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 III 

 

Ⴄსე საცნაურ იყავნ ყოველთა რომელნი იკითხვი- 

დეთ, ანუ სწერდეთ წმიდასა ამას წიგნსა წმიდანო  

ღვთისანო, ვ~დ ნეტარსა ამას მამას, რ~სა ესე სულთა  

განმანათლებელი წიგნი უთქვამს, არათუ კლემაქსი ეწო- 

დების, ნუ იყოფინ, ა~დ იოანე არს სახელი მისი: ხოლო  

კლემაქსი წიგნსა ეწოდების, და არს კლემაქსი ბერძული- 

თა ენითა, ვითარმედ Ⴉიბეო. 

Ⴞოლო ამისთვის ეწოდების წიგნსა ამას კიბე, რ~ ვ~ა კიბე სათ- 

ნოებათა შექმნა წიგნი ესე, და მდაბალთა საქმეთაგან  

იწყებს, და თ~ა და თ~ა მაღალთა მ~რთ აღვალს, ვ~ა  

თვით აღსასრულსა წიგნისასა ჰპოოთ გამოსახული Ⴉიბე  

Ⴑათნოებათა. 

Ⴞ~ რ~სა გამოკრებული იგი მცირედი პ~ლ ეთარგმ- 

ნა, Ⴉლემაქსი ეთქვა მის წ~ისადა. აწ, უკეთუ ვინმე წიგ- 

ნისა სახელსა იტყოდეს, ჰთქუნ კლემაქსი, რ~ლ არს Ⴉი- 

ბე; ხოლო უკეთუ წმიდისა მის სახელსა იტყოდეს თქუნ  

Ⴈოანე 

Ⴅინადგან უკვე პირველსა მას თარგმანსა მრავალი  

მრუდად დაეწერა, და მრავალი დაეგდო; ამისთვის მე  

გლახაკმან Ⴄფთვიმე, ბრძანებითა წმიდისა მამისა ჩემისა  

Ⴈოანესითა ვთარგმნე ესე, ვ~ა თვით მას წმიდასა ეთქვა  

ბერძულად, რამეთუ ბერძენი იყო იგი ნათესავით. 

Ⴀწ უკვე, რომელნიცა ამას წმიდასა წიგნსა იკითხვი- 

დეთ ლოცვა ჰყავთ წმიდათა მამათა ჩვენთათვის Ⴈოანეს- 

თვის და იოანე სვინკელისათვის და ჩემთვისცა ცოდვი- 

ლისა ეფთვიმესა, და რომელნი სწერდეთ, ვითარცა აქა  

ჰპოოთ ეგრეთ დაწერეთ. და თავნი ვითარცა აქა იყვნენ,  

ეგრეთ დასხენით, რამეთუ მეცა, ვითარცა მიპოვნიან, ეგ- 

რეთ დამისხამნ, ყოველნი წითლითა; და ამათცა სიტყვა- 

თა ნუ ვინ დააგდებთ, არამედ დასწერდით Ⴖვთისათვის,  

და ჩემსაცა ცოდვილისასა სახელსა. 

 

 

 

 

 

  



IV 

 

კიბე სათნოებათა ცათ აღმყვანებელი თქმული  

 

დანიილ მონაზონისა რაითელისა, წიგნისა ამის- 

 

თვის სულთა განმანათლებელისა, რომელსა ეწო- 

 

დების კლემაქსი, რ~ლ არს კიბე 

  

Ⴐომელთა ჰნებავს Ⴜიგნსა მას ცხოვრებისასა ცათა- 

შინა დაწერად სახელები მათი, და ისწრაფიან კე- 

თილთა მათ მიმართ ზეცისა ნეტარებისათა აღჰსლვათ  

კეთილი სახე და სწავლა სრბისა მის მათისა უჩვე- 

ნოს წმიდამან ამან წიგმან. 

Ⴐ~ რ~ლნიცა ამას აღმოიკითხვიდენ, პოონ წინამძღვა- 

რი უცდომელი, რ~ლი უძღოდის სასუფეველისა მიმართ  

ცათასა, ყ~თა რომელნი შეუდგენ მას, და ყ~ლთავე შემაბრ- 

კოლებელთა ქვათაგან დაიცვნეს იგინი შეუბრკოლებე- 

ლად, და ექმნას კიბე ქვეყანით ცად აღმართებული, და  

მიმყვანებელი ქვეყანით წმიდისა მის მიმართ წ~ასა, რ~ლი  

გამოაჩინებს ღმერთსა თავსა თვისსა ზედა მდგომარედ. 

Ⴃა მზგავსი არს კიბისა მის, რ~ლი ოდესმე ვნებათა  

დამთრგუნველმან Ⴈაკობ იხილა განრაისვენებდა სარეცე- 

ლსა მას ზედა მოღვაწებისასა. 

     Ⴀმისთვის უკვე გევედრები ძმანო, აღვხდეთ ჩვენცა,  

სარწმუნოებით და სიყვარულით, სულიერსა ამას და ცად  

აღმომყვანებელსა კიბესა, რომლისა პირველი აღსავალი  

კიბისა გვასწავებს კეთილად. 

ⴀ. სოფლისა ამის ამაოჲსა განშორებისათჳს. 

ⴁ. სიძულილისათვის სოფლისა და საქმეთა მისთა. 

ⴂ. Ⴓცხოებისათვის, რ~ლსა შ~ა იტყვის სიზმართა თ~სცა 

ცუდთა. 

ⴃ. Ⴜამებისა მის თ~ს რომელი იქმნების მორჩილებისა მიერ. 

ⴄ. სინანულისათვის, რ~ლსა შ~ა იტყვის დილეგისა მისთ~ს. 

 

 

 

 



V 

 

ⴅ. Ⴤსენებისათვის სიკვდილისა. 

ⴆ. Ⴚოდვათა განმწმედელისა გლოვისათვის. 

ⴡ. Ⴓრისხველობისათვის. 

ⴇ. Ⴛვირის ხსენებისათვის. 

ⴈ. Ⴛვირის ძრახვისათვის. 

ⴈⴀ. Ⴃუმილისათვის. 

ⴈⴁ. Ⴒყუილისათვის. 

ⴈⴂ. Ⴋოწყინებისათვის. 

ⴈⴃ. Ⴌაყროვანებისათვის. 

ⴈⴄ. Ⴑიძვისათვის. 

ⴈⴅ. Ⴅეცხლის მოყვარებისათვის. 

ⴈⴆ. Ⴓპოვარებისათვის. 

ⴈⴡ. Ⴓლმობელობისათვის. 

ⴈⴇ. Ⴂალობისათვის კრებულთა შ~ს. 

ⴉ. Ⴋღვიძარებისათვის. 

ⴉⴀ. Ⴋოშიშებისათვის. 

ⴉⴁ. Ⴆვაობისათვის. 

ⴉⴂ. Ⴀმპარტავნებისათვის, რ~ლსათა იტყვის გმობისათვისცა. 

ⴉⴃ. Ⴑიმშვიდისათვის და სიწრფოებისა. 

ⴉⴄ. Ⴑიმდაბლისათვის. 

ⴉⴅ. Ⴂანკითხვისა და გულის ხმის ყოფისათვის. 

ⴉⴆ. Ⴃაყუდებისათვის და განშორებისა და დაცვისა გონებისა. 

ⴉⴡ. Ⴊოცვისათვის გონებითა შემოკრებულითა. 

ⴉⴇ. Ⴓვნებლობისათვის. 

ⴊ. სიყვარულისათვის და სარწმუნოებისა და სასოებისა. 

  

Ⴐ~ ისწრაფა კეთილად ღმერთშემოსილმან მან მამამან 

იოანე და ყოველივე სამონაზნისა ცხოვრებისა სა- 

ქმე შემოკრიბა წიგნსა ამასა შინა. და ჰყო რიცხვი  

კიბეთა ამათ სულიერთა, შემსგავსებულად უფლი- 

სა ხორციელისა ჰასაკისა წელთა, რამეთუ ოცდა ათისა  

წლისამან, ნათელ-იღო Ⴓფალმან Ⴈესო Ⴕრისტემან, და  

ეგრეთვე ამან ოცდა-ათისა აღსავალისა კიბე გამოგვისახა  

რომლისაცა უკეთუ თავსა მივიწივნნეთ ვიყვნეთ მიერით- 

 

 

 



VI 

 

გან სრულ და დაუცემელ. 

Ⴞოლო რომელი ჯერეთ არღა აღსრულიყოს Ⴉიბესა ამას ზე- 

და, არს იგი ჩჩვილ და ყოველსავე წამებასა ზედა გული- 

სასა უხმარ და არა სარწმუნო. ხოლო ჩვენ-ჯერ ვიჩინეთ,  

რათა პირველად აქა დავაწესოთ ყოვლად ბრძნისა ამის  

ცხოვრება მოკლედ, ძალისა-ებრ ჩემისა, ვითარცა მივწ- 

ვედ, ცნობად, რათა ვხედვიდეთ შრომათა მისთა, და არა  

ურწმუნო ვიქმნეთ სიტყვათა მისთა. 

  

 

 

Ⴚხოვრება წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩვენისა  

 

იოანე სინელ მამასახლისისა, მოძღვრებით განთქ- 

 

მულისა, სულთა განმანათლებელისა და ჭეშმარი- 

 

ტად სანატრელისა, რომელი ესე აღწერა Ⴃანიელ  

 

                 მონაზონმან რაითელმან. 

  

 

Ⴑაყვარელნო ძმანო, ვერ შემძლებელ არს სიტყვა  

ჩემი თქმად, თუ რომელი იყო ქალაქი, რომელსა  

შინა იშვა და აღიზარდა ახოვანი ესე მხედარი Ⴖვ- 

თის-მსახურებისა, პირველ შესვლისა მისისა მოღ- 

ვაწებისა სარბიელსა, რამეთუ არა უწყი იგი ჭეშმა- 

რიტებით, ხოლო თუ რომელი არს, რომელსა შინა აწ  

იყოფის, და უკტავებისა ნეტარებითა იშვებს, ყოვლად  

ქებული იგი, მას ქალაქსა ყოვლადვე არა უმეცარ ვარ,  

რამეთუ იყოფის იგი აწ მას ქალაქსა შინა, რომელსა  

შინა მკვიდრ არიან იგინი, რომელთათვის ხმა მაღალი  

იგი ნესტვი ეკლესსიისა Ⴎავლე ქადაგებს, ვითარმედ  

რომელთა იგი მოქალაქეობა ცათა შინა არს. 

Ⴋუნ იყოფის ესე სანატრელი და იშვებს საცნაურად  

განუძღომელთა მათ კეთილთა შინა. და უხილავსა მას სი- 

კეთესა და მიუწდომელსა გონებითა განიცდის; და ღირს- 



ნი ოფლითა მისთა სასყიდელნი მოეფინებიან მის ზედა.  

და შრომათა მისთათვის პატივი მოუღებიეს ზეცისა სასუ- 

ფეველი, და არს და იყოს უკუნისამდე, მათთანა რომე- 

 

 

VII 

 

ლთანი ფეხნი დგანან სიწრფელესა შინა. ხოლო თუ ვი- 

თარ უნივთოთა მათ თანა შეერთო ნივთიერი ესე, მიგით- 

ხრა თქვენ კეთილად. 

Ⴈყო ათექვსმეტისა წლისა ხორციელითა ჰასაკითა, სანატ- 

რელი იგი, ხოლო ათასის წლის იყო გონებისა სიბრძნი- 

თა. რაჟამს იგი შესწირა ესრეთ თავი თვისი მსხვერპლად,  

ნებსით შეწირულად, დიდისა მის მღვდელ-მოძღვრისა,  

რომლისა მიმართ შესწირნა ხორცნი მთასა მას სინასა, ხო- 

ლო სული მთასა მას ზეცისასა. 

Ⴃა ესრეთ უცხოებისა მის მიერ, რომელი წინამძღვ- 

არი არს სათნოებათა, აღმოფხვრა კადნიერებისა ვნება  

ძირითურთ, და მოიგო სიმდაბლე შვენიერი, და წარს- 

დევნა კეთილად მაცდური იგი ვნება თვით რჩულობისა  

და ნებისა თვისისა შედგომისა; რამეთუ მოუდრიკა ქედი  

მოძღვარსა სულიერსა, რათა უშრომელად და უღელვე- 

ლად ვიდოდის ფიცხელსა მას ზღვასა შინა, ამის ცხოვ- 

რებისასა 

Ⴃა ესრედ დაამორჩილა თავი თვისი მოძღვარსა, ვი- 

თარმცა უსიტყველი და ნებისაგან განშორებული სული  

აქვნდა. 

Ⴃა საკვირველი ესე იყო, ვითარმედ რომელი იგი  

სწავლულ იყო სიბრძნითა ფილოსოფოსობისათა, დაემო- 

წაფა კაცსა ლიტონსა სწავლათა შინა ხორციელთა. 

Ⴞოლო ზეცისასა გონებითა და სიმდაბლითა განსდევ- 

ნა ფილოსოფოსობისა ზვაობაჲ, Ⴃა იყო სახელი მოძღვ- 

რისა მისისა, რომელმან აღკვეცა იგი მარტვირი, რ~ლი  

დამკვიდრებული იყო უშინაგანესსა უდაბნოსა წმიდასა  

მამისა Ⴀნტონისა, რომელი იგი ახლოს არს ზღვასა მეწა- 

მულსა. Ⴋაშინ დაესხნეს მონასტერსა ამათსა წარმართნი, 

რომელნი იგი იმყოფებიან მთათა მათ შინა, და მოაოხრნეს  

მონასტერნი და მოკლნეს ექვსნი მამათაგანნი; და ერთსა  

მას მოკლულთაგანსა ერქვა სახელი Ⴉონონ, და დაფარუ- 



ლთა მცნობელიყო, და იყო მისთანა მადლი წინასწარ-მე- 

ტყველებისა. 

 

VIII 

 

Ⴞოლო მამამან მარტვირი აღიხვნა გვამნი მათნი, და დამარ- 

ხნა ქვაბსა შინა ერთსა, და დაჰყო კარი ქვაბისა მის დიდ- 

დიდითა ლოდებითა, და დაგოზა კირითა, და დასწერა მას  

ზედა სახელები წმიდათა მათ. 

Ⴃა შემდგომად ორისა დღისა მივიდა ხილვად საფლა- 

ვისა მათისა, ნუ უკვე გამორასმე ეთხაროს მხეცთაგანსა,  

და ჰპოვა ზედა წერილი იგი შეუხებლად, და ნიშანი იგი  

სასწავლელად საფლავსა მას ზედა დაეგნეს შეუცვლებე- 

ლად. მაშინ განაღო და შევიდა შინაგან, რათამცა გამოი- 

ხვნა იგინი, და შერავიდა შინა, არა პოვნა ორნი გვამნი  

მათგანნი, რამეთუ მიეცვალნეს ბრძანებასა Ⴖვთისასა, ვი- 

ნაცა უნდა მას, გვამი ამბა Ⴉონონისი, და გვამი სხვისა ძმი- 

სა დიდისა. ხოლო კვალად პირველსავე სიტყასა ჩვენსა  

მოვიდეთ. 

Ⴐ~ რაჟამს ნეტარი მამა ჩვენი იოანე მონაზონ იქმნა,  

იყო ათექსმეტის წლისა, და წარიყვანა იგი მამამან მა- 

რტვირი Ⴈოანეს თანა კურთხეულისა მის ბერისა, რომე- 

ლი დამკვიდრებულიყო უდაბნოს გარე კედარისასა, და  

მისთანა მოწაფე მისი სტეფანე. 

Ⴃა ვითარ იხილნა იგინი ბერმან, აღსდგა და წყალი  

შთაასხა ფილსა მცირესა, და დაბანნა ფერხნი მოწაფისანი  

და ამბორს უყო ხელთა მისთა, და არა დაჰბანნა ფერხნი  

მოძღვრისა მისისანი; ხოლო სტეფანე მოწაფე ბერისა დაბ- 

რკოლდა გულსა შინა თვისსა, რაჟამს იხილა ესე.  

Ⴃა ვითარცა წარვიდა ამბა მარტვირი, და მოწაფე მი- 

სი, სცნა ბერმან მამამან Ⴈოანე, რამეთუ დაფარულთა მც- 

ნობელი იყო, ვითარმედ მოწაფე გულსა შინა თვისსა და- 

ბრკოლებულ არს; და რქვა მას ბერმან: რასათვის დაბრ- 

კოლებულ ხარ შვილო, ჭეშმარიტად გეტყვი, ვითარმედ,  

არა უწყი ყრმა ესე, გარნა მამასახლისად მთისა სინისა, და  

ფერხნი მამასახლისისანი დამიბანიან; და შემდგომად ორმე- 

ოცდა სამისა წლისა მამასახლის იქმნა ყრმა იგი მთასა სინა- 

სა, ვითარცა წინასწარ-მეტყველა მისთვის ბერმან. და არა  

ხოლო თუ ამან ბერმან ოდენ წინასწარ-მეტყველა მისთ- 



 

IX 

 

ვის, არამედ ევსტრატიცა მარტოდ მყოფმან, რომელი იგი  

არავე გამოვიდის გარე დღიდგან, რომელსა შინა აკურთ- 

ხა იგი მონაზონად მამამან ანასტასი მამასახლისმან სინისამან.  

ამან იხილა გარდამომავალი მთით წმიდით მოძღვრი- 

სა მისისა თანა, და მოუწოდა ბერმან მამასა ამბა მარტვი- 

რის და ყრმასაცა და რქვა ბერსა: მითხარ მე მამაო,  

ვინ არ ყრმა ესე, ანუ ვინ არს რომელმან აღკვეცა ესე.  

რქვა მას მამამან მარტვირი, მონა შენი არს მამაო, და მო- 

წაფე ჩემი. რქვა მას წმიდამან მამამან ევსტრატი: ნეტარ  

ხარ შენ მამაო მარტვირი, და ვინმე მივიდეს და უთხრას  

მამასა ანასტასის სინელ მამასახლისსა, ვ~დ მამასახლისი  

მთისა სინისა აღიკვეცა დღეს. და ჭეშმარიტად ვითარცა  

წინასწარმეტყველეს წმიდათა მამათა ნეტარსა მამისა ჩვე- 

ნისა კურთხეულისა იოანესთვის, ეგრეთცა იყო სრული  

და ღირსი მისთვის, და ყოველთავე სახითა თვითო ფერი- 

თა კეთილთა სათნოებათაგან სრული იყო, ამისთვისცა  

მამანი მთისა სინისანი მეორედ მოსედ უწოდდეს. 

Ⴞოლო ვითარცა იქმნა ნეტარი ესე ათვრამეტის წლის  

მიავლინა მეუფისა ზეცათასა მოძღვარი და მასწავლელი  

მისი, ვითარცა მეოხი და მვედრებელი, ხოლო თვით გან- 

ვიდა ბრძოლად უდაბნოსა და ვითარცა რა საჭურველნი  

ხელთა თვისთა, აქვნდეს ლოცვანი თვისნი, და ესრეთ შე- 

ვიდა ღვაწლსა დაყუდებისასა განშორებულათ მონასტრი- 

საგან დიდისა, ვითარ ხუთ მილიონ; და აღაშენა საყოფე- 

ლი თვისი, ადგილსა რომელსა ეწოდების თულის, და მუნ  

დაყო ორმეოცი წელი, თვინიერ ყოვლისავე სულმოკლე- 

ბისა; და მძაფრითა მით სიყვარულითა Ⴖვთისათა, ვითარ- 

ცა ცეცხლითა აღეტყინებოდა მარადის. არამედ ვინმე  

შეუძლოს სიტყვით გამოცხადებად ღვაწლთა მათ, რომელ- 

თა იგი მუნ აღასრულებდა, ანუ ვინ გამოსთქვნეს საქმენი  

მისნი, რომლისა სათნოებანი ყოველნი, კაცთაგან დაფა- 

რულათ აღესრულებოდეს. Ⴐამეთუ საჭამადი მისი იყო  

ესე ვითარი, რომლისა თვინიერ შეუძლებელ არს ყოფა,  

და იგიცა მცირედ, და ფრიად ნაკლულევანებითა მით მძ- 

 

 



X 

 

ლავრსა მას მუცელსა მოაყმობდა და აღვირ ასხმიდა. და  

უდაბნოს ყოფითა და უხილავობითა პირისათა ალი სახმი- 

ლისა მის ვნებათასა სრულიად დაშრიტა, ვიდრემდის სრ- 

ულიად ავლად და მტვერად გარდააქცია იგი. 

Ⴞოლო კერპთ მსახურებასა, რომელ არს ვერცხლის  

და ოქროს სიყვარული, სასოებითა Ⴖვთისათა, და უპო- 

ვარებისა სათნოებითა ახოვნად მძლე ექმნა. და დახსნი- 

ლობა სულისა საწერტელითა ხსენებისა სიკვდილისათა,  

უჩინო ყო. ხოლო სიყვარული ნათესავთა, გინათუ სხვა- 

თა სოფლისა საქმეთა, უნივთოთა მათ და საუკუნეთა კე- 

თილთა ხსენებითა და ხსნა და წარსდევნა. 

Ⴞოლო მძლავრება გულის-წყრომისა, პირველივე მო- 

კლულიყო მის მიერ მახვილითა მით მორჩილებისათა. და  

დაყუდებისა და დუმილისა სიმრავლითა, მაჩვენებლობი- 

სა და ზვაობისა ბადენი განხეთქნა. ვინ გამოსთქვას ღირ- 

სად მისისა მის სიმდაბლისა საზომი, ანუ სრულისა მის  

სიწმიდისა მისისა სიმაღლე რომელი დაიწყო მორჩილე- 

ბისა ბესელიელ, ხოლო აღასრულა ზეცისა იერუსალი- 

მისა Ⴓფალმან მოსვლითა თვისითა, რომლისა თვინიერ  

არა დაეცემის ეშმაკი და მრავალ ღონენი იგი ძალნი მისნი. 

Ⴑადა დავაწესო ჩვენსა ამას გვირგვინისა თხზვასა ში- 

ნა ცრემლთა მისთა წყარო, და საქმე რომელი არა მრა- 

ვალთა თანა არს, რომლისა დაფარული სენაკი აქამომდე  

ჰგიეს, ქვაბი მცირე ადგილსა შინა კლდოვანსა, რომელი  

შორავს სენაკს მისსა მცირედ, რომელ ოდენ ხმა არა ის- 

მოდა. ხოლო მახლობელ იყო იგი ცათა გოდებათა მისთა 

ხმა მაღლობითა, და აღვიდოდა ლოცვა მისი სასმენელად  

Ⴞვთისა Ⴓმხურვალეს იყვნეს ცრემლნი მისნი მათსა, რო- 

მელნი მახვილითა დაიჭრებოდინ; ანუ ცეცხლითა შეიწ- 

ვოდინ; ანუ თვალთა ვინმე აღმიხდიდეს. ხოლო ძილსა  

ესრეთ იხმევდა რაოდენ გონებასა ფრიადისაგან მღვიძა- 

რებისა არა ევნოს, და უწინარეს ძილისა ფრიად ილოცის,  

და სწერენ წიგნებსა, რამეთუ ესე აქვნდა ხელთ-საქმარად 

და დამხსნელად მოწყინებისა. 

 

 

 



XI 

 

Ⴞოლო სრბა მისი ყ~ლივე იყო ლოცვა მაღალი და  

Ⴖვთისა მიმართ ტრფიალება უზომო, რამეთუ ღამე და  

დღე სიწმიდითა მით ქალწულებისათა განწმედილსა სარ- 

კესა სულსა შინა თვისსა ხედვიდა მას და არა განძღებო- 

და შთახედვითა მისითა, რომლისა თვისცა შური აღიღო  

ძმამან ვინმე სახელით მოსე, და ევედრა რათამცა იქმნა  

მოწაფე მისა, მსახურებათაცა, რათა ისწაოს მისგან ჭეშმა- 

რიტი იგი საღთონი სიბრძნენი; და აღძრნა მრავალნი მე- 

ოხებად მისა მიმართ, რათა აღუსრულოს თხოვა თვისი. 

Ⴋაშინ შეიწყნარა იგი Ⴖმერთ-შემოსილმან მან ვედ- 

რებისა მისისათვის, და ასწავებდა მას ყოველსა კეთილსა.  

და დღესა ერთსა უბრძანა ნეტარმან მან ძმასა მოსეს, რათა  

მოუქმას ქვეყანა მცირე ბოსტნად სამხლედ; ხოლო იგი  

წარვიდა ადგილსა მას რომელი უბრძანა და აღასრულებ- 

და სიტყვასა მისსა. 

Ⴞოლო ვითარცა იყო შუადღე ოდენ და განძლიერდა  

სიცხე, შევიდა მოსე დიდსა ლოდსა ქვეშე და მიიძინა. ხო- 

ლო უფალსა, რომელსა არავისი ნებავს შეწუხება მონა- 

თა მისთაგანისა, ისწრაფა შეწევნად მისა; რამეთუ იყო რა  

ნეტარი იოანეს სენაკსა შინა თვისსა და ილოცვიდა, და  

მიერულა ძილითა, და იხილა ვითარცა კაცი ვინმე მღვ- 

დელი შვენიერი, რომელი განაღვიძებდა მას და ეტყოდა  

და აყვედრებდა ძილისა მისთვის: ჲი, იოანე ვითარ შენ  

უზრუნველად გძინავს; ხოლო მოწაფე შენი მოსე, ჭირსა  

შინა არს; და მეყვსეულად განიღვიძა, და ილოცვიდა  

მოწაფისა მისთვის, ხოლო ჟამსა მწუხრისასა მორავიდა  

იგი ჰკითხავდა მას ნეტარი იგი, ვითარმედ ნუ უკვე ჭი- 

რი რაიმე მოიწია შენზედა შვილო. 

Ⴞოლო მან ჰრქვა მას ვითარმედ ლოდსა დიდსა ეგუ- 

ლებოდა დაცემად ჩემზედა მამაო, რამეთუ ქვეშე მისსა  

მეძინა, არამედ ხმა შენი მესმა, ვითარმცა მიხმობდი და  

ესრეთ გამოვედ ადგილისა მისგან სრბით, და ვითარცა  

გამოვედ მეყვსეულად დაეცა დიდი ლოდი იგი. ხოლო  

მდაბალმან გონებითა არა უთხრა მას ხილვა იგი, არამედ  

 

 

 



XII 

 

ფარულად გალობითა სულიერითა უგალობდა და ადი- 

დებდა სახიერსა ღმერთსა. 

Ⴞოლო იყო ნეტარი იგი სახე კეთილისა და მკურნალ  

სულიერთა წყლულებათა, ამისთვისცა მოვიდა ოდესმე  

წმიდისა მის მიმართ მონაზონი ვინმე სახელით ისაკ, რო- 

მელი იმძლავრებოდა იგი ბრძოლათაგან ხორცთასა, და  

სულ მოკლე ქმნილ-იყო იგი ბრძოლად მათდა. 

Ⴃა მოუხდა Ⴖ~თ შემოსილსა მას და გამოუცხადებდა  

იგი ბრძოლათა მათ ტირილითა და ცრემლითა; ხოლო  

სარწმუნოება მისი დაუკვირდა ნეტარსა მას და რქვა: დავ- 

სდგეთ ორნივე ლოცვად საყვარელო, და ვითარცა აღას- 

რულეს ლოცვა და მოიდრიკნა მუხლნი ისაკმან, მაშინ  

აღასრულა Ⴖმერთმან, ნება მოშიშისა მისისა, სიტყვისაებრ  

დავითისა. და გველი იგი ილტვოდა ლოცვითა განდევნი- 

ლი, ხოლო სნეული იგი ხედვიდა თავსა თვისსა განკურ- 

ნებულად და მადლობდა Ⴖმერთსა მადიდებელსა მადიდე- 

ბულთა მისთასა, და თაყვანსცემდა მკურნალსა მას ნეტარსა. 

Ⴞოლო ვიეთნიმე კაცნი შეპყრობილნი შურითა, მრა- 

ვალ-მეტყველად უწოდდეს მას და მზვაობრად, რომელ- 

ნიცა საქმით განსწავლნა, რათა დაარწმუნოს ვითარმედ  

ყოველივე ძალ უძს განმაძლიერებელისა მისისა Ⴕრის- 

ტეს მიერ და დადუმნა სწავლისაგან წელიწად ერთ, რამე- 

თუ ყოველნივე მისა მივიდოდინ, ვითარცა მკურნალისა 

მიმართ და განათლდებოდეს. 

Ⴞოლო მაშინ დადუმნა ვიდრემდის თვით მაბრალო- 

ბელნი იგი მვედრებელ იყვნეს მისდა, და იტყოდეს, ვი- 

თარმედ წყაროს სარგებელთა სულისათა აღმომდინარე,  

დაყოფილ-არს და წარწყმდების მრავალთა ცხოვრება. და  

ესრეთ მრავალთა მიერ იძულებათა დაემორჩილა კვალად,  

და იყო ვითარცა პირველ ასწავებდა და განანათლებდა  

ყოველთა. 

Ⴃა ესრეთ ხედვიდეს რა ყოველნი სათნოებათა მისთა  

სიმრავლესა, და მოძღვრებისა მისისა სიღრმესა. და შემ- 

 

 

 

 



XIII 

 

დგომათ ორმეოცისა წლისა დაყუდებისა მისისა, ვითარცა  

ახლად გამოჩინებული მოსე, იძულებითა დიდითა წინამ- 

ძღვრობასა ძმათასა აღიყვანეს მონაზონთა მათ სინისათა,  

და ბრწყინვალე იგი სანთელი სასანთლესა მას ზედა წი- 

ნამძღვრობისასა აღამაღლეს. Ⴃა არა სცდეს რომელთაცა  

მეორედ მოსედ სახელ სდევს მას, რამეთუ იგიცა შევიდა  

მთად უხილავსა მას ნისლსა და მოიღო Ⴖვთივ-წერილი  

სჯულის-დება და სიტყვითა Ⴖვთისათა აღაღო პირი და  

მიიღო სული, და აღმოსთქვა სიტყვა კეთილი, და უფ- 

როსღა სიტყვანი კეთილისა მის საუნჯისაგან გულისა მისისა. 

Ⴃა ესრეთ აღასრულა წ~ა იგი ცხოვრება მისი წინამ- 

ძღვრობასა შ~ა ჭეშმარიტთა მათ ისრაიტელთასა, რ~ლ  

არიან მონაზონნი, და მიიცვალა Ⴖვთისა სასუფეველსა  

ცათასა. და ერთითა ოდენ არა იქმნა მზგავს მოსესსა რომელ  

არა მოიწია მის ზ~ა ვერ შესლვა ზეცისა იერუსალიმსა,  

ვ~რ იგი მოსე ქვეყანისა იერუსალიმსა ვერ შევიდა, ა~დ მიი- 

წია ესე ზეცისა მას იერუსალიმსა დიდსა მასვე მოსესთ~ა.  

Ⴃა მოწამე არიან სათნოებათა მისთა მრავალნი, რ~ლნი  

სცხონდეს საღმრთოთა მათ სიტყვათა მისთა მ~რ და ცხო- 

ვნდებიან, და რ~ლთა უხილავს იგი და იცნობენ. მოწამე  

არს მამა დავით განშორებული სიბრძნეთა და ცხოვრება- 

სა მის ნეტარისასა, მ~წამე არს კ~დ ნეტარი იოანე ჩ~ნ  

რაითელთა მწყემსი, რ~იცა ევედრა Ⴖმერთ-შემოსილსა მას,  

რ~ა დაგვიწერნეს სწავლანი მონაზონებისანი, და გარდამოხ- 

და ახალი იგი Ⴖვთის მხილველი ჩ~და მიმართ გონებითა  

მთით სინით, და გვიჩვენა ჩ~ნ მანცა ღვთივ წერილნი იგი  

ფიცარნი, რ~ლთა შ~ა წერილიყო გარეთ სწავლანი საქმი- 

სანი და შინაგან სწავლანი ხედვისანი, სადიდებლად ღ~ისა.  

რ~ისა არს დიდება, აწდა მარადის და უკ~ი უ~ე. ამინ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

  

ႤႮႨႱႲႭႪႤ  

 

წმიდისა მამისა იოანე რაითელ მამასახლისისა, 

 

ნეტარისა იოანეს მიმართ სინელ მამასახლისისა 

  

Ⴖვთივ სანატრელსა Ⴀნგელოზსთა თანა-სწორსა, მამა- 

სა მამათასა და მოძღვარსა ჩვენ ყოველთასა: ცო- 

დვილი იოანე რაითელ მამასახლისი. Ⴓფლისა მ~რ  

გახარებ. Ⴓწყით ჩვენ გლახაკთა ამათ შეუორგუ- 

ლებელი შენი მორჩილება, სხვათა ყოველთავე სათნოე- 

ბათა თანა, და უფროსღა სადა ღვთივ მოცემულისა მის  

შენდა ტალანტისა აღორძინება და განმრავლება იქმნებო- 

დის. Ⴀმისთვისცა მოუწერთ სიწმიდესა შენსა, სიტყვისა  

მისებრ წერილისა, რ~ლსა იტყვის ვითარმედ: კითხე მა- 

მასა შენსა და გითხრას შენ, და მოხუცებულთა გაუწყონ  

შენ. ამის თვისცა ვ~ა ზიარსა ყოველთა მამასა და მოხუ- 

ცებულსა უფროს ყოველთასა მოღვაწებითაცა და სწავ- 

ლულებითა, და მოძღვარსა კეთილსა, ვევედრებით სათნოე- 

ბათა შენთა სიმაღლესა, რათა მოგვიწერო ჩვენ, უსწავ- 

ლელთა ამათ, რა იგი ღ~ის მხილველობასა შენსა მსგავ- 

სად დიდისა მოსესსა მაგასვე მთასა ზედა გიხილავს. და  

ვითარცა ფიცართა სულიერთა შინა, შენ მიერ აღწერი- 

ლსა წიგნსა შთასწერენ სწავლად ახლისა ამის ისრაილისა, 

რომელნი აწღა გამოსრულ არიან უხილავთა მათ მეგვიპ- 

ტელთა, და ზღვისაგან ამის სოფლისა. და ვითარცა იგი  

კვერთხისა წილ ღვთის მეტყველითა მაგით ენითა შენითა, და  

მადლითა ღვთისათა მრავალნი სასწაულნი გიქმნიან, და  

მრავალნი გიხსნიან ზღვისაგან ამის სოფლისა; და აწცა ნუ  

უღირს გვყოფ გევედრებით, არამედ რაჲ იგი შეგავს მო- 

ნაზონთა ცხოვრებასა, აღწერე კეთილად Ⴓფლისა მიერ, 

ვითარცა დიდმან მოძღვარმან, ყოველთა-თვის, რომელნი  

შემოვიდენ ანგელოზებრსა ამას მოქალაქეობასა. Ⴃა ნუ  

გონებ, ვითარმედ ზაკვით და ორგულებით რასმე ვიტყვით  

სიტყვათა ამათ, რამეთუ უწყი წმიდაო მამაო, ვითარმედ 

 

 



XV 

 

შორს არს ჩვენგან ესე ვითარი საქმე, არამედ ვითარცა  

არს ჭეშმარიტი, და ყოველთა მიერ რწმუნებული ვი- 

ტყვით. Ⴀმისთვისცა ვესავთ ღმერთსა, ვითარმედ ადრე მო- 

ვიხვნეთ, რომელთაცა მოველით სულიერთა ფიცართა,  

რათა უძღოდინ უცდომელად ყოველნი რომელნი შეუდ- 

გენ მათ; და რათა იყვნენ სწავლანი იგი, ვითარცა კიბე  

აღმყვანებელი ზეცისა ბჭეთა, ყოველნი რომელნი შეუდ- 

გენ მათ და ისწრაფდენ მუნ აღსვლად, და რათა დაუყენე- 

ბელად წარვიდენ იგინი, სწავლითა შენითა, სულთა მათ- 

გან უკეთურთა, და სოფლის მყრობელთა ბნელისათა და  

მთავართა ჰაერისათა. 

Ⴐამეთუ იაკობ ცხოვართა მწყემსი იყო, და ესე ვითა- 

რი საშინელი ხილვა იხილა კიბესა მას ზედა, არა უფრო- 

სათ შენ, რომელი ეგე სიტყვიერთა ცხოვართა მწყემსი  

ხარ, არა ხილვით ოდენ, არამედ საქმით და ჭეშმარიტე- 

ბით უცდომელი ღვთისა მიმართ გზა გვიჩვენო. და იყო- 

ფოდე ცოცხლებით Ⴓფლისა მიერ პატიოსანო და წმიდაო 

მამაო.  

  

ეპისტოლე წმიდისა და ნეტარისა იოანე სინელ მა- 

 

მასახლისისა, რომელსა ზედა წერილი ესე არს ფი- 

 

ცარნი სულიერნი იოანე, იოანეს ახარებს 

  

Ⴋოიწია ჩვენდა პატიოსანი წიგნი შენი, რომელი  

ვითარცა შვენოდა უვნებელსა მას და სათნოებითა  

სავსესა ცხოვრებასა შენსა და წმიდასა მას და მდა- 

ბალსა გულსა შენსა. მოგვიწერე ჩვენ გლახაკთა  

ამათ სათნოებითა, რამეთუ ვითარცა მარადის ჩვეულ არს 

სიწმიდე შენი სახისა მოცემად ჩვენდა სიმდაბლისა, ამის- 

თვის ქმენ ესეცა, რომელ ჩვენგან უსწავლელთა ამათ საქ- 

მითცა და სიტყვით ითხოვე სიტყვა სწავლისა, და გვიბრ- 

ძანე საქმე უზესთაესი ძალისა ჩვენისა. Ⴂარნა მე ამას ვი- 

ტყვი, ვითარმედ უკეთუმცა არა შიში იყო ჩემზედა დე- 
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დისა მისგან ყოველთა სათნოებათასა, რ~ლ არს მორჩი- 

ლება, ნუ უკვე განვაგდო უღელი მისი ჩემგან, არამცა  

შევჰკადრე საქმესა უაღრესსა ძალისა ჩემისასა. 

Ⴐ~ ჯერიყო შენდა ჵი საკვირველო მამაო, რათა უკე- 

თუ ესე ვითართა საქმეთა გამოეძიებ მათ მიერმცა ისწავე,  

რომელთა კეთილად უწყიან სათნოებისა საქმე, რამეთუ  

ჩვენ ჯერეთ მოწაფეთა საზომსა ვართ, და არა მოძღვარ- 

თასა. Ⴀრამედ ვინადგან Ⴖმერთ შემოსილნი მამანი და მო- 

ძღვარნი მორჩილებისანი, მორჩილებად ამას იტყვიან,  

რათა ძალისა უზესთაესთა საქმეთა შეუორგულებლად  

ხელყოფდეს კაცი სიტყვისათვის წინამძღვართასა. 

Ⴀმისთვის უზესთაეს ძალისა ჩემისა საქმესა სიმდაბ- 

ლით ხელვყავ, არათუ რათამცა შენ რაიმე სახმარ გეყო  

ჩემ მიერ თქმული ესე: რამეთუ უწყი მეცა ჵი წმიდაო მა- 

მაო, და ყოველთა რომელთა თანა არს სიბრძნე გონები- 

სა, რამეთუ ვითარმედ წმიდა არს გონება შენი ყოვლი- 

საგანვე სიბნელისა ვნებითასა, დაუყენებელათ მივალს სა- 

ღმრთოსა მას ნათელსა თანა და მის მიერ გაბრწყინდების. 

Ⴀრამედ რამეთუ სიკვდილსა მას ურჩებისასა ვეშიშვო- 

დე, და ამისთვის მორჩილებად მოვედ ბრძანებისა შენისა  

წმიდისა, შიშით და სურვილით, ვითარცა მორჩილი, ერ- 

თგული და მონა გლახაკი და უხმარი, მხატვარისა ხელოვ- 

ნისა, მცირედითა ამით და უნდოთა გულის-ხმის-ყოფითა  

ჩემითა, და ხმა წვლილითა სიტყვითა; მელნითა ოდენ  

ცხოველნი სიტყვანი გამომისახავნ, ხოლო შენდა დამიტე- 

ვებიეს, ჵი, მოძღვართა წინამძღვარო, რათა შენ კეთილად  

შეამკო, და განაცხადო ჩემ მიერ გამოსახული ესე, და  

ყოველივე ნაკლულევანი, ვითარცა რ აღმასრულებელმან  

სულიერთა ფიცართამან სრულ-ჰყო. 

Ⴞ~ ვითარცა ვსთქუ არათუ შენდა მომართ სწავლად  

წარმომიცემია აღწერილი ესე ნუ იყოფინ, რამეთუ შენ  

წმიდაო ძალგიძს მრავალთა და თვით ჩვენდაცა სწავლად  

და დამტკიცებად საღმრთოთა შინა საქმეთა და სწავლათა,  

არამედ საღმრთოჲსა მაგის კრებულისა მომართ მომიწერი- 
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ეს, რომელი ჩვენ თანა არს მორჩილებასა შინა შენსა, ჵი  

მოძღვართა მოძღვარო! 

Ⴐომლისა თვისცა შენითა და მათითა ლოცვითა და  

სასოებითა Ⴓფლისათა აღვსუბუქნე მცირედ სიმძიმისაგან  

უსწავლელობისა, და კალმისა ჩემისა აფრაჲ აღვჰმართე,  

და საჭე ჩვენისა სიტყვისა მიმიცემიეს ხელთა ლოცვათა  

თქვენთასა. დავიწყებ სიტყვად სიტყვისათვის თქვენისა. 

Ⴞოლო ვითხოვ თქვენ ყოველთა მიერ, რომელნი მი- 

ემთხვივნეს სიტყვათა ამათ ჩემ მიერ თქმულთა, უკეთუ ვი- 

ნმე სარგებლისა რაჲმე სიტყვათა პოვონ, მათ შინა, ნაყო- 

ფი მისი ჩვენისა ამის წმიდისა მამისად შერაცხეთ, რომელ- 

მანცა გვიბრძანა ამისი ქმნა და მე, ხელყოფისათვის ოდენ  

მილოცეთ, და ნუ სიტყვათა ამათ ხედავთ, რამეთუ უნდო- 

ნი არიან ჭეშმარიტად, და ყოველითავე უსწავლელობათა 

სავსენი. 

Ⴀ~დ გულს მოდგინებისა ჩემისათვის მილოცეთ, რამე- 

თუ არა სიმრავლისაებრ ძღვენთა და შრომათასა, არამედ  

სიმრავლისაებრ გულს მოდგინებისა მიაგებს ღმერთი სას- 

ყიდელსა. 

რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 
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სწავლანი Ⴜმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩ~ნისა  

 

Ⴈოანე Ⴑინელ მამასახლისისანი 

 

Ⴐმელნი მიუძღვნა მამასა იოანეს რაითელ მამასახლი- 

 

სსა, რამეთუ ითხოვა მისგან რათა აღწერნეს სწავლანი 

 

მონაზონთა მიმართ 

  

თავი პირველი 

  

გამოსვლისათვის სოფლათ. 

  

ა. 

Ⴘეწევნითა სახიერისა და კაცთ მოყვარისა და მოწყა- 

ლისა ღვთისა და მეუფისა ჩვენისათა, ვიწყოთ სიტყ- 

ვად, რამეთუ კეთილ არს, რათა Ⴖ~თი ვყოთ დასაბამად სიტყვი- 

სა მონათა მიმართ Ⴖვთისათა; რამეთუ ყ~ლნივე რომელნიცა  

დაბადნა სახიერმან მან და დიდებულმან Ⴖ~თნ სიტყვიერ- 

ნი, და თვით მფლობელობითა პატივს-ჰსცა; და ამის~თს  

რომელნიმე არიან მისა მეგობარ, და რ~ლნიმე ერთგულ- 

ნი მონანი, და რ~ლნიმე უხმარნი, და რ~ლნიმე ს~დ უცხო- 

ქმნილნი და სხვანი დაღაცათუ უძლურ არიან, ა~დ წინა- 

აღმდგომვე. 

ხოლო მეგობრად Ⴖვთისა გულის-ხმა-ვყოფთ ჩ~ნ უს- 

წავლელნი ესე, ჵი წ~აო მამაო, უხორცოთა მათ და საც- 

ნაურთა ბუნებათა, რ~ლნი გარემოს მისსა არიან; ხოლო  

მონად ერთგულად ყ~ლნი რ~ლნი იქმან მოსწრაფებით  

ნებასა მისსა; და მონად უხმარად, ყ~ლთა რ~თა მიუღე- 

ბიეს ნათლისღება და აღთქმანი იგი ნათლისღებასა შინა  

მათ მიერ Ⴖვთისა მიმართ აღთქმულნი, და არა დაუმარ- 

ხვან კეთილად. 

ბ. Ⴞოლო უცხოდ და მტერად Ⴖვთისა მათ გულის-ხმა 

ვყოფთ, რომელნი ანუ უნათლავნი და ურწმუნონი არიან  
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ანუ ბოროტად მორწმუნენი; ხოლო მბრძოლ და წინააღ- 

მდგომ იგინი არიან, რომელთა არათუ თვით ოდენ განუ- 

გდებიეს თავთა მათთაგან შიში Ⴓფლისა, არამედ ყოველ- 

თაცა რომელნი ყოფენ ნებასა Ⴖვთისასა, ფიცხლად ბრ- 

ძვანან მათ და წინა-აღუდგებიან. 

Ⴃა ვინათგან ამათ ყოველთათვის, რომელნი ვსთქვე- 

ნით თითოეულისათვის განყოფილი და განთვისებული  

სიტყვა არს, ხოლო ჩვენ გლახაკთა ამათ ღა უსწავლელ- 

თა ვერ ძალ გვიც მათ ყოველთათვის თითოეულად თქმად. 

Ⴀმისთვის მოვედით ერთგულთა მათ მიმართ მონათა  

Ⴖვთისათა, რომელთა კეთილად გვაიძულეს უღირსი, ხე- 

ლი ჩვენი განვმარტოთ მორჩილებითა შეუორგულებელი- 

თა, და მათისა გულის-ხმის-ყოფი-საგან მოვიღოთ სიტყვისა  

ჩვენისა კალამი, და მჭმუნვარესა მას და ბრწყინვალესა  

სიმდაბლესა შინა მათსა, ვითარცა რა მელანსა შინა აღ- 

მოვაწოთ და სათნოებითა განგლესილთა და სპეტაკთა  

გულთა მათთა ზედა, ვითარცა ქარტათა, და უფროსად,  

ვითარცა ფიცართა ზედა სულიერთა ვიწყოთ წერად სა- 

ღმრთოთა მათ სიტყვათა და თესლთა სათნოებისათა, და  

ვიტყოდეთ ესრეთ: 

გ. Ⴗოველთა რომელთა ენებოს და ეძიებდეს Ⴖმერ- 

თსა ეპოების მათ, რამეთუ იგი არს ყოველთა Ⴖმერთი,  

და ცხოვრება ყოველთა ურწმუნოთა და მორწმუნეთა,  

მართალთა და ცოდვილა; უვნებელთა და ვნებულთა;  

Ⴖვთის-მსახურთა და უსჯულოთა ერისგანთა და მონაზო- 

ნთა; ბრძენთა და უსწავლელოთ მრთელთა და უძლურ- 

თა; ჭაბუკთა და მოხუცებულთა. ვითარცა სივრცე ნათ- 

ლისა და ხილვა მზისა, და ბუნება ჰაერისათა ყოველთა  

ზედა არს, ეგრეთვე იგი არს ყოველთა ცხოვრება, და  

ამის ყოვლისა მომცემელი, და რომელნიცა ეძიებდენ ეპო- 

ების მათ, რამეთუ არა არს შეცვალება მის თანა, არცა  

თვალღება წინაშე Ⴖვთისა. (ⴐⴍⴋⴀⴄⴊ. 2. 11). 
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დ. Ⴓრწმუნო არს ბუნება სიტყვიერი, და მოკვდავი,  

რომელი ნებსით ცხოვრებისაგან ილტვოდის და თვისსა  

დამბადებელსა, რომელი იგი არს მარადის, არა არსად  

ჰგონებდეს. 

ე. Ⴓრჩულო იგი არს, რომელსა სჯული Ⴖვთისა  

თვისითა უკეთურებითა ეპყრას და წვალებითა წინააღ- 

მდგომითა და ჰგონებდეს თუ ვითარმედ ჰსწამს მას ღმერთი. 

ვ. Ⴕრისტეანე არს მსგავსება Ⴕრისტესი, ძალისაებრ  

კაცობრივისა, და რათა საქმით და სიტყვით და გონებით  

მართლიად და უბიწოთ ჰრწმენეს Ⴜმიდა სამება. 

ზ. ღვთის-მოყვარე იგი არს, რომელსა ბუნებითნი  

იგი და უცოდველნი საქმენი აქვნდენ შეუცვალებელად, და  

არა რომელსა კეთილსა ზედა, რომელი მისგან შესაძლე- 

ბელ იყოს უდებ იქმნას. 

ჱ. Ⴂანკრძალული იგი არს, რომელი შორის განსა- 

ცდელთა და საბრხეთა და ამბოხებათა ისწრაფდეს აღს- 

რულებად საქმეთა მათთა, რომელნი განშორებულ არიან  

ყოვლისავე ესე ვითარისაგან 

თ. მონაზონება არს წესი და საქმე Ⴓხორცოთა აღ- 

სრულებული ხორცთა შინა ნივთიერთა და მოკვდავთა. 

ი. მონაზონი იგი არს რომელი ღვთისასა ოდენ იქმო- 

დის და ხედვიდეს ყოველსა შინა ჟამსა, ადგილსა და საქმესა.   

ია. მონაზონება ესე არს, რომელმან ნება თავისა  

თვისისა დაუტეოს, და შეიკრიბნეს ყოველნი გულის სი- 

ტყვანი თვისნი განბნეულნი და ეკრძალებოდეს ყოვლადვე. 

იბ. მონაზონება არს იძულება ბუნებისა სამარადისო,  

და დაცვა საცნობელთა დაუკლებელი. 

იგ. მონაზონება არს გვამი შეუგინებელი, პირი წმი- 

და, და გონება განათლებული და მხედვარი. 

იდ. მონაზონი არს სული მჭმუნვარე, სამარადისოჲთა  

ხსენებითა სიკვდილისათა შეურვებული, ეძინოს თუ ანუ  

ეღვიძოს. 
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იე. განშორება*) სოფლისა არს ნებსით მოძულება  

და უარყოფა ბუნებისა, სურვილისათვის კეთილთა მათ უზ- 

ესთაესთა ბუნებისათა. 

ႨႥ. ყოველთავე რომელთაცა სოფლისა საქმენი და- 

უტევნეს, ანუ სიმრავლისათვის ცოდვათა მათთასა, ანუ  

სასუფეველისათვის ცათასა, ანუ სიყვარულისათვის ღვთი- 

სა ქმნნეს. უკეთუ კულა არცა ერთი ამათ სამთა გულის  

სიტყვათაგანი იქმნა მათთა წინა-მძღვარ, პირუტყული  

არს გამოსლვა მათი, გარნა ყოველსავე ზედა აღსასრუ- 

ლსა მას საქმისასა, თუ ვითარი ყოფად არს, მოელის კე- 

თილი იგი მეუფე ჩვენი. 

ႨႦ. რომელი გამოსრულ იყოს სოფლით განბნევად  

ტვირთისა ცოდვათა თვისთასა, მიემსაგვსნენ მსხდომარეთა  

საფლავებსა თანა გარეგან ქალაქისა, და ნუმცა დასცხრე- 

ბის მხურვალეთა მათ და ცეცხლებრ მოტყინარეთა ცრე- 

მლთაგან და დაფარულთა მათ გოდებათაგან გულისათა,  

ვიდრემდის იხილოს მანცა Ⴈესო მოსრული მისა,  

და რათა ლოდი იგი გულფიცხელობისა, გულისა- 

––––––– 

*თარგმანი: რაჲ არს უარის-ყოფაჲდა მოძულებაჲ ბუნებისა,  

გარნა ამას იტყვის წმიდა ესე მამა, რამეთუ ბუნება ჩვენი პირველ დაბადა  

ღმერთმან უვნებლად და წმიდად და მოგვცა ძალი მოგონებისა, რათა ვი- 

გონებდეთ კეთილსა და სათნოებასა; და ძალი გულისწყრომისა, რ~ა მრი- 

სხანე ვიყვნეთ ეშმაკთა მიმართ და ვნებათა; და ძალი გულის თქმისა, რა- 

თა გულისთქმა და სურვილი სასუფეველისა მიმართ ცათასა გვაქვნდეს ხოლო  

შევსცვალენით ჩ~ნ ესე ძალნი ცოდვისა მ~რთ, და გულისთქმა მოვიგეთ  

ბილწებათა, და გულის წყრომა ძმათა მიმართ და მოგონება უკეთურებისა  

და შევცვალენით კეთილნი იგი ბუნებისა ჩ~ნისა საქმენი ბოროტისა მი- 

მართ, და ვქმენით ვნება ბუნებად ჩვენდა. აწ უკვე რომელმან ესე ვითარნი  

ესე ვნებანი, უდებებითა ჩვენითა ჩვენ შორის დანერგულნი განსდევნნეს, და  

მძლე ექმნნეს მათ, მას მოუძულებიეს და უარ უყოფიეს ჭეშმარიტად ვნე- 

ბული იგი ბუნებაჲ; და ესე არს ჭეშმარიტი გამოსვლა სოფლით უარის- 

ყოფა ვნებულისა მის ბუნებისა და გამოსლვაჲ ძიებად პირველისა მის უვ- 

ნებელისა ბუნებისა, რომელი მოგვცა ღმერთმან. 
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გან მისისა გარდააგორვოს, და ლაზარესებრ შეკრული  

იგი გონება მისი საკვირველთაგან ცოდვისათა განხსნას;  

უბრძანოს რა ანგელოსთა მისთა, ვითარმედ განხსენით ეგე  

ვნებათაგან (ⴈⴍⴀⴌ. 11, 44) და განუტევეთ სლვად, ნეტარისა  

მის უვნებელობისა გზასა. ხოლო უკეთუ არა ესრედ იქმნას,  

არა რად სადმე სარგებელ ეყოს მას გამოსლვა სოფლით. 

ⴈⴡ. Ⴐაოდენთაცა გვნებავს ეგვიპტით გამოსლვა და მწა- 

რისა მის ფარაოს მონებისაგან სივლტოლაჲ, უეჭველად  

ჩვენდაცა მოსე ვინმე სახმარ არს შუამდგომელად Ⴖვთი- 

სა მიმართ, რათა დადგეს იგი ჩვენთვის, შორის საქმისა  

და ხედვისა; და განიპყრნეს ხელნი Ⴖვთისა მიმართ, რათა  

რომელნი იგი შეუდგეთ მას წიაღვლოთ ზღვა იგი ცოდ- 

ვათა, და ამალეკსა მას ვნებათასა მძლე ვექმნეთ, რამეთუ 

სცდეს ყოველნივე რომელი მისცემენ თავთა თვისთა ესე  

ვითართა მათ ბრძოლათა, და გონებენ თუ არა სახმარ არს  

მათთა წინამძღვარი. 

ით. რომელნი*) ეგვიპტით გამოვიდეს, მოსე იყო  

წინამძღვარ მათდა ხოლო რომელნი სოდომით გამოვიდეს  

ანგელოსი. და აწცა რომელნი სულიერთა ვნებათა კურ- 

––––––– 

*) თარგმანი. Ⴑულიერნი ვნებანი ესე არიან; ცუდად მზვაობრო- 

ბაჲ, ამპარტავნებაჲ, მრისხანებაჲ, მწუხარებაჲ, მოწყინება, სიძულილნი და  

სხვანი; ესევითარნი; ხოლო ხორციელნი ვნებანი: ნაყროვანება, ვეცხლის მოყვა- 

რება, სიძვა, სიყვარული სოფლისა საქმეთა. რ~ლნიცა უკვე სულიერთა მათ  

ვნებათაგან იძლეოდინ, უხმს მათ წინამძღვარი გულის-ხმისმყოფელი, რ~ა  

მცირედცა ხორციელად ნუგეშინის სცემდეს, რ~ა არა ვ~ა მმარხველნი და  

მოსწრაფენი ზვაობდენ, და ესრეთ ოდესმე მარხვითა და ოდესმე განსვე- 

ნებითა. გულის ხმის ყოფით კურნებდეს სენთა მათთა, და ესე ვ~რნი  

მსგავს-არიან ეგვიპტით გამოსრულთა, რ~ლთა უძღოდა მოსე. ხოლო  

რ~ლნი ხორციელთა ვნებათაგან იძლეოდინ უხმს მათ კაცი წინამძღვრად,  

რომელსა კნინღა და უხორცოთა ანგელოსთა მსგავსნი ცხოვრება აქვნდეს  

მარხვითა და სიფიცხითა და უწყალოებითა ხორცთათა. და მსგავს არიან  

იგინი სოდომით გამოსრულთა, რამეთუ ეგვიპტე სულიერთა ვნებათა სა- 

ხედ მოიღო და სოდომი ხორციელთა, მამამან იოანემ. 
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ნებასა ეძიებენ, იგინი მსგავს არიან ეგვიპტით გამოსრუ- 

ლთა, რომელთაცა მოსეს-ებრი უხმს მკურნალი; ხოლო  

რომელთა სურის უბადრუკთა ამათ ხორცთა არა წმიდე- 

ბისა აღძარცვა, Ⴀნგელოსი, ესე იგი არს, ვითარმედ ან- 

გელოსის სწორი, რათა ესრეთ ვსთქვა, უხმს მათ შემწე,  

რამეთუ სიდიდისაებრ და შეყროლებისა წყლულებათასა  

გვიხმს ხელოვანიცა მკურნალი. 

ⴉ. Ⴝეშმარიტად დიდი ჭირი და დაუცადებელი შრო- 

მა უხმს, რომელთა ხელ-ჰყვეს ხორცითა ზეცად აღსლვად,  

და უფროსღა დაწყებასა მას და დასაბამსა სოფლით გა- 

მოსვლისა მათისასა, ვიდრემდის გემოთ მოყვარებისა იგი  

ჩვეულება ჩვენი, და ულმობელი იგი გული, Ⴖ~თის მოყ~ 

ვარებად და სიწმიდედ გლოვისა მიერ მოვიდენ. რამეთუ  

ჭეშმარიტად დიდი შრომაჲ ჯერ-არს და ფრიადი სიმწა- 

რე და უფროსღა რომელნი ვნებათა შინა ჩვეულ ვიყვნეთ,  

ვიდრემდის გონება ესე ჩვენი ძაღლებრ ხორცის მოყვარე  

და მწვირის მოყვარე, სიწმიდის მოყვარე და სიბრძნის  

მოყვარე ვყოთ სიმშვიდისა მიერ და სიმტკიცისა  

და ურისხველობისა. გარნა ნუმცა უსასო ვართ ვნებულნი  

ესე და უძლურნი, არამედ სარწმუნოებითა შეუორგულე- 

ბულითა ჩვენი უძლურება და უსუსურება სულისა, მარჯვე- 

ნითა ხელითა ჩვენითა Ⴕრისტეს მიუპყრათ და აღუარებ- 

დეთ, და, უეჭველად მოვიღოთ მის მიერ შეწევნა უზესთაეს  

ღირსებისა ჩვენისა. უკეთუ ოდენ უფსკრულსა სიმდაბლი- 

სასა შთავიყვანებდეთ დაუცადებელად თავთა ჩ~ნთა. 

კა. Ⴓწყოდეთ*) ყოველთა რომელნი კეთილსა ამას  

––––––– 

*) თარგმანი. Ⴅითარ არს იგი ფიცხელი და იწრო და სუბუქი  

გარნა ესრეთ რამეთუ ფიცხელ არს დაცვისათვის საცნობელთასა, რომელ- 

თა დაცვა ფიცხელ არს მათთვის, რომელნი დაჩვეულ იყვნენ მათსა მიშვე- 

ბასა. ხოლო იწრო არს მოღვაწებათათვის და დამდაბლებისათვის ხორცთა- 

სა და ჩვეულებათა მათ მრავალ ჟამეულთა მოკვეთისათვის. ხოლო სუბუქ  

არს იგი სასოებისათვის Ⴖვთისა და საუკუნეთათვის კეთილთა. 
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ღვაწლსა ფიცხელსა და იწროსა, და სუბუქსა მოუხდე- 

ბიან, ვითარმედ ცეცხლსა მოსრულ არიან შესლვად,  

ვინათგან უნივთოსა მას ცეცხლსა მოელიან თავთა შორის  

თვისთა შეწყნარებად. ხოლო გამოიცადენით თითოეულ- 

მან თავი თვისი და ესრეთ ნაყოფისა მისგან ველის 

ყრდელსა*) თანა შერეულისა ჭამენ, და სასმელისაგან მი- 

სისა ცრემლითა განზავებულისა სუნ, რათა არა დასასჯე- 

ლად თავისა თვისისა იყოს მხედრობა მისი. 

ⴉⴁ. Ⴓკეთუ ყოველი ნათელ-ღებულ არა ცხოვნე- 

ბულ-არს შემდგომი ამისი დავიდუმო. 

ⴉⴂ. Ⴗოველთა რომელთა ნებავს მონაზონება, ყოვე- 

ლივემცა საქმე სოფლისა დაუტევებიეს, და ყოველივემ- 

ცა შეურაცხ-უყოფიეს, ყოველივემცა უარ-უყოფიეს მორ- 

ავიდოდინ მონაზონებად, რათა კეთილი საფუძველი დადვან. 

ⴉⴃ. კეთილი საფუძველი არს სამთა მათ სათნოებისა  

სვეტთა, უმანკოება, მარხვა და სიწმიდე, და ყოველნი  

Ⴕრისტეს მიმართ ჩჩვილნი, ამათმცა საქმეთა მიერ ჰყო- 

ფენ დასაბამსა მათსა, და სახედ აქვნდინ ხილულნი ჩჩვილ- 

ნი, რამეთუ არა სადა იპოების მათ თანა მზაკვარება და  

გვლარძნილება, არცა სიმაძღრე უძღები, არცა მუცელი  

განუძღომელი, არცა ხორცნი განხურვებულნი, ანუ გამხე- 

ცებულნი, ხოლო მე ვითარ ვგონებ, აღორძინებასა თანა  

ზრდილობისა მათისასა მხურვალებასაცა მიიღებენ. 

ⴉⴄ. Ⴑაძულველ არს ჭეშმარიტად და დასანთქმელ,  

რაჟამს შერავიდის მხედარი ბრძოლად, და მეყვსეულად  

შესვლასა თანა დაიხსნას და მისცის ყოველთავე სახე  

სიკვდილისა თვისისა, რამეთუ ხედვიდიან რა სხვანი,  

ვითარმედ შერავიდა მოიკლა და არღარა სურინ შესვლად  

ბრძოლასა მას. 

ⴉⴅ. უეჭველად კეთილად და ფიცხლად დაწყებისა- 

გან შრომათასა, შერავიდეთ მონაზონებად, ფრიად სარ- 

––––– 

*) ველის ყრდელი? სახე არს სიფიცხისა სათნოებათასა.  
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გებელი გვეყოს, უკეთუ შემდგომად რავდენისამე ჟამისა  

არა დავიხსნნეთ; რამეთუ სული რომელი განხნობილ იყ- 

ოს, და კვალად დაიხსნას ხსენებითა პირველისა მის მოს- 

წრაფებისათა, ვითარცა დეზითა იწერტებოდის, ამისთვი- 

სცა მრავალ გზის საქმისა ამისგან მრავალთა თავნი თვის- 

ნი ფრთოვან-ყვნეს, რამეთუ იყვნეს ვითარცა არწივნი,  

რომელთა დაჰხდეს ფრთენი მათნი; და კვალად შემდგო- 

მად მისა გამოიხსნეს ფრთენი და ამაღლდეს სიმაღლესა  

ცისასა. 

ⴉⴆ. Ⴐაჟამს სულმან განსცეს თავი თვისი და წარწყ- 

მიდოს სანატრელი იგი და საწადელი მხურვალება მისი,  

გამოიძიენ მოსწრაფებით, თუ რომლისა მიზეზისაგან წარ- 

სწყმიდა იგი და მისა მიმართ ყავნ, ყოველივე მოსწრაფე- 

ბა მისი, რამეთუ არა შესაძლებელ არს სხვით კარით მიქ- 

ცევა მისი გარნა ვინაიცა გამოვიდა. 

ⴉⴡ. რომელმან*) შიშისაგან სატანჯველთასა ყოს  

სოფლით გამოსლვა მისი, მრავალ გზის ცეცხლსა შთაგ- 

დებულსა საკმეველსა მიემსგავსების, რომელმან პირველ  

იწყის სუნნელებად, და უკანასკნელ გარდაიქცის კვამლად.  

ხოლო რომელი სასყიდლის მოღებისათვის გამოვიდის,  

წისქვილი არს იგი ვირით საფქვავი, რომელი მარადის  

ვალნ, ხედავნ რაჲ სასყიდელსა, და მარადის ერთსა ზ~ა  

იქცევინ. ხოლო რომლისა განშორება სიყვარულისათვის  

Ⴖვთისა იყოს, მას მეყვსეულად გამოსლვასავე თვისსა თა- 

––––––– 

* Ⴇარგმანი. Ⴍრკეცი არს შიში: ერთი ახალთა და ერთი სრუ- 

ლთა. ხოლო ამას ადგილსა ახალთასა მას იტყვის მამა ესე დიდი, რამეთუ  

რაჟამს კაცი ცოდვათა შინა იყოს, და შეეშინოს ნუ უკვე ცოდვასა შინა  

ეწიოს მას სიკვდილი, და ამისთვის განვიდის სოფლით, რ~ა არა პირველ- 

თა მათვე ბოროტთა შინა შთავარდეს, და იღვწინ კეთილითა მოღვაწები- 

თა; და რაჟამს შიში იგი მცირედ განუქარდის, რამეთუ არა მტკიცე არ- 

იან მერმე კვალად უდებ იქმნეს და მიემზგავსის საკმეველსა განქარვებუ- 

ლსა, რამეთუ მოღვაწებით იწყო და უდებებათ მოვიდა. 
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ნა ცეცხლი იგი სანატრელი მოუგებიეს, და შერავიდეს  

ცეცხლი იგი ნივთსა შინა, რავდენცა წარემართებოდეს,  

ალი თვისი უმაღლესად აღატყინოს. 

ⴉⴇ. Ⴀრიან*) ვიეთნიმე რომელნი ქვათა ზედა ალიზითა  

აღაშენებენ; და არიან სხვანი, რომელნი ქვიშათა ზედა  

სვეტთა აღმართებენ; და არიან სხვანი, რომელთა მცირ- 

ედ ფერხითა მათითა ირბინნეს და ძარღვნი და ნასხამნი  

მათნი მოლბეს, და მერმე უმალესად რბიოდეს. რომელი  

გულის ხმა ყოფს გულის-ხმა-ყავნ სიტყვა იგავითი. 

ⴊ. Ⴅითარცა Ⴖვთისა მიერ და მეუფისა წოდებულნი,  

გულს მოდგინეთ ვრბიოდეთ, ნუ უკვე მცირედ ჟამ იყოს  

ცხოვრება ჩვენი ამას სოფელსა, და დღესა მას სიკვდი- 

ლისასა უნაყოფო ვიპოვნნეთ და სიყმილითა მოვსწყდეთ. 

ⴊⴀ. Ⴑათნო ვეყვნეთ Ⴓფალსა, ვითარცა მხედარნი  

მეფესა, რამეთუ შემდგომად მხედრობად შესლვისა იძიე- 

ბის ჩვენგან ერთგული მონება მისი. 

ⴊⴁ. Ⴂვეშინოდენ Ⴓფლისა, ვითარცა გვეშინის მხეც- 

თაგან; რამეთუ ვიხილენ კაცნი, რომელნი წარვიდეს პარ- 

ვად, და Ⴖვთისაგან არა შეიშინეს, ხოლო ხმა რომელი  

ესმათ ძაღლთა ადგილსა მას, შეშინდეს და მეყვსეულად  

შეიქცეს, რომელი იგი ვერ ქმნა მათ თანა შიშმან Ⴖვთი- 

სამან ქმნა იგი შიშმან ძაღლთამან. 

–––––– 

*) Ⴇარგმანი. Ⴐომელნი ქვათა ზედა ალიზსა აღაგებენ, იგინი  

არიან რომელნი განრავიდეს სოფლით თვინიერად მორჩილებათ შესვლისა,  

იწყეს დიდ-დიდთა სათნოებათა შენებად, და რამეთუ არა ყვა წინამძღვა- 

რი, მოუძლურდეს და ვერ სრულ-ყვეს საფუძველი მათი, არამედ იწყეს  

დიდ-დიდთა საქმეთა, და მიიწინეს უდებებად. Ⴞოლო რომელთა ქვიშასა  

ზედა სვეტნი აღმართნეს, მათ იტყვის, რომელნი განრავიდეს სოფლით  

განშორებული ცხოვრება მოიგეს, და ვინათგან საფუძველი მორჩილებისა  

არა აქვნდა, ამისთვის ვერ წარემართნეს. Ⴞ~ რომელნი ფერხითა რბიოდეს  

და განხურდეს მათ იტყვის, რომელნი კეთილსა მას მორჩილებისა სარბი- 

ელსა შევიდეს და კეთილად წარემართნეს. 

 

 

 

 

 



29 

 

ⴊⴂ. Ⴘევიყვაროთ Ⴓფალი ვითარ ხორციელნი მოყ- 

ვარენი, რამეთუ ვიხილენ კაცნი, რომელთა Ⴖმერთ განა« 

რისხეს, და არცა ერთი საურავი აქვნდა; და კვალად ვი- 

ხილენ იგინივე, რომელთა მეგობარნი მათნი მცირესა რა- 

სა საქმესა ზედა განამწარნეს, და ყოველივე ღონე იძიეს,  

და ყოველი სახე ქმნეს, და ყოველი მწუხარება აჩვენეს,  

და ყოველი აღსარება თავისა თვისისა მიერ, და მეგობარ- 

თა მიერ, და ნათესავთა მიერ, და ძღვენითა და ქრთამითა,  

რათამცა პირველსავე საქმესა მოიყვანეს მოყვარე იგი. 

ⴊⴃ. Ⴃასაბამსა გამოსლვისა ჩვენისასა სოფლით უეჭ- 

ველად შრომით და ჭირით და სიმწარით ვიქმთ სათნოე- 

ბათა, და წარრავემართნეთ მათ შინა მერმე შეუწუხებე- 

ლად, ანუ თუ მცირედ მწუხარებით და შრომით ვიყვნეთ;  

ხოლო რაჟამს მოკვდავი ბუნება ჩვენი დაინთქას და უფ- 

ლებულ იქმნას გულ-მოდგინებისა მიერ, მერმე ყოვლითა  

მოსწრაფებითა და სიხარულითა და სურვილითა და ალი- 

თა საღმრთოთა ვიქმოდეთ მათ. 

ⴊⴄ. Ⴐაოდენ საქებელ არიან რომელნი პირველითგა- 

ნვე ყოველთავე სიხარულთა და გულს მოდგინებითა მცნე- 

ბათა აღასრულებენ: ეგოდენ საწყალობელ არიან, რომე- 

ლთა მრავალ ჟამი დაეყოს მონაზონებასა შინა და ჯერეთ  

შრომით იქმოდინ მას, დაღაცათუ იქმოდინ. 

ⴊⴅ. ნუცა*) იძულებით და ჭირით რაისათვისმე ქმ- 

––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴅგონებ თუ, ესე ვითართა კაცთათვის იტყვის,  

რ~ლნი იგი მეფისაგან განდევნილნი ექსორია ქმნილ იყვნენ მამულთაგან  

მათთა ცთომისა რასათვისმე, და მირავიდის მეფე ქვეყანასა მას სადა ექ- 

სორია ქმნილ იყვნიან იგინი. და შესმენილ იქმნის ვინმე მათგანი მეფისა  

მიმართ, ვითარმცა ბოროტსა რასამე ზრახვიდა მისთვის. მაშინ ბრძანის  

უნებლიეთ მიყვანება მისი წინაშე მისსა. ხოლო მორაიყვანიან გამოიძიის და  

ვერა რაჲ პოვის მისთანა აუგი, მოაქციის ექსორიობისაგან და პატივ-სცის  

მას და დასმის თვისსა ტაბლასა ზედა. – ამის უკვე ესე ვითარისა სახედ  

მოიღო უნებლიეთ განსლვაჲ სოფლით; და ჭირისა რასათვის მე, ვითარ- 

მედ მრავალ გზის იგიცა კეთილ იქმნის. 

 

 

 

 



30 

 

ნილისა სოფლით გამოსვლასა მოვიძაგებთ რამეთუ ვიხილენ  

ვიეთნიმე ლტოლვილნი, რომელნი უნებლიეთ მოუხდეს მე- 

ფესა და შეემთხვინეს მას, და მერმე ნებსით მისთანა წარ- 

ყვეს და პალატად მივიდეს და მისთანა ტაბლასა დასხდეს. 

ⴊⴆ. Ⴅიხილენ თესლნი უნებლიეთ ქვეყანად დავრ- 

დომილი და აღმოსცენდა და განიშვა და ფრიად ნაყო- 

ფი გამოიღო; და სხვა ნებსით დათესილ იყო, და იქმნა  

იგი უნაყოფო. 

Ⴅიხილევინ მე სამკურნალოდ მისრული სხვისა რასამე  

სახმარისათვის და შეპყრობილ იქმნა სიმკვირცხლითა მით  

მკურნალისათა და განიკურნა და ალმური თვალთა მისთა  

ზედა მიფენილი მოეძარცვა, და იქმნეს უნებლიეთი ესე  

მრავალ გზის, რომელთამე ნებსითთა უმტკიცეს და უჭე- 

შმარიტეს. 

ⴊⴡ. ნუმცა ვინ მიზეზობს სიმძიმესა და სიმრავლესა  

ცოდვათასა და იტყვის თავსა თვისსა უღირსად მოქალა- 

ქეობასა მას მონაზონებისასა, და გემოთ მოყვარებისათვის  

გონებდეს თუ თავსა თვისსა დაიმდაბლებს (ⴔⴑⴀⴊⴋ. 140, 4)  

და მიზეზობდეს მიზეზითა ცოდვისათა; რამეთუ სადა ფ~დ  

არს წყლულება, მუნ კურნებაცა ფრიადი ჯერ არს, რათა  

გესლი იგი განიწმიდოს, რამეთუ არა მრთელნი, არამედ  

სნეულნი მოვლენ სამკურნალოდ. 

