაწმინდელის
გარდაცვალების
შემდეგ
დამოწმებული
ციტატიდან
ამოიღეს
სიტყვა დიად
(განსაკუთრებით),
ასე
რომ
მეთორმეტე
საუკუნეში
უკვე
სხვაგვარად
ფიქრობდნენ,
‘დაღაცათუ ბერძენნი
წმიდისა გიორგისათჳს არა დღესასწაულობენ». ამის შემდეგ
საქართველოში გავრცელდა აზრი, რომ წმ. გიორგის 10
ნოემბრის დღესასწაული ბერძნებმა არა თუ არ იციან,
არამედ არც არასოდეს იცოდნენ».
ამის დასტურად მკვლევარი იმოწმებს XI საუკუნის ერთ-ერთ
ხელნაწერს1.
ეს აზრი დღესაც საკმაოდაა გავრცელებული.
ამიტომ, ნათლად უნდა ითქვას, რომ 10 ნოემბრის
დღესასწაული შემუშავებულია იერუსალიმურ
წიაღში და აქედან გადავიდა როგორც ბიზანტიურ, ისე
ქართულ ტრადიციაში (საერთოდ ყველგან). შესაბამისად, არ
არის სწორი, თითქოს ათი ნოემბერი ორიგინალური ქართული
ხსენება იყოს, თუმცა ის კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს
1

Канонарь, с. 283.
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მართლაც უძველესი პალესტინურ-იერუსალიმური ტრადიციის
დღესასწაული განსაკუთრებული პატივით შემონახულია
სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში.
ჩვენთვის საინტერესო საკითხის შესასწავლად აუცილებლად
უნდა შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან ძეგლს, როგორიცაა ‘თთუენი».
კარგადაა ცნობილი, თუ როგორი სისრულით თარგმნა ეს კრებული
წმ. გიორგი მთაწმინდელმა.
‘თთუენის»
(ანუ
<თვენის>) თარგმნა წმინდა მამამ
‘სვინაქსარის» თარგმნის შემდეგ დაიწყო. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, ‘სვინაქსარში» არაა შეტანილი 3 ნოემბრის ხსენება
იმის გამო, რომ ის არც ბერძნულ დედნებშია დაფიქსირებული,
10 ნოემბერს კი, როგორც ვნახეთ, დართული აქვს განმარტებითი
ანდერძი. რა ვითარებაა ამ მხრივ წმ. გიორგი მთაწმინდელის მიერ
შედგენილ ნოემბრის ‘თთუენში»?
დავიწყოთ 3 ნოემბრის ხსენებით. ეს ხსენება, სვინაქსარისგან
განსხვავებით, <თვენში> ასახულია საკითხავ მასალასთან ერთად,
სახელწოდებით:
‘წმიდისა გ ი ო რ გ ი ს ი და ს ა ტ ფ უ რ ე ბ ა ჲ
ლ უ დ ი ა ს წმიდისა ტაძრისა მისისაჲ»1.
ნათელია, რომ ‘თვენის» კალენდარი ამ ხსენებასთან დაკავშირებით შეესაბამება იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარსა» და ‘იადგარებს».
ნოემბრის ‘თვენში» შესულია, აგრეთვე, წმ. გიორგის 10
ნოემბრის ხსენებაც.
ვინაიდან ‘სვინაქსარში» წმ. გიორგი მთაწმინდელმა ანდერძის
საშუალებით გვაუწყა, თუ რა უნდა ვიდღესასწაულოთ 10 ნოემბერს
\ ‘სატფურება» თუ ‘ურმის-თვალზე
დაკვრა», ლოგიკური
იყო, რომ მსგავსი შენიშვნა ანდა რაიმე მინიშნება გვენახა
‘თვენშიც», ხსენების სახელწოდებასთან დაკავშირებით, თუმცა
Ath. 69, 10r შდრ. Ath. 52, 13v, Jer. 124, 224r წმ. გიორგი
მთაწმინდელის ‘თვენის” მონაცემების დამოწმებისას ვსარგებლობთ
ამ გამოუქვეყნებელ ხელნაწერთა აღწერილობებით, რომლებიც
შედგენილია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლის \
ლალი ჯღამაიას მიერ.
1

431

kaxa

SCerbakovi:

წმ. გiorgის 10 noembris dResaswauli

სახეზეა მხოლოდ მოკლე აღნიშვნა, ყოველგვარი ინფორმატიული
დაზუსტებისა და საკითხავი მასალის გარეშე:
‘მასვე დღესა წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისი»1.
ამასთან, ეს ხსენება მოთავსებულია სხვა ხსენებათა შემდგომ.
ჯერ იხსენიებიან სამოცდაათაგანნი მოციქულნი: ‘ერასტო,
ოლიმპია, სოსიპატრე, ტერტიოსი, როდიონი და კუარტოჲ»,
ამას მოჰყვება, ჩვეულებისამებრ, საკითხავი მასალა. შემდეგ მოდის
ხსენება და განგება ‘წმ. მოწამე ორესტისა» და სულ ბოლოს
\ ‘მთავარმოწამე გიორგისა».
ცხადია, რომ ‘თვენში» 10 ნოემბერი არ წარმოადგენს დიდ
დღესასწაულს, ის მესამე ადგილზე დგას, ხოლო სახელწოდება
უახლოვდება მეათე საუკუნის ‘იადგარების» მონაცემს და სხვაობს
‘ლექციონარებისა»
და
იოანე-ზოსიმეს
‘კალენდრისაგან».
‘თვენი» არ გვაუწყებს, ხსენება რას უნდა დავუკავშიროთ‘სატფურებას» თუ ‘ბორბალზე დაკვრას», როგორც ეს თავად
მთარგმნელმა საგანგებოდ მიუთითა ‘სვინაქსარში».
როგორც ნოემბრის ‘თვენების» შემცველი ხელნაწერებიდან
ირკვევა, კრებულის შედგენის შემდეგ, ‘თვენის» ბოლო ნაწილში, ანუ
დანართში, მთარგმნელმა შეიტანა საცისკრო, ცხრაოდიანი გალობის
სამი კომპლექტი. აშკარაა, რომ წმ. გიორგი მთაწმინდელმა
მაინც არ დატოვა 10 ნოემბრის ხსენება საკითხავი მასალის
გარეშე, ვინაიდან ანგარიში გაუწია არსებულ ტრადიციას.
პირველი საცისკრო გალობის ავტორია ‘იოვანე», სავარაუდოდ,
წმ. იოანე დამასკელი. მეორე გალობა ‘აკროსტიქულია» და
მიწერილი აქვს ‘ქართულნი». მესამე გალობა ეკუთვნის სინაის მთის
ქართველ მოღვაწეს და თავად გიორგი ათონელისათვის მეტად
მნიშვნელოვან ჰიმნოგრაფს \ იოანე მინჩხს. მისი საგალობელიც
აკროსტიქულია. საგულისხმოა, რომ ‘სვინაქსარში» მითითებული
იყო განგების 23 აპრილზე მოძიება, რაც, თავის მხრივ, საკითხავ
მასალასაც გულისხმობდა, ‘თვენის» დანართში კი, როგორც
აღვნიშნეთ, სამი საცისკრო კანონია დადებული საკუთრივ 10
ნოემბრის ხსენების აღსანიშნავად2.
1
2

Ath. 69, 47v.
წმ.

გიორგის

დღესასწაულები
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ვფიქრობთ, ნიშანდობლივია, რომ X საუკუნის მიწურულიდან
იწყება წმ. გიორგის თაყვანისცემის ახალი ეტაპი. კ. კეკელიძე
ამის შესახებ აღნიშნავდა:
‘წმინდა მხედართა <მარტვილობანი> თუ <ცხოვრებანი>
ქართულ
ენაზედაცაა
გადმოთარგმნილი.
მათზე
დიდი
მოთხოვნილება
დაბადებულა
ჩვენში
მეათე
საუკუნის
მნიშვნელოვან კრებულში, როგორიცაა ‘ათონის ქართველთა მონასტრის
სააღაპე წიგნი”. აღნიშნული კრებული, ელ. მეტრეველის მითითებით,
უმნიშვნელოვანესი წყაროა ათონზე ქართველთა მოღვაწეობის შესასწავლად
დღიდან მონასტრის აშენებისა (983 წ.) XII-XIII საუკუნეებამდე. სააღაპე
წიგნი ნაწილია 1074 წელს ათონზე გადაწერილი ხელნაწერისა (A 558),
რომელიც ‘ათონის კრებულის” სახელითაა ცნობილი. ეს კრებული
შეიქმნა ივირონის წინამძღვრის გიორგი ოლთისარის ზეობისას 10661080 წლებში (ელ. მეტრეველი, ათონის ქართველთა მონასტრის სააღაპე
წიგნი, თბ. 1998, გვ. 3). აღნიშნული სააღაპე წიგნი ასევე მნიშვნელოვანია
ლიტურგიკისა და ონომასტიკის თვალსაზრისით. ლიტურგიკის მხრივ
ინტერესს იწვევს კრებულის კალენდარი, ტიპიკონური მითითებები და
ტერმინები. კალენდარი იწყება 15 დეკემბრით: ‘სახელითა მამისაჲთა და
ძისაჲთა და სულისა წმიდისაჲთა. ესე არიან აღაპნი მონასტრისა ჩუენისანი,
ვინაჲთგან აღშენებულ არს ვიდრე აქამომდე”. ‘თუესა დეკენბერსა იე აღაპი
არს ი ო ა ნ ე სჳნგელოზისა, მაშენებელისა ამის დიდებულსა ლავრისაჲ”
(მეტრეველი 1998, გვ. 134). 23 აპრილის (ახ. სტ. 6 მაისი) გიორგობაზე
განწესებულია ივერთა სავანის წინამძღვრის გიორგი ოლთისარისა და მისი
ძმის მიქაელის აღაპი: ‘თუესა აპრილსა კგ(23). ‘აღაპი არს მამისა ჩუენისა
გიორგი ოლთისარისაჲ და ძმისა მისისა მიქაელისი” (მეტრეველი 1998,
გვ. 151). 10 (ახ. სტ. 13) ნოემბრის გიორგობაზე აღაპი განწესებულია
გიორგი მეფისთვის: ‘თუესა ნოემბერსა ი(10) აღაპი არს გიორგი
მეფისაჲ” (მეტრეველი 1998, გვ. 168). ელ. მეტრეველი შესაბამის (127
თ) კომენტარში აღნიშნავს, რომ მეფე გიორგი არის დავით აღმაშენებლის
მამა \ გიორგი II (გვ. 250). რაც შეეხება 3 (ახ. სტ. 16) ნოემბრის
გიორგობას. ეს თარიღი სააღაპე წიგნის კალენდარში ორგზისაა შესული:
1. ‘თუესა ნოემბერსა გ(3). დღესასწაულსა წმიდისა გიორგისსა: აღაპი
განუწესეთ გიორგი მჭედელასა ქართველსა” (მეტრეველი 1998, გვ.169)
2. ‘ამასვე თუესა სამსა, წმიდისა მოწამისა გიორგისსა: აღაპი არს ძმისა
ჩუენისა გიორგისი” (მეტრეველი 1998, გვ. 167-168).
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მიწურულიდან, განსაკუთრებით მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნეებში. როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყალიბდება ძლიერი ფეოდალური მონარქია. ეს იქიდანა ჩანს,
რომ
დასახელებულ
მხედართა
ცხოვრება-მარტვილობანი1
ითარგმნა მეათე საუკუნის გასულიდან მეთორმეტეს მეორე
ნახევრამდე. ... ეს მოვლენა აიხსნება იმით, რომ ძლიერი
ფეოდალური მონარქიის ჩამოყალიბების პროცესში საჭირო
იყო სამხედრო თავდადებისა და რაინდული მამაცობის
გამოვლინების მაგალითები. ...გიორგი კაბადოკიელის ‘წამება»
ითარგმნა მეათე საუკუნეში, ალბათ აფხაზთა მეფის გიორგი
II (გარდაიც. 955 წელს) დროს. ...მისი (წმ. გიორგის)
კულტი (პოპულარობით, კ. შ.) სარგებლობდა ჩვენში მეცხრე
საუკუნის დამდეგიდან»2.
ამ საკითხს შეეხო აგრეთვე წმ. გრიგოლ ფერაძე:
‘...XI საუკუნიდან XVIII ს-ის გასულამდე საქართველოს
ტახტზე ცამეტი გიორგი ზის და იქამდე არცერთ მეფეს
გიორგი არ ჰქვია. კათოლიკოსთა რიცხვშიაც მოთავსებული
X საუკუნეში სამი გიორგიდან ორი რაღაც გაუგებრობის
შედეგი უნდა იყოს. ...X-XII საუკუნეებში [სახელი]3 გიორგი
ძლიერ გახშირებულია ბერთა წრეებში: გიორგი მერჩულე4,
...გიორგი სონელი, გიორგი ოწელი, გიორგი მთაწმინდელი,
გიორგი
ბერი,
ხუცეს-მონაზონი,
გიორგი
ოლთისარი5,
გიორგი
შეყენებული
ანტიოქიაში,
გიორგი
ვარაზვაჩე,
ივერიის მინასტრის წინამძღვარი, გიორგი ჭყონდიდელი და
სხვანი. ...XI საუკუნეში გავრცელებულ ბერთა შორის XII
1 ‘გიორგი ძლევამოსილი კაბადოკიიდან, დიმიტრი თესალონიკელი...

მერკვილე, თეოდორე ტირონი, თეოდორე სტრატილატი, ანდრია ტრიბუნი,
ევტროპი მოყვსებითურთ და პროკოპი დუქსი პალესტინელი”, იხ. კ.
კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, ტ.
II, თბ.1945, გვ. 6.
2

კ. კეკელიძე, ეტიუდები, ტ. II, გვ. 6,7.

3

ამ სიტყვას ჩვენ ვამატებთ.

4

ამის შემდეგ დასახელებულია გრიგოლ ოპიზელი.

5

ამის შემდეგ დასახელებულია გრიგოლ ოშკელი.
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საუკუნეში უკვე იშვიათად გვხვდება. ბერები უბრუნდებიან
თავიანთ უდაბნოებს, რაც ადვილი გასაგებია და უტოვებენ
გიორგის სახელს მხედრებს ე. ი. ქართული საზოგადოების
იმ ნაწილს, რომლის ვალი იყო სამშობლოს დაცვა»1.
აღნიშნულ საკითხს წმ. გრიგოლ ფერაძე მეორედაც შეეხო:
‘...თუკი X საუკუნემდე გიორგის სახელით მეფე
საერთოდ არ გვყოლია საქართველოში, ბაგრატიონთა
დინასტიის
დამკვიდრების
შემდეგ,
XI
საუკუნის
დასაწყისიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე, საქართველოს
ტახტზე გიორგები ჩნდებიან. ასევეა ბერების სახელთან
დაკავშირებითაც. თითქმის ყველა ბერს, რომელიც ტაოკლარჯეთიდან მოდის, ე. ი. კვლავ მესხეთის კულტურულ
წრეს ეკუთვნის, გიორგი ჰქვია. ამას ემატება ისიც,
რომ ერთადერთი საერო პირი, რომელსაც გიორგი ჰქვია
არის გიორგი ჩორჩანელი, წმ. სერაპიონ ზარზმელის
ხელშემწყობი, კვლავ მესხეთიდან»2.
[წმ. გრიგოლ ფერაძე ვარაუდობს, რომ წმ. ნინოს, და წმ.
გიორგის თაყვანისცემა აღმოსავლეთ საქართველოსკენ უნდა
წამოსულიყო მესხეთიდან და, შესაბამისად, სამხრეთ საქართველოდან.
ამ მხრივ, მისი დაკვირვებები მნიშვნელოვანი გვეჩვენება. მეცნიერის
დაკვირვებას აძლიერებს <გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში>
გამოვლენილი ის უწყებანი, რაც ზემოთ განვიხილეთ. ვფიქრობთ,
რომ წმ. გიორგის ‘კულტის” გენეზისის ისტორიის კვლევისას,
საკუთრივ საქართველოს ტერიტორიაზე, აუცილებლად უნდა
მიექცეს ყურდღება წმ. გრიგოლ ფერაძის აღნიშნულ ვარაუდებს.
თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ წმ. გრიგოლ ხანცთელი
წმ. გრიგოლ ფერაძე, ქართული წარმართობის შესახებ,
თხზულებათა კრებული, წიგნი პირველი, (ვარშავა, 2012, გვ. 225).
წმ. გრიგოლ ფერაძის მოსაზრებით: ‘...ბერობაში გიორგის სახელის
გავრცელება უნდა იყოს გავლენა ერის. ე. ი. თავდაპირველად ხალხში
უნდა ყოფილიყო ეს სახელი გავრცელებული და შემდეგ ბერებმა
გადაიღეს ეს ერისაგან” (გვ. 226).
1

წმ. გრიგოლ ფერაძე, საქართველოს ეკლესიის უძველესი
ისტორიის პრობლემები, თხზულებათა კრებული, წიგნი I, გვ. 333.
2
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ქართლში (ნერსე ერისთავის კარზე) გაზრდილი და განსწავლული
მოღვაწე იყო და, შესაბამისად, წმ. გიორგის დიდი თაყვანისცემა
მას უკვე იმ დროისათვის ექნებოდა გათავისებული, როდესაც
ქართლში ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობდა და
იზრდებოდა. ალბათ არ იქნება შეცდომა, თუკი წმ. გრიგოლის და
მის მიერ დაარსებული მონასტრის განსაკუთრებულ პატივისცემას
დიდმოწამისადმი,
ნაწილობრივ
აღმოსავლეთ
საქართველოს
კუთვნილებადაც მოვიაზრებთ. აღვნიშნავთ, რომ წმ. გიორგის
თაყვანისცემის საკითხს შეეხო აგრეთვე თ. მესხი (‘ოქონის
ხატის რაობისა და ისტორიისთვის”, თბ. 2015). მისი მოსაზრებით,
საქართველოს უძველეს გერბსა თუ სამეფო ინსიგნიებზე წმ.
მიქაელ მთავარანგელოზი უნდა ყოფილიყო გამოსახული (გვ. 71).
თ. მესხის მოსაზრებით, პასუხგასაცემია ის კითხვა, თუ როდის
ჩაენაცვლა მიქაელ მთავარანგელოზს წმ. გიორგი (გვ. 78). მისივე
მოსაზრებით, ეს მოხდა დავით აღმაშენებლის დროს. მე-3 თავში
(მიქაელ მთავარანგელოზი ქართულ ჰერალდიკაში). ავტორი
წერს: ‘წმ. გიორგის კულტი მიქაელ მთავარანგელოზისას დავით
აღმაშენებლის ზეობის პერიოდში უნდა ჩანაცვლებოდა” (გვ. 33).
ამის საფუძველს მას აძლევს სინას მთის წმ. ეკატერინეს მონასტრის
ხატი (XIII საუკუნის), სადაც მეფე დავითი და წმ. გიორგი არიან
გამოსახულნი. ნაშრომში, ავტორის აზრით, გარკვეულ დროს წმ.
გიორგის ‘კულტზე” მაღლა იდგა მიქაელ მთავარანგელოზის
‘კულტი”. აღნიშნულს არ ახლავს რაიმე დამამტკიცებელი წყარო,
იქნება ეს ლიტურგიკული, ისტორიული, ჰაგიოგრაფიული თუ
სხვა. გარდა ამისა, ნაშრომი არ ითვალისწინებს ამ წმინდანების
მათ
სახელობის
უძველეს
ხუროთმოძღვრულ
ნაგებობებს,
რაოდენობასა და სიძველეს. ამ მხრივ <გრიგოლ ხანცთელის
ცხოვრება> უმნიშვნელოვანესია. მოკლედ რომ ითქვას, წმ. გიორგის
თაყვანისცემითი ტრადიციის კვლევა, ურთულესი საკითხია, რადგან
აღნიშნულმა თაყვანისცემამ თავიდანვე უანალოგო გამოვლინება
ჰპოვა. აქედან გამომდინარე თ. მესხის აღნიშნული ნაშრომი,
რომელიც მოწამის ‘კულტზე” X-XI საუკუნეებიდან საუბრობს, ვერ
იქნება მყარი იმის დასამტკიცებლად, რომ დავით აღმაშენებლამდე
მიქაელ მთავარანგელოზი იდიდებოდა განსაკუთრებულად, ხოლო
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დავითის დროიდან \ წმ. გიორგი. უაღრესად მნიშვნელოვანია წმ.
გიორგი ათონელის სვინაქსარის (1040-1042 წლის) სპეციალური
შენიშვნა, რომელიც, როგორც ვნახეთ, უძველესი დროიდან ანუ
‘პირველითგან” წმ. გიორგის დიდ აღიარებასა და ‘კულტზე”
მეტყველებს საკუთრივ საქართველოში].
XVIII საუკუნიდან იწყება საღვთისმსახურო კრებულების
გასწორება
სლავური
წიგნების
შესაბამისად.
ამ
მხრივ
განსაკუთრებული მუშაობა ‘თვენებზე» მიმდინარეობდა. ეს საქმე
თბილისში ანჩისხატის ტაძრის დეკანოზმა \ ალექსი მესხიშვილმა
1758 წლის დამდეგს დაასრულა, კათოლიკოსმა ანტონ I-მა კი \
ქალაქ ვლადიმირში 1758-1762 წლებს შორის.
დეკანოზმა ალექსიმ 3 ნოემბრის განგებას დაურთო შენიშვნა:
‘წმიდისა
ამის
დიდებულისა
მოწამისა
გიორგის
დღესასწაულსა ვინაჲცა აპრილსა 23 ვდღესასწაულობთ,
ვინაჲთგან ამას დღესა სრულ-ჰყო ღუაწლი მოწამეობისა
თჳსისაჲ, ხოლო ნოემბერსა სამსა განახლებაჲ არს ტაძრისა
მისისა,
სადა დაიდვა მრავალმოღვაწე გუამი მისი».
შემდეგ დეკანოზი გვამცნობს, რომ 23 აპრილს ბრწყინვალედ
დღესასწაულობენ ბერძნები და რუსები, ხოლო 10 ნოემბერს
ვერსად პოულობს \ ვერც რუსებთან და ვერც ბერძნებთან,
განსხვავებით საქართველოსგან. ჩანს, ამ ხსენების წყარო ალექსი
მესხიშვილისათვის არაა ცნობილი1.
ანტონ კათოლიკოსის ნოემბრის ‘სადღესასწაულოში» კი
საერთოდ არ გვხვდება 10 ნოემბრის დღესასწაულის ხსენება,
თუმცა დასტურდება 3 ნოემბერი, ლიდიის ტაძრის ‘სატფურების»
სახელწოდებით, საკითხავ მასალასთან ერთად.

