
1 
 

 

 

samoTxe da jojoxeTi 

emanuel svedenborgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ufali aris zeciuri RmerTi 

 

2. upirveles yovlisa saWiroa vicodeT, Tu vin aris zeciuri RmerTi, 

radgan yvelaferi amazea damokidebuli. arsad ar aRiareben sxva RmerTs 

garda erTi RmerTisa. rogorc TviTon gvaswavlis, is da mama erTia, mama 

masSia da is mamaSi da is vinc mas xedavs, xedavs mamasac da yvelaferi 

wminda misgan gamoedineba (ioane 10.30,38. 16.13-15). me amaze xSirad vsaubrobdi 

angelozebTan da isini yovelTvis mpasuxobdnen, rom zecaSi isini RvTiur 

sawyiss samad ar yofen, radgan ician da xvdebian rom RvTaebrivi sawyisi 

erTia da erTiania ufalSi. maT aseve miTxres, rom morwmune adamianebi, 

romelTac swamT uflis samgvarovneba, sasufevelSi ar iqnebian miRebulni, 

imitom, rom maTi fiqri gadadis erTidan meoreze,iq ki ar SeiZleba fiqri 

samze da saubari erTze. sasufevelSi  yvela laparakobs ise, rogorc 

fiqrobs, radgan iq saubari azrobrivia, anu azrovnebaa saubari. 

gamomdinare aqedan, vinc cxovrebaSi uflis sawyiss hyofda samad da 

Camoayaliba Tavis TavSi TiToeulze gansazRvruli azri, ise rom ar 

SeaerTa isini erTad ufalSi,ar iqnebian miRebulni sasufevelSi. zecaSi 

yvela azri urTierTkavSirSia da Tu iq vinmes eqneba gonebaSi fiqris sam 

sawyisze da isaubrebs erTze, amas maSinve mixvdebian da ukuagdeben, Tumca 

unda vicodeT, rom isini, vinc ar acalkevebda WeSmaritebas sikeTisgan, anda 

rwmenas siyvarulisgan, im cxovrebaSi Rebuloben uflis zeciur gagebas, 

ese igi, is-samyaros RmerTia. magram ase ar iqneba maTTvis, vinc rwmenas 

yofda cxovrebisgan anu maTTvis, vinc ar icavda WeSmariti rwmenis cnebebs.  

3. xalxi, vinc uaryofs RmerTs da aRiarebs mxolod mamas da es Rrmad 

swams, zecaSi ver moxvdeba, radgan aseT xalxze ar aris araviTari 

zeSTagoneba zecidan, sadac eTayvanebian erTaderT ufals, amitom isini 

TandaTan kargaven WeSmaritad azrovnebis unars. isini bolosdabolos 

munjdebian an laparakoben SeSliliviT, dadian fuWad dauZlurebulebi. 

adamianebi, romlebmac uaryves uflis RvTaebrivi sawyisi da aRiares 

mxolod misi adamianuri sawyisi, rogorc socinianelebi, imyofebian zecis 

gareSe. isini gadaadgildebian  win, cota marjvniv da eSvebian siRrmeSi. 

amdenad, isini mTlianad gamoyofilni arian yvela sxva qristianisagan. 

xalxi ki, romelTac swamT uflis uxilavi RvTaebrivi sawyisi da uwodeben 

am sawyiss samyaros arss, aRmoCnda, rom ar swamT araviTari RmerTi,  

imitom, rom maTTvis uxilavi RvTaebrivi sawyisi aris igive buneba, Tavisi 

pirvelsawyisiT. magram verc rwmena, verc siyvaruli ver Caswvdeba uxilav 

RvTaebriv sawyiss, imitom, rom azri ver itevs am gagebas. aseTi xalxi 
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igzavneba imaTTan, romelTac ewodebaT naturalistebi anu 

bunebismetyvelebi. ase ar mosdiT maT, vinc daibada eklesiis gareT da 

iwodebian warmarTebad. maTze SemdegSi iqneba saubari.  

4. yvela bavSvs romelTaganac Sedgeba zecis erTi mesamedi, swams rom maTi 

mama RmerTia da rom is yvelas RmerTicaa da aseve dedamiwis da zecis 

RmerTia. bavSvebi zecaSi izrdebian da yalibdebian angelozis sibrZnis da 

azris SecnobiT, rac SemdgomSi iqneba naCvenebi. 

5. ufali, rom sasufevlis RmerTicaa, amaSi adamianebi eWvs ver Seitanen 

rameTu is TviTon gvaswavlis: “yvelaferi rac aqvs mamas, Cemia” (ioane 16.15), 

“yvelaferi mamisagan momeca me”(maTe 11.27) da aseve “momeca me mTeli 

xelmwifeba cazedac da miwazedac”(maTe 28.18). ufali ambobs: zecazec da 

miwazec, imitom rom is vinc ganagebs zecas – ganagebs miwasac, rameTu erTi 

damokidebulia meoreze. zecis da dedamiwis marTva niSnavs uflisgan 

yvelanairi madlis miRebas, romelic ekuTvnis siyvaruls da yvelanairi 

WeSmaritebisa, romelic ekuTvnis rwmenas. amdenad yvelanairi gonierebis da 

sibrZnis miRebas da aqedan gamomdinare yvelanairi netarebisa – erTi 

sityviT ukvdavebisa. amasac ufali gvaswavlis,rodesac ambobs: “visac swams 

Ze, aqvs saukuno sicocxle; da visac ara swams Ze, ver ixilavs sicocxles” 

(ioane 3.36) da Semdeg “me var aRdgoma da sicocxle, visac swams Cemi, kidec 

rom mokvdes, icocxlebs, da yvela vinc cocxlobs CemSi da visac swams 

Cemi, ar mokvdeba ukunisamde” (ioane 11.25,26) Semdeg ki “me var gza da 

WeSmariteba da sicocxle”(ioane 14.6). 

6. arseboben sulebi,çromlebic cxovrobdnen, aRiarebdnen mamaRmerTs, magram 

ufalze ise fiqrobdnen, rogorc adamianze da amitom ar sjerodaT, rom is 

zecis RmerTic iyo. amitom isini gagzavnilni iqnen sxva zecis sapovnelad, 

romelic ar ekuTvnis ufals. magram maT sxva zeca versad ver ipoves. isini 

miekuTvnebin maT ricxvs, visac zeciuri netareba hgonia pativi da dideba. 

maT ver miaRwies sasurvels da naxes, rom zeca amisgan ar Sedgeba da 

Txoulobdnen iseT sasufebvels, sadac maT SeuZliaT mbrZanebloba sxvebze 

da brwyinvaleba, rogorc sicocxlis dros. 
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uflis RvTaebrivi sawyisi ayalibebs zecas 

 

7. angelozebi erTobliobaSi iwodebian sasufevlad, imitom, rom isini 

TavisTavSi qmnian mas. amavdroulad zeca, rogorc mTlianad, aseve 

nawilobriv yalibdeba RvTaebrivi sawyisisgan, romelic STaegoneba 

angelozebs da miiReba maT mier. RvTaebrivi sawyisi, gamomdinare uflisgan, 

aris siyvarulis sikeTe da rwmenis WeSmariteba, amitom angelozebi ra 

zomiTac miiReben uflisgan sikeTes da WeSmaritebas, imdenad xdebian isini 

angelozebi da imdenadve zeciurebi.  

8. zecaSi yvelam icis swams da xvdeba, rom TviTon TavisTavad ar SeuZlia 

undodes da akeTos sikeTe. aseve aravis TavisTavad ar SeuZlia WeSmaritebis 

azrovneba da arc misi rwmena da rom es yvelaferi gamomdinareobs 

RvTaebrivi sawyisidan da maSasadame uflidan.  yvelam erTnairad icis, rom 

angelozuri sikeTe da WeSmariteba TavisTavad ar aris sikeTis da 

WeSmaritebis arsi, imitom, rom maTSi ar aris RvTaebrivi sawyisidan 

gamomdinare sicocxle. angelozebi igeben RvTis STagonebas da grZnoben 

mas. ramdenadac isini iReben mas, imdenad eCvenebaT, rom arian sasufevelSi, 

imitom, rom isini imave doniT arian siyvarulsa da rwmenaSi da imave doniT 

gonierebisa da sibrZnis naTelSi. radganac es yvelaferi momdinareobs 

uflis RvTaebrivi sawyisidan da zecac angelozebisaTvis amisgan Sedgeba, 

naTelia, rom zeca yalibdeba uflis RvTaebrivi sawyisiT da ara 

angelozebis meSveobiT. am mizeziT bibliaSi zeca iwodeba uflis 

sacxovreblad da aseve mis taxtad da zecaSi macxovreblebi ki ufalSi 

macxovreblebad, maSasadame RvTaebrivi sawyisi gamoedineba uflidan da 

avsebs zecas, amaze saubari iqneba SemdegSi. 

9. angelozebi TavianTi sibrZniT ufro Sorsac midian. isini amboben, rom 

uflisgan mxolod sikeTe da WeSmariteba ki ar gamodis, aramed yvelanairi 

sicocxlec. isini mas amtkiceben Semdegi msjelobiT: araferSi ar arsebobs 

yofiereba TavisTavad. yvelanairi yofiereba damokidebulia raime 

winamorbedze, maSasadame yvelanairi yofiereba eyrdnoba pirvel sawyiss, 

romelsac angelozebi yvelanairi sicocxlis arss uwodeben. aseTnairadve 

arsebobs yvelaferi danarCeni samyaroSi, rameTu arseboba aris SeuCerebeli 

yofiereba, xolo is rac ar efuZneba Sualeduri da uwyveti kavSiriT 

pirvel sawyiss, maSinve irRveva da ingreva. amas garda angelozebi amboben, 

rom sicocxlis wyaro mxolod erTia, xolo adamianis sicocxle – misgan 



5 
 

gamomdinare nakaduli, romelic Tu mudmivad ar ikvebeba Tavisi wyarodan, 

maSinve daSreba. am erTaderTi sicocxlis wyarodan, romelic aris RmerTi, 

araferi sxva ar gamoedineba RvTaebrivi sikeTisa da RvTaebrivi 

WeSmmaritebis garda, romelic yvela adamians uyvars imdenad, ramdenadac 

iRebs maT. vinc amas Rebulobs rwmeniT da sicocxliT, is cxovrobs 

zeciuri sicocxliT, magram is vinc ukuagdebs anda Trgunavs mas, cvlis 

maT jojoxeTze, rameTu sikeTes gadaaqcevs borotebad, xolo WeSmaritebas 

sicrued, maSasadame sicocxles sikvdilad. yvelanairi sicocxle rom 

uflisgan moedineba angelozebi Semdegnairadac amtkiceben: yvelaferi 

samyaroSi miekuTvneba sikeTes da WeSmaritebas, adamianis sicocxlis neba 

anu misi sicocxlis siyvaruli miekuTvneba sikeTes, xolo azris sicocxle 

anu misi rwmenis sicocxle, WeSmaritebas. amdenad, Tu yvelanairi sikeTe da 

WeSmariteba momdinareobs zegardmo (RvTisgan), maSin aqedanve moedineba 

yvelanairi sicocxle. angelozebi, romelTac ase swamT, uars amboben 

yvelanair madlobaze im sikeTisaTvis, romelsac isini sCadian. maT ukvirT 

da Sordebian mas, vinc maT miawers aseT sikeTes. maT ukvirT Tu adamians, 

rogor SeuZlia swamdes, TiTqos is TavisTavad brZenia da TiTqos is 

TavisiT sCadis sikeTes. sikeTe, romelsac adamiani Tavisi TavisTvis 

akeTebs, maT mier aRiarebuli ar aris, radgan es niSnavs akeTo sikeTe 

SenTvis. magram sikeTes gakeTebuls sikeTisaTvis isini uwodeben RvTaebrivi 

sawyisidan gamomdinare sikeTes da amboben, rom es sikeTe ayalibebs 

sasufevels, rameTu aseTi sikeTe aris TviT ufali. 

10. zogierT sulebs sicocxleSi sjeraT, rom sikeTe romelsac isini 

akeTeben da WeSmariteba romelic maT swamT, maTganve moedineba, anu 

miTvisebuli aqvT rogorc sakuTreba. aseTi rwmeniT cxovroben yvela isini, 

vinc sikeTis keTebaSi xedavs Tavis damsaxurebas da iTxovs amisaTvis 

samagieros. aseTi sulebi sasufevelSi ar miiiRebian, angelozebi maT 

gaurbian da uyureben rogor SeSlilebs da grZneulebs. rogorc 

SeSlilebs imitom, rom isini ganuwyvetlad xedaven Tavis Tavs da ara 

RvTaebrivs, xolo grZneulebs imitom, rom isini ufals arTmeven imas, rac 

mas ekuTvnis. 

11. zecis mkvidrni rom cxovroben ufalSi da ufali ki maTSi amas 

gvaswavlis TviT RmerTi rodesac ambobs: “darCiT CemSi, da me davrCebi 

TqvenSi, rogorc lerwi TavisTavad ver gamoiRebs nayofs, Tuki ar SerCeba 

vazs, aseve Tqvenc, Tuki ar darCebiT CemSi, me var vazi, xolo Tqven 

lerwebi xarT. vinc CemSi rCeba, xolo me masSi, didZali nayofi gamoaqvs; 

vinaidan uCemod arafris qmna ar SegiZliaT, vinc ar darCeba CemSi, 

lerwiviT gadaigdeba da gaxmeba; xolo Semdeg agroveben da cecxlSi 

agdeben da iwvis. Tu darCebiT CemSi, da Cemi sityvebi darCeba TqvenSi, 

yvelaferi, rac gsurT, iTxoveT da geqnebaT”. (ioane 15.4-7). 
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12. aqedan vxedavT, rom zeciur angelozebSi davanebuli ufali saxlobs 

imaSi, rac mas ekuTvnis da rom ufali aris yvelaferi yvelafer zeciurSi 

im mizeziT, rom sikeTe, gamomdinare uflidan angelozebisaTvis aris TviT 

ufali, an rac gamoedineba misgan aris TviTon is. maSasadame angelozebis 

zeca Sedgeba uflisgan gamomdinare sikeTisgan. 
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zecaSi uflis RvTaebrivi sawyisi aris RmerTis da 

moyvasis siyvaruli 

 

13. uflidan gamomdinare rvTaebrivi sawyisi zecaSi iwodeba RvTaebriv 

WeSmaritebad im mizeziT, romelzec SemdegSi iqneba saubari. es RvTaebrivi 

WeSmariteba uflis RvTaebriv siyvarulze misgan STaegoneba zecas. 

RvTaebrivi siyvaruli da misgan gamomdinare RvTaebrivi WeSmariteba 

SeiZleba daemsgavsos mzis als da misgan gamomdinare Suqs: siyvaruli 

waagavs mziur als xolo WeSmariteba, romelic siyvarulidan moedineba, 

waagavs mzis Suqs. aseve Tavisi SesabamisobiT cecxli niSnavs siyvaruls 

xolo Suqi – misgan gamomdinare WeSmaritebas. aqedan SeiZleba davinaxoT 

rogoria RvTaebrivi siyvarulidan gamomdinare RvTaebrivi WeSmariteba. is 

Tavisi arsiT aris RvTaebrivi sikeTe Serwymuli RvTaebriv WeSmaritebasTan 

da am Serwymis ZaliT is suls udgavs yvelafers, rac zecaSia, msgavsad 

imisa, rogorc mzis siTbo gaerTianebuli mis SuqTan da gazafxulis 

drosTan  anayofierebs mTel dedamiwas. ase ar xdeba, rodesac siTbo ar 

aris Serwymuli SuqTan anu sicivis dros, rodesac yvelaferi qvavdeba da 

iyineba. es  RvTaebrivi sikeTe, romelic msgavsia siTbosi aris angelozebSi 

siyvarulis sikeTe, xolo RvTaebrivi WeSmariteba msgavsi Suqisa aris is 

WeSmariteba, romlidanac moedineba siyvarulis sikeTe. 

14. siyvaruli imitom aris RvTaebrivi sawyisi, romlisganac Sedgeba 

sasufeveli, rom is aris sulieri erTianoba. is aerTianebs angelozebs 

RmerTTan da TviT maT aerTianebs erTmaneTTan, ise rom isini  uflis 

winaSe qmnian erT mTlians. amasTan erTad siyvaruli TiToeulisaTvis aris 

misi sicocxlis dedaazri: angelozi siyvaruliT cxovrobs da 

siyvaruliTve cxovrobs adamianic, adamianSi sicocxlis Sinagani sawyisi 

gamomdinareobs siyvarulidan. es erTi gafiqrebiTac ki gasagebia 

yvelasTvis da zustad: adamiani masSi arsebuli siyvaruliT aenTeba, ar 

arsebobis dros civdeba, xolo Tu mas ar gaaCnia saerTod siyvaruli  – 

iRupeba. saWiroa vicodeT, rom TiToeuli adamianis sicocxle iseTia, 

rogoricaa misi siyvaruli.  

15. zecaSi arsebobs ori sxvadasxva saxis siyvaruli: uflis siyvaruli da 

moyvasis siyvaruli. yvelaze Sinagan anu mesame zecaSi – uflis siyvaruli, 

xolo meore anu saSualo sasufevelSi – moyvasis siyvaruli. erTic da 

meorec momdinareobs uflidan da erTic da meorec ayalibebs sasufevels. 

amdenad es ori saxis siyvaruli erTmaneTisgan gansxvavdeba da erTiandeba. 

es naTlad Cans zecaSi da mxolod bundovani warmodgena gvaqvs dedamiwaze. 

sasufevelSi uflis siyvaruli ar niSnavs piradad mis siyvaruls, magram 
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sikeTis siyvaruli, romelic uflisgan moedineba, niSnavs gindodes da 

akeTo yvelaferi siyvaruliT. moyvasis siyvaruli ar niSnavs piradad mis 

siyvaruls, magram WeSmaritebis siyvaruli niSnavs gindodes is da icxovro 

am WeSmaritebiT. aqedan naTelia, rom ori saxis siyvaruli gansxvavdeba 

erTmaneTisagan rogorc sikeTe WeSmaritebisagan da rom isini erTiandebian, 

rogorc sikeTe WeSmaritebasTan. magram es yvelaferi Zalian Zneli 

misaxvedria adamianis gonebisaTvis, romelmac ar icis ra aris siyvaruli, 

ra sikeTe da ra aris moyvasi.  

16. me zogjer vesaubrebodi amis Sesaxeb angelozebs: isini gaocebulni 

iyvnen, rom adamianebma ar ician, rom uflis siyvaruli da moyvasis 

siyvaruli niSnavs sikeTis da WeSmaritebis siyvaruls da erTis da meoris 

nebiT keTebas. im dros rodesac adamianebs SeeZloT scodnodaT, rom yvela 

uCvenebs Tavis siyvaruls sxvas maSin rodesac is sakuTari surviliT 

akeTebs imas, rac surs sxvas maSin, rodesac maT uerTierTsiyvaruli aqvT 

da erTiandebian masTan, vinc uyvarT. da rom sxvisi siyvaruli da misi 

survilis uaryofa ar amtkicebs siyvaruls, aramed piriqiT arsiT aris 

usiyvaruloba. amasTan erTad adamianebs SeeZloT scodnodaT rom, sikeTe 

gamomdinare uflisgan aris misi msgavsi, rameTu TiTon is aris am sikeTeSi 

da rom es adamianebi xdebian uflis msgavsni da uerTdebian maT, vinc 

iTviseben sikeTes da WeSmaritebas imiT rom surT da cxovroben sikeTiT da 

WeSmaritebiT. gsurdes niSnavs keTebis siyvaruls. es yvelaferi rom asea 

gveubneba TviTon ufali bibliaSi rodesac ambobs:”visac aqvs Cemi mcnebani 

da  icavs maT, mas vuyvarvar me, xolo visac me vuyvarvar, Seiyvarebs mas 

mama Cemi; da mec Seviyvareb da Cems Tavs gamovucxadeb mas; visac me 

vuyvarvar, da icavs Cems sityvas, da mama Cemi Seiyvarebs mas, da mivalT da 

masTan davivanebT”(ioane 14.21,23), “Tu daicavT Cems mcnebebs, darCebiT Cems 

siyvarulSi; rogorc me davicavi mamis Cemis mcnebani da vrCebi mis 

siyvarulSi; es aris Cemi mcneba, raTa giyvardeT erTmaneTi, rogorc me 

SegiyvareT Tqven” (ioane 15.10,12). 

17. siyvaruli is RvTaebrivia (sawyisi), romelic gamomdinare uflidan 

aRwevs angelozebSi da ayalibebs zecas. es iq damtkicebulia 

gamocdilebiT, rameTu zecis yvela mkvidri siyvarulis wesis da madlis 

arsia, isini Cndebian auwereli silamaziT, maT saxeze, maT sityvaSi da 

cxovrebis TiToeul nawilSi siyvaruli anaTebs. amas garda TiToeuli 

angelozisgan da TiToeuli sulisgan gamodis sicocxlis sulieri 

sferoebi, romelTa saSualebiTac xSirad Sor manZilzec ki igrZnoba, 

rogorebi arian es sulebi TavianTi siyvarulis grZnobiT, rameTu es 

sferoebi gamoedineba cxovrebis grZnobis Semdeg zraxvidan anda cxovrebis 

grZnobidan da Semdeg TiToeulis rwmenidan. angelozebidan gamomdinare 

sferoebi iseTi savsea siyvaruliT,rom isini aRweven im sulebis cxovrebis 
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yvelaze Sinagan sawyisSi, romlebTanac es angelozebi imyofebian. me 

xandaxan vgrZnobdi maT da isini aseve aRwevdnen CemSi. angelozebi, rom 

sicocxles siyvarulidan iReben CemTvis naTeli gaxda iqidanac, rom 

TiToeuli im cxovrebaSi gardaiqmneba Tavisi siyvarulis saxis mixedviT. is 

vinc cxovrobs uflis da moyvasis siyvaruliT mudmivad eqceva uflis 

mxares, isini ki vinc cxovroben TavkerZobaSi, mudmivad arian uflis 

sapirispiro mxares. es xdeba mudmivad da rogorc ar unda iqceodnen 

xorcielad, im cxovrebaSi pasuxs ageben adamianis Sinagani mdgomareobiT, 

zustad rogorc sinaTlis mxareebi, romelebic iq erTxel da samudamod ar 

aris gansazRvruli rogorc dedamiwaze. yovel SemTxvevaSi TiTon 

angelozebi ar miiqcevian uflisken, magram TviTon ufali mimarTavs 

Tavisken maT, visac uyvarT akeTon is rac uflisgan moedineba. amis Sesaxeb 

SemdgomSi ufro dawvrilebiT gveqneba saubari. 

18. uflis RvTaebrivi (sawyisi) zecaSi aris siyvaruli, imitom rom 

siyvarulis aris yvelaferi zeciuris mimRebi, anu mSvidobis, gonierebis, 

sibrZnis da gancxromis. sinamdvileSi siyvaruli iRebs, surs da eZebs 

yvelafers rac misi monaTesavea, ikvebeba amiT, mudmivad surs gamdidrdes 

da srulyofili gaxdes imiT, rac mas exeba. es ucxo ar aris adamianisaTvis, 

radgan siyvaruli masSi ase vTqvaT ganixilavs yvelafers, rac aris mis 

mexsierebaSi da imas rasac iq monaTesaves poulobs iRebs, agrovebs da 

ganawyobs Tavis Tavisadmi, Tavis axlos, Tavis TavSi, rom is iyos misi 

sakuTreba da TavisTan axlos rom is moixmaros, xolo yvelafer danarCen 

aramonaTesaves is uaryofs da ukuagdebs.  

   siyvaruls aqvs unari da survili miiRos misTvis monaTesave 

WeSmaritebebi. es yvelaferi cnobili gaxda CemTvis zecaSi amaRlebuli 

sulebisagan miuxedavad imisa rom isini sicocxleSi ubralo adamianebi 

iyvnen, rogorc ki angelozebis sazogadoebaSi moxvdnen, maT miaRwies srul 

angelozur sibrZnes da zicur netarebas. es maT miecaT imitom, rom maT 

uyvardaT sikeTe da WeSmariteba sikeTisa da WeSmaritebisaTvis. maT es 

SeiTvises sicocxlis dros da amiT moipoves saSualeba gamxdariyvnen 

sasufevlis mkvidrni. isini ki vinc TavkerZobaSi da cxovrebis siyvaruliT 

cxovrobs ar gaaCniaT unari miiRon sikeTe da WeSmariteba. ufro metic 

maTTvis sikeTe da WeSmariteba saZulvelia da uaryofen maT.sikeTesa da 

WeSmaritebasTan pirvelive Sexebisas es sulebi garbian jojoxeTisken 

dauerTdebian im sulebs, romlebic arian maTi msgavsni. zogierT sulebs 

eWvi eparebodaT zeciuri siyvarulis arsebobaSi da surDat gaegoT 

marTlac ase iyo Tu ara. maTTvis moixsna zogierTi winaRoba da 

miyvanilnni iqnen garkveul manZilze angelozur siyvarulamde. isini iqidan 

mesaubrebodnen da miTxres, rom ganicades Sinagani netareba, romlis 

gadmocemac sityvebiT SeuZlebelia da Zalian nanobdnen rom maT mouwevdaT 
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pirvandel mdgomareobaSi dabruneba. zogierTni ki iyvnen amaRlebulni 

zecamde da imisdamixedviT sadamde iyvnen amaRlebulnni, miaRwies iseT 

gonierebas da sibrZnes rom Caswvdnen imasac, rac maTTvis aqame gaugebari 

iyo. am yvelafridan gamomdinareobs, rom uflisgan momavali siyvaruli 

aris mimRebi zecisa da yvelafrisa, rac masSi aris.  

19. uflis da moyvasis siyvaruli moicavs Tavis TavSi yvela RvTaebriv 

WeSmaritebas. es kargad Cans iqidan, rac TviT ufalma Tqva orive 

siyvarulis Sesaxeb: “giyvardes ufali RmerTi Seni mTeli Seni suliT da 

mTeli guliT da mTeli Seni gonebiT”. es aris pirveli da mTavari mcneba. 

da meore amisi msgavsi: “giyvardes moyvasi Seni viTarca Tavi Seni. am or 

mcnebazea damokidebuli mTeli rjuli da winaswametyvelni.”  (maTe 22.37-40.) 

rjulSi da winaswarmetyvelnSi aris mTeli biblia da maSasadame mTeli 

RvTaebrivi WeSmaritebac. 
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zeca iyofa or samefod 

  

20. radgan zeca dausruleblad mravalferovania da ar arsebobs masSi arc 

erTi sazogadoeba meoris msgavsi, aseve arcerTi angelozi meoris msgavsi, 

zeca saerTod iyofa  or samefod, Tavisi TaviseburebebiT sam zecad, 

kerZod ki uTvalav sazogadoebebad. yvelafer amaze dawvrilebiT iqneba 

naTqvami Tavis droze. aqve saerTოO nawilebi iwodeba samefod, imitom, rom 

sasufevels ewodeba RvTis samefo.  

21. RvTaebrivi (sawyisi), momdinare RmerTidan miiReba angelozebis mier met-

naklebad; is angelozebi, romlebic mas miiReben ufro Rrmad, iwodebian 

zeciur angelozebad, xolo isini vinc iReben mas ufro zedapirulad, 

iwodebian sulier angelozebad. amis gamo zeca iyofa 2 samefod, 

romelTaganac erTs ewodeba zeciuri samefo xolo meores sulieri samefo. 

22. angelozebi, romlebic Seadgenen zeciur samefos miiReben ra RvTaebrivs 

ufro Rrmad RmerTisgan, iwodebian Sinagan anu umaRles angelozebad, 

amitom TviTon zecac, romelsac isini qmnian, iwodeba Sinagan anu umaRles 

zecad. angelozebi romlebic qmnian sulier samefos, miiReben ra 

RvTaebrivs ufro zedapirulad, iwodebian garegan anu umdables 

angelozebad, amiom sasufevelic romelsac qmnian isini iwodeba garegan anu 

umdables sasufevlad. naTqvamia umaRlesi da umdablesi imitom rom isini 

aseve Sesabamisad SeiZleba iwodos Sinaganad da gareganad.  

23. angelozebis siyvaruls zeciuri samefosadmi uwodeben zeciur 

siyvaruls, xolo sulieri samefos angelozebis siyvaruls ewodeba 

sulieri siyvaruli. zeciuri siyvaruli aris uflis mimarT siyvaruli, 

xolo sulieri siyvaruli aris siyvaruli moyvasisadmi. radganac 

yvelanairi sikeTe ekuTvnis siyvaruls (siyvaruli iTvleba yovelTvis 

sikeTed), amitom pirveli samefos sikeTec iwodeba zeciur sikeTed, xolo 

meore samefos sikeTe ki – sulier sikeTed. aqedan naTelia, rom es orive 

samefo gansxvavdeba erTmaneTisgan, rogorc sikeTis siyvaruli uflisadmi 

da sikeTis siyvaruli moyvasisadmi da radganac  uflisadmi sikeTis 

siyvaruli aris Sიnagani sikeTe da es siyvaruli aris Sinagani siyvaruli, 

imdenad zeciuri angelozebi arian Sinagani angelozebi da iwodebian 

umaRlesad.   

24. zeciuri samefo aseve iwodeba RmerTis wmidaTawmida samefod, xolo 

wminda werilSi – mis sacxovreblad. sulieri samefo iwodeba mis mefur 
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samefod, xolo bibliaSi – mis taxtad. Tavisi zeciuri RvTaebrivobiT 

ufali dedamiwaze iwodeba iesod, xolo RvTaebrivi sulierebiT – qristed.  

25. uflis zeciuri samefos angelozebi Tavisi sibrZniT da saxeliT dganan 

ufro maRla sulieri samefos angelozebTan SedarebiT im mizeziT, rom 

isini ufro Rrmad iReben uflis RvTaebrivobas (sawyiss), isini ufalTan 

ufro axlos arian da ufro mWidrod gaerTianebuli masTan. zeciuri 

angelozebi aseTebi imitom arian, rom am samyaroSi yofnisas isini iRebdnen 

da axlac iReben myisierad RvTiur WeSmaritebas cxovrebaSi, ar iReben mas, 

rogorc sulieri angelozebi, winaswar mexsierebaSi. amis gamo es 

WeSmaritebebi aRbeWdilia maT gulebSi. isini xvdebian da ase vTqvaT 

xedaven maT Tavis TavSi, arasodes ar gansjian rom darwmundnen 

WeSmaritebaa es Tu ara. იeremias es aRwerili aqvs aseTnairad: “wiaRSi 

Cavudeb maT Cems rjuls da gulze davawer. maTi RmerTi viqnebi me da isini 

Cemi eri iqnebian. aRa dauwyeben swavlebas erTmaneTs, mezobeli mezobels  

da Zma Zmas: Seiicani ufalio! radgan yvelas Secnobili veyolebi dididan 

pataramde” (eremia 31.32,33) xolo winaswarmetyvel esaiasTan ki isini 

iwodebian damoZRvrilebad: “Seni vaJebi, yvelani, uflis damoZRvrilni 

iqnebian da didi iqneba Seni vaJebis keTildReoba” (esaia 54.13), TviTon 

ufali amas aswavlis ioanesTan: “winaswarmetyvelთa mier dawerilia: yvela 

RmerTisagan ganiswavleba. yvela, vinc usmens mamas da swavlobs, CemTan mova. 

ara imitom, rom vinmes uxilavs RmerTi, garda imisa, vinc RmerTisagan aris; 

man ixila mama” (ioane 6.45,46).  

26. iyo naTqvami, rom es angelozebi Tavisi sibrZniT da didebiT sxvebze 

maRla arian, imitom, rom isini dauyovneblad iRebdnen da iReben RvTaebriv 

WeSmaritebas, mosmenisTაnave asruleben yvelafers mexsierebaSi winaswari 

gadatanis gareSe Semdgomi ganxilvisaTvis, utyuaria Tu ara es WeSmariteba? 

aseTma angelozebma uflis zeSთagonebiT maSinve ician WeSmaritebaa Tu ara 

is WeSmariteba, romelic maT esmiT, radgan ufali zemoqmedebs uSualod 

adamianis nebaze da nebis meoxebiT ki mis azrebze, anda Tundaც RmerTi 

zemoqmedebs uSualod sikeTeze da misiT ki WeSmaritebaze, imitom, rom is 

iwodeba sikeTed, rac ekuTvnis nebas da Semdeg saqmes, xolo WeSmaritebad – 

rac ekuTvnis mexsierebas da Semdeg azrs. yvelanairi WeSmaritebac ki 

gardaiqmenba sikeTed da mkvidrdeba siyvarulSi, rogorc ki is 

damkvidrdeba nebaSi,magram sanam WeSmariteba marto mexseierebaSia xolo 

Seმdeg azrSi, is ar aris sikeTe, ar aris cocxali da SeTvisebuli 

adamianis mier, radgan adamiani mainc adamiania Tavisi nebis ZaliT da 

gonebis TanxmobiT da ara mxolod gonebis ZaliT nebis gareSe. 
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27. zeciuri samefos angelozebsa da sulieri samefos angelozebs Soris 

aseTi gansxvavebis gamo isini ar cxovroben erTad da maT Soris ar aris 

kavSiri. isini erTmaneTs ukavSirdebian mxolod im angelozebis meSveobiT, 

romlebic iwodebian zeciur – sulierad. am angelozebis meSveobiT 

zeciuri samefo zemoqmedebs sulierze, ris gamoc xdeba is, rom zeca, 

miuxedavad imisa, rom iyofa or samefod, mainc aris erTi mTliani. RmerTi 

yovelTvis zrunavs aseT mekavSire angelozebze, romelTa saSualebiTac 

xorcieldeba kavSiri da erTianoba.  

28. ramdenadac SemdegSi mravlad iqneba saubari orive samefos angelozebze, 

amitom wvrilmanebi aq gamotovilia. 
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zecis sambunebrivoba 

 

29. zeca samia da erTmaneTisgan sakmaod gansxvavebuli, esenia: yvelaze Sida 

anu mesame, saSualo anu meore da ukanaskneli anu pirveli. isini 

ganTavsebulia erTi meoris Semdeg da Seefardeba erTmaneTs, rogorc  

adamianis sxeulis zeda, saSualo da qveda nawilebi. anu rogorc Tavi, tani 

da fexebi. an Tundac rogorc zeda, saSუalo da qveda sarTulebi saxlisa. 

aseTive zusti mimdevrobiT gamodis da eSveba RvTaebrivoba uflisgan da 

amitomac zecis gayofa sam nawilad gamomdinareobs wesrigis 

aucileblobidan.  

30. adamianSi Sinagani sawyisi suli da misi sulis kuTvnileba, mdebareobs 

aseTive TanmimdevrobiT: maTSi aseve aris yvelaze Sinagani, saSualo da 

bolo, radgan adაmianSi misi Seqmnisas Caido yvela sawyisi RvTaebrivi 

mimdevrobisa, ase rom TviT adamiani gaxda nimuSi aseTi wesrigisa da 

maSasadame zecisac mcire zomebSi. ai ratom aris, rom adamiani Tavisi 

Sinagani sawyisis saSualebiT ukavSirdeba zecas da gardacvalebis Semdeg 

gadadis angelozebTan: yvelaze Rrma, saSualo da ukanaskნeლ fenebSi, 

imisda mixedviT aqauri cxovrebisas, rogor miiRo uflidan gamomdinare 

RvTaebrivi sikeTe da WeSmariteba.  

31. RvTaebrivi sawyisi STagonebiT wamosuli uflidan da miRebuli mesame 

anu yvelaze Rrma sasufevelSi iwodeba zeciurad da amitomac am donis 

angelozebsac ewodebaT zeciuri RvTaebrivi sawyisi gamomdinare uflidan, 

romelsac iRebs meore anu saSualo sasufevelSi iwodeba sulierad da 

Sesabamisad am donis angelozebsac ewodebaT sulieri angelozebi. da 

bolos RvTiuri sawyisi, STagonebuli uflisgan, romelsac iRebs 

ukanaskneli anu pirveli zeca , iwodeba bunebrivad. imdenad ramdenadac 

bunebrivi sawyisi am zeciuri safexurebisa ar aris msgavsi aqauri samyaros 

bunebisa, magram moicavs Tavis TavSi suliersac da zeciursac amitom zecis 

es safexurebic iwodeba sulier – bunebrivad da zeciur bunebrivad. aseve 

am zecis angelozebic Sesabamisad iwodebian sulier – bunebrivad da 

zeciur – bunebrivad. sulier – bunebrivad iwodebian isini, romlebic 

imyofebian saSუalo anu meore zecis STagonebis qveS anu sulieris xolo 

zeცiur - bunebrivad iwodebian isini, vinc imyofebian yvelaze Rrma anu 

mეsame zecis STagonebis qveS anu zeciuris. Tumca sulier – bunebrivi 

angelozebi gansxvavdebian zeciur – bunebrivisagan, magram mainc isini 

qmnian erTian zecas, radgan erTnairad arian miRebulni.  
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32. yovel sasufevels aq Siga da gare mxare. angelozebi romlebic 

cxovroben sasufevlis SigniT iwodebian Sina angelozebad, xolo isini 

vinc cxovroben sasfevlis gareT iwodebian gare angelozebad. yvela, samive 

donis zecaSi Sიgaც da gareც iseTive damokidebuleba aqvT erTmaneTTan, 

rogorc adamianSi nebas da gonebas, Sიnagani pasuxs agebs nebaze, xolo 

gare – gonebaze. yvela nebas Tavisi goneba aqvs. erTi meoris gareSe ar 

arsebobs. neba SeiZleba SevadaroT cecxlis als, xolo goneba – sinaTles 

alidan. 

33. unda vicodeT rom angelozebi imyofebian zecis erT an meore safexurze 

maTi Sinaganis gaTvaliswinebiT, rac metad aris gaxsnili maTi Sinagani 

uflisaTvis, miT ufro Sinagan zecas ekuTvnian isini. yovel angelozSi, 

sulSi da adamianSi arsebobs sami xarisxi Sinaganis (sawyisis). isini, 

visTvisac Riaa mesame xarisxi imyofebian sasufevlis yvelaze zeda 

safexurze. isini ki visTvisac gaxsnilia meore an mxolod pirveli xarisxi 

imyofebian saSualo an bolo safexurze. Sinagani (sawyisi) ixsneba 

RvTaebrivi madlis an RvTaebrivi WeSmaritebis miRebis gziT. visac uyvars 

RvTaebrivi WeSmariteba da maSinve miiRebs mas cxovrebaSi maSasadame 

survilSi da Semdeg ki saqmeSi, is imis mixedviT TU WeSmaritebis 

siyvarulidan ramden sikeTes miiRebs, imyofeba yvelaze Sida anu mesame 

zecaSi. is ki vinc ar miiRebs RvTaebriv WeSmaritebas maSinve, an jer 

miiRebs emxsierebaSi Semdeg ki gonebiT da mxolod amis Semdeg unda da 

axorcileebs saqmeSi, isini imyofebian saSualo anu meore donis zecaSi. is 

ki vinc cxovrobs znეobrivad da swams RvTaebrivi sawyisi, gansakuTrebiT 

ar zrunavs ganswavlulobaze, is imyofeba bolo an pirvel zecaSi. aqedan 

nაTelia, rom zeca შეiqmna adamianSi Sinagani sawyisis mdgomareobis 

sxvaobis safuZvelze da rom zeca araferSi ki ara TiToeulSia, amas 

gvaswavlis ufalic: “RmrTis sasufeveli ar mova saaSkaraod; ver ityvian 

ager, aq aris an kidev: ager iqo; vinaidan aha, RvTis sasufeveli TviTon 

TqvnSia” (luka 17 20,21) 

34. zustad aseve yvelaferi srulyofili izrdeba შigniT da mcirdeba 

gareT, radgan Sinagani ufro axlosaa RvTaebrivTan da Sinaganad sufTaa, 

garegani ki ufro Sorsaa RvTaebrivTan da TavisTavad uxeSia. angelozuri 

srulyofileba Sedgeba Segnebis, sibrZnis da siyvarulisgan, yevlanairi 

keTildReobis da Semdeg netarebisgan. magram ara netareba Segnebis, 

sibrZnis, siyvarulis da keTildReobis gareSe, imitom, rom amis gareSe 

netareba mxolod garegnulia da ara Sinagani. yvelaze Siga donis 

sasufevlis angelozebis Sinagani samyaro gaxsnilia mesame xarisxiT, amitom 

maTi srulyofileba metismetad aRemateba saSualo donis angelozebis 

srulyofilebas, romelTa Sinagani samyaroc gaxsnilia meore xarisxiT da 
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amitomac saSualo donis angelozebis srulyofileba metismetad aRemateba 

bolo donis angelozebis srulyofilebas.  

35. am gansxvavebis gamo erTi donis sasufevlis angelozebi ver Sevlen 

meore donis sasufevlis angelozebTan, anu dabali donis sasufevlis 

angelozebs ar SeuZliaT amaRldnen, xolo maRali donis zecis angelozebi 

daeSvnen. vinc amaRldeba dabali donis sasufevlidan, mas moicavs 

mousvenroba, misuli tanjvamde, is verafers ver dainaxavs da veravis 

daelaparakeba. xolo vinc daeSveba maRali donis sasufevlidan, is 

dakargavs Tavis sibrZnes, ilaparakebs gaugebrad da sasowarkveTilebas 

miecema. zogierTebi, romlebic cxovrobdnen bolo donis sasufevelSi, jer 

kidev ver garkveulan rom zeca TviT angelozebSia. fiqroben, rom miaRweven 

umaRles zeciur netarebas, Tu avlen im donemde sadac angelozebi 

ganicdian aseT netarebas. maT uflebac ki miecaT Sesuliyvnen iq magram 

Sesvlis Semdeg, miuxedavad imisa rom sasufeveli savse iyo angelozebiT, 

maT mainc veravin dainaxes. mosulebis Sinagani sawyisi ar iyo gaxsnili im 

doneze, rogorc Sinagani sawyisi am doneze myofi angelozebisa, amitom 

maTi mxedveloba iyo daxSuli. amis Semdeg, Zalian male maTi guli ise 

SeikumSa, veRarc arCevdnen cocxlebi iyvnen Tu ara da amitom maSinve iqnen 

gadayvanilni Tavis doneze. gaxarebulebi, rom isev amoCndnen Tაvisianebs 

Soris pirobas debdnen, rom amis Semdeg aRar isurvebdnen imas, rac 

aRemateboda maT sicocxles. me aseve Sevxvdi angelozebs, romlebic zeda 

donidan Camovidnen dabal safexurze da maT maSinve dakarges TavianTi 

sibrZne. ase ar xdeba, rodesac TviT ufali aamaRlebs zogierT angelozs 

dabali donidan maRal safexurze, raTa man naxos maRali donis zecis 

sikeTe. es xSirad xdeba da am SemTxvevaSi angelozebs winaswar amzadeben, 

Semdeg ki gadayavT Suamavali angelozebis TanxlebiT. am yvelafridan 

kargad Cans rom samive donis sasufeveli Zalian gansxvavdeba 

erTmaneTisgan.  

36. erTi da igive donis sasufevelSi yvelas SeuZlia erTmaneTis 

sazogadoebaSi yofna, magram am urTierTobisgan siamovneba damokidebulia 

mxolod im keTildReobis msgavsebis SemTxvevaSi, romelSic isini 

imyofebian, Tumca amaze dawvrilebiT Semdeg iqneba laparaki. 

37. Tumca sasufevlis doneebi ase gansxvavdeba erTmaneTisagan, rom erTi 

donis zecis angelozebi ver ukavSirdebian meore donis angelozebs, magram 

mainc ufali aerTianebs maT saSualod uSualo zeSTagonebiT. uSualo 

zeSTagonebiT – wamosuls uflisgan mTel zecaze da saSualo 

zeSTagonebiT – wamosuli erTi donis zecidan meorisaken. amis gamo samive 

donis sasufeveli warmoadgens erT mTlians da yvela maTSi myofi 

damokidebuliა erTmaneTze, ase rom kavSiris gareSe araferi arsebobs: rac 
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ar aris damokidebuli Sualeduri kavSiriT erTmaneTTan is arc arsebobs, 

is iSleba da nadgurdeba.  

38. vinc ar icis sasufevlis doneebis mimarT RvTaebrivi wesrigიs Sesaxeb, 

is verc gaigebs rogor SeiZleba sasufevlis doneebi gansxvavdebodes 

erTmaneTisgan da ras niSnavs Sinaganad Rrma da zedapiruli adamiani. 

umetesobas sicocxleSi ara aqvs sxva warmodgena Sinaganze da 

zedapirulze, anu umaRlesze da umdablesze rogorc ganuyofelze da 

ganuwyvetelze, momavalze uwmindesidan uxeSobamde, maSin rodesac Sinagani 

zedapirulTan ar aris dakavSirebuli, aramed gayofilia. doneebi arsebobs 

2 saxis: uwyვeti da gancalkevebuli. uwyveti SeiZleba SevadaroT sinaTlis 

sxivs kaSkaSa wyarodan wyvdiadamde, anda SeiZleba SevadaroT sagnebis 

xilvadobas maTi ganaTebis donemde, anda ufro haeris gamWvirvalobas misi 

dabali fenebidan umaRlesamde. amis sawinaaRmdegod gancalkevebuli  

gansxvavebulia, rogorc dasawyisi da dasasruli, rogorc mizezi da 

Sedegi, rogorc mwarmoebeli da nawarmi. yvela vinc daakvirdeba dainaxavს, 

rom yvela sagani bunebaSi, rogorc saerTოd ise konkretulad, warmoiqmneba 

da yalibdeba am mimdevrobiT, anu erTidan warmoiqmneba meore, meoredan 

mesame da ase Semdeg. vinc ver miva am Segnebamde, is verasodes gaigebs am 

doneebs Soris sxvaobas, aseve adamianis Sinagan da garegan unars, aseve 

gansxvavebas suliersa da bunebrivs Soris, aseve sxvaobas adamianis sulsa 

da sxeuls Soris, ver Caswvdeba ra aris da saidan warmoiqmneba 

Sesabamisoba da gardაqmna da ras niSnavs zeSTagoneba. mgrZnobiare 

adamianebi ver igeben am sxvaobebs. isini am gansxvavebul doneebSi xedaven 

erT mTlians da amitom maTi gagebiT, sulieri sxva araferia Tu ara 

bunebrivi, mxolo ufro wminda. am mizeziT aseTi sulebi dganan gareT, 

rogorc parmaxze da Sors arian mixvedrisagan.   

39. damatebiT me ufleba momeca vTqva yvela samive donis sasufevlis 

angelozebze. saidumlo romეlic aqamde aravis mosvlia azrad ugunurebis 

xarisxis gamo. es saidumlo mdgomareobs imaSi, rom yvela angelozSi da 

yvela adamianSi aris yvelaze Sinagani anu umaRlesi sulieri mdgomareoba, 

raRac yvelaze Sinagani da umaRlesi anu ase vTqvaT samalavi, romelzec 

yvelaze upirvelesad anu yvelaze ufro moqmedebs uflidan gamomdinare 

RvTaebrivi sawyisi, romelic TiTqos da am samalavidan ganawyobs yvela 

danarCen Sinagan sawyiss, rogorc angelozSi ise adamianSi. es Sinagani 

umaRlesi sawyisi, anu es samalavi SeiZleba iwodos adamianSi da angelozSi 

uflis karibWed da aseve maTSi uflis samkvidrod. am Sinagani anu 

umaRlesi sawyisiT adamiani yalibdეba adamianad da gansxvavdeba 

cxovelisagan, romelsac es Sinagani sawyisi anu samalavi ar aqvs. ai ratom 

aris, rom adamians cxovelisagan gansxvavebiT sulis Sიnagani sawyisiT da 
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Tavisi suliT SeuZlia amaRldes TviT RmerTamde, swamdes ufali, 

siyvaruliT SeaRwios masSi da  Semdeg ki ixilos ufali. amiT adamians 

SeuZlia gaxdes gonierebis da sibrZnis mimRebi, ilaparakos gonivrulad da 

sabolood icocxlos mudmivad. amasTan erTad, arcerT angelozs ar 

SeuZlia naTlad warmoidginos ra xdeba mis samalavSi uflis nebiT radgan 

es yvelaferi ufro maRla dgas yvela gagebaze da angelozebis sibrZneze. 

40. es yvelaferi naTqvami iyo samive sasufevelze saerTod, amis Semdeg 

laparaki iqneba TiToeul sasufevelze cal-calke.  
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zeca Sedgeba uamravi sazogadoebisagan 

 

41. zeciuri angelozebi erT adgilas ar cxovroben. isini iyofian patara da 

did sazogadoebebad TiToeulis siyvarulis, sikeTisa da rwmenis mixedviT. 

sikeTis mixedviT erTmaneTis msgavsni ayalibeben erT sazogadoebas. zecaSi 

sikeTe usasrulod sxvadasxvagvaria da TiToeuli angelozi ki iseTia, 

rogoricaa misi sikeTe. 

42. sasufevelSi angelozTa sazogadoebebi imyofebian erTmaneTisgan 

daSorebulebi garkveul manZilze maTi sikeTis donis mixedviT. sulier 

samyaroSi daSoreba xdeba Sinaganis (sawyisis) mdgomareobis mixedviT. 

amitom zecaSi daSoreba damokidebulia mxolod siyvarulis mdgomareobis 

sxvaobaze. sulebi, romlebic am mdgomareobiT Zalian gansxvavdebian 

erTmaneTisagan imyofebian erTmaneTisagan didi manZiliT daSorebulni, 

isini ki vinc erTmaneTisagan mcirediT gansxvavdebian umniSvnelod arian 

erTmaneTisgan daSorebulni. xolo isini visi siyvarulic zustad 

erTnairia, erTad cxovroben.  

43. erTi da imave sazogadoebis wevrebi erTnairad gansxvavdebian 

erTmaneTisgan: ufro srulyofili angelozebi, anu sxvebze amaRlebulni 

sikeTiT da siyvaruliT, sibrZniT da gonierebiT imyofebian centrSi. ufro 

naklebad srulyofilni maT garSemo da arian daSorebulni im manZiliT 

ramdeniTac CamorCebian pirvelebs srulyofilebiT. am damokidebulebiT 

isini SeiZleba SevadaroT Suqs, romelic anaTebs centridan garSemo: vinc 

imyofeba centrSi is ufro met sinaTleSia, xolo garSemo myofni ki ufro 

naklebSi. 

44. angelozebi TavisTavad izidaven Taviian msgavsebs. isini erTmaneTTan 

Sinaurulad arian erTi ojaxiviT, sxvebTan ki ucxoebiviT, TavianTi 

msgavsebi sazogadoebaSi isini Tavs Tavisuflad grZnoben da amitomac 

sruliad kmayofilebi arian. 

45. aqedan naTelia rom zecaSi macxovreblebs aaxlovebs sikeTe da 

angelozebi erTmaneTisgan sikeTis xarisxiT gansxvavdebian. TვiTon 

angelozebi TavisiT ki ar uaxlovdebian erTmaneTs, aramed maT aaxlovebs 

ufali, romlisganac es sikeTe gamoedineba: mas TviTon mihyavs isini, 

aerTianebs da anawilebs maT dasaCuqrebulebs TavisuflebiT maTive sikeTis 

mixedviT.maSasadame ufali TiToeuls aZlevs sicocxles Tavisi 

siyvaruliT, rwmeniT, gonebiT da sibrZniT da aqedan gamomdinare netarebiT. 
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46. erTmaneTis msgavs sikeTeSi mcxovrebi yvela angelozi icnobs erTmაneTs 

zustad ise, rogorc amqveynad mcxovrebi adamiani icnobs Tavis mSoblebs, 

naTesavebs da megobrebs. iq iseTebic ki icnoben erTmaneTs, visac erTmaneTi 

arasodes scnobia. es imitom xdeba, rom im cxovrebaSi ar arsebobs sxva 

naTesaoba axlobloba da megobroba garda sulierisa, romelsac ekuTvnis 

siyvaruli da rwmena. me ramdenjerme momeca amis naxvis saSualeba, rodesac 

viyavi suli anu gamosuli sxeulidan da amdenad myofi angelozebis 

sazogadoebaSi. maSin erTni momeCvennen bavSvobიdan nacnobebad, sxvebi ki 

mTlad ucnobebad: pirvelebi sulis mdgomarebiT axlos iyvnen CemTan, xolo 

meoreni – ara. 

47. angelozTan erTi sazogadoebis yvela wevri waagavs erTmaneTs saxiT, 

magram wvrilmanebiT ar hgvanan. saxiT es saerTo msgavseba da wvrilmanebSi 

maTi gansxvavebuloba SeiZleba ramdenadme axsnili iyos imiT, rac xdeba 

dedamiwaze. cnobilia rom yvela ers aqvs saxeze da TvalebSi saerTo 

msgavseba, romliTac is  icnoba da gansxvavdeba sxvebisagan. es msgavseba 

ufro didia ojaxSi. zecaSi es yvelaferi ufro srulyofilia, sadac 

yvelanairi Sinagani grZnoba, ufro naTlad Cans saxeze: sasufevelSi saxe 

warmoadgens am grZnobebis garegan gamosaxulebas, iq ar arsebobs saxe, 

romelic ar waagavs grZnobebs. me aseve miCvenes, rogori sxvadasxvagvaria 

saerTo msgavseba TiToeuli saxisa, romlebic erT sazogadoebas ekuTvnoda: 

Cems winaSe Cndeboda TiTqosda angeloziseburi saxe, romelic Tavisi 

nakvTebiT sxvadasxvanairad icvleboda erTi sazogadoebis wevri 

angelozebis sikeTisa da WeSmaritebis grZnobis Sesabamisad. es cvlilebebi 

mimdinareobda didxans, magram me vamCnevdi saxis erTi gamometyveleba 

rCeboda safuZvlad, xolo danarCeni yvela gamodioda da yalibdeboda 

misgan. aseTnairadve miCvenes mTeli sazogadoebis grZnoba, romlis 

Tanaxmadac icvleba TiToeuli wevris saxe, vinaidan rogorc zemoT iTqva 

TiToeuli angelozis xateba aris misi Sinagani sawyisis garegnoba, 

TavisTavad grZnobebis saxec, romelsac ekuTvnis misi siyvaruli da rwmena. 

48. umaRlesi sibrZnis angelozi saxeze SexedvisTanave igebs rogoria meore 

angelozi. zecaSi araviს SeuZlia damalos saxiT rogoria is Sinaganad, 

anda Tavi moaCvenos, aseve iq SeuZlebelia motyueba, eSmakoba da 

TvalTmaqcoba. xandaxan isic xdeba, rom angelozebis sazogadoebaSi 

SeiZleba SeaRwios farisevelma, romelic gawafulia damalos Tavisi 

Sinagani da miRebuli aqvs im sikeTis garegnoba, romelSic es sazogadoeba 

cxovrobs da aseTnairad baZavs sinaTlis angelozs. Tumca aseTebi aq 

didxans ver rCebian: male isini grZnoben Sinagan sevdas, itanjebian, 

fiTrdebian da TiTqos igudebian. aseTi cvlilebebi xdeba maTSi 

sapirispiro cxovrebis zemoqmedebis Sedegad, amitom isini dauyovnebliv 
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brundebian ukan jojoxeTშi TavisnairebTan da meored aRar cdiloben 

zecad amaRlebas.”Sevida mefe meinaxeTa sanaxavad da ixila iq erTi kaci, 

romelsac ar ecva saqorwino samosi da uTxra mas: megobaro rogor 

Semoxvedi aq saqorwinod Seumosavi? xolo is dumda. maSin mefeმ ubrZana 

Tavis msaxurT: SeukariT xel-fexi da gaაgdeT gareT – bnelSi. da iqneba iq 

tirili da kbilTa RrWena, vinaidan mravalni arian wveulni da mciredni – 

rCeulni.” (maTe 22.11-14) 

49. zecaSi sazogadoebebi ukavSirdebian erTmaneTs, magram ara pirdapiri 

gziT. bevr angelozs ar SeuZlia gamosvla Tavisi sazogadoebidan da 

sxvagan Sesvla. sazogadoebidan gamosvla tolfasia sakuTari Tavidan 

gamosvlisa anda sakuთari cxovrebidan gamosvlisa. sazogadoebebi 

erTmaneთs ukavSirdebian im sferoebis saSualebiT, romlebic TiToeulis 

cxovrebidan gamodis: cxovrebis sfეrო ki aris siyvarulis da rwmenis 

grZnobaTa sferoebi. es sferoebi vrceldeba sazogadoebis garSemo da maTi 

gavrcelebiს areali Seesabameba angelozebis grZnobebis Sიnagan siRრmes da 

srulyofilebas. misi gavrcelebis areali tolia angelozebis gonierebisa 

da sibrZnisa. zecis SuaSi arsebuli sferoebi vrceldeba mTels zecaSi da 

amiT zecis yvela mkvidri ukavSirdeba TვiToeuls da TვiToeuli yvelas. 

sferoebis gavrcelebis Sesaxeb ufro dawvrilebiT iqneba naTqvami Semdeg 

TavSi zecis saxis Sesaxeb, romlis mიxedviTac arian ganlagebulni 

angelozTa sazogadoebebi da aseve angelozebis sibrZnisa da gonierebis 

Sesaxeb arsebul qveTavSi, radgan am saxიT xdეba grZnobebis da azrebis 

gavrceleba. 

50. zemoT anTqvami iyo rom zecaSi arseboben didi da patara sazogadoebebi: 

didi sazogadoebebi Sedgeba uTvalavi angelozisagan, patara ki ramdenime 

aseuli aTasisagan. aseve arseboben ganmartovebiT mcxovrebi angelozebi, 

ramdenime ojaxad an saxlebad macxovrebeli, Tumca isini cal-calke 

cxovroben, magram ganlagebulni arian imave wesiT, rogorc TviT 

sazogadoebebi. yvelaze  brZenni maT Soris arian centrSi, xolo yvelaze 

ubraloni sazRvrebTan. aseTi saxiT cxovrebisas isini imyofebian ufalTan 

axlos, misi zedamxedvelobis qveS.  
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yvela sazogadoeba qmnis patara zecas, xolo TვiToeuli 

angelozi ufro mcires 

 

51. TვiToeuli sazogadoeba qmnis patara zecas xolo TვiToeuli angelozi 

ufro mcires zustad ise, rogorc siyvaruli da rwmenis sikeTe qmnian 

zecas da es sikeTe damaxasiaTebelia yvela zeciuri sazogadoebisaTvis da 

am sazogadoebis wevri TვiToeuli angelozisaTvis. Tumca es sikeTe 

gansxvavebulia da mravalferovani, is mainc erTia, erTiani zeciuri sikeTe. 

gansxvaveba maT Soris mxolod TviT zecis sxvaobebSia, amitom amboben, 

romelime amaRlebul zeciur sazogadoebaze, rom is zecaSia imaTTan, vinc 

ukve iq aris. es cnobilia yvela im qveynad myofTaTvis, amitom isini roca 

dganan zecis gareT an mis qveS da Soridan uyureben angelozTa samyofels 

aseve amboben: zeca aqac aris da iqac.  es SeiZleba SevadaroT samefo kars 

da am karze momsaxure pirTa Tanamdebobebs: Tumca isini gancalkevebiT 

cxovroben, TიToeuli Tavis scxovrebelSi, anda oTaxSi, erTni dabla, 

meoreni maRla, magram erT samefo karze yvela Tavis Tanamdebobaze da erT 

mefesTan. aqეdan naTelia, Tu ra igulisxmeba uflis sityvebSi “mamis Cemis 

saxlSi bevri savanea” (ioane 14.2) anda winaswarmetyvelTa sityvebSi zeciuri 

sadgomi anda zeciuri zeca. 

52. yvela sazogadoeba rom ayalibebs mcire zecas me SevZeli damenaxa 

iqidan, rom zeciuri saxe yvela sazogadoebisa msgavsia zecisa. yvela zecis 

SuaSi imyofebian ufro srulyofili angelozebi, maT garSemo ki bolo 

zRvramde TanmimdevrobiT naklebad srulyofilni. me amaSi davrwmundi 

iqidanac, rom ufali aramarto zecaSi davanebul yvela sazogadoebas, aseve 

sazogadoebis TiToeul wevrs ganagebs, rogorc erT adamians. am mizeziT 

angelozTa mTeლi sazogadoeba warmogvidgeba, rogorc erTi saxe  erTi 

angelozisa, romlis danaxvis saSualebac me momeca uflis mier. aseve 

ufali angelozebs Soris ar cxaddeba garSemortymuli maTi gundiT, magram 

erTi angeლozis saxiT, ai amitom ufali da angelozebis mTeli 

sazogadoeba bibliaSi iwodeba angelozad, radganac mixeili, gavrili, 

rafaeli, am saxelebiს arsi sxva araferia, Tu ara angelozebis 

sazogadoeba, romelTac ewodebaT es saxelebi maTi Tanamdebobis mixedviT. 

53. rogorc mTeli sazogadoeba Tavis Tavad ayalibebs mcire sasufevels, 

zustad aseve TiToeuli angelozi ayalibebs mas umciresi saxiT. zeca 

angelozეbis gareSe ar arsebobs, aramed mis SigniTaa. Sinaganad TiToeul 

angelozSi misTvis kuTvnili suli Tavdapirvelad moTavsebuli masSi zecis 
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msgavsad yvelanairi zeciuris misaRebad, romelic mdebareobs mis gareT. 

angelozi Rebulobs am zeciurs sikeTis saxiT, romelic aris masSi 

uflisgan. ai ratomaa, rom TვიToeuli angelozi TვiTon ayalibebs zecas. 

54. ar SeiZleba vinmeze iTqvas rom zeca mis gareSe arsebobs. SeiZleba 

iTqvas rom zeca maTSia rameTu yvela angelozi Rebulobs zecas, romelic 

mis gareTaa, im zeciT, romlebic masSia. aqedan naTelia Tu ramdenad cdeba 

is, vinc fiqrobs, rom mas SeuZlia imisda miuxedavad Tu rogoria misi 

Sinagani samyaro, yovelTvis SeuZlia Sevides angelozTa sazogadoebaSi da 

rom zeciuri cxovreba eZleva yვelas uSualod uflis gulmowyalebiT, 

maSin, rodesac araviTar zeciurs, romleბic ar arsebobs adamianSi ar 

SeiZleba gavlena moaxdinos da ar iqneba adamianis mier miRebuli, Tu TviT 

masSi ar arsebobs zeca. bevri suli amaRlebuli iyo zecaSi, magram radgan 

maTi Sinagani ganwyoba sruliad sapirispiro iyo angelozurisa, amitom 

maTma gonebam iqamde daiwyo dabneleba, rom TიTqmis gaxelebulebi da 

Wkuanaklulebi iyvnen. erTi sityviT Tu ukeTurad macxovrebeli moindomebs 

zecaSi SeRwevas, iq mაs daewyeba xuTva da tanjva, rogorc Tevzs, romelic 

wylidan amoiyvanes. aqეdan naTelia, rom zeca mdebareobs TვiToeulSi 

(adamianSi) da ara mis gareSe! 

55. radgan yvela angelozi maTSi arsebuli sikeTis donis mixedviT iRebs 

sasufevels, amitom isini aseTnairadve iReben ufals imitom, rom uflis 

RvTaebrivi (sawyisi) ayalibebs zecas. amitom aris, rom rodesac ufali 

ecxadeba romeliმe szogadoebas, mas xedaven am sazogadoebis sikeTis saxiT, 

anu yvelgan erTnairi ar aris. imitom ki ara rom es sxvaoba ufalSia, 

aramed imitom, rom mas vinc xedvs, xedavs Tavisi sikeTis mixedviT. TviT 

ufalic ki maTSi maTi uflisadmi siyvarulis doniT SeaRwevs: maTSi, visac 

uyvars ufali mTeli guliT, ufali SeaRwevs sulis mTel siRrmeSi, xolo 

visac ufro naklეbad uyvars, maTSi ufalic  naklebad SeaRwეvs. 

borotebisaTvis, romelნic zecis gareT imyofebian, uflis daswreba wamebaa. 

rodesac ufali ecxadeba romelime sazogadoebas is warudgeba maT 

angelozis saxiT, magram gansxvavebuli sxvebisagan misgan wamosuli 

RvTaebrivi SuqiT. 

56. sasufeveli yvelgan arsebobs sadac aRiareben ufals, swamT misi da 

uyvarT is. sxvadasxva sazogadoebaSi, misadmi Tayvaniscemis 

sxvadasxvagvaroba da sikeTis mravalferovneba gasაkicxi ar aris, aramed 

sasargebloა, imitom, roმ am mravalferovnebiT yalibdeba zecis 

srulyofileba. es Zneli asaxsnelia TuUar gamoviyenebT mecnierebaSi 

miRebul da Cveulebriv gamoTqmebs, romlebiTac gvixsnian Tu rogor 

yalibdeba erTis srulyofileba Semadgeneli nawilebis mravalferovnebiT. 
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mecniereba gveubneba, rom yvelaferi erTi mTliani Sedgeba sxvadasxva 

nawilebisgan, radgan es erTi, romelSic es nawilebi ar arsebobs 

TavisTavad araferia, ara aqvs forma da aqedan gamomdinare ar gaaCnia 

xarisxic, magram rodesac erTi mTliani Sedgeba sxvadasxvagvari 

nawilebisagan da rodesac es Semadgeneli nawilebi qmnian erT mTlian 

srulyofilebas, romelSic TiToeuli Semadgeneli nawili megobrulad da 

mowesrigebulad uerTdeba meores, maSin es mTliაnic srulyofilia. zustad 

aseve qmnian sasufevlebi erT mTlians Sedgenils sxvadasxva nawilebisgan, 

romlebic ganlagebუlni arian srulyofili formiT, radganac sasufevlis 

forma yvelaze srulyofili formaa yvela sxva formasTan SedarebiT. amaSi 

rom mdgomareobs yvelanairi srulyofileba, es naTlad Cans yvelafer 

mSvenierSi da sasiamovnoSi, romelic erTnairad ipyrobs Sinagan grZnobebs 

da suls. yvelaferi mSvenieri arsebobs da warmoiqmneba sxva arafrisagan 

Tu ara sxvadasxva, mimdevrobiT Sedgenili da SeTanxmebuli nawilebisgan, 

romlebic ganlagebulni arian erTmaneTSi anda erTmaneTis mimdevrobiT. 

arasodes ar ekuTvnis Sefaseba – mSvenieri mxolod erTeuls, aramed 

mravalferovans. am SemTxvevaSi amboben rom mravalferovneba sasiamovnoa. 

cnobilia rom am mravalferovnebis xarisxzea damokidebuli Tu ramdenad 

sasiamovნoa TviTon. am yvelafridan Cans TviT zecis srulyofilebac ki 

rogor aris damokidebuli Tavisi Semadgeneli nawilebis 

mravalferovnebaze, radgan yvelafridan rac arsebobs bunebaSi, rogorc 

sarkeSi, SeiZleba davinaxoT is, rac arsebobs sulier samyaroSi.  

57. rac zemoT iTqva sasufevelze, yvelaferi SeiZleba iTqvas eklesiazec, 

vinaidan eklesia es aris uflis sasufeveli dedamiwaze. eklesia mravalia 

dedamiwaze, magram amisda miuxedavad yvela maTgans eklesia ewodeba da 

WeSmaritad eklesia aris imdenad, ramdenadac sikeTe da rwmena sufevs masSi. 

ufali aqac sxvadasxva nაwilebisgan ayalibebs erT mTlians, anu erT 

eklesias ramdenimedan. TვiToeul adaminzec igive SeiZleba iTqvas, rac 

eklesiaze. anu eklesia TviT adamianSia da ara mis gareSe da rom 

TვიToeul adamianSi, romelSic ufalia misTvis damaxasiaTebeli rwmeniT 

da siyvarulis sikeTiT, arsebobs aseve eklesia. igive SeiZleba vTqvaT 

angelozzec romelSic arsebobs sasufeveli, rac adamianze, romelSic 

eklesiaa.  anu rogorc angelozi Tavis TavSi ayalibebs mcire sasufevels, 

aseve adamiani Tavis TavSi ayalibebs patara eklesias. ufro metic, adamiani, 

romelSic eklesიaa, aseve Tavis TavSi qmnis sasufevels iseve, rogorc 

angelozi. vinaidan adamiani Seqmnilia imisaTvis, rom amaRldes zecaSi da 

iyos angelozi. ai amitom yვela, vinc miiRebs uflisgan sikeTes aris 

adamiani – angelozi. amasTanave unda iTqvas ra aris erTnairi 

damaxasiaTebeli adamianisaTvis da angelozisaTvis da amasTan erTad ra 
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aris damaxasiaTebeli mxoloდ adamianisaTvis: adamianisTvisac da 

angelozisTvisac erTnairad damaxasiaTebelia is rom, maTSi Sinagani 

sawyisi Seqmnilia sasufevlis xatad da erTic da meorec xdebian 

sasufevlis saxe imdenad, ramdenadac isini cxovroben siyvaruliT da 

rwmeniT. amas garda mxolod adamianisTvisaa damaxasiaTebeli, rom misi 

garegnoba Seqmnilia samyaros saxiT da ramdenadac is cxovrobs sikeTeSi, 

imdenad emsaxureba zecas da maSin ufali daivanebs mis Sinagan da gare 

bunebaSic iseve rogorc sasufevelSi. erTSic da meoreSic ufali imyofeba 

Tavisi RvTიuri wesrigiT, imitom, rom TviT ufalia wesrigi.  

58. bolos isic unda iTqvas rom sasufeveli aris vinmeSi aramarto mis 

saerTo anda mTavar nawilebSi, aramed mcire umniSvneloSic, imitom, rom 

umciresi nawilic gamoxatavs Tavis TavSi udidess. es xdeba imitom, rom 

adamiani aris თavisi siyvarulis gansaxiereba da iseTive, rogoric masSi 

gabatonebuli siyvaruli, radgan gabatonebuli sawyisi moqmedebs umcires 

nawilebzec, მaრTavs maT, imsgavsebs da TandaswrebiT ayalibebs zecas. ai 

amitom TვiToeuli angelozi ayalibebs zecas mcire saxiT, sazogadoeba 

ufro dids, xolo yvelა sazogadoeba erTad – udidess. 
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yvela zeca erTobliobaSi gamosaxavs erT adamians 

 

59. es saidumlo amqveynad jer ucnobia, magram is sakmaod cnobilia zecaSi. 

am saidumlos codna wvrilmanebiT da vrclad aris mთavari sagani 

angelozთa gonierebisa. am codnazea damokidebuli bevri sxva ramec  am 

saidumlos Secnobis gareSe, rogorc saerTo sawyisisa, ar SeiZleba 

garkveuli da naTeli warmodgena gvqondes angelozis cnebaze. yvela zecas 

erTad aRebuls gamosaxaven, rogorc erT adamians da uwodeben did anda 

RvTaebriv adamians. RvTaebrivs imitom, rom uflis RvTaebrivi sawyisi 

ayalibebs zecas. 

60. sulier da zeciur sagnebze zusti warmodgenis gareSe adamianebs ar 

SeuZliaT Caswvdnen imas, rom sulieric da zeciuric mowyobili da 

gaerTianebulia adamianis sgavsad da xatad. isini fiqroben rom miwieri da 

materialuri Semadgeneli bolo adgilzea adamianSi, qmnis TviTon mas da 

amis gareSe adamiani ar iqneboda adamiani. dae maTTvis iyos naTeli, rom 

adamiani adamianad yalibdeba ara miwieri da materialuri sawyisiT, 

romlisganac misi sxeulia Seqmnili, aramed im ZaliT, rიTac mas SeuZlia 

gaiazros WeSmariteba da moindomos sikeTe. es ukanaskneli aris is sulieri 

da zeciuri, romelic sinamdvileSi ayalibebs adamians. yvelasaTvis 

cnobilia rom adamiani iseTia rogoric aris misi goneba da nebisyofa, 

magram amis garda adamians SeuZlia icodes, rom misi miwieri sxeuli 

Seqmnilia misi gonebis da nebisyofis miwieri yofisaTvis da maTi 

moTxovnilebis Tanaxmad bunebaSi ukanasknelis msaxurebisaTvis. amitomac 

sxeuli თavisTavad ar moqmedebs, magram mTlianad emorCileba gonebas da 

vnebas im donemde, rom adamianis yvelanair azrs gadmocemს eniT da bagiT, 

xolo yvelaferi rac surs, nebiT asrulebs sxeuliT. amdenad yvelafers 

akeTebs sxeuli gonebiT da nebiT, TviTon sxuli ki TavisiT arafers 

akeTebs. aqedan naTelia, rom gonebis da nebis sawyisi qmnis adamians, 

romlebic moqmedeben sxeuliს umcires nawilebzec ki rogorc Sinagani 

gareganze. isini Tavisi garegnobiT adamianis msgavsia, romelic imitom 

iwodeba Sinaganad anu sulierad. zustad aseTi srulyofili saxiT 

ayalibebs adamians zeca. 

61.adamianSi angelozebi arasdros ar aqceven yuradRebas imas, ras akeTebs 

is sxeuliT, magram uyureben mis nebas, romlis mixedviTac moqmedebs 

sxeuli. angelozebi am nebas uwodeben adamians, aseve mis gonebas, romelic 

nebasTan erTad qmnis erT mTlians. 



27 
 

62. Tumca angelozebi ver xedaven mTel zecas erTi adamianis saxiT, imitom 

rom arc erT angelozs ar SeuZlia mTeli zecis danaxva, magram maT 

SeuZliaT dainaxon ase mTeli sazogadoebebi, romlebic maTgan Sors 

imyofebian da moicaven Tavis TavSi ramodenime aTas angelozs. erTi 

sazogadoebis mixedviT isini msjeloben mTlianze anu mTel zecaze, 

radganac srulyofili saxiT mTliani pasuxobs nawils, nawili ki mTlians, 

gansxvaveba mxolod zomaSia. amitomac angelozebi amboben, rom ufali 

xedavs mTel zecas im saxiT, ra saxiTac isini xedaven erT sazogadoebas, 

vinaidan RvTaeba Tavisi saidumlo siRrmidan moicavs da xedavs yvelafers. 

63. zecis aseTi adamianuri garegnobis gamo ufali marTavs mas, rogorc erT 

adamians anda erTeuls. cnobilia, rom Tumca adamiani Sedgeba uTvalavi 

sxvadasxva nawilisagan, rogorc mTlianad iseve individualurad (mTlianad 

– nawilebis da organoebis, xolo nawilobriv  - boWkoebis, nervebis da 

sisxlZarRvebisagan, maSasadame organoebisagan organoebSi da nawilebisagan 

nawilebSi) , magram miuxedavad amisa is moqmedebs, rogorc erTi adamiani. 

aseTia zecac uflis mmarTvelobiT da neba-surviliT. 

64. miuxedavad nawilebis aseTi mravalferovnebisa, adamianic imitom 

Seadgens erT mTlians, rom masSi ar aris arcerTi organo, romelic xels 

ar uwyobs mTlians. mTliani emsaxureba nawilebs, xolo nawilebi 

moqmedeben mTlianisaTvis, vinaidan mTliani Sedgeba nawilebisgan xolo 

nawilebi qmnian mTlians. aqedan gamomdinare erTi nawili zrunavs meoreze, 

icavs mas, erTiandeba da iseT saxes iRebs, rom yvela erTad, rogorc 

saerTod, ise nawilobriv xels uwyobs mTlians da mis keTildReobas. 

amdenad isini moqmedeben rogorc erTi mTliani. zustad aseve zecaSic 

sazogadoebebi erTiandeba erT mTlianSi, TiToeulis msaxurebis adgilis 

gaTvaliswinebiT. Tu romelime nawili gankuTvnili ar aris mTlianis 

msaxurebisaTvis is Camocilebuli iqneba rogorc sxvagvari nawili. 

samsaxurSi Cayeneba niSnavs sikeTis ndomas, samsaxurSi ar Cayeneba niSnavs 

sikeTis ndomas sxvebisaTvis ara saerTo sikeTisaTvis, aramed Tavis 

TavisaTvis  da amasTanave yvelaze metad sakuTari Tavis siyvaruls, pirvel 

SemTxvevaSi ki yvelaze metad uflis siyvaruls. aseTnairad zecaSi 

mcxovrebni qmnian TiTqosda erT mTlians TavisTvis ki ara, aramed 

uflisaTvis. ufals isini umzeren rogorc erTs – mTlians, romlisganac 

moedineba yvelaferi, xolo mis sauflos rogorc Tems, romelzeც unda 

izrunon. zustad es igulisxmeba RmerTis sityvebSi: “eZebeT upirvelesad 

uflis sasufeveli da simarTle misi, da yovelive es mogecemaT Tqven” (maTe 

6.33). misi simarTlis Zebna niSnavs misi sikeTis Zebnas. visac am qveynad 

samSoblos sikeTe ufro uyvars, vidre sakuTari da moyvasis sikeTe ki 

rogorc sakuTari, imqveynad uyvarT da eZebs RvTis sauflos, radgan iq 

RvTis sauflo aris samSoblos magieri. isini ki visac uyvars sxvebisaTvis 
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sikeTis keTeba, ara Tavis TavisaTvis, aramed sikeTisaTvis, uyvars moyvasi, 

radgan maTTvis sikeTe aris moyvasi. yvela aseTi adamiani imqveynad aris 

did adamianSi anu zecaSi. 

65. radgan mTeli zeca aramarto gamoxatavs erT adamians, aramed SeiZleba 

iTqvas, rom qmnis RvTaebriv sulier adamians garegnuladac, amitom zeca 

gansxvavdeba adamianis msgavs organoebad da nawilebad, romlebic erTianad 

iwodeba.  angelozebma ician, romel adamianSi imyofeba esa Tu is 

sazogaდoeba da amboben: romeliRac sazogadoeba imyofebა romelime 

nawilSi  anda Tavis midamoebSi, meore ki sxva nawilSi – mkerdis midamoSi, 

xolo mesame ama Tu im nawilSi anda welis midamoSi da a.S. saerTod 

umaRlesi anu mesame zecebi Seadgenen Tavs kisramde, saSualo anu meore 

zeca  - mkerdi da tani muxlebamde, xolo bolo anu pirveli – fexebs 

muxlebidan fexis gulamde da xelebs mxridan TiTebamde Tumca xelebi 

TiTebiT tanis gverdiTaa, mainc aris adamianis sxeulis daboloeba. aqedan 

kidev erTxel Cans ratom aris zeca sami. 

66. sulebi, romlebic imyofebian zecis qveS, gakvirvebulebi arian imiT, rom 

arsebobs  zeca maT zemoTac da maT qvemoTac. es sulebi fiqroben da swamT, 

rogorc adamians miwaze, rom zeca mxolod maRlaa. maT ar ician rom zecis 

ganlageba adamianis nawilebis, organoebis ganlagebis msgavsia, 

romelთaganac zogierTi maRla mdebareobs, sxvebi ki dabla da kidev 

nawilebSi organoebis ganlagebis msgavsia, romelTaganac zogierTi gareT 

mdebareobs, zogierTi ki SigniT. amitom aqvT am sulebs dabneuli 

warmodgena zecis Sesaxeb. 

67. zecis aRwera, rogorc didi adamianis Sesaxeb ase dawvrilebiT, imitom 

aris moyvanili, rom winaswar amis gagebis gareSe ver iqneba gagebuli is 

danarCeni, rac iqneba naTqvami qvemoT zecis Sesaxeb. ar iqneba naTeli 

warmodgena zecis formis Sesaxeb, uflis erTianobisa zecasTan, uflisa da 

adamianis erTიanobis Sesaxeb, sulieri samyaros zemoqmedebis Sesaxeb 

bunebrivze da araviTar Sesabamisobaze, radgan am yvelaferze mimdevrobiT 

iqneba naTqvami qvemoT, aqamde Tqmuli SemdegSi naTqvamis naTlad 

gasagebadaa axsnili.  
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zecaSi yvela sazogadoeba gamosaxavs adamians 

 

68. zecaSi yvela sazogadoeba rom gamosaxavs adamians da Tavis msgavss 

ramodenimejer mqonda amis naxvis saSualeba. erT sazogadoebaSi Seipara 

ramodenime suli, romlebmac SesZles Tavi warmoeCinaT sinaTlis 

angelozebad, isini iyvnen pirmoTneebi. radgan isini ganirCeodnen 

angelozebisagan, me davinaxe rom mTeli sazogadoeba Tavidan Canda raRac 

bnelad, Semdeg man miiRo adamianis jer kidev gaurkveveli forma da bolos 

mTlian naTelSi gamoCnda adamianis msgavsi. am sazogadoebis yvela wevri, 

romelic imyofeboda sikeTeSi, iyo am adamianSi. sxvebi ki vinc ar iyvnen 

sikeTeSi, iyvnen am adamianis gareT, eseni iyvnen pirmoTneebi. es ukanasknelni 

iqnen gandevnilni, pirvelebi ki darCnen am adamianSi. aseTnairad moxda 

gayofa. pirmoTneebi arian isini, vinc laparakoben da moqmedeben kargad, 

magram,romlebic yvelaferSi mxolod Tavis Tavs xedaven. isini angelozebis 

msgavsad laparakoben ufalze, zecaze, siyvarulze, zeciur cxovrebaze da 

maT mსagvsadve kargad iqcevian, rom gamoCndnen saqmeSi iseTive, rogorc 

saubarSi, magram fiqroben sxvanairad: arafris ar swamT, aravisTvis ar 

undaT sikeTe Tavis Tavis garda, keTil saqmes akeTeben mxolod Tavis 

TavisTvis da Tu sxvebisTvisac – mxolod saCveneblad, maSasadame isev 

TavisTvis.  

69. me momeca saSualeba menaxa mTeli sazogadoeba rogor warmodgeba 

adamianis saxiT. maRla aRmosavleTidan gamoCnda raRac Rrublis msgavsi, 

TeTridan alisferSi gardamavali feris, irgvliv varskvlavebiT. is 

eSveboda da TandaTan ufro naTeli xdeboda da bolos gamomecxada 

srulyofili adamianis saxiT. varskvlavebi Rrublis garSemo iyvnen 

angelozebi, romlebic hgavdnen varskvlavebs uflidan gamomdinare naTelSi.  

70. saWiroa imis codna rom, Tumca yvela sazogadoeba, rodesac is 

Sekrebilia warmosdgeba erTi saxiT adamianis msgavsad, mainc arcerTi 

sazogadoeba adamianis msgavsad warmodgenili ar aris msgavsi meore 

sazogadoebisa. isini gansxvavdebian erTmaneTisagan rogorc erTi ojaxis 

wevrebis saxeebi.  amis mizezi isaa rom sazogadoebebi gansxvavdeba 

erTmaneTisgan im sikeTis sxvadasxvagvarobiT, romlebSic isini cxovrobdnen 

da romelzec aris damokidebuli maTi xiluli saxe. yvelaze srulyofili 

da  umSvenieresi garegnobiT warmosdgeba sazogadoeba, romelic imyofeba 

yvelaze Sinagan aნda umaRles zecaSi anu centrSi.  

71. aRniSvnis Rirsia isic rom rac meti angeloziTaa Seqmnili erTi 

zeciuri sazogadoeba da qmnis erT mTlians, miT ufro srulyofilia am 
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sazogadoebis adamianuri saxe. zecaSi mowyobili mravalferovneba qmnis 

srulyofilebas da iq sadac ufro meti angelozia, ufro meti 

mravalferovnebaa. zecaSi yvela sazogadoeba yoveldRiurad izrdeba 

ricxobrivad da amiT is ufro srulyofili xdeba. amis gamo srulyofili 

xdeba ara mxolod erTi saზoგაdoeba, aramed mTeli zeca, imitom, rom is 

Sesdgeba sxvadasxva sazogadoebebisagan. Tu zeca srulyofili xdeba Tavisi 

mobinadreebis raodenobis gazrdiT, maSin aqedan naTelia, rogor scdebian 

isini, vinc imedovnebs, rom zeca sisavsiT Caiketeba. piriqiT, rac ufro 

savsea zeca  miT ufro srulyofili iqneba is da amitom angelozebsac meti 

araferi surT garda imisa,რომ miiRon axalmosuli angelozebi.  

72. TვiToeuli sazogadoeba, romelic Tavisi erTeulis krebulSia, imitom 

iRebs adamianis saxes, rom es rogorc zemoT iyo naTqvami, axasiaTebs 

mTlian zecas. srulyfil saxeSi rogoricaa zecis saxe, nawilebi mTlianis 

msgavsia da mcireebi ki didebis da es nawilebi da nawilakebi aris arsi 

sazogadoebebisa, romლebic qmnian zecas. da es sazogadoebebi aseTivea 

mxolod mcire zomis. aseTi mudmivi msgavseba damyarebulia imaze, rom 

TვiToeuli sikeTe zecaSi momdinareobs erTiani siyvarulidan da 

maSasadame erTi wyarodan. es aris erTi siyvaruli, romlidanac moedineba 

zecaSi yvelanairi sikeTe, uflis siyavrulი, gamomdinare TviT uflidan. ai 

ratom aris, rom yvela zeca, rogorc erTi mTliani qmnis uflis msgavss. 

yvela sazogadoeba mcire zomisas, xolo TვიTeuli angelozi ki saTiTaod. 
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TiToeuli angelozis garegnuli saxe aris zustad 

adamianuri 

 

73. or winamdebare TavSi naCvenebi iyo, rom zeca Tavisi erTobliobiT 

gamoxatavs zecas zustad ise, rogorc calkeuli zeciuri sazogadoeba. 

zemoaRniSnuli mizezebidan gamomdinareobs ise, rom igive SeiZleba iTqvas 

TვiToeul angelozzec. rogorc zecebi qmnian adamianis udides saxes da 

yvela zeciuri sazogadoeba ki mcires, aseve TვiToeuli angelozi umciress, 

magram iseTi srulyofili saxiთ, rogoricaa zecis xateba. mTliani hgavs 

nawils da nawili ki mTlians. es xdeba imitom, rom zecebi qmnian 

sazogadoebas, romelic atyobinebs TiToeuls yvelafers zeciurs da 

TiToeuls unawilebs yvelafers imas, rac masSia. aseTnairad is xdeba 

mimRebi da amave dros angelozi xdeba mcire zomis zeca. zustad aseve 

adamianic: ramdenadac is miiRebs Tavis TavSi zეcas, imdenad xdeba is 

mimRebi, SemdegSi zeca da bolos angelozi. es yvelaferi aris naTqvami 

apokalifsisSi Semdegnairad: “da gazoma zRude misi(wmida ierusamilisa), da 

iyo is as ormocdaoTxi wyrTa, kacTa sazomiT, rogoric aris sazomic 

angelozisa (21.17). ierusalimi aq niSnavs uflis eklesias, xolo ufro 

maRali azriT zecas, kedelSi igulisxmeba WeSmariteba, romelic icavs 

borotebis da sicruis Tavdasxmisagan. ricxvi as ormocdaoTxi niSnavs 

sikeTes da WeSmaritebas erTad aRebuls, sazomi niSnavs xarisxs, adamiani ki 

niSnavs imas, raSic mTeli es sikeTe da WeSmariteba mdebareobs saerTod da 

nawilobrivac, aqedan gamomdinare visSic mdebareobs zeca. da rogorc 

angelozs, adamiansac aqvs Zala miiRos es sikeTe da WeSmariteba, rac aris 

naTqvami: kacTa sazomiT – rogoric aris sazomi angelozisa. es aris 

Sinagani azri  am sityvebisa, romlis gareSec aravis ar SeuZlia gaigos 

rom wmida ierusalimis kedeli aris sazomi kacisa ese igi angelozisa. 

74. angelozebs, rom adamianis saxe aqvT, ese igi isini rom adamianebi arian 

es me vnaxe aTasjer mainc. me vesaubre maT, rogorc adamiani adamians, 

zogjer erTs, zogjer ki ramodenimes erTad da arasodes ar minaxavs, rom 

maTi garegnuli saxe raimeTი gansxvavdebodes adamianisagan. xandaxan es 

makvirvebda kidec me. magram es rom ar mimewera grZnobebis da warmosaxvis 

mcdarobisaTvis, me momeca saSualeba menaxa isini sifxizleSi, cnobierebiT 

da naTeli gonebiT. me xSirad vuyvebodi maT, rom adamianebi qristianul 

samyaroSi TavianTi brma uvicobiT fiqroben, rom angelozi da suli aრis 

erTi goneba (suli). garegnobis gareSe, anda mxolod azri, anda 

bolosdabolos mxolod eTeruli sxeuli, romelsac aqvs sicocxlis unari. 



32 
 

aseTnairad mas araferi aqvs adamianuri, mxolod azrovnebis unari. 

adamianebi fiqroben rom suli ver xedavs imitom, rom ara aqvs Tvalebi, ver 

ismens imitom, rom ara aqvs yurebi da ver lapაrakobs piris da enis ar 

qonis gamo. amaze angelozebi mpasuxobdnen: maT ician rom aseTi warmodgena 

aqvT maTze adamianebs sicocxleSi aseve mecnierul wreebSi da maTda 

gasaocrad sasuliero pirebSic. isini amas xsnian imiT, rom mecnierebi 

romlebic sxva danarCenebs saTaveSi udგanan da pirvelebi arian visac aseTi 

warmodgena aqvT angelozebze da sulebze, msjeloben maTze adamianis 

Sinagani grZnoebis sawyisiT da vinc fiqrobs am sawyisis safuZvelze da ara 

Sიnagani sinaTlis da saerTo gonebisa, romelic adamianSi dabadebidanaa, 

mas ar SeuZlia sxvanairad ifiqros imitom rom adamianis Sinagani 

grZnobebis sawyisi cnobs mxolod bunebrivs da ara imas, rac masze maRlaa 

da amitomac ara aqvs aranairi warmodgena sulier samyaroze. cru 

warmodgena angelozebis Sesaxeb am beladebisa da moZRvrebisagan gadadis 

imaTze, vinc fiqroben ara Tavisi gonebiT aramed sxvisi. is vinc Tavis azrs 

iRebs sxvisgan, pirvel riგSi ijerebs mas da mxolod amis Semdeg iwyebs mis 

garკვevas Tavis gonebaSi. is Znelad Sordeba Tavis warmodgenebs da maTSi 

darwmunebuli mSviddeba. Semdeg angelozebma miTxres, rom ubralod gulis 

da rwmenis adamianebs ara aqvT angelozebze aseTi warmodgena da rom isini 

fiqroben maTze, rogorc zeciur adamianebze imitom, rom maT ganaTlebiT 

ar CauqriaT Tavis TavSi dabadebidan Cadebuli gageba da arafris 

warmodgena ar SeuZliaT gაregnobis gareSe. amitom aris rom eklesiebSi, 

suraTebze an qandakebebSi angelozebi yovelTvis adamianis saxiT arian 

warmodgenilni. am gagebis unaris Sesaxeb, romelic dabadebidan RvTisganaa 

angelozebma miTxres, rom es aris zustad is RvTaebrivi sawyisi, romelic 

zeSTaegonebaT maT, visi rwmena da sicocxlec sikeTeSia. 

75. im yvelafridan rac CemTვis gaxda cnobili ramodenime wlis 

ganmavlobaSi, me darwmunebiT SemiZlia vTqva, rom angelozebi zustad 

iseTive adamianebi arian, rogoric Cven. maT aqvT saxe, Tvalebi, yurebi, 

mkerdi, xelebi, TiTebi, fexebi. isini erTmaneTs xedaven, esmiT erTmaneTis 

da erTmaneTs esaubrebian. erTi sityviT maT aqvT yvelaferi rac axasiaTebs 

adamians, garda myari sxeulisa. me isini davinaxe sinaTleSi, romelic 

bevrad aWarbebs Cvens samyaroSi dRis Suqs da am sinaTleSiვe gavarCie 

saxis yvela nakvTi. isini gacilebiT mkafio da naTelia vidre adamianis 

saxeebi dedamiwaze. me aseve momeca ufleba menaxa angelozi yvelaze Sida 

zecidan: misi saxe brwyinavda da anaTebda ufro metad vidre zecis sxva 

donis angelozebisa. me kargad davakvirdi mas da SemiZlia vTqva rom is iyo 

yvelaze srulyofili adamianis saxe.  
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76. Tumca unda vicodeT rom adamians ar SeuZlia dainaxos xorcieli 

TvalebiT, magram sulieri TvalebiT romelic adamianSi Sinaganadaa imitom, 

rom misi suli ekuTvnis sulier samyaros, xolo yvela xorcieli bunebrivs. 

msgavsi xedavs mxolod msgavss imitom, rom is Sedgeba misi msgavsi 

sawyisisagan. amasTan erTad iaraRi xorcieli xedvisa ese igi Tvalebi iseTi 

uxeSia, rom rogorc yvelasTvis cnobilia mas ar SeuZlia dainaxos 

bunebaSi bevri ram optikuri xelsawyoebis daxmarebis gareSe. ufro 

naklebad SeuZlia dainaxos is, rac gamodis Sinagani bunebis farglebidan, 

ese igi yvelaferi rac exeba sulier samyaros. miuxedavad amisa adamians 

SeiZleba goneba gaunaTdes sulier samyaroSi, maSin is Tavisufldeba 

xorcieli xedvisagan da misTvis ixsneba sulieri xedva. es xdeba 

elviseburad Tu ase surs ufals da maSin adamiani darwmunebulia, rom is 

xedavs xorcieli TvalebiT. aseTnairad ixiles angelozebi abraamma,  

lotma, manoxma da winaswarmetyvelebma. aseTnairadve ixiles mowafeebma 

uflis aRdgoma da bolos aseTnairadve davinaxe me angelozebi. 

winaswarmetyvelebi, romlebsac gaaCniaT xedvis unari iwodebian 

SorsmWvretelebad da adamianebad visi Tvalebic gaxsnilia aseTnairad 

xedvis unari gadmoica sityvebiT: Tvalis axela, rac Cans Semdegidan 

“iloca ელიsეm da Tqva: ufalo! auxile Tvali, rom dainაxos. auxila 

ufalma Tvali msaxur biWs da manac dainaxa: aha, savsea mTa elises garSemo 

cxenebiTa da cecxlovani etlebiT(4 mefeTa.6.17) 77. keTili sulebi 

romlebTanac me mqonda saubari amis Sesaxeb guliT miTanagrZnobdnen 

sulebis da angelozebis yofis Sesaxeb eklesiis aseTi umecrebis gamo. 

isini mTxovdnen meTqva, rom isini ar arian mxolod sulebi formis gareSe 

da ar arian eTeruli sulebi da rom isini arian adamianebi adamianis saxiT 

da rom xedaven, esmiT da grZnoben zustad iseve, rogorc adamianebi 

dedamiwaze. 

78. es gamomdinareobs, rogorc daskvna wina TavebSi Tqmulidan da 

damtkicebulidan. ufro zustad 1. ufali aris zecis RmerTi. 2. rom uflis 

RvTaebrivi sawyisi qmnis zecas. 3. rom zeca Sedgeba uTvalavi 

sazogadoebisagan, romelTaganac TiToeuli ayalibebs patara saxis zecas, 

xolo yvela angelozi ki mcires. 4. rom yvela zeca erTobliobaSi qmnis 

erT adamians. 5. rom TiToeuli sazogadoeba zecaSi qmnis erT adamians. 6. 

rom TiToeuli angelozi Tavisi saxiT aris srulyofili adamiani. am 

yvelafridan gamomdinareobs rom Tu RvTaebrivi(sawyisi) qmnis zecas ese 

igi, TviT es saxe aris adamianuri. 

79. es WeSmariteba iqna CemTvis damtkicebuli mravalmxrivi magaliTiT 

romelzec SemdegSi visaubreb. arcerTi angelozi zecaSi ver Caswvdeba 

RvTaebriv sawyiss sxvanairad Tu ara adamianuri saxiT da rac gasakviria, 

umaRlesi xarisxis angelozebic ki ver ifiqreben RvTaebriv sawyisze 
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sxvanairad. isini aseTnairadve fiqroben maTze RvTaebrivi sawyisis 

zeSTagoნebis gamo da TviT zecis garegnobis gamo, romlis Tanaxmadac maTi 

fiqrebi vrceldeba mაT garSemo, radgan TვiToeuli angelozis fiqri 

vrceldeba zecaze da angelozis goniereba da sibrZne am gavrcelebis 

arealis tolia. ai ratom aris, rom yvela vinc zecaSia aRiarebs RmerTs, 

radgan aravisSi ar aris RvTaebriv – adamianuri sawyisi TviT uflis garda. 

es yvelaferi aramarto miTxres angelozebma, aramed momeca unari TviTon 

Cavwvdomodi amas, roca avmaRldi zecis Sიnagan sferoSi. aqedan Cans, rom 

am WeSmaritebis Cawvdomis unari damokidebulia angelozis sibrZnis 

xarisxze. ai ratom ecxadebaT albaT maT RmerTi, radgan is Cndeba 

RvTaebrivi angelozuri saxiT, ese igi adamianuriT mxolod maT, romlebic 

aRiareben da swamT, rom RvTaebrivi sawyisi xilulia da ara imaT visi 

azriTac is uxilavia. pirvelebs SeuZliaT misi danaxva, meoreebs ara. 

80. radganac angelozebi igeben araRvTaebriv uxilav sawyiss da uwodeben 

mas ufals garegnobis gareSe, magram xiluli RvTaebrivis awyisi adamianis 

garegnobiT, amitom isini Cveulebrivad amboben, rom RmerTi erTi adamiania, 

rom isini adamianebi arian mxolod misiT da rom TiToeuli xdeba adamiani 

im doniT, rogoriTac moxdeba maT mier uflis miReba. uflis miRebaSi 

igulisxmeba im sikeTიs da WeSmaritebis miReba, romelic misgan moedineba, 

radgan TviT ufali imyofeba Tavis sikeTesa da WeSmaritebaSi, isini eZaxian 

amas sibrZnes da gonierebas, amboben: yvelam icis, rom gonireba da sibrZne 

Seadgens adamians da ara misi pirovneba am sawyisis gareSe. es rom asea 

kargad Cans Sinagani zecis angelozebidan: imyofebian ra ufliT sikeTesa 

da WeSmaritebaSi da amitomac gonierebasa da sibrZneSi, isini cxaddebian 

yveლaze mSvenieri da yvelaze srulyofili adamianis garegnobiT, xolo 

ufro dabali donis angelozebi naklebad mSvenieri da naklebad 

srulyofili. jojoxeTSi ki piriqiT: misi mobinadreni zeciur sinaTleSი 

adamianebs ki ar hgvanan aramed urCxulebs, imitom, roმ isini cxovroben ara 

sikeTიTa da WeSmaritebiT, aramed borotebiTa da sicruiT, ese igi 

sibrZnisa da gonierebis sapirispiრo sawyisiT. amitomac maTi cxovreba 

cxovrebad ki ar iwodeba, aramed sulier sikvdilad. 

81. imdenad, ramdenadac zeca mTlianad da nawilebiTac gamosaxavs adamians 

uflis RvTaebrivi adamianuri sawyisis gamo, amitom angelozebi amboben, 

rom isini imyofebian ufalSi da mis sxeulSic, rogorc amboben zogierTebi 

maT Soris. amaSi isini gulisxmoben uflis sikeTesa da siyvaruls, rogorc 

amas gvaswavlis TviT ufali rodesac ambobs: “darCiT CemSi da me davrCebi 

TqvenSi. rogorc lerwi TavisTavad ver gamoiRebs nayofs, Tuki ar SerCeba 

vazs, aseve Tqvenc, Tuki ar darCebiT CemSi...vinaidan uCemod arafris qmna ar 

SegiZliaT...darCiT Cems siyvarulSi...Tu daicavT Cems mcnebebs darCebiT Cems 
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siyvarulSi; rogorc me davicavi mamis Cemis mcnebani, da vrCebi mis 

siyvarulSi” (ioane 15.4-10) 

82. imis gamo rom zeca sxvanairad igebs RvTaebriv sawyiss, yovel adamians, 

romelic ramdenadme miiRebs zeciur zeSTagonebas gaaCnia uflis 

adamianuri garegnoba. ase iyo winaT da asea axlac, rogorc eklesiis 

SიgniT, ise mis gareT. ubralo adamianebi azrobrivad warmoidgenen ufals 

moxucis saxiT, romelic garSemortymulia sinaTliT, magram es 

Tavdapirveli warmodgena gaqra yvelaSi vinc Tavisi gonebiT da boroti 

cxovrebiT dascilda zeciur zeSTagonebas. vinc Caaqro თavis TavSi es 

gageba sakuTari gonebiT, is aRiarebs uxilav RmerTs, xolo vinc Caaqro es 

gageba borotebaSi cxovrebiT, is ar aRiarebs aranair RmerTs. arc erTs da 

arc meores warmodgenac ki აra aqvT Tandayolili mixvedris arsეbobis 

Sesaxeb, imitom rom is ar arsebobs maTSi. maSin rodesac es gageba aris 

zustad is RvTaebrivi zeciuri sawyisi, romelic pirveli Sedis 

zeSTagonebiT adamianSi zecidan imitom rom adamiani zecisaTvis ibadeba da 

veravin Sedis zecaSi RvTaebrivi sawyisis gagebis gareSe. 

83. aqedan gamomdinareobs, rom visac ara aqvs saWiro warmodgena zecaze ese 

igi RvTiur sawyisze, romliTac arsebobs zeca, mas ar SeuZlia amაRldes 

pirvel karibWemdec ki. rogorc ki is miuaxlovdeba mas, is grZnobs Tavis 

TavSi winaaRmdegobas da ukugdebas. es xdeba imitom rom misi Sიnagani 

sawyisi ar aris gaxsnili zecis misaRebad aramed daxSulia, radgan ar 

Seesabameba zecis saxes. amasTanave rac metad uaxlovdeba aseTi adamiani 

zecas, miT metad iketeba misi Sinagani sawyisi. aseTia maTi xvedri vinc 

uaryofs ufals da socinianelebis msgavsad uaryofs uflis RvTaebrivobas. 

rogori bedi ewevaT eklesiis gareSe dabadebulebs, romlebic imis gamo 

rom ar hqondaT biblia, ufali ver ixiles, amis Sesaxeb iqneba laparaki 

SemdegSi. 

84. winaprebma rom icodnen uflis adamianurobis Sesaxeb es naTelia iqidan 

rom is gamoecxada abraams, lots, ieso navins, gedeons, manoaxs, mis cols 

da sxvebs, romlebic Tumca xedavdnen RmerTs rogorc adamians, mainc 

Tayvans scemdnen mas, rogorc samyaros RmerTs, uwodebdnen mas zecis da 

miwis RmerTs da ieRovas. abraams rom RmerTი gamoecxada, amas TviTon 

ambobs: “abrams, mamas Tqvensas, enatreboda exila Cemi dRe; da ixila da 

gaixara”(ioane 8.56) da rom is sxvebsac gamoexada es naTelia  misi 

sityvebidan: “ Tqven arc misi xma gsmeniaT odesme, arc xateba gixilavT 

misi” (ioane 5.37) da “RmerTი aravis arasodes uxilavs: mxolod Sobilma Zem, 

romelic iyo mamis wiaRSi man gagvicxada”(ioane1.18).  



36 
 

85. isini vinc sjian yvelafers adamianis garegani grZnobebis mixedviT 

Znelad gaigeben, rom RmerTi adamiania. mgrZnobiare adamins SeuZlia 

ifiqros RmerTze mxolod amqveyniurad da aqauri sagnebis mixedviT da 

amitom RvTaebriv da sulier adamianze mxolod, rogorc xorcielze da 

bunebrivze. amis safuZvelze is askvniს, Tu RმerTi adamiania, maSin is 

uzarmazari unda iyos, rogorc samyaro da Tu is ganagebs zecasac da 

miwasac, albaT bevri damxmarec hyavs, rogorc am samyaros mefeebs. aseT 

adamians Tu etyviT, rom zecaSi ar aris sivrce rogorc aq, is amas ver 

gaigebs, radgan is vinc miCveulia bunebiT mas ar SeuZlia ifiqros sivrcis 

gagebis uaryofiT, romelSic is cxovrobs, magram Zalian scdeba is, vinc 

arafers fiqrobs zecaze. sivrce dedamiwaze ar aris msgavsi sivrcisa 

zecaSi: aq is gansazRvrebadia da amitomac zomvadi, xolo zecaSi ki is 

gansazRvreli da amitomac ganuzomvadia. yvelam icis rogor Sოrs wvdeba 

TvalTaxedva, mzemde da varsკvlavebamdec ki romlეbic ase Sors aris 

Cvengაn, vinc ufro Rrmad fiqrobs man icis, rom Sიnagani fiqris kuTvnili 

mzera Sors swvdeba da amitom kidev ufro Sinagani mzera ufro Sors 

gaswvdeba. rogori unda iyos yvelaze Sიnagani da yvelaze umaRlesi mzera 

ese igi RvTaebrivi? fiqris yovlismomcveli unaris kvlevisas, yvelaferi 

raც arsebobs zecaSi Tanabaria da yvelaferi rac exeba RvTaebriv sawyiss, 

romliTac iqmena da sruldeba zeca, ecnobeba yvelas iq macxovrebels. 

86. zecis mkvidrT ukviრT, rom adamianebi თavis თavs Tvlian gonier 

arsebebad, rodesac isini fiqroben RmerTze, rogorc uxilavze, ese igi 

yvelanairad gaugebarze da rom sxvanairad moazrovneebs isini uwodeben 

uWkuoebs, maSin rodesac yvelaferi piriqiT gamodis. angelozebi amboben, 

dae am Wkvianebma Seamowmon Tavisi Tavi, xom ar xedaven isini uflis 

magivrad bunebas: zogierTebi imas, romelic maT Tvalwinaa, sxvebi ki imas, 

rac maTi თvalisaTvis miuwvdomelia? isini iseTi brmebi xom ar arian, rom 

ar ician ra aris RmerTi, ra aris angelozi, ra aris suli, ra aris maTi 

suli, romelic icocxlebს maTi sikvdilis Semdeg, ra aris adamianSi 

zeciuri cxovreba da bevri sxva ramec, rac exeba gonierebas? maSin rodesac 

maT es yvelaferi ician Taviseburi gagebiT, imaT, visac isini eZaxian 

ucodinarebs. RmerTze maT aqvT warmodgena, rogorc adamianis garegnobis 

RvTaebaze, angelozze – rogorc zeciur adamianze, sulze romelic 

icocxlebs sikvdilis Semdeg – rogorc angelozze, adamianis zeciur 

sicocxleze, rom es aris sicocxle RmerTis mcnebebis mixedviT. amaT 

yvelafridan gamomdinare angelozebi uwodeben maT gonierebs da 

zecisaTvis mzadmyofebs, xolo meოreebs piriqiT, ugonoebs. 
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yvelaferi rac aris zecaSi, Seesabameba yvelafers, rac 

aris adamianSi 

 

87. amJamad mravali mizezis gamo ar ician ra aris Sesabamisoba. erT-erTi 

mTavari mizezi amisa aris is rom adamiani TavkerZobiTa da sicocxlis 

siyvaruliT daSorda ufals, is umzers mxolod cxovrebiseuls, imitom 

rom is atkbobs mis garegan grZnobebs da sasiamovnoa misi bunebrivi 

midrekilebebisaTvis. suliers is ar umzers, radgan is ealerseba mxolod 

Sinagan grZnobebs da sasiamovnoa sulisaTvis, amitom adamianebi iSoreben 

suliers im mizeziT TiTqosda es maTi gonebisaTvis miuwvdomelia. Zveli 

xalxebi sxvagvarad iqceodnen: maTTvis Sesabamisobis xelovneba iyo yvela 

xelovnebaze mTavari, masSi isini iZendnen gonierebasa da sibrZnes da amiT 

ki adamianebi romlebic ekuTvnodnen eklesias ukavSirdebodnen zecas, 

radgan Sesabamisobis xelovneba aris angelozebis xelovneba. yvelaze Zvli 

adamianebi, momavalSi zeciuri adamianebi, fiqrobdnen zustad Sesabamisobis 

mixedviT angelozebis msgavsad, amitomac isini esaubrebodnen angelozebs 

da TviT ufalic xSirad evlineboda da aswavlida maT. magram amJamad es 

xelovneba imdenad dakargulia rom ucnobia saerTod ra aris Sesabamisoba. 

88. amgvarad Tu ver gavigebT Sesabamisobis azrs, ar gveqneba araviTari 

warmodgena sulier samyaroze, mis gavlenaze bunebriv samyaroze da imaze 

ra aris sulieri bunebrivTan SedarebiT, naTeli warmodgena adamianis 

sulierebaze, romelsac suli ewodeba arc mis moqmedebaze sxeulSi da arc 

adamianis mdgomareobaze sikvdilis Semdeg. amitom saWiroa axsna Tu ra 

aris Sesabamisoba da risgan Sesdgeba. aseTnairad gaikvleva gza 

Semdegisaken.  

89. jer vTqvaT ra aris Sesabamisoba. mTeli bunebrivi samyaro 

SesabamisobaSia sulieTan aramarto erTianobaSi aramed yvela Tavisi 

nawiliT, amitom yvelaferi rac bunebriv samyaroSia arsebobs sulieri 

samyaros gamo da iwodeba Sesabamisobad. unda vicodeT rom bunebrivi 

samyaro aris da arsebobs sulieri samyaros gamo zustad iseve rogorc 

Tavisi mizezis gamo. bunebriv samyarod iwodeba mzis qveS arsebuli mTeli 

sivrce, romelic iRebs misgan sinaTles da siTbos. yvelaferi misgan 

arsebuli ekuTvnis am samyaros. sulier samyarod iwodeba zeca(sasufeveli) 

da yvelaferi masSi arsebuli ekuTvnis am samyaros. 

90. radgan adamiani Tavis TavSi amJRavnebs zecas da samyaro aris didi 

adamianis msgavsi, amitom masSi aris erTic da meorec: bunebrivi samyaroc 

da sulieri samyaroc. SInagani sawyisebi, romlebic ekuTvnis mis suls da 
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exeba gonebas da nebas, qmnian mis sulier samyaros, xolo garegani, 

romelic ekuTvnis mis sxeuls da exeba mis grZnobebs da moqmedebebs, qmnian 

mis bunebriv samyaros. amdenad yvelaferi rac mdebareobs adamianis 

bunebriv samyaroSi, eseigi grZnobebSi da misi sxeulis moqmedebaSi da 

warmoiqmneba misi sulieri samyarodan ese igi misi sulis gonebidan da 

nebidan, iwodeba Sesabamisobad. 

91. adamianis garegnobis TvisebebiT SeiZleba warmodgena gvqondes 

Sesabamisobaze: saxeze, romelic ar aris miCveuli TvalTmaqcobas sulis 

mTeli grZnoba warmodgeba misi bunebrivi pirvandeli saxiT. amitom eZaxian 

saxes sulis mamxilebels. aseTnairad adamianis sulieri samyaro mJRavndeba 

mis bunebriv samyaroSi, ese igi misi fiqrebi saubarSi, xolo misi nebis 

survilebi – sxeulis moZraobebSi; erTi sityviT yvelaferi rac mJRavndeba 

sxeulSi, mis saxeze, saubarSi an sxeulis moZraobebSi iwodeba 

Sesabamisobad. 

92. aqedan agreTve Cans ra aris Sinagani adamiani da ra aris garegani: rom 

SInagani adamiania is romelic iwodeba sulierad, xolo garegani – is 

romleic iwodeba bunebrivad. da rom erTI gansxvavdeba meorisagan rogorc 

zeca dedamiwisgan d rom yvelaferi gamJRavnebuli da arsebuli gareganSi, 

anu bunebrivSi, adamianSi mJRavndeba da arsebobs Sinaganis gamo, anu 

sulieris.  

93. aqamde saubari iyo adamianis Sinaganis anu sulieris Sesabamisobaze mis 

gareganTan anu bunebriv adamianTan. axla ki saubari iqneba mTeli zecis 

Sesabamisobaze adamianis sxeulis yvela nawilTan. 

94. zemoTnaTqvami iyo rom zeca erTobliobaSi gamosaxavs erT adamians, 

romlic amitomac iwodeba did adamianad. aseve naTqvami iyo rom amis gamo 

angelozTa sazogadoebebic, romlTaganac Sesdgeba zeca, ganlagebulia im 

TanmimdevrobiT, rogorc organoebi da nawilebi adamianSi. ese igi 

zogierTi sazogadoeba mdebareobs TavSi, meoreni – xelebSi, mesameni – 

mkerdSi, sxvani ki am nawilebis sxvadasxva adgilebSi(ix. 59-72). amitom 

sazogadoebebi, romlebic imyofebian zecis romelime nawilSi Seesabameba 

adamianSi imave nawils. magaliTad Tu is imyofeb TavSi Seesabameba 

adamianis TavsTu imyofeba mkerdSi Seesabameba adamianis mkerds, xolo 

xelebSi myofi Seesabameba adamianis xelebs da ase Semdeg. am Sesabamisobis 

ZaliT arsebobs adamiani, radgan misi arseboba damokidebulia uSualod 

zecaze. 

95. amis win naTqvami iyo aseve rom zeca iyofa or samefod, romelTagan 

erTi iwodeba zeciur samefod, xolo meore sulier samefod. zeciuri 

samefo Seesabameba guls da yvelafers rac exeba mas mTel sxeulSi, 
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sulieri samefo Seesabameba filtvebs da yvelafers rac miekuTvneba mas 

mTel sxeulSi. guli da filtvebi ayalibeben or samefos adamianSi: guli 

mefobs masSi mebrZoli da Savsisxliani ZarRvebiT, xolo filtvebi – 

nerviuli da kunTovani boCkoebiT. erTic da meorec monawileobs adamianis 

yvela Zalisxmevasa da moqmedebaSi. TiToeul adamianSi, mis sulier 

samyaroSi, romlsac ewodeba misi sulieri adamiani aris aseve ori samefo: 

erTi ekuTvnis nebas meore ki gonebas. neba mefobs siyvaruliT sikeTisaTvis, 

xolo goneba mefobs siyvaruliT WeSmaritebisaTvis. es samoefoebi 

Seesabameba sxeulSi gulis da filtvebis mefobas. zustad asevea zecaSic: 

zeciuri samefo es aris nebis dasawyisi zecaSi da iq mefobs siyvarulis 

sikeTe xolo sulieri samefo aris gonierebis sawyisi zecaSi da iq mefobs 

WeSmariteba. ai ra Seesabameba adamianSi gulis da filtvebis gzavnilebs. am 

Sesabamisobis gamo guli uflis sityvaSi aRniSnavs nebas da aseve sikeTes 

siyvarulisas, xolo filtvebis sunTqva aRniSnavs gonebas da WeSmaritebas 

rwmenisas. ai amitom grZnobebi miewereba guls Tumca isini ar arian masSi 

da arc misgan warmoiqmnebian. 

96. orive zeciuri samefos Sesabamisoba gulTan da filtvebTan aris 

saerTo Sesabamisoba zecisa adamianTan. magram amis garda aris aseve 

nawilobrivi – TiToeul mis nawilTan, organosTan. ufro zustad: sulebi 

romlebic binadroben didi adamianis TavSi eseigi zecaSi sxvebze metad 

arian sikeTeSi, radgan cxovroben siyvarulSi, simSvideSi, umankoebaSi, 

sibrZneSi, gonierebaSi da amitom sixarulSi da netarebaSi. es sulebi 

moqmedeben adamianis Tavze da mis yvela nawilze da Seesabamebian maT. didi 

adamianis mkerdSi myofebi anu zecaSi, arian gulkeTIlobis da rwmenis 

sikeTeSi da maTi zemoqmedeba mimarTulia didi adamianis mkerdis Rruze, 

romelsac isini Seesabamebian. didi adamianis welSi myofni, anu Svilosnobi 

organoebi cxovroben col-qmruli siyvaruliT. fexebSi gantavsebulni 

arian dabal zeciur sikeTeSi, romelic sulier – bunebrivad iwodeba. 

xelebSi ganTavsebulni arian sikeTiT WeSmaritebis ZalaSi. TvalebSi 

myofni – gonierebaSi. nestoebSi ganlagebulni – morCilebaSi. bageze da 

enaze - mWermetyvelebaSi gonierebiT da gagebiT. TirkmelebSi myofni – 

gamocdil, gamoxrwnel da gamosworebul WeSmaritebaSi. RviZlSi, kuWukana 

jirkvalSi da naRvlis buStSi – sikeTIsa da WeSmartebis sxvadasxva 

gasufTavebaSi.aseTia Sedareba yvela nawilis zecisa: isini yvelani 

zemoqmedeben adamianSi Sesabamis anwilze da Seesabamebian maT. zeca 

zemoqmedebs organoebis msaxurebaze, xolo msaxureba, romlsac aqvs Tavisi 

sawyisi sulier samyaroSi iZens xilul saxes sagnebis saSualebiT, 

romlebic arseboben bunebriv samyaroSi da aseTnairad mJRavndebian 

moqmedebaSi. aqedanaamaT Soris Sesabamisoba.  
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97. am mizeziTve nawilebs da organoeb, romlebic moxseniebulia uflis 

sityvaSi aqvT igive mniSvneloba, vinaidan uflis sityvaSi yvelafers aqvs 

mniSvneloba SesabamisobiT: rogorc Tavi aRniSnavs gonierebas da sibrZnes, 

mkerdi keTilsindisierebas, weli col-qmrul siyvaruls, xelebi 

WeSmaritebis Zalas, fexebi bunebrivobas, Tvalebi gonierebas, nestoebi – 

azris gagebas, yurebi – morCilebas, Tirkmelebi – WeSmaritebis kvlevas da 

ase Semdeg. ai am mizeziT ven veulebrvi vlaparakobT gonier da brZen 

adamianze, imaze rom vinc savsea mowyalebiT, is guliTadi adamiania. imaze 

ki vinc male igebs alRoiania, Wkvian adamianze – misi mzeris gamWriaxobaze 

imaze vinc Zlieria – rom mas Zlieri mxrebi aqvs, imaze vinc saubrobs an 

surs siyvaruli – rom is akeTebs amas guliT aseTi tipis gamoTqmebi da 

bevri sxvac dagrovda Sesabamisobis mixedviT, vinaidan maTi sawyisi sulier 

samyaroSia, Tumca adamianma es saerTOd ar icis. 

98. is rom yvelaferi rac aris zecaSi aseTnairad Seesabameba imas rac aris 

adamianSi me maCvenes mravaljer da ise xSirad rom me davrwmundi amaSi 

rogorc Cveulebriv WeSmaritebaSi, romelic aranair eWvs ar iwvevs. magram 

ar aris amis aq moyvanis aucilebloba. 

99. Tumca yvelaferi rac aris adamianSi xorcieli, Seesabameba yvelafers 

rac aris zecaSi miTumetes rom adamiani ar aris saxiT zecis msgavsi, 

aramed Sinaganad. misi Sinagani sawyisi aris zecis mimRebi, xolo garegani – 

samyaros mimRebi. amitom ramdenadac Sinaganad iRebs zecas adamiani imdenad 

Tavisi Sinagani sawyisiT xdeba zecis saxe patara formiT didi adamianis 

msgavsad. ramdenadac misi Sinnagani Sordeba zecas, is imdenad ar xdeba 

zecis xati da didi adamianisac. am yvelaferTan erTad adamianis garegani 

sawyisi, rogorc samyaros mimRebi SeiZleba iyos tavisi garegnobiT 

sxvadasxvanairi silamazis. garegani silamaze eseigi xorcieli 

damokidebulia mSOblebze da nayobfis mdebareobaze saSvilosnoSi xolo 

Semdeg sxeulze samyaros saerTo gavlenis moxdenaze. am mizeziT garegani 

anu bunebrivi adamiani Tavisi saxiT Zalian gansxvavdeba sulieri 

adamianisagan. me miCvenes ramdenjerme Tu rogoria garegnobiT adamianis 

suli da me davinaxe ramdenime adamiani, lamazi da sasiamovno garegnobiT, 

maxinji da urCxuli suliT, ase rom es iyo ufro jojoxeTuri vidre 

zeciuri da piriqiT zogierT adamians, ulamazos garegnobiT suli hqonda 

mSvenieri, anaTebda da hgavda angelozs. adamianis suli sikvdilis Semdeg 

iRebs im saxes rogorc iyo sxeulSi, rodesac is iyo masSi dedamiwaze. 

100. magram Sesabamisoba ar SemoisazRvreba erTi adamianiT ufro Sors 

midis da iSleba mTel zecaze. mesame anu yvelaze Sinagan zecas Seesabameba 

meore anu saSualo, meores anu saSUalos Seesabameba pirveli anu 

ukanaskneli. ukanasknels ki Seesabameba adamianSi yvela nawili misi 
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xorcieli saxisa. eseigi nawilebi da organoebi. amdenad bolo zRvari 

zecisa mTavrdeba adamianis xorcile sawyisze, romlic mas emsaxureba 

rogorc safuZveli. es saidumlo mTlianad iqneba warmodgenili sxva 

adgilas. 

101. aucilebelia imis codna rom yvelaferi rac Seesabameba zecas 

Seesabameba RvTaebriv adamianurs (sawyiss) uflisas, radgan zeca gaxda 

ufali da TviT ufalia zeca rogorc iyo naCvenebi winamdebare TavebSi. 

uflis adamianur RvTaebrivi sawyisi rom ar iyos msgavsi yvelafrisa 

zecaSi arsebulis da amitom samyaros Sesabamisi, ar iqnebod arc angelozi 

da arc adamiani. aqedan isev Cans ratom gaxda RmerTi adamiani da Tavisi 

RvTaebrivi sawyisi Semosa adamianuriT pirvelsawyisidan bolomde. da 

zustad imitom rom rodesac adamianma, romelic emsaxureboda zecas 

safuZvlad daamaxinja da daangria wesrigi, maSin yvelaferi arsebulis 

Sesanaxad ukve ar iyo sakmarisi is RvTaebriv adamianuri sawyisi, romliTac 

arsebobda zeca uflis gamocxaebamde.  

102. angelozebs ukvirT rodesac igeben rom arseboben adamianebi romlebic 

yvelafers miaweren bunebas da arafers ar ukavSireben RvTaebriv sawyiss, 

romlebic fiqroben rom maTi sxeuli romelSic Tavmoyrilia amdeni 

saswaul_RvTaebrivi aris aseve bunebis nawarmoebi. imasac fiqroben rom 

adamianis gonivrulobis sawyisi momdinareobs imave wyarodan. amasTan 

erTad maTTvis sakmarisi iyo mxolod gonebiT amaRleba rom dainaxos rom 

es saswaulebi warmoiSoba RvTaebrivi sawyisidan da ara bunebidan. buneba 

rom mxolod imisaTvis aris Seqmnili rom Semosos sulieri da Sesabamisad 

gamosaxos is bolos. aseT adamianebs sulebi adareben buebs, romlebic 

xedaven bindSi magram verafers ver xedaven sinaTleSi.  
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Yyvelaferi rac arsebobs dedamiwaze, Seesabameba 

sasufevels 

 

103. winamdebare TavebSi naTqvami iyo Tu ra aris Sesabamisoba da aseve is 

rom yvela nawili xorcieli sxeulisa rogorc saerTod aseve 

TaviseburebebSi arsia Sesabamisobis. axla ki saWiroa TanmimdevrobiT 

vaCvenoT rom yvelaferi dedamiwaze arsebuli da saerTod mTeli samyaro 

aris Sesabamisoba. 

104. yvelaferi rac dedamiwaze arsebobs ekuTvnis saerTod bunebis erT-erT 

saxes samidan, romlebic iwodeba samefoebad eseigi cxovelurs, mcenareuls 

anda wiaRiseuls. cxovveluri samefos sagnebi Seadgenen pirveli xarisxis 

Sesabamisobas, imitom rom isini cxovroben; mcenareuli samefos sagnebi 

aris arsi meore xarisxis Sesabamisobisa, imitom rom isini mxolod 

izrdebian. wiaRiseulis samefos sagnebi aris mesame xarisxis Sesabamisoba, 

imitom rom isini arc cxovroben da arc izrdebian. Sesabamisoba cxovelTa 

samefoSi arsia sxvadasxva gvaris cocxali arsebebis, rogorc mosiarule, 

mcuravi miwaze da haerSi mfrinvelebis. maTi saxeobebis CamoTvla ar aris 

saWiro radgan es yvelaferi cnobilia. mcenareuli samefos Sesabamisobas 

ekuTvnis yvelaferi rac izrdeba da yvavis baRebSi, tyeebSi, mindvrebSi da 

vakeebze. arc es ar saWiroebs saTiTaod CamoTvlas. wiaRiseulis samefos 

Sesabamisobas ekuTvnis yvela keTilSobili da arakeTIlSobili metali, 

ubralod da Zvirfasi qvebi, sxvadasxva miwebi da aseve wylebi. garda 

bunebis am nawarmoebebisa yvelaferi rasac adamiani Tavisi niWiT 

saWiroebebisaTvis amzadebs: saWmeli, tansacmeli, sacxovrebeli, Senobebi da 

sxv. esenic miekuTvnebian Sesabamisobas. 

105. yvela zeciuri sxeuli: mze, mTvare, varskvlavebi, aseve Rrublebi, wvima, 

Weqa-quxili Sesabamisobis arsia. movlenebi romlebic mzezea damokidebuli 

misi daswrebiT an dauswreblad, rogoricaa: sinaTle, sibnele, siTbo, 

sicive tolia da damokidebulia am movlenebze weliwadis droebi 

romlebic iwodeba gazafxulad, zafxulad, Semodgomad da zamTrad da 

dRis droebi: dila, SuadRe, saRamo da Rame aseve arsia Sesabamisobis.  

106. erTi sityviT yvelaferi rac arsebobs bunebaSi umciresi sagnidan 

dawyebuli udidesamde aris Sesabamisoba, imitom rom bunebriv samyaros, 

yvelaferi misi SemadgenliT, Tavisi yofiereba da arseboba gadmoRebuli 

(nasesxebi) aqvs sulieri samyarodan, xolo mas RvTaebrividan. aq naTqvamia 

yofiereba da arseboba imitom rom arseboba moedineba imave 

pirvelwyarodan, saidanac pirvelsawyisi yofiereba; arseboba aris 
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ganuwyveteli yofiereba. arafers ar SeuZlia TavisTavad iarsebos, aramed 

mxolod raime winamavlidan, maSasadame pirvelsawyisidan romlidanac Tu is 

gamoiyofa mTlianad kvdeba da nadgurdeba. 

107. yvelaferi rasac bunebaSi aqvs yofiereba da arsebobs RmerTis wesrigis 

mixedviT aris Sesabamisoba. RvTaebrivi wesrigi myardeba uflis sikeTiT 

romelic RmerTidan modis, is iwyeba TviT ufalSi, TandaTanobiT gamodis 

misgan zecis gavliT dedamiwaze da aq mTavrdeba Tavis bolo xarisxebSi. 

yvelaferi rac samyaroSi Tanxvdeba wesrigs aris Sesabamisoba. wesrigs 

emTxveva da yveaferi rac vargisia msaxurebisaTvis rameTu yvelanairi 

sikeTe xdeba sikeTe misi msaxurebis donis mixedviT. misi xati ekuTvnis 

WeSmaritebas imitom rom WeSmaroiteba aris sikeTis xateba. ai ratomaa rom 

yvelaferi rac mTel samyaroSi RvTaebriv wesrigSia ekuTvnis sikeTes da 

WeSmaritebas. 

108. yvelaferi rac Cven viciT cxoveluri da mcenareuli samefos Sesaxeb 

emsaxureba TvalnaTlis mtkicebulebas imisas rom yvelaferi samyaroSi 

sesxulpobs Tavis yofierebas RvTaebrivi sawyisidan da moicavs iseT 

elementebs, romelTa saSualebiTac SeuZlia iyos bunebaSi, msaxurebdes da 

aseTi saxiT iyos SesabamisobaSi. orive samefoSi aris iseTi sagnebi, rom 

yvela vinc gaiazrebs Sinaganad advilad darwmundeba maT 

RvTaebrivisawyisidan warmomavlobaSi. uTvalavi monacemebidan asaxsnelad 

aviRoT ramdenime. daviwyoT cxovelTa samefodan. yvelasaTvis cnobilia 

ramdenad sakvirveli codna aqvs yovel cxovels dabadebidan. futkrebma 

ician rogor moagrovon Tafli yvavilebidan da rogor aagon cvilisgan is 

ujredebi romelSic isini Tavis Tafls inaxaven rom aseTnairad 

gamoikvebon Tavi da tavisianebi zamTris ganmavlobaSi. maTi deda debs 

kvercxebs, xolo sxvebi emsaxurebian mas da uvlian rom daibados axali 

Taoba. isini cxoroben raRac marTviT romelic maTTvis ukve cnobilia 

dabadebidan. TemisaTvis sasargeblo wevrebs inaxaven, uvargiss ricxaven, 

aclian maT frTebs. amass garda maT mmarTvelobaSi aris kidev bevri 

saocreba romelic maT micemuli aqvT msaxurebisaTvis zegardmo. amdenad 

maTi cvili emsaxureba mTeli kacobriobis ganaTebas, xolo maTi Tafli 

sakvebis datkbobas. rogor saswaulebs ar vxedavT Cven matlebis 

cxovrebaSi, romlebic dganan cxovelTa samefos yvelaze dabal safexurze. 

isini ikvebebian mxolod maTTvis cnobili mcenaris foTlebiT, garkveuli 

drois Semdeg moqsoven Tavis garSemo garss, romelSic arian rogorc 

saSvilosnoSi da aRadgenen Tavis modgmas. zogierTi maTgani pirvelad 

gardaiqmenba matlad da mqsovelad da qsoven naWers, samuSaos damTavrebis 

Semdeg Seimosebian sxva sxeuliT da frTebiTac moirTvebian. dafrinaven 

harSi, uRldebian, deben kvercxebs da zrunavenN Tavis STamomavlobaze. am 

Taviseburebebis garda saerTod yvela cxovelma, haerSi mfrinavma, aramarto 
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ician ra unda Wamon, aramed isic, sad unda ipovon is. ician yvela jiSma 

Taviseburad, Tavisi budis ageba, maTSi kvercxebis dadeba da bartyebis 

gamoCeka, maTi gamokveba da rodesac isini dafrTiandebian gayrian budidan. 

maT aseve ician romelia maTi mteri da romeli mokeTe. es yvelaferi maT 

dabadebidanve ician. aRafrafers vambob maT kvercxebze romelSic 

yvelaferi mowesrigebulia bartyis Camoyalibebisa da kvebisaTvis. 

aRarafers vambob bunebis bevri saocrebis Sesaxeb imitom rom maTi 

CamoTvla SeuZlebelia. amis Semdeg vin ityvis, vinc iki odnav mainc 

azrovnebs, rom es saswaulebi sulieri samyarodan ar aris, romelsac 

bunebrivi mxolod xorciel garsad emsaxureba, anda imisaTvis rom sulieri 

mizezi warmoadginos niivTier gamJRavnebad? miuxedavad imisa rom adamiani 

miwaze da haerSi arsebul yvela cxovelze da frinvelze maRla dgas, maT 

msgavsad ar dabadebula yvelafris mcodned, imitom rom cxovelebi 

TaviaanTi sicocxlis kanonebis mixedviT cxovroben da gonebis arqonis 

gamo ar SeuZliaT daangrion Tavis TavSi is ra maT miecaT sulieri 

samyarodan. adamians ki sulieri samyarodan azrovnebis unari mieca, man 

Tavis TavSi es unari cxovrebiT daamaxinja, sawinaaRmdego wesrigiT, 

riskenac misi goneba aqezebda, mas ar SeuZlia daibados sxvanairad Tu ara 

sruliad ucodinari da ukve Semdeg RvTaebrivi gzebiT dabrundes zeciuri 

wesrigisaken.  

109. rac Seexeba sagnebs mcenareTa samefodan, maTi bevri Taviseburebebidan 

SeiZleba davinaxoT raSi mdgomarobs maTi Sesabamisoba. magaliTad 

Teslidan izrdeba xeebi romlebic jer foTlebiT ifareba  Semdeg iZleva 

yvavils da nayofs da am nayofSi yalibdeba axali Tesli. es yvelaferi 

xdeba iseTi TanmimdevrobiT da iseTi saocari wesrigiT rom amis gadmocema 

ramdenime sityviT SeuZlebelia., SeiZleba gadavweroT mTeli wignebi magram 

mainc Sinagani saidumloebebi, romlebic exeba mcenareTa samyaros ar iqneba 

amowuruli mecnierebiT. imdenad ramdenadac es nawarmoebebi xdeba sulieri 

samyarodan anu zecidan romelic Tavisi garegnobiT adamianis msgavsia da 

yvelaferi rac ekuTvnis am samefos ramdenadme exeba imasac, rac ekuTvnis 

adamians, rogorc ukve cnobilia zogierTi mecnierisaTvis. Sesabamisoba 

amisa rac aris mcenareTa samefoSi CemTvis cnobili gaxda mravali 

magaliTiT. baRSi xeebis, nayofi, yvavilebis da bostneulis Tvalierebisas 

me xSirad vamCnevdi maT Sesabamisobas zecasTan, vesaubrebodi sulebs 

romlebic imyofebodnen am SesabamisobaSi da vswavlobdi maT pirvelwyaros 

da Tvisebebs. 

110. Cvens droSi aravis ar SeuZlia zeciuri gzis garda Seicnos yvelafei 

sulieri, zecisTvis kuTvnili sawyisi, romelsac Seesabameba yvelaferi 

bunebrivi, samyaros kuTvnili sawyisi, imitom rom amJamad Sesabamisobis 

mecniereba saerTod dakargulia. Tumca raSic mdgomareobs Sesabamisoba 
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sliersa da bunebrivs Soris unda gavarkvio ramdenime magaliTiT. 

dedamiwis cxovelebi saerTod Seesabamebian grZnobebs, cxovelebi 

Tvinierebi da sasargebloni – keTili survilebiT, velurebi da 

usargebloni – boroti grZnobebiT. kerZod ki xarebi da xboebi 

Seesabamebian grZnobebs romelic axasiaTebs bunebriv gonebas. cxvrebi da 

batknebi – grZnobebs romlebic axasiaTebT sulier gonebas. Citebi, maTi 

jiSis mixedviT Seesabamebian erTisa da meore gonebis gonier sawyiss. am 

mizeziT sxvadasxva cxovelebi xarebi, xboebi, cxvrebi, Txebi, batknebi, 

mtredebis da gvritebis tanasworad gamoiyeneboda uZveles eklesiebSi 

saRvTo msaxurebisaTvis msxverplTSewirvisas. maTi aseTi gamoyenebisas 

isini Seesabamebodnen sulier sawyiss romlebic SesabamisobiT iqna 

gagebuli zecaSi. cxovelebi, TavianTi jiSisa da saxeobis mixedviT 

grZnobebis namdvili arsia im mizeziT, rom isini cocxloben da yvela 

sicocxle grZnobidan maT eTanxmeba. amis safuZvelzeyvela cxovels aqvs 

Tandayolili codna misi cxovrebis grZnobasTan SeTanxmebuli da rogorc 

adamiani Tavisi bunebiT waagavs cxovels, ams saubarSi asec moixsenieben: 

Tu adamiani Tvinieria mas eZaxian cxvars, Tu is mrisxanea eZaxian daTvs an 

mgels, Tu eSmakia – melias an gvels da a.S. 

111.  aseTi Sesabamisoba arsebobs mcenareuli samefos sagnebSic. baRi 

saerTod Seesabameba zecas gonebisa da sibrZnesTan Sedarebi, amitom 

bibliaSi zeca moixsenieba uflis samoTxed da TITon adamiani uwodebs mas 

zeciur samoTxes. xeebi tavisi jiSis mixedviT Seesabameba sikeTis da 

WeSmaritebis Cawvdomas da Secnobas. aqedan gveZleva goniereba da sibrZne. 

ai ratom iyo rom winaprebi, romlebic flobdnen Sesabamisobis xelovnebas, 

atarebdnen TaviaanT RvTismsaxurebas koromebSi. amave mizeziT bibliaSi 

xSirad vxvdebiT xeebis dasaxelebas rogoricaa vazis rto, zeTisxili, 

kedari da sxv. romlebsac emsgavseba zeca, eklesia da adamianic. am 

mcenareTa nayos ki emsgavseba adamianis keTili saqmeebi. mcenareebidan 

miRebuli sakvebi gansakuTrebiT ki mindvrebidan miRebuli wminda 

marcvleuli Seesabameba sikeTisa da WeSmaritebis siyvaruls, imitom rom es 

grZnobebi kvebaven sulier cxovrebas, imis msgavsad rogorc miwieri sakvebi 

asazrdoebs bunebriv sicocxles. puri saerTod Seesabameba yvelanairi 

sikeTis siyvaruls imitom rom is yvelaze kargad asazrdoebs adamians sxva 

sakvebTan SedarebiT da misi saxelwodebis qveS igulisxmeba sakvebi 

saerTod. am Sesabamisobis safuZvelze TviT ufali Tavis tavs uwodebs 

purs arsobisas. am mizeziT ebraelTa taZrebSi puri gamoiyeneboda  

mRvdelTmsaxurebisas:  mas iyenebdnen trapezis dros da uwodebdnen 

SeTavazebis purs. amitom yvela RvTismsaxureba, romelic tardeboda 

msxverplSewirviTa da cecxlSi dawviT iwodeboda purad. am Sesabamisobis 

gamoa rom qristianul eklesiebSi tardeba wirva romlis drosac 
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morwmuneebs sTavazoben purs da Rvinos. am ramdenime magaliTidan SeiZleba 

davinaxoT raSi mdgomareobs Sesabamisoba. 

112. axla ramdenime sityviT gadmovceT rogor xdeba zecisa da qveynierebis 

gaerTianeba Sesabamisobis saSualebiT. RmerTis sauflo aris bolo mizani 

eseigi msaxurebis mizani, anu rac igivea msaxurebis sauflo eseigi 

saboloo mizani. amitom RvTaebrivi sawyisiT samyaro Seiqmna da moewyo ise 

rom msaxureba arsebobs yvelgan iseT sagnebSi, romelTa saSualebiTac an 

gamJRavnebiT maT SeuZliaT warsdgnen zecaSi, Tandatan mimdevrobiT bolo 

safexuramde. aqedan naTelia rom bunebrivi sawyisis Sesabamisoba 

sulierTan anda miwierisa zeciurTan sruldeba msaxurebis saSualebiT, 

rom msaxureba aerTianebs erTsac da meoresac da rom garegani formebi an 

saxeebi, romlebsac moicavs msaxurebebi imdenad msaxuroben Sesabamisobebad 

da gaerTianebis saSualebebad ramdenadac isini arian formebis an 

garegnobis arsi msaxurebisa.  yvela sagani, romleic arsebobs bunebaSi da 

mis samsaxovan samefoSi RvTaebrivi wesrigis Tanaxmad, msaxurebis an 

warmoCenis  arsia, romelic warmoiqmena msaxurebis gamo da msaxurebis 

gulisaTvis. amitom yvela es sagani aris arsi Sesabamisobisa. rac Seexeba 

adamians ramdenadac is cxovrobs RvTaebrivi wesiT, eseigi ramdenadac is 

cxovrobs uflis siyvaruliT da moyvasis gulmowyalebiT imdenadaa misi 

saqmianoba msaxurebis arsi da Sesabamisobis saxe, romliTac is uerTdeba 

zecas. saerTod uflis da moyvasis siyvaruli niSnavs msaxurebas. amasTan 

erTad unda vicodeT, bunebrivi samyaro sulierrs uerTdeba adamianiT anu 

sxva sityvebiT rom vTqvaT adamiani aris Suamavali am gaerTianebisa imitom 

rom is tanamonawileba aramarto bunebrivi samyarosi aramed sulierisac.(ix 

57), ris gamoc is imdenad yalibdeba sulier adamianad ramdenadac is xdeba  

am gaerTianebis Suamavali da piriqiT, is imdenad xdeba ara sulieri aramed 

bunebrivi adamiani, ramdenadac is Sewyvets am Suamavlobas. miuxedavad amisa 

am saSualebisgan damoukideblad RvTaebrivi zeSTagoneba uwyvetad 

gadmodis qveynierebaze da adamianur samyaroze, magram ara mis gonebriv 

sawyisSi.  

113. rogorc yvelaferi SeTanxmebuli RvTaebriv wesrigTan Seesabameba 

samoTxes, ise yvelaferi RvTaebrivi wesrigis sawinaaRmdego Seesabameba 

jojoxeTs. yvelaferi Sesabamisi zecasTan exeba sikeTes da WeSmaritebas 

xolo jojoxeTis Sesabamisi borotebas da sicrues.  

114. axla ramdenime sityviT getyviT Sesabamisobis xlovnebis da misi 

msaxurebis Sesaxeb. amis win naTqvami iyo rom sulieri samyaro eseigi zeca 

erTiandeba bunebriv samyarosTan Sesabamisobis saSualebiT da maSasadame  

maTi saSualebiT urTierTobs adamiani zecasTan. zeciurma angelozebma 

araferi ician Tu adamians bunebiT da sulierad, da amitomac adamians 



47 
 

romelmac icis Sesabamisobis xelovneba, SeuZlia fiqrbiT iyos 

angelozebTan erTad da am gziT SeuerTdes maT Tavis sulierTan anda 

SinaganTan SefardebiT. im mizniT rom adamians SeeZlos SeuerTdes zecas 

uflis sityva dawerilia mxolod SesabamisobebiT: yvelaferi rac masSia 

bolo nawilamde aris Sesabamisoba. amitom adamianma rom icodes 

Sesabamisobis xelovnebis niSani, maSin mas SeeZleba gaiazros biblia misi 

sulieri azriT da Seicnos iseTi saidumloebebi romlebic nawerSi 

saerTod ar Cans. bibliaSi ori azria: erTi pirdapiri(sityvasityviT) meore 

sulieri. sityvasityviTi azri laparakobs miwierze, xolo sulieri zecis 

Sesaxeb da radganac zecisa da miwieris SeerTeba xdeba SesabamisobiT, 

amitom bibliac iseTi saxiTaa mocemuli rom masSi yvelafers bolo 

namcecamde aqvs Tavisi Sesabamisoba. 

115. zecaSi miTxres rom dedamiwis uZvelesi mcxovrebni rogorc zecis 

mkvidrni azrovnebdnen SesabamisobebiT da rom dedamiwis buneba romelic 

maT Tvalwinaa emsaxureboda maT aseT azrovnebaSi. es adamianebi 

ukavSirdebodnen angelozebs da esaubrebodnen maT, ise rom maTi 

saSualebiT zeca erTIandeboda dedamiwasTan. amis safuZvelze drosac 

oqros xana ewoda; Zveli mwerlebi imasac amboben rom im saukuneSi zecis 

mkvidrni binadrobnen xalxTan da imyofebodnen maT sazogadoebaSi rogorc 

megobrebi megobrebTan. Semdeg, rogorc miTxres, warmoiSva xalxis sxva 

Taoba, romelbic ar fiqrobdnen im SesabamisobiT, magram Sesabamisobis 

xelovnebiT. zecis erTianoba adamiantan isev grZeldeboda, magram aRar iyo 

iseTi Sinagani(Rrma). es dro vercxlis saukuned iwoda. maT Sedeg movida 

Taoba, romelmac marTalia icoda Sesabamisoba magram warmodgena ar hqonda 

misi xelovnebis Sesaxeb, imitom rom  cxovrobda bunebriv sikeTeSi da ara 

sulierSi, rogorc misi winaprenbi. es dro spilenZis saukuned iwoda. amis 

Semdeg adamiani TandaTan garegnuli gaxda da bolos xorcieli maSin 

Sesabamisobis xelovneba sruliad daikarga da masTan erTad zecis 

Secnobac da masTan dakavSIrebuli bevri rame. saukuneebi iwoda oqros, 

vercxlis, da spilenZis Sesabamisobis mixedviT radgan oqro niSnavs 

zeciur sikeTes, romelSic cxovrobda uZvelesi Taobis xalxi; vercxli – 

sulir sikeTes, romelSic cxovrobda uZvelesi taobis momdevno Taoba, 

xolo spoilenZi -  bunebrivi sikeTea, romelSic imyofeboda momdevno 

Taoba. rac Seexeba rkinas romlis saxelic bolo saukuneebs ewoda, is 

aRniSnavs uxeS WeSmaritebas sikeTis gareSe. 
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zeciuri mzis Sesaxeb 

 

116. zecaSi ver naxavT aqauri samyaros mzes da yvelafers rac xdeba am 

mzisgan, imitom rom es yvelaferi bunebrivia. buneba iwyeba Cvens mier 

danaxuli mzidan da yvelaferi, rac misgan warmoiqmneba iwodeba bunebrivad. 

sulieri mze sadac mdebareobs zeca bunebrivze maRla dgas, misgan 

sruuliad gancalkevebiT da mas ukavSirdeba mxolod SesabamisobiT. raSi 

mdgomareobs es gansxvaveba SeiZleba davinaxoT zemoT 38-e TavSi Tqmulidan. 

xolo raSi mdgomareobs es kavSiri Cans wina ori Tavidan sadac laparaki 

iyo Sesabamisobaze.  