ⴊⴇ. Ⴓკეთუმცა ქვეყანისა მეფემან გვიწოდა, რათამ- 

ცა წინაშე პირსა მისსა ვმსახურებდით მას, არამცა დავად- 

როებდით მას, არამცა ვმიზეზობდით, არამედ ყოვე- 

ლივემცა დაუტევეთ და მუნცა მივისწრაფდით. ხო- 

ლო ვეკრძალნეთ თავთა ჩვენთა დაწოლებასა მას 

Ⴋეუფისა მეუფეთასა, და Ⴓფლისა უფლებათასა, და  

ღვთისა ღმერთთასა, რ~ი ზეცისა წესსა მიგვიწოდს,  

ნუმცა შეურაცხვყოფთ, და ნუმცა ვიჯმნით მისგან უდე- 

ბებისა და ზარმაცობისა ჩ~ნისათვის, რ~ა არა ვიპოვნეთ  

წინაშე დიდისა მის საყდრისა უსიტყველ და სირცხვილეულ. 
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ⴋ. Ⴘესაძლებელ არს შეკრულისაცა სოფლისა საქმე- 

თაგან შებორკილებულისა ბორკილითა ზრუნვათათა სვ- 

ლად, გარნა ძნიად, რ~ რ~ლთა ბორკილნი ახსენ ფერხთა  

იგინიცა ვლენან, ა~დ ზედას ზ~ა დაეცემიან და წყლულე- 

ბაცა შეემთხვევის მისგან. 

ⴋⴀ. Ⴐომელი უქორწინებელ იყოს სოფელსა შინა და  

საქმეთაგან მისთა ოდენ შეკრულ, მსგავს არს იგი კაცსა,  

რომლისანი ხელნი ოდენ შეკრულ იყვნიან, ამისთვისცა  

ოდეს ინების სრბა მონაზონებისა გზასა, არა დაყენებულ- 

არნ; ხოლო რომელსა ექორწინის მსგავს არს იგი ხელით  

და ფერხით შეკრულსა. 

ⴋⴁ. Ⴋესმა ვიეთნიმე რ~ლნი სოფელსა შ~ა უდებად  

იყოფებოდეს, რ~ლთა მრქვეს მე: ვითარ უძლოთ რომე- 

ლნი ესე მეუღლეთადა შეყოფილ ვართ და სამეფოთა სა- 

ქმეთა მონებასა შ~ა ვართ, რ~ა მონაზონებისა ცხოვრებასა  

შევიდეთ? ხოლო მე მიუგე და მარქვ მათ, ვ~დ ყოველი  

რავდენი ძალ გიცს კეთილი ქმენით: ნუვის შეასმენთ, ნუ- 

რას იპარავთ, ნუვის უტყუვით, ნუვის ზ~ა აღზვავნებით,  

ნუ ვის მოიძულებთ, ეკკლესიასა ნუ დააკლდებით, გლა- 

ხაკთა სწყალობდით, ნუვის დააბრკოლებთ; სხვის ნაწი- 

ლს ნუ მოიტაცებთ და ნუ შეეხებით გვამსა უცხოსა, და  

კმა გეყვნედ მეუღლენი თქვენნი. უკეთუ ამას ყოველსა  

ყოფდეთ, არა შორს ხართ სასუფეველისაგან ცათასა. 

ⴋⴂ. Ⴋოუხდეთ*) სიხარულით და შიშით კეთილსა  

მას ღვაწლსა, და ნუმცა გვეშინის მტერთა ჩვენთაგან, რა- 

მეთუ პირსა სულისა ჩვენისასა განიცდიან, დაღაცათუ  

–––––––  

*) თარგმანი. Ⴎირად სულისა ძალთა და საქმეთა სულისათა იტ- 

ყვის, რამეთუ სახეთაგან და საქმეთა დაგცევათაგან კაცისათა სცნობენ გუ- 

ლის სიტყვათა მტერნი ჩვენნი ეშმაკნი, თუ არა თავით თვისით არა რაჲ 

იციან გონება ჩვენი, რამეთუ დასთესენ სულსა შინა ჩვენსა იგინი, თვის- 

სა უკეთურებასა, და ელიან რათამცა ცნეს თუ ვითარითა სახითა შევიწყნარეთ.  

მათი თესლი, და საქმეთაგან და ქცევათა სცნობენ თუ ვითარ შევიწყნარეთ. 
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ვერ ხედვენ; და უკეთუ იხილონ პირი იგი სულისა შიში- 

საგან შეცვალებული, მაშინ უმწარესად აღიჭურნიან ჩვენ  

ზედა, რამეთუ სცნიან მზაკვართა მათ, ვითარმედ შევშინ- 

დით. 

ⴋⴃ. Ⴀხოვნად აღვიჭურნეთ მათდა მიმართ, რამეთუ  

გულს მოდგინედ მბრძოლსა არავინ ბრძავს.  

ⴋⴄ. Ⴂანგებულებით Ⴓ~ნ ახლად მოსრულთა ბრძო- 

ლანი აღასუბუქნა, რ~ა არა დასაბამსავე მეყვსეულად სო- 

ფლად მიიქცენ. ამის~თს გ~ხნ Ⴓ~ისა მ~რ მარადის ყ~ლთა  

მონათა Ⴕ~ესთა, და ესე მიიღეთ პ~დ სასწაულად სიყვა- 

რულისა მის მეუფისასა, რ~ლ აქვს თქვენდა მომართ, და  

გულ სავსე იქმნენით, ვითარმედ მან გიწოდა თქვენ. 

ⴋⴅ. Ⴃა ამასცა იქმს Ⴖ~ი მრავალ გზის, რ~ იხილნის 

სულნი ახოვანნი, და დასაბამსავე მიუშვნის მათ ზ~ა ბრძო- 

ლანი, რ~ამცა მალიად გვირგვინოსან ყვნა იგინი. 

ⴋⴆ. Ⴃაფარა Ⴓ~ნ ერის კაცთაგან სარბიელისა ამის სი- 

ძნელე, და უფროსღა სიადვილე, რ~ უკეთუმცა ყ~თა  

იცოდეს იგი არამცა მრავალ მონაზონ იქმნეს. 

ⴋⴡ. Ⴋისცენ შრომანი სიჭაბუკისა შენისანი გულს  

მოდგინედ Ⴕ~ესა, და სიბერესა შენსა გ~ხნ, სიმდიდრესა  

ზ~ა უვნებელობისასა. 

ⴋⴇ. Ⴑიჭაბუკესა შ~ა შეკრებულნი შრომანი, სიბერე- 

თა შინა მოუძლურებულთა ზრდიან ღა ნუგეშინისცემენ;  

ვშვრეთ ჭაბუკნო მხურვალედ დავრბიოდით კეთილად,  

რამეთუ ჟამი სიკვდილისა უცნაურ არს. 

ⴌ. Ⴝ~ტად ბოროტნი და უკეთურნი მზაკვარნი და მრ- 

ავალ ღონენი, უძილნი და მანქანნი, უხორცონი და უხი- 

ლავნი მტერნი გვისხენ, რ~ლთა აქვს ცეცხლი ხელთა და  

ტაძარსა Ⴖ~ისასა ისწრაფინ დაწვად ალითა მით მათითა. 

ⴌⴀ. Ⴌუმცა ვინ ჭაბუკი შეიწყნარებს მტერთა განზ- 

რახვასა, ეტყოდის რა, ვ~დ ნუ შემუსრავ და განლევ ეს- 

რეთ ხორცთა შენთა, რ~ა არა სენთა და უძლურებათა ში- 
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ნა შთავარდე; რ~ ამას ნათესავსა მცირედ ვინ იპოვოს,  

რ~ლსა ს~დ მოკვდინება მათი ენებოს, რ~ამცა მრავალთა და  

ჰამოთა ჭამადთაგან ოდენ განაყენა თავი თ~სი. ხ~ ეშმაკისა  

მის, რ~ი ესე ვ~რსა განზრახვასა აზრახებდეს. გულის სი- 

ტყვა ესე არს, რ~ამცა დასაბამი და შემოსლვაჲ, ბრძოლი- 

თა დახსნილ იყო და მერმე აღსასრულიმცა იქმნა შემსგა- 

ვსებული დასაბამისა. 

ⴌⴁ. Ⴗ~ლისა უპირატეს ესე იძიონ, რ~ლთა კეთილად  

Ⴕ~ეს მონება ნებავს, რ~ა ადგილნიცა და საქმენი და წეს- 

ნი სულიერთა მამათა განზრახვითა და ფ~დითა გამონახვი- 

თა ესე ვ~რნი მოიგნენ, ვ~ა თითოეულისა ცხოვრებასა  

მოეზავებოდინ, რ~ არა ყ~თა თ~ს კეთილ არიან კრებულ- 

ნი ნაყროვანებისა თ~ს, არცა ყ~ლთა თ~ს უმჯობეს არიან  

სადაყუდებულონი გულისწყრომისათვის, ხოლო თითოე- 

ულმან გულის-ხმა-ყავნ თუ რომლისაგან იძლევის. 

ⴌⴂ. Ⴑამთა სახეთა შინა-ჯდომისათა შემოკრებულ არს ყო- 

ველივე სამონაზვნო ცხოვრება, ანუ რ~ა განშორებულად იყოს  

და მარტოებით იღწვიდეს, ანუ ერთსა თანა გინა თუ ორთათა- 

ნა დაყუდებით, ანუ რ~ა კრებულსა შ~ს სჯდეს მოთმინებით. 

ⴌⴃ. Ⴌⴓ ⴋⴈⴑⴃⴐⴉⴄⴁⴈ ⴋⴀⴐⴟⴓⴊ ⴂⴈⴌⴀ  ⴋⴀⴐⴚⴞⴓⴊ იტყ- 

ვის სოლომონ ეკკლესიასტესა შინა. არამედ გზასა სამე- 

უფოსა ვიდოდე, რამეთუ მრავალთათვის საშუალო იგი  

პ~ლ თქმულთა მათ მომზავებელ არს. 

ⴌⴄ. Ⴄრთისათვის თქმულ არს, ვ~დ ⴅⴀⴢ ⴄⴐⴇⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑ,  

რამეთუ ოდეს იგი ⴘⴇⴀⴅⴀⴐⴃⴄⴑ, მოწყინებასა, ანუ ძილ- 

სა, ანუ დახსნილობასა, ანუ ⴑⴀⴑⴍⴜⴀⴐⴉⴅႤⴇⴈⴊⴄⴁⴀⴑⴀ (ეკ- 

კლესიასტე, 4, 10.) და არავინ ყავს კაცი აღმადგინებელი.  

ხოლო ⴑⴀⴃⴀⴚⴀ ⴈⴗⴅⴌⴄⴌ ⴍⴐⴌⴈ, ⴂⴈⴌⴀ ⴑⴀⴋⴌⴈ ⴑⴄⴋⴉⴐⴄⴁⴓⴊ 

ⴑⴀⴞⴄⴊⴈⴑⴀ Ⴙⴄⴋⴈⴑⴀⴇⴣⴑ, ⴋⴓⴌ ⴅⴀⴐ Ⴋⴄ ⴘⴍⴐⴈⴑ ⴋⴀⴇⴑⴀ, იტ- 

ყვის Ⴓფალი (მატთ. 18, 20). 

ⴌⴅ. Ⴅინმე არს მონზონი იგი ბრძენი და სარწმუნო  

და სანატრელი, რ~ლმან მხურვალება თვისი დაიცვა და- 
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უშრეტელად ვიდრე დღედმდე განსლვისა მისისა ხორც- 

თაგან, და მარად დღე არა დასცხრა დართვად ცეცხლი  

ცეცხლსა ზ~ა, და სურვილი სურვილსა ზ~ა, და მხურვალე- 

ბა მხურვალებასა ზედა, და მოსწრაფება მოსწრაფებასა ზ~ა 

ვიდრემდის მივიდეს წინაშე Ⴓფლისა წმიდად და უბიწოდ,  

რომლისა არს, დიდება აწდა მარადის და უკ~ი უკ~ე. ამინ. 

Ⴎირველი აღსავალი სათნოებათა კიბისა, რ~ი აღ- 

სრულ იყოს ამას ზ~ა ნუმცა გარეიქცევის უკუღმართ. 
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თქმული მისვე ნეტარისა მამისა ჩვენისა იოანესი 

 

Ⴑიძულვილისათვის სოფლითა და მონაგებთა მისთა 

 

ႧႠႥႨ Ⴁ. 

  

Ⴐომელმან ჭეშმარიტად შეიყვაროს Ⴓფალი, და რო- 

მელ ჭეშმარიტად ეძიებდეს მიმთხვევად საუკუნესა  

მას სასუფეველსა, და რომელმან ჭეშმარიტად ტკივილი  

მოიგოს თვისთა ცოდვათათვის, რომელმან ჭეშმარიტად  

ხსენება მოიგოს სატანჯველისა და საუკუნო სასჯელისა,  

და რომელმან ჭეშმარიტად შიში განსვლისა მისისა ხორ- 

ცთაგან დაამტკიცოს გულსა თვისსა, მან არღარა შეიყვა- 

როს, არცა იზრუნოს, არცა იურვოდეს სახმართათვის,  

ანუ მონაგებთა, ანუ ნათესავთა, ანუ დიდებისათვის სოფ- 

ლისა; ანუ მეგობართა, ანუ ძმათა, ანუ რაიცა რა არს სა- 

ქმეთაგან ქვეყნისათა, არამედ ყოველივე სიყვარული, და  

ყოველივე ზრუნვა ამის ყოვლისავე, განაგდოს და მოიძუ- 

ლოს და პირველ ამის ყოვლისა თვისნი ხორცნი, და შიშ- 

ვლად და უზრუნველად და სიმხნით Ⴕრისტესა შეუდგეს,  

და მარადის ზეცად ხედვიდეს, და მის მიერსა შეწევნასა  

მოელოდის, სიტყვისაებრ Ⴜმიდისა მის: „ⴋⴈⴂⴃⴄⴅⴃⴀ ⴑⴓ- 

ⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴘⴄⴋⴃⴂⴍⴋⴀⴃ ⴘⴄⴌⴑⴀ ⴃⴀ ⴋⴄ ⴘⴄⴋⴈⴜⴗⴌⴀⴐⴀ ⴋⴀⴐⴟ- 

ⴅⴄⴌⴀⴋⴀⴌ ⴘⴄⴌⴋⴀⴌ (Ⴔⴑⴀⴊⴋ. 62, 9) და სხვა რ~ლი იგი იტყო- 

და სანატრელი: ⴅ~ⴃ ⴋⴄ ⴀⴐⴀ ⴃⴀⴅⴘⴅⴄⴐ ⴘⴄⴃⴂⴍⴋⴀⴃ 

ⴘⴄⴌⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴐⴁⴀⴃ ⴃⴀ ⴂⴀⴌⴑⴅⴄⴌⴄⴁⴀⴑⴀⴇⴅⴈⴑ, ⴀⴌⴓ ⴃⴖⴈ- 

ⴑⴀⴇⴅⴈⴑ ⴉⴀⴚⴍⴅⴐⴈⴅⴈⴑⴀ ⴀⴐⴀ ⴋⴑⴓⴐⴍⴃⴀ Ⴓ~ⴍ.  

Ⴂ. Ⴑირცხვილება დიდ არს, უკეთუ ყოველი იგი პირ- 

ველ თქმული დაუტეოთ, და შ~დ წოდებისა მის, რომლი- 

თა გვიწოდა Ⴓფალმან და არა კაცმან. ვზრუნვიდეთ რას- 

მე საქმესა, რ~ი ვერ შემძლებელ იყოს კეთილის-ყოფად  
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რასმე ჩვენდა, ჟამსა მას ჭირისა ჩვენისასა, რ~ლ არს სი- 

კვდილი, რამეთუ ესე არს რომლისათვის თქვა Ⴓ~ნ ვ~დ  

ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴞⴄⴃⴅⴈⴃⴄⴑ ⴋⴀⴐⴇⴊ~ⴓⴉⴓⴌ, ⴅⴄⴐ ⴜⴀⴐⴄⴋⴀⴐⴇⴍⴑ 

ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴑⴀ ⴚⴀⴇⴀⴑⴀ. 

Ⴂ. Ⴓწყოდა Ⴓ~ნ მსწრაფლ კეთილისაგან წესისა მიდ- 

რეკა ჩვენი ახლად გამოსრულთა სოფლით; და ვითარმედ,  

უკეთუ ვიქცეოდეთ ერისგანთა თანა, კვალად ადვილად  

მივიქცევით სოფლად, ამისთვის რქვა მას, რომელმან კი- 

თხა, ვ~დ ⴋⴈⴌⴐⴛⴀⴌⴄ, რათა წარვიდე და დავმარხო მამა ჩე- 

მი. და რქვა მას Ⴓ~ნ, ვ~დ ⴓⴒⴄⴅⴄⴌ ⴋⴉⴅⴃⴀⴐⴌⴈ, ⴃⴀⴔⴊ- 

ⴅⴀⴃ ⴇⴣⴈⴑⴇⴀ ⴋⴉⴅⴃⴀⴐⴇⴀ. 

Ⴃ. ეშმაკნი შემდგომად გამოსლვისა ჩვენისა სოფლით,  

დაგვარწმუნებენ მოწყალეთა და ლმობიერთა ერისაგანთა  

ნატრად, და თავთა ჩვენთა ბრალობად, ვითარმედ ყოვ- 

ლისაგანვე სათნოებისა მათისა თავნი ჩვენნი გამოგვიხვამნ,  

ხოლო ესე არს გულის სიტყვა მტერთა ჩვენთა რათა სიმ- 

დაბლითა მით ამაოთა და არა ჭეშმარიტითა, ანუ სოფლა- 

დვე მიგვაქცინენ, ანუ დაღაცათუ მონაზონებასა შინა ვი- 

ყვნეთ სასოწარკვეთილებასა შთაგვყარნეს. 

Ⴄ. Ⴀრს შეურაცხება ერისაგანთა ამპარტავნებისათვის  

და არს კვალად შეურაცხება მათი, რაჟამს მათ არა ესმო- 

დის სივლტოლისათვის სასოწარკვეთილებისაგან და მო- 

გებად სასოებისა. 

ⴅ. Ⴅისმინოთ რასა ეტყვის Ⴓ~ი ჭაბუკსა მას, რომე- 

ლი იტყოდა ყოველთა მცნებათა დამარხვასა, ვ~დ ⴄⴐⴇⴈ- 

ⴇⴀ ⴂⴀⴉⴊⴑ, რათა განყიდო ყოველი მონაგები შენი და  

მისცე გლახაკთა, და გლახაკ იქმენ, და მიიღებდე სხვათა- 

გან ქველის საქმესა. 

ⴆ. რომელთა*) გნებავს სურვილით და მოსწრაფედ სვ- 

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴍრ კეცი არს სიკვდილი, ხილული და უხილავი,  

რამეთუ არს მკვდარი, რომელი მოკვდეს ხორციელად, და არს მკვდარი რო- 

მელი მომკვდარ იყოს სულითა რამეთუ არა შედგომილ არს ცხოვრებისადა. 
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ლად, გულის ხმა ვყოთ გონიერად, ვითარმედ Ⴓ~ნ სოფე- 

ლს მყოფთა ცოცხალთაცა მკვდრად სახელსდვა, და რქ- 

ვა ვისმე ვ~დ უტევენ მკვდარნი ერისაგანნი, რ~ა მათ და- 

მარხნენ ხორციელად მკვდარნი მათ შორის მყოფნი. 

Ⴡ. Ⴀრა რას აყენებდა ჭაბუკსა მას სიმდიდრე იგი ნათ- 

ლისღებად, და ამისთვის სცდეს სადამე ვიეთნიმე, რომე- 

ლნი იტყოდეს, ვითარმედ ნათლისღებად მოსლვისათვის  

ეტყოდა მას Ⴓ~ი, ვ~დ განყიდე მონაგები შ~ი და კმა არს  

ჩვენდა ესე ვითარი ესე გულსავსება დასარწმუნებელად დი- 

დისა მის დიდებისა მოქალაქეობისა ამის ჩვენისა. 

Ⴇ. საძიებელ არს*) თუ ვითარ სოფელსა შინა მყ- 

ოფნი რომელნი იმყოფებოდიან მღვიძარებით, მარხვით,  

და შრომით მოვიდოდენ რა მონაზონებად და განეშორ- 

ნიან სოფლით, და შემოვიდიან გამოსაცდელსა მას საქმი- 

სა მათისასა, პირველსა მას მტყუანსა და მპოვნებულსა  

ცუდად მოღვაწებასა მათსა ვერ იქმოდიან.  

Ⴈ. Ⴅიხილენ მრავალნი და თითო სახენი ნერგნი სა- 

თნოებათანი, სოფელსა შინა მყოფთა მიერ დანერგულ- 

ნი, და ვითარცა რუსაგან მწვირისა ირწყვებოდეს, ცუდად  

ზვაობისაგან და მაჩვენებლობისაგან მოითხრებოდეს, და  

სკორე იგი ქვიშათა და ისხმოთა ძირთა მათთა და გაირ- 

გნეს რა ქვეყანასა ტკებნილსა და სავალსა ერისკაცთაგან  

და მორწყულსა წყლისა მისგან, ცუდად ზვაობისა და მყ- 

რალისა, მეყვსეულად განხმეს, რამეთუ ესე ვითარსა რწ- 

ყევასა დაჩვეულნი ნერგნი არა იშვებენ, ქვეყანასა შინა  

ფიცხელსა და ურწყულსა გამომცდელსა ჭეშმარიტისა  

მოღვაწებისასა. 

–––––– 

*) Ⴇარგმანი. Ⴋტყუანი მოღვაწება ესე არს რაჟამს კაცი იღ- 

წვოდეს ქებისათვის კაცთასა, ხოლო ჭეშმარიტ არს, რ~ი Ⴖვთისათვის  

და სიტყვითა მამათათა იქმნებოდის მსგავსად მისა, რ~ი იტყვის ვ~დ:  

მე თავით თვისით არა რას ვიქმ, რ~ი იგი სრულიცა არს და აღუზვავე- 

ბელადცა დაიცვების, რომელი მამათა განზრახვითა იქმნებოდის. 
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ႨႠ. Ⴐომელმან ნებსით სოფელი მოიძულა, იგი მწუ- 

ხარებათაგან განერა; ხოლო რომელსა ხილულთაგანისა  

რაისამე მიმართ სიყვარული აქვნდეს, ჯერეთ არა განრო- 

მილ არს მწუხარებისაგან, რამეთუ ვითარ არა შეწუხნეს  

დაკლებასა ზედა საყვარელისა მის. 

ႨႡ. ყოველსა ზ~ა ფრიადი სიფრთხილე სახმარ არს  

ჩვენდა, რამეთუ ყოვლისა უპირატეს ამას ვეკრძალნეთ  

გონებითა ფრთხილითა, რომლის მეგულების თქმად. 

ႨႢ. მრავალნი*) მიხილავნ სოფელსა შინა, რომელ- 

ნი საურავთაგან და ზრუნვათა და შრომათა და მღვიძა- 

რებათა მიერ ხორციელთა ხორცთა მათთა ხურვებასა და  

ბორგასა განერნეს; ხოლო მორავიდეს ესე ვითარნი მო- 

ნაზონებად, და უზრუნველ იქმნეს და საწყალობელნი  

ხორცთა აღძვრისაგან შეიგინებოდეს. 

ႨႣ. Ⴅეკრძალნეთ თავთა თვისთა, ნუ უკვე ვჰგონებ- 

დეთ თუ იწროსა მას და საჭიროსა გზასა ვალთ, და ჩვენ  

ფართო და ვრცელი გზა გვეპყრას და ვსცთებოდეთ. 

ႨႤ. Ⴂზა იწრო ესე არს მოყმობა მუცლისა, ზედგო- 

მა ღამე ყოველ გალობითა; სმა წყლისა სასწორითა, ნა- 

კლულევანება პურისა, დათმენა კდემისა და ყვედრებისა,  

შეწყნარება ბასრობისა და კიცხევისა, მოწყვედა ნებათა  

თვისთა, შეურაცხებასა ზ~ა უდრტვინელობა, ჭირთა მო- 

თმინება, გინებათა თავსდება, ძვირის ხილვათა ტვირთვა,  

შეურაცხებასა ზედა არა განრისხება, და თუ ვინმე მიგ- 

ვიხვეჭდეს მიუტეოთ უსიტყველად; და უკეთუ ვინმე ძვი- 

რსა გვიზრახვიდეს არა შევსწუხდეთ და მოთმინებით  

მოვითმენდეთ, მიუტეოთ და ნაცვალსა არა ვეძიებდით,  

გინათუ ვინმე განგვიკითხვიდენ წინაშე მათსა დავმდაბლ- 

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴄსე იქმნების უდებებისაგან და უკრძალველობი- 

სა და სიმაღლისა და თვით რჩეულობისა, და მიშვებითა Ⴖვთისათა რ~ა  

განვისწავლნეთ და დავმდაბლდეთ. 
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დეთ უსიტყველად, და ესე არს იწრო გზა მონაზონებისა. 

ႨႥ. Ⴌეტარ არიან რომელნი ვიდოდინ გზასა ამას პი- 

რველ თქმულთა საქმეთასა, რამეთუ მათი არს სასუფევე- 

ლი ცათა. 

ႨႦ. Ⴅერვინ შევიდეს ზეცისა სასძლოსა გვირგვინო- 

სანი, უკეთუ არა მოიგოს პირველი და მეორე და მესამე  

განშორება, ესე იგი არს პირველი სოფლისაგან და მო- 

ნაგებთა და ნათესავთა; და მეორე ნებისაგან თვისისა, და  

მესამე განშორება ცუდად ზვაობისაგან, და განშორება  

მისი შეიქმს მორჩილებასა. 

ႨჃ. Ⴂⴀⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ*) ⴘⴍⴐⴈⴑ ⴋⴀⴇⴑⴀ ⴃⴀ ⴂⴀⴌⴄⴘⴍⴐⴄ- 

ⴌⴈⴇⴃⴀ ⴀⴐⴀⴜⴋⴈⴃⴄⴁⴀⴑⴀ სოფლისასა ⴌⴓ ⴘⴄⴄⴞⴄⴁⴈⴇ, ⴈⴒ- 

ⴗⴅⴈⴑ Ⴓⴔⴀⴊⴈ რამეთუ ვინ სადა მათგანმან ქმნნა სასწაუ- 

ლნი, ვინ აღადგინნა მკვდარნი, ვინ განსდევნა ეშმაკნი,  

არავინ. რამეთუ ესე ყოველნი მონაზონთა საქმე- 

ნი არიან, რ~ლთა სოფელი ვერ დაიტევს და ვერცა შეუ- 

ძლებს, რ~ უკეთუმცა შეეძლო უხმარ და ნამეტნავცა იყო  

განშორება და მონაზონება. 

ႨႧ. Ⴐაჟამს ეშმაკნი შ~დ გამოსლვისა ჩ~ნისა ხსენები- 

თა მშობელთა და ძმათა ჩ~ნთათა გულთა ჩ~ნთა განახურ- 

ვებდენ, მაშინ ჩ~ნ ლოცვითა აღვიჭურნეთ მათდა მიმართ  

და საუკუნოსა მის ცეცხლისა ხსენებითა თავნნი ჩ~ნნი გან- 

ვახურვნეთ, რ~ა მისითა ხსენებითა უჯერო იგი გულისა  

ჩვენისა ცეცხლი დავშრიტოთ და საღ~თო ცეცხლი აღვატ- 

ყინოთ ჩვენ შორის. 

Ⴉ. Ⴐ~ი გონებდეს თუ შეურაცხყოფიეს საქმე რაიმე  

დამოკლებასა ზ~ა მისსა მწუხარე იქმნეს, ესე ვ~რი ს~დ 

თავსსა თვისსა აცდუნებს. 

ႩႠ. რავდენნიცა ჭაბუკნი ტრფიალებისა მ~რთ ხორ- 

ცთასა და შვებისა მიდრეკილ არიან, და მონაზონებად  

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴀრა წმიდება სოფლის არს გემოთ მოყვარება  

დასახმართ მოყვარება და დ~ბის მოყვარება. 
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ენებოს მოსვლა, ყ~ლთა მოსწრაფებითა განიფრთხონ,  

და განაშორნენ თავნი მათნი ყ~ლისაგანვე შვებისა და  

უკეთურებისა, რ~ა არა იქმნეს უკანასკნელი მათი უძვი- 

რეს პირველისა. 

ⴉⴁ. Ⴌავთსაყუდელი*) ცხოვრებისაცა და დანთქმი- 

საცა იქმნების მომატყვევებელ, და ესე უწყიან ყ~თა რ~ლნი  

ვლენან ხილულსა მას ზღვასა შ~ა და რ~ლნი ვლენან უხილავსა. 

ⴉⴂ. Ⴑაწყალობელ არს საქმე ესე, რაჟამს რ~ლნი იგი გუ- 

ლისაგან ზღვისა განერნიან და ნავთ საყუდელსა შინა და- 

ინთქმიან. 

Ⴋეორე აღსავალი სათნოებათა Ⴉიბისა, რ~სა დაგიდგამს ფერხი ამს ზ~ა ნუ  

მეუღლესა, ა~დ Ⴊოთსა მიემსაგვსე სილტოლვითა. 

–––––– 

*) Ⴇარგმანი. Ⴌავთ საყუდელი სულიერი გონებით ცხოვრების  

მომატყვებელ არს, ხ~ო იქნების დანთქმისაცა მომატყვებელ, გარნა არა  

თუ იგი იქმს დანთქმასა, ა~დ უდებება მათ შ~ა მყოფთა. ხ~ რ~ლი მოსწ- 

რაფე იყოს, მან ცხოვრება პოოს და არა დანთქმაჲ. 
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Ⴓცხოებისათვის 

  

თავი 3 

  

ⴀ. Ⴓცხოება,*) დატევება არს გარეშე უქცეველი,  

მშობელთა და ყოველთავე, რომელნიცა იყვნენ  

ქვეყანასა ჩვენსა, წინააღმდგომ და დამაბრკოლებელ კე- 

თილისა მის გულის სიტყვისა ჩვენისა. 

ⴁ. Ⴓცხოება ესე არს განშორება კადნიერებისაგან,  

სიბრძნე უცნაური, მეცნიერება გამოუცხადებელი, ცხოვ- 

რება დაფარული, გულის-ხმის-ყოფა უხილავი, გულის სი- 

ტყვა უჩინო, სურვილი კდემისა და ყვედრებისათვის, გუ- 

ლისთქმა ჭირისა და იწროებისა, აღორძინება საღმრთო- 

სა სურვილისა, განმრავლება სიყვარულისა Ⴖვთისა, უა- 

რისყოფა ზვაობისა, უფსკრული დუმილისა. 

ⴂ. Ⴄსეცა გულის-სიტყვა, რომელ არს თვისთაგან  

განშორება მრავალ-გზის დასაბამსა ცეცხლითა მით Ⴖვთი- 

სა მიერითა, ტრფიალთა Ⴖვთისათა ძლიერად აიძულებნ  

სურვილისათვის ჭირთა და მწუხარებათა, გარნა რაოდენ  

დიდ და საწადელ არს საქმე ესე, ეგოდენ ფრიადიცა გან- 

კითხვა და გულის ხმის ყოფა უხმს, რამეთუ არათუ ყო- 

ველი უცხოება კეთილ არს. 

ⴃ. Ⴓკეთუ**) ყ~ლი წინასწარმეტყველი თვისსა ქა- 

ლაქსა და მამულსა შეურაცხ არს სიტყვისამებრ Ⴓფლისა,  

მაშა ვეკრძალნეთ ჩვენცა ნუ უკვე გვექმნას ჩვენ უცხოე- 

ბა მომატოვებელ ცუდად დიდებისა. 

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴐანი არიან ჩვენისა გულისა სიტყვისა წინა-აღმდგ- 

ომნი, გარნა სახმარნი, მონაგებნი, ჭამადნი, ნებანი, განცხრომანი და  

ვნებანი. 

**) Ⴇარგმანი. Ⴓცხოება მაშინ იქმნების ცუდად დიდებისა მომატყ- 

ვებელ, რა ჟამს კაცი აჩვენებდეს თავს თვისსა დიდთა შვილად და კადნიე- 

რებდეს და ამპარტავან იყოს. 
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ⴄ. უცხოება*) არს განშორება ყოველთაგანვე რა- 

ჟამს გონება განუშორებელ ქმნილ არნ ღთისაგან. 

ⴅ. Ⴓცხოება ჭეშმარიტი არს დაუვიწყებელი გლო- 

ვისა ტრფიალება და საქმე. 

ⴆ. უცხოება**) იგი არს, რომელი ყოველთა თვის- 

თა და უცხოთა სიყვარულისაგან ილტვოდეს. 

ⴡ. ნუ ელი განრახვიდოდე მონაზონებად, გინა უცხო- 

ებად სოფლის მოყვარეთა სულთა, რამეთუ მპარავი იგი, რო- 

მელ არს სიკვდილი, სულ მოკლე არს და არა მადროებელი.  

ⴇ. Ⴋრავალთა ენება ცხოვნება უდებთა, და იგი- 

ნიცა მათ თანა წარწყმდეს, რაჟამს სიგრძესა ჟამისასა ცეცხლი  

იგი სულისა მათისაგან დაშრტა და მხურვალება განგრი- 

ლდა. 

ⴈ. Ⴋიიღო რა ალი საღმთო რბიოდე, რამეთუ არა  

უწყი თუ ოდეს დაშრტეს და ბნელსა შინა დაგიტეოს. 

ⴈⴀ. Ⴑხვათათვის არა ყ~ნი განვიკითხვით, თუ რად  

არა ვაცხოვნენით, ხოლო თავთა თვისთა თ~ს უეჭველად ყოველნივე, რა- 

მეთუ იტყვის მოციქული, ვითარმედ თითოეულმან თავისა თვისასა- 

თვის სიტყვა მისცეს ღმერთსა ძმანო, და კვალად იტყვის: რომელი 

ეგე სხვასა ასწავებ თავსა თვისსა არა ასწავება?  

ⴈⴁ. Ⴈმყოფებოდე რა უცხოებასა, ეკრძალე მიმოსვ- 

ლისა და გემო მოყვარეობისა ეშმაკსა, რამეთუ უცხოება  

მიზეზ-ჰსცემს მას. 

ⴈⴂ. Ⴉეთილ არს შეურაცხება მონაგებთა, ხოლო მი- 

სი დედა უცხოება არს.  

–––––– 

*) Ⴇარგმანი. Ⴗოველთაგან განშორებასა იტყვის გულის-სიტყვა- 

თაგან და ნებათა, რამეთუ უკეთუ ესენი თანა იყვნენ უსარგებლო არს  

უცხოება იგი. 

**) Ⴇარგმანი. Ⴇვისად იტყვის ნებათა, ხოლო უცხოდ გარეშეთა  

საქმეთა, ვითარ ჭამადთა და ნათესავთა და მეგობართა, და სხვათა ესე  

ვითართა. 
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ⴈⴃ. Ⴗოველი რომელი უცხო იქნეს Ⴓფლისათვის,  

ნუღარამცა მოიგებს სიყვარულსა ხორციელსა და უსარ- 

გებლოსა, გინა თუ მონაგებთა, გინა თუ კაცისა მიმართ,  

რათა არა ვნებათათვის მიმოსვლა იყოს საქმე მისი და  

არა უცხოება. 

ⴈⴄ. Ⴐომელი უცხო იქმნეს სოფლისაგან, ნუღარამცა  

შეეხების სოფელსა, რამეთუ ვნებანი მოქცევის მოყვარე  

არიან.  

ⴈⴅ. Ⴂანიდევნა სამოთხისაგან ევა უნებლიეთ, და მო- 

ნაზონი ნებსით მამულისაგან და ქვეყანისა თვისისა, რა- 

მეთუ მას კ~დ ძელისა მისგან ურჩებისა გულის-თქმა ეგუ- 

ლვებოდა, ხოლო ამას მარადღე ვნება შემთხვეოდა ნა- 

თესავთაგან და მეგობართა. 

ⴈⴆ. Ⴈლტვოდე ვითარცა ცეცხლისაგან ადგილთა  

მათგან დაცემისათა, სადა შემთხვეულ-იყოს შენდა ცოდ- 

ვა, რამეთუ რაჟამს არა სადა ვხედვიდეთ ნაყოფთა მათ  

სიმწარისათა, არა ზედას-ზედა გული გვითქმიდეს. 

ⴈⴡ. Ⴌუმცა ამას ღონესა და მზაკვარებასა ბოროტთა  

მათ მთავართასა უმეცარ ხარ, რამეთუ გვაწვევდია არა  

განშორებად ერის კაცთაგან, ვითარმცა დიდი სასყიდელი  

მოგვეცემოდა, უკეთუ ვხედვიდეთ დედათა, და აღვირ  

ვახსნეთ თავთა ჩვენთა, ა~დ ნუმცა შეგვაცთუნებენ, გარ- 

ნა უფროსღა წინა-აღმდგომსა ვიქმოდით. 

ⴈⴇ. Ⴐა ჟამს თვისთაგან ჟამ რავდენმე განვეშორნეთ,  

და მცირედი რაიმე ლმობიერება ანუ კრძალულება მო- 

ვიგოთ, მაშინ უკვე გულის სიტყვანი იგი ამაონი ზვავო- 

ბისანი მოგვიხდებიან და გვეტყვიან, კვალად თვისსავე  

ქვეყანასა მიქცევად სარგებელად მრავალთაო, და სახედ  

კეთილისა და აღსაშენებელად მათდა, რომელნი მეცნიერ  

იყვნეს საქმეთა ჩვენთა ბოროტთა და დაბრკოლებულ  

მათ თვის, და უკეთუ სიტყვა რაიმე სწავლისა, ანუ მცი- 

რედი რაიმე გულის-ხმის-ყოფა გვაქვნდეს, მერმე ვითარ- 

 

 

 

 

 



47 

 

ცა მაცხოვართა სულთა ჩვენთასა სოფლად მიქცევად  

გვაწვევენ, რ~ა რა იგი ნავთსადგურსა შინა კეთილად  

შეგვიკრებიეს გულსა ზღვისასა ბოროტად განვაბნიოთ. 

ⴉ. Ⴌუ ცოლსა ლოთისასა, არამედ ლოთსა ვემსგავს- 

ნეთ სილტოლვითა, რამეთუ სული რომელი მიიქცეს  

ვინაჲ განვიდა, დადნეს ვითარცა მარილი, და იქმნეს  

ძეგლ შეუძრველ. 

ⴉⴀ. Ⴈლტვოდე*) ეგვიპტით, რამეთუ, გულნი რო- 

მელნი კვალად იქცეს ეგვიპტედვე ქვეყანა იგი უნებე- 

ლობისა იერუსალიმი ვერ იხილეს. 

ⴉⴁ. Ⴈქმნების ესეცა, რამეთუ რა ჟამს ჩჩვილნი ვინმე  

გამოსრულ იყვნეს ქვეყანით თვისით, და ს~დ განწმედილ  

იყვნენ, კ~დ მუნვე მიქცევა კეთილად ამით გულის სიტყ- 

ვითა, რათა შ~დ თვისისა ცხოვნებისა სხვანიცა აცხოვნნენ,  

რამეთუ მოსეცა Ⴖვთის მხილველი იგი, მირაივლინებო- 

და Ⴖ~ისა-მიერ, გამოყვანებად თვისთა მრავალნი ნათე- 

სავნი ესხნეს ეგვიპტესა შინა, რომელ არს სიბნელე. 

ⴉⴂ. Ⴓმჯობეს არს შეწუხება მშობელთა ვიდრეღა  

უფლისა, რამეთუ მან დაგვბადნა და გვაცხოვნნა ჩვენ,  

ხოლო მათ მრავალ გზის რომელნი შეიყვარნეს წარსწყ- 

მიდნეს და სატანჯველად მისცეს. 

ⴉⴃ. Ⴈგი არს ჭეშმარიტი უცხოება, რომელი უცხო- 

თა ენათა შორის უენოდ სჯდეს გულის-ხმის ყოფით. 

ⴉⴄ. Ⴀრათუ სიძულვილისათვის თვისთა და ქვეყანათა  

ჩვენთასა წარვალთ მიერ, ნუ იყოფინ, არამედ მათ მიერ  

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴈხილე ვითარ გულის სიტყვაცა ოდენ დასჯის და  

გულის თქმანი, რამეთუ არათუ საქმისა მიმართ მიქცევისათვის, ა~დ გუ- 

ლისთქმისათვის ოდენ დაისაჯნეს იგინი, რამეთუ არათუ ხორცითა შთავი- 

და ეგვიპტედ ერი იგი, არამედ ოდენ გულისთქმა შეექმნა მუნ მისლ- 

ვად, და ამისთვის დაისაჯნეს არღარა შესვლად ქვეყანასა მას აღთქმისასა.  

ამისთვის ნეტარი ესე მამა იოანე განგვაკრძალებს, რათა ვეკრძალნეთ გუ- 

ლის თქმათა ბოროტთა. 
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ჩვენ ზედაცა მომავალისა ვნებისა, და დახრწევისათვის  

მოღვაწებისაგან. 

ⴉⴅ. Ⴅითარცა იგი ყოველსავე ზ~ა კეთილსა, სახე  

გვექმნა ქრისტე, ეგრეთვე ამასცა ზ~ა, რამეთუ მანცა  

მრავალ გზის დაუტევნის ხორციელნი ნათესავნი მისნი,  

ამისთვისცა ოდესმე რქვეს რა, ვითარმედ: Ⴃⴄⴃⴀ Ⴘⴄⴌⴈ 

ⴃⴀ  ⴛⴋⴀⴌⴈ Ⴘⴄⴌⴌⴈ ⴂⴄⴛⴈⴄⴁⴄⴌ Ⴘⴄⴌ:  Ⴃა მეყსა შინა კე- 

თილმან მან მოძღვარმან და Ⴓფალმან ჩვენმან აჩვენა  

უვნებელი სიძულვილი, და რქვა მათ, ვითარმედ Ⴃⴄⴃⴀ 

ⴙⴄⴋⴈ ⴃⴀ ⴛⴋⴀⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ ⴈⴂⴈⴌⴈ ⴀⴐⴈⴀⴌ, ⴐ~ⴊⴌⴈ ⴗⴍⴔⴃⴄⴌ 

ⴌႤⴁⴀⴑⴀ ⴋⴀⴋⴈⴑⴀ ⴙⴄⴋⴈⴑⴀ ⴆⴄⴚⴀⴇⴀⴑⴀ.  

ⴉⴆ. Ⴈყავნ მამა შენი, რომელი ტვირთვასა შინა ცო- 

დვათა შენთასა შენთანავე დაშვრებოდის, და შეგეწეოდის,  

და განგაძლიერებდეს; ხოლო დედა შენი ლმობიერება  

და ტირილი, რომელსა ძალუძს მწიკვლევანებისაგან ცოდ- 

ვათა შენთასა განბანად შენდა; ხოლო ძმად შენდა, რო- 

მელი სრბასა მას შინა ზეცად აღმყვანებელისა გზისასა  

შვრებოდის და რბიოდეს შენთანა. 

ⴉⴡ. Ⴋოიგე მეუღლე-განუშორებელი ხსენება სიკვდი- 

ლისა; და შვილნი შენნი საყვარელნი იყვნენ სულთქმა- 

ნი გულისანი, და მონად მოიგენ ხორცნი შენნი. ხოლო  

მეგობრად წმიდანი იგი ძალნი, რომელთა ძალ-უც ჟამსა  

სიკვდილისასა დიდათ სარგებელი შენი, უკეთუ მეგობარ  

შენდა იქმნენ, ⴃⴀ ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴌⴀⴇⴄⴑⴀⴅⴈ ⴐ~ⴊⴈ ⴄⴛⴈⴄⴁⴑ 

Ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ, ⴄⴛⴈⴄⴁⴑ ⴞⴈⴊⴅⴀⴃ ⴎⴈⴐⴑⴀ Ⴖ~ⴇⴈⴑⴀ Ⴈⴀⴉⴍⴁⴈⴑⴑⴀ. 

ⴉⴇ. Ⴑურვილმან Ⴖთისამან დაშრიტის სურვილი მშო- 

ბელთა, ხოლო რომელი იტყვოდეს ვითარმედ ძალმიც 

ორისავე დამჭირვადო, იგი თავსა თვისსა აცთუნებს, რა- 

მეთუ არა გულის-ხმა-ყოფს, რასა იტყვის Ⴖ~ი, ვითარმედ  

ვერვის ხელ-ეწიფების ⴍⴐⴇⴀ ⴓⴔⴀⴊⴇⴀ ⴋⴍⴌⴄⴁⴀⴃ. 

ⴊ. Ⴈტყვის Ⴓ~ი, ვ~დ ⴀⴐⴀ ⴋⴍⴅⴄⴃ ⴕⴅⴄⴗⴌⴀⴃ ⴋⴍ- 

ⴔⴄⴌⴀⴃ ⴋⴘⴅⴈⴃⴍⴁⴈⴑⴀ, მამა დედათა შვილთა მიმართ, და 
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ძმათა მ~თ, რომელთა ენებოს მონება ჩემი,  

ⴀⴐⴀⴋⴄⴃ მტერობა და ⴋⴀⴞⴅⴈⴊⴈ, განყოფად Ⴖვთის- 

მოყვარეთა სოფლის მოყვარეთაგან; ნივთიერთა უნი- 

ვთოთაგან; და დიდების მოყვარეთა მდაბალთაგან. რა- 

მეთუ უხარის Ⴓ~ა განყოფისათ~ს რ~ი მისისა სიყვარუ- 

ლისათვის იქმნებოდის. 

ⴊⴀ. Ⴈხილე, იხილე და განეკრძალე, ნუ უკვე რაჟამს იგი 

წყლითა აღივსებოდის ყოველი სოფელი იქმნე შენ თვი- 

სთა და მშობელთა შენთა თანა-ყოფისა მოყვარე, და არა  

შეხვიდე კიდობანსა მას მოღვაწებისასა, და წარსწყმდე  

წყლით რღვნასა მას თანა სოფლის მოყვარებისასა. 

ⴊⴁ. Ⴌუ გეწყალიან მშობელთა ანუ მეგობართა  

ცრემლნი, რათა არა საუკუნოდ სცრემლეოდე.  

ⴊⴂ. Ⴐაჟამს გარემოგადგენ შენ, ვითარცა ფუტკარ- 

ნი, და უფროსღა თანა, ვითარცა ბზიკნი, თვისნი შენნი;  

და გოდებასა ყოფდენ შენ ზედა, მაშინ ძლიერად თვალ- 

ნი სულისა შენისანი საქმეთა შენთა, და სიკვდილისა შე- 

ნისა მიმართ მიიყვანენ მოუდრეკელად, რათა ტკივილითა  

ტკივილსა უძლო განგდებად შენგან. 

ⴊⴂ. Ⴂვიქადაგებდიან*) ჩვენ ზაკვით ჩვენნი იგი, და  

არა ჩვენნი, ვითარმედ: ყოველი ვითარცა გნებავს და რა- 

იცა გიყვარს ვქმნათ: ხოლო ესე არნ მათი იგი გულის  

სიტყვა, რათამცა ჩვენი იგი კეთილი სრბა დაგვიხრწიეს,  

და მერმემცა თვისისა ნებისა მიმართ მიგვიყვანნეს ღო- 

ნისძიებით. 

ⴊⴃ. Ⴜარსვლა ქვეყანით ჩვენით იყავნ ადგილთა მიმართ 

–––––––  

*) თარგმანი: Ⴙვენნი ვითარ იტყვის ჩვენად ნათესავთა ჩ~ნთა  

თვისობისათვის ხორციელისა, ხოლო არა ჩვენად, რ~ არა სულისა ჩვენისა  

უმჯობესსა იტყვიან. და კ~დ გულის სიტყვანიცა ბოროტნი ჩ~ნნი არიან და  

არა ჩვენნი, ამით~ს რ~ ჩ~ნ შ~ს არიან, ხ~ არა ჩ~ნნი; რ~ ეშმაკთა მიერ მოვლენ. 

Ⴄგვიპტესა მოიღებს სახედ სოფლისა ამის, რომელი სავსე არს სი- 

ბნელითა ვნებათათა. 
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ფიცხელთა, სადა არა იპოებოდეს ნუგეშინისცემა ხორ- 

ციელი, და არცა გვექმნებოდეს მუნ ცუდად დიდება,  

არამედ უფროსად დამდაბლება, ხოლო უკეთუ არა ეს- 

რეთ ვქმნეთ, ვნებათა ფრთითა ვფრინავთ. 

ⴊⴄ. Ⴄლტვოდე ხელმწიფეთა შვილობისა და დიდე- 

ბულებისა გამოცხადებად, რათა არა იპოვო სხვისა მეტყ- 

ველი პირითა და სხვისა გამომაჩინებელი საქმით. 

ⴊⴅ. Ⴀრავის ესრეთ შეუორგულებელად მოუცემიეს  

თავი თვისი უცხოებად, ვითარ დიდსა მას, რომელსა ეს- 

მა, ვითარმედ ⴂⴀⴋⴍⴅⴄⴃ ⴕⴅⴄⴗⴀⴌⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴘⴄⴌⴈⴑⴀ, ⴃⴀ ⴌⴀ- 

ⴇⴄⴑⴀⴅⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴘⴄⴌⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴑⴀⴞⴊⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴋⴀⴋⴈⴑⴀ ⴘⴄⴌⴈⴑⴀ, 

რომელი იგი უცხოსა ენასა და ბარბაროსთა ქვეყანასა  

მიიწოდებოდა. 

ⴊⴆ. Ⴋრავალ გზის იქმნის ესეცა, რომელ მსგავსად  

დიდისა მის აბრაჰამისა ადიდის Ⴓ~ნ, უცხოებად განსრუ- 

ლი, სახელისა მისისათვის; გარნა დაღაცათუ დიდება იგი  

ღვთივ-მონიჭებული იყოს, ა~დ კეთილვე არს ფარითა სი- 

მდაბლისათა გარე მიქცევა მისი. 

ⴊⴡ. Ⴐაჟამს ეშმაკნი, ვითარცა დიდსა რასმე სათნო- 

ებასა ზედა გვაქებდენ, ანუ თუ კაცნიცა უცხოებისა ჩვე- 

ნისათვის, მაშინ ჩვენ მოვიხსენოთ ზეცით ქვეყანად მოს- 

რული Ⴈგი, და ჩვენთვის უცხოქმნილი, და ვჰპოვნეთ  

თავნი ჩვენნი, ვითარმედ დაღაცათუ, უ~ი უ~კე ჟამთაცა  

ვიღწვიდეთ და უცხო ვიქმნნეთ, ნაცვალსა Ⴋისსა ვერ  

აღვასრულებთ. 

ⴊⴇ. Ⴛნელ არს და ბოროტ ფრიად სიყვარული ხო- 

რციელი, გინათუ თვისთა, გინათუ უცხოთაგანისა ვისამე  

მიმართ, რ~ი  იგი შემძლებელ არს ჩვენდა მიქცევად სო- 

ფლადვე, და სრულიად  დაშრეტად ცეცხლსა მას ლმო- 

ბიერებისა ჩ~ნისასა, უკეთუ ვსცეთ მას ადგილი. 

Ⴋ. Ⴅითარცა შეუძლებელ არს ერთითა თვალითა  

ზეცად მიხედვად, და მეორითა ქვეყანად, ეგრეთვე შეუ- 
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ძლებელ არს თუმცა არა ევნო სულსა რომელი არა უც- 

ხო იქმნეს სრულიად თვისთაგან გონებითა ანუ თუ ხორ- 

ციელადცა.  

ⴋⴀ. Ⴋრავლითა შრომითა და მოსწრაფებითა წარე- 

მართების ჩვენ შორის ჩვეულება კეთილი, და მრავალთა  

ჟამთა შრომითა წარმართებული იგი შესაძლებელ არს,  

ერთისა ჟამისა წამსა წარწყმედაჲ; რამეთუ განხრწნიან  

გონებათა ტკბილთა და წესთა კეთილთა: ზრახვანი ბორ- 

ოტნი, და უშვერნი სოფლისანი. 

ⴋⴁ. Ⴐომელი შემდგომად სოფლით გამოსვლისა სო- 

ფლისავე თანა იქცეოდის, ანუ მახლობელ მათსა იყოს,  

უეჭველად ანუ მათვე საბრხეთა შთავარდეს, რომელთა  

შინა შთავრდომილ იყო, ანუ თუ ხედვითა და სმენითა  

მათითა გული მისი შეიგინებოდის ანუ უკეთუ თვით არა  

შეიგინებოდის, რომელნი შეიგინებოდინ, მათ განიკი- 

თხვიდეს და ესრეთ შეიგინებოდის. 

  

 

Ⴑიზმართათვის 

  

ⴋⴂ. Ⴙვენისა გულის-ხმის ყოფისა გონება უნდო არს,  

და ყოვლითავე უგულისხმოებითა სავსე, და შეუძლებელ  

არს ამის დაფარვა; რამეთუ სასა ჭამადთა განარჩევს, და  

სასმელნი გულის-ხმის-ყოფასა სიტყვათასა იცნობს; რა- 

მეთუ უძლურება თვალთა გამოაჩინის მზემან: ხოლო უგუ- 

ლის-ხმოება სულისა გამოაჩინოს სიტყვათა; გარნა სიყვა- 

რული ძალისაებრ კაცისა მაიძულებელ არს. და ამისთვ- 

ის ვსთქვა, ვითარცა გულის-ხმა ვყოფ, რამეთუ ვგონებ,  

არათუ განვაჩინებ და დავამტკიცებ, ვითარმედ შემდგო- 

მად უცხოებად განსლვისა სიზმარნი გვებრძვიან, ამისთვის  

ვინებე უცხოებისა თავსა თანა მცირედი სიზმართათვის- 

ცა თქმად, რათა ამასცა ღონესა მზაკვართა მათ მტერთა  

ჩვენთასა არა უმეცარ ვიყვნეთ. 
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ⴋⴃ. სიზმარი არს აღძვრა გონებისა უძრაობასა შინა  

ხორც თასა. 

ⴋⴄ. ოცნება არს ცთომილება თვალთა მძინარესა  

გონებასა შინა. 

ⴋⴅ. Ⴍცნება არს განცვიფრება გონებისა, მღვიძარე- 

ბასა შინა ხორცთასა. 

ⴋⴆ. Ⴍცნება არს ხილვა უგვამო და არა არსი. 

ⴋⴡ. Ⴋიზეზი თუ რაისათვის უცხოებისა თავსა თანა  

ვინებე თქმად სიზმართათვის განაღა საცნაურ არს. 

ⴋⴇ. Ⴐა ჟამს დაუტევნით Ⴓფლისათვის თვისნი სახლ- 

ნი და ნათესავნი და სხვანი ჩვენნი, და მივსცნით თავნი  

ჩვენნი უცხოებად სიყვარულისათვის Ⴖვთისა: მაშინ ეშ- 

მაკნი სიზმართა მიერ შეგვაშფოთებდიან ჩვენ, და გვიჩ- 

ვენებდიან თვისთა ჩვენთა, ვითარცა მგლოვარედ, ანუ  

ვითარცა მომკვდრად, ანუ ვითარცა ჩვენთვის შეპყრობი- 

ლნი და ჭირვეულნი. 

ⴌ. Ⴐომელი სიზმართა ირწმუნებდეს მსგავსარს იგი  

კაცსა მას, რომელი აჩრდილსა თვისსა სდევდეს და ენე- 

ბოს შეპყრობა მისი. 

ⴌⴀ. Ⴄშმაკნი ცუდად დიდებისანი – ძილსა შინა წი- 

ნასწარმეტყველ იქმნიან რამეთუ მომავალთა საქმეთა  

გვახარებდიან, არამედ არა მომავალთაგანი არა რაჲ უწ- 

ყიან, გარნა თუ ტყუოდინ, ანუთუ იქმნის საქმე იგი და  

სხვითა რაჲთმე ეცნის, ანუ თუ ასმიოდის რაჲმე სხვასა  

ადგილსა მისთვის, ანუ ენახის, და ვითარცა მანქანათა  

ეცნის, და მოვიდიან მსწრაფლ და გვითხრობდიან, და  

იგიცა ჰაზრით, და უკეთუ იქმნის სიტყვა მათი, მათ უხა- 

რინ, და უკეთუ არა იქმნას, მათ არა ეურვების. 

ⴌⴁ. Ⴐა ჟამს ჩვენ მიერ ხილულნი სიზმარნი იქმნიან  

ჩვენ განვკვირდით, და ვითარმცა მახლობელ ქმნილ ვიყ- 

ვენით, მადლსა მას წინასწარ-მცნობელობისასა და  

ფრიად-აღვზვავნით. 
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ⴌⴂ. Ⴐომელნი ირწმუნებდინ ეშმაკისასა, მათ მრა- 

ვალ გზის წინასწარმეტყველ ექმნის, ხოლო შეურაცხის  

მყოფელთა მისთა მარადის მტყუვნად გამოჩნდის. 

ⴌⴃ. Ⴑულ-არს იგი და შინაგან ჰაერისა ამის ქმნილნი  

საქმენი  იხილნის, და სცნის სიკვდილი მომკვდრისა მის  

და მივიდის და უთხრობნ უგუნურთა, და გამოსჩნდის  

მათ თანა წინასწარ მეტყველად. 

ⴌⴄ. Ⴀრა რაჲ მომავალთა საქმეთაგანი იციან წინას- 

წარ-მცნობელობით, თუ არა გრძნეულნი წინასწარმცა  

სიკვდილისა თხრობად შემძლებელ იყვნეს. 

ⴌⴅ. Ⴀნგელოსად ნათლისა და სახედ მოწამეთა შეიც- 

ვალებიან მრავალ გზის, და ჩვენ გვაჩვენებდიან ძილსა  

შინა, ვითარმცა მათდა მიმართ მივიდოდეთ, და განრა- 

გვეღვიძის სიხარულითა და ზვავობითა აღგვავსნიან. 

ⴌⴆ. Ⴑასწაული საცთურებისა მათისა ესე იყავნ, რა- 

მეთუ ჭეშმარიტნი Ⴀნგელოსნი სატანჯველთა და სას- 

ჯელთა და განშორებასა სულისასა ხორცთაგან გვიჩვე- 

ნებდიან – განრავიღვიძით შეძრწუნებულ, შეშინებულ  

და შეჭმუნებულ ვიქმნებით. 

ⴌⴡ. Ⴐაჟამს ძილსა შინა ეშმაკთასა ვიწყოთ დარწმუ- 

ნებად, მაშინ მღვიძარედცა რა ვიყვნეთ გვემღერიან. 

ⴌⴇ. Ⴐომელი სიზმართასა ირწმუნებდეს, ყოვლი- 

თურთ გამოუცდელ არს, ხოლო რომელი ურწმუნო  

იყოს მათდა ყოვლადვე იგი ყოვლად ბრძენ არს. 

ⴢ. Ⴗოველთავე რომელნი სასჯელსა და სატანჯველ- 

თა გვიჩვენებდენ, მათი გრწმენეს; ხოლო უკეთუ სასო- 

წარკვეთილება გბრძავს, იგიცა ეშმაკთა მიერ არს. 

  

Ⴋესამე აღსავალი სათნოებათა კიბისა, ძალითა Ⴜმიდისა Ⴑამებისათა, 

რომელი აღსრულ ხარ Ⴜმიდასა ამას დალიჭსა ზედა, ნურღარა მიხედავ  

მარჯულ, გინა მარცხულ. 
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Ⴇქმული Ⴜმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩვენისა  

 

იოანესი 

 

ႧႠႥႨ   Ⴃ. 

 

Ⴋორჩილებისათვის ყ~დ ქებულისა და შვენიერისა 

  

Ⴀ 

 

Ⴋოწევნულ-არს სიტყვათა ჟამსა თვისსა, მოსწრაფეთა  

მათ მიმართ და მოღვაწეთა Ⴕრისტესთა, რამეთუ  

ყოველსავე წინა ნაყოფსა – უძღვინ ყვავილი, და ყოველ- 

სავე მორჩილებასა Ⴓცხოება; ანუ, ხორცითაცა, ანუ ნე- 

ბისა უეჭველად; რამეთუ ამით ორითა სათნოებითა, ვი- 

თარცა ორითა ფრთითა ოქროჲსათა დაუყენებელად ზე- 

ცად აღვალს სანატრელი მორჩილება: და ნუუკვე მისთ- 

ვის იტყოდა სულითა შემოსილი იგი წინასწარმეტყველი  

გალობდა რა ვითარმედ: ⴅⴈⴌⴚⴀ ⴋⴚⴌⴀ ⴋⴄ ⴔⴐⴇⴄⴌⴈ, ⴅⴈ- 

ⴇⴀⴐⴚⴀ ⴒⴐⴄⴃⴈⴑⴀⴌⴈⴃⴀ ⴀⴖⴋⴚⴀ-ⴅⴃⴐⴈⴌⴃⴈ საქმისა მიერ, ⴃⴀ  

ⴂⴀⴌⴅⴈⴑⴅⴄⴌⴍ ხედვისა მიერ და სიმდაბლისა. 

ⴁ. Ⴌუცამცა სახესა ახოვანთა მათ მხედართასა თანა  

წარვსდებით, საცნაურ ყოფად სიტყვისა მიერ ჩვენისა,  

ვითარ იგი უპყრიეს ფარი Ⴖვთისა-მიმართ სარწმუნოე- 

ბისა და თვისისა მოძღვრისა, და მის მიერ ყოველსავე  

ურწმუნოებისა ანუ მიმოსლვისა გულის სიტყვასა გარე  

მიაქცევენ; და მახვილსა მას სულისასა აღმოიხდიან, და  

ყოველსავე ნებასა თვისსა მოსწყვედენ; და შემოსილ  

არიან ჯაჭვითა სიმშვიდისა და მოთმინებისათა, და ყოვ- 

ლისავე გინებისა და შეურაცხებისა ისართაგან მოუწყვ-  

ლელად ჰგიან; და აქვს ჩაფხუტი ცხოვრებისა, რომელ  

არს საფარველი მოძღვრისა ლოცვათა; ხოლო შეწყო- 

ბილად ფერხითა, არა ოდენ დგანან, არამედ ერთი მსა- 
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ხურებისა მიმართ განუმარტებიეს, და მეორე ლოცვისაგან 

აქვს შეუძვრელად. 

ⴂ. Ⴋორჩილება არს უარის-ყოფა სულისა თვისისა,  

სრულიად ხორცთა მიერ გამოჩინებული განცხადებუ- 

ლად გინა თუ ესრეთ; მორჩილება არს მოკვდინება ასო- 

თა გონებითა ცხოველითა. 

ⴃ. Ⴋორჩილება არს გამოუწვლილველი აღძვრა და  

ნებსით სიკვდილი, განუკითხველი ცხოვრება, უზრუნვე- 

ლი ჭირი, უწვრთელი Ⴖვთისა სიტყვის გება. უშიშოება  

არს სიკვდილისა, სავალი არს ზღვასა შინა დაუნთქმელი,  

და მოგზაურობა არს ძილსა შინა. 

ⴄ. Ⴋორჩილება საფლავი არს ნებისა და აღდგომა  

სიმდაბლისა. 

ⴅ. Ⴀრა სიტყვას უგებნ მკვდარი იგი მორჩილებისა  

მიერი, არცა განარჩევნ კეთილსა, ანუ რომელნი იგი  

ბოროტად საგონებელ არიან მისსა, რამეთუ რომელსა  

იგი მოუკვდინებიეს Ⴖვთის მოშიშებით სული თვისი,  

მან მისცეს სიტყვა მისთვის. 

ⴆ. Ⴋორჩილება არს განშორება სიმდიდრეთა სიბრ- 

ძნისა და გულის ხმის ყოფისა, სიმდიდრითა. 

ⴡ. Ⴃასაბამი მოკვდინებისა ასოთაცა ხორცთასა, და  

ნებათაცა სულისათა, არს ჭირი და ტკივილი, ხოლო  

საშვალი ოდესმე ტკივილი, და ოდესმე უტკივარობა;  

ხოლო დასასრული სრულიად უტკივარობა, უცნაურობა  

ტკივილისა. რაჟამს მაშინ ოდენ სტკივინ და ელმინ ცხო- 

ველსა მას და სანატრელსა მკვდარსა, ოდეს იხილის თა- 

ვი თვისი თვისისა ნებისა აღმასრულებელად, რამეთუ ეში- 

ნინ ტვირთვად თვისსა სასჯელსა.  

ⴇ. Ⴗოველნი რომელნი განმზადებულ ხართ შესვ- 

ლად ასპარეზსა ამას სულიერისა მის წამებისასა, რაოდენ- 

თაცა უღელსა Ⴓფლისასა ქედთა ზედა გნებავს ტვირ- 

თვად, რაოდენნიცა წინასწარ ისწრაფით თვისსა ტვირთ- 

სა, სხვისა ბეჭთა ზედა დადებად; რომელთაცა ნებსით 
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ხელით წერილი მონებისა დაწერად გსურის, და მის- 

წილ აზნაურებისა დაწერად თავთა თვისთათვის გნე- 

ბავს, რავდენნიცა ხელთა ზედა სხვათასა ამაღლებულნი  

დიდსა ამას ზღვასა ზედა წიაღ-ხვალთ, უწყოდეთ ეგე  

ვითართა მაგათ, ვითარმედ გზასა მოკლესა და ფიცხელ- 

სა გიწყიეს სლვად, რომელსა შინა არა არს საცთური,  

გარნა ერთი რომელსა ჰქვიან თვით რჩულობა, ხოლო  

რომელმან ესე სრულიად უარყოს, და არცა თუ რომე- 

ლი რა კეთილად და სულიერად უჩნდეს, მას ზედა ჰყოს  

თვისი ნება იგი პირველ სვლისა მიწევნულ არს, რამეთუ  

მორჩილება თავისა თვისისა ყოველსავე ზედა ურწმუნო- 

ება არს მისა, ვიდრე აღსასრულადმდე ცხოვრებისა. 

ⴈ. Ⴐაჟამს გვეგვულებოდეს Ⴓფლისა მიერ ქედთა  

თვისთა მოდრეკა გულის სიტყვითა სიმდაბლისა და საღ- 

მრთოსა ცხოვრებისათა, მაშინ პირველ შესლვისა ჩვენი- 

სა, უკეთუ იყოს ჩვენ თანა სიბრძნე რაჲმე, და სიმახვი- 

ლე გონებისა გამოვიძიოთ და გამოვიკვლიოთ – და რათა  

ესეცა ვსთქვა: გამოვსცადოთ წინამძღვარი იგი, რომელ- 

სა თანა შევიდოდით, რათა არა მენავესა თანა, ვითარ- 

ცა მენავეთ მოძღვარსა, და სნეულსა თანა, ვითარცა  

მკურნალსა, და ვნებულსა თანა, ვითარცა უვნებელ- 

სა მივიდეთ, და ზღვისა გულსა, ვითარცა ნავთსადგურსა  

შევიდეთ, და ადრე ვპოვოთ დანთქმა.  

ⴈⴀ. Ⴞოლო შემდგომად შესვლისა ასპარეზსა მას  

ღვთის-მსახურებისა და მორჩილებისასა, ნუღარამცა მო- 

ძღვარსა და წინამძღვარსა კეთილისა მის ჩვენისასა, გან- 

ვიკითხავთ რასაცაზედა ყოვლადვე, დაღაცათუ რაჲმე  

დაკლებაჲ ვიხილოთ, მის თანა, ვითარცა კაცისა; თუ  

არა უკეთუ რასაცა ზედა განვიკითხვიდეთ მას, უწყო- 

დეთ ვითარმედ არა რაჲ სარგებელ გვეყოფის მორჩი- 

ლებისა მისგან. 

ⴈⴁ. Ⴟერ არს მათდა რომელთა ენებოს წინამ- 
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ძღვართა მიმართ შეუორგულებელისა სარწმუნოებისა  

დამარხვად მარადის, რათა მათნი სათნოებანი გულთა შინა  

თვისთა აღუხოცელად და სამარადისოდ სახსენებელად აქვნ- 

დენ, რათა რაჟამს ეშმაკნი ურწმუნოებასა მოუვლენდენ, იგი- 

ნი საქმეთა მათ კეთილთა ხსენებითა, უკუნ აქცევდენ მათ,  

რამეთუ რავდენ სარწმუნოება განმრავლდებოდის გულ- 

სა შინა, ეგოდენცა ხორცნი მხნე და მოსწრაფე არნ მსა- 

ხურებასა შინა. ხოლო რაჟამს ურწმუნოებითა შეუბრკ- 

მეს დაეცემის, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴀⴐⴀ ⴑⴀⴐ- 

ⴜⴋⴓⴌⴍⴄⴁⴈⴇ ⴈⴗⴍⴑ, ⴚⴍⴃⴅⴀ ⴀⴐⴑ, ვითარცა მოციქული  

იტყვის. 

ⴈⴂ. Ⴐაჟამს მოგიხდეს გულის სიტყვა განკითხვად  

მოძღვრისა, ვითარცა სიძვისაგან ილტვოდე მისგან, და  

ნუ სცემ ყოვლადვე ადგილსა გველსა ამას, არამედ მიუ- 

გე ვეშაპსა მას და არქვ: ჵი, მაცთურო, არათუ მე მთავ- 

რისა მის, არამედ იგი ჩემდა არს მსაჯული, რამეთუ  

არათუ მე მისი, არამედ მას ჩემი ტვირთი უტვირთავს. 

ⴈⴃ. Ⴜმინდათა*) მამათა მარხვა თქვეს საჭურველად,  

და ლოცვა ზღუდედ. და უბიწონი იგი ცრემლნი საბა- 

ნელად. ხოლო სანატრელი მორჩილება წამებად ქადა- 

გეს, და თვინიერ მისა ვერვინ ცოდვათა და ვნებათა ში- 

ნა შეთხზულთაგანმან იხილოს პირი Ⴓ~სა. 

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴅითარ იტყვის თუ თვინიერად მორჩილებისა  

არავინ იხილოს Ⴓფალი. და ვითარ იხილა მარიამ ეგვიპტელმან და  

მამამან ანტონი, და სხვათა მრავალთა: გარნა ესრეთ გულის-ხმა-ვყოთ,  

სიტყვა ესე, ვითარმედ რ~ი იქმნას ესრეთ მხურვალე და დაამორჩილ- 

ნეს ხორცნი სულსა, და მხილება იგი სვინიდისისა, რ~ლ არს გონება  

მამხილებელი ბოროტ ყოს მსაჯულ თავისა თ~სისა. და აღეგზნას მის  

შორის მძაფრი სიყვარულისა Ⴖვთისა, ცეცხლი იგი მორჩილ-ქმნა საღ- 

მრთოთა მცნებათა. და პირველ ხილულისა მორჩილებისა მიიწია უხი- 

ლავსა მას, მათ უკვე წმიდათა, რომელნი თვინიერ მორჩილებისა წარე- 

მართნეს. ვინადგან ესე ვითარი იგი ცეცხლი საღმრთო მოიგეს, ამისთვის  
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ⴈⴄ. Ⴐომელი*) მორჩილებასა შინა იყოს, იგი თვით  

ყოფს თავისა თვისისა განჩინებასა. რამეთუ უკეთუ Ⴖვთი- 

სათვის სრულიად დაემორჩილოს, დაღაცათუ მას ესრეთ  

უჩნდეს თუ არა აღუძრცვია ტვირთი თვისი, არამედ  

სრულიად განუგდებიეს იგი. უკეთუ კულა ნებასა თვისსა  

აღასრულებდეს, რომელთამე საქმეთა ზედა დაღაცათუ  

მას ეგონოს თუ აღუძრცვია ტვირთი თვისი, არამედ  

თვითვე ჰკიდავს იგი. და უფროსღა უკეთუ არა დაეცა- 

დოს მოძღვარსა მხილება მისი. უკეთუ კულა დაეცადოს  

და დაეტეოს იგი უმხილებელად, არა ვუწყი თუ რაჲ  

ვსთქვა ამას ზედა. 

ⴈⴅ. Ⴐომელნი**) სიწრფოებით მორჩილობენ Ⴓფლი- 

სა მიერ, კეთილსა გზასა ვლენ, რამეთუ არა აღძრვენ  

მანქანებისა და გამოწვლილვისა მიერ თავთა ზედა თვის- 

თა მანქანებასა ეშმაკისასა. 

–––––– 

იქმნეს ესე ვითარნი, არამედ ძნელ-არს და ძნიად საპოვნელ ესე ვითარი  

საქმე, და რომელსა ესე ვითარი გულის სიტყვა და საქმე არა მოეგოს,  

იგი თვინიერ მორჩილებისა ვერ იხილავს პირსა Ⴖ~თისასა. Ⴐ~ ანუ ჯერ  

არს რ~ა Ⴖ~ვთისა მცნებათა მორჩილ იქმნას კაცი, და მისწვთეს ესე ვ~რსა  

საზომსა. ანუ მოიგოს მოძღვრისა მორჩილება. და მის მ~რ მიიწიოს  

Ⴖ~თისა მორჩილებასა, და თვით მოძღვრის მორჩილება Ⴖვთისა მორჩი- 

ლება არს, რამეთუ მისისა მცნებისათვის მორჩილობს, მორჩილი მო- 

ძღვარსა. 

*) თარგმანი. Ⴋდაბალი არა სადა დაირწმუნებს თუ კეთილად  

ვმორჩილობ, არცა თუ მიპოვნიეს შენდობა ცოდვათა და ესე ვითარსა  

მას ჭეშმარიტად უპოვნიეს შენდობა. Ⴞოლო რომელი ამპარტავან იყოს  

იგი ურჩ-არს და გონებნ თუ კეთილად მორჩილობს და უპოვნიეს შენ- 

დობა ცოდვათა, ა~დ არა სადა უპოვნიეს ესე ვითარსა მას შენდობა. 

**) თარგმანი. Ⴂამოწვლილვასა მას იტყვის, რაჟამს მოწაფე გა- 

მოიწვლილვდეს სიტყვათა მოძღვრისათა, თუ ესე რად მრქვა მე, ანუ მას  

რასამე რად იტყოდა. 
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ⴈⴆ. Ⴗოვლისა პირველად აღუარნეთ ცოდვანი ჩვენნი  

კეთილსა მას წინამძღვარსა ჩვენსა ხოლო; და უკეთუ  

გვიბრძანოს წინაშე ყოველთაცა აღვიარნით, რამეთუ  

წყლულებანი რაზომცა გამოჩნდებოდინ არა განფიცხნე- 

ბიან, არამედ განიკურნებიან. 

ⴈⴡ. Ⴋივედ ოდესმე ერთსა მონასტერსა, და ვიხილე  

მუნ სასჯელი საშინელი Ⴉეთილისა მსაჯულისა და მწყემ- 

სისა. რამეთუ რაჟამს იგი მუნ ვიყავ, მოვიდა ვინმე კრე- 

ბულისაგან ავაზაკთასა მონაზონებად. და ბრძანა მისთვის  

კეთილმან მან მწყემსმან და მკურნალმან, შვიდ დღე ყოვ- 

ლითა განსვენებითა განსვენებად, რათა ოდენ ხედვიდეს  

წესსა მას მონასტრისასა, და შემდგომად შვიდეულისა  

მის მოუწოდა მწყემსმან მან თვისაგან, და კითხვიდა;  

უკეთუ სთნავსა მათ თანა ყოფაჲ. და ვითარცა იხილა  

რამეთუ გულს მოდგინედ აღუთქმიდა; კვალად კითხა  

საქმეთათვის, რომელნი სოფელსა შინა ექმნნეს, და იხი- 

ლა რაჲ ვითარმედ მოსწრაფებით და მხურვალედ აღუა- 

რებდა. კვალად ეტყოდა გამოცდით ვითარმედ მნებავს  

რათა ყოველთა ძმათა წინაშე აღმიარნე ყოველნი ეგე  

ცოდვანი. 