კ. კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორიიდან, ტ. III, თბ. გვ. 108-110.
1
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წმ. გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაული წმ. გრიგოლ
ფერაძის შრომების მიხედვით
როგორც აღვნიშნეთ, 10 ნოემბრის დღესასწაულს შეეხო
წმ. გრიგოლ ფერაძე ნაშრომში ‘წერილები ჩვენი ქართული
ცხოვრებიდან
წმინდა,
გიორგი
ქართველი
ერის
შემოქმედებაში» (ქართული წარმართობის შესახებ), სადაც იგი
წერს:
‘წმინდა გიორგი რომ დიდ პატივისცემას განიცდიდა
უკვე X საუკუნემდე, ამის ცხადი მოწმეა საკუთრივ ქართული
დღესასწაული 9 ნოემბერს. ეს უკვე იცოდნენ ძველადვე
ქართველებმა, მაგალითად, გიორგი მთაწმინდელმა, და
ცდილობდნენ, ეს სპეციალური ქართული დღესასწაული არ
მოსპობილიყო. უძველესი ქართული ვერსიის იერუსალიმის
განჩინებაში (VII ს.), აგრეთვე მის პარიზულ ქართულ
ვერსიაში ეს დღე შეტანილია. რით აიხსნება ეს მოვლენა,
ამის გამორკვევა ძნელია. შესაძლებელია, საქმის ვითარება
ასე იყო: საბერძნეთის ეკლესია წმ. გიორგის ხსენებას
დღესასწაულობს 23 აპრილს, 3 ნოემბერს დღესასწაულობს
მისი ტაძრის განახლებას; საქართველოში შეიძლება 3
ნოემბერს
უკვე
რომელიმე
წმინდანით
აღნიშნავდნენ,
რომლის
ხსენება
შემდეგ
მოისპო
ან
სოციალურ
ან პოლიტიკური მიზეზების გამო უხერხული გახდა
და ამიტომ გადაიტანეს გიორგობა სწორზე. მთელი
საქრისტიანო დღესასწაულების ერთი დანიშნული დღიდან
სხვა დღეზე გადატანის დროს, მომეტებულ წილად, ორ
წესს მისდევდა: თუ თვითონ დღის რიცხვს ჰქონდა
მნიშვნელობა და არ სურდათ ეს რიცხვი მოსპობილიყო,
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იტანებოდა ეს დღესასაწაული იმავე რიცხვის ექვსი თვის
შემდგომ. თუ პირიქით, რიცხვს იმდენი მნიშვნელობა არ
ჰქონდა, რამდენიც თვით თვეს, იტანდნენ დღესასწაულს
იმავე თვის მხოლოდ დანიშნული დღის სწორზე. ჩვენში,
როგორც ჩანს, თვისათვის უფრო მეტი მნიშვნელობა
მიუციათ, ვიდრე დღისათვის \ შესაძლებელია იმიტომ,
რომ ალბათ უკვე იმ ხანებში ნოემბერს გიორგობის
თვე ერქვა და ექვსი თვით რომ გადაეწიათ, ამ თვეს
უკვე თავისი მნიშვნელობა, როგორც გიორგის თვეს,
დაეკარგებოდა. ამ სპეციფიკური ქართული დღესასწაულის
შესახებ ფრიად გაუგებარია XVIII საუკუნის მოღვაწის
ალექსი მესხიშვილის მოწმობა»1.
პირველ რიგში, განვმარტოთ ის, თუ რას ნიშნავს
‘სპეციფიკურად ქართული დღესასწაული».
სპეციფიკური დღესასწაული ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის
კონკრეტული ხსენება შემუშავებულია ლოკალურ კონტექსტში
ანუ მას ზეიმობენ მხოლოდ იქ, სადაც იგი დაწესდა, ანდა
შესაძლოა, მოიპოვა აღიარება სხვა ეკლესიებშიც და მისი
აღნიშვნის არეალი გასცდა ლოკალურ საზღვრებს.
წმ. გრიგოლ ფერაძის ზემორე ვარაუდს ვერ დავეთანხმებით
რამდენიმე მიზეზის გამო:
1) ძნელი დასაჯერებელია, 3 რიცხვში ყოფილიყო რომელიმე
ისეთი წმინდანის ხსენება, რომლის გამოც ქართლში ყველაზე
საყვარელი და განდიდებული წმინდანის ხსენებას სწორზე
გადაიტანდნენ და ამით ცვლილებას შეიტანდნენ იერუსალიმის
ლექციონარში, თანაც ისე, რომ არ მიუთითებდნენ ამ ცვლილებაგადაადგილების თაობაზე.
2) როგორც ვაჩვენეთ, 10 ნოემბრის ხსენება მოცემულია
იოანე-ზოსიმეს კალენდარშიც. შეუძლებელია, იმ განსწავლულობის
ლიტურგისტს, როგორიც იყო იგი, არ სცოდნოდა ამ ცვლილების
შესახებ. ამას გარდა, იოანე-ზოსიმე ახსენებს დაბა ‘ენბიგლონს»,
რაც ქართული ტოპონომი ნამდვილად არაა.
1

ყოლბაია, გვ. 228.
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3) თავად წმ. გრიგოლ ფერაძე იმოწმებს წმ. გიორგი
მთაწმინდელს და მიუთითებს, რომ ხსენებული მოღვაწისთვის
ცნობილი იყო 10 ნოემბრის დღესასაწაული. ეს, რა თქმა უნდა,
ასეა, მაგრამ მითითება, რასაც მთაწმინდელი გვაძლევს, როგორც
ვნახეთ, პირდაპირ გვამცნობს შემდეგს:
‘დაღაცათუ ბერძენნი არა დიად დღესასწაულობენ».
ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტანტინოპოლის ტიპიკონში 10
ნოემბერი იყო განკუთვნილი წმ. გიორგის მოსახსენებლად. სწორედ
ამიტომ აღნისნული ხსენება ვერ ჩაითვლება სპეციფიკურად
ქართულად.
4) თუ 3 ნოემბერს აღინიშნებოდა ისეთი დიდი წმინდანის
ხსენება, რომლის გამოც ჩვენში განსაკუთრებული წმინდანის
ხსენების დღე სწორზე გადასწიეს, მაშინ გაუგებარია, როგორ
‘მოისპო» მისი ხსენება ისე, რომ ამის შესახებ აღარაფერი ვიცით.
გაუგებარია, აგრეთვე, ‘სოციალური ან პოლიტიკური» მიზეზის
გამო დიდი წმინდანის ხსენების გაქრობა.
5) წმ. გრიგოლ ფერაძე ვარაუდობს, რომ ჩვენში უფრო
დიდი მნიშვნელობა მიანიჭეს თვეს, რადგან იმ ხანებში ნოემბერს
უკვე ერქვა ‘გიორგობის თვე». შესაბამისად, შენარჩუნდა თვის
სახელწოდება და არ მიექცა ყურადღება რიცხვს, მაგრამ თუკი 10
ნოემბრის დღესასწაულის დადგენამდე ნოემბერს უკვე ეწოდებოდა
‘გიორგობის თვე», ისმის კითხვა \ რის საფუძველზე ეწოდა
ასე ანუ წმ. გიორგის რომელმა ხსენებამ გამოიწვია ეს, იმ დროს,
როცა 10 ნოემბერის დღესასწაული ჯერ არ არსებობდა? თუ
დავუშვებთ და ვიტყვით, რომ ნოემბერს ‘გიორგობის თვე» 3
ნოემბრის გამო უწოდეს, არ იქნება სწორი, რადგან 3 რიცხვის
ხსენება არ ყოფილა არასდროს ქართლში განსაკუთრებული
დღესასწაულის მიზეზი, როგორიც იყო და არის დღესაც 10
ნოემბერი. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ნოემბერს ‘გიორგობის
თვე» ჰქვია მხოლოდ და მხოლოდ 10 ნოემბრის დღესასწაულის
გამო, რაც ნიშნავს, რომ ჯერ იყო ეს დღესასაწაული, შემდეგ კი
ამ დღესასწაულის განსაკუთრებულობამ განაპირობა ‘ნოემბრის»,
როგორც კონკრეტული თვის საერო სახელწოდების, ჩანაცვლება
საეკლესიო სახელწოდებით \ ‘გიორგობის თვით», ზუსტად
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ისე, როგორც სექტემბერი ჩაანაცვლა ‘ენკენიობამ» (რომ არა
აღდგომის ტაძრის ‘ენკენია», გაუგებარი იქნებოდა, თუ რატომ
ეწოდა სექტემბრის თვეს აღნიშნული სახელი).
6)
იერუსალიმის
ლექციონარის
პარიზულ
ნუსხაში
ვკითხულობთ მთარგმნელის ერთ ასეთ ანდერძს:
‘დიდებაჲ
შენდა
ქრისტე,
დაესრულა
კანონი
წელიწადისაჲ. განწესებული რიცხუსა თთუეთასა, რომელი
განაწესეს
ნეტართა
და
ღმრთივშემოსილთა
წმიდათა
მოძღუართა
ჩუენთა
წესისამებრ
წმიდისა
ქალაქისა
იერუსალჱმისა, რომელსა ზედა ჩუენ მიერცა შეეძინნა
რაოდენნიმე კრებანი და საჴმარნი გულსმოდგინებისამებრ
რომელნი
აღასრულებთ
კანონსა
ღმრთისმყუარეთაჲსა.
1
კეთილად მსახურნი მღდელნი და მოძღუარნი» .
ანდერძის შემდეგ ჩამოთვლილია ცხრა, ‘სპეციფიკური
ქართული დღესასწაული» ანუ ანდერძის ავტორის სიტყვები:
‘რომელსა ზედა ჩუენ მიერცა შეეძინნა რაოდენნიმე კრებანი»
აღნიშნავს სწორედ იმ კრებებს ე. ი. დღესასწაულებს, რომლებიც
წმ. გრიგოლ ფერაძის სიტყვებით რომ ვთქვათ, იყო ‘სპეციფიკური
ქართული დღესასწაულები»2. შესაბამისად, ისინი წარმოადგენდა
ქართლის ეკლესიის ახალ ხსენებებს, რომლებიც შეემატა დედნისეულ
მასალას ‘წესისამებრ წმიდისა ქალაქისა იერუსალჱმისა».
წმ. გრიგოლ ფერაძის მიერ ზემოთ ნახსენები იყო ლექციონარის
პარიზული ნუსხაც შემდეგ კონტექსტში: ‘...აგრეთვე
მის
(ლექციონარის, კ. შ.) პარიზულ ქართულ ვერსიაში ეს
დღე შეტანილია».
იბადება კითხვა, ვის მიერ არის შეტანილი გიორგობის 10
ნოემბრის დღესასწაული ლექციონარის პარიზულ ნუსხაში? არის
ის დედნისეული ანუ ‘ნეტართა ღმრთივშემოსილ წმიდათა
მოძღუართა» მიერ დასაბამშივე განწესებული, თუ ქართველი
მთარგმნელის მიერ შემატებული იმ მიზეზით, რომ 10 ნოემბერი
‘სპეციფიკური ქართული დღესასწაული» იყო? შეუძლებელია,
რომ 10 ნოემბერს ეწოდოს ‘სპეციფიკური», რადგან ამგვარი
1

Tarchnishvili, T II, p. 73.

2

Ibid. p. 74.
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‘სპეციფიკური» ხსენებების ჩამონათვალში არ არის ნახსენები
გიორგობის 10 ნოემბრის დღესასწაული.
წმ. გრიგოლ ფერაძე ზემორე საკითხს მოკლედ შეეხო,
აგრეთვე, ნაშრომში «საქართველოს ეკლესიის უძველესი ისტორიის
პრობლემები»1, რაც ძირითადად ეხება ქართლის მოქცევის
საკითხსა და წმინდა ნინოს.
ჩვენთვის საინტერესო თემასთან დაკავშირებით წმ. გრიგოლ
ფერაძე წერს:
‘...მის (წმ. გიორგის კ. შ.) პატივსაცემად ზეიმობენ
‘ეროვნულ» დღესასწაულს 9 ნოემბერს, რაც იერუსალიმის ცნობილ
განჩინებაშიც არის მოხსენიებული და კვლავ განსაკუთრებით
მესხი ბერები იბრძვიან ამ დღესასწაულის შენარჩუნებისათვის.
დღესასწაული დაარსდა ერთი სასწაულებრივი განკურნების
ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც დღევანდელ დასავლეთ
საქართველოში მოხდა»2.
აქაც წმ. გრიგოლ ფერაძე ‘ეროვნულ დღესასწაულად»
ასახელებს 10 ნოემბერს და აღნიშნავს, რომ ის იერუსალიმის
ცნობილ ‘ლექციონარშიც»
არის
მოხსენიებული.
აქედან
გამომდინარე, პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა იმის თაობაზე, თუ
რა არის ‘ეროვნული დღესასწაული» და როგორ წესდება იგი.
აქვე იხსენიებიან ‘მესხი ბერები». მესხ ბერებში წმ. გრიგოლ
ფერაძე გულისხმობს სამხრეთ საქართველოს ბერ-მონაზვნობას.
ასე რომ, საქართველოში წმინდა გიორგის, მკვლევრის აზრით,
ყველაზე ადრე მესხები იცნობდნენ:
‘…მესხეთისათვის ის (წმ. გიორგი, კ. შ.) ბევრად
ადრე იყო ცნობილი, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოსთვის
და მესხები იყვნენ ისინი, ვინც წმ. გიორგი გააცნეს
აღმოსავლეთ საქართველოს…»3.
ამ საკითხის გარკვევა ავტორმა სცადა ონომასტიკური
მონაცემების საშუალებით. საკუთარი სახელების კვლევამ წმ. გრიგოლ
ფერაძეს აჩვენა, რომ ბაგრატიონთა დინასტიის დამკვიდრებამდე
1

ყოლბაია, გვ. 324.

2

ყოლბაია, გვ. 334.

3

ყოლბაია, გვ. 333.
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მეფეს ‘გიორგი» არ რქმევია, ხოლო XI საუკუნიდან XVIII
ჩათვლით მეფეთა შორის ცამეტს გიორგი ერქვა. ასევე ბერები,
რომელნიც ამ სახელს ატარებდენ, მესხეთის კულტურულ წრეს
ეკუთვნოდნენ. ამას ისიც ემატება, რომ ერთადერთი საერო
პირი მეთერთმეტე საუკუნემდე, რომელსაც გიორგი ჰქვია, არის
გიორგი ჩორჩანელი, რომელიც იხსენიება ‘სერაპიონ ზარზმელის
ცხოვრებაში» და ისიც მესხია. ყოველივე ამას წმ. გრიგოლ
ფერაძე უმატებს იმ ფაქტსაც, რომ მეათე საუკუნემდე შედარებით
მცირე რაოდენობით გვხვდება წმ. გიორგის ტაძრები, შემდეგ კი
გორაკიც აღარაა მისი სახელობის ტაძრისა თუ ნიშის გარეშე.
ამის საფუძველზე ავტორმა ივარაუდა, რომ დიდმოწამე გიორგის
თაყვანისცემა აღმოსავლეთ საქართველოში მესხეთიდან შემოვიდა,
როგორც მეომარი და მხედარი წმინდანისა1.
დამოწმებული ციტატიდან \ ‘და კვლავ მესხი ბერები
იბრძვიან ამ დღესასაწაულის შენარჩუნებისათვის» ვერ ირკვევა,
თუ რა უნდა იგულისხმებოდეს ანუ რაში გამოიხატა ის ღვაწლი,
რაც სამხრეთ საქართველოში მოღვაწე მამებმა გაწიეს. შესაძლოა,
მინიშნება იყოს მიქაელ მოდრეკილზე, რომლის ‘ნევმირებულ
იადგარში» შესულია 10 ნოემბრის ხსენება, ანდა \ გიორგი
მერჩულეზე, რომელმაც ‘გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრებაში»
მოიხსენია გიორგიწმიდობა.
ვფიქრობთ, საყურადღებოა წმ. გრიგოლ ფერაძის მოსაზრება
10 ნოემბრის ხსენების დაწესებასთან დაკავშირებით, რაც
ეწინააღმდეგება
მისსავე ზემოგანხილულ შეხედულებას ამ
საკითხზე და საკმაოდ დაუსაბუთებელია.
რა არის ის ‘სასწაულებრივი კურნება», რაც აღსრულდა
დასავლეთ საქართველოში, რომლისგან გამომდინარეც, წმ.
გრიგოლ ფერაძის მოსაზრებით, დაწესებულა ცალკე დღესასწაული,
გადმონაცვლებული
ჯერ
აღმოსავლეთ
საქართველოში,
შემდეგ იერუსალიმში და შემდეგ თვით იმპერიის დედაქალაქ
კონსტანტინოპოლში.
ვფიქრობთ, ამ ვარაუდის განხილვა ზედმეტია, რადგან იგი
მოკლებულია ყოველგვარ საფუძველს.
1

ყოლბაია, გვ. 333-334.
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როგორც ფიქრობენ, წმ. გიორგის თაყვანისცემა დაწესდა
მცირე აზიაში, IV საუკუნეში. მას თავიდან ადგილობრივი
მნიშვნელობა ჰქონდა. ბიზანტიის ფარგლებში მისი გავრცელება V
საუკუნიდან დაიწყო, ხოლო VI საუკუნეში უკვე დიდი აღიარებით
სარგებლობს.
აღსანიშნია, რომ, როგორც მივუთითებდით, ‘წმ. გიორგის
მარტვილობის» ოთხი ვრცელი რედაქციის გარდა, არსებობს ე. წ.
დადიანეს სახელით ცნობილი აპოკრიფული ცხოვრება.
დადიანე იყო სპარსეთის მეფე, რომელმაც ამ აპოკრიფის
მიხედვით,
აწამა
წმ.
გიორგი.
დადიანესის
აღნიშნული
რედაქცია უძველესია. ის ფრაგმენტული სახით, პალიმფსესტზე
დაწერილი, ვენაშია დაცული და IV-V საუკუნეებით თარიღდება.
ფრაგმენტებიდან ჩანს, რომ სპარსეთის მეფე დადიანე შვიდი
წლის განმავლობაში აწამებს წმ. გიორგის. აქვეა ნახსენები მოგვი
ათანასე, რომელსაც მეფე ავალებს წმინდა გიორგის ‘ჯადოქრობის»
დარღვევას. ცნობილი მკვლევრები (კ. კრუმბახერი, ვ. ლაზარევი
და ა.კ ირპიჩნიკოვი) მიიჩნევდნენ, რომ ამ უძველეს ძეგლზე
დაყრდნობით აღმოცენდა უფრო ვრცელი ‘მარტვილობები»,
რომლებიც ეკლესიამ კანონიკურად სცნო, ხოლო დადიანესის
აპოკრიფი უარყოფილ იქნა, რადგან მასში არარეალური და
მითიური ცნობები იყო მოცემული1.
IX
საუკუნეში
აღნიშნული
რედაქცია
აკრძალა
კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა წმინდა ნიკიფორე აღმსარებელმა
(806-815) 2 . იგივე მოხდა საქართველოშიც წმ. ექვთიმე ათონელის
ცნობილი ინდექსის სახით, რაც მან ათონის მთიდან მოსწერა ბერ
გიორგი ჭყონდიდელს.
კითხვა: ‘გევედრები შენ, ღმერთშემოსილო მამაო, მაუწყე,
თუ რომელნი წიგნნი არიან, რომელთა-იგი წმიდა კათოლიკე
ეკლესიაჲ არა შეიწყნარებს».
მიგებაჲ: ‘წიგნნი რომელთა კათოლიკე ეკლესიაჲ არა
შეიწყნარებს, არიან ყოველნი, რომელნი მწვალებელთა მიერ
აღიწერნეს».
1

გაბიძაშვილი, გვ. 11-12.

2

ყოლბაია, გვ. 219.
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სულ ამ ინდექსში მოხსენიებულია 11 არაკანონიკური წიგნი,
აქვეა უწყება წმ. გიორგის აპოკრიფული ცხოვრების შესახებ:
‘…კუალად წმიდისა გიორგისი არს წამებაჲ უცხო და
უცხონი რაჲმე საქმენი სწერიან, რომელსა დადიანესი
ეწოდების, ხოლო წამებაჲ ჭეშმარიტი წმიდისა გიორგისი
იგი არს, რომელი დიოკლიტიანეს მიერ იწამა»1. აშკარაა, რომ
დადიანესის სახელით ცნობილი ‘მარტვილობა» წმ. ექვთიმემდე
ცნობილი იყო, თორემ ის მას არ აკრძალავდა. პატრიარქ ნიკიფორეს
აკრძალვის შემდეგ წმიდა გიორგის ‘ცხოვრებას» ხელს ჰკიდებენ
ბერძენი ჰაგიოგრაფები და ცდილობენ კანონიკური, მეცნიერული
და ზღაპრული ელფერის მატარებელი თხრობისაგან გაწმენდილი
რედაქციის შექმნას. მათ შორისაა ნიკიტა-დავით პაფლაგონელი,
რომლის აზრითაც, აღნიშნული ‘მარტვილობა» შექმნილი იყო
თვით ეშმაკის მიერ იმ მიზნით, რომ წმ. გიორგი წარმოჩენილიყო,
როგორც არაისტორიული პიროვნება და შეწყვეტილიყო მის
სახელზე აღვლენილი ლოცვა-ვედრებანი2. ყველაზე ავტორიტეტული
რედაქცია სვიმეონ ლოღოთეტისეულია. ის წმ. ექვთიმე ათონელის
დროს საბერძნეთის ეკლესიაში მთავარ საკითხავს წარმოადგენდა
ანუ წმ. გიორგის ხსენების დღეს სწორედ ამ მეტაფრასულ ვერსიას
კითხულობდნენ აია სოფიის საპატრიარქო ტაძარში. ეს ძეგლი
ქართულად თარგმნა სწორედ ექვთიმემ, რაც დაცულია გელათის
‘მეტაფრასულ კრებულში».
წმ. მამა გრიგოლ ფერაძემ თავის ‘ნარკვევებში» მიუთითა, რომ
დიდმოწამე გიორგი ადამიანთა შემოქმედებასა და წარმოდგენებში
სამსახოვანი იყო3.
პირველი სახე წმინდანისა არის ხალხური ყოფითი აღქმის
ნაყოფი. ეს სახე ჩაისახა და განვითარდა მცირე აზიაში, დადიანესის
მარტვილობიდან გამომდინარე. ამას ეკლესია აღუდგა წინ და
მოსპო, როგორც არარეალური. აქ წმინდა გიორგი წარმოგვიდგება,
როგორც გოლიათი და უკვდავი გმირი.
კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, I, თბ.
1960, გვ. 432-433.
1
2

ყოლბაია, გვ. 332.