117. Tumca zecaSi ar Cans aqauri mze da arc araferi misgan warmoqmnili, 

miuxedavad amisa iq aris mzec, sinaTlec, siTboc – erTi sityviT yvelaferi 

rasac vxedavT am samyaroSi da gacilebiT ufro metic. magram isini 

erTnairi warmoSobis ar aris, imitom rom yvelaferi rac aris zecaSi, 

ekuTvnis sulier sawyiss, xolo yvelaferi rac dedamiwazea – bunebrivs. 

zecaSi mze aris ufali, mzis sinaTle aris RvTiuri WeSmariteba, xolo 

zeciuri siTbo – RmerTidan, rogorc mzidan gamomavali rvTaebrivi sikeTe: 

am wyarodan gamoedineba yvelaferi, rac arsebobs zecaSi magram sinaTleze, 

siTboze da yvelaferze rac misgan xdeba naTqvami iqneba Semdeg TavebSi, aq 

ki – mxolod zeciur mzeze. ufali zecaSi warmodgeba mzed, imitom rom is 

aris RvTaebrivi siyvaruli, romelic aZlevs yofierebas yvelafers 

suliers, iseve rogorc aqauri mze – yvelafers bunebrivs. es siyvaruli 

anaTebs rogorc mze. 

118. es gavige me aramarto angelozebisgan, aramed me ramdenjerme davinaxe 

rom ufali zecaSi namdvilad mzea. amitom me aq vityvi ramodenime sityviT 

yvelafers rac davinaxe da gavigone uflis, rogorc mzis Sesaxeb. ufali 

aris mze ara zecaSi aramed zecis maRla da ara Tavze anda dakiduli, 

aramed angelozebis saxis win saSualo simaRleze. is Cndeba did manZilze 

daSorebuli marjvena Tvalis win an marcxena Tvalis: marjvena Tvalis win 

is Cndeba zustad mzis msgavsad, TiTqmis iseTive cecxliT da iseTive zomis 

rogorc aqauri mze. marcxena Tvalis win is Cndeba ara mzis msgavsi, aramed 

mTvaris, iseTive siTeTriT da sididiT, rogorc Cveni mTvare magram didi 

brwyinvalebiT da SuaSi ramdenime patara mTvariT aseTive siTeTriT da 

aseTive brwyinvalebiT. ufali Cndeba or adgilas ase sxvadasxvanairad im 

mizeziT rom is ecxadeba TiTYoeuls imis da mixedviT, rogorc miiRes is 

maT. eseigi mis mimRebebs rogorc siyvarulis sikeTisa is ecxadeba 

sxvanairad da sul sxvanairad mis mimRebebs rogorc rwmenis sikeTisa. mis, 

rogorc siyvarulis sikeTis mimRebebs is ecxadeba cecxlovani, aalebuli 
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mzis saxiT, aseTi sulebi imyofebian mis zeciur samefoSi. mis mimRebebs 

rogorc rwmenis sikeTisa, is ecxadeba mTvarisw msgavsad, romlis siTeTre 

da brwyinvalebac misi miRebis xarisxs emsgavseba. am donis sulebi  sulier 

samefoSi imyofebian. asei gansxvaveba imitom xdeba rom siyvarulis sikeTe 

Seesabameba cecxls, amitom cecxli sulier azrSi aris siyvaruli,  xolo 

sikeTis siyvaruli Seesabameba sinaTles, amitom sinaTle sulieri azriT 

aris rwmena. ufali Tvalwin imitom gvecxadeba rom adamianis sulisaTvis 

kuTvnili Sinagani sawyisi xedavs TvaliT: marjvena TvaliT, roca is 

dafuZnebulia siyvarulis sikeTeze xolo amrcxenaTi roca is damyarebulia 

rwmenis sikeTeze. yvelaferi rac angelozebs da adamianebs aqvT marjvena 

mxares Seesabameba sikeTes, romlidanac moedineba WeSmariteba, xolo 

yvelaferi rac marcxena mxaresaa – WeSmaritebas, romlidanac moedineba 

sikeTe. rwmenis sikeTe aris  sikeTidan wamosuli WeSmaritebis arsi. 

119. amis safuZvelze bibliaSi ufali siyvarulTan damokidebulebaSi 

msgavsia mzis, xolo rwmeniT – mTvaris. amave safuZvelze uflidan 

momdinare da miskenve mibrunebuli siyvaruli iwodeba mzed, xolo rwmena – 

mTvared, rogorc Semdeg  gamonaTqvamebSi: “mTvaris naTeli mzis naTeliviT 

iqneba da mzis naTeli gaSvidkecdeba Svidi dRis naTeliviT” (esaia 30.26). 

“davxurav, roca Cavaqro, cas da davabneleb mis varskvlavebs: mzes 

RrubliT Sevburav da mTvare aRar gaanaTebs Tavisi naTeliT. yovel 

manaTobel mnaTobs dagibneleb caze” (ezekieli 32.7,8). “dabneldeba 

amomavali mze da mTvare aRar moafens Tavis naTels” (esaia 13.10) “mze 

dabneldeba da mTvare gasisxliandeba. mze da mTvare dabneldeba, 

varskvlavebs waerTmevaT Suqi”(iovel 3.4;4.15) “da gaSavda mze, rogorc ZaZa 

da sisxliT gawiTlda mTvare da dacvivdnen zecis varskvlavni qveynad” 

(gamocxadeba 6.12,13) “da msrwafl, imdReTa Wiris Semdeg, dabnelda mze, da 

mTvare da aRar gamoscems naTels, da varskvlavebi Camocvivian cidan, da 

SeiZvrian ciurni Zalni” (maTe 24.29). am gamonaTqvamebSi mze aRniSnavs 

siyvaruls, mtvare – rwmenas xolo varskvlavebi – sikeTisa da WeSmaritebis 

Secnobas. roca isini aRar arseboben amboben rom isini dabneldnen, aRar 

iZlevian sinaTles da vardebian cidan. ufali rom zecaSi mzis msgavsad 

arsebobs Cans iqidanac roca is  petres, ioanes da iakobis winaSe 

gardaiqmna “da icvala maT winaSe feri da mzesaviT gabrwyinda misi saxe  

da naTeliviT gaspetakda misi samosi” (maTe 17.2) ase dainaxes is mowafeebma 

rodesac gaTavisufldnen sxeulisgan da imyofebodnen zeciur naTelSi. ai 

amitom Zveli xalxi RvTis msaxurebas atarebda saxiT mzisken mimarTuli, 

aRmosavleTisaken. aqedanve warmoiSva Cveuleba eklesiis mSeneblobisas 

miimarTos misi sakurTxeveli aRmosavleTisaken. 

120. Tu ramdenad didia uflis siyvaruli da rogoria is SeiZleba 

davaskvnaT iqidan rom is Sedarebulia Cvens mzesTan: siyvaruli aris 
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aliviT, Zneli dasajerebelia magram is ufro mxurvalea vidr Cveni mze. ai 

amitom ufali rogorc mze uSualod ar moqmedebs zecaze, magram misi 

siyvarulis ali TandaTan neldeba gzaSi. es TandaTan ganelebuli ali Cans 

gasxivosnebuli sartyelebis saxiT mzis garSemo. angelozebma rom 

Tavisuflad gadaitanon uflis zemoqmedeba isini daculni arian msubuqi 

RrubliT. amdenad zeca imyofeba mzidan dacilebuli im manZiliT romelic 

tolia angelozebis mier miRebuli uflis zeSTagonebisa: umaRlesi zeca, 

rogorc siyvarulis sikeTeSi myofi yvelaze axlosaa ufal mzesTan; 

dabali zeca, rogorc rwmenis sikeTeSi myofi, ufro daSorebulia 

uflisgan xolo isini vinc saerTod ar cxovroben sikeTeSi, rogorc 

jojoxeTis mkvidrni, imyofebian uflisgan yvelaze Sors da rac ufro 

Sors arian miT metad arian sikeTis winaaRmdegni. 

121. rodesac ufali zecaSi Cndeba, rac xSirad xdeba, is ar  cxaddeba 

mzesaviT aramed angelozis saxiT, magram angelozisgan gansxvavdeba 

RvTaebrivi brwyinvalebiT. am saxeSi ufali piradad ar aris, radgan misi 

pirovneba garSemortymulia mziT. misi yofna aris mxolod xilva. zecaSi 

xSirad xdeba rom adamiani TiTqos aris im adgilas sadac Cerdeba anda 

mtavrdeba misi TvalTaxedva, Tumca am dros TviTon aqedan Sors imyofeba, 

amas uwodeben Sinagani xedviT yofnas romelzec SemdegSi gveqneba saubari. 

aseve davinaxe RmerTi mzis gareSe angelozis saxiT maRal simaRleze, mzis 

cota dabla me vnaxe is axlodanac aseTive garegnobiT, gabrwyinebuli 

saxiT, da erTxel – angelozebs Soris rogorc sinaTlis mogizgize sxivi. 

122. angelozebs Cveni mze zeciur mzesTan SedarebiT ufro bneli eCvenebaT, 

xolo mTvare zeciur mTvaresTn SedarebiT ufro moquSuli. es imitom xdeba 

rom miwieri cecxli Seesabameba TavklerZobas, xolo am cecxlis Suqi – am 

siyvarulis siyalbes. Tavis Tavis siyvarulo xom sruliad sapirsipiroa 

uflis siyvarulisa, xolo am siyvarulis siyalbe sapirispiroa RvTaebrivi 

WeSmaritebisa. rac sapirispiroa RvTaebrivi siyvarulisa da RvTaebrivi 

WeSmaritebisa, is angelozebisTvis ukuneTi da bnelia. ai amitom miwieri 

mzisa da mTvaris siyvaruli da maTdami Tayvaniscema niSnavs bibliaSi 

TavisTavis siyvaruls da sicrues romelic am siyvarulidanaa. amitom 

aseTnairad mcxovrebT uTxres rom isini ganadgurebulni iqnebian. “amoyrian 

iudas Zvlebs, maT mTavarTa Zvlebs, mRvdelTa Zvlebs, winaswarmetyvelTa 

Zvlebs da ierusalimis mkvidrTa Zvlebs maTi saflavebidan; da mimofantaven 

mzis, mTvarisa da cis varskvlavebis winaSe, romlebic uyvardaT maT, 

romelTac emsaxurebodnen, romelTac misdevdnen, romelTac ekiTxebodnen, 

romelTac Tayvaniscemdnen. aRar Sekreben da aRar damarxaven; nexivivT 

eyrebian miwis pirze” (ieremia 8.1,2), “damdgara ocdaxuTi kaci zurgiT 

uflis taZriskenn da piriT aRmosavleTisken da eTayvanebian mzes 

aRmosavleTiT. mec risxvad viqeci, ar eqneba Sebraleba Cems Tvals da ar 
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davindob” (ezekiel 8.16,18), “dasTxia Tavisi Tasi mzeze, da mieca mas kacTa 

dawva cecxliT” (gamocxadeba 16.8), “amovida Tu ara mze, daWkna, da radgan 

fesvi ar hqonda, gaxma” (maTe 13.6). 

123. imdenad ramdenadac ufali zecaSi gvevlineba rogorc mze RvTaebrivi 

siyvaruliT romelic imyofeba masSi da moedineba misgan, amitom zecis 

yvela mkvidri mudmivad mimarTavs mas: zecis samefos yvela mkvidri 

mimarTav mas rogorc mzes, xolo sulier samefoSi myofni mimarTaven mas 

rogorc mTvares; jojoxeTis mkvidrni ki brundebian umecrebasa da 

wyvdiadSi eseigi sawinaaRmdego mxares da amitom uflis zurgSi. es xdeba 

imitom rom jojoxeTis yvela mkvidri cxovrobs TavkerZobiT maSasadame 

uflis sawinaaRmdegod. wyvdiadisken mibrunebulni, romelic maT aqauri 

mzis magivrobas uwevs, imyofebian jojoxeTSi zurgis mxares da iwodebian 

geniebad, xolo sibnelisken mibrunebulni, romelic maT mTvaris magivrobas 

uwevs, arian jojoxeTSi wina mxridan da iwodebian sulebad. amis 

safuZvelze amboben jojoxeTis mkvidrTa Sesaxeb rom isini arian 

sibneleSi, xolo zecis binadarni arian sinaTleSi. sibnele aRniSnavs 

sicrues, romelic saTaves borotebidan iRebs, xolo sinaTle – sikeTidan 

wamosul WeSmaritebas. yvelani ase imitom iqcevian rom imqveynad yvela imas 

umzers, rac mefobs mis SinaganSi da rom angelozis an sulis saxe 

yalibdeba misi Sinagani sawyisis mixedviT. da kidev amitom imqveynad 

sinaTlis mxareebi erTxel da samudamod ar aris gansazRvruli rogorc 

bunebriv samyaroSi magram ganisazRvreba imqveynis mkvidrTa pirovnebis 

mixedviT. aseTnairadve iqceva adamiani Tavis sulTan mimarTebaSi: 

TavkerZobiT da cxovrebis siyvaruliT mcxovrebi uflisken zurgiTaa xolo 

uflis da moyvasis siyvaruliT mcxovrebni RmerTisken saxiTaa. magram 

adamianma es ar icis, imitom rom is bunebriv samyaroSI cxovrobs, romelSic 

sinaTlis mxareebi mzis amosvliT da CasvliT ganisazRvreba. radganac es 

yvelaferi adamianisaTvis Zneli gasagebia es ganmartebuli iqneba Semdeg 

TavebSi: sinaTlis mxareebis Sesaxeb, zecaSi sivrcisa da drois Sesaxeb.  

124. imis safuZvelze rom RmerTi aris zecis mze da yvelaferi misgan 

warmoqmnili masve ubrndeba. amitom is aris saerTo centri, romelic 

yvelafers aZlevs mimarTulebas da gansazRvravs. da amitom mis yofnasa da 

neba-survils eqvemdebareba yvelaferi rogorc zecaSi aseve dedamiwazec.  

125. am yvelafridan naTlad gavigeT winamdebare TavebSi uflis Sesaxeb 

naTqvami. ufro zustad: rom ufali aris zecis RmerTi (2-6) da rom misi 

RvTaebrivi sawyisi ayalibebs zecas (7-12), rom uflis RvTaebrivi sawyisi 

zecaSi aris uflis da moyvasis siyvaruli (13-19), rom yvela dedamiwaze 

arsebuli Seesabameba zecas da zecidan ufals (89-115) da bolos aqauri 

mzec da mTvarec aseve Sesabamisobis arsia (105). 
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zeciuri sinaTlis da siTbos Sesaxeb 

 

126. isini vinc miCveulebi arian ifiqron da gansajon garegani bunebiT ver 

igeben, rom SeiZleba arsebobdes sinaTle zecaSi Tanac maSin roca sinaTle 

zecaSi imdenad aRemateba aqaurs rom is ramdenjerme aRemateba SuadRis 

sinaTles. me xSirad vxedavdi mas saRamoTi da Ramec ki. Tavdapirvelad 

mikvirda rodesac angelozebi ambobdnen rom Cveni samyaros sinaTle 

mxolod Crdilia zeciur sinaTlesTan SedarebiT. magram rodesac me is 

vixile SemiZlia davamowmo rom misi siqaTqaTe da brwyinvaleba aWarbebs 

yvelanair aRwerilobas. yvelaferi rac me vnaxe zecaSi me vnaxe amqveynad 

da amitom imaze ufro naTlad da mkafiod vidre dedamiwazea.  

127. zecis sinaTle bunebrivi ar aris rogorc Cveni samyaros sinaTle, 

magram sulieria imitom rom is rogorc mzidan – uflidan moedineba da es 

mze aris RvTiuri siyvaruli. is rac modis uflidan rogorc mzidan, 

zecaSi iwodeba RvTaebriv WeSmaritebad. Tavisi arsiT ki aris RvTaebrivi 

sikeTe gaerTianebuli RvgTaebriv WeSmaritebasTan: esaa angelozebisTvis 

sinaTlis da siTbos wyaro imitom rom maTi sinaTle gamoedienba 

RvTaebrivi WeSmaritebidan, xolo siTbo – uflis sikeTidan. aqedan naTelia 

rom zeciuri sinaTle iseve rogorc siTbo Tavisi warmomavlobiT bunebrivi 

ki ar aris, ramed sulieri. 

128. angelozebisTvis sinaTle RvTiuri WeSmaritebaa, imitom rom angelozebi 

sulieri arsebebi arian da ara bunebrivi. sulieri arsebebi TaviaanTi mzis 

SuqiT xedaven, bunebrivni ki TavianTiT.  angelozebs TavianTi goneba 

aRebuli aqvT RvTaebrivi WeSmaritebidan da maTi goneba aris Sinagani 

xedva, romelic zemoqmedebs maT garegan xedvaze da awarmoebs mas. amitom 

yvelaferi rac xdeba zecaSi ufali mzisgan, xdeba sinaTleSi. zeciuri 

sinaTlis aseTi warmoSobis gamo is sxvadasxvagvaria angelozebis mier 

miRebuli RvTaebrivi WeSmaritebis donis mixedviT romelic uflidan 

moedineba, anu rac igivea anelozebis gonierebis  da sibrZnis donis 

mixedviT. amitom sinaTle zeciur samefoSi gansxvavdeba  sulieri samefos 

sinaTlisaganda aseve gansxvavdeba TiToeul sazogadoebaSi: zeciur 

samefoSi sinaTle Cans cecxlovani, imitom rom am sauflos angelozebi 

sinaTles iReben ufali mzisgan, sulier saufloSi ki sinaTle Cans 

mbrwinavi siqaTqaTiT imitom rom am sauflos angelozebi mas iReben 

uflidan, rogorc mTvaridan (ix. 118). aseve erTnairi ar aris sinaTle 

TiToeuls sazogadoebaSic da aseve gansxvavebulia erTsa da imave 

sazogadoebaSi: sazogadoebis SuaSi myofni ufro met sinaTleSi arian, 

ganapira adgilebSI myofni ki ufro naklebSi (ix. 43). erTi sityviT 
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angelozebs sinaTle eZlevaT maT mier miRebuli RvTaebrivi WeSmaritebis 

zomis miixedviT, eseigi uflisgan miRebuli gonierebis da sibrZnis doniT. 

ai amitom zeciuri angelozebi iwodebin sinaTlis angekizebad.  

129. radganac ufali zecaSi aris RvTiuri WeSmariteba, xolo RvTaebrivi 

WeSmariteba – sinaTle, amitom ufali bibliaSi sinaTLed aris wodebuli, 

isve rogorc yvelanairi WeSmariteba, uflidan gamomdinare. rogorc Semdeg 

gamonaTqvamebSi: ”da uTxra maT iesom: me var naTeli qveynisa; vinc 

gamomyveba, ar ivlis bnelSi, aramed eqneba sicocxlis naTeli” (ioane 8.12) 

“sanamdis amqveynad var qveynis naTeli var” (ioane 9.5) “uTxra maT iesom: 

cota xans kidev iqneba naTeli TqvenTan: iareT, sanam ginaTebT, raTa ar 

mogicvaT bnelma; vinaidan bnelSi moarulma ar icis saiT midis sanam 

ginaTebT gwamdeT naTeli, raTa gaxdeT Zeni naTlisa. me, naTeli, movedi 

qveynad, raTa arcerTi Cemi morwmune ar darCes bnelSi” (ioane 12.35,36,46) 

“naTeli movida qveynad, magram xalxma metad Seiyvara bneli idre naTeli” 

(ioane 3.19). ioane ambobs uflis Sesaxeb: “masSi iyo sicocxle da sicocxle 

iyo naTeli kacTa. iyo naTeli WeSmariti, romelic gaanaTlebs yvela kacs” 

(ioane 1.4,9) “bnelSi msxdomare xalxma icila naTeli didi, da qveynad da 

sikvdilis CrdilSi msxdomT gamoubrwyinda naTeli” (maTe 4.16) “Seginaxe da 

dagadgine aRTqmad erisTvis, sinaTled xalxebisTvis” (esaia 42.6) “xalxis 

naTelad gagxdi, rom Cemma xsnam qveynis kidemde miaRwios” (esaia 49.6) “da 

daxsnili xalebi ivlian misi naTeliT” (gamocxadeba 21.24) “gamoavline Suqi 

Seni da WeSmariteba Seni. isini wamiZRvebian da mimiyvanen Sens wminda 

mTasTan” (fsalmuni 42.3). yvela am gamoTqmaSi RmerTi iwodeba RvTaebrivi 

WeSmaritebis sinaTled romelic misgan gamodis, amitom TviT WeSmaritebac 

iwodeba sinaTled. imdenad ramdenadac zecaSi Suqi modis uflidan rogorc 

mzidan, amitom rodesac ufali petres, iakobis da ioanes winaSe gamocxdda: 

“mzesaviT gabrwyinda misi saxe da naTeliviT gaspetakda misi samosi” (maTe 

17.2) da samosi misi gaxda moelvare da TovliviT spetaki” (markozi 9.3) 

uflis samosi aseTad imitom gamoCnda rom samosi gamosaxavs zecaSi 

uflisgan gamomdinare RvTaebriv WeSmaritebas; aseve bibliaSi samosi 

niSnavs WeSmaritebas rac naTqvamia daviTTan: “gakravs sinaTle 

samoseliviT” (fsalmuni 103.2). 

130. sinaTle zecaSi rom sulieria da rom es sinaTle aris RvTaebrivi 

WeSmariteba SeiZleba davaskvnaT iqidanac rom adamianisTvisac arsebobs 

sulieri sinaTle, romlic anaTebs mas imisda mixedviT, ramdenadac TviT 

adamiani imyofeba gonierebasa da sibrZneSi romelsac RvTiuri 

WeSmaritebidan iRebs. sulieri sinaTle adamianSi aris misi gonebis 

sinaTle, romlis saganic WeSmaritebis arsia. mis mie gnlagebuli 

analitikuri TanmimdevrobiT romlis safuZvelzec is mshjelobs da gamoqvs 

saTanado daskvnebi. adamianma ar icis rom sinaTle romelSic misi goneba am 
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sagnebs xedavs aris namdvili sinaTle; ar icis imitom rom ver xedavs mas 

Tavisi tvaliT da gonebiT ver amCnevs mas. miuxedavad amisa bevrma icis am 

sinaTLis Sesaxeb da ansxvavebs mas bunebrivi sinaTlisagan, romelSic 

bunebrivad moazrovne xalxi cxovrobs da ara sulierad moazrovne. 

bunebrivad moazrovne niSnavs umziro mxolod miwiers da yvelaferi 

daukavSiro bunebrivs; zeciuris mzera da RvTaebrivi sawyisisaTvis miwera – 

niSnavs sulierad fiqrs. me ramdenjerme mqonda saSualeba Cavwvdomodi da 

damenaxa rom sinaTle, romelic gonebas anaTebs, aris WeSmariti sinaTle 

sruliad gansxvavebuli bunebrivi sinaTlisagan. Sinaganad da TandaTan me 

avmaRldi am sinaTlemde. Cemi amaRlebis donis mixedviT Cemi goneba  

naTdeboda imis mixedviT rasac me Cavwvdi, risi Cawvdomac adre ar SemeZlo 

da iseTi rameebic ki vixile romlebic bunebriv sinaTleSi gonebisaTvis 

miuwvdomeli iyo. zogjer me vbrazobdi Cems Tavze  imitom rom Cveulebriv 

mdgomareobaSi ver vigebdim igives ris azrsac vwvdebodi naTlad da 

garkveviT zeciur sinaTleSi. da radganac gonebisaTvis arsebobs 

gansakuTrebuli sinaTle, amitomac masze saubrisas gamoiyeneba igive 

gamoTqmebi rogoric Tvalze. magaliTad rodesc goneba igebs amboben: is 

xedavs, misTvis naTelia; xolo rodesac is ver igebs maSin amboben, rom 

misTvis gaugebaria da bnelia da a.S. 

131. imdenad ramdenadac zeciuri sinaTle aris RvTaebrivi WeSmariteba, maSin 

es sinaTle aseve aris RvTaebrivi sibrZne da RvTaebrivi goniereba, 

amitomac igive niSnavs amaRlebas RvTiur sinaTlemde anda amaRlebas 

gonierebasa da sibrZneSi anda ganaTlebas. ai ratomaa rom angelozebis 

sinaTle zustad Seesabameba maTI gonierebis da sibrZnis xarisxs. imis gamo 

rom sinaTle zecaSi aris RvTiuri sibrZne, TIToeuli am sinaTleSi maSinve 

Seicnoba iseTad, rogoric is aris: TiToeulis Sinagani samyaro mTlailad 

Cans saxeze yovelgvari dafarvis gareSe. Sida zecis angelozebs uyvarT 

rom maT yvelaferi hqondeT gaxsnili, imitom rom maT araferi ar undaT 

sikeTis garda;  xolo isini vinc cxovroben zecaSi magram ar surT sikeTe, 

eSiniaT imis rom ar dainaxon zeciur sinaTleSi. da rac gasakviria 

jojoxeTSi myofT erTmaneTI eCvenebad adamianebad xolo zeciur sinaTleSi 

urCxulebad saSineli saxiT da sazareli sxeuliT ese igi TavianTi 

borotebis mTliani saxiT. igive emarTeba adamians mis 

sulTandamokidebulebaSi, rodesac angelozebi uyureben mas: Tu is keTIlia 

is eCvenebad adamianad misi sikeTis silamazesTan Sesabamisad, xolo TU is 

borotia, maSin urCxulad, romlis Seuxedavobac misi borotebis Sesabamisia 

aqedan naTelia rom zeciur sinaTleSi yvelaferi naTeli xdeba, imitom ro 

zeciuri sinaTle aris RvTaebrivi WeSmariteba. 

132. imis gamo rom RvTaebrivi WeSmariteba zecaSi aris sinaTle yvela 

WeSmaritebebi, sadac ar unda uiyvnen isini, TviT angelozSi Tu mis gareSe, 
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zecis SigniT Tu mis gareT, anaTeben. Tumca WeSmaritebebizecis gareSe ise 

ar anaTeben rogorc zecis SigniT: isini iZlevian civ sinaTles Tovlis 

msgavsad romelSic siTbo ar aris, imitom rom es WeSmaritebebi ar iReben 

TavianT sicocxles sikeTidan, zecis SigniT arsebuli WeSmaritebebi 

msgavsad; amitom es civi Suqi zeciuri Suqis mikarebis Tanave ikargeba, 

xolo Tu mis qveS imaleba boroteba, maSin is gadaiqceva sibneled. me 

xSirad vxedavdi amas da amasTanave bevr sxva RirsSesaniSnaobebs 

WeSmaritebis SuqTan damokidebulebaSi, magram aq amaze ar iqneba saubari. 

133. axla ramdenime sityvas vityvi zecis siTboze. zecis siTbo Tavisi arsiT 

aris siyvaruli is gamodis uflidan rogorc mzidan romelic rogorc iyo 

naCvenebi winamdenbare TavSi aris RvTaebrivi siyvaruli, ufalSi myofi da 

uflidan gamosuli. aqedan naTelia rom zeciuri siTbo da sinaTle 

gamomdinare erTI wyarodan erTnairad sulieria. uflidan, rogorc mzidan 

ori rame gamodis: RvTaebrivi WeSmariteba da RvTaebrivi sikeTe. RvTaebrivi 

WeSmariteba zecaSi mJRavndeba sinaTleSi xolo RvTaebrivi sikeTe siTboSi. 

magram RvTaebrivi WeSmariteba da RvTaebrivi siTbo erTmaneTisgan imdenad 

ganuyofelni arian rom isini or sagans ki ar Seadgenen aramed aramed erT 

mTlians. Tumca angelozebSi isini gancalkevebiT arseboben, imitom rom 

zogi angelozi ufro metad Rebulobs RvTaebriv sikeTes vidre RvTaebriv 

WeSmaritebas, xolo meoreni – ufro RvTaebriv WeSmaritebas vidre 

RvTaebriv sikeTes. RvTaebrivi sikeTis ufro metad mimRebni cxovroben 

RmerTIs zeciur saufloSi, xolo RvTaebrivi WeSmaritebis ufro metad 

mimRebni cxovroben RmerTis sulier saufloSi. magram angelozebsSoris 

yvelaze srulyofilni erTsac da meoresac iReben erTnairi xarisxiT. 

134. zeciuri siTbo rogorc zeciuri Suqi yvelgan sxvadasxvagvaria: zeciur 

samefoSi is iseTi ar aris rogorc sulierSi da erTnairad 

sxvadasxvagvaria am samefoebis TIToeul sazogadoebaSi. sxvadasxvagvaria 

aramarto Tavisi raodenobiT aramed Tavisi xarisxiTac. RmerTis zeciur 

saufloSi is ufro Zlieria da wminda imitom rom am sauflos angelozebi 

ufor metad iReben uflis sikeTes. ufro nakelbad Zlieri da naklebad 

sufTa uflis sulier samefoSi, imitom rom am samefos angelozebi ufro 

metad RvTaebriv WeSmaritebas iReben. zustad aseve is sxvadasxvagvaria 

TiToeul sazogadoebaSi imisda mixedviT rogor iReben mas. siTbo 

jojoxeTSic aris magram uwminduri. zeciuri siTbo aris is rac 

igulisxmeba sityvebSi: wmidaTawmida da zeciuri cecxli; xolo sityvebSi: 

uwminduri da jojoxeTis cecxli, igulisxmeba jojoxeTuri siTbo. erTIc 

da meorec miekuTvneba siyvaruls, magram zeciuri cecxli niSnavs uflis, 

moyvasis siyvaruls iseve rogorc am siyvaruls yvelanairi grZnoba. 

jojoxeTUri cecxli niSnavs TavkerZobas da cxovrebis siyvaruls iseve 

rogorc yvelanairi grZnoba am siyvarulisa. siyvaruli rom aris sulieri 
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warmomavlobis siTbo es cxadia iqidan rom is inTeba da marTlac adamiani 

inTeba da cxovrobs Tavisi siyvarulis xarisxis da donis mixedviT. 

gansakuTrebiT ki misi mxurvaleba (gzneba) mJRavndeba rodesac mas tavs 

esxmian. ai saidan gaCnda gamoTqmebi: cxarobs, igzneba, iwvis, duRs, rodesac 

saqme exeba grZnobas siyvaruls. sikeTIs siyvarulsac da borotebis 

siyvarulsac. 

135. ufali mzisgan momdinare siyvaruli zecaSi imitom igrZnoba siTboT 

rom angelozuri SInagani sawyisi savsea siyvaruliT RvTaebrivi sikeTIdan 

romelic RmerTidan modis ris gamoc maTi garegani sawyisebic romelic am 

wyaodan Tbeba grZnoben siTbos. ai ratom aris rom zecaSi siTbo da 

siyvaruli urTierTSeesabamebian ise rom TiToeuli angelozi zecaSi 

siTboSi aris im donemde ra donemdec is TiTon cxovrobs siyvarulSi. 

magram amaze zemoT ukve iyo naTqvami. miwieri siTbo saerTod ver aRwevs 

zecaSi imitom rom is metismetad uxeSia, bunebrivia da ara sulieri. magram 

ase ar emarTeba dedamiwaze adamians  imitom rom is erTsa da imave dros 

cxovrobs rogorc sulier samyaroSi ise bunebriv samyaroSic. amis gamoe 

misi suli aRegzneba mxolod misi siyvarulis zomis da xarsixis doneze, 

xolo misi sxeuli erTi da meore wyaridanac. ese igi aramarto sulieri 

siTboTi, aramed bunebriviTac. pirveli zemoqmedebs meoreze imitom rom 

isini erTmaneTs Seesabamebian. Tu raSi mdgomareobs erTis da meoris 

siTbos Sesabamisoba SeiZleba davinaxoT cxovelebze dakvirvebiT, ufro 

zustad ki im movlenebze rom maTI siyvaruli, romlis mTavari mizanicaa 

STamomavlobis Seqmna, mJRavndeba da moqmedebs dedamiwaze mzis mxurvalebis 

Sesabamisad, romelic yvelaze Zlieria gazafxulze da zafxulSi. Zalian 

scdebian isini vinc fiqroben rom siyvaruli inTba bunebrivi iTbos 

zemoqmedebiT. bunebrivi ar zemoqmedebs sulierze magram sulieri ki 

moqmedebs bunebrivze. es zemoqmedeba RvTaebriv wesrigs eTanxmeba, pirveli 

ki misi sawinaaRmdegoa.  

136. angelozebs, zustad iseve rogorc adamians gaaCniaT neba da goneba. 

maToi goni saTaves iRebs zeciuri sinaTLidan, imitom rom zeciuri sinaTle 

es aris RvTaebrivi WeSmariteba da amitomac RvTaebrivi sibrZne. neba maTI ki 

sicocxles iRebs zeciuri siTbodan, imitom rom zeciuri siTbo es ais 

RvTaebrivi sikeTe da amitom RvTaebrivi siyvaruli. angelozebis sicocxlis 

arsi miiReba am siTbodan da ara sinaTlidan garda im SemTxvevisa Tu masSi 

aris siTboc. sicocxle rom siTbodan moedineba es naTelia iqidan, rom 

misi ar arsebobis SemTxvevaSi sicocxle qreba. igive emarTeba rwmenas 

siyvarulis gareSe, aseve WeSmaritbas sikeTis gareSe, imitom rom 

WeSmariteba romelic rwmenis WeSmaritebad iwodeba, aris sinaTle, xolo 

sikeTe, romelic siyvarulis sikeTed iwodeba, aris siTbo. es ufro emtad 

naTeli xdeba Cveni sinaTlisa da siTbos Searebisas, romelebsac 
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Seesabameba zeciuri sinaTle da siTbo. aqauri siTbosgan romelic 

gaerTIanebulia sinaTlesTan yvelaferi dedamiwaze cocxldeba da yvavis es 

gaerTianeba zxdeba gazafxulis da zafxulis periodSi. magram sinaTlisgan 

siTbos gareSe araferi ar cocxldeba da arc yvavis, piriqiT yvelaferi 

qvavdeba da kvdeba.am gaerTIanebis ar arseboba zamTarSia. am dros siTbo ar 

aris magram sinaTle ki rCeba. aseTi Sesabamisobis gamo zecva iwodeba 

samoTxed, vinaidan iq WeSmariteba sikeTeTan kavSirSia, anda rwmena 

siyvarulTan, rogorc aq gazafxulze sinaTle siTbosTan. aqedan ufro 

naTeli xdeba zemoT Tqmul WeSmariteba rom zecaSi uflis RvTaebrivi 

sawyisi RmerTis da moyvasis siyvaru;li. 

137. ioanesTan naTqvamia: “dasabamidan iyo sityva, da sityva iyo RmerTTan da 

RmerTi iyo sityva. yvelafei mis mier Seiqmna, da umisod araferi Seqmnila 

rac ki Seiqmna. masSi iyo sicocxle, da sicocxle iyo naTeli kacTa. am 

qveynad iyo, da qveyana mis mier Seiqmna, da qveyanam igi ver icno. da sityva 

xorcad iqca, da daemkvidra Cven Soris madliTa da WeSmaiitebiT savse, da 

vixileT dideba misi, dideba rogorc mxolodSobilisa mamis mier” (ioane 

1.1,3,4,10,14). cxadia rom saxelwodebaSi “sityva” igulisxmeba RmerTi, radgan 

naTqvamia rom sityva iqca xorcad, magram ucnobia gansakuTrebiT ra 

igulisxmeba sityvaSi da amitom saWiroa iTqvas: sityva am gamoTqmaSi 

aRniSnavs RvTaebrv WeSmaritebas, ufalSi myofs da uflidan gamomdinares; 

amitom aqve is iwodeba sinaTled romelic rogorc ukve naTqvamia, aris 

RvTaebrivi WeSmariteba. xolo rogorc warmoiqmna da Seiqmna yvelaferi 

RvTaebrivi WeSmaritebis saSualebiT es axla iqneba ganmartebuli. 

138. zecaSi mTeli Zalaufleba RvTaebriv WeSmaritebas ekuTvnis. am 

ukanasknelis gareSe arc iarsebebs pirveli. yvela angelozi warmoadgens 

Zalas maT mier RvTaebrivi WeSmaritebis miRebis gamo. amiT isini batonoben 

jojoxeTze da imaTze, vinc ewinaaRmdegeba maT,vinaidan iq aTasobiT mteri 

ver umklavdeba zeciuri sinaTlis erT sxivsac ki, eseigi RvTaebrivi 

WeSmaritebisa. da radganac angelozebi angelozebad gadaiqcevian maT mier 

RvTaebrivi WeSmaritebis miRebis Sedegad, amitom mTeli zeca, 

angelozebisagan Semdgari, warmoiqmneba igive wyarodan. RvTaebrivi 

WeSmaritebis Zala rom aseTi didia ar sjeraT maT visac ar gaaCnia 

WeSmaritebaze sxvagvari warmodgena, rogorc fiqrze da sityvaze, romlebic 

TaisTavad Zlierebi arian, ramdenadac sxvebi, maTdami morCilni asruleben 

maT. im dros rodesac RvTaebriv WeSmaritebas TavisTavad gaaCnia Zala da 

amave dros imdenad didi rom misiT Seiqmna zeca, samyaro da yvelaferi rac 

ki masSia.  

     ras warmoadgens RvTaebrivi WeSmaritebis kuTvnili Zala SeiZleba 

ganvmartoT ori SedarebiT. ufro zustad: adamianSi arsebuli WeSmaritebis 
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da sikeTIs ZaliT da sinaTlisa da siTbos ZaliT, romlic moedineba aqauri 

mzidan. adamianSI arsebuli WeSmaritebis da sikeTis Zala SeiZleba 

ganvmartot ase: yvelaferi rasac adamiani akeTebs, is akeTebs gonebiT da 

nebiT. misi nebis moqmedeba mJRavndeba sikeTeSi, xolo misi gonis moqmedeba 

WeSmaritebaSi, rameTu yvelaferi, rac ekuTvnis nebas, exeba sikeTes, xolo 

yvelaferi rac ekuTvnis gonebas, miekuTvneba WeSmaritebas. amdenad erTis da 

meoris saSualebiT adamians moqmedebaSi mohyavs mTeli Tavisi sxeuli, 

romelSic aTasobiT sagani moids moqmedebaSi zemoTxsenebuli sawyisis 

brZanebiT da surviliT. aqedan naTelia rom mTeli sxeuli Seqmnilia ise 

rom iyos sikeTis da WeSmaritebis gamgeblobaSi da maSasadame imoqmedos 

sikeTiT da WeSmaritebiT.  

      naTqvami iyo rom WeSmaritebis Zala aixsneba aseve misi SedarebiT 

aqauri mzis siTbos da sinaTLis ZalasTan. yvelaferi rac dedamiwaze 

izrdeba:  xeebi, mcenareebi, yvavilebi, balaxi, nayofi da Tesli – arsebobs 

mxolod mzis siTbos da sinaTlis saSualebiT. Tu am sawyiss gaaCnia amxela 

mwarmoebeli Zala, maSin ramxela unda iyos es Zala uflis samyaroSi, 

eseigi RvTaebriv WeSmaritebaSi da uflis siTboSi, eseigi RvTaebriv 

sikeTeSi, romliTac Seqmnilia aramarto zeca, aramed samyaroc, radgan 

rogorc zemoT iyo naTqvami samyaro arsebobs zecis gamo. aqedan naTelia 

rogor unda gavigoT rom yvelaferi Seiqmna sityviT, rom mis gareSe 

veraferi ver Seiqmneboda da rom samyaro gaxda sityva, eseigi es niSnavs 

rom yvelaferi Seiqmna uflidan gamomdinare RvTaebrivi WeSmaritebiT. amis 

safuZvelze wignSi “dabadeba” pirvelad laparakia sinaTleze xolo Semdeg 

imaze rac misgan warmoiqmna. ”Tqva RmerTma: iyos naTeli da iqmna naTeli. 

dainaxa RmerTma, rom naTeli kargi iyo  da gahyara RmerTma naTeli da 

bneli” (dabadeba 1.3,4). amitom yvelaferi rac ki arsebobs samyaroSi rogorc 

zecaSi aseve dedamiwazec exeba sikeTes da WeSmaritebas da maT erTianobas, 

romlis gareSec ar iarsebebda dabadebac. 

139. avRniSnavT rom uflis sikeTe da uflis WeSmariteba, romlic zecaSi 

uflisgan rogorc mzisgan ise gamoedineba, ar imyfebian TviT RmerTSi, 

magram gamoedinebian RmerTidan. TviTon ufalSi erTaderTi mxolod 

RvTaevbrivi siyvarulia, yvelaze Rrma arsi, romelic aZlevs dasabams am 

sikeTes da WeSmaritebas. am arsidan dabadebis miReba es aris is  rac 

igulisxmeba sityvaSi warmoqmna. es SeiZleba avxsnaT Cvens mzesTan 

SedarebiT: miwieri siTbo da sinale ar arsebobs mzeSi, magram misgan 

moedineba; mzeSi aris mxolod cecxli da am cecxlidan warmoiqmneba da 

arsebobs sinaTlis da siTbos sawyisi. 

140. imdenad ramdenadac ufali-mze aris RvTaebrivi siyvaruli da is aris 

TviT RvTaebrivi sikeTe, amitom RvTaebrivi sawyisi, romelic 



59 
 

gamomdinareobs uflidan da qmnis zecaSi mis RvTaebrivobas, garCevis 

mizniT iwodeba RvTaebriv WeSmaritebad, Tumca is aris RvTaebrivi sikeTe 

gaerTianebuli RvTaebriv WeSmaritebasTan, es RvTaebrivi WeSmariteba aris 

is rasac vuwodebT uflidan gamomdinare suliwmidas.  
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zecaSi sinaTlis oTxi mxaris Sesaxeb 

 

141. zecaSi iseve rogorc dedamiwaze sinaTles oTxi mxare aqvs: 

aRmosavleTi, SuadRe, dasavleTi da CrdiloeTi. rogorc aq iseve iq 

mxareebi ganisazRvreba mzis mixedviT: zecaSi zeciuri mzis mixedviT eseigi 

RmerTis mixedviT, xolo dedamiwaze – dedamiwis mzis mixedviT; magram 

miuxedavad amisa sinaTlis am mxareebs Soris fansxvaveba didi. pirveli – 

is rasac dedamiwaze veZaxiT SuadRes, yvelaze did manZils dedamiwidan 

mzis dacilebisa; CrdiloeTi – rodesac mze mdebareobs sapirispiro mxares, 

dedamiwis qveS; aRmosavleTi – misi aRmosavleTis buniaobis adgili. da 

dasavleTi – iq sadac Cadis: amdenad dedamiwaze sinaTlis yvela mxare 

ganisazRvreba SuadRiT. zecaSi ki aRmosavleTi hqvia im adgils sadac 

RmerTi Cndeba mzis saxiT, sapirispiro mxares mdebareobs dasavleTi, 

marjvena mxares – SuadRe, xolo marcxena mxares – CrdiloeTi. da es 

mudmivia, angelozebi saxiT da sxeuliT rogorc ar unda Setrialdnen.  

amdenad zecaSi sinaTlis yvela mxare ganisaRvreba aRmosavleTiT. is 

adgili sadac ufali cxaddeba mzis saxiT, imitom iwodeba aRmosavleTad 

rom sicocxlis yvelanairi sawyisi amodis anda gamodis uflisgan, rogorc 

mzisgan da kidev imitom, rom ramdenadac angelozebi Rebuloben siTbos da 

sinaTles, anda siyvaruls da gonierebas TviT uflisgan, imdenad, amboben 

isini, ufali amodis maTSi; amitomac RmerTi bibliaSic iwodeba amosvlad 

anda aRmosavleTad.  

142. meore gansxvaveba imaSia rom angelozebs aRmosavleTi yovelTvis win 

aqvT, saxis win, dasavleTi – ukan, SuadRe – marjvena mxares, xolo 

CrdiloeTi – marcxniv; magram radgan es Zneli gasagebia aq dedamiwaze, 

sadac adamiani trialdeba yvela mxares, amitomac es iqneba axsnili. 

mTliani zeca brundeba uflisken ise rogorc Tavisi saerTo 

Suawertilisken, amitom yvela angelozic brundeba imave mxares. cnobilia 

rom dedamiwazec yvela sagani iswrafvis saerTo centrisken magram am 

swrafvis mimarTuleba zecaSi gansxvavdeba mimarTulebisagan dedamiwaze. es 

gansxvaveba mdgomareobs imaSi rom zecaSi miemarTebian TavianTi saerTo 

centrisaken wina nawilebi, xolo dedamiwaze – qveda. es mimarTuleba aq 

iwodeba centriskenul Zalad anda mizidulobad. angelozebSi maTi yvela 

SInagani sawyisi iswrafvis win da radgan maTi Sinaganis awyisi gamoisaxeba 

saxeze amitom sinaTlis mxareebi imqveynad ganisazRvreba saxiT.  

143. magram radgan angelozebs aRmosavleTi yovelTvis win aqvT, rogorc ar 

unda triadebodnen saxiT da taniT es kidev ufro rTuli gasagebia aq 

sadac adamians romelic trialdeba saiTac unda SeuZlia dainaxos Tavis 
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win sinaTlis yvela mxare, amitom esac unda iyos axsnili angelozebi 

adamianis msgavsad trialdebian da ixrebian saxiT da sxeuliT yvela 

mxares, magram miuxedavad amisa aRmosavleTi maTTvis yovelTvis Tvalwinaa. 

es xdebba imitom rom angelozis saxis da sxeulis mobruneba 

damokidebulia sxva sawyisze, adamianisagan gansxvavebiT.Tumca es 

motrialeba gveCveneba garegnulad erTnairad, magram arsiT ar aris 

erTnairi. sawyisi romelzec is aris damokidebuli aris gabatonebuli 

siyvaruli, romelic imarTeba angelozebis da sulebis saxis da tanis 

yvelanairi moZraobiT vinaidan rogorc zemoT iyo naTqvami maTi Sinagani 

sawyisi namdvilad mimarTulia Tavisi saerTo centrisaken, eseigi 

RmerTisaken rogorc mzisaken. da radgan maTi iyvaruli yovelTvis maTi 

Sinagani sawyisis winaa da es sawyisi gamoisaxeba maT saxeze, romelic aris 

mxolod misi garegani saxe amitom maTi gabatonebuli siyvaruli yovelTvis 

maT winaa, maTi saxis win. aqedan gamomdinare TviT ufalic, rogorc mze, 

mudmivad imyofeba maT win, imitom rom maTi siyvarulis wyaro TviT 

ufalSia, da radgan ufali TviTon maTSia, Tavisive siyvarulSi, amitom is 

TviTon akeTebs ise rom mas yovelTvis Taviaan win xedaven saiTac ar unda 

Setrialdnen saxiT da taniT. es garemoeba ar SeiZleba jerjerobiT 

warmodgenili iqnes ufro naTlad, magram Semdeg TavebSi da gansakuTrebiT 

rodesac saubari iqneba gamosaxulebaze da xilulobaze da aseve droze da 

sivrceze zecaSi, is warmodgenili iqneba ufro naTlad. mravali magaliTiT 

me gavige da naTlad Cavwvdi imas rom angelozebi ufals xedaven mudmivad 

maT win. ramden xansac me vimyofebodi angelozebs Soris yovelTvis 

vamCnevdi Cems win uflis arsebobas, romelic TUmca ar iyo xiluli 

arsebobda sinaTleSi da angelozebic araerTxel midasturebdnen rom es 

asea. imis safuZvelze rom ufali mudmivad aris angelozebis Tvalwin 

CvenTan Cveulebrivad amboben rom isini visac swams ufali da uyvars is, 

xedaven mas Tvalwin umzeren mas da mimarTaven mas. adamiani aseTnairad 

gamoxatavs masze sulieri samyaos zemoqmedebas. adamianis saubrisas bevri 

sxva gamoxatvac xdeba igive wyarodan, Tumca adamianma TiTonac ar icis 

amis Sesaxeb. 

144. es mimarTuleba saxisa da sxeulisa uflisken aris erT erTi zeciur 

saswaulTagani. bevrs SeuZlia iq iyos erT adgilas da saxiT da sxeuliT 

mimarTuli iyos sxvadasxva mxares da mainc xedavdes ufals Tavis win, 

hqondes Tavisgan marjvniv SuadRe, marcxniv CrdiloeTi, xolo ukan – 

dasavleTi. saswaulebis ricxvs miekuTvneba aseve Semdegic: angelozebis 

mzera yovelTvis mimarTulia aRmosavleTiT, magram mainc maT SeuZliaT 

xedavdnen yvela danarCen mxareebsac mxolod im gansxvavebiT, rom isini 

xedaven am mxareebs Tavisi Sinagani mzeriT romelic maT fiqrebs ekuTvnis. 

saswaulebis ricxvs miekuTvneba agreTve isic rom zecaSi arasodes ar 
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daiSveba erTmaneTis ukan dgoma da meorisaTvis zurgSi cqera, imitom rom 

amiT irRveva uflisgan damavali sikeTisa da WeSmaritebis zeSTagoneba.  

145.angelozebi sxvanairad umzeren ufals vidre ufali umzers angelozebs: 

angelozebi uflis mzerisas uyureben mas TvalebSi, ufali ki angelozebis 

mzerisas uyurebs maT SublSi im mizeziT rom Subli Seesabameba siyvaruls 

da rom ufali siyvarulis saSualebiT zemoqmedebs maT nebaze, xolo 

TavisTavis danaxvis uflebas aZlevs gonebis saSualebiT, romelsac 

Seesabameba Tvalebi. 

146. RmerTis zeciur saufloSi samyaros mxareebi gansxvavdeba misi sulieri 

sauflos samyaros mxareebisgan im mizeziT rom ufali zeciur saufloSi 

Cndeba mzis saxiT, xolo sulier samefos angelozebs eCveneba mTvaris 

saxiT. misi gamoCenis adgilia – aRmosavleTi, daSoreba iq mzesa da mTvares 

Soris ocdaaTi gradusia, maSasadame aseTive sxvaobaa orie samefos 

samyaros mxareebis mdebareobas Soris. zecaSi rom ori gansxvavebuli 

samefoa, zeciuri da sulieri, ix. 20-28; da rom ufali, zeciur samefoSi 

Cndeba mzis saxiT, xolo sulierSi – mTvaris saxiT, ix. 118. miuxedavad amisa 

zecaSi samyaros mxareebi mainc ar aris umniSvnelo immitom rom sulieri 

angelozebi ver amaRldebian zeciurTan da es ukanaknelnic ver daeSvebian 

sulierTan, ix. 35. 

147. aqedan Cans ras niSnavs uflis arseboba zecaSi, eseigi rom is yvelganaa 

da TiToeulSi, misgan gamomdinare sikeTesa da WeSmaritebaSi da rom is 

imyofeba angelozebis im sawyisebSi, romlebic ekuTvnis piradad mas 

rogorc ukve naTqvami iyo ix. 12. angelozebi Caswvdebian uflis arsebobas 

TaviaanTi Sinagani sawyisiT: is aZlevs maT Tvalebs, mxedvelobas 

(TvalTaxedvas); aseTnairad isini xedaven ufals Tavis Tavis gareSe, imitom 

rom kavSiri ufalTan maT gareSe da ufalTan maTSi uwyvetia. aqedan 

naTelia rogor una gavigoT rom ufali maTSia da isini ufalSi: “darCiT 

CemSi, da me davrCebi TqvenSi” (ioane 15.4), “vinc Wams Cems xorcss, da svams 

Cems sisxls, is CemSia da me masSi” (ioane 6.56). xorci uflisa niSnavs 

uflis sikeTes, xolo sisxli – uflis WeSmaritebas. 

148. samyaros mxareebis mixedviT, zecaSi yvelaferi ganlagebulia 

gansxvavebulad. aRmosavleTiT da dasavleTiT binadroben siyvarulis 

sikeTeSi mcxovrebni: aRmosavleTiT – am sikeTis naTeli gagebic mcxovrebni, 

xolo dasavleTiT – SedarebiT bundovani gagebiT. samxreTiT da 

CrdiloeTiT mkvidroben am sikeTis sibrZneSi mcxovrebni; samxreTiT – am 

sibrZnis naTel mxareSi mcxovrebni, CrdiloeTiT – mis SedarebiT bnel 

mxareSi. RmerTIs sulieri sauflos angelozebi ganlagebulni arian iseve 

rogorc angelozebi zeciuri sauflosi, Tumca Tavisi siyvarulis sikeTis 

da WeSmaritebis sinaTlis mixedviT; imitom rom siyvaruli zeciur 
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saufloSi aris RmerTis siyvaruli, xolo aqedanve WeSmaritebis sinaTle ki 

aris sibrZne. sulier saufloSi siyvariuli aris moyvasis siyvaruli 

romelic iwodeba madlad, xolo iqidan WeSmaritebis Suqi aris goniereba, 

romelic aseve rwmenad iwodeba ix.23. orive sauflos angelozebi aseve 

gansxvavdebian imiTac rom samyaros mxareebi orive saufloSi CamorCeba 

erTmaneTs ocdaaTi gradusiT rogorc iyo naTqvami zemoT ix 146. 

149.aseve cxovroben angelozebi TiToeul zeciur sazogadoebaSi: 

aRmosavleTiT – isini vinc imyofebian siyvarulis da madlis umaRles 

doneze; dasavleTiT – SedarebiT dabalze, samxreTiT – vinc imyofeba 

sibrZnis da gonierebis umaRles safexurze, CrdiloeTiT ki SedarebiT 

daball doneze. isini aseTnairad cxovroben imitom rom TIToeuli 

sazogadoeba TavisTavad gamosaxavs zecas da TiTonve aris mcire zomis 

zeca (ix 51-58). aseTive wesrigia daculi angelozTa Sekrebebze. isini 

ganTavsdebian zecis mixedviT, romlis mixedviTac yvelam icis Tavis 

adgili. RmerTi imasac iTvaliswinebs rom TIToeul  sazogadoebaSi iyvnen 

yvelanairi saxis angelozebi im mizniT, rom zeca Tavisi saxis mixedviT 

yvelgan iyos Tavis Tavis msgavsi. magram mainc mTeli zecis mowyoba 

gansxvavdeba erTi sazogadoebis mowyobisagan rogorc mTliani nawilisagan 

imitom rom aRmosavleTis sazogadoeba ufro maRla dgas imaTze vinc 

dasavleTSia, xolo sazogadoeba samxreTiT ufro maRla vidre 

CrdiloeTiT. 

150. ai ratom aris rom zecaSi samyaros mxareebi aseve aRniSnaven mis 

mkvidrTa xarisxs; eseigi aRmosavleTi – siyvaruls da sikeTes misi naTeli 

gagebiT, dasavleTi – igives SedarebiT bundovani gagebiT; SuadRe anu 

samxreTi – sibrZnes da gonierebas sinaTleSi, RrdiloeTi – igives ufro 

naklebi gagebiT. radganac zecaSi samyaros mxareebs gaaaCniaT aseTi 

mniSvneloba, amitom isini inarCuneben igive mniSvnelobas sityvis Sinagan 

anu sulier azrSi. radgan Sinagani anu sulieri azri bibliisa mTlianad 

eTanxmeba imas, rac arsebobs zecaSi.  

151. rac Seexeba jojoxeTSi mcxovrebT, maTi mdgomareoba Sebrunebulia. 

isini ar mimarTaven TaviaanT mzeras uflisaken rogorc mzisaken anda 

mTvarisaken, aramed mis sapirispiro mxares, raRac bnelisaken, romelic maT 

ucvlis aqaur mzes da raRac bundovanisaken romelic aqauri mTvaris 

magivrobas eweva. geniebad wodebulni mimarTulni arian pirvelisaken, xolo 

sulebad wodebulni – ukanasknelisaken. aqauri mze da mTvare rom uxilavia 

sulier samyaroSi da rom mzis nacvlad Cans raRac bneli, zeciuri mzis 

sapirispiro da rom Cveni mTavaris nacvlad Cans raRac bundovani, zeciuri 

mTvaris sapirispiro es iyo naTqvami zemoT. ix 122. amdenad samyaros 

mxareebi jojoxeTIs mkvidrTaTvis sapirispiroa zecis mkvidrTa samyaros 
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mxareebisa: aRmosavleTi maTTvis im mxaresaa, sadac mdebareobs es raRac 

bneli, xolo dasavleTi – im adgilas sadac zeciuri mzea; SuadRe an 

samxreTi maTTvis marjvena mxaresaa, CrdiloeTi – marcxniv da asea 

mudmivad, saxiT da taniT rofgorc ar unda Setrialdnen da arc SeiZleba 

es sxvanairad iyos imitom rom maTi SInaganis yvelanairi mimarTuleba da 

amis gamo sxeuli, yvelanairi moZraoba ixreba da moZrabs am mxares.imqveynis 

mkvidrTa Sinagani sawyisis mimarTuleba da amitom TviT sxeulic rom 

damokidebulia siyvarulze – ixileT Tavi 143 da rom jojoxeTis mkvidrTa 

siyvaruli aris TavkerZoba da sicocxlis siyvaruli da rom es orive saxis 

siyvaruli Seesabameba miwieri mzisa da mTvaris Tayvaniscemas, ix. 122. ufro 

metic es siyvaruli sapirispiroa uflis da moyvasis siyvarulisa  da 

amitom jojoxeTis mkvidrni mimarTaven am bnel sagnebs, uflis mxaris 

sapirispiros. isini aseve binadroben TavianTi msayaros mxareebSi: maTI 

aRmosavleTidan dasavleTamde  binadroben borotebisa d TavkerZobis 

erTgulni;  xolo samxreTidan CrdiloeTamde mkvidroben sicruesa da 

borotebaSi mcxovrebni; magram amis Sesaxeb laparaki iqneba jojoxeTis 

Sesaxeb ganyofilebaSi. 

152. rodesac romelime keTili suli midis borot sulebTan, samyaros 

mxareebi ise ireva rom keTili sulebi veRarc igeben saiT aris maTi 

aRmosavleTi. ramdenjerme me TviTon SevniSne es yvelaferi  da sulebisagan 

gavigone romlebic amis Sesaxeb Ciodnen. 

153. Turme zogierTi boroti sulebi mimarTaven zeciuri samyaros mxares da 

maSIn isini jildovdebian gonebiT da WeSmaritebis wvdomis unariT, magram 

maT ar gaaCniaT sikeTIsadmi midrekileba, ris gamoc rodesac isini 

brundebian TaviaanT mxareSi, maTSi aRar aris goniereba da WeSmaritebis 

Cawvdomis unari. maSin isini amboben rom maT mier mosmenili da gagebuli 

WeSmariteba ar aris WeSmariteba, aramed tyuili. maT isic ki surT rom 

maTi sicrue aRiaron WeSmaritebaT. am unaris Taobaze me gavige rom borot 

sulebs SieZleba mieniWoT goneba , magram ara neba. es yvelaferi xdeba 

uflis nebiT im mizniT rom TiToeulma SeZlos dainaxos da Seicnos 

WeSmariteba da rom veravin ver miiRebs mas Tu TviTon ar cxovrobs 

sikeTeSi rameTu WeSmaritebas iRebs sikeTe da araviTar SemTxvevaSi 

boroteba. Semdeg me gavige rom igive emarTeba adamians im mizniT, rom man 

SeZlos gamosworeba WeSmaritebis saSualebiT. da rom adamiani amiT 

gamoswordeba mxolod im doniT ra doniTac is cxovrobs sikeTeSi. amis 

gamo adamins SeuZlia moiqces uflisken, magram Tu is borotebaSi cxovrobs 

is maSinve ukuiqceva da ganmtkicdeba tavisi borotebis sicrueSi 

WeSmaritebis sapirispirod, romelsac cota xnis win igebda da xedavda. es 

xdeba maSin rodesac is fiqrobs Tavis TavSi mxolod Tavisi Sinagani 

mdgomareobiT. 
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zecaSi angelozebis Sinagani mdgomareobis cvlilebis 

Sesaxeb 

 

154. angelozTa mdgomareobis cvlilebaSi igulisxmeba siyvarulis da 

rwmenis, Semdeg ki sibrZnis da gonierebis mimarT maTi cvlileba amis gamo  

maTi sicocxlis mdgomareobisa da amitomac yvelafrisa rac sicocxles 

exeba. da radgan angelozis sicocxle aris siyvarulis da rwmenis 

sicocxle da amitomac sibrZnisa da gonierebisa, amitom maTi mdgomareobac 

damokidebulia am grZnobebze da iwodeba siyvarulis da rwmenis 

mdgomareobad da sibrZnis da gonierebis mdgomareobad. axla saubari iqneba 

imaze Tu rogor icvleba angelozebSi es mdgomareoba. 

155. angelozebi mudmivad ar imyofebian erTsa da imave mdgomareobaSi 

siyvarulTan damokidebulebaSi da maSasadame erTsa da igive mdgomareobaSi 

sibrZnesTan damokidebulebaSi, rameTu maTi yvelanairi sibrZne warmoiqmneba 

siyvarulidan da Seesabameba mas. zogjer isini imyofebian mxurvale 

siyvarulis mdgomareobaSi, da zogjer ki arc Tu ise Zlieri siyvarulis 

mdgomareobaSi. is klebulobs TandaTan umaRlesi donidan umdablesamde, 

rodasac angelozebi umaRles siyvarulze arian ganwyobilni maSin isini 

imyofebian TaviaanTi sicocxlis sinaTleSi da siTboSi anda sinaTlesa da 

siamovnebaSi xolo rodesac isini imyofebian siyvarulis ufro dabal 

doneze, maSIn isini CrdilSi da siciveSi arian, anda sibnelesa da 

usiamovnebaSi. ukanaskneli mdgomareobidan isini isev ubrundebian pirvels 

da ase Semdeg. es cvlilebebi TUmca erTmaneTs enacvleba, magram 

sxvadasxvanairad. isini monacvleoben rogorc sinTlisa da sibnelis, 

siTbosa da sicivis cvlilebebi, anda rogorc yoveldRiurad samyaroSi: 

dila, SuadRe, saRamo, Rame, wlis ganmavlobaSi mudmivi sxvadasxvaobiT. es 

droebi Seesabamebian: dila – angelozeuri siyvarulis naTel mdgomareobas, 

SuadRe – maTi sibrZnis naTel mdgomareobas, saRamo – maTi sibrZnis bnel 

mdgomareobas, xolo Rame – siyvarulisa da sibrZnis gareSe mdgomareobas. 

Tumca unda aRiniSnos rom zecis mkvidrT ara aqvT iseTi mdgomareobebi, 

romlebic Seesabameba Rames, magram mxolod zogierTI mdgomareobaa 

alionis Sesabamisi, romelic win uswrebs dilas. Ramis mdgomareoba 

ekuTvniT jojoxeTis mkvidrT. am Sesabamiobis gamo uflis sityvaSi, dRe da 

weli saerTod aRniSnavs sicocxlis mdgomareobas:  siTbo da sinaTle – 

siyvaruli da sibrZne; dila – pirvel da umaRlesi donis siyvaruls; 

SuadRe – sibrZnes Tavis samyaroSi, saRamo – sibrZnes CrdilSi, alioni – 

diliswina binds. xolo Rame – siyvarulis da sibrZnis srul ararsebobas. 
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156. Sinagani sawyisis mdgomareobasTan erTad, romelic angelozis 

siyvarulsa da sibrZnes ekuTvnis, icvleba im sxvadasxva sagnebis 

mdgomareobac, romlebic mdebareoben maT gareT da warmodgenilni arian 

maT Tvalwin, imitom rom maT gareSe mdebare sagnebi xilulebi arian TviT 

angelozebis SInagani mdgomareobi mixedviT. magram ras warmoadgenen es 

garegani sagnebi saubari iqneba Semdeg TavSi, zecaSi gamosaxulebis da 

xilulobis Sesaxeb. 

157. yoveli angelozi ganicdis mdgomareobis igive cvlilebas rogorsac 

saerTod TiToeuli sazogadoeba, magram TiToeul sazogadoebaSi 

TiToeuli angelozi – sxvas, imitom rom yvela angelozi gansxvavebulia 

erTmaneTisgan siyvarliT da sibrZniT: radgan centris binadarni imyofebian 

ufro srulyofil mdgomareobaSi, vidre isini vinc imyofebian maT garSemo 

bolo sazRvramde (ix 23 da 128). am gansxvavebebis dadgena mdgomareobis 

cvlilebisa Zalian vrceli iqneboda; sakmarisia iTqvas rom TiToeulis 

mdgomareoba icvleba misi siyvarulisa da rwmenis xarisxis mixedviT ris 

gamoc erTi imyofeba Tavis naTel mdgomareobSi, rodesac meore – bnelSi 

da usixarulod, da es imave sazogadoebaSI da imave dros. mdgomareobebis 

aseTi sxvaobebi gvxvdeba sazogadoebebSi da zeciur sazogadoebebs Sorism 

da sulieri sauflos sazogadoebebs Soris. saerTod angelozebis SInagani 

mdgomareobebis cvlilebebi msgavsia. dRsi droebis sxvaobisa dedamiwis 

sxvadasxva kuTxeSi, sadac erT adgilas dilaa rodesac meoregan saRamo, 

anda erTgan Tbila xolo meoregan sicive. 

158. me momeca saSualeba gamego  zecaSi am mdgomareobebis cvlilebebis 

Sesaxeb. angelozebma miTxres rom amas ramdenime mizezi aqvs: pirveli aris 

is rom cxovrebiseuli sixaruli da zeciuri siamovnebebi, romlebiTac 

isini tkbebian uflidan gamomdinare siyvaruliT da sibrZniT, TandaTan 

Sesustdeboda Tu isini mudmivad am mdgomareobaSi iqnebian, rac emarTebaT 

kidec maT, vinc mudmivad eZlevian erTgvarovan siamovnebas da tkbobas. 

meore mizezi aris is rom angelozi zustad iseve rogorc adamiani 

ganuyofelia TviTmyobadobisgan da rom am TviTmyofadobaSi aqvs fesvi 

gadgmuli TavkerZobas; zecis yvela binadari Tavs ikavebs am 

TviTmyofadobisgan da ramdenadac isini uflis SemweobiT Tavs ikaveben am 

mdgomareobidan imdenad isini eZlevian siyvarulsa da sibrZnes, ramdenadac 

Tavs ver ikaveben, imdenad eZlevian TavkerZobas. radganac yvelas uyvars 

Tavisi TviTmyofadoba da midrekilia misken, amitom maTi mdgomareobac 

ganicdis aseT cvlilebebs. mesame mizezi aris is rom aseTnairad 

angelozebi srulyofilni xdebian, imitom rom es maT aswavlis icxovron 

uflis siyvarulSi da Tavi aaridon TavkerZobas. aseve siamovnebebis da 

usiamovnebebis monacvleobebi afarToebs maT mier sikeTis Cawvdomas da 

Secnobas. amas angelozebma daamates rom ufali ki ar axdebs maTSi 
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mdgomareobis cvlilebas imitom rom ufali rogorc mze zeSTaegoneba 

siTboTi da sinaTliT, eseigi siyvaruliT da sibrZniT aramed TviT 

angelozebi arian amis mizezi, imitom rom maT uyvarT TavianTi 

TviTmyofadoba da mudmivad miiswrafian misken. maT axsnes es Cvens mzesTan 

SedarebiT: is ar aris mizezi yovelwliuri da yoveldRiuri cvlilebisa 

siTbosi da sicivis, sinaTlis da sibnelis, radgan mze uZravia, magram amis 

mizezi TviTon dedamiwis moZraobaa./ 

159. me miCvenes aseve Tu rogor ecxadeboda zeciuri sasufevlis angelozebs 

ufali mzesaviT da maTi pirveli, meore da mesame mdgomareoba. pirvelad me 

davinaxe RmerTi rogorc mze imdenad didebulad brwyinvale da naTeli rom 

amis aRwera SeuZlebelia. me miTxres rom am saxiT ufali – mze eCveneba 

angelozebs maT pirvel mdgomareobaSi. Semdeg me davinaxe mzis garSemo 

didi bneli sartyeli, romlidanac is pirvandeli brwyinvaleba da naTeli 

romelic mas aseT didebulebas aniWebda, Semcirda. me miTxre srom 

aseTnairad ecxadeba mze angelozebs, romlebic imyofebian meore 

mdgomareobaSi. Semdeg es sartyeli kidev ufro bneli gaxda, ris gamoc 

mzis brwyinvaleba kidev ufro Semcirda. es cvlileba TandaTan xdeboda, 

vidre mze mTlianad ar gaxda TeTri. da me miTxres rom aseTnairad xedaven 

angelozebi mzes maT mesame mdgomareobaSi. Semdeg me davinaxe Tu rogor 

gadainacvla am TeTrma mze marcxniv, zeciuri mTvarisken da SeuerTda mis 

Suqs, ris gamoc is araCveulebrivad gabrwyinda. me miTxres rom es iyo 

zeciur sasufevelSi myofTa meoTxe mdogmareoba da pirveli mdgomareoba 

sulier sasufevelSi myofTaTvis da rom aseTnairad enacvleba erTmaneTs 

mdgomareobebi orive sasufevelSi, mTlianad sasufevelSi ki ara aramed 

TandaTanobiT maT TiTOeul sazogadoebaSi da rom es cvlilebebi ar aris 

ganszaRvruli aramed xdeba adre an gvian angelozebis nebarTvis gareSe. 

amas garda maT me miTxre rom TviTon mze ase ar icvleba da arc adgilidan 

adgilze gadadis, rom es yvelaferi Cans TviT angelozebis mdgomareobis 

Tanamimdevruli cvlielebebis gamo, radgan ufali TiTOeul maTgan esaxeba 

maTive mdgomareobis mixedviT: cecxlovani brwyinvalebiT, rodesac isini 

yvelaze didi siyvarulis mdgomareobaSi arian Semdeg ufro naklebi 

brwyinvalebiT da bolos TeTri rodesac maTi siyvaruli aRar arsebobs da 

rom maTI mdgomareobis xarisxi aisaxeba im bneli sartyeliT romlidanac 

warmoiqmneboda mzeSi cecxlovanebis da sinaTlis moCvenebiTi cvlileba. 

160. rodesac angelozebi imyofebian TaviaanT yvelaze dabal mdgomareobaSi 

eseigi tavianT TviTmyofadobaSi, isini mowyenilebi arian. me vesaubre maT 

rodesac isini am mdgomareobSi iyvnen da davinaxe maTi sevda, isini 

pasuxobdnen rom imedi aqvT daubrundebian pirvandel mdgomareobas da 

aseTnairad dabrundebian sasufevelSi radgan zeciuri sasufeveli aris 

maTTvis TviTmyofadobisgan TavSekaveba. 
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161.jojoxeTSic xdeba mdgomareobebis mixedviT cvlilebebi, magram amis 

Sesaxeb saubari iqneba ganyofilebaSi jojoxeTis Sesaxeb 
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zecaSi drois Sesaxeb 

 

162. TUmca zecaSi yvelaferi mimdinareobs da moZraobs zustad iseTive 

TanmimdevrobiT rogorc dedamiwaze, magram mainc angelozebs warmodgenac 

ki ara aqvT droze da sivrceze, im doneze rom saerTod ar ician Tu ra 

aris dro da sivrce. zecaSi drois Sesaxeb saubari iqneba axla, xolo 

sivrcis Sesaxeb ufro qvemoT. 

163. angelozebma ar ician Tu ra aris dro, Tumca maTTvis yvelaferi 

iseTive TanamimdevrobiT xdeba rogorc dedamiwaze yovelgvari gansxvavebis 

gareSe. es xdeba imitom rom zecaSi ar aris wlebi da dReebi, maT magivrad 

arsebobs mdgomareobebis cvlilebebi. iq sadac wlebi da dReebia, iq droc 

arsebobs, xolo sadac maT magivrad mdgomareobebis cvlilebebia, iq 

mxolod mdgomareobebi arsebobs. 

164. CvenTvis dro imitom arsebobs rom mze, romelic ixreba erTi 

zodiaqodan meorisken, warmoqmnis egredwodebul weliwadis droebs, xolo 

dedamiwis brunviT ki egredwodebul dRe – Rames, erTsac da meoresac 

gansazRvrul droSi. zeciuri mze ki Tavisi moZraobiT da garSemobrunviT 

ar qmnis wlebs da dReebs, aramed ganusazRvrel droebs – mdgomareobebis 

moCvenebiT cvlilebebs. ai ratom aris rom angelozebs araviTari 

warmodgena ara aqvT droze, mxolod mdgomareobebze. 

165. radgan angelozebs ara aqvT is warmodgena droze rac adamianebs 

dedamiwaze, amitom isini ar fiqroben droze da imis Sesaxeb rac dros 

exeba. maT ar ician drois kuTvnili nawilebis wlebis, Tveebis, kvireebis, 

saaTebis Sesaxeb, aseve Tu ra aris guSin, dRes xval. rodesac angelozebi 

amas ismenen adamianebisagan (romelsac dedamiwaze uflis nebiT ukavSIrdeba 

ramdenime angelozi), maSin am saxelwodebebis nacvlad isini igeben 

mdgomareobas da yvelafers masTan dakavSirebuls. adamianis bunebrivi azri 

aseTnairad gadaiqceva angelozebisaTvis sulierSi. amis safuZvelze dro 

da yvelaferi rac mas exeba uflis sityvaSi niSnavs mdgomareobas da 

gansxvavebulia SesabamisobiT sulieri aRqma. 

166. zustad aseve yvelaferi rac xdeba drois gamo, rogoricaa weliwadis 

droebi: gazafxuli, zafxuli, Semodgoma, zamTari; dRis droebi – dila, 

SuadRe, saRamo da Rame; adamianis asaki – bavSvoba, axalgazrdoba, sibere 

da saerTod yvelaferi is rac damokidebulia droze, anda mis gamo 

mimdevrobiT mihyveba erTmaneTs. rodesac adamiani aseT rameebze fiqrobs is 

fiqrobs drois mixedviT, angelozi ki mdgomareobis mixedviT. amitom 

yvelaferi rac adamianis fiqrebSi exeba dros, angelozebSI gardaiqmneba 
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mdgomareobis gagebad: gazafxuli da dila misTvis aris siyvarulis da 

sibZnis mdgomareoba, romlebic axasiaTebT angelozebs maT pirvel 

mdgomareobaSi. zafxuli da SuadRe gardaiqmenba maTTvis siyvarulad da 

sibrZned angelozebis meore mdgomareobaSi; Semodgoma da saRamo 

angelozebisaTvis maTi mesame mdgomareobaa, zamTari da Rame ki maTi 

gagebiT arsebobs mxolod jojoxeTSi. ai amitom droebs “sityvaSi” aqvT 

aseTi mniSvneloba (ix. 155). aqedan naTelia Tu adamianis bunebrivi 

cnobiereba ranairad gardaiqmneba angelozebSi sulierad. 

167. radgan angelozebs aranairi warmodgena ar gaaCniaT drois Sesaxeb 

amitomac maT maradisobaze sxvanairi gageba aqvT vidre adamianebs 

dedamiwaze. angelozebi aRiqvaven maradisobas rogorc usasrulo 

mdgomareobs da ara rogorc usasrulo dros. me erTxel vfiqrobdi 

maradisobaze da droze fiqriT SevZeli Cavwdomodi Tu ras niSnavs 

saukunod, marad, eseigi es niSnavs ara aqvs dasasruli, magram ver SevZeli 

Cavwdomodi Tu ras niSnavs ukuniTi ukunisamde  da amis gamo Tu ras 

akeTebda RmerTi maradisobidan dasabamamde. am fiqrebiT me viqeni 

amaRlebuli zeciur samyaroSi da maradisobis Cawvdomis im mdgomareobamde, 

romelSic angelozebi imyofebian. maSin CemTvis naTeli gaxda rom 

maradisobaze drois mixedviT ar SeiZleba fiqri, aramed mdgomareobiT da 

mxolod maSin SeiZleba Caswvde Tu ras niSnavs maradisoba iseve rogorc 

amas me mivxvdi.  

168. adamianebTan saubrisas angelozebi arasodes laparakoben 

adamianebisaTvis damaxasiaTebeli bunebrivi cnebebiT, romlebic aRebulia 

droidan, sivrcidan, materialurobidan da ase Semdega, aramed sulieri 

cnebebis saSualebiT, romlebic damyarebulia mdgomareobebze da mat 

sxvadasxva Sinagan cvlilebebze.l miTumetes rodesac sulieri azri 

angelozebis zeSTagonebiT gadmodis adamianze, is elviseburad da 

TavisTavad gardaiqmneba adamianebisaTvis damaxasiaTebel bunebriv azrad, 

romelic zustad Seesabameba suliers. es rom aseTnairad xdeba es ar icis 

arc angelozma da arc adamianma, magram aseTia saerTod yvelanairi 

zeciuri zeSTagoneba adamianze. zogierT angelozs mieca ufleba Cems 

azrebTan Cveulebrivze ufro axlos mosuliyvnen TiTqmis Cems bunebriv 

azrebamde, romelSic bevri ram iyo damyarebuli droze da sivrceze; magram 

radgan iq maT veraferi gaiges, maSinve ukuiqcnen. amis Semdeg me gavige maTi 

saubridan rom isini iyvnen wyvdiadSi. me momeca saSUaleba gamego Tu 

sadamde midis angelozebis ucodinaroba drosTan mimarTebaSi: erTi 

zeciuri angelozi iseTi iyo, rom SeeZlo Sesuliyo rogorc sulier aseve 

adamianisaTvis damaxasiaTebel bunebriv azrebSi, ris gamoc me SevZeli 

masTan saubari rogorc adamianTan. Tavidan is ver igebda ras vuwodebdi me 

dros, amitom me avuxseni mas Tu rogor Semouvlis dedamiwa mzes da 
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ayalibebs wlebs da dReebs da amis Sedegad wlebi iyofa oTx drod, 

Tveebad da kvireebad, xolo dRe – ocdaoTx saaTad da rom es droebi 

zustad erTsa da imave vadaSi brundeba da aseTia drois warmoqmna. amis 

mosmeniT is Zalian gaocda da Tqva rom es man ar icoda, aramed icoda 

mxolod mdgomareoba. masTan saubrisas me sxvaTaSoris vTqvi rom 

dedamiwaze cnobilia rom zecaSi ar arsebobs drois ganzomileba, Tu ras 

amboben amaze adamianebi; rom isini gardacvlilze amboben is tovebs 

yvelafers droebiTs anda Tavisufldeba droisagan da amis Semdeg 

miemgzavreba wuTisoflidan. me aseve vuTxari rom zogierTma adamianma icis, 

rom dro Tavisi sawyisiT aris mdgomareoba, imitom rom is mTlianad 

damokidebulia im siyvarulis mdgomareobaze romelSic imyofeba. is moklea 

maTTvis vin imyfebian siamovnebisa da siyvarulis mdgomareobaSi, 

xangrZlivia maTTvis  vinc usiamovnebasa da sevdaSia, da cvalebadia 

adamianisaTvis vinc imedisa da lodinis mdgomareobaSia. am swavlis gamo 

msjeloben imaze  Tu ra aris dro da sivrce, da zogierTma maTganma icis 

rom dro mxolod  bunebrivi adamianisTvis arsebobs. 

169. bunebrivi adamiani fiqrobs rom is dakargavs yvelanair azrs Tu mas ar 

eqneba warmodgena droze, sivrceze da yovelive materialurze, imitom rom 

amazea mipyrobili mTeli misi fiqri. magram dae man icodes rom misi azrebi 

imdenad sabolooa da viwro ramdenadac isini damokidebulia droze, 

sivrceze da materialurze da piriqiT, imdenad usasrulo da farTo rac 

ufro naklebadaa damokidebuli am pirobebze, vinaidan imave zomiT 

amaRldeba goneba xorcielze da cxovrebiseulze. ai saidan warmoiqmneba 

angolozuri sibrZne romelic iseTia, rom mas miuwvdomels eZaxian radgan 

is gaugebaria aseT cnebebze damyarebuli gonisaTvis. 
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zecaSi gamosaxul da xilul sagnebze 

 

170. adamiani romleic fiqrobs mxolod bunebrivi samyaros mixedviT ver 

gaigebs, rom zecaSi SeiZleba arsebobdes raime miwieris msgavsi, imitom rom 

am sayaroSi cxovrebisas is fiqrobs da darwmunebulia imaSi, rom 

angelozebi mxolod gonia msubuqi daqrolvis msgavsi da amitom maT ar 

gaaCniaT is (Sinagani) grZnobebi, romliTac adamiania dajildovebuli da 

maSasadame Tvalebic. da Tu ar aris Tvalebi, maSin ar arsebobs misiT 

danaxuli sagnebic. maSin rodesac sinmadvileSi angelozebs yvela is 

grZnoba gaaCniaT rac adamians da amasTanave Seudareblad srulyofili. ase 

rom sinaTlec, romelSic isini xedaven ufro metad naTelia im sinaTleze 

romelSic adamiani xedavs. angelozi rom igive adamiania ufro 

srulyofili saxiT da gaaCnia yvela grZnoba ukve vTqviT (ix. 73-77) da rom 

zeciuri sinaTle miwierze gacilebiT naTelia (ix. 126-132).  

171. SeuZlebelia ramdenime sityviT aRiweros Tu risgan Sedgebian is 

nivTebi, romlebsac angelozebi zecaSi xedaven. isini umetesad hgvanan 

dedamiwaze arsebuls, magram garegnulad ufro srulyofilni da 

raodenobiT ufro mravalricxovanni arian. zecaSi aseTi sagnebis arsebobis 

Sesaxeb SeiZleba davrwmundeT imiT, rac naxes winaswarmetyvelebma, 

magaliTad ezekielis monaTxrobidan axal taZarze da axal miwaze 

(ezekieli 40-48) aseve (danieli 7-12), ioanesTan da pirvelidan bolo Tavamde 

apokalifsisSi da sxva romlebSic saubaria bibliis istoriul da 

winaswarmetyvelur wignebSi. maT naxes es nivTebi rodesac maTTvis zecis 

karibWe gaixsna. zecis kari ki maSin ixsneba rodesac gaxsnilia adamianis 

Sinagani xedva, eseigi misi sulieri xedva, radgan is rac zecaSia ar 

SeiZleba danaxuli iqnes adamianis xorcieli TvalebiT, mxolod sulieriT. 

uflis nebiT adamians aexileba sulieri Tvalebi maSin, rodesac is 

gaTavisufldeba bunebrivi samyarosgan, romelSic is imyofeba Tavisi 

xorcieli grZnobebiT da rodesac is amaRldeba sulier samyaroSi, 

romelSic is imyofeba Tavisi suliT. am samyaroSi me davinaxe yvelaferi, 

rac aris zecaSi. 

172. Tumca yvela nivTi romelic xilulia zecaSi didad waagavs miwiers, 

magram mainc isini ar arian msgavsni Tavisi arsiT, imitom rom zeciuri 

sagnebi iZenen yofierebas zeciuri mzisgan, xolo miwieri - aqauri mzisgan. 

pirvelebs ewodebaT sulieri, meores – bunebrivi. 

173. yvelaferi rac zecaSi arsebobs Tavis yofierebas iRebs ara ise rogorc 

is rac dedamiwazea. zecaSi yvelaferi uflisagan arsebobs angelozebis 
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Sinagani sawyisis Sesabamisad, radgan angelozebs gaaCniaT Sinagani da 

garegani sawyisi: yvelaferi rac ekuTvnis maT Sinagan sawyiss exeba 

siyvaruls da rwmenas, maSasadame nebas da gonierebas, radgan neba da goni 

siyvarulisa da rwmenis mimRebni arian; maTi garegani sawyisi ki Seesabameba 

Sinagans (ix. 87-115). es SeiZleba avxsnaT imiT rac iyo naTqvami zemoT zecaSi 

siTbosa da sinaTLis Sesaxeb, eseigi rom angelozebi tkebebian siTboTi 

TavianTi siyvarulis xarisxis mixedviT xolo sinaTliT – sibrZnis 

xarisxis mixedviT (ix. 128-134). zustad asevea yvela danarCenTan 

damokidebulebaSi rac ekuTvnis angelozebis garegan grZnobebs. 

174. rodesac me mixdeboda angelozebis sazogadebaSi yofna me vxedavdi 

yvelafers rac aris zecaSi zustad iseve, rogorc imas rac aris 

dedamiwaze, da imdenad TvalsaCinod, rom viyavi sruliad darwmunebuli 

rom vimyofebodi dedamiwaze da amasTan erTad romeliRac mefis sasaxleSi. 

me vesaubrebodi angelozebs yvelaferze, Cems mier danaxulze zustad ise 

rogorc adamianebs.  

175. zecaSi yvela sagani, romelic Seesabameba raime Sinagans, amasTan erTad 

warmoadgens im cnebas  ris gamoc isini iwodebian gamosaxulebad anda 

pirvelsaxed, da radganac isini icvlebian angelozebis Sinagani 

mdgomareobis cvlilebasTan erTad, amitom es gamosaxulebebi aseve 

iwodebian xilulobad (garegnobad), Tumca arsebiTad zecaSi yvelaferi 

angelozebis mier danaxuli da maTi Sinagani grZnobebiT gagebuli 

aRqmulia maT mier iseve cxadad, rogorc yvelaferi is rasac adamiani 

xedavs dedamiwaze da ufro naTladac garkveviT da xelSesaxebad. zecaSi 

aseTi xiluloba iwodeba namdvilad, realurad, imitom rom is namdvilad 

arsebobs. arsebobs aseve xiluloba aranamdvili, ararealuri: mas ekuTvnis 

sagnebi, romlebic Tumca xilulia TvalisaTvis magram ar Seesabameba 

arafers Sinagans. Tumca amis Sesaxeb qvemoT iqneba saubari. 

176. ufro naTlad rom warmovidginoT rogori saxis sagnebi eCvenebaT 

angelozebs SesabamisobiT me vityvi Semdegs: gonebis angelozbis win Cndeba 

baRebi da baRnarebi, romlebic savsea yvelanairi jiSis xeebiT da 

yvavilebiT; xeebi ganlagebulia rigebad romlebic qmnian daxurul xeivnebs 

da  fanCaturebs damSvenebulebs SesasvlelebiT da garSemo saseirno 

adgilebiT; yvelaferi iseTi silamazisaa rom maTi aRwera SeuZlebelia. 

gonebis angelozebi iq serinoben, krefen yvavilebs, wnaven gvirgvinebs 

romlebiTac rTaven bavSvebs. am baRebSi arsebobs aseve iseTi jiSis xeebi 

da yvavilebi, romlebic ar unaxavs aravis da verc naxavs dedamiwaze. xeebi 

iq nayofs iZlevian im siyvarulis sikeTiT, romelSic gonebis angelozebi 

imyofebian. yvela es sagani maT imitom eCvenebaT rom baRebi, nayofiani xeebi, 

yvavilebi Seesabamebian maT gonierebas da sibrZnes. es yvelaferi rom 
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zecaSi arsebobs cnobilia dedamiwazec magram mxolod maTTvis, vinc 

cxovroben sikeTeSi da ar Caaqres Tavis TavSi zeciuri Suqi bunebriviT da 

misi amaoebiT; rodesac saubaria zecis Sesaxeb es xalxi fiqrobs da ambobs  

rom zecaSi iseTi sagnebi arsebobs, romlebic Tvals ar unaxavs da yurs ar 

mousmenia. 
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angelozebis samosis Sesaxeb 

 

177. radgan angelozebi adamianebi arian da isini erTmaneTTan iseve 

cxovroben rogorc adamianebi dedamiwaze, amitom maT aqvT tansacmeli, 

sacxovrebeli da yvelaferi mxolod im gansxvavebiT, rom maT es yvelaferi 

ufro srulyofili aqvT, imitom rom isini TviTonac ufro srulyofilni 

arian. rogorc angelozebis sibrZne aRemateba adamianisas imdenad rom arc 

ki gamoiTqmis, zustad aseve yvelaferi danarCeni rac maT mier danaxuli da 

gagebulia, radgan es yvelaferi Seesabameba maT sibrZnes (ix. 173). 

178. tansacmeli romliTac angelozebi Cndebian raimes Seesabameba, iseve 

rogorc yvelaferi danarCeni rac maT exeba da radgan Seesabameba eseigi 

arsebobs (ix. 175). maTi tansacmeli Seesabameba maT gonebas ris gamoc zecis 

yvela mkvidri Semosilia Tavisi gonebis Sesatyvisad; radgan erTni 

aWarbeben goniT sxvebs (ix 43-128), amitom tansacmeli maTi ufro lamazia, 

vidre meoreebis: yvelaze Wkvianebis tansacmeli ufro naTelia rogorc ali 

anda brwyinvale rogorc Suqi; naklebad gonierebis samosi naTelia da 

TeTri magram brwyinvalebis gareSe, xolo maTi samosi, vinc kidev ufro 

naklebad gonieria sxvadasxvaferia, yvelaze Sida fenis angelozebi 

SiSvlebi arian. 

179. radganac angelozebis samosi Seesabameba maT gonierebas, isini aseve 

Seesabamebian WeSmaritebas, radganac yvelanairi goniereba RvTaebrivi 

WeSmaritebidanaa. amitom SeiZleba vTqvaT, rom Semosilebi arian TaviaanTi 

gonierebis xarisxiT anda maT mier RvTaebrivi WeSmaritebis miRebis donis 

mixedviT. zogierTis tansacmeli kaSkaSaa, rogorc ali, xolo sxvebisa 

brwyinvale – rogorc sinaTle. im mizeziT, rom ali Seesabameba sikeTes, 

xolo Suqi – WeSmaritebas sikeTidan, sxvebis samosi naTelia, TeTria an 

sxvadasxva feris imitom, rom RvTaebrivi sikeTe da RvTaebrivi WeSmariteba 

naklebad anaTebs da sxvadasxvagvarad aris gagebuli maT mier vinc ufro 

naklebad gonieria: sinaTle da siqaTqaTe Seesabameba WeSmaritebas, xolo 

ferebi – mis sxvadasxva xarisxs. yvelaze Sinagani donis angelozebi 

SiSvlebi arian imitom rom isini cxovroben ubiwod, ubiwobas ki siSiSvle 

Seesabameba. 

180. radgan angelozebi zecaSi tansacmliT arian Semosilebi, amitomac maT 

dedamiwaze samosiT xedavdnen. magaliTad is angelozebi romlebic 

ecxadebodnen winaswarmetyvelebs anda isini romlebic uflis saflavTan 

naxes: “saxe misi iyo rogorc elva, da samosi misi spetaki rogorc Tovli” 

(maTe 28.3) (markozi 16.5)(luka 24.4)(ioane 20.12). isini vinc ioanem naxa zecaSi 
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“24 uxucesi, romelTac emosaT spetaki samosi” (gamocxadeba 4.4) da “TeTr 

cxenze amxedrebuli, da spetaki da wmida bisoniT mosili” (gamocxadeba 

19.14). imdenad ramdenadac goniereba momdinareobs RvTaebrivi 

WeSmaritebidan, amitom rodesac ufalma feri icvala “da icvala maT winaSe 

feri, da mzesaviT gabrwyinda misi saxe, da naTeliviT gaspetakda misi 

samosi” (maTe 17.2), “da samosi misi gaxda moelvare da TovliviT spetaki” 

(markozi 9.3). “locvisas saxis feri icvala da samosi misi gaxda spetaki da 

elvare” (luka 9.29). naTeli rom aris uflidan momavali RvTaebrivi 

WeSmariteba es vnaxeT zemoT (ix. 129). amis gamo uflis sityvaSi samosi 

niSnavs WeSmaritebas da WeSmaritebis gamo gonierebas rogorc ioanesTan 

“romlebsac ar SeubilwavT TavianTi samosi da ivlian CemTan sispetakiT 

mosilni, vinaidan Rirsni arian. mZleveli ase sispetakiT mosili ivlis” 

(gamocxadeba 3.4,5) “netaria vinc fxizlobs da icavs Tavis samoss” 

(gamocxadeba 16.15). ierusalimze, romelSic eklesia igulisxmeba ezekielTan 

naTqvamia: “moqarguliT Segmose da TaxaSis tyavis xamlebi Cagacvi, zezis 

sartyeli Semogartyi da abreSumi mogaxure. oqroTi da vercxliT iyavi 

morTuli; zezi, abreSumi da naqargi samoseli gecva (ezekieli 16.10,13) da 

mravali aseTi gamoTqma bevr sxva adgilas. masze ki vinc ar imyofeba 

WeSmaritebaSi naTqvamia rom is ar aris Semosili saqorwino tansacmliT. 

“Sevida mefe meinaxeTa sanaxavad, da ixila iq erTi kaci, romelsac ar ecva 

saqorwino samosi. da uTxra mas: megobaro,rogor Semoxvedi aq saqorwinod 

Seumosavi? xolo is dumda. maSin mefem ubrZana Tavis msaxurT: SeukariT 

xel-fexi da gaagdeT gareT – bnelSi, da iqneba iq tirili da kbilTa 

RrWena.” (maTe 22.11-13) qorwinebis saxlSi igulisxmeba sasufeveli da 

eklesia misi RvTaebbrivi WeSmaritebis saSualebiT uflis maTTan 

gaerTianebis gamo. ai amitomaa rom bibliaSi ufali iwodeba saqmrod da 

qmrad, xolo sasufeveli da eklesia sasZlod da colad. 

181. angelozTa samosi aramarto gveCveneba samosad, aramed marTlac arsia 

tansacmlisa. es naCvenebia imiT, rom angelozebi aramarto xedaven, aramed 

exebian kidec mas, da rom es samosi maT ramdenime aqvT da isini samoss 

ixdian da icmeven, rom isini inaxaven im samoss romelsac ar xmaroben. isini 

sxvadasxva tansacmels om icvamen es me vnaxe aTasjer mainc, me 

vkiTxulobdi Tu saidan hqondaT maT es tansacmeli da isini mpasuxobdnen, 

rom uflisgan, rom ufali maT Cuqnida samoss da zogjer isini 

Tavisdauneburadac imosebian. maT aseve miTxres rom maTi samosi icvleba 

maTi Sinagani mdgomareobis mixedviT: pirvel da meore mdgomareobaSi maTi 

tansacmeli brwyinvale da spetakia; mesame da meoTxeSi ki ufro muqi, esec 

xdeba Sesabamisobis mixedviT imitom, rom maTi mdgomareobis cvlileba 

damokidebulia maTSi gonierebis da sibrZnis cvlilebaze. 
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182. radganac sulier samyaroSi TIToeulis samosi Seesabameba mis 

gonierebas, amitom WeSmaritebsac, romlidanac modis goniereba, amitom 

isini vinc arian jojoxeTSi, Tumca Cndebian tansacmliT magram 

WeSmaritebis arqonis gamo – daglejilSi, WuWyianSi, SavSi. yvela Tavisi 

ugunurebis Sesabamisad. maT ar SeuZliaT Seimoson sxvanairad. amis Cacmis 

uflebas ki ufali mxolod imitom aZlevs rom ar iyvnen SiSvlebi. 
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angelozebis sacxovreblis da savanis Sesaxeb 

 

183. radganac zecaSi arsebobs sazogadoebebi da angelozebi iq cxovroben, 

rogorc adamianebi, amitom maT aqvT sacxovreblebi, romlebic aseve 

gansxvavdebian erTmaneTisgan TiToeulis cxovrebis mdgomareobis mixedviT: 

didebulia maTi, vinc imyofebian umaRles mdgomareobaSi da ufro naklebad 

warmosadegi maTi, vinc ufro dabal mdgomareobaSi imyofeba. me 

vesaubrebodi angelozebs zeciuri sacxovreblebis Sesaxeb da amasTanave 

gamovTqvamdi Cems azrs imis Sesaxeb, rom albaT aravin daijerebs, rom maT 

aqvT sacxovrebeli da savane: erTni – imitom rom ver xedaven amas, meoreni 

– imitom rom arc ki ician rom angelozebi igive xalxia, zogierTebi ki 

imitom rom maTi warmodgeniT angelozebis sasufeveli igive zecaa, rasac 

Cven vxedavT dedamiwidan sakuTari TvalebiT. radganac is Cans carieli 

maTi warmodgeniT angelozebi eTeruli sxeulebia, amitom isini askvnian 

rom angelozebi eTerSi cxovroben. amasTan erTad es adamianebi ver igeben, 

rom sulier samyaroSi SeiZleba igive arsebobdes rac bunebaSi, imitom rom 

maT saerTod ar ician ra aris sulieri sagani. angelozebi mpasuxobdnen 

rom maTTvis cnobilia samyaroSi gabatonebuli aseTi umecrebis Sesaxeb da 

rom es umecreba, maTda gasaocrad, gansakuTrebiT batonobs eklesiis 

SigniT da iq ki ufro mecnierebsa da swavlulebs Soris, vidre ubralo 

xalxSi; maSin rodesac xalxs, romelic imyofeba aseT ucodinarobaSi, 

SeuZlia gaigos bibliidan rom angelozebi iseTIve adamianebi arian 

rogorebic TiTon isini, rameTu aravis ar unaxavs isini sxva saxiT da arc 

ufali, romelmac miiRo mTeli adamianuroba. da Tu isini xalxi arian, 

maSin gaaCniaT sacxovrebelic da sadgomic da TumcaRa iwodebian sulebad, 

ar gvanan gaberilebs da ar farfateben haerSi, rogorc fiqroben 

zogierTebi TaviaanTi umecrebiT. angelozebi aseT umecrebs ugunurebs 

eZaxian. adamianebs, ganagrZoben angelozebi, SeuZliaT amis gageba Tu isini 

uars ityvian im Sexedulebebze romlebic Tavis TavisTvis TviTonve 

Camoayalibes angelozebze da sulebze. da rom maSinve ar ekiTxebodnen 

Tavis Tavs da ar fiqrobdnen “es marTlac asea?”, TiToeuli adamianisaTvis 

damaxasiaTebelia imis gageba, rom angelozebi iseTive saxisani arian, 

rogorc adamianebi, rom maT aqvT sacxovrebeli, romelsac zeciuri savane 

hqvia, romelic miwierTan SedarebiT didebulia. magram es saerTo 

Sexeduleba, romelic zeSTagonebiT Camoyalibda, maSinve qreba adamianSi 

rodesac Tavis Sinagan Tvalsazriss da azrebs gaugzavnis kiTxvas: es asea?. 

es gansakuTrebiT emarTebaT mecnierebs, omlebic TaviaanTi gonebis imediT 

gzas gadauRobaven Tavis TavSi zecis SeRwevas da misgan wamosul sinaTles. 

aseTive bedi ewia adamianis sikvdilis Semdeg sicocxlis rwmenas: vinc 
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amaze saubrobs da amave dros fiqrobs sulze ara swavlebebis safuZvelze, 

rom moxdes mkvdreTiT aRdgoma da sxeuli SeuerTdeba suls, mas sjera, 

rom sikvdilis Semdeg is icxovrebs adamianad da angelozebTan, Tu aq 

patiosnad cxovrobda, rom maSin is dainaxavs mSvenier sagnebs da datkbeba 

auwereli netarebiT. magram rogorc ki is mimarTavs swavlebas sulisa da 

sxeulis SeerTebis Sesaxeba anda Cveulebriv varauds sulis Sesaxeb Tavis 

Tavs usvams kiTxvas: marTla aseTia suli da es marTlac asea? maSin misi 

Tavdapirveli warmodgena amis Sesaxeb qreba. 

184. Tumca yvelafers sjobia warmovidginoT gamocdilebis monacemebi: 

ramdenic ar unda mesaubra angelozebTan, me yovelTvis viyavi maTTan 

binaSi/ es zustad iseTive saxlebia, rogorebic CvenTan dedamiwaze, magram 

gacilebiT lamazebi. maTSi bevri sxvadasxvanairi oTaxia, gancalkevebuli 

mosasvenebeli da saZile. garSemo ki ezoebi yvavilnarebiT, baRebiT da 

mindvrebiT. iq sadac angelozebi erTad cxovroben, mTeli sazogadoebis 

saxiT, maTi sacxovreblebi mosazRvred aris ganlagebuli erTi meoris 

gverdiT da ganlagebulia qalaqis saxiT moednebiT, quCebiT, da bazrebiT, 

zustad iseve rogorc Cvens qalaqebSi. me mqonda saSualeba vwveodi maT, 

dameTvalierebina yoveli mxridan da Sevsuliyavi saxlebSi. es gadamxda me 

sruliad fxizels, rodesac gaixsna Cemi Sinagani xedva. 

185. sasufevelSi me vnaxe sasxleebi, romlebic iseTi didebulebi iyo, rom 

SeuZlebelia aRwera. zemodan isini brwyinavdnen  rogorc sufTa oqro, 

dablidan ki rogorc Zvirfasi qvebi. es sasaxleebi iyo erTi meoreze 

didebuli da maTi SInagani didebuleba ar CamorCeboda garegnuls: oTaxebi 

ise natifad iyo mowyobili, rom verc sityviT da verc xelovnebiT ver 

aRvwerT. im mxares saiTac iyo SuadRe, iyo samoTxis baRebi, sadac aseve 

yvelaferi brwyinavda da anaTebda. zogierT xes, TiTqos vercxlis foTlebi 

hqonda, xolo nayofi oqrosi. rigebSi yvavilebi cisartyelas waagavda. 

baRis boloSi axali sasaxleebi moCanda da maTiT mTavrdeboda xedi. aseTi 

Senobebia sasufevelSi SeiZleba iTqvas rom iq xedav xelovnebas Tavisi 

pirvelsaxiT. angelozebi ambobdnen, rom marTalia yvela es sagani da sxva 

mravalic ufro metad srulyofli maT uflis daxmarebiT eCvenebaT 

iseTnairad, rom isini amas yvelafers xedaven TvalebiT, magram isini amiT 

tkebebian ufro sulierad vidre mzeriT, imitom rom TiToeul am saganSi 

isini xedaven Sesabamisobas  da Sesabamisobidan ki raime RvTaebrivs. 

186. me aseve mivxvdi, rom aramarto sasaxleebi da saxlebi, aramed 

yvelaferi rac ki saerTod da nawilobriv mdebaorebs maTSi da maT 

gareTac Seesabameba yvelafers Sinagans, rac ki arsebobs angelozebSi 

uflisgan: saxlis saerTod Seesabameba maT sikeTes, is ki rac saxlis 

SigniTaa sxvadasxva nawilebiT, imas risganac Sedgeba es sikeTe. is rac 
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saxlis gareTaa – sikeTidan gamosul WeSmaritebas, mis gagebas da Secnobas. 

da radganac saxli da misi Semadgeneli anwilebi Seesabamebian sikeTes da 

WeSmaritebas, romlebic angelozebSi uflisganaa, amitom isini Seesabameba 

maT siyvarulasac da maSadame sibrZnes da gonierebas, imitom rom 

siyvaruli exeba sikeTes, soibrZne – sikeTes da WeSmaritebas, xolo 

goniereba – sikeTidan wamosul WeSmaritebas. ai ras Caswvdnen angelozebi, 

rodesac isini umzeren am sagnebs da amitomac es sagnebi ufro metad 

ancvifrebs da axarebs maT suls vidre mzeras. 

187. aqedan CemTvis anTeli gaxda Tu ratom uwoda ufalma Tavis Tavs taZari 

ierusalimSi yofnisas da ratom iyo danaxuli axali ierusalimi wminda 

oqrosgan angebi, margalitis bWeebiT da patiosani qvebiT Semkuli 

safuZvliT. zustad imitom, rom taZari gamoxatavs uflis RvTaebriv 

adamianurobas, axali ierusalimi – eklesias, romelic SemdegSi unda 

aRmocendes; karibWe – WeSmaritebas, romelsac mivyavaT sikeTisaken; xolo 

safuZveli WeSmaritebisa, romelzec iqneba dafuZnebuli es eklesia.  

188. angelozebi, romlebic ayalibeben uflis zeciur samefos, ufro metad 

sufeven maRal adgilebSi, romlebic mTebs hgvanan; angelozebi, romlebic 

qmnian uflis sulier samefos, binadroben SedarebiT dabal adgilebSi, 

romlebic borcvebs waagavs. angelozebi ki romlebic ayalibeben zecis 

qveda fenebs, binadroben adgilebSi romlebic qvian kldeebs waagavs. es 

yvelaferi damyarebulia aseve Sesabamisobaze, rameTu yvelaferi Sinagani 

Seesabameba maRals, xolo yvelaferi garegani – dabals. ai amitom mTebi 

bibliaSi niSnav zeciur siyvaruls, borcvi – sulier siyvaruls, xolo 

qvebi – rwmenas.  

189. arsebobenaseve angelozebi, romlebic ar cxovroben sazogadoebebSi, 

aramed gancalkevebul saxlebSi. isini arian zecis centris binadarni, 

rogorc angelozTa Soris saukeTesoni. 

190. saxlebi, romlebSic angelozebi cxovroben, ise ki ar Sendeba rogorc 

saxlebi dedamiwaze, aramed saCuqrad eZlevaT maT uflisgan, maT mier 

miRebuli sikeTis da WeSmaritebis mixedviT. am saxlebSi aseve xdeba mcire 

cvlilebebi angelozebis Sinagani mdgomareobis mixedviT (ix. 154-160). 

yvelaferi rac angelozebs gaaCniaT itvleba RmerTis maTdami saCuqrad da 

yvelaferi ra maT sWirdebaT, uf;lis mier maT eCuqebaT.  
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sasufevelSi sivrcis Sesaxeb 

 

191. Tumca sasufevelSi yvela sagani mdebaorebs Tavis adgilze da sivrceSi 

zustad iseve rogorc dedamiwaze, magram mainc angelozebs araviTari 

warmodgena ara aqvT adgilisa da sivrcis Sesaxeb. da rom es ar 

motgveCvenos ucnaurobad me Sevecdebi SesaZleblobis farglebSi avxsna es. 

192. sulier samyaroSi yvelaferi gadanacvleba da gadaadgileba xdeba Tvis 

angelozebis Sinagani mdgomareobis cvlilebis Sesabamisad, ise rom 

gadaadgileba iq aris arsi mxolod mdgomareobis cvlilebisa. zustad aseve 

rodesac RmerTma me sasufevelSi gadamiyvana  da dedamiwaze, romelic 

samyaroSi brunavs, es moxda mxolod sulierad xolo sxeuli Cemi darCa 

imave adgilas. aseTnairadve gadaadgildebian angelozebi erTi adgilidan 

meoreze. ai ratomaa rom maTTvis manZili ar arsebobs; da Tu ar arsebobs 

manZili, ar arsebobs arc sivrce da erTis da meoris magivrad – 

mdgomareoba da cvlileba maT mdgomareobaSi. 

193. Tu yvelanairi gadaadgileba xdeba aseTnairad, maSIn naTelia, rom 

miaxloeba xdeba Sinagani sawyisis mdgomareobis msgavsebiT, xolo daSoreba 

– gansxvavebiT. ai ratomaa rom erTmaneTTan axlos cxovroben isini, vinc 

erTmaneTis msgavs mdgomareobaSia, xolo erTmaneTisagan moSorebiT isini, 

vinc ar gvanan erTmaneTs. sivrce sasufevelSi aris arsi sxva arafrisa Tu 

ara Sinaganis Sesabamisi garegani mdgomareoba. am erTaderTi mizeziT 

gansxvavdeba erTmaneTisgan aramarto sasufeveli, aramed calkeuli zeciuri 

sazogadoeba, da amitom TiToeuli angelozi am sazogadoebaSi. am mizeziTve 

jojoxeTi saerTod gamoyofilia sasufevlisgan: is Tavisi mdgomareobiT 

sasufevlis sapirispiroa. 

194. amave safuzvelze yvela suli imqveynad maSinve Cndeba meoris win, 

rogorc ki amas moisurvebs, radgan msurveli azriT xedavs meores da 

gadaadgildeba mis mdgomareobaSi. da piriqiT isini scildebian erTmaneTs 

Tavis aridebis survilis SemTxvevaSi. da radgan yvelanairi arideba xdeba 

urTierTsawinaaRmdego grZnobebiT da azrebis SeuTanxmeblobiT, xdeba rom 

rodesac bevrni mogrovdebian erTad da erTmaneTs eTanxmebian, erTmaneTs 

xedaven, xolo Tu erTmaneTs ewinaaRmdegebian – qrebian. 

195. zustad aseve, rodesac iq vinme Tavis qalaqSi erTi adgilidan sxvagan 

midis, moedanze an baRSi, anda sxva sazogadoebaSi mcxovrebTan,  is midis 

male Tu ase unda, anda ufro gvian. TviTon manzili Tumca igivea, magram 

grZeldeba anda mcirdeba mgzavris survilis mixedviT. me xSirad da 

gaocebuli vamCnevdi amas. zemoTTqmulidan naTelia, rom manZili da 
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maSasadame sivrcec sruliad damokidebulia angelozis Sigana ganwyobaze 

da Tu es asea, maSin fiqric ki sivrceze saerTod miiuwvdomelia maTi 

gagebisaTvis, Tumca arsiT maT iseTive sivrce aqvT rogorc aq dedamiwaze. 

196. es SeiZleba avxsnaT adamianis fiqrebis TvisebiT: misTvis ar ari sivrce, 

is razec adamiani mudmivad da bevrs fiqrobs TiTqosda TavisTavad Cndeba 

mis win, yvelasTvis, vinc moindomebs Caswvdes, cnobilia, rom is sivrceze 

fiqrobs rogorc Sualedur saganze, romelsac is aseve xedavs dedamiwaze, 

anda im manZiliT romelic mdebareobs am sagnebs Soris. es xdeba iqidan 

rom sivrce uwyvetia da uwyveti ganfenilobisas sivrce Cndeba im sagnebis 

mixedviT, romlebic uwyvetni arian. miTumetes es asea angelozebTan, imitom 

rom maTSi xedva ganuyofelia azrTan, xolo azri siyvarulTan da Soreuli 

da axlomdebare sagnebi Cndebian da icvlebian maTi SInagani mdgomareobis 

mixedviT rogorc zemoT iyo naTqvami. 

197. amis safuZvelze adgili da sivrce uflis sityvaSi da yvelaferi rac 

raime mniSvnelobiT exeba sivrcis mniSvnelobas exeba mdgomareobebs. 

magaliTad: manZili, siaxlove, siSore, gza, mogzauroba, milebi, stadiebi, 

wyrTa da saerTod yvelanairi sazomi; soflebi, mindvrebi, baRebi, qalaqebi, 

moednebi; yvelanairi moZraoba, sigrZe, sigane, simaRle, siRrme da mravali 

sxva imitom, rom imis didi nawili rac arsebobs adamianis gonebaSi gaCnda 

iq amqveyniurobiT da metad Tu naklebad exeba sivrces da dros. avxsni 

magaliTad ras niSnavs uflis sityvaSi sigrZe, sigane da simaRle. aq 

dedamiwaze saubaria sigrZeze, siganeze da siRrmeze sivrcesTan 

damokidebulebaSi, magram sausfevelSi, sadac sivrceze warmodgenac ara 

aqvT, sigrZe niSnavs sikeTis mdgomareobas, sigane – WeSmaritebis 

mdgomareobas xolo siRrme – am mdgomareobebis doneebs Soris 

sxvaobas.(ix.38). am sami saxis sididis erTeulis mniSvneloba damyarebulia 

imaze, rom sasufeveli ganfenilia sigrZeze aRmosavleTidan dasavleTamde 

da rom mTel am manZilze binadroben siyvarulis sikeTeSi myofni; siganeSi 

sasufeveli ganfenilia samxreTidan CrdiloeTisaken da iq binadroben 

sikeTis WeSmaritebaSi myofni (ix.148); xolo siRrme sasufevelSi niSnavs 

erTsac da meoresac: sikeTesac da WeSmaritebasac doneebTand 

amokidebulebaSi. ai ratomaa rom bibliaSi sigrZes siganes da siRrmes aqvs 

igive mnisvneloba. aseve ezekielTan (ezekieli 40-48). axali eklesiis da 

axali miwis aRwerisas: ezoebi, karibWeebi, fanjrebi, karebebi, oTaxebi da 

maTi sazomi sigzeebi, siganeebi da simaRleebi aRniSnavs axal eklesias da 

mis kuTvnil WeSmaritebas da sikeTes. es ase rom ar iyos maSin riRasTvisaa 

saWiro am zomebis CamoTla? asea aRwerili axali ierusalimi apokalifsSi: 

“da qalaqi oTxkuTxedad Zevs, da sigrZe misi, rogorc sigane, da gadazoma 

qalaqi lerwmiT Tormeti aTas utevanze, da sigrZe misi da sigane misi da 

simaRle misi tolni arian” (gamocxadeba 21.16). aq axali ierusalimi niSnavs 
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axal eklesias, xolo es zomebi – romlebic exeba am eklesias: sigrZe – misi 

siyvarulis sikeTe, sigane – am sikeTis mixedviT WeSmariteba, simaRle – 

sikeTe da WeSmariteba maTi donis mixedviT, Tormeti aTasi utevani – 

yvelanairi sikeTe da yvelanairi WeSmariteba erTobliobaSi. sxvanairad ra 

azria imaSi rom qalaqis simaRle Tormeti aTasi utevani tolia misi 

sigrZis da siganis? bibliaSi rom sigane aRniSnavs WeSmaritebas, es kargad 

Cnas daviTTan: “da ar mimeci xelsa mtrisasa; farTod daakvidre fexni 

Cemni” (fsalmuni 30.9). “siviwrovidan vuxmobdi ufals, sifarToviT mipasuxa 

ufalma” (fsalmuni 117.5). amas garda sxva adgilebSic, magaliTad esaiasTan 

(8.8) abakumTan (1.6) da bevr sxva adgilas. 

198.am yvelafridan Cans rom sasufevelSi aris sikeTe, rogorc aq, magram iq 

araferze ar msjeloben sivrcis mixedviT, aramed mdgomareobiT, maSasadame 

sivrce iq ar SeiZleba gaizomos rogorc aq da rom is xilulia mxolod 

macxovrebelTa Sinagani mdgomareobis mixedviT. 

199. pirveli da mTavari mizezi am yvelafrisa aris is rom ufali imyofeba 

TiToeulSi misi siyvarulis da rwmenis donis mixedviT da rom 

sasufevelSi yvela sagani Cndeba angelozebtan axlos anda moSorebiT, 

maTSi uflis arsebobis mixedviT; is gansazRvravs yvela sagnis mdebareobas 

sasufevelSi da asaCuqrebs angelozebs sibrZniT, imitom rom is TiTon 

aniWebs  maT azrebs, yvelgan ganfenvis Zalas, xolo yvelafers danarCens 

sasufevelSi – erTmaneTTan urTierTobis Zalas. erTi sityviT maTsi ufli 

arsebobis gamo isini floben unars iazrovnon ara miwierad aramed 

sulierad.  
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zeciuri garegnobis Sesaxeb, romlis mixedviTac 

mowyobilia gaerTianebebi da kavSirebi sasufevelSi 

 

200. winamdebare TavebSi naTqvamidan SegviZlia warmovidginoT Tu rogoria 

sasufeveli, eseigi rogoria sasufevlis didi da patara nawilebi (ix. 72) da 

rogor qmnis TiToeuli gaerTianeba TavisTavad patara zomis sasufevels 

da TiToeuli angelozi ki  yvelaze mcire saxisas (ix 51-58); rac imis 

msgavsia Tu sasufeveli erTianobaSi rogor gamosaxavs erT adamians, iseve 

rogorc calke TiToeuli sazogadoebac gamosaxavs adamians patara zomiT, 

xolo TiToeuli angelozi ki umciresi zomiT (ix. 59-77) da rom sasufevlis 

centrSi binadroben yvelaze brZenni angelozTa Soris, xolo garSemo 

naklebad Wkvianebi da zustad aseve TiToeul sakrebuloSi (ix. 43). da rom 

sausfevlis aRmosavleTidan dasavleTamde binadroben angelozebi, 

romlebic siyvarulis sikeTeSi cxovroben, xolo samxreTidan 

CrdiloeTisaken – sikeTis WeSmaritebaSi myofni,  zustad aseve TiToeul 

sazogadoebaSi (ix. 148,149). es yvelaferi mowyobilia sasufevlis msgavsad 

da aqedan SeiZleba vimsjeloT imaze, Tu rogori unda iyos sasufeveli 

garegnulad. 

201. amis codna aucilebelia imitom, rom aramarto angelozTa yvela 

sakrebuloa mowyobili sasufevlis msgavsad, aramed maT Soris yvelanairi 

kavSiric da radgan kavSiri, maSin maTi azrebis da grZnobebis gavrcelebac 

da maSasadame maTi yvelanairi goniereba da sibrZne.  amitom vin ramdenadac 

cxovrobs sasufevlis saxiT, eseigi vinc TviTon aris zecis saxe, is 

imdenad brZenia. igivea rom vTqvaT sasufevlis xatad cxovreba anda 

ssufevlis wesebiT, imitom rom TiToeuli nivTis saxe momdinareobs 

wesrigidan da masTan SeTanxmebiT. 

202. axla vityvi ras niSnavs sasufevlis xatad cxovreba. adamiani Seqmnilia 

sasufevlis da samyaros msgavsad: misi Sinagani arsi – sasufevlis msgavsad, 

xolo garegani – samyaros msgavsad(ix. 57). ras vityviT – msgavsad an xatad 

– es sul erTia. magram radgan adamianma Tavisi nebis borotebiT da amitom 

gonebis sicruiT gaanadgura Tavis TavSi sasufevelTan msgavseba  da 

maSasadame sasufevlis xati da isini Secvala jojoxeTTan msgavsebiT da 

xatebiT, amitom misi Sinagani (sawyisi) dabadebidan daxSulia. ai ratomaa 

rom adamiani, sxva cxovelebisagan gansxvavebiT, ibadeba sruliad umweo da 

ucodinari. man rom aRadginos Tavis TavSi zeciuri msgavseba da xateba, 

unda Seicnos yvelaferi rac exeba wesrigs, radganc rogorc zemoT iyo 

naTqvami – rogoric wesrigia, iseTive iqneba garegnoba: biblia Tavis TavSi 

moicavs RvTaebrivi wesrigis yvela kanons, rameTu mcnebebi bibliaSi aris 
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arsi am wesrigis kanonebisa. amitom adamiani ramdenadac Seicnobs am 

mcnebebs da icxovrebs amisda mixedviT, imdenad iqneba misi Sinagani 

(sawyisi) gaxsnili da masSi isev Camoyalibdeba wesrigi anda zecis xateba. 

aqedan Cans ras niSnavs zecis xatad yofna, eseigi ras niSnavs bibliuri 

WeSmaritebebiT (anda mcnebebiT) cxovreba. 

203. ramdenadac vinme cxovrobs sasufevlis msgavsad, imdenad is imyofeba 

sasufevelSi da aseve imdenadve is TviTon qmnis sasufevels umciresi 

zomiT (ix. 57). maSasadame is amdenadvea gonierebasa da sibrZneSi. radgan, 

rogorc zemoT iyo naTqvami, yvelanairi fiqri, romelic gonebas ekuTvnis 

da yvelanairi grZnoba romelic ekuTvnis nebas, vrceldeba sasufevlis 

yvela mimarTulebiT maTi saxis mixedviT da saswaulebrivi gziT miewodeba 

mosazRvre sazogadoebebs  zustad iseve, rogorc TviT isini ukavSIrdebian 

adamians. zogierTebs hgoniaT, rom maTi fiqrebi da grZnobebi sinamdvileSI 

ar vrceldeba maT garSemo, rom isini mxolod maTSia da maTi danaxva 

Soridan SeuZlebelia. magram aseTi Sexedulebebi mcdaria, radgan rogorc 

adamianis Tvali moicavs daSorebul sagnebsac ki, aseve adamianis SInagani 

xedva, eseigi misi gonebis xedva vrceldeba sulier samyaroze, Tumca 

adamiani zemoT CamoTvlili mizezebis gamo verc amCnevs amas (ix. 196). 

gansxvaveba mxolod imaSia, rom Tvalis mxedveloba ocdeba bunebrivad, 

eseigi bunebrivi samyaros sagnebiT, xolo gonierebis mzera ocdeba 

sulierad, ese igi sulieri samyaros sagnebiT, romlebic yvela ekuTvnian 

sikeTes da WeSmaritebas. es adamianisaTvis ucnobia, imitom rom man ar icis 

rom arsebobs gansakuTrebuli sinaTle, romelic aciskrovnebs gonebas da 

rom am sinaTlis gareSe adamians saerTod ar SeuZlia fiqri (ix 126 - 232). 

iyo suli romelic fiqrobda rom is azrovnebda mxolod Tavis TavSi, 

eseigi Tavisi fiqrebis garSemo gavrcelebis gareSe da maSasadame sxva 

sakrebuloebTan kontaqtis gareSe, romlebic mis garSemo iyvnen. rom 

daerwmunebinaT is sapirispiroSi, mas waerTva uaxloes sazogadoebebTan 

kavSiri. maSin is aRmoCnda aramarto azrebis gareSe, aramed daeca rogorc 

micvalebuli, mxolod xelebs amoZravebda axalSobiliviT. ramodenime xnis 

Semdeg misi kavSiri garSemomyobebTan aRdga da rodesac is sabolood 

gamyarda, maSin mas daubrunda azrovnebis unari. sxva sulebma, romlebmac 

dainaxes es yvelaferi, aRiares rom yvelanairi fiqri da grZnoba modis 

urTierTkavSiris gamo da Tu arsebobs fiqri da grZnoba, maSasadame 

arsebobs yvelaferi rac exeba adamianis sicocxles, rameTu adamianis 

mTeli sicocxle mdgomareobs imaSi rom mas SeuZlia fiqri da siyvaruli, 

anda sxva sityvebiT gaaCnia goniereba da survili. 

204. Tumca unda vicodeT rom goniereba da sibrZne TiToeulisa (sulisa) 

gansxvavebulia misi sxvebTan urTierTobis donis mixedviT. maTTvis, visi 

goniereba da sibrZne Camoyalibda namdvili sikeTiTa da WeSmaritebiT, sxva 
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sazogadoebebTan kontaqti myardeba zeciuri saxiT. maTi ki, visi goniereba 

da sibrZne cru sikeTiTa da WeSmaritebiT, magram sikeTiTa da WeSmaritebiT 

romelic gavs namdvils, sazogadoebebTan kontaqti wyvetilia da araswori, 

imitom rom is ar myardeba zeciuri saxis wesrigiT. magram isini, visSic ar 

aris arc goniereba da arc sibrZne sicruesa da borotebaSi cxovrebisagan 

imyofebian jojoxeTis sazogadoebebTan kontaqtSi: am kontaqtis moculoba 

damokidebulia WeSmaritebaSi damkvidrebis xarisxze. amasTan erTad unda 

vicodeT, rom kontaqti sazogadoebebs Soris aSkarad Cauwvdomelia sxva 

sazogadoebis wevrebisaTvis, magram arsebobs mxolod maTTvis 

damaxasiaTebeli doneebis kontaqti.  

205. sasufevelSi yvelani garTianebulni arian sazogadoebebSi TaviaanTi 

sulieri naTesaobis mixedviT, romelic emyareba sikeTes da WeSmaritebas. 

ase xdeba rogorc saerTod mTels sasufevelSi, aseve calkeul 

sazogadoebebSi da TiToeul saxlSi. amitom angelozebi, romlebic 

erTmaneTis msgavsni arian sikeTIT da WeSmaritebiT, scnoben erTmaneTs 

iseve, rogorc scnoben naTesavebi dedamiwaze anda rogorc icnoben 

bavSvobis droindeli nacnobebi. msgavsad amisa TIToeul angelozSi 

erTiandeba sibrZnisa da gonierebis sawyisi, eseigi sikeTisa da 

WeSmaritebis. isini zustad aseve Seicnoben erTmaneTs da Secnobis xarisxis 

mixedviT erTiandebian. amave mizeziT isini, visSic WeSmariteba da sikeTe 

gaerTianebulia sasufevlis xatad, xedaven Sedegis yvela dones da garSemo 

maTi SeWidulobis (gadabmis) mTel rigs, magram es saerTod ar gaaCniaT 

imaT, visSic sikeTe da WeSmariteba ar aris gaerTianebuli sasufevlis 

saxiT. 

206. TiToeul sasofevelSi aseTia xateba romlis mixedviTac xdeba 

angelozebis fiqrebis da grZnobebis kontaqtebi da gavrceleba da 

maSasadame maszea damokidebuli maTi gonierebis da sibrZnis done. magram 

erTi sasufevlis kavSiri meoresTan ese igi mesamesTan, anda yvelaze 

Siinaganisa meoresTan anda saSualosTan, erTisac da meorisac mesamesTan 

anda ukanasknelTan xdeba sxcva saxiT. Tumca sasufevlebs Soris kontaqti 

ar SeiZleba iwodos kavSirad, aramed zeSTagonebad da axla amaze iqneba 

naTqvami ramdenime sityviT, rom arsebobs sami sasufeveli da isini 

erTmaneTIsgan gansxvavvdebian ix. 29-40. 

207. gansxvavebul sasufevlebs Soris rom ar arsebobs kavSiri, aramed 

zeSTagoneba, es Cans maT urTierTmdebaorebaSi: mesame sasufeveli, anda 

yvelaze SInagani, yvelaze zemoTaa; meore anda saSualo - ufro dablaa, 

xolo pirveli anda ukanaskneli – kidev ufro dabla. asea mowyobili 

TiToeul sasufevelSi yvela sazogadoeba. ase magaliTad im 

sazogadoebebSi romlebic ganlagebulni arian maRal, mTa-gorian 
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adiglebSi (ix. 108): mwvervalze binadroben is angelozebi, romlebic 

ekuTvnian yvelaze Sinagan sasufevels, maT dabla – isini vinc ekuTvnian 

meores xolpo ufro dabla – ukanasknel sasufevlis mkvidrni. aseTive 

wesrigia yvelgan, rogorc maRal adgilebSi aseve vakeze. umaRlesi 

sasufevlis sazogadoeba ar ekontaqteba dabali sasufevlis sazogadoebas, 

Tumca mxolod SesabamisobiT (ix. 100) da kavSiri SesabamisobiT aris is, 

rasac zeSTagoneba hqvia. 

208. sasufevlebi erTiandebian anda sasufevlis sazogadoebebi erTiandebian 

mxolod uflis pirdapiri da saSualo zeSTagonebiT: pirdapiriT TviT 

uflisgan da saSualod – umaRlesi sasufevlebisagan, romlebic dabal 

sasufevlebze axdenen zeSTagonebas. imdenad radenadac sasufevlebis 

gaerTianeba zeSTagonebiT xdeba mxolod ufliT, amitom yvelaze metad 

SeimCneva is, rom umaRlesi sasufevlis angelozebidan aravin iyuros dabla, 

dabali sasufevlis sazoggadoebisaken da am sazogadoebis binadarT aravis 

aravis ara esaubros, rogorc ki es moxdeba, angelozei kargavs gonierebas 

da sibrZnes da ai ratom: yovel angelozSi sicocxlis sami donea, rogorc 

arsebobs sasufevlis sami done: yvelaze Sinahani sasufevlis mkvidrTaTvis 

gaxsnilia mesame anu yvelaze Sinagani done, xolo meore da pirveli 

daxSulia. saSualo sasufevlis mkvidrTaTvis gaxnilia meore done, xolo 

pirveli da mesame daxSulia; ukanaskneli sasufevlis mkvidrTaTvis Riaa 

pirveli done xolo meore da mesame daketili. amis gamo, rogorc ki mesame 

sasufevlis angelozi daixreba dabla romelime meore sasufevlis 

sazogadoebisaken da da gaesaubreba romelime mis binadars, maSinve mesame 

done misTvis iketeba da amasTan erTad is kargavs Tavis sibrZnes, radgan 

misi sibrZne modis mesame donidan da meoreSi da pirvelSi is saerTod ar 

aris.  ai ra unda vigulisxmoT ufli sityvebSi: “da erdoze myofi nu Camova 

Zirs, Tavisi saxlidan raimes wamosaRebad da mindvrad myofi nu mibrundeba 

Sin, Tavisi saxlidan raimes wamosaRebad” (maTe 24.17,18) da “im dRes, vinc 

erdoze iqneba, xolo misi nivTebi – saxlSi, nu Camova Zirs maT wasaRebad; 

da vinc mindvrad iqneba, aseve nu mibrundeba ukan. gaixseneT lotis coli” 

(luka 17.31,32). 

209. ar arsebobs zeSTagoneba dabali sasufevlidan maRalze, imitom rom es 

ewinaaRmdegeba wesrigs: zeSTagoneba modis umaRlesi sasufevlidan 

dabalisaken. umaRlesi sasufevlis angelozebis sibrZne imdenad aRemateba 

dabali sasufevlis mkvidri angelozebis sibrZnes, ramdenadac niriadi 

erTians. ai ratomaa rom dabali donis sasofevlis angelozebs ar 

SeuZliaT saubari maRali donis sasufevlis angelozebTan maSinac ki, Tu 

isini iyurebian im mxares, mainc ver xedaven maT da zeca Tavze eCvenebaT 

moRrublulad. magram maRali donis sasufevlis angelozebs SeuZliaT 
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dabal doneze myofTa danaxva, magram maT ar SeuZliaT maTTan laparaki, ise 

rom ar dakargon Tavisi sibrZne, rogor es zemoT iyo naTqvami. 

210. sasufevlis yvelaze SInagani donis angelozebis fiqrebis, grZonebebis 

da saubris gageba arasodes SeuZliaT sasufevlis saSualo donis 

angelozebs, imitom rom isini maTTvis gacilebiT amaRlebulebi arian. 

magram rodesac ufals surs, isini eCvenebian saSualo donis angelozebs, 

rogorc raime aalebuli, xolo fiqrebi, grZnobebi da saubrebi sasufevlis 

saSualo donis angelozebisa – rogorc raime naTeli dabal sasufevelze, 

zogjer ki rogorc moelvare, mravalferovani Rrubeli amaRlebiT, 

daSvebiT da SexebiT igrZnoba romeli donisaa saubris sagani.  

211. aqedan Cans rogoria sasufevlis saxe, ese igi rom uSualod sasufevlis 

centrSi is ufro srulyofilia, saSUalo donis sasufevelic 

srulyofilia, magram ufro dabali doniT, xolo dabali donis sasufeveli 

– kidev ufro dabali doniT. da rom garegnoba erTi sasufevlisa 

yalibdeba meoris mixedviT zeSTagonebiT, romleic uflidan modis. magram 

raSi mdgomareobs kavSiri am zeSTagonebis saSualebiT ver gavigebT, Tu ar 

viciT ra aris simaRlis doneebi da ra sxvaobaa maT Soris. amaze da sxva 

danarCenze ixileT 38. 

212. rac Seexeba kerZod sasufevlis xatebas da imas Tu rogor warimarTeba 

da ganefineba, es yovlad gaugebaria TviT angelozebisTvisac ki. zogierTi 

ram SeiZleba cven TviTon warmovidginoT adamianis sxeulis nawilebis 

saxiT, Tu gamovikvlevT mas da gamovikvlevT Wkviani da brZeni adamianis 

gonebiT, radgan zemoT naTqvami iyo, rom mTliani sasufeveli gamosaxavs 

erT adamians (ix. 59-72) da yvelaferi rac adamianSia, Seesabameba sasufevels 

(ix. 87-102). ramdenad miuwvdomelia da Seuswavlelia es xati, SeiZleba 

saerTod davaskvnaT iqidan rogorc nerviuli boWkoebi aerTianeben sxeulis 

yvela nawils erTad. Tvali verc ki xedavs verc am boCkoebs da verc imas, 

Tu rogor arian isini mimarTulni da ganfenilni tvinSi, radgan isini aq 

uTvalavni arian da imdenad rTulni rom erTad aRebulni warmoadgenen 

erTian rbil sxeuls, maSin rodesac am boWkoebiT saerTod da kerZod, rac 

exeba nebas da gonebas, gadadis sruliad garkveviT moqmedebaSi. Tu rogor 

aris es boCkoebi dawnuli mTels sxeulSi Cnas maTi sxvadasxva 

adgilobrivi wnulidan, rogoricaa: mziuri, jorjlisnairi da sxva da aseve 

maTi naskvebidan romlebic iwodeba kvanZebad, romlebSic yoveli mxridan 

Sedis uamravi boWko, am kvanZebSi isini erwymian erTmaneTs, rogorc erTi 

mTliani, Semdeg ki gamodian sxva mierTebebiT Semdgom samsaxurSi 

gasamgzavreblad da es meordeba uTvalavjer. me aRarafers vambob aseTive 

saswaulebze sxeulis TiToeul  nawilSi, organosa da kunTSi.  vinc 

brZnuli TvaliT Sexedavs am sagnebs da yvela aseT saswauls romelbic 
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maTSia Tavmoyrili, is ukiduresad gakvirvebuli darCeba. amasTan erTad 

Tvali dainaxavs mxolod umcires nawils am saswaulebisas, is ki rasac is 

ver dainaxavs, ufro metad saocaria, radgan es exeba Sinagan bunebas. aseTi 

mowyoba rom Seesabameba sasufevlis xats, es srulian naTelia iqidan, rom 

yvelaferi rac exeba gonebas da nebas, xdeba am xatis Tanaxmad radgan 

yvelaferi rac adamians unda, Tavisuflad gadadis am saxiT moqmedebaSi, 

xolo yvelaferi rasac is fiqrobs miedineba am boWkoebiT dasawyisidan 

bolomde  da badebs masSi SegrZnebebs; da radgan es saxe aris fiqris da 

nebis saxe, amitom is aris gonierebisa da sibrZnis saxec. zustad es saxe 

Seesabameba sasufevlisas, ris gamoc Cven SegviZlia gavigoT, rom aseTivea 

is saxe, romlis Tanaxmadac angelozis yevla grZnoba da fiqri ganefineba 

da rom isini amdenadve imyofebian gonierebasa da sibrZneSi (sasufevlis es 

saxe rom momdinareobs uflis RvTaebrivi adamianurobidan ix. 78-86). es 

yelaferi imitom iyo naTqvami rom cnobili iyos rom sausfevlis xateba 

arasodes ar SeiZleba dailios (gamoifitos) Tavisi saerTo sawyisiT da 

amdenad is Cauwvdomelia TviT angelozebisTvisac ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

sasufevlis mmarTvelobis Sesaxeb 

 

213. radganac sasufeveli dayofilia sazogadoebebad, romelTaganac 

yvelaze didebi moicaven ramodenime aseul aTasobiT angelozs (ix. 50) da 

radganac erTi sazogadoebis yvela wevri cxovrobs erTnair sikeTeSi, 

magram araerTnairi sibrZniT (ix. 43), maSasadame aqedan gamomdinareobs rom 

arsebobs sasufevlis mmarTvelobac: wesrigi unda iyos daculi da 

yvelaferi rac wesrigs exeba mouSeleli (daurRveveli). sasufevelSi 

mmarTveloba sxvadasxvagvaria: erTia – sazogadoebebSi, romelbic qmnian 

uflis zeciur samefos  da meore – sazogadoebebSi, romlebic qmnian 

uflis sulier samefos; gansxvavebulia aseve Tanamdebobebi romlebic 

sruldeba TiToeuli sazogadoebis mier. sasufevelSi ar aris sxva 

mmarTveloba garda urTierTsiyvarulis mmarTvelobisa, xolo 

urTierTsiyvarulis mmarTveloba aris zustad zeciuri. 

214. uflis zeciur sasufevelSi mmarTveloba iwodeba simarTled, imitom 

rom am sasufevlis yvela qveSevrdomi cxovrobs siyvarulis sikeTeSi, 

uflisadmi gagzavnilSi da misganve miRebulSi da yvelaferi rac am 

sikeTiT keTdeba iwodeba simarTled. am samefoSi mmarTveloba ekuTvnis 

mxolod RmerTs, is TviTon marTavs angelozebs da aswavlis maT 

cxovrebiseul saqmeebs. WeSmaritebebi romlebic iwodeba samsjavros 

WeSmaritebebad, dawerilia maT gulebze;  TiToeulma icis gaiazrebs da 

xedavs mas. ai amitomaa rom iq arasodes ar msjeloben imis Sesaxeb, rac 

exeba samsjavros, aramed mxolod imaze, rac exeba simarTles da ekuTvnis 

sicocxles. amis Sesaxeb naklebad Wkvianebi ekiTxebian ufro Wkvianebs, es 

ukanasknelni ekiTxebian RmerTs da iZlevian pasuxs.  maTi zeciuri netareba, 

anu yvelaze Sinagani sixaruli, mdgomareobs imaSi rom icxovro uflsgan 

simarTleSi. 

215. RmerTis sulier saufevelSi mmarTveloba iwodeba samsjavrod, imitom 

rom am samefos qveSevrdomni cxovroben sulier sikeTeSi, romelic aris 

moyvasis siyvaruli da es sikeTe Tavisi arsiT aris WeSmariteba; 

WeSmariteba xom exeba samsjavros, sikeTe ki simarTles. am sasufevlis 

angelozebs aseve miuZRvis ufali, magram ara pirdapir, aramed sxva 

saSualebiT (ix. 208). ai amitomac maT hyavT moZRvari mravali an mcire 

raodenobiT, sazogadoebis moTxovnilebis gaTvaliswinebiT da aseve 

kanonebi, romlebis mixedviTac maT unda icxovron. moZRvrebi marTaven 

yvelafers am kanonebis Tanaxmad; isini igeben yvelafers sworad, imitom 

rom Wkvianebi arian, xolo saeWvo situaciebSi maT eZlevaT ganmarteba 

uflisgan.  
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216. imdenad ramdenaTac RmerTis zeciur saufloSi sikeTiT mmarTveloba 

iwodeba simarTled, xolo WeSmaritebiT mmarTveloba RmerTis sulier 

samefoSi iwodeba samsjavrod, amitom bibliaSic saubaria simarTlesa da 

samsjavroze, rodesac laparakia sasufevelze da eklesiaze. am SemTxvevaSi 

simarTle niSnavs zeciur sikeTes, xolo samsjavro – sulier sikeTes, 

romelic arsiT, rogorc zemoT iyo naTqvami, aris WeSmariteba. magaliTad 

Semdeg gamonaTqvamebSi: “xelmwifebis gansadideblad da uboloo 

mSvidobisaTvis daviTis taxtze da mis samefoSi, mis gansamtkiceblad da 

gasaZliereblad simarTlisa da simarTleSi aw da maradis” (esaia 9.6). aq 

daviTSi igulisxmeba RmerTi, xolo mis samefoSi – sasufeveli; es cxadia 

aseve Semdegidan: “aha dadgeba Jami, da aRvudgen daviTs marTal morCs; 

mefed imefebs da brZnulad moiqceva; gaaCens samarTals da simarTles 

qveyanaSi” (ieremia 23.5). “aRzevebulia ufali, radgan maRlaa davanebuli, 

aavso sioni samarTliTa da simarTliT” (esaia 33.5) sioni aq aRniSnavs aseve 

sasufevels da eklesias. “ufali var, wyalobis, samarTlis da simarTlis 

moqmedi am qveyanaze, radgan es maxarebs me” (ieremia 9.23). “da me saukunod 

dagwindav CemTvis, dagwindav simarTliT da samarTliT, wyalobiTa da 

siyvaruliT” (osia 2.21). “ufalo, simarTle Seni, viTarca mTebi uflisa, 

samarTali Seni Rrmaa ufskruliviT” (fsalmuni 35.7) da ase Semdeg sxva 

adgilebSic. 

217. RmerTis sulier samefoSi mmarTvelobis saxeebi sxvadasxvagvaria. erT 

sazogadoebaSi sxvanairi meoreSi ki sxvanairi. es sxvadasxvagvaroba 

damokidebulia sazogadoebis mier Sesrulebuli msaxurebis saxeobaze, 

romelsac es sazogadoeba asrulebs. am sazogadoebebis mier Sesrulebuli 

samuSaoebi SeTanxmebulia adamianis im organoebis mier Sesrulebuli 

samuSaosi, romelsac isini Seesambamebian da romlebic, rogorc cnobilia, 

sxvadasxvagvaria: guls sxvagvari samsaxuri gaaCnia, sxvanairi filtvebs, 

sxvanairi RviZls, gansxvavebuli naRvlis buSits da sul sxvanairi 

grZnobaTa sxvadasxva organoebs. rogorc adamianis organizmSi gansxvavdeba 

am organoebis marTva, aseve sxvadasxvagvaria  did adamianSi sxvadasxva 

sazogadoebebis marTva, eseigi sasufevelSi, radgan masSi aris 

sazogadoebebi, romlebic Seesabamebian yela am nawils da organos 

(sasufevelSi arsebuli yvela nawili rom Seesabameba adamianSi arsebul 

yvela nawils da organos, es naCvenebi iyo zemoT 87 – 102). sasufevlis 

mmarTvelobis yvelanairi saxeoba Tanxmdebian imaze, rom maTi mizani aris  

sazogadoebis keTildReoba da am keTildReobaSi ki TiToeulis sikeTe. es 

xdeba imitom, rom sasufevelSi myofi yvela angelozi imyofeba RmerTis 

meTvalyureobis qveS, romelsac isini yvelani uyvars da Tavisi RvTaebrivi 

siyvaruliT amyaebs iseT wesrigs, rom yvela iRebs Tavis piradul anda 

sakuTar sikeTes saerTodan. agreTve TiToeuli iRebs am sikeTes 
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saerTosadmi misi siyvarulis xarisxis mixedviT, radgan vis ramdenadac 

uyvars Tavisi Temi, imdenad uyvars mas am TemSi yvela da TiToeuli da 

radganac es siyvaruli uflisganaa, maSasadame amdenadve uyvars ufals 

TiToeuli da asaCuqrebs mas sikeTiT. 

218. aqedan naTelia Tu rogori winamZRolebi hyavT sulier sasufevelSi, 

eseigi rom isini sxvebze metad imyofebian siyvarulsa da sibrZneSi. 

siyvaruliT – maT yvelasTvis keTildReoba surT, xolo sibrZniT SeuZliaT 

amis saqmiT Sesruleba. aseTi TvisebebiT isini ar ufrosoben da ar 

mbrZanebloben, magram marTaven da msaxureben, vinaidan sxvebisaTvis sikeTis 

keTeba sikeTis siyvaruliT – es msaxurebaa, xolo zrunva imaze, rom es 

sikeTe saqmiT ganxorcieldes – es marTvaa. isini ar Tvlian Tavs sxvebze 

ukeTesad, aramed Tavmdablebi arian, radgan pirvel adgilze isini ayeneben 

sazogadoebis da moyvasis keTildReobas, xolo piraduls bolo adgilze: 

is rac pirvel adgilzea, is ufro maRalia, xolo bolo adgilze – ufro 

dabali. miuxedavad amisa maT miegebaT dideba da saxeli: isini cxovroben 

sazogadoebis centrSi ufro amaRlebul adgilze sxvebTan SedarebiT da 

mSvenier sasaxleebSi. isini iReben am didebas da pativs, magram ara Tavis 

TavisTvis, aramed morCilebis gamo, radgan sasufevelSi yvelam icis, rm es 

dideba da pativi maT miecaT RmerTisgan da amitom maT unda daujeron. 

zustad es igulisxmeba uflis sityvebSi: “vinc TqvenSi moisurvebs 

ufrosobas, Tqvens msaxurad iqces. da vinc Tqvens Soris moisurvebs 

pirvelobas, Tqvens monad iqces. radgan Ze kacisa imisaTvis ki ar movida 

rom sxvebi imsaxuros, aramed raTa sxvebs emsaxuros da misces Tavisi suli 

mravalTa gamosaxsnelad” (maTe 20. 26-28) da kidev “udidesi Tqvens Soris 

iyos rogorc umciresi, da winamZRvari – rogorc msaxuri” (luka 22.26). 

219. mmarTvelos aseTi forma, magram umciresi saxiT arsebobs TiToeul 

saxlSi. TiToeul saxlSi ais ufrosi da msaxurebi; ufross uyvars Tavisi 

msaxurni, xolo msaxurT uyvarT patroni; amiT isini erTmaneTs siyvaruliT 

emsaxurebian, batoni aswavliT maT rogor icxovron da ra akeTon, 

msaxurebi ki ujereben da asruleben yvela valdebulebas. davalebis 

Sesruleba maTTvis aris cxovrebiseuli netareba. aqedan naTelia rom 

sasufevelSi mefoba aris msaxurebis mefoba. 

220. jojoxeTSic arsebobs sxvadasxva saxis mmarTveloba, imitom rom amis 

gareSe veraferi daakavebda jojoxeTis mkvidrT. magram sasufevlisagan 

gansxvavebiT aq yvelaferi emyareba TavkerZobas, aq yvelas surs sxvebze 

batonoba da ufrosoba; imaTI siZulvili vinc maTTvis araxelsayrelia, 

SurisZieba maTze da sastikad moqceva. aseTia TavkerZoba. amis gamo yvelaze 

boroti sulebi iq ufrosoben da maT emorCilebian SiSiT. amaze saubari 

saubari gveqneba jojoxeTis Sesaxeb ganyofilebaSi.  
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zeciuri RvTismsaxurebis Sesaxeb 

 

221. zeciuri RvTismsaxureba garegnulad miwieris msgavsia, magram ara 

Sinaganad. angelozebs rogorc adamianebs aqvT swavlebebi, qadagebebi da 

taZrebi. yvela swavleba ZiriTad sagnebSi SeTanxmebulia erTmaneTTan 

magram sasufevlis umaRles doneze swavleba savsea Sinagani sibrZniT, 

vidre dabal doneze.  swavlebebTanaa SeTanxmebuli qadagebebic da radgan 

angelozebs aqvT saxlebi da sasaxleebi (ix. 183-190), amitom maT aqvT 

taZrebic da eklesiebic, romlebSic ikiTxeba es qadagebebi. es yvelaferi 

zecaSi arsebobs imisaTvis rom angelozebi gaxdnen ufro srulyofilebi 

sibrZniT da siyvaruliT, radgan maT rogorc adamianebs aqvT goneba da neba 

iseTi, rom SeiZleba maTi mudmivi srulyofa: goneba – gonierebis 

WeSmaritebiT da neba – siyvarulis sikeTeebiT. 