ⴈⴇ. Ⴞოლო მას ჭეშმარიტად მოეძულნეს ცოდვანი  

მისნი და შეურაცხ-ეყო ყოველი სირცხვილი, და ამისთ- 

ვის შეუორგულებელად აღუთქვა საქმე იგი, და რქვა  

ვითარმედ უკეთუ გნებავს ქალაქსაცა შინა ალექსანდრია- 

სა ვჰსთქვნე, მაშინ უკვე შემოკრიბნა მწყემსმან მან ეკკ- 

ლესიასა, ყოველნივე იგი პირმეტყველნი ცხოვარნი,  

რიცხვით ორას ოცდა ათნი. და რაჟამს წმიდა იგი ჟამის- 

წირვასა აღასრულებდეს, რამეთუ იყო კვირიაკე დღე იგი  

და შემდგომად სახარების წარკითხვისა შემოიყვანა განქი- 

ქებული იგი უბიწოდ; და მოითრევდეს მას რავდენიმე  

ძმანი და სცემდეს მას ნელიად; და ხელნი უკუღმართ  

შეეკრნეს და ძაძა ბანლისა შეემოსა მისდა; და თავსა ზედა 
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მისსა ესხა ნაცარი, ვიდრეღა ხილვისაგან ოდენ განკვირ- 

დენ ყოველნივე, და ტირილით გოდებდეს, რამეთუ არა- 

ვინ იცოდა რაჲ იგი ჰნებავს მას ყოფად. 

ⴉ. Ⴃა ვითარცა მოეახლა ბჭეთა ეკკლესიისათა, ხმა  

უყო ნეტარმან მან და წმიდამან მამამან ხმითა დიდითა  

და რქვა: დეგ მანდა, რამეთუ არა ღირს-ხარ აქა შემოსვ- 

ლად. ხოლო იგი განჰკრთა ხმასა მას ზედა მწყემსისასა,  

რაჟამს იგი ესმა საკურთხეველით; რამეთუ ვითარცა მან  

თვით უკანასკნელ ფიცით გულ სავსე გვყო: ვითარმედ  

ხმა ქუხილისა მეგონა, და არა ხმა კაცისა. და დავარდა  

მეყვსეულად პირსა ზედა შეძრწუნებული და შეურვებუ- 

ლი შიშითა, და მდებარე ქვეყანასა ზედა დაალტობდა  

ადგილსა მას ცრემლითა, და უბრძანა კვალად საკვირვე- 

ლმან მან მკურნალმან, რომელმან იგი ყოველსავე შინა  

ცხოვრება მისი იძია და სარკედ ცხოვრებისა და სახედ  

სიმდაბლისა ჭეშმარიტისა ჰყო იგი, და რქვა მას მაშინ 

თქმად საქმეთა თვისთა წინაშე ყოველთასა. 

ⴉⴀ. Ⴞოლო იგი აღიარებდა ძრწოლით ყოველსავე  

თითოეულად საქმეთა განსაკვირვებელთა, არაოდენ ხორ- 

ციელთა ოდენ და ბუნებითთა, არამედ გარეშეთაცა ბუ- 

ნებისა, და მწამლველობათა და კაცის კვლათა, და სხვა- 

თა რომელთა არა ჯერ-არს სმენად; და შემდგომად აღსა- 

რებისა, ბრძანა მისი აღკვეცა, და ძმათა თანა შერაცხვაჲ. 

ⴉⴁ. Ⴞოლო მე დამიკვირდა წმიდისა მის სიბრძნე, და  

ვკითხევდი თვისაგან, თუ რაისათვის ქმნა უცხო იგი სახე.  

ხოლო ჭეშმარიტმან მან მკურნალმან მომიგო და მრქვა  

მე; ვითარმედ ორთა სახეთა თვის ვქმენ ესე. 

ⴉⴂ. Ⴎირველად რათა ესე ვითარითა ამით სირცხვი- 

ლითა საუკუნოსა მის სირცხვილისაგან ვიხსნა იგი,  

და ესრეთცა იქმნა რამეთუ არღა აღდგომილ იყო ქვე- 

ყანით, ძმაო იოანე, ვიდრემდის ყოველისავე შენდობა  

ჰპოვა. 
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ⴉⴃ. Ⴃა ანუ ურწმუნო იქმნები ამას ზედა, რამეთუ  

ერთმა მუნ მდგომარეთა ძმათაგანმან მითხრა, ვითარმედ  

ვხედევდი კაცსა ვისმეს საშინელსა, რომელსა აქვნდა  

ქარტა და წერილი ხელთა მისთა და კალამი, და ვითარ- 

ცა იტყოდა იგი ქვემდებარე ცოდვათა თვისთა იგიცა მო- 

უსმიდა კალამსა ქარტასა. მას და აღხოცდა, და სამართ- 

ლადცა, რამეთუ წერილ არს: ⴅⴇⴕⴓ ⴓⴇⴞⴐⴀ ⴁⴐⴀⴊⴈ 

ⴙⴄⴋⴈ ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ, ⴃⴀ ⴘⴄⴌ ⴋⴍⴋⴈⴒⴄⴅⴄ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴓⴖⴇⴍⴄⴁⴀ 

ⴂⴓⴊⴈⴑⴀ ⴙⴄⴋⴈⴑⴀ. 

ⴉⴄ. Ⴞოლო მეორედ ამისთვის ვჰქმენ ესე, რამეთუ  

არიან აქა ვიეთნიმე რომელთა ჰქონან აღუარებელნი  

ცოდვანი, და უჩვენე მათ ესე სახედ, რათა მოვიდენ იგი- 

ნიცა აღსარებად, რამეთუ თვინიერ აღსარებისა ვერ ვინ  

მიემთხვევის შენდობასა ცოდვათასა. 

ⴉⴅ. Ⴃა სხვანი მრავალნი საკვირველნი და ხსენებისა  

ღირსნი საქმენი ვიხილენ მწყემსსა მას და სამწყსოსა თა- 

ნა, რომელთაგანი უმრავლესი ვისწრაფო საცნაურ ყო- 

ფად თქვენდა. რამეთუ დავყავ მუნ არა მცირედი ჟამი,  

და განვიცდიდი მოქალაქეობასა მათსა, და დამიკვირდა,  

ვითარ ქვეყანისანი მიმსგავსებულ იყვნენ ზეცისათა. რა- 

მეთუ სიყვარულისა საკვრელსა შეეკრნეს იგინი, განუხს- 

ნელად, და საკვირველი ესე არს, რომელი ყოვლისავე  

კადნიერებისა და ცუდად მეტყველებისაგან განშორე- 

ბულ იყვნეს და მოღვაწეობა მათი იყო ყოვლისა პირვე- 

ლად ამას ზ~ა, რათა არა რას ზედა ყოვლადვე მოწყლან  

გონება ძმისა, და უკეთუ ვინმე გამოსჩნდის ძმის მოძუ- 

ლედ, ეგე ვითარი იგი მწყემსმან მან წარავლინის გან- 

შორებულსა მას მონასტერსა, ვითარცა დასასჯელი, რა- 

მეთუ იყო მონასტერი განშორებული შეცოდებულთა- 

თვის. 

ⴉⴆ. Ⴃა ოდესმე ძმამან ვინმე წინაშე მისსა, ძმასა ძვი- 

რი უზრახა, და მეყვსეულად ბრძანა განძება მისი ყ~დ  

წმიდამან მან, და იტყოდა ვ~დ უჯერო არს რათა იყოს 
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მონასტერსა შინა ხილული და უხილავი ეშმაკი. 

ⴉⴡ. Ⴅიხილენ მე მათ Ⴜმიდათა თანა განკვირვებულ- 

ნი და სარგებელითა სავსენი საქმენი, კრებული Ⴖვთივ- 

შეკრებული, და სიყვარულითა შეკრული რომელთა  

საკვირველი იყო საქმეცა და ხილვაცა, რამეთუ ესრეთ  

სწვრთიდეს და მწყსიდეს თავთა თვისთა სათნოებათა ში- 

ნა, რომელთა არცა თუ უხმდა მხილება მამასახლისისა,  

არამედ თავით თვისით განაღვიძებდეს ურთიერთ-არს  

საღმრთოთა მათ საქმეთა მიმართ, რამეთუ აქვნდეს გან- 

წესებულად და განმტკიცებულად წესნი და საქმენი სა- 

ღმრთონი. 

ⴉⴇ. Ⴃა უკეთუ არა არნ მუნ მამასახლისი, და იწყის  

ვინმე ძვირის ზრახვასა, ანუ განკითხვასა, ანუ ცუდად  

მეტყველებასა წამის-ყოფითა ფარულად მოახსენის მას  

მეორემან და დააცხვრის, და უკეთუ არა ცნის, ანუ არა  

უსმინის მეყვსეულად აღდგის წამის მყოფელი იგი და  

მოიდრიკნის მუხლნი და წარვიდის. 

ⴊ. Ⴞოლო იყო მათდა დაუვიწყებელი და ვსთქვა  

თუ დაუცხრომელიცა ზრახვა, ხსენება სიკვდილისა სრუ- 

ლიად, და სიტყვა საუკუნოსა სასჯელისა. 

ⴊⴀ. Ⴀრა დავიდუმო თხრობად თქვენდა, საქმესა  

მზარეულისა მათისასა, რამეთუ ვხედევდი რა მას, ვითარ- 

მედ შეუცვალებელი მჭმუნვარება აქვნდა, და სამარადი- 

სო ცრემლი, მსახურებასა მას შინა თვისსა; და ვევედრე  

რათამცა მითხრა თუ ვინაჲ, ღირს ქმნილ-არს, ესე ვითარ- 

სა მას მადლსა; ხოლო ვაიძულე რა მრქვა მე ვითარმედ  

არაოდეს მომიგონებია თუ კაცთა ვმსახურებ, ა~დ Ⴖმერ- 

თსა, და ყოვლისავე დაყუდებისა, უღირსად მიჩენია თავი  

ჩემი, და მაქვს ხედვა ესე ამის ცეცხლისა სახსენებელად  

საუკუნოსა მის ცეცხლისა. 

ⴊⴁ. Ⴑხვა საკვირველი სათნოება მათი ვისმინოთ,  

რამეთუ არცა თუ ტაბლასა ზედა დასცხრებოდეს საქმე- 

თაგან და ხედვათა სულიერთა, არამედ დაწესებულითა 
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რაჲთმე ნიშანითა დაფარულითა, წამის ყოფითა სულიერსა  

მას ლოცვასა მოახსენებდეს ურთიერთ არს ნეტარნი იგი,  

და არა ტაბლასა ზედა ოდენ ყოფდეს ამას, ა~დ ყოველსავე  

შემთხვევასა და შეკრებასა. 

ⴊⴂ. Ⴃა უკეთუ ვინმე ცთომა რაიმე ქმნის ფრიად  

ევედრებიედ მას სხვანი, რ~ა მათ მიუშვას მისთვის სიტყ- 

ვისა ყოფად მამასახლისისა მიმართ, და კანონისა და პა- 

ტიჟისა მისთვის მოღებად: ამის თვისცა ესე იცოდა მამა- 

სახლისმან, და ესე ვითართა მათ კანონსაცა სუბუქსა  

მისცემდა, და არღარა ეძიებნ ჭეშმარიტად მოქმედსა მას  

ცთომისასა. 

ⴊⴃ. Ⴑადა იპოებოდა მათ შორის ცუდად მეტყვე- 

ლებისა, ანუ კადნიერებისა საქმე, და უკეთუ ვინმე მოყ- 

ვასისა მიმართ ლალვა ყვის, მივიდის მეორეჲ და მუხლ- 

მოდრეკით შეუვრდის, და რისხვა იგი განაქარვის, უკეთუ  

კულა ჯერეთ ძვირის ხსენებასავე ზედა დადგრომილად  

იხილნის, მიუთხრის იგი მეორედსა მამასახლისასა, და  

ესრეთ მან ისწრაფის, რათა დაეგნენ ურთიერთას პირ- 

ველ მზის დასვლისა. უკეთუ კვალად განფიცხებულადვე  

იხილნის, ანუ ვიდრე დაგებადმდე ურთერთას უჭმელო- 

ბა დადვის, ანუ მონასტერისაგან განასხნის, და არათუ  

ცუდად რაიმე იმარხვიდეს, და ყოფდეს ესე ვითარსა  

ამას შვენიერსა კრძალულებასა, არამედ ფრიადსა ნაყოფ- 

სა გამოიღებდა, და გამოაჩინებდა ესე მათ შორის. 

ⴊⴄ. Ⴐამეთუ მრავალნი გამოჩნდეს მათ წმიდათაგან- 

ნი მოღვაწენი და დაფარულთა მცნობელნი, გულის-ხმის  

მყოფელნი და მდაბალნი, და იხილვებოდა მათ შორის  

საშინელი და ანგელოსებრივი ხილვა, რამეთუ მოხუ- 

ცებულნი და მხცოვანნი, ვითარცა ყრმანნი ჩჩვილნი მირ- 

ბიოდეს მორჩილებისა მიმართ, და სიქადულად დიდად  

აქვნდა მათ სიმდაბლე. 

ⴊⴅ. Ⴅიხილენ მე მუნ კაცნი რომელთა უმეტეს  

ორმეოცდა ათის წლისა აქვნდა მორჩილებასა შინა, რო- 

მელთა ვევედრებოდე რათა მითხრან თუ რაჲ ნაყოფი  

მოუგიეს, ეგოდენისა მის შრომისაგან, და რომელთა 
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მეთქვეს ვითარმედ მიწევნილ არიან უფსკრულსა სიმდაბ- 

ლისასა, რომლისა მიერ ყოველსავე ბრძოლასა გარემიაქ- 

ცევენ, და სხვანი სრულსა ულმობელობასა და უტკივრო- 

ბასა, გინებითა შინა და შეურაცხებათა იტყოდეს ქონე- 

ბად. 

ⴊⴆ. Ⴅიხილენ სხვანი მათ კეთილად მოხსენებულთა- 

განნი მხეცთა მათ შინა Ⴀნგელოსთა მიმსგავსებულთა,  

სიღრმესა სიწრფოებისა და უმანკოებისასა, და სიბრძნით  

მოპოვნებულისა, და ნებსითისა და Ⴖვთივ-წარმატებუ- 

ლისასა მიწევნულად, არათუ პირუტყვებრივისა და უგუ- 

ნურისა რაჲსამე მსგავსად ცოფთა მათ ბერთა სოფლისა- 

თა, რომელთაცა ცოფად უწოდენ კაცნი, არამედ იყვნეს 

იგინი გარეგან ტკბილ, ბრწყინვალე და სახიერ, და  

სიტყვა და წესი მათი არა მოპოვნებული და გვლარძნი- 

ლი, არამედ მარტივი და მხიარული. რომელი ესე არა  

მრავალთა თანა იპოების, ხოლო შინაგან სულითა, Ⴖვთი- 

სა და წინამძღვრისა მათისა მიმართ იყო ყნოსაჲ მათი,  

ვითარცა ყრმათა უმანკოთა, და თვალნი გონებათა მათ- 

თანი მღვიძარე და მტკიცე ეშმაკთა მიმართ და ვნე- 

ბათა. 

ⴊⴡ. Ⴃამაკლებს მე ჟამი ცხოვრებისა ჩემისა ჰოი წმი- 

დაო მამაო და კრებულო Ⴖვთის-მოყვარეო თხრობად  

სათნოებასა, და Ⴀნგელოსთა მიმსგავსებულსა ცხოვრება- 

სა მათ სანატრელთასა, გარნა კეთილ-არს რათა მათთა  

ოფლითა და შრომათაგან შევამკოთ თქვენდა მომართ  

სიტყვა ესე ჩვენი, და შურად Ⴖვთის-მოყვარებისა აღვა- 

დგინნეთ, ვიდრეღა თვისთა სიტყვათა და სწავლათა მიერ, 

რამეთუ უეჭველად უდარესი უაღრესისაგან შეიმკვების.  

ხოლო ამას გევედრები თქვენ, რათა არავინ მოიგონოს  

ტყუვილით რაჲმე ჩვენ მიერ დაწერილი, რამეთუ მცი- 

რედ მორწმუნეობასა ჩვეულება აქვს განრყვნად სარგე- 

ბელისა; ხოლო აწ ვიქცეთ პირველსავე სიტყვასა  

ჩვენსა. 

ⴊⴇ. Ⴈყო კაცი ვინმე და სახელი მისი ისიდორე  

მთავართაგანი ქალაქისა ალექსანდრიისათა, და მონაზონ 
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იქმნა იგი პირველ თქმულსა მას მონასტერსა შინა, რო- 

მელსა მეცა ვეწიფე მუნ; ხოლო შეიწყნარა იგი მწყემ- 

სმან მან Ⴜმიდამან, და იხილა იგი სიფიცხესა შინა და  

უდებებასა, და მზვაობარ, და მოქადულ და ღონის ძიე- 

ბა ყო ნეტარმან მან სიმარჯვითა კაცობრივითა მანქანე- 

ბასა ზედა ეშმაკთასა; და რქვა ისიდორეს: უკეთუ გნებავს  

აღებად უღელი Ⴕრისტესი ქედსა შენსა ზედა, ყოვლისა  

პირველად მორჩილებისა მნებავს მოგება შენი. ხოლო  

მან რქვა მას: ვითარცა რკინა ერჩინ მჭედელსა, ეგრეთ  

მე, მიმიცემიეს თავი ჩემი მორჩილებად შენდა Ⴜმიდაო 

ღვთისაო.  

ⴋ. Ⴞოლო ნეტარსა მას სახეცა იგი მის მიერ თქმული  

ჰსთნდა, და მისცა მეყვსეულად საქმე გამოსაცდელი,  

რკინის მიმსგავსებულსა მას ისიდორეს და რქვა: მნებავს  

შენი ძმაო, რათა სდგე კართა თანა მონასტრისათა, და  

ყოველთავე შემავალთა და განმავალთა მოუდრეკდე  

მუხლთა და ეტყოდე ლოცვა ყავთ ჩემთვის მამანო, რ~  

ცოფ ვარ და ნაღვლიანი. 

ⴋⴀ. Ⴞ~ იგი ერჩდა მას. ვითარცა იგი მორჩილ არს  

ანგელოსი Ⴓფლისა და დაყო რა შვიდი წელი საქმესა  

მას შინა, და სიღრმესა სიმდაბლისა და ლმობიერებისასა  

მიიწია, და ინება ნეტარმან მან შემდგომად შვიდეულისა  

მის წელთასა, და მისისა მის ძლიერად მოთმინებისა ძმა- 

თა თანა შერაცხვა მისი და კურთხევისა ღირს ყოფად. 

Ⴞ~ მან მრავალნი აღადგინნა, და მეცა უძლური მწყე- 

მსისა მის ვედრებად რათა შეუნდოს მასვე საქმესა შინა  

ყოფად, და აღსრულებად სრბისა თვისისა. და მოასწავებ- 

და წამის ყოფითა სიტყვისა მისისათა განსლვასა ამის  

სოფლისაგან, და აღსრულებასა ცხოვრებისა მისისასა, და  

ეგრეცა იყო. 

Ⴋაშინ დაუტევა იგი მამასახლისმან მასვე საქმესა ში- 

ნა, და შემდგომად ათისა დღისა მიიცვალა Ⴓფლისა, შე- 

ურაცხებისაგან დიდებად, და მეშვიდესა დღესა შემდგო- 
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მად მიცვალებისა მისისა, მეკარეცა მონასტრისა Ⴓფლი- 

სა წარიყვანა, რამეთუ აღეთქვა მისდა ნეტარსა მას, ვით- 

არმედ უკეთუ ვჰპოო კადნიერება Ⴓფლისა მიმართ, გა- 

ნუშორებელ იყო ჩემგან მას საუკუნოსა, და ადრე წარ- 

გიყვანო, და ეგრეთცა ყო სასწაულად მისისა მის ურცხ- 

ვენელისა მორჩილებისა, და Ⴕრისტეს მიმსგავსებულისა  

სიმდაბლისა. 

ⴋⴂ. Ⴅკითხე მე დიდსა მას ისიდორეს, ვიდრეღა ჯე- 

რეთ ჩვენთანა იყო, თუ რაჲ საქმე ეპყრა გონებასა მისსა,  

ჯდა რა კართა მათ თანა მონასტრისათა, და არა დაფარა  

სარგებელი იგი კეთილად მოხსენებულმან მან; არამედ  

მრქვა ვითარმედ დასაბამსა ამას ვიწვრთიდი. ვითარმედ  

ცოდვათა ჩემთათვის განსყიდულ ვარ, და ამისთვის ჭირი- 

თა და შრომითა და სისხლითა ვყოფდი მუხლთა-დრეკასა. 

Ⴞ~ აღესრულა რა წელიწადი ერთი შეუწუხებელად  

იყო გული ჩემი, და მოველოდი Ⴖვთისაგან სასყიდელსა  

შრომისა და მორჩილებისა ჩემისასა, და აღესრულა რა  

ერთი წელიწადი, სხვა მაქვნდა დამტკიცებულად გულსა  

ჩემსა, ვითარმედ არა ღირს ვარ მონასტერსა შინა ყოფად  

და ხედვად და ზრახვად მამათა და მოღებად წმიდათა  

საიდუმლოთა, და მიხედვად პირსა ვისსამე, და ამისთვის 

ვჰყოფდი ესრეთ მუხლთ მოდრეკასა შემომავალთა და  

გამომავალთა, და თვალნი ჩემნი ქვეყანასა ხედვიდეს, და  

გონება ჩემი განამრავლებდა სიმდაბლესა და ვითხოვდი  

ყოველთაგან მხურვალითა გულითა ლოცვასა.  

ⴋⴂ. Ⴅჯედი დღესა ერთსა ტაბლასა ამის მოძღვრისა  

დიდისათანა; და მომაახლა წმიდა პირი მისი ყურსა ჩემსა  

და მრქვა მე: გნებავსა რათა გიჩვენო მოხუცებულისა და  

მოდღევნებულისა თანა გონებაჲ სამღრთო? და მე ვით- 

ხოვე რათა ყოს ესე, მაშინ მოუწოდა წმიდამან მან მეო- 

რისა ტაბლისაგან კაცსა ვისმე, რომლისა სახელი ლავ- 

რენტი, რომელსა აქვნდა მონაზონებასა შინა ორმეოცდა  

რვა წელი და იყო შემდგომი მღვდელთა უხუცესისა ხუ- 
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ცესი, და მორავიდა მოუდრიკნა მუხლნი მამასახლისსა, და  

აკურთხა იგი მამასახლისმან, და ვითარცა აღსდგა არღარა  

მიუგო, არამედ უტევა იგი ზე დგომად წინაშე ტაბლისა უჭ- 

მელად, და ესე იყო დაგებასა ოდენ ტაბლისასა, და დაყო ზე  

მდგომარემან ვიდრე აღკრებადმდე ტაბლისა, და მე მრცხვენოდა  

პირსა მისსა მიხედვად, რამეთუ იყო იგი ფრიად მოხუცებუ- 

ლი, ვითარ ოთხმეოცდა ორის წლისა; და ვითარცა აღვსდე- 

გით რა ტაბლით წარავლინა იგი მამამან, პირველ მოხსენე- 

ბულისა მის დიდისა ისიდორეს მიმართ თქმად მისდა ოცდა- 

მეათ ცხრამეტისა ფსალმუნისა თავსა Ⴇმენით დაუთმე Ⴓ~ა. 

Ⴞ~ მე არა უდებ ვყავ ესე, არამედ ვინებე გამოცხადე- 

ბა ბერისა მის და ვკითხე მას, რასა ზრახვიდა გულსა  

თვისსა, დგა რა წინაშე ტაბლისა მის, ხოლო მან მრქვა  

მე: ესრეთ დავიდევ, და გამოვხატე გონებასა ჩემსა, მწყემ- 

სი ვითარცა Ⴕრისტე, მრავლისა სარწმუნოებისა ჩემისა- 

გან მისა მიმართ. Ⴃა არა მოვიღე გონებასა ჩემსა ყოვ- 

ლადვე ვითარმედ იგი მიბრძანებს მე არამედ Ⴖმერთი. 

და ამისთვის მამაო იოანე, არა ვითარცა წინაშე ტაბლი- 

სა კაცთასა ვსდეგ, არამედ ვითარცა წინაშე საკურთხე- 

ველსა Ⴖვთისა ლოცვად Ⴖვთისა მიმართ, და არა მოვი- 

გონე ყოვლადვე გულის-სიტყვა ბოროტი მწყემსისა მი- 

მართ, სიმრავლისაგან სარწმუნოებისა და სიყვარულისა  

ჩემისა მისა მიმართ, ვითარცა წერილ არს, ვითარმედ სი- 

ყვარული ბოროტსა არა იგონებს; და ესე უწყოდე მამაო  

Ⴈოანე, ვითარმედ კაცმან ოდეს თავი თვისი სიწრფოება- 

სა მისცეს ნებსით თვისით, არა პოოს მტერმან მისთანა  

ადგილი, და არცა ჟამი.  

ⴋⴃ. Ⴓფალმან მართალმან, ვითარიც იყო მწყემსი  

იგი კეთილი ესე ვითარიმე იკონომოსი მოსცა, კაცი  

Ⴜმიდა და მშვიდი, რომელ მცირედ იპოვების ესე ვითა- 

რი. ხოლო ერთსა დღესა განრისხნა ამის მოხსენებული- 

სა ზედა მამა იგი დიდი უმიზეზოდ, და ბრძანა განძება  

მისი ეკკლესიით; ხოლო მე ვსცან ვითარმედ უბრალო 
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იყო იგი, მიზეზისა მისგან, რომლისათვის ეტყოდა მას  

მწყემსი, და თვისაგან ვეტყოდი მამასა იკონომოსისათვის  

ვითარმედ უბრალო არს იგი. 

Ⴞ~ ნეტარმან მან მრქვა მე, ვითარმედ მეცა უწყი  

მამაო, რომელ უბრალო არს, გარნა ვითარცა არა-ჯერ- 

არს გამოტაცებად პური პირისაგან ყრმისა მცირისა მშიე- 

რისა. ეგრეთვე იზღვინენ სულისაგან მწყემსისა, სულნი  

მოღვაწეთანი, რომელნი იყვნეს ქვეშე ხელსა მისსა, უკე- 

თუ არა მოსწრაფე იყოს, რათა უძიოს მათ მიზეზი გვირ- 

გვინოსნებისა, ყოველსა ჟამსა შინა, რაზომცა იგი შეუძ- 

ლებდენ თავს-დებად. 

Ⴀნუ გინებითა, ანუ ყვედრებითა, ანუ შეურაცხები- 

თა, ანუ კდემითა, რამეთუ სამითა საქმითა დიდითა ავ- 

ნებს: პირველად რამეთუ დააკლებს მას სასყიდელსა მას,  

რომელი მიეცემის შერისხვისა მიერ მწყემსისა; მეორედ:  

რამეთუ ძალედვა სხვისა სათნოებისაგან. სხვათა სარგე- 

ბელი და არა ქმნა. მესამედ რომელიცა უფიცხლესი არს  

ამათსა, ვითარმედ ნუ უკვე, რომელნი იგი აგონებდენ  

თუ მოთმინე არიან და მტვირთველ და უდებ ყვნეს იგინი  

მწყემსმან მან. ჟამ რავდენ მე, ვითარცა სათნონი და არა  

ამხილებდეს, არცა კდემდეს, და ესრეთ წარწყმიდონ მათ  

სიმშვიდე იგი და მოთმინება, რომელი აქვნდა მათ, რა- 

მეთუ დაღაცათუ ქვეყანა კეთილ და ნაყოფიერ და პოხილ  

იყოს. არამედ მრავალ გზის ნაკლულევანებამან წყლისა,  

გინებისა და კდემისამან, აღმოაცენის მის შორის ეკალი  

და კუროს თავი ზვაობისა და სიძვისა და უშიშოებისა.  

Ⴃა ესე უწყოდა დიდმან მან მოციქულმან პავლე და  

ამისთვის მიუწერს ტიმოთეს, ვითარმედ ⴀⴋⴞⴈⴊⴄ ⴘⴄⴐⴈⴑ- 

ⴞⴄⴌ, ⴃⴀ ⴌⴓⴂⴄⴘⴈⴌⴈⴑ ⴄⴚ ⴏⴀⴋⴑⴀ ⴃⴀ ⴓⴏⴀⴋⴍⴑⴀ. და მე  

ვარქვ უხუცესსა მას ვითარმედ ნათესავი ესე ჩვენი უძ- 

ლური არს და მრავალნი მხილებისაგან არა ჭეშმარიტი- 

სა, გინა თუ ჭეშმარიტისაცა დაბრკოლდებიან და სრუ- 

ლიად სამწყსოსაგან განეშორებიან. 
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Ⴞოლო მან ყ~დ-ბრძენმან, მომიგო და მრქვა მე სუ- 

ლი რომელი შეკრულ-იყოს სიყვარულსა მწყემსისასა  

სიყვარულისათვის Ⴕრისტესისა, და აღვსებულ იყოს  

სარწმუნოებითა მისა მიმართ არა განეშოროს იგი მის- 

გან სიკვდილამდე; და უფროსად უკეთუ რგებულცა  

იყოს მისგან კურნებითა წყლულებათა მისთათა, არამედ 

იხსენებდეს მარადის სიტყვასა მას, ვითარმედ ⴀⴐⴚⴀ Ⴀⴌ- 

ⴂⴄⴊⴍⴑⴇⴀ, ⴀⴐⴚⴀ ⴛⴀⴊⴇⴀ ⴘⴄⴋⴈⴛⴊⴍⴌ ⴙⴅⴄⴌ ⴂⴀⴌⴗⴄⴌⴄ- 

ⴁⴀⴃ ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴑⴀ ⴋⴀⴑ Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴑⴀ. 

Ⴞოლო რომელი არა ესრეთ მოკიდულ იყოს და შე- 

კრულ და შემსჭვალულ სიყვარულსა მას, მე ვჰგონებ  

თუ ცუდად და უსარგებლოდ არს ეგე ვითარისა მის ად- 

გილსა მას ჰყოფაჲ, რამეთუ შეყოფილ არს შეცთომილ- 

სა და არა ჭეშმარიტსა მორჩილებასა; და არა ტყუოდა  

ამას ზედა დიდი იგი, არამედ ძლიერად მასწავლელ იყო 

და აღმასრულებელ და შემწირველ Ⴕრისტესა მსხვერპ- 

ლთა უბიწოთა. 

ⴋⴄ. Ⴅისმინოთ სიბრძნე Ⴖვთისა, და დაგვიკვირდინ  

პოვნილი კეცის ჭურებითა; რამეთუ ვიყავ რაჲ მუნ მიკ- 

ვირდა მოთმინება მრავალთა, ახალ მოსრულთა, რომელ- 

სა აჩვენებდეს კდემათა ზედა და გინებათა წინამძღვრი- 

სათა; და მრავალ გზის დევნათაცა და არა წინამძღვრისა  

მიერ ოდენ, არამედ უმრწემესთაგანცა. – და ამისთვის  

ვკითხე ძმასა ერთსა სარგებელისათვის, რომელსა აქვნდა  

მონასტერსა მას შინა ათხუთმეტი წელი; და იყო სახელი  

მისი Ⴉვიროს, რამეთუ ვხედევდი მას ვითარმედ მარადის  

სტანჯვიდეს ძმანი, და გამოაძიან იგი მსახურთა მრავალ  

გზის ტაბლით, რამეთუ იყო ძმა იგი ბუნებით, ფრიად  

მცირედ რამე ვერ დამჭირველ ენისა. 

Ⴞოლო მე ვარქვ მას, რასათვის ესრეთ გხედავ ყო- 

ველთა დღეთა გამოძებულად ტაბლისაგან, ძმაო Ⴉვი- 

როს, და ოდესმე დაიძინი უჭმელადცა? და მან, მრქვა მე:  

გრწმენინ მამაო, გამომცდიან მე, მამანი ესე, უკეთუ სახ- 
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მარი ვარ მონაზონებად, და არათუ გულისად მიზმენ ამას,  

და მე მიცნობიეს განზრახვა მათი და უხუცესისა, და ამის- 

თვის ყოველსავე უტკივარად მოვითმენ. Ⴃა აჰა ესერა  

ათხუთმეტსა წელსა ამას ვიგონებ, ვითარცა მრქვეს და- 

საბამსავე შემორაჲ მიყვანებდეს მონასტრად, ვითარმედ  

გამოსცდიან მათ რომელნი მონაზონ იქმნებოდინ ვიდრე  

ოცდა ათ წლამდე, და სამართლად ყოფენ მამაო იოანე,  

რამეთუ ოქროჲცა გამოუცდელად არავე სრულ იქმნე- 

ბის. 

Ⴃა შემდგომად გამოსვლისა ჩემისა მონასტრისა მის- 

გან დაყო მხნემან მან Ⴉვიროს ორი წელი და მერმე მი- 

ვიდა Ⴓფლისა, და რქვა მამათა მათ, სულის აღმოსვლი- 

სა ჟამსა: ვმადლობ ქრისტესსა, მამანო ჩემნო და მადლი- 

ერ ვარ თქვენდაცა, რამეთუ ვინადგან თქვენ გამომცდი- 

დით ცხოვრებისათვის ჩემისა, დავრჩი გამოუცდელად  

ეშმაკთაგან ათჩვიდმეტსა ამას წელსა. და აღესრულა,  

ვითარცა რა მარტვილი და დამარხა კეთილმან მან მწ- 

ყემსმან, ღირსად მუნ დამარხულთა წმიდათა თანა. 

ⴋⴅ. Ⴃავაკლებ მათ რომელთა აქვს შური კეთილთა  

მიმართ, უკეთუ დავიდუმო სათნოება Ⴋაკედონიოს მთა- 

ვარ დიაკონისა მის მონასტრისა. ესე ღირსი ქებისა,  

ევედრა ოდესმე მწყემსსა წინა ორითა დღითა დღესას- 

წაულსა განცხადებისასა, რ~ამცა წარავლინა იგი ქალა- 

ქად ალექსანდრიისა სახმრისა რაისათვისმე თვისისა, და 

აღუთქვა უკუმოსლვაჲ უწინარეს დღესასწაულისა გარ- 

დახდისათვის. 

 Ⴞოლო ეშმაკმან კეთილის მოძულემან დააყენა მთა- 

ვარ დიაკონი იგი, და არა უკმოვიდა ვითარ იგი აღუთქ- 

ვა მამასახლისსა; და შემდგომად დღესასწაულისა დღითა  

ერთითა მოვიდა მონასტრად; და განაყენა იგი მამასა- 

ხლისმან პატივისა თვისისაგან, და დაადგინა იგი ადგილ- 

სა ახლად მოსრულთასა; ხოლო მთავარ დიაკონმან მან  

შეიწყნარა ბრძანება მამისა მოთმინებით. Ⴃა სიხარული- 
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თა შეუწუხებელად, ვითარღამცა სხვასა ვისმე მოხდიდა  

პატიჟსა და არა მას, და დაადგრა მას წესსა შინა ორ- 

მეოც დღე და აღიყვანა იგი კვალად მამასახლისმან პა- 

ტივსავსე თვისსა; და შემდგომად დღისა ერთისა, ევედრა  

მამასახლისსა, რათა კვალად აქციოს იგი შეურაცხებასა 

მასვე პირველსა, და იტყოდა ვითარმედ მიცოდავს ქა- 

ლაქსა შინა ცოდვა მძიმე, ხოლო უხუცესმან იცოდა, ვი- 

თარმედ სიმდაბლისათვის ეძიებდა ამას და ნება სცა წმი- 

დამან მან გულის თქმასა მას მისსა კეთილსა, და ვხედევ- 

დი მხცეთა მათ ღირსთა პატივისათა მდგომარედ ჭაბუკ- 

თა და ახალ-მოსრულთა თანა, და ევედრებოდა თითოე- 

ულსა, რათა ლოცვა ყონ მისთვის, და იტყვნ ვითარმედ  

სიძვითა ურჩებისათა დავეციო. 

Ⴞოლო მე მითხრა თვისაგან დიდმან მან Ⴋაკედონი- 

ოს თუ რასათვის ინება წესი ესე სიმდაბლისა, და იტყო- 

და ვითარმედ: არაოდეს სადა ვიხილე თავსა ჩემსა შინა  

ლხინება ბრძოლათა, და სიტკბოება ნათლისა მის საღმრ- 

თოსა, ვითარ ესე ვიხილე დღეთა ამათ შინა. 

ⴋⴆ. Ⴀნგელოსთა არს ყ~დვე არა დაცემა, ხ~ კაცთა 

არს დაცემა და მეყვსეულად აღდგომა; რავდენ გზისცა  

მოიწიოს; ხოლო ეშმაკთა არს, შ~დ დაცემისა ყოვლადვე  

არა აღდგომა. 

ⴋⴡ. Ⴐომლისადა*) იგი რწმუნებულ იყო იკონომო- 

სობა მონასტრისა, იგი მითხრობდა ვითარმედ ჭაბუკ რა  

ვიყავ მსახურებასა შინა ჯორთასა ვიყოფოდი, და შემემ- 

თხვია ბრალი რაჲმე სულიერი და ცთომა, ხოლო მე მაქ- 

ვნდა ჩვეულება არა დაფარვად შინაგან ჩემსა გველისა  

მის, და უპყარ ბოლოსა მისსა, და გამოუცხადე იგი მკურ- 

ნალსა. Ⴞ~ მან განიღიმა და მიხეთქმა ყვრიმალსა მცირედ, 

–––––––  

*) Ⴇარგმანი. Ⴐაჲ იყო ცთომა იგი, გარნა ფარულად ჭამა, რა- 

მეთუ ტვირთისა მისგან ჯორთასა რაიმე ეჭამა და აღუარა, და არათუ  

სიძვასა იტყვის, ვითარცა ვიეთმე უგუნურთა მოიგონეს, თუ არა ვითარ- 

მცა ღიმილით იტყოდა სიძვისათ~ს მოძღვარი იგი. 
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და მრქვა მე: ვიდოდე შვილო მსახურებასავე შენსა, ვი- 

თარ იგი იყოფოდი, და ნუ გეშინინ ყოვლადვე. ხოლო  

მე დავირწმუნე მხურვალითა სარწმუნოებითა, და მცი- 

რედთა დღეთა შემდგომად გულსავსე ვიქმენ, ვითარმედ  

განკურნებულ-ვარ, და ვიდოდი მე მსახურებასავე ჩემსა  

სიხარულით და ძრწოლით. 

ⴋⴇ. Ⴗოველსავე წესსა და საქმესა დაბადებულთასა  

აქვს განყოფილება, და ეგრეთვე კრებულსა შ~ს მათ ძმა- 

თასა იყვნეს განყოფანი საქმეთა და გონებათანი. ამისთ- 

ვისცა მკურნალმან მან ოდეს შეატყვის ვიეთმე ვ~დ მოს- 

ვლასა ერის კაცთასა მაჩვენებლობენ: რა ჟამს მოიწიოს  

ჟამი ესე ვითარი, განაქიქებნ მათ წინაშე მოსრულთა მათ,  

და კდემით აყვედრებნ და განაწბილებნ, და მსახურებასა  

შეურაცხსა დაადგინნის. და ეგრე განხადნის იგინი ვიდ- 

რემდის: ოდეს იხილნიან ერის კაცნი, ივლტიედ მათგან;  

და იხილვებოდა საქმე უაღრესი ბუნებისა, რამეთუ ცუდი  

დიდება განაძებდა თავსა თვისსა, და დაიმალვოდა კაცთა- 

გან. 

ⴌ. Ⴌუ დამაკლებს მე Ⴓ~ი ლოცვასა მის მამისა სუ- 

ლიერისასა, რამეთუ უწინარეს გამოსვლისა ჩემისა, ადგი- 

ლისა მისგან წმიდისა, კვირიაკით ერთით: შეისვენა Ⴓფ- 

ლისა მიერ მეორედმან მის მწყემსისამან, და იყო კაცი  

ესე საკვირველი, და სახელი მისი Ⴋინა, და დაეყო მას  

მონასტერსა მას შინა ორმეოცდაათცხრამეტი წელი, და 

მსახურებელ-იყო ყოველსავე მსახურებასა. Ⴃა მესამესა  

დღესა ჩვენ ჟამსა გარდავიხდიდით შესვენებულისა მისთ- 

ვის წესისაებრ, და ცისკრისა ლოცვასა აღმოუტევა მეყსა  

შინა სული სუნნელებისა, და აღავსო ადგილი იგი ყოვ- 

ელივე, რომელსა შინა დამარხულ წმიდა იგი მინა.  

მაშინ ბრძანა მამამან განღებად საფლავისა მის, და ვიხი- 

ლეთ ვითარმედ ორთავე ფერხთა მისთაგან, ვითარცა ორ- 

თა წყაროთაგან გამოსდიოდა ევლოგია. 

Ⴋაშინ რქვა მამასახლისმან კრებულსა მას, იხილეთ 
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რამეთუ ოფლნი ფერხთა მისთანი და შრომა მისი შეწი- 

რულ-არს წინაშე Ⴖვთისა ვითარცა მირონი ჭეშმარიტი –  

და სხვანიცა მრავალნი კეთილნი საქმენი მითხრნეს მათ  

მამათა მის წმიდის Ⴋინასთვის, და იტყოდეს ამასცა, ვი- 

თარმედ ოდესმე მამასახლისსა ენება გამოცდა მოთმინე- 

ბისა მისისა, რომელი იგი მონიჭებულ იყო მისდა Ⴖვთი- 

სა-მიერ. Ⴃა ვ~ა აღვიდა იგი მამასახლისისა თანა მწუ- 

ხრსა და თაყვანისცა ქვე დავრდომით, და ითხოვდა, მის- 

გან ლოცვასა, ვითარცა იგი ჩვეულება აქვნდა – ხოლო  

მან უდებ-ყო იგი ქვეყანასა დავრდომილი ვიდრე ცისკ- 

რისა რეკადმდე, და მაშინღა აკურთხა იგი; და მაჩვენებე- 

ლად და უთმინოდ ხადოდა მას, და ესრეთ აღადგინა, 

რამეთუ იცოდა წმიდამან მან ვითარმედ სიმხნით მოით- 

მენდა, ამისთვის უყო ესე სარგებელად მრავალთა. 

Ⴞოლო მოწაფე მის წმიდისა Ⴋინასი მითხრობდა,  

ვ~დ ვკითხე მას უკეთუ ძილი მოუხდა მას ქვე-მდებარე- 

სა მუხლ-მოდრეკილსა წინაშე მამასახლისისა. ხოლო მან  

მითხრა ვითარმედ ყოველი დავითი დავასრულე მდება- 

რემან ქვეყანასა ზედა. 

ⴌⴀ. Ⴀრა დაუტევებ შემუკობელად გვირგვინსა ამას  

სიტყვისასა ამითცა სამარაგდოჲთა, რამეთუ ვიწყე მე  

ოდესმე სიტყვად დაყუდებისათვის ვიეთმე მათ წმიდათა  

ბერთაგან, ხოლო მათ მხიარულითა პირითა და კეთილთა  

სახითა მომიგეს მე ვითარმედ ჩვენ მამაო იოანე, ვინათ- 

გან უძლურნი ვართ და ნივთიერნი, საზომისა ჩვენისა  

შემსგავსებულიცა ცხოვრება მოვიგეთ, და ვსაჯეთ ეს- 

რეთ: რამეთუ საზომისაებრ უძლურებისა ჩვენისა, შევი- 

დეთ ბრძოლასაცა, და უსუბუქესად შევრაცხეთ ბრძოლაჲ  

კაცთა, რომელნი ოდესმე განრისხნებიან, და ოდესმე  

დამშვიდდებიან და ნუგეშინის გვცემენ, ვიდრეღა ეშ- 

მაკთა, რომელნი მარადის აღჭურვილ არიან გულის წყ- 

რომითა ჩვენზედა. 

Ⴞოლო ერთმან მათ წმიდათაგანმან, რომელსა 
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აქვნდა ჩემდა მომართი ფრიადი საღმრთოი სიყვარული, და კად- 

ნიერება, მრქვა მხიარულად და ტკბილად: ჵი ბრძენო,  

უკეთუ გაქვს შენ შორის დამტკიცებულად საზომი იგი  

და საქმე მისი, რომელმან სთქვა ვითარმედ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈⴅⴄ 

ⴛⴀⴊⴋⴈⴛⴑ ⴂⴀⴌⴋⴀⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴁⴄⴊⴈⴑⴀ ⴙⴄⴋⴈⴑⴀ Ⴕ~ⴄⴑ ⴋⴈⴄⴐ, 

უკეთუ მოსრულ არს შენზედა სული წმიდა, და ცვარი  

სიწმიდისა, ვითარცა მოვიდა Ⴕალწულისა ⴋარიამის  

ზედა. Ⴃა უკეთუ დაუფარავ ძალსა მოთმინებისასა მაღ- 

ლით, მოირტყენ წელნი შენნი, ვ~ა Ⴕრისტემან Ⴖმერთმან  

არდაგითა მორჩილებისათა, და აღსდეგი სერისაგან და- 

ყუდებისა შენისა, და დაჰბანენ ფერხნი ძმათანი გონები- 

თა მდაბლითა და დაადგინენ მეკარენი ძლიერნი და მღ- 

ვიძარენი დაუძინებლად, კართა ზედა გონებისა შენისა- 

თა, და დაიმჭირე დაუმჭირველი იგი გონება გვამსა შინა,  

მსახურებასა შინა ძმათასა დაუდგრომელსა. 

Ⴋოიპოვე დაყუდება გონებითი ხორცითა, დაუდ- 

გრომელად მიმომავალითა, მორჩილებასა შინა, იქმენ დაწ- 

ყნარებულ სულითა შორის ამბოხებათა ერისათა; აღვირ  

ახსენ ენასა მოსწრაფესა გულის წყრომად და ცილობად,  

ბრძოდე ბოროტსა მას მძლავრსა მუცელსა სამეოცდა ათ- 

შვიდ გზის დღესა შინა, და შემსჭვალე ძელსა მას ჯვა- 

რის-სახედ აღმართებულსა სულისასა, გონება განმტკი- 

ცებული გვრდემლის სახედ, რათა იცეს უროებითა და  

კვერებითა, რა ჟამს იგი იკიცხვოდის, და იყვედრებო- 

დის, იკდემებოდის და იგვემებოდის: და არა დაიხსნებო- 

დის ყოვლადვე, არცა შეიმუსრვოდის, არამედ იყოს იგი  

გლუ, უკორძო და შეურყეველ. 

Ⴂანაგდე შენგან ნება შენი, ვითარცა სამოსელი  

კიცხევისა; და განშიშვლებული მისგან შევედ ადგილსა  

მას მოღვაწებისასა, რომელ იგი მცირედნი იპოვებინ ეს- 

რეთ. შეიმოსე ჯაჭვი სარწმუნოებისა, რათა არა დაიხსნე- 

ბოდის ურწმუნოებისა მიერ, არცა მოიწყლვოდის: დაი- 

ჭირე აღვირი სიწმიდისა ორითავე ხელითა შენითა, კად- 
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ნიერებისაგან; რომელ-არს შეხება უჯეროდ. 

Ⴀღვირ ახსენ თვალთა წვრთითა სიკვდილისათა, რო- 

მელნი იგი მიმოვლენ განცდად გვამთა სიკეთესა და შვე- 

ნიერებასა; მოუჭირე ჭიმითა გონებასა განმკითხველსა  

მოყვასისასა, და ზრუნვასა თავისა თვისისა, შეაქციე  

იგი, და საქმედ მიეც მას სიყვარული, ლმობიერება და  

წყალობა, და ამით ცნან ყოველთა, ჵი მამაო საყვარე- 

ლო, ვითარმედ ჭეშმარიტად ⴋⴍⴜⴀⴔⴄ ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴈ ⴞⴀⴐ 

ⴍⴃⴄⴑ ⴈⴗⴍⴑ ⴑⴈⴗⴁⴀⴐⴓⴊⴈ ⴋⴒⴉⴈⴚⴄ ⴗⴍⴅⴄⴊⴇⴀ ⴋⴈⴋⴀⴐ  

ძმათა. 

Ⴃა ესრეთ დაადგერ შორის კრებულსა, და ესრეთ  

სცემდი ყოველსა ჟამსა ბასრობასა, ვითარცა წყალსა  

ცხოველსა, რამეთუ დავით განიცდიდა; ყოველი სიყვა- 

რული, რომელ არს ცასა ქვეშე და ყოველი შვენიერე- 

ბა და უკანასკნელ ყოვლისა, თქვა საკვირველებით:  

ⴐⴀⴈⴋⴄ ⴉⴄⴇⴈⴊ, ⴀⴌⴓ ⴐⴀⴢⴋⴄ ⴘⴅⴄⴌⴈⴄⴐ, ⴀⴐⴀⴋⴄⴃ ⴃⴀⴋⴉ- 

ⴅⴈⴃⴐⴄⴁⴀ ⴛⴋⴀⴇⴀ ⴄⴐⴇⴀⴃ. 

Ⴓკეთუ კულა ვერ ღირს ქმნილ ვართ ვიდრე მოაქა- 

მომდე კეთილთა ესე ვითარისა ამის მოთმინებისა და  

მორჩილებისათა, მაშა კეთილ არს რათა უწყოდეთ უძ- 

ლურება ჩვენი და თვისაგან ვსდგეთ შორს ასპარეზისა  

მისგან მოღვაწეთასა და მოღვაწეთა მათ ვნატრიდეთ და  

მოთმინებასა ულოცვიდეთ. 

Ⴞოლო მე ვიძლიე მამისა მისგან და მასწავლელისა  

კეთილისა, რომელი მეშჯოდა სახარებისაგან და წინას- 

წარ-მეტყველთა სიყვარულითა. და მივეცით უზეთაე- 

სობა და ძლევა მორჩილებასა პატიოსანსა და დიდებულ- 

სა უეჭველად.  

ⴌⴁ. Ⴋოვიხსენო ერთიღა სათნოება მათ წმიდათა, და  

ესრეთ გამოვიდე საქმეთა მათთა თქმისაგან, ვითარცა  

სამოთხისაგან, და ჩემთავე უნდოთა და უსარგებლოთა  

სიტყვათა ვიწყო თქმად თქვენდა მიმართ, რომელნი შე- 

მიკრებიან მათთა სათნოებათა ხილვითა. 
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ⴌⴂ. Ⴅიყვენით ოდესმე ლოცვასა შინა მდგომარენი  

და მიხედნა მწყემსმან მან რომელთამე ძმათა მიმართ,  

რომელნი ზრახვიდეს ეკკლესიასა შინა, და განაყენნა  

ეკკლესიისაგან შვიდ დღე, და უბრძანა მათ რათა მარა- 

დის მუხლსა უდრეკდენ შემომავალთა და გამომავალთა,  

და საკვირველი ესე იყო, რამეთუ ორნივე მღვდელნი  

იყვნეს.  

ⴌⴃ. Ⴄრთსა ძმასა ვხედევდ ლოცვასა შინა უფროს  

ყოველთა მხურვალითა გულითა მდგომარედ, და უფრო- 

სად დაწყებასა ლოცვისასა ვითარმცა ვიეთმე ზრახვიდა,  

და ვჰკითხე გულის სიტყვა მისი, ხოლო მან სარგებელი- 

სათვის არა დაჰფარა რა, არამედ მრქვა მე: ჩვეულება  

მაქვს მამაო იოანე, შემოკრებად გულის სიტყვათა და  

გონებისა, სულისა თანა ჩემისა, პირველსავე დაწყებასა  

გალობისასა, და ვღაღადებ მათდა მიმართ, და მოუწოდ  

მათ და ვიტყვი: ⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ ⴇⴀⴗⴅⴀⴌⴈⴑ ⴅⴚⴄⴇ ⴃⴀ ⴘⴄⴓⴅ- 

ⴃⴄⴇ ⴇⴅⴈⴇ Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴀ, ⴋⴄⴓⴔⴄⴑⴀ ⴃⴀ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴑⴀ 

ⴙⴅⴄⴌⴑⴀ! 

ⴌⴄ. Ⴅიხილე მეჭურჭლე მათი, რამეთუ სარტყელსა  

ფიცარნი ჩამოეკიდნეს მცირენი ხოლო მე გამოვიძიე და  

ვსცან ვითარმედ გულის-სიტყვათა-თვისთა წერდა მათ  

შინა, და მიუპყრის წინაშე მწყემსისა მის, და არათუ იგი  

ხოლო ყოფდა ამას საქმესა. გარნა სხვანიცა მრავალნი  

იქმოდეს, რომელნი იყვნეს მუნ, რამეთუ მცნება იყო ესე  

უხუცესისა. 

ⴌⴅ. Ⴂანაძო ოდესმე მწყემსმან მან ერთი ძმათაგანი,  

რამეთუ უძრახა ძმასა მისთანა, ვითარმედ ენოანი არსო  

და მრავლის მეტყველი, და დადგა ძმა იგი გარემოს მო- 

ნასტრისა შვიდ დღე, და ევედრებოდა რათა შეუნდოს  

მას, და შეიყვანოს მონასტრადვე. ხოლო ეუწყა მამასახ- 

ლისსა მას სულთა მოყვარესა, ვითარმედ არა რაჲ უჭა- 

მია მას შვიდთა მათ დღეთა ყოვლადვე, მაშინ მიუვლინა  

მას და რქვა ვითარმედ უკეთუ გნებავს მონასტერსა შინა 
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ყოფა, დაგადგინო შენ წესსა მონანულთასა და რა ჟამს  

იხილა, ვითარმედ სიხარულით შეიწყნარებს, ბრძანა წარ- 

ყვანება მისი მონასტერსა მას განშორებულსა, სადა იყვ- 

ნეს რომელნი იგლოვდეს ცოდვათა მათთათვის, ხოლო  

ვინათგან მონასტერი იგი ვახსენე, მნებავს მცირედ სიტყ- 

ვა მისთ~სცა. 

ⴌⴆ. Ⴈყო ადგილი, რომელი შორვიდა მონასტრისა- 

გან დიდისა, ვითარ ერთ მილიონ, რომლისა სახელი იყო  

საპყრობილე და არს ადგილი იგი უნუგეშინისცემოჲ,  

არა იხილვების მას შინა კვამლი ყოვლადვე, არცა  

ღვინო, არცა ზეთი, არცა სხვა რაჲ, თვინიერ პური  

და უმგბარი მხალი, და მას მონასტერსა შეაყენნის,  

რომელნი შემდგომად მონაზონებად მოსვლისა დაეცნიან  

ცოდვასა თითოეული  თვისაგან, გინა ორ-ორი ვიდრემ- 

დის ღმერთმან გულსავსე ყვის თვითოეულისა-თვის; და  

დაედგინა მათ ზედა კაცი დიდი სახელით ისაკ, რომელი  

იგი ასწრაფობნ ლოცვად სამარადისოდ, რომელნიცა 

მიეცნიან მას, და აქვნდა ბაია, რომელსა მისცემნ მათ,  

რათა იქმოდიან მას განსადევნელად მოწყინებისა. 

Ⴄსე არს საქმე და ცხოვრება და მოქალაქობა, რო- 

მელნი ჭეშმარიტად ⴄⴛⴈⴄⴁⴃⴄⴑ ⴞⴈⴊⴅⴀⴃ ⴎⴈⴐⴑⴀ Ⴖ~ⴑⴀ  

Ⴈⴀⴉⴍⴁⴈⴑⴑⴀ. 

ⴌⴡ. Ⴐომელსა უკვირდენ ღვაწლნი წმიდათანი – კეთი- 

ლად იქმს, და რომელი ეშურვებოდის საქმეთა მათთა,  

აცხოვნებს თავსა თვისსა; ხოლო რომელსა ენებოს თუმ- 

ცა ერთბაშად ყოველნი საქმენი მათნი წარმართნა, სცთე- 

ბის რამეთუ ვერ შეუძლებს. 

ⴌⴇ. Ⴐაჟამს სიტყვათა ზედა კდემისათა გველმოდის,  

ცოდვანი ჩვენნი მოვიხსენნეთ ვიდრემდის ხედვიდეს  

Ⴓფალი ჭირსა ჩვენსა, რომელსა თავს-ვიდებთ მისისა სა- 

ხელისათვის, და აღხოცნეს ხელით წერილნი ბრალთა  

ჩვენთანი, და გარდააქცინეს სალმობანი იგი დამწველნი  

გულთა ჩვენთანი სიხარულად, რამეთუ წერილ არს ვი- 
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თარმედ ⴑⴈⴋⴐⴀⴅⴊⴈⴑⴀ ⴄⴁⴐ ⴑⴀⴊⴋⴍⴁⴀⴇⴀ ⴂⴓⴊⴈⴑⴀ ⴙⴄ- 

ⴋⴈⴑⴀⴇⴀ, ⴌⴓⴂⴄⴘⴈⴌⴈⴑ ⴚⴄⴋⴀⴌⴈ ⴘⴄⴌⴌⴈ ⴀⴞⴀⴐⴄⴁⴄⴌ ⴑⴓⴊ- 

ⴑⴀ ⴙⴄⴋⴑⴀ, ჟამსა თვისსა. 

ⴢ. Ⴌუ დაივიწყებ მას, რომელნი იგი რქვა Ⴓფალსა,  

ვითარმედ ⴐⴀⴅⴃⴄⴌⴌⴈ ⴋⴈⴙⴅⴄⴌⴄⴌⴋⴄ ⴝⴈⴐⴌⴈ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊⴌⴈ 

ⴃⴀ ⴛⴅⴈⴐⴌⴈ, ⴋⴄⴐⴋⴄ ⴋⴍⴋⴀⴕⴚⴈⴄⴃⴀ ⴋⴀⴚⴞⴍⴅⴌⴄ ⴋⴄ, ⴃⴀ  

ⴓⴔⴑⴉⴐⴓⴊⴇⴀⴂⴀⴌႵⴅⴄⴗⴀⴌⴈⴑⴀⴇⴀ, შემდგომად დაცემისა  

ჩემისა, ⴉⴅⴀⴊⴀⴃ ⴀⴖⴋⴍⴋⴈⴗⴅⴀⴌⴄ ⴋⴄ. 

ⴢⴀ. Ⴌეტარ არს მის მონაზონისა, რომელმან დაუთ- 

მოს განსაცდელთა და ვნებათა, ყოველთა დღეთა მისთა  

Ⴓფლისათვის, რამეთუ მოწამეთა თანა მხიარულ იყოს  

იგი და Ⴀნგელოსთა თანა იშვებდეს იგი. 

ⴢⴁ. Ⴌეტარ არს მის მონაზონისა, რომელსა აქვს თავი  

თვისი ღირსად ყოვლისავე გინებისა და შეურაცხებისა  

სამარადისოჲსა ვიდრე სოფელსა ამას იყოს. 

ⴢⴂ. ნეტად არს რომელმან ნება თვისი სრულიად  

მოაკვდინა, და მისცა თავი თვისი ს~დ ხელთა მოძღვრი- 

სა მისისათა, რამეთუ მარჯვენით ჯვარცმულისა დადგეს  

იგი. 

ⴢⴡ. Ⴗოველმან რომელმან განიშოროს და განაგდოს  

თავისა თვისისაგან მხილება მოძღვრისა, სამართლით გინა  

უსამართლოდ; ესე ვითარსა მას ცხოვრება თვისი უარ- 

უყოფია; ხ~ რომელმან მოითმინოს მხილება, ტკივილით  

გინა უტკივრად, ადრე მიემთხვიოს იგი, ცოდვათა თვის- 

თა მიტევებასა. 

ⴢⴃ. Ⴓჩვენებდ Ⴓფალსა გონებითა შენითა სარწმუ- 

ნოებასა მას და სიყვარულსა, რომელი გაქვს მოძღვრისა  

შენისა მიმართ და Ⴋან Ⴇავადმან უხილავად გულ სავსე  

ჰყოს იგი, რათა სარწმუნოებისაებრ და სიყვარულისა  

შენისა შეგიტკბოს და შეგიყვაროს შენ. 

ⴢⴄ. Ⴐომელი ყოველსავე გველსა რომელ არიან ვნე- 

ბანი განაქიქებდეს აღსარებითა, მას მოუგიეს სარწმუნოე- 

ბა ჯეროვანი, ხოლო რომელმან დაჰფაროს იგი უგზოთა 
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შინა შეცთომილარს, და თავსა თვისსა მოიკლავს. 

ⴢⴅ. Ⴐომელსა ნებავს ცნობად საზომსა ძმათ-მოყვა- 

რებისა მისისასა გულის ხმა ყოფდინ კეთილად, და მა- 

შინ სცნას, რაჟამს იხილოს გული თვისი ჭეშმარიტად  

მგლოვარე, ცთომასა ზ~ა ძმისასა, და მხიარული წარმარ- 

თებასა ზედა და კეთილსა მისსა. 

ⴢⴆ. Ⴗოველსა რომელსა უნდეს დამტკიცება სიტყვი- 

სა თვისისა, დაღათუ ჭეშმარიტსა იტყოდის უწყოდენ  

ვითარმედ. ვნებულ და სნეულცა არს მტერისაგან სენითა  

საეშმაკოთა; და უკეთუ სწორთა თვისთა მიმართ ყოფ- 

დეს ამას, ნუ უკვე განიკურნოს იგი უხუცესთა შერის- 

ხვითა; უკეთუ კულა უხუცესთა და სულიერთა მიმართ 

იქმოდის ესრეთი იგი კაცთაგან უკურნებელ არს. 

ⴢⴡ. Ⴐომელი სიტყვათა ზედა არა მორჩილ იყოს,  

საცნაურ არს ვითარმედ, არცა საქმესა ზედა მორჩილ არს,  

რამეთუ რომელი მცირესა ზედა ურწმუნო იყოს, მრა- 

ვალსაცა ზ~ა ურწმუნო არს, და ცუდად შვრების და არა  

რას მიიღებს მორჩილებისაგან თვისისა, გარნა სასჯელსა. 

ⴢⴇ. Ⴐომელმან სვინიდისი თვისი წმიდა-ჰყო მორჩი- 

ლებასა შინა მამისა სულიერისასა, უწყებულ იყავნ ვ~დ  

ხედვიდეს იგი სიკვდილსა ვითარცა ძილსა, და უფროს- 

ღა ვითარცა ცხოვრებასა, და დაუდგამნ ფერხნი გზასა სასუფე- 

ველისასა; და უწყებულ იყავნ ჭეშმარიტად ვითარმედ: ეგე  

ვითარი არა მიეცეს განკითხვასა, ა~დ მოძღვარმან მისმან  

მისცეს სიტყვა მისთვის. 

ⴍ. Ⴗოველმან რომელმან მოიღოს უიძულებელად  

მოძღვრისაგან საქმე, და შერაჲმე-ემთხვიოს მას შინა ვნე- 

ბა; ნუ მას აბრალობნ, რომელმან მისცა მას საჭურველი  

იგი, არამედ თავსა თვისსა, რომელმან ბოროტად იხმარა;  

რამეთუ მან მოსცა საჭურველი ბრძოლად მტერისა, ხო- 

ლო მან დაისვა გულსა თვისსა; უკეთუ კულა იძულებულ  

იქმნა და აიძულა თავი თვისი Ⴓფლისათვის, და აიძულა 

უძლურება თვისი და უთხრა პირველივე მოძღვარსა თვის- 
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სა, მინდობილიყავნ რამეთუ დაღაცათუ დაეცეს, არავე  

მოკვდეს. 

ⴍⴀ. Ⴃამავიწყდა ჵი საყვარელნო, დაგებად თქვენდა  

ესეცა პური სათნოებისა. რამეთუ ვიხილენ მორჩილნი,  

რომელნი თვით შინაგან გინებითა და შეურაცხებითა  

შეიმუსრვიდეს თავთა თვისთა, რათა განმზადებულ იყვ- 

ნენ ესრეთ არა აღშფოთებად, რაჟამს გარეგან მოიწეო- 

დინ მათ ზედა გინებანი და შეურაცხებანი. 

ⴍⴁ. Ⴗოველსა რომელსა აქვნდეს დამტკიცებულად,  

ვითარმედ აღსარება თანა აც, ექმნას მას ესე გულის-სიტ- 

ყვა აღვირ ყოვლისავე ცოდვისავე მიმართ; რამეთუ რო- 

მელსა აღსარებისა გულის სიტყვა არა აქვნდეს, ეგე ვი- 

თარი უშიშად ცოდავს, ვითარცა ბნელსა შინა. 

ⴍⴂ. Ⴐაჟამს კიდე ვიყვნეთ მოძღვრისაგან ჩვენისა,  

და პირსა მისსა გამოვხატვიდეთ წინაშე ჩვენსა, და ესრეთ  

ვიგონებდეთ ვითარმცა ჩვენთანა იყო, და ყოვლისაგანვე  

სიტყვისა და ზრახვისა, ანუ ჭამადისა, ანუ ძილისა რო- 

მელსა ზ~ა ვიცოდით, ვითარმედ მას არა ნებავს განვე- 

შორებოდით მაშინ გვიცნობიეს მორჩილება უზაკველი. 

ⴍⴃ. Ⴋოწაფე მზაკვარი იხარებნ კიდე ყოფასა მოძღ- 

ვრისა თვისისასა, ხოლო რომელი შვილი არს ჭეშმარი- 

ტი მას დაჭირვება უჩნ, კიდე ჰყოფაჲ მოძღვრისა თვი- 

სისაგან. 

ⴍⴄ. Ⴅკითხე ოდესმე გამოცდილთაგანსა ვისმე და  

ვარქვ მას: ვითარ მოგიგიეს მორჩილებასა შინა სიმდაბლე  

მარადის თანა მკვიდრად. ხოლო მან მომიგო და მრქვა  

მე; ვითარმედ დაღაცათუ მკვდარნი აღადგინნეს ჭეშმა- 

რიტმან მან მორჩილმან, გინათუ ცრემლნი მოიპოვნეს,  

ანუ ბრძოლათაგან განთავისუფლდეს, ესრეთ იგონებს, 

ვითარმედ ლოცვითა მოძღვრისა თვისისათა, მოეცა მას  

მადლი იგი; და ესრეთ დაადგრების იგი უცხოდ ამაოსა  

მის ზვაობისაგან, რამეთუ ვითარმცა აღზვავნა მას ზე- 

და, რომელსა იტყოდის თუ არა მისგან ქმნილ არს, 
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არამედ სხვისა შეწევნითა. 

ⴍⴅ. Ⴀრა უწყის დაყუდებასა შინა მყოფმან პირველ  

თქმულნი ესე, რამეთუ მიზეზნი მრავალნი ქონან მისსა  

მიმართ ზვაობასა დარწმუნებად, ვითარმედ თვისითა  

მოსწრაფებითა იქმს რასაცა იქმს. 

ⴍⴆ. Ⴐომელი*) მორჩილებასა შინა იყოს, უკეთუ  

ორთა ბოროტთა მძლე ექმნეს ეგოს იგი მიერიდგან მონა  

Ⴕრისტესა მორჩილ საუკუნოდ. 

ⴍⴡ. Ⴄშმაკი ფ~დ ისწრაფის ბრძოლად მორჩილებასა 

შ~ა მყოფთა, და ოდესმე ოცნებითა შეაგინებნ და გულ- 

ფიცხელ ყვნის, და აღძრავნ მათ თვინიერ ჩვეულებისა  

შფოთებად, და განუხმნის ცრემლნი და უნაყოფო ყვნის;  

ნაყროვან და ლოცვასა შინა უდებ, მოძილ და დაბნელე- 

ბულ, რათამცა თქვეს თუ არა რაჲ სარგებელ მეყოფის  

ჩვენ მორჩილებისაგან, ა~დ უფროსად მართლ უკუნ ქცე- 

ულ ვართ. და ესრეთმცა გამოიტაცნა მოღვაწებისა მის- 

გან, და არა შეუნდობს მათ გულის ხმის ყოფად: ვ~დ  

მრავალ გზის მიღება ჩვენგან საქმეთა მათ, რ~ლნი ჩ~ნ  

კეთილად გვიჩნდიან სიმდაბლისა მომატყვევებელ-იქმნის  

ჩვენდა განგებითა ღვთისათა. 

ⴍⴇ. Ⴜარიდევნა მრავალ გზის მოთმინებისა მიერ  

ვიეთგანმე ესე ეშმაკი, და მერმე ვიდრეღა იგი ამას იტყ- 

ვინ, სხვა ქადაგი უკეთურებისა მოიწიის, და სხვითა სა- 

ხითა ისწრაფინ ცთუნებად. 

ⴎ. Ⴅიხილენ ვიეთნიმე მორჩილებასა შ~ა, რ~ლნი  

იქმნნეს ლოცვითა მოძღვრისათა ლმობიერ სახიერ, მმარხ- 

ველ, მშვიდ და მოსწრაფე უბრძოლველ, და მხურვალე;  

რ~ლთა მოუხდეს ეშმაკნი და ეტყოდეს: ვითარმედ შემძ- 

ლებელ ხართ აწ დაყუდებად, და ს~დ მოღვაწებად და  

უვნებელობად მიწევნად დაყუდებითა. და შესცდეს რაჲ,  

და განვიდეს ნავთსადგურისაგან და შევიდეს გულად  

ზღვისა, აღსდგეს მათზედა ღელვანი სასტიკნი და სიმძაფ- 

რე ქართა, და არა პოვეს მენავეთ მოძღვარი, და წარსწყმ- 

–––––––  

* თარგმანი. ურჩებასა იტყვის და ამპარტავნებასა. 
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დეს ზღვასა ამას შინა მწარესა და მყრალსა, საწყალო- 

ბელად. 

ⴎⴀ. Ⴂანვიცადოთ და ვიხილოთ ზღვასა შინა შემდ- 

გომად მტკიცესა დაწყნარებისა, აღძრვა და ამაღლება  

ღელვათა დიდი. 

ⴎⴁ. Ⴀრა ეგების ზღვისაგან უკეთუმცა არა აღელვდა  

და აღიმღვრა და აღშფოთნა, რათა განაგდოს მისგან ყ~ლი  

ძელი და თივა და ყ~ლივე სიღნიოშე და სკორე, რომე- 

ლიც შეეღის მას შ~ა მდინარეთა, რომელ არიან ვნებანი,  

და შემდგომად ღელვისა მის იხილო მას შინა დაწყნარე- 

ბა დიდი და დაყუდება მტკიცე. 

ⴎⴂ. Ⴋოწაფე რომელი ერთგზის მორჩილებდეს მამასა 

თვისსა, და ერთგზის არა, მსგავს არს იგი კაცსა, რომელ- 

მან ერთ გზის იოლნის თვალნი თვისნი საოლავითა, და  

ერთ გზის კირითა, ვ~ა წერილ არს, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴓⴉⴄⴇⴓ  

Ⴄⴐⴇⴈ ⴀⴖⴀⴘⴄⴌⴄⴁⴃⴄⴑ ⴃⴀ ⴄⴐⴇⴈ ⴃⴀⴀⴐⴖⴅⴄⴅⴃⴄⴑ, ⴐⴀⴢ  

ⴑⴀⴐⴂⴄⴁⴄⴊ ⴀⴐⴑ,  ⴂⴀⴐⴌⴀ ⴘⴐⴍⴋⴀ ⴚⴓⴃⴈ. 

ⴎⴃ. Ⴌუ აცთუნებ თავსა შენსა, ჵი შვილო მორჩილე- 

ბისაო, სულითა ამპარტავანებისათა, რათამცა აღიარებდე  

რაი ცოდვათა შენთა მოძღვრისა თანა, სხვასამცა გარდას- 

წამებდი საქმეთა შენთა; რამეთუ შეუძლებელ არს თვი- 

ნიერ სირცხვილისა, სირცხვილისაგან განრომად. 

ⴎⴄ.Ⴂგამოუცხადენ წყლულებანი შენნი მკურნალსა,  

განცხადებულად არქვ მას, და ნუ გრცხვენინ, ვ~დ ჩემ  

მიერ მოწევნულ არს ჩემზედა, სენი ესე მამაო; ჩემი არს  

წყლულება ესე თვისისა უდებებისაგან, და არა სხვისა  

ვისგანმე შემთხვეული, და არავინ ქმნილ არს სხვა მიზეზ  

ჩემისა ამის ბოროტისა, არცა კაცი, არცა ხორცნი, არცა  

სხვა რაჲმე თვინიერ უდებებისა და დახსნილებისა ჩემისა.  

იქმენ სახითაცა და პირითა და გონებითა შენითა, ჟამსა  

აღსარებისა შენისასა, ვითარცა შეცოდებული და დასჯი- 

ლი წინაშე მსაჯულისა დადეგ თავ დადრეკილად ქვეყა- 

ნად მიმართ, და უკეთუ შესაძლებელ იყოს მსაჯულისა 
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მის და მკურნალისა ფერხთა, ვითარცა Ⴕრისტესთა  

ცრემლითა დაალტობდი, რამეთუ ესე ჩვეულება აქვს  

ეშმაკთა, რათამცა მოგვაგნოს, ანუ ყოვლადვე არა აღ- 

სარება, ანუ რათამცა სხვათა გარდავსწამენით ცოდვანი  

ჩვენნი, ანუ რათამცა ვიეთმე ვაბრალობდით ბრალთა  

ჩვენთათვის. ვითარმცა იგინი ქმნილ იყვნეს მიზეზ  

ჩვენდა. 

ⴎⴅ. Ⴓკეთუ ყოველი საქმე ჩვეულებასა შეუდგს,  

საცნაურ არს ვითარმედ უფროსად კეთილიცა ჩვეულე- 

ბასავე შეუდგს, რამეთუ დიდი შეწევნა აქვს მას Ⴖვთისა- 

გან. 

ⴎⴆ. Ⴓკეთუ დაწყებასა მონაზონებისა შენისასა მისცე 

თავი თვისი მხურვალედ გინებათა და შეურაცხებათა  

მოთმინებასა, არა მრავალ ჟამ იყოს შვილო, შრო- 

მაჲ შენი დამკვიდრებად შენ შ~ს სანატრელსა მას  

განსვენებასა, და უკანასკნელ მოწამეთა თანა დაემკვიდ- 

როს მორჩილებითა შენითა. 

ⴎⴡ. Ⴀღუარენ მოძღვარსა შენსა, ვითარცა Ⴖ~თსა სა- 

ხითა სიმდაბლისათა ცოდვანი შენნი. რამეთუ ვიხილენ  

დასჯილნი რომელთა სახითა საწყალობელითა და  

აღსარებითა და ვედრებითა სიფიცხე მსაჯულისა  

მოდრიკეს მოწყალებად, და გულის წყრომა მისი  

შესცვალეს სიტკბოებად; და ამისთვის Ⴈოანე ნათლის- 

მცემელ ეძიებდა აღსარებასა პირველ ნათლისღებისა მის- 

სა მიმავალთაგან, არათუ მას რადმე უხმდა იგი, ა~დ ცხოვ- 

რებასა მათსა ეძიებდა. 