3

ყოლბაია, გვ. 221, 331.
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მეორე სახე წმ. გიორგის წარმოგვიდგენს კვლავაც იმგვარად,
როგორიც იყო იგი ხალხურ აღქმაში, თუმცა ამჯერად \ საკუთრივ
რელიგიური რწმენა-წარმოდგენების ასპექტით. ამგვარ აღქმაში
წმ. გიორგი შეერწყა წარმართულ კერპებს. მას მიეძღვნა ხალხური
დღესასწაულები, სადაც უპირველესი ადგილი საკლავის შეწირვას
უჭირავს. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს სახე ყველაზე მეტად
საქართველოში იყო გავრცელებული და უამრავი ადგილობრივი
ხალხური დღესასწაულით გამდიდრებული. წმ. გრიგოლ ფერაძე
განიხილავს ამგვარ რწმენა-წარმოდგენებს და ასკვნის, რომ მათ
‘ვერც საზღვარი დაედება და ვერც კალაპოტი»1.
რაც შეეხება წმ. გიორგის მესამე სახეს, რაც უკვე
ვახსენეთ, იგი გულისხმობს ხსენებული მოღვაწის მხედრად ანდა
მხედართმთავრად წარმოჩენას. გრიგოლ ფერაძის აზრით, ეს მისი
რეალური სახეა, რაც წარჩინებული და განათლებული მესხი
ბერების დამსახურებაა. გრიგოლ ფერაძე მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს
სახე მიიღო აღმოსავლეთ საქართველომ სამხრეთ საქართველოდან.
შესაძლოა, მკვლევარი გულისხმებოდეს იმას, რომ პირველად
მესხმა ბერებმა თარგმნეს ბიზანტიაში შექმნილი ის ‘ცხოვრებასადაც წმ. გიორგი მხედართმთავარია. ეს
მარტვილობანი»,
თარგმანები ვრცელდება აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც
მხოლოდ ზეპირი ტრადიცია არსებობს. ამას ემატება უამრავი
რწმენა-წარმოდგენა და ხალხური დღესასწაულები. ვფიქრობთ, ეს
მოსაზრება შემდგომ კვლევას მოითხოვს.
წმ. გრიგოლ ფერაძე აღნიშნავს, რომ ბევრმა მკვლევარმა წმ.
გიორგის ისტორიულობაში ეჭვი შეიტანა, ამის მთავარი მიზეზი
კი გახდა IV ს-ის ცნობილი საეკლესიო ისტორიკოსის ევსები
კესარიელის მიერ წმ. გიორგის არმოხსენიება ‘პალესტინელ
მარტვილთა» შორის.
წმინდანის ნამდვილობაში ეჭვის შეტანა არაა ახალი ამბავი,
ამგვარი რამ უძველესი დროიდან დაწყებულა, როგორც ამას
გვამცნობს IX ს-ის მოღვაწე ნიკიტა პაფლაგონელი. როგორც
ჩანს, ევსების დროს, რომელმაც თავისი <საეკლესიო ისტორია>
325 წელს დაასრულა, წმინდა გიორგი არ იყო კარგად ცნობილი
1

ყოლბაია, გვ. 223.
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კესარია-პალესტინაში, ვინაიდან იგი საყოველთაოდ ცნობილი
ხდება მაშინ, როდესაც მისი მოწაფის \ ‘ბასიქარტოსის» მიერ
იწერება წმინდანის ‘ცხოვრება-მარტვილობა»1.
აქვე წმ. გრიგოლ ფერაძე შენიშნავს, რომ მას წმინდა გიორგის
ისტორიულობაში ეჭვი არ შეაქვს და გამოთქვამს დაუზუსტებელ
მოსაზრებას:
‘მე კი მტკიცედ ვარ დარწმუნებული, რომ წმ.
გიორგი ისტორიული პიროვნება იყო, მისი მარტვილობა და
სამშობლო თუ უშუალოდ საქართველოში არა, რომელიმე
მეზობელ ქვეყანაში უნდა ვეძებოთ»2.
ამ აზრის გაზიარება შეუძლებელია, ვინაიდან სამშობლო
წმინდანისა კაბადოკიაა, წამების ადგილი კი ქალაქი ნიკომიდია.
‘გიორგის წამების» კანონიკური რედაქციების მიხედვით,
წმინდანი
მოაკვლევინა
იმპერატორმა
დიოკლეტიანემ.
დიოკლეტიანეს
საიმპერატორო
რეზიდენცია
მდებარეობდა
3
ქალაქ ნიკომიდიაში . შესაბამისად, გიორგის წამებაც, როგორც
ზედმიწევნით გარკვეულია, ნიკომედიაში უნდა მომხდარიყო,
რადგან ძეგლში მოცემულია უშუალო დიალოგები წმინდანსა და
მტარვალ იმპერატორს შორის.
წმ. გრიგოლ ფერაძეს ეკუთვნის უნიკალური ნაშრომი
«უცხოელ პილიგრიმთა ცნობები პალესტინის ქართველი ბერებისა
და ქართული მონასტრების შესახებ»4. ეს ენციკლოპედიური
ტიპის შრომა შეიცავს უამრავ ცნობას ქართველი ბერებისა და
მონასტრების შესახებ პალესტინაში. მრავალი საინტერესო ცნობის
გვერდით ვხვდებით მითითებას წმინდა გიორგის შესახებაც.
ვფიქრობთ, საინტერესო იქნება ამ ინფორმაციის დამოწმებაც:
პილიგრიმები სახელწოდება Georgia-ს შესახებ
‘ბუნებრივია,
პილიგრიმთა
ყველა
განცხადებას
საქართველოსთან დაკავშირებით შეუძლებელია გულისყურიანი
1

ყოლბაია, გვ. 332.

2

ყოლბაია, გვ. 332.

3

მ. მშვილდაძე, ადრეული ქრისტიანობის ისტორია, თბ. 2009,

გვ. 97.
4

ყოლბაია, გვ. 231-321.
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გამოკვლევისა და კრიტიკის გარეშე დაეთანხმოთ, მაგრამ
ჩანაწერებს, რომლებიც შემოწმდა, დიდი მნიშვნელობა
აქვს ქართული კულტურის ისტორიისათვის. პილიგრიმები
განსაკუთრებულ
ყურადღებას
აქცევენ,
უპირველეს
ყოვლისა, სიტყვა ‘გეორგია»-ს ეტიმოლოგიას. ზოგი მათგანი
ქვეყნის სახელწოდებას წმ. გიორგის, ქართველთა მფარველ
წმინდანს უკავშირებს: ‘ეს ხალხი ყველა წმინდანზე მეტ პატივს
წმ. გიორგის მიაგებს. ის გამოსახულია ყველა მათ დროშაზე
და განსაკუთრებით მოწიწებით ეთაყვანებიან». სხვები ამბობენ:
‘გეორგიან»-ები წმ. გიორგიმ მოაქცია და ამიტომ ჰქვიათ მისი
სახელიო» (უილიამ მამაცი. 1461 წ). ‘ეს წმინდანი, შესაძლებელია,
წარმოშობით ქართველია» (მ. ბაუმგარტენი.1507 წ.). მოვიყვანთ
ბაუმგარტენის ციტატას ოდნავ უფრო ვრცლად: ‘ქართველები
აღმოსავლეთის ხალხია, ძალზე მედგარი და მეომარი ერი.
სახელი ქართველთა წმინდანის მიხედვით ჰქვიათ, რომელსაც
თავიაანთ მფარველად და შემწედ აღიარებენ და რომელსაც
ყველაზე მეტად სცემენ თაყვანს». ვფიქრობთ, ეს გამოთქმაც \
‘ქართველთა წმინდანის მიხედვით» \ მიანიშნებს წმ. გიორგის
ქართველობაზე. მათ ეწოდებათ გეორგიან-ები იმიტომ, რომ
‘რაინდ გეორგიუსის» (იგნატიო ვან ბჰეინფელდერი ‘მოგზაურის
დღიური» 1653-1656) ‘…ანდა უფრო რომელიღაც მწვალებელ
გიორგის რწმენის მიმდევრები არიან» (ლუი დე როშეშუარი).
ფრანც ფერდინანდ ტროილოელი (1717 წ.) ყურადღებით
იკვლევს ამ ეტიმოლოგიას. მან შენიშნა, რომ ქვეყანას
გეორგია უკვე წმ. გიორგის დაბადებამდე ეწოდებოდა
და
სიტყვა
გეორგია-ს
უკავშირებს
ბერძნულს,
რაც
1
ნიშნავს <მიწათმოქმედს>» . ...ბევრი ამბობს, რომ თითქოს
გეორგიან-ებმა თავიანთი სახელი მამაცი გმირის, გიორგის
გამო მიიღეს. მათი თვალსაზრისი ემყარება იმას, რომ
გეორგიან-ები დიდ თაყვანს სცემენ წმ. გიორგის და
ერთგულნი არიან მისი, ყოველ დროშაზე აქვთ მისი
გამოსახულება, ნიშნად იმისა, რომ ისინი ქრისტიანულ
წმ. გრიგოლ ფერაძის მიერ მოტანილ ცნობებზე ავტორთა
მითითება ეკუთვნის დ. ყოლბაიას. ყოლბაია, გვ. 272-273
1
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რწმენაზე მოაქცია მან და მხოლოდ მან. სინამდვილეში
გეორგიან-ებს ამ სახელს უეჭველად ეძახდნენ მანამადე,
ვიდრე
წმ.
გიორგი
დაიბადებოდა,
ვინაიდან
მელა,
რომელიც იმპერატორ კლავდიუსის დროს ცხოვრობდა,
იხსენიებს მათ თავის პირველ წიგნში, სადაც ამ ხალხის
ქვეყანას აღწერს. სხვებს სჯერათ, რომ გეორგიან-ებს
მიწათმოქმედების სიყვარულის გამო უწოდებენ…» (ფრანც
ფერდინანდ ტროილოელი)1.
წმინდა გიორგის სხვა ხსენებები
გარდა იმ ხსენება-დღესასწაულებისა, რომლებიც ეძღვნება
დიდმოწამე გიორგის, ასევე იძებნება ამ სახელთან დაკავშირებული
სხვა
ხსენებანიც.
ისინიც
იერუსალიმურ-პალესტინური
წარმოშობისაა და მათ მხოლოდ ლექციონარებსა და იოანე-ზოსიმეს
კალენდარში ვხვდებით. აღნიშნული ხსენებები არ გადასულა
კონსტანტინოპოლური წეს-განგების შემცველ კრებულებში, მათ
X საუკუნის ჩათვლით იარსებეს. ეს ხსენებები ფიქსირდება იოანე
ქართველის კალენდარში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთ
მათგანთან დაკავშირებით, შესაძლოა გაჩნდეს ეჭვი \ მიეკუთვნება
თუ არა ისინი დიდმოწამე გიორგის?
მიუხედავად ამისა, მოვიტანთ ყველა მათგანს:
22 სექტემბერი:
‘ევსუქი ხუცისა შენებულსა, ჴსენებაჲ მისი, დადგმაჲ
პეტრჱსი, პავლჱსი, ესაიაჲსი, გიორგისი, თურსოჲსი და
ფოკაჲსი2.
შესაბამის კომენტარში კ. კეკელიძე მიუთითებს, რომ ევსუქი
იერუსალიმელის ‘შენებულის» შესახებ კონკრეტული ცნობა არაა
შემონახული3.
1

შენიშვნა ეკუთვნის დ. ყოლბაიას.

Garitte, p. 91. ამავე თარიღზე, პარიზული ლექციონარი განაწესებს:
‘ევსუქი ხუცისა შჱნებოჳლისა, ჴსენებაჲ მისი, დადგმაჲ პეტრესი, პავლესი:
ყოველი მოციქულთაჲ ამსახურე”. იხ. Tarchnishvili, p. 45. იგივე უწყებაა
კალა-ლატალის ლექციონარში. იხ. Кекелидзе, c. 134.
2

3

Кекелидзе, c. 273-274.
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ამავე ხსენებაზე ჟ. გარიტი წერს:
‘სახელები: ესაია, გიორგი, თურსო და ფოკა, რომლებიც
ამავე თარიღზე სხვაგან არ გვხვდება, სავარაუდოად,
აგრძელებენ მითითებას ‘დადგმის»1 შესახებ, ისევე, როგორც
‘დადგმაჲ” არის უძველესი ლიტურგიკული ტერმინი, რაც
ახასიათებს პალესტუნურ-იერუსალიმურ ლიტურგიკულ კრებულებს:
ლექციონარებსა და იოანე-ზოსიმეს კალენდარს. ამ ტერმინის უპირველესი
მნიშვნელობაა წმინდანების ნაწილთა დასვენება, დაბრძანება რომელიმე
მონასტერსა თუ ეკლესიაში. კ. კეკელიძემ ლექციონარის მე-15 კომენტარში
განიხილა აღნიშნული ტერმინი და მიუთითა, რომ აქ იგულესხმებოდა
წმინდანების ლუსკუმების თუ ჩასასვენებლების დასვენება. ხშირად
ხდებოდა მათი ნეშტის გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეზე. ძველად
საკურთხევლების ქვეშ ეწყობოდა განსასვენებლები, სადაც მათი წმინდა
გვამები ანდა წმინდა ნაწილები იდებოდა. მან ასევე მიუთითა სხვა
გააზრებაზეც ამ ტერმინისა, რომ <დადგმაჲ> შესაძლოა გულისხმობდეს
იმ ვითარებას როდესაც წმ. ნაწილები მოწამეებისა იდებოდა ტრაპეზის
ქვეშ საკურთხეველში, ტაძრის კურთხევის დროს (Кекелидзе, с. 184,
185, 186). გარდა ამ განმარტებისა, ლექციონარის პარიზულ ნუსხაში
‘დადგმაჲ” დასტურდება ‘სატფურების” მნიშვნელობით, მხოლოდ არა
ტაძრის სატფურების არამედ ‘საკურთხევლის”: 12 ივლ: ‘ანათონის
შენებულსა საკურთხეველისა დადგმაჲ” (Tarchnishvili, p. 22). 6 სექტ:
‘სილოამს საკურთხეველისა დადგმაჲ” (Tarchnishvili, p. 40.). 24 ოქტ:
‘გესამანიას, ღმრთისმშობელისა საფლაფსა, საკურთხეველისა დადგმაჲ”
(Tarchnishvili, p. 57.). 4 ნოემბ: ‘გელბანეს დაბასა, საკურთხეველისა
დადგმაჲ” (Tarchnishvili, p. 60.). იმას, რომ ‘საკურთხეველისა დადგმაჲ”
‘სატფურს” გულისხმობს ამტკიცებს ორი რამ: 1) ყველა ამ ხსენების
პარალელურად ლექციონარის ‘კალა-ლატალის” ნუსხები მიუთითებს:
‘საკურთხეველისა სატფური”. 2) 12 ივლისის თარიღზე პარიზული ნუსხა
უთითებს შემდეგს: ‘ყოველი ჰპოო ოქტომბ. 22-სა” ანუ მსახურება
უნდა აღსრულდეს 22 ოქტომბრის განგებით, ხოლო 22 რიცხვში
კი აღესრულება: ‘მავრიკ (მარკიანე) მეფისა შენებულსა გესამანიას
სატფური დიდი”. კიდევ უფრო ცხადად, რომ ითქვას, ‘დადგმას” აქვს
ორგვარი გააზრება: 1) წმინდა ნაწილების დასვენება. 2) საკურთხევლის
(სამსხვერპლო, ტრაპეზი) სატფური.
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ეს პეტრესი და პავლეს შემთხვევაშია. როგორც ჩანს, ჩვენმა
კალენდარმა შემოინახა წმინდანების უფრო სრული სია, ვიდრე
‘ლატალის ლექციონარმა». ევსუქი იყო V საუკუნეში მოღვაწე
ხუცესი»1.
28 სექტემბერი:
‘ლიტანისაჲ ალექსანდრეწმიდას ეგუტერსა დადგმაჲ წმიდისა
გიორგისი: პანფილისი: ტრაქოზ: პროპოზ: ანდრონიკესი»2.
‘ენბიგონეს დაბასა ლიტანიაჲ. და ალექსანდრჱწმიდისა
ეგუტერსა დადგმაჲ წმიდისა გიორგისი. და პამპილჱსი.
ალექსანდრესი. ტრაქოს. პროქოს. ანდრონიკჱსი»3.
‘ენგიგლონს დაბასა, ლიტანიაჲ, და ალექსანდრეწმიდასა
ეგუტერსა, დადგმაჲ წმიდათაჲ: გიორგისი და პანფილონისი და
ალექსანდრესი და ტრაქოს, პროპოზ და ანდრონიკეთ»4.
მოცემული ხსენება სამივე ძეგლში იდენტურია, მხოლოდ მოწამე ალექსანდრე და დაბა ენბიგლონი (ენგიგლონი, ენბიგონე) არაა
დასახელებული ‘ლექციონარის» კ. კეკელიძისეულ გამოცემაში.
ყურადღებას იქცევს, ასევე, ამ ხსენების ლიტანიით აღსრულება.
ეს ხსენება რომ მოწამეებს ეძღვნება, აშკარაა და აღარ
საჭიროებს ცალკე განხილვას. კ. კეკელიძე შეეხო ალექსანდრეწმიდის
საკითხს5. მისი მოსაზრებით, ალექსანდრეწმიდაში იგულისხმება
ტაძარი წმიდა ალექსანდრესი, იერუსალიმის მთავარეპისკოპოსისა
(212-250), რომლის ხსენებაც აღესრულება 21 აპრილს (ალექსანდრე
მთავარეპისკოპოსისაჲ)6. მთავარეპისკოპოსი ალექსანდრე თავდაპირველად კაბადოკიაში ყოფილა ეპისკოპოსად, 212 წელს კი
გამოირჩიეს იერუსალიმის მღვდელმთავრად. ევსები კესარიელი
საეკლესიო ისტორიაში ახსენებს მას, მაგრამ არ საუბრობს
1

Garitte, p. 336.

2

Кекелидзе, c. 135.

3

Tarchnishvili, p. 48.

4

G. Garitte, p. 93.

5

Кекелидзе, с. 275.

Tarchnishvili, p. 2, Garitte, p. 61. აქ ემატება, რომ მისი ხსენება
აღესრულება წმინდა ‘ანასტასიაში”.
6
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მის აღმშენებლობით მოღვაწეობაზე, არც მის მიერ მოწყობილ
ბიბლიოთეკაზე. კ. კეკელიძის მოსაზრებით, ‘ალექსანდრეწმიდის»
ტაძრის აღმშენებლად უნდა მივიჩნიოთ არა ეს ალექსანდრე,
არამედ ამავე სახელის მატარებელი, მისი შემდგომი პიროვნება1.
ჩვენი აზრით, ალექსანდრეწმიდაში უნდა იგულისხმებოდეს
ტაძარი ან მონასტერი უშუალოდ წმიდა მოწამე ალექსანდრეს
სახელობისა, რომელიც 28 სექტემბრის ხსენებაშივე გვხვდება,
ან სხვა მოწამე ალექსანდრესი, რომლის ხსენებაც სხვა დროს
აღინიშნება, მაგალითად: 23 მარტი ‘...და ალექსანდრჱსი...და
მათ თანა მოწამეთაჲ»2. 25 თებერვალი: ‘წმიდისა ალექსანდრჱ
მარტჳლისაჲ, ყოველი მღდელმოძღუართაჲ»3.
როგორც ჩანს, ეს წმინდანი მღვდელმოწამეა, გამომდინარე
ტიპიკონური მითითებიდან. 24 მარტი: ‘წმიდისა ალექსანდრჱსი
და აღაპისი. დიდი მარტვილობაჲ…»4. რა გვაფიქრებინებს იმას,
რომ ალექსანდრეწმიდაში უნდა იგულისხმებოდეს ისეთი ტაძარი
ან მონასტერი, რომელიც წმ. ალექსანდრეს სახელობისაა? ის
კრებულები, რომელთაც ამჟამად ჩვენ განვიხილავთ, გვაძლევს
იმის საშუალებას, რომ გარკვეული ვარაუდი გამოვთქვათ. ასე
მაგალითად, როდესაც აღნიშნულ იერუსალიმურ-პალესტინურ
კრებულის შემდგენლებს სურთ, რომ მიუთითონ, ვის მიერ
დაარსებულ მონასტერსა თუ ეკლესიაში აღინიშნება დღესასწაული,
ამას გვამცნობენ შემდეგნაირად: 18 მაისი: პავლჱს შჱნებულსა
ჴსენებაჲ იაკობ მოციქულისაჲ, ძმისა უჳფლისაჲ5. 10 ივნისი:
ზაბინოზ ხუცისა შენებულსა. ახალსა ზაქარია წმიდას. ორსა
მილიონსა. ზაქარია წინაჲსწარმეტყუელისაჲ6. 15 აგვისტო: მავრიკ
მეფისა შჱნებულსა. გესამანიას. ჴსენებაჲ ღმრთისმშობლისაჲ7.
17 აგვისტო: ზაბინე ხუცისა შენებულსა. ჴსენებაჲ ანდრია
1

Кекелидзе, с. 275.

2

Ibid. p. 42.

3

Ibid. p.40.

4

Ibid. p.43.

5

Ibid. p.10.

6

Ibid. p.14.