222. magram zeciuri RvTismsaxureba ar mdgomareobs kerZod imaSi, rom 

moinaxulo uflis taZari da moismino qadageba, aramed mTavari – 

sicocxleSi siyvarulSi, keTildReobaSi da rwmenaSi swavlebis Tanaxmad. 

eklesiebSi qadagebebi emsaxureba cxovrebiseuli saqmeebis swavlebas. 

angelozebTan amis Sesaxeb saubrisas me vuTxari angelozebs: dedamiwaze 

fiqroben rom RvTismsaxureba mxolod imisTvisaa saWiro, rom mixvide 

uflis taZarSi, moismino qadageba, eziaro wminda saidumlos sam-oTxjer 

weliwadSi da daicva sxva saeklesio wesebi taZris wesdebis mixedviT da 

iloco. angelozebi mpasuxobdnen, rom es yvelaferi aris garegnuli mxare, 

romelic unda iyos daculi, magram es arafers emsaxureba Tu ar moedineba 

SInagani sawyisidan. es Sinagani sawyisi mdgomareobs swavlebis mcnebebis 

mixedviT cxovrebaSi.  

223. imisaTvis, rom gamego Tu risTvis ikribebodnen isini taZarSi, me 

zogjer ufleba meZleoda mivsuliyavi iq da mesmina qadagebebi. mqadagebeli 

dgas kaTedraze, romelic aRmosavleTis mxaresaa, mis win sxedan sxvebze 

metad gaciskrovnebuli brZenni, maT siaxloves ki, marjvniv da marcxniv, 

isini vinc ufro naklebad ganaTlebulia, isini ganlagebulni arian 

naxevarwred, ise rom yvelani uyureben mqadagebels, xolo im adgilebSi 

orive mxares, saiTac maTi mzera ar aris mimarTuli, aravin ar aris. karTan 

romelic taZris aRmosavleT mxaresaa kaTedridan marcxniv dganan 

axalbedebi. kaTedris ukan dgomis ufleba aravis ara aqvs: es uxerxulobaSi 

agdebs mqadagebels da igive emarTeba mas, Tu vinme sakrebuloSi myofi ar 

eTnaxmeba imas, rasac ismens. aseT SemTxvevaSi is vinc ar eTanxmeba unda 

Setrialdes saxiT. qadagebebSi saubaria iseTi sibrZniT, rom maTi Sedareba 

arafriT ar SeiZleba imaTTan, vinc laparakobs dedamiwaze, radgan zeciuri 
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mqadageblebi gaciskrovnebulni arian Sinagani SuqiT. taZrebi sulier 

samefoSi gveCveneba qvisa, xolo zeciur samefoSi – xis, imitom rom qva 

Seesabameba WeSmaritebas, romelSic cxovroben sulieri samefos 

angelozebi, xolo xe Seesabameba sikeTes, romelSic cxovroben zeciuri 

samefos angelozebi da am samefoSi saeklesio nagebobebi ar iwodeba 

taZrebad, aramed uflis saxlebad. zeciur samefoSi saeklesio nagebobebi 

didebulebis gareSea, xolo sulierSi ki – met naklebad didebulebi.. 

224. me vesaubre erT mqadagebels taZarSi mosmenili qadagebis siwmindeze: 

amaze man miTxra, rom RvTismosaoba, RvTismoSiSoba da wmindanoba ekuTvnis 

yvelas misi Sinagani sawyisis miuxedavad, romelic exeba siyvaruls da 

rwmenas, Tumca wmindanoba kerZod aris mxolod am sawyisebSi, rogorc 

RvTaebrivi sawyisis mimRebebSi, romelic momdinareobs uflidan da rac man 

ar icis, Tu ra aris garegani wmindanoba am Sinaganis sawyisis gareSe. cota 

xnis fiqris Semdeg, Tu ra SeiZleboda es yofiliyo, man daumata rom es 

SeiZleba gaxdes garegani mimsgavseba wmindanobis anda raime xelovnuri da 

pirferuli da rom wmindanobis aseTi mimsgavseba SeuZlia mxolod 

uwmindur cecxls, romelic moedineba TavkerZobidan da cxovrebis 

siyvarulidan. 

225. yvela mqadagebeli miekuTvneba uflis sulier samefos, ziur samefoSi 

isini saerTod ar arian. es xdeba imitom, rom sulieri samefos yvela 

angelozi cxovrobs sikeTis WeSmaritebaSi da rom yvelanair qadagebaSi 

saubaria WeSmaritebaze. zeciur samefoSi mqadageblebi ar arian imitom, rom 

am samefos yvela angelozi cxovrobs siyvarulis sikeTiT da rom am 

sikeTiT isini xedaven da igeben WeSmaritebas masze saubris gareSe. magram, 

Tumca zeciuri samefos angelozebi swvdebian da xedaven WeSmaritebas, 

maTTan mainc aris qadagebebi, imitom rom maTi saSualebiT isini ecnobian 

maTTvis cnobis WeSmaritebebs da asruleben mraval sxva rames, romlebic 

aqamde ar icodnen. rogorc ki isini ismenen amas, maSinve aRiareben maT 

WeSmaritebebad da amis gamo swvdebian mis azrs. WeSmaritebebi, romelTa 

azrsac isini igeben, uyvarT da maTi mixedviT cxovroben, isini SeaqvT da 

xorcs asxamen TaviaanT cxovrebaSi. WeSmaritebiT icxovro, amboben isini, 

niSnavs giyvardes RmerTi.  

226. yvela mqadagebeli iniSneba RmerTis mier da amis gamo floben isini 

qadagebis niWs. taZrebSi swavlebis ufleba maT garda aravis aqvs. isini 

iwodebian mqadageblebad da ara mRvdlebad, imitom rom wmindanoba ekuTvnis 

zeciur samefos, vinaidan wmindanoba niSnavs uflisadmim siyvarulis 

sikeTes, sikeTes romelSic imyofebian zeciuri samefos angelozebi. sulier 

samefos miekuTvneba ara wmindanoba aramed sufeva, rameTu sufeva niSnavs 
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WeSmaritebas sikeTiT, WeSmaritebas, romelSic imyofebian sulieri samefos 

angelozebi (ix. 24). 

227. yvela swavlebebi, romelTa mixedviTac ikiTxeba qadagebebi iReben 

sicocxles raime mizniT da arcerTi maTgani ar Rebulobs rwmenas 

sicocxlis gareSe. yvelaze Sinagani sasufevlis swavlebebi ufro savsea 

sibrZniT, vidre saSualo donis sasufevlisa da es ukanaskneli, Tavis 

mxriv, savsea meti gonierebiT, vidre yvelaze dabali donis sasufevlis 

swavlebebi, radgan sasufevlis TiToeul doneze swavlebebi Sewyobilia 

msmenelTa Cawvdomis donesTan. yvela am swavlebis arsi aris uflis 

RvTaebrivi adamianurobis aRiareba. 
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zeciuri angelozebis Zlevamosilobis Sesaxeb 

 

228. angelozebi rom Zalas floben amas ver igeben isini, vinc araferi icis 

sulieri samyaros da misi zemoqmedebis Sesaxeb bunebriv samyaroze. isini 

fiqroben, rom angelozebs ar SeiZleba hqondeT raime Zala imitom, rom 

isini sulieri arsebebi arian da imdenad sufTa da saTuTi, rom maTi 

TvaliT danaxvac ki SeuZlebelia. magram isini, vinc ufro Rrmad swvdebian 

yvelafers, sxvanairad fiqroben: maT icianad amianiskuTvnili Zala 

moedineba misi gonebidan da nebidan, imitom rom erTisac da meoris gareSec 

mas ar SeuZlia Tavisi sxeulis umciresi nawilis ganZrevac ki. goneba da 

neba qmniam masSi im sulier adamians, romelic Tavis nebasurviliT 

amoZravebs sxeuls da mis nawilebs, radgan rasac is fiqrobsl, misi ena da 

bageebi imas amboben, rac mas surs, sxeuli imas akTebs da ufro metic 

Tavisi survilis mixedviT aniWebs sxeuls Zalas. goneba da neba adamianisa 

angelozebiT da sulebiT imarTeba RmerTis mier. goneba da neba, anu mTeli 

misi sxeulis nawilebi damokidebulia gonebaze da nebaze da aseve Tu 

gsurT amis dajereba, adamians zeciuri zeSTagonebis gareSe ar SeuZlia 

erTi nabijis gadadgmac ki. es mravaljer iqnda CemTvis damtkicebuli 

saqmiT. angelozebs miecaT saSualeba miemarTaT Cemi nabijebi, moqmedeba, ena 

da saubari ise, rogorc maT undodaT. isini amas akeTebdnen zeSTagonebis 

saSualebiT anda Cems nebaze an fiqrebze zemoqmedebiT da me vgrZnobdi, rom 

me TviTon uZluri viyavi. amis Semdeg maT miTxres rom TiTouli adamiani 

imarTeba anda warimarTeba zegardmo (RvTisgan) da es mas TviTonac SeuZlia 

icodes eklesiis swavlebebidan da bibliidan, rameTu is loculobs rom 

ufalma gardmoavlinos Tavisi angelozebi rom uxelmZRvanelos maT, 

mimarTos misi terfebi, aswavlos mas da Caagonos azrebi da sityvebi. amave 

dros igive adamiani ambobs rom swams sxvanairad roca is ar mihyveba 

swavlebebs fiqrobs Tavis Tavze. yvelaferi zemoTTqmuli naTqvamia imitom, 

rom gvaCvenon rogoria angelozis Zala adamianze. 

229. sulier samyaroSi angelozebis Zala imdenad didia, rom me rom 

movindomo yvelafris gadmocema, rac ki gavige maT Sesaxeb, es 

gadaarWabebda yvelanair rwmenas. iq Tu raime winaaRmdegobaSia, rac ar 

eTanxmeba RvTaebriv wesrigs da unda iyos moSorebuli, amisaTvis isini 

erTiandebian, Zlierdebian erTi SexedviT da gaerTianebuli nebiT 

Semusraven. me davinaxe boroti sulebis mier dakavebuli mTeli mTebi iqna 

damxobili da garTxmuli zogjer darRveulic Tavidan bolomde, rogorc 

miwisZvrisas. me aseve vnaxe, rogor inTqmeba kldeebi ufskrulebamde da 

STanTqavdnen im borot sulebs, romlebic kldis wverze imyofebian. aseve 

vnaxe asobiT aTasi suli iqna gafantuli da jojoxeTSi Cagdebuli 
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angelozebis mier. mtris mravalricxovnoba uZluria maT winaaRmdeg iseve, 

rogorc yvelanairi fandi, eSmakoba da gmoba; isini yvelafers xedaven da 

elviseburad anadgureben. aseTia sulier samyaroSi angelozebis Zala da 

rom maT nebarTvis miRebiT SeuZliaT aseve Zala gamoavlinon bunebriv 

samyaroSi – es Cans bibliaSi: masSi vkiTxulobT, rom isini akvdinebdnen 

mTel armiebs da rom erTi angelozic ki sakmarisi iyo Savi Wiris 

mosavlineblad, romliTac daiRupa samocdaaTi aTasi adamiani. am 

angelozze naTqvamia: ”gaiwoda xeli angelozma ierusalimisken mis 

Sesamusvrelad magram ufalma akmara ubedureba da uTxra xalxis 

Semmusvrel angelozs: kmara! axla ukan waiRe xeli.” (2 mefeTa 24.16). 

angelozebi aseTi Zlevamosilebis gamo iwodebian Zalebad da daviTTanac 

naTqvamia “adideT ufali, angelozno misno ZaliT Zlierni” (fsalmuni 

102.20). 

230. Tumca unda vicodeT rom TviTon angelozebs TavisTvad aranairi Zala 

ar gaaCniaT da mTeli Zala maTSi uflisganaa da mxolod amis aRiarebis 

doneze SeuZliaT iyon Zalebi. maT Soris is vinc fiqrobs rom misi Zala 

TviTon masSia, maSinve iseTi susti xdeba rom is ver umklavdeba erT 

borot sulsac ki. amitom angelozebi aranair damsaxurebas ar miiweren da 

ar iTxoven Seqebas da aRiarebas raime saqcielisaTvis, yvelafers amas 

miaweres ufals. 

231. ssufevelSi mTeli Zala ekuTvnis uflidan momdinare RvTaebriv 

WeSmaritebas, rameTu ufali zecaSi aris RvTaebrivi WeSmaritebisa da 

RvTaebrivi sikeTis erToblioba  (ix. 126-140) da ramdenadac angelozebi 

miiReben mas, imdenad warmoadgenen isini Zalebs. amasTanave TiToeuli 

maTgani aris Tavisi WeSmaritebis da Tavisi sikeTis warmomadgeneli, radgan 

TiToeuli maTgani iseTia, rogoricaa misi goneba da neba; goneba ekuTvnis 

WeSmaritebas, radgan yvelaferi rac mas Seadgens exeba WeSmaritebas; neba ki 

ekuTnis sikeTes, radgan yvelaferi rac mas Seadgens, exeba sikeTes: 

yvelafers, rasac adamiani gaifiqrebs, isini eZaxian WeSmaritebas, xolo 

yvelafers, rac mas moesurveba, isini uwodeben sikeTes. amis gamo TiTOeuli 

maTgani aris Tavisi WeSmaritebisa da Tavisi sikeTis warmomadgeneli. 

amdenad, ramdenadac angelozi aris RvTaebrivi sawyisidan gamomdinare 

WeSmaritebis warmomadgeneli da sikeTis warmomadgeneli, romelic imave 

sawyisidan moedineba, imdenad aris is Zala, radgan imdenadve imyofeba 

ufali masSi. imdenad ramdenadac arcerTi angelozi ar imyofeba zustad 

msgavs anda erTnair sikeTeSi, amitom rogorc zecaSi aseve dedamiwaze 

usasrulo mravalferovnebaa (ix. 20),anu arcerTi angelozi ar hgavs Tavisi 

ZaliT meore angelozs. didi adamianis xelebis arsis Semqmnelebi, anu 

zecis, floben gansakuTrebul Zalas, imitom rom am aris binadarni 

sxvebTan SedarebiT upiratesad imyofebian WeSmaritebaSi da maT 
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WeSmaritebebze sikeTe moqmedebs mTeli sasufevlidan. asevea adamianSi: 

mTeli misi Zala gadatanilia xelebSi, maTI daxmarebiT sxeuli amJRavnebs 

Tavis Zalas. ain ratomaa rom sityvaSi xelebi da xelisgulebi igulisxmeba 

Zala. sasufevelSi zogjer Cndeba SiSveli xeli, romlis Zalac imdenad 

uzarmazaria, rom mas SeuZlia nacartutad aqcios Tavisi gzaze yvelaferi, 

anda Tundac kldeebi dedamiwaze. erTxel es xeli momiaxlovda da vigrZeni 

rom mas SeeZlo Cemi Zvlebis mtvrad qceva. 

232. zemoT naTqvami iyo (ix. 137) mTeli Zala ekuTvnis RvTaebriv 

WeSmaritebas, romelic moeidneba uflidan da ramdenadac angelozebi 

miiReben uflidan gamomdinare RvTaebriv WeSmaritebas, imdenad floben 

isini am Zalas. magram angelozebi xdebian RvTaebrivi WeSmaritebis mimRebni 

mxolod maT mier RvTebrivi sikeTis miRebis donis mixedviT, radgan 

WeSmaritebis mTeli Zala modis sikeTidan da WeSmariteba sikeTis gareSe 

uZluria. meores mxriv sikeTIs mTeli Zala mJRavndeba WeSmaritebiT da mis 

gareSe sikeTe uZluria: Zala mJRavndeba mxolod sikeTisa da WeSmaritebis 

gaerTianebiT. zustad asevea rwmenis da siyvarulis SemTxvevaSi imitom rom 

igivea rom vTqvaT: rwmena anda WeSmariteba, imitom rom yvelaferi rac 

ekuTvnis rwmenas, aris WeSmariteba. aseve igivea rom vTqvaT: siyvaruli anda 

sikeTe rameTu yvelaferi rac ekuTvnis siyvaruls aris sikeTe. Tu ra didia 

Zala romelsac floben angelozebi uflidan gamomdinare WeSmaritebis 

saSualebiT, CemTvis naTeli gaxda iqidanac, rom yvela boroti suli 

angelozis erTi SexedviTac ki qvavdeba da ukve aRar gavs adamians da rCeba 

am mdgomareobaSi vidre angelozi ar moaSorebs Tvals. angelozis mzera 

aseT zemoqmedebas imitom axdens rom angelozis mzeris wyaro aris zeciuri 

Suqi, xolo zeciuri Suqi aris zeciuri weSmariteba (ix. 126-132). Tvalebi 

xom tavis Tavad Seesabamebian sikeTidan wamosul WeSmaritebas. 

233. Tu mTeli Zala WeSmaritebas sikeTidan mieca, maSin gamodis rom 

aranairi Zala ar arsebobs sicrueSi borotebidan. jojoxeTSi xom yvelani 

borotebis sicrueSi cxovroben, amitomaa rom isini sikeTisa da 

WeSmaritebis winaSi uZlurni arian. magram rogoria maTi Zala erTmaneTis 

mimarT da rogoria boroti sulebis Zala maT jojoxeTSi maT jojoxeTSi 

Cavardnamde, amis Sesaxeb Semdeg gveqneba saubari. 
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angelozebis metyvelebis Sesaxeb 

 

234. angelozebi erTmaneTTan zustad iseve laparakoben rogorc adamianebi 

dedamiwaze da maT msgavsad saubroben sxvadasxva sagnebze: saxlis da 

samoqalaqo saqmeebze, imaze rac maT sulier cxovrebas exeba da ase Semdeg 

– mxolod imm gansxvavebiT, rom isini ufro Wkvianurad saubroben, vidre 

adamianebi, imitom rom maTi fiqrebi moedineba ufro Sinagani wyarodan. me 

xSirad meZleoda ufleba vyofiliyavi maT sazogadoebaSi da mesaubra 

maTTan, xan rogorc megobars megobarTan xanac ki rogorc ucnobi 

ucnobtan da radganac me maSin viyavi maTTan Tanabar mdgomareobaSi, 

viyavio sruliad darwmunebuli, rom vesaubrebodi adamianebs dedamiwaze. 

235. anelozebis saubari, zustad iseve rogorc adaminebisa, Sedgeba 

sityvebisagan da zustad iseve xmiT warmoiTqmeba da ismineba, radgan 

angelozebs , iseve rogorc admianebs aqvT bageebi, ena da yurebi aris aseve 

haeri, romelSic saubris xma garkveviT ismis. magram es haeri sulieria, 

Sewyobili angelozebTan rogorc sulier arsebebTan: am haeriT angelozebi 

sunTqaven da am sunTqviT warmoTqvaven sityvebs zustad iseve, rogorc 

adamianebi dedamiwaze. 

236. mTel sasufevelSi da yvela angelozisaTvis erTi ena arsebobs; romeli 

sazogadoebidanac ar unda iyon isini, axlodan Tu Soridan, maT erTmaneTis 

esmiT. am enas isini ar swavloben, magram is Cadebulia yvela maTganSi, 

radgan gamomdinareobs pirdapir maTi siyvarulidan da fiqrebidan. maTi 

saubris saerTo xma Seesabameba maT siyvaruls, xolo calkeuli 

SeTanxmebebi xmebisa, eseigi sityvebi, Seesabameba maTi azrovnebis gagebas, 

romelic damyarebulia maT siyvarulze. radganac maTi metyveleba 

Seesabameba grZnobebs da fiqrebs, amitom is sulieria, radgan arsebiTad is 

sxva araferia, Tu ara grZnoba da fiqri, Semosili xmiT da sityviT. vinc 

yuradRebiT fiqrobs, man icis, rom yvelanairi fiqri modis siyvarulis 

grZnobidan da rom calkeuli azrebi, anda fiqrebis gageba, aris sxvadasxva 

saxis, romlebSic mJRavndeba saerTo grZnoba, radgan ar SeuZlia arseboba 

arc fiqrs da arc gagebas grZnobis gareSe: is maTTvis sicocxlea da 

sulia. amis gamo erTis saubridan meoresTan ician rogoria is: an 

calkeuli siyvebiT mis gonebas, xolo ufro brZeni angelozebi ramdenime 

sityviT igeben vinmeSi gabatonebuli grZnobis Sesaxeb, radgan isini mas 

gansakuTrebul uyuradRebas aqceven. cnobili ambavia, rom TiToeul 

adamianSi siyvaruli anda grZnobebi gansxvavebulia:  sxva grZnoba eufleba 

maT, rodesac isini gaxarebulebi arian, sl sxva – rodesac dardoben, 

sxvanairi – rodesac Tvinierni da mwyalobelni arian, sxvanairni – rodesac 
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gulwrfeli da marTalia da sxvanairi – rpdesac Seyvarebuli da marTalia, 

sxvanairi – rodesac eWvianobs anda ganrisxebulia, sxvanairi – rodesac is 

TvalTmaqcobs an mzakvrobs, sxvagvari – rodesac is eZebs pativs da 

didebas da ase Semdeg, magram gabatonebuli grZnoba anda gabatonebuli 

siyvaruli  yvela am mdgomareobaSi rCeba erTi da igive, ris gamoc ris 

gamoc ufro Wkviani angelozebi, romlebic Caswvdnen am siyvarulis xarisxs 

mxolod adamianis saubriT, aseve xvdebian yvelafers misi mdgomareobis 

Sesaxeb. me mravali magaliTebiT Sevityve rom aes asea. me movismine Tu 

rogor aaSkaravebdnen angelozebi adamianis mTel sicocxles mxolod maTi 

saubris mosmeniT., isini agreTve marwmunebdnen rom mxolod ramdenime 

fiqriT SeuZliaT adamianze yvelafris gageba misi cxovrebis Sesaxeb, 

radgan isini amiT igeben masSi gabatonebul siyvaruls, romelSic 

Tavmoyrilia yvelafeir danarCeni. amastan erTad maT miTxres rom  

adamianis sicocxlis wigni aris es da es da sxva araferi. 

237. angelozTa enas araferi aqvs saerTo miwier-adamianurTan, mxolod 

SeiZleba ramdenime sityvaSi,  romelTa bgerebSic ismineba grZnoba, magram 

aqac msgavsebaa ara TviT sityvebSi aramed maT xmovanebaSi, romelzec 

SemdegSi ufro dawvilebiT gveqneba saubari. angelozTa enas rom araferi 

aqvs saerTo miwier adamianurTan es naTelia iqidan, rom angelozs ar 

SeuZlia warmosTqvas arcerTi sityva adamianis saubridan. isini 

cdilobdnen amis gakeTebas, magram ver SesZles, radgan maT SeuZliaT 

sTqvan mxolod is, rac mTlianad eTanxmeba maT grZnobebs da rac ar 

eTanxmeba, is maT sicocxles ewinaaRmdegeba: maTi sicocxle aris maTi 

Sinagani grZnobebis sicocxle da maTganve moedineba maTi saubari. me 

miTxres rom pirveli adamianuri saubari dedamiwaze hgavda angelozisas 

imitom, rom adamianebma isesxes (gadmoiRes) is sasufevlidan da rom 

ebraelTa enaSi Semonaxulia ramdenime aseTi msgavseba. 

238. Tu angelozebis metyveleba Seesabameba maTi siyvarulis grZnobas da 

zeciuri siyvaruli aris siyvaruli uflis mimarT da moyvasis mimarT (ix. 

13-19), maSin gasagebia Tu ramdenad daxvewilia da sasiamovno maTi 

metyveleba, radgan is aocebs aramarto smenas, aramed msmenelis sulis 

mTel Sinagan samyaros.  momxdara rom angelozs usaubria romelime gulqva 

sulTan;  es suli imdenad SeZrula angelozis saubriT, rom mas tirili 

dauwyvia, uTqvams rom ar SeuZlia Tavis Sekaveba, radgan ismens TviT 

siyvarulis saubars da rom am dromde arasodes utiria.  

239. angelozebis metveleba savsea aseve sibrZniT, imitom rom is moedineba 

angelozebis Sinagani azrovnebidan da maTi Sinagani azrovneba ki aris 

sibrZne, iseve rogorc maTi Sinagani grZnoba aris siyvaruli. maT 

metyvelebaSi siyvaruli da sibrZne erTiandeba, ris Sedegadac maTi saubari 
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imdenad savsea sibrZniT, rom maT SeuZliaT erTi sityviT gadmoscen is, 

risi gadmocemac adamianebs aTasi sityviTac ar SeuZliaT. aRar aris 

saubari imaze, rom maTi fiqrebi swvdeba iseT sagnebs, romlebsac adamiani 

verc igebs  da verc sityvebiT gasdmoscems. ai ratoma rom yvelaferi 

danaxuli da mosmenili sasufevelSi iwodeba eniTauwerlad, is rac 

arasodes yurs ar mousmenia da Tvals ar unaxavs. “samoTxeSi ismina 

eniTuTqmeli sityvani, romelTa gamoTqmac ar ZaluZs kacs” (2 korinTelTa 

12.4) da “rac ar uxilavs Tvals, ar smenia yurs da ar gauvlia kacs gulSi” 

(1 korinTelTa 2.9). me momeca saSualeba gamocdilebiT gamego rom es asea. 

me zogjer miyvanili viyavi im mdgomareobaSi romelic axasiaTebT 

angelozebs da am mdgomareobaSi maTTan saubrisas me yvelaferi gavige. 

magram rodesac davubrundi Cems pirvandel mdgomareobas, eseigi bunebrivs, 

adamianisaTvis Cveulebriv azrovnebas da msurda Semekriba gonebaSi 

yvelaferi Cems mier gagebuli, me es ver SevZeli, radgan iq iyo aTasobiT 

iseTi sagani romelic ver aRiqmeboda bunebrivi azrovnebiT da amitom verc 

gadmoicemoda: maTi gadmocema mxolod mravalferovnad molivlive zeciuri 

Suqis saSualebiT SeiZleba da aranairad adamianuri sityvebiT. angelozis 

azrovnebis gageba, romlidanac ibadeba maTi sityvebi, namdvilad 

warmoadgens zeciuri Suqis saxecvlilebas, xolo maTi grZnobebi, 

romlidanac warmoiTqmeba sityvebi, zeciuri siTbos saxecvlilebas. radgan 

zeciuri Suqi aris zeciuri WeSmariteba anda sibrZne, xolo zeciuri siTbo 

aris zeciuri sikeTe anu siyvaruli (ix 126-140), angelozebi TaviaanT 

grZnobebs iReben RvTaebrivi siyvarulidan, xolo TaviaanT azrovnebas – 

RvTaebrivi sibrZnidan. 

240. Tu angelozebis msjeloba momdinareobs uSualod maTi grZnobebidan – 

imdenad ramdenadac azrovnebis gageba aris sxvadasxvagvari romelSic 

mJRavndeba saerTo grZnoba (ix 236), - maSin angelozebs elviseburad 

SeuZliaT gadmoscen is, rac adamians naxevarsaaTSic ki ar SeuZlia 

gadmosces da ramodenime sityviT SeuZliaT aRweron is rac adamianisTvis 

uamrav furcelzec ki ar daeteva.es yvelaferi me damimtkices mravaljer. 

angelozuri azrovnebis gageba da maT sityvebi Seadgenen erT mTlians, 

rogorc moqmedebis mizezi da Sedegi. rac azrovnebis gagebaSi Seadgens 

mizezs is sityvebSi Cndeba rogorc Sedegi ai ratomaa rom maT TiToeul 

sityvaSi Cadebulia uamravi azri. yvela nawili angelozuri azrovnebisa da 

amitomac yvela nawili angelozebis saubrisa, rodesac warudgenen 

mxedvelobas, zogjer Cans iseTi daxvewili garSemo gadafenili 

nakadulebiT anda haeris talRebiT, romelic Tavis TavSi mowesrigibelad 

itevs uamrav sagans, romlebic angelozebis sibrZnidan gamosvlis Semdeg 

aRweven sxvis azrebSi. TiToeulis azrovnebis gageba, es angelozia Tu 

adamiani, xdeba xiluli zeciur sinaTleSi, rodesac es uflis nebaa. 
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241. zeciuri sasufevlis angelozebi laparakoben zustad iseve, rogorc 

sulieri sasufevlis angelozebi magram zeciuri sasufevlis angelozebi 

saubroben ufro Sinagani azrovnebiT, vidre angelozebi sulieri 

sasufevlisa. radganac zeciuri angelozebi imyofebian uflisadmi 

siyvarulis sikeTeSi, amitom isini gamoTqvaven ufro brZnulad, xolo 

sulieri angelozebi ki rogorc mcxovrebni moyvasis sikeTeSi (sikeTe 

romelic arsiT aris WeSmariteba ix.215), gamoTqvaven yvelafers ufro 

gonierebiT. vinaidan sikeTidan warmoiqmneba sibrZne, xolo WeSmaritebidan 

goniereba, amis gamo zeciuri angelozebis saubari waagavs wynari dinebas, 

rbilia da uwyveti, xolo sulieri angelozebis saubari ramdenadme 

mocaxcaze da wyvetilia; amitomac zeciuri angelozebis saubariSi xSirad 

ismis xmovnebi u da o; xolo sulieri angelozebis saubarSi – e da i: 

xmovnebi cvlian bgeras, xolo bgeraSi gamoixateba grZnoba, iseve rogorc 

es naTqvami iyo zemoT (ix. 236). saerTo xma angelozebis saubrisa Seesabameba 

grZnobas, xolo danawevrebuli bgerebi, eseigi sityvebi, Seesabameba 

azrovnebis gagebis unars, romelic grZnobidan gamomdinareobs. xmovnebi ar 

miekuTvnebian enas, magram maTiT rogorc bgerebiT sityvebi ufro 

amaRlebulia sxvadasxva grZnobebis gadmosacemad TiTeulis mdgomareobis 

mixedviT. ai amitomaa rom ebraul enaSi xmovnebi ar iwereba da 

warmoiTqmeba sxvadasxvanairad: da zustad amiT angelozebi igeben rogoria 

adamiani Tavis grZnobebTan da siyvarulTan damokidebulebaSi. zeciuri 

angelozebis msjelobaSi ar arsebobs uxeSi Tanxmovnebi da is iSviaTad 

gadadis erTi Tanxmovnidan meoreze marcvlis CarTvis gareSe romelic 

iwyeba xmovniT. ai ratomaa rom bibliaSi ase xSirad gvxvdebanawilaki i, 

rogorc es cnobilia maTTvis, vinc biblias ebraul enaze kiTxulobs, 

romelSic es nawilaki warmoiTqmeba rbilad da JRers sityvis dasawyissa 

da boloSi. ebraulad daweril bibliidan SeiZleba aseve gavigoT romeli 

sityvebi ganekuTvneba zeciur ganrigs da romeli suliers, ese igi Tavis 

TavSi moicaven Tu ara  moicaven Tu ara sikeTis gagebas anda WeSmaritebis 

gagebas. sityva, romelic miekuTvneba sikeTis gagebas, tavis TavSi moicavs 

bevr bgeras u-ze da o-ze da aseve ramdenimes a-ze, xolo isini romlebic 

ganekuTvneba WeSmaritebis gagebas, savsea bgerebiT e-ze da i-ze. imdenad 

ramdenadac grZnobebi yvelaze metad mJravndeba bgerebSi, amitom adamianis 

saubarSic, rodesac saubaria amaRlebulze, sasufevelze anda ufalze, 

upiratesobas aniWeben iseT sityvebs, romelbSic Warbobs xmovnebi o da u. 

zustad asevea musikaSi: amaRlebuli sagnebi gadmoicema sazeimo bgerebiT, 

xolo rodesac sagani Cveulebrivia, bgerebic sxvanairia. 

242. angelozebis saubarSi arsebobs erTgvari Setanxmeba (harmonia), romlis 

sityvebiT gadmocemac SeuZlebelia. es SeTanxmeba xdeba imitom, rom fiqrebi 

da grZnobebi romlisganac yalibdeba es metyveleba, moedineba da 
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vrceldeba sasufevlis saxis mixedviT. am saxis mixedviT mowyobilia 

angelozebis yvela sazogadoeba da maT Soris yvela kavSiri. angelozebi 

rom cxovroben gaerTianebebad sasufevlis saxis Tanaxmad da maTi fiqrebi 

da grZnobebi rom vrceldeba amave saxiT – ix. 200-212. 

243. metyveleba, romelic damaxasiaTebelia sulieri samyaros 

binadarTaTvis, Tandayolilia yvela adamianSi, magram is mdebareobs misi 

gonebis siRrmeSi. da radganac es emtyveleba ar mJRavndeba mis sityvebSi 

misi grZnobebis Tanaxmad, rogorc angelozebSi, amitom admaianma arc isis, 

rom mas aqvs es codna. magram miuxedavad amisa ai ratomaa adamiani, 

rodesac modis am cxovrebaSi, saubrobs angelozebTan da sulebTan erT 

enaze da esmis maTi, swavlis gareSe. amis Sesaxeb saubari iqneba 

dawvrilebiT. 

244. rogorc zemoT iyo naTqvami sasufevelSi metyveleba erTnairia 

yelasTvis, magrm sxvauba imaSia, rom brZeni angelozebis metyveleba 

Sinagania da savsea mravalferovani grZnobebiT da azrovnebis gagebiT, 

maSin rodesac naklebad brZnebeisa ufro garegania da ara aseTi 

srulyofili. xolo ubraloTa saubari ki kidev ufro metad zedapiruli 

da amitom Sedgeba sityvebisagan, romlebidanac unda gamoitano azri iseve, 

rogorc adamianebis erTmaneTTan saubrisas. aq arsebobs iseTi saxis 

metyvelebac, romelic gadmoicema saxiT da mTavrdeba xmiT, 

sxvadasxvagvarad azris mixedviT; arsebobs iseTi metyvelebac romelSic 

zeciuri gamosaxuleba warmosgema fiqrebTan erTad anda sxva sityvebiT, 

metyveleba romelSic fiqrebi xilulad warmosdgeba; arsebobs aseve 

emtyveleba, romelic gadmoicema sxeulis moZraobiT, romelic sulier 

grZnobebs Seesabameba da warmosaxavs iseTive sagnebs, rogorc sityvebi.  

arsebobs aseve metyveleba siyvarulis saerTo sawyisis saSualebiT da 

azrebis saerTo sawyisiT. arsebobs aseve emtyveleba mquxare da mravali 

sxva. 

245. boroti da jojoxeTuri sulebis metyveleba zustad aseve sulieria, 

radgan is moedineba maTi siyvarulis grZnobidan, magram boroti 

grZnobebidan da uwminduri gagebebidan gamomdinare,  romlebic 

angelozebisTvis sruliad miuRebelia. amdenad jojoxeTuri 

sxvadasxvagvari msjeloba sruliad sawinaaRmdegoa zeciuri 

sxvadasxvagvari msjelobebisa. amis gamo boroti sulebi ver itanen 

angelozTa saubars, xolo angelozebi – jojoxeTurs: maTTvis 

jojoxeTuri metyveleba waagavs simyrales, romelic azianebs maT ynosvis 

organoebs. farisevelta metyveleba, eseigi iseTi adamianebisa, romelTac 

SeuZliaT angelozebad mogvaCvenon Tavi, waagavs daaxloebiT angelozebis 

metyvelebas magram siyvarulis grZnobasTan damokidebulebaSi da iqidan 
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wamosuli azrovnebis gageba maTTvis sruliad miuRebelia, ai ratomaa, rom 

maTi metyveleba, rodesac maTi Sinagani xarisxi Seicnoba brZeni 

angelozebis mier, ismineba rogorc kbilebis RrWiali da iwvevs SiSs.  
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angelozebis adamianTan saubris Sesaxeb 

 

246. angelozebi adamianTan saubrisas iyeneben Cveulebriv misTvis nacnob 

enas da arasodes esaubrebian mas, misTvis gaugebar enaze. Ees xdeba imitom, 

rom angelozebi adamianTan saubrisas mimarTaven mas da uerTdebian mas. 

aseTi gaerTianebiT orive mxare erTnairad azrovnebs da radganac adamianis 

fiqri ganuyofelia misi mexsierebisgan da misi saubari aqedan momdinareobs 

amitom orive mxare saubrobs erT enaze. Amas garda, rodesac angelozi anda 

suli Camodis adamianTan, mimarTavs mas, uerTdeba mas, is mkvidrdeba mis 

mexsierebaSi da amasTan erTad is mTlianad darwmunebulia rom yvelaferi 

TviTon icis, rac icis am adamianma enebis CaTvliT. angelozebTan amaze 

saubrisas me SevekiTxe xo mar eCvenebaT maT rom TiTqos isini TviTon 

mesaubrebian Chems mSobliur enaze rodesac sinamdvileSi isini ki ara 

aramed me velaparakebodi maT radgan TviTon angelozebs ar SeuZliaT 

warmosTqvan arcerTi sityva adamianis metyvelebidan(ix:237): adamianis 

saubari bunebrivia, isini ki sulieri arsebebi arian, sulier arsebebs ki ar 

SeuZliaT warmosTqvan araviTari bunebrivi. amaze isini pasuxobdnen rom 

maTTvis naTelia, rom maTi adamianTan gaerTianeba maTTan saubrisas xdeba 

mis sulier fiqrebTan. magram es fiqri rogor moqmedebs mis bunebriv 

fiqrebze romelic misi mexsierebisTvis ganuyofelia, amitom adamianis 

metyveleba maT eCvenebaT TavianT sakuTrad mTel mis mecnierebasTan erTad 

da rom es xdeba uflis nebiT im mizniT, rom sasufevlebi gaerTiandnen da 

CaiRvaron adamianSi. magram radgan axlandel droSi adamianis mdgomareoba 

ukve Seicvala, aseTi gaerTianeba angelozebTan ukve aRar arsebobs da 

grZeldeba es mxolod sxva sulebTan, romlebic sasufevelSi ar imyofebian. 

me vesaubre amis Sesaxeb sulebs, magram ma Tar surdaT daejerebinaT, rom 

am SemTxvevaSi laparakobda TviTon adamiani da darwmunebulebi iyvnen, rom 

isini TviTon laparakobdnen masTan. da rom adamianma ki ar icis is, rasac 

is fiqrobs rom icis, aramed ician maT, rom rac icis adamianma modis 

maTgan. me ramdenjerme vcade gadamerwmunebina isini magram amaod. vin 

igulisxmeba sulebSi da vin angelozebSi naTqvami iqneba qvemoT sulebis 

Sesaxeb ganyofilebaSi.  

247. Tu angelozebi da sulebi erTiandebian adamianTan ise mWidrod, rom 

mis kuTvnilebas Tvlian TavianT sakuTrad, es xdeba iqidan rom sulieri 

samyaro da bunebrivi samyaro adamianSi imdenad aris gaerTianebuli rom 

isini masSi qmnian erT mTlians. magram radgan adamiani CamoSorda 

sasufevels, amitom RmerTma gaiTvaliswina, rom angelozebi da sulebi 

imyofebodnen yvela adamianSi da rom maTi saSualebiT imarTebodes 

adamiani uflis mier. ai ratomaa es kavSiri maT Soris ase mWidro. sul 
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sxvanairad iqneboda adamiani rom sasufevels ar CamoSoreboda. maSin is 

iqneboda marTuli uflis mier saerTo zeciuri zeSTagonebiT, yovelgvari 

angelozebisa da sulebis masTan gaerTianebis gareSe. magram amaze saubari 

iqneba Semdeg rodesac laparaki gveqneba adamianis sasufevelTan 

gaerTianebis Sesaxeb. 

248. angelozebis anda sulebis saubari mimarTuli adamianisaken mas esmis 

iseTive xmiT rogorc Cveulebrivi adamianis saubari, im sxvaobiT, rom 

garSemomyofT aravis ar esmis mis garda. es imitom xdeba rom angelozis 

anda sulis saubari pirvelad aisaxeba adamianis azrebSi xolo Semdeg ki 

Sinagani gziT misi smenis organoSi romelzec aseTnairad moqmedebs 

Signidan maSin rodesac adamianTan laparaki, airekleba pirvelad haerSi 

Semdeg ki garegani gziT mis smenis organoze da aseTnairad moqmedebs masze 

garedan. angelozis anda sulis saubari rom midis yuramde Sinagani gziT 

CemTvis naTeli gaxda aseve iqidan, rom misi gavlena aisaxa aseve Cems enaze 

da moiyvana is iseT TrTolvaSi, romelic ar gadasula iseT moZraobSi, 

romliTac adamiani gadmoscems sityvebs saubrisas. 

249. amJamad iSviaTad eZlevad sulebTan laparakis ufleba radgan es 

saSiSia rodesac sulebma ician rom isini adamianSi arian. xolo rodesac 

isini ar elaparakebian mas, maSin maT es ar ician. boroti sulebi adamianis 

mimarT sasikvdilo siZulvils ganicdian da sxva araferi ar surT, mxolod 

daRupon adamiani sulieradac da xorcieladac, rac gamosdiT kidec maTSi, 

vinc imdenad erToba fantaziebiT rom sakuTar Tavs arTmeven siamovnebas, 

romelic damaxasiaTebelia bunebrivi adamianisaTvis. adamianebi vinc 

ganmartoebiT cxovrebas ewevian xandaxan safrTxis gareSe usmenen sulebs, 

romlebic maT elaparakebian. magram es sulebi drodadro uflis mier 

mocilebuli arian adamianebs, rom ma Tar icodnen rom adamianSi 

imyofebian, radgan umetes SemTxvevaSi sulebma ar ician rom im samyaros 

garda romelSic isini cxovroben, arsebobs sxvac da maSasadame da sadRac 

arseboben adamianebic. amitomac adamians ekrZaleba maTTan laparaki, 

winaaRmdeg SemTxvevaSi maT es ecodinebodaT. adamianebi romlebic bevrs 

fiqroben rwmenis sagnebze da amiT imdenad arian dakavebulni rom TiTqos 

amas xedaven Tavis TavSi aseve yurs ugdeben sulebs romlebic maT 

elaparakebian. radgan rwmenaze fiqri iseTia rom, rodesac adamiani 

mudmivad amaze fiqrobs da ar amravalferovnebs fiqrebs  miwieri saqmeebiT, 

maSin es fiqrebi aRweven mis SinaganSi, iq mkvidrdebian da ipyroben 

adamianis mTel suls, Semdeg aRweven sulier samyaroSi da zemoqmedeben 

sulebze. zogjer adamiani romelime suls romelic maT daelaparakeba 

Rebulobs suliwmindad, maSin rodesac es romelime aRfTovanebuli sulia. 

aseTi sulebi Rebuloben sicrues WeSmaritebis ancvlad, Tavis Tavs 

arwmuneben rom es sicrue WeSmaritebaa da am rwmenas gadascemen maT vinc 
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maTTan urTierTobiT eqcevian maTi gavlenis qveS. radganac es sulebi amave 

gziT STaagoneben borotebas da adamianebi maT usmenen, amitom isini 

TandaTan mocilebuli iqnen. aRtacebuli sulebi sxvebisgan im rwmeniT 

gansxvavdebian rom isini TviTon arian suliwmindebi da yvela maTi 

gamonaTqvami RvTaebrivia. es sulebi adamians zians ar ayeneben, imitom rom 

is uwevs maT RvTaevbriv Tayvaniscemas. me zogjer vesaubrebodi aseTi saxis 

sulebs da maSin CemTvis naTeli gaxda mTeli biwiereba, romelsac isini 

unergavdnen TavianT TayvanismcemelT. isini cxovroben erTad marcxena 

mxares.  

250. zeciur angelozebTan saubris ufleba eZlevaT mxolod maT vinc 

imyofebian sikeTiT WeSmaritebaSi, romlebic aRiareben RmerTs da misi 

adamianurobis RvTaebriv sawyiss, imitom rom am WeSmarritebazea 

dafuZnebuli sasufeveli. radgan, rogorc zemoT iyo naTqvami, ufali aris 

zecis RmerTi (ix.2-6). uflis RvTaebrivi sawyisi zecaSi aris misadmi 

siyvaruli misganve gamosuli moyvasis siyvarulis sawyisi (is.13-19). mTeli 

sasufeveli erTObliobaSi gamosaxavs erT adamians, aseve TiToeuli 

zeciuri sazogadoeba da TiToeuli angelozi uflis RvTaebrivi 

adamianurobis gamo warmogvidgebian srulyofili adamianis saxiT (ix.59-86). 

aqedan naTelia rom zecoiur angelozebTan saubris unari micemuli aqvT 

mxolod maT, visac RvTaebrivi WeSmaritebiT Sinagani sawyisi gaxsnili aqvT 

TviTon RmerTTan radgan ufali zeSTaagonebs adamianSi Sinagan sawyisze da 

ufalTan erTad zeSTaagonebs mTeli sasufeveli. RvTaebrivi WeSmaritebebi 

imitom xsnis adamianis Sinagan sawyiss rom adamiani Tavis Sinagan 

adamianTan SedarebiT aris sasufevlis saxe xolo Tavis garegan adamianTan 

SedarebiT - samyaros saxe. Sinagani ar ixsneba sxvanairad Tu ara 

RvTaebrivi WeSmaritebiT romelic uflisgan modis, radgan TviT es 

WeSmariteba aris sasufevlis sinaTle da sicocxle (ix. 126-140). 

251. adamiani zeSTagonebas TviT uflisgan iRebs SubliT, xolo Semdeg ukve 

mTeli saxiT. imitom rom adamianis Subli Seesabameba siyvaruls xolo saxe 

– mTel mis Sinagan sawyisebs. sulieri angelozebis zeSTagonas adamiani 

iRebs Tavis yoveli mxridan, dawyebuli Sublidan da safeTqlebidan, yvela 

im nawiliT romlis qveSac aris moTavsebuli tvini, imitom rom Tavis es 

nawili Seesabameba gonierebas. zeciuri angelozebis zeSTagonebas adamiani 

iRebs Tavis im nawiliT, romlis qveSac mdebareobs naTxemi da romelsac 

eZaxian kefas, eseigi yurebis ukan, yvelgan kisris dasawyisamde, imitom rom 

es nawili Seesabameba sibrZnes. yvelanairi saubari angelozisa adamianSi 

aRwevs am gzebiT. amis SemCnevis Semdeg me mivxvdi rogori angelozebi 

mesaubrebodnen me. 
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252. adamianebi zeciur angelozebTan saubrisas zeciuri Suqis saSualebiT 

romelSic maTi Sinagani sawyisi imyofeba, xedaen yvelafers rac aris 

sasufevelSi. aseve angelozebic am adamianebis saSualebiT xedaven imas, 

rac aris dedamiwaze, imitom rom am adamianebSi sasufeveli gaerTianebulia 

samyarosTan da samyaro gaerTianebulia sasufevelTan (ix.246). radgan, 

rogorc zemoT iyo naTqvami, rodesacmimarTaven adamianebs, isini 

uerTdebian maT bolomde, sanam ar darwmundebian rom is rac ekuTvniT 

adamianebs, ekuTvniT maT da aramarto is rac exeba saubars, aramed 

yvelaferi rac exeba mxedvelobas da smenas. Tavis mxriv adamianic 

darwmunebulia rom yvelaferi rac miiRo angelozebis zeSTagonebiT aris 

misi sakuTreba. aseTi iyo zeciuri angelozebisa da dedamiwis uZvelesi 

macxovreblebis gaerTianeba, amitomac oqros saukunes uwodeben. imdenad 

ramdenadac es adamianebi aRiarebdnen adamianis saxeSi RvTaebriv sawyiss da 

maSasadame aRiarebdnen ufals amitom isini esaubrebodnen zeciur 

angelozebs rogorc Tavis msgavsebs  da Tavis mxriv zeciuri angelozebc 

esaubrebodnen maT rogorc Tavisianebs. amis gamo erTSic da meoreSic 

sasufeveli da samyaro Seadgendnen erT mTlians. magram am drois Semdeg 

adamiani TandaTanobiT daSorda zecas, radgan Tavisi Tavi ufalze metad 

Seiyvara da aqauri samyaro ki sasufevelze metadad. amis gamo man daiwyo 

Tavisi Tavis da cxovrebis siyvarulis siamovnebis Secnoba zecisgan 

gancalkevebiT da bolos es ganxeTqileba iqamde mivida rom adamianma veRar 

Seicno amis garda sxva siamovneba. maSin misi Sinagani sawyisi, romelic 

zecisaTvis iyo gaxsnili daixura da gaixsna misi Sinagani sawyisi 

wuTisoflisaTvis. am mdgomareobaSi adamiani imyofeba sinaTleSi yvelaferi 

cxovrebiseulisaTvis da wyvdiadSi yvelaferi zeciurisaTvis. 

253. amis Semdeg iSviaTia rom vinme daelaparakos zeciur angelozebs, amgram 

iyo ramodenime adamiani, romelbic esaubrebodnen sulebs, romlebic 

sasufevelSi ar imyofebodnen radgan saregani da Sinagani sawyisi adamianSi 

iseTia rom isini mimarTulia an uflisaken , rogorc saerTo centrisaken 

(ix. 124), anda TviT adamianisaken, eseigi uflis sapirispiro mxares. Sinagani 

sawyisi, romelic ufliskenaa mimarTuli mimarTulia aseve zecisken, xolo 

adamianisaken mimarTuli – mimarTulia cxovrebisaken. ukanasknel SemTxevaSi 

maTTvis Znelia amaRleba, TumcaRa ufali SeZlebisdagvarad aamaRlebs maT 

amisaTvis mimarTavs adamianis siyvaruls, rac xdeba bibliis WeSmaritebiT. 

254. me aseve Sevityve Tu rogor esaubreboda ufali winaswarmetyvelebs, 

romelTa sauSualebiTac daiwera biblia. is ma Tar esaubreboda rogorc 

dedamiwis uZveles macxovreblebs, eseigi maT Sinagan sawyisze 

zeSTagonebiT, aramed maTTan gagzavnili sulebis saSualebiT, romlebSic 

is asrulebda Tavis samsaxurs da aseTnairad STaagonebda biblias, 

romelsac gadmoscemdnen winaswarmetyvelni. maSasadame es iyo STagoneba da 
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ara zeSTagoneba da radgan sityva modioda uSualod uflisgan, amitom 

isini yvela asrulda RvTaebrivi sawyisiT da yela Seicavs TavisTavSi 

Sinagan azrs, romelic iseTia rom zeciuri angelozebi igeben am sityvebis 

zeciur da sulier azrs, xolo adamianebi – bunebrivs. amdenad ufalma 

bibliis saSUalebiT gaaerTiana zeca da dedamiwa. me aseve maCvenes Tu 

rogor ivseba RvTaebrivi sawyisiT sulebi uflis TanadaswrebiT: suli, 

romelic ufalma Seavso maTiT darwmunebulia rom is aris TviTon ufali 

da misi yvela sityva RvTaebrivia da es grZeldeba manam sanam is yvelafers 

ar ityvis, rac saWiroa rom Tqvas. amis Semdeg is amCnevs da aRiarebs rom 

is sulia da rom is laparakobda ara TavisiT aramed uflisgan. sulebis 

aseTi mdgomareobis gamo, romlebic winaswarmetyvelebs usaubrebodnen Cven 

vxvdebiT gamonaTqvamebs: ufalma sTqva; da TviT sulebic uwodebdnen Tavis 

Tavs ufals, rogorc es sCans aramarto winaswarmetyvelebis aramed 

istorikosebis bibliaSic. 

255. ufro srulad gasaazreblad Tu rogor xdeba angelozebis da sulebis 

gaerTianeba admaianTan me ufleba momeca gadmogceT amis Sesaxeb ramodenime 

SesaniSnavi wvrilmani, romelTa saSUalebiTac es yvelaferi kide ufro 

gasagebi gaxdeba., rodesac angelozebi mimarTaven adamianebs, isini 

darwmunebulni arian, rom am adamiani saubari aris maTi sakuTari da maT 

sxva ena ara aqvT. es xdeba imitom, rom isni am dros iyeneben da ician 

adamianis ena da ara Tavisi romelic aRarc axsovT. magram rogorc ki isini 

Sordebian adamians, isini ubrundebian TavianT sulier enas da aRaraferi 

ician adamianurisa. zustad ase damemarTa mec, rodesac vimyofebodi 

angelozTa sazogadoebaSi da maTnair mdgomareobaSi: me aseve vesaubrebodi 

maT maTsave enaze da araferi vicodi Cemsaze, romelic aRarc maxsovda. 

magram rogorc ki maT sazogadoebas CamovSordi me davubrundi Cems enas. 

aseve unda avRniSno, rom rodesac sulebi anda angelozebi mimarTaven 

adamians, maSin maT SeuZli8aT maTTan laparaki Sori manZilidan iseTive 

xmiT rogorc axlodan, magram rodesac isini scildebian adamians da 

saubroben erTmaneTSi maSin adamians araferi esmis maTi saubridan Tumca 

essaubari mimdinareobs mis yurTan axlos. aqdan CemTvis naTeli gaxda rom 

sulier samyaroSi yovelgvari gaerTianeba damokidebulia mxareebis 

urTierTmimarTvaze. aseve aRniSvnis rirsia rom ramodenime suls erTad 

SeuZlia adamianTan saubari da adamians ki maTTan. amisaTvis isini 

TaviaanTgan gzavnian romelime suls im adamianTan, romelTanac maT 

laparaki surT. gagzavnili suli mimarTavs am adamians, xolo danarCeni 

sulebi ki gagzavnils da Tavs mouyrian masSi yvela im azrs, romelic man 

unda gadasces. am dros es suli darwmunebulia, rom is TviTon laparakobs 

da meores mxriv sxva danarCeni sulebi darwmunebulebi arian imaveSi. 

amdenad erTi sulis gaerTianeba ramodenimesTan xdeba aseve mxareebis 
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uerTierTmimarTvis saSualebiT.SemdegSi dawvrilebiT iqneba naTqvami am 

sulebis Sesaxeb da im kavSirebis Sesaxeb romlebic maTi saSUalebiT 

myardeba. 

256. arc erT angelozs da arc erT suls ara aqvs ufleba elaparakos 

adamians Tavisi mexsierebiT aramed mxolod TviTon adamianis mexsenierebiT. 

angelozebi da sulebi, adamianis msgavsad, dajildovebulebi ariaan 

mexsierebiT, magram sulma rom daiwyos saubari adamianTan Tavisi 

mexsierebiT, maSin adamiani mTel Tavis azrebs aucileblad waiRebs 

TavisTan maSin rodesac isini ekuTvnian suls: es iqneboda TiTqosda xsovna 

saganze, romelic adamians arasodes unaxavs da arasodes smenia mis Sesaxeb. 

me gamocdilebiT gavige rom es asea. amis gamo Zvelad zogierT adamians 

Camouyalibda is azri, rom ramodenime aTaswleulis Semdeg isini 

daubrundebodnen TaviaanT pirvalndel cxovrebas da TaviaanT saqmianobas. 

xolo zogierTebs – rom isini ukve namdvilad dabrundnen. maT es daskvna 

iqidan gamoitanes rom zogjer maT agondebodaT iseTi rameebi romlebic 

arasdros enaxaT da arasdros smeniaT maT Sesaxeb. es xdeboda zustad 

sulebis kuTvnili mexsnierebis gavleniT am xalxis fiqrebze. 

257. arian iseTi sulebi, romlebic iwodebian bunebrivad da xorcielad. 

rodeac es sulebi midian adamianTan, isini ar urTdebian mas azrebiT 

rogorc sxva sulebi, magram isini Sedian mis sxeulSi, euflebian mis yvela 

grZnobas, saubroben maTi bageebiT, moqmedeben misi sxeuliT sruliad 

darwmunebnulebi rom yvelaferi rac ekuTvnis adamians maTi sakuTrebaa.es 

is sulebia romlebiTac adamianebi xdebian Sepyrobilebi magram ufalma 

isini yvelani jojoxeTSi Cayara ris gamoc Sepyrobilebi axlandel droSi 

aRar arian. 
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zeciuri damwerlobis Sesaxeb 

 

258. radgnac angelozebs gaaaCniaT metyvelebis unari da es metyveleba 

sityvieria, amitom maT gaaCniaT damwerlobac, romlis saSualebiTac isini 

zustad iseve, rogorc metyvelebiT, gamoxataven avian sulier grZnobebs./ me 

mqonda SemTxveva dawerili qaRaldebis miRebisa, romelTaganac zogierTebi 

ustad gavdnen xelnawers, xolo sxvebi nabeWds, iseve rogorc dedamiwaze;  

da me zustad iseve SemeZlo maTi wakiTxva magram ar SemeZlo maTgan erTi 

an or azrze metis gamotana im mizeziT rom sasufevlis Sesaxeb swavleba 

bibliis garda sxva nawerebidan ewinaaRmdegeba RvTaebriv kanonebs. rameTu 

mxolod am erTis saSualebiT SeiZleba urTierToba da gaerTianeba zecisa 

da qveynierebisa da maSasadame uflisa adamianTan. damwerloba sasufevelSi 

rom eCvenebodaT winaswarmetyvelTac es Cans iezekilidan: “da me vixile, aha 

xelia gamowvdili Cemsken da, aha, wignis gragnilia masSi. gaSala Cems win 

da, aha, dawerilia orive mxares” (iezekili 2.9,10)da ioanesTan: “da vixile 

taxtze mjdomaris marjvenaSi wigni, Signidan da garedan dawerili da 

Svidi beWdiT dabeWdili” (gamocxadeba5.1). 

259. zeciuri damwerloba uflis mier gaTvaliswinebuli iyo bibliisaTvis. 

biblia Tavisi arsiT aris RvTaebrivi WeSmariteba, romlisganac moedineba 

mTeli zeciuri sibrZne, rogorc angelozebisaTvis, aseve adamianebisTvis, 

radgan is iyo dawerili uflis CagonebiT; da uflis Cagoneba gaivlis 

mimdevrobiT mTel zecas da mTavrdeba adamianSi.amis gamo biblia 

Sewyobilia, rogorc angelozebis sibrZnesTan, aseve adamianebis 

gonierebasTan, amitom is aqvT angelozebsac da kiTxuloben mas, iseve 

rogorc adamianebi dedamiwaze. misgan isini iReben swavlebis Tavis wesebs 

da es emsaxureba maT qadagebis safuZvlad. biblia maTTvis igivea rac 

CvenTvis, magram misi bunebrivi Sinaarsia, ese igi zustad aqauri ar 

arsebobs zecaSi, aramed Secvlilia sulieriT, ese igi misi Sinagani azriT 

(ix. Txzuleba apokalifsis TeTr cxenze). 

260. erTxel me miviRe sasufevlidan qaRaldi, romelzec iyo dawerili 

mxolod ramodenime sityva ebrauli asoebiT; amasTanave me miTxres, rom 

yvela aso savsea sibrZnis saidumloTi da rom es saidumloebebi Cadebulia 

asoebis xveulebSi da daxrilobebSi da aseve maT xmovanebaSi. aqedan 

CemTvis naTeli gaxda ras niSnavs uflis sityvebi: “radganac WeSmaritad 

geubnebiT Tqven: sanam ar gadava ca da miwa, erTi iotic an erTi wertilic 

ar gadava rjulisagan, vidre yovelive ar aRsruldeba” (maTe 5.18). biblia 

rom RvTaebrivia umcires defisamde, es cnobilia eklesiisTvis, magram raSi 

mdgomaorebs es RvTaebrivoba – aqamde ucnobi iyo da amitom axla iqneba 
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axsnili. yvelaze Sinagan sasufevelSi damwerloba Sedgeba sxvadasxva saxis 

moxrili da mrgvali tireebisgan; erTic da meorec ganTavsebulia 

sasufevlis saxis mixedviT. maTi saSualebiT angelozebi gamoxataven Tavisi 

sibrZnis saidumloebebs da bevr sxva rames, risi gadmocemac sityvebiT ar 

SeiZleba. amasTan erTad gasakviria rom angelozebma ician es damwerloba 

swavlebis gareSe, es maTi Tandayolili codnaa iseve rogorc metyveleba 

(ix. 236), ai ratomaa rom es damwerloba iwodeba zeciurad; Tandayolilia 

maTSi imitom, rom azrebis da grZnobebis yvelanairi gavrceleba, xolo 

Semdeg angelozebis yvelanairi gonierebis da sibrZnis urTierToba xdeba 

sasufevlis xatis mixedviT (ix.201). amis gamo maTi damwerlobac 

SeTanxmebulia amx atTan. me miTxres rom Cveni dedamiwis uZveles 

amcxovrebelebSi aseTi saxis damwerloba arsebobda asoebis gamogonebamde 

da gadatanili iqna ebrauli enis asoebSi romelic Zvel droSi iyo yvela 

momrgvalebuli da arcerTi maTgani ar iwereboda kuTxiT rogorc axla.  ai 

ratomaa bibliaSi TviT iotebSi, mis defisebSi da brWyalebSi moTavsebuli 

RvTaebrivi sagnebi da zeciuri saidumloebebi. 

261. aseTi saxis damwerloba zeciuris magvari moxazulobiT gamoiyeneba 

yvelaze Sinagan sasufevelSi, romlis binadarnic yvelaze metad imyofebian 

sibrZneSi. am moxazulobebiT isini gamoxatavenn grZnobebs, romelTaganac 

maTi azrebi gamoedineba da miedineba erTmaneTis miyolebiT im sagnis 

mixedviT romelzecaa saubari. ai ratomaa rom es damwerloba Tavis TavSi 

moicavs gonebisaTvis amouwurav saidumloebebs. me es yvelaferi vnaxe. 

dabali donis sasufevelSi aseTi saxis damewrloba ar arsebobs. am 

sasufevlis damwerloba waagavs Cveni damwerlobis asoebs magram mainc is 

gaugebaria adamianisaTvis. imitom rom is iwereba angelozebis enaze 

romelsac araferi aqvs saerTo adamianurTan (ix. 237). da marTlac: 

angelozebic xmovnebiT gamoxataven grZnobebs, TanxmovnebiT azris gagebas, 

romelic gamomdinareobs grZnobebidan xolo orive asoebiT Sedgenili 

sityvebiT  - sagnis azrs (ix. 236,241); es damwerloba Seicavs ramdenime 

sityvaSi ufro mets vidre adamiani gadmoscemda ramdenime furcelze da me 

vnaxe es. aseTnairadaa dawerili qveda donis sasufevlis angelozebisaTvis 

biblia, xolo yvelaze Sinagani sasufevlisaTvis is dawerilia 

sasufevlismagvari moxazulobebiT. 

262. aRniSvnis Rirsia rom damwerloba sasufevelSi bunebrivad moedineba 

angelozebis azrebidan ise iolad, TiTqos azrebi TviTon lagdebodnen 

qaRaldze, maTi xeli ar Cerdeba romelime sityvis asarCevad, imitom rom 

maTi sityva saubrisas anda werisas erTnairad Seesabameba maTi azris 

gagebas da yvelanairi Sesabamisoba TavisTavad bunebrivia da Tavisufali 

sasufevelSi aris aseve damwerloba, romelic iwereba xelis daxmarebis 
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gareSe, mxolod azris SesabamisobiT, magram es damwerloba ar rCeba 

mudmivad. 

263. me aseve vnaxe iseTi saxis zeciuri damwerloba romelic Sedgeba 

mxolod cifrebisagan romlebic ganlagebulia mimdevrobiT zustad ise, 

rogorc asoebiT da sityvebiT dawerilSi. me miTxres rom es damwerloba 

modis yvelaze Sinagani sasufevlidan da rom zemoTxsenebuli zeciuri 

damwerloba (236,241) iRebs cifrebis saxes dabali donis angelozebisaTvis, 

rodesac romelime azri, romelic moedineba am damwerlobidsan gasagebia 

maTTvis. me miTxres rom es cifruli damwerloba Seicavs Tavis TavSi 

saidumloebebs, romelTaganac zogierTI ver aRiqmeba gonebiT da ver 

gamoiTqvmeba sityvebis radgan yvela cifqri raimes Seesabameba da sityvebis 

msgavsad aqvT mniSvneloba im gansxvavebiT rom Tumca cifrebi Tavis TavSi 

moicas saerTo cnebas xolo sityvebi kerZos, da radganac erTi saerto 

cneba moicavs Tavis TavSi uTvalavi raodenobis kerZo cnebas, maSin 

cifruli damwerloba Tavis TavSi moicavs gacilebiT met saidumlos vidre 

sityvieri. aqedan CemTvis naTeli gaxda rom bibliaSi cifrebs Tavisi 

mniSvneloba gaaCniaT  iseve rogorc sityvebs (martivi cifrebis 

mniSvneloba rogoicaa 2,.3,4,5,6,7,8,9, rTuli rogorica 

20,30,50,70,100,1000,10000,12000 da mravali sxva. SeiZleba vnaxoT “zeciur 

saidumloebebSi” romelSic iyo amaze saubari).sasufevelSi aseTi saxis 

werilSi pirvel rigSi weren cifrs, romelzec yvelaferi rac moyveba 

TanmimdevrobiT, damokidebulia rogorc Tavisze daqvemdebarebulze, imitom 

rom es cifri saTauriviTaa im sagnisa, romelzedac midis saubari da 

Semdeg ukve am ricxvis mixedviT nawildeba yvela danarCeni maTi kerZo 

mniSvnelobis mixedviT. 

264. adamianebma romlebmac araferi ician sasufevlis Sesaxeb da romlebsac 

arc unda hqondeT sxvanairi warmodgena garda imisa rom e saris sufTa 

haeri mromelSic dafrinaven angelozebi rogorc ganyenebuli gonebebi, 

smenisa da mxedvelobis gareSe, romlebsac warmodgenac ara aqvT rom 

SeiZleba hqondeT metyveleba da damwerloba. es adamianebi uSveneb namdvil 

yofierebas mxolod materialur samyaroSi maSin, rodesac yvelaferi rac 

aris zecaSi arsebobs sinamdvileSi zustad ise rogorc dedamiwaze da 

zeciur angelozebs aqvT yvelaferi rac sWirdebaT cxovrebisa da 

sibrZnisaTvis. 
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zeciuri angelozebis sibrZnis Sesaxeb 

 

265. Zneli gasagebia Tu rogoria zeciuri angelozebis sibrZne. is imdenad 

aRemateba adamianisas rom maTi erTmaneTTan Sedarebac ki ar SieZleba, 

xolo goneba, romelic gacilebiT aRemateba Cvens gonebas Cven SeuZleblad 

gveCveneba. rom avRweroT saWiroa moviyvanoT ramdenime WeSmariteba, jer 

jerobiT ucnobi da yvelaferi ucnobi onebaSi Cndeba CrdiliviT, romelic 

ar gvaZlevs sagnis iseTad danaxvis saSualebas  rogoricaa is TavisTavad. 

magram es WeSmaritebebi SeiZleba iyos cnobbadi da maTi Secnobisas 

gagebuli oRond goneba tkbebodes misiT, radgan siyvarulidan gamosul 

tkbobas moaqvs Tan sinaTlec da es sinaTle, romelic gaaaciskrovnebs 

adamianebs, romelTac uyvarT RvTaebriv da zeciur sibrZnesTan 

dakavSirebuli sagnebi, anaTebT maT zecidan. 

266. Tu rogoria angelozebis sibrZne SegviZlia davaskvnaT iqidan rom isini 

zeciur sinaTleSi cxovroben xolo zeciuri sinaTle Tavisi arsiT aris 

RvTaebrivi WeSmariteba anda RvTaebrivi sibrZne da es sinaTle erTsa da 

imave dros anaTebs gonebis Sinagan TvalTaxedvas da Tvalis garegan 

mxedvelobas (zeciuri sinaTle rom aris RvTaebrivi sibrZne anda 

RvTaebrivi WeSmariteba ix. 126-133) amasTan erTad angelozebi imyofebian 

agreTve zeciur siTboSi romelic Tavisi arsiT aris RvTaebrivi sikeTe 

anda RvTaebrivi siyvaruli romelisganac angelozebSi ibadeba survili 

iyvnen brZenni (zeciuri siTbo rom aris RvTaebrivi sikeTe anda RvTaebrivi 

siyvaruli ix. 133-140). angelozebi rom dajildovebulni arian iseTi donis 

WkuiT rom SeiZleba ewodoT sibrZnis gansaxiereba, SeiZleba davaskvnaT 

iqidan rom maTi yvela fiqri da yvela grZnoba moedineba sasufevlis xatis 

Tanaxmad romelic aris zeciuri sibrZnis magaliTi da aseve iqidan rom 

maTi Sinagani sawyisis mimRebi sibrZne Sedgenilia amave saxiT (fiqrebi da 

grZnobebi angelozebisa da Semdeg maTi goneba da sibrZne moedineba 

sasufevlis xatis msgavsad ix. 201-212). angelozebi rom floben CvenTan 

SedarebiT upirates sibrZnes SeiZleba davinaxoT iqidanac rom maTi saubari 

aris sibrZnis metyveleba, radgan is uSualod da TavisTavad moedineba maTi 

azrebidan da maTi azrebim – siyvarulis grZnobidan, ase rom maTi 

emtyveleba aris azrebis da siyvarulis garegani saxe. ai ratomaa rom 

yvelaferi garegnulis ar arseboba romelic aireklavda adamianis 

metyvelebaSi garegani azrebis zemoqmedebidan aZlevs angelozebs 

saSualebas aranairad ar moscildnen RvTaebriv zeSTagonebas. (angelozebis 

metyveleba rom aris maiTi fiqrebis da grZnobebis metyveleba ix.234-245). 

angelozebis sibrZnis upiratesobas xels uwyobs isic, rom yvela nivTi, 

romlebsac isini xedaven TvalebiT da aRiqvaven garegani grZnobebiT 
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Setanxmebulia maT sibrZnesTan. radgan es nivTebi aris Sesabamisobis arsi 

da maSasadame garegani asaxva yvelafrisa rac maT sibrZnes exeba. (yvela 

sagani romelic arsebobs sasufevelSi aris angelozebis Sinagani sawyisis 

Sesabamisobis arsi da maTi sibrZnis garegani asaxvaix 170-182). amas garda 

angelozebis azrebi ar aris SezRuduli da Sekvecili adamianTa azrebis 

msgavsad droisa da sivrcis cnebebiT. dro da sivrce miekuTvneba bunebas 

da bunebrivoba acdens gonebas sulieri sagnebisagan da gonebas 

mxedvelobas ukargavs Tavisi sivrciT. (angelozebis warmodgena rom 

gantavisuflebulia droisa da sivrcisagan da maSasadame adamianurTan 

SedarebiT usasruloa ix. 162-169 191-199). amas davumatoT isic rom 

angelozebis azrebi ar aris mopyrobili miwierisken da materialurisken 

da ar aris wyvetili aranairi zrunviT cxovrebiseul sakiTxebze. 

maSasadame es sagnebi ar acdenen maT sibrZnis siamovnebisagan, rogorc es 

emarTEbaT dedamiwaze adamianis azrebs, angelozebi yvelafers iRemeb 

uflisgan saCuqarad: tansacmeli – saCuqarad, sacxovrebeli – saCuqrad (ix 

181,190) da amas garda maT eZlevaT siamovneba da sixaruli maT mier 

miRebuli uflis sibrZnis donis mixedviT. es yvelaferi naTqvami iyo rom 

gvcodnoda Tu saidana aqvT angelozebs aseTi maRali sibrZne. 

267. angelozebs imitom SeuZliaT aseTi didi sibrZnis dateba rom maTi 

Sinagani sawyisi gaxsnilia da sibrZne, rogorc yvelanairi srulyofileba, 

izrdeba, miemarTeba Sinagani sawyisis gaxsnis donemde. TiToeul angelozs 

aqvs sami xarisxis sicocxle romelic Seesabameba 3 xarisxis sasufevels 

(ix. 29-40). isini visac gaxsnili aqvs pirveli done imyofebian pirvel anu 

ukananasknel sasufevelSi, isini visac gaxsnili aqvs mesame done, imyofebian 

mesame anda yvelaze Sinagan sasufevelSi. zeciuri angelozebis sibrZne 

Seesabameba am doneebs, amitomac yvelaze Sinagani donis angelozebis 

sibrZne ganuzomlad aRemateba ukanaskneli donis angelozebis sibrZnes (ix. 

209,210), rogoria es doneebi (ix. 38). es sxvaoba modis iqidan rom umaRlesi 

donis sibrZne Seicavs tavis TavSi cnebebis wvrilmanebs, xolo dabali 

donis sibrZne – saerTo sawyiss, romelSic wvrilmanebic arsebobs. 

wvrilmanebi exeba saerTo sawyisebs, rogorc atasebi anda miliardebi 

erTians. ai rogor damokidebulebaSia umaRlesi donis angelozebis sibrZne 

umdablesi donis angelozebis sibrZnesTan. miuxedavad amisa daba;li donis 

angelozebis sibrZne aRemateba adamianis sibrZnes radgan adamiani imyofeba 

sxeulSi da misi grZnobebis sawyisSi da adamianis xorcieli grZnobebis 

sawyisi miekuTvneba yvelaze dabal dones. aqedan Cans rogoria maTi sobrZne 

vinc azrovneben grZnobebis sawyisiT anda adamianebs romlebsac 

grZnobiareebs veZaxiT. maTSi ar aris aranairi sibrZne aramed mxolod 

codna. magram amis Tqma ar SeiZleba im xalxze, visi azrebic amaRldnen 

grZnobebze, anda visi Sinagani sawyisic Riaa zeciuri SuqisaTvis. 



116 
 

268. ramdenad didia angelozebis sibrZne SegviZlia vimsjeloT iqidanac 

rom sasufevelSi yvela urTierTdakavSirebulia sibrZne da mixvedriloba 

erTisa ecnbobeba meores. sasufeveli savsea yvela sikeTis kavSiriT radgan 

zeciuri siyvaruli iseTia rom yvelas unda is rac mas ekuTvnis ekuTvnodes 

sxvasac.[ amis gamo sasufevelSi aravin ar Tvlis Tavis sikeTes WeSmaritad 

an namdvilad, Tu is amavdroulad ar aris sxvaSic. ai saidan warmoiqmneba 

zeciuri netareba. es urTierTkavSiris Tviseba ekuTvniT angelozebs da 

aqvT uflisgan misi RvTaebrivi siyvarulis Tvisebidan. me momeca saSualeba 

gamego gamocdilebiT sasufevelSi aseTi kavSiris arsebobis Sesaxeb: 

erTxel ramdenime ubralod suli mires sasufevelSi. iq Sesulebma 

SeiTvises angelozuri sibrZne da gaiges isic rasac aqamde ver igebdnen da 

laparakobdnen imis Sesaxebac risi gamoTqmac  Taviaan pirvandel 

mdgomareobaSi ar SeeZloT.  

269. sityvebiT imis gadmocema SeuZlebelia Tu rogoria angelozebis 

sibrZne magram SeiZleba avxsnaT es ramdenime saerTo mdgomareobis 

saSualebiT: angelozebs SeuZliaT erTi sityviT gadmoscen is, risi 

gadmocemac adamianebs aTasiTac ar SeuZliaT. amas garda angelozsi 

TiToeul sityvaSi aris uTvalavi raodenobis sagani romelic ver 

gadmoicema adamianis eniT radgan angelozis TiToeul sityvaSi inaxeba 

uwyveti kavSiri sibrZnis saidumloebisa romelsac adamianis codna 

verasodes miaRwevs. imas rasac angelozebi srulad ver gadmoscemen 

TavianTi metyvelebis sityvebiT, isini avseben amas xmiT, romelsac ekuTvnis 

grZnoba, romelic exeba saubris sagans rogorc zemoT iyo naTqvami (ix. 236, 

241. angelozebi TavianT siyvarulis grZnobas gamoxataven xmis saSualebiT, 

xolo siyvarulidan warmoqmnili fiqrebis gagebas sityvebis saSualebiT. 

amitomaa rom sasufevelSi mosmenili iwodeba eniT uTqmelad. aseTnairadve 

angelozebs SeuZliaT sul ramdenime sityviT gadmoscen yvelaferi rac 

dawerilia mTel wignSi da mianiWon TiToeul sityvas iseTi azri romelic 

aamaRlebs mas Sinagan sibrZnemde radgan maTi metyveleba iseTia, rom msi 

yvela bgera SeTanxmebulia grZnobebTan  xolo TiToeuli sityva azrTan. 

TviT maTi sityvebic dausruleblad mravalferovndebian im sagnebis 

erTobliobis mixedviT  romelic maT fiqrSia. Sinagani sasufevlis 

angelozebs aseve SeuZliaT sul ramdenime sityviT an xmiT gaigon 

mosaubris mTeli cxovreba imitom rom mravalferovan azrebtan 

Setanxmebul sityvaTa xmaSi isini swvdebian adamianSi gamefebul siyvaruls 

romelSic TiTqosda dawerilia misi cxovrebis yvela wvrilmani. aqedan 

kargad Cans Tu rogoria angelozTa sibrZne: is adamianurTan SedarebiT 

aris rogorc miriadi erTianTan, anda mTeli sxeulis uTvalavi 

mamoZravebeli Zala misgan warmoqmnil moZraobasTan SedarebiT garegnulad 

warmogvidgeba erteulad. anda rogorc mikroskopis qveS danaxuli 
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aTasobiT wvrilmani miskroskopis gareSe danaxul sagantan SedarebiT, 

romelsac Zlivs vxedavT TvaliT. me minda es kide erTi magaliTiT avxsna. 

angelozma Tavisi sibrZniT axsna aRorZineba. man warmoadgina mimdevrobiT 

asamde saidumlo romelic exeba aRorZinebas. TiToeuli saidumlo man 

warmoadgina cnebiT, romelSic aseve iyo ufro meti Sinagani saidumlo. da 

man es gaakeTa Tavidan bolomde mogiTxro Tu sulieri adamiani rogor 

Caisaxeba, muclad yofnis periodze, rogor daibadeba, izrdeba da aRwevs 

srultyofilebas. angelozi ambobda rom mas SeeZlo kidev ramdeni 

aTaseuliT gaezarda im saidumloebebis raodenoba da rom mis mier naTqvami 

exeboda mxolod adamianis garegan mxares; da rom saidumloebebi 

romelebic exeba adamianis Sinagani bunebis aRorZinebas gacilebiT bevria 

aqedan da kidev bevri sxva ramidan, rac movismine angelozebisganm, CemTvis 

naTeli gaxdsa Tu ra didia maTi sibrZne da ra didia maTTan SedarebiT 

adamianis umecreba, romelmac TiTqmis arc icis Tu ra aris aRorZineba da 

verc amCnevs mis vercerT safexurs saidanac masSi es xdeba. 

270. axla getyviT ramodenime sityvas mesame, yvelaze Sinagani donis 

angelozebis sibrZnis Sesaxeb da giCvenebT, Tu ramdenad aRemateba is 

pirveli anu bolo donis angelozebis sibrZnes. Mesame anu yvelaze Sinagani 

donis angelozebis sibrZne miuwvdomelia ukanaskneli mkvidrTaTvisac ki, 

imitom rom mesame donis angelozebis Sinagani sawyisi gaxsnilia mesame 

doniT, xolo pirveli zecis angelozebis Sinagani sawyisi – mxolod 

pirveliT. SInagani sawyisidan amosuli yvelanairi sibrZne izrdeba da ufro 

srulyofili xdeba maTi gaxsnis doneebis mixedviT (ix. 208,267). imis gamo 

rom mesame anu yvelaze Sinagani donis angelozebis Sinagani sawyisi 

gaxsnilia mesame doniT, RvTaebrivi WeSmaritebebi TiTqosda Cawerilia 

maTSi, radgan mesame donis Sinagani sawyisi metia vidre meore an pirveli 

donisa, romelic mowyobilia sasufevlis saxis msgavsad. es saxe ki 

mowyobilia RvTaebrivi WeSmatirebiT da maSasadame uflis didi sibrZniT. 

amis gamo ama angelozebs RvTaebrivi WeSmariteba eCvenebaT TiTqosda maTSi 

Cawerili anda Tandayolili da damaxasiaTebeli da amitom rogorc ki es 

angelozebi moismenen namdvils RvTaebriv WeSmatirebebs, maSinve Seicnoben 

da Caswvdebian maT da Semdeg ki TiTqosda xeaven Tavis TavSi. radgan 

aseTebi arian es angelozebi, isini arasodes msjeloben RvTaebrivi 

WeSmaritebebis Sesaxeb da naklebad daoben romelime WeSmaritebaze, rom 

gamoarkvion marTla WeSmaritebaa es Tu ara. maTTvis aseve ucnobia, Tu ras 

niSnavs gwamdes raRacis anda gqondes ramis rwmena.ra aris rwmena amboben 

isini, rodesac me Cavwvdebi da vxedav rom es asea? isini amas iyeneben 

imaTTvis asaxsnelad, vinc saxlis  da masSi dam is gareT arsebuli 

nivTebis danaxvisas amxanags etyvis rom mas sjera am sagnebis arsebobis da 

rom isini zustad iseTebia rogorsac is xedavs. anda viRac baRis 
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danaxvisas, misi xeebisa da nayofisa, dauwyebs amxanags laparaks, rom mas 

sjera rom es baRia da xeebia da xilia, maSin rodesac isini naTlad 

xedaven amas yvelafers Tavisi TvalebiT. ai ratomaa rom es angelozebi 

arasodes axseneben rwmenas da arc aqvT aranairi warmodgena amis Sesaxeb. 

am mizeziTve isini arasodes msjeloben RvTaevbrivi WeSmaritebebis Sesaxeb 

da ufro naklebadac daoben romelime WeSmaritebis Sesaxeb rom gaigon es 

marTlac asea Tu ara. magram pirveli, anu dabali donis angelozebis 

Sinagan sawyisSi ar aris aseTnairad Cawerili RvTaebrivi WeSmaritebebi 

imitom rom maTSi gaxsnilia cxovrebis mxolod pirveli done. amis gamo 

isini msjeloben am WeSmaritebebze da isini vinc msjeloben Zlivs xedaven 

im sagnebis miRma romelzec msjeloben, anda gadadian am sagnebs miRma 

mxolod imisTvis, rom daamtkicon es sagani ramiT da isaubron rom es 

namdvilad exeba rwmenas anda rom es saWiroa gjerodes. yvelaferi amis 

Sesaxeb me vesaubre angelozebs da maT miTxres rom mesame donis 

angelozebis sibrZnesa da pirveli donis angelozebis sibrZnes SOris 

iseTive sxvaobaa rogoric sinaTlesa da ukuneTs Soris.isini mesame donis 

angelozTa sibrZnes aseve adareben didebul sasaxles, romelic dgas did 

baRSi, maragdeba sicocxlisaTvis aucilebeli yvela saSualebiT da 

garSemortymulia yvelanairi didebulebiT.  angelozebi, romlebic 

imyofebian sibrZnis WeSmaritebaSi, SeuZliaT am saxlSi Sesvla, masSi 

yvelafris naxva, mis baRSi seirnoba yvela mimarTulebiT da am 

mSvenierebiT datkboba. magram as ear aris maTTvis vinc msjeloben 

WeSmaritebebis Sesaxeb da ufro ki maTTvis vinc ver xedavs maT 

WeSmaritebis sinaTleSi. amoxapavs maT sxva adamianebidan anda bibliis 

zusti mniSWvnelobidan, romelic ma Tar esmiT Sinaganad, amas garda daoben 

maT Sesaxeb da moiTxoven rom am WeSmaritebebiT  maTi sjerodeT. da arc 

varaudoben rom amis Semdeg isini Sinaganad ganixilon. asset angelozebs 

pirvelebis sityvebiT pirvel karSic ar uSveben, miTumetes masSi Sesvlas 

da mis baRSi seirnobas, radgan isini pirveli anbijis gadadgmisTanave 

Cerdebian, maSin rodesac angelozebs, romlebic namdvil WeSmaritebaSi 

imyofebian, araferi uSliT win wavidnen SeuCereblad, imitom rom maT mier 

danaxul WeSmaritebebs, isini mihyavT iq sadac maT surT da xsnian maT win 

vrcel mdeloebs (radgan TiToeuli WeSmariteba Tavisi sivrciT aris 

usasrulo da kavSirSia sxva mravalTan). amas garda maT me miTxres rom 

yvelaze SInagani sasufevlis angelozebis sibrZne upiratesad mdgomareobs 

imaSi, rom isini iTvaliswineben da zeciurs yvela nivTSi da mraval 

saocrebebs mTel rig sagnebSi, radgan yvelaferi maTi TvalebiT 

warmodgenili raimes Seesabameba. magaliTad rodesac isini xedaven 

sasaxleebs da baRebs, maTi mzera ar Cerdeba imaze rac maT Tvalwinaa 

aramed isini xedaven Sinagan sawyisebs, romlebidanac warmoiqmneba es 

sagnebi da maSasadame romlebsac isini Seesabameba. isini warmoudgebaT maT 
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sruli mravalferovnebiT sagnis garegani saxis mixedviT. amdenad isini 

xedaven erTmaneTTan dakavSirebul uTvalav sagans romlebic maT suls 

aniWebs amden netarebas. yvelaferi zecaSi arsebuli Seesabameba RvTaebriv 

sawyiss da aris angelozebSi uflisgan – amis Sesaxeb ix. 130-176. 

271. mesame zecis angelozebi aseTebi imitom arian rom, isini cxovroben 

uflis siyvarulSi da es siyvaruli xsnis sulis mesame donis Sinagan 

sawyiss, aris mimRebi yvelafrisa, rac exeba sibrZnes. Tumca saWiroa 

vicodeT rom miuxedavad amisa yvelaze SInagani zecis angelozebi mudmivad 

srulyofilni xdebian sibrZneSi magram sxvanairad, vidre ukanaskneli 

donis angelozebi. yvelaze Sinagani donis angelozebi mexsierebaSi ar 

alageben RvTaebriv WeSmaritebebs, eseigi ar akeTeben maTgan raime 

mecnierebebs, magram rogorc ki ismenen maT, maSinve xvdebian da iyeneben 

cxovrebaSi. amitom maTSi RvTaebrivi WeSmaritebebi CabeWdiliviT rCeba 

radgan is rac ase gadaicema cxovrebaSi, massive rCeba. sxvanairadaa es 

yvelaferi ukanaskneli donis angelozebTan: isini Tavidan gonebaSi 

alageben RvTaebriv WeSmaritebebs da CarTaven mas codnaSi; ukve aqedan 

isini iReben maT maTi saSualebiT TaviaanT gonebas srulyofils xdian da 

am WeSmaritebebis utyuarobis SInagani Cawvdomis gareSe iyeneben maT nebaSi 

da cxovrebaSi. aqedan warmoiqmneba maTi SedarebiT sibnele. aRniSvnis Risia 

rom mesame donis angelozebi sibrZneSI srulyofilni xdebian smeniT da ara 

mxedvelobiT;  maT mier mosmenili qadagebebi ar Sedis maT mexsierebaSi, 

magram mosmenilis momentaluri gadasvliT maT gagebaSi da nebaSi xdeba 

maTi cxovrebis nawili, maSin rodesac sagnebi, romlebsac sasufevlis 

dabali donis angelozebi xedaven, Sedian maT mexsierebaSi da isini amis 

Sesaxeb msjeloben da saubroben. aqedan CemTvis naTeli gaxda rom 

pirvelebisTvis smenis gza aris sibrZnis gza.  es xdeba Sesabamisobidanac, 

radgan yuri Seesabameba morCilebas, xolo morCIleba ekuTvnis covrebas, 

maSin rodesac Tvali Seesabameba gonebas xolo goniereba Seesabameba 

swavlebas. am angelozebis mdgomareoba aRwerilia bibliaSi ramdenime 

adgilas, magaliTad ieremiasTan: “wiaRSi Cavudeb maT Cems rjuls da gulze 

davawer. maTI RmerTi viqnebi me da isini Cemi eri iqnebian. aRar dauwyeneb 

swavlebas erTmaneTs, mezobeli mezobels da Zma Zmas. Seicani ufalio!: 

radgan yvelas Secnobili veyolebi dididan pataramde. (ieremia 31.32.33) da 

maTesTan: “ aramed Tqeni sityva iyos: ho, ho; da ara, ara; vinaidan rac amaze 

metia, borotismieria” (maTe 5.37). naTqvamia meti borotismieria, imitom rom 

is uflisgan ar aris: WeSmaritebebi, romlebic axasiaTebT mesame donis 

angelozebs gamodis uflidan, imitom rom es angelozebi mis siyvarulSi 

cxovroben. am sasufevelSi uflis siyvaruli mdgomareobs imaSi, rom 

uflis WeSmariteba indomo da akeTo, radgan sasufevelSi RvTaebrivi 

WeSmariteba aris TviT ufali. 
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272. zemoT CamoTvlil mizezebs, romlebiTac angelozebs SeuZliaT miiRon 

amdenad didi sibrZne, emateba is yvelaze mTavari zecaSi, rom es 

angelozebi Tavisufalni arian TavkerZobisgan. radgan ramdenadac vinme 

Tavisufalia am grZnobisagan imdenad mas SeuZlia iyos brZeni RvTaebriv 

sakiTxebSi. es siyvaruli ketavs uflisTvis da sasufevlisTvis gaxsnil 

SIgana sawyiss da aRebs garegan sawyiss, romelic mimarTulia 

TavkerZobisken. ai ratomaa rom yvela, visSic es siyvarulia gabatonebuli 

imyofeba sasufevelSi sibneleSi, Tumca imyofebian sinaTleSi amqveyniuri 

cxovrebisas. angelozebi ki piriqiT: radgan Tavisufalni arian am 

siyvarulisgan imyofebian sibrZnis sinaTleSi, radgan maTi zeciuri 

siyvaruli, romelic Sedgeba uflis da moyvasis siyvarulisgan uRebs maT 

Sinagan sawyiss, imitom rom es siyvaruli aris uflisgan da TviT ufalia 

masSi. is rom es siyvaruli ayalibebs zecas saerTod da kerZod TiToeul 

adamianSi ixileT 13-19. imis gamo rom zeciuri siyvaruli aRebs SInagan 

sawyisebs mimarTuls RmerTisaken, yvela angelozi Tavisi saxiT mimarTulia 

misken (ix. 142), radgan sulier samyaroSi siyvaruli miipyrobs Tavisken 

TiToeulis Sinagan sawyiss da saiTac mimarTulia Sinagani sawyisi mzerac 

iqiTaa mimarTuli, radgan sulier samyaroSi mzera Seadgens erT mTlians 

Sinagan sawyisebTane rTad da aris misi garegani saxe. siyvaruli, miapyrobs 

Tavis Tavisken saxes da masTane rTad Sinagan sawyiss radgan siyvaruli 

aris sulieri gaerTianeba. amitom is aerTianebs am sawyisebs yvelaferTan 

mis kuTvnilebasTan. am urTIerTobis, gaerTianebis da kavSiris gamo 

angelozebi dajildoebulni arian sibrZniT. imis Sesaxeb rom sulier 

samyaroSi yvelanairi gaerTianeba SeTanxmebulia Tavis mkvidrTa mzeris 

mimarTvasTan ix. 255. 

273. angelozebi sibrZnisaken mudmiad iswrafian, magram miuxedavad amisa 

isini verasdros miaRweven am srulyofilebas, rom iyos raime saxis 

damokidebuleba maT sibrZnesa da RmerTis RvTaebriv sibrZnes Soris. es 

sibrZne usasruloa, maSin rodesac angelozebis sibrZne sasruli da 

sasrulsa da usasrulos SOris ar arsebobs aranairi damokidebuleba. 

274. imdenad ramdenadac sibrZne angelozebs srulyofils xdis da Seadgens 

maT cxovrebas da radganac sasufeveli maTI sikeTeebiT zeSTagonebs 

TiToeulze maTi sibrZnis donis mixedviT, sasufevlis yvela mvidri 

natrulobs da eZebs mas rogorc gaumaZRari adamiani natrulobs da eZebs 

saWmels; codna, goniereba da sibrZne Seadgenen iseTive sulier sazrdos, 

rogorc sanovage – bunebrivs da isini erTmaneTs Seesabamebian. 

275. erTsa da imave sasufevelSi da erTsa da imave zeciur sazogadoebaSi 

angelozebi imyofebian gansxvavebul da araerTnairi sibrZnis doneze: 

gansakuTrebuli sibrZniT dajildoebulni arian centrSi, xolo ufro 
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naklebiT maT garSemo ukanasknel sazRvramde. manZilTan Sesabamisad 

centridan dawyebuli sibrZnis Semcireba aris igive sinaTlis Semcireba da 

midis sibnelemde (ix. 43,128).aseTnairadve angelozebi dasaCuqrebulni arian 

sinaTliT, radgan zeciuri sinaTle aris RvTaebrivi WeSmariteba da 

TiToeuli imyofeba an sinaTleSi maT mier miRebuli sibrZnis zomis 

mixedvdiT. zeciuri sinaTlis da misi miRebis doneebis Sesaxeb ic 126-132. 
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sasufevelSi angelozTa umankoebis Sesaxeb 

 

276. amqveynad bevrisaTvis ar aris cnobili ra aris umankoeba da risgan 

Sedgeba is, xolo borotTaTvis is saerTod gaugebaria. Tumca adamiani 

xedavs zogjer saubarSi da moqmedebebSi, gansakuTrebiT bavSvebSi, magram 

mainc man ar icis ra aris umankoeba, miTumetes arc is rom is aris 

adamianSi is sawyisi, romelSic dafarulia sasufeveli(zeca). imisaTvis rom 

es naTeli gaxdes me viytyvi TanmimdevrobiT: jer bavSvur umankoebaze, 

Semdeg sibrZnis umankoebaze da umankoebaze zeciur yofierebaSi.  

277. bavSvuri umankoeba anda bavSvisa ar aris namdvili, imitom rom maT es 

axasiaTebT mxolod garegnulad da ara Sinaganad. miuxedavad amisa aqedanac 

ki SegviZlia gavigoT rogoria is, imirom rom es maT saxeze aweriaT, maT 

moZraobebSia, maT pirvel saubarSi da ar rCeba garSemomyofTa sulieri 

grZnobis gavlenis gareSe. magram es umankoeba bavSvebSi garegnulia imitom 

rom ma Tar gaaCniaT Sinagani azrovneba da maT jer kidev ar ician ra aris 

sikeTe da ra boroteba, ra aris WeSmariteba da ra sicrue – is sawyisi 

romlidanac yalibdeba azrovneba. amave mizeziT maTSi ar aris sibrZne 

piradulze dafuZnebuli, ara aqvT winaswar ganzraxva da mizani maSasadame 

araviTari boroti ganzraxva. ma Tar gaaCniaT TavkerZoba da cxovrebis 

siyvaruli. isini arafers isakuTreben da yvelafers rac maT gaaCniaT 

Tvlian mSoblebis sakuTrebad. kmayofildebian mcirediT da wvrilmaniT, 

romlebsac maT sCuqnian, isini amyareben amaze mTel TaviaanT siamovnebas. ma 

Tara aqvT sazrunavi sakvebze da tansacmelze, aravitari dardi momavalze, 

isini ar icnoben samyaros da masSia rafers eZeben. maT uyvarT mSoblebi da 

Tanatolebi romlebTanac udardelad TmaSoben. isini sxvebs miyvebian, 

ugponeben da emorCilebian maT. aseTi yofis gamo yvelaferi rasac maT 

aswqavlian maTTvis misaRebia. ase yalibdeba maTSi maTganve damoukideblad 

urTierTobis formebi, mexsiereba da azrovneba da TviT metyvelebac ki. 

maTi umankoebis mdgomareoba exmareba maT am sawyisis miRebaSi magram es 

umankoeba rogorc ukve iTqva ufro garegnulia, imitom rom is mxolod 

sxeuls ekuTvnis da ara suls, romelic maTSi jer kidev ar aris 

Camoyalibebuli radgan is unda Sedgebodes nebisa da gonebisagan da maTgan 

warmoqmnili siyvarulis da azrovnebis sawyisisgan. me zecaSi miTxres rom 

bavSvebi gansakuTrebuli yuradRebis qveS hyavs ufals da zeSTagoneba 

maTze yvelaze Sinagani zecidan gadmodis, maTgan visac umankoeba ekuTvniT. 

da rom es zeSTagoneba aRwevs maTSi yvelaze Rrmad da avsebs maT 

umankoebiT. amitopm es umankoeba, romelic mJRavndeba maT saxeze da 

moqmedebebSi, xdeba xiluli da rom es umankoeba aRwevs mSoblebis sulis 
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siRrmeSi da ayalibebs im gansakuTrebul grZnobas romelsac mSobliuri 

siyvaruli hqvia. 

278. sibrZnis umankoeba aris WeSmariti umankoeba, imitom rom is Sinagania, 

radganac miekuTvneba TviT sul da maSasadame TviT nebas da Semdeg ki 

gonebas da rodesac neba da goneba savsea umankoebiT, maSin maTSi aris 

sibrZnec, radganac sibrZne mxolod maTSia. amitom sasufevelSi amboben rom 

umankoeba sibrZneSi mkvidrobs da rom angelozebs imdenive sibrZne aqvT 

ramdenic umankoeba. amngelozebi amas amtkiceben imiT, rom rodesac 

imyofebian umankoebaSi, am sikeTes Tavis Tavs ki ar miaweren aramed 

yvelafers Tvlian uflis sakuTrebad.  asset angelozebs surT iyon uflis 

mimyolni da ara Tavis Tavisa. maT uyvarT yvelanairi sikeTe da tkbebian 

yvelanairi WeSmaritebiT radgan ician da igeben imas, rom sikeTis 

siyvaruli, maSsadame misi ndoma da keTeba niSnavs uflis siyvaruls, xolo 

WeSmaritebis siyvaruli niSnavs moyvasis siyvaruls da rom isini cxovroben 

da kmayofildebian imiT rac maT aqvT, bevri Tu cota, radgan ician rom 

Rebuloben yvelafers saWiroebis mixedvviT: mcires, visac mcire sWrideba   

da bevrs visac bevri sWirdeba da rom maT TviTon arc ician ra aris 

maTTvis sasargeblo aramed es icis mxolod ufalma, romlis 

gangebisTvisac yvelaferi mudmivia. amitomaa rom umankoebis angelozebi 

momavalze ar fiqroben am zedamxedvelobas isini eZaxian zrunvas 

xvalindel dReze, sxvagvarad uwodeben sevdas danakargze anda mims ar 

miRebaze rac usargebloa sicocxlisaTvis da misi msaxurebisaTvis 

erTmaneTSi isini arasodes iqcevian sxva mizniT mxolod sikeTisaken 

simarTlisa da gulwrfelobisaken swrafviT. sxva mizniT moqmedebas isini 

eZaxian veragobas romlisganac isini garbian rogorc gvelis Sxamisgan 

radgan veragoba umankoebis sapirispiroa. radgan maT yvelaze metad uyvart 

is rom isini ataros TviT ufalma da yvelafers rasac Rebuloben RmerTs 

ukavSireben, amitom isini Sors arian mesakuTreobisagan, Rebuloben uflis 

zeSTagonebas. amitom bibliidan am qadagebisas rac esmiT uflisgan isini 

ar alageben mexsierebaSi aramed maSinve ismenen, eseigi maSinmve surT da 

akeTeben, maTTvis mexsiereba aris neba. Tavoisi garegani demokidebulebiT 

isini Canan ubraloni magram ISnaganad svseni arian sibrZniT da 

sifrTxiliT. isini gonieri gaxada RmerTma rodesac uTxra: “maS, iyaviT 

gonierni, rogorc gvelebi da umankono rpogorc mtredebi. (maTe10.16). aseTi 

umankoeba iwodeba brZnul umankoebad. imdenad ramdenadac umankoeba ar 

miiwers araviTar sikeTes, aramed yvelafers akavSirebs ufalTan, iyos 

uflis mimyoli da amitom Rebulobs yvelanair sikeTes da yvelanair 

WeSmaritebas romelTaganac yalibdeba sibrZne. adamiani xom iseTnairad 

aris Seqmnili, rom bavSobaSi is iyos garegnulad umanko xolo sibereSi 

umanko Sinaganad, ise rom pirvelidan SeZlos gadasvla meoreSi xolo 
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meoredan dabruneba pirvelSi. amis gamoa romm adamians sibereSi sxeuli 

uapataravdeba da is isev bavSviviT xdeba, magram brZeni bavSviviT, ese igi 

angelozad, radgan angelozi umaRlesi azriT aris brZeni bavSvi. ai 

amitomaa rom bibliaSi bavSvi niSnavs umankoebas xolo moxuci – umankoebiT 

saves sibrZnes. 

279. igive emarTeba yvela adamians, romelic aRsdgeba. aRdgoma aris meored 

dabadeba sulier adamianTan damokidebulebaSi. Es adamiani Tavdapirvelad 

modis bavSvuri umankoebis mdgomareobiT, imis aRiarebis, rom mas aranairad 

ar SeuZlia Seicnos WeSmariteba da akeTos sikeTe TavisTavad, mxolod 

uflis meSveobiT, imiT, rom is eZiebs da surs sikeTe da WeSmariteba 

mxolod im erTaderTi mizniT rom es WeSmariteba da sikeTea. erTic da 

meorec mas eZleva uflisgan wlebTan erTad. Tavidan is Seicnobs sikeTis 

da WeSmaritebis sawyiss, Semdeg codnidan Segnebamde da bolos Segnebidan 

sibrZnemde mTeli am xnis ganmavlobaSi Tan axlavs umankoeba, romelic 

rogorc zemoT iyo naTqvami Sesdgeba im aRiarebisagan rom adamians 

aranairad ar SeuZlia Seicnos WeSmaritba da akeTos sikeTe TavisiT aramed 

mxolod uflisgan. am rwmenis da misi Cawvdomis gareSe aravis ar SeuZlia 

miiROs raime zecidan da amaSimdgomareobs siibrZnis umankoeba.  

280. imdenad ramdenadac umankoeba mdgomareobs imaSi, rom mivendoT uflis 

xelmZRvanelobas da ara sakuTars, amitom aqedan gamomdinareobs rom zecis 

yvela binadari uborotoa (umankoa), radgan yvela iqaur binadarT uyvarT 

rom maTze mbrZaneblobs ufali. ician rom  Tavis nebaze moqceva niSnavs 

mesakuTreobiT Sepyrobas, rom mesakuTreoba sakuTari Tavis siyvarulSi. mas 

visac Tavisi Taqvi uyvars ver itans Tu masze sxva mbrZaneblobs. amitom 

ramdenadac angeloze imyofeba umankoebaSi imdenad imyofeba sasufevelSi, 

ese igi imdenadve imyofba is RvTaebriv sikeTesa da RvTaebriv 

WeSmaritebaSi, imitom rom am sikeTeSi da am WeSmaritebaSi yofna niSnavs 

sasufevelSi yofnas. amis gamo sasufevlebic gansxvavdeba umankoebebiT: 

pirveli anda ukanaskneli sasufevlis angelozebi cxovroben pirveli anu 

ukanaskneli donis umankoebaSi. angelozebi meore anu saSualo 

sasufevlisa, imyofebian meore anu saSualo donis umankoebaSi, xolo 

yvelaze SInagani anu mesame sasufevlisa, cxovroben mesame anu yvelaze 

Sinagani donis sasufevelSi. am ukanasknelze SeiZleba iTqvas rom isini 

arian umankoebis gansaxierebis arsni sasufevelSi, radgan sxvebisagan 

gansxvavebiT isini upiratesobas aniWeben imas rom maTze batonobs ufali, 

rogorc Svilebze mama. ai ratomaa rom isini maSinve Rebuloben da 

asruleben yvelafers da amiT avrceleben cxovrebaSi im RvTaebriv 

WeSmaritebebs romlebsac isini ismenen an uSualod uflisgan, anda 

bibliidan da qadagebebidan. amitom maTi sibrZne sxva donis angelozebTan 

SedarebiT maRalia (ix. 270,271). am Tvisebebis gamo es angelozebi yvelaze 
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axlos arian ufalTan romlisganac isini TaviaanT umankoebas iReben. 

amasTane rTad isini ise Sors arian TaviaanTi mesakuTruli grZnobebisagan 

rom isini TiTqmis ufalSi cxovroben. TavianTi garegnobiT isini Zalian 

ubralodni Canan da sxva donis angelozebisaTvis bavaSvebad, TiTqmis 

patarebad: Sesaxedad isini ar Canan Zalian brZenni, maSin rodesac isini 

arian yvelaze brZenni yvela angelozs Soris; radgan maT ician rom isini 

TavisTavad aranairad ar airan Wkvianebi, rom sibrZne mdgomareobs imaSi 

rom es Seicno. maT ician rom maTi codna araferia imasTan SedarebiT rac 

ar ician. isini amboben, rom codna, Segneba da Cawvdoma – es aris pirveli 

nabiji sibrZnisaken. es angelozebi arian SiSvelni, radgan siSiSvle 

Seesabameba ubiwoebas.  

281. me xSirad vesaubrebodi angelozebs umankoebis Sesaxeb da maTgan gavige 

rom umankoeba es aris yvelanairi sikeTis arsi da sikeTe imdenad aris 

sikeTe, ramdenadac aris masSi umankoeba da rom sibrZne aris sibrZne 

imdenad, ramdenadac is iRebs Tavis sawyiss umankoebidan. igive unda iTqvas 

siyvarulze, qvelmoqmedebasa da rwmenaze da rom amitomac veravin Seva 

zecaSi Tu masSi ar aris umankoeba, rogorc es igulisxmeba uflis 

sityvebSi: “mouSviT CemTan bavSvebi da nu uSliT maT vinairdan 

maTnairebisaa RmrTis sasufeveli. WeSmaritad geubnebiT Tqven: vinc 

bavSviviT ar miiRebs RmrTis sasufevels, ver Seva masSi.” markozi(10.14,15); 

luka (18.16,17). aq bavSvebSi iseve rogorc bibliis sxva adgilebSi, 

igulisxmeba umankoeba. umankeba agreTve uflis mier aRwerilia maTesTan 

(6.25,28), mxolod Sesabamisobebis saSualebiT: amdenad, Tu sikeTe aris 

sikeTe mxolod masSi Cadebuli umankoebiT, es imis gamo, rom yvelanairi 

sikeTe  moedineba uflisgan da umankoeba mdgomareobs imaSi rom gsurdes 

iyo uflis mimyoli.  me aseve angelozebisagan Sevityve, rom arc 

WeSmaritebas SeuZlia SeuerTdes sikeTes da arc sikeTes SeuZlia 

SeuerTdes WeSmaritebas sxvagvarad, Tu ara umankoebis saSualebiT, 

amitomac angelozi ar aris zeciuri angelozi Tu masSi ar aris umankoeba, 

radgan sasufeveli aravisSi ar arsebobs masSi WeSmaritebisa da sikeTis 

gaerTIanebamde. amis gamo WeSmaritebis SeerTeba sikeTesTan ewodeba zeciuri 

qorwineba xolo zeciuri qorwineba aris is rac iwodeba sasufevlad.  me 

aseve gavige rom WeSmariti col-qmruli wsiyvaruli Rebulobs Tavis 

yofierebas umankoebidan, ese igi WeSmaritebisa da sikeTis SeTanxmebiT; 

roca es SeTavseba, romelSic ori suli monawileobs, colisa da qmris, 

gadadis dabal sferoSi, is iRebs col-qmruli siyvarulis saxes, radgan 

meuRleebs, iseve rogorc maT sulebs, uyvarT erTmaneTi. ai ratomaa rom 

col-qmrul siyvarulSi aris bavSvuri da umanko TamaSebis msgavsi TamaSebi. 

282. imdenad ramdenadac umankoeba aris arsi zeciuri angelozebis sikeTisa 

cxadia rom uflidan gamomdinare RvTebrivi sikeTe ais umankoeba, radgan es 
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sikeTe romelic zeSTaegonebaT angelozebs da aRwevs ra maT yvelaze 

Sinagan sawyisebSi, ganawyobs maT yvelanairi zeciuri sikeTis misaRebad. 

aseve xdeba bavSvebSic: maTi Sinagani sawyisi iqmenba aramarto umankoebis 

zeSTagonebiT romelic uflidan moedineba, aseve uwyvetad ganawyobs 

zeciuri siyvarulis sikeTis misaRebad, imitom rom umanoebis sikeTe, 

rogorc yvelanairi sikeTis arsi moqmedebs adamianSi yvelaze Sinagani 

sawyisiT. aqedan SegviZlia davinaxoT rom yvelanairi umankoeba moedineba 

uflidan amitom ufali bibliaSi moxseniebulia kravad rameTu kravi 

niSnavs ucodvels. imdenad ramdenadac umankoeba aris yvelaze Sinagani 

sawyisi yvelanairi sikeTisa sasufevelSi, is sulze iseTi ZaliT moqmedebs, 

rom mas vinc SeigrZnobs mas Tavis TavSi eCveneba rom mas aRar SeuZlia 

Tavis Tavis martva, da masSi arsebuli sixaruli imxelaa rom masTan 

SedarebiT yvelanairi miwieri siyvaruli eCvneba araraobad. me amas viZaxi 

Cemi gamocdilebiT. 

283. yvelani vinc cxovroben umankoebis sikeTiT, ganmsWvalulni arian misiT, 

ramdenadac arian am sikeTeSi, imdenad arian ganmsWvalulni misiT. isini ki 

vinc ar cxovroben umankoebis sikeTeSi aranairad ar arian misiT 

ganmsWvalulni. ai ratomaa rom jkojoxeTis yvela mvidri sruliad 

sapirispiroa umankoebisa. maT arc ki ician ra aris umankoeba. Tu vinmes 

amaze patara warmodgena mainc aqvs, isini ufro metad cdiloben gaukeTon 

mas boroteba. amitom isini ver itanen bavSvebis arsebobas da rogorc ki 

xedaven maT, maTSi ibadeba mxecuri survili avnon maT. aqedan naTelia rom 

adamianSi arsebuli mesakuTreoba da Tavis Tavis siyvaruli umankoebis 

sapirispiroa vinaidan jojoxeTis yvela mkvidri mesakuTreobis grZnobaSia 

CaZiruli. 
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sasufevelSi samyaros arsebobis Sesaxeb 

 

284. visTvisac ucnobia zeciuri samyaros mdogmareoba, mas ar SeuZlia 

Caswvdes Tu rogoria is samyaro romelSic imyofebian angelozebi. 

radganac adamiani cxovrobs sxeulSi, mas arc SeuZlia miiRos zeciuri 

samyaro da maSasadame ar SeuZlia Caswvdes mas, imitom rom misi gageba 

rceba bunebrivi adamianis mxareSi. is rom Caswvdes zeciur samyaros 

azrobrivad unda gadavides sxeulidan, iyos mxolod suli da imyofebodes 

angelozebTan. radgan me aseTi gziT Cavwvdi Tu ra aris zeciuri samyaro, 

SemiZlia aRvwero is  mara ara TviT misi arsiT, imitom rom ar arsebobs 

adamianuri sityvebi amis gadmosacemad, aramed mxolod sulis im 

simSvidesTan SedarebiT, romelic axasiaTebT im adamianebs, romlebic 

cxovroben rwmeniT.  

285. aris ori yvelaze Sinagani zeciuris sawyisi: umankoeba da samyaro. maT 

ewodebaT yvelaze SInagani imitom rom isini uSualod moedinebian uflidan. 

umankoebidan modis yvelanairi zeciuri sikeTe, samyarodan ki – sikeTis 

yvelanairis siamovneba. yvela sikeTeSi aris tavisi siamovneba. erTic da 

meorec, eseigi rogorc sikeTe aseve siamovneba, ekuTvnis siyvaruls 

radganac is – rom giyvars uwodeb sikeTes da grZnob rogorc siamovnebas.  

aqedan gamodis rom es Sinagani sawyisebi, eseigi umankoeba da samyaro 

gamodis uflis RvTaebrivi siyvarulidan da aRwevs angelozebis grZnobebis 

yvelaze Sinagan sawyisSi. umankoeba aris sikeTis yvelaze SInagani sawyisi, 

es Cans im Tavidan sadac saubari iyo zeciuri angelzoebis umankoebaze, 

magram samyaro rom aris siamovnebis yvelaze Sinagani sawyisi, romelic 

warmoiqmeneba umankoebis sikeTidan, iqneba ganamrtebuli axla. 

286. upirveles yovlisa vityviT saidan warmoiqmna samyaro. RvTaebrivi 

samyaro arsebobs ufalSi da iRebs Tavis yofierebas RvTaebrivi bunebisa 

da RvTaebrivi adamianobis erTianobiT ufalSi. zecaSi samyaros RvTaebrivi 

sawyisi gamodis uflidan da iRebs Tavis yofierebas RmerTis gaerTianebiT 

zeciur angelozebTan, kerZod ki sikeTisa da WeSmaritebis gaertianebiT 

TiToeul maTganSi – es aris samyaros warmoqmnis sawyisi. aqedan Cans rom 

samyaro zecaSi aris RvTaebrivi sawyisi romelic Sinagani gzebiT 

siamovnebiT asrulebs yvelanair zeciur sikeTes. siamovneba aris yvelanairi 

sixarulis wyaro da rom is Tavisi arsiT aris uflis RvTaebrivi 

siyvarulis RvATaebrivi sixaruli, romelic warmoiqmneba misi gaerTianebiT 

zecasTan da TiToeul mis kvidrTan. es sixaruli, romelsac Caswvdeba 

ufali angelozebSi da angelozebi ki ufalSi, ais samyaro. aqedan ki 
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gamoedineba angelozebisaTvis yvelanairi netareba, kmayofileba da 

bedniereba anda is rac iwodeba zeciur sixarulad. 

287. amdenad radganac is aris samyaros pirvelsawyisi, RmerTi aseve iwodeba 

samyaros mTavrad da is TiTonac ambobs rom samyaro misgan moedineba da 

masSi arsebobs. amitomac angelozebi iwodebian samyaros angelozebad 

xolo sasufeveli samyaros savaned rogorc Semdeg amonarirebSi:  “radgan 

SegveZina Svili, mogveca Ze da ufloba iyo mis beWebze, ewoda saxelad 

sakvirveli mrCeveli, RmerTi Zlieri, maradisobis mama, mSvidobis mTavari” 

(esaia 9.5); “mSvidobas gitovebT Tqven, mSvidobas Tqvensas gaZlevT Tqven: ara 

ise rogorc qveyana iZleva, me gaZlevT Tqven” (ioane 14.27); “es giTxariT, 

raTa mSvidoba gqondeT CemSi” (ioane 16.33); “ maSin samarTali Seiqms 

mSvidobas da damkvidrdeba Cemi eri mSvidobis samyafelSi” (esaia 32.17,18); 

“ualma mogapyros  Tavisi saxe da simarTle mogces” (ricxvTa 6.26). wminda 

werilSi sityvaSi samyaro igulisxmeba RvTaebrivi da zeciuri samyaro,  es 

Cans ssxva amonaridebidanac: esaia 52.7; 54.10; 59.8; eremia 16.5; 25.37; 29.11; 

zaqaria 8.12; fsalmunebi 37.37 da ase Semdeg. imdenad ramdenadac mSvidoba 

aRniSnavs ufals da sasufevels da aseve sikeTidan gamomdinare zeciur 

sixaruls da siamovnebas, aqedanaa SemorCenili uZvelesi Cveuleba 

misalmebisa Tqven mSvidoba. es Cans aseve uflis mowafeTa swavlebebSi: “ da 

romel saxlSic unda Sexvidet., Tavdapirvelad TqviT: mSvidoba am saxls, 

da Tu iqneba iq Ze mSvidobisa, masze davanebs Tqveni mSvidoba” (luka 10.5,6). 

aseve TviT ufalmac rodesac mociqulebs gamoecxada uTxra maT mSvidoba 

Tqvenda (ioane 20.19,21,22). es mdgomareoba igulisxmeba bibliaSic rodesac 

naTqvamia; “ amodsaynoseli, keTilsurneleba uflis winaSe” (ix. 

gamosvla29.18,25,41, lev 1.9,13,17; 2.2,9; 6.8,15; 23.12,13,18; rixcvTa 15.3,7,13; 28.6,8,13; 

29.2,6,8,13,36).  sasiamovno keTilsurneleba (mSvidobisa) aRniSnavs zeciuri 

azriT mSvidobis miRwevas. imdenad ramdenadac mSvidoba niSnavs ufalSi 

RvTaebrivi sawyisis gaerTianebas, mis RvTaebriv adamianurobasTan da 

uflis gaerTianebas sasufevelTan da eklesiasTan maT msgavsad vinc 

sasufevelSi da eklesiaSi miiRebs RmerTs mis mosaxsenblad dawesebulia 

SabaTi romelic iwodeba ase sityvisagan mSvidoba. ai amitom RmerTmac 

Tavis Tavs uwoda SabaTis ufali: mate 12.8; markozi 2.27,28; luka 6.5. 

288. radganac zeciuri samyaro aris angelozebSi arsebuli Sinagani 

netarebiT Sesrulebuli sikeTe amiTom es samyaro aRiqmeba maT mier 

rogorc cxovrebiseuli guliTadi siamovneba sikeTiT d aim netarebiT 

rodesac isini ismenen maT sikeTesTan Setanxmebul WeSmaritebas. aseve im 

sulier mxiarulebaSi romelsac isini grZnoben rodesac aRweven 

WeSmaritebisa da sikeTis asset gaerTianebas. amasTane rtad es samyaro 

avsebs maTi cxovrebis yvela moqmedebas day vela Canafiqrs da mJravndeba 

maT sixarulSi garegnuladac ki. magram xarisxobrivad da raodenobrivad 
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zeciuri samyaro gansxvavdeba mis mkvidrdTa ucodvelobiT imitom rom 

samyaro da umankoeba erTmaneTis gverdiTaa, radgan rogorc zemoT iyo 

naTqvami umankoebidan gamoedineba yvelanairi zeciuri sikeTe xolo 

samyarodan yvelanairi netareba am sikeTisa. aqedan Cans rom yvela zemoT 

naTqvami zecaSi umankoebis mdgomareobis Sesaxeb SeiZleba aseve iTqvas aqac 

samyaros mdogmareobis Sesaxeb, imitom rom samyaro da umankoeba 

gaerTianebulia erTad rogorc sikeTe da misi siamovneba, radgan sikeTe 

igrZnoba misi siamovnebiT, xolo siamovneba Seicnoba misi sikeTiT. amis 

gamo cxadia rom yvelaze Sinagani anu mesame donis angelozebi 

sasufevelSi imyofebian yvelaze Sinagan doneze samyaroSi, radgan isini 

imyofebian mesame anu yvelaze Sinagani donis umankoebaSi.ufro dabali 

donis angelozebi imyofebian ufro dabali donbis samyaroSi radgan isini 

arian ufro dsabali donios umankoebaSi ix. 280. umankoeba da samyaro rokm 

ganuyofelia rogorc sikeTe da siamovneba es Cans bavSvebSi romlebic 

TavianTi umankoebiT imyofebiansasufevelSi, ris gamoc mTeli maTi fiqri 

da moqmedeba savsea silaRiT magram es samyaro bavSvebSi aris garegani 

samyaro, Sinagani samyaro rogorc Sinagani umankoeba ekuTvnis rogorc 

sibrZnes da radganac sibrZnes, amitom sikeTisa da WeSmaritebis erTianobas, 

radgan sibrZne warmoiqmneba am erTianobidan. zeciuri anu angelzuri 

samyaro damaxasiaTebelia aseve adamianebisTvisac, romelbic imyofebian 

sibrZneSi, maTSi gaerTianebuli WeSmaritebisa da sikeTis gamo da romlebic 

amis gamo ufalSi grZnoben kmayofilebas. magram radganac isini cxovorben 

dedamiwazemaTi samyaro dafarulia maT inagan sawyisSi da mJRavndeba 

mxolod maSin rodesac isini toveben sxeuls da amaRldebian zecad anu 

rodesac maTi Sinagani sawyisi ixsneba.  

289. radgnac RvTaebrivi samyaro warmoiqmena uflis gaerTianebit 

sasufevelTan, konkretulad TiToeul angelozSi ki sikeTisa da 

WeSmaritebis gaerTianebiT, amitom angelozebi imyofebian uSfoTvel 

mdgomareobaSi rodesac imyofebian siyvarulis mdgomareobaSi radgan am 

dros maTSi gaerTianebulia sikeTe da WeSmariteba. (is rom angelzoebis 

mdgomareoba icvleba ix. 154-160). igive emarTeba adamiansac rodesac is 

aRsdgeba. maSin masSi xdeba WeSmaritebis da sikeTis gaerTianeba rac 

gansakuTrebiT xdeba cdunebis Semdeg. maSin is misid siamovnebis 

mdgomareobamde, romelic warmoqmnilia zeciuri samyarodan. es 

uSfoTveloba SeiZleba SevadaroT gazafxulis dilas anda riJraJs, 

rodesac Ramis gavlis da mzis amosvlasTan erTad dedamiwaze yvelaferi 

cocxldeba da mcenareeebi icvareba, rodesac gazafxulis haeri avsebs 

miwas nayofierebiT, xolo adamianis suls sixaruliT. es xdeba imitom rom 

gazafxulis dila  anu riJraJi Seesabameba zeciuri angelozebis msvid 

mdgomareobas (ix 155.) 
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290.  angelozebTan mSvidobaze saubrisas Tu ras vuwodebT mSvidobas 

dedamiwaze, roca saxelmwifoebs Soris aRar aris omebi da mtruli 

moqmedebebi, anda davebi adamianebs Soris, roca Sinagani samyaro emyareba 

sulis simSvides, sazrunavis moSorebas da rac mTavaria dasvebeas da 

siamovnebas saqmeSi warmatebis Sedeg. amaze angelozebi mpasuxobdnen rom 

dasveneba, simSvide da siamovneba sazrunavis moSorebis Semdeg da saqmeSi 

warmateba Cans simSvids sakuTrebad, magram sinamdvileSi ase Seizleba iyos 

mxolod im adamianebSi, romlebic cxovroben zeciuri sikeTiT. mSvidoba 

arsebobs mxolod aseT sikeTeSi radgan is gadmodis zeSTagonebiT 

uflidan, angelozebis yvelaze Sinagans sawyisebSi da mxolod aqedan 

gadadis da eSveba maT dabal sawyisebSi, mJRavndeba iq gonebriv dasvenebaSi, 

sulis simSvideSi da aqedan warmoqmnil siyvarulSi. magram maTTvis vinc 

borotebaSi cxovrobs simSvide ar arsebobs. Tumca mastic xdeba saqmeSi 

warmatebis Semdeg rarac dasvenebis, simSvidis da siamovnebis msgavsi, 

magram es mxolod garegnulad, romelSic ar aris araferi SInagani, imitom 

rom maTi Sinagani saubrobs mtrulad, siZulviliT, SurisZiebiT, sisastikiT 

da sxva mravali boroti zraxvebiT, romelsac gadaecema maTi suli 

romelic gaafTrebamde midis Tu vinme ma Tar waaqezebs anda ar alagmavs 

SeSinebiT. amdenad aseTi adamianebis siamovneba mdgomareobs ugunurebaSi 

maSin rodesac sikeTiT mcxovrebTaTvis is mdgomareobs sibrZneSi. maT 

Soris iseTive sxvaobaa rogorc jojoxeTsa da samoTxes Soris. 
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sasufevlis SeerTebis Sesaxeb adamianTa modgmasTan 

 

291. morwmune admaianebisTvis cnobilia rom yvelanairi sikeTe gamoedineba 

uflidan da aranairad adamiadan da rom aravin ar unda miiweros mciredi 

sikeTec ki. cnobilia aseve rom boroteba eSmakisganaa, amitom xalxi, 

eklesiis swavlebis Tanaxmad, saubroben maTzevinc cxovrobs kargad 

romlebic saubroben da qadageben RvTismosaobiT, rom maT moZRvravs ufali 

da piriqiT sawinaaRmdegos fiqroben maTze, vinc cxovrobs cudad da 

saubrobs biwierad. es ar moxdeboda aamiani rom ar SeerTeboda jojoxeTs 

da ar SeerTeboda samoTxes. da es SeerTebebi rom yofiliyo gamoyofili 

misi nebisgan da misi gonebisgan, romelTa moqmedebiTac misi sxeuli 

moZraobs da misi bage metyvelebs. axla vityviT imis Sesaxeb raSi 

mdgomareobs es SeerTeba. 

292. yvela adamianSi arsebobs keTili da boroti suli. keTili sulis 

meoxebiT adamiani uerTdeba sasufevels xolo boroti sulis saSualebiT 

jojoxeTs: es sulebi arseboben sulTa samyaroSi, romlis adgilis 

samoTxesa da jojoxeTs Sorisaa. am samyaros Sesaxeb iqneba saubari 

dawvrilebiT.rodesac es sulebi midian adamianTan, isini moicaven mTel mis 

gonebas da Semdeg mTel mis azrovnebas.boroti sulebi Sedian gonebisa da 

azrovnebis im nawilSi romlebic exeba borotebas. xolo keTili sulebi ki 

im nawilSi romelic exeba sikeTes. sulebma arc ki ician rom imyofebian 

adamianSi, magram rodesac isini adamianSi arian isini fiqroben rom 

yvelaferi rac arsebobs adamianis mexsierebaSi da fiqrebSi mat ekuTvniT. 

TviTona damins isini ver xedaven imitom rom sagnebi romlebic Canan mzis 

sinaTleze maTi mzerisaTvis miuwvdomelia. udidesi zrunvva sWirdeba 

ufals imaze, rom sulebma ar icodnen rom isini adamianSi arian. maT rom 

es icodnen daiwyebdnen maTTan saubars da maSin boroti sulebi 

daRupavdnen maT, imitom jojoxeTTan gaerTianebul borot sulebs sxva 

araferi ar surT garda adamianis daRupvisa ara mxolod sulTan 

mimarTebaSi, e.i. rwmenisa da siyarulisa, aramed sxeulisac. sxva saqmea 

rodesac isini ar elaparakebian adamiansi: maSin ma Tar ician rom misgan 

Txouloben Tavis azrebs da Tavisi saubris sagnebs. maT sjerat rom es 

maTI sakuTrebaa, xolo yvela  pativs scms da uyvars is rasac sakuTrebad 

Tvlis. amdenad sulebi pativs scemen da uyvarT adamiani ise rom es arc 

ician. adamianisa da sulebis aseTi SeerTeba rom namdvilad arsebobs es 

CemTvis aqamdec cnobili iyo mravali wlebis dakvirvebebidan.  

293. jojoxeTTan gaerTianebuli sulebi ukavSirdebian adamians im mizeziT 

rom adamiani ibadeba yvelanair borotebaSi da misi pirvelsawyisi cxovreba 
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aRsavsea borotebiT. misi msgavsi sulebi rom ar uerTdebodnen mas is ver 

SeZlebda cxovrebas da Tavis Sekavebas Tavisi borotebisgan da 

aRorZinebas. amitom misi piradi cxovreba masSi ukavia borot sulebs, 

xolo keTIli sulebiT is Tavs ukavebs misgan. erTisac da meoris 

moqmedebisac is imyofeba wonasworobaSi da es wonasworoba aZlevs mas 

Tavisuflebas,  e.i. mas SeuZlia gadaixaros borotebidan sikeTisaken da 

sikeTes SeuZlia damkvidrdes masSi rac araviTar SemTxvevaSi ar moxdeboda 

is rom Tavisufalii ar yofiliyo.  Tavisufali ki ar iqneboda sulebi rom 

ar moqmedebdnen masze, erTi mxridan jojoxeTidan da meoredan 

sasufevlidan da TviT is ki SuaSi ar yofiliyo. me aseve miCvenes is rom 

adamianis sicocxle araraoba iqneboda mas rom ar hqondes ufleba iyos 

borotebaSi da iyos Tavisufali, rom ar SeiZleba aiZulo adamiani iyos 

keTili. iZulebiT gakeTebuli ar rCeba da rom sikeTe romelsac adamiani 

sCadis Tavisufal mdgomareobaSi myofi mkvidrdeba mis nebaSi da xdeba misi 

sakuTreba da rom amave mizeziT adamiani ukavSirdeba jojoxeTsac da 

samoTxesac. 

294. me aseve vityvi raSi mdgomareobs sasufevlis kavSiri keTIl sulebTan 

da jojoxeTis akvSiri borot sulebTan da Semdeg raSi mdgomareobs 

samoTxis da jojoxeTs SeerTeba adamianTan. sulebis samyaroSi myofi 

yvela suli ukavSirdeba an samoTxes an jojoxeTs; boroti sulebi 

jojxeTs, keTilebi ki samoTxes. mTeli sasufeveli Sedgeba 

sazogadoebebisagan, aseve – jojoxeTic. TiToeuli suli ekuTvnis romelime 

sazogadoebas da cxovrobs misi zeSTagonebiT da amdenad moqmedebs am 

sazogadoebis msgavsad. ai ratomaa rom adamiani  sulebTan SeeTrTebiT 

uerTdeba aseve samoTxes an jojoxeTs da aseve samoTxis an jojoxeTis im 

sazogadoebas romelSic is imyofeba Tavisi grZnobebiT an Tavisi 

siyvaruliT, radgan rogorc cnobilia sasufevlis yvela sazogadoeba 

iyofa sikeTisa da WeSmaritebis siyvarulis mixedviT xolo jojoxeTis 

yvela sazogadoeba  borotebisa da sicruis siyvarulis mixedviT. 

(sasufevlis sazogadoebebis Sesaxeb ix. zemoT 41-45 da 148-151). 

295. adamians uerTdeba iseTi sulebi rogoricaa TviTon Tavisi grZnobebiT 

da siyvaruliT, magram mas keTili sulebi uerTdeba RmerTisgan xolo 

borot sulebs TviT adamiani miizidavs. adamianSi arsebuli sulebi 

icvlebian misi grZnobebis cvlilebebis mixedviT. bavSobaSi masSi is 

sulebi ar arian vinc siymawvileSi da axalgazrdobaSic ar arian isini 

vinc moxucebulobaSi. Tavdapirvelad bavSobaSi masSi araian ubiwoebiT 

saves sulebi, romlebic ukavSirdebian zeciur, mesame donis, yvelaze 

SInagan umankoebas. bavSobis meore etapze, anu siymawvileSI masSi arian 

sulebi, romelTac axasiaTebT codnis siyvaruli da romlebic 

ukavSirdebian ukanasknel anu pirveli donis sasufevels. axalgazdobaSi da 
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zrdasrulobaSi ki masSi arian sulebi romlebic cxovroben gonierad 

TaviaanTi WeSmaritebis da sikeTis siyvaruliT. da amitom ukavSirdebian 

saSualo anu meore donis sasufevels da bolos moxucebulobaSi masSi 

arian sulebi subrZniTa da umankoebiT savseni, romlebic cxadia 

ukavSirdebian mesame anu yvelaze Sinagani donis sasufevels. aseTi 

mierTebebi uflisgan xdeba  mxolod imaTTan visac SeuZlia gardaqmna da 

aRorZineba. maT mimaT ki visac ar SeuZlia arc gardaqmna da arc 

aRorZineba, xdeba sxvagvarad. maT aseve uerTdebaT keTili sulebi, rom 

ramdenadac SesaZlebelia daculi iqnen borotebisagan, magram maTi 

pirdapiri gaerTianebaa – borot sulebtan kavSiri romlebic kavSirSi 

arian jojoxeTTan da es sulebi iseTiveebia rogorc TviT adamianebi. 

magaliTad Tu adamianebi arian Tavis moyvarulni, angarebianni, 

SurismaZiebelni da mruSebi, maSin maTSi  arsebuli sulebic aseTive 

TvisebebiT xasiaTdebian da es sulebi, ase vTqvaT, binadroben adamianis 

ukeTur grZnobebSi.. ramdenadac naklebad SeuZliaT keTil sulebs Seakavon 

igi borotebisagan, imdenad meti boroti suli aqezebs mas. ase xdeba 

boroti adamiani jojoxeTTan gaerTianeba da keTilisa ki sasufevelTan. 

296. adamiani uflisgan sulebis saSualebiT imitom imaRTeba rom is 

gamosulia sasufevlis wesebidan, radgan ibadeba jojoxeTur borotebaSi 

da amitomac sruliad sapirispiroa RvTaebrivi wesrigisa da masSI 

dabruneba SeuZlia mxolod gareSe Suamavlis saSualebiT, rasac zustad es 

sulebi emsaxurebian. es as ear iqneboda adamiani rom sikeTeSi ibadebodes: 

maSin adamianis marTva sulebis saSulaebiT ki ar iqneboda saWiro aramed 

TviT wesrigiT, ese igi saerTo zeSTagonebiT. am zeSTagonebiT admiani 

imarTeba imisda mixedviT  rac misi azridan da nebidan gadadis saqmeSi, ese 

igi sityvasa da moqmedebaSi, radgan erTi da meorec mihyveba bunebrivi 

kanonebis rigs gansxvavebiT sulierisagan, ris gamoc sulebs, romlebic 

mierTebulni arian adamianTan araferi aqvT maTTan saerTo. igive saerTo 

zeSTagonebiT sulieri samyarodan imarTebian cxovelebic, imitom rom 

isinic ar gamovidnen TavianTi cxovrebis wesidan da ar SeZlon misi Secvla 

anda dangreva gonierebis ar arsebobis gamo. adamiansa da cxovels Soris 

arsebuli gansxvavebis Sesaxeb ix.39. 

297. rac Seexeba adamianTa modgmis sasufevelTan, sasufevlis wesebis 

Tanaxmad TviT ufali zemoqmedebs TiToeul adamianze, rogorc mis yvelaze 

Sinagan aseve bolo garegan sawyisze da amiT ganawyobs mas sasufevlis 

misaRebad. uflis es zeSTagoneba iwodeba uSualo pirdapir zeSTagonebad, 

is ki rac xdeba su;lebis meSveobiT – saSualo zeSTagonebad da iRebs 

Tavis sawyiss pirvelisgan. uSualo zeSTagoneba ese igi TviT RmerTIs 

kutvnileba gamoedineba uflis RvTaebrivi adamianurobidan, aRwevs 

adamianis nebaSi da nebidan da gonebidan gadadis mis sikeTeSi xolo 
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sikeTidan WeSmaritebaSi an rac igivea mis siyvarulSi da siyvarulidan mis 

rwmenaSi magram ara piriqiT. miTumetes rwmenaSi siyvarulis gareSe anda 

WeSmaritebaSi sikeTis gareSe anda gonebaSi romelic ar modis nebidan. es 

RvTaebrivi zeSTagoneba uwyvetia da mxolod keTIli adamianebis mier 

miiReba sikeTiT. cudebisagan is an uaryofilia anda CaxSobili an 

gamrudebuli ris gamoc maTi sicocxlec borotebaSia. rac sulierad 

sikvdilis tolfasia. 

298. adamianSi arsebuli sulebi, rogorc sasufevelTan damakavSirebeli 

aseve jojoxeTTan damakavSirebelic arasodes ar moqmedeben adamianze 

Tavisi mexseierebiT da azrebiT. imitom rom sakuTari azrebiT 

zemoqmedebisas adamiani darwmunebuli iqneboda imaSi rom maTI sakuTreba 

misia (ix.256). miuxedavad amisa am sulebis gavleniT adamianSi zeciuri 

zeSTagonebiT ibadeba yelanairi grZnoba rac exeba sikeTIsa da WeSmaritebis 

siyvaruls da jojoxeTidan zeSTagonebiT ki yvelanairi grZnobebi rac 

exeba sicruesa da borotebis siyvaruls. amdenad ramdenadac adamianis 

grZnobebi eTanxmeba zeSTagonebas imdenad miiRebs is azrebSi, radgan 

adamianis Sinagani azrebi mTlianad eTanxmeba mis grZnobebs da mis 

siyvaruls. ramdenadac misi grZnoba ar eTanxmeba imdenad ar miiReba 

zeSTagoneba, amdenad Tu sulebis mier adamians ar Caebgoneba azrebi 

mxolod siyvaruli anda ganwyoba sikeTisa da borotebis mimarT maSin 

cxadia rom adamians aqvs arCevanis ufleba; is aris Tavisufali da SeuZlia 

gaaazrebiT miiRos sikeTe da ukuagdos boroteba, radgan icis bibliidan ra 

aris sikeTe da ra aris boroteba. is rasac adamiani siyvaruliT iRebs  

iTvisebs mas. rasa car iRebs – ar iTvisebs. aseTia adamianSi sikeTis 

zeSTagoneba sasufevlidan da borotebis zeSTagoneba jojoxeTidan. 

299. me aseve gavige asaidanaa adamianSi mRlevareba, kaeSani da Sinagani 

sevda, romelsac melanqolias veZaxiT. arian sulebi romlebic jer kidev 

ar SeerTebian jojxeTs imitom rom isini jer kidev Tavis pirvel 

mdgomareobaSi arian – maT Sesaxeb saubari iqneba sulieri samyaros 

ganyofilebaSi. am sulebs uyvarT mounelebeli da mavne nivTierebebi 

rogoricaaa magaliTad kuWSi darCenili saWmlis narCenebi, amitom isini 

imyofebian iseT adgilebSi adac aseTi nivTierebebia adamianSi. es maT 

siamovnebT da iq isini Tavisi boroti grZnobebiT saubroben erTmaneTSi. 

grZnoba romelic aris maTSi, aRwevs adamianSic. Tu es grZnoba adamianis 

grZnobebis sawinaaRmdegoa is xdeba sevdiani, mouvenari da dardiani, xolo 

Tu es grZnobebi emTxveva adamianisas, maSin is aris mxiaruli da xumara. es 

sulebi arian kuWTan axlos, zogierTi mis marjvniv, zogi marcxniv, zogis 

zemoT zogicqvemoT da aseve Sors da axlos da axlos maTi grZnobebisda 

mixedviT. xolo ra aris adamianSi sulieri sevdis mizezi me esec gavige da 

davrwmundi mravali magaliTiT. meTviTon vnaxe es sulebi, movusmine maT, 
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gamovcade sevda romelsac isini hgvridnen da vesaubre maT. rodesac isini 

mcildebodnen, sevda qreboda. maTi dabrunebisas sevdac brundeboda da me 

vxedavdi rom es sevda an mcirdeboda an izrdeboda maTi daSorebis an 

daaxloebis mixedviT. Cemtvis cxadi gaxda is Tu ratomaa rom zogierTi 

adamiani romelmac ar icis ra aris sindisi, imitom rom is saerTod ar 

gaaCnia, miakuTvneben Tavis tanjvas kuWis wvalebas. 

300. sasufevlis mierTeba adamianTan sruliad gansxvvebulia adamianis 

adamianTan gaerTianebisa: es SeerTeba xdeba misi sulis Sinagani sawyisebiT 

mis SInagan anu sulier adamianTan. bunebrivi adamianisaTvis ki xdeba sxva 

gaerTianeba Sesabamisobis saSualebiT. am mierTebis Sesaxeb iqneba saubari 

Semdeg TavSi – “sasufevlis gaerTianeba adamianTan bibliis saSualebiT”.  

301. amave tavSi naCvenebi iqneba rom sasufevlis gaerTianeba adamianTa 

modgmasTan da adamianTa modgmisa sasufevelTan iseTi xasiaTisaa rom erTi 

arsebobs meoris saSualebiT. 

302. angelozebTan sabrisas sasufevlis gaerTianebis Sesaxeb adamianTa 

modgmasTan me vuTxari maT: Tumca morwmune adamiani aRiarebs rom 

yvelanairi sikeTe uflidanaa da adamianTan angelozic aris, magram 

miuxedavad amisa Zalian cotas sjera rom angelozebi miertebulni arian 

adamianTan da kidev ufro cotas rom es angelozebi arian mis fiqrebSi da 

grZnobebSi. amaze angelozebi pasuxobdnen rom dedamiwaze adamianis 

rwmenisa da mrwamsis winaarmdegobriobis Sesaxeb maTTvis cnobilia, magram 

ukvirdaT rom amas SeiZleba adgili hqonoda morwmune adamianebSic, 

romelTac aqvT biblia, romelic aswavlis sasufevlis Sesaxeb dam is 

kavSirs adamianTan maSin roca es gaerTianeba iseTi saxisaa rom adamians 

aranairad ar SeZlia azrovneba masTan sulebis mierTebis gareSe da rom am 

gaerTianebazea damokidebuli misi sulieri cxovreba. maT ki uTxres rom am 

ucodinarobis mizezi aris adamianis is varaudi rom is cxovrobs 

tavisTavad, sicocxlis pirvel sawyisTan yelnairi kaviris greSe. agreTve 

imis ucodinarobaSi, rom es kavSiri gamyarebulia sasufevlidan da Tu is 

moiSala igi maSinve usulod daecema. adamians rom swamdes (rogorc es 

WeSmaritad aris), rom yvelanairi sikeTe uflisganaa xolo yvelanairi 

boroteba jojoxeTiadn, maSin is ar miiwerda sikeTis damsaxurebas da 

boroteba ar CaeTvleboda mas  radgan aseTnairad yvelanairi sikeTe razec 

is fiqrobs anda akeTebs is miawerda ufals, xolo yvelanair borotebas 

miawerda jojoxeTs saidanac is  modis. magram radganac adamians ar swams 

aranairi zeSTagonebisa sasufevlidan da jojoxeTis granairi gavlenisa 

amitom varaudobs rom yvelaferi rasac is fiqrobs dam as unda, aris TviT 

masSi da maSasadame modis misgan, amitom is iTvisebs borotebas da masze 

zeSTagonebul sikeTes bilwavs imiT rom Tavis damsaxurebad Tvlis. 
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sasufevelTan adamianis gaerTianebis Sesaxeb bibliis 

saSualebiT 

 

303. vinc azrovnebs Sinagani gonebiT mas SeuZlia dainaxos rom yvelaferi 

arsebuli erTmaneTTan dakavSirebulia Sualesduri rgolebiT pirvel 

sawyisTan da rom yvelaferi am kavSiris gareSe iSleba imitom rom vinc ase 

fiqrobs man icis rom arafers ar SeuZlia arsebobs TavisTavad, aramed 

aucileblad raime winamorbedisgan da rom yvelaferi raime pirvelidan 

arsebobs. kavSiri pirvel sawyistan waagavs kavSirs Sedegsa da mizezs 

Soris radgan Tu mizezi movacileT Sedegs Sedegi tavisTavad daiSleba da 

gaqreba. aseTnairi azrovnebis gamo mecnierebi xvdebodnen da ambobdnen rom 

arseboba es aris uwyveti yofiereba da rom yvelanair sagans, romelic 

iRebs yofierebas Tavisi pirvelsawyisidan, Semdeg axerxebs arsbeobsas 

uwyvetad amave sawyisidan. magram raSi mdgomareobs akvSiri yvelanairi 

sagnisa mis winamorbed sawyisTan da amdenad mis pirvelyofil sawyistan 

romlisganac yvelaferi irebs Tavis yofierebas. es SeuZlebelia gadmoices 

ramodenime sityviT imitom rom es kavSiri gansxvavebuli da 

mravalferovania, vityviT mxolod saerTod rom arsebobs kavSiri sulier 

samyarosa da bunebriv samyaros Soris da amis gamo arsebobs Sesabamisoba  

bunebriv samyaroSi arsebul yvelafersa da sulier samyaroSi arsebul 

yvelafers Soris. am Sesabamisobebis Sesaxeb iypo saubari 103-115; da rom 

arsebobs akvSiri da Semdeg ki Sesabamisoba adamianSi arsebul yevlafersa 

da sasufevelSii arsaebul yvelafers Soris es naTqvamia  87-102 – Si. 

304. adamiani iseTnairad aris Seqmnili rom masa da ufals Soris iyos 

gaerTianeba, xolo zeciur angelozebTan – mxolod da mxolod 

Setyobineba. amis mizezi mdgomareobs imaSi roma adamiani Tavisi SinaganiT, 

misi kuTvnili sulis sawyisiT msgavsia angelozisa, radgan adamians, iseve 

rogorc angelozs, aqvs neba da goniereba. ai ratomaa rom gardacvalebis 

Semdeg, mxolod maSin Tu is cxovrobd uflis wesebiT, is xdeba angelozi 

da maSin misi sibrZne emsgavseba angelozisa. maSin aris saubari adamianis 

SeerTebisa sasufevelTan, raSic igulisxmeba misi mierTeba ufalTan da 

kavSiri angelozebTan. sasufeveli yalibdeba ara raime angelozebisaTvis 

kuTvniliT, aramed uflis RvTaebrivobis gamo. uflis RvTaebrivi sawyisi 

rom ayalibebs sasufevels es naTqvamia zemoT (ix. 7-22). amas garda adamiani 

angelozisgan imiT gansxvavdeba rom is aramarto cxovrobs sulier 

samyaroSi, Tavisi Sinagani sawyisiT aramed bunebriv samyaroSic Tavisi 

garegani sawyisiT. bunebrivi samyaros kuTvnili misi garegani sawyisi qmnis 

yvelafers rac exeba mis bunebrivobas anu garegnobas, mexsierebas, mis 

azrovnebas da warmosaxvas, saerTod Semecnebas da mecnierebas Taisi 
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cxovrebiseuli siamovnebebiT da sitkboebebiT. Semdeg aseTi siamovnebebi, 

romlebic ekuTvnian sxeulSi mgrZnobiare sawyisebs da bolos TviTon 

garegani grZnoba, moqmedeba da metyveleba – yvelaferi es exeba bolo 

sawyiss. maTSi mTavrdeba uflis RvTaebrivi zeSTagoneba radgan is 

arasodes Cerdeba SuaSi, sruldeba Tavis bolo xarisxSi da radganac 

saSualo dones, romelsac is gaivlis Seadgens angelozebis sasufeveli 

xolo bolos – adamiani da saerTod araferi ar arsebobs mekavSiris 

gareSe, anu kavSiri da gaerTianeba sasufevlisa adamianTa modgmasTan 

iseTia, erTi arsebobs meoreTi da rom adamianTa modgma sasufevlis gareSe 

iqneboda igive rac jaWvi misabmelis gareSe xolo sasufeveli adamianTa 

modgmis gareSe – igivea rac saxli sairkvlis gareSe. 

