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sityYsgebaò Teodore xaranel episkoposisaò, romelsa ewoda avvukura... 

winasityva

ქრისტიანული დოგმატიკა არის sasuliero mwerlobis მთავარი და 
ძირითადი დარგი, ქრისტიანული დოგმების შემსწავლელი მეცნიერება. dog-
matika Tanadroulia saeklesio istoriisa, yoveli dogmaturi deb-
uleba momdinareobs saRvTo werilidan, nagulisxmevia Zvel aRTq-
maSi, xolo gacxadebulia axal aRTqmaSi. saRvTo werilis ucdomel 
da macxovnebel swavlebaTa terminologiuri formiT gadmocema aris 
dogmatika. მისი ძირითადი წყაროა ძველი და ახალი აღთქმის წიგნები, ე.ი. 
ბიბლია, აგრეთვე, საეკლესიო ტრადიციები, მსოფლიო საეკლესიო კრებებზე 
მიღებული რწმენის სიმბოლოები და ეკლესიის დიდი მამების ქრისტიანული 
სარწმუნოების აღსარებები. თავის თანმიმდევრულ განვითარებაში დოგმატიკა 
სამ პერიოდს ითვლის: 1. დაწყებითს, მსოფლიო საეკლესიო კრებებამდე; 2. 
მსოფლიო კრებებis periods; 3. მსოფლიო კრებებიდან XI საუკუნემდე.

დოგმატური თხზულებების თარგმნა ქართულად ინტენსიურად 
მიმდინარეობდა, განსაკუთრებით, ეqვTიმე მთაწმიდელის, გიორგი მთაწმი
დელის, ეფრემ მცირის, არსენ იყალთოელის, თეოფილე ხუცესმონაზონის 
მიერ. აქედან sagangebod გამოსარჩევია არსენ იყალთოელის მიერ ბერძნული 
ენიდან ნათარგმნი Txzulebebis უზარმაზარი დოგმატურპოლემიკური 
კრებული  ,,დოგმატიკონი”1.

qarTuli filosofiuri azris ganviTarebis istoriaSi uaRresad 
TvalsaCino, metad Taviseburi da ganumeorebeli furceli Cawera 
XIXII saukuneebis cnobilma moRvawem, mTargmnelma da filosofosma 
arsen iyalToelma, romlis mdidari da mravalferovani SemoqmedebiTi 
memkvidreoba uZvirfases ganZad gadmoeca STamomavlobas. ,,mravliTa 
WiriTa da SromiT” Sesrulebuli misi brwyinvale Targmanebi Tu 
originaluri Txzulebebi, mis Tanamedrove sxva qarTvel moRvaweTa 
SromebTan erTad, saSualebas gvaZlevs ufro Rrmad da farTod 
gavecnoT bizantiur mwerlobas, kidev ufro naTlad davinaxoT, ra-
oden didi iyo qarTvelTa interesi bizantiuri qristianuli mwerlo-
bisadmi, raoden maRali iyo ganaTlebisa da mecnierebis saerTo done2. 

,,dogmatikonSi” misi yvelaze adreuli nusxis, S 1463is mixedviT, 

1  e. gabiZaSvili, qarTuli naTargmni kanonika, dogmatikapolemika, bibliogra-
fia, Tbilisi, 2012, gv. 156.

2  l. daTiaSvili, Teodore abukura: traqtatebi da dialogebi, Targmnili 
berZnulidan arsen iyalToelis mier, Tbilisi, 1980, gv. 8.
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74ze meti Txzuleba dasturdeba. yvela es Txzuleba Targmnilia 
berZnulidan. es imas niSnavs, rom arsen iyalToelis TargmanebSi 
areklilia mis mier gamoyenebuli sakmaod adreuli berZnuli xel-
nawerebis viTareba. xolo Tu gaviTvaliswinebT arsen iyalToelis 
mTargmnelobiT stils, unda CavTvaloT, rom misi Targmanebi zedmi-
wevniTi sizustiT imeorebs berZnul dednebs. arseni ,,dogmatikonSi” 
TviTon axasiaTebs Tavis Targmanebs berZnul dedanTan siaxlovis 
TvalsazrisiT: ,,mravliTa SromiTa da WiriTa damiweria da unaklu-
lod Zalisa Cemisaebr Semiwamebia da arca ra berZulisagan damigdia 
da arca ra zepiriTa damirTavs, da Tu rame sadme siduxWire Sesd-
gams, igi berZulisa Sedarebulobisgan ars da ara qarTulTa sityu-
aTa daSuenebasa vermecnierobisgan”1. cxadia, Targmanis aseTi sizus-
tis gamo izrdeba qarTuli Targmanebis mniSvneloba maTi berZnuli 
wyaroebis gamosavlenad, berZnuli dednebis arqetipiseuli Sinaarsisa 
da struqturis dasazusteblad2.

Cveni kvlevis obieqtia krebul ,,dogmatikonSi” (289r-290v) Sesuli 
dialoguri formiT dawerili Txzuleba  ,,sityYsgebaA Teodore 
xaranel episkoposisaA, romelsa ewoda avvukura, qmnili mTavrisa 
mimarT edesisa SeiganTaAsa, romelman iTxova misgan, raATa mop-
ovnebiTTa gulissityuaTa mier gamoaCinos da uCuenos mas, viTarmed 
ars RmerTi. xolo winadawesebul ars sityuasa vidreme zeda marTl-
madidebelisasa ani, xolo urwmunoAsasa – bani”. Txzulebis avtoria 
arabi saeklesio mwerali Teodore abukura. 

Teodore abukura aris VIIIIX saukuneebis erTerTi gamorCeuli 
qristiani  RvTismetyveli, romelic, miuxedavad imisa, rom cxovrobda 
bizantiis imperiis sazRvrebs gareT, mWidrod iyo  dakavSirebuli 
bizantiur RvTismetyvelebasTan. is aris pirveli marTlmadidebeli 
swavluliRvTismetyveli, romelmac gadmosca qristianuli swavleba 
arabul enaze da swored amiT miipyro mecnierTa gansakuTrebuli 
yuradReba3. 

pirvelad misi Txzulebebi gamoica me17 saukunis dasawyisSi, 

1   S 1463, 39v.
2  dogmatikoni, tomi I, anastasi sineli, winamZRuari, teqsti gamosacemad 

moamzades n. Cikvatiam, m. rafavam da d. Sengeliam, Tbilisi, 2015, gv. 35.
3  ФЕОДОР АБУКУРРА В ЗАЩИТУ ИКОНОПОЧИТАНИЯ, Перевод с английского М. 

Черняевой, 2004, predanie.ru.
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sityYsgebaò Teodore xaranel episkoposisaò, romelsa ewoda avvukura... 

მაშინ, rodesac gamoica berZnul enaze dawerili misi zogierTi 
naSromis laTinuri Targmani. Semdeg  nelnela daibeWda misi 
ormocdasamive Sroma berZnul enaze. yvela es Sroma Sesulia 
,,Patrologia Graeca”-s 97e tomSi1. me19 saukunis bolos aRmoCe-
nil iqna da Semdgom gamoica kidec abukuras 14 Txzuleba 
arabul enaze, maTgan aRsaniSnavia albaSas gamocema2, romelSic 
Sesulia 10 Txzuleba. aRsaniSnavia, agreTve, rom misi berZnul 
enaze gamocemuli ramdenime traqtati, rogorc Semdgom aR-
moCnda, Targmnilia arabulidan. cnobilia, agreTve, rom Teo-
dore abukuram dawera 30 traqtati siriul enaze, romlebsac, 
samwuxarod, Cvenamde ar mouRwevia.

საპატიო ტიტული ,,აბუ კურა“ (arabulad ,,მამა ნუგეშინისცემისა”), 
iსევე, როგორც ტიტულები სწავლულისა და ფილოსოფოსისა, მეტყველებს 
იმis Sesaxeb, რaoden დიდი პატივისცემით სარგებლობდა ეს ქრისტიანი 
ღვთისმეტყველი. ეს იმითაც მტკიცდება, რომ მისი შრომები, დაწერილი 
ბერძნულად, მალევე ითარგმნა ქართულად. თეოდორეს შრომები გამოირჩევა 
ორიგინალურობით; abukura ცდილობს მისთვის დამახასიათებელი 
ენითa და მოწინააღmდეგეთათვის ადვილად გასაგები საშუალებებით 
ჩამოაყალიბოს, გადმოსცეს ქრისტიანული სწავლება. გარდა მუსულმანებთან, 
მონოფიზიტებთან და ნესტორიანელებთან პოლემიკისა, თეოდორე gamor-
Ceuli ფიგურა იყო ხატმებრძოლებთან dapirispirebaSi, განსაკუთრებით, 
ბიზანტიის იმპერიის საზღვრებს გარეთ3. 

Zvel qarTul mwerlobaSi Teodore abukuram uaRresad sapatio 
adgili daimkvidra. misi literaturuli memkvidreobis popularo-
bas gansakuTrebiT Seuwyo xeli arsen iyalToelma Cinebulma Targ-
manebma. ქართველma ღვთისმეტყველma არსენ იყალთოელma (1125 w.) თავის 
დოგმატიკონში შეitana თეოდორეს რამოდენიმე თხზულების ქართული 
თარგმანი. jer kidev 1915 wels e. kraCკovski sruliad marTebulad 
miuTiTebda, rom abukuras Sromebis safuZvliani SeswavlaSefasebi-
saTvis aucilebelia maTi qarTuli da slavuri Targmanebis gaTval-

1   Griffith S. I. The Controversial Theology of Theodor Abu Qurrah (c. 750 — c. 820 A.D.); a method-
ological, comparative study in Christian Arabic literature (Ph. D. diss.). Washington, 1978. P. 4.

2   Al–BashaQ. Mayamir Thawudurus Abi Qurrah Usquf Harran. Beirut, 1904; https://predanie.ru/
benevich-grigoriy-isaakovich/antologiya-vostochnohristianskoy-bogoslovskoy-mysli-2/

3   Ю. Максимов, ФЕОДОР АБУ КУРРА И  ЕГО  МЕСТО В ИСТОРИИ  РАННЕЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ  ПОЛЕМИКИ С  ИСЛАМОМ, 2003. pstgu.ru
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iswineba da saTanado kvlevaZieba1. am faqtze sagangebod amaxvilebda 
yuradRebas g. grafi, romelic aRniSnavda: ,,Teodore abukuras mw-
erloba Zvel qarTul literaturaSic aris warmodgenili. magram, 
upirveles yovlisa, berZnuli rigidan mxolod  traqtatebi unda 
iyos Targmnili”2. 

Teodore abukuras filosofiurTeologiur da dogmatur Tx-
zulebebze seriozuli yuradReba gaamaxvila da qarTveli eris suli-
eri cxovrebis samsaxurSi maTi Cayeneba ganizraxa gamoCenilma mTargm-
nelma da filosofosma arsen iyalToelma. man Teodore im bizantiel 
mweralTa rigSi moaqcia, romelTa naazrevi gansakuTrebiT farTo 
popularobiT sargeblobda imdroindel qristianul samyaroSi da, 
amasTan erTad, saqarTveloSi. unda aRiniSnos, rom arseni Tavadac 
ver malavs aRtacebas Teodores erTerTi mniSvnelovani polemikuri 
Sromis (,,sityYsgeba huriaTa mimarT“) Targmnisas da Tavis grZnobas 
ase gamoxatavs: ,,saukunodmca Ksenebul xar, mamao, esoden brZnisa 
marwmuneblobisaTYs, romliTa meca elvared ciskrovan myof gulisK-
mierTa xedvaTa ferebiTa”3. 

qarTul mecnierebaSi Teodore abukuras Sromebi jer kidev araa 
saTanadod Seswavlili. Teodore abukuras Sromebis arseniseuli 
Targmanebi S 1463 xelnaweris mixedviT SedarebiT srulad da an-
otirebulad aRnusxa iv. lolaSvilma.

TxzulebaSi ,,wameba wmidisa miqaelisa” Teodore abukura ixsenieba 
rogorc babiloneli (baRdadeli) saswaulmoqmedi. misი naSromebis 
qarTul TargmanSi erT dialogs aqvs warwera: ,,wmida da sibrZnis-
moyvare Teodore, xaranis episkoposi”4, mis or arabul Sromas aqvs 
warwera, sadac is ixsenieba wmindanad (,,es traqtati, dawerili wmida 
amba Teodores, xaranis episkoposis, abukuras mier...”), savaraudod, 
Teodore abukura marTlac miiCneoda wmindanad, magram ufro zusti 
cnobebi misi kanonizaciis Sesaxeb Cven ar gagvaCnia, radgan antioqiis 
eklesiaSi, rogorc misi, aseve sxva imdroindeli moRvawe mamebis, wmin-
danobis Sesaxeb cnobebs Cvenamde ar mouRwevia.

1  Крачковский И.Ю, Феодор Абу Курра у мусульманских авторов // Христианский Восток IV, 3, 
1916,  308-309.

2  daTiaSvili 1980:10.
3  iv. lolaSvili, arsen iyalToeli, Tbilisi, 1978, gv. 115.
4  l. daTiaSvili 1980:2122.



17

sityYsgebaò Teodore xaranel episkoposisaò, romelsa ewoda avvukura... 

Teodore abukuras antimusulmanuri berZnuli 

traqtatebis kritikuli teqstisaTvis

Teodore abukuras Txzulebis ,,sityYsgebaA Teodore xaranel 
episkoposisaA, romelsa ewoda avvukura, qmnili mTavrisa mimarT 
edesisa SeiganTaAsa” Zvel qarTuli Targmanis berZnul dedanTan 
mimarTebis kvlevisas visargebleT Teodore abukuras antimusulma-
nuri traqtatebis berZnuli teqstis kritikuli gamocemiT: Johannes 
Damaskenos und Theodor Abū Qurra, Schriften zum Islam. Kommentierte 
griechisch-deutsche Textausgabe von Reinhold Glei und Adel Theodor Khoury. 
Echter Verlag, Würzburg / Oros Verlag, Altenberge 1995. 

berZnuli kritikuli teqstis dasadgenad, mecnierebma Reinhold 
Glei-m da Adel Theodor Khourym gamoiyenes 12 berZnuli xelnaweri. am 
xelnawerebis urTierTSedarebisas dadginda, rom ZiriTadi teqstidan 
(romelic, samwuxarod, dakargulia), gamosulia ori  a da b re-
daqcia (X s.), romlebic, aseve, dakargulad iTvleba da romelTagan 
momdinareobs sxva xelnawerebi. 

დოგმატიკონში არსებული ქართული თარგმანის berZnulTan Sedarebi-
sas gamoCnda, rom arseniseul TargmanTan yvelaze axlosdgas berZnul 
kritikul teqstSi KTi aRniSnuli xelnaweri, romelic vatikanSi 
aris daculi (Vatikanus Gr. 492 s, XIII/XIV opusc 3,8,9,16). qarTul te-
qstSi aris adgilebi, romelTa Sesatyvisebic mxolod K xelnawerSi 
gvxvdeba, aseve, Tu ram gansxvaveba gvxvdeba qarTulsa da berZnuls 
Soris,zustad igiveTi sxvaobs K  xelnaweri berZnulis ZiriTadi te-
qstisgan. gamomdinare iqidan, rom K xelnaweri TariRdeba XIIIXIV 
saukuneebiT, savaraudod, arsen iyalToeli Targmnisas sargeblobda 
dedniT, saidanac gadaiwera K xelnaweri da romelic, samwuxarod, 
dakargulad iTvleba.
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Txzulebis saRvTismetyvelo analizi

Teodore abukuras Txzuleba, rogorc literaturuli Tval-
sazrisiT, ise, ra Tqma unda, saRvTismetyvelo kuTxiT, uaRresad 
mniSvnelovania. SevecdebiT Tanmimdevrulad gadmovceT ძირითადი 
saRvTismetyvelo swavlebebi am Txzulebidan.

pirveli, rasac cdilobs Teodore abukura, aris mowinaaRmdegisaT-
vis (musulmanisaTvis) imis damtkiceba, rom RmerTi arsebobs. marT-
lac, Tu adamians ver davumtkicebT, rom RmerTi arsebobs, masTan  sxva 
ufro mniSvnelovan da rTul saRvTismetyvelo sakiTxebze msjelobas 
azri ar ექნება. pirvel rigSi, Teodore rasac sTavazobs mopaeqres, 
is aris, rom daukvirdes adamianTa warmomavlobas (genealogias). 
am SemTxvevaSi misi goneba aucileblad miaRwevs pirvelsawyisamde 
(adamamde), romlisganac warmoiSva mTeli kacobrioba: ,,aramed ze-
nad mimarT TanaaRiyvane gonebaA naTesavTmetyuelebasa da ueWuelad 
erTisa mimarT miiwios uSobelisa”. Semdeg abukura svams kiTxvas: vin 
Seqmna an saidan Seiqmna adami? ganixilavs ra am sakiTxs, is adamis 
Seqmnis sam variants gvTavazobs: Tu adami bunebam dabada, an miwam 
aRmoacena rogorc xe, an buCqi, ratom aRar aRmoacenebs miwa kvlav 
adamianebs? Tu adami aravis Seuqmnia, maSin TviTon yofila yovelives 
Semqმneli da dambadebeli, dausabamo da samaradiso. Tu maradiulad 
arsebobda rogorc RmerTi, ratom aris is cvalebadi, ratom exeba 
mas xrwnileba da sikvdili, radgan, wm. mamaTa swavlebiT, mxolod 
RmerTia dausabamo da uxrwneli, romelic aranair cvalebadobas ar 
ganicdis. magram aSkaraa, rom adami daeqvemdebara am yovelives, rac 
mis qmnadobaze miuTiTebs. ,,rameTu ukeTumca dausabamo da samara-
diso iyo, aramca mokudeboda, arca warKdeboda, rameTu dausabamoA 
dausrulebelca ars. vinaAca dauSTebis mas SeqmnulobaA, xolo Seqm-
nulsa ueWuelad uvis Semoqmedi, ars sadme ukue kacTa Semoqmedica 
da dambadebeli”  wers abukura.

ამგვარად, ლოგიკურ მსჯელობაზე დაყრდნობით მიჰყავს თეოდორეს 
მოპასუხე იმის aRiarebamde, rom adami Seqmnilia, xolo Seqmnils 
aucileblad sWirdeba Semoqmedi, da vin aris es Semoqmedi, Tu ara 
RmerTi?  kiTxulobs igi.  wm. ioane damaskeli gvaswavlis: ,,qmnili 
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uTuod vinmesgan aris gaCenili. TviT gamCeni Seuqmneli unda iyos, 
radgan Tuki isic Seqmnilia, uTuod vinmesgan aris Seqmnili, da ase 
Semdeg, vidre ar mivalT ram Seuqmnelamde.  amitom  sxva ra unda 
iyos igi, Tu ara RmerTi? TviT es Sesaqmis TanaSemtkiceba, SenarCu-
neba da warmmarTveloba gvaswavlis Cven, rom aris RmerTi – yove-
live amis Semamyarebeli, Semamtkiceli, SemnarCunebeli da maradJams 
winaganmgebeli”1.

amis Semdeg  erTerTi gamokveTili sakiTxi, romelsac Teodore 
abukura exeba, aris swavleba yovladwminda samebis Sesaxeb. yovlad-
wminda samebis Sesaxeb msjeloba Zalian aqtualuri iyo im periodSi. 
musulmanebi, gamomdinare iqidan, rom aRiarebdnen mxolod erT Rmer-
Ts (alahs), ar miiCnevdnen RmerTad arc ieso qristes da arc suliw-
mindas2. piriqiT, qristianebs samRmerTianobaSi adanaSaulebdnen. Teo-
dore abukuras amocana am SemTxvevaSi swored is iyo, daemtkicebina 
maTTvis, rom qristec da suliwmindac iseTive WeSmariti RmerTia, 
rogorc mama. 

pirvel rigSi, abukura xazs usvams im faqts, rom mama RmerTis mier 
sakuTari Tavis Semecneba swored misi Tanaarsi da Tanasamaradiso 
Zis mier xdeba. misi msjelobiT SeuZlebelia erTi da igive pirovneba 
iyos, vinc xedavs da rasac xedavs, vinc akeTebs da rasac akeTebs: 
,,ara uwyia, viTarmed sxuaA ars mcemeli da sxuaA ars cemuli, sxuaA 
 mxilveli da sxuaA  saxilavi, da sxuaA  mcebneli da sxuaA  ce-
bnili…rameTu SeuZlebel ars igive yofaA moqumedisaA da romelsa  
SeemTxueodis mis mier qmnili saqme”. xolo RmerTi, romelic yovlad 
Seurevneli, Seuzavebeli da martivia, rogor unda icnobdes sakuTar 
Tavs, Tu არის erTdroulad mxedveli da Tan sakuTari Tavis Semc-
nobi? ეს SeuZlebelia. maSin gamodis, unda vTqvaT, rom sakuTari 
Tavis umecaria RmerTi, an Tu vityviT, rom is icnobs Tavis Tavs, am 
SemTxvevaSi misi Sedgeniloba unda davuSvaT. Teodores magaliTad 
mohyavs xuTi meTodi, romlis meSveobiTac xdeba adamianis mier sagnis 
Semecneba. ganixilavs ra xuTive meTods, ის midis im daskvnamde, rom 

1  წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი 
გადმოცემა, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, თბ., 2000, gv. 323.

2  ისლამი იესო ქრისტეს მოიხსენიებს, როგორც – ისა იბნ მარიამს (ანუ იესო, მარიამის 
შვილი). ისა იბნ მარიამი ისლამში ერთერთი ყველაზე სათაყვანებელი წინასწარმეტყველია. 
musulmanebi qristes miiCneven rogorc winaswarmetyvels, romelic RmerTma gamogza-
vna. ყურანი იესოს აღიქვამს „ადამიანად”, რომელიც ღმერთმა მიწისაგან შექმნა (სურa 3,59). 
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arc erTi ganxiluli meTodi RmerTTan mimarTebaSi ar gamogvadgeba. 
amitom RmerTs sakuTari Tavis umecreba rom ar mivaweroT, saWiroa, 
iyos vinme yovliTurT msgavsi misi, romlis xedviTac ის Seimecnebs 
sakuTar Tavs. abukuras swavlebiT, misi msgavsi, Tanaarsi da Tana-
samaradiso aris Ze: ,,saWiro ars yofaA vieTme yovliTurT msgavsTa, 
ese igi ars, TanaarsTa da TanasamaradisoTa RmrTisaTaA, romelTagan 
icnobdes Tavsa TYssa, raATa ara umecrebaA TavisaA mieCemos mas. ra-
meTu hxedvides raA RmerTi Zesa TYssa, yovliTurT msgavssa missa, mis 
Soris hxedavs Tavsa TYssa, rameTu igi ars xati RmrTisa uxilavisaA 
da msgavsebaA guamovnebisa misisaA”. wm. ioane oqropiri ganmartavs 
pavle mociqulis am sityvebs, gvaswavlis, rom Ze xatia mamisa, yo-
vliTurT misi msgavsi. vinc Zes xedavs, xedavs mamasac, da imowmebs 
macxovris sityvebs: ,,romelman me mixila, ixila mamaA”1. 

TeodoresTvis kidev erTi mniSvnelovani argumenti imis dasamt-
kiceblad, rom mama da Ze Tanasworia, aris Zis gamomxsnelobiTi 
Rvawli – gankaceba. abukura ganixilavs am sakiTxs, yuradRebas amaxvi-
lebs imaze, Tu ratom gaxda mainc da mainc adamianTa gamosaxsnelad 
saWiro Zis gankaceba, da ratom ver SeeZlo imaves gakeTeba angelozs, 
an adamians. misi msjelobiT, am saqmis aRsasruleblad saWiro iyo 
iseTi pirovneba, romelsac eqneboda, pirvel rigSi, Tavisufali neba 
da swored am Tavisi Tavisufali nebiT iqneboda yvelaferSi saRv-
To nebis aRmasrulebeli. adamianTa gamoxsna rom mtkice yofiliyo, 
gamomxsnelSi ara mxolod codvilianoba ar unda yofiliyo, aramed 
codvilianobis SesaZleblobac ki. wm. mamaTa swavlebiT ki, rogorc 
adamianebi, ise angelozebi cvalebadni arian. nebismier dros SeuZlia 
rogorc adamians, ise angelozs, Tavisi Tavisufali nebidan gamom-
dinare, ganudges sikeTes da borots SeuerTdes. saeklesio swavle-
biT, angelozsac rom ganexorcielebina adamianis codvis tyveobidan 
gamoxsna, es gamoxsna mtkice ar iqneboda, radgan angelozTa Sorisac 
isevea SesaZlebloba codvilianobisa, rogorc adamianTa Soris. Teo-
dores mohyavs bibliidan moses, ieremias, ionas magaliTebi, romle-
bic, miuxedavad imisa, rom iyvnen RvTisagan gamorCeuli adamianebi, 
winaswarmetyvelebi, Tavisi msaxurebis dasawyisSi gaurbodnen RvTis 

1  samociqulos ganmarteba, II, gamokrebili iovane oqropirisa da sxva wmida 
mamaTa Txzulebebidan, თარგმნილი ეფრემ მცირის (კარიჭის ძის) მიერ, teqsti gamosace-
mad moamzada da winasityva daurTo eqvTime koWlamazaSvilma, Tbilisi, 2006, gv. 379.
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nebas: ,,ara uwyia, rameTu mose da ieremia da sxuani, moivlinebodes  
raA RmrTisagan, pirvelad ijmnides da TanawariKdides da eSiSvodes 
msaxurebasa mas da sxuaTa vnebaTagan Sepyrobilebasa mizezobdes, vid-
remdis TYT RmerTman umravlesTa sityuaTa da swavlaTa mier daarw-
muna maT. xolo ukueTumca vidre dasasrulamdeca hnebeboda urCebasa 
Sina dadgromaA maT zeda? iyo ese, viTarca nebisa mqonebelTa. urw-
muno: egreT ars. morwmune: xolo iona ltolvaAca iKumia pirisagan 
RmrTisa, TarSed mimarT warivlineboda raA mis mier ninevs”. amitom 
erTaderTi, visac SeeZlo adamianTa gamoxსna, romlis bunebaSi araTu 
codvilianoba ar iqneboda aranairad, aramed SesaZleblobac ki co-
dvilianobisa, iyo RvTis mxolodSobili Ze. abukura ambobs: ,,amisTYs 
yovliTurT saTanado iyo RmrTisa qonebaA visime Tanaarsisa TYsisaA, 
romelsa TYTmflobelobaAca aqundes da nebaA, ara Secvalebuli ne-
bisagan saRmrToAsa da yovlad yovliTurT marjuene iyos aRmasrule-
belad saRmrToTa ganzraxvaTa da saTnoyofaTa misTa, romel ars Ze 
misi, TanasamaradisoA da igive nebaA, da sworganzraxvaA, da didisa 
zraxvisa angelozad wodebuli werilTa Sina da pirvelTa mamaTa, da 
Zuel sadme gamoCinebuli abraham da isak da iakobisda da moses da 
sxuaTa, viTarca zedamiwevniT viswavebT wmidisa werilisagan”. pavle 
mociquli gvaswavlis: ,,romeliigi xati RmrTisaA iyo, ara natacebad 
Seiracxa yofad igi sworebad RmrTisa, aramed Tavi TYsi daimdabla 
da xati monisaA miiRo da msgavs kacTa iqmna da xatiTa ipova, viTarca 
kaci; daimdabla Tavi TYsi da iqmna igi morCil vidre sikudiladmde 
da sikudiliTa miT juarisaATa1.“ wm. ioane oqropiri ganmartavs pa-
vle mociqulis am sityvebs, gvaswavlis, rom pirvel rigSi simdablis 
magaliTi Cveni uflis, ieso qristesgan aviRoT, radgan imaze didi 
simdable ar arsebobs, rac Cveni xsnisaTvis qristem aRasrula, gax-
da ra Ze RvTisa  Ze kacisa. ,,xati RmrTisa iyo” xazgasmulia Zis 
samaradiso myofoba da Tanadausabamoeba mamasTan. pavle mociquli 
imitom amaxvilebs yuradRebas qristes morCilebaze, rom iZulebiT ki 
ar moavlina Ze mamam, aramed ,,viTarca erTarsman da Tanasworman, neb-
siT jerCinebiTa cxorebisa CuenisaATa, pativsca mamasa morCilebad, 
viTarca mizezsa da mSobelsa TYssa, da zogadiTa nebiTa  srulyves  
cxorebaA Cუeni, raJams mamaman saTnoiyo, xolo Zeman morCilebiTa 

1  filip, 2, 68.
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saTnoyofisa mamulisaATa daimdabla Tavi KorcTa amaT siglaxakisa 
CuenisaTa SemosiTa, da vidre sikudiladmde  yovlisave TavsdebiTa1. 
wm. ioane oqropiri kidev erTxel xazs usvams, rom Zem sakuTari nebiT 
da ara mamis iZulebiT miiRo Cveneuli buneba da esreT aRasrula 
Cveni gamoxsna. wm. ioane damaskeli ki gvaswavlis: ,,rasac mama akeTebs, 
misi mxolodSobili Zis mier akeTebs, Tumca ara rogorc msaxure-
biTi iaraRis mier, aramed rogorc bunebiTi da gvamovnebiTi Zalis 
mier”2. swored am swavlebis warmoCenas cdilobs Teodore abukura 
musulmanTa winaSe da imis damtkicebas, rom RmerTiს sampirovnების 
მიუხედავად, erTi buneba, erTi neba, erTi moqmedeba da erTi meufebaa. 

xelnawerTa aRweriloba

Txzulebis qarTuli Targmanis kritikuli teqstis dasadgenad gam-
oyenebuli gvaqvs eqvsi xelnaweri: S 1463 (XI ს., A); K 23 (XII ს., B); S 312 
(XVI ს., C); Q 50 (XVIII ს., D); S 248 (XVIII ს., E); H 1000 (XVIII ს., F).

qarTul nusxebs Soris mniSvnelovani variantuli sxvaobebi ar das-
turdeba, ZiriTadad orTografiuli xasiaTis gansxvavebebTan gvaqvs 
saqme, rac imaze migvaniSnebs, rom Targmanis teqsti yvela nusxis 
mixedviT saerTo protografidan momdinareobs.

dogmatikonis nusxaTagan uZvelesad miiCneva S 1463 xelnaweri3, 312 
f. 34,2/25,2, etrati, tvifruli tyavgadakruli muyaos yda, aqvs zemo 
da qvemo ydis sacavi furclebi, nusxuri, saTaurebi singuriT, dawer-
ilia or svetad (XI s.); mTargmneli arsen vaCes Ze (1r; 39v, 103r); 
Semowirulia iason daviTis Ze ciciSvilis mier (zemo ydis sacavi 
furceli), Sesulia 74ze meti Txzuleba.

1  samociqulos ganmarteba II, gamokrebili iovane oqropirisa da sxva wmida ma-
maTa Txzulebebidan, თარგმნილი ეფრემ მცირის (კარიჭის ძის) მიერ, teqsti gamosacemad 
moamzada da winasityva daurTo eqvTime koჭlamazaSvilma, Tbilisi, 2006, 615.

2  ჭელიძე 2000:331.
3  Tbilisis xelnawerTa erovnuli centri, S fondis xelnawerTa aRweriloba, 

t. 2, 213222, Sedgenili a. baqraZis, T. bregaZis, e. metrevelis da mz. SaniZis mier. 
Tbilisi, 1961. 
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xelnawerSi daculi Txzulebebi rom arsenis Targmania, es minawere-
biT cxaddeba. xelnaweri 314 gverdisagan Sedgeba. 1rdan 304vs CaT-
vliT xSirad ixsenieba iyalToeli mama: ,,Targmani arseni”, ,arseni 
ityvis”, ,,ese me esreT viofle aqamomde undoman arseni” da sxva. 

aseve uZvelesia XII Tu XIII saukuneSi gadawerili gelaTuri kre-
buli K 231,  458 f, 33,5/25,5, etrati, tyavgadakruli xis yda, nusxuri, 
saTaurebi singuriT (XIII s.), nakluli, etratis furclebis dakarg-
vis gamo dasawyisSi Cakerebulia TeTri qaRaldis 11 rveuli, boloSi 
aris Camatebuli erTi qaRaldis rveuli, Zveli paginaciiT axla am 
wignSi 39 etratis rveulia, teqsti dawerilia or svetad da TiTo 
svetSi 3132 striqonia, dauwerelia 141, 142, 195; Semosulia gelaTis 
monastridan. krebuli SedgenilobiT, TxzulebaTa TanmimdevrobiTac 
mniSvnelovnad gansxvavdeba  S 1463isgan. masSi daculia 40 Txzuleba.

S 1463Tan SedgenilobiT axlos dgas Q 502 xelnaweri, romelic 
warmoadgens Q 51is gagrZelebas. xelnaweri Seicavs ,,dogmatikonis” 
bolo nawils (47 Txzuleba),  Q 51  dasawyisia, Q 50  dasasruli. 
orive xelnaweri gadawerilia 1777 wels ioane xucesmonazonis mier. 
282 f, 31/22; qaRaldi, tyavgadakruli tvifruli xis yda, nusxuri, 
naweria or svetad, dasawyisebi da mTavruli asoebi singuriT; Tavsam-
kauli  1v, momgebeli  grigol dadiani, Wyondideli mitropoliti 
(282v); gadamweri  xucesmonazoni ioane (282v); 1777 w. (282v).

Q 50 teqsti misdevs ,,dogmatikonis” uZvelesi nusxis teqsts (S 1463). 
teqsts aqvs mravali sqolio da SeniSvna  ,,Seiswaveni”. RirsSesaniSna-
vi adgilebis yuradsaRebad kideze asomTavruliT miwerilia: ,,ixile 
yolad Suenieri rwmunebaA” (ix. 42r, 7v). xelnawers boloSi darTuli 
aqvs sami anderZi ioane monazonisa, saidanac vigebT, rom Wyondideli 
mitropolitis, grigol dadianis brZanebiT, teqstis gadamweri aris 
ioane xucesmonazoni. 

dogmatikonis nusxaTa Sorisaa krebuli S 3123, 108 f, 22,5/17, 
qaRaldi, 12 f, dazianebulia ydis Sesakravi paloebisagan, romle-

1  quTaisis istoriuleTnografiuli muzeumis K fondis xelnawerTa aRweri-
loba, t. 1, 104108, Sedgenili e. nikolaZis mier, Tbilisi, 1953.

2  Tbilisis xelnawerTa erovnuli centri, Q fondis xelnawerTa aRweriloba, 
t. 1, 6468, Sedgenili e. metrevelis, qr. SaraSiZis, il. abulaZis mier, Tbilisi, 1957.

3  Tbilisis xelnawerTa erovnuli centri, S fondis xelnawerTa aRweriloba, 
t. 1, 365375, Sedgenili T. bregaZis, T. enuqiZis, n. kasraZis, l. quTaTelaZis da qr. 
Saრაშიძის mier, Tbilisi, 1959.
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bic ydas amJamad amoclili aqvs; mravali furceli restavrirebulia 
(Zveladve)  210, 16, 1823, 30, 3340, 5657, 64, 6769, 7278, 80108; 
Zalze dazianebulia 103104 fფ, romelzec moTavsebulia feradebiT 
Sesrulebuli naxazi. restavrirebulia xelnawerTa ganyofilebis sax-
elosnoSi; magari, tvifruli tyaviT Semosili ficruli yda XVIII sSi 
unda iyos gakeTebuli (xelnaweris I restavraciis dros), Cinebuli 
sisworis lamazi nusxuriT, metad wvrilad(saTaurebi da dasawyisebi 
singuriT), 1541 weli (92r), gadamweri  kargareTeli diakoni sYmoni; 
momgebeli  ioakim mawyvereli (anderZidan vigebT), adgili safara, 
sabas lavra, Tavkazmuloba (92r). gadawerilia svimon kargareTelis 
mier ioakime mawyverelis SekveTiT, sabas lavraSi, xelnawers axlavs 
anderZi, romelSic miTiTebulia damkveTis, gadamweris vinaoba da 
gadaweris TariRi. garda ,,dogmatikonSi” Semavali Txzulebebisa, mas-
Si daculia sxvadasxva avtoris dogmatikurpolemikuri, astrolo-
giuri da enaTmecnieruli xasiaTis Txzulebebi. xSiria SemTxvevebi, 
roca arseniseuli Targmanebi gadakeTebulia. Sesulia 55 Txzuleba.

S 2481 xelnaweri S 312is msgavsi Sedgenilobisaa. 278 gv., 21/17; qa-
Raldi; tvifruli tyaviT Semosili ficruli yda, odnav morRveuli; 
mxedruli, saTaurebi singuriT, dasawyisi asoebi asomTavruliT (sin-
guriT); XVIII s; mocilebulia III, 112 ff. xelnaweris mTeli teqsti 
gadmowerilia 1541 wels mesxeTSi, safaras, sabas lavras gadawerili 
krebulidan, romelic dawvrilebiT aris aRwerili S 312 nomerqveS.  
S 248s, S 312 krebulisagan gansxvavebiT, aklia ramdenime Txzuleba. 
xelnaweris boloSi arsebuli minaweridan vigebT, rom es wigni ju-
maTeli mitropolitis, maqsime niJaraZis Sewirulia. S 248s aklia S 
312 xelnaweris 48,49,50,51,53,55e paragrafebi. 

msgavsive Sedgenilobisaa H 1000 xelnaweri2, 188 f, 20/14, qaRaldi, 
tyavgadakruli xis yda, dazianebuli (qveda ydis ficari gatexilia, 
wina 6 furceli daSlilia), mxedruli (saTaurebi singuriT); XVIII 
s. Sesulia 49 Txzuleba.

1  Tbilisis xelnawerTa erovnuli centri, S fondis xelnawerTa aRweriloba, 
t 1, 247248, Sedgenili T. bregaZis, T. enuqiZis, n. kasraZis, l, quTaTelaZis da qr. 
SaraSiZis mier, Tbilisi, 1959.

2  Tbilisis xelnawerTa erovnuli centri, H fondis xelnawerTa aRweriloba, 
t 2, 371377, Sedgenili lili quTaTelaZis mier, Tbilisi, 1951.
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teqstisaTvis

Teodore abukuras ,,sityYsgebaA Teodore xaranel episkoposisaA, 
romelsa ewoda avvukura, qmnili mTavrisa mimarT edesisa SeiganTaAsa“, 
qarTuli Targmanis kritikuli teqstis dadgenisas gamoviyeneT eqvsi 
xelnaweri: S 1463 (XI ს., A); K 23 (XII ს., B); S 312 (XVI ს, C); Q 50 (XVIII 
ს., D); S 248 (XVIII ს., E); H 1000 (XVIII ს., F). ძირითად ტექსტად ავიღეთ 
A literiT aRniSnuli S 1463 ხელნაწერი, რომელიც დოგმატიკონის 
შემცველ ხელნაწერებს შორის ყველაზე ადრეულად მიიჩნევა XI ს.

teqsts axlavs kritikuli aparati, romelSic gamoyenebuli gvaqvs 
Semdegi aRniSvnebi:

ქართული ხელნაწერების ვარიანტები მითითებულიa არაბული ციფრებით 
 1, 2, 3, და ა.შ.

ბერძნულ ორიგინალთან SedarebiT miRebuli gansxvavebebi miTiTebu-
lia რომაული ციფრებით  I, II, III, da a.S.

teqstTan dakavSirebuli Sinaarsobrivi an saRvTismetyvelo Cve-
neuli SeniSvnebi miniSnebulia fifqiTa da romauli cifrebiT  *I, 
*II, *III, da a.S.

xelnaweris aSiaze arsebuli minawerebi aRniSnulia Semdegnairad: 
fifqiTa da arabuli cifrebiT  *1 , *2 , *3 , da a.S.

teqstSi dialogis monawileebi (am SemTxvevaSi Teodore abukura 
da misi oponenti) aRniSnulia rogorc ,,morwmune” da ,,urwmuno”, 
romlebic miwerilia striqonis gaswvriv aSiaze asomTavruli asoebiT 
,,u” da ,,m”.

berZnul originalTan SedarebiT arsebuli teqstobrivi gansxvave-
bebi miTiTebulia SemokrebiT  Gr (იგულისხმება ბერძნული ტრაქტატების 
კრიტიკული ტექსტი, რომელიც დასახელებული გვაქვს გამოკვლევაში.
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A 289rII* 

A289vI

    1)  sityBsgebaA1  Teodore xaranel episkoposisaA,2   romelsa 
ewoda avvukura, qmnili mTavrisa mimarT edesisa3I   SeiganTaAsa4II,   

romelman iTxova5   misgan, raATa6   mopovnebiTTa7III  
gulissityuaTa mier  gamoaCinos da uCuenos mas, viTarmed ars 
RmerTi. xolo winadawesebul ars sityuasa8IV vidreme zeda9   

marTlmadidebelisasa10 ani, xolo urwmunoAsasa11  _   bani12

 I. hkiTxa urwmunoman marTlmadidebelsa: gardamoguec, N, esevi-
Taro, gamoCinebaA,1 viTarmed ars RmerTi. 

migebaA:*1V yoveli ricxB, mimTualveli SematebisaA,2 dasruleba-
saca miiTualavs da ricxB kacTaA3 miwTomili vidreme ars, daRaTu4 Cuen 
umecar varT raodenobasa, aramed wina-davdvaT5 ucxadesobisaTBs da 
uadvile|sobisa ricxuad asisa aRmavalobaA6 yovelTa kacTaA.*2;7  xolo 
SeuZlebel ars amaT yovelTa uSobel yofaA,8 rameTu urTierTarso-
bisagan inaTesavmetyuelebian, aramed zenad mimarT Tana9-aRiyvane10 
gonebaA11 naTesavTmetyuelebasa da ueWuelad erTisa mimarT miiwios 
uSobelisa. 

______________________________
1. saT. 1 sityBsgeba DEF   2 ebiskopozisa C,  episkoposisa EF    3 edesiisa D     4 

SeiganTasa CEF   5 iTxoa C   6 raTa EF  7  mpovnebiTiTa  E    8 sityuasa]+zeda CE     9  
zeda]–E     10  marTlmadideblobissa C  11 urwmnosasa C,  urwmunosasa E    12 ,,xolo 
winadawesebul ars... urwmunoAsasa bani”] – F 

     I. 1 gamoCineba EF    2 Sematebisa  CEF    3 kacTa CEF     4 daRacaTu F     5 
winadavsduaT EF  6 aRmavaloba EF   7 kacTa CEF   8 yofa  CF    9 Tanad CF     10 aRayvane  
A,  aRayuane D,  aRiyuane  EF  11 goneba EF

*1 ”migebaA” aSiaze CE

*2 marg.  Seiswave pirveli gamoCinebaA ABD

I. edesa] emeshj Gr

II. SeiganTaAsa]-Gr

III. mopovnebiTTa]-Gr

IV. სიტყუასა] proswpon (პირი, სახე) Gr

V. migebaA]-Gr

* xelnawerSi teqsti TiToeul gverdze or svetad aris naweri. amas vuTi-
TebT r da vsTan warmodgenili romauli cifriT.

 II. rameTu ara misaTualvel1 ars pirvelisa Tana misrulisagan 
TqumaA2 misisa sxBsagan SobilobisaA,3 vinaATgan4 kualad masca sxBsa-
gan uKms SobilobaA5, vidremdis pirvelsa uSobelsa gonebasa mivemTx-
BneT.6 xolo saWiro ars misi anu queyaniT aRmocenebulobaA,7 viTarca 
morCTaA,8 anu samaradiso yofaA,9 anu dambadebelisa visme mier Seqm-
nulebaA.10 aramed ukueTumca11 queyaniT aRmocenebuli iyo da merme-
ca-mca vidre aqamomde aRmoacenebdave12 queyanaA13I sxuaTaca, viTarca 
bunebasaII xeTa da mwuaneTasa,14 garna vinaATgan15 ara vhxedavT16 amissa 
qmnasa, cxad ars, viTarmed arca pirveli aRmocenebul ars*1 da arca 
samaradiso ars. rameTu ukueTumca18 dausabamo da samaradiso iyo, 
ara-mca19 mokudeboda, arca warKdeboda, rameTu dausabamoA20 daus-
rulebelca ars. vinaAca21 dauSTebis mas SeqmnulobaA22, xolo Seqm-
nulsa ueWuelad uvis Semoqmedi. ars sadme ukue kacTa Semoqmedica 
da dambadebeli23.

 III. xolo miiTuale kualad sxuaAca1 gamosaCinebeli,*1 RmrTis-
mecnierebisa mimarT Kelmpyrobeli. marqu me: ukueTu2 qvisaI mimRe-
beli queyaniT aRKdes maRalsa zeda sarTulsa da mier STauteos igi 
que, ara bunebiT quedamzidveli,3 damarT vidodis-a4 samaradisod, 
vidremdis umtkicessa5 rasme6 dauZravsa miemTxueodis?7 

________________________________

(II) 1 misaTualuel  E  2 Tquma DE,   Tqma F  3 Sobilobisa  CEF, SvilobisaA  D     
4 vinaTgan  EF    5 Sobiloba  EF   6 miemTxBos CFE    7 aRmocenebulebaA  C, aRmocene-
buleba  EF      8 morCTa CEF     9 yofa CEF    10 SeqmnulobaA  CD,  Seqmnuloba EF   11 
ukeTumca  EF     12 aRmoacenebda C, aRmacenebda  EF     13 queyana  EF     14  mwuaneTasa] 
mwuanvilTasa E    15 vinaTgan EF    16 vxedavT EF    18 ukeTumca  EF  19  aramca] arca  
CEF  20 dausabamo  CEF   21  vinaca  EF  22  Seqmnuloba  EF   23  ars sadme ukue kacTa 
Semoqmedica da dambadebeli]–CEF

*1marg.  Seiswave  ABD

I. queyanaA] parειμι Gr

II. ბუნება] eidoj (სახე, აგებულება) Gr

(III) 1 sxuaca  EF 2  ukeTu EF  

*1 marg.  Seiswave meore gamoCinebaA  ABD

I. qva] bwloj (ურნატი, მასკნე) Gr
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 II. rameTu ara misaTualvel1 ars pirvelisa Tana misrulisagan 
TqumaA2 misisa sxBsagan SobilobisaA,3 vinaATgan4 kualad masca sxBsa-
gan uKms SobilobaA5, vidremdis pirvelsa uSobelsa gonebasa mivemTx-
BneT.6 xolo saWiro ars misi anu queyaniT aRmocenebulobaA,7 viTarca 
morCTaA,8 anu samaradiso yofaA,9 anu dambadebelisa visme mier Seqm-
nulebaA.10 aramed ukueTumca11 queyaniT aRmocenebuli iyo da merme-
ca-mca vidre aqamomde aRmoacenebdave12 queyanaA13I sxuaTaca, viTarca 
bunebasaII xeTa da mwuaneTasa,14 garna vinaATgan15 ara vhxedavT16 amissa 
qmnasa, cxad ars, viTarmed arca pirveli aRmocenebul ars*1 da arca 
samaradiso ars. rameTu ukueTumca18 dausabamo da samaradiso iyo, 
ara-mca19 mokudeboda, arca warKdeboda, rameTu dausabamoA20 daus-
rulebelca ars. vinaAca21 dauSTebis mas SeqmnulobaA22, xolo Seqm-
nulsa ueWuelad uvis Semoqmedi. ars sadme ukue kacTa Semoqmedica 
da dambadebeli23.

 III. xolo miiTuale kualad sxuaAca1 gamosaCinebeli,*1 RmrTis-
mecnierebisa mimarT Kelmpyrobeli. marqu me: ukueTu2 qvisaI mimRe-
beli queyaniT aRKdes maRalsa zeda sarTulsa da mier STauteos igi 
que, ara bunebiT quedamzidveli,3 damarT vidodis-a4 samaradisod, 
vidremdis umtkicessa5 rasme6 dauZravsa miemTxueodis?7 

________________________________

(II) 1 misaTualuel  E  2 Tquma DE,   Tqma F  3 Sobilobisa  CEF, SvilobisaA  D     
4 vinaTgan  EF    5 Sobiloba  EF   6 miemTxBos CFE    7 aRmocenebulebaA  C, aRmocene-
buleba  EF      8 morCTa CEF     9 yofa CEF    10 SeqmnulobaA  CD,  Seqmnuloba EF   11 
ukeTumca  EF     12 aRmoacenebda C, aRmacenebda  EF     13 queyana  EF     14  mwuaneTasa] 
mwuanvilTasa E    15 vinaTgan EF    16 vxedavT EF    18 ukeTumca  EF  19  aramca] arca  
CEF  20 dausabamo  CEF   21  vinaca  EF  22  Seqmnuloba  EF   23  ars sadme ukue kacTa 
Semoqmedica da dambadebeli]–CEF

*1marg.  Seiswave  ABD

I. queyanaA] parειμι Gr

II. ბუნება] eidoj (სახე, აგებულება) Gr

(III) 1 sxuaca  EF 2  ukeTu EF  

*1 marg.  Seiswave meore gamoCinebaA  ABD

I. qva] bwloj (ურნატი, მასკნე) Gr
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migebaA:8 he. morwmuneman: egreTve queyanasaca,9 rameTu kerZoAsa-
gan10 gulisKma-iyofebis yoveli, ukueTumca11 ara aqunda queSe kerZo 
TBssa12 umtkicesi raAme, romlisa mier itBrTvoda igiII, aramca dad-
gomil iyo damarT slvisagan. xolo aw vhxedavT amas uZravad da uwy-
iT13III, viTarmed ars raAme14 Zali uZlieresi, mtBrTveli15 da mpyrobeli 
amisi, romel ars sityuaA RmrTisaA16. rameTu ukueTu17 sxuaA18 raAme gua-
mi vTquaT19 mtBrTveli20 misi, raARa21 iyos22 kualad mmWirveli23 misi? da 
esreT ara dascxres gonebaA24 gamoZiebisagan, vidremdis povos25 WeSma-
riti mtBrTveli tBrTulisaA26. rameTu araTu dausrulebel yofad ars 
queSeAT dasasrulisa mqonebeli zedaAT27, rameTu erT kerZ28 mqonebelsa 
kidisasa, cxad ars, viTarmed sxBT kerZoca aqus kide. rameTu ukueTu29 
sabelsa, nawilsa rasme30 zeda queyanisasa kidiT kidemde31 ganfenilsa, 
upyras vinme saCinoAT32 kerZosa mwuervalsa33 da mokrebiT moizidos34 
sigrZe35 orisa anu samisa wyrTisaA,36 ara sxBsa mis uCinoAsa37 kerZoAsa-
gan38  saWiro iyos-a mofxuraA39 mwuervalsa40 mis sablisasa41, egoden 
ganSorebulisaA42 mis kidisagan, raoden mo-visme-ezidos igi? amier ukue 
ixilvebis43 gancxadebulad dasasrulisa qonebaA44 queyanisaA45 queiT. 
vinaAca46  amaTgan warmoCinebul ars, viTarmed ars47 Semoqmedi arsTaA.48  

________________________________

 III. 3  damzidueli EF  4 vidodis  EF    5  umtkicesa C     6 raAsme     7 miemTxuevodis 
D   8 migebaEF   9 queyanasaca]+zeda BD    10 kerZosagan CEF    11 ukeTumca EF    12 TBsssa 
B, TBsisa C    13 vxedavT CEF    14 rame C     15 mtBrTueli EF     16 RvTisa CEF    17 
ukeTu EF   18 sxua EF    19 vTqaT D,  vsTquaT EF    20 mtBrTueli EF    21 raRa CEF     22 
iyo D   23 mWirveli D,  mmWirueli EF  24 goneba EF 25 povis C,  hpoBs  EF  26  mtBrTueli 
EF, tBrTulisa CEF  27  zedaT EF 28 kerZo D  29 ukeTu EF  30 raAsme C  31 kidedmde 
CEF     32 saCinoTa CEF    33  mwuerualsa EF    34 mizidos EF     35 sigrZe+anu CF      36 
wyrTisa CEF 37 uCinosa CEF     38 kerZosagan  CEF      39 mofxura CEF, mofuxuraA   
D     40  mwuervalisa C,  mwuerualisa EF     41  sablissa D  42 ganSorebulisa CEF    43  
ixiluebis  EF    44 qoneba EF    45 queyanisa CEF     46 vinca C,  vinaca  EF    47 viTarmed 
ars] – CEF     48 arsTa  CEF

II. romlisa mier itBrTvoda igi]-Gr

III. uwyiT]-Gr
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IV. urwmuno: yovlad keTilad gamoaCine,  romlisaTBsca madl-
sa aRgiareb sargebelisa ZliT. xolo vinaA1 gamoaCineb, viTarmed Ze 
uvis amas Semoqmedsa? morwmune: ara uwyi-a, viTarmed sxuaA2 ars3 
mcemeli da sxuaA4 ars cemuli,  sxuaA5-mxilveli6 da sxuaA7-saxilavi, 
da sxuaA8-mcebneli da sxuaA-9cebnili. urwmuno: he,ege ueWuelad 
egreT ars, rameTu SeuZlebel ars igive yofaA10 moqumedisaA11 da ro-
melsa  SeemTxu|eodis mis mier qmnili saqme.morwmune: xolo RmerTi 
ara martivi raAme iyos-a12 da yovliTurT Seuzavebeli da Seurevne-
li da Seurwyumeli13? urwmuno: egreT Sehgavs yofad. morw:aw ukue 
yovlad martivman da yovliTurT erTman viTar uwyodis Tavi TBsi, 
rameTu sxuasa miveciT mcnobelobaA14 da sxuasa-sacnobelobaA15 da 
ese ufroAsRa16 erT-nawilTa zedaixilvebis17 da martivTa, rameTu 
sxuaTa da sxuaTa nawilTa da kerZoTagan SekrebulTa Soris reca 
SesaZlebel iyos romlisame kerZoAsagan18 xedvaA,19 xolo romli-
same-saxilvelobaA20, da romlisaganme-cnobaA21, xolo romlisame- 
cnobilobaA.22 da eseviTarisa saTanado ars Serevnul23 yofaA.24 xolo 
RmerTi miuTualvel25 ars Serevnisa, viTarca yovlisave univToebisa 
da simartivisa mier kerZoA26. vinaAca27 saWiro ars erTisa orTa amaT-
ganisa TqumaA:28 anu viTarmed Tavsa TBssa TBT icnobs RmerTi, raATa29 
esreT iyos Sezavebul da pirveli igi aRsaarebaA30 dairRues, romlisa 
mier31vityodeT, viTarmed: sxuaA32 ars cnobili da sxuaA33- mcnobeli;

________________________________

  IV.  1 vina CEF     2 sxua EF    3 ars] –EF     4 sxua EF     5 sxua EF     6 mxilueli 
EF     7 sxua  EF     8 sxua EF      9 sxua  EF      10 yofa EF  11 moqmedisa  BEF   12 iyos 
CEF  13 iyos CEF    14 mcnebeloba  EF     15 sacnobeloba EF     16 ufrosRa CEF     17 
ixiluebis EF     18 kerZosagan CF,  kerZosa E     19  xedva C,   xedua EF      20 saxilue-
loba E,  saxilveloba F   21 cnoba EF  22 cnobiloba EF  23 Serevnil EF   24 yofa CE  
25 miuTvalvel  D,  miuTualuel EF   26 kerZo  CEF  27 vinaca  EF  28 TqmaA  D,  Tquma 
EF 29 raTa EF      30 aRsarebaA BCD, aRsareba  EF    31 mier] mimarT CE     32 sxua  
EF     33 sxua EF

      A289vII
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anu viTarmed umecar Tavisa TBsisa ars RmerTi, romeli eseca 
friad uweso ars Tqumad.34 urwmuno: wina-35daudgomel36 ars sityu-
aA. morwmune: vinaATgan37 ukue orisave uwesoebaA38 cxad iqmna, viTar 
Tavisa TBsisa mcnobeli RmerTi egos simartivesa Sina? urwmuno: ver 
vscnob,39 Tu viTar.

V. morwmuneman: yoveli1 mecnierebaA2 erTisa romlisame xuTTa 
amaTganisa mier iqmnebis, rameTu: anu TBsisa myofobisagan icnobebis, 
viTar raJams vixilo raAme,3 vscnob,4 Tu TeTri ars, anu Savi,  faCuni-
eri anu wyltuA,5 saxnieri6 anu usaxuri, grZeli anu mokle; anu - ms-
gavsisagan, ese igi ars, Tanaarsisagan da erTbunebisa. viTar-igi, vinaA7 
uwyi Tu guligic8 da RBZli da tyirbi da sxuaA9 Sinagani nawlevTa10 
TBTebaA11I da gangebulebaA12, romeli arasada gixilavs odesca, ara 
Tu sxBsa erTbunebisa Senisa Soris, romliTa Tavica TBsi eseviTarTa 
mqonebelad uwyi,13 rameTu msgavsTagan misawTomel iqmnebis msgavsi. 
mesamed, mravalgzis14 kualTa raTaganme15 icnobebis saqme, viTar-igi, 
ukueTu16 Tana-warhvlide17 urnatsa18 rasme19 mournatebulsa20 da mo-
qmnilsa,21 moqmnilobasa22 visganme vscnob23 missa kualTa maT mier ur-
natisaTa,24 daRaTu ara vhxedvide25 meurnatesa.26 da kualad, ukueTu 
godlisa raAsaganme, yovliT kerZo mozRudvilisa, vixilo isari, anu 
qvaA,27  simaRled  aRtevebuli,  aRtevebulobasa28  visganme  gulisKma-
vhyof   missa.   meoTxed,   gamosaxvisa   raAsaganme   icnobebis    vinme 

________________________________

 IV.   34  Tqmad DE    35 wina] vinaA D    36 daudgromel CEF    37 vinaTgan E,  
vinadgan  F     38 uwesoeba EF    39  vhscnob EF                                                                                                            

 V. 1 yoveli] RvTis EF  2 mecniereba EF  3 rame E 4 vhscnob EF  5 wyltu CEF 6 
saxnier  CE  7 vina  CEF  8 guligic] guligiZs F 9 sxua  EF 10 nawlevTa] nawevarTa 
CEF  11 TBTeba EF 12 gangebuleba EF 13 uwy  C  14 mravalgzis] –F 15 raATaganmeC,  
raATganme E,  raTaganme]+mravalgzis F   16 ukeTu EF 17 warvlide  DEF  18 ornatsa 
CEE 19 raAsme C  20 moornatebulsa C,  mornatebulsa EF  21 da moqmnilsa] –E 22 
moqmnilobisa D,  mqmnulobasa EF  23 vhscnob EF    24 ornatisaTa CEF  25 vxedvide 
CEF 26 meornatesa CEF  27 qva C,  qua EF  28 aRtevebulebasa E

I. TBTebaA] diaplasij (აგებულება) Gr
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mravalgzis, rameTu ukueTu29 Cndes30 sarkesa31 Sina xati visime, zur-
giT Cemsa mdgomarisaA,32 da mimxedvelman33 sarkiT gamo vixilo mas Sina 
gamoxatuli igi, vscnob,34Tu mtieri35 ars anu niSoani,36 cxBrkavi anu 
TualSaviII, sarkesa mas Sina gamosaxulisa msgavsebisagan. mexuTed,37 
mravalgzis | winaaRmdgomTagan icnobebis winaaRmdgomi, viTar-igi 
raJams adams hrqua RmerTman, viTarmed: romelsaca38 dResa SWamo39 
xisagan, sikudiliT40 mohkude*II41. vinaA42 uwyoda adam, Tu raA43 ars 
sikudili, romelsa arasada exilva44 igi? rameTu ara Tu pirvel TBs-
sa momkudari vinme enaxa, aramed winaaRmdgomisagan, ese igi ars, si-
cocxlisagan45 cna, vinaATgan46 moklebaA47 sicocxlisaA,48 cxad ars, 
viTarmed sikudili ars. esreTve mdidarica - siglaxakesa, da mrTeli49 
icnobs sneulebasa. 

VI. aw ukue romlisa xuTTa amaT saxeTaganisaebr1 uwyis RmerT-
man Tavi TBsi? vinaATgan2 Tavisa3 TBsisagan cnobaA4 TavisaA5 ara Sesa-
Zlebel ars, rameTu ese aRsaarebul6 ars, viTarmed sxuaA7 ars mcno-
beli da sxuaA8 _ cnobili; arca-kualTa raTaganme,9 rameTu qmnulni10 
yovelni friad raAme meore da uquemoes11 arian missa. aramed-arca 
sarkisa, arca sxBsa raAsme12 orTa maT13 saxeTaganisagan. romlisaTBsca 
saWiro ars yofaA14 vieTme yovliTurT msgavsTa, ese igi ars, TanaarsTa 
da TanasamaradisoTa RmrTisaTaA15, romelTagan icnobdes Tavsa TBs-
sa, raATa16 ara umecrebaA17 TavisaA18 miecemos mas. rameTu hxedvides19 
raA20     RmerTi  Zesa  TBssa,  yovliTurT  msgavssa  missa,  mis Soris hxe

_______________________________________

  V.  29 ukeTu EF     30 scndes E     31 sarkisa C      32 mdgomarisaCEF       33 mi-
mxeduelman EF     34 vhscnob  EF      35 mteri F    36 niSani E     37 mexuTedi E     38 
romelsa E     39 hsWamo EF    40 sikudiliTa CEF  41 mokude EF    42 vina EF     43 ra E    
44 exilua EF    45 sicocxlisagan cna] sicocxlisaganca CEF      46 vinaTgan  EF     
47 mokleba EF  48  sicocxlisa CEF    49 mrTveli C,  mrTueli EF     

*II  Sdr. dab. 2,17

II. TualSavi] megalofqalmoj (დიდთუალა) Gr

 VI. 1 saxeTganisaebr D    2 vinaTgan EF    3 Tavisa] Tavi B     4 cnoba EF     5 
Tavisa CEF6 aRsarebul  CEF     7 sxua EF     8 sxua  EF    9 raATganme  EF    10 qmnilni  
CEF 11 uquemes E     12 raAsame D    13 amaT B     14 yofa CEF     15 RvTisaTaCEF      16 
რათა EF        17 umecreba EF      18 Tavisa CEF       19 xedvides CE    20  ra  EF

.  

A290rI



levan WankvetaZe

32

davs21 Tavsa TBssa, rameTu igi ars xati RmrTisa22 uxilavisaA23 da 
msgavsebaA24 guamovnebisa misisaA.*III25

VII. urwmuno: iyavn, viTarmed aqus vinme RmerTsa Tanasamara-
disoA,1 msgavsi TBsi, raATa2 mis mier icnobdes Tavsa TBssa, vinaA3ga-
moaCen, viTarmed Ze ars igi? morwmune: Seugavs trfialTa4 simarT-
lisaTa miTve sawyauliTa da sawoniTa, romliTa moeRos miwyvaA5 da 
miwonaA.6 rameTu ukueTu7 mevasxos Sengan asi saswori oqroAsaA8 da 
menebos ukmocemaA9 Seni miTve sawoniTa, romliTa moviRe da ara sxBTa 
giKms Sen miRebaA10 Cemgan, rameTu saswori*IV didi da mcire sZuls11 
sulsa Cemsa-ityBs RmerTi. vinaA12 mecnier varT yofasa RmrTisasa da 
TBTebaTa RmrTisaTa ara Cuen SorisTagana13, rameTu ukueTu14 igi 
ara gBxilavs15 odesca, arca16 qmnulTa17 misTagan mecnier veqmnebiT 
mas. saTanado ars yovliTurTsa18 umecrebasa Sina RmrTisasa daS-
TomaA19 Cueni. vinaAca20 Cuen Soris upatiosnesTagan gamovhsaxavT21 
RmerTsa, xolo udaresTa SemTxuevaTaI CuenTa yovliTurT  kidegan 
varCevT RmerTsa zeda saTqumelTagan,22 viTar-igiars Cuen Soris 
cxorebaA23 da sikudili, romlisa mier Seguetyuebis Cuen dasaxvaA24 
RvTisaA-cxorebisa25 anu sikudilisa. urwmuno: cxad ars, viTarmed 
cxorebisa.26

________________________________

 VI. 21 xedavs C    22 RmrTisaA D    23 uxilavisa CEF      24 msgavseba F    25 
misisa  EF

*III   2 kor. 4,4; kol. 1,15

  VII.  1 samaradiso CEF  2  raTa EF   3 vin CE, vinaA] viTar F  4 trfalTa EF   
5 miwyva CEF   6 miwona CEF   7 ukeTu EF    8 oqrosa  CEF   9 ukmocema CEF    10 
miReba EF  11 hsZuls E  12 vina CEF    13 SorisTagana] SorisTagan CEF    14 ukeTu 
EF    15 gixilavs CEF    16 arca] ara CEF    17 qmnilTa EF    18 yovliTurT CEF    
19 daSToma CEF   20 vinaca  EF   21 gamovsaxavT CEF    22 saTqmelTagan  EF     23 
sicocxle CEF  24 dasaxva C,  dasaxuaA EF   25 cxovrebisa  EF    26 cxorebisaA C,  
cxovrebisa  EF                           

*IV. Sdr. igavTa. 20,10

I. SemTxuevaTa] episumbainonta  sumptwmata Gr
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VIII. morwmune: aw ukue vityBT, viTarmed: RmerTi cxovel da 
mcxovan da cxoreba1 ars. aramed vinaATgan2 Cuen Sorissa cxorebasa3 
dasabamica aqus da dasasruli, da moqene ars, rameTu uKman gareSiT 
mizezni sicocxlisani,4I viTar-igi WamaA5 da sumaA6 da haerisa7 ynosaA8 
da egeviTarni, romelTagan ars simtkice cxorebisa9 CuenisaA,10 amaT 
yovelTa SemTxuevaTa da naklulevanebaTa que sadme11 damsxmelni da 
damtevebelni vityBT RmerTsa cxovlad12 da cxorebad,13 arca dasaba-
misa, arca dasasru|lisa mqonebelad, arca yovlad garegniTisa14 mKma-
rebelad. anu ara esreT hgoneb-a Sen? urwmuno: yovlad-sakBrvelad15 
da keTilmomwoneblobiT dahsaxav RmerTsa Cuen SorisTaganda ara ars 
misi sxuagniT cnobaA16, anu sxuebr17 TqumaA18. morwmune: esreT giRirs 
sxuaTaAca19gulisKmisyofaA20 Cemdad. rameTu21 ars Cuen Soris xedvaA 
da sibrme, xolo22 sibrmisa damtevebelni uvnebelobiT mxedvelad23 vi-
tyBT RmerTsa vnebulebasa24 xedvisasa Sorad ganmKdelni25 misgan, ra-
meTu yovelsa Sina uvnebel ars RmerTi. egreTve  smenaA26 da siyrue ars 
Cuen Soris, msmenelobiTad da ara yrud vityBT RmerTsa. egreTve da 
sxuaTaca Sina, rameTu daRaTu27 arasada mogBRies weriT, eseviTarTa 
amaT guarTa mier da kualTa gamo-ve-vikulevT28 RmerTsa. urwmuno: 
yovlad29 keTilad da misaTualvelad30  sTqu.31

________________________________

VIII. 1 cxorebaA  C,  cxovreba EF   2 vinaTgan  EF  3 cxovrebasa  EF 4 sicocxli-
sani]+da CE    5 Wama CEF   6 suma CEF  7 haeris  CEF  8 ynosa  CEF   9 cxovrebisa EF  10 
Cuenisa EF  11 sadame CEF  12 cxovlad] cxovelad EF    13 cxorebad] cxovrebad EF       
14  garegniTsa]+da CEF    15 sakBruelad EF    16 cnoba EF    17  saxebr E   18 Tqma E,  
Tquma F    19 sxuaTaca CEF     20 gulisxmisyofa EF    21 rameTu] romlisa jer CEF     22 
xolo] rameTu CEF     23 mxeduelad EF     24 vnebulobasa CEF  25 ganmxdelni EF  26 
smenad CEF   27 daRacaTu EF       28 gamovikulevT CEF      29  yovlad] friad CEF        
30 miTualulad EF        31 hsTqu EF

I. mizezni sicocxlisanი] epirroh (მდინარე) Gr
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IX. morwmuneman: egeviTarive ukue, N, ufroAsad1 brZeno, momec me 
kualad SemdgomobaA2 sityBsaA:3 raA4 upatiosnes ars Cuen Soris-Svili-
erebaA5 anu uSviloebaA,6 SobaA7 anu berwobaA?8 rameTu ukueTu9 amaT 
zeda hmbrZolobde10 da hmacilobde,11 macilobel geqmne meca, viTar-
med sikudili sicocxlisasa umjobes, da sibrme da siyrue xedvisa12 da 
smenisasa upatiosnes ars, da raAmca cilobisa amis uusamarTloes da 
usacineles iyo?13 urwmuno: namdBlve14 gamoaCine, viTarmed mSobel da 
mqonebel misganisa15 visme da Tanaarsisa TBsisa ars RmerTi, rameTu, TB-
nier16I yovlisa cilobisa, upatiosnes ars mSobelobaA17 berwobisa18 da 
unayofoebisasa. aramed Sobasa Sehyvebis19 vnebaA20.  

 X. morwmune: aramed1  goniero da brZeno, pirvelve ganvaCineT  
RmrTisaTBs mqonebelobaA,2 CuenSorisTa saqmeTa Soris upatiosnes-
TaA,3 TBnier Tanamokidulisa maTda SemTxuevisa vnebaTaAsa4. urwmuno: 
kmasayofelad gamoaCine da cxad da WeSmaritebiT5  warmosTqu amis-
TBs, viTarmed: ars RmerTi da uvis Ze. garna rad ara umravlesni Svna6 
RmerTman, raATa7 umravlesTa hmTavrobdes8  da  hmefobdes?9  morw
mune:  vinaATgan10 saWiro iyo erTisa samTa amaTganisa qmnaA:11  raATam-
ca12 uricxuni13  eSvnes14 da ukuniTi ukunisamde da dausrulebelad; 
anu-gansazRvrebulni15  ricxBTa,16  ese  igi ars, asni; anu erTi.17 moved 
da vTquaT18: da ukueTumca19 uricxuni20 da simravliTa  miuwTomelni21 

eSvnes22  da  samaradisod  Sobda,23  aramca  dadga  survili  misi,24  arca

________________________________

IX. 1 ufrosad EF  2 Sedgomoba EF  3 sityBsa CEF   4 ra F  5 SvilierobaA C,  Svil-
iereba EF.  6 uSviloeba EF  7 Soba EF 8 berwoba EF  9 ukeTu EF  10 mbrZolobde CEF  11 
macilobde EF   12 xedBsa  DEF  13 iyos CEF  14 namdBlue  E   15 misganis CEF 16 FTBnier 
yovlisa cilobisa]yovlisa cilobisa TBnier E17 mSobeloba EF 18 berwobisasa CE   19 
Sehyuebis EF   20 vneba EF

    I. TBnier] argew (uqmoba, uqmad yofna) Gr

X. 1 aramed]yovlad CEF  2 mqonebelma E,  mqonebeloba F  3 upatiosnesTa  CEF    4 
vnebaTasa CEF 5 cxad da WeSmaritebiT]cxad ars rameTu WeSmaritebiT  CEF  6 hSuna E,  
Suna F  7  raTa EF8 hmsTavrobdes A,  mTavrobdes  F  9 hmeufebdes C,  meufebdes EF  10 
vinaTgan  EF  11 qmna CEF   12 raTamca EF13 uricxBni D   14 eSunes EF 15 ganusazRvre-
belni C,  ganusazRurebulni E, ganusazRurebelni F  16 ricxuTa C  17 erTi – CEF  18 
vsTquaT EF  19 ukeTumca EF  20  uricxBni D  21  muwdomelni C22 eSunes  EF
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odes sruliqmna saTno-yofaA25 misi; xolo ukueTumca26 gansazRvre-
bulni27 ricxBTa, viTar asni,eSvnes,28 raAsaTBsmca29 eqmna ese? ueWuelad, 
viTarca arkmayofiTa30 erTisa mier srulyofasa yovlisave31 nebisa da 
saTnoyofisa  da survilisa misisaATa32, rameTu amisTBs ars saKmarebaA33 
mravalTaA34. xolo ukueTu35 ese mivsceT, usrulobaA36  mivaCemoT Zesa 
da moqeneobaA37 da ver kma-myofelobaA.38 da ukueTu39 Ze usrul ars 
da moqene, romlisaA40 swor da msgavs mamisa yofaA41 gamoCinebul iqmna, 
iyos42 sadme43 RmerTica da mamaA44 usrul da moqeneI. Semndobel gueqmen, 
ufalo, da ver kmamyofel, romel45-ese uweso ars Tqumad46. xolo ukue-
Tu47 srul ars Ze, viTarca mamaA,48 ara ars saKmarebaA49 sxBsaA50.  

XI. kualad,1 morwmuneman:miTxar ukue, ara ityB-a TBTmflobelad 
dabadebasa RmrTisagan angelosTa2 da kacTasa? urwmuno: he. morwmune-
man:xolo sxuaTa cxovelTasa unawilod sityBsagan da TBTmflobelo-
bisa? urwmuno: egreT | yofad vityB.3 morw: aw ukue, ukueTumca4 ineba5 
RmerTman6 cuenda momarT,7 ese igi ars, soflisaTa momarT8 movline-
baA9 mociqulisaA,10 romelisamca11 dasisagan12 moavlina? urwmuno13: 
angelosTagan, ueWuelad, anu kacTa da ara pirutyuTa  cxovelTagan. 
morwmune: da amaT  TBTmflobelTagani ueWuelad  movlinebasamas Sina,

________________________________

    X. 23 hSobda E   24 misi+ara odes CEF     25 yofa CEF    26 ukeTumca EF   27  
gansazRvrebulni]gansazepirebelni EF   28 eSunes EF    29 rasaTBsmca  EF    30 arak-
mayofiTa  EEF   31 yovlisve  C  32  misisaTa CEF   33 saxmareba EF  34 mravalTa  CEF   
35 ukeTu  EF   36 usruleobaA C,  usruleoba E,  usrulesoba F  37 moqeneoba EF   38 
kma-myofeloba  EF  39 ukeTu  EF  40 romlisa CEF   41 yofa CEF   42 iyo E    43 sadme+da 
C,  sadame+da EF    44 mama CEF  45 romeli CEF    46 Tqmad  EF  47 ukeTu  EF  48 mama  CEF   
49 saxmareba EF   50 sxBsa CEF

I. moqene]-Gr

 XI.  1 kualadca CEF  2 angelozTa C 3 vityBT CEF  4 ukeTumca  EF5 inebaA C                            
6  RmerTman+RmerTman C   7 mimarT CF  8 mimarT EF  9 movlineba EF   10 mociqulisa CD 
mociqulisa EF   11 romelisa EF    12  dasisaganmca CEF   13 urwmuno+da C,  da+ange-
losTagan F
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raATa14 isminos, anu ara isminos RmrTisa15, movlinebad mbrZanebelisaA16 
da Tqumad,17 viTar-igi brZanebul iqmna anu Secvalebad18 raTme. anu 
ara uwyi-a, rameTu mose da ieremia da sxuani, moivlinebodes  raA19 Rmr-
Tisagan, pirvelad ijmnides da Tana-wariKdides da eSiSvodes msaxure-
basa20 mas da sxuaTavnebaTagan Sepyrobilebasa mizezobdes, vidremdis 
TBT RmerTman umravlesTa sityuaTa da swavlaTa mier daarwmuna maT. 
xolo ukueTumca vidre dasasrulamdeca hnebeboda21 urCebasa22I Sina 
dadgromaA,23 maT zeda? iyo ese, viTarca nebisa mqonebelTa. urwmuno: 
egreT ars. morwmune: xolo24 iona ltolvaAca25 iKumia pirisagan Rmr-
Tisa, TarSed26 mimarT warivlineboda raA27 mis mier ninevs.  urwmuno: 
egreT aRmovikiTxavT.

XII. morwmune: aw ukue, ukueTu1 mivlinebulni anu ijmnides mivli-
nebulobisagan anu sxBsa wil sxuasa2 miuTxrobdes, yovliTurT saWiro 
iyo erTisa orTaganisa qmnaA:3 anu raATamca4 saRmrToA5  nebaA6  uqm iqmna 
ver povniTa mociqulisaATa,7 anu raATamca8 TBT aRdga igi  sameufoA-
sa9 saydrisagan TBsisa da TBT10 mociqulad da movlinebulad Tavisa da 
msaxurad da moqmedad nebisa da ganzraxvisa TBsisa gamoCnda, romeli 
viTarca warmoaCina sityuaman, yovliTurT ucxo da ganSorebul ars 
sameufoAsa11 pativisagan-Tavisa mier TBsisa TBTmoqmedebiT12 mimwevne-
lobaA13 sadave   ganzraxvaTa14 da saqmeTa TBsTa,15   xolo movlinebaA16

________________________________

XI. 14 raTa EF 15 RmrTisaA D16 mbrZanebelisa CEF 17 Tqmad  DE     18  Secu-
alebad  DEF  19 ra EF  20 eSiSvodes msaxurebasa]eSinoda da uZrwodes msaxurebasa 
CEF   21 ,,vidremdis  TBT...  dasasrulamdeca hnebeboda” – CEF     22 urCebasa]Cueneba-
saCEF,  urCebsa D    23 dadgroma CEF     24 xolo – CEF  25 ltolvaca C,  ltoluaca  
EF  26 TarSid CEF  27 ra EF

I. urCebasa Sina dadgromaA]-Gr

XII. 1 ukeTu EF  2 sxuasa]sxBsaCEF   3 qmna CEF    4 raTa EF    5 saRmrTo F     6 neba 
EF    7  mociqulisaTa CEF    8 raTa EF     9 sameufosa CEF    10 da- C, da TBT – EF 11  
sameufosa CF    12 moqmedebiTa CEF   13 mimwevneloba CEF    14 ganzraxuaTa EF   15 
TBsTaA  D

Cuenda pirutyuTa cxovelTagansa rasme17 da mis mier TqumaA18 nebisa 
TBsisaA19 ucxo iyo. amisTBs yovliTurT saTanado iyo RmrTisaqonebaA20 
visime Tanaarsisa TBsisaA,21 romelsa TBTmflobelobaAca22 aqundes da 
nebaA,23 ara Secvalebuli24 nebisagan saRmrToAsa25;I  da yovlad yovli-
TurT marjuene26 iyos aRmasrulebelad saRmrToTa ganzraxvaTa27 da 
saTnoBofaTa misTa. romel ars Ze misi, TanasamaradisoA28 da igive ne-
baA,29 da sworganzraxvaA,30 da didisa zraxvisa31 angelozad32 wodebu-
li werilTa Sina da pirvelTa mamaTa, da Zuel sadme33II gamoCinebuli 
abraham34 da35 isak36 da iakobisda37 da moses38 da sxuaTa,39 viTarca zeda-
miwevniT viswavebT wmidisa werilisagan. 

XIII. urwmuno: raA gaqus Tqumad1 sulisaTBs? rad2 saKmar iyo igi? 
vinaATgan3 kma iyo Ze, viTarca sTqu,4 srulmyofelad mTavrobasa da 
meufebasa mamisasa. morwmune: TBseba sjulierisa5 mefobisa6 ars arca 
erTisa  raAs7 Tavisa mier TBsisa qmnaA8 mefisagan,9 aramed brZanebiT 
srulyofaA10 yovlisave11  jerCinebisa TBsisaA,12 rameTu TaviT TBsiT 
qmnaA13 raAsaAme14  naklulevaneba15  da  siknine da damKoba16  ars17  me-
fobisa da ara-mefobrivoba,18 romlisaTBsca Suamdgomelobs mamisa mi-
marT Ze. xolo kualad, friadca saTanado da srulmyofel mefobisa 
ars  qonebaA19    simdidrisa  da ulevnelisa  dadausrulebelisaA20    da

_____________________________

XII. 16 movlineba EF  17 raAsme C 18 TqmaA D, Tquma EF  19 TBsisaA]misisa CEF    20 
qoneba EF    21 TBsisa CEF  22 TBTmflobelobaca EF   23 neba EF  24 Secualebuli EF    
25 saRmrTosa EF   26 marjue  EF   27 ganzraxuaTa  EF  28 samaradiso  CEF   29 neba  EF  
30 ganzraxva C, ganzraxua EF 31 zraxBsa D  32 angelosad  EF  33 sadame  EF  34 abraam 
EF  35 da – C 36 isaak C37 iakobisa CEF   38 mosesa C, mosessaF  39 sxuaTa+da DEF

I. nebisagan saRmrToAsa]-Gr      II. Zuel sadme]-Gr

XIII.  1 Tqmad E  2 radRa CEF  3 vinaTgan E  4 hsTqu EF  5  hsjulierisa EF  6 
meufebisa CEF   7 ras EF  8 qmna  CEF  9 meufisagan CEF  10 yofa CEF  11 yovlisve C   12 
TBsisa CEF  13 qmna CEF  14 rame CEF  15 naklulevanebaA C  16 damxobaA C  17 ars –CEF  
18  mefobrioba CEF    19 qoneba EF
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Cuenda pirutyuTa cxovelTagansa rasme17 da mis mier TqumaA18 nebisa 
TBsisaA19 ucxo iyo. amisTBs yovliTurT saTanado iyo RmrTisaqonebaA20 
visime Tanaarsisa TBsisaA,21 romelsa TBTmflobelobaAca22 aqundes da 
nebaA,23 ara Secvalebuli24 nebisagan saRmrToAsa25;I  da yovlad yovli-
TurT marjuene26 iyos aRmasrulebelad saRmrToTa ganzraxvaTa27 da 
saTnoBofaTa misTa. romel ars Ze misi, TanasamaradisoA28 da igive ne-
baA,29 da sworganzraxvaA,30 da didisa zraxvisa31 angelozad32 wodebu-
li werilTa Sina da pirvelTa mamaTa, da Zuel sadme33II gamoCinebuli 
abraham34 da35 isak36 da iakobisda37 da moses38 da sxuaTa,39 viTarca zeda-
miwevniT viswavebT wmidisa werilisagan. 

XIII. urwmuno: raA gaqus Tqumad1 sulisaTBs? rad2 saKmar iyo igi? 
vinaATgan3 kma iyo Ze, viTarca sTqu,4 srulmyofelad mTavrobasa da 
meufebasa mamisasa. morwmune: TBseba sjulierisa5 mefobisa6 ars arca 
erTisa  raAs7 Tavisa mier TBsisa qmnaA8 mefisagan,9 aramed brZanebiT 
srulyofaA10 yovlisave11  jerCinebisa TBsisaA,12 rameTu TaviT TBsiT 
qmnaA13 raAsaAme14  naklulevaneba15  da  siknine da damKoba16  ars17  me-
fobisa da ara-mefobrivoba,18 romlisaTBsca Suamdgomelobs mamisa mi-
marT Ze. xolo kualad, friadca saTanado da srulmyofel mefobisa 
ars  qonebaA19    simdidrisa  da ulevnelisa  dadausrulebelisaA20    da

_____________________________

XII. 16 movlineba EF  17 raAsme C 18 TqmaA D, Tquma EF  19 TBsisaA]misisa CEF    20 
qoneba EF    21 TBsisa CEF  22 TBTmflobelobaca EF   23 neba EF  24 Secualebuli EF    
25 saRmrTosa EF   26 marjue  EF   27 ganzraxuaTa  EF  28 samaradiso  CEF   29 neba  EF  
30 ganzraxva C, ganzraxua EF 31 zraxBsa D  32 angelosad  EF  33 sadame  EF  34 abraam 
EF  35 da – C 36 isaak C37 iakobisa CEF   38 mosesa C, mosessaF  39 sxuaTa+da DEF

I. nebisagan saRmrToAsa]-Gr      II. Zuel sadme]-Gr

XIII.  1 Tqmad E  2 radRa CEF  3 vinaTgan E  4 hsTqu EF  5  hsjulierisa EF  6 
meufebisa CEF   7 ras EF  8 qmna  CEF  9 meufisagan CEF  10 yofa CEF  11 yovlisve C   12 
TBsisa CEF  13 qmna CEF  14 rame CEF  15 naklulevanebaA C  16 damxobaA C  17 ars –CEF  
18  mefobrioba CEF    19 qoneba EF
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saunjeTa21 fasissacavTa,22 rameTu romeli ara uboZebdes da ganamdid-
rebdes da ganuyofdes niWTa, glaxaki da upovari mefe ars,ufroAsRa23 
arca Tu mefe romlisaTBsca simdidre | mamulisa  meufebisa24 ars suli 
wmidaA, romlisagan aRmoecenebian mdinareniI madlTani. amisTBs mamaA25 
Zisa mier sulsa, ese igi ars, moqmedebaTa da26 madlTa sulisaTa mia-
niWebs. 

XIV. urwmuno: da rad1 ara TBT Ze miscems Tavsa TBssa, raATa2 TBTve 
iyos simdidreca? morwmune:  ukueTumca3 TBT Zeve4 iyo misacemelca5 
da mimcemel6 Tavisa TBsisa, romlisaA7 pirveliTganve usimtkico-yofaA8 
aRsaarebul9 ars Cuengan, raJams vityodeT, viTarmed: sxuaA10 ars mcno-
beli da sxuaA-11cnobili, moqmedi12 da qmnili, aw ukue mamaA13 brZanebs 
mefobriv da Ze14 srul-hyofs mamulsa15 saTno-yofasa da miscems sulsa 
wmidasa, romel16 ars simdidre da saunje yovelTave keTilTa niWTaA17 
da esreT unaklulo da srul da keTilad18 wesier ipoebis19 meufebaA.20

XV. urwmuno: aramed uwinares dabadebulTasa arasada iyvnes1 gan-
mdidrebani2 da pativTa3 gansayofelni. ara ukue saWiro iyo yofaA4  su-
lisaA,5 rameTu rad saKmar iyo igi? morwmune:  aramed N, rCeulo6  meufe-
bisa7 RmrTisa, samaradisod srulisaA8 jer-iyo9 yofaA,10 raATa11 ara 
JamTa Sina  da ukuanaAsknel12    srul-iqmnebodis, daRaTu aravin iyos, 

________________________________

    XIII.  20 dausrulebelisa CEF  21 saunjeTa+da CEF22 sacavTaA D  23 ufrosRa 
CEF  24 mefobisa A   25  mama  CEF  26 da –CEF

 I. mdinare]-Gr

   XIV.  1 raAd C  2 raTa EF 3 ukeTumca DEF.  4 Fiyo Zeve CEF   5 misacemel CEF   6 
mimcemelca CEF  7 romlisa  CDEF  8 yofa CEF   9 aRsarebul EF  10 sxua EF  11  sxua 
EF  12 moqmedi da qmnili]sxuaA moqmedi da sxuaA qmnili CE13 mama  CEF   14  Ze –CEF 15 
mamulsa]madlsaCEF  16 romeli CEF  17 niWTa CEF  18 keTil+da CEF   19 ipovebis  EF 
20 mefobaA A, meufebaA misi C,  meufeba misi EF

XV.  1 iyunes DEF 2 ganmdidrebadni AB  3 pativiT  CEF  4 yofa CEF  5 sulisa CEF               
6 hrCeulo EF 7 mefobisa A8 srulisa CEF  9 iyo]ars CEF  10 yofa CEF11 raTa EF     12 
ukanasknel CEF
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romelsa aqundes ziarebaA13 keTilTa  misTaA14I.  viTar-igi   filosofos-
sa  da  mkurnalsa  qonebaA  uKms15  TiToeulsa16 TBsisa  KelovnebisaA17 
srulebiT,18  daRaTu  ara   iyvnen19  moswavleni  anu  sakurnebelni,  da ra-
meTu Senca mxedvelobiTi20  Zali  gaqus,  daRaTu  ara  iyvnen,21  romelTa  
hxedvide,  vinaATgan22  sruli kaci xar, raATa23 raJams  genebos  xedvis, 
warmogidgebodis Sen xedvaA24  da  ara  gareT-mogebulad  gaqundes  ma-
Sin.  rameTu  getyB25 Sen sulisaTBsca,  rasa26-igi  getyode27  ZisaTBs, 
viTarmed  simdidre  RmrTisaA,28  anu  ufroAsi29  ars  misi30 anu  swori, 
anu  umcroAsi;31  da32  ufroAsi33  sadme34  misi  ara  ars,  rameTu  araraA 
ars  ufroAsi35  RmrTisaA;36  da  umcroAsi37  ara  ars,  vinaATgan38   age-
bulTa39 Tana  iqmnebis  dawesebaA40  misi,  rameTu  udares  RvTisa   agebu-
li41 ars da  iqmnebis  RmerTi  glaxak, naklulevan  da  moqene,  romel, ese 
miuTualvel42 ars da uweso.  amisTBs  saWiro  ars  Tanaswor  da   Tana-
samaradiso yofaA,43  raATa44   srul45 iyos RmerTi da saukunoA46 aqundes 
meufebaA,47  romlisa  didebaA,48  pativi da  simtkiCe   dausrulebelTa 
saukuneTa  ukunisamde,  amin.

________________________________

XV. 13 ziareba EF    14 misTa CEF     15 FuKmsqoneba E   16 TBTeulsa CEF    17 xelo-
vnebisa CEF  18 srulobiT  CF    19 iyunen DEF     20 mxeduelobiTi EF    21 iyunen EF    22 
vinaTgan CEF      23 raATa]xolo CEF    24 xedva C,  xedua EF     25 FSen getB E     26 raAsa C      
27 getyodi CDEF     28 RvTisa EF    29 ufros CEF     30  misa E     31 umcrosi CEF      32 
da+ swori CEF  33  ufrosi CEF  34  sadame DE     35 ufrosi CF, ufros E     36 RmrTisa 
F     37 umcrosi CEF     38 vinaTgan CEF  39  aRgebulTa EF    40 daweseba EF  41 aRgebuli 
EF   42 miuTualuel E     43 yofa CEF     44 raTa EF    45 sruli CEF     46 saukuno EF     47 
mefobaA A,  meufeba EF     48  dideba EF

I. ziarebaA  keTilTa  misTaA]-Gr
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Sesavali

                                    
IV საუკუნის ცნობილი საეკლესიო პირი, ქალაქ ნისის ეპისკოპოსი, წმ.  

გრიგოლ ნოსელი ღრმა ფილოსოფიური აზროვნებით გამორჩეული მოღვაწეა. 
მან თავის მრავალრიცხოვან ნაშრომებში ჩამოაყალიბა ქრისტიანული 
მოძღვრებისათვის არსებითი არაერთი საღვთისმეტყველო სწავლება. 
ქრისტიანული მწერლობის ამ უდიდესი წარმომადგენლის ბევრი თხზულება 
კარგად იყო ცნობილი საქართველოში შუა საუკუნეების ქართული 
თარგმანების მეშვეობით.

წინამდებარე ნაშრომი შეეხება წმ. გრიგოლ ნოსელის ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს ეგზეგეტიკურ თხზულებას -  „მოსეს ცხოვრებას“, რომლის 
ძველი ქართული თარგმანი შესრულებულია ცნობილი ქართველი საეკლესიო 
მოღვაწის, წმ. ექვთიმე ათონელის მიერ XI საუკუნეში.

„მოსეს ცხოვრება“ ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველია ბიბლიური 
უწყების, ბიბლიური ისტორიის პოპულარული ფორმით გადმოცემა, 
მეორე კი - ამ ისტორიის ყოველი დეტალის ღრმა მისტიკური განჭვრეტა. 
საზოგადოდ, ეს თხზულება წარმოადგენს ქრისტიანული მისტიკის, მისტიკური 
სახისმეტყველების ურჩეულეს ძეგლს.

წმ. გრიგოლ ნოსელი მოსეს ცხოვრებას წარმოაჩენს როგორც სულიერი 
სისრულისკენ ზეაღსვლის ნიმუშს, უსასრულო ღვთაებისაკენ ადამიანის 
დაუსრულებელ ლტოლვას, სრულყოფილებისაკენ მის მარადიულ სწრაფვას. 
წმ. გრიგოლ ნოსელის ეს თხზულება სწავლებაა ღვთის უსასრულობისა და 
კაცობრივი ბუნების ერთი არსებითი თვისების –  თავისუფალი ნებისა და 
არჩევანის  შესახებ.

წმ. გრიგოლ ნოსელის შემოქმედება საფუძვლიანად არის შესწავლილი 
საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე მეცნიერთა მიერ ფილოსოფიური 
აზროვნების, ქრისტიანული ღვთისმეტყველებისა თუ ეკლესიის ისტორიის 
ჭრილში. იმ აურაცხელი სამეცნიერო ლიტერატურიდან, რომელიც კაპადო
კიელი მამის შემოქმედების კვლევას მიეძღვნა, აღსანიშნავია ცნობილი 
გერმანელი მეცნიერის, hაინრიხ დიორის, ფრანგი მკვლევარის, ჟან დანიელუს, 
გერმანელი მეცნიერის, ალბრეხტ დილეს და თომას ბიომის ნაშრომები.

უნდა ითქვას, რომ ქართულ მეცნიერებაში ჯერ კიდევ დარჩა გასაკეთებელი 
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წმ. გრიგოლ ნოსელის შემოქმედებისა და, კონკრეტულად, მისი ამ თხზულების 
შესწავლის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ შუა საუკუნეების 
მთარგმნელების მიერ ქართულ ენაზე თარგმნილია გრიგოლ ნოსელის 
თხზულებათა საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მათგან გამოცემულია მხოლოდ 
რამდენიმე თხზულება. მართალია, წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულებათა 
ქართულ თარგმანებს  ცალკეული მეცნიერები იკვლევენ, მაგრამ ამ ავტორის 
თხზულებათა ქართული კორპუსის სისტემური კვლევა და გამოცემა ჯერ 
კიდევ სამომავლო საქმეა.

რაც შეეხება წინამდებარე ნაშრომს, წმ.გრიგოლ ნოსელის ალეგორიულ-
მისტიკური თხზულება „მოსეს ცხოვრება“ ქართულად XI საუკუნის 
დასაწყისში ითარგმნა წმ. ექვთიმე ათონელის მიერ. ამავე თხზულების 
პირველი ნაწილი ძველი ბერძნულიდან Tanamedrove qarTul enaze 
თარგმნა ედიშერ ჭელიძემ, წაუმძღვარა შესავალი, romelSic  მიმოიხილავს 
კაბადოკიელი მამის ბიოგრაფიასაც1.

წმ. გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრება“ და მისი ძველი ქართული 
თარგმანი შეისწავლა თამარ აფციაურმა. ავტორმა ნაშრომს დაურთო  „მოსეს 
ცხოვრების“ სრული ტექსტი, რომელიც პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტსა და აკად. კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა 
ეროვნულ ცენტრში დაცულ ნუსხათა გამოყენებით მოამზადა გამოსაცემად2.

წინამდებარე ნაშრომze muSaobisas სწორედ ამ ტექსტით ვისარგებლეთ.

1  წმ. გრიგოლ ნოსელი „მოსეს ცხოვრება“, ე. ჭელიძე სიტყვა მართლისა სარწმუნოებისა, წიგნი 
I, თბ., 1990, გვ. 87.

2  წმინდა გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრება“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი, დისერტაცია 
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თამარ აფციაური, თბ., 
2004.
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წმ. გრიგოლ ნოსელის, წმ. ბასილი დიდის ძმის, ცხოვრების ზუსტი 
ქრონოლოგია დადგენილი არ არის. დაბადების თარიღად 331 წელს 
ვარაუდობენ, რადგან წმ. ბასილი დიდი 329 წლის მიწურულს დაიბადა და 
წმ. გრიგოლი, რომელიც ბასილის შემდეგ დაბადებული ძმის, ნავკრატიოსის, 
მომდევნოა, ვერ დაიბადებოდა 331 წელზე ადრე1. ასევე უცნობია misi 
გარდაცვალების ზუსტი წელი. კონსტანტინოპოლის კრების შემდეგ, რომელიც 
394 წლის 29 სექტემბერს შედგა, წმ. გრიგოლ ნოსელი აღარსად იხსენიება, 
შესაბამისად, სწორედ ამ წელს მიიჩნევენ მისი გარდაცვალების თარიღად.

წმ. გრიგოლ ნოსელის მშობლებს, ბასილსა და ემილიას, ქრისტიანული 
ოჯახი hქონდათ; მათ ათი შვილი hყავდათ. მათგან უფროსი იყო თეკლა, 
რომელსაც შემდგომში მაკრინა ეწოდა. მაკრინას შემდეგ - ბასილი დიდი, 
ნავკრატიოსი, გრიგოლი, ბოლოს კი პეტრე, შემდგომში სებასტიის ეპისკოპოსი. 
მაკრინას გარდა, მათი ქალიშვილების შესახებ არაფერია ცნობილი.

წმ. გრიგოლ ნოსელმა საოჯახო ტრადიციის მიხედვით მიიღო როგორც 
ანტიკური, ისე ქრისტიანული ganaTlebა. შვიდი წლისა შევიდა სკოლაში, 
სადაც ასწავლიდნენ წერასა და თვლას. პირველდაწყებითი codnis მიღების 
შემდეგ ჭეშმარიტების მაძიებელ ყრმას ღრმად შეუსწავლია ანტიკური 
მწერლობა და ფილოსოფია, ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი დაუთმო 
რიტორიკის შესწავლას.

ქრისტიანული სარწმუნოების სიყვარულით წმ. გრიგოლ ნოსელის არსების 
განმსჭვალვაში დიდი როლი შეასრულეს დედამ და, განსაკუთრებით, 
უფროსმა დამ, მაკრინaმ, რომელსაც დაწინდული საქმრო გარდაეცვალა 
და ამის შემდეგ ქალწულება დაიმარხა, სულიერ ცხოვრებას ეზიარა. 
ნავკრატიოსის განდგომამ ამსოფლიურ ამაოებათაგან, ასევე, დიდი გავლენა 
მოახდინა წმინდანზე. გრიგოლი წიგნისმკითხველად დაადგინეს ეკლესიაში, 
მაგრამ 364 წელს მან ხელი აიღო საეკლესიო მოღვაწეობაზე და რიტორობას 
დაუბრუნდა. ამის გამო უსაყვედურებს მას წმ. გრიგოლ ნაზიანზელი: „არჩიე 

1  ამ თარიღს გვაწვდის ლენენ დე ტილმონი. იხ. ლენენ დე ტილმონი, მემუარები პირველი ექვსი 
საუკუნის საეკლესიო ისტორიისათვის, ტ. IX, პარიზი, 1703, გვ. 561. ე. ჭელიძე, სიტყვა მართლისა 
სარწმუნოებისა, წიგნი I, თბ., 1990, გვ. 88.
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რიტორის სახელი ქრისტიანისას“. როგორც ჩანს, გრიგოლი სწორედ ამ 
სულიერი ბრძოლებისა და მერყეობის ჟამს დაქორწინდა.

წმ. გრიგოლ ნოსელის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ბასილი 
დიდის კესარიის ეპისკოპოსად დადგინება 370 წელს. ორი წლის შემდეგ 
თვით ბასილი დიდი აკურთხებს გრიგოლს ნისის, ანუ ძველი ქართულით 
„ნოსიის“ ეპისკოპოსად. წმ. გრიგოლ ნოსელი მთელ თავის რიტორიკულ ნიჭს 
საეკლესიო მოღვაწეობას უთმობს.

371 წელს გრიგოლმა დაწერა თავისი სახელგანთქმული შრომა 
„ქალწულებისათзს“1, ასკეტური ღვაწლი იტვირთა და თავისი ცხოვრება 
ღვთისკენ დაუსრულებელ ზესწრაფვად აქცია. ამ დროს იმპერიას მართავდა 
არიანელი ვალენტი. წმ. გრიგოლ ნოსელი თავის ძმასთან, ბასილი დიდთან 
ერთად ერთგულად იცავდა მართლმადიდებლობას, რის გამოც სასტიკ 
დევნას განიცდიდა. 376 წელს მას ცილი დასწამეს საეკლესიო ქონების 
გაფლანგვაში, გადააყენეს ეპისკოპოსობიდან და ანკვირიაში გადაასახლეს. 
წმინდანი სულით მაინც არ ტყდებოდა და შორიდან განამტკიცებდა თავის 
სამწყსოს. ამ პერიოდში შექმნა მან ქრისტიანული მისტიკის საუკეთესო 
ძეგლები: „ცხოვრება მოსესი“ და „თარგმანებაჲ  ქება ქებათაჲსაჲ“2.

378 წელს, ვალენტის სიკვდილის შემდეგ, სრულდება გრიგოლის დევნა 
და იგი უკან ბრუნდება.

379 წლის პირველ იანვარს ბასილი დიდის გარდაცვალება გრიგოლისთვის 
იყო უმძიმესი დანაკლისი. იგი ცდილობდა შეევსო ის სიცარიელე, რომელიც 
ბასილი დიდის გარდაცვალებამ დატოვა მთელ საქრისტიანოში.

379 წელს მან მონაწილეობა მიიღო ანტიოქიის საეკლესიო კრების 
მუშაობაში და დაგმო ერესები.

380 წელს წმ. გრიგოლმა სებასტიის ეპისკოპოსად აირჩია თავისი ძმა, 
პეტრე.

381 წელს წმ. გრიგოლ ნოსელი ერთ-ერთი მთავარი ძალა იყო 
კონსტანტინოპოლში გამართულ II საეკლესიო კრებაზე.

382 წელს გრიგოლი მისიონერულ მოღვაწეობას ეწეოდა არაბეთსა და 
იერუსალიმში.

1  წმიდაჲ გრიგოლ ნოსელი, ქალწულებისათóს და საღმრთოჲსა მოქალაქობისა, ტექსტი 
გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები და ტერმინოლოგიური ლექსიკონი დაურთო 
პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ, redaqtori n. meliqiSvili „მერიდიანი“, თბ., 2011.

2  წმიდაჲ გრიგოლ ნოსელი, „თარგმანებაჲ ქებისა ქებათაჲსაჲ“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, 
გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო გულნაზ კიკნაძემ, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის 
გამომცემლობა, რედაქტორი ნ. მელიქიშვილი, თბ., 2013.
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394 წელს წმინდანმა მონაწილეობა მიიღო კონსტანტინოპოლის 
ადგილობრივი კრების მუშაობაში, რომელიც გაიმართა არაბეთში საეკლესიო 
საკითხების მოსაგვარებლად1.

ამ კრების შემდეგ წმ. გრიგოლ ნოსელი მშვიდობით მიიცვალა2.

egzegetika3

`ეგზეგეტიკა” ბერძნული სიტყვაა და ქართულად ითარგმნება როგორც 
,,განმარტება“. ძველქართულად შესაბამისი სიტყვაა ,,თარგმანება“. საქრი
სტიანო მწერლობამ იმთავითვე გამოყო ეგზეგეტიკა როგორც სასულიერო 
მწერლობის  ერთ-ერთი დარგი.

ეგზეგეტიკა თავისი მოცულობითა და მნიშვნელობით გამორჩეული 
დარგია. მისი საგანი ბიბლიური ტექსტის ახსნა-განმარტებაა. საეკლესიო 
ლიტერატურა დიდწილად იგივე ბიბლიაა, განმარტების ენაზე თქმული. თუ 
უფრო განვაზოგადებთ, შეიძლება ითქვას, რომ თვით საღვთო წერილიც 
ეგზეგეტიკაა ზეციური ღმერთ-სიტყვისა, ჭეშმარიტებისა. ანგელოზებიც  
საუფლო მოძღვრების ეგზეგეტები არიან. ყველაზე აღმატებული და უზენაესი 
ეგზეგეტი კი თავად განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტეა, განმმარტებელი 
ჭეშმარიტებისა. სხვა ყველა მხოლოდ მის ბაძვაში, მისდამი მიმსაგავსებაში 
იძენს ამ უაღრესად აღმატებულ სახელწოდებას.

კერძოობითი შინაარსით,  ეგზეგეტიკა საეკლესიო ლიტერატურის ერთ-
ერთი დარგია. ეგზეგეტურობა სასულიერო მწერლობის ყველა დარგს 
ახასიათებს, მაგრამ საკუთრივ ეგზეგეტიკა საეკლესიო ლიტერატურის სხვა 
დარგებიდან იმით გამოირჩევა, რომ მას უეჭველად განმარტებითი სახე 
აქვს. ის, პირველ რიგში, აუცილებლად გულისხმობს საღვთო წერილის ამა 
თუ იმ წიგნის, ანდა ამა თუ იმ წიგნის რთულად გასაგები მონაკვეთების 
განმარტებას.

განმარტება სხვადასხვაგვარი შეიძლება შეგვხვდეს: ერთი - ტექსტისა და 

1  Житие святого отца нашегоГригория, епископа Нисского,   http://www.biblioteka3.ru/
biblioteka/dimitr_rostov/yanv/txt35.html

2  წმინდანთა ცხოვრება, წიგნი პირველი, ბაკმი, თბ., 2003, გვ. 35.
3  ბერძ. exégesis (ზმნიდან exegheistai ̀ gაძღოლა~), სიტყვასიტყვით, ̀ განმარტებით დაწყება~, 

მაშასადამე, `განმარტება~. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=16&t=1002
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მისი შინაარსის ალეგორიული განმარტება, რაც ალექსანდრიულმა სკოლამ 
დანერგა, მეორე კი ტექსტის სიტყვასიტყვით, ან მუხლობრივად განმარტებას 
გულისხმობს. ზოგ ეგზეგეტთა შრომებში ამ ორი მეთოდის შერწყმა 
ხდება. უმრავლეს შემთხვევაში  წმინდა წერილის ტექსტის  განმარტებანი 
მუხლობრივია.

მეტ-ნაკლები სხვაობა ეკლესიის მამების ეგზეგეტური შრომების ფორმას 
შორის გამოწვეულია იმით, რომ  ტექსტის განმარტება ხშირად ამბიონიდან 
წარმოითქმებოდა და იქვე ხდებოდა მისი ჩაწერა. უფრო ხშირად კი 
ეს განმარტებები ეკლესიის მამათა მიერ იწერებოდა და ამის შემდეგ 
წარმოითქმებოდა ამბიონიდან. ამბიონიდან წარმოთქმული განმარტების 
ნიმუშია წმ. ბასილი დიდის ცნობილი შრომა „ექუსთა დღეთა“1, ხოლო იმავე 
ბიბლიური ექვსი დღის განმარტებასთან დაკავშირებით წმ. გრიგოლ ნოსელის 
შრომა „პასუხი ექუსთა მათ დღეთათóს“2  თავდაპირველად წერილობითი 
სახითაა შექმნილი.

ეს ორი შრომა ერთმანეთისგან განსხვავდება ფორმით იმ გაგებით, რომ 
ამბიონიდან პირდაპირ  წარმოთქმულ ეგზეგეტური ხასიათის ტექსტს უფრო 
მეტად აქვს hომილეტიკური ანუ მქადაგებლური სახე, ვიდრე წინასწარ, 
წერილობითად მომზადებულ ეგზეგეტურ ძეგლს. შრომა, რომელიც 
თავიდანვე წერილობითი სახითაა წარმოდგენილი, უფრო მეცნიერული 
სახისაა და ხშირად კომენტარებითა და სქოლიოებით არის აღჭურვილი. 
აქ ნაკლებია hომილეტიკისათვის ნიშანდობლივი ელემენტები, მაგალითად:  
მრევლის დამოძღვრა, უშუალო მიმართვა მათდამი. ეს ტექსტი თავიდანვე 
მკითხველისთვის იწერება და მისი მიზანია რთული მოძღვრების რაც შეიძლება 
მარტივი წესით გადმოცემაა, რათა ყველასთვის ადვილად საწვდომი გახდეს 
ის. ამ ტექსტებს უფრო მეტად ახასიათებთ ეგზეგეტური  თვისებები.

რაც შეეხება თვით ტექსტსა და კომენტარს, უნდა ითქვას, რომ რასაც 
ჩვენ ტექსტს ვუწოდებთ, ძველი ბერძნული ტერმინის კვალობაზე ,,კიმენად“ 
იწოდებოდა3. საღვთო წერილი გახლავთ კიმენი, ხოლო მისი განმარტება 
- სქოლიო. ბერძნული სიტყვა ”სქოლიო” ქართულადაც გადაუთარგმნელი 
სახით გვხვდება. იგი ყოველთვის კიმენს ერთვის. ,,კიმენი“ ნიშნავს ,,მდებარეს, 
დადებულს“, ანუ საღვთო წერილი მდებარეა, დადებულია და განმმარტებლებმა 

1  წმინდა ბასილი დიდის „hომილიები ექვსი დღისათვის“, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და 
წინასიტყვაობა დაურთო გვანცა კოპლატაძემ, თბ., 2006.

2  წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „პასუხი ექუსთა მათ დღეთათვის“, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, 
სქოლიოები და ლექსიკონი დაურთო ედიშერ ჭელიძემ, საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, 1989.

3  http://www.youtube.com/watch?v=ixqQ2zsLM9Q&list=PL2C585FCD0FACEE02&index=17 ედიშერ 
ჭელიძე - „ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორია“. რადიო-ლექცია.
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უნდა წარმოაჩინონ მრავალთათვის. თვით მას მდებარის ხელშეუხებლობა 
აქვს, მისი შესწორება შეუძლებელია იმიტომ, რომ ის უზენაესი ღვთის 
სულიერებაა და მას ადამიანის ხელი ვერ განჩხრეკს. ადამიანის გონებას 
ღვთის მადლით შეუძლია მასში დაფარული და ნაგულისხმევი უღრმესი 
შინაარსის გამოკვლევა და მრავალთათვის, რომელთაც არ აქვთ აღმატებული 
სულიერი მზერა, ყოველივე ამის წარმოჩენა.

ეკლესიის მამათა სამწერლობო მოღვაწეობაში ეგზეგეტური ჟანრი 
უძველესი დროიდან ჩნდება. ყველაზე გამოკვეთილი მოღვაწე ამ ჟანრისa 
II-III საუკუნეების მოღვაწე ორიგენეა. ის მრავალი გაუკუღმართებული 
შეხედულების გამო ანათემირებულია ეკლესიის მიერ, მაგრამ, ამავე დროს, 
მას hქონდა დიდი ღირსებებიც. ორიგენემ თითქმის სიტყვასიტყვით განმარტა 
მთელი ძველი და ახალი აღთქმა. რადგან ეგზეგეტიკა საღვთო წერილის 
თხზულებათა განმარტებას გულისხმობს, ორიგენე შეიძლება ეგზეგეტური 
ჟანრის ერთ-ერთ ფუძემდებლად დავასახელოთ, ისევე, როგორც III საუკუნის 
სხვა წმ. მამები, რომლებიც  წმინდა წერილის ამა თუ იმ სწავლებას 
განგვიმარტავენ.

ოქროს ხანა ეგზეგეტური ჟანრისათვის IV საუკუნეა. ამ პერიოდში 
ისეთი უდიდესი ეგზეგეტები წარმოჩნდნენ, როგორებიც იყვნენ: წმ. ათანასე 
ალექსანდრიელი, წმ. ბასილი დიდი, წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი, წმ. 
გრიგოლ ნოსელი, წმ. იოანე ოქროპირი, წმ. კირილე ალექსანდრიელი, წმ. 
თეოდორიტე კვირელი, უფრო მოგვიანებით - წმ. მაქსიმე აღმსარებელი, 
წმ. იოანე დამასკელი, წმ. თეოდორე სტუდიელი, წმ. სვიმონ ახალი 
ღვთისმეტყველი...

ეგზეგეტური ჟანრის კიდევ ერთი სახეა მოძღვრის განმარტება, წარმო
დგენილი წინარე ღვთისმეტყველის ამა თუ იმ ტექსტზე, მაგალითად: წმ. 
გრიგოლ ღვთისმეტყველის შრომებს აშიაზე აურაცხელი სქოლიო ახლავს, ამ 
წმინდა მამის შრომები გაიგებოდა როგორც განსამარტი ტექსტი, რადგან 
ისინი ღრმა სულიერებით გამოირჩევიან და ძნელად საწვდომია ჩვეულებრივი 
მკითხველისათვის.

ქართულ საეკლესიო მწერლობაში ეგზეგეტიკას უმნიშვნელოვანესი  
ადგილი უჭირავს. საღმრთო წერილის ახსნა-განმარტება აუცილებელ და 
მნიშვნელოვან საქმედ იყო მიჩნეული. ამიტომ ეგზეგეტური ჟანრის შრომათა 
ქართულ ენაზე თარგმნისათვის ადრევე მიუყვიათ ხელი1.

1  კორნელი კეკელიძე,  ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტომი I, „მეცნიერება“, 1980, 
გვ. 457-458.
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ჩვენამდე მოღწეული და დღეს ცნობილი ეგზეგეტური თხზულებანი 
თავმოყრილია შატბერდის უძველეს კრებულში. თვალსაჩინო ღვაწლი 
ქართული ეგზეგეტიკის ისტორიაში წმ. ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელებს 
მიუძღვით. მათ შრომას აგრძელებენ ეფრემ მცირე, იოანე ჭიმჭიმელი და სხვა 
ღირსეული მთარგმნელები, რომელთა ღვაწლითაც ბერძნული ეგზეგეტური 
მწერლობის თვალსაჩინო ნიმუშები ქართულ ენაზე დიდი სისრულითაა 
წარმოდგენილი.

wm. eqvTime aToneli da misi mTargmnelobiTi

meTodis Taviseburebani

ათონის ივერიის მონასტერი არის სავანე, სადაც ითარგმნა და დაიწერა 
უმეტესი ნაწილი იმ ლიტერატურული განძეულობისა, რომლითაც 
სამართლიანად ამაყობს ძველი ქართული მწერლობა1. ამ სალიტერატურო 
სკოლის მამამთავარი, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დატოვა ქართული 
მწერლობის ისტორიაში, არის წმ. ექვთიმე ათონელი (963-1028 წწ.). 
ცნობები ექვთიმე ათონელის შესახებ მოგვეპოვება საგანგებოდ დაწერილ 
მის ბიოგრაფიაში, რომელიც გიორგი მთაწმინდელის კალამს ეკუთვნის. 
აქ დოკუმენტურადაა აღწერილი ათონის ივერიის მონასტრის მშენებლობა 
იოანესა და ექვთიმეს მიერ, მათი ცხოვრება და მონასტრის თავგადასავალი 
X საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნის პირველ ნახევარში.

ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი წმ. ექვთიმე მთაწმინდელის ღვაწლს, 
კერძოდ კი, მის მთარგმნელობით მუშაობას ეხება, რომლის სპეციფიკაა 
- თავისუფალი თარგმანი, ცალკეულ ადგილთა მოკლედ გადმოცემა ან 
განვრცობა. ექვთიმე მონურად არ მისდევს ბერძნულ ტექსტს, სიტყვასიტყვით 
არ თარგმნის მას. სათარგმნი ტექსტისადმი თავისუფალი დამოკიდებულება, 
კლება-მატება, პერიფრაზირება, სამოძღვრო ხასიათის მინაწერები რომ 
ახასიათებს ექვთიმეს, ამას ჯერ კიდევ ეფრემ მცირე აღნიშნავდა, რომელიც 
თავის თავს ექვთიმეს შეგირდად  თვლის: „მას მადლითა სულისა წმინდისაჲთა 
®ელ-ეწიფებოდა შემატებაჲცა და კლებაჲცა“2. შეიძლება ითქვას, ექვთიმე 

1  კეკელიძე 1980: 101.
2  კეკელიძე 1980: 101, 192.
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თანაავტორია ყველა იმ შრომისა, რომელიც მას უთარგმნია.
ცნობილია, რომ წმ. ექვთიმე მთაწმინდელმა თავისი სპეციფიკური 

მთარგმნელობითი მეთოდი შექმნა, რომელიც ქართულ მწერლობაში ათონური 
სკოლის მთარგმნეlობითი მეთოდის სახელწოდებით არის ცნობილი. ამ სკოლის 
ფართო მწიგნობრულ-საგანმანათლებლო პროგრამიდან გამომდინარე, მისი 
მთარგმნელობითი სტილი ითვალისწინებდა თხზულებათა ბერძნული ენიდან 
თარგმნისას მათ განმარტებას, ყოველი აზრისა თუ ცნების თვალსაჩინოებას.

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოიყოფა თარგმანის ორი ტიპი: 
თავისუფალი ანუ დინამიკურ–ეკვივალენტური და ზუსტი ანუ ფორმალური1.

პირველ შემთხვევაში მთარგმნელი მკითხველზეა ორიენტირებული. 
იგი ცდილობს, ორიგინალში ნაგულისხმევი აზრი მკითხველს გასაგებად 
მიაწოდოს, დედნის ფორმობრივი და შინაარსობრივი სტრუქტურა 
დაუმორჩილოს თარგმანის ენის ბუნებრივ-გამომსახველობით საშუალებებს. 
ამიტომაც თარგმანი ბუნებრივია, ბუნდოვანებისგან დაზღვეულია. 

ზუსტი ანუ ფორმალური თარგმანის შემთხვევაში კი მთარგმნელს  
ზედმიწევნითი სიზუსტით გადმოაქვს სათარგმნი ტექსტის შინაარსიცა 
და ფორმაც, ქმნის დედნის სარკისებურ გამოსახულებას. მთარგმნელი 
ორიენტირებულია ტექსტზე და არა მკითხველზე.

სათარგმნ ტექსტში ექვთიმე ათონელის მიერ შეტანილი  ცვლილებები 
მოულოდნელი არ იქნება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეკლესიის მამის 
ძირითადი ინტერესი ყოველთვის მისი მრევლის სულიერი წინსვლისა და 
სულისათვის სასარგებლო საკვების მიწოდებისკენ იყო მიმართული. წმ. ექვთიმე 
ათონელის მთარგმნელობითი სტილი და მეთოდი განპირობებულია ექვთიმეს, 
როგორც სულიერი მოძღვრის, მიერ საკუთარი მრევლის ინტერესებისა და 
მოთხოვნების გათვალისწინებით. მთარგმნელის თავისუფლება, ერთი–ორი 
შემთხვევის გარდა, არასდროს ეხება დედნის აზრობრივ მხარეს. წმ. ექვთიმე 
მთაწმინდელი მუდამ ერთგულია ბერძნული დედნისა მისი აზრის ზუსტად 
გადმოცემის საკითხში. თავისუფლება ეხება არა შინაარსს, არა რაიმე აზრს, 
არამედ ამ აზრის გამოხატვის, მისი უკეთ გადმოცემის საშუალებებს. ამ 
მხრივ წმ. მამის მთარგმნელობითი საშუალებანი მართლაც რომ ძალზე 
ფართო და მრავალმხრივია.

იშვიათი თხზულება უთარგმნია წმ. ექვთიმეს ისე, როგორც ის დედანშია 
წარმოდგენილი. უმეტეს შემთხვევაში იგი იძლევა ახალ, დამოუკიდებელ 

1   წმ. ეფთვიმე მთაწმინდელი, წინამძღვარი (სარწმუნოებისათვის), თარგმნის ტექნიკა, ტექსტი 
გამოსაცემად მოამზადეს თორნიკე ჭყონიამ და ნანა ჩიკვატიამ, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები 
დაურთო ნანა ჩიკვატიამ, „არტანუჯი“, თბ., 2007, გვ. 57.
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რედაქციას ამა თუ იმ თხზულებისა. თარგმანში გამოვლენილი კლება-
მატების შემთხვევები არ არღვევს ავტორის იდეურ პოზიციას.

არ არის არც ერთი დარგი სასულიერო მწერლობისა, რომელშიც ექვთიმეს 
არ ეთარგმნოს ესა თუ ის თხზულება. ექვთიმეს ნათარგმნ თხზულებათა ნუსხა 
შეტანილია მის ბიოგრაფიაში, თუმცა არასრული, რადგან ამ თარგმანთა 
აღრიცხვა შეუძლებელიაო - ამბობს ბიოგრაფი.

წმინდა ექვთიმე ათონელს მამის სიცოცხლეში, ანუ 1005 წელს, უთარგმნია 
წმინდა გრიგოლ ნოსელის ორი ეგზეგეტური თხზულება: „წმინდა მამაო 
ჩუენოსა თარგმანება“1 და „წმინდა მოსე წინასწარმეტყველისა ცხოვრებისა 
თარგმანი, სახედ დაყუდებისა, რომელი ძმასა ვისმე ეთხოა“.

წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულება „მოსეს ცხოვრება“ წმ. ექვთიმე 
ათონელს, ბერძნული დედნის მსგავსად, ორ ნაწილად აქვს გაყოფილი. 
დედნის თხრობის თანმიდმევრობა ექვთიმესეულ თარგმანში დაცულია. ის, 
ისევე, როგორც ავტორი, პირველ ნაწილში მოგვითხრობს ებრაელი ერის 
წინამძღოლის –  მოსეს ცხოვრებას, ხოლო მეორე ნაწილში კი ამ ბიბლიური 
ისტორიის მისტიკურ ჭვრეტას გადმოსცემს.

ეს თარგმანიც ხასიათდება თავისუფლებით, ცალკეულ ადგილთა კლება-
მატებით. ითვალისწინებს რა მრევლის სულიერ მდგომარეობას, სულისათვის 
სახიფათო აზრების შემცველ პასაჟებს წმ. გრიგოლ ნოსელი არ თარგმნის 
პირდაპირი წესით, ან თუ თარგმნის, განმარტებასაც ზედ ურთავს. თარგმანის 
განვრცობისას კი მისი უპირველესი მიზანია, გასაგებად მიაწოდოს მკითხველს 
წმინდა გრიგოლ ნოსელის ღრმა მისტიკური მსჯელობა. მის მიერ თარგმანში 
ჩართული განმარტებები თუ დამრიგებლობითი ხასიათის მსჯელობა 
მკითხველს ამა თუ იმ ალეგორიული სახის აღქმაში ეხმარება. მთარგმნელის 
შეგონებები ესადაგება ორიგინალის იდეურ შინაარსს. იგი ხშირ შემთხვევაში 
ამარტივებს წმინდა გრიგოლ ნოსელის ღრმა ფილოსოფიურ მსჯელობებს, 
რაც გამოწვეულია იმით, რომ მთარგმნელი ფართო მკითხველის მომზადების 
საერთო დონესა და სულიერ მოთხოვნილებებს ითვალისწინებს2.

1  წმინდა გრიგოლ ნოსელი, „მამაო ჩუენოს“ განმარტება, ძველი ქართული თარგმანის ტექსტი 
გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო ეკატერინე ქირიამ, თბ., 2006.

2  „ჩვენთვის დიდად საინტერესოა ექვთიმეს ის მუშაობა, რომელიც გამოიხატა ბერძნულიდან 
ქართულად მთარგმნელობაში. ამ მთარგმნელობას ერთი რამ ახასიათებს, რასაც ხაზს უსვამს ცნობილი 
ეფრემ მცირეც, რომელიც თავის თავს თვლის ექვთიმეს შეგირდად, ხოლო თვით ექვთიმეს - ლიტერატურის 
მეფედ, ბუმბერაზად და ლომად ხადის. ექვთიმე მონურად არ მისდევს ბერძნულ ტექსტს, სიტყვა-სიტყვით 
არ თარგმნის ის მას,  ავრცობს ან ამოკლებს ტექსტს, შეაქვს შიგ სხვადასხვა წყაროდან დამატებითი 
ცნობები, განსაკუთრებით ისეთი, რომლებიც ქართველებს შეეხება, ტოვებს დედანში მთელ ადგილებს, 
უმატებს თავის კომენტარებს და სხვა. ასე რომ, იშვიათი თხზულება უთარგმნია მას ისე, როგორც ის 
დედანშია წარმოდგენილი, უმეტეს წილად, ის იძლევა ახალ, დამოუკიდებელ, ასე ვთქვათ, გამოკრებულ 
რეცენზიას ამა თუ იმ თხზულებისას“ (კეკელიძე 1980 : 191).
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ღირსი ექთიმეს ცხოვრების აღმწერელი, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, 
ორმოცდაათზე მეტ თარგმანს ჩამოთვლის და დასძენს: ,,ესე ყოველნი და 
ამათსა ფრიად უმრავლესნი წიგნნი თარგმნა ღმერთშემოსილმან მამამან 
ჩუენმან და ესრეთ აღაორძინა მისდა რწმუნებული იგი ტალანტი“1.

სხვა მრავალ ღვაწლთან ერთად არც ამ დიდი მოცულობის წიგნის, 
წმ. გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრების“ თარგმნა დაიშურა ქართველი 
ერისათავის ამ უდიდესმა მთარგმნელმა და ღვთისმეტყველმა, წმ. ექვთიმე 
მთაწმინდელმა, და ეს მადლიც გვიბოძა და დაგვიმკვიდრა.

wm. grigol noselis egzegetika 

`moses cxovrebis~ mixedviT

წმ. გრიგოლ ნოსელის ალეგორიულ-მისტიკური თხზულება, რომელიც 
ებრაელთა პირველი წინასწარმეტყველის – მოსეს ცხოვრებას ეხება, ადამიანის 
სულიერი მოღვაწეობის არაერთ ასპექტს გადაგვიშლის. ეს თხზულება 
საშუალებას გვაძლევს, ჩავიხედოთ კაპადოკიელი მამის კონცეფციაში, 
რომელიც მკვლევართა მიერ მისტიკური თეოლოგიის ფუძემდებლად არის 
აღიარებული.

წმ. გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრება“ უნიკალურია ჟანრობრივი 
პროფილით. განსაკუთრებულობა ამ შრომისა იმაში მდგომარეობს, რომ 
ამ ტიპის ნაშრომს ჩვენ სხვას არ ვიცნობთ, ასეთი სამეტყველო სტილითა 
და სტრუქტურით რომ იყოს დაწერილი. იშვიათია შრომა, რომელიც ასე 
გეგმაზომიერად იყოს წინასწარვე ავტორისგან აგებული. წმ. გრიგოლ 
ნოსელის სამწერლობო სტილის ერთ-ერთი უპირველესი ნიშანი სწორედ ესაა: 
მყარად ჩამოყალიბებული, სისტემური წესით გადმოცემული თხრობა და 
სწავლება ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ. ყველა ეს მოვლენა ჭეშმარიტების 
შესახებ  ერთ მთლიან სწავლებას შეიცავს.

წმ. გრიგოლ ნოსელმა მოსეს ცხოვრება ისეთი მყარი ურთიერთმიდევნებული 
ფაქტებისა და მოვლენების განმარტებათა კვალობაზე ააგო, რომ ადამიანს 
რჩება შთაბეჭდილება, თითქოს იგი მოგზაურობს უაღრესად მნიშვნელოვან, 
უაღრესად მეტყველ სულიერ ტევრში, წიაღში, რომლის ბოლოსაც დიდი 

1  წმინდანთა ცხოვრება, წიგნი პირველი, ბაკმი, თბ., 2003, გვ. 378.
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სასოებისა და იმედის ხორცშესხმა და აღსრულება ელოდება. 
წმ. გრიგოლ ნოსელის სამწერლობო მოღვაწეობის ცალკეული ნიშნებიდან 

უპირველესია: ნებისმიერ საკითხზე აუცილებლად სისტემური სწავლების 
გადმოცემა. ამ დიდ საეკლესიო მამას არ ახასიათებს მოუწესრიგებელი 
და ფრაგმენტული მსჯელობანი ან სწავლებანი.  წმ. გრიგოლ ნოსელის 
შრომებში სახეზეა ღრმად მოაზრებული,  სტრუქტურულად მყარად 
ნაჭედი, სისტემურად გადმოცემული მოძღვრება. „მოსეს ცხოვრებაც“ ამ 
ნიშან-თვისებისაა. ეს შრომა ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველ ნაწილს 
თვით ავტორმა უწოდა „ისტორია“, მეორეს - თეორია ანუ ჭვრეტა. ეს 
მიდგომა ტექსტისადმი წარმოაჩენს ღვთისმეტყველს წმ. გრიგოლ ნოსელის 
სახით, რომელიც ყველა ჩვენგანს ჭეშმარიტების წვდომის ორ აუცილებელ 
ეტაპს სრულად გამოუვლენს და გვაუწყებს, რომ ამ ორიდან რომელიმეს 
ნაკლულოვანების შემთხვევაში ჭეშმარიტება მიუღწეველი დარჩება.

წმ. გრიგოლ ნოსელი თავისი შრომის პირველ ნაწილს ისტორიას 
უწოდებს. აქ იგულისხმება ბიბლიური ამბის მკითხველამდე მიტანა, თუმცა 
კი ამ შემთხვევაშიც ეს ნაწილი საღვთისმეტყველოა და შესავალია მეორე 
დიდი ნაწილისა, რომელიც, თავის მხრივ, პირველ ნაწილს მოცულობითაც 
ბევრად აღემატება. ეს ორი ნაწილი იმიტომ გამოყო წმ. მამამ, რომ ჯერ 
ფაქტოლოგიური თხრობა წარმოედგინა, ყველა ის მოვლენა და ვითარება, 
რომელიც მოსეს ცხოვრებას ბიბლიური თხრობის მიხედვით უკავშირდება, 
ერთი მთლიანი სახით მკითხველისთვის მიეწოდებინა და შემდეგ კვლავ  
დაბრუნებოდა მისი ცხოვრების ყველა დეტალს, რათა ყველა მოვლენის ღრმა 
სულიერი, სიმბოლური გააზრება და სახისმეტყველებითი განმარტება მიეცა 
მკითხველისთვის1.

`moses cxovrebaSi~ pirveli, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს 
ავ ტორი და განმარტებასაც ამით იწყებს, ესაა თვით ამ ბიბლიური  
პატრიარქის დაბადების უჩვეულობა2.  ეს იყო ჟამი, როცა ებრაელები 
უკიდურეს გაჭირვებასა და შევიწროებას განიცდიდნენ ეგვიპტელებისაგან. 
ეგვიპტელთა ფარაონმა გამოსცა ბრძანება, რომ ყველა ებრაელი ყრმა 
ვაჟი დაბადებისთანავე უნდა მოეკლათ, ხოლო თუ ქალი იქნებოდა, იგი ამ 
ბრძანებას არ დაექვემდებარებოდა და ცოცხალი რჩებოდა. ამ ისტორიულ 

1  „მოსესი უკუე ცხორებაჲ დავდვათ სიტყუასა ამას შინა სახედ ცხორებისა, რომლისა ცხორებაჲ 
პირველად მოკლედ წარმოვთქუათ, ვითარცა წმიდისა წერილისაგან გვისწავიეს, და ესრეთ ძალი მისთა 
საქმეთა გამოვიძიო თთითოეულისა სახედ სათნოებისა, რომლისა მიერ კაცთა შორის სრული ცხორებაჲ 
ვიხილოთ“ (აფციაური 2004: 93).

2  „რაჟამს-იგი მოწყუედასა ჩჩóლთასა ბრძანებდა შჯული იგი მძლავრისაჲ, მაშინ იშვა მოსე“ 
(აფციაური 2004:108).
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ჭეშმარიტებაში წm. გრიგოლ ნოსელი ეგვიპტის ფარაონს წარმოადგენს 
როგორც  ტირანთა, უკეთურ გამგებელთა პირველმოთავეს, თავად 
ეშმაკეულ უკეთურ ძალას, ეგვიპტე კი ჯოჯოხეთის და ჯოჯოხეთური 
მდგომარეობის სიმბოლოა, სადაც ცოდვით დაცემის შედეგად კაცო
ბრიობა მკვიდრდება, რადგან მაცხოვრის, მხსნელის მოსვლამდე ყველა 
ადამიანი ჯოჯოხეთის ტყვე იყო, ხოლო მაცხოვრის მოსვლით, კერძოდ 
კი, მისი ჯვარცმითა და ჯოჯოხეთში შთასვლით და შემდგომ მკვდრეთით 
აღდგომით, მართალთა სულები ტოვებენ ჯოჯოხეთს.