7

Ibid. p. 30.
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მოციქულისაჲ1. 29 სექტემბერი: ენუკენტის შენებულსა, იოვანე
ნათლისმცემელისაჲ და ილია წინაისწარმეტყუელისაჲ2. მსგავსი
ადგილები იოანე-ზოსიმეს კალენდარში: 25 მაისი: პავლჱს
შჱნებულსა, იაკობწმიდას, დადგმაჲ იაკობ მოციქულისაჲ3. 3 ივნისი:
ფლავიანჱს შენებულსა, ჴსენებაჲ იოვანე ნათლისმცემელისაჲ,
ესაია წინასწარმეტყუელისაჲ4. 12 ივლისი: აფთონის შენებულსა,
საკურთხეველისა სატფური, და თურსო მოწამისაჲ5. 5 ოქტომბერი:
‘იორდანჱ ხუცისა შენებულსა ლაქერნან...ღმრთისმშობლისა
ეკლესიასა სატფური6.
ამ დამოწმებებიდან ნათელია, რომ ალექსანდრეწმიდა არაა
იერუსალიმის ეპისკოპოს ალექსანდრეს მიერ აშენებული ეკლესია.
ეს რომ ასე იყოს, ეს ძეგლები სხვაგვარად წარმოაჩენდა ამ
ხსენებას, კერძოდ კი ასე: ალექსანდრეს შენებულსა ან ალექსანდრე
ეპისკოპოსისა შენებულსა დადგმაჲ წმიდისა გიორგისი. მაგრამ
ისინი გვაუწყებენ, რომ ხსენება აღესრულება ალექსანდრეწმიდაში
და არა ალექსანდრეს შენებულში, რაც იმას მიუთითებს, რომ
ალექსანდრეწმიდის ეს ეკლესია თუ მონასტერი არაა რომელიმე
ალექსანდრეს მიერ დაარსებული, არამედ დამაარსებელი (მაშენებელი)
უცნობია, ხოლო ეკლესია კი სწორედ წმინდა ალექსანდრეს
სახელობისაა. ამიტომაც მას ეწოდება ალექსანდრეწმიდა.
ასე მიუთითებენ ამ კრებულთა შემდგენლები ეკლესიამონასტერთა დამაარსებლებს. მაგალითად: 18 ოქტომბერი:
ლავრენტიწმიდას,
დადგმაჲ
მისი,
თერსოჲსი,
თეოქჱსი,
7
იპოლოტჱსი . 22 იანვარი: სტეფანეწმიდას, ჴსენება ყოველთა
1

Tarchnishvili, p. 32.

2
Tarchnishvili, p. 49. მსგავსი ადგილები მრავლადაა
ლექციონარის პარიზულ ნუსხაში. აქვე შევნიშნავთ, რომ ტოპონიმებისა
და ეკლესია-მონასტრების აღმშენებელთა სახელების ხშირი დამოწმება
განსაკუთრებით ახასიათებს ლექციონარის პარიზულ ნუსხას.
3

Garitte, p. 68.

4

Garitte, p. 70.

5

Garitte, p. 78.

6

Garitte, p. 95.

7

Tarchnishvili, p. 55.
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მოწამეთაჲ, რომელნი სტეფანჱსითგან ვიდრე დღეინდელად
დღედმდე წამებულ არიან1. 23, 24, 25-იანვარი: ‘ანასტასიაწმიდას,
ჴსენებაჲ კლემენტოს მღდელთმოძღურისაჲ...»2.
ყურადღებას იქცევს ორი ხსენება, რომლებიც თავად ახდენენ
შეპირისპირებას:
25 მაისი: ‘პავლჱს შჱნებულსა, იაკობწმიდას, დადგმაჲ
იაკობ მოციქულისაჲ»3.
23 ნოემბერი: ‘ევფილე ხუცისა შჱნებულსა გიორგიწმიდას...
სატფური»4.
ამ
მაგალითებიდან
გამომდინარე,
ვფიქრობთ,
რომ
ალექსანდრეწმიდა, სადაც სხვა მოწამეებთან ერთად დაბრძანდა
წმ. გიორგის წმიდა ნაწილები და აღესრულა სატფურება, არაა
ალექსანდრეს მიერ აშენებული, არამედ \ წმ. ალექსანდრეს
სახელობისა. სავარუდოდ, ეს ალექსანდრე მოწამეა. რაც შეეხება
დაბა ენგიგლონს: ეს ტოპონიმი რომ წმინდა გიორგის ხსენებებთან
კავშირშია, ამას ასევე გვიდასტურებს ‘ლექციონარის» პარიზულ
ნუსხაში წმ გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაულის სახელწოდება:
‘ენბიგონეს დაბასა, სატფური ეკლესიისაჲ და ხსენებაჲ
წმიდისა გიორგისი»5, აგრეთვე იმავე დღესასწაულის აღნიშვნა
იოანე-ზოსიმეს კალენდარში: ‘ენბიგლონს
დაბასა
ხსენებაჲ
წმიდისა გიორგისი და სატფური ეკლესიისაჲ»6.
23 ნოემბერი: გიორგიწმიდას, დავითის გოდოლის გარეგან
სატფური7.
‘ევფილე ხუცისა შჱნებულსა, გიორგიწმიდას, დავითის
გოდოლსა გარეგან სატფური»8.
1
2

Tarchnishvili, p. 31.
Ibid. p. 32.

3

Garitte, p. 68.

4

Tarchnishvili, p. 65.

5

Ibid. p. 61.

6

Garitte, p. 275.

7

Кекелидзе, c. 144.

8

Tarchnishvili, p. 65.
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‘გიორგიწმიდას, დავითის გოდოლსა გარეგან სატფური»1.
ამ ხსენების კომენტარშიკ. კეკელიძე წერს:
‘აქ იგულისხმება დავითის ციხე-სიმაგრის, ანუ ციტადელის მთავარი კოშკი. ის მდებარეობდა ქალაქის გალავნის
დასავლეთ კედლის შუაში. ანტონინა მარტირის სიტყვებით, ეს
ციხე-კოშკი არის: <ძალიან დიდი, მასში ყოველ სართულზე
არის მონასტრები>. აშკარად, სწორედ აქ მდებარეობდა წმ.
დიდმოწამე გიორგის მონასტერი»2.
ამავე ხსენების შესახებჟ. გარიტი აღნიშნავს:
«...ეს
ტაძარი
იხსენიება
614
წელს
იერუსალიმის
დაპყრობის თხრობაში: ‘და მივედ ეკლესიასა წმიდისა მოწამისა
გიორგისასა, რომელი იგი არს გარეშე ქალაქსა». ...პროფ. აბელი
ფიქრობს, რომ <წმ. გიორგის ეს ეკლესია სხვა არაფერია,
თუ არა Gerocomion-ი (γηροκομείον, მოხუცთა სამკურნალო
სახლი, კ. შ.), რომელიც დააარსა იმპერტორმა ევდოკიამ,
იერუსალიმის გარეთ, სადაც არსებობდა წმინდა გიორგის
ერთი ტაძარი. მსგავსი ცნობა მოცემულია ასევე კირილე
სკვითოპოლელის <წმ იოანეს ცხოვრებაში>, ...თუმცა ამას
არ ეთანხმება პარიზის ლექციონარი3.
მართლაც, აღნიშნული ‘გიორგიწმიდა», პარიზის ლექციონარის თანახმად, აშენებულია ევფილე ხუცესის მიერ. კ. კეკელიძის
კომენტარის მიხედვით, ‘გიორგიწმიდა» დავითის ციტადელის ანუ
ციხე-სიმაგრის მთავარ კოშკში მდებარეობდა, თუმცა ძეგლები
მიუთითებენ, რომ ნახსენები ‘გიორგიწმიდა» დავითის გოდოლის
გარეთაა (‘დავითის გოდოლსა გარეგან»).
14 თებერვალი: წმიდისა გიორგისი და წმიდისა მამისა
ავქსენტისი4.
სოლომონ პატრიარქისაჲ და წმიდისა გიორგისი და წმიდისა
მამისა ავქსენტისი5.
1

Garitte, p. 104.

2

Кекелидзе, c. 287.

3

Garitte, p. 392, 393.

4

Tarchnishvili, p. 38.

5

Garitte, p. 50
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ამ ხსენების კომენტარში ჟ. გარიტი აღნიშნავს:
‘წმ. მამა ავქსენტი იყო ცნობილი ბითვინიელი განდეგილი
(მეუდაბნოე), რომელიც იმპერატორ თეოდოსის (408-450) დროს
მოღვაწეობდა. ბერძნული სვინაქსარიც მის ხსენებას 14 თებერვალს
განაჩინებს1. რაც შეეხება წმ. გიორგის, მისი იდენტიფიცირება
ზუსტად ვერ ხერხდება. ჰ. გუსენი ყოველგვარი დასაბუთების
გარეშე მიუთითებს, რომ აღნიშნული გიორგი არის ღირსი გიორგი
ქოზიფელი. მისი ბერძნული ცხოვრება არ გვამცნობს გარდაცვალების
თარიღს, თუმცა ბერძნული თვენი ხსენებას 8 იანვარს განაწესებს»2.
იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარში» რამდენიმე ადგილას ჩანს
სახელი გიორგი, რაც იქვეა დაზუსტებული და არ უკავშირდება
დიდმოწამე გიორგის:
7 აპრილი: ‘გიორგი იერუსალიმელ პატრიარქისაჲ»3.
19 აპრილი: ‘გიორგი პატრიარქისაჲ»4.
18 მაისი: ‘გიორგი ეპისკოპოსისაჲ».
15 აგვისტო გიორგი მონაზონისჲ სალოსისაჲ5.
შესაძლოა, რომ ზემოაღნიშნულ ხსენებაში, სადაც წმ.
გიორგია დასახელებული, მართლაც იგულისხმებოდეს ან გიორგი
ქოზიფელი, როგორც ეს ჰ. გუსენმა ივარაუდა, ან ჩვენ მიერ
ჩამოთვლილი წმიდანები, ანდა თავად წმ. დიდმოწამე გიორგი
კაბადოკიელი; რადგან სახელი ზედწოდების გარეშეა მითითებული,
რთულია ზუსტად განსაზღვრა.
26 აპრილი: ჴსენებაჲ წმ. ევსუქისი, საჴსენებელი ადრიანოსისი
და ანატოლისი და ადრიანო და აღაპი მარტჳლთაჲ, გიორგისი,
თორსისოჲ და ალექსანდრჱსი6.
1 წმიდისა მამისა ჩუენისა ავქსენტი საკჳრველთმოქმედისაჲ,
რომელი იყო მცირისა თევდოსის ზე კერძოთაგან აღმოსავლეთისათა
(იხ. მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული კალენდარი,
თბ. 2001, გვ. 40).
2

Garitte, P. 159.

3

Ibid. P. 59.

4

Garitte, P. 61.

5

Ibid. P. 84.

6

Garitte, P. 62.
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ამ თარიღის კომენტარში ჟ. გარიტი მიუთითებს: ‘Georgii \
Voir supra, 23 aprel»1, ე. ი. ეს ის წმ. გიორგია, რომლის ხსენებაც
23 აპრილს უნდა ვიხილოთ. ჟ. გარიტის სიტყვებით რომ ვთქვათ:
წამების ტრადიციული თარიღი»,
23 არის ‘დიდმოწამის
ხოლო იოანე-ზოსიმეს კალენდრის მიხედვით კი \ არა წამება,
არამედ ‘სატფურება», შესაბამისად 26 აპრილიც ‘სატფურებაა»
ისევე, როგორც 24 აპრილი2.
12 ივლისი: ‘...თჳრსო მოწამისაჲ და პროკლე და ილარიონ
მოწამეთაჲ და გიორგისი»3.
13 ივლისი: ‘ანდრეაჲსი სტრატილატოჲსი წმიდისა მოწამისაჲ
და გაბრიელ მთავარანგელოზისაჲ და ათენაგონა ეპისკოპოსისაჲ
და გიორგისი»4.
ჟ. გარიტის ვარაუდით, 12 და 13 ივლისს მოხსენიებული წმ.
გიორგი ერთი და იგივე წმინდანია. ამ კომენტარში მეცნიერი არ
ახდენს მათ იდენტიფიციკაციას5.
25 ივლისი: ‘ანაჲსი, ეპრაქსიაჲსი, ჳლიმბიაჲ, და კვიპრიანე
მამათმთავრისა ანტიოქიისაჲ და ივსტინა ქალწულისა ენკრატისისისა
და მოწამისაჲ, და გიორგისი»6.
ნათელია, რომ საქმე გვაქვს მოწამეების ხსენებასთან.
შესაბამის კომენტარში ჟ. გარიტი მიუთითებს:
‘წმ. გიორგის ხსენება ბერძნულ სვინაქსარში 25
ივლისს არ გვხვდება, არამედ 20 ან 21 რიცხვზე. ის
ასევე მოცემულია 12 და 13 ივლისს»7.
კომენტარიდან ნათელია, რომ იოანე-ზოსიმეს კალენდრი 12,
13, და 25 ივლისს ერთი და იმავე წმინდანის ხსენებას განაწესებს.
1

Garitte, P. 208.

სახელები: თჳრსო, ალექსანდრე და გიორგი რამდენიმე ხსენებაში
ერთადაა მოცემული, რაც, ვფიქრობთ, შემთხვევითი არ უნდა იყოს.
2
3
4

Garitte, P. 78.
Ibid. P. 78.

5

Ibid. P. 277-278.

6

Ibid. P. 80.

7

Ibid. P. 288.
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20 ივლისის თარიღზე სვინაქსარში მართლაც გვხვდება წმ. გიორგის
სახელი: ‘წმიდათა მოწამეთა: გიორგისი და თეოდორესი»1.
ვფიქრობთ, რომ დამოწმებული წმ. გიორგი და წმ.
თეოდორე, რომლებიც ჟ. გარიტის მითითებისამებრ, ნამდვილად
დასტურდებიან სვინაქსარში, ის წმინდანები არიან, რომელნიც
ერთად ისხენიებიან ‘წმ. გობრონის მარტვილობაში»: ‘მაშინ
წამა ადარნასე მეფემან ჭეშმარიტი მარტჳლობაჲ მისი, ვითარცა
გიორგისი და თეოდორესი»2.
დიდმოწამე
თეოდორეს
სახელით
ორი
გამორჩეული
3
მოწამეა ცნობილი: წმ. თეოდორე ტირონი (დაახ. 306 წ.) და
წმ. თეოდორე სტრატილატი4 (დაახ. 319 წ.). არსებობს ორივე
მათგანის როგორც ‘კიმენური», ისე ‘მეტაფრასული» და
‘სვინაქსარული» ‘ცხორებანი», ასევე ჩვენამდე მოღწეულია წმ.
თეოდორე ტირონის ‘სასწაულებიც»5. როგორც ჩანს, გარკვეული
მიზეზის გამო, წმ. გიორგისა და წმ. თეოდორეს ხსენება ერთ
დღეს დაწესდა, რაც ვლინდება კიდეც ‘სვინაქსარსა» და ‘წმ.
გობრონის მარტვილობაში».
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ‘სვინაქსარი» 20 ივნისს
წმ. მოწამეებს გიორგისა და თეოდორეს საკითხავს არ უძღვნის,
რაც, ვფიქრობთ იმაზე მიანიშნებს, რომ მათი პიროვნება და
‘ცხოვრება» აღნიშნული კრებულის შემდგენლისთვის ცნობილია
და საკითხავები მოცემულია მათსავე ხსენებაზე: წმ. გიორგისა 23
აპრილს და წმ. თეოდორესი 17 თებერვალს (თუ წმ. თეოდორე
ტირონია), ან 8 ივნისს (თუ წმ. თეოდორე სტრატილატია).
წმ. გიორგისა და წმ. თეოდორეს ხსენებათა ერთად დადგენის
იხ. მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული
კალენდარი, თბ. 2001, გვ. 117.
1

ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები,
წიგნი I, თბ. 1964, გვ.182.
2

ხსენება 17 თებერვალს, ასევე გარდამავალი ხსენება \
დიდმარხვის პირველ შაბათს.
3
4

ხსენება 8 ივნისს.

იხ. ე. გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, თბ.
2004, გვ. 214-217.
5
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მიზეზის გასარკვევად შესასწავლია წმ. თეოდორე ტირონისა და
წმ. თეოდორე სტრატილატის ‘ცხორებანი», რამაც შესაძლოა,
ახსნას ეს გარემოება.
დამოწმებულმა ხსენებებმა, შესაძლოა, აღძრას ეჭვი წმ.
გიორგისადმი მათი მიკუთვნების გამო, მაგრამ ჟ. გარიტისათვის
ამ ხსენებების დიდმოწამე გიორგისათან დაკავშირება ეჭვს არ
იწვევს. ამას მოწმობს იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდრის» მისეულ
გამოცემაზე დართული ‘ქართულ სახელთა საძიებელი» (Index
Nominum Ibericus). აქ ჩამოთვლილია ის ხსენებები, რომლებიც ვერ
დაუკავშირდება დიდმოწამე გიორგის:
გიორგი ეპისკოპოსი \ 18 Mai.
გიორგი იერუსალიმის პატრიარქი – 7 Spr.
გიორგი პატრიარქი – 19 Apr.
გიორგი მონაზონი, სალოსი – 15 Aug.
წმ. დიდმოწამე გიორგის სახელს ჟ. გარიტის მიერ შედგენილ
ქართულ სახელთა საძიებელში უკავშირდება ყველა ის ხსენება,
რომლებიც ზემოთ დავიმოწმეთ:
‘გიორგი წმ. მოწ. \ 14. Febr. 23, 24, 26 Apr. 1, 25, Mai1.
12, 13, 25 Iul. 22, 28 Sept / გიორგი წმ. სატფური: 23, 24,
26 Apr. სატფური ლუდას \ 3, 4, 10 Nov. App. 72. დავითის
გოდოლის გარეგან, \ 23 Nov»3.
თითქმის იგივე მდგომარეობაა ‘კალენდრის» კ. კეკელიძისეულ
გამოცემაში. Index nominum-ში მითითებულია:
მოცემულია 1 და 25 რიცხვი ერთად, რადგან იოანე-ზოსიმეს
შენიშვნა მიწერილი აქვს მაისის დასაწყისში ანუ 1 რიცხვზე, სადაც
მითითებულია, რომ 25 მაისს საბერძნეთში აღინიშნება გიორგობა.
შესაბამისად, აქ უნდა ვიგულისხმოთ არა ორი, არამედ ერთი
დღესასწაული ე. ი. 25 მაისის.
1

ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ იოანე ქართველის კალენდრის
მე-7 ლიტურგიკულ შენიშვნაში დასახელებულ ‘გიორგიწმიდის მარხვას”,
რომელიც 10 ნოემბერს უნდა დასრულდეს, ჟ. გარიტი ‘ლიდიის
სატფურების” ხსენებას უკავშირებს. აღნიშნულ შენიშვნას ვიმოწმებთ
ქვევით.
2

3

Garitte, p. 438.
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‘გიორგი მოწამე: 14 თებ. 26 აპრ. 12, 13, 25 ივლ. 22, 28
სექტემბ»1.
შემდეგ ჩამოთვლილია რამდენიმე წმ. გიორგი, რომლებიც
მღვდელმთავრები იყვნენ, ერთი მათგანი კი \ სალოსი. ჟ.
გარიტისაგან განსხვავებით, კ. კეკელიძე 7 აპრილის თარიღზე
მოხსენიებულ გიორგი იერუსალიმის პატრიარქსა და 19 აპრილზე
მოხსენიებულ გიორგი პატრიარქს ერთ პიროვნებად მიიჩნევს2. ამას
მოსდევს ‘გიორგი წმიდისა სატფური: 23, 24 აპრ. 25 მაისი3, 3,
4, 10 184. ნოემბერი. გოდოლი დავითისი 23 ნოემბერი»5.
26 აპრილს ჟ. გარიტი უკავშირებს 23 აპრილის ‘გიორგიწმიდის
სატფურის» ხსენებას:
‘გიორგი წმ. სატფური: 23, 24, 26».
გამოდის, რომ 23 აპრილის სატფურება 3 დღე აღინიშნებოდა
23-დან 26-ის ჩათვლით, რადგან 25-ში არაა მოცემული მსგავსი
განწესება. კ. კეკელიძეს კი 26 აპრილი ცალკე აქვს გამოყოფილი
ანუ არ აკუთვნებს სატფურების ხსენებას. ვფიქრობთ, ჟ. გარიტის
განმარტება უფრო მართებულია, რადგან მსგავსი სამდღიანი
აღნიშვნა, ერთი დღის გამოტოვებით, გვხვდება ასევე წმ. გრიგოლ
საკვირველთმოქმედთან დაკავშირებითაც:
15 ნოემბერი: ‘...და გრიგოლი მთავარეპისკოპოსისაჲ და
საკვირველთმოქმედისაჲ».
1

კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 283.

2

კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 283.

25 მაისი მეცნიერს შეცდომით აქვს სატფურებათა ინდექსში
მოთავსებული. იოანე-ზოსიმეს სამგზისი მითითების მიხედვით 25 მაისი
წმ. გიორგის წამების ხსენების დღე იყო საბერძნეთში, რომელსაც დიდი
დღესასწაულის სახე ჰქონია მაშინ. ცხადია ეს მონაცემი გადმოსულია
‘აია სოფიის” იმდროინდელი კალენდრიდან, რომელსაც იოანე ქართველი
უწოდებს-’საბერძნეთისა დედაჲ-ს”.
3

18 ნოემბრის ხსენება ასევე შეცდომით აქვს მიკუთვნებული
წმ. გიორგის, რადგან ამ რიცხვში ხსენებაა წმ. გრიგოლ
საკვირველთმოქმედის და არა წმ. გიორგისი. იხ. კეკელიძე, ეტიუდები,
V, გვ. 276, ასევე Garitte. p. 104.
4

5

კეკელიძე, ეტიუდები, V, გვ. 283.
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16 ნოემბერი: არაა მოცემული.
17 ნოემბერი: ‘...და გრიგოლისი საკვირთვეთმოქმედისაჲ».
18 ნოემბერი: ‘...და წმიდისა გრიგოლისივე»1.
წმ. გიორგის ხსენებათა სიმრავლე, ერთი შეხედვით,
გაკვირვებას იწვევს და იმით უნდა აიხსნას, რომ იოანე-ზოსიმეს
‘კალენდარი» მთელი იერუსალიმისა და პალესტინის რეგიონის
ხსენება-დღესასწაულებს აერთიანებს. აშკარაა, რომ პალესტინაიერუსალიმის ქრისტიანული საეკლესიო წიაღი იცნობდა წმ. გიორგის
მრავალ ხსენება-დღესასწაულს. X საუკუნეში ამ ტრადიციებს
კრებს იოანე-ზოსიმე და ქმნის ზემოხსენებულ უნიკალურ კრებულს
\ ‘კრებაჲ თთუეთაჲ წელიწადისათაჲ».
იოანე-ზოსიმეს კალენდარში აღნიშნული
გიორგიწმიდობის მარხვის შესახებ
იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდარის» ბოლო ნაწილში წარმოდგენილია
დამატება-დანართი, რაც მოიცავს 7 ლიტურგიკულ შენიშვნას. მე-7
შენიშვნა ეხება 56-დღიან მარხვებს. მას ასეთი სათაური ახლავს:

‘და ესე მარხვანი წმიდათა დღესასწაულთანი ნვ დღე არს»:2
1 ‘დადგების მარხვაჲ იოვანჱს შობისაჲ თუესა აპრილსა ლ».
2 ‘და მარიამობისაჲ თუესა ივნისსა კ».
3 ‘და ღმრთისმშობლისა შობისაჲ თუესა ივლისსა იდ».
4 ‘და გიორგი წმიდისაჲ თუესა სექდემბერსა იე».
5 ‘და მთავარანგელოზთაჲ თუესა სექდენბერსა ით».
6 ‘და წმიდისა საბაჲსი თუესა ოკდომბერსა ი».
7 ‘და ქრისტესშობისაჲ თუესა ოკდომბერსა ლ».
ესე მარხვანი წმიდათა დღესასწაულთანი დიდთა მარხვათა
ზედა3. ვ[...], და ესეცა გულისხმა-გეყავ, რომელსა დღესა აქა
1

Garitte, p. 104.