ⴎⴇ. Ⴌუ გიკვირს უკეთუ შ~დ აღსარებისაცა, გვეწყ- 

ვებოდინ ბრძოლანი ვნებათანი, რამეთუ უადვილეს არს  

სიძვისა ეშმაკისა და ბრძოლა, ვიდრე ამპარტავანებისა  

ბოროტისა. 

ⴏ. Ⴌუ სცთები, ნუცა აღიტაცები ამბავთა მიმართ  

განშორებულთა და მოძღვართასა, რამეთუ შენ საყვარე- 
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ლო, სტეფანეს გზასა ხვალ პირველ მოწამისასა, მორჩი- 

ლებითა შენითა. 

ⴏⴀ. Ⴌუ ილტვი მორჩილებისაგან, დაღათუ დაცემა  

შეგემთხვიოს, რამეთუ თვით მას ჟამსა გიხმს მკურნალი. 

ⴏⴁ. Ⴐომელსა ყვა შემწე და შეუბრკმა ფერხი, საც- 

ნაურ არს ვითარმედ ესე ვითარსა უკეთუმცა შემწე არა  

ქონებოდა. არა შებრკმა ოდენ, არამედ სიკვდილი- 

ცა ეგულვებოდა. 

ⴏⴂ. Ⴐაჟამს შეგემთხვიოს დაცემა, მაშინა მოიწივნიან  

ეშმაკნი ვითარმცა მიზეზი ეპოვნა, და დაყუდებასა გვაწ- 

ვევდიან, ხოლო გულის სიტყვა მათი ესე არიან, რათამ- 

ცა წყლულება დაცემასა ჩვენსა ზედა შესძინეს. 

ⴏⴃ. Ⴐაჟამს მკურნალი ჩვენი იტყოდის, ვითარმედ  

თუ ვერ ძალ-მიძს განკურნება შენი, მაშინ ჭირისა მის- 

გან ჯერ-არს, რ~ა სხვა მკურნალი მოვიძიოთ, რამეთუ  

თვინიერ მკურნალისა მცირედნი განიკურნებიან. 

ⴏⴄ. Ⴅინმე არს რომელმან სიტყვა მიგოს ამას ზედა,  

რომელსა ვიტყვით მტკიცედ და განჩინებით; ვითარმედ,  

ყოველი ნავი რომელსა ჰყვა მენავეთ-მოძღვარი და ღელ- 

ვათა შთავარდა უეჭველად უკეთუმცა მენავეთ მოძღვა- 

რი არა ქონებოდა, სრულიადცა წარწყმედულ იყო იგი. 

ⴏⴄ. Ⴋორჩილებისაგან*) – სიმდაბლე; და სიმდაბლისაგან  

უვნებელობა, ვითარცა თქმულ არს, ვითარმედ ⴑⴈⴋⴃⴀⴁ- 

ⴊⴄⴑⴀ ⴘ~ⴀ ⴙⴅⴄⴌⴑⴀ ⴋⴍⴋⴈⴞⴑⴄⴌⴌⴀ ⴙⴅⴄⴌ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ, ⴃⴀ  

ⴋⴈⴞⴑⴌⴀ ⴙⴅⴄⴌ ⴋⴒⴄⴐⴇⴀ ⴙⴅⴄⴌⴇⴀⴂⴀⴌ, და ვინათგან ესრეთ  

არს, არა რაჲ სადმე დამაყენებელ არს თქმად, ვითარმედ  

მორჩილებისაგან უვნებელობა, რომლისა მიერ იქმნების 

––––––– 

*) Ⴇარგმანი. Ⴋორჩილება დასაბამი არს სიმდაბლისა, რამეთუ,  

რომელმან არა იცნას თავი თვისი ვითარმედ ნაკლულევან არს სათნოება- 

თაგან, მორჩილებად სხვისა ვერ ძალ უცს, და ესრეთ ცნობაჲ თვისისა  

უძლურებისა სულსა მოიყვანებს მორჩილებად. ხოლო მორჩილება შიშითა  

ღვთისათა შეპყრობილი შობს სიმდაბლესა და სიმდაბლე განსდევნის სი- 

მაღლესა. ხოლო ესე ესრეთ იქმნების კაცი სახლ-უვნებელობისა. 
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აღსასრული სიმდაბლისა; რამეთუ იქმნების მორჩილება,  

დასაბამ სიმდაბლისა, ვითარცა იგი მოსე დასაბამი იყო  

სჯულისა, ხოლო ასული იგი დედასა თვისსა სრულ  

ყოფს, ვითარცა მარიამ*) სრულ-ჰყოფდა შესაკრებელსა. 

ⴏⴆ. Ⴒანჯვასა დიდსა ღირს არიან Ⴓფლისა მიერ სნე- 

ულნი, რომელნი მივიდეს მკურნალისა თანა, და გამოს- 

ცადეს და სცნეს მისგან ფრიადი სარგებელი სენთა მათთა, და  

შემდგომად ამისსა, ვიდრეღა არა სრულიად განკურნებულ  

იყვნეს, დაუტევეს იგი, და სხვასა მკურნალსა ეძიებდეს. 

ⴏⴡ. Ⴌუ ილტვი საყვარელო ხელთა მათთაგან რო- 

მელთა შეგწირეს Ⴓფლისა; რამეთუ არა ირცხვი ესრეთ  

სხვისაგან, ვითარ ირცხვი მისგან ყოველთა დღეთა ცხოვ- 

რებისა შენისათა. 

ⴏⴇ. Ⴀრა უღირს განშორებად გამოუცდელსა სიმრავ- 

ლისაგან, და მარტოებით შესვლად, ბრძოლასა შინა წინა- 

აღმდგომთასა; და ესრეთვე უჯერო არს პირველ გამოც- 

დისა და კეთილად დამწყსისა, ვნებათა სულისათა შესლ- 

ვად დაყუდებასა; რამეთუ პირველი იგი ხორციელად,  

ხოლო მეორე იგი – სულიერად მოკვდეს. 

ⴐ. Ⴈტყვის წერილი ვითარმედ ⴓⴋⴟⴍⴁⴄⴑ ⴀⴐⴈⴀⴌ 

ⴍⴐⴌⴈ, ⴓⴔⴐⴍⴑ ⴄⴐⴇⴈⴑⴀ, ესე იგი არს ვითარმედ, რათა  

იყოს შვილი მამასა თანა-მბრძოლად წინააღმდგომთა,  

ძალითა სულისა წმიდისათა. 

ⴐⴀ. Ⴗრმა რომელი ილტვოდის – წინამძღვრისაგან  

თვისისა; და სამწყსო – მწყემსისაგან; და შეცთომილი – მას- 

წავლელისაგან; და ყრმა – მამისაგან თვისისა; და სნეული –  

მკურნალისაგან; და ნავი – მენავეთ მოძღვრისაგან, – მოი- 

წიოს ამათ ყოველთა ზედა წარწყმედა, და რომელი ეწყ- 

ვებოდის ეშმაკთა თვინიერ შემწისა, ეგე ვითარი მოიკ- 

ლას მათგან. 

ⴐⴂ. Ⴐომელი სამკურნალოდ მივლენან კურნებად,  

ეგე ვითართა აღსუბუქება ტკივილთა აქვნდინ, სასწაუ- 

––––––– 

* მარიამ დაჲ მოსესი. 
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ლად კურნებისა; ხოლო რომელნი მორჩილებასა შევლენ;  

მათ სიმდაბლე აქვნდინ სასწაულად, ვნებათა განხსნისა  

მათისა; რამეთუ ხორციელთა სნეულთა, ტკივილთა აღ- 

სუბუქება; ხოლო სულიერთა – სიმდაბლისა განმრავლება  

არს სასწაული სიმრთელისა. 

ⴐⴂ. Ⴑვინდისი შენი იყავნ სარკე მორჩილებისა შე- 

ნისა, და ხმა არს ესე. 

ⴐⴃ. Ⴐომელნი დაყუდებასა შინა მორჩილებენ მამასა  

სულიერსა ეგე ვითარ ეშმაკნი ოდენ ბრძვანან; ხოლო  

რომელნი კრებულსა შინა იყვნენ, ეგე ვითართა ეშმაკნი  

და კაცნი ეწყვებიან ბრძოლად; და პირველნი იგი სამა- 

რადისოდ ხედვითა მოძღვრისა მათისათა, უაღრესადცა  

დაიცვენ მცნებათა მისთა; ხოლო მეორენი იგი ოდესვე 

მოძღვრისა მათისა კიდეყოფითა უდებ ყოფენ მცირედ  

მცნებათა მისთა; გარნა უკეთუ მოსწრაფენი იყვნენ და  

მოთმინენი აღასრულებენ დაკლებულსა მას მორჩილები- 

სა მათისასა მოთმინებითა ჭირითათა და მოიღებენ გვირ- 

გვინსა ორ წილად. 

ⴐⴄ. Ⴗოვლითავე დაცვითა დავიცვნეთ თავნი ჩვენნი,  

რამეთუ ნავთსაყუდელი სავსე ნავებითა ადვილად შემ- 

ძლებელ-არს შემუსრვად ნავთა მათ, და უფროსად გუ- 

ლის წყრომისა მიერ და კადნიერებისა, ვითარცა ჭიისა  

მიერ შესჭამს ფარულად ძელებსა მათსა და განხვრეტს. 

ⴐⴅ. Ⴃუმილი სრული და უმეცრება მოვიპოოთ წი- 

ნაშე მოძღვრისა ჩვენისა, რათუ კაცი მდუმარე შვილი  

არს სიბრძნისა, და მეცნიერება პოვა ფრიადი. 

ⴐⴆ. Ⴅიხილენ ვიეთნიმე მორჩილებასა შინა, რომელ- 

თა მიიტაცეს სიტყვა პირისაგან მოძღვრისა მათისა, და  

უსასო ვიქმენ მორჩილებისაგან მათისა, რამეთუ ამპარ- 

ტავანება ვიხილე მოპოვნებული მორჩილებისაგან მათისა,  

და არა სიმდაბლე. 

ⴐⴡ. Ⴗოვლითა სიფრთხილითა განვიფრთხოთ, და  

ყოვლითა კრძალულებითა ვეკრძალნეთ, და ყოვლითა 
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გულის-ხმის-ყოფითა გულის-ხმა ვყვნეთ, თუ ოდეს ჯერ- 

არს საქმისა პატივ-ცემაჲ უფროს ლოცვისა, რომელნი  

ესე ვიყვნეთ მორჩილებასა შინა, რამეთუ ესე არა ყოველ- 

სა ჟამსა გვიღირს ყოფად. 

ⴐⴇ. Ⴄკრძალე თავსა შენსა რაჟამს იყო ძმათა თანა,  

და ნუ ისწრაფი, რათამცა აჩვენე თუ საქმესა რასმე უმე- 

ტეს მათსა ჰყოფ; რამეთუ ორთა ბოროტთა იქმ უკეთუ  

ესე ჰქმნა: ერთად რამეთუ ავნებ მათ, მაჩვენებლობითა  

შენითა და მოსწყლავ გულთა მათთა, ხოლო მეორედ  

მოატყვებ თავსა შენსა ამპარტავანებასა უეჭველად. 

ⴐⴈ. Ⴈყავ*) მოსწრაფე სულითა და ხორცითა, ნუ ინე- 

ბებ ჩვენებად სხვათა, ნუცა სახითა, ნუცა სიტყვითა, და  

ამასცა მაშინ იქმოდე უკეთუ ოდეს დაცხრომილ იყო  

განკითხვისაგან და შეურაცხებისა მოყვსისა, უკეთუ კუ- 

ლა მოსწრაფე ხარ განკითხვისა მიმართ, იყავ მსგავს ძმა- 

თა შენთა, და ნუ უხდები მათ ამპარტავანებითა. 

ⴐⴈⴀ. Ⴅიხილე მოწაფე გამოუცდელი, იქადოდა წი- 

ნაშე კაცთა სიკეთესა მოძღვრისა თვისისასა, და გონებ- 

და თუ ამითმცა მიიღო ქება, და მოიგო უფროსად შეუ- 

რაცხება, რამეთუ ყოველთა რქვეს მას, და ვითარ ხემან  

კეთილმან გამოიღო რტო უნაყოფოი. 

ⴐⴈⴁ. Ⴀრათუ რაჟამს მამისაგან ჩვენისა თავს ვიდებ- 

დეთ კდემასა და შეურაცხებასა მაშინ მოთმინე ვიწოდ- 

ნეთ, არამედ რაჟამს ყოველთა კაცთა მიერ თავს ვიდებდეთ,  

–––––––  

*) თარგმანი. შესაკრებელთა შორის მყოფთათვის იტყვის ამას ვითარმედ უკე- 

თუ მდაბალი იყო, იქმოდე საქმეთა სულიერთა გულსა შინა შენსა, და ნუცა 

სიტყვითა, და ნუცა სახითა გამოაჩინებ მას. ხოლო საქმესა ლოცვასა იტყვის 

გონებასა შინა დანერგულსა; უკეთუ კულა მაბრალებელ იყო სხვათა, რომელნი 

უდებად იყვნენ, მაშა უმჯობეს არს რათა არცა გაქვნდენ საქმენი იგი, არცა აბ- 

რალობდე ძმათა მიმართ, არამედ რათა იყო მსგავს მათთა ვიდრეღა ამპარტავან 

და აღზვავებულ მცირეთა მათ საქმეთა ზედა შენთა. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

რამეთუ მამისაგან ჩვენისა გვრცხვენისცა და თანა-მდე- 

ბადცა გვაც მოთმინება. 

ⴐⴈⴂ. Ⴑვემდი წადიერებით კდემასა, ვითარცა წყალ- 

სა ცხოველსა ყოვლისაგანვე კაცისა, რომელსა ენებოს  

შესმად შენდა წამალი იგი განმწმედელი ბილწებათა, და  

მაშინ გამობრწყინდეს სიღრმე სიწმიდისა სულსა შენსა,  

და ნათელი ღვთისა არა მოაკლდეს გულსა შენსა. 

ⴐⴈⴃ. Ⴌუ ვინ იქადის თავით თვისით, რაჟამს იხილოს  

სიმრავლე ძმათა, განსვენებულად, და მსახურებასა ზედა მის-  

სა, რამეთუ მპარავთა გარეშეუცავთ ჩვენ, და ისწრაფიან  

წარწყმედად შრომათა და მოსწრაფებათა ჩვენთა. 

ⴐⴈⴄ. Ⴞსენებით მოიხსენებდ, რომელმან იგი თქვა ვითარ- 

მედ ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴕⴋⴌⴄⴇ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴁⴆⴛⴀⴌⴄⴁⴓⴊⴈ ⴇⴕⴅⴄⴌⴃⴀ,  

ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴑⴇⴕⴅⴈⴇ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴋⴍⴌⴀⴌⴈ ⴅⴀⴐⴇ ⴓⴞⴋⴀⴌⴈ, ⴐⴍⴋⴄ- 

ⴊⴈ ⴇⴀⴌⴀ ⴂⴅⴄⴃⴅⴀ ⴗⴍⴔⴀⴃ ⴅⴗⴀⴅⴇ, ხოლო სასჯელი  

შრომათა ჩვენთა – ჟამსა განსვლისასა სოფლით გვეუწყოს. 

ⴐⴈⴅ. Ⴋონასტერი ცაჲ არს ქვეყანასა ზედა, ამისთ- 

ვის ესრეთ ვყვნეთ გულნი ჩვენნი, ვ~ა ანგელოსნი, რო- 

მელნი მსახურებენ Ⴓ~სა.  

ⴐⴈⴆ. Ⴍდესმე გულნი ამას ცასა შინა მყოფთანი იქმ- 

ნებიან ვითარცა ქვანი, და ოდესმე კვალად ლმობიერე- 

ბითა ნუგეშინის იცემებიან, რათა ამპარტავანებასაცა გა- 

ნერნენ და შრომათაცა მათთა ნუგეშინის ეცეს ცრემლთა  

მიერ. 

ⴐⴈⴡ. ცეცხლმან მცირემან მოალბოს ცვილი, და შეუ- 

რაცხებამან მცირემან, მრავალ გზის ყოველივე სიფიცხე  

და ულმობელობა გულისა მეყსა შინა მოალბის, და აღ- 

ხოცის და დაატკბის. 

ⴐⴈⴇ. Ⴅიხილენ ოდესმე ორნი, რომელნი დაიმალე- 

ბოდენ დაფარულ ადგილში და ისმენდენ სულთქმათა  

და შრომათა მოღვაწეთასა, არამედ ერთი იგი ამისთვის  

იქმოდა, რათა ემსგავსოს მათ; ხოლო მეორე რათა ოდეს  

ჟამი პოოს ეკიცხვიდეს, და გამოაცხადოს იგი წინაშე 

 

 

 

 



91 

 

მისსა, და მუშაკი იგი Ⴖვთისა კეთილისა მისგან საქმისა 

დააბრკოლოს. 

ⴐⴉ. Ⴌუ იქმნები მდუმარე პირუტყვებრ, სადა იგი  

არა ჯერ იყოს დუმილი, და მოატყვებდე სხვათა შფოთსა  

და განმწარებასა, და ნუმცა გვიანობ სახითა და სლვითა,  

რაჟამს გიბრძანებდენ სწრაფასა უკეთუ არა მაშა ცოფთა  

და უგუნურთა უძვირეს ქმნილ ხარ. 

ⴐⴉⴀ. ვიხილენ ესე ვითარნი, ვითარცა იტყვის იობ  

სულნი აღვსებულნი სალმობითა და დახსნილობითა თვისი- 

თა და მრავალ გზის ნებსითცა იჩემებდიან, და დამიკვირდა  

ვითარ მრავალ ღონე არს უკეთურება, და მრავალ ფერ. 

ⴐⴉⴁ. Ⴐომელი კრებულსა შორის იყოს, ვერ შემძლე- 

ბელ არს ესრეთ შეძინებად გალობისაგან, ვითარ შეი- 

ძენს ლოცვისაგან თვისისა, რომელსა აღასრულებდეს  

სენაკსა შინა თვისსა, რამეთუ შრომაცა უმეტესი აქვს  

ლოცვასა, ვიდრეღა გალობასა. 

ⴐⴉⴂ. ებრძოდე დაუცადებელად, შენდავე შემოკრე- 

ბად გონებისა განბნეულისა, და ნუ სასოწარკვეთილ ხარ,  

დაღაცათუ ფრიად მიმოიტაცებოდის გონება, რომელი  

არა ეძიებს მორჩილებასა შინა მყოფთაგან ლოცვასა, წა- 

რუტაცებელითა გონებითა. 

ⴐⴉⴃ. ნუ მწუხარე იქნები რაჟამს მიიტაცოს გონება  

შენი, არამედ გიხაროდენ რაჟამს მოაქციო იგი შენდავე,  

რამეთუ ანგელოსთა ოდენ არს სრულიად წარუტყვენე- 

ლობა. 

ⴐⴉⴄ. Ⴐომელსა დაურწმუნებია თავისა თვისისდა არა  

განშორებად ადგილისა მისგან მოღუაწებისა თვისისა,  

ვიდრე უკანასკნელად დღედმდე მისა, დაღაცათუ შეემთ- 

ხვიოს მას ათას გზის სიკვდილი სულისა და ხორცთა,  

არა შეემთხვიოს მას ადვილად, ესე ვითარი რაიმე; რა- 

მეთუ მარადის დაცემათა და დაბრკოლებათა, მიზეზ-ორ- 

გულება გულისა და ურწმუნოება ადგილისა იქმნების. 
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ⴐⴉⴅ. Ⴐომელნი მოსწრაფე არიან ადგილითი ადგი- 

ლად მიმოსვლასა, ეგე ვითარნი ყოველსავე ზედა გამოუ- 

ცდელ არიან, რამეთუ არა რა იქმს ესრეთ უნაყოფოება- 

სა, ვითარ უთმინოება. 

ⴐⴉⴆ. Ⴓკეთუ უცნაურსა სამკურნალოსა მიხვიდე,  

ემსგავსე მოგზაურს და ფარულად გამოსცადე ყოველივე  

საქმე მუნ მყოფი და რაჟამს შეატყვა ხელოანთაგანცა და  

მსახურთაგანცა სარგებელი სენთა შენთა და წყლულება- 

თა მათ სულისათა, მაშინ წარმოდეგ, და განყიდე თავი  

შენი ოქროდ სიმდაბლისა, და ქარტითა მორჩილებისათა  

და წერილთა მსახურებისათა, და მოწამებითა ანგელოს- 

თათა. 

ⴐⴉⴡ. Ⴂანხეთქით განხეთქე, მას ჟამსა ხელით წერილი  

იგი ნებისა შენისა, რომელი იგი უკუნ აქცევს და დახს- 

ნის სასყიდელსა მას, რომლითა მოგივიდა Ⴕრისტემან  

უფალმან. 

ⴐⴉⴇ. საფლავ შენდა იყავნ პირველ დაფლვისა ადგი- 

ლი რომელსა დაემკვიდრო, რამეთუ არავინ გამოვალს სა- 

ფლავისაგან, პირველ ყოველთა აღდგომისა; და უკეთუმცა  

ვიეთნიმე გამოვიდეს იხილე, რამეთუ მოკვდეს, რომლისათ- 

ვის ვევედრნეთ Ⴓფალსა, რათა არა მოიწიოს ესე ჩვენზედა. 

ⴐⴊ. Ⴐაჟამს საქმენი მსახურებისანი მძიმე იყვნენ, მა- 

შინ უდებნი ლოცვასა აღირჩევენ, და ოდეს მსახურებანი  

სუბუქ იყვნენ, მაშინ ილტვინ იგინი ლოცვისაგან, ვი- 

თარცა ცეცხლისაგან. 

ⴐⴇⴀ. Ⴀრს რომელი იქმნ საქმესა რასმე და თხოვი- 

სათვის და განსვენებისა, სხვისა ძმისა დაუტევის იგი; და  

სხვამან მცონარებითა თვისითა დაუტევის იგი; და სხვამან  

არა დაუტევის იგი ამპარტავანებითა თვისითა: და სხვამან  

არა დაუტევის მოსწრაფებისა და გულსმოდგინებისა მი- 

სისაგან. 

ⴐⴊⴁ. Ⴓკეთუ მიხვიდე ადგილსა რომელსამე, და  

გამოუწვლილველად აღიტაცე და შეხვედ მუნ, და ჰყავ 
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აღთქმაჲ, და მერმე ხედავ მას შინა საქმეთა წარმწყმე- 

დელთა სულისათა და უკურნებელთა; ნუ უდებ იქმნები  

განშორებად მიერ; ხოლო გამოცდილი ყოველსავე შინა  

გამოცდილ არს, ვითარცა იგი გამოუცდელი ყოველსა  

შინა გამოუცდელარს. 

ⴐⴊⴂ. Ⴛვირის ზრახვამან და ენოვნებამან მრავალნი  

განშორებანი ქმნა სოფელსა შინა, ხოლო ნაყროვანება  

კრებულსა შორის ძმათასა, მრავალთა დაცემათა და შე- 

ურაცხებათა იქმს. 

ⴐⴊⴃ. Ⴓკეთუ მუცელსა შენსა ეუფლო, ყოველსავე  

ადგილსა ჯდომისა შენისასა უვნებელობა პოვო; ხოლო  

ვიდრემდის იგი უფლებდეს შენზედა თვინიერ საფლავი- 

სა, სადაცა მიხვიდე ყოველთაგან ჭირი პოვო. 

ⴐⴊⴄ. Ⴓფალი განანათლებს თვალთა მორჩილებასა  

შინა მყოფთასა ხედვად სათნოებათა მოძღვრისათა; დაკ- 

ვალად ეშმაკი დააბნელებს თვალთა ურჩთასა ხედვად ნა- 

კლულევანებასა მოძღვრისასა, რამეთუ ესე ვითარი ხედვა  

ჭეშმარიტად სიბრმე არს. 

ⴐⴊⴅ. Ⴉეთილი სახე სიმდაბლისა და მორჩილებისა  

არს, ჵი ძმანო ვეცხლ-წყალი, რომელი იგი ყოველსავე  

ქვეშე გორავნ, და ყოვლისაგანვე ბიწისა შეუხებელად  

ეგის. 

ⴐⴊⴆ. Ⴋოსწრაფენი ეკრძალებოდედ თავთა თვისთა,  

რათა არა განიკითხვიდენ უდებთა; და უმეტეს მათსა დაი- 

საჯნენ, რამეთუ ვითარ ვჰგონებ, ამისთვის იქმნა ლოთ  

მართალი, რამეთუ შორის ესე ვითართა კაცთასა დამ- 

კვიდრებულ იყო, და არა სადა გამოჩინებულ-არს თუ  

განიკითხვიდა მათ. 

ⴐⴊⴡ. Ⴗოველსავე ჟამსა და უფროსად ჟამსა ლოცვი- 

სასა მოვიგოთ დუმილი, და მყუდროება, რამეთუ ეშმაკ- 

ნი ისწრაფიან განრყვნად ლოცვისა შფოთებითა. 

ⴐⴊⴇ. Ⴐომელი მსახურებდეს მსახურებათა მორჩი- 

ლებისათა, იგი ხორცითა დგას წინაშე კაცთა; ხოლო 
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გონებითა ლოცვისა მიერ, ჰრეკს კართა ცისათა. 

ⴐⴋ. Ⴂინება და ყვედრება და მსგავსი ამათი სულსა  

შინა მორჩილისასა იქმნების მიმსგავსებულ სიმწარესა  

აფსინდისასა; ხოლო ქებანი და პატივნი თაფლის სახედ  

ტკბილ არიან, სულსა შინა, გემოთ მოყვარისასა; აწ უკვე  

გულის-ხმა-ვყოთ ბუნება ამათ ორთავე, ვითარ აფსინდი  

განმწმედელი არს ნაღვლისა და თელგმისა გვამისაგან;  

ხოლო თაფლი აღმაორძინებელი და განმამრავლებელი  

არს ნაღვლისა. 

ⴐⴋⴀ. Ⴟერ არს ჩვენდა რათა მივენდვნეთ უზრუნვე- 

ლად მათ, რომელთა შეიწყნარეს ზრუნვა ჩვენი Ⴖვთისათ- 

ვის და გვრწმენეს მათი დაღათუ ვგონებდეთ, ვითარმედ  

სავნებელსა რასმე სულისა ჩვენისასა იტყვიან, რამეთუ  

მაშინ გამოიცდების მათდა მიმართ სარწმუნოება ჩ~ნი,  

ვითარცა ბრძმედსა შინა სიმდაბლისასა. 

ⴐⴋⴁ. Ⴄსე არს სასწაული სარწმუნოებისა ჭეშმარიტი- 

სა, რაჟამს ვხედვიდეთ მოძღვრისაგან საქმეთა, რომელ- 

თა ჩვენ არა ვესვიდეთ, არცა მოველოდით, და ამასცა  

ზედა დაუბრკოლებელად ვმორჩილობდეთ მას. 

ⴐⴋⴂ. Ⴋორჩილებისაგან სიმდაბლე, ვ~ა პირველ  

ვსთქუ, და სიმდაბლისაგან განკითხვა, ვ~ა სთქვა დიდმან  

Ⴉასსიანე განკითხვისა თავსა შინა, და განკითხვისაგან და- 

ფარულთა-ცნობა და დაფარულთა ცნობისაგან-წინასწარ  

ცნობა მომავალთა საქმეთა, – და ვინ არა რბიოდეს ესე  

ვითარსა ამას კეთილსა, მორჩილებისა სარბიელსა, რომ- 

ლისა წინაშე არიან ესოდენნი კეთილთა სიმრავლენი. 

ⴐⴋⴃ. Ⴀმისთვის იტყოდა, დიდი იგი მგალობელი, ვი- 

თარმედ ⴂⴀⴌⴓⴋⴆⴀⴃⴄ ⴑⴈⴒⴉⴁⴍⴄⴌⴈⴇⴀ Ⴘⴄⴌⴈⴇⴀ ⴂⴊⴀⴞⴀⴉⴑⴀ  

ⴋⴀⴑ ⴋⴍⴐⴙⴈⴊⴑⴀ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴍ მოსვლა Ⴘენი გულად მისა. 

ⴐⴋⴄ. Ⴌუ დაივიწყებ ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა  

შენისათა მოღვაწესა მას დიდსა, რომელსა ათვრამეტსა  

წელსა არა ესმინა მოძღვრისაგან ხორციელითა სასმენე- 

ლითა თუ „ⴚⴞⴍⴌⴃⴈ“, ხოლო შინაგანთა მათ ყურთა მა- 
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რადის ესმოდა Ⴓფლისაგან, არათუ „ⴚⴞⴍⴌⴃⴈ“ რამეთუ  

ესე სიტყვა არს ლოცვისა და უცნაური, არამედ ესრეთ 

ესმოდა ვითარმედ „ⴑⴚⴞⴍⴌⴃⴈ “, რომელი ესე განჩინებუ- 

ლი არს და მტკიცე. 

ⴐⴋⴅ. Ⴀცთუნნეს თავნი თვისნი ვიეთმე მორჩილებასა  

შინა მყოფთა, რამეთუ შეატყვეს სილბოსა მოძღვრისა  

მათისასა, და ეძიებდეს მისგან საქმეთა, რომელნი ნები- 

საებრ მათისა იყვნეს, და ნებასა მათსა მიუშვის მოძღვარ- 

მან და არა დაეყენის საქმისა მისგან, რომელსა ითხოვ- 

დიან: ხოლო იგინი გონებდიან, ვითარმედ სიტყვისათვის  

მოძღვრისა იქმან მას, არამედ გულსავსე იყვნედ ესე ვი- 

თარნი, რომელ გვირგვინისა მისგან მორჩილებასა, სრუ- 

ლიად დაცემულ არიან, რამეთუ მორჩილებაჲ უცხოება  

არს ორგულებისა და ნებათა აღსრულებისა. 

ⴐⴋⴆ. Ⴀრს კაცი რომელმან მიიღოს ბრძანებაჲ მოძღ- 

ვრისაგან და სცნოს ნება მისი, ვითარმედ არა განსვენე- 

ბულ არს ქმნასა ზედა მის საქმისასა და არა ქმნის იგი;  

და არს სხვა რომელმან სცნის თუ არა არს განსვენებაჲ  

მისი მას ზედა, და შეუორგულებელად დამორჩილდის და  

ქმნის სიტყვა მისი, საძიებელ-არს თუ რომელმან ამათ- 

განმან უმჯობესად ქმნა? 

ⴐⴋⴡ. Ⴄსე შეუძლებელ-არს თუმცა ეშმაკი ნებასა  

თვისსა წინააღუდგებოდა, და ესე გულის-ხმა-ყავ მათგან,  

რომელნი უდებებით იყოფებიან; და სხენან ერთსა ად- 

გილსა სადაყუდებულოსა, გინათუ კრებულსა აღუძვრე- 

ლად. 

ⴐⴋⴇ. Ⴈყავნ ჩვენდა ადგილთაგან ჩვენთა წასრულისა  

ბრძოლაჲ, სასწაულ ჩვენისა მას შინა წარმართებისა, რა- 

მეთუ უკეთუმცა არა ხედვიდა მტერი თუ ვბრძავთ მას  

რადამცა გებრძოდა ჩვენ. 

ⴐⴌ. Ⴀრა ჯერ-არს ჩემდა დაფარვა და დუმილი, რო- 

მელსა ზედა არა შეგავს დუმილი: რამეთუ Ⴈოანე საბაი- 

ტელმან, რომელი იყო საბერძნეთით კაცი Ⴖ~ის-მოშიში  
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Ⴜმიდა და უბიწო, გვითხრობდა იგი საქმეთა, რომელთა  

ჯერ-არს სმენა. ხოლო შენ, ჵი წმიდაო! უწყი თვით ვ~დ  

კაცი ესე აღმაღლებულ იყო ყოველთა სენთაგან ვნება- 

თასა, და ტყუილისა სიტყვათაგან, და ყოვლისა საქმისა 

უჯეროჲსა. ესე მითხრობდა ვითარმედ მონასტერსა მისსა  

ასიას, რამეთუ ასიელი იყო წმიდა იგი. იყო ვინმე ბე- 

რიო, ფრიად უდები, არათუ მას განვიკითხავ, არამედ  

რათა ჭ~ტი მიგითხრა. 

Ⴃა იყო ბერისა მისთანა მოწაფე ვინმე ჭაბუკი სახე- 

ლით აკაკი, წრფელი ბუნებითა და ბრძენი გონებითა,  

რომელმან ეგოდენნი ბოროტნი თავსა იხსნა ბერისა მის- 

გან ბოროტისა, რომელნი მრავალნი სასმენელადცა საკ- 

ვირველ-არიან, რამეთუ არათუ ოდენ გინებითა და შეუ- 

რაცხებითა, არამედ ცემითა და გვემითა მარადღე სტან- 

ჯვიდა მას.  

Ⴞ~ მე ვხედევდ მას მარადდღე გვემასა შინა ფრიადსა  

და ჭირსა მსგავსად მონისა, სყიდულისა და რაჟამს შე- 

ვემთხვევი, ვრქვი მას ძმაო Ⴀკაკი! ვითარ გარდავლე  

დღე ესე? და ოდესმე მიჩვენის თვალი მისი, განსივებუ- 

ლი, და ოდესმე ქედი მისი განბძარული, გინა თავი მისი  

დაპებული; ხოლო მე ვიცოდი ვითარმედ მუშაკი არს  

სათნოებისა კეთილი და ვრქვი: საყვარელო, მოთმინე  

იქმენ და სულ-გრძელ, რამეთუ სარგებელ გეყოს. 

Ⴞ~ მან დაყო ბერისა მისთანა, რომელსა არა აქვნდა  

წყალობა ცხრა წელი, და ამისა შემდგომად გარდაიცვა- 

ლა ძმა იგი აკაკი, და მივიდა Ⴓფლისა, და დამარხეს  

იგი სამარხოსა მამათასა. ხოლო შემდგომად ხუთისა დღი- 

სა წარვიდა მოძღვარი იგი აკაკისა ბერისა ვისამე დიდი- 

სა, რომელი იყო მასვე ადგილსა, და რქვა მას: მამაო,  

ძმა Ⴀკაკი გარდაიცვალა. და ვითარ ესმა ესე ბერსა მას,  

რქვა მას: გრწმენინ ბერო, არა მრწამს თუმცა მომკვდარ  

იყო იგი. 

Ⴐქვა მას მოძღვარმან Ⴀკაკისამან: მოვედ და იხილე. 
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და აღსდგა ბერი იგი, და წარვიდა მისთანა, და ვითარ  

ორნივე მიიწივნეს საფლავსა ზედა მისსა. ხმა უწყო წმი- 

დამან მან ბერმან, ვითარცა ცხოველსა, რომელი ჭეშმა- 

რიტად შემდგომად სიკვდილისაცა ცხოველ-იყო, და  

ჰრქვა მას: ძმაო Ⴀკაკი, მოკვედაა? ხოლო მოწაფემან მან 

მორჩილმან, აჩვენა მორჩილება თვისი, შემდგომად სიკვ- 

დილისაცა. ხმა უყო ბერსა მას და რქვა: ვითარ შესა- 

ძლებელ არს მამაო სიკვდილი მორჩილისა. 

Ⴞ~ ესმა რა ესე მოძღვარსა Ⴀკაკისსა, დავარდა პირსა  

ზედა თვისსა დიდითა ტირილითა, და ევედრებოდა მამა- 

სახლისსა მონასტრისასა შენებად სენაკი მახლობელად  

სამარხოსა მის, და მუნ აღასრულნა მიერიდგან დღენი  

მისნი სიწმიდით, და მარადის სიმდაბლით და ეტყოდა  

მამათა ვითარმედ კაცის კვლა მიქმნიეს. 

ხოლო მე ვგონებ მამაო იოანე, ვითარმედ თვით ესე  

დიდი იოანე იყო რომელმან უწოდა მკვდარსა, და სიტყ- 

ვა უგო მას მკვდარმან; რამეთუ იგი მითხრობდა ამბავსა  

სხვასაცა და გარდასწამებდა სხვასა, არამედ თვით იგი  

იყო მოქმედი საქმისა მის, ვითარცა უკანასკნელ მეუწყა  

ჭეშმარიტად. 

ⴐⴌⴀ. და იტყოდა,*) ვითარმედ იყო მასვე მონასტერ- 

სა Ⴀსიას შინა მოწაფე ერთი მონაზონისა ვისმე მშვიდი- 

სა ფრიად და სახიერისა და მყუდროჲსა, და იხილა რაჲ  

მოწაფემან მან თავი თვისი, ვითარმედ პატივ იცემებოდა  

და შეურაცხ-იქმნებოდა ბერისა მის მიერ. და განიზრახა  

კეთილი განზრახვა, რომელი მრავალთათვის საცთურ  

არს, და ევედრა ბერსა დაითხოვა განტევება, რამეთუ  

იყო სხვაცა მოწაფე, და ამისთვის არა ფრიად შესაწუხე- 

ბელ იყო საქმე იგი, და განვიდა უკვე მიერ, და აღიღო  

––––––– 

* თარგმანი: ამას იტყვის ვითარმედ პატივ-იცემებოდა ხორციე- 

ლად და შეურაცხ იქმნებოდა სულიერად, რამეთუ არა ზრუნვიდა  

სულისა მისისათვის. 
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წიგნი მოძღვრისაგან, და მივიდა მონასტერსა ერთსა  

ქვეყანასა პონტოსასა. 

Ⴃა პირველსავე ღამესა შერავიდა მონასტრად, იხი- 

ლა ჩვენებასა შინა ღამისასა თავი თვისი, ვითარმედ პა- 

სუხი-მოეხდებოდა კაცთა ვიეთგანმე, და შემდგომ საში- 

ნელისა მის პასუხის-მიხდისა, იხილა თავი თვისი, რამე- 

თუ იყო მას ზედა დაშთომილი ვალისა ასი ლიტრა 

ოქროჲ, და ვითარცა განიღვიძა ძილისაგან, განიზრახვი- 

და ხილვისა მისთვის და ჰრქვა თავსა თვისსა: ჵი საწყა- 

ლობელო ანტიოხოზ, რამეთუ ესრეთ ეწოდებოდაო ვი- 

თარმედ ფრიადღა ზედა გვაც ვალისა ჩვენისა. 

Ⴃა ვითარცა დაყო მას მონასტერსა შინა სამი წელი  

დიდითა მორჩილებითა, რამეთუ ფრიად შეურაცხად ექ- 

ცეოდეს ყოველნი იგი ძმანი და აჭირვებდეს, ვითარცა  

უცხოსა; და არა იყო მას მონასტერსა შინა უცხოჲ თვი- 

ნიერ მისსა. და იხილა კვალად ჩვენებასა შინა ღამისასა,  

ვითარმედ კაცმან ვინმე მისცა ხელით წერილი შენდობი- 

სა ათისა ლიტრისა ვალისა მისგან. 

Ⴃა ვითარცა განიღვიძა გულის ხმა ყო რაჲ იგი იხი- 

ლა, და რქვა თავსა თვისსა, ვიდრე აქამომდე ათიღა  

ლიტრა გარდამიხდიეს, მაშა ოდესღა გარდახდად მიც  

სხვა იგი დაშთომილი. და ეტყვინ თავსა თვისსა, ჵი, საწ- 

ყალობელო ანტიოხოზ, გვიღირს შრომაი და ყვედრებაჲ  

უმეტესი, და მიერითგან იჩემებდა სისულელესა და მსა- 

ხურებისაგან არა დასცხრებოდა. და ვითარცა ხედვიდეს  

მამანი იგი, რომელთა არა აქვნდა წყალობა, ეგე ვითარ- 

სა მას მორჩილებასა შინა, ყოველნივე მას უბრძანებდეს,  

ყოველსავე საქმესა მონასტრისასა, და იგი იქმოდა მდუმ- 

რიად. 

Ⴃა ვითა დაადგრა ეგე ვითარსა სახესა შინა ათსამ- 

მეტ წელ, იგივე კაცნი იხილნა რომელმან ჰამობდეს (პა- 

სუხს-მიხდიდენ) პირველ ჩვენებასა შინა, და აჰა კვალად- 

ცა მოუხდეს, და ხელით წერილი დაუწერეს განტევები- 
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სა, ყოვლისა მის ვალისა; და ესრეთ იტყოდაო, ვითარ- 

მედ რავდენ გზისცა შემაწუხიან მე მყოფთა მის მონასტ- 

რისათა, მოვიხსენი ვალი იგი ჩემი თანამდები, და მოვი- 

თმენდი სიმხნით. 

Ⴄსე ყოველი ყოვლად ბრძენმან მან იოანე მითხრა,  

მამაო იოანე, ვითარცა სხვისა მაგიერ, ამისთვისცა Ⴀნ- 

ტიოხოზ უწოდა თავსა თვისსა, არამედ თვით იგი იყო,  

რომელმან განხეთქა ხელით წერილი იგი ახოვნად მოთმი- 

ნებითა. 

ⴐⴌⴁ. Ⴅისმინოთ კვალადცა ვითარი გულის ხმის ყო- 

ფა მოიგო მან მორჩილებისა მიერ მისისა, რამეთუ ჯდა  

რაჲ იგი წმიდისა Ⴑაბას ლავრასა შინა, და მოუხდეს მას  

სამნი მონაზონნი ჭაბუკნი, დაენება მისდა დამოწაფება,  

ხოლო მან შეიწყნარნა იგინი სიხარულით და განუსვენა  

მათ შრომისა მისგან გზისა მათისა, და შემდგომად სამისა  

დღისა რქვა მათ ბერმან: ჭეშმარიტსა გეტყვი თქვენ  

ძმანო, მე კაცი ვარ უძლური, და ვიძლევი სიძვისაგან,  

და ვერ შემძლებელ ვარ შეწყნარებად თქვენგანისა ერთი- 

საცა. 

Ⴞოლო იგინი არავე დაბრკოლდეს უწყოდეს საქმე  

ბერისა თუ ვითარი იყო, და ვითარცა ფრიად ევედრნეს,  

და არა შეიწყნარნა იგინი ბერმან, მაშინ შეუვრდეს ფერხ- 

თა მისთა, და ევედრებოდეს მას რათა ასწაოს მათ თუ  

ვითარ იყვნენ, ანუ სადა შეჰგავს დაჯდომაჲ მათი; და  

შეატყვა ბერმან ვითარმედ სარწმუნოებით და მორჩილე- 

ბით შეიწყნარებენ, მაშინ რქვა ერთსა მათგანსა, ვითარ- 

მედ Ⴓფალსა ნებავს შენი შვილო, რათა დასჯდე ერთსა  

ადგილსა დაყუდებით და მორჩილებით მამისა ერთისა  

თანა. და რქვა მეორესა მას წარვედ ძმანო, და განყიდე  

ნება შენი, და მიეც იგი Ⴖმერთსა, და აღიღე ჯვარი  

შენი და მოითმენდი შორის კრებულსა ძმათასა და საუნ- 

ჯე დიდ ძალი გედვას ცათა შინა. 

Ⴐქვა მესამესაცა მოიგე შენ განუშორებელად შენ- 
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გან, ვითარცა ფშვინვაჲ შენი, სიტყვა იგი რომლისათ- 

ვის იტყვის Ⴓფალი, ვითარმედ რომელმან მოითმინოს  

იგი სრულიად ცხონდეს, და წარვედ და მოიძიე, და თუ  

შესაძლებელ იყოს ნუ დაუტეობ ბუნებასა შინა კაცთასა,  

უფიცხლესსა დაუმამხილებელესსა მოძღვრისა შენისასა, 

და დაადგერ მისთანა, და სვემდი მარადღე კდემასა და  

გინებასა, ვითარცა თაფლსა და სძესა. 

Ⴞოლო ძმამან მან რქვა დიდსა იოანეს, და უკეთუ  

კაცი იგი უდებ იყოს მამაო, რაიმე ვყო? რქვა მას ბერ- 

მან: დაღაცათუ სიძვასა შინა იხილო იგი, ნუ განეშორე- 

ბი მას, არამედ ეტყოდე თავსა თვისსა, მოყვასო რასა  

თვისცა მოხვედ, და მაშინ იხილო ამპარტავანება განშო- 

რებული შენგან და გულფიცხობა უჩინო ქმნილი. 

ⴐⴌⴂ. Ⴅიღვაწოთ ყოვლითა ძალითა, რომელთა ესე  

გვნებავს მოშიშება Ⴓ~ისაგან, რათა არა მოვიპოოთ ად- 

გილსა მას სათნოებათა მოსაგებელსა, უფროსად უკეთუ- 

რება და სიბოროტე, და მანქანება და მზაკვარება, და  

გულის წყრომა, რამეთუ იქმნების ესე, და არა საკვირ- 

ველ არს; რამეთუ ვიდრემდის კაცი მუშაკი იყოს ქვეყა- 

ნის მოქმედი, ანუ მენავე, არად შერაცხონ იგი მტერთა  

მეფისათა, არცა აღიჭურნიან მის ზედა; ხოლო რაჟამს  

იხილნიან, ვითარმედ ბეჭედი მიიღო, და ხრმალი აღიღო,  

და ფარი და ლახვარი, მაშინ კბილ-ღრჭენით მოიწინიან  

მის ზედა, და ნებავნ რათამცა მოკლეს იგი, ამისთვის გვი- 

ღირს რათა ფრთხილ და მღვიძარე ვიყვნეთ და არა და- 

ვიძინოთ. 

ⴐⴌⴃ. Ⴅიხილენ ყრმანი უმანკონი და კეთილნი, რო- 

მელნი მივიდეს სასწავლოდ, რათამცა ისწავეს სიბრძნე  

და სწავლულება და სარგებელ-ეყომცა, ხოლო ვერა შეი- 

ძინეს მუნ გარნა მანქანება და უკეთურება და სიგვესე,  

სხვათა თანა აღრევითა, რომელსა აქვნ გონება გულის- 

ხმა ჰყავნ. 

ⴐⴌⴄ. Ⴐომელნი ხელოვნებასა ისწავლიან შეუძლე- 
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ბელ-არს თუმცა არა დღითი დღე წარემატებოდეს მას  

შინა, და რომელნიმე სცნობენ წარმატებასა მას, და რო- 

მელნიმე განგებულებით უმეცარ მისა არიან. 

ⴐⴌⴅ. Ⴅაჭარმან*) ხელოანმან ყოველთა მწუხრთა  

აღრაცხის შეძინებული მის დღისა, ანუ დაჭირვებული,  

ხოლო ვერ შემძლებელ არს ამისცნობად, უკეთუ არა  

ყოველსა ჟამსა დასწერდეს, და ესრეთ დაისწავლიდეს  

სარგებელსა მას ვაჭრობისასა, ეგრეთვე უკვე ჩვენ გვი- 

ღირს ქმნად, რამეთუ მარადღე გამოძიება თავისა თვისი- 

სა განანათლებს გონებასა. 

ⴐⴌⴆ. Ⴐაჟამს იკვდემებოდის, ანუ იყვედრებოდის  

უგუნური და ელმოდის, მაშინ ანუ სიტყვის-გებად იწ- 

ყებს, ანუ ადრე მუხლთა მოიდრეკს არათუ სიმდაბლი- 

სათვის, არამედ რათამცა კდემა იგი დააცხრო. 

ⴐⴌⴡ. Ⴓკეთუ იცემებოდე მოძღვრისაგან დუმენ და  

თავს იდებდ წამალთა მათ სულისათა, და უფროსღა  

მნათობთა სიწმინდისათა. 

ⴐⴌⴇ. Ⴐაჟამს დამშვიდნეს მკურნალი, მაშინღა შეუ- 

ვრდი მას; ნუ უკვე გულის წყრომისა ჟამსა არა მიითვა- 

ლოს სინანულით შევრდომა შენი. 

ⴐⴢ. Ⴐომელნი კრებულსა შორის არიან ყოვლისავე  

ვნებისა მიმართ წინააღუდგებოდედ, ხოლო უფროს ყოვ- 

ლისა ნაყროვნებასა და მრისხანებასა, რამეთუ ამათ ვნე- 

ბათა ერსა შორის ეპოების ნივთი თვისი. 

ⴐⴢⴀ. Ⴋორჩილებასა შინა მყოფთა ეშმაკმან შთაუგ- 

დის სურვილი სათნოებათა, რომელთა ვერ შემძლებელ  

იყვნიან აღსრულებად, და ეგრეთვე დაყუდებულთა მოა- 

გონებენ საქმეთა, რომელნი უჯერო იყვნიან მათ მიერ  

საქმედ. 

–––––– 

* თარგმანი: Ⴐომელი მარადღე გამოიძიებდეს თავსა თვისსა და  

განიკითხავდეს, და ტკივილით და ზრუნვით იყოს ცხოვრება მისი, და  

თუ ვითარ გარდარადა დღე იგი და ღამე, იგი არს კეთილი ვაჭარი სა- 

ქმეთა თვისთა. 

 

 

 



102 

 

ⴐⴢⴁ. Ⴂამოაცხადენ გონებანი მოწაფეთა გამოუც- 

დელთანი და პოვნე მათ შორის გულის სიტყვანი ცთო- 

მილნი; გულის თქმა დაყუდებისა და მარხვისა ფიცხლი- 

სა და ლოცვისა, წარუტაცებელითა გონებითა, სიძული- 

ლი ცუდად დიდებისა, და ხსენებისათვის სიკვდილისა  

დაუვიწყებელად, და მარადის ტირილისათვის, და ურის- 

ხველობისათვის, სრულისა დუმილისა ფრიადისა და სიწ- 

მიდისა სრულისა, რომელნი ესე განგებულებით დასაბამ- 

სავე არა მოეცემიან, და ამისთვის შესცთეს, და ამაოდ  

განვიდეს ვიეთნიმე მორჩილებისაგან, რამეთუ მტერმან  

აცთუნა რწმუნებად ამის ყოვლისა ძიებად პირველ ჟამისა,  

და ამისთვის ჰყო ესე მტერმან ნუ უკვე დაითმინონ, და  

ჟამსა თვისსა მიიღონ ესე ყოველი. 

ⴐⴢⴂ. Ⴀრწუმენებნ მაცთური იგი დაყუდებასა შინა  

მყოფთა ნატრად მათდა, რომელნი მორჩილებასა შინა  

არიან, უცხოთ მოყვარებასა მათსა, და მსახურებასა და  

სიყვარულსა ძმათასა, და სნეულთა მსახურებასა, რათა  

იგინიცა უთმინოებასა შეყარნეს, მაცთურმან მან, ვითარ- 

ცა იგი პირველნი, და რათამცა არა სრულ ყვეს მოღვა- 

წება იგი და მოთმინება მათი. 

ⴐⴢⴃ. მცირედნი იპოებიან ჭეშმარიტად, რომელნი  

იყოფებიან ჯერისაებრ დაყუდებასა შინა, და მათ ოდენ  

მოუგიეს სა~ღთო ნუგეშინის ცემა აღსუბუქებად შრომა- 

თა და შემწედ ბრძოლათა შინა. 

ⴐⴢⴄ. ბუნებათაებრ და სახეთა ვნებათა ჩვენთასა,  

მორჩილებაჲცა მოვიგოთ. 

ⴐⴢⴅ. Ⴓკეთუ მხურვალებისაგან ხორცთასა იძლევი,  

იყავნ მოძღვარი შენი მოღვაწე, და მცირედ ნუგეშინის  

მცემელ საზრდელითა, და არა სასწაულთა მოქმედი, და  

შემწყნარებელი მრავალთა ტაბლათა ზედა; უკეთუ კუ- 

ლა ზვავობისა და ქედ ფიცხელობისაგან იძლევი, იყავნ  

მოძღვარიცა შენი ფიცხელ, და მიუშვებელ, და ნუ 

მშვიდ და ტკბილ. 
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ⴐⴢⴆ. ნუ ვეძიებთ დაფარულთა მცნობელთა და  

წინასწარმეტყველთა, არამედ ყოვლისა პირველად მდა- 

ბალთა და სენისა ჩვენისა კურნებად მომზავებელთა,  

ადგილისაგანცა და მოქალაქეობისა მათისა. 

ⴐⴢⴡ. Ⴓკეთუ მოიპოო გულის სიტყვა ნეტარისა მის  

Ⴉვიროზ პირველ მოხსენებულისა, იგიცა კეთილ არს,  

რათა მარადის იგონებდე ამას, ვითარმედ გამოგცდის  

წინამძღვარი, და არა ოდეს მოგეწყინოს, არცა სულ მოკ- 

ლე იქმნე. 

ⴐⴢⴇ. Ⴐაჟამს განამრავლოს მოძღვარმან შენდა მო- 

მართ მხილებაჲ და შეურაცხებაჲ, და სარწმუნოება და  

სიყვარული შენი გამრავლდებოდის მისა მიმართ, მაშინ  

უწყოდე საყვარელო, ვითარმედ სული წმიდა უხილავად  

დამკვიდრებულ არს სულსა შენსა და ძალი მაღლისა  

გფარავს შენ. არამედ ნუ იქადი, ნუცა გიხარის, რაჟამს 

ახოვნად თავს იღებდე შეურაცხებათა, არამედ უფროსად  

იგლოვდ, რამეთუ ღირსი გინებისა საქმე ჰქმენ, და შეა- 

წუხე სული მოძღვრისა შენისა. 

Ⴌუ გიკვირს რომელსა ესე ვიტყვი, რამეთუ მოსე  

წინასწარმეტყველი მეწამების მე, რამეთუ უმჯობეს არს  

თუ ვინმე Ⴖმერთსა შესცოდოს, ვიდრე მოძღვარსა; რა- 

მეთუ უკეთუ Ⴖმერთი განვარისხოთ, შემძლებელ არს  

მოძღვარი ჩვენი დაგებად Ⴖვთისა, ითხოვდეს რა ჩვენთვის;  

ხოლო უკეთუ უხუცესი ჩვენი განვარისხოთ, არავინ-არს 

რომელიმცა ევედრებოდა ჩვენთვის; ხოლო მე ვიტყვი  

ვითარმედ ორივე ესე ერთ-არს განრისხება Ⴖვთისა და  

განრისხება მოძღვრისა. 

ⴐⴍ. Ⴂანვიფრთხოთ და განვიკითხოთ და გულის-ხმა  

ვყოთ თუ რაჟამს შესმენილ-ვიქმნეთ მამისა მიმართ, ოდეს  

გვიღირს მადლობით და დუმილით მოთმინება, ანუ ოდეს  

თანა გვაც გულსავსე ყოფად მისა, რამეთუ მე ვგონებ  

თუ ყოველსა რომელსა ზედა შეურაცხება ჩვენი იქმნე- 

ბოდის, დუმილი ჯერ არს, რამეთუ ჟამი არს მაშინ სარ- 
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გებელისა: ხოლო რომელსა ზედა სხვისა ძმისა ბრალო- 

ბა იქმნებოდის მისთვის გულსავსე ვყოთ საკვირველისა  

მისთვის სიყვარულისა და მშვიდობისა. 

ⴐⴍⴀ. Ⴐავდენიცა განვიდეს მორჩილებისაგან, მათ მი- 

გითხრან სარგებელი მისი, რამეთუ რაჟამს განეშორნეს,  

მას, მაშინღა ცნეს თუ რომელსაცა შინა დგეს პირველ. 

ⴐⴍⴁ. Ⴗოველი რომელი უვნებლობასა და Ⴖმერთსა  

ეძიებდეს მას ყოველივე დღე, რომელსა შინა არა იგო- 

ნოს და შეურაცხ იქმნას, დაჭირვებად შეურაცხიეს იგი. 

ⴐⴍⴂ. Ⴅითარცა ხენი ქართა მიერ შერყეულნი  

უფროსად განიმტკიცებენ ძირთა; ეგრეთვე მორჩილებასა  

შინა მყოფნი ძლიერთა და შეურყეველთა სულთა მოი- 

გებენ. 

ⴐⴍⴃ. Ⴐომელიცა დაყუდებასა შინა იყოს და სცნას  

თვისი უძლურება, და მოვიდეს და განყიდოს თავი თვისი  

მორჩილებითა, ეგე ვითარი იგი ბრმა იყო, და უშრომე- 

ლად ქრისტეს მიმართ აღიხილნა. 

ⴐⴍⴄ. Ⴑაყვარელნო! მტკიცეთ დებით, და კვალადცა  

ვიტყვი, დეგით სრბასა შინა თქვენსა, ძმანო, რომელნი  

ეგე ღვაწლსა შინა ხართ, და ისმინეთ რასა იგი იტყვის  

თქვენთვის, ყოვლად ბრძენი იგი, ვითარმედ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ 

ⴍⴕⴐⴍ ⴁⴐⴛⴋⴄⴃⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ  რომელ არს მონასტერი, ⴂⴀⴋⴍⴑⴚⴀ- 

ⴃⴌⴀ ⴈⴂⴈⴌⴈ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ, ⴃⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴑⴀⴚⴞⴍⴅⴀⴐⴌⴈ ⴋⴐⴂ- 

ⴅⴊⴀⴃ ⴘⴄⴑⴀⴜⴅⴄⴊⴌⴈ ⴘⴄⴈⴜⴗⴌⴀⴐⴌⴀ ⴈⴂⴈⴌⴈ Ⴜⴈⴀⴖⴇⴀⴇⴅⴈⴑ- 

ⴇⴀ. რამეთუ ႫႨႱႨ არს დიდება და სიმტკიცე უკუნითი  

უკუნისამდე. ამინ. 

 Ⴄსე Ⴉიბე არს შესწორებული რიცხვსა Ⴋახარებელთასა. Ⴋოღ- 

ვაწე ეგე, რომელი მდგომარე ხარ ამას ზედა უშიშრად რბიოდე ცად-მი- 

მართ. Ⴓსწრო ოდესმე საფლავად მისლვასა Ⴎეტრეს Ⴈოანემან. და 

ეგრეთვე აქა დაწესებულ არს, პირველ სინანულისა Ⴋორჩილება, რამეთუ  

რომელმან იგი უსწრა საფლავად Ⴋორჩილებისა სახე არს, ხოლო მეო- 

რე იგი სინანულისა, რომელმანცა შეინანა უარის ყოფაჲ ცრემლითა. 
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Ⴇქმული მისივე სინანულისათვის Ⴃა ცხოვრებაცა 

 

Ⴜმიდათა მათ რომელნი დილეგსა მას შეყენებულ  

 

იყვნეს. 

  

ႧႠႥႨ  Ⴄ 

 

Ⴀ. 

 

Ⴑინანული განმაახლებელი-არს ნათლის-ღებისა,  

სინანული ათქმა-არს Ⴖვთისა-მიმართ ახლისა  

ცხოვრებისა. 

ⴁ. მონანული ვაჭარი არს სიმდაბლისა მომსყიდ- 

ველი. 

ⴂ. Ⴑინანული არს მოწყვეტა სრულიადი ხორციელ- 

თა ნუგეშინის-ცემათა. 

ⴃ. Ⴑინანული არს თავისა თვისისა დამსჯელი: გუ- 

ლის-სიტყვა და უზრუნველობა ყოვლისაგან და ზრუნვა  

სულისა თვისისა. 

ⴄ. Ⴑინანული ასული არს სასოებისა, და უარის-ყო- 

ფაჲ სასო წარკვეთილებისა. 

ⴅ. Ⴑინანული დასჯა არს თავისა თვისისა ურცხვე- 

ნელი. 

ⴆ. Ⴑინანული დაგება არს Ⴖვთისა მიმართ, შესწო- 

რებულად ცოდვათასა, ქმნითა სიმართლისათა. 

ⴡ. Ⴑინანული გაწმედა არს სვინდისისა, რომელი იგი  

მამხილებელად ბოროტისა დაუბადებიეს Ⴖმერთსა კაცი- 

სა-თანა. 

ⴇ. Ⴑინანული არს კარი ნუგეშინის ცემისა, რათა  

უარ ყოს ნება თვისი, და უკეთურება თვისი. 

ⴈ. Ⴑინანული მოთმენა არს ნებსითი ყოველთ ჭირთა  

და განსაცდელთა. 

ⴈⴀ. მონანული არს მომპოვნებელი ტანჯვათა თავისა 
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თვისისათა, ცოდვათა თვისთა თვის სოფელსა ამას. 

ⴈⴁ. Ⴑინანული არს მოყმობაჲ მუცლისა თვისისა ძლიე- 

რად, და მარადის ბრალობა და კდემა სულისა თვისისა,  

მხურვალებითა გულისათა მტკიცითა. 

ⴈⴂ. სინანული მიმაახლებელი არს Ⴖვთისა, და გან- 

მაშორებელი არს ცოდვათა. 

ⴈⴃ. შემოკრბით და მომეახლენით, მოვედით და ის- 

მინეთ და გითხრა თქვენ ყოველთა, რომელთა Ⴖმერთი  

განგირისხებია; შემოკრბით და იხილეთ რავდენი მიჩვენა  

Ⴖმერთმან, სარგებელად სულთა თქვენთა ღა ჩემთა.  

დავაწესოთ აქა პირველ ყოვლისა, და პატივსცეთ პატი- 

ოსნად, შეურაცხ-ქმნილთა მუშაკთა საქმესა. ვისმინოთ 

და დავიმარხოთ და ვქნათ, რომელთადაცა შემთხვეულ- 

არს მოულოდებელი რაიმე დაცემა, აღემართენით და  

დასხედით, რომელნი დაცემათაგან ქვემდებარე-ხართ;  

ისმინეთ ძმანო ჩემნო სიტყვანი ჩემნი, და მოყავთ ყური  

თქვენი, რომელთაცა გნებავს, მოქცევითა ჭეშმარიტითა  

დაგებად Ⴖმერთი თავთა თქვენთა მიმართ. 

ⴈⴄ. მესმა მე უძლურსა ამას უცხო რაჲმე მოქალა- 

ქობაჲ და საქმე მათი, რომელნი მკვიდრ იყვნეს მონას- 

ტერსა მას განშორებულსა, რომელსა ეწოდებოდა დი- 

ლეგი, რომელი იყო ქვემო კერძო პირველ ხსენებული- 

სა მის მნათობთა მნათობისა, რომელი ვახსენეთ მორჩი- 

ლებისა თავსა შინა, და ვიყავ რაჲ ჯერეთ მუნ, ვევედრე  

დიდსა მას წინამძღვარსა, რათამცა წარვედ მუნ და ნება  

მცა ნეტარმან მან, რომელსა არაოდეს ენება შეწუხება  

სულისა. ხოლო მივიწიე რა მონასტერსა მას მონანულ- 

თასა, და ადგილსა ჭეშმარიტთა მათ მგლოვარეთასა, და  

ვიხილენ მუნ საქმენი, რომელნი ვიკადრო და ვსთქვა,  

ვითარმედ თვალსა კაცისა უდებისასა არა უხილავნ, და  

ყურთა დახსნილისათა არა ასმიან, და გულსა მცონარი- 

სასა და ვნებათა მოყვარისასა არა მოსრულ არიან. 

Ⴑაქმენი და სიტყვანი, რომელი შემძლებელ იყვნეს 
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იძულებად სახიერებისა Ⴖვთისასა, და ღონენი და სახე- 

ნი შემძლებელნი კაცთ-მოყვარებისა მისისა ადრე მო- 

დრეკად. 

Ⴐამეთუ რომელნიმე უბრალოდ დასჯილთა მათგან- 

ნი, მწუხრითგან ვიდრე განთენებადმდე, დგიან ჰაერთა  

გარე დაწყობილნი ფერითა შეურყეველად, და ძილისა- 

გან შეიმუსრვოდეს, და ირწეოდეს საწყალობელად იძ- 

ულებითა ამისა ბუნებისათა; და არცა ერთსა განსვენებასა  

მისცემდეს თავთა თვისთა, არამედ რისხვიდეს და აყვედ- 

რებდეს თავთა თვისთა კდემითა და შეურაცხებითა. Ⴑხ- 

ვანი ზეცად მიმართ ხედვიდეს სურვილით და ვედრებით,  

და ითხოვდეს მიერ შეწევნასა ტირილითა და გოდებითა;  

და კვალად სხვანი მდგომარე იყვნეს, ვითარცა დასჯილ- 

ნი, და ხელნი უკუღმართ შეეკრნეს, ვითარცა ავაზაკთა,  

და პირნი მათნი დაედრიკნეს ქვეყანად, და აქვნდეს თავ- 

ნი თვისნი უღირსად ზეცად აღხილვასა, და სიმრავლისა-  

გან მწუხარებისა გულთა მათთასა, არა იცოდეს თუ რაჲ  

ილოცონ, ანუ რაჲ სთქვან Ⴖვთისა-მიმართ, ანუ თუ ვინა  

იწყონ ყოფად ვედრებისა, არამედ ოდენ სულნი მათნი  

და გონებანი უსიტყველად წარედგინნეს წინაშე Ⴖვთისა,  

და სასო წარკვეთილნი იყვნეს ყოვლისაგანვე, არამედ  

Ⴖვთისა მიმართ ოდენ აქვნდათ სასოება. 

Ⴑხვანი ნაცარსა ზედა და მამასა მსხდომარე იყვნეს  

და პირნი მათნი მუხლთა მათთა დაეფარნეს, და თავები  

ქვეყნად დაედრიკნეს. 

Ⴑხვანი კვალად დაუცადებელად მკერდსა იცემდეს  

და გოდებდეს ტირილითა დიდითა ცხოვრებასა მათსა.  

და რომელთამე დაელტვნეს იატაკნი სენაკთა მათთანი  

ცრემლითა. Ⴃა რომელთამე ცრემლნი არა აქვნდეს, და  

თავთა თვისთა სცემდეს და იტყებდეს სულთა ზედა მათ- 

თა, ვითარცა მკვდართა, რამეთუ ვერღარა თავს იდებდეს 

ურვასა მას გულისა მათისასა. 

Ⴃა რომელნიმე იღრჭენდეს კბილთა მათთა ტკივი- 
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ლისაგან გულისა, და არა უტევებდეს რათამცა ხმა გო- 

დებისა მათისა ისმოდა, და მრავალ გზის ვერ უძლიან  

თავს-დებად და მეყვსეულად ხმა ყვიან გოდებით. 

vიხილენ მე მუნ კაცნი, რომელნი ვითარცა განცვი- 

ფრებულნი, და განლიგებულნი იყვნეს სახითა და მჭმუ- 

ნვარებითა, და ვითარცა გონება მიღებულნი, მრავლისა  

მისგან ურვისა გულთა მათთასა, და დანთქმულ-იყვნეს  

გონებანი მათნი, უფსკრულსა სიმდაბლისასა, და ცეცხ- 

ლითა მით ტკივილისა გულისა მათისათა, ცრემლნი  

თვალთანი შეეწვნეს, და თვალნი მათნი ცრემლთაგან  

მწარეთა დამწვარ იყვნეს. 

Ⴑხვანი მსხდომარე იყვნეს მჭმუნვარედ და ქვეყანად  

ხედვიდეს, და თავთა დაუცადებელად ამძვრევდენ, ვითარ- 

ცა ლომნი სიღრმეთაგან გულისათა იღრჭენდეს და  

სულ ითქმიდენ, და რომელნიმე მათგანნი ითხოვდეს  

ღვთისაგან შენდობასა დიდითა სასოებითა; და სხვანი  

იტყოდეს სიმდაბლითა დიდითა, ვითარმედ არა ღირს 

ვართ შენდობასა ცოდვათასა, და არცა გვაქვს სიტყვა,  

რათამცა მიუგეთ Ⴖმერთსა. 

Ⴑხვანი ითხოვდეს Ⴖვთისაგან, რათა იტანჯნენ აქა,  

და მუნ ჰპოონ წყალობა საუკუნოსა მას. 

Ⴃა რომელნიმე შემუსრვილნი სიმძიმისაგან სვინდი- 

სისა, ევედრებოდეს, ვითარმედ დაღაცათუ სასუფეველსა  

არა ღირს-ვართ, მხოლოდ ნუ დაგტანჯავ, და კმა-არს  

ჩვენდა. 

ვიხილენ მუნ სულნი მდაბალნი და შემუსრვილნი,  

და თავ-დადრეკილნი სიმძიმისაგან ტვირთთასა, და ქვა- 

თაცა ლმობიერ ჰყოფად შემძლებელ იყვნეს ხმათა მათ  

და სიტყვათა მიერ, რომელთა იგინი სიტყვათა ღაღა- 

დებდეს Ⴖვთისა მიმართ, რამეთუ იტყოდეს ქვე დადრე- 

კილნი ესრეთ: Ⴅუწყით ვითარმედ ღირს ყოვლისავე  

სატანჯველისა ვართ სამართლად, და არცა შემძლებელ  

ვართ სიტყვის მიცემად ჩვენისა მის, თანა-ნადებისათვის; 
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არცა თუმცა ყოველნი დაბადებულნი შემოვკრიბნეთ  

ჩვენთვის გლოვად, არამედ შეგივრდებით და მრავლისა  

მის წყალობისა შენისათვის კადნიერ ვიქმნებით და გე- 

ვედრებით, Ⴌⴓ ⴔⴓⴊⴈⴑ ⴜⴗⴐⴍⴋⴈⴇⴀ Ⴘⴄⴌⴈⴇⴀ ⴋⴀⴋⴞⴈⴊⴄⴁ  

ჩვენ, ⴌⴓⴚⴀ ⴐⴈⴑⴞⴅⴈⴇⴀ Ⴘⴄⴌⴈⴇⴀ ⴋⴑⴜⴀⴅⴊⴈ ჩვენ, და ნუმ- 

ცა ღირსად საქმეთა ჩვენთა დაგვსჯი, არამედ წყალო- 

ბით, და ხმა არს ჩვენდა; რაჟამს მრავლისა მის რისხვისა  

შენისაგან, და სატანჯველთაგან მიუთხრობელთა და და- 

ფარულთა განვერნეთ, რამეთუ სრულიად შენდობისა  

თხოვად ვერ ვიკადრებთ, და ვითარმცა ვიკადროთ,  

რომელთა ესე აღთქმა ჩვენი არა დავიმარხეთ უბიწოდ,  

არამედ შევაგინეთ იგი შემდგომად პირველისა მის კაცთ  

მოყვარებისა შენისა პირველ ქმნილთა მათ შენდობისა. 

Ⴋუნ იხილვებოდეს განცხადებულად ჵი, საყვარელნო სიტ- 

ყვანი დავითისნი, რამეთუ ვხედევდი მუნ კაცთა ⴘⴄⴁⴍⴐⴍⴒⴄ- 

ⴁⴓⴊⴇⴀ ⴃⴀ ⴃⴀⴋⴃⴀⴁⴊⴄⴁⴓⴊⴇⴀ ⴔⴐⴈⴀⴃ, ⴅⴈⴃⴐⴄ ⴀⴖⴑⴀⴑⴐⴓ- 

ⴊⴀⴃⴋⴃⴄ ცხოვრებისა მათისა ⴃⴀ ⴋⴀⴐⴀⴃⴖⴄ ⴋⴜⴓⴞⴀⴐⴄⴃ ⴋⴀ- 

ⴅⴀⴊ-ⴈⴗⴅⴌⴄⴑ ქედ-დადრეკილნი და ჭირვეულნი ⴗⴍⴅⴄⴊⴇⴀ  

ⴃⴖⴄⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ, ⴘⴄⴗⴐⴍⴊⴄⴁⴓⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴊⴎⴍⴊⴅⴈⴊⴌⴈ  

ⴜⴓⴊⴓⴊⴄⴁⴀⴇⴀⴂⴀⴌ ⴞⴍⴐⴚⴇⴀⴑⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀⴑⴀ, და იყვნეს იგინი უღ- 

ვაწად კაცთა მიერ. Ⴞოლო სიმრავლითა ურვათა მათთათა  

ⴃⴀⴅⴈⴜⴗⴄⴁⴓⴊ ⴈⴗⴍ ⴝⴀⴋⴀ ⴎⴓⴐⴈⴑⴀ, ⴋⴀⴇⴈⴑⴀ ⴃⴀ ⴜⴗⴀⴊⴑⴀ 

ⴋⴀⴇⴑⴀ ⴂⴀⴌⴆⴀⴅⴄⴁⴃⴄⴑ ⴚⴐⴄႫⴊⴈⴇⴀ ⴃⴀ ⴎⴓⴐⴈⴑⴀ ⴜⴈⴊ,  

მიწასა ⴃⴀ ⴌⴀⴚⴀⴐⴑⴀ ⴑⴝⴀⴋⴃⴄⴑ; ⴃⴀ ⴘⴄⴉⴐⴓⴊ ⴈⴗⴅⴌⴄⴑ 

ⴞⴍⴐⴚⴌⴈ ⴋⴀⴇⴌⴈ ⴛⴅⴀⴊⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ, ⴃⴀ ⴂⴅⴀⴋⴌⴈ ⴋⴀⴇⴌⴈ  

ⴂⴀⴌⴚⴋⴄⴊⴈⴗⴅⴌⴄⴑ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴇⴈⴅⴀⴌⴈ ⴂⴀⴌⴚⴋⴄⴊⴌⴈ. Ⴀრა  

რაჲ ისმოდა სხვა მათგან, გარნა ესე სიტყვანი: ვაჲმე,  

ვაჲმე! რა შემემთხვია მე უბადრუკსა ამას. სამართლად,  

სამართლად! მილხინე, მილხინე, Ⴋეუფეო! წყალობა ყავ  

მოწყალეო, და შენდობა ყავ მაცხოვარ ყ~ლთაო, Ⴛმანო  

მუნ მოტყინარენი ენანი ვიხილენ, რომელთა გამოეყვნეს  

პირთა მათთაგან, ვითარცა მხეცთა, რომელნიმე სიცხესა  

შინა სტანჯვიდეს თავთა თვისთა. რომელნიმე ყინელითა 
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იგვემებოდეს. Ⴃა რომელნიმე გემოსა იხილვიდეს წყლი- 

სასა მცირედ, რომელ ოდენ არა მოკვდებოდეს წყურვი- 

ლისაგან; და პურისგან მცირედ რაიმე მიიღიან, მეყვსე- 

ულად დაუტეობდენ და იტყოდენ, ვითარმედ ჩვენ არა  

ღირს ვართ საზრდელსა კაცთასა, რომელთა გვიქმნიეს  

საქმენი პირუტყვთანი. 

Ⴅინმცა იხილა მათ თანა ღიმილი და განცხრომაჲ,  

ანუ სიტყვა ცუდი, ანუ გულის-წყრომა, ანუ რისხვა,  

რამეთუ სრულიად დავიწყებოდათ რისხვა, რომელ არცა  

თუ ახსოვდათ თუ, კაცთა შორის არს მრისხანება, რამე- 

თუ გლოვასა სრულიად გულის წყრომა წარეწყმიდა. 

Ⴑადამცა იპოვა მათ შორის სიტყვის გება, ანუ კად- 

ნიერება, ანუ განსვენება რაჲმე ხორცთა, სადამცა იხილა  

მუნ კვალი ზვავობისა, ანუ სასოება შვებისა, ანუ მოგო- 

ნება ღვინისა, ანუ გემოს ხილვა ხილისა, ანუ ნუგეშინის- 

ცემა გბოლვილისა (მოხარშულისა), ანუ სიტკბოება სა- 

ხისა, რამეთუ ამის ყოვლისავე სასოება მათგან უჩინო 

ქმნილ იყო ამას საწუთროსა. 