305. magram radgan adamianma Tavisi Sinagani sawyisiT zurgi aqcia 

sasufevels da motrialda mxolod TavkerZobis da cxovrebis 

siyvarulisken da amiT dascilda sasufevels, rac ukve aRar aris misTvis 

sayrdeni amiT gawyvita kavSiri Tavisi sasufevelTan, amitom ufalma 

gaiTvaliswina Sualedi romelic iqmneba sasufevlisaTvis saZirkveli da 

gaaerTianebs mas adamianTan. es Sualedi aris biblia. magram rogor aris 

biblia Sualedi es bevrjer iyo naTqvami “zeciur saidumloebebSi” aseve 

statiaSi “apokalifsis TeTri cxeni”. 

306. me gavige sasufevelSi rom dedamiwis uZveles mkvidrTaTvis iyo 

uSualod gamocxadeba, radgan maSin maTi Sinagani sawyisi mimarTuli iyo 

sasufevlisaken da amis gamo ufals SeeZlo SeerTeba adamianTa modgmasTan, 

magram SemdegSi aseTi uSualo gamocxadeba Sewyda da dadga sxva, saSualo 

gamocxadeba SesabamisobiT. amisgan Sedgeboda maSIndeli mosaxleobis 

RvTismsaxureba. amdenad garegnuli wesCveulebebi, romlebic ekuTvnoda 

maSindeli xalxis  RvTismsaxurebas, emsaxureboda maT sulieri azrovnebis 

saSualebad. Sesabamisobis xelovnebis dakargvasTane rTad dawerili iqna 

biblia, romelSic yoveli sityva Sesabamisobis arsia da maSasadame Tavis-

TavSi moicavs sulier anu Sinagan azrs, romelsac agelozebi igeben. amitom 

rodesac adamiani kiTxulobs biblias da igebs sityva-sityviT anu mis 

garegan azrs, angelozebi swavloben mis sulier anu SInagan azrs, radgan 

angelozebis yvelanairi azri sulieria xolo adamianisa bunebrivi. es 

azrebi TiTqosda sxvadasxvanairi Cans magram arsiT Seadgenen erT mTlians 

erTi meores Seesabamebian. ai ratomaa rom roca adamiani daSOrda 

sasufevels da gawyvita masTan kavSiri, uflisgan gaTvaliswinebuli iyo 

sxva Sualeduri rgoli sasufevlis adamiaanTan gasaerTianeblad e.i. 

biblia. amdenad biblia aris es Suamavali.  

307. imis asaxsnelad Tu rogor xdeba sasufevlis gaerTianeba adamianebTan 

uflis sityvis saSualebiT me moviyvan iqidan ramodenime amonarids. aali 
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ierusalimi aRwerilia apokalifsSi Semdegi sityvebiT: “da vixile axali ca 

da axali miwa, radganac uwindeli ca da uwindeli miwa gadaego, da zRva 

aRar aris. da me, ioanem, vixile wmida qalaqi, axali ierusalemi, 

RmrTisagan zeciT Camomavali, gamzadebuli, rogorc sasZlo, da 

sasiZosaTvis Semkuli. qalaqi oTxkuTxedad Zevs da sigrZe misi, rogorc 

sigane, da gadazoma qalaqi lerwmiT Tormeti aTas utevanze, da sigrZe misi 

da sigane da simaRle misi tolni arian. da gazoma zRude misi da iio as 

ormocdaoTxi wyrTa kacTa sazomiT, rogoric aris sazomic angelozisa. da 

iio nageboba misi zRudisa iaspis; xolo qalaqi baJaRlo oqrosi, msgavsi 

wmida minisa. qalaqis zRudis safuZvelni – yovelgvari patiosani qviT 

Semkulni. da TormeTi bWe – Tormeti margaliti, TiTOeuli bWe TITo 

margalitisa da qalaqis moedani bajaRlo oqrosi, msgavsi Wvvirvale minisa” 

(gamocxadeba 21.1,2,16-21). adamiani rodesac am sityvebs kiTxulobs igebs 

pirdapiri azriT, romlis mixedviTac xiluliu ca da miwa unda gaqres, 

axali Seiqmnas, da wminda qalaqi axali ierulsalemi gadmovides axal 

miwaze aRwerili zomebiT. magram adamianTan myofi angelozebi iazreben amas 

yvelafers sruliad sxvagvarad radgan isini igeben yelafers sulieri 

azriT, rasac adamiani igebs bunebrivi azriT: axal casa da axal miwaSi 

axal eklesias; qalaq ierusalemSi romelSIc zecidan Camodioda, isini 

gulisxmoben mis zeciur swavlebas, romelic mocemulia uflisgan 

gamocxadebiT; mis sigrZeSi siganeSi da simaRleSi, romelic erTnairia da 

Tormeti aTasi stadiaa. isini gulisxmoben yvela sikeTes da WeSmaritebas am 

swavlebisas. mis kedlebSi isini gulisxmoben WeSmaritebas, romelic 

sazRvravs am swavlebas, xolo kedlebis zomaSi 144 wyrTa rac aris 

adamianis sazomic da angelozisac, isini gulisxmoben erTobliobas da 

xarisxs am swavlebis yvela WeSmaritebisa; 12 karibWeSi, romelic aris 

Tormeti margaliti isini gulisxmoben WeSmaritebebs, margalitebic aseve 

aRniSnavs WeSmaritebebas, kedlebis safuZvlebSi, romlebic aseve Zvirfasi 

qvisaa isini gulisxmoben Secnobas. romelsac emyareba es swavleba; oqroSi 

romelic sufTa minis msgavsia, romlisganac agebulia qalaqi da misi 

kedlebi, isini gulisxmoben siyvarulis sikeTes, romliTac brwyinavs 

swavleba Tavisi WeSmaritebebi. ai rogor igeben angelozebi am sityvebs, 

eseigi sul sxvanairad vidre adamiani visi bunebrivi azrebic gadadian 

angelozebis sulier azrebSi, ise rom maT araferi ar ician sityvis 

pirdapir azrze. magaliTad axal zecaze da axal miwaze, axal qalaq 

ierusalemze, mis kedlebze, mis safuZvelze da mis zomebze. miuxedavad 

amisa  adamianis azrebi angelozebis azreban erTad Seadgens erT mTlians, 

radgan iseni urTierTSesabamisia: isini Seadgnen erT mTlians TiTqmis iseve 

rogorrc mosaubris sityva da am sityvis azri imaTTvis, vinc ismens da ar 

aqcevs yuradRebas sityvebs, aramed mxolod maT azrs. am magaliidan Cans, 

Tu sasufeveli rogor uerTdeba adamians uflis sityvis saSualebiT. 
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aviRoT magaliTisaTvis bibliidan kidev erTi amonaridi: “im dRes gza gava 

egviptidan aSuramde da ivlis aSuri egvipteSi da egvipte aSurSi; daemoneba 

egvipte ufals aSurTan erTad. im dRes mesame iqneba Israeli egviptesTan da 

aSurTan erTad: kurTxeva iqneba qveynis SuagulSi radgan brZanebs 

kurTxevas cabaoT ufali: kurTxeul iyos Cemi eri egipte, Cems 

xelTaqmnileba aSuri da Cemi sakvidro Israeli” (esaia 19.23-25). ras fiqrobs 

adamiani da ras fiqroben angelozebi rodesac am sityvebs kitxuloben 

SeiZleba vnaxoT bibliis sityvasityviT da Sinagani azris SedarebiT. 

sityvasityviT adamiani fiqrobs rom egviptelebi da aSurelebi 

Sebrundebian uflisken, miRebulni iqnebian da Seadgenen erTs ebraelebTan 

erad. magram angelozebi am sityvebis Sinagani azriT fiqroben sulieri 

eklesiis adamianze romelic aq am azrSia aRwerili da romlis sulieri 

sawyisic aRniSnavs israels, bunebrivi – egviptes xolo azrobrivi, 

romelsac Sualedu ukavia – aSurs. erTic da meore azric qmnian erT 

mTlians, radgan isini erTmaneTs Seesabamebian. ai ratomaa, rodesac 

angelozebi rameze fiqroben sulierad, adamiani ki igiveze bunebrivad, 

isini erTiandebian – TiTqmis iseve rogorc sxeuli da suli. aseTnairadaa 

sityvaSic: misi Sinagani azris aris suli, xolo pirdapiri sxeuli. aseTi 

biblia mTlianad , saidanac naTelia rom is aris Sualedi sasufevlis 

gasaerTianeblad adamianTan da rom misi pirdapiri azri emsaxureba am 

safuZvels. 

308. bibliis saSualebiT, sasufeveli erTiandeba im adamianebTanac, 

romlebic arian eklesiis gareSe da romlebsac ara aqvT biblia. imitom 

rom uflis eklesia samyarosia uflis eklesia samyarosia da yvelaSia vinc 

aRiarebs RvTaebriv sawyiss da sikeTiT cxovrobs.  es xalxi aseve 

gardacvalebis Semdeg ganswavlulebi iqnebian angelozebis mier da miiReben 

RvTaebriv WeSmaritebebs (amis Sesaxeb saubari iqneba SemdegSi im TavSi, 

sadac saubaria warmarT xalxze). samyaros eklesia dedamiwaze erTia ise 

rogor mTeli sasufeveli. magram eklesia, romelSic sityvacaa da 

maSasadame ufalic aRiarebulia, waagavs am adamianSi guls da filtvebs. 

cnobilia rom adamianis yvela nawili da organo TaviaanT sicocxles 

Rebuloben sxvadasxva gzebiT gulidan da filtvebidan; aseve cxovrobs 

adamianTa modgmis is nawili romelic eklesiis gareSea, gaaCnia biblia da 

romelic qmnis am adamianis organoebs. sasufevlis gaerTianeba bibliis 

saSualebiT adamianTa modgmis am dacilebul nawilTan SeiZleba aseve 

SevadaroT sinaTles romelic Suagulidan vrceldeba yvela mimarTulebiT. 

RvTaebrivi sinaTle damaxasiaTebelia bibliaSi ufalTan da sasufevelTan 

erTad da am arsebobis ZliT daSorebuli xalxebic ki sargebloben 

sinaTliT, magram es as ear iqneboda rom ar arsebobdes biblia. es 

WeSmaritebebi ufro naTlad iqneba gagebuli zemoT naTqvami sasufevlis 
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aRweriT, romlis Tanaxmadac xdeba kavSiri da gaerTianeba sasufevelSi (ix. 

200-212). es saidumloeba gasagebia mxolod maTTvis, vinc cxovroben sulis 

sinaTleSi da ara imaTTvis vinc imyofebian mxolod bunebriv sinaTleSi 

radgan xalxi romlebic cxovroben sulis sinaTleSi, naTlad xedaven im 

uamrav sagans romelic uxilavia bunebriv sinaTleSi macxovrebelTaTvs 

anda ecvenebaT maT raRac sibnbneled. 

309. aseTi sityva rom ar iyos dedamiwaze, maSin misi mkvidrni sasufevlidan 

iqnebodnen mowyvetilni da am dacilebis gamo isini ar iqnebodnen gonierni 

(arsebebi), radgan adamianuri goniereba yalibdeba zeciuri sinaTlis 

zeSTagonebiT. dedamiwaze mcxovrebi adamiani aseve iseTia rom mas ar 

SeuZlia miiRos uSualod zeSTagoneba da iswavlos misiT vTaebrivi 

WeSmaritebebi. sxva miwebis mkvidrTa msgavsad razec iyo saubari 

gansakuTrebul TxzulebaSi ar SeuZlia, imitom rom is sxvebze metad aris 

Cafluli yofiTobaSi da maSasadame garegnulSi, xolo zeSTagonebis 

misaRebad aucilebelia Sinagani sawyisi. misi miReba rom SesaZlebeli iyos 

gareganiT WeSmariteba gaugebari darCeboda. am miwis adamiani rom aseTia 

naTlad Cans aseve im adamianebidan romlebic eklesias ekuTvnian da Tumca 

iician bibliidan sasufevlis Sesaxeb, jojoxeTis da sicocxlis Semdeg 

cxovrebis Sesaxeb mainc Tavis gulSi amas yvelafers uaryofen, maT Soris 

arian iseTebic, romlebic eZebdnen didebas umaRles mecnierebebSi 

romlebSic SeiZleba earseba umaRles sibrZnes.  

310. angelozebTan sityvis Sesaxeb saubrisas me veubnebodi rom zogierTi 

adamiani ugulebelyofs mas martivi stilis gamo da rom aravin araferi 

icis mis Sinagan azrze, amitom aravis sjera rom aseTi donis sibrZne 

SeiZleba imalebodes masSi. amaze angelozbi mpasuxobdnen rom TumcaRa 

bibliis stili martivi da ubralo Cans, magram mainc iseTia rom veraferi 

Seedreba mas, imitom rom masSi uflis sibrZnea dafaruli ara mxolod 

calkeul gamonaTqvamebSi, aramed TiToeul sityvaSi da rom es sibrZne 

anaTebs sasufevelSi maT amiT imis Tqma undodaT rom sityva aris zeciuri 

sinaTle imitom rom is aris Rvtaebrivi WeSmariteba, xolo RvTaebrivi 

WeSmariteba sasufevelSi sinaTles asxivebs (ix. 132). maT aseve Tqves rom 

aseTi sityvis gareSe Cvenis miwis mkvidri admainebi moklebulni iqnebodnen 

yvelanair zeciur sinaTles da maSasadame yvelanair mierTebas 

sasufevelTan radgan ramdenadac zeciuri sinaTle arsebobs adamianSi 

imdenad erTianebdeba is sasufevelTan da imdenadve sityvis saSualebiT 

ixsneba misTvis RvTaebrivi WeSmaritebebi. Tu adamianma ar icis rom es 

SeerTeba xdeba bibliis sulieri azris SesabamisobiT mis bunebrivTan es 

xdeba imitom rom am miwaze mcxovrebma adamianebma araferi ician 

angelozebis sulier azrovnebaze da maTi metyvelebis Sesaxeb da rom maTI 

metyveleba da fiqrebi gansxvavdeba bunebrivi adamianisagan. Tu es ar icis 
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adamianma ar ecodineba Tu ra aris sityvis Sinagani azri da maSasadame is 

rom mxolod am azris saSualebiT xdeba aseTi gaerTianeba. maT aseve Tqves 

rom adamianma rom icodes am azris Sesaxeb bibliis kiTxvisas da cotati 

mainc xelmZRvanelobdes amiT. maSin is miaRwevda Sinagan sibrZnes da amas 

garda gaerTiandeboda sasufevelTan radgan am azrebiT is iqneboda 

monawile angelozebis azrisa.  
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sasufevelic da jojoxeTic yalibdeba 

adamianTa modgmidan 

 

 

311. qristianuli samyarosaTvis sruliad ucnobia rom sasufevelic da 

jojoxeTic yalibdeba adamianTa modgmidan. Cveulebrivad fiqroben  

Tavidan Seqmnes angelozebi da rom maTgan Camoyalibda sasufeveli, rom 

eSmaki anu satana Tavidan sinaTlis angelozi iyo, romelic ajanyebis 

(winaaRmdegobis) gamo Tavisi TanamoazreebiT damxobili iqna da maTgan 

Camoyalibda jojoxeTi. angelozebi Zalian gakvirvebulni iyvnen 

qristianebis aseTi rwmenis gamo da ufro imiT rom aq araferi ician 

sasufevlis Sesaxeb. maSin, rodesac es aris swavlebaSi mTavari. roca 

dainaxes aseTi umecreba dedamiwaze maT guliT gaixares, radgan uflis 

keTili nebiT qristianebisaTvis cnobili gaxdeboda mravali WeSmariteba 

sasufevlis da jojoxeTis Sesaxeb da amiT gaifanteboda burusi romelic 

yoveldRiurad izrdeba. amitom maT surT rom  me davadasturo maTI 

bageebidan mosmenili, rom mTel sasufevelSi ar arsebobs arcerTi 

angelozi, romelic aidanve angelozad iyo Seqmnili da arc jojoxeTSi 

eSmaki, romelic Tavidan angelozad iyo Seqmnili da Semdeg Camogdebuli 

da rom sasufevlis da jojoxeTis yvel mkvidri aris adamianTa modgmidan; 

rom sasufevelSi midian is adamianebi, romlebic dedamiwaze rwmeniT da 

zeciuri siyvaruliT cxovrobdnen, xolo jojoxeTSi ki – jojoxeTuri 

siyvaruliT da jojoxeTuri rwmeniT mcxovrebni; da rom jojoxeTi 

erTianobaSi aris is rac iwodeba eSmakad da satanad. eSmakad – is 

jojoxeTi romelic ufro Rrmadaa da romelSic arian egret wodebuli 

boroti geniebi, xolo satanad – is jojoxeTi romelic ufro winaa da 

romelSic arian egret wodebuli boroti sulebi. SemdegSi naTqvami iqneba 

ra aris erTic da meore jojoxeTi. aseTi angelozebi ambobdnen rom 

qristianulma samyarom Camoayaliba TavisTvis sasufevlis da jojoxeTis 

Sesaxeb aseTi warmodgena bibliidan zogierTi Tqmulebis gamo, romelic 

mxolod pirdapiri gagebiT iqna miRebuli, yovelgvari ganmartebisa da 

namdvili swavlebis gareSe. flis sityvis pirdapir azrs swavlebis gareSe 

mihyavs azrebi SeuTanxmeblobamde, rasac mosdevs umecreba, mwvalebloba da 

mcdari gageba. 

312. eklesiis adamianTa Soris aseTi gageba gamyarebulia kidev im rwmeniT, 

rom arcerTi adamiani ar midis sasufevelSi an jojoxeTSi samsjavros 

gareSe, romlis Sesaxebac eklesia gvaswavlis rom yvelaferi xiluli unda 
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gardaicvalos da Seicvalos axliT; rom maSin suli aRsdgeba Tavis 

sxeulSi da am SeerTebis ZaliT adamiani icocxlebs adamianurad meored. am 

rwmenaSi aucileblad Cadebula sxva ramec  - angelozebis Sesaxeb, 

romlebic Tavidanve Seiqmnen, radganac ar SeiZleba gvwamdes rom 

sasufevelsa da jojoxeTs SeuZlia Camoyalibdes adamianTa modgmidan Tu 

gvwams, rom arcerT adamians ar SeuZlia mivides iq gardacvalebamde. magram 

adamiani rom darwmundes rom es ase araa me mqonda saSualeba vyofiliyavi 

angelozTa sazogadoebaSi da aseve mesaubra im sulebTan, romlebic arian 

jojoxeTSi. ramdenime weli mqonda maTTan urTIerToba, zogjer dilidan 

saRamomde da me viswavle yvelaferi rac exeba sasufevels da jojoxeTs. me 

amis ufleba momeca im mizniT rom eklesiuri adamiani ar darCes didxans 

Tavisi rwmenis SecdomaSi aRdgomis Sesaxeb romelic iqneba gankiTxvis 

dRes, sulis mdgomareobis Sesaxeb im dromde, angelozebze da eSmakebze. es 

rwmena, rogorc araswori, savsea sibneliT da sakuTari gonebiT am sagnebze 

fiqrs mivyavarT jer eWvamde, Semdeg ki uaryofamde. es adamianebi Tavis 

Tavze fiqroben: rogor SeiZleba zeca, aseTi vrceli amdeni manaTobliT, 

mziT da mTvariT, daiSalos da ganadgurdes? rogorc Camocvivdeba 

varskvlavebi dedamiwaze roca isini dedamiwaze didia? rogor SeiZleba 

sxeuli, matlebisagac SeWmuli, gaxrwnili da gafantuli qarisgan isev 

Seikribos da SeuerTdes suls? am xnis ganmavlobaSi sad aris 

suli?rogori unda iyos roca moklebulia grZnobebs romlebic gaaCnda 

sxeulSi yofnisas? da mravali sxva im sagnebis Sesaxeb romlebic Tavisi 

gaugebrobiT aramarto ar SeiZleba eqvemdebarebodes rwmenas, aramed bevri 

ramiT anadgurebs yvelanair rwmenas sikvdilis Semdgom sulis sicocxleze, 

sasufevlis da jojoxeTis arseboba da amasTan erTad yvelaferi danarCeni 

rac exeba rwmenas, rasac qadagebs eklesia. aseTi kiTxvebi rom anadgurebs 

am rwmenas es naTlad Cans imaTi sityvebidan vinc amboben: vinme mosula 

CvenTan sasufevlidan da mouyolia amis Sesaxeb? ra aris jojoxeTi da 

arsebobs ki is? ras niSnavs rom adamiani samudamod iqneba cecxlis geniaSi 

Cavardnili? ra aris gankiTxvis dRe? gana amas ar elodnen ramdenime 

aswleulis ganmavlobaSi? da sxva mravali aseTi SeniSvniT romelSic ismis 

yvelafris uaryofa. maSasadame es azrebi sruliad Cveulebrivi 

adamianebisaTvis, romlebic TavianTi miwieri codnisaTvis iwodebian 

mecnierebad metad ar Seacbunon da ar moxiblon gulubryviloni da ar 

dafaron jojoxeTis burusiT cneba RmerTis, sasufevlis, maradis 

sicocxlis da sxvaTa Sesaxeb, rwmenis am safuZvelze ufalma gaxsna Cemi 

sulis Sinagani sawyisi da me momeca saSualeba maTi sikvdilis Semdeg 

mesaubra im adamianebTan visac aq vicnobdi. zogierT maTganTan me 

vsaubrobdi ramdenime dRe, zogTan – ramdenime Tve, zogierTTan ki mTeli 

weli, amas garda sxvebTanac  romelTa raodenoba aWarbebs aseulobiT 

aTass; maTgan bevri sasufevelSi iyo, bevri – jojoxeTSi. zogierTTan me 
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momixda saubari maTI gardacvalebidan ori dRis Semdeg: me vuyvebodi maT, 

rom am dros saubari iyo maT dakrZalvaze. kargs akeTeben ambobdnen isini, 

rom agdeben imas rac iyo sxeuli da emsaxureboda maT yofierebas. amasTane 

rTad isini gamoxatavdnen TavianT survils rom me meTqva, rom isini ki ar 

gardaicvalnen aramed cxovroben iseTive adamianebad rogorc uwin mxolod 

gadavidnen erTi samyarodan meoreSi. maT winandeli araferi ar daukaravT, 

TiTqosda arian sxeulSi da sargebloben yvela im grZnobiT rogorc winaT: 

gaaCniaT igive goneba da neba da SeinarCunes igive azrebi, midrekilebebi, 

SegrZnebebi da survilebi, rogoric hqondaT dedamiwaze. bevrni 

axalgardacvlilagan xedavdnen rom isini cxovroben adamianebad rogor 

adre  da igive mdgomareobaSi – yvela adamiani sikvdilis Semdeg 

Tavdapirvelad imyofeba im mdgomaorebaSi romelSic is iyo aq da Semdeg 

TandaTanobiT gadadis sasufevelSi an jojoxeTSi – metismetad uxarodaT 

is, rom isini cocxlebi iyvnen; amasTan ukiduresaT ukvirdaT TaviaanTi 

ucodinaroba sikvidilis Semdeg sicocxlis Sesaxeb da gansakuTrebiT is, 

rom aseT umecrebaSi da sibneleSi imyofeba eklesiuri adamiani romelmac 

sxvebTan SedarebiT ufro meti unda icodes amis Sesaxeb. maT pirvelad 

maSin dainaxes aseTi umecrebisa da sibrmavis mizezi, dainaxes rom garegai 

anu cxovrebiseuli da xorcieli im donemde daeufla adamianis gonebas da 

aavso is, rom maT aar SeuZliaT amaRldnen sasufevlamde da sxvagvarad 

dainaxon sagnebi rac exeba eklesias, radgan cxovrebis da xorcielis aseTi 

siyvarulisas, rogorc axla, goneba ivseba bindiT rogorc ki is cdilobs 

Seicnos meti. 

313. qristianuli samyaros mravali mecnieri gaocebulia rodesac sikvidlis 

Semdeg xedaven Tavis Tavs sxeulSi, Cacmuls da saxlSi zustad ise 

rogorc miwaze; rodesac axsendebaT ras fiqrobdnen sikvilis Semdeg 

sicocxleze, sulebze, sasufevelsa da jojoxeTze, maT rcxvenodaT.] isini 

xvdebian rom mai azrebi iyo sisulele da ufro brZnuli iyo im xalxis 

azri romelTa rwmenac iyo ubralo. mecnierebi romlebic darwmunebulni 

iyvnen aseT mcdar mcnebebSi da miawerdnen yvelafers bunebas iqnen 

yuradRebiT Seswavlilni da aRmoCnda rom maTi Sinagani sawyisi iyo 

sruliad daxSuli, xolo garegani Ria da amdenad isini apyrobdnen ara 

zecas aramed bunebas da maSasadame jojoxes. ramdenadac Sinagani sawyisi 

gaxsnilia imdenad mipyrobilia adamianis mzera zecisken, ramdenadac misi 

Sinagani sawyisi daxurulia da gaxsnilia garegani, imdenad is imzireba 

jojoxeTIsken, radganac adamianis Sinagani sawyisi Seqmnilia imisaTvis rom 

miiRos yvelaferi rac exeba zecas, xolo garegani – miiRos yvelaferi rac 

exeba yofierebas. amitom admaianebi qveynierebis miRebiT Tu ar miiRes 

maSinve sasufeveli iReben jojoxeTs. 
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314. sasufeveli rom adamianTa modgmisgan yalibdeba es Cans iqidanac rom 

adamianis suli angelozis sulis msgavsia. erTIc da meorec 

dajildoebulia azrovnebis unariT, miRweviT da ndomiT, erTic da meorec 

Seqmnilia sasufevlis misaReba; Tymca adamianis suls iseve aqvs sibrZnis 

unary rogorc angelozis suls, magram aqauri sibrZne imitom ver 

utoldeba angelozisas rom adamiani Semosilia miwieri sxeuliT romelSic 

misi suli bunebrivad fiqrobs. ridesac is Tavisufldeba im borkilebisagan 

romlebic mas sxeulSi akavebs, maSin is aRar azrovnebs Tavisi garegani 

bunebiT aramed sulieriT. xolo rodesac is sulierad azrovnebs maSin 

Tavisi gonebiT moicavs bunebrivi adamianisaTvis miuwvdomels da auwerels. 

da ase xdeba brZeni rogorc angelozi. aqedan naTlad Cans rom adamianSi 

Sinagani sawyisi, romelic mis sulad iwodeba, avisi arsiT aris angelozi 

(ix.57) da Tavisi miwieri sxeulidan ganTavisuflebiT, angelozis msgavsad 

iRebs adamianis saxes (angelozis garegnoba rom zustad adamianis msgavsia 

ix. 73-77). magram rodesac adamianis Sinagani sawyisi ar iyo gaxsnili 

zevidan da mxolod qvevidan maSin is sxeulidan ganTavisuflebisas Tumca 

rCeba adamianis saxiT, magram saSineli da eSmakiseulis, radgan mas ar 

SeuZlia cqera zemoT sasufevlisaken aramed mxolod qvemoT 

jojoxeTisaken.  

315. visTvisac cnobilia Tu raSi mdgomareobs is mixvdeba, rom adamiani 

imisTis Seiqmena rom gaxdes angelozi radgan masSi ese igi adamianSi 

arsebobs am wesrigis is bolo done (ix. 304), romelSic Camoyalibeba 

SeuZlia yvela sawyiss, romlebic exeba sasufevels da angelozur sibrZnes 

da romelic SeiZleba iqnas aRdgenili da ganviTarebuli. RvTaebrivi 

wesrigi arasodes Cerdeba SuaSi, ese igi Sua gzaSi da ar warmoqmnis iq 

arafers bolo donis gareSe, radgan is iq ar iqneba saves da srulyofili, 

aramed midis bolomde, ukanasknel donemde (ix. 304). aqamde misuli is iwyebs 

warmoqmnas aq mogrovili Zalis saSualebiT is aRsdgeba da gadadis 

Semdgom qmnilebebSi warmoSobis gziT. ai ratomaa ukanaskneli done 

sasufevlis kera. 

316. ufali aRsdgeba aramarto suliT aramed sxeuliTac, imitom rom aq 

yofnisas man ganadida mTeli Tavisi adamianuroba ese igi seqmna is 

RvTiurad radgan suli romelic masSi iyo, mamisgan iyo TviT RvTiuri 

sawyisiT da sxeuli, romelic gaxda sulis msgavsi eseigi mamisa gaxda aseve 

RvTiuri. ai ratomaa rom ufali rogorc arcerTi adamiani aRsdga suliTac 

da sxeuliTac. man es gamoucxada Tavis mowafeebs  rodesac maT misi 

danaxvisas miiRes is sulad: “SexedeT Cems xelebsa da Cems fexebs; es me var 

TviTon; SemexeT da darwmundebiT, radganac suls arc xorci aqvs da arc 

Zvlebi, me ki rogorc xedavT, maqvs.” (luka 24.39) am sityvebiT man acvena rom 

is iyo adamiani rogorc suliT aseve sxeuliT.  
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317. cnobili rom gaxda rom adamiani skvdilis Semdegac cxovrobs 

dedamiwaze Tavisi cxovrebis mixedviT midis an sasufevelSi anda 

jojoxeTSi me bevri ram gavige sikvdilis Semdeg adamianis mdgomareobis 

Sesaxeb. magram amis Sesaxeb saubari iqneba sulebis samyaros Sesaxeb 

ganyofilebaSi. 
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sasufevelSi warmarTTa mdgomareobis Sesaxeb, anu xalxisa, 

romlebic imyofebian eklesiis gareSe 

 

318. fiqroben, rom adamianebi, romlebic ibadebian eklesiis gareSe da 

iwodebian warmarTebad ar iqnebian daxsnilni (cxonebulni), imitom rom maT  

ara aqvT biblia da maSasadame maT ar ician ufali, romlis gareSec 

cxoneba ar arsebobs. magram miuxedavad amisa, isini SeiZleba gadarCnen da 

es WeSmariteba SeiZleba SevicnoT iqidan, rom uflis gulmowyaleba 

moicavs yvelas, ese igi gadaefineba yvela adamians. warmarTebic iseTive 

adamianebad ibadebian, rogorc sxva danarCenebi, romelTa raodenobac 

pirvelebTan SedarebiT umniSvneloa; da bolos imitom, rom es ar aris maTi 

brali Tu maT araferi ician uflis Sesaxeb. yvela vinc ki saRad azrovnebs 

SeuZlia gaigos, rom arcerTi adamiani ar ibadeba jojoxeTisaTvis, radgan 

ufali aris TviT siyvaruli da misi siyvaruli imaSi mdgomareobs, rom 

unda yvela adamianis xsna. amis gamo mis mier gaTvaliswinebuli iyo rom 

TiToeul adamians hqonoda raime rwmena mainc, romelic mas miiyvanda 

RvTaebrivi sawyisis aRiarebamde da Sinagan sicocxlemde, radgan rwmeniT 

sicocxle niSnavs Sinagan sicocxles: rodesac adamiani apyrobs mzeras 

RvTaebriv sawyiss da ara samyaros maSin is scildeba samyaros da 

maSasadame cxovrebiseul sicocxles romelic aris garegani sococxle. 

319. vinc icis rom zustad adamianSi yalibdeba sasufeveli, man isic icis 

rom warmarTebic iseve iqnebian daxsnilni rogor qristianebi, radgan  

sasufeveli adamianSia da isini, vinc atareben mas Tavis TavSi sikvdilis 

Semdeg midian sasufevelSi. Sinaganad sasufevlis qona niSnavs RvTaebrivi 

sawyisis aRiarebas da mis miyolas, upirvelesi da mTavari yvela rwmenaSi 

aris RvTaebrivi sawyisis aRiareba: rwmena romelic ar aRiarebss RvTaebriv 

sawyiss rwmena ar aris. amitomaa rom yvela rwmenis mcnebebSi saubaria 

RvTismsaxurebaze ese igi aswavlian rogor scen Tayvani ufalls. radganac 

es mcnebebi aRbeWdilia adamianis gulze, ese igi ramdenadac mas surs da 

uyvars isini, imdenad mihyavs is ufals. cnobilia rom warmarTebi, iseve 

rogorc qristianebi, cxovroben zneobrivad da zogierTi maTgani 

qristianze ukeTesadac ki. adamianebi ewevian zneobriv cxovrebas an uflis 

sawyisis gamo anda xalxis azris gamo. pirveli, ese igi vinc eweva zneobriv 

cxovrebas uflis sawyisis gamo, aris sulieri cxovreba. eric da meorec 

garegnulad erTnairebi Canan magram SInaganad sruliad gansxvavdebian: erTi 

ixsnis adamians, meore – ara. vinc eweva zneobriv cxovrebas RvTaebrivi 

sawyisis gamo mas warmarTavs es sawyisi, xolo vinc eweva zneobriv 

cxovrebas is TviTon warmarTavs Tavis Tavs. es gasagebi iqneba Semdegi 

magaliTidan: is vinc ar ukeTebs cuds axlobels imitom rom es rwmenas 
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ewinaaRmdegeba da maSasadame ewinaaRmdegeba RvTaebriv sawyiss is Tavs 

ikavebs borotebisgan sulierebis surviliT, magram is vinc ar akeTebs 

borotebas kanonis SiSiT, keTili saxelis, pativis anda gamorCenis 

dakargvis SiSiT maSasadame Tavs ikavebs borotebisgan mxolod Tavis Tavis 

gamo, am adamianis sicocxle bunebrivia xolo pirvelisa – sulieri. 

adamiani romlis zneobrivi cxovreba sulieria Tavis TavSi daaqvs 

sasufeveli, xolo visi zneobrivi cxovrebac bunebrivia – arc smenia 

sasufevlis Sesaxeb. es xdeba imitom rom sasufeveli zecidan zeSTaagonebs 

da xsnis SInagan sawyisebs, xolo SInagani sawyisidan zeSTagondeba 

gareganze, maSin rodesac samyaro zemoqmedebs qvemodan da aRebs garegan 

sawyisebs da ara Sinagans, radgan ar aris araviTari gavlena bunebrivi 

samyarodan sulierze, magram arsebobs zegavlena sulieridan bunebrivze. 

amis gamo mxolod bunebrivi samyaros zegavlena masTan erTad sasufevlis 

gareSe iwvevs Sinagani sawyisis daxSobas. aqedan kargad Cans Tu vin arian 

isini vinc iReben Tavis TavSi sasufevels da isini vinc ar iReben mas. 

TumcaRa erT adamianSi arsebuli sasufeveli ar hgavs meore adamianisas, 

isini yvelani gansxvavdebian TiToeulSi sikeTis da WeSmaritebis 

siyvarulis mixedviT. sikeTis moyvaruls RvTaebrivi sawyisisaTvis uyvars 

aseve RvTaebrivi WeSmariteba radgan sikeTes da WeSmaritebas erTnairad 

uyarT erTmaneToi da cdiloben gaerTianebas; ai ratomaa rom warmarTebi, 

TumcaRa aq ar arian namdvil WeSmaritebebSi magram im cxovrebaSi 

WeSmaritebebis siyvarulis gamo Rebuloben maT. 

320. warmarTebidan romeliRac sulma, romeli dedamiwaze cxovrebisas 

Tavisi rwmenis Tanaxmad cxovrobda qvelmoqmedi cxovrebiT, gaigona rom 

qristianTa sulebi msjelobdnen imaze Tu risi unda swamdeT ( msjeloba 

sulTa Soris, gansakuRTrebiT sikeTesa da WeSmaritebaze, Seudareblad 

savsea da Wkvianuri vidre adamianTa Soris) da gaukvirda rom isini ase 

daobdnen; Tqva rom mas ar unda maT usminos, radgan isini msjelobdnen 

mxolod xilulze da amaoze. man damoZRvra isini Semdegnairad:  Tu CemSi 

aris sikeTe maSin am sikeTIdan me SemiZlia WeSmaritebis nadmviloba 

vaRiaro, xolo CemTvis ucnobi WeSmariteba SemiZlia Sevicno. 

321. mravali SemTxvevidan me gavige rom warmarTebi romlebic cxovrobdnen 

zneobrivad morCilebaSi da gamgonobaSi, urTierTqvelmoqmedebaSi Tavisi 

rwmenis Tanaxmad da amis gamo  raRaca donis  sindisi moixveWa, miRebulni 

iqnebian im cxovrebaSi da gansakuTrebulad iqnebian ganswavlulni 

angelozTa mier rwmenis sikeTisa da WeSmaritebis Sesaxeb da rom sanam 

ganiswavlebian isini iqcevian moridebulad, gonieriad da Wkvianurad, 

advilad iReben WeSmaritebas da imsWvalebian misiT, radgan isini ar 

dadgnen rwmenis WeSmaritebis winaaRmdeg im mcdari gagebebiT romelTa 

uaryofac iyo saWiro da miT ufro ufalze raime uwminduri warmodgeniT  
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mravali qristianis msgavsad romelTac ufalze ara aqvT  sxva warmodgena 

garda imisa rom is ubralod adamiania.  rodesac warmarTebi igeben rom 

ufali gaadamianda da ise gamoecxada xalxs, isini maSinve ijereben amas da 

Tayvans scemen RmerTs. isini amboben rom ufals marTlac SeeZlo 

gamocxadeboda msoflios radgan is aris zecisa dam iwis RmerTi da 

adamianTa modgma ekuTvnis mas. udaoa is RvTaebirivi WeSmariteba rom 

RmerTis gareSe ar arsebobs aaraviTari xsna. amaSi ki unda vigulisxmoT 

rom ar arsebobs sxva xsna mxolod ufliT.  samyaro savsea miwebiT, 

romlebic savsea xalxiT. maT Soris mxolod zogierTebma ician rom RmerTi 

gaadamianda Cven miwaze magram radgan isini emorCilebian RvTaebriv sawyiss 

adamianSi, amitom maT iRebs da miuZRvis ufali.   

322. warmarTTa Soris iseve rogorc qristianTa Soris arseboben brZeni 

adamianebic da ubralonic. me rom mivmxdariyavi rogorebi arian erTnic da 

meorenic, me momeca saSualeba mesaubra maTTan xan ramodenime saaTis 

ganmavlobaSi, xan ki mTeli dRec. magram axla aRar arseboben is brZeni 

adamianebi rogorebic iyvnen Zvelad, gansakuTrebiT ki Zvel eklesiaSi 

romelic gavrcelda TiTqmis mTel aziaSi da es rwmena gadavida mraval 

warmarT xalxebze. me rom gamego Tu rogorebi iyvnen im drois brZenni me 

momeca saSualeba mmegobrulad mesaubra zogierT maTganTan. CemTan movida 

suli romelic erT dros iyo erT erTi brZeni adamiani da amitomac axlac 

cnobilia mecnierTa wreSi. me vesaubre mas sxvadasxva sagnebze da me momeca 

varaudis sababi rom es unda yofiliyo ciceroni. radgan vicodi misi 

sibrZnis Sesaxeb me vesaubre mas sibrZneze, gonierebaze, wesrigze, wminda 

werilze da bolos ufalze. sibrZnesTan dakavSirebiT man miTxra rom ar 

arsebobs sxva sibrZne imis garda rac exeba cxovrebas da rom sxva araferi 

ar imsaxurebs am saxels., gonierebis Sesaxeb man miTxra rom is gamoedienba 

sibrZnidan; wesrigze – rom is modis yovlisSemZle RmerTidan da am 

wesrigiT cxovreba niSnavs iyo brZeni da gonieri. rac Seexeba biblias, 

rodesac me wavukiTxe ramodenime amonaridi winaswarmetyvelTa 

qadagebebidan  man amiT ganicada udidesi siamovneba da gansakuTebiT imiT 

rom TiToeuol  saxes d TiToeul sityvas gaaCnia SInagani mniSvneloba. mas 

Zlian ukvirda rom exlandeli mecnierebi ver pouloben siamovnebas 

bibliis aseT SeswavlaSi. me naTlad davinaxe rom misi azris an sulis 

Sinagani sawyisi iyo gaxsnili magram man miTxra room metis mosmena aRar 

SeuZlia imitom rom mosmenili iyo misTvis metismetad wminda, rom SeZlos 

misi tareba – imdenad iyo is mosmeniliT ganmsWvaluli. bolos me 

davelparake mas uflis Sesaxeb da vuTxari rom Tumca is adamianad daibada, 

Caisaxa uflisgan, miiRo adamianuroba romelic dedisagan gadaeica, 

aRiWurva RvTaebrivi adamianurobiT da rom is da sxva aravin, martavs 

samyaros. amaze Cemma Tanamosaubrem mipasuxa rom man icis uflis Sesaxeb 
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bevri ram da igebs Taviseburad, rom adamianTa modgmis daxsna ar 

SeiZleboda sxvagvarad. Cveni saubris msvlelobisas ramodenime qristianma 

borotma sulma scada Caegonebina sxvadasxva cdunebebi, magram man ar 

miaqcia araviTari yuradReba da ambobda rom es ar iyo gasakviri, maT 

miwieri cxovrebisas am sagnis Sesaxeb daagroves mcdari warmodgenebi da 

radgan es warmodgenebi ar iqneba moSorebuli, amitom isini ver irwmuneben 

sxvanairad iseve rogorc is adamianebi, romlebic arian srul umecrebaSi.  

323. me aseve momeca ufleba mesaubra sxva sulebTanac, romlebic 

cxovbobdnen Zvelad da ekuTvnodnen im droisTvis yvelaze brzen adamianTa 

ricxvs. Tavdapirvelad me isini davinaxe winidan garkveul manZilze.  am 

manZilidan maT SeeZloT gaegoT Cemi Sinagani azrebi da sakmaod mkafiodac. 

Cemi erTi fiqridanac ki maT SeeZloT gaegoT mTeli Cemi azrebis rigi 

romelsac is ekuTvnoda da SeevsoT is sibrZnis netarebiT da mSvenieri 

saxeebiT. aqedan mivxvdi rom es sulebi iyvnen yvelaze brZenTa rcxvidan da 

me aseve miTxres rom isini uZvelesi adaminebis uslebi yvnen, rodesac isini 

momiaxlovdnen, maT wavukiTxe ramodenime amonaridi bibliidan da maT amiT 

ganicades uidesi siamovneba. me mivxvdi Tu raSi mdgomareobda maTi 

netareba da siamovneba:  is ufro warmodgebboda iqidan rom yvelaferi rac 

maT moismines bibliidan saerTod da kerZodac warmosaxavda da niSnavda 

zeciur da sulier sagnebs. maT amasTane rTad Tqves rom im dros rodesac 

isini miaze cxovrobdnen kaTi azrovneba, metyveleba da damwerlobac ki iyo 

zustad aseTi saxis da mTeli maTi sibrZne mdgomareobda am mecnierebis 

SeswavlaSi.  

324.  rac SeexebaT axlandel warmarTebs, isini ar arian dajildovebulni 

aseTi sibrZnbiT magram ZiriTadad miamitebi arian. maT Soris vinc 

cxovrobda qvelmoqmedebiT im cxovrebaSi xdebian brZenni. erTxel rodesac 

vkiTlobdi msajulTa wignis meCvidmete da meTvramete Tavebs imis Sesaxeb 

Tu rogor Sevidnen danianelTa vaJebi miqas saxlSi da aiRes qandaki efodi, 

Terafimi da Camosxmuli kerpi, am dros iqe iyo erTi warmarTis suli 

romelic miwaze cxovrebisas Tayvans scemda qandakebas. momxdaris 

yuradRebiT mosmenisas Tu rogor glovobda miqa misTvis warTmeul 

qandakebas, TviTon sulic aivso sevdiT iqamde rom, SInagani tkiviisagan 

daibana Tavis azrebSi. me Cavwvdi mis tkivils da amasTan erTad ubraloebas 

yvela misi grZnobisas. am ambavs eswrebodnen qristianTa sulebic da Zlian 

ukvirdaT rom qandakebi Tayvanismcemeli saves iyo aseTi Rrma sibraruliT 

da ubralodbis grZnobiT. amis Semdeg keTili sulebi esaubrnen mas da 

uTxres rom Tayvani ar unda sces kerps da rom is , rogorc adamiani 

gaigebs am EWeSmaritebas. is am kerpidan azrebiT unda amaRldes im 

RmerTamde, romelmac Seqmna ca da miwa, romelic marTavs maT da rom es 

RmerTi aris ufali. sanam isini amis Sesaxeb saubrobdnen me momeca 
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sauySualeba Cavwvdomodi misi Tavyvaniscemis Sinagan grZnobas.  aqedan Cans 

rom warmarTebisaTvis ufro advilia sasufevelSi amaRlba vidre 

Tanamedrove qristianebisaTvis rogorc ambobs ufali lukasTan: “da movlen 

aRmosavleTiT da dasavleTiT, CrdiloeTIT da samxreTiT da inaxad 

dasxdebian RmrTis sasufevelSi; da aha, arian ukanasknelni, romelnic 

iqnebian pirvelni, da arian pirvelni, romelnic iqnebian ukanasknelni” 

(luka 13.29,30); imitom rom ams uls Tavisi  mdgomareobiT SeeZlo eswavla 

yvelaferi rac exeboda rwmenas da mieRo es Sinagani grZnobiT., masSi iyo 

lmobiereba, romelic ekuTvnoda siyvaruls da mis umecrebaSi yio umankoeba 

da visSic aris lmobiereba da umankoeba, is nebayoflobiT da siyvaruliT 

iRebs yvelafers rac exeba rwmenas. es suli miRebuili iqna angelozTa 

ricxvSi. 

325. erTxel diliT Soridan momesma gundis xma. me garegnobiT vicani rom 

isini iyvnen Cinelebi. isini gamosaxavdnen Txas, dafaruls bewviT, Semde 

xorblis Rvezels da Savi xis kovzs gaerTianebuls amas yvelafers mcuravi 

qalaqis warmodgenasTan. maT gamoxates CemTan moaxloebis survili da 

moaxloebisas Tqves rom CemTan pirispir undodaT darCena rom gaemxilaT 

Tavisi azrebi. magram maT uTxres rom ar SeeZloT marto darCena, rom 

sxvebi aRSfoTebulebi arian maTi am survilis gamo. sxvebis aRSfoTebis 

SeniSvnis Semdeg maT ifiqres xo mar moiqcnen Tavisi moyvasis mimarT cudad 

da xo mar miiTvises raime sxvisi kuTvnili. cnobilia rom imqveynad yvela 

zrtaxva erTiandeba, amitom me SrvniSne am sulebis SInagani mRelvareba. es 

mRelvareba gamowveuli iyo SiSiT: xom ar awyenines vinmes? amiT me mivxvdi 

rom maTSi arsebobda qvelmoqmedeba. cota xnis Semdeg me gavesaubre maT 

uflis Sesaxeb. ufali movixsenie qristed da amis gamo maTSi zizRismagvari 

grZnoba SevniSne, magram aRmoCnda rom es xdeboda im gagebis gamo romelic 

maT wamoiRes sicocxlidan, radgan maTTvis cnobili iyo rom qristianebi 

cxovroben cudad yovelgvari sikeTis gareSe. rodesac me movixsenie igi 

mxolod uflad, isini iyvnen Sinagan SeZrulni. amis Semdeg maT 

angelozebisagan Seityves rom qristianuli swavleba sxvebze metad 

moiTxovs siyvaruls da qvelmoqmedebas da rom Zalian cotani cxovroben am 

swavlebis anaxmad. zogierTma warmarTma miwaze cxovrebisas saubridan da 

darxeuli xmebidan ixoda rom qristianebi eevian cud cxovrebas, 

siZulvils, kamaTs, loTobas da sxva amgvar codvebs TavianT rwmenis 

sawinaaRmdegod. es warmarTebi im cxovrebaSi sxvebTan SedarebiT didi 

moridebiT iReben rwmenis WeSmaritebas, magram SemdegSi sini 

angelozebisagan igeben rom qristianuli swavleba da TviT rwmena aswavlis 

sul sxva rames, magram TviTon qristianebi ufro cotani vidre warmarTebi, 

cxovroben Tavisi swavlebis mcnebebis mixedviT. rodesac amaSi rwmundebian 
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isini ireben rwmenis WeSmaritebas da Tayvans scemen ufals magram ara ise 

swrafad rogorc sxvebi. 

326. xSirad xdeba rom warmarTebi romlebic Tayvans scemen romelime 

RmerTs xatis, qandakebis anda sxva raime kumiris saxiT, im cxovrebaSi 

miyvanilni arian zogierT sulTan romelsac isini Rebuloben Tavis 

RmerTad anda kumirad im mizniT, rom maT datovon TavianTi fantaziebi. am 

sulebTan ramdenme dRis yofnis Semdeg isini maT scildebian. aseve 

adamianebic romlebic Tayvans scemen sxva adamians, xandaxan miyvanilni 

arian maTTan anda maT gansaxierebasTan. magaliTad bevri ebraeli mihyavT 

abraamTan, iakobTan, mosesTan, daviTTan magram rodesac isini amCneven rom 

maTSi imdenive adamianurobaa ramdenic sxva adamianebSi da rom ma Tar 

SeuZliaT miiRon maTgan aranairi daxmareba, Secbunebulebi ubrindebian 

TaviaanT adgils im cxovrebis mixedviT romelsac isini eweodnen. yvela 

warmarTTa Soris sasufevelSi yvelaze metad afrikelebi uyvarT, imitom 

rom isini sxvebze swrafad iReben zeciur sikeTes da WeSmaritebas. maT 

gansalkuTrebulad surT rom maT uwodon morCilebi da aramarTlebi: isini 

amboben rom qristianebi romelTac aqvT swavleba rwmenis Sesaxeb, SeiZleba 

iwodon marTlebad, maT ki ar SeuZliaT, mxolod im SemTxvevaSi roca isini 

miiReben am swavlebas anda eqnebaT unary misi miRebisa.  

327. me vesaubre zogoerT suls romlebic ekuTvnodnen uZveles eklesias, 

ese igi im eklesias romelic arsebobda warRvnis Semdeg da gavrcelda 

mraval samefoSi: asureTSi, SuamdinareTSi, siriaSi, eTiopiaSi, arabeTSi, 

libiaSi, egvipteSi, filistimelebSi tigrosamde da sidonamde da qanaanis 

qveyanaSi da mdinare iordanes orive mxares. am sulebma im dros icodnen 

uflis Sesaxeb rom is movidoda da iyvnen ganswavlulni rwmenis sikeTiT, 

magram mainc gadaixarnen misgan da gaxdnen kerpTayvanismcemlebi. isini 

imyofebodnen wina mxares marcxniv bindSi da sacodav mdgomareobaSi, maTi 

metyveleba waagavda erTnotiani fleitis xmas da etyoboda rom masSi ar 

iyo arcerTi gonivruli azri. maT miTxres rom imyofebian am adgilas ukve 

ramdenime aswleuli. isini xandaxan mihyavT iqidan rom gauwion sxva sulebs 

raime mdabali samsaxuri. yvelaferi amis danaxvisas me gavifiqre Tu 

rogori cxovreba elodaT imqveynad mraval qristians, romlebic TumcaRa 

garegnulad ar arian kerpTayvanismcemelni, magram Sinagand aseTi arsisani 

arian, radgan an Tavis Tavs scemen Tayvans anda cxovrebas da gulSi 

uaryofen RmerTs.  

328. is rom uflis eklesia gavrcelebulia mTel dedamiwaze da maSasadame 

SiZleba iwodos samyaroseulad, rom is Tavis TavSi moicas yvela 

amcxovrebels Tavisi rwmenis sikeTis mixedviT da rom es eklesia romelSic 

aris uflis sityva da misi saSualebiT icis RmerTis Sesaxeb, tavis 
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farglebs gareT mcxovreblebs epyroba rogorc admaianis sxeuls gulid a 

filtvebi, romelTaganac adamianis sxeulis nawilebi Tavisi formisa da 

mdgomareobis mixedviT iReben sicocxles ix. 308. 
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sasufevelSi bavSvebis Sesaxeb 

 

329. zogierTi adamiani fiqrobs rom mxolkod is bavSvebi midian 

sasufevelSi romlebic eklesiis SIgniT daibadnen da isini ki ara vinc mis 

gareT daibada. ase imitom fiqroben, rogorc Tavad amboben, rom bavSvebi 

romlebic eklesiis SigniT daibadnen monaTlulebi arian da rom 

monaTvliT maT miiRes eklesiis rwmena. magram am adamianebma ar ician rom 

aravin monaTvliT ar xdeba sasufevlis da rwmenis Tanaziari. monaTvla xom 

dawesebulia mxolod imis niSnad rom adamiani unda aRsdges da rom 

adamians, romelic dabadebuilia eklesiis SigniT SeuZlia aRsdges, imitom 

rom am eklesiaSi aris uflis sityva, romelSic inaxeba RvTaebrivi 

WeSmaritebebi, romelTa saSualebiTac xdeba aRorZineba. dae yvelam icodes 

rom yoveli bavSvi sadac ar unda iyos is dabadebuli eklesiaSi Tu mis 

gareT, RbvTis mosavi Tu urwmuno mSoblebisagan, sikvdilis Semdeg 

miRebulni da aRzrdilni iqnebian sasufevelSi uflis mier. iq isini 

ganiswavlebian RvTaebrivi wesrigis mixedviT sikeTis siyvaruliT da Semdeg 

WeSmaritebis SecnobiT. amis Semdeg ki gonierebisa da sibrZnis 

srulyofilebis donis mixedviT isini Seiyvanebian sasufevelSi da xdebian 

angelozebi. yvelas vinc gonivrulad azrovnebs SeuZlia gaigos rom aravin 

ar ibadeba jojoxeTisTvis da rom yvela daibada sasufevlisaTvis da Tu 

adamiani midis jojoxeTSi es mxolod da mxolod misi bralia da bavSvebs 

ki aranairi codva ara aqvT.  

330. gardacvlili bavSvebi im cxovrebaSi arian iseTive bavSvebi, maT aqvT 

iseTive bavSuri xasiaTi, igive bavSuri umankoeba, igive sinaze yvelaferSi, 

magram isini imyofebian mosamzadebel mdgomareobaSi rom maT SesZlon 

SemdegSi gaxdnen angelozebi radgan bavSvebi angelozebi ar arian aramed 

angelozebi xdebian. yvela vinc tovebs am qveyanas aRorZindeba iq zustad 

sicocxlis im mdgomareobaSi rogorSic iyo aq: bavSvi – bavSur 

mdgomareobaSi, ymawvili – ymawvilis mdgomareobaSi, axalgazrda – 

axalgazrdis mdgomareobaSi, iseve rogorc vaJkaci da moxuci – vaJkacis da 

moxucis mdgomareobaSi, magram TiToeulis mdgomareoba icvleba SemdegSi. 

Tumca bavSvis mdgomareoba jobnis sxva asakebis mdgomareobas im gagebiT, 

rom isini arian umankoni da borotebas, romelic gamodis cxovrebiseuli 

moqmedebebidan, jer fesvi ar gaudgamT maTSi. umankoeba ki iseTia rom masSi 

aris yvelaferi zeciuri, radgan umankoeba aris rwmenis WeSmaritebis da 

siyvarulis sikeTis mimRebi.  

331. bavSvebis mdgomareoba imqveynad bevrad aRemateba maT mdgomareobas 

miwaze, radgan isini iq ar arian aRWurvilni miwieri sxeuliT aramed 
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anelozuriT. xorcieli sxeuli TavisTavad mZimea da uxeSi. is ar aris 

Sinagani anu ar aris sulieri samyarodan, is iRebs Tavis pirvel moZraobas 

da SegrZnebas magram garedan anu bunebrivi samyarodan, amitom bavSvebma aq 

unda iswavlon siaruli, moZraobebi da metyveleba. amas garda maTi garegani 

grZnobebi, rogoricaa smena da mxedveloba unda ganviTardes maTSi 

varjiSiT. sxvagvaradaa es yvelaferi bavSvebSi imqveynad, radgan isini arian 

sulebi, isini maSinve iwyeben moqmedebas TavianTi Sinagani sawyisis 

mixedviT, iwyeben siaruls da saubars yovelgvari varjiSis gareSe. maTi 

emtyveleba Tavdapirvelad gamodis saerTo grZnobidan, jer kidev ar aris 

mTlianad gamoxatuli  azrovnebis gagebiT. magram maleve isini ecobian 

yvelafers. es yvelaferi ase swrafad imitom xdeba rom bavSvebSi garegani 

SeTanxmebulia maT SinaganTan. imis Sesaxeb rom angelozebis metyveleba 

moedineba sxvadasxva grZnobebidan maTi azrovnebis gagebis mixedviT, ise 

rom maTi metyveleba srualiad Sesabamisia grZnobebidan gamosul azrebTan 

– ix.234-245. 

332. rogorc ki bavSvebi aRsdgebian, rac xdeba maTi gardacvalebisTanave  

isini gadadian zecaSi da gadaecemian qal angelozebs, romlebsac miwaze 

cxovrebisas Zalian uyvardaT bavSvebi da amas Tane rTad ufalic. radgan 

miwaze cxovrebisas maT uyvardaT yvela bavSvi TiTqmis dedaSvilurad, 

amitom isini am bavSvebs iReben rogorc sakuTars da bavSvebsac ise uyvarT 

isini rogorc dedebi. TiToeuls hyavs imdeni bavSvi ramdenic mas surs 

Tavisi dedaSviluri sulieri siyvaruliT. es sasufeveli Cndeba wina 

mxares, Sublis pirdapir, zustad im mimarTulebiT anda im radiusSi, 

romelSic angelozebi Sehyureben ufals. es sasufeveli ganlagebulia 

aseTnairad, imitom rom yvela bavSvi uflis uSualoi mzeris qveS. 

333. bavSvebi TavianTi midrekilebebiT gansxvavdebian: zogierTi ufro 

axlosaaa sulier angelozebTan meoreni – zeciur angelozebTan. bavSvebi 

zeciuri midrekilebebiT Cndebian am sasufevelSi marjvena mxridan, xolo 

bavSvebi sulieri midrekilebebiT marcxena mxridan. yvela bavSvi did 

adamianSi eseigi sasufevelSi ikavebs Tvalebis ares: marcxena Tvalis areSi 

imyofebian isini vinc arian sulieri midrekilebebiT, xolo marjvena 

Tvalis areSi isini vinc arian zeciuri midrekilebebiT, imitom rom ufali 

sulieri samefos angelozebs ecxadebaT marcxena Tvalis win, xolozeciuri 

zeciuri samefos angelozebs marjvena Tvalis win (ix. 112). radganac 

bavSvebi did adamianSi anu sasufevelSi imyofebian Tvalebis areebSi, 

cxadia, rom isini imyofebian uflis uSualo zedamxedvelobis qveS. 

334. ramdenime sityviT vityvi imasac, Tu rogor xdeba bavSvebis aRzrda 

sasufevelSi. TavianTi aRmzrdelebisagan isini swavloben laparaks. maTi 

pirveli metyveleba aris mxolod bgera, romelic gamoxatavs grZnobas da 
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ufro mkafio xdeba imis mixedviT, Tu rogor xdeba maTSi azrovnebis gageba, 

radgan angelozTa mTeli metyveleba Sedgeba azrovnebis gagebisagan, 

romlebic warmoiSobian grZnobebisagan (ix. 234 - 245). Tavdapirvelad maT 

Caagoneben grZnobebs romlebic gamodian umankoebidan, iseT sagnebs, 

romlebic Cndebian maT Tvalwin da maTTvis sasiamovnoa; da radganac es 

sagnebi sulieri warmoSobisaa amitom maTTan erTad moqmedeben is nivTebi, 

romlebic exeba sasufevels, romelTa saSualebiTac bavSvebSi Sinagani 

sawyisi ixsneba da isini yoveldRiurad ufro srulyofilni xdebian. am 

pirveli asakobrivi etapis gavlis Semdeg isini gadadian Semdeg 

sasufevelSi sadac aswavlian maswavleblebi da ase Semdeg. 

335. bavSvebi gansakuTrebiT kargad iwvrTnebian maT unarTan SeTavsebuli 

gamosaxulebis saSualebiT anda warmodgenebiT da aravin ar daijerebs Tu 

ra mSvenieria es gamosaxulebebi, Sinagani wyaroebidan savseni sibrZniT. 

aseTnairad bavSvebs TandaTanobiT STaegonebaT goniereba romelic Tavis 

mxriv sicocxles iRebs sikeTidan. sakmarisia movixsenioT aq ori 

gamosaxuleba romelTa naxvis uflebac me momeca. pirveli gamosaxavda 

ufals romelic iyo aziduli samaridan da amasTan erTad gaerTianebuli 

iyo  misi adamianuri sawyisi RvTaebrivTan, rac xdeboda imdenad brZnulad, 

rom aRemateboda yvelanair adamianur sibrZnes, TumcaRa amave dros iyo 

bavSuri da umwiklo. amasTan erTad bavSvebi gamoxataven warmodgenas 

kuboze TumcaRa ara gaerTianebuls warmodgenasTan ufalze, aramed misi 

yofna aRiqmeboda TiTqosda Soridan. ase xdeba imitom rom warmodgena 

kuboze Tavis TavSi moicavs raRacas dakrZalvis magvaras ra aseTnairad 

mocilebuli iqna. Semdeg isini kubos avsebodnen raRac haerovaniT 

TiTqosTa odnav wylianiT. amiT isini aRniSnavdnen aseve sulier cxovrebas 

naTlobaSi. amis Sedeg me davinaxe Tu rogor gamosaxvdnen ufals 

gaTavisuflebuls sikvdilis borkilebisgan da amaRlebuls zecaSi. 

yvelaferi es keTdeboda Seudarebeli RvTismosaobiT da sifrTxiliT. 

mTlianad bavSuri iyo is rom isini uSvebdnen TiTqmis SeuCnevel msubuq da 

rbil Zafebs romliTac ikavebdnen ufals misi amRlebisas. mTeli am xnis 

ganmavlobaSi isini iyvnen wrfeli SiSis qveS rom romelime nawili maTi 

warmodgenisa ar Sexeboda raime arasulier zeciurs. amis garda  maT aqvT 

sxva warmodgenebic romlebiTac isini midian WeSmaritebebis SecnobasTan da 

sikeTis siyvarulTan TiTqmis TamaSiT maTI xasiaTis Sesabamisad.  

336. me vnaxe ramdenad saTuTia maTi goneba. im dros rodesac me 

vkiTxulobdi locvas uflis mimarT isini TavianTi gonieri sawyisiT 

zemoqmedebdnen Cemi azrebis gagebis unarze da me SevniSne rom maTi 

zemoqmedeba iyo imdenad nazi da saTuTi, TiTqosda is iyo mxolod 

siyvaruli. amave dros me SevniSne rom maTi gonivruli sawyisi gaxsnili 

iyo TiTqosda pirdapir uflidan radgan rac moqmedebda maTgan, 
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zemoqmedebda TiTqosda maTi monawileobiT. ufali gansakuTrebiT 

zemoqmedebs bavSvebis gagebis unarze maTi Sinagani sawyisiT, imitom rom 

(rogorc ufrosebSi) jer maTi warmodgenebi arafers ara aqvs daxSuli. 

arcerTI cru sawyisi ar uSlis xels WeSmaritebis miRebaSi da arc 

borotebaSi cxovreba ewinaaRmdegeba sikeTis miRebaSi maSasadame sibrZnis 

miRwevaSi. aqedan Cans bavSvebi gardacvalebisTanave ar gadadian 

angelozebis mdgomareobaSi, rom isini TandaTanobiT miiyvanebian aqamde 

sikeTis da WeSmaritebis SecnobiT da rom es xdeba RvTaebrivi wesrigis 

Tanaxmad ragdan maTi xasiaTis sul mcire nawilic ki cnobilia uflisTvis. 

amis gamo isini miiyvanebian sikeTisa da WeSmaritebis miRebamde, maTi 

midrekilebebis saerTo da nawilobrivi ganzraxvis Tanaxmad.  

337. me aseve vnaxe Tu rogori siamovnebiT CaegonebaT maT yvelaferi maTi 

xasiaTis Sesaferisad. me vnaxe udidesi moxdenilobiT Cacmuli bavSvebi, 

mkerdze damagrebuli yvevilebis gvirgviniT, moelvare yvelaze sasiamovno 

ferebiT. aseve iyo morTuli maTi nazi xelebi. meored me vnaxe bavSvebi 

TavianT moZRvrebTan da qaliSvilebTan erTad samoTxis baRSi, romelic 

morTuli iyo ara imdenad xeebiT aramed dafnis fanCaturebiT, romlebic 

qmnidnen xeivnebs da karibWeebs mimavals baRis siRrmeSi. bavSvebi ise iyvnen 

Cacmulebi rogorc zemoT iyo naTqvami da rodesac isini Semodiodnen 

yvavilebi, romlebic amkobdnen Semosasvlels saocrad brwyinavdnen. aqedan 

kargad Cans raSi mdgomareobs maTi netareba da rogori siamovnebiT da 

sixaruliT xdeba maTi miyvana umankoebisa da qvelmoqmedebis sikeTemde – 

sikeTemde romelic uflisgan mudmivad STaegonebaT am siamovnebis da 

sixarulis saSualebiT. 

338. im cxovrebisaTvis Cveuli urTierTobis saSualebiT me miCvenes Tu 

rogoria bavSvebis warmodgena, rodesac isini xedaven raime sagans. yvela 

nivTi, rogorc saerTod ise nawilobriv maT warmoudgebaT rogorc 

cocxali arsebebi, amitomac maT yvela warmodgenaSi aris sicocxle; da me 

mivxvdi rom TiTqmis igive warmodgena aqvT bavSvebs miwaze, rodesac isini 

erTobian TavianTi TamaSebiT, radgan maT jer kidev ara aqvT is mjelobis 

unari rac didebs rom ganasxvavon sulieri sagnebi usulosagan. 

339. zemoT naTqvami iyo rom bavSvebi arseboben zeciuri an sulieri 

midrekilebebiT. isini vinc arian zeciuri midrekilebebiT advilad 

ganirCevian maTgan visac aqvs sulieri midrekilebebi. pirvelebi saubroben 

da moqmedeben ufro rbilad, ise rom TiTqmis araferi Cans garda imisa, rac 

moedineba siyvarulidan sikeTisaken, romelic mimarTulia uflisaken da 

sxva bavSvebisaken. meoreebs ara aqvT aseTi sirbile fiqrebSi, sityvebSi da 

moqmedebebSi, magram yvelaferSi rasac isini akeTeben SeiniSneba raRac 



158 
 

TrTolvis msgavsi. isini aseve Seicnobian guliswyromiT romelic xandisxan 

mJRavndeba da bevri sxva ramiTac. 

340. bevrma SeiZleba ifiqros rom sasufevelSi bavSvebi bavSvebadve rCebian 

da bavSvebadve cxovroben angelozTa Soris. maT vinc ar ician ra aris 

angelozi darwmunebulebi arian amaSi, imitom rom isini eklesiaSi xedavenn 

xatebs sadac angelozebi bavSvebis saxiT arian gamosaxulni. magram 

sinamdvileSi sul sxvagvaradaa: goniereba da sibrZne ayalibebs angelozs 

da radganac bavSvebSi arc erTia da arc meore, isini TumcaRa cxovroben 

angelozTa Soris magram angelozebi ar arian. rodesac isini xdebian 

gonierebi da brZenni, mxolod maSin xdebian isini angelozebi da rac me 

maocebda, isini am dros aRar gecvenebian bavSvebad, aramed ukve didebad. am 

dros maTi xasiaTi aRar aris bavSuri, aramed momwifebuli – angelozuri; 

es simwife ekuTvnis gonierebas da sibrZnes. Tu bavSvebi TaviaanTi 

gonierebisa da sibrZnnis srulyofilebasTan erTad gveCvenebian ufro 

maRlebi, msgavsebi ymawvilebisa da axalgazrdebisa, es aris imis gamo rom 

goniereba da sibrZne qmnian namdvil sulier sazrdos.   is rac kvebavs maT 

suls, amave dros kvebavs maT sxeulsac Sesabamisad, radgan sxeulis 

garegnili saxe sxva araferia Tu ara Sinagani sawyisebis garegnuli saxe./ 

unda vicodeT rom sasufevelSi bavSvebi mudmivad axalgazrdebi rCebian. 

amaSi rom sruliad darwmunebuli vyofiliyavi me momeca saSualeba 

mesaubra maTTan vinc aRizarda sasufevelSi da gaizarda iq; sxvebTanac 

vinc jer kidev bavSvebi iyvnen da SemdgomSic rodesac am bavSvebma miaRwies 

axalgazrdul asaks. maTgan Sevityve  maTi cxovrebis Sesaxeb bavSobidan 

axalgazrdobamde. 

341. umankoeba rom aris mimRebi yvelafrisa rac exeba sasufevels da 

amdenad bavSvebis umankoba aris safuZveli sikeTisa da WeSmaritbis 

siyvarulis yvela grZnobisa , SeiZleba davinaxoT iqedanrac iyo naTqvami 

zemoT (276-283 angelozTa umankoebis Sesaxeb sasufevelSi) ufro zustad: 

rom umankoeba mdgomareobs imaSi rom gindodes iyo uflis mimyoli da ara 

sakuTari Tavis. adamiani imdenad aris umanko, ramdenadac Soris aris 

mesakuTruli survilebisgan. amasTan erTad bavSuri umankoeba ar aris 

namdvili umankoeba imitom rom mas jer ara aqvs sibrZne. namdvili umankoeba 

aris sibrZne, radgan ramdenadac brZenia vinme imdenad uyvars mas rom mas 

miuZRvis ufali, anda rac igivea ramdenadac vinme uflis mimyolia is 

imdenad brZenia. amitom bavSvebi garegnuli umankoebiT romelSic isini 

imyofebian Tavdapirelad romelsac bavSuri umankoeba ewodeba gadadian 

Sinagan umankoebaSi, romelic aris sibrZnis umankoeba. es sibrZne aris 

mizani mTeli maTi Camoyalibebisa da warmatebisa, amitomac rodesac isini 

aRweven sibrZnis umankoebas maSin maT uerTdeba bavSobis umankoebac, 

romelic amave dros iyo yvelafris safuZveli. bavSvebis umankoeba me 
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warmomesaxa rogorc raRac xis, TiTqmis usicocxlo, romelic 

TandaTanobiT iZens sicocxles bavSvebis mier WeSmaritebis Secnobis da 

sikeTis siyvarulis grZnobebis srulyofilebis mixedviT. amis Semdeg 

namdvili umankoeba warmomidga me umSvenieresi SiSveli, sicocxliT saves 

bavSvis saxiT. yvelaze umwiklo angelozebi, romlebic mkvidroben 

sasufevlis siRrmeSi da maSasadame yvelaze axlos ufalan warmogvidgebian 

SiSveli bavSvebis saxiT. imitom rom umankoeba warmodgenilia siSiSvliT 

romelic ar aRZravs sircxvils rogorc amas vkiTxulobT pirveli 

adamianis da misi colis Sesaxeb samoTxeSi (dabadeba 2.25) da rogorc ki 

maT dakarges TaviaanTi umankoebis mdgomareoba, maT SercxvaT Tavisi 

siSiSvlis da daimalnen(dabadeba 3.7,10,11). erTi sityviT rac metia 

angelozebSi imdenad metia maTSi umankoeba da rac ufro metad arian isini 

umankoni, ufro metad grZnoben Tavs bavSvebad, amitomac bavSvi bibliaSi 

niSnavs umankos (278). 

342. rodesac angelozebs bavSvebis Sesaxeb vesaubrebodi me vekiTxebodi 

marTla sufTani arian borotebisagan? nuTu maTSi marTla ar aris 

borotba rogorc ufrosebSi? amaze maT mipasuxes rom isini erTnairad 

arian midrekilni borotebisken da TviTon arsic sxva araferia Tu ara 

boroteba da rom  isini rogorc sxva angelozebi uflis daxmarebiT Tavs 

ikaveben borotebisagan da imyofebian sikeTeSi iseTi saxiT rom maT 

eCvenebaT TiTqos isini sikeTeSi TavisTavad arian. sasufevelSi gazrdil 

bavSvebs rom ar egonoT rom sikeTe romelic maTSia moedineba maTganve da 

ara uflisgan, maT zogjer abrunebe im borotebaSi romelic maT iiiRes 

memkvidreobiT da toveben masSi, vidre isini ar gaigeben, ar aRiareben da ar 

daijereben rom es as ear aris. romeliRac suli uflis bavSvebidan, 

romelic gardaicvala bavSobaSi da gaizarda sasufevelSi iyo 

zemoTnaTqvam azrze. amitom is iqna dabrunebuli sicocxleSi Tandayolil 

borotebaSi da maSin am sicocxlis areSi me mivxvdi rom masSi iyo 

xelisuflebis moyvaris suli. es boroteba man mSobelisagan memkvidreobiT 

miiRo magram rodesac is amas mixvda, isev miiRes im anelozebis 

sazogadoebaSi romlebTanac is cxovrobda. im cxovrebaSi adamiani 

arasodes ar isjeba memkvidreobiT miRebuli borotebisaTvis, imitom rom es 

boroteba mas ar ekuTvnis da is aseTi gaxda Tavisi nebis winaaRmdeg. magram 

is isjeba Cadenili borotebisaTvis, romelic mas ekuTvnis da maSasadame 

yvelaferi imisaTvis rac man cxovrebissas SeiTvisa memkvidreobiTi 

borotebidan. Tu sasuyfevelSi gazrdil  bavSvebs daabruneben maT 

memkvidreobiT miRebul borotebaSi es keTdeba ara im mizniT rom isini amis 

gamo daisajon, aramed imisaTvis rom maT icodnen rom isini TavisTavad 

mxolod boroteba arian; da rom jojoxeTidan, romelic maTSia, isini 

uflis gulmowyalebiT amaRldebian zecad ara TavianTi damsaxurebiT 
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aramed uflis nebiT. amis gamo maTSi arsebuli sikeTiT ar unda iamayon 

sxvebis winaSe radganac es imdenadve ewinaaRmdegeba urTierTsiyvarulis 

sikeTes ramdenadac rwmenis WeSmaritebas.  

343. araerTxel, rodesac Cems garSemo Seikriba uamravi patara bavSvi me 

mesmoda maTi rogorc raRac nazi auwyobeli, ese igi isini jer kidev ar 

moqmedebdnen SeTanxmebulad da erTsulovnad rogorc es xdeba SemdegSi, 

rodesac isini mozrdilebi xdebian. me amasTan erTad mikvirda rom CemTan 

myofi sulebi Tavs ver ikavebdnen rom ar waeqezebinaT isini salaparakod, 

aseTi survili axasiTebT sulebs. magram me SevniSne rom bavSvebi 

yovelTvis ewinaaRmdegebodnen da ar undodaT laparaki iZulebiT. me 

xSirad vamcnevdi rom maT winaaRmdegobas da tavis aridebas axlda raRac 

gabrazeba da rodesac maT eZleodaT Tavisufleba saubrisa, isini xSirad 

imeorebdnen: es as ear aris. me gavige rom amaSi mdgomareobs maTi cdudena 

da is daSvebulia im mizniT, rom isini mieCvivnon da iswavlon aramarto 

borotebisaTvis winaRmdegobis gaweva aramed ar ifiqron, ar ilaparakon da 

ar imoqmedon sxvebis gavleniT da maSasadame ar dauSvan rom isini iyvnen 

sxvisi mimyolebi uflis garda.  

344. zemoTTqmulidan SeiZleba davinaxoT Tu rogor xdeba zecaSi bavSvebis 

aRzRrda ese igi is rom gonierebis WeSmaritebiTa da sibrZnis sikeTiT 

isini miiyvanebian angelozur sicocxlemde, romelic mdgomareobs uflis 

isyvarulSi da urTierTi siyvarulSi, romlebSic mdgomareobs umankoeba. 

magram ramdenad sapirispiroa dedamiwaze bavSvebis aRzrda am aRzrdisa 

Cans Semdegi magaliTidan: didi qalaqis quCaSi mimavalma me davinaxe 

ramodenime biWuna romlebic erTmaneTSi Cxubobdnen. Segrovili brbo 

uyruebda am sanaxaobas siamovnebiT da me gavige rom TviTon am bavSvebis 

mSoblebic ki aqezebdnen maT saCxubrad. es yvelaferi imdenad sazizRroba 

iyo keTIli sulebisaTvis da angelozebisaTvis, romlebic amas yvelafers 

Cemi TvalebiT xedavdnen, rom me vgrZnobdi maT zizRs, romelic 

gansakuTrebiT imiT gaizarda rom TviTon mSoblebi aqezebdnen Tavis 

Svilebs am moqmedebisaken. amasTane rTad sulebma isic SemaCnies rom am 

saqcieliT mSoblebi TaviaanT SvilebSi adreul asakSive aqroben yvelanair 

urTierTsiyvarulis grZnobas da yvelanair ucodvelobas, romelic maT 

uflisgan CaenergaT. am moqmedebiT msoblebi Tavis Svilebs aswavlian 

siZulvils da SurisZiebas da maSasadame TavianTi saqcielIT xels uwyoben 

Tavisi Svilebis gaZevebas sasufevlidan, sadac araferi arsebobs 

urTierTsiyvarulis garda. maSasadame mSoblebma romelTac kargi surT 

Tavisi SvilebisaTvis Tavi unda Seikavon aseTi saqcielisgan.  

345. aseve getyviT ra gansxvavebaa bavSobaSi gardacvlilksa da didobaSio 

gardacvlils Soris. didobaSi gardacvlilebs imqveynad Tan miaqvT 
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safuZveli romelic SeiZines miwieri da materialuri cxovrebisas. es 

safuZveli aris mexsiereba da misi bunebriv – xorcieli midrekilebebi. es 

safuZveli sikvidlis Semdeg rCeba ucvleli da ganisvenebs  magram mainc is 

aris saboloo sayrdeni azrovnebisaTvis, radganac azrebi aRiqmeba mis mier. 

aqedan cans rom rogoricaa es safuZveli, ramdenadac goneba Seesabameba mis 

Semadgenlobas, iseTia adamiani sikvdilis Semdeg. maT ki vinc 

gardaicvalnen bavSobis asakSi da aRizardnen zecaSi ar gaaCniaT es 

safuZveli. maTi safuZveli bunebriv-sulieria, radgan isini arafers ar 

sexuloben materialuri samyarodan da TavianTi miwieri sxeulidan. amitom 

ma Tar SeiZleba ekuTvnodeT arc aseTi uxeSi survilebi da arc aseTi 

uxeSi azrebi: isini yvelafers sesxuloben zecidan. amas garda bavSvebma ar 

ician rom isini miwaze daibadnen aramed darwmunebulebi arian rom 

daibadnen zecaSi; amitomac maT ar ician sxva dabadeba garda sulierisa 

romelic sruldeba sikeTis da WeSmaritebis SecnobiT, gonierebiT da 

sibrZniT, romlis ZaliTac adamiani adamiani xdeba. radganac es yvelaferi 

modis uflidan amitom isini fiqroben rom uyvarT fiqri imaze rom isini 

ekuTvnian TviT RmerTs. amisda miuxedavad, im xalxis mdgomareoba, 

romlebic miwaze gaizardnen SeiZleba iyos iseTive srulyofili, 

rogoricaa im bavSvebis mdgomareoba, romlebic zecaSi gazairdnen, Tu es 

adamianebi CamoSordebian xorciel da miwier siyvaruls ese igi Tavis Tavs 

da cxovrebis siyvaruls Secvlian sulieri siyvaruliT. 
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zecaSi brZenTa da gulubryviloTa Sesaxeb 

 

346. Cveulebrivad fiqroben rom zecaSi meufeba da dideba ekuTvniT ufro 

brZenebs vidre gulubryvilo adamianebs imis safuzvelze rom danielTan 

naTqvamia: “moZRvarni cis naTeliT gaanaTeben, mravalTa momarjulebelni ki 

– varskvlavebiviT ukuniTi ukunisamde” (danileri 12.3) magram bevrma ar icis 

vin igulisxmeba aq moZRvarSi. Cveulebrivad fiqroben rom es isini arian 

vinc iwodebian mecnierebad, gansakuTrebiT isini vinc iyvnen eklesiis 

maswavleblebi da sxvebs ajobes swavlebiT da qadagebiT da maT Soris 

gasankuTrebiT isini vinc ufro mravalni moaqcies sarwmunoebisaken. yvelani 

eseni aq danierlis sityvebiT iwodebian moZRvrebad, magram iq sasufevelSi 

isini ar iwodebian moZRvrebad. u maTi goniereba ar iyo zeciuri. Tu raSi 

mdgomareobs es naTqvami iqneba SemdegSi. 

347. zeciuri goniereba aris Sinagani goniereba romelic Tavis saTaves 

iRebs WeSmaritebis siyvarulidan ara raime miwieri didebisaTvis anda raime 

zeciuri didebisaTvis aramed TviT WeSmartebisaTvis romliTac adamiani 

ganmsWvaleba da netarebs Sinaganad. isini vinc ganimsWvalebian da netareben 

TviT WeSmaritebiT, ganimsWvalebian da netareben zeciuri SuqiT da 

radganac zeciuri SuqiT, maSasadame Zeciuri WeSmaaritebiTac da ufro 

metic – TviT ufliT. radgan zeciuri Suqi aris TviT RvTaebrivi 

WeSmariteba da RvTaebrivi WeSmariteba zecaSi aris RmerTi(ix.126-140). es 

sinaTle aRwevs mxolod sulis Sinagan sawyisebSi radgan es sawyisebi isea 

mowyobili rom SeuZlia SeiTvisos es Suqi. imisda mixedviT Tu rogor 

aRwvs maTSi, isini ivsebian netarebiT, radgan yelafersrac zecidan 

zeSTaegoneba da misaRebia, Tan moaqvs siamovneba. am pirvelwyarodan 

warmoiqmeneba WeSmaritebis nadmvili siyvaruli ese igi WeSmaritebis 

siyvaruli WeSmaritebisaTvis. isini visTvisac damaxasiaTebelia es 

siyvaruli imyofebian zeciur gonierebaSi da brwyinaven zecaSi zeciuri 

samyaros brwyinvalebiT: isini savseni arian brwyinvalebiT imitom rom 

WeSmariteba, sadac ar unda iyos is saufevelSi, iZleva sinaTles (ix 132). 

xolo zeciuri simyare niSnavs SesabamisobiT im Sinagan gonier sawyiss 

romelic axasiaTebs zeciur sinaTles. imaT ki visac uyvars WeSmariteba 

miwieri didebisaTvis anda zeciuroi didebisaTvis, ar SeuZlia ibrwyinon 

zecaSi imitom rom isini imsWvalebian arazeciuri SuqiT, aramed 

samyaroseuliT da rom es Suqi zecaSi pirvelis gareSe aris mxolod da 

mxolod bindi.  maSin adamiani gonebaSi batonobs fiqri Tavis pirad 

didebaze, anda is aris mizani romelis gulisTvisac is moqmedebs, Tuki es 

dideba emsaxureba miznad, maSin adamiani uyurebs pirvel rigSi Tavis Tavs , 

xolo WeSmaritebebs romlebic emsaxurebian mas missive didebisaTvis Tvlis 
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mxolod miznis miRwevis saSualebad da saWiro iaraRad. visac uyvars 

RvTaebrivi EWeSmaritebebi Tavisi didebisaTvis is RvTaebriv WeSmaritebebSi 

xedavs xolod Tavis Tavs  da ara ufals, amis gamo Taiv sulier mzeras 

romelic ekuTvnis gonierebas da rwmenas is gadaitan sasufevlidan 

samyaroze da uflidan Tavis Tavze. ai raotmaa rom aseTi adamianebi 

imyofebian amqveyniur naTelSi da ara zeciurSi. tavisi garegnuili saxiT 

ese igi xalxis winaSe isini Canan gonierebad da ganswavlulebad imaT 

msgavsad vinc imyofebian zeciur sinaTleSi imitom rom isini igivenairad 

saubroben da zogjer ufro brZnuladac ki  radgan isini Segulianebulni 

arian avis Tavis siyvaruliT da SeuZliaT moaCvenon TiTqosad isini savseni 

arian zeciuri grZnobebiT. magram maTi Sinagani saxe romliTac isini 

warudgebian angelozebs sruliad gansxvavebulia. aqedan cans vin unda 

vigulisxmoT im moZRvrebis saxelis qveS romlebic ibrwyineben zecaSi 

rogor mnaTobni; xolo vin unda vigulismoT maTSi vinc bevrs amarTleben 

da romlebic ganaTdebian rogorc varkvlavebi zecaSi amaze saubari iqneba 

axla. 

348. sxvebis gamamarTleblebSi ese igi maTSi vinc moaqcia sxvebi 

simarTlisaken, igulisxmebian brZenni xolo brZnebad zecaSi iwodebian 

isini vinc cxovroben sikeTeSi sikeTeSi ki imyofebian isini vinc 

dauyovnebliv gamoiyenmebs RvTaebriv WeSmaritebebs cxovrebisaTvis. 

rodesac RvTaebrivi WeSmariteba gadadis cxovrebaSi radgan is am dros 

gadadis vnebaSi da siyvarulSi, yvelaferi xom rac ekuTvnis nebas da 

siyvaruls iwodeba sikeTed. aseTi adamianebi iwodebian brZenebad, radgan 

soibrZne ekuTvnis sicocxles. gonierebad iwodebian  isini vinc 

dauyovneblad ar urTavs RvTaebriv weSmaritebebs cxovrebas, aramed 

Tavdapirvelad Sekrebs maT gonebaSi, SemdgomSi ki maT TandaTan gamoiyenebs 

(Seitans) cxovrebaSi. erTnic da meorenic rogor gansxvavdebian zecaSi 

erTmaneTisagan vnaxavT TavSi, sadac saubaria orive zeviur samefoze 

sulierze da zeciurze (ix. 20-28) da TavSi, sadac sauabria samive 

sasufevelze (ix 29-40). uflis zeciuri sasufevlis mkvidrni, maSasadame 

mesame, yvelaze Sinagani sasufevlisa, iwodebian wmidanebad imitom rom 

isini WeSmaritebebs Tavis Tavs ki ar miaweren, aramed mTel WeSmaritebas 

miakuTvneben ufals, xolo zecaSi uflis weSmariteba aris sikeTe romelic 

moeidneba uflidan. ai vin igulisxmebian maTSi vinc iwodebian 

WeSmaritebidaken moqceulebad. maTze saubrisas ufalma Tqva:L “maSin 

mzesaviT gamobrwyindebian marTalni mamis sausfevelSi, visac aqvs yurni 

smenad, isminos) (maTe 13.43). naTqvamia rom isini gabrwyindebian mzesaiT 

imitom rom isini cxovroben uflis siyvaruliT misganve gamomdinareSi da 

rom mzeSi es siyvaruli iglisxmeba (ix 116-125). Suqic ki, romelSic isini 

cxovroben da TviT fiqrebic maT ecvenebaT TiTqosda gizgiza im mizeziT 
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rom isini Rebuloben siyvarulis sikeTes uSualod uflisgan rogorc 

zeciuri mzisgan. 

349. yvela is vinc moixveWda samayroSi gonierebas da sibrZnes zecaSi 

miRebulni iqnebian da gaxdebian angelozebi, TiToeuli Tavisi gonierebis 

da sibrZnis donis da raodenobis mixedviT radgan yvelafers, rasac 

adamiani deamiwaze SeiZens, Seinaxavs da Tan waiRebs sikvdilis Semdeg: iq is 

agrZlebs zrdas da Sevsebas magram misi WeSmaritebisa da sikeTis 

siyvarulis donis mixedviT da ara am doneze metad.  isini visSic iyo mcire 

siyvaruli da survilic , Rebuloben mcires magram mmainc imdens, ramdenis 

miRTebis unaric aqvT TavianTi siyvarulis donis mixedviT. isini ki visSic 

ufro meti siyvaruli da survilia iReben ufro mets. TviTon siyvarulois 

da survilis xarisxi emsaxureba TiTqosda sazomad romelic ivseba 

bolomde, amirom meti miecema imas, isi sazomic metia da ufro naklebi imas 

visi sazomic nakelbia. ase imitom keTdeba rom siyvaruli romlidanac 

gamodis midrekilebebi da survilebi , iRebs yvelafers imas rac 

Seesabameba mas, amis gamo siyvaruli da miReba urTierTtolia zustad eas 

igulisxmeba uflis sityvebSi: “radgan visac aqvs mas miecema da miemateba” 

(maTe 13.12; 25.29), “ keTili, dabeknili, datenili da avdadgmuli sawyauliT 

Tqvensav wiaRSi mogewyvebaT” (luka 6.38). 

350. yvelas visac uyvars WeSmariteba da sikeTe WeSmaritebisa sikeTIsaTvis 

miiRebian sasufevelSi. brZenni zecaSi garemoculni arian didi SuqiT, 

ubraloni ki mcireTi; yoveli maTgani sikeTis da WeSmaritebis siyvarulis 

donis mixedviT. giyvardes WeSmariteba da sikeTe WeSmaritebisa da 

sikeTisaTvis niSnavs gindodes da asrulebde maT saqmeSi, radgan isini rac 

undaT da akeTeben – uyvarT, da ara isini visa car undaT da ar akeTeben. 

isini visac uyvars ufali da ufalsac uyvars imitom rom siekTe da 

WeSmariteba moedineba uflidan da TviT ufalic sikeTeSi da 

WeSmaritebaSia, xolo Semdeg maTSi vinc nebiT da saqmiT iRebs sikeTes da 

WeSmaritebas cxovrebaSi. adamianic Tu Caixedavs TaviT TavSi aris sxva 

araferi Tu ara masSi arsebuli sikeTe da WeSmariteba, imitom rom sikeTe 

ekuTvnis siyvaruls xolo Wesmariteba gonebas da amitomac iseTia, 

rogoricaa misi neba da goneba. aqedan cxadia ufals imdenad uyvars 

adamiani, ramdenadac misi nebaa warmoqmnili sikeTisgan, xolo goneba – 

WeSmaritebisagan. uiyo uflis rCeuli niSnavs giyvardes TviT ufali 

radganac es urTierTsiyvarulia dam as vinc uyvarT ufali aZlevs 

siyvarulis unarsac.  

351. am qveynad fiqroben rom is vinc metismetad mcodnea bibliisa anda 

mecnierebisa, ufro Rrmad da mkafiod xedavs WeSmaritebas vidre sxvebi da 

maSasadame masSi ufro meti goniereba da sibrZnea. aseT adamianebs 
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TviTonac aseTi warmodgena aqvT Tavis Tavze. magram axla naCvenebi iqneba 

Tu ra aris WeSmariti goniereba da sibrZne da rogori warmosaxviTi da 

cru. 

     WeSmariti sibrZne da WeSmariti goniereba mdgomareobs imaSi rom 

xedavde da Caswvde Tu ra aris WeSmariteba da sikeTe, xolo Semdeg – raa 

sicrue da boroteba da Sinagani simwifisa da gagebis ZaliT ganasxvavo 

isini erTmaneTisagan. yvela adamianSi arsebobs Sinagani da garegani; 

Sinagani aris yvelaferi, rac ekuTvnis Sinagan anda sulier adamians, xolo 

garegani ki aris rac ekuTvnis garegan anu bunebriv adamians. imisda 

mixedviT Tu rogor iqmneba Sinagani da qmnis gareganTan erTad mTlians, 

adamiani xedavs gonebiT da Caswvdeba azrs. adamianSi Sinagani SeiZleba 

Camoyalibdes mxolod zecaSi; garegani ki yalibdeba amqveynad. rodesac 

zecaSi Sinagani Camoyalibda, amis Semdeg moqmedebs is gareganze romelic 

am qveynidan modis da mohyavs es garegani SesabamisobaSi, rom am Sinaganma 

da gareganma warmoadginos erTi mTliani. rodesac es moxdeba adamiani 

mxolod amis Semdeg xedavs da igebs Sinagani sawyisiT. Sinagani sawyisis 

Camosayalibeblad arsebobs mxolod erTi saSualeba; kerZod ki adamianma 

Tavisi mzera unda miapyros RvTaebriv sawyiss da zecas radganac rogorc 

naTqvamia, Sinagani yalibdeba zecaSi. adamiani xom mimarTavs RvTaebrvi 

sawyiss rodesac swams misi da sjera rom misganve gamoedineba yovelgvari 

sikeTe da WeSmariteba, maSasadame yvelanairi sibrZne da yvelanairi 

goniereba. RvTaebrivi sawyisisa ki sjera maSin rodesac mas unda rom is 

warmarTavdes mas. aseTnairad da ara sxvagvarad ixsneba adamianSi Sinagani.  

adamians romelic aRiarebs aseT rwmenas Tavisi cxovrebac aseTi rwmeniTaa, 

Seswevs Zala da saSualeba gaxdes gonieri da brZeni; magram imisaTvis rom 

is marTlac gaxdes gonieri da brZeni man unda Seicnos bevri ram, aramarto 

zecis Sesaxeb aramed samyaros Sesaxebac: pirveli mand unda gaigos 

sityvidan da eklesiidan, meore ki mecnierebebidan. imisda mixedviT adamiani 

rogor SeiTvisebs am codnas da gamoiyenebs kmas cxovrebaSi, is xdeba 

gonieri da brZeni, radganac amiT misi Sinagani xedva, romelic mis gonebas 

ekuTvnis da Sinagani grZnoba, romelic mis enbas ekuTvnis, srulyofili 

xdeba. am donis ubralod adamianebi arian isini, visi Sinagani sawyisic 

gaxsnilia magram sulieri, zneobrivi, moqalaqeobrivi da bunebrivi 

WeSmaritebebi ar aris ganviTarebuli. isini igeben WeSmaritebebis azrs 

maSin rodesac ismenen mas magram ver xedaven WeSmaritebas TviTon masSi. am 

dronis brZeni adamianebi arian isini visi Sinagani sawyisic aramxolod 

gaxsnilia, aramed ganviTarebulic; isini xedaven WeSmaritebas TviT masSi 

da igeben mis azrs. yvelaferi zemoTTqmulidan naTelia Tu ra aris 

WeSmariti goniereba da WeSmariti sibrZne. 
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352. moCvenebiTi goniereba da moCvenebiTi sibrZne mdgomareobs imaSi rom ar 

dainaxo da ar Caswvde Sinagani sawyisiT Tu ra aris WeSmariteba da sikeTe 

da Semdeg ki ra aris sicrue da boroteba, aramed mxolod gjerodes rom 

sikeTe da WeSmariteba, aseve boroteba da sicrue aris is rac iwodeba ase 

sxvebis mier, xolo Semdeg davadasturebT amas. isini vinc ver xedaven 

WeSmaritebas WeSmaritebaSi , aramed sxvis sityvebSi, SeuZliaT WeSmaritebis 

magivrad miiRon siyalbe da irwmunon is da amtkicon im donemde, rom is 

mogeCvenebaT WeSmaritebad, radganac yvelaferi rasac amtkiceben iRebs 

WeSmaritebis saxes. da ar arsebobs iseTi cneba, romlis damtkicebac ar 

iyos SesaZlebeli. aseTi adamianis Sinagani sawyisi gaxsnilia mxolod 

qvemodan, maTi garegani sawyisi ki gaxsnilia im donemde, ramdenadac isini 

darwmundnen TaviaanT warmodgenebSi. amdenad sinaTle, romlis 

saSualebiTac isini xedaven ar aris zeciuri sinaTle , aramed 

cxovrebiseulia romelic iwodeba bunebriv sinaTled. am SuqSi sicrue 

SeiZleba anaTebdes rogorc WeSmariteba da rodesac is dasturdeba, 

SeiZleba aivsos brwyinvalebiT, magram es ar moxdeba zeciur SuqSi. 

naklebad gonierni da naklebad brZenni am doneze arian isini, vonc mtkiced 

darwmundnen am mcnebebSi, isini ki vinc naklebad darwmundnen, ufro 

gonierni da ufro brZenni arian, aqedan Cans ra aris yalbi goniereba da 

yalbi sibrZne. Tumca maT ricxvs ar miekuTvnebian isini vinc bavSobasi 

iRebdnen WeSmaritebad imas rac esmodaT Tavisi damrigeblisgan da vinc 

gazrdis Semdeg daiwyo fiqri sakuTari gonebiT, ar miewebnen am mcnebebs, 

magram surT icodnen WeSmariteba da am survilis gamo eZeben mas da 

rodesac pouloben Sinaganad imsWvalebian misiT. radganac am xalxs uyvars 

WeSmariteba WeSmaritebisaTvis, amitom isini xedaven WeSmaritebas ufro 

adre vidre daamtkiceben mas. es iqneba axsnili magaliTiT. sulebi 

erTmaneTSi msjelobdnen Semdegi sakiTxis Sesaxeb: ratomaa rom adamiani ki 

ara cxoveli ibadeba Tavici bunebrivi codniT? amaze maT upasuxes rom 

cxoveli cocxlobs Tavisi sicocxlis wesis mixedviT adamiani ki ara; 

amitom is unda miyvanili iqnes Tavisi cxovrebis wesTan Secnobisa da 

mecnierebis saSualebiT. adamiani rom ibadebodes imis codniT rom unda 

uyvardes ufali yvelaze metad xolo moyvasi ki rogorc Tavisi Tavi, maSin 

is daibadeboda gonieri da brZeni da aseve morwmune yvela WeSmaritebisa. 

keTilma sulebma maSinve dainaxes da mixvdnen rom es asea mxolod 

WeSmaritebis SuqSi, magram sulebma romlebic ganmtkicdenen mxolod 

rwmenaSi da ukuagdes siyvaruli da qvelmoqmedeba, ver SesZles amis gageba 

imitom rom im sicruis Suqma, romelic amT iwames, Secvala WeSmaritebis 

sinaTle.  

353. moCvenebiTi goniereba da moCvenebiTi sibrZne aris is rac ar aRiarebs 

RvTaebriv sawyiss radgan vinc ar aRiarebs am sawyiss da amis magivrad 
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iRebs mxolod bunebrivs – isini fiqroben xorciel-bunebrivi sawyisiT da 

es xalxi mxolod xorcielni arian, TumcaRa iTvlebodnen amqveynad 

mecnierTa ricxvSi. maTi swavluloba ar misi imaze Sors rasac isini 

xedaven Tavisi TvaliT. isini inaxaven yvelafers amas mexsierebaSi da 

ganixilaven TiTqmis nivTierad, maSin rodesac es mecnierebebi emsaxurebian 

WeSmaritad gonier adamianebs maTi gonierebis CamoyalibebaSi. mecnierebebSi 

aq igulisxmeba sxvadasxva cdiseuli mecnierebebi  rogoricaa: fizika, 

astronomia, qimia, meqanika, geometria, anatomia, fsiqologia, filosofia, 

xalxTa istoria da literature, kritika da enaTmecniereba. eklesiis 

moZRvrebi romelTac ukuagdes RvTaebrivi sawyisi, garegani adamianisaTvis 

kuTvnili grZnobebis sawyisze maRla  ver amaRldebian azrebiT. isini RvTis 

sityvas da yvelafers rac mas exeba ise uyureben, rogorc sxvebi uyureben 

mecnierebas, ar gadaaqceven biblias fiqris sagnad anda raime Sinagan 

Tvalsazrisad, romelic gamodis gansxivosnebuli gonebidan. es xdeba 

imitom rom maTI Sinagani sawyisi daxurulia da masTane rTad ganregani 

sawyisic.  isini ki imitom arian daxSulni rom am xalxma zurgi aqcia zecas 

da imave mxares mimarTes adamianis sulis Sinagani sawyisebi romlebic, 

rogorc zemoT iyo naTqvami, SeiZleboda mimarTuli yofiliyo zecisaken. 

amitomac maT ar SeuZlaiaT dainaxoT ra aris WeSmariteba da sikeTe 

radganac maTTvis WeSmariteba da sikeTe burusSia maSin rodesac boroteba 

da sicrue sinaTleSi. amas garda mgrZnobiare adamisnebs SeZliaT imsjelon, 

zogierTebma didi xelovnebiT da gamWriaxobiTac vidre sxvebma, magram 

grZnobebis mcdari warmodgenis safuZvelze romelic mecnieruli 

monacemebiT dasturdeba. imis gamo rom maT SeuZliaT aseTnairad imsjelon, 

isini Tavis Tav Tvlian sxvebze Wkvianebad. ali romelSic maTi siyvaruli 

iferffleba msjelobis dros aris cxovrebis da TavkerZobis siyvarulis 

ali. ai isini vinc imyofebian mcdar gonierebasa da mcdar sibrZneSi da 

romlebic igulismebian uflis mier: “mxedvelni versa xedaven, msmenelni 

versa ismenen, ... smeniT moismenT da versa gaigebT, xedviT SexedavT d aver 

daianxavT … daexSoT yuri da daevsoT Tvali, raTa ar ixilon TvaliT, ar 

isminon yuriT....” (maTe 13.13-15) da kidev “... brZenTa da gonierT daufare 

yovelive es, da gaucxade Cvil balRebs” (maTe 11.25). 

354. me momeca saSualeba gavsaubrebodi imqveynad gadasul mraval mecniers 

zogierTi maTgani sakmaod cnobili iyo mecnierTa Soris Tavisi naSromebiT, 

sxvebi ufro naklebad cnobilni, magram maTSi dafaruli iyo garkveuli 

sibrZne. isini vinc gulSi uaryofda RvTaebriv sawyiss gaxdnen imdenad 

ugunurni rom maT Zlivs SeeZloT gaegoT raime samoqalaqo WeSmariteba da 

ufro naklebad sulieri. me Cavwvdi da davinaxe kidec rom maTi Sinagani 

sulis kuTvnili sawyisi iyo im doneze daxSuli rom Savad Canda  da 

amitomac aranairad ar SeeZlo zeciuri Suqis waReba da maSasadame Tundac 
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mcirediT zeciuri STagonebis aRqma. siSave romliTac dafaruli iyo maTi 

Sinagani sawyisi iyo ufro bneli da meti vidre maTi vinc RvTaebrivi 

sawyisis uaryofiT daimkvidres Tavi Tavisi swavlulobis mecnieruli 

mosazrebebiT. aseTi adamianebi imqveynad siamovnebiT iReben yvelanair 

sicrues romliTac isini ijRinTebian rogorec Rrubeli wyliT da 

gadaryrian yvelanair WeSmaritebas. me aseve miTxres rom maTi Sinagani 

sawyisi vinc ganmtkicda RvTaebrivi sawyisis sawinaaRmdegod aRiara erTi 

buneba, marTlac gadaiqcevian raRac ZvlovanSi. maTi Tavi emsgavseba raRac 

magars, TiTqos Savi xisas romelic vrceldeba cxviramde, rac maCvenebelia 

imisa rom moklebulni arian yvelanairi azris gagebis unars. aseTi sulebi 

iZirebian morevSi romelic Waobs hgavs, romelSic itanjebian TavsaexebiT 

romlebSic gadadis maTi sicrue. maTTvis jojoxeTis cecxli aris Jini 

didebisa da saxelganTqmulobisaken, romlis gamo isini amxedrdebian erTi 

meoreze da jojoxeTuri sicxiT awameben maT vinc maT ar eTayvaneba 

rogorc RmerTs. amrigad isini morigeobiT tanjaven erTmaneTs. ai raSi 

gadadis yvelanairi miwieri mecniereba rodesac man RvTaebrivi sawyisis 

aRiarebiT ar ganawyo Tavisi Tavi zeciuri Suqis misaRebad.  

355. rom aseTia sulTa samyaroSi im emcnierTa xvedri rodesac isini 

gardacvalebis Semdeg midian iq, SeiZleba davaskvnaT iqidan rom rodesac 

isini yvelani imyofebian bunebrivi mexsierebiT da uSualod 

gaerTianebulni xorcieli grZnobebiT, rogorc magalITad yvelaferi 

zemoTxsenebuli mecnieruli  ganisvenebs da mxolod mecnieri gziT 

gamomuSavebuli gonieris awyisi emsaxureba fiqrisTvis da metyvelebisaTvis. 

adamians marTalia Tan miaqvs mTeli Tavisi bunebrivi mexsiereba magram 

masSi yofnisas metad aRar ekuTvnis mis Tvalsazriss da ar gadadis mis 

azrovnebaSi rogorc es iyo rodesac is cxovrobda miwaze. mas ukve 

arafris amoxapva aRar SeuZlia iqedan da waReba sulier samyaroSi, imitom 

rom is ar ekuTvnis am qveyanas. magram yvelaferi gonebrivi rac adamianma 

moipova mecnierebidan, radganac is cxovrobda sxeulSi eTanxmeba sulieri 

samyaros sinaTles. amitomac ramdenadac adamianis suli samyaroSi gaxda 

gonieri SemecnebiT da mecnierebiT, imdenad aris is gonieri Tavisi 

damokidebulebiT sxeulidan radganac rodesac adamiani xdeba suli, imad 

rac masSi azrovnebda radganac is cxovrobda mis sxeulSi. 

356. maTTvis ki piriqiT, vinc SecnobiT da mecnierebiT aRiWurvnen 

gonierebiT da sibrZniT, vinc mTel Tavis codnas moaxmardnen cxovrebis 

saWirobebs da amave dros aRiarebdnen RvTaebriv sawyiss uyvardaT biblia 

da cxovrobdnen sulier-zneobrivi cxovrebiT (ix.313), - maTTvis meniereba 

gaxda saSualeba rom gamxdariyvnen  brZenni da ganmtkicebuliyvnen imaSi 

rac exeba rwmenas.  maTi sulisaTvis kuTvnili Sinagani sawyisi Cems mier 

gagebuli da danaxuli iqna TiTqosda gamWvirvale TeTri, cecxlisferi 
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anda cisferi feris Suqisgan romelic waagavs almasebs iagundebs da 

safironebs.  Sinagani sawyisebi iRebdnen aseT saxes imisda mixedviT Tu 

mecnierebebiT ramdenad dakvidrdnen RvTaebrivi sawyisisa da RvTaebrivi 

WeSmaritebis mxares. WeSmariti goniereba da WeSmariti sibrZne 

warmogvidgebian aseTebad. rodesac maT xedaven sulier samyaroSi. maTi 

aseTi saxe wamodgeba zeciuri Suqisgan, romelic aris RvTaebirivi 

WeSmariteba, romelic gamodis uflidan, rogorc yvelanairi gonierebisa da 

yvelanairi sibrZnis wyarodan (ix.126-133). am sinaTlis safuZvels romelSic 

warmoiqmneba TiTqosda mravalferi cvilelebebi, emsaxureba sulis Sinagani 

sawyisi, bunebidan da mecnierebidan aRebuli sagnebis RvTaebrivi 

WeSmaritebis mtkicebulebebs awarmoeben es cvlilebebi. adamianis Sinagani 

suli sagnebs ganixilavs Tavisi bunebrivi mexsierebiT da yvelaferi aq 

emsaxureba mtkicebulebebs, is TiTqosda gadaadnobs zeciuri siyvarulis 

cecxliT hyofs da wmendavs sulieri Secnobis donemde. radganac adamiani 

cxoverobs sxeulSi mand ar icis es wesebi, imitom rom is fiqrobs 

bunebrivadac da sulieradac: is rom fiqrobs sulierad, amas ver Seicnobs, 

mxolod imas rom is fiqrobs bunebrivad. magram rodesac is midis sulier 

samyaroSi, maSin is ver amCnevs imas rom is fiqrobs bunebrivad aramed 

mxolod imas  rom is fiqrobs sulierad; aseTia misi mdgomareobis 

cvlileba. aqedan naTelia rom adamiani xdeba sulieri Semecnebis da 

mecnierebis saSualebiT da rom is wamoadgens sibrZnis SeZenis iaraRs 

magram mxolod is vinc rwmeniT da cxovrebis aRiarebs RvTaebriv sawyiss. 

aseve is adamianebi sxvebze upirvelesad miiRebian sasufevelSi da iq 

imyofebian maT Soris vinc mkvidroben SuaSi (ix. 43), imitom rom isini 

axlos arian sinaTlesTan vidre sxvebi. isini arian is gonierni da brZenni 

sasufevelSi, vinc anaTeben rogorc sanaTebi brwyinaven rogorc 

varskvlavni. ubralo adamianebi ki iq arian isini, vinc aRiareben RvTaebriv 

sawyiss, uyvarT biblia da cxovroben zneobriv – sulieri cxovrebiT, 

magram misi Sinagani, sulisTvis kuTvnili, sawyisic ar iyo im donemde 

ganvitarebuli SecnobebiT da mecnierebebiT. adamianis suli waaagavs imas, 

romlis Rirebulebac dmokidebulia misi damuSavebis xarisxze. 
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mdidrebisa da Raribebis Sesaxeb sasufevelSi 

 

357. sasufevelSi adamianis sulis miRebis Sesaxeb arsebobs gansxvavebuli 

azrebi: zogierTi fiqrobs, rom iq miiRebian mxolod Raribebi; sxvebi – rom 

iq miiRebian mdidrebic da Raribebic, xolo mesameni – rom iq ar Rebuloben 

mdidrebs, Tu isini winaswar ar ityvian uars Tavis qonebaze da ar 

gauTanabrdebian Raribebs, TiToeuli Tavis azrs amtkicebs bibliiT. magram 

xalxs vinc amtkicebs rom sasufevelSi arsebobs  sxvaoba mdidrebsa da 

Raribebs Soris, ar esmiT biblia. biblia xom Sinaganad sulieria, pirdpir 

ki bunebrivi da amitom is vinc miiRebs bibliis pirdapir azrs da aanairad 

suliers bevr rameSi cdeba da gansakuTrebiT ki mdidrebTan da RaribebTan 

damokidebulebaSi, magalItad rodesac fiqroben rom iseve Znelia caTa 

sasufevelSi Sesvla, rogorc aqlemisaTvis nemsis yunwSi gaZroma, xolo 

RaribebisaTvis mxolod imitomaa advili rom isini Raribebi arian, rameTu 

naTqvamia: “netarni xarT glaxakni suliTa, vinaidan Tqvenia RmrTis 

sasufeveli, netarni xarT mSierni...” (luka 6.20,21). magram isini vinc raime 

warmodgena mainc aqvT bibliis sulier mniSvnelobaze fiqroben sxvagvarad: 

maT ician rom sasufeveli Riaa maTTvis, vinc cxovrobs rwmeniT da 

siyvaruliT,  erTnairad mdidrebisTvisac da RaribebisTvisac. magram Tu vin 

iglisxmeba wminda werilSi mdidrebSi da RaribebSi, es naCvenebi iqneba 

SemdegSi. angelozebTan Cemi bevri laparakis Semdeg da didi drois Semdeg  

romelic me maT sazogadoebaSi gavatare danamdvilebiT gavige rom 

mdidrebi iseve advilad midian sasufeelSi rogor Raribebi da rom 

adamiani ar ganidevneba sasufevlidan imis gamo rom is mdidrulad 

cxovrobda iseve rogorc ar miiReba imis gamo rom is Raribulad 

cxovrobda. sasufevelSi arian mdidrebic da Raribebic da mravali mdidari 

iq ufro met diddebaSi da netarebaSia vidre Raribi.  

358. upirveles yovlisa unda iTqvas rom adamians SeuZlia SeiZinos 

simdidre da gazardos Tavisi qoneba, oRond es ar iyos motyuebiT da 

dauSvebeli saSualebebiT. mas SeuZlia gancxromiT dalios da Wamos, 

mTavaria amaSi ar xedavdes tavisi cxovrebis mizans. mas SeuZlia Tavisi 

qonebis da mdgomareobis mixedviT didebulad iyos da sxvebis msgavsad 

isaubros, imxiarulos da ilaparakos cxovebiseul sakiTxebze. ar aris 

saWiro rom is gansakuTrebuli qonebis gamo dadidodes mowyenili Zalian 

seriozuli gamometyvelebiT, TavCaqindruli. aramed iyos mxiaruli. arc 

imis saWiroeba arsebobs rom man Tavisi qoenba Ratakebs daurigos. Tuki is 

amas siyvauliT ar akeTebs. erTi sityviT mas SeuZlia garegnulad zustad 

iseve icxovros, rogorc surs da es aranairad ar SeuSlis ams xels 

Sevides sasufeelSi, mTavaria is Sinaganad fiqrobdes ufalze ise rogorc 
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saWiroa da moyvass eqceodes alalad da samarTlianad. adamiani iseTia 

rogoricaa misi grZnobebi da azrebi anda rogoricaa misi siyvaruli da 

rwmena. yvelaferi rasac akeTebs garegnulad, iqidan iRebs Tavis cxovrebas, 

radgan akeTo niSnavs gindodes da laparakobde niSnavs fiqrobde: is 

akeTebs nebis mixedviT da laparakobs fiqris mixedviT. amitom rodesac 

bibliaSi naTqvamia rom admaiani gansjili iqneba Tavisi saqmeebis mixedviT 

da dasaCuqerbuli Tavisi moqmedebebis mixedviT es nisSnavs, rom is iqneba 

gansjili da dasaCuqrebuli Tavisi azrebis da grZnobebis mixedviT, 

romelTaganac gamodis saqme anda romelic dafarulia maTSi. rameTu saqme 

azris gareSe da grZnobis gareSe arafers ar niSnavs da mTlianad 

damokidebulia azrze da grZnobebze.  eseigi cxadia rom garegnuli 

adamianSi arafers ar niSnavs da rom yvelaferi damokidebulia Sinaganze, 

romlisganac garegnuli xdeba axsnisaTvis moviyvaoT magaliTi: vinc iqceva 

wrfelad da aravis ar atyuebs, mxolod kanonebis da keTIli saxelis 

dakargvis SiSiT da maSasadame Rirsebisa da gamorCenisa, is aucileblad 

yvelanairad moatyuebs sxvebs rom mas ar akavebdes es SiSi. misi azri da 

neba – mxolod sicruea, maSin rodesac misi saqmeebi, garegnuli 

mosamarTle, samarTliani Cans. es adamiani aris Sinaganad arawrfeli da 

matyuara, Tavis TavSi jojoxeTs atarebs. sxvebi ki piriqiT iqcevian 

samarTlianad da aravis atyueben im mizeziT rom motyueba niSnavs iaro 

uflis da moyvasis winaaRmdeg, aseTebi, rom SeeZloT vinmes motyueba, arc 

moidomeben amas, misi fiqri da neba aris misi sindisi, aseT adamians Tavis 

TavSi sasufeveli daaqvs. erTis da meoris saqme garegnulad Tu ganvsjiT 

erTnairi Cans, magram Sinaganad isini sruliad gansxvavebulia. 

359. amdenad Tu adamians SeuZlia garegnulad icxovros iseve rogorc 

sxvebs, SeuZlia SeiZinos simdidre, moawyos nadimi, caicvas didebulad, 

Tavisi Tanamdebobis da mdgomareobis mixedviT, isargeblos mxiarulebebiT 

da siamovnebebiT da mieces cxovrebiseul saqmeebs samsaxuris gamo 

gonebrivi da xorcieli sicocxlis SesanarCuneblad, mTavaria Sinaganad ar 

aRiarebdes ufals da swyalobdes moyvass – maSin naTelia rom arc ise 

rTulia, rogorc sxvebi fiqrobe, rom ipovo gza zeciuri sasufevlisaken. 

mTeli siZnele imaSia rom Tavi Seikavo cxovrebis siyvarulis da 

TavkerZobisgan da win aRudge maT gabatonebas, radganac am wyarodan 

gamodis yvelanairi boroteba. es rom arc  ise rTulia rogorc fiqroben 

kargad Cans uflis sityvebidan: “ da iswavleT Cemgan, vinaidan mSvidi var 

da guliT mdabali da moipovebT sulis simSvides. vinaidan uReli Cemi amoa, 

da tvirTi Cemi – msubuqi” (maTe 11.29,30), misi uReli amoa da tvirTi msubuqi 

imitom rom ramdenadac adamiani ewinaaRmdegeba borotebas, romelic 

TavkerZobidan da cxovrebis siyvarulidan modis, imdenad is uflis 
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mimdevaria da ara Tavisi Tavis da rom ukve Semdeg TviT ufali adamianSi 

ewinaaRmdegeba borotebas da iSorebs mas.  

360. me vesaubre maT sulebs, vinc miwaze cxovrebisas uaryves yvelaferi 

cxovrebiseuli da cxovrobdnen ganmartoebiT rom fiqrebiT gamoyofilni 

yofiliyvnen cxovrebiseulidan, imdedi hqondaT aseTi gziT Sesuliyvnen 

caTa sasufevelSi. magram aseTi adamianebi imqveynad arian mowyenili 

sulebis saxiT: maT ezizRebaT yvela, vinc maT ar hgavs; aRSfoTebulebi 

imaze rom maT ar miecaT didi bednierebiT datkbobis saSualeba vidre 

sxvebs, darwmunebulebi imaSi rom isini imsaxurebdnen amas, aravisze ar 

zrunaven da Tavs arideben yvelanair qelmoqmedebas, TumcaRa mxolod amis 

saSualebiT uerTdeba adamiani zecas. maT sxvebze metad surT sasufevelSi 

yofna, magram rodesac isini aiyvanebian angelozebis yofnis adgilamde, 

isini angelozebs hgvrian sevdas, romelic arRvevs maT bednierebas; amitom 

isini daSoriSordebian da amis Semdeg gadaiyvanebian udabnos magvar 

adgilze, sadac isini ewevian iseT cxovrebas, rogorsac eweodnen 

sicocxlisas. adamians sxvagvaraad ar SeuZlia moemzados sasufevlisaTvis 

Tu ara amqveynad saboloo gamovlinebiT, radganac saboloo gamovlinebaSi 

unda mTavrdebodes TiToeuli grZnoba. u es grZnoba ar gamodis gareT da 

ar vlindeba moqmedebebSi, romlic xdeba mxolod adamianTa 

sazogadoebebSi, maSin is qreba da imiT mTavrdeba rom adamiani veRar 

xedavs moyvass aramed mxolod Tavis Tavs. aqedan naTelia rom sasufevelSi 

migviyvans moyvasis mimarT saqvelmoqmedo cxovreba, cxovreba romelic 

mdgomareobs imaSi rom moviqceT samarTlianad da pirdapir yvelanair 

saqmeSi da ar vicxovroT RvTismosaobiT amqveynad qvelmoqmedebis gareSe. 

qvelmoqmedebaSi varjiSi da Semdeg cxovrebaSi qvelmoqmedebis arealis 

gafarToeba SeiZleba gaizardos iqamde, Tu ramdenad erTulia adamiani 

saqmisadmi da Semcirdes imis mixedviT, Tu ramdenad Sordeba maT. me axla 

getyviT ramdenime sityvas gamocdilebidan. mravali maT Soris vinc 

amqveynad iyo vaWrobis da SeZenis saqmis erTguli da amiT gamdidrda 

imyofebian sasufevelSi magram bevrni ar arian iq isini vinc miaRwies 

didebas a simdidres Tanamdebobebze muSaobiT, imitom rom maTTvis 

micemuli sargebliT samarTlianobisTvis, sasargeblo adgilebis 

gacemisaTvis  maT bolos da bolos Seiyvares cxovreba da sakuTari Tavi 

da maSasadame TavianTI grZnobebi da azrebi Seabrunes zecidan sakuTari 

Tavisken,  radganac ramdenadac adamians uyvars sakuTari Tavi da cxovreba 

da yvelaferSi xedavs Tavis Tavs da cxovrebas, imdenad Sordeba RvTaebriv 

sawyiss da Sordeba sasufevels. 

361. mdidrebis xvedri sasufevelSi iseTia rom isini cxovroben didebulad 

vidre sxvebi. zogierTi maTgani ganTavsebulia sasaxelSi, sadac yvelaferi 

oqrosaviTa da vercxliviT brwyinavs; rac Seexeba msaxurebas da 
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cxovrebiseul moTxovnilebebs, maT yvelaferi uxvad aqvT. Tumca isini 

guliT ar fiqroben am sagnebze aramed maT gamoyenebaze: mas isini xedaven 

ufro naTlad TiTqosda sinaTleSi, xolo oqros da vercxls ki bundovnad 

– TiTqosda CrdilSi. es imitom xdeba rom amqveynad yofnisas maT uyvardaT 

TviTon msaxureba xolo oqro da vercxli – mxolod rogorc saSualeba da 

saqmis iaraRi. TviTon aqmianoba anaTebs zecaSi: saqmis sikeTe oqroa, xolo 

saqmis WeSmariteba – vercxli. amdenad rogoric iyo saqmianoba, romelsac 

es adamianebi eweodnen amqveynad, iseTia maTi simdidre zecaSi da aseTivea 

maTi siamovneba da netareba. keTili saqmeebi imaSi mdgomareobs rom 

uzronvelyos Tavisi Tavi da Taivsianebi cxovrebisaTvis saWiro sagnebiT, 

rom gindodes siuxve samSoblosa da axloblisaTvis romelSic mdidars 

ufro vidre Raribs SeuZlia akeTos sikeTe sxvadasxva gzebiT. miTumetes 

aseTi saqmianobiT adamiani sulierad Sordeba fuW cxovrebas romelic 

mavnebelia, radganac Tandayolili borotebiT adamiani aseTi cxoverbiT 

eZleva cud zraxvebs. es saqmianobebi kargia imdenad ramdenadac maTSi ar 

aris RvTaebrivi sawyisi, ese igi rmdenadac adamiani umzeris mas da zecas 

da maTze amyarebs Tavis sikeTes, xolo simdidreSi xedavs mxolod sikeTes 

romelic mas emsaxureba amaRlebulisaTvis. 

362. magram im mdidebis xvedri  visac ar swamdaT RvTTaebirivi sawyisis da 

ukuagdes yvelaferi rac exeboda sasufevels da eklesias, sul sxvagvaria. 

isini imyofebian jojoxeTSi, sibinZureSi, siRatakesa da gasaWirSi: ai raSi 

gardaiqceva simdidre roca adamians is uyvars mxolod simdidrisaTvis da 

aramarto simdidre aramed misi gamoyenebac rodesac es imdidre gamoiyeneba 

sakuTari moTxovnilebebis dasakmayofileblad, sakuTari 

siamovnebebisaTvis, rom xSirad da Tavisuflad eweodes garyvnilebas anda 

igrZnos Tavi imaTze maRla vinc ezizReboda. imdenad ramdenadac im 

simdidreSi ar arsebobs suliereba, aramed maTSi yvelaferi miwieria. 

amitomac is gardaiqmneba uwmindurobaT: simdidreSi da mis gamoyenebaSi 

sulieri sawyisis arseboba waagavs sxeulSi sulis arsebobas da zeciur 

sinaTles nestian niadagze, am sulieri sawyisis gareSe isini ixrwnebian 

rogorc sxeuli sulis gareSe, rogorc nestiani niadagi zecis sinaTlis 

gareSe. aseTia maTi xvedri vinc daemona simdidres da zurgi aqcia 

sasufevels. 

363. sikvdilis Semdeg yvela adamianSi rCeba masSi gabatonebuli siyvaruli. 

es siyvaruli ar aRmoifxvreba aramed samudamod rCeba, radganac adamiais 

suli iseTia, rogoricaa misi siyvaruli  da sxeuli yvela sulisa da 

angelozisa aris garegani saxe misi siyvarulisa, eromelic mTlianad 

Seesabameba mis Sinagan saxes ese igi misi sulis saxes. amitomaa rom yvela 

sulis Tvisebebi da Rirsebebi Seicnoba misi saxis, moqmedebebis da 

metyvelebis mixedviT. aseve SeiZleboda adamianis Secnoba deamiwazec rom 
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mas ar Seeswavla saxiT, moqmedebebiT da metyvelebiT im grZnobebis 

gadmocema romelic masSi ar aris. aqedan naTelia rom adamiani samudamod 

rCeba iseTi rogoricaa masSi gabatonebuli siyvaruli me moemca ufleba 

mesaubra zogierT sulTan, romlebic cxovrobdnen Tvrameti saukunis ukan 

da romelTa cxovrebac cnobilia im drois nawarmoebebiT da me gavige, rom 

siyvaruli romelic arsebobda maTSi im dros axlac ki marTavs maT.  

aqedan isic Cans rom simdidris da misi gamoyeenebi siyvaruli rCeba 

TiToeulSi samudamod da zustad iseTive, rogoric iyo dedamiwze, mxolod 

im erTaderTi sxvaobiT rom maTi simidre, vinc iyenebda mas keTili 

saqmeebisaTvis gardaiqmeba sasiamovno sagnebad, xolo maTi ki vinc iyenebda 

avi saqmeebisaTvis gardaiqmeba uwmindurobad romliTac isini iseve tkbebian 

rogorc tkbebodnen simdidriT miwaze. isini imitom tkbebian am 

uwmundurobebiT, rom uwminduri netareba da gaxrwnileba, risTvisac 

iyenebdnen simdidres da maSasadme siZunwes, ese igi simdidiris siyvaruls 

maTi normaliuri gamoyenebis gareSe Seesabameba uwmundurobas. sulieri 

uwminduroba sxva araferia Tu ara es.  

364.  Ratakebi sasufevelSi midian ara Tavisi siRatakis gamo aramed maTi 

cxovrebis mixedviT. TiToeulis cxovreba rCeba masTan misi simdidris da 

siRaribis miuxedavad. ar arsebobs gansxvavebuli gulmowyaleba romelime 

maTganisaTvis: TiTqosda vinc cxovrobda kargad is miiReba, vinc cudad is 

uaryofili iqneba.  amas garda siRaribec, iseve rogorc simdidre, aSorebs 

adamians sasufevels: RaribTa Soris bevrni arian TavianTi xvvedriT 

ukmayofiloni, Zalian pativmoyvareni da Tvlian simdidres namdvil madlad, 

amitomac rodesac mis gareSe rCebian risxdebian da uCndebaT avi zraxvebi 

uflis bediswerisadmi, isini SuriT ivsebian sxvisi qonebis mimarT,  

yovelTvis mzad arian moityuon da eZlevian binZur netarebas.  sul sxva 

xvedri aqvT vinc kmayofilni arian TavianTi bediT,  vinc TavianTi 

saqmianobiT bejiTebi da muyaiTebi arian, uyvarT Sroma da ara usaqmuroba, 

iqcevian samarTlianad da patiosnad da amavdroulad cxovroben 

qristianulad. me momeca ufleba mesaubra im sulebTan vinc ekuTvnodnen 

glexebs da ubralo xalxis fenas, visac miwieri cxovrebisas swamdaT 

ufali da TaviaanTi saqmianobisas iqceodnen samarTlianad da patiosnad. 

rodesac isini imyofebian WeSmaritebis Secnobis isyvarulSi isini 

kiTxuloben Tu ra iyo qvelmoqmedeba da rwmena, radgan miwaze yofnisas maT 

bevri esmodaT rwmenis Sesaxeb xolo imqveynad – bevri qvelmoqmeedebaze. 

amis Sesaxeb maT uTxres rom qvelmoqmedeba aris yvelaferi rac exeba 

cxovrebas xolo rwmena – rac exeba swavlebas. amitomac qvelmoqmedeba 

imaSi mdgomareobs rom yvela saqmeSi gindodes da akeTo is rac 

samarTliania, rom qvelmoqmedeba da rwmena ganuyofelia rogorc swavleba 

da sicocxle romelic eTanxmeba swavlebas, anda rogorc neba da fiqri; da 
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rom rwmena xdeba qvelmoqmedeba rodesac adamians surs da akeTebs imas 

rasac Tvlis samarTlianad da aucileblobad; romlis Semdegac 

qvelmoqmedeba da rwmena Seadgenen ara or sxvadasxva sagans aramed erT 

mTlians.  maT es gaiges Zalian kargad da Zalian uxarodaT es  da 

ambobdnen rom miwaze cxoverebisas isini verc igebdnen rom rwmena 

SeiZleboda yofiliyo cxovrebidan gamoyofili. 

365. yovelive zemoTTqmulidan Cans rom sasufeveli iolad xelmisawvdomia 

rogorc mdidrebisaTvis aseve RaribebisaTvis. Tu vinme fiqrobs rom 

RaribebisaTvis iq misvla ufro advilia mdidrebisaTvis ki rTuli es 

imitom, rom bibliaSi is adgilebi sadac saubaria mdidrebze da Raribebze 

sworad ver iqna gagebuli: aq mdidrebSi sulieri azriT igulisxmebian 

isini  vinc mdidrdebian sikeTis da WeSmaritebis SecnobiT, ese igi isini 

vinc ekuTvnian eklesias, aqvT biblia; xolo RaribebSi igulisxmebian isini, 

visac ar gaaCnia es Secnoba, Tumca surdaT is, ese igi isini vinc ar arian 

eklesiaSi da ara aqvT biblia. mdidrebSi, ZoweulSi da bosonSi CacmulebSi 

romlebic moxvdnen jojoxeTSi igulisxmeba ebraeli xalxi, romelic 

iwodeba mdidrad imitom rom  maT aqvT biblia da maSasadame uxvad aqvT 

sikeTisa da WeSmaritebis Secnoba. Zoweulis tansacmeli niSnavs sikeTis 

Secnobas, xolo bosonis samosi – WeSmaritebis Secnobas. RaribSil, 

romelic iwva mdidris WiSkarTan da cdilobda misi sufridan 

gadmocvenili namcecebiT danayrebuliyo da is ayvanili iqna angelozebis 

mier abraamis wiaRSi, ese igi sasufevelSi, igulisxmeba xalxebi romlebsac 

ar gaaCniaT sikeTis da WeSmaritebis Secnoba, magram surdaT rom hqonodaT 

(luka 16.19-31). im mdidrebSi romlebic miwveulni iyvnen did wveulebaze, 

bodiSi moixades da ar mividnen, aseve igulisxmeba ebraeli xalxebi, xolo 

RaribebSi vinc maTi adgili daikava, igulisxmebian xalxebi romlebic 

imyofebian eklesiis gareT (luka 12.16-24). axla naTqvami iqneba vin 

igulisxmebian im mdidrebSi vis Sesaxebac ufalma Tqva: ”aqlemi ufro 

advilad gaZvreba nemsis yunwSi, vidre mdidari Seva RvTis sasufevelSi” 

(maTe 19.24). am adgilas mdidrebSi igulisxmeba mdidari orive gagebiT, 

rogorc bunebriviT aseve sulieriT. bunebrivSi – mdidrebi gamdidrebulni 

codniT da mecnierebebiT (romelTaganac Sedgeba sulieri simdidre) da 

msurvelebi rom maTi da sakuTari gonierebiT SeaRwion sagnebSi, romlebic 

exeba sasufevels da eklesias.  magram radgan es ewinaaRmdegeba RmerTis 

wesebs amitom naTqvamia, rom aqlemi ufro advilad gaZvreba nemsis yunwSi 

radgan aq aqlebi aRniSnavs codnad da xelovnebas saerTod, xolo nemsis 

yunwi sulier WeSmaritebas. amJamad ar ician rom aqlems aqvs es 

mniSvneloba imitom , rom aqamde ar iyo gaxsnili is mecniereba, romelic 

xsnis yvela gamoTqmis sulier mniSvnelobas romelic gamoyenebulia 

bibliaSi: bibliis yvela nawils aqvs pirdapiri da sulieri azri, radganac 
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biblia – imisaTvis rom moxdes sasufevlis da samyaros da angelozebis da 

adamianebis gaerTianeba maTi uSualo gaerTianebis Sewyvetis Semdeg – iyo 

dawerili mxolod bunebrivi sagnebis Sesabamisobidan, sulieridan. aqedan 

naTelia vin unda vigulisxmoT am gamonaTqvamebSi roca saubaria mdirebze. 

bibliis sulier azrSi, rom mdirebSi igulisxmebian isini vinc imyofebian 

WeSmaritebisa da sikeTis SecnobaSi, xolo simdidre TviT Secnobebia, 

romelic aris namdvili sulieri simdidre, es SegviZlia gavigoT bibliis 

sxvadasxva amonaridebidan. isaia 10.12-14; 30.6,7; 45.3; ieremia 17.3; 48.7; 50.36,37; 

51.13; danieli 5.2-4; ezekieli 26.7,12; 27.1-36; zaqaria 9.3,4; fsalmuni 44.13; 

gamocxadeba 3.17,18; luka 14.33 da mraval sxva adgilas. Raribebi ki  

sulierad aRniSnaven imaT vinc moklebulia WeSmaritebisa da sikeTis 

Secnobas TumcaRa surT. es aseve Cans bibliaSi: maTe 11.5; luka 6.20,21; 14.21; 

esaia 14.30;29.19 41.17,18 sof. 3.12,13. es yvelaferi ganmartebuli iyo  maTi 

sulieri mniSvnelobiT TavSi “zeciuri saidumloebebi” (ix.10,227) 
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sasufevelSi qorwinebis Sesaxeb 

 

366. radganac sasufevlis yvela mkvidri warmoSobilia adamianTa modgmidan 

ris gamoc iq angelozebi orive sqesisani arian da radganac samyaros 

Seqmnidan qali gankuTvnilia mamakacisaTvis da mamakaci qalisaTvis, ese igi 

rom erTi ekuTvnodes meores da bolos,  radgaac es siyvaruli 

Tandayolilia orive mxrisaTvis – maSasadame zecaSi arsebobs qorwinebebi 

zustd ise rogorc miwaze. magram zeciuri qorwinebebi Zalian gasxvavdeba 

miwierisagan da amitomac naTqvami iqneba Tu raSi mdgomareobs zeciuri 

qorwinebebi, riTi gansxvavdeba miwierisagan da hgvanan erTmaneTs. 

367. qorwineba zecaSi aris ori pirovnebis sulieri gaerTianeba erT 

arsebad. pirvel rigSi aRwerili iqneba raSi mdgomareobs es gaerTianeba. 

suli Sesdgema ori nawilisagan romelTaganac erTi iwodeba gonebad xolo 

meore nebad. rodesac es ori nawili moqmedeben ganuyolaf isini ayalibeben 

erT suls: qmari zecaSi moqmedebs rogorc is nawili romelic iwodeba 

gonebad xolo coli – rogorc is rac iwodeba nebad. rodesac adamianis 

Sinagani sawyisisaTvis kuTvnili es gaerTianeba gadadis sxeulisaTvis 

kuTvnil dabalSi, maSin is gaigeba da igrZnoba rogorc siyvaruli. es aris 

col qmruli siyvaruli. aqedan naTelia rom col-qmruli siyvarulisaTaves 

iRebs ori pirovnebis erT sulSi gaerTianebisagan. zecaSi es iwodeba 

Tanacxovrebad da am SemTxvevaSi am pirovnebebze laaprakoben ara rogorc 

orze, aramed rogorc erTze: ai ratomaa rom zecaSi or meuRles uwodeben 

ara or angelozss aramed erTs.   

368. qmrisa da colis aseTi gaerTianeba maTI sulisaTvis kuTvnili yvelaze 

Sinagan sawyisSi xdeba maTi Seqmnis mizniT: mamakaci daibada imitom rom 

iyos gonieri, maSasadame ifiqros gonebiT, xolo qali daibada imitom rom 

iyos nebis sawyisSi, maSasadame rom ifiqros nebiT. es aseve Cans erTisa da 

meoris midrekilebebidan da bunebrivi zne-Cveulebebidan, iseve rogorc 

maTi garegnobidan. midrekilebebidan – imitom rom mamakaci moqmedebs 

gonebiT xolo qali grZnobiT, garegnobiT imitom rom mamakacs ufro uxeSi 

saxe aqvs da arc ise lamazi, emtyveleba Zlieri sxeuli magari xolo qlas 

saxe ufro nazi da lamazi aqvs, metyveleba rbili, sxeuli ki susti. aseTive 

sxvaobaa gonebasa da nebas Soris anu azrovnebasa da grZnobas Sori, 

aseTive WeSmaritebasa da sikeTes Soris da aseTive rwmenasa da siyvaruls 

Soris, radganac weSmariteba da rwmena exeba gonebas, xolo sikeTe da 

siyvaruli nebas. ai ratomaa rom bibliaSiaxalgazda mamakaci da qmari 

suulieri azriT aRniSnavs WeSmaritebis gonierebas, xolo qaliSvili da 

coli – sikeTis siyvarulis grZnobas, amitomac eklesia misi WeSmariebis 
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fda sikeTis siyvarulis gamo iwodeba colad da qaliSvilad da yvelaferi 

rac SeZenilia sikeTis siyvaruliT iwodebian qaliSvilebad (gamosvla 14.4).  

369. yoveli adamiani qalia is Tu kaci dajildoebulia gonebiT da nebiT 

magram mainc kacSi Warbobs goniereba xolo qalSi neba, adamiani ki iseTia 

rogoricaa masSi gabatonebuli sawyisi. magram zecaSi col-qmrobaSi ar 

arsebobs araviTari gabatoneba, imitom rom colis neba aris qmris nebac  

da qmris goni aris colis gonic, radganac erTs uyvvars ndoma da fiqri, 

rogorc meores ese igi urTierTSeTanxmebulad, amis gamoc xdeba maTi erT 

arsebad gaerTianeba. es gaerTianeba aris WeSmariti Serwyma imitom rom 

colis enba Sedis qmris gonebaSi da qmris goneba colis nebaSi, 

gansakuTrebiT maSin rodesac isini erTmaneTs saxeSi uyureben. rogorc ukve 

mravaljer iyo naTqvami zemoT, zecaSi aris urTierToba azrebiT da 

grZnobebiT, gansakuTrebiT col-qmars Soris radganac maT uyvarT 

erTmaneTi. aqedan davinaxavT raSimdgomareobs es sulieri gaerTianeba, 

romelic warmoqmnis col qmrobas da zecaSi qmnis col qmrul siyvaruls. 

da mdgoreobs imaSi rom yvelaferi rac erTs ekuTvnis ekUTvnis meoresac 

da piriqiT.  

370. angelozebma miTxres rom ramdenadac meuRleebi imyofebian aseT 

kavSirSi imdenad imyofebian isini col-qmrul siyvarulSi da maSasadame 

imdenadve gonierebaSi, sibrZneSi  da netarebaSi, imitom rom RvTaebrivi 

WeSmariteba da RvTaebrivi sikeTe romlebidanac gamodis yvelanair 

goniereba, yvlanairi sibrZne da yvelanairi netareba zemoqmedeben 

gansakuTrebiT col qmrul siyvarulze da maSasadame col-qmruli 

siyvaruli aris TviT safuZveli uflis zeSTagonebisa radganac is amave 

dros aris WeSmaritebisa da sikeTis meuRleoba.  rogorc goneba urTdeba 

nebas, aseve WeSmariteba uerTdeba sikeTes imis safuZvelze, rom goneba 

iRebs RVTaebriv WeSmaritebas da aseve iqmneba WeSmaritebebi, xolo mneba 

iRebs RvTaebriv sikeTes da aseve yalibdeba sikeTeebiT. rac adamians surs 

is aris misTvis sikeTe, xolop rasac igebs is aris misTvis WeSmariteba. 

amis gamo igivea rom vTqvaT gonebisa da nebis gaerTianeba anda gaerTianeba 

WeSmaritebisa sikeTesTan. WeSmaritebisa da sikeTis gaerTianeba warmoqmnis 

angelozs da amasTan erTad mis gonierebas mis sibrZnes da netarebas. 

radgana angelozi xdeba angelozi masSi sikeTisa WeSmaritebasTan da 

WeSmaritebisa sikeTesTna gaerTianebis Sedegad anda rac igivea masSi 

siyvarulis rwmenasTan da rwmenisa siyvarulTan gaerTianebiT. 

371. uflisdan gamomdinare RvTaebrivi sawyisi gansakurTrebiT STaegoneba 

col-qmrul siyvaruls imitom rom es siyvaruli warmoiqmneba sikeTisa da 

WeSmaritebis Serwymis Sedegad radganac rogorc naTqvami iyo gonierebis 

da nebis Serwyma aris igive, rac sikeTisa a WeSmaritebis Serwyma. es Serwyma 
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saTaves iRebs  RmerTis RvTaebriv siyvarulSi yvelafris mimarT rogorc 

zecaSi aseve miwaze. RvTaeberivi siyvarulidan gamoedineba RvTaebrivi 

sikeTe da es sikeTe miiReba angelozebis da xalxis mier RvTaebriv 

WeSmaritebebSi.  sikeTis erTaderTi mimRebi aris WeSmariteba, amitom vinc 

ar imyofeba WeSmaritebaSi, mas arafris miReba ar SeuZlia arc uflisgan da 

arc zecidan. amdenad ramdenadac adamianSi WeSmaritebebi gaerTianebulia 

sikeTesTan imdenaT TviT adamiani aris gaerTianebuli ufalTan da 

sasufevlTan ai sad aris col qmruli siyvarulis sawyisi da ai ratomaa es 

siyvaruli yvelaze meti safuZveli RvTaebrivi zeSTagonebisa. amave mizeziT 

zecaSi sikeTisa da WeSmaritebis gaerTianeba iwodeba zeciur meuRleobad 

da zeca uflis sityvaSi uTanabrdeba meuRleobas da ufro metic iwodeba 

col qmrobad; TviT RmerTi iwodeba saqrmod da qmrad, xolo zeca 

eklesiad – sasZloT da colad. 

372. angelozSi ana adamianSi gaerTianebuli sikeTe da WeSmariteba 

warmoadgenen ara or sagans aramed erTs imitom rom maSin sikeTe ekuTvnis 

WeSmaritebas, xolo WeSmariteba sikeTes. aseTi gaerTianeba xdeba maSinac  

rodesac adamiani fiqrobs imaze rac unda da unda is razec fiqrobs. maSin 

fiqri da enba qmnian erT mTlians ese igi erT suls, imitom ro fiqri qmnis 

an warmoadgens imis xatebas rac surs nebas, xolo neba netarebas. ai 

ratomaa rom ori meuRle zecaSi iwodeba ara or aangelozead aramed 

erTad.  igive unda vigulisxmoT uflis sityvebSi: “ar wagikITxavT, rom 

Semoqmedma dasabamidan kacad da qalad Seqmna isini? da Tqva: amitom 

miatovebs kaci Tavis ded mamas da SeerTvis Tavis cols, da iqnebian 

iqnebian orivei erT xorc. ase rom, orni ki aRar arian, aramed erT xorc.  

amrigad vic RmerTma SeauRla, dae nu ganaSorebs kaci. yvelas rodi 

SeuZlia am sityvis wvdoma, aramed mxolod imaT visac mieca” (maTe 19.4-6,11); 

(markozi 10.6-9). aq aRwerilia zeciuri meuRleoba, romelSic cxovorben 

angelozebi da aseve sikeTisa da WeSmaritebis meuRleoba xolo sityvebSi: 

vinc RmerTma SeauRla dae nu ganaSorebs kaci igulisxmeba is rom sikeTe 

ar unda iyos daSorebuli WeSmaritebas.  

373. yvelaferi zemoTtqmulidan SeiZLeba davinaxoT saidan warmoiqqmneba 

WeSmariti colqmruli siyvaruli ufro zustad: rom is tavdapirvelad 

wamoiqmneba maT sulSi vinc arian meuRleebi xolo Semdeg eSveba da 

gadadis sxeulSi, romliTac is aRiqmeba da  SeigrZnoba rogorc siyvaruli. 

yvelaferi rac aRiqmeba da Seicnoba sxeuliT, tavis saTaves iRebs sulier 

adamianSi eseigi gonebaS da nebaSi. maTgan yalibdeba sulieri adamiani da 

yelaferi rac sulieri adamianidan Camodis sxeulSi mJravndeba iq sxva 

saxiT, Tumca inaxeba zogierTi mgvanoba da sulieri msgavseba. es igivea rac 

suloi da sxeuli, mizezi da Sedegi rogorc naTqvami iyo zemoT TavebSi. 
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374. me erTxel viusmendi angelozs romelic aRwerda WeSmarit col-qmrul 

suyvaruls Tavisi zeciuri entarebebiT da ambobda rom es aris zecaSi 

uflis RvTaebrivi sawyisi ese igi RvTaebreivi sikeTe da RvTaebrivi 

WeSmariteba or arsebaSi imdenad gaerTianebuli rom qmnian ara opr aramed 

erT mTlians. is ambobda rom zecaSiori meuRle imitom qmnis am siyvaruls, 

rom TiToeuli maTgani aris Tavisi sikeTisa da Tavisi WeSmairtebis 

swarmomadgeneli aramxolod sulTan damokidebulebaSi, aamed sxeulTan 

damokidebulebaSi, radgan sxeuli mowyobilia sulis msgavsad, aris misi 

xati.  aqedan man daakvna rom RvTaebrivi sawyisi aisaxeba or meuRleSi 

romlebic cxovroben WeSmariti col-qrmuli siyvaruliT da rom amis gamo 

maTSi aisaxeba zecac, radgan mTeli zeca aris RvTaebrivi siekTe da 

RvTaebrivi WeSmariteba romelic RmerTidan gamodis; da amis gamo 

yvelaferi rac aris zecaSi, tkbobiT da netarebiT  aRmatebuli yvela 

sazomze, ekuTvnis am siyvaruls. am sazoms is gamoxatavda sityviT romelic 

Seicavs mi9liardobiT milliards. mas ukvirda rom eklesiurma adamianma 

amis Sesaxeb araferi ar icis maSin rodesac eklesia aris uflis 

sasufeveli miwaze, xolo sasufeveli ki aris simarTlis da WeSmaritebis 

meuRleoba. is saubrobda aseve Tavisi gakvirvebis Sesaxeb im azris gamo 

rom eklesiis SigniT ufro vidre mis gare xdeba da dasaSvebia mruSoba, 

romlisganac netareba sulieri azriTda Semdeg ki sulier samyaroSi aris 

TavisTavad sxva araferi, Tu ara borotebis siyvarulis siamovneba 

gaerTianebuli borotebasTan; jojoxeTuri netareba imitom rom is 

mdgomareobs zeciuris sapirispiroSi romelic mdgomareobs WeSmaritebis 

siyvarulis siamovnebaSi. 