2

Ibid. p. 119.

როგორც ჩანს, შენიშვნის ამ ნაწილში კიდევ იყო ნახსენები სხვა
დღესასწაულები.
3
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მარხვა [...] და უკეთუ შე-რასმე-ცთომილ ვარ, შემინდევით
ღმრთისათჳს.
ესე ყოველნი მარხვასა შეუდგინე თუ გინდეს1.
8. დადგების მარხვაჲ ხარებისი იანვარსა კჱ და ოდეს
ნაკი იყო კთ.
9. ‘და

ფერისცვალებისაჲ ივნისსა ია»

10. ‘და

ხარიტონწმიდისაჲ აგჳსტოსა გ».

11. ‘და

კონონმოწამისაჲ აპრილსა ი».

12. ‘და მოსესი წინასწარმეტყუელისაჲ ივლისსა ი.
13. ‘და

ელიასი ივლისსა თ».

14.’იოანეს თავის [...] ივნისსა ვ»2.
დამოწმებულ შენიშვნაზე დართულ კომენტარში ჟ. გარიტი
წერს:
‘ეს პარაგრაფი მიუთითებს თარიღებზე, რომელიც აღნიშნავს
ზოგიერთი
დღესასწაულის
წინამოსამზადებელ
56-დღიანი
მარხვების სერიის (séria) დასაწყისს. 56 დღე არის რვა კვირა და
გამოანგარიშებულია იმგვარად, რომ მივიღოთ ეფექტური (effectif)3
შენიშვნის ეს ადგილი: ‘ესე ყოველნი მარხვასა შეუდგინე თუ
გინდეს”, დიდი ალბათობით მიუთითებს შემდეგს: თუკი ღვთისმსახურს
მოუნდება იმ დღესასწაულების მსახურების ჩატარება, რომლებიც
‘შენიშვნას” ხელნაწერის ხარვეზული ნაწილის გამო აკლია, შეუძლია,
რომ მარხვას ‘შეუდგინოს”, ანუ დიდმარხვის მსახურებას შეუერთოს
მათი საკითხავი მასალა ე. ი. იოანე-ზოსიმე ამ ყოველივეში ღვთისმსახურს
თავისუფლებას ანიჭებს, რასაც უეჭველად განსაზღვრავს სიტყვები \
‘თუ გინდეს”. ამგვარი სიტყვები გვხვდება აგრეთვე რიგით მეორე
ლიტურგიკულ შენიშვნაში: ‘...ხოლო თქუენ, ვითა გინებთ, ყავთ”. იხ.
Garitte, p.114.
1

2

Garitte, p. 119-120.

სიტყვები ’ეფექტური მარხვა” მიუთითებს არა თვითონ მარხვის
სტილზე, არამედ მის სტრუქტურულ აგებულებაზე. 40 დღე იმარხულეს
მაცხოვარმა და ელია წინასწარმეტყველმა, სწორედ ამ გარემოების
3
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მარხვის 40 დღე. შაბათი და კვირა არ შედიოდა მარხვის დღეებში.
ზოგი აღმოსავლური ეკლესია აღდგომის მარხვისთვის ითვლიდა
ეფექტური მარხვის 40 დღეს, რაც ითვალისწინებდა კვირაში 5
დღეს მარხვას და ის გადანაწილებული იყო 8 კვირაზე. ეს სისტემა
დადგენილი იყო იერუსალიმში».
შეიძლება თუ არა, რომ ეს მარხვა დავუკავშიროთ წმ. გრიგოლ
ხანცთელის ‘ცხოვრებაში» მოხსენიებულ მარხვას? ჩვენი აზრით,
ეს შეუძლებელია, რადგან იოანე ქართველის ‘კალენდარში»
დამოწმებული მარხვა ‘ორმოცეული» მარხვაა. ავტორი მთლიანი
დღეების რაოდენობას გვთავაზობს ე. ი. 56 დღეს. ჟ. გარიტის
განმარტებით, აქ იქმნება ‘ეფექტური მარხვის 40 დღე», ანუ
56 დღეს უნდა გამოვაკლოთ 8 შაბათი და კვირა, რაც 56 დღეს
მოაკლებს 16 დღეს და მივიღებთ ‘ორმოცეულს». ჟ. გარიტისავე
საფუძვლიანი განმარტებით, კვირაში 5 დღე მიმდინარეობდა
მარხვა და შესაბამისად, შაბათი და კვირა არ ითვლებოდა მარხვის
დღეებად.
იოანე-ზოსიმესთან დასახელებულ 14-სავე დღესასწაულს აქვს
მარხვის 56-დღიანი ხანგრძლივობა. <წმ. გრიგოლ ხანცთელის
ცხოვრებაში> გიორგი მერჩულის მიერ დამოწმებული მარხვა კი
9-დღიანია, თანაც ‘წუელით». წმ. გრიგოლის ‘ცხოვრებისა»
და იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდრის» მარხვები რომ ერთი და იგივე
იყოს, მაშინ წმ. გრიგოლის ‘ცხოვრებაში» გიორგიწმიდობის
მარხვა 56 დღიანი იქნებოდა ან იოანე ქართველი მიუთითებდა
გიორგიწმიდობის მარხვის 9-დღიან ხანგრძლივობაზე ‘წუელით».
იოანე-ზოსიმესთან დამოწმებული მარხვები უჩვეულოა და
მრავალ კითხვას სვამს. აშკარაა, რომ მათ შესახებ ცნობები არ
მოეპოვება თვით ჟ. გარიტს. იგი მხოლოდ მარხვის სტრუქტურული
მონაცემებით იფარგლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას
ვამახვილებთ მეოთხე მარხვაზე, რომელიც ეძღვნება წმ. გიორგის.
გამოა შერჩეული 40 დღე მარხვისთვის. 56 დღე ზუსტად ორმოცდღიან
მარხვას ქმნის, მოვაკლებთ რა რვა შაბათ-კვირას იმ მიზეზით, რომ
შაბათსა და კვირას მკაცრი მარხვა არაა მიზანშეწონილი. ამ ორ დღეს
დიდმარხვაში აუცილებლად ტარდება სრული, საზეიმო ლიტურგია და
ზეთით ხსნილდება.
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საყურადღებოა
ის,
რომ
აღნიშნული
გიორგიწმიდის
მარხვა იწყებოდა 15 სექტემბერს, გრძელდებოდა 56 დღე
(მარხვის 40 დღე) და სრულდებოდა 10 ნოემბერს. მარხვა არ
იყო დადგენილი თებერვლის ბოლოს, რომ დღესასწაული 23
აპრილს მოწეულიყო, არამედ სექტემბერში, რათა მარხვა 10
ნოემბერს დასრულებულიყო და შესაბამისად, აღნიშნულიყო 10
ნოემბრის გიორგობა (შესაძლოა, სატფურება). ნათელია, რომ
გიორგიწმიდობის მარხვა პალესტინური წარმოშობისაა, სადაც
წმ. გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაული განსაკუთრებული
მნიშვნელობისა იყო. აქედანაც კარგად ჩანს ქართლის ეკლესიის
ღრმა ლიტურგიკული კავშირი პალესტინასთან. კვლავ აღვნიშნავთ,
რომ ქართლის ეკლესია მემკვიდრეა წმ. გიორგის იმ უძველესი და
განსაკუთრებული თაყვანისცემისა, რასაც დასაბამი პალესტინის
წმინდა მიწაზე მიეცა.
წმ. გიორგის დღესასწაულები შიომღვიმის მონასტრის
ტიპიკონში
საბაწმიდური ტიპიკონი, რომელიც XII საუკუნის დამდეგს
ითარგმნა ქართულად, თავდაპირველად შიომღვიმის მონასტერში
დაიდო ღვთისმსახურების სახელმძღვანელოდ. აღნიშნული ძეგლი
‘შიომღვიმის ტიპიკონის» სახელითაა ცნობილი. ტიპიკონი 12471269 წლებში შიომღვიმის მონასტრისთვის გადაუწერიათ 1172
წლით დათარიღებული ხელნაწერიდან. 1917 წლამდე ტიპიკონი
შიომღვიმეში ინახებოდა.
შიომღვიმისადმი დაწერილ ანდერძში დავით აღმაშენებელი
გვამცნობს:
‘მიბრძანა სასომან ჩემმან ბერმან არსენი (არსენ
იყალთოელი) და თჳთ სულიერმან ბერმან მოძღუარმან
ჩემმან იოვანე, რაჲთა წესსა ზედა სჳმეონწმიდისასა
დავსხენ მონასტრისა მღჳმისა წესნი, რომელ თჳთ მათ
მიერ აღწერილი ვიხილე ყოვლად შუჱნიერად».
ჩანს, რომ არსენ ბერსა და იოანე მოძღვარს დავით მეფისთვის
შეუთავაზებიათ ‘სვიმეონწმიდის» მონასტრის განგება, რომლის
თარგმანიც მათ უკვე გამზადებული ჰქონიათ.
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აღნიშნული წეს-განგება წარმოადგენს წმ. საბა განწმენდილის
ლავრის ტიპიკონის იმ რედაქციას, რომელიც ‘სვიმეონწმიდის»
მონასტერში, შავ მთაზე ჩამოყალიბებულა1.
გარდა შიომღვიმისა, სვიმეონწმიდური ტიპიკონი სხვა
ეკლესია-მონასტრებისთვისაც გადაუწერიათ. მისი შემცველი
ხელნაწერები დაცულია, ასევე, საზღვარგარეთის ქართულ
სამოღვაწეო ცენტრებშიც \ სინასა, (N 83) და იერუსალიმში
(N 146, N 150). კრებულის მთლიანი სახელწოდებაა: ‘ტჳპიკონი
საეკლესიოჲსა წესისაჲ კეთილგანგებულისა წმიდისა და
ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა საბაჲს ლავრისაჲ, რომელიესე ესრეთვე იქმნების სხუათაცა ყოველთა მონასტერთა
შინა პალესტინისათა»2.
ნახსენები ტიპიკონი იცნობს წმ. დიდმოწამე გიორგის ორ
დღესასწაულს. პირველი არის 3 ნოემბერი:
‘სატფურებაჲ წმიდისა დიდისა მოწამისი გიორგისი
ლუდიას, ესე იგი არს დიდებაჲ3 წმიდისა გუამისა მისისაჲ»4.
აქამდე დამოწმებული ძველი ქართული ლიტურგიკული
ძეგლები 3 ნოემბრის ხსენებაზე არ მიუთითებდნენ წმ. გიორგის
ნაწილების შესახებ. სწორედ მოწამის წმინდა გვამის აღმოყვანებამ
და გადასვენებამ ლიდიაში გამოიწვია მისი ბაზილიკის აშენება და
სატფურება. ამის მსგავსია ბერძნული ‘ჟამნის» მონაცემი, რომლის
მიხედვითაც, ეს აღსრულდა კონსტანტინე დიდის დროს:
‘ენკენია წმ. დიდმოწამე გიორგის ტაძრისა ლიდიაში,
ანუ მისი წმინდა სხეულის დადება». ‘ენკენია აღსრულდა
კონსტანტინე დიდის დროს»5.
1
ე, კოჭლამაზაშვილის აზრით, მთარგმნელთა არჩევანი
იმიტომ შეჩერდა ‘სვიმეონწმიდის” განგებაზე, რომ ღირსი მამა
შიო საქართველოში ჩამოსვლამდე სწორედ შავი მთის უდაბნოში
მოღვაწეობდა. იხ. ტიპიკონი შიომღვიმის მონასტრისა, XIII საუკუნის
ხელნაწერის ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს ე, კოჭლამაზაშილმა და
ე, გიუნაშვილმა, თბ. 2005, გვ. 9.
2

ე. კოჭლამაზაშვილი, ე, გიუნაშვილი, გვ. 6-12.

3

შესაძლოა, მართებული წაკითხვა იყოს ‘დადებაჲ” , კ. შ.

4

ე. კოჭლამაზაშვილი, ე, გიუნაშვილი, გვ. 44.

5

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, ΕΚΔOCIC–ΤΗC ΑΠΟCΤΟΛΙΚΗC
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წმ. გიორგის მეორე დღესასწაული არის წმინდანის აღსასრულის დღე 23 აპრილი. ტიპიკონის მითითების შესაბამისად, ეს დღე
ღამისთევით უნდა განეგოს:
‘წმიდისა და დიდისა მოწამისა გიორგისი \ ღამისთევასა
ვყოფთ»1.
გიორგობა რომ ღამისთევით უნდა ჩატარდეს, ამას ‘ტიპიკონი»
დასაწყისშიც მიუთითებს:
‘განსაზღვრებაჲ ღამისთევათა ყოვლისა წელიწადისათაჲ...
კგ \ აპრილსა წმიდისა დიდისა მოწამისა გიორგისაჲ»2.
23 აპრილის გიორგობა რომ განსაკუთრებულია დამოწმებული
წეს-განგებისთვის, ამას მიუთითებს არა მარტო მისი მსახურების
ღამისთევით ჩატარება, არამედ ისიც, რომ წმინდანებისათვის
ღამისთევა ძეგლში სულ რამდენჯერმეა ნახსენები, ერთ-ერთი კი
სწორედ 23 აპრილის გიორგობაა.
10 ნოემბერს ‘ტიპიკონი» მხოლოდ სამოცდაათი მოციქულის
ხსენებას განაწესებს:
‘წმიდათა მოციქულთა: ერასტოს, ოლიმპია და მისთანათაჲ»3.
ამრიგად, შიომღვიმის ‘ტიპიკონი» არ იცნობს 10 ნოემბრის
გიორგობას, მაგრამ ჩვენი ვარაუდით, მონასტერში მას მაინც
აღასრულებდნენ. ‘ტიპიკონი», რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ
შიომღვიმის
მონასტერში
დავით
აღმაშენებლის
დროიდან
მკვიდრდება, ხოლო იქამდე ანუ დავითის მეფობამდე 10 ნოემბერის
‘გიორგიწმიდობა» დიდი ხნის აღიარებული დღესასწაული იყო
მთელ საქართველოში, რაც არაერთ წყაროზე დაყრდნობით უკვე
ვაჩვენეთ. შესაბამისად, 10 ნოემბრის გიორგობის დღესასწაულის
აღნიშვნა, როგორც ქართლის ეკლესიის უძველესი ტრადიცია,
დანერგილი იქნებოდა შიომღვიმის მონასტერშიც.
ანალოგიური ვითარებაა ორიგინალური ჰიმნოგრაფიის ორ
უძველეს ნიმუშთან დაკავშირებითაც. ორივე მათგანი მოწმობს
ΔΙΑΚΟΝΙΑC ΤΗC ΕΚKΛHCIAC ΤΗC ΕΛΛΑΔΟC, ‘Εκδοσεις Α’
1963, ‘Εκδοσεις Θ,’ 1986, ‘Εκδοσεις Ι’, 1991, 241.
1

Ibid. გვ. 83.

2

Ibid. გვ.18.

3

Ibid. გვ. 45.
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როგორც მათი შეთხზვის, ისე მონასტრის წეს-განგებაში მათი
ჩართვა-განწესების ადგილობრივ ლიტურგიკულ წესს1.
წმინდა გიორგის 10 ნოემბრის (ახ. სტ. 23)
დღესასწაულის საგალობლები (ტაძრის სატფურება თუ
ურმის-თუალზე წამება)
წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი საგალობლებიდან უძველესი
ნიმუში ეკუთვნის ცნობილ ჰიმნოგრაფს წმ. რომანოზ მელოდოსს
(კონტაკიონები), ასევე წმ. გერმანოზ პირველს, კონსტანტინოპოლის
პატრიარქს. მას თავდაპირველად შეუთხზავს სტიქარონები,
რომლებიც შემდეგ კანონად გადაკეთდა. ამ კანონს იცნობს ქართული
ტრადიციაც, რადგან ის უთარგმნია წმ. გიორგი მთაწმინდელს.
წმ. იოანე დამასკელის საგალობლები, მიძღვნილი დიდმოწამე
გიორგისადმი, ასევე ერთ-ერთ უძველეს ნიმუშადაა მიჩნეული.
თითქმის თანადროულია ცნობილი ჰიმნოგრაფის \ წმ. კოზმა
იერუსალიმელის ჰიმნოგრაფიული კანონი. წმ. გიორგის საგალობლები
უძღვნეს, აგრეთვე, წმ. ეგნატი კონსტანტინოპოლელმა (IX ს.
ჰიმნოგრაფიული კანონი), ანატოლიმ, თესალონიკის ეპისკოპოსმა
(IX ს, სტიქარონები), გიორგი სკილიცემ (XII ს, ჰიმნოგრაფიული
კანონი). ამ უკანასკნელის საგალობლები ჩაუნაცვლებია დავით
ჰიმნოგრაფის კანონს (XIV ს). XIV საუკუნის ხელნაწერებში
მოიპოვება გერასიმე ბერის კანონი. წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი
საგალობლები შეიქმნა ასევე ლათინურ ენაზე2.
წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონი ეკუთვნის
IX საუკუნის ცნობილ მოღვაწეს თეოფანე გრაპტოსს. არსებობს
ამ კანონის ძველი ქართული თარგმანი. ის წარმოდგენილია წმ.
გიორგი მთაწმინდელის ‘თვენში» ( H-2336, 181V-185r)3.
ლ. ხაჩიძე, ძველი ქართული მწერლობის საკითხები, თბ. 2012,
გვ. 12-13.
1

ლ. კვირიკაშვილი, ბიზანტიური და ქართული ჰიმნოგრაფიის
საკითხები, საგალობლები გიორგი მთავარმოწამეზე, საკანდიდატო
დისერტაცია, თბილისი, 1970, გვ. 106-112.
2

3

კვირიკაშვილი, გვ. 112.
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წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი ჰიმნოგრაფიული კანონების
ბიბლიოგრაფიული ნუსხა შეადგინა პავლე ინგოროყვამ. ამ
ნუსხის მიხედვით ქართულ ენაზე დაცულია 12 საცისკრო კანონი.
მათი უმეტესი ნაწილი თარგმნილია. ჩამონათვალში პირველ
ადგილზე დასახელებული საგალობელი \ ‘შენ, მეუფეო, რაჟამს
გამოაბრწყინვე». პ. ინგოროყვას მოსაზრებით, ეკუთვნის წმ.
გრიგოლ ხანცთელს.
ლ. კვირიკაშვილის მითითებით, პ. ინგოროყვას მოსაზრება არ
შეესაბამება სიმართლეს. აღნიშნულ კანონს ქართულ ენაზე სხვა
ვერსიაც მოეპოვება, კერძოდ, ის დაცულია ‘იელის იადგარში»1.
წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი კანონებიდან უმნიშვნელოვანესია
X საუკუნის ქართველი ჰიმნოგრაფის \ იოანე მინჩხის მიერ
შექმნილი კანონი, რაც გვხვდება 10 ნოემბრის დღესასწაულზე.
ის ასევე დაცულია Jer. 124 ხელნაწერში. ლ. კვირიკაშვილის
აზრით, ამ კანონს რედაქცია გაუწია წმ. გიორგი მთაწმინდელმა2.
იოანე მინჩხის ამ საგალობლის ვერსია შესულია ასევე ‘თვენის»
შემცველ H-2336 ხელნაწერში. წმ. გიორგი მთაწმინდელი ამ ვერსიას
მიქელს უკავშირებს. სახელი წარწერილია აშიაზე, საგალობლის
დასაწყისთან. პ. ინგოროყვას ვარაუდით, საგალობლის ავტორი
უნდა ყოფილიყო მიქელ მოდრეკილი3. იგი ასევე მიუთითებდა,
რომ მიქელის სახელით ცნობილ ავტორს არ იცნობს ბიზანტიური
ჰიმნოგრაფია. მიქაელ მოდრეკილის იადგარს კი აკლია სწორედ
ის ადგილი, სადაც აღნიშნული საგალობელი უნდა ყოფილიყო
დადებული. როგორც ლ. კვირიკაშვილი მიიჩნევს, აღნიშნული
კანონი, რაც წმ. გიორგი ათონელის თვენში მიქელს უკავშირდება,
უნდა ეკუთვნოდეს იოანე მინჩხს, ანუ მისეული დაკვირვებით,
აღნიშნული საგალობელი მინჩხის ჰიმნოგრაფიული კანონის
გადამუშავებულ ვერსიას წარმოადგენს (ეს მოსაზრება შემდგომ
კვლევას მოითხოვს).
წმ. გიორგისადმი მიძღვნილი იოანე მინჩხის საცისკრო კანონის
შესწავლა, ცხადყოფს, რომ იგი გააზრებული კანონზომიერებითაა
1 კვირიკაშვილი, გვ. 134-138.
2

კვირიკაშვილი, გვ. 140.