Ⴑადამცა იყო მათ შორის ზრუნვა სახმრისა რაისამე  

სოფლიოსა, ანუ განკითხვა კაცისა ნუ იყოფინ, არამედ  

ესე სიტყვანი და ღაღადებანი იყვნეს მათ შორის მა- 

რადის. 

Ⴐომელნიმე ხელითა მკერდსა იცემდეს ძლიერად,  

და ვითარმცა ბჭეთა თანა ცისათა დგეს, და იტყოდეს  

Ⴖვთისა მიმართ, განგვიღე ჩვენ ჵი, მსაჯულო სახიერო,  

განგვიღე, განგვიღე ჩვენ კარი წყალობისა, რომელი  

ცოდვითა ჩვენითა დავხშით, განგვიღე. 

Ⴃა სხვანი იტყოდეს, ⴂⴀⴋⴍⴀⴁⴐⴜⴗⴈⴌⴅⴄ ⴋⴄⴓⴔⴄⴍ 

ⴎⴈⴐⴈ Ⴘⴄⴌⴈ ⴙⴅⴄⴌ ⴆ~ⴀ ⴃⴀ ⴅⴑⴚⴞⴍⴌⴃⴄⴇ. Ⴃა სხვამან  

სთქვის: ⴂⴀⴋⴍⴀⴙⴈⴌⴄ ⴌⴀⴇⴄⴊⴈ Ⴘⴄⴌⴈ Ⴥ ⴋⴄⴓⴔⴄⴍ, გლა- 

ხაკთა ამათ ზ~ა, ⴃⴀ ⴋⴑⴞⴃⴍⴋⴀⴐⴄⴇⴀ ⴁⴌⴄⴊⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ, ⴃⴀ 

ⴀⴙⴐⴃⴈⴊⴇⴀ ⴑⴈⴉⴅⴃⴈⴊⴈⴑⴀⴇⴀ. სხვამან სხვა სთქვის, ⴋⴑⴇ- 

ⴅⴀⴃ ⴋⴄⴜⴈⴄႬ ⴙⴓⴄⴌ ⴜⴗⴀⴊⴍⴁⴀⴌⴈ ⴘⴄⴌⴌⴈ Ⴍ~ⴍ, რამეთუ 
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წარვსწყმდებით და განვიწირენით, ⴃⴀ ⴋⴍⴅⴀⴉⴊⴃⴈⴇ 

ⴔⴐⴈⴀⴃ. Ⴃა სხვანი იტყოდეს ძმანო გამომცააჩინა Ⴓ~ნ  

ამიერითგან ნათელი მისი ჩვენ ზედა. Ⴃა სხვა იტყვიან  

ძმანო, ⴂⴀⴌⴅⴊⴍ ⴋⴄⴀ ⴑⴓⴊⴋⴀⴌ ჩემმან ⴖⴅⴀⴐⴈ ⴈⴂⴈ თანა- 

ნადებთა ჩვენთა ⴃⴀⴓⴃⴂⴐⴍⴋⴄⴊⴈ. 

Ⴃა სხვანი იტყოდიან, საყვარელნო ძმანო, შენდობა  

მეყოსაა ამიერითგან Ⴓფალმან ჩვენ ზედა? ანუ გვესმასა  

ხმა მისი? რომელი იტყოდეს ჩვენდა მომართ, ვითარმედ  

თქვენ რომელნი ეგე ⴉⴐⴓⴊ ⴚⴀⴐⴇ ⴑⴀⴉⴅⴐⴄⴊⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ  

განუხსნელითა, – ⴂⴀⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ, და რომელნი ეგე შთავ- 

რდომილ ხარ ჯოჯოხეთსა შინა სინანულისა თქვენისათ- 

ვის შემინდობია. 

Ⴘემესრულ არსაა ხმა ჩვენი ყურთა Ⴓფლისათა? და  

ყოველთა წინაშე თვალთა მათთა აქვნდა სიკვდილი, და  

იტყვიედ: ეჰა რაიმე ყოფად არს აღსასრული ჩვენი? ეჰა  

რაიმე განჩინება მოსლვად არს ჩვენ ზედა, ანუ რომელ- 

თამე ადგილთა მისვლად ვართ ყოფად მე არსა შენდობა  

ჩვენი გლახაკთა ამათ და დაბნელებულთა და დასჯილთა?  

ანუ მიიწია მეა ვედრება ჩვენი წინაშე უფლისა? გინათუ 

მართლ უკუნიქცა სირცხვილეული და დამდაბლებულნი,  

და უკეთუ მიიწიაცა და შევიდა წინაშე Ⴓფლისა, რაიმე  

ჰყო, რაზომ მოწყალე ჰყო იგი ჩვენზედა, და რავდენ  

სარგებელ იქმნა, რამეთუ არა წმიდათა პირთა და გვამ- 

თაგან განვიდა და არა რაი არს მისთანა ძალი. 

Ⴀნუ სრულიად მოწყალე ყოა მსაჯული იგი ჩვენ  

ზედა, გინა თუ მცირედ რაიმე, ანუ ნახევარსა ზედა  

წყლულებათა ჩვენთასა, რამეთუ დიდ არიან ესენი  

ფრიად, და მრავალთა შრომათა და ოფლთა ღირს  

არიან. 

Ⴋომეახლებულ-არიანა მცველნი ჩვენნი Ⴀნგელოსნი  

ანუ ჯერეთ შორს არიანა ჩვენგან? რამეთუ უკეთუ იგინი  

არა მოგვეახლნენ, ყოველი შრომა ჩვენი ცუდ და უსარ- 

გებლო არს, რამეთუ არა აქვს ძალი კადნიერებისა 
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ლოცვასა ჩვენსა, არცა ფრთენი სიწმიდისანი შესლვად  

წინაშე Ⴓფლისა, უკეთუ არა Ⴀნგელოსნი ჩვენნი მოგვე- 

ახლნენ ჩვენ, და მიიღონ იგი და შესწირონ წინაშე Ⴓფ- 

ლისა. 

Ⴃა კვალად ურთიერთ-არს მრავალ-გზის საკვირვე- 

ლებით იტყვიედ, ეჰა ძმანო, რასა იტყვით მივემთხვევით  

მეა, რომელსა იგი ვეძიებთ? მოგვეცემინ მეა თხოვანი  

ჩვენნი? შეგვიწყნარებსა Ⴓფალი? განგვიღებსა წყა- 

ლობასა თვისსა? და სხვათა მიუგიან და თქვიან,  ვინ უწ- 

ყის ვითარცა თქვეს ძმათა ჩვენთა ნინეველთა, ნუ უკვე  

შეინანოს Ⴓფალმან და მრავალთა მათგან სატანჯველთა  

გვიხსნნეს ჩვენ. 

Ⴂარნა ჩვენ, ჩვენივყოთ, რავდენცა ძალგვიც. და  

უკეთუ განგვიღოს სიტკბოებითა თვისთა კეთილ, და  

უკეთუ არა კურთხეულ-არს Ⴓფალი, რომელმან დაგვიხშა  

ჩვენ სამართლად, არამედ დავადგრეთ და ვრეკდეთ ვიდ- 

რე აღსასრულადმდე ცხოვრებისა ჩვენისა. და ნუ უკვე  

მრავლისა მის წყინებისა ჩვენისათვის განგვიღოს ჩვენ  

წყალობითა თვისითა. 

Ⴃა კვალად იტყოდენ ურთიერთ არს, ვრბიოდეთ  

ძმანო, ვრბიოდეთ, რამეთუ სრბა სახმარ არს ჩვენდა და  

სრბა ფრიადი, რამეთუ კეთილისა მის კრებულისა ჩვენი- 

საგან გამოვცვივით ვისწრაფოთ და არა შევიწყალნეთ  

ბოროტნი ესე და შეგინებულნი ხორცნი ჩვენნი, არამედ  

მოვაკვდინნეთ იგინი, ვითარცა მათ მომაკვდინეს ჩვენ, და 

ესრეთცა იქმოდეს სანატრელნი იგი. 

Ⴋე ვიხილენ ძმანო მათ-თანა მუხლნი დაკანებულ- 

ნი სიმრავლისაგან მუხლთა დრეკისა და თვალნი მათნი  

შემწვარ-იყვნეს ცრემლითა და სიღრმედ შთასრულ-იყვ- 

ნეს, და თმანი მათნი დაეფრხვნეს, და ღაწვნი მათნი დაე- 

ბრძარნეს, და მოეწყლნეს, სიმრავლესა მას მხურვალეთა  

მათ ცრემლთასა, და პირნი მათნი დამდნარ-იყვნეს და  

დაყვითლებულ; და არა რაჲთა განყოფილ იყვნეს, მკვ- 
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დართაგან; და მკერდნი მათნი მოეწყლნეს ცემითა; და  

სისხლსა მტკნარსა წარმოყრიდეს ზედას-ზედა-ცემითა  

მკერდისათა. 

Ⴑადა იპოებოდა მათ შორის განმზადება საწოლისა,  

ანუ შემოსა სამოსელთა კეთილთა, არამედ ყოვლადვე  

მოსიედ დაბებკული და შეურაცხი, სავსე ბაყლითა და  

ტილითა, რაჲყო მათსა მას ჭირსა თანა ჭირი-ეშმაკეულ- 

თა, ანუ თუ გლოვა მათი, რომელნი ჰგოდებდინ მკვ- 

დართა. 

Ⴀნუ თუ ჭირი მათი, რომელნი ექსორიობასა შინა  

არიედ, ანუ რომელნი კაცის-კვლასა ზედა შეპყრობილ  

იყვნენ. 

ჭეშმარიტად არა რაჲ არს ამათ ყოველთა იძულებითი  

იგი ტანჯვა მათსა მას ნებსით გვემასა თანა თავისა თვისისა  

და ნუ ჰგონებთ ძმანო, თუ სიტყვანი ესე ჩემნი ცუდ-არიან. 

Ⴋრავალ გზის ევედრებიედ იგინი წინამძღვარსა მას,  

და მწყემსსა მას დიდსა და ჭეშმარიტსა, Ⴀნგელოსსა  

კაცთა შორის, რათა შებორკილნეს იგინი ხელით და  

ფერხით და ჯაჭვი მოაბას ქედსა, და ფერხნი ხუნდსა ში- 

ნა დაუკრძალნეს, ვითარცა ეშმაკეულნი, და რათა არა  

განხსნეს მიერ, ვიდრემდის საფლავად მივიდოდენ. 

Ⴀრა დავფარო ესეცა მათი იგი სიმდაბლე შემუსრვი- 

ლი, და სიყვარული Ⴖვთისა მიმართ და სინანული. რა- 

მეთუ ეგულვებინ რაჲ Ⴓფლისა მისვლა, და წარდგომა  

თვალ-უხვავსა მას საყდარსა მისსა წინაშე, კეთილთა მათ,  

ქვეყანისა მის სინანულისა მოქალაქეთა. 

Ⴐაჟამს იხილოს ვინმე თავი თვისი მათგანმან აღსას- 

რულსა ზედა წინამძღვრისა მის მიერ მათისა, რომელი  

დადგინებულ-იყო მათ ზედა, მიავლინის მის მიერ ვედ- 

რება, დიდისა მის მამისა მიმართ, და აფუცებნ ვედრე- 

ბით; რათა არა ღირს-ჰყოს იგი დამარხვად, ვითარცა  

კაცი, არამედ ვითარცა პირუტყვი დააგდოს იგი შესაჭ- 

მელად მხეცთა; ანუ თუ შთააგდოს იგი მდინარეთა, და 
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მრავალ გზის უსმინის მნათობმან მან გულის-ხმის-ყოფი- 

სამან, და თვინიერ ფსალმუნებისა და პატივისა ბრძანის  

განყვანება მათი. 

Ⴞოლო თუ ვითარი ხილვა იყო საშინელი, მათისა  

მის უკანასკნელისა ჟამისა ისმინეთ: რამეთუ ცნიან რაჲ  

წმიდათა მათ მონანულთა, ვისიმე მათგანისა აღსრულება,  

ვიდრეღა ჯერეთ ცნობასა იყოფებიან, გარე მოადგიან  

წყურიელნი და წადიერნი, და საწყალობელითა სახითა  

და მჭმურვარითა სიტყვითა თავთა იწონდიან, და დაიწ- 

ვოდიან შეწყალებითა მისითა, რომელი იგი მიიცვალე- 

ბინ, დაკითხვით ეტყოდიან: Ⴐაჲ არს ძმაო, და ჩვენ თანა  

მონანულო! რასა იტყვი, რაჲ სასოება გაქვს, რასა მოე- 

ლი? მიემთხვიე შრომათა შენთა საძიებელსა მას, ანუ ვერ  

უძლე? განგეღოა კარი, ანუ ჯერეთ ბრალეულ-ხარ? მიი- 

წიეა, რომლისა მიმართ ისწრაფდი, ანუ ჯერეთ შორს 

ხარ? მიგიღებიეს გულისავსება, ანუ უცნაურ არს ჯერეთ  

სასოება შენი? 

Ⴋოგეცაა აზნაურება, ანუ ჯერეთ იჭვნეულ-არს გუ- 

ლის-სიტყვა შენი? მოვიდა ნათელი რაიმე გულად შენდა  

ანუ ჯერეთ დაბნელებულ-არს? მოწევნულ არსა შინაგან  

შენდა ხმა იგი რომელი იტყვის ვითარმედ: ⴀⴠⴀ ⴋⴐⴇⴄⴊ  

ⴈⴕⴋⴄⴌ, ანუ ⴋⴈⴒⴄⴅⴄⴁⴓⴊ-ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴚⴍⴃⴅⴀⴌⴈ ⴘⴄⴌⴌⴈ. Ⴀნუ  

ⴑⴀⴐⴜⴋⴓⴌⴍⴄⴁⴀⴋⴀⴌ ⴘⴄⴌⴋⴀⴌ ⴂⴀⴚⴞⴍⴅⴌⴀ ⴘⴄⴌ, ანუ თუ აჰა  

ესერა განკურნებულ-ხარ? ანუ ჯერეთ იგი ხმა გესმის,  

რომელი იტყვის ვითარმედ ⴋⴈⴈⴕⴚⴄⴌ ⴚⴍⴃⴅⴈⴊⴌⴈ ⴟⴍⴟⴍ- 

ⴞⴄⴇⴑ, ანუ თუ ⴘⴄⴓⴉⴐⴄⴌⴈⴇ ⴞⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴔⴄⴐⴞⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ, ანუ  

თუ ⴋⴍⴈⴑⴎⴄⴌ ⴚⴍⴃⴅⴈⴊⴌⴈ, ⴐ~ⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴞⴈⴊⴍⴑ ⴃⴈⴃⴄⴁⴀ Ⴓⴔ- 

ⴊⴈⴑⴀ?  

Ⴐასა იტყვი ძმაო, ანუ თუ რასა შინა ხარ გვითხარ  

ჩვენ გევედრებით? რათა ჩვენცა ვსცნათ თუ რაიმე ყო- 

ფად არს, რამეთუ შენი ჟამი აწ მოკლებულ არს, და სხვა  

არღარა ჰპოვო უკუნისამდე. 

Ⴀმათ სიტყვათა მიმართ რომელთამე მიცვალებადთა 
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მათგანთა თქვიან, ვითარმედ: ⴉⴓⴐⴇⴞⴄⴓⴊ ⴀⴐⴑ Ⴓ~ⴈ, 

ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴋⴈⴋⴚⴌⴀ ⴙⴅⴄⴌ ⴌⴀⴃⴈⴐⴀⴃ ⴉⴁⴈⴊⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ. 

Ⴃა სხვამან თქვის: ⴉⴓⴐⴇⴞⴄⴓⴊ ⴀⴐⴑ Ⴓ~ⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ  

ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴌⴈⴘⴍⴐⴀ ⴊⴍⴚⴅⴀ ⴙⴄⴋⴈ, ⴃⴀ ⴀⴐⴚⴀ ⴜⴗⴀⴊⴍⴁⴀ ⴋⴈ- 

ⴑⴈ ⴙⴄⴋⴂⴀⴌ. Ⴃა სხვამან თქვის სალმობით: ⴂⴀⴌⴚⴃⴀⴋⴄⴀ 

ⴑⴓⴊⴈ ⴙⴅⴄⴌⴈ ⴖⴅⴀⴐⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴃⴀⴓⴃⴂⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ, სულთა  

მათ ჰაერისათა, რამეთუ ჯერეთ არა მინდობილ-არნ,  

არამედ მოელინ თუ რაჲ ყოფად არს განსაკითხავსა მას  

შინა. Ⴃა სხვამან ამის უმწარესიცა თქვის, ვითარმედ ვაჲ  

სულისა მის, რომელმან არა დაიცვა აღთქმა თვისი უბი- 

წოდ ამას ჟამსა სცნას მან თუ რაჲ განმზადებულ არს  

მისდა. 

Ⴞოლო მე ვიხილე რაჲ ესე ყოველი მათთანა  

კნინღა და სასოება თავისა ჩემისა განვიწირე; ვხე- 

დევდ რაჲ ჩემსა უწესობასა და მათსა მას ღვაწლსა, რა- 

მეთუ ვითარი იყო ჰაერიცა ადგილისა მის ყოვლითურთ  

ბნელ, ყოვლითურთ მყრალ და ბოროტ და შესაჭირვე- 

ბელ, რამეთუ დილეგ და საპყრობილე სამართლად ეწო- 

დებოდა, ვიდრეღა ადგილისა ხილვა ოდენ ყოვლისავე  

სინანულსა და გლოვისა მასწავლელ იყო. 

Ⴀრამედ რაჲ იგი სხვათა ძნელად და მოუთმენელად  

უჩნს იგი, სულიერისა სიმდიდრისაგან დაცემულთა, და  

მისა მიმართ მოსურნეთა ტკბილად და გემოვნად შეურა- 

ცხიან. რამეთუ სულმან რომელმან წარწყმიდოს კადნიე- 

რება იგი პირველი, და სასოებისაგან უვნებელობისა და- 

ეცეს, და ბეჭედი იგი სიწმიდისა განრყვნას, და სიმდიდ- 

რისაგან მადლთასა დაგლახაკნეს, და საღ~თოსა ნუგეშინის 

ცემისაგან უცხო იქმნეს, და აღთქმა თვისა შეურაცხ-ყოს,  

და ცეცხლი კეთილთა მათ ცრემლთა მისთა დაშრიტოს,  

და ხსენებითა ამით ესე ვითართათა იწერტებოდეს, მან  

არა ხოლო თუ ესოდენნი, რომელ პირველ ვახსენეთ თავს  

იდვას წადიერება, არამედ სიკვდილსაცა თავისა თვისისასა  

Ⴖვთისათვის არა ჰრიდოს. 
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Ⴓკეთუ იყოსღა მის შორის დაშთომილი ნაბერწკა- 

ლი სიყვარულისა ანუ შიშისა Ⴖვთისა, ვითარცა იგი იყ- 

ვნეს წმიდანი ესე, რომელნი ვახსენენით, რამეთუ ესე  

ყოველი გონებასა აქვნდა, სიმაღლესა მას რომლისაგან  

დაეცნეს იგონებდეს და იტყოდეს. 

ⴋⴍⴅⴈⴞⴑⴄⴌⴄⴌⴈⴇ ⴃⴖⴄⴌⴈ ⴈⴂⴈ ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴌⴈ, და ცეცხლი  

იგი მხურვალებისა და მოსწრაფებისა ჩვენისა, ვითარ წა- 

რსწყმდა და უჩინო იქმნა იგი. Ⴃა სხვანი ღაღადებდენ  

Ⴖვთისა მიმართ ⴑⴀⴃⴀ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴜⴗⴀⴊⴍⴁⴀⴌⴈ Ⴘⴄⴌⴌⴈ ⴎⴈⴐ- 

ⴅⴄⴊⴌⴈ Ⴓⴔⴀⴊⴍ, რომელნი იგი უჩვენენ სულსა ჩვენსა  

ⴝⴄⴘⴋⴀⴐⴈⴒⴄⴁⴈⴇⴀ ⴘⴄⴌⴈⴇⴀ. ⴋⴍⴈⴞⴑⴄⴌⴄ ⴗⴅⴄⴃⴐⴄⴁⴀⴌⴈ და  

მოსწრაფებანი ⴋⴍⴌⴀⴇⴀ Ⴘⴄⴌⴇⴀⴌⴈ. 

Ⴃა სხვა კვალად იტყვინ: Ⴅⴈⴌⴋⴄ ⴋⴍⴋⴚⴄⴑ ⴇⴅⴄ ⴄⴐ- 

ⴇⴈ, ⴇⴅⴄⴇⴀ ⴋⴀⴇⴂⴀⴌⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴇⴀ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴋⴔⴀ- 

ⴐⴅⴈⴃⴀ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ, ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴈⴂⴈ ⴁⴐⴜⴗⴈⴌⴅⴈⴃⴀ ⴑⴀⴌⴇⴄⴊⴈ  

ნათლისა ⴋⴈⴑ~ⴑⴀ ⴇⴀⴅⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ გულისა ჩემისასა. 

Ⴄსრეთ მოიხსენებდეს პირველთა მათ კეთილთა და  

კეთილად დგომასა მათსა, და მათთვის ვითარცა მკვდარ- 

თა ზედა შვილთა, მამანი ესრეთ გოდებდეს და იტყოდეს. 

სადა არს სიწმიდე იგი ლოცვისა ჩვენისა. სადა არს  

კადნიერება იგი მისი. სადა არიან ტკბილნი იგი ცრემლ- 

ნი, მწარეთა ამათ, წილ სადა არს სასოება იგი ქალწუ- 

ლებისა, და სიწმიდე იგი სრული. სადა არს მოლოდება  

იგი ნეტარისა მის, უვნებელობისა. სადა არს სარწმუნო- 

ება იგი, რომელი გვაქვნდა მწყემსისა მიმართ. 

სადა არიან მადლნი იგი, რომელნი იყვნეს ჩვენ ზე- 

და, ლოცვითა მისითა, წარვსწყმიდეთ იგი ყოველი, და  

ვითარცა არაყოფილი ესრეთ უჩინო იქმნა. 

Ⴃა მესმა ვითარმედ რომელნიმე მათგანნი ითხოვდ- 

ეს ღვთისაგან, რათამცა მოუვლინა მათ ეშმაკეულება  

ტანჯვად ხორცთა მათთა; და რომელნიმე ითხოვდეს წა- 

რწყმედასა პირთა მათთასა, რათა საჩვენებელ იქმნენ ყო- 

ველთა კაცთა, და ოდენ რაითამცა ღონითა საუკუნეთა 
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მათ სატანჯველთა განერნენ; და რომელნიმე ითხოვდეს,  

რათა მოუვლინეს მათ სიგონჯე. 

Ⴞოლო მე ძმანო, ვიხილე რაჲ საქმე მათი, და გლო- 

ვა იგი საკვირელი დამავიწყდა თავი ჩემი, და აღიტაცა  

გონება ჩემი და ვერ შემძლებელ ვიყავ ნუგეშინის ცემად  

სულისა ჩემის. და დავყავ საპყრობილესა მას, მათ თანა ოც- 

და ათი დღე, და მივიქეც კვალად უთმინო ესე დიდად- 

ვე მონასტრად, დიდისა მის მამისა მიმართ. 

Ⴞოლო მან იხილა რაჲ შეცვალებული, და განლეუ- 

ლი ფერი ჩემი, ცნა მიზეზი იგი შეცვალებისა ჩემისა და  

მრქვა მე, რაჲ არს მამაო იოანე! იხილენა მოღვაწეთა  

მათ შრომანი? მიუგე და მარქვ მას: ჰე მამაო, ვიხილე  

ჭეშმარიტად ხილვა საშინელი და დამიკვირდა, და ვნატ- 

რი მე მათ, რომელნი დაეცნეს და ინანინ და იგლოვენ  

თავთა თვისთა, ვიდრეღა რომელნი არა დაცემულ არიან  

და არცა იგლოვენ. რამეთუ რომელნი იგი იგლოვდეს  

აღსდგეს დაცემისაგან აღდგომითა მით დაუცემელითა.  

ხოლო მან მრქვა მე ეგრეთ არს ჭეშმარიტად. 

Ⴃა მითხრობდა უტყუველი იგი პირი მისი, ვითარ- 

მედ იყო აქა ძმა უწინარეს ათისა წლისა, ფრიად მშრო- 

მელი და მოსწრაფე და ვხედევდ რაჲ ესე ვითარსა მხურ- 

ვალებასა სულისა მისისასა. მეშინოდა შურისაგან ეშმა- 

კისა კეთილის მოძულისა. ნუ უკვე მალე სრბისა მისისა- 

გან შეუბრკმეს ფერხი მისი ქვასა, რომელი მრავალ-გზის  

შეცაემთხვივს მათ, რომელნი მოსწრაფედ რბიოდენ, და  

ეგრეთცა იქმნა. 

Ⴐამეთუ ღამესა ერთსა აღმოვიდა ჩემდა, და გამომი- 

ცხადა მე წყლულება განცხადებულად, და ითხოვდა ჩემ- 

გან წამალსა საკურნებლად და დაწვასა, და შეურვებულ  

იყო ფრიად და ვინათგან ღირსი წყალობისა და შენდო- 

ბისა იყოო, იხილა მან მკურნალი, რამეთუ არა ინება  

დამძიმება კანონისა მის ზედა. 

Ⴋაშინ დავარდა ქვეყანასა და მოეხვია ფერხთა, და 
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დაბანნა იგინი ცრემლითა, და ითხოვდა მისვლასა  

საპყრობილესა მას, რომელიცა იხილე: და ღაღადებდა  

ვითარმედ შეუძლებელ-არს არა მუნ მისვლა ჩემი, და  

აიძულებდა მოწყალებასა მკურნალისასა შეცვალებად  

უწყალოებისა მიმართ, რომელი ესე მცირედ იპოების  

სნეულთა თანა. 

Ⴃა ესრეთ წარვიდა მონანულთა მათ თანა, და იქმნა  

მოყვას მათი, და თანა ზიარ ღვაწლსა მათსა. და იწყლა  

გული მისი მწუხარებითა სიყვარულითა Ⴖვთისათა, და  

მერვესა დღესა მიიცვალა Ⴓფლისა მიმართ, და ითხოვა  

ვედრებით არა დამარხვად, არამედ განგდებად გარე. 

Ⴞოლო მე აქა მოვიყვანე იგი და დავმარხე მამათა  

თანა, ვითარცა ღირსი, და ამისთვის შემდგომად შვი- 

დეულისა მის დღისა მონებისა მისისა მერვესა დღესა  

განიხსნა და მიიცვალა აზნაურებად საუკუნოდ. და არს  

აქა კაცი, რომელსა ეუწყა მისთვის განცხადებულად, ვი- 

თარმედ ჯერეთ არა აღდგომილ იყო ფერხთა ამათგან  

შეურაცხთა და უნდოთა, რაჟამს მიუტევა Ⴖმერთმან  

ცოდვა იგი. 

Ⴃა არა საკვირველ არს ესე, რამეთუ რაჟამს მოიგო  

სარწმუნოება დედაკაცისა მის მეძვისა, და მსგავსად მისა  

გულსავსებით დაალტვნა უნდონი ესე ფერხნი ჩემნი  

ცრემლითა, ამისთვისცა ჰპოვა შენდობა, ვითარცა სთქვა  

Ⴓუფალმან ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈⴅⴄ ⴘⴄⴑⴀⴛⴊⴄⴁⴄⴊ-ⴀⴐⴑ 

ⴗⴍⴔⴀⴃ ⴋⴈⴑⴀ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ ⴐⴜⴋⴄⴌⴄⴑ. 

ⴈⴅ. ვიხილენ სულნი შეგინებულნი, და განცოფე- 

ბულნი ტრფიალებითა ბოროტითა ხორცთათა, და ამისა  

შემდგომად მოიპოვეს გულთა მათთა სინანულისა ცეცხ- 

ლი, და ვინადგან გამოცდილ იყვნეს ტრფიალებასა. დაუ- 

ტევეს ბოროტი იგი და მოიგეს Ⴖვთისა მიმართ მართა- 

ლი ტრფიალება შემსგავსებული პირველისა მის მხურ- 

ვალებითა, და ყოველსავე შიშსა მეყვსეულად თანა წარხ- 

დეს და სიყვარულად Ⴖვთისა მიიწინეს, ამისთვის Ⴓფალმან 
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არა თქვა მეძვისა მისთვის, ვითარმედ შეეშინდა ფრიად,  

არამედ შეიყვარა ფრიადო, და შეუძლო ტრფიალე- 

ბითა ტრფიალებისა ადვილად განდევნად საღმრთოთა  

მით და წმიდათა, ბოროტისა მის და მედგრისა. 

ⴈⴆ. Ⴀრა უმეცარ ვარ მე ჵი, საყვარელნო ძმანო, ვი- 

თარმედ მრავალთა ურწმუნო უჩნ, და სხვათა სასოწარ- 

კვეთილებისა მომატყვებელად შეურაცხიან ღვაწლნი ესე,  

რომელნი გითხრენ, ხოლო კაცმან ახოვანმან და გონი- 

ერმან ამათ სიტყვათა მიერ მიიღოს საწერტელი და ისა- 

რი ცეცხლისა, და შური კეთილი გულად მისა საქმით,  

და არა სიტყვით: ხოლო რომელსა საქმეთა მათ ქმნა  

ვერ ძალედვას, მან იცნას თვისი უძლურება და სიმდაბ- 

ლე, უკეთუ ენებოს ადვილად მოიგოს, და ესრეთ პირ- 

ველსა მას სდევდეს, ხოლო არა უწყი თუმცა ეწიოს.  

არამედ კაცი უდები ნუ შეეხებინ თქმულთა ამათ. ნუ  

უკვე რასა იქმს იგიცა სასოწარკვეთილებითა წარწყმი- 

დოს, და აღესრულოს მის იხედა სიტყვა იგი, რომელი  

იტყვის ვითარმედ ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ ⴀⴐⴀ ⴀⴕⴅⴌⴃⴄⴑ ⴋⴍⴇⴋⴈⴌⴄⴁⴀ 

ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴀⴕⴅⴌⴃⴄⴑ ⴈⴂⴈⴚⴀ ⴋⴍⴅⴄⴄⴖⴄⴌ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ. 

ⴈⴌ. Ⴓწყოდეთ საყვარელნო ვითარმედ, რომელნიცა  

მთხრებლსა მას ცოდვისასა შთავცვივეთ, ვერ შესაძლე- 

ბელ არს მიერ აღმოსვლა ჩვენი, არათუ ვიყურჭუმოთ  

უფსკრულსა მას მონანულთა სიმდაბლისასა. 

ⴈⴇ. Ⴑხვა არს მონანულთა იგი მგლოვარე და მჭმუნ- 

ვარე სიმდაბლე მათი, რომელნი ჯერეთ ცოდვასა შინა  

არიან და დაისჯებიან სვინიდისისაგან. და სხვა არს Ⴖვთი- 

სა მიერ სრულთა ზედა მომავალი იგი სანატრელი და  

სულთა განმამდიდრებელი სიმდაბლე. 

ⴉ. Ⴌუმცა ვისწრაფით მესამისა ამის სიტყვით პოვნად  

თუ არა ცუდად ვშვრებით, რამეთუ სიტყვით ცნობა მი- 

სი შეუძლებელ-არს, ხოლო პირველისა მის სასწაული  

არს მოთმინება გინებისა და შეურაცხებისა სამარადისოჲ. 

ⴉⴀ. Ⴎირველთა საქმეთა და ჩვეულებათა ბრძოლაჲ 
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მძლავრობს მრავალ გზის მგლოვარესაცა და არა საკ- 

ვირველ არს. 

ⴉⴁ. Ⴑიტყვა სასჯელისა მის დაცემათასა დაფარულ  

არს და ვერ მისაწთომელ, თუ რომელნი არიან უდებები- 

საგან; ანუ რომელნი არიან მიშვებითა განგებულებისათა;  

ანუ რომელნი არიან გარე-მიქცევითა Ⴖვთისათა მოწევ- 

ნული. გარნა ესე ვინმე მითხრა, ვითარმედ განგებულე- 

ბით მოწევნულთა, ადრე აქვს მათგან მოქცევა, რამეთუ 

არა შეგვინდობს მყოვარ ჟამ ტანჯვად ეშმაკისაგან, რო- 

მელმან იგი მოგვცნა ჩვენ განსწავლად. 

ⴉⴂ. Ⴐომელთა შეგვემთხვიოს დაცემაჲ, ვისწრაფოთ  

ბრძოლად ეშმაკისა, უფროს ყოვლისა ჟამსა ლოცვასასა;  

რამეთუ მაშინ მოგვიხდის იგი, და მოგვახსენებნ პირველ- 

სავე მას კადნიერებასა ჩვენსა Ⴖვთისა მიმართ, და ჰნე- 

ბავნ რათამცა დაგვახრწნა ლოცვისაგან და ვედრებისა  

ღვთისა. 

ⴉⴃ. Ⴌუ შეურვებულ იქმნები უსასოებითა, დაღაცა- 

თუ დაეცემოდე ყოველთა დღეთა; არამედ დეგ სიმხნით  

და გონიერად სინანულსავე შინა; და სთნდეს მოთმინება  

შენი Ⴀნგელოსსა მას, რომელი იგი დადგინებულ არს  

მცველად შენდა, და უეჭველად შეგეწიოს შენ. 

ⴉⴄ. Ⴜყლულება ვიდრეღა ახალ იყოს, ადვილ არს  

საკურნებელად: ხოლო დაძველებულნი და უდებ ყო- 

ფილნი, ძნიად საკურნებელ-არიან; და ფრიადი შრომაჲ  

და მახვილი, წამალი და დაწვაჲ უხმს მათ, ამას საწუთო- 

სავე; რათა არა მუნ დაიწვას მათ მიერ თავადიცა იგი  

სული. 

ⴉⴅ. Ⴐომელნიმე წყლულებანი ჟამთა სიგრძესა ვერ  

განიკურნიან, ხოლო Ⴖვთისაგან ყოველივე შესაძლებელ  

არს. 

ⴉⴆ. Ⴎირველ შთავრდომადმდე ცოდვასა ეშმაკნი  

გვეტყოდიან ვითარმედ: Ⴖმერთი, შემნდობელ არს ცოდ- 

ვათა; და შემდგომად დაცემისა გვეტყოდიან; ვითარმედ 
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 ღმერთი მართლ-მსაჯულ არს. 

ⴉⴡ. Ⴌუ ისმენ მისსა რომელი გეტყოდის მცირეთა  

ცთომათა ზედა, ვითარმედ ნეტარ თუმცა იგი რაჲმე დი- 

დი არა გექმნა, თვარა ესე არა რაჲ არს; რამეთუ მრავალ  

გზის მცირემან ძღვენმან, დიდი გულის-წყრომა მსაჯუ- 

ლისა დააცხვრის. 

ⴉⴇ. Ⴐომელი ჭეშმარიტსა სინანულსა შინა იყოს იგი  

ყოველსა დღესა რომელსა შინა არა იგლოოს, ესრეთ  

შეურაცხიეს ვითარმცა წარწყმიდა დღე იგი დაღაცათუ  

სხვა რაიმე კეთილი ექმნას მას შინა. 

ⴊ. Ⴌუ ვინ მონანულთაგანნი მოელის ჟამსა სიკვდი- 

ლისასა კეთილად შენანებად, და შენდობისა მოღებად;  

რამეთუ ყოველი საქმე, რომელი უცნაურ იყოს და უჩი- 

ნოი, არა მტკიცე არს. 

ⴊⴀ. Ⴋⴈⴊⴞⴈⴌⴄ ⴋⴄ გულის ხმის ყოფითა შენ მიერი- 

თა, ⴐⴀⴇⴀ ⴂⴀⴌⴅⴈⴑⴅⴄⴌⴍ ⴎⴈⴐⴅⴄⴊ ⴜⴀⴐⴑⴅⴊⴀⴃⴋⴃⴄ ამიერ  

იჭვეულად და შიშით. 

ⴊⴁ. Ⴓწყოდე ძმაო, ვითარმედ ვინაცა სული Ⴖვთი- 

სა იყოს მუნ ყოველნივე საკვრელნი ცოდვათანი განხს- 

ნილ-არიან. 

ⴊⴂ. Ⴐომლისა თანა იყოს სიმდაბლე სრული, მისთა  

ცოდვათა კრულებანი განხსნილ არიან, რამეთუ რომელ- 

ნი ამათ ორთაგან რომელ ვსთქვენით შორს არიან, ნუცა  

სცთებიან, რამეთუ არა განხსნილ არიან. 

ⴊⴃ. Ⴀრაოდეს განიკითხოს, ანუ აბრალოს სხვისა  

დაცემასა, რომელი თავსა თვისსა იგლოვდეს. 

ⴊⴄ. Ⴓკბინის რა ძაღლსა მხეცმან, უმეტესად გან- 

ფიცხნის ძაღლი იგი მის ზედა, და ტკივილისა მისგან  

ნაკბენისა მის განცოფებულად ბრმავნ მას. 

ⴊⴅ. Ⴅეკრძალნეთ ძმანო, ნუ უკვე არა სიწმიდისა- 

გან დაცხრომილ არს სვინიდისი მხილებისაგან, ა~დ მოეწ- 

ყინა და ამისთვის არღარა გვამხილებს. 

ⴊⴆ. Ⴑასწაული მოტევებისა ესე არს, რათა მარადის 
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კაცსა თანა-მდებად შეერაცხოს თავი თვისი. 

ⴊⴡ. Ⴀრა რაჲ არს სწორი წყალობათა და სახიერე- 

ბათა Ⴖვთისათა, ამისთვის უკვე რომელმან სასოება წა- 

რიკვეთა, მან ნებსით მოიკლა თავი თვისი. 

ⴊⴇ. Ⴗოველსა რომელსა აქვნდეს სიმდაბლე და  

გლოვა ცოდვათა თვისთათვის, ესე ვითარი არა უდებ  

იქმნას, ვიდრე დღემდე სიკვდილისა, ხოლო რომელნი  

ამათ ორთაგან კიდე არიან თავთა თვისთა აცთუნებენ. 

ⴋ. Ⴑასწაული ჭეშმარიტისა სინანულისა ესე არს, რა- 

თა ყოველთა ჭირთა და განსაცდელთა საჩინოთა და უჩი- 

ნოთა ღირსად შეგვერაცხნენ თავნი ჩვენნი. 

ⴋⴀ. Ⴋოსე შემდგომად ხილვისა Ⴖვთისა, მაყლოვანსა  

შინა, კვალად ეგვიპტედ მიიქცა, რომელ არს სიბნელე,  

სადა იგი ალიზი ფარაოსი იქმნებოდა. არამედ კვალად  

აღვიდა მაყლოვანად და უზესთაესცა მიიწია. რ~ლი გუ- 

ლის ხმა ყოფდეს სიტყვასა ამას, არა ოდეს წარიკვეთოს  

მან სასოება.  

ⴋⴁ. Ⴃაგლახაკნა იობცა, არამედ კვალად განმდიდრ- 

და ორ წილად. 

ⴋⴂ. Ⴓდებთა თვის ძნელ არიან შ~დ აღთქმისა დაცე- 

მანი, რამეთუ უვნებელობისა სასოებასა წარწყმედენ. და  

სანატრელ არს მათთვის მთხრებლისა მისგან აღდგომა  

ოდენ. 

ⴋⴃ. Ⴀრა ვიქცეთ კვალად მასვე გზასა რომელსა შინა  

ვსცეთით, არამედ მოვედით და სხვა წარვლოთ მოკლე  

და ახლოჲ. 

ⴋⴄ. Ⴅიხილენ ორნი ვინმე ერთსა ჟამსა შინა, და  

ერთსა გზასა შინა ღვთისასა მიმავალნი, და ერთი იგი  

მოხუცებული იყო, და უპირატესი შრომითა, და მეორე  

იგი მოწაფე იყო ⴃⴀ ⴐⴁⴈⴍⴃⴀ ⴓⴜⴈⴌⴀⴐⴄⴑ ბერისა მის,  

მოწაფე იგი, ⴃⴀ ⴓⴑⴜⴐⴍ ⴐⴀⴢ ⴑⴀⴔⴊⴀⴅⴀⴃ სიმდაბ- 

ლისა.  

ⴋⴅ. Ⴅეკრძალნეთ ყოველნი და უფროს ხოლო და- 
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ცემულნი, რათა არა დაემკვიდროს გულთა ჩვენთა უღმრ- 

თო ორიგენის სენი, რამეთუ Ⴖვთისა კაცთ მოყვარებასა  

წინა-ჰყოფს ბილწი იგი, და შესაწყნარებელ იქმნების  

გემოთ მოყვარეთა და უდებთა მიერ. 

ⴋⴆ. Ⴆⴐⴀⴞⴅⴀⴑⴀ ⴙⴄⴋⴑⴀ, და უფროსღა სინანულსა  

ჩემსა შინა ⴀⴠⴀⴞⴗⴃⴈⴑ ⴚⴄⴚⴞⴊⴈ ლოცვისა, შმქყევლი  

ნივთსა ვნებათასა. 

ⴋⴡ. საზღვარ, და წეს, და სახე სინანულისა, იყვნედ  

შენდა პირველ ხსენებულნი იგი წმიდანნი, დილეგსა შინა  

მყოფნი; და არა ფრიად გეხმაროს წიგნი, ვიდრემდის  

გამოგიჩნდეს შენ Ⴕრისტე ძე Ⴖვთისა, აღდგომასა მას  

სინანულისასა, რამეთუ მისი არს დიდება თანა მამით და  

სულით წმიდითურთ აწდა მარადის და უ~კი უკუნისამ- 

დე. ამინ. 

  

Ⴞუთნი კიბენი აღგივლიან ჵი მონანულო, რამეთუ ხუთნი იგი საცნო- 

ბელნი განგიწმედიან სინანულისა მიერ, და იძულებითისა მისგან საუკუ- 

ნოსა სატანჯველისა ნებსით ამასვე საწუთროსა, და ტანჯვითა თავისა შენისათა  

განრომილი ხარ. 
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Ⴇქმული მისივე ხსენებისათვის სიკვდილისა 

  

ႧႠႥႨ Ⴅ 

  

ⴀ. ყოვლისა სიტყვისა წინა-მძღვარი არს მოგონება 

და ყოვლისა ტირილისა და გლოვისა წინა-მძღვა- 

რი არს ხსენება სიკვდილისა და ცოდვათა თვისთა, ამის- 

თვისცა წესისაებრ თვისისა სიტყვასაცა შინა ჩვენსა და- 

ვაწესეთ. 

ⴁ. Ⴤსენება სიკვდილისა არს, მარად-დღე სიკვდილი. 

Ⴂ. ხსენება სიკვდილისა არს, სულთქმა სამარა- 

დისო. 

Ⴘიში სიკვდილისა არს საქმე ბუნებითი, ურჩებისაგან  

მოწევნული; ხოლო ძრწოლა სიკვდილისაგან, სახე არს  

შეუნანებელთა ცოდვათა. 

ⴃ. Ⴘეეშინა Ⴕრისტესა სიკვდილისაგან, გარნა არა  

შეძრწუნდა, რათა ორთავე ბუნებათა თვისებანი გამოა- 

ჩინნეს. 

ⴄ. Ⴅითარცა პური უსახმარეს არს ყოველთა უფროს  

საზრდელთა, ეგრეთვე ხსენება სიკვდილისა უაღრეს არს  

ყოველთავე გულის სიტყვათა და წვრთათა. 

ⴅ. Ⴤსენება სიკვდილისა, ერსა შორის მყოფთა თანა  

ჰშობს შრომათა და მოღვაწებათა, და შეურაცხებისა  

თავს-დებასა; ხოლო მარტოდ მყოფთა თანა ტკივილსა  

გულისასა, და დედა მისსა არს სიტკბოება სანატრელი,  

რომლისაგან იქმნების ზრუნვათა დატევება, და ლოცვა  

სამარადისო, და დაცვა გონებისა,და ესე საქმენი არიან 

მშობელნიცა და ასულნიცა მისნი. 

ⴆ. Ⴅითარცა ცხადად საცნაურ არს განყოფილება  

ბრპენისა ვეცხლისაგან, დაღაცათუ მსგავს მისა არს; ეგ- 
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რეთვე ცხადად საცნაურ-არს გულის-ხმის-მყოფელთა  

მიერ ბუნებითი, და გარეგან ბუნებისა შიში სიკვდი- 

ლისა. 

ⴡ. Ⴄსე არს სახე და სასწაული ჭეშმარიტისა სიკვდი- 

ლისა ხსენებისა, შეურაცხება ყოველთა საქმეთა სოფლი- 

სათა, და ნებისა თვისისა სრულიად დატევება. 

ⴇ. Ⴐომელი მარად-დღე სიკვდილსა მოელოდეს, იგი  

ჭეშმარიტად გამოცდილი არს; ხოლო რომელსა მარად- 

დღე სუროდეს სიკვდილისათვის, იგი სამართლად წმიდა  

და სრულ-არს. 

ⴈ. Ⴀრა ყოველი გულის-თქმა სიკვდილისა კეთილ  

არს, რამეთუ არიან რომელნი მარადის სცთებიან მძლავ- 

რებითა ჩუეულებისათა, და სიმდაბლით სურის რათამცა  

მოიწია სიკვდილი და განერნესცა საქმისა მისგან და  

არიან სხვანი რომელნი უგულის-ხმოებით ინატრიან სიკ- 

ვდილსა უგუნურებით. და არიან სხვანი, რომელთა სი- 

ნანული არ ნებავსთ, და სასოწარკვეთილებისაგან სიკვ- 

დილად მიისწრაფიან. და არიან სხვანი, რომელთა ამპარ- 

ტავნებისაგან უვნებელად შეურაცხიან თავნი მათნი, და  

ამისათვის არა ეშინისთ სიკვდილისაგან. და არიან სხვანი,  

უკეთუ ოდენ არიან, სადა აწ ესე ვითარნი, რომელთა  

შორის Ⴑული Ⴜმიდა დამკვიდრებულ არს, და ძალითა 

მისითა ჰსურისთ განსვლისათვის ამიერ სოფლით. 

ⴈⴀ. Ⴅიეთნიმე გამოეძიებენ და იტყვიან თუ, ვინათ- 

გან ესრეთ სარგებელ მეყოფვის ჩვენ სიკვდილისა ხსენე- 

ბა, რასათვის დაფარა Ⴖმერთმან ცნობა ჟამისა მის წინას- 

წარვე ჩვენ მიერ, და არა იციან? ვითარმედ ესე ქმნა  

ცხოვრებისათვის ჩვენისა საკვირველად, რამეთუ უკეთუმ- 

ცა კაცთა სიკვდილი თვისი წინას-წარ იცოდეს, არამცა 

ვინ მოვიდოდა პირველ მრავლისა ჟამისა ნათლის-ღებად,  

ანუ მონოზონებად, არამედ ყოველთამცა დღეთა მათთა  

გარდაიხდიდეს კაცნი უსჯულოებითა; და ჟამსაცა სიკვ- 

დილისასა მოვიდოდეს ნათლის-ღებად და სინანულად.  

ⴈⴁ. Ⴐაჟამს იგლოვდე, ნუ შეიწყნარებ ეშმაკსა მას, 
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რომელი მოგიხდეს და გეტყოდის, ვითარმედ რად  

იგლოვ, რამეთუ Ⴖმერთი კაცთ მოყვარე არს, და თვინიერ  

გლოვისაცა შეგინდობს. რამეთუ ესე არს განზრახვა მისი,  

რათამცა გლოვა და შიში Ⴖვთისა განაშოროს შენგან;  

გარნა უკეთუ სული სასო წარკვეთილებისა გმძლავრო- 

ბდეს, მაშინ ნუ ერიდები ამას გულის სიტყვასა. 

ⴈⴂ. Ⴐომელსა ენებოს მოგება ხსენებისა სიკვდილი- 

სა, და ხსენებისა Ⴖვთისა, და მისცეს თავი თვისი ზრუნ- 

ვათა და უცალოებათა ხორციელთა, მსგავს არს იგი კა- 

ცსა, რომელმან შეიკრნის ხელნი თვისნი და ენების ცუ- 

რვაჲ.  

ⴈⴃ. Ⴤსენებამან სიკვდილისამან განკვეთის გემონი ჭა- 

მადთანი, ხოლო რაჟამს ესე ვითარნი იგი გემონი სიმდა- 

ბლით განიკვეთნიან მათთანა განიკვეთნიან ვნებანიცა.  

ⴈⴄ. Ⴓლმობელობამან გულისამან განაფიცხის გო- 

ნება, ხოლო სიმრავლემან ჭამადთამან განახმნის ცრემლთა 

წყარონი. 

ⴈⴅ. Ⴜყურვილმან და მღვიძარებამან შეაიწრონ გუ- 

ლი, ხოლო რაჟამს გული შეიწრდეს მგლოვარე არნ და  

იწყიან ცრემლთა დინებად. 

ⴈⴆ. Ⴄსე სიტყვანი ფიცხელ და მძიმე არიან ნაყრო- 

ვანთათვის და ურწმუნო მცონართათვის, ხოლო კაცმან  

მუშაკმან სიმართლისამან გამოსცადის და პოვის საქმე  

კეთილისა. 

ⴈⴡ. Ⴐომელმან გამოცდით პოოს, მხიარულ-იყოს ამ- 

ას ზედა; ხოლო რომელი ჯერეთ ეძიებდეს, მწუხარე იყ- 

ოს ვიდრემდის პოოს. 

ⴈⴇ. Ⴅითარცა სრულსა სიყვარულსა იტყვინ მამანი,  

ვითარმედ არა სადა დაეცემის, ეგრეთვე მე სრულსა სი- 

კვდილისა ხსენებასა, უშიშად სახელვსდებ. 

ⴉ. Ⴋრავალნი არიან მოღვაწეთა გონებისა საქმენი,  

ვითარ სიყვარული Ⴖვთისა, ხსენება Ⴖვთისა, ხსენება სა- 

სუფეველისა, ხსენება შურისა წმიდათა მოწამეთასა, ხსე- 
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ნება ხედვისა Ⴖვთისა, ვითარცა იტყვის, ვითარმედ Ⴜⴈⴌⴀ- 

ⴑⴜⴀⴐ-ⴅⴞⴄⴃⴄⴅⴃ Ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ, Ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴀⴐⴑ ⴋⴀⴐⴀ- 

ⴃⴈⴑ, ხსენება წმიდათა მათ და უხილავთა ძალთა, ხსენება  

სიკვდილისა შემთხვევისა Ⴖვთისა, სატანჯველთა და მერ- 

მისა მის განჩინებისა, დიდთა საზომთაგან ვიწყეთ, ხოლო  

უცთომელთა და დაუცემელთა ზედა დავასრულეთ. 

ⴉⴀ. Ⴋითხრობდა ძმა ერთი მეგვიპტელი, ვითარმედ  

შემდგომად მტკიცედ დანერგვისა გულად ჩემდა ხსენები- 

სა მის სიკვდილისა, ვინებე ოდესმე ნუგეშინის ცემაჲ ხო- 

რცთა ჩემთა მცირედ; რამეთუ ესრეთ ჯერ იყო, არამედ  

ხსენებამან მან, ვითარცა აღვირმან დამიმჭირა, და დამაყენა  

საქმისა მისგან, და საკვირველი ესე არს, რომელ ვინებე- 

ცა განშორება მისი, და ვერ შეუძლე. 

ⴉⴁ. Ⴃა სხვა ძმაო იყო აქა დამკვიდრებული, ადგილ- 

სა მას რომელსა რქვიან თოლა, და მრავალ გზის ამის  

გულის სიტყვისაგან განლიგნის, და ვითარცა ცნობა მი- 

ღებულ იქმნის; ანუ ვითარცა გულ-შეღებული, და ვ~ა  

უსულო: აღიღონ იგი ძმათა, რომელნი მუნ იპოვნიან. 

ⴉⴂ. Ⴀრა დავიდუმო მითხრობად შენდა Ⴄვსუქისიცა  

Ⴕოზიბელისა საქმე, რამეთუ ესე პირველად იყოფებოდა  

უდებებით, და არა ზრუნვიდა სულისა თვისისათვის ყო- 

ვლადვე, და ვითარ იყო ესე ესრეთ: მოიწია მის ზედა  

სენი ფიცხელი და აღტაცებულ იქმნა იგი, და ჟამ ერთ  

ჭეშმარიტებით განვიდა მისგან სული მისი, და მერმე მო- 

ეგო კვალად თავსავე თვისსა, და შევედრა ჩვენ რომელ- 

ნი ვიყვენით მუნ, რათა განვედეთ გარე, და ვითარცა გა- 

ნვედით გარე, აღსდგა მეყვსეულად და დაყო კარი  

სენაკისა თვისისა და დასჯდა მუნ შინა შეყენებულად  

ათორმეტ წელ. 

Ⴃა არავის მიუგო სიტყვა ყოვლადვე, არცა მცირე  

არცა დიდი, არამედ პურსა ოდენ და წყალსა მიიღებდა  

დუმილით, და ზინ მარადის, და გონება მისი აღტაცე- 

ბულ არნ, ხილვათა მათ მიმართ, რომელნი იხილნა და 

 

 

 

 



130 

 

არნ ესრეთ მგლოვარედ და მჭმუნვარედ, რომელ არა  

ოდეს შეეცვალა, უწყის Ⴓფალმან წესი და სახე თვისი.  

არამედ მარადის, ვითარცა განლიგებული სდგა, და ცრე- 

მლნი მხურვალენი მდუმრიად სდიოდიან. 

Ⴞოლო ოდეს მოიწია აღსასრული მისი განვაღეთ კა- 

რი და შევედით, და ფრიად ვევედრენით რათამცა მოგვი- 

გო სიტყვა და სხვა არა რა მოგვიგო, გარნა ესეოდენ,  

ვითარმედ შემინდვეთ მამანო, რამეთუ არა ვინ არს, რო- 

მელმანცა მოიგო ხსენება სიკვდილისა, და შეუძლომცა  

მან, ქმნად ცოდვისა ოდესმე. ხოლო ჩვენ გვიკვირდა, 

რაჟამს ვხედავდით მას, რომელი პირველ ესე ვითარი  

იყო და ესრეთ მეყსა შინა, შეიცვალა შეცვალებითა მით  

სანატრელითა. 

Ⴞოლო მიიცვალა რა წმიდა იგი და დავმარხეთ გვა- 

მი მისი სამარხოსა მას, რომელ არს მახლობლად მონას- 

ტრისა, და შემდგომად დღეთა მცირედთა მომხადეთ  

საფლავსა მას, და ვერღარა ვპოეთ წმიდა იგი გვამი მისი,  

რამეთუ Ⴓფალმან მისცვალა იგი ვინაჲცა ენება, რათამ- 

ცა ამასცა ზედა გულ-სავსე-ყვნა იგინი ყოველნი, ვითარ- 

მედ შეუწირავს სინანული მისი, რათა არა უსასო იყვნენ  

ყოველთა რომელთა ნებავს შემდგომად უდებებისაცა  

მოსვლა სინანულად. 

ⴉⴃ. Ⴅითარცა უფსკრულისათვის ზღვათასა იტყვიან,  

ვითარმედ მიუწთომელ არს, ეგრეთვე ხსენებისა სიკვდი- 

ლისა სიწმიდეცა და საქმეცა მიუწთომელ არს, და გულ- 

სავსე გყოს ამას ზედა პირველ თქმულმან ამან წმიდამან. 

ⴉⴄ. Ⴘიშითა-შიშსა მოიგებენ ესე ვითარნი, დაუცა- 

დებელად ვიდრემდის ძვალთაცა მათთა ძალი არა განი- 

ლიოს. 

ⴉⴅ. Ⴂულის ხმა ვყოთ ვითარმედ ესეცა ნიჭი არს  

ღვთისა სხვათა მათ ყოველთა ნიჭთა თანა მისთა, თუ არა  

ვითარ მრავალ-გზის საფლავებსაცა მივიდეთ და უცრემ- 

ლოდ და განფიცხებულად ვეგნეთ; და მრავალ გზის 
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თვინიერ ხილვისა რაისამე ესე ვითარისა ლმობიერ ვიქმ- 

ნით და ვსცნით ვითარმედ Ⴖვთისა ნიჭი არს იგი ჟამი. 

ⴉⴆ. Ⴐომელი ყოვლისაგანვე ხორციელისა საქმისა  

მოკვდეს, მან მოიგოს ხსენება სიკვდილისა; ხოლო რო- 

მელი ჯერეთ შეკრულ არს სიყვარულსა, საქმეთა და  

ზრუნვათაცა ვერ შემძლებელ არს დადგომად ხსენებასა  

შინა სიკვდილისასა ესე ვითარი, რამეთუ მტერი არს იგი  

თავისა თვისისა.  

28. Ⴌუ გნებავნ ყოველთა სიტყვით გულ სავსე ყო- 

ფად, შენისა მათდა მიმართ სიყვარულისათვის; არამედ  

უფროსად ღვთისაგან ითხოვდი, რათა მან გულსავსე  

ყვნეს იგინი გამოუთქმელად, თუ არა ვერ კმა გეყვნენ  

ჟამნი შენნი ხორციელისაცა სიყვარულისა ქონებად, და  

გლოვადცა; რამეთუ ესე ორნივე ზოგად ძნიად იპოვე- 

ბიან. 

29. Ⴌუ აცთუნებ თავსა შენსა ჵი უდებო, და უგუ- 

ნურო მუშაკო, რათამცა დღეს უდებ იქმნებოდე და ხვა- 

ლემცა აღასრულე დღესისაცა. რამეთუ არა კმა არს დღე  

თვისსავე თანა ნადებსა აღსრულებად, ვითარცა ჯერ-არს  

მეუფისა მიმართ. 

30. Ⴅერ შემძლებელ არიან კაცნი სიმართლით გარ- 

დახდად დღისა ერთისაცა, გარნა ესრეთ რათა ყოველსა  

დღესა ვიტყოდეთ თვითოეული, ვითარმედ ესე დღე  

აღსასრული არს ჟამთა და წელთა ჩემთა, და მივალ წი- 

ნაშე საყდართა და დალიჭსა საშინელსა და შევემთხვე- 

ვი მსაჯულსა სიმართლისასა. 

31. Ⴑაკვირველ არს ვითარ წარმათთაცა ესრეთ  

სთნდა ესე, ვიდრეღა სთქვეს, ვითარმედ სიბრძნე ხსენება  

არს სიკვდილისა, რომელსა შინა წმიდადმცა მოპოვებით  

ჩვენ მორწმუნენი მაღლითა Ⴓფლისათა. რომლისა არს  

დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

ესე მეექვსე კიბე არს, რომელი მიიწიოს ამას ზედა, მან არღარა სადა  

სცოდოს, რამეთუ წერილ არს ვითარმედ იხსენებდი უკანასკნელსა მას  

დღესა სიკვდილისა შენისასა, და უკუნისამდე არა სცოდოო.  
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Ⴇქმული მისივე Ⴜმიდისა მამისა ჩვენისა იოანესი 

  

ႢႪႭႥႨႱႠႧჃႱ  

 

ႧႠႥႨ Ⴆ. 

 

Ⴀ. 

  

ⴀ. გლოვა ჭეშმარიტი საღმრთოჲ ესე არს მჭმუნვა- 

რება სულისა და გული მწუხარე, რომელი მა- 

რადის იურვებნ საქმეთათვის სატკივართა, და ყოველსა  

ჟამსა ტრფიალისა მის მიმართ თვისისა, წყურიელ არიან,  

და რაჟამს ვერ ეწიის ეძიებნ მას ტკივილითა გულისათა,  

და შემდგომად მისს გოდებით ხმობნ კვნესით და სულ- 

თქმით. 

ⴁ. Ⴂლოვა ჭეშმარიტი დეზი არს ოქროჲსა, რომე- 

ლი ყოველსა ჟამსა უწერტნ სულსა, და იგი განშიშვლე- 

ბულ არს ყოვლისაგან ამის სოფლისა სიყვარულისა, და  

ხორციელისა ნუგეშინის ცემისა, და ყოველთა ნათესავ- 

თა და თვისთაგან, და იგი ოდენ არნ მისდა საქმე, რო- 

მელი დანერგა გულსა მისსა მწუხარებამან ამან Ⴖვთის- 

მოყვარემან. 

ⴂ. Ⴂლოვა ტანჯვა არს სვინიდისისა, დაუცადებელი,  

რომელი აღსარებისა მიერ სულიერისა აღაგზნებ ცეცხლ- 

სა მას გულისასა. 

ⴃ. Ⴂლოვა დავიწყება არს ბუნებისა, ვითარცა მას  

ნეტარსა მას დაავიწყდა ჭამად პური თვისი, რომელიცა  

გალობს ამას. 

ⴄ. Ⴑინანული ჭეშმარიტი ესე არს, განშორება ყოვ- 

ლისავე ნუგეშინისცემისაგან ხორციელისა შეუწუხებე- 

ლად. 
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ⴅ. გლოვა ჭეშმარიტი ესე არს სული მჭმუნვარე,  

მტკივნეული მხურვალებითა გულისათა, და წყურიელი  

ყოველსა ჟამსა ძიებასა მისსა, და ოდეს გამოუბრწყინდეს  

შრომით მისდევნ მას და ჭირით და მწუხარებით სულთ- 

ითქვამნ უკანა მისსა, და რომელი ესრეთ იყოს იგი არს  

გლოვა. 

ⴆ. გლოვა განშიშვლება არს ყოვლისაგან მოსაკიდე- 

ბელისა ამის სოფლისა, და განშორება და განყენება ყო- 

ვლისაგან, და შედგომა სრულსა მას მწუხარებასა კეთილ- 

თა მომატყვებელსა, და რათა იყოს გული მისი, ვითარ- 

ცა ისრისაგან მოწყლული განუკურნებელად, და მოსუ- 

რნე საწადელისა მის მიმართ. 

ⴡ. გლოვა მიმდემი გულის-სიტყვა არს, რომელი მა- 

რადის უწერტნ გულსა ლმობიერებით აღსარებად ცოდ- 

ვათა, მოტყინარებისაგან მხურვალებისა მისისა. 

ⴇ. რომელი ახლად შესრულ იყვნენ გლოვასა ამას  

შინა სანატრელსა და ეწყოს წარმატებად საქმე მათი არს  

მარხვა და დუმილი; ხოლო რომელნი წარმატებულ იყ- 

ვნეს მას შინა, მათი სასწაული არს ურისხველობა და  

ძვირ-უხსენებლობა. ხოლო რომელნი განსრულებულიყ- 

ვნენ მას შინა, მათი სასწაული არს სიმდაბლე და წყურ- 

ვილი, სმისათვის კდემისა, და შიმშილი ნებსით ჭირთათ- 

ვის და განსაცდელთა უნებლიეთთა, და სურვილი იწრო- 

ებისა და დაცვა განკითხვისაგან ცოდვილთასა, და ტკი- 

ვილით თანა ზიარ-ყოფა ძმათა, რომელი ჭირსა შინა იყ- 

ვნენ. 

ⴈ. Ⴘესაწყნარებელ არიან პირველნი იგი; და საქებელ  

მეორენი; ხოლო ნეტარ არიან მესამენი და სახარულევ- 

ან, რომელნი იგი ნებსით თვისით მშიერ არიან იწროე- 

ბისათვის; და წყურვილ-კდემისა და ყვედრებისათვის, რა- 

მეთუ ჭეშმარიტად განსძღენ იგინი საშვებელთა მათგან  

განუძღომელთა. 

ⴈⴀ. ჵოი, ეგე რომელსა შეგიკრძალავს გლოვა, დაი- 
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ცევ იგი ყოვლითა ძალითა შენითა, და მოეკიდე მას ფი- 

ცხელად რამეთუ უწინარეს დანერგვისა მისისა შენ შო- 

რის და ძირთა დაბმამდე მსწრაფლ განგეშოროს და ივლ- 

ტვოდის, არათუ კეთილად შეიკრძალო, რამეთუ შფოთი- 

საგანცა და ზრუნვათაგანცა ხორციელთა, და ფართოებით 

ცხოვრებისაგანცა, და შვებისა; და უფროს ხოლო მრა- 

ვალ მეტყველებისაგან და განცხრომისა; ვითარცა ცვი- 

ლი ცეცხლისაგან, ესრეთ მსწრაფლ დადნების და წარ- 

ვალს. 

ⴈⴁ. Ⴜყარონი ცრემლთანი უდიდეს ნათლის ღებისა  

არიან, შემდგომად ნათლის ღებისა; დაღაცათუ კადნიერ  

არს სიტყვა ესე: რამეთუ ნათლისღება პირველ ქმნულთა  

ცოდვათა ჩვენთა გამწმედელი არს, ხოლო ცრემლნი შემ- 

დგომად ნათლის-ღებისა ჩვენისა ქმნულთა ცოდვათა ჩვე- 

ნთა მომტევებელ არიან. და ნათლისღება რომელთა სიჩ- 

ჩოისა მოვიღეთ, შევაგინეთ, ხოლო ცრემლთა მიერ მას- 

ცა განვაახლებთ, ხოლო რომელ ესე უკეთუმცა არა მო- 

ცემულ იყვნეს ღვთისა-მიერ მცირედნიმცა იყვნეს, რომე- 

ლთამცა პოვეს ცხოვრება. 

ⴈⴂ. Ⴑულთქმანი და გლოვა ღაღადებენ უფლისა მიმართ,  

ხოლო სატანჯველთა შიშისაგან მოსრულნი ცრემლნი  

მეოხ არიან ჩვენთვის ხოლო ყოვლად წმიდისა მის სიყ- 

ვარულისა მიერ მომავალნი გამომაცხადებენ და გულ  

სავსე გვყოფენ შეწირვასა ლოცვათა ჩვენთასა. 

ⴈⴃ. Ⴓკეთუ არა რაჲ ესრეთ თანა შემწე ექმნების  

სიმდაბლესა, ვითარ გლოვა საცნაურ არს, ვითარმედ არა  

რაჲ ესრეთ წინა-აღუდგების მას ვითარ სიცილი. 

ⴈⴄ. Ⴃამოეკიდე საყვარელო ყოვლითა ძალითა შე- 

ნითა გლოვასა, და ლმობიერებასა მას სანატრელსა, და  

ნუ დასცხრები მისგან ვიდრემდის აღგამაღლოს ყოველ- 

თაგან სოფლისა საქმეთა და განწმედილი Ⴕრისტესდა  

წარგადგინოს. 

ⴈⴅ. Ⴌუ დასცხრები გამოსახვად გონებასა შინა შენსა 

 

 

 

 



136 

 

და წვრთად უფსკრულსა მას ცეცხლისა მის ბნელი- 

სასა, და მსახურთა მათ უწყალოთა, რომელნი მუნ არი- 

ან; და მსაჯულსა მას საშინელსა და შესაძრწუნებელსა  

და თვალ-უხვავსა; და მღვიმეთა მათდა ჯურღმულთა 

მიუწთომელთა. ალისა მის ქვესკნელისათა; და წყვდიად- 

თა მათ საშინელთა ადგილთა; და იწროთა მათ შთასავა- 

ლთა და ბოროტთა, და ყოველთა ამათ ესე ვითართა  

იხსენებდი, რათა ფრიადისა მისგან შიშისა და ძრწოლისა  

დაშრტეს მხურვალება იგი ხორცთა, და შეერთოს გუ- 

ლი ჩვენი უხრწნელსა მას სიწმიდესა, რომელი ბრწყინ- 

ვიდეს უფროს ცეცხლისა, და განანათლებდეს სულსა. 

ⴈⴆ. Ⴃადეგ ლოცვასა შინა შენსა ძრწოლით, ვითარ- 

ცა ავაზაკი დასჯილი წინაშე მსაჯულისა, რათა გარეგა- 

ნითაცა სახითა და შინაგანითა გულის-სიტყვითა დაშრი- 

ტო გულის-წყრომა მართლისა მის მსაჯულისა, რამეთუ  

არა უგულებელს ყოფს Ⴈგი სულსა მგლოვიარესა, რომე- 

ლი ვითარცა ქვრივი მწუხარებით დგეს წინაშე მისა და 

აწყინებდეს მოუწყინებელსა მას. 

ⴈⴡ. Ⴐომელმან მოიგოს გლოვა სულიერი, მისდა ყო- 

ველივე ადგილი მარჯვე არს გლოვისა და სულთქმისათ- 

ვის, უკეთუ კ~ულა გარეგანითა სახითა აღასრულებდეს  

გლოვასა, მაშინ ნუ დასცხრების გამოძიებად, ადგილთა  

და სახეთა მომატყვებელთა გლოვისათა. 

ⴈⴇ. Ⴅითარცა საუნჯე დაფარული უფროს შეკრძა- 

ლული არს, ვიდრეღა სავაჭროსა უბანთა ზედა მიფენი- 

ლი, ეგრეთვე პირველ თქმული ესე გლოვისა სახე გუ- 

ლის-ხმა ყავნ. 

ⴉ. Ⴌუ ემსგავსები მათ, რომელთა მკვდარნი დაემარხ- 

ნიან და ოდესმე გოდებენ მათ ზედა და ოდესმე სმი- 

დენ და დაითვრებოდენ მათთვის, არამედ მიემსგავსე მათ,  

რომელნი საპყრობილესა შინა არიან, და მარად დღე  

მტარვალთა მიერ იტანჯებიან. 

ⴉⴀ. Ⴐომელი ერთ გზის იგლოვდეს, და ერთ გზის  

 

 

 

 



137 

 

იცინოდეს და განსცხრებოდეს, მსგავს არს იგი კაცსა მას,  

რომელი პურთა ესვრინ ძაღლსა მას გემოთ-მოყვარები- 

სასა, რომელი იგი სახითა განაძებს მას, ხოლო საქმითა  

აწვევს მისა მოსვლად. 

ⴉⴁ. Ⴄქმენ საყვარელო მჭმუნვარე და ნუ მაჩვენებელ,  

არამედ გულსა შინა შენსა ოდენ იყავ მჭმუნვარე, რამეთუ  

ძრწიან ეშმაკნი მწუხარებისაგან, ვითარცა მპარავნი ძაღლ- 

თაგან. 

ⴉⴂ. Ⴀრათუ აქა არს ქორწილად წოდება ჩვენი ჵი საყ- 

ვარელნო, არამედ მას საუკუნესა, ხოლო აქა რომელნი იგი  

გვიწოდა ჩვენ, გლოვად თავთა თვისთათვის გვიწოდა. 

ⴉⴃ. Ⴐომელნიმე სცრემლეოდინ რა და ტირდინ, აი- 

ძულებენ თავთა თვისთა ამაოდ, რათამცა არა რაჲ აქვნდა  

გულის-სიტყვა ჟამსა მას სანატრელსა, და არა იციან ვი- 

თარმედ ცრემლნი რომელნი იყვნენ თვინიერ გულის- 

სიტყვისა, პირუტყვისა და არა პირმეტყველისა ბუნებისა  

საქმენი არიან. 

ⴉⴄ. Ⴌაშობი კეთილთა გულის სიტყვათა არს ტირი- 

ლი, ხოლო მამაკეთილთა გულის სიტყვათა არს გონება  

პირმეტყველო შიშითა Ⴖვთისათა განხურვებული. 

ⴉⴅ. Ⴈყავნ შენდა სარეცელსა ზედა დაწოლა შენი  

საფლავსა შინა დაწოლისა გამომსახველ, და მცირედ და- 

იძინო, და დაჯდომა ტაბლასა ზედა, იყავნ შენდა მწარი- 

სა მის უკვდავთა მათ მატლთა ტაბლისა მომახსენებელ  

და მცირედ და ზომით უძლო ჭამა. 

ⴉⴆ. Ⴌუმცა რაჟამს წყალსა შენსა შესმიდე, ნუ დაი- 

ვიწყებ წყურვილსა მას ალისა საუკუნოსასა, და უეჭვე- 

ლად აიძულო ბუნება შენი. 

ⴉⴡ. Ⴏამსა შერისხვისა და შეურაცხებისა მოძღვრისა  

ჩვენისასა; მსაჯულისა მის საშინელი განჩინება მოვიხსე- 

ნოთ, და ესრეთ შეუძლოთ მწუხარებისა მის და მრისხა- 

ნებისა პირუტყვებრივისა სიმშვიდითა და მოთმინებითა,  

ვითარცა ორ პირითა მახვილითა მოწყევდად. 
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ⴉⴇ. Ⴏამითა მოაკლდების ზღვასა, ვითარცა იტყვის  

იობ, და ეგრეთვე ჟამითა და მოთმინებითა, მცირედ მცი- 

რედ თქმულნი ესე ჩვენ შორის დაემკვიდრებიან, და  

სრულ იქმნებიან, და ჩვენ სრულ გვყოფენ.  

ⴊ. Ⴤსენება ცეცხლისა მის საუკუნოჲსა მარადის  

დაწვებოდენ და აღდგებოდენ შენთანა, და ვეროდეს  

გეუფლოს შენ დახსნილება ჟამსა ლოცვისასა. 

ⴊⴀ. Ⴋოგიყვანენ შენ გლოვად სახემანცა სამოსლი- 

სა შენისამან, რამეთუ შავი გმოსიეს, რომელ ეგე სახე  

არს გლოვისა, რამეთუ ყოველნი, რომელნი მკვდართა- 

თვის იგლოვდენ, შავსა შეიმოსენ. 

ⴊⴁ. Ⴓკეთუ არა გაქვს გლოვა, თვით ამისთვის იგ- 

ლოვდი, რომელ არა გაქვს გლოვაჲ, უკეთუ კულა გაქვს  

გლოვა, ამისთვის იგლოვდი, რამეთუ გარდამოიყვანე  

თავი შენი უშრომელისა მისგან და პატიოსნისა და სახა- 

რულევანისა წესისა, საქმედ და სადგურად ჭირისა და  

ტანჯვისა, ცოდვათა შენთათვის, და ამისთვის გიღირს 

მრავალი გლოვა და ტირილი და გოდება. 

ⴊⴅ. Ⴅითარცა ყოველსავე საქმესა ზედა სამართალ- 

სა სასჯელსა სჯის უფალი ჩვენი, ეგრეთვე ცრემლთაცა  

ზედა ბუნებისა ძალსა განიკითხავს; რამეთუ ვიხილენ მე  

ცრემლნი მცირენი, რომელნი ვითარცა სისხლნი ტკივი- 

ლით დაითხეოდეს და ვიხილენ კვალად ცრემლნი რო- 

მელნი ვითარცა წყარონი გარდამოდიოდეს უშრომელად,  

ხოლო მე შრომისაებრ და ტკივილისა ვნატროდი მოღ- 

ვაწეთა მათ, და არათუ სიმრავლისაებრ ცრემლთასა, და  

ვგონებ თუ Ⴖმერთსაცა ეგრეთვე იგინი უფროს სათნო  

ეყოფიან, რომელნი შრომით და ტკივილით მცირედ  

ცრემლოიან, ვიდრეღა რომელნი იგი უშრომელად  

ფრიად დასთხევენ ცრემლთა. 