 წმ. გრიგოლ ნოსელისათვის ეგვიპტე არის წარწყმედის მეუფების 
ადგილი, ცოდვების საბატონო, ჯოჯოხეთში დატყვევებულობის სიმბოლო. ეს 
ბრძანებულებაც, რაც ფარაონისაგან გამოვიდა ვაჟის წაწყმედისა და ქალის 
გადარჩენის შესახებ, ავტორს ისეთი ახსნის საფუძველს აძლევს, რომ ვაჟი 
 ესაა მხნეობის, ახოვანების, მოღვაწეობის სიმბოლო. მოღვაწეობაში 
კი, ეკლესიური ხედვით, ასკეტური ღვაწლი იგულისხმება. ამიტომ წმ. 
გრიგოლ ნოსელის განმარტებით, ცოდვის მოთავეს არ სურს მოღვაწეობისა 
და სათნოების სიმბოლოს – ვაჟის გამრავლება. ქალი კი, რადგან უფრო 
მეტად მიდრეკილია გრძნობადობისაკენ და ვნებისაკენ, ამ შემთხვევაშიც 
სწორედ ვნებებისა და ცოდვისაკენ მიდრეკილების სიმბოლოდ წარმოჩნდება. 
ამიტომ ფარაონი, როგორც ცოდვის მოთავე, ხელს არ უშლის  ქალის 
გამრავლებას ანუ ცოდვისადმი მიდრეკილების გაძლიერებას1.

ასეთ საყოველთაო დაცემულობის ჟამს იბადება მოსე და ისიც უნდა 
მოკვდეს, რადგან ვაჟია, ანუ სათნოებითი მოღვაწეობის სიმბოლო. საღვთო 
განგებით, რაც ბიბლიურ თხრობაში, ამ შემთხვევაში მშობელთა მოქმედებაში, 
გამჟღავნდა, მოსე არ დაიღუპება. მას პატარა ყუთში ჩასვამენ და ამ ყუთს 
გარედან შემოაგოზავენ გუდრონს ანუ ფისს, რათა წყლისგან დაცული იყოს 
და ამ სახით მდინარეში ჩაუშვებენ. ეს მდინარე, წმ. გრიგოლ ნოსელის 
განმარტებით, არის ცხოვრების მდინარე, ათასგვარი საცდურისა და 
მღელვარების, მრავალგვარი დაბრკოლებისა და საფრთხის შემცველი2.
თუ ადამიანი ასეთ მდინარეში ყოველგვარი საფარველის გარეშე შეცურავს, 
მას დაღუპვა არ ასცდება. ეს ყუთი, ეს კიდობანი, არის სწორედ ის 
საფარველი, სიმბოლურად კი მცნებითი მოძღვრება, რომელმაც ადამიანი 

1  იხ. აფციაური 2004: 108-109.

2  „ხოლო მდინარედ სოფლისა ამას ცხოვრებასა ვიტყó, რომელი ზედაჲს-ზედა მომავალთა 
მათ ვნებათაგან იღელვების და პეროვის, რომელთა მიერ მისთა ®ელთა მიცემულნი დაინთქმიან და 
წარწყმდებიან“ (აფციაური 2004: 110).
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საცდურისაგან უნდა დაიცვას1. ათი მცნების სიმბოლოა ეს კიდობანი, 
რომლითაც გარშემოზღუდული ადამიანი ცხოვრების მდინარით არ დაი
ნთქმება. თუ არ ხდება ისე, რომ მხოლოდ ერთი მცნებაა აღსრულებული 
ადამიანის მიერ და დანარჩენი - უგულებელყოფილი (ანუ ეს მცნებანი 
თანაშეკავშირებულად უპყრია ადამიანს), ცხოვრების მდინარე მასში ვერ 
შეაღწევს.

ეს კიდობანი გაირიყება ნაპირზე, შემაღლებულ ბორცვზე, სადაც იმ დროს 
ფარაონის ასული თავის მეგობრებთან ერთად ლაღობს. ეს ასული არის 
ბერწი2. წმ. მამის განმარტებით, ფარაონის ასული სიმბოლოა მთელი 
წარმართული კულტურისა და წარმართული სამყაროსი, რომელიც 
თავისთავად უნაყოფო და ბერწია. მას სიცოცხლის მოტანა არ შეუძლია. 
იგულისხმება, რომ კონკრეტულად ანტიკურ და, ზოგადად, წარმართულ 
კულტურას არ შეუძლია მოუტანოს ადამიანს ცხონება ანუ მარადიული 
სიცოცხლე3.

ნახა ფარაონის ასულმა გამორიყული კიდობანი და დაინახა  ყრმა, 
რომელიც ღიმილსა და სათნოებას აფრქვევდა. უწოდა მას მოსე, ანუ 
წყლიდან ამოყვანილი, ცხოვრების მდინარიდან ამოყვანილი და იმდენად 
შეუყვარდა, რომ მისი აღზრდა გადაწყვიტა. ბიბლიური თხრობის მიხედვით, 
მოსეს  გამზრდელი  კვლავ მისი დედა გახდა. აუცილებელი იყო მოეძებნათ 
ვინმე ქალი, რომელიც რძეს აწოვებდა ყრმას. ასეთად, მოსეს დის 
დახმარებით და ღვთის განგებით, მისი დედა გამოჩნდა. დედამ ასაზრდოვა 
იგი. ამ ამბით წმ. გრიგოლ ნოსელმა ის ჭეშმარიტება წარმოაჩინა, რომ 
წარმართული კულტურა  და წარმართული სწავლება იმ შემთხვევაში 
იქნება უსაფრთხო, თუ ადამიანის მასაზრდოებელი კვლავაც მისი დედა 
იქნება, ანუ დედა ეკლესია, რადგან ჭეშმარიტების გზაზე მდგომ ადამიანს 
ერთადერთი მშობელი დედა hყავს – ესაა ეკლესია. სწორედ მასშია უსაფრთხო 
ნებისმიერი მოძღვრების შესწავლა, მის სიღრმეში შესვლა და იქ რაიმე 
ღირსეულის პოვნის შემთხვევაში, მისი ჭეშმარიტების სამსახურში ჩაყენება. 
ამგვარი მოღვაწეობის დასასრული სწორედ მაშინაა წარმატებული, თუ 
ნებისმიერ წამს ადამიანის მასაზრდოებლად კვლავ რჩება მშობელი დედა, 

1  აფციაური 2004: 110.
2  „უკუეთუ კულა უშვილომან მან და ბერწმან, მეფისა ასულმან, მოიწიოს რაжმე და პოვოს 

ჩჩóლი იგი.  ხოლო ვიტყó ბერწსა და უშვილოსა კაცობრივისა მის სიბრძნისა სწავლასა (აფციაური 2004: 
110).

3  „რამეთუ ჭეშმარიტად უშვილო არს კაცობრივი იგი სიბრძნე და ფილოსოფოსობაჲ და მარადის 
ელმის; დანაყოფი არა აქუს, რამეთუ, ვიდრემდის საღმრთოსა სიბრძნესა არა შეუდგეს კაცი, ბნელსა შინა 
არს“ (აფციაური 2004: 111).
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ანუ ეკლესია, საეკლესიო სწავლება1.
მოსე წინასწარმეტყველმა განვლო ეს გზა. პირველი ეტაპი ერის 

მეწინამძღვრედ გახდომის გზაზე მან ღირსეულად დაძლია, აღიზარდა 
ფარაონის კარზე და აითვისა წარმართული კულტურის ღირსეული 
მონაპოვარი.

ამის შემდეგ მოსეს წინაშე სხვა ვალდებულება, სხვა აუცილებლობა 
წარმოჩნდა. რამდენიმე თვისება, რომლებსაც წმ. გრიგოლ ნოსელი 
მკვეთრად გამოყოფს, აუცილებლად მოსახვეჭია იმ პირისაგან, რომელიც 
ღვთის დადგინებითა და მისი პირადი თვისებებით ერის წინამძღვრად 
უნდა მოგვევლინოს, დიდი მისია აღასრულოს, დაცემულობაში მყოფი ერი 
ჭეშმარიტების სინათლეზე გამოიყვანოს. წმ. გრიგოლ ნოსელი გამოკვეთს 
თვისებებს, რომელთა დაგროვებისას, როგორც მარცვალთა შეკრებისას, 
პიროვნება ღირსეულად წარდგება თავისი ერის წინაშე და ღვთივდადგინების 
პატივიც მიეგება, რათა უწინამძღვროს ერს ბნელეთიდან სინათლისკენ.

წმ. გრიგოლ ნოსელი არამარტო მოსე წინასწარმეტყველთან დაკა ვშირებულ 
მოვლენებს, არამედ,ზოგადად, მთელი ძველი აღთქმის ყოველ დეტალს სულიერი 
თვალით ჭვრეტს. ბიბლიური თხრობისას მოსეს განჭაბუკების შესახებ წმ. მამა 
მხოლოდ ფიზიკურ გაზრდაზე არ მიანიშნებს. მოსეს განჭაბუკება  ნიშნავს 
სათნოებაში მის გაძლიერებას. თუ ვაჟობა ანუ ყრმობა სათნოებაში შეს
ვლას გულისხმობს, ყრმის დავაჟკაცება, ანუ განჭაბუკება უკვე სათნო
ებაში გაწვრთნას ანუ სათნოებაში აღზრდილობას მოასწავებს. მოსე 
წინასწარმეტყველი გამორჩეულია ამ კუთხით. მან თავის თავში სრულყო 
სათნოებითი ღირსებანი და, შესაბამისად, პირველი აუცილებელი თვისება იმ 
დიდი გზის განსრულებისა და მოღვაწეობის მწვერვალზე მისვლისა, რაც 
ერის წინამძღვრად გახდომას გულისხმობს, მისგან უკვე აღსრულებულია.

ანალოგიური ტიპის მოღვაწისათვის საზოგადო ნიმუში უკვე დადებულია, 
რადგან ადამიანმა, რომელიც ღვთის დადგინებითა და მისივე ნებელობითი 
გულგახსნილობით განიზრახავს ღვთის ერის წინამძღვრობას, პირველ რიგში 
სათნოებაში უნდა სრულყოს საკუთარი თავი. მან ღვთის მსგავსება უნდა 
მოიპოვოს, რაც სწორედ სათნოებითი სრულყოფის გამოხატულებაა.

ეკლესიის მამათა სწავლებით, ამ აუცილებელი და უმტკიცესი საფუძვლის 
გარეშე  შეუძლებელია განღმრთობის გზაზე სვლა, მითუმეტეს, სხვათა ამ 

1  „ესე იგი არს, რაжთა, დაღაცათუ ვინ კაცობრივსა მას სიბრძნესა ისწავლიდეს, საღმრთოжსა 
მისგანმცა ნუვე განეშორების, რომლითა-იგი იზარდების და აღორძინდების სული და სიმაღლედ აღვალს“ 
(აფციაური 2004: 111).
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გზაზე წაყვანა, წინამძღვრობა იმ ღვთისმცოდნეობის ფერდობზე, რომლის 
მწვერვალზეც თავად უფალია.

მოსეს ეს პირველი და აუცილებელი მონაპოვარი  მკვეთრადაა გამო
კვეთილი და ვრცლად განმარტებული წმ. გრიგოლ ნოსელის შრომაში, 
kerZod, სათნოებაში, ძალისამებრ, საკუთარი თავის გაწვრთნა და სა
კუ თარი თავის სათნოებითი სრულყოფა. ხოლო როდესაც ადამიანი ამ 
სიმაღლეს მიაღწევს და როდესაც მისთვის თვისება გახდება სათნოებითი 
მსგავსება ღვთისადმი, ამის შემდგომ იგი სულიერად თვალგახელილია. 
ასეთი ადამიანისთვის გამჭვირვალეა ამქვეყნიური ღირსება-ნაკლოვანებანი. 
მოსე წინასწარმეტყველი ხედავს  თავისი ერის უმძიმეს მდგომარეობას. 
ბიბლიური თხრობის ამ ადგილას წმ. გრიგოლ ნოსელი  ერში არ მოია
ზრებს მარტოოდენ ტომობრივ გაერთიანებას, არამედ ყველას, ვინც 
ღვთიური ჭეშმარიტებისაკენ სვლას განიზრახავს, ვისაც თავისი თავი 
ღვთის შვილად, ეკლესიის შვილად დაუწინდავს. ესაა სწორედ ის ერი, 
რომელსაც ღირსეული მეწინამძღვრე სჭირდება. მეწინამძღვრე, რომლის 
შეწევნით, მეცადინეობით, ერი ღვაწლში არ დაბრკოლდება და  განასრულებს 
განღმრთობის გზაზე სვლას, რათა მოიპოვოს ღვთისგან  დადგინებული 
შესაბამისი მისაგებელი.

გონების თვალით მომზირალი მოსე უკვე მოღვაწეობითი სირთულეებისა 
და  სიძნელეების აღმქმელი და გამომცდელიც ხდება. ბიბლიური თხრობის 
მიხედვით, მოსეს ცხოვრებაში მისთვის აქამდე უცნობი ორი მნიშვნელოვანი 
მოვლენა იჩენს თავს. პირველი – ესაა ეგვიპტელისა და ებრაელის დაპი
რისპირება, მეორე კი - ორი ებრაელის ბრძოლა ერთმანეთის წინააღმდეგ. 

მეორე შემთხვევაში, როცა დაპირისპირება ორ თანატომელს შორის 
ხდება, მოსე მათ მოარიგებს, ურთიერთდააზავებს. ამით გვეძლევა ნიმუში 
ქრისტიან ძმათა შორის მშიდობისმყოფელობითი ღვაწლის განხორციელებისა. 
უნდა ვესწრაფვოდეთ არა ურთიერთდანაწილებასა და ურთიერთგათიშვას, 
არამედ,  პირიქით, განხეთქილებაში მყოფ ძმათა შემოკრებას ჭეშმარიტების 
წიაღში და მათ  ურთიერთშერიგებას. 

ეგვიპტელსა და იუდეველს შორის დაპირისპირებისას (რაც  სიმბოლურად 
ქრისტიანობისა და წარმართობის დაპირისპირებას განასახიერებს და  
იგულისხმება არა ფიზიკური, არამედ სულიერი დაპირისპირება, ანუ 
მოძღვრებით დაპირისპირება1), უკვე შეუძლებელია მორიგება. ის, რაც 

1    „ხოლო ესე სიტყუაჲ ჭეშმარიტ არს, ვითარმედ კაცი შორის ორთა საქმეთასა არს: ცოდვისა 
და    სათნოებისა, და წინააღუდგების უცხოთესლი იგი ცოდვაჲ ბუნებით ისრაიტელსა მას, რომელ არს 
სათნოებაж, რაжთამცა მძლე ექმნა მას“ (აფციაური 2004: 111).
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ჭეშმარიტებას ეწინააღმდეგება, ჭეშმარიტების წიაღში ვერასოდეს ჩაერთვის 
და მისგან უნდა იქნეს მოკვეთილი1. მართლაც, მოსე წინასწარმეტყველი 
კლავს ეგვიპტელს, რითაც სახეობრივად განგვიწესებს, რომ სჯულისგან უცხო 
– იგულისხმება აზრი, ზრახვა, მანკიერი ქმედება, ყველა თეორიული თუ 
პრაქტიკული გადაცდომა ჭეშმარიტებისაგან, უშეღავათოდ უნდა მოვიკვეთოთ 
ჩვენგან. თანატომელი ებრაელი კი, რომელსაც მოსე გამოექომაგება, ამ 
შემთხვევაში ჭეშმარიტებისაკენ მსვლელი ქრისტიანის სიმბოლოა, ხოლო 
თავად მოსე - ამგვარ გზაზე მდგომ მართალთა წინამძღვარი, რომელიც 
არა მხოლოდ თავისი თავისგან განაშორებს უცხოს, არამედ სხვათაგანაც. 
ის ეგვიპტელისებრ კლავს და განაგდებს ჭეშმარიტების გზაზე ყოველგვარ 
დაბრკოლებას, რაც მისგან ნაწინამძღვრებ მართალთ გამოუჩნდებათ, 
ფაქტიურად, გზას უკაფავს მათ, როგორც უდიდესი ახოვანი მოღვაწე.

აი, ამ ორი ქმედებით წარმოაჩენს მოსე თავის თავს, როგორც ჭეშმარიტად 
შემძლეს მართებული არჩევანის გაკეთებისა. მას აქვს მოპოვებული ის 
სულიერი სიმაღლე, რითაც შეუძლია განსაჯოს თავისი მშობლიური და 
მისგან საწინამძღვროდ დაწინდული ერისთვის უმჯობესი, განღმრთობისაკენ 
მიმავალი გზა.

განვითარების ამ ეტაპზე მოსე ჯერ კიდევ არ შეიძლება ჩაითვალოს 
მთლიანად ჩამოყალიბებულად, ჭეშმარიტებაში ბოლომდე აღზრდილად. მას 
ერის წინამძღვრობამდე კვლავ ბევრი რამ აშორებს. მან მხოლოდ ღირსეული 
ნაბიჯები გადადგა იმისკენ, რომ არსებითად იღვაწოს თავისი პიროვნული 
სრულყოფისა და განმღრთობისათვის, რათა თანაგანაღმრთოს საყვარელი 
ერი.

წმ. გრიგოლ ნოსელი ,,მოსეს ცხოვრებაში~ მოსეს სულიერ სწრაფვას 
საღვთო ჭეშმარიტებისადმი სამ ძირითად ეტაპად წარმოგვიდგენს, 
რომელთა მთლიანობაში აღქმა იგივეა, რაც განღმრთობის გზის 
სრულ ყო ფილად გააზრება. ბიბლიურ თხრობაზე დაყრდნობით, გან
ღმრთობის პირველ ეტაპად წმ. გრიგოლ ნოსელი მიიჩნევს საკუთარი 
თავის განწმენდას ამქვეყნიური  ყოველგვარი ბიწისაგან ღირსეული 
წინასაფუძვლების შექმნის შემდეგ, რაც განღმრთობის პირველ ეტაპზე 
უნდა მოხდეს; მეორე ეტაპზე კაცობრიულ კულტურაში მისი განსწავლაა, 
სულიერი ახოვანების გარკვეულ სიმაღლემდე ასვლა, ღრმად მართებული 

1  „და გუასწავლის ჩუენ მოსე თóსითა მით საქმითა, რაжთა შევეწინეთ თóსსა მას ჩუენსა 
სათნოებასა და მოვკლათ წინააღმდგომი იგი, რამეთუ ჭეშმარიტად ღმრთისმსახურებისა დამტკიცებაჲ 
სიკუდილი არს კერპთმსახურებისაж. ეგრეთვე, სიმართლისა მიერ მოიკლვის უსამართლოებაჲ და 
სიმდაბლისა მიერ  –  ამპარტავანებაж“ (აფციაური 2004: 111).
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განმრჩეველობითი და განმსჯელობითი უნარის შეძენა. მოსე თავისი 
თავის განწმენდას შეუდგება, რადგანაც განუწმენდელი და თავის თავში 
უკეთურებათა შემცველი, სხვათა წარმმართველი სიწმინდისაკენ, რა თქმა 
უნდა, ვერ იქნება1. ბიბლიურ თხრობაში ამის მკვეთრ გამოხატულებად 
წმ. გრიგოლ ნოსელს მიაჩნია თხრობა იმის შესახებ, თუ როგორ გახდა 
მოსე მწყემსი თავისი სიმამრისა და ამგვარ ღვაწლში როგორ გაშორდა 
იგი ამა ქვეყნის ხმაურიან თავყრილობებს, რაც სიმბოლურად მოასწავებს 
მღელვარე ცოდვისმიერი ტალღებისაგან მშვიდობიან ნაპირზე გასვლას, 
საკუთარ თავში ჩაღრმავებას. მოსე წინასწარმეტყველი მთლიანად თავის 
თავს მიუბრუნდა, თავის თავში ჩაღრმავდა და  განიძარცვა ამქვეყნიური ბიწი, 
მწიკვლი, შერყვნილება. ღვთისაკენ გონების თვალით მაცქერალი, ღვთისაკენ 
მზერამიპყრობილი, იმ უდიდესი სიწმინდის გამოშუქების მომლოდინე ხდება, 
რაც განწმენდილმა გულმა უნდა მიიღოს.

განწმენდა აუცილებელია განღმრთობის მწვერვალზე ასასვლელად. 
განღმრთობა სხვა არა არის რა, თუ არა ღვთიური მადლით, ღვთიური 
მადლისმიერი შუქით სრულად გამსჭვალვა პიროვნებისა.

მოსე წინასწარმეტყველმა ჭეშმარიტად შეამზადა თავისი თავი ამ მადლის 
მისაღებად. ბიბლიურ თხრობაში მოსეს ამგვარი ღვაწლის ალეგორიული 
გამოხატულებაა ის ეპიზოდი, როდესაც იგი მწყემსობას ეწეოდა.

ეს იყო პირველი ეტაპი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მოhყოლოდა 
მეორე. მოhყოლოდა ის შედეგი, რაც პირველ ეტაპზე განახორციელა მოსე 
წინასწარმეტყველმა. მისი  დაუცხრომელი განმწმენდელობითი გულმოდგინება 
დაგვირგვინდება, მოლოდინისამებრ, საღვთო გაბრწყინების შეთვისებით. ჩვენ 
ვხედავთ მის ცხოვრებაში უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენას, როდესაც მოსე 
წინასწარმეტყველი იხილავს და განჭვრეტს ცეცხლმოდებულ, აალებულ 
მაყვლის ბუჩქს.

წმ. გრიგოლ ნოსელი ამ აალებული ბუჩქით იმას გვაუწყებს, rom 
dadgeba Jami da WeSmarit mayvals, sulier mayvals, moedeba ce
cxli, რა თქმა უნდა, უნივთო ცეცხლი, არამატერიალური ცეცხლი, 
რომლისგანაც ის არ დაიწვება2.

თვით ბიბლიური თხრობა იმდენად ხელშესახებად გამოკვეთს ამ აზრს, რომ 

1  მოსეს ეგვიპტიდან ლტოლვისა და უცხო ქვეყანაში მწირობის, როგორც ვნებებისაგან თავის 
მოზღუდვის, შესახებ იხ. აფციაური 2004: 112.

2  „ხოლო ამის საქმისაგან ვისწავებთ საიდუმლოსა მას ქალწულებისასა, რომლისაგან ღმრთეებისა 
ნათელი გამოუჩნდა ცხოვრებასა კაცთასა მისგან შობითა და განუხრწნელად დაიცვა აღგზებული იგი 
მაყუალი, რამეთუ შობილმან მან არა დააჭნო მორჩი იგი ქალწულებისაჲ შობითა თóსითა“ (აფციაური 
2004: 113).
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ეკლესიის მამათა განმარტებანი, შეიძლება ითქვას, რაღაც თხელ საფარველს 
აცლის ამ თხრობას. აზრის სიკაშკაშე, მარგალიტივით მბრწყინავი, თვით ამ 
საფარველშიც აშუქებს. ადამიანი გრძნობს რაღაც დიდ, აქამდე შეუცნობელ, 
ადამიანური გონებისათვის აბსოლუტურად მიუწვდომელ მოვლენაზე 
მინიშნებას.

ეს სასწაული აღსრულდა სულიერი მაყვლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 
მიერ, რადგან მან მოგვივლინა ხორცშესხმული ღმერთი. ამ ჭეშმარიტების 
წინასწარ განჭვრეტა მოსეს მიერ არის ღვთიური შუქით გაბრწყინება და 
ყველაზე დიდი გაბრწყინება, რადგან ამაზე მეტის მიღება ქმნილებისათვის 
შეუძლებელია. ეს იყო წინასწარი უწყება იმის შესახებ, რომ ღმერთი 
ხორცშესხმული იშვება ყოვლადწმინდა მარიამისგან და ადამიანი ხდება 
ღვთისმშობელი, ხოლო ღმერთი   ადამიანი.

უზენაესი სინათლის მიმღები მოსე განიძარცვავს ხამლს, ანუ ფეხსაცმელს, 
რადგან იმ მიწაზე, სადაც აალებული მაყვლის ბუჩქი იყო, ფეხსაცმლით ის 
ვერ შეაბიჯებდა. ფეხსაცმელი ალეგორიული მინიშნებაა მიწიერებაზე, 
დაცემულობაზე. თუ ადამიანი არ განიძარცვავს ძველ კაცებას, ისე 
სიწმინდეში ვერ შევა,  წმინდა სინათლის მჭვრეტელი და აღმქმელი ვერ 
გახდება, რისი ღირსიც მოსე წინასწარმეტყველი გახდა თავისი ცხოვრების 
ამ ეტაპზე1. მან განმწმენდელობითი ღვაწლი უკვე აღასრულა და თავისი 
კაცობრივი ბუნება, თავისი გული განამზადა ღვთიური ჭეშმარიტების 
მისაღებად.

შეიძლება ითქვას, რომ პირველ ეტაპს ეწოდება განმწმენდელობითი, 
მეორეს კი  განმანათლებლობითი, ან განსხივოსნებითი. მაგრამ არც ეს 
ორი ეტაპია დაგვირგვინება. აღნიშნული ორი ეტაპი, განმწმენდელობითი და 
გასხივოსნებითი, წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლების მიხედვით განიჭვრიტება, 
როგორც უფრო აღმატებული ღვაწლისაკენ შემართების საფუძველი.

რაც შეეხება მეორე ეტაპს, გასხივოსნებას, ამ ეტაპის მიმღები ადამიანი 
უკვე უფლებამოსილია ღვთისგან და საკუთარ თავში გრძნობს იმ ძალას, 
რაცაუცილებელია ერის წინამძღვრობისათვის. მესამე ეტაპი უკვე ერის 
წინამძღვრულ ღვაწლში აღესრულება.

მოსეს შესახებ  ბიბლიური თხრობაც იმას გვაუწყებს, რომ ხსენებული 

1    ,,ჩუენცა უკუე, რაჟამს მას ნათელსა მივეახლნეთ, მისგან ვისწაოთ, თუ რაჲ ჯერ-არს 
ყოფად, რაжთა შინაგან მისსა მას ჭეშმარიტსა ბრწყინვალებასა შევიდეთ. და ვითარმედ შეუძლებელ არს 
შეკრულითა ფერ®ითა აღსლვაჲ მას სიმაღლესა, სადა-იგი ნათელი ჭეშმარიტებისაჲ იხილვების, უკუეთუ 
არა განვh®სნეთ ფერ®თა მათგან სულისათა მკუდარნი იგი და მიწისაგანნი ტყავისა სამოსელნი, რომელ 
არიან ®ამლნი, რომელნი–იგი პირველითგან მოებლარდნეს ბუნებასა ჩუენსა, რაჟამს–იგი ურჩებისა მიერ 
საღმრთოжსა მისგან მცნებისა განვშიშულდით. ხოლო რაჟამს ეგევითარნი იგი ®ამლნი წარვი®ადნეთ 
ფერ®თაგან სულისათა, ესრეთ გამოგóცხადოს ჭეშმარიტებამან თავი თóსი“(აფციაური  2004 : 113).
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ორი ეტაპის გავლის შემდგომ მოსე უწინამძღვრებს თავის ერს ეგვიპტიდან 
აღთქმული მიწისაკენ (სულიერი მნიშვნელობით, ჯოჯოხეთიდან   
სამოთხისაკენ) და მესამე, ანუ ღვთის გამოცხადების ეტაპს აღასრულებს 
ერის წინამძღვრობაში. აქ წმ. გრიგოლ ნოსელი ერის წინამძღვარში არ 
გულისხმობს წინაძღვარს მთავარსარდლის გაგებით. შეიძლება ყოვლითურთ 
უპოვარი იყოს ასეთი პიროვნება და მიწიური გაგებით ყოვლითურთ მდაბალი, 
მაგრამ თავისი სულიერი აღმატებულობით, ხსენებული ეტაპების განვლით, 
ღირსეული ნაყოფის მომუშაკებით, ღვთისდადგინებითა და საკუთარი 
გულგახსნილობით არის ერის წინამძღვრად გამოჩინებული.

ერის წინამძღვრის მჭვრეტელობა ისე შორის უნდა იყოს მხედველი, 
რომ ღვთისმცოდნეობის მწვერვალს სწვდებოდეს,  ხედავდეს  ცხონების 
სამკვიდროს შორეულ კონტურებს. ამის შემდეგ ეგვიპტური ჯოჯოხეთიდან  
ერის წინსვლის გზა უცთომელი იქნება.

მოსე წინასწარმეტყველის ღვაწლი არის ერის წინამძღვრის მარა
დიული ღვაწლი. მხოლოდ მოსე არ ყოფილა წინამძღვარი ერისა, მრავალნი 
გამოჩინებულან ღვთის მადლით სხვადასხვა დროს. შეიძლება ითქვას, რომ  
ეკლესიის ყველა დიდი მოძღვარი ერის წინამძღვარია და ყველა ამგვარი 
მოღვაწე სულიერად თუ პირდაპირი მნიშვნელობით თანაშერთულია იმ 
მოძღვრებასთან, რასაც წმ. გრიგოლ ნოსელი ამ წიგნში გადმოგვცემს; 
შესაძლოა, გარკვეულ პირებს ეს სწავლება წერილობითი სახით წაკითხული 
არც hქონოდათ, მაგრამ იმავე მოძღვრების დამტევნი იყვნენ. წმ გრიგოლ 
ნოსელის განსაკუთრებული ღვაწლი ის გახლავთ, რომ მან მრავალთაგან 
განხორციელებული, მრავალთაგან აღსრულებული და ბოლომდე მიყვანილი 
სულიერი გამარჯვება წერილობით ჩამოგვიყალიბა. 

ყველა ღირსეული მოღვაწე რომ წინამძღვარია ერისა, თვით ამ ნაშრომის 
შესავალშივე იკითხება. ხსენებული შრომა, „მოსეს ცხოვრება“, სამეფო 
კარის რომელიმე წარმომადგენელს ან გამორჩეულ დიდებულს, ერისმთავარს 
კი არ გაეგზავნა, არამედ ერთ უბრალო, დაყუდებულ ბერს, რომელმაც, 
თავის მხრივ, თვითონ სთხოვა წმ. გრიგოლ ნოსელს, მიეცა მისთვის ნიმუში 
მოღვაწეობისა. აქედან ჩანს, რომ „მოსეს ცხოვრება“ არ არის განკუთვნილი 
მათთვის, ვინც თავიანთი თანამდებობით ან წოდებრივი აღმატებულებით 
არიან გამორჩეულნი.

„მოსეს ცხოვრება“ ყველა დროისათვის, ყველა ეპოქისთვის და ყველა 
თაობისათვის სახელმძღვანელო მნიშვნელობის სწავლებას შეიცავს. ერთი 
მხრივ,  სწავლებას იმის შესახებ, თუ როგორ განვლოს ჭეშმარიტების მა
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ძი ებელმა პიროვნებამ განღმრთობის გზა წარმატებულად, მეორე მხრივ 
კი, პიროვნება, რომელიც თავისი უბედური ერის წინამძღვრად უნდა 
დადგინდეს, რა თვისებებით, რა არსობრივი მიღწევებით უნდა იყოს 
დამშვენებული და შემკული.

ეს ორი ურთიერთშერწყმული მიზანდასახულობა აქვს წმ. გრიგოლ 
ნოსელს, როდესაც იგი ბიბლიურ თხრობას მოსე წინასწარმეტყველის შესახებ 
უაღრესად ღრმასულიერ და სახისმეტყველებითი წესით განიხილავს, რათა 
ბიბლიური ისტორიული თხრობის პარალელურად ჩვენ წინაშე გაცხადდეს 
სულიერი ისტორია ჭეშმარიტების მაძიებელი პიროვნებისა, რომელიც 
გარკვეულ ჟამს თავის ამგვარ ძიებაში ერის წინამძღვარი ხდება.

სწორედ ამგვარი ძიების გზა უნდა წარმოჩნდეს და გაცხადდეს ჩვენ 
წინაშე თავისი შინაგანი ეტაპობრიობით, საფეხურეობრიობით და იმ  
ნაყოფით, რითაც ხსენებული გზა და ღვაწლი უნდა დაგვირგვინდეს.

მოსე წინასწარმეტყველი ხსენებული ორი ეტაპის გავლის შემდეგ, წმ. 
გრიგოლ ნოსელის სწავლების მიხედვით, გაცილებით ღრმად გააცნობიერებს 
თავისი ერის გასაჭირს, იმ დაცემულობას, რაშიც ისრაელია (ეგვიპტური 
მონობის ქვეშ მათი ტანჯვა). უფრო ძალუმად ისწრაფვის მოსე წინასწარ
მეტყველი, რომ ეს სიმძიმე შეუმსუბუქოს მას, დაანახვოს, რომ იგი 
ჯოჯოხეთშია და ჯოჯოხეთიდან სამოთხისკენ ზეაღუძღვეს ყველას, ვინც 
მის კვალზე ინებებს სვლას.

ამიტომ მოსე წინასწარმეტყველი, ბიბლიური თხრობის მიხედვით 
ისრაელის მეწინამძღვრე, სულიერი აზრითა და სულიერი დატვირთვით 
ზოგად ნიმუშად იქცევა გარკვეულ სიმაღლეზე შემდგარი ადამიანებისთვის 
თანამოძმეთა წინაშე მათი ვალდებულებების სიღრმისეული გაცნობიერებისა. 
ამით განსხვავდება მოღვაწეთა შორის, ერთი მხრივ, ჭეშმარიტი განღმრთობის 
მწვერვალისაკენ დაუცხრომელი სვლა და, მეორე მხრივ, ცრუ განღმრთობითი 
ღწვა, ამაო გულმოდგინება, მარტოოდენ პირადი პატივმოყვარეობითი 
გრძნობის დაკმაყოფილების მიზანდასახაულობა.

დაცემულობაში მყოფი ერი კი, რა თქმა უნდა, ვერ აცნობიერებს თავის 
მდგომარეობას. დაცემულობაში ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ პიროვნებამ 
იცის, თუ როგორ დაცემულობაშია, პირიქით, უდიდესწილად დაცემულობაში 
მყოფს ცხონებაში hგონია თავი და ღირსებაში მყოფს ექიშპება, მეტოქეობას 
იჩენს მისდამი. გამოფხიზლების მაკურნებელი ღვაწლი, რაც ღირსეული 
მოღვაწისაგან თავის თანამოძმეთა მიმართ აღესრულება, მსგავსია მკურნა
ლობისას მკაცრი ტკივილებისა ავადმყოფში - სნეული ამ ტკივილს ყოველთვის 
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თავს არიდებს. მაგრამ ღირსეული მკურნალი ყველაფერს დაითმენს 
სნეულისაგან, თუ მას ამ სნეულის გადარჩენა სწადია, თუ ეს სნეული მისი 
თანამოძმეა და მისი სიცოცხლე მისთვის ძვირფასია. ყველაფერს გაიღებს, რომ 
მას შვება მოhგვაროს და არად დაგიდევთ მის ჩივილებს, მის საყვედურებს, 
უკიდურეს შეურაცხყოფებსაც კი. თავად მაცხოვარმა განიცადა და დაითმინა: 
„თóსთა თანა მოვიდა და თóსთა იგი არ შეიწყნარეს“1. არა მხოლოდ არ 
შეიწყნარეს, არამედ უკიდურესად დაამდაბლეს და შეურაცხყვეს მისი 
ამქვეყნიური ღვაწლი და თვითონ ის, პიროვნულად. მიუხედავად ამისა, მას 
სიყვარული არ განელებია თანამოძმეთადმი. იმავე ღვაწლის განმგრძნობნი, 
მოციქულთა სახით და შემდგომ, საეკლესიო მოღვაწეთა სახით, ყოველ 
შემდგომ თაობას მანვე მოhმადლა.

ამგვარ მოღვაწეთა წინასახეა მოსე წინასწარმტეყველი. ისიც მრავალ 
შეჭირვებას დაითმენს თავის თანამოძმეთაგან. მუდმივი საყვედურები, 
მუდმივი მდურვანი, ყვედრებანი, შეურაცხყოფანი სხვადასხვა მიზეზთა გამო 
ყოველგვარი დაბრკოლების ჟამს, კვლავაც მონატრება ებრაელი ერისგან 
ეგვიპტური ცხოვრებისა, თითქოსდა იქ უკეთესი იყო, რადგან გულით და 
გონებით ისინი ჯერაც ვერ განშორებიან იმ დაცემულობას, საიდანაც მათ 
გამოყვანას ცდილობს მოსე წინასწარმეტყველი. თავად მაცხოვარი გვაუწყებს: 
სადაც არის თქვენი საუნჯე, იქაა თქვენი გული2.  ებრაელ ერს სულიერი 
თვალი გახსნილი ჯერაც არა hქონდა და საუნჯე ჯერაც არ ეგულებოდა 
ცათა შინა; ეგვიპტური ცხოვრება, მას შემდეგ, რაც დატოვა ეგვიპტე, დიდ 
სიკეთედ ეჩვენებოდა.

ასევე, უდიდესი შინაარსის მოვლენა არის ებრაელი ერის მიერ ეგვიპტის 
დატოვება. ბიბლიური თხრობის მიხედვით, ებრაელები წინასწარ გამოითხოვენ 
და თან წაიღებენ ეგვიპტელთა სამკაულებს, რათა მსახურება აღუსრულონ 
თავიანთ ღმერთს. ებრაელებს აშკარად  რომ გაემხილათ მიზანი ეგვიპტის 
დატოვებისა, მათ გამოსვლას კვლავაც მრავალი წინააღმდეგობა ექნებოდა. 
ამიტომ მათი ეგვიპტიდან გამოსვლის მიზეზი ეგვიპტელთათვის  ამგვარია: 
რამდენიმე დღე თავიანთ ღმერთს უნდა ემსახურონ და ამ მსახურებისთვის 
თითქოსდა  ესაჭიროებათ სამკაულები. ისინი ეგვიპტელთა სამკაულებს 
მოიხვეჭენ, გაძარცვავენ ეგვიპტეს და ასე დატოვებენ მას.

წმ. გრიგოლ ნოსელის განმარტებით, ეგვიპტე, როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, ჯოჯოხეთის სიმბოლოა. ჯოჯოხეთი, ერთი მხრივ, ის ადგი

1   ინ. 1. 11.
2   მთ. 6. 21.
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ლია, სადაც წაწყმედილნი დამკვიდრდებიან მარადიულად, მეორე მხრივ, 
ჯოჯოხეთი ნიშნავს დაცემულ მდგომარეობას. ეს დაცემული მდგომარეობა 
ანუ მეორე გაგება ჯოჯოხეთისა, არ ნიშნავს აბსოლუტურ ჯოჯოხეთს. 
ებრაელი ერის მყოფობა ჯოჯოხეთში იმას ნიშნავს, რომ ებრაელი ერი 
ღირსების მქონე ერია და ეს ღირსება ჯოჯოხეთის ტყვეობაშია. აქ 
აღრეულია კეთილი და ბოროტი, სიწმინდე და უკეთურება. ეგვიპტიდან 
გამოსვლა კაცობრიობის ჯოჯოხეთიდან ამოყვანის წინასახეა. ამ შემ
თხვე ვაში მოსე წინასწარმეტყველი მაცხოვრის წინასახეა. მაცხოვარმა 
ჯოჯოხეთიდან ამოიყვანა კაცობრიობა და მისი მეორედ მოსვლის ჟამს 
დამთა ვრდება განყოფა ჯოჯოხეთისა და სამოთხისა.

მეორედ მოსვლის წინასახეს ბიბლიურ თხრობაში ებრაელთა მიერ 
ეგვიპტელთა გაძარცვა მოასწავებს, ანუ ესაა ჯოჯოხეთის გაძარცვა 
ყოველგვარი ღირსებისაგან. შეუძლებალია, ღირსება დარჩეს ჯოჯოხეთში, 
ღირსების ტყვეობა კვლავ გაგრძელდეს, როცა გამოხსნა აღსრულდება. ეს 
შეუძლებელია და უსამართლობაც იქნებოდა, რომ ღირსება ჯოჯოხეთში, 
მარადიულ ტყვეობაში დარჩენილიყო. ჭეშმარიტი გამოხსნა იმას ნიშნავს, რომ 
ყველანაირი ღირსება თავის ბუნებრივ ადგილს მარადიულად დაუბრუნდება. 
სწორედ ამის წინასახეა ებრაელთა მიერ ეგვიპტის გაძარცვა, ანუ ჯოჯოხეთი 
იძარცვება ყველა თავისი სამკაულისაგან, ყველანაირი ღირსებისაგან. 
მიზეზიც ამ სამკაულთა გამოტანისა,  თითქოსდა მათ ეს სამკაული თავიანთი 
ღვთისმსახურებისათვის სჭირდებათ, მრავლისმეტყველია. მართლაც, ეს 
ღირსებანი, რაც ჯოჯოხეთიდან გამოტანილი უნდა იქნეს, რისგანაც უნდა 
განიძარცვოს ჯოჯოხეთი, ღვთიური ბუნებისაა და ღვთისმსახურებისათვის 
უნდა იქნეს გამოყენებული.

მოსე წინასწარმეტყველი და ებრაელი ერი ეგვიპტიდან გამოსვლის 
ჟამს იმასაც განასახიერებენ, რომ ანტიკური კულტურიდან, ანტიკური 
ფილოსოფიისა და მწერლობიდან, ზოგადად, ანტიკური ცივილიზაციიდან, 
ყოველივე, რაც ღირსეულია, უნდა იქნეს გამოტანილი და ამ ყოველივეს 
თვით ისინი შეითვისებენ1.

გამოდიან ებრაელები ეგვიპტიდან მოსეს წინამძღოლობით და აღთქმული 
ქვეყნისკენ მიემართებიან, მაგრამ ჯოჯოხეთიდან გამოსვლა ადვილი არ არის. 
არ არის ადვილი საკუთარი დაცემულობის გადალახვა, იმ თვისებათა და 

1   „ხოლო უ®მს მათ, რომელნი შეუდგენ წინამძღუარსა მას სათნოებისასა, რაжთა არა გლახაკ 
იყვნენ სიმდიდრისა მისგან მეგóპტელთაжსა, არცა უღონო უცხოთა მათგან საუნჯეთა, არამედ რაжთა 
თხოვის სახედ ყოველი სიმდიდრე წინააღმდგომთაჲ წარმოიღონ, რომელი ოდესმე მათი იყო და 
მეგóპტელთა წარუღიეს. ესე არიან კეთილნი და წმიდანი გულისსიტყუანი, რომელნი წარიტაცნეს მათგან 
ბოროტთა მათ მძლავრთა და თóსითა ბოროტებითა შეამწინკულნეს“ (აფციაური 2004: 134).
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ჩვევათა მოკვეთა, რაც დაცემულობამ ამ ადამიანებს შეუსისხლხორცა. ამის 
მოკვეთას დაუცხრომელი ღწვა და წლები სჭირდება. მართლაც, უდიდესი 
მოთმინებით უნდა იყოს აღჭურვილი მოძღვარი, რომ დაითმინოს უგუნურება, 
აურაცხელნი აღშფოთებანი, უმადურობანი მისგან საწინამძღვრო ერისა, 
რომ ბოლოს აღთქმულ ქვეყნამდე მიიყვანოს ის. გზა აღთქმული ქვეყნისაკენ 
უაღრესად მტანჯველია და, ამავდროულად, განმკურნებელი სულიერად. ესაა 
გზა, რომელიც შეესაბამება სულიერი მკურნალობის პერიოდს, რომელსაც 
მოსე წინასწარმეტყველისაგან ებრაელი ერი იღებს იმ ორმოცწლიანი 
ხეტიალის ჟამს, ვიდრე აღთქმულ ქვეყანაში მივლენ.

მოსე წინასწარმეტყველის მოთმინების განსაკუთრებული სიმაღლე მას 
წარმოაჩენს ჭეშმარიტ, ახოვან მოღვაწედ. ეს პერიოდი არა მხოლოდ 
ებრაელი ერის შემოწმებისა და გამოცდის პერიოდია, არამედ უფრო 
მეტად მოსესი, კერძოდ, არის თუ არა იგი ერის ღირსეული წინამძღვარი. 
მოთმინება მოღვაწეობისა და ასკეზის ერთი დიდი მწვერვალია, მოთმინების 
გარეშე არც ერთი სათნოება არ მოიხვეჭება. თუ მოთმინების უნარს მოსე 
წინასწარმეტყველი ისევე ღირსეულად ფლობს, როგორც თვისებებს, ადრე 
რომ გამოაჩინა, იგი ღირსი გახდება განღმრთობის მწვერვალზე ასვლისა.

წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, მოსე წინასწარმეტყველი ჭეშმარიტად 
ადის განღმრთობის მწვერვალზე. ეს მოსეს ცხოვრებაში მაშინ აღსრულდება, 
როდესაც იგი, ებრაელი ერის მდურვათა, ყვედრებათა და უმადურებათა 
ნიაღვრის შუაში მდგომი, მოთმინებითი ღვაწლის უჩვეულო ახოვანებას 
წარმოაჩენს. ის ღვთისა და კაცთა წინაშე ჭეშმარიტად დაადასტურებს, რომ 
ერის ღირსეული წინამძღვარია  უკეთურებისაგან ჭეშმარიტებისაკენ სავალ 
გზაზე.

მოსე წინასწარმეტყველი, როგორც ნიმუში განღმრთობის გზაზე მდგომი 
პიროვნებისა, რა თქმა უნდა, თავის თავს არ თვლის ღირსად და შემძლედ 
იმისა, რომ ეს დიდი მისია აღასრულოს, განღმრთობის მწვერვალზე ავიდეს 
და შემდგომ, როგორც აუცილებელი პირობა განღმრთობისა, სხვებსაც 
უწინამძღვროს იმ სიმაღლისკენ, რომელიც მან დაიპყრო. საღმრთო 
ვალდებულება მკვეთრად ვლინდება მასზე და ბიბლიური თხრობიდან 
მოსეს მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ვგრძნობთ საუფლო ნების მბრძა
ნებლურ გამოვლინებას. მბრძანებლობა იძულება  არ არის, არამედ, ამ 
კონკრეტულ შემთხვევაში, მოსე წინასწარმეტყველის შესაძლებლობათა 
გაცილებით ზედმიწევნითი და აბსოლუტურად უცთომელი ცოდნაა 
ყოვლისმცოდნე ძალისაგან. ამიტომ სწორედ მას განუკუთვნებს იმ ხვედრს, 
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რისი აღმასრულებელიც შინაგანად ეს პიროვნებაა და არ განუკუთვნებს 
სხვას, მაგალითად, მოსეს ძმას, აარონს, ან  მოსეს სხვა რომელიმე 
თანამოღვაწეს. ამის თითქოს ნაკლებად  შემძლე, მოსე ცდილობს ეს ღვაწლი 
თავიდან აიცილოს, მაგრამ ღვთივსულიერი ბრძანებულების წინაშე საღვთო 
მორჩილება აღასრულებინებს მას, მისი გაგებით, მისთვის შეუძლებელს.

პიროვნების გამორჩეულობა  სწორედ იმ მხრივ ვლინდება, თუ ვინ 
დაუმორჩილებს თავის ნებას სრულყოფილად ღვთის ნებას. ეს გახლავთ 
ნებისმიერი სამოღვაწეო საქმის აღსრულების საფუძველი. განა პიროვნებაა 
მართლაც შემძლე დამოუკიდებლად, თავისი ძალებით, ანუ ღვთის შეწევნის 
გარეშე რაიმე გამორჩეულად კეთილის და მნიშვნელოვანის აღსრულებისა? 
ამ ყოველივეს აღსრულებას საფუძვლად უდევს პიროვნების ნებელობითი 
მინდობა ღვთის ნებისადმი. რამდენადაც მეტად მიენდობა ესა თუ ის 
პიროვნება ღვთის ნებას, იმდენად აღმატებულ საქმეს აღასრულებს. 
ვინც სრულად დაუქვემდებარებს თავის ნებას ღვთიურ ნებელობას, ყველა 
იმ საქმის სრულყოფილად აღმასრულებელი გახდება, რაც ღვთისგანვე მიეცა 
მას. უფლის სიტყვები - „კაცთაგან შეუძლებელ არს, გარნა არა ღვთისაგან“1- 
თუ არ არის ადამიანისაგან გაცნობიერებული, მისგან არავითარი საქმე 
არ იქნება აღსრულებული ღვთის წინასწარგანზრახვითა და წინასწარი 
გამორჩევით. ღმერთი არ გამოირჩევს ასეთ პიროვნებას, რადგან იგი მხოლოდ 
საკუთარ ნებაზეა მინდობილი. ხიბლისმიერად შეიძლება მან რაღაც საქმე 
მართლაც აღასრულოს ან თავი მოიტყუოს, მაგრამ ამ საქმის არსებითი 
ნაყოფი არასოდეს გამოვლინდება, ხელშესახები  წარმატება არ მიიღწევა; 
ყოველივეს აღმასრულებელი, როგორც ეს ყველა მორწმუნისათვის ცხადია, 
მხოლოდ საუფლო ნებაა.

ადამიანი მხოლოდ იმ ზომამდე აღასრულებს საუფლო ნებას, რა 
ზომამდეც საკუთარ ნებას განუკუთვნებს ღმერთს. მოსე წინასწარმეტყველმა 
ყოვლითურთ განუკუთვნა და დაუქვემდებარა თავისი ნება ღვთიურობას. 
ის განეკრძალვოდა დიდ ღვაწლს, მაგრამ ისიც იცოდა, რომ ყოველივეს 
აღსრულება შესაძლებელია ღვთისგან. ამ ნებას მინდობილმა, გადალახა 
პირველი საფეხური - განმწმენდელობითი ღვაწლი, ღირსი გახდა იმ 
ეპოქისათვის უცხო და უმწვერვალესი ღვთის გამობრწყინების დატევნისა. 
იხილა რა ცეცხლმოდებული მაყვლის ბუჩქი, რომელიც ამ ცეცხლისაგან არ 
იწვოდა, უდიდესი სამომავლო საიდუმლო გაეცხადა მას: ქალწულისაგან 
ღვთის განკაცება. ამ ეტაპის გავლის შემდეგ, ღვთივსულიერი განწესებით, 

1  მთ. 19. 26.
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მოსე წინასწარმეტყველი ღირსი ხდება ამ ღვაწლისკენ წინასწარვე ხმობილი 
ერის წინამძღოლობისა. ეს არის, ფაქტიურად, სწავლება, რომ ზემოხსენებული 
ეტაპების გავლა ერის წინამძღვრობისათვის აუცილებელი პირობაა.

განმწმენდელობითი ღვაწლის შედეგად მიღებული საღვთო ცოდნა 
მოღვაწეს სათნოების სრულყოფას შესძენს და იგი უკვე ვალდებული ხდება 
სხვებს გაუნათოს გზა იქითკენ, საითაც არის მიმართული თვით მისი 
პიროვნული მიზანსწრაფვა, პიროვნული სვლა და მარადიული წინწვდომა. 
საფეხურებად გამოსაყოფი ზოგი მცირე და ზოგი მნიშვნელოვანი ეტაპის 
გამვლელი მოსე წინასწარმეტყველი დგინდება ერის წინამძღვრად. აღთქმული 
ქვეყნისაკენ ორმოცი წლის მანძილზე ამ ერის უდაბნოში უმძიმეს პირობებში 
მატარებელი, ღვაწლის არნახული შემართებით აღმსრულებელი და 
უმწვერვალესი მოთმინების მაჩვენებელი, ღირსი ხდება განღმრთობის მესამე 
საფეხურზე ასვლისა. ეს ეტაპი მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრებაში დგება 
მაშინ, როცა ისრაელი მისი წინამძღოლობით სინას მთას მიუახლოვდება.

ამ მოვლენასთან დაკავშირებით წმ. გრიგოლ ნოსელი ყველაზე ღრმა 
სწავლებას გადმოგვცემს. სწორედ სინას მთასთან მისვლის დროს დგება 
მომენტი მოსეს ცხოვრებაში, როდესაც იგი ერის მეწინამძღვრედ მხოლოდ 
ორი ხარისხის გავლით კი არ წარდგეს, არამედ მესამე ხარისხის აღმვლელიც 
აღმოჩნდეს. მასაც პიროვნულად სულიერი მოთხოვნილება და სწრაფვა 
აქვს განღმრთობის მწვერვალისაკენ ზეახილვისა, მწვერვალისაკენ, სადაც 
ეკლესიის წმინდა მამათა შრომებში დამკვიდრებული გამოთქმის მიხედვით, 
„ჭეშმარიტად hგიეს მარადის სასურველი იგი“. ეს განღმრთობის მწვერვალია, 
სადაც უფალი მკვიდრობს და ამ საფეხურის ავლა არა მხოლოდ თავისთვის 
განსაკუთნავად უჩანს მოსეს, არამედ მოსეს წინამძღვრობა აუცილებლად 
საჭიროებს ამ საფეხურის გავლას. ისრაელი, მისგან საწინამძღვრო ერი, უკვე 
სხვა სიმაღლის პიროვნებას საჭიროებს წინამძღვრად. მოსე კიდევ უფრო 
განღმრთობილი ესაჭიროება ერს, რომელიც მძიმე ღვაწლში, უდაბნოში 
ორმოცწლიანი მიმოქცევის, მრავალგზის ფიზიკურად და სულიერად 
გატეხილია, მონატრებულია იმ ეგვიპტურ ყოფას, რაც სულიერად უმძიმესი 
იყო, მაგრამ უდაბნოს მძიმე ცხოვრებით შეჭირვებულ ებრაელებს გარკვეული 
კეთილდღეობის მატარებლად ეზმანებათ. მოსე წინასწარმეტყველის აქამდე 
მოპოვებული ახოვანება და მხნეობაც კი ვეღარ ხდება საკმარისი, რომ ერი 
დაიცვას გაუკუღმართებისაგან.

ღვთის განგებითა და საკუთარი სულიერი განწყობით, მოსე უკვე 
შემძლე ბელია ამ საფეხურზე ასვლისა, რადგანაც უდაბნოში უმძიმესმა 
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ყოფა-ცხოვრებამ, ყველაზე მძიმე პერიოდმა მისი წინამძღვრობისა ებრაელი 
ერის ისტორიაში, მას განსაკუთრებული მხნეობა შესძინა, გამოავლენინა 
მოთმინების საარაკო უნარი.

სინას მთაზე შეაბიჯებს  ღვთისგან ხმობილი მოსე და, სიმბოლურად, ეს 
არის განღმრთობის, ღვთისმცოდნეობის სულიერი ფერდობი1. ამ ფერდობზე 
ასვლა მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც ამისთვის მოემზადა. ამ ღვთისმცოდნეობის 
ფერდობის სხვადასხვა ხარისხს ის პიროვნებები სწვდებიან, რომლებიც 
შესაბამის უნარს ავლენენ. ვინც მცირედით შემძლებელია ღვთისმცოდნეობის 
მიღებისა, ამ ფერდობის მცირე ნაწილს აივლის; ვინც უფრო მეტის დამტევია, 
შესაბამისად, მეტ სიმაღლეზე ადის, ხოლო მოსეს მსგავსი ახოვანი მოღვაწენი 
მწვერვალამდე ზეაღსვლის შემძლებელნი არიან2.

ბიბლიურ თხრობაში ცხადადაა გამოკვეთილი ეს სულიერი შინაარსი. 
ყველაზე მკვეთრად ის იმ დაპირისპირებაში ვლინდება, რაც, ერთი მხრივ, 
ებრაელ ერს და, მეორე მხრივ კი, მოსე წინასწარმეტყველს უკავშირდება. მათ 
შორის სულიერი სხვაობა ყველაზე მეტად მაშინ იჩენს თავს, როდესაც მოსე 
გამოავლენს სინას მთაზე ასვლის სულიერ უნარს. მოსეს ამის შემძლეობა აქვს, 
მაგრამ ისრაელი ერი მას ვეღარ მიhყვა. მთელ უდაბნოში უკან მიhყვებოდნენ 
ებრაელები მოსეს, მაგრამ სინას მთის ფერდობზე ვერ აhყვნენ, რადგან მათი 
სულიერი მომზადება და სულიერი მდგომარეობა განუზომლად ჩამორჩებოდა 
მოსე წინასწარმეტყველის სულიერ აღმატებულებას3.

ზე ადის მოსე ფერდობზე და მწვერვალიდან სახილველად საშინელი, 
მოსმენისთვის საზარელი, ადამიანური გონებისთვის დაუტევნელი და 
აღუქმელი უცხო რამ  ვლინდება. წყვდიადში ჩაფლული მწვერვალიდან 
გამოკრთება ცეცხლის ენები, მოისმის ხმა, რომელიც უფრო და უფრო 
ძალუმად ჟღერს, რაც უფრო ზემოთ ადის მოსე.

უდიდესი მოძღვარი, წმ. გრიგოლ ნოსელი, ერთeრთი პირველთაგანია, 
ვინც ღვთისმეტყველურად დაასაბუთა და გამოკვეთა განღმრთობის 
გზაზე ღვთისმხილველობა პირდაპირი მნიშვნელობით, კერძოდ, რომ 
ეს არ არის ამ გზის მწვერვალი, aramed ერთერთი შუა საფეხურია 
განღმრთობის გზაზე. უფალი ღირსეულთ პირველად სინათლეში ეცხადება, 

1  „ჭეშმარიტად მთაჲ არს აღმართი და ძნიად შესავალი ღმრთისმეტყუელებაჲ“ (აფციაური 
2004: 148).

2  „უკუეთუ კულა მოსე ვინ იყოს, ღირსიმცა არს უზეშთაესისა აღსლვად“ (აფციაური 2004: 
148).

3  „ხოლო რომელ ვერ მიეახლებოდა ერი იგი, არამედ მოსეს ევედრნეს, რაჲთა იგი ხოლო 
აღვიდეს და, რაжცა ესმას, ასწაოს მათ. ესეცა ეკლესიისა საქმეთაგანი არს, რაჲთა არა ყოველნი 
hbrZoდინ მიწდომად საიდუმლოთა ღმრთისათა, არამედ რაჲთა ისმენდენ მისსა, რომელსა ძალ-ედვას 
მათი გულის®მის-ყოფაჲ და hრწმენეს მის მიერ“ (აფციაური 2004 : 149).
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ნათლის სახით გამოუბრწყინდება, ყოვლითურთ განანათლებს მათ გონებასა 
და გულს, მაგრამ ეს არ არის დასასრული. პიროვნება მოფენილ სინათლეში 
მეტისმეტ ბრწყინვალებას ჭვრეტს, რომლისკენაც ძალუმად ისწრაფვის და 
ეს ზეციური ბრწყინვალება დიდი სიძლიერით იზიდავს მას თავისკენ. ის 
მაღლდება ზეციურისკენ, კიდევ უფრო წარემატება ღვთისმცოდნეობისა 
და განღმრთობის გზაზე, რათა მწვერვალამდე ავიდეს და დადგეს იქ, 
იმ მწვერვალზე, რომელიც, ბიბლიური თხრობის მიხედვით, ყოვლითურთ 
ბნელია, არმურია, წყვდიადია; ამ სიღრმეებიდან თვალის მომჭრელნი 
ელვარებანი გამოკრთებიან ცეცხლის ალებივით და ამით ცხადდება, რომ 
ეს სიბნელე არაა ყოფითი სიბნელე, ეს არაა პირდაპირი გაგებით წყვდიადი, 
პირიქით, ესაა მეტისმეტი ანუ დამაბრმავებელი სინათლის წყვდიადი. ის 
ღვთივბრწყინვალების იმდენად „ზეგარდარეული ელვარებაა“, რომ ნებისმიერი 
შემმეცნებელი თვალი წყვდიადს უფრო ამსგავსებს, ვიდრე სინათლეს, 
ისევე, როგორც მზის მჭვრეტელი თვალი მზის ბრწყინვალებას ღამედ 
უფრო აღიქვამს, ვიდრე სინათლედ. ღვთიური ბრწყინვალების მხედველი 
პიროვნება მეტისმეტი სინათლის მოფენას გრძნობს. ამ სინათლის მიმართ 
მზერააპყრობილია და მზერამოუცილებელი, იმ ობიექტისკენ ისრაფვის, 
რომლის მოხელთებაც სწადია. ამ ბრწყინვალებას თანდათან წყვდიადად, 
მიუწვდომელი სიღრმის მქონე სინათლის ტბად აღიქვამს. ამ დამაბრმავებელ 
ელვარებაში ჩაძირვა ნიშნავს მთელი ამქვეყნიური გრძნობადობისაგან 
და ამქვეყნიური აზროვნებისაგან მთლიანად გამიჯვნას, კიდევ უფრო 
აღმატებას და ქვედატოვებას გრძნობებისა და აზრებისა.

წმ. გრიგოლ ნოსელი ამ მოვლენის დაწვრილებით განმარტებას გვაწვდის, 
სულიერად გადმოსცემს რეალურად მომხდარს. მისი სწავლებით, მოსე 
წინასწარმეტყველი მომხდარის სულიერი განცდით, სულიერი აღქმით იყო 
მოცული და განმსჭვალული, ფიზიკური სახილველის ჭვრეტისას ღრმა 
სულიერ სახილველს ჭვრეტდა. ჭვრეტდა იმას, რომ სინას მთის მწვერვალი 
ღვთისმცოდნეობის მწვერვალია, ხოლო ღვთისმცოდნეობის მწვერვალი 
აბსოლუტური მიუწვდომლობაა. ის იმდენად აღმატებული სინათლეა, რომ 
მჭვრეტელ თვალს აბსოლუტურ სიბნელედ ეჩვენება არა ყოფითი სიბნელის 
გამო, არამედ უმეტესად კაშკაშა სინათლის გამო1. ხმოვანება კი, რომელიც 
მწვერვალიდან მოისმის, ესაა სულიერი მოძღვრების უფრო და უფრო აშკარა 
გამოვლენა მოსეს წინაშე. ამიტომაა იგი ძნელი დასატევნელად და ამიტომაა 

1  საღვთო  ბრწყინვალების მიუწვდომლობისგან გამოწვეული სიბნელის შესახებ იხ. აფციაური 
2004: 149-150.
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ფიზიკურ ბგერადობას მიმსგავსებული, რომ ფიზიკური ბგერადობის 
დატევნაც გარკვეულ ხარისხებს გულისხმობს. განსაკუთრებით ხმოვანი 
ბგერაა ძნელად დასატევნელი და უკიდურესად გაზრდილი ხმოვანება 
დაუტევნელიც კი აღმოჩნდება სმენისათვის. სულიერად აქ მოძღვრების 
დატევნადობა იგულისხმება და კვლავაც გვესწავლება1, rom moZRvre
ba TandaTanobiT unda iqnes ადამიანის მიერ აღქმული. ერთბაშად 
მისი მიღება არათუ განღმრთობის, არამედ დაღუპვისა და წარწყმედის 
საწინდარია. ადამიანურ ბუნებაზე განუზომლად აღმატებული ჭეშმარიტება 
თანდათანობით თუ არ იქნა ადამიანისგან მოპოვებული და შეთვისებული, 
ყოვლითურთ დაარღვევს მის ბუნებას. მოსესთვის  ნაბიჯnაბიჯ ზეაღსვლა 
განღმრთობის მიზეზად იქცა.

მხოლოდ იმგვარი ქმედების ჟამს, რაც მოსეს ცხოვრების შესახებ 
ბიბლიურ თხრობაში ვლინდება, ღვთიური ჭეშმარიტება ყოვლითურთ 
განაბრწყინებს ადამიანს, თანდათან გააფართოებს მის დატევნად უნარს, 
მისაღები გახდება მისთვის თანდათანობით მოპოვებული და ათვისებული. აი, 
ასეთი ზეაღსვლითა და თანმიმდევრული აღმაზიდვით შეძლებს ღირსეული 
მოღვაწე, რომ სინას მთის მწვერვალზე სრულ წყვდიადში შევიდეს და 
გაუჩინარდეს კაცთა თვალთაგან.

წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, სრულ წყვდიადში იგულისხმება 
ღვთიური ბუნების აბსოლუტური მიუწვდომლობის გაცნობიერება 
ქმნილების მიერ2. ამ ადგილას ნისის ეპისკოპოსი იმას გვაუწყებს, რომ 
ყოვლადმიღმიერი და ყოვლადშეუცნობელი ღმრთეება შეცნობადი ხდება 
მხოლოდ თავის გამოვლინებაში, თავის ქმედებაში. ქმნილებათა შეწყობილება 
და შენაწევრება უზენაეს სიბრძნესა და ძალაზე მიუთითებს, რაც, თავის 
მხრივ, ღვთისმცოდნეობისაკენ მიუძღვის ადამიანს.

ბიბლიური თხრობა სინას მთაზე მოსეს ასვლის შესახებ სულის 

1  „უკუეთუ კულა მოსე ვინ იყოს, ღირსიმცა არს უზეშთაესისა აღსლვად. და რაზომცა 
აღვიდოდის, უმეტესად სმენად ®მასა მას საყóირისასა, ვითარცა მუნ წერილ არს. რამეთუ ჭეშმარიტი 
საყóრი არს სასმენელისა გამაკóრვებელი ქადაგებაჲ საღმრთოжსა მისთóს ბუნებისა, რომელი-იგი დიდ 
არს პირველითგანცა. ხოლო უზეშთაეს არს და უფროჲსად სასმენელთა შემაძრწუნებელ, რაზომცა 
მიეახლებოდის, რამეთუ ღაღადებდა შჯული და წინაжსწარმეტყუელნი საღმრთოжსა განკაცებისა 
საიდუმლოსა. ხოლო მდაბალ-რე იყვნეს ®მანი იგი, ამისთóს სიმძიმემან სასმენელთა hურიათამან ®მანი 
იგი არა შეიწყნარნა. ხოლო ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ რაზომცა აღვიდოდეს, ®მანი იგი უმეტესად 
განძლიერდებოდეს“ (აფციაური 2004: 148-149).

2  „ხოლო რასა მოასწავებს შინაგან ნისლსა შესლვაჲ მოსესი და მუნ ხილვაჲ ღმრთისაж?... ამას 
გუასწავებს სახე იგი სიტყუისაჲ მის, ვითარმედ ღმრთისმსახურებისა გულის®მის-ყოფაჲ ნათელ-იქმნების 
პირველად, რავდენთა თანა იქმნას. რამეთუ წინააღმდგომი ღმრთისმსახურებისაჲ ბნელი არს, ხოლო 
გარემიქცევაჲ ბნელისაჲ გამოჩინებითა ნათლისაжთა იქმნების. არამედ ესევითარი იგი ნათელი, რაზომცა 
აღორძნდებოდის და რაზომცა გონებაჲ წარემატებოდის და სისრულედ მიიწეოდის და უმეტესსა 
გულის®მის-ყოფასა მოიღებდეს, რაზომცა მიეახლებოდის საღმრთოსა მას ხილვასა, ეგეზომცა უმეტესად 
იხილავს საღმრთოжსა მის ბუნებისა უხილაობასა“ (აფციაური 2004: 149-150).
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მისტიკური ამაღლებაა ღვთის შემეცნების ანუ თეოგნოზიის მთაზე. 
„გამოსლვათა“ წიგნში ვკითხულობთ: „ხოლო მთაჲ სინაჲ მკმოლვარე იყო 
ყოვლად გარდამოსლვისათóს ღმრთისა მას ზედა ცეცხლითა. და აღვიდოდა 
კუამლი ვითარცა კუამლი სა®უმილისაж“1; „ხოლო მოსე შევიდა ნისლსა, 
სადა იყო ღმერთი“2; „აღვიდა მოსე მთად და დაფარა ღრუბელმან მთაж... 
და შევიდა მოსე საშუვალ ღრუბლისა და აღვიდა მთად“3. „გამოსლვათა“ 
წიგნიდან დამოწმებული ციტატები ცხადყოფენ, რომ მთაზე ასულ მოსეს 
საბოლოოდ საღვთო „ნისლი“ ანუ წყვდიადი დაფარავს. ამ ეპიზოდის 
მისტიკური აზრი ასე  არის გაცხადებული გრიგოლ ნოსელის მიერ:

 ის, რაც ახლახან გვეუწყა, თითქოს ეწინააღმდეგება თავდაპირველ 
ღვთის გამოცხადებას (ვგულისხმობთ მოსეს მიერ აალებული, გაკაშკაშებული 
მაყვლის ბუჩქის ხილვას), რადგანაც მაშინ სინათლეში გაცხადდა ღვთიურობა,  
ამჟამად კი - წყვდიადში. ნუ ვიფიქრებთ, რომ ის, რაც ახლა ითქვა, არღვევს 
წმ. მამის მიერ განჭვრეტილი ზეაღსვლის სიმწყობრეს. ზემორე სიტყვები 
იმას გვასწავლის, რომ საღვთისმსახურო ცოდნა პირველჩანერგვის ჟამს 
სინათლედ ჩნდება, ამიტომ ის, რაც ღვთისმსახურებას უპირისპირდება, 
სწორედ სიბნელედ შეირაცხება, ბნელისაგან უკუმიქცევა კი ნათელთან 
ზიარების ძალით აღსრულდება. შემდეგ, როდესაც გონება  წინ წარემატება, 
უმეტესი და უსრულესი ძალისხმევით შეhბედავს არსთა შემეცნებას და 
რაც უფრო მეტად შეაღწევს მჭვრეტელობაში, მით უფრო ჩასწვდება 
საღვთო ბუნების უჭვრეტელობას. ჩამოიტოვებს რა გონება ყოველივე 
ხილულს, რაც კი გრძნობით აღიქმება, ანდა რაც აზრისმიერად შეიძლება 
დავინახოთ, მარადის უშინაგანესისაკენ წარემართება, ვიდრე გონებისეული 
ცნობისმოყვარეობის ძალით უხილავობასა და შეუცნობლობაში არ 
შეაღწევს; იქ იხილავს  ღმერთს, რადგანაც ჭეშმარიტი შეიცნობა და ხილვა 
საძიებელისა არის სწორედ მისი ვერხილვა, ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენგან 
საძიებელი ზეაღემატება ყოველგვარ ცოდნას და შეუცნობლობით, როგორც 
რამ წყვდიადით, ყოვლითურთ განიზღუდება. ამიტომ ამბობს მაღალი იოანე, 
რომელიც შევიდა იმ მბრწყინავ წყვდიადში, რომ  „ღმერთი არასოდეს არ 
უხილავს არავიs~4, - არც ადამიანებს, არც არანაირ გონისეულ ბუნებას და 
ამგვარი უარყოფით იმას რჯულმდებლობს მახარებელი, რომ ღვთის არსების 

1   გამ. 19. 18
2   გამ. 20. 11
3   გამ. 24. 15, 18
4   ინ. 1. 18.
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შემეცნება მიუწვდომელია1.
 როდესაც მოსე ცოდნაში წარემატა, მაშინ აღიარა წყვდიადში ხილვა 

ღვთისა, შეიცნო, რომ ღვთიურობა ბუნებით უზესთაესია ყოველგვარ 
ცოდნასა და შემეცნებაზე. ეს ცენტრალური ადგილი წინამდებარე შრომისა 
საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ „წყვდიადის“ ჭეშმარიტი აზრი. ეს არის 
ღვთის რადიკალური ტრანსცენდენტურობა ყველანაირი ბუნების, გონების 
ყოველგვარი ძალმოსილების მიმართ. ამ მხრივ ღმერთი ჭეშმარიტად არის 
გარშემორტყმული „მიუწვდომლობითა და შეუცნობადობით“, ვითარცა 
„წყვდიადით“. მაგრამ ეს წყვდიადი, რომელსაც ჩვენ აქ პირველად ვხვდებით, 
არის „მბრწყინავი წყვდიადი“. წმ. გრიგოლ ნოსელის მოძღვრებით, ერთი და 
იგივე სინამდვილე თანადროულად არის მბრწყინავიც და დაღამებულიც2. 
ეს მოძღვრება უმთავრესია სწორედ გრიგოლ ნოსელისთვის, რომელმაც 
უჩვეულო მისტიკური მჭვრეტელობის ძალით შექმნა პარადოქსული სახელი 
მარადიულად მიღმიერი ღვთისა: „მბრწყინავი წყვდიადი“. გრიგოლ ნოსელის 
მოძღვრება „მბრწყინავი წყვდიადიs~ შესახებ თეოლოგიური მისტიკის 
საფუძველია. 

მაგრამ უფალი სრულ უცოდნელობაში არ ტოვებს ქმნილებას. 
მიუხედავად იმისა, რომ ქმნილება აბსოლუტურად უუნაროა, რადგან 
ღვთიური ბუნება უსასრულოდ, განუზომლად განშორებულია მისგან, 
უფალი იჩენს გულმოწყალებას და გამოუვლინდება მას მოქმედებაში. 
მოქმედებაში ავლენს თავის თავს და ამით ხდება საწვდომი ღმერთი, 
საწვდომი არა თავისი ბუნებით, არამედ თავისი მოქმედებით, თავისი 
გამოვლინებით. მისი ბუნების შესახებ ვიცით იმდენად, რამდენადაც თავის 
თავს გამოგვივლენს. მოგვცემს ცოდნას თავისი ბუნების შესახებ; რადგანაც 
უფალი უცვალებელია, მოქმედებაშიც იგივეა, გამოვლინებაშიც იგივეა, რაც 
ბუნებაშია. ამიტომ ვიცით და შევიცნობთ უფალს გამოვლინებაში თავისი 
ყოვლადსახიერებით, ყოვლისმცოდნეობით, ყოვლისშემძლეობით და ასე 
შემდეგ. მის ბუნებას განვუკუთვნებთ ყოველივე ამას და აქედან ვიქმნით 
წარმოდგენას მის შესახებ, აქედან ვაყალიბებთ მოძღვრებას ღვთის ბუნების 
თვისებათა შესახებ.

მოსე ამ უღრმესი ღვთისმეტყველების დამტევი გახდა, როცა სინას 

1   იხ. აფციაური 2004: 149-150.
2   ე. ჭელიძის აზრით, საეჭვო არ არის, რომ სწორედ ნოსელის „მბრწყინავი წყვდიადი“ უნდა 

იყოს რუსთველისეული „მზიანი ღამის“ უშუალო წყარო (წმინდა გრიგოლ ნოსელი - პასუხი ექუსთა მათ 
დღეთათóს, ხელნაწერი შეისწავლა და შენიშვნები დაურთო ედიშერ ჭელიძემ).

http://library.church.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=528%3A2012-12-25-11-49-
27&catid=45%3A2010-03-11-12-04-58&Itemid=65&lang=ka
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მთაზე ავიდა. ესაა ღვთისმეტყველების მწვერვალი, რასაც უკუთქმითი 
ღვთისმეტყვლებაც hqვია, ანუ ღვთიურობის აღქმა მის აბსოლუტურ 
შეუცნობლობაში და აბსოლუტურ გამოუთქმელობაში. ამგვარი აღქმა 
ღვთიურობისა, კერძოდ, რომ ის აბსოლუტურად შეუმეცნებელი და უხილავია 
(როგორც ამას იოანე ღვთისმეტყველიც გვიმოწმებს: „ღმერთი არასადა ვინ 
იხილა“1), არის ღვთისმეტყველების მწვერვალი, განღმრთობის მწვერვალი. 
სინას მთის მწვერვალზე არსებული წყვდიადის სიღრმეში შესვლა -  ესაა 
ის სიღრმე, სადაც, წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, იხილვება ზეციური 
იერუსალიმი, ეს არის ის უზენაესი ღვთივგამობრწყინებული კარავი და 
კიდობანი2, რომელიც ზეციური იერუსალიმის, ღვთის ჭეშმარიტი ქალაქის 
საიდუმლოთა დამტევია. ამის განმჭვრეტი მოსე, შემდგომში სინას მთის 
ძირთან კვლავ უკუმოქცეული და ჩამოსული, ნახულის კვალად ხილვად 
ანუ შეხებად მატერიალურ კარავს ააგებინებს, რათა სიმბოლურად მარად 
თვალწინ hქონდეს (ამ შემთხვევაში ისრაელ ერს) საყოველთაოდ და 
მარადიულად ჭეშმრიტ ისრაელს, განღმრთობილთა კრებულს, ქრისტიანთა 
ტომს, მათი საუკუნო სამშობლო, სადაც მარადისობაში უნდა დაივანონ მათ, 
- და ეს ზეციური იერუსალიმია.

ზეციური ისერუსალიმის განჭვრეტა ღვთიური ცოდნის მწვერვალია. 
ესაა იგივე ზეციური ეკლესია, სადაც მარადიულად მღვმდელმთავრობს 
ბუნებითი მღვმდელმთავარი, მაცხოვარი იესო ქრისტე. ამავე დროს, ესაა 
განღმრთობის მესამე ხარისხი, მწვერვალი განღმრთობისა. ამ ხარისხზე ადის 
მოსე, აქ ხდება მისი სრულად განღმრთობა. იგი ერის უკვე სხვა ტიპის 
წინამძღვარია, როდესაც სინას მთის მწვერვალიდან ეშვება.

ბრუნდება რა სინას მთიდან, მოსე უკვე არის განუზომლად აღმატებული 
თავის ადრინდელ მდგომარეობაზე, რადგან მან ჭეშმარიტად ღირსეულად 
გადალახა პიროვნული ქვენა ზღვარი, საკუთარ თავს აღემატა და ღვთიურ 
ნებას ყოვლითურთ განუკუთვნა საკუთარი კაცობრივი ნება. სწორედ ამგვარად 
აფასებს წმ. გრიგოლ ნოსელი განღმრთობის მწვერვალზე ყოფნას, სწორედ 
ამ მოვლენას უწოდებს იგი აღმატებას საკუთარ თავზე. ამაში გულისხმობს 

1   ინ. 1. 18.
2  „ამისა შემდგომად უხილავსა მას ღმრთისმეტყუელებისასა შევიდა და არცა ამას ზედა 

დაადგრა, არამედ ®ელითუქმნელსა მასცა კარავსა შინა შევიდა. რამეთუ ჭეშმარიტად ამას ზედა 
იქმნების აღსასრული ესევითართა სიმაღლეთა მიმართ აღმავალთაж. ხოლო ვhგონებ, თუ სხóთაცა სახითა 
მასწავლელ ექმნების საყóრი იგი ზეცისაჲ ®ელითუქმნელსა მას კარავსა შესლვისა გულის®მის-მყოფელსა 
მისსა, რამეთუ ცისა საკóრველებათა აგებულებაჲ სიბრძნესა მას ფრიადსა ღმრთისასა ქადაგებს და დიდსა 
მას დიდებასა ღმრთისასა ხილულთა ამათ მიერ ღაღადებს, ვითარცა წერილ არს: „ცანი უთხრობენ 
დიდებასა ღმრთისასა“ (ფს. 18. 2) (აფციაური 2004: 151-152).
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იმას, რომ ადამიანი სრულად განიმსჭვალება ღვთიური ჭეშმარიტებით და 
საკუთარ პიროვნულობას ყოვლითურთ უქვემდებარებს უფალს. თავისი 
ამგვარი მდგომარეობის შესახებ პავლე მოციქული ბრძანებს: „არღარა მე 
ცხოველ ვარ, არამედ ცხოველ არს ჩემს შორის ქრისტე“1. 

ამ ხარისხის დამტევნელი აღმოჩნდა მოსე და, შესაბამისად, მიეგო 
კიდეც განსაკუთრებული პატივი, ღვთისგან მიენიჭა ათი მცნების 
ფიცარი2. ამ შემთხვევაში მწვერვალი ამგვარი ღვაწლისა გვირგვინდება 
უფლისაგან მოსესადმი განსაკუთრებული სწავლების ბოძებით ფიცარზე 
დაწერილი ათი მცნების სახით.

განღმრთობის მწვერვალი, ასევე, გულისხმობს სიყვარულს ყოვლიერე
ბისადმი, ღვთის სიყვარულით ჭვრეტას ყველა ქმნილებისა. ამგვარი 
სიყვარულით აღვსილი მოსე ჩამოდის მთის ფერდობიდან. მას უყვარს ყველა 
და ყველაფერი ღვთივქმნილი, რადგან განღმრთობის მწვერვალი ამგვარ 
მდგომარეობას იტევს. პიროვნება, ზეციური სიყვარულის ისრით განწონილი 
და მოწყლული, იმდენად აღივსება სიყვარულით ყოველივეს მიმართ, რომ 
მისთვის  ქმნილებათა შორის სახესხვაობას არავითარი მნიშვნელობა აღარ 
აქვს. მას ყოვლითურთ ყოველივე უყვარს.

ამგვარი სიყვარულით აღვსილი მოსე ჩამოდის მთის ფერდობზე და 
რა ხვდება მას მთის ძირას? მისგან ნაწინამძღვრები ერი, ტანჯვითა და 
გვემით იმ მდგომარეობამდე მიყვანილი, რომ ცოტაც და უნდა შევიდეს 
აღთქმულ ქვეყანაში, მრავალი დაბრკოლების გადალახვის შემდგომ 
თითქოსდა განღმრთობისაკენ ზეასრული, კვლავ უკიდურეს დაცემულობაში 
ჩავარდნილა, ღრეობებისა და წარმართულ მსახურებას დაუბრუნდა, ოქროს 
კერპს ეთაყვანება, უკიდურეს გონებრივ და სულიერ დაცემულობამდე 
დამდაბლებულა3. როგორი შეძრწუნება დაეუფლა მოსეს, რომელსაც მოაქვს 
საღვთო სიყვარული და ამ სიყვარულის მიღების ნაცვლად ხედავს ერს, 
სულიერად დაცემულს, არათუ საღვთო სიყვარულის ვერდამტევს, არამედ 
ადამიანური სიყვარულისაგან გაუცხოებულს, უკიდურეს სიშლეგეს მიცემულს. 
მოსე წინასწარმეტყველი ამსხვრევს ღვთივბოძებულ სჯულის ფიცრებს, 
მაგრამ ეს მისი უცაბედი აბობოქრება და მრისხანება კვლავ ერისადმი 
თანალმობამ შეცვალა. მიუხედავად დაცემულობისა, უკიდურესად 

1  გალ. 2. 21.
2  აფციაური 2004: 166.
3  „და გარდამო®და რაჲ მთით და იხილა ცოდვაჲ იგი ერისაж, შემუსრნა ფიცარნიცა. ხოლო 

კერპთმსახურებაჲ იყო ცოდვაჲ იგი, რაჟამს-იგი ქმნეს ®ბოж, რომელი-იგი შემუსრა მოსე და ქმნა იგი, 
ვითარცა მტუერი და შთაასხა წყალსა შინა და შეასუა ერსა მას, რომელთა ექმნა ბოროტი იგი და ესრეთ 
სრულიად უჩინო-ყო ნივთი იგი, რომელმან ავნო მათ“ (აფციაური 2004: 166).
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უყვარს თავისი ერი მოსეს.
ყველა განღმრთობილ ადამიანს თავისი თანამოძმენი უდიდესი სიყვარულით 

უყვარს. მიუხედავად დიდი ნაწილის დაცემულობისა, ამ მდგომარეობამ 
წონასწორობა არ უნდა დააკარგვინოს თანამოძმეთა განღმრთობის მაძიებელ 
პიროვნებას. სწორედ ამას გვასწავლის ბიბლიური თხრობის  ეს ეპიზოდი. 
ვინც ჭეშმარიტად განღმრთობილია, მას უდიდესი გულშემატკივრობა 
აქვს მოყვასისადმი. ამიტომ მოსე კვლავ უბრუნდება სინას მწვერვალს, 
კვლავ მიიღებს უფლისგან მცნებებს, რომელთაც უკვე თვითონ ჩასწერს. 
თავისი ვალდებულება მოსესთვის უკვე გაცნობიერებულია, გამოკვეთილად 
ხედავს იმ უდიდეს და უმძიმეს ვალდებულებას, რაც ერის წინაშე მას 
ეკისრება, იცის, რომ ერისთვის ცხონება საბოლოოდ მიუწვდომელი დარჩება, 
თუ წინამძღვარი მიატოვებს მას.

ამ მიზანდასახულობით მოსე, სინას მთიდან მეორედ ქვედაშვებული, 
გაცილებით ნაკლებად აhყვება გრძნობებს და შეუდრეკელად  წაუძღვება 
წინ თავის ერს აღთქმული ქვეყნისაკენ. 

ყველა მოვლენა, რაც ამ გზაზე ხდება - მეწამული ზღვის გადალახვა, 
მწარე წყლის კვერთხით დატკბობა, თუ წყაროს გადმოდენა კლდიდან, 
განსაკუთრებული სულიერი თვალით არის განჭვრეტილი წმ. გრიგოლ ნოსელის 
მიერ. მაგრამ ძირითადი სწავლება, რის მიმართაც გამორჩეულ ყურადღებას 
იჩენს წმინდა მამა, ესაა მოძღვრება განღმრთობის შესახებ, კერძოდ: რა 
ეტაპები უნდა გადალახოს განღმრთობის მაძიებელმა პიროვნებამ, როგორ 
უნდა მიემსგავსოს მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრებას მოღვაწე ადამიანი, 
რომელსაც სულიერი ამაღლება სურს.

თვით მოსე წინასწარმეტყველი ვერ შეუძღვება ებრაელ ერს აღთქმულ 
ქვეყანაში. თვითონ ის ვერ გადალახავს იმ ზღურბლს, რადგანაც მისი 
ვალდებულება და ღვთივდაკისრებული მისია მთავრდება აღთქმული 
ქვეყნის წინ. მისი ვალდებულება იყო აღთქმულ ქვეყნამდე ებრაელი ერის 
მიყვანა და სწორედ აქ მჟღავნდება ყვეალზე მეტად მოსე წინასწარმეტყველის 
სახისმეტყველებითი კავშირი იოანე წინასწარმეტყველთან.

წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, მოსე წინასწარმეტყველი 
ორ განსაკუთრებულ სიმბოლურ შინაარსს იტევს. ერთi: წინა
სახეა მაცხოვრისა, რომელმაც ჯოჯოხეთიდან ანუ სულიერი ეგვი
პტიდან გამოიყვანა კაცობრიობა და, მეორე, იგი წინასახეა იოანე 
ნათლისმცემლისა, რომელმაც საკუთარი ნათლისღებითი მოღვაწეობით 
მაცხოვნებელ, ქრისტიანულ ნათლობამდე მიიყვანა კაცობრიობა. იოანე 
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ნათლისმცემელი მაცხოვრის უშუალო წინამორბედია და მისი ნათლობა 
ასევე უშუალო სახეა იესო ქრისტესგან იორდანის მდინარეში აღსრულებული 
გამომხსნელობითი ნათლისღებისა. ამ გაგებით არის იოანე ნათლისმცემელი 
მოსე წინასწარმეტყველის ღვაწლის აღმსრულებელი, ანუ რაც მოსემ 
სახეობრივად და რეალურადაც აღასრულა, ეს ყოველივე შემდგომში იოანე 
ნათლისმცემელს დაეკისრა, კერძოდ, რომ გამხდარიყო წინამორბედი  
გამომხსნელობითი ნათლისღებისა. საკუთრივ აღთქმულ ქვეყანაში, ანუ 
მაცხოვნებელი ნათლისღების წიაღში კაცობრიობის შემყვანი, ბიბლიური 
სახისმეტყველებით, მოსეს შემდგომი მხედართმავარი და წინამძღვარი ერისა 
ისუ ნავეა. ეს სახელი – ისუ ნავე - ძველი აღთქმის ხელნაწერებში ორი 
სახით გვხვდება: ერთი – ისუ ნავე და მეორე ფორმით – იესუ. თვით სახელის 
იგივეობაც აშკარად ცხადყოფს, რომ მოსე წინასწარმეტყველმა გარკვეულ 
ჟამამდე თავისი ცხოვრებისა იტვირთა მაცხოვრის წინასახეობა, მაგრამ 
ახალი აღთქმის წიაღში უშუალოდ შესვლის ჟამს მაცხოვრის წინასახეობა 
იესუ ნავეს განუკუთვნა.

ნაშრომის ბოლოს წმ. გრიგოლ ნოსელი განმარტავს „გამოსლვათა“ 
წიგნის იმ ადგილს, სადაც ღვთისკენ სწრაფვის დაუსრულებელი სურვილით 
აღძრული მოსე წინასწარმეტყველი მას პირისპირ ხილვას, ანუ ჭეშმარიტი 
ბუნების ჩვენებას სთხოვს. უფლის პასუხი ასეთია: „არა იხილოს კაცმან 
პირი ჩემი და ცხონდეს“. მკითხველმა ღვთის ამ სიტყვებში, ერთი 
შეხედვით, შეიძლება აღმოაჩინოს წინააღმდეგობა, რომ ღვთის პირისპირ 
ხილვა სიკვდილის მიზეზი ხდება ადამიანისთვის. როგორ შეიძლება, 
რომ სიცოცხლის წყაროს ჭვრეტა სიკვდილის მიზეზი გახდეს მისკენ 
მსწრაფი ადამიანისთვიs?   კითხვას სვამს წმინდა გრიგოლ ნოსელი 
და იქვე განგვიმარტავს, რომ ღვთაებრივი ბუნება თავისი არსით 
სიცოცხლის მიმნიჭებელია, მაგრამ ღვთაებრივი ბუნების ნიშანი ისაა, 
რომ იგი ყოველგვარ ნიშანს აღემატება.ღვთაებრივი ბუნება განუხილავი 
და მიუწვდომელია მის მიერ შექმნილი არსებისათვის. ამიტომ, ვინც ხილულს 
ღვთაებრივ ბუნებად მიიჩვევს, იგი ჭეშმარიტი გზიდან, ჭეშმარიტი არსიდან 
მცდარი წარმოსახვისკენ გადაიხარა, სიცოცხლეს მოაკლდა. ღმერთი არის 
არა მარტო ჭეშმარიტი სიცოცხლე, არამედ სიცოცხლის სისავსე, რომელიც 
შეუცნობელია. ვინაიდან სიცოცხლის მიმნიჭებელი ღვთაებრივი ბუნება 
აღემატება ყოველგვარ შეცნობას, ამიტომ ის, რაც შეცნობილია, სიცოცხლე 
არ არის, ხოლო ის, რაც თავისთავად სიცოცხლე არ არის, სიცოცხლის 
მიმნიჭებელიც არ შეიძლება იყოს. ამ ორი წინაპირობიდან, - რომ ღმერთი 



dekanozi kaxaber gogotiSvili

82

შეუცნობელია და, ამავე დროს, იგი ჭეშმარიტი სიცოცხლეა, წმ. გრიგოლ 
ნოსელი აყალიბებს სწავლებას, რომ შეცნობილი რამ სიცოცხლე აღარ 
არის და შეცნობა სიკვდილის ტოლფასია1.

მსჯელობის დასაწყისში დამოწმებული სიტყვებით, ღმერთი მოსე 
წინასწარმეტყველს ასწავლის ღვთის უსასრულობისა და რაიმე საზღვრით 
მისი შემოფარგვლის შეუძლებლობას. ამა თუ იმ საგნის შეცნობა მისი 
საზღვრების დადგენას გულისხმობს, მაგრამ ღვთაებრივი ბუნება უსაზღვრო 
და უსასრულოა,  ე. ი. შეუცნობელია. შეუძლებელია მისი დასაწყისისა 
და დასასრულის ცოდნა2. იმის დასადგენად, რომ ღვთაებრივი ბუნე
ბა არავითარი საზღვრით არ იფარგლება, წმ. გრიგოლ ნოსელი 
დაუშვებს საპირისპირო აზრს, რომ იგი შემოსაზღვრულია. მაშინ უნდა 
ვიგულისხმოთ, რომ არსებობს რაღაც, რაც ამ საზღვრებს მიღმაა, მაგრამ 
ღვთაებრივი ბუნება მისთვის უცხოს, მის საპირისპიროს არ იწყნარებს. 
წმ. გრიგოლ ნოსელი ამ მოსაზრებას ორი მაგალითით ცხადყოფს: hაერში 
მცხოვრებთათვის hაერი არის მათი დასასრული, უკიდურესი საზღვარი, 
წყალში მცხოვრებთათვის - წყალი. თევზს ყოველი მხრიდან წყალი აკრავს, 
ჩიტს – hაერი. აქ ერთმანეთს უპირისპირდება ორი სხვადასახვა ბუნება, 
რომელთაგან ერთი შემოსაზღვრულია, ხოლო მეორე - შემომსაზღვრელი. ამ 
საკითხისადმი წმინდა მამა ასეთ მიდგომას გვთავაზობს: შემომსაზღვრელი 
მეტია, ვიდრე შემოსაზღვრული. თუკი მსგავს მსჯელობას ღვთაებრივ აზრს 
მივუსადაგებთ და მას შემოსაზღვრულად მივიჩნევთ, მაშინ უნდა ვაღიაროთ, 
რომ ის მისთვის უცხო საპირისპირო ბუნებით იფარგლება. ღვთაებრივი არსის 
მიმართ ამ მოსაზრების სრული შეუსაბამობის წარმოსაჩენად წმინდა გრიგოლ 
ნოსელი განგვიმარტავს, რომ ღმერთი თავისი ბუნებით არის მშვენიერება. 
მშვენიერებისათვის უცხო ბუნება არის რაღაც სხვა, არამშვენიერება. რაც 
მშვენიერების გარეთაა, ის ბოროტებად მიიჩნევა. აქედან გამომდინარე, 
თუკი ღვთაებრივს შემოსაზღვრულად ვაღიარებთ, მას ბოროტება უნდა 
საზღვრავდეს, ვინაიდან შემომსაზღვრელი მეტია შემოსაზღვრულზე, ანუ 
ძლიერი გარემომცველი აღემატება სუსტ გარემოცულს, ამიტომ ღვთაებრივი 
შემოსაზღვრულობისა და სასრულობის დაშვებით, ვაღიარებთ ბოროტების 
ბატონობას სიკეთეზე, რაც უაზრობაა3.

1   იხ. აფციაური 2004: 174-175.
2  „ღმერთი თóსითა ბუნებითა უსაზღვროჲ არს და არა შემოიწერების ადგილსა შინა ერთსა, 

არცა კიდე და დასასრული ჩანს მისი, რამეთუ, უკუეთუ ერთსა სადმე ადგილსამცა იყოფოდა, განაღა 
დასარულიმცა იპოვა მის ადგილისაж“ (აფციაური 2004: 175).

3   იხ. აფციაური 2004: 175-176.
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ამგვარი მსჯელობის შედეგად წმინდა გრიგოლ ნოსელი ღვთაებრივ 
არსს წარმოაჩენს როგორც უმაღლეს სიკეთეს, romlis buneba aris 
სიკეთე. იგი რაიმე საშუალებით კი არ ფლობს სიკეთეს ან მონაწილეობს 
მასში, არამედ თავად მისი ბუნება არის კეთილი და რაც ამ ბუნებით 
მოიაზრება, ის არის და მას ეწოდება სიკეთე. ამავე დროს, სათნოებისა 
და სიკეთის საზღვარი თავისთავად სხვა არაფერია, თუ არა ბოროტება, 
მაგრამ რადგანაც ღვთაებრივი ბუნებისთვის დაუშვებელია საპირსიპიროს 
შეწყნარება, ამ ორი წინაპირობიდან გამომდინარეობს დასკვნა: ღვთაებრივი 
ბუნება უსაზღვრო და უსასრულოა1 და რომ სათნოების გზაზე წინსვლას 
დასასრული არა აქვს. როგორც ჭეშმარიტი სათნოების გზაზე მოღვაწის 
სურვილი უსაზღვროა, ასევე, სათნოების გზაზე წინსვლის შეწყვეტა 
ბოროტების გზაზე შედგომას ნიშნავს; რადგანაც ყველანაირი სიკეთე თავისი 
ბუნებით უსაზღვროა, მისი საზღვარი მხოლოდ საწინააღმდეგოს მიერ 
შეიძლება შემოიფარგლოს: სიცოცხლე - სიკვდილით, სინათლე - სიბნელით, 
ხოლო სიკეთე - მხოლოდ მისი საპირისპიროთი, მაგრამ როგორც აღვნიშნეთ, 
სიკეთის სრულყოფილება მის უსაზღვრობას ნიშნავს. ამ თანმიმდევრული, 
მყარი ლოგიკური მსჯელობით წმ. გრიგოლ ნოსელი ქმნის საფუძველს 
სათნოების სფეროში უსასრულო წინსვლის იდეის დასამტკიცებლად. მისი 
მსჯელობიდან აშკარაა, რომ ღმერთი, როგორც პირველი და უმაღლესი 
სიკეთე, თავისი ბუნებითაა უსასრულო, ადამიანური სათნოება კი 
მონაწილეობს ღვთაებრივ სათნოებაში და უსასრულოდ მიისწრაფვის 
მისკენ, როგორც ამას ცხადყოფს მოსე წინასწარმეტყველის მიერ განვლილი 
ცხოვრება, - უსასრულო ღვთისკენ სიყვარულით აღძრული უსასრულო 
სწრაფვის ნიმუში2.

 „გამოსლვათა“ წიგნის იმ ადგილის განმარტებისას, როდესაც ზნეობრივი 
სრულყოფილების გზაზე შეუფერხებლად აღმავალი მოსე წინასწარმეტყველი, 
კვლავ დაუოკებელი სურვილით აღძრული, ევედრება ღმერთს პირისპირ 
ხილვას, წმინდა გრიგოლ ნოსელი საგანგებოდ მსჯელობს ძველი აღთქმის 
ისტორიის ალეგორიული განმარტების აუცილებლობაზე. შეუძლებელია 
ადამიანმა სიტყვასიტყვით გაიგოს ღვთის მიერ თავის ადგილსამყოფელად 
მითითებული კლდე, ქვა, ნაპრალი, მოსეს შესვლა მასში, ღვთის მიერ 

1  „უსაზღვროჲ სადმე არს და დაუსრულებელ საღმრთოჲ იგი ბუნებაж. და რომელი სათნოებასა 
ეზიარებოდის, არარას თóნიერ ღმრთისა ეზიარების, რამეთუ იგი არს სრულიადი სათნოებაж. და 
ვინაжთგან ბუნებით კეთილი იგი საწადელ არს მეცნიერთა მისთა მიერ, ხოლო მას საზღვარი არა აქუს, 
საცნაურ არს, ვითარმედ სურვილი იგი, მისდა ზიარქმნულისაж, უსაზღვროსა მას თანა განგრძელდების 
და დადგრომასა ვერ hპოვებს“ (აფციაური 2004: 91).

2  იხ. აფციაური 2004: 176.
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ნაპრალზე ხელის მიფარება, ჩავლა, თუ მისი ზურგის ხილვა1. ამ მონაკვეთის 
განხილვისთვის სიტყვის მიღმა დაფარულ აზრში ჩაღრმავება, ანუ სიტყვის 
ალეგორიული განმარტებაა საჭირო. წმინდა მამა მსჯელობს იმაზე, თუ 
რაოდენ მცდარი წარმოდგენა შეიძლება შეექმნას ადამიანს ღვთის შესახებ, 
თუკი მის ,,ზურგს“ პირდაპირ გაიგებს. მისი ლოგიკური მსჯელობით ჩვენ 
გვეძლევა მოძღვრება, რომ წინა და უკანა მხარე მხოლოდ იერსახის მქონე 
არსებას აქვს, რომლისთვისაც ფორმა საზღვარს წარმოადგენს, გარდა 
ამისა, სხეული შედგენილია, შედგენილობა კი სიმრავლის გაერთიანებას 
გულისხმობს. ამასთანავე, შედგენილი ხრწნადი და დახსნადია, დახსნადი 
კი, შეუძლებელია, უკვდავი იყოს. ამ ლოგიკური მსჯელობით წარმოჩნდება, 
რომ ბიბლიური სიტყვის პირდაპირი გაგების შემთხვევაში ადამიანი 
აბსურდამდე  ღვთაებრივი ბუნების ხრწნადობის აღიარებამდე მი დის. 
ბიბლიური თხრობის ეს ეპიზოდი საბოლოოდ ააშკარავებს, რომ ადამიანის 
სულიერი ლტოლვა ღვთისაკენ დაუსრულებელია და მისი წადილი უზენაესთან 
მიღწევისა მუდამ დაუკმაყოფილებელი რჩება2. ეს ხდება, ჯერ ერთი, იმიტომ, 
რომ ღვთაებრივი არსი უსასრულოა და მეორეც, ღვთის მიმსგავსებისკენ 
უსასრულო სწრაფვა ადამიანის სულის თვისებაა. ამ უკანასკნელი აზრის 
თვალსაჩინოებისთვის წმინდა მამას ქვედაცემული საგნის მაგალითი მოhყავს, 
რომელიც პირველი ამოძრავების შემდეგ ყოველგვარი ბიძგის გარეშე 
თავისთავად მიექანება ქვევით. საპირისპირო მიმართულებით მიდის მიწიერ 
საქმეთაგან გათავისუფლებული სული, რომელიც უმალ იწყებს სიმაღლისკენ 
აღმასვლას. ეს სწრაფვა სულის თავის თავზე მუდმივი აღმატებაა. სულის 
სათნოებისაკენ მიმართული ლტოლვა დაუღალავია და იგი გამუდმებით 
ივსება ღვთისგან მომადლებული დაუშრეტელი ძალით და შეუზღუდავად 
მიიწევს წინ. სწორედ ამის ნიმუშია მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრება - 

1  „არამედ რაж-მე არს ადგილი იგი, რომლისათóს hრქუა ღმერთმან მოსეს, ვითარმედ „არს 
ადგილი ჩემ თანა“? ანუ კლდე იგი რაჲ არს, ანუ ნაპრალი, კლდესა მასში ნამყოფი? ანუ რაჲ არს ®ელი 
ღმრთისაж, რომელი დაhფარავს ხურელსა მას კლდისასა? ანუ ღმრთისა იგი წარვლაჲ რაჲ არს? ანუ რაჲ 
არს ზურგით კერძოჲ მისი, რომელი-იგი პირისა წილ, რომელი ითხოვა მოსე ჩუენებად და ღმერთმან იგი 
აღუთქუა? რამეთუ უეჭუელად ესე ყოველნივე დიდნი საქმენი არიან და ღირსნი უხუად მიმნიჭებელისა 
ღმრთისანი, ვინაжთგან ყოვლისა მის ქმნულისა ღმრთისმოყუარისა მის ღმრთისმხილველობისა ესე მადლი, 
რომელ მოენიჭა, უმაღლეს და უდიდებულესად ითქუმის. ვითარ უკუე ვინ გულის®მა-ყოს სიმაღლე 
თქუმულთაჲ ამათ, რომელსა ზედა ეგოდენთა აღსლვათა შემდგომად მოსეს აღსლვად სურის და, 
რომელი-იგი მოყუარეთა თóსთა ყოველსავე კეთილად განუმარჯვებს, ღმერთი განუმარტებს მას გზასა 
მუნ აღსლვისასა და იტყóს, ვითარმედ: „აhა, ესერა, არს ადგილი ჩემ თანა?“ (გამ. 33, 21) (აფციაური 
2004: 176-177).

2  „ეტყოდა ღმერთი, ვითარმედ: ვინაжთგან სურვილი შენი წინაжთ კერძო გზიდავს მარადის და 
სრბისა შენისა განძღომაჲ არა არს, არცა იცი განძღომაჲ კეთილითა, არამედ მარადის უმეტესისა მიმართ 
სურვიელ ხარ, აhა ესერა, ესევითარი ადგილი გიჩუენო სრბისა შენისაж, რომელ ვეროდეს დაhლიო, 
ვერცა hპოვო დასასრული, ვერცა დასდგე სრბისაგან, არამედ, რავდენცა hრბიოდე, ადგილი სრბისაჲ არა 
დაგელიოს“ (აფციაური 2004: 177).
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უსასრულო სწრაფვა ღვთისაკენ და განუძღომლობა უმეტესის მიმართ. ამით 
კიდევ ერთხელაა ნათქვამი, რომ ჭეშმარიტი სიყვარულით აღძრულ მორწმუნეს 
უსასრულო სრულყოფილების გზაზე ღვთაებრივი მადლი მიუძღვის. ღვთის 
ზურგით ხილვა და წინამძღოლს მიდევნება, მოსე წინასწარმეტყველის 
მსგავსად, ჭეშმარიტ სათნოებაში დამკვიდრებისა და ღვთის წვდომის 
მწვერვალია.

ადამიანის განღმრთობისა და ღვთის უსასრულობის გარდა, წმინდა 
გრიგოლ ნოსელი „მოსეს ცხოვრების“ განმარტებისას რამდენჯერმე წამოჭრის 
თავისუფალი ნების იდეას და მისი მნიშვნელობის საკითხს. თხზულების 
დასაწყისშივე, როდესაც წმინდა მამა მოსეს შობის განმარტებას იწყებს, 
ამ შობის მიმსგავსებისკენ მოუწოდებს მკითხველს. ხორციელი შობისაგან 
განსხვავებით, სულიერი შობა საპირისპირო სქესთა შეერთებით კი არა, 
თავისუფალი ნებით აღესრულება. ადამიანი თვითონვე ხდება საკუთარი 
თავის მშობელი, როდესაც იგი თავისი სურვილით სიკეთეს ან ბოროტებას 
განუკუთვნებს  თავს1.

სხვა შემთხვევაში თხზულების ავტორი უღმრთო ცხოვრების გამო 
ეგვიპტელთათვის მოვლენილ არაერთ სასჯელსა (წყლის სისხლად გადაქცევა, 
ბაყაყთა გამრავლება, მზის დაბნელება, გარემოს ნაცრით ავსება, მავნე 
მწერთა მოვლინება და სხვა.) და ფარაონის მრისხანებას განმარტავს. 
წმინდა გრიგოლ ნოსელი გამოკვეთს პოზიციას, რომ მოვლენილ სასჯელთა 
ან ეგვიპტელთა ტირანის განრისხების მიზეზი სათნოება არ შეიძლება იყოს. 
ღვთაებრივ ბუნებას რომ სურდეს,  ყველა ქმნილებისათვის ერთ თავისუფალ 
არჩევანს დააწესებდა ისე, რომ ამქვეყნად სათნოებასა და ბოროტებას შორის 
საზღვარი წაიშლებოდა. მაგრამ ადამიანები არა ზებუნებრივი იძულების, 
არამედ თავისუფალი არჩევანის მიხედვით სხვადასხვაგვარად მონაწილეობენ 
ცხოვრებაში - ზოგი სათნოებაში წარემატება, ზოგი ცოდვისკენ 
მიიდრიკება2. ვნებიანი და ბილწი ცხოვრების საფუძველი არა უფლისმიერი 
შურისგება, არამედ ღვთის შეუმეცნებლობაა, როგორც ბრმისთვის მხოლოდ 
მისი სიბრმავე და სინათლესთან უზიარებლობა შეიძლება იყოს ორმოში 
ჩავარდნის მიზეზი3. არც ფარაონის სულში ჩაუნერგავს უფალს რისხვა, 

1  „და ესევითარი იგი შობაჲ არათუ სხუათა შეერთებისა და თესლობისაგან იქმნების, ვითარ-იგი 
®ორცთაж, არამედ ესე შობაჲ ნებისაგან იქმნების. და ვართ ჩუენ ამის შობისათóს თავთა თóსთა  მამა და 
დედა, და ვითარნი გვინდენ, ესევითართა ვშობთ თავთა ჩუენთა და თóსითა ნებითა, რომელსაცა სახესა 
ზედა გóნდეს, გინათუ წულად ანუთუ ქალად, სათნოებისა გინათუ უკეთურებისა მიმართ მიდრეკითა 
გამოვსახავთ“ (აფციაური 2004: 109).

2  აფციაური 2004: 124.
3  „ვნებათა გინებისათა მიეცემის იგი, რომელმან არა გამოიცადოს ღმერთი, რაжთამცა აქუნდა 

იგი მეცნიერებით, რომელსა-იგი არათუ შურისგებით მისცემს ღმერთი ვნებად, არამედ უმეცრებაჲ 
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არამედ ეგვიპტელთა ტირანი თავისუფალი ნებით მიიდრიკა ბოროტისაკენ 
და სიფიცხის მომალბობელი გრძნობა გულში არ ჩაინერგა1.

თითოეულ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება, რომლის მიხედვით იგი 
ღვთის ჩაურევლად ირჩევს სათნო ან უზნეო ცხოვრებას. უსჯულო და 
ცოდვილი ბუნების სიმბოლოდ ქცეულ ეგვიპტელებზე მოვლენილი სასჯელი 
თითოეული ადამიანის სულიერი მდგომარეობიდან იღებს სათავეს. ადამიანური 
უბედურების ერთადერთი მიზეზი მისი თავისუფალი არჩევანია და თუ 
წმინდა წერილში ითქმის, რომ ღმერთმა სატანჯველი მოაწია ადამიანებზე, 
რომელთა ნებაც ბოროტებისკენ მიიდრიკა, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ 
ყოველ გვარი ვნება მიზეზსა და დასაბამს ჩვენგან იღებს და ჩვენი ნების 
გარეშე არავითარი ბოროტი არ არსებობს2.

მოკვდავი და ვნებული ადამიანური ბუნება უკვდავი, უბიწო და 
მარადიული ღვთაებრივი ბუნების ხატია, რაც გულისხმობს იმას, რომ 
უზენაესმა შესაქმისას იგი ყველა ღვთაებრივი სიკეთის თანამონაწილედ 
შექმნა, ვინაიდან ღმერთი ყოველგვარი სიკეთის სისავსეა, ხოლო ადამიანი 
- მისი ხატი. მაშასადამე, ხატი მსგავსებით ფლობს ყველა იმ თვისებას, 
რასაც არქეტიპი, მათ შორის ყველა კეთილშობილურ და ძვირფას 
სათნოებას - თვითგანსაზღვრისა და თავისუფლი ნების მადლს. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, დამონებული და იძულებას დამორჩილებული კაცობრივი 
ბუნება იმ თავისუფალი არსის ხატი ვერ იქნებოდა, რომელიც ძალმოსილად 

ღმრთისაჲ თóთ მიზეზ ექმნების მას შთავრდომად ვნებათა და ბილწსა ცხორებასა. ვითარცა-იგი უკუეთუ 
ვინ გóთხრას, ვითარმედ მას ვისმე არა უჩნდა ესე მზჱ და ამისთóს შთავარდა მთხრებლად, არა ესრეთ 
გულის®მა-ვhყოფთ, თუ მნათობი იგი განურისხნა მას და არა უჩუენა თóსი ნათელი. არამედ ესრეთ 
გულის®მა-იყოფების სიტყუაჲ იგი, ვითარმედ არა აქუნდა მას ძალი ნათლისა ხედვისაჲ და ამისთóს 
შთავარდა იგი მთხრებლად“ (აფციაური 2004: 124-125).

1  „განფიცხებაჲ ღმრთისა მიერ მეგóპტელისა მის მძლავრისაჲ არათუ ამას მოასწავებს, თუ 
სიფიცხე სულსა შინა ფარაოжსსა ნებამან ღმრთისამან დაამკóდრა, არამედ ამას გამოაჩინებს, ვითარმედ 
გონებაჲ მისი ბოროტისა მიმართ მტკიცედ მიდრეკილებითა მომალბობელსა მას სიფიცხისა მისისასა 
სიტყუასა არა შეიწყნარებდა, არამედ უფროжსად განფიცხნებოდა“ (აფციაური 20004: 125).

2  „რამეთუ არა ღმრთისაგან მოვლენ სატანჯველნი ღირსთა ზედა, არამედ თითოეული 
იქმნების მოქმედ წყლულებათა თóსთა, რამეთუ ნებითა თóსითა სალმობათა განიმზადებს, ვითარცა 
ეტყóს მოციქული ესევითარსა მას, ვითარმედ: „სიფიცხისაებრ შენისა დაუნანელისა მაგის გულისა 
დაიუნჯებ თავისა შენისა რისხვასა დღესა მას რისხვისა და გამოჩინებისა მართლმსაჯულისა ღმრთისასა, 
რომელმან მიაგოს თითოეულსა საქმეთა მისთაებრ“ (რომ. 11. 5-6). რამეთუ ვითარცა უწესოდ ჭამისაგან 
მავნებელთაжსა იქმნების განმხრწნელი და ზრქელი თელგმაჲ გუამსა შინა და მკურნალი ®ელოვანებითა 
თóსითა აღმოაგდებს მას, ხოლო ვერვინ იტყóს, თუ იგი არს მიზეზი თელგმისა მის სენიანისაж, რამეთუ 
ქმნა იგი მავნებელთა ჭამადთა ®უმევამან და საჩინოდ გამოიღო სამკურნალომან მან ®ელოვნებამან. 
ეგრეთვე, დაღაცათუ ითქუმის წერილთა შინა, თუ ღმერთი მოაწევს სატანჯველთა მათ ზედა, რომელნი 
უკეთურ იყვნენ გონებითა, არამედ ჩუენდა ჯერ-არს, რაжთა გულის®მა-ვყოთ, ვითარმედ სატანჯველნი 
იგი მიზეზსა და დასაბამსა ჩუენგან მიიღებენ. რამეთუ უცოდველად მყოფისათóს არცა ცეცხლი არს, 
არცა ბნელი, არცა მატლი, არცა სხუაჲ რაжმე საშინელთა მათგან საქმეთა, ვითარცა-იგი მეგóპტელთა 
წყლულებანი არა იყვნეს ებრაელთა ზედა. და ვინაжთგან ერთსა მას ადგილსა რომელთამე ზედა იყო 
ბოროტი და რომელთამე ზედა - კეთილი, რამეთუ განყოფილებისაებრ გონებათაжსა განიყოფვოდეს საქმენი 
იგი, საცნაურ არს, ვითარმედ არარაჲ  ბოროტთაგანი თóნიერ ჩუენის ნებისა იქმნების“ (აფციაური 2004: 
127-128).
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მეუფებს. ხატება და მსგავსება ადამიანისა ღვთაებრივ თვისებებთან 
მოწილეობას ნიშნავს, მაგრამ მათ ადამიანის ქმნილი გონიერი ბუნება 
არასრულყოფილი სახით ფლობს, ანუ ადამიანი მეტნაკლებად სათნო 
შეიძლება იყოს და თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე თანაბრად შეიძლება 
მიიდრიკოს კეთილის ან ბოროტის მიმართ. ხატად შექმნილი ადამიანური 
ბუნების ღვთაებრივისაგან ძირითადი განმასხვავებელი ნიშანი კი მისი 
ქმნადობაა. ამგვარად, წმინდა გრიგოლ ნოსელის სწავლების მიხედვით, 
თავისუფალი არჩევანის უნარი ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი 
ადამიანის არსებითი სულიერი თვისებაა.

„გამოსლვათა“ წიგნის იმ ადგილის განმარტებით, სადაც სინას მთაზე 
ღვთაებრივი გამოცხადებისას მოსე წინასწარმეტყველის მიერ ხელთუქმნელი 
კარვის ხილვაა აღწერილი, წმინდა მამის თანახმად, კარავი იესო ქრისტეს 
ალეგორიული სახეა1. იგი სისრულეს, ყოველივეს შემკრებ და თავის თავში 
მომცველ საწყისს გულისხმობს. იესო ქრისტე, როგორც ყოველქმნილთა 
უწინარესი პირმშო (მისით შეიქმნა ზეციური და მიწიური სამყარო, მისგან 
და მისთვის შეიქმნა ყოველივე), თავად უწინარესია ყოველთა არსებულთა 
და მასში მკვიდრობს ყოველივე. კარვის ალეგორიული ახსნა ამ საკითხს 
შემდეგნაირად წარმოაჩენს: კარავი არის მხოლოდშობილი ძე-ღმერთი, 
რომელიც თავისი ღვთაებრივი ბუნებით, ხელთუქმნელი კარვის მსგავსად, 
უნივთო და შეუდგენელია. უფლის ბრძანებით, მოსემ სინას მთაზე ნანახი 
უსხეულო კარვის მიხედვით მიწაზე მატერიალური, ნივთიერი კარავი 
ააგო, რაც წინარე არსებობით დაუბადებელი და შეუქმნელი კარვის 
ნივთიერი სახეა, რომელიც აგებულებით ქმნილი გახდა, რაც იესო ქრისტეს 
ორ ბუნებაზე - შეუქმნელ ღვთაებრივ ბუნებასა და ქმნილ ადამიანურ 
ბუნებაზე მიუთითებს. მხოლოდშობილმა ძემ ხელთუქმნელი კარვის 
მსგავსად, რომელიც ყოვლისმომცველი ღვთაებრივი საწყისია, ადამიანთა 
შორისაც აღმართა თავისი კარავი, ანუ ადამიანური ბუნება შეიმოსა. ძველი 
აღთქმისეული კარავი და მისი თითოეული ნაწილი ქრისტეს მიერ 
დაარსებული ეკლესიის, მოციქულების და წმინდა მოღვაწეთა სახეა, 
რომელთა ღვაწლსაც ეკლესია ეფუძნება; საბანელი ნათლისღების საიდუმლოს 
მოასწავებს; კარვის ეზო მორწმუნეთა ერთობას განასახიერებს; ტყავები 

1  ,,...იგავით პირველვე განისწავლებოდა მოსე საიდუმლოжსათóს კარვისა მის, რომელსა ყოველივე 
უპყრიეს. ხოლო ესე არს ქრისტე, ღმრთისა ძალი და ღმრთისა სიბრძნე, რომელი-იგი ®ელითუქმნელ 
არს და უნივთო თóსითა ბუნებითა, ხოლო თავს-იდვა შემზადებულებაჲ და ნივთიერებაж, რაჟამს ჩუენს 
შორის აღმართებდა თóსსა კარავსა, რომელი-იგი საქმითა შეუმზადებელიცა არს და შემზადებული. 
რამეთუ ბუნებითა მით დაუბადებელითა შეუმზადებელ არს და დაუბადებელ, ხოლო ნივთიერითა მით 
აგებულებითა დაბადებულ იქმნა“(აფციაური 2004: 154).
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და ბალნის ნაქსოვი საფარველი ცოდვილი მიდრეკილებების მოკვდინებას, 
მარხვასა და ქალწულებას ქადაგებს; ტაძრის ყველაზე საკრალური ნაწილი  
- „წმინდათა წმინდა“ - უხილავ ღვთაებრივ არსს მიანიშნებს, რომელიც 
გონებით მიუწვდომელია და რომელსაც ჭეშმარიტების მაძიებელი მხოლოდ 
რწმენით მიეახლება1. 

კარვის ალეგორიული განმარტების მსგავსად, წმ. გრიგოლ ნოსელი მოსე 
წინასწარმეტყველის მიერ აღსრულებული ორი სასწაულის  მარჯვენა 
ხელის ფერის შეცვლასა და კვერთხის გველად გადაქცევის ეპიზოდს 
ჭვრეტს, როგორც ძeღმერთის განკაცებით ქმნილების გამოხსნის 
დასაწყისს. ბიბლიური თხრობის ეს ორი ფაქტი, წმინდა მამის თანახმად, 
უფლის განხორციელებას მოასწავებს, ფარაონის წინაშე აღსრულებული 
სასწაულით - ხელის ფერის შეცვლით - ჩვენ მოგვეცა სწავლება, რომ 
ღვთაებრივი ბუნება უცვლელია, მაგრამ ადამიანურ ბუნებაზე დამდაბლებით 
მისი ფორმისა და სახის მიხედვით შეიცვალა. უბიდან გამოღებულმა მოსეს 
მარჯვენა ხელმა ფერი იცვალა, უბეში დაბრუნების შემდეგ კი ბუნებრივი 
ფერი დაიბრუნა, რაც ალეგორიული წინასწარმეტყველებაა იმისა, რომ მამის 
წიაღიდან გამოსულმა ძემ საკუთარი ბუნებისათვის უცხო ბუნება შეიმოსა 
და სამყაროს გამოხსნის აღსრულების შემდეგ მამის წიაღსვე დაუბრუნდა2. 
მართალია, უფალმა ცოდვილი ადამიანური ბუნება შეიმოსა, მაგრამ ამით 
უვნებელი ბუნება კი არ გადაიქცა ვნებულად, პირიქით, უცვლელი 
ბუნების მიმართ ზიარებით ჩვენი ბუნება შეიცვალა უვნებლად.

თუ ხელის ფერის შეცვლა ძე-ღმერთის განკაცებისა და გამოხსნის 
დასაწყისის სიმბოლოა, კვერთხის გველად გადაქცევა, წმ. გრიგოლ 
ნოსელის სწავლებით, ადამიანის ცოდვილი ბუნებისა და მის მიმართ 
ღვთაებრივი ბუნების დამდაბლების აღმნიშვნელია. მოსეს მიერ მიწაზე 
დაგდებული კვერთხი გველად გადაიქცევა, ხოლო ხელის მოკიდების შემდეგ 
კვლავ კვერთხის პირვანდელ სახეს იბრუნებს. მაცხოვრის მიმართ გველის 

1  ღვთის მიერ მითითებული კარვის სიმბოლური განმარტების შესახებ იხ. აფციაური 2004: 154-
160.

2  „რამეთუ ბუნებაჲ ღმრთეებისაჲ შეუცვალებელ არს. ხოლო უძლურებისა მის მიმართ 
კაცობრივისა ბუნებისა დამდაბლებითა ჩუენისა ამის სახისა და ფერისა მიმართ შეიცვალა, რამეთუ მუნ 
შჯულისმდებელისა იგი ®ელი გამო-რაж-ვიდა უბეთაგან, ბუნებისა მისისა გარეგანისა ფერისა მიმართ 
შეიცვალა და, კუალად უბედ რაჲ შევიდა, თóსისა მისდა ბუნებითისა მადლისავე მიიქცა. და მხოლოდ 
შობილი იგი ღმერთი, რომელი იყო წიაღთა შინა მამისათა მყოფი (ინ. 1. 18), იგი არს მარჯუენე 
მაღლისაჲ (ფს. 76. 10). და რაჟამს წიაღთა მათგან მამულთა გამოჩნდა, ჩუენისა ამის ფერისა მომართ 
შეიცვალა. და ვინაჲთგან ჩუენნი უძლურებანი აღიხუნა და განგუწმიდნა მათგან, კუალად მარჯუენე 
იგი, ჩუენდა მოსრული და ჩუენისა ამის ფერისა მომართ შეცვალებული, თóსთა წიაღთა მიმართ მიაქცია 
(ხოლო წიაღ მარჯუენისა მისისა არს მამაж). ხოლო არათუ უვნებელობაჲ იგი ბუნებისაჲ მის ვნებად 
შეცვალა, არამედ შერყეულებაჲ იგი და ვნებულებაჲ ამის ბუნებისაჲ შეუცვალებელისა მის მიმართ 
ზიარებითა უვნებელობად გარდააქცია“ (აფციაური 2004: 115).
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ალეგორიული სახის მოხმობით გამოწვეული გარკვეული უხერხულობის 
გასაფანტად, წმინდა მამა იოანეს სახარებას იმოწმებს, სადაც მოსეს 
მიერ ძელზე ამაღლებული გველი იესო ქრისტეს ჯვარცმის წინასახედ 
მიიჩნევა1; რადგან უფალმა ცოდვილი ადამიანური ბუნება შეიმოსა, ამით 
ხსნის წმინდა მამა კვერთხის გველად ქცევას2; კვერთხის გველად ქცევის 
მიზანი ეგვიპტელთა გველების მოწყვეტა იყო, რაც განკაცებული მაცხოვრის 
მიერ ეშმაკის ძლევის, მისი ტყვეობიდან ადამიანთა გამოხსნის ალეგორიულ 
წინასწარმეტყველებას გულისხმობს.

გველის სიმბოლოს ახსნა გრძელდება „გამოსლვათა“ წიგნის იმ ეპიზოდის 
განმარტებისას, როცა უდაბნოში ქვეწარმავალთა ნაკბენის განსაქარვებლად 
მოსემ ძელზე რკინის გველი აღმართა. ძელზე აღმართული რკინის გველი 
მსგავსებაა გველისა და არაა ჭეშმარიტი გველი. ამ ძველაღთქმისეული 
ფაქტით, წმ. გრიგოლ ნოსელი აყალიბებს სწავლებას იესო ქრისტეს 
ადამიანური უცოდველი ბუნების შესახებ. გველი და ცოდვა ამ ეპიზოდში 
შინაარსობრივად ერთი და იგივეა. რკინის გველი, როგორც მსგავსება გველისა, 
ცოდვის მიმსგავსების გამომხატველია, რაც წმინდა მამის განმარტებით, იმაზე 
მიუთითებს, რომ მაცხოვარმა ადამიანური ბუნება ცოდვის გარეშე შეიმოსა, 
ცოდვის სახე მიიღო და ამით მიემსგავსა ადამიანურ ბუნებას, რომელსაც 
დაცემის შემდეგ გველის სახე აქვს მიღებული. მოსე წინასწარმეტყველის 
მიერ აღსრულებული სასწაულის მიზანი გველის ნაკბენთაგან ებრაელი 
ერის გადარჩენაა, რაც სიმბოლურად ძeღმერთის გამომხსნელობითი 
მისიაა, მაცხოვრის ჯვარცმით აღსრულებული, რომლის ალეგორიული 
სახე ძელზე ამაღლებული გველია3. მართალია, გველის ნაკბენის გესლი და 

1   „და ვითარცა-იგი მოსე აღამაღლა გუელი უდაბნოს, ეგრეთ ჯერ-არს ამაღლებაჲ ძისა 
კაცისაჲ“ (ინ. 3. 14).

2  „ხოლო გუელად გარდაქცევაჲ იგი კუერთხისაჲ ნუმცა შეაშფოთებს ქრისტესმოყუარეთა, 
ვითარცა შეუმსგავსებელისაი ძრვითისა მიმართ მივამსგავსებდით ჩუენ სიტყუასა ამას საიდუმლოжსასა. 
რამეთუ თავადი ჭეშმარიტებაჲ სახარებასა შინა არა უღირს იჩენს ესევითარისა ამის შემოღებად, 
არამედ იტყóს, ვითარმედ: „ვითარცა-იგი აღამაღლა მოსე გუელი უდაბნოსა ზედა, ეგრეთ ამაღლებაჲ 
ჯერ-არს ძისა კაცისაж“ (ინ. 3. 14). და ცხადი არს სიტყუაჲ ესე, რამეთუ მამა ცოდვისა ეწოდების 
გუელსა წერილისა მიერ და ვინაжთგან გუელი მამა არს ცოდვისა, საცნაურ არს, ვითარმედ ჩუენცა, 
რომელნი-ესე მონა ცოდვისა ვიქმნენით, შვილ გუელისა ვიქმნენით. რამეთუ ვინაჲთგან გუელი მამა არს 
ცოდვისა, განაღა ნაშობი იგი ცოდვისაჲ, რომელ არს ცოდვაჲ, გუელივე არს და, ვინაჲთგან ჩუენ ცოდვა 
ვიქმნენით, გუელ სადმე ვიქმნენით. ხოლო უფლისათóსცა წამებს მოციქული, ვითარმედ ჩუენთóს ცოდვაჲ 
ქმნა (2 კორ. 5. 21). ესე იგი არს, ვითარმედ ცოდვილი ესე ბუნებაჲ ჩუენი შეიმოსა. უფლისათóსცა 
სადმე მომზავებელ არს სიტყუაჲ ესე ამის იგავისაж. რამეთუ, უკუეთუ გუელი ცოდვაჲ არს, ხოლო 
ჩუენიცა ბუნებაჲ ცოდვაქმნილი გუელ იქმნა, საცნაურ არს ესე, ვითარმედ რომელმან-იგი ჩუენი ესე 
გუელად გარდაქცეული ბუნებაჲ შეიმოსა, გუელსა სადმე მიემსგავსა, რომელი იყო ჩუენი ბუნებაж, და 
მეგóპტელთა იგი გუელნი, რომელ არიან ეშმაკისა ძალნი, მოსწყóდნა და განლინა“ (აფციაური 2004: 
115-116).

3  „გóჩუენებს ჩუენ რჩული ძელსა ზედა გამოჩინებულსა მას, რომელი-იგი არს მსგავსებაჲ 
გუელისაჲ და არა გუელი, ვითარცა დიდი პავლე იტყóს, ვითარმედ: „მსგავსებითა ®ორცთა მათ 
ცოდვისათა“ (რომ. 8. 3). ხოლო ჭეშმარიტი გუელი ცოდვაჲ არს და, რომელი ცოდვისა მოქმედი იყო, 
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მისი მომაკვდინებელი ძალა განქარდა, ანუ გველს მიმსგავსებული ადამიანური 
ბუნება სიკვდილის ტყვეობიდან გათავისუფლდა, მაგრამ ბრძოლა სულიერ 
და ხორციელ მიდრეკილებებს შორის არ დასრულებულა, ისევე, როგორც 
გველები არ გამქრალა უდაბნოში1.

იგივე ალეგორიული აზრია ჩადებული წმ. გრიგოლ ნოსელის მიხედვით 
თიხის ფირფიტებში, რომლითაც მოსე წინასწარმეტყველმა სინას მთაზე 
უფლის მიერ სჯულის კანონი მიიღო. ფირფიტები თავდაპირველად 
ხელთუქმნელი იყო და დამსხვრევის შემდეგ მოსემ ისინი ხელახლა 
შექმნა. ხელთუქმნელი ფირფიტები პირველქმნილი ადამიანური ბუნების სახეა. 
ღვთის მიერ დაბადებული კაცობრივი ბუნება დასაწყისში შეუმუსვრელი და 
უკვდავი იყო, ანუ ღვთაებრივი პატივით შემკულისთვის ბოროტება ბუნებით 
უცხო იყო. ცოდვით დაცემის შემდეგ პირველქმნილი ფირფიტა შეიმუსრა, 
რაც ალეგორიულად შემოქმედსა და ქმნილებას შორის არსებული hარმონიის 
დარღვევასა და ადამიანის ღვთისგან დაშორებას გულისხმობს, პირველსაწყის 
მდგომარეობაში დაბრუნება კი ადამიანური ძალისხმევით შეუძლებელია. 
ახალი ქმნილების შექმნა სულიწმინდისა და ქალწულისაგან ქრისტეს 
შობით იწყება. პირველქმნილი კაცობრივი ბუნების შემოქმედმა ხელახლა 
გამოაქანდაკა თავისთვის ჩვენი ბუნების ფიცარი2.

დაბოლოს, მოსეს აღსასრულის შესახებ უნდა ვთქვათ. როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, წმ. გრიგოლ ნოსელი ,,მოსეს ცხოვრების“ ყოველი დეტალის 
განმარტებას სათნოების სახედ წარმოაჩენს: – ,,გარნა არღარა ჯერ–მიჩნს 
მე ფრიად განგრძობაჲ სიტყóსაж, ვინაжთგან ყოველი ცხოვრებაჲ მოსესი 
სახედ სათნოებისა წინადადებულ არს, რომელნიცა აღმოიკითხვიდენ მას. 
რამეთუ რომელი მაღლისა მის ცხოვრებისა მიმართ აღიყვანებდეს თავსა 
თóსსა მოღუაწებით, არა მცირედი სარგებელი ექმნეს თქმულთა ამათგან 
შემწედ მისისა გულისსიტყóსა. ხოლო რომელი უდებ და და®სნილ იყოს 
შრომათა მიმართ სათნოებისათა, დაღაცათუ ფრიად უმეტესი დაიწეროს 
ამათ თქმულთაжსა, ვერარაжვე ერგების სიმრავლისა მისგან, რომელი 

იგი გუელისა ბუნებასა შეიმოსს. არამედ განთავისუფლდა ცოდვისაგან კაცი მის მიერ, რომელმან-
იგი შეიმოსა მსგავსებაჲ იგი ცოდვისაჲ და იქმნა მსგავს ჩუენდა, რომელნი-ესე გუელად შეცვალებულ 
ვიყვენით. გუემსგავსა ჩუენ თóნიერ ცოდვისა“ (აფციაური 2004: 186).

1  „ამისთóსცა გესლი იგი ნაკბენისაჲ მის განქარდების, თóთ მ®ეცნი იგი არა უჩინო იქმნებიან. 
მ®ეცად უკუე გულისთქუმათა ვიტყó. რამეთუ რომელნი ჯუარისა მიმართ ხედვიდენ, მათ შორის ბოროტი 
იგი ცოდვისა სიკუდილი არა იქმნების. გარნა გულისთქუმაჲ და ბრძოლაж, რომელი აქუს ®ორცთა 
სულისა მიმართ (შდრ. გალ. 5. 16-17), არა უჩინო იქმნა. რამეთუ მრავალგზის მორწმუნეთაცა შორის 
გამოჩნდების ბრძოლაჲ გულისთქუმათაж. არამედ, რომელი ხედვიდეს ძელსა ზედა აღმაღლებულისა 
მიმართ, იგი გარე-მიაქცევს ვნებასა მას, რამეთუ, ვითარცა წამლითა, ესრეთ უჩინო ყვის გესლი იგი 
შიშითა მით მცნებისაжთა“ (აფციაური 2004: 186).