375. yvelam icis rom ori mosiyvarule meuRle Sinaganad aerTianebulia da 

rac arsebiTia meuRleobaSi aris erTi meuRlis sulis Serwma meoresTan. 

aqedan SeiZleba gavigoT Tu rogoria TavisTavad maTi suli, rogoria maTi 

gaerTianeba da rogoria maT Soris siyvaruli. adamianis suli yalibdeba 

mxolod da mxolod EWeSmaritebebiT da sikeTeebiT, radganac yvelaferi 

rac arsebobs samyaroSi ekuTvnis sikeTes da WeSmaritebas da maT 

gaerTianebas. ai ratomaa rom erTi sulis meoresTan gaerTianeba sruliad 

damokidebulia WeSmaritebaze da sikeTeze romlebiTac isini Seiqmnen. amis 

gamo sulebis gaerTianeba romlebic Seiqmnen utyuari WeSmaritebebiT da 

sikeTeebiT aris yvelaze srulyofili iisic unda vicodeT rom arafers is 

ear uyvarT erTmaneTi rogorc siikeTes da WeSmaritebas da amitomac am 

siyvarulidan momdinareobs namdvili col-qmruli siyavaruli; borotebas 

da sicrues aseve uyvarT erTmaneTi magram es siyavruli Semdeg gadaiqceva 

jojoxeTad. 

376. yovelive zemoTTqmulidan col-qmruli siyvarulis warmoqmnis Sesaxeb 

davinaxavT vin  cxovrobs am siyvaruliT da vin ara, rom isini cxovroben 
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am siyvarulSi, vinc RvTaebrivi WeSmaritebebiT imyofebian RvTaebriv 

sikeTeSi, rac ufro utyuaria WeSmaritebebis sikeTesTan gaerTianeba mit 

ufro WeSmaritia col –qmruli siyvaruli;  da radganac yvelanairi sikeTe 

gaerTianebuli WeSmaritebasTan moedineba uflidan maSin gamodis, rom 

aravis SeuZlia imyofebodes WeSmarit col-qmrul siyvarulSi Tu ara 

RmerTis da misi RvTaebrivi sawyisis rwmeniT, imitom rom am rwmenis gareSe 

ufals ar SeuZlia zeStagoneba da SeerTeba WeSmaritebebTan adaminSi.  

377. cxadia rom siyalbeSi myofni ar cxovroben col-qmruli siyvaruliT,m 

miT umetes ukeTur sicrueSi myofni: vinc cxovrroben borotebaSi da 

amitom sicrueSic, maTi sulis kuTvnili Sinagani sawyisi daxSulia da 

amitom am SemTxvevaSi aq ar SeiZleba iyos araviTari sawyisi col-qmruli 

siyvarulisa; magram am sawyisebze dabla adamianSi, Sinaganisgan calke, 

bunebrivSi aris borotebisa da sicruis ertiannoba, romekc iwodeba 

jojoxeTur meuRleobad. me momeca saSualeba menaxa rogoria maTi 

meuRleoba vinc cxovrobs borotebis sicrueSi da romleic iwodeba 

jojoxeTurad. isini saubroben erTmaneTSi da aseve avxorcobaSi 

erTiandebian magram Sinaganad isini iwvian erTmaneTis siZulviliT, romekic 

imdenad didia rom misi arWera SeuZlebelia. 

378. aseve ar SeiZleba col-qmruli siyvaruli arsebobdes sxvadasxva 

sarwmunoebis mqone or pirovnebas Soris imitom rom erTis WeSmariteba ar 

eTmnxmeba meoris sikeTes da or SeuTanxmebel sawyiss ar SeuZlia ori 

sulisgan Seqmnas erTi. amitomac maTi syvarulis sawyissSi ar aris 

araviTari sulieri: Tu isini cxovroben erTad da SeTanxmebulad es mxolo 

da mxolod bunebrivi mizezebis gamo. amis safuZvelze zecaSi col-qmroba 

wydeba erTi sazogadoebis or pirs Soris, radganac isini imyofebian 

erTnair siekTesa da WeSmaritebaSi da ara or sxvadasxva sazogadoebis 

wevrTa Soris. sasufevelSi yvela erT sazogadoebaSi myofni arian msgavs 

sikeTeSi da msgavs WeSmaritebaSi da gansxvavdebian maTgan vinc ar 

imyofebian maT sazogadoebaSi ix.41. amas niSnavda ebraelebSi is rom maTi 

qorwinebebi xdebobda ebraelTa tomSive da gansakuTrebiT ki ojaxebSive da 

ara ojaxsa da toms gareT. 

379. aseve ar arsebobs namdvili col-qmruli isyvaruli erT qmarsa da 

raomodeime cols Soris radganac es anadgurebs sulier col-qmruls 

sawyiss romelic imaSi mdgomareobs rom ori sulisagan unda Camoyalibdes 

erTi da maSasadame anadgurebs sikeTisa da WeSmaritebis Sinagan 

gaerTianebas, romlidanac TavisTavad moedineba am siyvarulis dedaarsi. 

ramodenime colTa qorwineba waagavs gonebas gayofils ramodenime nebad da 

adamians, romelic ekuTvnis ara erT aramed ramodenime eklesias, rameTu am 

SemTxvevaSi misi rwmena daqucmacebulia iqamde rom is saerTodac ar 
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arsebobs. angelozebi amboben rom ramdenime colis SerTva mTlianad 

ewinaaRmdegeba uflis nebas da rom es ician maT mravali mizezis gamo da 

sxvaTa Soris iqidanac rom mravalcolianobaze gafiqrebisasac ki isini 

kargaven Sinagan siamonebas da zeciur bednierebas da am dros imyofebian 

TiTqosda arafxizel mdgomareobaSi, imitom rom maTi sikeTe daSorebulia 

Tavis WeSmaritebas. imis gamo rom maTi sulisaTvis kuTvnilio Sinagani 

sawyisi vardeba aseT mdgomareobaSi mxolod aseTi ganzraxvis gafiqrebisas 

isini naTlad igeben, rom ramodenime colTan qorwineba axSobs maT Sinagan 

sawyiss da mihyavs iqamde rom col-qmruli siyvarulis ancvlad SeeparebaT 

avxorculi siyvaruli romelic aSorebs adamians sasufevels. Semdeg isini 

ambeben rom adamiani amas Zlivs igebs, imitom rom Zalian cotaaa im 

adamianebis raodenoba, vinc cxovrobs nadmvili col-qmruli siyvaruliT, 

xolo vinc ar cxovrobs, saerTod araferi ar ician im Sinagan siamovnebaze 

romelic niSnadoblivia am siyvarulisaTvis.  maT ician mxolod avxorculi 

siamovnebis Sesaxeb romlic moklevadiani Tanacxovrebis Semdeg gadaiqceva 

usiamovnebad, maSin rodesac tkboba namdvli meuRleobrivi siyvaruliT ara 

mxolod amqveynad miwaze grZeldeba moxucebulobamde aramed sikvidilis 

Semdegac gadadis zeciur siamovnebaSi da maSoin sruldeba Sinagani 

tkbobiT romelic saukuneebis ganmavlobaSi ufro srulyofili xdeba. maT 

aseve Tqves rom WeSmariti col-qmruli  col-qmruli siyvaruliT netareba 

SeiZleba iyos daTvlili aTasobiT da ar arsebobs arcerTi romelic 

adamianisaTvis nebadarTuli da gagebuli iyos imis gonebiT, vinc sikeTis 

da WeSmaritebis meuRleobaSi ar imyofeba uflisgan.  

380. erTi meuRlis batonobis siyvaruli meore meuRleze sruliad 

anadgurebs col qmrul siyvaruls da mis zeciur siamovnebas, radganac 

rogorc naTqvami iyo meuRleobrivi siyvaruli da misgan miTRebuli 

siamovnebebi mdgomareobs imaSi, rom erTis enba amave dros iyo meorisac da 

piriqiT. batonobis siyvaruloi anadgurebs col-qmruli siyvarulis aseT 

mdgomareobas radgan vinc mbrZaneblobs mas surs rom mxolod misi neba 

iyos meoris nebac, xolo meoris enba saerTodac ar arsebobs. amis gamo 

aseT meuRleebs Soris ar arsebobs aranairi Tanxmoba da araviTari 

siyvaruliT mopyroba Tavisi siamovnebebiT maSin rodesac es urTierToba 

da misgan warmoqmnili erTianoba aris is Singani siamovneba romelic 

iwodeba netarebad. mbrZaneblobis siyvaruli sruliad aqrobs am netarebas 

da masTan ertad yvelafers zeciurs da suliers meuRleebis siyvarulSi 

iqamdec ki rom aseTma adamianebma saerTod araferi ician am zeciuri da 

sulieri sawyisis Sesaxeb col-qmrobaSi. Tu ma vetyviT amis Sesaxeb isini 

amas miiReben zizRiT da pirvelive sityvaze aseTi siamovnebis Sesaxeb maT 

gaecinebaT an gabrazdebian. rodesac adamians surs da uyvars is rac unda 

da uyvars meores, maSin orive Tavisuflebi arianradganac yelanairi 
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Tavisufleba ekuTvnis siyvaruls. magram sadac aris mbrZanebloba iq ar 

arsebobs Tavisufleba arcerTi da arc meore mxarisaTvis; erTi 

damonebulia da meorec, radganac monurad emorCileba batonobios nebas. 

magram es sruliad gaugebaria misTvis vinc ar icis ra aris zeciuri 

siyvarulis Tavisufleba. im yvelafridan rac iyo naTqvami col-qmruli 

siyvarulis warmoSobis da arsis Sexaeb SeiZleba gavigoT ramdenadac 

arsebobs masSi batonoba imdenad ori mxaris sulebi gaerTianebuli ki ara 

gayrilia. mbrZanebloba daiqvemdebarebs da damorCilebul suls an ar 

gaaCnia neba, anda misi neba meoris sapirispiroa: Tu mas ar gaaCnia neba 

maSasadame mas arc siyvaruli gaaCnia xolo Tu misi neba meoris 

sapirispiroa maSin siyvarulis adgils siZulvili ikavebs.  aseTi adaminebis 

Sinagani sawyisi, vinc aseT col qmrobaSi cxovrobs, imyofeba mudmiv 

Sejaxebasa da brZolaSi, rogorc es xdeba or mowinaaRmdege mxares Soris 

Tumca gregnulad isini inarCuneben simSvides. maTi Sinagani sawyisis Sexla 

Semoxla da brZola mJRavndeba sikvdilis Semdeg; umetes SemTxvevaSi 

meuRleebi imqveynad erTmaneTs xvdebian da maSIn isini aRsdgebian 

erTmaneTis pirispir iseTi mZvinvarebiT rom mzad arian dafliTon Tavisi 

Tavi radganac isini maSin iqcevian TavianTi Sinagani sawyisis mdgomareobis 

mixedviT. me mqonda saSulabe ramdenjerme menaxa maTi Sejaxeba da 

urTierTrisxva da zogierTebs es hqondaT SurisZiebiT dsa sisastikiT 

savse. imqveynad TIToeulis Sinagani sawyisi Tavisufalia da aRag aris 

damokidebuli garegan pirobebze rogorc es xdeba sxvadasxva mizeziT 

miewaze radganac imqveynad yvela iseTia rogoricaa Sinaganad.  

381. zogierT adamians gaaCnia raRaca msgavsi meuRleobrivi siyvarulisa 

romelic ar aris col-qmruli siyvaruli Tu orive mxare ar imyofebian 

sikeTisa da WeSmaritebis siyvarulSi. es siyvaruli mxolod iRebs col-

qmruwli siyvarulis saxes sxvadasxva mizezebiT, magaliTad rodesac 

meuRleebs surT isargeblos urTierTmomsaxaurebiT, simSvidiT, dasvenebiT 

anda usaqmurobiT, avadmyofobiT da siberiT wasvliT, anda sayvarel 

Svilze meurveobiT.  zogierTisaTvis es aris iZuleba meore naxevris SiSiT 

anda keTili saxelisaTvis, anda avadmyofobis SiSiT; sxvebi mihyavs aqamde 

avxorcobas. meuRleobrivi siyvariuuli aseve gansxvavebulia meuRleebs 

Soris ; erTs SeiZLeba is gaCndes ufro metad, meores ufro naklebad anda 

saerTodac ar hqondes; amis gamo erTs SeiZleba elodes sasaufeveli 

meores ki jojoxeTi.  

382. namdivli col-qmruli siyvaruli imyofea yvelaze Sida zecaSi imitom, 

rom am sasufevlebis angelzoebi imyofebian sikeTisa da WeSmaritebis 

meuRleobaSi da umankoebaSi. dabali safexuris angelozebi aseve imyofebian 

col-qmrul siyvarulSi magram mxolod maTi umankoebis donis mixedviT, 

rameTu col-qmruli siyvaruli TavisTavad aris umankoebis mdgomareoba. ai 
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ratomaa rom meuRleebi romlebic cxovroben col-qmrul siyvarulSi, 

tkbebian zeciuri siamovnebebiT, romlebic maTTvis waagavs patara bavSvebis 

umanko TamaSebs. isini pouloben siamovnebas yvelaferSi, rameTu maTi 

cxovrebis yvela wvrilmans zeSTagondeba sixaruliT. amitomac zecaSic 

col-qmruli siyvaruli awrmodgeba umSvenieresi saxiT. me vnaxe misi 

auwereli silamazis qalwulebrivi gamosaxuleba garSemjortymuli 

brwyinvale siTeTris RrubliT. me miTxres rom angelozebis mTeli 

silamaze zecaSi damokidebulia maT meuRleobriv sivyarulze: grZnobebi da 

azrebi romlebic warmoiqmnebian am siyvarulidan gamoisaxeba almasebis 

atmosferoebiT, iagundebi brwyinvalebiT da Tanac siamovnebis grZnobiT, 

romelic aRwevs angelozebis sulis Sinagan sawyisSi. erTi sityviT 

sasufeveli gamoisaxeba col-qmruli, radganac angelozebisaTvis 

sasufeveli Sedgeba sikeTisa da WeSmaritebis gaerTianebiT da es 

gaerTianeba warmoqmnis col-qmrul siyvaruls. 

3821. zeciuri meuRleoba gansxvavdeba miwierisagan imiT rom uaknasknelis 

mizani aris bavSvis dabadeba, zecaSi ki es ar aris  da bavSvebis dabadebis 

nacvlad aris sikeTisa da WeSmaritebis warmoSoba. es warmoSoba imitom 

cvlis pirvels, rom meuRleoba zecaSi aris sikeTis da WeSmaritebis 

meuRleoba, rogorc es iyo naTqvami zemoT da rom am meuRleobaSi yvelaze 

metad uyvarT sikeTe da WeSmariteba da maTI gaerTianeba, amitomac zecaSi 

meuRleoba warmoqmnis sikeTes da WeSmaritebas. amitomac uflis sityvaSi 

dabadeba d STamomavloba aRniSnavs sulier dabadebas ese igi sikeTisa da 

WeSmaritebisa; deda da mama niSnavs WeSmaritebas gaerTianebuls 

warmoSobil sikeTesTan; vaJiSvilebi da qaliSvilebi – WeSmaritebis da 

sikeTis warmoSobas; siZeebi da rZlebi – am WeSmaritebebis da sikeTeebis 

gaerTianebas da ase Semdeg. cxadia rom emuRleba zecaSi ar hgavs 

meuRleobas miwaze: qorwineba zecaSi sulieria da ar SeiZ;leba iwodebodes 

qorwinebad, magram erTi sulis gaerTianebad meoresTan sikeTis da 

WeSmaritebis meuRleobiT. miwaze ki qorwineba arsebobs, imitom rom is 

exeba aramarto sul aramed sxeulsac. imdenad ramdenadac zecaSi 

qorwinebebi ar arsebobs, amitom iq meuRleebi ar iwodebian qmrad da 

colad, magram TiToeuli maTgani angelozebis azris Tanaxmad ori sulis 

erTSi gaerTianebis Sesaxeb iwodeba sityvad, romelic niSnavs 

urTierTkuTvnilebas. aqedan SeiZleba gavigoT rogor unda gvesmodes 

uflis sityva qorwinebis Sesaxeb (luka 20.35,36), 

383. me aseve momeca saSualeba menaxa Tu rogor xdeba zecaSi qorwinebebi. 

zecaSi yvelgan zenobrivad msgavsi cxovroben ert sazogadoebaSi xolo 

gansxvavebulebi ki gancalkevebiT, amitomac zecaSi TiToeuli sazogadoeba 

Sedgeba erTnairi midrekilebebis angelozebisagan. msgavsi miiswrafsis 

msgavsisaken ara TavisTavad aramed ufliT (ix. 41,43,44 da a.S.). zustad asevea 
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meuRleebs Sorisac, visi su;lebic SeiZleba gaerTiandes erTad: erTi 

SexedviT maT uyvarT erTmaneTi sulis siRmidan, xedaen Tavis TavSi da 

qorwindebian. amitomac zecaSi yvela qorwineba moedineba mxolod 

uflisgan. amsTan ertad ewyoba zeimi romlebsac awyoben did 

Tavyrilobebze.[ zeimebi gansxvavebulia sazogadaobebis mixedivT. 

384. imdenad ramdenadac qorwienba miwaze emsaxureba adamianTa modgmis 

gamravlebas da  maSasadame angelozebis gamravlebas zecaSi (radganac 

rogorc zemoT iyo naTqvami zeca warmoiqmneba adamianTa modgmisagan), da 

amas garda meuRleba warmoiqmneba sulieri sawyisidan ese igi sikeTIs   da 

WeSmaritebis qorwinebiT da uflis RvTaebrivi sawyisi uSualod 

zemoqmedebs col-qmrul siyvarulze amitom TviT qorwineba wmidaTa wmidaa 

zeciuri angelozebis TvalSi; da piriqiT: radganac mruSoba col qmruili 

siyvarulis sapirispiroa amitomac angelozebi mas Tvlian sibilwed, 

radganac angelozebi qorwinebaSi xedaven WeSmaritebis da sikeTis 

SeTavsebas ese igi zecas, zustad aseve mruSobaSi isini xedaven borotebisa 

da sicruis qoriwnebas ese igi jojxeTs. ai ratomaa rom rogorc ki ismenen 

sityvas “mruSoba” isini zurgs aqceven. aseve roca adamiani mruSobs 

siamonvnebisaTvis sasufeveli misTvis iketeba. xolo rodesac sasufeveli 

iketeba es adamiani aRar aRiarebs RvTaebriv sawyiss da rwmenas romelsac 

eklesia qadagebs. jojoxeTis yela mkvidri rom imyofeba iq col qmruli 

siyvarulis sapirispirod me momeca saSUaleba gamego im azriT, romelic 

maTgan vrceldeba da romelic TiTqosda mdgomareobs imis mcdelobaSi rom 

daerRvia meuRleoba. am arealSi me davrwmundi rom siamovneba, romelic 

gamefebulia jojoxeTSi aris simruSis siamovneba da rom mruSobis 

siamovnebac aseve WeSmaritebis da sikeTis erTianobis darRvevis 

siamovnebaSi – erTianobisa, romelic ayalibebs sasufevels. maSasadame 

mruSobis siamovneba aris jojoxeTuri, sruiliad sapirispiro meuRleobis 

siamovnebisa romelic aris zeciuri. 

385.  zogierTi suli sxeulSi cxovrebisas SeZenili CveulebiT macdunebda me 

gansakuTrebuli xelovnebiT ese igi Zalian rbili, TiTqmis talRismagvari 

zemoqmedebis saSualebiT, rogorc Cveulebrivad xdeba keTili sulebis 

zemoqmedeba magram me SevniSne rom is ar iyo  eSmakobebis gareSe  da misi 

msgavsi TvisebebiT d aim mizniT rom Sevecdine da movetyuebine. bolos me 

davelaparake erT maTgans, romelic rogorc gavige amqveynad iyo jaris 

ufrosi. rogorc ki SevniSne rom mis azrebSi iyo arac vxorculi me 

daviwye masTan saubari col-qmrobaze sulier enaze, romelic mTlianad 

gamosaxavs sasurvel azrs da aramarto am azrs erTsa da imve dros. man 

miTxra rom Tavisi miwieri cxovrebisas  mruSobas amjobinebda yvelafers, 

magram me mqonda ufleba meTqva misTvis rom mruSoba sibilwea, Tumca maT 

TvalSi vinc amas akeTebs siamovnebis gamo, romelsac isini amaSi naxuloben 
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ar eCnenebaT sibilweT aramed piriqiT dasaSvebad. me aseve SevniSne rom mas 

SeeZlo darwmunebuliyo maT sibilweSi im mosazrebiT, rom meuRleoba 

emsaxureba adamianTa modgmis gamravlebas  da amitomac caTa sasufevlis 

gamravlebas, rac maSasadame arasodes ar unda iyo darRvevadi aramed unda 

iyos aRiarebuli wmindaTa wamindad. radganac mas TiTon SeeZlom im 

cxovrebaSi gaego es amitom unda scodnoda rom colqmruli siyvaruli 

Camodis RmerTiT zecidan da ro am siyvarulidan rogorc sawyisidan, 

moedineba ormxrivi siyvaruli, romelic aris sasufevlis safuZveli. mas 

SeeZlo es scodnoda uvek iqidan rom mxolod mruSebi uaxlovdebian 

zeciur sazogadaobebs, SeigrZnoben taviaanT simyrales da iqidn vardebian 

jojxeTSi.  rac mas unda scodnoda rom emuRleobis darRveva niSnavs 

RvTaebrivi day vela qveynis moqalaqeobrivi kanonebis winaaRmdeg siaruls 

da bolosdabolos jansaRi azris winaaRmdeg,  radganac es niSnavs moiqce 

aramxolod uflis nebis winaaRmdeg aramed adamianurisac. bevr rameze ris 

Sesaxebac me vesaubrebodi is mpasuxobda rom Tavisi miwieri cxovebisas 

amaze ar fiqrobda da surda ganesaja ase iyo Tua ra. magram me vas vuTxari 

rom WeSmariteba ar uSvebs gansjas. imitom ro waaqezebs ganmsjelis 

siamovnebas, maSasadame borotebas da sicrues da rom mand jer unda 

ifiqros imaze rac misTvis iyo naTqvami, radganac es WeSmaritebaa, anda 

yvelasaTvis cnobi im wesze, rom aravin ar unda gaukeTos axlobels is, 

rac ar surs Tavis TavisaTvis da vinmem rom aseTnairad acdunos misi 

coli romelic mas uyvars, rogorc es aris yvela col qmrobis dasawyisSi 

gana ganrisxebul;i ar ityoda rom mruSoba sibilwea da rom kyofiliyo 

maRali zneobis adamiani am moqmedebebSi xom ipovida danaSaulebebs da xom 

CaTvlida amas jojoxeTur moqmedebad? 

386. me miCvenes Tu rogor maRldeba zecaSi meuRleobrivi siyvarulis 

siamovneba da rogor CainTqmeba jojoxeTSi mruSobiT miRebuli siamovneba. 

zecaSi amaRleba col-qmruli siyvarulis siamovnebisa moxda netarebsa da 

bednierebis grZnobebis damatebiT, romlebic dausruleblad mravldebodnen 

da miaRwies imas rom gaxdnen uTvalavni da auwerelni da miT ufro 

uTvalavni da uTqmelni rac ufro Sinagani iyo amaRleba; iqamde rom bolo 

am grZnobebma miaRwies netarebas da bednierebas yvelaze Sinagani 

sasufevlisa anda umankoebisa sasufevlisa da es sruli TavisuflebiT, 

rameTu yvelanairi Tavisufleba gamodis siyvarulidan ris gamoc ufro 

meti Tavisufleba warmoiqmneba col-qmruli siyvarulidan, romelic aris 

TviT zeciuri siyvaruli. magram mruSobis Sesvla midioda jojoxeTisken 

TviT qvesknelamde, romelSIc ar aris araferi garda sisastikisa da 

saSinelebebisa, aseTia xvedri, romelic elodebaT mruSebs am cxovrebidan 

gamgzavrebis Semdeg. mruSebSi igulisxmebian isini vinc ufro met 

siamovnebas poulobs siZvaSi da aranairs col-qmrobaSi.  



187 
 

zecaSi angelozebis saqmianobis Sesaxeb 

 

387.  ver CamovTvliT da dawvrilebiT ver aRvwerT zecaSi yvela saqmeebs, 

magram SeiZleba amis Sesaxeb saerTod vTqvaT ramdenime sityva, imitom rom 

saqmianoba uTvalavia da mravalferovani TiToeuli sazogadoebis 

mdgomareobis mixedviT. TiToeuli sazogadooeba asrulebs Tavis 

gansakuTrebul Tanamdebobas,r adganac sazogadoebebi, gansxvavebulebi 

erTmaneTisgan maTTvis damaxasiaTebeli sikeTiT (ix. 41), gansxvavdebian aseve 

samsaxuriT. zecaSi TIToeulis sikeTe aris sikeTe saqmeze, ese igi 

samsaxuri: iq yvela eweva Tavis samsaxurs, rameTu uflis samefo aris 

samsaxurebis samefo. 

388. zecaSi iseve rogorc miwaze samarTavi uamravia, radganac iq aris 

saeklesio saqme, samoqalaqo saqme da saojaxo saqme. saeklesio saqme rom 

aris es iqidan Cans rac iyo naTqvami da axsnili zemoT uflis RvTis 

msaxurebaze (ix.221-227); rom arsebobs samoqalaqo saqmeebi Cans iqidan rac 

naTqvamia zecaSi marTvis Sesaxeb (ix 213.220), xolo saojaxo saqmeebi – 

naTqvamidan angelozTa sacxovreblebisa da samyofelis Sesaxeb (ix. 183-190) 

da zecaSi meuRleobis Sesaxeb (ix. 366-386). am yelafridan naTelia rom 

TiToeul zeciur sazogadoebaSi saqme da samarTali uamravia. 

389. yvelaferi rac arsebobs sasufevelSi mowyobilia uflis gangebis 

Tanaxmad, romelic yvelgan daculia angelozebis mier marTvis saSualebiT: 

yvelaze brZenni uZRvebian saqmeebs, romlebic exeba sazogadoebriv sikeTes 

anda saerTo saqmes; naklebad brZenni marTaven saqmeebs romlebic exeba 

kerZo sikeTes anda kerZo samsaxurs da ase Semdeg. saqmeebis gamgeblebi 

eqvemdebarebian erTmaneTs zustad ise, rogorc uflis gangebiT aris 

ganawilebuli saqmeebi, amitom yela saqmianoba gaerTianebulia. Tumca 

angelozebia rasodes ar miiisakuTrebs araviTar pativs aramed mTlianad 

miawers samuSaos; da radganac samuSao aris is sikeTe romelsac is eweva 

da yvelanairi sikeTe modis uflidan, amitomac is yvelafers miawers 

ufals. amitomac vinc pirvel rigSi fiqrobs pativze romelic mas miegeba, 

xolo Semdeg Tavis saqmianobaze da ara pirvelad pativze, romelic mas 

saqmianobisaTvis ekuTvnis, xolo Semdeg Tavis Tavze, mas ar SeuZlia 

Seasrulos araviTari saqmianoba sasufevelSi, radgan Tu xedavs Tavis Tavs 

pirvel adgilze xolo saqmianobas meoreze, is ufals aqcevs zurgs. 

rodesac saubaria saqmianobaze, igulisxmeba TviT ufalic,r adganac 

rogorc iyo naTqvami samsaxuri aris sikeTe xolo sikeTe modis uflidan.  

390. aqedan SeiZleba davaskvnaT Tu raSi mdgomarebs zecaSi daqvemdebareba 

da swored imaSi rom visac ramdenad uyvars, pativs scems da eTayvaneba 
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samsaxurs, mas imdenad uyvars, pativs scems da eTayvaneba adamians 

romelsac avalia es saqmianoba. es adamiani uyvarT, pativs scemen da 

miRebulia ramdenadac is uZRvnis Tavis saqmianobas ufals da ara Tavis 

Tavs, rameTu is amdenadvea brZeni da Tavis saqmianobas eweva TviT 

sikeTisaTvis. sulieri siyvaruli, pativiscema da Tayvaniscema aris sxva 

araferi Tu ara siyvaruli pativi da Tayvaniscema, miZRvnili 

samsaxurisTvis romelsac akeTebs adamiani; samsaxurs moaqvs pativi 

adamianisaTvis da piriqiT. vinc uyurebs adamianebs WeSmariti suliei 

gavleniT is uyurebs maT ase: is xedavs rom erTi adamiani meoris msgavsia 

imisda miuxedavad mas ukavia didi Tu patara Tanamdeboba da maT oris 

sxvaoba mxolod sibrZneSia xolo sibrZne ki imaSi mdgmareobs rom 

giyvardes samsaxuri, ese igi Tanamoqalaqeebis, sazogadoebis, samSoblos da 

eklesiis sikeTe. amaive mdgomareobs uflis siyvarulic, imitom rom 

uflidan gamodis yvela is sikeTe, romlisganac Sedgeba msaxurebis sikeTe; 

zustad amaSive mdgomareobs moyvasis siyvarulic; imitom rom moyvasi aris 

is sikeTe romelic Cven unda gviyvardes anamoqalaqeSi, sazogadoebaSi, 

samSObloSi da eklesiaSi da romelic Cven mas unda gavukeToT. 

391. sasufevelSi yvela sazogadoebebi gadanawilebulia TavianTi 

saqmianobis mixedviT imis gamo rom isini, rogorc naTqvami iyo zemoT Tav 

41-Si, gadanawilebulni arian TaviaanTi gansxvaveuli sikeTeebis gamo da es 

sikeTeebi aris saqmianobis madly anda siyvarulis madly ese igi saqmis. 

arseboben sazogadoebebi, romelTa saqmianoba imaSi mdgomareobs rom 

zrunaven bavSvebze, sxva sazogadoebebi zrunaven am bavSvebis aRzrdaze da 

ganaTlebaze sanam isini gaizrdebian; sxvebi zustad aseve zrdian da 

aswavlian axalgazrda vaJebs da gogonebs vinc ukve miIRo keTili 

midrekilebebi am qveynad yofnis dros aRzrDis Sedegad romelic Semdeg 

gadahyavT sasufevelSi. sxvebi moZRvraven qristianuli samyarodan mosul 

keTIl adamianebs da mihyavT isini caTa sasufevlisaken; sxvebi akeTeben 

igives magram warmarTI xalxisaTvis; magram zogierTI icavs axalmosul 

sulebs boroti sulebis gavlenisagan. arseboben angelozebi romelbic 

zrunaven umdables miwaze myof sulebze, arsebobena greTve angelozebi 

romlebic ar oveben jojoxeTSi myofT rom Seakavon isini raTa ar Caidinon 

didi sisastike rom maT ar awamon erTmaneTi metismetad; sxva angelozebi 

axlavan maT vinc axali aRmdgaria mkvrdreTiT. erTi sityviT yelanairi 

sazogadoebebidan igzavneba angelozebi adamianebTan, rom isini daicvan da 

ganaridon borot grZnobebsa da azrebs da rom Caagonon maT keTili 

grZnobebi ise rom maT es Tavisuflad miiRon. am Cagonebebis da 

SeZlebisdagvarad boroti zraxvebis ganridebis saSualebiT angelozebi 

marTaven raRac doneze adamianTa saqmeebs da moqmedebebs.  adamianebTan 

yofnisas  angelozebi ase vTqvaT binadrdebian maT grZnobebSi: masTan 
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axlos ramdenadac is cxovrobs sikeTiT da WeSmaritebiT da ufro Sors Tu 

is Tavisi cxovrebiT Sors aris sikeTisagan. magram yvela es angelozTa 

valdebulebebi sruldeba TviT uflis mier angelozebiT, radganac 

angelozebi asruleben yvelafers ara TavisiT aramed uflis nebiT; 

amitomac bibliaSi sityva angelozebSi Sinagani azriT igulisxmebian ara 

angelozebi, aramed raRac rac exeba  ufals; amitomac bibliaSi 

anelozebic ki RmerTad iwodebian. 

392. angelozTa es valdebulebebi aris saerTo magram TIToeul angelozs 

aqvs Tavisi gansakuTrebulic imitom rom yvela saerTo saqmianoba Sesdgeba 

uTvalavi kerZo saqmianobisagan, romlebic iwodeba Sualedurad, 

meorexarisxovnad, damokidebulad; yvela isini da TiTOeuli maTgani 

ganawilebulia da daqvemdebarebuli uflis nebis mixedviT da aRebulni 

erTad isini Seadggenen da srulyofeb saerTo saqminobas  ese igi saerTo 

sikeTes. 

393. sasufevelSi saeklesio saqmeebs ganageben isini, visac amqveynad 

cxovrebisas uyvarda biblia da Tavisi nebiT eZebda masSi WeSmaritebas ara 

gamorCenis da aRiarebisaTvis aramed imisaTvis rom gamoeyenebina 

cxovrebaSi TavisTvis da sxvebisTvisac. es adamianebi TaviaanTi siyvarulis 

da saqmianobis survilis gamo imqveynad imyofebian gaciskrovnebulni da 

sibrZnis sinaTleSi, isini mas moipoveben aseve bibliidan, romelic 

sasufevelSi esmiT ara pirdapiri mniSvnelobiT rogorc amqveynad aramed 

sulierad (ix. 259): isini iq aian mqadagebelTa Tanamdebodbaze da uflis 

nebis Tanaxmad isini ufro maRla dganan vinc aWarbeben sxvebs sibrZniT 

romelsac iReben gaciskrovnebiT. moqalaqeTa Tanamdebobebze imyofebian 

isini visac miwaze yofnisas uyvarda samSoblod da misi keTildReoba 

pirdulze metad da akeTebdnen saWiros da samarTlians simarTlisa da 

movaleobis siyvarulIT. ramdenadac isini TavianTi siyvarulis surviliT 

eZebdnen simarTlis aknonebs da amis gamo gaxdnen gonierni imdenad SeiZines 

sasufevelSi Tanamdebobis dakavebis unary: isini asruleben im samuSaos 

romelic Seesabameba maT gonierebas, romelic maSin erT donezea maTi 

saqmianobis iyvarulTans aerTo saqmisadmi. amas garda sasufevelSi imdeni 

movaleobebia, imdeni mmarTvelobebi da imdeni saqmeebi rom maTi CamoTvla 

SeuZlebelia, miwieri masTan SedarebiT umniSvneloa. yvela angelzoebi 

uklebliv poulobs siamovnebas Tavis saqmesa da SromaSi da arcerTi 

maTgani ar akeTebs amas Tavisi Tavis siyvarulIT anda gmorCenis mizniT; 

aseve arcerT maTgans ar uyvars Tavisi saqme cxovrebiseuli 

sargeblisaTvis, imitom rom yvelanairi cxovrebiseuli saWiroebebi maT 

eZlevaT saCuqarad: isini iReben sacxovrebels, tansacmels da saWmels 

saCuqrad. aqedan Cans rom TavkerZa da cxvrebis moyvarulni aranairad ar 

ariand akavSirebulni sasufevelTan. radganac yvela sicocxlis Semdeg 
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inarCunebs Tavis siyvaruls anda Tavis midrekilebebs, romelbic samudamod 

rCeba masSi a ar amoiZirkveba (ix. 363). 

394. sasufevelSi TiToeuli imyofeba Tavis saqmianobasTan SesabamisobaSi, 

romelic exeba ara saqmes, aramed TiToeuli saqmis keTebas (ix. 112) da 

Sesabamispobis gareSe araferi arsebobs (ix. 106). vinc sasufevelSi 

Tanamdebobaze an samuSaoze imyofeba Sesabamis saqmeze, is imyofeba zustad 

imis msgavs sicoxlis mdgomareobaSi, romelSic imyofebod miwaze, rameTu 

sulierid a bunebrivi SesabamisobiT adgenen erT mTlians mxolod im 

sxvaobiT, rom am adamianis siamovneba ufro Sinagania, imitom rom is 

imyofeba mxolod sulier cxovrebaSi romelic aris Sinagani cxovreba da 

maSasadame ufro meti unari Seswevs zeciuri netarebis aRqmisa. 
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zeciuri sixarulis da zeciuri netarebis Sesaxeb 

 

395. amJamad saeWvoa vinmem icodes ra aris sasufeveli da raSimdgomareobs 

zeciuri sixaruli; erTzec da meorezec fiqrisas TavisiT Seqmnes 

warmodgena imdenad sazogado da uxeSi, rom es arc SeiZleba iwodos 

Cawvdomad. me SevZeli kargad gamego sulebisagan, romelbic imqveynidan 

movidnen Tu rogor4i warmodgena hqondaT maT sasufevelze da iqaur 

sixarulze, imitom rom rodesac isini wardgenilni iqnnen Tavisi TavisTvis, 

TiTqosda miwaze mcxovrebni, isini ganagrZnobdnen fiqrs Zveleburad. 

adamianebma ar ician raSi mdgoamreobs zeciuri sixaruli, imitom rom amaze 

fiqrisas  msjelobdnen garegani sixaruliT, romelic bunebriv adamians 

ekuTvnis da ar icodnen Tu ra aris Sinagani anu sulieri adamiani da 

maSasadame raSi mdgomareobs misi siamovneba da misi netareba. amitom vinmem, 

vinc ganicdis sulier anu Sinagan siamovnebas, rom uTxras maT Tu ra aris 

zeciuri sixaruli da raSimdgomareobs igi, isini amas ver gaigeben: aseTi 

axsna, romelic gaugebaria adamianisaTvis darCeba im sagnebis ricxvSi, 

romelic bunebrivi adamianisaTvis miuwvdomelia. Tumca yvela 

adamianisaTvis cnobilia, rom rodesac is tovebs garegan anu bunebriv 

sxeuls is xdeba Sinagani anu sulieri,  saidanac SeiZleba davaskvnaT rom 

zeciuri siamovneba aris Sinagani da sulieri da ara garegani da bunebrivi; 

da rom Tu is SInagani da sulieria, maSin is ufro wmindaa da zusti da 

aRwevs adamianis SinaganSi, misTvis kuTvnil sulis sawyisSi. Tundac 

mxolod am mosazrebebidan yvelas SeuZlia daaskvnas rom imqveynad is 

datkebeba im siamovnebiT rogorSic imyofeba misi suli amqveynad da rom 

sxeulismieri siamovneba iwodeba  xorcielad, misTvis ar arsebobs zeciuri, 

radganac yvelaferi rac arsebobs adamianis sulSi, sxeulidan gamosvlis 

Sedemdeg, rCeba masTan sikvidilis Semdegac, imitom rom is ukve cxovrobs 

sulieri saxiT. 

396. yvelanairi siamovneba  gamodis siyvarulidan: adamians rac uyvars mas 

grZnobs rogorc siamovnebas da vernairad ver poulobs ams sxva wyaroSi; 

maSasadame rogoricaa siyvaruli iseTivea siamovneba.  yvela siamovneba 

sxeulebrivi anda xorcieli gamodis TavkerZobidan da cxovrebis 

siyvarulidan iseve rogorc avxorcob da misgan miRebuli tkboba; mis 

sapirispirod yvela sulieri siamovneba gamoedineba uflis siyvarulidan 

da moyvasis siyvarulidan da aqedanve gamodis sikeTis da WeSmaritebis 

siyvarulic da Sinagani kmayofilebac. siyvarulis es saxeebi Tavisi 

siamvnebebiT moqmedeben zevidan uflidan da zecidan Sinagani gziT da 

avseben adamianis Sinagan sawyiss; magram sxva sazis siyvaruli da misgan 

gamowveuli siamovneba zemoqmedeben sxeulidan da cxovrebidan garegani 
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gziT, romelic qvemodan modis da aRwevs garegan sawyisSi. amitom radganac 

orive saxis zeciuri siyvaruli miiReba adamianis mier da aRwevs masSi 

imdenad ramdenadac Sinagani, sulisaTvis kuTvnili sawyisi gaxsnilia da 

umzers sicocxlidan zecas da piriqiT, imdenad ramdenadac orive saxis 

cxovrebiseuli siyvaruli miiReba adamianis mier da SeaRwevs mis nebaSi, 

imdenad garegani, sxeulisaTvis da xorcisaTvis kuTvnili sawyisi Riaa da 

Sehyurebs zecidan cxovrebas. am siyvarulis gavlenisa da miRebis mixedviT 

gadmodis maTTan erTad zeSTagonebiT maTi siamovnebac. Sinagan sawyisze 

zeciuri siamovneba, xolo gareganze – cxovrebiseuli, radganac rogor 

naTqvami iyo yvelanairi siamovneba siyvaruls ekuTvnis. 

397. sasufevelis TavisTavad iseTia rom savsea siamovnebebiT ase rom Tu 

ganvixilavT mas is sxva araferia Tu ara netareba da siamovneba, imitom 

rom RvTaebrivi sikeTe gamosuli RmerTis RvTaebrivi siyvarulidan qmnis 

sasufevels saerTod da kerZod mis TiToeul mkvidrSi, xolo RvTaebeivi 

siyvaruli mdgomareobs imaSi, rom srulad da TviT Sinaganis awyisidan 

gsurdes yelasTvis sikeTe da bedniereba; amitom gamoTqma sasufeveli anda 

zeciuri sixaruli es erTi da igivea.  

398. zeciuri siamovnebebi gamouTqmeli da uamravia, magram miuxedavaT maTi 

mravalricxovnobisa ar arsebobs maTSi arcerTi siamovneba, romelic 

xorciel adamins SeuZlia SeigrZnos and daijeros, imitom rom misi 

SInagani sawyisi, rogorc naTqvami iyo, iyureba zecidancxovrebisakne, eseigi 

ukan.  vinc mTlianad erTgulia sxeulismieri siamovnebisa, anu xorcielisa, 

anda rac igivea TavkerZaa da cxovrebis miyvaruli, is siamovnebas poulobs 

mxolod didebaSi, gamorCenaSi da sxeuliT tkbobaSi da grZnobebSi, 

romlebic aqroben da ayrueben Sinagan sasufevlisaTvis kuTvnil 

siamovnebas iqamde rom adamianebs arc sjeraT maTi arsebobisa. aseT 

adamianebs Zalian gakvirdebodaT vinces rom eTqva rom sxeulebrivi 

siamovnebis garda arsebobs sxvac da ufro emtad ki Tu maT etyvian rom am 

siamovnebebis Semcvleli zeciuri siamovnebebi uamravia da iseTia  rom 

xorcieli siamovneba romelic ZiriTadad didebas da sargebels exeba arc 

ki SeiZleba maT Seedaros. aqedan Cans ratomaa ucnobi Tu ra aris zeciuri 

siamovneba.   

399. Tu ra didia zeciuri siamovneba SeiZleba gavigoT iqidan, rom iq 

yvelasaTvis siamovneba mdgomareobs imaSi rom gauziaros Tavisi siamovneba 

da netareba sxvas; da radganac es damaxasiaTebelia sasufevlis yvela 

mkvidrisaTvis naTelia rogori usazRvroa zeciuri siamovneba, radganac 

sasufevelSi rogorc ukve iyo naTqvami (ix. 288), yvela uerTierTobs 

TiToeulTan da TiToeuli yvelasTan. aseTi urTierTkavSiri gamodindeba 

orive saxis zeciuri siyvarulidan eseigi uflis siyvarulidan da moyvasis 
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siyvarulidan; orive siyvarulisTvis damaxasiaTebelia Tavisi siamovneba 

acnobos sxvas. uflis siyvaruli aseTia imitom rom uflis siyvauls uyvars 

acnobos sxvebs yvelaferi rac mas ekuTvnis, radganac ufali yvelas 

usurvebs netarebas. aseTi siyvaruli damaxasiaTebelia yvela uflis 

moyvarulTaTvis vinaidan RmerTi arsebobs maTSi; aqedan xdeba angeloTa 

siamovnebis urTierTqmedeba; Semdegi naTqvamidan cnobili gaxdeba ra aris 

moyvasis siyvaruli. yvelaferi zemoTTqmulidan naTelia rom am 

siyvarulebisaTvis damaxasiaTebelia Tavisi siamovnebebiT kavSirebi, magram 

aseTi ar aris TavkerZoba da cxovrebis siyvaruli. TavkerZoba sxvebs 

arTmevs yelanair siamovnebas da iTvisebs TviTon radganac mas sikeTe 

mxolod TavisTvis unda xolo cxovrebis siyvaruli eZebs rom moyvass 

waarTvas yelanairi sakuTreba da miiTvisos. am siyvarulebisaTvis 

damaxasiaTebelia mxolod sxvebis siamovnebis dangreva. Tuki aseTi 

siyvaruli ekontaqdeba sxvebs mxolod Tavis TavisTvis da ara sxvebis gamo. 

amdenad es ori saxis siyvaruli ar aris moyvasis Tanaziari aramed 

damangrevelia Tu sxvisi siamovneba ar warmoadgens TviT am siyvarulis 

siamovnebas.  me ramdenjerme mqonda saSuaeba Cavwdomodi magaliTiT rom 

aseTia TavkerZoba da cxovrebis siyvaruli, rodesac isini batonoben 

admianSi. yovelTvis rodesac is sulebi, romlebic aseTi siyvarulis 

matereblebi iyvnen miwaze cxovrebisas miaxlovdebodnen, siamovneba 

emclebo dad a mekargeboda. me miTxres rom Tu aseTi sulebi 

miuaxlovdebian sasufevelSi romelime sazogadoebas maSin am 

sazogadoebaSi arsebuli netareba mcirdeba am sulis miaxlovebis mixedviT, 

- da maSin, rac gasakviria, es boroti sulebi imyofebian siamovnebaSi. amiT 

me naTlad davinaxe rogori iyo aseTi adamianis sulis mdgomareoba 

rodesac is jer kidev sxeulSi imyofeboda, radganac is iyo zustad iseTi, 

rogoric is gaxda sxeulis mitovebis Semdeg, ese igi mas surda anda 

eZiebda sxvis sikeTes da siamovnebas da ramdenadac SesZlebda ams imdenad 

rCeboda nasiamovnebi. maSasadame naTelia rom TavkerZoba da cxovrebis 

siyvaruli angrevs zeciur sixaruls, maSasadame sruliad sawinaaRmdegoa 

zeciuri siyvarulebisa. 

400.  Tumca unda vicodeT  rom siamovneba romelsac ganicdian TavkerZa da 

cxovrebis moyvare adamianiebi romelime zeciur sazogadoebasTan 

miaxloebisas aris maTi sakuTari avxorcobis siamovneba da maSasadame 

sruliadsapirispiroa zeciuri siamovnebisa. es sulebi ganicdian 

siamovnebas TavianTi avxorcobiT, rodesac isini zeciur siamovnebas 

akleben anda aSoreben imaT, vinc ganicdian am siamovnebas. es ar xdeba, 

rodesac ar aris aseTi mocileba: am dros maT ar SeuZliaT miaxloeba 

imitom rom am miaxloebiT isini TviTon vardebian naRvelSi da tanjvaSi; ai 

amitom isini xSirad ver bedaven zeciur sazogadoebebTan miaxloebas. me es 
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gavige mravali cdis Sedegad, romelis Sesaxebac axla vityvi ramodenime 

sityvas. am qveynidan wasul sulebs mxolod erTi survili aqvT: rogor 

Sevidnen sasufevelSi. yvela eZebs amas, fiqrobs ras niSnavs sasufevelSi 

yofna Tu vis Seiyvanen iq da miiReben. radganac es maT mxurvaled surT, 

amitom isini ayvanilni iqnebian ukanaskneli sasufevlis romelime 

sazogadoebamde. Zlivs, mxolod isini vinc cxovrobdnen TavkerZobiT da 

sicocxlis siyvaruliT miuaxlovdebian sasufevlis pirvel zRurbls rom 

isini sevdiandebian da Sinaganad imdenad itanjebian rom male sakuTar 

TaviS grZnoben jojoxeTs vidre sasufevels; amitomac isini gamorbian 

iqidan kisristexviT da mxolod jojoxeTSi Tavisianebs Soris pouloben 

simSvides. Zalian xSirad xdeboda rom aseTi saxeobis sulebs surdaT 

gaegoT Tu ra iyo zeciuri sixaruli da rodesac igebdnen, rom is arsebobs 

angelozebis Sinagan sawyisSi, maT moindomes rom maTTvisac yofiliyo 

cnobili; es asec moxda, radganac yelaferi,r asac isurvebs suli romelic 

jer arc jojoxeTSia da arc sasufevelSi, eZleva mas Tu es sasargebloa.  

rodesac es kontaqti Sedga, maTTvis es wamebad iqca, tkivilisagan aRar 

icodnen ra eqnaT TavianTi sxeulisaTvis: Tavs xridnen fexebamde, goravdnen 

miwaze da gveliviT igrixebodnen; yvelaferi es iyo maTI Sinagani tanjvis 

Sedegi. ai rogoria zeciuri siamvnebis zemoqmedeba maTze vinc sicocxleSi 

TavkerZa da cxovrebis siyvaruli iyo. ase imitom xdeba  rom esorive saxis 

siyvaruli sruliad urTierTsawinaaRmdegoa da rodesac ori 

urTierTsapirispiro erTmaneTze moqmedebs, es ar xdeba tkivilis gareSe. 

xolo radganac zeciuri siamovneba Semodis Sinagani gziT da moqmedebs 

sapirispiro siamonebaze, amitom is amoabrunebs anda moabrunebs Sinagani 

sapirispiro mxares romelebic cxovroben am sawy9isis siamovnebaSi, ris 

gamoc xdeba es tanjva. es siyvarulebi imitom arian urTierTsapirispiro 

rom uflis sivyaruls da moyvasis siyvaruls surT yvelaferi Tavisi 

gauziaron sxvebs da amaSi xeaven mTel Tavis siamovnebas. maSin rodesac 

tavkerZobas da cxovrebis siyvaruls surT yvealferi rac sxvebs ekuTvniT 

waarTvan da miisakUTron, rodesac isini amas axerxeben maSin ganicdian 

isini mTel siamovnebas. aqedan SegviZli gavigoT ratom aris jojoxeTi 

sasufevlidan gamoyofili: yvela vinc imyofeba jojoxeTSi, rodeac 

imyofebodnen miwaze, cxovrobdnen sxeulis da xorcis siamovnebiT, 

TavkerZnobiT da cxovrebis siyvaruliT. xolo yvela vinc iimyofeba 

sasufevelSi miwaze yofniss cxovrobdnen sulieri siamovnebiT, uflis da 

moyvasis siyvaruliT. am siyvarulebis dapirispirebis gamo sasufeveli da 

jojoeTi sruliad gancalkeebulia erTmaneTisgan d aim donemde, rom suli 

romelic imyofeba jojoxeTSi ver beedavs Tavis gamoyofas iqidan radganac 

rogorc ki amas gaakeTebs maSinve iwyeba misi tanjva da me amas vxedavdi 

Zalian xSirad. 
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401. TavkerZa da cxovrebis moyvare adamiani sanam is cxovrobs miwaze 

poulobs siamovnebas am siyvarulebSi da aseve maTgan wrmoqmnil 

siamovenbebSi; amis sapirispirod adamiani romelic cxovrobs uflis da 

moyvasis siyvaruliT sanam is cxovrobs miwaze, ver poulobs aSkara 

siamovnebas, verc am siyvarulebSi, verc misgan warmoqmnil keTil 

saqmeebSi,mxolod Zlivs SesamCnev tkbobas, imitom rom mis Sinagan 

sawyisebSi dafaruli, igi gadaRobilia geregani sawyisebiT, romelic mis 

sxeuls ekuTvnis da daClungebulia amqveyniuri sazrunaviT. magram 

sikvidlis Semdeg orive mdgomareoba sruliad icvleba. TavkerZoba da 

cxovrebis siyvaruli gadaiqceva saSunel tanjvad da wamrbad, romelic 

jojoxeTis cecxlad iwodeba da zogjer WuWyad da sibinZured romelic 

Seesabameba maT binZur tkbobas romelic aniWebda maT maSin siamovnebas. amis 

sapirispirod bundovani siamovneba da TiTqmis SeumCneveli entareba 

romelsac adamianebi miwaze ganicdidnen, vinc cxovrobdnen uflis da 

moyvasis siyvarulIT, gadaiqceva zeciur nearebad, romelic yvelanairad 

misawvdomia da sagrZnobi, radganac es netareba vidre adamiani miwaze 

cxovrobda dafaruli iyo mis Sinagan sawyisebSi, axla ki is gaixsna da 

igrZnoba aSkarad imitom rom adamiani gaxda suli  da es siamovneba iyo 

misi sulis siamovneba.\ 

402. yvela zeciuri siamovneba ganuyofelia sasmaxurisgan da maTTvis 

damaxasiaTebeli, radgan samsaxurebi aris siyvarulis sikeTe da 

qvelmoqmedeba romelSic imyofebian angelozebi. rogoric aris samsaxuri 

iseTivea TiToeulis siamovneba da am siamonebis xarisxi tolia samsaxuris 

siuyvarulisa. yvela zeciuri siamovneba rom aris samsaxuris siamovneba 

SeiZleba davinaoT adamianis sxeulis mexuTe grZnobasTan SedarebiT: yvela 

grZnobas miniWebuli aqvs siamovneba am grZnobis msaxurebis mixedviT; 

gansakuTrebuli siamovneba ekUTvnis mxedvelobas, gansakuTrebuli – smenas, 

ynosvas, gemovnebas da Sexebas. mxedvelobis siamovneba – ferebis da 

garegnobis silamazeSia, smenis siamovneba – xmianobaSi, ynosvisa – 

keTIlsurnelebaSi, gemosi – saWmlis sitkboSi.  yvela grZnobis 

daniSnuleba cnobilia yelasTvis vinc amis Sesaxeb fiqrobs, ufro ki 

imaTTvis visTvisac cnobilia Sesabamisobebi. amdenad mxedvelobis 

siamovneba ekuTvnis mas gonebisaTvis samsaxuris gamo, romelic aris 

Sinagani mzera; smenis siamovneba ekUTvnis mas samsaxurisaTvis romelsac 

uwevs gonebas da nebas rom qondeT mosmenis saSualeba; gemovnebis 

siamovneba ekuTvnis mas im samsaxurisaTvis, romelsac uwevs kuWs da amitom 

mTel sxeuls agmosakvebad; ynosvis siamovneba ekuTvnis mas smaxurebisaTvis, 

romelsac uwevs tvins da filtvebs. col-qmruli siamovneba rogorc 

yvelaze sufTa da faqizi siamovneba  Sexebisa, aRemateba yvela sxvas Tavisi 

daniSnulebiT, romelic mdgomareobs adamianTa modgmis gamravlebaSi da 
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amitomac zeciuri angelozebisac, es siamovnebebi damaxasiTebelia 

grZnobebis garegani organoebisaTvis zecidan zeSTagonebiT sadac 

yvelanairi siamovneba ekUTvnis msaxurebas da SeTanxmebulia masTan. 

403.  zogieri suli cxovrebis dros miRebuli warmodgeniT fiqrobs rom 

zeciuri siamovneba mdgomareobs usaqmurebaSi, nmagram arasodes aranairi 

siamovneba ar mdgomareobs usaqmurobaSi. es rom ase iyos  yvelas SeeZleba 

waarTvas sxvas bedniereba da aseTnairad veravin datkbeboda amiT. rom am 

saqmianobis nacvlad aseTi cxovreba iqneboda mconaroba da migviyvanda 

gaSeSebamde maSin, rodesac TviTonve SeeZloT scodnodaT rom moqmedebebis 

gareSe ar arsebobs bedniereba cxovrebaSi da dasveneba sWirdeba adamians, 

mxolod Zalebis aRsadgenaT, rom axali ZalebiT daubrundes Tavis 

saqmianobas. Semdeg bevr maTgans aCvenes rom angelzoebis cxovreba 

mdgomareobs saqmvelmoqmedo saqmianobebSi ese igi samxurebaSi; da rom 

angelzoebis mTeli bedniereba mdgomareobs msaxurebaSi, msaxurebidan da 

msaxurebis Tanaxmad; rom SercxvenodaT maT, visac hgonia rom zeciuri 

siamovneba mxolod usaqmuroba  da dasvenebaa, maT miecaT saSualeba gaegoT 

Tu rogori iqneboda aseTi cxovreba. maT gaiges, rom aseTi cxovreba 

iqneboda Zalian naRvliani, yvelanair siyvaruls moklebuli da aseTi 

cxovreba Zalian male maTtvis gaxdeboda saZulveli. 

404. sulebi romelbic Tvlidnen Tavis Tavs sxvebze metad mcodneebad 

ambobdnen rom maTi miwieri rwmeniT zeciuri sixaruli mdgomareobs 

mxolod uflis didebaSi da amaSi mdgomareobs zeciuri SemoqmedebiTi 

cxovreba.  magram amT uTxres rom uflis gandidedaba da pativiscema ar 

aris is SemoqmedebiTi cxovreba romelzec aris saubari da rom ufali ar 

saWiroebs qebas da didebas mxolod surs  rom yvelam akeTOs Tavisi aqme, 

ese igi akeTos keTili sameebi, ese igi misdios qvelmoqmedebas. magram am 

sulebma ver ipoves qvelmoqmedebis keTIl saqmeebSi veraviTari gageba 

zeciur sixarulze, xolod raRac monobaze. angelozebi ki amtkicebdnen 

rom aseT saqmianobaSi udidesi Tavisuflebaa, imitom rom es Tavisufleba 

gamodis Sinagani grZnobebidan da gaerTianebulia eniT uTqmel 

bednierebasTan.  

405. TiTmis yvela imqveynad misuls hgonia rom rogorc jojoxeTia 

erTnairi yelasaTvis aseve sasufevelic yvelasaTvis erTnairia maSIn 

rodesac  erTSIc da meoreSic gansxvavebebi da mravalfeornebebi uTvalavia 

da ar arsebobs ori adamiani visTvisac jojoxeTi an sasfeveli iyos 

zustad erTnairi. zustad iseve rogorc ar arsebobs adamiani suli anda 

angelozi romelic iqneboda zustad meoris msgavsi Tudac saxiT. romdesac 

me vfiqrobdi rom ori arseba SeiZlebobda yofiliyo erTmaneTis msgavsi 

anda Tanaswori angelozebi saSinlad gancvifrdnen da ambobdnen rom 
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yvelanairi erTianoba warmoiqmndeba ramodenime erTeulis SeerTebis 

Tanaxmad, rom erTianebis xarisxi damokidebulia ma SeTanxmebaze da rom 

raRacnairad TiToquli zeciuri sazogadoeba xolo Semdeg ki mTliani 

sasufevlis sazogadoeba erTad ayalibebs erT mTlians da rom es 

yvelaferi sruldeba erTi RmerTiT da misi siyvaruliT. zustad aseve 

sasufevelSi samsaxureb gansxvavebulia da mravalferovani da erTi 

angelozis saqmianoba arasodes aris zustad erTnairi anda msgavsi meorisa 

maSasadame arcerTi angelozis siamovneba arasdros ar aris zustad msgavsi 

meoris siamovnebisa, ufro metic yvela saqmianobis siamovnebebi uTvalavia 

da es uTvalavi siamovnebebi zustad aseve mravalferovania Tumca 

gaerTinaebul urTierTkavSirSia iseTnairad, rom erTnameTis Sesaxeb 

yvelaferi ician msgavsad adamianis sxeulis nawilebis da organoebisa., 

yvela ZarRvisa da boCkosi yvela organoSi, romelbic yvela erTad da cal-

calke imyofebian iseT kavSirSi, rom TiToeuli maTgani xedavs Tavis 

sikeTes meoreSi d amdenad yvelaSi, xolo yvela TiToeulSi saerTo da 

kerZo urTiereT damokidebulebis gamo yvela nawili moqmedebs rogorc 

erTi mTliani. 

406. me xSirad vesaubrebodi imqveynad axalmosul sulebs momavali 

cxovrebis raobaze. me veubnebodi rom maTTvis aucilebelia imis codna Tu 

vin aris im samefos ufali romelSic isini movidnen da rogoria iqauri 

mmaTveloba.  Tu miwaze cxovrebisas sxva samefoSi mosulTaTvis 

upirvelesia imis codna Tu vin aris mefe, rogoria is rogoria misi 

mmaTveloba da sxva wvrilmanebi am samefos Sesaxeb, miTumetes aucieleblia 

maTTvis msgavsi codna im samefos Sesaxeb romelSic uweria samudamo 

cxovreba amitomac maT udna icodnen rom ufali aris is mefe romelic 

marTavs sasufevels da samyaros, rameTu vinc ganagebs pirvels is ganagebs 

yvela danarCensac da rom aseTnairad samefo, sadac isini amJamad 

imyofebian aris uflis samefo, rom am samefos kanonebi aris mudmivi 

WeSmaritebebi da isini emyarebian im erTaderT kanons, rom yvelaze metad 

unda uyvardeT RmerTi da moyvasi ise rogorc Tavisi Tavi; da Tu axla maT 

surT iyvnen angelozebis msgavsni maSIn isini ufro Sors unda wavidnen da 

moyvasi Tavis Tavze metad uyvardeT. am sityvebis gagebis Semdeg maT 

verafris Tqma ver SeZles imitom rom miwaze cxovrebisas maT gagebuli 

hqondaT raRac amis msgavsi magram ar sjerodaT amisi, maT ukvirdaT rom 

zecaSi arsebobda aseTi siyvaruli da SeiZlebod iqamde misvlac ki rom 

moyvasi sakuTar Tavze emtad giyvardes.  magram maT uTxres rom imqveynad 

yela sikeTe usasrulod izrdeba da radganac adamiani miwieri cxovrebisas 

sxeulSia, mas ar SeuZlia imaze meti rom uyvardes moyvasi rogorc 

sakuTari Tavi, radganac is SeboWilia sxeuliT. sxeulis datovebis Semdeg 

ki misi siyvaruli iwmindeba da bolosdabolos xdeba angelozuri, 
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romelic imaSi mdgomareobs rom, giyvardes moyvasi sakuTar Tavze metad, 

rameTu zeciuri siamovneba imaSia rom akeTo sikeTe sxvebisaTvis da ara 

sakuTari TavisaTvis – garda im SemTxvevisa Tu es keTdeba sxvisTivs. maT 

uTxres rom aseTi siyvarulis SesaZleblobis arsebobis Sesaxeb maT 

SeeZloT gaegoT amqveyniuri cxovrebisas iqidan, rom arsebobsdnen 

adamianebi romelbic TavianTi col-qmruli siyvaruliT erTmaneTis 

gadasarCenad amjobinebdnen sikvdils;  aseve iqidanac rom zogierTi deda 

Tavisi Svilebis siyvaruuliT iTmens SimSils mxolod imitom rom ar 

dainaxos Tavisi Svilis SimSiloba, aseve iqidan rom WeSmariti emgobrobis 

grZnobiT gamsWvaluli adamiani awydeba safrTxes megobris guilisTvis 

anda Tundac iqidan rom moCvenebiTi megobrobis gulisaTvis, romlic 

waagavs WeSmarit megobrobas adamianebi sTavazobenm ukeTess rac aqvT 

adamians romlisTvisac maTi sityvebiT kargi undaT da sityvebiT ajereben 

mas imaSi rac sinamdvileSi gulSi ara aqvT;  da bolo maT uTxres rom 

zemoTxsenebuli siyvarulis SesaZleblobaSi TviTonve SeuZliaT 

darmundnen TviT siyvarulis bunebidan, romelic iseTia rom misi sixaruli 

mdgomareobs imaSI raTa emsaxuros sxvas ara sargebelisaTvis aramed 

uangarod.  magram es ar esmiT adamianebs, romlebic arian TavkerZa da imaT 

vinc sicocxleSi iyvnen xarbebi xolo Zunwebma – yvela danarCenze 

naklebad.  

407. zogierT suls romelsac sicocxleSi didi Zalaufleba qonda undoda 

Cveulebisamebr embrZanebla im cxovrebaSic,  maram ams uTxres rom is axla 

imyofeba sxva samefoSi romelic amradiulia, rom misi miwieuri 

mbrZnaebloba damtavrda da misi axlandeli adgilsamyofeli miegeba Tavisi 

sikeTiT da WeSmaritebiT uflis gulmowyalebis mier im cxovrebis mixedviT 

romelsac is eweoda sicocxleSi; da rom am samefoSi iseve rogorc 

sicocxleSi, adamianis pativi  miegebaT maTi simdidris da mowyalebis 

mixedviT, romelSic isini imyofebian mefesTan, magram simdidre aq aris 

sikeTe da WeSmariteba, xolo mefis gulmowyaleba – uflis gulmowyalebaa 

adamianis mimarT amqveynad misi cxovrebis gaTvaliswinebiT. Tu ams surs 

ibatonos sxva ramis safuZvelze maSin is meamboxea, radganac is imyofeba 

sxva samefoSi. amis gagebis Semdeg man daircxvina. 

408.  me vesaubre sulebs romlebic fiqrobdnen rom sasufeveli da zeciuri 

sixaruli imaSi mdgomareobs rom iyvnen rac SeiZleba didebi  magram amaze 

maT uTxres rom sasufevelSi yvlaze didi aris is vinc yvelaze pataraa, 

radanac yelaze patarad iwodeba is visac TavisTavad ar gaaCnia aranairi 

Zala, sibrZne da arcerTi da arc meore ar unda rom hqoneds Tavis 

Tavisgan, aramed mxolod uflisgan amdenad vinc yvelaze pataraa is tkbeba 

udidesi bednierebiT, aqedan ki gamomdinareobs rom is amave dros aris 

yvelaze didi, radganac ufali aZlevs mas sxvebisagan gansxvavebiT Zalas 
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da did sibrZnes;  da ras niSnavs iyo yvelaze didi Tu es ar niSnavs iyo 

yvelaze bdenieri? rameTu mdidrebi ar elodebian sxva rames simdidrisagan 

da Zlierebi – Zalauflebisagan Tu ara umaRles bednierebas. amis mere am 

sulebs uTxres rom sasufeveli ar mdgomareobs imaSi rom isurvo iyo 

yvelaze patara im mizniT rom iyo yvelaze didi radgan aseTi moqmedeba 

niSnavs iyo maZiebeli da gsurdes iyo yvelaze didi, aramed imaSi rom 

mTeli gulIT gindodes sikeTe sxvebisaTvis vidre sakuTari TavisaTvis da 

iyo maTTvis sasargeblo maTive bednierebisaTvis, ara raime gamorCenis 

mizniT aramed siyvarulis gamo.  

409. WeSmariti zeciuri sixaruli, ese igi misi arsi, ar SeiZleba aiweros 

imitom rom is imyofeba angelozebis sicocxlis yvelaze Sinagans awyisSi 

da ukve iqidan asrulebs fiqrisa da grZnobis yvela wvrilmans da amitoamc 

maTi metyvelebisa da moqmedebis yela wvrilmans. es keTdeba iseTnairad 

rogorc maTi Sinagani sawyisi, rom sruliad gaxsnili iyos tkbobisa da 

netarebis misaRebad romelic mofenilia sxeulis TiToeul boCkoze da 

maSasadame mTel mis arsebaze. amitom am netarebis Cawvdoma da SegrZneba 

SeuZlebelia, rameTu is rac iwyeba yvelaze SInagan sawyisSi moefineba 

yvela umcires nawilaksac ki, iwyeba am Sinagani sawyisidan da mudmivad 

mimatebiT vrceldeba garegan gamovlenamde. rodesac keTIli sulebi, 

romelbic TITon jer kidev ar imyofebian am netarebaSi radganac isini jer 

kidev ar arian azidulni sasufevelSi Caswvdebian amas angelozidan 

gamosul siyvarulis sferoSi isini sruldebian iseTi siamovnebiT rom 

Sedian TiTqosda tkbil TavdaviwyebaSi; es emarTebodaT zogjer imaT visac 

undoda gaego Tu ra iyo zeciuiri sixaruli. 

410. zogierTma sulma moindoma gaegoT raSi mdgomareobda zeiuri 

sixaruli; amis gamo amT miecaT ufleba Caswvdomodnen mas im donemde  

romelze metis atanac maT ar SeeZloT. magram e ski ar iyo angelozuri 

sixaruli da is Zlivs utoldeboda sul mcirediTac ki mas rogorc me 

momeca saSualeba  Cavwdvomode sakuTari gamocdilebiT. es sixaruli iyo 

imdenad susti rom geCveneboda TiTqmis civi magram miuxedavad amisa sulebi 

uwodebdnen mas umaRles zeciurs, radganac maTTvis imdros iyo yvelaze 

Sinagani. aqedan cans rom zeciuri sixarulisa aramarto doneebi arsebobs, 

aramed erTi da imave donis yvelaze Sinagani sixaruli Zlivs uaxlovdeba 

ukanasknels anda saSualos da rom mainc, rodesac romelime suli miiRebs 

misTvis yelaze Sinagan sixaruls is misTvis aris zeciuri da is ver aitans 

sxvas ufro Sinagans tkivilis gareSe.  

411. zogieri araboroTi sulebi Cacvivdnen Zilis msgavs mdgomareobaSi da 

iyvnen am mdgomareobaSi maTi sulis Sinagani sawyisiT gadayvanilni 

sasufevelSi; rameTu sulebi maTi SInagani sawyisis gaxsnamde SeiZleba 
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iyvnen gadayvanilni  zecaSi da Siecnon iq mcxovrbTa bedniereba. me 

vxedavdi rogor rCebodnen isini am dasvenebis mdgomareobaSi TiTqmis 

anxevari saaTi da Semdeg ubrundebodnen Tavis garegan sawyiss romelSic 

isini aqamde imyofebodnen. rodesac ixsenebdnen maT mier nanaxs isini 

ambobdnen rom iyvnen angelozTa Soris sasufevelSi da Seityves iq mravali 

saocreba, naxes sagnebi brwyinvale oqrosi, vercxlis da Zvirfasi qvebis 

yelaze didebuli mravalferovani saxis; rom angelzoebi poulobdnen 

TavianT siamovnebas ara am sagnebSi aramed imaSi rasac isini agmoxatavdnen 

da rac exeboda RvTaebrivs, eniT auwerel usasruloo sibrZniT savse 

sawyiss da rom amaSi mdgomareobda maTi sixaruli; aRar aris laparaki im 

sxva uTvalavb saganze rometa aRwrac ver moxerxda meaTasadi nawiliTac ki 

adamianTa enaze. 

412. TiTqmis yvela imqveynad misuli imyofebian yvelaze Rrma 

ucodinarobaSi zeciuri entarebasa da bednierebaze imitom tom maT ar 

ician ra aris Sinagani sixaruli da raSi mdgomareobs is, radganac 

Camoiyalibes masze warmodgena cxovrebiseuli mxiarulebiT siamovnebiT da 

grZnobiT; is rac maTTvis ucnobia isini arafrad ar Tvlian, maSin roca 

zustad cxovrebiseuli xorcieli siamovneba araferia zeciurTan 

SedarebiT amitom keTIlma sulebma romlebmac ar ician ra aris zeciuri 

sixaruli rom SeZlosn misi Secnoba da gageba isini gadaiyvanebian 

samoTxismagvar adilebSi romeTa silamaze aWarbebs yvelanair warmosaxvas. 

maSin isini fiqroben rom moxvdnen zeciur samoTxeSi, magram maT eubnebian 

rom es jer kidev ar aris WeSmairti zeciuri netareba da amitom aZleven 

maT Seicnon sixarulis Sinagani mdgomareoba yvelaze ufro Rrmad. amis 

Semdeg isini gadahyavT yvelaze Sinagani donis simSvidis mdgomareobaSi, 

ramdenadac ki SeiZleba maTSi es iyos gaxsnili. am mdgoamreobaSi isini 

Seicnoben rom araferis ar Seswevs Zala aRweros es mdgomareoba da mogces 

masze TUndac raime saxis sul mcire warmodgenac ki. bolos isini 

miiyvanebian umankoebis mdgomareobaSi aseve maTTvis xelmisawvdomi Sinagani 

grZnobis donemde da aseTnairad maT eZlevaT saSualeba gaigon Tu ra aris 

WeSmaritad sulieri da zeciuri sikeTe. 

413. magram me rom gamego ra aris sasufeveli da raSi mdgomareobs zeciuri 

sixaruli, uflisgan momeca saSualeba xSirad da xangrZlivad 

Cavwdomodizeciuri sixarulis siamovnebsbs. amdenad isini CemTvis cnobilia 

imitom rom me es gamovcade magram maT aRweras me verasodes SevZleb. maT 

Sesaxeb rom Tundac sul mcire warmodgena gqondeT me vityvi erTs: 

zeciuri sixaruli aris siamovnebisa da sixarulis usazRvro brZnoba 

romelic warmodgenilia Serwymulad anda raRac saerTo grZnoba savse 

uTvalavi grZnobebis harmoniuli erTianobiT. ara garkveviT aramed 

bundovnad aRsaTqmeli imitom rom TviT maTSi Cawvdomac ki raRac saerTo 
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da gaurkvevelia. miuxedavad imisa me momeca saSualeba Cavwdomodi rom am 

grZnobaSi gaerTianebuli iyo uTvalavi ram iseTi TanmimdevrobIT 

ganlagebuli rom maTI aRwer arafriT ar SeiZleba. am sagnebis uTvalavi 

raodenoba momdinareobs zeciuri nebidan. aseTia grZnobis yvela nawilSi 

da mis umcires nawilakSic ki arsebuli wesrigi, romlebic warmoudgeba 

yvelas da gaigeba maT mier maTi SesaZleblobis mxedviT rogorc raRac 

saerTo wertili erTi sityviT TiToeul saerTo grZnobas aqvs uTvalavi 

elferi romelbic ganlagebulia srulyofiliwesrigiT da ar arsebobs maT 

Soris arcerTi romelic ar iqneba cocxali; rameTu yvela isini 

gamoedinebian yvelaze SInagani sawyisidan romeTaganac warmoiqmdena 

yvelanairi zeciuri sixaruli. me gavige aseve rom seixaruli da netareba 

TiTqosda gamodiodnen gulidan, iqidan iRvrebodnen udidesi siamovnebiT 

yvela Sinagan boWkoSi da Semdeg maT yvela konaSi iseTi Sinagani 

siamovnebis grZnobiT rom TiToeuli boWko TiTqosda TiTon gadaiqceoda 

sixarulad da netarebad. yvelaferi rac sxeulSi dajildoebuli iyo 

Cawvdomisa da grZnobis unariT TiTqosda cxovrobda bednierebiT. sixaruli 

romelic ekuTvnis xorciel siamovnebas am sixarulTan SedarebiT igiea rac 

mcire dauxeSavi nisli sufTa da msubuq haerTan. me SevniSne rom rodesac 

mindoda gadametana mTeli Cemi siamovneba meore adamianze, is mudmiva 

icvleboda CemSi axal siamovnebad, pirvelTan SedarebiT ufro 

siRrmiseulad da ufro savsed; is meufleboda me im donemde, ramdenadc me 

mndoda misi gadacema da me mivxvdi rom es uflisgan iyo.  

414. sasufevelSi mcxovrebni mudmivad uaxlovdebian cxovrebis 

sagazafxulo dros da rac meti aTaswleuli cxovroben, ufro meti 

siamovneba da bednierebaa im garegan mdgomareobaSi, romelsac isini 

aRweven; da es grZeldeba saukunod mudmivi zrdiT siyvarulis, sikeTis da 

rwmenis xarisxis warmatebis mixedviT. mdedrobiTi sqesis arsebebi, 

romlebic Zalian moxucebi gardaicvalnen, magram cxovrobdnen uflis 

rwmeniT, moyvasis mimarT qvelmoqmedebiT da bednieri col-qmruli 

siyvaruliT, ubrundebian axalgazdobis dros da aRweven silamazes, 

romelic aRemateba silamazeze yvelanair warmodgenas, romelic ki 

SeiZleba TvaliT aRiqva. sikeTe da qvelmoqmedeba aZlevT maT am silamazes, 

gamoisaxebian maTSi, rogorc Tavis msgavsSi, ris gamoc qvelmoqmedebis 

siamovneba da silamaze aSuqebs maTi saxis nakvTSi ise, rom TiTqosda isini 

TviTonve xdebian TavianTi qvelmoqmedebis xateba; zogierTma sulma naxa 

aseTi angelozi qalebi  da gancvifrdnen. qvelmoqmedebis xateba, cocxlad 

danaxuli sasufevelSi iseTia, rom TviT qvelmoqmedeba aZlevs mas 

sicocxles da TviTonve aisaxeba masSi da iqamde, rom angelozi da 

gansakuTrebiT misi saxe xdeba TiTqosda qvelmoqmedeba, romelic masSi 

naTlad sCnas da naTlad gaigeba. es saxe rodesac mas umzeren, warmodgeba 
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uTqmeli silamaziT da aRwevs qvelmoqmedebiT sulis sicocxlis yvelaze 

Sinagan sawyisSi; erTi sityviT zecaSi dabereba niSnavs gaaxalgazrdavebas. 

isini vinc cxovroben uflis siyvaruliT da moyvasis qvelmoqmedebiT 

imqveynad xdebian aseTi silamazis xatebi. yvela angelozi uTvalavi 

mravalferovnebiT Cndebian aseTi saxiT da maTganve yalibdeba sasufeveli.  
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sasufevlis usasrulobis Sesaxeb 

 

415. uflis sasufeveli rom usazRvroa, SeiZleba davaskvnaT wina TavebSi 

moyvanili mravali warmodgenili da naCvenebi magaliTidan, gansakuTrebiT 

iqidan, rom sasufeveli yalibdeba adamianTa modgmisgan (ix.311-317) da ara 

marto adamianebisagan, vinc daibadnen eklesiis SigniT, aramed mis gareSe 

dabadebulebisagan (ix.318-328). maSasadame yvela imaTganisgan, vinc dedamiwis 

daarsebidanve cxovrobdnen sikeTiT. yvela,  vinc ki raime mainc icis 

dedamiwis nawilebis, qveynebis da samefoebis Sesaxeb, SeuZlia daakvnas Tu 

ra raodenobisaa Cveni dedamiwis mosaxleoba. miaxloebiT SeiZleba 

gamoviTvaloT, rom yoveldRiurad kvdeba ramdenime aTasi adamiani, 

maSasadame weliwadSi amdenive  milioni;  da es xdeba uwyvetad Cveni 

dedamiwis Seqmnis dRidan, romlidanac ukve gavida ramodenime aTaswleuli, 

- da yvela es adamiani sikvdilis Semdeg gadavidnen da mudmivad gadadian 

egreTwodebul sulier samyaroSi. ramdeni maTgani gaxda an gaxdeba zeciuri 

angelozi amis gamoTvla SeuZlebelia. imitom, rom maSin adamianebi 

Sinaganad da sulierad fiqrobdnen da maSadame zeciuri siyvaruliT 

cxovrobdnen. magram Semdegi cxovrebisas isini aRar iyvnen aseTi bevrni 

imitom, rom droTa ganmavlobaSi adamiani gaxda ufro garegani da daiwyo 

fiqri ufro bunebrivad da amitomac mieca miwier vnebebs. aqedan ukve Cans, 

rom Cveni dedamiwis macxovrebelebisaTvisac ki sasufeveli unda iyos 

uzarmazari. 

416.  uflis sasufeveli rom usazRvroa, SeiZleba davaskvnaT mxolod 

iqidan, rom yvela bavSvi imisda miuxedavad, dabadebulia eklesiaSi Tu mis 

gareT miiReba uflis mier, xdebian angelozebi, maTi raodenoba dedamiwaze 

aRwevs adamianTa mTeli modgmis meoTxed an mexuTed nawils. CvenTvis ukve 

cnobilia, rom TviToeuli bavSvi, sadac ar unda daibados is eklesiis 

SigniT Tu mis gareT, rogori MmSoblebis Svilic ar unda iyos, miiReba 

sikvdilis Semdeg Tavisi uflis mier da aRizrdeba sasufevelSi. 

ganiswavleba uflis wesrigis Tanaxmad siyaruliTa da sikeTiT da amiT ki 

WeSmaritebis SecnobiT, ris Semdegac gonierebisa da sibrZnis srulyofis 

donis mixedviT is Seiyvaneba sasufevelSi da xdeba angelozi (ix 309-345). 

aqedan SegviZlia davaskvnaT Tu ra raodenobis zeciuri angelozi 

warmoiqmna jer marto bavSvebisagan dedamiwis arsebobis dRidan dRemde. 

417.  Tu ramdenad Tvaluwvdenelia RmerTis sasufeveli SeiZleba aseve 

davinaxoT iqidan rom yvela planeta, romlebsac TvaliT vxedavT Cveni mzis 

sistemaSi aris aseTive miwebi da amaT garda samyaro savsea  uTvalavi sxva 

sistemebiT romlebic dasaxlebulia. amaze saubari iyo Cems TxzulebaSi 
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“samyaros miwebis Sesaxeb” saidanac moviyvan Semdeg sityvebs: “ im 

cxovrebaSi TiToeulisaTvis cnobilia rom miwebis raodenoba uTvalavia da 

rom maTze cxovrobs xalxiç romlebic gardacvalebis Semdeg xdebian 

sulebi da angelozebi; rameTu im cxovrebaSi TiTeuls WeSmaritebis da 

msaxurebis siyvaruliT ufleba eZleva esaubros sulebs sxva miwebidan da 

am xerxiT darwmundes bevri sxva samyaros arsebobaSi da amiT gaigos, rom 

adamianTa modgma aris mxolod Cveni dedamiwis qmnileba, magram arseboben 

uTvalavni sxvanic. me zogjer vesaubrebodi sulebs wasulebs Cveni 

dedamiwidan, rom adamians Tavisi gonierebiT da codniT SeeZloT 

scodnodaT, rom miwebi bevria da rom isini dasaxlebulia; radgan mas 

SeeZlo Tavisi gonierebiT daeskvna rom uzarmazari planetebi, 

romelTaganac zogierTi bevrad aRemateba Cvens dedamiwas, ar aris 

dausaxlebeli sxeulebi da ar aris Seqmnili mxolod imisaTvis, rom 

imoZraon samyaroSi mzis garSemo da afrqvion sinaTle mxoloddamxolod 

dedamiwas, rom maT unda hqondeT sxva ufro maRali daniSnulebac. visac 

swams, rogorc unda sjerodes yvelas, rom RvTaebrivma sawyisma Seqmna 

samyaro ara sxva mizniT, aramed adamianTa modgmis da sasufevlis 

arsebobisaTvis, radganac adamianTa modgma aris sasufevlis sanerge, mas ar 

SeiZleba ar swamdes, rom yvelgan sadac miwaa, iq arseboben adamianebic. rom 

planetebi, romlebic ekuTvnian Cveni mzis sistemas da amitomac xilvadia 

Cveni TvalisaTvis, aris miwa, SegviZlia davaskvnaT rom isini sxeulebi 

arian Semdgarni miwieri nivTierebebisagan, radganac ireklaven mzis 

sinaTles da teleskopiT daTvalierebebisas Canan ara rogorc cecxlovani 

varskvlavni,  aramed rogorc miwebi dafarulni sinaTliT da sibneliT. es 

SegviZlia davaskvnaT iqidanac, rom isini hgvanen Cvens miwas, brunaven mzis 

garSemo da zodiaqos mixedviT qmnian TavianT weliwadis droebs, 

gazafxuls, zafxuls, Semodgomas da zamTars; da rom isini amasTanave 

brunaven, rogorc Cveni miwa Tavisi RerZis garSemo da amiT qmnian dReebs 

da mis droebs ese igi dilas, SuadRes, saRamos da Rames. amas garda 

zogierT planetas aqvs Tavisi mTvareebi, romlebsac Tanamgzavrebs 

vuwodebT; isini garkveuli drois ganmavlobaSi brunaven TavianTi planetis 

garSemo, rogorc mTvare dedamiwis garSemo; xolo planeta saturns aqvs 

garSemo naTeli rgolebi, romlebic aZleven am miwas bevr sinaTles 

TumcaRa areklils. yvelaferi amis mcodne da gonivrulad moazrovne  

adamians SeuZlia Tqvas, rom eseni mxolod dausaxlebeli sxeulebia. amas 

garda me sulebs vesaubre imazec, rom adamians SeuZlia daujeros miwebis 

simravlis Sesaxeb samyaroSi im mosazrebidan, rom varskvlavuri ca  

Tvaluwvdebnelia da savsea uTvalavi varskvlaviT, romelTaganac 

TviToeulisaTvis adgilze da Tavis sistemaSi aris mze, Cveni mzis msgavsi, 

mxolod sxva sididis. vinc saRad azrovnebs is mixvdeba, rom mTeli es 

Tvaluwvdeneloba sxva araferia, Tu ara saSualeba cnobili miznis 
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miRwevisa, romelic unda iyos msoflmxedvelobis saboloo mizani da rom 

es mizani aris zeciuri sasufevlis arseboba, romelSic RvTaebriv sawyiss 

SeeZlo Tanaarseboba angelozebTan da adamianebTan. rameTu xilvadi 

samyaro an myaria ganaTebuli uamravi varskvlaviT, romelnic arian iseTive 

mzeebi, mxolod iaraRi, romelTa saSualebiTac SeiZleboda miwebis Seqmna 

da maTze ki is adamianebiç romelTaganac warmoiqmneboda caTa sasufeveli. 

am mosazrebiT gonier adamians ar SeuZlia ifiqros, rom amdenad usazRvro 

saSualeba, amdenad didi miznis misaRwevad SeiZleboda daniSnuli 

yofiliyo adamianTa modgmis warmoqmnisaTvis mxolod Cvens dedamiwaze. 

bevria es RvTaebrivi sawyisisaTvis, romelic usasruloa, romlisTvisac 

aTasobiT da milionobiT miwebic ki savsea macxovreblebiT iqneboda Zlivs 

SesamCnevi anda umniSvnelo? arseboben sulebi romelTa erTaderT 

saqmianobas Seadgens codnis SeZena, radganac isini mxolod amaSi xedaven 

siamovnebas. amitomac am sulebs ufleba eZlevaT yelgan ixetialon, 

gadavidnen Cveni mzis sistemis sazRvrebis miRmac sxva samyaroSi rom am 

gziT SeiZinon yvelanairi saxis codna. es sulebi planeta merkuridan arian. 

maT miTxres rom arsebobs miwebi, xalxiT dasaxlebuli aramarto Cveni mzis 

sistemaSi, aramed mis gareTac da rom am miwebis raodenoba uTvalavia. 

gamoTvlili iyo rom samyaroSi arsebobs milioni miwa  da TiToeul 

maTganze samasi milioni macxovrebeli da orasi Taoba eqsi aTasi wlis 

ganmavlobaSi da TviToeul adamians anda suls mieces sivrce sami kubi 

wyrTa, maSinac ki aseTi mniSvnelovani raodenoba adamianebisa anda 

sulebisa aRebuli erTad mainc ver Seavsebda im sivrces, romelic Cvens 

dedamiwas ukavia da Zlivs Seavsebda im sivrces, romelic ukaviaT Cveni 

planetebis erT Tanamgzavrs, sivrce romelic samyaroSi iqneboda TiTqmis 

SeumCneveli, radganac aseTi Tnamgzavri Zlivs Cans SeuiaraRebeli TvaliT. 

ra unda iyos es samyaros SemqmnelisaTvis, romlisTvisac mTeli samyaroc 

ki aseTnairad iyos savse, esec ar iqneboda sakmarisi, radgan TviTonac 

usasruloa. me vesaubre amis Sesaxeb angelozebs da maT mixres, rom aseTive 

warmodgena aqvT adamianTa mcirericxovnebis Sesaxeb Semoqmedis 

usasrulobasTn SedarebiT, TumcaRa isini fiqroben ara sivrcobrivad 

aramed mdgomareobis mixedviT da maTi gagebiT milionobiT miwa, romelic  

yvelanair warmodgenaze maRla dgas iqneboda TiTqmis araferi ufalTan 

SearebiT. samyaros miwebis Sesaxeb, maTi macxovreblebis da maTgan 

warmoqmnili sulebis da angelozebis Sesaxeb ixileT zemoTxsenebuli 

Txzuleba. iq aRwerili da gadmocemulia im mizniT, rom 

davrwmunebuliyaviT,rom RmerTis samefo Tvaluwvdenelia, rom isini yvelani 

adamianTa modgmiTaa dasaxlebuli da rom Cveni RmerTi yvelgan 

aRiarebulia miwis da zecis RmerTad. 
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418. RvTis sasufeveli, rom Tvaluwvdenelia Cans iqidanac, rom sasufeveli 

erTianobaSi warmosaxavs erT adamians da amasTanave Seesabameba yvelafers, 

rac saerTod da nawilobriv arsebobs adamianSi; rom es Sesabamisoba 

arasodes ar aRivseba imitom rom is aris Sesabamisoba ara mxolod 

TiToeuli organosi saerTo sxeulisa aramed kerZod da cal calke 

yvelasTan da TiToeul umcires nawilTan organizmis SigniT. ufro metic – 

TiToeuli sisxlZarRvTan da boWkosTan da aramarto maTTan aseve im 

organul substanciebTan, romlebic Sიnaganad iReben zeciur STagonebas, 

romelSic adamiani moipoves Taviს Sinagan Semoqmedebas, romelic mas 

emsaxureba sulis saqmianobisas; rameTu yvelaferi, rac arsebobs adაmianSi 

arsebobs garegnobaSi, romlebic ariან substanciebi, xolo yvelaferi rac 

ar arsebobs substanciaSi, rogorc თavis subieqtSi, aris araferi. yvela es 

nawili da nawilaki sxeulisa Seesabameba zecas, rogorc Cans im Tavidan 

sadac saubaria yvelafris Sesabamisobaze, rac aris sasუfevelSi yvelafer 

imasTan, rac aris adamianSi (ix.87 - 102). es Sesabamisoba arasodes ar iqneba 

aRvsili, imitom, rom rac metia angelozTa sazogadoebebi, romlebic 

Seesabamebian am organos miT უფრო srulyofili xdeba zeca, radganac 

yvelanairი srulyofileba sasufevelSi izrdeba raodenobasTan erTad. es 

xdeba imitom, rom mizani sasufevelSi yvelasTvis erTia da yvela 

erTsulovnad miiltvis am miznisaken: es mizania saerTo keTიldReoba. 

rodesac es keTიldReoba batonobs masSi aris TiToeulisaTvis wili da 

TiToeulis wili da TiToeulis keTიldRebisagan warmoiqmna saerთo 

keTildReoba, es ase xdeba imitom, rom RmerTi moaqcevs Tavisken 

sasufevlis yvela mkvidrs (ix. 123) da amiT ayalibebs maTTan erTad erT 

mTlians, rom erTsulovneba da Tanxmoba ramdenime pirovnebisa, 

gansakuTrebiT aseTi wyarodan da aseTi kavSiriT qmnian srulyofilebas, 

dainaxavs yvela sul mcire naTeli gonebiT.  

419. me momeca saSualeba mexila sasufeveli dasaxlebuli da dausaxlebeli 

da me davinაxe, rom sasუfevlis dausaxlebeli adgili imxelaa, rom mis 

Sevsebas daსWirdeba maradisoba, romc arsebobdes ramdeniმე miliardi miwa 

da romc yvela miwaze iyos imdenive mosaxleoba, ramdenic Cvenს dedamiwaze. 

420. zogierTi adamiani fiqrobs rom sasufeveli ar aris didi, radganac 

biblia maT sityva-sityviT esmiT. magaliTad im adgilze დayrdnobiT, sadac 

naTqvamia, rom sasufevelSi miiRebian mxolod Ratakni, rom sasufeveli Riaa 

mxolod rCeulTaTvis da miiRebian mxolod isini, vinc ekuTvnis eklesias 

da ara sxvebi; da rom sasufevelSi imyofebian mxolod isini, visac 

uSuamdgomlebs ufali da rogorc ki სasufeveli Seivseba, is daiketeba da 

es dro ukve gansazRvruliა. magram am adamianebma ar ician, rom sasufeveli 
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arasdros daiketeba da ar arsebobs amisaTvis araviTari gansazRvruli dro 

da rom sasufevlis mkvidrTa raodenoba ganusazRvrelia. ama adamianebma ar 

ician, rom rCeulebad iwodebian WeSmaritebებSi da sikeTeSi mcxovrebni, - 

xolo Ratakebad isini, vinc moklebulia WeSmaritebis da sikeTis Secnobas, 

magram eZeben mas  da am survilis Zalas uwodeben aseve sixarbes. isini vinc 

bibliis gauazreblobiT Seiqmnes warmodgეna sasufevlis simciris Sesaxeb, 

warmodgenili aqvT, rom isini imyofebian erT adgilas, sadac yvela mkvidri 

Tavmoyrilia erTad, maSin rodesac sasufeveli Sedgeba uTvalavi 

sazogadoebisagan (ix 41-50). anda fiqroben, rom sasufeveli eCuqeba yvelas 

uflis gulmowyalebiT da rom aseTnairad iq daiSvebian da miiRebian 

uflis keTიli nebiT. maT ar esmiT, rom RmerTs Tavisi gulmowyalebiT 

mihyavs iqamde yvela, vinc ki ufals miiRebs, xolo uფალs miiRebs is, vinc 

cxovrobs misi mcnebebis siyvaruliT da rwmeniT da rom aseTnairad iyo 

uflis mimyoli bavSobidan sicocxlis ukanasknel wuTamde, xolo Semdeg 

saukunod aris iს gulmowyaleba, romelzec saerTod aris laparaki, 

amitomac dae icodnen maT,  rom TiToeuli adamiani ibadeba 

sasufevlisaTvis da rom sasufevelSi miiReba, is vinc miიRebs mas Tavis 

TavSi miwaze cxovrebisas. gamoricxulia mxolod isini, vinc Tavis TavSi ar 

miiRebs mas.     

რა არის სულიერი სამყარო 

 

421.სულთა სამყარო განსხვავდება როგორც სასუფეველში,ასევე ჯოჯოხეთშიც.ეს 

ადგილი ანდა მდგომარეობა_შუალედ ერთსა და მეორეს შორის : იქ ადამიანი 

სიკვდილის შემდეგ მიდის და მიდის იქ გარკვეულ დროს,თავისი მიწაზე სიცოცხლის 

მიხედვით ან აიყვანება სასუფეველში ანდა ჩაინთქმება ჯოჯოხეთში. 

 

422.სულთა სამყარო_ეს არის შუალედური ადგილი სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის 

და ადამიანის საშუალო მდგომარეობაა მისი სიკვდილის შემდეგ.ეს რომ შუალედური 

მდგომარეობაა ეს ჩემთვის ნათელი გახდა მისი ადგილმდებარეობის მიხედვით:მის 

ზემოთ სასუფეველია,მის დაბლა ჯოჯოხეთი.ეს რომ შუალედური მდგომარეობაა,ამაში 

მე დავრწმუნდი როდესაც გავიგე,რომ მანამ სანამ ადამიანი იქ იმყოფება ის არც 

სასუფეველშია და არც ჯოჯოხეთში.ადამიანის მდგომარეობა სასუფეველში არის მასში 

ჭეშმარიტებისა და სიკეთის კავშირი,ხოლო ჯოჯოხეთური მდგომარეობა_ კავშირი 

ბოროტებასა და სიცრუეს შორის.თუ ადამიან_სულში სიკეთე გაერთიანდა 

ჭეშმარიტებასთან,ის მიდის სასუფეველში,იმიტომ რომ ეს კავშირი მასში აყალიბებს 
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სასუფევლის მდგომარეობას.თუ ადამიან_სულში ბოროტება გაერთიანდა 

სიცრუასთან,მაშინ ის მიდის ჯოჯოხეთში,იმიტომ რომ ასეთი კავშირი მასში აყალიბებს 

ჯოჯოხეთურ მდგომარეობას.ეს კავშირი ორივე შემთხვევაში ხდება სულთა 

სამყაროში,სადაც ადამიანი იმყოფება ჯერ კიდევ შუალედურ 

მდგომარეობაში.გონიერების და ნების კავშირი,ანდა როგორც აქ 

ნათქვამია,ჭეშმარიტების და სიკეთისა_ერთი და იგივეა. 

 

423.თავდაპირველად ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა გონების კავშირზე ნებისყოფასთან და 

მის იგივეობასთან ჭეშმარიტების და სიკეთის კავშირთან,იმდენად რამდენადაც ეს 

კავშირი ხდება სულთა სამყაროში რომელზეცაა ლაპარაკი.ადამიანშიარსებობს 

გონიერება და არის ნებისყოფა.გონი იღებს თავის თავში ჭეშმარიტებას და თვითონვე 

ამის მიხედვით ყალიბდება,ნებისყოფა კი არის სიკეთის მიმღები და თვითონაც მის 

მიხედვით ყალიბდება.ამიტომ ყველაფერი რასაც ადამიანი იღებს გონებით და მისი 

მეშვეობით აზროვნებს,ის თვლის ჭეშმარიტებად,და ყველაფერი,რაც მას სურს 

პირველად ნებისყოფით და მხოლოდ შემდეგ ფიქრობს,უწოდებს სიკეთეს.ადამიანს 

შეუზლია იფიქროს და ერთი გონებით გაიაზროს რა არის ჭეშმარიტება და რა არის 

სიკეთე,მაგრამ ასეთი ფიქრები არ შედიან მის ნებისყოფაში,სანამ მას არ უნდა და არ 

აკეთებს იმას რასაც ფიქრობს.მას რომ სურდეს რასაც ფიქრობს და თავისი ნებით 

აკეთებდეს ამას,მაშინ ეს შედის ერთნაირად გონებაში და ნებისყოფაში,და მაშასადამე 

თვითონ მასშიც,იმიტომ რომ არც გონება და არც ნებისყოფა თავისთავად არ აყალიბებენ 

ადამიანს,არამედ ერთიც და მეორეც ერთად.რაც შევიდა გონებაში და ნებისყოფაში ის 

შევიდა ადამიანში და შეითვისა მან.და პირიქით,რაც შევიდა მხოლოდ გონებაში 

შეიძლება ითქვას რომ ეს არ არის ადამიანში:ეს არის მეხსიერება და ცოდნა,მეხსიერებაში 

შენახული;ეს არის საგანი,რომელზეც მას შეუძლია ფიქრი,თავის თავში ჩაღრმავების 

გარეშე,მისგან გათავისუფლება და სხვასთან საუბარი.ასეთ საგნებზე მას შეუძლია 

ლაპარაკი და მსჯელობა და მოჩვენებითი გრძნობების,მიდრეკილებების და 

მოქმედებების გამოჩენა. 

 

424.ადამიანს მიცემული აქვს იფიქროს გონებით,ნებისყოფის გარეშე,იმისათვის რომ მან 

შესძლოს გარდაქმნა. ადამიანი კი გარდაიქმნება ჭეშმარიტებების საშუალებით,ხოლო 

ჭეშმარიტება,როგორც ზემოთაა ნაჩვენები,ეკუთვნის გონებას.ადამიანი იბადება 

ბოროტებაში,მას თავისით არავისთვის არ სურს სიკეთე,მხოლოდ თავისი 

თავისთვის,ხოლო ვისაც სიკეთე მხოლოდ თავისთვის სურს,ის ხარობს 

ბოროტებით,რომელსაც სხვებს აყენებს,მით უმეტეს როცა ეს ხდება გამორჩენის 
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მიზნით.მას სურს მიითვისოს ყველანაირი უცხო სიკეთე,როგორც დიდება და 

სახელი,ასევე სიმდიდრე და მით უფრო კმაყოფილია,რაც მეტად გამოსდის ეს 

ყველაფერი.ამიტომაც ნებისყოფის საწყისის განსაწმენდად და გარდასაქმნელად 

ადამიანს მიეცა გაიგოს გონებით ჭეშმარიტებები და ამის გამო მოთოკოს 

მიდრეკილებები ბოროტებისკენ,რომელიც ამ ნებიდან გამოდის.ადამიანს შეუძლია 

გონებით იფიქროს ჭეშმარიტებებზე,წარმოთქვას ისინი და გამოიყენოს საქმეში,მაგრამ 

მას არ შეუძლია იფიქროს მათზე თავისი ნებისყოფით,სანამ არ შეითვისებს მთლიანად 

ამ ჭეშმარიტებებს გულით და არ მოინდომებს მათ საქმეში გამოყენებას.ასეთ ადამიანს 

ყველაფერი,რაზეც ფიქრობს გონებით,ექცევა რწმენად,ხოლო რასაც ფიქრობს 

ნებით_სიყვარულში,მაშინ რწმენა და სიყვარული თავსდება მასში,როგორც გონება 

ნებისყოფასთან. 

 

425. მაშასადამე,რამდენადაც გონებასთან დაკავშირებული ჭეშმარიტებები კავშირშია 

ნებისყოფასთან დაკავშირებულ სიკეთესთან.ე.ი.რამდენადაც ადამაინს სურს 

ჭეშმარიტებები და იყენებს მათ საქმეში,იმდენად არის ის სასუფეველში ანდა 

სასუფეველი მასში,იმიტომ რომ სიკეთისა და ჭეშმარიტების კავშირი აყალიბებს 

სასუფეველს.პირიქით,რამდენადაც გონების სიცრუე შეეხამება ნებისყოფის 

ბოროტებას,ადამიანი იმდენად ატარებს თავის თავში ჯოჯოხეთს,იმიტომ რომ 

სიცრუისა და ბოროტების კავშირი აყალიბებს ჯოჯოხეთს.შემდეგ,რამდენადაც გონების 

ჭეშმარიტება ნებასურვილის სიკეთე გაყოფილია,ადამიანი იმდენად იმყოფება საშუალო 

მდგომარეობაში.ასეთ მდგომარეობაში არიან ამჟამად თითქმის ყველა ადამიანები:მათ 

იციან ჭეშმარიტებები,ფიქრობენ მათზე გონებით და მეცნიერულად,მაგრამ საქმეში მას 

იყენებენ ზოგი მეტად,ზოგიც ნაკლებად,ხოლო ზოგჯერ კი საერთოდ არ იყენებენ და 

პირიქითაც კი მოქმედებენ ამ ჭეშმარიტებების საწინააღმდეგოდ.ბოროტების და 

სიცრუის სიყვარულით და რწმენით.ყოველ შემთხვევაში,ადამიანს თავის თავში 

სასუფეველი დააქვს თუ ჯოჯოხეთი,ის სიკვდილის შემდეგ მაინც ხვდება სულთა 

სამყაროში,სადაც საბოლოოდ სიკეთე და ჭეშმარიტება შეერთდება მათში,ვინც უნდა 

ამაღლდეს სასუფეველში,ხოლო ბოროტება და სიცრუე მათში,ვინც უნდა ჩაინთქას 

ჯოჯოხეთში.არც სასუფეველში და არც ჯოჯოხეთში არ დაიშვება სულის 

გაორება,ე.ი.ერთი რამის ცოდნა და გაგება,და მეორის ნდომა და კეთება.იქ ვისაც რა 

უნდა,იმას იღებს და იღებს გონებით,ის სურს ნებით.სასუფეველში სიკეთის მდომელი 

გაიგებს ჭეშმარიტებასაც,ხოლო ჯოჯოხეთში ბოროტების მსურველი გაიგებს 

სიცრუესაც. ამიტომაც იქ კეთილებს სცილდებათ სიცრუე და მიეცემათ 

ჭეშმარიტება,რომელიც მათ სიკეთეს პასუხობს და მასთანაა შეთანხმებული.ბოროტებს 

კი სცილდებათ ჭეშმარიტებები და რჩებათ მხოლოდ სიცრუე,მათი ბოროტების 

შესაბამისი მასთან შეთავსებული.აქედან ჩანს თუ რა არის სულთა სამყარო. 
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426. სულთა სამყაროში მოდიან ადამიანთა უთვალავი რაოდენობა,იმიტომ რომ ეს არის 

პირველი შეკრების ადგილი ყველასთვის.იქ ყველა განიხილებიან და ემზადებიან.იქ 

ყოფნის ვადა არა არის განსაზღვრული,ზოგიერთი,ახალმოსული მაშინვე ამაღლდება 

ზეცად ან ჩაინთქმება ჯოჯოხეთში,ზოგიერთი კი რჩება რამოდენიმე კვირა,ზოგი მთელი 

წლები,მაგრამ არა უმეტეს ოცდაათი წლისა.დროის ეს განსხვავება დამოკიდებულია 

იმაზე,თუ ვისში რამდენად გარეგანი შეესაბამება ანდა არ შეესაბამება შინაგანს.ხოლო 

სულთა სამყაროდან როგორ გადის ადამიანი ერთი მდგომარეობიდან მეორეში და 

მომზადდება თავისი საბოლოო ადგილსამყოფელისთვის,შემდეგში იქნება ნათქვამი. 

 

427. როგორც კი ადამიანები სიკვდილის შემდეგ გადადიან სულთა სამყაროში,უფალი 

მათ ზუსტად ანაწილებს: ბოროტები მაშინვე უერთდებიან იმ ჯოჯოხეთურ 

საზოგადოებას,რომელშიც მათში გაბატონებული სიყვარულით იმყოფებიან მიწაზე 

ცხოვრებისას,ხოლო კეთილები მაშინვე უერთდებიან იმ ზეციურ 

საზოგადოებას,რომელსაც ეკუთვნოდნენ თავიანთი სიყვარულით,ქველმოქმედებით და 

რწმენით სიცოცხლის დროს.მიუხედავად ასეთი გარჩევისა,ყველა მოსული სულთა 

სამყაროში_ მეგობრები,ნაცნობები სიცოცხლისას_ნახულობენ,ხვდებიან,საუბრობენ 

როდესაც თვითონ უნდათ,განსაკუთრებით მეუღლეები,ძმები და დები.მე იქ ვნახე 

მამა,რომელიც ესაუბრებიდა თავის ექვს ვაჟიშვილს,რომლებიც მან იცნო;ვნახე ასევე 

ბევრი სხვაც ახლობლებთან და მეგობრებთან მოსაუბრე,მაგრამ რადგანაც ისინი ყველანი 

სულით სიცოცხლის დროს განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან,ამიტომ მალევე 

დასცილდნენ და დაშორდნენ ერთმანეთს.უკვე გადასულები კი სულთა სამყაროდან 

სასუფეველში ანდა ჯოჯოხეთში მეტად ვეღარ ნახულობენ და ვეღარ სცნობენ,გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ ისინი ერთნაირი სულისა არ არიან და ერთნაირი სიყვარულის 

მატარებელნი.ნახულობენ ისინი ერთმანეთს სულთა სამყაროში და არა სასუფეველში და 

ჯოჯოხეთში,იმიტომ რომ სანამ ისინი იმყოფებიან სულთა სამყაროში,ისინი 

გადაიყვანებიან ისათ მდგომარეობაში,როგორსაც განიცდიდნენ თავიანთი სიცოცხლის 

დროს,და გადადიან ერთიდან მეორეში;მაშინ როდესაც საბოლოოდ ისინი მიიყვანებიან 

საბოლოო მდგომარეობამდე,მათში გამეფებული სიყვარულის შესაბამისად,და მაშინ 

თითოეული გაიცნობს მეორეს მხოლოდ თავისი სიყვარულის მსგავსს,როგორც ეს 

ნათქვამია ზემოთ(იხ. 41–50),მსგავსება აახლოვებს ხოლო არამსგავსება აშორებს. 

 

428.სულთა სამყარო,რომელიც არის ადამიანისთვის შუალედური მდგომარეობა 

სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის,ამავე დროს იკავებს ადგილსაც მათ შორის:მათ 
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დაბლა ჯოჯოხეთია,ანუ ქვესკნელი,ხოლო მათ მაღლა_ ზეცა.ჯოჯოხეთი ჩაკეტილია 

სულთა სამყაროსთვის;არის მხოლოდ ხვრელები,თითქოსდა ნაპრალები,კლდეები და 

ფართო ჩანაქცევები,რომლებთანაც დარაჯები არიან,რომ განსაკუთრებული ნებართვის 

გარეშე ვერავინ გამოვიდეს იქიდან,ხოლო ამაზე ნებართვა ეძლევათ მხოლოდ 

განსაკუთრებული საჭიროებისთვის,რაზეც ქვემოთ იქნება საუბარი.ასევე სასუფეველიც 

მთლიანად ჩაკეტილია,და არც ერთ ზეციურ საზოგადოებასთან არ შეიძლება 

მისვლა,არსებობს მხოლოდ ვიწრო გზა,რომელზე გასასვლელიც ასევე დაცულია.ეს 

შესასვლელები და გასასვლელები ბიბლიაში იწოდება კარად და კარიბჭეებად 

სამოთხეში და ჯოჯოხეთში. 

429.სულთა სამყაროს ადგილმდებარეობა წარმოადგენს თითქოსდა ველს მთებსა და 

ფრიალო კლდეებს შორის ტალღისებური ზედაპირით.კარებები ანდა შესასვლელები 

ზეციურ საზოგადოებებში ხილულია მხოლოდ ზეცისთვის 

მომზადებულთათვის,სხვებს მისი მოძებნა არ შეუძლიათ.ამ საზოგადოებებს აქვთ 

მხოლოდ ერთი საერთო შესასვლელი,რმლიდანაც მიდის ერთი გზა,რომელიც შემდეგში 

იყოფა მრავალ სხვად.კარებები და შესასვლელები ჯოჯოხეთშიხილულია ასევე 

მხოლოდ მათთვის,ვინც იქ უნდა შევიდეს.ეს გასასვლელები იხსნება,ჩნდება ბუნდოვანი 

თითქოსდა ჭვარტლით დაფარული გამოქვაბულები,მიმართულნი ირიბად ქვემოთ 

სიღრმეში,სადაც ასევე ბევრი განსაკუთრებული გასასვლელია.ამ გამოქვაბულებიდან 

ანდა ჩანაქცევებიდან ამოდის ბუნდოვანი და მყრალი ორთქლი,რომელსაც გაურბის 

ყველა კეთილი სული როგორც აუტანელს,მაშინ როდესაც ბოროტი სულები ეძებენ მას 

და ტკბებიან მისით.ვინც ამქვეყნად ტკბებოდა თავისი ბოროტებით,ის სიკვდილის 

შემდეგ ტკბება სიმყრალით,რომელიც ამ ბოროტებას შეესაბამება.ამ დამოკიდებულებაში 

ბოროტი სულები შეიძლება შევადაროთ ხორცისმჭამელ ჩიტებს და 

მხეცებს:ყვავებს,მგლებს,ღორებს,რომლებიც როგორც კი მძორის სუნს 

გაიგებენ,მოფრინავენ და მორბიან ყველა მხრიდან.მე თვითონ გავიგონე როგორ 

დაიკვნესა ერთმა სულმა შინაგანი ტკივილისგან,როდესაც შეეხო მას სამოთხის 

სუნთქვის ნაკადი,მაშინ როდესაც მშვიდად და სიამოვნებით ისუნთქავდა ქვესკნელის 

ორთქლს. 

430.თითოეულ ადამიანში არსებობს ასევე ორი კარი,რომელთაგანაც ერთი მიმართულია 

ჯოჯოხეთისკენ,გახსნილი ბოროტებისთვის და მისგან წარმოქმნილი 

სიცრუისთვის,ხოლო მეორე_ ზეცისკენ,მზადმყოფი მიიღოს სიკეთე და ჭეშმარიტება 

მისგან.ჯოჯოხეთის კარიბჭე ღია აქვს ყველას,მცხოვრებს ბოროტებაში და მის 

სიცრუეში,და მხოლოდ უმცირესი ნაწილი ზეციური მექისა,რომლის საშუალებითაც 

შეუძლია ადამიანს ფიქრი,განსჯა და საუბარი,აღწევს მასში ზემოდან,თითქოსდა 

ჭუჭრუტანიდან. ზეციური კარიბჭე გახსნილი აქვს მათ,ვინც ცხოვრობს სიკეთეში და მის 

ჭეშმარიტებაში.ორ გზას მივყავართ ადამიანის სულის გონივრულ 
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საწყისამდე:შინაგანით,ანუ უმაღლესი გზით შედის უფლისგან სიკეთე და 

ჭეშმარიტება,ხოლო გარეგანით,ანუ უდაბლესით კი ჯოჯოხეთის ბოროტება და 

სიცრუე.ადამიანის გონივრული საწყისი კი მდებარეობს შუაში,და იქ მოდის ორივე 

გზა.რამდენადაც ის უშვებს თავის თავში ზეციურ მუქს,იმდენადაა ადამიანი 

გონიერი,და რამდენადაც არ დაუშვებს,იმდენად ის არაგონიერია,როგორიც არ უნდა 

ეჩვენებოდეს მას თავისი თავი.ეს ყველაფერი ნათქვამია,რომ იყოს ცნობილი როგორი 

სახით შეესაბამება ადამიანი სასუფეველს და ჯოჯოხეთს:მისი გონივრული 

საწყისი,სანამ ის კიდევ ყალიბდება,შეესაბამება სულთა სამყაროს;რაც მათ ზემოთაა ის 

შეესაბამება ზეცას,ხოლო რაც მათ დაბლაა,ის_ჯოჯოხეთს.მათ,ვინც ემზადებიან 

სასუფეველში,ზედა გზა ეხსნებათ,ქვედა კი ეკეტებათ,არ დაიშვება ბოროტების და 

სიცრუის გავლენა.მათ კი,ვინც ემზადებიან ჯოჯოხეთში,ქვედა გზა ეხსნებათ,ხოლო 

ზედა გზა ეკეტებათ,სცილდება სიკეთის და ჭეშმარიტების გავლენა.ამიტომ 

უკანასკნელნი იყურებიან მხოლოდ დაბლა,ქვესკნელში,ხოლო პირველები მხოლოდ 

ზემოთ,ე.ი. ზეცაში.ზემოთ იყურება ნიშნავს უყურებდე ღმართს როგორც საერთო 

შუაწერტილს,რომლისკენაცაა მიბრუნებული მთელი სასუფეველი;დაბლა ყურება 

ნიშნავს ყურებას უფლისკენ ზურგშექცევით საპირისპირო 

შუაწერტილისკენ,რომლისკენაც მიქცეულია და მიისწრაფვის მთელი 

ქვესკნელი(იხ.123,124). 

 

431.სულთა სამყაროს მკვიდრნში იგულისხმებიან საერთოდ სულები,ანგელოზებად კი 

იწოდებიან ზეცის მკვიდრნი ყოველი ადამიანი თავისი შინაგანი საწყისით სულია. 

 

432.საღად მოაზროვნე ადამიანს ესმის,რომ ჩვენი სხეული კი არ ფიქრობს,არა ხორცი და 

არა ნივთიერება,არაედ სული,როგორც სულიერი არსება.ადამიანის სული,რომლის 

უკვდავებაზეც ამდენი დაიწერა,არის თვითონ მისი სული.ის უკვდავია მთლიანობაში,ის 

ფიქრობს ჩვენს სხეულში როგორც სულიერი საწყისი,რომელიც იღებს მხოლოდ 

სულიერს და ფიქრით და ნებისყოფით სულიერად მცხოვრებს.მთელი ჭკვიანური 

გონივრული ცხოვრება,რომელიც მჟღავნდება სხეულში,ეხება სულს და არა 

სხეულს.სხეული,როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი,ნივთიერია,და ეს ნივთიერი როგორც 

სხეულის საკუთრება მხოლოდ იმიტომ მოგვეცა,ასე ვთქვათ ოდნავ მიერთებულია 

სულთან იმისთვის რომ ადამიანის სულს ჰქონდეს საცხოვრებელი და აკეთოს სამუშაო 

ამქვეყნად დედამიწაზე,სადაც ყველაფერი ნივთიერი მკვდარია და სიცოცხლეს 

მოკლებული.რადგანაც ნივთიერი არ ცხოვრობს და ცოცხლობს მხოლოდ 

სულიერი,მაშასადამე ცხადია,რომ ყველაფერი ცოცხალი ადამიანში ეკუთვნის მხოლოდ 
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მის სულს და სხეული მხოლოდ ემსახურება მას,როგორც აღჭურვილობა ემსახურება 

ცოცხალ მოძრავ ძალებს.აღჭურვილობა მოქმედებს,მოძრაობს,მაგრამ ცხადია ამ 

მოქმედებებს ვერ მივაწერთ აღჭურვილობას,არამედ მას ვინც მას მართავს. 

 

433.თუ ჩვენს სხეულში თუ ჩვენს სხეულში ყველაფერი ცოცხალი და ყველაფერი რაც 

მასში სიცოცხლის შედეგად მოქმედებს არის სული,და არა ხორცი,მაშასადამე ეს სული 

არის ადამიანი,ანდა რაც იგივეა,ადამიანი თავისთავად არის სული ისეთივე 

სახით,როგორიცაა სხეული.ისეთივე როგორც ყველაფერი რაც ცხოვრობსდა გრძნობს 

ადამიანში,არის სული და თავიდან ფეხებამდე სხეულში არ არის წერტილი,რომელიც არ 

ცოცხლობს და არ გრძნობს,მაშინ სხეულის მოცილებით სულისათვის,რაც იწოდება 

სიკვდილად,ადამიანი რჩება იგივე ადამიანად და ცოცხლობს.მე ზეცაში მოვისმინე,რომ 

ზოგიერთები,მკვდრები და სასახლეში მწოლიარენი,სანამ აღდგებოდნენ აგრძელებენ 

აზროვნებას თავიანთი გაციებული სხეულით სრულიად დარწმუნებულნი რომ ისინი 

ისევ ცოცხლები არიან,მაგრამ მათ არ შეუძლიათ სხეულის არც ერთი ნაწილის განძრევა. 

 

434.ადამიანს არ შეუძლია იაზროვნოს და უნდოდეს ნივთიერი იარაღის ანუ სახის 

გარეშე,რომელშიც ანდა რომლითაც შეიძლება გამჟღავნდეს ეს უნარი.არსება 

ყველანაირი ნივთიერი სახის გარეშე არაფერია.ადამიანი ვერ ხედავს თვალების 

გარეშე,რომლებიც მას მხედველობის იარაღად ემსახურება,არ ესმის ყურების 

გარეშე,რომლებიც სმენისთვის სჭირდება;არც მხედველობა და არც სმენა თავისთავად 

და ამ ორგანოების გარეშე არ არსებობს.ზუსტად ასევე არ შეიძლება იარსებოს 

აზროვნებამ,ე.ი. შინაგანმა ხედვამ,არც შეგნაბამ,ე.ი. შინაგანმა სმენამ ნივთიერი იარაღის 

გარეშე სულის ამ უნარის გასამჟღავნებლად.მაშასადამე გამოდის რომ ადამიანის 

სულსაც ადამიანის სახე აქვს და ის სხეულიდან გამოყოფის შემდეგ მას გააჩნია ისეთივა 

მგრძნობელობა როგორც სხეულში.და რომ თვალის,ყურის მთელი სიცოცხლე_ერთი 

სიტყვით ყველა ორგანოს გრძნობის მთელი სიცოცხლე ეკუთვნის არა ადამიანის 

სხეულს,არამედ მის სულს.ამიტომაც სულები ხედავენ,ესმით,გრძნობენ ზუსტად ისევე 

როგორც ჩვენ,მაგრამ არა ბუნებრივ,არამედ სულიერ სამყაროში სხეულის მოშორების 

შემდეგ.სხეულში ეს სული გრძნობდა თავისი მიწიერი ბუნებით ნივთიერი სხეულის 

საშუალებით;ამავე დროს არანაკლებად გრძნობდა სულიერად,გონებით და ნებით. 

435.ეს ყველაფერი აქ ითქვა იმაში დასარწმუნებლად,რომ ადამიანი თავისთავად არის 

სული,ხოლო სხეული,რომელიც მოეცა მას მოქმედებისთვის და სამსახურისთვის 

ბუნებრივ და ნივთიერ სამყაროში,არ არის ადამიანი,არამედ მხოლოდ იარაღია ამ 

სულისთვის.მაგრამ რადგანაც გონიერი დასაბუთება ბევრისთვის 
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გაუგებარია,საპირისპიროში დარწმუნებულნი ამახინჯებენ მცდარი გრძნობების 

არასწორი დასკვნებით და ამით ეჭვი შეაქვთ,ამიტომაც აუცილებელია აქ გამოცდილების 

მტკიცებულება.ვისაც არ სჯერა სულის უკვდავებისა,ის ამბობს:ცხოველიც ცხოვრობს და 

გრძნობს ისევე როგორც ადამიანი,მასშიც ალბათ ისეთივე სულიერი საწყისია,და 

ამასთან ერთად ის კვდება სხეულთან ერთად.მაგრამ სულ სხვა თვისებებისაა ცხოველის 

სული,ადამიანისგან განსხვავებით. ადამიანს აქვს(რაც არ გააჩნია ცხოველს) სულის 

კუნჭულები,ანდა შინაგანი სულიერი საწყისი,უფლის ზეშთაგონებისთვის 

ხელმისაწვდომი,რომელსაც აზიდავს ამ საწყისს თავისამდე და აერთიანებს თავის 

თავთან.ამიტომაც აქვს ადამიანს უნარი,და არა ნახირს,იფიქროს ღმერთზე,ღვთაებრივზე 

ზეცაში,ეკლესიაზე და უყვარდეს ღმერთი,და შეუერთდეს მას ამ გაგებით.ხოლო რასაც 

შეუძლია შეუერთდეს უფალს,ის გაურღვეველია.ირღვევა მხოლოდ ის,რასაც არ 

შეუძლია უფალს შეუერთდეს.ადამიანის სულის კუნჭულებზე,როგორც მის 

უპირატესობაზე ცხოველებთან შედარებით,საუბარი იყო ზემოთ(თ.39),თუმცა 

გავიმეორებთ აქ იმას,რომ გავფანტოთ მცდარი წარმდგენები,რომლებიც ემყარება 

არასაკმარის ცოდნას და გონიერებას,და მაშასადამე,საღ აზრს.აი სიტყვები ამ 

ადგილიდან:,,გავიხსენებ აქ ანგელოზის ერთ საიდუმლოზე,რომელიც აქამდე არავის 

გახსენებია,იმიტომ რომ არავინ იცოდა იმ დონეების შესახებ,რომელიც ნახსენებია 

თ.38_ში.თითოეულ ანგელოზში,ისევე როგორც ადამიანში არსებობს ყველაზე 

შინაგანი,უმაღლესი სულიერი დონე,ანდა ყველაზე მაღალი სულიერი 

საწყისი(რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ მისი სულის კუნჭული),მასზე ეფინება 

პირდაპირი და უახლოესი გავლენა ღვთაებრივი საწყისისა,რომელიც შემდეგ თითქოსდა 

ამ კუნჭულიდან განკარგავს ყველა სხვა შინაგან საწყისებს როგორც ანგელოზში,ასევე 

ადამიანში.ამ უმაღლეს შინაგან საწყისს,ანდა ამ სულის კუნჭულს,შეიძლება ვუწოდოთ 

უფლის შესასვლელი ანგელოზთან ან ადამიანთან ანდა მათში უფლის სამყოფელად.ეს 

კუნჭული აქცევს ადამიანს ადამიანად და განასხვავებს მას ნახირისგან და 

ცხოველისგან,რომლებსაც ეს სულის კუნჭულები არ გააჩნიათ.აი მიზეზი რატომაა რომ 

ადამიანს ცხოველისგან განსხვავებით შეუძლია თავისი სულის შინაგანი საწყისით და 

თავისი სულით ამაღლდეს უფლის მიერ თვით მის დონემდე,შეუძლია იწამოს 

მისი,უყვარდეს ის და ასეთნაირად უყუროს მას,შეუძლია მისგან მიიღოს გონიერება და 

სიბრძნე,ისაუბროს გონივრულად და ბოლოს ამის გამო იცოცხლოს 

სამარადისოდ.მაგრამ არც ერთ ანგელოზს არ შეუძლია ნათლად ჩასწვდეს,თუ რა ხდება 

მის კუნჭულში,როდესაც უფლის ბედისწერა მას განაგებს,იმიტომ რომ ეს მის ყველა 

წარმოდგენაზე და სიბრძნეზე მაღლა დგას. 

 

436.ადამიანი რომ თავისი შინაგანი საწყისით არის სული,ეს მე გავიგე იმდენი 

მაგალითებით,რომ მათი აღწერა მთელ წიგნებს შეავსებდა.მე ვესაუბრებოდი 
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სულებს,როგორც სული და ვესაუბრებოდი მათ როგორც ადამიანი საკუთარ 

სხეულში.პირველ შემთხვევაში ისინი მე მთვლიდნენ ისეთივე სულად და მხვდებოდნენ 

ადამიანის გარეგნობით,როგორშიც თვითონაც იყვნენ:ასეთი სახით წარუდგა მათ ჩემი 

შინაგანი საწყისი,იმიტომ რომ ჩემი ნივთიერი სხეული იყო მათთვის უხილავი,მაშინ 

როდესაც მათ ვესაუბრებოდი როგორც სული. 

437.ადამიანი თავისი შინაგანი საწყისით რომ არის სული,ნათლად მტკიცდება იმით,რომ 

თავისი სხეულის უარყოფით,ანუ სიკვდილის შემდეგ,ის აგრძელებს ცხოვრებას,როგორც 

ადამიანი.მე მომეცა საშუალება ამაში დავრწმუნებულიყავი თითქმის ყველასთან 

საუბრისას,ვისაც კი ვიცნობდი მიწიერი ცხოვრებისას,მათთან საუბრისას_რამოდენიმე 

საათის განმავლობაში,ხოლო სხვებთან_რამდენიმე კვირის და თვეების და წლების 

განმავლობაშიც კი.ეს კეთდებოდა იმისთვის,რომ მე თვითონ დავრწმუნებულიყავი 

სხვებისთვისაც დამემოწმებინა. 

 

438.ამას უნდა დავამატოთ ისიც,რომ ყოველი ადამიანი თავისი სულით ხორციელი 

სიცოცხლის დროსაც კი იმყოფება სულების საზოგადოებაში,თუმცა ამას ვერც 

ხვდება.ასეთი საშუალებით კეთილი ადამიანი იმყოფება ანგელოზთა 

საზოგადოებაში,ხოლო ბოროტი_ჯოჯოხეთურ საზოგადოებაში.ამ საზოგადოებაშივე 

შედის ადამიანი სიკვდილის შემდეგრაც იყო მრავალჯერ ახსნილი და დამტკიცებული 

ახლიდან იქ მიმსვლელთათვის.ადამიანი,სანამ აქ ცხოვრობს,არ ჩნდება თავის სულიერ 

საზოგადოებაში,იმიტომ რომ არ ფიქრობს ბუნებრივად.მაგრამ ისინი,ვისაც შეუძლია 

აზრობრივად განთავისუფლდეს ყველაფერი ნივთიერებისგან და იყოს 

სულში,იშვიათად ჩნდებიან თავიანთ სულიერ საზოგადოებაში და მაშინვე შეიცნობიან 

იქაური სულების მიერ,იმიტომ რომ ისინი იქ დადიან მდუმარედ და ღრმად 

დაფიქრებულები,თითქოსდა ვერავის ხედავენ და ვერ ამჩნევენ,და როგორც კი 

რომელიმე სული დაელაპარაკება_ქრებიან. 

 

439.უკეთესად ასახსნელად,რომ ადამიანი თავისი სულიერი საწყისით არის სული,მე 

გადმოგცემთ ჩემი საკუთარი გამოცდილებით,თუ როგორ თავისუფლდება ადამიანი 

დროებით სხეულისგანდა გადადის სხვა განზომილებაში. 

 

440.რაც შეეხება პირველამდე,ე.ი. სხეულიდან გათავისუფლებამდე ადამიანი მიდის 

თავისი შუალედური მდგომარეობით ძილსა და სიფხიზლეს შორის,თუმცა თვითონ ამას 

თვლის სრულიად ფხიზლად და გონზე მყოფად.ყველა მისი გრძნობა მოქმედებს,არა 
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მარტო მხედველობა და სმენა,არამედ თვით შეხებაც,რომელიც არის უფრო ფრთხილი 

და ნაზი,ვიდრე სიფხიზლეში.ამ მდგომარეობაში მე ვნახე სულები და 

ანგელოზებისრულიად ცოცხლად.მე ვესაუბრე მათ,მესმოდა მათი საუბარი და ჩემდა 

გასაკვირად შემეძლო მათი შეგრძნებაც კი.ამ მდგომარეობაში ჩემს და მათ შორის არ იყო 

ხორციელი.ეს არის ის მდგომარეობა,რომელზეც არის საუბარი,რომ ადამიანი ამ დროს 

გათავისუფლებულია სხეულისაგან და თვითონაც არ იცის დაბრუნდება ისევ თავის 

სხეულში თუ უკვე დატოვა ის.ამ მდგმარეობაში ვიყავი მიყვანილი სამჯერ თუ ოთხჯერ 

მის შესაცნობად და დასარწმუნებლად,რომ სულები და ანგელოზები არ არიან 

მოკლებულნი გრძნობებს,ზუსტად ისევე როგორც ადამიანი,როცა მისი სული 

გათავისუფლებულია სხეულისგან. 

 

441.რაც შეეხება მეორემდე,ე.ი. სულით გადასვლამდე სხვა განზომილებაში,ესეც ორჯერ 

თუ სამჯერ მიჩვენეს ცოცხალი მაგალითით.მოვიყვან ერთ მაგალითს: სულებთან 

საუბრით ქალაქის ქუჩებში და მინდვრებში სიარულისას მე ვთვლიდი ჩემს თავს 

სრულიად საღ აზრზე და ჩვეულებრივ მდგომარეობაში,ამასთან ერთად ვიყავი ხილვაში 

და დავინახე ტყეები,მდინარეები,შენობები,სასახლეები,ხალხი და სხვა. რამდენიმე 

საათიანი საერნობის შემდეგ მოულოდნელად შევუერთდი ჩემს ხორციელ ხედვას,იმის 

შეცნობით რომ მე უკვე იქ არ ვარ,სადაც ვიყავი.ასეთნაირად მე უკიდურესად 

გაკვირვებულმა ვაღიარე,რომ მე ვიყავი იმ მდგომარეობაში,რომლის შესახებაც 

გამოცდილები ამბობენ,რომ იყვნენ სულში სულის მიერ გადაყვანილნი იქნენ სხვა 

განზომილებაში(იხ.საქმენი 8.39,1 მეფეთა 18.12,2 მეფეთა 2.16).ამ მდგომარეობაში 

სრულიად არ ფიქრობ გზაზე,რომლითაც მიდიხარ,თუმცა გაიარე მრავალი მილი,არ 

ფიქრობ დროზე,თუმცაღა გაიარა ბევრმა საათმა და დღეებიც კი და ვერ გრძნობ 

დაღლას:ადამიანი გატარდება მისთვის უხილავი გზებით და შეუცდომლად 

განსაზღვრულ ადგილამდე. 

 

442.მაგრამ ეს მდგომარეობები,რომლებიც ეხება ადამიანის შინაგან ყოფიერებას და მის 

ყოფიერებას სულში,საკმაოდ უცნაურია და იყო ჩემთვის ნაჩვენები მხოლოდ 

იმიტომ,რომ მე მცოდნოდა ისინი, რადგანაც ისინი ცნობილია ეკლესიაში.სულებთან 

საუბრისას,როგორც ჩემს თანასწორებთან,და ამასთან ერთად ასე ცხადად სხეულის 

მთლიანი სიფხიზლისას,მე მქონდა მუდმივად რამდენიმე წლის განმავლობაში და 

ახლაც. 
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443.ადამიანი რომ თავისი შინაგანი საწყისით არის სული,ეს ნათელია ასევე თ.311–

317_დან,სადაც საუბარია ზეცის და ქვესკნელის ადამიანთა მოდგმით დასახლების 

შესახებ. 

 

444.გამოთქმაში:ადამიანი თავისი შინაგანი საწყისით(ანდა თავისი შინაგანით) არის 

სული_იგულისხმება მისი გონება და ნება,რომლებიც ერთად წარმოქმნიან შინაგან 

ადამიანს.ადამიანი მხოლოდ მათით არის ადამიანი და ამასთანავე ზუსტად 

ისეთი,როგორიცაა მისი გონება და ნება,ე.ი. აზროვნება და გრძნობა.ადამიანის 

მკვდრეთით აღდგომა და მისი შესვლა საუკუნო სიცოცხლეში 

 

445.როდესაც ბუნებრივ სამყაროში სხეულს აღარ შეუძლია შეასრულოს თავისი საქმეები 

თავისი სულის აზრებისა და გრძნობების თანახმად,მაშინ ადამიანი,როგორც 

ამბობენ,კვდება.ეს ხდება,როდესაც ფილტვების სუნთქვითი მოძრაობები და გულის 

მოძრაობები წყდება,მაგრამ სინამდვილეში ადამიანი არ კვდება,არამედ მხოლოდ 

თავისუფლდება სხეულისგან,რომელიც მას აქ მიწაზე ემსახურებოდა.თვითონ ის 

ცოცხალია;ის ცოცხალია,იმიტომ,რომ სხეულის გამო არ იწოდება ადამიანად,არამედ 

სულის გამო,რამეთუ ადამიანში სული აზროვნებს და აზრი გრძნობასთან ერთად 

წარმოქმნიან ადამიანს. აქედან გამოდის,რომ ადამიანი სიკვდილით მხოლოდ ერთი 

სამყაროდან მეორეში გადადის.ამიტომაა რომ ბიბლიაში სიკვდილი შინაგანი აზრით 

ნიშნავს აღდგომას და სიცოცხლეს. 

446.ადამიანის სული მდებარეობს ყველაზე შინაგან კავშირში ფილტვების სუნთქვასთან 

და გულის ცემსთან:გონების აზროვნება_სუნთქვასთან,ხოლო სისიყვარულის 

გრძნობა_გულთან.ამიტომაც სულის განთავისუფლება ემთხვევა ამ ორივე მოძრაობის 

შეწყვეტას. ფილტვების სუნთქვა და გულის ცემა წარმოადგენენ ზუსტად იმ კავშირს 

სხეულისას სულთან,რომლის დარღვევითაც სული რჩება თავისთვის,ხოლო სხეული 

თავისი მაცოცხლებელი სულისგან მიტოვებული,ცივდება და იხრწნება.ადამიანის 

სული იმიტომ იმყოფება შინაგან კავშირში სუნთქვასთან და გულთან,რომ ყველა 

სასიცოცხლო მოქმედება,არა მხოლოდ ერთიანობაში,არამედ ყველა თავის 

ნაწილში,დამოკიდებულია ფილტვების სუნთქვაზე და გულის ცემაზე. 

447.სხეულიდან გამოყოფისას ადამიანის სული კიდევ რამდენიმე ხანი იმყოფება 

მასში,მაგრამ არა უმეტეს გულის უკანასკნელ ფეთქვამდე.ეს დრო განსხვავებულია 

ავადმყოფების მიხედვით,რომლისგანაც ადამიანი კვდება;ზოგიერთის გულისცემა 

დიდხანს გრძელდება,სხვებისთვის უფრო მცირე ხნით.როგორც კი გულისცემა 
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ჩერდება,ადამიანი მაშინვე აღსდგება;ეს ხება თვით უფლის მიერ.გამოღვიძებად,ანდა 

ჩვეულებრივად,აღდგომად იწოდება სხეულიდან სულის გამოსვლა და მისი შესვლა 

სულთა სამყაროში.ადამიანის სული ჩამოშორდება სხეულს გულისცემის შეწყვეტის 

შემდეგ იმ მიზეზეთ,რომ გულია პასუხისმგებელი სიყვარულის გრძნობაზე,ე.ი. თვით 

ადამიანის სიცოცხლეზე,რადგანაც თითოეულის სიყვარულიდან გამოდის მისი 

ცხოველმყოფელი სითბოც.ამიტომაც,სანამ ეს გულისცემა გრძელდება,არსებობს 

შესაბამისობაც და მასთან ერთად სხეულში სულიერი სიცოცხლეც. 

448.მე ვიყავი იყვანილი სხეულით თითქმის უგრძნობ მდგომარეობამდე,ე.ი. თითქმის 

მომაკვდავის მდგომარეობამდე,მაგრამ შინაგანი სიცოცხლე და აზროვნების უნარი ისევ 

გამაჩნდა,ისე რომ შემეძლო ჩავწვდომოდი და გამეგო ყველაფერი,რაც ჩემს თავს 

ხდებოდა და რაც ემართება ყველას,ვინც მკვდრეთით აღსდგება.მე ვგრძნობდი,რომ 

ხორციელი სუნთქვა თითქმის მთლიანად მომშორდა,და დარჩა მხოლოდ შინაგანი 

სულიერი სუნთქვა მიერთებული ყველაზე სუსტ და უხმაურო ხორციელ 

სუნთქვასთან.შემდეგ გულისცემა მიყვანილი იქნა კავშირში უფლის ზეციურ 

სასუფეველთან იმიტომ რომ სასუფეველი შეესაბამება ადამიანის გულს.მე დავინახე 

მოშორებით იქაური ანგელოზები და ორი მათგანი იჯდა ჩემს 

სასთუმალთან.ყველანაირი გრზნობა წართმეული მქონდა,მაგრამ აზროვნება და 

გგაგების უნარი შემრჩა,ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი დავყავი.მაშინ ჩემს 

გარშემო მყოფმა ანგელოზებმა დამტოვეს,ეგონათ მე უკვე მოვკვდი.შევიგრძენი 

კეთილსურნელება,თითქოსდა ბალზამირებული გვამისა,იმიტომ რომ ზეციური 

ანგელოზების ყოფნისას გვამის სული ისმის როგორც კეთილსურნელება.მისი 

შეგრძნებებისას,მდაბალი სულები ვერ შეძლებენ მოახლოვებას,ამ საშუალებით ბოროტი 

სულები განიდევნება ადამიანის სულიდან მისი პირველი შესვლისას 

მარადისობაში.ანგელოზები ჩემს სასთუმალთან მდუმარედ 

ისხდნენ,მეკონტაქტებოდნენ აზრობრივად.როდესაც მათი აზრები,მაშასადამე 

შეტყობინებები,მიღებულია,ანგელოზებმა იციან,რომ ადამიანის სული იმყოფებოდა 

ისეთ მდგომარეობაში,რომ შეიძლება გამოყვანილი იქნეს სხეულიდან.ისინი 

მატყობინებდნენ თავიანთ აზრებს პირდაპირ სახეში ყურებით,რადგანაც ასეთი სახეთ 

ხდება ყველანაირი აზრების მიწოდება ზეცაში.რადგანაც ჩემში დარჩენილი იყო 

აზროვნების და გაგებისუნარი,რომ მე მცოდნოდა და მხსომებოდა როგორ ხდება 

აღდგომა,ამიტომაც მე ვგრძნობდი,რომ ანგელოზები უპირველეს ყოვლისა არკვევდნენ 

ჩემს აზრებს:ვფიქრობ თუ არა მე,როგორც ჩვეულებრივად სხვა მოკვდავები,მომავალ 

ცხოვრებაზე?ანგელოზები ცდილობდნენ ამ ფიქრებში შევეკავებინე იმიტომ,რომ 

როგორც შემდეგ მითხრეს რომ ადამიანის სული სხეულიდან ამოსვლისას რჩება თავის 

ბოლო ზრახვებში,სანამ ისევ არ ჩავარდება მისთვის ჩვეულ საერთო ანდა სამყაროში 

გაბატონებულ გრძნობებში და მიდრეკილებებში.მე განსაკუთრებით მომეცა უნარი 
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ჩავწვდომოდი და მეგრძნო კიდეც თითქოსდა მიზიდულობა ანდა ძალდატანება ჩემი 

შინაგანი საწყისის მოცილებისა,ე.ი. ჩემი სულისა სხეულიდან და ამიხსნეს რომ ეს 

კეთდებოდა უფლის მიერ და ასეთნაირად ხდებოდა აღდგომა. 

450.ზეციური ანგელოზები(სიყვარულის ანგელოზები),რომლებიც იმყოფებიან 

აღმდგართან,მას თავისათ არ სტოვებენ,რადგანაც ერთნაირად უყვართ ყველა 

ადამიანი.მაგრამ თუ სული ისეთია რომ არ შეუძლია მეტად ყოფნა ზეციური 

ანგელოზების საზოგადოებაში,მაშინ მას თვითონ უნდა მათგამ გამოყოფა.მაშინ მოდიან 

სულიერი ანგელოზები(გონების) და მოაქვთ მისთვის სინათლე;აქამდე მას შეეძლო 

მხოლოდ ფიქრი,მაგრამ ცერაფერს ხედავდა.ეს იყო ჩემთვის ნაჩვენები:ჩანდა,თითქოს 

ანგელოზებმა გამამჟღავნეს მიცვალებულის მარცხენა თვალი,რომ მიეცათ მისთვის 

დანახვის საშუალება,გადახადეს მას სუდარა ცხვირიდნ.ყოველ შემთხვევაში ასე 

ეჩვენებოდა აღმდგარს.მაგრამ ეს იყო მხოლოდ ჩვენება.  როდესაც მას ეჩვენება რომ 

საბურველი მოხსნილია,მაშინ მას ეჩვენება ბუნდოვანი სინათლე თითქოსდა 

ნამძინარევზე,წამწამებს შორის.ეს ნახევრადსინათლე მე მეჩვენებოდა ზეციური 

ფერის,მაგრამ შემდეგ მე ამიხსნეს,რომ ეს ყოველთვის ერთნაირად არ ხდებოდა.შემდეგ 

თითქოსდა რაღაც რბილი ნაზად გეცლება სახიდან,და ამის კვალდაკვალ შემოდის 

სულიერი აზროვნება.და ეს სახიდან მოცილება არის მხოლოდ მოჩვენებითი,ეს 

ნიშნავს,რომ ადამიანიბუნებრივი აზროვნების მდგომარეობიდან გადადის 

სულიერში.ანგელოზები ძალიან ყურადღებით იცავენ,რომ აღმდგარს არ აღეძრას 

არანაირი ზრახვა,გარდა იმისა,რაც გამოდის სიყვარულიდან,მაშინ ისინი 

გამოუცხადებენ მას,რომ ის სულია.თუკი ახალმოსულს მიეცა სინათლე,მაშინ სულიერი 

ანგელოზები მას ყველაფერში ემსახურებიან,რაც კი შეიძლება მან მოინდომოს ამ 

მდგომარეობაში და ასწავლიან მას ყველაფერს რაც ეხება მომავალ 

ცხოვრებას,რამდენადაც მას აქვს უნარი გაიგოს ეს.თუ აღმსდგარი ასეთი არ აის რომ 

მოინდომოს სწავლა,მაშინ ის მიისწრაფვის ანგელოზთა საზოგადოებიდან,მაგრამ 

თვითონ ისინი არ ტოვებენ მას,არამედ თვითონ ის ტოვებს მათ:ანგელოზებს უყვართ 

ყველა და სურთ ემსახურონ ყველას,ასწავლონ და აამაღლონ ყველა ზეცაში;ეს მათი 

უპირველესი ნეტარებაა.ანგელოზებთან ასეთნაირად დაშორების შემდეგ აღმსდგარს 

მიიღებან კეთილი სულები,რომლებიც ასევე უწევენ მას ყველანაირ სამსახურს.მაგრამ 

თუ მისი სიცოცხლე დედამიწაზე იყო ისეთი,რომ მას არ შეუძლია შესვლა კეთილი 

სულების საზოგადოებაში,ის ისწრაფვის მათგანაც ეს მეორდება სანამ ის არ იპოვის 

ამხანაგობას,რომელიც სრულად პასუხობს მის მიწიერ ცხოვრებას.ა ის იძენს 

სიცოცხლეს,რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს და აგრძელაბს ცხოვრებას ისე როგორც 

ცხოვრობდა მიწაზე. 
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451. ადამიანის სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის ეს საწყისი მდგომარეობა გრძელდება 

მხოლოდ რამდენიმე დღე.თუ როგორ ხდება ადამიანის ერთი მდგომარეობიდან 

მეორეში დაგაყვანა და ბოლოს ან სასუფეველში ანდა ქვესკნელში იქნება ახსნილიამის 

შემდეგ:ესეც მე შევიცანი მრავალი ცდით. 