3

კვირიკაშვილი, გვ. 142-143
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შედგენილი. II ოდიდან მოყოლებული, ცხადი ხდება, რომ მინჩხის
მიერ შექმნილი ცხრა გალობიანი საცისკრო კანონი არის არა
უშუალოდ ‘ურმის-თვალზე» დაკვრისადმი მიძღვნილი გალობა,
არამედ \ წმ. გიორგის ცხოვრებაზე აგებული ჰიმნი.
საგალობლის I ოდა წარმოადგენს შესავალს, ძირითადი
შინაარსი კი გადმოცემულია მომდევნო რვა გალობაში, სადაც
აქცენტი კეთდება მოწამის ღვაწლზე, იმ ცხოვრებისეულ
მოვლენებზე, რომლებიც უკავშირდება მის მოწამეობრივ ახოვანებას.
ნახსენებია ‘ცხოვრებებიდან» ცნობილი რამდენიმე სახე ტანჯვისა:
‘ბორბალზე წამება», გახურებული ‘რკინის ცანდლები» და
‘საპყრობილეში
ჩასმა». მოხსენიებულია აგრეთვე ‘მკვდრის
აღდგინების სასწაული» და ‘დედოფლის ქრისტიანობაზე
მოქცევა».
უნდა აღინიშნოს, რომ მინჩხის ეს საგალობელი თავისი
შინაარსითა და სათაურით (‘ნოემბერსა ი. სხუანი გალობანი
წმიდისა გიორგისნი») ახლოსაა იადგარების ხაზთან, სადაც 10
ნოემბერი არ უკავშირდება არც ‘ტაძრის სატფურებას» და არც
‘ურმის-თვალზე დაკვრას».
ნოემბრის ‘თვენში» წმ. გიორგის 10 ნოემბერის დღესასწაულზე
წმ. გიორგი ათონელმა არ შეიტანა საგალობლები, რადგან ისინი
არც ბერძნულ დედნებში იყო დაცული, მაგრამ კრებულის ბოლო
ნაწილში, ანუ დანართში, როგორც აღვნიშნეთ, მოცემულია სამი
საცისკრო კანონი. ერთი მათგანი ეკუთვნის ‘იოანეს», სავარაუდოდ,
წმ. იოანე დამასკელს. მეორე \ ქართველ ჰიმნოგრაფს იოანე მინჩხს,
მესამის ავტორი კი უცნობია, თუმცა ერთვის საინტერესო სათაური:
‘სხუანი გალობანი ‘ქართულნი» წმიდისა გიორგისნი»1.
შესაძლოა, წმ. გიორგი მთაწმინდელმა თავდაპირველად
იმიტომაც არ შეიტანა საგალობლები 10 ნოემბრის დღესასწაულზე,
რომ მას ჯერ არ მოეპოვებოდა ისინი, 23 აპრილის დღესასწაულიდან
კი არ მიიჩნია მიზანშეწონილად მათი მოხმობა, რადგან მას, როგორც
ჩანს, განზრახული ჰქონდა ერთიმეორისგან ლიტურგიკულად
1 Jer. 124, XI ს, ფ. 254. A-1520 XVI ს, ფ. 77-78. ე.გაბიძაშვილი, თბ.

1991, გვ. 250.
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გაემიჯნა 23 აპრილი (თავის კვეთა) და 10 ნოემბერი (ურმისთვალზე შესვლა, მისივე უწყებით).
ამრიგად, წმ. გიორგი ათონელმა იღვაწა იმისთვის,
რომ მოეძებნა 10 ნოემბრის გიორგობასთან შინაარსობრივად
შესაბამისი საგალობლები, რომ ხაზი გაესვა ამ დღესასწაულის
მნიშვნელობისათვის ქართულ ლიტურგიკულ ტრადიციაში.
ისმის კითხვა \ არის თუ არა ‘თვენში» 23 აპრილის
დღესასწაულისათვის განკუთვნილი შვიდი საგალობლის ავტორთაგან
ერთ-ერთი, კერძოდ მიქელი წმ. გიორგი მთაწმინდელისათვის
ქართველი ჰიმნოგრაფი?
ერთი მხრივ, ნათელია, რომ 10 ნოემბრის გიორგობისთვის წმ.
გიორგი ათონელმა შეიტანა ქართული საგალობლები, რასაც თავისი
მიზანი ჰქონდა, მაგრამ, მეორე მხრივ, მისთვის მიქელი ბერძენი
ავტორია, რადგან მისი საგალობელი შეტანილი აქვს 23 აპრილზე,
რომელიც ბერძნებისთვისაც და ქართველებისთვისაც საერთო
დღესასწაული იყო; ამას გარდა, ამ ხსენებას ისედაც მრავალი
საგალობელი მოეპოვებოდა ბიზანტიურ ჰიმნოგრაფიაში და აქედან
გამომდინარეც, აღარ იქნებოდა საჭირო ქართული საგალობლის
იქ შეტანა. ათონელი მოღვაწისთვის მიქელი რომ ქართველი
ავტორი ყოფილიყო, მის საცისკრო კანონს ალბათ 10 ნოემბრის
გიორგობაზე ვიხილავდით იმ ქართული საგალობლების გვერდით,
რომლებიც უკვე ვახსენეთ. ლ. კვირიკაშვილის მოსაზრებით, წმ.
გიორგი მთაწმინდელმა იცის, რომ მიქელი ქართველი ავტორია და
ისიც, რომ მისი საგალობელი მინჩხის საგალობლის გადამუშავებულ
ვარიანტს წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე, მას აღნიშნული
კანონი არ შეაქვს 10 ნოემბრის გიორგობაზე. მიქელის ვინაობის
დადგენას ართულებს ის გარემოებაც, რომ მიქაელ მოდრეკილის
‘მეხურ იადგარს» აკლია აპრილის თვე, სადაც პ. ინგოროყვასა
და ლ. კვირიკაშვილის მოსაზრებით, უნდა ყოფილიყო ეს
გადამუშავებული საგალობელი.
ზემოთ უკვე აღინიშნა ნოემბრის თვენში 10 ნოემბრის
გიორგობაზე წმ. გიორგი მთაწმინდელის მიერ მოძიებული კანონის
შესახებ, რომელსაც ‘ქართულნი» ეწოდება. ამ კანონის შესახებ ე.
გაბიძაშვილი წერს:
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‘...მეორე \ საგალობელი, რომელსაც სათაურში აწერია
‘ქართულნი». ამჯერად თუმცა ძნელია ამ სიტყვის მნიშვნელობაზე
ლაპარაკი, მაგრამ ისიც ნათელია, რომ ის ორიგინალური არ არის და
თარგმნილია ბერძნულიდან. მიუხედავად ამისა, რაღაც ნიუანსით
იგი ქართულ ეკლესიასთანაა კავშირში და ჩვენი არჩევანიც მასზე
ამიტომ შევაჩერეთ»1.
ამ ჰიმნოგრაფიული კანონის თითოეული ოდა შედგება ოთხიხუთი ტროპარისგან. თუ ცალკეული გალობა შედგება ოთხი
ტროპარისაგან, მაშინ ყოველი მესამე ტროპარი ანტიერეტიკული
შინაარსისაა, ხოლო თუ ხუთი ტროპარისგან შედგება, მაშინ
ამგვარია ყოველი მეოთხე. ერესი, რასაც ამხელს ჰიმნოგრაფი,
არის «მონოთელიტობა», რომელსაც დასაბამი მიეცა ბიზანტიაში
მეშვიდე საუკუნის პირველ ნახევარში \ ჰერაკლე კეისრის დროს2.
ისმის კითხვა: სხვა ეპოქაში მცხოვრებ ჰიმნოგრაფს რატომ
დასჭირდებოდა მოწამისადმი მიძღვნილ საგალობელში ისეთი ერესის მხილება, რომელიც უკვე სრულიად დამარცხებული იყო?
გაცილებით სავარაუდოა საქმე გვქონდეს მონოთელიტური ერესის
მძვინვარების მომსწრე ავტორთან. დავიმოწმებთ საგალობლიდან
რამდენიმე ანტიერეტიკულ ადგილს:
‘ლოცვაჲ
მართმადიდებელთაჲ
შეიწირე,
ქრისტე,
მოქადულთა შენთა ორითა მით ბუნებითა და ორითა ნებითა და
საქმითა აღმსარებელნი შენნი აცხოვნენ მჴნისა გიორგის მიერ»
(‘უგალობდითსა», IV ტროპარი).
‘აცხოვნე ერი შენი, ქრისტე მხოლოდშობილო, რომელი
ქალწულისაგან უბიწოჲსა გამოსჩნდი ჴორცითა ორითა ბუნებითა
სრულითა \ ღმრთეებითა და კაცებითა \ და მწვალებელნი
დაამჴუენ, ქრისტე» (‘განძლიერდასა», III ტ.).
1

გაბიძაშვილი, გვ. 24.

ვ. ბოლოტოვი, მსოფლიო საეკლესიო კრებების ისტორია,
თბილისი, 2009, გვ. 558-624.
2

ა. პ. ლებედევი, მსოფლიო საეკლესიო ისტორია კრებების ისტორია,
თბილისი, 2012, გვ. 315-370.
შ. დილი, ბიზანტიის იმპერიის ისტორია, ფრანგულიდან თარგმნა
ბ. ბრეგვაძემ, თბ. 1998, გვ. 22-23.
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‘დამიცვენ, უფალო, და მიჴსნენ სიმრავლისაგან ცოდვათა
ჩვენთაჲსა ღმერთად და კაცად შენდა მქადაგებელნი შენნი
შემოქმედებით და ორითა ნებითა და საქმით» (‘ღაღადყავსა»,
III ტ.).
აღნიშნული საცისკრო კანონის სტრუქტურა ასეთია: პირველი
ორი ან სამი ტროპარი უშუალოდ წმ. გიორგის განდიდებას
ემსახურება, შემდეგი \ მესამე ან მეოთხე ტროპარები ანტიერეტიკული
შინარსისაა, ხოლო ბოლო \ მეოთხე ან მეხუთე ტროპარი კვლავ
სპეციფიკურია, რაც შეესაბამება მეშვიდე საუკუნეს \ ეპოქას,
როდესაც მძვინვარებს მონოთელიტობა და ამას ემატება არაბთა
შემოსევები ჯერ მთელ აღმოსავლეთში, შემდეგ კი თავად იმპერიის
დედაქალაქ კონსტანტინეპოლის ასაღებად. კანონის ოდების ყოველ
ბოლო ტროპარში ჰიმნოგრაფი მიმართავს უფალს და წმ. გიორგის
ევედრება მართლმადიდებელი მეფის გამარჯვებას ისმაიტელებზე
და მათგან ქალაქის დახსნას. სწორედ მეშვიდე საუკუნის მეორე
ნახევარში იყო კონსტანტინოპოლი მაჰმადიანი არაბების ალყაში
ხუთი წლის განმავლობაში \ 673 წლიდან 678 წლის ჩათვლით. ამ
დროს იმპერიას განაგებდა კონსტანტინე IV (668-685)1. მოვიტანთ
საგალობლიდან რამდენიმე შესაბამის ადგილს:
‘ისწრაფე, იჴსენ, იესუ, ისმაიტელთაგან ერი შენი მორწმუნე
მონებისაგან მათისა და მართლმადიდებელსა მეფესა ბარბაროზნი
დაუმორჩილენ მჴნისა გიორგის მიერ»2 (‘უგალობდითსა», V ტ.).
‘წარდევნენ წინააღმდგომნი ისმაიტელნი და იჴსენ
მონებისაგან ერი შენი, ნათესავნი, მაცხოვარ, სამკჳდრებელი
შენი გამოიჴსენ, გიორგი! მიერ ქალაქი ესე თანამკჳდრითურთ
დედითა» (‘განძლიერდასა», IV ტ.).
‘ჯერ გიჩნ შენ, მეუფეო, რაჲთა მოჰმადლო მეფესა
მორწმუნესა და ერსა დაცვად ქალაქის შენისა, დამდაბლებად
მტერთა ჩუენთა და დაჴსნად წვალებისა» (‘კურთხეულარსა»,
IV ტ.).
‘ერი მართლმადიდებელი და მეფე აღმსარებელი, შენდა
მომართ მვედრებელი, გევედრები შენ, ქრისტე, მიჴსენ ჩუენ
1

დილი შარლ, 1998, გვ. 23.

2

გაბიძაშვილი, 1991, გვ. 251.
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ისმაიტელთაგან ბილწთა და მოსრენ იგინი და ამაო ყვენ
სიცბილნი მათნი» (‘ადიდებდითსა», V ტ. ).
აღნიშნულ კანონში მხოლოდ ორგან გვხვდება მითითება
‘ურმის-თუალზე». ესაა ‘აკურთხევდითსას» III ტროპარი და
‘ადიდებდითსას» I ტროპარი:
‘განჰბანე გუამი და სამოსელი შენი სისხლთა დათხევითა
და ურმის-თუალითა, სანატრელო გიორგი, გჳრგჳნოსანო, და
აკურთხევდი ქრისტესა უკუნისამდე».
‘ქრისტეს სარწმუნოებითა მტკიცითა, გონებითა სრულითა,
სასოებითა წარსდექ, წმიდაო, ურმის თულსა მას, საშინელსა
სატანჯუელსა შენ, სანატრელო მჴნეო გიორგი, გჳრგჳნოსანო»1.
როგორც ჩანს, გარდა იმისა, რომ ეს საგალობელი წმ. გიორგი
მთაწმინდელისათვის ‘ქართულს» წარმოადგენს, მასში აქცენტი
‘ურმის-თვალზე» კეთდება. ალბათ, ამიტომაც მიიჩნია წმ. გიორგი
ათონელმა სწორად მისი დადება 10 ნოემბრის დღესასწაულზე.
რაც შეეხება მიქაელ მოდრეკილის ‘ნევმირებულ იადგარს»
\ ეს კრებული 10 ნოემბრის გიორგობის დღესასწაულზე
საგალობლების საკმაო რაოდენობას განაჩინებს, რაც, თავის მხრივ,
ამ დღის განსაკუთრებულად აღნიშვნაზეც მიუთითებს.
მიქაელ მოდრეკილის ‘იადგარი» წმ. გიორგის აღნიშნულ
დღესასწაულს ასე მოიხსენიებს:
«თუესა ნოემბერსა ი, წმიდისა მოწამისა გიორგისი»,
ანუ ეს დღე ამ კრებულისთვის არის ზოგადად დიდმოწამე
გიორგის დღესასწაულის ხსენება.
წმ. გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაულს მიქაელ მოდრეკილთან
ეძღვნება შემდეგი ჰიმნები:
შვიდი ‘უფალო
ღაღადყავის» დასდებელი, აქედან
ოთხი ‘გიხაროდენის» ტიპისაა. ამას მოსდევს პირველი
საცისკრო ‘კანონი»2. პირველ საცისკრო კანონს მოსდევს
ექვსი ‘აქებდითის» დასდებელი. ამის შემდეგ ისევ ‘კანონი»
და სამი ‘აქებდითსა», ბოლოს კვლავ ჰიმნოგრაფიული კანონი.
1

გაბიძაშვილი, გვ. 253.

ვ. გვახარია, მიქაელ მოდრეკილის ჰიმნები, X საუკუნე, წიგნი
II, თბ. 1978, გვ. 301-302.
2
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განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ეს უკანასკნელი, რაზეც
ქვემოთ ვისაუბრებთ.
აღნიშნული საგალობლების შინაარსის გაცნობამ ნათელყო,
რომ 10 ნოემბერი ვერ დაუკავშირდება მხოლოდ ბორბალზე
წამებას, ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ხსენება მიქაელის ‘იადგარში»
კონკრეტულად ‘ურმის-თუალზე დაკვრაა», რადგან საგალობლები
გვაუწყებენ როგორც ‘ურმის-თვალზე
დაკვრას», ისე წმ.
გიორგის აღსასრულს.
ამ დღის საგალობლებში მრავალჯერ იხსენიება ‘დღესასწაული», მაგრამ ზუსტად რა შინაარსისაა ეს ‘დღესასწაული»,
არაა დაკონკრეტებული. ამიტომ მართებული იქნება, რომ 10
ნოემბერი მოვიაზროთ «იადგარული ტრადიციით», როგორც
‘დღესასწაული წმიდისა გიორგისი», რომელიც თავის თავში
მოიცავს წმ. გიორგის ყველა იმ სატანჯველს, რაც მას შეამთხვიეს.
ამასთან, ‘იადგარში» დაცული საგალობლები ამ დღეს მოწამის
აღსასრულთანაც აკავშირებს. დავიმოწმებთ იმ ადგილებს, სადაც
დიდმოწამის აღსასრულზეა საუბარი:
‘შეიწირე
მსხუერპლად
სუlად-სულნელად
ზეცისა
ტაბლასა...,
მოწამეო, რაჟამს-იგი მიიღე შენ მახYლითა
აღსრულებაჲ1 (აკურთხევდითსა).
‘ღირს იქმენ, ნეტარო, სასუფეველსა მოციქულთა თანა,
მKნეო გიორგი» (‘აკურთხევდითსა»).
‘მჴნეო შორის მოწამეთა, ღuაწლისა-მძლეო გიორგი, დღეს
ყოველნი შემოკრებილნი გიგალობთ, რამეთუ სრბაჲ აღასრულე
შენ სარწმუნოებითა, ღირსო, და მოიგე ღმრთისაგან ძლევისა
გვირგვინი» (I ‘აქებდითი», ‘სხუანის» ფენა).
‘...მოწამეო გიორგი, ვითარცა სათნომან ღმრთისამან
გუნდნი ეშმაკთანი უკუნ-აქციეn და აწ ანგელოზთა თანა იხარებ»
(II ‘აქებდითი»).
როგორც ითქვა, საგალობლებში ნახსენებია მოწამის ‘ურმისთუალზე» წამებაც:

‘გიხაროდენ, ღuაწლისა-მძლეო წმidao გიორგი, რამეთუ
შენ სიხარულით მოსწრაფედ აღeსრულე ასპარეზსა მას ძლევისასა
1

გვახარია, II ტ. გვ. 303.
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ცანდლითა მით რკინისაჲთა და ურმის-თუალითა წარმოსტყუენე
მტრისა ძლიერებაჲ» (‘უფალო ღაღადყავი», VI).
‘დაამტიცე (დასთხიე? კ. შ.) სისხლი ძლევისაჲ, რაჟამს
დაემსჭუალე შენ ურმის-თუალსა საშინელსა, გიორგი, და
ქრისტემან განგკურნა ვნებათაგან, ღირსო, და განგაძლიერა...»
(‘ღაღადყავი», I ).
‘გuამი შენი დაჭრილი ურმის-თუალითა საზარელითა
იხილე, დიდებულო გიორგი, ხოლო სულითა იყავ ძლიერ და
სიხარულითა ჴმა-ჰყავ, ვერ ღირს არს ვნებად ესე მერმისა მის
დიდებისა» ( II საცისკრო კანონი, ‘აკურთხევდითსა»).
საინტერესოა, რომ მიქაელ მოდრეკილის იადგარი, ‘ლექციონარებისა» და იოანე-ზოსიმეს ‘კალენდრისაგან» განსხვავებით,
10 ნოემბერზე სატფურებას არ იცნობს.
უშუალოდ სატფურების შინაარსის საგალობლები დადებულია
3 ნოემბერზე.
ეს თარიღი მიქაელის ‘იადგარში» მოიცავს შემდეგ საგალობლებს:
სამი დასდებელი, რომლებიც შინაარსობრივად წმინდანის
წამებასა და აღსასრულს უკავშირდება. ამას მოსდევს საცისკრო
კანონი, რომელიც წმ. გიორგის ტაძრის სატფურების შინაარსისაა.
მისი ნაწილია ასევე ‘აქებდითsaს» სამი დასდებელი, რადგან
ისინიც სატფურებას ეძღვნება.
ამის შემდგომ კვლავ საცისკრო კანონია, რომელსაც პ.
ინგოროყვა წმ. გრიგოლ ხანცთელის დაწერილად მიიჩნევდა. იგი
არაა დაწერილი ტაძრის კურთხევისათვის და ყველაზე მეტად
წმ. გიორგის აღსასრულის ხსენებას ესადაგება თავისი შინაარსით,
თუმცა ‘ურმის-თუალი» მასშიც იხსენიება.
ბოლოს, მოცემულია ‘აქებდითის» სამი დასდებელი.
ამით მთავრდება 3 ნოემბრის საკითხავები1.
ზემოთ უკვე აღინიშნა ჩვენ მიერ, რომ მიქაელ მოდრეკილის
‘მეხურ იადგარში» 10 ნოემბრის გიორგობას ეძღვნება სამი
კანონი. მათგან მესამე სწორედ ის საგალობელია, რომელიც წმ.
გიორგი ათონელმა ‘თვენის» 10 ნოემბრის ხსენებას მიუსადაგა,
1

გვახარია, II, გვ. 295-299.
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იოანე მინჩხისა და სხვა იოანეს (სავარაუდოდ, იოანე დამასკელის)
კანონებთან ერთად.
აღნიშნულ კანონს წმ. გიორგი მთაწმინდელი ‘ქართულს»
უწოდებს. მიქაელის ‘იადგარში» მას გარკვეული ნიუანსიც
გამოარჩევს: თუ პირველსა და მეორე კანონს ერთმანეთისაგან
მიჯნავს ‘აქებდითსას» დასდებლები, მესამე კანონს მეორისაგან
მიჯნავს სათაური: ‘თუესა ნოემბერსა ი». შესაძლოა, მიქაელ
მოდრეკილმა
გარკვეული
მიზეზის
გამო,
გამოაცალკევა
აღნიშნული სათაურით მესამე საგალობელი პირველი ორისაგან.
ყოველ შემთხვევაში, ფაქტია, რომ წმ. გიორგი მთაწმინდელმა
მიქაელ მოდრეკილის ‘იადგარში» 10 ნოემბერზე დადებული სამი
კანონიდან გამოარჩია ბოლო, მესამე გალობა და ‘ქართულნი»
უწოდა.
დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი
წმ. დიდმოწამე გიორგის მიმართ გამოვლენილი თაყვანისცემა,
შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესიის ისტორიაში უანალოგოა. არცერთ
მოღვაწეზე არ შექმნილა ისეთი დიდი ლიტერატურა, როგორც
მასზე. ადრიდანვე ბიზანტიაში მისი ‘წამების» რამდენიმე
რედაქცია დაიწერა, რომლებიც შემდგომში გავრცელდა სხვადასხვა
ენაზე, მათ შორის ქართულადაც, ჰიმნოგრაფიული კანონები კი
ბერძნულ ენაზე რიცხვით ცამეტია. ამას ემატება, ასევე, ძველ
ქართულ ლიტურგიკულ ძეგლებში წარმოდგენილი რამდენიმე
ორიგინალური ქართული საცისკრო კანონი. ცნობილია, აგრეთვე,
ქრისტიან ხალხთა მიერ სხვადასხვა ენაზე დაწერილი ლექსები,
პოემები და ლეგენდები1.
მიიჩნევა, რომ წმინდა გიორგის აღიარებასა და თაყვანისცემას
დასაბამი მიეცა კაბადოკიაში IV საუკუნეში, ბიზანტიაში კი
მისი გავრცელება V საუკუნიდან იწყება, ხოლო VI საუკუნიდან
სრული აღიარება მოიპოვა2. წმ. გრიგოლ ფერაძე მიუთითებდა,
XIII საუკუნეში შეიქმნა უზარმაზარი პოემა გერმანულ ენაზე,
რომლის ავტორია რეინ-ბომ ფონ დორინი. იხ. გაბიძაშვილი, გვ. 5.
1

წმ. გიორგის უძველესი საღვთისმსახურო ნაგებობების
არსებობა დასტურდება მცირე აზიასა და მის მოსაზღვრე მხარეებში.
2
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რომ ‘დადიანეს» სახელით ცნობილი წმ. გიორგის არაკანონიკური
‘მარტვილობა» მცირე აზიის ხალხურ-ლიტერატურული შემოქმედების ნაყოფი იყო1. იგი, ასევე, წერდა, რომ წმ. გიორგი
მთელ მცირე აზიაში სამი სახით იყო ცნობილი, ისევე როგორც
საქართველოში2. თუკი კაბადოკიიდან იწყება წმ. გიორგის
აღიარება და თაყვანისცემა, მაშინ გამოდის, რომ ეს მოვლენა
მჭიდრო კავშირშია მისი დაბადების ადგილთან.
ჩვენი წინამდებარე განხილვის მიზანი იყო წმ. გიორგის
დღესასწაულების, უპირველესად კი, 10 ნოემბრის გიორგობის
კვლევა უძველესი ქართული ლიტურგიკული ძეგლების
მიხედვით.
ნათელი ხდება 10 ნოემბრის გიორგობის უძველესი, პალესტინური დღესასწაულის დაწესების მიზეზი, კერძოდ,
დიდმოწამის საფლავზე აშენებული ბაზილიკის კურთხევის ანუ
სატფურების ფაქტი3.
ლიტურგიკული ძეგლები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ
გავარკვიოთ ‘ურმისთუალზე დაკვრის» სახელწოდების პირველად
გაჩენის დრო და ეპოქა.
რაც შეეხება იმას, რომ წმ. გიორგისადმი თაყვანისცემის
დაწყების ადგილად მიიჩნევა კაბადოკია, ეს აზრი გამართლებულია
იმით, რომ იგი წარმოშობით სწორედ კაბადოკიიდან იყო, მაგრამ
არ იქნება შეცდომა, თუ ამ ტრადიციული მოსაზრების გვერდით
აქედან მეცნიერებმა ივარაუდეს, რომ თავდაპირველად წმ. გიორგის
‘კულტი” ტერიტორიის გარკვეული მონაკვეთით ისაზღვრებოდა. იხ.
კვირიკაშვილი, გვ. 30.
1

ყოლბაია, გვ. 221.