2  სჯულის ფირფიტების ალეგორიული გნმარტება იხ. აფციაური 2004: 169-170.
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ითქუმოდის სრულისა მის ცხორებისათóს. ხოლო სრულებაჲ იგი სრული 
არა საზღვარითა დასრულდების, არამედ,  რავდენცა ძალ–ედვას სულსა 
სრულყოფაж, ეპოვების ადგილი უმეტესისა მიმართ აღსლვისაж, ვითარცა 
გამოაჩინებს მოსე თóსითა ცხორებითა“1. 

თვით მოსეს გარდაცვალებასაც კი წმ. მამა სათნოების მაგალითად 
წარმოგვიდგენს: – ,,რამეთუ ისმინე, რასა იტყóს მისთóს წერილი, ვითარმედ: 
,,აღესრულა მოსე, მონაჲ უფლისაჲ სიტყóთა ღმრთისაжთა და არავინ ცნა 
საფლავი მისი და თუალნი მისნი არა განირყუნნეს და პირი მისი არა 
განიხრწნა“ (2 შჯ. 34. 7). რამეთუ ამას ვისწავებთ სიტყუათა ამათ მიერ, 
ვითარმედ რაჟამს ესრეთ სრულ იქმნა ყოვლითავე სათნოებითა, მაშინღა 
ღირს-იქმნა ამას სახელსა, რომელ ეწოდა მონა ღმრთისა, ვითარმცა ეწერა, 
ვითარმედ უვაღრეს იქმნა ყოვლისა სოფლისა, რამეთუ ვერვინ იქმნების მონა 
ღმრთისა, უკუეთუ არა იქმნეს უვაღრეს ყოვლისა სოფლისა. და ესე არს 
აღსასრული სათნოжსა ცხორებისაж, სიტყóთა ღმრთისაжთა წარმართებული, 
რომელსაცა აღსასრულად უწესს წერილი და იტყóს აღსასრულსა ცხოველსა, 
რომელსა არა შეიწყნარებს საფლავი, არცა დაhფარავს სამარე, რომელი არა 
მოიღებს განრყუნასა თუალთასა და განხრწნასა პირისასა. ხოლო ჩუენ რასა 
ვისწავებთ ამათ თქმულთა მიერ? გარნა ამას, რაжთა ერთისა აღსასრულისა 
მიმართ ვხედვიდეთ და მივისწრაფდეთ, ესე იგი არს, რაжთა გუეწოდოს 
ჩუენცა ჭეშმარიტად მონა ღმრთისა“2.

აღსასრული, რომლის შესახებაც წმ. მამა ზემოთ მოყვანილ ციტატაში 
საუბრობს, განმარტების გარეშე არც ამ სიტყვას ტოვებს, რომ ამ სიტყვით 
კი არ შეშინდეს სათნოების მაძიებელი პიროვნება (თითქოსდა აღსასრული 
დასასრულს მოასწავებდეს), არამედ ნუგეშად hქონდეს სათნოებითი 
ცხოვრების აღსასრული, რითიც დააჯილდოებს მას. აღსასრული გულმოდგინე 
შრომისა ნაყოფის შეკრება და მოღებაა, აღსასრული სახლის შენებისა ამ 
სახლში შესვლა და ცხოვრებაა, აღსასრული ვაჭრობისა სიმდიდრეა და 
აღსასრული სათნოებითი მოღვაწეობისა გვირგვინია საუკუნო ცხოვრებისა. 
ასევე, აღსასრული სათნოებითი მოქალაქეობისა ისაა, რომ ეწოდოს კაცს 
ჭეშმარიტად მონა ღვთისა, ისევე, როგორც მოსეს: – ,,რომელსა თანა 
შეერთებულ არს არა დაფლვაჲ საფლავსა შინა, ესე იგი არს, რაжთა 
შიშუელ იყოს ცხორებაჲ მისი ბოროტთა მათ ნივთთაგან სოფლისათა. და 
ამის მიერ იქმნების არა განრყუნაჲ თუალთაж, არცა განხრწნაჲ პირისაж, 

1  აფციაური 2004: 193-194.
2  აფციაური 2004: 195.
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რამეთუ თუალი, რომელი მარადის იყოს ნათელსა შინა საღმრთოსა, ვითარ 
განირყუნას იგი ბნელითა მით საეშმაკოжთა, რომლისაგან უცხოდ ქმნილ არს? 
და რომელსა ყოველთა დღეთა მისთა უხრწნელებაჲ წარემართოს, ვითარ 
მოვიდეს მას ზედა ხრწნილებაჲ? რამეთუ რომელი ჭეშმარიტად იქმნას ხატ 
ღმრთისა და არა შეიცვალოს მსგავსებისაგან მისისა, ესევითარი მიემსგავსოს 
ყოვლითურთ პირმშოსა მას სახესა, უხრწნელსა მას და უცვალებელსა და 
ყოვლისა ბოროტისაგან მიუახლებელსა შუენიერებასა“1.

daskvna

წმ. გრიგოლ ნოსელის „მოსეს ცხოვრება“ ქრისტიანული ეგზეგეტიკის 
მნიშვნელოვანი ძეგლია, რომელიც არაერთ ალეგორიულ-მისტიკურ სახეს 
ხსნის. მათგან აღსანიშნავია ძველაღთქმისეული სახეების ქრისტოლოგიურად 
ახსნა; ღვთის უსასრულობის იდეა, რაც განაპირობებს უსასრულო ღვთისკენ 
ადამიანის დაუსრულებელ ლტოლვას, სრულყოფილებისაკენ მის მარადიულ 
სწრაფვას; კაცობრივი ბუნების ერთ არსებით თვისებას: ადამიანის თავისუფალი 
ნებისა და არჩევანის იდეას, როგორც ხსნისა და პირველსახესთან ზიარების 
საფუძველს.

ასევე აუცილებლობად მივიჩნევთ „მოსეს ცხოვრებაზე“ მსჯელობისას 
იმ დოგმატურ სწავლებათა (ღვთის უსასრულობა და ყველგანმყოფობა, 
კაცობრივი ბუნების ერთ–ერთი თვისება – არჩევანის თავისუფლება და 
მაცხოვრის განკაცებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი) შესახებ 
შეჩერებას, რომლებიც წმ. გრიგოლ ნოსელის ამ თხზულებაშია გადმოცემული.

უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ არა მხოლოდ ეს ნაწარმოები, 
არამედ, ზოგადად, ქრისტიანული ლიტერატურა თავის თავში გულისხმობს 
დოგმატურ ჟანრს. დოგმატი ყველა შემთხვევაში დებულებაა, რომელიც 
არაა ადამიანური ძიების შედეგად მისი პიროვნული ძალისხმევით მიღებული 
მეცნიერული დასკვნა, არამედ - ღვთის ნებით გაცხადებული და სულიწმინდით 
განბრძნობილი პიროვნების მიერ მყარი, უცვლელი, აქსიომატური დებულება. 
აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ დებულების უცვალებლობასა და უცთომელობას 
თვით მისი წარმომავლობა განსაზღვრავს. იგი გამოცხადებითაა მიღებული 
და, შესაბამისად, უცთომელი და უცვალებელი ღვთისგან მიღებული 

1  აფციაური 2004: 196-197.
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ჭეშმარიტება არ შეიძლება ადამიანურ კრიტიკასა და შესწორებებს 
საჭიროებდეს. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ აზრი შეიძლება დაიბადოს 
ჭეშმარიტი, მაგრამ თუ ამ აზრის გამოთქმითი ფორმა არ არის ადეკვატური 
შინაარსისა, მაშინ ამ ფორმების ძიება შეიძლება გაგრძელდეს მანამ, ვიდრე 
მაქსიმალურად ადეკვატურ ფორმას არ მივიღებთ. ანუ, შეიძლება არსებობდეს 
ჭეშმარიტი აზრი დოგმატური ფორმულირების გარეშე და როცა ეს აზრი 
ტერმინოლოგიურ ფუნქციასაც შეიძენს, რომელიც მაქსიმალურად ზუსტად 
გადმოსცემს აზრს, ეს უკვე დოგმატური დებულებაა.

წმ. მამის მსჯელობა ღვთის უსასრულობისა და მიუწვდომლობის შესახებ 
და რომ ის ყოველივეს გარემოიცავს, ჭეშმარიტად დოგმატური სწავლებაა, 
რომელიც მოგვიანებით წმ. იოანე დამასკელმა თავის „მართლმადიდებლური 
სარწმუნოების ზედმიწევნით გადმოცემაში“ ასეთი ფორმულირებით 
გადმოგვცა: „ამრიგად, ის, რომ არის ღმერთი, ცხადია, ხოლო თუ რა არის 
იგი არსებითა და ბუნებით, ეს სრულიად მიუწვდომელია და უცოდნელი. 
თუმცა უსხეულო რომ არის იგი, ეს ცხადია, რადგან როგორ უნდა იყოს 
სხეული ის, რაც უსასრულოა, უსაზღვროა, დაუსახველია, შეუხებელია, 
უხილავია, მარტივია, შეუდგენელია, რამეთუ როგორ იქნება უცვლელი, 
თუკი შემოსაზღვრულია და ვნებადი“1?

ღმერთი, რომელიც უნივთოა და გარეშეუწერელი, ადგილის შიგნით არ 
არის, რადგან იგი თვით არის თავისი თავის ადგილი, როგორც ყოველივეს 
აღმავსებელი, ყოველივეზე უზომოესი და თვით ყოველივეს შემამტკიცებელი“2.

ასეთივე ფორმულირება აქვს ადამიანის თავისუფალ ნებას (რომლის 
შესახებაც ვრცლად მსჯელობს წმ. გრიგოლ ნოსელი) იოანე დამასკელის 
ხსენებულ შრომაში, რომელიც დოგმატური ღვთისმეტყველების სახელ
მძღვანელოა: „ამრიგად შექმნა მან იგი (ადამიანი) ბუნებით უცოდველი 
და ნებელობით თავისუფალი, მაგრამ უცოდველს ვამბობ არა იმიტომ, 
თითქოს არ იყო ცოდვის მიმღები (რადგან თვითონ ღვთიურობაა არმიმღები 
ცოდვისა), არამედ იმიტომ, რომ ბუნებაში არ hქონდა მას მცოდველობა; 
უმალ არჩევანში hქონდა მას ეს, ანუ უფლებამოსილი იყო იგი, როგორც 
სიკეთეში დარჩენისა და წარმატებისა საღვთო მადლის თანამოქმედებით, 
ასევე, კეთილისგან უკუმიქცევისაც და ბოროტებაში ყოფნისა, რასაც 
უშვებდა ღმერთი (ადამიანის) თვითუფლებრიობის გამო, რადგან არ არის 

1  წმ. იოანე დამასკელი, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა, ძველი 
ბერძნულიდან თანამედროვე ქართულზე თარგმნა, შესავალი და შენიშვნები დაურთო ფილოლოგიის 
მეცნიერებათა დოქტორმა, ედიშერ ჭელიძემ,თბ., 2012. გვ. 34.

2  ჭელიძე 2012: 62.
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სათნოება ის, რაც იძულებით კეთდება“1.
დაბოლოს, დოგმატურ საკითხთა შესახებ მსჯელობისას, რომელზეც, 

როგორც უკვე მოგახსნეთ, ვრცლად მსჯელობს წმ. გრიგოლ ნოსელი, 
აუცილებლად უნდა შევეხოთ ისეთ ცენტრალურ დოგმატურ დებულებას, 
როგორიც მაცხოვრის განკაცებაა. თხზულების ავტორმა მრავალი სახე-
სიმბოლოთი წარმოაჩინა მაცხოვრის განკაცების დოგმატი (აალებული 
ბუჩქით – ღვთისმშობლისაგან შობა, კვერთხის გველად გადაქცევით, 
ხელის ფერის შეცვლით, სინას მთაზე ნანახი კარვით) და ძალიან ღრმა 
ანალიზიც შემოგვთავაზა, რომელმაც დოგმატურ სახელმძღვანელოში ასეთი 
ფორმულირება მიიღო: „მამასთან და წმინდა სულთან ერთად თაყვანს 
ვცემთ ღვთის ძეს, უსხეულოს განკაცებამდე, აწ კი მასვე ხორცშესხმულსა 
და კაცქმნილს, რომელიც არის, ამავე დროს, ღმერთიც“2.

წმინდა წერილის მარტივი სიტყვისა და თხრობის მიღმა დაფარული აზრის 
ძიებით წმ. გრიგოლ ნოსელი ბიბლიურ თხრობას მის მისტიკურ ჭვრეტად 
გადააქცევს. მეტაფორებითა და სახეებით, აზროვნების მეშვეობით, წმინდა 
მამა მოსე წინასწარმეტყველსა და ებრაელი ერის ცხოვრებას ადამიანის 
სათნოებაში უსასრულო წარმატების ნიმუშად წარმოაჩენს. ძველ აღთქმას 
ახალი აღთქმის ალეგორიულ წინასახედ წარმოგვიდგენს და მკითხველს მისი 
თითოეული დეტალის მეტაფორულ გააზრებას სთავაზობს.

წარმოდგენილ ნაშრომში თხზულების ამ ძირითად და მათთან 
დაკავშირებულ სხვა ასპექტთა განხილვა უფრო ღრმად ჩაახედებს მკითხველს 
ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ერთ-ერთი ფუძემდებლის, წმინდა გრიგოლ 
ნოსელის უაღრესად ღრმა და მდიდარ იდეათა სამყაროში.

1  ჭელიძე 2012: 104.
2  ჭელიძე 2012: 216.
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Sesavali

iუdaizmi ebრaelTa eრovnუli რeligiaa. igi monoTeiსტურi ხaსia
Tiსaa da iსტoრiუlad ქრiსტianobaსa da maჰmadianobaze უფრo ძvelia. 
miუხedavad imiსa, რom aღniშnუli რeligia aრ aტaრebს სaყovelTao 
da miსioneრუli moღvaweobiს ხaსiaTს, iს mainც რCeba TeologTa, 
iსტoრikoსTa da poliტikურ meცnieრebaTa mkvlevaრebiს didi inტeრeსiს 
სagnad. iუdaizmშi gaტaრebუlia eTnikურ-რeligiურi da keრძo - 
სoცialურi viTaრebiს amსaხveli უwყveტi ხazi, რomeliც ძiრiTad 
სaყრdenad vlindeba ebრaeli ხalხiს zneobრiv da სaხelmwiფoebრiv 
azრovnebaშi. amaze meტყvelebს ebრaelTa mieრ ganvlili gza egvipტiს 
monobidan dawყebუli 1948 wliს 14 maiსს iსრaeliს damoუkidebeli 
სaხelmwiფoს შeქmnamde da, maს შemdeg, dღevandelobamde. aსeve, უnda 
aღiniშnoს iსiც, რom iუdaizmi ყovelTviს aსრუlebda da amJamadaც  
mniSvnelovan რolს aსრუlebს aხlo aღmoსavleTiს poliტikiსa da 
რeligiaTa mშvidobiani Tanaaრსebobiს სaქmeშi.         

dღeსdღeobiT gaფanტუli didi iუdaiსტურ-ebრaუli oჯaხiს wevრebi 
iსტoრiუlad ქaრTveli ebრaelebiც aრian, რomlebiც 26 სaუkუniს 
win daსaხldnen სaქaრTveloშi. ქaრTvelTa da ebრaelTa miსabaძma 
Tanaცხovრebam, pრeცedenტi შeქmna kavka სiiს რegionშi ganსხvavebუl 
რeligiaTa da mსoფlmხedvelobaTa ურTi eრTobiსa.

waრmodgenili naშრomiს შeქmnas safuZvlad daedo interesi 
ebრaelebiს mieრ gan vlili meტad ტkiviliani da, amave dრoს, 
სainტeრeსo iსტoრiუli gziს mimaრT. ebრaeli ხalხi Taviსi eTnikურi 
TaviსebურebebiTa da სakუTaრi რeligiiს ganუხრelad daცviT 26 
სaუkუniს manძilze mშvidobianad Tanaცხovრobს ქaრTუl poliტikურ da 
რeligiურ სazogadoebaსTan. eრT-eრTi mTavaრi moტivia iს iსტoრiუli 
da სoცialურi რealoba, რaც gamovlinda ebრaelebiს eTnikურ-
რeligiურi idenტobiს ურყeobaშi.

naშრomშi gamokveTilia შemdegi სakiTხebi: 1) ebრaelTa eTno-
lingviსტურi da ფსiქo-analiტikურi azრovnebiს ძiრiTadi სaფუძvlebi; 
2) ebრaeli eris iსტoრiუl-geogრaფiუli dinamika; 3) iუdevelTa სaქa
რTveloშi moსvliსa da damkvidრebiს amსaხveli iსტoრiუli სურaTi; 4) 
ქaრTvelebTan da სaქaრTveloშi mყoფ სხva eTno-რeligiურ ჯgუფebTan 
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ურTieრTobiს Camoყalibebiსa da ganviTaრebiს Taviსebურebani; 5) 
ebრaeli ხalხiს iსტoრiუli რoli სaქaრTveloს ekonomikურ da 
kუlტურუl ganviTaრebaშi; 6) ქaრTvel ebრaelTa Tanamedრove ყoფa.

iudaizmis arsi

iუdaizmi mსoფlioშi gavრცelebუli რeligiaa, magრam maს aრ 
ჰყavს mრavalრiცხovani mimdevaრi. am უძveleსi monoTeiსტურi 
რeligiiს სaხelwodeba mogvianebiT Cndeba, magრam miსi ფeსvebi oრi 
aTaსwleუliს miღma bibliურ wignebშia სaძiebeli. iუdaizmi imTaviTve 
mჭidრod iყo dakavშiრebუli ebრaeli ხalხiს iსტoრiaსTan, რomeliც 
bibliურ wignebშia gadmoცemუli. amdenad, iუdaizmi iსტoრiუli da 
naცionalურi რeligiaa, რomelmaც gamoხaტa ebრaelTa სუliსkveTeba, 
ყoფa, kუlტურa, imedebi da molodini.

Tavad ტeრmini ,,iუdaizmi’’ momdinaრeobს iუdaს (ieჰუdaს) ტomiს 
სaხelwodebidan, რomeliც Toრmeტi ტomidan (beniaminiს mცiრeრiცხovan 
ტomTan eრTad) gadaურCa ძv. w. 722 wliს kaტaსტრoფaს, რoცa 
aშურiს meფem ebრaelTa CრdiloeTi სameფo daipყრo da ხalხi aშურiს 
სხvadaსხva ქalaქშi gadaaსaხla. amieრidan ebრaelma ხalხma eრTi ტomiს 
- iუdaს სaხeliT ganagრძo aრსeboba. aქedan momdinaრeobს Tanamedრove 
ebრaelebiს სaხelwodeba - iუdeveli, რomeliც aღniშnavს რogoრც 
eრovnebaს, aსeve, რeligiურ aღmსaრeblobaს.

abრaamidan ტaძრamde (XX ს. ძv.w. – IV ს. ძv.w.) Tanaხi (ქრiსტianუli 
ტრadiცiiT, ძveli aღTქmiს wignebi) iსრaeliს ღmeრTს სamყaრoს 
eრTadeრT შemoქmedTan aigivebს. სamoTხedakaრgუlma kaცobრiobam nel-
nela daiviwყa ღmeრTi. monoTeiსტურi mრwamსi ხelaხla iღebს სaTaveს 
gamoცხadebidan, რomeliც ebრaelTa mamamTavaრma abრaamma miiღo ჯeრ 
kidev maშin, რoცa iს meსopoტamiiს ქalaქ ხaრanშi ცხovრobda. ღmeრTi 
kvlav gamoeცხada abრaamს, უkve ქanaanშi daსaხlebუlს, da aღუTქva, 
რom miსi wiaღidan didi ხalხi gamovidoda da ქanaaniს miwaze 
damkvidრdeboda. iსiც iყo nawinaსwaრmeტყvelevi, რom miსgan gamoსუli 
modgma უცხo ქveყanaშi monobaშi aღmoCndeboda, შemdeg monobaს Tavს 
daaღwevda da  შeძlebda ქanaanშi damkvidრebas. eს უცხo ქveყana iყo 
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egvipტe, სadaც, maრTalia, gamრavlda eს ხalხi, magრam winaprebis 
ღmeრTi TiTქmiს daviwყebუli ჰყavdaT, moსeს რom aრ შeeხსenebina 
maTTviს abრaamiს, iსaakiს da iakobiს ღmeრTi.  ღmeრTi moსeს aხali 
kუTხiT gamoeცხada: ,,me vaრ ღmeრTi, რomeli vaრ’’1. am სiტყvebiT man 
moses Taviს daუსabamobaსa da maრadiუlobaსTan eრTad iსiც mianiშna, 
რom maსშivea miსi aრსebobiს mizezi, ganსხvavebiT poliTeiსტურi 
ღmeრTebiსa, რomelTa waრmoშobaze lapaრakobdnen aღmoსavleTiსa da 
daსavleTiს miToსურi gadmoცemebi.

Tanaხi gvaუwყebს, რom moსeს winamძღolobiT da im ღmeრTiს 
ხelშewყobiT, რomelშiც moსem შeiცno aრa mხolod Taviსi mama-papiს 
ღmeრTi, aრamed სamყaრoს შemoქmedi, abრaamiს modgma სaსwaუlebრivad 
gamovida egvipტidan da უdabnoს gziT ქanaaniსken gaemaრTa, magრam 
vidრe ქanaanშi შevidoda, სinaს mTiს ძiრaს ხalხma miiღo ღvTiს რჯუli, 
რomliს Tanaხmad maს უnda eცხovრa ქanaanშi da, aსeve, ყvelgan, სadaც 
ki moუwevda damkvidრeba. aქ miiღeს maT aTi mცneba, რomelTagan oTხi 
adamianebiს ღmeრTTan ურTieრTobaს aweსრigebda, eქvსi ki  - adamianTa 
შoრiს ურTieრTobaს.

iუdaizmiს mრwamსi aსeTia: aრსebobს aრaფრiსagan სamყaრoს შemoქmedi 
ღmeრTi, რomeliც eრTia, უსხeუlo, უხilavi, maრadiუli. ღmeრTi ხedavს 
TiToeუli adamianiს ფiქრebსa da სaქmeebს. ყoveli adamianiს loცva 
უშუalod miსken aღevlineba. igi სaხeliT ცnobს TiToeუl adamianს. 
ღmeრTi wყalobს keTilT da სჯiს უkeTურT. aრსebobს უkanaსkneli 
სamსჯavრo da mkvdრeTiT aღdgoma.

eს aრiს iუdaizmiს ძiრiTadi pრinცipebi, magრam iუdaizmiს 
Taviსebურeba, სხva რeligiebiსagan ganსხvavebiT, iს aრiს, რom aრ aრსebobს 
eრTiani moძღvრeba, რomeliც am pრinცipebiს eრTadeრT inტeრpრeტaცiaს 
miსცemda moრwmუneს. eრTni, oრTodoქსebi, ფiქრoben, რom  pრinცipebi 
უცvlelia da abსolუტურi. meoრeni, რeფoრmaტoრebi, amboben, რom 
iსini dრoTa ganmavlobaშi iცvleba. meსameTaTviს (libeრalTaTviს) 
iსini mხolod miTiTebebia, რomelTa შeსრუleba da daცva adamianiს 
nebazea damokidebუli. 

iუdaურi რeligiiს adრeve ცnobili ძiრiTadi dogmaტebi ძv. w.iს 
meToრmeტe სaუkუneშi Camoaყaliba რabi moსe maimonidma. man შeქmna 

1  გამ. 3,14. (bibliur teqsts aq da qvemoT yvelgan vuTiTebT `mcxeTuri xelnaweris~ 
mixedviT)..
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რwmeniს 13 სimbolo: 1) aრსebobს ღmeრTi, რomelmaც შeქmna  სamყaრo;  
2) iს eრTia; 3) iს უსხeუloa; 4) maს daსawყiსi aრa aქvს; 5) უnda 
viloცoT mხolod maსze; 6) ღvTiურi aღmoCenebi ჭeშmaრiტebaa; 7) 
moსe  ყvelaze didi  winaსwaრmeტყveli; 8) Toრa, e.i. bibliiს piრveli 
ხუTi wigni, ღmeრTma უkaრnaხa  moსeს; 9) ღvTiურi gangeba maრTavს  
სamყaრoს; 10) moსeს kanoniს შeცvla სხva kanoniT aრ შeiძleba; 11)
aრსebobს keTiliსaTviს ჯildo da boრoტiსaTviს  სaსჯeli; 12)
iსრaelშi mova meსia; 13) mkvdრeTiT aღdgoma ჭeშmaრiტebaa.

iუdaურi რeligiiს ძiრiTadi შinaaრსi, dogmaტika da kუlტi, 
gadmoცemუlia Toრaსa da Talmუdშi, რomlebiც სaუkუneebiს manძilze  
iქmneboda.

Toრa aრ waრmoadgenს mTlian bibliaს. maსშi mხolod piრveli 
ხუTi wigni igუliსხmeba, რomeliც moსeს ხუTwigneუliს სaხeliTaa 
ცnobili, რamdenadaც aღniშnუli wignebi daweრilia moსeს mieრ ღvTiს 
შTagonebiT.

Toრaს piრvel wignს ewodeba beრeშiT  (wigni  შeსaქmeTa),  რomelშiც 
moTხრobilia ღmeრTiს mieრ სamყaრoს eქvს dღeშi შeქmniს, agრeTve, 
akრძalუli ხiს naყoფiს ჭamiT gamowveუli miუტevebeli ცodviსa da 
mსoფlio waრღvniს შeსaხeb.

meoრe wignშi - შemoT (wigni gamoსvlaTa) - moTხრobilia moსe 
winaსwaრmeტყveliს სaქmianobaze, miს mieრ ebრaelTa egvipტiს monobidan

daხსnaსa da maT momzadebaze aღTქmუl ქveყanaშi შeსaსvlelad. 
სaუbaრia, ღvTiსmსaხურebiს ძiრiTad weსebze.

meსame wigni - vaikრa (wigni leviტelTa) - mTlianad eძღvneba 
რeligiურi da სaყoფaცხovრebo weსebiს შeსaხeb ქadagebebს. wignშi 
სaუbaრia im ჯildoსa da სaსჯelze, რomeliც ღvTiს mieრaa daweსebუli 
gaრkveუli moქmedebiსaTviს.

meoTხe wignშi - bemidbaრ (wigni რiცხvTa) - saubaria ebრelTa 
paleსტinaშi waსvliს შeსaხeb da im ganსaცdeleebze, რomlebiც maT 
შeხvdaT am mძime gzaze.

meხუTe wignშi - debaრim (wigni meoრe რჯუliსa) - შeჯamebუlia 
ყvela iს wigni, რomeliც manamde iყo შeქmnili. wignშi, aსeve, სaუbaრia 
kუlტiს ცenტრalizaცiaსa da ebრaუli monoTeizmiს ფoრmiრebiს 
pრoცeსebze.

gaრda moცemუli ხუTi wigniსa, aრiს სხvadaსხva dრoსa da სხvadaსხva 
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avტoრiს mieრ daweრili სხva wignebiც. eსenia, magaliTad: wignebi 
naviniსa, mსaჯუlTa, meფeTa, paრalipomenoni, ezრaს, neemiaს, ფსalmუnebi, 
სolomoniს igavebi, winaსwaრmeტყvelTa wignebi da სხva, რomlebiც 
ebრaeli ხalხiს iსტoრiiს სხvadaსხva peრiodს aსaხaven.

Cven zemoT vaხსeneT Talmუdi. სiტყva „Talmუdi“ ebრaუlia da 
niშnavს შeსwavlaს.

aქ igუliსხmeba „moსeს kanoniს“ - Toრaს  შeსwavla. igi შedgeba 
eქvსi ganყoფilebiსagan, რomelშiც შediს 63 ტრaქტaტi. piრvel 
ganყoფilebaშi, რomelსaც zeრaime (Teსva) ჰქvia, gadmoცemუlia 
miwaTmoქmedebaსTan dakavშiრebუli weსebi, kanonebi da loცvebi. meoრe 
ganყoფileba, moedi,  aweსebს ebრaelTa ქცevaს dღeსaსwaუlebiს dრoს. 
meსame ganყoფileba, naშimi (ცolebi), aყalibebს სaoჯaხo სamaრTalს da 
gadmoსცemს ქalTa ქცeviს weსebს სazogadoebaშi. meoTხe ganყoფileba, 
nezikini (dazianeba), miძღvnilia სamoქalaქo da სiსხliს სamaრTliს 
სakiTხebiსadmi. meხუTe ganყoფileba, kodaშimi (სaloცavi), iხilavს 
mსხveრplშewiრviს weსebს. meeქvსe ganყoფileba, TagoრiTi  (ganwmen-
da),  gadmoსცemს ganwmendiს weსebს.

ama Tუ im ხalხiს weსebiსa da dღeსaსwaუlebiს (maT შoრiს, რeligiურiს) 
mრavalmხრivi შeსwavla ძalian სainტeრeსoa. რeligiaTa სaeრTo ხaსiaTi 
da ძiრiTadi ideebi, ama Tუ im ხalხiს ცხovრebiს damaხaსiaTebeli 
niშan-Tviსebebi, სუlieრi ganviTრebiს gza da  iსტoრiუli waრსუli  
რelieფურad aღibeჭdeba dღeსaსwaუlebსa da რiტუalebშi.

ყoveli adamianiს ცხovრebaშi aრiს dღeebi, რomlebiც უkavშiრdeba 
mniშvnelovan movlenebს da რomelTaც სadღeსaსwaუlo ხaსiaTi შeiძineს 
სazogadoebრivi ganviTaრebiს gaრkveუl eტapze. momხdaრi ცvlilebebi 
Taviსebურad aღiniშneboda da aiსaხeboda adamianTa ცnobieრebaშi რaime 
ფoრmiT. weliwadiს dრoTa ცvla da advilad შeსamCnevi bუnebრivi 
movlenebi aსeve did gamoხaტუlebaს hpovebda adamianiს ყoფa-
ცხovრebaსa da weს-Cveუlebaშi. gamoCenil adamianTa ცხovრeba bevრ 
სazeimo dღeს daedo სaფუძvlad. Cvenamde moaღwieს dღeსaსwaუlebma, 
რomlebiც სaყovelTao ხaსiaTს aტaრeben da  dღeსaსwaუlebma, რomlebsaც 
შedaრebiT viwრo, adgilobრivi ხaსiaTi aქvT. am dღeსaსwaუlebiს 
didi nawili adamianTa ყoveldღiურ pრaქტikუl სaქmianobaსTan iყo 
dakavშiრebუli. adamiani zeimobda bუnebiს gamoღviძebaსa da piრveli 
Teსliს gaღvivebaს. igi zeimobda moსavliს aღebaსa da dovlaTiს 
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dagრovebaს, paტiviსცemiT igonebda adamianiს სikeTiსaTviს mebრძolTa 
სaხelebს da maT aღniშvnaს ganსakუTრebუl dღeebს უTmobda. შemdegშi 
bevრma dღeსaსwaუlma რeligiურi ხaსiaTi miiღo da mტkiცed damkvidრda 
adamianTa ცხovრebaსa da ცnobieრebaშi. რeligiam am mniშvnelovan  
movlenaTa Taviსebურad gaშinaaრსebaსa da maსშi miსტikურ-zneobრivi 
weსრigiს შeტanaშi didi რoli შeaსრუla.

iუdaizmშi, mსgavსad სხva რeligiebiსa, weს-CveუlebaTa da dღeსa
სwaუlTa mTel სiსტemaს vხvdebiT. ebრaelTa რeligia moრwmუneს mTeli 
სiცoცხliს manძilze უamრavi moTხovniTa da  akრძalviT უყalibebს 
aრaamქveყniურ da სaუkუno ცხovრebiსaTviს სavaldebუlo Teologiურ 
moრalს. amdenad, am dღeსaსwaუlTa da weს-CveუlebaTa შeსwavlaს didi 
pრaქტikუli mniშvneloba aქvს.

ebრaუli რeligiურi dღeსaსwaუlebi iუdaizmiს eრT-eრTi gaრegnუli 
gamoხaტუlebaa, რadgan iსini gუliსხmoben რeligiiს რiტუalურ mხaრeს 
da maT სimტkiცeსa Tუ სizუსტeze bevრadaa damokidebუli iუdaizmiს 
gamძleobaცa da kრiziსiც.

ebრaუl რiტუalურ სiსტemaშi eრT-eრTi mniშvnelovani adgili 
უkavia ყovelkviრeუl dღeსaსwaუlს - შabaTს. biblia შabaTს gamoყoფს 
ძvelebრaუli kanonebidan, რogoრც ganსakუTრebუli სaჭiრoebiსa da 
mniშvnelobiს dღeს. „moსeს kanonშi“ შabaTiს daცva სpeცialურad aრiს 
შeტanili: „moiиსene dღe შabaTTa  wminda-ყoფad miსსa. eქუსTa dღeTa 
iქmode da ჰქmne ყovelni სaქmeni. ხolo dღe igi meშvide შabaTi aრს 
უფliსa ღmრTiსa შeniსa“1. Tუ რa did mniშvnelobaს aniჭeben am dღeს 
iუdaურ Cveუlebebშi, gadmoცemუlia bibliaშi, სadaც miTiTebუlia, 
რom შabaTiს damრღvevi სikvdiliT iსჯeboda: „ekრძaleniT da შabaTi 
Cemi daimaრხeniT“2. რabinebi amტkiცeben, რom შabaTiს damრღvevi ყvela 
mცnebiს damრღvevia.

შabaTiს შeსaხeb ცnobebiს piრvelwყaრod miCneუlia ძveli da aხali 
aღTქmiს wignebi, ganსakუTრebiT ki - ძveli aღTქmiს. beრძeni da რomaeli 
mweრlebiს Tხzუlebebშi, aსeve, ioსeb ფlavioსiსa da ფilimoniს 
naშრomebშi, სiტყva ,,შabaTi“ ფaრTo mniშvnelobiსaa da mTel kviრaს 
aღniშnavს, magრam Cveუlebრivad შabaTi aრiს kviრiს უkanakneli, meშvide 
dღe, dღe mყუdრoebiსa da ყovelgvaრi სaქmiსagan Taviს შekavebiსa.

1  გამ. 20,910.  
2  გამ. 31,14.
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kanoniს miხedviT, შabaTi iwყeba paრaსkevს, mziს Caსvliსaს, da 
gრძeldeba შabaTiს სaღamomde. Talmუdiსტebi moiTხoven, რom iუdevelma 
შabaTiსaTviს mzadeba ხუTშabaTidanve daiwყoს. შabaTiსaTviს mzadebaშi 
igუliსხmeba, piრvel რigშi, სaჭmliს momzadeba შabaTiს სუფრiსaTviს, 
dabana-daსუფTaveba, სaშabaTo ტanსaცmliს gaრeცხva da a.შ. Talmუdiს 
miხedviT: „vinც mუშaobს dღსawaუliს win შუadღiს შemdeg, igi 
veრ miiღebს da loცvaს Taviსi შრomiსaTviს“. miშnaშi piრdapiრaa 
miTiTebუli, რom paრaსkevს სaღamoს aრ შeiძleba abanoშi waსvla, 
gapaრსva, სaსamaრTlo სaქmiს waრmoeba da სხv. ძvelad ieრუსalimშi 
wminda dღiსaTviს mzadebiს daსawყiსს ხalხს სaყviრiT aუwყebdnen eრT-
eრTi ტaძრidan. შemdegშi eს weსi სinagogebშi gadavida. Talmუdiს 
miხedviT, vinც aრ eრideba ხaრჯს შabaTiს სუფრiსTviს, maს ღmeრTi 
am ხaრჯს mogebiT aუnazღaურebს. შabaTiსTviს სaჭmelebi mzaddeboda 
ganსakუTრebუl ღუmelebსa da ქvabebშi. mTeli eს სamzadiსi oჯaხiს 
diaსaხliსiს valdebუlebaს შeadgenda, Tუmცa maსშi სხva wevრebiც 
iღebdnen monawileobaს.

შabaTს, რogoრც zemoT aღvniშneT, უdideსi mniშvneloba aქvს 
iუdevelTa სaსუlieრo da სaeრo ცხovრebaშi. paრaსkevს სaღamoს ebრaeli 
ქali anTebს oრ სanTelს. სainტeრeსoa, რaტom inTeba oრi სanTeli da 
aრa meტi an naklebi. Toრaშi weრia: „შamoრ ve zaხoრ bedi bურ eხad 
iamრუ“ (daiცavi da gaხსovdeს, eრTi TქmუlebiT iTქva.) eს niშnavს, 
რom ebრaelma უnda daiცvaს da aხსovdeს ღvTiსagan boძebუli შabaTi 
anუ eრTi სanTeli inTeba შabaTiს ხსomebiსaTviს  da meoრe -  miსi 
daცviსTviს. mziს Caსvliს შemdeg შabaTi mTavრdeba.  ფlavioსiს TქmiT, 
ieრუსalimშi შabaTiს daსaსრუlსaც ხalხს სaყviრiT aუwყebdnen.

  iუdaურ d  ღeსaსwaუlebშi eრT-eრTi ganსakუTრebუli adgili უkavia 
ფeსaხს.  am dღსawaუliს waრmoშobiს შeსaხeb bibliaშi vkiTხუlobT, რom 
ჯeრ kidev egvipტeშi, moსe da aaრon winaსwaრmeტყvelTa mowodebiT, 
ebრaelebს უnda daeklaT baტkani da სiსხliT შeeღebaT kaრiს zღურbli 
da CaრCo; im ღamiT ღmeრTi gaanadgურebda egvipტiს mmaრTvelს, 
ხolo  niშandaსmუl zღურblს gadaaრCenda - zღურblს miღma ebრaeli 
ცხovრobda. ebრaelebს daklუli baტkani სwრaფad უnda შeeჭamaT niშnad 
imiსa, რom aსeTive elviსebურi iქneboda egvipტelebze movlenili 
უbedურeba da aსeve სwaრaფad moხdeboda ebრaelTa egvipტidan gaსvla. 
ფeსaხiს dღeსaსwaუli da maსTan dakavშiრebუli რiტუalebi gamoხaტaven 
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ebრaelTa iსტoრiiს zemoT aღniშnუl epizodს. სpeცialურi უფუaრi 
pურiს - maცaს damzadeba da რva dღiს ganmavlobaშi am pურiT kveba 
dakavშiრebუlia TქmუlebaსTan, რomeliც ebრaelTa egvipტiს monobidan 
Tavdaხსniს eრT momenტს gadmogvცemს: moსem mewamუli zღva ჯoხiს 
daრტყmiT gaapo da zღviს napრalშi gadaშvebუli ebრaelebi ფსkeრiსken 
wavidnen. gaქცeუlT ფeხdaფeხ miსdevdnen egvipტeli meomრebi. mშieრ-
mwყურval ebრaelebს შimშli რom moeklaT, pურს aსe aცხobdnen: zღviს 
wყliT daსvelebუl ცomს eრTmaneTს zურgze akრavdnen.  უkan momavali 
win mdgomiს zურgidan mziT შeფiცხebუl ცomს aiღebda da aსe ikvebeboda. 
amgvaრi wvalebiT gamomცხvaრi pურi didi სakრalურi mniშvnelobiს 
maტaრebelia ფeსaხiს dღeebშi. iუdaizmi imdenad mkaცრia Cveუlebრivi 
pურiს akრძalviსa da ფeსaხiს dღeebშi maცiT kvebiს სakiTხebშi, რom did 
ცodvad iTvleba aრamaრტo ჭama pურiსa da სხva akრძalუli სakvebiსa, 
aრamed maცaს სaხlშi შenaხvaც. ფeსaხiს piრvel da meoრe dღeს eრT-
eრTi რiტუalia  agadaს wakiTხva (egvipტidan gamoსvliს aღსaniშnavad 
შedgenili TქmუlebaTa wigni).  ფeსaხiს piრveli, meoრe, meშvide da 
meრve dღe უქmea, ხolo danaრCeni -  სamუშao.

ძvel ebრaelebშi ფeსaხi aღiniშneboda niსaniს (maრტi-apრili) Tviს 
meaTe dღeს. am dღeს ყvela ebრaeli klavda ცხvaრს an  Tხaს.

სivaniს Tviს 6-7 რiცხvშi, ფeსaხidan 50 dღiს შemdeg, aღiniშneba 
შabუყoTi. am dღeსaსwaუlს zeman maTan Toრaს  (bibliiს Cუქebiს 
dრoს) უwodeben iუdaizmiს miხedviT. am dღeს ღmeრTma biblia უboძa 
moსeს da amiT ხalხშi daneრga სamaრTali da zneoba. TeologTaTviს eს 
dღe bibliiს dabadebiს dღea, სinamdvileშi ki eს dღe adრe moსavliს 
dღeსaსwaუli iყo da sxva aრaფeრi. amiს daსamტkiცeblad შeiძleba 
mivუTiToT შabუყoTiს meoრe სaხelwodebaც - ხag ჰakaცiრ - mkiს 
zeimi. სinagogaშi eს dღe ganსakუTრebუlad aღiniშneba: maსobრivad 
mimdinaრeobს bibliidan im adgilebiს kiTხva, სadaც სinaს mTaze 
bibliiს miღebiს iსტoრiaa gadmoცemუli; gamoცხadebუlia უქme; oრi 
dღiს ganmavlobaშi wყdeba mუშaoba, სaloცavi moრTუlia ყvavilebiTa 
da mცenaრeebiT.

რeligiურ შinaaრსს aტaრebს ebრaუli aხali wliს dღeსaსwaუli 
რoშaშana (ebრ. რoშ - Tavi, შina - weliwadi). igi aღiniშneba 
Tiშრiს 1 da 2 რiცხvშi (daaხloebiT, სeქტembრiს შუa რiცხvebშi). 
eს dღeსaსwaუli oრi dღe gრძeldeba. moრwmუneTa azრiT, am dღeს 
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ღmeრTi adamianiსaTviს gadawყveტს momavali wliს bedს. dღeსaსwaუliს 
dრoს da TiTქmiს mTeli Tviს ganmavlobaშi moრwmუne ganსakუTრebუli 
kრძalviTa da რidiT aსრუlebს რeligiურ რiტუalebს, რaTa ღmeრTma 
ცუdi bedi aრ aრgუnoს maს. am dღeს ebრaelebi eრTmaneTს eსalmebian 
შemdegi სiტყvebiT: „kaრg welze iქeniT daweრilni“, „შeni bediს wignშi 
ღmeრTma kaრgi bedi Caweრoს“ (leშana ტoba TiქaTebუ).

ebრaelebiს aხali wliს dღeსaსwaუlebTan dakavშiრebუlia Taviსebურi 
weს-Cveუleba, magaliTad, am dღeebშi iსini aრ ჭamen mJaveს, სუფრaსTan 
moaქvT Taფli da magidaსTan mსხdomni pურiს piრvel lუkmaს  maსშi 
amoawoben, Tan amboben: „dae, ღmeრTma ტkbili weliwadi dagviყenoს“. 
adრe aხali wliს meoრe dღeს moრwmუneni mdinaრiს an zღviს piრaს 
ikრibebodnen da iქ kiTხუlobdnen სpeცialურ ganსawmendel loცvebს.

iუdaურ რeligiურ სiსტemaშi Taviსi maსშტabურobiT eრT-eრTi 
mniშvnelovani dღea ქiფურi. igi dgeba რoშaშanidan eრTi kviრiს შemdeg. 
am dღeს, moრwmუneTa azრiT, ღmeრTma უnda daamტkiცoს TiToeუli 
adamianiს bedi mTeli wliსaTviს. უamრavi moრwmუne midiს სaloცavშi. 
iსini iTხoven უფliსagan რoშaშanaშi daweრili ცუdi bediს შeცvlaს 
სaსikeTod, iTხoven paტiebaს da deben piრobaს, რom momaval welს 
aღaრ Caidenen ცodvaს. mსხveრplშewiრva am dღeს ganსakუTრebუlia da 
igi უnda შeსრუldeს რaime შeსawiრiს სaხiT. ქiფურiს dღeსaსwaუli 
iსe, რogoრც სხva ebრaუli dღeსaსwaუlebi, უძveleსi waრmomavlobiსaa. 
ჯeრ kidev maშin, რoცa ebრaelebi momTabaრe ცხovრebaს eweodnen, 
boრoტebiს ღmeრTს, azazelaს, Tხaს სwiრavdnen, რiTaც iსini TiTქoს 
ganiwmindebodnen ყovelgvaრi უwmindურobiსagan. eს weსi iaჰveს kუlტiს 
ganmტkiცebiს შemdegaც gრძeldeboda.

iუdaურi dღeსaსwaუlia, agრeTve, სუქoTi (kaრvoba). am dღeს 
maრTaven kaრvebს, რomlebშiც, eggvipტidan gamoსvliს aღსaniშnavad, 
dღeსaსwaუliს ganmavlobaშi უnda iყvnen moრwmუneni. eს dღeსaსwaუliც, 
სavaრaუdod, moსavliს aღebaსTan da ხalხiს სameურneo ყoფaსTan iყo 
dakavშრebუli, რazeც miუTiTebს miსi meoრe სaხelwodeba: ხag ჰaaსiფ 
- akრeფiს dღeსaსwaუli. piრvelad miს შeსaხeb ცnoba gamoCnda bibliiiს 
meoრe wignშi (gamoსlvaTa 23,16). dღeსaსwaუli dgeba ქiფურidan 4 dღiს 
შemdeg-15 Tiშრiშi da gრძeldeba 9 dღiს manძilze. aქedan piრveli, 
meoრe, meრve da meცხრe dღe უქmea, aრ შeiძleba mუშaoba (gaრda 
სaჭmliს mzadebiსa). danaრCeni dღeebi სamუშaoa, Tუmცa am dღeebშiც 
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gრძeldeba dღeსaსwaუli. meრve dღeს ყaცeრiT - სazeimo შekრeba - 
ჰქvia. am dღeს aღniშnaven mსხveრplშewiრviTa da ganსakუTრebუli 
ღvTiსmსaხურebiT. meრve da meცხრe dღeს ტaრdeba loცva, bibliaსa 
da სხva სaloცav wignebს (gaრda gრagnilebiსa) zeimiT, სimღeრiTa 
da ცekviT რamdenჯeრme შemoaტaრeben სaloცaviს gaრშemo. eს dღe 
gamoiრCeva ganსakუTრebუli zeimiTa da mხiaრუlebiT.

zemoT aღniშnუlidan შeiძleba davaსkvnaT, რom iუdaizmiს aრსi 
mdgomaრeobს უფliს სiტყviსa da miს mieრ daweსebუli mცnebebiს 
miღebaსa da შeსრუlebaშi adamianTa mier. iუdaizmშi mTavaრia 
ურTieრT სiყvaრუli, რaც შeუძlebelia რwmeniს gaრeშe. ebრaelebს 
aeრTianebT ღmeრTi da maTi weს-Cveუlebebi. ebრaelebშi mTavaრia imiს 
daცva, რaსaც bრძanebს Toრa, რomeliც, iუdevelTa TქmiT, ღvTiსagan 
boძebუli უdideსi სaCუქaრia. Toრaშi Cadebუlia idea, რom შeiცnon 
ღmeრTi da aრ სცen Taყvani keრpebს. ebრaeli ხalხiს iსტoრiaშi aრiს 
უamრavi magaliTi ღvTiსadmi სრუlყoფili სamსaხურiს aრaრსebobiსa, 
magრam,  miუხedavad amiსa, ღmeრTi mainც mowყalea da eს mowყaleba 
imaშi gamoiხaტeba, რom სaeრTod aრსebobს adamiani da ქveყnieრeba.

რogoრც უkve vTქviT, iუdaizmiს ძiრiTadi aრსi mdgomaრeobს ღvTiს 
სamსaხურშi da miსi mცnebebiს ganუხრelad daცvaშi. რa Tქma უnda, 
ყvelaფeრ amiს daცva ძnelia, რadgan aრსebobს ცdუneba; რabi ხanania 
benakaშiaს სiტყvebiT: „gamCenს უnda daamadlianoს iსრaeliს შvilebi, 
amiსTviს gaუmრavla maT miცvebi (aღTქmebiს შeსრუleba).

სakiTხi რeligiურi da eრovnუli inტeრeსebiს Tanხvedრiს შeსaხeb 
aრa naiრ davaს aრ iwvevს, რadgan didi ხania ebრaelebiს mieრ Camoყa
libebუlia aქსiomaტურi Teoრia: „ebრaelTa eრovnუloba aრ aრსebobს 
რeligiiს gaრeშe“. aღniშnუli Teziსi სavსebiT naTelს ხdiს eრovnუli 
da რeligiურi inტeრeსebiს gadakveTaსa da maTi gamiჯvniს ara რealobaს 
ebრaelebშi.
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ebraeli xalxis anTropologiuri 

kvlevis sakiTxi

Cveუlebრiv, ebრaelebს miakუTvneben სemiტურ enebze molapaრake 
ხalხebს, რomelTa eრTma nawilma (ფinikielebma, უgaრiTelebma, 
aქadelebma, anუ imave aსურelebma, da babilonelebma) veრ moaღwia 
Cvenamde. dღeiსaTviს aრსeboben: aრabebi, ebრaelebi, eTiopielebi, 
aრameelebi. სemiტTa piრvelსaცხovრiსiს შeსaხeb meცnieრebaშi azრTa 
სხvadaსხvaobaa. zogს miaCnia, რom iსini Tavdapiრvelad ცხovრobdnen 
aფრikaშi, სaჰaრiს რaionშi, სadaც ძv.w. II aTaსwleუlშi aრabeTiს 
naხevaრkუnძუliს gavliT aziaშi შeaღwieს. zogiს vaრaუdiT, სemiტebi 
Tavidanve aziaშi ცხovრobdnen. zogma mkvlevaრma უფრo daakonkრeტa 
da სemiტTa piრvelსaცხovრiსad სiრia gamoaცხada, სaidanaც iსini 
შemdegშi aფრikaშi gadaსaხldnen. სხvaTa შeხedუlebiT, სemiტebi 
aრabeTiს naხevaრkუnძუlidan wamovidnen da სiრiaშi, meსopoტamiaსa da 
CრdiloeT aფრikaშi daსaხldnen.

ebრaelebს სam ჯgუფad ყoფen: 1) dabadebiT da რeligiiT ebრaeli; 
2) ebრaeli რeligiiT, magრam aრa waრmoშobiT; 3) ebრaeli waრmoშobiT, 
magრam aრa რeligiiT.

zogieრTi anTრopologi vaრaუdobს, რom aრსebobს ebრaelTa 
wminda რaსobრivi eTnikურi ტipi, რadgan aTaსeუli wliს ganmavlobaშi 
სხvadaსხva eTnikურ ფoრmaცiaს შeუeრTda.

anTრopologTa TvalსazრiსiT, kavkaსiiს moსaხleoba შedaრebiT 
eრTgvaრovania, რadgan igi ganekუTvneba evრopeidუl რaსaს. kavkaსiiს 
ხalხebi eრTmaneTiსagan ganსხvavdebian სami niშniT: 1) Tmiსa da Tvaliს 
ფeრiT; 2) სaხiს სiფaრToviT; 3) Taviს ფoრmiს damaხaსiaTebeli niშnebiT. 
რუს anTრopologTa mტkiცebiT, kavkaსieli ebრaelebi kavkaსiaსa da 
iრanშi avტoქTonურad Camoყalibebუli ტipebiს waრmomadgenlebi aრian, 
რomlebiც, eრTi mხრiv, ქaრTvelურ-kavkaსiურ ტipს gvanan, ხolo meoრe 
mხრiv -  iრanუl-kaსpiურს.

რუსi, ebრaeli da evრopeli eTnogრaფebi ცdilobdnen anTრo
pologiურ-ტipobრivi mსgavსeba piრუkუ aeხსnaT, e. i. kavkaსiურ-
ebრaუli anTრopologiურi ტipi Camoყalibda aრa adgilobრivi gaრemoს 
zegavleniT, aრamed avტoქTonურ kavkaსiel ხalხTa რaსobრiv-eTnikურi 
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elemenტebiს ურTieრTშeრwყmiT.
geრmaneli mogzaურi da eTnogრaფi goტფრid meრცbaხeრi 

amტkiცebda, რom „სvaneTშi gamokveTilad Canს ebრaუli ტipi, რaც 
miუTiTebს adgilobრivi moსaხleobiს ebრael koloniსტebTan შeრeviს 
ხangრძliv pრoცeსze“1. igive avტoრi aღniშnavს, რom სvaneTშi სoფel 
laხamუlaს mცხovრebni რogoრც ტipobრivad, iსe ხalხiს სaყovelTao 
რwmeniT, ძvel ebრael koloniსტTa შTamomavlebi iყvnen.

ganსakუTრebiT უnda შevCeრdeT ცnobili ქaრTveli geogრaფiსa da 
anTრopologiს, al. ჯavaხiშviliს mokle, magრam უaღრeსad სaineრeსo 
სტaტiaze - „kavkaსieli ebრaelebi“, რomeliც piრvelad gamoქveყnda 
1912 welს რუსუl enaze. სტaტiiს iსტoრiუl nawilშi avტoრi eხeba 
ქaრTvelTa da ebრaelTa Tanaცხovრebiს უmTavრeს momenტebს, რomlebiც 
შemdgomშi gamoadga anTრopologiურi daსkvnebiსaTviს.

aleქსandრe ჯavaხiშvili, „ქaრTliს ცხovრebaze“ daყრdnobiT, ძalian 
mokled aRwers ebრaelTa moსvlaს სaქaრTveloშi; aღniშnavს mცხeTiს 
mniშvnelobaს სaქaრTveloს ტeრiტoრiaze ebრaelTa gadaadgilebiს 
pრoცeსშi, imaს, რom mცხeTa ქრiსტianუli eრiს daსawყiსidan kavkaსiiსa 
da mezobeli ქveყnebiს ebრaelTaTviს aხal ieრუსalimad gadaiქცa. igi 
weრს: „ebრaeli moსaხleobiს didi nawiliს iსტoრiუli bediს  kvanძebi 
ikvრeba mცხeTaშi. mცხeTiს  ebრaelebma TavianTi damცiრebუli სamშoblo 
aხlad mopovebუl სamშobloს moსaხleobaს daუkavშiრeს. mცხeTa 
gadaiქცa kუlტურუl inტeრeსTa  Tanხvedრiს ცenტრad da ebრaelTaTviს 
სaჭiრboრoტo სakiTხebiს gadawყveტiს adgilad aრa mხolod სaქaრTveloს 
ebრaelTaTviს, aრamed ყvela mimdebaრe ქveყnebiს moსaხleobiსTviსaც. 
ქaრTvel ebრaelTa daხmaრebiT,  სaქaრTvelo Tavdapiრveli mowme 
gaხda ქრiსტianobiს ganTiadiსa, შemdeg ki -  Tavgamodebუli monawile 
kaცobრiobiს უmaღleსi moრaliს სaფუძvlebiს gavრცelebiსa“2. al. 
ჯavaხiშviliს azრiT, maღalma naცionalურma kუlტურam ebრaelebს 
სaშუaleba miსცa სaქaრTveloშi ღiრსeუli mdgomaრeobiს mopovebiსa. 
ebრaeli mwignobრebi daხelovnebუlni iყvnen aრa mხolod wminda 
naweრebiს ganmaრტebaშi, aრamed  სamყaრoს gagebaსa da mediცinaშiც. 
maTi midრekileba vaჭრobiსadmi daemTხva ქveყniს  inტeრeსebს, რiს 
gamoც ebრaelma vaჭრebma moipoveს pრivilegiრebუli mdgomaრeoba. 

1  მერცბახერი 1901 :190.
2  ჯავახიშვილი 1990 :126.
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რaც შeeხeba, zogadad, ebრaelTa maსaს, maTaც moipoveს gaრkveუli 
უფlebრivi mdgomaრeoba: miiღeს miwa ჯeრ mცხeTiს midamoebშi, შemdeg 
ki სხva adgilebშiც da ხeliსუფlebam iსini ქaრTveli moსaხleobiს 
შemadgenlobaშi შeiყvana.

სavსebiT maრTalia aleქსandრe ჯavaხiშvili, რodeსaც kidev eრTხel 
aღniშnavს im ფaქტს, რom ebრaelebi სრუliad iziaრeben ქaრTveli 
ხalხiს bedს. maT aრaსdრoს da aრaფრiT შeუbღalavT სaქaრTveloსadmi 
eრTgუleba. ქaრTvelebiც, TavianT mხრiv, ყovelTviს amJღavnebdnen 
სiTboს Tanamemamუle  ebრaelebiსadmi. 

gviandel ხanaშi ebრaelTa რaodenobiს შemცiრebaს  სaქaრTveloშi al. 
ჯavaხiშvili imiT ხსnida, რom ქaრTvelebTan სakmaod aსimiliრebუli 
ქaრTveli ebრaelebi TandaTanobiT ganსaხldebodnen mezobel 
ქveყnebშi. ცnobilia, რom iსini avრცelebdnen ქaრTუl enaს, სameურneo 
iaრaღebსa da ქaრTუli yofiTi kუlტურiს elementebs.

maშaსadame, aleქსandრe ჯavaხiშvili aviTaრebს შeხedუlebaს, რom 
kavkaსiiს ebრaelobiს eTnikურ baziსს ქaრTveli ebრaelebi waრmoadgenen. 
am moსazრebaს meცnieრi anTრopologiურi შeსwavliT amყaრebს. 

aleქსandრe ჯavaხiშvili, ს.a. vaizenbeრgiს mსgavსad, kavka
სiiს ebრa elebiს ცalkeუl ჯgუფTa Taviსebურebebidan შemdegს  aღ
ni შnavს: „ქaრTvel ebრaelTa midრekileba mცiრe სimaღliსaken, 
შemaხiiს ebრaelebiსa ki,  piრiქiT; ქaრTvel ebრaelTa Taviს meტi 
ჰoრizonტalურi შemoweრiloba, შemaხiiს ebრaelTa Tvalebს შoრiს 
meტi manძili da a.შ. mkvlevari kavkaსiiს ebრaelebს mრavali სaeრTo 
niშniT (Tmiსa da Tvaliს  mუქi ფeრi, სaშუalo სimaღle, ძlieრ 
gamoხaტუli bრaქikeფalia, Tvalebშoრiსi mცiრe manძili da სხv.) eრT 
anTრopologiურ ტipad aeრTianebს.

kavkaსiiს ebრaelTa anTრopologiiს სakiTხebშi meტ-naklebad gaრkveviს 
შemdeg, inტeრeსს moklebუli aრ უnda iყoს, Tუ რa mimaრTebaშia igi 
am mხრiv mსoფlioს ebრaelobaსTan. ს. vaizenbeრgi mivida daსkvnamde, 
რom „სakmaრiსia Tvaliს eრTi gadavleba ქaრTveli, mTieli, რუსi da 
iemeneli ebრaelebiს monaცemTa სailუსtრaცio ცხრilze, რaTa mivideT 
im daსkvnamde, რom gamoTქma „Tanaტomeli“ aქ შeუფeრebeli iქneba, Tუ 
„ტomiს“ ქveშ gavigebT ფizikურad eრTgvaრovan ჯgუფს“1.

ebრaelTa anTრopologiურi ტipiს eრTobiს ideaს aრც ფiშbeრgi 

1   Ваисенберг   1912.
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iziaრebს: „aღmoსavleT evრopiს ebრaelebi, რomlebiც dedamiwiს 
80%-ს შeadgenen, Taviსi ფizikურi niშnebiT უფრo aხloს aრian im 
ხalხebTan, რomelTa შoრiსaც ცხovრoben aღmoსavleT evრopaშi, vidრe 
e.w. სemiტebTan“1. TiTქmiს imaveს imeoრebს a. ivanovსki: „ganსხvaveba 
ფizikურi niშnebiს miხedviT mTiს ebრaelobaსa da evრopუli რუსeTiს 
ebრaelebს შoრiს imdenad didia, რom iსini aრ შeiძleba gaeრTiandnen 
eრT anTრopologiურ ჯgუფშi“2.

aრსebobს anTრopologTa meoრe ჯgუფi, რomeliც iცavს ebრaelTa 
monoტipურobaს. maT miaCniaT, რom ebრaelebს mainც aქvT zogieრTi iსeTi 
damaხaსiaTebeli  niშani, რomeliც ganaსხvavebს maT სხva ხalხebiსagan. 
ტipebiს mkveTრi ganსხvavebუlobiს dრoსaც ki, iსini inaრCუneben zogieრT 
Taviსebურebaს, რomeliც mხolod ebრaelTaTviსaa damaხaსiaTebeli da 
mტkiცed gadaeცema memkvidრeobiT im dრoსaც ki, რoცa სხeუliს mTelma 
oრganizaცiam ganiცada mniშvnelovani ცvlilebebi gaრegani bუnebiს, 
ცხovრebiს შeცvliს an უცხo ხalხTan შeრeviს შedegad. eს niშnebi 
aღweრilobiTi ხaსiaTiსaa da daჯgუფebუlia Tvaliს kakliს, waრbebiს, 
ცხviრiს, piრiს, ყურebiს, ყbebiს, ხeliს mტevniსa da ფრCხilebiს miხedviT.

kavkaსiiს ebრaelebze mdidaრi anTრopologiურi maსala moagრova 
da სainტeრeსo daსkvnaც gaakeTa k. kურdovma. miსi dakviრvebiT, aრსe
bobს სiaხlove შemaხieli ebრaelebiსa ქaრTl-kaხeTiს ebრaelebTan. 
kურdoviს kvleviს შedegebi daazუსტa ს. vaizenbeრgma da daaსkvna 
შemdegi: „ქaრTveli da daღeსტniს mTieli ebრaelebi TavianTi ფizikურi 
niშnebiს miხedviT ki aრ ganსხvavdebian eრTmaneTiსagan, aრamed 
ganaსaხieრeben სaoცaრ mსgavსebaს. moცemუl შemTხvevaშi სaქme gvaქvს  
eრT ხalხTan, რomelmaც miiღo eTnogრaფiუlad სხvadaსხva ფoრma. 
aრსebუli ganსხvaveba aრ aრiს სakmaრiსi imiსaTviს, რom სababi mogvცeს 
kavkaსiiს ebრaelebშi oრi ganსხvavebუli ტipiს aრსebobaze ფiქრiსa“.

ცoტa mogvianebiT ს. vaizenbeრgma უფრo gamokveTilad gamoTქva 
Taviსi moსazრeba kavkaსiel ebრaelTa შeსaხeb. miსi azრiT, kavkaსiaშi 
ცხovრobს eniTa da weს-CveუlebebiT ganსხvavebუl ebრaelTa oრi შტo: 
ქaრTveli da mTieli ebრaelebi. vaizenbeრgს aქve miTiTebუli aქvს oრive 
შტoს სaeრTo waრmomavlobiს შeსaხeb, რomliს miხedviTaც ქaრTveli 
ebრaelebi miCneუlni aრian სუფTa შტod; რom iსini aრ შeრeუlan 

1  Фишберг  1911.
2  ივანოვსკი 1839. 
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aრც ტaტebTan da aრც ხazaრebTan da რom kavkaსieli ebრaelebi 
waრmoშobilan eრT dრoს paleსტinidan wamoსუli aTi ტomiსagan da 
უpiრaტeსobaს aniჭeben  iსaხaრiს ტomს. gavრცelebუli ყoფila, agრeTve, 
azრi, zogadad, „ტყveebiსagan“ waრmoშobiს შeსaხeb, რom kavkaსiel 
ebრaelebს monawileoba aრ miუღiaT ქრiსტeს gaსamaრTlebaშi, რadgan 
სრუliad mowყveტilni iყvnen paleსტina.

eხeboda რa kavkaსiiს ebრaelTa eTno-lingviსტურ სakiTხebს, n. 
babalikaშvili aღniშnavda, რom რogoრც diaსpoრiს სხva adgilebშi, 
iსe kavkaსiaშiც, ebრaelebiს naცionalურi  ტრadiცiebiს mქone eრTma 
nawilma adgilobრiv moსaხleobaსTan ხangრძlivi konტaქტiს gamo 
gaრkveუli ცvlilebebi ganiცada. igi ganსakუTრebiT amaხvilebს 
ყურadღebaს სameტყvelo enaze da kavkaსiel ebრaelebს სam უძveleს 
Temad ყoფს: ქaრTveli ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben ქaრTუl 
enaze; mTieli  anუ ყუbeli ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben ტaტურ 
enaze da aრameeli ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben aრameუli eniს 
სხvadaსხva dialeქტze1. zemoT CamoTvlil ebრaelTa სami უძveleსi 
ჯgუფiს gveრdiT, n. babalikaშvili aრ iviwყebს XIX სaუkუniს daსawყiსშi 
kavkaსiaშi, ganსakუTრebiT, სaქaრTveloშi, შemoსუl ebრaelebს, e.w. 
aშქenazebს, რomlebmaც gaრkveუli kvali daamCnieს adgiloრiv ebრaelTa 
ცხovრebaს.

kavkaსiiს ebრaუli moსaხleobiს babalikaშviliსeუl lingviსტურ 
daყoფaს kidev უფრo akonkრeტebს iცხak davidi da gvTavazobს 
oTხ enobრiv ჯუფს: 1) სaქaრTveloს ebრaelebi (სaქaრTveloს 
სხvadaსხva geogრaფiუli რaionebiს შeსabamiსi ქveჯgუფebi), რomlebiც 
lapaრakoben ქaრTუl enaze, agრeTve, miს dialeქტebze; 2) daღeსტniსa 
da Cრdilo kavkaსiiს ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben ტaტურ enaze; 
3) ურmiidan, სalamaსidan, შiრvanidan, სamხრeT azebaiჯanidan da 
ქურTiსტanidan gamoსუli ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben aრameუl 
enaze; 4) რუსeTidan, paleსტinidan, poloneTidan, maloრoსiidan da 
სხva adgilebidan gamoსუli ebრaelebi, რomlebiც lapaრakoben idiშze.

ქaრTvelma ebრaelebma, adgilobრivi ქaრTუli moსaხleobiს mსgavსad, 
iს dialeქტebi da kiloebi aiTviსeს, რomelTa gavრცelebiს სazღvრebშi 
ცხovრobdnen. dღeiსaTviს, iსeve რogoრც სaუkუneTa ganmavlobaშi, 
aღmoსavleT სaქaრTveloშi ebრaelebi lapaრakoben ქaრTlურ diale

1   Бабаликашвили 1983: 112.
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ქტze, სamხრeT სaქaრTveloშi - meსხურze, daსavleT სaქaრTveloშi 
- imeრუlze, რaჭaშi - რaჭუlze, შavi zღviს სamხრeT-aღmoსavleTშi - 
aჭaრუlსa da gურუlze, Cრdilo-daსavleT zღviსpiრa რaionშi (banძa, 
სუჯუna, zუgdidi), ქaრTუliს gaრda lapaრakoben, agრeTve, megრუli 
eniს zუgdid-სamურzaყanoს kilokavze.

ქaრTveli ebრaeliს mშobliურ enad ქaრTუli gadaiქცa. am eniსadmi 
miსi eრTgუleba სaქveყnod ცnobilia da bevრiც Tქmუla. aრ შeiძleba 
aრ gaviხსenoT z. ჭiჭinaძiს შeფaსeba ქaრTveli ebრaeliს ქaრTუli 
eniსadmi damokidebუlebiსa: „რogoრც ძvelad, dღeსaც ქaრTveli 
ebრaeli Taviს dedaenad ქaრTუlს enaსa ხmaრobს. aრც ძvelad da 
aრც dღevandel ebრaelს ქaრTუli eniს mტრoba aრ ჰქonia da aრც 
aქvს. naცvlad mტრobiსa, maT უkidურeსad aქvT Caქსovili am eniს 
სiყvaრუli. სaქaრTveloს gaრeშe სadaც aრ უnda wavideს ქaრTveli 
ebრaeli, igi ქaრTუl enaს aრaსdრoს daსტovebს, maს ყvelgan am  enazed 
eხeრხeba lapaრaki“1. z. ჭiჭinaძe შemdeg ambobს: „უnda mogaხსenoT, 
რom zogieრT სaშiშ adgilebშi, ქaრTvel maჰmadianTa შoრiს, სadaც 
ქaრTუli ena ძvelTganve შeiრყa da amovaრda, iქaც ki ქaრუli ena Tუ 
daრCa aქa-iქ da ქaრTvel maჰmadianebma aრ  daiviwყeს. eს iყo ქaრTvel 
ebრaelTa შno da wყaloba, maT შeinaხeს ქaრTუli ena სaქaრTveloშi.

სaქaრTveloს სხvadaსხva რegionშi სakmaod didi ხniს ganmavlobaშi 
(1903-1912 ww.) waრmoebუli kvleviს შedegad aleქსandრe ჯavaხiშvili 
mivida daსkvnamde:

„Физический тип сравниваемых народностей обладает многими 
сходными чертами, обе народности, в одиноковой мере харакеризуются 
тёмным цветом волос и глаз, смешанным характером поста, но 
преобладанием средних размеров последнего, близкими размерами 
окружности головы, продольного и поперечного диаметра, резко 
выраженной брахикефалией, лепторинией, близкими размерами 
длины, ширины лица и лицевого указателя, а также ширины носа, 
малыми размерами межглазочного пространства, микроземием, средней 
относительной окружностью груди, большой оносителъно длиной руки, 
смешанным характером длины ног”2. zemoT moყvanili monaცemebiს 
სaფუძvelze aleქსandრe ჯavaხiშvili  mivida  im daსkvnamde, რom 

1   ჭიჭინაძე 1904 : 1112.
2   ჯავახიშვილი 1990 : 128129.
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kavkaსieli ebრaelebi ყvelaze aხloს aრian ქaრTliს ქaრTvelebTan. 
igi amaშi ხedavda ქaრTუli wყaრoebiს სiსwoრeს, რomelTa miხedviTaც 
ebრaelTa ganსaხleba სaქaრTveloშi da miს ფaრglebს gaრeT moხda  
ქaრTlidan.

amრigad, ebრaelebi უხსovaრi dრoidan movidnen სaქaრTveloშi 
da gaiziaრeს ქaრTveli ხalხiს iსტoრiუli bedi. iსini mცხeTidan 
TandaTanobiT gadaსaხldnen ჯeრ სaქaრTveloს  სხvadaსხva mხaრeშi, 
ხolo შemdeg - danaრCen kavkaსiaშi. moხda maTi aსimilaცia kavkaსiiს 
aboრigenebTan. ცხadia, რom diaსpoრiს ebრaelebma TiTქmiს ყvelgan 
შeinaრCუneს  TavianTi  რaსobრiv-anTრopologiურi maCveneblebi maშin, 
რoცa kavkaსiaშi სaeრTo ebრaუli maCveneblebidan gadaხრaს vხedavT. „eს 
gadaხრa e. w. wminda რaსobრivi ebრaelebiსgan, piრobiTi iყo, რadganaც 
maს adgili სwoრed ebრaelTa piრvel სamშobloშi (kavkaსiaშi) ჰქonda 
da igi gaრkveუlwilad  ძveli anTრopologiურi ფoრmebiს aღdgenaს 
უფრo waრmoadgenda, vidრe gadaხრaს“. სwoრed amiტom aქvT ფizikურ 
niშanTa eრToba kavkaსiel ebრaelebს. amiტom Canს maTi mkveTრi 
ganსხvaveba paleსტiniსa da evრopiს ebრaelTagan.

kavkaსiiს ebრaelTa anTრopologiურi kvleviს  შedegebi, რomlebსaც 
zemoT gaveცaniT, სaფუძvlad daedo სabჭoTa anTრopologiiს oფi
ცialურ Tvalსazრiსს. am Tvalsazriss iziaრebს iცხak davidi.

meoრe mსoფlio omiს wina peრiodშi ქaრTvel ebრaelTa inტeli
genცiiსaTviს ცnobili iყo im kvleviს შedegebi, რomeliც ganსa
kუTრebუli inტenსivobiT mimdinaრeobda რუსeTშi, რaც aსeve, kaრgad 
Canს geრmanelTa mieრ okუpiრebუl სaფრangeTშi ebრaelTa mieრ 
შeქmnil memoრandუmშi, რomeliც 1941 wliს 10 maრტს gaუgzavneს 
paრiziს  სamხedრo komendanტს, doქტoრ შტengeრს. maსშi naTქvami iყo, 
რom ქaრTveli ebრaelebi სemiტebi ki aრ aრian, aრamed ქaldevelebi, 
რomlebmaც iუdaizmi miiღeს da kavkaსiaშi daსaხldnen.

iცხak davidiს vaრaუdiT, eს უnda iყoს ioსeb eligუlaშviliს1  
mieრ okუpiრebუl ტeრiტoრiebze სaფრangeTiს mTavრobiს geneრalურi 
waრmomadgenliს, gრaფ de bრinioniსadmi gagzavnili memoრandუmi, 
რomeliც, რogoრც Canს,  შemdeg gadaeცa geრmaniiს mTavრobaს.

memoრandუmშi gaტaრebუli iყo შemdegi azრi: ქaრTveli ebრaelebi 
imdenad mჭidრod iყvnen სaქaრTveloსTan dakavშiრebუlni, რom aრaსodeს 

1   იოსებ არონისძე ელიგულაშვილი  ქართველი ებრაელი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე.
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miუტovebiaT igi; ქaრTvelebსa da ebრaelebს სaeრTo aქvT ena, ცხovრebiს 
weსi, naცionalურi რiტუalebi. amiტom iსini aრian ქaრTveli paტრioტebi  
da aრaსodeს wamoegebian aრც komუniსტTa inტeრnaცionalizmს da aრც 
სioniსტTa naცionalizmს; ქaრTveli ebრaelebi aრ gamoiრCevian რaime 
ganსakუTრebუli ebრaუli niშnebiT; iსტoრiam aრ iცiს Tუndaც უmცiრeსi 
anტagonizmi ქaრTvelTa da ebრaelTa შoრiს.

zemoTქmუlს რom geრmanelebi advilad aრ daსჯeრdebodnen, kaრgad 
iცoda ioსeb eligუlaშvilma da naTქvami meცnieრუli aრgუmenტebiT 
gaamყaრa: ქaრTvelebi aრian dolქokeფalebi (gრძelTavianebi), ხolo 
ebრaelebi - bრaქikeფalebi (mokleTavianebi). ქaრTveli ebრaelebi 
aრian dolქokeფalebi. maშaსadame, iსini ქaრTvelebi aრian da aრa 
სemiტebi; ქaრTveli ebრaelebi შedegni aრian ქaldevelTa iუdizaცiiსa, 
რomlebiც kavkaსiaშi gadaსaხldnen; Taviს ფoრma, ცხviრiს indeქსi, 
nikapiს pრopoრცiebi, სaeრTo ფizikურi konსტრუქცia da სხva niSnebi 
eligუlaშvilს miaCnia imiს daსტურad, რom ქaრTveli ebრaelebi aრ 
aრian სemiტebi.

რogoრც vnaხeT, ioსeb eligუlaშvilma შeქmnil viTaრebaშi 
ქaრTveli ebრaelebiს gadaსaრCenad gamoiყena Taviსi dრoiს სameცnieრo 
monapovaრi ქaრTvelebiსa da ქaრTveli ebრaelebiს სaeრTo waრmoშobiს 
daსamტkiცeblad. geრmaneli anTრopologebiსa da eTnogრaფiiს 
სpeცialiსტTa შeცdomaშi შeყvana ioli aრ iყo magram, rogorc Cans, 
memoრandუmშi Camoყalibebუli debუlebebi daსabუTebუlad miiCnieს 
ფaშiსტma ideologebma.

სaქaრTveloშi iუdaizmiს mimdevრebს, Cveუlebრiv, eრTi სaeრTo 
სaხeli -  ,,ebრaeli“ ჰქvia. eს ტeრmini gvხvdeba ძvel ქaრTუl weრilobiT 
ძeglebშi (bibliურ, mხaტvრუl da iსტoრiუl liტeრaტურaშi) da 
aღniშnavს iსრaeliს ტomiს waრmomadgenelს. TviT ქaრTveli ebრaelebi 
TavianT Tavს oრi სaხeliT moiხსenieben: ურTieრTშoრiს, e.i. ebრaუl 
wრeშi, ,,iსრaelს“ an ,,iსრaeliშvilს“ უwodeben,  ხolo aრaebრaუl 
wრeშi - ,,ebრaelს“.

ebრaelidanaa nawaრmoebi ძvel ქaრTუl mweრlobaშi სხvadaსხva 
mniშvnelobiს სiტყvebi: ,,ebრaela“ (aღniშnavda ebრael ქalს), ,,ebრeani“ 
(aღniშnavda ebრael mamakaცს), ,,ebრaelebრ’’ (ebრaუlad, ebრaუl enaze) 
da, უbრalod, ,,ebრaeli“. akademikoსi k. weრeTeli aსkvniს: ,,ქaრTუli 
სamweრlobo iსტoრiiს manძilze gvხvdeba eTnikურi ტeრmini ,,ebრaeli“ 
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da maსTan dakavშiრebუli სiტყvebi“.1

რogoრც Canს, ,,ebრaeli’’ ქaრTუlშi შemoსუli უnda iყoს beრძnუ
lidan, ხolo TviT beრძnუlშi - aრameუlidan, aრameუlშi - ebრaუlidan. 
oრ უkanaსknel enaშi ibr/ebr eრTi mniშvnelobiსaa da ,,iქiTa mხaრeს“, 
,,mopiრdapiრe mხaრeს“ aღniშnavს. სomხურშi ხსenebუli ტeრminiს gadmo
ცema analogiურia ქaრTუliსa da oრiveს სiრiუli ფoრma უdevს 
სaფუძvlad.

,,ebრaeliს’’ სinonimebad ქaრTუl weრilobiT ძeglebშi da zepiრ 
meტყvelebaშi gvხvdeba რamdenime სiტყva: ,,ურia/ჰურia“, ,,iუdeveli“, 
,,iსრaeli“, ,,iსრaiტeli“.

CamoTvlil eTnonimTa gaრda, aრiს, agრeTve, ,,ყeveრi“, ,,ყivრi“-
,,ყibრi“. უkanaსkneli ibri-ს ქaრTუli ტრanსkრiფცiaa. რogoრც e. 
mamiსTvaliშvili aღniშnavს, eს eTnonimi Tavdapiრvelad უmTavრeსad 
aრaebრaelTaTviს gaუgebaრi eTnonimi iყo, რomliTaც ebრaelebi 
სavaჭრo სaidუmloebebს iცavdnen.2

,,ურia’’, რogoრც eTnonimi, aრ gvხvdeba ქaრTუl bibliურ ტeქსტebშi 
(ძvel aღTქmaშi), magრam gvხvdeba სakუTaრ სaხelad da niშnavს ,,ღvTiურ 
სinaTleს“. iშviaTad, magრam mainც, aრiს aხal aღTქmaშi. ,,ურia“ ფaრTod 
iყo gavრცelebუli სaiსტoრio liტeრaტურaშi. ,,ურia“ - რogoრც 
eTnikურi ტeრmini - ხშiრad gvხvdeba ფeodalურi ხaniს dokუmenტebშi, 
XIX-XX სaუkუneebiს ქaრTუl liტeრaტურaშi. mogvianebiT am ტeრminma, 
რaტomღaც, შeურaცხmყoფeli da damamცiრebeli elფeრi miiღo. igi adრe 
iსeTive შinaaრსiT iყo daტviრTუli, რogoრც ,,ebრaeli“. ხშiრad eრTსa 
da imave ტeქსტშi oრivea gamoყenebუli. mainც შeiძleba ქრonologiურi 
miჯniს moძebna: eTnonimi ,,ურia“-ს უpiრaტeსoba Canს უძveleსi dრoidan 
meცხრameტe სaუkუniს შუa ხanebamde, შemdeg ki dominiრebს ,,ebრaeli“. 
ტeრmin ,,ურiaს“ azრobრivi deფoრmaცia gamoiwvieს ქveყniს ცხovრebaშi 
momხdaრma სoცial-ekonomikურma ცvlilebebma. maშindeli ქaრTუli 
სazogadoebiსTviს ,,ურia“ შemoრCa miუღebeli ქცeviსa da სaქmianobiს 
ebრaelTa aღსaniშnavad, magრam სoფliს moსaხleobaშi igi kvlav რCeboda 
ebრaeliს სaხelad ყovelgvaრi უaრყoფiTi, damცinavi elფeრiს gaრeშe.

,,ურia/ჰურia’’-სagan nawaრmoebia შemdegi სiტყvebi: ურiaebრ, ურia
სტani, ურiaTუbani, ჰურiaebრ, ჰურiaeba, ჰურiaსტani.

1   wereTeli 1973 : 112. 
2  მამისთვალიშვილი 1995 : 39.
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ტeრmin ,,ურiaს“ სwoრ ganსazღvრaს ganსakუTრebუli mniშvneloba 
aქvს, რadgan ebრaelebi სaქaრTveloშi უძveleსi dრoidan am ტeრminiT 
moiხსeniebodnen da, gaრkveუli gagebiT, igi dღeსaც iხmaრeba.

ტeრmin ,,ურiaს“ ganmaრტeba სცada i. papiaშvilma leonტi mრoveliს 
eრT ცnobaze dayrdnobiT1. iს ფiქრobს, რom eს სaხeli სamხრeT 
სaქaრTveloს ქalaქ ურidan უnda modiodeს. iს უaრყoფს aღniშnუli 
ტeრminiს idenტურobaს ,,ebრaelTan“ da ,,iსრaelTan“: ,,ტeრmini ,,ურia“ 
da ,,ჰურia“ ქaრTუli waრmoშobiსaa da waრmodgeba ტoponim ,,ურiსagan“ 
eს ტoponimi ქaრTloსianTa mხaრeშi damkvidრebუlia aრaუgvianeს ძv.w. 
3500-3000 wlebiსa, iყo pრeსტiJუli zedmeტსaხeli da eძaხdnen im 
ქaრTvelebს, რomlebiც ურშi სavaჭრod dadiodnen“.

,,ურia/ჰურia“-ს analogebi mხolod სomხურშi gvხvdeba akademikoს k. 
weრeTelს miaCnia, რom სiტყvebi ქaრTუlშi შemovida სiრiუl hugaua 
ფoრmidan da სwoრed ქaრTუli ფoრma daedo სaფუძvlad სomხურშi da 
kavkaსiურ enebშiც, maT შoრiს ქaრTvelურ enebშiც: megრუlშi, ჭanურშi 
da სvanურშi.2

arsebuli samecniero literaturis mimoxilva iZleva im daskv-
nis gakeTebis saSualebas, rom `ურia/ჰურia“ ebრaeliს aღmniშvneli 
უძveleსi eTnonimi უnda iყoს. რaც შeeხeba ,,ebრaelს“ da ,,iსრaelს“ da 
სხva maT mსgavსს, iსini damkvidრdebodnen ქრiსტianუli liტeრaტურiს 
შemoსvliს შedegad.

უnda aღiniშnoს, რom ქaრTvelTa da ebრaelTa iსტoრiუlad 
megobრუli da ძmურi Tanaცხovრeba naTlad aiსaხa უძveleსi dრoidan 
სaქaრTveloშi damkvidრebუl eTnonimშi ,,ქaრTveli ebრaeli’’, რaც 
ქaრTveliსa da ebრaeliს ურTieრTganუყoფlobiს maCvenebeli iყo 
da aრiს. miუხedavad imiსa, რom სaქaრTvelo mრavaleTnikურi iყo da 
zogieრTi eრiს waრmomadgenelს aქ ცხovრebiს mრavalსaუkუnovani 
iსტoრia aქvს, aრც eრT maTganს aრ miniჭebia oრmagi eTnonimi.

piრvelad ქaრTvel ebრaelს (,,ჰურiani ქaრTvelni’’) vხvdebiT 
leonტi mრoveliს Tხzუlebiს meoრe nawilშi (,,ninoს mieრ ქaრTliს 
moქცeva’’): ,,da iქmna glova da wუხili ჰურiaTa zeda ქaრTvelTa’’, ,,da 
iქmna სiხaრუli didi ყovelTa zeda ჰურiaTa ქaრTvelTa’’. სainტeრeსoa, 
რom ,,moქცevaж ქaრTliსaж”-შi, რomelსaც eყრdnoba leonტi mრoveli, 

1   ლეონტი მროველი 1955 : 81.
2   წერეთელი  1973 : 112



ebraelebi da iudaizmi saqarTveloSi

119

aრ gvხvdeba ,,ჰურiani ქaრTvelni’’. maშaსadame, leonტi mრoveliს dრoს 
aსeTi eTnonimi უkve ცnobili iყo.

ebraelebi saqarTveloSi

ebრaelTa სaქaრTveloშi moსvliს შemdeg, ქaრTvelTa miwa ebრaelTa
Tviს namdvil სamშoblod iქცa. aრ moiძebneba  სaქaრTveloშi ebრaelTa 
შeviwრoebiს ცnobiს შemცveli Tუndaც eრTi სabუTi. ქaრTveli ebრaeli 
ქaრTveli ქრiსტianiს bedს iziaრebda. უფრo meტiც, zogჯeრ ყma ebრaelს 
gaცilebiT mსუbუქi ყmoba ჰქonda, vidრe ქaრTvel ყmaს; vaჭaრi ebრaeli 
zogჯeრ nakleb gadaსaხadს iხdida. eრTi სiტყviT, სხva რeligiiს 
mimdevaრ TanamoძmeebTan (TviT  ქრiსტian ქaრTvelebTan) შedaრebiTaც 
ebრaelebi zogჯeრ gaრkveუli pრivilegiebiT სaრgeblobdnen.

სaქaრTveloს ebრaelTa ekonomikურi, სoცialურi da სamaრTlebრivi 
mdgomaრeoba სრუliad ganსხvavebუli iყo სხva ქveყnebშi mცხovრeb 
danaრCen ebრaelTa mdgomaრeobiსagan. kanonmdebloba aრ anსხvavebda  ყma 
an baტon ebრaelს  ყma an baტoni ქaრTveliსagan. ქaრTveli gleხiსaTviს 
aრ aრსebobda რaime pრivilegia meფiს, ekleსiiს an baტoniს mხრidan, 
რomeliც aრ vრცeldeboda ebრael ყmaze. kaრgada aრiს ცnobili, 
რom სხva ქveყnebშi ebრaelს, რogoრც უცხo elemenტს, iსe ყoფdnen 
moძmeebiსagan da igi izoliრebუli iყo სazogadoebრivi  ცხovრebiს 
ყvela სფeრodan.

სaქaრTveloშi ebრaelebi aრ idevnebodnen სaრwmუnoebiს gamo. maT 
TavianTi adaT-weსebiსa  da რiტუalebiს  შeსრუlebiს სრუli  უფleba 
ჰქondaT. dokუmenტebma შemogvinaხa უaღრeსad სainტeრeსo piრdapiრi da 
iრibi ცnobebi ebრaelTa gaქრiსტianebiსa da piრუkუ pრoცeსebiსaც ki, 
რomlebiც შoრს iყo ყovelgvaრi ძaladobiსagan. ebრaelTa სaქaრTveloშi 
moსvliსa da damkvidრebiს iსტoრia dakavშiრebუlia ქრiსტeს kvaრTiს 
CamobრძanebaსTan da ქaრTliს moქცeviს iსტoრiუl სinamdvileსTan. amiს 
naTeli dadaსტურebaa wmida ninoს  ცხovრeba da miს mieრ სaქaრTveloს 
gaქრiსტianeba.

რodeსaც wmida nino mცხeTaშi movida, im weliwadს mღvdelTmTavრoba 
abiaTaრს ხvda wilad. man anტioქiaშi mცხovრebi ebრaeli mღvdlebiსagan 
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miiღo შemdegi weრili: ,,ღmeრTma სamad ganხeTქna iსრaeliს meფoba, 
Cveni winaსwaრmeტყvelni daცხრnen, ყvelaფeრi aღeსრუla da mTel 
dedamiwaze ganvibnieT. Cveni ქveყana რomaelebma daipყრeს. vტiრodiT, 
რadganaც შemoქmedi ღmeრTi ganvaრiსხeT. შen naხe moსeს wignebi, სadaც 
weრia im kaცiს სikvdilze, რomeliც Taviს Tavს ძeს ღvTiსaს უwodebda. 
nუTუ უkve შevცdiT ieსo nazaრeveliს mokvliT? - რadganaც vხedavT, 
რom რodeსaც Cveni mamebi შeსცodavdnen da ღmeრTს iviwყebdnen, უფali 
maT mძime ტყveobiT ტanჯavda, ხolo რodeსaც ღvTiსaken სinanუliT 
moeქცeodnen, ჭiრს mსwრaფl moaშoრebda. aხla, რodeსaც maT ხeli 
შeaხeს mwiრi dedakaცiს ძeს da mokleს igi, უფalma wყalobiს ხeli 
aiღo Cvengan da daaრღvia Cveni სameფo’’.

amiს შemdeg abiaTaრi wmida ninoსagan gamoiძiebda, vin iყo ქრiსტe 
da რiსTviს gankaცda. wmindanma ყvelaფeრi moუTხრo da ganუmaრტa 
ძveli da aხali სჯუlidan. man iრwmუna ჭeშmaრiტi ღmeრTi. wmindanს 
daemowaფa da ქრiსტianobiს mხურvale mქadagebeli gaხda.

wminda nino mცხeTaშi moსvliსTanave eძebda maცხovრiს kvaრTს. 
abiaTaრma maს winapaრTagan gadmoცemუli ambavi moუTხრo, რodeსaც 
ebრaelebi უფali ieსo ქრiსტeს winaaღdeg aღiძრnen. TviსტomT ყoveli 
mხრidan moუwodeს. mცხeTiს mkvidრ ebრaelebს ieრუსalimidan moweრeს: 
,,im kaცiსgan, რomelსaც ieსo ჰქvia, ganქaრda moსeს რჯუli, daiრღva 
ყoveli weსi da lamiს mTeli ქveყana maს შeუdgeს. modiT da შeewieT, 
kaცno bრძenno da სჯუliსmeცnieრno, da aღvaსრუloT mცneba ღvTiსa 
da moსeსi’’. ebრaelebma სamღvdelo ტomiს შTamomavali elioz mღvdeli 
da longinoz kaრსneli gaagzanveს ieრუსalimშi.

moხუცebუlma dedam waსvliს win amცno eliozს, aრ mieღo monawileoba 
maრTali kaცiს სikvdilშi, რameTუ igi winaსwaრmeტყvelTagan moსwa
vebუli meსia iყo, ხolo miსi ღvTiსmoშiშi da ქalwუli da, სidonia, 
შeevedრa eliozს miსTviს ieსoს ხelშenaხebi რaime nivTi Camoeტana.

რodeსaც ebრaelebma maცხovრiს ჯvaრცma gadawყviტeს, eliozi da 
longinozi aრ eziaრnen maT ganzრaხvaს.  iსini ჯvaრცmiს შoრiaხloს 
idgnen.

mცხeTaშi dabრუnebუlma eliozma შeiტყo, რom im dრoს, რodeსaც 
golgoTaze maცხovრiს wminda ხelebi ჯvaრს miamსჭvaleს, სუliwmidiT 
aღძრუlma elioziს dedam ხmamaღla daiძaხa: ,,amieრidan mშvidobiT, 
meუფebao ურiaTao, რameTუ ganხoრცielebუli ღmeრTi moakvdineTo’’. - 
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am სiტყvebiT miiცvala.
maცხovრiს ჯvaრze vnebiს შemdgom უფliს kvaრTi mცხeTelebს ხvdaT 

wilad. ieრუსalimidan wamoსუlma eliozma Tan wamoiღo უფliს kvaრTi. 
mცხeTaშi moსუlს ქalwუli სidonia miegeba.  gamoaრTva ძmaს უფliს 
kvaრTi, gუlშi Caikრa da mყiს სუli ganუტeva. mცხeTelebi შeშფoTdnen 
am უცხo სaსwaუliს ხilviT. eliozma შiშiT da ძრwoliT kvaრTianad 
dakრძala სaყvaრeli da, რadganaც veრ შeძleს miს ხelTagan უფliს 
სamoსliს gamoღeba.

სwoრed maცხovრiს kvaრTze iყo amoსუli mშvenieრi kvipaრoსi, 
რomliს moჭრaც bრძana meფe miრianma. mokveTilma ხem gamoუTქmeli 
სურneleba gamoსცa. miსgan სveტi შeamzadeს da რodeსaც aღmaრTva 
daapiრeს, veრaფრiT daძრeს adgilidan, რameTუ ღvTiურi ძala aCeრebda 
maT. amaსobaშi daღamda da am სaoცრebiT gakviრvebუli da შewუხebუli 
meფe da ხalხi სaხlebშi wavidnen.

ცiსkრiს Jamს wmida ninoსTan naTliT moსili ჭabუki mivida da სami 
სiტყva უTხრa. wmindani miwaze davaრda: ჭabუkma ხeli moჰkida სveტს 
da maღla waiღo. male სveტi ცeცხliviT daeშva, ჰaeრშi oრi kaცiს 
სimaღleze შeCeრda da bრwყinvalebaსa da სaoცaრ სურnelს gamoსცemda.

gamTeniiსaს სveტiს veრშeძvრiT daღonebუli meფe baღშi mimodioda. 
dawყebუl ekleსiaს Tvali შeavlo da iხila, რom naTeli elvaსaviT 
aღiweoda ცamde. mTeli ქalaქi შeikრiba am სaსwaუliს სanaხavad. 
miრonmdinaრe naTliს სveტi nel-nela ქvemoT daeშva da ხelშeუხeblad 
Taviსსave ძiრს daemყaრa. შiშiTa da სiხaრუliT aღvსili meფe da eრi 
wmida ninoს ღmeრTს adidebda. სveტiცხovliს mieრ ურiცხvi სaსwaუli 
aღeსრუleboda. ხalხi Tvalს veღaრ უსwoრebda miს შemaძრwუnebel 
naTelს. miსi bრwყinvaleba რom daeფaრa, meფem სabურveli შeუქmna. 
სneუlni სabურvelს eხebodnen da ikურnebodnen. სveტiცხovliს ტaძaრს 
,,wmida wmidaTa’’ eრქva da შiშiT iქ შeსvlaს veრavin bedavda.

ekleსiaTa daსრუlebiს შemdeg, wmida ninoს bრძanebiT, meფe miრianma 
სabeრძneTშi moცiქუlebi gaagzavna impeრaტoრ konსტanტineსTan da 
moძღvaრni da ღvTiსmსaხურebiს maსwavlelni iTხova. impeრaტoრma 
konსტanტinem iსini სiყvaრუliT da didi paტiviT miiღo da სaქaრTveloშi 
nikeiს kრebiს monawile, maრTlmadideblobiს mტkiცe damცveli - 
anტioქiiს paტრiaრქi evსტaTi moavlina, რomelmaც ძeli ცხovრebiს 
nawili, maცხovრiსa da ყovlawmida ღvTiსmშobliს ხaტi Camoabრძana.
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miრianiს bრძanebiT სameფoს mkvidრni შeikრibnen. moamzadeს სanaTlo, 
სadaც wmida ninoს ჯvaრi aღimaრTa da paტრiaრქiს ხeliT meფe-
dedoფali, didebუlni da უamრavi waრmaრTi moinaTla. man monaTla, 
agრeTve, ურiaTa mღvdelTmoძღvaრi abiaTaრi, miსi naTeსavni, elioziს 
სaხl-ტomi da სხva oრmoცdaaTi moქცeუli ebრaeli. iუdeveli ebრaelebi 
aღსdgnen abiaTaრiს winaaღmdeg, daaრღvieს სinagoga da gaiფanტnen. 
monaTlუl ebრaelebს meფem daba ცiხe-didi უboძa.

zemoaღniშnუlidan gamomdinaრe, Tamamad შeiძleba iTქvaს, რom 
,,mცხeTeli ebრaelebi, რogoრც ძveli aღTქmiს maრTalTa da ღvTiსga
nmჭvრeტ სaidუmloTa უცTomeli სaრwmუnoebრivi ხaziს namdvili 
(imJamad eრTadeრTi) memkvidრeni da moსaყdრeni, სრუliad imeცnebdnen 
ieსo ქრiსტeს ღmeრTobaს, aცnobieრebdnen im სinamdvileს, რom სჯუliს 
ცvalebadoba iwყeba, რom ძveli aღTქma aხali aღTქmiT უnda შeiცvaloს, 
რom moსუlia gamomხსneli, რom aღeსრუleba სaidუmloTa სaidუmlo - 
ძleva ჯoჯoხeTiსa. eს სუlieრi, winamoსwavebiTi ცodna ganaშoრebს 
ქaრTliს ebრaelebს უფliს ჯvaრmცmel ebრaelebTan Tanaziaრebiსgan 
da Tუmცa რჯუliს weსiსamebრ, ieრუსalimidan ხmobaze iსini 
miemgzavრebian უფliს სamსჯavრoze, magრam dediსeუli damoძღvრa-
შTagonebiს kvalobaze eliozi, სaუფlo kvaრTiს wilხvedრiTad mimღebi, 
aრ TanaშeeრTviს ჯvaრmცmel iუdevelTa უkeTურ zრaხvaს. სwoრed eს 
mხaრe iქna სaTnoCenili უფliს winaშe, რodeსaც man iუdevelTa შoრiს 
სუlieრebiT gamoრCeუli ქaრTliს ebრaelebს, - სუliT ქრiსტianebს 
ქaრTliს miwaze, - miჰmadla kvaრTi’’.1

ქaრTvel ebრaelTa iსტoრiiსadmi kvleva-ძiebiTi inტeრeსi maს შemdeg 
gaCnda, რaც daiwყo ქaრTveli ხalხiს bრძola damoუkideblobiსaTviს. 
ქaრTveli ebრaeliს ფenomeniს შeსwavla ფრiad aქტუalურia ქaრTveli 
ხalხiს ფenomeniს სრუlad gaსagebad.

ქaრTveli ebრaeli imdenad oრganუlad შeeრwყa ქaრTუl სina
mdvileს, რom ძnelia miსi ქaრTveliსagan gamoყoფa: ქaრTveli da 
ebრaeli ყovelTviს eრTmaneTiს gveრdigveრd idgnen. რaoden paრa
doქსუladaც aრ უnda mogveCvenoს, ფaქტia: ყvela ქveყanaშi - სadaც 
ebრaeli izoliრebუli iყo danaრCeni სazogadoebiსagan, idevneboda 
gabaტonebუli klaსiს, სamoხeleo apaრaტiს da სakanonmdeblo piრebiს 
mieრaც ki - maTi iსტoრiiს daweრa შedaრebiT ioli iყo da daiweრa 

1   ჭელიძე 2017: 2930.
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kideც. ქaრTveli ebრaelebiს iსტoრiiს mkvlevaრi ki meტad რTუli 
amoცaniს winaშe aღmoCndeba - gaaრkvioს სad da რa aრiს ქaრTუli da 
რa - ebრaუli. aქedan gamomdinaრeobს ebრaelTa სუlieრi, kუlტურუli 
da poliტikურi ცხovრebiს amსaხveli iსტoრiუli maსalebiს naklebobaც. 
iს wყaრoebi, რomlebiც ebრaelTa monawileobaს gviCvenebს ყidva- 
gaყidvaშi, mebaტoneსTan konფliქტშi da სხv., imdenad შeiძleba 
CavTvaloT ebრaუlad, რamdenadaც maTშi miTiTebუlia maTi ebრaeloba.

ქaრTvel ebრaelTa iსტoრiiს daweრa, რogoრც zemoT aღvniშneT, 
სakmaod რTუli amoცanaa, რadgan mTeli რigi peრiodebiსaTviს TiTქmiს 
aრ arsebobs weრilobiTi wყaრoebi da maTze mსჯeloba mkvlevrebs 
vaრaუdiT uxdebaT. XVIII სaუkუniს შუa ხanebamde, e.i. im dრomde, rodesac 
ქaრTvel ebრaelTa შeსaხeb vხvdebiT piრvel ცnobaს, mxolod oცiode 
dokუmenტia ცnobili. wყaრoebiს naklebobaze რodeსaც vსaუbრobT, 
aრ უnda dagvaviwყdeს, რom ebრaelebi სaქaრTveloს moსaხleobiს 
mცiრe nawilს შeadgendnen. peრiodi, რodeსaც iსini  mცხeTidan da 
zogieრTi mსხvili ქalaქidan ქveყniს შigniT gaiფanტnen (IV-V სს.), 
emTხveva meუ რneobiს naტურalizaცiaს, imaრჯvebს ფeodalizmi da 
dawყebუlia maსebiს daყmevebiს pრoცeსi. aსeT viTaრebaშi ebრaelebi 
TandaTan mowყdnen სaქalaქo ცხovრebaს da maTi ძiრiTadi maსa 
სaeრo da სaსუlieრo  ფeodalebiს ყmad gadaiქცa. amiტom iშviaTad, 
magრam mainც vხvdebiT სabუTს, სadaც სaუbaრia ebრaeliს mieრ miwiს 
ყidva-gaყidvaze, miს ყmურ movaleobaze da სხv. mხolod ფუlad- 
სaსaქonlo ურTieრTobebiს gamoღviძebiს შemdeg aღeb-miცemobiT da
inტe რeსebუl ebრaelTa didi nawili iwყebს ქalaქebშi gadaსaხlebaს, 
სadaც moქalaქeTa შoრiს ურieრTobebi (ყidva-gaყidva, სeსხiს miცema 
da სხva.) moiTხovda iურidiუl gaფoრmebaს (ganსხvavebiT სoფliსagan, 
სadaც, ganსakუTebiT adრeუl peრiodშi, სakiTხebi ხშiრad aრსebუli 
ტრadiცiebiTa da paტioსani სiტყviT wydeboda), Cndeba weრilobiTi 
ცnobebi რogoრც ebრaelebze, iსe სხva eრovnebaTa waრmomadgenlebzeც.

ebრaelTa სaქaრTveloშi gadmoსaხlebiს შeსaხeb piრveli ცnoba 
შemogvinaხa leonტi mრovelma.1 iს weრს: „maშin nabუქodonoსoრ 
meფeman waრmoსტყუevna ieრუსalimi da mუniT oტebუlni ურianni movideს 
ქaრTlს da moiTხoveს mცხeTelTa mamaსaხliსiსagan ქveყana ხaრkiTa. 
miსცa da daსხna aრagუსa zeda, wყaრoსa, რomelსa ქvian zanavi da 

1   ლეონტი მროველი 1955.
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რomeli ქუeყana aქუnda maT ხaრkiTa, aw ჰქvian ხeრek ხaრkiსa miსTviს“.
ხeრki, რogoრც iრkveva, iსტoრiუl-geogრaფiუli რegioni iყo ძvel 

სaქaრTveloშi, ხolo შუa სaუkუneebშi ki adminiსტრaცiუli eრTeუli 
mdinaრe aრagviს dinebiს სamხრeTiT, maრცხena mხaრeს da moiცavda 
aხlandeli mცხeTiსa da dუშeTiს რaionebiს ტeრiტoრiiს nawilს. 

უnda viფiქრoT, რom vaხუშტi baტoniშvili, leonტi mრoveliსagan 
ganსხvavebiT, damaტebiT ცnobebს ფlobda. iს iძleva ebრaelTa 
სaქaრTveloშi შemoსvliს Taრiღს da miaCnda, რom am dრoს ebრaelebi 
piრvelad aრ შemoსუlan სaქaრTveloშi. „kუalad“ (kvlav) movidnena 
- ambobს iს. 

რogoრც ცnobilia, aსურeTiს meფe ტiglaTფileსeრ III-m (745/727 
ww.), სiრiiს  dapყრobiს შemdeg, iსრaelze gailaშქრa da miსi Cრdilo 
nawili - galilea miiტaცa. danaრCenma nawilma damoუkidebloba 
შeinaრCუna magრam ხaრkiს gadaხda ivaldebუla. ტiglaTფileსeრ III-iს 
სikvdiliს შemdeg სiრiaშi da paleსტinaშi aჯanყeba daiwყo aსურeTiს 
winaaღmdeg. aჯanყebუlebს egvipტidan daხmaრebiს imedi ჰქondaT, 
magრam amaod. aსურelebi iსრaelშi შeiჭრnen da dedaქalaქi სamaრia 
mხolod სami wliს შemdeg, 722 welს daipყრeს. aსურelebma iსრaeliს 
moსaხleobiს didi nawili midiaსa da meსopტamiaშi gadaaსaხleს.

რaც შeeხeba iუdeiს სameფoს, maს ძv.w. VII სaუkუniს daსaსრუlს 
egvipტe daepaტრona (608 weli), შemdeg ki (602 w.) aხali babi
loniს სameფom Taviს moხaრked gaხada. babiloniსa da egvipტiს 
ურTieრTbრძoliT iსaრgebla iუdeiს meფe iakobma da damoუkidebloba 
gamoaცხada. namუboქodonoსრ II-m 567 welს iუdeaze gailaშქრa da 
ieრუსalimi aiღo. man moსaხleobiს mniშvnelovani nawili babilonშi 
gadaaსaხla, magრam iუdeaშi damoუkideblobiსaTviს bრძola aრ 
wყdeboda. nabუქodonoსoრ II 586 welს kvlav შeiჭრa iუdeaშi, სaსტikad 
gaუსwoრda aჯanყebუlebს da moსaხleobiს didi nawili ტყved waiყvana 
babilonშi. eს უkanaსkneli epizodi aiსaხa leonტi mრoveliსa da 
vaხუშტi baტoniშviliს Tხzუlebebშi, magრam vaხუშტiსaTviს, რogoრც 
Canს, ცnobili iყo ძv.w. VII ს-შi (622) iსრaeliს სameფoს kaტaსტრoფa 
da im dრoiსaTviს iუdeadan ტყveobaშi waყvanilTa Tუ gaქცeუlTa 
eრTi nawiliს gadmoხvewiს შeსaხeb.

vaხუშტi baტoniშvili, eხeba რa aleქსandრe makedoneliს  laშქრo
baს სaქaრTveloშi, ხazს უსvamს im gaრemoebaს, რom maშindel ქaრTlშi 
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didad daქveiTebუli iყo kუlტურუli ცხovრeba, zneoba ki - daცe
mუli. aსeTi mdgomaრeoba gamowveუli ყoფila ქaრTlშi სხvadaსხva 
ჯურiს ხalხTa CaსaხlebiT. makedonelს maშinve gaუwmendia ქaრTli: 
„moსwყvidna ყovelni naTeსavni შeრeუlni, Tvinieრ ქaრTloსianTa da 
ჰურianTa, da daipყრa სaქaრTvelo“.1 leonტi mრoveliც aღniშnavს 
dampყრobTa mieრ mსgavსi ღoniსძebebiს gaტaრebiს შeსaხeb, magრam aრ 
miუTiTebს, რom რepრeსiebi ქaრTvelebს da ebრaelebს aრ შeხebiaT. 
რogoრც Canს, vaხუშტi am ambiს gadmoცemiსaს leonტi mრovelსa da 
სხva wყaრoსaც eყრdnoboda.

leonტi mრoveli ქaრTvelTa zneobaze სaუbრiსaს სagangebod 
mianiშnebს CvenTviს სainტeრeსo peრiodშi შeქmnil  mdgomaრeobaze 
da iსe gviხaტavს სურaTს, რom Tუ aრa makedoneliს შemoსeva, ქveყana 
daiღუpeboda: „ხolo შemdgomad შemovida aleქსandრe makedoneli. 
aman moსრna შemoსუli waრmaრTni სრუliad, Tvinieრ ქaრTloსianTa da 
ურiaTa gvaრTa“.2

amრigad,   ქaრTუli  სaiსტoრio ტრadiცia ebრaelTa სaქaრTveloშi 
moსvliს შeსaხeb pრoebრaუlia. iქmneba შTabeჭdileba, რom ძveli 
avტoრebiს mizani iყo ebრaelTa სaქaრTveloშi  moსvla waრmoeსaხaT, 
რogoრც dadebiTi movlena ქaრTveli ხalხiს iსტoრiaშi. aსeTi 
konცeფცiiს შeქmnaს gaრkveუli mizezebi ჰქonda. man უdideსi რoli 
iTamaშa ქaრTუl-ebრaუli ურTieრTobebiს Camoყalibebaშi.

შუa სaუkუneebiს სaქaრTveloშi ebრaelebi შemodiodnen  სხvadaსხva 
ქveყnidan. maTi aხali nakadiს შemodineba სaქaრTveloშi ganpiრobebუli 
iყo mezobel ქveყnebშi devna-შeviwრoebiT. ცnobilia რamdenime 
migრaცia სabeრძneTidan kavkaსiaშi, keრძod, სaქaრTveloშi. ebრaelebi 
inaრCუnebdnen TavianT რwmenaსa da eრovnუlobaს, უცხo სსხeუlს 
waრmoadgendnen bizanტiaშi. amiტom aღmoსavleTშi gaფanტუl ebრae
lebშi ქრiსტianobiს ძaldaტanebiT gavრცelebam iსeTi maსშტabi miiღo, 
რom რig adgilebშi სiსხliსღvრaც ki moჰყva. ganსakუTრebiT daiძaba 
mdgomaრeoba  VI სaუkუneშi, impeრaტoრ iუსტinianeს dრoს (527-565), 
რodeსaც ebრaelebს gaქრiსტianebaს aiძუlebdnen. aსeTi ტendenცia 
kidev უფრo ძlieრi gaხda impeრaტoრ lev iსavრieliს dრoს (717-741), 
რomelmaც სaTanado bრძanebebiც gamoსცa 723 welს.

1   ლეონტი მროველი 1955 : 90.
2   ლეონტი მროველი,  1955 : 97.
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impeრaტoრebiს mieრ gaტaრebუlma ღoniსძiebebma gaრkveუli შedegi 
gamoiღo: mრavali ebრaeli gaქრiსტianda. didma nawilma ki daტova 
bizaniiს impeრia da ყiრimს, kavkaსiaსa da ხazaრebiს სameფoს შeaფaრa 
Tavi.

რogoრც ცnobilia, ქaრTvelურi ტomebiს ganსaხlebiს aრeali  
iსტoრiუlad შoრს სamხრeTiT, mცiრe aziaშi vრცeldeboda. magრam aქ 
mimdinaრe eTno-demogრaფiუlma ძvრebma (beრძen-რomaelebi, aრabebi, 
Tურქebi, სomხebi) Taviსi daღi daaსva რogoრც ქaრTvelebiს, iსe 
ebრaelebiს ცხovრebaს. ძveli სamoსaხlodan aყრili, aსimilaცiaს 
gadaრCenili ebრaelebi, iსeve რogoრც ქaრTvelebi, CრdiloeTiს 
mimaრTუlebiT midiodnen, aღmoსavleT-daსavleT სaქaრTveloს შi
da რaionebშi სaხldebodnen. daaხloebiT amave peრiodშi უnda 
შemoსუliყvnen ebრaelebi სomხeTidan.

aრebobს moსazრeba, რom ხazaრTa სameფoს daცemiს შemdeg  (X ს.), 
სlavi ტomebiსagan devnili ხazaრi ebრaelebiს eრTma nawilma Tavi 
შeaფaრa kavkaსiaს da, სavaრaუdod,  სaქaრTveloშiც შemoaღwia.

XIX სaუkუniს daსawყiსშi  TურქeTidan kavkaსiiს ქveყnebშi aრameeli 
ebრaelebiს (waრmoშobiT ქურTiსტaniს ebრaeუli Temebidan) სakamod 
didi nakadi შemovida, რiTaც daსabami mieცa amieრkavkaსiaშi aხali, 
damoუkidebeli ebრaeუl-eTnikურi elemenტiს gaCenaს. iსini aრameუl 
dialeქტze meტყvelebdnen. maTi ქaრTუl-ebრaუli სaხelwodebaa 
laხlუხebi, რaც, რogoრც vaრaუdoben, შeeრქvaT maTive enobრivi 
niუanსebiს (meტყvelebaშi l, ხ  bgeრebiს სiჭaრbiს gamo).

სaქaრTveloშi modiodnen, agრeTve, aziiს ქveყnebidan gamoსუli 
ebრaelebi. 1807 wliს 27 Tebeრvalს i.v. gუdoviCi p.m. livinovს სweრda 
TურქeTidan moსუli სomხebiსa da ebრaelebiს სურvilze რუსeTiს 
ქveშevრdomobiს  miღebiს შeსaხeb.

mრavali aსiრieli ქრiსტiani da ebრaeli modioda სaქaრTveloშi 
mუdmivad სaცხovრeblad. iსini iყvnen iრanidan, eრaყidan, TურქeTidan, 
ქურTiსტanidan, ურmiidan da სხva ქveყnebidan. maTi gadmoსaხleba 
სaქaრTveloშi ganსakუTრebiT inტenსiურi gaხda რუსeT-TურქeTiს 
TურქmenCaiს zaviს შemdeg.

 evრopeli ebრaelebiს  anუ aშქenazebiს moსvliს, maTi adgilobრiv 
moსaხleobaსTan ურTieრTobiს სakiTხebma  სaქaრTveloშi mkvlevaრTa 
didi ყურadღeba miipყრo. am სakiTხebiT dainტeრeსda da სpeცialურi 
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gamokvleva, სakmaod vრცeli სტaტiiს სaხiT, რუსუl enaze gamoaქveყna 
a. kრiხelma.1

aშქenazebi amieრkavkaსiaშi, keრძod, სaქaრTveloშi, piრvelad maშin 
gamoCndnen, რodeსaც, 1804 wliს bრძanebiT, რუსeTiს ebრaelebს 
kavkaსiaშi daსaხlebiსa da miwebiს სakუTრebaშi mფlobelobiს 
უფleba miსცeს. magრam aღniშnუl bრძanebaს win უძღoda 1798 wliს 
debუleba ebრaelTaTviს e.w. „binadრobiს ფaრglebiს daweსebiს 
შeსaხeb“. debუlebiT meფiს ხeliსუფlebam  ebრaelTaTviს mრewvelobiს 
ganviTaრebiს mხრiv CamoრCenili 15 gუbeრnia gamoყo, რomelTa gaრeT 
maT ცხovრeba da სaქmianoba ekრძalebodaT. რogoრც ცnobilia, aრ 
aრსebobda რუსeTiს impeრiiს სaხelmwiფoebრivi da სazoadoebრivi 
ცხovრebiს  aრც eრTi სფeრo, რomelშiც kanoniT aრ izღუdeboda an aრ 
ikრძaleboda ebრaelTa monawileoba. amრigad, 1804 wliს bრძanebiT, 
kavkaსia da, რa Tქma უnda, სaქaრTveloც gamoცხadda „ebრaelTa 
daსaხlebiს zonad“. am bრძanebiს ცხovრebaშi gaტaრebiსaს adgilobრivi 
mmaრTveloba Cveუli biურokრaტiუli inსტinქტiT სakუTaრi iniცiaტiviს 
gamoCenaს eრideboda da ცdilobda,  zუსტad daedgina kavkaსiiს რomel 
adgilebშi შeiძleboda ebრaelTa Caსaხleba. aსeTi სiფრTხiliსaken 
უbiძgebda  TviT bრძanebiს zogadi ხaსiaTi. imave bრძanebiT, kavkaსiiს 
gamgeblebi iTvaliსwinebdnen  impeრiiს სხva gუbeრniebშi daweსebუl 
ebრaelTa „daსaხlebiს ფaრglebს“, aსe რom, magaliTad, kieviს olქშi 
ebრaelebს ki შeძloT daსaხleba, magრam aსeTi უფleba eრTmeodaT 
kievშi. amiტom maT უnda  gaeრkviaT, Tbiliსiს  gუbeრniaშi moსუl 
ebრaelebს შeeძloT Tუ aრa Tbiliსშi daსaხleba.

kavkaსiiს adminiსტრaცiam aრaeრTხel mimaრTa შinagan სaქmeTa 
სaminiსტრoს, რomliს kompeტenცiaშi შedioda aღniშnუli bრძanebiს 
ganხoრცieleba. iსini iTხovdnen სakiTხiს gaრkvevaს TbiliსTan 
dakavშiრebiT, სaiTkenaც miiსwრaფodnen aხalCamoსaხlebუlebi. iსini 
aრ modiodnen didi რaodenobiT. 1804-1825 wlebშi kavkaსiaშi სუl 
Camoსaხlda 500 სუlamde. maTi didi nawili daსaხlda სaქaრTveloშi, 
ganსakუTრebiT - Tbiliსშi, mogvianebiT - ქუTaiსსa da baTუmშi.

a. kრiხeliს azრiT, aღmoსaსvleT evრopeli ebრaelebiს Tbiliსშi 
daსaხlebiს wadili imiT iყo gamowveუli, რom სaქaრTveloს dedaქalaქi 
maშin kavkaსiiს ცenტრad iTvleboda. rogorc Cans, რom aშქenazebiს 

1    Крихели 1909: 28.
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lტolva სaქaრTveloსaken, keრძod, Tbiliსiსaken nakaრnaხevi iყo 
სaქaრTveloშi anტiსemiტizmiს aრaრსebobiT, რaც aრ შeiძleboda aრ 
სცodnodaT რუსeTiს  სხvadaსხva gუbeრniidan da evრopidan wamoსუl 
ebრaelebს. maT iსiც უnda სცodnodaT, რom Tbiliსშi XIX სaუkუniს 
daსawყiსშi evრopidan Caსუli ebრaeli moსaხleoba aრ iყo, რaც 
ქaრTvel ebრaelTa mხრidan gamoრiცხavda konkურenცiaს ხeloსnobaსa 
da vaჭრobaშi.

Tbiliსiს სaქalaქo poliცiebiს სiebiსa da  უwყebebiს miხedviT, 
უცხoeli ebრaelebiს უmeტeსoba სხvadaსხva  ხelobiსa iყo: Teრძebi, 
meქუdeebi, epoleტebiს mkeრavebi, სapniს mხaრშavebi, oქრomჭedlebi, 
meსaaTeebi, meტყaveebi, kalaტozebi, meTუnუქeebi, dურglebi da სხv. 
iყvnen, agრeTve, maსwavleblebi da wvრili vaჭრebi.

1825 wliს 3 Tebeრvalს gamoiცa bრძaneba, რomliს Tanaხmadaც 1804 
wliს debუleba, maრTalia, ძalaშi რCeboda, e.i. ebრaelebს უფleba 
ჰქondaT kavkaსiiს olქშi mუdmivad ცხovრebiსa, magრam eრTi piრobiT: 
im mazრebidan, სadaც aრსebobda სუboტnikebiს, anუ iუdevelTa სeქტa, 
aსeve, maTi mezobeli mazრidanaც ki, უnda gaeსaხlebinaT ყvela ebრaeli 
ყovelgvaრi gamonakliსiს gaრeშe da aრaსodeს უnda mieცaT iქ ყoფniს 
უფleba. სუboტnikebiს, anუ iუdevelTa სeქტaშi ტomiT ebრaelebi ki 
aრ eრTiandebodnen, aრamed რუსi gleხebi. iს gaCnda XVIII სaუkუniს 
daსaსრუlს moსkoviსa da novgoრodiს gუbeრniebშi. iსტoრikoსTa azრiT, 
eს iყo Taviსebურi რeligiურi pრoტeსტi baტonყmobiს winaaღmdeg. 
Tუmცa am რwmeniს gavრცelebiს pრoცeსi mkvlevaრTaTviს  bolomde 
უცnobia. dღevandeli სუboტnikebiს bუndovani mogonebebiT, maTma 
winamoრbedebma aსe gamoხaტeს რუსeTშi aრსebუli „diქტaტoრუli 
maრTlmadideblobiს“ mimaრT TavianTi pრoტeსტi da daუbრუndnen  
,,ganwmendil’’ ჭeშmaრiტebaს, Tavdapiრvel bibliურ mცnebebს, ძveli 
aღTქmiს სwoრსa da სamaრTlian ცხovრebaს, სadaც  eრTadeრTi meფe aრiს 
ღmeრTi. maT სwamdaT შabaTi da უaრყoფdnen kviრaს. aქedan miiღeს სaხeli 
სუboტnikebi. სუboტnikebma aრ daiხieს aრanaiრi სaტanჯveliს winaშe. 
ekleსia da kanonmdebloba maT daუndoblad სdevnida. aleქსandრe 
I-iს 1823 wliს bრძanebiT, სeქტiს meTaურebi ჯaრiსkaცebad უnda 
gaegzavnaT kavkaსiaშi. vinც სamხedრo სamსaხურiსaTviს veრ ivaრgebda, 
ცibmiრშi უnda gadaeსaხlebinaT. „სaსჯelTa debუlebiს“ 25-e mუხliს 
Tanaხmad, „eრeსiს gavრცelebiსaTviს“ სუboტnikebს სakუTრebiს უფleba 
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eრTmeodaT da 3 wliT apaტimრebdnen. devniსagan Taviს daსaღwevad 
maT iუdevelebi daiრქveს, weს-Cveუlebebi ხom mainც eრTnaiრi ჰქondaT.

1826 wliს 18 dekembრiს bრძanebiT, სუboტnikebiს eრTi nawili 
სaქaრTveloშi gadmoaსaხleს, nawili ki - ცimbiრსa da შoრeუl mხaრeშi. 
amave bრძanebiT სუboტnikebს aekრძalaT amieრkavkaსiaშi gadaadgileba 
da vaჭრoba. mogvianebiT eს შezღუdva gaუქmda. ცenტრalურi რუსeTiს 
სუboტnikebiს  nawili 1850 welს daaსaხleს azeრbaiჯaniს, ყუbiს 
midamoebსa da amieრkavkaსiiს სხva adgilebშi.

1825 wliს 3 Tebeრvliს  debუlebiT, imiს gaრda, რom ebრaelebს 
ekრძalebodaT  ცხovრeba kavkaსiiს iსeT adgilebშi, სadaც სუboტnikebiს 
სeქტa aრსebobda, maT  im adgilebშiც aekრძalaT  ყoფna, სadaც  aრaviTaრi 
სeქტa aრ aრსebobda. kavkaსiaშi ganსazღvრუli dრoiT daსaხleba შeeძloT 
mხolod ხeloსnebსa da vaჭრebს. სaქaრTveloს უmaღleს ხeliსუფlebaს 
miუTiTebdnen, რom ebრaelebს სaქaრTveloშi mხolod komeრცiუli 
სaქmianobiს უფlebiT შeeძloT daსaხleba, ხeloსnebს ki im შemTხvevaშi, 
Tუ სურvili eქnebodaT TavianTi ხeloba da oსტaტoba eCvenebinaT. 
ყvela ebრaeli სaქaრTveloშi moსvliსTanave უnda gamoცხadebუliყo 
ქalaქiს სabჭoშi da ganeცხadebina, რiსi სwavla სურda an რiსi oსტaტi 
iყo. Tუ aღmoCndeboda, რom miსi pრoფiliს oსტaტi ქalaქშi aრ iყo, 
maშin, „სazogadoeრivi aუცileblobiს gamo“, ქalaქiს სabჭo waრadgenda 
gუbeრniiს mmaრTvelobaშi, სaidanaც Tanხmobiს miღebiT ebრaelს ქalaქშi 
daრCeniს neba mieცemoda aრa უmeტeს 6 kviრiს vadiT. სapaტio mizeziს 
aრსebobiს შemTხvevaშi vadiს gadideba შeiძleboda 6 Tvemde.

Tუ ebრaeli dadgenili vadiს შemdeg aრ daტovebda ქalaქს an 
kvlav dabრუndeboda iქ, maშin 1797 wliს 15 noembრiს, 1823 wliს 23 
Tebeრvliსa da 1826 wliს 8 ivniსiს bრძanebუlebaTa სaფუძvelze  maს, 
რogoრც mawanwalaს, iსe moepყრobodnen, ხolo imaს, vinც aსeT adamianს 
Tavშeსaფaრს  miსცemda, paსუხi moeTხoveboda.

1825 welს ფinanსTa miniსტრ kankრiniს gankaრgუlebiT, რუსeTiს 
ebრaelebს aekრძlaT Tbiliსსa da სaქaრTveloს სხva ქalaქebშi 
ცხovრeba. ყvela bრძaneba da gankaრgუleba imiT „dagviრgvinda“, რom 
1827 welს aრaქaრTveli ebრaelebi gadaaსaხleს სaქaრTvelodan. am 
ფaქტს ekonomikურi  TvalსazრiსiT mTeli რigi უaრყoფiTi movlenebi 
moჰყva, keრძod, gaძviრda სamრewvelo da ხeloსnურi nawaრmi.

1827 wliს 14 oქტombeრს  Tbiliსiს gუbeრnaტoრi სipiagini შinagan 
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სaქmeTa miniსტრს სweრda: „სaქaრTveloშi, keრძod Tbiliსშi, რamdenime 
ხania, რუსeTiს სხvadaსხva gუbeრniidan da სazღvaრgaრeTidan movidnen 
ebრaelebi. TviT ebრaelebi, უmeტeსwilad, aრian: Teრძebi, meქუdeebi, 
aქvT ტრaქტiრebi da am mხaრeშi mსgavსi adamianebiს naklebobiს gamo 
TavianTi სaქmianobiT didi სaრgebeli moaქvT სamხedრo da სamoქalaქo 
moხeleebiსaTviს.

adgilobრivi poliცiiს ხelmძღvanelobam - ხeliსუფlebiს 
სურvilebiს aღსრუlebiTa da imiს gamo, რom ebრaelebს უფleba aრa 
aქvT სaქaრTveloშi mუdmivad ყoფniსa, - bრძaneba gaსცa maTi aქedan  
gadaსaხlebiსa. magრam Cemamde moღweუli სaCivრebiს gamo, vbრძane 
maTi (ebრaelebiს) Tbiliსშi რamdenime ხniT daტoveba im mizeziT, 
რom amJamindeli  omianobiს dრoს Teრძi oსტaტebi aუცilebelni 
aრian moხeleTaTviს moTხovnaTa daსakmaყoფileblad. სaeრTod, maTi 
gadaსaხleba სaქaრTvelodan, evრopelebს (რუსi სamხedრo da სamoქalaქo 
moსamსaხურeni) Caaყenebს mძime mdgomaრeobaშi.

შemყavს რa Tქveni უmaღleსoba სaქmiს kურსშi, უmdableსad gTხovT 
,daamტkiცoT Cem  mieრ gaტaრebუli ღoniსძiebebi. სხvaTa შoრiს, 
aღmaსრუlebeli eქსpediცiiT davamტkiცe, რom სხvadaსხva სaხiს 
oსტaტebiსa da ტრaქტiრebiს mფlobelTa gaრda, dრoebiT შemoსუli 
ყvela ebრaeli, რomeliც aქ უსaქmურad ცხovრobს an სaხlebშi daaტaრebს 
wvრilmanს, daუყovnebliv iქneba gadaსaხlebუli maTTviს gamoყoფil 
სaცხovრebel adgilaს“.

Tbiliსiს gუbeრniiს შუamdgomloba უaრყveს da maს daevala შinagan 
სaქmeTa miniსტრiს bრძanebiს შeსრუleba. kavkaსiiს adminiსტრaცiiს სხva 
შუamdgomlobaც უშedegod daსრუlda. Tbiliსidan gadaaსaხleს ყvela 
aრaქaრTveli  ebრaeli: aრყiს gamomხdelebi, aრყiს oსტaტi, Teრძebi, 
meTუnუქeebi, -  სუl 25 kaცi. aსeve gadaaსaხleს უცხoeli ebრaelebi 
სaქaრTveloს სხvadaსხva adgilebidan, რamaც, რogoრც zemoT iTქva, 
gaრkveუli ekonomikურi სiრTუleebi waრmoქmna.

1831 wliს daსaსრუlს Tbiliსშi kvlav gamoCnda რუსeTidan 
moსუli რamdenime ebრaeli, gუbeრenaტoრiს mieრ gaცemუli paსpoრტiT. 
სaქaრTveloს adminiსტრaცia რუსeTidan moსუli ebრaelebiს mimaრT 
gamonakliსiს daშvebiს aუცileblobaს kvlav im moტivebiT ცdilobda, 
რazeც zemoT უkve aღiniშna. amiს შeსaხeb mTavaრmaრTebeli aცnobebda 
შinagan სaქmeTa miniსტრს 1833 wliს 23 Tebeრvalს. magრam peტeრbურgidan 
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paსუხi agvianebda da სaქaრTveloს ხeliსუფlebam 1836 wliს 2 
სeქტembeრს  ხelaხla mimaრTa imave სaminiსტრoს.

vidრe სaქaრTveloშi peტeრbურgidan paსუხს elodnen,  gრძeldeboda 
ebრaelTa moსvla რუსeTidan, რaც adminiსტრaცiiს nebaრTviT ხdeboda.

1835 welს შinagan სaქmeTa სaminiსტრom kvlav daamტkiცa ebრaelTaTviს 
zogieრT gუbeრniaშi ცხovრebiს akრძalviს weსi. amaსTan eრTad 
dadginda im gუbeრniaTa ხelaხali CamonaTvali, სadaც ebრaelebს 
შeeძloT ცხovრeba. aღmoCnda, რom CamonaTvalშi aრ iყo Tbiliსiსa da 
ქუTaiსiს gუbeრniebi da evრopel ebრaelebTan eრTad kinaღam ქaრTveli 
ebრaelebiც gadaaსaხleს.

meფiს mTavრobaს უzenaeსi bრძanebუlebiT სურda სუboტnikebiს 
amoძiრkva, iუdaizmiს შeviwრoeba da miს mimdevaრTa რigebiს შemცiრeba. 
gadaსaსaხlebelTagan  Tუ vinme maრTlmadideblურ რwmenaze gadaსvlaს 
moiსურvebda, daუყovnebliv iღebda mუdmivad ცხovრebiს nebaრTvaს da 
სრუlუფlebian  moქalaქed gamoცხaddeboda.

aღniშnუli  bრძanebiს  aღსრუleba ქaრTvel ebრaelebს უცiloblad 
daღუpvaს უქadda. სaუkუneebiს ganmavlobaშi damkvidრebუli ხalხiს aყრa 
maT ganუkiTხavad gawiრvaს moaსwavebda. ebრaelebma Tavdapiრvelad 
სaCivრebiს weრa daiwყeს, რaTa daeსabუTebinaT სaქaრTveloსa da kavkaსiaშi 
TavianTi ცხovრebiს ხandazmუloba da kanonieრeba. ხeliსუფlebiს 
ganzრaხvaს ebრaelTa gaსaხlebiს შeსaხeb უaრყoფiTad  gamoeხmaურa 
ქaრTveli Tavadaznaურoba, რomelსaც სხva gaრemoebebTan eრTad iსiც 
awუხebdaT, რom dakaრgavdnen ყmaTa სakmaod did რaodenobaს. ყovelive 
eს gaiTvaliსwina kavkaსiiს mTavaრmaრTebelma რozenma da 1836 wliს 
2 სeქტembeრსa da 1837 wliს 1 apრilს Taviსi moსazრebebi gaუgzavna 
შinagan სaქmeTa miniსტრს. რogoრც Canს, ganzრaხუl ღoniსძiebaTa 
winaaღmdeg imdenma aრgუmenტma moiყaრa Tavi, რom შinagan სaქmeTa 
სaminiსტრo iძუlebუli gaხda უkan daeხia. 1837 wliს maiსშi gamoiცa 
aხali gankaრgუleba mTavaრmaრTebliს სaხelze:

„Tქveni უmaღleსobiს gaსუli wliს 2 სeქტembრiს da ama wliს 1 
apრiliს Cemdami mimaრTebaშi naTქvamia im სiძneleebze, რaც შegხvdaT 
Tქven, mowყaleo ხelmwiფev, სaქaრTvelodan da amieრkavkaსiiს olქidan 
ebრaelebiს gaსaხlebiს  1835 wliს 13 apრiliს  უzenaeსi debუlebiს 
damტkiცebiს gamo. რadgan mრavali maTgani ცხovრobს სoფlad, aქvს 
სoფliს meურneoba da miსdevს ხvna-Teსvaს, amiტom miniსტრTa komiტeტშi 
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შevedi waრdginebiT:
komiტeტiს dadgenilebiT, ama wliს 18 maiსს ხelmwiფe-impeრaტoრiს 

უzenaeსi bრძanebiT, daტoveT am mხaრeშi mცხovრebi ebრaelebi, 
რomlebiც ცხovრoben mTel სoფlebad. სaeრTo უფlebebiT სaრgeblobiს 
nebaრTviT, რomeliც dadgenilia aღniშnუli debუlebiT maTi სaeრTo 
binadრobiსaTviს, magრam aრ daუშvaT სხva ebრaelebiს daსaხleba 
im mხaრeშi. რaც შeeხeba ხeloსan ebრaelebს, რogoრც amJamad iქ 
maცხovრeblebს, iსe სხva gუbeრniidan aხladmoსუlebს, damkvidრdnen, 
eრTi mხრiv, im mხaრeშi ხeloსanTa naklebobaze სaქaრTveloს 
mTavaრmaრTebliს mowmobiT, meoრe mხრiv, ebრaelTa შeსaხeb debუlebiს 
62-e paრagრaფiT, რomliTaც ხeloსnebiსa da oსტaტebiს  ყoფna 
შeiძleba im adgilebშi, სadaც ცnobilia aსeTi adamianebiს nakleboba. 
aსeT შemTხvevaშi უnda iხelmძღvanelon aღniშnუl debუlebaze zუსტad  
daყრdnobiT.“

amaს gaრda, gadawყveტileba უცხoქalaქel ebრaelTa შeსaხeb vრცe
ldeboda mხolod im piრebze, რomlebiც უkve ცხovრobdnen  kavkaსiiს 
ama Tუ im mხaრeშi 1837 wliს 18 maiსamde. debუlebiს gamoქveყnebiს  
შemdeg moსუl ebრaelebს ekრძaleodaT aქ daსaხleba.