 

452.მე ვესაუბრე ზოდიერთებს მათი გარდაცვალების მესამე დღეს და ყველაფერი რაც 

ახსნილია 449 და 450_ში იყო უკვე დამთავრებული.სხვათა შორის სამ 

მათგანს,რომლებსაც ვიცნობდი სიცოცხლეში,და რომლებსაც მე ვუთხარი რომ ზუსტად 

ამ დროს მიმდინარეობდა მათი სხეულის დასაფლავების პროცესი,სიტყვა დაკრძალვამ 

ისინი შეაძრწუნა,და ისინი მოასუხობდნენ რომ ცოცხლები არიან,ხოლო საფლავში დაე 

დაფლან ის რაც მათ ემსახურებოდა მიწიერ სხეულად.ისინი ძალიან გაკვირვებულნი 

იყვნენ რომ ხორციელი ცხოვრებისას არ სჯეროდათ ასეთი სიკვდილისშემდგომი 

სიცოცხლისა და უფრო მეტიც,რომ ეკლესიის შიგნით თითქმის ყველა ცხოვრობს ასეთი 

ურწმუნოებით.როდესაც ურწმუნონი,ვისაც არ სწამდათ იქაური სიცოცხლისა,ბოლოს და 

ბოლოს,სიკვდილის შემდეგ რწმუნდებოდნენ რომ ცოცხლობენ,არიან ძალიან 

გაოცებულნი და დარცხვენილნი,მაგრამ მათგან ისინი,ვინც განმტკიცდა ამ 

ურწმუნოებაში ურთიერთობენ თავის მსგავსებთან და განცალკევდებიან 

მორწმუნეებს.ისინი ჩვეულებრივ უერთდებიან რომელიმე ჯოჯოხეთის 

საზოგადოებას,იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ასევე უარყოფდნენ ღვთაებრივს(საწყისს) 

და სძულდათ ეკლესიის ჭეშმარიტებები.ვისაც რა დონეზე აქვს ძვალ_რბილში 

გამჯდარი მარადიული ცხოვრების ურწმუნოება,ამავე დონეზეა ის იმ ყველაფრის 

მოწინააღმდეგე რაც ეხება ზეცას და ეკლესიას.ადამიანი სიკვდილის შემდეგ ცხადდება 

სრულყოფილი ადამიანური სახით 

 

453.სრულის გრძნობა არის ადამიანის გარეგნობა,ანდა სული არის ადამიანი თავისი 

გარეგნული იერით.ეს ნათელია იქიდან რაც ნათქვამი იყო ზემოთ,განსაკუთრებით კი იმ 

თავებიდან,სადაც საუბარი იყო იმაზე,რომ თითოეული ანგელოზი ინარჩუნებს 

ადამიანის გარეგნობას(იხ. თ.73–77),რომ ადამიანი თავისი შინაგანიტ არის სული(თ.434–

444),რომ ზეციური ანგელოზები წარმმოიქმნებიან ადამიანთა მოდგმისგან(თ.311–

317).არანაკლებ ნათელია ეს იქიდან,რომ ადამიანი თავისი სულითაა ადამიანი,და არა 

სხეულით და რომ ამქვეყნიური(მატერიალური) გარეგნობა სულს მიეცა მისი 

გარეგნობის მიხედვით და არა პირიქით,რადგანაც სული შეიმოსება სხეულით თავისი 

გარეგნობის მიხედვით.ამიტომაც ადამიანის სული აღჭურვილია სხეულის ყველა 

ნაწილით,ორგანოთი და ნაწილაკით;ის რაც არ იმართება სულით,ანდა რაშიც არ არის 
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სულიერი შემოქმედი,მკვდარია.ამაში ყველაფერში ადვილად დავრწმუნდებით,თუნდაც 

იქიდან რომ აზროვნება და ნებისყოფა თავისი მცირედი მინიშნებითაც კი მთლიანად 

მართავს სხეულილ ყველა ნაწილს და ყველაფერს ერთად.ხოლო რაც არ მოქმედებს ის 

არც არის სხეულის ნაწილი და უკუიგდება მისი სხეულიდან როგორც 

არაცოცხალი;აზროვნება და ნება (რომელთა მეშვეობითაც ხდება 

ესყველაფერი),დამახასიათებელია სულისატვის და არა სხეულისათვის.სულიდან 

გამოყოფის შემდეგ,სული არ გამოეცხადება ადამიანს ადამიანური სახით,როგორც 

უხილავია მისთვის მეორე ადამიანის სული(მისი სხეულიდან გამოსვლამდე) იმ 

მიზეზით რომ ხედვის იარაღი,ანუ თვალები,რომელთა საშუალებითაც ადამიანი ხედავს 

სიცოცხლისას_ნივთიერია,და ნივთიერი ხედავს მხლოდ ნივთიერს.მაგრამ სულიერი 

ხედავს სულიერს,ამიტომაც როდესაც ნივთიერი თვალები დახუჭულია და არ 

მოქმედებს სულიერ თვალებზე,რომლებიც უკვე თავისუფალნი ხდებიან,მაშინ სულები 

ეცხადებიან ადამიანს თავისი სრული სახით;ე.ი. ადამიანურით;და არა მარტო სულები 

სულიერი სამყაროდან,ასევე მეორე ადამიანის სული,რომელიც ჯერ კიდევ სხეულშია. 

 

454.სულის გარეგნობა იმ მიზეზიტ არის ადამიანის გარეგნობის,რომ ადამიანი 

შექმნილია სასუფევლის გარეგნობის მიხედვით თავისი სულით,რადგან ყველაფერი 

ზეციურიდა ყველაფერი რაც მას ეხებაშევიდა ადამიანის სულის 

შემადგენლობაში;ამიტომაც აქვს მას უნარი მიიღოს გონება და სიბრძნე ანდა ნიიღოს 

თავის თავში ზეცა_ეს ერთი და იგივეა.ეს აიხსნება იქ,სადაც საუბარია ზეცის სინათლესა 

და სითბოზე(თ.126–140),ასევე იმ თავებში სადაც საუბარია იმაზე რომ სასუფეველი 

თავისი როგორც მთლიანი გარეგნობით,ასევე ნაწილებითაც გამოისახავს ადამიანს(თ.59–

77) და რომ სასუფევლის ასეთი გარეგნობა არის უფლის ღვთაებრივი ადამიანურობის 

შედეგი(თ.78–86). 

455.ყველაფერი რაც აქამდე იყო ნათქვამი მისაწვდომია ყველა მოაზროვნე 

ადამიანისთვის,იმიტომ რომ ის დარწმუნდება მოყვანილი ჭეშმარიტების მიზეზებსა და 

წესრიგის თანმიმდევრულ კავშირში;მაგრამ არაგონიერი ადამიანი ამას ყველაფერს ვერ 

გაიგებს მრავალი მიზეზის გამო,და რაც მთავარია იმიტომ,რომ არ უნდა გაგება:ეს 

ჭეშმარიტებები ეწინააღმდეგება მცდარ რწმენებს,რომლებიც მან შეითვისა 

ჭეშმარიტებების მაგივრად.მას ვისაც არ უნდა გაიგოს ის გზას უჭრის ზეცას თავისი 

გონებისაკენ,თუმცა ეს გზა შეიძლება ყოველთვის გაიღოს,მთავარია ამას ნებისყოფა არ 

ეწინააღმდეგებოდეს(იხ.თ.424).ყველა ადამიანს რომ შეუძლია იყოს ჭეშმარიტებების 

მიმღები და გონიერი,თუ თვითონვე მოინდომებს,ეს მე მიჩვენეს მრავალი 

ცდებით.ბოროტი სულები,რომლებიც აქ ასეთი ცხოვრებისას თავისი უგუნურებით 

უარყოფდნე უფალს და ეკლესიის ყველა ჭეშმარიტებებს და დამკვიდრდნენ ასეთ 
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ურწმუნოებაში,მრავალჯერ უფლის ძალით მოექცნენ ჭეშმარიტების სინათლეში.მაშინ 

ისისნი ყველაფერს იგებდნენ ანგელოზების მსგავსად,აღიარებდნენ ყველა ჭეშმარიტებას 

და თვითონვე აღიარებდნენ რომ ამას ყველაფერს იგებდნენ. მაგრამ როგორც კი 

უბრუნდებოდნენ თავის თავს,უბრუნდებოდნენ თავისი ნების მიდრეკილებებს,უკვე 

ვეღარაფერს იგებდნენდა ამბობდნენ საწინააღმდეგოს.მე გავიგონე კიდეც ზოგიერთი 

ჯოჯოხეთის სულისგან ამბობდნენ რომ ბოროტების კეთებისას იციან და სწვდებიან მის 

აზრს,რომ სიყალბეზე ფიქრობენ,მაგრამ მათ არ შესწევთ ძალა თავიანთი სიყვარულის 

სიამოვნებას,ე.ი. ტავის ნებას რომელიც მათ უგზავნის ფიქრებს ისეთი სახით რომ 

ბოროტება ეჩვენებათ სიკეთედ ხოლო სიცრუა ჭეშმარიტებად.აქედან 

გამომდინარეობს,რომ ყველა ვინც ცხოვრობს თავისი ბოროტებით სიცრუეში შეეძლოთ 

ჭეშმარიტების გაგებაც და ისიც რომ ყოფილიყვნენ გონიერნი,მაგრამ არ უნდათ;არ სურთ 

იმიტომ,რომ მათ სიცრუე უფრო უყვართვიდრე ჭეშმარიტება,რადგანაც ეს სიცრუე 

პასუხობს ბოროტებას,რომელშიც ისინი ცხოვრობენ.გიყვარდეს და გინდოდეს ეს ერთი 

და იგივეა:რაც ადამიანს სურს,ის უყვარს და რაც უყვარს ის უნდა კიდეც.ამ მიზეზით,ე.ი. 

რომ ადამიანს შეუძლია ჭეშმარიტების გაგება და მასში დარწმუნება თული 

მოინდომებს,მე მომეცა საშუალება რომ დამემტკიცებინა ეკლესიისა და ზეცის სულიერი 

ჭეშმარიტებანი,რომ სიცრუე,რომელიც ბევრს უბინდავს გონებას გაიფანტა მისი 

დასკვნებით და ასეთნაირად მხედველობა ცოტათი მაინც გაუნათდათ.ხოლო სულიერი 

ჭეშმარიტებების დამტკიცება გონებით შეუძლია ყველას ჭეშმარიტებაში მყოფს.ვინმეს 

შეეძლო როდისმე ბიბლიის მხოლოდ მისი პირდაპირი აზრით გაგება რომ არ 

ცდილობდეს ახსნას გონებით მასში არსებული ჭეშმარიტებები?ამის შეუსრულებლობა 

იქნება საფუძველი ბიბლიის ჭეშმარიტებების გამრუდებისა და მისის დაშლისა. 

 

456.ადამიანის სული რომ სხეულიდან გამოყოფისას არის იგივე ადამიანი იგივე 

გარეგნობით ამაში მე დავრწმუნდი ყოველდღიური დაკვირვებიტ რამოდენიმე წლის 

განმავლობაში.ათასობით ვნახე სეთი სულები,მოვუსმინე ,ვესაუბრე მათ და სხვათა 

შორის იმაზე,რომ ადამიანებს არ სჯერათ ამ მდგომარეობის ხოლო მორწმუნეებს 

უწოდებენ მიამიტებს.სულები მთელი გულით  სწუხდნენ რომ ასეთი უმაცრება ისევ 

გაბატონებულია სამყაროში,განსაკუთრებით კი ეკლესიაში.ისინი ამბობდნენ რომ ის 

უფრო მეტად წარმოიშვა თვით სწავლულებისგან,რომლებიც მსკელობდნენ სულის 

შესახებ გრძნობით და ხორციელად.ამოტომაც მათ შეიქმნეს წარმოდგენა მასზე,როგორც 

რაღაც აზრობრივზე,რომელიც მოკლებულია საგნობრივობას,რომელშიც შეიძლება ის 

იმყოფებოდეს და რომლითაც ის იმოქმედებდა,წარმოადგენს რაღაც 

მოფარფატეს,ეთერულს,სხეულის სიკვდილის შემდეგ დაშლადს.მაგრამ რადგანაც 

ეკლესიას ბიბლიის საფუძველზე სწამს სულის უკვდავების,ამიტომ არ შეიძლებოდა 

სულისთვის არ მიგვეცა რაიმე სახით სიცოცხლე,ზუსტად როგორც ცოცხალი 
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აზრი,რომელიც თუმცაღა,სხეულთან მეორედ გაერთიანებამდე მოკლებულია 

ადამიანისთვის დამახასიათებელი შეგრძნებების უნარს.ამ მცნებებზეა დამყარებული 

აღდგომის და რწმენის სწავლებები,რომ ეს გაერთიანება მოხდებოდა განკითხვის 

დღეს.აი რატომაა რომ ამ სწავლებების და ვარაუდების მიხედვით სულზე ფიქრისას,არ 

არის არანაირი საშუალება შეიქმნა წარმოდგენა როგორც სულზე,და თანაც ადამიანის 

სახით.ამას უნდა დაემატოს ისიც რომ ამჟამად ცოტამ თუ იცის,რომ სიტყვაში 

,,სულიერი’’ ,და უფრო ცოტამ,რომ ყველანაირი სულიერი არსება,ისევე როგორც ყველა 

სული და ანგელოზი დაჯილდოვებულია ადამიანის გარეგნობით.ამიტომაც თითქმის 

ყველა ახლადმისული ჩვენი სამყაროდან ძალიან გაკვირვებულია რომ ისინი ცოცხლები 

არიან და დარჩნენ ისეთივე ადამიანებად,როგორებიც იყვნენ ადრე;რომ ისინი 

ხედავენ,ესმით,საუბრობენ და მათ სხეულსაც კი გააჩნია იგივე შეხების გრძნობა_ერთი 

სიტყვით რომ ვერ პოულობენ საკუთარ თავში ვერანაირ 

ცვლილებებს(თ.74).გაოცებულნი საკუთარი თავით ისინი განცვიფრებულნი არიან 

იმით,რომ ეკლესიამ არაფერი იცის ადამიანის სიკვდილის შემდგომ ასეთი 

მდგომარეობის შესახებ;და მაშასადამე არც სასუფევლის და არც ჯოჯოხეთის 

შესახებ,მიუხედავად იმისა,რომ ყველა,დედამიწაზე მცხოვრები,გადავიდა იმ ქვეყნად და 

ცხოვრობენ იქ ადამიანებთან.ისინი გაკვირვებულნი იყვნენ აგრათვე იმითი თუ რატომ 

არ ხდებოდა ყველაფერი ეს ცნობილი ადამიანისათვის ზმანების საშუალებით,რადგანაც 

ეს არსებითად ეხება ეკლესიის რწმენას.მაგრამ ამაზე მათ ზეციდან უპასუხეს,რომ ეს 

ადვილი გასაკეთებელი იქნებოდა უფლის ნებართვით,მაგრამ ვერაფრით დაარწმუნებდა 

ურწმუნოებს და ჯიუტებს თავიანთ მცდარ წარმოდგენებში.მათ თავიანთი თვალითაც 

რომ ნახონ მაინც არ დაიჯერებან.ამას ისიც ემატება რომ საშიშია ადამიანების 

ზმანებებით დარზმუნება,რომლებიც იმყოფებიან ცრურწმენაში,იმიტომ რომ თავიდან 

მათ შეიძლება დაიჯერონ კიდეც ასეთი მტკიცებულება,მაგრამ შემდეგ მაინც 

უარყოფდნენ და შებღალავდნენ ჭეშმარიტებას.ჭეშმარიტებების შებილწვად ანდა 

გინებად იწოდება ის რომ ვირაცას თავიდან სჯერა მისი,ხოლო შემდეგ ისევ 

უარყოფს;ასეთი შემგინებლები ჩაინთქმებიან ყველაზე ღრმა და საშიშ ქვესკნელში.ეს 

საშიშროება იგულისხმება ღმერთის სიყვებში:,, დაუვსო მათ თვალი და გაუქვავა 

გული;რათა არ იხილონ თვალით და არ იგრძნონ გულით,და არ მოიქცნენ,რომ 

განვკურნო ისინი’’(იოანე 12.40) და რომ ურწმუნონი მაინც არ დაიჯერებდნენ ეს 

იგულისხმება შემდეგ სიტყვებში:,,უთხრა მას აბრაამმა:მოსე და წინასწარმეტყველნი 

ჰყავთ,მათ უსმინონ.ხოლო მან თქვა:არა,მამაო აბრაამ;მაგრამ თუ მკვდართაგან მოვა 

მათთან ვინმე,შეინანებენ.და უთხრა მას აბრაამმა:თუკი მოსეს და წინასწარმეტყველთ არ 

უსმინეს,მკვდრეთითაც რომ აღდგეს ვინმე,არც მას ერწმუნებიან’’.(ლუკა 16.29–31) 

 



224 
 

457.სულთა სამყაროში შესვლისას თავის აღდგომამდე,ადამიანი ინარჩუნებს 

ცხოვრებისეულ გარეგნობას და მეტყველებას იმიტომ რომ ჯერ კიდევ იმყოფება თავის 

გარეგნობაში და მისიშინაგანი საწყისება ჯერ კიდევ არ არის გახსნილი;ეს არის 

ადამიანის პირველი მდგომარეობა მისი სიკვდილის შემდეგ,მაგრამ შემდეგ მისი სახე 

იცვლება და იღებს სულ სხვა სახეს რომელიც მთლიანად შეესაბამება მის გრძნობებს ანუ 

იმ გაბატონებულ სიყვარულს,რომელშიც იმყოფებოდა მისი სულის შინაგანი 

საწყისი,მაშინ როცა ის იყო მიწაზე ხორციელი.ვინაიდან სულის სახე ადამიანში ძალიან 

განსხვავებულია ხორციელი სახისგან. სახისგან.უკანასკნელი ეძლევა 

მშობლებისაგან,პირველი კი არის მისი გრძნობების გამოსახულება.ამ სახით იმოსება 

სული სიკვდილის შემდგომ სიცოცხლეში,როდესაც ის კარგავს თავის გარეგნობას და 

მისი შინაგანი გამოაშკარავდება.ეს არის ადამიანის მესამე მდგომარეობა.მე მქონდა 

საშუალება მენახა იმქვეყნად ახალმოსულები და მე ვცცნობდი მათ სახით და 

ლაპარაკით,მაგრამ შემდგომში მათ ვეღარ ვცნობდი:კეთილი გრძნობებით მცხოვრებნი 

იღებდნენ მშვენიერ გარეგნობას,ხოლო უკეთურნი_საზიზღარ გარეგნობას,რადგანაც 

ადამიანის სული თავისთავად სხვა არაფერია თუ არა მისი სიყვარულის გრძნობა,ხოლო 

სახე ანდა გარეგნობა არის მათი გარეგანი სახე.სხე იცვლება იმიტომ,რომ იმ ცხოვრებაში 

არ შეიძლება მოჩვენებითობა და იმ გრძნობების ჩვენება,რომლებიც არ გაგაჩნია;არ 

შეიძლება მიიღო სახე ანდა გარეგნობა საკუთარ თავში გაბატონებული სიყვარულის 

საწინააღმდეგო.იქ ყველა იმ მდგომარეობამდე მიიყვანება,რომ იძულებულნი არიან 

ილაპარაკონ ისე,როგორც ფიქრობენ,ხოლო სახით და მოძრაობით გამოხატონ ის,რაც 

სურთ.ამოტომაც თითოეული სახე კეთდება მისი შინაგანი გრძნობების სახით.ამიტომაც 

ყველანი,ვინც იცნობდნენ ერთმანეთს ამ სამყაროში ასევე სცნობენ ერთმანეთს სულთა 

სამყაროში,მაგრამ ვეღარ სცნობენ სასუფეველში და ჯოჯოხეთში,როგორც ნათქვამი იყო 

ზემოთ(თ.427). 

458.პირფერების გარეგნული სახე იცვლება შემდეგში და ნელა,იმიტომ რომ მათ 

ხანგრძლივი ჩვეულებით შეითვისეს უნარი შეთხზან თავისი შინაგანი საწყისი(ანუ 

თავისი შინაგანი) კეთილი თვისებების მიბაძვით;ამიტომაც ისინი დიდხანს არ ჩნდებიან 

თავის სიგონჯეში.მაგრამ როგორც კი მათი ფარისევლობა თანდათან მჟღავნდება და 

მათი სულის შინაგანი საწყისი განეწყობა მათი გრძნობების სახით,მაშინ თვით ისინიც 

ხდებიან ყველაზე ამაზრზენნი.პირმოთნეებად იწოდებიან ადამიანები,რომლებსაც 

შეუძლიათ ანგელოზივით საუბარი,მაგრამ შინაგანად აღიარებენ მხოლოდ 

ბუნებრივს,უარყოფენ ყველაფერს ღვთაებრივს,ეკლესიას და ზეცას. 

459.ადამიანის გარეგნობა სიკვდილის შემდეგ მით უფრო მშვენიერია,რაც უფრო ღრმად 

უყვარს ღვთაებრივი ჭეშმარიტებები და ცხოვრობდა მათით,იმიტომ რომ ამ 

სიყვარულით და მისი ცხოვრებით იხსნება და ყალიბდება ყველა ადამიანის შინაგანი 

საწყისი.რაც უფრო ღრმაა და შინაგანი გაბატონებული სიყვარული,მით უფრო 
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შესაბამისია ზეცასთან და მით უფრო დახვეწილია მისი გარეგნობა ანდა სახე.ამიტომაცაა 

რომ სასუფევლის ყველაზე შინაგანი დონის ანგელოზები სხვებზე უფრო მშვენიერები 

არიან;ისინი გამოსახავენ ზეციური სიყვარულის სახეს.ისინი კი ვისაც ღვთიური 

ჭეშმარიტებები მხოლოდ გარეგნულად უყვართ და ასე ცხოვრობენ,უფრო ნაკლებად 

მშვენიერნი არიან,იმიტომ რომ მათი გარეგნული სიკეთე ძლივს გამოკრთის მათ 

სახეზე,შინაგანი ზეციური სიყვარული არ ანათებს მათ შინაგან საწყისს და 

მაშასადამე,მათ არ აქვთ ზეციური სახე.მათი სახე,რომელიც არ არის გაცოცხლებული 

შინაგანი სიცოცხლით,არის რაღაც ბნელი,უღიმღამო.ერთი სიტყვით,ყველანაირი 

სრულყოფილება იზრდება შიგნით ამოსვლით და მცირდება გარეგანთან 

დაშვებით,ამავე ზომით იზრდება და მცირდება სილამაზის გარეგნული სახე.მე ვნახე 

მესამე ზეცის ანგელოზების პირისახე:ვერასოდეს მხატვრის ვერანაირი ხელოვნება ვერ 

შესძლებს გადმოსცეს ამ სინათლის მსგავსი და ამ სიცოცხლის შუქის თუნდაც 

მეათასედი.მხოლოდ მდაბალი ზეცის ანგელოზები შეიძლება იქნენ გამოსახული 

ოდნავი მიმსგავსებით. 

460.ბოლოს გამოვაცხადებ კიდევ ერთ საიდუმლოს,აქამდე ყველასთვის 

უცნობს:ყველანაირი სიკეთე და ჭეშმარიტება,რომელიც მოედინება უფლიდან და 

აყალიბებს ზეცას,ჩნდება ადამიანის გარეგნობით,ამასთანავე არა მარტო  მთლიანობაში 

და თავისი უმაღლესი დონით,არამედ ყველა ნაწილით და უმცირეს ნაწილაკამდე.ეს 

ხატება მსჭვალავს ყველას,ვინც მიიღებს უფლისგან სიკეთეს და ჭეშმარიტებას,რატომაც 

ზეცაში ყველა იღებს ამ გარეგნობას მის მიერ მიღებული სიკეთის და ჭეშმარიტების 

ზომის მიხედვით.აი რატომაა რომ ზეცა თავის თავს ჰგავს როგორც მთლიანობაში ასევე 

ნაწილებითაც და ადამიანის გარეგნობა აქვს მთლიანს,როგორც თითოეულ 

საზოგადოებას,ისევე თითოეულ ანგელოზს(იხ. 59–86).ამას ისიც უნდა დავუმატოთ,რომ 

იგივე გარეგნობა ახალისებს ანგელოზის ყველა ცალკეულ აზრს,რომელიც მოდის 

ზეციური სიყვარულიდან,მაგრამ ამ საიდუმლოს გაგება მიუწვდომელია 

ადამიანებისთვის,თუმცა ნათლად გასაგებია ანგელოზებისთვის,რომლებიც იმყოფებიან 

ზეციურ სინათლეში. ადამიანი სიკვდილის შემდეგ მთლიანად ინარჩუნებს 

გრძნობებს,მეხსიერებას,აზრებსა და სიყვარულს,რომალიც მას სამყაროში 

გააჩნდა,იშორებს მხოლოდ თავის მიწიერ სხეულს 

461.უამრავმა ცდამ დამარწმუნა იმაში,რომ ადამიანს ბუნებრივი სამყაროდან სულიერში 

გადასვლისას,ე.ი. სიკვდილის შემდეგ,თან მიაქვს თავისი ყველაფერი,ე.ი. ყველაფერი 

რაც ეკუთვნის მას,როგორც ადამიანს,გარდა თავისი მიწიერი სხეულისა.სულიერ 

სამყაროში გადასვლისას,ანუ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლეში ადამიანი იმყოფება 

ისეთივე სხეულში ანდა გარეგნობაში ყველანაირი ხილული განსხვავების გარეშე,ყოველ 

შემთხვევაში ის ვერ ხედავს და ვერც გრძნობს რაიმე სხვაობას,მაგრამ მისი სხეული უკვე 

სულიერია,მოშორებული და განწმენდილია ყველაფერი მიწიერისგან.და თუ სულიერი 
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შეიგრძნობს და ხედავს რაიმე ერთგვაროვანს,სულიერსვე,ეს ზუსტად იგივეა,როგორც 

ბუნებრივი შეიგრძნობდა და ხედავდა ბუნებრივ საგანს.ამიტომ ადამიანი,გადაქცეული 

სულად,ვერ ამჩნევს ვერავითარ ცვლილებას,არ იცის რომ გარდაიცვალა,და თვლის 

თავის თავს იგივე სხეულში,რომელშიც იყო დედამიწაზე ყოფნისას.ადამიან_სულს 

იგივე გარეგანი და შინაგანი გრძნობები აქვს,როგორიც ქონდა დედამიქაზე:ის ხედავს 

როგორც უწინ,ესმის და საუბრობს როგორც ადრე,შეიგრძნობს არომატს,გემოს და ეხება 

როგორც წინათ.მას ისეთივე მიდრეკილებები აქვს,სურვილები,ვნებები,ის 

ფიქრობს,აზროვნებს,არის რაიმეთი შეძრული,მას უყვარს და სურს,როგორც ადრე;ვისაც 

უყვარდა სწავლა,კითხულობს და წერს ძველებურად. ერთი სიტყვით,ერთი 

ცხოვრებიდან მეორეში გადასვლისას,ერთი სამყაროდან მეორეში,ადამიანი თითქოს 

ერთი ადგილიდან მეორეზე გადავიდა,და თან წაიღო ყველაფერი,რაც იყო მისი 

საკუთარი,ადამიანური იმ ზომით რომ არანაირად არ შეიძლება ითქვას,რომ ადამიანი 

თავისი სიკვდილის შემდეგ თავისი მიწიერი სხეულის გარდა რაიმეს კარგავდეს.მასში 

რჩება მისი ბუნებრივი მეხსიერებაც კი,მას ახსოვს ყველაფერი რომ დედამიწაზე 

ცხოვრებისას ესმოდა,ხედავდა,კითხულობდა,რას სწავლობდა,რას ფიქრობდა 

ბავშვობიდან სიკვდილამდე.ის ბუნებრივი ნივთები,რომლებსაც საერთოდ არ 

შეუძლიათ აღდგნენ სულიერ სამყაროში,განისვენებს მის მეხსიერებაში,როგორც ისინი 

განისვენებენ ადამიანში,როდესაც ის მათზე არ ფიქრობს.ეს საგნებიც კი უფლის 

ნებასურვილით აღსდგებიან(მეხსიერებაში) რომელზეც,როგორც საერთოდ ჩვენი 

მეხსიერების მდგომარეობაზე,საუბარი იქნება ქვემოთ.მგრძნობიარე ადამიანს არ 

შეუძლია გაიგოს და დაიჯეროს,რომ შეიძლებოდა ასეთი ყოფილიყო მისი  მდგომარეობა 

სიკვდილის შემდეგ,იმიტომ რომ მგრძნობიარე ადამიანს არ შეუძლია ფიქრი სხვაგვარად 

თუ არა ბუნებრივად,სულიერ საგნებზეც კი,და ამიტომაც,რასაც ის ვერ გრძნობს,ე.ი. 

რასაც არ ხედავს სხეულებრივი თვალებით და ვერ შეიგრძნობს ხელებით,მას უარყოფს 

და მისი არ სჯერა,როგორც ამბობს იოანე თომაზე (20.25,27,29).სულიერ ადამიანზე 

იხილეთ თ.267. 

462.მიუხედავად ამისა ძალიან დიდი განსხვავებაა ადამიანის სულიერ სამყაროში 

სიციცხლესა და მიწიერ ანუ ბუნებრივ სამყაროში ცხოვრებას შორის,როგორც შინაგან 

გრძნობებთან და მის მიდრეკილებებთან დამოკიდებულებაში ასევე შინაგან გრძნობებსა 

და მიდრეკილებებთან დამოკიდებულებაში.ცათა სასუფევლის მკვიდრთა შინაგანი 

გრძნობები შეუდარებლად დახვეწილია,მათი სმენა და მზერა უკიდურესაც 

გამახვილებულია,მათი აზროვნება უფრო ბრძნულია რადაგანაც ისინი ხედავენ 

ზეციური შუქით,რომელიც გაცილებით აღემატება მიწიერ შუქს(თ. 126),მათ ესმით 

სულიერი ატმოსფეროს საშუალებით,რომელიც ასევე აღემატება მიწიერს.სხვაობა ერთი 

და მეორე მდგომარეობის შინაგან გრძნობებს შორის შეიძლება შევადაროთ სხვაობას 

მოწმენდილ ცასა და ბნელ ნისლს შორის ანდა შუადღესა და ბინდს შორის.ზეციური 
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შუქი როგორც ღვთაებრივი ჭეშმარიტება იმდენად აფართოებენ ანგელოზთა 

თვალთახედვის არეს,რომ ისინი ხედავენ და ნათლად არჩევენ უმნიშვნელო საგნებსაც 

კი;ამასთანავე მათი შინაგანი ხედვა პასუხობს შინაგანს,ანუ გონებას,რადგანაც ერთიც და 

მეორე ხედვაც ანგელოზებში ერთმანეთს ერწყმის,რის გამოც იგი ასეა 

გამახვილებული.ამის მსგავსად მათი სმენა პასუხობს მათი გონების და ნების 

მიღწევებს,რის შედეგადაც ისინი მოსაუბრის ბგერებით და ხმით შეიცნობენ 

დახვეწილობას და წვრილმანს მათი სიყვერულის გრძნობისა და ფიქრებისა,უფრო 

ზუსტად:ბგერებში ესმით მათი ყველა გრძნობა,ხოლო ხმაში_ფიქრები(თ. 234,245).მაგრამ 

დანარჩენი შინაგანი გრძნობები,გარდა მხედველობისა და სმენისა ანგელზებს არც ისე 

მახვილი აქვთ,იმიტომ რომ მხედველობა და სმენა ემსახურება გონებას და სიბრძნეს; 

დანარჩენი შინაგანი გრძნობები,მათი  ერთნაირი განვიათარებისას შეავიწროვებდნენ 

სიბრძნის სინათლეს და ნეტარებას,შეცვლიდნენ მათ სიამოვნების 

კმაყოფილებით,რომელიც ეხება სხეულს და მის სხვადასხვა მიდრეკილებებს,ხოლო ეს 

ნეტარება უფრო მეტად მოიცავს_რაც მეტად იბინდება და დუნდება გონება_რაც არც 

უფრო იშვიათად ხდება დედამიწაზე,სადაც ადამიანები რაც უფრო დამზძიმებულნი და 

მიუხვედრელნი არიან სულიერ ჭეშმარიტებასთან დამოკიდებულებაში მით უფრო 

ეძლევიან გრძნობიერ ტკბობას.იმის შესახებ რომ ანგელოზების შინაგანი გრძნობები რაც 

ეხება მათ აზროვნებას და მიდრეკილებებს,შეუდარებლად ფაქიზი და სრულყოფილია 

ვიდრე გააჩნდათ მათ სიცოცხლისას,საუბარია თავში ზეციური ანგელოზების შესახებ(თ. 

265–275).ქვესკნელის მკვიდრთა მდგომარეობასა და მათ მდგომარეობას შორის 

დედამიწაზე განსხვავება ასევე უზარმაზარია:რა დონეზეც სრულყოფილია და 

აღმატებული ზეციური ანგელოზების გარეგანი და შინაგანი გრძნობები იმავე დონეზეა 

ეს გრძნობები დაჩლუნგებული დაა უხეში ჯოჯოხეთში,მაგრამ ამაზე ქვემოთ იქნება 

საუბარო. 

462.მე ასევე საქმით დავრწმუნდი,რომ ადამიანს იმქვეყნად თან მიაქვს მთელი თავისი 

მეხსიერება.ამის მსგავსი ბევრი შესანიშნავი რამ გავიგონე და დავინახე და გადმოგცემთ 

ზოგიერთ რამეს მიმდევრობით.იყვნენ სულები,რომლებმაც უარი თქვეს თავიანთ 

მიწიერ ცოდვებზე და გარყვნილებაზე.ისინი რომ უცოდველებად არ 

ჩაეთვალათ,ყველაფერი იყო გახსნილი და ყველა ეს საქმეები და საქციელი იყო 

ამოღებული მათი მეხსიერებიდან და შეფასებული მიმდევრობით ბავშვობიდან მათი 

სიცოცხლის დასასრულამდე.ისინი უმეტესად ეხებოდა სიმრუშეს და მეძავობას.იყვნენ 

ასევე მზაკვარი მატყუარები და ქურდები.მათი მზაკვრობა და ქურდობა წაკითხული 

იქნა საქმეების მიხედვით,რომელტა ნაწილიც სიცოცხლეში მათ გარდა არავისთვის არ 

იყო ცნობილი.ამით საჭირო გახდა სრული აღიარება,იმიტომ რომ მათი საქმეები 

გამოჩნდა თითქოსდა სინათლეში ყველა ჩანაფიქრით,მიზნებით,სიამოვნებებით და 

საფრთხეებით,როგორიც იყო იმ დროს დამნაშავის სულში.იყვნენ ასევე მექრთამე 
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მოსამართლეები,რომლებიც სიმართლით ვაჭრობდნენ.მოკვლევა ჩატარდა ასევე მათზეც 

მათსავე მეხსიერებაში მათი ყველა საქმიანობის შეფასებით,მათი თანამდებობაზე 

დანიშვნის პირველივე დღიდან ბოლომდე.ყველა შემთხვევის ყველა წვრილმანი 

მდგომარეობა რაოდენობით და ხარისხით,დრო,ზრახვა და გულისთქმა_ყველაფერი ეს 

ერთად გამოტანილ იქნა მეხსიერებიდან და ასობით მოვლენები თითქოსდა თავიდან 

ცხადად ხდებოდა.გასაკვირია,ზოგიერთებს ხმამაღლაც კი ეკითხებოდათ მათი 

ჩანაწერის ყოველი სტრიქონი,რომელსაც ისინი ოდესმე იწერდნენ.აქ იყვნენ ასევე ქალთა 

სიწმინდის დამრღვევნი.ისინ ასეთ სასამართლოზე წარმოდგენილნი იყვნენ თავიანთი 

მეხსიერების გამოაშკარავებით ყველა საქმის მდგომარეობის  გამოვლენით ამ გოგონების 

და ქალების სახეებიც კი,ვისზეც იყო საუბარი,თითქოსდა ხილულად 

ესწრებოდნენ,ადგილის საუბრის და განზრახვის მსგავსად,ყველაფერი ხშირად მთელი 

საათებიც კი გრძელდებოდა.აქ იყო ერთი ცილისმწამებელი რომელიც თვლიდა რომ 

სხვების დაძრახვა ცოდვა არ იყო.მესმოდა როგორ უკითხავდნენ მიმდევრობით 

დაგმობას და მკრეხელობას ზუსტად მისი სიტყვებით იმ პირების დასახელებით ვისი 

მისამართითაც და ვისი თანდასწრებითაც კი იყო ეს ნათქვამი.ყველაფერი ეს ჩანდა 

ისე,თითქოს მაშინ ხდებოდა,თუმცა ყველა ცილისწამება და ჭორი საგულდაგულოდ იყო 

დამალული დამნაშავის მიერ.იყო სხვაც,ვინც ეშმაკური ხრიკებით დაეუფლა ახლობლის 

მემკვიდრეობას.ის ამხილეს და გაასამართლეს,ამასთანავე,ჩემდა გასაკვირად,მისი 

წერილები და ჩანაწერები წაიკითხეს ხმამაღლა,სიტყვასიტყვით.მან სიკვდილამდე ცოთა 

ხნით ადრე ჩუმად მოწამლა მეზობელი,ეს აღმოჩენილი იყო 

ასეთნაირად:მსჯავრდებულმა დაიწყო თავის ქვეშ ორმოს თხრა,საიდანაც როგორც 

საფლავიდან,აღსდგა ადამიანი,რომელიც მას ეუბნებოდა:თუ მკვლელმა,მასთან 

მეგობრულად მოსაუბრემ როგორ მისცა მას საწამლავი,როგორ მოიფიქრა ეს ყველაფერი 

წინასწარ,რა მოხდა შემდეგ და ა.შ. შემდეგ მას მიესაჯა ჯოჯოხეთი.ერთი 

სიტყვით,ყველა ბოროტმოქმედება,დანაშაული,ქურდობა,ცბიერება,თაღლითობა 

მჟღავნდება და ვლინდება თვით ამ ბოროტი ადამიანის მეხსიერებიდან,არ არსებობს 

არანაირი საშუალება უარყოფისა.იმიტომ რომ ყველა ფაქტი სახეზეა,თითოეული 

შემთხვევის ყველა დეტალი.როდესაც ანგელოზები არჩევდნენ და იხილავდნენ ერთი 

სულის მეხსიერებას,მე მესმოდა ანდა ვიგებდი ყველაფერს რაც კი იყო მის აზრებში 

მთელი თვის განმავლობაში,ყოველგღიურად,შეუცდომლად და იმავე 

თანმიმდევრობით,როგორც ეს ხდებოდა ადრე.ამ მაგალითებით დავრწმუნდი რომ 

ადამიანს თან მიაქვს:მთელი თავისი მეხსიერება,და რომ არ არსებობს ამქვეყნად 

არანაირი საიდუმლო,რომელიც არ გამჟღავნდება სიკვდილის შემდეგ,ამასთან უფლის 

სიტყვიბით ყველას გასაგონად:,,ვინაიდან არ არსებობს დაფარული,რომ არ 

გამოჩნდეს,და არც რამ საიდუმლო,რომ არ გამჟღავნდეს.ამიტომ,რაც სიბნელეში თქვით 

სინათლეზე გაიგონება,და რაც შინ ჩასჩურჩულეთ ყურში ერთმანეთს,ერდოებზე 

იქადაგებენ.’’(ლუკა 12.2,3) 
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463.ადამიანის სიკვდილის შემდეგ მისი ქმედებების გამჟღავნებისას,ანგელოზები 

რომლებსაც ევალებათ ამის მოკვლევა,უყურებენ მის სახეს და მთელს სხეულს 

დაწყებული ორი ხელის თითებიდან და შემდეგ სხეულის ყველა ნაწილს.როდესაც მე ეს 

გამიკვირდა,ამიხსნეს,რომ ყველაფერი რაც ეხება ადამიანის ფიქრებს და ნებასურვილს 

იბეჭდება ტვინში როგორც ამ საწყისის სათავეში,რომლის შედეგაც აღიბეჭდება მთელ 

სხეულზეც.იმიტომ რომ აზრვნება და ნდომა თავისი სათავიდან გადაიტანება მთელს 

სხეულზე და იმყოფება იქ ბოლო ე.ი. უკანასკნელ ხორციელ საზღვრებში.ამიტომაც რაც 

აღბეჭდილია მეხსიერებაში ნდომით და ზრახვებით,ჩაბეჭდილია არა მარტო 

ტვინში,არამედ მთლიანად ადამიანში მიმდევრობით მისი სხეულის ყველა 

ნაწილში.აქედან გამომდინარეობს,რომ ადამიანი მთლიანობაში ისეთია,როგორიცაა ის 

თავისი ნებით და მისგან გამომდინარე ზრახვებით;ბოროტი ადამიანი არის თავისი 

ბოროტების განსახიერება,ხოლო კეთილი ადამიანი_თავისი სიკეთის.აქადან შეიძლება 

დავასკვნათ,თუ იგულისხმება ადამიანის სიცოცხლის წიგნში,რომელზეც სიტყვაშია 

საუბარი,უფრო ზუსტად:რომ ადამიანის ყველა საქმე და ფიქრი აღბეჭდილია მთელ მის 

სხეულზე,და რომ ისინი შემდეგში ამოღებული მისი მეხსიერებიდან,იკითხებიან 

თითქოსდა წიგნებში,ხოლო სულის ზეციურ შუქზე დათვალიერებისას_თითქოსდა 

გამოსახულია სახეზე.ამას დავუმატებ კიდევ რაღაც შესანიშნავ რამეს სიკვდილის 

შემდგომი მეხსიერების შესახებ,რომელმაც დამარწმუნა რომ არა იმდენად საერთო 

საგნები,არამედ ყველაზე პირადულიც კი,ერთხელ შესული მეხსიერებაში,რჩებიან იქ 

საუკუნოდ.მე ვნახე გადაწერილი წიგნები,როგორც აქ,და მე გავიგე რომ ეს იყო 

ამოღებული მწერლების მეხსიერებიდან და რომ ამ წიგნებში,დედამიწაზე დაწერილი 

თხზულებებისგან განსხვავებით,არც ერთი სიტყვა არ იყო 

გამოტოვებული.ამდენად,თითოეულის მეხსიერებიდან ამოიღებენ ყველა საქმეს და 

ფიქრებს უკანასკნელ წვრილმანამდე,რომლებიც მათ დიდი ხნის წინ დაივიწყეს 

დედამიწაზე.ამის მიზეზი მე ამიხსნეს:ადამიანს გააჩნია ორმაგი მეხსიერება_გარეგანი 

და შინაგანი.პირველი მისთვის დამახასიათებელია როგორც ბუნებრივი 

ადამიანისთვის,მეორე_როგორც სულიერისთვის.ყველაფერი რაზეც ადამიანი 

ფიქრობდა,უნდოდა,ლაპარაკობდა,აკეთებდა,ესმოდა და ხედავდა კიდეც 

შეუსწორებლად აღიბეჭდა მის შინაგან მეხსიერებაში.შეუსწორებლად იმიტომ,რომ 

ამავდროულად შეითვისება მისი სულის და სხეულის მიერ როგორც ეს ახსნილი იყო 

ზემოთ.ამდენად,სული ყალიბდება თავისი ფიქრებით და საქმეებით.ვიცი რომ ეს 

ყველაფერი ჩანს ძალიან უცნაურად(პარადოქსულად) და ადამიანები არ 

დაიჯერებენ,მაგრამ მაინც ეს ჭეშმარიტებაა.ამდენად,არ იფიქროთ რომ ადამიანის 

უმნიშვნელო ფიქრი და მისი საქმეები შეიძლება დარჩეს დაფარული მისი სიკვდილის 
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შემდეგ.მაშინ ყველაფერი უკანასკნელ წვრილმანამდე ჩანს როგორც კაშკაშა სინათლის 

ქვეშ. 

464.თუმცა გარეგანი,ანუ ბუნებრივი მეხსიერება რჩება ადამიანში სიკვდილის 

შემდეგ,მაგრამ მასში გრძნობიერი და ბუნებრივი აღარ იწარმოება იმქვეყნად და 

იცვლება სულიერით შესაბამისობის კანონის თანახმად.ეს სულიერი თვალწინ ჩნდება 

ზუსტად ისეთივე სახით,როგორც ბუნებრივ სამყაროში,იმიტომ რომ ყველა მოვლენა 

ზეცაში ყველაფრით მსგავსია მიწიერი მოვლენისა,თუმცაღა თავისი არსით  ეს მოვლენა 

სულიერია და არა ბუნებრივი(ზეცაში გამოსახულებისა და დანახულის შესახებ იხ. თ. 

170–176).მაგრამ გარეგანი ანუ ბუნებრივი მეხსიერება ნივთიერ საგნებთან დროსთან და 

სივრცესთან დამოკიდებულებაში ანდა საერთოდ ყველაფერ ბუნებრივთან,მიწიერთან 

დამოკიდებულებაში,არ ემსახურება სულს იმავე გაგებით,როგორც ოდესღაც 

სიცოცხლეში,იმიტომ რომ ადამიანი სიცოცხლეში როდესაც ფიქრობს მხოლოდ თავისი 

გარეგანი მგრძნობიარე საწყისით შინაგანი გრძნობის გარეშე,ანდა გონის,საწყისის 

გარეშე,მსჯელობს ბუნებრივად და არა სულიერად.პირიქით,მომავალ 

ცხოვრებაში,როდესაც სული ცხოვრობს უკვე სულიერ სამყაროში,ის უკვე ფიქრობს არა 

ბუნებრივი ყოფით,არამედ სულიერით.სულიერად ფიქრინიშნავს ფიქრს გონებით ანდა 

ჭკუით,აი რატომაა რომ გარეგანი ანდა ბუნებრივი მეხსიერება ნივთიერის ცნებასთან 

დამოკიდებულებაში მაშინ ისვენებს და გამოიყენება მხოლოდ ის რაც ადამიანმა მათი 

საშუალებით შეიძინე დედამიწაზე და გამოიყენა განებისთვის.ნივთიერი მეხსიერება 

იმიტომ ისვენებს,რომ იქ ნივთიერი ცნებები ვერ აღსდგებიან:სულები და ანგელოზები 

საუბრობენ სულისთვის დამახასიათებელი ფიქრებით და გრძნობებით,რადგან 

დანარჩენი ყველაფერი რაც არ არსებობს ამაში არც შეიძლება არსებობდეს მათ 

მეტყველებაში;(იხ.ანგელოზთა მეტყველება 234–257).ამიტომაც სიკვდილის შემდეგ 

ადამიანი იმდენად გონიერი ხდება,რამდენადაც ის ცოდნით და ენების სწავლით გახდა 

გონიერი აქ,და არა ენების ცოდნის რაოდენობით და მეცნიერებებით.მე ვესაუბრე 

ბევრს,ვისაც ამ ქვეყნად მეცნიერებად თვლიდნენ,იმიტომ რომ მათ იცოდნენ უძველესი 

ენები:ებრაული,ბერძნული,ლათინური,მაგრამ მათ ვერ ჩამოაყალიბეს თავისი გონება 

იმით,რაც ეწერა ამ ენებზე,და ზოგიერთი მათგანი იყო ისეთივე უმეცარი,როგორც 

უცოდინრები,რომლებმაც არასოდეს იცოდნენ ეს ენები.ზოდიერთი აღმოჩნდა საერთოდ 

უვიცი და მაინც თვითლმაყოფილი იმით,რომ თავისი თავი ეგონათ სხვებზე ნასწავლი 

და ბრძენი.მე ვესაუბრე სულებს,რომლებიც სიცოცხლეში თვლიდნენ,რომ ადამიანი 

გონიერია და ბრძენი იმ დონემდე,რა დონემდეც მდიდარია ცოდნით მათი 

მეხსიერება.ასეთი მარაგით აღჭურვილნი,ისინი ყოველთვის ლაპარაკობდნენ მხოლოდ 

მეხსიერებით,თითქოსდა არა თვითონ,არამედ სხვების სიტყვებით,თავიანთ გონებას 

ოდნავადაც არ ამდიდრებდნენ მეხსიერების განძით.ასეთი სულები წარმოდგებოდნენ 

გონებაჩლუნგებად,ხოლო ზოგიერთი ჭკუანაკლულებად_ვერ აწვდებოდნენ ვერანაირ 
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ჭეშმარიტებას,ვერ ანსხვავებდნენ ჭეშმარიტებას სიცრუისგან,მაგრამ მაშინვე 

იტაცებდნენ ყველანაირ სიცრუეს,რომელსაც ეგრად წოდებული მეცნიერები ასაღებდნენ 

ჭეშმარიტებად.მათ დამოუკიდებლად არ შეეძლოთ მსჯელობა,რა როგორ არის,რა 

სიმართლეა,რა სიცრუე,და სხვების მოსმენისას გონებით ვერაფერს სწვდებიან.ვესაუბრე 

ისითებსაც,რომლებიც სიცოცხლეში ბევრს წერდნენ მეცნიერების მრავალ 

დარგზე,რითაც სახელი გაითქვეს მსოფლიოში.ზოგს შეეძლო ემსჯელა ჭეშმარიტებებზე 

ჯანსაღად,სხვები კი თუმცა იგებდნენ ჭეშმარიტებებს,როდესაც უყურებდნენ 

ჭეშმარიტების სინათლეში მყოფებს,მაგრამ არ უნდოდათ მათი გაგება და ამიტომაც 

უარყოფდნენ მათ და თუკი იმყოფებოდნენ თავიანთ სიცრუეში ანდა თავის 

თავში.ზოგიერთი იგებდა მხოლოდ იმას,რამდენსაც უსწავლელი მდაბიო.ერთი 

სიტყვით ყველა განსხვავებულია ერთმანეთისგან იმით ვინ როგორ ჩამოაყალიბა თავისი 

გონება ცოდნით,რაც თვითონ ისწავლა ანდა ისწავლა სხვებისგან. მაგრამ ისინი,ვინც 

აღსდგა ეკლესიის ჭეშმარიტებების წინააღმდეგ და მსჯელობდნენ მხოლოდ 

მეცნიერულად და ამით მკვიდრდებოდნენ სიცრუეში,არანაირად არ განავითარეს 

თავისი გონება,არამედ გაიმდიდრეს მხოლოდ მსჯელობების და დასკვნების უნარი.ეს 

უნარი სამყაროს ცნების მიუხედავად,ძალიან განსხვავდება გონებისგან,ის ამტკიცებს და 

განამტკიცებს ყველაფერს,რაც გსიამოვნებს;მას მივყავართ თავისუფალი საწყისიდან და 

ცრუ დასკვნებით_მცდარი რწმენისკენ და არა ჭეშმარიტებისკენ.ასეთი ხალხი 

ვერასოდეს ვერ იქნებიან მიყვანილნი ჭეშმარიტების შეცნობამდე,იმიტომ რომ 

ჭეშმარიტება არ შეიცნობა სიცრუით,არამედ პირიქით,სიცრუე შეიცნობა 

ჭეშმარიტებით.ადამიანის გონიერი საწყისი წააგავს ბალს,ანდა ყვავილს,ანდა 

დამუშავებულ ნიადაგს:მეხსიერება_ნიადაგია,მეცნიერული ჭეშმარიტებები და 

შეცნობა_თესლი;ზეციური სინათლით და სითბოთი თესლი ღივდება,მათ გარეშე კი 

ნაზრდს არ იძლევა.იგივე ემართება გონებას,თუ ზეციური შუქი,ე.ი. ღვთაებრივი 

ჭეშმარიტება და ზეციური სითბო,ე.ი. ღვთაებრივი სიყვარული,არ იქნება 

მიღებული,მხოლოდ მათი საშუალებით იმართება გონება.ანგელოზები ძალიან 

დარდობენ იმაზე,რომ მეცნიერები უმეტეს ნაწილს მიაწერენ ბუნებას და ამით ახშობენ 

თავიანთი სულის შინაგან საწყისს,ამიტომაც არ შეუძლიათ დაინახონ არანაირი 

ჭეშმარიტება თვით ჭეშმარიტების შუქში,ე,ი. ზეციურ შუქში.ამავე მიზეზით ისინი 

იმქვეყნად კარგავენ განსჯის უნარს,რომ ტავიანტი მსჯელობიტ არ აცდუნონ 

კეთილი,უბრალო ადამიანები და არ ჩათესონ მათში სიცრუე.ეს ტვინისმჭყლეტელნი 

იმქვეყნად იგზავნებიან უდაბნოში. 

465.ერთ–ერთი სული აღშფოთდა იმის გამო,რომ ვერ შესძლო გაეხსენებინა ბევრი,რაც 

იცოდა ხორციელი ცხოვრებისას,ნანობდა იმ სიამოვნების დაკარგვას,რომლითაც 

ოდესღაც ტკბებოდა.მას პასუხობდნენ,რომ მას ფაქტიურად არაფერი დაუკარგავს და 

რომ მასთან დარჩა ყველაფერი რაც იცოდა საერთოდ და ნაწილობრივ.რომ 
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სამყაროში,სადაც ამჟამად იმყოფებოდა არ არის ნებადართული მხოლოდ ამოლაგდეს 

ყველაფერი ეს მეხსიერებიდან და რომ მას ახლა უკვე შეუძლია იფიქროს და ისაუბროს 

უფრო კარგად და სრულყოფილად,ისე რომ არ ჩაძიროს თავისი გონება სქელ 

ბინდში,უხეში ნივთიერი და ხორციელი საგნები საერთოდაც უსარგებლოა 

იმქვეყნად;და რომ ამჟამად მაას მიეცა ყველაფერი რაც საჭიროა მარადი 

სიცოცხლისთვის და რომ არ არის სხვა გზა ბედნიერებისაკენ და ნეტარებისკენ;რომ 

მხოლოდ უმეცრებას შეუძლია ივარაუდოს,თითქოსდა ამ სამეფოში ყველაფერი 

ნივთიერის მოცილებით მეხსიერებაში კვდება,თვით გონებაც,მაშინ 

როდესაც,პირიქით,რამდენადაც სული განერიდება გრძნობიერებას როგორც ადამიანის 

ანდა სხეულის საკუთრებას,ის იმდენად ამაღლდება სულიერისკენ და ზევიურისკენ. 

466.ზოგჯერ იმქვეყნად მეხსიერების განსხვავებული სახეები წარმოუდგებათ თვალებს 

იმ სახით,როგორიც იქ შეიძლება წარმოიქმნას(იქ ბევრი რამას დანახვა შეიძლება 

თვალით,რაც აქ წარმოგვიდგება მხოლოდ ფიქრებში).გარეგანი მეხსიერება ჩნდება 

ხრტილოვანი,დაკორძებული ნივთიერების სახით,საიდანაც ჩანს ეერთი და მეორე სახის 

მეხსიერების ხარისხი.ადამიანებს,რომლებიც ცდილობდნენ განევითარებინათ და 

გაეფართოვებინათ თავიანთი მეხსიერება, ისე რომ არ ზრუნავდნენ გონების 

განათლებაზე,ეს მეხსიერება ჩნდება მაგარი კორძის სახით,რომელიც შიგნიდან 

თითქოსდა დაქსელილია სისხლძარვებივით.ვინც თავის მეხსიერებას გადაავსებს 

მცდარი ცნებებით,ის მას ეჩვენება ბანჯგვლიანი აბურძგნული თმებით,იმიტომ რომ 

სავსეა მცნებების უწესრიგო ბრბოთი.ისინი ვინც თავიანთ მეხსიერებას ხვეწდნენ 

ცხოვრებისა და თავისი ტავის სიყვარულით,ის ჩნდება ბლანტ,წებოვან გაძვალებულ 

ნაწილად.ვისაც უნდოდა უფლის საიდუმლოებებში შეეღწია 

მეცნიერებით,განსაკუთრებით ფილოსოფიის საშუალებით,და მხოლოდ იმის სჯეროდა 

რასაც მიაღწია ამ გზით.მისი მეხსიერება ჩნდება ბნელით მოცული,და ამავდროულად 

ისეთი თვისების,რომ სინათლის სხივებეს შნთანთქმით გადააქცევს მათ 

წყვდიადად.ცბიერების და პირმოთნეებისთვის ის იგებს მაგარი ძვლის სახეს,ანდა შავი 

ხისა და უკუაგდებს ხინათლის სხივებს.მატ კი,პირიქით,ვინც ცხოვრობდა სიყვარულის 

სიკეთეში და რწმენის ჭეშმარითებაში,მეხსიერება არ წარმოუდგებათ მაგარი 

ხრტილოვანი ნივთიერების სახით,იმიტომ რომ მატი შინაგანი მეხსიერება გზავნის 

სინათლის სხივებს გარეგან მეხსიერებაში,რომლის საგნებში და არებში ეს სხივები 

მთავრდება,როგორც თავის საფუძველში ანდა ნიადაგში,რომლებიც პოულობენ იქ 

თავისთვის დამატკბობელ ნათლიებს.გარეგანი მეხსიერება დონეების მიხედვით 

არისუკანასკნელი,რომელშიც სულიერი და ზეციური მთავრდება და იმყოფება,თუ იქ 

პოულუბს სიკეთეს და ჭეშმარიტებებს. 
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467.თუ ადამიანი სიცოცხლეში ცხოვრობს უფლის სიყვარულით და მოყვარის 

გულმოწყალებით,მაშინ მასში არის ანგელოზური გონება და სიბრძნე,თუმცაღა 

დაფარული მისი შინაგანი მეხსიერებების ყველაზე შინაგან საწყისებში.ამიტომაც ის 

გონიერება და სიბრძნე ადამიანში ვერასოდეს ვერ იქნება აღმოჩენილი მის სხეულიდან 

გათავისუფლებამდე,მაშინ ბუნებრივი მეხსიერება იძინებს და ეს თვისებები ჩნდება 

შინაგან მეხსიერებაში,ხოლო საბოლოოდ ზეციურ ანგელოზში. 

468.რამოდენიმე სიტყვით ვთქვათ თუ როგორ ხდება ადამიანში გონებრივი საწყისის 

ანუ გონების გამომუშავება და სრულყოფა.ნამდვილი გონებრივი საწყისი ემყარება 

ჭეშმარიტებებს და არა სიცრუეს.მცდარ მონაცამაბს არანაირად არ შეუძლიათ 

ჩამოაყალიბონ გონება.ჭეშმარიტებებიარსებობსსამგვარი:მოქალაქეობრივი, ზნეობრივი 

და სულიერი.პირველი ეხება სიმართლეს,სახელმწიფოს მართვის და საერთოდ 

სამართლიანობას და მიუკერძოებლობას,მეორე ეხედა ადამიანის ცხოვრებისეულ 

კავშირს საზოგადოებასთან და მის წევრებთან,და საერთოდ_გულწრფელობას და 

პირდაპირობას ხოლო კერძოდ_ყველა ცხოვრებისეულ 

კეთილისმყოფელს;მესამე,სულიერი ჭეშმარიტებები, ეხება ზეციურ ყოფიერებას და 

ეკლესიას,საერთოდ სიყვარულის,სიკეთის და რწმენის ჭეშმარიტებას.ადამიანის 

სიცოცხლის სამი დონე ახსნილია ზემოთ(თ.267):გონება პირველი დონისთვის იხსნება 

მოქალაქეობრივი ჭეშმარიტებებით ,მეორე_ზნეობრივი ჭეშმარიტებებით 

,მესამე_სულიერით. მაგრამ საჭიროა ავხსნათ ისიც რომ გონება ყალიბდება და იხსნება 

ადამიანში არა მარტო ამ ჭეშმარიტებების ცოდნით,არამედ მათი საქმეში 

გამოყენებით,თავისი ცხოვრებით ამ ჭეშმარიტებების მიხედვით.ხოლო ამ 

ჭეშმარიტებებით ცხოვრებას ეწოდება გიყვარდეს ისინი სულიერი სიყვარულით,ე.ი. 

გიყვარდეს სიმართლე სიმართლისთვის ,გიყვარდეს გულწრფელობა და პირდაპირობა 

პირდაპირობისთვის,და სიკეთე და ჭეშმარიტება_სიკეთისა და 

ჭეშმარიტებისთვის.პირიქით,ცხოვრება ჭეშმარიტებებით და გიყვარდეს ისინი 

ხორციელი სიყვარულით_ნიშნავს მათ სიყვარულს საკუთარი 

თავისთვის,დიდებისთვის,პატივისა და ანგარებისთვის.ამიტომაც რამდენადაც ადამიანს 

უყვარს ეს ჭეშმარიტებები ცხოვრებისეული სიყვარულით ანდა 

ვნებით,ხორციელად,იმდენადაა ის გონიერებიდან გადახრილი. მას უყვარს არა ეს 

ჭეშმარიტებები,არამედ თავისი თავი,მოირგო ეს ჭეშმარიტებები თავის თავზე,როგორც 

ბატონმა მსახურები.თუ ხდება ჭეშმარიტებების დამონება,ისინი არ შედიან 

ადამიანში,და არ აღებენ მისი სიცოცხლის არც ერთ დონეს, უკანასკნელ დონესაც 

კი,არამედ მკვიდრდებიან მხოლოდ მისი მეხსიერებაში, როგორც რაღაც მეცნიერული 

ნივთიერი სახით და იქ უერთდებიან თავის თავის სიყვარულს,ე.ი. ხორციელ 

სიყვარულს.აქედან ჩანს როგორ ყალიბდება გონიერი ადამიანი,უფრო ზუსტად:ის 

აღწევს ამას სიკეთის და ჭეშმარიტების სულიერი სიყვარულის მესამე დონეზე,რომელიც 

ეხება ეკლესიას და ზეცას,მეორე დონის სიყვარულით გულწრფელობის და 

პირდაპირობისა,და სამართლიანობისა და სიმართლის პირველი დონის 

სიყვარულით.ორი უკანასკნელი სახის სიყვარული ასევე ხდება სულიერი სიკეთის და 

ჭეშმარიტების სულიერი სიყვარულით,იმიტომ რომ ეს უკანასკნელი ზემოქმედებს 

პირველზე,უერდება მას და ასე ვთქვათ აყალიბებს მასში თავის მსგავსს. 
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469.სულები და ანგელოზები დაყოფილნი არიან გონის მიხედვით ისევე რგორც 

ადამიანები.მათში რჩება ყველაფერი რაც მათ ესმით,ხედავენ,ფიქრობენ,რაც უნდათდა 

რასაც აკეთებენ,რადაც გადაიქცევა და სამუდამოდაც მათი გონება.ამიტომაც სულები და 

ანგელოზები სრულყოფილნი ხდებიან გონებით და სიბრძნით,სიკეთის და 

ჭეშმარიტების შეცნობით,ადამიანის მსგავსად.ყველაფერი ეს შევიცანი მრავალჯერადი 

დაკვირვებით:მე დავინახე,თუ როგორ ხდებოდა სულების მეხსიერებიდან ყველაფრის 

გამოწვევა,რასაც ისინი ფიქრობდნენ და აკეთებდნენ მეცნიერული შეცნობებით,და მათი 

საშუალებით კი გონიერებითაც და შემდეგ აიყვანებოდნენ ზეცაში.მაგრამ საჭიროა 

ითქვას რომ ამ შემეცნებებით და გონებით ადამიანი შეიძლება იმქვეყნად აივსოს იმ 

ზომით,რო ზომითაც მას აქ უყვარდა სიკეთე და ჭეშმარიტება,მაგრამ არავითარ 

შემთხვევაში მეტად.ყოველი სული და ანგელოზი ინახავს ამ 

სიყვარულს(მიდრეკილებებს,გულისთქმას) როგორითაც ცხოვრობდა სიცოცხლისას და 

ამასთან ერთად იმავე რაოდენობით და ხარისხით;ეს სიყვარული სრულყოფილი ხდება 

შეფასებებით რომლებიც საუკუნოდ  მიმდინარეობს,არაფერი არ შეიძლება იყოს სავსა 

საუკუნოდ,იმიტომ რომ ყველაფერი იცვლება დაუსრულებლად.მდიდრდება და 

ივსება,და შეიძლება მრავლდება და ნაყოფსაც კი იძლევა.სიკეთეს არა აქვს 

დასასრული,იმიტომ რომ მის საწყისს არა აქვს დასასრული.იმის შესახებ რომ სულები 

და ანგელოზები დაუსრულებლად სრულყოფილნი ხდებიან ჭეშმარიტების და სიკეთის 

შეცნობით,გონებით და სიბრძნით,ნათქვამი იყო თ. 265–275;318–328;329–345;და ეს რომ 

ხდება მხოლოდ  სიკეთისა და ჭეშმარიტების სიყვარულის ტოლად,როგორსაც მიაღწიეს 

მათ დედამიწაზე და არა ამაზე მეტად,ეს ნათქვამია თ.349_ში. ადამიანი სიკვდილის 

შემდეგ ისეთია როგორიც იყო მისი სიცოცხლე დედამიწაზე 

 

470.ყველა ქრისტიანისთვის ცნობილია ბიბლიიდან,რომ ადამიანთან რჩება მისი 

ცხოვრება სიკვდილის შემდეგ,რადგანაც სიტყვაში ბევრ ადგილას ნათქვამია,რომ 

ადამიანი განისჯება და ჯილდოვდება მისი საქმეების და საქციელის მიხედვით.ვინც 

აზროვნებს სიკეთით და თვით ჭეშმარიტებით,ისიც ასევე და არა სხვაგვარად ფიქრობს 

ასე:ადამიანი რომ კეთილი ცხოვრებით მიდის ზეცაში,ხოლო ცუდი 

ჯოჯოხეთში.ერთადერთი მხოლოდ ბოროტებაში მცხოვრებთ არ უნდათ ამის 

დაჯერება,რომ მათი მდგომარეობა სიკვდილის შემდეგ იქნება მათი სიცოცხლის 

შესაბამისი,მაგრამ ფიქრობენ,განსაკუთრებით მაშინ,როცა ავადმყოფობენ,რომ ცათა 

სასუფეველი შეხვდება ყველას მხოლოდ და მხოლოდ უფლის გულმოწყალებით,ვინც 

როგრც არ უნდა ცხოვრობდეს და რომ ის ეძლევა მისი რწმენის მიხედვით,რომელსაც 

ისინი ცხოვრებიდან განაცალკევებენ. 
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471.ადამიანს რომ ეკისრება მისი საქმეები და ამის მიხედვით ხდება მისი განსჯა,ამაზეა 

საუბარი ბიბლიაში მრავალ ადგილას.მაგალითად:,,რადგან მოვა ძე კაცისა მამის 

თავისის დიდებითა და თავის ანგელოზთა თანხლებით,და მისი საქმისამებრ მოაგებს 

თვითეულს’’(მათე 16.27). ,,ნეტარ არიან მკვდარნი,რომელნიც მოკვდებიან უფლის მიერ 

ამიერიდან.ჰო,ამბობს სული,რათა განისვენონ თავიანთ შრომათაგან,დასაქმენი მათნი 

კვალდაკვალ მიჰყვებიან მათ.’’(გამოცხად.იოან. 14.13). ,,და მივაგებ თვითეულ თქვენგანს 

მისი საქმისამებრ’’(2.23). ,,და ვიხილე მკვდარნი,მცირენი თუ დიდნი,რომელნიც იდგნენ 

ტახტის წინაშე;და გადაშლილი იყო წიგნები;და გადაიშალა სხვა წიგნი,რომელიც არის 

სიცოცხლისა;და თანახმად წიგნებში დაწერილისა,საქმეთა მათთაებრ განისაჯნენ 

მკვდარნი.და დააბრუნე ზღვამ მკვდრები,რომლებიც იყვნენ მასში;და სიკვდილმა და 

ჯოჯოხეთმა დააბრუნეს მკვდრები,რომლებიც იყვნენ მათში,და საქმეთაებრ მისისა 

განისაჯა ყოველი.’’(20.12,13). ,,აჰა,მოვალ მალე,და ჩემთანაა ნაცვლისგება ჩემი,და მისი 

საქმისამებრ მოვაგებ თვითეულს’’ (20.12), ,,ყველას,ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და 

ასრულებს მათ,მე ვამსგავსებ გონიერ კაცს,რომელმაც კლდეზე დააშენა თავისი 

სახლი...და ყველას,ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს,მაგრამ არ ასრულებს მათ,მე ვამსგავსებ 

უგუნურ კაცს,რომელმაც ქვიშაზე ააშენა თავისი სახლი’’(მათე 7.24;26). ,,არა ყველა,ვინც 

მეტყვის მე:უფალო,უფალო!_შევა ცათა სასუფეველში,არამედ ის,ვინც აღასრულებს 

მამის ჩემის ზეციერის ნებას.მრავალნი მეტყვიან იმ დღეს:უფალო,უფალო! განა შენი 

სახელით არ ვახდენდით მრავალ სასწაულს?და მაშინ ვეტყვი მათ:არასოდეს მიცვნიხრთ 

თქვენ;გამშორდით,ურჯულოების მოქმედნო.’’(მათე 7.21–23). ,,მაშინ დაიწყებთ 

ჩივილს:შენს წინაშე ვჭამდით და ვსვამდით,და ჩვენს მოედნებზე გვმოძღვრავდი.მაგრამ 

ის იტყვის:გეუბნებით,არ ვიცი,ვინ ხართ და სადაურნი, განმეშოროს უსამართლობის 

ყველა მოქმედი.’’(ლუკა 13.26,27). ,,მე მივაგებ მათ მათი საქმეებისამებრ და მათი ხელის 

ნამოქმედარისამებრ’’(იერემია 25.14). ,,დიდგანმზრახველო და 

მრავალმოქმედო,რომელსაც ღია გაქვს თვალები ადამის ძეთა საქციელის მიმართ,რათა 

მიაგო თითოეულს თავისი საქციელისა და თავისი ნამოქმედარის მიხედვით’’(იერემ. 

32.19). ,,მსჯავრს დავდებ მათ მათი გზების გამო,ისე მოგვექცა ჩვენ’’(ზაქარ. 1.6). სადაც 

უფალი ლაპარაკობს განკითხვის დღეზე,ის წონის მხოლოდ სიტყვებს,ამცნობს,რომ ცათა 

სასუფეველში შევლენ მხოლოდ თავიანთი საქმეებით თავიანთ სიკეთეში 

მცხოვრებნი,ხოლო ცუდი საქმეებისთვის ისინი იქნებიან გაკიცხულნი(მათ. 25.32–

46),ასევე ბევრ ადგილას,სადაც საუბარია ადამიანის ხსნაზე და აგაკიცხვაზე.ცხადია,რომ 

საქმეები და საქციელი ადამიანისა შეადგენს მის შინაგან სიცოცხლეს და რომ ეს აჩვენებს 

როგორია მისი შინაგანი სიცოცხლე. 
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472.მაგრამ აქ იგულისხმება საქმეები და მოქმედებები არა მარტო იმ 

სახით,რომელიცჩნდება გარეგნულად,არამედ იმ სახითაცროგორიც არის ადამიანის 

შიგნით,რადგანაცყველასთვის ცნობილია,რომ საქმეები და საქციელნი გამოდის 

ადამიანის ნებიდან დააზრებიდან;ასე რომ არ ყოფილიყო,ეს იქნებოდა ავტომატის ანდა 

მანქანის უანგარიშო მოძრაობა.ამიტომაც ყველანაირი საქმე ანდა მოქმედება 

თავისთავად არის სხვა არაფერი,თუ არა გამოვლენა გასულიერებული და 

გაცოცხლებული ნებით და აზრებით მანამდე,რაც შეიძლება იწოდოს ნებად და აზრად 

თავის გამოვლინებაში ანდა ნებად და აზრად გარეგანი სახით.აქედან ჩანს,რომ 

ყველანაირი მოქმედება ანდა საქმე ისეთია,როგორიცაა ნება და აზრი,რომლიდანაც 

წარმოიქმნა მოქმედება.თუ ნება და ზრახვა სიკეთისაა,საქმეც სიკეთისაა;თუ 

ცუდია_მაშინ საქმეც ცუდია,თინდაც გარეგნული სახით არ განსხვავდებოდეს პირველი 

საქმეებისგან.ათასობით ადამიანს შეუძლია გააკეთოს ერთნაირი საქმე,ე.ი. იმოქმედოს 

ანდა მოიქცეს ერთნაირად; ამასთან ერთად ისე მსგავსად რომ გამოვლენით და 

გარეგნულად ვერ იპოვო რაიმე სხვაობა.მაშინ როცა თითოეული ამ საქმეებიდან 

განხილული ცალ_ცალკე,იქნება განსხვავებული,იმიტომ რომ თითოეული მათგანი 

გაკეთდა სხვადასხვა მიზეზით ანდა ნებით.მაგალითისთვის ავიღოთ პირდაპირი და 

სამართლიანი მოქმედება ამხანადების მიმართ.ერთმა შეიძლება მოგაჩვენოს თავი 

პირდაპირად და სამართლიანად,ზუსტად იმიტომ,რომ გამოაჩინოს ეს თვისებები 

სახელისა და პატივისთვის;მეორემ_გამორჩენის მიზნით;მესამემ–ჯილდოს 

მოლოდინით;მეოთხემ–მეგობრობისთვის;მეხუთემ_იმისთვის,რომ არ მიიღოს 

საყვედური,დაკარგოს სახელი,ადგილი ანდა თანამდებობა;მეექვსემ_რომ მოიპოვოს 

ვინმეს ნდობა და გამოიყენოს ვინმე თავის სასარგებლოდ არასამართლიან 

საქმეში;მეშვიდემ_რომ მოატყუოს ამხანაგი და ა.შ.თუმცა ყველა ამ ადამიანების საქმეები 

გარეგნულად კეთილია და შესაქები,იმიტომ რომ არ შეიძლება არ მოგეწონოს 

პირდაპირი და სამართლიანი საქციელი ამხანაგთან მიმართებაში,მაგრამ მაინც ეს 

საქმეები ცუდია,იმიტომ რომ ისინი კეთდება არა სამართლიანობის 

სიყვარულით,არამედ თავისი თავის და ცხოვრების სიყვარულით.ამ სიყვარულისთვის 

სამართლიანობა იგივეა,რაც ბეტონისთვის თავისი მსახური,რომელსაც არაფრად აგდებს 

როცა უკვე აღარ სჭირდება და ათავისუფლებს მათ.მაგრამ ასევე მხოლოდ გარეგნული 

სახისთვის ექცევიან სხვებიც ახლობლებს სამართლიანობის სიყვარულით.ზოგი_ 

რწმენის ჭეშმარიტების ანდა იმისთვის რომ ასეა ბიბლიის მიხედვით 

საჭირო,სხვები_რწმენის სიკეთისთვის ანდა სინდისისთვის,იმიტომ რომ ამას 

თხოულობს მათი რწმენა; მესამენი_ქველმოქმედებისათვის  ანდა მოყვარისადმი 

სიკეთის სიყვარულით,რადგან თავს ვალდებულად თვლის მათზე იზრუნოს,კიდევ 

სხვები_უფლისათვის სიკეთის სიყვარულით,ე.ი. აკეთებს სიკეთეს სიკეთის 

გულისთვის,იქცევა სამართლიანად სამართლიანობის გამო.ასეთ ადამიანებს უყვართ 

სიკეთე და სამართალი,იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც მოიცავს თავის თავში უფლიდან 
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გამოსულ ღვთაებრივ საწყისს, რის გამოც ეს სიკეტე და სამართალი თავისი არსით 

ღვთაებრივია.ასეთი ადამიანების საქმეები კეთილია თავისი შიმაგანი 

დანიშნულებით,კეთილია გარეგნულადაც,რადგანაც ადამიანების საქმეები და 

საქციელი,როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი,აუცილებლად ისეთია,როგორიცაა მათგან 

წამოსული ზრახვები და ნება.თუ არ არის ფიქრები და ნება,მაშასადამე ეს არც საქმეა და 

არც საქციელი,არამედ გაუთვივცნობიერებელი უსულო მოძრაობები.აქედან ჩანს,თუ 

ბიბლიაში ზუსტად რა იგულისხმება საქმეებში და საქციელებში. 

 

473.თუკი საქმეები და საქციელი ეკუთვნის ნებას და ფიქრებს,მაშინ თანაბრადვე 

ეკუთვნის სიყვარულს და რწმენას,ამიტომაც ყოველთვის ისეთია,როგორიცაა 

სიყვარული და რწმენა.სიყვარული და ნება ერთი და იგივეა,ხოლო რწმენა და 

ფიქრები,როგორც მრწამსი,ერთი და იგივეა.ადამიანს რაც უყვარს,იგივე სურს,და რისაც 

სწამს იმასვე ფიქრობს.თუ ადამიანს უყვარს ის რისაც სჯერა,მაშინ იგივე უნდა და 

რამდენიც შეუძლია იმდენს აკეთებს.ყველასთვის გასაგებია რომ ადამიანის  სიყვარული 

და რწმენა არის მის ნებაში და ფიქრებში და არა მათ გარეთ,იმიტომ რომ ნება აიგზნება 

სიყვარულით,ხოლო ახრები ნათლდება რწმენის საგნებით,ამიტომაც განათლება 

მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ,ვისაც უნარი აქვს გონივრულად იაზროვნოს.ამ 

განათლებით ისინი ფიქრობენ ჭეშმარიტებაზე და სურთ ის,ანდა რაც იგივეა სწამთ 

ჭეშმარიტების და უყვართ ის.  

 

474.მაგრამ საჭიროა იმის ცოდნა,რომ ზუსტად თავისუფლება (ნება) შეადგენს 

ადამიანს,ხოლო აზრი_მხოლოდ იმ დონემდე,რამდენადაც ის წარმოიქმნება ამ 

ნებასურვილისგან;საქმეები კი ანდა საქციელი წარმოიქმნება ერთიდანაც და  

მეორიდანაც,ნებასუტვილისგან და ფიქრებიდან.სხვა სიტყვებით,სიყვარული შეადგენს 

ადამიანს,ხოლო რწმენა_მხოლოდ იმ დონემდე,რა დონითაც ის გამოვლინდება 

სიყვარულიდან;საქმეებიც და საქციელი დამოკიდებულია ერთზეც და მეორეზეც.აქედან 

გამომდინარეობს,რომ ნება და სიყვარული არის ზუსტად ადამიანი,იმიტომ რომ 

ყველაფერი რაიმედან წარმოქმნილი ეკუთვნის იმას,რისგანაც წარმოიქმნება;წარმოქმნა 

ნიშნავს გახდეს და წარმოგვიდგეს ჩვენთვის გასაგები სახით.აქედან ჩანს რომ ასეთი 

რწმენა თავისთავად მოცილებულია სიყვარულს,ე.ი. საერთოდ არ არის რწმენა,ეს 

მხოლოდ ცოდნაა,რომელშიც არ არის არავითარი სულიერი სიცოცხლე.არანაკლებად 

ცხადია,რომ ასეთი საქციელი ანდა საქმე,სიყვარულის გარეშე,ე.ი. რომ ეს არ არის 

ცოცხალი,სულიერი საქმე,არამედ მკვდარი,რომელშიც არსებობს მხოლოდ მოჩვენებითი 
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სიცოცხლის მსგავსი რამ,წარმოქმნილიბოროტების სიყვარულით და მცდარი 

რწმენით.ეს მოჩვენებითი სიცოცხლე იწოდება სულიერ სიკვდილად. 

475.უნდა აღვნიშნოთ,რომ ადამიანი მთლიანად შედგება თავისი საქმეებისა და 

საქციელისგან და რომ მისი ნებასურვილი და ფიქრები,ანუ სიყვარული და 

რწმენა,რომელიც მის შინაგან ადამიანს ეკუთვნის,არ არის სრული,სანამ არ გამოჩნდება 

შინაგანი ადამიანის საქმეებში და საქციელში.საქმეების გარეგნულ სახეში 

მთავრდებანება და აზრები,როგორც თავიანთ ბოლო საზღვრებში,ამის გარეშე კი ისინი 

თითქოსდა დაუმთავრებელია,დაუსრულებელი,წარმოადგენს რაღა 

არარსებულს,რომელიც თითქოსდა არც არსებობს ადამიანში.ფიქრობდე და 

გინდოდეს,მაგრამ არ შეასრულო,არ გააკეთო,როდესაც არის ამის საშუალება იქნებოდა 

იგივე,რომ ალი მოვაქციოთ ჭურჭელში და დავკეტოთ იგი რომ ჩაქრეს,ანდა დავთესოთ 

თესლი მშრალ ქვიშაში,სადაც არ მოგვცემს ნაზრდს და 

დაიღუპება.პირიქით,ფიქრობდე,გინდოდეს და გააკეთო ეს წააგავს აალებულ 

ცეცხლს,რომელიც აფრქვევს ირგვლივ სითბოს და სინათლეს,ანდა თესლს დათესილს 

ნოყიერ ნიადაგში,რომლიდანაც ამოიზრდება ხე ან ყვავილი და იცოცხლებს.ყველასთვის 

გასაგებია,რომ გინდოდეს და არ აკეთებდე შეძლებისდაგვარად_ნიშნავს არ ნდომას,და 

რომ სიკეთე,გიყვარდეს მაგრამ არ აკეთებდე_ნიშნავს არ გიყვარდეს სიკეთე.ეს იქნებოდა 

მხოლოდ ფიქრი იმაზე თითქოს გინდა და გიყვარს რაღაც,მაგრამ ასეთი გაფანტული 

ფიქრი რომელიცარ ახლავს საქმეს,იკარგება და გადაიქცევა არარაობად.სიყვარული,ანდა 

ნება,არის ყველანაირი საქმის და საქციელის სული;ის,ასე ვთქვათ,თვითონვე ქმნის 

სხეულის ანდა თავის გარეგნობას,ადამიანის წრფელი და ალალი საქმეებით.სულიერი 

სხეული,ანდა ადამიანის სულის სხეული,წარმოიქმნება სხვა არაფრისგან,თუ არა 

ადამიანისსაქმეებისგან,რომლებსაც ასრულებს სიყვარულით ანდა ნებასურვილით(თ. 

463).ერთი სიტყვით,ადამიანის და სულის მთელი მონაპოვარი მდგომარეობს მის 

საქმეებში და მოქმედებებში. 

 

476.ამ ყველაფრიდან ჩანს,თუ რა იწოდება სიცოცხლედ,რომელიც რჩება ადამიანშიმისი 

სიკვდილის შემდეგ.ეს არის მისი სიყვარული და ამ სიყვარულით რწმენა,არამარტო 

თავის შესაძლებლობებში,არამედ საქმეშიც,ე.ი. საქმეები და საქციელი,იმიტომრომ ისინი 

თავის თავში მოიცავენ ყველაფერს რაც ეხება ადამიანის სიყვარულს და რწმენას. 

 

477.გაბატონებული სიყვარული რჩება ადამიანში სიკვდილის შემდეგაც და არ იცვლება 

უკუნითი უკუნისამდე.ყველა ადამიანში არა მარტო ერთი სიყვარულია,არამედ 

რამოდენიმე,მაგრამ ყველა ერთიანდება ერთ მბრძანებლურ,მოჭარბებულ,გაბატონებულ 
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სიყვარულში და ასე ვთქვათ მას შეადგენენ.ყველანაირი გრძნობა,სურვილი ან ნდომა 

ადამიანისა,რომელიც ეთანხმება მასში გაბატონებულ სიყვარულს,ასევე იწოდება 

სიყვარულად,იმიტომ რომ მას უყვარს ის,რაც უნდა.სიყვარულის ანდა გრძნობების ეს 

სახეობები არსებობენ შინაგანი და გარეგანი პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული  

გაბატონებულ სიყვარულთან,რომელსაც ყველა სხვადასხვაგვარად ემსახურება.ერთად 

აღებულნი ისინი წარმოქმნიან თითქოსდა სამეფოს,რადგან ასეთია მათი ადამიანში მათი 

მოწყობის წესი,თუმცა ამის შესახებ თვითონ არაფერი არ იცის.მაგრამ ამ მოწყობის წესს 

ის ნაწილობრივ შეიგნებს მომავალ ცხოვრებაში იმიტომ,რომ იქ ფიქრების და 

გრძნობების განფენვა უთავსდება ამ მოწყობის წესებს:განფენვა ზეციურ 

საზოგადოებაში,თუ გაბატონებული სიყვარული შედგება სხვადასხვაგვარი ზეციური 

სიყვარულისგან,დაპირიქით,განფენვა ჯოჯოხეთურ საზოგადოებაში,თუ ეს სიყვარული 

შედგება სხვადასხვა სახის ჯოჯოხეთური სიყვარულისგან.იმის შესახებ,რომ სულების 

დაანგელოზების ყველანაირი ზრახვა და გრძნობა განეფინება გარემომდებარე 

საზოგადოებას,ნათქვამი იყო თავებში ანგელოზთა სიბრძნის და 

სასუფევლისგარეგნობის შესახებ,რომლის მიხედვითაცაა იქ განაწილებული 

საზოგადოებებიდა კავშირები. 

 

478.მაგრამ ყველაფერი აქამდე თქმული ეხებოდა მხოლოდ გონიერი ადამიანის 

აზრებს.ეს რომ გახდეს მისი გარეგანი გრძნობებისათვისაც მისაწვდომი,მოვიყვან 

განმარტებით და დამამტკიცებელ განმარტებებს,რომლებიც გვიჩვენებს:1)რომ 

ყველაადამიანი სიკვდილის შემდეგ არის თავისი სიყვარული ანდა ნება.2)რომ 

ადამიანისამუდამოდ რჩება ისეთი,როგორიც არის თავისი ნებით ანდა გაბატონებული 

სიყვარულით.3)რომ ადამიანი მიიღება ზეცაში,თუ მასში ზეციური და 

სულიერისიყვარულია,და ჯოჯოხეთში,თუ მასში ზეციური და სულიერი სიყვარულის 

მაგივრად ხორციელი და ცხოვრებისეული სიყვარულია.4)რომ მხოლოდ რწმენა 

თავისთავად არ რჩება ადამიანში,თუ ის არ ემყარება ზეციურ ზეციურ 

სიყვარულს.5)მასთან რჩება მხოლოდ ერთი საქმე,ქველმოქმედება,რომელიც არის 

ადამიანისსიცოცხლე. 

 

479.ადამიანი სიკვდილის შემდეგ არის განსახიერებული ნება ანდა თავისი 

სიყვარული.ამაში მე დავრწმუნდი უამრავი მაგალითით.საერთოდ მთელი 

ზეცადაყოფილია საზოგადოებებად მის მკვიდრთა სიკათის სიყვარულის 

მიხედვით.ყოველი სული,აზიდული ზეცაში და ქცეული ანგელოზად,გადაიყვანება იმ 

საზოგადოებაში ანდა საძმოში,სადაც მისი სიყვარულია გაბატონებული.იქ ის ისე 
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გრძნობს თავს როგორც თავის სახლში თავისივე სამშობლოში,გრძნობს ამას და 

უერთდება თავისივე მსგავსებს.თუ ის გადაყვანილი იქნება იქიდან რომელიმე 

სხვაადგილას,ის გრძნობს წინააღმდეგობას და ძლიერი მიზიდულობის 

გრძნობას,შეუერთდეს თავისნაირებს,ე.ი. დაუბრუნდეს თავის გაბატონებულ 

სიყვარულს.ასეთნაირად იქმნება საზოგადოებები ზეცაში,და ამის მსგავსადვე  

ქვესკნელში.ზეცა და ქვესკნელი რომ საზოგადოებებისგან შესდგება და რომ ეს 

საზოგადოებები განსხვავდება სიყვარულით იხ თ 41–50,200–212.ადამიანი რომ 

სიკვდილის შემდეგ არის თავის სიყვარულის განსახიერება დამტკიცებულია 

იმითაც,რომ ამ დროს მას მოსცილდება ყველაფერი,რაც არ ეთანხმება მასში 

გაბატონებულ სიყვარულს:კეთილისულისგან სულისგან გამოიყოფა ყველაფერი უცხო 

და შეუსაბამო,ამიტომაც ის რჩებამხოლოდ თავისი სიყვარულით.ასევე ხდება 

ბოროტისაგან,მხოლოდ იმ სხვაობით,რომ ამ უკანასკნელს სცილდება 

ჭეშმარიტებები,ხოლო კეთილს სიცრუე მანამ სანამ თითოეული მათგანი არ დარჩება 

თავისით,ე.ი. მასში გაბატონებული სიყვარულით.ეს ხდება მაშინ,როდესაც ადამიანი 

მიდის თავის მესამე მდგომარეობაში,ანდა ყოფაში,რომელზეც ქვემოთ გვექნება 

საუბარი.როდესაც ის უკვე სამუდამოდ შეტრიალდება სახით თავისი საყვარელი 

საგნებისკენ,რომლებიც მუდმივადაა მის თვალწინ საითაც არ უნდა გაიხედოს(იხ თ 

123,124).ყველა სრული შეიძლება იყოს გადაყანილი სადაცსურთ მხოლოდ მათთან უნდა 

იყოს მათში გაბატონებული სიყვერული.ისინი ამ პირობებს არ 

ეწინააღმდეგებიან,თუმცა კი თვითონაც იციან რა და როგორ ხდება მათთავს,და 

ფიქრობენ რომ შეუძლიათ არ დაემორჩილონ:ბევრმა სცადა გაეკეთებინა რამე ამ 

გაბატონებული სიყვარულის საწინააღმდეგო მაგრამ უშედეგოდ.ამ სიყვარულთან 

თითოეული დაკავშირებულია როგორც ჯაჭვთან,რომლითაც თითოეული შეიძლება 

ატარო სადაც გინდა და ვერავინ ვერ შესძლებს მის გათავისუფლებას.სამყაროში 

ადამიანების მიმართაც იგივე ხდება:სიყვარული აიძულებს და მართავს მათ,და ამავე 

საშუალებით ერთ ადამიანს შეუძლია მართოს მეორის თვითნებობა.მაგრამ ეს უფრო 

ძლიერდება იმქვეყნად,იმიტომ რომ იქ არ შეიძლება სიყვარულის დამალვა,სხვისი 

მიღება და მისი ჩვენება.იმქვეყნად ყველა საზოგადოებაში ნათლად შეიცნობა,რომ 

ადამიანის სული არის მისი განსახიერე ბული სიყვარული:რადგანაც ერთი სული 

საუბრობს და მოქმედებს მეორის სიყვარულის თანახმად,პირველი წარმოსდგება 

მთლიანად სავსე,ჯანმრთელი,მხიარული,ცოცხალი სახით;მაგრამ როგორც კი ვინმე 

დაიწყებს საუბარს ან მოქმედებას მეორის სიყვარულის საწინააღმდეგოდ,მაშინვე მისი 

სახე დაიწყებს ცვლილებას,შავდება და იკარგება და ბოლოს ადამიანი მთლიანად 

ქრება,თითქოს ის იქ არც ყოფილა.ამის შემხედვარე მე ხშირად ვოცდებოდი,იმიტომ რომ 

ასეთი არაფერი ხდება.მაგრამ მე მითხრეს,რომ ასეთი რამ ემართება აქაც ადამიანის 

სულს,ე.ი. ეს სული თანამოსაუბრის სიძულვილის გრძნობისას ასევე ქრება ანდა არ 

რჩება მისი მხედველობის არეში.ადამიანის სული რომ მასში გაბატონებული 
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სიყვარულია ჩანს ასევე თითოეული სულის თვისებებიდან მიიღოს და გაითავისოს 

ყველაფერი,რაც ეთანხმება მის სიყვარულს და პირიქით,იცილებს ყველაფერს 

შეუფერებელს,საწინააღმდეგოს.თითოეულის სიყვარული ან გრძნობა წააგავს 

ღრუბლოვან,ღრუბლისმაგვარ ხეს,რომელიც ხარბად სვამს სითხეს,მისთვის 

დამახასიათებელს სასარგებლოს სიცოცხლისთვის და ზრდისთვის,ყველაფერს 

უსარგებლოს კი იშორებს,ანდა ნებისმიერი ცხოველის მსგავსად,რომელიც სცნობს 

მისთვის სასარგებლო საკვებს,პოულობს ყველაფერს რაც მის ბუნებას შეესაბამება,და 

უკუაგდებს ყველაფერს საპირისპიროს,რადგანაც სიყვერული იკვებება 

მხოლოდიმით,რაც მისთვის მშობლიურია:სიცრუის სიყვარული ეძებს სიცრუეს,ხოლო 

სიკეთის სიყვარული_ჭეშმარიტებას.მე მქონდა საშუალება მენახა,რომ 

კეთილ,გულუბრყვილო სულებს სურდათ დაერწმუნებინათ ჭეშმარიტებაში და 

სიკეთეში;მაგრამ ეს უკანასკნელები გარბოდნენ შორს თავისნაირებთან,სიამოვნებით 

ეტანებოდნენ ყველანაირ სიცრუეს,რომელიც მათი სიყვარულისთვის იყო ახლობელი.მე 

ვნახე ასევე რომ  კეთილი სულები  ერთმანეთში საუბრობდნენ ჭეშმარიტების 

შესახებ,სხვები კი უსმენდნენ სიამოვნებით;იქ მყოფი ბრძენი სულებიარაფერს 

უსმენდნენ და თითქოს არც ესმოდათ.სულიერ სამყაროში ჩნდება ბილიკებიანდა 

გზები,რომლებსაც მივყავართ ზეცაში,ჯოჯოხეთში,სხვადასხვა 

საზოგადოებებში.კეთილი სულები დადიან მხოლოდ ზეციური გზებით,ამასთანავეიმ 

საზოგადოებებისაკენ რომელიც შეესაბამება მათ სიყვარულს;სხვა გზებს ისინი ვერც კი 

ხედავენ.პირიქით,ბოროტი სულები მიდიან მხოლოდ ქვესკნელის გზებით,და მხოლოდ 

იმ საზოგადოებებისკენ რომელიც შეესაბამება მათი ბოროტების სიყვარულს,და სხვა 

გზებს ვერც ხედავენ და რომც ხედავდნენ,არც არასოდეს მოუნდებოდათ ამ გზებით 

სიარული.ასეთი გზები სულიერ სამყაროში სინამდვილეში ხილულნი,რომლებიც 

შეესაბამებოდნენ ჭეშმარიტებებს ანდა სიცრუეს;აი რატომაა რომ უფლის სიტყვაში 

ბილიკებს და გზებს აქვთ ეს მნიშვნელობა.ამ მოყვანილი მაგალითებით მტკიცდება,რაც 

ადრე იყო იყო ნათქვამიგონებასთან მიმართებაში,ე.ი. რომ ყველა ადამიანი სიკვდილის 

შემდეგ არის მასშიარსებული სიყვარული და ნება.ნება ამ შემთხვევაში_სხვა არაფერია 

თუ არა სიყვარული. 

 

 

480.2.ადამიანი სიკვდილის შემდეგ სამუდამოდ რჩება ისეთი როგორიც არის ის 

საკუთარი ნებით და მასში გაბატონებული სიყვარულით.ამაში მე დავრწმუნდი მრავალი 

ცდის შედეგად,მე მომეცა საშუალება მესაუბრა ადამიანებთან,რომლებიცორი ათასი 

წლის წინ ,ვისი ცხოვრებაც აღწერილია ისტორიაში და ამიტომაც 

ცნობილია.აღმოჩნდა,რომ ისინი ახლაც ჰგვანან თავის თავს და ზუსტად ისეთები 
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არიან,როგორებიც არიან აღწერილნი,ე.ი. რომ ისინი ზუსტად ისეთებივე არიანთავიანტი 

სიყვარულით,რითაც და რომლის მიხედვითაც წარმოიქმნა მთელი მათიცხოვრება.აქ 

იყვნენ სხვებიც,მცხოვრებნი ჩვიდმეტიოდე საუკუნის წინ,ასევე ცნობილები 

ისტორიიდან;იყვნენ ოთხი საუკუნის წინ მცხოვრებნი და სამი საუკუნის წინაც,ერთი 

სიტყვით სხვადასხვა დროის,რომლებთანაც გასაუბრების საშუალება მომეცა.და 

აღმოჩნდა,რომ ახლაც კი მათში ბატონობს იგივე სიყვარული ანდა გრძნობა,მხოლოდ 

ერთი განსხვავებით,რო მათი სიყვარულის სიამოვნება გადაქცეული იყო შესაბამისობის 

კანონით.ანგელოზებმა მითხრეს,რომ გაბატონებული სიყვარულის სიცოცხლე 

საუკუნეების განმავლობაში არ იცვლება,იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი არის თავისი 

განსახიერებული სიყვარული და მაშასადამე მისი შეცვლა სულში_იქნებოდა მისთვის 

სიცოცხლის წართმევის ტოლფასი ანდა საერთოდ მისი გაქრობისა.მე მითხრეს ამის 

მიზეზიც,უფრო ზუსტად:ადამიანს სიკვდილის შემდეგ მეტად აღარ შეუძლია 

გარდაქმნა,როგორც სამყაროში მეცნიერებით,იმიტომ რომ ადამიანში უკანასკნელი 

გარეგანი საფუძველი,რომელიც შესდგება შეცნობებისგან და ბუნებრივი 

მიდრეკილებებისგან,ასევე გარდაცვლილია და მეტად აღარ გაიხსნება როგორც 

ხორციელის კუთვნილი,და არა სულიერის(იხ თ  

 

464.მიუხედავად ამისა ამ გარეგან საფუძველზე,როგორც სახლი თავის 

საფუძველზე,დამყარებულია ყველაფერი შინაგანი,რაც დამახასიათებელია გონებისა და 

სულისთვის.აი რატომაა რომ ადამიანი იმყოფება სამუდამოდ უცვლელი და 

ისეთი,როგორიც იყო სიცოცხლისას მისი ცხოვრების სიყვარული.ანგელოზები ძალიან 

გაკვირვებულები არიან ადამიანთა უმეცრებით,ვინც არ იციან,რომ ყველა ადამიანი 

ზუსტად ისეთია,როგორიცაა მასში გაბატონებული სიყვარული და რომ ბევრს სჯერა 

თითქოს შეუძლიათ მიიღონ ხსნა უშუალოდ უფლის გულმოწყალებით და მარტო 

რწმენით,როგორიც არ უნდა იყოს სიცოცხლეში;უკვირთ ისიც,თუ როგორ არ იციან,რომ 

უფლის გულმოწყალება შეიძლება იყოს მხოლოდ საშუალო,რომ ის მდგომარეობს 

იმაში,რომ იყო უფლით მართული,როგორც სიცოცხლეში,ასევე მის 

შემდეგაც;საუკუნოდ;რომ არა ბოროტებაში მცხოვრებნი ხელმძღვანელობენ ამ 

გულმოწყალებით;და ბოლოს არც ის იციან,რომ რწმენა ეს არის სწრაფვა  

ჭეშმარიტებისკენ,რომელიც გამოდის ზეციური სიყვარულიდან,რომლის წყაროც 

ღმერთია. 

481.3.თუ ადამიანი ცხოვრობს ზეციურ და სულიერ სიყვარულში,ის იქნება ზეცაში;თუ 

ის არის ხორციელ და ცხოვრების სიყვარულში,ზეციური და სულიერი სიყვარულის 

გარეშე,ის იქნება ჯოჯოხეთში.ამაში დავრწმუნდი მე თვითონ,როდესაც ვნახე და 

ვიცნობდი ბევრს,ვინც იყვნენ აზიდულნი ზეცაში და ქვესკნელშიჩაყრილნი.პირველნი 
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ცხოვრობდნენ ზეციური და სულიერი სიყვარულით,მეორენიკი ხორციელი 

სიყვარულით.ზეციურ სიყვარულად იწოდება,თუ ვინმეს უყვარს სიკეთე და სიმართლე 

არა რაიმე სხვა მიზეზით,არამედ თვითონ სიკეთისა და სიმართლისათვის და შემდეგ 

სიყვარულით იყენებს საქმეში.აქედან ხდება სიცოცხლესიკეთით და სიმართლით,ე.ი. 

ზეციური სიცოცხლე.ვისაც უყვარს ეს თვისებებითვითონ მათი გულისთვის და იყენებს 

მათ საქმეში ანდა ცხოვრობს მათი გამოყენებით,მას უყვერს უფალი ყველაზე 

მეტად,იმიტომ რომ ყველანაირი სიკეთრე მისგანაა,და უყვარს მოყვასი,რადგან ეს 

სიკეთე არის ის მოყვასი,რომელიც უნდა გიყვარდეს.პირიქით,ხორციელ სიყვარულად 

იწოდება ის,რომელსაც უყვარს სიკეთედა  სიმართლე არა სიკათისა და 

სიმარტლისთვის,არამედ თავის თავისთვის,იმიტომრომ ეს თვისებები შეიძლება 

დაეხმაროს დიდების,პატივის და სიმდიდრის მოპოვებაში.ასეთი სიყვარული ვერ 

ხედავს უფალს და მოყვასს სიკეთეში,სიმართლეში,არამედ ხედავს მათში თავის თავს და 

ტკბება სიცრუით.ხოლო სიკეთე და სიმართლე ტყუილისათვის არის 

ბოროტება,ცბიერება და უსამართლობა,რაც უყვართ ასეთ ადამიანებს.იმდენად 

რამდენადაც თითოეული სიყვარული განსაზღვრავს მის ცხოვრებას,ამიტომ ყველა 

ადამიანი,მათი სიკვდილის შემდეგ,სულიერ სამყაროში გამოცხადებისას იქნება 

გამოკვლეული,როგორები არიან ისინი,და შეუერთდებიან სულთა იმ 

საზოგადოებას,რომლებიც ასეთოივე სიყვარულში არიან.ზეციური სიყვარულით 

მცხოვრებნი უერთდებიან ზეციურ საზმოებს,ხოლო ხორციელი სიყვარულით 

მცხოვრებნი_ჯოჯოხეთურს.პირველი და მეორე მდგომარეობის გავლის შემდეგ ერთნიც 

და მეორენიც განცალკევდებიან,ისე რომმეტად ვეღარ ნახავენ ერთმანეთს და ვეღარც 

იცნობენ;ეს ხდება იმიტომ,რომ თითოეული გადაიქცევა თავის სიყვარულში არა მარტო 

თავისი შინაგანი საწყისით სულთან მიმართებაში,არამედ გარეგნულადაც 

სახით,სხეულით,მეტყველებით_ასე რომ ყვველა ხდება თავისი სიყვარულის სახე 

გარეგნულადაც.ის კი ვინც ეძლეოდა ხორციელ სიყვარულს იქ ჩანან 

მოუხერხბლებლები,ნაღვლიანები,ბნელები,შეუხედავები;პირიქით ზეციური 

სიყვარულით მცხოვრებნი იღებენ ცოცხალ,ნათელ და მშვენიერ სახეს.ერთნიც და 

მეორენიც ძალიან განსხვავდებიან სულიერად და აზრებითაც:ზეციური სიყვარულით 

მცხოვრებნი გონიერნი და ბრძენნი არიან;ხორცილი სიყვარულით მცხოვრებნი 

გონებაჩლუნგები და უჭკუონი.ვისაც მიცემული აქვს უნარი დაინახოს იმ ადამიაების 

ზრახვების და გრძნობების შინაგანი და გარეგანი საწყისი,ვინც ცხოვრობს ზეციური 

სიყვარულით,ის ამშინაგან საწყისებს ხედავს თითქოსდა კაშკაშა შუქში ანდა 

ალში,ხოლო საგანს_თითქოსდა მრავალფერადად,ცისარტყელას ფერებით.მათი შინაგანი 

საწყისი კი,ვინც ცხოვრობს ხორციელი სიყვარულით,ჩანს შავი,თითქოსდა შუქისთვის 

ჩაკეტილი,ზოგჯერ მუქი ცეცხლისფერი,თუ ეს ადამიანი იყო შინაგანად ცბიერი და 

ბოროტი.მათი გარეგნობა ბინდის ფერია და ნაღვლიანი სახის.ამასთანავე 

ვიტყვით,შინაგანი და გარეგანი საწყისი სულისა სულიერ სამყაროში უფლის ნებით 
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ხდება ხილული.ხორციელი სიყვარულით მცხოვრებნი ვერაფერს ხედავენ ზეციურ 

შუქში;ზეციური შუქი მათთვის თვალშეუვალი უკუნია;პირიქით,ჯოჯოხეთის 

სინათლე,რომელიც წააგავს წვადი ნახშირის ცეცხლს,მათთვის კაშკაშა შუქია.ამას 

გარდა,მათი შინაგანი ხედვა ზეციური შუქით მათთვის იმდენად დაბინდულია,რომ 

ისინი გიჟდებიან,რის გამოც ისინი გაურბიან ამ სინათლეს,ავიწყდებათ ჩანაქცევები და 

გამოქვაბულები,რომელთა სიღრმეც უტოლდება მათი სიცრუისა და ბოროტების 

დონეს.პირიქით,ზეციურ სიყვარულში მცხოვრებნი ყველაფერს ხედავენ უფრო ნათლად 

და უფრო მეტად მშვენიერი სახით და უფრო გონივრულად და დიდი სიბრძნით 

ეწვდებიან ჭეშმარიტებებს,რაც უფრო ღრმად და მაღლა აიზიდებიან ზეციურ 

შუქში.ხორციელ სიყვარულში მყოფთ არაფროთ არ შეუძლიათ იცხოვრონ ზეციურ 

სითბოში,რომელიც არის ზეციური სიყვარული,და ცხოვრობენ მხოლოდ ჯოჯოხეთის 

სიცხეში,რომელიც არის სისასტიკის სიყვარული უქომაგოთა მიმართ, სხვების 

სიძულვილი,მტრობა,სიძულვილი,შურისძიება.ეს არის ასეთი სიყვარულის ტკბობა და 

ნეტარება,და ამ სიყვარულში ყოფნისას ეს სულები ცხოვრობენ თავიანთი 

ცხოვრებით,წარმოდგენაც კი არა აქვთ,რას ნიშნავს გაუკეთო ვინმეს სიკეთე მხოლოდ 

სიკეთისთვის,იციან მხოლოდ სიკეთის კეთება ბოროტებით ბოროტებისთვის.ხორციელ 

სიყვარულში მცხოვრებნთ სუნთქვაც კი არ შეუძლიათ ზეცაში;თუ იქ მოხვდა ბოროტი 

სული,მას სული ეხუთება როგორც მომაკვდავ ადამიანს.პირიქით,ზეციური 

სიყვარულით მცხოვრებნი მით უფრო თავისუფლად სუნთქავენ და მით უფრო სავსედ 

გრძნობენ სიცოცხლეს,რაც უფრო ღრმად შედიან სასუფეველში.აქედან ნათელია,რომ 

ზეციური და სულიერი სიყვარული ადამიანში ქმნის ზეცას,იმიტომ რომ ყველაფერი,რაც 

კი ზეციურია,ამ სიყვარულშია თავმოყრილი,და რომ ხორციელი სიყვარული ზეციურის 

და სულიერის გარეშე_აყალიბებს ადამიანში ჯოჯოხეთს,იმიტომ რომ ყველაფერი 

ჯოჯოხეთური თავსდება ასეთ სიყვარულში.ამიტომაც ცხადია,რომ ზეცაში აიზიდება ის 

ვისშიც არის ზეციური და სულიერი სიყვარული,ხოლო ქვესკნელში მიდის ის,ვისშიც 

მხოლოდ ხორციელი და ცხოვრების სიყვარულია ზეციურის და სულიერის გარეშე. 

 

482.მხოლოდ რწმენა თავისთავად არ რჩება ადამიან–სულში,თუ ის არ ემყარება ზეციურ 

სიყვარულს.ეს ყველაფერი მე მიჩვენეს იმდენ მაგალითზე,რომ ყველას აღწერა რომ 

დავიწყო რაც ამის შესახებ გავიგონე და დავინახე,ერთი წიგნიც არ იქნებოდა 

საკმარისი.შემიძლია დავამოწმო,რომ მხოლოდ ხორციელი და ცხოვრების სიყვარულით 

მაცხოვრებლებისთვის,ზეციურის და სულიერის გარეშე,არ გააჩნიათ არავითარი რწმენა 

და არც შეიძლება ჰქონდეთ;მათში შეიძლება მხოლოდ ჰქონდეთ ცოდნა ანდა 

სჯეროდეთ რომელიმე ჭეშმარიტებისა იმის შესახებ,რომ ის ემსახურება მათ 

სიყვარულს.რამოდენიმე ასეთი სული,რომლებიც დარწმუნებულნი იყვნენ თავიანთი 

რწმენის სიმტკიცეში,მიწვეულ იქნა ჭეშმარიტ მორწმუნეებთან და მათ შორის კავშირის 
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შემდეგ აღმოჩნდა,რომ პირველებში არ არსებობდა არავითარი რწმენა,და თვითონაც 

აღიარეს,რომ მხოლოდ ჭეშმარიტების და სიტყვის რწმენა არ შეიძლება იწოდებოდეს 

რწმენად;ჭეშმარიტ რწმენაში არის ის ვისაც უყვარს ჭეშმარიტება ზეციური სიყვარულით 

და ამასთანავე სურს და ასრულებს მას საქმით შინაგანი მისწრაფებით.ამასთან ერთად 

ნაჩვენები იყო რომ მოჩვენებით მორწმუნეთა რწმენა წააგავს ზამთრის შუქს,რომელშიც 

არ არის სითბო,რის გამოც მიწა ქვავდება თოვლის ქვეშ.როგორც ზეციური სინათლის 

სხივი შეეხება ასეთი მოჩვენებითი რწმენის შუქს,ეს უკანასკნელი არა მხოლოდ ჩაქვრება 

უმალვე,არამედ დადგება ისეთი უკუნი,რომელშიც ერთმანეთის დანახვა არაფრით არ 

შეიძლება.ამასთან ერთად ასეთი სულების შინაგანი საწყისი იმდენად დაბნელდება,რომ 

საერთოდ წაერთმევათ გონი და მძვინვარებენ სიცრუეში.ამიტომ მათ მოსცილდებათ 

ყველა ჭეშმარიტება,რაც კი იციან სიტყვიდან და ეკლესიიდან,რომელსაც უწოდებენ 

ისინი თავიანთ რწმენას,და ამის მაგივრად ეძლევათ სიცრუე,რომელიც პასუხობს მათი 

ცხოვრების ბოროტებას,რადგანაც ყველა ძალაუნებურად უნდა იმყოფებოდეს თავის 

სიყვარულში ანდა გრძნობებში და ამასთან ერთად მისივე შესაბამის 

სიცრუეში.ჭეშმარიტებები კი,რომლებიც ეწინააღმდეგება მათ სიტუაციას და 

ბოროტებას,ხდება მათთვის აუტანელი და საძულველი,ამიტომაც უკუიგდება.შემიძლია 

დაგიმოწმოთ, ჩემი გამოცდილებით ზეციური და ჯოჯოხეთური ყოფის შესახებ,რომ 

ისინი ვინც თავიანთი ცოდნით აღიარებდნენ მხოლოდ შიშველ რწმენას,თვითონ კი 

ბოროტებაში ცხოვრობდნენ,ყველანი გამონაკლისის გარეშე მოხვდნენ ჯოჯოხეთში.მე 

ვნახე მრავალი ათასი სული როგორ ჩაინთქა იქ. 

 

483.5.რჩება სიკვდილის შემდეგ საქმის სიყვარული,ე.ი. კერძოდ ადამიანის ცხოვრება.ეს 

გამოდის როგორც გონივრული დასკვნა ყველაფერი ზემოთქმულიდან საქმეებისა და 

საქციელის შესახებ.საქმის სიყვარული_ეს არის საქმე და საქციელი. 

 

484.აღვნიშნავთ,რომ თითქმის ყველა საქმე და საქციელი ეხება ზნეობრივ და 

მოქალაქეობრივ ცხოვრებას და მაშასადამე გულქრფელობას და სიმართლეს,ისევე 

როგორც მართლმსაჯულებას და მიუკერძოებლობას.გულწრფელობა და სიმართლე 

ეკუთვნის ძნეობრივ ცხოვრებას,ხოლო მართლმსაჯულება და 

მიუკერძოებლობა_მოქალაქეობრივ ყოფას.სიყვარულის წყაროს მიხედვით,საიდანაც 

ისინი გამომდინარეობენ,ეს საქმეები შეიძლება იყოს ზეციური ან 

ჯოჯოხეთური.ცხოვრების ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი საქმეები იწოდებიან 

ზეციურად,თუ კეთდება ზეციური სიყვარულით,ე.ი. უფლის სახელით,ხოლო რაც 

კეთდება უფლის სახელით,სიკეთეა.ცხოვრების ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი 
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საქმეები იწოდებიან ჯოჯოხეთურად თუ კეთდება ჯოჯოხეთური სიყვარულით,ხოლო 

რაც კეთდება ჯოჯოხეთური სიყვარულით,ე.ი. თავკერძობითა და ცხოვრების 

სიყვარულით,მაშასადამე კეთდება მხოლოდ ადამიანის მიერ და არის 

ბოროტება,იმიტომ რომ ადამიანი თავისთავად არის მხოლოდ ბოროტება. თითოეულის 

სიამოვნება სიკვდილის შემდეგ მისი ცხოვრების ხასიათის მიხედვით გარდაიქმნება 

შესაბამისად. 

 

485.უკვე ნათქვამია რომ ყოვლისმომცველი გრძნობა,ანდა გაბატონებული სიყვარული 

რჩება თითოეულთან სამუდამოდ.ახლა ავხსნით,რომ ამ სიყვარულის სიამოვნება 

გარდაიქმნება სხვაში,შესაბამისად,ე.ი. ბუნებრივი გარდაიქმნება მის შესაბამის 

სულიერში.ეს მტკიცდება იმით,რომ სანამ ადამიანი თავის მიწიერ სხეულშია,ის 

ცხოვრობს ბუნებრივ სამყაროში;დატოვებს თუ არა ამ სხეულს ის გადადის სულიერ 

სამყაროში და შეიმოსება სულიერი სხეულით.ზემოთ უკვე იყო ახსნილი რომ 

ანგელოზის გარეგნობა არის ადამიანის გარეგნობა თავისი სრულყოფილებით და რომ 

ადამიანი სიკვდილის შემდეგ ისეთივე გარეგნობისაა,მაგრამ მისი სხეული 

სულიერია(არა ნივთიერი,არამე დ სუბსტანციაა)(იხ თ 73–77,453–460).ადრე ახსნილი 

იყო,რა არის სულიერის და ბუნებრივის შესაბამისობა(თ 87– 

115). 

 

486.ადამიანის მთელი სიამოვნება ეკუთვნის მასში გაბატონებულ სიყვარულს ან მასზეა 

დამოკიდებული,რადგანაც ადამიანისთვის სასიამოვნოა მხოლოდ ის,რაც მას უყვარს,და 

უფრო მეტად ტკბება იმით,რაც უფრო მეტად უყვარს,ე.ი. მასში გაბატონებული 

სიყვარულის საგნით.ეს სიამოვნებები სხვადასხვაგვარია:ის საერთოდ 

იმდენგვარია,რამდენგვარიცაა გაბატონებული სიყვარული ,მაშასადამე 

,იმდენივე,რამდენი ადამიანიც არსებობს,სული და ანგელოზი,რადგანაც ერთში 

გაბატონებული სიყვარული არასოდეს არ არის ზუსტად მსგავსი მეორის 

სიყვარულის.ამიტომაც,არც არსებობს ზუსტად ერთნაირი ორი სახე,რადგანაც სახე არის 

თითოეულის სულის გარეგნობა,ხოლო სულიერ სამყაროში ის არის თითოეულში 

გაბატონებული სიყვარულის სახე.თითოეულის ნეტარება,წვრილმანებში,ასევე 

უსასრულოდ განსხვავებულია და არასოდეს მისი ერთი რომელიმე სიამოვნება არ 

შეიძლება მთლიანად მეორის მსგავსი იყოს,თუმცაღა ის მიყვებოდა  მეორეს სხვადასხვა 

თუ არა და ისინი იქნებოდნენ ერთნაირნი და  ერთდროულნი;ყოველ შემთხვევაში არ 

შეიძლება ისინი იყვნენ ერთი და იგივე.ყოველივე ამასთან ერთად,ერთი ადამიანი ყველა 

სიამოვნება,ყველა მისი სიყვარული ეხება ერთ მის მთავარ სიყვარულს,რომელიც 
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იწოდება გაბატონებულად.ყველა ისინი ერთად წარმოქმნიან ამ სიყვარულს და 

შეადგენენ ერთ მთლიანს.ზუსტად ასევე ყველა სიამოვნება საერთოდ ეხება ერთ მთავარ 

გაბატონებულ სიყვარულს:ზეცაში_უფლის სიყვარულს,ქვესკნელში_თავკერძობის. 

 

487.ზუსტად რომელ სულიერ სიამოვნებად გადაიქცევა სიკვდილის შემდეგ 

თითოეულის ბუნებრივი სიამოვნებები,ამის გაგება მხოლოდ შესაბამისობის 

ცოდნით,რომელიც საერთოდ გვასწავლის,რომ არ არის ბუნებრივი საგანი,რომელსაც არ 

ექნება სულიერი,კერძოდ აჩვენებს პირადად რა რას შეესაბამება.ამიტომაც ამ 

მეცნიერების მცოდნეს შეუძლია შეიცნოს თავისი მდგომარეობა სიკვდილის 

შემდეგ,ოღონდ იცოდეს თავის თავში გაბატონებული სიყვარული და თუ რა ადგილი 

უკავია მას იმ მთავარ და საერთო გამეფებულ სიყვარულში,რომელსაც ეკუთვნის ყველა 

სხვა სიყვარული და გრძნობა.მაგრამ თუკი ვინმე თავკერძაა,მას არ შეუძლია შეიტყოს 

თავისი გაბატონებული სიყვარულის შესახებ,იმიტომ რომ უყვარს მხოლოდ 

თავისი,როგორიც არ უნდა იყოს ის,უწოდებს თავის ბოროტებას სიკეთეს,ხოლო 

სიცრუეს,რომელიც წააქეზებს ამ ბოროტებას და მტკიცდება მასში_ჭეშმარიტებას.რა 

თქმა უნდა ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ გაიგონ ეს ყველაფერი სხვებისგან,უფრო ბრძენი 

ადამიანებისგან,რომლებიც ხედავენ იმას,რისი დანახვაც პირველებს არ 

შეუძლიათ,მაგრამ ამასაც არ აკეთებენ,იმიტომ რომ იმდენად სავსენი არიან 

თავკერძობით,რომ უკუაგდებენ გონიერი ადამიანის ყველა სიტყვას.პირიქით,ზეციურ 

სიყვარულში მცხოვრებნი იღებენ რჩევა_დარიგებებს და ხედავენ ჭეშმარიტებებით ამ 

თავის თანდაყოლილ ბოროტებას,როდესაც მისკენ მიილტვიან,რადგანაც ჭეშმარიტებები 

ამჟღავნებენ ბოროტებას.სიკეთიდან გამომდინარე ჭეშმარიტებებით,ყველას შეუძლია 

დაინახოს ბოროტება და მასთან შეთანხმებული სიცრუე,მაგრამ არავის არ შეუძლია 

ბოროტებიდან ანდა ბოროტებით შეიცნოს სიკეთე და ჭეშმარიტება.ამის მიზეზი 

ისაა,რომ სიცრუე ბოროტებით_წყვდიადია და სულიერად შეესაბამება 

უკუნეთს,ამიტომაც სიცრუეში ბოროტებით მცხოვრებნი ბრმები არიან და არა მარტო 

ვერ ხედავენ იმას,რაც კაშკაშა შუქშია,არამედ გარბიან სინათლიდან,როგორც 

ბუები.პირიქით,ჭეშმარიტებები სიკეთით_სინათლეა და სულიერად შეესაბამებიან 

სინათლეს(თ 126–134),ამიტომაც სიკეთით ჭეშმარიტებაში მცხოვრებნი ხედავენ 

ყველაფერს,და მათი თვალები გახელილია და ზუსტად არჩევენ რა შუქია და რა 

უკუნი.ყველაფერ ამაში მე დავრწმუნდი გამოცდილებით.ზეციური ანგელოზები თავის 

თავში ხედავენ და ესმით ყველანაირ ბოროტებას და სიცრუეს,თუ მათში რაიმე ასეთი 

წარმოიშვა,ხედავენ ასევე ბოროტებას და სიცრუეს,რომელშიც ცხოვრობენ სულები 

სულთა სამყაროში,ზიარებულნი ქვესკნელს.მაგრამ ამ სულებს თვითონ არ შეუძლიათ 

დაინახონ თავისი ბოროტება და სიცრუე,ისინი საერთოდ ვერ იგებენ,რას ნიშნავს 

ზეციური სიყვარულის სიკეთე,რა არის სინდისი,რა გულქრფელობა და სიმართლე,თუ 
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არ დაამახინჯეს ყველაფერი ეს თავის სასარგებლოდ.არ ესმით რას ნიშნავს იყვნენ 

უფლით მართულნი,და უკუაგდებენ ამას ყველაფერს როგორც მონაჩმახს.ეს ყველაფერი 

ნათქვამია იმიტომ,რომ ადამიანმა შეისწავლოს თავისი თავი,შეიცნოს თავისი 

სიამოვნებებიდან თავისი გაბატონებული სიყვარული და მისით რამდენადაც შესძლებს 

გამოიყენოს ამისთვის შესაბამისობების მეცნიერება,შეიცნობს თავის მდგომარეობას 

სიკვდილის შემდეგ. 

 

488.თუმცა შესაბამისობის ცოდნით შეიძლება დანახვა როგორ ხდება თითოეულის 

ცხოვრების სიამეთა გარდაქმნა სიკვდილის შემდეგ თავის შესაბამისობაში,მაგრამ 

რადგანაც თვითონ ეს მეცნიერებაც ჯერ_ჯერობით არაფრისმთქმელია,ამიტომ მე ავხსნი 

ამას რამოდენიმე მაგალითით.ყველანი ბოროტებაში მცხოვრებნი და ეკლესიის 

ჭეშმარიტებების წინააღმდეგ სიცრუეში დარწმუნებულნი,განსაკუთრებით კი ბიბლიის 

უარისმყოფელნი,გაურბიან ზეციურ შუქს,იმალებიან და ეფარებიან გამოქვაბულებს 

ბნელი შესასვლელებით და კლდეების ნაპრალებს,იმიტომ რომ უყვარდათ სიცრუე და 

ეზიზღებოდათ ჭეშმარიტება.ასეთი გამოქვაბულები და ნაპრალები შეესაბამება 

სიცრუეს,ხოლო სინათლე_ჭეშმარიტებას;ამ სულებისთვის სიამე იმაში 

მდგომარეობს,რომ იცხოვრონ ასეთ ადგილებში,მათთვის საშინელებაა და აუტანელი 

გაშლილ მდელოზე ცხოვრება.ზუსტად ასევე იქცევიან ისინი,ვისთვისაც ნეტარება იყო 

ფარულად მახეების დაგება და საიდუმლო ხრიკების მოგონება.ასეთი სულებიც 

ხვრელებში და გამოქვაბულებში ცხოვრობენ,ამასთანავე ისეთ სიბნელეში,რომ ისინი 

ერთმანეთსაც ვერ ხედავენ,და კუთხიდან კუთხეში სიარულისას ერთმანეთს ყურში 

ეჩურჩულებიან;აი როგორ სიყვარულში გადადის მათი სიყვარულის სიამე.ვინც 

გულმოდგინად სწავლობდა,მაგრამ მხოლოდ ერთი მიზნისთვის,რომ მეცნიერის სახელი 

გავარდნოდა,და ამიტომაც არ ჩამოაყალიბა თავისი გონება და პატივმოყვარედ 

ტკბებოდა თავისი მეხსიერების სიდიდით,მას უყვარს ნაღვლიანი ადგილები და ირჩევს 

მათ უფრო სიამოვნებით,ვიდრე ნოყიერ მდელოებს და ბაღებს;ქვიშები შეესაბამება ასეთ 

უნაყოფო მეცნიერებას.ვინც ეკლესიის დოგმებს შეისწავლიან,თავისი და სხვების 

სარწმუნოებისა,მაგრამ არ გამოიყენებენ მათ ცხოვრებაში,ირჩევენ უვარგის რიყის ქვიან 

ადგილებს,ხოლო დამუშავებულ და ნაყოფიერ ადგილებს გაურბიან,სძულთ ისინი.ვინც 

აღიარებდა მხოლოდ ბუნებრივს,და არა შემოქმედს ანდა ვინც ყველაფერს მიაწერდა 

თავის გონიერებას,ამასთანავე სხვადასხვა ხრიკებით მიაღწია პატივსა და სიმდიდრეს,ის 

გადაეცემა მომავალ ცხოვრებაში ბოროტების გამოყენებას,ჯადოქრობას,და ამაში პოვებს 

ცხოვრების უმაღლეს სიამოვნებას.ვინც ღვთის ჭეშმარიტებებს ამრუდებდა,ამახინჯებდა 

და არგებდა თავის ვნებებს,მას უყვარს ადგილები,გაჟღენთილი საქონლის 

შარდით,იმიტომ რომ ის პასუხობს ასეთი ცხოვრების სიამეებს.ძუნწები და წუწურაქები 

ცხოვრობენ სარდაფებში და საწყობებში,ღორების სიბინძურეში 
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დასიმყრალეში.მცხოვრებნი ხორციელ სიამოვნებაში,ფუფუნებაში და 

განცხრომაში,ღორმუცელები და სიტკბოსმოყვარულნი,თავისი მუცლის 

პატივისმცემელნი,რომლებიც ამაში პოულობან უმაღლეს სიამოვნებას,ი ცხოვრებაში 

უყვართ ნაგავი და განავალი,მათი დაგროვების ადგილები.ეს გადაიქცევა მათ 

ნეტარებად იმიტომ რომ ასეთი სიამოვნება არის სულიერი სიბინძურე:ასეთი სულები 

გაურბიან სუფთა,ფაქიზ ადგილებს,რომლებიც არ არის დაბინძურებული,იმიტომ რომ 

ეს მათთვის არ არის სასიამოვნო.ვინც ეძებდა და პოულობდა სიამეს 

გარყვნილებაში,იქაც ისეთივე სახლებში ცხოვრობს,სადაც ყველაფერი 

ჭუჭყიანია,საზიზღარი და საძაგელია.ასეთი საცხოვრებლები მათთვისაა,ხოლო 

ზნეობრივი ოჯახებიდან ანდა სახლებიდან ისინი გარბიან,შეშდებიან კიდეც მათთან 

მიახლოებისას,თავიანთი ცხოვრების უპირველეს სიამოვნებად თვლიან ოჯახების 

დანგრევას.ვინც თავდავიწყებით ეძლეოდა შურისძიებას და ბოროტებით გახდა 

მძვინვარე და სასტიკი,მას უყვარს მძორთან და გვამთან სიახლოვე და ცხოვრობს კიდევ 

ასეთ ქვესკნელში;და ა.შ. 

 

489.პირიქით,ზეციური სიყვარულით მცხოვრები ადამიანების სიამე გარდაიქმნება 

ზეციურ შესაბამისობაში,რომლებიც წარმოიქმნება ზეციური მზისგან და მისი 

შუქისგან,ხოლო ეს შუქი მხედველობას წარმოუდგენს ისეთ საგნებს,რომლებიც 

შინაგანად შექმნილია ღვთაებრივი საწყისისგან.ის რაც ამ მოვლენით ხდება მოიცავს 

ანგელოზთა სულის შინაგან სამყაროს და ამასთან ერთად გარეგნობასაც ანუ მათ 

ხორციელ გრძნობებს.და როგორც უფლიდან გამოსული ღვთაებრივი შუქი ანდა 

ღვთაებრივი ჭეშმარიტება,ზემოქმედებს მათ სულზე,რომელიც გახსნილია ღვთაებრივი 

სიყვარულით.და გარეგნობაზეც აისახება ყველაფერი ის რაც პასუხობს მათ 

სიყვარულს.ზემოთ ნაჩვენები იყო,რომ ყველაფერი ზეცაში ხილული შეესაბამება 

ანგელოზების შინაგან მდგომარეობას,მათ რწმენას და სიყვარულს.თუ 

საჭიროა,გონიერებას და სიბრძნეს(იხ 170–176,265–275).როდესაც ჭეშმარიტების 

უკეთესად ასახსნელად დავიწყე ამ მოსაზრებების გამყარება 

მაგალითებით,გადმოცემული მხოლოდ განყენებული საწყისის საფუძველზე,აქაც 

იგივეს გავაკეთებ და ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას იმ ზეციურ სიტკბოებაზე და 

სიხარულებზე,რომლებადაც დაგაიქცევა ბუნებრივი სიამენი,მიწიერი 

ადამიანებისთვის,რომლებიც აქ ცხოვრობენ ზეციური სიყვარულით.ვისაც ღვთაებრივი 

ჭეშმარიტებები უყვარდა და ბიბლიაც შინაგანი ლტოლვით,ანდა ჭეშმარიტების 

სიყვარულით ანდა მხოლოდ მისთვის,ის იმქვეყნად ცხოვრობს გაცისკროვნებულ 

ამაღლებულ ადგილზე,როგორც მთაზე ზეციური შუქის მუდმივ სინათლეში,არც იცის 

ჩვენებური ბინდბუნდი და ღამის სიბნელის შესახებ.მათთვის ყოველთვის გაზაფხულია 

და მათ გარშემო ყანები,მკა და ვენახებია.მათ საცხოვრებლებში ყველა ნივთი ბრწყინავს 
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და ანათებს,როგორც ძვირფასი ქვები,ფანქრები თითქოს ხრუსტალისაა.ასეთია მათი 

მხედველობის სიამე,მაგრამ ისინი შინაგანად გარდაიქმნება სულიერ სიტკბოებად 

ზეციური ღვთაებრივი საგნების შესაბამისად;ბიბლიის აღიარებული და საყვარელი 

ჭეშმარიტებები შეესაბამება შემასულ ყანებს,ვენახებს,ძვირფას ქვებს,ფანჯრებს და 

ხრუსტალს.შემდეგ ისინი,ვინც ეკლესიის სწავლებებს და ბიბლიას მაშინვე იყენებდა 

საქმეში ხვდებიან ყველაზე შინაგან ზეცაში,ანდა ზეცის კუნჭულებში და სხვებზე მეტად 

იმყოფებიან სიბრძნის სიამეში.ყველა საგანში ისინი ღვთაებრივ საწყისს ხედავენ,ისინი 

ხედავენ თვითონ საგნებსაც,მაგრამ ამასთან ერთად მათ სულზე მოქმედებს მათი 

შესაბამისი ღვთაებრივი საწყისი და ავსებს მას ნეტარებით,რომელიც მთელ მათ 

გრძნობებს მოიცავს,ამიტომ მათ თვალში თითქოსდა ყველაფერი იღიმება,თამაშობს და 

ცოცხლობს(იხ თ 270).ვისაც უყვარდა მეცნიერება და მათი საშუალებით ამუშავებდა 

თავის გონებრივ უნარს და ასეთნაირად ამდიდრებდა თავის გონებას,და ამასთანავე 

აღიარებდა ღვთაებრივ საწყისს,მისთვის მეცნიერებით ტკბობა და გონების სიამე 

იმქვეყნად გადაიქცევა სულიერ სიტკბოებაში,სიკეთისა და ჭეშმარიტების 

შეცნობაში.ასეთი სულები ცხოვრობენ ბაღებში,სადაც ყვავილნარი და მდელოები 

ლამაზადაა განაწილებული და ხეებით გარშემორტყმული,რომლებიც ქმნიან 

გადახურულ შესასვლელებს და სასეირნო ადგილებს,ხეები და ყვავილები 

ყოველდღიურად იცვლება.ყველაფერი ეს ემსახურება საერთოდ სულის სიამოვნებას და 

მრავალფეროვნება კი დაუსრულებლად აახლებს მის ნეტარებას.რამდენადაც ყველა ეს 

მოვლენა პასუხობს ღვთაებრივ საწყისს,ისინი კი ვინც მათით ტკბება ფლობს 

შესაბამისობის ხელოვნებას,ამიტომ ისინი ყოველთვის იძენენ ახალ შემეცნებებს,რათაც 

მათი სულიერი გონება  უფრო სრულყოფილი ხდება.ყველა სიხარული და სიამე მათ 

ეძლევათ იმიტომ რომ ბაღები,ყვავილნარები,მდელოები და ხეები პასუხობენ 

მეცნიერებას და შემეცნებას,ხოლო შემდეგ გონიერებას.ვინც თავისი მრწამსით 

ყველაფერს თვლიდა ღვთაებრივად,ხოლო ბუნებრივს ამასთან შედარებით თვლიდა 

არაცოცხლად და მხოლოდ საშუალებად სულიერი მიზნების მისაღწევად,ის იმყოფება 

ზეციურ სინათლეში,და ყველაფერი რასაც დაინახავენ ამ სინათლეშიიბრწყინებს.ამ 

ბრწყინვალებაში ჩანს ყველა ფერი და ელფერი სინათლისა და მაყურებლის შინაგანი 

ხედვით და ნეტარებით მომენტალურად აღიქმება.მათი სახლის ყველა ნივთი თითქოს 

ალმასისაა და აფრქვევს ასეთივე შუქს.მე მითხრეს რომ მათი სახლების კედლებიც 

თითქოს ხრუსტალისაა,ნათელი და გამჭვირვალე და მათ შიგნით კი ჩნდება თითქოსდა 

დენადი წარმოსადგენი სახეები ზეციური საგნებისა დაუსრულებელი 

მრავალფეროვნებით.ეს ყველაფერი დამყარებულია იმაზე,რომ გამჭვირვალე ნათება 

პასუხობს უფლისაგან განათებულ გონებას,ბუნაბრივი რწმენის და ბუნებრიობის 

სიყვარულის ყველანაირი ჩრდილის მოცილებით.ახლა გასაგებია რატომ ამბობდნენ 

მათზე ვინც ზეცა ინახულა,რომ მათ ნახეს ყველასთვის უნახავი,გაიგონეს ის,რაც აქამდე 

არავის მოუსმენია.ვინც ფარულად არაფერს აკეთებდა,ყოველთვის სურდა რომ მათი 
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ზრახვები ყოფილიყო ღია,რამდენადაც მოქალაქეობრივი ცხოვრება ამის საშუალებას 

იძლევა,ის მხოლოდ ღვთაებრივად ფიქრობს,მხოლოდ პირდაპირზე და 

მართალზე,ჩნდება ზეცაში სინათლით გაბრწყინებული სახით,და მის სახეზე ეს 

სინათლე აჩენს ყველა გრძნობას და ფიქრობს,ასე ვთქვათ ხატად.ეს ადამიანები თავიანთ 

საუბარში და მოქმედებებში თითქოსდა თვითონაც ჩნდებიან სიყვარულის და თავიანთი 

გრძნობების სახით.ასეთი ადამიანები იქ სხვებზე მეტად უყვართ.საუბრისას მათი სახე 

ოდნავ ნაღვლიანდება,მაგრამ სამაგიეროდ შემდეგ რაც იყო მათ მიერ 

ნათქვამი,ყველაფერი ჩნდება სახეზე მთელი სინათლით.ყველაფერი,რაც ასეთ სულებს 

გარს ახვევია პასუხობს მათი შინაგანი საწყისის მდგომარეობას და მჟღავნდება ისეთი 

სახით,რომ ყველა შეიცნობს ამ საგნების მნიშვნელობას და 

დანიშნულებას.სულები,რომლებსაც სიცოცხლეში ფარულად მოქმედება 

უყვარდათ,გაურბიან პირველებს,ძლივს მოჰკრავენ მათ თვალს და გეჩვენება,თითქოს 

მიხოხავენ მათგან,როგორც გველები.ვინც თვლიდა გარყვნილებს სიბილწედ და 

ცხოვრობდა შეუბღალავი ცოლქმრული სიყვარულით,სხვებისაგან უპირატესად 

ცხოვრობს წესიერად ზეცის შესაბამისად,ამიტომაც სრული სილამაზით და მუდმივად 

ახალგაზრდულ ასაკში.მისი სიყვარულის სიამოვნებები ენით უთქმელია და იზრდება 

მუდივად:ამ სიყვარულზე ზემოქმედებს ზეცის ყველა სიტკბოება და სიამე,რადგანაც ის 

გამოდის უფლის,ზეცის და ეკლესიის კავშირიდან და საერთოდ სიკეთის და 

ჭეშმარიტების კავშირიდან.ეს კავშირი კი აყალიბებს ზეცას,როგორდ მთლიანად ისე 

ნაწილობრივ თითოეულ ანგელოზში(თ 366–386).ასეთი სულების გარეგნული 

სიამოვნება ისეთია,რომ მათი სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია.აი მაგალითისთვის 

ცოტა რამ სულების სიამოვნების შესაბამისობის შესახებ,რომლებიც ზეციური 

სიყვარულით ცხოვრობდნენ. 

 

490.აქედან ჩანს,რომ ყველას სიტკბოება და სიამე სიკვდილის შემდეგგარდაიქმნება 

თავის შესაბამისობაში,ხოლო თვით სიყვარული დარჩება საუკუნოდ,როგორც 

მაგალითად ცოლქმრული სიყვარული,სიმართლის სიყვარული, სიკეთის, 

ჭეშმარიტების,ცოდნის და მეცნიერების,გონიერების და სიბრძნის და სხვა.ასეთი 

სიყვარულებიდან,როგორც წყაროები თავისი სათავიდან,გამოედინება სიტკბოებები და 

სიამენი,რომლებიც ასევე რჩებიან ადამიანთან,მაგრამ იზრდებიან და ამაღლდებიან 

უმაღლეს დონემდე,ბუნებრივი სიამოვნებების სულიერში გადასვლით.ადამიანის 

სიკვდილის შემდგომი პირველი მდგომარეობის შესაღებ.ადამიანმა,ზეცაში ან 

ქვესკნელში გადასვლამდე თავისი სიკვდილის შემდეგ,უნდა გაიაროს სამი 

მდგომარეობა:პირველი_მისი გარეგნობის მდგომარეობა ანუ გარეგნობა;მეორე_მისი 

შინაგანის მდგომარეობა ანუ შინაგანი;მესამე_განსამზადებელი.ამ სამ მდგომარეობას 

ადამიანი გაივლის სულთა სამყაროში.ზოგიერთები,სხვათა შორის,არ გადიან ამ 
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მდგომარეობებს,პირდაპირ ან ამაღლდებიან ზეცაში ან ჩაინთქმებიან 

ჯოჯოხეთში.პირდაპირ ზეცაში ამაღლდებიან სულები 

განახლებულები,მომზადებულები ზეცისთვის ჯერ კიდევ დედამიწაზე.ვინც მანამდე 

განახლდა და მოემზადა რომ მხოლოდ საჭიროებს მხოლოდ სხეულის და ბუნებრივი 

სიბინძურის მოცილებას,ისინი პირდაპირ ანგელოზებად აიზიდებიან ზეცაში;მე ვნახე 

პირდაპირ ზეცაში ამაღლებულები მათი გარდაცვალებიდან ერთი საათის 

შემდეგ.ადამიანები შინაგანად ცბიერები,ხოლო გარეგნულად კეთილები ერთი 

რამისთვის,ე.ი. კვებავს თავის ბოროტებას მზაკვრობით და ამისთვის ეფარება 

კეთილისმყოფელის ნიღაბს,როგორც მოტყუების საშუალებას,გარდაცვალებისთანავე 

ჩაინთქმება ჯოჯოხეთში.მე ვნახე ასეთი ადამიანები,სიკვდილისთანავე ჯოჯოხეთში 

ჩაგდებულნი და სხვათა შორის ერთი ყველაზე ვერაგი და მზაკვარი,მფრინავი იქითკენ 

კისრისტეხით;სხვები ცვიოდნენ სხვაგავარად მდგომარეობის შესაბამისად.ზოგიერთი 

მაშინვე შეიყვანება გამოქვაბულებში და გამოიყოფიან სულთა სამყაროდან,ისინი 

მონაცვლეობით გამოიყვანებიან იქედან და ისევ შეიყვანებიან ჩაკეტილ სივრცეში.ეს ის 

ადამიანები არიან,ვინც ბოროტად სდევნიდნენ სხვებს მოქალაქეობრივი 

საბაბით.მაგრამ,საერთოდ ძალიან ცოტანი მიდიან ამის მსგავსად 

პირდაპირ,უმრავლესობა სულებისა ყოვნდებიან სულთა სამყაროში და იქ უფლის 

კანონების მიხედვით ხდება მათი მომზადება ზეცისთვის ანდა ჯოჯოხეთისთვის. 

492.პირველ მდგომარეობაში,ე.ი. გარეგნობაში,ადამიანი გადადის 

სიკვდილისთანავე.ყველა ადამიანს გააჩნია სულის გარეგანი და შინაგანი.სულის 

გარეგნობას ადამიანი აქ მოარგებს თავის სხეულს,განსაკუთრებით სახე,მეტყველება და 

მოძრაობები საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის.სულის შინაგანობა კი იმაში 

მდგომარეობს,რაც კერძოდ ეკუთვნის მის ნებას და ზრახვებს და რაც იშვიათად 

მჟღავნდება სახეში, მეტყველებაში და მოძრაობებში,იმიტომ რომ ადამიანი ეჩვევა 

ბავშვობიდანვე გამოამჟღავნოს კეთილი განწყობა,გულთბილობა და გულღიაობა,ხოლო 

თავისი ნების ზრახვებს მალავს.ამდენად,ყველა ჩვეულებით ეწევა გარეგნულად 

ზნეობრივ და მოქალაქეობრივ ცხოვრებას,როგორიც არ უნდა იყოს ის თავისი შინაგანი 

საწყისით.ამ მიზეზით ადამიანმა თვითონ არც კი იცის თავისი შინაგანი საწყისის 

შესახებ და ასევე ძალიან იშვიათად ზრუნავს მასზე. 

493.გარდაცვალებიდან პირველი მდგომარეობა ძალიან ახლოსაა ცხოვრებისეულთან, 

იმიტომ რომ ადამიანი რჩება თავის გარეგობაში და სახითაც კი თავის თავს 

წააგავს,მეტყველებითაც და ზნეობითაც და ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი 

ცხოვრებით.ამიტომ ის ფიქრობს რომ ისევ ისეთ ცხოვრებას ეწევა,თუ არ მოაქცევს 

სათანადო ყურადღებას იმას რაც ხვდება და რას ანგელოზების ჩაგონებას,რომლებიც 

ამას ეუბნებიან რომ ის უკვე სულია(თ 450).ასეთნაირად ერთი სიცოცხლე გრძელდება 

მეორეში და სიკვდილი ემსახურება მხოლოდ გადასვლას. 
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494.ამიტომაც ამ ქვეყნიდან გადასულ ახალბედას მაშინვე სცნობენ მეგობრები და 

ყოფილი ნაცნობები არა მარტო სახით და მეტყველებით,არამედ მისი სიცოცხლის 

სფეროთიც,როდესაც ისინი მას უახლოვდებიან.თუკი იმქვეყნად ვინმე სხვა რამეზე 

ფიქრობს,ის წარმადგენს აზრობრივად მის შინაგანს,და ამასთან ერთად მისი ცხოვრების 

სხვადასხვა მდგომარეობას;ამით აზრობრივად გამოძახებული ჩნდება თავისი 

სახით,თითქოსდა მიზიდული.ასე ხდება სულიერ სამყაროში,იმიტომ რომ იქ კავშირი 

აქვთ აზრობრივად,ხოლო მანძილი როგორც ბუნებრივ სამყაროში არ არის(თ 191–

199).ამიტომაცაა რომ იმქვეყნად ახლადმოსულნი ანუ იმ ცხოვრებაში,იცნობიან 

მეგობრების,ახლობლების და ნაცნობების მიერ,ესაუბრებიან მათ და მეგობრობენ კიდეც 

აქაური ჩვევისამებრ.მე ბევრჯერ ვნახე და მოვისმინე ახლადმოსულთა 

სიხარული,როდესაც იქ პოულობდნენ ძველ მეგობრებს,ისევე როგორც დამხვდურებს 

უხაროდათ.მეუღლეები ყოველთვის ეძებენ ერთმანეთს და უხარიათ შეხვედრა,ისინი 

ასევე რჩებიან ერთმანეთთან საცხოვრებლად უფრო დიდხანს ანდა უფრო მცირე 

ხნით,იმისდა მიხედვით როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ამქვეყნად.თუკი ისინი არ 

იყვნენ გაერთიანეულნი ჭეშმარიტი მეუღლეობრივი სიყვარულით,ე.ი. ზეციური 

სიყვარულის სულიერი კავშირით,მაშინ მალევე შორდებიან,მაგრამ თუ სულიერი 

მეუღლეები იყვნენ საერთოდ სხვადასხვაგვარნი და შინაგანად ურთიერთსაპირის 

პირო,მაშინ მათ შორის ჩნდება ღია მტრობა და არცთუ იშვიათად ჩხუბი.მაგრამ 

მიუხედავად ამისა ისინი არ შორდებიან ერთმანეთს მეორე მდგომარეობაში 

გადასვლამდე,რაზეც ქვემოთაა საუბარი. 

495.მაშასადამე,ახალმოსულ სულთა ცხოვრება მცირედით განსხვავდება ამქვეყნად 

ცხოვრებისგან,ამასთანავე მათ თითქმის არაფერი არ იციან თავიანთი 

სიკვდილისშემდგომი ცხოვრების შესახებ.ასევე არა აქვთ სწორი წარმოდგენა ზეცაზე და 

ქვესკნელზე,გარდა იმისა რაც გაიგეს ბიბლიიდან პირდაპირი მნიშვნელობით და 

ქადაგებებიდან,იმავე აზრზე დაფუძნებული.ამიტომაც,ისინი დარწმუნებულნი,რომ 

ხედავენ თავის თავს ხორციელი სახით და ყველა გრძნობებით,როგორითაც 

ცხოვრობდნენ დედამიწაზე,ხედავენ კიდეც მსგავს საგნებს,გამოხატავენ იმის ცოდნის 

სურვილს,თუ რა არის ზეცა და რა ჯოჯოხეთი და სად მდებარეობენ ისინი.მეგობრები 

ასწავლიან მათ საუკუნო სიცოცხლის ყოფიერების შესახებ და შეჰყავთ ისინი სხვადასხვა 

ადგილებში და სხვადასხვა საზოგადოებებში,ზოგჯერ ქალაქებში,ბაღებში და 

სამოთხისებურ კორომებში,ათვალიერებენ მათ დიდებულ სანახაობებს, 

სასიამოვნო გარემოს,სადაც ეს სულები იმყოფებიან.შემდეგ ისინი მონაცვლეობით 

უბრუნდებიან თავიანთ ადრინდელ მიწიერ აზრებს სიკვდილის შემდეგ სულის 

მდგომარეობის,ზეცის და ჯოჯოხეთის შესახებ და ბოლოსდაბოლოს გამოთქვამენ 

გულისწყრომას,რომ ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ და რომ თვით ეკლესიამაც არაფერი 

იცის ამის შესახებ.თითქმის ყველა ესწრაფვის გაიგოს,მოხვდებიან თუ არა ისინი 
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სამოთხეში.ბევრს იმედი აქვს,რომ უნდა მოხვდნენ,იმიტომ რომ ამქვეყნად 

ცხოვრობდნენ ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი კანონებით,არც ფიქრობენ,რომ 

ბოროტები და კეთილები ზოგჯერ ცხოვრობენ ამქვეყნად გარეგნულად 

ერთნაირად.ისინი ერთნაირად უკეთებენ სხვებს სიკეთეს,დადიან ეკლესიებში, ისმენენ 

ქადაგებებს,ლოცულობენ,მაგრამ არ იციან,რომ გარეგნული მოქმედება და გარეგნული 

ღვთისმოსაობა თავისთავად არაფერია,არამედ მთავარია შინაგანი საწყისის 

მდგომარეობა,საიდანაც გარეგანი გამოდის.მრავალი ათასიდან ერთმა თუ იცის რა არის 

ადამიანის შინაგანი საწყისი და რომ მათში იგულისხმება ზეცაც და ეკლესიაც.ამაზე 

უფრო ნაკლებად ესმით,რომ გარეგანი საქმეები ისეთია,როგორიცაა განზრახვა და 

აზრები,რომლებიც დამოკიდებულია სიყვარულზე და რწმენაზე.რჩევა–დარიგების 

დროსაც კი ისინი ვერ იგებენ,რომ შეიძლება ზრახვები და ნდომა რაიმეს ნიშნავდეს,და 

არსებითად თვლიან იმას,რასაც ამბობდნენ და აკეთებდნენ.ასეთია ადამიანების 

უმრავლესობა,რომლებიც მოდიან იმქვეყნად ქრისტიანული სამყაროდან. 