ⴊⴆ. Ⴀრა სარგებელ-არს მგლოვარეთათვის Ⴖვთის- 

მეტყველებაჲ და ზრახვა საქმეთა ზეცისათა, და საქმეთა  

სჯულისათა, რამეთუ დახსნის ვსე ყოველი გლოვასა მათ- 
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სა, რამეთუ ესე მსგავს არს საყდართა ზ~ა მჯდომარისა;  

ხოლო რომელი გლოვასა შინა იყოს მსგავს არს ნაცარსა  

ზედა და ძაძასა მსხდომარეთა და ამისთვისცა დავით და- 

ღაცათუ მოძღვარი ბრძენი იყო, გარნა იგლოვდა რაჲ და  

იტყოდა ესრეთ, ვითარმედ, ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄ  ⴅⴂⴀⴊⴍⴁⴃⴄ ⴂⴀ- 

ⴊⴍⴁⴀⴑⴀ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴑⴀ ⴕⴅⴄⴗⴀⴌⴀⴑⴀ ⴀⴋⴀⴑ ⴓⴚⴞⴍⴑⴀ, ⴐⴍ- 

რომელ არიან ვნებანი წარმტყვენელნი სულისანი. 

ⴊⴡ. Ⴐაჟამს სული თავით თვისით, თვინიერ მოსწრა- 

ფებისა და შრომისა ჩვენისა ლმობიერ და მტირალ იქმნის,  

და მოსდიოდიან თუალთა ჩვენთა ადვილად ცრემლნი,  

მაშინ ვისწრაფოთ, რამეთუ Ⴓფალი ჩვენი უხდელად  

მოვიდა და მოგმცა ჩვენ ღრუბელი განსასვენებელად და  

წყალი ცხოვრებისა, რომელ არიან ცრემლნი განბანად  

ცოდვათა ჩვენთა, რომელნი არიან დაწერილ ხელთ წე- 

რილსა მას საქმეთა ჩვენთასა. 

ⴊⴇ. Ⴅითარცა გუგა თვალისა შეიკრძალე ძმაო ეგე  

ვითარი ჟამი, ვიდრე მიფარვამდე თავით თვისით, რამე- 

თუ ფრიად უმეტესი ძალი აქვს მას სარგებელად ჩვენდა,  

ვიდრეღა მოსწრაფებითა ჩვენითა მოგებულსა. 

ⴋ. Ⴀრათუ რომელი ოდესცა ენებოს იგლოვდეს, იგი  

მიწევნულ არს სიკეთესა გლოვისასა, არამედ რომელი  

რომელსაცა საქმესა ზედა ენებოს, არამედ რომელი, ვი- 

თარცა ღმერთსა ენებოს ეგრეთ იგლოვდეს – მას აქვს ჭეშ- 

მარიტი გლოვა. 

ⴋⴀ. Ⴋრავალ-გზის საღმრთოსა მას გლოვასა ჩვენსა  

თანა შეერთვის უმადლო იგი ცუდად ზვავობისა ვნება,  

ხოლო ესე მაშინ გულის ხმა ვყოთ კეთილად, რაჟამს  

ვიგლოვდეთ და ვნებანი გვაძლევდენვე, მაშინ ვსცნათ,  

ვითარმედ ზვავობისა ვნება არს ჩვენ თანა. 

ⴋⴄ. Ⴂლოვა ჭეშმარიტი არს ტკივილი გულისა, რა- 

თა ყოვლადვე არა მიდრკებოდის შვებასა და განცხრო- 

მასა, და გემოთა განსასვენებელთა საჭმელთასა, არამედ  

ოდენ ყოველსა ჟამსა სიკვდილსა თვისსა ხედვიდეს, და 

–––––––  

* ხადა – მოუწოდა. 
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ნუგეშინის ცემასა მას Ⴖვთისასა, რომელი ნუგეშინის- 

ცემს მდაბალთა მონაზონთა – მოელოდის, ვითარცა წყალ- 

სა გრილსა – წყურიელი. 

Ⴐომელთაცა ტკივილითა გულისათა ჭეშმარიტი  

გლოვა მოიგეს, მათ ცხოვრებაცა ესე მოიძულეს, ვი- 

თარცა საჭირო რაიმე, და ცრემლთა და სალმობათა მო- 

მატყვებელი; ხოლო ხორცთა თვისთა მიმართ, ვითარცა  

მტერნი იყვნეს მაჭირვებელ. 

ⴋⴂ. Ⴐაჟამს ვიხილოთ მგლოვარეთა თანა მრისხანება  

და ამპარტავანება, მათნი ცრემლნი და გლოვა ცთომი- 

ლად შევრაცხოთ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴐⴀⴢ ⴆⴈⴀⴐⴄⴁⴀ ⴀⴐⴑ ⴌⴀⴇ- 

ⴊⴈⴑⴀ ⴁⴌⴄⴊⴈⴑⴀ ⴋⴈⴋⴀⴐⴇ. 

ⴋⴃ. Ⴘვილი – გლოვისა ცთომილისა და მტყუარისა  

არს ზვაობა; ხოლო შვილი ჭეშმარიტისა გლოვისა არს  

ნუგეშინისცემა Ⴖვთისა მიერი. 

ⴋⴄ. Ⴅითარცა ცეცხლი დამწველი და უჩინო მყო- 

ფელ-არს ლელწმისა, ეგრეთვე ცრემლნი წმიდანი ყოვ- 

ლისავე გესლისა და ვნებისა სულიერისა. 

ⴋⴅ. Ⴈტყვიან მამანი, ვითარმედ ცრემლნი ჭეშმარიტ- 

ნი ძნიად მოსაპოვნებელ-არიან, და უფროსად ახალ-მოს- 

რულთა მიერ. რამეთუ  მრავალთა და თითო ფერთა სახე- 

თაგან იქმნებიან, ვითარ ბუნებისაგან, და Ⴖვთისაგან; და  

განსაცდელთა მიერ და მწუხარებისაგან წინააღმდგომი- 

საცა და კეთილისაცა; და ზვაობისაგან, და სიძვისაგან და  

სიყვარულისაგან და ხსენებისაგან სიკვდილისა, და სხვა- 

თა მრავალთაგან, ხოლო ჩვენ რაჟამს ესე ყოველი გამო- 

ვიძიოთ წმიდანი იგი და უზაკველნი ცრემლნი მოვიპოვ- 

ნეთ, რომელნი იყვნენ ხსენებისაგან სიკვდილისა, რამე- 

თუ არა არს მათ შინა ცთომაჲ ანუ ზვაობაჲ, არამედ  

უფროსად გაწმენდა და აღორძინება სიყვარულისა Ⴖვთი- 

სა, და ცოდვათა აღხოცაჲ და ვნებათაგან უვნებელო- 

ბაჲ. 

ⴋⴆ. Ⴐაჟამს იწყიან ცრემლთა კეთილისაგან, და 
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გარდაიქციან ბოროტად, არა საკვირველ-არს, არამედ  

ესე არს საკვირველ და ღირს ქებისა, რაჟამს ბოროტთა  

ცრემლთა იწყონ დინებად; გინათუ ბუნებითთა, და მერ- 

მე გარდაიქცენ იგინი კეთილად, და ესე სიტყვა კეთი- 

ლად იციან მათ, რომელნი ამპარტავნებისაგან იძლე- 

ვიან. 

ⴋⴡ. Ⴌუ მიენდობი ცრემლითა შენთა პირველ სრუ- 

ლიადისა სიწმიდისა, რამეთუ არა სარწმუნო არს ღვინო,  

რაჟამს ოდენ საწნეხელისაგან დიოდის, არამედ რაჟამს  

დაძველდეს და განურყვნელად ეგოს. 

ⴋⴇ. Ⴀმას ზედა არავინ მაცილობელ არს, ვითარმედ  

ყოველნივე საღმრთონი ცრემლნი ჩვენნი სარგებელ- 

არიან, გარნა თუ რაჲ არს სარგებელი მათი ჟამსა სიკვდი- 

ლისასა გულის-ხმა-ვყოთ. 

ⴌ. Ⴐომელი სამარადისოსა გლოვასა შინა იყოს სოფელ- 

სა ამას ნებისაებრ Ⴖვთისა, ეგე ვითარი მარადღე სულიერად  

დღესასწაულობს; ხოლო რომელი ხორციელთა დღესასწაულ- 

თაგან არა დასცხრების ეგე ვითარსა – საუკუნო გლოვა მიელის. 

ⴌⴀ. Ⴀრა არს ავაზაკთა საპყრობილესა შინა სიხარუ- 

ლი, და არცა ჭეშმარიტთა მონაზონთა დღესასწაული  

ქვეყანასა ზედა. და ნუ უკვე, ამისთვის იტყოდა სულ- 

თქმით კეთილად მგლოვარე იგი ვითარმედ ⴀⴖⴋⴍⴈⴗⴅⴀⴌⴄ  

ⴑⴀⴎⴗⴐⴍⴁⴈⴊⴈⴇ ⴑⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ, რათა იხარებდეს იგი გამო- 

უთქმელითა მით ნათლითა შენითა. 

ⴌⴁ. Ⴈყავ ვითარცა მეუფე გულსა შინა შენსა მჯდო- 

მარე, აღმაღლებული Ⴑიმდაბლისა მიერ და უბრძანებდი  

ხელმწიფებით; სიცილსა მას მწარესა – წარსლვად და წარ- 

ვიდეს, და ტირილსა მას ტკბილსა მოსლვად და მოვი- 

დეს, და მონათა ამათ, და მძლავრთა ხორცთა ჩვენთა- 

ქმენ ესე და ქმნის. 

ⴌⴂ. Ⴐომელი შებლარდნილ-არს გლოვითა ამით  

სანატრელითა და სახარულევანითა, ვითარცა სიძე ზეწ- 
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რითა, ესე ვითარსა მოუგიეს ჭეშმარიტი იგი სიხარული  

სულიერი. 

ⴌⴃ. Ⴅინმე არს ესე ვითარი მონაზონი, რომელმან  

განვლნა დღენი ცხოვრებისა მისისანი მონაზონებასა ში- 

ნა მისსა, მოშიშებითა Ⴖვთისათა, და ჭეშმარიტითა სინა- 

ნულითა და კეთილად მსახურებითა, და არცა დღე ერ- 

თი, და არცა ჟამი ერთი დააკლო და არცა წამსაცა  

შინა თვალისასა არა დასჭირდა სარგებელი თვისი. არა- 

მედ ყოველნი ჟამნი და დღენი თვისნი საღმრთოდ აღას- 

რულნა, და გულის ხმა ყოფნ მარადღე, ვითარმედ შე- 

უძლებელ არს მის დღისა კვალად მოსვლაჲ, რომელი  

გარდავალს, და ამისთვინ ისწრაფინ, რათა არა ცუდად  

გარდაიხადოს იგი. 

ⴌⴄ. Ⴌეტარ არს მის მონაზონისა, რომელი დაშვრა  

ყოველთა დღეთა, და სიმდაბლითა და ღვთის-მსახურები- 

თა აღასრულნა ჟამნი თვისნი, და არა პოვა განსვენება  

ჟამ ერთცა, არამედ განიზრახავნ და იტყვინ ვითარმედ  

ესე არს უკანასკნელი დღე დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა  

სოფელსა ამას. 

ⴌⴅ. Ⴌეტარ არს მის მონაზონისა, რომელი შემძლებელ  

იყოს თვალითა გონებისათა ხედვად მარადის, ძალთა მათ  

უხილავთა. ხოლო სანატრელ არს იგინიცა და დაუცე- 

მელ ჭეშმარიტად, რომელი ხილულთა ამათ თვალთა მი- 

ერ მარადღე ღაწვთა თვისთა დაალტობდეს ხსენებისაგან  

სიკვდილისა, და ცოდვათა თვისთასა ცრემლითა მით სანა- 

ტრელითა. და, მე ვგონებ ვითარმედ არცა პირველ  

თქმული იგი საზომი, იპოოს თვინიერ მეორისა ამის. 

ⴌⴆ. Ⴅიხილენ გლახაკნი მაწყინებელნი სიტყვითა მკვირ- 

ცხლითა რაჲმე, და ადრე მოდრიკნეს გულნი მეფეთანი წყა- 

ლობად, და ტკივილად მათ ზედა. და ვიხილენ კვალად გლა- 

ხაკნი და დავრდომილნი სათნოებათაგან, რომელთა არა  

მკვირცხლითა, არამედ უფროსად მდაბლითა და საწყალობე- 

ლითა სიტყვითა ქენებისათა სიღრმეთაგან გულისათა, და 
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ვითარცა სულისა მიერ განწირულისა მეუფისა მიმართ  

ზეცათასა ურცხვენელად და ტკივილით ღაღადებდეს,  

და იძულებითა მით მათითა უიძულებელი იგი სახიერება  

და ბუნება მისი ტკბილი, აიძულეს შეწყალებად მათდა. 

ⴌⴡ. Ⴐომელი ცრემლთა თვისთა ზედა ზვაობდეს და  

განიკითხვიდეს მათ, რომელნი არა ტირიან, მსგავს არს  

იგი კაცსა, რომელმან მიიღო მახვილი მეფისაგან მოკლ- 

ვად მტერთა თვისთა, და დაუტევა ბრძოლაჲ მტერთა, და  

მითვე საჭურველითა სცა გულსა თვისსა და მოაკვდინა  

თავი თვისი. 

ⴌⴇ. Ⴀრათუ Ⴖმერთსა უხმს საყვარელნო, რათამცა  

კაცი ტკივილითა გულისათა იგლოვდა და ტიროდა,  

არამედ უფროსად ნებავს რათა სიყვარულითა მისითა იხ- 

არებდეს სული მისი. 

ⴢ. Ⴑაყვარელო მოსპე ცოდვა სრულიად შენგან, და  

არღარა გიხმდენ ცრემლნი, რამეთუ არა ეხმარების კუ- 

რნება, რომლისა თანა არა იყოს მიზეზი სენისა. 

ⴢⴀ. Ⴀრა იყო ადამს თანა პირველ მცნების გარდას- 

ლვისა ცრემლი, ვითარცა იგი არცა შემდგომად აღდგო- 

მისა ყოფად არს მართალთა თანა, რაჟამს განქარდეს  

ცოდვაჲ სრულიად, რამეთუ არა არს მუნ სალმობა და  

მწუხარება და სულთქმა. 

ⴢⴁ. Ⴅიხილე რომელთამე თანა გლოვაჲ და ვიხილე  

სხვათა თანა გლოვაჲ ამისთვის, რამეთუ არა აქვნდა  

გლოვაჲ, და აქვნდა მათ გლოვაჲ, და ჰგონებდეს თუ  

არა აქვს, და კეთილითა მით უმეცრებითა აღუზვავნელად  

ეგნეს, და ესენი არიან რომელთათვის თქმულ არს,  

ვითარმედ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴂⴀⴌⴀⴁⴐⴛⴅⴌⴈⴑ ⴁⴐⴋⴀⴌⴈ. 

ⴢⴂ. Ⴋრავალ გზის სუბუქნი გონებითა აღზვავნებიან  

ცრემლთა ზედა; და ამისთვის ვიეთმე არა მიეცემის, რო- 

მელნიცა ძიებასა მათსა თავთა თვისთა აბრალებენ, და  

დასჯიან სულთქმითა და მჭმუნვარებითა და მწუხარები- 
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თა სულისათა, და ტკივილითა გულისათა, და ესე ვი- 

თარნი სახენი – შეერაცხებიან მათ შინაშე Ⴓფლისა, ვი- 

თარცა ცრემლნი, დაღაცათუ იგინი არა ესრეთ ჰგონე- 

ბენ, და არცა რად შეურაცხიან ესე ვითარნი სახენი. 

ⴢⴃ. Ⴓკეთუ განვიცადოთ ვჰპოოთ საქმე საცინელი,  

რომელსა იქმან ეშმაკნი ჩვენ ზედა, რამეთუ მრავალ-გზის  

რაჟამს განვძღით ლმობიერ გვყვნიან, და რაჟამს ვიმარხ- 

ვიდეთ განგვიფიცხნიან გულნი, რათამცა ამაოთა მათ და  

მტყუვართა ცრემლთა მიერ ვსცეთით, და მივსცენითმცა  

თავნი ჩვენნი შვებად, რომელ არს დედა ყოველთა ბო- 

როტთა, ხოლო ჩვენ გვიღირს საყვარელნო, რათა არა  

შევიწყნარნეთ ზაკვა მათი, არცა მივერჩდეთ, არამედ  

უფროსად წინა-აღუდგებოდეთ ყოვლითა გულითა და  

გონებითა ჩვენითა. 

ⴢⴄ. Ⴂულისა ხმა ვყოფ მე ბუნებასა მას ლმობიერე- 

ბისასა და განკვირვებულ ვარ, ვითარ გლოვა და მწუხა- 

რება ეწოდების, და იგი სულსა შინა სიხარულითა და  

მხიარულებითა, შეზავებულ არს, და ვითარცა თაფლი  

გოლეული ტკბილ არს. ხოლო რაისა ვისწავებთ ამის- 

გან, გარნა ამას ვითარმედ ჭეშმარიტად Ⴖვთისა ნიჭი არს  

ესე ვითარი იგი ლმობიერება სანატრელი. 

ⴢⴅ. Ⴀრა იპოების მაშინ სულსა შინა სიტკბოება  

გულის-თქმისა მწარე რაჟამს ნუგეშინის მცემელი Ⴈგი  

სანატრელთა მათ შემუსრვილთა შინაგან გულსა შინა  

დამკვიდრებულ-არნ. 

ⴢⴆ. Ⴅისმინოთ ძმანო საქმე სარგებელი სულისა და  

მომყვანებელი ლმობიერად და სინანულად: Ⴈყო უკვე  

აქა ბერი ვინმე სახელით სტეფანე, რომელსა აქვნდა  

ცხოვრებაჲ მეუდაბნოებისა და დაყუდებისა, და დაეყვნეს  

მონაზონებასა შინა მრავალნი წელნი, და შემკობილ იყო  

მარხვითა და ცრემლითა, და სხვითა მრავლითა ქველის  

საქმითა სავსე იყო. 

Ⴃა იყო სენაკი მისი მთასა სინასა, საყოფელსა წმი- 
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დისა და Ⴖვთის მხილველისა Ⴈლია Ⴜინასწარმეტყველი- 

სასა მთასა მას წმიდასა, ხოლო გულმან უთქვა მას სინა- 

ნულსა უაღრესსა და უზესთაესსა, და წარვიდა საყოფელ- 

სა მძოვართასა, ადგილსა რომელსა ეწოდების სიდი, რო- 

მელ არს ჭირი, რომელი შორავს მონასტერსა სინისათა  

სამეოცდა ათითა მილიონითა, ადგილსა რომელსა არა  

არს ყოვლადვე, ნუგეშინის საცემელი, არცა გზა კაცთა  

ყოვლადვე, და იყო მუნ იწროებით ცრემლითა და სინა- 

ნულითა ფიცხელითა. Ⴞოლო შემდგომად ჟამთა მრავალ- 

თა, მოვიდა რა იგი დიდად სიბერედ, კვალად იქცა თვის- 

სავე სენაკსა ამას წმიდასა მთასა სინასა, სადა იგი ეხსნეს 

ორნი მოწაფენი პალესტინელნი, Ⴖვთის-მოშიშნი ფრიად,  

რომელნი იმარხვიდეს თავთა მათთა სიწმიდით. 

Ⴞოლო დაყვნა რა ბერმან მუნ მცირედნი დღენი,  

დასნეულდა რომელსაცა შინა შეისვენა. ხოლო უწინა- 

რეს გარდაცვალებისა მისისა, დღითა ერთითა აღტაცე- 

ბულ იქმნა გონება მისი, და თვალნი მისნი ეხილნეს, და  

ხედვიდა იგი მარჯვენით და მარცხენით ცხედრისა მის,  

და რომელნი სხდეს მუნ ესმოდა ზრახვა მისი, რამეთუ 

ვითარმცა ვიეთგანმე განისჯებოდა, ოდესმე სთქვის ვი- 

თარმედ ჰე მართალ, გარნა ამისთვის მიმარხავნ ეგოდენ- 

ნი წელნი; და კვალად თქვის: არა ჭეშმარიტსა იტყვით,  

არამედ სტყუით რამეთუ არა მიქმნიეს ესე, რომელსა  

მწამებთ; და კვალად თქვის მართლ, გარნა ამისთვის  

ვსტიროდი და ვმსახურებდ; და კვალად სთქვის რამეთუ 

არა მართალსა იტყვით, არამედ სტყუით ჩემზედა. Ⴃა  

ოდესმე სთქვის: ჰე ჭეშმარიტად, ჰე მართალსა იტყვით.  

და ამისთვის არა რაჲ მაქვს რაჲმცა მოგიგე, გარნა წყა- 

ლობა ღვთისა მაქვს შემწედ ჩემდა. და იყო ხილვა საში- 

ნელი და შესაძრწუნებელი, სასჯელი შეუნდობელი, და  

უხილავი, და უსაშინელესი ესე არს, რომელ რაჲ არა  

ექმნა მასცა სწამებდეს. 

Ⴄჰა საკვირველი, რამეთუ დაყუდებული იგი და გან 
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შორებული იტყოდა რომელთამე ცთომათა მისთა ზედა,  

ვითარმედ ამას ზედა არა რაჲ მაქვს რამცა მიგიგე, რო- 

მელსა დაეყო მონაზონებასა შინა ორმეოცი წელი და  

აქვნდა ტირილი და გლოვა ფრიადი. 

Ⴅაჲმე, ვაჲმე საყვარელნო, სადა იყო მაშინ სიტყვა  

Ⴄზეკიელ წინასწარ-მეტყველისა, რათამცა ეთქვა მათდა,  

ვითარმედ რომელსაცა ზედა ვპოვო, განგიკითხო შენ,  

თქვა Ⴓფალმან. ჭეშმარიტად ვერა რაჲ თქვა ესე ვითა- 

რი, რაისათვისმე ჵი ძმანო, დიდება მხოლოსა მის რო- 

მელმან უწყის. 

Ⴃა ვიეთმე მითხრეს უწყის Ⴓფალმან, ვითარმედ  

თვისითა ხელითა მისცემდა საზრდელსა ვეფხთა და ლომ- 

თა და აფთართა, უდაბნოსა გარე, და ესე ვითარითა  

განკითხვითა განეშორა ხორცთაგან და თუ რა იქმნა  

სასჯელი მისი, ანუ ვითარი განჩინება გამოვიდა მის ზე- 

და, ანუ რაჲ იქმნა აღსასრული განკითხვისა მის, არა  

საცნაურ ჰყო. 

ⴢⴄ. Ⴅითარცა დედაკაცმან ქვრივმან, რომელმან  

ქმარი თვისი დაფლის, და ყავნ ძე მხოლოდ შობილი,  

და შემდგომად Ⴖვთისა იგი აქვნ ნუგეშინის საცემელად,  

ეგრეთვე სული რომელი შთავრდომილ იყოს ცოდვასა,  

არა არს სხვა ნუგეშინისცემაჲ მისი ჟამსა სიკვდილისასა,  

გარნა შრომაჲ შიმშილისა და წყურვილისა და ცრემ- 

ლნი. 

ⴢⴅ. Ⴌუმცა ოდეს გალობენ ხმა ტკბილობით, ესე  

ვითარნი თავით თვისით, რამეთუ გლოვისა მავნებელნი  

არიან ესე ვითარნი საქმენი, და უკეთუ ესე ვითართა  

მიერ გენებოს მოწოდება გლოვისა, უმეტესად განგეშო- 

როს; რამეთუ გლოვა არს განმტკიცებული ტკივილი  

სულისა მხურვალისა. 

ⴢⴆ. Ⴋრავალთა თანა წინა მორბედ უვნებელობისა  

იქმნა გლოვაჲ, რაჟამს მოსპო ვნებათა ნივთი და განსწ- 

მიდა სული. 
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 ⴢⴡ. Ⴋითხრა ვინმე გლოვისა გამოცდილმან მუშაკმან,  

ვითარმედ ოდეს ვინებე მიდრეკად ცუდად დიდებისა მი- 

მართ; ანუ გულისწყრომისა; ანუ მუცლისა აღვსებისა –  

გულის სიტყვა იგი გლოვისა მიწერტნ შინაგან და მეტყ- 

ვინ, ნუ მიერჩი ამათ ესე ვითართა საქმეთა, თუ არა ვივ- 

ლტვოდე მე შენგან. ხოლო მე მიუგი და ვრქვი მას. არა  

ურჩ გექმნე შენ ჵი მოყვასო, ვიდრე არა წარმადგინო  

წინაშე Ⴓფლისა ჩვენისა Ⴈესო Ⴕრისტესა. 

ⴢⴇ. Ⴓფსკრულმან გლოვისამან ნუგეშინის ცემა პო- 

ვა, ხოლო სიწმიდემან გულისამან შეიწყნარა ბრწყინვალე- 

ბა საღმრთო, ხოლო ბრწყინვალება არს ძალი გამოუთ- 

ქმელი, რომელი იცნობების უცნაურად, და იხილვების  

უხილავად. 

ⴍ. Ⴌუგეშინისცემა არს განსვენება სულისა მტკივნეუ- 

ლისა და დამაშვრალისა, რომელი ვითარცა ჩჩვილი  

ტირნ მას შინა, და ბრწყინვალედ იცინინ. 

ⴍⴀ. განსვენება არს აღმართება სულისა და დადრე- 

კილისა მწუხარებითა, რაჟამს ცრემლნი იგი სალმობისა- 

ნი სიხარულად შეიცვალნიან საკვირველებით. 

ⴍⴁ. Ⴚრემლთა რომელნი ხსენებითა სიკვდილისათა  

იყვნენ შვნიან შიში, და შიშმან შვის უშიშროება, და მერ- 

მე გამობრწყინდის სიხარული, და რაჟამს სიხარული იგი  

დაუსრულებელი სრულ იქმნის გამოჩნდის ყვავილი იგი  

ბრწყინვალისა მის სიყვარულისა. 

ⴍⴂ. Ⴘემუსრე თავი თვისი სიმდაბლითა და იტყოდე  

გულსა შინა თვისსა, ვითარმედ არა ღირს ვარ სიხარულსა  

ამას, რომელი იგი მოიწეოდის შენ ზედა, რათა არა იყო  

ადვილად შემწყნარებელ, და შეიწყნარო მგელი, მწყემ- 

სისა წილ. 

ⴍⴃ. Ⴌუ შეიწყნარებ ხილვათა, რაჟამს არა იყოს  

ჟამი ხილვათა, არამედ მოითმენდი, ვიდრემდის თვით იგი  

გეძიებდეს სიმდაბლისა შენისათვის, და მიგდევდენ, და  

გეწინენ, და მი-აღსასრულამდე უკუნისამდე შენ თანა 
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იყვნენ, საქორწინესა მას წმიდასა და სულიერსა. 

ⴍⴄ. Ⴎირველად ოდენ იცნის ყრმამან მცირემან  

მშობელი თვისი იშვებნ და აღივსის სიხარულითა, ხოლო  

რაჟამს განეშორის მისგან ჟამ ერთ და კვალად მოვიდის,  

მაშინ აღივსის ყრმა იგი სიხარულითა და მწუხარებითა,  

სიხარულითა ამისთვის, რამეთუ იხილა სასურველი თვი- 

სი, ხოლო მწუხარებითა, რამეთუ მოაკლდა ჟამსა 

მას ყოველსა კიდე ყოფისასა სიხარული იგი.  

ⴍⴅ. Ⴃაემალის დედა შვილისაგან თვისისა, და ეძი- 

ებნ რა იგი მწუხარებით, ხედავნ მას დედა იგი და იხა- 

რებნ, და ესრეთ ასწავის, რათა არა ოდეს განეშორებო- 

დის მას. Ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ ⴀⴑⴞⴄⴌ ⴗⴓⴐⴌⴈ ⴑⴋⴄⴌⴀⴃ ⴈⴑⴋⴈⴌⴄⴌ,  

სიტყვისაებრ Ⴓფლისა ჩვენისა. 

ⴍⴆ. Ⴀრა აქვნ ზრუნვა რომელსა ზედა გამოხდის  

ბრძანებაჲ სიკვდილისა, თუ ოდეს იქმნების მღერა, არცა  

მიერჩინ ჭეშმარიტი მონანული და მგლოვარე გემოთ  

მოყვარებასა, ანუ ცუდად დიდებასა, ანუ გულის-წყრო- 

მასა და მრისხანებასა. 

ⴍⴡ. Ⴂლოვა ტკივილი არს მტკიცე სულსა შინა მო- 

ნანულსა, რამეთუ დღითი დღე დართავნ ტკივილსა ტკი- 

ვილთა ზედა, ვითარცა იგი სალმობა შობადისა დაერთ- 

ვინ ტკივილსა ზედა. 

ⴍⴇ. Ⴋართალ არს Ⴓფალი და სიმართლე უყვარს,  

რამეთუ ჭეშმარიტსაცა დაყუდებულსა ჭეშმარიტსა გლო- 

ვასა მისცემს, და ჭეშმარიტსაცა მორჩილსა მარადღე ახა- 

რებს და ნუგეშინისცემს. 

ⴎ. Ⴐომელი ამათ ორთავე წესთაგანსა რომელსაცა  

ჯერისაებრ აღასრულებდეს, იგი გლოვისაგან საუკუნოსა  

განრომილ-არს. 

ⴎⴀ. Ⴂანსდევნე ძაღლი იგი, რომელი ჟამსა გლოვი- 

სა შენისასა მოგიხდეს, და Ⴖმერთსა უწყალოდ და შეუნ- 

დობელად სახელ-სდებდეს, რათამცა განწირულებასა  

შთაგაგდო, რამეთუ იგივე უკეთუ გულის-ხმა-ყო პირველ- 

 

 

 

 



149 

 

ცოდვისა მოგიხდების და Ⴖმერთსა-მოწყალედ და შემ- 

ნდობელად უწესს. 

ⴎⴁ. Ⴑამარადისოჲ ხსენება სიკვდილისა შობს შიშსა,  

და შიში იგი მოიყვანებს გლოვასა, ხოლო რაჟამს გლო- 

ვა ჩვეულებითა  დაემტკიცოს სულსა შინა, ვითარცა ბუ- 

ნებად შეექმნების და ძნიად წარმავალ არს.  

ⴎⴂ. Ⴃაღაცათუ დიდთა მოღვაწებათა აღვასრულებ- 

დეთ და გული ჩვენი ულმობელად იყოს, ვუწყითმცა  

ვითარმედ ვსცთებით, რამეთუ სამართალსა ვიტყვი ძმანო,  

ვითარმედ რომელთა შემდგომად ნათლისღებისა ხორცნი  

მათნი შეაგინნეს, უღირს ეგე ვითართა კვალად ნათლის- 

ღება ცრემლითა სინანულისათა, და ცეცხლითა მხურვა- 

ლებისათა, და წყალობითა Ⴖვთისათა. 

ⴎⴃ. Ⴅიხილე მე ვიეთმე თანა სრული იგი საზღვარი  

გლოვისა, რამეთუ ტკივილისაგან გულისა მათისა, სისხ- 

ლსა აღმოჰყრიდეს პირით ცემითა მკერდისათა; და მომეხ- 

სენა სიტყვა იგი, რომელი იტყვის ვითარმედ: ⴈⴂⴅⴄⴋⴀⴢ 

ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴇⴈⴅⴀ, ⴃⴀ ⴂⴀⴌⴞⴋⴀ ⴂⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ. 

ⴎⴄ. Ⴚრემლნი რომელნი შიშისაგან იყვნენ, მათ თა- 

ვით თვისით აქვს ძრწოლა და დაცვა; ხოლო ცრემლნი  

სიყვარულისანი, ვიდრე სრული იგი სიყვარული არა  

მსრულ იწყოს, ადვილადრე წარსაპარველ არიან, გარნა  

თუ ცეცხლი იგი მხურვალებისა უზომოდ ეგზებოდეს  

გულსა შინა, ჟამსა დინებისა მათისასა, და საკვირველ 

არს, ვითარ უმდაბლესი იგი საზომი უუცთომელს არს,  

ჟამსა თვისსა. 

ⴎⴅ. Ⴀრიან რომელნიმე ნივთნი, რომელნი განახმო- 

ბენ წყაროთა ჩვენთა; და არიან სხვანი რომელნი არა  

განახმობენ, არამედ მწვირესა და მხეცთა შობენ წყარო- 

სა მას შინა. და პირველთა მათ ნივთთა მიერ ლოთ ასულ- 

თა თვისთა თანა უსჯულოთ-დაეცა; ხოლო მეორეთა ამათ  

მიერ ეშმაკი ზეცით გარდამოვარდა. 

ⴎⴆ. Ⴐავდენ მრავალ არიან უკეთურებანი მტერთა 
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ჩვენთანი, ვითარ მანქანებითა მათითა მრავალ გზის მშო- 

ბელთა მათ სათნოებისათა, მშობელ უკეთურებისა ყო- 

ფენ, და სიმდაბლისა მომატყვებელთა მათ ნივთთა,  

ამპარტავნებისა მომატყვებელად გამოაჩენენ. 

ⴎⴡ. Ⴋრავალ გზის მომატყვებელ ცრემლთა და  

ლმობიერებისა გვექმნების უდაბნოს გარეყოფა და ისწა- 

ვე ესე: Ⴈესოსგან Ⴍ~ისა ჩვენისა, და Ⴈლიასაგან და Ⴈოა- 

ნე ნათლის-მცემელისა, რამეთუ უდაბნოსა უკაცრულსა  

განეშორებოდეს ლოცვად. 

ⴎⴇ. Ⴅიხილე მე შფოთთაცა შორის და ქალაქთა  

აღძრულნი ცრემლნი, ხოლო ამას ამისთვის იქმნენ მტე- 

რნი რათამცა ვგონებდეთ, ვითარმედ არა რაჲ გვევნების  

შფოთთაგან, და ესრეთ სოფელსამცა მივეახლენით, და  

ესე ჭეშმარიტად ზაკულება და ღონე არს ეშმაკთა. 

ⴏ. Ⴋრავალ გზის ერთმან სიტყვამან განაბნინის გლო- 

ვა, ხოლო საკვირველ-არს უკეთუ ერთმანღა სიტყვამან  

შემოიკრიბოს იგი. 

ⴏⴀ. Ⴀრა საბრალობელ ვიქმნეთ საყვარელნო ჟამსა  

სიკვდილისასა ვითარმედ არა ვქმნენით სასწაულნი, და  

არა ღვთის-ვმეტყველებდით და არა ვიყვენით უხილავთა  

მხილველნი, არამედ სიტყვა მიცემად გვიც Ⴖვთისა, თუ  

რად არა მარადის ვიგლოვდით, და ამისთვის გვიღირს  

ძმანო, რათა მარადის ვსტიროდეთ და ვიგლოვდეთ 

ცხოვრებისათვის ჩვენისა, და მივილტვოდეთ წინაშე  

ღვთისა, რომლისა არს დიდება აწდა მარადის და უკუნი- 

თი უკუნისამდე. ამინ. 

 

ესე მეშვიდე კიბე არს, რომელი ამას ღირს ქმნილ არს მეცა შემწე  

მეყავნ, რამეთუ მას არღარა ეხმარების შემწე. ვინაითგან მეშვიდისა ამის  

კიბისა მიერ შვიდეულთა ამას საწუთროსა დღეთა შინა მოწევნულნი  

ვნებათა ბილწებანი განუბანიან და წმიდა ქმნილ არს. 
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Ⴇქმული მისივე Ⴓრისხველობისათვის და გულის- 

 

წყრომისა 

  

ႧႠႥႨ Ⴡ 

  

Ⴅითარცა წყალი დაშრეტს ალსა ცეცხლისასა,  

ეგრეთვე ჭეშმარიტისა გლოვისა ცრემლნი ყო- 

ველსავე ალსა გულის-წყრომისა და მრისხანებისასა დაშ- 

რეტენ. ამისთვისცა შეუდგინეთ გლოვისასა განშორება  

გულის წყრომისა. 

ⴁ. Ⴓრისხველობა არს გულის თქმა ყვედრებისა და  

კდემისა განუძღომელი, ვითარცა იგი რომელთა უყვარს  

ცუდ-დიდება და არა განძღებიან ქებითა კაცთათა. 

ⴂ. Ⴓრისხველობა არს ძლევა ბუნებისა და უტკივარო- 

ბა გინებათა თვის, მოგებული მრავლითა ოფლითა და  

მოღვაწებითა ფრიადითა. 

ⴃ. Ⴑიმშვიდე არს წესი აღუძრველი სულისა, რომე- 

ლი გინებათა ზედა და ქებათა არიან ერთად. 

ⴄ. Ⴃასაბამი ურისხველობისა არს-დუმილი ბაგეთა  

გულითა აღუძრველითა; და საშუვალი-არს დადუმება  

გულის სიტყვათა წვლილადითა აღძვრითა სულისათა;  

ხოლო აღსასრული არს აღუშფოთებელი დაწყნარება  

ბერვასა შინა ქართა არა წმიდათასა. 

ⴅ. Ⴐისხვა აღძვრა არს სიძულილისა ფარულისა,  

და ძვირის ხსენებისა უჩინოისა. 

ⴆ. Ⴂულის წყრომა გულისთქმა არს ბოროტის ყო- 

ფისათვის მარისხებელთა მიმართ მისთა.  

ⴡ. Ⴑიცხარე განხურვება არს გულის უჟამო. 

ⴇ. Ⴂანმწარება აღძრვა არს დანერგული სულსა ში- 

ნა უგემური. 
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ⴈ. Ⴂულის წყრომა არს მეყვსეული აღშფოთება  

დაწყნარებულებისა, და უშვერება არს იგი სულისა. 

ⴈⴀ. Ⴅითარცა იგი გამოჩინებითა ნათლისათა უჩინო  

იქმნების ბნელი, ეგრეთვე გამოჩინებითა სიმდაბლისათა  

ყოველი შფოთი და გულის წყრომა უჩინო იქმნების.  

ⴈⴁ. Ⴐომელნიმე კაცნი არიან, რაჟამს განრისხნენ  

მეყსა შინა კვალად დაწყნარდებიან, და ამისთვის უდებ  

არიან ღვაწლად და განკურნებად ვნებისა მის მათისა,  

და არა მოიხსენებენ უბადრუკნი სიტყვასა მას, რომელი  

წერილ არს ვითარმედ ⴜⴀⴋⴈ ⴈⴂⴈ ⴂⴓⴊⴈⴑ ⴜⴗⴐⴍⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈ- 

ⴑⴈⴑⴀ ⴀⴐⴑ ⴃⴀⴚⴄⴋⴀ ⴋⴈⴑⴃⴀ. 

ⴈⴂ. Ⴐომელიმე წისქვილი მალე არს, და წამსა შინა  

უმეტეს დაფქვას ვიდრეღა სხვა დღე ყოველ, და მსწრაფლ  

შემუსრავს იფქლსა მას, და ყოველსავე ნაყოფსა სული- 

სასა, და ამისთვის თანა გვაც კრძალვა ფრიადი. 

ⴈⴃ. Ⴋრავალ გზის იქმნის აღტყინება ალისა დიდისა  

სიმძაფრისაგან ქარისა, რომელმან ერთსა წამსა უფრო  

მოწმის და მოაოხრის ყანა სულისა, ვიდრეღა სხვამან  

ნებიერად აღგზებულმან ალმან დღე ყ~ლ. 

ⴈⴄ. Ⴌუმცა ამას უმეცარ ვართ ჵი საყვარელნო, ვი- 

თარმედ მრავალ გზის ეშმაკნი განგვეშორნიან მეყსა შინა  

რათა დიდნი იგი ვნებანი, ვითარცა მცირენი უდებ ვყვ- 

ნეთ და ესრეთ უკურნებელად მოუძლურდეთ მათ მიერ. 

ⴈⴅ. Ⴅითარცა იგი ქვა მქისე ეკლოანი და კორძოა- 

ნი, ოდეს გორვიდეს შორის ქვათა მრავალთა მოიგლი- 

სების და მოიქნების წრფელად სიმქისისა მისგან და  

უწრფელობისა ეგრეთვე სული ცხვარი და ფიცხელი  

და მრისხანე, ოდეს აღერიოს ღა იქცეოდის მრავალთა 

კაცთა თანა, ძლიერთა და ფიცხელთა მოღვაწეთა; ეგე  

ვითარი უცილებელად ამათ ორთაგანსა ერთსა საქმესა  

შეემთხვიოს, ანუ მოთმინებითა ვნებისა მისგან განიკურ- 

ნოს; ანუ განეშოროს მათგან და იცნას უძლურება  

თვისი. 
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ⴈⴆ. Ⴉაცი მრისხანე ნებსით თვისით განცოფებულ  

არს, რამეთუ ძლეულ არს ჩვეულებათაგან პირველთა, და  

თვინიერ ცნობისა მისისა ბორგს დაეცემის.  

ⴈⴡ. Ⴀრა რაი არს მონანულისათვის უბოროტეს გუ- 

ლის წყრომისა, რამეთუ სინანულისა ფრიადი სიმდაბლე,  

ეხმარების; ხოლო გულის წყრომაჲ ყოვლისავე ამპარტა- 

ვანებისა სახე არს. 

ⴈⴇ. Ⴄსე არს დიდი სიღრმე სიმშვიდისა, ოდეს მახ- 

ლობელად იყოს მისსა შემაწუხებელი, და გული მისი  

იყოს მყუდროებით; და არა მოაკლებდეს სიყვარულსა  

მისსა; და კვალად ესე არს დიდი სიბოროტე გულის წყრო- 

მისა, რომელ დაღაცათუ მარტოდ იყოს ბორგდეს, და  

ბრძოლის შემაწუხებელსა მას მისსა. 

ⴉ. Ⴅითარცა იგი Ⴑული Ⴜმიდა Ⴋშვიდობა და Ⴋყუდ- 

როება არს სულისა, ეგრეთვე გულის წყრომა აღმაშფო- 

თებელი და აღმამრღვეველი არს Ⴑულისა, და ამისთვის  

არა რაჲ არს ესრეთ Ⴑულისა Ⴜმიდისა ჩვენდა მოსვლი- 

საგან დამაყენებელ, ვითარ გულის წყრომაჲ. 

ⴉⴀ. Ⴙვენ უწყით ვითარმედ, მრავალ არიან და ბო- 

როტ ნაშობნი გულის წყრომისანი, გარნა ერთი. ნაშობ- 

თა მისთაგანი ოდენ, თვინიერ ნებისა მისისა დაღაცათუ  

მედგარ-არს, არამედ ოდესმე სარგებელ იყვის, რამეთუ  

ვიხილენ კაცნი აღბორგებულნი გულის წყრომითა, და  

ძვირის ხსენება რომელი იყო დაფარულ მრავლით ჟამით- 

გან მათ შორის – გამოაცხადეს, და ვნებითა ვნებასა უძვი- 

რესსა განერნეს, რაჟამს შემაწუხებელმან მან გულსავსე  

ყვნა იგინი საქმისა მისთვის, ანუ თუ შენდობა ითხოვა.  

და ვიხილენ სხვანი, რომელთა აქვნდათ სულგრძელება  

პირუტყული, და დუმილითა მით ნივთებდეს და აღავსებ- 

დეს გულთა მათთა ძვირის ხსენებითა, და უძვირესად  

ეშმაკეულთა და ცოფთა შევრაცხენ უბადრუკი იგი, რა- 

მეთუ იქმნეს თავით თვისით მტერ კეთილისა, ვითარცა  

შავარდენი მტრედისა. 
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ⴉⴁ. Ⴑაყვარელნო ფრიადი ზრუნვა გვიღირს და კრძალ- 

ვა გველისა ამისგან მრისხანებისა, რამეთუ ბუნებაცა,  

თანა შემწედ აქვს ამას, ვითარცა იგი სიძვისასაცა. 

ⴉⴂ. ვიხილეთ მრისხანენი, რომელნი სიმრავლისა  

მისგან განმწარებისა მათისა, საზრდელსა განეყენნეს, და  

გესლსა ზედა გესლი დაურთეს, პირუტყულითა მით მარ- 

ხვითა. და ვიხილენ სხვანი, რომელთა გულის წყრომა  

იგი მიზეზად მოიპოვეს, და ნაყროვნებად მისცნეს თავნი  

მათნი, და ვითარცა კლდისაგან მაღლისა მთხრებლსა  

ღრმასა გარდამოიჭრნეს. და ვიხილენ სხვანი გონიერნი, 

რომელთა ვითარცა მკურნალთა ხელოვანთა ორივე შე- 

ზავეს, და ორივე ზომითისა მის ნუგეშინისცემისაგან დი- 

დად სარგებელ ეყო. 

ⴉⴃ. Ⴂალობა ჟამობისა ზომითი, ოდესმე გულის  

წყრომასა სულისასა დააწყნარებს, და ოდესმე გემოთ  

მოყვარებასა შეეწევის, ოდეს უზომოებით იქმნებოდეს  

და უჟამოდ, ამისთვის ჟამისა და საზომისაებრ ვიხმარებ- 

დეთ მას. 

ⴉⴄ. Ⴑიტყვის გება მდაბალი – დააწყნარებს გულის  

წყრომასა, და სიტყვისგება ფიცხელი აღაორძინებს გუ- 

ლის წყრომასა, და ამისთვის ჯერ არს, რათა ყოველსავე  

ზედა სიმდაბლე თანა გვყვეს. 

ⴉⴅ. Ⴅიყავ ოდესმე გარე სენაკისაგან ჩემისა სახმარი- 

სა რაისათვისმე, და მესმა კაცთა ვიეთმე დაყუდებულთა,  

რომელნი სიმრავლისაგან სიცხარისა და გულის წყრომი- 

სა მათისა სენაკებსა შინა მათსა თავით თვისით, ვითარცა  

კაკაბნი გალიათა შინა კორტნიდეს და იბორგებოდეს,  

და მიმოიჭრებოდეს პირსა ზედა მათსა მძვინვარებისაგან  

მათისა, ვითარღამცა შემაწუხებელი იგი მათი თანა უდგა 

წინაშე მათსა; ხოლო მე ვარქვ მათ და განვაზრახე Ⴖვთის  

მოშიშებით, რათა არა დაეყუდნენ ყოვლადვე მარტოე- 

ბით, რათა არა გარდაიქცნენ კაცთა ბუნებისაგან და  

იქმნენ ეშმაკ. 
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ⴉⴆ. Ⴅიხილენ კვალად გულნი ვნებულნი და მწვირი- 

თა სავსენი, ხორცთა მოყვარენი, დახსნილნი და მღერისა  

და განცხრომისა მოყვარენი, მიდრეკილნი მოყვასო- 

ბასა ჭაბუკთასა და პირთა შემკობისა მოყვარენი, რო- 

მელთა გამოურჩიე დაყუდება, ვითარცა მტერი ესე ვი- 

თართა ვნებათა და მწვირეთა, რათა არა კაცთა ბუნები- 

საგან, პირუტყვთა ბუნებად გარდაიქცენ. 

ⴉⴡ. Ⴅიეთმე უკვე მრქვეს მე, ვითარმედ ამათ ორთა- 

განვე საწყალობელად იძლევიან, რომელნი იგი სრუ- 

ლიად დავაყენენ ნებასა შინა თვისსა ყოფისაგან, და გან- 

ვაზრახე მოძღვართა მათთა სიყვარულით, რათა ოდესმე  

დაყუდებით, და ოდესმე ერსა შორის განაგებდენ ყოფასა  

მათსა, და ყოველივე მოძღვრისა მიმართ მივაგდეთ, რა- 

თა ვითარცა ენებოს ვნებათა მათთაებრ განაგებდენ. 

ⴉⴇ. Ⴂემოს მოყვარებამან თავსა თვისსა ოდენ, და ნუ  

უკვე ერთსა ზედა მზრახველსა მისსა სხვასაცა ავნის; ხო- 

ლო მრისხანებამან მრავალ-გზის ვითარცა მგელმან ყო- 

ველივე სამწყსო აღაშფოთოს, და მრავალნი სულნი მდა- 

ბალნი მოსწყლნის. 

ⴊ. Ⴁოროტ არს გულის წყრომისა მიერ დაბნელება  

თვალთა სულისათა, ვითარცა იტყვის მეტყველი იგი,  

ვითარმედ ⴘⴄⴘⴃⴍⴇⴌⴀ ⴂⴓⴊⴈⴑ ⴜⴗⴐⴍⴋⴈⴇⴀ ⴇⴅⴀⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ; 

და უძვირეს არს რაჟამს ბაგეთა მიერცა გამოსჩნდეს მრის- 

ხანება იგი სულისა; ხოლო ხელთა განმარტება, ყოვ- 

ლადვე მტერ და უცხო არს მონაზონთ, მოქალაქეობისაგან. 

ⴊⴀ. Ⴓკეთუ გნებავს აღმოღებად წველისა თვალისა- 

გან ძმისა შენისა, ეკრძალე რათა არა საოლავისა წილ,  

უოლნე ისრითა: ესე იგი არს, სიტყვის გება, და სახე  

ფიცხელი და ბოროტი; ხოლო საოლავი არს მოძღვრება  

სიმშვიდით, და მხილება სულგრძელებით. 

ⴊⴁ. Ⴈტყვის მოციქული ვითარმედ, ⴀⴋⴞⴈⴊⴄ, ⴘⴄⴐⴈⴑ- 

ⴞⴄⴌ ⴃⴀ ⴌⴓⴂⴄⴘⴈⴌⴈⴑ-ⴄⴚ და არა თქვა თუ გვემე; ხოლო  

უკეთუ არა ეგების თვინიერ ცემისა, ჵი წინამძღვარო, 
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მაშა ჟამითი ჟამად ნუ ხელითა თვისითა, არამედ სხვათა- 

თა. 

ⴊⴂ. Ⴓკეთუ გამოვეძიებდეთ, ვიპოვნეთ მრავალნი  

მრისხანენი, გულს-მოდგინებით აღმასრულებელნი, მარხ- 

ვისა და მღვიძარებისა და დაყუდებისა; რამეთუ ესე არს  

ნება ეშმაკისა, რათამცა აღმაორძინებელნი იგი მის ვნებ- 

ისა ნივთნი დაარწმუნნა, ვითარცა სინანულისა და მოღვა- 

წებისა მიზეზითა განმრავლებად მათ შორის. 

ⴊⴃ. Ⴓკეთუ ერთი მგელი, ვითარცა ვსთქუთ, შემ- 

ძლებელ არს სამწყსოსა ყოვლისავე აღშფოთებად, თანა  

შეწევნითა ეშმაკისათა; შემძლებელ არს სადმე ერთიცა  

ძმა ბრძენი, ვითარცა თხიერი ზეთითა სავსე დაწყნარე- 

ბად ღელვათა, თანა შემწეობითა Ⴀნგელოსისათა, და ვი- 

თარცა პირველი იგი მიიღებს დიდსა სასჯელსა, ეგრეთ- 

ვე ამან მოიღოს Ⴖვთისაგან დიდი სასყიდელი და სახე  

სარგებელის ექმნას ყოველთავე. 

ⴊⴄ. Ⴃასაბამი სანატრელისა ურისხველობისა არს  

სიმწარითა და ტკივილითა გულისათა მოთმინება: კდემი- 

სა და ყვედრებისა და გინებისა; ხოლო საშუვალი – რათა  

შეუწუხებელად იყოს მათ შორის; ხოლო სისრულე ესე  

არს, თუ ოდეს იპოოს ვინ, რათა ვითარცა ქება შეერაც- 

ხოს გინება. 

ⴊⴅ. Ⴂიხაროდენ პირველო; ცოცხლებით იყავ მეო- 

რეო ნეტარ ხარ Ⴓფლისა მიერ; და მხიარულ იყავ მესა- 

მეო სრულო საზომითა. 

ⴊⴆ. Ⴅიხილე საწყალობელი მრისხანეთა შორის  

ხილვა რომელი ამპარტავნებისაგან ფარულად მოიწეოდა  

მათ ზედა, რამეთუ განრისხნებოდეს, და მერმე რამეთუ  

იძლინნეს მრისხანებისაგან, და კვალად განრისხნეს, და  

მიკვირდა ვხედევდ რა, ვითარმედ დაცემითა-დაცემასა  

სჯიდეს, და ცოდვითა ცოდვასა ზედა შურს იგებდეს, და  

შემეწყალნეს იგინი; და მანქანებათათვის ეშმაკისათა 
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ესრეთ დამიკვირდა, რომელ კნინღა და სასოება თავისა  

ჩემისა განვიწირე. 

ⴊⴡ. Ⴐომელიცა ხედვიდეს თავსა თვისსა ძლეულსა  

მრისხანებისაგან და ამპარტავანებისა, უკეთურებისაგან  

და ორგულობისა, და ენებოს რათამცა აღმოიხადა მათ- 

ზედა მახვილი Ⴑიმშვიდისა ორ-პირი: მივიდენ ეგე ვითა- 

რი იგი კრებულსა ძმათა ფიცხელთასა და შევედინ მუნ,  

ვითარცა სახლსა სამურკვნელოსა, განბანელსა ბილწება- 

თასა, და მაცხოვნებელსა სულისასა, და მუნ იყოფოდენ;  

უკეთუ ნებავს, რათა სრულიად განწმდეს ვნებათა მათ- 

გან. რაჟამს იგი გინებათაგან და შეურაცხებათა იგვემე- 

ბოდეს გონება მისი, გინათუ ხორცნიცა დაითრგუნოდეს  

და იწიხნებოდეს, ვითარცა სამოსელი, და შეიმუსვრო- 

დეს, და ესრეთ ყოველივე ბილწება, რომელი არს სამო- 

სელსა მას სულისა მისისასა განწმდეს და განირცხას კე- 

თილად. 

ⴊⴇ. Ⴃაგარწმუნენ სიტყვამანცა სოფლიომან, და  

სცან ვითარმედ უპატიოება და კდემა და გინება, განმბა- 

ნელ არს ვნებათა სულისათა; რამეთუ იტყოდიან სოფ- 

ლიონი სიქადულით ურთიერთარს რაჟამს ვისდამე ფრიად  

ეგინის, ვითარმედ იგი ვინმე განვრეცხე განვბანე, და  

ჭეშმარიტად ესრეთ არს. 

ⴋ. Ⴑხვა არს ახლად მოსრულთა თანა მყოფი იგი  

გლოვისა მიერ ურისხველობა; და სხვა არს სრულთა იგი  

სრულიადი მოსპოლვა გულის წყრომისა და აღუძრვე- 

ლობა, რამეთუ პირველთა მათ მიერ, ვითარცა ჭიმითა  

და აღვირითა შეკრულ არს ცრემლთაგან, და გლოვისა  

ვნება იგი; ხოლო მეორეთა ამათ მიერ, ვითარცა გველი  

მახვილითა მით უვნებელობისათა მომკვდარ არს. 

ⴋⴀ. Ⴅიხილენ სამნი მონაზონნი, რომელნი ერთბა- 

მად იგინნეს ვიეთგანმე; და ერთი იგი შეწუხდა, რამე- 

თუ იგინა, გარნა დადუმნა; ხოლო მეორე მხიარულ იქმნა  

თავისა თვისისა გინებისათვის, ხოლო შეწუხნა მაგინე- 
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ბელისა მისთვის, რამეთუ ევნო მას; ხოლო მესამემან  

გულსა თვისსა გამოისახა ვნება მოყვსისა მის და ცრემ- 

ლოოდა მხურვალედ, და იყო მათ სამთა შორის ხილვა  

მუშაკთა, შიშისა სასყიდლისა და სიყვარულისათა. 

ⴋⴀ. Ⴅითარცა იგი მხურვალება თავქედისა ერთად  

ითქმის სახელითა, ხოლო მრავალნი და არა ერთი აქვს  

მიზეზი აღძრვისა მისისა, ეგრეთვე არს აღძვრა იგი გუ- 

ლის-წყრომისა და სხვათა მათ ვნებათა ჩვენთა, რამეთუ  

მრავალნი. და თითო ფერნი მიზეზნი ჰქონან თვითოეულ- 

სა, და ამისთვის ვერ შესაძლებელ არს, რათამცა კურნე- 

ბისა მათისა საქმე, ერთ სახედ განვაგეთ, არამედ ამას  

ვიტყვით, რათა ისწრაფოს, რომელსა სენი იგი აქვნდეს,  

და სენისა მისებრ და მიზეზთა მისთაებრ ყოს კურნე- 

ბაცა. 

ⴋⴂ. Ⴅოვლისა უპირატეს ჯერ-არს, რათა მიზეზი გა- 

მოიძიოს სენისა თვისისა თვითოეულმან, რათა რაჟამს  

მიზეზი პოოს მას ზედა, მიიღოს წამალიცა და კურნება  

მოღვაწებითა Ⴖვთისათა და მოსწრაფებითა მკურნალთა  

სულიერთათა. 

ⴋⴃ. Ⴅითარცა სახით და იგავით შემოვკრბეთ სული- 

თა და ვყოთ გამოძიება მიზეზთა ამის სენისათა, თუ ვინა  

მოვალს, ანუ რაჲ არს კურნებისა მისისა სახე, და რო- 

მელთაცა გნებავს მოვედით სულიერსა ამას, და უხილავ- 

სა სამსჯავროსა ჩვენსა, დავსხდეთ, და გამოვიძიოთ პირ- 

ველ თქმულისა ამის ვნებისათვის მრისხანებისა. 

ⴋⴄ. Ⴅითარმე ვპოვნეთ მიზეზნი ამის სენისანი ჵი  

ძმანო, ანუ ვითარ ვსცნათ მშობელი ამის უხილავისა მტე- 

რისა, გარნა მოვედით და ვიღვაწოთ და შევკრათ, გუ- 

ლის-წყრომა ესე მძლავრი, და უხილავსა მას უხილავნი- 

ცა საკვირველნი მოუძინეთ, და ვაჭირვოთ სიმშვიდითა,  

რამეთუ ესე არს მომზავებელი საკრველი მისი; დავსცეთ 

და ვგვემოთ სულ-გრძელებითა, და მივსცეთ იგი ხელთ  

ყოვლად წმიდისა სიყვარულისათა, და მან წარმოით- 
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რიოს და დაადგინოს იგი სამსჯავროსა მას უხილავსა, და  

მერმე ვჰკითხოთ პირითა მით გონებისათა, და ვრქვათ. 

ⴋⴅ. Ⴂვითხარ ჩვენ ჵი უცნობელო და უგუნურო და  

უპატიოო და დაუწყნარებელო, გვითხარ ჩვენ რაჲ არს  

სახელი მამისა შენისა, და რაჲ ეწოდების უკეთურსა მას  

დედასა შენსა, რომელმან იგი ბოროტად გშვა შენ. ანუ  

რა არს სახელები ბოროტთა მათ და ბილწთა ძეთა და  

ასულთა შენთა, ანუთუ რომელნი საქმენი არიან, რომელ- 

ნი ბრძვანან და მოაკვდინებენ მედგრობასა შენსა. 

Ⴞოლო მან მომიგოს და მრქვას ჩვენ, ვითარმედ მშო- 

ბელნი ჩემნი მრავალ-არიან, და მამა ჩემი არა ერთი არს;  

რამეთუ დედანი ჩემნი არიან ცუდად მზვაობრობა, და  

ვეცხლის-მოყვარება, და ნაყროვანება და ოდესმე სიძვა- 

ცა. ხოლო მამანი ჩემნი არიან სიმაღლე და ვახში, ხო- 

ლო შვილნი ჩემნი არიან: ძვირის  ხსენება, სიძულილი, 

მტერობა და სიტყვისა თვისისა დამტკიცება. 

ⴋⴆ. Ⴞოლო მტერნი ჩემნი, რომელთა მიერ, აწ შეკ- 

რულ ვარ, არიან Ⴓრისხველობა და სიმშვიდე. და მბრძო- 

ლი და წარმწყმედელი ჩემი Ⴑიმდაბლე არს; ხოლო თუ  

ვინ არს მშობელი მისი, თვისსა ადგილსა თვით მას ჰკით- 

ხეთ: 

Ⴖმერთმან მოგვეცინ ჩვენ ძმანო Ⴑიმდაბლე წარმწყ- 

მედელი ამის ვნებისა, მადლითა Ⴖვთისათა, რომლისა  

არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

მერვესა ამას Ⴉიბესა შინა იპოების გვირგვინი Ⴓრისხველობისა, და  

რომელსა ბუნებით აქვნდეს ესე გვირგვინი, ნუ უკვე და არა აქვს სხვაცა;  

ხოლო რომელსა ოფლით და შრომით მოეგოს, მას რვათავე ყოველთა  

ამათ ვნებათადა უძლევიეს. 
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Ⴇქმული მისივე ნეტარისა მამისა ჩვენისა იოანესი 

  

Ⴛვირის-ხსენებისათვის 

  

ႧႠႥႨ Ⴇ 

  

Ⴑათნოებანი Ⴜმიდათანი მსგავს არიან კიბესა მას  

რომელი იხილა იაკობ, რამეთუ შემდგომითი  

შემდგომად შესლვითა მათშინა აღამაღლებენ კაცსა ცამ- 

დე; ხოლო ბოროტნი საქმენი მსგავს არიან ჯაჭვთა მათ,  

რომელნი დასცვივეს მოციქულისა პეტრესგან. რამეთუ  

ესრეთ ვნებანი ერთი-ერთსა დამოკიდებულ არიან, და  

შთაიყვანებენ სულსა ჯოჯოხეთად; ამისთვისცა გვესმა  

გულის წყრომისა არა წმიდისა მიერ იტყოდა რა, ვითარ- 

მედ ნაშობი მის არს ძვირის ხსენება, ამისთვისცა აწ  

შემდგომად მშობელისა შვილისაცა მისისა უკეთურისა- 

თვის ვსთქვათ. 

ⴁ. ძვირის ხსენება არს გულის-წყრომისა გესლი  

ცოდვათა დამმარხველი, სიმართლისა სიძულილი, სათ- 

ნოებათა წარმწყმედელი. გესლი არს სულისა მომაკვდი- 

ნებელი, მატლი არს გონებისა მჭამელი. 

ⴂ. სირცხვილი*) არს ლოცვისა, დამახრწეველი არს  

ვედრებათა, უცხოება არს სიყვარულისაგან, სამსჭვალი  

არს სულისა, საქმე არს, უგემური სიტკბოებითა სიმწა- 

რისათა მრისხანეთა მიერ საყვარელი, ცოდვა არს სამა- 

რადისო უსჯულოება არს დაუძინებელი, უკეთურება  

არს ყოველსა ჟამსა და ყოვლადვე. 

________ 

*) სირცხვილი არს იგი ლოცვისა, რამეთუ რაჟამს ვიტყოდით, ვითარმედ მოგ- 

ვიტევენ თანა ნადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენ- 

თა: მაშინ ძვირის-ხსენება სირცხვილი არს ლოცვისა მის ჩვენისა. 
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ⴃ. Ⴄრთი*) არს ესეცა ბნელთა მათ და ბოროტთა  

ვნებათაგანი: ძვირის-ხსენებასა ვიტყვი, ნაშობთაგანი და  

არა მშობელთა და უფროსად მშობელთაგანიცა, და ამისთ- 

ვის არა მნებავს მისთვის მრავლის-მეტყველება, რომელი  

მძლე ექმნა გულის წყრომასა, მან მოსპო ძვირის ხსენება,  

ხოლო ვიდრემდისღა მამა ცოცხალ იყოს, შეუძლებელ  

არს თუმცა არა შვილ ეხსნეს მას. 

ⴄ. Ⴐომელმან მოიგოს სიყვარული, იგი უცხო იქმნა  

შურისაგან, ხოლო რომელსა აქვნდეს მტერობა არა დაე- 

ლიოს მას შრომა ცუდი და წარწყმედა სულისა. 

ⴅ. Ⴒაბლამან სიყვარულისამან დაჰხსნის სიძულვილი,  

და ნიჭმან წმიდამან მოამდოვრის და დააწყნარის სული. 

ⴆ. Ⴒაბლა განუკრძალველი დედა არს კადნიერებისა,  

და სარკმლით სიყვარულისათ შევიდის ნაყროვანება. 

ⴡ. Ⴅიხილე სიძულვილი, რომელმან დახსნა სიძვისა  

კრულება დაძველებული; და მუნვე ვიხილე ძვირის ხსე- 

ნება, რომელმან საკვრელი იგი სიძვისა შეუკვრელად  

დაიცვა მიერითგან, და დამიკვირდა ვითარ ეშმაკმან ეშ- 

მაკი განდევნა, და ნუ უკვე საქმე არს ესე განგებულები- 

სა ღვთისა, და არა მუშაკთაგან. 

ⴇ. Ⴑიყვარული მტკიცე ბუნებითი განშორებულ  

არს ძვირის-ხსენებისაგან, არამედ საკრძალავ-არს, რამე- 

თუ სიძვა ადვილად მიეახლების მას, და გამოჩნდების ფა- 

რულად ტრედსა მას შორის სიყვარულისასა ტილი იგი  

სიძვისა. 

ⴈ. Ⴓკეთუ ძვირის მოხსენე ხარ, ძვირ მოხსენე იყავ  

ეშმაკთათვის, და უკეთუ ემტერები, მტერ იყავ ხორცთა  

შენთა მარადის. 

ⴈⴀ. Ⴓმადლო და მზაკვარი მეგობარი არს გვამი, რა- 

მეთუ რაზომცა განუსვენებდეთ უმეტესად გვავნებს. 

_______ 

*) Ⴀმისთვის არს მშობელთაგანი, რამეთუ ზვაობითი გულის- 

წყრომა შობს ძვირის ხსენებასა, ხოლო ძვირის ხსენება შობს შურსა და  

კაცის კვლასა. 
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ⴈⴁ. Ⴁოროტი თარგმანი არს წიგნთა ძვირის ხსენება,  

რამეთუ თვისისა უკეთურებისა წამებად მოიყვანებს მათ. 

ⴈⴂ. Ⴀრცხვენდინ მას ლოცვა Ⴓფლისა Ⴈესოსი, რო- 

მლისა თქმად ვერ-ძალ-გვიც, უკეთუ იგი გვაქვნდეს ჩვენ  

თანა. 

ⴈⴃ. Ⴐაჟამს ფრიად ისწრაფო, და ვნებისა მის სრუ- 

ლიად გულისაგან აღმოგდებად ვერ-უძლო, მაშინ ზედას  

ზედა შეურდებოდე შემაწუხებელს მას, და გარეგან აჩ- 

ვენებდე მისა მიმართ სიყვარულსა, რათა ესრეთ რა იქ- 

მოდე, შეგრცხვენდეს მხილებითა სვინდისისათა, და სრ- 

ულიად შეიწყნარო სიყვარული მისი გულადცა. 

ⴈⴄ. Ⴂნებავს თუ ცნობა, უკეთუ სრულიად განკურ- 

ნებულ ხარ ვნებისა მისგან, ესე გაქვნდინ სასწაულად;  

არათუ ოდეს შემაწუხებელისა მისთვის ილოცვიდე, არცა  

ოდესმე ახარო ძღვნითა, არცა რაჟამს პატივის-ცემად მიხა- 

დო; არამედ რაჟამს გესმას მის ზედა მოწევნული სულიერი  

გინა ხორციელი განსაცდელი, და ვითარმცა შენ ზედა მოწე- 

ვნულ წყო ესრეთ გელმოდეს და სცრემლეოდე, მაშინ უწყო- 

დე, ვითარმედ განთავისუფლებულ ხარ ძვირის ხსენებისაგან. 

ⴈⴅ. Ⴃაყუდებული ძვირის-მოხსენე-ასპიტი არს დამა- 

ლული და გესლი მისი სასიკვდინე თავსა შორის თვისსა  

უტვირთავს. 

ⴈⴆ. Ⴞსენებამ Ⴕრისტეს ვნებათამან, განკურნოს ძვი- 

რის ხსენება, რამეთუ ძვირუხსენებლობისა მისისაგან და  

სიმშვიდისა, სირცხვილეულ იქმნას იგი. 

ⴈⴡ. Ⴘეშასა ლბილსა შინაგან იშვებიან ჭიანი, და და- 

ყუდებულთა, დახსნილთა, და მედგრად მდუმარეთა შე- 

უხდების ძვირის-ხსენება. 

ⴈⴇ. Ⴐომელმან განიშოროს იგი, პოოს მან შენდობა  

ცოდვათა, ხოლო რომელი შეეყოს მას, შორის არს იგი  

წყალობისაგან Ⴖვთისა. 

ⴉ. Ⴋრავალთა მისცნეს თავნი. თვისნი შრომათა ფი- 

ცხელთა რათა შეენდვნენ ცოდვანი, ხოლო კაცმან ძვირ- 
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უხსენებელმან უსწროს მათ; რამეთუ იტყვის Ⴓფალი ვი- 

თარმედ მიუტევეთ და მოგეტევნენ თქვენ ცოდვანი. 

ⴉⴀ. Ⴑასწაული ჭეშმარიტისა სინანულისა არს ძვირ- 

უხსენებლობა; ხოლო რომელსა აქვდეს იგი და ჰგონებდეს  

თუ ინანის მსგავს არს იგი კაცსა რომელსა ენებოს ძი- 

ლსა შინა სირბილი ჭეშმარიტი. 

ⴉⴁ. Ⴅიხილენ ძვირის მოხსენენი, რომელნი ამხილებ- 

დეს სხვათა ძვირის მოხსენეთა, ძვირის ხსენებისათვის, და  

სიტყვათა თვისთაგან სირცხვილეულ-იქმნეს, და ვნებისა  

მისგან დასცხრეს. 

ⴉⴂ. Ⴌუმცა ვინ ჰგონებს თუ, მცირე ვნება არს ესე  

უკეთური, რამეთუ ესრეთ დიდ არს, ვიდრეღა მრავალ  

გზის მოღვაწეთაცა და სულიერთა დასცემს. ხოლო ჩვენ  

ვხადოდეთ უფალსა, რათა გვიხსნეს მისგან. რამეთუ მისი  

არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.  

  

Ⴄსე მეცხრე Ⴉიბე არს, რომელმან მოიგოს ესე, კადნიერებით ითხოვდინ  

 

იგი Ⴕრისტესგან შენდობასა ცოდვათასა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Ⴇქმული მისივე ძვირის ზრახვისა და განკითხვისა- 

 

თვის 

 

ႧႠႥႨ Ⴈ 

  

Ⴄსრეთ ვჰგონებ ვითარმედ არავინ უმეცარ არს  

გონიერთაგანი, რამეთუ სიძულვილისა და ძვი- 

რის ხსენებისაგან იშვების ძვირის-ზრახვა, ამისთვის შე- 

უდგინე ნაშობი იგი, მშობელთა მისთა წესისა ებრ.  

ⴁ. Ⴛვირის ზრახვა ნაშობი არს სიძულვილისა; სენი  

არს წვრილი დაფარული და იდუმალ შემავალი, და  

წურბელი არს გამომწოველი სისხლსა სიყვარულისასა  

და უჩინო მყოფელი მისი; ორგულება არს გულისა და  

მომატყვებელი არს ბილწებათა და სიმძიმეთა და უჩინო  

მყოფელი არს სიწმიდისა. 

ⴂ. Ⴋესმა ოდესმე ვითარმედ კაცნი უზრახვიდეს  

ვიეთმე, ხოლო მე შევრისხენ და ვამცენ მათ რათა დას- 

ცხრენ, ხოლო მოქმედთა მათ ბოროტისათა მომიგეს და  

მრქვეს მე ესრეთ, ვითარმედ სიყვარულისა მისისათვის  

და ზრუნვისა, რომელი გვაქვს მისა მიმართ, ვყოფთ ამას.  

და მიუგე და ვარქ მათ: დასცხერით ესე ვითარისა სიყვა- 

რულისაგან ხენეშისა და მედგრისა, რათა არა განაცრუ- 

ოთ წინასწარ-მეტყველი რომელი იტყვის, ვითარმედ  

ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴈⴒⴗⴍⴃⴀ ⴈⴃⴓⴋⴀⴊⴈ ⴋⴍⴗⴅⴐⴈⴑⴀ ⴇⴣⴑⴈⴑⴀⴇⴣⴑ ⴛⴅⴈⴐⴑⴀ, 

ⴈⴂⴈ ⴂⴀⴐⴄⴑ-ⴂⴀⴐⴄ ⴅⴑⴃⴄⴅⴌⴄ. 

ⴃ. Ⴓკეთუ გიყვარს იგი ულოცევდ მას, და ნუ ძვი- 

რსა უზრახავ, რამეთუ Ⴖმერთი ლოცვითა შეეწევის მას  

და შეიწყალებს. 

ⴄ. Ⴂულის ხმა ყავ ძმაო! და იხილე, რამეთუ იუდა  

კრებულსა შორის მოწაფეთასა იყო, და ავაზაკი კრე- 
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ბულსა შორის კაცის მკვლელთასა; და ერთსა წამსა  

საკვირველებით იგი ცხონდა, და იგი წარწყმდა; და ამას  

თუ გულის-ხმა-ჰყოფდე მარადის, დიდად სარგებელ გე- 

ყოს, არა განკითხვად მოყვასისა.   

ⴅ. Ⴐომელსა ენებოს ძლევად განკითხვისა, ნუ ძმასა  

თვისსა მიაჩემებნ ცთომასა მას, რომელი იხილოს მის  

თანა, არამედ ეშმაკსა, რომელმან მოაგონა მას იგი, რა- 

მეთუ არავის ჰნებავ შეცოდება Ⴖ~თისა, დაღაცათუ უდე- 

ბებითა ჩვენითა ვიძლევით, და არა ვინ არს იძულებით  

ძლეული.  

ⴆ. Ⴅიხილენ კაცნი რომელთა სცოდეს ცხადად, და  

შეინანეს ფარულად, და რომელნი იგი ვითარცა მეძავნი  

განვიკითხენ, იყვნენ წინაშე Ⴖვთისა, ვითარცა წმიდანი,  

რამეთუ სინანულისა მიერ განწმედილ იყვნეს.  

ⴡ. Ⴌუ ერიდები მას, რომელი შენდა მომართ ძვირ- 

სა უზრახვიდეს ძმასა, არამედ არქვ მას, ვითარმედ დასც- 

ხერ ძმაო, რამეთუ მე მარად დღე უძვირესთა საქმეთა  

ვიქმ, და ვითარ უძლო მისსა განკითხვად, და ორი სარ- 

გებელი ჰქმნე, რამეთუ სულსაცა შენსა არგო და მოყვა- 

სიცა განჰკურნო. 

ⴇ. Ⴄსეცა გზა ერთი არს მოკლედ ცხოვრებად მიმ- 

ყვანებელთა გზათაგან, ესე იგი არს; არა განკითხვა მო- 

ყვსისა, რამეთუ იტყვის Ⴓფალი: ⴌⴓ ⴂⴀⴌⴈⴉⴈⴇⴞⴀⴅⴇ, ⴃⴀ 

ⴀⴐⴀ ⴂⴀⴌⴈⴉⴈⴇⴞⴌⴄⴇ, და ამისთვის ვისწრაფოთ საყვარელ- 

ნო, რათა არა განვიკითხნეთ ძმანნი ჩვენნი, რაჲცა ცთო- 

მაჲ ვიხილოთ მათ თანა. 