უცხoeli ebრaeli oსტaტebiს  daსaხlebam  Tbiliსშi konkურenცia 
gamoiwvia adgilobრiv da moსუl oსტaტTa შoრiს. winaaღmdegobam 
iსeTi mwvave ხaსiaTi miiღo, რom Tbiliსelma Teრძebma 1836 welს 
baრon რozenს waრუdgineს moTხovna, რomelშiც eweრa: „oTხ welze 
meტi gavida, რaც ქalaქ Tbiliსშi სხvadaსხva gუbeრniidan daსaხlda 
mრavali ebრaeli, zogi oჯaხiTaც ki. zogieრTს aქvს სamikiტno, didi 
nawili ki mkeრavia. უkanaსknelTa შoრiს aრian სolomon სalmani, 
moსe mogilevსki, რomelTagan piრvelს  eრT სaხlშi 30 mუშa ჰყavს, 
უkanaსknelს ცalkle სaხlშi ჰყavს 15 mუშa ქრiსტianუli aღmსaრelobiსa, 
რomlebiც mუdmivad ცხovრoben da mუშaoben ebრaelebTan eრTad. 
ქრiსტianუli aღmსaრeblobiს oსტaტebi aსwavlian Tუ aრa შegiრdebს 
ხelobaს, ebრaelebi maშinve ხelidan aცlian maT TaviსTan dakavebiს 
სaშუalebaს. ebრaelTa aსeTi daსagmobi სaქცieliს gamo Cveni 
ქრiსტianუli aღmსaრeblobiს სazogadoeba Tbiliსშi (შedgeba kaრgi 
oსტaტiს 30 oჯaხiსagan) imdenad შeviwრoebუlia, რom didi gaჭiრvebiT 
iხdiს სaხelmwiფo gadaსaხadebსa da ყvela სaხelmwiფo valdebუlebaს.

zogieრTi maTgani უkve iყo gadaსaხlebუli სaქaრTvelodan ჯeრ 
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kidev სaქaრTveloს mTavaრmaრTebliს, geneრal-ფeldmaრშliს, vaრშaviს 
Tavadiს, gრaფ paსkeviCiს bრძanebiT, magრam miსi waსvliს შemdeg iსini kv-
lav dabრუndnen  Tbiliსშi da ხelaხla daსaხldnen. kanonebi ebრaelTa 
mimaრT  Tbiliსშi სრუliad aრ ხoრცieldeba. amiტom სaქaრTveloს 
mTavრobiს უmaღleსi aღmaსრუlebeli komiსiiსadmi mimdinaრe wliს 
8 ivniსს waრdgenil Tხovnaშi eრTianad amovweრeT zemoaღniშnუli 
kanonebi da vTხovdiT daუყovnebliv gadaeსaხlebinaT სaქaრTvelodan, 
akრძalvodaT aქ mუdmivi სaცხovრebliს ფloba. mხolod poliცiiს 
nebaრTviT eქvსi kviრa da gუbeრniiს სammaრTveloს nebaრTviT eქvსi Tve 
შeeძloT gaCeრeba, magრam Cvenს am moTხovnaს aრ akmaყoფileben”.

am moTxovnaსaCivრidan Canს, რom  Tbiliსშi Camoსaხlebუl უცხoel 
ebრaelebს kapiტaliსტურi manუფaქტურiს mსgavსi waრmoeba moუwყviaT, 
რiTaც mkaცრ konkურenცiaს უwevdnen adgilobრiv ქaრTvel da სomeხ 
ხeloსnebს. mხolod am aრgუmenტiT ხeliსუფlebiს amხedრeba ebრaelTa 
winaaღmdeg შeუძlebeli iქneboda. amiტom უსტabaშebma უფრo სaCoTiრo 
momenტze gaamaხvileს ყურadღeba, keრძod,  iსini aქცenტს akeTebdnen 
ქრiსტianiს daქiრavebiს weსiს daრღvevaze. სaCivaრშi naTქvamia: „ebრaelebს 
ekრძalebaT ქრiსტianebiს daქiრaveba moსamსaხურed an mუშad შemdegi 
ganmaრტebiT: „სamikiტnoს moiჯaრe ebრaelს neba eძleva mamრobiTi 
სქeსiს ქრiსტiani moსamსaხურe ჰყavdeს moiჯaრiს mსaხურiს რangშi, 
ხolo mdedრobiTi სქeსiს -  სaჭmliს moსamzadeblad. Tvalყურi უnda 
adevnoს, რom mdedრobiTi სქeსiს ქრiსტianebi სamუშaoს aსრუlebdnen 
ganსakუTრebუl სaხlშi, სadaც ebრaeli aრ ცხovრobს“. kanoni maრTlaც 
kრძalavda ebრaeliსa da ქრiსტianiს eრT სaხlშi ცხovრebaს, amiტom 
aღmaსრუlebelma eქსpediცiam bრძana, რom Tbiliსiს adminiსტრaცiaს 
CamoeრTmia daსaხelebუl ebრaelTaTviს mუშebi da momavalშiც Tvali 
edevnebina, რom mსgavს შemTხvevebს adgili aრ ჰქonoda.

mkeრavebma mTavaრmaრTebelს mimaრTeს TხovniT, რomelშiც aღni
შnუli iყo aღmaსრუlebeli eქსpediცiiს gankaრgუlebiს შeსaხeb da iქve 
miუTiTebdnen TavianT სaქmianobaze Tbiliსშi, სadaც aრaviს gamoუTქvamს 
უkmaყoფileba.

რogoრც mTavaრmaრTebeliს mieრ შinagan სaქmeTa სaminiსტრoშi 
gagzavnili mimaრTvidan Canს, adgilobრiv ხeliსუფlebaს შeუსwavlia 
უსტabaშebiს სaCivaრi. ebრaeli oსტaტebiსaTviს შegiრdebi daუტovebiaT 
mხolod im piრobiT, რom oსტaტebსa da შegiრdebს eრT binaშi aრ უnda 
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eცხovრaT. amgvaრad, zუსტad  ganiსazღvრa ebრaelTa mieრ ქრiსტianTa 
daქiრavebiს weსi.

momCivanni mainც aრ daცხრnen da mimaრTeს piრdapiრ შinagan 
სaქmeTa სaminiსტრoს, რomelmaც mTavaრmaრTebeliსagan moiTხova aხსna-
ganmaრტeba. peტeრbურgს gagzavnil ცnobaშi naTქvami iყo, რom ebრaeli 
oსტaტebi უkeT daხelovnebუlni aრian da klienტურaც didi ჰყavTo.

1836  wliს oქტombeრშi mmaრTvelma სenaტma mTavaრmaრTebeliსagan 
moiTხova dawvრilebiTi inფoრmaცia Tbiliსiს ebრaelTa სaქmianobaze 
da 1837 wliს daსaსრუlს movida aხali bრძaneba: Tbiliსeli Teრძebiს 
ganცხadeba, TiTქoს  Tbiliსშi ebaრelebi pრivilegiebiT სaრgeblobdnen,  
უaრყoფil iქna.

სaქme amiT aრ damTavრda. 1838 welს peტeრbურgშi სaCivaრi gagzavna 
Tbiliსiს Teრძebiს amქaრma, რomeliც kvlav aშქenazi oსტaტebiს gandevnaს 
moiTხovda da TiTქmiს igive bრaldebaს imeoრebda, რomeliც zemoT 
iყo aღniშnუli. amჯeრad სaCivaრma შedegi gamoiღo da Tbiliსidan 
უცხoeli ebრaelebiს gandevna daiwყeს. magრam imave dრoს adgilobრivi 
ხeliსუფleba iTvaliსwinebda ebრael oსტaტTa maღal kvaliფikaცiaს, 
ხelს უwყobda adgilobრiv aრaebრaelebს შeeსwavlaT maTgan ხeloba 
da amgvaრad სamუdamod gaTaviსუფlebუliყvnen ebრael oსტaტTa 
სaჭiრoebiსagan.

1847 wliს oქტombeრშiც gamoiცa bრძaneba amieრkavkaსiaშi უცხoel 

ebრaelTa  daსaხlebiს akრძalviს შeსaხeb. magრam amiს ganხoრცieleba 
kvlav mTel რig სiძneleebTan iყo dakavშiრebუli. meფiსnaცvalma 
voრonცovma moiTხova zogieრTi ebრaeliსaTviს ganუსazღvრeli dრoiT 
ცხovრebiს nebaრTva. iსini, რa Tქma უnda,  სხvadaსხva ხelobiს maღali 
kvaliფikaცiiს oსტaტebi iყvnen.

1852 welს შedga im oჯaხTa სia, რomlebmaც amieრkavkaსiaშi daრCena 
iTხoveს. სiaშi aღniშnუli iყo gvaრi, სaხeli, სadaურoba, რomel welს 
movida piრvelad amieრkavkaსiaშi, რiსi oსტaტi iყo. CamoTvlili iყo 
სუl 26 oჯaხi. danaრCeni aშქenazebi gandevneს. aსe უხdebodaT maT 
lუkmapურiს ძiebaშi mawanwalebiviT  ხeტiali impeრiiს eრTi gუbeრniidan 
meoრeშi. iსiც gaსaTvaliსwinebelia, რom  ხeliსუფlebiსTviს სaსურveli 
ebრaeli ხeloსniს gaრdaცvalebiსTanave  miსi oჯaხi daუყovnebliv უnda 
gadaeსaხlebinaT, რaც უkidურeს gaჭiრvebaშi aყenebda oჯaხiს wevრebს. 
Tუ waრmovidgenT, რogoრ სiძneleebTan iყo dakavშiრebუli, davუშvaT, 
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Tbiliსidan რუსeTiს im შoრeუl gუbeრniaშi gadaსaხleba რomeliც 
„binadრebiს zonad“ iTvleboda, სaidanaც სiღaტakem da შimშilma 
gamodevna iსini, maშin უფრo gaსagebi gaხdeba maTi mdgomaრeoba.

gamoangaრiშebუlia, რom 1804-1852 wlebშi სaქaრTveloშi movida 
evრopeli ebრaeliს 2000-mde oჯaხi. 1852 welს daრCa mხolod 26. maT 
შoრiს iყo 10 Teრძi, 5 oქრomჭdeli, 2 meქუde, 2 bრilianტiს oსტaტi 
da სხv.

aსeTi iყo aშქenazebiს mdgomaრeoba TviTmpყრobelobiს, anტiსemiტურi 
poliტikiსa da ideologiiს piრobebშi amieრkavkaსiaშi, keრძod, 
სaქaრTveloშi. maTi ხvedრi mniშvnelovnad შeiცvala baტonყmobiს 
gaუქmebiს შemdeg.

amრigad, რogoრც vnaხeT, ebრaelTa migრaცia სaქaრTveloშi TiTქmiს 
ganუwყveტliv mimdinaრeobda aTaსeუli wliს ganmavlobaშi. amiს gamo 
iცხak davidi weრს: „სaქaრTveloს da kavkaსiiს ebრaeloba waრmoadgenს 
სხvadaსხva ქრonologiურ peრiodშi, სხvadaსხva migრaცiუli ტalღiს 
შedegს, რaც biრTvobრivad iუdeურi სaრwmუnoebრivi eTnikურobiს 
wiaღშi mimdinaრeobda. aქedan gamomdinaრe, Tavidanve უnda ყoფiliყo 
სaქaრTvelo-kavkaსiiს ebრaeloba diფeრenცiრebუli ცalkeუl kუl
ტურუl-menტalურ Tუ ფსiქikურ  eრTeუlebad, რom aრ vilapaრakoT 
რig ფizikურ-anTრopologiურ ganსხvavebebze, რomlebiც სხvadaსხva 
რaionebiს ebრaelTa შoრiს შeiniშneba“1.

moყvanil ცiტaტaშi gaტaრebუli azრi dღevandelobiს TvalსazრiსiT 
TiTქoს სwoრia, magრam ცnobili wყaრoebi imiს Tქmiს სaშუalebaს aრ 
gvaძlevს, moaხdina Tუ aრa რaime gavlena სხvadaსხva migრaცiუlma 
nakadma e.w. ქaრTvel ebრaelTa ტipobრiv, kუlტურუl da menტalურ 
Camoყalibebaze. შeiძleba vivaრaუdoT, რom migრanტTa mცiრeრiცხovnoba, 
adgilobრivi ebრaუli Temebiს kaრCakeტiloba, ქaრTvel ebრaelTa 
TviTmყoფadobiს შenaრCუnebiს mTavaრi piრoba iყo.

ebრaelTa ganსaხleba სaქaრTveloშi სხvadaსხva peრiodშi ganსხva
vebუli iყo. gvianფeodalურ peრiodშi ebრaelebi TiTქmiს aღaრ 
ცხovრobden anტikურ da adრeფeodalურ ganსaხlebaTa adgilebშi. maTi 
kvali ტoponimebma შemogvinaხa. შegviძlia iსiც vivaრaუdoT, Tუ რodiს  
Caaსaხleს iსini im Tanamedრove ქalaქebშi, რomlebშiც gvianფeodalურi 
peრiodidan aრ Canan.

1   Давид 1912: 95.
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სaქaრTveloს ძvel ქalaქebშi Tუ maT maხloblad ebრaelTa kompaქტურ 
daსaხlebebze miუTiTebს dღemde შemoრCenili ტoponimebi: ,,უbani 
ურiaTa’’, ,,ურiaTუbani’’, ,,naურiebi’’ da ,,ურia’’. 1689 welს gioრgi 
meTeრTmeტem goრelebს უboძa mTa zedavelaსi ,,agaრiს midgmamdi da 
ურiუlamdi’’. 1699 welს ფaრსadan ცiცiშviliს mieრ goრelebiსadmi 
miცemუl ტყiT სaრgeblobiს wignშi naხსenebia ტoponimi ,,ურiუli’’. 
igi mdebaრeobს goრiს რaioniს სoფel ქvaხvრeliს maხloblad. am 
adgilebშi ebრaelTa ცხovრebiს nakvaleviც aღaრ aრiს. 1799 wliს 
eრT dokუmenტშi სaCხeრiს midamoebშi naხსenebia ტoponimi ,,naურiebi’’, 
,,ურiaTუbani’’ iყo kaხeTშi. 

amgvaრad, სaქaრTveloს სხvadaსხva რegionშi ცnobili iყo ურiaTa 
უbnebi, zogჯeრ ქalaქiს eრTi რomelime უbniს, zogჯeრ mTeli სoფliს 
aღსaniშnavad. ტeრmin ,,უbani’’-ს analiziსa da ,,evსტaTi mცხeTeliს 
wamebiს“ ცnobaTa სaფუძvelze akademikoსma g. meliქiშvilma gamoTქva 
moსazრeba, რom ძveli ქaრTliს ქalaქebშi TiToeუl eTnikურ-რeligiურ 
Temს სakუTaრi mmaრTvelobiს oრganoebiც უnda ჰქonoda da daaსkvna: 
ძveli ქaრTliს ქalaქTa უცხo eTnikურ უbnebს TviTmmaრTveloba 
aხaსiaTebda1.

vaხუშტi baტoniშviliს ,,geogრaფiaშi“ Canს, რom miს dრoსaც (XVIII 
სaუkუniს piრveli naხevaრi), რogoრც სamaრTlianad aღniშnavს l. 
ჭilaშvili, ,,ქalaქebiს, mცiრeTa Tუ didTa, Tუ ძvelTa, miს dრoiსaTviს 
damცრobilTa Tუ უbრalo dabad aღnუსხუlTa, moსaხleobiს eრTi 
nawili ebრaelebia. eს ძveliს ტრadiცia aშkaრad სCanს“2.

dokუmenტურ da naრaტiუl wყaრoebშi miTiTebუlia ebრaelTa 
(ურiaTa) უbnebi. უbnebiს daსaხeleba eTnikურ შemadgenlobaze migva
niშnebს imaze, რom iქ iყvnen ebრaelebi.

ძnelia davaსaხeloT სaქaრTveloს რomelime რegioni, ქalaქi an 
Tუndaც mცiრe daსaხlebუli pუnქტi, სadaც ebრaelebს aრ უცხovრiaT 
უძveleს an gviandel ხanaშi. რogoრც iსტoრiუli wყaრoebidan Canს, 
anტikურ da adრeფeodalურ ხanaშi ebრaelebi, უmTavრeსad, ქaრTlშi 
ცხovრobdnen. mogvianebiT ქaრTlidan gaiფanტnen სaქaრTveloს 
სხvadaსხva kუTხeშi.

1   მელიქიშვილი 1965 :29.
2   ვახუშტი  ბატონიშვილი 1745: 134.
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XVIII სaუkუniს 70-ian wlebშi, giუldenშტedტiს ცnobiT,                                           
,,eb  რa   e lebi, ქaრTუlad ,,ურia’’, ცხovრoben სakუTaრ სoფlebშi; უme
ტeსwilad gabneუlni aრian ქaრTუl, სomხურ da TaTრუl სoფlebშi 
da aრa oსურ სoფlebშi. iსini mრavalრiცხovanni aრian, magრam zemoT 
daსaხelebუl ხalხebTan შedaრebiT ყvelaze ცoტani aრian. iსini 
iსeve ikvebebian, რogoრც ქaრTvelebi, aრ ganiცdian ganსakუTრebუl 
Cagvრaს, aრamed, რogoრც ქaრTvelebi, iსiniც ყvelaფeრს aძleven da 
iღeben’’1. TiTქmiს imaveს imeoრebს geრmaneli meცnieრi da mogzaურi i. 
klapრoTi XIX სaუkუniს სaქaრTveloს aღweრiსaს: ,,ebრaelebi zogჯeრ 
ცხovრoben TavianT სoფlebშi, magრam, უmeტeსwilad, ქaრTvelebTan, 
სomხebTan da TaTრebTan შeრeუlad. iსini mრavalრiცხovanni aრian, 
magრam daსaხelebუl სam eრovnebaსTan შedaრebiT ყvelaze naklebi 
aრian’’2.

kaხeTშi ebრaelTa სრუli gadaშeneba Tუ aრa, kaტaსტრoფუli 
შemცiრeba mainც, dakavშiრebუlia შaჰ-abaსiს სaხelTan. kaხeTiს სaშinlad 
aklebiს შemdeg, ფaრსadan goრgiჯaniძiს TქmiT, შaჰiს bრძanebiT, 
,,kaხeTს gaუძaხeს da oTხmoცi aTaსi komli ქaრTveli, სomeხi da ურia, 
Tavadni da aznaურni, aჰყaრeს, mazandaრanს Caსხeს da zogni სხva 
ქveყanaს (iრaniს სხva pრovinცiebშi) daფanტeს’’. უnda iTქvaს, agრeTve, 
kaხeTშi ebრaelTa ხelaხal gadaსaხlebaze meoცe სaუkუniს piრvel 
meoTხedშi. სaხldebodnen Tbiliსidan, goრidan, bრeTidan, ქaრelidan 
da ცხinvalidan. Telavშi daსaხldnen kრiხelebi da manaშeრovebi, 
შildaშi - baCakaშvilebi, daviTaშvilebi, goრelaშvilebi da სხv. 
რamdenime oჯaხi daსaხlda ურiaTუbanსa (vaziსუbanშi) da wiTelgoრშi 
(სiღnaღiს რaioni).

daსavleT სaქaრTveloშi ebრaუli Temebiს aრსebobaze piრveli 
ცnoba dagviტova რabi abრaჰam ibn daუdma (11101180). miსi 
Tხzუlebebidan vigebT: ,,da რoცa poუlob iსრaeliს ჯamaTebსa, 
რomlebiც gavრცelebუlebi aრian სeliს ქveყnidan daსavleTiს boloს, 
TaჰრaTamde daსavleTiს Tavშi, aფრikiს daსaსრუlს, aფრikiს wminda 
ქveყniს, egvipტiს, aრabeTiს, შinaრiს, elamiს, სpaრსeTiს, dadaniს, gogaშi, 
ewodebaT goრgani da ტabaრaსani da aldiiaსi, eTiliს mdinaრemde, 
სadaც aრaebრaeli ქუbaრebi ცხovრobdnen da moრჯუldnen“.  

1   გიულდენშტედტი 1775: 320.
2   კლაპროთი 1830:124.
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am aრცTუ mTlad gaსagebi ცiტaტidan ganსakუTრebუl ყურadღebaს 
ipყრobს dadani da goრgani, რomlebსaც ,,ewodebaT goრgani’’. iცხak 
davidiს vaრaუdiT, ,,dadani’’ უnda iყoს სpaრსeTსa da სaქaრTveloს 
შoრiს aრსebუli daსavleT სomხeTi. eldaრ mamiსTvaliშvili ki 
ფiქრobს, რom ,,goრgani“ უeჭvelad სaქaTveloს niშnavს.

oრiode სiტყviT უnda ganvmaრტoT ,,dadani“. dadani უnda iყoს 
meTeქvსmeტemeCvidmeტe სaუkუneebiს სpaრსუli da Tურქუli wყaრoebiს 
„dad eli“ da უnda gavigoT რogoრც ,,dad“iს ქveყana. am უkanaსknelშi 
gუliსხmoben daსavleT da სamხრeT სaქaრTveloს. mogvianebiT vla
dimeრ ფუTურiძem ,,dad eli“ kidev უფრo daazუსტa da maსშi სame
gრelo waრmoidgina, რadgan eჭvს aრ iwvevს ,,dadaniს“ mსgavსeba 
,,dadiს“ anუ ,,dadianiს“ ქveყanaსTan. dadianebi XII სaუkუniს 80aini 
wlebiსaTviს daსavleT სaქaრTveloს უძlieრeსi mmaრTvelebi iყvnen da 
maT iცnobdnen mTel aხlo aღmoსavleTშi. maშaსadame, რabi abრaჰam ibn 
daუdma სamegრeloს mbრძaneblebiს ფeodalურi gvaრსaხelebi gaiazრa 
რogoრც ქveყniს სaხeli. სხva mსgavსi შemTხvevebiს daსaხeleba შeiძleba 
სaქaრTveloს iსტoრiidan. ცnobilia, რom meTხუტmeტe სaუkუneშi 
სamegრeloს mTavრebi უცხoelTa mieრ bedianad iwodebodnen, ხolo 
სamegრelo   bedianiს ქveყanad. analogiურad ,,gურgურaს“ ქveყanaს 
eძaხdnen ყvaრყvaრe meoრe aTabagiს dრoindel სamცხeს. albaT, უფრo 
სwoრi iქneba რabi abრaჰam ibn daუdiს ,,dadanშi“ mTeli daსavleT 
სaქaრTvelo vigუliსხmoT, რadgan შavi zღviს piრaს aრსebobdnen 
ebრaუli Temebi, რomelTa შeსaხeb maს aუცileblad უnda სცodnoda.

ebრaelebiს რaodenoba სaქaრTveloშi ცvalebadi iყo. maT peრiodუl 
შemცiრebaს ქveყniს სoცial-ekonomikურi da poliტikურi viTaრeba 
ganapiრobebda da aრanaiრad aრ შeiძleboda am pრoცeსebს სaხelmwiფoს,
ekleსiiს an ქრiსტiani moსaხleobiს mieრ რaღaც ganსakუTრebუli ღoni
ს ძiebebi dadeboda სaფუძvlad. mizezebi ქveყniს ტრagikუl bedშi უnda 
veძeboT. ხშiრi omianoba, რaსaც Tan სdevda amowყveტa da daტყveveba; 
epidemiebi, moტaცeba, სaრwmუnoebiს შeცvla... ყvela am უbedურebaს 
ebრaelebi ქaრTvelebTan eრTad iziaრebdnen da maTi რaodenobiს 
შemცiრeba ქaრTvelTa რaodenobiს შemცiრebiს pრopoრცiუli iყo.

XIX სaუkუniს daსawყiსidan შeimCneva ebრaelTa gadaსaხleba 
სoფlebidan ქalaქebშi. iსini სaხldebodnen Tbiliსშi, goრშi, baTუmშi, 
სoხუmშi, ცხivnalსa da სხva adgilebშi, სadaც kompaქტურi daსaხlebiს
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უbnebს ქmnidnen. amave dრoს შeimCneva ebრaelTa gadaსaხleba daსavleT 
სaქaრTvelodan aღmoსavleT სaქaრTveloშi.

z. ჭiჭinaძeს ki piრiქiT miaCnda da amaს შemdegnaiრad ხსnida: 
,,ქaრTliს mebaტoneTa შoრiს ურiaTa ყmobiს რiცხvi შemცiრda im 
dრoidan, რaც maT imeრeTშi iwყeს gadaსaხleba. igini aქ (aღmoსavleT 
სaქaრTveloშi) iსe შewუხebუlni iყvnen, რom mebaტoneTagan aქ 
Tavს iხსnidnen, imeრeTშi gadadiodnen da iქ agრძelebdnendnen 
ცხovრebaს. imeრTa mebaტoneT ყmურi damokidebუleba უფრo piრiani 
iყo, vinem ქaრTliსa. amiტomaც moხda, რom ქaრTliს ურiebi imeრeTშi 
gadaსaხldnen. უnda davუmaტoT, რom maრTlaც  imeრT mebaტoneTa 
zრdiloba da ყmaTa mimaრT damokidebუleba bevრad სჯobda ქaრTliს 
mebaტoneebiსaს. ქaრTliს mebaტoneebi სრუli deსpoტebi iყvnen da 
imeრni ki maTze zრdilni da ფხizelni iყvnen... რogoრც სolomon 
piრveli, iსe სolomon meoრe imeრT ebრaelTa ცხovრebaს სუlaც aრ 
aviwრoebdnen da aრსad aრaსdრoს ebრaelebს უbრalod aრ gawiრavdnen. 
imeრT baტoniშvilebi ebრaelT უფრo naTeliს შeხedუlebiT aფaსebdnen, 
vidრe ქaრTl-kaხeTiს keTilშobilni. am gaრemoebaს Tუ davakviრdebiT, 
miს paსუხს TviT ქaრTvel ebრaelTa ცხovრeba mogvცemს, რogoრც ძveli, 
iსeve awindeli. TviT ქaრTveli ურiebi iტყvian mkaფiod, რom maTTviს 
ცხovრeba imeრeTშi უფრo advili aრს da სaსaრgeblo, vidრe ქaრTlსa 
da kaხeTშi’’1.

ქaრTvel ebრaelTa რaodenobiს შemცiრebaს  kavkaსiaსa da maხlobeli 
aღmoსavleTiს ქveყnebშi maTi gadaსaხlebaც iwvevda. სaქaრTveloს 
სazღvრebს miღma moხvedრiს eრT-eრTi mizezi უnda ყoფiliყo 
gvianფeodalურ ხanaშi ტყveTa სყidva, რamaც ganსakუTრebiT სaშiშi 
ხaსiaTi miiღo daსavleT სaქaრTveloშi.

სainტeრeსoa iს daსaხlebუli pუnქტebi სaქaრTveloშi სadaც 
ebრaelebi ცხovრobdnen ძvelad. eსenia: 1) abaსTუmani, 2) adigeni, 3) 
ali, 4) anტoრia, 5) aრagviსpiრi, 6) aტeni, 7) awყურi, 8) aხaldaba, 
9) aხalქalaქi, 10) aხalცiხe, 11) bazaრi, 12) banძa, 13) bრaleTi, 
14) beTlevi, 15) bodi, 16) bრeTi, 17) gagრa, 18) gokia, 19) goრaTi, 
20) goრi, 21) gრemi, 22) gურi, 23) digviრi, 24) eniსeli, 25) vaხani, 
26) zekaრi, 27) Taboრi, 28) Tamaრaშeni, 29) Tbiliსi, 30) kრiხi,  31)   
kulaშi,  32)  lailaშi,  33) laხamუla,  34) mangliსi, 35) mუხaურi,                          

1    ჭიჭინაძე 1904 : 2728.
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36) mცხeTa, 37) mძoრeTi, 38) naტbevi, 39) nedlaTi (nedleTi), 40) 
oni, 41) pankiსi, 41) სanebeli, 43) სaქolavi, 44) სaCino, 45) სaCხeრe, 
46) სურami, 47) სუჯუna, 48) ტabikურi, 49) ტყaCiრi, 50) ურbniსi, 
51) ურia, 52) ურiaTუbani, 53) ქaრeli, 54) ქუTaiსi, 55) Ciხoრi, 56) 
ცხinvali, 57) ცხუmi (სoხუmi), 58) wilkani, 59) ჭala-ტყe, 60) ხoტevi, 
61) ჯaფniaურi, 62) ჯiუტ-amala. zemoCamoTvlilTagan ganviხiloT 
რamdenime daსaხlebუli pუnქტi.

Tbiliსi  Tbiliსშi ebრaeli moსaხleoba უnda gaCeniliყo maTi 
mცხeTaშi daსaხlebidan mცiრe ხniს შemdeg, რadgan Tbiliსi gaქala
ქebamdeც mniშvnelovan რolს aსრუlebda ქveყniს ekonomikურ ცხovრebaშi 
da Tanaც mცხeTiს სiaხloveს mdebaრeobda. aღniშnუli moსazრeba 
mხolod vaრaუdiს donezea. iსტoრiუli wყaრoebi aრ mogvepoveba 
Tbiliსშi ebრaelTa ცხovრebiს შeსaხeb. Tbiliსeli ebრaelebiს შeსaხeb 
mხolod oრiode უცხoურi ცnobaa შemoრCenili. aრabi iსტoრikoსiს, 
alფარიკის miხedviT, daviT aღmaშenebelma Tbiliსiს aღebiს შemdeg 
iქ mცხovრeb ქaრTvelebს, სomხebს da ebრaelebს aუkრძala ,,iსmailiს’’ 
abanoTi სaრgebloba. რoცa daviTma ქalaქiს moსaხleobaze ყovelwliურi 
gadaსaხadi daaweსa, ebრaelebს da maჰmadianebს შeღavaTebi mianiჭa: 
ქaრTvelebს უnda gadaeხadaT ხუTi dinaრi, ebრaelebს - oTხi, 
maჰmadianebს - სami. სavaრaუdoa, რom daviTiს mieრ daweსebუli 
შeღavaTebi miსi memkvidრeebiს dრoსaც რCeboda ძalaშi.

Tbiliსშi mცხovრeb ebრaelebze ცnobebს gvawvdiს ცnobili veneცieli 
mogzaურi maრko polo. Tbiliსeli iყo didvaჭaრi zanქan zoრababeli, 
რomeliც რუსeTშi gaigzavna Tamaრ meფiს სaქmრoს Camoსaყvanad. 
mniშvnelovani ebრaუli Temiს aრსebobaze Tbiliსშi iსiც miუTiTebს, 
რom ძvelad aრსebobda ,,ურiaTa უbani’’, agრeTve ,,ფeTხainiს უbani’’, 
რomeliც mdebaრeobda სioniს maხloblad ,,ფeTხainiს aღmaრTze’’. iქve 
mdgaრa ძveli სinagoga. ,,ფeTხaini’’ Tbiliსiს am kუTხeს imiტom daრქme 
via,  რom aქ iყo ebრaelTa სaსaფlaoც. Tbiliსშi ebრaelTa რaodenobiს 
შemცiრebiს mizezad z. ჭiჭinaძeს სiსტemaტურi omebi miaCnda. omebiს 
gaრda, ebრaelTa mieრ Tbiliსiს miტovebiს eრT-eრTi mniშvnelovani 
mizezi უnda ყoფiliყo სaქaრTveloს am უmniშvnelovaneს ekonomikურ 
ცenტრშi ძlieრi სomხურi elemenტiს aრსeboba. mხolod რუსeTiს mieრ 
სaქaრTveloს dapყრobiს შemdeg iwყeba ebრaelTa Camoსaხleba Tbiliსშi 
სaქaრTveloს სხavadსხva kუTხidan, ganსakუTრebiT -  aხalცiხidan.
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Tbiliსშi ebრaelTa ცხovრebiსa da maTi Teologiურ-ფiloსoფiურi 
azრovnebiს maCvenebelia meaTe სaუkუniს 20-iani wlebidan Camoყalibebუli 
e.w. Tbiliსelebiს სeქტa, რaც kaრaimelTa da TalmუdiსტTa ურTi
eრTbრძoliს შedegi iყo. სamwუხaრod, aრaფeრi viცiT am სkoliს 
სტრუქტურiსa da ideურ-Teologiურi mimaრTუlebiს შeსaხeb. viცiT 
mხolod iს, რom  შუa სaუkუneebiს eრT-eრTi avტoრi ,,Tbiliსelebiს’’ 
სkolaს რabinaტebiსa da kaრaimebiს mimdinaრeobiს gveრdiT aყenebda.

,,Tbiliსelebiს’’ რeligiურi mimdinaრeoba kaრaimelebTan eრTad 
iziaრebda mTel რig mსoფlmხedvelobiT სaფუძvlebს, Tუmცa 
ganსხvavdeboda maTgan რiტუalურ-kanonmdeblobiTi da სoცialურi 
შedgenilobiს TvalსazრiსiT.

TbiliსelTa სeქტiს damaaრსebeli iყo mუსa az-zaფრani anუ imრan 
al-ტფiliსi, რomliს ebრaუli სaხeli iყo moსe. igi waრmoშobiT 
baღdadidan iყo. meცხრe სaუkუniს naხevaრშi daსaხlda Tbiliსშi da 
daiwყo Taviსi რeligiურi შeხedუlebiს ქadageba. maს mრavali moსwavle 
da mimdevaრi gaუCnda, რomelTa wყalobiTaც viცiT miსi შeხedუlebebiსa 
da moსazრebebiს შeსaხeb. iსტoრikoსebს უჭiრT daadginon, abუ imრani 
Tavdapiრvelad რomel სeქტaს ekუTvnoda igi, ebრaუl-რabinaტუlს Tუ 
kaრaimუlს. igi ხan eრTiსken iხრeboda, ხan - meoრiსken, zogჯeრ ki 
damoუkidebel moსazრebaTa სiსტemaს ქmnida.

abუ imრaniს სiaხlove kaრaimუl mსoფlmხedvelobaსTan სam ძiრiTad 
debუlebaშi gamoiხaტeboda: 1) შabუყoTiს dღeსaსwaუli ყovelTviს 
უnda dawყebუliყo kviრa dღeს; 2) akრძalუli iყo gaრkveუli ჯiშiს 
ცხvრiს mსუქani kუdiს ჭama, iსeve, რogoრც damakebუli piრუტყviსa 
CanaსaხTan eრTad; 3) akრძala ქoრwineba ძmiს an diს ქaliშvilebTan. 
imave dრoს, abუ imრani kaრaimelebს mTel რig სakiTხebშi emiჯneboda: 
igi nebaს aძlevda diaსpoრiს ebრaelebს eჭamaT ხoრცi. mხaრს უჭeრda 
რabinaტebს Tviს daსawყiსiს dadgenaშi, keრძod, miaCnda, რom Tviს daსa
wყiსi უnda ყoფiliყo aხali mTvaრe. abუ imრanს miaweრdnen iსeT 
eრeტikუl azრს, TiTქoს სikeTiსa da boრoტebiსaTviს სazღaურi amქveყnad 
ხoრცieldeba, adamianiს სiცoცხleშive da aრ aრსebobს mkvdრeTiT 
aღdgoma. miaCniaT, რom eს moსazრeba maს შeცdomiT miaweრeს, რadgan 
ცnobili iყo miსi oრiginalურi შeხedუlebebi imქveყniურ ცხovრebaze.

უცnobia,  რogoრi iყo abუ imრaniს damokidebუleba სaქaრTveloს 
ebრaუli  moსaხleobiსadmi,  moaხdina Tუ  aრa man რaime gavlena maT
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სaრwmუnoebრiv gagebaსa da რiტუalze. ცnobilia, რom meToრmeტe 
სaუkუneშi ჯeრ kidev iყvnen miსi mimdevრebi Tbiliსშi.  TviT iს ფaქტi, 
რom abუ imრaniს mimdevრebi TiTქmiს mTeli სami სaუkუniს manძilze 
Tbiliსშi moღvaweobdnen, უeჭvelad mianiშnebda TbiliსelTa სeქტiს 
did gavlenaს ქaრTvel ebრaelTa რeligiურi azრovnebiს ფoრmiრebaze 
gaრkveუli dრoiს ganmavlobaშi. ცnobili aრ aრiს, iყvnen Tუ aრa 
aღniშnუli სeქტiს mimdevრebi Tbiliსiს gaრda სaქaრTveloს სხva 
ქalaქebშiც. სრუli უფleba gvaქvს vivaრaუdoT, რom imრaniს ideebi 
ცnobili iყo ქaრTvel ebრaelTa სხva TemebiსTviს. am სeქტiს moღvaweobaს 
aრaviTaრi winaaღmdegoba aრ შeხvedრia imdრoindeli ქaრTუli 
სazogadoebiს mხრidan. რogoრც ცnobilia, Cveუlebრivi movlena 
iყo სხva რeligiaTa mimdevრebTan meცnieრუli diსpუტebiს gamaრTva, 
რomlebiც სრუli შemwყnaრeblobiს aტmoსფeრoშi mimdinaრeobda.

aხalცiხe  am ქalaქTan dakavშiრebiT z. ჭiჭinaძe weრda: ,,aხalცiხiს 
ქaრTvel ebრaelT vaხუშტiც moiხსeniebს Taviს geogრaფiaშi da სხva 
ძvel wignშiaც moipoveba maT შeსaხeb ცnobebi, რom aხalცiხeს ქaრTvel 
ebრaelni ძvelTaganve სცხovრobdneno. aხalცiხe aTabagiს dრoს ცnobil 
სavaჭრo, შუagუl mdebaრe ქalaქad iTvleboda aრa maრტo სaქaრTveloს 
kუTხeebშi, aრamed ტრapizonamdeც. amaს gaრda, aხalცiხe aTabagebzed 
უwinaრeსad სavaჭრo dabad iTvleboda. amiტom ქaრTvel ebრaelTaც aქ 
mkvidრad gaidgeს ფeხi da ძvelTagan moყolebუli vidრe oსmaleTi 
daikavebda maს, e.i. 1630 wlamde, minam ქaრTvelT ebრaelniც didს aღeb-
miცemiს gzaს eTviსebodnen, oსmaleTiს damoრCilebam igini შeaფeრხa, 
vaჭრobiს didს gzaს aaცdina da უbრalo aღeb-miცema miსTviსa. maს 
dრoს შemdeg maTi ცხovრebiს სaქmeebiც ღoღalს mieცa. mainც maT mama-
papaTa ქoხ-maხebidan ფeხi aრ moiცvaleს, maTi სamaრeni უpaტრonod aრ 
daagdeს, iსe, რogoრც ქaრTvelTa ქneს, რom oსmalTa devniს meoხebiT 
სamცხeს mTlad gamoeTხovnen. vinც daშTnen, iსiniც gamუსუlmandnen da
ქaრTუli enaც dakaრgeს.

Tუmცa didi wvalebiT da ძრwoliT, magრam mainც ebრaelebma 
aხalცiხeშi gaimagრeს ფeხi, TavianTi ცხovრeba aრ moiშaleს iქ da miს 
სaშუalebiT aრც ქaრTუli ena moiსpo. aხalცiხeს man (ქaრTუlma enam) 
Taviსუფlad miaღwia 1829 wlamde da maს შemdeg ქaრTvelT ebრaelTa 
meoხebiT am enaშi iwყo aღoრძineba iქ, სadaც ქaTvel maჰmadianTa შoრiს
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ქaრTუli ena adრidgavne moiსpo’’1.
aხalცiხeშi ebრaelTa didi ხniს winaT daსaხlebiს სaხსovრad 

aრსebobda ტoponimi ,,ურiebi’’, magრam vaხუშტiს Tხzუlebebშi aრ 
Canს რaს eრქva eს სaხeli. igi weრს: ,,am ხevს (oldamiს ხevi) zeviT, 
aხalცiხeს eრTviს ურiebTan boრჯomiს ხevi, miსive mTiს gamomdinaრe da 
momdinaრe egრeTve. aქa aრს aხalცiხe ქalaქi, ფeრსaTiს mTiს keრძod 
Camoსუlს kldeსa zeda’’.2

zogieრTi gamokvleviT, 1832 welს aხalცiხeშi ცხovრobda 400 
ebრaeli, ხolo  mTlianad meსხeT-ჯavaხeTშi  -  1000 ebრaeli.

aხalცiხelebi, maT შoრiს, ebრaelebiც, didad iტanჯebodnen რუსeT-
TურქeTiს ganუwყveტeli omiს შedegad maჰmadianTa, keრძod, aჭaრlebiსa 
da Tურქebiს Tavdaსხmebiსagan. kavkaსiiს ganსakუTრebუl polkშi 
momსaხურe v. andრeevi iხსenebda: ქalaქiს moსaხleoba maჰჰmadianTa 
Tavdaსხmiს mუdmivi სaშiშრoebiს gamo Taviსi ქonebidan სaუkeTeსoს 
miwaშi ფlavda an malavda სaხliს maღal kedlebშi. eრTხel Tურქebi 
eრT-eრTi სaხliს daრbeviსaს waawყdnen amgvaრad gadamalუl dovlaTს. 
amiს შemdeg Tურქebma, nadavliს mopovebiს mizniT, ,daiwყeს სaხlebiს 
ngრeva da  Tხრa. boloს, რoცa ქრiსტianTa da ebრaelTa kvaრტalebშi 
veრaფeრს შoუlobdnen, maჰmadianTa aklebaსa da ძaრცvaს miჰყveს ხeli.

mძime iყo aხalცiხel ebრaelTa mdgomaრeoba Tურქ ianiCaრTa 
baტonobiს dრoს. maTi bandebi ხშiრad eსხmodnen Tavს ebრaelTa 
სaხlebს, ძaრცvavden, daტყvevebუlebს monebad ჰყidnen. aხalცiხeli 
ebრaelebi did imedს amყaრebden რუსeTiს ჯaრiს iქ Caსvlaze. i. Coრniს 
gadmoცemiT, aხalცiხelma ebრaelebma geneრal paსkeviCTan სaidუmlod 
gagzavneს oრi waრmomadgeneli (ფinხaz შelomoშvili da mamaჯana 
daრCiaშvili), რomlebmaც gadaსცeს weრili, სadaც naTქvami iყo, Tუ 
რamdeni რამ ganiცada aხalცiხiს ebრaუlma Temma TურქTa baტonobiს
dრoს da რogoრ elodnen რუსუl ჯaრს, რomeliც maT gadaaრCenda. 
maრTlaც, რoცa paსkeviCi შevida aხalცiხeშi, pრoTურქუli oრienტaცiiს 
adgilobრiv waრmomadgenlebს gaუსwoრda, Taviს mimaრT ebრaelebi 
keTilad ganawყo.3

1   ჭიჭინაძე 1904 : 6162.
2   ვახუშტი ბატონიშვილი 1745 
3    Черный , 1869.. 
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1827 welს, რუსeTiს ჯaრiს შeტeviსaს, aხalცiხiს ebრaუl Temს 
რamdenჯeრme Tavს daeსხnen aჭaრlebi da mრavali daaტყveveს. რუსebma 
aჭaრlebi gandevneს, magრam amiს შemdeg iფeTქa ქoleრiს epidemiam, 
რomelmaც aსi ebრaeli imსხveრpla. aხalცiხeli ebრaelebi  სakmaod 
daazaრala, agრeTve, 1836 welს gavრცelebუlma შavma ჭiრma.

aხalცiხiს moსaხleobiს gaრkveუli nawili veრ უძlebda zemoT 
aღweრil mdgomaრeobaს, ტovebda უძveleს keრaს da სaქaრTveloს 
სხvadსხva kუTხeშi midioda. aხalცiხeშi, eრT-eრTi ფრangi meცnieრiს 
ცnobiT, 1833 welს  117 ebრaუli komli ცხovრobda; eრTi 
geრmanუlenovani ცnobiს miხedviT ki 1837 welს mხolod 60 komli 
iყo daრCenili - eრTi nawili Tურქუl enaze სaუbრobda, meoრe ki - 
ქaრTუl enaze.

TურქTa baტonobiს dრoს ebრaelebi aხalცiხeშi mTaze ცხovრobdnen, 
ცiხe-სimagრiს daსavleTiT. maTi სamoსaხloს სiaხloveს, ქalaქiს 
CრdiloeT nawilშi სaსaფlao mdebaრeobda. XIX სaუkუniს 20-iani wlebiს 
daსaსრუlს, რუსebiს mieრ aხalცiხiს dapყრobiსTanave, TურქeTidan 
gadmoსუlma სomხebma ძaldaტanebiT daiwყeს ebრaelTa სaსaფlaoebiს 
miTviსeba. ebრaelebma რუსeTiს ხeliსუფlebaსTan iCivleს da imaს 
miaღwieს, რom სomხebi aiძუleს ebრaelTa სaსaფlaoze damaრხუli 
TavianTi miცvalebუlebi gadaeსvenebinaT da ცalke სaსaფlaoze 
daekრძalaT. შemdegშi სomხebma mainც შeძleს ebრaelTa სaსaფlaoebiს  
dapaტრoneba, სaფlaviს ქvebi gazideს da iქve სaხlebi aiშeneს.

kუTvnili miwiს nakveTebi, რomlebiც ebრaelebს TურქTa baტonobiს 
dრoidan ჰქondaT, mTavრobam CamoaრTva ჯaრiსa da სamხedრo 
moსamსaხურeTa daსakmaყoფileblad. amave dრoს Tavს iCenს რუს moხeleTa 
ტendenცiურi damokidebუleba სomხebiსadmi. 1830 welს aრzრუmidan, 
ყaრსidan da სხva adgilebidan moსუli სomხebiს miwebს ხeli aრ aხleს 
da iსiც aრ უkiTხavT. რamdenad სamaრTlianad ფlobdnen am miwebს 
სomხebi. piრუტყviს სaძovრad gamoყoფil mindvრiს nawilსaც სomხebi 
daepaტრonen.

1835 wliს monaცemebiT, aხalცiხeშi ცხovრobda 623 ebრaeli. maT 
ჰყavdaT რabini da oრi ხaხami. i. Coრniს aხalცiხeშi უnaხavს 1741-
1742 wlebშi agebუli სinagoga, სadaც სkoliსmagvaრi daweსebუlebaც 
ყoფila da ebრaუl enaს სwavlobdnen. aხalცiხeშi ჰქondaT 1522 welს 
სalonikშi gadaweრili  ძveli  aღTქma, რomelTanaც dakavშiრebუli
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iყo e.w. ,,mendalioniს’’ kუlტi. i. Coრniს სხadaსხva ცnobidan Canს, რom 
aხalცiხiს maხloblad, სoფel maრdaშi ყoფila უძveleსi სinagoga, 
რomeliც didi ხniს win სomხebს daუngრeviaT. maრdeli ebრaelebi, 
lekebiს Tavdaსხmebiსagan შewუხebუlni, mTlianad  aხalცiხeშi 
gadaსaხlebუlan.

mogvianebiT ebრaelebს aხalცiხeშi ჰქondaT oრi სinagoga, ჰყavdaT 
რabini da ხaხami. oსmalebiს mieრ aხalცiხiს dapყრobamde, ebრaelebi 
aTabagebiს an ekleსiiს ყmebi iყvnen. aხalცiხiს dapყრobiს შemdeg 
oსmalebma ebრaelebi სaხelmwiფoს daუmoრCileს.

ცnobilia, რom 1821 welს, mTavaრmaრTebel eრmoloviს შუamdgo
mlobiT, amieრkavkaსiaშi შemoiღeს შeღavaTiani vaჭრoba da სaტრanziტo 
ტaრiფi aTi wliT e.i. 1831 wlamde. ტრanziტiს gaხსnamde da 
miსi nawilobრiv aღkveTiს შemdegaც iრaniს evრopუl nawilTan 
damakavშiრebeli gza TურქeTiს ტeრiტoრiaze gadioda da iრanშi 
gaსaტani evრopუli სaქonliს didi nawili სტambolidan da izmiრidan 
Tavრizშi შeჰქondaT iსe, რom სaტრanziტo gzaს aხalცiხeსTan უnda 
gaevlo. amiტom aხalცiხe meცხრameტe სaუkუniს piრvel naხevaრშi 
eრT-eრT mniშvnelovan სavaჭრo ქalaქს waრmoadgenda. eს gaრemoeba 
iყo iს mTavaრi mizezi, რom imave სaუkუniს daსwყiსidan ebრaelebma 
maსobრivi gadaსaხleba daiwყeს aხalცiხeშi რogoრც aხlomdebaრe, iსe 
შoრeუli სoფlebidan. სaტრanziტo ტaრiფiს gaუქmebiს შemdeg სavaჭრo 
gzam სamხრeTiT gadainaცvla, რamaც gamoiwvia aხalცiხiს ekonomikურi 
mniშvnelobiს შeსუსტeba. amiს gamo iყo, რom ebრaelebi TandaTan 
gadaსaხldnen სaქaრTveloს სხvadaსხva ქalaქშi, ganსakუTრebiT, 
Tbiliსსa da ქუTaiსშi.

lailaშi - gadmoცemiT, Tanamedრove სoფeli lailaშi aხalmoსaხle 
ebრaelebma daaaრსeს. TviT სaხelwodeba ,,lailaშi’’ TiTქoს modiს 
,,laila’’-dan da niშnavს ღameს. daსaსaხlebeli adgiliს ძiebiსaს, 
ebრaelTa eრT ჯgუფს, TiTქoს, aქ შemoaღamda  da სaღamoს loცviსaTviს 
შeCeრda, adgili moewonaT da სamუdamod daსaხldnen, am adgilს ki
lailaშi daaრქveს. lailaშშi ebრaelebi bazრebiს gaრშemo ცხovრobdnen. 
ყoveli სaხli lamaz, kaრgad movlil baღშi iყo Caფlუli.

XX სaუkუniს daსawყiსშi lailaშiს moსaხleobiს უmრavleსobaს 
ebრaelebi შeadgendnen. maTi რiცხvi 1200 სუlს aღemaტeboda. ჰქondaT 
სinagoga, რomeliც i. Coრniს ძalian moსwonebia. galavanშemoრტყmუl
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სinagogaშi gamoყoფili iყo ქalTa ganყoფileba da oTaხi Talmუd
ToრaსaTviს. სinagoga oრსaრTუliani iყo. miს piრvel სaრTუlze 
moTavსebუli iყo didi სaloცavi daრbazi, mikve (სpeცialურi 
aუzi ganwmendiს რiტუaliს Caსaტaრeblad) da Talmუd-Toრa. meoრe 
სaრTუlze iყo სaქalebo da zeda სaloცavi. სaloცavis daaხloebiT 
eრTi kilomeტრiს moშoრebiT,  mdebaრeobda ebრaelTa სaსaფlao, 
რomeliც შemoღobili iყo ხiს meსeრiT. 

ჯeრ kidev XIX-XX სaუkუniს miჯnaze lailaშidan ieრუსalimშi 10 
oჯaხi gadaსaხlda da eს pრoცeსi gრძeldeboda piრveli mსoფlio omiს 
dawყebamde. 20-30-ian wlebშi ebრaelebma maსiურad daტoveს lailaშi 
da ქუTaiსშi gadaსaხldnen.

lailaშშi vaჭრoba XIX სaუkუniს daსawყiსშi ჯeრ kidev adgilobრivi 
mniშvnelobiს iყo. liტvinoviს moხსenebidan vigebT, რom lailaშშi 
ebრaelebi da სomხebi ყidუlobdnen meliiსa da keoniს ტყavს, რomeliც 
ფoTშi miჰქondaT da ცvlidnen maრilსa da ebრaუli koloniiს bambiს 
ქსovilebze. შemdeg eს უkanaსkneli leCხუmშi miჰქondaT, nawilს სoფliს 
meურneobiს pრodუქტebze ცvlidnen da nawilს ki ჰყiddnen. lailaშeli 
ebრaelebi imave სaუkუniს daსaსრუlსaც wvრil vaჭრobaს eweodnen.

leCხუmeli ebრaelebi TvaliსCiniviT უფრTხildebodnen ტყavze 
შeსრუlebუli ხუmaშiს (bibliiს) უძveleს ხelnaweრს. aღniშnუli 
ხelnaweრi naklუli iყo. adgilobრivma maცხovრeblebma aრ iცodnen, 
viსi gadaweრili iყo eს biblia, magრam iს ki iცodnen, რom didi ხani 
iყo, რaც maTTan inaხeboda. i. Coრniს TქmiT, ,,gრagnilebშi სტრiქonebi 
daხazუlia, aსoebi რaღaცnaiრad moხaტუli, veრ mivხvdi, რad daსჭiრda 
gadamweრს winadadebiს შუa gawყveტa iსe, რom eრTi სiტყva momdevno 
სiტყvaს aრ miჰყveba. daweრili Tavebi amoღebუlia winaსwaრmeტყvelTa 
wignidan da JamTaaღmweრlobebidan“1.

mkvlevaრს ganუzრaხavს eს სainტeრeსo ხelnaweრi waeღo სpeცiali
სტebiსTviს სaCveneblad, magრam ჯamaaTma aრ daaneba. ,,aრ momცeს iს 
ხelnaweრi, weრს i. Coრni, - da სamwუხaრoa, რadgan ტყavi უkve lpeba 
da ფურცlebi oრ-სam weliwadშi სუl gaფუჭdeba da სaჭiრo iქneba 
moTavსeba genezaშi” (aრქivi, სpeცialურi wignსaცavi, სadaც inaხeboda 
Toრaს daძvelebუli gრagnilebi, რiტუalურi ხmaრebidan amoღebუli 
სagnebi da eრeტikუli wignebi). amiს gamo iყo, რom mogzaურi aრც Tუ 

1   Черный 1869: 68.
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keTilad iხსenebda lailaშel ebრaelebს.
daსaხelebუli biblia didi ხniს ganmavlobaშi inaხeboda lailaშiს 

სinagogaშi, სadaც igi სvaneTidan ,,სvanურi bibliiს’’ სaხeliT ga
daუ ტaniaT. leCხუmeli ebრaelebi da ქრiსტianebi im ხelnaweრს 
სaსwaუlmoქmedad miiCnevdnen da gvalviსa da სტiქiურi უbedურebebiს 
dრoს moaსvenebdnen, შeსTხovdnen mტeრze gamaრჯvebaს da სხv.

ხelnaweრi lailaშidan Tbiliსშi Camoiტaneს da moaTavსeს ჯeრ 
სaქaრTveloს ebრaelTa mუzeუmშi, ხolo შemdeg bina daido  akademikoს 
სimon ჯanaშiaს სaხelobiს სaქaრTveloს mუzeუmiს ხelnaweრTa 
ganყoფilebaშi. amJamad inaხeba სaქaრTveloს ხelnaweრTa eრovnუl 
ცenტრშi.

lailaშiს biblia შeiსwavla akademikoსma g. weრeTelma da im 
daსkvnamde mivida, რom igi eრT-eრTi სaუkeTeსoa bibliiს ყvela 
aრსebუl ხelnaweრTa შoრiს. g. megრeliშviliს vaრaუdiT, lailaშiს 
biblia gadaweრilia სalonikშi XII სaუkუneშi.  

mცხeTa - mცხeTaშi didi ხniს winaT aრსebobda ebრaelTa daსaხleba. 
ქaრTუli სaiსტoრio ტრadiცia mცხeTaშi ebრaუli koloniiს gaCenaს ძv.w. 
meშvide-meeქvსe სaუkუneebსaც ki akუTvnebს. leonტi mრoveliს miხedviT, 
aleქსandრe makedonelma სaქaრTveloშi mრavali ცiხe-ქalaქi daipყრo, 
maT შoრiს, - ,,didi mცხeTa da უbanni miსni, სaრkine, ცiხe didi zanavi, 
უbani, უbani ურiaTa da რუსTavi’’... ურiaTუbniს aრსeboba mცხeTaშi 
momdevno სaუkუneebშi aრქeologiურi gaTხრebiT daსტურdeba. 1872 
welს mცხeTiს CრdiloeT mხaრeს aღmoCnda ebრaუli epiტaფia, რomeliც 
i. Coრnim Taრgmna, ხolo d. ხvolსonma 1884 welს სagangebo naშრomi 
miუძღvna. man epiტaფia daaTaრiღa aხ.w. meoTხe-meხუTe სaუkუneebiT da 
aღniშna, რom mცხeTaშi უძveleს ხanaშi maრTlaც iსmoda ebრaუli ena 
da, შeსaძloa,  maრTlaც aრსebobda ebრaუli kvaრტlebi.

ხvolსoniს vaრaუdi შemdgomშi kidev უფრo ganamტkiცa 1939 welს 
mცხeTaშi სamTavრoს velze mikvleუlma oრenovanma epiტaფiam. ebრaუli 
waრweრa gaშiფრa akademikoსma  gioრgi  weრeTelma da eს waრweრaც 
meeქvსe-meხუTe სaუkუneebiT daaTaრiღa.

maრTalia, aრქeologiურi maსalebi aრaფeრს gvamცnoben mცხeTaშi 
უფრo ძveli peრiodiს  ebრaelTa daსaხlebaze, magრam უფleba aრ 
gvaქvს უgუlebelvყoT gviandeli weრilobiTi wყaრoebi.
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mცხeTaშi ebრaelTa სakmaod mყaრ daსaხlebaze miუTiTebს სamloცvelo 
სaხliს - სinagogiს aრსeboba. mცხeTiს diaსpoრa kუlტურუlad ფრiad 
dawinaურebუli ყoფila da didi avტoრiტeტiT სaრgeblobda რogoრც 
adgilobრiv moსaხleobaშi, iსe სameფo kaრze. mცხeTa iყo maTi სakუlტo 
ცenტრi, რogoრც meoრe ieრუსalimi. ქaრTlშi mdgmურobiს რamdenime 
სaუkუniს ganmavlobaშi, ebრaelebma ქveყniს სხvadaსხva mხaრeშi gaiCineს 
სakუlტo Tუ kუlტურiს keრebi.

სoხუmi - შუa სaუkუneebiს am mniშvnelovan სavaჭრo ქalaქშi ebრa
elebi didi ხniს winaT უnda daსaხlebუliყvnen, iსeve, რogoრც სხva 
შavizღviსpiრa ქaრTუl ქalaქebშi. შeiძleba vivaრaუdoT, რom aქ 
ebრaeli moსaხleoba სaქaრTveloს შida რaionebidan da bizanტiidan 
gadmoსaხlebiს შedegad gaCnda. piრveli ცnoba ცხუmel ebრaelebze 
gvხvdeba 1330 welს ცხუmiს kaTolike epiსkopoს geრaldiს mieრ  
ingliსშi gagzavnil weრilშi. epiსkopoსi wუხს imiს gamo, რom 
kaTolikebi, რomlebiც ძiრiTadad უცხoelebi - genუelebi iყvnen, 
ganiცdian შeviwრoebaს maრTlmadidebeli ქaრTvelebiსagan, რomelTaც 
mხaრს უჭeრen mუსlimanebi da ebრaelebi.

ebრaelTa da mუსlimanTa gamoსvla ქaრTvelebTan eრTad genუelebiს 
winaaღmdeg, poliტikურi da რeligiურi mizezebiს gaრda, სavaჭრo-
ekonomikურi mizezebiTaც ყoფila ganpiრobebუli. ცხუmiს vaჭრoba 
ძiრiTadad genუelebiს ხelშi iყo. geრmaneli meცnieრiს, v. ჰeidiს 
TქmiT, ცხუmi aღniშnუl peრiodშi eრT-eრT mტkiცed nageb ცiხe-სimagრeს 
da, amave dრoს, kavkaსiiს შavizღviსpiრa ქveყnebiსTviს უmniშvnelovaneს 
,,სaქonliს სawყobს’’ waრmoadgenda. maშaსadame, ცხუmeli ebრaelebi, 
dainტeრeსebუlni TavianTi სavaჭრo konkურenტebiს, genუelebiს 
aფხazeTidan gaძevebiT, maრTlmadidebel ქaრTvelTa gveრdiT dadgnen. 
genუelebiს winaaღmdeg რeligiურi moტiviT dawყebუl bრძolaშi 
ფeodalურi ხaniს ცხუmel ebრaelebze სხva wყaრoebi aრ gagvaCnia.

სaCხeრe - ,,moსaხleni aრian imeრni, სomeხni, ურiani vaჭaრni da 
vaჭრoben“1. z. ჭiჭinaძiს TქmiT, სaCხeრeli ebრaelebi ქaრTlidan iყvnen 
gadmoსუlni. სaidan movidnen უძveleს peრiodშi  ebრaelebi სaCხeრeშi, 
amiს Tქma ძnelia, magრam gvianფeodalურ peრiodშi ცხovრobdnen 
ქუTaiსidan სხvadaსხva mizeziT wamoსუli ebრaelebi.

1  ჭიჭინაძე 1904: 65.
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aსeve ხშiრi iყo ebრaelTa სaCხeრedan ქუTaiსშi gadaსaხleba. 
სaCხeრel ebრaelTa უmრavleსoba weრeTlebiს ყma iყo, Tუmცa aრც 
სoფliს meურneobaს iყvnen mowყveტilni.

ცnobebi სaCხeრel ebრaelTa შeსaხeb უხvad gvaქvს meცხრameტe სaუ
kუnidan. რogoრც z. ჭiჭinaძe aღniშnavda, სaCხeრel ebრaelebს ,,aქvT 
სakუTaრi Toრa, ჰყavT ხaხami, maTi რiცხvi შedgeba kaრga didi 
რiცხviსagan. imeრeTiს ურiebzed eსeni უფრo dablad სdganan ცხovრebiს 
სaხსრiT da შnoTi. vaჭრobiTaც aრ aრian iსe win waსუlni, რogoრც 
zemo imeრeTiს ebრaelni. რogoრც სხva kუTხiს ebრaelni, eსeniც iსeve 
aრian gaრemoebebiსagan daCagრუlni. უmeტeს wowialშi ცხovრoben“1.

სaCხeრel ebრaelTa სimრavleze meტყvelebს oTხi სaloცaviს 
aრსeboba. ganსხvavebiT სხva daსaხlebუli pუnქტebiსa, სadaც ebრaelebi 
ხშiრad kompaქტურad, ცalke უbanსa Tუ ქუCaze ცხovრobdnen, სaCხeრeშi 
maTi სaცხovრeblebi gaფanტუli iყo. სwoრed amiT iყo ganpiრobebუli, 
oTხi სaloცavi რom ჰქondaT სaCხeრeს სხadaსხva უbanშi. iსini ღaრibad 
ცხovრobdnen.

რodeსaც i. Coრni dainტeრeსda, სaCხeრel ebრaelebს ხom aრ ჰქondaT 
ძveli Toრaს gრagnilebi an სხva ხelnaweრebi, maT უpaსუხeს, რom 
სaCხeრe რamdenჯeრme gadaibუga, daiwva maTi loცvebiც სeფeToრebTan 
da ყovelive imaსTan eრTad, რaც maTშi iყo daცუli. iსiც ki aრ 
iცodnen, gaaCndaT Tუ aრa maT winapრebს ძveli ხelnaweრebi.

სურami - ,,სურami, mცiრe ქalaქi, moსaხleni ქaრTvelni, სomeხni 
da ურiani“. სaქaრTveloს am უძveleს daსaხlebუl pუnქტშi ebრaelebi 
odiTganve ცხovრobdnen da TavianTi kvaრტali ჰქondaT. სურamiს 
moსaხleobiს სaeრTo რaodenobaze შedaრebiT konkრeტუl ცnobaს 
შeiცavს 1770 wliს apრilშi Tavadi anტon mურavioviს mieრ შedgenili 
სabუTi: ,,aრს mცiრe ქalaქi სურami da amaს შina mkvidრoben ქaრTvelni, 
სomeხni da ურiani, komli oრaსi’’.

1803 wliს 20 Tebeრvliს eრTi სabუTidan vigebT, რom baტoniშvil 
daviTს სურamშi ჰყavda 23 komli სomeხi, 12 komli ქaრTveli, 8 kom-
li ebრaeli. სainტeრeსoa, რom ebრaelTa daსaხelebუl komlebi 34 
mamakaცiსa da 23 ქaliსagan შedgeboda. amiს gaრda, ხidiრbegiშvilebს  
ჰყavdaT  სami  komli  ebრaeli,  dedoფal  daრeჯanს  - eრTi komli. 

1  ჭიჭინაძე 1904 : 65.
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amრigad, aრaსრუli monaცemebiT, 1803 welს სურamშi სუl 12 komli 
ebრaeli ცხovრobda.

სურamel ebრaelTa სaცხovრebeli piრobebiს შeსaხeb სainტeრeსo 
ცnoba dagviტova ფრangma mogzaურma რ. de სkoსim. miსi TქmiT, სურameli 
ebრaelebi ცხovრobdnen სakmaod vრცel miwურebშi, რomlebiც gaყoფili 
iყo oრ - სaხცovრebel da piრუტყviს სadgom nagebobad.

სუჯუna - ჯeრ kidev eრTi სaუkუniს win a. gრini სუჯუnel ebრa
elTa შeსaხeb aღniშnavda, რom iსini TavianTi ყoფa-ცხovრebiT aრ 
ganსხvavdebodnen megრelebiსagan, lapaრakobdnen aრa megრუlad, aრamed 
ქaრTუlad. a. gრinს eს gaრemoeba aTქmevinebda, რom სუჯუniს ebრaelebi 
moსუlebi iყvnen da aრa adgilobრivebi. iსini Tavdapiრvelad leCხუmiს 
mazრiს სoფel lailaშშi ცხovრobdnen, შemdeg, CvenTviს უცnob mizezTa 
gamo, banძaშi gadaსუlan, სaidanaც meTvრameტe სaუkუniს miwურუlს 
სხvadaსხva epiსkopoსს სუჯუnaშi daუსaხlebia maTi ცalkeუli oჯaხebi. 
amრigad, a. gრiniს naTქvmidan Canს, რom სუჯუneli ebრaelebi სaekleსio 
ყmebi iყvnen da ძiრiTadad vaჭრobaს miსdevdnen. Tუ a. gრiniს moსazრebaს 
gaviziaრebT, maშin სwoრi უnda iყoს miსive naTქvami, რom სუჯუnaშi 
Tavdapiრvelad daსaხlebუli 7 komli ebრaeli miქelaძiს ყma iყo.

ქaრeli - ebრaelebi ქaრelშi უძveleსi dრoidan ცხovრoben, magრam 
XIX სaუkუnemde maTi ცხovრebiსa da სaქmianobiს amსaხveli weრilobiTi 
ცnobebi mცiრea. z. ჭiჭinaძe ქaრeliს სaხelwodebiTaც dainტeრeსda da 
amaსTan dakavშiრebiT weრda: ,,amboben, რom ქaრeli ქaრianს adgilს ki 
aრ niშnavს, eს რogoრც zogieრTebს ჰgoniaT, aრamed viTomც ქaრeli 
ძveli ebრaუli სiტყva aრiს’’1. XIX-XX სaუkუniს miჯnaze ქaრelშi სუl 
400 სუli ebრaeli ცხovრobda, ჰყavdaT ხaხami da ჰქondaT სinagoga. 
baტonყmobiს gadavaრdnamde ქaრeliს ebრaelTa უmრavleსoba ცiცiშviliს 
ყma iყo.   

სaყურadღeboa, agრeTve, z. ჭiჭinaძiს mieრ aღweრili ქaრelel 
ebრaelTa ყoფa-ცხovრebiს done (XX სaუkუniს daსawყiსi), რomeliც, 
albaT, didad aრ შeiცvleboda ფeodalურi ხanidan da ხaსiaTdeboda 
სidუხჭiრiT. igi aღniშnavda: ,,ქaრeliს ebრaeli ღaტakia. igi რogoრც 
wvრilman vaჭრobaს miსdevს, iსeve - meურneobaსa. სaხlშi meტad mdabiod 
სცხovრoben, სwavliს mხრiT daცemუlni aრian, iსeve, რogoრც ქaრTliს

1  ჭიჭინაძე 1904 : 60.
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სხva ebრaelTa შoრiს სუფevს dღeს... ცხinvalურi ebრaelTa ცხovრeba 
amaT ცხovრebaze bevრad maღla dgaს. რaც ხani gadiს, miT ქaრeliს 
ebრaelTa რiცხvi mცiრdeba’’1.

mangliსi - რogoრც vaრaუdoben, mangliსშi ebრaelebi უძveleსi 
dრoidan, სaქaრTveloშi moსvliსTanave, daსaხlebუlan da meTvრameტe 
სaუkუnemde უცხovრiaT. შemdeg imeრeTსa da aხalცiხeშi gadaსaხlebუlan. 
1820 wlidan mangliსშi kvlav gaCndnen ebრaelebi ჯavaხeTidan 
gadmoსუlTa სaხiT da vaჭრobaს miსdieს.

ქუTaiსi - ebრaelebi ქუTaiსშi didi ხania ცხovრoben. maT Tavi 
moiყaრeს meსხeTidan da ქaრTlidan.

რუსi elCebiს - სტolikiniს, ტoliCanoviსa da diaki ievleviს - 
miხedviT, 1651 welს ქუTaiსშi ცხovრobda 1000-mde komli. eს 
რiცხvi gazviadebუli eCveneba eldaრ mamiსTvaliშvilს. სaeჭvoa, რom 
maშin ქუTaiსშi amdeni moსaხle ყoფiliყo. aleქსi ievlevi ქუTaiსel 
ebრael vaჭრebს aხსenebს სხva vaჭრebTan eრTad. maრTalia, ქუTaiსi 
meCvidmeტe სaუkუniს შუa ხanebშi ekonomikურad სakmaod daქveiTebუli 
iყo, magრam kvlav awaრmoebda vaჭრobaს სaქaრTveloს სameფo-
სamTavრoebTan da mezobel ქveყnebTan. რუსi elCi aღniშnavს, რom 
,,ქუTaiსშi vaჭრebi TურქeTidan, სpaრსeTidan, azovidan, Tbiliსidan, 
gურiidan, სamegრelodan ყovelgvaრi სaქonliT modian da moaქvT 
iრanუli ხaveრdebi, aტlaსebi, abრeშუmiს ქსovilebi, abრeშუmiს zoliani 
ქსovilebi, ყalamქaრi da ყovelgvaრi TeTრi da ფeრadi ფaრCa, mხolod 
რუსeTze უფრo iaფi aრ aრiს. aქaურ ფუlze ჰყidian, oქრoს moneტaze, 
eფimkaze (ტaleრebze), abazebze da biსტebze. oქრoს ფუli სavaჭრo 
mimoქცevaშi aრ aრiს, maneTad gadiს, eფimka -  aTშaურad, abazi -  oრ-
oრ შaურad (oრi gრivna), biსტi kapikad (gრoშad)’’.

1802 wliს zaფხუlშi imeრeTშi imogzaურa სaფრangeTiს konსუlma 
სaქaრTveloშi gambam.2 iს Taviსi mogzaურobiს Canaweრebშi aღniშnavს, 
რom ქუTaiსშi im dრoს ცხovრobda 1600 moსaხle, aქedan naხevaრს 
შeadgendnen ebრaelebi,  ხolo naხevaრს - სomხebi, ქaრTvelebi da 
რუსebi.

1   ჭიჭინაძე 1904:  60.
2   გამბა 1806:  209.
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meoრe ფრangi, k. ფameni, 1838 welს paრizშi gamoცemუl wignშi 
mცiრeodeni ცvlilebebiT imeoრebს gambaს ცnobaს. ფameniს TქmiT, 
ქუTaiსi, სხva ქalaქebiს mსgavსad, iყoფoda ძvel da aხal kvaრტlebad. 
aხali ქalaქi aშenebუli iყo dablobze, mdinaრe რioniს maრცხena 
napiრze. aქve iყo didi bazaრi, რomelშiც TiTქmiს ყvela dუქani სomხebს 
da imeრlebს ekუTvnodaT. ქalaქiს mუdmivi moსaხleoba 1800 სუlamde 
iყo. miს naხevaრს შeadgendnen სomხebi, imeრlebi da უცხoelebi, meoრe 
naხevaრს - ebრaelebi, რomlebსaც TavianTi kvaრტali ჰქondaT da 
ხoრbliTa da სხva სaსoფlo-სameურneo pრodუქტebiT vaჭრobdnen.

diუbუam1 dagviტova Taviსi სainტeრeსo dakviრveba ქუTaiსel ebრael 
vaჭრebze. iს, agრeTve, aღniშnavda, რom ebრaelebს mTeli kvaრტali 
ekavaT, magრam evრopeli, keრძod, poloneli vaჭaრi ebრaeliსagan 
ganსხvavdeboda. iსini amJღavnebdnen სaoცaრ moხeრხebუlobaს, mუშტaრს 
ყviრiliT უხmobdnen, gamoiრCeodnen სiძუnwiT da Taviს Tavze didi 
waრmodgeniT, maშin, რoცa ქaრTveli ebრaeli vaჭaრi, სხva ქუTaiსel 
vaჭaრTa mსgavსad, ხaსiaTdeboda სimშvidiTa da wყnaრi bუnebiT. ქუTaiსiს 
moსaხleobiს ძiრiTadi maსa Cabmუli iყo vaჭრobaშi, ხeloსnobaსa da 
სoფliს meურneobaშi. wvრili vaჭრoba ebრaelebiს ხelშi iყo.

ქუTaiსiს moსaხleoba სwრaფad maტუlobda. 1861 welს ქalaქშi 
iTvleboda 6585 mცხovრebi, maTgan 2160 სamხedრo moსamსaხურe iყo. 
moსaხleobiს უdideს nawilს ქaრTvelebi შeadgendnen. ebრaelebma meoრe 
adgilze gadainaცvleს. შemdegშi modiodnen სomხebi, რუსebi, Tურქebi 
da beრძnebi.

XIX სaუkუniს შუa ხanebშi ქუTaiსშi ყvelaze mჭidრod daსaხlebუli 
iყo ebრaelTa da kaTolikeTa kvaრტlebi. ebრaelTa უbani mdebaრeobda 
da dღeსaც mdebaრeobს ქalaქiს ცenტრTan aხloს, mdinaრe რioniს 
maრცხena napiრTan. miს maხloblad gadioda gzebi Tbiliსსa da gelaTiს  
mimaრTუlebiT, რogoრც eს naCvenebia diუbუa de monpeრeს mieრ 1833 
welს შedgenil ქუTaiსiს gegmaze. ebრaelTa უbani, სხva უbnebiსagan 
ganსხvavebiT, mჭidრod iყo daსaხlebუli, maშin, რoცa ქუTaiსiს 
moსaხleoba უmTavრeსad gaფanტუlad ცხovრobda.

1   დიუბუა დე მონპერე  შვეიცარიელი მოგზაური, სიძველეთა მკვლევარი და გეოლოგი.
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z. ჭiჭinaძiს azრiT, ქუTaiსiს ebრaუli moსaხleoba meსხeTidan da 
ქaრTlidan iყo: ,,eს რom aსea, amaს amტkiცebს iს gaრemoebaც, რom 
ქუTaiსiს ebრaelni 1850 wlamde, რogoრც kaცni, iსe ქalni, ქaრTუli 
(ქaრTlურi) ტanსaცmliს ტaრebaს miსdevdnen. ქalebi iხურavdnen 
Tavსakრavს, leCaქს da სხv. kaცebi aტaრeben ქaრTუl (ქaრTlურ kabaს, 
ქoშebს da სხv’’1. diუbუaც ფiქრobda, რom ქუTaiსeli ebრaelebi 
waრmoშobiT aხalცiხidan iყvnen da რamdenime (aრ miუTiTebს, 
konkრeტუlad, რamdeni) სinagoga ჰქondaT. სinagogebi ღaრibუli iყo: 
ambioniს gaრშemo idga რamdenime სkami, შenobaშi სinaTle imdenad 
mცiრe შedioda, რom mუdmivad სibnele iყo. diუbუa iქve miუTiTebს, 
რom ქუTaiსiს სinagogebi ძalian ჰgvanan liტvურ სinagogebს. 1835 
wliს eრTi სabუTiTidan ცnobilia, რom ქaუTaiსშi 548 mცხovრebze 
oრi სinagoga da oრi რabini iყo. meცხრameტe სaუkუniს 30-ian wlebშi 
სinagogaსTan aრსebobda vaJTa dawყebiTi სkoliს mსgavსi daweსebუleba, 
სadaც weრa-kiTხvaს aსwavlidnen.

ქუTaiსel ebრaelebს, რamdenadaც ცnobilia, ჯeრ kidev XIX სaუkუniს 
piრvel naხevaრშi ჰქondaT Tlili ქviსagan agebუli oრi სinagoga. 
ქუTaiსel ebრaelTa სუlieრi winamძღoli - რabini -  mTeli ქუTaiსiს 
gუbeრniiს რabinad iTvleboda.

ქუTaiსel ebრaelTa სaქmianobaze diუbუa miუTiTebს, რom maTi 
უmრavleსoba mewvრilmane iყo: ყiddnen ძvelmanebს, სხvadaხva სaქonelს 
ცvlidnen სoფliს meურneobiს pრodუქტebze. diუbუa imaსaც aღniშnavს, 
რom ebრaelebს aრ უყvaრdaT ფizikურi შრoma da aრ miსdevdnen სoფliს 
meურneobaს. ხშiრad naხavdiT, bazaრze gaსუli ქTaiსeli ebრaeli 
Taviს სavaჭრo სaქonelTan bibliaს რom kiTხუlobda ფeხmoრTხmუli, 
an bavშvebს ebრaუl enaს რom aსwavlida. diუbუa aქve aღniშnavს, რom 
ebრaelebi ყoveldღiურ ცხovრebaშi mხolod ქaრTუl enaს iყenebdnen.

goრi - XIX სaუkუniს შუa ხanamde aრaviTaრi ცnoba aრ gagvaCnia 
ebრaelTa ცხovრebaze aღmoსavleT სaქaრTveloს უmniშvnelovaneს 
სavaჭრo da სaხeloსno ქalaქ goრშi, magრam შida ქaრTlშi, რomliს 
ცenტრi iყo goრi, iსini mრavlad ცხovრobdnen. ,,amieრkavkaსiaშi რუსeTiს

1  ჭიჭინაძე  1904 :  64.
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სamფlobeloebiს mimoხilviს’’ miხedviT, 1831 welს goრiს mazრaშi 
ცხovრobda 504 ebრaeli mamakaცi, aქedan 279 სabaტono gleხi iყo, 
194 - სaხelmwiფo, 31 - სaekleსio. aღniშnუli wყaრo imiTaც aრiს 
სainტeრeსo, რom am dokუmenტidan vigebT, goრiს mazრiს mTel 
სaშinao vaჭრobaს ebრaelebi da სomხebi რom უძღvebodnen. eსeni უფრo 
mewvრilmane vaჭრebi iყvnen da mხolod შvid kaცს ჰქonia 5-20 aTaსi 
maneTi veრცხliT. ძnelia gaრkveva, aღniშnუli შvidi kaცidan რamdeni 
iყo ebრaeli. სaყურadღeboa, რom ,,kavkaსiiს kalendaრi’’ mხolod 1853 
welს aღniშnavს ქalaქ goრშi oTხi ebრaeliს ცხovრebaს. maTi რaodenoba 
goრiს mazრaშi gazრdilia 1506-mde. aქedan TiTქmiს naხevaრi (732) 
vaჭaრi iყo, 50 ხeloსani. gaსagebia, რom danaრCeni ebრaelebi სoფliს 
meურneobaს miსdevdnen. eჭvს aრ iwvevს iს gaრemoeba, რom 22-23 
wliს ganmavlobaშi (1831-1853) goრiს mazრiს ebრaeloba bუnebრivi 
gziT veრ gaსammagdeboda. eს უnda momხdaრiყo mხolod meქanikურi 
gziT, სaქaრTveloს სხvadსხva adgilebidan, ცხinvalidan da სamხრeT 
სaქaრTvelodan emigრaცiiს შedegad.      

  
                           

qarTvel ebraelTa gvar-saxelebi

ebრaelTa gvaრ-სaხelebiს meცnieრუl შeსwavlaს didi mniშvneloba 
aქvს. maTშi შemonaხუlia iსeTi inფoრmaცia, რomliს mსgavსi weრilobiT 
wყaრoebშi aრ gvხvdeba. 

ქრTvel ebრaelTa gvaრebiს mniშvnelovan nawilს  სaფუძvlad უdevს 
bibliურi სakუTaრi სaხelebi. სaქaრTveloშi moსუl ebრaelebს bibliურi 
სaხelebiს daრქmeviს ძveli ტრadiცia ჰქondaT da aხal piრobebშiც 
aრ უღalaტeს maს. ,,moქცevaж ქaრTliსaж”-dan Canს mცხeTel ebრaelTa 
სaხelebi: eliozi, abiaTaრi, gedeoni. რaც შeeხeba ქaრTvelTa სaხelebს, 
Tუ Cvenamde moღweუl iსტoრiუl piრTa სaხelebiს miხedviT vimსჯelebT, 
waრmaრTobiს ხanaშi სრუliad ganსხvavebუl mdgomaრeobaსTan gvaქvს 
სaქme. ქaრTvelურ ტomebს სakუTaრ სaხelTa TavianTi სiსტema შeუქmniaT 
ჯeრ kidev maტრiaრქaტidan paტრiaრქaტze gadaსvliს epoქaშi. amaს 
mowmobს waრmaრTუl ღvTaebaTa სakუTaრi სaხelebi, რomelTa eრTi 
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nawili adamianTa სaხelebს შeუსiსხlხoრცda. ქaრTუli anTრoponomiiს 
ganviTaრebaს Taviსebურi kvali daaტყo ქრiსტianobiს gavრცelebam, რaსaც 
Tan aხlda ქრiსტianუli liტeრaტურiს gavრცeleba. სaხelTa daრქmeviს 
რiტუali სamღvdeloebiს ხelშi gadavida, waრmaრTუli anTრoponimebi 
ganidevna da maT adgilaს kalendრiს სaხelebi damkvidრda. mხolod 
mTaსa da სamegრeloშi შemoრCa waრmaრTუli სaხelebi, iსiც რeligiურad,  
XIX სaუkუnemde.

mniშvnelovania gaiრkveს, რodidan Cndeba ქaრTvel ebრaelTa gvaრo
vnუli სaხeli. i. gagუlaშvili ფiქრobს, რom: ,,ქaრTveli ebრaelebi 
Taviს Tanamoძme mშრomel ქaრTvel moსaხleobaსTan eრTad mebaტoneTagan 
daCagრუlTa რigშi iTvlebodnen. amiტomaც gvaრiს ფoრmiრeba ქaრTvel 
ebრaelebშi სakmaod gvian უnda momხdaრiყo. Cveni azრiT,  aრaუadრeს 
meTvრameტe სaუkუniსa’’1. 

gamoTქmუli moსazრeba aრ gamoხaტavს რealobaს. Cvenamde moღweუl 
weრilobiT ძeglTa miხedviT, ქaრTvel ebრaelTa gvaრovnუli სaხelebiც 
im dრoს უnda Camoყalibebუliყo, რoცa eს pრoცeსi mTelს სaქaრTveloშi 
mimdinaრeobda. CvenTviს სainტeრeსo სakiTხiს gaრkveviსaTviს movi
შvelioT al. ღlonტiს mieრ mრavalრiცხovani maსaliს analiziს 
შedegad miღebუli daსkvna: ,,gvaრovnუli სaხeli, რogoრც enobრivi da 
სoცialურi ფenomeni, ქaრTvelურ ტomebშi  adრindeli ფeodalizmiს 
epoქaშi Caსaხუla da meშvide-meრve სaუkუneebშi miსi Camoყalibebiს 
pრoცeსi daსრუlebუli Canს. gvaრi miუღia ყvela oჯaხiს meTaურს 
(შemdeg oჯaხiს ToToeუl wevრსaც), სoცialურi waრmoშobiსa da 
wodebრivi mdgomaრeobiს miუხedavad’’.

maრTalia, iსeTi weრilobiTi wყaრoebi, სadaც ebრaelTa gvaრebia 
miTiTebუli, aრც meშvide-meრve სaუkუneebidan da aრც adრindeli 
peრiodidan aრ gvaქvს, magრam gviandeli wყaრoebiც gvaფiქრebinebს, რom 
ebრaelTa gvaრebiს waრmoშoba im უხსovaრ dრoს ქaრTუl სazogadoebaშi 
mimdinaრe pრoცeსiს Tanხvedრi iქneboda.

zemoT daსaხelebუli gvaრebidan Canს, რom iსini, რamdenimeს gaრda, 
შvilze bolovdeba da mamaშvilobaს gamoხaტavს. mkvlevaრTa azრiT, 
შvilobiს gamomხaტveli უფრo adრindeli ფoრma iყo ,,ძe’’, რomeliც  
ქaრTუli gvaრiს mawaრmoebel ფუძeსუფiქსad damkvidრda gaცilebiT 
adრe, vidრe ,,შvili’’ შeiძenda imave ფუnქცiaს. ,,შvili’’ daboloebiს 

1   გაგულაშვილი 1993 : 37.
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mქone gvaრebi უmeტeსad aღmoსavleT da სamხრeT სaქaრTveloშi უnda 
gavრცelebუliყo.

ქaრTvel ebრaelTa gvaრ-სaხelebiს mცiრe nawili bolovdeba ,,el’’-
ze da aღniშnavს waრmomavlobaს an ama Tუ im adgiliსadmi mikუTvnebaს. 
aსeTi gvaრebi gvხvdeba meTvრameტe სaუkუnidan. სუl რamdenime gvaრia: 
ხoტoveli (ხoტevi სoფelia ambრolaურiს რaionშi), kრiხeli (სoფeli 
kრiხi imave ambრolaურiს რaionშi). ტoponimi goრi aრiს სaფუძveli 
gvaრiსa  goრeliშvili, სoფeli ali - aliშviliსa da სხv.

XIX სaუkუniს შუa ხanebidan ქaრTvel ebრaelTa gvaრebiს eრTi nawili, 
ganსakუTრebiT aღmoსavleT სaქaრTveloშi, რუსუliს zegavleniT ,,ov’’ 
daboloebaს iღebს magaliTad: aTanelovi, danielovi, mamiსTvalovi, 
zizovi, papiსmedovi, eliშaყovi...

ქaრTvel ebრaelTa gvaრebi, maTi moრფologiურ-სemanტikურi 
შinaaრსiს miხedviT, შeiძleboda dagveყo რamdenime ჯgუფad: 1) 
gvaრebi, რomlebსaც სaფუძvlad სakუTaრi სaხelebi aქvT, mag.: aრona
შvili, biniaშvili, gabრiela-შvili... 2) რeligiურ-რiტუalურi 
Tanamdebobiს შemცveli:  levia-შvili, ხaხmi-შvili, ხaხmi-geრi... 3) 
aტრibუტუli სinტagmebi: paტaრkaცi-შvili, mamiსTvali-შvili, papiს-
imedi-შvili... 4) ხelobiს an სaქmianobiს aღmniშvneli: bazazi-შvili 
(ფaრTleუliT movaჭრiს შvili), ToფCia-შvili (meToფiს შvili), 
ქურCi-შvili (ქურქebiს mkeრaviს შvili)... 5) gvaრebi, რomlebსaც 
სaფუძvlad winapრiს meტსaხeli daedo, gamomdinaრe miსi piრadi 
Tviსebebidan, miსwრaფebebidan, ფizikურi gaრegnobidan: ხaხviჭamia-
შvili, kaტa-paრia-შvili, keხia-შvili (keხiani ცხviრiს mქoneს შvili)... 
6) რodeსaც gvaრსaხeliს ფუძe miუTiTebს სadaურobaze: aleliშvili 
(gvaრad ქცeუli სadaურobiს სiტყva aleli), aტenelaშvili (gvaრad 
ქცeუli სadaურobiს სiტყva aტeneli. dღeiსaTviს gvხvdeba mხolod 
რუსiფiცiრebუli gvaრi - aტanelovi)... 7) სakუTaრ  სaხelad ქცeუli 
eTnonimebi: lezgi-შvili, megრeliშvili, ურi-შvili... 8) Tanamdebobiს 
aღmniშvneli: moძღvრiსშvili (admiსტრaცiუli Tanamdebobiს 
aღmniშvneli ტeრmini ძvel სoფelშi), ხaხama-შvili an ხaხmi-შvili 
(ebრaeli სaსუlieრo piრi)...

mTeli რigi ebრaუli gvaრebiსa veრ iშiფრeba. iცხak davidi 
ფiქრobს, რom iსeTi ცnobili gvaრebi, რogoრebiცaa ziz-ovi, baTo-evi, 
ტoრika-შvili, inჯa-შvili, eli-gუla-შvili da სხv., შeiქmna სakუTaრi 
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რeligiურi სaხelebiსagan.
mრavali gvaრia სaziaრo ქaრTvelTa da ebრaelTaTviს. რogoრც 

iTქva, ქaრTუli gvaრebiს უmრavleსoba bolovdeba oრ ფუძe - სუფiქსze 
 ,,ძe’’-სa da ,,შvil’’-ze. ebრaelebშi ,,ძe’’-ze daboloebუli mხolod 
oრi gvaრi  gvხvdeba meცameტe-meToTხmeტe სaუkუneebiს სabუTebშi 
- bუღbaფaiძe (bუღbaფaiსძe) da elioziძe (elioziსძe). gviandel 
ხanaშiც gvხvdeba oრi gvaრi beრiძe da ფiCხaძe. რaც შeeხeba piრvel oრ 
gvaრს, bუღbaფaiძe gvხvdeba mხolod eრT სabუTშi, ხolo elioziსძeni 
gaქრiსტiandnen da შemdegშi ebრaelebad aღaრ moiხსeniebian.

სainტeრeსoa სaziaრo  gvaრebi, რomlebiც ქaრTvelebსaც aქvT da 
ebრaelebსaც, რaც mრaval სaუkუneTa ganmavlobaშi TanaცხovრebiTaa 
ganpiრobebუli. ebრaelebi maშin movidnen სaქaრTveloშi, რoცa ჯeრ 
kidev aრ aრსebobda gvaრebi; რodeსaც iwყeboda da mimdinaრeobda 
gvaრebiს Camoყalibebiს pრoცeსi სaქaრTveloშi, ebრaelTa gvaრebiს 
waრmoქmnaც სaeრTo ქaრTუl pრinცipebს daemoრCila.

sakiTxi ebraelTa (iudevelTa)

gaqristianebis Sesaxeb

სaქaრTveloშi ebრaelTa gaქრiსტianeba, რogoრც vnaხeT, daiwყo 
manamde, vidრe ქრiსტianoba სaხelmwiფo რeligiad gamoცხaddeboda, 
amiს შemdeg ki maსobრivi ხaსiaTi miiღo. maრტo imiს aღniშvna რad ღiრს, 
რom baრabaს შTamomavlebma eრTianad შeiცvaleს რჯუli. maTTan eრTad 
სხva bevრiც iქneboda. eს pრoცeსi, რogoრც Canს, gრძeldeboda mTeli 
შუa სaუkუneebiს ganmavlobaშi, რadganaც maშin iუdaizmiს daTmoba da 
ქრiსტianobaze gadaსvla ebრaelTa gaქaრTvelebiს ტolფaსi iყo. Tუmცa, 
სხva mizezebTan eრTad, ebრaelTa სaeრTo რaodenobiს შemცiრebaც 
iwvevda სaქaრTveloშi ebრaelTa gaქრiსტianebaს.

iუdevelTa gaქრiსტianebiს სainტeრeსo magaliTia ცხinvalel 
elioziსძeTa gvaრi. 1392 wliს mცხeTiს სigelშi daსaხelebუlia 
სaekleსio სakუTრebaშi mყoფi ,,elioziძe ურia mamუliT’’. meTხუTmeტe 



irakli siordia

158

სaუkუniს შუa ხanebშi Canს elioziძeTa gvaრiს zogieრTi waრmomadgenliს 
gaქრiსტianeba da iსini gaრkveუl pრivilegiebსaც iძenen. 1447 wliს 
25 dekembრiს ქaრTl-kaხeTiს სakaTalikoსo mamუlebiს სiTaრხniს 
gუჯaრშi da 1454 wliს 10 ianvრiს kუlუხiს gamoსaღeb wignშi  
ჯvaრiს mსaხlobelTadmi, daviT kaTalikoziს mekუlუხe  elioziძe 
gvevlineba mცხeTiს სaekleსio სabუTebiს damweრad, ჯvრiსmტviრTvelad. 
gaქრiსტianebუla, agრeTve, daniel elioziძe, რomelსaც bagრaტ meფem 
1467 welს Taviს სaaღaped უboძa სoფeli სaსხoრi. danielს სanaცvlod 
ყovel nikolozobaს Jami უnda ewiრvinebina meფiსaTviს სveტiცხovliს 
ყvela mღvdel-diakvniT.

ganსakუTრebiT სainტeრeსoa 1457 wliს 1 apრiliს სaსiსხlo სigeli, 
miცemუli bagრaტ meფiს mier elioziსძeebiსadmi, რomlebსaც meფem 
სiსხliს სaფaსურad gaუCina 600 aTaსi ,,kiრmaneუli TeTრi’’. სigelidan 
naTlad Canს, რom miსi mimღebni waრmoშobiT ebრaelebi aრian. amaze 
miუTiTebს maTi ebრaუli სaხelebiც. iსini aხali gaქრiსტianebუl-
gaქaრTvelebუlebi aრian. winaaღmdeg შemTხvevaშi სigelშi aუცileblad 
iქneboda miTiTebუli maTi eრovneba - ურia. eრovnebaს რom aუცileblad 
უTiTebdnen, kaრgad Canს 1392 wliს mცხeTiს სigelშi (,,elioziძe 
ურia’’). უფრo meტiც, zemoT moცemუl სigelშi iსiც aრiს naTქvami, 
რom elioziსძeebს TavianTi ekleსiaც aქvT (vinც ekleსia gagiტeხoს). 
aქve უnda aღiniშnoს, რom სigeliს miღebamde iსini უkve iwodebodnen 
,,mცხeTiშvilebad’’, რaც mცხeTiს, e.i. სaekleსio aznaურobaს niშnavda.

zemoaღniშnუli სigeli ს. kakabaძeს weრa-kiTხviს gamavრცelebeli 
სazogadoebiს wignსaცavშi moუpovebia da iქve უnaხavს am სigeliს 
gadamweრiს, ცხinvaliს boქaუliს, ioსeb miქaძiს 1870 wliT daTaრiღebუli 
baრaTi, რomliს შinaaრსსaც iსტoრikoსi შemdegnaiრad gadmoსცemს: 
,,aznaურi elioziშvilebi (abiaTaრiშvilebi) ცხovრoben სoფel 
dღvრiსშi da ცხinvalშi, ხolo ebრaeli mamiსTvalaშvilebi - სoფel 
ცხinvalშi. oრive gvaრi Taviს Tavს სTvlida ebრaeli elioziსagan 
waრmomdgaრს’’. boქaუliს naTქvams mxars uWers i. Coრniს Canaweრi 
ცხinvalშi. რabi iakob mamiსTvalaშviliს სaხlშi i. Coრnim naხa სigeli, 
რomeliც, maსpinძliს TქmiT, bagრaტ meფem უboძa miს winapრebს. i. Coრni 
aრ miუTiTebს, რomel bagრaტ meფeს an რomel სaუkუneს ganekუTvneboda 
სigeli, magრam, albaT, imdenad dainტeრeსebუla maსpinძliსgan სigeliს 
შinaaრსiს moსmeniT, რom adgilobრiv pრiსტavს (ს.kakabaძe boქaუlad 
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რom iხსeniebს) gadaaweრina da Tan waiღo. zemoT ცiტiრebუl სigelსa 
da i. Coრniს mieრ nanaხს Tუ eრTსa da imaved CavTvliT, maშin ibadeba 
kiTხva: რaტom inaხavdnen mamiსTvala შvilebi elioziსძeTa სaხelze 
gaცemუl სigelს?

elioziშvilebiს gvaრi რom elioziსძidan modiს, amiს შeსaხeb 
სakmaod dawvრilebiTaa ცnobili. meTeქvსmeტe სaუkუniს meoრe naხevaრ
შi elioziსძeTa gvaრს gedevaniშvilebiს ცalke შტo gamoeყo. eს 
შemdegnaiრad moხda: elioz elioziსძe da gedeon gუlbadi-შvili 
elioziს-ძe oრ სaხlad gaiყaრnen. elioz elioziს-ძiს შTamomavlobam 
miiღo elioziშviliს gvaრi, ხolo gedeon elioziსძiსam - gedeva
niშviliსa. eს oრi სaხli შemdgom სaუkუneebშi oრ damoუkidebel 
სagvaრeუlod iქცa - elioziშvilebiსa da gedevaniშvilebiს. სaფiქრalia, 
რom analogiურad imave peრiodშi mamiსTvala elioziსძidan უnda 
waრmoქmniliყo mamiსTvalaშvili-maiსTvalaშviliს gvaრi, რomelTa 
შTamomavaliც iყo რabi iakobi.

elioziშvilebiს ქრiსტianoba da gaaznaურeba ფaქტia. am gvaრiს 
ganaყoფi gedevaniშvilebiს ქრiსტianoba da gaaznaურebaც ფaქტia. magრam 
mamiსTvalaშvil-mamiსTvaliშvilebსaც Tუ elioziსძeTa შTamomavlebad 
CavTvliT, maშin სad aრiს maTi ქრiსტianoba an aznaურoba? eრTi 
რam ცხadia: aznaურobiს miღeba ქრiსტianobiს gaრeშe ფeodalურ 
სaქaრTveloშi da სხvaganaც შeუძlebeli iყo.

რabi iakobiს ხelT aრსebუli სigeli meცnieრebს aფiქრebinebს, რom 
elioziსძeTa gvaრiს zogieრTma waრmomadgenelma an Tუndaც eრTma 
komlma შeinaრCუna mama-papaTa რeligia da komliსa Tუ oჯaხiს meTaურi 
სaხeli - mamiსTvala-mamiსTvali gvaრad gadaiქცa. magრam dრoTa 
ganmavlobaშi am gvaრiს zogieრTi waრmomadgeneli gaქრiსტianda. aსeT 
შemTხvevaს vხvdebiT meTvრameტe სaუkუniს 20-ian wlebშi. ძnelia imiს 
Tქma, რa bedi ewia შemdegშi ხalხiს aღweრiს davTaრშi moხსeniebუl 
mamiსTvalaშvil demeტრeს  (igi Taრხaniც iყo da molaშქრeც) 
შTamomavlobaს. სavaრaუdoa, რom iსini gadaშendnen, რaც, შeსaძlebelia, 
სხvadaსხva mizeziT iყoს ganpiრobebუli.

ცnobil iსტoრikoსს, ფilologსa da სazogado moღvaweს, a. ხa
ხa naშvilს daსaშvebad miaCnda, რom ,,iს ქaრTveli ebრaelebi, რo
mlebiც gaქრisტiandnen, რogoრebiც aრian, magaliTad: elioziშvili, 
baრnabaშvili, balუaშvili, gedevaniშvili da სხva, aსimilaცia ganiცadeს 



irakli siordia

160

ქaრTvelebTan. ხolo maT, vinც TavianTi რwmeniს eრTgუlni daრCnen, 
dakaრgeს TavianTi ena da ქaრTvelTa ცხovრebiს weსi da ena miiღeს’’.1 
სainტeრeსoa, რom mkvlevaრma შeსaniშnavad iცoda ქaრTუli სaiსტoრio 
wყaრoebi, maშ რaტom Taviსi gvaრi aრ moiხსenia zemoხსenebუl gvaრebTan 
eრTad? ცხinvalel ebრaelTa შoრiს ხaხanaშvilebiც gvხvdebian. 1678 
wliს wყalobiს wignშi aრiს ,,ურia ხaხanaშvili daTუna’’. 1680 wliს 
სabუTშi ,,ხaხanaშvili ურia, ხaხana, miსi ძma შaloma da maTvala’’ 
eრovnebiს gaრeშe aრian daსaხelebუli. 1697 wliს naსყidobiს wignშi 
gomშi mცხovრebi gleხi oქრoa ხaხanaშvili, რomeliც miსma baტonma 
zaქaრia zუmbუliძem miჰყida ქadag aრქimandრiტ nikoloz maღalaძeს, 
aსeve, eრovnebiს miTiTebiს gaრeშea daსaხelebუli, aსeve, - gvaრiს eრT-
eრTi waრmomadgeneli 1770 wliს 14 agviსტoს სabუTშi. სaყურadღeboa, 
რom imave სabუTშi eრovnebiს miTiTebiს gaრeშe ფigურiრebს vinme 
bazaziშvili, რomliს ebრaeloba aრaviTaრ eჭvს aრ iwvevს, amdenad,   
ძnelia imiს Tქma, რodiს  gaქრiსტiandnen ხaხanaშvilebi.

სხvadaსხva peრiodiს სabუTebშi aრცTუ iშviaTad vხvdebiT epiTeტს 
-  ,,ურiaყoფili’’, რaც gviCvenebს, რom am epiTeტiT iსini moiხსenebian, 
რomlebmaც daTmeს iუdaizmi da gaქრiსტiandnen.

სabუTebiს miხedviT ძnelia imiს gaრkveva (iშviaTi gamonakliსiს 
gaრda), რa moტivebi edo სaფუძvlad piრiს an gvaრiს mieრ რჯუliს 
შeცvlaს, რodiს moხda aღniშnუli ფaქტi. magრam eს aქტi imdenad 
mniშvnelovnad iყo miCneუli adamianiს ცხovრebaშi, რom maს didi ხniს 
ganmavlobaშi inaხavda TanaსoფlelTa Tუ TanamoქalaქeTa meხსieრeba, 
gaრkveუl ტრadiცiad iქცeoda da gvaრiს ფუnქცiaსaც iძenda.

უnda aღiniშnoს eრTi momenტiც, zogieრTma dokუmenტma შeinaრCუna 
ebრaelTa gaქრiსტianebiს Taრiღiც. zemoT უkve aღvniშneT, რom 
,,ურiaყoფilTa’’ winapრebiს სaხelebi gamქრalia da iსini უkve 
aტaრebdnen ქრiსტian ქaრTvelTa სaხelebს (oTaრi, zaქaრia, demeტრe). 
შeiძleba vivaრaუdoT, რom ურiaყoფili abრama, ურiaყoფiliს შvili 
ყobia da სხvebi  aრც Tუ didi ხniს win moinaTlnen. maT ჯeრ kidev 
შenaრCუnebუli aქvT ebრaუli სaხelebi. რogoრც Canს, monaTvliს შemdeg 
aრ ხdeboda სaხeliს შeცvla. dokუmenტშi moხსeniebუl oრ უkanaსknel 
piრze შeiძleba iTქvaს, რom abრama piრadad moinaTla, ხolo ყobia 
dabadebუli iყo, რoცa mamamiსma რჯუli შeiცvala, უფრo meტiც, maს 

1   მამისთვალაშვილი  1995 : 50.
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უkve ჰყavda oრi vaJi (abრamia da manoaხi).
maსalebidan iრkveva, რom zogieრT adgilaს iუdaizmiს daTmobaს 

maსiურi ხaსiaTi miუღia. 1728 wliს naსყidobiს wignშi, რomeliც 
aხaldabaშia შedgenili, სხvebTan eრTad mowmeebi aრian ურiaყoფili 
oTaრa, zaქaრia da abრama. Canს, aხaldabaშi kvlav mრavlad iყvnen 
ebრaelebi. imave სabუTშi mowmeebi aრian ურia ფiCხaძe, miხeil 
ყandუaშvili, daviTa papiსimedaშvili da, რogoრც სabუTiს შemdgeneli 
ambobს, ,,სუl aხaldabelni ქaრTvelni da ურiani amiს mowme’’.1

XVIII სaუkუniს meoრe naხevaრშi სameფo kaრze dawinaურebუla 
,,სტambiს უხუცeსobiTa da dazgiს mmaრTvelobiTa kaრiს mღvdeli უღiრსi 
abრam ურiaყoფili’’. eს minaweრi amoღebუlia 1784 welს Tbiliსშi 
dabeჭdili ,,სaღmრTo kურTხevani’’-ს bolo gveრdidan.

vin iყo abრam ურiaყoფili? miს შeსaხeb mცiრe ცnobebi dagviტova 
plaტon ioსelianma. ,,abრam, gvaრiT ურiaყoფili, miუსტvinaშvilad 
wodebუli, mbeჭdavi wignTa, paტivცemუli meფiსagan; megobaრi daviT 
სaრdliსa oრbelianiსa, mშრomeli meტeხსa ekleსiiს ganaხlebazed 
სoფelსa meტeხს, didi mloცveli, memaრხუle da mღvdeli gankრძalუli 
idga maრტყoფს’’.2

abრam ურiaყoფiliს zogieრTi biogრaფiუli ცnoba moiძia o. 
kaსრaძem. iრkveva, რom abრamს eრTხanს maღali სaekleსio Tanamdeboba 
ekava. 1749 welს igi daუniშnavT gaრeჯiს ioane naTliსmცemliს 
monaსტრiს winamძღvრad, რomeliც 1752 welს miუტovebia. aრavin iცiს, 
რiს gamo da რa piრobebშi moუხda abრamს რუსeTშi waსvla meTvრameტe 
სaუkუniს 60-ian wlebშi. o. kaსრaძe vaრaუdobს, რom შeiძleba igi 
Teimურaz meoრeს gaყva moსkovშi da miსi gaრdaცvalebiს შemdeg kidev 
რamdenime ხanს daრCa iქ. moსkovშi igi aTanaსe amilaხvaრს შeჰkedlebia 
da ჯvaრTamaღlebiს monaსტeრშi aრსebუl სტambaშi daუwყia mუშaoba. 
miსi ხeliT daibeჭda ,,daviTni’’.

XVIII სaუkუniს 80-ian wlebშi abრami kvlav სaქaრTveloშia. eრekle 
meoრeს gaუmweსebia Taviსi ekleსiiს mღvdlad. wignebiს beჭdvaშi 
gawaფუli abრami mუშaobaს iwყebს Tbliსშi, eრekleს სტambaშi, ,,dazgiს 
mmaრTvelad“. o. kaსრaძe gakviრvebaს gamoხaტavს imiს gamo, რom iსeTma 
meსტambem, რogoრiც abრami iყo, mხolod oრi wigniს gamoცemaშi miiღo 

1   კასრაძე 1973: 228.
2   პლატონ იოსელიანი,  გაზეთი ,,ზაკავკაზკი ვესტნიკი~, თბ. 1849 წ.
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monawileoba Taviსi ხangრძlivi სiცoცხliს ganmavlobaშi - 1764 welს 
moსkoviს ,,daviTniსa’’ da 1786 welს Tbiliსiს სaხaრebiს dabeჭdvaშi.

o. kaსრaძe eჭvქveშ aყenebს p. ioსelianiს naTქvamს: ,,abრam ურia
ყoფili miუსტvinaშvilad wodebუli“. amiს gamo o. kaსრaძe aცხadebს: 
,,ურiaყoფili რom abრamiს namdvili gvaრi aრ aრiს, eჭvს gaრeშea, magრam 
aრც p. ioსelianiს ცnoba უnda iყoს სwoრi  abრamiს miუსტvinaშvilad 
miCneviს შeსaხeb. vფiქრobT, რom aსeTi gvaრi im dრoiსTviს oფiცialურad  
სaeრTod aრ aრსebobda. შeსaძlebelia, რom miუსტvinaშvili abრamiს 
anda miსi winapრiსTviს zedmeტad შeრქmeუli gvaრia da aრa namdvili“1.

maრTalia, aრ შegviძlia iუdevelTa gaქრiსტianebiს ყvela peრipeტiiს 
aღdgena, magრam dღemde moღweუli dokუmenტურi wყaრoebi, სaiსტoრio 
Tხzუlebebi da mხaტvრუli liტeრaტურa სaფუძvelს gvaძlevს vTქvaT, 
რom ფeodalურ სaქaრTveloშi aრaსodeს ყoფila anტiebრaუli 
pრopaganda. სavსebiT bუnebრivia, ქრiსტianუli ekleსia, miსi meსveურi, 
aრ iქneboda ebრaelTa gaქრiსტianebiს winaaღmdegi, magრam iსini 
amiსTviს რaime konkრeტუli nabiჯს aრ dgamdnen.

sakiTxi marTlmadidebel qristianTa

mier iudaizmis miRebis Sesaxeb

wყaრoebi piრdapiრ aრaფeრს amboben ქრiსტianTa mieრ iუdaizmiს 
miღebiს შeსaხeb, magრam eს pრoცeსi რom namdvilad mimdinaრeobda, amiს 
Tქmiს უფlebaს gvaძlevს zogieრTi  ცnobili ფaქტi. სaყურadღeboa, 
სaქaრTveloშi, keრძod, goრშi moღvawe avgუსტineli beრiს, waრmoშobiT 
poრტუgalieli ambრoსio dუშ anJუსiს (igi goრშi ცხovრobda 1628-
1640 wlebშi da ყურadღebiT სwavlobda რeligiურ ცხovრebaს 
ქaრTliს სameფoშi) eრTi ცnoba, რomeliც ხelaღebiT miსaღebi Tუ 
aრa, angaრiშgaსawevi mainც aრiს. miს mieრ 1640 welს goრidan რomშi 
gagzavnili weრilebidan vigebT: „Cveni monazvnebi am ქრiსტianebშi 
(ქaრTvel maრTlmadidebelშi) didi სikeTiს ქmnaს შeძleben რamdeniსame 
სoფliს ყidviT, რogoრც შvრebian სomხebi. Tუmცa ქaრTvelebს didi 

1   კასრაძე 1973: 235.
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სimძlavრe aქvს სomხebiსa სaრwmუnoebiსa mხრiv, gaრna რodeსaც maTi ყmebi 
ხdebian, bevრi maTgani gadadiს სomხiს weსze. amaze უaრeსiც vnaხeT: 
zogieრTma mdidaრma ურiebma, რomlebiც სaქaრTveloშi ცხovრoben, 
gaaურiaveს TavianTi ყma da moსamსaხურe. ქaრTvelebi უeჭvelad didiს 
სiamovnebiT miiღeben  laTinურ weსსa, Tუ Cveni ყmebi gaხdnen’’.1

paტრi ambრoსio Taviსi ქveყniს შvilia. eსpanურ-poრტუgaliურ 
ტრadiცiebze gazრdilma, ძalian kaრgad iცoda, რa ხdeboda piრineiს 
naხevaრkუnძუlze, სadaც ცeცხliTa da maხviliT nadgურdeboda 
ყovelive ebრaუli da TviT ebრaelebiც ki. iს veრ malavda aღშფoTebaს 
Tუndaც imiს waრmodgeniს gamo, რom სadღaც შeiძleboda momხdaრiყo 
ქრiსტianiს gaiუdeveleba (gaebრaleba). Cvenamde moaღwia imave 
peრiodiს ცnobili ქaრTveli სaსუlieრo da poliტikურi moღvawiს, 
nikoloz Coloყaშviliს (nikiფoრe iრbaხi) სiტყvam, waრmoTქmუlma 
Tbiliსშi,  XVIII სaუkუniს 30-ian  wlebშi, kaToliცizmze gadaსუli 
goრeli ყmawviliს, naსყidaს daსaცavad: ,,ყoveldღe Cven TvaliT 
vხedavT, რom ქaრTvelebi სomხdebian da უmრavleსoba  Tურქdeba, 
monebad ყidუloben, რogoრც სpaრსelni, iსe Tურქni. gana რaტom aრ 
უnda miiღoს kaცma ფრankoba’’?2

nikoloz Coloყaშviliს სiტყvidan  aრ Canს, რom სaქaრTveloშi 
iუdiazmze gadaსvliს შemTხvevebi iყo, magრam miსi naTქvamidan gamo
mdinaრe, სaფiქრebelia,  რom რogoრც TviTon, iსe miსi Tanamedრove 
ფeodalურi სazogadoeba სeრiozუl mniშvnelobaს aრ aniჭebda 
ქრiსტianiს gaiუdevelebaს, aრ Canს maTi mხრidan imiს gaცnobieრeba, რom 
eს anტiქaრTუli da, imavdრoუlad, ფaრTod gavრცelebუli movlena 
iყo.

paტრi ambრoსio dუშ anJუსiს weრilს iცnobda z. ჭiჭinaძe da 
ebრaelebze miსi naTქvamiს gabaTilebaს სხvadaსხva aრgუmenტebiT 
ცdilobda: ,,უnda moviხსenioT, რom paტრi ambრoziს ცnoba Cven 
gazviadebუlad migvaCnia. paტრi ambრoziს ცnoba da moხსeneba 
kongრegaცiiს winaშe gangeb უnda waრedgina, რaTa miT უფრo meტi 
ყურdღeba miepყრo, meტiს სibრalუliT daeხaტna სaქaრTveloს ga
ჭiრvebუli mdgomaრeoba. Cven piრnaTlad da gadawყveტiT viტყviT, 
რom amiს magaliTi eრTiც aრ iქneboda, რom ქaრTvelT ურiaს vinme 

1  მამისთვალაშვილი 1995:  65.
2  მამისთვალაშვილი 1995: 72.
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ყma an bavშvi eყidna ქრiსტianTagan da meრe igini Taviს სჯუlze 
gadaeყvana. უnda mogaხსenoT, რom eს სუl ჭoრebia da ცili. ქaრTvelT 
ebრaeloba  aრa, ურiebiს gaქრiსტianeba ki iსe ხშiრad da mრavlad 
ყoფila, რom dღeსaც gურiaს, სamცხeს, imeრeTსa da ქaრTlს aსobiT 
movTvliT iსeT gvaრebს, რomelTa winapრebiც ebრaelni ყoფilan da 
maს შemdeg JamTa viTaრebiს meoხebiT, TavianTi nebiT Tუ ძalovnebiT, 
ქრiსტianobaს dakavშiრebian. aსeTi ცnobani Cven უფრo migvaCnia ჭoრiT, 
რadgan waრსუlშi ქaრTvelni ebრaelni meტad ღaტakს mdgomaრeobaშi 
iყvnen. maT TavianTi სazრdoს mopovebaც ki უჭiრdaT da aba, სხvaTagan 
ყmebს რiT iყiddnen da maT igini რogoრ aსazრdoebdnen?

meoრe, - ურiaს aრც TviT ქრiსტiani mieყideboda, aრც gaჰყveboda. 
meსame, სaქaრTveloს ურiebi mTlad სabaტono da სaekleსio ყmebi iყvnen 
da, aba, Tქvena bრძaneT, რom igini რogoრ შeსძlebdnen ქaრTvel ყmaTa 
სყidvaს da iსiც meრe gaურiavebaს? eს Cven mogonil ცilaT migvaCnia 
miT უფრo, რadganaც სaქaრTveloშi ქaრTvelT ურia სaქaრTveloს, 
ქaრTvel eრსa da სaსუlieრo wodebaს iსe aფaსebda da paტivს სცemda, 
რogoრც TviT ebრaelobaს’’1.

რogoრც moყvanili vრცeli ცiტaტidan Canს, z. ჭiჭinaძe, aღniშnუl 
სakiTხebze (ebრaeli mebaტoneebiს mieრ ქრiსტiani ქaრTveli ყmebiს 
ყola, ქaრTveli ყmiს mieრ iუdaizmiს miღeba, ebრaelTa damokidebუleba 
maრTlmadidebeli ekleსiiსa da სamღvdeloebiსadmi da, piრiქiT), 
mსჯelobს Taviსi dრoiს (XIX-XX სaუkუneTa miჯna) ფსiქo-moრalურ-
kუlტურუli kრiტeრiუmebiT da naklebad iTvaliსwinebს im gaრdaტeხaს, 
რaც სaქaრTveloშi ebრaelebiსadmi damokidebუlebaშi moხda რუსeTiს 
mieრ Cveni ქveყniს dapყრobiსTanave.

Cven mieრ ganხilუli da damowmebუli სabუTebi, zogi piრdapiრi 
da zogiც aრapiრdapiრi, სwoრed imaze miუTiTebს, რom ფeodalურi 
ხaniს სaქaრTveloშi ebრaelebi aრცTუ iსe gaჭiრvebუlni iყvnen 
ekonomikურad, რogoრც z. ჭiჭinaძeს egona. maT ჰქondaT mamუlebi da 
ყmebiს paტრonebiც iყvnen.      

ebრaelebi aრ შeadgendnen სaქaრTveloშi ekonomikურad imdenad 
ძlieრ ფenaს, რom maT mTeli სoფlebi შeeსყidaT, magრam ცnobilia, 
რom mainც ჰყavdaT ქრiსტiani ყmebi da oჯaხშi moსamსaხურeebi. ჰყavdaT 
naყidi ქრiსტiani bavშvebi, რomelTa iუdaizmze gadaყvana pრaქტikუlad 

1   ჭიჭინაძე 1904 : 7576.
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შeსaძlebeli iყo. albaT aსeT შemTხvevebze უnda miუTiTebdeს ebრaelTa 
eTnonimურi gvaრebi - ურiშvili, binaურaშvili da iსრaelaშvili.

ebრaelebს რom ქრiსტiani ყmebi ჰყavdaT, mრavali სabუTidan Canს, 
magრam amჯeრad mხolod im შemTხvevebს gaviხსenebT, რomlebiც 
სagუliსხmoს ხdian ქრiსტiani ყmebiს iუdaizmze moქცevaს.

1742 wliს naსყidobiს wignidan vigebT, რom ქსniს eრiსTaviს ყoფili 
ხiznebi - avTandil da gioრgi kobalaძeebi - ტყveobaშi aღmoCndnen da 
Tbiliსშi iქnen gaყidუlni avღanelTa meფiს ჯaრiს mieრ. kobalaძeebma 
Tbiliსშi vali aiღeს da Tavi daiხსneს. amiს შemdeg iსini mividnen 
alaveრdel miტრopoliტTan da შeeხvewnen: ,,madliსaTviს dagviხსenio’’. 
alaveრdelს ფუli Tan aრ ჰქonda da kondoliს naცvalს ebრaelს 
უbრძana: ,,eსeni daiხსen da wminda gioრgiს შewiრeo’’. ebრaelma 
maრTlaც daiხსna ძmebi. kobalaძeebi ebრaelს eუbnebian: ,,Cveni Tavi 
შen mogeცiT... უსikvdilod შenს iქiT aრსad wavideT’’.1

dokუmenტiს ფრagmenტidan zogi რam gaუgebaრia. aრ Canს, რomeli 
ekleსiiს gankaრgუlebaშi gadadiodnen validan Tavdaხსnili kobalaძeebi. 
aქ mხolod zogadadaa gaცხadebუli, რom iსini wm. gioრgiსaTviს 
უnda შeewiრaT, magრam სinamdvileშi kobalaძeebi ebრaelს რCebodnen, 
რogoრც naყidi ყmebi. am შemTხvevaშi, albaT, სaქme gvaქvს ყmebiს შeძeniს 
შeniღbუl ფoრmaსTan, რodeსaც alaveრdeli miტრopoliტi TviTonve 
eხmaრeba ebრaelს ქრiსტiani ყmebiს შeძenaშi. რa Tქma უnda, moცemუl 
შemTხvevaშi ყmebს შeსaძlebloba eქnebodaT, სურviliს შemTხvevaშi, kvlav 
ქრiსტianebad daრCeniliყvnen. შeiძleba wm. gioრgiსaTviს ფoრmalურad 
შewiრva maT სamუdamod ქრiსტianebad daრCenaს gუliსხmobda. aრც imiს 
gamoრiცხva შeiძleba, რom am gamoსყidუl adamianTagan zogieრTma, 
madlieრebiს niშnad, შeსaძloa, რჯუliც შeiცvala.

gaiუdeveleba რom namdvilad ხdeboda, ganსakუTრebiT naTlad 
Canს უkanakსneli meფiს - gioრgi XII-iს - vaJiს, ქaრTl-kaხeTiს aსeve 
უkanaსkneli gamgebliს (1800-1801), daviT baტoniშviliს სamaრTalშi, 
რomliს meსame da meoTხe paრagრaფebiს miხedviT, სaქaრTveloშi aრ 
izღუdeba aრც eრTi რeligia da ხeliსუფleba kრძalavს რomelime 
რeligiiს უpaტivცemუlobaს, lanძღvaს da სხv. meხუTe paრagრaფშi ki eს 
naTქvami dazუსტebუlia da maსშi gaრkveუli koრeქტivi aრiს შeტanili: 
,,kaTolikebს da სomხebს ekრძalebaT TavianT სaრwmუnoebaze moaქცion 

1   კასრაძე 1973 : 412.
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gabaტonebუli რeligiiს adamianebi, e.i. maრTlmadidebeli ქaრTvelebi. 
igive ქmedeba maჰmadianebiსa da ebრaelebiსganaც ikრძaleba. aღniშnუli 
ქmedeba iსჯeba სikvdiliT’’.1 Tუndaც am naTქvamidan ცხadia, რom maრTlaც 
ხdeboda ქaრTvelTa gakaTolikeba, gaსomხeba da gaTaTრeba. რogoრც 
Canს, gaiუdevelebaც imdenad ხშiრad ხdeboda, რom kanonmdebloba 
უmkaცრeს სaსჯelს iTvaliსwinebda damnaშaviს mimaრT.

qarTveli ebraelebi da XX saukune

baტonყmobiს gaუქmebiს შedegad (1864-1871), maრTalia, ქaრTvelma 
ebრaelebma Taviსუფleba miiღeს, magრam miwiს gaრeშe daრCnen. amiტom 
iსini iძუlebუlni iყvnen ძveli mebaტoneebiს miwaze eცხovრaT an 
სხva gza moeძebnaT. ai, aსeT piრobebშi iwყeba ქaრTvel ebრaelTa 
შida migრaცiiს pრoცeსi. ძveli ebრaუli daსaხlebebiს didi nawili - 
abaსTუmani, bebniსa, Tamaრaშeni... , TandaTanobiT mTlianad daiცala 
ebრaelobiსagan. iქidan daძრუlma ebრaelebma შeavსeს ebრaelTa უbnebi 
iსeT ქalaქebშi, რogoრebiცaa: Tbiliსi, ქუTaiსi, aხalცiხe, ცხinvali, 
goრi, oni, ფoTi... da zogieრTi სaსoფlo daსaხleba: banძa, სუჯუna, 
სურami, სaCხeრe, kუlaშi, ქaრeli... aღniშnუl adgilebშi შeiქmna 
ხelსaყრeli piრobebi maTi komeრცiუli სaქmianobiსTviს.

ქaრTveli ebრaelebi ცრemlmoრeუlni სცildebodnen mamapapiსeუl 
სamoსaხloebსa da სaloცavebს, magრam gუlს imiT imშvidebdnen, რom 
უpaტრonod aრ ტovebdnen winapaრTagan naandeრძev სeფe-Toრebს da 
სadaც midiodnen, Tan miჰქondaT. aხalmoსaხleobaშi mყoფi ძveli 
Tუ aხlad aშenebუli სaloცavebiს aრon ჰakodeშebშi (aხal სaTavსo 
kidobnebშi) didi mowiwebiT უCendnen maT adgilს.

da, ai, XX სaუkუniს daსawყiსშi, სaქaრTveloშi ebრaelTa შida 
migრaცia gaხda სababi ebრaelebiT aხaldaსხlebუl სoფlebშi aხali 
სaloცavebiს aშenebiსa, zogan oრi-სamiსaც (Tbiliსi, ქუTaiსi, სaCხeრe, 
ცხinvali da სხv.).

სaloცavTa aრსebobiს adgilebშi Toრaს სwavlebiს dawყebiTi სkolebi 

1   კასრაძე 1973: 420.
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(ხedeრebi) iყo gaხსnili, სadaც bavშvebi ivრiTუl weრa-kiTხvaსa 
da loცvaს სwavlobdnen. რaც შeeხeba Toრaს (moსeს ხუTwigneუli) 
შeსwavliს zeda სaფeხურს, ieშibebს, iსini mხolod XIX სaუkუniს 
boloსa da XX სaუkუniს daსawყiსშi iხსneba kუlaშშi, ქუTaiსშi, onსa 
da სaCხeრeშi.

სabჭoTa ხeliსუფlebiს damყaრebam ძiრფeსvianad შeცvala ქaრTvel 
ebრaelTa ცხovრeba. komუniსტურi ideologiiს mizani daფaრუli 
ebრaუli TviTშegnebiს შezღუdva da maTi სხva eრebს შoრiს gaTქveფa-
aსimilaცiiს pრoცeსiსaTviს ხeliსშewყoba iყo.

სabჭoTa ხeliსუფlebiს piრvelსave wlebშi daikeტa ხedeრebi da 
ieშibebi, ხolo maT, viსaც ivრiTუli eniს სwavlaშi შeamCnevdnen, 
სdevnidnen da, რomelime gamogonili სababiT, სikvdiliTaც ki სჯidnen. 
aსe daხvრiტeს სურamiს რabi daviT ჯanaშvili 1924 welს. amave ხanebშi 
aრaeრTi რabini da Talmid-ხaხami (ხaხami - ხaხamს ebრaelebi უwodebdnen 
ფრinvelebiსa da oTხფeხi ცხovelebiს damkvlelს) iქna dapaტimრebუli 
da რepრeსiრebუli. amaსaც aრ სჯeრdebodnen, anტiebრaუli lozუngiT 
1923-1924 wlebშi სaქaრTveloშi TiTქmiს ყvelgan dakeტeს სaloცavebi, 
zogieრT adgilaს ძaliს gamoყenebiTaც ki. eს kampania imdenad უხeშi 
ფoრmiT Caტaრda, რom ხeliსუფlebam miსi შewყveტiს aუცilebloba 
igრძno da 1924 welს, zogieრTi gamonakliსiს gaრda, სaloცavebi უkan 
daუbრუneს ჯamaaTს.

eს mხolod daსawყiსi iყo ebრaelTaTviს სუliსa da რwmeniს 
gadaრCeniსaTviს bრძolaშi. eრT mხaრeს idga სabჭoTa impeრiiს 
ყovliსშemძle damსჯeli manქana, ხolo meoრe mხaრeს ki - სaფრTხeს 
შeუშinebeli Tavganwiრvamde miსუli რabinebi da Talmid-ხaხamebi. 
eს უkanaსknelni რa ხeრხს aრ igonebdnen ivრiTუli eniსa da Toრaს 
სwavlebiს pრoცeსi რom daemalaT ხeliსუფlebiსaTviს: ხan mindvრebსa 
da bუCქebშi aსwavlidnen bavშvebს, ხan ki - windawin ფaრუlad შeრCeუl 
binebშi. სwavlebiს dრoს ცali Tvali ფanჯრiსaken ჰქondaT an kaრebTan 
gუშagi ჰყavdaT daყenebუli, miliცieliს gamoCena რom eცnobebina.

gaaფრTebუli anტiრeligiურi pრopagandiს miუხedavad, ქaრTveli 
ebრaeloba ჯiუტad da ქedუხრelad iცavda Taviს რჯუlსa da რwmenaს. 
სaloცavebi kvlav ჯamaaTiT ivსeboda, kvlav ძvelebურad უტaრebdnen 
bavშvebს bრiT-milebს (winadaცveTaს), aხaldaქoრwinebუlebს უkiTხa
vdnen ქeTუbebს da a.შ.
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XX სaუkუniს 20-iani wlebiს boloსaTviს ქუTaiსშi moქmedebda 11 
სaloცavi, ცხinvalშi - 7, kუlaშშi - 5, სურamშi - 3, aხalცiხeშi 
- 2, ქaრelშi - 2 da a.შ. magრam aრც komუniსტურi ხeliსუფleba 
iყo gუlხeldakრeფili: nebiT Tუ aრaფeრi gamoუdiodaT, ძalaსaც 
mimaრTavdnen, რaც ხშiრ შemTხvevaშi aშkaრad gamoხaტუli რepრeსiebiს 
სaხeს iღebda. aსe iყo 1937-1940 da 1950-1953 wlebშi.

1937-1940-iani wlebiს რepრeსiebma, სazogadoebiს bevრ სხva ფenaსTan 
eრTad, ქaრTveli ebრaelebiს სუlieრ moძღvaრTa da eრovnუli TviT
შegnebiსaTviს mebრძolTa Tavebzeც maხviliviT gadaiaრa. 1937 welს 
daapaტimრeს da შemdeg ცiხeშi, gaსamaრTlebiს gaრeშe, daხvრiტeს 
ცხinvaliს შvidi Talmid-ხaხami. aსeTive bedi ewia ფoTiს რabin 
miხeil elaშvilს. amave wlebშi aრaeრTma რabinma iwvnia dapaტimრebiს, 
dakiTხviსa da gaცimbiრebiს სimwaრe. aრaeრTma gadaსaხlebaშi dalia 
სუli. amave welს daapaტimრeს, სikvdiliს ganaCeni gamoუტaneს da 
შemdeg ცimbiრშi gadaსaხlebiT შeუცvaleს  რabin daviT baazovს.

1950-1953 wlebiს სabჭoურi anტiebრaუli kampaniiს სimwaრe dღemde 
ტkivilian mogonebad შemoრCa ქaრTvel ebრaelobaს. ხeliსუფlebam 
TiTქmiს ყvelgan dakeტa სaloცavebi. dღemde aხსovს ხalხს, zogieრT 
ქalaქსa Tუ daსaხlebaშi რogoრ aღუdgnen win ebრaelebi ხeliსუფlebiს 
waრmomadgenlebს. aრ anebebdnen სaloცavebiს dakeტvaს. dღemde aხსovT 
ქaრTvel ebრaelebს, Tუ რogoრ gawvnen სaloცavebiს win ქუTaiსშi 
ebრaeli ქalebi da namdvili ხelCaრTუli bრძola gaუmaრTeს miliცiaს. 
aსe iყo vanშi, ცხinvalშi, kუlaშსa da სხva adgilebშi.

ხeliსუფlebam namdvili nadiრoba gaaCaღa რabinebსa da Talmid-
ხaხmebze, რamdenime daapaტimრeს. Tavi რom gadaeრCinaT, bevრi რabi da 
Talmid-ხaხami iძუlebუli gaხda aრalegalურad eცხovრa, სaხl-სaხl 
eძebna ღamiს gaსaTevi. ქaრTveli ebრaeloba ki mainც aრ ტყdeboda, 
aრ Tmobda Toრaსa da loცvaს. dakeტili სaloცavebiს naცvlad, 
სagangebod gaCenili binebi gaiხadeს სaloცavad da Tუ ხeliსუფleba 
aქaც miakvlevda, ხan viს binaშi loცუlobdnen da ხan viს binaშi. 
aსeT gaჭiრvebaშi gaaტaრa ქaრTvelma ebრaelobam სami weli. mხolod 
სტaliniს gaრdaცvalebiს შemdeg შeiცvala სiტუaცia უkeTeსobiსaken. 
ჯamaaTს (ჯamaaTi - ebრael moრwmუneTa kრebუli)  daუbრუneს 
სaloცavebi.