2

ყოლბაია, გვ. 331.

ჯერჯერობით სამეცნიერო ლიტერატურაში 10 ნოემბრის
გიორგობის დღესასწაულის დაწესებასთან დაკავშირებით კ. კეკელიძის
განმატებაზე საფუძვლიანი მოსაზრება არ გამოთქმულა. უძველესი
ლიტურგიკული ძეგლები ანუ ‘ლექციონარები” და იოანე-ზოსიმეს
‘კალენდარი” 10 ნოემბრის გიორგობას უკავშირებენ ლიდიაში წმ.
გიორგის ტაძრის კურთხევის (სატფურება, ენკენია) ლიტურგიკულ
მოვლენას.
3
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გამოჩნდება სხვა ვარაუდებიც. უძველესი ლიტურგიკული
ძეგლების მიხედვით წმ. გიორგის დღესასწაულების კვლევა
მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ისინი, ვფიქრობთ, მიუთითებენ წმ.
გიორგის თაყვანისცემის დაწყების უფრო ზუსტ არეალს, ვიდრე ეს
კაბადოკიაა. ბერძნული ‘ჟამნის» და სხვა ბერძნული წყაროების
მიხედვით, წმინდანი გადაასვენეს არა კაბადოკიაში, არამედ
ლიდიაში (და შესაბამისად, პალესტინაში). შესაბამისად, მისაღები
გვეჩვენება დიდმოწამე გიორგის თაყვანისცემის დასაბამად
პალესტინის წმინდა მიწის მიჩნევა, რადგან ყველა დროში მოწამის
ნაწილთა აღმოყვანება და გადასვენება წარმოადგენდა დიდ
დღესასწაულს, ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა
წმინდანის ცხოველმყოფელი საფლავის ადგილმდებარეობას.
ამიტომ, გამართელბული უნდა ჩანდეს წმ. გიორგის სახელთან
პირველ რიგში სწორედ პალესტინის დაკავშირება, ვინაიდან
თვით წმინდანმა გამოირჩია ეს მხარე თავისი წმინდა ნაწილების
სამუდამო განსასვენებლად.
V-X საუკუნეების ქართული ლიტურგიკული კრებულების
შესწავლის საფუძველზე ნაშრომში მოცემულია მტკიცებულებანი
იმისა, რომ წმ. გიორგის «ურმის-თუალზე» დაკვრის დღის აღნიშვნის
საწყისი და საფუძველი წმ. გიორგის ტაძრის «სატფურების»
დღეა, რაც IV საუკუნეში უნდა იყოს დაწესებული პალესტინურიერუსალიმურ ქრისტიანულ წიაღში. ნაშრომში გამყარებულია კ.
კეკელიძის მოსაზრება ამ დღესაწაულთან დაკავშირებით.
გარდა 23 აპრილის, 3 და 10 ნოემბრის გიორგობის
დღესასწაულებისა, ნაშრომში განხილულია წმინდა გიორგის
სხვა ხსენებებიც, რომელთა უმეტესი ნაწილი იოანე-ზოსიმეს
‘კალენდარმა» შემოინახა. აღნიშნულ ‘კალენდარში» დაცულია
მრავალმხრივ საინტერესო ცნობები, რომლებიც უძველესი
პალესტინური ლიტურგიკული ტრადიციების შესწავლისათვის
იშვიათ წყაროს წარმოადგენს. ერთ-ერთი მათგანი ეხება
წმ. გიორგისადმი მიძღვნილ მარხვას. აღნიშნული მარხვა
განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ის მიემართება არა 23
აპრილის გიორგობას (მარტვილობის დღეს), არამედ 10 ნოემბრის
გიორგიწმიდობას.
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ნაშრომში განხილული და შეფასებულია წმ. გრ. ფერაძის
მოსაზრებანი 10 ნოემბრის დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ნაშრომში შესწავლილია ქართული ჰაგიოგრაფიის ის ძეგლები,
სადაც საუბარია წმ. გიორგის აღნიშნული დღესასწაულის
შესახებ. «გრიგოლ ხანცთელის ცხოვრების» ლიტურგიკული
თვალსაზრისით კვლევის საფუძველზე ნაჩვენებია, რომ ხანცთის
მონასტერში არსებობდა საგანგებო მარხვა, რომელიც ასევე 10
ნოემბრის წმ. გიორგის დღესასწაულისადმი უნდა ყოფილიყო
მიძღვნილი. კვლევამ აჩვენა, რომ ‘გრიგოლ
ხანცთელის
ცხოვრებაში» მოხსენიებული ეს მარხვა და იოანე ქართველის
‘კალენდარში» აღნიშნული გიორგიწმიდობის მარხვა სხვადასხვაა,
თუმცა ერთი და იმავე დღესასწაულისადმია მიძღვნილი.
ნაშრომში განხილულია წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის
ნოემბრის «თუენში» შესული ერთ-ერთი ჰიმნოგრაფიული კანონი,
რომელსაც წმ. გიორგი ათონელი ‘ქართულს» უწოდებს. ამ
საგალობლის შინაარსის შესწავლის საფუძველზე შეიძლება
ვივარაუდოთ, რომ მისი ავტორი უნდა იყოს VII საუკუნეში
მოღვაწე ანტიმონოთელიტი ბიზანტიელი ჰიმნოგრაფი.
ძველი ქართული ლიტურგიკული, ჰაგიოგრაფიული, ჰომილეტიკური და აპოკრიფული წყაროების შესწავლის საფუძველზე
ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ წმ. გიორგის 10 ნოემბრის დღესასწაული საქართველოში შემოსულია პალესტინიდან და შემოსვლის
დღიდან უცვლელად და განსაკუთრებული პატივით აღინიშნება,
განსხვავებით სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიებისგან. წმ.
გიორგი მთაწმინდელის მეშვეობით ცნობილი ხდება, თუ როგორი
ვითარება იყო აღნიშნულ ხსენებასთან დაკავშირებით საბერძნეთის
ეკლესიაში XI საუკუნის მეორე მეოთხედში. მასვე ეკუთვნის 10
ნოემბრის გიორგობის ახალი ლიტურგიკული სახელწოდება,
რამაც ეს თარიღი მჭიდროდ დააკავშირა წმინდანის წამებასთან
და ახლებურად წარმოაჩინა ხსენებული დღესასწაული ქართულ
ლიტურგიკულ ტრადიციაში.
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გამოყენებული ლიტერატურა:
1.
აბულაძე ი, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი
(მასალები), თბ. 1973.
2.
ბოლოტოვი ვ, ეკლესიის ისტორია მსოფლიო კრებების
პერიოდში, თარგმნა, წინათქმა და შენიშვნები დაურთო გ. გვასალიამ, თბ. 2009.
3.
გაბიძაშვილი ე, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია,
თბ. 2004.
4.
დილი შ, ბიზანტიის იმპერიის ისტორია, ფრანგულიდან
თარგმნა ბ. ბრეგვაძემ, თბ. 1998.
5.
იოანე მინჩხის პოეზია, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა
და გამოკვლევა დაურთო ლ. ხაჩიძემ, თბ. 1987.
6.
კეკელიძე კ, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორიიდან, II, თბ. 1945.
7.
კეკელიძე კ, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორიიდან, III, თბ. 1955.
8.
კეკელიძე კ, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორიიდან, V, თბ. 1957.
9.
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Kakha Shcherbakovi
On the Title and History of the Feast Day of St. George on
November 10 (23 November on New Style)
This work aims to study the origins of St. George’s feast on
November 10 and peculiarity of its celebration in Georgia.
It is known that St. George occupies a special place in the
Georgian Christian culture and generally, in the consciousness of the
Georgian people. The feast day of November 10 or «the torture on
the wheel», as it turns out, is one of the interesting manifestations
of it in such canonical branch of Georgian ecclesiastical writing as
the liturgy.
Based on the study of the 5th-10th-century Georgian liturgical
collections, the paper proves that the origin and ground for marking
the feast of St. George’s torture on the wheel is the day of De4dicate
(Renovation) of St. George’s church which must have been established
in the 4th century within Palestinian-Jerusalem Christian bosom. The
work conﬁrms Acad. K. Kekelidze’s viewpoint regarding this feast.
Besides St. George’s feasts (Giorgoba) on April 23, 3 and 10
November, the work also attests other commemorations of St. George
the most part of which has been preserved in «Ioane-Zosime’s
Calendar». The mentioned «Calendar» keeps the data interesting in
many ways, which represent rare sources for studying the ancient
Palestinian liturgical traditions. One of them refers to the fast
dedicated to St. George. The mentioned fast is of particular interest,
as it concerns not St. George’s feast on April 23, but the feast on
November 10. The fast indicated in the «Calendar» is of Palestinian
origin, as well as St. George’s feast on November 10.
The paper considers and evaluates St. G. Peradze’s opinion in
connection with the feast on November 10.
On the basis of study the liturgical collections («Great Synaxarion»
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and «Menology») under St. George the Athonite’s redaction the
novelty relating to this Holy Father to mark St. George’s feast on
November 10 in Georgian church is shown.
The paper studies those monuments of Georgian hagiography,
which deal with the mentioned feast day of St. George. Based on
the study of «The Life of St. Gregory Khandzteli» from liturgical
viewpoint it is shown that there existed the special fast dedicated
to St. George’s feast on November 10 at the Khandzta monastery.
The research has shown that this fast mentioned in «The Life of
St. Gregory Khandzteli» and St. George’s fast mentioned in»Ioane
\ Zosime’s Calendar» are different, but dedicated to the same fast.
The paper deals with one of the hymnographic Canons included
in November «Menology» under George the Athonite’s redaction
which is termed as «Georgian» by him. On the basis of the study
of this hymn content it can be presumed that its author must be a
Byzantine hymnographer who lived and labored in the 7th century.
Based on the study of Old Georgian liturgical, hagiographic,
homiletic and apocryphal sources it is shown that the feast day of St.
George on November 10 came to Georgia from Palestine and unlike
other Orthodox churches, it is commemorated unchanged from the
day of its entry. The role of St. George the Athonite, the legislator
of the Georgian church, in the establishment of this feast day is of
great importance. Thanks to him it becomes known today, what the
situation was like in connection with the mentioned commemoration
in the Greek church in the second quarter of the 11th century. It also
belongs to him the new, liturgical name of the feast of St. George on
November 10, which closely linked this date with the saint’s torture
and showed it in a new way in the Georgian liturgical tradition.
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liturgikuli
RvTismetyveleba
mRvdeli longinoz suariSvili
evqaristiuli cTomilebani ლათინთა და სომეხთა
ეკლესიebში
evqaristiuli mRvdelmoqmedebis wminda wes-gangeba, rac
mociqulTa drosve ganisazRvra da dadginda, dRemde ucvlelia.
adreul epoqaSi liturgiis aRsrulebis Sesaxeb cnobebs
vxvdebiT jer kidev mociqulTa saqmeebsa da epistoleebSi,
aseve, mociqulTa mowafeebisa da adreuli epoqis apologetebis
naSromebSi.
mogvianebiT sxvadasxva adgilobrivi eklesiis RvTismsaxurebaSi
gaCnda met-naklebad gansxvavebuli tradiciebi. droTa manZilze
aseTi sxvaobebis arseboba eklesiis erTianobisTvis damazianebeli
gaxda, rac mogvianebiT gansakuTrebiT mkveTrad aisaxa bizantiisa
da romis eklesiebis urTierTobaze1.
IV saukunidan, bizantiis eklesiaSi da marTlmadideblur
aRmosavleTSi erTiani saxis RvTismsaxureba mkvidrdeba, maSin
roca romis eklesiaSi arsebuli saRvTismsaxuro sxvaobebi,
romlebmac adreuli epoqidanve iCina Tavi, ucvlelad darCa
(magaliTad, SabaTis marxva, xmiadiT ziarebis aRsruleba,
aRdgomis dResaswaulis aRniSvnis TariRi da sxva).
И. В. Бобровницкий, О происхаждений и составе Римскокатолической литургии и отличии ея от нашей, Киев 1855.
1
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Cveni mizania ufro farTod ganvixiloT romis RvTismsaxurebaSi danergili is tradicia, romelic absoluturad
miuRebeli aRmoCnda bizantiis eklesiisTvis. es gaxlavT
xmiadis (anu ufuari puris) gamoyenebis wesi usisxlo
msxverpleSewirvis dros, rac, rogorc aRvniSneT, dRemdea
dakanonebuli romis eklesiaSi. sainteresoa im argumentaciis
gaTvaliswineba, ris safuZvelzec odiTganve mkvTrad uaryofda
marTlmadidebeli eklesia wirvis dros xmiadis gamoyenebas. aqve
didi sjuliskanonidanac movixmobT Sesabamis kanonebs.
xmiadis sistemuri gamoyeneba romis eklesiaSi daiwyes
daaxloebiT X saukunidan, TumcaRa, amgvari faqtebi manamdec
fiqsirdeba. magaliTad, espaneTis eklesiaSi, gadmocemis
mixedviT, ukve V saukunidan fiqsirdeba xmiadis gamoyenebis
praqtika wirvis dros1. es wesi XI saukuneSi ukve sabolood
damkvidrda romis eklesiaSi. erT-erTi kaTolike liturgistis \
kardinal bonas mosazrebiT, romis eklesiaSi xmiadis gamoyeneba
TiTqos im mizeziT daiwyes, rom xalxs, RvTismsaxurebisadmi
gulgrilobis gamo, wirvisTvis Sesawiri puri saxlidan an
saerTod aRar mohqonda, an es puri uvargisi iyo. amitom
sasuliero pirebma Tavad daiwyes puris cxoba. amasTan,
gamomcxvari puris gaufuWeblad xangrZlivi droiT Senaxvis
mizniT upiratesoba mianiWes ufuar coms. mogvianebiT purs
misces dinaris (fulis erTeuli) forma, niSnad macxovris
gacemisa, romelic vercxlis ocdaaT dinarad gaiyida. amgvarad
damkvidrda romis eklesiaSi xmiadis gamoyeneba wirvis dros2.
amasTan, radgan am purs hqonda dinaris forma, wirvisTvis
iyenebdnen ara erT cals, rogorc aris damkvidrebuli
bizantiis eklesiaSi, aramed bevrs, romlebsac aRar yofdnen da
saTiTaod aZlevdnen da aZleven dRemde mrevls ziarebis dros.
am purebs ewodaT ,,hostia” (Hostia), rac laTinurad niSnavs
(gamomxsnelobiT, saZRvno) msxverpls, Sesawirs, aRsavlens3.
1

Е. И. Смирнов - История христианской церкви, М. 1997, c.97

2

Е. И. Смирнов - История христианской церкви, М. 1997, c102

3

И. Х. Дворецкий, латинско – русский словарь. М. 1986г, с.367
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aRsaniSnavia, rom IX saukunemde jer kidev iyenebdnen
romis eklesiaSi wirvis dros gafuebul purs.
aq dgeba sakiTxi: ramdenad principuli mniSvneloba aqvs
wirvis dros satariged gafuebuli puris gamoyenebas da ra
simZimis cTomilebad SeiZleba aRviqvaT romis eklesiis praqtika
xmiadis gamoyenebasTan dakavSirebiT.
dasmul kiTxvaze paasuxad SegviZlia didi sjuliskanonidan
mTeli rigi kanonebis moxmoba, romlebSic, zogadad,
dagmobilia iudevelTa msgavsad xmiadis Wama qristianebisaTvis.
mniSvnelovania isic, Tu konkretulad ra saxis sasjelia
dawesebuli amgvari moqmedebisTvis.
mivmarToT mociqulTa (3, 4, 70), adgilobriv (karTagenis
46) da msoflio krebaTa (trulis 11) kanonebs.
mag, mociqulTa 70-e kanonSi vkiTxulobT Semdegs:
,,ukeTu
vinme
episkoposman,
anu
xucesman,
anu
diakonman, anu romlisave samRdeloisa dasisaganman
imarxos huriaTa Tana, anu idResaswaulos maT Tana,
anu Seiwynaros maTgan sadResaswauloA raime ZRueni, viTar
ucomoA, anu sxuai raime egeviTari, ganikueTen, xolo
eriskaci uziarebel iqmenin”1.
rogorc vxedavT, am kanonis Tanaxmad, qristianebs ekrZalebaT
iudevelebTan nebismieri saxis religiuri urTierToba, iqneba es
maT dResaswaulebSi monawileoba, maTgan raime ZRvenis miReba,
maTTan erTad marxva, xmiadis (<ucomoA>) Wama da sxva ram.
dawesebulia sasjelic: sasuliero pirisTvis \ xarisxidan
gankveTa, xolo eriskacTaTvis \ uziareblobiT gankanoneba.
cnobili bizantieli kanonisti, maTe blastarisi, aRniSnuli
kanonis ganmartebisas wers:
,,..miuxedavad imisa, rom qristianebis mxridan aseTi qmedeba
ar niSnavda pirdapiri gagebiT rwmenidan gandgomas, gamomdinare
iqidan, rom sxva qrisitanebisTvis es iqneboda damabrkolebeli,
amis gamoc mkacrad ganakanonebda eklesia maT... “.
kanonisti Semdeg ganagrZobs:
1

didi sjuliskanoni, Tb. 1975, gv. 224
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,,aRniSnul kanonze dayrdnobiT SegviZlia davaskvnaT,
rom
aranaklebi
darRvevaa,
roca
mavanni
usisxlo
msxverplSewirvis dros iyeneben xmiadebs. xolo balsamonis
TqmiT: \ Tu ebraelTagan aRebuli xmiadebis ubralod Wamac
ki iseTi cTomilebaa, rom amis gamo sasulero pirebisTvis
gankveTa, xolo eriskacTaTvis uziareblobaa dawesebuli kanonis
mixedviT, ramdenad ufro met cTomilebaSi arian isini,
romlebic xmiadebiT aRasruleben usisxlo msxverplSewirvas
da eziarebian mas, rogorc macxovris xorcs. aseT qmedebas
raRa gamarTleba unda hqondes? amasTan, rogorc am kanonSia
aRniSnuli, dagmobilia xmiadebiT dResaswaulobac. xolo
qristianisaTvis yvelaze didi dResaswauloba usisxlo
msxverplSewirvaa, romlis aRsrulebac macxovarma uanderZa
Tavis mociqulebs. garda amisa, mociqulTa Semdgom, wminda
mamaTaganac aravis ufiqria xmiadiT wirvis aRsruleba...”.
amrigad, saeklesio swavlebiT, evqaristiis puri aucileblad unda iyos gafuebuli da ara xmiadi anu ufuari,
Tumca, amasTan, mniSvnelovania imis garkveva, Tu rogori puriT
aziara macxovarma Tavisi mociqulebi saidumlo serobis Jams.
eklesiis mamaTa swavlebiT, saidumlo serobis dros
macxovarma swored gafuebuli puriT aziara mociqulebi da
ara xmiadiT, romelsac Wamdnen iudevelebi paseqis periodSi.
iudevelebisaTvis xmiadi iyo ritualuri puri. mas isini mxolod
garkveul periodSi Wamdnen. Zveli aRTqmis rjulis mixedviT,
xmiadi unda eWamaT paseqis dRis dadgomisTanave, mTeli erTi
kviris ganmavlobaSi (gamos.12.8; ricx.9.11; me-2 rj.16.3-7).
es imas niSnavs, rom yofiT cxovrebaSi iudevelbi Wamdnen
ara xmiads, aramed Cveulebrivad gamomcxvar anu gafuebul
purs, vinaidan winaaRmdeg SemTxvevaSi rjulSi zemore xazgasma
aRar iqneboda saWiro.
axla gavarkvioT, iyo Tu ara damdgari paseqis dResaswauli
saidumlo serobis dros, radgan aman SeiZleba eWvi aRgviZras,
iudevelTa wesis mixedviT, macxovarmac xmiadiT xom ar aziara
mociqulebi.
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mitropolit makaris gamoTvliT, macxovarma saidumlo
seroba aRasrula nisanis me-13 dRis mimwuxrze anu, saxarebis
mixedviT, xuTSabaT saRamos, xolo iudevelTa paseqi iwyeboda
nisanis me-14 dRis mwuxridan. rogorc vxedavT, macxovarma
saidumlo seroba paseqis dadgomamde mTeli erTi dReRamiT
adre aRasrula.
mowmobas imisas, rom saidumlo serobis aRsrulebisas
paseqi namdvilad ar iyo damdgari, gvaZlevs ioanes saxareba,
sadac weria:
,,...xolo huriaTa maT, rameTu paraskevi iyo, raiTa
ara daadgres guami misi juarsa zeda SabaTadmde,
rameTu iyo did dRe igi SabaTisaA mis, hkiTxes pilates,
raiTa wYvni maTni ganutexnen da gardamoixunen...” (io.
19:31)1.
naTlad Cans, rom paseqi unda damdgariyo SabaTs anu
paraskevis mwuxridan, xolo macxovarma saidumlo seroba
aRasrula xuTSabaTis mwuxrze. Sesabamisad, iudauri
rjuliTac
SeuZlebeli
iqneboda
macxovars
Tavisi
mociqulebi paseqis dadgomamde xmiadiT eziarebina.
garda amisa, macxovarma rom namdvilad gafuebuli puriT
aziara Tavisi mociqulebi, amas mowmobs saxarebis berZnuli
teqsti, romelSic naTladaa miTiTebuli, rom macxovarma
mociqulebs ganutexa gafuebuli puri, rac aRniSnulia terminiT
,,artos” (ἄρτος). movitanT Sesabamis citatas saxarebidan
berZnul originalTan erTad:
,,da Wamdes rai igini, moiRo iesu puri, akurTxa,
gantexa da misca maT” (mk. 14:22)2.
Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ
ἔδωκεν αὐτοῖς.
rogorc vxedavT, puris aRmniSvnel terminad berZnul
saxarebaSi gamoyenebulia sityva \ ἄρτος (artosi). unda
iTqvas, rom am terminiT wm. werilSi yovelTvis aRniSnulia
1

axali aRTqumai, Tb. 2011 w. გვ. 279.