 

496.კეთილი სულები აწარმოებენ ახალბედებზე მოკვლევას,თუ როგორები არიან 

ისინი,რისთვისაც არსებობს სხვადასხვა ხერხები,იმიტომ რომ ამ პირველ 

მდგომარეობაში ბოროტები კეთილების მსგავსად წარმოათქვამენ ჭეშმარიტებებს და  

აკეთებენ სიკეთეს,როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი,_ე.ი. იმიტომ რომ ისინი სხვების 

მსგავსად ცხოვრობდნენ გარეგანი ზნეობრიობით,ემორჩილებოდნენ საერთო წესრიგს და 

კანონებს,რითაც ცდილობდნენ მართალი ხალხის სახელის მოპოვებას: 

პირმოთნეობა მათ ანიჭებს სახელსა და სიმდიდრეს.მაგრამ ბოროტი სულები უფრო 

მეტად იცნობიან იმით,რომ იშვიათად უწევენ ანგარიშს ყველანაირ საუბარს 

გარეგნობაზე,ხოლო ადამიანის შინაგან საწყისზე,ე.ი. ეკლესიისა და ზეცის 

ჭეშმარიტებებზე და სიკეთეზე,თუმცა კი ისმენენ,მაგრამ უყურადღებოდ და 

სიამოვნების გარეშე.მეორე ნიშანი:ისინი ხშირად ბრუნდებიან სინათლის ნათელ მხარეს 

და მარტოები მიდიან ამ მიმართულებით.ერთი და მეორე მოქცევა სახით ცნობილი 

მხარისკენ და სვლა ამ გზებით აღმოაჩენს გაბატონებულ სიყვარულს. 

497.ამქვეყნიდან მისული ყველა სული უკვე დაკავშირებულია რომელიმე ზეციურ ან 

ჯოჯოხეთურ საზოგადოებასთან,მაგრამ დაკავშირებული შინაგანი საწყისით,ხოლო 

ადამიანის შინაგანი საწყისი დახშულია,სანამ თვითონაც გარეგნობაშია.გარეგნობა 

ეფარება და ფარავს შინაგანს,განსსაკუთრებით შინაგან ბოროტებაში მცხოვრებნი,მაგრამ 

შემდეგში,სულის მეორე მდგომარეობაში,შინაგანი ხდება ცხადი, იმიტომ რომ 

იღება,ხოლო გარეგნობა პირიქით,კვდება. 
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498.ეს ადამიანის სიკვდილის შემდგომი პირველი მდგომარეობა ზოგიერთისთვის 

გრძელდება რამდენიმე დღე,მეორეთათვის თვეები და შეიძლება მთელი წელიც კი, 

მაგრამ ძალიან იშვიათად ერთ წელზე მეტხანს.ეს სხვაობა თვითოეულისთვის 

დამოკიდებულია მისი შინაგანის გარეგანთან ერთგვაროვნების ხარისხზე.თითოეულის 

გარეგანი და შინაგანი უნდა ემთხვეოდეს ერთმენეთს და ადგენდეს ერთ 

მთლიანს,ამიტომაც სულთა სამყაროში არავის არა აქვს უფლება ფიქრობდეს და 

უნდოდეს ერთი,ლაპარაკობდეს და აკეთებდეს მეორეს.იქ ყველა უნდა იყოს თავისი 

სიყვარულის გრძნობის სახის,და ამიტომაც ერთგვაროვანია თავისი შინაგანი საწყისით 

და გარეგნობით.ამის გამო უპირველეს ყოვლისა სულის გარეგნობა აშკარავდება და 

მოიყვანება საჭირო წესრიგში,რომ ემსახუროს შინაგან საწყისებს შესაბამის საშუალებად 

ანდა მოქმედების საფუძვლად. ადამიანის სიკვდილის შემდგომი მეორე მდგომარეობის 

შესახებ 

499.ადამიანის სიკვდილის შემდგომი მეორე მდგომარეობა იწოდება შინაგანი 

საწყისების მდგომარეობად ანდა შინაგანად,იმიტომ რომ ის ამ დროს გადადის თავის 

შინაგან,ანუ სულიერ ყოფიერებაში,ცხოვრებაში ნებისა და ზრახვების მიხედვით,ხოლო 

გარეგნობა რომელშიც იმყოფება ის პირველი მდგომარეობის განმავლობაში, 

იღუპება.ყველა ვინც მიაქცევს ყურადღებას ადამიანის ცხოვრებას,მის მეტყველებას და 

საქმეებს,დარწმუნდება რომ ყველა ადამიანში არის გარეგანი და შინაგანი,ანუ გარეგანი 

და შინაგანი მიზნები და ზრახვები.ეს ჩანს შემდეგიდან:მოქალაქეობრივი ცხოვრებისას 

ყველა ფიქრობს სხვადასხვა რამეზე,იმისდა მიხედვით რაც ესმოდა და იცოდა მის 

შესახებ მოსმენით ანდა ლაპარაკით,მაგრამ არავინ არ დაიწყებს პირდაპირ თავისი 

მრწამსის გამოთქმას,არამედ ექცევა მათ ზრდილობიანად და წესიერად,როგორ 

უარყოფითადაც არ უნდა ფიქრობდეს მასზე.განსაკუთრებით ასეთნაირად იქცევიან 

პირმოთნეები და შურისმაძიებელნი,რომლებიც ლაპარაკობენ და აკეთებენ არა 

იმას,რასაც ფიქრობენ და რაც უნდათ;ასევე ფარისეველნი,რომლებც 

უფალზე,ზეცაზე,სულის ხსნაზე,ეკლესიის ჭეშმარიტებებზე,სამშობლოს და მოყვასის 

სიკეთეზე საუბრობენ თითქოსდა რწმენით და სიყვარულით,მაშინ როდესაც გულით 

სულ სხვა რამ სწამთ და მხოლოდ საკუთარი თავი უყვართ.აქედან ჩანს,რომ ფიქრები 

არსებობს ორგვარი,გარეგანი და შინაგანი,და რომ პირველის თანახმად ადამიანები 

ლაპარაკობენ ერთს,ხოლო მეორის თანახმად სულ სხვა რამეს გრძნობენ.ერთიც და 

მეორე აზრები განცალკევებულია,და ადამიანი ფრთხილობს,რომ მისი შინაგანი აზრი არ 

გადავიდეს გარეგანში და როგორღაც არ გამჟღავნდეს.ადამიანი ისეა შექმნილი,რომ მისი 

შინაგანი ზრახვები შესაბამისად შეადგენდეს ერთსა და იგივეს გარეგანთან;ისინი იმ 

ადამიანებში შეადგენენ ერთს,რომლებიც ცხოვრობენ სიკეთეში,იმიტომ რომ ისინი 

ფიქრობენ და ლაპარაკობენ მხოლოდ სიკეთეზე.მაგრამ იმ ხალხს,ვინც ბოროტებაში 
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ცხოვრობს,შინაგანი ზრახვები გაყოფილი აქვთ გარეგანისგან,იმიტომ რომ ასეთი ხალხი 

ბოროტებაზე ფიქრობს,მაგრამ ლაპარაკობს სიკეთეზე.მათი სიკეთე გარედანაა,ბოროტება 

კი შიგნიდან_ამიტომაც ბოროტება ბატონობს სიკეთეზე და იმორჩილებს მას,როგორც 

მონას,რომელიც მას ემსახურება გარკვეული მიზნებისთვის მისი სიყვარულის 

მიხედვით.სიტყვით და საქმით სიკეთის ასეთი მიზნით ნათელია,რომ ასეთ ადამიანებში 

საერთოდ არ არსებობს სიკეთე,იმიტომ რომ ის ბოროტებითაა მოწამლული,თუმცაღა 

თავისი გარეგნობით და ხალხის თვალში,ვინც არ იცის შინაგანი განზრახვა,ის 

ღებულობს სიკეთის სახეს.სულ სხვა საქმეა,თუ ადამიანი თვითონ ცხოვრობს 

სიკეთეში:აქ ყველაფერი წესიერად არის;სიკეთე გამოდის შინაგანი ზრახვებიდან გარეთ 

და არე გადადის მეტყველებაში და საქმეში.ადამიანიც ამისთვის არის შექმნილი:მაშინ 

მისი სულის შინაგანი საწყისი იმყოფება ზეცაში და ზეციურ შუქში;ხოლო რადგანაც 

ზეციური შუქი არის უფლიდან გამომდინარე ღვთაებრივი ჭეშმარიტება ანდა არის 

თვით უფალი ზეცაში(თ 126–140);მაშასადამე ასეთი ადამიანები ხელმძღვანელობენ 

უფლით.ყველაფერი ეს აქ ნათქვამია იმის ასახსნელად,რომ ადამიანს გააჩნია ორი სახის 

აზრები:შინაგანი და გარეგანი,რომ ერთიცა და მეორეც ერთმანეთისგან 

განსხვავებულია.აზრებში აქ იგულისხმება ასევე ნება,საიდანაც ზრახვები 

გამოდის,იმიტომ რომ არავის არ შეუძლია თავისი ნების მონაწილეობის გარეშე 

აზროვნება.ახლა ნათელია თუ რა უნდა გავიგოთ ადამიანის გარეგან და შინაგან 

მდგომარეობაში. 

500.როდესაც საუბარია ნებაზე და ზრახვებზე,ნებაში ასევე იგულისხმება გრძნობა და 

სიყვარული,ხოლო შემდეგ ამ გრძნობების და სიყვარულის სიამენი და ტკბობა,რამეთუ 

ისინი ეხებიან ნებას,როგორც თავის დაქვემდებარებულს:რაც ადამიანს უნდა,მაშასადამე 

უყვარს კიდეც,ამიტომ თვლის თავის სიამედ და სიტკბოდ და პირიქით.რაც ადამიანს 

უყვარს,რითაც მშვიდდება და ტკბება,ის უნდა.ამ შემთხვევაში ფიქრებად იწოდება 

ყველაფერი ის,რითაც ადამიანი ამართლებს და ამტკიცებს თავის გრძნობებს ანდა 

სიყვარულს;ფიქრი სხვა არაფერია,თუ არა ნება სურვილის სახე,ანდა მისი გარეგნული 

გამოვლინება.ეს სახე დგინდება გონების სხვადასხვა ხერხებით,რომლებიც 

წარმოიქმნება სულიერი სამყაროდან და დამახასიატებელია ადამიანის სულისთვის. 

 

501.საჭიროა ვიცოდეთ,რომ ადამიანი მთლიანად ისეთია,როგორიც მისი შინაგანი 

საწყისი,და არა ისეთი როგორიცაა შინაგანი საწყისის გარეშე მისი გარეგნობა;იმიტომ 

რომ ადამიანის შინაგანი საწყისი _მისი სულია,ხოლო ადამიანის სიცოცხლე_მისი 

სულის სიცოცხლე,რომლითაც ცხოვრობს სხეულიც.ამიტომაც ადამიანი რჩება 

საუკუნოდ ისეთი,როგორიცაა მისი შინაგანი საწყისი,გარეგნობა კი,როგორც სხეულის 

კუთვნილება,სიკვდილის შემდეგ სცილდება,ხოლო მისი ნაწილი,სულზე მიწებებული 
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იღუპება,ემსახურება მხოლოდ თითქოსდა საფუძვლად შინაგანი საწყისისთვის,როგორც 

იყო ახსნილი თავში მეხსიერების შესახებ,რომელიც რჩება სიკვდილის შემდეგ.აქედან 

ჩანს თუ რა შეადგენს ადამიანის მესაკუთრულ გრძნობას და შემდეგ კი რა არ არის ეს 

გრძნობა;ე.ი. ცუდ ადამიანებს ყველა გარეგანი ზრახვა,რადგანაც ისინი ჩნდებიან 

საუბარშიც,და შინაგანი ნებასურვილი,როგორიცაა ის მოქმედებაში,არ შეადგენენ მათ 

ზნეობრივს,მაგრამ ის რაც ეკუთვნის მათ შინაგან ფიქრებს და ნება სურვილს. 

502.პირველი მდგომარეობის მილევისას,როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი,ე.ი. გარეგნობის 

მდგომარეობიდან_ადამიანი სული შედის მეორეში_თავისი შინაგანი საწყისის 

მდგომარეობაში,ანუ შინაგანში,ე.ი. თავისი შინაგანი ნების და მის მიხედვით თავისი 

ზრახვების მდგომარეობაში,რომელშიც იყო ამ ქვეყნად,როდესაც ფიქრობდა 

თავისთვის,თავისუფლად,ყოველგვარი მორიდების გარეშე.ამ მდგომარეობაში ის 

ხვდება არაცნობიერად,ვერც კი ამჩნევს,როგორც იყო იმქვეყნად,როდესაც ,გულში 

შინაგანი ზრახვების დაძაბვით,რომელსაც ემყარებოდა მეტყველება,ის იმყოფებოდა 

მხოლოდ შინაგან ზრახვებში.ასეთ მდგომარეობაში მოხვედრით,ადამიანი სული 

იმყოფება თავის თავში და თავისივე ცხოვრებაში,რადგანაც თავისუფალი აზროვნება 

თავისი გრძნობების მიხედვით არის ადამიანის პირდი ცხოვრება,არის თვით ადამიანი. 

 

503.ამ მდგომარეობაში სული აზროვნებს თავის ნებასთან შეთანხმებით,მაშასადამე, 

თავისი გრძნობების ანუ სიყვარულის მიხედვით,და ამიტომ მისი ზრახვები და ნება 

ერწყმის ერთმანეთს,და იმ დონემდე ერთიანდება,რომ მასში აღარც შეიმჩნევა 

აზრები,მხოლოდ ჩანს ის რაც მას სურს და უნდა.იგივე ხდბა თუ ის საუბრობს,იმ 

განსხვავებით,რომ აქ შეიმჩნევა რაღაც სიფრთხილე,რომ არ წამოსცდეს,არ გამჟღავნდეს 

ნების ზრახვები,იმიტომ რომ ეს სიფრთხილე ამქვეყნიური მოქალაქეობრივი ცხოვრების 

ჩვეულებით ასევე შევიდა მის ნდომაში ანდა ნებაში. 

504.ამ მდგომარეობაში გადადის ყველა ადამიანი სიკვდილის შემდეგ,იმიტომ რომ ის 

დამახასიათებელია მათი სულისთვის.პირველი მდგომარეობა არის ადამიანის სულის 

ყოფნა საერთო საცხოვრებელში,ამიტომაც არ არის მისი ნამდვილი საკუთარი 

მდგომარეობა.ეს პირველი სიკვდილის შემდგომი მდგომარეობა,ანუ 

გარეგანი,რომელზეც იყო საუბარი,რომ არ არის მისი ნამდვილი საკუთარი მდგომარეობა 

ნათელია მრავალი საბუთით,მაგალითად:სული არა მხოლოდ ფიქრობს,არამედ 

საუბრობს კიდეც თავისი გრძნობების მიხედვით,რადგანაც თვითონ მეტყველება ამ 

უკანასკნელიდან გამომდინარეობს,როგორც ეს ახსნილი იყო ანგელოზთა მეტყველების 

დროს(თ 234–245).ადამიანი სიცოცხლეში ზუსტად ასევე ფიქრობდა;ის მაშინ არ 

ფიქრობდა სხეულის დახმარებით,არამედ უბრალოდ თითქოს ყველაფერს თვალწინ 



258 
 

ხედავდა,და ამასთანავე ხედავდა ერთ წუთში იმაზე მეტს,რაც შეიძლებოდა დაენახა 

ნახევარ საათში.გარეგანი მდგომარეობა რომ არ არის ადამიანის ანდა მისი სულის 

საკუთარი მდგომარეობა ნათელია იქიდანაც,რომ აქ ყოფნისას ადამიანი საუბრობს 

ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი ცხოვრების წესების მიხედვით;ამასთანავე შინაგან 

აზროვნებას მართავს გარეგანით,როგორც ზოგჯერ ადამიანი მართავს 

ადამიანს,როდესაც აკვირდება,რომ თავაზიანობის და ზრდილობის ყველა პირობა იყოს 

დაცული.ეს ნათელია იქიდანაც,რომ ადამიანი თავის თავში აზროვნებისას,აწონ–

დაწონის,როგორ თქვას და როგორ მოიქცეს,რომ მოეწონოთ, დაიმეგობროს ანდა 

მოიპოვოს სხვისი კეთილგანწყობა და წყალობა.ამისთვის ის იგონებს მისთვის უცხო 

საშუალებებს,სა ამით იქცევა შინაგანის საწინააღმდეგოდ, თავისი ნების 

წინააღმდეგ.ამის შემდეგ ნათელია,რომ შინაგანი მდგომარეობა, რომელშიც სული 

დგება,არის მისი საკუთარი მდგომარეობა და მაშასადამე ჭეშმარიტი საკუთარი 

მდგომარეობა ადამიანისა,სანამ ის ცხოვრობდა აქ. 

 

505.თუ სული იმყოფება თავის შინაგან მდგომარეობაში,მაშინ ის ყველასთვის ნათლად 

ჩანს ისეთი,როგორიც იყო ადამიანი ამქვეყნად,იმიტომ რომ უკვე მოქმედებს თავისი 

შინაგანი ნებით.ვინც თავისი შინაგანი საწყისით იყო კეთილი,ის მოქმედებს 

გონივრულად და ბრძნულად,უფრო გონივრულადაც კი ვიდრე ამქვეყნად,იმიტომ რომ 

უკვე მოცილებულია ნივთიერი საგნებისგან და საერთოდ ყველაფერი 

მიწიერისგან,რომელიც მხედველობას ბინდავს როგორც ღრუბელი.ბოროტებაში მყოფი 

მოქმედებს საპირისპიროდ,სულელურად და უჭკუოდ,უფრო უჭკუოდაც კი ვიდრე 

დედამიწაზე,იმიტომ რომ მის ნებას მიეცა სრული თავისუფლება და აღარაფრითაა 

შეზღუდული.ამქვეყნად ყოფნისას ასეთი ადამიანი იყო გონიერი გარეგნულად და ამ 

საშუალებით ის იღებდა გონიერი ადამიანის სახეს,მაგრამ ახლა როცა ეს გარეგნობა 

მოშორებული აქვს,მისი უჭკუობა შიშვლდება.ბოროტი,რომელსაც მიღებული აქვს 

კეთილი ადამიანის სახე,წააგავს ჭურჭელს,გარედან სწორეს და პრიალას,მაშინ როდესაც 

მასში,სახურავის ქვეშ,მოგროვილია ათასნაირი სიბინძურე.ამაზეა უფლის 

სიტყვები:,,ჰგავხართ შეფეთქილ საფლავებს,რომლებიც გარედან მშვენიერნი 

ჩანან,ხოლო შიგნით სავსენი არიან მკვდრების ძვლებითა და ყოველგვარი 

უწმინდურებით’’(მათე 23.27) 

 

506.ყველა სიკეთით და პატიოსნებით მცხოვრები,მაშასადამე ვინც აღიარებს ღვთაებრივ 

საწყისს და უყვარს ღვთაებრივი ჭეშმარიტებები და განსაკუთრებით ისინი,ვინც ამას 

ყველაფერს იყენებს საქმიანობაში,მომავალში მიყვანილნი იქნებიან თავიანთი შინაგანი 
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საწყისის მდგომარეობაში,თითქოსდა მოულოდნელად იღვიძებენ ანდა თითქოსდა 

გამოდიან ჩრდილიდან მზეზე,რამეთუ ისინი მაშინ ფიქრობენ ზეციური შუქის 

დახმარებით,მაშასადამე თავისი შინაგანი გრძნობით.ზეციური საწყისი მოქმედებს მათ 

ფიქრებზე და სურვილზე,აერთიანებს მათ ზეციურ ანგელოზებთან,მათ შინაგანად 

ავსებს სიტკბოებით და ნეტარებით,რომელსაც ისინი ადრე ვერ შეიგრძნობდნენ.მაშინ 

ისინი აღიარებენ უფალს და პატივს სცემენ მათ თავისი სიცოცხლით,იმიტომ რომ 

შინაგან მდგომარეობაში გადასვლით ისინი ცხოვრობენ ნამდვილი მათთვის 

დამახასიათებელი სიცოცხლით(თ 505).ისინი აღიარებენ და პატივს მიაგებენ უფალს 

თავისი თავისუფალი ნებით,იმიტომ რომ თავისუფლება ეკუთვნის შინაგან 

გრძნობას.ასეთნაირად ისინი შორდებიან გარეგან ღვთისმოსაობას და გადადიან შინაგან 

ღვთისმოსაობაში,რომელშიც მდგომარეობს ჭეშმარიტი ღვთისმოსაობა.ასეთია 

ქრისტიანობის მდგომარეობა,რომლებიც ცხოვრობდნენ ბიბლიის კანონების 

მიხედვით.მაგრამ ამ მდგომარეობის საპირისპიროდ,ისინი ვინც ამქვეყნად ბოროტებაში 

ცხოვრობდნენ და მათ არ ჰქონდათ სინდისი,რის გამოც ისინი უარყოფდნენ ყველაფერს 

ღვთაებრივს,რადგანაც ყველა ბოროტებაში მცხოვრები შინაგანად უარყოფს ღვთაებრის 

საწყისს,თუმა გარეგნულად კი ფიქრობს,რომ კი არ უარყოფენ არამედ აღიარებენ 

მას.მაგრამ უფლის აღიარება და ცხოვრება ბოროტებაში_ერთმანეთს გამორიცხავს.ასეთი 

ადამიანები, იმქვეყნად გადასვლისას თავისი შინაგანი საწყისის მდგომარეობაში,თავისი 

მეტყველებით და მოქმედებებით გარედან გვანან შეშლილებს,იმიტომ რომ ცუდი 

მიდრეკილებები იზიდავენ დანაშაულის ჩასადენად,მიჰყავთ სხვების 

სიძულვილამდე,წყენინებამდე,ლამძღვამდე,შურისძიებამდე.ისინი თხზავენ ვერაგობებს 

ზოგჯერ ისეთი ცბიერებით და ბოროტებით,რომ ძნელი დასაჯერებელია  რომ ასეთი 

ბოროტი განზრახვა შეიძლება იმალებოდეს ადამიანში.ისინი მაშინ იმყოფებიან 

თავისიანების ზრახვების მოქმედების სრულ თავისუფლებაში,იმიტომ რომ უარყოფილი 

აქვთ გარეგნობა,რომელიც ნებას არ აძლევდა და აოკებდა მათ ცხოვრებაში.ერთი 

სიტყვით თუმცაღა ისინი თავის თავს თვლიდნენ ყველაზე ჭკვიანად და ბრძენად,მაინც 

ისინი მოკლებულნი არიან გონიერებას,იმიტომ რომ მათი მიწიერი ცხოვრების დროს 

მათი გონება იმყოფებოდა არა მათ შინაგან საწყისებში,არამედ მხოლოდ გარეგანში.ამ 

მიზეზებით ასეთი სულები თავისი მეორე მდგომარეობიდან რაღაც დროით გადადის 

ისევ პირველ მდგომარეობაში,ანდა გარეგანში,და ამასთან ერთად მათ მეხსიერებაში 

მეორდება მისი წარსული საუბარი და მოქმედებები.ზოგიერთს რცხვენია და აღიარებენ 

რომ უგუნურად იქცეოდნენ, სხვებმა  არავითარი სირცხვილი არ იციან,კიდევ სხვანი კი 

ვერ ხვდებიან რომ ისინი სამუდამოდ ვერ დარჩებიან გარეგან 

მდგომარეობაში(ამქვეყნად).ამ უკანასკნელებს უხსნიან თუ რას გააკეთებდნენ რომ 

მუდმივად იყვნენ ამ მდგომარეობაში,უფრო ზუსტად:რომ ისინი გააგრძელებდნენ 

ფარულად თავისი თავის დასჯას და გარყვნიდნენ უბრალო ადამიანებს,როდესაც 

მიიღებდნენ  ყალბი სიკეთის სახეს,და ბოლოს კი თავის თავსაც მთლიანად 
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დაღუპავდნენ,იმიტომ რომ მათი გარეგნობა ბოლოს იგივე ალით აალდება,როგორც 

შინაგანი საწყისი,რაც გაანადგურებდა მთელს მათ სიცოცხლეს. 

 

507.როდესაც სულები იმყოფებიან ამ მეორე სიკვდილის შემდგომ მდგომარეობაში,ისინი 

ზუსტად ისეთები არიან როგორებიც იყვნენ თავიანთი შინაგანი საწყისით 

ცხოვრებაში,ამის გარდა გაახმაურებდნენ ყველაფერს რასაც ფარულად აკეთებდნენ და 

ლაპარაკობდნენ,იმიტომ რომ მაშინ უკვე არ ექნებოდათ გარეგნულის მორიდება,ღიად 

საუბრობენ და ცდილობენ კიდეც იგივეს გაკეთებას,უკვე აღარ ეშინიათ 

გაკიცხვის,როგორც ეს დედამიწაზე ხდებოდა.ამავე დროს ისინი მიიყვანებიან თავიანთი 

პირადი ბოროტების მდგომარეობაში,რომ ანგელოზებთან და კეთილ სულებთან 

წარდგნენ თავიანთი ჭეშმარიტი სახით.ამდენად დაფარული ხდება ნათელი და 

საიდუმლო გაცხადდება.უფლის სიტყვებით:ვინაიდან არ არსებობს დაფარული,რომ არ 

გამოჩნდეს,და არც რამ საიდუმლო,რომ არ გამჟღავნდეს.ამიტომ, რაც სიბნელეში 

თქვით,სინათლეზე გაიგონება,და რაც შინ ჩასჩურჩულეთ ყურში ერთმანეთს,ერდოებზე 

იქადაგებენ’’(ლუკა 12.2,3); ,,ხოლო მე გეუბნებით თქვენ:ყოველი ფუჭი 

სიტყვისთვის,რომელსაც იტყვიან კაცნი,პასუხს აგებენ ისინი განკითხვის დღეს’’(მათე 

12.36) 

 

508.როგორები არიან ბოროტი სულები ამ მდგომარეომაში,ძალიან ძნელია ამის მოკლედ 

გადმოცემა:ყველა თავისებურად მძვინვარებს,თავისი გატაცებების მიხედვით,ესენი კი 

ბევრია.ამიტომაც აქ მე მხოლოდ რამოდენიმეს ვახსენებ,რომლებიდანაც შეიძლება 

გავაკეთოთ დასკვნები.ისინი,ვისაც თავისი თავი ყველაზე მეტად უყვართ,ხოლო 

სამსახურში და თანამდებობებზე მხოლოდ სახელს ელტვის,მოვალეობას ასრულებს არა 

მოვალეობისთვის,არამედ თავისი სიამისთვის,სახელის მოსაპოვებლად,_რომ სხვებზე 

მეტად  გაითქვას სახელი და დატკბეს სახელით და დიდებით,_ასეთი სულები,მეორე 

მდგომარეობაში გადასვლისას,ხდებიან სხვებზე მეტად უგუნურნი,რადგანაც ვისაც 

რამდენად უყვარს თავისი თავი,იმდენად შორდება ის ზეცას და იმდენად შორსაა 

გონიერებისა და სიბრძნისგან.თავკერძობას რომ ვერაგობაც შეუერთდეს,ხოლო 

დიდგვაროვნებს მიღწეულია ხრიკებით,მაშინ ასეთი სულები უერთდებიან ყველაზე 

ცუდებს ეძლევიან ჯადოქრობას,ე.ი. გარყვნილებას და უფლის ნების ბოროტად 

გამოყენებას,და ასეთი საშუალებებით აწამებენ და ტანჯავენ ყველას,ვინც მათ არ 

დაემორჩილება.ისინი აწყობენ ხრიკებს,სძულთ,მოუთმენლად ელიან შურისძიებას და 

არიან მძვინვარენი ყველას წინააღმდეგ,ვინც მათ არ ექვემდებარება.ყველაფერს ამას 

ეძლევიან ისინი იმდენად,რამდენადაც ბოროტი სულების ბრბო ამაში ხელს უწყობს;და 
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ბოლოს და ბოლოს განიზრახავენ,როგორ აიღონ ზეცა იერიშით და გაანადგურონ ისინი 

ან იქ დამკვიდრებით იყვნენ ღმერთად აღიარებულნი.აი სადამდე მიდის მათი 

სიგიჟე.ისინი ამ ხალხიდან,ვინც ეკუთვნოდნენ რომაულ_კათოლიკურ 

სარწმუნოებას,ყველაზე უფრო შეშლილები არიან:ისინი დარწმუნებულები არიან რომ 

ზეცაც და ჯოჯოხეთიც მათი ხელქვეითია და რომ შეუძლიათ ცოდვების მიტევება 

თავისი ნებით;ისინი ისაკუთრებენ ყველაფერს უფლისმიერს და უწოდებენ თავის თავს 

ქრისტეს.ამაში ისე მტკიცედ არიან დარწმუნებულნი,რომ ისინი თავიანთი გავლენით 

სხვების სულში თესავენ შფოთვას და ურევენ მათ ტკივილის გრძნობამდე.ეს სულები 

თითქმის ერთნაირია ორივე მდგომარეობაში,მაგრამ მეორეში მათ საერთოდ 

წართმეული აქვთ გონება.ვინც სამყაროს მიაწერს ბუნებას და იმიტომ,სიტყვით თუ არა 

გულით მაინც,უარყოფს ღვთაებრივ საწყისს,ხოლო შემდეგ ყველაფერი რაც ეხება ზეცას 

და ეკლესიას,ის იკრებს თავის მსგავსებს ერთ ბრბოში,რომელიც უწოდებს ღმერთს 

იმას,ვინც ყველაზე მზაკვარია და მიაგებენ მას პატივს ღმერთივით.მე ვნახე ასეთი 

სულების ბრბო,რომლებიც აღმერთებენ ჯადოქრობას,ყველაფერს მიაწერენ ბუნების 

ძალებს,და ამით იქცევიან იმ დონემდე უაზროდ,რომ ემსგავსებიან ადამიანის სახიან 

საქონელს.მათ შორის იყვნენ ცნობილი ადამიანები,წარჩინებულნი და 

ისეთებიც,რომლებიც ამქვეყნად ითვლებოდნენ მეცნიერებად და ბრძენებად.ამ 

რამდენიმე მაგალითიდან შიეძლება დავასკვნათ,საერთოდ როგორები არიან ისინი,ვისი 

სულის შინაგანი საწყისიც დახურულია ზეცისათვის,რაც ემართება ყველას,ვინც უფლის 

აღიარებით და რწმენით ცხოვრებით ვერ მიიღო ვერავითარი ზეციური 

ზემოქმედება.ყველას შეუძლია თავისთავად განსაჯოს,თუ ასეთი შინაგანი თვისებებით 

მას შეეძლო ეკეთებინა ის რაც მას სურს,არც კანონით დასჯის და არც სიკვდილით 

შიშით არც რაიმე გარეგანი იძულებით,თითქოსდა:კეთილი სახელის დაკარგვის 

შიში,პატივის დაკარგვის,გამორჩენის,შემოსავლის და ამასთან ერთად 

სიამოვნების.ამისდა მიუხედავად ასეთი სულების სიგიჟე აილაგმება ღმერთის მიერ, 

რომ მან ვერ შესძლოს გადასვლა სამსახურის ანდა სარგებლის საზღვრებს მიღმა,რამეთუ 

ასეთი სულებიც კი იმსახურებენ საერთო სარგებლისთვის,უფრო ზუსტად:კეთილი 

სულები მათში ხედავენ თუ რა არის ბოროტება,როგორია ის და რა გამოდის 

ადამიანისგან,რომელიც უარს ამბობს რომ უფალი ხელმძღვანელობდეს მას.მსახურება 

ანდა სიკეთე მათგან ისიცაა,რომ ისინი კრებენ ყველა თავისნაირს ერთ 

ბრბოდ,გამოყოფენ კეთილი სულებისგან;ასევე ის რომ ჭეშმარიტებები და 

სიკეთე,რომლებიც ცუდი ადამიანების მიერ თვალთმაქცურად გარეგნულად იყო  

ნაჩვენები.მათ მოსცილდებათ და ისინი რჩებიან თავიანთ ცხოვრებისეულ ბოროტებაში 

და ამ ბოროტების სიცრუეში,ემზადებიან ქვესკნელისათვის,რამეთუ არავინ არ 

ჩაიყვანება ჯოჯოხეთში მანამ,სანამ დადგენილი არ იქნება მისი ცხოვრებისეული 

ბოროტება და მისი სიცრუე,რატომაც არავის არ ეძლევა იქ თავიდან მოიშოროს თავისის 

სული,ე.ი. ფიქრი და ლაპარაკი ერთზე,და მეორის ნდომა.იქ ყველა იძულებულია 
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იფიქროს სიცრუეზე თავისი ბოროტების თანახმად და ილაპარაკოს სიცრუე თავისი 

ბოროტების მიხედვით,ამასთანავე ერთიც და მეორეც თავისუფალი ნებით,ე.ი. თავისი 

საკუთარი სიყვარულით და მისი სიამოვნების მიხედვით,ზუსტად ისევე,როგორც 

ადამიანი აკეთებს ამას დედამიწაზე თავისი სულით,როდესაც გაიფიქრებს თავისი 

შინაგანი მიდრეკილებებით,იმიტომ რომ ადამიანის ნება არის თვით ადამიანი,ხოლო 

ფიქრი მათი შეიძლება იყოს იმ დონით,როგორითაც ის ემთხვევა ნებას;ნება არის ბუნება 

ანდა ზნეობა ადამიანისა. ამიტომაც თავის ნებაში ყოფნა_ნიშნავს თავის ბუნებაში 

ყოფნას,თავის ზნეობაში და ბოლოს თავის ცხოვრებაში,იმდენად რამდენადაც ადამიანის 

ცხოვრება მის ბუნებას ემთხვევა,და სიკვდილის შემდეგ ის იმყოფება ისეთად,როგორი 

ზნეობა და ბუნება შეითვისა მან სიცოცხლისას.უკეთურ სულს ამ ზნეობის გამოსწორება 

ან შეცვლა არარ შეუძლია როგორც დედამიწაზე აზროვნების ანდა ჭეშმარიტებების 

შეცნობით. 

 

509.მეორე მდგომარეობაში ყოფნისას ბოროტი სულები ხშირად არიან მკაცრად 

დასჯილნი,იმიტომ რომ ერთვიან ყველანაირ ბოროტებას და დანაშაულს.ეს სასჯელები 

სულთა სამყაროში სხვადასხვაგვარია,პიროვნებას და ჩინს ამ დროს არ ექცევა არანაირი 

ყურადღება:თუნდ მეფე,თუნდ მონა_ყველა ერთია.ყველანაირ ბოროტებას 

აუცილებლად მოჰყვება სასჯელი;ერთიც და მეორეც განუყოფელია,ამიტომაც ვინც 

ბოროტებაშია,ის დაისჯება კიდეც.თუმცაღა არავინ არ ისჯება იქ აქ ჩადენილი 

ბოროტებისთვის,არამედ დანაშაულისთვის რომელსაც იქ ვუერთდებით;მაგრამ 

არსებითად იგივეა ვთქვათ რომ იქ ისჯებიან ბოროტებისთვია რომელიც ამქვეყნად 

ჩაიდინეს,ანდა ისჯებიან ბოროტებისთვის რომელიც სიცოცხლეში ჩაიდინეს,რამეთუ 

ყველა სიკვდილის შემდეგ აგრძელებს იმქვეყნად იგივე ცხოვრებას როგორც 

დედამიწაზე და მაშასადამე რჩება იგივე ბოროტებაში,თავის ცოდვებში.ზემოთ ახსნილი 

იყო,რომ ადამიანი იმქვეყნადაც იგივენაირია როგორიც იყო ხორციელი ცხოვრებისას(თ 

470–484).სასჯელი იქ აუცილებელია იმისთვის,რომ ამ მდგომარეობაში,სასჯელის შიშის 

გარდა არ არსებობს სხვა საშუალება ბოროტების მოსათოკად:დარწმუნებას და 

რჩევა_დარიგებას აზრი არა აქვს,კანონის და კეთილი სახელის დაკარგვის შიში არ 

არსებობს,რადგანაც თვითნებობა თავისი ბუნებით ისეთია,რომ ვერაფრით ვერ იქნება 

დათრგუნული და ჩაკლული,სასჯელის გარდა.მაგრამ კეთილი სულები არასოდეს 

ისჯებიან,თუნდაც ამქვეყნად გაკეთებული ჰქონდეთ რაიმე ცუდი საქმე,იმიტომ რომ 

ისინი იმქვეყნად ბოროტებას აღარ უერთდებიან.მე ასევე გამაგებინეს,რომ მათი 

ბოროტება სულ სხვა სახისა და ბუნებისაა:მათ არ ჰქონდათ განზრახვა ჭეშმარიტების 

საწინააღმდეგო ანდა არ იყვნენ გამოუსწორებლიბი,არამედ მხოლოდ შთამომავლობით 

მიღებული ბოროტება მშობლებისგან,რომელსაც ისინი მიეცნენ ბრმა 
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გატაცებით,როდესაც იმყოფებოდნენ გარეგნულ მდგომარეობაში,გამოყოფილნი 

შინაგანი საწყისისგან. 

510.თითოეული უერთდება იმ საზოგადოებას,რომელშიც იყო მისი სული ჯერ კიდევ 

ამქვეყნიური ცხოვრებისას,რამეთუ ყველა ადამიანი თავისი სულით დაკავშირებულია 

რომელიმე საზოგადოებასთან,ჯოჯოხეთურთან ანდა ზეციურთან:ბოროტი 

ჯოჯოხეთურთან,კეთილი ზეციურთან,რაზეც თ 438_ია საუბარი.სული თანდათანობით 

უახლოვდება თავის საზოგადოებას და ბოლოს უერთდება მას.ბოროტი სული,მყოფი 

თავისი სულის შინაგან საწყისში,თანდათან მიიქცევა თავისი საზოგადოებისკენ და 

ბოლოს გაემართება პირდაპირ იქითკენ ჯერ კიდევ ამ მეორე მდგომარეობის 

დასრულებამდე.მისი დასრულებისთანავე კი ბოროტი სული თვითონვე ვარდება 

ქვესკნელში თავის ამხანაგებთან და თანატოლებთან.მაყურებლისთვის ეს მოქმედება 

ასეთნაირად წარმოსდგება თითქოსდა ვიღაც ვარდება თავდაყირა.ეს ხილულობა 

დამყარებულია იმაზე,რომ ეს სული იმყოფება დამახინჯებულ მდგომარეობაში,უყვარს 

ჯოჯოხეთური და უარყოფილი აქვს ზეციური.ზოგიერთი ბოროტი სული ამ მეორე 

მდგომარეობაში მონაცვლეობით შედიან ჯოჯოხეთში და უკან გამოდიან,მაგრამ ამ 

დროს არ ჩანს თითქოს კისრისტეხით ვარდებიან,როგორც სულები რომლებიც 

განადგურდნენ,რომელთა შესახებაც ზემოთ იყო ლაპარაკი.თვითონ 

საზოგადოება,რომლის შემადგენლობაშიც ისინი თავისი სულის მდგომარეობის 

მიხედვით შევიდნენ ჯერ კიდევ ამქვეყნად ყოფნისას,მათ ეჩვენებათ,როდესაც ისინი 

იმყოფებიან გარეგნობაში,რომ მათ იცოდნენ მიწიერი ცხოვრებიდანვე რა არის 

ჯოჯოხეთში,თუმცაღა არა მთლიანად ჯოჯოხეთურად,არამედ რომელიც მსგავსია 

სულთა სამყაროს ყოფისა.ამ ყოფის შესახებ ჯოჯოხეთურთან შედარებით ლაპარაკი 

იქნება ქვემოთ. 

511.ამ მეორე მდგომარეობაში ხდება ბოროტი და კეთილი სულების გაყოფა,მაშინ 

როდესაც პირველ მდგომარეობაში,სანამ სული თავის გარეგან ყოფაშია,ყველა 

ერთმანეთშია არეული,როგორც დედამიწაზე:ბოროტები კეთილებში და კეთილი 

ბოროტებში.სხვანაირად ხდება,როდესაც სული გადაყვანილია თავის შინაგან 

ყოფიერებაში და წარდგენილია თავისი ზნეობის და ნებისთვის.კეთილების გამოყოფა 

ბოროტებისგან ხდებასხვადასხვანაირად,ჩვეულებრივად თუ არ ვილაპარაკებთ სხვა 

მეთოდებზე,ასეთნაირად:ბოროტი სულები გვერდს უვლიან იმ საზოგადოებებს 

რომლებშიც ისინი შედიოდნენ კავშირში თავიანთი კეთილი აზრებით და 

გრძნობებით,როდესაც იმყოფებოდნენ ჯერ კიდევ პირველ მდგომარეობაში და 

რომლებსაც ისინი ატყუებდნენ თავიანთი გარეგნობით,როდესაც ცდილობდნენ 

მოსჩვენებოდნენ კეთილებად.უმეტესწილად ისინი გადაადგილდებიან ვრცელ 

ფართობზე და ყველგან ეჩვენებიან კეთილ სულებად,რომ  
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სხვებმა დაინახონ როგორები არიან ისინი;მათი დანახვისას კეთილი სულები თავს 

არიდებენ,ხოლო შემდეგ თვითონ მომსვლელები,ე.ი. ეს ბოროტი სულები ტრიალდებიან 

მათგან სახით იმ მხარეს სადაც იმყოფება მათი ჯოჯოხეთური საზოგადოება,ე.ი. სადაც 

უნდა მივიდნენ საბოლოოდ. ადამიანის სიკვდილის შემდგომი მესამე მდგომარეობის 

შესახებ,რომელიც არის დარიგების მდგომარეობა ზეცაში შემსვლელთათვის 

 

512.ადამიანის სიკვდილის შემდგომი მესამე მდგომარეობა,ანდა მისი სულისა,არის 

რჩევა–დარიგების მდგომარეობა.ის დამახასიათებელია მხოლოდ მათთვის,ვინც მიდის 

ზეცაში და ხდება ანგელოზი,ხოლო ჯოჯოხეთში წამსვლელებს არ ეხებათ, იმიტომ რომ 

მათ არ შეუძლიათ მიიღონ არავითარი ჭკუის სწავლება.ამიტომაც ამ 

უკანასკნელებისთვის მეორე მდგომარეობა არის ასევე მესამეც,რომელიც მთავრდება 

იმით,რომ ისინი მთლიანად უბრუნდებიან თავის სიყვარულს.და მაშასადამე 

ჯოჯოხეთურ საზოგადოებას,რომელიც მათი სიყვარულისნაირ მდგომარეობაში 

ცხოვრობს.შემდეგში მათ უნდათ და ფიქრობენ ამ გრძნობის მიხედვით,ე.ი. 

ჯოჯოხეთური სიყვარულით,და ამიტომაც სურთ მხოლოდ ბოროტება და ფიქრობენ 

მხოლოდ სიცრუეზე:ეს არის მათი ნუგეში და სიამოვნება,რადგანაც ეს ეთანხმება მათ 

სიყვარულს.ამასთან ერთად,ისინი უკვე ცხადად უკუაგდებენ ყველანაირ სიკეთეს და 

ჭეშმარიტებას,თუმცაღა ადრე იღებდნენ ერთსაც და მეორესაც მაგრამ მხოლოდ თავისი 

მიდრეკილებების დასაკმაყოფილებლად.კეთილი სულები კი მეორე მდგომარეობიდან 

გადაიყვანებიან მესამე,განსამზადებელ ყოფაში,დარიგებითვის და ზეცაში 

შესაყვანად,რადგანაც არავის არ შეუძლია სხვანაირად შეეგუოს ზეციურ ცხოვრებას,თუ 

არა სიკეთის და ჭეშმარიტების შეცნობით,ე.ი. დარიგებებით.არავის ამის გარეშე არ 

შეუძლია შეიცნოს რა არის სულიერი სიკეთე და ჭეშმარიტება და რა არის მათი 

საპირისპირო ბოროტება და სიცრუე.რა არის მოქალაქეობრივი და ზნეობრივი სიკეთე 

და ჭეშმარიტება და იწოდება სიმართლედ და გულმართლობად, ამის გაგება ადამიანს 

სიცოცხლეშიც შეუძლია,იმიტომ რომ აქ არის სამოქალაქო კანონები რომლებიც 

გასწავლიან რა არის სამართლიანობა და არის საზოგადოება რომელშიც ადამიანი 

ისწავლის ზნეობრივი კანონებით ცხოვრებას,რომლებიც ეხება სიმართლეს და 

გულწრფელობას.მაგრამ სულიერი სიკეთის და ჭეშმარიტების შეცნობას ასწავლიან არა 

დედამიწაზე,არამედ ზეცაში.მართალია ადამიანმა შეიძლება იცოდეს ეს ყველაფერი 

ბიბლიიდან და ეკლესიის სწავლებებიდან,რომელიც ბიბლიას ემყარება,მაგრამ მათ არ 

შეუძლიათ შეუერთდნენ მის ცხოვრებას,სანამ ის თავისი სულის შინაგანი საწყისით არ 

აიზიდება ზეცაში.ადამიანი ზეცაში მაშინ ცხოვრობს, როდესაც ღვთაებრივი საწყისის 

აღიარებით ცხოვრობს სამართლიანად და გულწრფელად იმისთვის,რომ ასე თხოულობს 

წმინდა წერილი,ე.ი. ცხოვრობს  
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სამართლიანად და გულწრფელად ღვთაებრივი საწყისის გამო,და არა თავისი თავის 

გამო.მაგრამ ასე მოიქცევა რჩევა–დარიგების გარეშე არავის არ შეუძლია:მან ამისთვის 

უნდა იცოდეს,რომ არსებობს ღმერთი,არსებობს სამოთხე და ჯოჯოხეთი,არსებობს 

სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ;რომ უფალი უნდა უყვარდეს ყველაფერზე მეტად,ხოლო 

მთავარი_როგორც საკუთარი თავი;რომ უნდა სჯეროდეს ბიბლიის რადგან ის 

ღვთაებრივია.ყველაფერი ამის არცოდნის და არაღიარების გარეშე ადამიანს არ შეუძლია 

იაზროვნოს სულიერად და ამ ფიქრების გარეშეც არ შეუძლია ეს ყველაფერი სურდეს.თუ 

ადამიანი მოინდომებს სიკეთეს და ჭეშმარიტებას,მაშინ ზეცა ზემოქმედებს მასზე,ე.ი. 

ღმერთი ზეცით ზემოქმედებს ადამიანის სიცოცხლეზე,რადგანაც ღმერთი ზემოქმედებს 

ადამიანის ნებასურვილზე და მისით კი მის ზრახვებზე;ამ ორი გზით_თვით მის 

ცხოვრებაზე,რადგანაც ადამიანის მთელი სიცოცხლე შესდგება ნებისა და 

ფიქრებისგან.აქედან გამომდინარეობს რომ სულიერ სიკეთეს და ჭეშმარიტებას 

ასწავლიან არა ამ სამყაროდან,არამედ ზეციდან და რომ არავინ არ შეიძლება იყოს 

მომზადებული ზეცისთვის სხვაგვარად თუ არა სწავლებით.რამდენადაც უფალი 

ზემოქმედებს ვინმეს სიცოცხლეზე,იმდენადვე ის რჩევა–დარიგებას აძლევს 

ადამიანს,რადგანაც ამდენადვე ის აანთებს ის მის ნებას ჭეშმარიტების სიყვარულით და 

გაუნათებს გონებას ყველაფერი ამის ჩასაწვდომად. ამავე ზომით იხსნება ადამიანის 

შინაგანი საწყისიც და მასში შეიყვანება ზეცა,და ბოლოს ამავე ზომით ზემოქმედებს 

ღვთაებრივი და ზეციური საწყისი მისი ზნეობრივი ცხოვრების სამართლიან საქმეებზე 

და მისი მოქალაქეობრივი ცხოვრების სამართლიან საქმეებზეც,რომ აამაღლებს ამ 

საქმეებს სულიერ ხარისხში,იმიტომ რომ ადამიანი მათ ასრულებს უფლის ღვთაებრივი 

საწყისით და მისი გულისთვის. ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი ცხოვრების 

გულწრფელობა და სიმართლე,თუ ისინი გამოდიან ასეთი საწყისიდან,წარმოადგენენ 

უკვე როგორც სულიერი სიცოცხლის შედეგი,რადგანაც არსი ყველა შედეგისა 

დამოკიდებულია მოქმედ მიზეზებზე:როგორიცაა მიზეზი ისეთივეა შედეგიც. 

 

513.საერთოდ რჩევა–დარიგებებით დაკავებულები არიან სხვადასხვა საზოგადოებების 

ანგელოზები,განსაკუთრებით ანგელოზები ჩრდილოეთი და სამხრეთი 

მხრიდან,იმიტომ რომ ეს ანგელოზთა საზოგადოებები შედგებიან მათით,ვინც სიკეთეს 

და ჭეშმარიტებას გონივრულად და სიბრძნით შეიცნობს.მათი განსწავლის ადგილები 

განლაგებულია ჩრდილოეთით და საკმაოდ განსხვავებულია;ისინი მოწყობილია და 

დაყოფილი ზეციური სიკეთის გვარის და სახის მიხედვით,იმიტომ რომ ყველას და 

თითოეულს შეეძლოს ისწავლოს თავისი მიდრეკილებებით და თავისი უნარით.ეს 

ადგილები განფენილია უზარმაზარ სივრცეში.აქ გადაიყვანებიან უფლის მიერ კეთილი 

სულები მათ მიერ სულიერ სამყაროში მეორე მდგომარეობის გავლის შემდეგ,მაგრამ არა 

ყველა.ისინი ვინც დედამიწაზე ცხოვრების დროსვე მიიღეს კარგი განათლება უფლის 
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მიერ მზადდებიან პირდაპირ ზეცისთვის,სადაც აიზიდებიან სხვა გზებით:ზოგიერთები 

სიკვდილისთანავე,სხვები კეთილ სულებთან მცირე ხნით ყოფნის შემდეგ,რადგანაც 

უნდა გათავისუფლდნენ უხეში ზრახვებისა და გრძნობებისგან,რომლებიც დედამიწაზე 

ცხოვრებისას მიიღეს პატივისა და სიმდიდრის ცხოვრებისეული გაგებით.ზოგიერთები 

თავიდანვე ნადგურდებიან,ფეხქვეშ მიწა ეცლებათ და ვარდებიან 

ქვესკნელში.ზოგიერთი ამ დროს ძალიან იტანჯებიან,განსაკუთრებით ის 

ადამიანები,რომლებმაც შეითვისეს ყალბი რწმენა,თუმცაღა ცხოვრობდნენ 

სიკეთით.ყალბი რწმენა ღრმად იდგამს ფესვებს და თუ არ გაფანტავს,ადამიანს უკვე 

აღარ ძალუძს გაიგოს და შეითვისოს ჭეშმარიტება,იმიტომ რომ ვეღარ ხედავს 

მას.თუმცაღა ამის შესახებ საუბარი იყო ,,ზეციური საიდუმლოების შესახებ’’ თავში. 

 

514.ყველანი განსწავლის ადგილებში ცხოვრობენ განცალკევებით,და ყველა თავისი 

შინაგანი საწყისით დაკავშირებულია იმ ზეციურ საზოგადოებასთან,სადაც 

გადაიგზავნება ბოლოს;და რადგანაც ზეციური საზოგადოებები მოწყობილის 

სასუფევლის სახით(იხ თ 200–212),ამიტომ ეს განსწავლის ადგილებიც იღებენ იგივე 

სახეს;ამიტომაც სასუფეველში ისინი ჩანან იგივე სასუფევლის სახით,ოღონდ მცირე 

ზომისაა.ისინი განფენილნი არიან სიგრძეზე აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ხოლო 

სიგანით სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ,მაგრამ გარეგნულად სიგანე მოკლეა 

სიგრძეზე.საერთოდ კი იქ ასეთი წესრიგია:უფრო წინ განთავსებულნი არიან ისინი ვინც 

პატარაობისას გარდაიცვალნენ,რომლებიც აღზარდეს აღმზრდელებმა ზეცაში 

ახალგაზრდობამდე და შემდეგ იყვნენ გადაყვანილნი უფლის მიერ ამ ადგილებში 

სასწავლებლად.მათ შემდეგ იმყოფებიან ისინი ვინც ზრდასრულ ასაკში გარდაიცვალნენ 

და სიცოცხლეში ჭეშმარიტების და სიკეთის სიყვარულით ცხოვრობდნენ.მათ შემდეგ 

მუსულმანები,რომლებიც ზნეობრივად ცხოვრობდნენ,აღიარებდნენ ერთ ღვთაებრივ 

საწყისს და პირველ რიგში პატივს მიაგებდნენ უფალს,უარყოფდნენ 

მუჰამედს,რომელშიც ბოლოსდა ბოლოს ვერაფერი სარგებელი დაინახეს,ისინი 

ტრიალდებინ ღმერთისკენ,თაყვანს სცემენ მას,აღიარებენ მის ღვთაებრიობას და მაშინ 

ღებულობენ ქრისტიანულ განათლებას.მათ შემდეგ უფრო ჩრდილოეთით არის 

სხვადასხვა წარმართი ხალხის ადგილსამყოფელი,რომლებიც თავიანთი რწმენით 

სიკეთეში ცხოვრობდნენ,ამით შეიძინეს რაღაც სინდისის მაგვარი და იქცეოდნენ 

სამართლიანად და გულწრფელად არა სამოქალაქო კანონების გამო, არამედ რწმენის 

კანონების გამო,რომელსაც აღიარებდნენ ისინი წმინდად და დაურღვევლად.ყველა ეს 

ადამიანები სწავლებით ადვილად ბრუნდებიან უფლის აღიარებისკენ,რადგანაც ისინი 

გულში ინახავდნენ იმ რწმენას,რომ უფალი არ არის უხილავი არსება,არამედ 

პირიქით,ხილულია და ადამიანის მსგავსი.ასეთი ხალხები მეტი ვიდრე სხვები და 

უკეთესები მათ შორის_აფრიკის მაცხოვრებლები არიან. 
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515.მაგრამ ყველა არ განისწავლება ერთნაირი სახით და ერთი და იგივე საზოგადოების 

მიერ.ისინი ვინც ჩვილობიდანვე აღიზრდებიან ზეცაში იღებენ აღმზრდელებად 

ყველაზე შინაგანი ზეცის ანგელოზებს,იმიტომ რომ არ დამტკბარან რწმენის ყალბი 

სიცრუით და მათი სულიერი ცხოვრება არ დაბინძურებულა ცხოვრებისეული პატივისა 

და სიმდიდრის წყურვილით.ისინი კი ვინც ზრდასრულ ასაკში გარდაიცვალა საერთოდ 

განისწავლებიან დაბალი დონის ანგელოზებია მიერ, მათთან უფრო ახლო მყოფთა 

მიერ,ვიდრე ანგელოზები უმაღლესი დონისა,იმიტომ რომ ამ უკანასკნელთ შინაგანი 

სიბრძნე გააჩნიათ,რომელსაც ეს სულები ჯერჯერობით ვერ ჩასწვდებიან.მუსულმანები 

კი განისწავლებიან ანგელოზების მიერ რომლებიც სიცოცხლეში მათივე რწმენისანი 

იყვნენ და მოექცნენ ქრისტიანებად,ხოლო წარმართებიც_თავიანთი ანგეოზების მიერ. 

 

516.რჩევა–დარიგებები ეძლევათ იქ სწავლების თანახმად,რომელიც აღებულია წმინდა 

წერილიდან,და არა მხოლოდ უფლის სიტყვიდან სწავლებისა და მეცნიერების 

გარეშე.ქრისტიანებს ასწავლიან ზეციური სწავლების მიხედვით,რომელიც ყველანაირად 

შეთანხმებულია ბიბლიის შინაგან აზრთან;სხვებს კი, როგორც მუსულმანებს ასევე 

წარმართებს ასწავლიან მათთვის მისაღები ცნებებით, რომელიც ზეციური სწავლებისგან 

მხოლოდ იმით განსხვავდება რომ ასწავლის სულიერ ცხოვრებას ზნეობრივი ცხოვრების 

საშუალებით,რომელიც ემთხვევა მათი რწმენის საუკეთესო დოგმებს და რომლის 

მიხედვითაც ისინი ცხოვრობდნენ. 

 

517.ზეციური სწავლების ხერხი იმით განსხვავდება მიწიერისგან,რომ იქ ცოდნა 

გადაიცემა არა მეხსიერებაში არამედ პირდაპირ სიცოცხლეში.სულების მეხსიერება 

მდგომარეობს პირდაპირ მათ სიცოცხლეში:ისინი იღებენ და ითვისებენ ყველაფერს რაც 

მათ სიცოცხლეს შეესაბამება ხოლო უკუაგდებენ და უფრო ნაკლებად ითვისებენ 

ყველაფერ შეუფერებელს,რადგანაც სულები არიან სიყვარულის და გრძნობის არსის 

განსახიერება და იმყოფებიან ადამიანის გარეგნობაში ამ გრძნობების მსგავსად.ამის გამო 

ჭეშმარიტების სიყვარული ყოველთვის შთაეგონებათ მათ სიცოცხლეში 

მსახურებისთვის და უფალი ზრუნავს იმაზე,რომ თითოეულს უყვარდეს მსახურება 

თავისი თვისებების და უნარის შესაბამისად,ეს სიყვარული უფრო ძლიერდება ბოლოს 

ანგელოზად გახდომის იმედით.რადგანაც ზეცაში ყველანაირი მსახურება ეხება 

საზოგადოებრივ მუშაობას,ე.ი. ღმერთის საუფლოს ანგელოზთა საერთო სამშობლოს,და 

რადგანაც ყველანაირი კერძო და განსაკუთრებული მსახურება მით ამაღლებულია,რაც 

მეტად ეხება საზოგადოებრივ სამსახურს,ამიტომ ყველანაირი კერძო და 
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განსაკუთრებული მსახურება,რომელთა სახეობებიც უთვალავია,იქოდება სიკეთედ და 

ზეციურად.ამისთვის კი თითოეულ სულში ჭეშმარიტების სიყვარული ისე ერთიანდება 

მსახურების სიყვარულთან,რომ ქმნიან ერთ მთლიანს.ამის საშუალებით ჭეშმარიტება 

გადადის საქმეში და თვით ჭეშმარიტებები,რომლის მიხედვითაც განისწავლებიან 

სულები,ხდებიან საქმის ჭეშმარიტებები.აი როგორ განისწავლებიან ანგელოზთა 

სულები ზეცისთვის მომზადებისას.ჭეშმარიტების სიყვარული,რომელიც ერთვის 

საქმეს,ჩაინერგება სხვადასხვა საშუალებებით,რომელთა ნაწილიც საერთოდ არ არის 

ცნობილი დედამიწაზე;განსაკუთრებით კი ისეთი საქმის საშუალებით რაც კეთდება 

სულიერ სამყაროში ათასი სახით და ამასთანავე ანიჭებს ისეთ სიამოვნებას რომ 

გამსჭვალავს ადამიანის სულის ყველა შინაგანი კუნჭულიდან მთელს სხეულში და 

ასეთნაირად მოიცავს მას მთლიანად. ამის საშუალებით სული თითქოსდა მთლიანად 

არის მოცული თავისი საქმით და თავის საზოგადოებაში მოსვლისას,სადაც შეიყვანება ამ 

მოძღვრებების საშუალებით,შეიძენს თავის სიცოცხლეს,თუ ის ასრულებს თავის 

საქმეს.აქედან ნათელია რომ შემეცნება,ე.ი. შინაგანი ჭეშმარიტებები არავის არ შეიყვანს 

ზეცაში,არამედ ამას აკეთებს თვითონ ცხოვრება,ე.ი. საქმით ცხოვრება,როგორც ამ 

შეცნობების შედეგი. 

 

518.არსებობდნენ სულები,რომლებიც დარწმუნებულნი იყვნენ,რომ ისინი აუცილებლად 

სასუფეველში უნდა შესულიყვნენ სხვებზე წინ,იმიტომ რომ განთქმულნი იყვნენ 

სწავლულობით,კარგად შეისწავლეს ,,სიტყვა’’ და ეკლესიის სწავლებანი,და საკუთარ 

თავს ბრძენებად თვლიდნენ.ისინი თავის თავს გულისხმობდნენ დანიელ 

წინასწარმეტყველის სიტყვებში:,, მოძღვარნი ცის ნათელივით გაანათებენ,მრავალთა 

მომარჯულებელნი კი_ ვარსკვლავებივით უკუნითი უკუნისამდე’’(12.3).მაგრამ 

უპირველეს ყოვლისა გამოკვლეული იყო,მხოლოდ მის მეხსიერებაში არსებობდა მათი 

ცოდნა თუ თვით ცხოვრებაშიც.სულები,რომლებსაც უყვარდათ ჭეშმარიტება 

მსახურებისთვის,და უარყოფდნენ ხორციელს და ცხოვრებისეულს,ე.ი. ცხოვრობდნენ 

სულიერი მსახურებისთვის,მიღებულნი იქნენ სასუფეველში,და მათ მიეცათ საშუალება 

გაეგოთ სახელდობრ რა ბრწყინავს ზეცაში,ე.ი. ღვთაებრივი ჭეშმარიტება,რომელიც იქ 

არის ზეციური შუქი საქმეში.მათ უჩვენეს რომ ეს მსახურება არის საფუძველი,რომელიც 

მიმღებია ამ შუქის სხივებისა და აირეკლავს მათ მრავალფეროვნად. საპირისპირო 

ემართებათ ადამიანებს,რომელთა შეცნობაც მდგომარეობს მხოლოდ მეხსიერებაში 

რომელთა საშუალებითაც მათ შეიძინეს ჭეშმარიტებების დანსჯის და მათგან ამის 

დამტკიცების უნარი,რომლებიც იქნა მათ მიერ თავისუფლად მიღებული 

პირველსაწყისად,ხოლო შემდეგ კი თვით ჭეშმარიტებები,თუმცაღა ეს იყო მცდარი. 
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ასეთი ხალხი,რომელთაც საერთოდ არ უცხოვრიათ ზეციურ შუქში,არამედ მედიდურ 

თავდაჯერებულობაში,დარწმუნებულნი არიან რომ სხვებს აღემატებიან 

განსწავლულობით და უნდა შევიდნენ სასუფეველში,სადაც ანგელოზები უნდა 

ემსახურონ მათ.ამიტომაც,რომ გადაარწმუნონ ეს სულები მედიდურ რწმენაში,ისინი 

გადაყავდათ პირველ,უდაბლეს სასუფეველში,შესასლელშივე ზეციური შუქის 

ზემოქმედებით მათი მხედველობა იბინდებოდა,გონება ირეოდა და ბოლოს სუნთქვაც 

წყდებოდა,როგორც მომაკვდავ ადამიანებში.ხოლო ზეციური სითბოს შეგრძნებისას,ე.ი. 

ზეციური სიყვარულისა,ისინი განიცდიდნენ შინაგან ტანჯვას.ამიტომაც ისინი იქედან 

გადაყვანილნი იქნენ ხოლო შემდეგ დარწმუნებულნი იმაში რომ შეცნობა არ აყალიბებს 

ანგელოზებს,არამედ თვითონ შეცნობით შეძენილი სიცოცხლე,იმიტომ რომ შეცნობა 

ანდა ცოდნა თავისთავად არსებობს არა ზეცაში არამედ ცხოვრებაში,რომელიც ემყარება 

შეცნობებს, სასუფევლის შიგნით.   

519.როდესაც სულები,მათი დამოძღვრის ადგილის გავლის შემდეგ,უკვე მზად არიან 

სასუფევლისთვის_რომელიც ხდება რაღაც დროის შემდეგ,რადგანაც სულად ყოფნისას 

ადვილად ითვისებენ ბევრ რამეს_მაშინ ისინი შეიმოსებიან ანგელზთა ჩვეულებრივად 

თეთრი სიფრიფანა სამოსით.ამის შემდეგ ისინი დაადგებიან ზემოთ მიმავალ 

გზას,სასუფევლისკენ,გადაეცემიან ამ სასუფევლის მცველ ანგელოზებს.შემდეგ 

გადადიან სხვა ანგელოზებთან რომელთაც შეჰყავთ სხვადასხვა საზოგადოებებში,სადაც 

შეიცნობენ სხვადასხვა სახის ნეტარებას და ბოლოს თითოეული მათგანი გადაყვანილი 

იქნება უფლის მიერ თავის საზოგადოებაში;ესეც ხდება სხვადასხვა გზებით,და არც თუ 

იშვიათად საკმაოდ შემოვლითი გზებით.ეს გზები იდუმალია ანგელოზებისთვის და 

მხოლოდ უფლისთვისაა ცნობილი.თითოეულის მისვლისას თავის საზოგადოებაში 

მისი შინაგანი საწყისი იხსნება,და რადგანაც ისინი სრულიად შეთანხმებულია ამ 

საზოგადოების ანგელოზთა შინაგან საწყისთან,ამიტომ ახალმოსულნი მაშინვე იცნობიან 

და სიხარულით მიიღებიან. 

520.ამას მე დავუმატებ რაღაც არაჩვეულებრივს გზების შესახებ,რომლებიც 

მიემართებიან ხსენებული ადგილებიდან სასუფევლისკენ,და რომლებითაც მიდიან 

ახალი ანგელოზები.ეს არის რვა გზა,თითოეული სწავლების ადგილიდან ორ–ორი.ერთი 

მათგანი მიემართება აღმოსავლეთისკენ,მეორე დასავლეთისკენ.ღმერთის ზეციურ 

სასუფეველში მიმავალნი შეიყვანებიან იქ აღმოსავლეთიდან,ხოლო ცათა სასუფეველში 

განწესებულნი დასავლეთის.ოთხი გზა,რომლებიც მიემართებიან ცათა 

სასუფეველში,ჩნდებიან თითქოსდა მორთულნი ზეთისხილის და სხვა მსხმოიარე 

ხეებით,ხოლო სულთა სასუფეველში მიმავალნი ვაზით და დაფნით.ეს ემყარება 

შესაბამისობას:ვაზი და დაფნა შეესაბამება ჭეშმარიტების და მსახურების 

სიყვარულს,ხოლო ზეთისხილის და ნაყოფიერი ხეები_სიკეთის და მისი კეთების 

სიყვარულს. 
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ვერავინ ეღირსება ცათა სასუფეველს მხოლოდ უშუალოდ უფლის 

გულმოწყალებით 

521.მათ ვინც ვერ მიიღეს საკმარისი ცოდნა სასუფევლის,მისკენ მიმავალი გზის და 

ადამიანის ზეციური ცხოვრების შესახებ,ჰგონია,თითქოსდა სასუფეველში მიღება 

მხოლოდ გულმოწყალების საქმეა,რომელსაც უფალი მოიღებს,ანდა თითქოსდა 

სასუფეველი ხელმისაწვდომია მხოლოდ უფლის მოწყალებით და წყალობით,რის გამოც 

ყველა ადამიანს შეუძლია ხსნა უფლის გულმოწყალებით.სხვები კი ფიქრობენ რომ 

ქვესკნელის ბინადართაც კი შეუძლიათ ხსნა.მაგრამ ხალხი ვისაც ასეთი წარმოდგენა 

აქვს არაფერი იციან ადამიანის შესახებ,რომელიც საერთოდ ისეთია,როგორიც მისი 

ცხოვებაა;ხოლო მისი ცხოვრება ისეთია,როგორიც მისი სიყვარულია არა მხოლოდ მისი 

შინაგანი საწყისით არამედ ნებით და გონებით,არამედ თავისი გარეგნობითაც,სხეულით 

და სახით:ხორციელი გარეგნობა სხვა არაფერია,თუ არა გარეგანი იერი,რომელშიც მისი 

შინაგანი საწყისი მჟღავნდება საქმით,რისთვისაც  მთლიანად ადამიანი არის თავისი 

სიყვარულის წარმომადგენელი(თ 363).ამ ადამიანებმა არ იციან,რომ სხეული 

თავისთავად არ ცხოვრობს,არამედ თავისი სულით;რომ ადამიანის სული არის მისი 

სიყვარული და გრძნობა,ხოლო სულიერი სხეული სხვა არაფერია თუ არა სიყვარული 

ადამიანის გარეგნობით,რომელშიც მჟღავნდება ის სიკვდილის შემდეგ(თ 453–460).ვინც 

ეს ყველაფერი არ იცის,მას შეუძლია იფიქროს,რომ ადამიანის ხსნა დამოკიდებულია 

მხოლოდ უფლის კეთილგანწყობაზე,რომელიც გულმოწყალებად და წყალობად 

იწოდება. 

522.მაგრამ უპირველესად ავხსნათ თუ ზუსტად რა უნდა ვიგულისხმოთ უფლის 

გულმოწყალებაში.ეს არის წმინდა გულმოწყალება ადამიანის მთელი მოდგმისთვის მის 

დასახსნელად;ის ერთნაირია და მუდმივია ყოველი ადამიანის მიმართ და არასოდეს 

არავის სტოვებს,ამიტომაც ყველა,ვინც კი შეიძლება გადარჩეს,გადარჩება. 

მაგრამ ვერავინ გადარჩება თუ არა უფლის საშუალებებით,რომელთაც ღმერთი თავის 

სიტყვაში გვიჩვენებს.უფლის საშუალებები იწოდება უფლის ჭეშმარიტებებად,ისინი 

გვასწავლიან როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა თავის გადასარჩენად,მათით შეჰყავს 

უფალი ადამიანი სასუფეველში და მათი საშუალებებით ნერგავს მასში ზეციურ 

სიცოცხლეს.ეს უფალი ქმნის ერთნაირად ყველას,მაგრამ მას შეუძლია დარგოს ზეციური 

სიცოცხლე მხოლოდ მასში,ვინც თავს იკავებს ბოროტებისგან,რადგანაც სხვაგვარად 

ბოროტება წინაღობაა.ამდენად,რამდენადაც ადამიანი თავს იკავებს 

ბოროტებისგან,იმდენადვე უფალი თავისი ერთიანი და სუფთა გულმოწყალებით 

ხელმძღვანელობს მათ თავისი ღვთაებრივი საშუალებებით;ხელმძღვანელობს 

დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე ამქვეყნად და შემდეგშიც უკუნისამდე.აი რა 

იგულისხმება ღვთაებრივ გულმოწყალებაში,საიდანაც ნათელია,რომ უფლის 
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გულმოწყალება არის წმინდა გულმოწყალება,მაგრამ არა პირდაპირი,ე.ი. არა ისეთი 

რომელიც ყველას დაიხსნიდა,როგორც არ უნდა ეცხოვრათ,არამედ სიკეთის 

გათვალისწინაბით. 

523.უფალი არასოდეს არაფერს აკეთებს წესრიგის საწინააღმდეგოდ,იმიტომ რომ ის 

თვითონვეა წესრიგი.უფლის ჭეშმარიტება,რომელიც უფლიდან გამომდინარეობს, 

აყალიბებს წესრიგს,ხოლო ღვთაებრივი ჭეშმარიტებები არის კანონები წესრიგისა, 

რომლითაც უფალს დაჰყავს ადამიანი.ამიტომაც ადამიანის ხსნა პირდაპირი 

გულმოწყალებით იქნებოდა უფლის წესრიგის საპირისპირო,და მაშასადამე საერთოდ 

ღვთაებრივი საწყისის საწინააღმდეგო.ამ წესრიგს უბრუნდება ადამიანი ისევ უფლის 

სუფთა გულმოწყალებით და ამ წესრიგის კანონებით:რამდენადაც ადამიანი უბრუნდება 

მას,იმდენად ის არის თავის თავში მიმღები ზეცისა,ხოლო ვინც თავის თავში მიიღებს 

ზეცას,ის თვითონვე შედის მასში.ამ ყველაფრიდან გამომდინარეობს იგივე,ე.ი. უფლის 

გულმოწყალება არის წმინდა გულმოწყალება მაგრამ არა პირდაპირი,არა თავისუფალი. 

524.ადამიანების ხსნა რომ ხდებოდეს პირდაპირ გულმოწყალებით,მაშინ მოხდებოდა 

ყველას ხსნა,ჯოჯოხეთში მყოფებისა კი;ამასთანავე თვით ჯოჯოხეთიც არ 

იარსებებდა,იმიტომ რომ უფალი თვით გულმოწყალებაა,თვით სიყვარულია,თვით 

სიკეთეა.ამის გამო მისი ღვთაებრიობის საწინააღმდეგოდ მეტყველებს,რომ მას შეეძლო 

ყველას ხსნა,მაგრამ არ იხსნა;სიტყვიდან ნათელია,რომ უფალს სურს ყველას ყველას და 

თითოეულის ხსნა და არა დაღუპვა. 

525.ქრისტიანული სამყაროს ბევრი წარმომადგენელი იმქვეყნად მისვლისას 

დარწმუნებულნი არიან იმაში რომ მათ იხსნის უფალი უშუალო გულმოწყალებით.მათი 

გამოცდისას აღმოჩნდა,რომ მათი რწმენით ეღირსებათ ცათა სასუფეველი_ მაშასადამე 

იქნებიან იქ დაშვებულნი და რომ ყველა,ვისაც უფლება მიეცემა იქ შესვლისა დატკბება 

ზეციური ნეტარებით.ნათელია,ისინი საერთოდ ვერ იგებენ რა არის სასუფეველი და 

ზეციური ნეტარება;მათ აუხსნეს რომ სასუფეველში შესვლა უფლის მიერ არავისთვის არ 

არის აკრძალული,და რომ არა მარტო ყველა,ვინც მოისურვებს,დაიშვება იქ,არამედ მათ 

შეუძლიათ იქ დარჩნენ კიდეც.შემდეგ მსურველები თავისუფლად იქნენ შეშვებულნი 

იქ,მაგრამ ზღურბლზე მათ ხვდებოდათ ზეციური სითბოს ტალღა,ე.ი. 

სიყვარული,რომელშიც ანგელოზები იმყოფებიან და ზეციური შუქის სხივები,ე.ი. 

ღვთაებრივი ჭეშმარიტებისა;ამით მათ ისეთი სევდა შემოაწვათ,რომ მათ განიცადეს 

ჯოჯოხეთური ტანჯვა ნეტარების ნაცვლად.ამით განგმირულნი ისინი სწრაფად 

უკუიქცნენ და იმდენად ცოცხალი მაგალითით დარწმუნდნენ რომ არავის არ მიეცემა 

ცათა სასუფეველი მხოლოდ გულმოწყალებით. 



272 
 

526.მე არც თუ იშვიათად ვესაუბრებოდი ამის შესახებ ანგელოზებს,ვამბობდი,რომ 

ბევრნი ბოროტებაში მცხოვრებნი ამტკიცებენ მარადისობეზე და სასუფეველზე 

მსჯელობისას,თითქოსდა ცათა სასუფევლის მიღწევა_ნიშნავს იქ შეშვებას მხოლოდ 

გულმოწყალებით.ამისი სჯერათ განსაკუთრებით მათ,ვინც რწმენას თვლის ერთადერთ 

გზად და საშუალებად ხსნისთვის.ისინი თავისი რწმენის საწყისში ყურადღებას არ 

აქცევენ ცხოვრებას და სიყვარულის საქმეებს(რაც შეადგენს კიდეც ცხოვრებას),ე.ი. არ 

ეძებენ,რწმენის გარდა,არანაირ სხვა საშუალებას რომლითაც უფალი მათში ჩაასახლებს 

ზეცას და გაუყოფს მათ ზეციური ნეტარების მიღების უნარს.ამდენად,სასურველი 

მიზნის მისაღწევად ყველანაირი მოქმედი საშუალების უარყოფით ასეთმა 

ადამიანებმა,როგორც გარდაუვალი შედეგი მათ მიერ მიღებულისაწყისისა,უნდა 

ამტკიცონ რომ ადამიანი შედის სასუფეველში მხოლოდ გულმოწყალებით,რომლისკენაც 

მიისწრაფვის მამა_ღმერთი ძის საშუალებით.ყველაფერზე  ამაზე ანგელოზები 

მეპასუხებოდნენ,რომ მათთვის ცნობილია ასეთი დოგმატის აუცილებლობა ერთიანი 

სარწმუოების გადასარჩენად როგორც მთავარი დოგმატისა,მაგრამ ასეთი არასწორი 

სწავლება ვერანაირად ვერ იქნება აღსავსე ზეციური შუქით.ეს არის მიზეზი იმ 

უმეცრებისა,რომელშიც ამჟამად იმყოფება ეკლესია უფალზე,სასუფეველზე,სიკვდილის 

შემდგომ სიცოცხლეზე,ზეციურ ნეტარებაზე,სიყვარულისა და გულმოწყალების არსზე 

წარმოდგენასთან დამოკიდებულებაში;საერთოდ სიკეთეზე და მის კავშირზე 

ჭეშმარიტებსთან და შეიძლება თვით ადამიანის სიცოცხლეზეც კი;იმაზე თუ რა არის ის 

და საიდან,რომ ფიქრები თავისთავად არასოდეს და არავისში არ ქმნიან 

სიცოცხლეს,ხოლო მისი ნების და საქმის მონაწილეობა ამ ფიქრებში 

იმდენია,რამდენადაც თვითონ ისინი თვითონ შეეწყობიან ნებას;რომ რწმენა აყალიბებს 

სიცოცხლეს იმ დონემდე,რამდენადაც თვითონ რწმენა გამომდინარეობს 

სიყვარულიდან.ანგელოზები მითანაგრძნობდნენ,რომ ასეთმა ადამიანებმა საერთოდ 

არც იციან,რომ მხოლოდ რწმენით თავისთავად ვერც იარსებებ,იმიტომ რომ რწმენა 

თავისი წყაროს,სიყვარულის გარეშე არის მხოლოდ და მხოლოდ ცოდნა ანდა რაიმეს 

დაჯერება რწმენის სახით(თ 482).მრწამსი,რომელიც არ აითვისება ადამიანის 

სიცოცხლის მიერ, არამედ რჩება მის გარეშე,რადგანაც ის საერთოდ გამოყოფილია 

ადამიანისაგან თუ ის კავშირში არ არის სიყვარულთან.შემდეგ ანგელოზები 

ამბობდნენ,რომ ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ ასეთი დამახინჯებული წარმოდგენა 

სულის ხსნის საშუალებაზე,თავისდაუნებურად უნდა სწამდეთ პირდაპირი 

გულმოწყალებისა, რადგანაც ისინი იგებენ და ხედავენ ბუნებრივი საღი აზრით,რომ 

ყველაფრისგან განთავისუფლებული რწმენა არ შეადგენს ადამიანის 

სიცოცხლეს,რადგანაც ასეთივე აზრებით და მრწამსით შეიძლება იყვნენ ცუდი 

ადამიანებიც;რის გამოც მათ უნდა ირწმუნონ რომ კეთილებიც და ბოროტებიც შეიძლება 

ერთნაირად იყვნენ დაგარჩენილნი,მთავარია მათ სიკვდილის წინ სასოებით ისაუბრონ 

უფლისმიერ გამოცხადებაზე და ამის შედეგად გაწეულ გულმოწყალებაზე. 
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ანგელოზები მარწმუნებდნენ,რომ ჯერ ამ უნარით არც ერთი სული,რომელიც თავისი 

ცუდი მიწიერი ცხოვრების მიუხედავად მიღებული ყოფილიყოს სასუფეველში მხოლოდ 

გულმოწყალებით,ამ ადამიანებმა რამდენიც არ უნდა ილაპარაკონ ცხოვრებაში ასეთ 

რწმენაზე და თავის იმედზე,როგორც უწოდებენ ისინი რწმენას უმაღლესი 

მნიშვნელობით.აბრაამზე,იაკობზე,ისააკზე,დავითზე და მოციქულებზე 

შეკითხვისას,მიღებულნი იყვნენ თუ არა ისინი სასუფეველში პირდაპირ 

გულმოწყალებით,ანგელოზები მპასუხობდნენ:არც ერთი მათგანი,მხოლოდ 

სიცოცხლეში მათი საქმიანობის მიხედვით;ვიცით სად არიან ისინი ახლა და ვიცით რომ 

ისინი არ არიან განსაკუთრებულ პატივისცემაში,როგორც სხვა დანარჩენები.თუ 

,,სიტყვაში’’ მათზე განსაკუთრებული პატივითაა საუბარი,მხოლოდ იმიტომ რომ 

შინაგანად მათი სახელების ქვეშ იგულისხმება თვით 

უფალი;აბრაამის,ისააკის,იაკობის_ღმერთი თავისი ღვთაებრიობით და თავისი 

ღვთაებრივი ადამიანურობით;დავითში_უფალი თავისი ღვთაებრივი 

მეუფებით,მოციქულებში_უფალი ღვთაებრივ ჭეშმარიტებასთან 

დამოკიდებულებაში.შემდეგ მათ თქვეს რომ ადამიანის მიერ სიტყვის წაკითხვისას 

ისინი საერთოდ არ ფიქრობენამ პიროვნებებზე,იმიტომ რომ თვითონ ეს სახელები ვერ 

აღწევენ ზეცამდე,არამედ მათ მაგივრად იგულისხმება უფალი,როგორც ეს ზემოთ იყო 

ნათქვამი.ამიტომაც უფლის სიტყვაში,რომელიც ზეცაში ინახება(თ 259) ეს 

ადამიანები(ქმრები) არსად არ სახლდებიან,რადგანაც ეს სიტყვა არის შინაგანი აზრი იმ 

სიტყვისა,რომელიც ჩვენ გვაქვს დედამიწაზე. 

527.შემიძლია მრავალი მაგალითით დაგარწმუნოთ,რომ შეუძლებელია დაასაჩუქროს 

ზეციური სიცოცხლით ის,ვინც მიწაზე მის საპირისპიროდ ცხოვრობდა.ზოგიერთი 

იმედოვნებდა რომ ადვილად მიიღებდა უფლის ჭეშმარიტებებს სიკვდილის შემდეგ, 

როდესაც მოისმენდა მათ ანგელოზებისგან,და რომ მათი რწმენის შემდეგ შეცვლიდა 

ცხოვრების წესს და შემდეგ მიღებული იქნება სასუფეველში.ეს იყო გამოცდილი მრავალ 

ასეთ მორწმუნეზე და დაშვებული იქნა იმის გამო რომ დაერწმუნებინათ ისინი 

იმაში,რომ სიკვდილის შემდეგ არ არსებობს მონანიება.ზოგიერთი მათგანი ამ 

მაგალითზე იგებდნენ ჭეშმარიტებას და იღებდნენ მას,და მხოლოდ ისინი 

უბრუნდებოდნენ სიცოცხლის თავისი სიყვარულით,ანდა უარყოფდნენ ამ 

ჭეშმარიტებებს და მათ საწინააღმდეგოსაც კი ლაპარაკობდნენ;ზოგიერთი კი უარყოფდა 

მათ,ისე რომ არც კი უნდოდა მოსმენა.სხვები ითხოვდნენ რომ სიყვარულით და ვნებით 

ცხოვრება,რომელიც ამქვეყნადაა მიღებული,მათ წაერთვათ და და მის ნაცვლად მიეცათ 

ანგელოზური ცხოვრება,ზეციური;და ეს გაკეთდა მათი სურვილით,მაგრამ როგორც კი 

მათ ჩამოერთვათ ცხოვრება სიყვარულით,ისინი მაშინვე მკვდრებივით ვარდებოდნენ 

უგონოდ და თავს ვეღარ ფლობდნენ.ამ და სხვა მაგალითებით ჩააგონეს უბრალო მაგრამ 

კეთილ სულებს,რომ ადამიანის სიცოცხლე არ შეიძლება შეიცვალოს სიკვდილის შემდეგ 
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და რომ ცუდი უნდა ანდა ჯოჯოხეთური ცხოვრება ვერ შეიცვლება კეთილი 

ანგელოზურით,და ყველა სული თავიდან ტერფებამდე ისეთია,როგორიცაა მისი 

სიყვარული,ე.ი. როგორიცაა მისი სიცოცხლე,და მისი საპირისპირო შეცვლა_ნიშნავს 

საერთოდ მისი სულის განადგურებას.ანგელოზები ამბობდნენ რომ უფრო იოლია ბუს 

გადაქცევა მტრედად ანდა ზარნაშოსი სამოთხის ჩიტად,ვიდრე ჯოჯოხეთური სულის 

ზეციურ ანგელოზად.ადამიანი რომ სიკვდილის შემდეგ ისეთივე რჩება,როგორიც იყო 

დედამიწაზე ცხოვრებისას_იხ თ 470–484.ამ ყველაფრიდან ნათლად ჩანს,რომ არ იქნება 

მიღებული სასუფეველში მხოლოდ გულმოწყალებით. 
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როგორც ფიქრობენ,არც ისე ძნელია ცხოვრება რომელსაც სასუფეველში 

მივყავართ. 

 

526.ზოგიერთი ფიქრობს რომ ისეთი ცხოვრებით ცხოვრება რომელსაც ადამიანი 

სასუფეველში მიჰყავს,რომელსაც სულიერ ცხოვრებას ეძახიან,ძალიან რთულია.ამ 

ხალხს სმენია,რომ ადამიანმა უარი უნდა თქვას ყველაფერ ამქვეყნიურზე,ასე ვთქვათ 

ხორციელ მოთხოვნილებებზე და იცხოვროს სულიერად,ე.ი. როგორც მათ ესმით 

ყველაფერი საერო უნდა უკუაგდონ,განსაკუთრებით სიმდიდრე და დიდება;რომ მუდამ 

უნდა მისდიონ ღვთისმოსაურ ფიქრებს უფალზე,სულის ხსნაზე,უკვდავებაზე, ატაროს 

მთელი დრო ლოცვაში,ბიბლიის კითხვაში.ამას ისინი უწოდებენ საერო ცხოვრებიდან 

განდგომას და სულიერ ცხოვრებას.მაგრამ მე შევიტყვე მრავალი მაგალითით და 

ანგელოზებთან საუბრით,რომ ეს ასე სულაც არ არის,რომ პირიქით ასეთი ცხოვრებით 

მცხოვრებნი თავს იმზადებენ სევდიანი ცხოვრებისთვის, 

რომლითაც არ შეუძლიათ მიიღონ ზეციური ნეტარება,იმიტომ რომ ყველას ცხოვრება 

მასთანვე რჩება მუდამ.რომ მოვამზადოთ საკუთარი თავი ზეციური ცხოვრებისთვის 

ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს საერო ცხოვრებით,თანამდებობებზე,დასაქმებული და 

ადამიანებთან ურთიერთობებში,ამაღლდეს სულიერ ცხოვრებაში ზნეობრივი და 

მოქალაქეობრივი ცხოვრებით.სხვაგვარად ადამიანში არ ჩამოყალიბდება სულიერი 

სიცოცხლე ანდა მისი სული_მოემზადოს ზეცისთვის;ხოლო მხოლოდ შინაგანი 

ცხოვრებით,გარეგანის გარეშე,იქნებოდა მსგავსი იმ სახლში ცხოვრებისა,რომელიც 

საძირკვლის გარეშეა აშენებული,ამიტომაც ის ან დაიშლება ან დასკდება,ანდა მერყეობს 

და ბოლოს დაინგრევა. 

529.თუ განვიხილავთ ადამიანის სიცოცხლეს გონივრულად,აღმოჩნდება რომ ის 

სამგვარია:სულიერი,ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი და თითოეული მათგანი 

განსხვავებულია.არ არსებობს მხოლოდ მოქალაქეობრივი ცხოვრებით მცხოვრები 

ადამიანები,რომელმაც უარყვეს ზნეობრივი და სულიეი ცხოვრება;სხვები ცხოვრობენ 

მხოლოდ ზნეობრივით მაგარამ არა სულიერით;ზოგიერთი 

კი_მოქალაქეობრივითზნეობრივად და სულიერით.უკანასკნელნი ცხოვრობენ ზეციური 

ცხოვრებით,ხოლო პირველები_მხოლოდ ამქვეყნიური ცხოვრებით,ზეციურის 

უარყოფით.აქედან უპირველეს ყოვლისა გამომდინარეობს, 

რომ სულიერი ცხოვრება არ არის განცალკევებული ბუნებრივი ანუ ამქვეყნიური 

ცხოვრებისგან,და რომ პირველი გაერთიანებულია მეორესთან,როგორც სული 

სხეულთან და რომ თუ მათ გაყოფთ იქნება ისე როგორც ზემოთ ითქვა სახლი 

საძირკვლის გარეშე,რადგანაც ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი ცხოვრება არის 



276 
 

სულიერი ცხოვრების შემოქმედება;უკანასკნელს ეკუთვნის ნების ყველანაირი კეთილი 

სურვილი,პირველებს_მათი სქამეში შესრულება.თუ გავყოფთ ერთს მეორისგან,მაშინ 

სულიერი ცხოვრება იქნება მხოლოდ ფიქრი და საუბარი და ნება არ იქნება,იმიტომ რომ 

მას ექნება საყრდენი.ამასთან ერთად ნება ქმნის მთელ არსებას სულიერი ადამიანისა. 

530.ყველაფერი ზემოთქმულიდან დავრწმუნდებით,რომ არც ისე ძნელია ზეციური 

ცხოვრებით სიცოცხლე,როგორც საერთოდ ჰგონიათ.ვისაც არ შეუძლია სათანადო 

მოქალაქეობრივი და ზნეობრივი ცხოვრებით არსებობა,მაშინ როდესაც ყველა 

ბავშვობიდან ეცნობა და ეს ყველაფერი შთაეგონება მას?და თითქმის ყველა ადამიანი 

ცუდიც და კარგიც ცხოვრობს ამ ცხოვრებით,იმიტომ რომ ყველას სურს სახელი 

გაითქვას როგორც პატიოსანმა და სამართლიანმა;თითქმის ყველა გარეგნულად 

ცდილობს მოიქცეს ღიად და სამართლიანად ისეთნაირად რომ გეჩვენება სულით და 

გულით მართალი,თითქოსდა მოქმედებს მხოლოდ სამართლიანობისთვის.ზუსტად 

ასევე უნდა ცხოვრობდეს სულიერი ადამიანი,რაც არ უნდა რთული იყოს მისთვის 

ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანისთვის,მხოლოდ იმ სხვაობით,რომ სულიერ ადამიანს 

სწამს ღვთაებრივი საწყისის და ცხოვრობს პატიოსნად და სამართლიანად არა მარტო 

სამოქალაქო და ზნეობრივი კანონების მიხედვით არამედ უფლის კანონებისთვისაც. 

ვინც თავისი საქმიანობისას ფიქრობს უფლის კანონებზე,ის ურთიერთობს ამით ზეციურ 

ანგელოზებთან და იმის მიხედვით რომ ის ასე იქცევა და აზროვნებს, 

უერთდება მათ.ამით მასში იხსნება შინაგანი ადამიანურობა,რომელიც თავისთავად 

არის სულიერი ადამიანი.თუ ადამიანი ასეთია,ის მიიღება და იმწყემსება უფლის 

მიერ,მისგანვე დამოუკიდებლად,მაშინ მისი პირდაპირობა და სამართლიანობა, 

თუმცაღა ის ეხება ზნეობრივ და მოქალაქეობრივ ცხოვრებას,გამომდინარეობს სულიერი 

საწყისიდან,ხოლო სულიერი საწყისით სამართლიანი ცხოვრება_ნიშნავს როგორც 

სამართლიანობისთვის ცხოვრებას,ანუ ასე ცხოვრებას გულით.ასეთი ადამიანის 

პირდაპირობა და სამართლიანობა თავისი გარეგნული გამოვლინებით არაფრით არ 

განსხვავდება ბუნებრივი ადამიანების სამართლიანობისა და 

პირდაპირობისგან,ცუდაბის და ჯოჯოხეთურებისაც კი,მაგრამ თავისი შინაგანი 

საწყისით ეს თვისებები სრულიად განსხვავებულია:ცუდი ადამიანები მოქმედებენ 

ამართლიანად მხოლოდ თავისი თავისთვის და იმიტომ რომ არ ეშინოდეთ კანონიერი 

სასჯელის,კეთილი სახელის დაკარგვის,პატივის,გამორჩენის და თვით 

ცხოვრებისა,ისინი იმოქმედებდნენ უსამართლოდ,ისე რომ არც ღმერთის 

შეეშინდებოდათ და არც უფლის კანონების.მათ ვერ აკავებს ვერანაირი შინაგანი 

ბორკილი,ამიტომ რომ შეიძლებოდეს უშირად შესცოდოს და ითაღლითოს,იქურდოს და 

ძარცვოს,ისინი ამას გააკეთებდნენ დიდი სიამოვნებით.ეს ჭეშმარიტება მჟღავნდება 
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იმქვეყნად,სადაც გარეგნობა მოცილებული ქნება ხოლო თითოეულის შინაგანი იხსნება 

საუკუნო სიცოცხლისთვის(იხ თ 499–511).იმოქმედებდნენ რა ყოველგვარი გარეგანი 

ხუნდების გარეშე,კანონის შიშის გარეშე,სახელის,პატივის, 

სიმდიდრის და თვით სიცოცხლის დაკარგვის შიშის გარეშე,ასეთი ადამიანები 

თავიანთი საქციელით უგუნურნი არიან,ხოლო პირდაპირობას და სამართლიანობას 

დასცინიან.პირიქით,ისინი ვინც ცხოვრობენ სამართლიანად უფლის კანონების გამო, 

გარეგნობის უკუგდების და თავისი შინაგანი საწყისით დარჩენისას,მოქმედებენ 

ბრძნულად,იმიტომ რომ კავშირი აქვთ ზეციურ ანგელოზებთან,ვისგანაც იღებენ 

თავიანთ სიბრძნეს.ამ ყველაფრიდან ნათელია,რომ სულიერ ადამიანს მოქალაქეობრივი 

და ზნეობრივი ცხოვრებით შეუძლია იმოქმედოს ბუნებრივი ადამიანის 

მსგავსად,მხოლოდ შინაგანი საწყისითაც,ე.ი. ნებით და აზრებით არის კავშირში 

უფალთან. 

531.სულიერი,მოქალაქეობრივი და ზნეობრივი ცხოვრების კანონები ჩვენ მოცემული 

გვაქვს 10 მცნებაში:პირველ სამში_სულიერი ცხოვრების კანონები,სამ შემდგომში_ 

მოქალაქეობრივი ცხოვრების კანონი,ხოლო ბოლო ოთხში_ზნეობრივი ცხოვრების 

კანონები.წმინდა ბუნებრივი ადამიანი თავისი გარეგნობით ცხოვრობს იმავე 

წესებით,როგორითაც სულიერი ადამიანი:ის ასევე თაყვანს სცემს უფალს,დადის 

ეკლესიებში,ისმენს ქადაგებებს,არის ღვთისმოსავი;ის არ არის მკვლელი,ქურდი და არ 

არის ცოდვილი;არ არის ცრუმორწმუნე და არ ძარცვავს ამხანაგს.მაგრამ ის ასე იქცევა 

მხოლოდ თავისი თავის გულისთვის,იმიტომ რომ სხვებს თავი მოაჩვენოს; 

მისი შინაგანი სრულიად არ შეესაბამება ამ გარეგნულ სახეს,იმიტომ რომ ის გულით 

უარყოფს უფალს,ღვთის თაყვანისცემის გამოვლენისას ის მლიქვნელობს,ხოლო გულში 

კი დასცინის ეკლესიის სიწმინდეს და თვლის მას მხოლოდ ბერ_მონაზონთა 

აღვირად.ასეთი ადამიაი საერთოდ განდევნილია ეკლესიიდან და მომავალში არ იქნება 

არც სულიერი ადამიანი და არ შეიძლება იყოს არც ზნეობრივი და არც მოქალაქეობრივი 

ადამიანი.პირდაპირი მნიშვნელობით არ არის მკვლელი თუმცაღა სძულს ყველა 

მოწინააღმდეგე და საუბრობს ამ სიძულვილის შურისძიებით.ის რომ არ იკავებდეს თავს 

სამოქალაქო კანონების შიშით,გარეგანი წინააღმდეგობის და საერთოდ დასჯის 

შიშით,არც მკვლელობებს მოერიდებოდა,მაგრამ რადგანაც მასში არსებობს ეს ვნება ის 

კლავს კიდეც მუდმივად.შეიძლება ის არც გარყვნილობს მაგრამ არსით მაინც 

მრუშია,იმიტომ რომ ის ამას დასაშვებად თვლის და აკეთებს ამას ყოველთვის როცა 

თვლის რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია და არ არის საშიში.ის ასევე არ იპარავს,მაგრამ 

სულით მაინც ქურდია,იმიტომ რომ სხვისი სიმდიდრე სურს და თვლის ცბიერებას და 

ვერაგობას შესაძლებლად.ასევე იქცევა ის სიცოცხლეში ზნეობრივი მცნებების მიმართ:არ 

იყო ცრუმორწმუნე,არ დაიშურო სიკეთე მოყვასისთვის.ასეთია ყველა ადამიანი,ვინც 
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უარყოფს ღვთაებრივ საწყისს,რომლის სინდისიც რწმენას არ ეფუძნება.ასეთი 

ადამიანები აშკარავდებიან სიკვდილის შემდეგ მათი გარეგანის მოცილების შემდეგ 

როდესაც რჩებიან მხოლოდ შინაგანი ცხოვრებით:მომავალში გათავისუფლებულნი 

სასუფევლისგან,ისინი მოქმედებენ ჯოჯოხეთურად,ამიტომაც პირდაპირ იქ 

ხვდებიან.სულ სხვანაირად ხდება იმათ შემთხვევაში ვინც მთელი გულით აღიარებს 

ღვთაებრივ საწყისს,თავისი საქმეებით  მიჰყვება უფლის კანონებს და ცხოვრობს ათივე 

მცნების მიხედვით:ისინი,თავიანთი გარეგნული სახიდან გათავისუფლებისას და 

მხოლოდ შინაგანი ცხოვრებით დარჩენისას,ხდებიან უფრო გონიერნი,ვიდრე იყვნენ 

სიცოცხლისას.როდესაც ისინი გადადიან თავიანთ შინაგან სიცოცხლეში,თითქოსდა 

უეცრად გადადიან ჩრდილიდან მზის 

შუქში,უმეცრებიდან_სიბრძნეში,მოსაწყენი,სევდიანი ცხოვრებიდან_ნეტარებით 

ცხოვრებაში,იმიტომ რომ ისინი მაშინ უკვე ცხოვრობენ ღვთაებრივ საწყისში და 

მომავალში სასუფეველშიც.ეს ყველაფერი აქ ნათქვამია იმის ასახსნელად თუ როგორია 

ერთი და მეორე ადამიანი თუმცაღა ისინი გარეგნული ცხოვრებით ერთნაირები არიან. 

532.ყველასთვის გასაგებია რომ ფიქრები მიმართულია იქით,საითაც მიმართულია 

სურვილები ანდა მიზნისკენ,რომლის მიღწევაც სურს ადამიანს.აზროვნება არის 

შინაგანი ხედვა და ამის მსგავსად მიემართება იქით და ჩერდება იქ,საითაც ადამიანი მას 

მიმართავს.თუ შინაგანი მზერა ანდა აზროვნება მიმართულია ამქვეყნიურისკენ და 

მასზე ჩერდება,მაშინ იბადება ამქვეყნიური ფიქრები;თუ ის მიმართულია ადამიანის 

მიერ თავის თავზე და თავის დიდებაზე,აზრებიც იბადება ხორციელი;თუ კი 

ზეცისკენ,ფიქრებიც ზეციურია.ამიტომ სასუფევლისკენ მიმართვისას,ფიქრებიც 

ამაღლებულია;თავისთავისკენ მიმართვისას,სცილდება ზეცას და ღრმავდება 

ხორციელში,ხოლო ამქვეყნიურისკენ მიმართვისას ასევე გადაიხრება ზეციდან და 

ეფინება იმას რაც თვალწინაა.ადამიანის ზრახვები,მისი მისწრაფებები არის მისი 

სიყვარულის და გრძნობების შედეგი,ამიტომაც ეს სიყვარული მიმართავს შინაგან 

მზერას,ანუ აზროვნება,ნაცნობი საგნისკენ,უფრო ზუსტად:თავკერძობა ფიქრებს 

მიმართავს თავის თავისკენ და თავისისკენ,ამქვეყნის მოყვარული მიმართავს მათ 

ამქვეყნიურისკენ,ზეცის სიყვარული სასუფევლისკენ.ამიტომაც შეიძლება დავინახოთ 

თუ რა მდგომარეობაშია ადამიანის სულის შინაგანი საწყისი,თუკი მაშინვე ცნობილია 

მისი სიყვარული.ვისაც უყვარს სასუფეველი მისი შინაგანი საწყისი მიმართულია 

ზეცისკენ და ზემოდან გახსნილია;ვისაც უყვარს ცხოვრება და თავისი თავი,მისი 

შინაგანი საწყისი ზემოდან დახშულია,ქვემოდან კი გახსნილი.აქედან შეიძლება 

დავასკვნათ რომ თუ ადამიანის შინაგანი საწყისი ზემოდან დახშულია, 

მაშინ ადამიანს არ შეუძლია ზეციური და ეკლესიური საგნების დანახვა და ეს 

ყველაფერი მისთვის უკუნშია;ხოლო რაც უკუნეთშია,ან უარყოფილი იქნება,ანდა 

საერთოდ არ იქნება გაგებული.ამიტომ ვისაც ყველაზე მეტად თავისი თავი და 
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ამქვეყნიური ცხოვრება უყვარს და ვისი შინაგანი საწყისი ზემოდან ჩაკეტილია,ის 

გულით უარყოფს ღვთაებრივ ჭეშმარიტებებს;თუ ის საუბრობს ამაზე მხოლოდ 

მეხსიერებით,თვითონ ვერაფერს ვერ იგებს თუ მსჯელობს მათ შესახებ როგორც 

ხორციელ და ამქვეყნიურ საგნებზე.ეს ადამიანები დაკავებულნი არიან მხოლოდ იმით 

რაც გასაგებია ხუთი გრძნობისთვის და ისინი მხოლოდ ამით ტკბებიან,ამას ეკუთვნის 

მრავალი სიბინძურე,გარყვნილება,მკრეხელობა და დანაშაული.ამის მსგავსი ფიქრები 

ვერ იქნება მოცილებული მათგან,იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება მათ სულზე არანაირი 

ზეციური ზემოქმედება,რომელიც უკვე ითქვა,ზემოდანაა ჩაკეტილი.ადამიანის 

მისწრაფება ანდა ზრახვა,რომელიც მიმართავს მის შინაგან მზერას ანდა 

აზროვნებას,არის მისი ნება:რაც ადამიანს სურს,იმისკენ მიისწრაფვის, ხოლო იქითკენ 

მიილტვის,რაზეც ფიქრობს.თუ ის მიილტვის სასუფევლისკენ,მაშინ იქითკენვე 

მიმართავს თავის გულისთქმას და მასთან ერთად თავის სულს,რომელიც ასეთნაირად 

იმყოფება სასუფეველში და შემდეგ ყველაფერს ამქვეყნიურს უმზერს თითქოსდა 

ზემოდან.ამიტომაც ადამიანს,რომლის სულის შინაგანი საწყისიც გახსნილია,შეუძლია 

დაინახოს თავის თავში ბოროტება და სიცრუე,რადგანაც ისინი განთავსებულია 

თითქოსდა მისი შინაგანი საწყისის ქვეშ.და პირიქით,ადამიანს, 

რომლის შინაგანიც ჩაკეტილია,არ შეუძლია დაინახოს თავისი ბოროტება და სიცრუე, 

იმიტომ რომ ის მათზე მაღლა არ დგას,და ასე ვთქვათ თვითონაც მათშია გასვრილი. 

აქედან ჩანს,თუ საიდან ეძლევა ადამიანს გონება და სიბრძნე და საიდან 

უგუნურება;ასევე ჩანს როგორი უნდა იყოს ადამიანი სიკვდილის შემდეგ,როდესაც მას 

საშუალება ეძლევა უნდოდეს და იფიქროს,ხოლო შემდეგ იმოქმედოს და ილაპარაკოს 

თავისი შინაგანი საწყისის თანახმად.ამ ყველაფრის ახსნა აქ იმიტომ ხდება რომ ნათელი 

იყოს განსხვავება შინაგან და გარეგან ადამიანებს შორის,თუმცაღა ისინი ერთი მეორეს 

ჰგავდა. 

533.ახლა გასაგებია,რომ ზეციური ცხოვრებით ცხოვრება არც ისე რთულია როგორც 

ჰგონიათ:ამისთვის მხოლოდ საჭიროა ზრახვებში სამართლიანობის რაიმე 

საწინააღმდეგოს გაჩენისას,თუმცაღა სული შეიძლება აქეთკენ მიისწრაფვის,გვახსოვდეს 

და ვიფიქროთ,რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება,როგორც უფლის მცნების საწინააღმდეგო 

საქმის.თუ ადამიანი ისწავლის ასეთ აზროვნებას და დაუბრუნდება ჩვევას რომ ის 

თანდათანობით შეუერთდება სასუფეველს და ამ კავშირის დონით იხსნება მისი სულის 

შინაგანი საწყისი.რამდენადაც ეს საწყისი იღება,იმდენად ხედავს და არჩევს ის 

ყველაფერს საპირისპიროს პირდაპირობისა და სამართლიანობისა და რამდენადაც ის 

ხედავს ამას,იმდენად შეიძლება იქნეს მოცილებული და გაფანტული ბოროტება და 

სიცრუე,მაგრამ არანაირი ბოროტება არ იქნება მოცილებული,თუ მას ვერ ხედავ და არ 

იცი.ასეთ მდგომარეობაში შეუძლიათ ყველას ყოფნა თავისი ნებით,იმიტომ რომ ყველა 

აზროვნებს თავისი ნებით და ამ გზაზე ერთხელ დამდგარი ადამიანი ზეშთაგონდება 
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უფლისგან ყველანაირი სიკეთით:მას ეძლევა არა მარტო ბოროტების დანახვის 

შესაძლებლობა,არამედ მისი არ ნდომისა და ბოლოს ის ხდება ადამიანისთვის 

საძულველი.აი რა იგულისხმება უფლის სიტყვებში:,, ვინაიდან უღელი ჩემი ამოა,და 

ტვირთი ჩემი_მსუბუქი’’(მათე 11.30).მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ რომ ასეთი ზრახვების 

სირთულეები იზრდება ისევე როგორც ბოროტებისთვის წინაღდგომის სირთულე 

იმისდა მიხედვით როგორც აკეთებს ადამიანი ბოროტებას ნებით,სიყვარულით.ამით 

ბოროტება გადაიქცევა ჩვევაში,ადამიანი მას თვითონ უკვე ვეღარ ხედავს და ბოლოს 

შეიყვარებს და ტკბება ამით.მიუტევებს მას და მყარდება მასში ყველანაირი მცდარი 

მოსაზრებებით;ის თვლის ბოროტებას არა მხოლოდ ნებადართულად,არამედ თვლის მას 

სიკეთედ.ეს სხვათა შორის ემართებათ მხოლოდ მათ ვინც ახალგაზრდულ ასაკში 

წინდაუხედავად ისწრაფვის ბოროტებაში ჩავარდნას და ამავე დროს გულით უარყოფს 

ღვთაებრივ საწყისს. 

534.ერთხელ მე წარმომიდგა გზა,რომელიც მიდიოდა სასუფეველში და ჯოჯოხეთში.ეს 

იყო ფართო გზა გაწოლილი მარცხნივ ანდა ჩრდილოეთით.მასზე მრავალი სული 

მიდიოდა,ხოლო მოშორებით იქ სადაც გზა მთავრდებოდა ჩანდა დიდი ქვა,რომლის 

იქითაც ეს გზა იყოფოდა ორად,მარცხნივ და მარჯვნივ.მარცხნივ მიდიოდა 

ვიწრო,წვრილი გზა დასავლეთიდან სამხრეთისკენ,ზეციური სანათლისკენ; მარჯვენა 

გზა იყო ფართო,ვრცელი და მიემართებოდა გეზად დაბლა,ქვესკნელისკენ.თავიდან 

ყველა მიდიოდა ერთი საერთო გზით ქვამდე,გზაგამყოფამდე,ხოლო აქ 

იყოფოდნენ:კეთილები უხვევდნენ მარცხნივ ზეცისკენ მიმავალ ვიწრო 

გზაზე,ბოროტები,ვერც ხედავდნენ გზაგამყოფზე ქვას,ვარდებოდნენ და ზიანდებოდნენ 

ხოლო მასზე გადახტომისას სირბილით მიდიოდნენ ფართო გზით პირდაპირ 

ჯოჯოხეთში.მე ამიხსნეს ამ ხილვის მნიშვნელობა:საერთო ფართო გზა,რომლითაც 

ერთად მიდიან კეთილები და ბოროტები,მეგობრულად მოსაუბრენი,გარეგნულად 

ერთნაირები,გამოსახავს ყველა ადამიანს,რომლებიც გარეგნულად ერთნაირად 

სამართლიანად მცხოვრებნი და ამიტომ გარეგნულად ერთნაირები.გზაგამყოფი ქვა, 

რომლის შემდეგაც ბოროტები ეცემოდნენ და მაინც მიიჩქაროდნენ ქვესკნელისკენ, 

გამოსახავს ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას,ხალხისგან უარყოფილი,მიმართული 

ქვესკნელისკენ;ხოლო უმაღლესი დანიშნულებით ეს წარმოადგენს უფლის ღვთაებრივ 

ადამიანურობას.ამიტომ ისინი ვინც ხედავენ და აღიარებენ ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას და 

უფლის ღვთაებრივობას მიემართებიან სასუფევლის გზით.აქედან ისიც 

გამომდინარეობს,რომ ბოროტები და კეთილები გარეგნულად მიდიან ერთი გზით და 

რომ ერთისთვის ეს უფრო რთული არ არის,ვიდრე მეორისთვის.მაგრამ ისინი ვინც 

გულით აღიარებს ღვთაებრივ საწყისს,განსაკუთრებით კი ქრისტიანები, რომლებმაც 

აღიარეს უფლის ღვთაებრიობა,მიემართებიან ზეცისკენ,ხოლო სხვები_ 

ქვესკნელისკენ.ადამიანური ზრახვები,რომლებიც გამოდის სურვილებიდან და 
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ნებიდან,წარმოგვიდგება იმქვეყნად გზებად,რომლებიც იღებენ იგავურ სახეს,რომელიც 

სრული სიზუსტით პასუხობს ზრახვებს და მოსაზრებებს და ყველა ადამიანი მიდის 

თავისი გზით რომელიც შეესაბამება მათ განზრახვებს და გულისთქმას;ამიტომაც 

სულები მათი გულისთქმის ხარისხის მიხედვით ადვილად იცნობიან გზაზე,რომლითაც 

მოდიან.ყველაფერს აქ თქმულს ნათელს ჰფენს უფლის სიტყვები:,,შედით ვიწრო 

ბჭით,ვინაიდან ვრცელია ბჭე და ფართოა გზა,რომელსაც მივყავართ წარსაწყმედელად 

და მრავალნი დადიან მასზე.ვინაიდან ვიწროა ბჭე და ძნელია გზა,რომელსაც მივყავართ 

სიცოცხლისკენ და მცირედნი ჰპოვებენ მას’’(მათე 7.13,14). სიცოცხლის გზა ვიწროა არა 

იმიტომ რომ რთულია,არამედ იმიტომ რომ მცირედნი პოვებენ და მიდიან 

მასზე,როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი.კუთხოვანი ქვა საერთო ფართო გზის 

ბოლოს,საიდანაც გზები მიდის ორ საპირისპირო მხარეს,ხსნის უფლის 

სიტყვები:,,ქვა,რომელიც დაიწუნეს მშენებლებმა,კუთხის თავად დაიდვა.ყველა ვინც ამ 

ქვაზე დაეცემა,დაიმტვრევა,და ვისაც ის დაეცემა,გასრესს’’(ლუკა 

20.17.18).ქვა_ღვთაებრივი ჭეშმარიტებაა;ქვა ისრაელისა_უფალი ღვთაებრივ 

ადამიანურობაში; მშენებლები_ეკლესიის ადამიანები;კუთხის თავი_გზაგამყოფი 

;დაეცემა და დაიმტვრევა_უარყოფა და სიკვდილი. 

535.იმქვეყნად მე მქონდა საშუალება მესაუბრა ადამიანებთან,რომლებიც განუდგნენ 

ამქვეყნიურ ყოფიერებას ღვთისმოსავი,წმინდანის ცხოვრებისთვის;ასევე ადამიანებთან 

რომელთაც იტვირთეს სხვადასხვა სახის ტანჯვის აღთქმა,იმის იმედით,რომ ამით 

უარყოფდნენ ამქვეყნიურს და აკავებდნენ სხეულს.მათგან უმრავლესობა,რომელთაც 

განსაჯეს თავი უსიცოცხლო,სევდიანი ცხოვრების ჩვეულებით და მოაცილა ცხოვრების 

სიყვარული,რომლისთვისაც აუცილებელია ამქვეყნად დარჩენა,არ შეეძლო 

ანგელოზებთან გაერთიანება.ამ უკანასკნელთა ცხოვრება–მხიარული და 

სანეტარო,რომელიც შეადგენს მთელს მათ კეთილ საქმეებს ქველმოქმედებიდან.ამას 

გარდა,ამქვეყნად მცხოვრებნი ასეთი განყენებული ცხოვრებით ენთებიან თავიანთი 

დამსახურებებით,მუდმივად სწყურიათ ზეცა და თვლიან ზეციურ ნეტარებას მათთვის 

დამსახურებულ საზღაურად ანდა საჩუქრად, 

ისე რომ საერთოდ არც ესმით ზეციური ნეტარების არსი.თუ შემდეგ ისინი 

გადაიყვანებიან ანგელოზთა გარემოცვაში მათი სიხარულის თანამონაწილედ,ე.ი. 

უანგარო ნეტარებაში,არა საჩუქრის და დამსახურების სახით,არამედ შემდგარი 

მოვალეობის და ვალდებულებების შესრულებით და სიამოვნებაში შესრულებული 

სიკეთის მიხედვით,უკვირთ,როდესაც ხედავენ საერთოდ არა იმას რასაც ელოდნენ. არ 

იყვანენ იმ მდგომარეობაში დამტკბარიყვნენ ასეთი ნეტარებით,ისინი შორდებიან და 

უერთდებიან თავისნაირებს,მათ ვინც მათნაირად ცხოვრობდა დედამიწაზე. 

გარეგნულად ღვთისმოსაობით მცხოვრებნი,მუდმივად ეკლესიების მომნახულებელნი 

და მუდმივი ღვთისმლოცველნი,თავიანთი სულის სევდით დამამძიმებლები და 
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ამასთანავე ყოველთვის თავის თავზე ბევრის მფიქვრელნი დიდი პატივისა და 

დიდენით იმედით,და სიკვდილის შემდეგ წმინდანობის იმედითაც,იმქვეყნად არ 

იმყოფებიან სასუფეველში,იმიტომ რომ ისინი ამას ყველაფერს აკეთებენ თავისი 

თავისათვის და ბღალავდნენ უფლის ჭეშმარიტებებს, როდესაც ძირავდნენ მათ 

თავკერძობაში.ზოგიერთი მათგანი ისეთი უგუნურია,რომ თავი მიაჩნია 

ღმერთად,ამიტომაც ხვდებიან თავისნაირებთან ქვესკნელში.სხვები მზაკვრები და 

ცბიერები არიან და ამიტომაც ხვდებიან ჯოჯოხეთში.ესენი არიან ის ადამიანები,ვინც 

თავიანთი ეშმაკური მოჩვენებითი ცხოვრებით აცდუნებდნენ ხალხს,ვინც თვლიდნენ 

მათ წმინდანებად.ამ მდგომარეობაში არიან ბევრი წმინდანი რომაული 

აღმსარებლობისა.ბევრთან მომეცა საუბრის საშუალება და მე მომეცა საშუალება მენახა 

მათი ცხოვრება ამქვეყნადაც და სიკვდილის შემდეგაც.ამ ყველაფრის ახსნა აქ ხდება 

იმაში დასარწმუნებლად,რომ სიცოცხლე,რომელსაც მივყავართ სასუფეველში არ არის 

ცხოვრება განდგომილი,არამედ ჩვეულებრივი ცხოვრებაა და რომ ლოცვით ცხოვრება 

მოქმედი ცხოვრებისეული სიყვარულის გარეშე,რომლის პოვნაც მხოლოდ ამქვეყნად 

შეიძლება,არ მიგვიყვანს სასუფეველში; არამედ იქ მიგვიყვანს ცხოვრება 

სიყვარუილით,ე.ი. პირდაპირი,პატიოსანი და სამართლიანი საქმიანობა;ყველა 

თანამდებობაზე ყველა მოვალეობის უზადოდ შესრულება შინაგანი კავშირი 

ადამიანებთან და ზეციურ საწყისთან;ამ საწყისიდან გამომდინარეობს ისეთი 

ცხოვრება,როდესაც ადამიანი იქცევა პირდაპირ და პატიოსნად უფლის 

კანონებისთვის.ეს ცხოვრება არ არის რთული,მძიმეა,პირიქით შემოქმედებითი 

სიყვარულისგან განდგომილი მლოცველის ცხოვრება,რომელიც იმის გარდა რომ 

იმდენადვე გვაშორებს სასუფეველს,რამდენადაც,ადამიანების აზრით,უნდა მიგვიყვანოს 

მასთან. 

 

 

ჯოჯოხეთის შესახებ. 

უფალი განაგებს ჯოჯოხეთს. 

 

536.ზემოთ როდესაც საუბარი იყო სასუფეველზე,ყველგან ნაჩვენები იყო რომ უფალი 

არის სასუფევლის ღმერთი(განსაკუთრებით იხ თ 2–6) და რომ მთლიანად სასუფევლის 

გამგებლობა ეკუთვნის შემოქმედს.ხოლო რადგანაც დამოკიდებულება სასუფევლისა 

ჯოჯოხეთთან და ჯოჯოხეთისა სასუფეველთან ისეთია როგორც ორი 

ურთიერთსაპირისპირო ერთმანეთის საწინააღმდეგო მოქმედი საწყისებისა,რომელთა 
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მოქმედებით და რომელთა ზემოქმედებითაც არის წონასწორობა,რომელშიც 

ყველაფერმა დანარჩენმა უნდა იარსებოს,–თანაც აი რატომაა ყველაფერი არსებულის 

ყოფნა აუცილებელი წონასწორობაში,რომ ის,ვინც განაგებს ერთ ნაწილს,განაგოს 

მეორეც,რადგანაც იგივე უფალი რომ არ აკავებდეს ჯოჯოხეთის აღტკინებას და არ 

აოკებდეს მის მძვინვარებას,წონასწორობა დაირღვეოდა და მასტან ერტად ყველაფერი 

დანარჩენი. 

537.თავდაპირველად რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი წონასწორობის შესახებ.ცნობილია 

,რომ როდესაც ორი საწყისი ურთიერთქმედებს ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ და 

მოქმედება და წინააღდეგობა ერთმანეთის ტოლია,მაშინ ორივე ძალა თავიანთი 

ტოლობის გამო,ნადგურდება და მაშინ ორივე მათგანს შეუძლია იყოს მოძრავი მესამე 

ძალის მეშვეობით,რადგანაც ორი საწყისი თანაბარი ურთიერთწინააღმდეგობის გამო 

კარგავს ყველანაირ ძალას,მაშინ მესამე საწყისი აკეთებს ყველაფერს და ისე 

ადვილად,თითქოს არანაირი წინააღმდეგობა არც არსებობდეს.ასეთია წონასწორობა 

ჯოჯოხეთსა და სასუფეველს შორის,თუმცაღა ეს ასეთი წონასწორობა არ არის, 

როგორც ორ არსებას შორის,რომელთაც ერთნაირი ძალა გააჩნიათ,არამედ წონასწორობა 

სულიერია,ე.ი. სიცრუესა და ჭეშმარიტებას შორის,ბოროტებასა და სიკეთეს 

შორის:ჯოჯოხეთი მუდმივად იკვებება იმ სიცრუით,რომელიც მოდის 

ბოროტებიდან,სასუფეველი კი იკვებება მუდმივად ჭეშმარიტებით,რომელიც 

სიკეთიდან მოდის.ამის გამო ადამიანი სულიერი წონასწორობით მდგომარეობს 

აზროვნების და ნების თავისუფლებაში,რადგანაც ყველაფერი რასაც ადამიანი ფიქრობს 

და ნებავს ეხება ან ბოროტებას და ამიტომაც სიცრუეს,ანდა სიკეთეს და ამიტომაც 

ჭეშმარიტებას.მაშასადამე,როდესაც ის წონასწორობაშია,ის თავისუფალია ან დაუშვას და 

მიიღოს ბოროტება,და ამიტომ ჯოჯოხეთიდან წამოსული სიცრუეც, ანდა დაუშვას და 

მიიღოს სიკეთე და ამიტომაც სასუფევლიდან წამოსული ჭეშმარიტებაც.ყველა ადამიანი 

უფლის მიერ იმყოფება ამ წონასწორობაში,იმიტომ რომ უფალი მართავს სამოთხესაცდა 

ჯოჯოხეთსაც.მაგრამ რისთვის იმყოფება ადამიანი წონასწორობის საშუალებით 

თავისუფლებაში და რატომ არ ერთმევა მას უფლის ყოვლისშემძლეობით ბოროტება და 

სიცრუე და არ რჩება მხოლოდ სიკეთე და ჭეშმარიტება_ეს იქნება ნათქვამი ქვემოთ 

სადაც საჭიროა. 

538.მე რამდენჯერმე მომეცა საშუალება ჩავწვდომოდი თუ როგორ გამოედინებოდა 

ჯოჯოხეთიდან ბოროტებისგან წარმოქმნილი სიცრუის სფერო.ეს იყო თითქოსდა 

მუდმივი ძალა გაენადგურებინა ყველანაირი სიკეთე და ყველანაირი ჭეშმარიტება, ძალა 

რომელსაც თან ახლდა რისხვა თითქოსდა წარუმატებლობის გამო;ძალა მდგომარეობდა 

განსაკუთრებით იმიტომ,რომ დაენგრია და გაენდგურებინა უფლის ღვთაებრიობა 

იმიტომ,რომ მისგან გამოდის ყველანაირი სიკეთე და ყველანაირი 
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ჭეშმარიტება.სასუფევლიდან კი,პირიქით,მე გავიგე როგორ გამოდიოდა სიკეთიდან 

წამოსული ჭეშმარიტების სფერო;ამ სფეროს აოკებდა ჯოჯოხეთიდან წარმოქმნილი 

ძალის მძვინვარება და ამის გამო იყო წონასწორობა.მე გავიგე რომ სფერო რომელიც 

გამოდიოდა სასუფევლიდან წარმოიქმნებოდა მხოლოდ უფლისგან,თუმცაღა ისე ჩანდა 

თითქოსდა ზეციური ანგელოზებიდან წარმოიქმნებოდა.ასე იმიტომ ჩანდა რომ 

სასუფეველში თითოეულ ანგელოზს სწამს რომ თვითონ მას არანაირი სიკეთე და 

არანაირი ჭეშმარიტება არ ეკუთვნის,არამედ ყველაფერი არის უფლის საკუთრება. 

539.სულიერ სამყაროში ყველანაირი ძალა ეკუთვნის ჭეშმარიტებას სიკეთის 

მიხედვით,ბოროტებიდან გამოსული სიცრუე კი სრულიად უღონოა.ყველანაირი ძალა 

ეკუთვნის სიკეთიდან წამოსულ ჭეშმარიტებას,იმიტომ რომ თვითონ ღვთაებრივი 

საწყისი სასუფეველში არის ღვთაებრივი მადლი და ღვთებრივი ჭეშმარიტება და რომ 

ღვთაებრივ საწყისს ეკუთვნის ყველანაირი ძალაუფლება;ხოლო ბოროტებიდან 

გამოსული სიცრუე სრულიად უღონოა,იმიტომ რომ ყველანაირი ძალა სიკეთიდან 

გამოსულ ჭეშმარიტებას ეკუთვნის,და რომ ბოროტებიდან წამოსულ სიცრუეში არ არის 

არანაირი ჭეშმარიტება.ამის გამო ყველანაირი ძალაუფლება ეკუთვნის ზეცას,ხოლო 

ჯოჯოხეთში ის საერთოდ არც არის,რამეთუ სასუფეველში ყველა იმყოფება სიცრუეში 

ბოროტებით:არავინ არ დაიშვება სასუფეველში,თუ ის არ ცხოვრობს ჭეშმარიტებაში 

სიკეთით,და არავინ არ ჩაინთქმება ჯოჯოხეთში თუ ის არ არის სიცრუეში 

ბოროტებით.ეს რომ ასეა ჩანს იმ თავებში,სადაც საუბარი იყო ადამიანის სიკვდილის 

შემდგომ პირველ და მესამე მდგომარეობაზე(იხ თ 491–520); ხოლო ყველანაირი ძალა 

რომ სიკეთიდან გამოსულ ჭეშმარიტებას ეკუთვნის,ეს ჩანს თავებში სადაც საუბარია 

ზეცაში ანგელოზების ყოვლისშემძლეობის შესახებ(თ 228–233). 

540.მაშასადამე,აი როგორი წონასწორობა სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის.სულთა 

სამყაროში მყოფნი იმყოფებიან ამ წონასწორობაში,რადგანაც სულთა სამყაროს უკავია 

შუა ადგილი სასუფეველსა და ჯოჯოხეთშ შორის;ამიტომაც ყველა ადამიანი 

დედამიწაზე იმყოფება ამ წონასწორობაში,რადგანაც უფალი ადამიანებსდედამიწაზე 

მართავს იმ სულების საშუალებით,რომლებიც სულთა სამყაროში იმყოფებიან;ამის 

შესახებ საუბარი იქნება ქვემოთ ცალკე თავში.ასეთი წონასწორობა ვერ იარსებებდა 

უფალი რომ არ მართავდეს სასუფეველსაც და ჯოჯოხეთსაც და არ აზომიერებდეს 

ერთსაც და მეორე მხარესაც:სხვაგავარად ბოროტებიდან წამოსული სიცრუე 

გაძლიერდებოდა და დაასნებობნებდა მიამიტ კეთილ სულებს,რომლებიც იმყოფებიან 

სასუფევლის ბოლო საზღვართან და რომელთა შეცდენაც ადვილად შეიძლება,ვიდრე 

ანგელოზებისა;ასეთნაირად დაირღვეოდა წონასწორობა,და ამასთან ერთად 

თავისუფლება ადამიანებში. 
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541.ჯოჯოხეთი,ზუსტად ასევე  როგორც სასუფეველი,იყოფა საზოგადოებებად და იმავე 

რაოდენობის საზოგადოებებად,რამდენიცაა სასუფეველში,რადგანაც სასუფეველში 

არსებულ ყველა საზოგადოებას გააჩნია თავისი საპირისპირო საზოგადოება 

ჯოჯოხეთში,და ეს წონასწორობის გამო.მაგრამ ჯოჯოხეთში საზოგადოებები 

განსხვავდება ბოროტების სხვადასხვა სახის მიხედვით და მისგან წარმოქმნილი 

სიცრუის მიხედვით,იმიტომ რომ სასუფევლის საზოგადოებები განსხვავდება სიკეთის 

და ჭეშმარიტების მიხედვით.რომ თითიეულ სიკეთეს გააჩნია მისი საპირისპირო 

ბოროტება და ყველა ჭეშმარიტებას აქვს თავისი საპირისპირო სიცრუე.ეს შეიძლება 

ვიცოდეთ იქიდან,რომ არ არსებობს საგანი,რომელიც არ ეკუთვნის რაიმე 

საპირისპიროს.ამ განსხვავებულობით იცნობა საგნები თუ როგორი დონისაა და 

ხარისხის და ამაზეა დაფუძნებული საერთოდ გაგება და შეგრძნება.აი რატომაა რომ 

უფლის მიერ მუდან გათვალისწინებულია რომ ყველა ზეციურ საზოგადოებას ჰყავდეს 

თავისი საპირისპირო ჯოჯოხეთში.და რომ მათ შორის იყოს წონასწორობა. 

542.თუ ჯოჯოხეთი იყოფა იმდენივე საზოგადოებად,რამდენიცაა ის 

სასუფეველში,მაშასადამე ჯოჯოხეთიც იმდენივეა,რამდენიცაა ზეციური 

საზოგადოება,რადგანაც თითოეული საზოგადოება აყალიბებს მცირე საზის 

სასუფეველს,რის გამოც ჯოჯოხეთშიც თითოეული საზოგადოება არის მცირე ზომის 

ჯოჯოხეთი.როგორც საერთოდ არსებობს სამი სასუფეველი,ასევეა სამი 

ჯოჯოხეთიც:უდაბლესი განთავსებულია ყველაზე შიგნით,ე.ი. მესამე ზეცის 

საპირისპიროა,საშუალო განთავსებულია საშუალო ზეცის ანუ მეორე ზეცის 

საპირისპიროდ,ხოლო უმაღლესი, რომელიც უკანასკნელის საპირისპიროდაა 

განთავსებული,ანუ უმდაბლესი სასუფევლისა. 

543.ასევე რამოდენიმე სიტყვით ვიტყვი,თუ როგორ განაგებს უფალი 

ჯოჯოხეთს.ჯოჯოხეთი საერთოდ იმართება ღვთაებრივი სიკეთისა და ღვთაებრივი 

ჭეშმარიტების ერთიანი მოქმედებით,რომელიც სასუფევლიდან მოდის ,და რომლითაც 

ნელდება და კავდება საერთოდ ჯოჯოხეთური ძალა;ამი გარდა კიდევ იმართება 

თითოეული სასუფევლის და თითოეული ზეციური საზოგადოების განსაკუთრებული 

ზემოქმედებით.კერძოდ კი ჯოჯოხეთი იმართებაანგელოზების მიერ,რომელთაც 

ევალებათ ჯოჯოხეთის ზედამხედველობა და მისი ზვიადობის და შფოთვის 

განელება;ზოგჯერ ანგელოზები სახლდებიან კიდეც იქ და თავიანთი იქ ყოფნით 

ამშვიდებს მას.მაგრამ საერთოდ ყველანი ჯოჯოხეთში მყოფნი იმართებიან 

შიშით,რომელიც ზოგიერთში დაბადებიდანაა და აქაც ჩანერგილი აქვთ;მაგრამ რადან ეს 

შიში საკმარისი არ არის,და თანდათანობით იკარგება,ამიტომაც ისინი იმართებიან 

დასჯის შიშით;ჯოჯოხეთში სასჯელი მრავალნაირია,ზოგისა ნაკლები,ზოგისა უფრო 

მძიმე,ჩადენილი ბოროტების მიხედვით.საერთოდ სხვა სულების ზედამხედველად 

გვევლინებიან ყველაზე ბოროტები,რომლებიც სხვებს აჭარბებენ ვერაგობით და 
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ეშმაკობით,შეუძლიათ დასჯის შიშით შეაკავონ დანარჩენები და ჰყავდეთ 

მორჩილებაში;მაგრამ თვით უფროსები ვერ ბედავენ მათთვის დაწესებული ზღვარის 

გადალახვას.საჭიროა ვიცოდეთ,რომ ერთადერთი საშუალება იმისათვის,რომ შეანელონ 

ძალადობა და რისხვა ჯოჯოხეთის მაცხოვრებლებისა არის დასჯის შიში_სხვა 

საშუალება არ არსებობს. 

544.ამქვეყნად დღემდე სჯერათ რომ ჯოჯოხეთის სათავეში სატანა დგას,რომელიც 

თავიდან ანგელოზი იყო და აჯანყების შემდეგ თავის თანამოაზრეებთან ერთად იქნა 

ჯოჯოხეთში ჩანთქმული.ეს აზრი წამოვიდა იქიდან,რომ სიტყვაში საუბარია ეშმაკზე და 

სატანაზე,ასევე ლუციფერზე და ბიბლიაში ნახსენები ეს სახელები გაგებული იქნა 

სიტყვა_სიტყვით,მაშინ როდესაც იქ ეშმაკსა და სატანაში ნაგულისხმევი იყო 

ჯოჯოხეთი.ეშმაკში_ის ჯოჯოხეთი,რომელიც უკან არის და რომელშიც იმყოფებიან 

ყველაზე ბოროტი სულები,რომლებიც ბოროტ გენიებად მოიხსენიებიან;ხოლო 

სატანაში_ის ჯოჯოხეთი,რომელიც უფრო წინ არის და რომელშიც იმყოფებიან არცთუ 

განსაკუთრებით ბოროტი სულები და იწოდებიან უბრალოდ ბოროტ 

სულებად.ლუცეფერში კი იგულისხმებიან სულები რომლებიც ეკუთვნიან ბაბილონს, 

ე.ი. ისინი ვინც ოცნებობენ თავიანთი ბატონობის გავრცელებას თვით სასუფეველზეც 

კი.რომ არ არსებობდეს არავითარი ეშმაკი,რომელიც ბატონობს ჯოჯოხეთზე ეს ნათელია 

იქიდან,რომ ყველანი ვინც იმყოფებიან ჯოჯოხეთში,ზუსტად ისევე როგორც 

სასუფეველში მყოფნი,წარმოდგებიან ადამიანთა მოდგმიდან(იხ თ 311–317) და ასევე 

იქიდან რომ სამყაროს შექმნიდან დღემდე იქ იმყოფებიან მილიარდობით 

სული,რომელთაგანაც თითოეული არის ეშმაკი იმ დონემდე,თუ ამქვეყნად ცხოვრებისას 

თვითონ რა ზომით გახდა ასეთი ღვთაებრივი საწყისის საწინააღმდეგოდ 

სიარულით.უფალი არავის ჩანთქავს ჯოჯოხეთში,მაგრამ ამას აკეთებენ თვითონ 

სულები. 

545.ზოგიერთ ადამიანებში დამკვიდრდა რომ ღმერთი ზურგს აქცევს ადამიანს,იცილებს 

მას და მათ მიერ ჩადენილი ბოროტებებით გააფთრებული ჯოჯოხეთში ჩანთქავს 

ყველას.სხვები უფრო შორს მიდიან და ფიქრობენ რომ ღმერთი სჯის ადამიანებს და 

უკეთებს მათ ბოროტებას.ადამიანები რწმუნდებიან ამაში ბიბლიის სიტყვა–სიტყვით 

გაგებით,რომელშიც არსებობს ასეთი გამოთქმები,და ვერც წარმოუდგენიათ რომ 

ბიბლიის სულიერი აზრი საერთოდ განსხვავდება სიტყვა_სიტყვით გაგებული 

აზრისგანდა მაშასადამე ნამდვილი სწავლება რომელიც ემყარება ბიბლიის სულიერ 

აზრს გვასწავლი სულ სხვას.ის გვასწავლის იმას,რომ არასოდეს ღმერთი ზურგს არ 

შეაქცევს ადამიანებს და არ უარყოფს მას;რომ ის არასდროს არავის არ ჩააგდებს 

ჯოჯოხეთში და არ რისხდება.ზუსტად ასევე ყველა  
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ადამიანი,ვისიგონებაც ბიბლიის კითხვისას თუნდაც ოდნავ განათებულია გაიგებს ამას 

თუნდაც იქედან,რომ უფალი არის თვით სიკეთე,თვით სიყვარული და თვით 

გულმოწყალება,რომ თვით სიკეთეს არავისთვის ბოროტების გაკეთება არ შეუძლია და 

რომ თვით სიყვარულს და თვით გულმოწყალებას არ შეუძლია ადამიანის 

უარყოფა,რადგანაც ეს იქნებოდა თვით გულმოწყალების და სიყვარულის არსის 

წინააღმდეგობა და მაშასადამე თვით ღვთაებრივი საწყისის უარყოფა.ამიტომაც ნათელი 

გონების ადამიანები კარგად იგებენ სიტყვის კითხვისას,რომ უფალი არასოდეს არ 

აიღებს ხელს ადამიანზე და თუ ხელს აიღებს ე.ი. ექცევა მას სიკეთით,სიყვარულით და 

გულმოწყალედ,ე.ი. რომ მას უსურვებს სიკეთეს,უყვარს ის და გულმოწყალეა მის 

მიმართ.ეს ადამიანები ასევე ხედავენ,რომ სიტყვის პირდაპირი აზრი,რომელშიც არის 

ისეთი გამოთქმები მოიცავს თავის თავში სულიერ აზრსაც, რომლის თანახმადაც უნდა 

იყოს ახსნილი ის გამოთქმები,რომლიბიც თავიანთი პირდაპირი აზრით შეწყობილი 

იყოს ადამიანის გაგების უნართან და შეთანხმებული მის პირველსაწყის და საერთო 

წარმოდგენასთან. 

546.გონებეგახსნილი ადამიანი ხედავს,იმის გარდა,რომ სიკეთე და ბოროტება არის ორი 

ურთიერთსაწინააღმდეგო საწყისი და ისეთივე ურთიერთსაწინააღმდეგო,როგორც 

სასუფეველი და ჯოჯოხეთი,რომ ყველანაირი სიკეთე მოდის ზეციდან,ხოლო 

ყველანაირი ბოროტება კი ჯოჯოხეთიდან;ხოლო რადგანაც უფლის ღვთაებრივი 

საწყისი აყალიბებს სასუფეველს(იხ თ 7–12) ამიტომაც ადამიანს უფლისგან 

ზეშთაეგონება მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე,ხოლო ჯოჯოხეთიდან მხოლოდ 

ბოროტება;ამით უფალი გამუდმებით არიდებს ადამიანს ბოროტებას და მიუთითებს მას 

სიკეთისკენ,ხოლო ჯოჯოხეთი მუდმივად ხრის ბოროტებისაკენ.ადამიანი რომ არ 

იმყოფებოდეს მათ შორის,ის მოკლებული იქნებოდა ყველანაირ აზროვნებას და 

ყველანაირ ნებას,და უფრო მეტიც,ყველანაირ თავისუფლებას და ყველანაირ 

არჩევანს,რამეთუ ადამიანი დასაჩუქრებულია ყველაფერი ამით ამის გამოა წონასწორობა 

სიკეთესა და ბოროტებას შორის.ამიტომაც უფალს რომ ზურგი ექცი ადამიანისთვის და 

ადამიანი რომ გადარჩენილიყო მხოლოდ ბოროტების ამარა,ის არარც კი იქნებოდა 

ადამიანი.აქედან ჩანს,რომ უფალი ზეშთააგონებს ყველა ადამიანს სიკეთეს,როგორც 

ბოროტს ასევე კეთილს,მაგრამ იმ სხვაობით,რომ ბოროტ ადამიანს ის მუდმივად 

ააცილებს ბოროტებას,ხოლო კეთილ ადამმიანს მუდმივად ხრის სიკეთისკენ და რომ 

მიზეზი ასეთი განსხვავებისა თვით ადამიანშია,რადგანაც ის მიმღებია. 

547.აქედან ჩანს,რომ ადამიანი ბოროტებას ჯოჯოხეთის ზეგავლენით აკეთებს,ხოლო 

სიკეთეს უფლის ზემოქმედებით.მაგრამ რადგან ადამიანი ფიქრობს,რომ ის ყველაფერს 

თვითონ თავისით აკეთებს,რომ ყველაფერი და ბოროტებაც ,რომელსაც ის 

აკეთებს,ეკუთვნის მას როგორც საკუთრება,საიდანაც გამომდინარეობს,რომ თვითონ 

ადამიანია  თავისი ბოროტების მიზეზი და არანაირად უფალი:ბოროტება ადამიანში 
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არის ჯოჯოხეთში მასში,რადგანაც სულ ერთია რას იტყვი_ბოროტება ან 

ჯოჯოხეთი.ამდენად,თუ თვითონ ადამიაია მიზეზი თავისი ბოროტებისა,მაშასადამე ის 

თავის თავს თვითონ აგდებს ჯოჯოხეთში და არა უფალი;უფალი ისე შორსაა ამ 

ყველაფრისგან რომ ის ათავისუფლებს ადამიანს ჯოჯოხეთისგან როგორც კი ადამიანს 

აღარ უყვარს და აღარ უნდა თავის ბოროტებაში დარჩენა.მთელი ნება და მთელი 

სიყვარული ადამიანისა გარდაცვალების შემდეგ რჩება მასთან(იხ თ 470–484)ვისაც უნდა 

და უყვარს ბოროტება დედამიწაზე,მას უნდა და უყვარს იგივე ბოროტებაიმქვეყნადაც 

და არ სურს მათთან განშორება.ამიტომაც ბოროტებაში მყოფი ადამიანი შეჩვეულია 

ჯოჯოხეთს და თავისი სულით მართლაც იმყოფება ჯოჯოხეთში,ხოლო სიკვდილის 

შემდეგ სხვა არაფერი უნდა გარდა იმისა,რომ იყოს იქ სადაც მისი ბოროტებაა.აქედან 

ჩანს რომ გარდაცავალების შემდეგ ის თავის თავს თვითონ აგდებს ჯოჯოხეთში და არა 

უფალი. 

548.გეტყვით ასევე თუ როგორ ხდება ეს.როდესაც ადამიანი მიდის იმქვეყნად მას 

თავდაპირველად ანგელოზები ღებულობენ,რომლებიც მას ყველანაირ სამსახურს 

უწევენ,ესაუბრებიან მას უფალზე,სასუფეველზე,ანგელოზურ ცხოვრებაზე და ასწავლიან 

მას ჭეშმარიტებებს, სიკეთეს.მაგრამ თუ ადამიანი,რომელიც უკვე სულია,ისეთია რომ ეს 

ყველაფერი ამქვეყნად მოსმენილი ჰქონდა მაგრამ უარყოფდა ყველაფერს 

ამას,მცირეოდენი გასაუბრების შემდეგ მას აღარ უნდა ანგელოზებთან დარჩენა და 

ცდილობს როგორმე წავიდეს.როდესაც ანგელოზები ამას ამჩნევენ,ისინი მიატოვებენ 

მას.შემდეგ სხვებთან ყოფნისას უსმენს მათ და ბოლოს უერთდება მათ ვინც მისნაირად 

ცხოვრობს(იხ 445–452).როდესაც ეს მოხდება ის ტრიალდება უფლისგან 

ჯოჯოხეთისკენ,რომელთანაც ჯერ კიდევ ამქვეყნად ყოფნისას იყო დაკავშირებული და 

რომელშიც იმყოფებიან ყველა ვინც მისნაირად ცხოვრობდა ბოროტებაში.აქედან 

ნათელია რომ უფალი იზიდავს ყველა სულს ანგელოზების საშუალებით და ზეციური 

ზეშთაგონებით,მაგრამ სულები,რომლებიც იმყოფებიან ბოროტებაში,ამას ყველაფერს 

ეწინააღმდეგებიან,ასე ვთქვათ სწყდებიან ღმერთს,და თავიანთი ბოროტებით როგორც 

ბაგირზე მიცოცავენ ჯოჯოხეთში.და თუ ისინი ასეთნაირად მიილტვიან ბოროტების 

სიყვარულით გატაცებულნი არიან ამით,მაშინ ნათელია,რომ ისინი საკუთარი 

ნებასურვილით მიდიან ჯოჯოხეთში.ამქვეყნად არ სჯერათ,რომ ეს ასეა აქ არსებული 

წარმოდგენის გამო ჯოჯოხეთზე,და არც იმათი ცხოვრების შესახებ,ვინც არ იმყოფებიან 

ჯოჯოხეთში,ეჩვენებათ რომ ეს ასევე ხდება.მაგრამ სხვანაირად ეჩვენებათ ეს იმათ,ვინც 

თვითონ ვარდება ჯოჯოხეთში,რამეთუ ისინი ნებაყოფლობით მიდიან იქ;და ისინი,ვინც 

იქ ხვდებიან თავიანთი ბოროტების მხურვალე სიყვარულის გამო,თითქოსდა ვარდებიან 

თავდაყირა.ასეთი სურათის ხილვის გამო სხვებს ჰგონიათ რომ ქვესკნელში ვარდებიან 

უფლის ძალით.ამ ყველაფრიდან ვხედავთ,რომ უფალი არავის ჩანთქავს 
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ჯოჯოხეთში,რომ ყველა თვითონ ვარდება იქ მანამდეც სანამ ის ამქვეყნადაა,და 

შემდეგაც,გარდაცვალების შემდეგ როდესაც სულია,როგორც ყველა სხვა. 