რodeსaც სamoცiani wlebiს boloს mTeli სabჭoTa kavშiრiს maსშტabiT 
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gaCaღda bრძola iსრaelშi waსvliსaTviს, ქaრTveli ebრaelebi am 
moძრaobiს eრT-eრTi ყvelaze aქტiურi monawileni gaხdnen. piრveli 
kუlaშiს სami ხaხami iყo, რomlebmaც 1967 welს moaხeრხeს სaქaრTvelodan 
iსრaelშi waსvla. dღemde legendad რCeba ქaრTvel ebრaelTa 18 
oჯaხiს mieრ 1969 wliს 6 agviსტoს gagzavnili weრili - mimaრTva 
gaeრTianebუli eრebiს oრganizaცiiს სaხelze da bრძola iსრaelშi 
waსvliს უფlebiს moსapoveblad.

maT შeძleს gaeრღviaT სabჭoურi ,,რkiniს ფaრda’’ da 1971 wliს 
apრilშi iსრaelშi avidnen. eს უkve imediს momცemi kvaliს gavlebiს 
ტolფaსi iყo da, amave dრoს, didi aliiს (iსრaelშi aსvliს pრoცeსi: 
alia - სamშobloშi dabრუneba) daსawყiსi.

1971-1981 wlebშi სaქaრTvelo daტova 30 aTaსamde ebრaelma. 
mogvianebiT eს რiცხvi 38 aTaსamde gaizaრda. aსe gagრძelda 
შemdgom wlebშiც, რomliს kუlminaცiურ weრტilს 1991-1994 wlebi 
waრmoadgenda. dღeiსaTviს სaქaრTveloშi (სaქaრTveloს სტaტiსტikiს 
eრovnუli სamსaხურiს 2016 wliს monaცemebiT) daრCenil ebრaelTa 
რaodenoba შeadgenს 8000 adamianს. ebრaelTa სakmaod didi რaodeboba 
შemoრCa Tbiliსშi, ქუTaiსშi, goრშi, სურamშi, aხalცiხeშi, ქaრelსa da 
baTუmშi. danaრCeni ქalaქ-სoფlebi ki სaeრTod daiცala ebრaelebiსagan.

daskvna

waრmodgenil naშრomze mუშaobam mTeli სiსavსiT waრmoaCina 
iუdaizmiს რogoრც სუlieრi, iსe სoცialურi ხaსiaTiს სainტeრeსo 
niუanსebi da ყovelive amiს kavშiრi ქaრTუl iსტoრiუl სinamdvileსTan. 
waრmoebუli kvleva-ძiebiTi სamუშaoebiს შedegad შeსaძlebelia CamovT-
valoT naშრomშi gamokveTili ძiრiTadi სakiTხebi: 1) ebრaelTa 
eTno-lingviსტურi da ფსiქo-analiტikურi azრovnebiს ძiრiTadi 
სaფუძvlebi; 2) ebრaelTa iსტoრiუl-geogრaფiუli dinamika da 
amasTan dakavSirebuli სoცial-ekonomikურi kუlტურუli შedegebi; 3) 
iუdevelTa სaქaრTveloშi moსvliსa da damkvidრebiს სრუli სურaTi; 
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4) ქaრTvelebTan da სaქaრTveloშi aრსebუl eTnikურ უmცiრeსobebTan 
eრovnუl-რeligiურi ურTieრTobebiს Camoყalibebiს Taviსebურebebi; 
5)ebრaeli ხalხiს  iსტoრiუli რoli სaქaრTveloს ekonomikურ da 
kუlტურუl ganviTaრebaშi; 6) ქaრTvel ebრaelTa Tanamedრove ყoფa.

zemoT aღniშnუli ძiრiTadi სakiTხebidan gamomdinaრe, შeiძleba 
vTქvaT, რom ebრaelma ხalხma meტad სainტeრeსo iსტoრiუli gza 
ganvlo სaქaრTveloშi სakუTaრi რeligiურi da eTnikურi idenტobiს 
შeურყevlad. ცხadia, iყo azრTa სხvadaსხvaoba ama Tუ im სakiTხTan 
mimaრTebiT, magრam amaს aრaსdრoს moუტania ziani ქaრTუl-ebრaუli 
ურTieრTobebiსaTviს.

სamagiსტრo naშრomze mუშaobiსaს iსტoრiუli da analiტikურi kvleviს 
Caტaრebam migviყvana im dakსvnamde, რom ყvela zemoCamoTvlil ფსiქo-
analiტikურ da anTრopologiურ ფaქტoრTa waრmoCenam daamტkiცa 
უmTavრeსi da aქსiomaტურi სinamdvile - ebრaeliს ფსiქologiურi 
სaხe da gaრemo piრobebTan ურTieრToba ყalibdeba im aტmoსფeრoს 
zegavleniT, რomliს nawiliც iს ხdeba. amaსTan, gaსaTvaliსwinebelia 
am aტmoსფeრoს poziტiურi da negaტiურi რezonanსi.      

vფiქრobT, aღniშnუli სamagiსტრo naშრomiT Cven kidev eრTi nabiჯi 
gadavdgiT mრavalსaუkუnovani ქaრTუl-ebრaუli anუ maრTlmadideblურ-
iუdaiსტურi ურTieრTobebiს mშvidi, უkonფliქტo gamoცdilebiს 
iსტoრiუli შedegebiს შenaრCუnebiსa da ganmტkiცebiს სaქmeშi, რaც ხazს  
უსvamს სaქaრTveloს სaხelmwiფoსa da maრTlmadidebeli ekleსiiს 
ტoleრanტუl poliტikaს.
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winasityva

winaსwaრmeტყvelTa „სimbolურi ქmedebebiს“ შinaaრსiს gageba, maTi 
უჩveუlo ხaსiaTiს gamo, ხშiრad სakmaod რTუlia1. რamdenadaც wmin-
da weრiliს mniშvneloba dრoiს mdinaრebaსTan eრTad aრ mცiრdeba, 
ხსenebუli bibliურi epizodebiს შeსwavla aქტუalobaს inaრჩუnebს 
ყoveli epoქiს adamianiსTviს. 

naშრomi damყaრebუlia wminda mamaTa ganmaრტebebze. maსშi 
waრmo dgenilia რogoრც aხali aღTქmiს, aსeve, ძveli aღTქmiს (e. 
ჭeliძiს gamoცema, gamonakliსiს სaხiT – oშkiსa (O) da baქaრiს 
(B) bibliebi)2 ძvelქaრTუlenovani ტeქსტiს შeსabamiსi monakveTebi. 
amaსTan, სaჭiრoebiსamebრ, vimowmebT სepტუaginტaს (LXX; a. რalფსiს 
gamoცema), vუlgaტaს (VUL; რ. vebeრiს, b. ფiშeრiს da სხv. gamoცema) 
da maსoრeტუl (MT; Biblia Hebraica Stuttgartensia), meფe ჯeimსiს 
(KJV; b. blaineiს gamoცema), სlavურ (1900 wliს „eliსabediსeუli“ 
bibliiს miხedviT momzadebუli gamoცema), aხalქaრTუl (სaქaრTveloს 
სapaტრiaრქoს 1989 wliს gamoცema), რუსუl (რუსeTiს maრTlmadidebeli 
ekleსiiს სinodalურi Taრgmani) ტeქსტebს. mცiრe zomiს laTinურi 
aსoebiT aღvniშnavT im mუხlebს, რomlebiც maსoრeტუl ტeქსტშi aრaa. 
შრomiს mizania, meფeTa wignebშi aღweრil „სimbolურ ქmedebaTa“ 
სaღvTiსmeტყvelo analizi.

1 „სიმბოლური ქმედება“ არის ტერმინი, რომელიც წინასწარმეტყველების გადასაცემად 
ამა თუ იმ განსაკუთრებული სახის ქმედებას მიემართება. წინასწარმეტყველნი „სიმბოლურ 
ქმედებას“, შემოქმედის ბრძანებით აღასრულებდნენ. აღნიშნული ქმედებები ბიბლიაშია 
აღწერილი. მათ სიმბოლურ მნიშვნელობაზე წმინდა წერილის კომენტატორები განსაკუთრებულ 
ყურადღებას ამახვილებენ.

„სიმბოლური ქმედებები“ საკვირველი სანახავი იყო. ეს ქმედებები ადამიანის 
ცნობიერებაზე ღრმა შთაბეჭდილებას ახდენდა, დიდ ყურადღებასა და ინტერესს აღძრავდა. 
წინასწარმეტყველნი ნამოქმედართ განმარტავდნენ და ხალხს შეაგონებდნენ. „სიმბოლური 
ქმედებანი“ დამაჯერებლობით გამოირჩეოდა. ამგვარ ქმედებებს მიეკუთვნება: ოსეს პირველი 
და მეორე ქორწინება, ესაიას განმოსილი სიარული, სელის სარტყელთან და უღელთან 
დაკავშირებული ისტორიები იერემია წინასწარმეტყველის წიგნში, ეზეკიელის მიერ აგურზე 
გამოსახული იერუსალიმის ალყა, ზაქარიას მიერ მღვდელმთავარ ისუს Tavze gvirgvinis 
dadgma.

2 ციტატებს ოშკისა და ბაქარის ბიბლიებიდან ვიმოწმებთ ამ რედაქციების ინტერნეტში 
განლაგებული ტექსტების მიხედვით.
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aqia winaswarmetyvelis mier 

samoslis daxeva

wminda weრilშi piრveli „სimbolურi ქmedeba“ aქia winaსwaრmeტყvelma 
aღaსრუla, რaც უmniშvnelovaneს iსტoრiუl ფaქტს, ღvTivრჩeუli eრiს 
სameფoს oრad gaყoფaს, უkavშiრdeba.

aქiaს შeსaხeb mცiრe ცnobebi mogvepoveba. igi moღvaweobda ჯeრ 
სolomon meფiს, ხolo ebრaelTa სameფoს oრad gaყoფiს შemdeg _ 
iსრaeliს სameფoს monaრქ ieრoboamiს da  iუdeiს ხelmwiფe რoboamiს 
dრoსaც. wminda weრilidan სaცnaურdeba winaსwaრmeტყveliს 
waრmomavloba. aქia iყo სelomidan1. eს ქalaქi beniaminiს ტomiს 
სamkvidრebelშi mdebaრeobda, ganTavსebუli iყo lebonaს სamხრeTiT, 
beTlemidan სikimamde gziს aღmoსavleTiT2. aქiaს ღრma moხუცebუlobaშi 
Tvaliსჩini waeრTva, შemdeg ki mშvidobiT miiცvala.

ebრaelTa სaხelmwiფom სolomon bრძeniს meფobiს dრoს Taviსi didebiს 
zeniტს miaღwia. სolomoni waრmaრTუli სameფoebiს სaხelganTქmუl 
ხelmwiფeebს სimdidრiTa da სibრძniT aღemaტeboda. igi შoრeუli 
ქveყnebiს ხeliსუფalTagan gakviრvebaსa da paტivს imსaხურebda3, Tუmცa 
ღvTivრჩeუli eრiს ძlevamoსili meფe amსoფliურma miსwრaფebebma 
gaiტaცa. man moსeს რჯუli aრaeრTgziს daaრღvia4. სolomoni უფalს 
daშoრda, რiს gamoც ღvTiს mფaრveloba moaklda da mტრebi gamoუჩnda: 
„da aღუdgina უფalman mиdomad სolomonს adeრ idუmeli da რazon, 
ძñ eliadabiსi... da ieრoboam, ძñ nabaტiსi...“5. ebრaelTa eრTiani 
სaხelmwiფoს gaყoფiს eრT-eრTi უmTavრeსi mizezi სolomoniს ცodvebi 
iყo6.

ieრoboami eფრemiს ტomidan, ქalaქ სaრiრadan iყo. miს dedaს 

1  ix. 3 მეფ. 11. 29.
2  ix. მსაჯ. 21. 19.
3  ix. 3 მეფ. 10. 2324.
4  ix.: 3 მეფ. 11. 4: „და იყო ჟამსა სიბერისა სოლომონისსა, და ცოლთა მისთა განდრიკეს 

გული მისი კუალსა ღმერთთა უცხოთასა. და არა იყო გული მისი სრულ უფლისა მიმართ 
თჳსისა, ვითარცა გული დავითის, მამისა თჳსისაჲ“; 3 მეფ. 11. 910: „და განრისხნა უფალი 
სოლომონის ზედა, რამეთუ განდრიკა გული უფლისაგან ღმრთისა ისრაჱლისა, რომელი 
ეჩუენა მას ორგზის. და ამცნო მას სიტყჳსა მისთჳს ყოვლადვე არა შედგომად კუალსა 
ღმერთთა უცხოთასა, დამარხვად და ყოფად, რომელ ამცნო მას უფალმან ღმერთმან“.

5  3 მეფ. 11. 23, 26.
6  ix. 3 მეფ. 11. 11: „ჰრქუა უფალმან სოლომონს: მაგისთჳს, რამეთუ იქმნა ეგე 

შენ თანა და არა დაიმარხენ ბრძანებანი ჩემნი და მცნებანი ჩემნი, რომელ გამცნენ შენ, 
განხეთქით განვხეთქო მეფობაჲ შენი ჴელისაგან შენისა და მივსცე იგი მონასა შენსა“.
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სaრუa1 eრქva. ieრoboami სolomonma „ioსebiს სaხlidan“2 waრmomdgaრ 
momუშaveTa meTvalყურed daadgina. ieრoboamს aქiam gaუცხada, რom 
igi ebრaelTa სameფoს oრad gaყoფiს შemdeg iსრaeliს meფe gaხdeboda. 
winaსwaრmeტყveleba aღniშnუl piრovnebaს  „სimbolურi ქmedebiT“ 
gadaeცa.

„da iყo, maს ჟamსa შina ganvidoda ieრoboam ieრუსalñmiT da iხila 
igi aქia wana¡სwaრmeტყუelman სeloniტelman da gan-რe-iყvana igi gziსa 
miსgan. da aქia moსil iყo სamoსliTa aხliTa da igini ხolo oრni 
iყvneს velსa maს. da miყo иeli aქia სamoსelსa maს TÂსსa aხalსa, da 
daipo igi aToრmeტad naხevad“3. 

aქiam ieრoboami velze gaiყvana. შemdeg winaსwaრmeტყvelma სakუTaრi 
სamoსeli Toრmeტ nawilad daხia, aTi maს gadaსცa, ხolo oრi – Tavad 
daiტova. aქiaს სamoსi ebრaelTa სameფoს ganaსaხieრebda, Toრmeტi naხevi 
ki – ღvTivრჩeუli eრiს ტomebს. winaსwaრmeტყveliს mფlobelobaშi 
daრჩenili შeსamoსliს oრi nawili iუdaსa da beniaminiს ტomebს 
aღniშnavda. iსini daviTiს შTamomavlobiს mmaრTvelobiს ქveშ iუdeaშi 
iცხovრebdnen. ieრoboamiსTviს gadaცemუli aTi naხevi ebრaelTa 
danaრჩen ტomebს ganaსaხieრebda. maTze iსრaelშi ieრoboami  imeფebda. 
aღniშnუli movleniს შeსaხeb neტaრi Teodoრiტe ambobს: „სრუliad 
სamaრTlianad gaaeრTiana ღmeრTma eს oრi ტomi. რogoრც iუdaს ტomს 
hყavda სameფo gvaრi, aსeve, _ beniaminiსaს ღvTiს ტaძaრi hქonda, რadgan 
ieრუსalimi beniaminiს ტomს ხvda wilad“4 (Блаж. Феодорит 1905: 375). 
aქiam iსრaeliს სameფoს momaval meფeს „სimbolურi ქmedebiს“ aრსi Ta-
vad ganუmaრტa:

„da hრქუa ioრoboamს: miiღe შendad aTi eსe naხevi, რameTუ eსრe 
iტყÂს უფali ღmeრTi iსრañliსa¡: aha, me ganvხeTქo meფoba¡ иeliსagan 
სolomoniსa da migცe შen aTi igi nawili. da oრi igi nawili5 iყavn 

1  იერობოამის დედა სამოცდაათთა თარგმანში მეძავად იხსენიება. შდრ. 3 მეფ. 12. 24b, 
O: „...და სახელი დედისა მისისაჲ, იერობოამისი, სარირა, დედაკაცი მეძავი... “; B: „ ...და 
სახელი დედისა მისისა სარირა, დედაკაცისა მეძავისა... “.

2  ix. 3 მეფ. 11. 28: „და კაცი იერობოამ ძლიერი იყო ძალითა. ვითარცა იხილა 
სოლომონ, რამეთუ კაცი საქმისაჲ არს, დაადგინა იგი მეტჳრთეთა ზედა სახლსა მას 
იოსებისსა“. წმინდა წერილში ეფრემისა და მანასეს შტოები ერთობლივად „იოსების სახლის“ 
სახელით იხსენიებიან. ცნობილია, რომ ეფრემი და მანასე იაკობის შვილის, იოსების ვაჟები 
იყვნენ. სწორედ აღნიშნული მიზეზით მათ ბიბლიაში „იოსების სახლი“ ეწოდებათ.

3  3 მეფ. 11. 2930.
4  შდრ. ისუ ნავ. 18. 28.
5   შdრ. LXX: „kai; duvo skh`ptra“ (skh`ptron - – 1. სkipტრa, kveრTხi 2. meფoba, 

paტivi; შdრ. B: „da oრi სkipტრa“); სlav.: „¢ äâ» õîð¤ãâè“ (õîð¤ãâü – dრoშa, 
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miსi daviTiსTÂს, moniსa ჩemiსa, da ieრუსalñmiსaTÂს, ქalaქiსa ჩemiსa, 
რomeli gamoviრჩie ყovelTagan naTeსavTa iსრañliსaTa. amiსTÂს, რameTუ 
damiტeva me da Taყუaniს-სცa aსტaრტeს, სaძagelსa maს სidonelTaსa, 
da ქamoსს, keრpსa maს moabiსaსa, da moloქს, სaძagelსa maს ძeTa 
amoniსTaსa. da aრa შeუdga gzaTa ჩemTa ყoფad სamaრTaliსa winaშe 
ჩemსa, ჭeშmaრiტebiსa da სiwრფoebiსa, viTaრცa daviT, mama¡ miსi, da 
aრa aღviღo meფoba¡ miსi ყovladve иeliსagan miსiსa daviTiსTÂს, moniსa 
ჩemiსa, რomeli-igi gamoviრჩie me, რomelman daiცvna mცnebani ჩemni 
da ჭeშmaრiტeba¡ ჩemi. da иdomiT mиdom veქmne სolomonს ყovelTa 
dღeTa ცხovრebiსa miსiსaTa. da aღviღo meფoba¡ igi иeliსagan miსiსa 
da migცe შen nawili aTi. da ძeსa miსსa mivსცe oრi igi nawili, რa¡Ta 
egoს სanTeli moniსa ჩemiსa daviTiსi winaშe ჩemსa ყovelTa dღeTa 
ieრუსalñmს ქalaქსa, რomeli gamoviრჩie სamkÂdრebelad სaხeliსa 
ჩemiსa“1. 

miუხedavad imiსa, რom სolomon bრძenma ღvTiს winaშe mრavali 
danaშaუli ჩaidina, miს შTamomavlobaს ebრaelTa gaრkveუl nawilze 
meფoba mainც შeუnaრჩუnda. iუdaსa da beniaminiს ტomebi, maTi 
სamkvidრebeli miwebiTურT, სolomoniს შviliს, რoboamiს, mbრძaneblobiს 
ქveშ daრჩnen. amiს mizezi daviT meფსalmუniს უფliსadmi eრTgუleba 
iყo. miს შeსaხebaც უფali bრძanebს: „eრTgziს veფუცe wmidaსa ჩemსa 
daviTს da me aრa veცრუo maს. naTeსavi miსi უkუniსamde egoს da 
სaყdaრi miსi, viTaრცa mze, winaშe ჩemსa“2.

amრigad, winaსwaრmeტყvelma ieრoboamს „სimbolურi ქmedebiს“ aრსi 
ganუmaრტa da სolomoniსTviს სameფoს didi nawiliს ჩamoრTmeviს 
mizezi aუwყa. amiს შemdeg aქiam iსრaeliს momaval meფeს ძalaუფlebiს 
შenaრჩუnebiს piრobaც amცno:

„da შen aღgiღo da hmeფobde, რomelTa zeda gუli-უTქუamს სუlსa 
შenსa, da შen iყo meფñ iსრañlსa zeda. da iყoს, უkუeTუ daimaრხne 
ყovelni mცnebani ჩemni, რaodenTa gamცneb შen, da hხÂdodi gzaTa ჩemTa 

baiრaღi); „oრiს“ naცvlad „eრTi“ weრia: VUL: „porro una tribus“ (tribus – ტomi); 
MT: „ְֵׁוַּהשֶבט  ָהֶאָחד“ (1 – ֵׁשֶבט. ჯoხi, kveრTხi 2. ტomi); KJV: „one tribe“; რუს.: „а одно 
колено“; aხalქaრT.: „eრTi შტo“. iუdeveli რabiniს, daviT kimხiს TქmiT, am eრTi 
ტomiს ქveშ moiazრebian iუdaსa da beniaminiს შტoebi. aრსebobს azრi, რom wminda 
weრiliს aღniშnუl  monakveTშi (3 meფ. 11. 32; შdრ. 3 meფ. 11. 13, 36) ebრaუlenovan 
bibliaსa da miს mimყol wminda weრiliს სხvadaსხvaenovan ტeქსტebშi mხolod eრTi 
ტomi beniaminiს შტoს რaodenobრivi სimცiრiს gamo iხსenieba. 

1  3 მეფ. 11. 3136.
2  ფს. 88. 3637.
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da hყoფde სiwრფoebaსa winaშe ჩemსa damaრხvad ყovelTa bრძanebaTa 
ჩemTa da mცnebaTa ჩemTa, viTaრცa ყo daviT, monaman ჩemman, da viყo 
me შen Tana da giშñno შen სaხli სaრwmუno¡, viTaრცa უშñne daviTს, 
da migცe შen iსრañli. da boრoტსa უყoფde Teსlსa daviTiსსa amiსTÂს, 
ხolo aრa ყovelTa dღeTa“1.

winaსwaრmeტყvelebiს Tanaხmad, ieრoboami mხolod უფliს 
eრTgუlebiT შeinaრჩუnebda meფobaს. ieრoboamს ხeliსუფleba ღmeრTma 
უboძa da miსi ძalaუფlebiს სimტkiცeც შemoქmediს nebiს aღსრუlebaze 
iქneboda damokidebუli.

aქiaს „სimbolურi ქmedebiს“ შemdeg სolomoni ieრoboamiს mokvlaს 
შeeცada. eს უkanaსkneli Taviს gadaსaრჩenad egvipტeშi gaiქცa. Tუ 
რiს gamo სცada სolomonma ieრoboamiს mokvla, bibliaშi aრ weრia. 
aღniშnუl სakiTხTan dakavშiრebiT wminda ფilaრeტ moსkoveli ambobს: 
„რTუlia gamoცnoba, Tუ piრvelad maTgan vin gamoamჟღavna eს mტრoba... 
უფრo რTუlia რomelimeს gamaრTleba“ (Свт. Филарет 1857: 230).

უkanaსkneli dრoiს komenტaტoრTa vaრaუdiT, aქiaს „სimbolურi 
ქmedebiს“ შemdeg სolomoniსTviს ცnobili gaხda, რom momavalშi miსi 
სameფoს უdideსi nawili ieრoboamს eრgeboda. 

სaidan შeiძleboda gaego სolomonს aღniშnუli winaსwaრmeტყveleba? 
„სimbolურi ქmedebiს“ aღსრუlebiსaს aქia da ieრoboami velze maრტo 
iყvnen. ხსenebუl komenტaტoრTa azრiT, aქiaს winaსwaრmeტყveleba 
ieრoboamma Tavad gaamჟღavna.

aქiaს winaსwaრmeტყvelebamde შemoქmedma სolomonს Tavad aუwყa 

სameფoს oრad gaყoფiს შeსaხeb2. amdenad, miსTviს iსრaeliს momavali 
meფiს vinaobiს ცodna სaცdურს waრmoadgenda. vფiქრobT, aქiam 
„სimbolურi ქmedeba“ im mizeziT aღaსრუla mხolod ieრoboamiს winaშe, 
რom სolomoniსgan moსalodneli შურiსძieba aeცilebina Tavidan.

wminda kvipრiane kaრTageneli naშრomშi „kaTolike ekleსiiს 
eრTianobiს შeსaხeb“ aქia winaსwaრmeტყveliს სamoსiს danawevრebiსa 
da ქრiსტeს kvaრTiს daუnawileblobiს სimbolურ mniშvnelobaTa 
ურTieრTშepiრiსpiრebaს aხoრცielebს: „რodeსaც iსრaeliს Toრmeტi 
ტomi gaiხliჩa, aქiamaც maშin daხia სamoსi. რamdenadaც ქრiსტeს 
eრi3 aრ შeiძleba gaiხliჩoს, amdenad, miსi kvaრTi, mTlian-naქსovi, 

1   3 მეფ. 11. 3739.
2   ix. 3 მეფ. 11.1113.
3   ე. ი. ეკლესია (ც. ჩ.).
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mფlobelebiსgan1 aრ gaხeუla“ (БКОЦ 2011: 89).
aქiaს winaსwaრmeტყveleba aღსრუlda სolomoniს შviliს, რoboamiს 

meფobiს dრoს. igi gaხda iუdeiს meფe, ieრoboami ki – iსრaeliსa. 
შemdegშi ჩრdiloeTiს სameფoს ხelmwiფemaც daiviwყa უფliს სiტყvebi 
da Taviსi ქveშevრdomni ჭeშmaრiტ ღmeრTს ganaშoრa, amiტomaც miს 
dinaსტiaს meფoba waeრTva2.

amრigad, aქiaს „სimbolურi ქmedeba“ moaსwavebda ebრaelTa 
eრTiani სaხelmwiფoს gaყoფaსa da iსრaeliს სameფoze ieრoboamiს 
gabaტonebaს. amaსTan, ieრoboamს mტkiცed უnda gaeცnobieრebina, 
რom სameფo ძalaუფleba ღvTiსgan mieniჭa da meფobaს შemoქmediს 
eრTgუlebiს შemTხvevaშi შeinaრჩუnebda. aქedan gamomdinaრe, aქiam 
winaსwaრmeტყvelebiს gadaცemiს iს სaშუaleba gamoiყena, რomelსaც 
adamianშi ყურadღebiს gamaხvileba da ღრma შTabeჭdilebiს moხdena 
შeeძlo. 

samea winaswarmetyvelis mier aqias 

`simboluri qmedebis~ gameoreba

aღniშnუli bibliურi epizodi aღweრilia სamoცdaaTTa Taრgmanშi 
(a. რalფსiსa da kembრiჯiს უniveრსiტeტiს gamoცemebშi), Tუmცa aრ 
moipoveba maსoრeტუl ტeქსტსa da vუlgaტaშi. სepტუaginტaს mხaრს 
უჭeრს oშkiს biblia. mizanშewonilad miviჩnieT, რom სameaს „სimbolურi 
ქmedeba“ oშkiს bibliურi ხelnaweრidan waრmogvedgina.

winaსwaრmeტყvelma სameam „სimbolურi ქmedeba“ aღaსრუla სolomoniს 
სikvdiliსa da ieრoboamiს egvipტidan dabრუnebiს შemdeg. 

სolomoniს gaრdaცvalebiს შemdeg ღvTivრჩeუli eრiს eრTiani 
სaხelmwiფoს mmaრTveli miსi ძe რoboami gaხda. man ebრaelTa Toრmeტ 
ტomze meფoba mცiრe dრoiT შeinaრჩუna. egvipტidan dabრუnebუli 
ieრoboami სameფo ძalaუფlebiს ხelშi ჩagdebaს mzakvრუli gzebiT 
შeeცada3. ebრaelTa gaრkveუli nawili სolomoniს mieრ maTze dadebუli 

1   იგულისხმებian მაცხოვრის კვართზე წილისმყრელები.
2   ix. 3 მეფ. 15. 29.
3   ix. 3 მეფ. 12. 24n, O: „და მივიდა სიკიმად, რომელ არს მთასა ეფრემისსა, და 

შეკრიბა მუნ ყოველი ტომები ისრაჱლისაჲ...”.
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„mძime უღliს“1 შemსუbუქebiს სaTხovnelad რoboamTan mivida. wminda 
ფilaრeტ moსkoveliს TქmiT, სwoრed ieრoboami idga maT უkan. 
ebრaelebiს Tხovna რoboamma aრ შeiსmina, რiს შedegadaც სameფo oრad 
gaiყo2. 

zemoaღniშnუli movlenebiს ganviTaრebamde უფalma winaსwaრmeტყvel 
სameaს aქiaს „სimbolურi ქmedebiს“ ganmeoრeba უbრძana.

 „da სiტყუa¡ უფliსa¡ iყo სamea¡სa mimaრT სeloneliსa da hრქუa: 
miiღe შen სamoსeli aხali, რomeli aრa შeსრუl iყoს wყalსa, da ganხie 
igi aToრmeტad naხevad vidრe შemoსadmde შenda da mieც ieრoboamს 
aTi igi naხevi შemoსad. da miiღo ioრoboam da hრქუa maს სamea: amaს 
iტყÂს უფali: aTსa maს zeda ტomსa iსრañliსaსa hmeფobde“3.

aქia da სamea winaსwaრmeტყvelTa „სimbolურ ქmedebebს“ შoრiს 
gaრkveუli gaრegnუli სხvaoba aრსebobda: bibliaშi ხazgaსmiTaa 
naTქvami, რom aქia ieრoboamTan eრTad velze maრტo imყoფeboda. meoრe 
winaსwaრmeტყvelebaშi naTlad aრ ჩanს, სamea da ieრoboami maრტoni 
iყvnen Tუ aრa. amaსTan, aქia „სimbolურi ქmedebiს“ daსawყiსშi aღniშnუli 
სamoსiT შemoსili iყo, ხolo სameaს aხali სamoსiს danawevრeba miს 
შemoსvamde daevala. gaრda amiსa, სameam ieრoboamს danawevრebუli 
სamoსiს aTi nagleჯiT შemoსva უbრძana. 

aქia da სamea winaსwaრmeტყvelTa „სimbolურ ქmedebebს“ შoრiს 
mრavali mსgavსebaც iყo: aხali სamoსi4 Toრmeტ nawilad უnda 
daხeუliყo. ხolo aTi nagleჯi ebრaelTa aT ტomze gameფebiს niშnad 
ieრoboamს gadaeცemoda.

aღniშnუli „სimbolურi ქmedebebi“ eრTmaneTს სრუlad aრც 

1   3 მეფ. 12. 4: „მამამან შენმან განაფიცხა უღელი ესე ჩუენ ზედა და აწ შენ 
აღგჳმცირე მონებისაგან მამისა შენისა ფიცხლისა და უღლისა მისგან მძიმისა, რომელი 
დამდვა ჩუენ ზედა, და გმონებდეთ შენ“.

2   ებრაელთა ნაწილის მეფე რობოამისგან განდგომა ბიბლიაში უარყოფითადაა 
შეფასებული: „და შეურაცხყო (შდრ. MT: „1 – עַׁשָּפ) “ּועְׁשְפִּיַו. აჯანყება; 2. შეცოდება, 
გადაბიჯება) ისრაჱლმან სახლი დავითისი ვიდრე აქა დღედმდე“ (3 მეფ. 12. 19). წმინდა 
ფილარეტ მოსკოველის განმარტებით, ღვთივრჩეული ერის სამეფოს ორად გაყოფა რობოამის 
წინდაუხედავმა საქციელმა და ებრაელი ხალხის თვითნებობამ დააჩქარა. წმინდა მამის თქმით, 
იერობოამი მოთმინებით უნდა დალოდებოდა ღვთისგან დაპირებული მეფობის მიღებას და 
ებრაელთა იმჟამინდელი ხელმწიფის საწინააღმდეგოდ შეთქმულება არ უნდა მოეწყო.

3   3 მეფ. 12. 24o, O.
4   სამეას „სიმბოლურ ქმედებაში“ შესამოსელთან დაკავშირებული მითითება მისი 

წყალთან შეუხებლობით კონკრეტდება. ამ ნიშნით სამეას „სიმბოლური ქმედება“ იერემიას 
წიგნში სელის სარტყელთან დაკავშირებულ ისტორიას გავს. უფლის სიტყვის თანახმად, 
თავდაპირველად იერემიას სარტყელი წყალთან შეხებაში არ უნდა ყოფილიყო. ეს სიმბოლო 
იყო რჩეულ ერზე უფლის მზრუნველობისა. შესაძლებელია, რომ სამეას „სიმბოლურ 
ქმედებაში“ იმავე ალეგორიას ვხვდებით.
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mniშvnelobiT უტoldebodnen. zemoTქmუliს შeსabamiსad, aქiam 
ieრoboamს aTi nagleჯi ხelშi gadaსცa, სameam ki imave რaodenobiს 
naხeviT შemoსva უbრძana, რaც winaსwaრmeტყvelebiს moaხloebaს 
moaსwavebda. aსe რom, სameaს moქmedeba aქiaს „სimbolურi ქmedebiს“ 
eრTgvaრ gagრძelebaს waრmoadgenda.

neტaრi Teodoრiტeს ganmaრტebiT, ieრoboamiს ცnobieრebaშi  
შTabeჭdilebiს gaსaძlieრeblad aქiaს „სimbolურi ქmedeba“ gaimeoრa 
სameamaც. meფobiს შenaრჩუnebiს eრTadeრTi piრoba ღvTiს რჯუliს 
daცva iყo. ieრoboamს madlieრebiT უnda mieღo ძalaუფleba da ქveყniს 
maრTva უფliს eრTgუlebiT ganeხoრცielebina. 

mSvild-isriT aRsrulebuli

`simboluri qmedeba~

შemdgomi „სimbolურi ქmedeba“ eliსe winaსwaრmeტყvelს უkavშiრdeba. 
eliსe abelmaუleli miwaTmoქmedi სaფaტiს vaჟi iყo. ქalaქi 

abelmaუli ioრdaniiს veliს ჩრdiloeT nawilშi mdebaრeobda. 
winaსwaრmeტყveli eliსe elia Tezbiტeliს mowaფe iყo. iს სamoღvaweo 
aსpaრezze daaხloebiT 35 wliს aსakშi, iსრaeliს meფe aქabiს zeobiსaს, 
gamovida da 65 weli moსagრeobda. winaსwaრmeტყvelს iსრaelსa da miს 
სazღvრebს gaრeT did paტivს miagebdnen. iსუ ziრaქiს ძe eliსeს aსe 
moiხსeniebს: „...eliსe, რomeli aღivსo სუliTa misiTa1 dღeTa maT შina 
miსTa, aრa შeძრwუnda igi mTavaრTa maTgan da aრცaღa hmძlavრobda maს 
иoრცieli“2. eliსeს სaხelს bibliaშi mრavali სaსwaუli უkavშiრdeba. 
igi iსრaeliს meფe ioaსiს zeobiსaს ღრma moხუცebუlobaშi, daaხloebiT 
aსi wliს aსakშi, gaრdaiცvala. neტaრi ieრonime gvaუwყebს, რom 
winaსwaრmeტყveliს სaფlavi სamaრiaსTan aხloს mdebaრeobda.

eliსeს სamoღvaweo peრiodშi iსრaelშi რTუli poliტikურi 
viTaრeba iყo. სiრia ჩრdiloeTiს სameფoსTan შedaრebiT did სamხedრo 
უpiრaტeსobaს ფlobda da maსTan bრძolaშi უmeტeსad imaრჯvebda. iსრaeli 

1   შდრ. O: „წმიდითა“.
2   სიბრძ. ზირ. 48. 12. 
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ganსakუTრebiT შeსუსტda azaeliს peრmanenტუli Tavdaსხmebiსgan. man 
ჩრdiloeTiს სameფoს aღmoსavleTiს mრavali pრovinცia waaრTva da 
ჯaრiსkaცebi didi რaodenobiT gaუnadgურa1. winaსwaრmeტყvel amoსiს 
wigniს miხedviT, სiრielebi galaadiს mkvidრebს უmowყalod eქცeodnen2.

Tavdapiრvelad ganvmaრტoT, Tუ რaტom mimaრTa eliსe 
winaსwaრmeტყvelma „სimbolურ ქmedebaს“. neტaრi Teodoრiტe ხსenebუl 
სakiTხს უძveleსi dრoiს kaცobრiobiს azრovnebiს TaviსebურebiT ხსniს: 
„სiტყvebiს imdenad aრ სჯeრodaT, რamdenadaც სaქmeTa meშveobiT 
winaსwaრmeტყvelebebiსa“ (Блаж. Феодорит 1905: 419). 

niშandoblivia, რom iსრaeliს mieრ სiრiiს damaრცხeba da სaboloo 
ძleva „სimbolურ ქmedebiს“ waრmaრTvaze iყo damokidebუli. wminda 
eფრem aსურiს TქmiT, „უფalma iსრaeliს gamaრჯveba am niშanTan (e. 
i. „სimbolურ ქmedebaსTan“, ც. ჩ.) შekრa“ (БКОЦ 2011: 230). wminda 
eფრemiს egzegeziს Tanaხmad, aღniშnუli „სimbolურi ქmedeba“ im mizniT 
ganხoრცielda, რom ebრaelebს სiრiaze gamaრჯvebiს ფaქტშi უფliს 
შemweoba gaeცnobieრebinaT da eს movlena daeხსomebinaT. 

amრigad, „სimbolურi ქmedeba“ im mizniT aღeსრუla, რom ebრaelebiსTviს 
aრamze gamaრჯvebiს winaსwaრmeტყvelebaს meტi სaრwmუnooba miniჭeboda. 
amaსTan, ღvTivრჩeუl ხalხს უფliს შemweoba naTlad უnda gaeazრebina 
da eს movlena ebრaelTa ცnobieრebaშi ღრmad შTabeჭdiliყo. 

gadavideT „სimbolურi ქmedebiს“ სaღvTiსmeტყvelo analizze. 
„da eliსe daსneუlda სneუlebiTa, რomliTa mo-ცa-kუda. da movida 

meფñ iსრañliსa¡, ioaს, da ტiრoda piრსa miსსa zeda da Tქუa: mamao, 
mamao, eტlo iსრañliსao da mиedaრo miსo“3!

imave სiტყvebiT gamoemშvidoba eliსe eliaს4. neტaრi Teodoრiტe 
aღniშnavს, რom ძvelad meფeebi bრძolaშi ცხenebსa da eტlebს iყenebdnen. 
miსi ganmaრტebiT, eliსem eliaს „iსრaeliს eტli da mხedaრi“ im gagebiT 
უwoda, რom mტრiს daსamaრცხeblad eს უkanaსkneli winaსwaრmeტყveli 
სakmaრiსi iყo. wminda eფრem aსურi ambobს: „iს (e. i. ioaსi, ც. ჩ.) 
winaსwaრmeტყvelს iსრaeliს eტlსa da mხedრobaს miსaს უwodebს, რadgan 
mშvidoba სameფoშi da iსრaeliს gamaრჯvebebi miს (e. i. eliსeს, ც. ჩ.) 
loცvebსa da daრigebebze iყo damokidebუli“ (БКОЦ 2011: 230). 

1   ix. 4 მეფ. 10. 32; 13. 3, 7, 22.
2   ix. ამოს. 1. 3.
3   4 მეფ. 13. 14.
4    იხ. 4 მეფ. 2. 12. 
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wminda mamiს TქmiT, aრeუli სameფo სaქmeebiს daრegუliრebaშi ioaსს 
eliსe ხშiრad შeeweoda. wminda eფრem aსურi meoTხe meფeTa wigniს 
ganmaრტebebშi ჩრdiloeTiს სameფoს ხeliსუფliს eliსeსadmi gუlwრფel 
სiყvaრუlze სaუbრobს. amრigad, ioaსს eliსe gamorCeulad უყvaრda da 
miს gaრdaცvalebaს iსრaeliსTviს უdideს danakliსad miiჩnevda.

„da hრქუa maს eliსe: moiღe mშÂldi შeni da iსaრni შenni! da moiღo 
mშÂldi da iსaრni. da hრქუa eliსe meფeსa maს iსრañliსaსa: moiრTხ 
mშÂldi ege иeliTa შeniTa! da moiრTხa mშÂldi igi иeliTa TÂსiTa. 
da daსdva eliსe иeli TÂსi zeda иelTa meფiსaTa da Tქუa: ganaხუeniT 
სaრkუmelni ege, რomel aრian mziს-aღmoსavaliT-keრძo! da ganaხუneს. 
da hრქუa eliსe: სტყoრცe! da სტყoრცa. da hრქუa eliსe: iსaრi иსniსa¡ 
უფliსa mieრ da iსaრi иსniსa¡ winaშe piრTa aსურTaსa, da daსცne 
aსურni aფekს da moaსრუlne“1.

ganსaხilvel „სimbolურ ქmedebaშi“ piრobiTad oრi nawili 
gamoiყoფa: ioaსiს mieრ ჯeრ eრTi2, შemdgom ki სami iსრiს სრola3. 
ხსenebუl ქmedebaTagan TiToeუlს შeსabamiსi სimbolურi mniშvneloba 
aქvს.

eliსem ioaსს mშvild-iსრiს momaრჯveba da mozidva უbრძana. შemdeg 
daado Taviსi ხelebi ხelmwiფiს ხelebს da aღmoსavleTiს სaრkmelშi 
iსრiს ტყoრცna daavala. winaსwaრmeტყveliს naTქvami ხelmwiფem 
შeaსრუla; amiს შemdeg maს ქmedebiს სimbolურi mniშvneloba ganemaრტa: 
„...da hრქუa eliსe: iსaრi иსniსa¡ უფliსa mieრ da iსaრi иსniსa¡ winaშe 
piრTa aსურTaსa, da daსცne aსურni aფekს da moaსრუlne“4. ioaსiს mieრ 
piრveli iსრiს სრola ebრaelebiსadmi ღvTiს wყalobaს – iსრaeliს 
mieრ სiრiiს ganadgურebaს aღniშnavda, Tუmცa aღniშnუli movlena 
ჩრdiloeTiს სameფoს ხelmwiფiს რwmeniT უnda aღსრუlebუliყo.

wminda eფრem aსურi eliსeს ხelebiს dadebaს ioaსiს ხelebze 
სimbolურi TvalTaხedviT aსe ganmaრტavს: „meფiს სუსტi ხelebi 
winaსwaრmeტყveliს ხelebშi mყoფi ძaliT უnda momagრebუliყvnen, რaTa 
am ხelebს სiრiiს daქცeva da miსi ganadgურeba შeძlebodaT maს შemdeg, 
რaც man (e. i. სiრiam, ც. ჩ.) daaქცia da gaanadgურa iსრaeli“ (БКОЦ 
2011: 230). amრigad, eს ქmedeba სimbolურad სiრiaსTan omშi უფliს 

1   4 მეფ. 13. 1517.
2   ix. 4 მეფ. 13. 1517.
3   ix. 4 მეფ. 13. 1819.
4   4 მეფ. 13. 17.
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შemweobaს aღniშnavda. iსრiს სრoliსTviს aღmoსavleTi im mizeziT 
შeiრჩa, რom სwoრed iქ mdebaრeobda aრamiსgan dalaშქრუli iსრaeliს 
ტeრiტoრiebi1. 

სainტeრeსoa, რaტom aხსena winaსwaრmeტყvelebaშi eliსem ქalaქi 
aფeki?

am  ქalaქს უkavშiრdeboda iსრaeliს mieრ სiრiaze სaსwaუlebრivi 
gamaრჯveba. aფekTan gamaრTუl bრძolaშi სiრiiს laშქaრს didi 
სamხedრo უpiრaტeსoba hქonda, Tუmცa meფe aქabma ღvTiს შewevniT iს 
daamaრცხa da bრwყinvale gamaრჯveba moipova. უkandaხeუli სiრielebi 
aფekშi შeცvivdnen da ქalaქiს kedlebi Tavze ჩamoengრaT2. bibliiს 
mkvlevaრTa vaრaუdiT, winaსwaრmeტყvelma eliსem aფeki im mizniT 
aხსena, რom meფe ioaსს aრamelebze ebრaelTa სakviრveli gamaრჯveba 
gaხსeneboda da რwmenaშi ganmტkiცebუliყo.

iსრiს eრTხel სრoliს შemdgom ხelmwiფeს moქmedebiს ganmeoრeba 
ebრძana. amჯeრad eliსem iსრebiს რaodenoba ioaსiს neba-სურvilს miando: 
„da hრქუa maს eliსe: moiხუen iსaრni! da moiხუna. da hრქუa meფeსa maს 
iსრañliსaსa: სტყoრცe da eც ქუeყanaსa! da სცa meფeman man სamgziს 
da daaცada“3. iსრaeli უaღრeსad iყo შeსუსტebუli, amiტom ioaსს veრ 
waრmoedgina, რom სiრiiს ganadgურeba შeeძlo. aღniშnუli mizeziT 
meფem სaრkmelშi iსaრi mხolod სamgziს სტყoრცna. wminda eფრem aსურiს 
ganmaრტebiT, ioaსiს naსრoli iსრebiს სimცiრe სiრiiს ganadgურebaსTan 
dakavშiრebiT უფliს gangebუlebiს aრცodniT iყo gamowveუli. wmin-
da mama ioaსiს სaქცielს ყoყmaniს სaფუძvelze daშvebუl შeცdomad 
miiჩnevს: „სaidუmlo zedmiwevniT mხolod eliსem iცoda maშin, 
რodeსaც iს meფiსgan daფaრუli iყo; სხva შemTხvevaშi, meფe miwaს aრa 
სamჯeრ, aრamed aTჯeრ dakრavda. aსe რom, რamdenadaც iს შeყoყmanda 
da gaჩeრda, eliსem iს daadanaშaუla: aრa imiტom, რom iს bრaleუli 
iყo, aრamed imiტom, რom miსma შeცdomam miსi eრiს შvilebს gamaრჯveba 
da iს didi სaრgebeli moaklo, რiსi miღebaც სiრielTa ganadgურebiსa 
da maTi სameფoს damხobiსgan შeiძleboda, რaც eliსeს უძlieრeსad 
სურda...“ (БКОЦ 2011: 230). wminda ფilaრeტ moსkoveli ioaსiს რwmeniს 
naklebobaze amaხvilebს ყურadღebaს: „miსaღebia viფiქრoT, რom meფem 

1   შდრ. 4 მეფ. 10. 33.
2   ix. 3 მეფ. 20. 2630.
3   4 მეფ. 13. 18.



cotne CxeiZe

186

windawin iცoda meoრe სimboloს1 mniშvneloba an piრvelTan mსgavსebiს 
gamo an winaსwaრmeტყveliს სagangebo ganmaრტebiT; magრam სakmaრiსi 
რwmena aრ gaaჩnda, რaTa სakუTaრi mტრebiს სრუli ganadgურebiს imedi 
hქonoda da amiT eliსeს რiსხva2 daimსaხურa“ (Свт. Филарет 1857: 261).

wminda mamaTa naazრeviს შeჯeრebiს სaფუძvelze vaსkvniT: ioaსi 
iსრaeliს gamaრჯvebaსTan dakavშiრebუl ღvTiს gangebუlebaს სრუlad 
veრ aცnobieრebda, Tუmცa „სimbolურi ქmedebiს“ meoრe nawilშi iსრiს 
სრoliს mniშvneloba iცoda. maს mხolod imiს imedi hქonda, რom 
ჩრdiloeTiს სameფo სiრiaს სam bრძolaშi daamaრცხebda. 

wminda eფრem aსურi movlenebiს amgvaრi ganviTaრebiს სხva mizezსaც 
eხeba. igi iსრaelianTa ურჯუloebaსa da keრpTmსaხურebaze amaხvilebს 
ყურadღebaს. wminda mamiს TქmiT, aღniშnუli ცხovრebiს weსiს gamo 
ჩრdiloeTiს სameფom ღvTiს wყaloba veრ miiღo, რaც iსრaeliს 
daუძinebeli mტრiს სრუl ganadgურebaშi mdgomaრeobda. 

eliსe damwუხრda, რadgan bრძolaშi სami gamaრჯvebiT სiრia 
სabolood veრ damaრცხdeboda: „da dawუხna3 maს zeda kaცi igi 
ღmრTiსa¡ da hრქუa: უkუeTუmცa eც ხუTgziს anუ eქუსgziს, maშinmცa 
სძle aსურTa maT da moaსრუlen; ხolo aw სamgziს daსცne aსურni 
igi“4. neტaრi Teodoრiტe da wminda eფრem aსურi eliსeს mwუხaრebiს 
mizezad aღniშnუl movlenaს aღiქvamen: „vaრaუdobda რa, რom meფe 
სakუTaრi nebiT mრaval iსaრს iსრoda, piრveli iსრiს სრoliსTanave 
(eliსem, ც. ჩ.) Tქva5... magრam, რamdenadaც meფem mხolod სami iსaრi 
iსრola, winaსwaრmeტყveli meტiსmeტad damwუხრda, რom mხolod სamჯeრ 
damaრცხebუli სiრia უkanaსknel ganadgურebamde aრ mividoda“ (Блаж. 
Феодорит 1905: 420). „iს (e. i. eliსe, ც. ჩ.) damwუხრda, – bრძanebს 
wminda eფრem aსურi – რom meფem miსi imedebi gaaქaრwყla...“ (БКОЦ 
2011: 230).

zemoaღniშnუli winaსwaრmeტყveleba ioaსiს meფobiსaს, azaeliს 
სikvdiliს შemdeg, aღსრუlda. სiრiaშi adeრiს zeobiსaს iსრaeliს 

1   იგულისხმება „სიმბოლური ქმედების“ მეორე ნაწილი.
2   იხ. სქ. 40.
3   შdრ. LXX: „ejluphvqh“ სlav.: „®ñêîðá»“; ganსხvavebiT „damwუხრebiსa“, 

„ganრiსხeba“ ikiTხeba: VUL: „iratus est“; MT: „ֹצף  ;“KJV: „was wroth“; რუს.: „разгневался ;“ַוִּיְק
aხalქaრT.: „gaუbრazda“.

4   4 მეფ. 13. 19.
5   იხ. 4 მეფ. 13. 17.
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ხelmwiფem waრTmeუli ტeრiტoრiebiს nawili daibრუna1: „da mokუda 
azael, meფñ igi aსურTa¡, da meფobda adeრ, ძñ miსi, miს wil. da 
mivida ioaს, ძe ioaქaziსi, da უkუmoipყრna ქუeყanani igi иelTagan 
adeრiსTa2, ძiსa azaeliსTa, რomel miუღo иelTagan ioaქaziსTa, mamiსa 
TÂსiსaTa, bრძolaსa maს შina. da სamgziს daსცa ioaს adeრi mსgavსad 
სiტყÂსa miს უფliსa da moaქცina ქalaქni iსრañliსani da ყoveli, 
რa¡ცa mieღo“3.

wminda eფრem aსურi zemoხსenebუl „სimbolურ ქmedebaს“ meსianiსტურi 
TvalTaხedviTaც ganmaრტavს. igi aღniშnუli bibliურi epizodiს 
სimbolikaს ქრiსტeს gamomხსnelobiT ღvawlს უkavშiრebს. wminda mamiს 
Tanaხmad, „უფliსmieრi gamaრჯvebiს iსaრi“ ხiს ჯvaრze gakრუl ieსo 
ქრiსტeს aღniშnavს4. maცხovaრi adamianურi სუliT ჯoჯoხeTშi ჩavida 
da iქ mყoფi maრTlebi gamoiხსna, aღdgomiს შemdeg ki mსoფlio რwmeniT 
daimoრჩila, რaშiც ქრiსტeს moცiქუlebს უdideსi ღvawli miუძღviT. 

wminda eფრem aსურiს ganmaრტebiT, aღmoსavleTiს სaრkmelშi iსრiს 
ტყoრცna5 ქრiსტeს amaღlebis სimboloa: „რomeli-igi amaღlda ცaსa 
ცaTaსa aღmoსavaliT...“6. wminda efremi ambobs: `sakuTari amaRlebiT 
man (qristem c.C.) gaxsna maradisobis bWeni da Cven gvaZlevs Sesv-
lis saSualebas~ (БКОЦ 2011:231) amaსTan, miwaშi ჩaრჭobili iსaრi, 
რomelსaც amoiღebdnen, ქრiსტeს ჯoჯoხeTშi ჩaსvlaსa da aღdgomaს 
ganaსaხieრebს. wminda eფრem aსურi iსრaeliს miwaze dakveTebუli 
iსრebiსa da ჩრdiloeTiს სameფoს mieრ სiრiaze gamaრჯvebebiს სam 
რiცხovnobaze amaხvilebს ყურadღebaს. piრveli სimbolo maცხovრiს 
ღvTaebრivi სხeუliს eklebiT, lურსmnebiT wamebaსa da laხvრiT gmiრvaს 
aღniშnavს, ხolo meoრe – ქრiსტeს mieრ სaტaniს, ცodviსa da maრadiუli 
სikvdiliს baტonobiს ganქaრvebaს. 

1   ჩრდილოეთის სამეფოს ისტორიული საზღვრები იოასის ძის, იერობოამ IIის, 
ზეობისას ხანმოკლე პერიოდით აღდგა (შდრ. 4 მეფ. 14. 25).

2   ბენჰადად III – სირიის მეფე (ძვ. წ. 796792 წ.წ.). უძველესი ლურსმული 
წარწერების მიხედვით, აღნიშნულ პერიოდში სირიის მეფე მარლს (რომელსაც სწავლულები 
ბენჰადად IIIთან აიგივებენ) ასირიელმა მონარქმა, რამმანნირორ IIIმ, დარტყმა მიაყენა. 
სავარაუდოდ, ხსენებულმა მოვლენამ ისრაელს ბენჰადად IIIთან ბრძოლა გაუადვილა.

სირიის სამეფო, ზემოგანხილული „სიმბოლური ქმედებიდან“ მალევე, დაახ. ძვ. წ. 732 
წელს, დაეცა. ხსენებული მოვლენა მეოთხე მეფეთა წიგნშია დამოწმებული (შდრ. 4 მეფ. 
16. 9).

3   4 მეფ. 13. 2425.
4   წმინდა ეფრემ ასური „სიმბოლური ქმედების“ პირველ ნაწილს განმარტავს.
5   აღნიშნული განმარტება „სიმბოლური ქმედების“ მეორე ნაწილს უკავშირდება.
6   ფს. 67. 34.
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wminda eფრem aსურi dakveTebუl iსaრშi kidev eრT სimboloს ხedavს 
da maს mტრiსgan daუძlურebუl ღvTivრჩeუl eრს adaრebს. wminda mama 
ambobს: „...iსaრi სamჯeრaa naსრoli da miwaze რჩeba, magრam უფali 
სakუTaრ eრს aღmaრTavს, რomeliც miwazea damხobili, iსeve, რogoრც 
სaფlavad dadebუlma ქრiსტem wmindanebს aღdgomiს imedi miსცa“ 
(БКОЦ 2011: 231).

amრigad, eliსe winaსwaრmeტყveliს bრძanebiT, iსრaeliს meფe ioaსma 
„სimbolურi ქmedeba“ aღaსრუla. aღniშnუli ქmedebiს piრveli nawili 
iსრaeliს mieრ aრamiს ძlevaსTan dakavშiრebუl ღvTiს gangebუlebaს 
aღniშnavda, meoრe ki – სiრiaსTan bრძolaშi gamaრჯvebebiს odenobaს. 

უnda aღiniშnoს, რom ganხilუli bibliურi epizodi wminda weრilშi 
aღweრili  sxva „სimbolურi ქmedebebiსgan“ mkveTრad ganსხvavdeba. რogoრც 
viცiT, „სimbolურi ქmedeba“ უშუalod ama Tუ im winaსwaრmeტყveliს 
mieრ ხoრცieldeba. ხolo ხსenebუli „სimbolურi ქmedeba“ ხelmwiფem 
aღaსრუla, Tუmცa eliსeს bრძanebiT, miTiTebiTa da monawileobiT 
(mსgavსi bibliურi epizodi mხolod ieრemiaს winaსwaრeტყvelebiს 51-e 
Tavშi gvხvdeba). aღniშnუli „სimbolურi ქmedebiს“ უnikalურobaს 
ganapiრobebს moქmedebiს mizez-შedegobრiv kavშiრშi ყoფna ჯeრ kidev 
უცnob momavalTan (vgუliსხmobT „სimbolურi ქmedebiს“ meoრe nawilს: 
iსრaeliს mieრ სiრiiს სaboloo ძleva damokidebუli iყo ioaსze). 
aქedan gamomdinaრe, winaსwaრmeტყvel eliსeს უფliსgan უშუalod 
„სimbolურi ქmedebiს“ ფoრma mieTiTa. maს aრ miსცemia konkრeტუli 
სamoქmedo gegma, რogoრც eს სხva mსgavს bibliურ epizodebშi gvხvdeba. 

amრigad, რamdenadaც winaსwaრmeტყvelTa ქadagebebსa da შegonebebს 
ხშiრad aრ iსmenda უფliსgan gandgomili ebრaeli eრi, miსTviს ღvTiს 
სiტყviს შTagoneba mძaფრi inტeრeსiს gamomwvevi ქmedebiს ფonze 
ხoრცieldeboda. keრpTmსaხურebiსgan gonebadabnelebუli ხalხiს 
სუlieრi gaჯanსaღebiს mizniT mimaრTavdnen winaსwaრmeტყvelebi 
„სimbolურ ქmedebebს“. ყovelive amiს Tvalსaჩino daსტურia winamdebaრe 
naშრomშi ganხilუli „სimbolურi ქmedebani“, რomelTaც ღvTiს 
kურTხeviT aღaსრუlebdnen winaსwaრmeტყvelebi. 
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Sesavali 

                                       
ქრiსტiaნულi მოძღvრebiს eრT-eრTi სaფუძveლi aრiს სწavლeba მaცხოvრiს 

მკvdრeTiT aღdgომiს შeსaხeb. aღdgომiს შeსaხeb სწavლebaს  მრavaლi წმiნda 
მaმiსa da სaeკლeსiო მოღvaწiს ნaშრომშi vხvdebiT. aღdgომiს შeმdgომ 
მოvლeნebს წმiნda წeრiლiც gadმოgvცeმს, რaც gvidaსტურebს aღdgომiს, 
როgორც მოvლeნiს, ჭeშმaრiტebaს. წმiნda pavლe მოცiქულiც gvaხსeნebს, 
რომ ქvaკუTხedi ჩveნi სaრწმუნოebiსa aრiს მaცხოvრiს მკvdრeTiT aღdgომa: 
„უკუeTუ ქრiსტe aრa aღdgომiლ aრს, ცუdad სaმe aრს ქadagebaж eსe ჩუeნi 
da ცუdad aრს სaრწმუნოebaж ege Tქუeნi” (1კორ. 15,14).

eკლeსiiს daფუძნebiT, მaსშi წმiნda სaidუმლოebebiსa da მსaხურebebiს 
daწeსebiT, ყveლaს მოgveცa სaშუaლeba უფaლTaნ ურTieრTოbiსa. სწორed 
eკლeსiaa iს adgiლi, სadaც მორწმუნe adaმiaნს eძლeva შeსaძლebლოba, 
gadaლaხოს dრო da სivრცe, მadლiსმieრad iხiლოს მკvdრeTiT aღმdgaრi 
მaცხოvaრi da gaiხaროს aმ სiხaრულiT. 

eკლeსiiს მსaხურebiს ლiტურgiკულ ცiკლebze - წლiს, კviრiსa da 
სadღeღaმiსო ცiკლze  daკviრvebiსaს, Tvaლსaჩiნო ხdeba, რომ aქaც მTavaრi 
adgiლi aღdgომiს dღeსaსწaულს უკavia: წლiს ცiკლშi მTavaრi მოvლeნaa 
aღdgომiს dღeსaსწaულi; კviრiს ცiკლშi უpiრaტeსia კviრa dღe (aღdgომiს 
dღe),  ხოლო სadღeღaმiსო ცiკლi gviჩveნebს, რომ მaსშi მTavaრi მოvლeნa 
ლiტურgiaa. Tუ gavaaნaლizebT aმ მსaხურebaს, ცხadi gaხdeba, რომ წiრviსaს 
ჩveნ viხსeნebT ieსო ქრiსტeს ცხოvრebaს da TaნavმონaწiლeოbT მaსშi, სadaც 
ცeნტრi კvლav aღdgომaa - წiრviს daსრულebiსaს ჩveნ aღმdgaრi მaცხოvრiს 
სiსხლსa da ხორცს veziaრebiT.

ჩveნi მizaნia, წiნaმdebaრe ნaშრომiT წaრმოvaჩiნოT, Tუ როgორi სaხiT 
aრiს gadმოცeმულi სწavლeba მaცხოvრiს მკvdრeTiT aღdgომiს შeსaხeb 
ლiტურgiკულ ძegლebშi, კeრძოd, hiმნოgრaფiaსa da სხvadaსხva ლiტურgiკულ 
სaკiTხavშi. სaiნტeრeსო iქნeba, შedaრdeს aღdgომiს შeსaხeb eკლeსiiს 
სწavლeba ლiტურgiკულ ძegლebშi gadმოცeმულ სწavლebaსTaნ. 

zოgadad, უნda aღiნiშნოს, რომ ლiტურgiკულi მწeრლოba aრiს 
ქრiსტiaნულi ლiტeრaტურiს უaღრeსad ფaრTო მოცულოbiს ჟaნრi. igi მTeლi 
სiცხadiT gaმოხaტavს მოძღvრebaს aმa Tუ iმ სaღvTiსმeტყveლო სaკiTხTaნ 
daკavშiრebiT. aმaსTaნ, aღსaნiშნavia, რომ ყveლa სწavლeba, რომeლiც 
ყaლibdebოda ურყev სaeკლeსiო მოძღvრebad, aუცiლebლad hpოvebda 
gaმოხaტულebaს hiმნოgრaფiaსa Tუ სხvadaსხva ლოცvaშi.

 adრeულ peრiოdშi უbრaლო მორწმუნeს aრ hქონda iმiს სaშუaლeba, რომ 
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eკiTხa სaeკლeსiო მოძღvaრTa სწavლebaნi, gaცნოbოda მaT. ძiრiTad სaსულieრო 
ცოdნaსa da gaნaTლebaს iსiნi iღebdნeნ ტaძრebშi ღvTiსმსaხურebiს dროს: 
iსმeნdნeნ hiმნოgრaფiულ ტeქსტebს, სagaლოbლebსa da ქadagebebს, რომლebiც 
eძღvნebოda aმa Tუ iმ წმiნdaნსa da dღeსaსწaულს da aმiT iმdidრebdნeნ 
ცოdნaს სaeკლeსiო სწavლebiს შeსaხeb.

მiუხedavad iმiსa, რომ Taნaმedროve მორწმუნe adaმiaნს შeუძლia 
სხvadaსხva სaშუaლebiT მოiხveჭოს ცოdნa მრavaლ სaeკლeსiო სaკiTხსa 
Tუ სწavლebaze, dღevaნdeლ dღeსaც ძaლze მნiშvნeლოvaნia მსaხურebebze 
წaკiTხულi ლiტურgiკულi ტeქსტebi. aმ ტeქსტebiსa da სagaლოbლebiს 
სiტყvaკazმულოbiსa da მშveნieრebiს სaშუaლebiT მორწმუნe adaმiaნiს 
gონebaშi უფრო ღრმad iლeქeba aმ სaხiT gadმოცeმულi dოgმaტურi 
ჭeშმaრiტebaნi Tუ სხvadaსხva სaeკლeსiო სწavლebaნi.

სaeკლeსiო hiმნოgრaფiiს ნiმუშebi piრveლive სaუკუნeebidaნ შeiმჩნeva 
ღvTiსმსaხურebaშi. ქრiსტiaნულi ლiტურgiკულi pოezia Tavdapiრveლad 
iუdaურ ტრadiცiebს iყeნebda. aსe მagaლiTad, მaTi მსaხურebidaნ 
ქრiსტiaნოbaმ gadმოiტaნa მTeლi ძveლi aღTქმa, მaT შორiს, ფსaლმუნTa წigნi, 
რომeლiც ჩaმოყaლibda gaნსaკუTრebულi მნiშvნeლოbiს მქონe სagaლოbeლ 
კრebულad da რომლiს iრgvლivaც შeმdgომშi წaრმოiშva ლiტურgiკულi 
pოeziiს მრavaლi ნiმუშi.1 რaც dრო gadiოda, ღvTiსმსaხურeba უფრო da 
უფრო მრavaლფeროvaნi ხdebოda da მშveნdebოda, მdidრdebოda უნiკaლურi 
ნaშრომebiT. piრveლ ქრiსტiaნულ Teმebშi, როgორც  aმaს წმiნda მოწaმe 
iუსტiნe ფiლოსოფოსi Taviს „didaსკaლiebსa” da „apოლოgiebშi” aსaხavს, 
ლiტურgiiს dროს წiნaსწaრმeტყveლebi da ღvTiსმსaხურebi მadლოbaს 
სწiრavdნeნ  „შeძლebiსdagvaრad” (e. i. aღavლeნdნeნ მaT მieრve შedgeნiლ 
სaმadლოbeლ, evქaრiსტiულ ლოცvebს). სavaრaუdოd, ჩveნaმde მოუღწeveლi 
ქaრizმaტულi hiმნebi მხaტvრულi ღiრebულebebiT aრ ჩaმოუvaრdebოda 
eსaiaსa da ieრeმiaს წiნaსწaრმeტყveლebebს, daviTiს ფსaლმუნebსa da 
iოaნe ნaTლiსმცeმლiს dabadebiსaს zaქaრiaს მieრ aღvლeნiლ სaმadლოbeლ 
წiნaსწaრმeტყveლურ სagaლოbeლს.2 aმiს შeმdeg ლiტურgiკულi მწeრლოba 
კvლav gaნagრძოbს gaნviTaრebaს, რaსaც ხeლს უწყოbს iსeTi didi მaმebiს 
მოღvaწeოba da შრომa, როgორebiც iყvნeნ  რომaნოz ტკbiლadმgaლოbeლi 
(+556), წმiნda სოფრონ ieრუსaლiმeლi (+638), წმiნda aნdრia კრiტeლi 
(+726), წმiნda iოaნe daმaსკeლi (+753), წმiნda კოzმa მaiუმeლi (+787), 
წმiნda Teოdორe სტუdieლi (+826) da სხvebi. მaT ქმნiლebebze daყრdნოbiT 

1   Антон Баумштарк - Сравнительная Литургика, Перевод С. Голованова. Омск, 2014:135.
2   aრქiმaნdრiტi კipრiaნe კeრნi, სaeკლeსiო pოeziiს iსტორia, Taრgმaნi  ქeTevaნ ტaტiშviლiსa  

da eკaტeრiნe dუღaშviლiს, `aრჩevaნi”, N1, 2006. 
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შeiქმნa iსeTi სaღvTiსმსaხურო წigნebi, როgორebiცaa: paრaკლiტონi 
(ოქტოiხოსi, რva-ხმaTa), ჟaმნi, ტრiოdiონi მaრხvaნi da zaტiკi, 
სadღeსaსწaულო,  სaმღvdeლმსaხურო წigნi - კონdaკi, უძveლeსi ქaრTულi 
iadgaრebi da სხv. წiნaმdebaრe ნaშრომშi სწორed aმ da სხva სaღvTiსმსaხურო 
წigნebiT viხeლმძღvaნeლebT da veცdebiT, Tvaლსaჩiნოd წaრმოvadgiნოT 
მaცხოvრiს მკvdრeTiT aღdgომaსTaნ daკavშiრebულi სaკiTხavebi.

კvლeva შeმdegნaiრad წaრvმaრTeT: მaცხოvრiს aღdgომiს შeსaხeb 
სწavლebaშi gaმოvყოფT ძiრiTad dოgმaტebს, gadმოvცeმT მaT შeსaხeb 
eკლeსiiს სწavლebaს da შeმdgომ ლiტურgiკულi ძegლebidaნ gaმოvaრჩevT 
სaკiTხavebს, რომლebiც შeeსabaმeba aღნiშნულ სaკiTხს. eკლeსiiს სწavლebiსa 
da ლiტურgiკულi მწeრლოbiს ურTieრTშedaრebiT gaნviხiლavT iმaს, Tუ 
რaმdeნad eმTხveva მaTშi წaრმოჩeნiლi სწavლeba eრTმaნeTს. veცdebiT, 
gaნvსazღvროT da gavaaნaლizოT ლiტურgiკულi ძegლebiს daნiშნულeba da 
მნiშvნeლოba.
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Tavi I

macxovris micvalebidan mkvdreTiT
aRdgomamde aRsrulebuli movlenebi

       

წმiნda წeრiლi მaცხოvრiს მკvdრeTiT aღdgომiს შeსaხeb Tხროbaს 
aღdgომiს შeმdgომi მოvლeნebiT iწყebს, როdeსaც მკvdრeTiT aღმdgaრi 
მaცხოvaრi eცხadeba მeნeლსaცხebლe dedebსa da მოცiქულebს. ხოლო 
მaცხოvრiს მieრ ჯოჯოხeTშi ჩaსvლaze, მiს ძლevaსa da მaრTaლTa სულebiს 
gaმოხსნaze eკლeსiiს gaრdaმოცeმa მოgviTხროbს, რომeლსaც aმკოbს da 
aმdidრebს ლiტურgiკულi სaკiTხavebi.

მსჯeლოba gviნda daviწყოT ieსო ქრiსტeს ჯvaრze მiცvaლebiT: „da иმa-
ყო иმiTa didiTa ieსუ da Tქუa: მaმaო, иeლTa შeნTa შevhvedრeb სულსa 
ჩeმსa! da eსe რaж Tქუa, gaნუტeva სულi” (ლკ. 23,46); iოსeb aრiმaTieლiსa 
da ნiკოdiმოსiს მieრ მaცხოvრiს სხeულiს gaრdaმოხსნiTa da სaფლavad 
dadebiT: „შუeნieრმaნ iოსeb ძeლiსagaნ gaრdaმოhиსნa უხრწნeლნi иორცნi 
შeნნi, ქრiსტe, da aრმeნaკiTa წმidiTa წaრhgრagნa, სუნნeლebiTa შeმურviლi, 
aხaლსa სaფლavსa dagdva”.1 

 მaრTლმadidebeლi eკლeსiiს სწavლebiT, მaცხოvრiს სხeულiს სaფლavშi სaმi 
dღe უხრწნeლad ყოფნiსaს მხსნeლi კaცოbრivi სულiT შTavida ჯოჯოხeTშi, 
შeმუსრa igi da მaრTaლTa სულebi gaმოiხსნa: „სaფლavad ხორცiTa შehხved, 
ხოლო ჯოჯოხeTს  სულiTa, viTaრცa ღმeრTi  da სaმოTხeს  avazaკiს 
Taნa, da სaყdaრTa მaმiსa da სულiსa Taნa gaნუშორebeლ iყav, ქრiსტe, 
რომeლi ყოveლსave aღavსeb, gaრeშeმოუწeრeლო უფaლო, dideba შeნda”.2

aმ მოvლeნebშi სaმi ძiრiTadi dოgმaტურi სწavლebiს gaმოყოფa შeiძლeba: 
a) სaფლavშi dadebულi მaცხოvრiს სხeულiს უხრწნeლeba; b) ჯოჯოხeTშi 
ჩaსvლa da მiსi წaრმოტყveნa;  g) მaრTaლTa სულebiს gaმოხსნa.

 

a) სaფლavad dadebულi მaცხოvრiს სხeულiს უხრწნeლeba

eკლeსiiს სწavლeba სaფლavad dadebულi მaცხოvრiს სხeულiს 
უხრწნeლebaსTaნ daკavშiრebiT შeმdegნaiრia: მaცხოvრiს სხeულს, ოTხi 

1   ტრiოdiონi მaრხvaნi, didi შabaTi, „ღმeრTi უფaლსa zeda”, მუხლi 1.
2   ტრiოdiონi zaტiკi, paსeქiს კviრiaკe, paსeქiს ჟaმნi, მუხლi მe-4.
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სტiქiონiსgaნ შedgeნiლს, hქონda bუნebiTad daშლadოbiს Tviსeba სiკvdiლiს 
შeმdeg. როdeსaც მaცხოvრiს კaცოbრivi სულi gaნშორda მiს კaცოbრiv 
სხeულს, aნუ როdeსaც მaცხოvaრi ჭeშმaრiტad მოკvda da კaცოbრivi სულiT 
ჩavida ჯოჯოხeTშi, მiსi კaცოbრivi სხeულi სaფლavad daidო da eს სხeულi, 
bუნebiTi Tviსebiს შeსabaმiსad, daშლadოbaს უნda daქveმdebaრebოda. igi 
iსeve უნda daშლiლiყო სტiქiონebad, როgორც ყveლa ჩveნgaნiს სხeულi 
iშლeba. მagრaმ eს aრ aღსრულda - bუნebiTi Tviსeba aრ aმოქმedda 
მaცხოvრiს სხeულშi, Tუმცa eს bუნebiTi Tviსeba მaს ყოvლadშeუმცiრebლad 
da daუკნiნebლad hქონda, სხvagvaრad ჭeშმaრiტi adaმiaნi veრ iქნebოda. 
aმ bუნebiTi Tviსebiს მოქმedeba aრ gaმოvლiნda სწორed iმiტომ, რომ 
ღმრTeebaსTaნ da ღმeრThipოსტaსTaნ შeeრTebულi კaცოbრivi bუნeba 
daშლadოbiს gadaმლaხveლi aღმოჩნda - igi aრ daშლiლa სaფლavშi, aრ 
gaხრწნiლa, Tუმცa, biოლოgiურi gaხრწნadოbiსa da daშლadოbiს Tviსeba, 
როgორც უკve aღvნiშნeT, მსgavსad ყveლa ჩveნgaნiსa, მaს bუნebiTad 
hქონda. Tუ ჩveნ aმ Tviსebiს aმოქმedebaს davუშvebT, უნda viფiქროT, რომ 
მaცხოvრiს სaფლavad dadebულi კaცოbრivi სხeულi gaiხრწნa da daiშaლa. 
eს gaმორiცხულia სწორed iმ სწavლebiს სaფუძveლze, რომლiს მiხedviTaც, 
მiუხedavad iმiსa, რომ მaცხოvრiს კaცოbრivi სულi მiს კaცოbრiv სხeულს 
gaნშორda, aრც მiსi კaცოbრivi სულi da aრც მiსi კaცოbრivi სხeულi aრ 
gaნშორebia ღმeრThipოსტaსს, რომeლTaნaც მaრadiულ შeeრTebaშi aრiaნ.1 

aმ სწavლebiს სaფუძvლebს წმiნda წeრiლშi vხvdebiT. ძveლ aღTქმaშi წმiნda 
daviT მeფსaლმუნe aმbოbს: „რaმeTუ aრa daუტevო სულi ჩeმi ჯოჯოხeTს, aრცa 
სცe წმidaსa შeნსa ხiლvad gaნსaხრწნeლსa” (ფს. 15,10). ლუკa მaხaრebeლi 
aხaლ aღTქმaშi, „სaქმe მოცiქულTaს” წigნშi, gadმოgvცeმს: „....aრa daშTa 
სულi მiსi ჯოჯოხeTს, aრცa иორცTa მiსTa iხiლeს gaნსaხრწნeლi” (სaქ. 
2,31). iმave წigნშi vხvdebiT: „aრa სცe წმidaსa შeნსa ხiლvad gaნსaხრწნeლi. 
რaმeTუ daviT ნaTeსavსa შiნa Tзსსa hმსaხურa da ნebiTa ღმრTiსaжTa 
შeiსუeნa da შeeძiნa მaმaTa TзსTa da iხiლa gaნსaხრწნeლi. ხოლო რომeლi 
ღმeრTმaნ aღadgiნa, aრa iხiლa gaნსaხრწნeლi” (სaქ. 13, 35-37).

paტრiსტiკaც gvidaსტურebს aღნiშნულ ჭeშმaრiტebaს. წმiნda aTaნaსe didi 
მaცხოvრiს სხeულiს უხრწნeლebaze შeმdegს ambobs: „Tუმცa მოკvda ხორცi 
ყveლaს gaმოსaხსნeლad, მagრaმ aრ შeხebia ხრწნiლeba, aღსdga სრულebiT, 
iყო რa ხორცiT aრa viღaც, aრaმed Tavad სiცოცხლe”.2 

1   e. ჭeლiძe, eკლeსiiს მaმaTa სწavლeba მaცხოvრiს კaცოbრivi bუნebiს შeსaხeb, http://library.
church.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=242:2010-12-22-10-12-28&catid=49:2010-12-
12-19-59-31&Itemid=69&lang=ka [14.07.17].

2   Свт. Афанасий Великий. «О воплощении Бога Слова» // Творения. Ч. 1. 2015:219 
(Taრgმaნi ჩveნia d.ტ.).
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სaფლavad dadebულi მaცხოvრiს სხeულiს უხრწნeლeba შeმdegნaiრadaa 
წaრმოჩeნiლi ლiტურgiკულ ტeქსტebშi:

„მeნeლსaცხebeლTa dedaTa სaფლavსa zeda aნgeლოzi უღaღadebda: 
ნeლსaცხebeლi მოკvdavTaTviს სaხმaრ aრს, ხოლო ქრiსტe ხრწნiლebiსagaნ 
უცხო iქმნa”.1

„სiკvdiლiTa მოკvdavebaსa da daფლviTa ხრწნiლebaსa შeსცvaლeb, რaმeTუ 
უხრწნeლ-hყოფ ღvTivშveნieრad, უკvdavმყოფeლi მiღebულiსa, რaმeTუ 
ხორცTa შeნTa ხრწნiლeba aრa iხiლeს, aრცa სულi შeნi daტevebულ iქმნa 
ჯოჯოხeTს შiნa”.2

„ქრiსტeსa aღdgომiლსa მკvdრeTiT didebiს-vმeტყveლebdeT, რaმeTუ 
სულi da ხორცნi მiiხvნa da vნebiTa gaნყvნa ურTieრTaრს, ხოლო უხრწნeლi 
სულi მiსi შTaხda ჯოჯოხeTad da წaრმოსტყveნa, ხოლო წმiნdaTa ხორცTa 
მiსTa სaფლavსa შiნa gaნსaხრწნeლi aრa iხiლeს da aცხოvნa სულნi ჩveნნi”.3

„რaჟaმს ლოdi igi dabeჭdულ iყო ურiaTa მieრ da მხedaრნi hსცvideს 
უხრწნeლსa gvaმსa შeნსa, ხოლო შeნ aღსdeg მeსaმeსa dღeსa da მოaნiჭe 
სოფeლსa მშvidოba, aმiსTviსცa ძaლნi ცaTaნi giღaღadebeნ შeნ, ცხოvრebiს 
მომცeმeლო: dideba aღdgომaსa შeნსa, ქრiსტe, dideba მeუფebaსa შeნსa, 
dideba gaრdaმოსლvaსa შeნსa, მხოლოო კaცTმოყvaრe”.4

„უფaლi aრს მeუფe ჩveნda, რომeლსa daსiსagaნნi სaფლavსa სცvideს, 
მსTუad მოvideს dedaნi ნeლსaცხebeლiTa შeმურvad უხრწნeლTa ხორცTa 
შeნTa da aნgeლოziსa მieრ iქმნeს ხaრebულ, უgaლოbdiT aღdgომiლსa 
ქრiსტeსa gaლოbiTa aხლiTa, რaმeTუ didebულ aრს უკუნiსaმde”.5

,,შeნ, რომeლi მკvdaრTa Taნa შeiრaცხe, სaხieრ, da geმო igi სiკvdiლiსa 
სaმ dღe უსულომaნ სaფლavსa შiნa da ხრწნiლeba ხორცTa უხრწნeლebad 
შeსცvaლe, მხსნeლო სოფლiსaო ქრiსტe, gaლოbiT gadidebT”.6

„მiiსწრaფdeს dedaნi igi ცiსკaრსa მaს მსTუad, სaფლavad მiaქუნda 
ნeლსaცხebeლi სულნeლi, სaკმeveლi da eძiebdeს შeმურvad უხრწნeლTa 
ხორცTa შeნTa”.7

,,ნeლსaცხebeლiსa მiმღebeლნi dedaნi, მgლოvaრeნi, ცiსკaრსa მსTუad 
მოvideს სaფლavსa მaს შeნსa, მaცხოvaრ, შeმურvad უხრწნeლTa ხორცTa 

1   ტრiოdiონi მaრხvaნi, didi შabaTi, “ღმeრTi უფaლსa zeda”, მუხლi 3.
2   iქve, didi შabaTi, ცiსკaრiს კaნონi. gaლოba V, მუხლi 3.
3   რva ხმaTa aნუ paრaკლiტონi. ხმa VIII. შabaTi, didi მწუხრi. „სტiქaრონსa zeda 

daსdebeლნi“, მუხლi 2. Tbiლiსi, 1998.
4   ჟaმნi, aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi, ტროpaრi, ხმa I.
5   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa d., gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, 

ც.ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980:423.
6   ლ. ხaჩiძe, iოaნe მiნჩხiს pოezia, Tbiლiსi, 1987, gv.  291.
7   უძveლeსi iadgaრi, daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa b., gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, 

ც.ჭaნკievi, ლ.ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980:396.
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შeნTa”.1

„bუნeba, რომeლi ჩveნgaნ მiiღო ქრiსტeმaნ, aრa iყო igi უხრწნeლ 
piრveლ vნebiსa, aრaმed შeმdgომad aღdgომiსa hყო igi უხრწნeლ da ჩveნ 
მaსწava gaლოbad, ყოveლნi სaქმeნi aკურTხevdiT dღeს ღმeრTსa da უფaლსa 
უgaლოbdiT da aaმaღლebdiT მaს უკუნiსaმნde”.2

„ჯvaრცმულi aღdgომiლ aრს dღeს da მოშურნe daცeმულ aრს, ხოლო 
ცTუნebულi კvaლad შeწყნaრebულ aრს, gaნხრწნiლi უხრწნeლ ქმნiლ aრს, 
მორწმუნeნi iხaრebeნ, რaჟaმს სiკvdiლi gaნiოტa ცხოvრebaმaნ, ხოლო ჩveნ 
eსრeT viტყviT: aკურTხevdiT ქრiსტeსa da უფროжსad aმaღლebdiT მaს 
უკუნiსaმde”.3

„dedaTa, რომeლTa ნeლსaცხebeლi მოeღო შeმურvad უხრწნeლTa ხორცTa 
შeნTa, სavსe iყvნeს ცრeმლiTa da შiშiT შTaხedvideს სaფლavსa მaს”.4

“მeნeლსaცხebeლTa dedaTa aღiმსTუeს da სaფლavსa შeნსa მოსწრaფed 
მოiწivნeს, რaжTaმცa შeმურნeს ხორცნi შeნნi უხრწნeლნi, ქრiსტe მaცხოvaრ, 
ხოლო aნgeლოziსa მieრ უწყebულნi სiხaრულiსa სaსწaულსa უTხროbdeს 
მოცiქულTa, viTaრმed aღსdga მკvdრeTiT წiნaმძღvaრi ცხოvრebiსa ჩveნiსa 
da მოhკლa სiკvdiლi მძლavრi da უძღebi ჯოჯოხeTi da iხსნa adaმ da 
მოსცa ცხოvრeba სaუკუნო da aცხოvნa სულნi ჩveნნi”.5

b) ჯოჯოხeTშi ჩaსvლa da მiსi წaრმოტყvevნa

მaრTლმadidebeლi eკლeსiiს სწavლeba მaცხოvრiს gaმომხსნeლოbiT ჩaსvლaze 
ჯოჯოხeTშi eყრdნოba წმiნda წeრiლiს რaმdeნiმe მუხლს. piრveლ რigშi 
უნda aღvნiშნოT, რომ Tavad მaცხოvaრმa iწiნaსწaრმeტყveლa ჯოჯოხeTშi 
მiსi სaმdღiaნi ყოფნa, როdeსaც iონa წiნaსწaრმeტყveლiს მagaლiTi მოiყvaნa: 
„რaმeTუ viTaრცa-igi iყო iონa მუცeლსa veშapiსaსa სaმ dღe da სaმ ღaმe, 
egრeT iყოს ძe კaცiსaж gულსa ქუeყaნiსaსa სaმ dღe da სaმ ღaმe”6*. მaცხოvრiს 
epოქaშi ჯოჯოხeTiს მdebaრeოba ქveყნiს gულშi მოiazრebოda da სწორed iქ 
ყოფნaს gულiსხმოbda უფaლi.

მaცხოvრiს ჯოჯოხeTშi ჩaსvლaze peტრe მოცiქულiც aღნiშნavს: „რaმeTუ 
ქრiსტeმaნცa eრTgziს ცოdvaTa ჩუeნTaTзს ivნო, მaრTaლმaნ მaნ - ცრუTaTзს, 

1   iქve. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g, gv. 417.
2   paრaკლiტონi. ხმa VII. შabaTi. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VIII. მუხლi 3.
3   paრaკლiტონi. ხმa VIII. შabaTi. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VIII. მუხლi 2.
4   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, gaმომცeმლebi: e. მeტრeveლi, ც. ჭaნკievi, 

ლ. ხevსურiaნi, Tbiლiსi, 1980:438
5   zaტiკi.  მeსaმe კviრa.  ორშabaTi მწუხრi.  უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebლebi. 

მუხლi 4.
6  mT. 1240.
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რaжTa ჩუeნ წaრgუadgiნნeს ღმრTiსa, მოკუda иორცiTa da ცხოveლ iქმნa 
სულiTa, რომლiTaცa სapყროbiლeსa მaს სულTa მivida da ქadaga” (1 peტრ. 
3, 18-19).

ძveლ aღTქმaშiც vხvdebiT წiნaსწaრმeტყveლebaს ჯოჯოხeTშi მaცხოvრiს 
ჩaსvლaze. ჯeრ კidev მaრTaლმa iოbმa gaნკaცebaმde Teქvსმeტi სaუკუნiT 
adრe, მaცხოvრiს ყოvლiსშeმძლeოbiT aღფრTოvaნebულმa, aღმოსTქva: „gaნ-მe-
geხუნeნa შiშiT bჭeნi სiკუdiლiსaნi, aნუ მeკaრeTa ჯოჯოხeTiსaTa giხiლონ 
da შeძრწუნdeნ” (iოb. 38,17).

წმiნda მaმebi, წმiნda წeრiლiს aღნiშნულ მუხლebze daყრdნოbiT, 
gadმოსცeმeნ eკლeსiiს შeხedულebaს aმ სaკiTხTaნ daკavშiრebiT. მagaლiTad, 
წმiნda კiრiლe aლeქსaნdრieლi „სტრომaტebშi” მTeლ Tavს უძღvნiს aმ სaკiTხს 
da adaსტურebს eკლeსiiს სწavლebaს მaცხოvრiს ჯოჯოხeTშi ჩaსvლaსTaნ da 
მiს შeმუსრvaსTaნ daკavშiრebiT.1 aსeve, ორigeნeც aღნiშნavს, რომ მaცხოvaრi 
კaცოbრivi სულiT ჩavida ჯოჯოხeTშi.2

aმ სaკiTხze gaნსხvavebულi სწavლeba aქvT pროტeსტaნტebს. მaTi 
სწavლebiს Taნaხმad, მaცხოvaრi aრ ჩaსულa ჯოჯოხeTშi, aრaმed რaღaც 
ღvTaebრivi ძaლiT piრdapiრ aმოiყvaნa მaრTლebi. aმ სწavლebaს, რa Tქმa 
უნda, eწiნaaღმdegeba მaრTლმadidebლურi სწavლeba, რომლiს Taნaხმadaც 
მaცხოvaრi „სapყროbiლeსa მaს სულTa მivida da ქadaga” (1 peტრ. 3,19) da 
„რaმeTუ შTaиda igi piრveლad ქუeსკნeლTa ქუeყaნiსaTa” (eფeს. 4,9). eს 
მუხლebi წმiნda წeრiლidaნ ნaTლad gvidaსტურebს iმ azრს, რომ მaცხოvaრi 
Tavad ჩavida ჯოჯოხeTშi, Tavad daaმaრცხa igi da Tavad aმოiყvaნa 
მaრTaლTa სულebi.3

ღმeრTკaცiს ჯოჯოხeTშi ჩaსvლiს gaრeშe veრ მოხdebოda eშმaკiს სabოლოო 
daმaრცხeba, მiსi მeუფeba veრ gaნadgურdebოda da TviT aღdgომaც კi 
შeუძლebeლi iქნebოda, რadgaნ ყveლa adaმiaნiს სულi - როgორც ცოdviლebiს, 
iსe მaრTლebiს - ჯოჯოხeTშi ხvdebოda, სaidaნac gaმოსvლa შeუძლebeლi 
iყო.4 

ლiტურgiკულi ძegლebiც gviმdidრeben ცოdნaს მaცხოvრiს ჯოჯოხeTშi 
ჩaსvლaსTaნ daკavშiრebiT da სiცხadiT წaრმოgviჩeნen სხvadaსხva სaკiTხavს:

„ჯოჯოხeTad შTaხed, მaცხოvaრო ჩveნო, da შeმუსრeნ bჭeნi მiსნi, viTaრცa 
ღმeრTმaნ ყოvლad ძლieრმaნ da, viTaრცa daმbadebeლმaნ, მკvdaრნi შeნ 
Taნa aღadgiნeნ da შeფქev სaწeრტeლi სiკvdiლiსa, ხოლო adaმi წყeviსagaნ 

1   Свт. Климент Александрийский. Строматы. Кн. 6. Гл. VI; Кн. 2. Гл. IX.
2   Ориген. Против Цельсия. Кн. II. Гл. 43.
3   Прот. Олег Давиденков - Догматическое Богословие, ПСГТУ. Москва, 2013:436.
4   А.В. Иванов - Руководство к изучению Нового Завета, Санкт-Петербург, 2008:349.
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gaნaTaviსუფლe, კaცTმოყvaრe, aმiსTviსცa მadლოbiT giღaღadebT: ქრiსტe 
ღმeრTო, dideba შeნda, რომeლმaნ gvaცხოvნe ჩveნ aღdgომiTa შeნiTa”.1

„რaჟaმს შTaხed სaფლavad ცხოvრeba ege უკvdavi, მaშiნ ჯოჯოხeTi 
შeaძრწუნe eლviTa მiT ღvTaebiსa შeნiსaTa, ხოლო რaჟaმს მკvdaრნi 
ქveსკნeლiT aღმოiყvaნeნ, მaშiნ ყოveლნi ძaლნi ცaTaნi hღaღadebdნeნ, 
ცხოvრebiს მომცeმeლო ქრiსტe ღმeრTო,  dideba შeნda”.2

„...da შTavida ჯvრiსa მieრ ჯოჯოხeTad, რaTa Taviსa მieრ Tviსiსa 
aღavსოს ყოveლi, daხსნa სaლმოbaნi სiკvdiლiსaნi da aღსdga მeსaმeსa 
dღeსa....”.3

„რaTa didebiTa შeნiTa aღavსო ყოveლive, შTaხed შeნ სiღრმeTa ქveშe 
ქveყaნiსaTa, რaTa aრa dageფaრa შeნ adaმiს შiნa aრსeba ჩeმi da daფლულi 
gaნმaaხლe მe, gaნხრწნiლi eსe,  კaცTმოყvaრe”.4

„dღeს ჯოჯოხeTi სულTქმiT gოdebს სiმწaრiT, - უმჯოbeს iყო ჩeმda, 
Tუმცa შოbiლi მaრiaმiსi aრa შeმeწყნaრa მe, რaმeTუ მოvida ჩeმ zeda da 
შehმუსრa სiმტკiცiT ძaლi ჩeმi da შeფქvნa bჭeნi რvaლiსaნi da სულნi, 
რომeლნi მaქუნdeს მe ღvTaebiT, aღadgiნa, dideba, მხსნeლო, შeნსa ნebსiT 
daფლvaსa da aღdgომaსa”.5

„მომgebebeლo, სiტყvaო, შeნdaმi ჯოჯოხeTi gaნმწaრda ღმeრTმaმaკaცiსa 
მხedi, gveმaTa მieრ მოწყლულiსa da ყოvლad ძლieრმოქმediსa, gaრნa 
სaშiნeლiTa ხaტiTa, წaრწყმda igi da შeiმუსრa”.6

„შeნ ცeცხლad სaცნaურad, ღvTiსa სiტყvaო, შegiწყნaრa ქveსკნeლმaნ 
ჯოჯოხeTმaნ, შaნTi უსხeულო, daუსabaმო, მუცლad-giღო უმeცრebiT, ხოლო 
შeნ, viTaრცa bრძმedმaნ, daსწvi სiმტკiცe მiსi da pყროbiლნi gaმოiხსნeნ”.7

„შTaსლvaსa შeნსa ჯოჯოხeTiსa bჭeTa, ქრiსტe daმbadebeლო, სiრცხvi-
ლeულ-iქმნa ქveსკნeლi da წaრმოსTხia ყოveლi gvaმi მკvdaრTa da რომeლi 
შTaeნTქნeს piრveლad”.8

g) მaრTaლTa სულebiს gaმოხსნa

ქრiსტeს ჯოჯოხeTშi შTaსvლiსa da მaრTaლTa სულebiს gaმოხსნiს სaკiTხს 
ქრiსტiaნi avტორebi მeორe სaუკუნidaნ gaნiხiლavdნeნ. adრeულi ხaნiს 

1   ჟaმნi, aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi, კონdaკi, ხმa V.
2   ტრiოdiონi მaრხvaნi, didi შabaTi, ღმeრTi უფaლსa zeda, მუხლi 2.
3   სaმღvdeლო კონdaკi, Tbiლiსi, 2010:235.
4   ტრiოdiონi მaრხvaნi. didi შabaTi. სaცiსკრო კaნონi, gaლოba I, მუხლi 4.
5   iქve. მწუხრi, daსdebeლნi TviTხმოvaნნi, მუხლi 1.
6   ტრiოdiონi მaრხvaნi. didi შabaTi. სaცiსკრო კaნონi. gaლოba IV, მუხლi 4.
7   ლ. ხaჩiძe  Tbiლiსi, 1987:289.
8   paრaკლiტონi. ხმa V. შabaTi. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VIII. მუხლi 3.
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ქრiსტiaნ მწeრლebშi gaმოvყოფdiT წმiნda pოლiკaრpe სმiრნeლს, წმiნda 
egნaტe ღმeრTშeმოსiლს, წმiნda iუსტiნe ფiლოსოფოსს, წმiნda მeლiტონ 
სaრdieლს, წმiნda კლiმeნტi aლeქსaნdრieლს, ორigeნeს, ტeრტულiaნeსa da 
სხva avტორebს. მaT Tხzულebebშi ძiრiTadad ქრiსტeს მieრ ძveლi aღTქმiს 
მaრTaლTa aღdgiნebiს Teმa gaნiხiლebოda, მagრaმ მeლiტონ სaრdieლiს 
(190 წ.) სaღvTiსმeტყveლო ნaშრომebშi eრeტiკულმa სწavლebaმ iჩiნa 
Tavi. კeრძოd: avტორiს azრiT, ქრiსტeმ ჯოჯოხeTidaნ ყveლa ცოdviლiს 
სულi aმოiყvaნa. მოgviaნebiT aმaს მოhყva ორigeნeს სaყოveლTaო ცხონebiს 
(apოკaტaსტaსiს) ცრუსწavლeba. ორive სწavლeba aნaTeმaს gadaსცa მeხუTe 
მსოფლiო სaeკლeსiო კრebaმ. aღნiშნულi gadaწყveტiლeba შeმdeg მeeქvსe da 
მeშvide მსოფლiო კრebebმaც daadaსტურeს.

eკლeსiiს მოსazრeba aმ სaკiTხTaნ daკavშiრebiT კaრgad ჩaნს eფრeმ 
მცiრiს მieრ Taრgმნiლ „სaმოცiქულოს gaნმaრტebaშi”: „რომeლმaნ-igi კaცTa 
ცხორebiსaTзს aრa სiრცხзლ-iჩiნa gaნკaცebaж, მaნ, სaხieრმaნ მeუფeმaნ, aრცa 
eრTi dabadebულTa TзსTagaნi daუტeva უკურნebeლad, aრaმed viTaრცa-
igi მკзdრTa ქუeყaნiსaTa მieრ daსaტevნeლ iქმნa иორცTშeსხმiTa, da ქadag 
iქმნa მaT შორiს didiსa მiს zრaხviსa (eს. 9.6) - მaმiსa - ღმრTeebiსa, 
egრeTve, მყოფTa ჯოჯოხeTiსaTa მiმaრTცa მiiწia სiკუdiლiTa da სულTa 
მaT შორiს შeყeნebულTa ქadaga სულiTa მiT კaცოbრiviTa, რომeლi ჯუaრსa 
zeda შehvedრa მaმaსa, რaжTa aრa ხოლო მaT, რომeლნi მeცნieრ iყvნeს მiსსa, 
aრaმed მaTცa, რომeლნi-igi ოdeსმe ურჩ da უმeცaრ iყvნeს, სწორebiT eუწყოს 
ქadagebaж ცხორebiსaж. რaმeTუ aრa ხოლო ცოdviლTa, aრaმed მaრTaლTaжცa 
igive iყო სavaნe - ქუeსკნeლi ჯოჯოხeTiსaж, viნaжTgaნ სaმოTხe daиშულ 
iყო gaრdaსლviTgaნ adaმiსiT. ხოლო სaსუფeveლi ცaTaж aრღa სavaლ-ქმნiლ 
iყო კaცTa, რaმeTუ მოeლოda ქრiსტeს მieრ წiნagaნღebaსa daსabaმiTa Tbiსa 
ჩუeნiსaжTa. aმiსTзსცa ჯოჯოხeTს მკзdრTa - მaრTaლTa da ცოdviლTa 
- ყოveლTa სწორebiT eქadaga, da რომeლTaცa hრწმeნa, igiნiცa aღdgeს 
ქრiსტeს Taნa da aღმოiყvaნნeს ჯოჯოხeTiT”.1 

aმave ნaშრომშi მკaფiოd aრiს gaმოხaტულi მოსazრeba iმiს შeსaხeb, რომ 
მaცხოvaრს ჯოჯოხeTidaნ ყveლa aრ aღმოუყvaნia: „Tქუმულ aრს vieTgaნმe, 
viTaრმed aმiსTзს eხaრa მკუdaრTaცa ჯოჯოხeTiსaTa, რaжTa რომeლნi aრa 
bოროტebiT, aრaმed უმeცრebiT iყvნeს უღმრTოebaსa შiნa, eსeviTaრTa მaT 
eსმeს da hრწმeნeს. da რომeლნi-igi иორცTa შiნa daშჯiლ iყvნeს უმeცრebiTa 

1   “სaმოცiქულოს gaნმaრტeba, gaმოკრebულi iოvaნe ოქროpiრiსa da სხva წმida მaმaTa 
Tხzულebebidaნ” / Taრgმნiლi eფრeმ მცiრiს (კaრiჭiს ძiს) მieრ // [სaრed. კოლ.: მiტროpოლiტi 
abრaaმi (gaრმeლia), deკaნოzi giორgi zviadaძe, zaza aლeქსiძe [da სხv.]; სaქ. სapaტრiaრქო, Tbiლ. 
სaსულieრო aკad. da სeმiნaრia, სaქ. მeცნ. aკad., კ. კeკeლiძiს სaხ. ხeლნaწ. iნს-ტi. - [1-ლi gaმოც.]. 
- Tb., 2006: 392.
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ღმრTiსaжTa, eსeნi ცხონdeნ ქრiსტeს მieრ სულiTa, რaჟaმს hრწმeნeს მiსi, da 
მiს მieრ მოწყaლebiT aღმოყvaნebულ iქმნნeს სiღმრeTagaნ ჯოჯოხeTiსaTa”.1 

როgორც წმiნda კiრiლe aლeქსaნdრieლi gvმოძღvრavს, მaცხოvaრმa უქadaga 
iქ მყოფT iსeve, როgორც dedaმiწaze, მagრaმ ყveლaს aრ მiუღia eს ქadageba; 
gaმომdiნaრe aქedaნ, ყveლa veრ gaTaviსუფლda სულieრi სiკvdiლiსagaნ.

მaცხოvრiს gaნღმრTოbiლi სულi ჩadiს ჯოჯოხeTშi, რaTa როgორც 
მiწaze მყოფTaTviს aმოvida სiმaრTლiს მze, aსeve, მiწiს ქveშ, წყvdiadსa 
da სiკvdiლiს ჩრdiლშi მსხdომTaც, gaმოუbრწყiნdeს სiნaTლe; როgორც 
მiწaze მყოფT eხaრaT მშvidოba, daტყvevebულT - gaTaviსუფლeba, bრმaT 
- Tvaლiს aხeლa,  როgორც მორწმუნeebს მaრadiულi ხსნiს მizezad gaუხda 
igi, ურწმუნოebს კi - მხiლebad ურწმუნოebiსa, aმgvaრadve - ჯოჯოხeTშi 
მყოფTaც, „რომ მiსdaმi მოdრკeს ყveლa მუხლi zeცieრTa, ქveყნieრTa 
da ქveსკნeლშi მყოფTa“ (ფiლip. 2,10-11); da aმ სaხiT, gaხსნa რa მaნ 
სaუკუნidaნ bორკiლdebულნi, კvლav მკvdaრTagaნ zeaმოvida da gagviკvaლa 
gza aღdgომiსaკeნ.2 

მaრTaლTa სულebiს gaმოხსნiს შeსaხeb aრaeრTi hiმნოgრaფiულi ნiმუშi 
მოgvepოveba, რომლebiც უფრო Tvaლსaჩiნოს ხdiaნ aმ მოvლeნaს:

„რaჟaმს შTaხed სaფლavad ცხოvრeba ege უკvdavi, მaშiნ ჯოჯოხeTi 
შeaძრწუნe eლviTa მiT ღvTaebiსa შeნiსaTa, ხოლო რaჟaმს მკvdaრნi 
ქveსკნeლiT aღმოiყvaნeნ, მaშiნ ყოveლნi ძaლნi ცaTaნi ღaღadebdნeნ: 
ცხოvრebiს მომცeმeლო ქრiსტe ღმeრTო, dideba შeნda”3.

“aღსdeg სaფლaviT, მaცხოvaრ, ყოvლadძლieრო, da ჯოჯოხeTმaნ რa iხiლa 
სaკviრveლeba eსe, gaნსცviფრda, ხოლო მკvdaრნi შeნ მieრ gaნსცხოveლdeს 
da aღსdgeს შeნ Taნa; aმiსTviსცa უხaრiს ყოveლსa dabadebულსa da adaმ 
მხiaრულ aრს da ყოveლi სოფeლi მaრadiს gigaლოbს შeნ: ქრiსტe ღმeრTო 
ჩveნო, dideba შeნda”.4

„dღeს aღსdeg სaფლaviსagaნ, მოწყaლe, da gaმომiხსeნ ჩveნ bჭeTagaნ 
სiკvdiლiსaTa, dღeს adaმს უხaრiს da gaნსცხრebiს eva, წiნaსწaრმeტყveლTa 
Taნa da მaმaმTavaრTa, რaმeTუ aღსdeg შeნ, ცხოvრebiს მომცeმeლო, da ჩveნ 
შeნ Taნa aღმadgiნeნ სaფლavTagaნ, ქრiსტe ღმeრTო, dideba შeნda”.5

„ჯოჯოხeTad შTaხed, მaცხოvaრო ჩveნო, da შeმუსრeნ bჭeნi მiსნi, 
viTaრცa ღმeრTმaნ ყოvლadძლieრმaნ da viTaრცa daმbadebeლმaნ, მკvdaრნi 

1  iქve. gv. 395. 
2   წმ. iოaნe daმaსკeლi - მaრTლმadidebლურi სaრწმუნოebiს zedმiწevნiTi gadმოცeმa. T. 

73-e. Taრgმaნi: e. ჭeლiძe. Tსa. Tb., 2000:420.
3   ჟaმნi, aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi, ტროpaრi, ხმa II .
4   iქve. კონdaკi, ხმa II.
5   ჟaმნi, aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi, კონdaკi, ხმa III.
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შeნ Taნa aღadgiნe da შeფქev სaწeრტeლi სiკvdiლiსa, ხოლო adaმi წყeviსagaნ 
gaნaTaviსუფლe, კaცTმოყvaრe, aმiსTviსცa მadლოbiT giღaღadebT: ქრiსტe 
ღმeრTო, dideba შeნda, რომeლმaნ gvaცხოvნeნ ჩveნ aღdgომiTa შeნiTa”.1

„aღსdeg, მხსნeლო, სaფლaviT da მკvdaრნi aღadgiნeნ სaფლavTagaნ da 
სiმტკiცe სiკvdiლiსa შeმუსრe da adaმ gaნaცხოveლe da eva მხiaრულ-hყav 
aღdgომiTa შeნiTa, viნaცa კideნi სოფლiსaნi dღeსaსწaულოbeნ მკvdრeTiT 
aღdgომiსa შeნiსaTviს, მრavaლმოწყaლe ქრiსტe ღმeრTო, dideba შeნda”.2

„მხსნeლმaნ ჩveნმaნ da მaცხოvaრმaნ daხსნa სaკრveლნi სiკvdiლiსaნi 
da სaფლavTagaნ aღadgiნa adaმiaნნi da შeფქvნa bჭeნi ჯოჯოხeTiსaნi da 
viTaრცa მeუფe aღსdga სaფლaviT მeსaმeსa dღeსa, aმiსTviსცa მadლოbiT 
უღaღadოT: ქრiსტe ღმeრTო, dideba შeნda”.3

„gუნdნi aნgeლოსTaნi gaნკviრdeს, რaჟaმს giხiლeს შeნ, მკvdaრTa Taნa 
შeრaცხiლ, სiკvdiლiსa ძaლiსa daმaრღveveლad da adaმiს aღმadgiნebeლad 
da ქveსკნeლiსa pყროbiლTa ჯოჯოხeTiT aღმომყvaნebeლad, ქრiსტe ღმeრTო, 
ყოvლadძლieრო,  da მadლოbiT gigaლოbdeს შeნ”.4

„მeუფebda ჯოჯოხeTi piრveლ ნaTeსavსa zeda ჩveნსa, aრaმed aრa 
daadgრa, რaმeTუ რaჟaმს-igi daeფaლ ნebსiT, ქრiსტe, da სiკvdiლiსa 
მოქლონნi შehმუსრeნ da სaუკუნiTgaნTa მომკvdaრTa aხaრe, რaჟaმს iქმeნ 
შeნ, piრმშო, მკvdaრTa მხსნeლო”.5

„dღeს aღivსო სiხaრულiTa piრi ჩveნi da eნa ჩveნi gaლოbiTa, რaმeTუ 
მოaქცia უფaლმaნ ტყve სiონiსa da viქმნeნiT ჩveნ ნუgeშiნiსცeმულ da რომeლნi 
მძლavრ შTaeნTქნeს ჯოჯოხeTსa, სaკრveლნi მaTნi gaნხeTქa, daსabaმiTgaნნi 
მკvdaრნi, viTaრცa მaრTaლნi, aღadgiნნa. უფaლi aრს მaცხოvaრi ყოveლTa, 
რომeლმaნ gaნadida ყოფa მiსi ჩveნ Taნa, ჯvaრსa daeმსჭvaლa da ძლieრeba 
სiკvdiლiსa წaრმოსტყveნa, სaფლavსa daidva da სaცTურi eშმaკiსa gaნaქaრva. 
მeსaმeსa dღeსa სaფლaviT aღdga da aღdgომa ყოveლTa მოgvaნiჭa, სულTa 
ჩveნTa მშvidოba da didi წყaლოba”.6

„წaრმოსტყveნe ჯოჯოხeTi, მaცხოvaრ, da aღსdeg მeსaმeსa dღeსa, gaნხსნeნ 
სaკრveლნi pყროbiლTaნi da მოgvaნiჭe ჩveნ ცხოvრeba da უხრწნeლeba. 
aმiსTviსცa giღaღadebT, სaხieრო da კaცTმოყvaრeო უფaლო, dideba შeნda”.7

„მeსaმeსa dღeსa სaფლaviT aღსdeg, ძeო ღvTiსaო, da daცeმiსagaნ 

1   iქve. კონdaკi, ხმa V.
2   iქve. კონdaკi, ხმa VIII.
3   iქve. კონdaკi, ხმa IV.
4   ჟaმნi. ცiსკრiს სagaლოbeლi შeმdgომad “ნeტaრ aრiaნiსa”. მუხლi 1.
5   ტრiოdiონi მaრხvaნi. didi შabaTi. სaცiსკრო კaნონi, gaლოba VI, მუხლi 4.
6   უძveლeსi,  Tbiლiსi, 1980:217.
7   iქve. daსdebeლნi aღdgომiსaნi. ხმa II. gv. 384.
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aღadgiნe piრveლ შeქმნულi adaმ da ჯოჯოeTiსa მყოფTa უქadage aღdgომa 
da ცხოvრeba. aმiსTviსცa giღaღadebT, სaხieრო da კaცTმოყvaრeო უფaლო, 
dideba შeნda”.1

„სaფლavსa შeნსa, ქრiსტe, zeda eრiსagaნნi gცvideს, ხოლო შeნ სძლe 
ჯოჯოხeTსa da სiკvdiლi წaრმოსტყveნe da მყოფნi bნeლiსaნi ნaTლad 
aღმოiყvaნeნ aღdgომiსa მadლiTa. aწ მოvediT, მორწმუნeნო, სaმწუხროსa 
gaლოbaსa შevსწiრvideT მiსa, რომeლმaნ aცხოvნa სულნi ჩveნნi”.2

„daebeჭde, viTaრცa სaფaსe, რომeლმaნ შehმუსრe ჯოჯოხeTiს ძლieრeba da 
მყოფნi bნeლiსaნi ნaTლad aღმოiყvaნeნ da eრTოbiT vღaღadebT: კურTხeულ 
ხaრ შeნ,  უფaლო ღმeრTო მaმaTa ჩveნTaო”.3

როgორც vხedavT, სaeკლeსiო სწavლeba მaცხოvრiს სხeულiს სaფლavშi 
უხრწნeლad ყოფნiს, ჯოჯოხeTშi ჩaსvლiს, მiსi წaრმოტყveნiს da მaრTaლTa 
სულebiს aმოყvaნiს შeსaხeb ნaTლad aრiს წaრმოჩeნiლi წმiნda წeრiლშi 
da მaმaTa სწavლebaშi. ხოლო ჩveნ მieრ მოძiebულi da შeმოკრebiლi 
ლiტურgiკულi სaკiTხavebi, რომლebiც მრavaლgziს iმeორebeნ aღნiშნულ 
სწavლebaს, ცხadad წaრმოaჩeნen  aმ სaკiTხebiს მნiშvნeლოbaს. მagaლiTad, 
didi paრaსკeviსa da შabaTiს მსaხურebebშi eს მოvლeნebi daaხლოebiT 
ორმოცdaaTჯeრ iხსeნieba.4

aმ სaკiTხavebiსa da eკლeსiiს სწavლebiს შedaრebaმ ნaTლad dagvaნaხa, 
რომ hiმნოgრaფia ყოveლმხრiv eTaნხმeba eკლeსiiს სწavლebaს aღნiშნულ 
სaკiTხebTaნ daკavშiრebiT. მaTშi შeურყvნeლadaa gadმოცeმულi ქრiსტiaნულi 
სწavლebiს უტყუaრi ჭeშმaრiტebaნi. aსeve, Tvaლსaჩiნო ხdeba, Tუ რa didi 
მნiშvნeლოba aქvს ლiტურgiკულ სaკiTხavebსa da მaT gaazრebaს TiTოeულi 
მორწმუნiსaTviს.

1   iქve. daსdebeლნi aღdgომiსaნi. ხმa II. gv. 384.
2   iქve. daსdebeლნi aღdgომiსaნi. ხმa III. gv. 401.
3   iქve,  daსdebeლნi aღdgომiსaნi. ხმa III. gv. 409.
4   H. ВАСИЛИАДИС - ТАИНСТВО СМЕРТИ, Свято–Троицкая Сергиева Лавра,  1998, 

стр. 399.
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Tavi II

macxovris mkvdreTiT aRdgoma

      
„aha, aღdgომa, dღe სaaმურi, dღe ყოveლgvaრi მხiaრულebiსa da სiხaრულiსa; 

შeმოiქცeva ჟaმi da მaრadiულad მოgveaხლeba aღdgომa ქრiსტeსi, უფრო კi 
ყოveლdღiურad da მaრadჟaმს aღსრულdeba მaTშi, რომლebმaც უწყiaნ aმ 
dღiს სaidუმლო”.1 

წმiნda წeრiლi უშუaლოd aრ gadმოgvცeმს, Tუ როgორ aღdga მaცხოvaრi, 
მagრaმ სaხaრebaშi vკiTხულოbT  aღdgომiს შeმdgომ მოvლeნebს, რომლebiც 
gvidaსტურebeნ aღdgომiს ჭeშმaრiტebaს (aღმdgaრi მaცხოvრiს gaმოცხadebebi). 
Tavad მaცხოvaრi aმცნოbს მოწaფeebს მeსaმe dღeს ხორცieლad aღdgომiს 
შeსaხeb: „da viTaრცa iქცeოdeს igiნi gaლiლeaს, hრქუa მaT ieსუ, viTaრმed: 
egულebiს ძeსa კaცiსaსa მiცeმad иeლTa კaცTaსa da მოკლaნ igi, da მeსaმeსa 
dღeსa aღdgeს. ხოლო igiნi შeწუხნeს ფრiad” (მT. 17, 22-23). aღdgომiს 
ფaქტiს უტყუaროbaს gadმოgvცeმeნ მოცiქულebiც TaviaნT epiსტოლeebშi. 
მagaლiTad, წმiნda pavლe მოცiქულi ძaლiaნ მნiშvნeლოvaნ სiტყvebს aმbოbს, 
როdeსaც კორiნTeლebს მiმaრTavს: „...Tუ ქრiსტe aრ aღმdgaრa, ფუჭia ჩveნi 
ქadageba da ფუჭia Tქveნi რწმeნaც; მaშiნ ჩveნ ცრუმოწმeნi vყოფiლvaრT~  
(1 კორ. 15, 14-15).

როgორც უკve aღvნiშნeT, ცხოvრebaშeმოსiლi ხორცi უფლiსa სiკvdiლiT 
dროebiT gaნშორda კaცოbრiv სულს, მagრaმ მaშiნaც კi, როdeსaც უსულო 
სხeულi idო სaფლavშi, igi aრ gaნშორebia ღvTaebრiv hipოსტaსს. მaცხოvრiს 
კaცოbრivi სულiც gaნუშორebeლi iყო ღvTaebaსTaნ. უფaლi სწორed 
ღvTaebრiv hipოსტaსTaნ შeeრTebულi კaცოbრivi სულiT ჩavida ჯოჯოხeTშi. 
უნda iTქvaს, რომ aრaviTaრ ძaლaს aრ შeeძლო ღმeრTკaცiს ორi bუნeba 
gaნeცaლკevebiნa. სiკvdiლმa მხოლოd dროebiT daaრღvia მaცხოvრiს bუნebiTi 
კaცოbiს eრTოba. iს სaeრTოd aრ შeხebia მiსi bუნebiს სaidუმლო eრTოbaს. 
aღdgომiსaს კi კaცოbრivi სულi da სaფლavშi dadebულi უხრწნeლi ხორცi 
შeeრTda. 

მaცხოvრiს ღvTaebრivi gaნკaცebiT daiწყო bრძოლa bოროტTaნ, ცოdvaსTaნ 
da სiკvdiლTaნ, ხოლო მiსi bრწყiნvaლe aღdgომiT მiღწeულ iქნa gaმaრჯveba. 
მaშiნ, როცa iუdeveლi მღvdeლTმTavრebi TaviaნTi სibრმaviT „...წaრvideს 

1   წმida სviმeონ aხaლi ღvTiსმeტყveლi – ქრiსტeს aღdgომiს შeსaხeb, Taრg. e. ჭeლiძeმ, 
“ჯvaრi vaziსa”, N4, 1990. 
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da dahკრძaლeს სaფლavi igi da dahbeჭdeს ლოdსa მaს daსiსa Taნa” (მaTe 
27,66), უფaლi ხeლშeუხebლad ტოvebს beჭedს. igi aღdga სaფლavidaნ 
iმgvaრadve, როgორც შოbiსaს, - aრ daaziaნa ქaლწულeba სaკუTaრi dediსa. 
უფaლi aღdga da ჩveნTviს gaხსნa სaსუფevლiს კaრi: 

„daiცveნ beჭedნi aღუტeხeლad, ქრiსტe, aღdgომaსa სaფლaviT, რომeლმaნ 
კლiტeნi ქaლწულebiსaნi aრa gaნხრწeნ შოbaსa da gaნმiხveნ bჭeნi 
სaმოTხiსaნi”.1

წმiნda aTaნaსe didi gadმოgvცeმს, რომ უფaლს aრ შeeფeრebოda,  მiსi 
სხeულi didi ხaნi ყოფiლiყო სaფლavშi. iს iმdeნi ხaნi iყო სaფლavშi, რa 
dროც სჭiრdebოda მiს bრძოლaს სiკvdiლTaნ, რaTa eჩveნebiნa, რომ ნaმdviლad 
მკvdaრia. მeსaმe dღeს კi მiსi ყოvლadუხრწნeლi სხeულi aღdga gaმaრჯvebiს 
სiმbოლოebiT შeმოსiლi, aნუ aღdga უხრწნeლebiTa da უvნebოbiT, რომeლiც 
მaნ მოiხveჭa.2

მaცხოvრiს aღdgომiT კvლav izeiმa უფლiს კaცTმოყvaრeოbaმ. მaშiნ, 
როცa adaმiaნმa მiiყvaნa ძe ღvTiსa სaსiკvdiლოd, მaნ მiiყvaნa adaმiaნi 
უკvdavebaსTaნ. adaმiaნi შeeცada, ღმeრTi მოკvdavad eქცia,  მaცხოvaრმa კi 
Taviსi aღdgომiT adaმiaნi უკvdavყო.3

ჩveნi სaრწმუნოebiს eს didebულi ჭeშმaრiტebebi მiუწvdომeლia 
adaმiaნურi gონebiსaTviს. როgორც წმiნda კiრiლe aლeქსaნdრieლi ambobs, 
სრულiad შeუძლebeლia, veცadოT, gaმოviკvლiოT eს სaკiTხi adaმiaნურi 
gaმოკvლevebiT.

წმiნda pavლe კi მოgviწოdebს რწმeნiსკeნ: „eსe უწყiT, რaმeTუ ქრiსტe 
aღdga მკუdრeTiT, aრღaრa მოკუdeს, da სiკუdiლi მiს zeda aრღaრa 
უფლebdeს” (რომ. 6,9). მaცხოvaრi aღdga ღvTaebრivi მeუფebiTa da 
ძaლiT, ყოveლi dabრკოლebiს gaრeშe, რaმeTუ მaნ gaaნadgურa bოროტeba da 
სiკvdiლi. aქedaნ gaმომdiნaრe, მaცხოvaრმa მTeლi კaცოbრiოbiსaTviს gaხსნa 
gza უხრწნeლebiსaკeნ, უკvdavebiსaკeნ da მaრadiულi didebiსaკeნ.

წმiნda iოaნe ოქროpiრi bრძaნebს, რომ ქრiსტeს aღdgომiს შeმdeg ჩveნ 
vკvdebiT, მagრaმ aრ vრჩebiT სiკvdiლTaნ. eს aრ aრiს სiკvdiლi aმ სiტყviს 
სრულi da ნaმdviლi მნiშvნeლოbiT. სiკvdiლiს ტiრaნia aნუ ნaმdviლi სiკvdiლi 
aრiს iს, როცa მკvdaრს aღaრ aქvს სaშუaლeba, daუbრუნdeს სiცოცხლeს. როცa 
adaმiaნi კvdeba da კvლav ცოცხლdeba უკeTeსi სiცოცხლiT, aმ მოvლeნaს  
veღaრ davaრქმevT სiკvdiლს,  eს aრiს მiძiნeba.4

1   ტრiოdiონi zaტiკi. paსeქiს კviრiaკe. სaცiსკრო კaნონi. gaლოba VI. მუხლi 2.
2   Свт. Афанасий Великий. “О воплощении Бога Слова” // Творения. Ч. 1. 2015:224
3   ВАСИЛИАДИС  1998: 438.
4   Свт. Иоанн Златоуст. Беседа на Посл. к Евр. 17, 2. // ПСТ. Т. 12. Кн. 1. С. 150–151.
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მaცხოvრiს aღdgომiს aმ ღvTivgaმოცხadebულ ჭeშმaრiტebebს ლოgi კურad 
eხმiaნeba ლiტურgiკულi სaკiTხavebiც:

„სaფლavსa daidev მსgavსad მძiნaრiსa, უფaლო, da aღსdeg მeსaმeსa 
dღeსa, viTaრცa ძლieრi ძaლiTa da adaმ Taნa-aღadgiნe ხრწნiლebiსagaნ da 
სiკvdiლiსa, ყოvლadძლieრო”.1

„წiნaშe aჩრdiლebრiviსa კidოbნiსa როკvida daviT, მaმa ღvTiსa, ხოლო 
ჩveნ, eრi ღvTiსa, igavTa aღსრულebiTa, ხedviTa, სaღმრTოd viშvebT, რaმeTუ 
aღსdga ქრiსტe, viTaრცa ყოvლiსa შeმძლebeლi”.2

„ლaმpaრ-შeმოსiT მivegebნeT ქრiსტeსa, სaფლaviT gaმომavaლსa სiძeსa, da 
vdღeსaსწaულოbdeT მedღeსaსწaულeTa წeსTa Taნa  ცხოvრebiსa paსeქსa”.3

„შTaხed შeნ ქveსკნeლTa ქveშe ქveყaნiსaTa da შeმუსრeნ მოქლონნi 
სaუკუნოd pყროbiლTa შebორკiლebულTaნi da სaმ-dღe მკvdaრi, viTaრ iონa 
veშapiT, egრeT aღსdeg სaფლaviT”.4

„ხორცiTa მiiძiნe, viTaრცa მოკvdavმaნ მeუფeმaნ da უფaლმaნ, da მeსaმeსa 
dღeსa aღსdeg da adaმi Taნa-aღadgiნe ხრწნiლebiსagaნ da სiკvdiლi daხსeნ, 
paსeქო უხრწნeლebiსaო, სოფლiსa მaცხოvaრო”.5

„რომeლმaნ ჯvaრცმa daiTმiნe da სiკvdiლi მოaკvdiნe da aღსdeg 
მკvdრeTiT, მშvidოba hყav ცხოvრebiსaTviს ჩveნiსa, უფaლო, viTaრცa 
ყოvლadძლieრ ხaრ”.6

„ხორცTa ტaძaრi daრღveულi aღadgiნe, სaხieრ, მeსaმeსa dღeსa სaფლaviT 
aღdgომiTa, viTaრცa სTქუ, რaTa ჭeშმaრiტebiT gviჩveნო ჩveნ dideba შeნi, 
რომeლსa მოgvმadლeb სaრწმუნოebiსa მieრ da ჯოჯოხeTiT iხსeნ ყოveლნi 
daსჯiლნi da შeნ Taნa aღadgiნeნ”.7

„რომeლi ჩveნTviს ნebსiT მკvdრad gaმოსჩნdi, მaცხოvaრ, შegiწყნaრa 
სaფლavმaნ, daღaTუ gaრნa veრ უძლო dapყროbad, სiტყvaო, რaმeTუ viTaრცa 
ღმeრTi,  aღსdeg  ცხოvრebad ნaTeსaviსa ჩveნiსa”.8

„aღსdeg  სaფლaviT, რომeლმaნ ivნe ჩveნTviს, da ნaTeლi gaმოუ bრწყiნve 
სოფeლსa შeნსa, რaTa ყოveლნi სiხaრულiT vღaღadebdeT da viტყოdeT: 
კურTხeულ ხaრ შeნ, უფaლო  ღმeრTო  მaმaTa ჩveნTaო”.9

1   paრaკლiტონi. ხმa VII. didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa daსdebeლi, მუხლi 7.
2   ტრiოdiონi zaტiკi. paსeქiს კviრiaკe. სaცiსკრო კaნონi. gaლოba IV. მუხლi 4.
3   iქve. gaლოba V. მუხლi 3.
4   iქve. gaლოba VI. მუხლi 1.
5   ტრiოdiონi zaტiკi. paსeქiს კviრiaკe. didi ცiსკaრi. gaნმaნaTლebeლi.
6   iქve. ცiსკaრi. aქebdiTსa zeda daსdebeლi. მუხლi 2.
7   iქve. მeსaმe კviრiaკe შeმdgომad paსeქiსa. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VII. მუხლi 4.
8   paრaკლiტონi. ხმa VI. didi ცiსკრiს კaნონi. gaლოba IV ჯvaრ-aღdgომiსa. მუხლi 2.
9   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g. gv.390.//gaმომცeმლebi: e. მeტრeveლi, 

ც.ჭaნკievi, ლ.ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980.
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„adaმ piრveლსa ნeტaრebaსa მiiცvaლa, რaჟaმს ქრiსტe სaფლaviT aღdga da 
eva მხiaრულ aრს ქaლწულiსa Taნa aღdgომiსaTviს მკvdaრTa aღმadgiნebeლiსa 
da ღaღadebeნ: უფaლო,  dideba ძaლსa შeნსa”.1

„ყოveლTa შeმოქმedi dabadebულTa, ღმeრTi, სaფლavსa dadebულi 
ხორცiTa, მსgavსad მკvdრiსa, ღvTaebiსa ძaლiTa aღსdga მeსaმeსa dღeსa”.2

ქრiსტeს aღdgომiს შeმdeg, როgორც სaხaრeba gvaუწყebს, სaფლavშi daრჩa 
სaხvevლebi, რომლebშiც მaცხოvრiს ყოvლadწმiნda სხeულi iყო gaხveულi, 
როgორც მოწმe ქრiსტeს aღdgომiსa: „...მოvida სiმონ-peტრeცa შeმdgომad 
მiსa da შevida სaფლavad da iხiლნa ტiლონi igi მdebaრeნi da სუdaრi 
igi, რომeლi iყო Tavსa მiსსa aრa ტiლოTa Taნa მdebaრe, aრaმed Tзსagaნ 
შeკeცiლi eრTსa adgiლსa” (ix. 20, 6-7). eს სaხvevლebi iყო ნiშaნi მaცხოvრiს 
სaმi dღe სaფლavშi ყოფნiსa da aღdgომiსa. aმ მოvლeნaს hiმნოgრaფebiც 
eხმiaნebiaნ:

„უფaლო, მოქლონნi სaუკუნeნi შeმუსრeნ da სaკრveლნi gaნხeTქeნ da 
სaფლaviT aღსdeg. daუტeve ტiლონi igi სaწaმebeლad ჭeშმaრiტad სaმ dღe 
daფლviსa შeნiსa da წiნa-წaრუძeღ gaლiლeaს, რომeლსa gცvideს ქvabსa შiნa. 
did aრს წყaლოba შeნi, მოუკლebeლო უფaლო, შegviწყaლeნ da gvaცხოvნeნ 
ჩveნ”.3

ქრiსტeს aღdgომiს dღe gaნსaკუTრebულad მნiშvნeლოvaნia კaცოbრiო-
biსaTviს: „eსe aრს dღe უფლiსaж, რომeლ ქმნa უფaლმaნ; viხaრebdeT da 
viშუebdeT aმaს შiნa” (ფს. 117,24). eს aრiს dღe სiკvdiლidaნ სiცოცხლeშi 
gadaსvლiსa, მiწidaნ zeცad aმaღლebiსa, სულieრi gazaფხულiსa; dრო, 
როdeსaც gaნსaკუTრebულad gveწყaლოbeba უფლiს ცხოveლმყოფeლi მadლi. 
zeმოTქმულi ნaTლadaa წaრმოჩeნiლi სaeკლeსiო სaკiTხavebშi:4

„aღdgომiსa dღe aრს, gaნvbრწყiნdebოdeT aწ, eრნო, paსქa უფლiსa, 
paსქa, რომლiTa ქრiსტeმaნ ღმeრTმaნ სiკvdiლiსagaნ მiხსნa da ქveყaნiT ცad 
aღმiყvaნნa სუფevad ძლeviსa მgaლოbeლნi dღeს”.5

„dღeს aრeსa სულTaსa, ოdeს ქრiსტe სaფლaviT, viTaრცa მze, aღმოხda 
სaმiსa dღiსa მკvdრeTiT da სibნeლe zaმTრiსa gaნსdevნa ჩveნgaნ, ცოdvaTa 
ჩveნTa, aმaს უgaლოbdeT dღeს, რaმeTუ didebულ aრს”.6

„paსeქi aხaლi dღeსaსწaულiსa, paსeქi სaღმრTო, paსeქi სaidუმლო 

1   ხaჩiძe 1987: 287.
2   paრaკლiტონi. ხმa V. ცiსკaრiს კaნონi. gaლოba VII. მუხლi 3.
3   paრaკლiტონi. ხმa V. didi ცiსკრi. aქebdiTსa zeda daსdebeლi. მუხლi 2.
4   Епископ Вениамин (Милов) - Чтения по литургическому богословию: https://azbyka.

ru/otechnik/Veniamin_Milov/chtenija-po-liturgicheskomu-bogosloviju/4 - (28.07.17).
5   ტრiოdiონi zaტiკi. paსeქiს კviრiaკe. ცiსკaრi. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba I. მუხლi 1.
6   iქve. Tომaს კviრa. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba I. მუხლi 2.
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ცხოvრebiსa, paსeქi უკvdavebiსa, რომeლi მigviყvaნebს ცხოvრebad, paსeქi 
ყოvლiსa bოროტiსa gaნმdevნeლi, paსeქi მadლiსa მომნiჭebeლi, რომeლi 
მiaნiჭebს ყოveლTa სiხaრულსa da aწ Tომa eსრeT ღaღadebda: უფaლi ჩeმi 
da ღმeრTi ჩeმi, რომeლმaნ წaრმოსტყveნe ჯოჯოხeTi da უფლeb zeცaTa 
შiნa.”1

სiკvdiლi, მieaხლa რa მaცხოvრiს უცოdveლ da ცხოveლმყოფeლ სხeულს, 
წiნaსწaრ gaნწiრულi iყო daღუpviსaTviს. უფaლმa aრa მხოლოd daaმaრცხa 
igi, aრaმed aღadgiნa კaცოbრiოba ხრწნiლebiსagaნ da gaნaნaTლa aღdgომiს 
ძaლiT:

„vნebiTa მiT შeნiTa, ქრiსტe, vნebaTagaნ gaნvTaviსუფლdiT da aღdgომiTa 
შeნiTa ხრწნiლebiსagaნ viხსნeნiT, უფaლო, dideba შeნda”.2

„ძeლiსa მieრ gaნaქaრve წყeva ძeლiსa, მaცხოvaრ, da ძaლi სiკvdiლiსa 
daფლviTa შeნiTa მოaკvdiნe da gaნaნaTლe ნaTeსavi ჩveნi aღdgომiTa შeნiTa, 
aმiსTviსცa giღaღadebT შeნ, ქveლiსმოქმedო უფaლო, dideba შeნda”.3

„მოკუda ღiრსad სiკvdiლi, მeუფeო, რaჟaმს-igi iხiლa geმო მiსi 
უცოdveლმaნ მaნ უხრწნeლმaნ ხორცმaნ შeნმaნ, aრaმed vღaღadebT ჩveნ 
შeნdaმi, dideba ძaლსa შeნსa,  უფaლო”.4

„მოკvda სiკvdiლi სiკvdiლiTa, რaჟaმს aღსdga მკvdaრi სaფლaviსagaნ 
da მომცa ჩveნ უხრწნeლeba da dedaნi წaრavლiნa ხaრebad aღdgომiსaTviს 
წმiნdaTa მოცiქულTa”.5

gaმომdiნaრe aქedaნ, ლiტურgiკულ მწeრლოbaშi ქრiსტeს სaფლavi iწოdeba 
„წყaროd ჩveნiსa aღdgომiსa” da  „სaმოTხed, ცხოvრebiსმომცeმeლad”:

„viTaრ სaმოTხe bრწყiნvaლe, ცხოvრebiს მომცeმeლi, ღiრსad უdidebულeსad 
ყოvლiსave gaმოსჩნda dღeს სaფლavi შeნi, ყოvლiსa მpყროbeლო, რaჟaმს 
gaმოხved მieრ ძლieრebiT”.6

„viTaრცa ცხოvრebaშeმოსiლ, viTaრცa ნaმdviლ სaმოTხiსa უშveნieრeს da 
ყოvლiსa სaმeუფოiსa სaსძლოსa უbრწყiნvaლeს, gaმოჩნda, ქრiსტe, სaფლavi 
შeნi, წყaრო igi ჩveნiსa aღdgომiსa”.7

როgორც aღdgომiს სaკiTხavebidaნ ჩaნს, ლiტურgiკულ ძegლebშi daცულi 
ტeქსტebi სრულad eTaნხმeba eკლeსiiს სწavლebaს მaცხოvრiს aღdgომaსTaნ 
daკavშiრebiT. iსiნi eრTgvaრad aმdidრebeნ da avსebeნ aმ სწavლebaს 

1   ტრiოdiონi zaტiკi. ოTხშabaTi II კviრiaკiსa. მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa daსdebeლi. 
მუხლi 3.