2

iqve, გვ.126.
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gafuebuli puri, xolo xmiadis SemTxvevaSi gvxvdeba termini
a0zumoj (mr. ἀζύμων), rac niSnavs ufuars. TvalsaCinoebisTvis
kvlav movitanT saxarebidan citatas, sadac sityva <ufuari>
Sesabamis berZnul teqstSi aRniSnulia swored am terminiT:
,,da pirvelsa mas dResa ufuarobisasa, odes paseqsa mas
dahklvides...” (mk. 14:12);
Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον1.
zemomoxmobili citatebis safuZvelze aSkaraa, rom puri
aRiniSneba terminiT ,,artosi”, xolo xmiadi anu ufuari \
terminiT ,,azimon”.
ufro meti mtkicebulebisTvis warmovadgenT saTanado
adgilebs didi sjuliskanonis im kanonebidanac, romlebSic
xmiadzea saubari;
‘უკუეთუ ვინმე ეპისკოპოსმან, ანუ ხუცესმან, ანუ
დიაკონმან, ანუ რომლისავე სამღდელოჲსა დასისაგანმან
იმარხოს ჰურიათა თანა, ანუ იდღესასწაულოს მათ თანა,
ანუ შეიწყნართს მათგან სადღესასწაულოჲ რაჲმე ძღუენი,
ვითარ უცომოჲ, ანუ სხუაჲ რაჲმე ეგევითარი, განიკუეთენ,
ხოლო ერისკაცი უზიარებელ იქმენინ» (moc. 70)2.
Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ
καταλόγου τῶν κληρικῶν, νηστεύοι μετὰ Ἰουδαίων, ἢ ἑορτάζοι μετ᾿
αὐτῶν, ἢ δέχοιτο παρ᾿ αὐτῶν τὰ τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα ἤ τι
τοιοῦτον, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφοριζέσθω3.
‘ნუმცა ვინ სამღდელოთა დასთა თანა დაწესებული ანუ
ერისკაცი ჭამს უცომოსა ჰურიათასა» (trul. 11)4.
Μηδεὶς τῶν ἐν ἱερατικῷ καταλεγομένων τάγματι, ἢ λαϊκός, τὰ
παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἄζυμα ἐσθιέτω5.
1
2

იქვე, 124
didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 224.

Правила святых Апостол и святых Атец с толкованиями, М.
1867, c. 141
3
4

didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 377

5

Правила..., 1867, დასახ. გამოც. c. 315.
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aqve moviტanT citatas karTagenis krebis 37-e (46)
kanonidan, sadac puris aRmniSvnel terminad, rogorc saxarebaSi,
gamoyenebulia sityva ,,artosi”:
‘რაჲთა სიწმიდეთა შინა არარაჲ უმეტესი სისხლისა
და ჴორცისა საუფლოჲსა შეიწირვოდის, ვითარ-იგი თჳთ
უფალმან მოსცა, ესე იგი არს პურისა და ღჳნისა წყლითა
განზავებულისაჲ»1.
Ἵνα ἐν τοῖς ἁγίοις μηδὲν πλέον τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος
τοῦ Κυρίου προσενεχθείη, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος παρέδωκε,
τουτέστιν, ἄρτου καὶ οἴνου ὕδατι μεμιγμένου2.
moxmobili citatebiT dasturdeba is faqti, rom termin
<artosiT> aRiniSneba gafuebuli puri, xolo xmiads anu
ufuars Seesatyviseba ,,azimon”.
amrigad, macxovarma mociqulebi gafuebuli puriT aziara
da ara xmiadiT.
macxovris amaRlebis Semdeg, mociqulebi, romlebic iyvnen
qristianuli eklesiis pirveli mRvdelmTavrebi da, Sesabamisad,
macxovris moRvaweobis mbaZvelni, evqaristiis saidumlos mudam
gafuebuli puriT aRasrulebdnen da amasve aswavlidnen maT
mier xelTdasxmul samRvdelo pirebs. es tradicia ucvlelad
gadaecemoda Taobidan Taobas da dRemde ar Sewyvetila
bizantiis eklesiaSi.
am azris gasamyareblad, aseve, gasaTvaliswinebelia is
faqtic, rom mociqulTa dros evqaristiis saidumloSi monawile
qristianebis nawili swored iudevelobidan iyo moqceuli.
isini jer kidev aSkarad ganicdidnen moses rjulis gavlenas.
Sesabamisad, radganac moses rjuliT, rogorc zemoT aRvniSneT,
mkacrad iyo gansazRvruli xmiadis Wamis periodi, rac mxolod
paseqidan Svidi dRis manZilze grZeldeboda, iudaizmidan
moqceulebi arasapaseqo dReebSi araviTar SemTxvevaSi ar
miiRebdnen wm. ziarebas xmiadiT.
1

didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 305

2

Правила святых поместных соборов с толкованиями, М. 1880,

c. 493.
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imis dasamowmeblad, rom momdevno periodSic did
cTomilebad iTvleboda xmiadiT ziareba, movixmobT IV saukunis
erT-erTi didi mamis, epifane kviprelis cnobas mwvalebel
ebionitTa Sesaxeb.
wm. epifane ebionitTa erT-erT Secdomad asaxelebs im
faqts, rom isini RvTismsaxurebis dros ziarebisTvis iyenebdnen
swored xmiads, xolo Rvinis nacvlad – mxolod wyals.
‘xolo
saidumloebebs
asruleben
(TiTqosda
siwmindeTa mibaZviT eklesiaSi) wlidan wlamde, ufuarTa
mier da saidumlos meore nawils \ mxolod wylis
mier» (Sdr. μυστήρια δὲ δῆθεν τελοῦσι κατὰ μίμησιν τῶν ἁγίων
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν διὰ ἀζύμων καὶ τὸ ἄλλο
μέρος τοῦ μυστηρίου δι΄ ὕδατος μόνου1.
aRsaniSnavia is faqtic, rom xmiadis Wamis tradicia
warmoadgens Zveli aRTqmis eklesiis saRvTismsaxuro praqtikas,
xolo wm. evqaristia aris axali aRTqmis eklesiis saRvTismsaxuro
rituali, rac, ra Tqma unda, garegan saRvTismsaxuro qmedebaSic
gamoixateba.
aqve SevexebiT kidev erT liturgikul gaukuRmarTebas,
romlis Sesaxeb miTiTebulia trulis krebis 32-e kanonSi:
‘ვინაჲთგან
მოიწია
სასმენელად
ჩუენდა,
ვითარმედ
სოფელსა
შინა
სომეხთასა
მხოლოდ ღჳნოსა ოდენ
განუზავებელსა წყლითა შესწირვენ საუფლოსა ზედა ტრაპეზსა
სრულმყოფელნი საუფლოჲსა მსხუერპლისანი და მოწამედ
მოიყვანებენ მოძღუარსა ეკლესიისასა იოანეს ოქროპირსა,
რომელი ესრეთ იტყჳს თარგმანებასა შინა მათეს სახარებისასა:
<რად არა წყალი სუა, აღ-რაჲ-დგა მკუდრეთით, არამედ
ღჳნოჲ? გარნა რამეთუ წვალებასა ბოროტსა ძირითურთ
აღმოჰფხურიდა,
ვინაჲთგან
არიან
ვიეთნიმე,
რომელნი
საიდუმლოთა შინა წყალსა იჴუმევენ. ცხად არს უკუე,
ვითარმედ რაჟამს საიდუმლონი მისცნა, ღჳნოჲ მისცა და
რაჟამს აღდგა თჳნიერ საიდუმლოთასა და ლიტონი ტრაპეზი
Epiphanii Episcopi Constantiae, Opera, ed. G. Dindorﬁus, v. II,
Lipsiae, 1860, p. 108.
1
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დააგო, ღჳნოჲვე იჴმარა, რამეთუ <ნაშობისაგან ვენაჴისაო>,
თქუა, ხოლო ვენაჴი ღჳნოსა შობს და არა წყალსა>.
და ამიერ ჰგონებენ, ვითარმედ წინააღუდგების მოძღუარი
წმიდასა მსხუერპლსა თანართვასა წყლისასა. ხოლო რაჲთა
არა ამიერითგანცა უმეცარ იყვნენ ძალსა წმიდისა მის
მამისა სიტყუათასა, მართლმადიდებლობით გამოვაცხადოთ
იგი, ვინაჲთგან ძუელი არს წვალებაჲ მათი, რომელთა-იგი
<წყლის წარმდგინებელ> სახელ-ედების, რომელნი ნაცვალად
ღჳნისა მხოლოდ წყალსა ოდენ იჴუმევენ საიდუმლოთა შინა
თჳსთა. ამისთჳს დაჰჴსნიდა რაჲ ღმერთშემოსილი ესე კაცი
უსჯულოსა მას მოძღურებასა ესევითარისა მის წვალებისასა
და აჩუენებდა, ვითარმედ წინააღმდგომად სამოციქულოჲსა
სჯულისდებისა ასწავებენ, აწ მოჴსენებული ესე შეჰმზადა
პირი სიტყჳსაჲ. და რამეთუ ეკლესიასა შინა მისსა, სადაიგი მწყემსთმთავრებრივი რწმუნებულ იყო მისდა მთავრობაჲ,
წყლითა განზავებაჲ ღჳნისაჲ ასწავა, რაჟამს უსისხლოჲსა
მსხუერპლისა შეწირვისა ჟამი იყვის, რომლითა პატიოსნისაგან
გუერდისა მჴსნელისა და მაცხოვრისა ჩუენისა ქრისტეს
ღმრთისა სისხლისა და წყლისა მდინარეთა შეზავებასა
წარმოაჩენდა,
რომელნი
განსაცხოველებელად
ყოვლისა
სოფლისა და გამოსაჴსნელად ცოდვათა გარდამოეცნნეს
და ყოველსა შინა ეკლესიასა, სადაცა სულიერნი მნათობნი
განბრწყინდეს, ღმრთივმოცემული ესე წესი დამტკიცებულ
არს, და რამეთუ იაკობ, ჴორციელად ძმამან ქრისტეს
ღმრთისა ჩუენისამან, რომელსა იერუსალემელთა წმიდაჲ
საყდარი
ერწმუნა
პირველ,
და
ბასილი
კესარიელთა
მთავარეპისკოპოსმან, რომლისა დიდებულებაჲ ყოველთა კიდეთა
სოფლისათა განისმა, წერით მომცემელთა ჩუენდა საიდუმლოჲსა
ამის მღდელთმოქმედებისათა, ესრეთ წყლითა და ღჳნითა
სრულყოფაჲ წმიდისა სასუმლისაჲ მოსცეს საღმრთოსა შინა
ჟამისწირვასა. და კართაგენს შეკრებულთაცა ღირსთა მამათა
ესრეთ თქუმით მოიჴსენეს, რაჲთა: <სიწმიდეთა შინა არარაჲ
უმეტესი ჴორცისა და სისხლისა საუფლოჲსა შეიწირვოდის,
არამედ ვითარ-იგი თჳთ მას თავადსა უფალსა მოუცემიეს,
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ესე იგი არს პური და ღჳნოჲ განზავებული წყლითა>. აწ
უკუე ვინცა ვინ ეპისკოპოსი ანუ ხუცესი არა მოციქულთა
მიერ მოცემულისა მისებრ წესისა ჰყოფდეს და არა წყლითა
განაზავებდეს ღჳნოსა და ეგრეთ შესწირვიდეს უხრწნელსა
საიდუმლოსა, განიკუეთენ, ვითარცა უსრულად მქადაგებელი
საიდუმლოჲსაჲ და ცალიერმყოფელი მოცემულთა წერილთაჲ»
(trul. 32)1.
rogorc
vxedavT,
am
kanonSi
aRwerilia
ori
urTierTsawinaaRmdego eretikuli tradicia. erTi mxriv,
miTiTebulia imaTze, რომლებიც zemoT naxsenebi mamis, epifane
kviprelis cnobiT, wiravdნენ mxolod wyliT (და, ეპიფანე
კვიპრელის ზემოციტირებული სიტყვების თანახმად, ხმიადითაც);
meore mxriv, saubaria somxuri eklesiis tradiciaze, sadac
wiravdnen mxolod RviniT, wyliT gazavebis gareSe. am
ukanasknelTa Secdomis mizezi gamxdara, rogorc kanonSivea
damowmebuli, wm. ioane oqropiris sityvebi maTes saxarebaze
komentaridan, rom macxovarma saidumlo serobaze mociqulebi
aziara ara wyliT, aramed RviniT da a. S. trulis krebis mamaTa
ganmartebiT, es sityvebi warmoTqmuli iyo im eretikosebis
winaaRmdeg, romlebic mxolod wyliT wiravdnen, xolo somxeTis
eklesiam es aRiqva ise, rom TiTqos wm. ioane oqropirma akrZala
wylis gamoyeneba da mxolod Rvinis gamoyeneba daawesa. amitom,
trulis krebis mamebma mocemuli 32-e kanoniT ganmartes, rom
am sityvebiT wm. mama amxelda e. w. hidroparastatebs, romlebic
adreul saukuneebSive arsebobdnen da ekuTvnodnen gnostikosTa
erT-erT seqtas. ისინი sxva akrZalvebTan erTad, mkacrad
კრძალავდნენ nebismieri saxis damaTrobeli sasmelis miRebaს,
იმ ზომამდე, რომ wirvis drosac ki უარყვეს Rvinis gamoyeneba
da mxolod wyliT asrulebdnen liturgias2. Sesabamisad, wm.
mamas ar gamouricxavs Rvinis wyliT gazaveba, radgan es wesi
jer kidev Tavad macxovarma danerga da ase momdinareobs
1

didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 384-385

Еп. Никодим (Мылаш), Правила
толкованиями, т. I, М. 2001, c. 516-618
2
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mociqulTa droidan, rac werilobiTadac dasturdeba iakobis,
basili didisa da ioane oqropiris ლიტურგიებში. aSkaraa, rom
ioane oqropiri Tavis samwysoSi liturgiis dros Rvinos wyliT
azavebda. garda am kanonisa, zemoT moviტaneT aseve, karTagenis
krebis kanoni, sadac igive azria dadasturebuli: ‘რაჲთა
სიწმიდეთა შინა არარაჲ უმეტესი სისხლისა და ჴორცისა
საუფლოჲსა შეიწირვოდის, ვითარ-იგი თჳთ უფალმან მოსცა,
ესე იგი არს პურისა და ღჳნისა წყლითა განზავებულისაჲ»1.
ზემოციტირებულ kanonebSi naxsenebia ori ZiriTadi mizezi,
ris gamoc aucilebelia liturgiis dros Rvinis wyliT gazaveba.
pirveli im faqtis gaxsenebaa rac moxda jvarcmis dros. karTagenis
krebis aRniSnuli kanonis Sesaxeb zonara Tavis komentarSi wers:
,,... rogorc macxovris gverdidan jvarcmis dros, rodesac
mas laxvari ugmires, gadmodinda ara mxolod sisxli, aramed
wyalic, aseve usisxlo msxverplSewirvisas barZimSi RvinosTan
erTad vasxamT wyalsac...”;2 meore mizezi ამგვარი წესის თვით
მაცხოვრისგან დაკანონებულობაა: ვითარ-იგი თჳთ უფალმან მოსცა,
ესე იგი არს პურისა და ღჳნისა წყლითა განზავებულისაჲ»3.
aq pirdapiraa miTiTebuli, rom macxovarmac wyliT gazavebuli
RviniT aziara Tavisi mociqulebi saidumlo serobis dros. amis
Sesaxeb mowmobas vxvdebiT adreuli periodis kanonikur ZeglSi
სახელწოდებით ,,mociqulTa განწესებანი”, რომლის me-8 wignSi,
sadac moტანილია liturgiis dros wasakiTxi saidumlo locva,
vkiTxulobT:
,,aseve sasmisi RviniTa da wyliT gazavebuli, akurTxa,
misca da uTxra: sviT amisagan yovelma, es aris Cemi
sisxli, mravalTaTvis daTxeuli, codvaTa misateveblad”4.
basili
didis
liturgiis
წეს-gangebaSiც
mRvdeli
saidumlod kiTxulobs (xmamaRla warmosaTqmel sityvebamde
,,suT amisagan yovelTa...”):
1

didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 305.

2

Правила святых поместных соборов с толкованиями, 1880.

3

didi sjuliskanoni, dasax. gamoc. gv. 305.

4

Постанавления Апостольские, М. 2008, с. 214.
495

mRvdeli longinoz suariSvili:+ხმიადიsa da gauzavebeli...
,,egreTve sasumelica nayofisagan venaxisa
ganzava, hmadlobda, akurTxa, da wmida-hyo”1.

moiRo,

amrigad, ზემორე წყაროების საფუძველზე ნათელი ხდება,
rom marTlmadididebeli eklesia zედმიწევნით da ucvlelad
icavs liturgikuli msaxurebis wess, ისე rogorc ეს Tavad
macxovarma daadgina da rogorc gadmogveca saRvTo da
yovladqebuli mociqulebis mier.
1

samRvdelo kondaki, Tbilisi, 1999, გვ. 237

redaqtoris SeniSvna: statiaSi ganxilul sakiTxTan dakavSirebiT movitanT citatas XIX s-is cnobili saeklesio wyaroTmcodnis,
aramarTlmadidebeli mkvlevris Lyman Coleman-is saxelganTqmuli
naSromidan <qristianuli eklesiis siZveleni>: ‘adreuli qristiani
avtorebi ar axseneben ufuar purs uflis serobis [evqaristiis,
e. W.] mRvdelmoqmedebisas. saidumlosTvis puri aiReboda
im Senawirebidan, rac maziareblebs SemohqondaT msaxurebis
dawyebis win da es puri, safiqrebelia, iyo igive, rac \
Cveulebriv moxmarebaSi. VII s-idan romis eklesia iyenebda
ufuar purs [xmiads, e. W.], xolo konstantinopolis eklesia
ganagrZobda Cveulebrivi gafuebuli puris gamoyenebas» (Sdr.
The early christian writers make no mention of the use of unleavened
bread in celebrating the Lord’s supper. The bread for the sacrament was
supplied from the oblations which the communicants presented at the
commencement of the solemnity, and was, probably, the same as that
which was in common use. From the seventh century, the church at Rome
used unleavened bread; and the church at Constantinople continued the
use of common fermented bread, The Antiquities of the Christian Church,
Transl. and Compiled from The Works of Augusti, with numerous additions
from Rheinwald, Siegel and others,By Lyman Coleman, New York 1841,
p. 314); kidev: ‘Zveli eklesiebi sayovelTaod uzavebdnen wyals
saidumloSi gamosayenebel Rvinos.
es
nazavi
iwodeboda
rogorc kra$ma, zmnidan kera3nnumi (misceo). laTin avtorTa mier
igi saxeldebuli iyo rogorc mixtum, temperatum. zogierTebi
saubroben imaze, rom Rvinis gazaveba wyliT pirdapiri
ganCineba iyo qristesi. sxvebisTvis avtoritetia precedenti
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gamoyenebuli literatura
1. didi sjuliskanoni, Tb. 1975 w.
2. axali aRTqumai, Tb. 2011 w.
3. samRvdelo kondaki, Tb. 1999 w.
4. wmida kirile ierusalimeli, katexizmuri da mistagogiuri
homiliebi, Tb. 2015 w
5. Правила святых Апостол и святых Атец с толкованиями, М.
1867 г
6. Правила святых вселенских соборов с толкованиями, М.
1877.
7. Правила святых поместных соборов с толкованиями, М.
1880.
8. Еп. Никодим (Мылаш) \ «Правила православной церкви с
толкованиями» т. I; II; М. 2001.
9. Е. И. Смирнов \ История христианской церкви, М. 1997.
10. Еп. Висарион Нечаев \ Толкование на божественную
литургию, Киев 2002.
11. И. В. Бобровницкий \ О происхаждений и составе
Римско-католической литургии и отличии ея от нашей, Киев 1855.
12. Постанавления Апостольские, Москва, 2008.
13. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, αποστολικη Διακονια 1993.
da [am wesis] adreuli gavrcelebuloba. magram rac ar
unda iyos saTave aRniSnuli wesisa, igi auracxelgzis iyo
sanqcirebuli eklesiis kanonebiT. somxebi iyenebdnen mxolod
Rvinos, sxvebi iyenebdnen mxolod wyals, magram orive
maTgani daigmo rogorc eretikuli» (Sdr. The ancient churches
universally mixed water with the sacramental wine. This mixture was called
kra$ma, from kera3nnumi, (misceo). By the Latin authors it was styled
mixtum, temperatum. Some speak of this mixing of wine with water as an
express precept of Christ. Others rely upon precedent, and early usage for
authority. But whatever may have been the origin of this custom it was
abundantly authorized by the canons of the church. The Armenians used
wine alone, others used only water, hut both were condemned as heretics,
Ibid. p. 316).
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Priest Longinoz Suarishvili

Eucharistic Errors in the Latin and Armenian Churches
The use of leavened bread and Wine mingled with Water for
the Eucharist is a dogmatic rule in the orthodox church because
this rite was established by the Savour and his Apostles. Despite
this undeniable fact, in the Latin and Armenian churches The holy
eucharist is fulﬁlled with unleavened bread (Greek: azymes) and
unmingled wine that is explicitely forbidden by the Orthodoxy.
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