ⴈ. Ⴅითარცა წყალი უცხო არს ცეცხლისაგან, ეგ- 

რეთვე განკითხვა მოყვასისა სინანულისაგან. 

ⴈⴀ. Ⴃაღაცათუ ჟამსა სიკვდილისასა იხილო ვინმე  

ცოდვასა შინა ნუვე განიკითხავ, რამეთუ სასჯელი Ⴖვთი- 

სა უცნაურ-არს კაცთაგან. 

ⴈⴁ. მრავალთა ქმნეს დიდნი ბოროტნი ცხადად, ხო- 

ლო ქმნნეს უმეტესნი კეთილნი ფარულად, და შესცთეს 
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განკითხვის მოყვარენი, და მზისაწილ კვამლი ეპყრა მათ. 

ⴈⴂ. ისმინეთ ჩემი, ისმინეთ ჵი, ბოროტნო განმკით- 

ხველნო, კაცთა ცოდვილთანო, უკეთუ ჭეშმარიტ არს;  

ვითარცა ჭეშმარიტ არს სიტყვა იგი რომელი თქვა  

Ⴓფალმან, ვითარმედ ⴐⴍⴋⴊⴈⴇⴀ ⴑⴀⴑⴟⴄⴊⴈⴇⴀ ⴂⴀⴌⴈ- 

ⴉⴈⴇⴞⴌⴄⴇ ⴋⴍⴗⴅⴀⴑⴌⴈ, ⴋⴈⴇⴅⴄ ⴑⴀⴑⴟⴄⴊⴈⴇⴀ ⴃⴀⴈⴑⴀⴟⴌⴄⴇ;  

საცნაურ არს ვითარმედ რომელსაცა საქმესა ზედა,  

ვაბრალოთ და განვიკითხოთ მოყვასი, მასვე შთავცვივეთ,  

გინათუ ხორციელი იყოს გინათუ სულიერი. 

ⴈⴃ. Ⴋოსწრაფენი იგი და მალენი განკითხვად სხვისა  

ცოდვათა, ამისთვის შთავარდებიან ვნებასა ამას, რამეთუ  

არა აქვს ხსენება და ზრუნვა ჭეშმარიტი ცოდვათა თვისთა,  

რამეთუ უკეთუ ვინ განაგდოს საბურველი იგი ხორცთ- 

მოყვარებისა, და იხილნეს ჯეროვნად ბოროტნი თვისნი,  

არა რაი სხვა იზრუნოს სოფელსა ამას, არამედ იგონებ- 

დეს და იტყოდეს ვითარმედ, ყოველნი დღენი ცხოვრე- 

ბისა ჩემისანი არა კმა არიან გლოვად ცოდვათა ჩემთა 

თვის, და ამას იწვრთიდეს დაღაცათუ ცხონდეს ას წელ,  

და თუმცა ხედვიდეს ცრემლთა გარდამომავალთა თვალ- 

თა მისგან, ვითარცა მდინარე იორდანე. 

ⴈⴄ. Ⴂანვიცადე და ვიხილე ჭეშმარიტი გლოვა, და  

არა ვპოვე მისთანა კვალი ძვირის ზრახვისა, ანუ განკით- 

ხვისა. 

ⴈⴅ. Ⴄშმაკნი მრავალ ღონე არიან, ანუ ცოდვასა  

შთაგდებად ჩვენდა ისწრაფიან, ანუ უკეთუ ესე ვერ  

ქმნან, მერმე იღწვიან რათამცა განვიკითხვიდეთ ცოდ- 

ვილთა, რათა მეორითა ამით პირველიცა იგი შეაგინონ  

უკეთურთა მათ. 

ⴈⴆ. Ⴄსე არს სასწაული ძვირის-მოხსენეთა და მოშურ- 

ნეთა; რაჟამს ესმის რა მოძღვრება, ანუ სათნოება რაჲმე  

კეთილი სხვისა, ანუ სიტყვანი კეთილნი, მეყვსეულად  

იწყიან ძაგებად მისსა და შეემტვრიან და მოიძულიან. 

ⴈⴡ. Ⴅიხილენ ვიეთნიმე რომელნი ფარულად მრავალ- 
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თა და დიდთა ბოროტთა იქმოდეს, და არავინ ხედვიდა  

მათ, და ვინათგან იჭვი სიწმიდისა აქვნდა ყოველთა მათ  

მათდა მიმართ, ამისთვის ფიცხელად ამხილებდეს და განი- 

კითხვიდეს მოქმედთა მცირედისა ცთომისათა. 

ⴈⴇ. Ⴂანკითხვა მოტაცება არს, მხოლოდ შობილისა  

პატივისა, და დამაქცეველი სულისა. 

ⴉ. Ⴅითარცა ამპარტავანება თავით თვისით თვინიერ  

სხვისა ვნებისა შემძლებელ-არს წარწყმედად ჩვენდა, ეგ- 

რეთვე განკითხვა მოყვასისა მარტოდ შემძლებელ არს  

სრულიად წარწყმედად ჩვენდა, ვითარცა იგი ფარისევე- 

ლი ამან ოდენ დასაჯა და წარწყმიდა.  

ⴉⴀ. Ⴁრძენი მკრებელი მარცვალსა ყურძნისასა, მწი- 

ფეთა მათ მარცვალთა ჭამნ და მჭახთა არა მიხედავნ, და  

ეგრეთვე გონებამან ბრძენმან და მეცნიერმან, უკეთუ იხი- 

ლნეს ვიეთნიმე სათნოებანი, კეთილად გულად იხვნის  

იგინი, და ცთომათა არა მიხედავნ; ხოლო უგუნური  

ოდენ ცთომათა და ბოროტთა უმზირონ მოყვასისათა,  

რამეთუ მისთვის თქმული არს ვითარმედ ⴂⴀⴋⴍⴈⴛⴈⴌⴌⴄⴑ 

ⴓⴑⴟⴓⴊⴍⴄⴁⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴂⴀⴌⴈⴆⴐⴀⴞⴄⴑ ⴂⴀⴋⴍⴛⴈⴄⴁⴀ ⴂⴀⴋⴍ- 

ⴑⴀⴛⴈⴄⴁⴄⴊⴇⴀ ⴋⴀⴇⴇⴀ. ხოლო შენ ძმაო დაღაცათუ თვა- 

ლითა იხილო ცოდვა ძმისა ნუ განიკითხავ; რამეთუ თვა- 

ლნიცა მრავალ გზის სცთებიან, არამედ Ⴓფალსა უგა- 

ლობდი, რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე.  

ამინ. 

  

Ⴄსე მეათე კიბე არს, რომელი მძლე ექმნას ვნებასა, იგი მუშაკი არს  

სიყვარულისა გინათუ გლოვისა. 
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Ⴇქმული Ⴜმიდისა მამისა ჩვენისა იოანესი 

  

Ⴃუმილისათვის და მრავალ მეტყველებისათვის 

  

ႧႠႥႨ ႨႠ 

  

Ⴅსთქუთ პირველსა მას თქმულსა ჩვენსა შინა, ვი- 

თარმედ ბოროტ არს და მაცთურ განკითხვა. ხო- 

ლო აწ ვჰსთქვათ მცირედ რაჲმე მრავლის-მეტყველე- 

ბისათვისცა, რომელი იგი მიზეზი არს და კარი მისი,  

რომლისა მიერ შემოვალს და უფროსად გამოვალს ძვი- 

რის-ზრახვა ღა განკითხვა.  

ⴁ. Ⴋრავალ-მეტყველება საყდარი არს ცუდად მზვაო- 

ბრობისა, რომელსა ზედა დაჯდების და გამოჩნდების  

იგი. 

ⴂ. Ⴋრავალ მეტყველება სახე არს უგულის ხმოები- 

სა და კარი ძვირის ზრახვისა, წინამძღვარი კადნიერებისა,  

და მსახური ტყუილისა, დამხსნელი ლმობიერებისა, და  

მიმხადელი მოწყინებისა, წინა-მორბედი ძილისა, და გან- 

მაბნეველი კეთილთა გულის სიტყვათა, უჩინო მყოფელი  

გლოვისა, და განმაგრილებელი მხურვალებისა, და დამა- 

ბნელებელი ლოცვისა. 

ⴃ. Ⴃუმილი გულის-ხმის-ყოფითი დედა არს ლოცვი- 

სა და შემკრებელი წარტყვენულობისა, და მცველი ცე- 

ცხლისა მის საღმრთოსა, მასწავლელი გულის სიტყვათა  

საღმრთოთა დამმარხველი, მხურვალებისა ზედა მდგომე- 

ლი გულის სიტყვათა, მსტოარი არს, რომელი მარადის  

უმზირინ მტერთა; საკრველი არს გლოვისა, და მეგობა- 

რი ცრემლთა, მომახსენებელი არს სიკვდილისა და გამო- 

მხატველი სატანჯველთა, მწვრთელ არს მომავლის სას- 

ჯელისა, და მსახური წუხილისა საღმრთოსა, მტერი არს 
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კადნიერებისა და მოყვასი დაყუდებისა, განმაკრძალებე- 

ლი არს დიდების მოყვარებისაგან, და განმამრავლებელი  

გულის ხმის ყოფისა, მტერი არს დაცემათა, და მომპოვ- 

ნებელი ხედვათა მათ სულიერთა. წარმატება არს უჩინო  

და აღსლვა უხილავი. 

ⴄ. Ⴐომელსა უცნობია დაცემა თვისი, მან დაიცვას  

ენა თვისი, ხოლო მრავალ მეტყველმან ვერ იცის თავი  

თვისი ვითარცა ჯერ-არს. 

Ⴅ. Ⴋოყვარე დუმილისა მიეახლების Ⴖმერთსა, და  

რაზომცა მიეახლოს მას განათლებულ-იქმნეს მისგან. 

Ⴆ. Ⴃუმილმან იესოსმან სირცხვილეულ-ყო პილატე  

და სულმან კაცისა მდუმარისამან განაქარვა ცუდი დიდე- 

ბა. 

ⴡ. Ⴑიტყვა ერთი თქვა პეტრემ და სტიროდა მწ- 

არედ, და იგლოვდა მისთვის, რამეთუ დაავიწყდა თქმუ- 

ლი იგი მეტყველისა მის, რომლისა იტყვის: ⴅⴑⴇⴕⴓ  

ⴅⴈⴋⴀⴐⴞⴄ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ, ⴐⴀⴇⴀ ⴀⴐⴀ ⴅⴑⴚⴍⴃⴍ ⴄⴌⴈⴇⴀ  

ⴙⴄⴋⴈⴇⴀ. და კვალად რომელმან სთქვა: უმჯობეს არს გა- 

რდამოჭრა სიმაღლისაგან ⴅⴈⴃⴐⴄⴖⴀ ⴃⴀⴚⴄⴋⴀ ⴄⴌⴈⴑⴀⴂⴀⴌ. 

ⴇ. Ⴀრა მნებავს მე ამისთვის მრავლის მეტყველება,  

დაღაცათუ ვნებათა მრავალ ფერობანი, მაიძულებენ მათ- 

თვის მრავლის მეტყველებად, გარნა მესმა ოდესმე ვის- 

განმე, რომელი დუმილისათვის ზრახვიდა ჩემდა მომართ,  

რამეთუ იტყოდა იგი, ვითარმედ მრავლის მეტყველება  

ამა ორთაგან მოიწევის, ანუ ზრდილობისაგან და ჩვეუ- 

ლებისა ბოროტისა, რამეთუ ვინადგან ასო არს გვამისა  

ენა, ვითარცა დაეჩვიოს, ეგრეთცა ეძიებს ჩვეულებასა  

თვისსა; ანუ თუ ცუდად მზვაობრობისაგან მოღვაწეთა  

თანა, და იქმნების ნაყროვანებისაგანცა; ამისთვისცა მრა- 

ვალნი აღვირ ახსმენ მუცელსა თვისსა შიმშილითა და  

მისგამო დაადუმეს მრავლის მეტყველება მათი. 

ⴈ. Ⴐომელი იხსენებდეს სიკვდილისა, მან მოიძულნეს  

სიტყვანი ცუდნი, და რომელმან მოიგოს გლოვა, იგი 
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ვითარცა ცეცხლისაგან, ილტვოდის მრავალ მეტყველე- 

ბისაგან. 

ⴈⴀ. Ⴐომელმან შეიყვარა დაყუდება, მან შეიკრძალა  

პირი, ხოლო რომელსა უყვარს მიმოსლვა, იგი განიდევ- 

ნოს ვნებისა მის მიერ სენაკით თვისით. 

ⴈⴁ. Ⴐომელსა უხილავს გემო სიტკბოებისა Ⴓფლი- 

სა ჩვენისა Ⴈესოსი Ⴕრისტესი და უყნოსიეს სუნნელება  

ცეცხლისა მის ზეცისა, იგი ვითარცა ფუტკარი კვამლი- 

საგან, ესრეთ ილტვინ კაცთაგან, რამეთუ ვითარცა მას  

იოტებს კვამლი, ეგრეთვე ამისსა საქმისა წინა აღუდგე- 

ბის აღრევა კაცთა. 

ⴈⴂ. Ⴔიცხელ არს და ძნელ დაყენება წყლისა თვი- 

ნიერ საპყრობისა და საგოზლისა, და უძნელეს ამისსა  

არს დუმილი ენისა, თვინიერ მარხვისა, ხოლო Ⴖვთისა  

მიერ ყოველივე შესაძლებელ არს, რომლისა არს დიდება  

უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴄსე მეათერთმეტე Ⴉიბე არს, რომელმან სძლიოს ამას მტერსა, მას სი- 

მრავლე ვნებათა მოუსპოლავს თვისაგან თვისისა. 
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Ⴇქმული მისივე Ⴒყუილისათვის 

 

ႧႠႥႨ ႨႡ 

  

Ⴌაშობი რკინისა და ქვისა არს ცეცხლი, და მრა- 

ვალ-მეტყველებისა და განცხრომისა –  

ტყუილი არს. 

ⴁ. Ⴒყუილი არს განმრყვნელი სიყვარულისა, და მშო- 

ბელი ცრუდ ფიცისა, რომელ არს Ⴖვთის უარის ყოფა. 

ⴂ. Ⴌუ ვინ გონებენ რომელსა აქვნ ცნობა, ვითარ- 

მედ ცოდვა ტყუილისა მცირე არს, რამეთუ სულმან  

წმიდამან საშინელად სთქვა მისთვის პირითა დავით წინას- 

წარ-მეტყველისათა, ვითარმედ რომელი იტყვინ სიცრუე- 

სა მას არა წარემართოს წინაშე თვალთა ჩემთა. 

ⴃ. Ⴓკეთუ წინასწარმეტყველი დავით იტყვის Ⴖვ- 

თისა-მიმართ, ვითარმედ, ⴜⴀⴐⴑⴜⴗⴋⴈⴌⴃⴄ ⴘⴄⴌ ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈ 

ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴈⴒⴗⴅⴈⴀⴌ ⴑⴈⴚⴐⴓⴄⴑⴀ, მაშა რამე ყონ მათ რო- 

მელნი ტყუილსა თანა ფიცსაცა წარსწმასნიან. 

ⴄ. Ⴅიხილენ რომელნიმე კაცნი, ვითარმედ იხარებ- 

დეს ტყუილსა ზედა, და განცხრომითა და ცუდად მეტ- 

ყველებითა ნივთებდეს სიცილსა, და წესსა მგლოვარე- 

თასა განრყვნიდეს. 

ⴅ. Ⴐაჟამს იხილიან ეშმაკთა ერთი ვინმე მათგანი,  

ვითარმედ ნებავნ წარსლვა მიერ შეკრებულთა მათგან,  

რომელნი სავსე იყვნიან სიცილითა და ბასრობითა, მაშინ  

ეტყვიედ მას ზაკვით რა აცთუნებედ ორითა გულის-სიტ- 

ყვითა: ერთად იტყვიედ, ვითარმედ ნუ შეაწუხებ მეტყ- 

ველსა მას; და მეორედ, ვითარმედ ნუ უჩვენებ თავსა შენ- 

სა თუ Ⴖმერთი გიყვარს უმეტეს მოყვასთა შენთა. 

ⴆ. Ⴈლტვოდე ესე ვითართაგან, და ნუ ყოვნი მუნ, 
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თუ არა ლოცვასა შინა შენსა გულის სიტყვანი სიცილი- 

სა და განცხრომისანი მოგიხდებოდენ და დაგაბნელონ. 

ⴡ. Ⴌუ ოდენ ილტვი, არამედ უკეთუ ძალ გედვას  

დახსენცა, ზრახვა იგი ბოროტი, და ხსენება სიკვდილისა  

და სასჯელისა შორის შემოიღე, რამეთუ უმჯობეს არს  

დაღაცათუ მცირედ რაიმე ზვაობა გესხუროს ამისგან,  

ოდენ, ისწრაფე რათა სარგებელ-ეყო თავსაცა შენსა და  

სხვათა მათ ყოველთაცა. 

ⴇ. Ⴍრგულება დედა არს ტყუილისა, და საქმე მისი,  

რამეთუ ორგულება სხვა არა რაჲ არს გარნა წვრთნა  

ტყუილისა, და მოპოვნება ფიცთა ცუდთა. 

ⴈ. Ⴐომელმან შიში Ⴓფლისა მოიგო, იგი უცხო იქმ- 

ნა ტყუილისაგან, რაჟამს აქვნ თავსა შორის თვისსა მსა- 

ჯული თვალ უხვავი, რომელ-არს სვინიდისი. 

ⴈⴀ. Ⴅითარცა ყოველთა ვნებათა ზედა განყოფილე- 

ბანი არიან სასჯელთანი, ეგრეთვე ტყუილისათვის რამე- 

თუ სხვა სასჯელი არს მისი, რომელმან შიშისათვის ტან- 

ჯვისა იტყუა; და სხვა არს მისი რომელმან თვინიერ ჭი- 

რისა რაისამე ქმნა იგი უშიშოებისა Ⴖვთისათა. 

ⴈⴁ. Ⴑხვამან იტყუა საზრდელისათვის; და სხვამან გე- 

მოთ მოყვარებისათვის; და სხვამან, რათა მისთანა მყოფ- 

თა სიცილი მოატყვას; და სხვამან რათა ძმასა თვისსა  

ბოროტი უყოს. 

ⴈⴂ. Ⴒანჯვისაგან მთავართასა აღიხოცების ტყუილი,  

ხოლო სიმრავლისაგან ცრემლთასა სრულიად წარწყმდე- 

ბის და მოისპოლვის. 

ⴈⴃ. Ⴋიზეზობნ გულის-ხმის-ყოფით ქმნასა მეტყველი  

იგი ტყუილისა, და სიმართლედ შეერაცხის წარწყმედა  

იგი სულისა თვისისა. 

ⴈⴄ. Ⴐააბ მეძვისა საქმისა ქმნასა იჩემებს კაცი მტყუ- 

ანი და წარწყმედითა თვისითა სხვათა ცხოვრებისა მოსყი- 

დასა იტყვის. 

ⴈⴅ. Ⴓკეთუ განვიწმიდოთ ტყუილი სრულიად ჩვენ- 
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გან, მერმე დაღაცათუ მოიწიოს რაჲმე ჭირი, და გვინ- 

დეს მოწოდება ტყუილისა მაშინცა ილტვოდის იგი  

ჩვენგან. 

ⴈⴆ. Ⴗრმამან ჩჩვილმან არა იცის ტყუილი, არცა  

სულმან განშორებულმან ბოროტებისაგან. 

ⴈⴡ. Ⴃა აჰა-მის რა ღვინომან გული კაცისა, თვინიერ  

ნებისა მისისა თქვის სამართალი, და რომელნი აღივსნენ  

ლმობიერებითა ცრემლთათა, არა იციან ტყუილი, რამე- 

თუ მარადის Ⴓფალსა ადიდებდენ იგინი, რომლისა არს  

დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴄსე მეათორმეტე Ⴉიბე არს, რომელი მძლე ექმნეს ამას გველსა, მას  

ძირი Ⴉეთილთა მოუგია, რომელ-არს ჭეშმარიტება. 
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Ⴇქმული მისივე მოწყინებისა-თვის 

 

ႧႠႥႨ ႨႢ 

  

ⴄსეცა ვნება მოწყინებისა, ერთი არს მრავალ- 

მეტყველებისა რტოთაგანი, ვითარცა ზემო ვსთ- 

ქუთ, და უფროსად პირმშო ნაშობი არს მისი, ამისთვის- 

ცა ჯეროვანსა ადგილსა დავაწესეთ იგი, ბოროტსა მას  

ტანჯვასა შინა ვნებათასა. 

2. Ⴋოწყინება არს დახსნა სულისა, მოუძლურება  

გონებისა, უგულებელსყოფა მოღვაწებისა, მოძულება მონ- 

აზონებისა; მნატრელი ერის კაცთა, შემასმენელი Ⴖვთისა,  

ვითარცა უწყალოსა და არა სახიერისა; ფსალმუნებასა ში- 

ნა დახსნილი, ლოცვასა შინა უძლური, ხორციელ მსახუ- 

რებასა შინა დაუღალავი, ხელთ საქმარსა შინა დაუზარე- 

ბელი, მორჩილებასა შინა პირმოთნე. 

3. Ⴉაცი მორჩილი გამოუცდელ არს მოწყინებისა,  

რამეთუ ხილვათა მიერ უხილავი მოუპოებიეს მას. 

4. Ⴉრებული ზოგად-ცხოვრებულთა-მოწყინებისა წი- 

ნა-აღმდგომ არს; ხოლო კაცი მარტოდ მყოფი – საუკუნე. 

5. Ⴎირველ სიკვდილისა მისისა არა განეშოროს, და  

პირველ საფლავად მისვლისა მარადღე ბრძოლისა. 

6. Ⴑენაკი მარტოდ მყოფისა იხილა ეშმაკმან მოწყი- 

ნებისამან, და განიცინნა, და მახლობელად მისა მივიდა  

და დაემკვიდრა მის თანა. 

7. Ⴋკურნალი სნეულთა განთიად მოიკითხავნ, და  

მოწყინება დაყუდებულთა შუადღე მოუხდის. 

8. Ⴓცხოთ შეწყნარებასა მოაგონებნ მოწყინება და- 

ყუდებულთა, და მოწყალებასა ხელთ-საქმრისა მიერ აწ- 

ვევს ყოფად. 
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9. Ⴋისვლად უძლურთა თანა აწვართის გულს-მოდ- 

გინედ და მოახსენებს სიტყვასა მას, რომელი იტყვის:  

ვითარმედ უძლურ ვიყავ და მოხვედით ჩემდა. 

10. Ⴘეწუხებულთა და სულ მოკლეთა მიმართ აწვე- 

ვევნ წარსლვად და ნუგეშინისცემა სულ-მოკლეთა სულ- 

მოკლემან მან მოიგონის. 

11. Ⴊოცვად რა დავდგით. საჭიროთა საქმეთა მოგ- 

ვაგონებენ, და ყოვლისა ღონის ძიებითა ისწრაფინ: რა- 

თამცა მიერ განგვაშორნა, ვითარცა პირუტყვნი ხარტუ- 

კით* პირუტყვმან მან. 

12. ცხრო, და თავქედი სიმხურვალე, და სტომაქისა  

ტკივილი მოიყვანის ეშმაკმან მოწყინებისამან ვიდრე სამ  

ჟამამდე. 

13. რაჟამს ცხრა ჟამს მიეახლოს მცირედ აღუსუბუ- 

ქნის, და რაჟამს ტაბლა დააგიან ცხედრისაგან წარმოხლ- 

დის, და რაჟამს ლოცვა მოიწიოს, კვალად გვამი დაუმ- 

ძიმდის. 

14. Ⴊოცვასა რა წარვსდგეთ ძილითა დაგვნთქის და  

ზედას-ზედა მთქნარებითა, და მოგვტაცებნ მუხლსა პი- 

რისაგან ჩვენისა. 

15. Ⴑხვანი ვნებანი თითოეულნი წინა აღმდგომათა  

თვისთა, სათნოებითა განქარდებიან, ხოლო მოწყინება  

ყოვლით კერძო-სიკვდილი არს მონაზონისა. 

16. Ⴀხოვნებამან სულისამან გონება მომკვდარი აღა- 

დგინის, ხოლო მოწყინებამან და მცონარებამან ყოველივე  

სიმდიდრე განაბნიის. 

17. Ⴅინათგან ერთი არს ესეცა, რვათა მათ უკეთურ- 

ებისა გულის სიტყვათაგანი და უმძიმესი ყოველთასა ამ- 

ისთვის მათისა წესისაებრ ამასაცა ზედა ვყოთ გამოძიება,  

გარნა ჯერეთ ესეღა ვსთქვა. 

18. Ⴐაჟამს ფსალმუნება არა იყოს, მოწყინება არა  

–––––––  

* ხარტუკი (ხრატუკი), არის ლატანს შუა კავი, ცხვირს გამოსდებენ და ორი 

კაცი გაათრევს. 
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ჩანს, და ოდეს აღვასრულოთ კანონი ლოცვისა მაშინ  

აღგვეხილებიან თვალნი. 

19. Ⴏამსა მოწყინებისასა გამოჩნდებიან მაიძულებელ- 

ნი თავთა თვისთანი, რამეთუ არა რაჲ მოატყვებს ესრეთ  

გვირგვინსა, ვითარ მოწყინება მონაზონსა, უკეთუ არა  

მიერჩდეს. 

20. Ⴂულისხმა ყავ და ჰოო, ვითარმედ გებრძო- 

დის იგი მარადის ჟამსა ლოცვისა და დაჯდომისასა,  

გეტყოდის რა მიყრდნობასა კედლისასა, და გარდა- 

ხედვასა სარკმლით სენაკისათ, და გვაოცნებდეს სლვა- 

სა კაცისასა. 

21. Ⴐომელმან მოიგოს ჭეშმარიტი გლოვა, მას არა  

შეეხოს სული მოწყინებისა. 

22. Ⴋოვედით საყვარელნო და შევკრათ ესეცა მძლა- 

ვრი, ხსენებითა სიკვდილისათა და ცოდვათათა, და გვემენ  

ხელთ-საქმარითა და მოიზიდენ ხსენებითა საუკუნეთა  

კეთილთათა, და წარმოდეგინ სამსჯავროსა მას სულიერსა,  

და ჰკითხეთ მას ვითარმედ, გვითხარ ჩვენ შენცა ჵი, დახ- 

სნილო და უდებო! ვინ არს რომელმან გშვა შენ ბორო- 

ტად? და ვინ არიან ნაშობნი შენნი? 

და ვინ არიან მბრძოლნი შენნი? ანუ ვინ არს რომელი  

მოგაკვდინებს შენ? ხოლო იგი იტყვის ვითარმედ: ჭეშმა- 

რიტთა მორჩილთა შორის არა მაქვს საღამცა თავი მი- 

ვიდრიკე, ხოლო მარტოდ მყოფთა თანა ვიქცევი, და მშ- 

ობელნი ჩემნი მრავალნი არიან: ოდესმე ულმობელობა  

სულისა და ოდესმე დავიწყება ზეცისა კეთილთა, და ოდ- 

ესმე გარდამეტებულებამანცა შრომათამან მომიწოდის;  

და ნაშობნი ჩემნი მრავალნი არიან: მიმოსვლვა ადგილითი  

ადგილად ჩემ მიერ ქმნილი; და ურჩება მოძღვრისა; და  

დავიწყება სასჯელისა საუკუნოსა; და მრავალგზის განგ- 

დებაჲცა სრულიადი აღთქმისა მის მონაზონებისა. ხოლო  

წინააღმდგომნი ჩემნი რომელთა მიერ აწ შეკრულ-ვარ,  

არს ფსალმუნება ღა ხელთ საქმარი; და ჩემი მტერი – სიკ- 
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ვდილისა ხსენება. ხოლო ჩემი მომაკვდინებელი არს ლო- 

ცვაჲ სასოებითა კეთილთა მათ საუკუნეთა. და თუ ვინ  

არს მშობელი ლოცვისა, თვით მას კითხეთ, რამეთუ იგი  

Ⴓფალსა უგალობს და ხადის. რომლისა არს დიდება  

უკუნითი უკუნისამდე. ამინ 

  

Ⴄსე მეათსამეტეა. ძლევა არს ვნებათა, რომელმან მოიგოს ესე ძლევა,  

იგი ყოველსავე შინა გამოცდილ-არს.  
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Ⴇქმული მისივე Ⴜმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე  

 

სინელისა. ნაყროვანებისათვის 

  

ႧႠႥႨ ႨႣ 

  

Ⴂგნებავს მცირედ ნაყროვანებისათვისცა თქმად,  

ვითარცა იგი სხვათა მათ ვნებათათვის, გარნა  

თავთა თვისთა მიმართ ვყოფთ სიტყვასა, რომელნიცა ესე  

მუცლისა სიხარბისათვის ვიტყვით, რამეთუ მიკვირს,  

უკეთუ ვინ თვინიერ საფლავის დამკვიდრებისა იქმნა მის- 

გან თავისუფალ. 

ⴁ. Ⴌაყროვანება არს ორგულება მუცლისა, რამეთუ  

მაძღარ რაჲ არს ნაკლულევანებასა იჩემებნ, და აღვსე- 

ბულ რაჲ არნ და განსქდებინ შიმშილსა ღაღადებნ, და  

სხვისაცა სანოაგისა მიღებად ეძიებნ მოსწრაფედ.  

ⴂ. Ⴌაყროვანება მომპოვნებელი არს სანოაგეთა, და  

წყარო არს გემოთ-მოყვარებისა.  

ⴃ. Ⴃაჰყვი რაჲ ერთი თვალი მისი სხვით კერძო გა- 

მოჩნდის, და რაჟამს იგიცა განაქარვი სხვით კერძო  

გძლიის. 

ⴄ. Ⴌაყროვანება მაცთური არს თვალთა, რამეთუ  

მცირედსა იტევნ მუცელი, ხოლო იგი მოაგონებნ თუმ- 

ცა ყოველივე ერთბამად შთანთქა. 

ⴅ. Ⴑიმაძღრე ჭამადთა მამა არს სიძვისა, ხოლო მოყ- 

მობა მუცლისა წინამძღვარი არს სიწმიდისა. 

ⴆ. Ⴐომელმან განუსვენოს ლომსა მრავალ გზის  

მოამდოვრისცა, ხოლო რომელმან განუსვენოს ხორცთა  

უფროსად განაფიცხნეს. 

ⴡ. Ⴓხარინ ურიასა შაბათისა და დღესასწაულისათვის,  

და ნაყროვანსა მონაზონსა შაბათისა და კვირიაკისათვის. 
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ⴇ. Ⴜელიწდითა უწინარეს გამოითვალავნ აღვსებასა,  

და პირველ ჟამისა მოამზადნის სანოაგენი.  

ⴈ. Ⴋონა მუცლისა იგონებნ, თუ რომლითა სანოა- 

გითა იდღესასწაულოს, და მონა Ⴖვთისა ჭეშმარიტი იგო- 

ნებნ, თუ რომლითა მადლითა საღმრთოთა განმდიდრ- 

დეს. 

ⴈⴀ. Ⴌაყროვანსა ოდეს მოუხდის უცხო შეიწყნარის  

სიხარულით, და დააგის მეყსა შინა ტაბლაჲ, და სიყვა- 

რულად ძმისა შეჰრაცხის დახსნა თვისი. 

ⴈⴁ. Ⴐაჟამს მოვიეთნიმე ვიდენ ინების განხსნაჲ ღვი- 

ნისა, და ჰგონებნ თუ სათნოებასა ჰფარავს, ხოლო იგი  

მონა არს ვნებისა. 

ⴈⴂ. Ⴋრავალ გზის ემტერებონ ცუდი-დიდება ნაყ- 

როვანებასა, და ვითარცა სყიდულსა მონასა ზ~ა, ესრეთ  

ირჩოდიან უბადრუკსა მონაზონსა-ზედა. 

ⴈⴃ. Ⴄრთი იგი განხსნასა კანონისასა აიძულებნ, ხო- 

ლო მეორე გამოცხადებასა სათნოებისა თვისისასა მძლა- 

ვრობნ. 

ⴈⴄ. Ⴋონაზონი ბრძენი ორთაგანვე განერეს, რამეთუ  

ჟამსა თვისსა ერთითა ერთი იოტოს. 

ⴈⴅ. Ⴐაჟამს ხორცთა ბრძოლანი გვამძლავრობდენ,  

მაშინ ყოველსა ჟამსა და ადგილსა ვტანჯნეთ იგინი, ხო- 

ლო უკეთუ ხორცნი მოვაკვდინნეთ, რომელ ესე არა  

უწყი, თუმცა პირველ საფლავად მისვლისა იქმნა, მაშინ  

დავფაროთ სათნოება თვისი. 

ⴈⴆ. Ⴅიხილენ მოხუცებულნი მღვდელნი, რომელთა  

ეკიცხვიდეს ეშმაკნი და აიძულებდიან ხადილთა შინა  

ჭაბუკთა, რომელნი არა მათსა მორჩილებასა შინა იყვ- 

ნიან, და კრულობითა და ჯვარის-წერითა განუხსნიდიან  

მათ ღვინოსა, და სხვათა ჭამადთა, რომელთაგან განყე- 

ნებულ-იყვნიან. 

ⴈⴡ. Ⴓკეთუ წამებულნი იყვნენ ეგე ვითარნი იგი  

მღვდელნი, ყოვლისაგან Ⴖვთის-მოშიშებასა და მოღვაწება- 
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სა ზედა ჯვარის წერისა მათისათვის, მცირედ რაჲმე გან- 

ვხსნეთ წესი ჩვენი, ვიპოვნეთ რაჲ ესე ვითარსა ადგილსა;  

უკეთუ კ~ულა უდებნი იყვნენ, ნურარადმცა შეგვირაცხი- 

ეს ჯვარის წერა მათი, და უფროსად უკეთუ ცეცხლი 

იგი ხორთა გვამძლავრობდეს. 

ⴈⴇ. გონებდა უბადრუკი და საწყალობელი ევაგრე,  

ვითარმედ უბრძნეს ბრძენთა არს სიტყვითა და გულის- 

ხმის ყოფითა, არამედ სცთა უგულის-ხმო იგი, და უგუ- 

ნურთა უუგუნურეს იპოვა მრავალთა საქმეთა ზედა; და  

ერთად ამას ზედა, რამეთუ იტყვის ვითარმედ რაჟამს მრ- 

ავალთა სანოაგეთა მიმართ სუროდის სულსა ჩვენსა, მა- 

შინ შევაიწროთ იგი პურითაცა და წყლითაცა: ხოლო  

ესე მსგავს არს ვითარმცა ვინ ჰრქვა მცირესა ყრმასა, ვი- 

თარმედ ერთითა ნაბიჯითა აღვედ თავსა კიბისასა. ხო- 

ლო ჩვენ წინა-აღუდგებით სიტყვასა მისსა და ვიტყვით,  

ვითარმედ რაჟამს თითო ფერთა ჭამადთა მიმართ ჰსურო- 

დის სულსა ჩვენსა, საქმესა ეძიებს ბუნებითსა, ამისთვის  

უკვე ღონე ვიხმაროთ მრავალ ღონისა მის მიმართ, უკ- 

ეთუ არა გვაქვნდენ ოდენ მას-ჟამსა ბრძოლანი მძიმენი,  

და შიში დაცემისა, და ესრეთ ვყოთ ღონე ჩვენი; მოვი- 

წყვიდნეთ პირველად პოხილნი ჭამადნი, და მერმე მხურ- 

ვალენი, და მერმე გემოანნი, და უკეთუ შესაძლებელ  

იყოს ვცეთ მუცელსა ჭამადი განმაძღებელი და ადვილად  

მოსადნობელი, რათა განძღომითა მით განუძღომელი  

იგი გონება მისი ვიოტოთ, ხოლო ადრე მოდნობითა  

მით მხურვალებისაგან ხორცთასა, ვითარცა ცეცხლისაგან  

განვერნეთ. 

ⴉ. Ⴓკეთუ გამოვიძიოთ ეპოოთ, ვითარმედ ქარიანნი  

ჭამადნი უმრავლესნი აღმძვრელცა ხორცთა არიან. 

ⴉⴀ. Ⴄცინოდე ეშმაკსა მას, რომელი შემდგომად სე- 

რობისა გეტყოდის რათამცა ჰყავ აღთქმა ხვალისა მარხ- 

ვისათვის, რამეთუ მოიწიის რაჲ მეცხრე ჟამი ხვალისა,  

უარ ყვის აღთქმა იგი თვისი. 
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ⴉⴁ. Ⴑხვა არს მარხვა იგი მათი, რომელნი არა შთავრ- 

დომილ იყვნენ დაცემასა, და სხვა არს მათი, რომელნი შთა- 

ვრდომილი იყვნენ; რამეთუ პირველთა მათ ხორცთა აღძრ- 

ვისა მოკვდინება აქვს სასწაულად, ხოლო მეორენი ვიდრე  

სიკვდილად და აღსასრულადმდე დაუგებელ და უნუგე- 

შინის ცემაჲ არიან ხორცთა მათთა და მუცლისა მიმართ. 

ⴉⴂ. Ⴎირველთა მათ უხმს რათა მარადის შეზავებუ- 

ლება ბუნებისა მათისა უვნებელად დაიცვან; ხოლო მე- 

ორენი იგი მჭმუნვარებითა სულისათა და განლევითა ხო- 

რცთათა მოწყალე ჰყოფენ Ⴖმერთსა მათ ზედა. 

ⴉⴃ. Ⴏამი ნუგეშინისცემისა და სიხარულისა სრულ- 

თათვის არს. ჟამი უზრუნველობისა ყოველსავე შინა, ხო- 

ლო მოღვაწისათვის სიხარულ-არს ჟამი ბრძოლისა და  

ძლევისა მტერთასა; ხოლო ვნებულისათვის ჟამი სიხარუ- 

ლისა არს დღესასწაული დღესასწაულთა და კრება კრე- 

ბათა. 

ⴉⴄ. Ⴑიზმარნი და ხსენებანი ჭამადთა და სანოაგეთანი,  

გულსა შინა ნაყროანთასა; ხოლო სიზმარნი და ხსენებანი  

სასჯელთა და სატანჯველთანი საუკუნეთა, გულსა შინა  

მგლოვარეთასა. 

ⴉⴅ. Ⴄუფლე მუცელსა, ვიდრე არა უფლებულ არს  

იგი შენდა, და მაშინ იმარხვიდე სირცხვილით. 

ⴉⴆ. Ⴈციან თქმული ესე, რომელნი იგი გამოუთ- 

ქმელსა მას, მთხრებლსა სიძვისასა შთავარდომილ არიან,  

ხოლო კაცნი საჭურისნი გამოუცდელ არიან ამას. 

ⴉⴡ. Ⴀღვირ-ვახსნეთ მუცელსა ჩვენსა ხსენებითა ცეც- 

ხლისა მის საუკუნოსათა, რამეთუ მრავალნი მორჩილ- 

იქმნეს მუცლისა თვისისა და უკანასკნელ ასონიცა მათნი  

მოიკვეთნეს და ორკერძოითავე სიკვდილითა მოკვდეს. 

ⴉⴇ. Ⴂამოვიძიოთ და გულის ხმა ვყოთ და ვპოოთ  

უეჭველად, ვითარმედ ჩვენ შორის დამთქმანი იგი ბო- 

როტნი ამას ოდენ უქმნიეს.  

ⴊ. Ⴂონება მმარხველისა ილოცავნ ფრთხილად, ხო- 
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ლო გონება ნაყროვანისა სავსე არს კერპებითა არა წმი- 

დებითა.  

ⴊⴀ. Ⴑიმაძღრემან მუცლისამან განახმნის წყარონი  

თვალთანი, ხოლო მოყმობამან მუცლისამან გამოადინნის  

წყარონი ცრემლთანი. 

ⴊⴁ. Ⴐომელი განუსვენებდეს მუცელსა თვისსა, და  

გონებდეს ვითარმედ მძლე ექმნეს ეშმაკსა სიძვისასა,  

მსგავს არს კაცსა, რომელი შრეტენ ზეთითა ცეცხლსა. 

ⴊⴂ. Ⴐაჟამს შეიწრდის მუცელი, დამდაბლდის გუ- 

ლი, ხოლო განისვენებნ რა იგი-მაღლოინ გონება და გა- 

ნიბნინიან გულის-სიტყვანი. 

ⴊⴃ. Ⴂანიკითხე თავი შენი ძმაო განთიად, შუადღე  

და მწუხრი, და უწინარეს საზრდელის მიღებისა, და თვით  

გულის-ხმა-ყო სარგებელი მარხვისა. 

ⴊⴄ. Ⴂანთიად შფოთდებიან და განიბნეოდიან გუ- 

ლის-სიტყვანი, ხოლო შუადღე რაჲ იქმნის მცირედ მოუ- 

ძლურდიან და რაჟამს მზე დავალს მაშინ სრულიად დამ- 

დაბლდიან. 

ⴊⴅ. Ⴀჭირვე მუცელსა და უეჭველად დაადუმო პი- 

რი შენი, ხოლო განძლიერდების ენა სიმრავლისაგან  

ჭამადთასა, და იწყებს მრავალის-მეტყველებად. 

ⴊⴆ. Ⴑიფრთხილით-ფრთხილ იყავ მისა მიმართ, და  

ბრძოლით ბრძოდე მას, რამეთუ უკეთუ მცირედ დაშვრე,  

მეყვსეულად უფალი შეგეწიოს შენ. 

ⴊⴡ. Ⴇხიერნი რაზომცა იზილებოდინ, უმეტესად  

განვრცელდებიან, ხოლო უკეთუ შეურაცხ იქმნენ და  

მოუზელელ იყვნენ ვერ დაიტიონ ეგეოდენი. 

ⴊⴇ. Ⴐომელი აიძულებდეს მარადღე მუცელსა თვის- 

სა ჭამად განავრცნეს ნაწლევნი მისნი; ხოლო რომელმან  

იღვაწოს მარხვითა, მან შეაიწრნეს იგინი, და იგინი რაჲ  

შეიწრდენ ვერღარა იტევდინ ფრიად, და მაშინ ვიმარხოთ  

მარხვა ბუნებითი. 

ⴋ. Ⴜყურილმან წყურილი მრავალ გზის დააცხვრის, 
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ხოლო შიმშილითა შიმშილისა განკვეთაჲ ძნელ არს  

და შეუძლებელ. 

ⴋⴀ. Ⴐაჟამს მძლე გექმნას შენ მუცელი, შრომითა  

მარხვისათა სძლე მას, უკეთუ კ~ულა ამას ვერ შემძლე- 

ბელ იყო, უძლურებისაგან, სტანჯე იგი მღვიძარებითა. 

ⴋⴁ. Ⴃამძიმდენ რაჲ თვალნი შენნი ძილითა, აღიღე  

ხელთსაქმარი, ხოლო უკეთუ არა გმძლავრობდეს ძილი,  

ნუ იქმ, არამედ ილოცვედ, რამეთუ შეუძლებელ-არს Ⴖვ- 

თისა თანა და მამონასა, ესე იგი არს Ⴖვთისა თანა და ხე- 

ლთ საქმარისა დამჭირვა გონებისა. 

ⴋⴂ. Ⴓწყებულ იყავ, ვითარმედ ოდესმე ეშმაკი, სტ- 

ომაქსა ზედა კაცისასა დაადგრის, და უძღებ ქმნის იგი  

რომელ გონებნ, ვითარმედ თუმცა შეჭამა ყოველი ეგვი- 

პტე, და შესვამცა მდინარე ნილოსი ვერმცა განძღვა. 

ⴋⴃ. Ⴘემდგომად განძღომისა წარვიდეს და არა-წმიდა  

იგი ნაყროვნებისა ეშმაკი, და სიძვისა იგი მძლავრი მოგ- 

ვივლინის, და უთხრის მას ყოველი საქმე ჩვენი, და რქ- 

ვის მოისწრაფე ადრე უცუნდრუკებდდა შეაშფოთე იგი,  

რამეთუ მუცელი მისი სავსე არს, და ნუ ზრუნავ, არა  

ფრიად დაშვრე. 

ⴋⴄ. Ⴋოვიდის ეშმაკი იგი სიძვისა მრისხანებით ჩვენ  

ზედა, და მაძღარნი რა გვიხილნის განიღიმნის, და ხელ- 

ნი და ფერხნი შეგვიძრწის ძილითა, და რაჲცა ჰნებავნ  

ქმნის, რამათუ გვემღერის ვითარცა ნებავნ, და სული  

და ხორცნი შეაგინნის ოცნებითა და დინებითა ბილწე- 

ბისათა. 

Ⴄჰა საკვირველი საქმე ძმანო! ვითარ უხორცო  

იგი და უნივთოჲ გონება, ხორცთა მიერ ნივთიერთა შე- 

იგინების, და დაბნელდების; და კვალად თიხისა ამის მიერ  

უნივთო იგი განწმდების და დათხელდების, და კეთილ- 

ად მხედველ იქმნების. 

ⴋⴅ. Ⴓკეთუ აღთქმით აღგითქვამს Ⴖვთისა, და რათა 

ხვიდოდი გზასა იწროსა, შეაიწრე მუცელი შენი, რამე 
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თუ ვიდრემდის იგი განისვენებდეს უწყოდე, ვითარმედ  

აღთქმასა შენსა გარდასრულ ხარ. 

ⴋⴆ. Ⴈსმინე რასა იგი იტყვის Ⴓფალი, ვითარმედ  

ⴔⴀⴐⴇⴍ ⴀⴐⴑ ⴔⴆⴀ ⴈⴂⴈ მუცლისა, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴈⴈⴗⴅⴀⴌⴄⴁⴑ  

ⴜⴀⴐⴑⴀⴜⴗⴋⴄⴃⴄⴊⴀⴃ სიძვისა, ⴃⴀ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊⴌⴈ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴐⴍ- 

ⴋⴄⴊⴌⴈ ⴅⴊⴄⴌⴀⴌ ⴋⴀⴇ ⴘⴈⴌⴀ. 

ⴋⴡ. Ⴅითარ ⴈⴜⴐⴍ ⴀⴐⴑ ⴁⴝⴄ, ⴃⴀ ⴑⴀⴝⴈⴐⴍ ⴂⴆⴀ მარ- 

ხვისა, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴈⴈⴗⴅⴀⴌⴄⴁⴑ ⴑⴈⴜⴋⴈⴃⴈⴑⴀ ⴑⴀⴅⴀⴌⴄⴃ, და  

მცირედნი არიან ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴅⴊⴄⴌⴀⴌ ⴋⴀⴇ ⴘ~ⴀ. 

ⴋⴇ. Ⴋთავარი ეშმაკთა არს ზეცით გარდამვრდომილი  

იგი მთიები, და მთავარი ვნებათა არს სიმაძღრე მუ- 

ცლისა. 

ⴌ. Ⴑჯდე რა ტაბლასა ზედა სანოვაგითა სავსესა ხს- 

ენება სიკვდილისა და სასჯელისა შორის შემოიღე გო- 

ნებასა შენსა და ესრეთცა სძლით დააყენო მცირედ რაჲ- 

მე ვნება იგი ნაყროვანებისა. 

ⴌⴀ. Ⴑასმელსა რა მიიღებდე, ნუ დაივიწყებ ხსენებასა  

ძმრისა მის და ნაღვლისასა, რომელი მოიღო მეუფემან,  

შენმან, და განაღა ანუ იმარხო თუ, ანუ სულთ-ითქვნე  

დაამდაბლო გონება შენი, და დააბრალო თავსა შენსა. 

ⴌⴁ. Ⴌუ ეკიცხევ თავსა შენსა ძმანო, რამეთუ ვერ  

განერე უხილავისა მის ფარაოსაგან ვერცა იხილო ზეცი- 

სა იგი ზადიკობა. უკეთუ არა უფორავი და ველის-ყრ- 

დელი სჭამო ამას სოფელსა შინა ყოველთა დღეთა შენ- 

თა. 

ⴌⴂ. Ⴅელის-ყრდელი-არს სიმწირე იგი და შრომა  

და ტკივილი მარხვისა; ხოლო უფორავი გონება მდაბა- 

ლი, რომელი არა სადა მიიღებს საფუარსა მას ზვაობი- 

სასა. 

ⴌⴃ. Ⴘემსჭვალე გულის-სიტყვასა შენსა, სიტყვა იგი  

მეტყველისა მის რომელი იტყვის, ვითარმედ ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ  

ⴈⴂⴈ ⴋⴁⴐⴛⴍⴃⴄⴑⴋⴄ ეშმაკნი ⴘⴄⴅⴈⴋⴍⴑⴍ ⴛⴀⴛⴀ, ⴃⴀ ⴃⴀ- 

ⴅⴈⴋⴃⴀⴁⴊⴈ ⴋⴀⴐⴞⴅⴈⴇⴀ ⴑⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ, ⴃⴀ ⴊⴍⴚⴅⴀ ⴙⴄⴋⴈ 
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ⴜⴈⴀⴖⴇⴀ ⴂⴀⴌⴓⴘⴍⴐⴄⴁⴄⴊⴈ ⴈⴗⴍ. 

ⴌⴄ. Ⴋარხვა, იძულება არს ბუნებისა, და დამხსნელი  

გემოთა სასისათა, და მომსპოლველი ხორცთა ხურვები- 

სა. და მომკვეთელი არს გულის სიტყვათა ბოროტთა;  

თავისუფლება არს სიზმართა ბილწთა, და სიწმიდე ლო- 

ცვისა, და მნათობი არს სულისა, და მცველი გონებისა,  

დამხსნელი გულფიცხელობისა, და კარი ლმობიერებისა, 

მომატყვებელი სულთქმათა მდაბალთა, და შემმუსრველი  

არს გულისა, კეთილი და უჩინო მყოფელი ცუდად მეტ- 

ყველებისა, მიზეზი არს დაყუდებისა, და მცველი მორჩი- 

ლებისა, და მაოტებელი ძილისა, სიმრთელე არს გვამისა,  

წინამძღვარი უვნებელობისა, მომტევებელი არს ცოდვა- 

თა და კარი არს სამოთხისა. 

ⴌⴅ. Ⴋოვედით ძმანო და ვკითხოთ ამასცა, და უფ- 

როსად ყოველთა უპირატესსა მას ბოროტსა ნაყროვნებ- 

ისა ვნებასა წინამძღვარსა მას ბოროტთასა, დაცემასა ად- 

ამისასა, წარწყმედასა ესავისსა, მომსრველსა ისრაელთასა,  

ნოეს შეურაცხებასა, გომორელთა დამწველსა, ლოთისა  

ბრალობასა, ძეთა ელის მღვდლისა წარწყმედელსა, და 

შეგინებათა მომატყვებელსა, ვკითხოთ მას და გამოვი- 

ძიოთ, რათა გვითხრას თუ ვინაი იშვების, და რანი არიან  

ნაშობნი მისნი, და ვინ არს შემმუსრველი მისი, ანუ ვინ  

არს წარმწყმედელი მისი სრულიად. 

ⴌⴆ. Ⴂვითხარ ჩვენ ჵი ყოველთა ხორციელთა მოძ- 

ღვარო, რომელმან ყოველი მოიყიდენ ოქროთა უძღე- 

ბებისათა, ვინაჲ გაქვს შენ შემოსვლა ჩვენ შორის, და  

შემდგომად შემოსვლისა ვითართა ნაშობთა შობ შენ  

ჩვენ შორის, და რაჲ არს შენი ჩვენგან განსვლა? 

Ⴞ~ იგი უკეთური ესრეთ მოგვიგე!ბს რომელნი ვკით- 

ხვიდეთ მას შეურაცხებით და გინებით, ვითარმედ რასა  

მაგინებთ და შეურაცხ-მყოფთ მე, თქვენ რომელნი ხელ- 

მწიფებასა ქვეშე ჩემსა ხართ, ანუ ვითარ ისწრაფით ჩემ- 

გან განშორებასა; და მე ბუნებით თქვენთანა შეკრულ 
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ვარ: Ⴙემი კარი სიმრავლე ჭამადთა არს, და ჩემის უძღე- 

ბების მიზეზი ჩვეულება არს დაძველებული, და ულმო- 

ბელობა სულისა, და დავიწყება სიკვდილისა. Ⴞოლო ნა- 

შობთა ჩემთა სახელებისა ვითარ გნებავს ცნობად, აღვ- 

რაცხნე იგინი, და უფროს ქვიშისა ზღვისა განმრავლდენ;  

გარნა პირმშოთა მათ და საყვარელთა შვილთა ჩემთა  

სახელები ისმინეთ: ძე პირმშო ჩემი არს სიძვა, და შემ- 

დგომად მისა სიფიცხლე გულისა, და მესამე არს ძილი,  

და მერმე ზღვა გულის სიტყვათა და ღელვანი და აღძვ- 

რანი შეგინებისანი, და უფსკრული გამოუთქნელთა და  

მიუთხრობელთა არა წმიდებათა ჩემგან გამოვალს. Ⴞოლო  

ასულნი ჩემნი არიან: მცონარება, მრავალ მეტყველება,  

კადნიერება, განცხრომა, სიცილი. ცილობა, ქედფიცხე- 

ლობა, ურჩება, ულმობელობა, წარტყვენილება გონები- 

სა, და სიმაღლე და სიფუდულე, და სოფლის მოყვარეო- 

ბა, რომელსა შეუდგს ლოცვა შეგინებული და განბნევა  

გონებისა, და მრავალ გზის განსაცდელნი მოულოდებე- 

ლნი, რომელთა შვიან სასო წარკვეთილება ყოველთა  

უძვირესი; მე ვშობ ვნებათა და განვამრავლებ დაცემათა  

და დავავიწყებ სიკვდილსა. 

Ⴋე მებრძვის, გარნა ვერ მძლევს ხსენება ცოდვათა;  

და მემტერების, ძლიერად ხსენება სიკვდილისა, არამედ  

სრულიად განმაქარვებელი ჩემი კაცთაგან, არა რაჲ  

არს. 

Ⴞოლო რომელმან მოიგოს Ⴑული-Ⴜმიდა, Ⴋისა მი- 

მართ ჭრტინავნ ჩემთვის და ევედრებინ და იგი მომაოხ- 

რებს მე და არღარა მიტევებს, რათამცა ვნებულად რასმე  

ვიქმოდე ხოლო რომელთა მის ნუგეშინის მცემელისა  

სიტკბოებისა გემო არა უხილავს, მათ თანა დატკბეს ჩე- 

მი სიტკბოება უეჭველად, რამეთუ განმაქარვებელი ჩემი  

Ⴈგი მხოლო არს, რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუ- 

ნისამდე. ამინ. 
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Ⴄსე მეათოთხმეტე Ⴉიბე არს ძლევა დიდი და ახოვანი ვნებისა მის 

ბოროტისა, რომელმან შეუძლოს მისა ძლევად, საცნაურ არს ვითარმედ  

სიწმიდისა და უვნებელობისა მიმართ სრულისა მივალს. 
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Ⴇქმული მისივე. Ⴓხრწნელისა მისთვის შრომათა  

 

მიერ, და ოფლთა განხრწნადთა კაცთა მიერ მოგე- 

 

ბულისა სიწმინდისა და ქალწულებისათვის 

  

ႧႠႥႨ ႨႤ 

  

Ⴂვესმა აწღა უკეთურისა მის ნაყროვანებისა მძლა- 

ვრისა, რამეთუ იტყოდა ვითარმედ მისი ნაშო- 

ბი არს ბრძოლა ხორცთა, და არა საკვირველ არს, რა- 

მეთუ გვასწავლის ამას პირველიცა იგი მამა ჩვენი ადამ;  

რამეთუ უკეთუმცა არა ნაყროვანებითა ძლეულიყო, 

არამცა ეცნა მეუღლე თვისი ყოვლადვე, რომელი იგი  

იცნა გამოვარდა სამოთხით – და აწ უკვე რომელთა პირ- 

ველი იგი მცნება დაიცვან, მეორითა მით დაცემითა  

არა დაეცემიან, არამედ დაადგრებიან შეურყეველად  

ძეობასა შინა ადამისსა, ⴋⴚⴈⴐⴄⴃ ⴐⴀⴢⴋⴄ დაკლებულნი  

Ⴀⴌⴂⴄⴊⴍⴑⴇⴀⴂⴀⴌ; და ესეცა ამისთვის რათა არა უკვდა- 

ვად ეგოს ბოროტი იგი, ვითარცა იტყვის დიდი Ⴂრი- 

გორი Ⴖვთის-მეტყველი, ვინადგან უკვე პირველ თქმუ- 

ლისა ამის ვნებისა ძლევასა, ესე შვენიერი სიწმიდე  

შეუდგს, ამისთვის ჯეროვანსა ადგილსა დამაწესეთ სიწ- 

მიდისათვის თქმად ძალისაებრ ჩვენისა.  

ⴁ. Ⴑიწმიდე თვისება არს უხორცოთა ბუნებისა. 

ⴂ. Ⴑიწმიდე ტაძარი არს Ⴕრისტეს სათნო, და ცაჲ  

არს გულისა ქვეყანასა ზედა. 

ⴃ. Ⴑიწმიდე უარის ყოფა არს ბუნებისა, უაღრეს ბუ- 

ნებასა, და შური უხორცოთა, ხორცთა მოკვდავითა და  

განხრწნადითა საკვირველად. 

ⴄ. Ⴜმიდა იგი არს რომელმან ტრფიალებითა, ტრფია- 
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ლება განდევნა, და ცეცხლი ცეცხლითა უნივთოჲთა და- 

შრიტა. 

ⴅ. Ⴜმიდა იგი არს რომელი ძილსაცა შინა არცა  

ერთსა შერყევასა გონებისასა და აღძრვასა შეიტყვებ- 

დეს. 

ⴆ. Ⴑიწმიდე ზიარი სახელი არს ყოველთავე სათნოე- 

ბათა. 

ⴡ. Ⴜმიდა არს იგი რომელმან სრული კრძალულება  

მოიგო, და ყოვლადვე ვერ პოებდეს თავისა თვისისა  

თანა კვალსა ვნებათასა. 

ⴇ. Ⴄსე არს კანონი და საზღვარი სრულისა მის სიწ- 

მიდისა, რათა არა რაითა შეიცვალებოდის გონება გან- 

ყოფილებასა ზედა გვამთასა, არამედ ერთად იყოს სუ- 

ლიერთა გვამთა მიმართ, და უსულოთა პირმეტყველთა  

და პირუტყვთა. 

ⴈ. Ⴌუმცა ვინ მომგებელთაგანი სიწმინდისათა გო- 

ნებს თუ თვისითა ძალითა მოიგო იგი, რამეთუ თვისისა  

ბუნებისა ძლევა შეუძლებელთა საქმეთაგანი არს. 

ⴈⴀ. Ⴑადა ძლევა ბუნებისა იქმნა, მუნ უეჭველად ბუ- 

ნებისა იგი უზესთაესი დაემკვიდრა, რამეთუ თვინიერ  

ყოვლისა ცილობისა უდარესი იგი უაღრესისა მის მიერ  

განქარდების. 

ⴈⴁ. Ⴃასაბამი სიწმიდისა არს გულის-სიტყვათა დაცვა  

სრულიად, და წარწყმედა ოცნებათა, და ხატთა ბოროტ- 

თა ხილვისა, და დინებათა ზედას ზედათა გარნა თუ ჟამ- 

თა სიგრძესა შინა იქმნებოდის თვინიერ ოცნებისა, დი- 

ნება ძილსა შინა: და საშველი საზომი სიწმიდისა, ბუნე- 

ბითნი აღძრვანი თვინიერ ოცნებათასა, და განშორე- 

ბულნი დინებისაგან. ხოლო სრული საზომი სიწმიდისა  

არს მოკვდინება ხორცთა, პირველივე მოკვდინებითა გუ- 

ლის-სიტყვათათა; 

ⴈⴂ. ნეტარ არს ჭეშმარიტად იგი მონაზონი, რომე- 

ლი ყოვლისავე ფერისა მიმართ, და ყოვლისა გვამისა, 

 

 

 

 



198 

 

და ყოვლისა პირისა მიმართ და ყოვლისა სიკეთისა, სრ- 

ულიად უმეცრება ვნებისა მოიგო, რათა ვერ სადა შეა- 

ტყოს თავსა შორის თვისსა, ვნებისა რაისამე კვალი ესე  

ვითართა მიმართ საქმეთა. 

ⴈⴃ. Ⴀრათუ რომელმან თიხა ესე შეუგინებელად და- 

იცვას, იგი არს წმიდა, არამედ რომელმან ასონი მისნი  

სრულიად სულსა დაუმორჩილნა. 

ⴈⴄ. Ⴃიდ არს რომელნი შეხებასა შინა, უვნებელად ეგოს,  

და უდიდეს მისა არს რომელი ხედვისაგან ეგოს მოუწყ- 

ველად, და სძლოს ხედვასა ცეცხლისასა, ხსენებითა სი- 

კეთითა მათ, და შვენიერებათა ზეცისათა. 

ⴈⴅ. Ⴐომელი ლოცვითა განდევნიდეს ძაღლსა მას,  

მსგავს არს იგი კაცსა რომელი ჰბრძავნ ლომსა; ხოლო  

რომელი სიტყვის-გებითა და წინააღმდგომითა გონები- 

სათა ჰბრძოდის მას, მსგავს-არს იგი კაცსა, რომელი სდე- 

ვნინ მტერსა თვისსა. ხოლო რომელსა უდებ უყოფიეს  

სრულიად ზედა მოსლვა მისი, იგი დაღაცათუ ხორცთა 

შინა იყოს საფლავისაგან აღდგომილვე არს. 

ⴈⴆ. Ⴓკეთუ ესე ჭეშმარიტის სიწმიდისა სახე არს,  

რომელ აღუძრველად იყოს ოცნებათა შინა ძალისათა,  

მაშა ესე უეჭველად საზღვარი არს დიდისა მის ვნებუ- 

ლებისა და ბილწებისა, რომელ მღვიძარე რა იყოს დი- 

ნება შეემთხვეოდის გულის-სიტყვისაგან. 

ⴈⴡ. Ⴐომელი შრომითა და ოფლითა ხორციელითა  

ბრძოდის ამას მძლავრსა, მსგავს არს იგი კაცსა, რომელ- 

მან შეკრა მტერი თვისი წველითა თივისათა; ხოლო  

რომელი მარხვითა და მღვიძარებითა ეწყვებოდის მას,  

იგი მსგავს არს მისი, რომელმან შებორკილა რკინითა  

წინააღმდგომი თვისი; ხოლო რომელი სიმდაბლითა და  

ურისხველობითა და წყურვილითა წინა აღუდგებოდის,  

იგი მსგავს არს მისსა რომელმან მოკლა მბრძოლი თვისი  

და დაფლა ქვიშასა შინა. 

ⴈⴇ. Ⴕვიშად გული-ხმა-ყო სიმდაბლე, რამეთუ არა 
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ზრდის იგი საძოვარსა ვნებათასა, ა~დ არს ყოვლითურთ  

მიწა და ნაცარი. 

ⴉ. Ⴑხვა არს რომელსა მოღვაწებითა თვისითა; და  

სხვა არს, და სხვა არს, რომელსა სიმდაბლითა; და  

სხვა არს რომელსა საღმრთოთა ნიჭითა და გამოც- 

ხადებითა შეეკრას მძლავრი იგი. და ერთი იგი მთი- 

ებისა მსგავს არს, და მეორე დიდსა მას მთოვარესა,  

და მესამე ბრწყინვალესა მას მზესა, და ამათ ყოველთა  

საყოფელი ცათა შინა არს. 

ⴉⴀ. Ⴎირველად ცისკარი აღეღის, და მერმე ნათელი  

მოეფინის, და მაშინღა გამობრწყინდის მზე, ეგრეთვე  

ზემო თქმულნი იგი გულისხმა-ყვენ. 

ⴉⴁ. Ⴈჩემებნ მელი ორგულებით ძილსა, და ეშმაკი  

სიძვისა დაცადებასა ბრძოლისასა; ერთმან მან რათა ფრ- 

ინველი შეიპყრას, და მეორემან ამან რათა სულნი კაც- 

თანი მოინადირნეს და წადწყმიდნეს. 

ⴉⴂ. Ⴌუ დაიჯერებ ძმაო ხორცთა შენთა ბრძოლისა  

დაცადებასა, და ნუ მიენდობი მათ ყოველთა დღეთა  

ცხოვრებისა შენისათა, ვიდრემდე წინაშე Ⴕრისტესა წა- 

რგადგინონ. 

ⴉⴃ. Ⴌუ მიენდობი მარხვასა თუმცა არა დაეცი მის- 

გან, რამეთუ რომელი იგი ყოვლადვე არა რას სჭამდა,  

ზეცით გარდამოვარდა, და ნუ უკვე შენმცა უჭმელობა- 

მან დაგაყენაა. 

ⴉⴄ. Ⴅიეთმე გულის ხმის მყოფელთა კეთილად სთ- 

ქვეს ვითარმედ, მონაზონება ესე არს: მტერობა ხორცთა  

თვისთა, და ბრძოლა მუცლისა თვისისა. 

ⴉⴅ. Ⴀხლად მოსრულთა შორის შვებისა და განსვენ- 

ებისა მიერ იქმნებიან დაცემანი ხორცთანი; ხოლო საშ- 

ველთა თანა სიმაღლისაგანცა და ახალთაცა შორის იქმნე- 

ბიან სიმაღლისაგან; ხოლო რომელი სისრულესა მიახლ- 

ებულ-იყვნენ, მათ განკითხვისაგან ოდენ მოყვასისა შე- 

ემთხვევის. 
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ⴉⴆ. Ⴅიეთნიმე ნატრიან მათ, რომელნი ბუნებით სა- 

ჭურისნი არიან დედის მუცლით მათითგან, ვითარმედ  

განსვენებასა შინა არიან, ხორცთა ბრძოლისაგან; ხოლო  

მე ვნატრი მათ, რომელნი დღითი დღე გამოისაჭურისკენ  

თავით თვისით, და მოიკვეთნე მათგან გულის სიტყვათა  

ბილწებისათა, ვითარცა მახვილითა ორპირითა. 

ⴉⴡ. Ⴅიხილენ კაცნი რომელნიმე დაეცნეს თვინიერ  

ნებისა მათისა და ვიხილენ სხვანი, რომელთა ნებსით ენ- 

ების დაცემის და ვერ ეძლო, და უფროსი უბადრუკება  

მივეც მათ, ვიდრეღა რომელნი დღითი დღე დაცემინ,  

რამეთუ ვერ შეეძლო და სიმყრალისა მისთვის სურო- 

დავე. 

ⴉⴇ. Ⴑაწყალობელ არს, რ~ლი დაეცეს; ხოლო უსაწ- 

ყალობელეს არს რომელმან მეორესაცა მოატყვას დაცე- 

მაჲ, რამეთუ ორთავე დაცემისა და გულის თქმისა სიმ- 

ძიმე იტვირთოს. 

ⴊ. Ⴌუ გნებავს სიტყვის გებითა და ცილობითა  

უკუნქცევად ეშმაკსა მას სიძვისასა, რამეთუ მას მრავალ- 

ნი მიზეზნი ჰქონან ჩვენდა მომართ, ვინაითგან ჩვენითვე  

ბუნებითა გვბრძავს ჩვენ. 

ⴊⴀ. Ⴐომელსა ენებოს ხორცთა თვისთა ძალითა  

თვისითა ბრძოლა და ძლევა, ცუდად შვრების, რამეთუ  

უკეთუ არა Ⴓფალმან დაარღვიოს სახლი ხორცთა, და  

აღაშენოს სახლი სულისა, ცუდად იღვიძებს და იმარხავს,  

რომელსა ენებოს დარღვევა მისი. 

ⴊⴁ. Ⴓჩვენე Ⴓფალსა სენი იგი ბუნებისა შენისა,  

დაიცან ყოველსა ჟამსა უძლურება თავისა შენისა, და  

მიიღო Ⴓფლისაგან მადლი იგი სიწმიდისა უხილავად. 

ⴊⴂ. Ⴀრს გემოთ მოყვარეთა თანა, ვითარცა მე ვინმე  

მითხრა მას შინა შთავარდომილმან, შემდგომად განფრთ- 

ხობისა, ვითარმედ იქმნებისო მათ შორის ცნობა რაჲმე  

ხორცთა ტრფიალებისა, და შევალს მათ თანა სული  

რაიმე ურცხვინო და უკეთური, რომელი მჯდომარე არნ  

საცნობელსა მას ზედა გულისასა, და ხორციელად მებრ 
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ტკივილითა გულისათა, ვითარცა სახმილისაგან ცეცხლი- 

სა მოატყვებნ კაცსა მას, რომელსა ღვთისაგან არა ეში- 

ნინ, და ხსენება სატანჯველთა, ვითარცა არა რაჲ შეუ- 

რაცხ-ყვის, და ლოცვა სძაგნ, და ხილვა მკვდართა, ვი- 

თარცა უსულოთა მათ ქვათა ხედვა შეერაცხის, და ყვის  

კაცი იგი რომლისა თანა არნ, ვითარცა სულელი და  

ცნობა მიღებული, და დაათვრის გულის თქმითა გვამთა  

მიმართ პირმეტყველთა და პირუტყვთასა, რომელ უკე- 

თუმცა არა შემოკლდეს დღენი ესენი, ვითარისა მის*  

ბრძოლისანი და სულისა მის უკეთურისანი, არამცა გა- 

ნერა ყოველი სული, რომელსა მოსიან თიხანი ესე ხორ- 

ცნი სისხლსა თანა და თელგამსა მყრალსა შერთულნი,  

რამეთუ ვითარმცა განერა, ვინათგან ყოველსა ნათესავსა  

თვისისა თვისებისა მიმართ განუძღომელად სურის, სის- 

ხლსა სისხლისა მიმართ, და მატლსა მატლისა მიმართ, და  

ეგრეთვე ხორცთა ხორცისა მიმართ; დაღაცათუ ღონის  

ძიებით ვისწრაფით მაცთურისა მის ცთუნებად, ბუნები- 

სა მაიძულებელნი ესე და სასუფეველის მოყვარენი. 

ⴊⴃ. Ⴌეტარ არიან რომელნი ყოვლადვე არა გამო- 

ცდილ არიან პირველსა ამას ბრძოლასა, რომელი ესე  

რა ვსთქუთ, და ვილოცოთ Ⴓფლისა მიმართ, რათა  

არცა გამოვიცადნეთ მას, რამეთუ რომელნი მას მთხრებელ- 

სა შთავრდომილ-იყვნენ შიმშილი და შრომა დიდი უხმს,  

რათა შეუძლონ აღსლვად კიბესა მას სათნოებათასა. 

ⴊⴄ. Ⴂულის-ხმა-ვყოთ და ვსცნათ ნუ უკვე ჩვენთა- 

ცა მათ მტერთა ეშმაკთა ბრძოლასა შინა მათსა, ჩვენდა  

მომართ თვითეული მათი განწესებულ არს ერთსა და  

ერთსა საქმესა და ბრძოლასა ზედა რომელ ესე საკვირ- 

ველ არს. 

ⴊⴅ. Ⴃავიდევ გონებასა ჩემსა განცდად მათდა, რო- 

მელნი ბრძოლასა შინა არიან და ვიხილენ დაცემანი და- 

–––––––  

*) რამეთუ ფიცხლისა ბრძოლისა დღენი შემოაკლდებიან ძალითა სუ- 

ლისა Ⴜმიდისათა. 
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ცემათა უდიდესნი: ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ ⴀⴑⴞⴄⴌ ⴗⴓⴐⴌⴈ ⴑⴋⴄⴌⴀⴃ ⴈⴑ- 

ⴋⴈⴌⴄⴌ.  

ⴊⴆ. Ⴀქვს ჩვეულება ეშმაკთა და უფროსად მოღვა- 

წეთა მიმართ მონაზონთა, რომელ მრავალ-გზის ყოველ- 

სავე მანქანებასა და ზაკულებასა, და ღონესა და მისწრა- 

ფებასა თვისსა დასდებს ბუნებისა-გარეგანთა ვნებათა მი- 

მართ, ბრძოლად მათდა, და არა ბუნებითთა მიმართ,  

ამისთვისცა მრავალნი იყვნიან რაჲ დედათა თანა, ყოვ- 

ლადვე არა შეექმნის ბრძოლაჲ, და ამისთვის ნატრიდენ  

თავთა თვისთა და ვერ გულის-ხმა-ყოფენ უბადრუკნი,  

ვითარმედ სადა უდიდესი დაცემა იქმნების, მუნ უდარე- 

სისათვის არა ისწრაფიან ეშმაკნი. 

ⴊⴡ. Ⴅგონებ* თუ ამის ორისა მიზეზისათვის გვბრძ- 

ვანან ბუნებისა გარეგანთა საქმეთა მიმართ უბადრუკთა  

ამათ მკვლელნი იგი ჩვენნი; ერთად რამეთუ ნივთი იგი  

დაცემისა მის ყოველთაგან გვეპოების; და მეორედ რამე- 

თუ სასჯელი დიდი და უზესთაესი აქვს. 

ⴊⴇ. Ⴈცის თქმული ესე მან, რომელი პირველ კან- 

ჯართა უბრძანებდა და ერჩდა მას, ხოლო უკანასკნელ  

სულთა განმხრწნელთა მათ კანჯართა მიერ ეშმაკთა და- 

მორჩილებულ, და მოკიცხულ იქმნა. და რომელი იგი  

ზეცისა პურითა იზრდებოდა, ხოლო უკანასკნელ კეთი- 

ლისა მისგან გამოეხვა; და საკვირველი ესე არს, რომელ 

შემდგომად სინანულად მოსლვისა მისისა, იტყოდა მწუ- 

ხარებით და სიმწარით წინამძღვარი ჩვენი ანტონი, ვი- 

თარმედ: „დიდი სვეტი დაეცაო“. ხოლო სახე დაცემისა  

მისისა დაფარა, ყოვლად ბრძენმან მან, რამეთუ იცო- 

და ვითარმედ სიძვა იყო ხორცთა, და თვინიერ სხვი- 

სა ხორცთა შეხებისა. 

ⴋ. Ⴀრს ჩვენ შორის ერთი რაიმე სიკვდილი და წარ- 

წყმედა დაცემისა, რომელი ჩვენ შორის და ჩვენთანა იქ- 

–––––––  

*) ბუნებისა გარეგანნი არიან მამათ-მავლობა და პირუტყვთა თანა დაცემა; 

ხოლო ამათ თანა შერთო ხელითა დაცემაცა. 
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ცევის მარადის, და უფროსად ჟამსა სიჭაბუკისასა, რომ- 

ლისა მე დაწერად ვერ ვიკადრე, რამეთუ დააყენა ხელი  

ჩემი მან, რომელი იტყვის, ვითარმედ ⴐⴀⴢ ⴈⴂⴈ ⴃⴀⴔⴀ- 

ⴐⴓⴊⴀⴃ ვიეთგანმე ⴈⴕⴋⴌⴄⴁⴈⴀⴌ ⴑⴀⴛႠⴂⴄⴊ ⴀⴐⴑ ⴇⴕⴋⴀⴃ- 

ⴚⴀ დაწერაჲ და სმენაი საქმეთა მიერ. 