2   paრaკლiტონi. ხმa I. didi მწუხრi. სტiქaრონსa zeda daსdebeლi. მუხლi 1.
3   iქve. ხმa II. მწუხრi. სტiქaრონსa zeda daსdebeლi. მუხლi 2.
4   iქve. ხმa IV. კviრiს სaცiსკრო კaნონi. gaლოba IV. მუხლi 2.
5   iქve. gaლოba VI. ჯvaრ-aღdgომiსa. მუხლi 2.
6   paრaკლiტონi. ხმa IV. კviრiს სaცiსკრო კaნონi. gaლოba VII.  მუხლi 3.
7   სaმღvdeლო კონdaკi, Tbiლiსi, 2010 :152  (iღ. aTaნaსe სvaნiძe).
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da ყოveლdღiურ მსaხურebaშi gaმოყeნebiT ხeლს უწყოbeნ მორწმუნeebს, 
უფრო მaრტivad, gaსagebi eნiT gaნiმტკiცონ ცოdნa სხvadaსხva სaeკლeსiო 
სწavლebebiსa da მრavaლჯeრ gaნმeორebiT gულსa da gონebaშi ჩaრჩeT eს 
ღvTivgaმოცხadebულi ჭeშმaრiტeba. 
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Tavi III

macxovris aRmdgari sxeuli

  მaცხოvრiს მკvdრeTiT aღdgომiს Teმaze სaუbრiსaს da სaხaრebaშi 
aღdgომiს შeმdgომi მოvლeნebiს aნaლiziსaს, ყურadღebaს ipყროbს aღმdgaრi 
მaცხოvრiს სხeულi.

piრveლ რigშi, უნda aღiნiშნოს, - eს iყო ნaმdviლad სხeულi. Tavad 
მოცiქულebსaც სურdaT სცოdნოdaT, რომ aღმdgaრi მaცხოvaრi aრ iყო 
მaTi წaრმოსaხviს ნaყოფi. aღdgომiს შeმdeg მaცხოvaრს hქონda ხiლულi 
სხeულi (iნ. 20,14; სaქმ. 10,40). მaს hქონda სხeულi, რომeლiც ხორცiსa da 
ძvლebiსagaნ შedgebოda (ლკ. 24,39). მaს gaaჩნda სხeულi, რომeლiც მiწaze 
dadiოda (ლკ. 24,15) da რომeლსaც შeiძლebოda შevხebოdiT (მT. 28,9; ლკ. 
24,39). მaს, aსeve, შeeძლო სaუbaრi (ლკ. 24,17) da მiს სხeულს eმჩნeოda 
ჯvaრცმiს კvaლi (iნ. 20,20; 20,25; 20,27).

მiუხedavad zeმოTქმულiსa, მaცხოvრiს სხeულi iყო aრa ჩveულebრivi, 
aრaმed gaნსaკუTრebულi Tviსebebiს მქონe. როdeსaც მოწaფeebi iმaლebოdნeნ 
ჩaკeტiლ კaრს მiღმa, მaცხოvaრi მოულოdნeლad მaT შორiს dadga (iნ. 
20,19). eს iმaს ნiშნavს, რომ მiსi სხeულiსTviს ფiziკურi dabრკოლeba aრ 
aრსebოbda.

aღსaნiშნavia სხva ფaქტiც: როdeსaც კლeოpaმ da მiსმa Taნaმgzavრმa 
iცნeს უფaლi, „Tavadi მieფaრa მaTgaნ” (ლკ. 24,31), aნუ, შeiძლeba iTქvaს, 
რომ მaცხოvრiს aღმdgaრ სხeულს gaნსaკუTრebულi შeსaძლebლოbebi hქონda.

aმ ფaქტebiს შeჯaმebiT შeiძლeba davaსკvნaT შeმdegi: მiუხedavad iმiსa, 
რომ მaცხოvaრi eრTi da iმave სხeულiT ivნო da aღdga, aღdgომiს შeმdgომ 
eს სხeულi gaრdaქმნiლia. 

მaცხოvრiს სხeულiს შeსaხeb eკლeსia ფლოbს ღvTivgaმოცხadebულ 
სწavლebaს. წმiნda iოaნe  daმaსკeლi gadმოgvცeმს: „მკvdრeTiT aღdgომiს 
შeმdeg gaნiშორa მaნ ყveლa vნebულeba. კeრძოd, ხრწნiლeba, შiმშiლi, 
წყურviლi, ძiლi, daღლiლოba da სხva aმgvaრi, რadgaნ Tუმცa კi igeმa მaნ 
სaჭმeლi aღdgომiს შeმdeg, მagრaმ aრa bუნebiს რჯულiT (რadgaნ aრ მოშiebia 
მaს), aრaმed gaნgebულebiს წeსiT, რiTaც სaრწმუნო gaხada aღdgომiს 
ჭeშმaრiტeba, რომ eრTi da igive ხორცia vნebულiც da aღdgომiლiც. aრaTუ 
bუნebiს რომeლiმe ნaწiლTagaნi gaნiშორa მaნ, - aნ სხeულi, aნ სულi, - 
aრaმed ფლოbda როgორც სხeულს, aსeve, მოazროvნe da gონiსმieრ სულს, 
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- ნebeლოbiTსa da მოქმedს; aმ სaხiT zeavida igi ცaTaკeნ da aმ სaხiT 
ziს მaმiს მaრჯvნiv, ნebavს რa ჩveნi ხსნa ღvTiურad da adaმiaნურad, da 
მოქმedebს რa, eრTi მხრiv, ღvTiურad - ყოveლTa წiნagaნagebს, iცavს da 
წaრმaრTavს, მeორe მხრiv კi, aხსოvს adaმiaნურad მiწaze Taviსi ცხოvრeba”.1 

 სaქმe iსaa, რომ მკvdრeTiT aღმdgaრმa მaცხოvaრმa daagviრgviნa 
კaცოbრivi bუნebiს gaნღმრTოba. როgორც eკლeსiiს მaმebi gadმოgvცeმeნ, 
მaცხოvaრმa,  მiiღო რa კaცოbრivi bუნeba, ღvTiსმშოbლiს წiaღშive, gaრკveულi 
TviსebebiT gaმdidრebiT, მყiსve gaნaღმრTო igi. eს aრiს gaმdidრebiTi 
eტapi მaცხოvaრშi კaცოbრivi bუნebiს gaნღმრTოbiსa. როdeსaც gaმdidრebaze 
vსaუbროbT, უნda aღiნiშნოს, რომ igi ორi სaხiსaa: aრaსრულi da სრულi. 
piრveლi მსgavსia მadლiსმieრi gaნმdidრebiსa, როdeსaც სaმhipოსტaსოvaნi 
ღმeრTi უკavშiრdeba სხva ქმნiლ hipოსტaსს da სaღvTო მadლiT მსჭvaლavს 
მaს. aმiს მagaლiTia ნebiსმieრi ღმeრTშeმოსiლi adaმiaნiს gaმdidრeba. რaც 
შeeხeba სრულ gaმdidრebaს, eსaa eრT hipოსტaსშi ორi bუნebiს უმწveრvaლeსi 
შeeრTebiს შedegad gaმdidრeba bუნebiსa, რaც eრTadeრTia da gaნკaცebულi 
ღმeრTiს კaცebaს მieმaრTeba.2 

მaცხოvრiს aღdgომa კi უკve gaრdaქმნiTi gaნღმრTოbaa. კaცოbრivi 
bუნebiს ფaრgლebშi მaცხოvaრმa Taviს Tavშi კaცოbრivi bუნeba bუნebiTad 
gaრdaქმნa da aრa - gaნმdidრebiTad. aნუ bუნebiTi ხრწნadოba gaრdaiქმნa 
bუნebiT უხრწნeლebad, bუნebiTi მოკvdaveba - bუნebiT უკvdavebad, 
bუნebiTi ტკiviლgaმცdeლოba - bუნebiT უvნebოbad. aმ ჭeშმaრiტebaს 
eკლeსiiს hiმნოgრaფiaც eხმiaნeba:

„შენ, რომელი მკვდართა თანა შეირაცხე, სახიერ, და გემო იგი სიკვდილისა 
სამ დღე უსულომან საფლავსა შინა და ხრწნილება ხორცTa უხწნeლebad 
შeსცvaლe, მხსნელო სოფლისაო ქრისტე, გალობით გადიდებთ”.3

„რომeლმaნ aღმოgviცeნe უკvdaveba daფლviTa და ადიდე ღმრთეება 
შორის ანგელოზთა და კაცთა, იხარებს წმინდა ეკლესია შენი, ქრისტე, 
დიდებულსა შენსა აღდგომასა”.4

„ქრისტემან ღმერთმყო ხორცთშესხმითა, ქრისტემან აღმამაღლა და მ
დაბლებითა, ქრiსტeმaნ vნebiTa უvნebeლმყო, ბუნებითა ხორცთაжთა, 
ამისთვისცა შესხმითა საღმრთოჲთა უგალობდეთ, ერნო, რამეთუ დიდებულ 
არს”.5

1   წმ. iოaნe daმaსკeლi, მaრTლმadidebლურi სaრწმუნოebiს zedმiწevნiTi gadმოცeმa. T. 74. 
Taრgმaნi: e.ჭeლiძe. Tსa. Tbiლiსi, 2000,  gv. 421.

2   e. ჭeლiძe, სaeკლeსiო dოgმaტiკa da eრeსebi, წigნi I. Tbiლiსi, 2016,  gv. 370.
3    ხaჩiძe  1987:291.
4   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g., 1980:369.
5   მiქaeლ მოdრeკiლiს hiმნebi, X ს. სabჭ. სaქaრTveლო, Tbiლiსi, 1978:163.
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aმaსTaნ, iსiც უნda aღiნiშნოს, რომ aღdgომaმde უფლiს სხeულi aრ iყო 
bუნebiTad უხრწნeლi. მaცხოvaრმa zუსტad ჩveნნaiრi daცeმულi სხeულi 
iტviრTa, რaTa gaნeკურნa igi. მხოლოd eრTi gaნსხvavebiT, iს aრaნaiრad 
aრ ყოფiლa წiლნaყaრi ცოdvaსTaნ. aღdgომiს შeმdeg შeiძiნa aმ სხeულმa 
bუნebiTi უხრწნeლeba. aმiს შeსaხeb eკლeსiiს მaმebi gvaსწavლiaნ: „რaმeTუ 
ჭeშმaრiტad კaც iქმნa ღმeრTi ცხოvრebiსaTviს ჩveნiსa da ყოveლნi bუნebiTნi 
სaქმeნi ჩveნiსa aმiს aრსebiსaნi მiiხუნa Tviნieრ ცოdviსa”.1 

iსტორiaს შeმონaხულi aქvს წმiნda ფოტi paტრiaრქiს უწყeba iმ paeქროbiს 
შeსaხeb, რომeლiც gaiმaრTa მaრTლმadidebeლ evსevi Teსaლონiკeლსa da 
eრeტiკოს (aფTორტოdოკeტiსტ) aნdრiaს შორiს. evსevi aმხeლს aნdრiaს da 
daსკvნiს სaხiT aყaლibebს მaრTლმadidebლურ სწavლebaს. igi წaრმოaჩeნს 
სaუფლო სხeულს, როgორც vნebadსa da მოკvdavს, aქedaნ კi - ხრწნadს, vidრe 
მiს didebულ aღdgომaმde, aღdgომiს მieრ კi - gaრdaქმნiლს უკvdavebad  
da უvნebოbad.2

 „gaნკaცebულi ღმeრTi aრaTუ Taviსუფaლi iყო მeმკvdiრeოbiTi 
ხრწნadოbiსgaნ, aრaმed მaნ მeმკvidრeოbiTi ხრწნadოba კaცოbრivad iსeve 
bუნebiTad მiiღო ნebaყოფლოbiT, როgორც gvaქvს eს Tviსeba ყveლa ჩveნgaნს, 
მagრaმ gaნსხvavebiT ჩveნgaნ, მaს aრaნaiრad aრ მiუღia ჩveნebრ ცოdvaშi 
gaხრწნiლოba, სულieრi წaხdeნiლოba, ცოdviლiaნოba. aმiტომ მaნ, ყოvლad 
უცოdveლმa, daiTმiნa რa ჩveნს gaმო სiკvdiლi, რომლiს dროსaც (სiკvdiლiს 
ჟaმს) aრaნaiრi gaხრწნa aნუ aრaნaiრi daშლa სტiქiონebad da daრღveva aრ 
gaნუცdia მiს ყოvლadწმiნda სხeულს, aღdgომiსaს igive სხeულi aღadgiნa iმ 
უხრწნeლebiT, aნუ iმ TviსebebiT, რaც adaმiს სხeულს daცeმaმde hქონda”.3 

aმ სწavლebaს ლiტურgiკულi სaკiTხavebiც eხმiaნeba da gvidaსტურebს, 
რომ aღdgომaმde მaცხოvრiს სხeულi მaრTლaც aრ iყო უხრწნeლi:

„bუნeba, რომeლiც ჩveნgaნ მiiღო ქრiსტeმaნ, aრa iყო igi უხრწნeლ 
piრveლ vნebiსa, aრaმed შeმdgომ aღdgომiსa hყო igi უხრწნeლ da ჩveნ 
მaსწava gaლოbad, ყოveლნi სaქმeნi aკურTხevdiT dღeს ღმeრTსa da უფaლსa 
უgaლოbdiT da aმaღლebdiT მaს უკუნiსaმde”.4

,,ქრiსტe უფaლi, bუნeba უცvaლebeლi, უსხeულო შeezava სხeულსa da 
iქმნa igi შუaმdgომeლ ღvTaebiსa da კaცebiსa da ყოvლiTურT შeiმოსa მaნ 
gaნხრწნiლi, რaTa daცeმულi aღმaრTოს ჯvaრცმiTa TviსiTa da gvaცხოvნნeს 

1   წმ. eქvTiმe მTaწმiნdeლi, წiნaმძღvaრi, კორნeლi კeკeლiძiს ხeლნaწeრTa iნსტiტუტi. 
Tbiლiსi, 2007:227.

2   e. ჭeლiძe - სaeკლeსiო dოgმaტiკa da eრeსebi, წigნi I, Tbiლiსi 2016:186.
3   e. ჭeლiძe - eკლeსiiს მaმaTa სწavლeba მaცხოvრiს კaცოbრivi bუნebiს შeსaხeb, “მaრTლaც 

viს  შeმოaქvს შფოTi da daმღუpveლi მოძღvრebaნi სaქaრTveლოს სaმოცiქულო eკლeსiaშi”,  Tbiლiსi, 
2004.

4   paრaკლiტონi. კviრiს სaცiსკრო gaლოba. ხმa 7. gaლოba VIII. მუხლi 3.
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ჩveნ”.1

მiუხedavad aმiსa, iს aრaნaiრad aრ ყოფiლa ცოdvaსTaნ Taნaziaრi da 
მiსკeნ მidრeკiლi: 

„ცხოvრebiსმომცeმeლსa სaფლavსa შeნსa წiნaშe მdgომaრeნi, უღiრსნi 
eსe, didebiს-მeტყveლebaსa შevსწiრavT gaმოუTქმeლiსa მოწყaლebiსa შeნiსa 
ქრiსტe, ღმeრTო ჩveნო, რaმeTუ ჯvaრცმa Tavს-idev da სiკvdiლi, უცოdveლო, 
რaTa სოფeლსa მოaნiჭო aღdgომa, viTaრცa კaცTმოყvaრe ხaრ“.”2

უფaლმa iტviრTa iსeTive სხeულi, როgორiც hქონda adaმს daცeმiს 
შeმdgომ, ოღონd ცოdviს gaრeშe, რaTa შeმdgომ gaრdaeქმნa igi. ხოლო 
aღdgომiს შeმdgომ gaრdaiქმნa რa მiსi სხeულi,  gaხda iსeTi, როgორiც 
hქონda adaმს daცeმaმde.

aღმdgaრi მaცხოvრiს სხeულiს შeსaხeb eკლeსiiს სწavლebaს vხvdebiT 
hiმნოgრaფiულ ნiმუშebშiც. iს, რომ მaს ნaმdviლi სხeულi hქონda, aმaze 
შeმdegi მუხლebi მოgviTხროbს:

„მხსნeლi ჩveნi eტყოda: dღeს gaნმiცadeT da მiხiლeT, ძუaლნiცa da 
ხორცნiცa მaსხeნ, მe vaრ უცvaლebeლi”.3

„viTaრცa gნebavს, შeმaხe, უbრძaნebda ქრiსტe Tომaს, daსdev ხeლi შeნi 
gveრdსa ჩeმსa da მiცaნ მe, რaმeTუ ხორც da ძუaლ მaსხeნ, viTaრმed ხორცნi 
კaცოbრivi aრს ხორცნi ჩeმნi da ნუ iქმნebi ურწმუნო, aრaმed სხvaTa მaT 
Taნa iრწმუნe. მaშiნ Tომa ღaღad-hყო: შeნ ხaრ უფaლi da ღმeრTi ჩeმi, 
dideba aღdgომaსa შeნსa”.4

„რომeლმaნ Tavს-idva Tომaს ურწმუნოeba da სaTნო-iჩiნa ხiლvad da 
ჩveნebad gveრdi da Tviსნiცa igi ნebნi, ხოლო მaნ ღaღad-hყო: სaქმeნi 
უფლiსaნi aკურTხevdiT უფaლსa”.5

„Tომa, რომeლსa eრქva მaრჩbiv, aრa iყო მaT Taნa, რaჟaმს igi შeხved 
ქრiსტe კaრTa ხშულTa მოწaფeTa Taნa, viნaжTgaნ aრa რწმeნa მaTi, რომeლნi 
უTხროbdeს შeნTviს, ხოლო შeნ, მხსნeლო, aრa უღiრს-iჩiნe ჩveნebad მiსa 
წყლულeba ხeლTa da ფeრხTa შeნTa da gveრdiსa, ხოლო მaნ gaნiხiლa 
ხeლiTa da aღgiaრa შeნ ღმeრTi aრa შiშveლi da კaცi aრa ლiტონi, da ხმa-
hყო ძლieრad: უფaლi ჩeმi da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.6

„უფaლო, მiუaხლebeლiTa ნaTლiTa da bრწყiნvaლebiTa ღvTaebiსa 
შeნiსaTa, კaრTa ხშულTa შeხved, რომeლნi daკრძaლულ iყvნeს, daსdeg შeნ 

1   iქve. ხმa I. კviრiს ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VI ჯvaრ-aღdgომiსa. მუხლi 1.
2   paრaკლiტონi. ხმa I. didi მწუხრi. უფaლო ღaღad-vყavსa daსdebლebi. მუხლi 6.
3   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VI. მუხლi 3.
4   iქve. aქebdiTსa zeda daსdebeლi. მუხლi 3.
5   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba VIII. მუხლi 3.
6   iქve. Tომaს კviრa, didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. მუხლi 3.
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შორiს წმiნdaTa მოწaფeTa შeნTa, gaნiშiშvლe gveრdi შeნi da უჩveნe მaT 
სaხeნi igi ხeლTa da ფeრხTa წყლულebiსaნi, ურviსa წუხiლiსa daხსნad da 
gaნცხadebულad eსრeT უbრძaნe: iხiლeT, hოi, მegოbaრნო, aრსeba ხორცTa 
ჩeმTa, რaმeTუ სულსa ხორც da ძუaლ aრa aსხeნ da მოწaფe, რომeლi 
ორgულebda, aრქუ მaს: eha, სaქმe შeსaძრწუნebeლi, gaნმiხiლe მe da viTaრცa 
gaნiხiლe ყოveლi, უbრძaნe მaს: aმieრiTgaნ ნუ ორgულeb, ხოლო მaნ, ხeლTa 
მieრ gaნხiლviTa daრწმუნebულმaნ, gულiსხმa-hყო ორi bუნeba შeნi, ქრiსტe, 
da შiშiT ღaღad-hყო სaრწმუნოebiსa მieრ bრწყiნvaლiსa iძულebულმaნ: 
უფaლi ჩeმi da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.1

სaხaრebiსeულi მონaTხროbidaნ Tvaლსaჩiნო ხdeba aღმdgaრi მaცხოvრiს 
სხeულiს gaნსaკუTრebულi Tviსeba, რომლiTaც iს daხშულ კaრშi შediს. 
aმaze ყურadღeba ლiტურgiკულ ძegლebშiც მaხviლdeba, რadgaნ Tომaს 
კviრiს სaკiTხavebiს TiTქმiს ყოveლ მeორe მუხლშi ხazi eსმeba aმ სaსწaულს:

„ქრiსტe, კaცTმოყvaრeო, რომeლმaნ daiTმiნe gveრdiსa gaნხiლva da 
ჯvaრცმa da ურწმუნოTagaნ სiკvdiლi da daფლva da მeსaმeსa dღeსa aღdgომa 
da beჭedნi aრa შehმუსრeნ da კaრTa ხშულTa მოწaფeTa წaრმოუdeg, viTaრცa 
ყოvლadძლieრi”.2

„შiშiსaTviს ურiaTaსa eრTad შeკრebულTa მოწaფeTa Taნa მყiს შeხved 
კaრTa ხშულTa da daსdeg შორiს მaTსa, სiტყvaო ღvTiსaო, da მiaნiჭe მaT 
მშvidოba, მaშiნ Tომaს უbრძaნe მოღeba ხeლiსa da gaნხiლva gveრdiსa da 
paტiოსaნTa სaმსჭvaლTa წყლულeba”.3

„შeმdgომad მკvdრeTiT aღdgომiსa შeნiსa, მeუფeო, შeკრebულ რaж iყvნeს 
მოწaფeნi შeნნi, კaრTa ხშულTa წaრმოუdeg da მშvidოba მiaნiჭe მaT, ხოლო 
Tომaს უbრძaნe რწმუნebad, რომeლმaნ ხeლiTa iნeba gaნხiლva paტiოსნiსa 
gveრdiსa შeნiსa; მaშiნ ღaღad-hყო da hსTქva: შeნ ხaრ უფaლi ჩeმi da 
ღმeრTi ჩeმi da aცხოvნeb, რომeლTa შeნda მომaრT aქუსT სaსოeba, კaცT-
მოყvaრe”.4

„რომeლi bჭeTa ხშულTa, მოწaფeTa კრebულსa Taნa, შeხvedi ცხadad, 
ყოvლadძლieრო ieსო, შeნ, ღმeრTო ჩveნო, da daსdeg შორiს მaTსa da 
მშvidოba მieც da aღavსeნ სულiTa წმiნdiTa, ხოლო dadgრომa უbრძaნe 
da aრaსada gaნშორeba ieრუსaლiმiსa, vidრeმdiს შeiმოსონ ძaლi მaღლiT 
gaრdaმო; aმiსTviსცa giღaღadebT, gaნმaნaTლebeლო da aღdgომaო da 

1   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. ლiტiaსa zeda daსdebeლნi. მუხლi 1.
2   iქve. მცiრe მწუხრi. უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. მუხლi 1. 
3   iქve. მცiრe მწუხრi. უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. მუხლi 3.
4   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. მცiრe მწუხრi. უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. 

მუხლi 4.
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მშvidოbaო ჩveნო, უფaლო, dideba შeნda”.1

„კaრTa რa ხშულTa შevida უფaლi მოწaფeTa TviსTa Taნa, უშiშ-
hყvნa igiნi da მშvidოba მiსცa მaT da hრქუa Tომaს: რaსa ურწმუნო iქმeნ 
სaფლaviT aღdgომiსa ჩeმiსaTviს, მოhყav ხeლi შeნi da gaნiხiლe gveრdi ჩeმi 
da gaნiცade, რaTa ურწმუნოebiსa შeნiსagaნ ყოveლTa eუწყოს vნeba, daფლva 
da aღdgომa ჩeმi da შeნ Taნa ღaღad-hყონ bრწყiნvaლiTa ხმiTa: უფaლi ჩeმi 
da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.2

„კaრTa ხშულTa შeხved, ქრiსტe, მოწaფeTa შeნTa Taნa da Tომa gaნgebiT 
aრa iყო მaT Taნa, viნaжცa iტყოda daმტკiცebiT, viTaრმed: უკeTუმცa aრa 
viხiლო მeუფe da წყლულeba gveრdiსa, სadaжT gaრdaმოხda სiსხლi igi da 
წყaლi da წმiნda ნaTლiსღeba, რომლiსagaნ gaნiკურნa სოფeლi da viTრცa 
aრa სულi iყო igi, aრaმed ხორც da ძუaლ, aრa მრწმeნeს, aრaმed რომeლმaნ 
სiკvdiლi მოhკaლ da Tომa gულსavსe hყav, უფaლო, dideba შeნda”.3

„კaრTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa შeკრebულTa წaრმოუdeg, მaცხოvaრ, 
სada-igi iყvნeს შeკრebულ, daსdeg შორiს მaTსa da eტყოdi Tომaს: მოved 
da gaნმiხiლe da iხiლe სaხe igi სaმსჭvaლTa, მოiღe ხeლi შeნi da შeaხe 
gveრdსa ჩeმსa da ნუ iქმნebi ურწმუნო, aრaმed iქმeნ მორწმუნe da უქadage 
ყოveლსa სოფeლსa მკvdრeTiT aღdgომa ჩeმi”.4

„შiშiსaTviს ურiTaსa daმaლულTa მოწaფeTa შeნTa da eრTad 
შeკრebულTa, კaრნi რa daხშულ iყvნeს, შeხved შორiს მaTსa, მხსნeლო, da 
მხiaრულ-hყveნ igiნi da მieც მშvidოba da უჩveნeნ ხeლნi da სaღმრTო 
gveრdi შeნi da კvaლad ურწმუნოსa Tომaს aრქუ სiტკbოebiT, მოhყveნ TiTნi 
შeნნi da gaნiხiლeნ წყლულebaნi ჩeმნi da სცaნ da უწყოde, hოi, ქadagო 
ჩeმო, viTaრმed მe მხოლო vaრ, რომeლმaნ შeნTviს Tavს-viსხeნ vნebaნi da 
მadidebdi”.5

„gaმომeძiebeლiTa მaრჯveნiTa gveრdi შeნi ცხოveლსმყოფeლi gaნiხiლa 
Tომa, ქრiსტe ღმeრTო, შe-რa-ხved კaრTa ხშულTa da სხvaTa მaT Taნa 
მოცiქულTa ხმa-hყო: შeნ ხaრ უფaლi da ღმeრTi ჩeმi”.6

„შeმdgომad რviსa dღiსa aღdgომiსa შeნiსa, ieსო მeუფeო, მხოლოd-
შოbiლო სiტყvaო მaმiსaო, gaმოeცხade უკუe მოწaფeTa შeნTa კaრTa 
ხშულTa da მშvidოba შeნi მiaნiჭe მaT, ხოლო ურწმუნოსa მოწaფeსa სaხeნi 
სaმსჭvaლTaნi უჩveნeნ da aრქუ მaს: მოved da iხiლeნ ხeლნi da ფeრხნi 

1   iქve. didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. მუხლi 1.
2   iქve. მუხლi 6.
3   iქve. მუხლi 7.
4   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. ლiტiaსa zeda daსdebლebi. მუხლi 3.
5   iქve. ცiსკaრi. შeმdgომad a ფსaლმუნiსa წaრdgომa.  მუხლi 1.
6   iქve. ცiსკრi.კონdaკi (შeმdgომad VI gaლოbiსa).
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ჩeმნნi da უხრწნeლi gveრdi ჩeმi, ხოლო მan: რწმeნa შeნda მომaრT da 
ღaღad-hყო: უფaლi ჩeმi da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.1

ლiტუgiკულi სaკiTხavebi ცaლსaხad მigvaნiშნebს, რომ ქრiსტe aღმdgaრi 
სხeულiT aრa მaრტო daხშულ კaრშi შevida, aრaმed aმgvaრadve aღdgომiსaს 
dabeჭdულi სaფლavidaნ gaმოvida da მხოლოd aმiს შeმdeg aნgeლოzმa 
მeნeლსaცხebლe dedebiსTviს gadaagორa ლოdi:

„შeმdgომad შeნiსa სaფლaviT aღdgომiსa da ცხოvრebiს-მომცeმeლiსa 
მოცiქულTa ხiლviსa, viTaრ-igi aრ daხსeნ beჭedნi სaფლaviსaნi, ქრiსტe, 
egრeTve შeხved კaრTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa Taნa da მiaნiჭe მaT 
სiხaრულi da სულi შeნi ჭeშმaრiტi მოhმadლe მaT aურaცხeლiTa წყaლოbiTa 
შeნiTa”.2

„წaრმოუdeg, ქრiსტe მaცხოvaრ, კaრTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa da უჩveნe 
მaT gveრdi შeნi, ხeლნi da ფeრხნi da, egრeTve, სaფლaviT gaმოსრულi, 
წiნaუvidოdi მaT, aრaმed Tომa aრa iყო მუნ, aმiსTviსცa iტყოda: უკeTუ 
aრa viხiლო igi, aრa მრწმeნeს სiტყvaTa TქveნTagaნ”.3

„სaფლaviT dabeჭdულiT ხორცiTa, მსgavსad წeრiლiსa, aღსdeg ღvTaebiTa 
da კaრTa ხშულTa შeსvლiTa  aრწმუნe მოწaფeTa aღdgომa შeნi,  ყოvლad-
ძლieრო”.4

როgორც vხedavT, aღმdgaრi მaცხოvრiს სხeულiს შeსaხeb eკლeსiiს 
სწavლebaსTaნ სრულ Taნხvedრaშia ლiტურgiკულi ძegლebi. aმ სaკiTხavebiT 
eკლeსia ცdiლოbს, რომ  gონebiსTviს მiუწvdომeლi eს ჭeშმaრiტebebi 
მaრტivad da სiლaმaziT gadaსცeს მორწმუნe კრebულს.

     

1   iქve. aქebdiTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 4.
2   ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa. კviრaს მწუხრze. უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. 

მუხლi 1.
3   iქve. ცiსკaრi. შeმdgომad b ფსaლმუნiსa წaრdgომa. მუხლi 1.
4   iქve. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba III. მუხლi 3.
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Tavi IV

menelsacxeble dedebi - macxovris aRdgomis
pirveli mowmeebi

a) aნgeლოziს ხaრeba მeნeლსaცხebლe dedebiსadმi

სaeკლeსiო gaრdaმოცeმiს კლaსiფiკaცiiსaს ცaლსaხad უნda aღiნiშნოს, 
რომ aხaლi aღTქმa, კeრძოd, წმiნda სaხaრeba ყveლaze უფრო avტორiტeტულi 
წყaროa. რომeლiმe სaკiTხiს gaნხiლviსaს, piრveლ რigშi, adaრebeნ წმiნda 
წeრiლს. სaხaრebiსeულi Tხროba ყveლaze უფრო სaრწმუნოa ყveლa სხva 
gaრdaმოცeმaსTaნ შedaრebiT. Tუმცa შeiძლeba შegvხvdeს iსeTi წმiნda 
gaრdaმოცeმaც, რომeლiც უტყუaრi ჭeშმaრiტebaa, მagრaმ მiს შeსaხeb aრ 
iყოს Tხროba წმiნda წeრiლშi.

წმiნda წeრiლi უშუaლოd aრ მოgviTხროbს, Tუ როgორ aღdga მaცხოvaრi, 
მagრaმ სaხaრeba gveსaუbრeba aღdgომiს შeმdgომ მოvლeნebze, რომლebiც, 
piრveლ რigშi, daკavშiრebულia მeნeლსaცხebლe dedebTaნ da მოცiქულebTaნ, 
რომლebსaც eხaრaT aღdgომa უფლiსa da შeმdgომ iხiლeს კideც aღმdgaრi 
მaცხოvaრi. 

წმiნda წeრiლi მოgviTხროbს, Tუ როgორ მieმaრTebiaნ მaრiaმ მagdaლiნeლi 
da სხva მeნeლსaცხebლe dedebi კviრaს, gaმTeნiiსaს, მaცხოvრiს სaფლavze. 
სaფლaviს ლოdi gadagორebულi daხvdebaT da iხiლaveნ aნgeლოzს, რომeლiც 
მaT ქრiსტeს aღdgომaს aხaრebს da მოუწოdebს, რომ eს aმbavi მოცiქულebსaც 
შeaტყოbiნონ. 

სaხaრebiსeულi Tხროbidaნ Tvaლსaჩiნო ხdeba, რომ aღმdgaრi მaცხოvaრi 
piრveლad მaრiaმ მagdaლiნeლს eჩveნa. aმaს მaრკოz მaხaრebeლiც gvaმცნოbს: 
„ხოლო aღ-რa-dga gaნTiad piრveლსa მaს შabaTსa, eჩveნa piრveლad მaრiaმ 
მagdaლiნeლსa...” (მკ. 16,9). 

aრსebოbს სaeკლeსiო gadმოცeმa, რომლiს Taნaხმadaც aღმdgaრi მaცხოvaრi 
piრveლad ყოvლadწმiნda ღvTiსმშოbeლმa iხiლa. aმiს შeსaხeb მოgviTხროbeნ 
წმiნda მaმebi. წმiნda eფრeმ aსურi წeრს: როgორც piრveლi სaსწaულi 
(კaნaს gaლiლea) aრ მომხdaრa ღvTiსმშოbლiს gaრeშe, aსeve, aრც სaფლavidaნ 
gaმოსvლa მოხda მiს gaრeშeო. ხოლო წმiნda gრigოლ paლaმa, მe-18 hომiლiaშi, 
რომeლiც მeნeლსaცხebლe dedebს eხeba, aღნiშნavს, რომ ღvTiსმშოbeლმa 
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piრveლმa iხiლa aღმdgaრi მaცხოvaრi da მოeხvia მiს ფeხebს.1 aსeve, მaქსiმe 
aღმსaრebeლსaც aქvს Tხროba iმiს შeსaხeb, რომ aრ შeiძლebოda მaცხოvaრi 
piრveლad dedaს aრ ჩveნebოda da aრ eნუgeშebiნa iს, viნც aმხeლa ტaნჯva 
da ტკiviლi gaნiცada მiსi vნebiსaს. მaქსiმe aღმსaრebeლiს მონaTხროbiT, 
ღvTiსმშოbeლi aრ gaნშორebia Taviსi ძiს სaფლavს da სწორed iს შeiქნa 
piრveლi მოწმe მaცხოvრiს aღdgომiსa.2 

მiუხedavad aრaeრTi წმiნda მaმiს gadმოცeმiსa, ლiტურgiკულ ძegლebშi 
aრ gvხvdeba მოწმოba aღმdgaრi მaცხოvრiს piრveლad ღvTiსმშოbლiს მieრ 
ხiლviს შeსaხeb. aმiს მizezi, eრTi მხრiv, შeiძლeba iყოს iს, რომ eს ფaქტi 
piრdapiრ aრ gvხvdeba წმiნda წeრiლშi da, მeორe მხრiv, aღნiშნულi 
სწavლeba eკლeსiaშi სaყოveლTaო ხaსiaTს aრ aტaრebda, es iყო zeმოხსeნebულi 
წმiნda მaმebiს კeრძო მოსazრeba. eს ყveლaფeრi gvaფiქრebiნebს შeმdegს: 
ლiტურgiკულ ძegლebშi aრ ხdebოda ნebiსმieრi სaღvTiსმeტყveლო მოსazრebiს 
daმკvidრeba, მკvidრdebოda მხოლოd iს სწavლebebi, რომლebiც eრTხმad 
aღiaრebულi iყო eკლeსiiს მieრ da Taნხvedრaშi მოdiოda წმiნda წeრiლTaნ.

როgორც უკve aღvნiშნeT, წმiნda წeრiლi gvaმცნოbს, რომ მeნeლსaცხebლe 
dedebi gaხdნeნ piრveლi მოწმeebi ქრiსტeს მკvdრeTiT aღdgომiს შeსaხeb 
aნgeლოziს ხaრebiსa. aმaს ლiტურgiკულi სaკiTხavebiც ნaTლad gadმოgvცeმeნ: 

„მeნeლსaცხebeლნi dedaნi მოiწivნeს რa სaფლavad gaნTiad, aქუნdaT 
ნeლსaცხebeლi, რaTa შehმურონ gvaმi ieსოსi. da რaჟaმს მiiწivნeს სaფლavad 
უფლiსa, ურTieრTaრს eტყოdeს: viნ gaრdagvigორvოს ჩveნ ლოdi igi კaრiსa 
მiსgaნ სaფლaviსa? aნუ სada aრiaნ beჭedნi სaფლaviსaნi da daსi piლaტeსi, 
giნa gaნკრძaლviT daცva მaTi? ხოლო aნgeლოzi aუწყebda dedaTa მaT da 
eტყოda: რaსa hgოdebT da eძiebT, რომeლმaნ gaნaცხოveლa კaცTa ნaTeსavi, 
aრaმed aღსdga ქრiსტe ღმeრTi ჩveნi, viTaრცa კaცTმოყvaრe aრს da ჩveნ 
მოgvaნiჭa უხრწნeლeba da ცხოvრeba didiTa წყaლოbiTa TviსiTa”.3

„მeნeლსaცხebeლTa dedaTa aღiმსTveს da სaფლavსa შeნსa მოსწრaფed 
მოiწivნeს, რaTaმცa შeმუhრნeს უხრწნeლნi ხორცნi შeნნi, ქრiსტe მaცხოvaრ, 
ხოლო aნgeლოziსa მieრ უწყebულნi სiხaრულiსa სaსწaულTa მოცiქულTa 
უTხროbdeს, viTaრმed aღსdga მკvdრeTiT წiნaმძღvaრi ცხოvრebiსa ჩveნiსa 
da მოhკლa სiკvdiლi მძლavრi da უძღebi ჯოჯოხeTi da Taნaaღadgiნa 
adaმi da მოaნiჭa სოფeლსa ცხოvრeba სaუკუნო da didi წყaლოba”.4

1   წმiნda gრigოლ paლaმa. XVIII hომiლia, https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/hom-
ilia/18.

2   წმiნda მaქსiმe aღმსaრebeლi, ღvTiსმშოbლiს ცხოvრeba,”რჯულi ქრiსტeსi”. aღdgომa. წigნi 
I. gaმ-ba “aლiლო”, Tbiლiსi, 2015:182. 

3   zaტiკi. მeსaმe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa daსdebლebi. 
მუხლi 8.

4   iქve. მუხლi 10.



swavleba macxovris mkvdreTiT aRdgomis Sesaxeb liturgikuli Zeglebis mixedviT 

221

„მeნeლსaცხebeლნო dedaნო, რad მოiსწრaფiT სaფლavad უფლiსa, aნუ რad 
eძiebT ცხოveლსa მaს მკvdaრTa Taნa? aღსdga უფaლi ცხadad, aნgeლოzi 
eტყოda მaT”.1

„შiშiT მოvideს სaფლavსa შeნსa zeda ხორცTa შeნTa შeმურvad 
სუნნeლebiTa, ქრiსტe daმbadebeლო, ღiრსნi dedaნi da viTaრ aრa hpოveს, 
gaნკviრvebულ-iყvნeს da geძiebdeს შeნ, მხსნeლო, რaმeTუ aღdgომiსa შeნiსa 
უმeცaრ iყvნeს, aრaმed aნgeლოzმa aხaრa aღdgომa, viTaრმed aღსdga ქრiსტe 
da მოgუცa didi წყaლოba”.2

„მოvideს სaფლavad მagdaლiნeლa მaრiaმ da სხუaნi igi dedaნi ძiebad 
მaცხოvრiსa da hpოveს aნgeლოzi, viTaრცa eლva, ლოdსa zeda მჯdომaრe 
სaფლaviსaსa, რომeლმaნ hრქუa მaT ღvTiv-bრწყiნvaლed: რad eძiebT ცხოveლსa 
მaს მკvdaრTa Taნa, რaმeTუ aღსdga igi, viTaრცa სTქva წiნaსწaრ; წaრvediT 
da aხaრeT მოცiქულTa მiსTa, რaTa წaრvideნ gaლiლeaს da iხiლონ da ხმa-
hყონ: რომeლi aღსdeg მკvdრeTiT, უფaლო, dideba შeნda”.3

„მeნeლსaცხebeლTa dedaTa სaფლavსa zeda aნgeლოzi უღaღadebda, 
ნeლსaცხebeლi მოკvdavTaTviს სaხმaრ-aრს, ხოლო ქრiსტe ხრწნiლebiსagaნ 
უცხო-iქმნa, aრaმed ღaღadebdiT: aღსdga უფaლi da მოaნiჭa სოფeლსa didi 
წყaლოba”.4

„სaფლavსa შeნსa, მხსნeლო, dedaნi მi-რa-vidოdeს da TavTa შორiს 
TviსTa gონebiT eსრeT gaნizრaხvideს: viნ gaრdagvigოროს ჩveნ ლოdi 
კaრiსagaნ სaფლaviსa? da მihხedeს რa, gaრdagორvebულ  iყო, ხოლო სaხeმaნ 
da სaმოსeლმaნ aნgeლოსiსaმaნ gaნaკრTნa da სiლტოლad egულebოda, aრaმed 
მiუgო da hრქva მaT უხორცომaნ ტკbiლad, viTaრმed: aღსdga უფaლi, 
მოvediT da iხiლeT, სada-igi მdebaრe iყvნeს ხორცნi ieსოსნi da წaრvediT 
da უTხaრT მოწaფeTa მiსTa, viTaრმed მხსნeლi ჩveნi aღსdga სaფლaviსagaნ”.5

„მaრiaმiს Taნa ნeლსaცხebeლiTa მოvideს dedaნi da gaნizრaხvideს რa 
igiნi, viTaრ ღiრს-iქმნeნ ხiლvad სaწadeლiსa, aღebულ-iქმნa ლოdi da 
სaღvTომaნ ჭabუკმaნ daaცხრო gლოva მaTi da შფოTi სულiსa მaTiსa, რaმeTუ 
hრქva მaT: aღსdga ქრiსტe ღმeრTi da aწ უქadageT ქadagTa მiსTa, რaTa 
წaრvideნ gaლiლeaს da მუნ iხiლონ igi, მკvdრeTiT aღdgომiლi, viTaრცa 
ღმeრT aრს”.6

„სiხaრულiTa aღivსო ყოveლi სოფeლi aღdgომiსa ძaლiსa ცნოbiTa, რaმeTუ 

1   iქve. ლiტiaსa zeda daსdebლebi. მუხლi 1.
2   iქve. მუხლi 2.
3   zaტiკi. მeსaმe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. ლiტiaსa zeda daსdebლebi.  მუხლi 3.
4   iქve. didi ცiსკaრi. ტროpaრi შeმdgომad “ღმeრTi უფaლiსa”. მუხლi 3.
5   iქve. iკოსi (შeმdgომad VI gaლოbiსa).
6   iქve. aქebdiTსa zeda daსdebლebi  “didebaze” (geრi სaხaრebiსa).
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მaრiaმ მagdaლiნeლa სaფლavad რa მოvida, hpოva aნgeლოzi, ლოdსa zeda 
მჯdომaრe, სaმოსლiTa eლvaრiTa da hრქva მaს: რaსa eძiebT ცხოveლსa მaს 
მკvdaრTa Taნa, aრa aრს aქa, aრaმed aღსdga, viTaრცa სTქva, წiნa-giძღviს 
Tქveნ gaლiლead”.1

„მხedaრნi, რომeლნi სaფლavსa შeნსa სცvideს, მaცხოvaრ, eლvaრebiTa 
aნgeლოziსaTa მკvdaრ iქმნeს, რომeლi dedaTa aხaრebda aღdgომaსa da 
gadidebdნeნ შeნ, daმხსნeლსa ხრწნiლebiსaსa, შeნ შegivრdebiT, სaფლaviT 
aღdgომiლსa ღმeრTსa ჩveნსa  მხოლოსa, უფaლო, dideba შeნda”.2

„მტiრaლნi მოსწრaფebiT სaფლavსa შeნსa მოiწivნeს, paტiოსaნნi dedaნi, 
da hpოveს სaფლavi gaნღebულi, ხოლო iსწaveს aნgeლოziსagaნ უფროжსad 
didebულi სaკviრveლi da უქadageს მოცiქულTa, viTaრმed: aღdga უფaლi 
da მოaნiჭa სოფeლსa didi წყaლოba”.3

„მeნeლსaცხebeლნi ფრiad მსTუad მოvidნeნ, მტiრaლნi, სaფლavსa შeნსa 
zeda, ქრiსტe ღმeრTო, da hpოveს aნgeლოzi სpeტaკiTa სaმოსლiTa მჯdომaრe, 
რომeლi უღaღadebda: რaსa eძiebT, aღdga ქრiსტe, ნუღaრa hgოdebT”.4

„bრწყiნvaლe igi aღdgომiსa ქadageba aნgeლოziსagaნ iსწaveს უფლiსa 
მოწaფeTa dedaTa da piრveლi igi წყeva gaნagdeს da მოცiქულTa სiხaრულiT 
eტყოdeს: daiხსნa სiკvdiლi, რaმeTუ aღსdga ქრiსტe მკvdრeTiT da მოaნiჭa 
სოფeლსa didi წყaლოba”.5

„hოi, მოწaფeნო ქრiსტeსნო, მeნeლსaცხebeლნო dedaნო, რaжსaTviს 
ტiრiლiTa gaნzavebT ცრeმლTa? eლvaრe aნgeლოzi eტყოda მeნeლსaცხebeლTa 
dedaTa: iხiლeT da gaნiცadeT სaფლavi ქრiსტeს ღvTiსa, რaმeTუ aღსdga 
igi მკvdრeTiT didebiT da aცხოvნa ყოveლi სოფeლi”.6

„ფრiad მსTუad მორbiოdeს სaფლavad მeნeლსaცხebeლნi dedaნi ტiრiლad 
da gოdebad  da მeყvსeულad aნgeლოzმaნ aხaრa: aრa aრს ჟaმi eსe gოdebiსa, 
aწ უკve ნუ სტiრT, სaნaტრeლნო, aრaმed მiუTხaრT მოცiქულTa aღdgომa 
ქრiსტeს მeუფiსa da სiხaრულi ყოvლiსa სოფლiსa”.7

„dedaნi, რომeლნi gaნTiad მოსრულ-iყvნeს ტiრiლad სaფლavსa უფლiსaსa, 
hრქva aნgeლოzმaნ: რaжსaTviს მკvdaრTa Taნa eძiebT ცხოveლსa მaს da 
უკvdavსa, რaმeTუ aღსdga, viTaრცa ღმeრT aრს, სaფლaviT ყოvლadძლieრi 

1   iქve. მeოTხe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. didi ცiსaკრi. aქebdiTსa zeda daსdebლebi. 
მუხლi 3.

2   მaრხvaნi. didi შabaTi. ცiსკრiს კaნონi. წaრdgომa (შeმdgომad III gaლოbiსa).
3   paრaკლiტონi. ხმa I. კviრiს ცiსკaრi. aქebdiTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 6.
4   iქve. კviრa ლiტურღia. მომiხსeნeTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 5.
5   ჟaმნi. “aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi”. ტროpaრi, ხმa IV.
6   მaრხvaნi. didi შabaTi. შeმdgომad ქebiს მუხლebiსa ტროpრebi. მუხლi 2.
7   iქve. მუხლi 3.
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da iხსნa adaმ ნaTeსaviTურT da daხსნa ქveსკნeლiსa მოქლონნi”.1

„ორნi aნgeლოzნi, რომeლნi სხdeს სaფლavსa Taნa, მiagebeს ხaრeba da 
ნუgeშiნiსცeმa dedaTa მaT da hრქუeს: giხaროdeნ, უფaლi aღdga მკvdრeTiT 
da ცხოvრeba სaუკუნო სოფeლსa მოaნiჭa”.2

b) `ნუ შeმომeხebi მe!”  მკvdრeTiT aღმdgaრi მaცხოvრiს ხiლva  
მeნeლსaცხebლe dedebiს მieრ

მaTe მaხaრebeლi gadმოgvცeმს: როdeსaც მaრiaმ მagdaლiნeლi da „სხva igi 
მaრiaმi” bრუნdebოdნeნ aნgeლოziს ხaრebiს შeმdeg, მaT iხiლeს aღმdgaრi 
მaცხოvaრi: „da viTaრ-igi მividოdeს Tხროbad მოწaფeTa მiსTa, da aha, 
ieსუ შeeმTხзa მaT da hრქუa: giხaროdeნ! ხოლო igiნi მოvideს da შeუvრdeს 
ფeრиTa მiსTa da Taყუaნiს-სცeს მaს. მaშiნ hრქუa მaT ieსუ: ნუ geშiნiნ, 
წaრvediT da უTხaრT ძმaTa ჩeმTa, რaжTa წaრvideნ gaლiლeaს da მუნ 
მiხiლონ მe” (მT. 28, 9-10).

aსeve, მaრკოz მaხaრebeლi gvaმცნოbს: „ხოლო aღ-რaж-dga gaნTiad 
piრveლსa მaს შabaTსa, eჩუeნa piრveლad მaრiaმს მagdaლeნeლსa, რომლiსagaნ 
gaნსრულ iყvნeს შзdნi eშმaკნi” (მaრკ. 16,9). ლუკa მaხaრebeლi aმ მოvლeნiს 
შeსaხeb dუმს, ხოლო iოaნe ღvTiსმeტყveლi gadმოgvცeმს:  მaრiaმ მagdaლiნeლi 
„მiiქცa gaრe da iხiლa ieსუ მdgომaრe da aრa უწყოda, რaმeTუ ieსუ aრს. 
hრქუa მaს ieსუ: dedaკaცო, რaжსa სტiრ? viს eძieb? მaს egონa, viTaრმed 
მeმტiლe igi aრს, da hრქუa მaს: უფaლო, უკუeTუ შeნ aღiღe igi, მiTხaრ 
მe, სada daსdev, da მe წaრმოviღო igi. hრქუa მaს ieსუ: მaრiaმ! მiiხiლa 
მaნ gaრeT da hრქუa ebრaeლebრ: რabbუნi! რომeლსa hრქзaნ მოძღუaრ, da 
მiრbiოda შeმTხუevad მiსa” (iნ. 20, 14-16). მკvdრeTiT aღმdgaრi მaცხოvრi 
aრ რTavს მiსdaმi მiaხლebiს ნebaს მaრiaმ მagdaლiნeლს: „ნუ შeმომeხebi 
მe, რaმeTუ aრღa aღსრულ vaრ მaმiსa ჩeმiსa; წaრved ძმaTa ჩeმTa da aრქუ 
მaT: aღvaლ მaმiსa ჩeმiსa da მaმiსa Tქუeნiსa, ღმრTiსa ჩeმiსa da ღმრTiსa 
Tქუeნiსa” (iნ. 20,17). 

რTულad aსaხსნeლ aმ ფრazaს eკლeსiiს წმiნda მaმebi gaნმaრტaveნ. 
წმiნda gრigოლ ნოსeლiსa da წმiნda კiრiლe aლeქსaნdრieლiს gaნმaრტebiT, 
მaცხოvaრi aმieრidaნ gaნiრidebს da მzadყოფნiT aღaრ შeiტკbოbს მaსTaნ 
მiსულT, რომლebსaც TviT მiს ხორცTaნaც სწadiaT შeხeba da veრ 

1   მaრხvaნi. didi შabaTi. შeმdgომad ქebiს მუხლebiსa ტროpრebi. მუხლi 4.
2   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g. ,gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, 

ც.ჭaნკievi, ლ.ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980:415.
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მოiazრebeნ მaს, როgორც მaმiსeულ didebaშi მყოფს. მiქaeლ fსeლოსiს 
azრiT, „aრღa aღსრულ vaრ მaმiსa ჩeმiსa” - ნiშნavს, რომ igi „aრ adiს 
მaმaსTaნ” iმaTTviს, რომლebსaც aრ ძaლუძT aღმaტebულi azრiT aღiქvaნ 
მiსi „ჩaმოსvლa” da igi მუdaმჟaმს სხeულebრivad da, სaკუTრiv, ნivTieრi 
gaნხშოebiT წaრმოუჩნdebოda მaT. Teოdორiტe კviრeლiს gaნმaრტebiT, aმ 
სiტყvebiT უფaლს სურda, რომ TaნdaTaნოbiT gadaჩveოdნeნ მოწaფeebi მiსi 
სხeულiს ხiლvaსa da მiს სხeულTaნ Taნaმყოფოbaს. aმiტომaც aრ eჩveნebოda 
igi მaT ყოveლჟaმს iმ dღeebშi, როdeსaც dedaმiწaze iმყოფebოda aღdgომiს 
შeმdeg.1

aმ gaნმaრტebebidaნ შeiძლeba davaსკvნaT, რომ მaცხოvრს aმ მოქმedebiT 
სურda მaრiaმ მagdaლiნeლiს da, მiსi სaხiT, ყveლa მორწმუნiს, შeმeცნebiს 
უფრო მaღaლ  სaფeხურze aყvaნa. მaTi daმოკidebულeba უფლiსadმi უნda 
aმaღლebულiყო. მaცხოvaრTaნ მiaხლebiს aკრძaლva მხოლოd სწavლebiT ხaსiaTს 
aტaრebda da aრ gულiსხმოbda მiaხლebiს შeუძლebლოbaს. eს iქidaნaც ჩaნს, 
რომ მaს შeმdeg, რaც მaრiaმმa უფრო ნaTლad aღiქva მaცხოvრiს ღvTaebრivi 
სidiade, evსebi კeსaრieლiს gaნმaრტebiT, მaცხოvaრi კvლav eცხadeba მaრiaმ 
მagdaლiნeლს da „სხva მaრiaმს” da მaT უკve aძლevს მiaხლebiს სaშუaლebaს 
(მT. 28,9).

სaხaრebiსeულ da წმiნda მaმebiსeულ aმ Tხროbaს eხმiaნeba ლiტურgiკულi 
ძegლebiც: 

„ორნi aნgeლოzნi iხiლნa dღeს მaრiaმ სaფლavსa შiნa da ხორცTaTviს 
უფლiსaTa eტყოda, რaმeTუ aრa უწყოda უფლiსa მeმტiლed. ხadოda: 
უფaლო, უკeTუ შeნ aღiღe, მiTხaრ, რaTa წaრმოviღო igi. da წოdebiT iცნa 
რa, viTaრმed უფaლi aრს, ფeრხTa მiსTa შeუvრda, ხოლო მხსნeლმaნ Tქva: 
ნუ შeმომeხebi, რaმeTუ მaმiსa aღvaლ: da წaრved da ძმaTa ჩeმTa aხaრe”.2

„ცრeმლნi მხურvaლeნi მaრiaმiსნi შeiწiრe, უფaლო, da ღiრს-hყav igi 
aნgeლოzTa ხiლvaსa da შeნსa gaმოცხadebaსa; da რaჟaმს-igi eნeba შeხebad 
ფeრხTa შeნTa, aრa aუფლe, aრaმed შeნTa მოწaფeTa ქadagebad წaრavლiნe, 
რომeლTaცa aხaრe მaმiსa da ღvTiსa aღსლva შeნi, viTaრცa aმცeნ მaT, 
რომeლTa Taნa ჩveნცa gaმოgviცხade, უფaლო, მოწყaლebiT da ღiრს-
მყveნ daუსჯeლad წaრdgომad წiნaშe didebiსa შeნiსa, dღeსa მaს didსa 
gaნკiTხviსaსa”.3

aღსaნiშნavia, რომ ქaრTულad ნaTaრgმნ paრaკლiტონშi წiნaმdebaრe 

1   e. ჭeლiძe, ნუ შeმომeხebi მe, რaმeTუ aრღa aღსრულ vaრ მaმiსa ჩeმiსa (iნ. 20,17), gულi 
gონieრi, №1, 2011.

2   paრaკლiტონi. aღdgომiს gaნმaნaTლebლi 8.
3   iქve. სaცiსკრო geრi 8.
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მუხლi aრ შeiცavს ძaლzed მნiშvნeლოvaნ სiტყvebს: „ფiქროbda რa ჯeრ 
კidev მiწieრze, უძლურi dedaკaცi”. eს სiტყvebi რუსულ da beრძნულ 
paრaკლiტონebშi gvხdeba შeმdegi კონტeქსტiT: „ფiქროbda რa ჯeრ კidev 
მiწieრze უძლურi dedaკaცi, aმiტომ aრ aუფლe შeხebad ფeრხTa შeნTa”.1 
როgორც vხedavT, paრaკლiტონiს რუსულ da beრძნულ veრსiebშi უფრო 
ნaTლadaa წaრმოჩeნiლi წმiნda მaმebiსeულi მოსazრeba iმiს შeსaხeb, Tუ რiს 
gaმო aრ მiსცa შeხebiს უფლeba მaცხოvaრმa მaრiaმს. 

წმiნda წeრiლi gadმოgvცeმს მკvdრeTiT aღმdgaრi მaცხოvრiს სხva 
მeნeლსaცხebლe dedebiსadმi gaმოცხadebaსaც, რaსaც ნaTლad წaრმოgviჩeნს 
hiმნოgრaფiულi სaკiTხavebi:

„მსTუad მiiწiნeს მeნeლსaცხebeლნi da iხiლeს მხსნeლi, მოწaფeTa 
aხaრebdeს, viTaრმed aღსdga უფaლi, მოvediT ჩveნ Taნa სiხaრულiT, 
aღdgომaსa მiსსa vadidebdeT”.2

„ნeლსaცხebლiს მiმღebeლTa giხaროdeნi მiagebe da gოdeba piრveლiსa 
dediსa evaსi სiხaრულad gaრdaსცvaლe aღdgომiTa შeნiTa, ქრiსტe ღმeრTო 
ჩveნო, da მოცiქულTa ხaრeba უbრძaნe, ხოლო igiნi ხმოbdeს: მხსნeლi ჩveნi 
aღსdga სaფლaviსagaნ”.3

„რaჟaმს aღსdeg სaფლaviსagaნ viTaრცa ღმeრTi, მaშiნ მieც, სiტყvaო 
ღvTiსaო, სiხaრულi მeნeლსaცხebeლTa dedaTa da უbრძaნe: ნუ შeმომeხebiT 
მe, რaმeTუ aრღa aღსრულ vaრ მaმiსa ჩeმiსa da მaმiსa Tქveნiსa, ღvTiსa 
ჩeმiსa da ღvTiსa Tქveნiსa, ხოლო Tქveნ წaრvediT da უTხaრT მegოbaრTa 
ჩeმTa, viTaრმed: aha eსeრa, წiნa-giძღv Tქveნ gaლiლeaს”.4

„მკvdრeTiT aღdgომiლსa ქრiსტeსa მeსaმeსa dღeსa, უgaლოbdeT, viTaრცa 
ყოvლadძლieრსa, რaმeTუ bჭeნi ჯოჯოხeTiსaნi შeმუსრნa, სaუკუნiTgaნნi 
მკvdaრნi სaფლavTagaნ aღadgiნa da ჩveნ ცხოvრeba მოgvaნiჭa, ხოლო 
მeნeლსaცხebeლTa dedaTa eჩveნa მხოლოi, viTaრცa სaTნო-iყო da მiaნiჭa 
მaT piრveლi სiხaრულi da მოცiქულTa ხaრebad წaრavლiნნa მeუფeმaნ, 
ცხოvრebiს მომცeმeლმaნ, viნaცa paტiოსaნTa მaT dedaTa სaსწaულi ძლeviსa 
მოწaფeTa მiუTხრeს da aღdgომa მხსნeლiსa aხaრeს, aმiსTviსცa igლოvს 
ჯოჯოხeTi da gოdebს სiკvdiლi da iხaრebს სოფeლi da gaნსცხრebiს ყოveლi 
dabadebულi, ქრiსტe ღმeრTო, dideba შeნda”.5

1  Октоих / ВОСКРЕСНЫЕ ЕКСАПОСТИЛАРИИ И ЕВАНГЕЛЬСКИЕ УТРЕННИЕ 
СТИХИРЫ / Евангельская утренняя стихира, глас 8  -  https://predanie.ru/amvrosiy-timrot-iero-
monah/book/99278-oktoih-voskresnyy-rus/#toc9

2   zaტiკi. მeსaმe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. didi ცiსaკრi. ცiსკრiს კaნონi. gaლოba I. 
მუხლi 9.

3   iქve. კონdaკi (შeმdgომad VI gaლოbiსa).
4   iქve. ხუTშabaTi ცiსკaრi. aღvivსeნiTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 1.
5   paრaკლiტონi. ხმa I. კviრiს ცiსკaრi. iკოსi (შeმdgომad VI gaლოbiსa).
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„aნgeლოzTa ძaლნi didebულსa სaფლavსa შeნსa zeda iხiლნeს da 
მცveლნi igi მკvdaრ iქმნeს, სdga მaრiaმ სaფლavსa მaს Taნa da eძiebda 
შeმურvad უხრწნeლსa მaს gvaმსa შeნსa, ხოლო შeნ წaრმოსტყveნe ჯოჯოხeTi 
da aრa gevნო მiს მieრ, aხaრe ქaლწულსa ცხოvრeba სaუკუნო, რომeლ aღსdeg 
მკvdრeTiT, უფaლო, dideba შeნda”.1

„aღdgომiლi giხiლeს წმiნdaTa მaT dedaTa, რომeლნi ნeლსa ცხebლiTa 
სaფლavad მოსრულ iყvნeს da სiხaრულi aღdgომiსa შeნiსa მოცiქულTa 
aხaრeს, ყოveლნi vaკურTხevT da უფროжსad aღvaმaღლebT ქრiსტeსa, ღმeრTსa 
ყოveლTaსa”.2

„dideba შeნda, ქრiსტe, dideba შeნda, რომeლi მeსaმeსa dღeსa სaფლaviT 
aღმოbრწყiნdi da giხiლeს მeნeლსaცხebeლTa dedaTa, რომლiსaTviს 
მოცiქულნi ღaღadebdeს da iტყოdeს: aღdga უფaლi da aრცხviნa მოძულeTa, 
რaმeTუ მaრTaლ da წმiნda aრს უფaლi, რომeლმaნ aცხოvნნa სულნi ჩveნნi”.3

„aღdga daმbadebeლi da gaმოუჩნda მaრiaმს სaფლavსa Taნa, ხოლო მოწaფeTa 
- შeმdgომad. მღvdeლნi aკურTხevdiT, eრნi უფროжსa aღaმaღლebdiT მaს 
უკუნiსaმde”.4

„შeნ, რომeლi სaფლaviT aღმოbრწყiნdi, aღdgომa da ცხოvრeba, eჩveნe 
წმiნdaTa მaT dedaTa, რომeლTa aღdgომa შeნi aხaრeს მოცiქულTa, 
რომლiსaTviსცa ჩveნ, მორწმუნeნi, gigaლოbT daუცხრომeლad, gaლოbiT 
gadidebT”.5

„ხმaსa aნgeლოziსaსa ლოdi gaრdagორvida, სaმaრe aeღო, ნaTeლi 
gaმოgvibრწყiნda ჩveნ ქრiსტeს aღdgომiსa. მeნeლსaცხebeლნi dedaნi geძiebdeს 
შeნ, უკvdavსa, viTaრცa მოკvdavსa, aღdgომiლi giხiლeს, სiხaრულi gvaუწყeს 
უკvdavebiსa. ნaTeლო ჭeშმaრiტო, ქრiსტe ღმeრTო ჩveნო, შegviწყaლeნ ჩveნ”.6

„რომeლi შeeმTხзa dedaTa, aღdgომiლi მკvdრeTiT, მihმadლa მaT ხaრeba 
da სiხaრულi. aკურTხevdiT ქრiსტeსa ღმeრTსa, daუცხრომeლad უgaლოbdiT 
მaს, რaმeTუ სaუკუნiTgaნ aრს წყaლოba მiსi”.7

„aღdgომiლi სaფლaviT gaმოუჩნdi dedaTa, ნeლსaცხebლiს მiმღebeლTa, 
da მaT მieრ მოწaფeTa მgლოvaრeTa მiaნiჭe სiხaრულi aღdgომiსa შeნiსa. 

1   ჟaმნi, aღdgომiს ტროpaრნi da კონdaკნi, რva ხმaTaნi, ტროpaრi, ხმa VI.
2   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g., gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, ც. 

ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980:392.
3   iქve. gv. 405.
4   iქve. gv. 411.
5   iქve. gv. 413.
6   iქve. gv. 428.
7   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa g., gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, ც. 

ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi, Tbiლiსi, 1980:432.
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Taყvaნiს-vცeმT aღdgომaსa შeნსa, ქრiსტe ღმeრTო ჩveნო”.1

„ცiსკaრსa მaს სწრaფiT მოvideს dedaნi სaფლavad ნeლსaცხebeლiTa 
შeმურvad ხორცTa შeნTa, ხოლო შeნ aღdgომiლi eჩveნe მaT da aღavსeნ 
სiხaრულiTa”.2

g) მeნeლსaცხebლe dedebi  მოცiქულTa მოცiქულebi

gaნუzომeლia მeნeლსaცხebლe dedebiს eრTgულeba da უaნgaრო 
სiყvaრულi მaცხოvრiსadმi. მaT წმiნda gულebშi, როgორც ნოყieრ ნiadagze, 
daeTeსa ღvTiს სiტყva da iმ სididiს ნaყოფi gaმოiღო, რომ წმiნda dedebi 
ღiრსნi შeiქნeნ, piრveლebს eხiლaT უფaლi da gaმხdaრiყvნeნ მოცiქულTa 
მოცiქულebi, მოცiქულebiსadმi aღdgომiს მaხaრebლebi. aმ ხaრebiსკeნ მaT 
Tavad მaცხოvaრi da, zოg შeმTხvevaშi, aნgeლოzi მოუწოdebს. 

aმiს შeსaხeb წმiნda წeრiლiც მოgviTხროbს: „adრe წaრvediT da უTხaრT 
მოწaფeTa მiსTa, viTaრმed: aღdga მკუdრeTiT da aha, წiნa-giძღзს Tქუeნ 
gaლiლeaს” (მT. 28,7); „da viTaრ-igi მividოdeს Tხროbad მოწaფeTa მiსTa, 
da aha, ieსუ შeeმTხзa მaT da hრქუa: giხaროdeნ! ხოლო igiნi მოvideს da 
შeუvრdeს ფeრиTa მiსTa da Taყუaნiს-სცeს მaს. მaშiნ hრქუa მaT ieსუ: ნუ 
geშiნiნ, წaრvediT da უTხaრT ძმaTa ჩeმTa, რaжTa წaრvideნ gaლiლeaს da 
მუნ მiხiლონ მe” (მT. 28. 9-10); „წaრvediT da უTხaრT მოწaფeTa მiსTa 
da peტრeს, viTaრმed: aha eსeრa, წiნa-giძღзს Tქუeნ gaლiლeaს, მუნ iხiლოT 
igi, viTaრცa gრქუa Tქუeნ” (მრკ. 16,7); „რქუa მaს ieსუ: ნუ შeმომeხebi 
მe, რaმeTუ aრღa aღსრულ vaრ მaმiსa ჩeმiსa; წaრved ძმaTa ჩeმTa da aრქუ 
მaT: aღvaლ მaმiსa ჩeმiსa da მaმiსa Tქუeნiსa, ღმრTiსa ჩeმiსa da ღმრTiსa 
Tქუeნiსa” (iნ. 20,17).

aმ ჭeშმaრiტebaს სaeკლeსiო hiმნოgრaფiaც eხმiaნeba:
„სaფლavad შeნda მო-რa-videს, მaცხოvaრ, ყოvლadpaტiოსaნნi igi 

მeნeლსaცხebeლნi, რaTa სცხონ ხორცTa შeნTa ნeლსaცხebeლi da ggოdebdნeნ 
შeნ viTaრცa კaცსa, ხოლო aნgeლოzi ნaTლiსa aუწყebda, viTaრმed aღსdga 
უფaლi, aმieრiTgaნ წaრvediT da უქadageT მოცiქულTa ჭeშმaრiტi სaფლaviT 
aღdgომa მiსi”. 3

„paტiოსaნi მiრონi gaნმzadeს daნiad gaნTiadსa eრT-შabaTiსaსa da 

1  iქve, ხმa z. (g) gveრdi 478,  gaმომცeმლebi: e.მeტრeveლi, ც.ჭaნკievi, ლ.ხevსურiaნi. 
Tbiლiსi, 1980.

2  ხaჩiძe 1987:286.
3  zaტiკi. მeსaმe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. ოTხშabaTi. ცiსკaრi. წaრdgომa შeმdgომad “b” 

ფსaლმუნiსa. მუხლi 1.
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მოvideს სaფლavad შeნda მeნeლსaცხebeლნi, რaTa შehმურონ ყოvლadpaტiოსaნi 
სaღმრTონნi ხორცნi შeნნi, ქრiსტe, aმiსTviსცa aღdgომa შeნi უწყebულ 
iქმნa da daმaლულTa მaT მოცiქულTa aხaრeს მaT, ხოლო რaჟaმს giხiლeს 
სaფლaviT aღdgომiლi, უbრძaნe მaT სiხaრულi, viTaრცa კaცTმოყvaრeმaნ”.1

„მოvideს სaფლavad მagdaლiნeლa მaრiaმ da სხvaნi igi მeნeლსaცხebeლნi 
dedaნi ძiebad მaცხოvრiსa da hpოveს aნgeლოzi, viTaრცa eლva, ლოdსa 
zeda მჯdომaრe სaფლaviსaსa, რომeლმaნ hრქუa მaT ღvTivbრწყiნvaლed: რad 
eძiebT ცხოveლსa მaT მკvdaრTa Taნa, რaმeTუ aღსdga igi, viTaრცa hსTქუa 
წiნaსწaრ, წaრvediT, aხaრeT მოცiქულTa მiსTa, რaTa წaრvidნeნ gaლiლeaს 
da iხiლონ da ხმa-hყონ, რომeლi aღსdeg მკvdრeTiT,  უფaლო, dideba 
შeნda.”2

„ღმeრTშeმოსiლTa dedaTa ნeლსaცხebeლi მოaქუნdaT მოსწრaფebiT da 
gოdebiT სaფლavსa შeნსa მოiწivნeს da viTaრ aრa pოveს უხრწნeლi gvaმi შeნi, 
aნgeლოziსa მieრ eუწყaT aხaლi da სaკviრveლi სaსწaულi da მოცiქულTa 
eტყოdeს: aღdga უფaლi, რომeლi მოaნiჭebს სოფeლსa didსa წყaლოbaსa”.3

„dedaნi ცiსკaრსa სaფლavსa მოiწiნeს da aნgeლოzTa gaმოჩiნeba iხiლeს, 
რaმeTუ სaფლavi bრწყiნvida ცხოvრebiTa da სaკviრveლeba gaნaკრTოbda 
მaT; aმiსTviსცa წaრvideს da მოცiქულTa უქadageს aღdgომa, viTaრმed 
ჯოჯოხeTi წaრმოსტყveნa ქრiსტeმaნ მხოლომaნ, ყოvლadძლieრმaნ da 
უძლeveლმaნ, da ყოveლნi gaნხრწნiლნi მiს Taნa aღadgiნa da daსჯiსa igi 
შiშi daხსნa ჯvaრiTa”.4

„dedaნო, ყურad-iღeT ხმa სiხaრულiსa, რaმeTუ მძლavრi ჯოჯოხeTi 
davსTრgუნe da ხრწნiლebiსagaნ aღvadgiნe სოფeლi, მiiსწრaფeT da უTხaრT 
მegოbaრTa ჩeმTa ხaრebad, რaმeTუ მნebavს dabadebულTa სiხaრულiსa ჩveნeba, 
viნaiTgaნ წaრხda მწუხaრeba”.5

„dedaნi igi მiრbiოdeს სaფლavad ხiლvad შeნda, ქრiსტe, რომeლi ნeფსiT 
daeფaლ. შe-რa-videს, iხiლeს aნgeლოzi, მჯdომaრe ლოdსa მaს zeda, შiშiT 
gaრdagორvebულსa. მaTTa მiმaრT ღaღad-hყო da Tქva: aღdga უფaლi. 
უTხaრT მოწaფeTa მiსTa, viTaრმed aღdga ქრiსტe მკvdრeTiT, რომeლმaნ 
aცხოvნa სულნi ჩveნნi”.6

„კaრiს მცveლTa მaT ქრiსტeს სaფლaviსaTa, რომeლTa iხiლeს bრწყiნvaლeba 

1   iქve. aღvivსeნiTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 2.
2   iქve. მწუხრi. ღaღad-hყavსa zeda daსdebლebi. მუხლi 4.
3   paრaკლiტონi. ხმa I. შabaTi. didi მწუხრi. სტiქaრონსa zeda daსdebლebi. მუხლi 4.
4   iქve. კviრa. ცiსკaრi. წaრdgომa შeმdgომad “b” სტiქოლოgiiსa.  მუხლi 1.
5   zaტiკi. მeსaმe კviრa შeმdgომad paსeქiსa. gaნმaნaTლebeლi (“didebaze”).
6   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa e. (a) gveრdi, gaმომცeმლebi: 

e.მeტრeveლi, ც.ჭaნკievi, ლ.ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980:455.
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aნgeლოziსa, შeძრწუნdeს da daცviveს piრსa ქveყaნiსaსa, სiრცხviლeულ 
iქმნeს da gaნibნiნeს. ხოლო წმiნdaTa მaT dedaTa, რომeლTa მiaქუნda 
ნeლსaცხebeლi, მiსgaნve aნgeლოziსa სiხaრულi eუწყa: რaსa eძiebT ცხოveლსa 
მaს მკvdaრTa Taნa? წaრved da უTხaრT daმaლულTa მოწaფeTa, viTaრმed: 
aღdga ცხოvრebiს მომცeმeლi, რომeლმaნ  მiმadლa სოფeლსa aღdgომa da 
didi წყaლოba.”1

„რომeლმaნ მieც მadლi წმiნdaTa მaT dedaTa, რომeლნi ღiრს-iქმნeს 
მiსvლad ღvTivშeმწყნaრebeლსa სaფლavსa შeნსa, aნgeლოzმa aუწყa aღdgომiსa 
შeნiსa ძaლi, ქრiსტe, iხiლeს aღdgომa უფლiსa da aხaრeს წმiნdaTa 
მოცiქულTa”.2

„iხiლeT, iხiლeT უფaლi ღმeრTi ჩveნi, რომeლi dabeჭdულiსa სaფლaviსagaნ 
aღdga da მeნeლსaცხebeლნi dedaნi წaრavლiნa ქadagebad მოცiქულTa, 
viTaრმed: aღსdga ქრiსტe მკvdრeTiT da daTრgუნa სiკvdiლi”.3

„რომeლმaნ შeმუსრa სiმტკiცe სiკvdiლiსa, უძლeveლმaნ ღმeრTმaნ, 
ღvTeebiT, aღმოbრწყiნda სaფლaviT da aღadgiნa მკvdaრნi სaმaრiT da 
მeნeლსaცხebeლნi წaრavლiნa ხaრebad TviსTa მოცiქულTa”.4

„შeნ, რომeლi aღსdeg სaფლaviT მeსaმeსa dღeსa da adaმ შeნ Taნa 
aღadgiნe da dedaTa მaT aღdgომa შeნi aრწმუნe da მსწრaფლ წaრavლiნe 
ხaრebad მოცiქულTa, მხსნeლო სულTa ჩveნTaო, ქრiსტe ღმeრTო, gadidebT”.5

aღნiშნულi სaკiTხebiს gaaნaლizebiსa da შedaრebiსaს Tvaლსaჩiნო gaხda 
შeმdegi: ლiტურgiკულi ძegლebiს შeმქმნeლebi ძaლiaნ didi სiფრTხiლiT 
eკidebოdნeნ TiTოeულ azრსa Tუ სiტყvaს.  შevნiშნeT, -  Tუ რომeლiმe 
სaკiTხze aრ aრსebოbda სრულფaსოvaნi ცნოbebi da წმiნda წeრiლiს daსტურi, 
ხშiრad aსeTi სწavლeba aრ შehქონdaT hiმნოgრaფebს ძegლebშi, მiუხedavad 
iმiსa, რომ zოgi წმiნda მaმa gadმოgvცeმda aმ სწavლebaს. zeმოხსeნebულi 
gvaძლevს სaშუaლebaს, davaსკvნaT შeმdegi: hiმნოgრaფiaშi daცულi 
ტeქსტebi da სწavლeba უტყუaრi ჭeშმaრiტebiს gadმომცeმeლia TiTოeულi 
მორწმუნiსaTviს da Taნხvedრaშi მოdiს როgორც წმiნda წeრiლTaნ, aსeve,  
zოgadad,  eკლeსiiს gaრdaმოცeმaსTaნ. 

       

1   iქve. ხმa z. (g) gveრdi,  gv. 489.
2   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa e. (a) gveრdi, gaმომცeმლebi: 

e.მeტრeveლi, ც.ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi. Tbiლiსi, 1980.
3   iქve. ხმa e. (a) gveრdi, gaმომცeმლebi: e. მeტრeveლi, ც. ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi. Tbiლiსi 

1980:498.
4  ხaჩiძe 1987 : 289.
5   iქve. gv.  291.
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Tavi V

mkvdreTiT aRmdgari macxovris xilva
mociqulebis mier

წმiნda წeრiლi aღdgომiს შeმdgომ მოvლeნebze მოgviTხროbს, რომ 
მeნeლსaცხebლe dedebiსadმi gaმოცხadebiსa da ხaრebiს შeმdeg მaცხოvaრi 
სaკუTaრ მოწaფeebსaც gaმოeცხada. piრveლad უფaლi aღdgომiს მწუხრze 
daხშულ კaრebშi შeკრebiლ მოცiქულebს gaმოeცხada, შeმdgომ, eრTi 
კviრiს Tavze, კvლav gaმოeცხada მოცiქულebს, რომeლTaნ eრTad უკve 
Tომa მოცiქულiც iყო. ტibeრiiს zღvaze  Tevzaოbiსaსaც eჩveნa მaცხოvaრi 
მოწaფeebს da, aსeve, aმaღლebiს ჟaმს. eს gaმოცხadebebi უშუaლოd aღნiშნულia 
წმiნda წeრiლშi, ხოლო eკლeსiiს gaრdaმოცeმiT viცiT, რომ უფaლi ორმოცi 
dღiს gaნმavლოbaშi eცხadebოda მოცiქულebს da gadaსცeმda მaT სხvadaსხva 
სწavლebaს.

pavლe მოცiქულi კორiნTeლTa მiმaრT epiსტოლeშi gadმოgvცeმს, რომ 
piრveლad მaცხოvaრi peტრe მოცiქულს gaმოeცხada: „da რaმeTუ eჩუeნa 
კeფaს da მeრმe aTeრTმeტTa მaT” (1კორ. 15,5). aმ ცნოbaს, pavლe 
მოცiქულiს gaრda, aრსad  vხvdebiT. TiTქოს eს ფრaza წმiნda წeრiლidaნ 
eწiნaaღმdegeba მaრკოz მaხaრebლiს სiტყvebს: „ხოლო aღ-რaж-dga gaნTiad 
piრveლსa მaს შabaTსa, eჩუeნa piრveლad მaრiaმს მagdaლeნeლსa, რომლiსagaნ 
gaნსრულ iყvნeს შзdნi eშმaკნi” (მრკ. 16,9). aმ adgiლiს gaნმaრტebiსaს 
წმiნda მaმebi aღნiშნaveნ, რომ aქ igულiსხმeba  მaმaკaცTagaნ piრveლს, 
peტრeს eჩveნa.1 aსeve, შeiძლeba vigულiსხმოT, რომ მოცiქულTa შორiს 
piრveლi peტრe მiegeba მaს. 

aმ სaკiTხTaნ daკavშiრebiT ლiტურgiკულi ძegლebi dუმaნ. eს daსტურia 
iმiსa, რომ ლiტურgiკულ ძegლebშi ჩveნ მხოლოd iმ უტყუaრ ჭeშმaრiტebebს 
vხvdebiT, რომლebiც aრ aრiს სaკaმaTო da მaT შeსaხeb  მხოლოd eრTiaნi, 
ჭeშმaრiტi, azრi aრსebოbს. aმiს მagaლiTad შeiძლeba მოviყvaნოT შeმdegiც:  
წმiნda eფრeმ aსურi, წმiნda მaქსiმe aღმსaრebeლi, წმiნda gრigოლ paლaმa 
მოgviTხროbeნ  aღმdgaრi მaცხოvრiს piრveლad ღvTiსმშოbლiსadმi ჩveნebiს 
შeსaხeb, ხოლო hiმნოgრaფia aმaსTaნ daკavშiრebiT dუმს, რadgaნ, სaხaრebiს 

1  სaმოცiქულოს gaნმaრტeba - gaმოკრebiლi iოaნe ოქროpiრiსa da სხva წმiნda მaმaTa 
Tხzულebebidaნ. eფრeმ მცiრiს Taრgმaნi. ტeქსტi მოaმzada eქvTiმe კოჭლaმazaშviლმa, Tbiლiსi, 
2006,  gv.  311.
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მiხedviT, მaცხოvaრi piრveლad მaრiaმ მagdaლiნeლს eჩveნa. სaხaრeba dუმს  
მaცხოvრiს ღvTiსმშოbლiსadმi gaმოცხadebaze, aრaფeრს aმbოbს iმaze, რომ 
“სხva igi მaრiaმi~ deda ღvTiსმშოbeლia, hiმნოgრaფebi aსeT dროს ძaლiaნ 
did სiფრTხiლeს iჩeნeნ da Tუ aრ aრსebოbს zუსტi მტკiცebულeba da 
eრTსულოvნeba aმa Tუ iმ სaკiTხze, eრidebiaნ მiს gaმოყeნebaს hiმნოgრaფiaშi. 
უნda vivaრaუdოT, რომ aღნiშნულi gaნpiროbebულia შeმdegiT: viნaidaნ 
ლiტურgiკულi სaკiTხavebi iყო მრevლiსTviს ცოdნiს მiწოdebiს eრT-eრTi 
ყveლaze მნiშvნeლოvaნi მeTოdi da aმ სaკiTხavebiს ხშiრi gaმeორebiT eს 
ცოdნa მრevლiს gონebaშi ღრმad iლeქebოda, შeiძლeba შeქმნiლiყო სaფრTხe 
gaურკvevლოbiსa da  შiნagaნi gaორebiსa.

რaც შeeხeba სaხaრebiსeულ Tხროbaს, iს ცaლსaხad gadმოgvცeმს, რომ 
aღdgომiს მწუხრze მaცხოvaრi daხშულi კaრebiს მiღმa შeკრebiლ მოცiქულebს 
eჩveნa: „უკუaნaжსკნeლ მსხdომaრeTa aTeრTმeტTa მaT eჩუeნa da aყუedრa 
ურწმუნოebaж მaTi da gულფiცხeლოbaж, რaმeTუ რომeლTa  igi iხiლeს 
aღdgომiლi, მaTi aრa hრწმeნa” (მრკ. 16,14), „da viTaრ igiნi aმaს iტყოdeს 
ოdeნ, da Tavadi ieსუ dadga შორiს მaTსa da hრქუa მaT: მშзdოbaж Tქუeნ 
Taნa! ხოლო igiნi შeძრწუნdeს da შeeშiნa, egონa, viTaრმed სულi რaжმe 
iხiლeს. da Tavadმaნ hრქუa მaT: რaжსa შeძრწუნebულ ხaრT, da რaжსaTзს 
gულiსსiტყუaნi მრavaლნi მოvლeნaნ gულTa TქუeნTa? iხiლeნiT иeლნi ჩeმნi 
da ფeრиნi, რaმeTუ Tavadi მe vaრ; иeლi შeმaხeT მe da iხiლeT, რaმeTუ 
სულსa иორც da ძუaლ aრa aსხeნ, viTaრცa-eსe მe მხedavT, რaმeTუ მaსხeნ. 
da eსe რaж Tქუa, უჩუeნნa მaT иeლნi da ფeრиნi მiსნi” (ლკ. 24, 36-40), 
„da viTaრცa შeმწუხრda dღe igi eრTშabaTiსaж მiს, da კaრნi igi daиშულ 
iყvნeს, სada-igi iყvნeს მოწaფeნi შeკრebულ შiშiსaTзს hურiaTaжსa, მოvida 
ieსუ da dadga შორiს მaTსa da hრქუa მaT: მშзdოbaж Tქუeნ Taნa!” (iნ. 
20,19). aმ სaხaრebiსeულ Tხროbaს ლiტურgiკულi ძegლebiც eხმiaნebiaნ:

„რომeლi bჭeTa ხშულTa, მოწaფeTa კრebულსa Taნa, შeხvedi ცხadad, 
ყოvლadძლieრო ieსო, შeნ, ღმeრTო ჩveნო, da daსdeg შორiს მaTსa da 
მშvidოba მieც da aღavსeნ სულiTa წმiნdiTa, ხოლო dadgრომa უbრძaნe 
da aრaსada gaნშორeba ieრუსaლiმiსa, vidრeმdiს შeiმოსონ ძaლi მaღლiT 
gaრdaმო. aმiსTviსცa giღaღadebT, gaნმaნaTლebeლო da aღdgომaო da 
მშvidოbaო ჩveნო, უფaლო, dideba შeნda”.1

„daსdeg სaყvaრeლTa მaT შeნTa შორiს, მხსნeლო, კaრTa ხშულTa მოწaფeTa 
Taნa  da შeსvლiTa შeნiTa aღavსeნ სiხaრულiTa aღdgომiსaTa da მხiaრულ-

1  ტრiოdiონi zaტiკi. Tომaს კviრa.didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. 
მუხლi 1.
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hყveნ”.1

„შeმdgომad შeნiსa სaფლaviT aღdgომiსa da ცხოvრebiსმომცeმლiსa 
მოცiქულTa ხiლviსa, რომeლმaნ aრa daხსeნ beჭedნi სaფლaviსaნi, ქრiსტe, 
egeრeTve შeხved კaრTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa Taნa da მiaნiჭe მaT 
სiხaრულi da სულi შeნi ჭeშმaრiტi მihმadლe მaT  aურaცხeლiTa წყaლოbiTa 
შeნiTa”.2

„ქრiსტeსa aღdgომaსa ნურცa viნ aრს ურწმუნო, რaმeTუ eჩveნa მaრiaმს 
da მeრმe dabad მiმavaლTa მaT da კvaლad eჩveნa aTeრTმeტTa მaT 
მოცiქულTa მსხdომaრeTa da უbრძaნa წaრსvლa da ნaTლiსცeმad წaრმaრTTa 
da ურწმუნოebiსaTviს aყvedრa da ძaლi da ხeლმწiფeba მiსცa da zeცaს 
didebiT aმaღლda. ხოლო iყvნeს სiტყvaნi მiსნi daმტკiცebულ ძaლTagaნ, 
რომeლi შeუdgeს ქadagTa მaT”.3

„რaTa aჩveნო bუნeba კaცოbრivi, რომeლi ჩveნgaნ მiiღe, შeმdgომad 
aღdgომiსa შeნiსa სazრdeლiსa მiღeba Tavს-idev da ქadaქTa მaT შeნTa 
წმiნdaTa ხeლნi da ფeრხნi უჩveნeნ, aსწave მaT da zeცad aმaღლdi da 
მოსvლa სულiსa aღუTქუ, ხოლო igiნi gქadagebdeს da gaკურTხevdeს, ღმeრTო 
da კaცო gaმოუTქმeლო, dideba aღdgომaსa შeნსa”.4

„შeნ ხaრ ქრiსტe, მშvidოba, სaღმრTო da ჭeშმaრiტi, da შeმdgომad 
aღdgომiსa მოწaფeTa შeნTa მშvidოba მieც da რaჟaმს ggონebdeს სულad, 
daaწყნaრe შiშi მaTi da უჩveნeნ მaT ხeლნi da gveრdi da vidრeღa igi 
ურწმუნო iქმნeს, სazრdeლiსa მiღebiTa da მოძღvრebiსa მოხსeნebiTa gონieრ-
hყveნ da მaმiსa aღTქმiსa მოvლiნeba aღუTქუ მaT da aკურTხe da aმaღლdi 
zeცad, ყოvლad ძლieრო”.5

„hრქუa რa მaრiaმ aღeba უფლiსa, peტრe da iოaნe ღiრსნi სaფლavსa 
უფლiსaსa მiiსწრaფdeს da hpოvნeს ტiლონi მdebaრeნi da სუdaრi, რომeლi 
iყო Tavსa მiსსa, მdebaრe eრTსa adgiლსa da კvaლad წaრvideს igiნi, 
vidრeმde iხiლeს ქრiსტe, ძლieრebiT aღdgომiლi ხeლმწiფebiT da ყოveლსa 
სოფeლსa უქadageს aღdgომa მiსi didebულi”6.

„შe-რa-ხved, მხსნeლო, კaრTa მaT ხშულTa, სულiTa ყოvლad-მiნdiTa 
aღavსeნ მოცiქულნi შeნნi da მშvidოbiTa შebeრe რa da მieც ხeლმწiფeba 
შeკvრad da gaნხსნad ცოdvaTa bრძaნebiTa da შeმdgომad რviსa dღiსa 
Tომaს ხeლნi da gveრdi შeნi უჩveნe, რომლiსaTviს ჩveნცa giღaღadebT: შeნ 

1  iქve. didi ცiსკaრi. კaნონi. gaლოba V. მუხლi 2.
2   iქve.didi ცiსკaრi. aქebdiTსa zeda daსdebeლნi.  მუხლi 1.
3  paრaკლiტონi.  gv. 663. daსdebლebi  gaნმaნaTლebeლTa aღdgომiსaTa. gaნმaნa Tლebeლi 3.  
4   paრaკლiტონi.  gv. 663. daსdebლebi gaნმaნaTლebeლTa aღdgომiსaTa. gaნმaნa Tლebeლi 6.
5   iქve. სaცiსკრო geრi 6.
6   iქve. gaნმaნaTლebeლi 7.
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ხaრ უფaლi da ღმeრTi ჩveნi, Taნa მaმiT da სულiT შeნiT წმiნdiTურT.”1

„მწუხრi eრT-შabaTსa მaს მოწaფeTa შორiს daსdeg da სaკviრveლebiTa 
სaკviრveლi daaმტკiცe, - bჭeTa ხშულTa შeსvლiTa მკvdრeTiT aღdgომa 
შeნi dღeს, მaცხოvaრ, da aღavსeნ სiხaრულiTa მოცiქულნi da სულi 
წმiნda მiმadლe da ხeლმწiფeba მieც შeნdოbad ცოdvaTa da კvaლad Tომa 
ურწმუნოebiTa daნTქმad aრa aუფლe, aრaმed უჩveნe მaს ხeლნi da gveრdi 
შeნi da მორწმუნe hყav. მiს Taნa მოgvმadლe ჩveნ ცოdvaTa შeნdოba da 
gულiსხმiს-ყოფa კeTiლi, ღმeრTო ჩveნო, da შegviწყaლeნ ჩveნ.”2

„ქრiსტe, კaცT-მოყvaრeო, რომeლმaნ daiTმiნe gveრdiსa gaნხiლva da 
piრveლad ჯvaრცმa da ურწმუნოTagaნ სiკvdiლi da daფლva da მeსaმeსa 
dღeსa aღdgომa da beჭedნi aრa შehმუსრeნ da კaრTa ხშულTa მოწaფeTa 
წaრმოუdeg, viTaრცa ყოvლad-ძლieრi”.3

„უფaლო, da viTaრცa giხiლeს შeნ dedaTa, მeუფe უკvdavi მოკvdavTa 
მieრ სaმaრeსa, რaმeTუ hgონebdeს, viTaრცa ლiტონსa კaცსa, gaნხრწნad, 
aრaმed aღსdeg მკvdრeTiT უკvdavi უფaლi, რომeლმaნ მოკvdavნi ნaTლad 
aღმოiყvaნeნ. viTaრ hgონebdeს ურჩულონi igi daფaრvaსa შeნსa? ხოლო შeნ 
aღdgომiლi gaნeცხade მოწaფeTa შeნTa სaშiნeლad, რომeლმaნ ziaრ-hყveნ 
მოცiქულნi შeნნi aნgeლოzTa Taნa. უფaლო, ziaრმცa vaრT ჩveნ zeცiსa 
სaidუმლოსa, რომeლსa gigaლოbT: მომeც ჩveნ სiხaრულi, gevedრebiT, da 
didi წყaლოba, dideba შeნda”.4

„უფaლო, da viTaრცa gaმოხved dabeჭdულiT სaფლaviT, egრeTve შeხved 
bჭeTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa Taნa, ჩveნebad მaTa ხორცTa igi vნeba, 
რომeლ daiTმiნe, მaცხოvaრ, სულgრძeლebiT da  viTaრცa ნaTeსaviსagaნმaნ 
daviTiსმaნ, წყლულeba daiTმiნe, ჭeშმaრiტad ძeმaნ ღvTiსaმaნ სოფeლi 
gaნaნaTლe, did aრს შeნi aღdgომa, gaმოუTქმeლო უფaლო, შegviწყaლeნ da 
gvaცხოvნeნ ჩveნ”.5

როdeსaც aღმdgaრi მaცხოvრiს მოწaფeebiსadმi gaმოცხadebaze vსaუbროbT, 
ყურadღeba უნda gavaმaხviლოT iმ ფaქტze, რომ მaცხოvaრi piრveლad 
მოცiქულebს aღdgომiს მწუხრze eჩveნa, ხოლო მeრve dღeს, aღdgომiს 
სწორს, კvლav წaრუdga მოწaფeebს, რომeლTaნaც უკve Tომa მოცiქულiც 
iყო: „ხოლო Tომa, eრTi igi aTორმeტTagaნნi, რომeლსa eრქუa მaრჩbiv, aრa 

1   iქve. gaნმaნaTლebeლi 9.
2   paრaკლiტონi. gv. 663. daსdebლebi gaნმaნaTლebeლTa aღdgომiსaTa. სaცiსკრო geრi 9.
3   zaტiკi. Tომaს კviრa. შabaTiს  მცiრe მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. 

მუხლi 1.
4   უძveლeსi iadgaრi. daსdebeლნi aღdgომiსaნi, ხმa e., gaმომცeმლebi: e. მeტრeveლi, 

ც.ჭaნკievi, ლ. ხevსურiaნi.  Tbiლiსi, 1980:442 (a).
5   iქve. gv. 442.
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iყო მaT Taნa, ოdeს-igi მოvida ieსუ. უTხროbdeს მaს სხუaნi igi მოწaფeნi, 
viTaრმed: viხiლeT ჩveნ უფaლi. ხოლო მaნ hრქუa მaT: უკუeTუ aრa viხiლო 
иeლTa მiსTa სaხe igi სaმსჭუaლTaж da davსხნe TiTნi ჩeმნi adgiლსa მaს 
სaმსჭუaლTaსa da davსdva иeლi ჩeმi gუeრdსa მiსსa, aრaსada მრწმeნeს. da 
შeმdgომad რviსa dღiსa კუaლad iყvნeს მოწaფeნi მiსნi შiნagaნ, da Tომaცa 
მaT Taნa. da შevida ieსუ კaრTa иშულTa da dadga შორiს მaTსa da hრქუa 
მaT: მშзdოbaж Tქუeნ Taნa! მeრმe hრქუa Tომaს: მოყveნ TiTნi შeნნi da 
iხiლeნ иeლნi ჩeმნi da მოiღe иeლi შeნi da daმdev gუeრdსa ჩeმსa da ნუ 
iყოფi ურწმუნო, aრaმed gრწმeნiნ” (iნ. 20,24-27). aმ მოvლeნaს მხოლოd 
iოaნe ღvTiსმeტყveლi gadმოgvცeმს, რომeლსaც eხმiaნebiaნ წმiნda მaმebi 
hiმნოgრaფiულi ნiმუშebiT:

„შiშiსaTviს ურiaTaსa, eრTad შeკრebულTa მოწaფeTa Taნa, მყiს შeხved 
კaრTa ხშულTa da daსdeg შორiს მaTსa, სiტყvaო ღvTiსaო, da მiaნiჭe მaT 
მშvidოba, მaშiნ Tომaს უbრძaნe მოღeba ხeლiსa da gaნხiლva gveრdiსa da 
paტiოსaნTa სaმსჭvaლTa წყლულeba”.1

„შeმdgომad რviსa dღiსa aღdgომiსa შeნiსa, ქრiსტe, eჩveნe მოწaფeTa 
შeნTa adgiლსa მaს, სada iყvნeს შeწყdომiლ da eსრeT ხმa-hყav მaT: 
მშvidოba Tქveნ Taნa! da ურწმუნოსa მოწaფeსa უხრწნeლi gveრdi da სaხeნi 
სaმსჭvaლTaნi უჩveნeნ, ხოლო მaნ სaრწმუნოebiT ღaღad-hყო:  უფaლi ჩeმi da 
ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.2

„Tომa, რომeლსa eრქva მaრჩbiv, aრa iყო მaT Taნa, რaჟaმს igi შeხved, 
ქრiსტe, კaრTa ხშულTa, მოწaფeTa Taნa, viნaiTgaნ aრa hრწმeნa მaTi, რომeლნi 
უTხროbdeს შeნTviს, ხოლო შeნ, მხსნeლო,  aრa უღiრს-iჩiნe ჩveნebad მiსa 
წყლულeba ხeლTa da ფeრხTa შeნTa da gveრdiსa, ხოლო მaნ gaნiხiლa 
ხeლiTa da aღgiaრa შeნ, ღმeრTi aრa შiშveლi da კaცi aრa ლiტონi, da ხმa-
hყო ძლieრad: უფaლi ჩeმi da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.3

„მოწaფeTa Taნa შeურvebულTa dღeსa მeრveსa შevida უფaლi, სada-
igi შeკრebულ iყvნeს da მiსცa მaT მშvidოba da Tომaს უbრძaნa: მოved, 
მოცiქულო, da iხiლeნ ხeლნi da ფeრხნi ჩeმნi, რომeლTa daმცნeს სaმსჭvaლნi, 
hოi, კeTiლურწმუნოeba Tომaსi, რომeლმaნ მორწმუნeTa gულნi სaრწმუნოebiTa 
შeუძრveლiTa gaნaმტკiცნa da შiშiT ღaღad-hყო: უფaლi ჩeმi da ღმeრTi 
ჩeმi, dideba შeნda”.4

1  zaტiკi. Tომaს კviრa. შabaTiს  მცiრe მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebeლნi. 
მუხლi 3.

2  iქve. შabaTiს  didi მწუხრi. უფaლო ღaღad-vყavსa zeda daსdebლebi. მუხლi 2.
3  zaტiკi. Tომaს კviრa. შabaTiს  didi მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa zeda daსdebლebi. 

მუხლi 3.
4   iქve. მუხლi 4.
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„შeმdgომad მკvdრeTiT aღdgომiსa შeნiსa, უფaლო, შeკრebულ რa iყvნeს 
მოწaფeნi შeნნi, კaრTa ხშულTa წaრმოუdeg da მშvidოba მiaნiჭe მaT, ხოლო 
Tომaს უbრძaნe რწმუნebad, რომeლმaნ ხeლiTa iნeba gaნხiლva paტiოსნiსa 
gveრdiსa შeნiსa, ხოლო მaნ ღaღad-hყო da სTქva, შeნ ხaრ უფaლi ჩeმi da 
ღმeრTi ჩeმi da aცხოvნeb, რომeლTa aქუT შeნda მომaრT სaსოeba, კaცT-
მოყvaრe”.1

„კaრTa რaж  ხშულTa შevida უფaლi მოწaფe TviსTa Taნa, უშiშ-hყvნa 
igiნi da მშvidოba მiსცa მaT da hრქუa Tომaს: რaжსa ურწმუნო iქმeნ 
სaფლaviT aღdgომiსa ჩeმiსaTviს, მოhყav ხeლi შeნi da gaნiხiლe gveრdi ჩeმi 
da gaნiცade, რaTa ურწმუნოebiსa შeნiსagaნ ყოveლTa eუწყოს vნeba, daფლva 
da aღdgომa ჩeმi da შeნ Taნa ღaღad-hყონ bრწყiნvaლiTa ხმiTa: უფaლi ჩeმi 
da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.2

„უფaლო, მiუaხლebeლiTa ნaTლiTa da bრწყiნvaლebiTa ღvTaebiსa 
შeნiსaTa კaრTa ხშულTa შeხved, რომeლნi daკრძaლულ iყvნeს, daსdeg შeნ 
შორiს წმiნdaTa მოწaფeTa შeნTa, gaნiშiშvლe gveრdi შeნi  da უჩveნe მaT 
სaხeნi igi ხeლTa, ფeრხTa წყლულebiსaნi, ურviსa წუხiლiსa daხსნad da 
gaნცხadebულad eსრeT უbრძaნe, iხiლeT, hოi მegოbaრნო, aრსeba ხორცTa 
ჩeმTa, რaმeTუ სულსa ხორც da ძუaლ aრa aსხeნ da მოწaფe, რომeლi 
ორgულebda, aრქუ მaს: eha, სaქმe შeსaძრწუნebeლi, gaნმiხiლe მe da viTaრცa 
gaნiხiლa ყოveლi, უbრძaნe მaს: aმieრiTgaნ ნუ ორgულeb. ხოლო მaნ, ხeლTa 
მieრ gaნხiლviTa daრწმუნebულმaნ, gულiსხმa-hყო ორi bუნeba შeნi, ქრiსტe, 
da შiშiT ღaღad-ყო, სaრწმუნოebiსa მieრ bრწყiნvaლiსa iძულebულმaნ: 
უფaლi ჩeმi da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.3

„კaრTa ხშულTa მოწaფeTa შeნTa შeკრebულTa წaრმოუdeg, მaცხოvaრ, 
სada-igi iყvნeს შeკრebულ, daსdeg შორiს მaTსa da eტყოdi Tომaს: მოved 
da gaნმiხiლe da iხiლe სaხe igi სaმსჭvaლTa, მოiღe ხeლi შeნi da შeaხe 
gveრdსa ჩeმსa da ნუ iქმნebi ურწმუნო, aრaმed iქმeნ მორწმუნe da უქadage 
ყოveლსa სოფeლსa მკvdრeTiT aღdgომa ჩeმi”.4

„gaმომeძiebeლiTa მaრჯveნiTa gveრdi შeნi, ცხოveლსმყოფeლi, gaნiხiლa 
Tომa, ქრiსტe ღმeრTო, შe-რa-ხved კaრTa ხშულTa, da სხvaTa მaT Taნa 
მოცiქულTa ხმa-hყო:  შeნ ხaრ უფaლi da ღმeრTi ჩeმi”.5

„შeმdgომad რviსa dღiსa aღdgომiსa შeნiსa, ieსო მeუფeო, მხოლოdშოbiლო 
სiტყvaო მaმiსaო, gaმოeცხade უკve მოწaფeTa შeნTa კaრTa ხშულTa da 

1   iქve. მუხლi 5.
2   iქve. მუხლi 6.
3   zaტiკi. Tომaს კviრa. ლiტiaსa zeda daსdebლebi. მუხლi 1.
4   iქve. მუხლi 3.
5   iქve. ცiსკaრi. კონdaკi (შeმdgომad VI gaლოbiსa).
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მშvidოba შeნi მiaნiჭe მaT, ხოლო ურწმუნოსa მოწaფeსa სaხeნi სaმსჭvaლTaნi 
უჩveნeნ da aრქუ მaს: მოved da iხiლeნ ხeლნi da ფeრხნi ჩeმნi da უხრწნeლi 
gveრdi ჩeმi, ხოლო მaს რწმeნa შeნda მომaრT da ღaღad-hყო: უფaლi ჩeმi 
da ღმeრTi ჩeმi, dideba შeნda”.1

წმiნda iოaნe მaხaრebeლi სaხaრebiს bოლო Tavშi მოgviTხროbს, Tუ 
როgორ gaმოeცხada aღმdgaრi მaცხოvaრi Taviს მოწaფeebს ტibeრiiს zღvaze 
Tevzჭeრiსaს.  aღსaნiშნavia iს ფaქტi, რომ aმ მოvლeნiს შeსaხeb aრც eრTi 
მaხaრebeლi aრ მოgviTხროbს, gaრda iოaნe ღvTiსმeტყveლiსa. igi gadმოgvცeმს: 
„aმiსa შeმdgომad კუaლad gaმოუცხada Tavi Tзსi ieსუ მოწaფeTa TзსTa 
zღუaსa მaს zeda ტibeრiiსaსa. ხოლო gaმოუცხada eსრeT: iყvნeს zოgad 
სiმონ-peტრe da Tომa, რომeლსa eრქუa მaრჩbiv, da ნaTaნaeლ, რომeლi iყო 
კaნaжT gaლiლeaжსaжT, da ძeნi zebedeსნi da სხუaნi მოწaფeTagaნნi ორნi. 
hრქუa მaT სiმონ-peტრe: წaრvide სaTხevლოbad. hრქუeს მaს: მოvideT ჩუeნცa 
შeნ Taნa. gaნvideს da შevideს ნavსa. da მaს ღaმeსa aრaრaж ipყრeს. da 
viTaრცa gaნTeნdebოda, dga ieსუ კideსa zeda, da aრa უწყოdeს მოწaფeTa, 
viTaრმed უფaლi aრს” (iნ. 21,1-4). iოaნe მaხaრebeლს eკლeსiiს მaმebiც 
eხმiaნebiaნ hiმნოgრaფiiს მeშveოbiT:

„zღvaსa მaს zeda ტibeრiiსa, iყvნeს რa eრTad peტრe da ძeნi zebedeსნi 
da ნaTaნaeლ da Tომa მaრჩbivi da სხvaნi ორნi მოწaფeნi ნadiროbad, 
bრძaნebiTa ქრiსტeსiTa, მaრჯveნiT-კeრძო სdveს bade da TevzTa სiმრavლe 
შeaწყvdieს da iცნeს რa მხსნeლi, peტრe წყaლTa zeda iწყო სლvad da 
hpოveს ნaკveრჩხaლi TevziTურT da pურi, რaჟaმს სaმgziს gaმოeცხada მaT”.2

„შeმdgომad მკvdრeTiT aღdgომiსa შeნiსa, gaნყოფiსa შeნiსaTviს 
სურvieლნi, უფaლო, მოწaფeნi შeნნi წaრvideს ნadiროbad Tevziსa, aრaმed 
veრa ipყრeს, vidრeმdiს aრa მiხved da უbრძaნe მaრჯveნiT deba badiსa; da 
სiტყva შeნi სaქმe iქმნa da სiმრavლe Tevziსa ფრiadi შeaწყvdieს bრძaნebiTa 
შeნiTa da სeრi უცხო მza ipოva ქveყaნaსa zeda, რომლiსa-igi ziaრ-hყveნ 
მaშiნ მოწaფeნi შeნნi, aრaმed da ჩveნცa ღiრს-მყveნ სaცნaურad შvebad, 
კaცTმოყvaრeო, უხრწნeლსa მaს ცხოvრebaსa სaსუფeveლსa ცaTaსa”.3

aმ gaმოცხadebiს შeმdeg iოaნe მaხaრebeლi aმbოbს: „eსe სaმgziს gaმოeცხada 
ieსუ მოწaფeTa TзსTa, aღ-რaж-dga მკუdრeTiT” (iნ. 21,14). aღნiშნულi 
aრ უნda gavigოT iსe, TiTქოს მaცხოvaრi მხოლოd სaმჯeრ gaმოeცხada 
მოწaფeebს. aქ მaხaრebeლi gულiსხმოbს მოცiქულTa სaeრTო კრebულiსadმi 
სaმჯeრ gaმოცხadebaს: piრveლi - aღdgომiს მწუხრze eჩveნa aT მოცiქულს 

1   iქve. aქebdiTსa zeda daსdebლebi. მუხლi 4 (didebaze).
2   paრaკლiტონi. gaნმaნaTლebლebi aღdgომiსaნi. gv. 667. gaნმaნaTლebeლi 10.
3   iქve. სaცiსკრო geრi 10.
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(Tომa მოცiქულi aრ iყო მaTTaნ), მeორe - რva dღiს შeმdeg კvლav 
კრebულს gaმოeცხada, რომeლTaნaც უკve Tომa მოცiქულiც iყო da მeსaმe - 
ტibeრiiს zღvaze Tevzჭeრiსaს. მოცiქულi სწორed aმaს gულiსხმოbda სaმ 
gaმოცხadebaშi, რaც ჩaნს iქidaნaც, რომ მaრiaმ მagdaლiნeლiს gaმოცხadebaს 
aრ მiaTvლiს aმ რaოdeნოbaს, Tუმცaღa Tavadve aქvს  aღწeრiლi aღნiშნულi 
gaმოცხadeba. 

ჩveნ წმiნda წeრiლშi სხva gaმოცხadebebსaც vხvdebiT. eრT-eრTi მaTgaნi, 
რომeლშiც gaმოცხadeba vრცლadaa მოTხროbiლi, gvხvdeba წმiნda ლუკa 
მaხaრebeლTaნ, eმმaუსiს gzaze მოწaფeebiს მgzavროbiსaს: „da aha, ორნi 
მaTgaნნi მოvidოdeს მaსve dღeსa შiნa dabaსa, რომeლi შორavს ieრუსaლеმსa 
სaმeოც უტevaნ, რომლiსa სaხeლi eმმaოს, da eსeნi zრaხvideს ურTieრTaს 
ყოvლiსa aმiსTзს, რომeლi iქმნa da iყო zრaხvaსa მaს მaTსa da gaმოძiebaსa, da 
Tavadi ieსუ მieaხლa მaT da Taნa-უvidოda” (ლკ. 24, 13-15). aსeve მaრკოz 
მaხaრebeლiც aღნiშნavს aმ მოvლeნaს მოკლed: „ხოლო aმiსa შeმdgომad ორTa 
მaTgaნTa სლvaსa შiნa gaმოeცხada სხзTa ხaტiTa, მi-რaж-vidოdeს dabaსa” 
(მკ. 16,12).  მaცხოvრiს aმ gaმოცხadebaს hiმნოgრaფiaშiც vხvdebiT:

„ქრiსტe ღმeრTi,  gza ცხოvრebiსa,  aღსdga რa მკvdრeTiT,  მოgzaურ-eქმნa 
ლუკaს da კლeოpaს da gaნeცხada evმaუzს gaნტeხaსa pურiსaსa, რომeლTaნi 
gულნi gaნხურvebულiქმნeს, რaჟaმს-igi gzaსa zeda gaმოუTaრgმaნebda 
წigნTagaნ ყოvლiსaTviს, რომeლ Tavს-idva, რომeლTa Taნa ხმa-vყოT, viTaრმed 
aღსdga უფaლi da eჩveნa სiმონ-peტრeს da aცხოvნa ყოveლi სოფeლi”.1

„hოi, bრძeნTa მaT gaნკiTხvaTa შeნTa, ქრiსტe ღმeრTო, რaმeTუ peტრeს 
ტiლოTa ხოლო მieრ მieც gულiსხმiს-ყოფa aღdgომiსaTviს შeნiსa da 
ლუკaს da კლeოpaს gzaსa zeda aრa მeყvსeულad gaმოeცხade, რომლiსaTviს 
geტყოdeს ყvedრebiT, viTaრცa მწiრსa da უმeცaრსa, რa igi iქმნa. aრaმed 
შeნ aსწavebd მaT da წiნaსწaრმeტყveლebaTa da წigნTa სaღმრTოTa 
gaნუმaრტebd. ხოლო pურi რa aკურTხe, eცნოbe მaT, რომeლTaნi piრveლve 
gaნხურvebულ iყvნeს gულნi, რaჟaმს-igi aსწavebd, ხოლო მaT მოწaფeTa 
შeკრebულTa gaნცხadebულad უქadageს aღdgომa შeნi ცხოveლსმყოფeლi, 
რომლiTa შegviწყaლeნ ჩveნ”.2

მოყvaნiლi ტeქსტebidaნ ჩaნს, რომ hiმნოgრaფiiს eს ნiმუშebi avსebeნ 
ცოdნaს aმ მოvლeნaსTaნ daკavშiრebiT. მagaლiTad, ლუკa მaხaრebeლi 
gadმოgvცeმს eმმaუსiს gzaze მiმavaლi eრTi piრiს viნaოbaს, რომeლსaც 
კლeოpa hქvia, ხოლო მeორeze dუმს: „მiუgო eრTმaნ მaTgaნმaნ, რომლiსa 
სaხeლi კლeოpa, da hრქუa მaს: შeნ ხოლო მწiრ ხaრ ieრუსaლеმს da aრa 

1   paრaკლiტონi. gaნმaნaTლebლebi aღdgომiსaნi. gv. 664. gaნმaნaTლebeლi 5.
2   iქve. სaცiსკრო geრi 5.
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სცaნa, რaж-eსe iქმნa მaს შiნa aმaT dღeTa?” (ლკ. 24,12). მaრკოz მaხaრebeლi 
aრც eრTiს სaხeლს aრ მigviTiTebს. რaც შeeხeba ლiტურgiკულi ძegლebidaნ 
მოყvaნiლ მუხლebს, iსiნi ნaTლad მigviTiTebeნ eკლeსiiს gaრdaმოცeმaze, 
რომ eს ორi მgzavრi ლუკa da კლeოpaa. შeiძლeba vivaრaუdოT, რომ ლუკa 
მaხaრebeლმa მოკრძaლebiს gaმო aრ daaფiქსiრa სaკუTaრi სaხeლi, ხოლო 
მaრკოz მaხaრebeლi zოgadi da მოკლe მiნiშნebiს gaმო სaeრTოd aრც eრTiს 
სaხeლს aრ gadმოgvცeმს.

aსeve aღნiშvნiს ღiრსia მოწaფeebiს შeკრeba aმaღლebiსaს. aმ dროსaც 
aღმdgaრi მaცხოvaრi წaრმოუdgeba მaT da aძლevს სabოლოო daრigebebს: 
„ხოლო aTeრTმeტნi igi მოწaფeნi წaრvideს gaლiლeaს, მTaსa მaს, სadaცa 
უbრძaნa მaT ieსუ. iხiლeს igi da Taყუaნiს-სცeს მaს, ხოლო რომeლნiმe 
შeორgულdeს.  მოუиda მaT ieსუ, eტყოda da hრქუa: მომeცa მe ყოveლi 
иeლმწiფebaж ცaTa შiნa da ქუeყaნaსa zeda.  წaრvediT da მოiმოწaფeნiT 
ყოveლნi წaრმaრTნi da ნaTeლ-სცeმdiT მaT სaხeლiTa მaმiსaжTa da ძiსaжTa 
da სულiსa წმidiსaжTa da aსწavebdiT მaT daმaრხvad ყოveლi, რaოdeნi 
gaმცeნ Tქუeნ. da aha eსeრa, მe Tქუeნ Taნa vaრ ყოveლTa dღeTa da vidრe 
aღსaსრულadმde სოფლiსa” (მT. 28, 16-20); „მaშiნ gaნუხუნa gონebaნi მaTნi 
gულiსиმiსყოფad წigნTa da hრქუa მaT: `რaმeTუ eსრeT ჯeრ-iყო vნebad 
ქრiსტeსa da aღdgომad მკუdრeTiT მeსaმeსa dღeსa da ქadagebad სaხeლiTa 
მiსiTa სiნaნულi da მოტevebaж ცოdvaTaж ყოveლTa მiმaრT წaრმaრTTa, 
iწყeT ieრუსaლеმiT, რaმeTუ Tქუeნ ხaრT მოწaმe aმiს ყოvლiსa da aha eსeრa, 
მe მოgivლiნო Tქუeნ aღTქუმaж igi მaმiსa ჩeმiსaж. ხოლო Tქუeნ daსხediT 
ქaლaქსa aმaს შiნa ieრუსaლеმსa, vidრeმde შeiმოსოT ძaლi მaღლiT“. da 
gaნiყvaნნa igiნi gaრe, vidრe beTaნiadმde da aღipყრნa иeლნi Tзსნi da 
aკურTხნa igiნi. da iყო, კურTხevaსa მaს ieსუжსსa მaTa მiმaრT, gaნeშორa 
მaTgaნ da aღvidოda zeცad. da igiნi Taყუaნiს-სცeმdeს მaს da მოiქცeს 
ieრუსaლеმd სiხaრულiTa didiTa da iყოფvოdeს ტaძaრსa მaს შiნa მaრadiს, 
aქebdeს da aკურTხevdeს ღმeრTსa. aმiნ” (ლკ. 24, 45-53). 

hiმნოgრaფiულ სaკiTხavebშi შeმdegნaiრad vხedavT aმ მოvლeნaს:
„მოწaფeTa Taნa მiviწivნeT, eრნო, მTaსa მaს zeda gaლiლeaiსaსa, 

სaრწმუნოebiT ხiლvad ქრiსტeსa, მeტყveლსa ხeლმწiფebiსaსa მოღebad ცaTa 
da ქveყaნiსa. viსწaოT, viTaრ მოძღvრiს მaT ნaTლiსცeმad წaრმaრTTa, 
სaხeლiTa მaმiსaTa da ძiსaTa da სულiსa წმidiსaTa, da Taნaყოფa viTaრ 
aღუTქუa მaT, vidრe aღსaსრულaმde სოფლiსa”.1

„წaრvideს რa მTad მოწaფeნi, viTaრცa უbრძaნa მaT უფaლმa, iხiლeს igi 
da Taყvaნiს-სცeს da ხeლმწiფeba igi didi მiსi iსწaveს da სოფლad ქadagad 

1   paრaკლiტონi. gaნმaნaTლebლebi aღdgომiსaნi. gv. 663. gaნმaნaTლebeლi 1.
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წaრivლiნeს, aღdgომiსaTviს da aმaღლebiსa da ნaTლiსცeმad წaრმaრTTa 
სaხeლiTa მaმiსaTa da ძiსaTa da სულiსa წმidiსaTa da უკუe მaT Taნaყოფa 
aღუTქუa მaT, უტყveლმaნ ქრiსტeმaნ ღმeრTმaნ da მaცხოvaრმaნ სულTa 
ჩveნTaმaნ”.1

„რომeლi bჭeTa ხშულTa მოწaფeTa კრebულსa Taნa შeხvedi ცხadad, 
ყოvლadძლieრო ieსო, შeნ, ღმeრTო ჩveნო, da daსdeg შორiს მaTსa, მშvidოba 
მieც da aღavსeნ სულiTa წმidiTa, ხოლო dadgრომa უbრძaნe da aრaსada 
gaნშორeba ieრუსaლiმსa, vidრeმdiს შeiმოსონ ძaლi მaღლiT gaრdaმო, 
aმiსTviსცa giღaღadebT,  gaნმaნaTლebeლო  da  aღdgომaო უფaლო, dideba 
შeნda”.2

„მოცiქულTa შeნTa, უფaლო, უbრძaნe რa მTaსa zeda ხiლva შeნi piრveლ, 
მოvideს da giხiლeს da Taყvaნiს-gცeს შeნ, მaცხოvaრ, da წaრavლiნeნ igiნi 
წaრმaრTTa შორiს ქadagebad da ნaTლiსღebiსa მiნiჭebad”.3

zeმოT viსaუbრeT aღმdgaრi მaცხოvრiს iმ gaმოცხadebebze მოცiქულTa 
წiნaშe, რომლebiც gadმოცeმულia წმiნda წeრiლშi. მagრaმ aსeve უნda 
aღiნiშნოს iსiც, რომ ორმოცi dღiს gaნმavლოbaშi მaცხოvaრi eჩveნebოda 
მოწaფeebს da gadaსცeმda მaT სaღvTო სწavლebaს. aმaze ლუკa მოცiქულiც 
მოgviTხროbს მოცiქულTa სaქმeebშi: „რომeლTaცa წaრუdgiნa Tavi Tзსi 
ცხოveლi შeმdgომad vნebiსa Tзსiსa მრavლiTa სaხiTa, ორმeოცTa dღeTa 
eჩუeნebოda მaT da eტყოda სaსუფeveლiსaTзს ღმრTiსa” (სaქმ. 1,3).

ლiტურgiკულi ძegლebidaნ შeსabaმiსi მუხლebiს მოძiebiT, წმiნda 
წeრiლiს სaკiTხavebTaნ da dოgმaტურ სწavლebaსTaნ მaTi შedaრebiT, 
ნaTლad წaრმოჩiნdeba iს, რომ როgორც წმiნda წeრiლia eრT-eრTi წყaრო 
hiმნოgრaფiiსa, aსeve, ლiტურgiკულi სaკiTხavebi ყოveლმხრiv avსebeნ da 
aლaმazebeნ სaღvTო სწavლebaს, gadმოgvცeმeნ eკლeსiiს წiaღშi daუნჯebულ 
iსeT ცოdნaს, რომeლiც aრ eწiნaaღმdegeba წმiნda წeრiლს, მagრaმ რომeლzeც 
შeiძლeba dუმdeს წმiნda წeრiლi.

                                                       

          

1   iქve. geრi სaცiსკრო 1.
2   zaტiკi. Tომaს კviრa. კviრa მწუხრi. უფaლო, ღaღad-vყavსa daსdebლebi. მუხლi 4 (dide-

baze).
3   paრaკლiტონi. ხმa 1. კviრa ლiტურღia. მომiხსeნeსa zeda daსdebლebi. მუხლi 6.
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daskvna

ნaშრომaze muSaobisas kidev erTxel  ნaTლad წaრმოჩნda, Tუ რa 
didi მნiშvნeლოba aქvს ქრiსტiaნოbaშi  სწavლebaს მaცხოvრiს მკvdრeTiT 
aღdgომiს შeსaხeb. aმiს daსტურia Tუნdaც iს ფaქტi, რომ aღნiშნულ სaკiTხს 
gaნსaკუTრebულi adgiლi უჭiრavს ლiტურgiკულ ძegლebშi. რaოdeნოbრivadaც 
ყveლaze მeტi სaკiTხavi Tუ სagaლოbeლi aღdgომiს Teმaტiკaze gvხvdeba. 

veცadeT, წaრმოgvedgiნa სხvadaსხva dოgმaტურi სწavლeba მaცხოvრiს 
მკvdრeTiT aღdgომiს შeსaხeb. gaმოvყaviT ყveლaze მნiშvნeლოvaნi სaკiTხebi 
da Teმaტურad მivუსadageT მaT ლiტურgiკულ ძegლebშi daცულi სaკiTხavebi, 
რaმaც  სaშუaლeba მოgvცa შegvedaრebiნa სaeკლeსiო gaნaTლebiს eს ორi 
წყaრო (მiმaრTულeba). 

aნaლiziს შedegad gaმოiკveTa მრavaლi სaiნტeრeსო deტaლi, რaმaც 
dagvaნaხa ლiტურgiკულi ძegლebiს უdideსi მნiშvნeლოba ქრiსტiaნულ 
მოძღvრebaშi. dოgმaტურi da ლiტურgiკულi მiმaრTულeba წaრმოgvidga 
eრTgvaრ gaნშტოebebad (ტოტebad) eრTi didi ხiსa (ქრiსტiaნულi სწa
vლebiსa). eს ორi daრgi მნiშvნeლოvნad aმdidრebს da gaნaმშveნebს 
eრTმaნeTს. 

უნda aღiნiშნოს, რომ ლiტურgiკულ მწeრლოbaშi daცულi ნebiსმieრi 
სaკiTხavi Tუ სagaლოbeლi didi სiფრTხiლiTa da daკviრvebiTaa შeქმნiლi; 
iმ dროს, როdeსaც hiმნოgრaფiiს aყvavebiს  epოქa iყო, მრavaლi dოgმaტურi 
gaუკუღმaრTeba ხdebოda. სწორed ლiტურgiკულi ძegლebiს daნiშნულebaს 
წaრმოadgeნda aღნiშნულi სწavლebiს მორწმუნe adaმiaნebaმde სწორad 
მiტaნa. 

როgორც ნaშრომze მუშaოbiსaს gaმოvლiნda,  ლiტურgiკულi ძegლebi 
dუმaნ წმiნda მaმebiს მieრ gadმოცeმულ zოgieრT სaeკლeსiო სaკiTხze. eს 
ყveლaფeრi gvaფiქრebiნebს iმaს, რომ ლiტურgiკულ ძegლebშi aრ ხdebოda 
ნebiსმieრi სaღvTiსმeტყveლო მოსazრebiს daმკvidრeba, მკvidრdebოda 
მხოლოd iს სწavლeba, რომeლiც eრTხმad aღiaრebულi iყო eკლeსiiს მieრ 
da Taნხvedრaშi მოdiოda წმiნda წeრiლTaნ. aსeve შeiძლeba შevნiშნოT 
piრiქiTaც: ლiტურgiკულi მწeრლოba eხმiaნeba da ცოdნaს gviმdidრebს 
iსeT სaკiTხebze, რომლebzeც Tavad წმiნda წeრiლi dუმს, მagრaმ aრსebოbს 
eრTiaნi eკლeსiiს azრi. მagaლiTiსTviს შeiძლeba მოviყvaნოT eმმaუსiს gzaze 
მaცხოvრiს gaმოცხadeba. წმiნda წeრiლidaნ ჩaნს, რომ eრT-eრTi მaTgaნia 
კლeოpa, ხოლო მeორe მgzavრiს სaხeლi aრ ფiქსiრdeba. aმ სaხeლiს შeსaხeb 
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კi ცნოbaს gvaწvdiს ლiტურgiკულi სaკiTხavebi, რომლebშiც ნaTლadaa 
daფiქსiრebულi, რომ მeორe მgzavრiს სaხeლia ლუკa.

ლiტურgiკულi ძegლebidaნ შeსabaმiსi მუხლebiს მოძiebiT, წმiნda 
წeრiლiს სaკiTხavebTaნ da dოgმaტურ სწavლebaსTaნ მaTi შedaრebiT, 
ნaTლad წaრმოჩნdeba, რომ როgორც წმiნda წeრiლia eრT-eრTi წყaრო 
hiმნოgრaფiiსa, aსeve, ლiტურgiკულi სaკiTხavebiც ყოveლმხრiv avსebeნ da 
aლaმazebeნ სaღvTო სწavლebaს da gadმოgvცeმeნ eკლeსiiს წiaღშi daუნჯebულ 
ღvTivgaმოცხadebულ ცოdნaს.

daკviრvebiს შedegad შeiძლeba davaსკvნaT, რომ ლiტურgiკულ ძegლebშi 
daცულi მaსaლa eრTgvaრi მaჯiსცeმaa ცოცხaლi eკლeსiiსa, რომeლiც 
ყოveლTviს zუსტad gრძნოbda, Tუ რa iყო სaჭiრო მორწმუნe adaმiaნebiსTviს.