 

549.უფალი თავისი ღვთაებრივი სახით,რომელიც არის სიკეთე,სიყვარული და 

გულმოწყალება,ვერ მოექცევა ერთნაირად ყველა ადამიანს,იმიტომ რომ ამას ხელს 

უშლის სხვადასხვა სახის ბოროტება და სიცრუე და არა მხოლოდ ასუსტებს,არამედ 

უკუაგდებს კიდეც მის ღვთაებრივ ზეშთაგონებას.ბოროტება და სიცრუე წააგავს შავ 

ღრუბელს,რომელიც არის მზესა და ადამიანის თვალს შორის განთავსებული და ფარავს 

სინათლის კაშკაშს.მზე კი მუდამ ცდილობს ჩამოფარებული ღრუბლები და ამავე დროს 

სხვადასხვა მხრიდან,ხან იქიდან,ხან აქედან,უგზავნის ადამიანს მცირე სინათლეს 

მაინც.ასევეა სულიერ სამყაროში:მზე იქ არის უფალი და მისი ღვთაებრივი 

სიყვარული(თ 116–140),სინათლე არის ღვთაებრივი ჭეშმარიტება(თ 126–140),შავი 

ღრუბლები_ეს სიცრუეა,რომელიც ბოროტებიდან წარმოიქმნა,თვალები არის 

გონება.ვენც რამდენად იმყოფება იქ სიცრუეში და ბოროტებაში ის იმდენად არის 

გარშემორტყმული შავი და მკვრივი ღრუბელბით,თავისი ბოროტების დონის 

მიხედვით.ამ შედარებიდან შეიძლება დავინახოთ,რომ უფალი მუდამ 

ყველასთანაა,მაგრამ მისი მიღება სხვადასხვაგვარად ხდება. 

550.ბოროტი სულები სულთა სამყაროში მკაცრად ისჯებიან იმ მიზნით,რომ მათ 

სასჯელის შიშით თავი შეიკავონ ბოროტებისგან.ამასთან ერთად ჩანს,თითქოსდა ისინი 

ისჯებიან უფლის მიერ,მაგრამ მიუხედავად ამისა არც ერთი სასჯელი არ მოდის 

უფლისგან,არამედ ყველაფერი ხდება თვითონ ბოროტებიდან,იმიტომ რომ ბოროტება 

იმდენადაა გაერთიანებული თავის სასჯელთან,რომ ერთი მეორეს ვერ 

დასცილდება.ჯოჯოხეთულ ხროვას სხვა არაფერი არ უნდა და არაფერი უყვარს,თუ არა 

ბოროტების კეთება და განსაკუთრებით დასჯა და წვალება და ამიტომაც აკეთებს 

ბოროტებას და სჯის ყველას ვინც არ იმყოფება ღმერთის მფარველობის ქვეშ.როდესაც 

ვინმეს მიერ ჩადენილია ბოროტება ბოროტი გულით,რაც ნიშნავს რომ მას ვეღარ იცავს 

უფალი ვერანაირად,მაშინ ბოროტი სულები თავს ესხმიან დამნაშავეს და სჯიან მას.ეს 

შეიძლება რამენაირად აიხსნას დანაშაულით და სასჯელით ამქვეყნად,სადაც ისინი 

ასევე განუყოფელნი არიან:აქ ყველა დანაშაულისთვის ანდა ბოროტებისთვის კანონი 

განსაზღვრავს სასჯელს,რის გამოც ის ვინც ჩაიდენს დანაშაულს სასჯელსაც 

მიიღებს.სხვაობა მხოლოდ იმაშია რომ ამქვეყნად ბოროტება შეიძლება დაფარული იყოს 

მაშინ როდესაც იმქვეყნად ეს შეუძლებელია.აქედან დავრწმუნდებით რომ  უფალს 

არავისთვის არ უნდა ცუდი რომ იმქვეყნად ისევე როგორც აქ მეფე,მოსამართლე და 

კანონი არ არის მიზეზი რომ დამნაშავე ისჯება,იმიტომ რომ არცერთი მათგანი არ იყო 

მიზეზი იმბოროტებისა რომელიც დამნაშავემ ჩაიდინა.ჯოჯოხეთის ყველა მკვიდრი 
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იმყოფება ბოროტებაში და ამიტომაც სიცრუეშითავკერძობის და ცხოვრების 

სიყვარულის გამო. 

551.ჯოჯოხეთის ყველა მკვიდრი იმყოფება ბოროტებაში და ამიტომაც სიცრუეშიც და არ 

არსებობს იქ არავინ,ვინც შეიძლება იმყოფებოდეს ერთდროულად ბოროტებაში და 

ჭეშმარიტებაში.ბოროტი ადამიანების უმრავლესობისთვის ცნობილია სულიერი 

ჭეშმარიტებები ე.ი. ეკლესიური ჭეშმარიტებები,რამეთუ ბავშვობაში სწავლობდნენ 

ამას,შემდეგ იგებდნენ მათ ქადაგებისას და ბიბლიის კითხვისას და ამის გამო თვითონაც 

საუბრობდნენ ამაზე.ზოგიერთი მათგანი,ვისაც შეეძლო მოჩვენებითი გრძნობით 

ლაპარაკი ჭეშმარიტების სახელით და მოიქცეს ამასთანავე წრფელად,თითქოსდა 

სულიერი რწმენით,შეეძლოთ სხვების დარწმუნება რომ ისინი სულით ქრისტიანები 

არიან.მაგრამ მათ შორის ისინი ვინც შინაგანად ფიქრობდნენ ამ ჭეშმარიტებების 

საწინააღმდეგოდ და გუნებაში სასურველი ბოროტებით,თავს იკავებდნენ მხოოდ 

სამოქალაქო კანონები,დიდების,პატივის და სარგებლის გამო,ყველა ეს გულით ბოროტი 

ადამიანები არიან ჭეშმარიტებაში და ამიტომაც სიკეთეში მხოლოდ სხეულის 

მოქმედებით და არა სულისა.ამიტომაც იმქვეყნად როგორც კი მისი გარეგანი 

მოცილებული იქნება ხოლო შინაგანი,მისი სულისთვის კუთვნილისაწყისი 

იხსნება,მაშინ ისინი სრულად იმყოფებიან ბოროტებაში და სიცრუეში და არანაირად 

სიკეთეში ანდა ჭეშმარიტებაში.ნათელია რომ ეს ჭეშმარიტება და სიკეთე როგორც 

მეცნიერული ცოდნა მხოლოდ მათ მეხსიერებაში იყო და ისინი მხოლოდ იქიდან 

იღებდნენ მათ საუბრისას ანდა როცა აჩვენებდნენ თავიანთ სიკეთეს,რომელიც 

თითქოსდა მოდიოდა სულიერი სიყვარულიდან და რწმენიდან.როდასაც მსგავსი 

სულები აღიჭურვებიან თავიანთი შინაგანი საწყისით და მაშასადამე თავიანთი 

ბოროტებით,მათ უკვე აღარ შეუძლიათ წარმოთქვან ჭეშმარიტებები,მაგრამ ამბობენ 

მხოლოდ ტყუილებს,იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ თავისი ბოროტებით,ხოლო 

ბოროტებით საუბრისას შეუძლებელია წარმოსთქვა ჭეშმარიტება,რამეთუ მაშინ სული 

სხვა არაფერია,თუ არა თავისი ბოროტება,ბოროტებიდან ხომ მხოლოდ სიცრუე 

გამოდის.ყველა ბოროტი სული,მანამ სანამ ჯოჯოხეთში იქნება ჩანთქმული მის მიერ 

ხდება ამ მდგომარეობაში მიყვანა(თ 499–512);ამას ეწოდება სიკეთის და ჭეშმარიტების 

ჩამოხსნა.ეს ჩამოხსნა სხვა არაფერია თუ არა ადამიანის შინაგანი საწყისის შემოტანა,ე.ი. 

თვითონ მის სულში(თ 425). 

552.როდესაც ადამიანი სიკვდილის შემდეგ მიდის ამ მდგომარეობამდე,ის უკევ აღარ 

არის ადამიანის მაგვარი სული,როგორც ეს იყო მის პირველ მდგომარეობაში,რომლის 

შესახებაც საუბარი იყო ზემოთ(თ 491–498),მაგრამ ის ნამდვილად ხდება სული,რადგანაც 

ნამდვილი სული სახით და სხეულით შეესაბამება შინაგანს,სულის კუთვნილ აწყისს და 

მაშასადამე მისი გარეგანი სახე არის მისი შინაგანი საწყისის ანაბეჭდი.ასეთია სული 

პირველი და მეორე მდგომარეობის შემდეგ,რომელზეც ზემოთ იყო ლაპარაკი:ამ დროს 
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მისი დანახვისას მაშინვე იცნობ არა მარტო სახით და სხეულით არამედ ლაპარაკის 

მანერით და მოძრაობებით.მაშინ თავის თავში მყოფი მას არ შეუძლია იყოს სხვა 

ადგილას თუ არა თავის მსგავსებთან.სულიერ სამყაროში ყველა გრძნობა და მათგან 

წარმოქმნილი ზრახვები ყველანაირად კავშირშია,ამიტომაც სული თავისთავად 

მიისწრაფვის თავისი მსგავსებისკენ,რადგანაც მაშინ ის მიილტვის თავის გრძნობებით 

და ამ გრძნობების სიამოვნებით.ის თვითონვე ტრიალდება იმ მხარეს,რადგანაც ის მაშინ 

სუნთქავს თავისუფლად,რაც არ ხდება მაშინ,როდესაც ის ტრიალდება სხვა 

მხარეს.საჭიროა ვიცოდეთ,რომ სულთა სამყაროში სხვებთან ურთიერთობა ხდება სახის 

მოტრიალების საშუალებით და მსგავსი სიყვარულით მცხოვრებნი მუდმივად 

ერთმანეთს სახეში უმზერენ და ეს ხდება ყოველთვის ტანით საითაც არ უნდა 

შეტრიალდნენ(თ 151).აი რატომ ხდება რომ ყველა ჯოჯოხეთის სული შეტრიალებულია 

ღმერთის საწინააღმდეგო მხარეს,სიბნელისა და უკუნისკენ,რომლებიც სულთა 

სამყაროში იავებენ მზის და მთვარის ადგილს.და პირიქით ანგელოზები ბრუნდებიან  

უფლისკენ როგორც ზეციური მზისკენ და მთვარისკენ.აქედან ახლა ჩანს რომ ყველა 

ვინც ცხოვრობს ჯოჯოხეთში იმყოფება ბოროტებაში და ამიტომაც სიცრუეში და ისინი 

მიქცეულნი არიან თავიანთ სიყვარულისკენ. 

553.ჯოჯოხეთში ყველა სული,რომლებიც დათვალიერებულნი იქნენ მცირეოდენ 

ზეციურ შუქში,წარმოსდგება თავისი ბოროტების სახით,იმიტომ რომ ყოველი მათგანი 

არის თავისი ბოროტების განსახიერება,რადგანაც ყველაში შინაგნი და გარეგანი ქმნის 

ერთ მთლიანს,და შინაგანი ხილულად წარმოსდგება გარეგანში,ე.ი. 

სახით,სხეულით,მეტყველებით და მოძრაობებით.ამიტომაც პირველივე დანახვისას 

შეიძლება გაგება თუ როგორი თვისებისაა.საერთოდ მათი გარეგნობა გამოხატავს 

სხვების სიძულვილს,მუქარას მათ მიმართ ვინც არ აღიარებს მათ,სხვადასხვა სახის 

ზიზღს და შურისძიებას.ამ გარეგნობაში ბოროტება და სისასტიკე გამოსჭვივის შინაგანი 

საწყისიდან,მაგრამ როდესაც სხვები მათ აქებენ,პატივს სცემენ და ეთაყვანებიან,მათი 

სახე იცვლება და მასზე სიამოვნებისგან სიხარული გამოიხატება.რამოდენიმე სიტყვით 

შეუძლებელია იმის აღწერა,როგორები ჩანან ეს სახეები,რადგანაც არც ერთი მათგანი არ 

არის მეორის მსგავსი.მხოლოდ მათ შორის ვინც იმყოფება ერთნაირ ბოროტებაში და 

რომლებიც ამიტომაც იმყოფებიან ერთ ჯოჯოხეთურ საზოგადოებაში,არსებობს რაღაც 

მსგავსება რის გამოც თითქოსდა ყველა სახე რაღაცით მსგავსი გავს.საერთოდ კი 

საშინელი სახეები აქვთ და წააგვანან სიცოცხლეს მოკლებულ გვამებს:ზოგიერთს შავი 

სახე აქვს,ზოგს აალებული,ჩირაღდნის მსგავსი;ზოგიერთს შრამებით და იარებით 

დაფარული,ძალიან ბევრს სახე საერთოდაც არ გააჩნია,მის ადგილას რაღაც ბალნიანი 

ანდა ძვლები აქვს,ზოგს კი მხოლოდ კბილები აქვთ გამოჩრილი,მათი სხეულები 

ზუსტად ისეთივე დამახინჯებულია,მათი მეტყველებაც რისხვასავით 

ჟღერს,სიძულვილით ანდა შურისძიებით,რადგანაც ყველა მათგანი საუბრობს თავისი 
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სიცრუით და მისი ხმაც მის ბოროტებას შეესაბამება_ერთი სიტყვით ისინი თავიანთი 

ჯოჯოხეთის სახეს წარმოადგენენ.მე არ მომეცა საშუალება მენახა თვითონ ჯოჯოხეთის 

საერთო გარეგნობა;მე მხოლოდ მიამბეს,რომ სასუფეველი ერთიანობა გამოსახავს ერთ 

ადამიანს(თ 59–67),ასევე ჯოჯოხეთიც ერთიანობაში წარმოადგენს ერთ 

სატანას(თ544).მაგრამ მე ხშირად მქონდა საშუალება მენახა როგორი იყო ჯოჯოხეთის 

ნაწილები,ანდა ცალკეული ჯოჯოხეთური საზოგადოებები,იმიტომ რომ ჯოჯოხეთისკენ 

მიმავალ ღრიჭოებში,ანდა ეგრეთ წოდებულ ჯოჯოხეთის კარიბჭეებში ჩანს 

ურჩხული,რომელიც არის ამ ჯოჯოხეთის მკვიდრთა საერთო სახე;ამასთანავე მათი 

ულმობლობა გამოისახება მათ სასტიკ და მრისხანე მოქმედებებში.თუმცაღა საჭიროა 

იმის ცოდნა,რომ ჯოჯოხეთური სულები ასეთები მხოლოდ ზეციურ სინათლეზე 

ჩანან,და ერთმანეთს ისინი ჩვეულებრივ ადამიანებად ხედავენ.უფლის ღვთაებრივი 

გულმოწყალებით დაშვებულია,რომ ისინი ერთმანეთს არ ხედავდნენ ასეთი საშინელი 

გარეგნობით,როგორც ანგელოზები,მაგრამ ეს ხილვადობა მაცდუნებელია,იმიტომ რომ 

როგორც კი სულ მცირე ზეციური შუქი შეაღწევს იქ,მათი ადამიანური სახეები 

გადაიქცევა შემზარავად,რომლებიც ეკუთვნით მათ სინამდვილეში,რამეთუ 

სასუფევლის შუქში ყველაფერი ჩანს ისე როგორიც არის სინამდვილეში.აი რატომ 

გაურბიან ისინი ზეციურ სინათლეს და უბრუნდებიან თავის,უფრო უხეშ 

შუქს,რომელიც წააგავს თითქოსდა გავარვარებული ნაკვერჩხლის შუქს,ზოგჯერ კი 

აალებული გოგირდის სინათლეს.მაგრამ ეს სუსტი შუქიც კი გარდაიქმნება სრულ 

სიბნელედ,როგორც კი მას შეეხება ზეციური სინათლის ერთი სხივიც კი.ამის 

საფუძველზე ნათქვამია,რომ ჯოჯოხეთი უკუნში და სიბნელეშია და უკუნი და სიბნელე 

ნიშნავს ყველანაირი ბოროტებიდან წამოსულ სიცრუეს ზუსტად ისეთს,როგორიც არის 

ჯოჯოხეთში. 

554.ამ ჯოჯოხეთური სულების შემზარავი გარეგნობის დანახვიდან,რომლებიც 

გამოხატავდნენ ზიზღს სხვების მიმართ,საშიშროებას მათთვის ვინც არ აღიარებს და 

პატივს არ სცემს მათ,სიძულვილს და შურისძიებას მათ მიმართ ვინც ხელს არ უწყობს 

მათ,ჩემთვის ნათელი გახდა,რომ ისინი საერთოდ თავკერძობის და ამქვეყნიური 

ცხოვრების სიყვარულის სახეები არიან და რომ სხვადასხვანაირი ბოროტება რომელსაც 

ისინი ცალ_ცალკე გამოხატავენ წარმოიქმნება ამ ორი სახის სიყვარულიდან.მე ასევე 

ზეციდან მითხრეს და მაგალითებითაც დამარწმუნეს რომ ეს ორი სახის სიყვარული,ე.ი. 

თავკერძობა და ამქვეყნიური ცხოვრების სიყვერული,მეუფებს ჯოჯოხეთში და ქმნის 

მას,რომ უფლის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული მეუფებს ზეცაში და აყალიბებს 

მას და ბოლოს ეს ორივე სახის სიყვარული,როგორც ჯოჯოხეთური,ასევე ზეციური 

ერთმანეთის მიმართ დიამეტრულად საპირისპიროა. 

555.თავდაპირველად მე მიკვირდა ის,რომ თავკერძობა და ამქვეყნიური ცხოვრების 

სიყვარული ასეთი ეშმაკისეული იყო და რომ ისინი ვინც ასეთი სიყვარულით 
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ცხოვრობდნენ შესახედად ასეთი შესაზარნი იყვნენ.იმიტომ რომ ამქვეყნად ცოტაც 

ფიქრობენ თავკერძობაზე და უფრო ნაკლებად კი სულის იმ გარეგნულ 

მაღალფარდოვნებაზე(გაბღენძილობაზე),რომელიც იწოდება სიამაყედ და რომელიც 

მომავალშია ხილული თვალისთვის და ეს მიიჩნევა თავკერძობად.ხოლო ის თავკერძობა 

კი რომელიც ასეთი სახით არ მჟღავნდება,მიიჩნევა ამქვეყნად სიცოცხლის 

სულად.გრძნობა ადამიანს აღეძვრება თანამდებობის დაკავებისას,და თუ ის მასში არ 

ეძებს პატივს და დიდებას,ამბობენ რომ მისი სული ხევდება.განა არ ამბობენ:ვენც რაღაცა 

კარგად,სასარგებლოდ და ღირსსახსოვრად გააკეთა,თუ არა იმ მიზნით რომ სახელი 

გაითქვას ხალხში ანდა სხვების აზრზე მაღლა დადგეს?სიდანაც,როგორც 

ამბობენ,წარმოიქმნება ეს მისწრაფება თუ არა დიდებისა და პატივის მხურვალე 

სიყვარულიდან და მაშასადამე თავის თავის სიყვარულიდან.აქედან 

გამომდინარეობს,რომ ამქვეყნად უცნობია,რომ საკუთარი თავის სიყვარული არის ის 

სიყვარული,რომელიც გამეფებულია ჯოჯოხეთში და ადამიანში აყალიბებს 

ჯოჯოხეთს.რის გამოც მე ჯერ ვიტყვი რა არის საკუთარი თავის სიყვარული,ხოლო 

შემდეგ_რომ ამ სიყვარულიდან როგორც საერთო პირველსაწყისიდან გამოდის 

ყველანაირი სახის ბოროტება და ყველანაირი სახის იცრუე. 

556.საკუთარი თავის სიყვარული იმაში მდგომარეობს,რომ მხოლოდ საკუთარი 

თავისთვის გინდოდეს სიკეთე და არა სხვებისთვის,არც ეკლესიისთვის არც 

სამშობლოსთვის და არც რომელიმე საზოგადოებისთვის,თუ იქაც საკუთარი 

ინტერესები არ გამოძრავებს;ანდა თუნდაც იმაში,რომ უკეთო სხვებს სიკეთე საკუთარი 

პატივისა და სახელისთვის.თუ ადამიანი არ ხედავს ამ სარგებელს თავის გაკეთებულ 

საქმეში,ის შინაგანად ეკითხება თავის თავს:მე რა მერგება აქედან?რისთვის ვაკეთო მე ეს 

საქმე?რა სარგებელი მექნება მე აქედან?_და მიატოვებს ამ საქმეს.მაშასადამე ვისაც 

მხოლოდ საკუთარი უყვარს,მას არ უყვარს არც ეკლესია,არც სამშობლო,არც 

საზოგადოება,არც არანაირი საქმიანობა,მხოლოდ საკუთარი თავი.მისი სიამოვნება 

მხოლოდ საკუთარი სიყვარულის სიამოვნებაშია და რადგანაც სიყვარულიდან 

წარმოქმნილი სიამოვნება შეადგენს თვით ადამიანის სიცოცხლეს,მაშასადამე მისი 

სიცოცხლე არის თავისი თავის სიყვარული,ხოლო საკუთარი თავის სიყვარული არის 

ადამიანში არსებული მესაკუთრული გრძნობა,ხოლო მესაკუთრული გრძნობა 

ადამიანში არის სხვა არაფერი თუ არა ბოროტება.ვისაც უყვარს საკუთარი თავი,მას 

უყვარს თავისი შვილები და შვილიშვილები და ისინი ვინც მასთან ერთად შეადგენს 

ერთ მთლიანს და ვისაც უწოდებს თავისას.მათი სიყვარულიც ნიშნავს იგივეს,რომ 

გიყვარდეს საკუთარი თავი,რადგანაც ასეთი ადამიანი ხედავს მათ თავის თავში და 

თავის თავს ხედავს მათში;იმათ რიცხვში ვისაც ის თავისიანს უწოდებს არიან 

ისინიც,ვინც მას აქებს,აღიარებს და პატივს მიაგებს. 
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557.ზეციურ სიყვარულთან შედარებით დავინახავთ რაში მდგომარეობს საკუთარი 

თავის სიყვარული.ზეციური სიყვარული ნიშნავს გიყვარდეს მსახურება 

მსახურებისთვის ანდა სიკეთე სიკეთისთვის,და ადამიანი ეწევა ამ საქმიანობას და 

აკეთებს სიკეთეს ეკლესიისთვის,სამშობლოსთვის,საზოგადოებისთვის და თავისი 

თანამოქალაქეებისთვის.ეს ნიშნავს გიყვარდეს მოყვასი,იმიტომ რომ ყველანაირი 

მსახურება და ყველანაირი სიკეთე მოედინება უფლიდან და ქმნის იმ მოყვასს რომელიც 

ჩვენ უნდა გვიყვარდეს.მაგრამ ვისაც უყვარს მსახურება და სიკეთე თავისი 

სარგებლისთვის,მას უყვარს ისინი მხოლოდ როგორც მსახურნი,იმისთვის რომ ისინი 

მას ემსახურებიან.მაშასადამე თავისი თავის სიყვარულით მცხოვრებთ უნდათ რომ 

ეკლესია,სამშობლო,ადამიანთა საზოგადოება და მისი თანამოქალაქეები ემსახურონ 

მას,ხოლო თვითონ კი არ უნად ემსახუროს მათ;ის თავის თავს მათზე მაღლა 

აყენებს,ხოლო მათ თავისზე დაბლა.ამიტომაც ვისაც რამდენად უყვარს თავისი თავი,ის 

იმდენად შორდება სასუფეველს და იმდენადვე შორდება ზეციურ სიყვარულს. 

558.შემდეგ;ვინც რამდენად ცხოვრობს ზეციური სიყვარულით,რომელიც იმაში 

მდგომარეობს რომ გიყვარდეს ყველანაირი მსახურება და სიკეთე და გულით 

განიცდიდე სიამოვნებას როცა ამას აკეთებ ეკლესიისთვის,სამშობლოსთვის,ადამიანთა 

საზოგადოებისთვის და თანამოქალაქეებისთვის,იმდენად არის ეს ადამიანი ღმერთის 

მიმყოლი,რადგანაც ამ სიყვარულში იმყოფება თვით უფალი და თვითონ ეს 

სიყვარულიც გამოდის ღმერთიდან.ამის საპირისპიროდ:ვინც რამდენად ცხოვრობს 

საკუთარი თავის სიყვარულით,რომელიც იმაში მდგომარეობს,რომ აკეთო საქმე და 

სიკეთე მხოლოდ საკუთარი თავისთვის,ის იმდენად არის თავისი თავის მიმყოლი,და 

რამდენადაც ადამიანი მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს,იმდენადვე არ ფიქრობს 

უფალზე.აქედან გამომდინარეობს,რომ ვისაც რამდენად უყვარს საკუთარი თავი,ის 

იმდენადვე სცილდება ღვთაებრივ საწყისს და მაშასადამე სასუფეველსაც.მხოლოდ 

საკუთარ თავზე ფიქრი ნიშნავს საკუთარი თავის მიყოლას,ეს კი სხვა არაფერია თუ არა 

ბოროტება,რადგანაც ეს ნიშნავს საკუთარი თავის სიყვარულს უფალზე ,ეტად და 

ამქვეყნიური ცხოვრების სიყვარულს სასუფეველზე მეტად.ადამიანი იძირება საკუთარ 

თავში და შემდეგ კი ბოროტებაში ყოველთვის,როდესაც ის თავის თავს ხედავს იმ 

სიკეთეში,რომელსაც ის აკეთებს,რადგანაც ის მაშინ იხედება სიკეთიდან თავისი 

თავისკენ და თავისი თავიდან სიკეთისკენ,ამიტომაც ხედავს ამ სიკეთეში თავის 

სახეს,და არა უფლის სახეს.ეს რომ ასეა მე დავრწმუნდი მაგალითით:არსებობენ ბოროტი 

სულები,რომელთა სამკვიდროც მდებარეობს ჩრდილოეთსა და დასავლეთს შორის 

სასუფევლის ქვეშ,და რომლებიც ფლობენ უნარს გაახვიონ კეთილი სულები თავიანთ 

მესაკუთრულ გრძნობებში,და მაშასადამე სხვადასხვაგვარ ბოროტებაში;ამისთვის ისინი 

ახვევენ მათ თავის თავზე ფიქრში,ამ დროს ისინი მოქმედებენ ან ღიად,მლიქვნელობით 

და თაყვანისცემით,ანდა საიდუმლოდ,მიმართავენ მათ გრძნობებს მათსავე 
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მიმართ;იმისდა მიხედვით როგორ მუშაობენ ისინი ამაზე,ისინი უკუაგდებენ კეთილ 

სულებს სასუფევლიდან,უბნელებენ გონებას და იწვევენ მათში სხვადასხვა სახის 

ბოროტებას. 

558.საკუთარი თავის სიყვარული რომ საპირისპიროა მოყვასის სიყვარულისა ამის 

დანახვა შეიძლება მათი წარმოშობის განხილვით.მოყვასის სიყვარული მათთვის,ვინც 

ცხოვრობს თავისი თავის სიყვარულით,იწყება საკუთარი თავიდან;ისინი ამბობენ რომ 

ყველა არის თავისი თავის მოყვასი და თავისი თავიდან,როგორც ცენტრიდან,ისინი 

მიდიან მათკენ,ვინც მათთან ერთად ქმნის ერთ მთლიანს.ამის გარეთ მყოფი არაფერს 

წარმოადგენენ მათთვის,ისინი კი ვინც მოქმედებენ მათ წინააღმდეგ და წინააღმდეგ 

მათი ბოროტებისა,ითვლებიან მტრად,თუნდაც ისინი იყვნენ 

ბრძენი,პატიოსანი,წრფელი და სამართლიანი ადამიანები.ამის საპირისპიროდ მოყვასის 

სულიერი სიყვარული იწყება უფლიდან და უფლიდან როგორც ცენტრიდან მიდის 

ყველასთან,ვინც დაკავშირებულია უფალთან სიყვარულით და რწმენით და განფენილია 

ყველაზე მათი სიყვარულის და რწმენის ხარისხის მიხედვით.აქედან ჩანს რომ მოყვასის 

სიყვარული,ადამიანიდან დაწყებული,საპირისპიროა მოყვასის სიყვარულისა,რომელიც 

უფლიდან იწყება და რომ პირველი გამოდის ბოროტებიდან,რადგანაც ადამიანის 

მესაკუთრული გრძნობიდან გამოდის,მაშინ როდესაც მეორე გამოდის 

სიკეთიდან,რადგანაც გამოედინება უფლიდან,რომელიც თვითონაა სიკეთე.ისიც 

ნათელია რომ ადამიანიდან წამოსული მოყვასის სიყვარული_ხორციელია,ხოლო 

უფლიდან წამოსული მოყვასის სიყვარული_ზეციური.ერთი სიტყვით,საკუთარი თავის 

სიყვარული რომელიც მისი ერთგულია,ქმნის თავს,ხოლო ზეციური სიყვარული 

ფეხებს,რომელზეც ის ეყრდნობა.აი რატომ ხდება რომ ქვესკნელში ჩანთქმისას 

ჩანს,თითქოსდა იქ ვარდება თავით,ფეხებით ზემოთ(თ 548). 

559.საკუთარი თავის სიყვარული ისეთია,რაც უფრო ხელს შეუწყობ მას,ე.ი. რაც მეტად 

მოეხსნება მას გარეგანი ხუნდები,ე.ი. კანონის შიში და კანონის მიერ დაშვებული 

სასჯელისა,შიში იმისა რომ დაკარგო კეთილი სახელი,პატივი,სარგებელი,თანამდებობა 

ანდა სიცოცხლე,ის უფრო მეტად ძლიერდება და ბოლოს მიდის სურვილამდე არა 

მარტო დედამიწის მართვისა,არამედ სასუფევლისაც და თვით ღმერთისაც კი,მან არ 

იცის საზღვარი და დასასრული.ასეთია ვნება,რომელიც იმალება თითოეულ 

ადამიანში,რომელიც თავისი თავის სიყვარულით ცხოვრობს,თუმცაღა ის არ მჟღავნდება 

ამქვეყნად,სადაც ადამიანს აკავებს ის ბორკილები,რომლებზეც ზემოთ იყო ლაპარაკი.ეს 

რომ ასეა,ყველა ხედავს მეფეთა და ძლიერთა ამა ქვეყნისათა 

მოქმედებებიდან,რომლებმაც არ იციან ზღვარი,მიდიან და ითვისებენ სხვის 

საკუთრებას,მიისწრაფვიან დიდებისა და ყოვლისშემძლეობისკენ.ამას ყველაფერს უფრო 

ნათლად ადასტურებს ახლანდელი დროის ბაბილონი,რომელმაც განავრცო თავისი 

მბრძანებლობა ზეცამდე,უფლის ღვთაებრივი ძალაუფლება მიითვისა და მუდმივად 
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ისწრაფვოდა უფრო წინ.როდესაც ასეთი ადამიანებისიკვდილის შემდეგ მიდიან 

იმქვეყნად,ისინი არიან მთლიანად უფლის და ზეცის წინააღმდეგ და გადადიან 

ჯოჯოხეთის მხარეს.ამის შესახებაა საუბარი:,,განკითხვის დღე და ბაბილონის 

განადგურება’’_ში. 

560.წარმოიდგინეთ საზოგადოება,რომელიც შედგება ისეთი 

ადამიანებისგან,რომელთაგანაც თითოეულს თავისი თავი უყვარს,ხოლო სხვები 

მხოლოდ იმ დონით_თუ რამდენად ისინი მასთან ერთად შეადგენენ ერთ მთლიანს_და 

დაინახავთ რომ მათი სიყვარული ისეთივეა,როგორი სიყვარულიცაა ქურდებს 

შორის,რომლებიც ერთმანეთს ეხვევიან და მეგობრებს უწოდებენ ერთმანეთს,იმიტომ 

რომ მოქმედებენ ერთად და როგორც კი დასცილდებიან ერთმანეთს და აღარ აღიარებენ 

თავის ხელმძღვანელს,ერთმანეთს თავს ესხმიან.თუ განვიხილავთ მათ შინაგან საწყისს 

ანდა ჩავიხედავთ მათ სულში,აღმოვაჩენთ რომ ისინი სავსეა ერთმანეთის 

სიძულვილით,რომ ისინი შინაგანად დასცინიან სხვებს,ვინც პატიოსანი და 

სამართლიანია და ასევე უფალსაც,რომელსაც ისინი უარყოფენ როგორც არაფრისმაქნის 

ნივთს.ეს უფრო ნათელი ხდება ჯოჯოხეთში მსგავს საზოგადოებებში,რომელზეც 

გვექნება საუბარი. 

561.იმ ადამიანების,აზრების და გრძნობების შინაგანი საწყისი,ვისაც ყველაზე მეტად 

საკუთარი თავი უყვარს,მიმართულია თავის თავისკენ და ცხოვრებისკენ,ე.ი. უფლის და 

სასუფევლის საპირისპირო მხარეს,ამიტომაც ისინი სავსეა ყველანაირი ბოროტებით და 

ღვთაებრივ საწყისს არ ძალუძს მათზე ზემოქმედება,რამეთუ როგორც კი ის 

ზემოქმედებას იწყებს,ის იძირება მათ და საკუთარ თავზე ზრახვებში,იბღალება და 

ამავდროულად ივსება სხვადასხვაგვარი ბოროტებით.აი რატომაა რომ ყველა ასეთი 

ადამიანი იმქვეყნად უფლის საპირისპირო მხარეს იყურება,იმ უკუნეთის 

ცენრტისკენ,რომელიც იქ იკავებს აქაური მზის ადგილს და სრულიად საპირისპიროა 

ზეციური მზისა,ე.ი. უფლისა(თ 123).უკუნი აღნიშნავს ბოროტებას,და აქაური მზე 

საკუთარი თავის სიყვარულს. 

562.მათთვის დამახასიათებელი მრავალნაირი ბოროტება,ვინც ცხოვრობს თავისი თავის 

სიყვარულით მდგომარეობს სხვების სიძულვილში,შურში,მათთვის მტრობაში,ვინც 

ხელს არ უწყობს მათ,ბრძოლაში რომელიც იქედან იწყება,ყველანაირი 

სიძულვილიდან,შურისძიებიდან,ეშმაკობიდან,მოტყუებიდან,შეუბრალებლობიდან და 

სისასტიკიდან.რაც შეეხება რწმენას,ისინი განიცდიან სიძულვილს არა მარტო უფლის 

და ღვთაებრივი საწყისის მიმართ,ე.ი. ჭეშმარიტებების და სიკეთის მიმართ,არამედ 

სავსენი არიან რისხვით მათ მიმართ.როდესაც ადამიანი სული ხდება,ეს რისხვა 

გადაიქცევა სიძულვილად,და მაშინ მას არა მარტო აღარ შეუძლია ატანა იმისა,რომ 

მასთან უფლის შესახებ ისაუბრონ,არამედ იწვის მათი სიძულვილით ვინც აღიარებს 
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ღვთაებრივ საწყისს და თაყვანს სცემს მას.მე ვესაუბრე ერთ ასეთ სულს,რომელიც 

ამქვეყნად გავლენიანი პიროვნება იყო და გამორჩეულად უყვარდა თავისი 

თავი.როდესაც მან გაიგონა რომ მე უფლის შესახებ ვსაუბრობდი,განსაკუთრებით 

მაშინ,როდესაც მე ღმერთის სახელი ვახსენე,ის იმდენად განრისხდა სიძულვილით,რომ 

ჰქონდა სურვილი მისი მოკვლის.ამავე სულს,როდესაც მისი სიყვარულის კავშირის 

მიმართ შემწყნარებლურნი იყვნენ,სურდა ყოფილიყო ეშმაკი,რომ მას შესძლებოდა 

თავისი თავის სიყვარულით მუდმივად ეცდუნებინა სასუფეველი.იგივე სურვილი 

გამოიხატებოდა სხვების მიერაც,განსაკუთრებით მათ მიერ,ვინც ეკუთვნოდნენ 

რომაულ_კათოლიკურ რწმენას,როდესაც ისინი იმქვეყნად გადასვლისას 

ამჩნევდნენ,რომ მთელი ძალაუფლება უფალს ეკუთვნის,მათ კი ის საერთოდ არ 

გააჩნიათ. 

563.დასავლეთის მხარეს,სამხრეთისკენ მე დავინახე სულები,რომლებიც ამბობდნენ რომ 

ამქვეყნად ცხოვრებისას ისინი იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე,ამის გამო ისინი 

იმსახურებენ უპირატესობას და უნდა გააჩნდეთ მათ ის.ამგელზები არკვევდნენ,თუ 

როგორები იყვნენ ისინი შინაგანად,და აღმოაჩინეს რომ ისინი ამქვეყნად 

თანამდებობებზე ყოფნისას პატივს სცემდნენ არა თავიანთ მსახურებს,არამედ მხოლოდ 

საკუთარ თავს.მაგრამ რადგანაც მათ ძალიან უნდოდათ და ეძიებდნენ იმას,რომ სხვებზე 

ემბრძანებლათ,ამიტომაც მათ მიუჩინეს ადგილი იმ სულებს შორის,ვინც მსჯელობდნენ 

დიდი მნიშვნელობის საგნებზე.მაშინ აღმოჩნდა,რომ მათ  

საერთოდ არ შეეძლოთ არც ყურადღებით მსჯელობა იმ საქმეზე,რომელზეც მიდიოდა 

საუბარი,არც იმ ნივთის შინაგანად დანახვა თავის თავში;რომ ისინილაპარაკობდნენ და 

არც ფიქრობდნენ სამსახურის საგნებზე.და ამის გარდა მათ უნდოდათ ემოქმედათ 

თავიანთი სურვილისამებრ მხოლოდ საკუთარი კეთილგანწყობით.ამიტომაც ისინი 

იქნენ გადაყენებულნი და გაგზავნილნი სხვა ადგილას.ისინი აგრძელებდნენ გზას 

დასავლეთის მიმართულებით და სადღაც იქნენ მიღებულნი,მაგრამ მათ ყველგან 

ეუბნებოდნენ რომ ისინი მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობდნენ და სხვა 

არაფერზე,თავისი თავის გარდა,და მაშასადამე ისინი სულელები არიან და ჰგვანან 

ხორციელად მოაზროვნე სულებს,ამიტომაც ისინი გაგზავნილები იქნენ ყველა იმ 

ადგილიდან,სადაც არ უნდა მისულიყვნენ.რამოდენიმე ხნის შემდეგ ისინი დაინახეს 

უკანასკნელ გაჭირვებაში,მათხოვრებად.ამით ჩემთვის ცხადი გახდა,რომ მხოლოდ 

საკუთარი თავის სიყვარულით მცხოვრებნი,თუმცაღა თავიანთი სიყვარულის გზნებით 

ამქვეყნად ჩანან,თითქოსდა ბრძნულად მეტყველნი,მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი 

საუბრობენ ასე მხოლოდ მეხსიერებით,და არანაირად თავისი გონებით.აი რატომაა რომ 

იმქვეყნად,როდესაც მათი ბუნებრივი მეხსიერების გამოყენება აღარ შეუძლიათ,ისინი 

ხდებიან სხვებზე უმეცრები_განსაკუთრებით იმ მიზეზით,რომ ისინი დაცილებულნი 

არიან უფალს. 
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564.მბრძანებლობა არსებობს ორგვარი: ერთი ეკუთვნის მოყვასის სიყვარულს,მეორე კი 

საკუთარი თავის სიყვარულს.ეს ორივე სახის ბატონობა თავისი არსით სრულიად 

ერთმანეთის საპირისპიროა.ვინც მბრძანებლობს მოყვასის სიყვარულით,მას 

ყველასთვის სურს სიკეთე და არაფერი ისე არ უყვარს,როგორც მსახურება,და მაშასადამე 

ემსახურება სხვებს(ემსახურო სხვებს ნიშნავს სხვებისთვის გსურდეს სიკეთე და 

იმსახურო ეკლესიისთვის,სამშობლოსთვის,საზოგადოებისთვის და 

თანამოქალაქეებისთვის);აი რაში მდგომარეობს ასეთი ადამიანის სიყვარული და 

ნეტარება.ამიტომაც,როდესაც ის სხვებთან შედარებით მაღალ თანამდებობას იკავებს,მას 

უხარია,არა ამ თანამდებობის გამო,არამედ იმ საქმეების გამო,რომელთა გაკეთებაც მას ამ 

თანამდებობიდან შეუძლია;ასეთია მბრძანებლობა სასუფეველში;ის ადამიანი კი  

პირიქით,რომელიც მბრძანებლობს თავისი თავის სიყვარულით,არავისთვის უნდა 

სიკეთე,გარდა თავისი თავისა;საქმეები,რომლებსაც ის აკეთებს,მის მიერ სრულდება 

მხოლოდ პატივისა და დიდებისთვის.ის სხვებს ემსახურება მხოლოდ იმისთვის,რომ 

ემსახურონ მას,რომ მას თაყვანი სცენ და იმბრძანებლოს.ის ესწრაფვის მაღალ 

თანამდებობებს არა სიკეთისთვის,რომელიც მან უნდა მოუტანოს სამშობლოს და 

ეკლესიას,არამედ იმისთვის,რომ იყოს ყურადღების ცენტრში,დიდებაში და შემდეგ 

დატკბეს ყველაფერი ამით.მბრძანებლობის სიყვარული იმქვეყნად ყველაში რჩება.ისინი 

ვინც მბრძანებლობდნენ მოყვასის სიყვარულით,ღებულობენ ძალაუფლებას 

სასუფეველშიც,მაგრამ მაშინაც ისინი კი არ მბრძანებლობენ არამედ საქმეები,რომლებიც 

მათ უყვართ,და როდესაც მბრძანებლბენ საქმეები,მაშინ მბრძანებლობაც უფალს 

ეკუთვნის.პირიქით,ისინი ვინც ამქვეყნად მბრძანებლობდნენ საკუთარი თავის 

სიყვარულით,რომლებიც ჩანთქმულნი იყვნენ ჯოჯოხეთში ყველაზე მდაბალ 

არსებებთან,ზოგიერთი მათგანიც ვინც იქ ნაგვის ორმოებში ცხოვრობდა. 

565.რაც შეეხება სიცოცხლის სიყვარულს,ეს სიყვარული ამ დონემდე არ არის ზეციური 

სიყვარულის საპირისპირო,იმიტომ რომ მასში იმდენი ბოროტება არ 

იმალება.სიცოცხლის სიყვარული იმაში მდგომარეობს,რომ გინდოდეს რაიმე 

საშუალებებით მოიხვეჭო სხვისი ქონება,გულით ფიქრობს სიმდიდრეზე,და იმის 

დაშვება,რომ ამქვეყნიურმა ცხოვრებამ მიიზიდოს და ზურგი აქცევინოს სულიერი 

სიყვარულისთვის,ე.ი. მოყვასის სიყვარულისთვის და მაშასადამე ზეცისთვის და 

უფლისთვის.თუმცღა ეს სიყვარულიც სხვადასხვაგვარია:ზოგს უყვარს სიმდიდრე,რომ 

ამის საშუალებით მოიპოვოს პატივი;ზოგიერთებს უყვართ დიდება და მაღალი 

თანამდებობა,რომ შეიძინონ სიმდიდრე;სხვებს უყვართ სიმდიდრე სხვადასხვა 

საქმეებისთვის,რომლებიც მათ სიამოვნებას ანიჭებთ.სხვებს სიმდიდრე უყვართ 

მხოლოდ სიმდიდრისთვის,ასეთია ძუნწების სიყვარული და ა.შ. მიზანი,რისთვისაც 

გიყვარს სიმდიდრე,იწოდება საქმედ,და ეს მიზანი,ანდა საქმე,განსაზღვრავს 

სიყვარულის ხარისხს,რადგანაც სიყვარული ისეთია,როგორიცაა 
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მიზანი,რომლისთვისაც მოქმედებს ადამიანი;ყველაფერი დანარჩენი მას ემსახურება 

მხოლოდ საშუალებად.რა არის ჯოჯოხეთის ცეცხლი და კბილთა ღრჭენა 

 

566.რა არის საუკუნო ცეცხლი და კბილთა ღრჭენა,რომლისთვისაც ბიბლიის მიხედვით 

განწირულნი არიან ისინი,ვინც იმყოფებიან ჯოჯოხეთში,ამჟამად ცოტამ თუ 

იცის,იმიტომ რომ ადამიანი,თუ არ იცის ბიბლიის შინაგანი აზრი,ყველაფერს,რასაც 

კითხულობდა მასში,იგებდა სიტყვა_სიტყვით.ამიტომაა რომ ზოგიერთს სიტყვაში 

,,ცეცხლი’’ წარმოუდგენია ნივთიერი ცეცხლი,ზოგიერთს_საერთოდ 

ტანჯვა,ზოგს_სინდისის ქენჯნა,ხოლო ზოგს კი_ამ ცეცხლის შესახებ იმიტომ იყო 

ნათქვამი რომ ჩაუნარგონ ბოროტების შიში.კბილთა ღრჭენაში ზოგიერთი იგებს 

პირდაპირ კბილთა ღრჭენას,სხვები მხოლოდ შიშის აზრს,რომელსაც ჩვენ 

ვგრძნობთ,კბილთა ღრჭენის მოსმენისას.მაგრამ ვისთვისაც ჩასაწვდომია ბიბლიის 

შინაგანი აზრი,მან იცის რა არის საუკუნო ცეცხლი და კბილთა ღრჭენა.უფლის 

სიტყვაში,მის თითოეულ სიტყვაში და მის თითოეულ გამოთქმაში არის შინაგანი 

აზრი,რადგანაც სიტყვა შინაგანად სულიერია;ხოლო სულიერი სხვანაირად არ შეიძლება 

გასაგებად გადმოიცეს ადამიანისთვის თუ არა ბუნებრივი სახით,იმიტომ რომ ადამიანი 

ბუნებრივ სამყაროში ცხოვრობს და აზროვნებს იმ საგნების მიხედვით,რომლებიც 

ამქვეყნად არსებობს.ამრიგად,ამის შემდეგ ნათქვამი იქნება რა არის საუკუნო ცეცხლი და 

კბილთა ღრჭიალი რომლისთვისაც არიან განწირულნი ანდა რომლითაც იტანჯებიან 

სიკვდილის შემდეგ ბოროტი ადამიანები ანდა მათი სულები,რომლებიც იმყოფებიან 

სულთა სამყაროში. 

567.სითბოს საწყისი ორგვარია:ერთი ზეციური მზისგან,ე.ი. უფლისგან,მეორე მიწიერი 

მზისგან.სითბო რომელიც ზეციური მზისგან მოდის,ე.ი. უფლისგან,არის სულიერი 

სითბო,რომელიც თავისი არსით არის სიყვარული(იხ თ 126–140);ჩვენი მზისგან 

გამოსული სითბო არის ბუნებრივი სითბო,რომელიც არსით არ არის სიყვარული და 

მხოლოდ ემსახურება სულიერი სითბოს ანდა სიყვარულის მიღებას.სიყვარული რომ 

თავისი არსით არის სითბო,ეს იქიდან ჩანს,რომ სული ხოლო შემდეგ სხეული თბება 

სიყვარულის არსებობით,მისი დონის და ხარისხის მიხედვითაც კი.ეს მოვლენა ხდება 

ადამიანში ზამთარშიც ზუსტად ისევე როგორც ზაფხულში და თვალსაჩინოა ასეთივე 

მოვლენით სისხლში.მიწიერი მზისგან გამოსული ბუნებრივი სითბო რომ გვეხმარება 

სულიერი სითბოს მიღებაში,ეს ჩანს ხორციელი სითბისგან,რომელიც აღიგზნება სულის 

სითბოთი და თითქოსდა ცვლის მას;განსაკუთრებით ეს ჩანს გაზაფხულისა და 

ზაფხულის სითბოს ზემოქმედებით ყველანაირ ცხოველებზე,რომლებიც 

ყოველწლიურად ამ დროს უბრუნდებიან თავიანთ სიყვარულს,არა მარტო ის რომ ეს 

სითბო ავსებს მათ სიყვარულს,არამედ ის ამზადებს მათ სხეულს იმ სითბოს 
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მისაღებად,რომელიც მათ ზეშთაეგონებათ სულიერი სამყაროდან,რადგანაც სულიერი 

სამყარო ზემოქმედებს ბუნებრივზე როგორც მიზეზი შედეგზე.ვინც ფიქრობს,რომ 

ცხოველთა სიყვარული წარმოიშობა ბუნებრივი სითბოთი,ის ძალიან ცდება,იმიტომ 

რომ შთაგონება მოდის სულიერი სამყაროდან ბუნაბრივზე და არა ბუნებრივიდან 

სულიერზე,და ყველანაირი სიყვარული,როგორც თვითონ სიცოცხლის 

საკუთრება,სულიერია.იგივეა ვინც ფიქრობს,რომ ბუნებრივ სამყაროში თუნდაც რაიმე 

არსებობს სულიერი სამყაროდან ზეშთაგონების გარეშე,ის ისევე ცდება,იმიტომ რომ 

ყველაფერი ბუნებრივი ცოცხლობს და არსებობს მხოლოდ სულიერი სამყაროს 

საწყისში.მცენარეთა სამყაროს ყველა ჩანახასიც ასევე იწყება სულიერი სამყაროდან 

ზეშთაგონებით.ბუნებრივი სითბო გაზაფხულის და ზაფხულისპერიოდში მხოლოდ 

განაწყობს თესლს და მის ბუნებრივ ფაქტორს,ავსებს და ხსნის მათ,რომ ასეთნაირად 

სულიერი სამყაროდან ზეშთაგონებას როგორც მიზეზს შეეძლოს მათზე 

ზემოქმედება.ყველაფერი ეს ითქვა იმიტომ რომ ცნობილი გახდეს,რომ სულიერი სითბო 

გამოდის ზეციური მზიდან,ხოლო ბუნებრივი სითბო მიწიერი მზიდან;და რომ 

პირველის ზეშთაგონება უკანასკნელზე და შემდეგ მათი ერთობლივი მოქმედება 

წარმოქმნის იმ მოვლენებს,რომლებიც ჩვენს სამყაროში მხოლოდ თვალით აღიქმება. 

568.ადამიანში სულიერი სითბო არის მისი სიცოცხლის სითბო,იმიტომ რომ არსით ის 

არის სიყვარული,როგორც ეს ნათქვამი იყო ზემოთ;ზუსტად ეს სითბო იგულისხმება 

წმინდა წერილში სიტყვაში ,,ცეცხლი’’;უფლის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული 

ზეციურ ცეცხლში,ხოლო საკუთარი თავის სიყვარული და ცხოვრების 

სიყვარულიჯოჯოხეთის ცეცხლში. 

569.ცეცხლი ანდა ჯოჯოხეთური სიყვარული წარმოიქმნება ამავე სიყვარულით,ე.ი. 

ზეციური მზისგან,ანუ უფლისგან,მაგრამ ეს ცეცხლი ხდება ჯოჯოხეთური მათი 

გავლით,ვინც იღებს მას.რამეთუ სულიერი სამყაროდან წამოსული ყველანაირი 

ზეშთაგონება იცვლება იმისდა მიხდვით,თუ როგორ იქნება მიღებული,ანდა ის სახის 

მიხედვით რომელშიც ის ჩადის,ზუსტად ისევე როგორც ეს ემართება აქაური მზიდან 

წამოსულ სითბოს და სინათლეს.ამ სითბოს ზემოქმედებით ტყეებში და ბალახებში 

იწყება ზრდის პროცესი,რომელიც ღვრის ტკბილ სურნელს,მაგრამ იგივე სითბო მძორზე 

ზემოქმედებისას წარმოქმნის სიმყრალეს.ასევეა იგივე მზისგან წამოსული სითბოც,ერთ 

შემთხვევაში ის წარმოქმნის ლამაზ ყვავილებს და სხვა შემთხვევაში ულამაზოს.იგივე 

მეორდება იგივე სითბოსა და სინათლის შემთხევეში,რომელიც გამოდის ზეციური 

მზიდან,ე.ი. სიყვარულიდან.როდესაც სითბო ანდა სიყვარული ზეშთაეგონება იქიდან იმ 

სიკეთეზე,რომელიც არსებობს კეთილ ადამიანებში და სულევში და ასევე 

ანგელოზებში,ის ანაყოფიერებს ამ სიკეთეს;ხოლო როცა ეს სითბო ანდა სიყვარული 

ზეშთაეგონებათ ბოროტებს,წარმოქმნის უკუქმედებას,რამეთუ ბოროტება გუდავს ანდა 

ზრწნის მას.ასევე ზეციური შუქიც ჭეშმარიტ სიკეთეზე ზემოქმედებისას ბადებს 
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გონიერებას და სიბრძნეს,ხოლო ბოროტების სიცრუეზე ზემოქმედებისას გარდაქმნის 

სიგიჟეში და სხვადასხვა სახის ფანტაზიებში.ამდენად მისი მოქმედება ყველგან 

შეთანხმებულია მისი მიღების სახესთან. 

570.ჯოჯოხეთის ცეცხლი,რომელიც იყო სხვა არაფერი თუ არა საკუთარი თავის და 

ცხოვრების სიყვარული,არის ასევე ყველანაირი ვნება,რომელიც ამ სიყვარულს 

ეკუთვნის,იმიტომ რომ ვნება არის სიყვარული მის მუდმივ მოქმედებაში:ადამიანს რაც 

უყვარს,მუდმივადაც ის უნდა.ვნება ასევე არის სიამოვნება,იმიტომ რომ როდესაც 

ადამიანი იღებს საყვარელს ანდა სასურველს,ის მასში სიამოვნებას ნახულობს;მისი 

სულიერი სიამოვნებაც აქედანაა.მაშასადამე ჯოჯოხეთური ცეცხლი ეს არის ვნება და 

სიამოვნება,რომელიც ამ ორი სახის სიყვარულიდან გამოდის,როგორც თავის 

პირველწყაროდან.ბოროტების სახეები,რომლებიც ამ სიყვარულს ეკუთვნის არის ზიზღი 

სხვების მიმართ,სიძულვილი და მტრობა იმათ მიმართ,ვინც მათ ხელს არ 

უწყობს;შური,ზიზღი და შურისძიება,და ამიტომაც ძალადობა და სისასტიკე;უფალთან 

დამოკიდებულებაში კი,უარყოფა და ამიტომაც უგულებელყოფა,დაცინვა და გალანძღვა 

ყველაფერი სიწმინდის,რაც ეკლესიას ეკუთვნის;ყველაფერი ეს სიკვდილის 

შემდეგ,როდესაც ადამიანი სულად გარდაიქმნება,ბრუნდება მათ წინააღმდეგ რისხვაში 

და სიძულვილში(იხ 562).რადგანაც ბოროტების ეს სახეები მუდმივად ელტვიან რომ 

გაანადგურონ და დახოცონ ისინი,ვისაც ეს ბოროტი ადამიანები თვლიან თავიანთ 

მტრად და რომელთა წინააღმდეგაც ისინი იწვიან სიძულვილით და 

შურისძიებით,ამიტომაც მათი სიცოცხლის სიამოვნებაც მდგომარეობს თავიანთი 

მოწინააღმდეგეების განადგურების და მოსპობის სურვილში,ხოლო როდესაც ეს მათ არ 

შეუძლიათ,მაშინ სურვილში გაუფუჭონ საქმე და ავნონ მათ.აი რა იგულისხმება 

ცეცხლში სიტყვაში,როდესაც საუბარია ბოროტსულებზე და ჯოჯოხეთზე.ეს რომ 

დავამოწმო ბიბლიით,მე მოვიყვან იქიდან რამოდენიმე ამონარიდს:,,რადგან ყველანი 

უკეთურნი და ბოროტეულნი არიან,და ყოველი პირი სიბილწეს ლაპარაკობს.მაინც არ 

დამცხრალა მისი რისხვა და კვლავ მოღერებულია მისი ხელი.რადგან აღიგზნო 

ბოროტება,როგორც ცეცხლი,ძეძვისა და ნარ_ეკლის შემჭმელი,აბრიალდება უსიერ 

ტევრში და აღიმართება კვამლის სვეტები.უცბად უფლის რისხვისგან დაბნელდება და 

ხალხი ცეცხლის კერძი შეიქმნება,ერთი მეორეს არ დაიდობს.მარჯვნივ 

გამოგლეჯს,მშიერი დარჩება;მარცხნივ შეჭამს,ვერ გაძღება.ყველანი თავის მკლავის 

ხორცს დაუწყებს ჭამას.’’(ესაია 9.16–19).,,მისი მიწა მოგიზგიზე კუპრი გახდება.არ 

ჩაქრება არც დღე,არც ღამე;უკუნისამდე იდინებს კვამლი(34.9,10), ,,გამოვაჩენ ნიშნებს 

ცაზე და მიწაზე:სისხლს,ცეცხლს და კვამლის სვეტებს’’(იოველ. 3.3). ,,რადგან,აჰა,მოდის 

დღე,თონესავით ავარვარებული და ყველა ამპარტავანი ავისმოქმედი ჩალა იქნება და 

გადაბუგავს მათ მომავალი დღე,ამბობს ცაბაოთ უფალი;ისე რომ არ შეარჩენს არც ძირს 

და არც რტოს’’(მალაქ. 3.19) ,,ბაბილონი ეშმაკთა სამკვიდროდ და ყოველი უწმინდური 
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სულის სამყოფად...და მისი ხანძრის კვამლის შემყურეთ,შებღავლეს.და კვამლი მისი 

ადის უკუნითი უკუნისამდე’’(გამოცხადება 18.2,18;19.3); ,,და გააღო უფსკრულის ჭა,და 

დაბნელდა მზე და ჰაერი ჭის კვამლისგან’(9.2), ,,და მათ პირთაგან იფრქვეოდა 

ცეცხლი,კვამლი და გოგირდი.მესამედი ამოწყდა კაცთა’’(9.17,18) ,,ვინც თაყვანს 

სცემსმხეცს,ან ხატს მისას,აღიბეჭდება შუბლი მისი ან ხელი მისი ნიშნით.და სვამს ისიც 

ღმერთის რისხვის ღვინოს,რომელიც შზავებულია წმიდად მისივე რისხვის სასმისში და 

ეწამება გოგირდითა და ცეცხლით წმიდა ანგელოზთა წინაშე და წინაშე კრავის(14.9,10) 

,,მეოთხე ანგელოზმა დასთხია თავისი სასმისი მზეზე,და მიეცა მას კაცთა დაწვა 

ცეცხლით.და დაიწვნენ კაცნი სასტიკი სიცხით’’(16.8,9). ,,და ჩავარდა ორივე გოგირდით 

მოგიზგიზე ცეცხლის ტბაში’’(19.20;20.14,15;21.8); ,,ყოველი ხე,რომელიც არ გამოიღებს 

კეთილ ნაყოფს,მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა(მათ 3.10.ლუკ 3.9). ,,მოავლენს ძე კაცისა 

თავის ანგელოზს,და შეკრებენ მის სასუფეველში ყველა საცდურსა და ურჯულოების 

მოქმედთ.და ჩაყრიან მათ სახმილის ცეცხლში;და იქნება იქ ტირილი და კბილთა 

ღრჭენა’’(მათე 13.14,42,50). ,,მაშინ ეტყვის მარცხნივ მდგომთაც:წადით 

ჩემგან,წყეულნო,საუკუნო ცეცხლში,რომელიც ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისთვისაა 

გამზადებული’’(25.41).მდიდარმა აბრაამს ჯოჯოხეთში უთხრა:,,ვიდაგები ამ ცეცხლის 

ალში’’(ლუკა 16,24).ამ გამონათქვამებში და სხვა მრავალშიც ცეცხლის ქვეშ იგულისხმება 

ვნება,რომელიც მოდის საკუთარი თავის და ცხოვრების სიყვარულიდან,ხოლო 

კვამლში,რომელიც ცეცხლიდან მოდის,იგულისხმება ტყუილი,რომელიც ბოროტებიდნ 

მოდის. 

571.იმდენად რამდენადაც ჯოჯოხეთის ცეცხლი ნიშნავს ბოროტების კეთებას საკუთარი 

თავის და ცხოვრების სიყვარულით და ეს ვნება დამახასიათებელია ჯოჯოხეთის ყველა 

მკვიდრისთვის,ამიტომაც ხდება,რომ როდესაც ჯოჯოხეთი იხსნება,ჩანს რაღაც 

ცეცხლოვანი კვამლით,როგორც ეს ხდება ხანძრის დროს;ძლიერი ცეცხლი ჩანს იმ 

ჯოჯოხეთში,სადაც საკუთარი თავის სიყვარული ბატონობს,ხოლოაალებული_იმ 

ჯოჯოხეთში,სადაც ცხოვრების სიყვარული ბატონობს.როდესაც ჯოჯოხეთი 

დახურულია,ეს ცეცხლი არ ჩანს,მის ადგილას ჩანს რაღაც ბნელი,თითქოსდა 

შედედებული ბოლი.მაგრამ ჯოჯოხეთის შიგნით ეს ცეცხლი მაინც ანთია,რაც 

შესამჩნევია სიცხით,რომელიც იქიდან მოდის და რომელიც ზოგჯერ წააგავს ხანძრის 

შემდეგ ნარჩენებიდან წამოსულ სიცხოველეს,ზოგჯერ კი გავარვარებული ქურქიდან 

წამოსულ სიცხეს ანდა გახურებული აბანოს ცხელ ორთქლს.როდესაც ეს სიცხოველე 

მოქმედებს ადამიანზე,ის აღძრავს ბოროტ ადამიანში სიძულვილს და 

შურისძიებას,ხოლო ავადმყოფში_ბოდვას.ასეთი ცეცხლი,ანდა ასეთი სიმხურვალე 

შეიგრძნობა იმ ადამიანების მიერ,ვინც თავისი თავის და ცხოვრების სიყვარულით 

ცხოვრობს,იმიტომ რომ მათი სული,მაშინაც კი სანამ ისინი ამქვეყნად 

ცხოვრობენ,უხილავი ძაფებით არიან დაკავშირებულნი იმ ჯოჯოხეთს,სადაც ბატონობს 
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ასეთი სიყვარული.თუმცაღა უნდა აღინიშნოს რომ ჯოჯოხეთში მყოფნი არ არიან 

ცეცხლში,მაგრამ ცეცხლი არის მხოლოდ ხილული,თუმცა ისინი ვერ გრძნობენ ვერანაირ 

წვას,მხოლოდ სიცხეს,როგორც ამქვეყნად ყოფნისას.ცეცხლი ხილვადია 

შესაბამისობით,იმიტომ რომ სიყვარული შეესაბამება ცეცხლს,ხოლო ყველაფერი რაც 

წარმოგვიდგება სულიერ სამყაროში,იქ წარმოგვიდგება შესაბამისობით. 

572.საჭიროა ვიცოდეთ რომ ეს ცეცხლი,ანდა ეს ჯოჯოხეთის სითბო,გადადის დიდ 

სიცივეში,როდესაც ზეციური სითბო ზემოქმედებს მასზე.როდესაც ეს ხდება,მაშინ 

ჯოჯოხეთის მკვიდრნი კანკალებენ,ციებ_ცხელებიანივით და ამასთანავე შინაგანად 

იტანჯებიან.ეს ხდება იმიტომ,რომ ისინი თავიანთი სულით სრულიად საპირისპირონი 

არიან ღვთაებრივი საწყისისა და რომ ზეციური სითბო,ე.ი. ღვთაებრივი სიყვარული 

ანადგურებს მათში ჯოჯოხეთურ სითბოს,ე.ი. საკუთარი თავის სიყვარულს და მასთან 

ერთად მათი სიცოცხლის ცეცხლსაც.აი საიდანაა ეს სიცივე,კანკალი და 

ტანჯვა,რომელსაც განიცდიან ჯოჯოხეთის სულები;ასეთ სიცივეში ისინი რჩებიან ასევე 

სიბნელეშიც,რომლისგანაც მათი გონება მიდის შიმშილობამდე.მაგრამ ეს გადადის 

საზღვრებს და საჭიროებს დამორჩილებას. 

573.იმდენად რამდენადაც ჯოჯოხეთის ცეცხლში იგულისხმება ყველანაირი სწრაფვა 

ბოროტების კეთებისა ამიტომაც ამ ცეცხლშივე იგულისხმება ჯოჯოხეთური 

ტანჯვა,იმიტომ რომ ჯოჯოხეთის მკვიდრთა მისწრაფება,რომელსაც საკუთარი 

სიყვარული ბადებს მდგომარეობს იმაში,რომავნოს ყველას იმათ,ვინც არ აღიარებს და 

თაყვანს არ სცემს მათ.და რაც უფრო ძლიერია მათი მრისხანება,და უფრო ძლიერია ამის 

გამო მათი სიძულვილი და შურისძიების სურვილი,მით უფრო ძლიერად მძვინვარებენ 

მათ წინააღმდეგ,ვინც მათ არ ბაძავს.როდესაც მსგავსი სიძულვილი აინთება 

საზოგადოების ყველა წევრში და მათ აღარ აოკებთ არანაირი გარეგანი 

ბორკილები,როგორიცაა:კანონის შიში ანდა კეთილი სახელის დაკარგვის 

შიში,პატივის,გამორჩენის ანდა სიცოცხლის,მაშინ თითოეული თავისი ბოროტების 

გატაცების მიხედვით,მივარდება სხვას და თავისი ძალის მიხედვით დაეუფლება მას 

სურს სხვები დაუქვემდებაროს თავის ძალაუფლებას,ხოლო მათ წინააღმდეგ,ვინც მას არ 

ემორჩილება,სიამოვნებით მძვინვარებს.ეს სიამოვნება იმდენად განუყოფელია 

ძალაუფლების სიყვარულთან,რომ ყოველთვის მასთან ერთადაა,რადგანაც სიამოვნებას 

ავნოს დამოუკიდებლად მტრობისა,სიძულვილისა,შურისა,შურისძიებისა და სხვა 

თვისებებისა,რომლებიც როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი,განუყოფელია ძალაუფლების 

სიყვარულისა.ყველა ჯოჯოხეთი შედგება ასეთი საზოგადოებებისგან,რის გამოც 

თითოეული სული თავის გულში განიცდის სხვების სიძულვილს და ამ სიძულვილის 

დონის მიხედვით თავის ძალებს მიმართავს სისასტიკისკენ.ეს სისასტიკეები და მათ 

მიერ მიყენებული ტანჯვა ასევე იგულისხმება ჯოჯოხეთურ ცეცხლში,რადგანაც ეს არის 

შედეგი იქ გაბატონებული ვნებებისა. 
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574.ზემოთ ნათქვამი იყო(თ 548),რომ ბოროტი სული ხვდება ჯოჯოხეთში თავისი 

საკუთარი ნებით,ამიტომაც რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი,თუ როგორ ხდება 

ეს,მიუხედავად იმისა რომ მას ჯოჯოხეთში ელის ასეთი ტანჯვა.ყოველი ჯოჯოხეთიდან 

ვრცელდება განსაკუთრებული სფერო ვნებებისა,რომლებიც ახასიათებთ მის 

მკვიდრთ.როდესაც ეს სფერო შეიგრძნობა სულის მიერ,რომელშიც ბატონობს ზუსტად 

იგივე ვნება,ის აღწევს მის გულში და ავსებს მას ნეტარებით,რამეთუ ვნება და მისგან 

გამოწვეული ნეტარება შეადგენენ ერთ მთლიანს.თითოეული პოულობს თავის 

სიამოვნებას იმაში,რაც სურს.ამის გამო ეს სული მიმართავს ამ ჯოჯოხეთს და მთელი 

სულით სურს იქ დარჩენა.მან ჯერ არ იცის იმ ტანჯვის შესახებ,რომელიც მას ელოდება 

ჯოჯოხეთში,მაგრამ ისინიც ვინც იცის,მაინც სიამოვნებით რჩება იქ:სულიერ სამყაროში 

არავის ძალუძს წინ აღუდგეს თავის ვნებას,იმიტომ რომ ადამიანის ვნება ეკუთვნის მის 

სიყვარულს,სიყვარული_მის ნებას,ხოლო ნება_მის ბუნებას ანდა ზნეობას.ცხოვრობს რა 

იქ ყველა თავისი ზნეობით.რის გამოც,როდესაც სული თავისი კეთილი ნებით ანდა 

სრული თავისუფლებით შედის ჯოჯოხეთში,ის თავიდან მეგობრულად მიიღება და 

ამიტომაც დარწმუნებულია,რომ მეგობრებს შორის იმყოფება;მაგრამ ეს გრძელდება 

მხოლოდ რამოდენიმე საათი:ამ ხნის განმავლობაში აკვირდებიან,თუ რა დონის 

მატყუარაა და როგორი სიძლიერის.ამის შემდეგ თავს ესხმიან მას,რაც ხდება 

სხვადასხვაგვარად და თანდათანობით უფრო მეტი ძალით და სისასტიკით.ამისთვის ის 

უფრო და უფრო ღრმად შეჰყავთ ჯოჯოხეთში,რადგანაც რაც უფრო სიღრმეში 

შედიან,სულები იქ უფრო ბოროტები არიან.ამის შემდეგ იწყებენ მის დასჯას სასტიკი 

სასჯელებით და არ ჩერდებიან მანამდე,სანამ ამ საცოდავს არ დაიმონებენ.მაგრამ 

რადგანაც იქ ჯანყის მცდელობები მუდმივად არის,იმის გამო რომ თითოეულს უნდა 

სხვებზე მეტი იყოს,და იწვის სხვების სიძულვილით,ყოველთვის ჩნდება ახალი 

აჯანყებები.ამდენად ერთი სანახაობა იცვლება მეორეთი:დამონებულები 

თავისუფლდებიან და ეხმარებიან რომელიმე ეშმაკს დაისაკუთროს სხვები,ხოლო ისინი 

ვინც არ ემორჩილებიან და არ ასრულებენ გამარჯვებულთა ბრძანებებს,ისევ ხდებიან 

სხვადასხვა ტანჯვის მსხვერპლნი_და ა.შ. მუდმივად.აი რაში მდგომარეობს 

ჯოჯოხეთური ტანჯვა,რომელიც იწოდება ჯოჯოხეთის ცეცხლად. 

575.რაც შეეხება კბილთა ღრჭენას,ამაში უნდა ვიგულისხმოთ მუდმივი დავები და 

შეჯიბრი სხვადასხვა სახის სიცრუეს შორის და მაშასადამე იმ სულებს შორის,ვინც 

ცხოვრობენ ასეთი სახის სიცრუეში.ამ დავებს და შეჯიბრს ემატება სიძულვილი სხვების 

მიმართ,მტრობა,დაცინვა,ბოროტი ხუმრობა,ღვთის გმობა რომლებიც ასევე ახდენს 

სხვადასხვა სახის სასტიკ შეტაკებებს,რადგანაც ყველა იბრძვის თავისი სიცრუისთვის და 

ამტკიცებს რომ ეს ჭეშმარიტებაა.ეს დავები და შეჯიბრი ისმის ჯოჯოხეთის 

გარეთაც,როგორც კბილთა ღრჭენა და ზოგჯერ გადადის ნამდვილ ღრჭენაში,როდესაც 

ჭეშმარიტება ზემოქმედებს მათზე ზეციდან.ასეთ ჯოჯოხეთში ცხოვრობენ ყველა 
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ისინი,ვინც აღიარებდა ბუნებას და უარყოფდა უფალს,ხოლო ყველაზე ღრმად კი_ვისაც 

უკვე საბოლოოდ დაუმკვიდრდა ასეთი წარმოდგენა.იმდენად რამდენადაც მათ 

არანაირად არ შეუძლიათ მიიღონ ზეციური შუქი და შემდეგ კი თუნდაც მცირედაც კი 

დაინახონ ჭეშმარიტება თავის თავში,ამიტომაც ისინი უფრო მეტად ხორციელნი და 

მგრძნობიარენი არიან,ე.ი. სწამთ მხოლოდ ის,რასაც ხედავენ თვალით და შეიგრძნობენ 

ხელებით.ამიტომაც გრძნობების მცდარობა(ჰალუცინაცია) არის მათთვის 

ჭეშმარიტება,ხოლო აქედან იბადება ახალი დავა.მათი დავა იმიტომ ისმის როგორც 

კბილების ღრჭიალი,რომ ყველანაირი სიცრუე სულთა სამყაროში გამოსცემს 

ხმას,რომელიც წააგავს კრაჭუნს,და რომ კბილები შეესაბამება უკანასკნელ,უდაბლეს 

საწყისს ბუნებაში,ე.ი. მგრძნობიარე_ხორციელ საწყისს ადამიანში.რა არის ჯოჯოხეთში 

კბილთა ღრჭენა იხილეთ მათ 8.12;13.42,50;24.51;25.30;ლუკა 13.28. 

 

 

ჯოჯოხეთის სულების ვერაგობისა და საშინელი ხრიკების შესახებ 

 

ვინც შინაგანად აზროვნებს და მცირედი წარმოდგენა მაინც აქვს თავისი სულის 

მოქმედების შესახებ,მას შეუძლია დაინახოს და გაიგოს თუ რამდენად აღემატება სული 

ადამიანს,რადგან ადამიანს თავის გონებაში შეუძლია ერთ წუთში 

გადაიფიქროს,მოიფიქროს და დაასკვნას უფრო მეტი ვიდრე ამას გადმოსცემს 

სიტყვიერად ნახევარ საათში ანდა წერილობით.აქედან ჩანს,რამდენად აღემატება 

ადამიანი თავის თავს,როდესაც ის მოქმედებს მხოლოდ თავისი სულით და მაშასადამე 

რამდენად ამაღლდება,როდესაც ის მთლიანად გადაიქცევა სულად,რადგანაც ის რაც 

მასში აზროვნებს არის სული,ხოლო სხეული მხოლოდ და მხოლოდ იარაღია,რომლის 

საშუალებითაც სული დაგმოსცემს თავის აზრებს წერილობით ანდა 

მეტყველებით.ამიტომაც ადამიანი,რომელიც სიკვდილის შემდეგ ხდება 

ანგელოზი,რომელიც ფლობს ენით აუწერელ აზროვნებას და სიბრძნეს იმ 

აზროვნებასთან და სიბრძნესთან შედარებით,რომლითაც ცხოვრობდა 

დედამიწაზე.როდესაც ის ამქვეყნად ცხოვრობდა,მისი სული იყო სხეულში და ამის 

საშუალებით არსებობდა ბუნებაში,ამიტომაც,ის რასაც ფიქრობდა თუნდაც 

სულიერად,გადადიოდა ბუნებრივ ცნებებში,რომლებიც სულიერთან შედარებით 

ჩვეულებრივები არიან,უხეში და ბნელი.ეს წარმოდგენები ვერ იტევს იმ უთვალავ 

საგნებს,რომლებიც ეკუთვნიან სულიერ აზროვნებას,და თუკი რაიმე თავსდება მათში,ის 

შემოსილია სიბნელით,რომელიც ჩნდება ამქვეყნიური საზრუნავებით.სულ 

სხვაგვარადაა საქმე,როდესა სული თავისუფლდება სხეულისგან და გადადის თავის 
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სულიერ მდგომარეობაში,რაც ხდება მაშინ,როდესაც ის გადადის ბუნებრივი 

სამყაროდან სულიერში,რომელიც არის მისი საკუთარი.ზემოთქმულიდან ნათელია,რომ 

მაშინ მისი მდგომარეობა აზრებთან და გრძნობებთან მიმართებაში შუდარებლად 

მაღალია მის ადრინდელ მდგომარეობასთან და რომ ანგელოზის აზრები მოიცავს თავის 

თავში იმას,რაც არცკი შეიძლება გამოითქვას,არც გადმოიცეს და ამიტომაც არ შეიძლება 

არსებობდეს ადამიანის ბუნებრივ აზრებში,_თუმცაღა ყველა ანგელოზი დაიბადა და 

გაიზარდა ადამიანად და მაშინ არ ეჩვენებოდა რომ მასში იყო უფრო მეტი 

სიბრძნე,ვიდრე მის მსგავს სხვა ადამიანში. 

577.რამდენადაც მეტი გონიერება და სიბრძნეა ანგელოზებში,იმდენადვე ბევრი 

მზაკვრობა და ეშმაკობებია ჯოჯოხეთურ სულებში.დონეები ერთნაირია,იმიტომ რომ 

ადამიანის სული,სხეულიდან გათავისუფლების შემდეგ,ეძლევა ან თავის სიკეთეს ანდა 

თავის ბოროტებას.ანგელოზის სული  მიეცემა თავის სიკეთის,ხოლო ჯოჯოხეთის სული 

თავის ბოროტებას.რამეთუ თითოეული სული,როგორც თავისი სიყვარულის ხატი,არის 

ასევე ხატი თავისი სიკეთისა ანდა თავისი ბოროტებისა,რაც უკვე მრავალჯერ იყო 

ნათქვამი და დამტკიცებული.მაშასადამე,როგორც ანგელოზის სული 

ფიქრობს,სურს,საუბრობს და მოქმედებს თავისი სიკეთით,ზუსტად ასევე ჯოჯოხეთის 

სულიც აზროვნებს და მოქმედებს თავისი ბოროტებით:აზროვნება,ნდომა,საუბარი და 

მოქმედება თავისი ბოროტებით ნიშნავს აზროვნებას,ნდომას,საუბარს და მოქმედებას 

სრული ბოროტებით.სხვაგვარად იყო,როდესაც ეს სული ცხოვრობდა ჯერ კიდევ 

სხეულში:მაშინ ადამიანის სულის კუთვნილი ბოროტება შეკავებული იყო იმ 

ხუნდებით,რომელსაც თითოეულ ადამიანს ადებს კანონი,ანგარება,პატივი,სახელი და 

ამთი დაკარგვის შიში.ამიტომაც მისი სულიერი ბოროტება არ ჩანდა,თუ როგორი იყო 

ის.ამას გარდა,ბოროტება,რომელიც ეკუთვნის ადამიანის სულს,ჩაბუდებული იყო და 

იმალებოდა ჭეშმარიტებისა და სიკეთის 

მიმართ,პატიოსნების,გულწრფელობის,სამართლიანობის და სიყვარულის ნიღაბის 

ქვეშ.ეს ყველაფერი ადამიანის მიერ ითქმებოდა ბაგით და ჩანდა საქმეები,ხოლო ამ 

ყველაფერში იმალებოდა ბოროტება და იქამდე ჩამამული და დაფარული 

სიბნელეში,რომ თვითონ ადამიანმაც კი ძლივს იცოდა,თუ მის სულში ამდენი 

მზაკვრობა და ეშმაკობაა და მასასადამე,ის თავის თავში უკვე იყოს ის ეშმაკი,რომელიც 

გახდა სიკვდილის შემდეგ.როდესაც მისი სული თავის ნებაზე მიეშვება,მაშინ 

აღმოჩნდება მასში ისეთი მზაკვრობა,რომ ის აღემატება ყველანაირ წარმოდგენას:მისი 

ბოროტება მჟღავნდება ათასნაირად,ზოგჯერ ისეთი სახით,რომ არ არსებობს სიტყვები 

არც ერთ ენაზე მის გადმოსაცემად.მე მომეცა საშუალება მრავალი მაგალითით გამეგო 

და დამენახა თუ რაში მდგომარეობს ის,იმიტომ რომ უფლის ნებით ვიყავი სული 

სულთა სამყაროში და იმავე დროს სხეულით ბუნებრივ სამყაროში.მე შემიძლია 

დავამოწმო რომ ბოროტი სულების მზაკვრობა იმდენად დიდია,რომ ათასიდან ერთი 
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შემთხვევის აღწერაც კი შეუძლებელია.ასევე შემიძლია დავამოწმო თუ არა ღმერთის 

მფარველობა,ვერც ერთი ადამიანი ვერ გადაურჩებოდა ჯოჯოხეთს,იმიტომ რომ ყველა 

ადამიანში იმდენივე ჯოჯოხეთური სულია,როგორც ზეციურ ანგელოზებში(იხ 292–

293).ღმერთს არ შეუძლია დაიფაროს ადამიანი თუ ადამიანი არ აღიარებს ღვთაებრივ 

საწყისს და არ ცხოვრობს რწმენით და მადლით,რადგან საწინააღმდეგო 

შემთხვევაში,უფლისგან განდგომისას,ის ტრიალდება ჯოჯოხეთისკენ და მაშასადამე 

მისი სული ივსება ჯოჯოხეთური ხრიკებით.ამისდა მიუხედავად,უფალი მაინც 

მუდმივად ცდილობს მოაბრუნოს ადამიანი იმ ბოროტებისგან,რომელსაც ის თავისნაირ 

სულებთან შეთანხმებით აკეთებს ანდა იზიდავს თავისკენ.უფალი მას აკავებს ან 

შინაგანი სინდისის კუთვნილი ხუნდებით,რომლებსაც ის არ აღიარებს,როდესაც 

უარყოფს ღვთაებრის საწყისს,თუ არადა გარეგანით,ე.ი. როგორც ზემოთ იყო ნათქვამი 

კანოონის და დასჯის შიშით,გამორჩენის,პატივისცემის და სახელის დაკარგვის 

შიშით.ასეთი ადამიანი თუმცაღა შეიძლება არიდებული იქნას 

ბოროტების,თავმოყვარეობის და მისი დაკარგვის შიშით,მაგრამ მიყვანილი ვერ იქნება 

სულიერ სიკეთესთან,რადგანაც მასთან მიახლოებისთანავე ის იგონებს ეშმაკობებს და 

ტყუილებს,მოაჩვენებს,თითქოსდა სიკეთეს აკეთებს 

სამართლიანოობისთვის,მოინდომებს დაარწმუნოს ამაში სხვებიც,და მაშასადამე 

მოატყუოს ისინი.ეს ეშმაკობა ემატება მისი სულის ბოროტებას,აძლევს მას სახეს და 

აყალიბებს მას იმ ბოროტებად,როგორიც ის სინამდვილეშია თავისი ბუნებით. 

578.ყველაზე უარესები ის სულები არიან,რომლებიც ცხოვრობდნენ თავისი თავის 

სიყვარულით წარრმოქმნილ ბოროტებაში,და რომლებიც ამასთანავე შინაგანად 

იქცეოდნენ მაცდუნებლად,იმიტომ რომ სიცრუე აღწევს უფრო ღრმად ფიქრებში და 

ზრახვებში,წამლავს მათ შხამით და,მაშასადამე ანადგურებს ადამიანში ყველანაირ 

სულიერ სიცოცხლეს.ამ სულთა უმრავლესობა ცხოვრობენ ჯოჯოხეთის სიღრმეში სა 

იწოდებიან გენიოსებად.იქ მათი სიამოვნება იმაში მდგომარეობს,რომ იყვნენ 

უხილავნი,იფრინონ მოჩვენებების მსგავსად სხვების გარშემო და ჩააგონონ მათ 

ფარულად ბოროტება,რომელიც იღვრება მათ გარშემო,როგორც გველის შხამი.ისინი 

კი,ვინც არ იყვნენ მატყუარები და გაჯერებულები არ იყვნენ ბოროტი 

ეშმაკობებით,თუმცაღა იყვნენ საკუთარი თავის სიყვარულის ბოროტებაში,ასევე 

იმყოფებიან ჯოჯოხეთში მაგრამ ღრმად არა.ისინი კი,ვინც ცხოვრბდნენ სიცოცხლის 

სიყვარულით,არიან ჯოჯოხეთში წინა მხარეს და იწოდებიან სულებად:ბოროტება 

რომლითაც ისინი არიან სავსენი,არ არის ასეთი სახის,ე.ი. ეს არ არის ისეთი სიძულვილი 

და შურისძიების წყურვილი,როგორც მათი,ვინც ცხოვრობდნენ საკუთარი თავის 

სიყვარულით_მაშასადამე მათში არ არის ისეთი მზაკვრობა და ისეთი 

ეშმაკობა;ამიტომაც მათი ჯოჯოხეთი არ არის ისეთი სასტიკი. 
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579.მე მაგალითით შევიტყვე,როგორია გენიოსთა მზაკვრობა:ისინი მოქმედებენ და 

გავლენას ახდენენ არა აზრებზე,არამედ გრძნობებზე,ისინი ამჩნევენ და გრძნობენ 

მათ,როგორც ძაღლი გრძნობს მხეცს ტყეში.ისინი როგორც კი შეამჩნევენ კეთილ 

გრძნობას,მაშინვე გადააქცევენ ცუდად,მიმართავენ და ხრიან მათ სასწაული სახით 

თვითონ ადამიანის სიამოვნების საშუალებით;და ისე საიდუმლოდ,და ისეთი 

მზაკვრული ხელოვნებით,რომ ის ვერც კი ხვდება ამას,იმიტომ რომ ისინი ასეთივე 

ხელოვნებით აქრობენ ადამიანში ეჭვს მათი ჩარევის შესახებ_ამ სიფრთხილის გარეშე ის 

შეამჩნევდა მათ მოქმედებას.მათი ადგილსამყოფელი ადამიანში არის_კეფა.ეს გენიები 

ამქვეყნად ყოფნისას ეკუთვნოდნენ იმ ადამიანთა რიცხვს,რომლებიც მოტყუებით 

ეპატრონებოდნენ სხვების გონებას,მიმართავდნენ და არწმუნებდნენ რა მათ მათი 

გრძნობების და ვნებების სიამოვნების საშუალებით.თუმცაღა უფალი არიდებს ამ 

გენიებს იმ ადამიანებს,რომელთა გამოსწორების იმედიც არსებობს რადგანაც ისინი 

ისეთები არიან,რომ შეუძლიათ არა მარტო გაანადგურონ სინდისი,არამედ აღძრან 

ადამიანში ის მემკვიდრეობითი ბოროტება,რომელიც სხვაგვარად დარჩებოდა 

დაფარული.ამიტომაც,ადამიანი რომ არ იყოს ჩათრეული ასეთ ბოროტებაში,უფლის 

მიერ გათვალისწინებულია,რომ ჯოჯოხეთი იყოს სრულიად დახურული,ხოლო 

როდესაც რომელიმე ადამიანი,რომელიც თავისი ზნეობით არის ასეთი გენია,მიდის 

სიკვდილის შემდეგ იმ ცხოოვრებაში და მაშინვე ჩაინთქმება ჯოჯოხეთში.ეს 

გენიოსები,როდესაც ისინი განიხილებიან თავიანთი სიცრუეებით და ხრიკებით,ჰგვანან 

გველებს. 

580.თუ როგორია ჯოჯოხეთის სულების ცხოვრება,ჩანს მათი საშინელი 

ხრიკებიდან,რომლებიც იმდენია,რომ მათი უბრალო ჩამოთვლაც კი მთელ წიგნს 

შეავსებდა,ხოლო აღწერისას რამოდენიმე ტომი დასჭირდებოდა,ეს ხრიკები თითქმის 

ყველა ამოუცნობია ამქვეყნად.ერთ_ერთი მათგანი მდგომარეობს შესაბამისობის 

ბოროტად გამოყენებაში,მეორე_უფლის კანონების ბოლო დონეების ბოროტად 

გამოყენება,მესამე_კავშირი და შთაგონება ფიქრების და გრძნობებისა ადამიანის ახლოს 

ტრიალით,ზემოქმედება მასზე თვითონ ან სხვა სულების დახმარებით გარკვეულ 

მანძილზე;მეოთხე_მოქმედება ფანტაზიის საშუალებით,მეხუთე_იმაში რომ ისინი 

თითქოსდა გამოდიან წონასწორობიდან და ამით აცხადებენ თავიანთ ყოფნას იქ,სადაც 

არ არიან;მეექვსე მდგომარეობს თვალთმაქცობაში,დაჯერებაში და მოტყუებაში.ბოროტი 

ადამიანის სული,თავისი სხეულის მოცილებით თვითონვე მიდის ამ 

ცბიერებებთან,იმიტომ,რომ ეს ახასიათებს იმ ბოროტებას,რომელშიც ის იმყოფება.ამ 

ხრიკებით აწვალებენ ერთმანეთს ჯოჯოხეთის მკვიდრნი,მაგრამ როგორც ყველა ეს 

ფანდი,გარდა თვალთმაქცობისა,ცდუნებისა და სიცრუისა,ამქვეყნად უცნობია,ამიტომაც 

არც მე აღვწერ მათ დაწვრილებით იმიტომ რომ ისინი მაინც გაუგებარნი დარჩებიან,და 

იმიტომაც რომ ეს საზიზღრობაა. 



309 
 

581.ჯოჯოხეთის ტანჯვა დაშვებულია უფლის მიერ,იმიტომ რომ ბოროტება სხვანაირად 

ვერ იქნება მოთოკილი და ჩახშობილი.ერთადერთი საშუალება მისი დაჭერის და 

მოთვინიერებისა და ასევე ჯოჯოხეთური ხროვის ალაგმვისა_დასჯის შიშია.სხვა 

საშუალება არ არსებობს.წვალების და დასჯის შიშის გარეშე ბოროტება გადავიდოდა 

მძვინვარებაში და ყველაფერი დაინგრეოდა,როგორც სამეფო დედამიწაზე,რომელშიც არ 

არსებობდა არც კანონი და არც სასჯელი.ჯოჯოხეთის ადგილმდებარეობის სიმრავლის 

და სახეების შესახებ. 

 

582.სულიერ სამყაროში,ანუ იმ სამყაროში,სადაც ცხოვრობენ ანგელოზები და 

სულები,ხილულია იგივე ნივთები,როგორც ბუნებრივ სამყაროში,რომელშიც 

ადამიანები ცხოვრობენ,და იმ დონემდე იგივე,რომ გარეგნულად მათ შორის არ 

არის არანაირი განსხვავება.იქ ჩანს მდელოები და მთები,ბორცვები და 

კლდეები,მათ შორის ხეობებით,ასევე წყლები და მრავალი სხვა რაც 

დედამიწაზეა.მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველა ეს საგანი სულიერი 

წარმოშობისაა,ამიტომაც ეს ხილულია მხოლოდ ანგელოზებისთვის და 

სულებისთვის,და არა ადამიანებისთვის,რომლებიც ბუნებრივ სამყაროში 

ცხოვრობენ;სულიერი არსებები ხედავენ სულიერი წარმოშობის საგნებს.აი 

რატომაა რომ ადამიანს არ შეუძლია თვალით დაინახოს საგნები,რომლების 

სულიერ სამყაროში არსებობს,თუკი ის არ არის სული ანდა თუ სიკვდილის 

შემდეგ სრულად არ გახდება სული.თავის მხრივ,ანგელოზებს და სულებს 

არაფრის დანახვა არ შეუძლიათ ბუნებრივ სამყაროში,თუ ისინი არ არიან ისეთ 

ადამიანთან,რომელსაც შეუძლია მათთან საუბარი,რადგანაც ადამიანის თვალები 

მოწყობილია ბუნებრივ სამყაროს სინათლის მისაღებად,ხოლო სულების და 

ანგელოზებისა_სულიერი სამყაროს სინათლის მისაღებად,თუმცაღა გარეგნულად 

თვალები მათ ზუსტად ერთნაირი აქვთ.თუ რა არის სულიერი სამყარო,ამის 

გაგება არ შეუძლია ბუნებრივ ადამიანს და მით უფრო მგრძნობიარეა 

ადამიანი,ე.ი. ის ვისაც სჯერა მხოლოდ იმისა,რასაც ხედავს თავისი ხორციელი 

თვალებით და შეიგრძნობს თავისი ხორციელი ხელებით,_მაშასადამე მხოლოდ 

იმისა,რაც მან გაიგო მხედველობით და შეხებით.აი რაზეა დაფუძნებული მისი 

აზროვნება,ამიტომ მისი ფიქრებიც ნივთიერია და არა სულიერი.სულიერი 

სამყაროს ბუნებრივთან ასეთი მსგავსების გამო ადამიანი თავისი სიკვდილის 

შემდეგ ძლივს ამჩნევს რომ ის ის სამყარო არ არის სადაც დაიბადა და რომელიც 

მან დატოვა;ამავე მიზეზით ზოგჯერ სიკვდილს მოიხსენიებენ ერთი სამყაროდან 

მეორეში გადასვლად.ამ სამყაროების მსგავსების შესახევ იხილეთ თ 170–176. 
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583.სულიერი სამყაროს უმაღლეს ადგილებში მდგომარეობს საუფეველი,მის დაბლა_ 

სულთა სამყარო,ხოლო ერთისა და მეორის ქვეშ_ჯოჯოხეთი.სასუფეველი უხილავია 

სულებისთვის,რომლებიც სულთა სამყაროში იმყოფებიან,გარდა ამ შემთხვევისა,თუ 

მათში გახსნილი არ არის შინაგანი ხედვა.ზოგჯერ ის ხდება ხილული თითქოსდა 

მსუბუქი ნისლის სახით ანდა როგორც ნათელი ღრუბლები:ეს ხდება იმიტომ,რომ 

ზეციური ანგელოზები იმყოფებიან უფრო მეტად შინაგან მდგომარეობაში გონიერებითა 

და სიბრძნით,და მაშასადამე მათი თვალთახედვის მიღმა,ვინც არიან სულთა 

სამყაროში.ის სულები,რომლებიც ცხოვრობენ ველებზე და ვაკეებზე,ხედავენ 

ერთმანეთს,მაგრამ როდესაც ისინი აქ იყოფიან,რაც ხდება მათი შესვლისას თავიანთ 

შინაგან საწყისში,მაშინ ბოროტი სულები ვერ ზედავენ კეთილებს;მართალია კეთილ 

სულებს შეუძლიათ მათი დანახვა,მაგრამ თავიდან იცილებენ მათ,ხოლო შებრუნებული 

სული ხდება უხილავი.რაც შეეხება ჯოჯოხეთებს,ისინი არ ჩანან,იმიტომ რომ ისინი არ 

არიან დახურულნი;მხოლოდ შესასვლელები,რომლებსაც კარიბჭეები ეწოდებათ,ჩანან 

მაშინ,როდესაც ისინი იხსნებიან ისეათი სულების გასატარებლად,როგორიცაა 

ჯოჯოხეთური.ყველა კარიბჭე,რომელიც მიდის ჯოჯოხეთისკენ,იხსნება სულთა 

სამყაროს მხრიდან,და არც ერთი არ იხსნება სასუფევლის მხრიდან. 

584.ჯოჯოხეთები არის ყველგან:როგორც მთების ქვეშ,ბორცვებისა და კლდეების 

ქვეშ,ასევე მდელოების და მინდვრების ქვეშ.ღრიჭო ანდა კარიბჭე,რომელიც მიდის 

ჯოჯოხეთისკენ,რომლებიც განლაგებულია მთების,ბორცვების და კლდეების ქვეშ,ჩანან 

როგორც ნაპრალები ანდა ნახეთქები კლდეებში,რომელთაგანაც ზოგიერთი განიერია და 

ვრცელი,სხვები კი ვიწრო და წვრილი და თითქმის ყველა ფლატოვანი.ყველა 

ისინი,როდესაც მათ უმზერ,ჩანან ბნელი და მუქი,მაგრამ ჯოჯოხეთური 

სულები,რომლებიც შიგნით იმყოფებიან,ხედავენ სინათლეს,რომელიც წააგავს 

გავარვარებული ნაკვერჩხლის შუქს.მათი თვალი მოწყობილია ასეთი შუქის მისაღებად 

იმის გამო,რომ ამქვეყნად ცხოვრებისას და ღვთაებრივი ჭეშმარიტებების უარყოფით 

ისინი იყვნენ შედარებით სიბნელეში,ხოლო სიცრუესთან დამოკიდებულებაში იყვნენ 

თითქოსდა სიბნელეში;აი რატომ ჩამოუყალიბდათ მათ ასეთი მხედველობა და მათ 

ზეციური შუქი ეჩვენებად უკუნად,ისე რომ,როდესაც ისინი გამოდიან თავიანთი 

გამოქვაბულებიდან,ვერაფერს ხედავენ.აქედან ჩამთვის საოცრად ნათელი გახდა,რომ 

ამდენადაც ადამიანი მიდის ზეციურ შუქთან,იმდენად ის აღიარებს ღვთაებრივ საწყისს 

და განმტკიცდება იმაში,რაც ეხება სასუფეველს და ეკლესიას;და პირიქით,რამდენადაც 

ის მოერგება ჯოჯოხეთის სიბნელეს იმდენად უარყოფს ღვთაებრივ საწყისს და 

განმტკიცდება იმაში,რაც ეწინააღმდეგება სასუფეველს და ეკლესიას. 

585.ნაპრალები ან კარიბჭეები,რომლებიც ჯოჯოხეთისკენ მიემართებიან,მდებარეონან 

ხეობების და ველების ქვეშ,შესახედად სხვადასხვაგვარნი არიან:ზოგიერთი წააგავს 

მათ,რომლებიც მთების,გორებისა და კლდეების ქვეშ მდებარეობენ;სხვები 
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გამოქვაბულებს და სოროებს წააგავს;მესამენი უფსკრულებს და მორევებს;ზოგიერთი 

წააგავს ჭაობს,ზოგიერთი კი_დამდგარი წყლის ტბას.ისინი ყველანი ზემოდან 

დახურულია და იხსნება მხოლოდ იმ დროს,როდესაც ბოროტი სულები სულთა 

სამყაროდან ჩაინთქმებიან მასში.როდესაც ისინი იღებიან,იქიდან თითქოსდა 

ამოინთხევა ცეცხლი ბოლთან ერთად,როგორც ეს ხდება ხანძრის დროს,ანდა თითქოსდა 

ცეცხლის ალი კვამლის გარეშე,ანდა როგორც ჭვარტლი,ანდა როგორც ნისლი,ანდა შავი 

ღრუბელი.მე გავიგე,რომ ჯოჯოხეთური სულები ვერ ხედავენ და ვერ გრძნობენ ამ 

ცეცხლს,ბოლს და ა.შ.,იმიტომ რომ ყველაფერში ამაში ისინი თავს გრძნობენ როგორც 

საკუთარ ატმოსფეროში და მაშასადამე თავიანთ სიამოვნებაში.ეს ხდება იმიტომ,რომ ეს 

ყველაფერი შეესაბამება ბოროტებას და სიცრუეს,რომელშიც ისინი ცხოვრობენ,უფრი 

ზუსტად კი:ცეცხლი_სიძულვილს და შურისძიებას;ბოლი და ჭვარტლი_სიცრუეს,ამ 

ბოროტებისგან წარმოქმნილს,ცეცხლის ალი_საკუთარი თავის სიყვარულს ხოლო ნისლი 

და შავი ღრუბელი_სიცრუეს,ამ ბოროტებიდან წარმოქმნილს. 

586.მე ასევე მომეცა საშუალება ჩამეხედა ამ ჯოჯოხეთებში და დამენახა თუ როგორია 

ისინი შიგნიდან,რადგანაც,როდესაც უფლის ნებაა,სულებს და ანგელოზებს,რომლებიც 

სულთა სამყაროში იმყოფებიან,შეუძლიათ მზერით შეაღწიონ ყველაზე ღრმად 

ჯოჯოხეთში და დაინახონ,როგორია ისინი,მიუხედავად იმისა რომ ისინი ყოველთვის 

დაკეტილია.ასეთნაირადვე მეც მომეცა საშუალება დამენახა ისინი შიგნიდან.ზოგიერთი 

ჯოჯოხეთი მე მომეჩვენა როგორც გამოქვაბული ანდა ავაზაკთა ბუნაგი 

კლდეებში,რომელიც ჯერ შიგნიდან მიემართებოდა,ხოლო შემდეგ კი ალმაცერად ანდა 

ფრიალოდ დაბლა,სიღრმეში.ზოგიერთი ჯოჯოხეთი მე მომეჩვენა თითქოსდა სოროდ 

და ტყეში გარეული მხეცების ბუნაგად,სხვები_თითქოსდა კამაროვან გამოქვაბულებად 

და მიწისქვეშა გასასვლელებად,როგორებიც არის მაღაროებში,შიგნით 

ღრმულებით.ჯოჯოხეთის უმრავლესობა სამ სართულიანია:ზემოთა ჩანს შიგნით 

ბნელი,იმიტომ რომ იქ არიან ჯოჯოხეთის მკვიდრნი რომლებიც იმყოფებიან თავიანთი 

ბოროტების სიცრუეში;ქვემოთა ფენაბი ცეცხლოვანი ჩანს,იმიტომ რომ იქ სულები თვით 

ბოროტებაში ცხოვრობენ.უკუნი შეესაბამება სიცრუეს,რომელიც ბოროტებიდან 

მოდის,ხოლო ცეცხლი თვით ბოროტებას.ჯოჯოხეთის ყველაზე სიღრმეში ცხოვრობენ 

ისინი,ვინც შინაგანად ბოროტად იქცეოდნენ,ხოლო უფრო ზემოთ ისინი_ვინც ასე 

იქცეოდნენ უფრო გარეგნული სახით.ზოგიერთ ჯოჯოხეთში ჩანდა თითქოსდა ხანძრის 

შემდეგ დანგრეული სახლები და ქალაქები_აქ ცხოვრობენ და იმალებიან ჯოჯოხეთის 

სულები.უფრო ნაკლებად მკაცრ ჯოჯოხეთში ჩანდა თითქოსდა ქოხმახები,ზოგჯერ 

ქალაქის მაგვარი დასახლებები,ქუჩებით და მოედნებით:ამ სახლებში მკვიდრობენ 

ჯოჯოხეთის სულები,რომლებიც მუდმივად დაობენ,ჩხუბობენ და ანგარიშს უსწორებენ 

ერთმანეთს;ქუჩებში და მოედნებზე ხდება ქურდობა და ძარცვა.ზოგიერთ ჯოჯოხეთში 

მხოლოდ გარყვნილების სახლებია,შესახედავად საზარელი,რომლებიც სავსეა 
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უწმინდურობებით.იქ არსებობს ასევე ბნელი გაუვალი ტყეები,რომლებშიც დაეხეტებიან 

ჯოჯოხეთის სულები,როგორც გარეული მხეცები,სადაც ასევე არსებობს მიწისქვეშა 

გამოქვაბულები,რომლებიც ამ უკანასკნელთ თავშესაფრად ადგებათ.იქ არსებობს 

უდაბნოებიც,რომელშიც არაფერი არ არის ქვიშისა და უნაყოფობის გარდა.ალაგ_ალაგ 

ჩანს კლდეები გამოქვაბულებით,ხოლო ზოჯერ ქოხმახები:ამ უდაბნოებში 

ჯოჯოხეთიდან განდევნიან მათ,ვინც გადაიტანეს საშინელი წამება,განსაკუთრებით 

ისინი,ვინც ამქვეყნად ყველა აჯობა ეშმაკობების და ტყუილების ხელოვნებაში,ასეთია 

მათი შემდგომი ცხოვრება. 

587.რაც ეხება ჯოჯოხეთის ადგილმდებრეობას,ეს არავის არ შეუძლია 

იცოდეს,ანგელოზებსაც კი სასუფეველში;ეს ცნობილია მხოლოდ უფლისთვის.მაგრამ 

მათი ზოგადი ადგილმდებარეობა ცნობილია სამყაროს მხარეებისთვის,რომელთა 

მიმართულებითაც ისინი მდებარეობენ,იმიტომ რომ ჯოჯოხეთები,როგორც 

სასუფეველი სამყაროს მხარეების შესაბამისადაა განლაგებული.სულიერ სამყაროში კი 

სამყაროს მხარეები განლაგებულია სიყვარულის სახის მიხედვით.სასუფეველში 

სამყაროს ყველა მხარე იწყება უფლიდან,როგორც მზიდან,ე.ი. აღმოსავლეთიდან;ხოლო 

რადგანაც ჯოჯოხეთები საუფევლების საპირისპიროა,მაშინ მათი სამყაროს მხარეები 

იწყება დასავლეთიდან(იხ ამის შესახებ სამყაროს მხარეების შესახებ თავში 141–

153).ამიტომაც ხდება რომ ჯოჯოხეთები დასავლეთის მხარეს ყველაზზე სასტიკი და 

საშინელია;და მით უფრო სასტიკი და საშინელია,რაც უფრო მეტად დაშორებულია 

აღმოსავლეთს.ამ ჯოჯოხეთში იმყოფებიან ისინი,ვინც ამქვეყნად მხოლოდ საკუთარი 

თავის სიყვარულით ცხოვრობდა და ამიტომაც სხვების სიძულვილით,იმათი მტრობით 

ვინც მათ ხელს არ უწყობდა,იმათი სიძულვილით და შურისძიებით ვინც მათ არ 

აღიარებდა და მათ თაყვანს არ სცემდა.ამ ჯოჯოხეთების ყველაზე განცალკევებულ 

ადგილებში იმყოფებიან ისინი,ვინც ეკუთვნოდნენ ეგრედ წოდებულ რომაულ–

კათოლიკურ სარწმუნოებას,სურდათ რომ მათთვის თაყვანი ეცათ,როგორც 

ღმერთისთვის და ამის გამო იყვნენ ანთებულნი სიძულვილით და შურისძიებით მათ 

მიმართ,ვინც არ აღიარებდა მათ უფლებას ადამიანების სულებზე და 

სასუფეველზეც;ისინი სიკვდილის შემდეგაც სავსენი არიან იგივე სულით,ე.ი. იგივე 

სიძულვილით და შურისძიების წყურვილით იმათ მიმართ,ვინც ეწინააღმდეგება 

მათ.მათი უდიდესი სიამოვნება ულმობლობაშია,მაგრამ იმქვეყნად ეს ვნებები 

უბრუნდებათ მათვე,იმიტომ რომ მათ ჯოჯოხეთებში,რომლებითაც სავსეა მთელი 

დასავლეთი მხარე,თითოეული მძვინვარებს მათ წინააღმდეგ,ვინც არ აღიარებს მათში 

ღვთაებრივ ძალაუფლებას;მაგრამ ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით საუბარი იქნება 

თავში ,,განკითხვის დღე და ბაბილონის განადგურება’’. როგორ არის ამ მხარეს 

ჯოჯოხეთები განლაგებული,ამის ცოდნა შეუძლებელია,გარდა იმისა რომ ყველაზე 

საშინელები განლაგებულია ნაპირებში ჩრდილოეთის მხარეს,ხოლო ნაკლებად 
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სასტიკები სამხრეთით.ამდენად ჯოჯოხეთის სისასტიკე კლებულობს ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთისკენ და ასევე თანდათანობით აღმოსავლეთისკენ.აღმოსავლეთით იმყოფებიან 

ისინი,ვინც იყვნენ თავმაღლები და არ სწამდათ ღვთაებრივი საწყისის,მაგრამ რომლებიც 

მაინც არ მიეცნენ ისეთ სიძულვილს,ისეთ შურისძიებას,ისეთ სიცრუეებს,როგორც 

ისინი,ვინც იმყოფებიან დასავლეთის ყველაზე ღრმა ადგილებში.ამჟამად 

აღმოსავლეთის მხარეს ჯოჯოხეთები არ არის;ისინი ვინც იყვნენ იქ გადაყვანილნი არიან 

დასავლეთის მხარის წინა ადგილებში.ჩრდილოეთის და სამხრეთის მხარეებში მრავალი 

ჯოჯოხეთებია;ამ ჯოჯოხეთებში იმყოფებიან ისინი,ვენც ამქვეყნად ცხოვრებისას 

განიცდიდნენ მხოლოდ ცხოვრების სიყვარულს და ამიტომაც სხვადასხვაგვარ 

ბოროტებას,როგორიცაა:მტრობას,შუღლს,დაფარვას,ქურდობას,ეშმაკობებს,სიძუნწეს,გუ

ლქვაობას.ამ დონის ყველაზე სასტიკი ჯოჯოხეთები ჩრდილოეთის მხარესაა ხოლო 

უფრო ნაკლებად სასტიკი სამხრეთის მხარეს.მათი სისასტიკე იზრდება დასავლეთთან 

მიახლოებისას და სამხრეთთან დაშორებისას.დასავლეთის მხარის ჯოჯოხეთების უკან 

ბნელი ტყეებია,რომლებშიც ბოროტი სულები დაეხეტებიან,როგორც გარეული 

მხეცები.ტყეები არსებობს ჩრდილოეთის მხარის ჯოჯოხეთების უკანაც მაგრამ 

სამხრეთის მხარის ჯოჯოხეთების უკან მდებარეობს უდაბნოები,რომელთა შესახებაც 

ზემოთ იყო საუბარი.აი ყველაფერი რისი თქმაც შეიძლება ჯოჯოხეთების განლაგების 

შესახებ. 

588.რაც შეეხება მათ სიმრავლეს,ისინი იმდენივეა,რამდენიც ანგელოზთა 

საზოგადოებები სასუფეველში,იმიტომ რომ თითოეულ ზეციურ საზოგადოებას 

შეესაბამება საპირისპირო ჯოჯოხეთური საზოგადოება.ზეციური საზოგადოებები რომ 

მრავალრიცხოვანია და რომ ისინი ყველანი განსხვავდებიან სიკეთის 

სიყვარულით,ქველმოქმედებით და რწმენით_იხილეთ ამის შესახებ საზოგადოებების 

შესახებ თავში 41–50,და სასუფევლის უსაზღვროების შესახებ 415–420.იგივე შეიძლება 

ითქვას ჯოჯოხეთში არსებულ საზოგადოებებზე.ისინი განსხვავდებიან ბოროტების 

სახეების მიხედვით.ყველანაირი ბოროტება,ისევე როგორც ყველანაირი 

სიკეთე,უსასრულოდ მრავალფეროვანია.ამის გაგებას ვერ შესძლებენ ისინი,ვისაც 

გააჩნია უბრალო წარმოდგენა თითოეულ ბოროტებაზე,მაგალითად 

ზიზღზე,შუღლზე,სიძულვილზე,შურისძიებაზე,სიცრუეზე და სხვა დანარჩენზე.მაგრამ 

დაე ყველასთვის გასაგები იყოს,რომ თითოეული ასეთი ბოროტება მოიცავს იმდენ 

სახესხვაობებს და შემდეგ კი თითოეული მათგანი იმდენ ახალ განსხვავებულ ანდა 

კერძო სახეობებს,რომ მთელი წიგნიც კი არ იქნებოდა საკმარისი მათ 

ჩამოსათვლელად.ჯოჯოხეთები ისე გარკვევით და თანმიმდევრობით არიან 

განლაგებულნი,თითოეული ბოროტების სახეების მიხედვით,რომ არსად სხვაგან არ 

იქნება უფრო მეტი წესრიგი ანდა გარკვეულობა.აქედან კარგად ჩანს რომ ჯოჯოხეთები 

უამრავია,ერთმანეთთან ახლოს ანდა უფრო დიდი მანძილით განლაგებულნი,მათში 
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არსებული ბოროტების სახეების მიხედვით.ასევე არსებობს ჯოჯოხეთები 

ჯოჯოხეთების ქვეშ.ზოგიერთ მათგანს ერთმანეთთან კავშირი აქვთ 

გასასვლელებით,მაგრამ მათი უმეტესობა_აორთქლების საშუალებით და ეს ხდება 

ზუსტად ერთის ბოროტების მსგავსებით მეორესთან.თუ რამდენად მრავალრიცხოვანია 

ჯოჯოხეთების რაოდენობა მე გავიგე იქიდან,რომ ისინი მდებარეობენ ყოველი 

გორაკის,ბორცვის,კლდის,ხეობის და მდელოს ქვეშაც კი,ერთი სიტყვით განფენილია 

სიგრძით,სიგანით და სიღრმით მთელი სულთა სამყაროს ქვეშ.ერთი სიტყვით მთელი 

სასუფეველი და მთელი სულთა სამეფო თითქოსდა ქვემოდან გამოთხრილია და მათ 

ქვეშ მთლიანად ჯოჯოხეთია.აი რა შეიძლება ითქვას ჯოჯოხეთების სიმრავლეზე. 

 

სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის წონასწორობის შესახებ 

 

589.რაც არ უნდა იყოს ყველაფრის არსებობისთვის აუცილებებლია რომ ყველაფერი 

იყოს გაწონასწორებული.წონასწორობის გარეშე არ არსებობს არც ზემოქმედება,იმიტომ 

რომ წონასწორობას ადგილი აქვს ორ ძალას შორის,რომელთაგანაც ერთი მოქმედებს 

ხოლო მეორე ზემოქმედებს.სიმშვიდის დროს,რომელიც ხდება ერთნაირი მოქმედების 

და ზემოქმედებისას,ეწოდება წონასწორობა.ბუნებაში წონასწორობაა ყველაფერში და 

ყველა ნივთში.ასევე ატმოსფეროშიც,რომელშიც ქვედა ფენები ზემოქმედებს და 

ეწინააღმდეგება,რამდენადაც ზედა ფენები მოქმედებენ და აწვებიან ქვედა 

ფენებს.ბუნებაში ასევე არის წონასწორობა სითბოსა და სიცივეს შორის,სინათლესა და 

სიბნელეს შორის,სიმშრალესა და სისველეს შორის.საშუალო ტემპერატურა არის 

წონასწორობა.ასევე არის წონასწორობა ყველა ნივთებში და ბუნების სამივე 

სამეფოში,ე.ი. მადანში,მცენარეულობასა და ცხოველთა სამყაროსშორის,იმიტომ რომ 

წონასწორობის გარეშე მათში არაფერი არ ცხოვრობს და არ არსებობს.თითქმის ყველგან 

არის ერთი მხრიდან მოქმედი ძალა და თითქოსდა მეორის ზემოქმედება.ყველანაირი 

ყოფიერება ანდა ყველანაირი გამოვლინება ხდება წონასწორობით,მაგრამ ხდება იმის 

გამო რომ ერთი ძალა მოქმედებს,მეორე კი აძლევს საშუალებას მასზე ზემოქმედების 

ანდა რომ ერთი ძალა,მჟღავნდება,მოქმედებს,ხოლო მეორე იღებს და საჭირო დონემდე 

უთმობს.ბუნებაში ის რაც მოქმედებს და ზემოქმედებს იწოდება ძალად,მაგრამ სულიერ 

სამყაროში,ის რაც მოქმედებს და ზემოქმედებს იწოდება სიცოცხლედ და ნებად.იქ 

სიცოცხლე არის ცოცხალი ძალა,ხოლო ნება_ცოცხალი ღონე,თვითონ წონასწორობა 

იწოდება თავისუფლებად.ამდენად,სულიერი წონასწორობა,ანდა 

თავისუფლება,წარმოიქმნება და არსებობს ერთი მხრივ მოქმედ სიკეთესა და მეორე 

მხრივ,მოქმედ ბოროტებას შორის;ანდა ერთი მხრივ  მოქმედ ბოროტებასა და მეორე 
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მხრიდან ზემოქმედ სიკეთეს შორის,ხოლო ბოროტ ადამიანში წონასწორობა 

წარმოიქმნება მოქმედ ბოროტებასა და ზემოქმედ სიკეთეს შორის.სულიერი 

წონასწორობა წარმოიქმნება სიკეთესა და ბოროტებას შორის იმის გამო რომ ყველაფერი 

რაც ეკუთვნის ადამიანის სიცოცხლესეხება სიკეთეს ანდა ბოროტებას და რომ სიკეთე 

ემსახურება მას მიმღებად.ასევე არსებობს წონასწორობა სიცრუესა და წონასწორობას 

შორის,მაგრამ ეს წონასწორობა დამოკიდებულია სიკეთისა და ბოროტების 

წონასწორობაზე.ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის წონასწორობა წააგავს წონასწორობას 

სინეთლესა და სიბნელეს შორის,რომელიც მოქმედებს მცენარეთა სამყაროზე მხოლოდ 

მათზე სითბოსი და სიცივის არსებობით.სინათლე და სიბნელე რომ თავისთავად 

არაფერს აწარმოებენ,და რომ სითბო მათზე მოქმედებს ამას ვხედავთ იმით,რომ 

ზამთარში იგივე სინათლე დასიბნელეა,როგორც ზაფხულში.ჭეშმარიტების და სიცრუის 

შედარება სინათლესთან და სიბნელესთან დამყარებულია შესაბამისობაზე,რამეთუ 

ჭეშმარიტება შეესაბამება სინათლეს,სიცრუე_სიბნელეს,ხოლო სითბო_სიკეთის 

სიყვარულს;ამას გარდა სულიერი სინათლე არის ჭეშმარიტება,სულიერი სიბნელე არის 

სიცრუე,ხოლო სულიერი სითბო_სიკეთის სიყვარული.ამის შესახებ იხილეთ 

თავში,სადაც საუბარია სინათლეზე და სითბოზე სასუფეველში(126–140). 

590.სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის არსებობს მუდმივი 

წონასწორობა:ჯოჯოხეთიდან მუდმივად ხდება ძალდატანება ბოროტების 

კეთებისა,ხოლო სასუფევლიდან მუდმივად ხდება სიკეთის კეთების ძალადობა.ამ 

წონასწორობის შუაში მდებარეობს სულთა სამყარო,რომელსაც უკავია შუალედური 

ადგილი სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის(421–431).სულთა სამყაროში არის 

წონასწორობა იმის გამო რომ ყველა ადამიანი სიკვდილის შემდეგ მიდის ჯერ სულთა 

სამყაროში და იქ იმყოფება ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში,როგორშიც იყო ამქვეყნად 

ყოფნისას,რაც არ შეიძლებოდა მომხდარიყო რომ არ ყოფილიყო სრული 

წონასწორობა.მხოლოდ ასეთი წონასწორობისას შეიძლება სულების განხილვა თავისი 

თვისებების მიხედვით,რადგანაც მაშინ ისინი ისეთივე თავისუფლები არიან,როგორც 

იყვნენ დედამიწაზე.სულიერი წონასწორობა როგორც ადამიანისთვის,ასევე სულისთვის 

არის თავისუფლებაროგორც იყო უკვე ნათქვამი ზემოთ(თ 589).ზეციური ანგელოზები 

იგებენ თითოეული სულის თავისუფლების დონის მათ შინაგან გრძნობებთან კავშირის 

საშუალებით,და ასევე ამ გრძნობებიდან წამოსულ ზრახვებს.ეს დონე ანგელოზთა 

სულებისთვის ხდება ხილული იმ გზის საშუალებით,რომლითაც მიდიან სულთა 

სამყაროში.კეთილი სულები მიდიან გზებით,რომლებსაც მიჰყავს სასუფეველში,ხოლო 

ბოროტი სულები იმ გზებით,რომლებიც მიემართებიან ჯოჯოხეთისკენ.გზები 

იმქვეყნად ჩნდებიან სინამდვილეში,ამიტომაც სიტყვაში გზები ნიშნავს 

ჭეშმარიტებებს,რომლებსაც სიკეთისკენ მივყავართ,ხოლო საპირისპირო 

აზრით_სიცრუე,რომელსაც ბოროტებისკენ მივყავართ.ამიტომაც ასევე 



316 
 

გამოთქმები:წასვლა,გამგზავრება,სიარული_უფლის სიტყვაში აღნიშნავს წარმატების 

მიღწევას,ანდა ცხოვრების დინებას და განვითარებას.მე არაერთხელ მომეცა საშუალება 

მენახა ასეთი გზები და ის თუ როგორ თავისუფლად დადიოდნენ სულები მათზე 

თავიანთი შინაგანი გრძნობების მიხედვით და თავისი შინაგანი ზრახვებით. 

591.ბოროტება მუდმივად ცოცხალია და ამოდის ჯოჯოხეთიდან,ხოლო სიკეთე 

მუდმივად ცოცხლობს და ეშვება ზეციდან,იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი 

გარშემორტყმულია სულიერი სფეროთი,რომელიც გამოდის მისი შინაგანი გრძნობების 

სიცოცხლიდან და მისგან წარმოქმნილი ზრახვებით.და რადგანაც ცხოვრების ასეთი 

სფერო გამოდის თითოეული ადამიანიდან,ამიტომაც ის გამოდის თითოეული ზეციური 

და ჯოჯოხეთური საზოგადოებიდანაც,მაშასადამე მთლიანად ყველა 

საზოგადოებებიდან ერთად,ე.ი. მთელი სასუფევლიდან და მთელი 

ჯოჯოხეთიდან.სიკეთე გამოდის სასუფევლიდან,იმიტომ რომ მისი ყველა მკვიდრი 

სიკეთეშია,ხოლო ბოროტება გამოდის ჯოჯოხხეთიდან,იმიტომ რომ იქ ყველა 

ბოროტებაში ცხოვრობს.სასუფევლიდან გამოსული მთელი მოდის უფლიდან,რადგანაც 

ყველა ანგელოზი სასუფეველში იმყოფება უფლის ნებაში,რომელიც თვითონვე 

სიკეთეა,მაშინ როდესაც ჯოჯოხეთში მცხოვრები ყველა სული იმყოფება თავის საკუთარ 

მეში და თითოეულის მეობა კი იქ არის ბოროტება და მაშასადამე ჯოჯოხეთი.აქედან 

ნათელია რომ წონასწორობა რომელშიც იმყოფებიან სასუფეველში ანგელოზები და 

სულები ჯოჯოხეთში,არ წააგავს სულთა სამყაროს წონასწორობას.ანგელოზთა 

წონასწორობა ტოლია იმისა,რამდენად უნდოდათ მათ ყოფილიყვნენ სიკეთეში ანდა 

რამდენად ცხოვრობდნენ მასში დედამიწაზე ყოფნისას და მაშასადამე რამდენად იყო 

ბოროტება მათთვის საძულველი.ჯოჯოხეთში სულთა წონასწორობა ტოლია 

იმისა,რამდენად უნდოდათ მათ ბოროტებაში ყოფნა ანდა დედამიწაზე ცხოვრებისას 

რამდენად ცხოვრობდნენ მასში და მაშასადამე რამდენად იყვნენ გულით და სულით 

სიკეთის წინააღმდეგ. 

592.უფალი რომ არ მართავდეს სასუფეველსაც და ჯოჯოხეთსაც არ იქნებოდა არანაირი 

წონასწორობა,მის გარეშე არ იარსებებდა არც სასუფეველი და არც ჯოჯოხეთი,იმიტომ 

რომ ყველაფერი სამყაროში,როგორც ბუნებრივში ისე სულიერში იმყოფება 

წონასწორობაში:ყველა ადამიანს გონებით შეუძლია ჩასწვდეს რომ ეს ასეა.თუ წონას ერთ 

მხარეს დავდებთ მხოლოდ და მეორე მხარეს კი არაფერს მაშინ ხომ ერთიც და 

მეორეც?ზუსტად იგივე იქნებოდა სულიერ სამყაროში.სიკეთე რომ არ მოქმედებდეს 

ბოროტების წინააღმდეგ და არ აკავებდეს მუდმივად მის ბუნტს.ეს რომ არ ხდებოდეს 

ერთადერთი ღვთაებრივი საწყისით,დაიღუპებოდა სასუფეველიც და ჯოჯოხეთიც და 

მასთან ერთად ადამიანთა მოდგმაც.მე ვთქვი:,,ეს რომ არ ხდებოდეს ერთადერთი 

ღვთაებრივი საწყისით’’,იმიტომ რომ მეობა თითოეული ანგელოზისა და სულისა სხვა 

არაფერია თუ არა ბოროტება(თ 591),რის გამოც არც ერთ ანგელოზს და არც ერთ სულს 
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არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ბოროტებას,რომელიც ჯოჯოხეთიდან მუდმივად 

მოქმედებს,რადგანაც თავისი მეობით ისინი ყველანი იხრებიან მისკენ.აქედან ჩანს,რომ 

უფალი რომ არ მართავდეს როგორც სასუფეველს ისე ჯოჯოხეთს,ვერავის ხსნა ვერ 

მოხერხდებოდა.ამას გარდა ყველა ჯოჯოხეთები მოქმედებენ ერთად როგორც ერთი 

ძალა,რამეთუ ბოროტების ყველა დაბადება ჯოჯოხეთში გაერთიანებულია,ისევე 

როგორც სიკეთის ყველა დაბადება სასუფეველში;ხოლო წინააღმდეგობის გაწევა ყველა 

ჯოჯოხეთისთვის,რომლებიც უთვალავია და მოქმედებენ ერთად სასუფევლის 

წინააღმდეგ და ყველა იქ მაცხოვრებლის წინააღმდეგ შესაძლებელია მხოლოდ ერთი 

ღვთაებრივი საწყისის წინააღმდეგ,რომელიც გამოდის მხოლოდ უფლიდან. 

593.წონასწორობა სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის იზრდება ან მცირდება 

სასუფეველში ან ჯოჯოხეთში მისულთა რიცხვის მიხედვით,ხოლო იქ ისინი 

ყოველდღიურად მრავალი ათასი მიდიან.არც ერთ ანგელოზს არ შეუძლია გაიგოს 

ანჩასწვდეს წონასწორობის შემცირებას ან გაზრდას,ანდა სასწორის 

გაწონასწორება.მხოლოდ უფალს შეუძლია ეს იმიტომ რომ უფლიდან წამოსული 

ღვთაებრივი საწყისი ყველგან მსუფევი და ყველაფრის დამნახავია,სადაც კი რაიმე 

მერყეობს;ანგელოზი კი ხედავს მხოლოდ იმას რაც მის ახლოსაა,და თავის თავშიც კი ვერ 

ამჩნევს იმას,რაც ხდება მის საზოგადოებაში. 

594.როგორ არის სასუფეველში და ჯოჯოხეთში ყველაფერი ისე განლაგებული რომ 

ყველაფერი იქ როგორც საერთოდ ისე ნაწილობრივ იმყოფება თავის წონასწორობაში,ეს 

შეიძლება რამდენადმე ნათელი გახდეს იქიდან,რაც იყო ნათქვამი ზემოთ სასუფევლის 

და ჯოჯოხეთის შესახებ,უფრო კი იქიდან,რომ ყველა საზოგადოება სასუფეველში 

განლაგებულია უდიდესი წესრიგის სიკეთის მიხედვით და სიკეთის გვარის და სახის 

მიხედვით,ხოლო ყველა ჯოჯოხეთური საზოგადოება ბოროტების მიხედვით და 

სხვადასხვა სახის ბოროტების მიხედვით;შემდეგ კი იქიდან რომ თითოეული 

სასუფევლის საზოგადოების ქვეშ არის საპირისპირო მისი შესაბამისი ჯოჯოხეთური 

საზოგადოება და რომ ამ ურთიერთსაპირისპირო შესაბამისობით ხდება 

წონასწორობა.ამიტომაც უფალი მუდმივად ითვალისწინებს,რომ ჯოჯოხეთურმა 

საზოგადოებამ,რომელიც მდებარეობს ზეციური საზოგადოების ქვეშ არ გადასწონოს ის 

და თუ ის დაიწყებს გაძლიერებას,მაშინ ხდება მისი სხვადასხვა ხერხებით და 

მეთოდებით შეკავება სათანადო წონასწორობამდე.ეს მეთოდები 

მრავალრიცხოვანია.მათგან მოვიხსენიებ მხოლოდ რამოდენიმეს:ის მდგომარეობს 

უფლის მიერ ძლიერ თანადასწრებაში,ანდა უფრო მჭიდრო კავშირში ანდა სულაც 

გაერთიანებაში რამოდენიმე საზოგადოებისა,ანდა იმაში რომ ზედმეტი ჯოჯოხეთური 

სულები გაძევებულნი იქნან უდაბნოში ანდა იმაშიც რომ რამოდენიმე ჯოჯოხეთური 

სული გადაყვანილი იქნას ერთი საზოგადოებიდან მეორეში,ანდა ჯოჯოხეთში მყოფნი 

მოჰყავთ წესრიგში,რაც ასევე ხდება სხვადასხვა მეთოდებით,ანდა იმაში,რომ ისინი 
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ჩანთქმულნი იქნან უფრო ღრმად_აღარაფერს ვამბობ სხვა საშუალებებზე,რომლებიც 

ხორციელდება მათ ზემოთ ზეცაში.ყველაფერი ეს ნათქვამი იყო იმისთვის რომ 

მცირედით მაინც მივმხვდარიყავით,მარტო უფალი ითვალისწინებს,რომ ყველგან იყოს 

შენარჩუნებული წონასწორობა სიკეთესა და ბოროტებას შორის და მაშასადამე ზეცასა 

და ჯოჯოხეთს შორის,თუ არადა რომელ წონასწორობას დაეფუძნებოდა ყველა ხსნა 

ზეცაშიც და დედამიწაზეც. 

595.უნდა ითქვას რომ ჯოჯოხეთები გამუდმებით თავს ესხმიან სასუფეველს და 

ცდილობენ მის განადგურებას და რომ უფალი გამუდმებით იცავს სასუფეველს 

აბრუნებს მის მკვიდრთ ბოროტებისგან რომელიც მათში არსებობს და ამყოფებთ მათ 

სიკეთეში,რომელიც თვით მისგან გამოდის.მე ხშირად ვხვდებოდი ჯოჯოხეთიდან 

გამოსულ სფეროს_ის მთლიანად მდგომარეობდა ძალაში გაენადგურებინა უფლის 

ღვთაებრივი საწყისი და მაშასადამე სასუფეველიც.მე ასევე ზოგჯერ ვხედავდი 

ზოგიერთი ჯოჯოხეთის ანთებას:ეს იყო ძალვა რომ გათავისუფლებულიყო და 

გაენადგურებინა ყველაფერი.სასუფეველი კი პირიქით არასოდეს არ ესხმის თავს 

ჯოჯოხეთს,იმიტომ რომ უფლიდან გამოსული ღვთაებრივი სფერო მუდმივი 

ნებისყოფის დაძაბვა ყველას გადასარჩენად.რადგანაც ჯოჯოხეთში მყოფთა ხსნა არ 

მოხერხდება,იმიტომ რომ ისინი დამძიმებულნი არიან ბოროტებით და 

ეწინააღმდეგებიან უფლის ღვთაებრივ საწყისს,ამიტომ შეძლებისამებრ ხდება მათი 

უკმაყოფილების და მრისხანების ჩახშობა და მოთოკვა რომ ერთმანეთის წინააღმდეგ 

აღდგომის შემდეგ არ გადავიდნენ საზღვრებს.და ამისთვისაც არსებობს უამრავი 

საშუალება,რომელიც მდგომარეობს უფლის ყოვლისშემძლეობაზე. 

596.სასუფეველი იყოფა ორ საუფლოდ:ზეციური და სულიერი(თ 20–28).ზუსტად ასევე 

ჯოჯოხეთიც იყოფა ორ სამეფოდ:ერთი მათგანი ზეციური სამეფოს 

საპირისპიროა,ხოლო მეორე სულიერის.ზეციური სამეფოს საპირისპირო 

განთავსებულია დასავლეთის მხარეს და იქ მცხოვრებნი გენიებად იწოდებიან.მეორე 

ჯოჯოხეთური სამეფო,სულიერის საპირისპირო,მდებარეობს ჩრდილოეთის და 

სამხრეთის მხარეს და მისი მკვიდრნი იწოდებიან სულებად.სასუფევლის ყველა 

მკვიდრი ცხოვრობს უფლის სიყვარულით,ხოლო ყველა ჯოჯოხეთის მაცხოვრებელი 

ცხოვრობენ საკუთარი თავის სიყვარულით.ყველანი ვინც სულიერ საუფლოშია 

ცხოვრობს მოყვასის სიყვარულით,ხოლო ჯოჯოხეთში მყოფნი ცხოვრობენ ცხოვრების 

სიყვარულით.აქედან ჩამთვის გასაგები გახდა,რომ უფლის სიყვარული და საკუთარი 

თავის სიყვარული ურთიერთგამომრიცახვია ისევე როგორც მოყვასის სიყვარული და 

ცხოვრების სიყვარული.უფლის მიერ ყოველთვის გათვალისწინებულია,რომ 

ჯოჯოხეთიდან,რომელიც უფლის ზეციური სამეფოს საპირისპიროა,არაფერმა არ 

მოქმედოს იმათზე,ვინც იმყოფებიან სულიერ სამეფოში:თუ ეს მოხდა,სულიერი სამეფო 

განადგურდებოდა თუ რატომ იხ 578;579.აი რაში მდგომარეობს ერთი და მეორე საერთო 
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წონასწორობა,რომლის დარღვევაც უფლის მიერ მუდმივად აღიკვეთება.ადამიანი 

თავისუფალია სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის წონასწორობის გამო. 

597.ზემოთ საუბარი იყო სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის არსებულ წონასწორობაზე 

და ნაჩვენები იყო რომ ეს წონასწორობა არის წონასწორობა სასუფევლიდან გამოსულ 

სიკეთესა და ჯოჯოხეთიდან გამოსულ ბოროტებას შორის.და მაშასადამე ეს არის 

სულიერი წონასწორობა რომელიც თავისი არსით არის თავისულება,იმიტომ რომ ის 

არსებობს სიკეთესა და ბოროტებას შორის და ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის და რომ 

ეს საგნები სულიერია.აი რატომააგქონდეს საშუალება გინდოდეს სიკეთე ანდა 

ბოროტება,ფიქრობდე ჭეშმარიტებაზე ანდa სიცრუეზე და აირჩიო ერთი მათგანი_ეს 

არის თავისუფლება რომელზეც აქ არის საუბარი.ეს თავისუფლება მინიჭებული აქვს 

უფლის მიერ თითოეულ ადამიანს და არასოდეს არ წაერთმევა.თუმცაღა ის თავისი 

წარმოშობით არ ეკუთვნის ადამიანსეძლევა სიცოცხლესთან ერთად როგორც რაღაც 

საკუთარი და ეს იმ მიზნით,რომ ადამიანს შეეძლოს გარდაქმნა და 

გადარჩენა;თავისუფლების გარეშე არ იქნებოდა არანაირი გარდაქმნა და არანაირი 

ხსნა.ყველა ვინც დასაჩუქრებულია გონიერებით ხედავს რომ ადამიანი თავისუფალია 

იფიქროს სიკეთეზე ან ბოროტებაზე,გულწრფელად ანდა პირმოთნედ,სამართლიანად 

ანდა უსამართლოდ;რომ ის თავისუფალია ილაპარაკოს და მოიქცეს კარგად,პატიოსნად 

და სამართლიანად მაგრამ არ არის თავისუფალი მოიქცეს ცუდად,უპატიოსნოდ და 

უსამართლოდ სულიერი,ზნეობრივი და სამოქალაქო კანონების გამო რომლებითაც მისი 

შინაგანია შეზღუდული.აქედან ნათელია რომ ადამიანის სული,ე.ი. რაც მასში ფიქრობს 

და სურს,დასაჩუქრებულია თავისუფლებით;მაგრამ არც გარეგანია ადამიანში,ე.ი. რაც 

ლაპარაკობს და მოქმედებს არ არის თავისუფალი,თუ არ ეთანხმება 

სულიერ,სამოქალაქო და ზნეობრივ კანონებს. 

598.ადამიან არ შეუძლია გარდაისახოს თუ არ იქნება თავისუფალი,იმიტომ რომ ის 

ყველანაირ ბოროტებაში დაიბადა და საჭიროა მისი მოცილება ხსნისთვის.მაგრამ მისი 

მოცილება შეუძლებელია,თუ ადამიანი მას ვერ ხედავს თავის თავში,არ აღიარებს 

მას,თავს არ იკავებს უნდოდეს ის და ბოლოს არ თაკილობს მას:ბოროტება ხოლოდ მაშინ 

სცილდება.ეს ასე არ იქნებოდა რომ თვითონ ადამიანი არ იმყოფებოდეს როგორც 

სიკეთეში ასევე ბოროტებაში,იმიტომ რომ სიკეთის საშუალებით მას შეუძლია 

ბოროტების დანახვა,მაგრამ ბოროტების საშუალებით სიკეთის დანახვა არ 

შეუძლია.სულიერი სიკეთე რომელზე ფიქრიც შეუძლია ადამიანს,მის მიერ შეიცნობა 

ჯერ კიდევ ბავშვობიდან ღვთის სიტყის კითხვით და ქადაგების მოსმენით,ხოლო 

ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი სიკეთე შეიცნობა მათ მიერ ამქვეყნად ცხოვრებისას.აი 

რატომაა,უპირველესად ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი და მეორეც იმიტომ რომ 

ადამიანს მიეკუთვნება მხოლოდ ის,რაც ხდება მის მიერ შინაგანი გრძნობით,რომელიც 

სიყვარულს ეკუთვნის.სხვა დანარჩენი მართალია შეიძლება შევიდეს მის სულში,მაგრამ 
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განსაკუთრებით მის ფიქრებში და არა ნებაში_და რაც არ შედის ადამიანის ნებაში,არც 

ხდება მისი საკუთრება,იმიტომ რომ  ფიქრი იღებს ყველაფერს თავისსი 

მეხსიერებიდან.ხოლო ნება იღებს ყველაფერს თავისს თვითონ ცხოვრებიდან.არასოდეს 

არ არის თავისუფლება იმაში,რაც არ გამოდის ნებიდან ანდა რაც იგივეა 

გრძნობიდან,რომელიც სიყვარულს ეკუთვნის.ყველაფერს,რაც ადამიანს უნდა და 

უყვარს,ის აკეთებს თავისუფლად,რაც ნიშნავს რომ ადამიანის ნების და სიყვარულის 

კუთვნილი თავისუფლება და გრძნობა ქმნიან ერთ მთლიანს.ამდენად ადამიანს 

მიცემული აქვს იმის თავისუფლება რომ მას შეეძლოს ჭეშმარიტებისა და სიკეთის 

სიყვარული,რომ ასეთნაირად ჭეშმარიტება და სიკეთე გახდეს მისი საკუთრება.ერთი 

სიტყვით,ყველაფერი რაც ადამიანში თავისუფლად არ შედის არც რჩება მასში,იმიტომ 

რომ ის არ ეკუთვნის მის სიყვარულს ანდა ნებას.ხოლო რაც არ ეკუთვნის მის 

სიყვარულს ანდა მის ნებას,ის არც ეკუთვნის მის სულს;რამეთუ ადამიანის სულის არსი 

არის სიყვარული ანდა ნება.ნათქვამია სიყვარული ანდა ნება,რამეთუ რაც უყვარს 

ადამიანს,ის უნდა კიდეც.აი მიზეზები,რომლითაც ადამიანს არ შეუძლია 

გარდასახვა,თუ ის არ იქნება თავისუფალი. 

599.იმისთვის რომ ადამიანი იყოს თავისუფალი და შეეძლოს ამით გარდასახვა თავისი 

სულით ის მიერთებულია სასუფეველთან და ჯოჯოხეთთან,რადგანაცთითოეულ 

ადამიანთან არიან ჯოჯოხეთის სულები და ზეციური ანგელოზები.ჯოჯოხეთური 

სულებით ადამიანი იმყოფება თავის ბოროტებაში,ხოლო ზეციური ანგელოზებით ის 

იმყოფება სიკეთეში,რომელიც უფლიადნ მოდის.ასეთნაირად ის იმყოფება სულიერ 

წონასწორობაში,ე.ი. თავისუფლებაში.ჯოჯოხეთის სულები და ზეციური ანგელოზები 

რომ ყველა ადამიანთანაა ეს ჩანს თავში 291–302. 

600.საჭიროა ვიცოდეთ,რომ ადამიანის მიერთება სასუფეველთან ანდა ჯოჯოხეთთან არა 

უშუალოა,არამედ სულების საშუალებით,რომლებიც სულთა სამყაროში იმყოფებიან.აი 

ეს სულები იმყოფებიან ადამიანთან მაგრამ მასთან არ არის არცერთი სული თვითონ 

ჯოჯოხეთიდან ანდა სასუფევლიდან.ბოროტი სულებისგან,რომლებიც სულთა 

სამყაროში არიან,ადამიანი უერთდება ჯოჯოხეთს,ხოლო კეთილი სულებით რომლებიც 

იმავე სულთა სამყაროში იმყოფებიან ის უერთდება სასუფეველს.ამიტომაც სულთა 

სამყარო მდებარეობს შუა ადგილას სასუფეველსა და ჯოჯოხეთს შორის და წარმოქმნის 

იქ მათ წონასწორობას.სულთა სამყარო რომ არის შუა ადგილი სასუფეველსა და 

ჯოჯოხეთს შორის იხილეთ თ 421–431.და რომ აქ ზუსტად წონასწორობაა სასუფეველსა 

და ჯოჯოხეთს შორის თ 589–596.აქედან უკვე ჩანს საიდან წარმოიქმნება ადამიანის 

თავისუფლება. 

601.კიდევ რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი იმ სულების შესახებ,რომლებიც მოჩენილნი 

არიან ადამიანთან.მთელ საზოგადოებას შეუძლია დაკავშირება სხვა საზოგადოებასთან 
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ანდა ერთ სულთან,სადაც არ უნდა იყოს ის მის მიერ გაგზავნილი სულის 

საშუალებით.ეს სული იწოდება ელჩად.ზუსტად ასევე ხდება სულების საშუალებით 

ადამიანის მიერთება სასუფევლის საზოგადოებასთან და ჯოჯოხეთის 

საზოგადოებასთან. 

602.ბოლოს უნდა ვახსენოთ ადამიანის თანდაყოლილ წარმოდგენაზე სიკვდილის 

შემდეგ მისი სიცოცხლის შესახებ_წარმოდგენა რომელიც ჩამოყალიბდა მასზე ზეციური 

ზეშთაგონების შედეგად:უბრალო ადამიანების რამოდენიმე სული,რომლებიც ამქვეყნად 

სიკეთეში ცხოვრობდნენ მიყვანილნი იქნენ იმ სულიერ მდგომარეობამდე,როგორშიც 

ისინი ცხოვრობდნენ დედამიწაზე,რაც უფლის ნებით შეიძლება დაემართოს ყველას და 

მაშინ იქნა ნაჩვენები თუ რაში მდგომარეობდა მათი წარმოდგენა ადამიანის სიკვდილის 

შემდეგ ცხოვრებაზე.აი რა თქვეს ამ კეთილმა სულებმა:როდესაც გონიერი ადამიანები 

გვეკითხებოდნენ სიცოცხლეში,თუ რას ვფიქრობდით ჩვენი სულების შესახებ მიწიერი 

ცხოვრების დასრულების შემდეგ,ჩვენ ვპასუხობდით რომ არ ვიცით რა არის 

სული.თქვენ რას ფიქრობთ,განაგრძნობდნენ ისინი,სიკვდილის შემდგომ თქვენი 

მდგომარეობის შესახებ?ჩვენ ვპასუხობდით რომ ვიცხოვრებთ როგორც სულები.მაშინ 

მათ გვკითხეს:თქვენი აზრით რა არის სული?ჩვენ ვუპასუხეთ:სული არის ადამიანი.მათ 

კითხვაზე,საიდან იცით ეს?ჩვენი პასუხი იყო_ჩვენ ვიცით ეს იქიდან,რომ ეს ასეა.გონიერ 

ადამიანებს უკვირდათ,რომ ხალხში ასეთი რწმენა არსებობს მათში კი არა.აქედან ჩანს 

რომ თითოეულ ადამიანში,რომელიც არ არის დაშორებული სასუფეველს,არსებობს 

თანდაყოლილი წარმოდგენა მისი სიკვდილის შემდგომი სიცოცხლის შესახებ.ეს 

თანდაყოლილი წარმოდგენა არ არსებობს სხვა წყაროდან თუ არა ზეციდან 

ზეშთაგონებისა,ე.ი. უფლიდან სასუფევლის და იმ სულების საშუალებით,რომლებიც 

სულთა სამყაროში მიჩენილი არიან ადამიანთან.ეს წარმოდგენა დამახასიათებელია 

მათთვის ვისშიც აზროვნების თავისუფლება არ არის ჩახშობილი ადრე მიღებული და 

შემდეგ განმტკიცებული მცნებებით ადამიანის სულის შესახებ.მათ მსგავსად,რომ ის 

მხოლოდ აზრია ანდა რაიმე სულიერი საწყისი,რომლის ადგილსამყოფელიც 

სხეულშია;მაშინ როდესაც სულიერება მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლეა,ხოლო სული 

თვით ადამიანი.მიწიერი სხეული,რომელშიც ის განთავსებულია დედამიწაზე,არის 

მხოლოდ იარაღი,რომლის საშუალებითაც ეს სული,ე.ი. თვით ადამიანი,ეთვისება 

ბუნებრივ სამყაროს,მოქმედებს მასში. 

603.ყველაფერი,რაც ამ ნაწარმოებში ნათქვამია სასუფევლის,სულთა სამყაროს და 

ჯოჯოხეთის შესახებ,გაუგებარი იქნება მათთვის,ვინც ვერ პოულობს სიამოვნებას 

სულიერი ჭეშმარიტებების შეცნობაში,მაგრამ გასაგები მათთვის,ვინც ნახულობს ამაში 

სიამოვნებას და განსაკუთრებით კი მათთვის ვისაც უყვარს ჭეშმარიტება 

ჭეშმარიტებსთვის,ე.ი. ის რომ ის არის ჭეშმარიტება,რადგან ყველაფერი,რაც ადამიანს 

უყვარს შედის სინათლესთან ერთად მისი სულის წარმოდგენაში,განსაკუთრებით კი 
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მაშინ როცა საყვარელი საგანი_არის ჭეშმარიტება,რამეთუ ყველანაირი ჭეშმარიტება 

სინათლეა. 

 

 

 