შeსavaლშi aღvნiშნeT, რa didi მნiშvნeლოba hქონda ძveლ epოქaშi 
ლiტურgiკულ ძegლebს TiTოeულi მორწმუნiსaTviს, iს, რომ წigნebiს 
aრaრსebოbiს gaმო სaeკლeსiო ცოdნiს მiღebiს eრT-eრT ძiრiTad წყaროს 
ლiტურgiკულi სaკiTხavebi da სagaლოbლebi წaრმოadgeნda, მaTi მeშveოbiT 
gadaeცeმოda მორწმუნeს  ღvTivgaმოცხadebულi მრavaლi ჭeშმaრiტeba. aქve 
უნda aღvნiშნოT isic, rom ლiტურgiკულi სaკiTხavebi aრც ჩveნს epოქaშi 
კaრgavს aქტუaლოbaს. მiუხedavad iმiსa, რომ dღeს ჩveნ შeსaძლebლოba 
gvaქvს  სaeკლeსiო ცოdნiს სხvadaსხva სaშუaლebiT gaმdidრebiსa, მaiნც 
TiTოeულi სaკiTხaviსa Tუ სagaლოbლiს მრavaლჯeრ მოსმeნiT gონebaშi 
ღრმad iლeქeba da მტკiცdeba სხvadaსხva სaeკლeსiო სწavლeba, ჩveნi შiნagaნi 
სaმყaრო gaნსaკუTრebულad წaრiმaრTeba კონკრeტულi მომeნტiსTviს ყveლaze 
მნiშvნeლოvaნi მiმaრTულebiსaკeნ, რaც სaშუaლebaს gvaძლevს სწორi შiნagaნi 
daმოკidebულeba ჩaმოgviყaლibdeს ყოveლi მსaხურebiსa Tუ dღeსaსწaულiს 
მiმaრT.

gaმომdiნaრe aქedaნ, gaნსaკუTრebულi ყურadღeba უნda მieქცeს aმ 
ღvTivbოძebულ სaუნჯeს. უნda gvaხსოvdeს, რომ TiTოeულi სiტყva, რომeლiც 
daცულia ლiტურgiკულ ძegლebშi, ღvTiს gaნსaკუTრebულi მadლiსa da მრavaლi 
წმiნdaნiს შრომiს შedegia. aმiტომ ყოveლ მსaხურebaze gaნსaკუTრebულi 
მოწiწebiTa da ყურadღebiT უნda gadმოiცeმოdeს eს სaკiTხavebi Tუ 
სagaლოbლebi, რომ aრ daiკaრgოს  ლiტურgiკულi მწeრლოbiს  მნiშvნeლოba.
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saeklesio anaTemebis arsi

da `marTlmadideblobis zeimi~

ეპისკოპოსის მიერ ყოველწლიურად ანათემეbის წარმოთქმა, როგორც 
საღვთისმსახურო განგება, ჩნდება IX საუკუნიდან, თუმცაღა ეკლესიაში 
ცალკეული  პირების  ანათემირება, ანათემაზე გადაცემა ანუ ეკლესიიდან 
განკვეთის პრაქტიკა მანამდეც არსებობდა. ეს არ იყო დაწესებული 
ყოველწლიურად, ერთ რომელიმე განსაზღვრულ დღეს, არამედ  ხდებოდა 
ვითარებისდამიხედვით, სხვადასხვა დროს. ისტორიულად ანათემაზე 
გადაეცემოდნენ ის პირები, რომლებიც არასწორ მოძღვრებას ავრცელებდნენ 
ქრისტიანთა შორის და, შესაბამისად, ზიანს აყენებდნენ ეკლესიის სხეულს. 
ქრისტიანულ ეკლესიაში განკვეთის პრაქტიკა მოციქულთა დროიდან მომდი
ნარეობს. ეს არის საეკლესიო სასამართლო ქმედება, რომელიც აღესრულება 
იშვიათად და უკიდურეს შემთხვევაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ  საეკლესიო 
სასამართლო ქმედებებიდან არც ერთ ქმედებას არ გამოუწვევია ისეთი 
უკმაყოფილება და გაურკვევლობა ადამიანთა შორის, როგორც ეკლესიის 
მიერ ადამიანის ანათემირებას ანუ მის სრულ მოკვეთას ეკლესიის 
წევრობიდან1.  ცხადია, ეს გაუგებრობას და პრობლემას არ წარმოადგენდა 
ადრეული საუკუნეების მრევლისთვის, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული 
ეკლესიის ცხოვრებაში და კარგად hქონდა გათვითცნობიერებული ნებისმიერი 
საეკლესიო ქმედების არსი, კერძოდ, ის, რომ ყოველი საეკლესიო ქმედება 
მიმართულია ადამიანის გადარჩენისკენ. ამ საკითხის მიმართ ერთგვარი 
პროტესტი ძირითადად მე-19 ს-ის ბოლოდან გაჩნდა. ეს ბუნებრივიცაა, 
რადგან ამ პერიოდიდან უკვე მკვეთრად დაიწყო ეკლესიის სეკულარიზაცია 
(გამიჯვნა) სახელმწიფოსაგან, რასაც მოყვა მისი გამიჯვნა თვით 
საზოგადოების ცხოვრებიდანაც. შესაბამისად, თანამედროვე ადამიანისთვის, 
რომელიც არც ისე აქტიურადაა ჩართული საეკლესიო ცხოვრებაში და 
არც სათანადო სულიერ ცოდნას  ფლობს,  ბევრი რამ არის გაუგებარი, 
რაც, მისი აზრით, თითქოს შეუთავსებელიც კია ეკლესიის ცხოვრებasa და 
მის სწავლებasTan. ერთ-ერთი ასეთი მიუღებელი და გაურკვეველი საკითხი 
არის სწორედ ანათემის საკითხი. ამასთან, ბევრმა თანამედროვე საეკლესიო 
მკვლევარმაც ანათემა აღიარა არა როგორც ეკლესიისთვის ღმერთისგან 

1  Митр. Вл. Богоявленский 1998:5.
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მინიჭებული უფლება, არამედ როგორც შუა საუკუნეებში გაჩენილი საეკლესიო 
პრაქტიკა, რომელიც მიმართული იყო ადამიანების დასაშინებლად და მათ 
დასამორჩილებლად. ე. ი. ანათემა შეფასებულია როგორც სადამსჯელო იარაღი. 
ასეთი შეფასება წარმოადგენს ეკლესიის დადანაშაულებას ადამიანისადმი 
უსიყვარულობაში, სისასტიკესა და უსამართლობაში. სინამდვილეში კი მისი 
არსი სულ სხვაა. სანამ ამის დეტალურ განმარტებაზე გადავალთ, უნდა 
ითქვას რომ ანათემა, მართლაც, წარმოადგენს უმაღლეს საეკლესიო სასჯელს, 
რომელიც, ძირითადად, მიმართულია  სამწყსოს დაცვisaken სხვადასხვა ცრუ 
სწავლებისაგან და, ასევე,  თავად დამნაშავეში სინანულის აღძრვisაken. 
კანონიკური კუთხით,  ნებისმიერი სახის საზოგადოებაც მოვალეა თავისი 
წრიდან გააძევოს ის პირი, რომელიც არათუ უბრალოდ არ ასრულებს 
მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, არამედ  თავისი არასწორი ქმედებებით 
საშიშროებას უქმნის საზოგადოების სხვა წევრებსაც. ასეთ დროს მის 
წინააღმდეგ მიღებული ზომები არ შეიძლება შეფასდეს როგორც სისასტიკე,  
ან უსამართლო ქმედება დამნაშავის მიმართ. უკიდურეს შემთხვევაში, ეს 
არის  სამართლიანი ზომის მიღება საზოგადოების დასაცავად. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ amgvari პრაქტიკა ოდითგანვე არსებობდა არა მხოლოდ 
ერისკაცთა ცალკეულ საზოგადოებებში, არამედ მსგავს მეთოდს დამნაშავის 
წინააღმდეგ იყენებდნენ სხვადასხვა სახელმწიფოები და ანტიკური 
პერიოდის სხვადასხვა რელიგიები. მაგალითად, ეგვიპტეში ტაძარში შესვლა 
ეკრძალებოდათ ღორის მწყემსებს; სპარსეთში ქურუმები მსხვერპლის 
შეწირვას უკრძალავდნენ სხვადასხვა სენით დაავადებულ ადამიანებს; ძველ 
საბერძნეთში დამნაშავეების ანათემაზე გადაცემის განსაკუთრებული წესი 
არსებობდა: წარმართი ქურუმები ქვაზე ამოკვეთდნენ ხოლმე იმის სახელს, 
ვინც იყო ანათემირებული და ამ ქვას აღმართავდნენ ხალხის დასანახად, 
რათა ყველას გაეგო და მარად ხსომებოდა მათი სახელები.1 თვითონ ტერმინი 
,,ანათემა“ ბერძნულად (ἀνάθεµα, ἀνάθημα) ნიშნავს - გამოყოფას, 
გამოცალკევებას, ზემოდან დადებას და ა.შ. ამ ტერმინს ჯერ კიდევ ანტიკურ 
პერიოდში ბერძნები  სარიტუალო ჭურჭლების ჩვეულებრივი ჭურჭლებისგან 
გამორჩევის მნიშვნელობით იყენებდნენ (hომეროსი, ოდისეა 1: 4302; სოფოკლე 
2563; hეროდოტე 1:14.924 და სხვ.). ზოგადად, ძველ პერიოდში ანათემით 
აღინიშნებოდა ის ნივთები (ჭურჭელი, შესამოსელი, საჭმელი, რაიმე სახის 

1  Митр. Вл. Богоявленский 1998:10.
2  homerosi  `odisea~, Tb., 1977 w.
3  sofokle  `Tebes tragediebi~, Tb., 1988 w.
4   hეროდოტე 1975 : 41. 71.
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ძღვენი), რომლებიც გამოყოფილი იყო ჩვეულებრივი, ყოველდღიურად 
სახმარი ნივთებისგან. შესაბამისად, ძველი აღთქმის წიგნებშიც ამ ტერმინით 
აღნიშნულია როგორც ის ნივთები თუ საგნebი, რომლებიც უფლისთვისაა 
გამოყოფილი, ასევე, is  რაც უარყოფილია უფლისაგან და უარყოფითი 
მნიშვნე ლობით არის გამოყოფილი სხვა საგნებისგან. მაგალითად, ბიბლიის 
ბერძნულ ენაზე თარგმნისას (სეპტუაგინტა) 70-მა მთარგმნელმა სიტყვა 
ანათემა ასევე ჩასვა იქ, სადაც ებრაულ დედანში ეწერა სიტყვა ,,ხერემ“, 
რაც ებრაულად, ძირითად შემთხვევაში, ნიშნავდა - მოკვეთას, მოკვლას, 
განადგურებას, დარისხებას და ა.შ. თვალსაჩინოებისთვის ბერძნული 
ბიბლიიდან მოვიყვანთ რამოდენიმე მაგალითს: 

1) ,,καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν κυρίῳ καὶ εἶπεν Ἐάν µοι παραδῷς τὸν λαὸν 
τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεµατιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ. καὶ εἰσήκουσεν 
κύριος τῆς φωνῆς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ 
ἀνεθεµάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ· καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνοµα τοῦ 
τόπου ἐκείνου Ἀνάθεµα1“; ,,და აღუთქუა ისრაеლმან აღთქუმაж უფა
ლსა და თქუა: მოთუმცე ერი ესე иელთა ჩემთა, შეჩუენებულვყო 
იგი და ქალაქები მისი. და ისმინა უფალმან иმაж ისრაеლისაж და 
მოსცა ქანაანი иელთა მისთა. და შეჩუენებულყო იგი და ქალაქები 
მისი და უწოდა მას ადგილსა სახელი  „შეჩუენებულ“ (რიცხ. 21:2-3);  
2) ,, καὶ ἔσται ἡ πόλις ἀνάθεµα, αὐτὴ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ, κυρίῳ 
σαβαωθ· πλὴν Ρααβ τὴν πόρνην περιποιήσασθε, αὐτὴν καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ 
οἴκῳ αὐτῆς2“ ,,და იყოს ქალაქი ესე შეჩუენებულ და ყოველი, რაж არს 
მას შინა, ძალითა უფლისაжთა, ხოლო ჰრააბ მეძავი განარინეთ და 
ყოველი, რაოდენი არს სახლსა შინა მისსა, რამეთუ დამალნა მსტუარნი, 
რომელნი მივავლინენით“ (ისუ. 6:17;);  3) ,, ἰδοὺ σὺ ἤκουσας πάντα, ὅσα 
ἐποίησαν βασιλεῖς Ἀσσυρίων πάσαις ταῖς γαῖς τοῦ ἀναθεµατίσαι αὐτάς· καὶ 
σὺ ῥυσθήσῃ3“ ,, აჰა, შენ თзთ გასმიეს ყოველი, რაж ჰყვეს მეფეთა მათ 
ასურეთისათა ყოველსა მას სოფლებსა, ვითარ წარტყუენნეს იგინი, და 
აწ შენ განრინებასა ჰგონებ?“ (4 მეფ. 19:11); 4) ,,καὶ συνεκλείσθησαν 
ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς πύργους, καὶ παρενέβαλεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἀνεθεµάτισεν 
αὐτοὺς καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν4“ 
,, მათ ციხესიმაგრეებს შეაფარეს თავი, ხოლო იუდა გარს შემოადგა 

1   SEPTUAGINTA 2006: Iosue 6:17, 362.
2   SEPTUAGINTA 2006: numeri 21:2-3,  252.
3   SEPTUAGINTA 2006: Regnorum IV, 19,11,  787.
4   SEPTUAGINTA 2006: Machabaeorum I,  5:5,  1054.
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მათ და დაარისხა ისინი, ცეცხლში გახვია მათი ციხესიმაგრეები ყველა 
მასში მყოფითურთ“ (1 მაკ. 5:5) და სხვ. მიუხედავად ამ ტერმინის 
თავდაპირველი ორგვარი მნიშვნელობისა, ახალ აღთქმაში ის საბოლოოდ 
უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა, რაც პირდაპირ ასოცირებულია 
მოკვეთასთან. ჩვენთვის საინტერესოა ანათემის არსი ეკლესიის ცხოვრებაში. 
საეკლესიო წესით, პიროვნების ანათემირება, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
წარმოადგენს ეკლესიის უმაღლეს სასჯელს, რაც გულისხმობს პიროვნების 
ეკლესიის წევრობიდან სრულ მოკვეთას - ეს, თავისთავად, ღმერთთან 
ერთობის დაკარგვას ნიშნავს. ანათემის პირველსახეს თავად კაცობრიობის 
ისტორიის საწყისში ვხვდებით, როდესაც ღმერთმა ცოდვით დაცემული ადამი 
მისი ურჩობისა და უნანელობის გამო სამოთხიდან გააძევა.  ეს ქმედება იყო 
არა მხოლოდ დასჯა, არამედ, უფრო მეტად, მის გადასარჩენად მიმართული 
ქმედება: ადამს ამ გზით უნდა გაეცნობიერებინა თავისი დანაშაული, 
სინანული აღძვროდა, ამ გზით ისევ შერიგებოდა ღმერთს და კვლავ 
მოეპოვებინა მასთან ერთობა. საეკლესიო ანათემით ადამიანი, პირველ რიგში, 
კარგავს ღმერთთან ცოცხალ ერთობას, რაც, უნანელობის შემთხვევაში, 
მძიმე შედეგებით მთავრდება. ძველი აღთქმის პერიოდიდან იუდეველებში 
არსებობდა სამი სახის ანათემა: 1) პირველს ეწოდებოდა - ,,ნიდhა“, რაც,  
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ნიშნავს გამოყოფას, გამოცალკევებას, გაგდებას; 
ეს იყო ყველაზე რბილი სასჯელის ფორმა. ამ წესით დასჯილ ადამიანს 30 
დღით ეკრძალებოდა ადამიანებთან ურთიერთობა, გამონაკლისი იყო ცოლი 
და შვილები. მას, ასევე, აკრძალული hქონდა თმის შეჭრა, წვერის გაპარსვა, 
ბანაობა და, ამასთან, უნდა ეტარებინა სამგლოვიარო სამოსი. თუ ის ასეთ 
დროს აღესრულებოდა, მის საფლავზე ქვებს ისროდნენ ნიშნად იმისა, რომ 
ის ქვებით ჩაქოლვას იმსახურებდა. არც მისი დატირება  შეიძლებოდა. 
რაბინებს 24 სახის დანაშაული hქონდათ ჩამოთვლილი, რომელთა ჩამდენნიც 
ასეთი სახით უნდა დასჯილიყვნენ. დამნაშავეს  მხოლოდ მაშინ ეხსნებოდა 
სასჯელი, თუ ის შესაბამის სინანულს გამოავლენდა თავისი დანაშაულის 
გამო; თუ ადამიანი არ შეინანებდა, მაშინ მისი სასჯელის ვადა ნელ-
ნელა იზრდებოდა და ბოლოს უფრო დიდ სასჯელს გადაეცემოდა, რასაც 
ებრაულად ეწოდებოდა - ,,ხერემ“, რაც ნიშნავს გადაგდებას, მოკვეთას. ამ 
სასჯელს თან ახლდა სხვადასხვა სახის წყევლა, ანუ შეჩვენება, ხოლო თუ 
ვინმე ჩუმად გაბედავდა მასთან ურთიერთობას, ისიც იგივე სახით ისჯებოდა. 
ამგვარად, ანათემირებული ადამიანი, თუ კვლავ უნანელი დარჩებოდა, 
მაშინ  გადაეცემოდა უკვე მესამე სახის,  ანუ ყველაზე მაღალი სასჯელის 
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ფორმას, რომელსაც ეწოდებოდა - ,,შამმათა“. ამ პროცესს თან სდევდა 
დამნაშავის მისამართით მთელი რიგი შეჩვენებების წარმოთქმა სახალხოდ. 
ეს იყო დამნაშავის სამუდამო მოკვეთა საზოგადოებისგან.  ეს ყველაფერი 
კეთდებოდა იმისათვის, რათა საზოგადოებაში დაცული ყოფილიყო 
დისციპლინა და წესრიგი.1

ქრისტიანულ ეკლესიაშიც ეკლესიის მიერ კანონიკური წესით ანათემირებული 
პირი კარგავს ეკლესიის წევრობას და ყველა იმ უფლებას, რაც ნათლისღების 
შედეგად ეძლევა ქრისტიან ადამიანს (ზიარება, ქრისტიანებთან თანალოცვა, 
სხვადასხვა საეკლესიო საიდუმლოeბაში თუ რიტუალებში მონაწილეობა და 
ა.შ.). თუ ის შეუნანებლად გარდაიცვლებოდა, მას ქრისტიანული წესითაც 
არ კრძალავდნენ. ამიტომ ეკლესია დიდი სფირთხილით, უკიდურესად 
გამოუვალ შემთხვევაში მიმართავდა სასჯელის ამ ფორმას. წმიდა 
მამებისთვის პიროვნების ანათემირება დაკავშირებული იყო დიდ ტკივილთან 
და გლოვასთან (2 კორ. 2.4). ეკლესიის ისტორიიდან ცნობილია ფაქტები, 
თუ როგორ წუხდნენ ეკლესიის მამები, როდესაც იძულებულები იყვნენ, 
რომ ანათემაზე გადაეცათ რომელიმე პირი. ქრისტიანი იმპერატორებიც 
სიფრთხილისკენ მოუწოდებდნენ ეპისკოპოსებს, რომ სათანადო გამოძიების 
გარეშე ან პიროვნული შურით არავინ გადაეცათ ანათემაზე. იმპერატორ 
იუსტინიანეს 123-ე ნოველით, თუ რომელიმე ეპისკოპოსი უსამართლოდ 
გადასცემდა ვინმეს ანათემაზე და ეს გამოაშკარავდებოდა, შეუნანებლობის 
შემთხვევაში თავად ის უნდა დასჯილიყო იგივე ფორმით2.

ახალ აღთქმაში  საეკლესიო წესით პიროვნების ანათემირების უფლება 
მინიჭებული აქვს ეკლესიის ეპისკოპატს, ანუ კრებას და მხოლოდ მას 
ძალუძს მისი დამტკიცება (მთ. 18.15). კერძო პირს არა აქვს უფლება, 
ვინმე გადასცეს ანათემაზე ან ანათემირებულად მიიჩნიოს ვინმე  კრების 
გადაწყვეტილების გარეშე. ეკლესიისთვის რომელიმე პირის ანათემაზე 
გადაცემა, ანუ ეკლესიის წევრობიდან მისი მოკვეთა, ღმერთისგან მინიჭებული 
უფლებაა. მაცხოვარმა თავად გადასცა ამის უფლება თავის მოციქულებს, 
როდესაც გამოეცხადა მათ აღდგომის შემდეგ და ასეთი სიტყვებით მიმართა 
- ,,რაოდენი შეhკრათ ქუეყანასა ზედა, კრულ იყოს იგი ცათა შინა; და 
რაოდენი განhиსნათ ქუეყანასა ზედა, иსნილ იყოს ცათა შინა“ (მთ. 18, 
18). ამრიგად, ეკლესიას ულება აქვს როგორც ცალკეული პიროვნების 
ანათემაზე გადაცემის, ისე შენდობის მიცემის. შესაბამისად, ანათემირებული 

1  Митр. Вл. Богоявленский 1998:19.
2  P.  Kruger, “Novaelle”.
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ადამიანი თუ შეინანებდა, მას კვლავ უბრუნდებოდა ეკლესიის წევრობა 
ყველა უფლებით, ერისკაცის რანგში.  ეკლესია ადამიანის ანათემირებისას 
მოქმედებს ღმერთისგან მინიჭებული უფლებითა და მისი სახელით. ანათემის 
სასჯელი მით არის უფრო მძიმე, რომ ამ დროს ადამიანი არა მხოლოდ 
ფიზიკურად განიკვეთება ეკლესიიდან, არამედ სულიერადაც ისჯება, რადგან 
ეკლესიის მიერ სამართლიანად ანათემირებული ადამიანი, მაცხოვრის 
სიტყვების თანახმად, შეკრულია არა მხოლოდ აქ, მიწაზე, არამედ ზეცაშიც 
(მთ. 18.18). აქვე ხაზგასასმელია ერთი მთავარი საკითხი, კერძოდ, ის, 
რომ ანათემა ავტომატურად არ მოქმედებს ანათემირებულის სულიერ 
ხვედრზე:  თუ ადამიანი მართალია, თუნდაც მისი ანათემირება მოხდეს 
სრული წესის დაცვით, ეს ზიანს ვერ მიაყენებს ვერც მის სულიერ ხვედრს 
და ვერც მის ღმერთთან ერთობას. ადამიანს ღმერთისგან მხოლოდ მისი 
ცოდვები აცილებს. ამიტომ წმიდა მამები ანათემას აიგივებდნენ ადამისა 
და ევას სამოთხიდან განდევნასთან, რითაც ისინი ცოდვისა და ურჩობის 
გამო დაისაჯნენ.  ტერტულიანე ანათემას უწოდებდა საშინელი სამსჯავროს 
დაწყებას იმ ადამიანზე, ვის მიმართაც გამოიტანდა ეკლესია სასჯელის 
ამ მძიმე ფორმას. იმისათვის, რომ ადამიანმა კარგად გააცნობიეროს 
ანათემირების მნიშვნელობა და საშინელება, მას მანამდე კარგად უნდა 
hქონდეს გაცნობიერებული თვით ეკლესიის წევრობის მნიშვნელობა. 
ანათემირებისას ეკლესია იმედს არ კარგავდა, რომ დამნაშავე ასეთი მკაცრი 
სასჯელის შემდეგ მაინც მოვიდოდა სინანულში. აქედან გამომდინარე, 
საეკლესიო ანათემა არ წარმოადგენდა ადამიანისათვის ერთმნიშვნელოვნად 
ცხონების კარის გადაკეტვას სამუდამოდ ან იმედის გადაწურვას, არამედ 
ეს იყო უკანასკნელი  საშუალება, რომ დამნაშავე გონს მოსულიყო (2 
კორ. 13.10). ამრიგად, პიროვნების ეკლესიიდან განკვეთა, ანუ ანათემირება 
წარმოადგენს არა ადამიანზე შურისძიებას ან მის დასჯას, არამედ უფრო 
მეტად ეს არის უკიდურესი საშუალება დამნაშავის გამოსასწორებლად. წმიდა 
იოანე ოქროპირის შეფასებით, - `დიდია ანათემის სასჯელი, მაგრამ უფრო 
დიდია მისი სარგებელი“. ნეტარი ავგუსტინეც ანათემას მიიჩნევს როგორც 
ადამიანის გადარჩენის უკიდურეს საშუალებას. საეკლესიო ანათემას წმიდა 
მამები რამოდენიმე მოტივით მიმართავდნენ: 1) დამნაშავის გამოსწორების 
მიზნით; 2) ეკლესიის სიწმიდისა და 3) სამწყსოს ცთომილებისაგან 
დაცვის მიზნით. სამოციქულოს სწავლებით, მორწმუნე ერი წარმოადგენს 
ეკლესიის, ანუ ქრისტეს მისტიური სხეულის ასოებს. ამიტომ, თუ რომელიმე 
ასო დასნეულდება, ეკლესია თავიდან ცდილობს მის მკურნალობასა და 
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შენარჩუნებას, ხოლო თუ ამას შედეგი არ მოაქვს, უკვე ხდება მისი მოკვეთა, 
რათა სნეულება არ გადაედოს სხეულის სხვა ასოებსაც და არ მოხდეს უფრო 
მეტის წარწყმედა. სწორედ ამ გაგებიდან გამომდინარე, ეკლესია თავის 
მრევლსაც უფრთხილდებოდა, როდესაც იძულებული იყო საერთოდ მოეკვეთა 
ეკლესიის წევრობიდან ესა თუ ის პიროვნება, ვისგანაც ვრცელდებოდა, 
ძირითად შემთხვევაში, ცრუ სწავლება. ცალკეულ პიროვნებას, მღვდელს ან 
ერისკაცს, ვინმეს ანათემაზე გადაცემის უფლება არა აქვს. ისტორიულად, 
ანათემების კანონიკური წესით გამოცხადება და დამტკიცება ხდებოდა 
საეკლესიო კრებებზე, როგორც მსოფლიო, ისე ადგილობრივზე. რაც შეეხება 
მართლმადიდებლობის ზეიმს, ის დაკავშირებულია ხატთთაყვანისცემის 
აღდგენასა და ხატმებრძოლურ ერესზე გამარჯვებასთან, რაც საბოლოოდ 
კონსტანტინეპოლის 843 წლის ადგილობრივ კრებაზე დადგინდა.1 
ისტორიულად ის უკავშირდება მე-7 მსოფლიო საეკლესიო კრებას ქ. ნიკეაში 
(დღევანდელი იზნიკი). მე-7 მსოფლიო საეკლესიო კრების მე-4 სხდომაზე 
კრების მამებმა დაადგინეს ხატთ თაყვანისცემის მართებულობა და ანათემას 
გადასცეს, ვინც მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ხატთთაყვანისცემის 
გამო კერპთმსახურებაში ადანაშაულებდა. აღნიშნული სხდომის დასკვნით 
ნაწილში სიტყვით გამოვიდა სარდიკიის ეპისკოპოსი ექვთიმე. მისი სიტვებით: 
- ,,ჩვენი წმიდა მამები, უფლის მცნების თანახმად, განაგდებენ ყველა 
ერეტიკულ სწავლებას, ხოლო ერეტიკოსებს, როგორც სხეულის უკურნებელ 
ასოს, ყოვლითურთ იკვეთე“. მისივე სიტყვებით - `რადგანაც განკაცებული 
ღმერთი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელსაც ვეთაყვანებით როგორც ღმერთს, 
ჯვარს ეცვა ჩვენი ცხოვრებისათვის და ამის გამო პატივს მივაგებთ მის 
პატიოსან ჯვარსაც, შესაბამისად, პატივს მივაგებთ წმიდა ხატებს და წმიდა 
ნაწილებსაც..., რადგან როდესაც ვუმზერთ ხატზე გამოსახულს, გონებით 
ვმაღლდებით პირველსახემდე და ამგვარად ვნათლდებით და ვიღებთ სულიერ 
განწმენდას“2.

აღნიშნული კრების მე-5 სხდომაზე  ანკვირიის ეპისკოპოსმა ბასილიმ 
წარმოთქვა შემდეგი სიტყვები: -,,დამტკიცებულია, რომ წმიდა ხატებთან 
დაკავშირებული ტრადიცია (ანუ პატივის მიგება და ამბორისყოფა) 
ძველთაგან მომდინარე ადათია...“3; იგივე დაადასტურა პატრიარქმა ტარასიმ: 
-,,ჩვენ საკმარისად დავრწყულდით მამათა ნაშრომებიდან მოხმობილი 
მტკიცებულებებით, სადაც ნათლად დამტკიცებულია, რომ წმიდა ხატების 

1   Болотов 2008 : 723.
2  Деяния 2008 : 450.
3  Деяния 2008 :. 510.
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აღმართვა და თაყვანისცემა ეკლესიის უძველესი ადათია და, შესაბამისად, 
ჩვენ ვართ ძველთაგან მომდინარე მოძღვრების დამცველები...“1. ამავე 
სხდომაზე ხაზი გაესვა იმასაც, რომ პირველად ხატთთაყვანისცემის 
წინააღმდეგ გაილაშქრეს არამართლმადიდებლებმა, ვისშიც ნაგულისხმები 
იყვნენ იმ დროის ქრისტიანობის მტრები - წარმართები, იუდეველები, 
სამარიტელები, მანიქეველები, თეოპასქიტები და სხვ. შემდეგ პრესვიტერმა 
იოანემ, რომელიც კრებაზე აღმოსავლეთის პატრიარქების (ალექსანდრია, 
ანტიოქია, იერუსალიმი) წარმომადგენლის სტატუსით იმყოფებოდა, წაიკითხა 
ვრცელი მოხსენება ხატთმებრძოლეობის წარმოშობის პირველმიზეზების 
შესახებ. მისი მოხსენების მიხედვით: - ,,სირიაში არაბების უღმერთო 
მეთაურის, სელემანის, აღსრულების შემდეგ ტახტზე ავიდა უამარი, რომელიც 
მტრულად იყო განწყობილი ქრისტიანების მიმართ. უამარმა გამეფებისთანავე 
განიზრახა ქრისტიანების წინააღმდეგ გალაშქრება. ეს საქმე დაავალა თავის 
გამორჩეულ მხედართმთავარ მასალმანს და გაგზავნა მათთან საომრად. 
მაგრამ, ღმერთის განგებით, ის მწარედ დამარცხდა ქრისტიანებთან 
ბრძოლაში, ჯარის დიდი ნაწილიც დაკარგა და ასე შერცხვენილი დაბრუნდა 
სირიაში. მალევე უღმერთო უამარიც გარდაიცვალა, ხოლო მისი ადგილი 
დაიკავა იეზიდმა. იეზიდი, უამარისგან განსხვავებით, სუსტი ნებისყოფითა 
და ცრურწმენით გამოირჩეოდა. მის დროს ტიბერიაში ცხოვრობდა ერთი 
იუდეველი ქურუმი და ჯადოქარი, სახელად ტესარაკონტაპიხი, რომელიც 
ქრისტიანებისადმი სიძულვილით იყო აღვსილი. აღნიშნულმა ქურუმმა თავისი 
მოჩვენებითი სასწაულებითა და ცრუწინასწარმეტყველებებით დიდი გავლენა 
მოახდინა იეზიდზეც, რომელმაც დაიახლოვა ქურუმი და ეკითხებოდა 
რჩევებს. ტესარაკონტაპიხმა, ნახა რა იეზიდის სისუტე ცრურწმენისადმი და 
ნდობა მის მიმართ, ისარგებლა ამ შემთხვევით და ცდილობდა ქრისტიანების 
წინააღმდეგ განეწყო იგი. ერთხელ ქურუმმა იეზიდს უთხრა, - იმისათვის 
რომ მისი სიცოხლე ყოფილიყო ხანგრძლივი, ხოლო მმართველობა - 
წარმატებული, მას აუცილებლად უნდა აღესრულებინა ქურუმის რჩევა. 
იეზიდმა აბსოლუტური მზადყოფნა გამოხატა და დაპირდა მისი რჩევის 
შესრულებას. მაშინ ქურუმმა უთხრა, რომ დაუყოვნებლივ, თავისი ხელმწი
ფების უფლებით, დაეწერა საყოველთაო ბრძანება, რათა მისი მმართველობის 
საზღვრებში ყველგან გაენადგურებინათ ფერწერული გამოსახულებები, 
სადაც კი იყო ისინი - ხეზე, კედლებზე მოზაიკისა თუ ნახატის სახით, 
ჭურჭლებზე, იატაკებზე, ქრისტიანულ ტაძრებში და ყველგან, სადაც არ 

1  Деяния 2008 : 511.
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უნდა ყოფილიყო ისინი გამოსახული. უღმერთო იეზიდმაც არ დააყოვნა 
ქრისტიანების მოძულე ქურუმის მითითების შესრულება, რომელსაც სინა
მდვილეში უშუალოდ ქრისტიანების მიმართ სიძულვილი ამოძრავებდა და 
სწორედ ხატებისა და წმიდა გამოსახულებების, ანუ ქრისტიანული 
სიმბოლოების განადგურების მიზნით ურჩია იეზიდს ამის გაკეთება. იეზიდმა 
მისი მმართველობის ქვეშ არსებული ქვეყნის მაშტაბით ბრძანა ყველგან 
გაენადგურებინათ ქრისტიანული გამოსახულებები და წმიდა ხატები. ამ 
დროს ბევრმა სასულიერო პირმა, გაიგო რა ასეთი ბრძანების შესახებ, 
თავადვე დატოვა ტაძრები უსწრაფესად და გაიხიზნა სხვადასხვა მხარეში, 
რათა ძალდატანებით არ მიეღოთ მონაწილეობა წმიდა ხატების 
შეურაცხყოფაში. ამიტომ იეზიდმა ამ საქმისთვის მოიხმო თავად ქრისტეს 
მოძულე იუდეველები და არაბები. მათაც ძალები არ დაიშურეს ხატებისა 
და წმიდა გამოსახულებების განადგურების საქმეში. მაგრამ აქაც საოცარი 
აღმოჩნდა უფლის განგება, რომელმაც დაუსჯელი არ დატოვა მათი 
უღმერთობა და მზაკვრობა. როცა იეზიდმა სისრულეში მოიყვანა უღმერთო 
იუდეველი ქურუმის რჩევა, ამის შემდეგ, ნაცვლად მისგან აღთქმული 
დღეგრძელობისა და წარმატებისა, სულ რაღაც ორ წელიწადში უეცრად 
გარდაიცვალა. ეკლესიაში სიმშვიდემ დაისადგურა. ქრისტიანებმა კვლავ 
შეიტანეს ტაძრებში წმიდა ხატები და გააგრძელეს მათი თაყვანისცემა, 
როგორც ამას მანამდე აკეთებდნენ. იეზიდის შვილმა,  ულიდმა, რომელმაც 
იცოდა ამ ყველაფრის ისტორია, მამის უეცარ სიკვდილში დაადანაშაულა 
თავად მზაკვარი იუდეველი და ბრძანა მისი მოკვდინება ყველაზე სამარცხვინო 
სიკვდილით. ასეთი ბედი ეწია იუდეველ ქურუმს მისი ურჯულო მზაკვრობის 
გამო~.1 აღნიშნული მოხსენების შემდეგ, იმავე  სხდომაზე, სტუდიის 
მონასტრის იღუმენმა საბამ წინადადებით მიმართა პატრიარქ ტარასისა და 
კრების მამებს, რომ საზეიმოდ გამოებრძანებინათ წმიდა ხატები ტაძრებში 
მორწმუნეებისთვის სამთხვევად. კრებამ მოიწონა მისი აზრი. იგივე 
ინიციატივით მიმართა კრების მამებს რომის პაპის, ადრიანეს, წარმო
მადგენელმა, მთავარხუცესმა პეტრემ, რათა ტაძრის შუაში გამოებრძანებინათ 
ხატები და საზეიმოდ მიეგოთ პატივი და ამბორისყოფა, ხოლო ის 
მწვალებლური ნაშრომები, რომლებიც ხატთმებრძოლებმა შეთხზეს ხატების 
თაყვანისცემის საწინააღმდეგოდ, გადაეცათ ანათემაზე და დაეწვათ. კრების 
მამებმა მისი აზრიც მოიწონეს და გადაწყვიტეს მეორე დღესვე daებრძანებინათ 
ტაძრის შუაში წმიდა ხატები და ეცათ თაყვანი, ხოლო მწვალებლური 

1  Деяния 2008: 589.
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ნაშრომები გადასცეს ანათემაზე. სხდომის დასკვნით ნაწილში მამებმა 
აღავლინეს დოქსოლოგია. ანათემა გამოუცხადეს იმათ, ვინც რამეს 
მიუმატებდა ან დააკლებდა იმას, რაც გვასწავლეს მოციქულებმა და წმიდა 
მამებმა წინარე მსოფლიო კრებებზე. რაც შეეხებათ  დედოფალ ირინესა და 
იმპერატორ კონსტანტინეს, უსურვეს მათ მრავალჟამიერი სიცოცხლე და, 
ასევე,  ყველა იმას, ვინც ღირსებით დაიცვა ეკლესიის სწორი სწავლება.1 
აღნიშნული კრების მე-6 სხდომაზე კრების მამებმა მიიღეს დოგმატური 
განსაზღვრება ხატთთაყვანისცემის შესახებ, რომელშიც ჩამოყალიბებულია 
ეკლესიის სწავლება ხატების შესახებ. მე-7 სხდომის ოქმებში ხაზგასმულია, 
რომ ეკლესია იცავს როგორც წმიდა წერილში გადმოცემულ მოძღვრებას, 
ასევე წმიდა გარდამოცემას. ერთ-ერთი ასეთი წმიდა გარდამოცემა სწორედ 
ხატების თაყვანისცემაა. ამიტომ მორწმუნეებმა პატივი უნდა მიაგონ წმიდა 
გამოსახულებებს, რაზეც კი იქნებიან ისინი გამოსახულნი - კედლებზე 
(ფერწერულად თუ მოზაიკით) - ხის დაფაზე, შესამოსლებზე, წმინდა 
ჭურჭლებზე და ა.შ. პატივი უნდა მიეგოს ნებისმიერი წმინდანის 
გამოსახულებას,  იქნება ეს მაცხოვრის, ღვთისმშობლის, ანგელოზებისა თუ 
სხვა რანგის წმინდანების. მამათა განსაზღვრებით, ეს არის სამოციქულო 
მოძღვრება, მართლმადიდებლური მოძღვრება, მოძღვრება, რომელმაც 
განამტკიცა სოფელი. მე-8 სხდომაზე მამებმა კვლავ წარმოთქვეს ანათემები 
მათ წინააღმდეგ, რომლებიც წინა სხდომებზე იქნენ ანათემირებულები. 
სხდომის ბოლოს პატრიარქმა ტარასიმ დედოფალ ირინესა და მის ძეს, 
კონსტანტინეს, მიუტანა კრების მიერ შემუშავებული განსაზღვრება მამათა 
ხელმოწერებით და სთხოვა, მათაც თავიანთი ხელმოწერებით დაემტკიცებინათ 
კრების ოქმი. კრების დასრულებისას დოქსოლოგია აღავლინეს კეთილმსახური 
იმპერატორებისა და მათთვის, ვინც ბოლომდე ღირსებით იცავდა ეკლესიის 
სწორ სწავლებას და ხელი შეუწყო მის გამარჯვებას, ხოლო გარდა
ცვლილთათვის  სულის საოხი ლოცვები აღავლინეს. მაგრამ მართლმადი
დებლობის ზეიმი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბევრად მოგვიანებით,  
კონსტანტინეპოლის 842 წლის კრებაზე დადგინდა, ხატთმებრძოლეობაზე 
საბოლოო გამარჯვების ნიშნად. იმპერატორ თეოფილეს აღსრულების შემდეგ  
სამეფო ხელისუფლება მთლიანად გადავიდა მისი კეთილმსახური მეუღლის, 
დედოფალ თეოდორას ხელში. მისი ვაჟი მიქაელ III  ამ დროს მცირეწლოვანი 
იყო, ამიტომ იმპერიას მთლიანად დედოფალი მართავდა. თეოდორას 
ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე შეწყდა მართლმადიდებელთა დევნა. 

1  Деяния 2008: 599.
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კონსტანტინეპოლი ისევ გაივსო გადასახლებაში მყოფი მართლმადიდებელი 
ეპისკოპოსებით, სამღვდელოებითა და მონაზვნებით. საპატრიარქო ტახტიდან 
გადაყენებულ იქნა თეოფილეს მომხრე პატრიარქი იოანე, ხოლო მის ნაცვლად 
აღსაყდრებულ იქნა გადასახლებაში მყოფი  მეთოდე. შესაბამისად, დღის 
წესრიგში დადგა ხატთთაყვანისცემის აღდგენის საკითხი. თითქმის ყველაფერი 
მზად იყო კრების მოწვევისთვის, მაგრამ ამ პროცესს თავად დედოფალი 
აყოვნებდა. ის ფრთხილობდა, რომ ამ ამბავს ამბოხი არ მოhყოლოდა სამეფო 
კარზე, რაც, შეsaძლoა, ტახტის დაკარგვის ფასად დასჯდომოდა. გარდა 
ამისა, მას ეძნელებოდა აწ გარდაცვლილი მეუღლის, რომლის მიმართ 
პატივისცემა hქონდა შენარჩუნებული, ანათემაზე გადაცემა, რაც გარდაუვალი 
იქნებოდა კრების მოწვევის შემთხვევაში ისევე, როგორც ეს მოხდა მე-7 
მსოფლიო კრებაზე, როდესაც დედოფალმა ირინემაც მოაწერა ხელი თავისი 
მეუღლისა და მამაmთილის ანათემებს. ამიტომ დედოფალმა თეოდორამ 
პატრიარქ მეთოდეს მიმართა პირობით, რომ კრების თანამონაწილე იმ 
შემთხვევაში იქნებოდა, თუ მის მეუღლეს მისცემდნენ შენდობას, რადგან, 
მისივე თქმით, თეოფილემ, სასიკვდილო სარეცელზე მდებარემ, გააცნობიერა 
თავისი ცდომილება და ხატებსაც ემთხვია სიკვდილის წინ. კრებაზე მოწვეულ 
მამებს თავიდან გაუჭირდათ დედოფლის წინადადებაზე დათანხმება, მაგრამ 
ბოლოს დაადგინეს, რომ ის, ვინც სივდილის სარეცელზე მაინც შეინანებს 
თავის ცდომილებებს, ეკლესიის მიერ შენდობის მიცემის ღირსია, ხოლო 
დედოფალ თეოდორას წერილობითი სახით გადასცეს შენდობის წიგნი მისი 
მეუღლის შესახებ. დედოფალმა აღარ დააყოვნა და  მოუწოდა პატრიარქს, 
სასწრაფოდ მოეწვია კრება კონსტანტინეპოლში. კრება გაიმართა კონსტა
ნტინეპოლში 842 წელს, მრავალრიცხოვანი ეპისკოპოსების, სამღვდე ლოებისა 
და მრევლის თანამონაწილეობით. კვლავ დაგმეს ხატთმებრძოლეობის 
მოთავენი, ანათემა გამოუცხადეს ყველა ერეტიკოსსა და საბოლოოდ 
დაამტკიცეს ხატების მართლმადიდებლური წესით თაყვანისცემა. დედოფალმა 
თეოდორამ წამოაყენა ინიციატივა, რომ ამ დღის აღსანიშნავად, 
ყოველწლიურად, ერთ განსაზღვრულ დღეს ეზეიმათ ხატთმებრძოლეობის 
ერესზე გამარჯვება. პირველად 843 წლის 11 მარტს (ძვ. სტ.), დიდი 
მარხვის პირველ კვირას, აღასრულეს აღნიშნული დღესასწაული. იმ დროის 
ჟამთააღმწერლები ასე აღწერენ ამ მოვლენას: - დედოფალმა თეოდორამ 
პატრიარქ მეთოდეს მოუწოდა, რათა დათქმულ დღეს სამეფო ქალაქის დიდ 
ტაძარში, ანუ აიასოფიის ტაძარში, მოეწვია ყველა მართლმადიდებელი 
ეპისკოპოსი, სამღვდელოება, მრევლი  წმიდა ხატებითა და ჯვრებით ხელში. 
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დანიშნულ დღეს, ანუ დიდი მარხვის პირველ კვირა დღეს, აიასოფიის 
ტაძარში მრავალრიცხოვანი სამღვდელოება და მრევლი შეიკრიბა. ბოლოს 
ამალით, ხატებითა და ჯვრებით ხელში თავის მცირეწლოვან ძესთან ერთად 
მივიდა დედოფალიც. შემდეგ პატრიარქ მეთოდესთან ერთად დაიძრნენ 
ტაძრიდან და ლიტანიობითა და გალობით კონსტანტინეპოლის ქუჩებში 
მოაწყვეს მსვლელობა. მსვლელობის ბოლოს კვლავ დაბრუნდნენ ტაძარში და 
აღასრულეს საზეიმო ლიტურგია. ამ დღიდან მოყოლებული, კონსტანტინეპოლში 
ყოველწლიურად, დიდი მარხვის პირველ კვირა დღეს, აღინიშნებოდა ეს 
დღესასწაული, რომელიც შემდეგ მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის 
დღესასწაულად იქცა და ეწოდა  მართლმადიდებლობის ზეიმი. თავიდან ეს 
დღე, ცხადია, ხატთმებრძოლეობაზე გამარჯვების გამო დაწესდა, მაგრამ 
შემდეგ, ზოგადად, მართლმადიდებლობის ყველა ერესზე გამარჯვების დღედ 
იქცა და სპეციალური საღვთისმსახურო განგებაც კი შემუშავდა, რომლის 
მიხედვით მღვდელთმთავარი წირვის ბოლოს, სამღვდელოებისა და მრევლის 
თანამონაწილეობით, საჯაროდ წარმოთქვამს ანათემებს იმ ერესებზე, 
რომლებიც დაგმეს საეკლესიო კრებებმა. აღნიშნულ მსახურებას საეკლესიო 
ტიპიკონით ასრულებს მხოლოდ ეპისკოპოსი. მღვდელს მისი შესრულების 
უფლება არა აქვს. ,,მართლმადიდებლობის ზეიმის“ საღვთისმსახურო 
განგების პირველ შემდგენლად მიიჩნევა თავად პატრიარქი მეთოდე, 
რომელმაც პირველმა აღასრულა ეს მსახურება. თავდაპირველად ამ განგებაში 
ძირითად მასალად გამოყენებული იყო მე-7 მსოფლიო კრების ოქმები. 
თუმცაღა, მოგვიანებით, ბერძნულმა და რუსულმა ეკლესიებმა თავდაპირველ 
ანათემებს დაამატეს იმ ერეტიკოსთა ანათემებიც, რომლებიც შუა 
საუკუნეებშიც მოღვაწეობდნენ. მაგრამ მიუხედავად მისი გარკვეული 
სახეცვლილებისა, ამ განგების ძირითადი ნაწილი უცვლელად არის დაცული 
დღემდე.
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Sesavali

ნებისმიერი საეკლესიო წესი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც  
მონუმენტური, მონოლითური შენობის ერთ-ერთ კედელი. თუ დავიწყებთ 
მთელი მისი აგებულების შესწავლას, თვალნათლივ დავინახავთ სხვადასხვა 
„სამშენებლო მასალას“, რომელიც დროთა განმავლობაში ადგილობრივი 
ეკლესიების  მიერ  გამოყენებული იყო ამ „კედლის“ ასაშენებლად.  

ყველა საეკლესიო წესს, როგორც ერთი მთავარი შენობის ნაწილს, მყარი 
საფუძველი  ესაჭიროება და ამ საფუძველს მისთვის ღრმა საღვთისმეტყველო 
შინაარსი წარმოადგენს. საფუძვლის გარეშე ყველა შენობა დაშლისათვისაა 
განწირული.   

საეკლესიო წესი, რომელსაც შეეხება ჩვენი ნაშრომი, ვფიქრობთ, სწო
რედ ღრმა საღვთისმეტყველო შინაარსმა მოიტანა ჩვენამდე. ერთობლივი 
(განსაკუთრებული) ლოცვითი მსვლელობა - ასე განიმარტება ეს მსახურება, 
რომელსაც ლიტიისა და ლიტანიის სახელით ვიცნობთ. თამამად შეიძლება 
ითქვას, რომ როგორც მოციქულები მიჰყვებიან ქრისტეს ფეხდაფეხ, ისე 
მიჰყვება ლიტია-ლიტანია ქრისტეს ნაკვალევს. დღიდან მისი წარმოშობისა  ამ 
მსახურებამ მრავალი ცვლილება განიცადა და დღეს  საკმაოდ სახეცვლილი  
გვევლინება. 

ნაშრომში ვეცდებით გამოვიკვლიოთ ლიტია-ლიტანიის წესი, როგორც 
ისტორიული და ტიპიკონური, ასევე, მისი საღვთისმეტყველო კუთხით, რაც 
ამ მსახურების წარმოშობის ისტორიის, მსახურებითი შემადგენლობისა და 
ღრმა საღვთისმეტყველო მნიშვნელობის წარმოჩენას შეუწყობს ხელს.

როგორც აღვნიშნეთ, ლიტია-ლიტანიის პირველ ფორმასთან შედარებით, 
დღევანდელ დღეს ეს მსახურება საკმაოდ სახეცვლილია. ძალზე 
შემცირებულია მისი აქტუალურობა ყოველდღიურ ღვთისმსახურებებში 
და თითქმის დაკარგულია მისი პირვანდელი მნიშვნელობა. ზოგიერთ 
ადგილობრივ ეკლესიაში ის ძალიან შეკვეცილი სახით გვხვდება, ზოგან კი 
საერთოდ აღარ სრულდება.

ლიტიალიტანია ადრეული ქრისტიანული (იერუსალიმის ეკლესიის) 
ღვთისმსახურებიდან იღებს სათავეს და თავიდანვე მსახურების ორგანულ 
და დინამიურ ნაწილს წარმოადგენდა. დროთა განმავლობაში ლოცვითი 
მსვლელობა ფორმირდება და მდიდრდება სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლე
სიის ტრადიციებითა და პრაქტიკის შესაბამისად. ამ პროცესში ის იძენს 
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ახალ ელემენტებს, რაც საინტერესოს ხდის მას კვლევისთვის.
საინტერესოა ლოცვითი მსვლელობების აგებულება, რaც თავდა პირველად 

მკვეთრად სადღესასწაულო შინაარსს ატარებდა და სიწმიდეთა მიახლებას 
ითვალისწინებდა, შემდგომ ki მან განსაკუთრებულ შემთხვევებში (მაგ. 
სტიქიური უბედურება) ერთობლივ-ვედრებითი ხასიათი შეიძინა. მონასტრის 
მკაცრი ტიპიკონიდან და ადგილობრივი საღვთისმსახურო პრქტიკიდან 
გამომდინარე (წმიდა საბას ლავრა, ათონის მთა, შიომღვიმის მონასტერი), 
ლიტია-ლიტანიამ მცირედით შეიცვალა ფორმა და ჯერ ადგილობრივი 
წმიდანების, ხოლო შემდგომ მიცვალებულთა და ცოცხალთა მოხსენიების 
ელემენტი დაიმატა. 

საერთო ჯამში, ლიტია დღეს  წარმოადგენს სამღვდელოთა და მრევლის  
ერთობლივ, განსაკუთრებულ ლოცვით მსვლელობას, რომელმაც თავის თავში 
გააერთიანა როგორც სადღესასწაულო, ასევე, სინანულით-სავედრებელი 
ლოცვითი შინაარსი. 

ვინაიდან დღეს არსებულ რეალობაში, შესაძლოა, ამ მსახურების 
მნიშვნელობის გაუფერულება და დროთა განმავლობაში მისი მთავარი 
არსის დაკნინება მოხდეს, ვფიქრობთ, რომ მის ისტორიულ წარმომავლობას, 
შედგენილობასა და საღვთისმეტყველო  შინაარსს  წარმოჩენა სჭირდება.

ამოცანის შესრულებაში დაგვეხმარება მნიშვნელოვანი წერილობითი 
ძეგლები, როგორებიც არის: ,,იერუსალიმური ლექციონარი“ (კ. კეკელიძე 
1912), ე. წ. ,,ეგერიას მოგზაურობა“ (გამურინი 1884), წმიდა საბას 
ლავრის, სინას მთისა და შიომღვიმის მონასტრების წეს-განგებები, ასევე, 
წმიდა ათონის მთის ტიპიკონები და სხვა ძეგლები, რომლებშიც ხშირად 
ვხვდებით ლიტია-ლიტანიების მსახურებებს.

ლიტია-ლიტანიას მსახურებას ნაშრომში  განვიხილავთ სამი მიმართულებით:
პირველი - ისტორიული მიმოხილვა, რომელიც მისი წარმოშობის მიზეზს, 

დროთა განმავლობაში ფორმირებასა და დღევანდელ  სახეს წარმოგვიჩენს. 
მეორე - მსახურების რიტუალური და ტიპიკონური ნაწილი, სადაც ვეცდებით 
შევადაროთ და გავაანალიზოთ სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიისა და 
ისტორიული პერიოდის ტიპიკონური ცვლილებები და მესამე - ლიტიის 
მსახურების საღვთისმეტველო შინაარსი, რომლის მნიშვნელობის სწორად 
წარმოჩენაზეც, ვფიქრობთ, დამოკიდებულია მისი არსებობა.
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kari pirveli

Tavi I

terminebis - litia da litania - ganmarteba

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ორი ტერმინი სხვადასხვა ისტორიულ 
პერიოდში როგორც ერთი და იგივე, ასევე ერთმანეთისაგან  განსხვავებული 
მნიშვნელობით გამოიყენება.  

ქვემოთ განვიხილავთ ლიტურგისტთა და ამ დარგის მკვლევართა მიერ 
ლიტიისა და ლიტანიის შესახებ არგუმენტირებულ მსჯელობებს,  რაც  
ტერმინების ირგვლივ საერთო სურათს წარმოაჩენს.

სიტყვები  „ლიტია და ლიტანია“ ბერძნული ენიდან მომდინარეობს.  
Λιτή  (არს. სახ.) ნიშნავს: თხოვნა, ვედრება, ლოცვა, პარაკლისი, ასევე, 

ღვთისმსახურება; 
λιτανεία :    თხოვნა, მუდარა, ვედრება;    
λίτομαι : დაჟინებითi თხოვნა, ხვეწნა, მუდარა,  რამეზე დაყოლიება.  
ეს ორი ტერმინი ერთი მნიშვნელობით არის მოხსენიებული აკადემიკოს 

კ. კეკელიძის მიერ გამოცემულ ,,იერუსალიმურ ლექციონარში“ (1912 
წ.): ,,ლიტიის ან ლიტანიის სახელით ცნობილი იყო სადღესასწაულო 
პროცესიები წმ. ჯვრით ერთი ტაძრიდან მეორეში, ქალაქის მოედანზე ან 
ქალაქგარეთ, ასევე, მსვლელობები წმინდა ნაწილებით ტაძრიდან წმიდანის 
წამების ადგილისაკენ (წმ. ხსენების დღეს). ლიტია იმართებოდა სტიქიური 
უბედურების დროს. ეს მსვლელობები განსაკუთრებულად ხორციელდებოდა 
იერუსალიმის ეკლესიაში. ამის შესახებ ამოწმებს როგორც ჩვენ მიერ 
გამოცემული მანუსკრიპტი, ასევე, აქამდე ცნობილი ძეგლები წმინდა მთის 
წესდებისა - ,,სილვიას მოგზაურობა» და 1122 წლის ტიპიკონი. სათავე ამ 
მსვლელობებს უდევს მე-3 საუკუნეში, მაგრამ მაშინ ეს პროცესი იმართებოდა 
ძირითადად ღამე და შემოიფარგლებოდა წმინდა მოწამეების ნაწილების 
გადაბრძანებით“ (კეკელიძე 1912 : 238).

ლიტიასა და ლიტანიას თავის  წიგნში („Толковый типикон“) ერთი 
და იგივე მნიშვნელობით მოიხსენიებს ლიტურგისტი მიხეილ სკაბალანოვიჩი: 
,,ლიტია ან ლიტანია მე-4 საუკუნეში, წარმოშობის პირველი დღიდან, იძენს 
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ორმხრივ დატვირთვას: ერთი მხრივ, ეს არის ლოცვა სამწუხრო-სინანულის 
ხასიათის, სტიქიური უბედურებებისა და წმინდა მოწამეების ხსენების დროს, 
ხოლო მეორე მხრივ, ლიტია-ლიტანია უძველესი მსახურების (მწუხრისა და 
ცისკრის ლოცვების)  დანამატს წარმოადგენს, უფრო სწორად, ის ემატება 
ღამისთევის მსახურებას“ (სკაბალანოვიჩი 2011: 586).

როგორც აღვნიშნეთ, ტერმინი სათავეს ბერძნული რეალობიდან იღებს. 
სიტყვა  „λιτή“ გვხვდება  ბერძნული ლიტერატურის უძველეს ნიმუშებში1, 
სადაც ის სინანულით გაჯერებულ ლოცვას ნიშნავს. ამაზე დაყრდნობით 
შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეს ტერმინი წარმართულ სამყაროშიც რელიგიურ 
დატვირთვას ატარებდა.  უფრო გვიან ჩნდება სიტყვა „λιτανεία“ და ისიც 
- ლოცვის მნიშვნელობით: მას რომაულ წარმართულ კულტმსახურებაში 
სტიქიური უბედურების (მიწისძვრა, წყალდიდობა და ა.შ.)  დროს ვხვდებით.  

ლიტია ამავე შინაარსის მსახურებას წარმოადგენს როგორც წმ. კონსტა
ნტინეპოლის ეკლესიის წეს-განგებაში, ასევე დასავლეთის ეკლესიაშიც. 
მე-3 საუკუნეში მკვიდრდება ლიტია-ლიტანიის მიახლოებული ფორმის 
ლოცვითი სადღესასწაულო-სამხიარულო ხასიათის მსვლელობები ქალაქსა 
და ქალაქგარეთ, რომლებსაც ნაკლებად უწოდებენ ლიტიას ან ლიტანიას. ამ 
სიტყვას ვხვდებით  როგორც იოანე ოქროპირთან, ასევე ბასილი დიდთან და 
აქ ის უკვე რელიგიურ პროცესიას ანუ ლოცვით მსვლელობას გამოხატავს 
(სკაბალანოვიჩი 2011: 587).

საინტერესო საღვთისმეტყველო განმარტებას გვაწვდის ლიტიის შესახებ 
წმიდა სიმეონ თესალონიკელი, რომელიც ასევე ერთი მნიშვნელობით იყენებს 
ამ ორივე ტერმინს: ,,... ლიტია შაბათობით და დღესასწაულებზე  სრულდება 
სტოაში, ხოლო სტიქიური უბედურების დროს ლიტია შეიძლება შესრულდეს 
მსვლელობით მრევლთან ერთად ქალაქის ცენტრში ან მის გარეთ. ეს არის 
მღვდელმსახურებისა და მრევლის ერთობლივი გაძლიერებული ლოცვა ტაძრის 
კარიბჭესთან როგორც ადამის, მონანული მეზვერისა და უძღები შვილისა, 
რომლებიც ითხოვენ მამასთან შერიგებასა და ზეციური სამშობლოს კარიბჭის 
გახსნას მათთვის.“  ...აღვასრულებთ რა ლიტიას, ჩვენ გავივლით ქალაქს ჩვენს 
ცოდვებზე გოდებით, რაც მიუთითებს, რომ თვითონ ქალაქიც და ყოველივე 
მასში შებილწულია ჩვენი ცოდვებით.  ხოლო ქალაქგარეთ ლიტანიით 
გასვლა გამოხატავს ჩვენს ცოდვიან და დამდაბლებულ მდგომარეობას, რომ 
არ ვართ ღირსნი მივმართოთ ღმერთს ისევ ჩვენივე ცოდვით დამძიმებული 
და შებილწული ქალაქიდან“ (სიმეონ თესალონიკელი 2009).

1  ,,ოდისეა“ მე-11 თ., gv. 34. 
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ერთი მცირედი შტრიხი, რაც წმიდა სიმეონის განმარტებაში ლიტიას 
ლიტანიისაგან განასხვავებს, არის ლიტანიის სამადლობელი ხასიათი 
ღვთის მიერ გაღებული წყალობის სანაცვლოდ: ,,ლიტანია არის საზოგადო  
გულითადი (განსაკუთრებული თხოვნა) ლოცვითი მსვლელობა ღვთის წინაშე, 
რომელიც აღესრულება მის მიერ უსაზღვრო წყალობის სამადლობელად“.

საინტერესოა, რომ საბაწმიდის, ასევე, შიომღვიმის ტიპიკონებში ძალზედ 
ხშირად ვხვდებით ლიტიასაც და ლიტანიასაც. მაგალითად,  შიომღვიმის 
მონასტრის ტიპიკონში (XIII ს.) ლიტანიად იწოდება მონასტრის გარეთ 
აღსრულებული მსვლელობაც და დღევანდელი ლიტიაც, ანუ სტოაში 
გადანაცვლება: ,,ლიტანია არის მსვლელობა ეკლესიის გარეთ ლოცვისა 
და გალობის თანხლებით“  ,,განვალთ ლიტანიად მახლობელსა დიდსა 
ეკლესიისასა, ეკლესიასა წმიდისა გიორგისასა“ (იქვე, გვ. 15); „ვყოფთ 
ლიტანიასა და გამოვალთ  შტოდ ეკლესიისა“ (იქვე, გვ. 57); „ვლიტანიობთ 
წესისამებრ შტოს“ (იქვე, გვ. 21). წმიდა საბას ლავრაში ლიტიად იწოდება 
ლოცვითი მსვლელობები, რომელთაც დღეს ლიტანიად მოვიხსენიებთ.

წარმოვადგენთ ამ ტერმინის მნიშვნელობებს საქართველოს მართლმა
დიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიური  ლექსიკონის მიხედვითაც  (შემდგ.  
ენრიკო გაბიძაშვილი): 

ლიტია - 1. ნაწილი სადღესასწაულო ლოცვისა (პურის კურთხევის წინა 
ლოცვები), რომელსაც მოსდევს თხოვნითი კვერექსი (დიდ მწუხრზე) და 
სრულდება ეკლესიის უკანა ნაწილში, სტოაში. ლიტია დაკანონდა ბიზანტიაში 
სტიქიური უბედურების დროს, როგორც ლოცვა ამ უბედურებისაგან 
გადასარჩენად. ამჟამად ლიტია, ღამისთევის ლოცვის გარდა, საზოგადო 
სტიქიურ შემთხვევაშიც სრულდება პარაკლისთან ერთად, ზოგჯერ კი 
ლიტანიით. 

ლიტია - 2. ეწოდება მიცვალებულის მოსახსენიებელ მცირე ლო
ცვას, ,,ლიტია“ ხშირად გვხვდება ქართულ ლიტურგიკულ ძეგლებში (სა
დღესასწაულო და სხვ.).

ლიტანია -  საზოგადო (საყოველთაო) ლოცვა, ჯვრებით, საეკლესიო დრო
შებით, სანთლებით და ხატებით, საზეიმო გალობით ეკლესიის გარშემოვლა. 

ლიტანია სრულდება აღდგომის ცისკრის წინ, ტაძრის დღესასწაულზე და 
სხვა განსაკუთრებულ შემთხვევებში.

კათოლიკურ ღვთისმსახურებაში ლიტანია ეწოდება გარკვეული სახის 
მცირე ზომის ლოცვას. მის პირველსახედ ითვლება ფსალმუნი. ლიტანიის 
მეორე სახე შემოიღო გრიგოლ დიდმა. ლიტანიას ღვთისმსახურების დროს 
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იყენებენ ლუთერანებიც.
„ლიტანიისა“ - ეწოდება ძველ ქართულ ლიტურგიკულ ძეგლებში  

,,განსატევებელ ტროპარს“, რომელიც ,,ოხითასგან“ (ცისკრის „ღმერთი 
უფალი“ და ლიტურგიაზე სათქმელი ტროპარი) განსხვავებით, იგალობება 
მწუხრის და ცისკრის ლოცვის ბოლოს. ამ განსატევებელს მოსდევს ეკლესიის 
საზეიმო გარშემოვლა. ლიტანიის წესი სრულდებოდა როგორც მწუხრის, 
ისე ცისკრის ლოცვაზე, განტევების წინ. ეკლესიის (მონასტრის, სოფლის, 
ქალაქის) გარშემოვლისას განუწყვეტლივ იგალობება განტევებითი ტროპარი, 
ეკლესიაში დაბრუნებისას კი სრულდება მწუხრის (ან ცისკრის) განტევება.“

ვფიქობთ, ტერმინთა წარმოდგენილი განმარტებები მათი არსის, 
წამოშობისა და შინაარსის შესახებ საკმარისია იმისათვის, რომ მკითხველს 
წარმოდგენა შეექმნას მაTზე.  ყველა შემთხვევაში ლიტიაც და ლიტანიაც  
არის გაძლიერებული ლოცვითი მსვლელობა ტაძრიდან, დიდი თუ მცირე 
(მცირე - სტოაში; ხოლო დიდი - ეკლესიის გარეთ, ქალაქში, ან, შესაძლოა, 
ქალაქგარეთაც). am msvlelobas სხვადასხვა დროს ერთმანეთისგან 
განსხვავებული  შინაარსობრივი  დატვირთვა  აქვს.

ნაშრომში ლიტიასა და ლიტანიას მოვიხსენებთ ერთი ტერმინით - „ლიტია-
ლიტანია“.

Tavi II

litia-litaniis

zogadi istoriuli mimoxilva

ლიტია-ლიტანიას საკმაოდ ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. ის 
წარმოადგენს საზოგადო, განსაკუთრებულ ლოცვით მსვლელობას. ეს 
მსვლელობა დღევანდელ რეალობაში აღესრულება ტაძრის საკურთხევლიდან 
სტოაში,  მონასტრისა თუ ეკლესიის გარეთ, შუა ქალაქისა თუ მისი 
კარიბჭისაკენ. 

ლიტია-ლიტანიის სიმბოლური კვალი ძველ აღთქმაშიც ხშირად შეინი
შნება. ეს შეიძლება იყოს მოსეს მიერ ეგვიპტიდან ებრაელების გამოყვანა და 
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მსვლელობა აღთქმული ქვეყნისკენ (გამოსვლა), ძველი აღთქმის მღვდლების 
მიერ აღთქმის კიდობნით იერიქონის შემოვლა და აღთქმულ ქვეყანაში შესვლა 
(ისუ ნავеსი, თ. 6), დავით მეფის მიერ ოცდაათი ათასი გამორჩეული  
ებრაელის მსვლელობა აღთქმის კიდობნის დასაბრუნებლად. ასეთი სახის 
მსვლელობები დღევანდელი ლიტია-ლიტანიის არქეტიპადაც შეიძლება ჩაი
თვალოს. 

ბერძნულრომაულ წარმართულ სამყაროში1 ასეთ კულტმსახურებებს 
უკვე ეწოდება ლიტიის და, ზოგ შემთხვევაში, ლიტანიის სახელი. ასეთი 
ლოცვითი მსვლელობები აღევლინება წარმართული ღვთაებების მიმართ 
სტიქიური უბედურებისაგან თავის დასაცავად.

 ახალი აღთქმის ეკლესიასა და ლიტია-ლიტანიის მსახურებას შორის 
მნიშვნელოვან პარალელს ავლებს წმ. სიმეონ თესალონიკელი: ,,...როგორც 
ქრისტე თვითონ მოდის დედამიწაზე ადამიანთან, იცის რა მისი უმწეობა, 
ის, რომ მის გარეშე ჩვენ გადარჩენის არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნია, 
ზუსტად ასევე ეკლესია, როგორც ქრისტეს სხეული, ლიტანიით გადის 
ცოდვით დაცემულ სამყაროში თითოეული ცოდვილის გამოსახსნელად და 
ზეციურ სამშობლოში მოსაპატიჟებლად“.2 

ქრისტიანული ეკლესიის წიაღში ლოცვითი მსვლელობები მე-3 
საუკუნიდან იღებს სათავეს. პროცესია წმ. ნაწილების თანხლებით მოწამეთა 
ხსენების დღეს მთავარი ტაძრიდან მათი წამების ადგილებისკენ მიემართება. 
ამ მსვლელობებს მე-4 საუკუნემდე დაფარული ხასიათი ჰქონდა ქრისტიანთა 
დევნის გამო, ამიტომ ისინი მხოლოდ ღამით, ფარულად სრულდებოდა. მე-4 
საუკუნიდან მათ  უკვე ღია, სადღესასწაულო ელფერი ეძლევათ. 

ლიტია-ლიტანიის მსახურება იერუსალიმის ეკლესიაში ფეხდაფეხ 
მიჰყვება უფლის ნაკვალევს, როგორც მოციქულები - ქრისტეს. ლოცვითი 
მსვლელობებით უძველესი ეკლესია ცდილობს, გააცოცხლოს უფლის მიერ 
წმიდა მიწაზე გაკვალული გზა (ბეთანია, ამაღლების მთა, გეთსიმანიის ბაღი, 
გოლგოთა და ა. შ.), რაც ნათლად აისახება ადგილობრივ მსახურებაში. 
ყოველივე ეს დასტურდება ამ პერიოდის წერილობით ძეგლებში, რომლებიც 
იერუსალიმის ეკლესიის მსახურებაზე მოგვითხრობენ: ,,მომლოცველობითი 
მოგზაურობა წმინდა ადგილებისა“ (გამურინი, 1884)  და „იერუსალიმური 

1  როგორც ჰომეროსთან, ასევე, სხვა კლასიკოსებთან  სიტყვა „ლიტია“ რელიგიურ დატვირთვას 
ატარებს. არსებული ცნობებით, რომის პაპ ლიბერიუსის (მე-4 ს.) მიერ ძველი წარმართული სადღესასწაულო 
პროცესიის მაგივრად, რომელიც მითიურ ქალღმერთ „რობიგოსადმი“ (ხორბლისა და ნაყოფიერი მოსავლის 
ზეციური მფარველი) იყო მიძღვნილი, დაწესდა ქრისტიანული „ლიტანია“ (skabadanoviCi 2011 : 290).

2  სიმეონ თესალონიკელი 2009 : 303-305.
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ლექციონარი“ (კეკელიძე 1912) 1. 
იტალიელი არქეოლოგის მიერ აღმოჩენილ ძეგლში „მოგზაური ქალი 

ეგერია“ მსახურებაზე თხრობა სადაგი დღეების აღწერით იწყება, რის 
შემდეგაც საუბარია კვირისა და ბოლოს - სადღესასწაულო დღეების 
მსახურებებზე. სამივე მსახურების სტრუქტურა ძირითადად მსგავსია. სადაგი 
დღის და კვირის მსახურება სადღესასწაულოსგან მხოლოდ მსახურების 
ადგილით (არა შედგენილობით) განსხვავდება.  

აღნიშნული ძეგლიდან კარგად ჩანს, რომ ლიტია-ლიტანია სათავეს  
იერუსალიმის ეკლესიაში იღებს და მისი მსახურების შინაარსი ლოკალურ 
ხასიათს ატარებს. ვინაიდან წმიდა მიწაზე, სადაც თვით ღმერთი 
განკაცდა (ქადაგებდა, ივნო, ჯვარს ეცვა, დაეფლო და აღდგა), ღვთიურ 
მადლთან სიახლოვე მეტად საგრძნობი იყო, ამდენად, შეუძლებელია, ის 
არ ასახულიყო ადგილობრივ საეკლესიო ღვთისმსახურებაში. მსვლელობები 
იმართებოდა ყოველდღიურად, მწუხრის და ცისკრის მსახურების შემდეგ  
(სკაბალანოვიჩი 2011: 355). წერილობით ძეგლში გვხვდება ძირითადად 
ორი სახის ლიტია-ლიტანიები:  პირველი არის ყოველდღიური მსვლელობები, 
რომლებიც დაკავშირებული იყო დღე-ღამის მსახურებასთან, როდესაც 
ლოცვითი მსვლელობა ინაცვლებდა წმიდა კონსტანტინეს მიერ აგებულ დიდ 
სატაძრო კომპლექსში ერთი ტაძრიდან მეორეში (მაგ. აღდგომის ტაძრიდან 
გოლგოთაზე), ხოლო მეორე  სახის   ლიტიები იმართებოდა წლის 
განსაკუთრებულ დღეებში და გადიოდა ამ კომპლექსის გარეთ, სხვადასხვა 
ეკლესიაში.2 ასეთი ლიტია-ლიტანიები განსაკუთრებული სადღესასწაულო 
ხასიათით გამოირჩეოდა. 

მსგავსი მაგალითები რამდენადმე უფრო განვითარებული გადაადგილების 
გეგმებით გვხვდება იერუსალიმური წეს-განგების ძეგლებში შედარებით უფრო 
გვიანდელ პერიოდში. ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან ძეგლს „იერუსალიმური 
ლექციონარი“ წარმოადგენს3.

ძეგლში საინტერესოდაა წარმოდგენილი შედარებითი ცხრილები (იხილეთ 
დანართი 5-6), რომლებიც ასახავს კონკრეტული საეკლესიო დღესასწაულის 

1  იტალიელი არქეოლოგის, გ. ფ. გამურინის მიერ გამოქვეყნებულ უძველეს ძეგლs ყველა 
ავტორიტეტული ლიტურგისტი თუ ამ დარგის მკვლევარი, მათ შორის  აკადემიკოსი კ. კეკელიძე, 
ეყრდნობა.

2   მაგალითად, ლაზარეს შაბათს, რომელიც მიემართებოდა ბეთანიაში, მოიცავდა წმიდა ლაზარეს 
საფლავსა და იქვე მდებარე ეკლესიას.

3  ძეგლში ლიტია-ლიტანიებზე  საუბრისას აკადემიკოსი კ. კეკელიძე აღნიშნავს, რომ: ,,...
sაჭიროა უდიდესი ძალისხმევა  და დაუღალავი  შრომა მეცნიერთა მთელი თაობებისა, რომელთა მიერ  
ჭუჭყისა და გამოუყენებელი ქვიშისაგან უნდა განიწმინდოს იესო ქრისტეს ნაკვალევით ნაკურთხი წმინდა 
მიწა, რომელიც დაფენილი აქვს მის ისტორიულ კვალს.“ 
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დროს აღსრულებული ლოცვითი მსვლელობების გადაადგილების 
მარშრუტებსა და ლოცვით მსვლელობაზე საკითხავი სახარებების (ადგილისა 
და დღის შესაბამის)  თანმიმდევრობებს1. წარმოდგენილ მარშრუტებში იმ 
დროისათვის  უცნობ ან ნაკლებად ცნობილ ეკლესიებზეც არის საუბარი  
(კეკელიძე  1912 : 217-219).

როგორც „ეგერიას მოგზაურობა“, ასევე, „იერუსალიმური ლექციონარი“ 
გვაუწყებს, რომ ლიტია-ლიტანიები იერუსალიმში ტარდებოდა არა მხოლოდ 
დღესასწაულზე, არამედ მარხვისა და სხვა  სადაგ დღეებშიც. ძეგლში ვხედავთ 
სპეციალურად ლიტიისათვის დადგენილ დღეებს: 7 აგვისტო - ,,ლიტანია 
წმინდა  სოფიაში“; 28 სექტემბერი - ,,ლიტანია წმინდა ალექსანდრეში“; 
ორშაბათს - „ლიტია სულთმოფენობაზე”. 

„ეგერიას მოგზაურობისაგან“ განსხავავებით, „იერუსალიმურ 
ლექციონარში“  შედარებით დაწვრილებით არის აღწერილი ლიტია-ლიტანია: 
ბაიაობის (ბზობის) - ,,მესამესა კვირიაკესა ბზობისა‘‘, სულთმოფენობის - 
,,დღესა ხუთშაბათსა დიდსა მწუხრსა‘‘, ,,კრებაж კათოლიკე ეკლესიისა‘‘ და 
აღდგომის დღესასწაულებზე.

იერუსალიმის ეკლესიის მსახურება ბუნებრივად აისახა ადგილობრივ 
სამონასტრო ცხოვრებაზეც, კერძოდ კი, მის მახლობლად დაარსებულ 
წმიდა საბას ლავრაზე. მონასტრის მკაცრმა ტიპიკონმა და ლავრისათვის 
დამახასიათებელმა  მსახურებითმა პრაქტიკამ გარკვეული  ცვლილებები 
შეიტანა  ლიტია-ლიტანიის წესში. 

ცნობილი ფაქტია, რომ წმიდა საბას ლავრა დიდი ავტორიტეტით 
სარგებლობდა აღმოსავლეთის სამონასტრო ცხოვრებაში. ამდენად, მონასტერში 
ფორმირებული ლიტია-ლიტანიის აღსრულების წესი იმ მონასტრებში 
ინაცვლებს, რომლებიც ლავრის გავლენის ქვეშ  იმყოფებოდნენ. მათ შორის 
იყო წმიდა შიომღვიმის მონასტერიც2.

როგორც აღვნიშნეთ, ადგილობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე, 
იერუსალიმის ეკლესიის მსახურება მთლიანად ვერ გამეორდა მონასტრის 
რეალობაში, რადგან წმიდა საბას ლავრაში არ იყო არც უფლის წმიდა 

1  აკ. კ. კეკელიძე აღნიშნავს „იერუსალიმის ლექციონარის“ განმარტებისას: „...ყურადღებას 
იმსახურებს ჩვენ  მიერ გამოცემული ძეგლი იმ კუთხით, რომ მასში არის მოცემული საღვთისმსახურო 
წიგნებში სახარებისა და სამოციქულოთა საკითხავების თანმიმდევრობა, რაც, თავის მხრივ, ეკლესიის 
წეს-განგების წარმოშობის საფუძველს წარმოადგენს“- (კეკელიძე 1912 : 38).

2   როგორც ცნობილია, სახელით ,,ტიპიკონი შიომღვიმის მონასტრისა (XIII ს.)“ მეცნიერებაში 
მოიხსენიებენ საბაწმიდური ტიპიკონის პერგამენტზე შესრულებულ ხელნაწერს: ,,ტიპიკონი საეკლესიოსა 
წესისასა კეთილგანგებულისა წმიდისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა საბას ლავრისა“, 
რომელიც შიომღვიმის მონასტრისათვის 1247 - 1269 წლებში გადაუწერიათ. წმიდა საბას ლავრის დიდი 
ავტორიტეტიდან გამომდინარე, რომელსაც იგი ფლობდა იმ პერიოდის აღმოსავლეთის  ქრისტიანულ  
სამონასტრო ცხოვრებაში, მისი ტიპიკონი გავრცელებული იყო ძალიან ბევრ  მონასტერში. 
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საფლავი და არც გოლგოთა, მაგრამ იყო სხვა სახის სიწმიდეები, მაგალითად, 
წმ. საბას საფლავი, სადაც მწუხრისა და ცისკრის ლოცვების შემდეგ 
ლოცვითი მსვლელობებით მიემართებოდნენ. როგორც ცნობილია, წმიდა 
საბა განწმენდილის საფლავი მდებარეობდა მთავარი ტაძრის სტოაში.1 
საფლავისკენ მიმართულ ლიტიაზე იგალობებოდა მისი სტიქარონები, 
სახელობითად მოიხსენიებოდნენ მონასტრის იღუმენები, რომლებიც წმიდანის 
სულიერი შვილები იყვნენ.  წმიდა მამა ამ მოსახსენებელში (დიფტიხში) 
პირველ ადგილზე იდგა. წმიდა საბას ლავრის ტიპიკონიდან ნათლად ჩანს, 
თუ როგორ იძენს ლიტიის მსახურება ახალ ელემენტს, რაც მიცვალებულთა 
და ცოცხალთა მოხსენიებაში გამოიხატება.

როგორც აღვნიშნეთ, წმიდა საბას ლავრის დიდი ავტორიტეტის გამო 
მისი ტიპიკონი სხვადასხვა მონასტერში გავრცელდა და ადგილობრივი 
მსახურებითი პრაქტიკის შესაბამისად ადაპტირდა (მათ შორის შიომღვიმის 
მონასტერშიც). მაგალითისთვის, შიომღვიმის მონასტრის ლიტანიის მსახურება 
ითვალისწინებდა შესაბამისი სტიქარონების გალობით მონასტერში მდებარე 
ტაძრების შემოვლას. მსგავსი მსვლელობაც და სტოაში გადანაცვლებაც 
მონასტერში ლიტანიად იწოდება,  განსხვავებით  წმ. საბას ლავრისგან, 
სადაც ასეთი სახის გამოსვლებს (მონასტრის გარეთაც და სტოაშიც) 
ლიტიად მოიხსენიებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ  სინას წმიდა მთის მონასტრის ტიპიკონი 
საბაწმიდის მსახურების გავლენის ქვეშაა, აქ ლიტიებს ოდნავ განსხვავებული 
ფორმით ვხვდებით: ,,კვირის ღამისთევის მსახურებაზე, მწუხრის ბოლოს, 
ლიტია შედგებოდა სამი ნაწილისაგან: 1) წმ. მოწამის სტიქარონი 
ღვთისმშობლისასთან ერთად და მცირე კვერექსი; 2) წმინდანის სტიქარონი 
ღვთისმშობლისასთან და მცირე კვერექსი;  3) წინასწარმეტყველის  სტიქარონი,  
კმევა და ლიტანიის კვერექსი ,,აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი...“.2 

სინას მთის ტიპიკონში სადღესასწაულო ხასიათის ლიტიას ვხვდებით 
წმინდა წინასწარმეტყველ მოსეს ხსენების დღეს (4 სექტემბერი): ,,...ტაძრიდან 
გამოსvლის შემდეგ წმინდა ეკატერინეს სტიქარონების გალობით მსვლელობა 
მიემართებოდა წმინდა ეკატერინეს საფლავისკენ... ამის შემდეგ წმინდა 
წინასწარმეტყველ მოსეს სტიქარონების გალობით ბრუნდებოდნენ ტაძარში, 
სადაც ლიტიის ლოცვა იკითხებოდა“ („გამოსვლა ლიტიაზე“   ოგიცკი 

1    რაც,  შესაძლოა,  უკავშირდებოდეს ლიტიის სტოაში ჩატარების წესს შემდგომ პერიოდში.
2   აღნიშნული ხელნაწერის მიხედვით (სინას მთის  მონასტრის №1097), კიდევ ერთი  გამოსვლა 

მითითებულია ცისკრის მსახურების ბოლოს,  წმინდა ,,შეუწველი მაყვლის“ სახელობის ტაძარში. http://
www.liturgica.ru/bibliot/ogick.html 
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1995).
ლიტია-ლიტანიებს ვხვდებით სტუდიურ ტიპიკონში, რომელიც  წმიდა საბას 

ლავრის გავლენით ჩამოყალიბდა. თვითონ სტუდიის მონასტერში მწუხრისა 
და ცისკრის მსახურების შემდეგ ლოცვითი მსვლელობა მიემართებოდა 
ღირსი თეოდორეს საფლავისკენ, მაგრამ გაურკვეველია, სრულდებოდა თუ 
არა ლიტია სადღესასწაულო მსახურებებზე (სკაბალანოვიჩი 2011 : 356).

ასევე ადრეული პერიოდიდან ვხვდებით ლიტია-ლიტანიის მსახურებას 
კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში, მაგრამ აქ მას მცირედით სახეცვლილი 
ფორმა აქვს. ლოცვითი მსვლელობები სადღესასწაულო ხასიათს ატარებს. 
მსვლელობებს ვხვდებით წმ. იოანე ოქროპირის დროიდან. ისინი იმართება 
ღამით ჯვრებითა და ანთებული ლამპრებით ქალაქის შუაგულში.

უძველეს ძეგლებში ხშირად იხსენიება ქალაქის სიწმინდეების მოსალოცად 
აღსრულებული ლიტია-ლიტანიები, რომლებიც კონსტანტინეპოლის პატრია
რქისა და იმპერატორის მონაწილეობით იმართებოდა. ლიტია ყველა დღესა
სწაულზე ტარდებოდა.

კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში ლიტია იძენს ახალ ელემენტს. ეს არის 
ლოცვა ყოველგვარი სტიქიური უბედურებისაგან დაცვისათვის, რადგან 
კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში ასეთი ლოცვითი მსვლელობები ხშირ 
პრაქტიკას წარმოადგენდა.1 

იოანე ოქროპირი მოგვითხრობს: ,,...რამდენიმე დღით ადრე გადაუღებელი 
წვიმების გამო აღესრულა ლიტანიები და ლოცვები, რა დროსაც მთელი 
ჩვენი ქალაქი ნიაღვარივით გაემართა სამოციქულო ადგილებისაკენ. ჩვენ, 
ყველა ერთად, ვევედრებოდით მოციქულთა ორეულს, წმიდა პეტრესა და 
ნეტარ ანდრიას, წმიდა პავლესა და ტიმოთეს~ (სკაბალანოვიჩი 2011 : 152).

ბასილი დიდი ლიტანიებზე საუბრობს, როგორც ახლად დამკვიდრებულ 
სასარგებლო სიახლეზე. ნეოკესარიელ ეპისკოპოს გრიგოლის მიერ 
თანამოქალაქეების მიმართ მიწერილ წერილში ვკითხულობთ: ,,... 
ვისურვებდი, რომ მეტ სინანულს გამოხატავდეს ის ლიტანიები, რომელთაც 
თქვენ აღასრულებთ...“ (სკაბალანოვიჩი 2011 : 152).

იმპერატორ თეოდოსი დიდთან რამდენადმე განსხვავებული ფორმის 
ლიტანიებს ვხვდებით. ის  ევგენისთან ომის წინ ქალაქის გავლით  აწყობს 
ლოცვით მსვლელობას: ,, ...ჯვალოში მოსილმა, მღვდლებისა და ხალხის 
სიმრავლით მოიარა ყველა სალოცავი ადგილი, პირქვე დაემხო მოციქულთა და 

1    სინას მთის №1097 (1214 წლის) და №1101 (1311 წლის) ხელნაწერებში ვკითხულობთ: 
,,პირველ მაისს ჩატარდა განსაკუთებული ღამის მსახურება 1211 წელს სინას მთაზე  მომხდარი დიდი 
მიწისძვრის გამო“  (ogocki 1995: 32).
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მოწამეთა საფლავებზე და მათგან გამოითხოვდა შეწევნას“ ( სკაბალანოვიჩი 
2011: 152).

ლიტიის განსხვავებულ შინაარსს ვხვდებით ბერძენი მწერლის, მარკოზ 
დიაკონის (მე-5 ს.), მიერ წმ. პორფირეს (ღაზის ეპისკოპოსი) ცხოვრების 
აღწერისას: დიდი გვალვის გამო აღსრულებულ ლიტანიაზე ,,ავიღეთ ხელში 
ჯვრის ნიში, რომელიც წინ მიგვიძღოდა და ჰიმნების გალობით გავედით 
ქალაქის დასავლეთით მდებარე უძველეს ტაძართან. თვითონ პორფირი, 
რომელიც ღვთისმოსავთა გუნდით  იყო გარშემორტყმული, მოგვყვებოდა 
სახარებით ხელში“ (სკაბალანოვიჩი 2011 : 152).

ლიტიის მსახურების დიდ პრაქტიკას ვხვდებით წმიდა სოფიას ტაძრის 
ტიპიკონში: ,,წმიდა სოფიას ტაძარში მწუხრის მსახურებისას პატრიარქი 
დადგენილ დროს გალობის - ,,ღვთისმშობელო ქალწულო“ - თანხლებით 
ლიტიით მიემართებოდა ღვთისმშობლის ტაძრისკენ, რომელიც წმიდა 
სოფიას ტაძრის მეზობლად მდებარეობდა. პატრიარქის გასვლის შემდეგ  
მწუხრის მსახურება გრძელდებოდა ტაძარში. ამ დროს იკითხებოდა 
ღირსთა საწინასწარმეტყველო და იგალობებოდა წმიდა სიმეონის ტროპარი. 
ამავდროულად პატრიარქი აღასრულებს შესვლას ღვთისმშობლის ტაძარში, 
სადაც  მსახურება პარალელურად მიმდინარეობდა. აქ იკითხებოდა 
ღვთისმშობლის საწინასწარმეტყველო და, შესაბამისად, იგალობებოდა 
,,გიხაროდენ, მიმადლებულო...“. ამ ტაძრიდან პატრიარქი მიემართებოდა 
ტაძარში, სადაც იმ დღეს აღესრულებოდა ტაძრის განახლების დღე. 

ა. დმიტრiევსკის მიერ გამოცემულ ნაშრომში მოიპოვება ლიტიის 
მსახურების უამრავი მასალა,1 სადაც ხშირად ვხვდებით ლიტია-ლიტანიებს 
წმიდათა თავთა მოციქულთა, პეტრეს და პავლეს, ხსენების, ამაღლების, 
სულთმოფენობის ორშაბათს, ყოველთა წმიდათა ხსენების დღეებში. ლოცვითი 
მსვლელობები იმართება როგორც  დიდი მარხვის პირველი კვირის პარასკევს 
და მართlმადიდებელობის ზეიმის კვირას, ასევე, აღდგომის კვირის ორშაბათს, 
სამშაბათს და შაბათს (დმიტრევსკი  2009 : 124 -150).

ლიტია ყველა სახის მწუხრისა და ცისკრის მსახურებებს ეკუთვნოდა, 
მიუხედავად იმისა, ტაძარში ,,ღმერთი უფალისა“ თუ ,,ალილუიას“ მსახურება 
აღესრულებოდა. ამის შესახებ ძალიან საინტერესო მითითებას ვხვდებით 
წმიდა ათონის მთის ,,ვათოპედის“  მონასტრის ბიბლიოთეკაში: ,,..უნდა 
ვიცოდეთ, რომ ლიტიები  ტარდება  ყოველთვის, წლის განმავლობაში, 

1   იერუსალიმის საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის №40, X-XI სs. ხელნაწერი. (ა. დმიტრiევსკის  
ნაშრომში, წმ. სოფიოს ტაძრის ტიპიკონის კომენტარები. XXI sს.). 
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საღამოს მწუხრსა და დილით ცისკარზე სადილის ჟამნის  განტევების 
მერე. აქ იხსენიებიან ყველა მონასტრის მკვიდრნი მამანი და ძმანი, 
რომლებიc ჩაწერილები არიან მონასტრის მოსახსენიებელში. იხსენიებიან 
ლიტანიის დროს არა ყველა  ერთად,  არამედ ნაწილ-ნაწილ ექვსი დღის 
განმავლობაში, ორშაბათი დილიდან შაბათ დილამდე, რადგან კვირა მწუხრზე 
არ აღესრულება ლიტია. ლიტიები აღესრულება შაბათს და კვირა დილით, 
მაგრამ არ იხსენიებიან მიცვალებულები, ზუსტად ისე, როგორც საუფლო 
დღესასწაულებზე ან დიდი წმიდანის ხსენებაზე.“1 

ლიტია-ლიტანიის მსახურების პრაქტიკა  დასავლეთ ეკლესიაში ადრეული 
ქრისტიანული პერიოდიდან არსებობდა. მაგალითად: ,,ლიტანია ,,მაჟორი“ 
25 აპრილს მოციქული მარკოზის ხსენების დღეს ან ლიტანია ,,მინორი“ 
(თხოვნითი) ამაღლებამდე სამი დღით ადრე.

დასახელება ,,მაჟორი“ და ,,მინორი“ არ გამომდინარეობს დიდი ან მცირე 
ლოცვითი მსვლელობებიდან, არამედ მათ აქვთ თავიანთი ისტორიული 
დანიშნულება. 

პირველი  დაწესებულია ადრეულ2 პერიოდში ნაცვლად წარმართული 
სადღესასწაულო პროცესიისა.3  პაპმა გრიგოლ დიდმა წარმართული პროცესია 
შეცვალა  ქრისტიანული ლიტანიით: ...დაინიშნა შვიდი სხვადასხვა მონაწილე 
ამ მსვლელობისა (კლირიკოსები, მამაკაცები, მონაზვნები, მსახური ქალები, 
ჩვეულებრივი მანდილოსნები, ქვრივი ქალები და ღარიბები შვილებთან 
ერთად). გამოსვლა ხდებოდა სხვადასხვა ეკლესიიდან.

ლიტანია „მინორი“ პირველად დადგინდა 470 წელს ვენის ეპისკოპოსის, 
მამერტოს, მიერ იმ დროს მომხდარი მიწისძვრის და შემდგომ მოსალოდნელი 
სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით. ის დაკანონებულ იქნა 
გალიაში ჩატარებულ ორლეანის კრებაზე 511 წელს. მე-6 საუკუნეში ის 
ფართოდ ვრცელდება, მაგრამ რომში მხოლოდ მე-8 - მე-9 საუკუნეებში იქნა 
მიღებული რომის პაპ ლეონ III-ის მიერ.4

ასევე შემორჩენილია მცირე ლიტანიის წეს-განგება5 ( სკაბალანოვიჩი 

1   ხელნაწერი № 3201, 346 წ.  Око церковное — литургическая библиотека. Д. Огицкий. 
ВЫХОД НА ЛИТИЮ, 1995, http://www.liturgica.ru/bibliot/ogick.html

2   შეიძლება ეს იყოს რომის პაპი ლიბერიემ IV-იs პერიოდი.
3   ,,ამბარვალე“ - პროცესია მინდორზე და მეორე - ,,ამბუარვალე“  - პროცესია ქალაქში 

ღამისთევის ქალღმერთი რობიგოს მიმართ, რომელზეც იყო დამოკიდებული პურის ანუ ხორბლის 
მოსავალი.

4   ამ ლიტანიობის დროს, განსაკუთრებით კი მეორე შემთხვევაში, იყო საკმაოდ ხანგრძლივი 
მსახურებები და, ასევე, მკაცრი წესები;  ზოგიერთ ეკლესიაში (მე-9 ს.) დადიოდნენ ფეხშიშველნი, 
თავზე ისხამდნენ ნაკურთხ  წყალს, რიგ შემთხვევაში ნაცარსაც იყრიდნენ.

5   ამ ლიტანიის დროს  ანტიფონების მერე იყო ფსალმუნები და ლოცვები, რომლებიც ჰგავდა 
ჩვენს კვერექსს ,,ვსთქვათ ყოველთა“. ანტიფონებს, რომელთა შინაარსიც ჰგავს დღევანდელ ,,სინანულისას‘‘ 
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2011 : 354). 
თვალსაჩინოებისათვის წარმოგიდგენთ ამონარიდს კათოლიკური ეკლესიის 

დიაკონის, ვ. დეგტიარევის,  სტატიიდან, რომელიც ასახავს ლიტიას 
კათოლიკურ სამყაროში:

მსვლელობები იწყებოდა ქალაქის გარედან და მთავრდებოდა ტაძრის 
კარიბჭესთან. პროცესიის მონაწილეები მიწაზე ფენდნენ საკუთარ ტანისამოსს, 
ხოლო ანტიფონის გალობისას  “Ave Rex noster“ («Радуйся, Царь наш…») 
,,გიხაროდენ,  ჩვენო მეუფეო…“ - აღასრულებდნენ დიდ მეტანიას.  

პროცესიის თავში მიჰქონდათ სახარება და წმინდა ნაწილები,1  რის 
შემდეგაც ტაძარში იწყებოდა მესა უფლის ვნებების სახელზე. მას წინ 
უსწრებდა ტაძარში წაკითხული სახარება, რომელშიც აღწერილი იყო 
უფლის შესვლა იერუსალიმში,  ვნება, ჯვარცმა და საფლავად დადება.  

აღნიშნულ შემთხვევაში შეერწყა ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, 
აღმოსავლური და დასავლური, ტრადიცია, რაც აისახა ამ ლიტურგიკული 
დღის ,,ორმაგ“ დასახელებაში - ,,აღდგომა და პალმის რტოები“ («Пальмовое 
воскресенье») და ,,უფლის ვნებების გახსენება“ (დეგტიაrევი2) .

საერთო ჯამში, ვხედავთ, რომ ლიტია-ლიტანიის მსახურება დროთა 
განმავლობაში ცვალებად, მაგრამ არსობრივად ერთი მნიშვნელობის 
მსახურებას წარმოადგენდა. იერუსალიმის ეკლესიაში აღმოცენებული 
ერთობლივი მსვლელობები უფლის ნაკვალევთან (გოლგოთა, გეთსემანია, 
ბეთანია და ა.შ.) ცოცხალი ლოცვითი ურთიერთობით იწყებს განვითარებას 
და თავიდან სადღესასწაულო ხასიათით გამოირჩევა. ოდნავ მოგვიანებით, ეს 
მსახურება ქრისტესთვის შეწირული წმიდანების მოსახსენებლად აღესრულება, 
მაგრამ ქრისტიანთა დევნის გამო მსვლელობები  მხოლოდ ღამით იმართება.  
უკვე მეოთხე საუკუნეში ლიტია-ლიტანია საზოგადო სადღესასწაულო 
მსვლელობად გვევლინება. ის ჯერ ნაკლებად ჰგავს დღევანდელ ლიტია-
ლიტანიის მსახურებას, მაგრამ  მას უკვე ლიტიის სახელწოდებით იცნობდნენ. 

მე-4 საუკუნიდან ლიტია-ლიტანია ორმაგ ხასიათს იღებს: ერთი მხრივ, 
ის აღესრულება წმიდათა მოსახსენებლად და სადღესასწაულო ხასიათს 
ატარებს. მეორე მხრივ, ის წარმოადგენს სინანულით აღვლენილ ერთობლივ, 
განსაკუთრებულ ლოცვით მსვლელობას, რომელიც  მასობრივი სტიქიური 

(statio - გაჩერება ან oratio - ილოცე), მოსდევდა წმიდანთა მიმართ საკმაოდ დიდი თხოვნითი 
ჩამონათვალი. კლირიკოსების მიერ კი სრულდებოდა შესაბამისი ანტიფონები.

1   ამ დღეს ეპისკოპოსს უფლება ჰქონდა გაეთავისუფლებინა ერთი პატიმარი.
2   Диак. В. Дегтярев.  http://www.pravoslavie.ru/57128.html
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უბედურების დროს ან მათი თავიდან აცილების მიზნით ტარდება1. ასეთი 
სახის ლოცვით მსვლელობაში განსაკუთრებულად ავედრებენ ქალაქსა და 
მოსახლეობას მიწისძვრისა თუ წყალდიდობისაგან დასაცავად (,,დაიცავ 
ქალაქი ესე, ძვრისა... და მტერთა თავდასხმისაგან...“ (სამღვდელო კონდაკი).

ანალოგიურ დატვირთვას ინარჩუნებს ლიტია მომდევნო პერიოდში, 
როგორც აღმოსავლეთის, ისე დასავლეთის ეკლესიებში. უნდა აღვნიშნოთ 
ისიც, რომ ლიტია-ლიტანია ყოველთვის საეკლესიო ღვთისმსახურების 
ერთგვარ დანამატად გვევლინება (ის არ არის ცალკე მსახურება) და 
დღემდე ასეთი ფორმით ნარჩუნდება საეკლესიო მსახურებით პრაქტიკაში. 

როგორც ვნახეთ, იერუსალიმის ეკლესიიდან სამონასტრო ცხოვრებაში 
გადანაცვლებულ ლიტია-ლიტანიას ყოველდღიური მსახურების ფორმა 
უბრუნდება და ის ყოველთვის აღესრულება ცისკრისა და მწუხრის 
ლოცვებზე, მიუხედავად იმისა, ,,ღმერთი უფალისა“ თუ ,,ალილუიას“ 
მსახურებაა ტაძარში. 

წმიდა საბას ლავრაში (ასევე, წმიდა შიომღვიმის მონასტერში) ლიტია 
არ კარგავს სადღესასწაულო ხასიათს, მაგრამ მონასტრის სიწმიდეებთან 
მიახლებისას ის იხსენიებს მონასტრის დამაარსებელ იღუმენს (წმ. საბას) და 
მის მემკვიდრეებს, რაც თავისთავად ამკვიდრებს ლიტიაში მიცვალებულთა 
(შემდგომ უკვე ცოცხალთა) მოხსენიების ელემენტს. მონასტერში, ასევე, 
ვხვდებით ერთ მნიშვნელოვან დეტალს - კვირის ღამისთევის მსახურებაზე 
ლიტიის ბოლოს (ლოცვაზე ,,მეუფეო მრავალმოწყალეო...“) მუხლმოდრეკით 
აღსრულებულ ლოცვას, რაც გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ ლიტია 
აღარ არის მხოლოდ სადღესასწაულო ხასიათის მსახურება, მან შეიძინა 
სინანულის გამოხატვის მსახურებითი ელემენტები. 

ასევე საკმაოდ ფორმირებულსა და ძველი თუ ახალი ტრადიციებით 
გამდიდრებულ ლიტია-ლიტანიებს ვხვდებით წმიდა ათონის მთის  
მონასტრების ტიპიკონებში, სადაც ლიტია-ლიტანიები აღესრულება ყოველი 
მწუხრის, ცისკრისა და სერობის ჟამნის ლოცვებზე, როგორც ,,ალილუიას“, 
ასევე, ,,ღმერთი უფალის“ მსახურებებზე. აქაც სადღესასწაულოსთან ერთად 
შემოდის მიცვალებულთა მოხსენიების ელემენტი. 

ლოცვითი მსვლელობების გადანაცვლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ადგილი   ტაძრის სტოაა, რადგან ლიტია-ლიტანიის მთავარ დანიშნულებას, 
ერთი მხრივ, ტაძრის წიაღიდან გასვლა, ხოლო, მეორე მხრივ, ტაძრის 

1   ეს გამოიწვია იმ პერიოდში კონსტანტინეპოლში ხშირად მომხდარმა  სტიქიურმა (მიწისძვრები, 
გვალვები და წყალდიდობები) უბედურებებმა.
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კარიბჭესთან ლოცვა წარმოადგენს.  ,,...რა მნიშვნელობასაც ატარებს 
,,შესვლა“ მწუხრის ლოცვაზე ტაძარში მდგომი ქრისტიანისათვის, იგივე 
მნიშვნელობა აქვს ლიტიის დროს სამღვდელოთა სტოაში გადანაცვლებას იქ 
მდგომ მონანულთა თუ ნათლადგამზადებულთათვის“1 (სიმეონ თესალონიკელი 
2009). ასევე ხშირ  მსახურებით პრაქტიკას წარმოადგენს მონასტრის სტოაში 
განსვენებული წმიდანის საფლავზე აღსრულებული ლიტია-ლიტანიები (წმ. 
საბა, წმ. თეოდორე). 

მიუხედავად იმისა, რომ ტაძრის სტოაში ვეღარ ვხვდებით მონანულებსა 
თუ ნათლადგამზადებულებს და შეიძლება იქ არც წმიდანი იყოს 
დასაფლავებული, მისი მნიშვნელობა მაინც ძალიან დიდია, რადგან, როგორც 
აღინიშნა, სამღვდელოთა და მლოცველთა საკურთხევლიდან ტაძრის 
დატოვება და ეკლესიის კარიბჭესთან ერთობლივი ლოცვა უმნიშვნელოვანეს  
საღვთისმეტყველო დატვირთვას ატარებს.

                       

1   როგორც ვიცით, უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა სტოას, როგორც მონანულთა და 
ნათლადგანმზადებულთა მოსამზადებელ ადგილს ტაძრის კარიბჭეში.



277

`litia-litania~

kari meore

Tavi I

qristianuli RvTismsaxureba uadresi werilobiTi

wyaros, `egerias mogzaurobisa~ da 

`ierusalimuri leqcionaris~ mixedviT

ქრისტიანული ღვთისმსახურების, კერძოდ კი, ლიტია-ლიტანიობის შესახებ 
უძველეს ცნობებს ვხვდებით „ეგერიას მოგზაურობასა1“ და „იერუსალიმურ 
ლექციონარში“2. მათი შესწავლა-შედარება საშუალებას მოგვცემს გავერკვეთ 
ჩვენთვის საინტერესო მსახურებაში და ნათელ წარმოდგენას შეგვიქმნის, Tu 
როგორ სრულდებოდა ლიტია-ლიტანიობები ძველ იერუსალიმურ ეკლესიაში. 

როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, ლიტია იერუსალიმის ეკლესიაში 
განსაკუთრებულ მისიონერულ ხასიათს ატარებდა. იგი მაცხოვრის 
ნაკვალევის გაცოცხლებასა და მისი სიტყვის ქადაგებას წარმოადგენდა, 
რაც აისახებოდა ლიტიის ტიპიკონურ აგებულებაში. ლიტანიობისას წმინდა 
ადგილებისა და დღესასწაულების შესაბამისად სრულდებოდა სხვადასხვა 
ლოცვა, იგალობებოდა საგალობლები და ფსალმუნები და იკითხებოდა 
საკითხავები ძველი და ახალი აღთქმიდან. ეს ყოველივე ნათლად წარმოაჩენდა 
იმ ადგილისა თუ დღესასწაულის მნიშვნელობას. აქვე უნდა ითქვას, რომ 
როგორც „ეგერიას მოგზაურო-ბაში“, ისე „იერუსალიმურ ლექციონარში3“ 

1     აღნიშნული წყარო  ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა 1884 წელს, როდესაც 
ცნობილმა იტალიელმა არქეოლოგმა გ.ფ. გამურინიმ იგი გამოაქვეყნა იტალიურ ჟურნალში  „Studi e 
documenti di storia e diritto T. V“.  მეცნიერმა ხელნაწერი წმ. მარიასა და არეცოს საძმოს ბიბლიოთეკაში 
აღმოაჩინა და თავადვე არაუგვიანეს მე-12 საუკუნით დაათარიღა. მასში აღწერილია პილიგრიმი ქალის, 
ვინმე ეგერიას (ეთერიას) მოგზაურობა წმინდა ადგილებში. მეცნიერულ წრეებში სხვადასხვა აზრი 
გამოითქვა ეგერიას პიროვნების შესახებ, - ზოგი მას დიდებულ ქალბატონად მიიჩნევს, რომელსაც 
ყველანაირი მატერიალური ხელშეწყობა აქვს წმინდა ადგილების მოსალოცად, ზოგიერთი კი ეგერიას 
უბრალო მორწმუნედ თვლის. ერთი რამ ცალსახად აღსანიშნავია: პილიგრიმი ქალი, როგორც ეს 
ხელნაწერიდან ირკვევა, საკმაოდ კარგად ერკვევა წმინდა წერილსა და, ასევე, აპოკრიფულ წიგნებში, 
რაც მის თხრობას ერთობ სარწმუნოს, საინტერესოს და ცოცხალს ხდის.

2  ლექციონარი ანუ კანონი (კანონი ანუ განჩინება) წარმოადგენს მთელი წლის ლიტურგიკული 
დღესასწაულების წეს-განგებათა და მათთვის განკუთვნილ საკითხავთა კრებულს. მასში შედის 
კალენდარული ნაწილი და საკითხავები ძველი და ახალი აღთქმიდან. ასეთი კრებული პირველად შეიქმნა 
იერუსალიმურ მღვდელმსახურებაში ბერძნულ ენაზე მე-4 საუკუნეში. ძველ ქართულ ლექციონართა 
შორის უძველესია „ხანმეტი“ ლექციონარი. როგორც მკვლევრები აღნიშნავენ, იგი თარგმნილი უნდა 
იყოს V საუკუნეში, ხოლო ხელახლა გადაწერილი - VII საუკუნეში. ქრონოლოგიურად მას მოსდევს 
„ჰაემეტი“ ლექციონარი, რომელიც  IX ს-ის პირველი ათეული წლით თარიღდება. გარდა ამისა, ჩვენამდე 
მოღწეულია იერუსალიმური ლექციონარის  X-XI საუკუნეების ოთხი ნუსხა - პარიზის, ლატალის, კალას 
და სინას ლექციონარები  (მელიქიშვილი  2009 : 75).

3 „იერუსალიმური ლექციონარი“, გარდა დიდი მარხვის ციკლისა, მოიცავს მთელი წლის სადღესას-
წაულო განგებებს. ჩვენთვის საინტერესო ლიტიის მსახურება კი, გარდა დიდი მარხვისა, მოცემული 
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აქცენტი ძირითადად დიდი მარხვის მსახურებაზე, უფრო მეტად კი ვნების 
შვიდეულზე კეთდება. აკადემიკოსი კორნელი კეკელიძე ლექციონარებზე 
საუბრისას ხშირად იმოწმებს ე. წ. „ეგერიას მოგზაურობას“ და კონკრეტული 
მსახურებების შედარებისას სწორედ აღნიშნულ ძეგლს ეყრდნობა. ჩვენც 
გვსურს ლიტია-ლიტანიობის მსახურების განხილვა ამ ორი ძველი ძეგლის 
ურთიერთშედარებით დავიწყოთ, რადგან, როგორც აღვნიშნეთ, ისინი 
იერუსალიმის ეკლესიის უძველეს საღვთისმსახურო პრაქტიკას ასახავენ.

ორივე წერილობითი წყაროს მიხედვით, იერუსალიმის ეკლესიაში საღვ-
თისმსახურო-სადღეღამისო ციკლი სამ ნაწილად იყოფოდა: საღამოს, დილის 
და დღის მსახურებად.  საღამოს აღესრულებოდა მწუხრი, ხოლო დილით და 
დღისით -ცისკარი და ჟამნობა. 

მწუხრი მთელი წლის მანძილზე აღესრულებოდა, როგორც კვირას, 
ასევე, დიდ დღესასწაულებზე და ის, დღევანდელისაგან განსხვავებით, 
უფრო სადღესასწაულო ხასიათს ატარებდა. მწუხრზე იშვიათად, გარკვეულ 
დღეებში, იკითხებოდა სახარება. მაგალითად, ვნების შვიდეულსა და 
აღდგომას. 

განსხვავებით ცისკრისა და ჟამნობისაგან, მწუხრის ფსალმუნებას ემატებოდა 
შედარებით გრძელი ანტიფონები. გარდა ფსალუნებისა და ანტიფონებისა, 
იკითხებოდა საწინასწარმეტყველოები. მწუხრის მსახურებას ეპისკოპოსიც 
ესწრებოდა. როდესაც მღვდელმთავარი ტაძარში1 მობრძანდებოდა და 
დგებოდა კათედრაზე, იწყებოდა ანტიფონების გალობა. საგალობლებისა 
და ანტიფონების დასრულებისთანავე, ეპისკოპოსი დიაკონთან ერთად 
გამოდიოდა ტაძრის კართან და იწყებოდა მრევლის მოხსენიება. მსახურებას 
საინტერესოს ისიც ხდიდა, რომ მასში ჩართული იყო ხალხი, მათ შორის 
კათაკმევლებიც. მრევლის მოხსენiებისა და კურთხევის შემდეგ ყველანი 
რიგრიგობით მიდიოდნენ ეპისკოპოსთან და ემთხვეოდნენ მაკურთხეველ 
მარჯვენას, რის შემდეგაც სრულებოდა ჩამოლოცვა. სწორედ ამ დროს 
იწყებოდა ლიტანიობა აღდგომის ადგილიდან (ტაძრიდან)  ჯვარცმის 
ადგილამდე (ტაძრამდე). ჯვარცმის ტაძარს ორი მისასვლელი ჰქონდა, წინა 

გვაქვს სულთმოფენობის დღესასწაულზე, ასევე, სხვადასხვა ტაძრის დღესასწაულებზე. მაგ. „ლიტია წმ. 
სოფიას ტაძარში“, „ლიტია წმ. ალექსანდრეს ტაძარში“ და სხვა. 

1 საუბარია მაცხოვრის აღდგომის სახელობის ტაძარზე, რომელიც მოციქულთასწორ იმპერატორ 
კონსტანტინე დიდისა და მისი დედის, მოციქულთასწორ ელენეს ბრძანებით აიგო 335 წელს. ტაძარი 
საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს როგორც გოლგოთას (მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილს), ასევე, მისი 
აღდგომის (საფლავის) ადგილს. როგორც ეს სახარებაშიც დასტურდება, ეს ორი ადგილი ერთმანეთთან 
საკმაოდ ახლოს მდებარეობდა. ტაძარი, მაცხოვრის ჯვარცმის მოსაგონრად, „მარტირიონადაც“ 
იწოდებოდა. გარდა ამ ტაძრისა, წმ. ელენეს თაოსნობით წმინდა მიწაზე სხვა ტაძრებიც აიგო: 
ბეთლემში, გეთსიმანიის ბაღში, ელეონის მთაზე და მრავალ სხვა ადგილას, რომლებიც მაცხოვართან 
იყო დაკავშირებული.
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და უკანა. ეპისკოპოსი ორივე ადგილას მიდიოდა, წარმოთქვამდა ლოცვას და 
აკურთხებდა მრევლს. აღსანიშნავია ის, რომ მღვდელმთავარი ტაძარში არ 
შედიოდა, არამედ შესასვლელში ასრულებდა ყოველივეს. მწუხრის ამგვარი 
მსახურება (ლიტანიობა) ვნების შვიდეულში ყოველდღე სრულდებოდა. 

ცისკრის მსახურება გამთენიისას იწყებოდა და მისი პირველი ნაწილი 
სრულდებოდა ეპისკოპოსის გარეშე. სადაგ დღეებში მღვდელმთავარი 
მსახურების მეორე ნაწილზე მოდიოდა, ხოლო დიდ დღესასწაულებზე 
იგი მამლის პირველი ყივილისას მობრძანდებოდა. ეპისკოპოსის მოსვლამდე 
მსახურება მიმდინარეობდა არა აღდგომის ტაძარში, არამედ მის გვერდით 
მდებარე ბაზილიკაში, მისი მოსვლისთანავე კი საზეიმოდ იხსნებოდა 
დიდი ტაძარი და ყველა იქ ინაცვლებდა. ტაძარში განსაკუთრებული 
სადღესასწაულო გარემო სუფევდა. 

ფსალმუნებსა და ლოცვას ჯერ მღვდელი კითხულობდა, შემდეგ - 
დიაკონი და ბოლოს - კლირიკოსი (მკითხველი), რასაც ლოცვით ასრულებდა 
მღვდელი. მსგავსად მწუხრისა, ცისკარზეც ხდებოდა მრევლის მოხსენიება. 
მას შემდეგ, რაც დასრულდებოდა ლოცვა, იწყებოდა კმევა ნიშნად 
იმისა, რომ უნდა წაკითხულიყო სახარება აღდგომის ტაძრის კანკელთან 
(გისოსებთან). წმინდა წერილიდან სწორედ ის ფრაგმენტი იკითხებოდა, 
რომელშიც მაცხოვრის მკვდრეთით აღდგომა იყო მოთხრობილი. სახარების 
წაკითხვისთანავე იწყებოდა ლიტია. ლოცვითი მსვლელობა ეპისკოპოსის 
წინამძღოლობით ჯვარცმის ადგილისკენ მიემართებოდა. მისვლისთანავე 
იგალობებოდა ფსალმუნი და იკითხებოდა ლოცვა, რომლის დასრულების 
შემდეგ ეპისკოპოსი აკურთხებდა მრევლს და ასრულებდა ჩამოლოცვას.

„ეგერიას მოგზაურობის“ მიხედვით, სადღეღამისო ციკლი აღდგომის 
ტაძარში შემდეგი თანმიმდევრობით სრულდებოდა 

მღვდელი და დიაკონი (მონაცვლეობით): ლოცვა; 
მედავითნე: ფსალმუნი;
გუნდი: ანტიფონები და საცისკრო გალობები;
ეპისკოპოსის მოსვლა და მღვიმეში შესვლა;
მღვდელი: ლოცვა და მრევლის სახელობითად მოხსენიება;
ეპისკოპოსის მიერ კათაკმევლების დალოცვა;
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: ლოცვა;
ეპისკოპოსის მიერ მართალთა დალოცვა;
ჩამოლოცვა.
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VI და IX ჟამნები:
მედავითნე: ფსალმუნები;
მგალობელი: ანტიფონები;
ეპისკოპოსის მოსვლა და მღვიმეში შესვლა;
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: ლოცვა;
მგალობელი: ანტიფონები;
ეპისკოპოსის გამოსვლა და ყველას დალოცვა.

X ჟამნი (მწუხრი)
მედავითნე: სამწუხრო ფსალმუნები;
მედავითნე ან მგალობლები: ანტიფონები (შედარებით ვრცელი);
ეპისკოპოსის მოსვლა და მისთვის განკუთვნილ ადგილას დადგომა;
მგალობლები: ანტიფონები;
ეპისკოპოსი: ლოცვა, რომელშიც მრევლიც იყო ჩართული;
დიაკონი: თავმოდრეკისკენ მოუწოდებს ნათვლადგანმზადებულებს;
ეპისკოპოსი: ლოცავს ნათვლადგანმზადებულებს;
დიაკონი: თავმოდრეკისკენ მოუწოდებს მორწმუნეებს;
ეპისკოპოსი: ლოცავს მორწმუნეებს;
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: ლოცვა, რომელსაც მოსდევს ჩამოლოცვა.
(იხ. დანართი ცხრილი  №1).
მწუხრს ებმის ლიტია მაცხოვრის აღდგომის ადგილიდან მისი ჯვარცმის 

ადგილამდე. აღნიშნული მეორდება ექვსი დღე, ხოლო კვირის მსახურება 
განსხვავებულია.

რაც შეეხება კვირას, ამ დღესაც მსახურება გამთენიისას იწყებოდა (იხ. 
დანართი, ცხრილი  №2), ოღონდ, განსხვავებით სხვა დღეებისაგან, არა 
აღდგომის ტაძარში, არამედ მასთან ახლოს მდებარე ბაზილიკაში. მსახურება 
ანტიფონების გალობით იწყებოდა, რასაც მოსდევდა მღვდლის მიერ სათქმელი 
ლოცვა და სიწმინდეთა გახსნა. სწორედ ამ დროს შემოდიოდა ეპისკოპოსი 
და მრევლთან ერთად შედიოდა აღდგომის ტაძარში. იწყებოდა ფსალმუნთა 
კითხვა-გალობა, რომელსაც მონაცვლეობით მღვდელი, დიაკონი და მედავითნე 
ასრულებდნენ. მსგავსად სადაგი დღეების მწუხრისა, კვირის ცისკარზეც 
ლოცვისა და სპეციალური კმევის შემდეგ იკითხებოდა სააღდგომო სახარება. 
რაც შეეხება ლიტიას, ის სწორედ სახარების წაკითხვის შემდეგ იწყებოდა 
ჯვარცმის ადგილისკენ. სწორედ ჯვარცმის ადგილას ხდებოდა განტევება: 
ეპისკოპოსი წარმოთქვამდა ლოცვას, ლოცავდა მრევლს და ჩამოილოცებდა.



281

`litia-litania~

აღსანიშნავია, რომ საღვთო ლიტურგია დღის მეოთხე ან მეხუთე ჟამნზე1 
იწყებოდა და ის უცილობლად ჯვარცმის ადგილას სრულდებოდა, რის 
შემდეგაც ინაცვლებდნენ აღდგომის ტაძარში.

ერთობ საინტერესოა დიდმარხვის მსახურებa, განსაკუთრებით ხაზგასა
სმელი კი ბზობა და ვნების შვიდეულია. 

ბზობის წინა დღის დილით მრევლი იკრიბებოდა ბეთანიაში, მართალი 
ლაზარეს საფლავთან, სადაც მიბრძანდებოდა ეპისკოპოსიც. იკითხებოდა 
სახარებიდან ის ადგილი, რომელიც ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინებას 
ეხებოდა. მღვდელმთავარი აქვე ასრულებდა ლიტურგიას, რის შემდეგაც 
ყველანი ლიტიით მიემართებოდნენ აღდგომის ტაძარში.

მომდევნო დღეს სრულდებოდა ბზობის მსახურება ელეონის (ზეთისხილის 
მთაზე. იხ. დანართი №3 და №4). სწორედ „ეგერიას მოგზაურობაში“ 
მოთხრობილი ბზობის მსახურება გვსურს შევუდაროთ ლექციონარში 
მოცემულ ტექსტს და ვნახოთ, რამდენად თანხვდებიან ისინი ერთმანეთს.

ლექციონარში ვკითხულობთ: „მეშვიდესა კვირიაკესა, დღესა ბზობასა, 
სამ-ჟამითგან განვიდენ წმიდა მთასა ზეთისხილთასა გალობითა ამით: ხმაж 
ა: მხიარულ იყავ ასული ეგე; სხუაж: მონისა ხატითა ღმერთი; და რაჟამს 
მიიწივნენ წმიდა მთასა ზეთისხილთასა და ყონ კუერექსი და ლოცუაж 
და თქუან იბაკოж: დიდი მთანი იხარებენ; და მერმე ლოცუაж ყონ და 
თქუან ფსალმუნი ხმაж ა: მთანი იხარებენ წინაშე უფლისა; დასდებელი: 
უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა; ალილუიაж არა თქუან სამთავე 
ამათ სახარებათა; სახარებაж იოვანეს თავისაж: რამეთუ ხვალისაგან ერი 
იგი მრავალი, რომელ მოსრულ იყო დღესასწაულსა მას, რამეთუ ესმა, 
ვითარმედ იესუ მოვალს იერუსალიმად... რამეთუ ესმინა, ვითარმედ ესე 
სასწაული იქმნა; შემდგომად სახარებისა ყონ კუერექსი და ლოცვაж და 
წარვიდენ გესამანიად გალობით: ხმაж დ: რომელი ზი მარჯუენით; სხუაж: 
დღეს აღესრულა; და რაჟამს მოვიდენ გესამანიად და თქუან იბაკოж: მთანი 
იხარებენ; და ყონ კუერექსი და ლოცუაж და თქუან იგივე ფსალმუნი და 
იკითხონ სახარებაж ლუკაжს თავისაж: და იყო, ვითარცა მიეახლა იესუ 
ბეთბაგედ და ბეთანიად მთასა მას, რომელსა ჰრქუიან ზეთისხილისაж... 
მშვიდობა ცათა შინა და დიდება მაღალთა ზედა; და მისსა შემდგომად ყონ 
კუერექსი და ლოცუაж და მოვიდენ პროპატიკედ გალობითა ამით: მარჯულ 
მამისა მჯდომარე; სხუაж: დღეს შემოვიდა მაცხოვარი; და მისსა შემდგომად 
თქუან იბაკოж: დიდი მთანი; და თქუან ფსალმუნი იგივე და იკითხონ 

1    მეოთხე ან მეხუთე ჟამნი დაახლოებით დღის 10 ან 11 საათია.
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სახარებაж მარკოზის თავისაж: და რაჟამს მიეახლეს იერუსალიმად ბეთბაგედ 
და ბეთანიად... მშვიდობა ზეცათა შინა და დიდება მაღალთა ზედა; ამისა 
შემდგომად ლოცვაж ყონ და წარმოვიდენ გალობით: ხმაж დ: კურთხეულ 
არს მომავალი, კურთხეულ არს მეუფე დიდ, კიცვსა ზედა მჯდომარე, ოსანნა 
ძესა დავითისსა; და რაჟამს მოვიდენ კათოლიკედ, ესე კანონი აღასრულონ; 
ამის შემდგომად იწყონ კანონსა ჟამისწირვისსა; ოხითაж ხმაж ა: ყოველთა 
აღდგომაж წინა ვნებისა; ფსალმუნი ხმაж ა: მთანი იხარებენ წინაშე 
უფლისა; დასდებელი: უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა; საკითხავი 
იგავთაж: ვითარცა ნაძვი ლიბანისაж ავმაღლდე და ვითარცა საროж მთათა 
ერმონისათაж, ვითარცა ფინიკი ავმაღლდე ენგადიმს და ვითარცა ნერგი 
ვარდისაж... და რომელნი იქადოდიან ჩემდამო, არა სცოდონ; ბ საკითხავი 
სოფონია წინაжსწარმეტყუელისაж: გიხაროდენ, ასულო სიონისაო, ქადაგებდ 
იერუსალიმი... ვითარცა დღესა დღესასწაულისსა; გ საკითხავი ესაია 
წინაжსწარმეტყუელისაж: განიღვიძე, განიღვიძე, სიონ, განიღვიძე ძალი შენი 
სიონმან და შენცა შეიმოსე დიდებულებაж...“ (კეკელიძე 1912). როგორც 
მოყვანილი მაგალითიდან ჩანს, ბზობის დღესასწაული განსაკუთრებული 
საზეიმო ლიტანიობით სრულდებოდა, რომელსაც თან ახლა დასდებლების, 
იბაკოებისა და ფსალმუნების კითხვა და გალობა, ასევე, სახარებიდან 
ამოკრებილი საკითხავები. საგალობლებისა და საკითხავების შინაარსი 
სახარების კონკრეტულ მონაკვეთთან ერთად აძლიერებდა სადღესასწაულო 
განწყობას და ახსენებდა მორწმუნეებს მაცხოვრის გამომხსნელობით 
ღვაწლს. აღსანიშნავია, რომ სადღესასწაულო ლიტანია სრულდებოდა 
საღვთო ლიტურგიით. 

მოგზაური ქალი კიდევ უფრო დეტალურად აღწერს ბზობის დღესასწაულს 
და აღნიშნავს: „როდესაც დგება თერთმეტი საათი, სახარებიდან იკითხება 
ის მონაკვეთი, სადაც ბავშვები პალმის რტოებით ეგებებიან უფალს. ამ 
დროს დგება ეპისკოპოსი მრევლთან ერთად და მიდის ფეხით. ყველა მას 
მიჰყვება საგალობლებისა და ანტიფონების გალობით. ყველა ბავშვს, ვინც 
იმ ადგილებში ცხოვრობს, მათაც კი, რომლებსაც მცირე ასაკის გამო 
სიარული არ შეუძლიათ და მშობლებს უჭირავთ, ხელთ აქვთ რტოები, ზოგს 
- პალმისა, ზოგს კი - ზეთისხილისა და ასე მიაცილებენ ეპისკოპოსს წმინდა 
ადგილებისკენ. მთელ გზას მთები მიუყვება ქალაქამდე, აღდგომის ტაძრამდე. 
აქ ნახავთ უცხო ადამიანებსაც, რომლებიც ასევე მიაცილებენ ეპისკოპოსს. 
ხალხი ნელი ნაბიჯით მიდის, რომ ერთმანეთი არ შეაწუხონ. სწორედ 
ამიტომ საღამოს ჩადიან ქალაქში, აღდგომის ტაძართან...“ (გამურინი 1884). 
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როგორც ვნახეთ, ბზობის სადღესასწაულო მსვლელობა დეტალურად არის 
აღწერილი ლექციონარსა და ეგერიას მოგზაურობაში, საიდანაც ნათელი 
წარმოდგენა გვექმნება, თუ როგორ სრულდებოდა ლიტანიობა იერუსალიმის 
ეკლესიაში.

ვნების შვიდეულის მსახურება ყველაზე დატვირთულია საკითხავებისა და 
ლიტია-ლიტანიობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით აღსანიშნავი კი დიდი 
ხუთშაბათის, დიდი პარასკევისა და დიდი შაბათის მსახურებებია (იხ. დანართი  
№2). დიდი ორშაბათის და დიდი სამშაბათის მსახურებები მარტირიუმში 
სრულდება, ხოლო დასრულების შემდეგ ინაცვლებენ აღდგომის ტაძარში. 
რაც შეეხება დიდი ოთხშაბათის მსახურებას, იგი ელეონის მთაზე მდებარე 
ტაძარში სრულდება, დიდ ხუთშაბათს - კვლავ აღდგომის ტაძარში. დიდი 
პარასკევი სიონის ტაძარში იდღესასწაულება, ხოლო შაბათი - ჯვარცმის 
ანუ გოლგოთას ტაძარში. აღსანიშნავია  ჯვარცმის ტაძრის არქიტექტურა 
- მას ორი მხრიდან აქვს მისასვლელი, წინა და უკანა მხრიდან. მთელი 
წლის მანძილზე ეპისკოპოსი ტაძრის წინა მხარეს მსახურობს, გამონაკლისი 
დიდი ხუთშაბათია, როდესაც საღვთო ლიტურგია ტაძრის უკანა მხარეს 
სრულდება.

ლიტია-ლიტანიობებს რაც შეეხება, იგი ვნების შვიდეულში იმ ადგილებში 
სრულდებოდა, რომლებიც მაცხოვრის ვნებასთან იყო დაკავშირებული. 
ასე მაგალითად, დიდ ხუთშაბათს ეპისკოპოსის წინამძღოლობით მრევლი 
ელეონის ანუ ზეთისხილის მთისკენ მიემართებოდა, ხოლო დიდ პარასკევს 
-  გეთსიმანიის ბაღში (იხ. დანართი #2), სწორედ იმ ადგილზე აგებულ 
ტაძარში, სადაც მაცხოვარი ლოცულობდა და შეიპყრეს. საინტერესოა დიდი 
პარასკევის წეს-განგება, რომელიც როგორც „ეგერიას მოგზაურობაში“, ისე 
ლექციონარში საინტერესოდ არის აღწერილი. დიდი პარასკევის ლიტანია 
შეიძლება რამდენიმე ნაწილად დაიყოს:

1) ლიტია იწყება მამლის პირველ ყივილზე; მრევლი მოემართება 
მთიდან გეთსიმანიის ბაღში. 

ეპისკოპოსი ან მღვდელი: ლოცვა;
მედავითნე ან მგალობლები: საგალობლები და ანტიფონები;
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: კითხულობს სახარებიდან იმ მონაკვეთს, 

რომელშიც მაცხოვრის ლოცვაზეა საუბარი; 
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: სახარების შემდგომი ლოცვა.

2) მრევლი გალობით გეთსiმანიის ბაღშივე იმ ადგილას 
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ინაცვლებს, სადაც მაცხოვარი შიეპყრეს.
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: ლოცვა;
მედავითნე ან მგალობლები: საგალობლები და ანტიფონები; 
ეპისკოპოსი ან მღვდელი: კითხულობს სახარებიდან იმ მონაკვეთს, 

რომელშიც მაცხოვრის შეპყრობაზეა საუბარი.  

3) ეპისკოპოსი მრევლთან ერთად ქალაქის გავლით მიემართება 
იმ ადგილებისკენ, სადაც მაცხოვარი შეპყრობის შემდეგ მიჰყავდათ;

ეპისკოპოსი ან მღვდელი: კითხულობს სახარებიდან იმ მონაკვეთს, 
რომელშიც მაცხოვრის პილატესთან მიყვანის ეპიზოდს მოგვითხრობს; 

ეპისკოპოსი: ქადაგება მაცხოვრის ვნებებზე, რომელსაც მოსდევს 
ჩამოლოცვა.

4) შემდეგ ლიტანიობა ინაცვლებს ჯვარცმისა და აღდგომის 
ტაძარში, სადაც მეექვსე ჟამნიდან მეცხრე ჟამნამდე იკითხება 
საკითხავები, რომლებიც მაცხოვრის ჯვარცმას ეხება: იკითხება 
ფსალმუნები, სამოციქულო, საქმე მოციქულთა, საწინასწარმეტყველო 
და სახარება.

5) შემდგომი ლიტია აღდგომის ტაძარში აღესრულება, 
სადაც ეპისკოპოსი ან მღვდელი კითხულობს სახარებას, რომელიც 
მოგვითხრობს იოსებ არიმათიელის მიერ პილატესგან უფლის გვამის 
გამოთხოვას. 

დიდი შაბათის მსახურება ერთგვარი გაგრძელებაა წითელი პარასკევის 
მსახურებისა (იხ. დანართი #4). დიდ შაბათს მესამე და მეექვსე ჟამნები 
წესისამებრ სრულდება, რომელთა დასრულების შემდეგაც ეპისკოპოსი 
მობრძანდება და შედის აღდგომის ადგილას, სადაც აღესრულება ლიტურგია. 
წირვის დასრულების შემდეგ ყველანი ინაცვლებენ აღდგომის ტაძარში, 
სადაც მღვდელმთავარი კითხულობს სააღდგომო სახარებას.

როგორც „ეგერიას მოგზაურობაში“, ისე იერუსალიმურ ლექციონარში 
თვალნათლივ ჩანს, რომ ლიტანიობას გამორჩეული ადგილი ეთმობოდა 
ღვთიმსახურების დროს. იგი მსახურების პროცესს უფრო დინამიურსა 
და ცოცხალს ხდიდა. აღნიშნული ხელნაწერებიდან იკვეთება ორი სახის 
მსვლელობები: პირველი - ეს არის სადაგი დღეების, პირობითად დავარქვათ, 
შედარებით „მოკლე“ ლიტია, რომლიც ერთ სატაძრო კომპლექსში, მაგ. 
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წმ. კონსტანტინეს მიერ აშენებულ დიდ ტაძარში (იხ. დანართი #1), 
სრულდებოდა აღდგომის ტაძრიდან ჯვრისკენ და - პირიქით და მეორე, 
როდესაც მსვლელობები იმართებოდა ქალაქიდან ქალაქში, ან ერთი წმინდა 
ადგილიდან მეორეში. ლოცვითი მსვლელობები, გარდა საღვთისმსახურო 
დატვირთვისა, სხვა მხრივაც იყო მნიშვნელოვანი - მას ერთგვარი 
მისიონერული ხასიათი ჰქონდა, ვინაიდან თითოეული ფსალმუნი, ანტიფონი, 
საგალობელი, საწინასწარმეტყველო, სახარება თუ ლოცვა, რომელიც ამ 
დროს ითქმოდა, თავისი შინაარსით გამომდინარეობდა იმ კონკრეტული 
დღესასწაულის მნიშვნელობიდან და ამ კუთხით ის ღვთის სიტყვის ეკლესიის 
გარეთ ქადაგებისა და გავრცელების წყაროს წარმოადგენდა. 

ხელნაწერების (განსაკუთრებით „ეგერიას მოგზაურობის“) მიხედვით 
შეგვიძლია ასევე დავასკვნათ, რომ ლიტიისა და ლიტანიის მსახურებები  
მთელი წლის განმავლობაში აღესრულებოდა როგორც სადაგ დღეებში, 
ისე დღესასწაულების დროს. ლიტია-ლიტანიობის კუთხით განსაკუთრებით 
დიდი მარხვის, ვნების შვიდეულისა და ბრწყინვალე შვიდეულის პერიოდი 
გამოირჩეოდა (იხ. დანართი #4).1

Tavi II

RamisTevis msaxureba sabawmidis, SiomRvimis da 

sinas wmida mTis tipikonebis mxedviT

(SedarebiTi analizi)

როგორც ცნობილია, წმიდა საბა განწმედილის ლავრa იერუსალიმის 
ეკლესიის გავლენას განიცდიდა, ხოლო თვითონ მონასტერი ამ პერიოდში 
დიდ ავტორიტეტს ინარჩუნებდა და, თავის მხრივ, გავლენას ახდენდა 
მართლმადიდებელი აღმოსავლეთის საერთო სამონასტრო ცხოვრებაზე. 
ამდენად, ბუნებრივია, რომ მისი მსახურების წესი ინაცვლებს სხვადასხვა 
მონასტერში. 

 ლოცვითი მსვლელობები, მონასტრის მკაცრი ტიპიკონისა და ადგილობრივი 

1   ასევე,  ლიტია-ლიტანია იმართებოდა სულთმოფენობაზე (იხ. დანართი № 6).
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პრაქტიკიდან გამომდინარე, იწყებს გარკვეულ ფორმირებას და იძენს ახალ 
ელემენტებს.

წარმოგიდგენთ წმიდა საბას ლავრის1 ტიპიკონს ღამისთევის მსახურებისა 
(ლიტია მწუხრზე):

მწუხრის ლოცვის  (თხოვნითი კვერექსის ასამაღლებლის) შემდეგ
იწყება მსვლელობა მთავარი ტაძრიდან (ხმის მიხედვით მოწამეთა 

სტიქარონების გალობის ფონზე).
ლიტია  ნათლისმცემლის ტაძარში; 
დიაკონი: მცირე კვერექსი.
მგალობლები: იგალობება ტაძრის სტიქარონი (წმ. იოანეს და 

ღვთისმშობლისა); მღვდელი: ატარებს ზეთისცხებას; 
დიაკონი: მცირე კვერექსი; 
ლოცვითი მსვლელობა: წმიდა საბას სტიქარონების გალობით  წმიდა 

საბას საფლავისკენ (სტოაში, სადაც ადგილზე მისულები წრეზე დგებიან);
მღვდელი ან დიაკონი:   აღასრულებს კმევას; 
მგალობლები: იგალობებოდა ,,დიდება და აწდა“, ,,ღვთისმშობლისა“;
იღუმენი ან მღვდელი: განსაკუთრებული ლოცვა;
მონასტრის საძმო: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 3-გზის; 
დიაკონი: „მერმე და მერმე“;
გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 3-გზის;
დიაკონი: „...ღირსთა მამათა ჩვენთა იღუმენთა...“ და, დიპტიხის მიხედვით, 

ყველა იღუმენის სახელი, ღირსი საბადან  მონასტრის ბოლო წინამძღვრამდე;
გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 3-გზის;
დიაკონი: ...ყოვლადწმინდისა უხრწნელისა...“;
მღვდელი: ასამაღლებელი და ლოცვა - ,,აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი...“; 
,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 50-გზის; 
დიაკონი: ,,...მერმე და მერმე ვილოცოთ ცოდვათა მიტევებისათვის  

იღუმენისა (სავარაუდოდ, ადგილობრივი მონასტრისა) და ყოველთა ქრისტეს 
მიერ ძმათა ჩვენთათვის...“;

გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 50-გზის;
დიაკონი: იხსენიებენ დიფტიხის მიხედვით ჯერ ცოცხლებს და შემდეგ  

მიცვალებულებს;
მღვდელი: ,,შეისმინე ჩვენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩვენო...“ ,,მშვიდობა 

1  სინას მთის ბიბლიოთეკა №1096, მე-12 საუკუნის; http://www.liturgica.ru/bibliot/ogick.html)
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ყოველთა“; დიაკონი: ,,თავნი ჩვენნი...“;
მღვდელი ლოცვას მუხლმოდრეკით აღავლენს:  ,,მეუფეო 

მრავალმოწყალეო...“ და აქ იხსენიებოდა წმ. ღირსი მამა;
გუნდი: კვირის სტიქარონების გალობით ყველა შედიოდა ტაძარში; 
პურის კურთხევა;
იმ დღის საკითხავები, რომლის დროსაც ყველას ურიგდებოდა მცირედი 

ნაკურთხი პური და ჭიქა წყალი1 .
როგორც ვხედავთ, ლოცვითი მსვლელობის დაწყებისთანავე იგალობება 

იმ წმიდანის სტიქარონი, რომლის სახელობის ტაძარშიც მიემართება 
ლიტია-ლიტანია. წარმოდგენილ ტიპიკონებში გვხვდება მსვლელობა წმიდა 
იოანე ნათლისმცემლის ტაძარში, ამდენად, როგორც ტიპიკონი გვაუწყებს, 
იგალობება წმიდა იოანე ნათლისმცემელის სტიქარონი, ხოლო როდესაც 
ლოცვითი მსვლელობა მიემართება წმიდა საბას საფლავზე, შესაბამისად 
იგალობება წმიდა საბას სტიქარონი. 2

litia ciskarze

ლოცვითი მსვლელობა: წმინდა საბას საფლავზე (მისი  და ღვთისმშობლის 
სტიქარონების გალობით);

მღვდელი ან დიაკონი: თხოვნითი კვერექსი; 
დიაკონი ან მღვდელი: ადგილზე აღასრულებს კმევას;
დიაკონი: მცირე კვერქსი;
გუნდი: იოანე ნათლისმცემლის სტიქარონი, გალობით მიემართებოდნენ 

იოანე ნათლისმცემლის ტაძრისაკენ;
მედავითნე:  დიდება აწდა. იგალობებოდა ,,ღვთისმშობლისა‘‘;
დიაკონი: კვერექსი;
მედავითნე: ბოლოს, მე-4 გალობაზე, ,,აქებდით‘‘ კვირის სტიქარონი და 

ღვთისმშობლისა, ,,დიდება აწდა“ - მიდიოდნენ სხვა  ტაძარში;
დიაკონი: მცირე კვერექსი;

1    ნაკურთხი ხორბალი და ზეთი არ არის ნახსენები.
2   ლიტურგისტი დ. ოგიცკი თავის ნაშრომში „ლიტიაზე გამოსვლა“  სვამს კითხვას, რომელიც, 

ვფიქრობთ, არ არის უსაფუძვლო: „...თუ პირველი სტიქარონი იმ წმიდანისაა, რომლის სახელობის 
ტაძრისკენაც მიემართება ლოცვითი მსვლელობა, მაშინ აღნიშნული ტიპიკონის შესაბამისად, მთავარ 
ტაძარში დაბრუნების დროს ღვთისმშობლის სტიქარონის გალობა ხომ არ უნდა მიგვანიშნებდეს, რომ ეს 
ტაძარი იყო ღვთისმშობლის სახელობის?“ (ოგიცკი  1995: 32).
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დიაკონი: ,,აცხოვნე, უფალო, ერი შენი...“;
გუნდი:  12-გზის  ,,უფალო, შეგვიწყალენ‘‘; 
დიაკონი: ,,მერმე და მერმე ძმათა ჩვენთა, მღვდელათა, მონაზონთა და 

ძმათა ამა მონასტრისა...“;
გუნდი: 3-გზის ,,უფალო, შეგვიწყალენ“; 
მღვდელი: ,,მეუფეო მრავალმოწყალეო, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო 

ჩვენო, ლოცვითა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისათა და წმინდისა მამისა 
ჩვენისა საბასითა, მოიხილე წყალობითა, მოწყალებითა შენითა, განკურნე 
და აღადგინე სულითა და ხორცითა ... რამეთუ ღმერთი წყალობისა ხარ და 
შენდა დიდებასა აღვავლენთ...“ 

ყველა ერთად მიუგებენ: ამინ!
მღვდელი: ,,მშვიდობა ყოველთა“;
ერი: ,,გვაკურთხე“;
მღვდელი: ,,კურთხევა უფლისა...“;
ჩამოლოცვა. 1

 წმიდა საბას ლავრის ღამისთევის მსახურების მიხედვით ნათლად 
ჩანს, რომ ლიტია-ლიტანია მონასტრულ პრაქტიკაში ყოველდღიური ღვთის
მსახურების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. მონასტრული ტიპიკონის 
სიმკაცრისა და ლავრის მდებარეობის შესაბამისად, ლიტია  მონასტერში 
იწყებს გარკვეულ ფორმირებას და იძენს ახალ ელემენტებს, რაც გამოიხატება 
ცოცხალთა და მიცვალებულთა მოხსენიებაში. 

ლიტია-ლიტანია მონასტერში არ ტარდება მხოლოდ განსაკუთრებულ 
დღესასწაულზე, ის ყოველთვის იმსახურება სადაგი დღეების მწუხრ-
ცისკარზე და დღესასწაულის შესაბამისად იცვლება მისი შინაარსი (მაგ., 
არ მოიხსენიებენ მიცვალებულებს).

რაც შეეხება ლავრაში აღსრულებული ლიტია-ლიტანიის სადღესასწაულო 
ხასიათს, უნდა გამოვყოთ ლიტია სადილის ჟამნის წინ „მონასტრის გარეთ“, 
რომელსაც ვხვდებით წმიდა საბას ლავრის №1096 ხელნაწერში (9 მარტს)  
40 მოწამის ხსენების დღის მსახურებაში:

„მესამე ჟამნის დადგომისას მოვუხმობთ მონასტრის საძმოს. ვგალობთ 
წმიდათა სტიქარონებს და მესამე ჟამნის გალობით აღვავლენთ ლიტიას. 
მცირე შესვენების შემდეგ იმავეს ვაკეთებთ მე-6 და მე-9 ჟამნებზე და 
წმიდათა კონდაკისა და სტიქარონების გალობით ვბრუნდებით უკან“. 

1    სინას მთის ბიბლიოთეკა №1096, მე-12 საუკუნის; http://www.liturgica.ru/bibliot/ogick.html
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შიომღვიმის მონასტრისა და წმიდა საბას ლავრის ტიპიკონების შედა
რებისას ვხედავთ, რომ  როგორც იერუსალიმის ეკლესიის ლიტია-ლიტა ნიის 
მსახურება არ იქნა ზუსტად გადაღებული ლავრის მსახურებაში, შიომღვიმის 
მონასტრის ადგილობრივმა პრაქტიკამაც შეიტანა ამ მსახურებაში გარკვეული 
ცვლილებები. 

არსებული ხელნაწერების მიხედვით, წმიდა საბას ლავრის ტიპიკონებში 
ყველა ლოცვით მსვლელობას ლიტია ეწოდება, ხოლო შიომღვიმის მონასტერში 
ლიტიაც (ანუ დღევანდელი სტოაში გადანაცვლება) და ლიტანიაც - ორივე 
ამ უკანასკნელის, ლიტანიის, სახელწოდებით გვევლინება. 

შედარების მიზნით წარმოვადგენთ შიომღვიმის მონასტრის ღამისთევის 
მსახურების განგებას.

 ლიტანია მწუხრის ლოცვის დროს: 
მწუხრის ბოლო ასამაღლებლის შემდეგ:
ლიტანია წმიდა გიორგის დიდ ეკლესიაში. მსვლელობას თან ახლავს 

წმიდა გიორგის საგალობელი;
მღვდელი: საცეცხლურით  (წინ უძღვის მნათე ანთებული სანთლით);
დიაკონი:  ,,აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი...“;
გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალე“ 50-გზის; 
მედავითნე: სტიქარონი წმიდისა სვიმეონ საკვირველმოქმედისა;
ყველანი შედიან ტაძრის სტოაში. 
მედავითნე: სტიქარონი; 
დიაკონი: ,,მერმეცა გევედრებით კეთილმსახურთათვის და ღვთივდაცულსა 

ერსა ...“;
გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 50-გზის; 
მედავითნე: სტიქარონი წმიდისა იოანე ოქროპირისა დღის ხმის მიხედვით 

და გამოსვლა მარცხენით კარით დიდი ტაძრის სტოაში;
დიაკონი: იწყებს კმევას;
,,დიდება და აწდა“, ,,ღვთისმშობლისა“; 
დიაკონი: ,,მერმეცა გევედრებით ცოდვათა მიტევებისათვის მონისა 

ღვთისა (სახელი) და ყოვლისა ქრისტეს მიერ ძმობისა ჩვენისა...“ 
გუნდი: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“  50-ჯერ;
დიაკონი: მოიხსენიებენ ცოცხლებსა და მიცვალებულებს; 
მღვდელი: წარმოთქვამს ასამაღლებელს: ,,შეისმინე ჩვენი, ღმერთო, 

მაცხოვარო ჩვენო...“, მშვიდობა ყოველთა;
დიაკონი: თავნი თქვენნი უფალსა მოუდრიკნეთ; 
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ყველა მოიდრეკს მუხლს.
მღვდელი: ,,მეუფეო მრავალმოწყალეო...“;
მედავითნე: გალობს აღდგომის სტიქარონს და შევლენ მთავარ 

ეკლესიაში. შესვლისთანავე გალობენ ,,უფალი სუფევს, შვენიერება შეიმოსა“ 
და ყველაფერი აღესრულება როგორც ჩვეულებრივი მწუხრის დასრულების 
დროს.

როგორც ვხედავთ, განსხვავებულია მწუხრის, ასევე, საცისკრო ლოცვით 
მსვლელობებზე თხოვნებისა და რაოდენობების მოხმობისა ,,უფალო, 
შეგვიწყალენ‘‘, ხოლო დანარჩენი თითქმის მეორდება. 

ლიტია ცისკრის ლოცვის დროს - ცისკრის ლოცვის ბოლო ასამაღლებელი:
მღვდელი: „რამეთუ შენი არს მოწყალება...“; 
ლიტანია შესაბამისი გალობებით და გადაინაცვლებენ ეკლესიის სტოაში; 

მედავითნე:  ,,დიდება,  აწდა“, ,,ღვთისმშობლისა“; 
დიაკონი: უკმევს მონასტრის ძმებს და იტყვის დიდ კვერექსს;
გუნდი: მიუგებს ,,უფალო, შეგვიწყალენ“  25-ჯერ; 
მღვდელი: წარმოთქვამს ლოცვას;
მკითხველი: თეოდორე სტუდიელის შესაბამისი დღის  სწავლების კითხვა.  

დასრულების შემდეგ მღვდელი: ,,შეისმინე ჩუენი .... მშვიდობა ყოველთა“; 
დიაკონი: ,,თავნი ჩუენი უფალსა...“.
ყველა მოიდრეკს მუხლს და მღვდელი კითხულობს ლოცვას: ,,მეუფეო 

მრავალმოწყალეო“. 
სრულ-ვყოფთ. 1

წმიდა შიომღვიმელის მონასტერში ხშირ პრაქტიკას წარმოადგენდა 
ლიტია-ლიტანია სერობის ლოცვის შემდეგ. დათქმულ დროს მონასტრის 
საძმო შეიკრიბებოდა მთავარ ეკლესიაში და დადგენილი წესით კმევის 
შემდეგ იწყებოდა სერობა, რის შემდეგაც აღესრულებოდა ლიტანია: „...
მგალობელნი გალობენ დღესასწაულის სტიქარონს, `წმიდაო ღმერთო~ და 
ითქმება ლიტანიისა: „დღეს ცხოვრებისა ჩვენისა თავი...” იკურთხება პური 
და მეყსეულად წაიკითხება დღესასწაულის საკითხავი, რის შემდეგაც - 
დაწესებული ცისკრის საკითხავი (გვ: 76).

შიომღვიმის ტიპიკონში ლიტანიებს ვხვდებით: ხარების დღესასწაულზე 
(გვ.: 77); დიდ ხუთშაბათს (გვ.: 80); ლიტანია, თუ პარასკევს ან შაბათს 
დაემთხვა ხარება (გვ: 80); ლიტია, თუ დიდ შაბათსა ემთხვევა ხარება. 

ასევე ცნობილია, რომ შიომღვიმის მონასტრის ლოცვითი მსვლელობები  

1   ტიპიკონი შიომღვიმის მონასტრისა XIII ს., გვ.: 15;16;17;18.
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ითვალისწინებდა მონასტერში მდებარე ტაძართა შემოვლას (ანუ ლიტანიობას) 
ტაძრების შესაბამისი სტიქარონების გალობით (ოგიცკი  1995).

ორივე წარმოდგენილ ტიპიკონში ყურადღებას იქცევს მღვდლის ბოლო 
ლოცვის  „მეუფეო მრავალმოწყალეო...“  დროს აღსრულებული მუხლდრეკა, 
რომელიც კვირის ღამისთევის მსახურებაზეც კი აღესრულებოდა, რაც, 
სავარაუდოდ, იმით იყო გამოწვეული, რომ ლიტია-ლიტანია არა თვით 
ტაძარში, არამედ მის სტოაში აღესრულებოდა. რაც შეეხება თვითონ 
მუხლდრეკას, რომელსაც არ იცნობს ჩვენი თანამედროვე მსახურებითი 
პრაქტიკა, ლოცვის დროს იმის დასტურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის 
არა მხოლოდ სადღესასწაულო, არამედ სადაგ დღეებშიც იმსახურებოდა. 

როგორც ვხედავთ, მონასტრის ტიპიკონის და ადგილმდებარეობის 
გათვალისწინებით, ლიტიას მონასტერში აღარ აქვს მხოლოდ სადღესასწაულო 
ხასიათი, ჩვენ ვხვდებით მწუხრისა და ცისკრის ლოცვების შემდეგ ლიტიებს, 
რომლებიც მიემართება ლავრის ადგილობრივი სიწმიდეებისკენ. 

 წმიდა სინას მთის1 მონასტრის ერთ-ერთი ტიპიკონის მიხედვით, 
ლიტიის მსახურება იერუსალიმისა და წმიდა საბას ლავრის ლიტიებისაგან 
განსხვავდება გარკვეული ნიშნებით. მაგალითისთვის წარმოგიდგენთ კვირის 
ღამისთევის მსახურების მწუხრის ბოლოს აღსრულებულ ლიტიას, რომელიც 
სამი ნაწილისაგან შედგება: 

პირველი -  წმ. მოწამის სტიქარონი ღვთისმშობლისასთან ერთად და 
მცირე კვერექსი;

მეორე -  წმინდანის სტიქარონი ღვთისმშობლისასთან და მცირე კვერექსი;
მესამე - წინასწარმეტყველის (მოსეს) სტიქარონი, კმევა და ლიტანიის 

კვერექსი ,,აცხოვნე, ღმერთო, ერი შენი...“.  
აღნიშნული ხელნაწერის მიხედვით, კიდევ ერთი  გამოსვლა მითითებულია 

უკვე ცისკრის მსახურების ბოლოს წმინდა ,,შეუწველი მაყვლის“ სახელობის 
ტაძარში, რა დროსაც იგალობება ჩვეულებრივად სტიქარონი და ითქმება 
ლიტიის ლოცვა.

იმავე წყაროს მიხედვით, განსაკუთრებულად იდღესასწაულებოდა წმინდა 
წინასწარმეტყველ მოსეს ხსენების დღე (4 სექტემბერი), რომელსაც სრულად 
წარმოგიდგენთ:

,,...ტაძრიდან გამოსვლის შემდეგ მსვლელობა წმინდა ეკატერინესა და 
ფერიცვალების სტიქარონების გალობით მიემართებოდა წმინდა ეკატერინეს 

1  „სინას წმიდა მთის მონასტრის ბიბლიოთეკის №1097, 1214 წლის ხელნაწერი“ http://www.
liturgica.ru/bibliot/ogick.html  
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საფლავისაკენ. დიდებაზე იგალობებოდა „ღვთისმშობლისა“ და შემდეგ 
ითქმებოდა ლიტიის ლოცვები. აქედან იოანე ნათლისმცემლის სტიქარონების 
გალობით მიემართებოდნენ მისივე ტაძრისკენ. ,,დიდებაზე“ ღირსთა მამათა, 
ხოლო ,,აწდაზე“  მიძინების სტიქარონებს გალობდნენ. ამის შემდეგ წმინდა 
წინასწარმეტყველი მოსეს სტიქარონების გალობით მიემართებოდნენ  ეგრეთ 
წოდებულ ,,წითელ კარიბჭესთან“, საიდანაც ლიტიის ლოცვების შემდეგ 
სტიქარონის გალობით ,,შეუწველი მაყვლის“ სახელობის ტაძრისაკენ, 
და დასასრულს, მოსე წინასწარმეტყველის სტიქარონების გალობით 
ბრუნდებოდნენ ტაძარში“ (ოგიცკი   1995).

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ სამონასტრო ტიპიკონებთან 
შეხებამ წარმოაჩინა ლიტიის ახალი თავისებურება, რომელიც გამოიხატა 
ადგილობრივი წმინდანების მოხსენიებაში (მათ საფლავებზე; მაგ: წმ. საბა 
განწმeდილის, წმიდა შიო მღვიმელის და ა.შ.), რამაც თავისთავად გამოიწვია 
მონასტერში  ყველა მოღვაწე და შემდგომ აღსრულებულ მამათა მოხსენიება. 
მონასტრის მსახურებითი პრაქტიკა ნერგავს ლიტიაზე როგორც ცოცხალთა, 
ასევე მიცვალებულთა მოხსენიების ელემენტს. 

Tavi III

litia-litania konstantinepolis 

eklesiaSi

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში ლიტიებს 
ვხვდებით წმ. იოანე ოქროპირის დროიდან. მათ შედარებით სხვა ფორმა 
აქვთ. ქალაქის შუაგულში ან მის კარიბჭესთან იმართება სადღესასწაულო 
მსვლელობები ჯვრებით დღისით თუ შუაღამით, ანთებული ლამპრებით. 
ლიტიებში ხშირად მონაწილეობენ კონსტანტინეპოლის პატრიარქი და 
იმპერატორი. ლიტია აქ  ყველა  დღესასწაულზე ტარდებოდა. 

თვალსაჩინოებისათვის კარგ ნიმუშს წარმოადგენს წმიდა სოფიას ტაძრის 
ტიპიკონი1.

1   იერუსალიმის საპატრიარქო ბიბლიოთეკაში არსებული №40, X-XI სს-ის ხელნაწერი. ოგიცკი  
1995). 
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ლიტია-ლიტანია მწუხრის ლოცვაზე:
პატრიარქი გალობის - ,,ღვთისმშობელო ქალწულო..“ - თანხლებით 

ლიტიით მიემართებოდა ღვთისმშობლის ტაძარისაკენ.
(ტაძრიდან პატრიარქის გასვლის შემდეგ მწუხრის მსახურება 

გრძელდებოდა. ამ დროს იკითხებოდა ღირსთა საწინასწარმეტყველო და 
იგალობებოდა წმიდა სიმეონის ტროპარი).

ამავდროულად, პატრიარქი შედიოდა  ღვთისმშობლის ტაძარში, სადაც 
პარალელურად მსახურება მიმდინარეობდა, იკითხებოდა საწინასწარმეტყველო 
ღვთისმშობლის სახელზე და იგალობებოდა ,,გიხაროდენ, მიმადლებულო...“

პატრიარქი გადაინაცვლებდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში, 
სადაც აღესრულებოდა ტაძრის განახლების დღე (მორწმუნეები მოდიოდნენ 
ანთებული სანთლებით). 

ლიტია პატრიარქის მონაწილეობით წმიდა სოფიას ტაძარში ტარდებოდა 
მეორე დღესაც. ეს ხდებოდა ცისკრის ლოცვის შემდეგ ფორუმზე, სამწიდაოს 
გალობის ფონზე. 

მგალობლები: იგალობებოდა სამი ანტიფონი;
მედავითნე: იკითხებოდა სამოციქულო; 
მღვდელი: სახარება; 
ლიტია მიემართებოდა ღვთისმშობლის ტაძრისაკენ;
მედავითნე: იკითხებოდა სამოციქულო;
მღვდელი: სახარება;
აღესრულებოდა ლიტურგია.
         (ოგიცკი 1995).
წმიდა სოფიას ტაძრის ტიპიკონის1 მიხედვით, საზეიმო ლიტიები 

აღესრულება წმიდათა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს ხსენების, 
ამაღლების, სულთმოფენობის ორშაბათს, ყოველთა წმიდათა ხსენების 
დღეებში. ლიტია იმართება როგორც დიდი მარხვის პირველი კვირის 
პარასკევს, მართლმადიდებელობის ზეიმის კვირას და, ასევე, აღდგომის 
კვირის ორშაბათს,   სამშაბათს და შაბათს. 

როგორც ვხედავთ, სადღესასწაულო ლიტიის დროს იგალობებოდა 
ანტიფონები, იკითხებოდა სამოციქულო და სახარება და ლიტია მიემართებოდა 
ტაძრისაკენ, სადაც ასევე მეორდებოდა ეს ყველაფერი და აღევლინებოდა 
საღმრთო ლიტურგია.

1   Типикон великой церкви. Cod.dresde A 104. реконструкция текста по материалам архива.. 
Дмитриевского Византино-россискаю, Санк-Петербург 2009 г., стр.  124 -150.
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ძალიან ხშირ პრაქტიკას წარმოადგენს კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში 
ლიტია-ლიტანიები სტიქიური უბედურებისა და მოწევნული დიდი 
განსაცდელების დროს.

ლიტიის შედარებით სრულ სახეს გვთავაზობს პარიზის ნაციონალური 
ბიბლიოთეკის 1027 წლით დათარიღებული №213  ხელნაწერი (ევლოხის 
მიერ მე-9 ს.): “…ეპისკოპოსი საკურთხეველში შედის გვერდითა კარიდან 
(ნიშნად სინანულისა და თავმდაბლობისა). 

მსახურება იწყება არა სადღესასწაულო ასამაღლებლით, არამედ პირდაპირ 
მშვიდობიანი კვერექსით.

დიაკონი დგება ტრაპეზის ჯვართან ეპისკოპოსის მარცხნივ.
ეპისკოპოსი: „უფალო, ღმერთო ჩვენო, მოგვიხსენენ  ცოდვილნი მონანი 

შენნი...“ და ასამაღლებელი;
ეპისკოპოსი: მშვიდობა ყოველთა; 
დიაკონი: ,,თავნი ჩვენნი უფალსა მოუდრიკნეთ“;
ეპისკოპოსი: ასამაღლებელი;
მგალობლები: ლიტიის ტროპარი;
ეპისკოპოსი ემთხვევა ჯერ ჯვარს, შემდეგ - სახარებას და გადასცემს მას  

არქიდიაკონს, რომელსაც წინ კმევით მიუძღვის დიაკონი.
იწყება მსვლელობა:
პირველი მიდის დიაკონი კმევით, შემდეგ - ჯვარი, სახარებას მიაბრძანებს 

არქიდიაკონი, რომელსაც მიჰყვება ეპისკოპოსი;
განკუთვნილ ადგილზე (მაღალდასაჯდომელთა) ყველა ჩერდება. სახარება 

მოექცევა ეპისკოპოსის მარჯვნივ, ხოლო ჯვარი - მარცხნივ;
დიაკონი: ,,უფლისა მიმართ ვილოცოთ“;
ეპისკოპოსი: ასამაღლებელი;
ეპისკოპოსი ემთხვევა ჯვარსა და სახარებას და ფილონს შემოაცვამს 

ჯვარს, რომელიც მოაქვს დიაკონს;
მსვლელობა გრძელდება;
საკურთხევლის სამეუფეო კართან ისევ ჩერდებიან. ეპისკოპოსი ბრუნდება 

აღმოსავლეთისკენ და ლოცულობს, შემდეგ შემობრუნდება და აგრძელებს 
მსვლელობას;

მგალობლები: გალობენ ტროპარს;
დიაკონი: კვერექსი;
ეპისკოპოსი: ასამაღლებელი;
,,მშვიდობა ყოველთა“;
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დიაკონი: ,,თავნი ჩვენნი უფალსა მოუდრიკნოთ“;
ეპისკოპოსი: ასამაღლებელი;
მგალობლები: გალობენ ტროპრებს და ლიტია გრძელდება.1

როგორც ვხედავთ, უკვე მეოთხე საუკუნიდან ლიტია-ლიტანია 
კონსტანტინეპოლის ეკლესიაში იძენს ორმაგ დატვირთვას:  ეს არის სამწუხრო-
სინანულით აღვლენილი ლოცვითი მსვლელობა, რომელიც იმართებოდა 
სტიქიური უბედურებისა თუ მოწევნული დიდი განსაცდელის ჟამს და, მეორე 
მხრივ, ეს არის სადღესასწაულო ხასიათის მქონე მსვლელობები, რომლებიც 
აღესრულებოდა წმიდათა ხსენებისას და დიდ საეკლესიო დღესასწაულებზე.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ლიტია-ლიტანია კონსტანტინეპოლის 
ეკლესიაში იძენს ახალ ელემენტს. ესაა ქალაქისა და მისი მოსახლეობის 
სტიქიური უბედურებისაგან დაცვისათვის განსაკუთრებული ლოცვა. 

Tavi IV

litia-litanioba aTonis wmida mTis 

RvTismsaxurebaSi

როგორც  ცნობილია, ათონის წმიდა მთა ძალიან მდიდარია 
მართლმადიდებელი ეკლესიის საღვთისმსახურო ტრადიციებით. ძალიან 
ხშირად ვხვდებით  წმიდა მთის ტიპიკონებში ლოცვით მსვლელობებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ ტაძარში ,,ღმერთი უფალისა“ თუ ,,ალილუიას“ 
მსახურება აღესრულებოდა, ლიტია-ლიტანიის მსახურების წესი მწუხრის და 
ცისკრის ლოცვებს ეკუთვნოდა.

წმიდა მთის ბიბლიოთეკაში არსებული სხვადასხვა ხელნაწერი გვაუწყებს: 
„ლიტია ტარდება  ყოველთვის, მთელი წლის მანძილზე, საღამოს მწუხრსა 
და დილის ცისკარზე სადილის ჟამნის  განტევების მერე. აქ იხსენიება  
მონასტრის ყველა მკვიდრი, მამანი და ძმანი, რომლებიც ჩაწერილები 
არიან მონასტრის მოსახსენიებელში. ლიტანიის დროს მათ იხსენიებენ ექვსი 
დღის განმავლობაში, ორშაბათი დილიდან შაბათ დილამდე, რადგან კვირას 
მწუხრზე არ აღესრულება მიცვალებულთა მსახურება ისე, როგორც საუფლო 

1   სკაბალანოვიჩი  2011: 353.
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დღესასწაულებზე ან დიდი წმიდანის ხსენებაზე.“1

 ძალიან საინტერესო მასალას გვაწვდის ათონის მთის წმიდა პანტელეიმონის 
მონასტრის 2000 წლის 12/25 თებერვლის წეს-განგება ათონის მთაზე ლიტია-
ლიტანიის მსახურების შესახებ.2 

გარდა ყოველდღიური მსახურებებისა, აქ ლიტიებს შევხვდებით 
მიცვალებულთა ლიტურგიაზე, მიცვალებულთა დაკრძალვისას და საზეიმო 
მსვლელობებზე „ჯვრით“. თანმიმდევრობით წარმოვადგენთ ათონის წმიდა 
მთაზე დღემდე არსებულ ლიტია-ლიტანიის მსახურების ყველა პრაქტიკას.

ლიტია ღამისთევის მსახურებაზე  მწუხრის ლოცვაზე: ,,...გალობის 
- „ნათელო მხიარულო“ - შემდეგ მკითხველი ანთებული სანთლით ხელში 
კითხულობს საწინასწარმეტყველოს, რის შემდეგაც მიემართება ტაძრის სტოში, 
იქ აღანთებს  შუა კანდელს (პონიკადილს) და მის ქვეშ დგამს ანალოგიას 
(პირით აღმოსავლეთისაკენ). თხოვნითი კვერექსის შემდეგ იგალობება ლიტიის 
სტიქარონი და ყველა გადის ლიტიაზე სტოაში. პირველი მიდის კანონარხი, 
მეორე - ლიტიის სტიქრის გალობით იღუმენი და კანდელაკი ანთებული 
სანთლით, მათ კმევით მიჰყვებათ დიაკონი, შემდეგ - მღვდელმონოზონი 
ოლარით და ფილონით. ყველა გამოდის სამეუფეო კარიდან“.

ათონური ტიპიკონები განსხვავდება პალესტინური და სხვა 
ტიპიკონებისაგან. ის ანიჭებს მღვდელს და დიაკონს უფლებას, ლიტიის 
დროს არა ჩრდილოეთის, არამედ  სამეუფეო კარით გამოვიდნენ.3

„მღვდელი იღებს წმიდანის ხატს (შუა ტაძრის ანალოღია) ,,პროსკინი
ტარიიდან“ და ათავსებს სტოაში წინასწარ გამზადებულ ანალოგიაზე. 
კანდელაკი სანთელს დგამს ანალოგიის წინ და (იღებს კურთხევას) ხურავს 
სამეუფეო კარის კრეტსაბმელს.“

ასევე საინტერესოა ლიტიის წესი კოსტამონიის მონასტერში, სადაც 
ხურავენ წითელ კარს მას შემდეგ, რაც ლიტანიის პროცესია ტოვებს ტაძარს 
და გამოდის სტოაში.  ეს კარი იხსნება მაშინ, როდესაც იწყება ცოცხალთა 
და მიცვალებულთა ხსენება.  შესაძლებელია, ეს წესი მიმართულია იქითკენ, 
რომ ტაძარში მდგომებს გაეგოთ დიფტიხის კითხვა და მიეღოთ მონაწილეობა 

1   წმიდა ათონის მთის, ,,ვათოპედის“  მონასტრის ბიბლიოთეკის ხელნაწერი №3201, 346 წ.
2   *ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΡΥΑΙ, ΑГІΟΝ ΟΡΟΣ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΑΣ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝІΩΤΗ. ΑΘΗΝΑ 
1997 © Συνοδία. Χρυσοστόμου Ίερομονάχου Ί. Κελλίоυ Εύαγγελισμού ΚΑΡΥΑΙ - ΑΓ. ΟΡΟΣ Τ.θ. 69, 
630 86);

3   ,,Особенности совершения всенощного бдения в монастырях святой Горы Афон“ 
М.М. Клименко გვ: 9.  https://azbyka.ru/osobennosti-soversheniya-vsenoshhnogo-bdeniya;)
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ცოცხალთა და მიცვალებულთა მოხსენიებაში.20

 „იღუმენი და მღვდელი იკავებენ თავიანთ ადგილებს (სტასიდებზე). შემდეგ 
მღვდელი გალობს ლიტიის სტიქარონს (წმინდანისას, რომლის ხსენებაც არის), 
დიაკონი აკმევს წმინდანის ხატს (სამჯერ შემოვლით), შემდეგ - მამებს და 
ყველას, ვინც დგას სტოაში. კმევის შემდეგ დიაკონი საცეცხლურს აძლევს 
კანდელაკს, რომელსაც ის მიაქვს საკურთხეველში, თვითონ დიაკონი ადგილს 
იკავებს მღვდლის გვერდით. ლიტიის დროს კანდელაკი ამოწმებს კანდლებს 
(მთავარ პონიკადილს) და ტაძრის შუა ნაწილში შუა კანდელის ქვეშ (პურის 
კურთხევის ჭურჭელი) დგამს სპეციალურ  ჭურჭელს (,,ლიტანიისა“) და 
აღანთებს მასზე სამ სანთელს. დიაკონი ამბობს კვერექსს.“

- ლიტიის კვერექსის თხოვნითი მუხლები რაოდენობრივად და 
ნაირსახეობრივადაც განსხვავდება ყველასაგან. წმინდა მთაზე ასევე შე
მორჩა პალესტინური პრაქტიკა ლიტიაზე მიცვალებულთა და ცოცხალთა  
სახელობითი მოხსენიებისა.1

- „სიმონ-პეტრას“ მონასტერში კვერექსის პირველი თხოვნის შემდეგ 
მგალობლები გალობენ ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ 40-გზის, მეორე და მესამე 
თხოვნის შემდეგ - 3-გზის, შემდეგ მოჰყვება რამდენიმე თხოვნა ცოცხალთა 
და მიცვალებულთა, რომელთა შორისაც მგალობლები თითო-თითოჯერ 
გალობენ ,,უფალო, შეგვიწყალენ“. დიფტიხის და ქტიტორების მოხსენიების 
დროს - ორმოცჯერ, ხოლო ბოლოს - სამჯერ.21 

„როდესაც მღვდელი იწყებს ლოცვას ,,მეუფეო მრავალმოწყალეო...“, 
კანდელაკი იღუმენს დაუკრავს  თავს, იღებს ლოცვა-კურთხევას და გახსნის 
სამეუფეო კარის კრეტსაბმელს. მღვდლის ბოლო ლოცვის შემდეგ იგალობება 
სტიქარონი, რომელსაც გალობს პირველი კლიროსი. მღვდელი დიაკონთან 
ერთად აიღებს ხატს და აბრუნებს მას თავის ადგილზე, რის შემდეგაც ისინი 
შედიან საკურთხეველში.“

ათონის მთაზე შენარჩუნებულია ლიტიის დამთავრების  უძველესი წესი. 
სტიქარონების გალობისას სანთლები იდგმება პურის კურთხევის ჭურჭელთან. 
დიაკონი და მღვდელი  შედიან საკურთხეველში და საკურთხეველი იხურება.21 

„სტიქარონის შემდეგ იღუმენი გალობს სადიდებელს და იკითხება ,,აწ 
განუტევე...“. იკითხება ,,სამწიდაოს,“ ,,მამაო ჩვენო“ და იგალობება წმიდანისა 
ორჯერ (შედარებით ნელა)  და ღვთისმშობელისა. ამ ბოლო გალობის 
დაწყების დროს დიაკონი გამოდის საკურთხევლიდან, აკმევს ,,ლიტანიისას“, 

1  ,,Особенности совершения всенощного бдения в монастырях святой Горы Афон“ М. 
М. Клименко 2011 : 9. 
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შემდეგ მამებს, ბოლოს მღვდელს, რომელიც პურის საკურთხებლად გამოდის 
საკურთხევლიდან. პურის კურთხევის შემდეგ მღვდელი და დიაკონი 
ემთხვევიან ერთ-ერთს ნაკურთხ პურთაგან და ბრუნდებიან საკურთხეველში, 
მკითხველი კი კითხულობს 33-ე ფსალმუნს, ხოლო ამ ფსალმუნის მე-10 
მუხლზე ,,მდიდარნი დაგლახაკდნენ და შეემშია...“, ის ჩერდება და ნახსენებ 
მუხლს ხმამაღლა წარმოთქვამს. მარჯვენა კლიროსი გალობს ამ მუხლს ნელ-
ნელა და მელოდიურად. მღვდლის შესვლის შემდეგ კანდელაკს მიაქვს პურის 
კურთხევის ჭურჭელი (ლიტანიისა).“

ათონზე პურის კურთხევისას ასევე არის ერთი თავისებურება: ტროპარის 
გალობისას მღვდელი, რომელიც აღსავლის კარით გამოდის საკურთხევლიდან, 
აკმევს პურს წრეზე და  მის მიმართ თავს არ მოიდრეკს, რადგან ეს პური 
ჯერ არ არის ნაკურთხი. ამის შემდეგ უკმევს იღუმენს, იქ მდგომთ და 
მისცემს საცეცხლურს ეკლესიარხს, პურით ხელში გადადის ანალოღიასთან  
და ხმამაღლა წარმოთქვამს ლოცვას. როდესაც იტყვის სიტყვებს ,,აკურთხე, 
უფალო, პური ესე...“, პურით გამოსახავს ჯვარს სინზე და როდესაც ამბობს 
სიტყვებს - ,,რამეთუ შენ ხარ...“, დებს პურს ადგილზე და ხელით სახავს 
ჯვარს  პურს, ხორბალს, ღვინოს და ზეთს.“1

- სხვადასხვა ფორმას ვხვდებით ტიპიკონებში ნაკურთხი პურის კმევის 
შესახებ. ფილოთეოსის ტიპიკონი უჩვენებს პურის და ჭიქა ღვინის დარიგებას. 
პანტელეიმონის ტიპიკონით პურს  ყოველთვის არ აკურთხებენ. თანამედროვე 
პრაქტიკაში ასევე ვხვდებით, რომ ნაკურთხ პურს არიგებენ ლიტურგიის 
შემდეგ ანტიდორთან ერთად. 

„შემდეგ შეასრულებს სამგზის თავის მოდრეკას და შედის საკურთხეველში.  
,,იყავნ სახელი უფლისა...“, დიდება აწდა, ,,აკურთხებს სული ჩემი უფალსა..“ 
და მგალობლები გალობენ  ,,მდიდარნი დაგლახაკდნენ და...“ და მღვდელი 
-  ,,კურთხევა უფლისა თქვენზედა...“.

„კანდელაკი დაუშვებს კანდლებს და აღანთებს მას  საკითხავისათვის, 
მის ქვეშ დადგამს ანალოღიას პირით დასავლეთისაკენ. როდესაც მთავრდება 
,,მდიდართა დაგლახაკდნენ და შეემშია ...“, დიაკონი ხმამაღლა წარმოთქვამს: 
,,უფლისა მიმართ ვილოცოთ“,  მღვდელი: ,,კურთხევა უფლისა თქვენზედა...“ 
და წინასწარ დადგენილი მკითხველი ამბობს: ,,ცხოვრება და წამება წმიდისა 
და დიდებულისა ... (წმინდანის სახელი) მისითა ლოცვითა.... მეუფეო, 
გვაკურთხე“, მღვდელი: ,,კურთხეულ არს ღმერთი ჩვენი...“, მკითხველი: ამინ 
და იწყებს კითხვას. დაახლოებით კითხვის შუა ნაწილში  დღესასწაულის 

1  Клименко 2011 : 9.  
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დროს აღესრულება ზარების საზეიმო რეკვა.“
ათონის მთაზე შემორჩენილია 33-ე ფსალმუნის კითხვის პრაქტიკა. უფრო 

მეტიც, ერთ-ერთ (Филофеевского) მონასტერში ამ ლოცვას კანონარხი 
გალობს, მგალობლები კი გალობენ ,, მდიდარნი დაგლახაკდნენ...“ მე -7 
ხმაზე.

„უფლებამოსილი სასულიერო პირი მკითხველს აუწყებს  შესვენებას და 
წარმოთქვამს: ,,ლოცვითა (წმინდანის სახელი) ქრისტე ღმერთო, შეგვიწყალე 
ჩვენ.“ ამინ. კითხვა განახლდება მეორე კანონის შემდეგ (ან ტრაპეზის 
დროს). დასასრულს კანდელაკი აქრობს  კანდლებს და იღებს ანალოგიას“ 
(გვ. 72,73,74,).

სამადლობელი ლოცვების კითხვის შემდეგ სატრაპეზოდან პირველი 
გამოდის ეპისკოპოსი და დგება კარიდან მარჯვნივ. კარიდან მარცხნივ 
დგებიან ტრაპეზარი და მზარეული, რომლებიც მცირე მეტანიით მონასტრის 
ძმებისაგან ითხოვენ შენდობას. მონაზვნები გამოდიან ორ-ორი, იღებენ 
წესისამებრ კურთხევას ეპისკოპოსისგან და მიდიან ტაძარში, სადაც ტარდება 
მცირე ლიტია.1

ლიტია (მიცვალებულთა) წმინდა ლიტურგიაზე  წმიდა მთის მონა
სტრებში არსებობს ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც ყოველ პარასკევს 
საღამოს (მწუხრის ლოცვამდე) მონასტრის  (усыпальница)  ,,ძმათა განსა
სვენებელში“ აღასრულებენ მიცვალებულთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს 
კოლიოს კურთხევით.

წმიდა ლიტურღია შაბათს აღესრულება, ჩვეულებრივ, ,,მონასტრის ძმათა 
განსასვენებელში“, სადაც კანდელაკის მიერ წინასწარ მარაგდება ყველა 
საჭირო საგანი და  ეს ადგილი მზადდება წირვისათვის. 

წმიდა ლიტურგიაზე, სახარებით შესვლის დროს, საკითხავი ტროპარ-
კონდაკების გარდა იგალობება „მოიხსენე, უფალო, სული... რამეთუ 
ღმერთი წყალობისა...“ და ,,წნიდათა თანა განუსვენე ...“. ბოლოს  (თუ 
არ არის წინადღესასწაული ან წარგზავნა) იგალობება კონდაკი. იკითხება 
მიცვალებულთა  სამოციქულო და სახარება. საკითხავები იკითხება წმიდა 
საბას ტიპიკონის მიხედვით. მღვდლის მიერ ამბიონის ლოცვის წაკითხვის 
შემდეგ გამოაქვთ სანთელი და დგამენ მთავარ ანალოგიასთან გამზადებული 
პატარა მაგიდის წინ  (სადაც დევს კოლიო). ამბიონის ლოცვის შემდეგ - 
სამწნიდაო, ყოვლადწმიდაო სამებაო, მამაო ჩვენო, ასამაღლებელი და, გადის 
რა საკურთხევლიდან, მღვდელი პირველი იწყებს გალობას: ,,სულთა თანა...“. 

1    Клименко 2001 : 9. 
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მეორე ტროპარი იგალობება მარჯვენა კლიროსის მიერ, მესამე - უკვე 
საკურთხევლიდან  გამოსული მღვდლის მიერ, მეოთხე - მარცხენა კლიროსის 
მიერ. იგალობება ოთხი სხვადასხვა ადგილიდან, რაც, საბოლოო ჯამში, 
ჯვრის სიმბოლოს წარმოადგენს. მღვდელი დაწესებული მოსახსენიებელის 
მიხედვით იხსენიებს ქტიტორებს, ყოველთა აღსრულებულთა მონასტრის 
ძმათა და მამათა, ნაყოფის შემომწირველებს...  (წარმოთქვამს სახელებს), 
,,რამეთუ შენ ხარ აღდგომა...“ ასამაღლებლის შემდეგ იგალობება ,,იყავნ 
სახელი უფლისა...“. კანდელაკი იღებს მაგიდას კოლიოსთან და სანთელთან 
ერთად. აღესრულება ჩვეულებრივი ლიტურგიის ჩამოლოცვა. 

მიცვალებულთა ლიტია, მონაზონის ან მღვდელმონაზონის (ან 
ბერდიაკონის) გასვენებისა  წესის აგების შემდეგ სამწიდაოს ნელი 
გალობის ფონზე გარდაცვლილი მონაზონის თუ მღვდელმონაზონის ცხედარს 
მიასვენებენ მონასტრის ძმათა განსასვენებელში, რა დროსაც ხდება სამი 
შეჩერება: პირველი - ტაძრის წინ, მეორე და მესამე კი - მონასტრის კარიბჭის 
გარეთ მისი სულის მოსახსენიებლად. მონასტრის ჭიშკარში აღესრულება 
კმევა ჯერ მიცვალებულისა და  შემდგომ - ყოველი იქ მყოფი ძმისა და 
მამისა. საფლავზე სრულდება მიცვალებულთა ლიტია. იღუმენი ჯვრის სახით 
დააყრის მიწას და დაასხამს ზეთს კანდელიდან და ამის შემდეგ წარმოთქვამს 
სიტყვას. შემდეგ მკითხველი კითხულობს საკითხავს. მონასტრის ძმები 
ასრულებენ  იესოს 100 ლოცვას, მცირე მეტანიებით და ბოლოს ამბობენ 
,,უფალო იესო ქრისტე, განუსვენე სულსა ძმისა (სახელი) მონაზონისა ამის  
ჩვენისასა“.  მიცვალებულს  თავზე აფარებენ  მყარს (რკინას ან სხვა რამეს), 
რათა მისი თავის ნაწილი დაცული იყოს დაზიანებისაგან, რის შემდეგაც მას 
აყრიან მიწას.  მონასტრის ყოველი მკვიდრი ვალდებულია მიცვალებულის 
სახელზე ყოველდღე წარმოთქვას 100 ,,უფალო, შემიწყალენ“ ფსკვნილზე. 
ასევე სრულდება 40-ჯერ მიცვალებულთა ლიტურგია და სამი წლის 
განმავლობაში მიცვალებული იხსენიება პროსკომიდიაში ყოველდღიურად, 
რის შემდეგაც მისი სახელი შედის სპეციალურ მოსახსენიებელში. 

ლიტია სრულდება ყველა საუფლო და ღვთისმშობლის (მცირესა და დიდ) 
დღესასწაულზე (გვ. 80-85), გარდაცვლiლ ქტიტორთა პანაშვიდებსა და მათი 
სულის საოხად აღსრულებულ საცისკრო მსახურებასა და ლიტურგიებზე 
(გვ. 99-103;  ასევე, გვ. 114,115,116).

შეჩერებისას: მიცვალებულთა კვერექსი ,,მერმე და მერმე...“, და ასამა
ღლებელი ,,რამეთუ შენ  ხარ აღდგომა...“. კანდელიდან, რომელიც კიდია 
ძმათა განსასვენებელში, მაცხოვრის ხატის წინ.
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ლოცვითი მსვლელობა ჯვრით ბრწყინვალე შვიდეულის ორშაბათს 
  ლიტურგიის დასრულებისა და წმ. კინოტის შენობაში გამასპინძლების 
შემდეგ იწყება ლოცვითი კანონის კითხვა და დიდი „მსვლელობა ჯვრით“ 
სასწაულთმოქმედი ,,ღირს არს“  ხატით, რომელიც გრძელდება ოთხიდან 
ხუთ საათამდე.

პირველი მიემართება მღვდელი წყლის ჭურჭლით, ის ასხურებს კელიებს, 
სადაც შეიტანენ წმიდა ხატს. მას მიჰყვება მონაზონი, რომელიც ურტყამს 
ხელის სპეციალურ ფიცარს (ручное било). ერისკაცების მსვლელობა ხდება 
საბერძნეთის ეროვნული დროშით. მამებს მიაქვთ ჯვარი, ორი რაპიდი, ორი 
ლამპარი, ორი სანთელი. მგალობლები გალობენ აღდგომისა და ღვთისმშობლის 
კანონს. მათ ფილონებით, ოლარებითა და სკუფიებით მიჰყვებიან მღვდლები. 
ორი მღვდელი მოაბრძანებს სასწაულთმოქმედ ხატს ,,ღირს არს“. 

ეს მსვლელობა მთლიანად უვლის  მონასტერს. არის შემთხვევები, 
როდესაც ხატს შეაბრძანებენ ტაძარში ან კელიაში. ამ დროს იგალობება 
სადიდებელი, იკითხება წმიდანის სახარება, ითქმება თხოვნითი კვერექსი 
იქ მცხოვრებისთვის. ჩვეულებრივი გამასპინძლების შემდეგ მსვლელობა 
გრძელდება. გზაზე ჩერდებიან მონაზონთა მიერ მოშენებულ ბაღებთან, 
ბოსტნებთან, ვენახებთან, სადაც იკითხება შესაბამისი  ლოცვები.

ტაძარში დაბრუნებისას რეკავს ზარები, კანდელაკი წინასწარ აღანთებს 
ტაძარში კანდლებს და სანთლებს, მსვლელობიდან დაბრუნებულებს აკმევენ 
და  ნაკურთხ წყალს ასხურებენ. 

დიაკვანი ამბობს თხოვნით კვერექსს და მრავალჟამიერის მუხლებს, რის 
შემდეგაც ხდება განტევება. ხატი ბრუნდება თავის ადგილზე საკურთხეველში, 
ხოლო კანდელაკები აქრობენ კანდლებს.

ათონის ყველა მონასტერს გააჩნია ასეთი მსვლელობების საკუთარი წესი 
ორშაბათს, სამშაბათს ან ბრწყინვალე შვიდეულის  სხვა დღეებში (გვ.: 
179,180, 181).

მსვლელობები ჯვრით დიდი და მცირე აიაზმის დროს  „ივერონის“ 
მონასტერში დიდი აიაზმა სრულდება ზღვის სანაპიროზე, რა დროსაც 
ეწყობა მსვლელობა ჯვრით ღვთისმშობლის ,,კარიბჭის“ (ასევე პორტაიტისად 
წოდებული) სასწაულთმოქმედი ხატის თანხლებით. შესაძლებელია, ეს იყოს 
უძველესი ტრადიცია, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ტაძარი 
ხატის სასწაულებრივ მობრძანებამდე  ნათლისღების დღესასწაულის სახელზე 
იყო  ნაკურთხი (გვ: 134).

მცირე აიაზმა სრულდება ყოველი თვის პირველ რიცხვში მონასტრის 
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ეზოში. ვათოპედის მონასტერი წყლის კურთხევის ლოცვების წინ აწყობს 
მსვლელობას ჯვრით „დიდი აიაზმის“ ჭურჭლის მიმართულებით. მსვლელობა 
მიმდინარეობს ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატის ,,ვიმატარისას“ 
(«Виматарисса») თანხლებით. 

პირველი ჟამნის ჩამოლოცვის შემდეგ ირეკება ზარები, მღვდელი და 
იღუმენი შემოსილები, რომელთაც ხელთ უპყრიათ ჯვარი, ნათლისღების 
ხატი და სანაწილე წიდა ნაწილებით, გამოდიან მონასტრის ეზოში, დიდი 
აიაზმის ჭურჭელთან (გვ: 118;129).

წყლის კურთხევის შემდეგ მღვდელი ასრულებს წყლის განწმენდის წესს 
(чин водосвятия), იღებს ბამბას, ჯვრის სახით ეხება ყველა წმიდა ნაწილს 
და ჩაუშვებს მას წყლის კურთხევის  ჭურჭელში (გვ. 130).

ლიტია ეპისკოპოსის დახვედრის დროს  ეპისკოპოსის დასახვედრად 
მონასტრის საძმო იღუმენის წინამძღვრობით იკრიბება მთავარ 
შემოსასვლელთან. იღუმენი და მღვდელი არიან შემოსილები. ორ ეკლესიარხს 
უჭირავს სანთლები, მანუალი და სახარება. ეპისკოპოსის მოსვლისათვის იწყება 
ზარების რეკვა. ეპისკოპოსს შეასხამენ პანაღიას, შემოსავენ მანტიით და 
მიჰყვებიან ტაძარში. ეპისკოპოსი ემთხვევა სახარებას, აკურთხებს მონასტრის 
ძმებს და შედის ტაძარში. ამ დროისათვის ორი დიაკონი მოუკლებლად 
აკმევს ეპისკოპოსის წინ. მგალობლები გალობენ (მრავალჟამიერ თქვენს 
მეუფებას). ეპისკოპოსი ემთხვევა ხატებს, აკურთხებს მგალობლებს, ხალხს 
და დგება კათედრაზე. აქ იწყება მცირე ლიტია, რომლის დროსაც იგალობება 
ტროპარები: ჯვრისა, ტაძრისა, წმიდანისა (რომელიც ითვლება ეპისკოპოსის 
მფარველად) და ,,აწდაზე“ კონდაკი - ,,ღირს არს“. ზოგიერთ მონასტერში, 
მაგალითად, ლავრაში, იგალობება „დიდებამაღალიანი“. შემდეგ გრძელდება 
მწუხრის ლიტიის მსახურება, მაგრამ საკმაოდ შეკვეცილი სახით. ეპისკოპოსის 
ასამაღლებლის შემდეგ ,,შეისმინე ჩვენი, ღმერთო...“ მგალობელთა მიერ  
მრავალჟამიერის მუხლების სრული შესრულების შემდეგ წინამძღვარი 
მიესალმება ეპისკოპოსს. ლიტიის ბოლოს ეპისკოპოსი აკურთხებს  მასთან 
მისულ იღუმენს და მონასტრის ძმებს. მგალობლები სრულად ასრულებენ 
მრავალჟამიერის მუხლებს. ეპისკოპოსი განიმოსება და მიდის მოსასვენებელ 
ოთახში (მ.მ. კლიმენკო, „ღამისთევის მსახურების განსაკუთრებულობები 
ათონის წმიდა მთაზე“,  გვ. 9). 

ჩვენ მიერ განხილული მსახურებებიდან ჩანს, რომ ლიტია-ლიტანიის 
მსახურება წმიდა მთაზე ინარჩუნებს თავის ყველა (ადრეულსა და შეძენილ) 
ფორმას. ის არ კარგავს არც სამწუხრო და არც სადღესასწაულო შინაარსს, 
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პირიქით, ლიტია-ლიტანიის მსახურება წმიდა მთაზე უფრო სრული და 
გამდიდრებული სახით გვევლინება. 

Tavi V

litia-litaniis msaxureba ruseTis

da rumineTis marTlmadidebeli eklesiebis

saRvTismsaxuro praqtikaSi

ვინაიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიტია-ლიტანიის 
ღვთისმსახურების წესი ჩვენთვის საკმაოდ კარგად არის ცნობილი, 
წარმოგიდგენთ მხოლოდ განსხვავებებსა და თავისებურებებს, რომლებსაც, 
ჩვენი აზრით, ნაკლებად ვხვდებით საქართველოს ეკლესიის საღვთისმსახურო 
პრაქტიკაში.

ლიტია წესის აგების დროს - ეკლესიაში განასხვავებენ 4 სახეობის 
წესის აგებას: ერისკაცის, მონაზონის, მღვდლისა და ჩვილის. აქვე საჭიროა 
მოვიხსენიოთ წესის აგება ბრწყინვალე შვიდეულში. ყოველი აქ მოხსენიებული 
მსახურება გამოირჩევა გარკვეული თავისებურებებით ლიტიის კუთხით.

წესის აგების მსახურება სრულდება ლიტურგიის შემდეგ; ის არ შეიძლება 
შესრულდეს აღდგომის დღეს და ქრისტესშობის დღეს მწუხრამდე.

ქრისტიანის წესის აგება სრულდება, როგორც წესი, ტაძარში, 
გამონაკლისის სახით - სახლში ან საფლავზე.  

გარდაცვლილის გამოსვენებამდე ტაძარში (ან სახლში)  სრულდება 
მცირე პანაშვიდი და შემდგომ - მიცვალებულის ლიტია. ლიტია სრულდება 
როგორც ტაძრიდან სახლამდე, სახლიდან სასაფლაომდე და სასაფლაოზე 
მიცვალებულის მიწisTvis მიბარების დროს. ლიტიაში შედის მცირე 
პანაშვიდი. ეს ლიტია აღესრულება შემდეგნაირად:

ოლარით შემოსილი მღვდელი უკმევს ჯერ მიცვალებულს და შემდგომ - იქ 
მდგომ ჭირისუფლებს და იწყებს მცირე პანაშვიდს. ასამაღლებლის - ,,ღმერთო 
სულთა“-ს შემდგომ სრულდება ,,სანატრელთა შინა დაძინებულთა“  და 
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,,საუკუნოდ იყოს ხსენება ამის“. მომზადების შემდეგ იწყება მიცვალებულის 
გადასვენება ტაძარში. მღვდელი იტყვის ასამაღლებელს: ,,კურთხეულ არს 
ღმერთი ჩვენი...“,  მგალობლები გალობენ ,,წმინდაო ღმერთო“-ს და ამ 
გალობის თანხლებით მიცვალებულს მიასვენებენ ტაძარში. 

პროცესიას წინ უძღვის ჯვარი, შემდეგ - მგალობლები, მღვდელი 
(შემოსილი) - მარცხენა ხელში სანთლით, ხოლო - მარჯვენაში ჯვრით. მას 
წინ მიუძღვის დიაკონი საცეცხლურით (თუ მღვდელი მარტოა, მას მარჯვენა 
ხელში უჭირავს საცეცხლური, მარცხენაში - ჯვარი). ისინი წინ მიუძღვიან 
სასახლეს (მღვდელი, როგორც წინამძღოლი და ღმერთან მიმყვანებელი, 
წინ მიუძღვება მიცვალებულის სულს ცხონების გზაზე), ჭირისუფლები და 
ხალხი უკან მიჰყვებიან სასახლეს. იგალობება ,,სამწმინდაო“, მიცვალებულის 
მფარველი წმინდანის და ტაძრის წმინდანის ტროპარები. 

ტაძარში მიცვალებულს ასვენებენ ან სტოაში ან შუა ტაძარში, სახით 
აღმოსავლეთისკენ. ლიტურგიის მსახურების შემდეგ იწყება წესის აგების 
მსახურება, რომელიც შედგება 3 ნაწილისგან. ამის შემდეგ მიცვალებულს 
გაასვენებენ მცირე ლიტიებით გასვენებისას და საფლავზე. 

ლიტია მცირე აიაზმის დროს  თავისი შემადგენლობით მსგავსია 
საცისკრო მსახურებისა და ერთდება ლიტიასთან.

მცირე წყლის კურთხევა, როგორც ვთქვით, მთავრდება ლიტიით: 
წარმოითქმის მცირე ,,შეგვიწყალენ“ და იკითხება ლოცვა: „...მეუფეო 
მრავალმოწყალეო...“. ჩამოლოცვამდე მღვდელი აკურთხებს ტაძარს, მის 
ეზოს (თუ წყალკურთხევა შესრულდა სახლში - სახლს) და მორწმუნეებს, 
რის შემდეგაც არის ჩამოლოცვა.

დიდი აიაზმის დროს  არ სრულდება ლიტიის მსახურება.
ლიტია ტაძრის კურთხევისას  ტაძრის კურთხევის წესი შედგება 

შემდეგი ეტაპებისგან: წმინდა ტრაპეზის მოწყობა, განწმენდა და სამკვეთლოს 
შემოსვა, ტაძრის კედლების კურთხევა, ტრაპეზზე წმინდა ნაწილების და 
ანტიმისის გადატანა და ბოლოს, მცირე ლიტია ჩამოლოცვით.

ტაძრიდან გამოსვლა ხდება ბოლო ლოცვის შემდეგ, ითქმება მცირე 
კვერექსი. ეპისკოპოსი და მღვდელმსახურები ერთად გადიან ტაძრის გარეთ, 
წინასწარ გამზადებულ ადგილზე. პროტოდიაკონი წარმოთქვამს მცირე 
,,შეგვიწყალენ“-ს. ასამაღლებლის შემდეგ მთავარი ეპისკოპოსი ყოველ მხარეს 
ოთხივ კუთხით სახავს  ჯვარს სამგზის. პროტოდიაკონმა ამ დროს უნდა 
წარმოთქვას: ,,უფლისა მიმართ ვილოცოთ, ვთქვათ ყოველთა“. მგალობლები  
მიუგებენ: ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ სამგზის და შემდეგ ჩვეულებრივი 
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ლოცვაა, რომელიც წინ უძღვის ჩამოლოცვას. მთავარი ეპისკოპოსი ასრულებს 
ჩამოლოცვას ჯვრით ხელში ამბიონზე. პროტოდიაკონი წარმოთქვამს 
მრავალჟამიერის მუხლებს, ამ დროს არქიეპისკოპოსი ასხურებს ხალხს და 
მღვდელმსახურებს ნაკურთხ წყალს. მსახურება გრძელდება მესამე და მეექვსე 
ჟამნებით და იწყება ლიტურგია. ტაძარში შვიდი დღის განმავლობაში უნდა 
შესრულდეს ლიტურგია (წმ. სიმეონ თესალონიკელის გარდამოცემით).

ახალი ნაკურთხი ანტიმისი შვიდი დღის განმავლობაში უნდა რჩებოდეს 
ტაძარში.1 

მიცვალებულთა მსახურების ლიტია ბრწყინვალე შვიდეულში  
მღვდლის ასამაღლებლის შემდეგ იწყება გალობა ,,ქრისტე აღსდგა“ სამგზის, 
იგალობება აღდგომის კანონი, მესამე და მეექვსე  გალობებზე - მცირე 
კვერექსი, მეექვსეზე, ასევე, - ,,სულთა თანა განუსვენე“, მეცხრეზე და 
აღდგომის სტიქარონების შემდგომ მიცვალებულთა კვერექსი - „ღმერთო 
სულთაო...“ ასამაღლებელით (შემდგომ წესისამებრ).

ლიტია  მიცვალებულის მსახურება ლიტურგიასა და მწუხრზე  
ლიტურგიაზე ლიტია ამბიონის ლოცვის შემდგომ „სულთა თანას...“ გალობის  
დროს იწყება, ხოლო ცისკარსა და მწუხრზე ის ჩამოლოცვამდე მიებმის 
მსახურებას. 

ლიტია ყოველთვის სრულდება მიცვალებულთა ლიტურგიაზე და, ასევე, 
ეკლესიის მიერ დადგენილ მიცვალებულთა მსახურებებზე2.

ლიტია (სტოაში) მიცვალებულთათვის  როგორც ვიცით, ლიტია, 
როგორც განსაკუთრებული ლოცვა, ასევე გამოიხატება მრავალგზის მოხმობით 
,,უფალო, შეგვიწყალენ“ და სრულდება არა მხოლოდ სადღესასწაულო 
მსახურებაზე,  არამედ მიცვალებულთა მოსახსენიებლადაც.

მწუხრის ან ცისკრის ჩამოლოცვამდე მიემართებიან სტოაში. დია კონი 
იწყებს ,,აცხოვნე, უფალო, ერი შენი...“, ,,მერმეცა გევედრებით ღვთივ
დაცულისა ერისა...“ და შემდგომად ამისა, - ,,მერმეცა გევედრებით სულთა 
საუკუნითგან აღსრულებულთა (სახელები) ...და დაამკვიდრე წიაღთა შინა 
აბრაამ, ისააკ და იაკობისათა...“, ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ (ასგზის), ,,მერმეცა 
გევედრებით...“ ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ (სამგზის), მღვდელი მიუგებს 
მიცვალებულთა ასამაღლებელს: ,,რამეთუ შენ ხარ აღდგომა...“, მშვიდობა 
ყოველთა, სულისაცა  შენისა თანა, თავნი ჩვენნი და მღდელი: ,,ღმერთო 
სულთაო...“ (მთავრდება წესისამებრ).

1  შიმანსკი 2003: 83, 112, 115, 146.
2  მ. ბულგაკოვი 1907: 1296, 1297, 1298, 849
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ლიტია  მსვლელობები ჯვრით  ამ სახის მსვლელობები მრევლში 
აღძრავს რელიგიურ სულისკვეთებას. მსვლელობები შეერთებულია 
სავედრებელ და სამადლობელ პარაკლისებთან. ისინი სრულდება ტაძრის 
დაარსების და კურთხევის, სტიქიური უბედურების და გავრცელებული 
ეპიდემიების, გვალვისა და მიწისძვრების დროს.

მსვლელობები შეიძლება ჩატარდეს ღვთის სამადლობელად ზემოთ ნახსენები 
განსაცდელის  მშვიდობიანად გადატანისას. ხანდახან ეს მსვლელობები 
ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს: პირველად მოდიან მგალობლები, შემდგომ 
მოაქვთ ხატები და ბაირაღები, მათ შემდეგ - დიაკონი საცეცხლურით და 
მღვდელი, მეკელაპტრეები და პროტოდიაკონი, შემდგომ - არქიეპისკოპოსი.  
სავედრებელი ლოცვა ამ მსვლელობისას ლიტიის დასახელებას ატარებს 
(ლოცვა ლიტიისა 1907 : 224, 225, 226).

ლიტია  სავედრებელი პარაკლისი  საერთო განსაცდელის ან 
სტიქიური უბედურებისას ეკლესიას აქვს ტრადიცია,  შეავედროს ღმერთს 
ერი და შესთხოვოს,  აარიდოს მას მოსალოდნელი განსაცდელი. ეს ლოცვა 
სრულდება მრევლთან ერთად.

ასევე არსებობს ლიტიაზე საკითხავი სახარება, ლიტიაზე საკითხავი 
კანონი, ლიტიაზე საკითხავი სპეციალური ლოცვა, რომლის შინაარსშიც 
გამოხატულია, თუ რას ითხოვენ მლოცველები უფლისაგან. 

მსვლელობები ჯვრით  ლიტია ნიშნავს გასვლას სტოაში და, ასევე, 
მსვლელობას ჯვრით, რომელიც გადის გარეთ ლოცვით.

ლიტია და ლიტანია ერთი და  იმავეს ნიშნავს, ამ მსვლელობების დროს 
გამოაქვთ ჯვრები და ხატები1.

1  ბენიამინი 1781 : 64, 65, 66, 278, 279, 280
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litia rumineTis eklesiaSi

ამ თავში მოკლედ და ლაკონურად aRvwerT რუმინეთის ეკლესიის 
ლიტიის მსახურების ისტორიაs, დღევანდელ მსახურებით პრაქტიკაs და 
ამ მსახურების საღვთისმეტყველო მნიშვნელობაs. ყურადღებაs vamaxvilebT 
რუმინეთის ეკლესიის ლიტიის მსახურების თავისებურებებზე (mogvaqvs 
მხოლოდ განსხვავებებi): 

,,...რუმინეთის ეკლესიაში ლიტია ძირითადად წარმოადგენს მონასტრის 
მსახურებას, სამრევლო ტაძარში ის ყოველთვის არ ტარდება. როგორც 
ვიცით, ლიტია არ არის ცალკე მსახურება, მას არა აქვს არც ასამაღლებელი 
და არც განტევება, ის ყოველთვის ჩართულია მსახურებაში და არ იმსახურება 
ცალკე. 

დღევანდელ საეკლესიო პრაქტიკაში გვხვდება ორი სახის ლიტია: 
მონასტრული სრული და არასრული. 

 სრული ლიტია:  ამ დროს შესაძლოა, სტოაში გაიტანონ დღესასწაულის 
ხატი. ლოცვაზე ,,...აცხოვნე, ღმერთო, ერი...“ იხსენიებენ მხოლოდ ცოცხლებს  
სახელობითად. 

- ლოცვის - ,,მამაო ჩვენო“-ს შემდეგ სამი ტროპარიდან პირველს გალობს 
მღვდელი, მეორეს - მგალობლები, ხოლო მესამეს - მთელი ერი.

- გალობის - ,,იყავნ სახელი უფლისა“-ს შემდეგ მუხლს: ,,მდიდარნი 
დაგლახაკდნენ და შეემშია...“  გალობს მღვდელი მრევლთან ერთად. შემდეგ 
გალობენ მხოლოდ მგალობლები. მღვდელი ამ დროს ნაკურთხ პურს ოთხად 
გატეხს და ადის ამბიონზე, წარმოთქვამს ,,კურთხევა უფლისა თქვენზედა...“ 
(ზოგ შემთხვევაში ის თვითონ არიგებს ნაკურთხ პურს).

მცირე ლიტია: 
- მღვდელი გამოდის აღსავლის კარით, რომელიც ღია რჩება და მთელი 

მსახურება ტარდება არა სტოაში, არამედ ტაძარში. ზოგ შემთხვევაში 
სრულად იკითხება ყველა ლოცვა, ზოგ შემთხვევაში კი - შემოკლებით. 
ჩამოლოცვის შემდეგ იწყება ზეთის ცხება, მრევლს ურიგდება ნაკურთხი 
პური და ღვინო.

- თუ მღვდელი თვითონ არიგებს ნაკურთხ პურს, წარმოთქვამს: ,,..ეძლევა 
მათ, რომელთა ეშინის უფლისა“.

- ზოგ შემთხვევაში ლიტიას ატარებენ არა მწუხრზე, არამედ ცისკრის 
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ლოცვის შემდეგ, ან შუაღამიანის მაგივრად, რა დროსაც პური რიგდება 
საცისკრო სახარების კითხვის შემდეგ. ასევე, შესაძლებელია, წირვის შემდეგ 
პურიც დარიგდეს და ლიტიაზე ნაკურთხი ზეთიც ეცხოს მრევლს.1

Tavi VI

litiis msaxurebis Semadgenloba

ლიტია მწუხრის დროს შედგება სამი ნაწილისაგან: წესებისგან (რიტუალი), 
გალობებისა (ანტიფონების, დასდებლების, ტროპარების) და ლოცვებისაგან. 
ლიტიის დროს მიმდინარეობს მღვდელმსახურებისა და მორწმუნეების საზეიმო 
მსვლელობა სტოაში (რიგ შემთხვევებში - წმიდა ადგილებისკენ, ქალაქის 
კარიბჭისაკენ, შეიძლება, ქალაქგარეთაც).2

ლიტიის დასდებლები  საკვირაო მწუხრის ბოლოს ხდება გამოსვლა 
ლიტიაზე და ეს გამოსვლა  დასდებლის გალობის ფონზე მიმდინარეობს. 
წარმოდგენილ ტიპიკონებსა და უძველეს წეს-განგებებში ასეთი დასდებელი 
იგალობებოდა ტაძრიდან საზეიმოდ გასვლის  დროს (სრულდებოდა ტაძრის 
წმინდანის დასდებელი). ამდენად, ნათელია პირდაპირი კავშირი ლიტიის 
თანამედროვე  და უძველესი ფორმისა.3 

ტიპიკონის თანახმად, დასდებლების დასრულებისთანავე ლიტიაზე 
დასაშვებია  რამდენიმე დასდებლის შესრულება. ,,დიდება აწ და“ (მაშინ, 
როცა კვირა დღეს ემთხვევა რამდენიმე წმინდანის ან დღესასწაულის ხსენება).  
ამის შემდეგ ეგების ,,ღვთისმშობლისა“, რომელიც მითითებული არაა, მაგრამ 
ცნობილია, რომ მარხვის კვირებში ყოველთვის ,,ღვთისმშობლისა“ იგალობება. 
აქედან გამომდინარე, ლიტიაზე ერთი ტაძრის დასდებლის გალობისას 

1   Peot prof. dr. Еne Brahniste - მღვდელი, პროფესორი, დოქტორი: ენე ბრანიშტე. Litur-
gica Speciala - სპეციალური ლიტურგიკა. Pentru facultative de theologie-თეოლოგიური ფაკულტეტი.  
გამომცემლობა: aed.nemira.  Bucaresti.  ბუქარესტი, 2002 წელი. თემის დასახელება: ლიტია. გვერდები 
55-62. ლიტია და ლიტანია.

2   რუსეთისა და იერუსალიმის ეკლესიის  ტიპიკონებში ლიტია  მოიხსენიება  როგორც  „გა
მოსლვა“ „ИСХОЖДЕНИЕ” (სკაბალანოვიჩი 2011).                                                       

3   ტიპიკონი არ მიუთითებს, რომელი სატაძრო დასდებელი უნდა იგალობოს ლიტიაზე. პარაკლიტონში 
პირველი ხმის მსახურებაში აღნიშნულია: ,,...ვგალობთ წმინდა სავანის თვითხმოვან დასდებელს, ლიტიას 
აღვასრულებთ სტოაში, მასზე ვგალობთ პავლე ამორეველის დასდებელს  ან  რასაც წინამძღვარი ინებებს“ 
(სკაბალანოვიჩი 2011 : 588-589).
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(ჩვეულებრივ, კვირა დღეს) უნდა მივუსადაგოთ  ,,ღვთისმშობლისა“ საკვირაო 
სტიქარონისგან დასდებლის ხმის მიხედვით, ხოლო თუ ტაძარი საუფლოა ან 
ღვთისმშობლის სახელობის, მაშინ ლიტიაზე ღვთისმშობლის მუხლად შეიძლება 
გამოდგეს ისევ იმ დღესასწაულის  დასდებელი, რომლის სახელობისაც 
არის ტაძარი, რადგან ამ შემთხვევაში ლიტიაზე ტაძრის დასდებელი ისეთ 
გალობათა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელნიც არასოდეს ერთდება ჩვეულებრივ 
ღვთისმშობლის მუხლთან. შეიძლება ამიტომაცაა ტიპიკონი ღვთისმშობლის 
მუხლთან დაკავშირებით ლიტიაზე ასე გაურკვეველი. 

ლიტიის დასდებელთა ამ პუნქტის შესახებ უფრო ზუსტ ინფორმაციას 
გვაწვდიან წეს-განგებათა უძველესი ხელნაწერები. კერძოდ, ზოგიერთი 
მათგანი მიუთითებს ლიტიაზე საგალობელი ტაძრის დასდებლის გალობას 
პარაკლიტონის ხმის მიხედვით; ე. ი. ტაძრის დასდებელთაგან უნდა აირჩეს იმ 
ხმის დასდებელი, რომელიც მოუდის იმ კვირა დღეს. 

ტაძრის დასდებელი არ იგალობება ლიტიაზე თორმეტ საუფლო 
დღესასწაულზე  (მათ შორის წინადღესასწაულსა და წარგზავნებზე) და, 
ასევე, ქრისტეშობის,  ბზობის კვირის, თომას კვირის, მენელსაცხებლე დედების 
კვირის და აღდგომიდან მე-7 კვირის მსახურებებზე. 

ლიტიის დასდებლები უძველესი წეს-განგებების მიხედვით  თითქმის 
ყველა ტიპიკონის მსგავსად1,  მიუთითებენ ლიტიაზე იმ წმინდანთა დასდებელთა 
გალობას, რომელთა სახელობის ტაძარშიც აღესრულება ლიტია; შეიძლება 
აქედან მომდინარეობს ლიტიაზე ტაძრის დასდებლის გალობის მოთხოვნა; 
ყოველი ტაძრისთვის მითითებულია რამდენიმე დასდებელი დღის ხმაზე; მთავარი 
ტაძრის სტოაში მათ შემდეგ სრულდება  ,,დიდება აწ და“, ,,ღვთისმშობლისა“;2 

ლიტიის ლოცვები  ლიტიის დასდებლებს მოჰყვება ვედრება (კონდაკი; 
ტიპიკონი ასე უწოდებს მის პირველ ნაწილს: ,,აცხოვნე, უფალო‘‘), რომელიც 
თავისი აგებულებით წარმოადგენს ხუთი სათხოვარისაგან შემდგარ 
კვერექსს ასამაღლებელთან ერთად. ეს კვერექსი სათხოვრების შინაარსით 
უფრო მოცულობითია, ვიდრე მრჩობლი კვერექსი და უფრო სრული, ვიდრე 
დიდი კვერექსი. იგი იწყება ფს. 27, 9 სიტყვებით: ,,...აცხოვნე, უფალო, 
ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი...“  მთელი ერისთვის, როგორც 
ღვთის წილხვედრილისათვის, და შემდგომ - მთელი სამყაროსთვის, თუმცა 
განსაკუთრებული თხოვნები მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვისაა 

1   მე-13 საუკუნის ტიპიკონის ქართული ხელნაწერები (სკაბალანოვიჩი 2011).
2   ბერძნული ხელნაწერის მიხედვით: „...ვგალობთ თვითხმოვანს, ვისი სახელობისაცაა სავანე, 

დღის ხმაზე  - დიდება აწ და ღვთისმშობლის.“ 
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განკუთვნილი („...აღამაღლე რქა ქრისტიანეთა...“). უფლის წინაშე მეოხად და 
შუამდგომელად - კვერექსის დასაწყისშივე - წარმოდგენილნი არიან ყოველნი 
წმინდანნი, ლოცვისათვის მოეწოდება მთელს ეკლესიას, დაწვრილებით ხდება 
მითითება წმინდანთა დასის წარმომადგენლებზე.1 

ვედრება გრძელდება ადამიანთა სხვადასხვა ფენისათვის, კერძო ლოცვები 
მათი განსაკუთრებული საჭიროებებისთვის. იწყება მეფით (მოციქულთა 
ანდერძის შესაბამისად); სათხოვარი მეფისთვის ისეთივეა, როგორც მრჩობლ 
კვერექსში, მაგრამ სათხოვართა სიდიდისა და მათი ნაკლები რაოდენობის 
გათვალისწინებით; ამ კვერექსზე მასთან შეერთებულია მე-2 თხოვნაც და 
მრჩობლი კვერექსის ვედრება სამეფო სახლისათვის.

მე-3 სათხოვარი ეხება სულიერ მთავრობას და იმათ, ვინც განსაკუთრებულად 
საჭიროებს ღვთის შეწევნას: ყველა შეჭირვებულ ქრისტიანს, ადგილობრივ ტაძარს 
ან მონასტერს მათი ყოველგვარი კეთილდღეობისა და განვითარებისaTvis. 
ვედრება გრძელდება ძმათაგან მძიმე შრომისა (მშრომელთა) და მდაბალი 
მსახურებით (მსახურებულთა) დატვირთულoბის შესაწევნელად, რომელთაც 
ტაძარში ყოფნის საშუალებაც არ გააჩნიათ, ანდა სულაც მონასტრიდან 
შორს იმყოფებიან (დატევებულთა, განკარგულებისამებრ სამუშაოებზე 
დატოვებულთა, ,,...რომელნი აწ განშორებულ არიან ჩვენგან...“), სნეულთა, 
მიცვალებულთა განსვენებას (ე. ი. მათ მშვიდად ყოფნისათვის), „შვებას“ (ე.ი. 
მიწიერ შრომათაგან დასვენებისათვის),  დედამიწაზე მათ „ნეტარხსენებას“, 
„ცოდვათა მიტევებას“ ტყვეთა და სხადასხვა მსახურებით დაკავებულთათვის 
ახლა და უწინ.

მე-4 თხოვნა ეხება მთელს ქვეყნიერებასა და მის გამოხსნას ფიზიკური 
გასაჭირისგან: შიმშილისგან, ეპიდემიებისაგან, წყალდიდობისგან, ცეცხლისა 
და საზოგადო უბედურებათაგან: ომებისა და ძმათა მკვლელობისაგან. ღვთის 
წყალობის გამოთხოვა ხდება  ჩვენზედ მომართულ თუ სამომავლოდ მოწევნულ 
განსაცდელთაგან დაცვისათვის.

მე-5 სათხოვარია, შესმენილ იქნეს ლოცვა. ამ თხოვნის შემდეგ კონდაკში 
შენიშვნაა: „...ასევე იხსენიებს, ვისაც სურს, ცოცხალთ თუ მიცვალებულთ, 
საიდუმლოდ.“ ნაცვლად ჩვეულებრივი ასამაღლებელისა, რომელიც  მხოლოდ 
ღვთის განდიდებასა და ლოცვის დასასრულს წარმოადგენს, ამ განსაკუთრებულ 
კვერექსს ასამაღლებლის ხარისხში ემატება სამღვდელო ლოცვა, რომელიც 
იწყება 64e ფსალმუნის მე-5 მუხლის  სიტყვებით უფლისადმი: „ შეისმინე 

1   თხოვნა წარმოითქმის სადღესასწაულო და დიდმარხვის ცისკარზე კანონის წინ სამწუხრო ლიტიის 
გარდა (სკაბალანოვიჩი 2011).
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ჩვენი, ღმერთო, მაცხოვარო ჩვენო, სასოო ყოველთა კიდეთა ქვეყანისათა 
და რომელნი არიან ზღვათა შინა შორს...“ მრჩობლი კვერექსის სადიდებლით.

რამდენადაც ლიტია განსაკუთრებული მსახურებაა, რომელიც ჩართულია 
სხვა მსახურებაში, მის კვერექსებს ერთვის მსახურების დასასრულისთვის 
დამახასიათებელი მშვიდობის მიცემა და იგი მთავრდება განსრულების ლოცვით  
ქრისტესადმი, როგორც მრავალმოწყალე მეუფისადმი. სრულდება თავმოდრეკა, 
რითიც უფლისგან ჩვენი ლოცვის შეწირვას,  მტერთაგან გამოხსნას, მშვიდობასა 
და   წყალობას გამოვითხოვთ. ამის შემდგომ უკვე მღვდელი მიმართავს იმავე 
წმინდანთა შუამდგომლობას, რის გამოც ეს ლოცვა გვევლინება გავრცობად 
დიდი კვერექსის ბოლო თხოვნისა „ყოვლადწმიდისა, უხრწნელისა...“.1  გუნდი 
ათეულჯერ პასუხობს: „უფალო, შეგვიწყალენ“, რომლის რაოდენობა 
ყოველთვის ერთი და იგივე არ არის: პირველზე  - 40, მეორეზე - 30, 
მესამეზე - 50, ხოლო ბოლო ორზე, როგორც დამატებითზე - 3-ჯერ, აღებულია 
სხვადასხვა სიმბოლური რიცხვები. 2

 ლიტიის ლოცვათა ისტორია  ლიტიის ძირითად ლოცვას „აცხოვნე, 
უფალო, ერი შენი...“ შეიძლება სათავე დაედო ზოგიერთი ლიტურგიის მოკლე 
ლოცვებიდან, რომლებიც მსგავსად იწყებოდა, მაგალითად, მოციქულთა 
დადგენილების წირვისას ძღვენის კურთხევის წინ ითქმის: „უფალო, აცხოვნე, 
ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, რომელი ...“. 3  

  მოციქულ იაკობის ლიტურგიის ასეთი ლოცვა წარმოადგენს კვერექსის 
ბოლო საკითხავს, რომელიც შეესაბამება ჩვენს მრჩობლ კვერექსს.4 

    „უფალო, შეგვიწყალენ“ -  ლიტიის სავედრებლებზე სხვადასხვა დროსა 
და სხვადასხვა ტიპიკონში განსხვავებული რაოდენობით გვხვდება:

ტიპ. ქართ. ხელნაწ.                   50-50-50
#381 და პეჩ.                               403050
ევხოლ. 1622 და გოარ ა   40-3-3-3-3
პ. მოგილას კონდ.               40-30-50     
მოსკ. 1647 წ.                        40-30-50-3-3

1   ლიტიის კვერექსის თხოვნა განსაკუთრებული, მეტად მზარდი გულმოდგინე ვედრებათა გამო, 
აღემატება მრჩობლ კვერექსს (სკაბალანოვიჩი 2011).

2   ზოგიერთი ტიპიკონი და კონდაკი ლიტიის უკანასკნელი ლოცვის წარმოთქმას მოითხოვს 
ხმამაღლა, ხოლო მის მოსმენას - განსაკუთრებული გულმოდგინებით, ლიტიის ვედრების მწუხარე-
მონანული ხასიათის გამო არა თავდადრეკით, როგორც ხდება ჩვეულებრივ დამაბოლოებელი ლოცვებისას, 
არამედ მიწაზე დამხობით. იგი, როგორც კურთხევის ლოცვა, წარმოითქმის პირით დასავლეთისკენ. 
დასავლეთისკენ მიქცევას კონდაკი არ ახსენებს (სკაბალანოვიჩი 2011).

3   შეად. ბასილი დიდისა და იოანე ოქროპირის წირვის დასასრულ ნაწილში.
4   ხშირად ხსენებულ ქართულ მე-13 საუკუნის ხელნაწერს, მე-13 - მე-14 საუკუნeebის ბერძნულ 

და, როგორც ჩანს, ყველა სლავურ  მე-16 საუკუნის ხელნაწერსაც კი  გააჩნია მხოლოდ პირველი სამი 
თხოვნა  (სკაბალანოვიჩი 2011).
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მოსკ. 1658 წ.                           40-30-50
თანამედ. ბერძნ. ევხ.          3-3-3-40-3
სტაროობ. წეს-განგ.             40-30,                         12-50
სტაროობრ. კონდ.                   40-30-50             
გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ბოლო ლოცვისას („მეუფეო მრავალ

მოწყალეო...“) მღვდლის მუხლდრეკასა და მიმართულებაზე. ერთმანეთისაგან 
განსხვავებულად არის წარმოდგენილი აღნიშნული საკითხი სხვადასხვა 
ტიპიკონში: 

ქართული ხელნაწერი: „მუხლი მოვიდრიკოთ“;
უძველესი ბერძნული: „თავმოდრეკილნი და მიწაზე დამხობილნი“;
გვიანდელი ბერძნული: „თავმოდრეკილნი და ხალხისკენ აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთით მიბრუნებული ამბობს ლოცვას“;  
ბერძნული ნაბეჭდი: „მიწაზე დამხობილი“ ;
უძველესი სლავური ხელნაწერი:  „ჩვენ კი დავემხოთ მუხლებზე“, ასევე, „ჩვენ 

კი თავმოდრეკით“, „მღვდელი მიმართულია დასავლეთით“, ბერძნული ნაბეჭდი 
ევხოლოგია: „ყველამ თავი მოვიდრიკოთ და მიწაზე დავემხოთ“.

პეტრე მოგილას მსახურება: „ძმებმა და ჩვენ თავი მოვიდრიკოთ, მღვდელი 
პირით დასავლეთისკენაა მიბრუნებული და დიაკონიც თავდადრეკით მდგომარე 
მარჯვენით მისა, რომელსა მარჯვენა ხელის სამი თითით გინგილა უპყრია“;

1647 წ. მოსკ.: „თავდაუფარავად“; 1658 წ.: „ყველამ თავი მოვიდრიკოთ და 
მიწაზე დავემხოთ“;

სტაროობრიადული განგება: „მღვდელი დასავლეთისკენ მიმართული 
ხმამაღლად ლოცულობს, ჩვენ კი თავი მოვიდრიკოთ“. 

ლიტიის დაბრუნება  ლიტია ტაძარში ბრუნდება სტიქარონსა ზედა 
დასდებლის გალობით1 (იმავე წესით, რომლითაც გავიდა). გალობით ორივე 
გუნდი ტაძრის შუა ნაწილში ერთიანდება და ნახევარ წრეზე დგება „პურის 
კურთხევის“ მაგიდასთან. მღვდელი ლამპრების წინამძღოლობით  აღსავლის 
კარით შედის საკურთხეველში (რაც ზეცაში შესვლას განასახიერებს). 
წინამძღოლს მიჰყვებიან მლოცველები (როგორც ხალხი მიჰყვებოდა იესო 
ქრისტეს) და შუა ტაძარში დგებიან. 

პურის კურთხევა  ჯერ კიდევ ლიტიის აღსრულების დროს მზადდება 
„ოთხფეხა“ (ქართულში ,,ლიტანიისა“) ანდა, როგორც შემდგომ ეწოდა, 
„მაგიდა“, რომლის ორივე  მხარეს იდგმება ლიტიის შანდლები;   მაგიდაზე 

1   “უკვე ფეხზე მდგომნი, ვგალობთ კვირის დასდებელს და შევდივართ ტაძარში, მღვდელი წინ 
მიდის და ვგალობთ დანარჩენ დასდებლებს ანბანის მიხედვით”(სკაბალანოვიჩი 2011).
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თა ვ სდება ლანგარი ხორბლითა და ხუთი (სახარებისეული რიცხვი) „პურით, 
რომელთაც ჩვეულებისამებრ ვწირავთ ტაძარს“ (ასევე შეიძლება სეფის
კვერები). 

 ტროპარების გალობის დროს დიაკონი იღებს კურთხევას მღვდლისაგან 
და მაგიდას გარშემო უკმევს (რაც დამახასიათებელია საგნების კურთხევისას). 
ამ კმევის განსაკუთრებული დანიშნულების გამო, მაგიდის გარდა, იგი 
უკმევს მხოლოდ წინამძღვარს, რომელიც თავის ადგილას დგას (როგორც 
მღვდელმოქმედებაში სულიერად მონაწილე) და მღვდელს (რომელიც 
აღასრულებს კურთხევას), ხოლო შემდგომ - კიდევ ერთხელ მაგიდას (პურებს) 
მხოლოდ წინა მხრიდან. წინამძღვარი, ანდა როგორც ხშირად ხდება, მღვდელი 
ხმამაღლა წარმოთქვამს ლოცვას (იგულისხმება ,,უფლისა მიმართ ვილოცოთ“ 
მოხმობის - ,,უფალო, შეგვიწყალენ“ - შემდეგ). პურის კურთხევის ლოცვა  
მაცხოვრის მიერ 5000 კაცის სასწაულებრივ დაპურებას გვახსენებს. ლოცვის 
სიტყვების - „ვითარცა აკურთხე“ - წინ მღვდელი ჯვარს გადასახავს შესა
წირავებს, მაგრამ არა  მხოლოდ ხელით, არამედ ერთ-ერთი პურით, რომელიც 
განასახიერებს ზეციურ პურს, რითაც აღნიშნავს, რომ იგივე აღასრულა ქრისტემ, 
აიღო რა ხელში ხუთი პური. პურის, ხორბლის, ზეთის და ღვინის ჩამოთვლის 
დროს მღვდელი ხელით მიუთითებს მათზე, რითაც, აგრეთვე, გამოისახება 
ჯვრის სახე. ლოცვა სრულდება ღვთის იმ თვისებათა განდიდებით, რომელთა 
გამოვლინებასაც მოსალოდნელი კურთხევა აღასრულებს (სკაბალანოვიჩის 
2011 : 588-589-590-591). 

ტიპიკონების შეჯამებამდე წარმოგიდგენთ დღევანდელ მსახურებით 
პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ოთხი სახის ლიტიას:

 ა) ,,ლიტია მონასტრის გარეთ“ - დაწესებული წმ. ლიტურგიის წინ 
თორმეტ საუფლო დღესასწაულთაგან რამდენიმეზე და, ასევე, ბრწყინვალე 
შვიდეულში; 

ბ) ლიტია დიდი მწუხრის შემდეგ, შეერთებული ღამისთევის მსახურებასთან;  
გ)  სადღესასწაულო ან საკვირაო ცისკრის შემდეგ;
დ) მიცვალებულთა ლიტია, რომელიც აღესრულება სადაგი დღის 

მწუხრისა და ცისკრის შემდეგ (სკაბალანოვიჩი 2011 : 585). ასევე, როგორც 
ვნახეთ, სხვადასხვა მონასტრის ტიპიკონები ლიტია-ლიტანიებს იცნობენ 
მცირე აიაზმის, ტაძრის კურთხევის ბოლოს და სხვა შემთხვევებშიც. 

მართალია, ჩამოთვლილი მსახურებები ლოცვათა შემადგენლობით 
განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ საერთო აქვთ ის, რომ ყველა 



314

dekanozi guram WarelaSvili

შემთხვევაში ისინი აღესრულება ტაძრის გარეთ (ანუ ხდება გამოსვლა). 
ეს გამოსვლა ზოგ შემთხვევაში არის სრული, ზოგჯერ - არასრული, 
მაგრამ ორივე შემთხვავაში ის თავისი მსვლელობით გამოხატავს ლოცვით 
მდგომარეობას, არა მარტო სიტყვით, არამედ მოძრაობით, მოქმედებით. ამ 
მოძრაობას (გამოსვლას) აქვს თავისი მრავალმხრივი დატვირთვა: ზოგჯერ 
სინანულისა და მწუხარებისა,  ზოგჯერ -  სადღესასწაულო სიხარულისა. 
ასევე, ლიტია-ლიტანიის უმნიშვნელოვანეს დატვირთვას   წარმოადგენს მისი 
ქადაგებითი ანუ მისიონერული მხარე. 
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როგორც აღვნიშნეთ, ლიტია-ლიტანიის მსახურების წარმოშობაც და 
მისი დღევანდელი არსებობაც მნიშვნელოვნად განაპირობა მისმა ღრმა 
საღვთისმეტყველო  შინაარსმა. 

„მე ვარ გზა...“ (იოანე 14:6) - დავრდომილიდან - კეთროვნამდე, 
მეზვერედან -სისხლმდინარე დედაკაცამდე, დაბიდან - დაბამდე, ქალაქიდან - 
ქალაქში, რომელიც ყოველი „დაკარგული ცხოვარის“ მოძიებასა და სამწყსოში 
დაბრუნებას ემსახურებოდა. იმავე დავალებას აძლევს უფალი საკუთარ 
მოწაფეებს: ,,წარვედით და მოიმოწაფენით“, რომლებიც ასევე  ქალაქიდან 
- ქალაქში, ქვეყნიდან - ქვეყანაში დადიან და საკუთარი „ჯვარცმის“ ფასად 
ავრცელებენ ქრისტეს ნათელს  დედამიწაზე. 

ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი, ამდენად, ის არ არის უმოქმედოდ 
და არ ელოდება, როდის მოვა მასთან ცოდვილი. ეკლესია საკუთარი 
მოქმედებით, როგორც უძღები შვილის მამა, ეგებება დაკარგულ ძეს, 
თვითონ გადის „ცოდვილთა და ტვირთმძიმეთა“ გარემოში და იქიდან, 
მათთვის უფრო ადვილად გასაგონი ადგილიდან, მოუხმობს  უფლის ყველა 
შვილს: „მოვედით ჩემთან ყოველი მაშვრალნი და ტვირთმძიმენი და მე 
განგისვენოთ თქვენ.“ ლიტია-ლიტანია ღვთისმსახურებაში არ კმაყოფილდება 
მხოლოდ სიტყვიერი ლოცვით,  ის მოქმედებით ამყარებს კავშირს „ისრაელის 
დაკარგულ ცხვრებთან“. 

- ადამიანი დაშორდა ღმერთს და სამოთხის კარი დაიხშო. სწორედ 
ამ მოვლენის აღსანიშნავად ლიტია სრულდება ტაძრის გარეთ. ლიტიის 
აღსრულების დროს ტაძრიდან გასვლით (ზოგ  შემთხვევაში ქალაქში, თუ 
ქალაქგარეთ) ჩვენ გამოვხატავთ საკუთარ უღირსობას, რადგან ეს წიაღი 
(ტაძარი თუ ქალაქი) არის უფლის სხეული, რომელიც ჩვენ შეურაცხვყავით, 
დავამძიმეთ რა ის  ჩვენი ცოდვებით. მამის მადლისმიერი წიაღიდან ჩვენ 
გადავინაცვლეთ ამ მადლისაგან დაცლილ გარემოში, სადაც უფლის 
მფარველობის კალთის გარეშე აღმოვჩნდით.

როდესაც ჩვენ აღარ გაგვაჩნია არც ძალა და არც საშუალება უფლის 
სახლში დაბრუნებისა (რაც ძალიან კარგად იცის ჩვენმა ზეციურმა 
მშობელმა), უფალი თვითონ მოდის ჩვენ, უღირსებთან. ჩვენგან აღსრულებული  
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მოქმედება, ლიტიის დროს კარიბჭესთან დგომა (ტაძრისა თუ ქალაქის),  
მსგავსია სამოთხის კართან მდგომი ადამისა, ტაძრის კართან მდგომი 
მეზვერისა და მადლისაგან განძარცვული, მამასთან დაბრუნებული უძღები 
შვილისა. ველოდებით ზეციური კარიბჭის გახსნას და უფლის მოხმობას - 
ასეთი საოცარი განმარტება აღძრავს ყოველ ქრისტიანს, დაიწყოს მოძრაობა 
ღვთისა და მოყვასის მიმართულებით, -   აღნიშნავს სიმეონ თესალონიკელი 
ლიტია-ლიტანიაზე საუბრისას.

დაახლოვებით ამავე აზრს გამოთქვამს რუმინელი ლიტურგისტი, მღვდელი 
ენე ბრანიშტე, რომელიც გვახსენებს ლიტიის დროს დახურული აღსავლის 
კარის მნიშვნელობას: - ეს ყოველივე სამოთხის დახშულ კარს განასახიერებს: 
როდესაც მღვდელი და მრევლი ლოცულობს  სტოაში ტაძრის კართან, 
ისინი ევედრებიან მოწყალე მამას, მოიღოს მათზე წყალობა და დააბრუნოს 
ქრისტეს მიერ გამოხსნილი ადამის მოდგმა ზეციურ სამშობლოში, ხოლო 
ლიტიის ბოლო ლოცვის - ,,მეუფეო მრავალმოწყალეო...“ - შემდეგ მღვდელი 
და მრევლი  ანტიფონების გალობის ფონზე გადაინაცვლებენ შუა ტაძარში, 
რაც სამოთხის კარის გახსნის საზეიმო განწყობას მოასწავებს (ენე ბრანიშტე 
2002).

ქრისტეს ეკლესია ადამიანს ზეციურ სამშობლოს ახსენებს და იქ 
დაბრუნების შესაძლებლობას აძლევს. ჩვენთვის ბოძებული ეს ხელმწიფება 
„შვილ ღვთისა ყოფად...“ (იოანე 1.12) ჩვენმა მხსნელმა იესო ქრისტემ 
საკუთარი ჯვარცმით მოიპოვა და მას ეკლესიის საშუალებით ყოველ ჩვენგანს 
სთავაზობს. ლიტია-ლიტანია ჩვენ უფლის ამ მთავარ სათქმელს გვახსენებს 
არა მხოლოდ ლოცვებით, არამედ მოქმედებით. სწორედ უფლის ამ ხორციელ 
ნაკვალევთან მუდმივ თანაზიარებაში იბადება ლიტია-ლიტანიის მსახურება 
იერუსალიმის უადრესი ეკლესიის წიაღში. 
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როგორც ნაშრომის შესავალში აღვნიშნეთ, ლიტია-ლიტანიის მსახურება  
ჩვენ მიერ სამი მიმართულებით იქნა შესწავლილი: ისტორიული, მსახურებითი 
(ტიპიკონი) და საღვთისმეტყველო მნიშვნელობით. ამავე მიმართულებებს 
შევაჯამებთ ნაშრომის დასკვნაში. 

ლიტია-ლიტანიის ისტორიული კუთხით განხილვამ წარმოაჩინა, რომ 
ლოცვით მსვლელობებს იერუსალიმის უადრეს ეკლესიაში პირდაპირი კავშირი 
აქვს მაცხოვრის „ნაკვალევთან“. ის ყოველი მსახურებისას უშუალოდ ეხება 
უფლის დედამიწაზე მოღვაწეობის ადგილებს (ერთ შემთხვევაში - გოლგოთა 
და უფლის საფლავი, ხოლო სხვა დროს - გეთსემანიის ბაღი,  უფლის 
ამაღლების ადგილი, გოლგოთა და საფლავი განკაცებული მაცხოვრისა და 
სხვ.), რაც მსახურებას უფრო ცოცხალსა და დინამიკურს ხდის.

შემდგომ პერიოდში ლიტია-ლიტანია ინაცვლებს ადგილობრივ ეკლესიებსა 
და მონასტრებში,  სადაც მკაცრი ტიპიკონიდან და ადგილობრივი პრაქტიკიდან 
გამომდინარე, ლოცვითი მსვლელობები გარკვეულ ფორმირებას განიცდის, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ იცვლება მისი მთავარი დანიშნულება. თუ 

ლოცვითი მსვლელობა მისი წარმოშობის პირველ ეტაპზე უშუალოდ ქრისტეს 
დედამიწაზე მოღვაწეობის ადგილების მოლოცვით შემოიფარგლებოდა,  
ამ წესის სხვა ეკლესიებში გადანაცვლებამ უკვე ქრისტეს სამაგალითო 

მიმდევრებზე ანუ  (წმ. საბა, წმ.თეოდორე და ა.შ.) წმიდანებზე გადაიტანა ეს 
აქცენტი.  

კონსტანტინეპოლის ეკლესიის მსახურებით პრაქტიკაში სადღესასწაულო 

ლიტია-ლიტანიასთან ერთად ვხვდებით ასევე სტიქიური უბედურებისა და 
დიდი განსაცდელების ჟამს აღსრულებულ ლოცვით მსვლელობებს. ამდენად,  

ეს მსახურება წარმოშობისთანავე ორგვარი დატვირთვით გვევლინება - 
როგორც სადღესასწაულო  და სავედრებელი (სინანულის) შინაარსის მქონე.  

კათოლიკე ეკლესიის თანამედროვე მსახურებაში (განსაკუთრებით წმიდა 
ათონის მთაზე) ლიტია-ლიტანია ინარჩუნებს საკუთარ შინაარსს და ის 
დღესაც განსაკუთრებულ ლოცვით მსვლელობას წარმოადგენს. ლოცვითი 
მსვლელობები წარმოშობიდან დღემდე  ღვთისმსახურების დანამატია და 
ძირითადად ორი მიმართულებით ვითარდება: პირველი - სადღესასწაულო 

და მეორე - სინანულით სავედრებელი. ასევე, ორი სახის მსვლელობები 
გვხვდება გადანაცვლების კუთხით:  მონასტერსა (ან ეკლესიაში) და მათ 
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ფარგლებს გარეთ (ქალაქი და ქალაქგარეთ).
შევაჯამოთ წარმოდგენილი ტიპიკონებით ლიტია-ლიტანია მსახურებითი 

კუთხით  - როგორც ვხედავთ, ლოცვითი მსვლელობები დროთა განმავლობაში 
გარკვეულად იცვლის  ფორმას და იმატებს ახალ ელემენტებს,  მაგრამ საერთო 

ჯამში არც აქ იცვლება მისი შინაარსი. 
ამრიგად, ლიტია-ლიტანიის მსახურების შემადგენლობაში გვხვდება 

საგალობელები (წმიდანის ტროპარი),  კვერექსი, სამოციქულო,  სახარება, 
სავედრებელი ლოცვები, რომელთა შინაარსი დამოკიდებულია ლიტიის 
ხასიათსა და დღის საკითხავებზე. წარმოდგენილ ტიპიკონებში ხშირად 
ვხედავთ, რომ ლოცვითი მსვლელობა სრულდება იმ წმიდანის საგალობლით, 

ვისი სახელობის ტაძარშიც მთავრდება ლიტია-ლიტანია. 
წარმოდგენილ ლიტია-ლიტანიებს ერთი დამახასიათებელი და 

გამაერთიანებელი ნიშანი აქვთ - ტაძრიდან გამოსვლა (სტოაში, მონასტრის 
გარეთ,  ქალაქში თუ ქალაქის კარიბჭესთან). სწორედაც ეს მთავარი მოქმედება 
აკავშირებს მათ არა მხოლოდ ერთმანეთთან, არამედ ქრისტეს ეკლესიის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დანიშნულებასთან - მისიონერობასთან, რომელიც 

ლოცვითი მსვლელობის საღვთსმეტყველო მნიშვნელობაში აისახება.
წმიდა სიმეონ თესალონიკელი აღნიშნავს: „ლიტიის გამოსვლა სტოაში თუ 

ტაძრის კარიბჭესთან მდგომი ადამიანებისათვის თავისი მნიშვნელობით იმავე 
დატვირთვას ატარებს,  რასაც მწუხრსა და ლიტურგიაზე აღსრულებული 
„შესვლა“ ტაძარში მდგომი მორწმუნეებისათვის. ორივე შემთხვევაში 
„შესვლის“ დროს აღსრულებული ლოცვითი მსვლელობა საკურთხევლიდან 
- საკურთხეველში უფლის დედამიწაზე განკაცებას და ამ განკაცებით 

ადამიანის განღმრთობის საშუალებას განასახიერებს. ამიტომაც მწუხრის 
ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს სწორედ „შესვლა“ წარმოადგენს.

„შესვლა განასახიერებს განკაცებას,  წმ. კარიბჭე კი - წმიდა ღვთის
მშობელს“. ამიტომაც ერთ-ერთი ძველი რუსული ტიპიკონის მიხედვით,  

ხარების დღესასწაულზე ლიტურგიის წინ აღსრულებული ლიტიის დროს, 
როდესაც მსვლელობა უახლოვდებოდა ტაძრის შესასვლელ კარიბჭეს, 
იგალობებოდა ღვთისმშობლის ტროპარი: „გიხაროდენ, მიმადლებულო...“,  რაც 

ნიშნავდა იმას, რომ ეკლესია  ტაძრის კარიბჭეს ყოველთვის ღვთისმშობლის 
სახე-სიმბოლოდ აღიქვამდა, ხოლო  ტაძარში შესვლას -  ღვთისმშობელში 
მაცხოვრის განხორციელებად“.

წმიდა წერილში ხშირად გვხდება ადგილები, სადაც  ღვთის სათქმელის 
უფრო მძაფრად გამოსახატად წინასწარმეტყველები სიტყვის მაგივრად 
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მოქმედებას მიმართავენ. ლიტია-ლიტანიაც თავისი განსაკუთრებული 
ლოცვითი მსვლელობის მეშვეობით არა მხოლოდ სიტყვიერად (ლოცვით) 
ახსენებს ადამიანს მისი გამოხსნისათვის განკაცებულ მაცხოვარს, არამედ 
მოქმედებით (მსვლელობით, გალობით, ფსალმუნით, სამოციქულოთი და 
სახარებით) ცდილობს, შემოიკრიბოს „დაკარგული ცხვრები“ და ისინი ტაძრის 
კარიბჭესთან მოიყვანოს. აქ კი ღვთისმშობლის შუამდგომლობით, როგორც 

დაბრუნებული უძღები შვილი, შეავედროს უფალს იმ იმედით, რომ გაიხსნება 
ზეციური კარიბჭე და ჩვენი უძლურების მცოდნე მამა ღმერთი თვითონ 
გამოგვეგებება, თავისკენ მოგვიხმობს და იტყვის: „...ეს ჩემი ძე მკვდარი იყო 
და განცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა...“.

დასასრულს კი გვინდა რამდენადმე თამამი ეპითეტი შევურჩიოთ  ლიტია-
ლიტანიას მსვლელობას - „ზეციდან ზეცაში“, რომელიც თვითონ ღმერთკაცმა 
აღასრულა - განკაცებიდან ადამიანის განღმრთობამდე. 

„მსვლელობა“ - ბეთლემიდან ეგვიპტეში ლტოლვით, იორდანეში 
ნათლობიდან უდაბნოში მოღვაწეობით, თითოეული დაკარგული ცხოვარის 
მოძიებისათვის დაბიდან ქალაქში გაუთავებელი გადანაცვლებით, იერუსალიმში 
დიდებით შესვლითა და ჩვენი ცოდვებით დამძიმებული ჯვრით, სისხლითა 
და ოფლით გაჯერებული სვლით გოლგოთისაკენ....

„მსვლელობა“, რომელმაც სიკვდილზე გაიარა და აღდგომით ზეციურ 
სამშობლოში გაგვიხსნა კარი.
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VII საუკუნეში მოღვაწე დიდი საეკლესიო მოძღვრის  წმ. მაქსიმე 
აღმსარებლის თხზულებების თარგმნა სისტემური სახით განახორციელა წმ. 
ექვთიმე ათონელმა.1 მის მიერ თარგმნილი თხზულებებიდან გამორჩეულად 
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პიროსის კოსტანტინეპოლელ პატრიაქისა მწვალებელისა“.
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1  თ. მგალობლიშვილი, ლ. ხოფერია, ა. ჩანტლაძე, მაქსიმე აღმსარებლის თხზულებათა ძველი 
ქართული თარგმანები, ისტორიულფილოლოგიური კრებული, თბ., 1997, გვ. 56. // ლ. ხოფერია, “მაქსიმე 
აღმსარებლის ცხოვრების“ ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი და მისი მიმართება ბერძნულ წყაროებთან, 
მრავალთავი, XXI, თბ., 2005, გვ. 52. //ლ. ხოფერია, მაქსიმე აღმსარებლის გელათურ კრებულში (K-
14) დაცული თარგმანების ენობრივსტილისტური თავისებურებანი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის 
ჟურნალი, 4, ქუთაისი, 2006, გვ. 1. L. Khoperia, Maximus the Confessor: Life and Works in the Georgian 
Tradition. Iberica Caucasica,vol.three, Maximus The Confessor and Georgia, ed. by Tamila Mgaloblishvili & 
Lela Khoperia, London, 2009, pg. 25.
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9. “თარგმანებაჲ საუფლოჲსა მის ლოცვისაჲ“.1

10. “ქებაჲ და დიდებაჲ, შესხმაჲ და გალობაჲ ყოვლადწმიდისა, 
უხრწნელისა და უმეტესად კურთხეულისა დედოფლისა ჩუენისა 
ღმრთის მშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისი და უწყებაჲ 
უბიწოჲსა მის სანატრელისა მოქალაქობისა მისისაჲ, შობითგან მიცვა
ლებადმდე, აღწერილი ნეტარისა მამისა მაქსიმეს მიერ ფილოსოფოსისა 
და და აღმსარებელისა“. 

ესაა გამორჩეული თხზულებები, თუმცა ცალკეული „სწავლანი“, 
რომლებიც უკავშირდება წმ. მაქსიმე აღმსარებელს, ხოლო მთარგმნელად 
კვლავ წმ. ექვთიმე მთაწმინდელი გვევლინება,  გვხვდება ასევე სხვადასხვა 
ხელნაწერ კრებულებში. 

წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის შემდგომ, წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის 
თზულებების რეგულარული თარგმნა იწყება გელათის საღვთისმეტყველო 
სკოლაში. ხელნაწერი K-14, რომელიც წარმოადგენს წმ. მაქსიმე აღმსარებლის 
თხზულებათა კრებულს, XII საუკუნით თარიღდება.2 სწორედ ესაა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ხელნაწერი, რომელშიც  დაცულია წმ. მაქსიმე აღმსარებლის 
შრომების გელათური თარგმანები. მეორე ხელნაწერი, რომელშიც შესულია 
წმ. მაქსიმეს ორი მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო თხზულება, არის A-39.3

წინამდებარე პუბლიკაციაში წარმოდგენილია პატრისტიკის ისტორიაში 
საკმაოდ ცნობილი ეგზეგეტიკური ტიპის თხზულების  “Quaestiones ad 
Thalassioum“ის პირველი “კითხვამიგება“. აღნიშნული თხზულება კითხვა
პასუხის ჟანრითაა შექმნილი და ქართულად ორგზის ითარგმნა; პირველად, 
როგორც ითქვა, წმ. ექვთიმე ათონელის მიერ, რომელმაც მისთვის 
დამახასიათებელი  კომპილაციური სტილით თარგმნა და ბერძნულ დედანში 

1  „მამაო ჩვენოს“ განმარტება მე100 კითხვადაა შეტანილი “თალასეს მიმართ კითხვამიგებაში“, 
თუმცა იგი წარმოადგენს წმ. მაქსიმე აღმსარებლის ცალკე თხზულებას, რომელიც K-14 ხელნაწერში 
შეტანილია შემდეგი სათაურით: “ლოცვისათჳს მამაო ჩუენოჲსა ქრისტეს მოყუარისა ვისმე მიმართ 
თარგმანებაჲ შემოკლებული. 174r-188r, PG. t. 90, col. 872-909. “თარგმანების“ წმ.ექვთიმე ათონელისეული 
განმარტება გამოცემული აქვს ე. კოჭლამაზაშვილს, იხ. ქრისტიანულარქეოლოგიური ძიებანი, 5/2012, 
გვ. 3878.

2  ლ. ხოფერია, ა. ჩანტლაძე, მაქსიმე აღმსარებლის გელათური კრებული და მისი ბერძნული 
წყარო, მრავალთავი, ფილოლოგიურისტორიული ძიებანი, XXI, თბ., 2005, გვ. 63, 72.

3  A-39 ხელნაწერი წამოადგენს იოანე სინელის  “კიბეს“, თარიღდება XIII საუკუნით. 
ხელნაწერის 278r-300r უკავია: “წმიდისა მამისა ჩუჱნისა მაქსიმეს თავნი ღმრთისმეტყუჱლებისათჳს 
და ჴორციელად განგებულებისათჳს ძისა ღმრთისა“. 300r-328r უკავია თხზულების მეორე ნაწილს, 
ანუ მეორე ასეულს: “წმიდათა შორის მამისა ჩუჱნისა მაქსიმეს მეცნიერებითთა თავნი ასეული 
მეორე“. ამ ორნაწილედ, მოკლე თავებისაგან შემდგარ საღვთიმეტყველო ტrაქტატს მოყვება: “მისნივე 
სხუანი თავნი ათხუთმეტნი“  (აღწერილობა 1973:121122). პირველი ასეული გამოცემული აქვს 
დეკანოზ ი. ახალაძეს. გამოცემას წინათქმა, სქოლიოები და ბერძნული ტექსტი დაურთო ე. ჭeლიძემ 
(შრომები 2016:58134).
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არსებული 65 “კითხვამიგება“ 100მდე გაზარდა;1 ხოლო მეორედ, დედანთან 
შესაბამისობაში, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლაში, ე.წ. პეტრიწონული 
სტილით, უცნობი მთარგმნელის მიერ.2

წმ. ექვთიმე ათონელისეული თარგმანი თხზულებისა  “ნეტარისა 
თალასეს მიმართ“  დაცულია მრავალ ხელნაწერში, მათგან უმთავრესია 
Q-34 (XI ს. 10281031 წწ.).3 ხელნაწერს ერთვის მთარგმნელის ანდერძი: 
“დიდებაჲ ღმერთსა, დაესრულა კითხვამიგებაჲ წმიდისა მამისა და 
აღმსარებელისა მაქსიმესი. ვინცა მიემთხჳნეთ შემდგომითიშემდგომად 
სულისა განმანათლებელთა ამათ სწავლათა, ლოცვასა მომიჴსენეთ 
გლახაკი ესე და ცოდვილი ე ფ თ ჳ მ ე, რომელმან ესე შუენიერი წიგნი 
ბერძულისაგან ქართულსა ენასა ვთარგმნე «სალოცველად მამისა ჩემისა 
ი ო ვ ა ნ ე ს ს ა და საჴსენებელად უღირსებისა ჩემისა. გევედრები ყოველთა: 
მწერალთა, მკითხველთა და მსმენელთა, ჴსენებულმცა ვართ ლოცვათა შინა 
თქუენთა», რაჲთა თქუენცა სასყიდელი სიყუარულისაჲ მიიღოთ უფლისაგან 
უხუად მომნიჭებელისა მის მეუფისა იესუ ქრისტესა, რომლისაჲ არს 
დიდებაჲ თანა მამით და სულით წმიდითურთ აწ და მარადის და უკუნითი 
უკუნისამდე ამინ, იყავნ“.4 ცნობილია, ასევე, კრებულის გადამწერი, დამკვეთი 
და გადაწერის ადგილი.5 აკად. კ. კეკელიძე თვლიდა, რომ თხზულება  
“ნეტარისა თალასეს მიმართ“ – წმ. ექვთიმეს მამის სიცოცხლეშივე ჰქონდა 
თარგმნილი6 ე. ი. 1005 წლამდე.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თხზულება მთლიანობაში წმინდა წერილის 
რთულად შესამეცნებელი ადგილების ეგზეგეტიკაა. წარმოდგენილი პირველი 
კითხვა არ უკავშირდება უშუალოდ წმინდა წერილის რომელიმე ძნელად 

1  უნდა აღინიშნოს, რომ წმ. ექვთიმე ათონელმა თხზულებიდან  “ნეტარისა თალასეს მიმართ“ 
მხოლოდ 27 კითხვამიგება თარგმნა (კ. კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის 
ისტორიიდან, I, თბ., 1956, გვ. 170); 17 კითხვამიგება აღებული აქვს წმ. მაქსიმე აღმსარებლის 
-  “Quaestiones et Dubia“  დან, 39 კითხვამიგება აღებულია წმ. ანასტასი სინელის თხზულებიდან 
- “Interrogations et Responsiones“ (Ani Chantladze, Euthymius the Athonites’s Translation of Maximus the 
Confessor’s Quastiones ad Thalassium, // Iberica Caucasica, vol.three, Maximus the Confessor and Georgia, ed. 
by Tamila Mgaloblishvili & Lela Khoperia, London,  2009, pg. 50). დანარჩენი  კითხვამიგების წყარო ან  
წყაროები დღეისათვის გარკვეული არაა.

2  ტრადიციული აზრით,  კრებულის მთარგმნელად მიიჩნევა კათოლიკოსი ნიკოლოზ გულაბერისძე, 
თუმცა ამის დამადასტურებელი რაიმე ფაქტი არ მოიპოვება.

3  ხელნაწერთა აღწერილობა, I, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა 
აღწერილობა... (Q) კოლექცია, ტომი I...ილ. აბულაძის რედაქციით, თბ., 1957, გვ. 36.

4  Q-34, 336 r-v.
5  “ხოლო დაიწერა ბრძანებითა და ნებითა ზ ა ქ ა რ ი ა ებისკოპოსისა ბ ა ნ ა ე ლ ი ს ა 

და სჳნგელოზისაჲთა, ჴელითა უღირსისა და უცბათ მჩხრაკალისა   ი ს ა კ ი ს ი თ ა    ქალაქსა   
კ ო ს ტ ა ნ ტ ი ნ ე პ ო ლ ის, მონასტერსა მისვე ბანაელისა ეპისკოპოსისა სჳნგელოზისასა 
ყოველთა წმიდათასა  ა გ ი ა პ ა ნ ტ ი ს, მეფობასა რ ო მ ა ნ ო ზ ი ს ს ა...“ (აღწერილობა 
1957:37).

6  ეტიუდები, I,1956:169.
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გასაგებ მუხლს ან პასაჟს, მაგრამ განმარტებაში კითხვის საფუძველი 
ახსნილია წმინდა წერილთან მიმართებით, ამასთან, შინაარსი უკავშირდება 
როგორც ასკეტიკას, ისე ანთროპოლოგიას.

თხზულების ANSWERS TO THALASSIOUS1 ის შექმნა ივარაუდება 
630634 წლებს შორის.2თალასე წმ. მაქსიმეს ადრესატად გვევლინება, 
ასევე, მე9, 26ე და 41ე ეპისტოლეებში. იგი იხსენიება როგორც თალასე 
აფრიკელად, ისე თალასე ლიბიელად. ის იყო კართაგენში ერთერთი მონა
სტრის წინამძღვარი.3

პირველ “კითხვამიგებად“ მოცემულია წმ. ექვთიმე ათონელის თარ
გმანი, რომელიც ემყარება უკვე ნახსენებ Q-34 ხელნაწერს, თუმცა 
გათვალისწინებული გვაქვს კიდევ ორი მნიშვნელოვანი ხელნაწერი: H-1663 
(XI ს.) და S 396 (XI ს.), მეორე ადგილზე კი მოტანილია გელათური 
თარგმანი K-14 ხელნაწერიდან.

წმინდა ექვთიმე ათონელის თარგმანი შედარებით გავრცობილია: 
მოტანილია ციტატა პავლე მოციქულის ეპისტოლედან, ასევე, გვხვდება 
ციტატები ფსალმუნთა წიგნიდან; განმარტებულია წმინდა წერილში 
დამოწმებული ღვთისადმი  მიმართული ე.წ. “ანთროპომორფული“ სიტყვების 
გამოყენების მნიშვნელობა და დანიშნულება. ჩვენი დაკვირვებით, გავრცობის 
ერთერთი წყარო უნდა იყოს წმინდა იოანე დამასკელის ცნობილი ნაშრომი 
 “მართლმადიდებელი სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა“, 
კონკრეტულად კი, მეთერთმეტე თავი  “ღვთისადმი სხეულებრივად 
თქმულთა შესახებ“.4

1  PG.t. 90. col. 244-785.
2  The Oxford Handbook of Maximus the Confessor,  edited by Pauline Allen, Bron-

wen Neil, Oxford University press, London, 2015, pg. 29.
3  The Oxford Handbook, pg. 25.
4  წინამდებარე კითხვამიგების ბერძნული ორიგინალისათვის იხ. PG. t. 90. col. 268, D-10-col. 

269, D-8. მითითება მოიცავს “სხოლიოსაც“, რომელიც არ გვხვდება თხზულების წმ. ექვთიმესეულ 
რედაქციაში.
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[Q-34. 76v]  wmidisa da netarisa mamisa Guenisa maqsimesi
netarisa Talases mimarT, xucisa da mamasaxlisisa 

mravalTa monazonTaYsa, sityuaTaTKs, romelTa ganmartebaY 

eTxova mas netarisa maqsimesagan. sanatrelsa monasa RmrTisasa 

Talases, Rirssa mRdelsa da mwyemssa pirmetyuelTa cxovarTasa. 

maqsime, glaxaki monazoni uflisa mier, gikiTxav, 

mSKdobaY Senda da sixaruli saxeliTa qristesiTa, amin!

              kirie, eleison!

[88r] კითხვაჲ ა: ვნებანი ესე: გულისთქუმაჲ და გულისწყრომაჲ და 
მწუხარებაჲ და შიში და მსგავსნი ამათნი, თავით თჳსით არიან ბოროტ, ანუ 
ვითაცა ვინ იჴმარნეს იგინი?

მიგებაჲ: ვნებანი ესე პირველითგან არა დაბადებულ არიან ბუნებასა შინა 
კაცთასა, არამედ, ვითარცა იტყჳს ნეტარი გრიგოლ ნოსელი, ვითარმედ: 
ნაკლულევანებითა სრულებისაჲთა შემოვიდეს ჴორციელსა მას კერძსა 
ზედა ბუნებისასა, ამისთჳსცა გარდასლვასა თანა მცნებისასა, მეყსეულად 
მსგავსებისა მის წილ საღმრთოჲსა, იხილვა კაცსა ზედა მსგავსებაჲ 
პირუტყუთაჲ, რამეთუ ვინაჲთგან პატივი იგი პირმეტყუელებისაჲ  დაიფარა, 
ჯერვე ესრეთ იყო, რაჲთა სახეთა მათგან პირუტყუებისათა სამართლად 
იტანჯებოდის ბუნებაჲ კაცთაჲ, რაჲთა მოვიდეს ცნობად ბუნებითისა მის 
წესისა თჳსისა განგებითა ღმრთისაჲთა. [88v] გარნა იქმნების ვნებათაჲ ამათ 
კეთილისა მიმართცა ჴმარებაჲ სულიერთა და მოღუაწეთა მიერ, რაჟამს 
გაშორნენ იგინი ჴორციელთა საქმეთაგან და სულიერთა მიმართ შეცვალნენ 
და ყონ გულისთქუმაჲ მათი ღმრთისა მიმართ და კეთილთა მათ მიმართ 
საუკუნეთა.

გულისწყრომაჲ ეშმაკთა მიმართ და ვნებათა, შიში განმაკრძალებელად  
საუკუნოთაგან სატანჯველთა, ხოლო მწუხარებაჲ განმაშორებელად მოწე
ვნულთა უდებებისა ჩუენისაგან ცოდვათა, და ვითარცა მკურნალნი, 
იქედნეთაგან გესლიანთა მიიღებენ წამალსა და იქმან თერიასა მაოტებელსა 
სენთა მრავალთა ჴორციელთა, ეგრეთვე ღმრთისმოყუარეთა ჴელეწიფების 
ვნებათა ამათ განსადევნელად სხუათა ვნებათა და მოსაგებელად სათნოებათა 
ჴმარებად.
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კეთილ უკუე და სარგებელ იქმნებიან ვნებანი ესე კეთილად ჴმარებითა 
მოღუაწეთაჲთა, ვითარცა იტყჳს წმიდაჲ მოციქული პავლე, ვითარმედ: 
“გულისსიტყუათა დავარღუევთ და ყოველსა სიმაღლესა, რომელი ამა ღლე
ბულ არს მეცნიერებასა ზედა ღმრთისასა და [89r] წარმოვსტყუენავთ 
ყოველსავე ცნობასა მეცნიერებად ქრისტესა“.1 ხოლო იპოების წერილთა შინა 
ღმრთისათჳსცა და წმიდათათჳს საქმეთა ამათ სახელები, რამეთუ რისხვაჲ და 
გულისწყრომაჲ ღმრთისაჲ ითქუმის და დავიწყებაჲ და ძილი  “განიღვიძე, 
რად გძინავს, უფალო“2  იტყჳს დავით “დაივიწყებ გლახაკებასა ჩუენსა 
და ჭირსა ჩუენსა“3 და “აჴდა კუამლი რისჴვასა მისსაო“4 და “განრისხნა 
გულისწყრომით უფალი ერსა თჳსსა ზედა“.5 ესევითარი, რავდენიცა იპოოს 
წერილთა შინა ღმრთისათჳს თქუმული, უწყებაჲ ჯერარს, ვინაჲთგან 
სიტყუაჲ წერილისაჲ კაცთა მომართ არს, ამისთჳს შეუძლებელ იყო თჳნიერ 
კაცობრივთა სახეთა და სიტყუთა გამოთქუმაჲ მაღალთა მათ და საღმრთოთა 
საქმეთა. 

ამისთჳს თუალთა იტყჳს ღმრთისათა და ჴელთა და სასმენელთა და 
საყნოსელთა  და პირსა და მარჯუენესა და კუალად ფიცსა და რისხვასა და 
დავიწყებასა და ძილსა და განღჳძებასა, და ვინ არა უწყის, ვითარმედ: ღმერთი 
უზეშთაეს არს ამათ სახელთაგან და კაცობრივთა ასოთა და საცნობელთა 
[და]6 [საქ]მეთაგან7 უცხო არს, არამედ ჩუენისა უძლურის [89v] ბუნებისა 
მიმართ თქუმად სხუაებრ არა ეგებოდა, თჳნიერ კაცობრივითავე სიტყჳთა. 
ამისთჳს თითოეული ესე სიტყუაჲ იგავით და სახისმეტყუელებით თქმულ არს 
ღმრთისათჳს, რაჲთა კაცობრივითა სიტყჳთა უზეშთაეს ბუნებისა საიდუმლონი 
გულისჴმავყვნეთ, რამეთუ რისხვად და გულისწყრომად ითქუმის ბოროტისა 
მიმართ სიძულილი და გარემიქცევაჲ მისი და რავდენიიგი საწურთელად 
უკეთურებათა ჩუენთა მოივლინების მის მიერ, კაცობრივითა სიტყჳთა ესრეთ 
ითქუმის და კუალად დავიწყებად და ძილად სახელსდვა სულგრძელებასა 
მტერთა ზედა შურისგებისასა და დროებასა მონათა თჳსთა შეწევნისასა და 
რაჲთა მოკლედ ვთქუა: ყოველი, რომელი ჴორციელებრ ღმრთისათჳს თქმულ 
არს, აქუს დაფარული სახჱ და ძალი, რაჲთა ჩუენითავე სიტყჳთა უზეშთაესი 
ჩუენსა გულისჴმავყოთ. გარნა იგი ხოლო, რომელირაჲ განჴორციელებისათჳს 

1  II კორ. 10:45.
2  ფს. 43:23.
3  ფს. 43:25.
4  ფს. 17:8.
5  ფს. 105:40.
6  აღდგენილია H-1663ის და S-396ის მიხედვით.
7  აღდგენილია H-1663ის და S-396ის მიხედვით.
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ძისა ღმრთისა თქუმულ არს, რამეთუ იგი არა სახით და იგავით არს, არამედ 
მან ჭეშმარიტად ყოვლითურთ კაცებაჲ შეიმოსა ცხორებისათჳს ჩუენისა; 
სული გონიერი და ჴორცნი და ყოველივე ასონი და წესნი [90r] და საქმენი 
უცოდველნი ბუნებისა ჩუენისანი, ხოლო წმიდათათჳსცა თქუმულ არიან 
სახელნი ამათ საქმეთანი: გულისთქუმაჲ და გულისწყრომაჲ და შიში და 
სხუაჲ ესევითარი, ამისთჳს, რამეთუ სხჳთა სიტყჳთა ვერ ეგებოდა საცთურთა 
მათ მონებისა ღმრთისა წესთა მათთა გამოჩინებად, გინა თუ ანგელოზთაჲ, 
გინა თუ წმიდათაჲ, თჳნიერ კაცობრივთა სიტყუათა და სახეთა მიერ.

[K-14. 2v] maqsime monazonisaY Talasis mimarT, yovladRirsisa

xucisa da winamZRurisa, TiTosaxeTa uRonoebaTaTKs wmidisa 

werilisaTa. yovladRirssa monasa RmrTisasa ufalsa Talasis, 

xucessa da winamZRuarsa, maqsime mdabali martodmcxovni gaxareb... 

[10r] vinaYTgan saxier-gyo Sen RmerTman brZanebad Gemda, romelni 

maqundes aRniSnulad Tavni uRonoebulni Gemdami dawerad da 

warmocemad Senda, usaWiroesad aRGenilni Gemda, davawesen 

upirates

[10r] კითხვაჲ პირველი: ვნებანი ესე თავით თჳსით არიან ბოროტებ, ანუ 
ჴმარებისაებრ ბოროტ? ხოლო ვიტყჳ: გემოსა და წუხილსა და გულისთქუმასა 
და შიშსა და შემდგომთა მათთა.

მიგებაჲ: ვნებანი ესე, ვითარიგი სხუანიცა, არ პირველითგან თანააღეგნეს 
ბუნებასა კაცთასა, თუ არა საზღვარსამცა შორის ბუნებისსა შესრულდებოდეს, 
ხოლო ვიტყჳ დიდისა გრიგოლისაგან ნჳსსაელისა მოსწავლე, ვითარმედ: 
სრულებისაგან განვრდომისათჳს ზედშემოვიდეს ესენი უუსიტყუჱსსა შორის 
კერძოსა ბუნებისსა აღმოცენილნი, რომელთა მიერ მყის გარდასლვასავე 
თანა ნაცვალად [10v] საღმრთოჲსა და ნეტარისა ხატებისა.

საჩინო და ცხადიქმნა კაცისა შორის მსგავსებაჲ უსიტყუჱლთა ცხოველთაჲ, 
რამეთუ თანაედვა პატივირაჲ სიტყჳსაჲ,  დაიფარა, რომელთაგან ჯერჩინებით 
მიიზიდნა საცნაურებანი უსიტყობისანი, ჯეროვნად ტანჯულყოფაჲ მათ 
მიერ ბუნებასა კაცთასა სიბრძნით განმგებელობითა ღმრთისაგან, რაჲთა 
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გრძნობად სიტყჳერებითისა დიდგონებაობისა მოვიდეს კაცი, გარნა კეთილებ 
იქმნებიან ვნებანიცა მოსწრაფეთა შორის, რაჟამს სხეულეანთაგან სიბრძნით 
განმარჩეველნი მათნი მოგებისა მიმართ ზეციერთაჲსა გარდაჰმზადებდენ, 
ვითარიგი, უკუეთუ გულისთქუმასა ვიდრემე გონიერებითსა საღმრთოთა 
სურვილისასა წადიერებითითა ძალითა მოქმედებდენ, ხოლო გემოსა 
საღმრთოთა მადლთა ზედა გონებისათა და მსულებლობითისა მოქმედებისა 
საშუჱბელსა შეაყოფდენ, ხოლო შიშსა ყოფადისა ცოდვათძლითისა 
ტანჯვისასა წინდამცველობითსა მოსწრაფებასა, ხოლო მწუხარებასა 
განმმართებელობითსა აქაჲსა ძჳრისა ძლით შენანებასა და შემოკლებულად 
ითქუმოდედ, მსგავსად ბრძენთა მკურნალთასა; განმხრწნელობითსა სხეულსა 
მჴეცისა ექიდნისასა მყოფისა ანუ ნაწუართისა მოჭრითა კერძოთაჲთა ვნებათა 
ამათგანისა მოსასპობელად მჴუმეველნი მაშინ მდგომისა, ანუ მოლოდებადისა 
ბოროტისა და მოსაგებელად და დასაცველად სათნოებისა და მეცნიერებისა.

კეთილ უკუჱ არიან ესენი, ვითარცა ვთქუ, ჴმარებისა მიერ, ყოვლისა 
გონებისა მორჩილებად ქრისტესსა წარმომტყუჱნველთა შორის, ხოლო 
უკუეთუ ღმრთისაცა ზედა ითქუმის რაჲმე ამათგანი წერილისა მიერ, ანუ 
წმიდათა ზედა, ღმრთისა ზედა ვიდრემე ჩუენ ძლით, ვითარცა საჩუენოდ 
გასაგონელისა ჩუენთა ვნებათა მიერ მაცხოვნებელობითთა ჩუენთა და 
ქველისმოქმედებითა წინგანგებისა გზავნათა წარმოჩენითა, ხოლო წმიდათა 
ზედა, ვითარცა სხუჱბრ ვერ შესაძლებელობითა ღმრთისა ძლითთა 
მათ გონიერთა სქესთა მათთა და მო[11r]წლეობათა სხეულეანისა მიერ 
მოთხრობაჲ ჴმისა, თჳნიერ ბუნებისა მიერ ცნობილთა ვნებათაჲსა.
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