ⴋⴀ. ჩემთა* ამათ არა ჩემთა მტერ-მოყვარეთა  

ხორცთა დიდმან პავლემ სიკვდილად სახელსდვა, რამე- 

თუ იტყვის, ვითარმედ ⴅⴈⴃⴐⴄ ⴋⴈⴞⴑⴌⴀⴑ ⴞⴍⴐⴚⴇⴀ ⴀⴋⴀⴇ- 

ⴂⴀⴌ ⴑⴈⴉⴅⴃⴈⴊⴈⴑⴀⴇⴀ. ხოლო ნეტარმან Ⴂრიგორი Ⴖვთის- 

მეტყველმან, ვნებულად უწოდა და მონად ბნელისად,  

ხოლო თუ რასათვის ესე ვითარნი სახელნი უწოდნეს მას  

წმიდათა მათ მწყუროდა ცნობად. 

ⴋⴁ. Ⴓკეთუ ხორცნი სიკვდილ-არიან, ვითარცა თქმულ  

არს საცნაურ-არს, ვითარმედ რომელი მძლე ექმნას მას,  

იგი არა მოკვდეს, ⴃⴀ ⴅⴈⴌⴋⴄ ⴀⴐⴑ ⴉⴀⴚⴈ ⴈⴂⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ 

ⴚⴞⴍⴌⴃⴄⴑ ⴃⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴞⴈⴊⴍⴑ ⴑⴈⴉⴅⴃⴈⴊⴈ შეგინებისა ხორც- 

თა მისთასა. 

ⴋⴂ. Ⴋითხარ გევედრები, ვინ არს უდიდეს, რომელი  

მოკვდა და აღსდგა, ანუ რომელი ყოვლადვე არა მოკვდა,  

და რომელი მეორესა ამას ნატრის, იტყვის რამეთუ Ⴕრის- 

ტე მოკვდა და აღსდგა. ხოლო რომელი პირველსა ნატ- 

რის მკვდრეთით აღდგომილსა, მაშა ნუმცა ვის დაცემულსა  

და მკვდართაგანსა წარუკვეთს სასოებასა. 

ⴋⴃ. Ⴉაცთ-მოყვარედ სახელ-სდებნ Ⴖმერთსა, კაცთ  

მოძულე ესე მტერი სიძვისა ეშმაკი, და იტყვინ ვითარ- 

მედ ამას ვნებასა ვითარცა ბუნებითსა ადრე შეუნდობს;  

ხოლო ჩვენ ვიხილნეთ მზაკვარებანი ეშმაკთანი, რამეთუ  

შემდგომად დაცემისა მართლ მსაჯულად და უწყალოდ  

იტყოდიან მას; რამეთუ პირველ დაცემისა იხმარეს იგი  

ღონე, რათამცა მიგვზიდოს ცოდვისა მიმართ; ხოლო  

შემდგომად დაცემისა კვალად მოიპოვეს ესე რათამცა  

–––––––  

* ჩემნი ამისთვის, რამეთუ სულსა თანა შერთულნი არიან; ხოლო არა  

ჩემნი, რამეთუ მბრძოლნი არიან სულისანი. 
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სასოწარკვითელებად მოგვიყვანნეს. 

ⴋⴄ. ვიდრემდის მწუხარებისა იგი და სასოწარკვე- 

თილების გულის სიტყვა გვბრძავნ, არა მივსცნით თავნი  

ჩვენნი დაცემად, ხოლო რაჟამს იგი განქარდეს, კვალად  

კაცთ მოყვარედ სახელმდებელი იგი მძლავრი მოიწიის. 

ⴋⴅ. Ⴅითარცა იგი Ⴓფალი უხრწნელ არს და ყოვ- 

ლად წმიდა, ეგრეთვე სიწმიდესა და უხრწნელებასა ზედა  

ხორცთა ჩვენთასა იხარებს. 

ⴋⴆ. Ⴀრა რასა ზედა იხარებენ ესრეთ ეშმაკნი ვითარ  

სიმყრალესა ზედა სიძვისასა, და არა რომელი ვნება უყ- 

ვარს მათ, ვითარ შეგინება ხორცთა. 

ⴋⴡ. Ⴑიწმიდე თვისება არს Ⴖვთისა და მსგავსება მისი  

ძალისაებრ კაცისა. 

ⴋⴇ. Ⴃედა სიტკბოებისა არს ქვეყანა და ცვარი, ხო- 

ლო დედა სიწმიდისა დაყუდება მორჩილებითურთ. 

ⴌ. Ⴐომელთა იგი სძლეს ხორცთა თვისთა დაყუდე- 

ბითა და მოიგეს უვნებელობა ესე ვითარნი, უკეთუ  

მახლობელად სოფლისა მივიდნენ აღიძრნენ კვალად ვნე- 

ბანი მათ ზედა; ხოლო მორჩილებისა მიერ მოგებული  

უვნებელობაჲ ყოველსა ადგილსა გამოცდილ-არს და  

მტკიცე და შეურყეველ. 

ⴌⴀ. Ⴅიხილე* სიმაღლე სიმდაბლისა მომატყვებელი,  

და სიტყვა იგი მოვიხსენე ვითარმედ ⴅⴈⴌ ⴚⴌⴀ ⴂⴍⴌⴄⴁⴀ 

Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀ. 

ⴌⴁ. Ⴋთხრებელი და ნაშობი ამპარტავანებისა არს  

დაცემა, ხოლო დაცემა მრავალ გზის, რომელთა ენებოს  

სიმდაბლისა მიზეზ ექმნას. 

ⴌⴂ. Ⴐომელსა ენებოს ნაყროვანებითა და სიმაძღ- 

რითა ძლევად ეშმაკსა სიძვისასა, მსგავს არს იგი კაცსა,  

რომელი ავსებნ ზეთითა ცეცხლსა. 

–––––––  

*) სიმდაბლე არს თავისა თვისისა ყოველთა უქვენაესად შერაცხვა, ხოლო იქ- 

მნების ესე ახოვნებითა გონებისათა და შიშისაგან ღვთისა; და იქმნების დაცემა- 

თაგანცა, რომელთა დედა არს ამპარტავანება. 
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ⴌⴃ. Ⴐომელი მარხვითა ოდენ ისწრაფდეს დაცხრო- 

მად ბრძოლისა ხორცთასა მსგავს არს იგი კაცსა, რომე- 

ლი ერთითა ხელითა ცურავნ, და ენების ზღვის დიდისა  

წიაღსლვაჲ. 

ⴌⴄ. Ⴋეზავე მარხვასა თანა სიმდაბლეცა, რამეთუ  

თვინიერ მეორისა, პირველი იგი უსარგებლო არს. 

ⴌⴅ. Ⴐომელმანცა იხილოს თავი თვისი, ვითარმედ  

იძლევის ვნებისა რაჲსამე მიერ, ყოვლისა პირველად მის- 

სა მიმართ აღიჭურენ, და უფროსად ამის სიძვისა მტე- 

რისა, რამეთუ უკეთუ იგი არა იძლიოს, არა რაჲ სარ- 

გებელ არს, სხვათა ძლევისაგან; ხოლო უკეთუ შეუძ- 

ლოთ ამის მეგვიპტელისა მოკვლად, მაშინ ჩვენცა ვიხი- 

ლოთ Ⴖმერთი მაყლოანსა მას შინა სიმდაბლისასა. 

ⴌⴆ. Ⴐომელსამე ჟამსა გამოვიცადებოდე რაჲი გულის- 

ხმა ვყოფდი მგელსა ამას სიძვისასა, ვითარმედ სიხარულ- 

სა პირუტყვებრივსა და ცრემლთა და ნუგეშინისცემასა  

შემოიღებდა სულსა შინა ზაკვით, და ვჰგონებდი მე გო- 

ნებითა ყრმებრითა, ვითარმედ ნაყოფი რაიმე მაქვს და  

არა უნაყოფოება და ხრწნილება. 

ⴌⴡ. Ⴝეშმარიტად ყოველივე ცოდვა რომელი ქმნეს  

კაცმან ⴂⴀⴐⴄⴂⴀⴌ ⴞⴍⴐⴚⴀ ⴀⴐⴑ, ⴞⴍⴊⴍ ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴈⴑⴈⴛ- 

ⴅⴍⴑ ⴞⴍⴐⴚⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴇⴅⴈⴑⴇⴀ ⴚⴍⴃⴀⴅⴑ, ამისთვის რამეთუ  

ბუნებასა მას და არსებასა ხორცთასა შეაგინებს დინები- 

თა მით ბილწებისათა, რომელ ესე სხვასა ცოდვასა ზედა  

არა იქმნების. 

ⴌⴇ. Ⴅეძიებ მე თუ ვითარ ყოვლისავე ცოდვისათვის  

ვიტყვით, ვითარმედ იგი ვინმე სცთა, ხოლო სიძვისათ- 

ვის ვიტყვით საწყალობელად, ვითარმედ იგი ვინმე  

დაეცა. 

ⴢ. Ⴈლტვის თევზი სამჭედურისაგან, და სული გემოთ- 

მოყვარე დაყუდებისაგან. 

ⴢⴀ. Ⴐაჟამს ენებოს შეკვრაჲ ვიეთთამე ურთიერთ  

არს საკვრელითა ბოროტისა სიყვარულისათა, მაშინ 
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ორივე კერძი გამოცადის, და ორთავე შთაუგდის სიყვა- 

რული ურთიერთ არს, და უკეთუ პირველთაგანვე ვნე- 

ბისა გულის სიტყვათა არა შეიწყნარებდიან, მაშინ პირ- 

ველად სულიერისა სიყვარულისა მიზეზითა იწყის, და  

მერმე ნებისა თვისისა ებრ აღატყინი.ს სახმილი იგი. 

ⴢⴁ. Ⴋრავალ გზის რომელნი იგი გემოთ მოყვარები- 

სა მიმართ მიდრეკილნი იყვნენ, მოწყალე და გულ ჩჩვილ,  

და ცრემლ მრავალ და მოყვარულ იყვნიან; ხოლო რო- 

მელნი მოღვაწენი არიან სიწმიდისანი, არა ესრეთ ჰქო- 

ნან მათ საქმენი ესე ვითარ პირველთა მათ. 

ⴢⴂ. Ⴋკითხა ოდესმე კაცმან ბრძენმან და გონიერ- 

მან საკითხავი, და მრქვა მე: რომელი ცოდვა არს უმძი- 

მეს ყოველთა ცოდვათა, შ~დ კაცის კვლისა და Ⴖვთისა  

უარის-ყოფისა? ხოლო მე ვარქვ მას, ვითარმედ შთავრდო- 

მაჲ წვალებასა.* ხოლო მან მრქვა მე ვითარმედ და ვი- 

თარ! რაჟამს მწვალებელნი მოვიდენ კათოლიკე ეკკლე- 

სიასა მართლ-მადიდებლობად და უარ-ყვიან და შეაჩვე- 

ნიან წვალება იგი ყოვლითა გულითა, მეყვსეულად ღირს  

ყოფს მათ ეკლესია ზიარებასა წმიდათა საიდუმლოთა- 

სა, ხოლო რომელნი დაეცნენ სიძვითა და მორავიდენ  

აღსარებად, და საქმე იგი დაუტეონ ჟამ რავდენმე განა- 

ყენებს მათ კანონი მოციქულთა და მამათა ზიარებისაგან. 

ხოლო მე განვკვირდი დაფარულსა მას საქმესა ზედა, და 

დაფარული იგი დაფარულადვე ეგო და აღუხსნელად,  

თუ რომლისა მიზეზისათვის იქმნების ესე. 

ⴢⴃ. Ⴂამოვიძიოთ და გამოვიწვლილოთ, და გულის- 

ხმა-ვყოთ თუ გალობსაა შინა ფსალმუნებისასა, რომელი  

არს სიტკბოება იგი, რომელი სიძვისა ეშმაკისაგან მო- 

ვალს ჩვენდა, ანუ რომელი არს, რომელი სიტყვათაგან  

–––––––  

*) რამეთუ წვალება გონებისა განდრეკილება არს, და ენისა საქმე,  

ხოლო სიძვა ყოველთავე საცნობელთა ხორცთასა და ძალთა სულისათა  

შესცვალებს არა არსებად არსებისაგან; და ხატებასა Ⴖვთისასა რომელი  

არს ჩვენ ზედა განხრწნის. 
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Ⴑულისა Ⴜმიდისათა, და მათ შინა მყოფისა მადლისა და  

ძალისაგან იქმნების. 

ⴢⴄ. Ⴌუმცა სცთები ჵი ძმაო, რომელი ეგე სიჭაბუ- 

კისა შინა ხარ, რამეთუ ვიხილენ ვიეთნიმე რომელნიმე,  

რომელნი ყოვლითა გულითა მათითა მოყვარეთა მათთა 

თვის ილოცვიდეს, და იქმოდეს ამას სიყვარულითა და  

გულის სიტყვითა სიძვისათა, და იგინი ჰგონებდეს თუ  

ხსენებასა და წესსა სიყვარულისასა აღასრულებენ. 

ⴢⴅ. Ⴈქმნების შეხებითაცა შეგინება ხორციელად,  

რამეთუ უფროს თვალთასა და უფროს სასმენელთასა,  

ესე საცნობელი შეხებისა უფრო მძიმე არს, და ადრე  

შემძლებელ არს ვნებად. 

ⴢⴆ. Ⴋოიხსენე* იგი რომელმან შეიხვია სახვეველი- 

თა ხელი თვისი, და გეშინოდენ შენცა ხელისა მიყოფად  

ბუნებითთაცა, და ბუნებითთა თვისთა და უცხოთა  

ხორცთა. 

ⴢⴡ. Ⴅგონებ თუ არავინ ითქმის ჭეშმარიტად Ⴜმიდა,  

ვიდრე არა შეცვალოს მიწა ესე, და თიხა ოქროდ, უკე- 

თუ ოდენ შეუძლოს, რამეთუ ძნელ არს. 

ⴢⴇ. Ⴐაჟამს სარეცელთა ზედა დავწვეთ, მაშინ ფრთხი- 

ლად ვიყვნეთ, რამეთუ მაშინ გონება ოდენ თვინიერ  

ხორცთასა ჰბრძავს ეშმაკთა, და უკეთუ გემოთ მოყვარე  

იყოს, გონება იგი ადრე იქმნების შინა განმცემელ სუ- 

ლისა. 

ⴍ. Ⴞსენება სიკვდილისა დაწვებოდეს შენ თანა მა- 

რადის და ლოცვა Ⴓფლისა მიმართ Ⴈესოსი, რამეთუ არა  

რაჲ არს სხვა ესე ვითარი შემწე ძილსა შინა, ვითარ ესე- 

ნი, ვერცა რაჲ ჰპოო მსგავსი ამათი. 

ⴍⴀ. Ⴅიეთნიმე იტყვიან თუ ჭამადთაგან ოდენ იქმნე- 

ბიან ბრძოლანი და დინებანი, ხოლო მიხილავნ მრავალნი  

სნეულნი ფიცხლად, და მმარხველნიცა ძლიერად და  

–––––––  

* მოიხსენე იგი, მას ძმას იტყვის, რომელი დედასა თვისსა წყალსა წიაღიყ- 

ვანებდა. 
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ფრიად შეიგინებოდეს დინებითა და ბრძოლითა. 

ⴍⴁ. Ⴅკითხე ოდესმე ამის საქმისათვის გამოცდილსა  

ვისმე და გულის-ხმის მყოფელსა მონაზონსა, და მასწავა  

ნეტარმან მან კეთილად, ვითარმედ იქმნების დინება  

ძილსა შინა, სიმრავლისაგან ჭამადთასა და განსვენებისა;  

და ოდესმე იქმნების ამპარტავანებისაგან, რაჟამს მრავალ  

ჟამ დაუბრკოლებლობისა ჩვენისათვის ვზვაობდეთ; და  

იქმნების კვალად განკითხვისაგანცა მოყვასისა, – და ორნი 

იგი მოიწევიან სნეულთაცა ზედა, ხოლო ვგონებ თუ  

სამნივეცა. – უკეთუ კ~ულა იხილოს ვინმე თავი თვისი  

განწმედილი ამათ მიზეზთაგან და შეემთხვევოდესვე და- 

ცემაჲ, ნეტარ არს მუშაკი იგი უვნებელობისა, რამეთუ  

შურისაგან ეშმაკთასა შეემთხვევის მას, ვინაჲთგან შეუნ- 

დობს Ⴖმერთი, რათა ჟამითი ჟამად შეემთხვეოდის ესე, 

რათა განსაცდელითა უცოდველითა მოიგოს მან სიმდაბ- 

ლე მაღალი. 

ⴍⴂ. Ⴌუმცა ვინ იწვრთის დღისი ოცნებათა ძილსა  

შინა ხილულთა, რამეთუ ესეცა გულის-სიტყვა და ღონე  

ეშმაკისა არს, რათა სიზმართა მიერ მღვიძარედცა შეგვა- 

გინებდენ. 

ⴍⴃ. Ⴅისმინოთ სხვაცა ღონე ეშმაკთა, რამეთუ ვი- 

თარცა ხორციელად მავნებელნი ჭამადნი, მრავალ გზის  

შემდგომად დღეთა და ჟამთასა გვავნებენ, ეგრეთვე ოდეს- 

მე იქმნების სულიერსაცა ზედა, რამეთუ ვიხილენ კაცნი,  

რომელნი იყვნიან შვებასა და განსვენებასა შინა და სმა- 

სა ღვინისასა, და არა რაჲ აქვნ ბრძოლაჲ მას ჟამსა, და  

ესე მრავალ გზის ქმნიან, და მერმე ამითვე მიზეზითა  

შეაგინიან სული კაცისა მტერთა. 

ⴍⴄ. Ⴅიხილენ კვალად კაცნი რომელნი ჭამდინ და  

იქცეოდინ დედათა თანა და არა რას იგრძნობდეს ყოვ- 

ლადვე გულის სიტყვასა ბოროტსა გულსა შინა მათსა,  

და ვითარცა მიენდვნეს და უზრუნველ იქმნეს შეცთო- 

მილნი იგი, რა ჟამს იგი გონებდეს თუ მშვიდობა აქვს  
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და უცთომელობაჲ სენაკსა შინა თვისსა, მაშინ მეყსა ში- 

ნა მოიწია მათ ზედა დაქცევაჲ. ხოლო თუ რომელი არს  

დაქცევა იგი, რომელი მარტოებით რა ვიყვნეთ მოიწე- 

ვის ჩვენ ზედა სულიერად და ხორციელად, რომელი გა- 

მოცდილ არს მან იცის, ხოლო რომელი არა გამოცდილ  

არს, არა სახმარ არს მისდა ცნობა. 

ⴍⴅ. Ⴄგე ვითარსა ჟამსა შინა კეთილი შეწევნა არს  

ჩვენდა შემოსა ძაძისა, და ნაცარსა ზედა ჯდომა, და ზედ- 

გომა ძლიერად ხელ-აღპყრობით ლოცვასა შინა, და შიმ- 

შილი პურისა, და ენისა განხმობა წყურვილითა, რათა  

ზომით ოდენ დავასოვლებდეთ მას, და ყოფა საფლავთა  

შინა, და ყოვლისა უწინარეს სიმდაბლე გულისა, და 

თუ ღონე გვაქვნდეს მას ჟამსა თანა შეიწიე მოძღვარი,  

ანუ ბერი ვინმე, გინა ძმა მოსწრაფე, რომელსა მოეპოოს  

გონება ბერისა, რამეთუ მე მიკვირს, უკეთუ კაცმან მარ- 

ტოდ შუძლოს ნავისა დიდისა უფსკრულით ნავთსაყუ- 

დელად შეყვანებაჲ. 

ⴍⴆ. Ⴋრავალ გზის ორთა შეემთხვევის ერთი რაჲმე  

ცოდვა და იგივე დაცემა ასწილად უმძიმესი არნ, ერთი- 

სა მის ვიდრე მეორისა მის ადგილისაგან და ზრდილო- 

ბისა და საზომისა, და სხვათაგან მრავალთა. 

ⴍⴡ. Ⴋიზეზთა მრავალთაგან და თითო სახეთა იქმნე- 

ბიან დაცემანი, რამეთუ რომელნიმე მახლობელად მავნე- 

ბელთა პირთათა ყოფითა იქმნებიან, და ხედვითა მათითა;  

და სხვანი ჭამადთაგან; და სხვანი ზვაობისაგან; და სხვა- 

თა მრავალთა მიზეზთაგან. 

ⴍⴇ. Ⴋითხრა ვინმე საქმე საკვირველი, და საზომი  

სრული სიწმიდისა, და იტყოდა: ვითარმედ იხილა ვინმე  

პირი დედაკაცისა შვენიერი ფრიად და დიდად ადიდა  

დამბადებელი, დაუკვირდა სიბრძნე იგი და ძალი შემოქ- 

მედისა თუ ვითარიღა შვენიერება უქმნიეს მას თიხისა და  

არა რაჲსაგან; და ხილვითა ოდენ მისითა, მოვიდა დიდად  

სიყვარულად Ⴖვთისა, და მოსდიოდეს მას ნაკადულნი 
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ცრემლთანი; და იყო ხილვა საკვირველი საქმისა მის,  

რამეთუ რომელი იგი სხვათა წარმწყმედელი იყო და  

დამცემელი, მისთვის მიზეზ გვირგვინოსნებისა იქმნებოდა  

უაღრეს ბუნებისა. 

ⴎ. Ⴓკეთუ ეგე ვითარსა მას, ეგე ვითართა საქმეთა  

ზედა მარადის ეგე ვითარი საზომი და გონება აქვს, მაშა  

აღდგომილი სადმე არს იგი აღდგომითა მით უხრწნელი- 

თა პირველ ყოველთა აღდგომისა. 

ⴎⴀ. Ⴄსევე სახე გალობათა და ჟამნობათა ზედა იქმნე- 

ბის, რამეთუ Ⴖვთის-მოყვარენი სიხარულად სულიერად.  

და სიყვარულად Ⴖვთისა და ცრემლად მოვლენ გალო- 

ბისაგან, ხოლო გემოთ მოყვარენი ვნებულებად და ცთო- 

მად. 

ⴎⴁ. Ⴐომელთამე ვითარცა პირველ ვსთქუთ განშო- 

რებულთა და უდაბნოს მყოფთა ბრძავს ფიცხლად ეშმაკი  

სიძვისა, და არა საკვირველ არს, რამეთუ ფრიად იყოფე- 

ბიან ეშმაკნი უდაბნოთა ვინადგან Ⴓფალმან უდაბნოდ  

და უფსკრულად განხადნა იგინი ცხოვრებისათვის ჩვე- 

ნისა. 

ⴎⴂ. Ⴁრძვანან დაყუდებულსა ეშმაკნი ძლიერად, რა- 

თამცა დაარწმუნეს თუ არა რაჲ სარგებელ-ეყო უდაბნოს  

ყოფითა, და ესრეთმცა სოფლად წარიყვანეს. 

ⴎⴃ. Ⴜარვიდენ ჩვენგან ეშმაკნი მცირედ ჟამ, ვიყვე- 

ნით რა ერისაგანთა თანა, რათამცა დავირწმუნეთ ვითარ- 

მედ არა რაჲ გვევნების, და მუნცა დავადგერით, რათამ- 

ცა ესრეთ მომიმარჯვეს მტერთა ჟამი და ადვილადმცა  

და გვცნეს ჩვენ. 

ⴎⴄ. Ⴐომელსაცა საქმესა და ადგილსა გვბრძოდიან  

ეშმაკნი მუნცა ჩვენ ვებრძოლნეთ მათ, რამეთუ უკეთუმ- 

ცა არა უმძიმდა მათ საქმე იგი და ადგილი, რადმცა  

გვბრძოდეს მისთვის, უკეთუ კ~ულა რაჟამს იგინი გვბრძო- 

დინ და ჩვენ არა ვბრძოდეთ, არამედ ვმორჩილებდეთ,  

საცნაურ არს ვითარმედ მეგობარ მათდა ვიქმნებით. 
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ⴎⴅ. Ⴋრავალ გზის წარვიდით რაჲ სოფლად სახმრი- 

სა რაისათვისმე, და გვფარავნ მარჯვენე Ⴖვთისა ლოცვი- 

თა მოძღვრისათა, ამისთვის რათა არა იგმოს სახელი  

ღვთისა ჩვენ ძლით; და ოდესმე ულმობელობისაგან გუ- 

ლისა ვერ ვსცნობთ ბრძოლასა ვიყვნეთ რა სოფელსა  

შინა, და რამეთუ განმაძღარ-ვიყვენით ხედვითა და ზრახ- 

ვითა მავნებელითა და ვერ შევიტყვებდით ვნებასა, რა- 

მეთუ სავსე ვიყვენით ვნებითა, გინათუ ვითარმედ ეშმაკ- 

ნი იგი სიძვისანი ნებსით წარვიდიან ჩვენგან, და დაგვი- 

ტევიან ჩვენ ეშმაკი ზვაობისა აღმასრულებელად ადგილ- 

სა მათსა. 

ⴎⴆ. Ⴈსმინეთ კვალად მის მზაკვრისა ღონე და მან- 

ქანებანი, ყოველთა რომელთა გნებავს სიწმიდისა მოგე- 

ბა, რამეთუ მითხრა ვინმე გამოცდილმან მზაკვარებისა  

მათისამან, ვითარმედ მრავალ-გზის ეშმაკი სიძვისა განე- 

შორების მონაზონისაგან, და ჟამსა მას დედათა-თანა  

ჯდომისასა, ლმობიერ ყოფს გულსა მისსა, და მოსცის 

წყარო ცრემლთა და მოაგონის რათამცა სწავლიდა მათ  

ხსენებისათვის სიკვდილისა და სასჯელისა და სიწმიდისა- 

თვის და მოღვაწებისა, რათა სიტყვითა მით ლმობიერე- 

ბისა, და სახითა მით მაჩვენებლობისათა მირბიოდინ მგ- 

ლისა მის თანა, ვითარცა მწყემსისა მიმართ და რაჟამს  

იქმნის ჩვეულება და კადნიერება, მაშინ მოიწიის დაცე- 

მაჲ უბადრუკსა მას ზედა. 

ⴎⴡ. Ⴑილტოლვით ვილტვოდით ძმანო, არა ხედვად,  

არცა სმენად ნაყოფისა მის, რომლისა აღთქმა გვიქმნიეს,  

არა ხილვად გემო მისი; რამეთუ მე მიკვირს, უკეთუ  

თავნი ჩვენნი უდიდეს და უძლიერეს შეგვირაცხიან და- 

ვით წინასწარმეტყველისა, რომელ ესე შეუძლებელ  

არს. 

ⴎⴇ. Ⴄსრეთ დიდ არს და მაღალ სათნოება იგი სიწმი- 

დისა ვიდრეღა იკადრეს მამათა წ~ათა და სახელ სდევს  

მას Ⴓვნებელობად. 

 

 

 

 



212 

 

ⴏ. Ⴅიეთნიმე იტყოდეს, ვითარმედ შეუძლებელ არს  

რ~ამცა ეწოდა კაცსა წმიდა შემდგომად ცოდვასა შინა  

დაცემისა, ხოლო მე წინა აღუდგები მათ, და ვიტყვი  

ვითარმედ: ჰე, შესაძლებელ-არს, ვითარცა რომელსა ენე- 

ბოს და ადვილ-არს ველურისა ზეთის-ხილისა შინაურ  

ყოფად დამყნითა, მას ზედა ტკბილისა მის და კეთილისა 

ზეთისა ხილისა, ეგრეთვე შესაძლებელ არს შემდგომად  

ცოდვისა სიწმიდე. 

ⴏⴀ. Ⴓკეთუ ხორცითა ქალწულსა ერწმუნნეს კლი- 

ტენი სასუფეველისა* ცათასანი, ნუ უკვე და მართალსა  

იტყოდეს პირველ თქმულნი იგი, გარნა არცხვენს მათ,  

რომელსა იგი სიდედრი ესვა და წმიდა იქმნა და სასუფე- 

ველისა კლიტენი მიეცნეს. 

ⴏⴁ. Ⴋრავალ არიან ღონენი სიძვისა ეშმაკისანი და  

სიმანქანენი მისნი, რამეთუ რომელნი არა გამოცდილ- 

არიან დაცემითა ცოდვისათა მათ ასწავებნ და ეტყვინ  

ერთგზისღა გამოსცადე, და სხვასა კვალად ნურღარა  

მიეახლები; ხოლო რომელნი იგი დაცემულ არიან და  

გამოცდილ ცოდვითა, მათ მოახსენებნ გემოსა მას, რო- 

მელსა გამოცდილ იყვნიან გემოს-ხილვითა. 

ⴏⴂ. Ⴋრავალნი გამოუცდელნი ცოდვისანი უმეცრე- 

ბითა მის საქმისათა, არა სურვიელ არიან მისსა მიმართ,  

და მრავალნი არიან გამოცდილნი საქმესა მას ბილწები- 

სასა, რომელთა სძაგს იგი, და არა ნებავს მიახლებაცა;  

და კვალად მრავალთა გამოუცდელთა მისთა სურის, რა- 

თამცა გამოიცადოს და გამოცდილთა აქვს ბრძოლაჲ 

გემოსა მის ხსენებითა და იმძლავრებიან მისგან. 

ⴏⴃ. Ⴋრავალ გზის დაგვეძინის ძილი კეთილი და  

აღვდგით მშვიდობით, რამეთუ Ⴀნგელოსნი წმიდანი უხი- 

ლავად გვფარვიდიან და უფროსად რაჟამს ლოცვითა და  

ვედრებითა ფრიადითა დაგვეძინის და მრავალ გზის კვა- 

ლად კეთილად დაგვეძინოს, და ხილვათაგან ბოროტთა  

შეშფოთებულნი აღვდგით ეშმაკთა მიერ უკეთურთა. 

–––––––  

* პეტრეს მოციქულსა იტყვის.  
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ⴏⴄ. Ⴅⴈⴞⴈⴊⴄ ⴓⴖⴋⴄⴐⴇⴍ ⴀⴋⴀⴖⴊⴄⴁⴓⴊⴈ ⴃⴀ ⴀⴖⴋⴀⴒⴄ- 

ⴁⴓⴊⴌⴈ და აღშფოთებული, და აღზვავებული ჩემ შო- 

რის ⴓⴔⴐⴍⴑ ⴌⴀⴛⴅⴇⴀ ⴋⴀⴇ ⴊⴈⴁⴀⴌⴈⴑⴀⴇⴀ, ⴃⴀ ⴇⴀⴌⴀ 

ⴜⴀⴐⴅⴞⴄⴃ მარხვისა მიერ, ⴃⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴗⴍ, ვითარცა პირ- 

ველ ჩემ შორის გულის წყრომა მისი, ⴃⴀ ⴅⴄⴛⴈⴄⴁⴃ 

ადგილსა მისსა, დავამდაბლე რაჲ გონება ჩემი, ⴃⴀ ⴀⴐⴀ 

ⴈⴎⴍⴅⴀ ჩემ შორის, კვალი მისი. 

ⴏⴅ. Ⴐომელიცა ხორცთა მძლე ექმნა, იგი ბუნებასა  

მძლე ექმნა, ხოლო რომელი იგი ბუნებასა მძლე ექმნა,  

იგი უზესთაეს-ბუნებისა ქმნილ არს. – ხოლო რომელი ამას  

საზომსა მიწევნილ არს, იგი მცირედღა დაკლებულ არს  

ანგელოსთაგან, და ნუ უკვე ყოვლადვე არა სადა დაკლ- 

ებულ არს. 

ⴏⴆ. Ⴀრა საკვირველ* არს უკეთუ უნივთონი უნივ- 

თოთა ბრძოდის, არამედ ესე არს ჭეშმარიტად დიდი სა- 

კვირველი, რომელი ნივთიერი წინა აღმდგომითა ამით  

და მძიმითა ნივთითა, უნივთოთა და უხორცოთა მტერთა  

სძლევს. 

ⴏⴡ. Ⴄსეცა უწყოდეთ საყვარელნო, ვითარმედ ესე- 

ცა მრავლითა ზრუნვითა და წყალობითა ჩვენითა განაგო  

ღმერთმან, რომელ დასდვა დედათა ზედა ზარი და სირ- 

ცხვილი და მიფარვა, და ვითარცა აღვირითა აღვირ ახს- 

ნა მათ ამით, რამეთუ უკეთუმცა აქვნდა მათ კადნიერება  

მძლავრებით მისვლად მამათა მიმართ, არამცა განერა მათ  

ყოველი ხორციელი. 

ⴏⴇ. Ⴑხვა არს მოსლვა გულის-სიტყვისა წვრილადი,  

და სხვა არს თანა ზრახვა გონებისა გულის-სიტყვისა მის- 

თანა, და სხვა არს დამტკიცება, და სხვა არს ტყვეობა,  

და სხვა არს ბრძოლა, და სხვა არს რომელსა იგი ეწო- 

დების ვნება, ვითარცა წმიდანი მამანი იტყვიან; რამეთუ  

ესრეთ იტყვიან ნეტარი იგი ვითარმედ ⴜⴅⴊⴈⴊⴀⴃ მოს- 

–––––––  

* Ⴓნივთო არს Ⴀნგელოსი და ეშმაკი და სული; ხოლო ნივთი- 

ერ არიან ხორცნი 

 

 

 



214 

 

ლვა გულის-სიტყვისა ეს არს, რაჟამს სიტყვა რაიმე უნ- 

დო, ანუ ხატი რაჲ, ახლად ხილული მოუხდის გულსა;  

და ⴇⴀⴌⴀ-ⴆⴐⴀⴞⴅⴀⴢ გონებისა ესე არს, რაჟამს იწყოს  

გონებამან ზრახვად გულად მოსრულისა მის ხატისა მი- 

მართ ვნებულად, გინა უვნებელად. და ⴃⴀⴋⴐⴉⴈⴚⴄⴁⴀⴢ არს 

წამისყოფა გულის თქმითი სულისა ხილულისა მის მიმ- 

ართ. Ⴞოლო ⴒⴗⴅⴄⴍⴁⴀⴢ ესე არს, ანუ იძულებითი და  

მძლავრებით მიტაცება გულისა, ანუ გულის სიტყვა და- 

დგრომილი ჩვენ თანა, და წესისა მის ჩვენისა კეთილისა  

განმრყვნელი. და ⴁⴐⴛⴍⴊⴀⴢ არს რაჟამს გულის სიტყვა  

იგი და კაცი სწორი-სწორ ბრძოდიან, ანუ სძლევდეს, 

ანუ იძლეოდეს. Ⴞოლო ⴅⴌⴄⴁⴀⴃ იგი ითქმის, რომელ  

მრავალ ჟამ დაებუდოს სულსა შინა და გულის-სიტყვასა,  

ვითარცა ჩვეულებად მოსრულ იყოს გონება წვრთად მი- 

სა, და თავით თვისით მივალნ მისსა მიმართ. და ამათ  

ყოველთაგან პირველი იგი უცოდველ არს; ხოლო მეო- 

რე არა ფრიად; და მესამე საზომსა ზედა მის მოღვაწისა- 

სა Ⴞ ბრძოლაჲ ანუ გვირგვინისა ანუ ტანჯვისა მომატ- 

ყვევებელ ექმნების; და ტყვეობა სხვებრ განიკითხვის,  

ლოცვისა ჟამსა; და სხვებრ მოცალებისა ჟამსა, და სხვე- 

ბრ ბოროტთა გულის-სიტყვათა ზედა, და სხვებრ ცუდ- 

თა. Ⴞოლო ვნებასა უეჭველად ანუ შესწორებული მისდა  

სინანული უხმს, ანუ საუკუნოისა სატანჯველისა თანა- 

მდებ არს. Ⴀწ უკვე რომელი პირველსა მას უვნებელად  

იგონებდეს, სხვანი იგი ყოველნივე მოუწყვედიან ერთბა- 

მად. 

ⴐ. Ⴀრს გულის-ხმის მყოფელთა მამათა მიერ თქმუ- 

ლი სხვაცა ამათსა უწვლილადესი გულის სიტყვა, რო- 

მელსაცა ელმად გონებისა სახელ-სდებენ ვიეთნიმე, რო- 

მელნი იგი თვინიერ ჟამისა, და თვინიერ სიტყვისა, და  

თვინიერ ხატისა მოხსენებისა უმალესად ამის ყოვლისა  

ოდენ-ვნებისა სახესა რასმე უცნაურად სულსა უჩვენებენ  

და ქმნის მოსვლა თვისი ხსენებითა რამე წვლილითა და 
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 უჟამოჲთა და უპოვნელითა, და რომელთამე მიერ ყოვ- 

ლადვე არა საცნაურ იქმნების იგი. 

ⴐⴀ. Ⴐომელსაცა უპოვნიეს ესე ვითარი იგი სიწვლი- 

ლეჲ მისი, მას ძალუძს რათა გამოგვიცხადოს და გვას- 

წაოს თუ ვინაჲ ანუ ვითარ იქმნების ხილვითა ოდენ  

თვალთათა, და შეხებითა ხელისათა, და სმენითა ხმისათა,  

თვინიერ გულის სიტყვისა რაისამე სიძვა სულისა ვნებუ- 

ლად. 

ⴐⴁ. Ⴐომელნიმე იტყვიან ვითარმედ გულის-სიტყვა- 

თაგან გულისათა მოვლენ ხორცნი ვნებად და აღძვრად;  

და კვალად სხვანი იტყვიან, ვითარმედ საცნობელთაგან  

ხორცთასა იშვებიან ბოროტნი გულის-სიტყვანი; და პირ- 

ველნი იგი იტყვიან, ვითარმედ უკეთუმცა გონება არ  

წინამძღვარ ქმნილ იყოს ვნებისა, ხორცნიმცა არა მიყო- 

ლილ-იყვნეს. Ⴞოლო მეორენი იგი ხორცთა ვნებისა სი- 

ბოროტესა, შემწედ თვისისა სიტყვისა მოიღებენ, და  

იტყვიან ვითარმედ მრავალ გზის ხილვითა პირისათა,  

ანუ შეხებითა ხელისათა, ანუ ყნოსითა სუნნელებისათა,  

ანუ სმენითა ხმისა-ჰამოსათა, მოვლენ გულის სიტყვანი  

გულად. Ⴀმათ საქმეთა ჭეშმარიტება, რომელსა ძალ ედ- 

ვას უფლისა მიერ გამოგვიცხადენ და გვასწავენ: რამე- 

თუ ფრიად სარგებელ არს ესე ვითართა საქმეთა ცნობა  

მათთვის რომელნი გულის-ხმის-ყოფით იღვწიან, ხოლო  

რომელნი სიწრფოებით, და ლიტონად აღასრულებენ  

ცხოვრებასა თვისსა, და სიმარტივითა გულისათა მათდა  

არად სახმარ არიან ამათ ესე ვითართა გამოძიებანი; რა- 

მეთუ არა ყოველთა არს გულის ხმის-ყოფა, არცა ყო- 

ველთა არს სანატრელი სიწრფოება, არამედ ჯაჭვი მზაკ- 

ვარებისაებრ მტერთასა სახმარ-არს. 

ⴐⴂ. Ⴐომელნიმე ვნებანი გონებისაგან ხორცთა მო- 

მართ მოვლენ, და რომელნიმე კვალად ხორცთაგან გო- 

ნებად, და სოფლიოთა თანა მეორე ესე იქმნების, ხოლო  

უდაბნოს მყოფთა თანა პირველი იგი, რამეთუ არა არი- 
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ან მათ თანა ნივთნი ვნებათანი ხილულად. – გარნა მე ამას  

ზედა, ესრეთ ვიტყვი ვითარმედ ⴄⴛⴈⴄⴁⴃⴄ ⴓⴉⴄⴇⴓⴐⴇⴀ 

ⴇⴀⴌⴀ ⴋⴄⴚⴌⴈⴄⴐⴄⴁⴀⴑⴀ, ⴃⴀ ⴜⴄⴑⴈⴄⴐⴄⴁⴀⴑⴀ ⴃⴀ ⴅⴄⴐ 

ⴎⴍⴍ. 

ⴐⴃ. Ⴐაჟამს ფრიად ვჰბრძოდით ეშმაკსა მას სიძვი- 

სასა, და განვდევნით იგი გულისაგან ჩვენისა, ქვითა  

მარხვისათა, და ვტანჯით მახვილითა სიმდაბლისათა,  

მაშინ ხორცთა შინა დაშთის, ვითარცა ჭია რაიმე, და  

უჟამოჲთა და ცუდითა აღძრვითა აღვგძრავნ და ნებავნ  

შეგინება ჩვენი, ხოლო ესე უფროსად მათ ზედა, მოიწე- 

ვის რომელნი, ეშმაკსა მას ზვაობისასა მიერჩდენ. Ⴐამე- 

თუ ვინათგან არა ზედას ზედა მოვიდოდეს გულად მათდა,  

გულის სიტყვანი ბოროტნი, ამისთვის ზვაობად მოვიდეს.  

და ვითარმედ უტყუველ არს თქმული ესე, რაჟამს დაყუ- 

დებასა შინა იყვნენ ესე ვითარნი იგი, მაშინ გამოეძიე- 

ბედ კეთილად, და ჰპოონ გულის სიტყვა რაიმე სიღრმე- 

სა შინა გულისასა, ვითარცა გველი სკორესა შინა და- 

მალული, რომელი მოაგონებენ, ვითარმედ თვისითა ძა- 

ლითა და მოსწრაფებითა წარუმართებიეს სიწმიდე იგი  

გულისა მცირედი, და არა გულის-ხმა-ყოფენ უბადრუკნი  

იგი სიტყვასა მას, ვითარმედ ⴐⴀⴢ ⴂⴀⴕⴅⴑ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴀⴐⴀ 

ⴋⴈⴂⴈⴖⴄⴁⴈⴄⴑ უსასყიდლოდ, ანუ Ⴖვთისა-წყალობითა,  

ანუ სხვათა შეწევნითა და ლოცვითა. 

ⴐⴄ. Ⴟერ არს მათდა რათა ფრიადითა მოსწრაფები- 

თა, პირველ თქმული ესე გველი გულთაგან მათთა გან- 

იოტონ სიმდაბლითა ფრიადითა, რათა რაჟამს მისგან გა- 

ნთავისუფლდენ, მაშინ ნუ უკვე შეუძლონ მათცა აღძარ- 

ცვად სამოსელისა მათ ტყავისათა, და რათა უგალობდენ  

Ⴓფალსა ძლევისა გალობითა სიწმიდისათა, ვითარცა  

ოდესმე ყრმანი იგი უბიწონი, რომელნი მიეგებოდეს  

Ⴕრისტესა Ⴓფალსა ყოველთასა, და რაჟამს ესრეთ შე- 

უძლონ აღძარცვად სამოსელთა მათ ტყავისათა ბოროტ- 
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თა, არა შიშველ იპოვნენ უმანკოებისა და სიმდაბლისა  

მათისაგან. 

ⴐⴅ. Ⴓმზირის მარადის ესეცა ეშმაკი უფროს ყოვე- 

ლთა ეშმაკთასა, და უფროსად რაჟამს ვერ ძალგვედვას  

ხორცითა მოღვაწება, და კეთილად ლოცვა მაშინ გვბრ- 

ძავნ ჩვენ არა წმიდა იგი. 

ⴒⴆ. Ⴐომელთა არა მოეგოს ლოცვა გულისა ჭეშმა- 

რიტი, მათ დიდად შეეწევის ხორციელად შრომაჲ ლოც- 

ვისა, ესე იგი არს განპყრობა ხელთა, ცემა მკერდსა  

თვისსა, ხედვა ცად მიმართ მხურვალითა გულითა, სულ- 

თქმა ფრიადი, და მუხლთ მოდრეკა ძლიერად, რომელსა  

ესე ვერ შემძლებელ იყვნენ კაცთა თანა ყოფად, და ამის- 

თვის ესე ვითარსა ჟამსა აღადგინიან ეშმაკთა მათ ზედა  

ბრძოლაჲ, რომელთაცა ვერ ძალ ედვის ჯერეთ უხილა- 

ვითა ძალითა ლოცვისათა და მკსინვარებითა გონებისა- 

თა ძლევად მათდა, და განძლიერებად თავთა თვისთა, და  

ამისთვის მრავალ გზის იძლინიან. 

ⴐⴡ. Ⴂანეშორე მცირედ კაცთაგან მას ჟამსა უკეთუ  

შესაძლებელ იყოს, დაიმალე მცირედ ჟამ, და აღიხილე  

თვალითა სულისათა, და თუ ესე ვერ გეძლოს მაშა  

ხორციელითა, აღიხილენ ზეცად, განიპყრენ ხელნი ჯვა- 

რის სახედ შეუძვრელად, რათა სახისა მის მიერცა არცხ- 

ვინო ამალეკსა და მძლე ექმნა, ხმა ყავ შემძლებელისა  

მის მიმართ, შეწევნად შენდა ნუ სიტყვითა სოფლიოთა,  

არამედ სიტყვითა სიმდაბლისათა, ღაღადებდ ყოვლისა  

პირველად ვითარმედ ⴘⴄⴋⴈⴜⴗⴀⴊⴄ ⴋⴄ ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴓⴛⴊⴓⴐ 

ⴅⴀⴐ ⴋⴄ. მაშინ იხილო ძალი მაღლით გარდამო და უხი- 

ლავნი იგი მტერნი უხილავად იოტნე, უხილავითა შე- 

წევნითა, და რომელი დაეჩვიოს ესრეთ ბრძოლად მტერ- 

თა, მან ადრე ისწაოს სულითაცა ოდენ ძლევად მათდა  

თვინიერ ხორცთასა, რამეთუ სახეთ პირველისა მის მეო- 

რე ესე მოეცემის Ⴖვთისა მიერ მუშაკთა სიმართლი- 

სათა. 
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ⴐⴇ. Ⴋივედ ოდესმე შესაკრებელსა ძმათასა, და ვი- 

ხილე მუნ ძმა ფრიად მოსწრაფე, რომელი შეაშფოთეს  

გულის-სიტყვათა სიძვისათა, და რამეთუ ვერ პოვა ადგი- 

ლი ფარული ლოცვად მარჯვე ამისთვის მიზეზი ყო  

შესვლა ადგილსა გარეგან სავალსა სახმარისათვის ხორც- 

თასა და მუნ დადგა, და მყოვარ ჟამ ილოცვიდა მტერთა 

საბრძოლველად; ხოლო მე ვაბრალე მას, რამეთუ ესე  

ვითარსა უწესოსა ადგილსა ილოცვიდა, და მან მთქვა მე  

ვითარმედ განდევნისათვის არა წმიდათა გულის-სიტყვა- 

თასა ესე ვითარსა, სიმყრალისა ალაგსა ვილოცე, რათა  

განვერე სიმყრალისაგან. 

ⴐⴈ. Ⴗოველნივე ეშმაკნი პირველად გონებისა დაბ- 

ნელებად ისწრაფიან და მერმე ვინადგან გონება დააბნე- 

ლონ რაიცა ენებოს აქმნევენ, რამეთუ უკეთუ გონები- 

სა თვალნი არა დაიყვნიან, ვერ წარიპარონ საუნჯე იგი,  

და უფროს ყოველთასა სიძვისა ეშმაკი იქმს ამას, რამე- 

თუ მრავალ გზის დააბნელის მან მთავარი გონება, და 

აქმევენ წინაშე კაცთასა, და ათქმევნ საქმეთა და სიტყვა- 

თა, რომელთა განცოფებულნიცა არა იქმან. Ⴀმისთვის- 

ცა შემდგომად ამისა განიღვიძიან რაჲ გონებათა მათთა  

არა ოდენ მათგან, რომელთა ეხილნიან, არამედ თავთა  

თვისთაგანცა ჰრცხვენინ საქმეთა მათთვის და სიტყვათა  

და სახეთა მათ უშვერთა და უკვირნ დაბრმობა იგი მათი,  

და მრავალნი ესე ვითარითა ამით შეწუხებითა ბორო- 

ტისა მისგან დასცხრეს.  

ⴐⴈⴀ. Ⴂარე მიაქციე და ნუ უსმენ უკეთურსა მას,  

რომელი შემდგომად ცთომისა და ბოროტისა რაჲსამე  

ქმნისა დაგაყენებდენ ლოცვად და მარხვად, და მღვიძა- 

რებად და წარგიკვეთდეს სასოებასა, არამედ მოიხსენე  

შენ სიტყვა იგი Ⴓფლისა რომელი სთქვა, ვითარმედ  

წყინებისათვის სულისა მის ვნებათა მიერ მიმძლავრე- 

ბულისა, და ჩვეულებათაგან ბოროტთა ჭირვეულისა  

ⴓⴑⴀⴟⴍ ⴋⴀⴑ მტერთაგან მისთა. 
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ⴐⴈⴂ. Ⴂანსდევნე საყვარელო იგიცა უკეთური მტერი,  

რომელი გეტყოდის ვითარმედ აღასრულე გულის თქმა  

ეგე შენი, და კვალად შემძლებელ ხარ სინანულად, და  

ლოცვად, მარხვად და მღვიძარებად, და კვალად იგლოვ- 

დე და განაკეთო სული შენი, წარსდევნე იგი შენგან,  

რამეთუ მრავალთა ქმნეს ბოროტი და ვერღარა მოვიდეს 

სინანულად, რამეთუ გულის-თქმანი-ეუფლნეს რაჲ ვერ- 

ღარა გამოიხსნეს მათგან, ანუ თუ მყის სიკვდილი ეწია  

მათ. 

ⴐⴈⴂ. Ⴑიძვა დამაბრკოლებელი არს ლოცვისა, და  

განმაქარვებელი არს კადნიერებისა წინაშე Ⴖვთისა და  

დამაბნელებელი გონებისა. 

ⴐⴈⴃ. Ⴀრავინ არს, რომელმან სძლო ხორცთა თვის- 

თა, გარნა იგი რომელმან შემუსრა გული თვისი. და  

არავინ არს, რომელმან შემუსრა გული თვისი, გარნა  

რომელმან უარყო თავი თვისი, რამეთუ ვითარ არა შეი- 

მუსროს გული, რაჟამს ნებანი სრულიად მოკვდენ. 

ⴐⴈⴄ. Ⴀრს ვნებული, ვნებულისა უვნებულესი, რო- 

მელი თვით აღსარებასაცა ბილწებათა თვისთასა გემოვნე- 

ბით და ვნებულად იქმს. 

ⴐⴈⴅ. Ⴂულის სიტყვანი ბილწნი ყოველნივე სიძვი- 

სა ეშმაკისაგან იშვებიან, რომელთაცა განკურნებს და  

იოტებს მარხვა, და რათა იგინი არა რად შეერაცხნენ,  

და მღვიძარება და სიმდაბლე გულისა, და დაგდება თა- 

ვისა წინაშე Ⴖვთისა. 

ⴐⴈⴆ. Ⴞოლო მე აწ ამას ყოველსა ზედა რამე ვყო,  

რამეთუ თუ ვითარითა სახითა შევკრა მეგობარი ესე ჩე- 

მი, რომელ არიან ხორცნი და შემსგავსებულად სხვათა  

მათ მძლავრთასა განვიკითხო, არა უწყი რამეთუ პირველ  

შეკვრისა განიხსენების, და ვიდრეღა არა მეტანჯოს,  

დავეგები, და ვიდრე არა დამესაჯოს მოვდრკები. 

Ⴅითარ მძლე ვექმნა, რომელი იგი ბუნებით მიყვარს,  

ვითარ განვთავისუფლდე მისგან რომლისადა საუკუნოდ 
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შეკრულ ვარ. ვითარ მოვაკვდინო, რომელი იგი ჩემთანა  

აღდგომად არს ვითარ უხრწნელ ვყო, რომელსა იგი  

განხრწნადი ბუნება მიუღებიეს. რაიმე მიზეზი ვჰრქვა  

რომელსა იგი მრავალნი მიზეზნი ჰქონან. Ⴓკეთუ შევკ- 

რა იგი მარხვითა განვიკითხავ მოყვასსა, და კვალად მას- 

ვე მივეცემი. უკეთუ დავსცხრე განკითხვისაგან და ვსძლო  

ამას ზედა კვალად აღმიმაღლდების გული და მისთავე  

ხელთა შევვარდები, და შემწეცა არს და ბრძოლიცა,  

და მეგობარიცა არს და მტერიცა და ხელის აღმპყრობე- 

ლიცა არს და წინა-აღმდგომიცა. Ⴐაჟამს განუსვენებდე  

მებრძვის, და რაჟამს ვაჭირვო მოუძლურდების. მივერ- 

ჩდე თუ წარმწყმედს. და ვსტანჯო თუ არა თავსიდებს.  

უკეთუ შევაწუხო მეცა ჭირსა შთავარდები, და უკეთუ  

მოვაუძლურო იგი, არა მაქვს სხვა, რომლითამცა მოვი- 

გენ სათნოებანი. მასვე ვჰბრძავცა ღა მიყვარსცა. ვსდევ- 

ნიცა და შევიტკბობცა, ეჰა საკვირველი, რაი არს ჩემი  

ესე საიდუმლო, რაჲ არს სიტყვა ჩემისა მის შეზავებუ- 

ლებისა, ვითარ მტერიცა ვარ თავისა ჩემისა და მოყვა- 

რეცა. 

ⴐⴈⴡ. Ⴞოლო მეტყოდე შენვე მეტყოდე ჵი, ჩემო მე- 

უღლეო, ჰოი ჩემო ბუნებაო, რამეთუ არა მნებავს სხვი- 

საგან სწავლა შენთვის, გარნა შენვე მითხარ, ვითარ გან- 

ვერე შენგან მოუწყვლელად, ვითარ შეუძლო ბუნებით- 

თა მათ ბრძოლათა შენ მიერთა განდევნად, ვინადგან შე- 

ნდა მომართ მტერობაჲ აღმითქვამს Ⴕრისტესდა. ვითარ  

მძლე ვექმნე შენსა მძლავრებასა, ვინათგან მნებავს რათ- 

ამცა მაიძულებელ შენდა ვიყავ. 

ⴐⴈⴇ. Ⴞოლო იგი სულისა მიმართ თვისისა ესრეთ  

იტყვის ვითარმედ არა რაჲ გითხრა ესე ვითარი, რომე- 

ლსა შენ უმეცარ ხარ, არამედ რაჲ იგი ორთავე ვიცით,  

მე გარეგანისა მხურვალებისა მამად მაქვს ჩემი განსვენე- 

ბა და შვება, ხოლო შინაგანისა აღძრვისა პირველ  

ქმნულნი საქმენი და ჩვეულებანი მე მიუდგე რაჲ ვშ- 
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ობ დაცემათა, ხოლო იგინი იშვნენ რაჲ შობენ სასოწარ- 

კვეთილებისა მიერ სიკვდილსა. Ⴓკეთუ გულისხმა ყო  

და მცნა კეთილად ჩემი და შენი უძლურება, შეგიკრავნ  

ხელნი ჩემნი, უკეთუ მოაყმო მუცელი, შეგიკრავნ ფერ- 

ხნი ჩემნი, რათა წაღმართ ვერღარა ვიდოდი. და უკეთუ 

შეეყო მორჩილებასა, ჩემგან განშორებულ ხარ, და უკე- 

თუ მოიგო სიმდაბლე, ჩემი თავი მოგიკვეთიეს, რამეთუ  

გაქვს შეწევნა Ⴓფლისა მიერ, რომლისა არს დიდება  

უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴄსე მეათუთხმეტე კიბე არს, რომელი ხორცთა შინა იყოს და ამას მიი- 

წიოს სიწმიდისა კიბესა იგი მომკვდარ არს და აღდგომილ და საუკუნო- 

სა მის უხრწნელებისა სახე აქავე მოუღებიეს. 
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Ⴇქმული მისივე ვერცხლის მოყვარებისათვის 

 

ႧႠႥႨ  ႨႥ 

  

Ⴋრავალთა ბრძენთა და სულიერთა მოძღვართა  

შემდგომად პირველ თქმულისა მის მძლავრისა,  

ესე მრავალ-თავი ვეშაპი დააწესეს თქმულთა შინა მათთა,  

და რათა არა შევცვალოთ წესი იგი ბრძენთა მათ ჩვენ  

უგუნურთა, ამისთვის მათსავე წესსა შეუდეგით აწ,  

უკვე მცირედი ვჰსთქვათ სენისა ამისთვის, და მერმე  

ვჰსთქვათ სიმრთელისათვის. 

ⴁ. Ⴅეცხლის მოყვარება, თაყვანისცემა არს კერპთა,  

და ასული არს ურწმუნოებისა, წინასწარ-მეტყველი  

არს უძლურებისა, ცრუ მოშიში არს სიბერისაგან, მაუწყე- 

ბელი არს სიყრმილისა, და მომახსენებელი უწვიმროებისა  

და დედა არს ყოველთა ბოროტთა. 

ⴂ. Ⴅეცხლის მოყვარება შეურაცხ-მყოფელი არს  

სახარებისა დანებსით გარდამავალი მცნებასა მისსა. 

ⴃ. Ⴐომელმან მოიგო სიყვარული, მან განაბნინა  

საფასენი, ხოლო რომელი იტყოდეს თუ ორივე მაქვნდე- 

სო, იგი თავსა თვისსა აცთუნებს. 

ⴄ. Ⴐომელი იგლოვდეს თავსა თვისსა, მან მოიძულ- 

ნეს ხორცნიცა თვისნი, და უკეთუ მოიწიოს ჟამი არცა  

მათ ჰრიდოს. 

ⴅ. Ⴌუ იტყვი თუ გლახაკთათვის შევკრებ, რამეთუ  

ორთა დანგთა სასუფეველი ცათა მოიყიდეს. 

ⴆ. Ⴓცხოთ-მოყვარე და სახმარ-მოყვარე ურთიერ- 

თას შეიმთხვინეს, და მეორე იგი პირველსა მას უგუნუ- 

რად და ამაოებით წარმგებელად სახელსდებდა. 

ⴡ. Ⴐომელი მძლე ექმნეს ამას ვნებასა, მან ზრუნვანი 
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მოიკვეთნა, ხოლო რომელი ამათგან შეკრულ-იყოს ვერო- 

დეს ილოცოს წმიდითა გულითა. 

ⴇ. dასაბამი ვეცხლის მოყვარებისა არნ გულის- 

სიტყვა მოწყალებისა, ხოლო აღსასრული მის არნ სიძუ- 

ლვილი გლახაკთა. 

ⴈ. Ⴅიდრემდის შეკრებნ მოწყალებასა უქადაგებნ,  

ხოლო შერაკრიბის საფასე შეეკრნიან ხელნი. 

ⴈⴀ. Ⴅიხილენ გლახაკნი საფასოთა, რომელნი გამ- 

დიდრდეს სულითა და ხორციელნი იგი ჭირი დაავიწყდა  

სიხარულითა მით. 

ⴈⴁ. Ⴋონაზონი საქმართ მოყვარე უცხო არნ მოწყი- 

ნებისაგან, რამეთუ მარადღე შვრებინ, და იხსენებნ სიტყ- 

ვასა მას მოციქულისასა, რომელსა იტყვის ვითარმედ  

ⴓⴕⴋⴈ ⴈⴂⴈ ⴌⴓⴚⴀ ⴝⴀⴋⴌ, ⴃⴀ ⴚⴄⴊⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ ⴋⴑⴀⴞⴓⴐⴄⴁ- 

ⴃⴄⴑ მე, ⴃⴀ ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴙⴄⴋⴇⴀⴌⴀ. 

  

Ⴄსე მეათექვსმეტე ძლევა არს ვნებათა, რომელმან მოიგოს ესე მას სიყ- 

ვარული მოუგიეს და ზრუნვანი მოუწყვედიან. 
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Ⴇქმული მისივე, Ⴓპოვარებისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႨႦ 

  

Ⴓპოვარება განშორება არს ურვათაგან და უზრუნ- 

ველობა არს ცხოვრებისა, მოგზაურობა არს და- 

უბრკოლებელი, და სარწმუნოებაჲ არს მცნებათა Ⴓფლი- 

სათა, და უცხოება მწუხარებისაგან. 

ⴁ. Ⴋონაზონი უპოვარი, მეფე არს ამის საწუთროჲსა,  

და ზრუნვაჲ მისი Ⴖვთისა მიმართ არს, და სარწმუნოები- 

თა მისითა ყოველნივე მონა მისა არიან, არავის რას  

ეტყვის სახმრისათვის, და ყოველსავე მოიღებნ ხელისა- 

გან ღვთისა. 

ⴂ. Ⴋონაზონი უპოვარი შვილი არს უვნებელობისა,  

რამეთუ რა იგი აქვნ ესრეთ შერაცხვის ვითარმცა არა  

ჰქონდა, და უკეთუ ვნება სულისა იხილის, მას ადგილსა  

სახმარნი იგი ნაგევად შეერაცხნის, ხოლო რომელსა აქვნ  

მწუხარებაჲ რომლისამე ხორციელისა საქმისათვის, იგი  

არა უპოვარი არს. 

ⴃ. Ⴋონაზონისა უპოვარისა ლოცვა წმიდა არს, ხო- 

ლო სახმართ მოყვარე ნივთთა მიმართ სოფლისათა ილო- 

ცავნ. 

ⴄ. Ⴋორჩილებასა შინა მყოფნი ვეცხლის-მოყვარები- 

საგან, უცხო არიან, ხოლო რომელთა თავნი თვისნი უარ- 

ყოფიენ, სხვამცა რაჲ მოიგეს თვისი. 

ⴅ. Ⴄრთი ოდენ-არს უპოვართათვის საკრძალავ, რა- 

მეთუ მიმოსვლისაგან ადრე იძლევიან რომელთა არა აქვნ- 

დეს სიმრავლე სახმართა. 

ⴆ. Ⴅიხილენ სახმარნი რამეთუ მოთმინება ასწავეს  

მონაზონსა სიყვარულითა თვისითა, ხოლო მე მათ უმე- 
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ტესად ვნატრე, რომელნი Ⴓფლისათვის ვლენ, ვიდრეღა  

რომელნი სახმართათვის დგანან, უკეთუ კ~ულა Ⴓფლი- 

სა სიყვარულისათვის იყოს მოთმინება მათი იგინი სანატ- 

რელ-არიან. 

ⴡ. Ⴐომელსა ეხილვოს გემო სიტკბოებისა მის ზე- 

ცათასა, მან ადვილად შეურაცხ-ყვნეს მონაგებნი, ხოლო  

რომელსა მისი გემო არა უხილავს, იგი საფასეთა ზედა  

იხარებნ. 

ⴇ. Ⴐომელი უმეცრებით და უგულის ხმოდ და პი- 

რუტყვებრ გლახაკ იყოს, მას ორივე დასჭირდა, რამეთუ  

საწუთროჲ ესე წარწყმიდა და საუკუნოსა ვერ მიემთ- 

ხვია. 

ⴈ. Ⴌუ ვიყოფით ჵი მონაზონნო სარწმუნოებითა  

უნაკლულეს ფრინველთასა, რამეთუ არა ზრუნვენ იგინი,  

არცა შეიკრებენ და ჰსწამს მისი, რომელი იგი ზრდის  

მათ უფალი უფლებათა. 

ⴈⴀ. Ⴃიდ-არს რომელმან Ⴖვთისა-თვის დაუტევნეს  

მონაგებნი, ხოლო წმიდა არს რომელმან დაუტეოს ნება  

თვისი, რამეთუ მან ასი წილი მოიგოს, ანუ სახმარნი ანუ  

მადლნი, ხოლო ამან უზესთაესი დიდება დაიმკვიდროს  

ცხოვრებასა მას საუკუნესა.  

ⴈⴁ. Ⴀრა მოაკლდენ ზღვასა ღელვანი, არცა ვეცხლის 

მოყვარესა რისხვა და მწუხარება. 

ⴈⴂ. Ⴐომელმან შეურაცხყვნეს მონაგებნი, იგი გან- 

რომილ არს სიტყვის გებისა და ცილობისაგან და შფო- 

თისა, ხოლო სახმართ მოყვარე ნემსისათვის, ვიდრე სიკ- 

ვდიდმე ირჩინ. 

ⴈⴃ. სარწმუნოებამან მტკიცემან მოსპოლნეს ზრუნ- 

ვანი, და ხსენებამან სიკვდილისამან უარყოფნეს ხორც- 

ნიცა. 

ⴈⴄ. Ⴀრა იყო Ⴈობს თანა ყოვლადვე კვალიცა ვეც- 

ხლის მოყვარებისა, ამისთვის რაჟამს ყოველივე წარუხდა  

შეუწუხებელად ეგო. 
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ⴈⴅ. Ⴛირი არს ყოველთა ბოროტთა ვეცხლის მოყ- 

ვარება, და ესრეთცა ეწოდების, რამეთუ სიძულილი და  

მპარაობანი და კაცის კვლანი და შფოთნი და მტერობა- 

ნი, და ძვირის ხსენებანი, და უწყალოებანი და შურნი  

მან ქმნნა. 

ⴈⴆ. Ⴋცირითა ცეცხლითა ვიეთმე მრავალნი ნივთნი  

დასწვნეს, და ერთითა სათნოებითა მრავალნი ამათ ყო- 

ველთა ვნებათა განერნეს, და მას ეწოდების სიძულილი  

მონაგებთა, ხოლო ესე იშვების გემოს ხილვითა გულის- 

ხმის-ყოფისა Ⴖვთისათა, და ზრუნვითა სიტყვის-გებისა  

მის რომელი ყოფად არს ჟამსა მას სიკვდილისა ჩვე- 

ნისასა. 

ⴈⴡ. Ⴀრა უმეცარ არს, რომელსა კეთილად აღმოე- 

კითხოს სიტყვა დედისა მის ყოველთა ბოროტთასა,  

რომელ არს ნაყროვანება, რამეთუ უკეთური იგი იტყო- 

და ვითარმედ მეორე ნაშობი მისი არს ულმობელობა  

და გულ-ფიცხელობა, ხოლო დამაყენა რათამცა თვისი  

წესი მიმეცა მისდა მრავალ-თავმან მან კერპთ მსახურები- 

სა გველმან, რამეთუ მესამე ადგილი მიუღებიეს მამათა- 

გან რვათა მათ ბოროტთა ჯაჭვსა შინა, რომლისა თვის- 

ცა მცირედი ესე ვსთქუთ; და აწ გვნებავს თქმად გულ- 

ფიცხელობისათვის და ულმობელობისა, და მერმე ძილი- 

სათვის და მღვიძარებისა, და კვალად მოშიშებისათვის  

ბოროტისა, რამეთუ ესე ყოველნი სენნი ახალ მოსრულ- 

თანი არიან, რომელთაგან გვიხსენინ Ⴓ~ ყოველნივე,  

რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

 

Ⴄსე მეათშვიდმეტე კიბე არს, რომელმან ესე მოიგოს იგი ზეცად დაუ- 

ყენებლად აღვიდეს.  
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Ⴇქმული Ⴜმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე სინელ 

 

მამასახლისისა, გულფიცხელიობისათვის და ულმო- 

 

ბელობისა, რომელი იგი სიკვდილი არს სულისა  

 

პირველ სიკვდილისა ხორცთასა 

  

ႧႠႥႨ ႨჁ 

  

Ⴂულფიცხელობა სიკვდილი არს გონებისა და  

მკვლელი არს სულისა. 

ⴁ. Ⴂულ ფიცხელობა იშვების მყოვარ ჟამისა უდე- 

ბებისაგან, ხოლო უდებება გულის მოცალებისაგან და  

სიყვარულისაგან და მცონარებისა.  

ⴂ. Ⴓლმობელობა უდებება არს დამტკიცებული,  

სიბრმე არს გონებისა, და მშობელი ბოროტთა ჩვეულე- 

ბათა, საბრხე მოსწრაფებისა, და მახე მოღვაწებისა, მტე- 

რი ლმობიერებისა და კარი სასოწარკვეთილებისა, დედა  

დავიწყებისა, და შვილი უშიშოებისა Ⴖვთისა. და შემდ- 

გომად შობისა დედა დედისა თვისისა. 

ⴃ. Ⴂულ-ფიცხელი და ულმობელი ფილაფოზი არს  

უგუნური, მოძღვარი არს თვით დასჯილი თავისა თვისი- 

სა წინააღმდგომი მეტყველი, წინამძღვარი არს ბრმა,  

თვით ვერ ხედავს, და სხვათაცა ხედვასა ასწავებნ, სიმრ- 

თელისათვის წყლულებათასა იტყვინ, და თვით დაუცა- 

დებელად თავს თვისსა მოსწყლავნ, სენისა კურნებასა 

იტყვინ, და მავნებელისა ჭამასა არა დააცადებნ; ვნებათა  

შეაჩვენებნ, და მეყვსეულად მუნვე მიიქცის საქმესა ზედა  

ბოროტსა განრისხნის, და თვისთა სიტყვათაგან არა რცხ- 

ვენინ უბადრუკსა, ბოროტსა რაჲ იქმნ გულის-ხმა-ყოფნ  

და მასვე შინა არნ, პირითა კეთილისა ქმნასა აღუთქვამნ,  

და საქმით ბოროტსა იქმნ. სიკვდილისათვის სიბრძნის 
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მეტყველებნ, და ვითარცა უკვდავი ესრეთ იყოფებინ; ამი- 

ერ განსვლისათვის სულთ ითქვამს და ვითარცა საუკუნესა  

და წარუალსა რულინ; მარხვისათვის იტყვის და ნაყროვანე- 

ბისათვის იღვწინ; სასჯელისათვის იკითხავნ და ღიმილად  

იწყოს. ზვაობისათვის იკითხავნ და კითხვასავე თანა ზვა- 

ობნ; მღვიძარებისათვის ესმინ, და თავი თვისი ძილსა მის- 

ცის; ლოცვასა შეასხამნ, და ვითარცა ცეცხლისაგან  ივ- 

ლტინ მისგან, მორჩილებასა ნატრინ, და ყოვლისა პირველ- 

ად თვით ურჩ-არს, მონაგებთ სიძულვილისა-აქებნ, და ძო- 

ნძისათვის შეურაცხისა, შფოთისა ყოფად არა ჰრცხვენის. 

Ⴀღშფოთნის რაჲ განრისხნის, და განრისხებისა მისთ- 

ვის, კვალად გარისხნის, და ძლევასა ზედა ძლევასა შეს- 

ძინებნ და ვერ-გულის-ხმა ჰყოფნ; განძღის რაჲ ინანინ,  

და ვითარცა ერთი ჟამი გარდახდის კვალად ჭამნ; დუ- 

მილსა ნატრინ, და მრავალ მეტყველებისა მიერ შეასხამნ  

მას; სიმშვიდისათვის ასწავებნ, და ჰსწავლასავე შინა თვის- 

სა განრისხნის; განიფრთხვის რა სულთ ითქვნის, და თა- 

ვი დაიწონის და მასვე ვნებასა შინა არნ; სიცილსა სძა- 

გენ, და სიცილით გლოვისათვის ასწავლინ; თავსა თვის- 

სა წინაშე კაცთასა ვითარცა მზვაობარსა შეასმენნ, და  

შესმენითა მით თვისითა კაცთაგან ქებასა მოიყიდინ. Ⴅნე- 

ბულად პირსა ხედავნ და სიწმიდისათვის ასწავლინ; და- 

ყუდებულთა აქებნ, და თვით სოფელსა შინა იქცევინ  

და არა რცხვენინ; მოწყალეთა ადიდებნ, და გლახაკთა  

აყვედრებნ; ყოვლადვე შემასმენელ თავისა თვისისა იქმ- 

ნებინ, და გულის ხმის ყოფად მოსლვაჲ არა ჰნებავნ. 

ⴄ. Ⴅიხილენ მე ესე ვითარნი მრავალნი, რამეთუ  

ესმოდა სიკვდილისათვის და სატანჯველთა საუკუნეთა,  

და ცრემლოოდეს, და ვიდრეღა ცრემლნი თვალთა მათ- 

თა იყვნეს მოსწრაფედ ტაბლისა მიმართ მირბიოდეს, და  

დამიკვირდა თუ ვითარ გლოვასაცა მძლე ექმნა ესე მწა- 

რე დედოფალი, და სიმყრალისა საუნჯე მუცელი, გან- 

ძლიერებული ულმობელობისა მიერ. 
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ⴅ. Ⴋცირედსა ამის და უძლურისა ძალისა ჩემისა- 

ებრ კლდის მსგავსისა ამის და რკინისა უფიცხლისა მძლ- 

ავრისა მზაკვრებანი, და წყლულებანი და საქმენი გამო- 

მიცხადებიან, რამეთუ ფრიად მრავლის მეტყველებად მი- 

სთვის ვერ ძალ მიძს. ხოლო რომელსა ძალუც Ⴓფლისა  

მიერ დადებად წამლისა წყლულებათა მათ ზედა, მის მი- 

ერთა, ნუ უდებ იქმნების დადებად, რამეთუ არა მრცხვე- 

ნის ამას ზედა უძლურებისა შეწამებად, ვითარცა შეპყ- 

რობილისა მიერ ძლიერად, არცა შეუძლე თავით ჩე- 

მით, ღონეთა და მზაკვარებათა მისთა ცნობად, უკეთუმ- 

ცა არა თვით მისდავემცა აღსარებად მეცა. ხოლო რაჟამს  

ვსტანჯე იგი ტანჯვითა შიშითა უფლისათა, და დაუცა- 

დებელისა ლოცვისა მიერ, ამისთვისცა იტყოდა მძლავრი  

იგი და ბოროტის მოქმედი, ვითარმედ ჩემთა მეგობართა  

იხილიან რაჲ მკვდარნი იცინოდიან, და ლოცვასა შინა  

ვითარცა ქვანი იყვნიან გულ ფიცხელ და დაბნელებულ.  

და წინაშე წმიდისა საკურთხეველისა დგიან რაჲ უგულის  

ხმო იყვნიან, და მიიღებდიან რაჲ წმიდათა საიდუმლოთა,  

ვითარცა ლიტონისა პურისა ჭამასა ზედა ესრეთ იყვნი- 

ან. Ⴋე ლმობიერებისა მტერი ვარ, და ყოველთავე მათ  

კეთილთა რომელნი ახოვნებისა და მოსწრაფებისა მიერ  

იშვებიან, მოკლვა მათი მისწავიეს მამისაგან ჩემისა. მე  

სიცილისა დედა ვარ. მე მშობელი ვარ ძილისა, და მე- 

გობარი სიმაძღრისა. მე მაჩვენებლობისა მოყვასი ვარ. მე  

ვიყვედრებოდი რაჲ არა მელმინ, არცა ვისმე სწავლასა.  

ხოლო მესმა რაჲ ესე უბადრუკსა ამას, და დამიკვირდეს  

სიტყვანი იგი მის ბორგვნეულისანი, და ვიკითხევდი სა- 

ხელსა დედისა მისისა, ხოლო იგი იტყოდა ვითარმედ  

მე ერთი შობა არა მაქვს, არამედ მრავალ ფერი არს და  

დაუდგრომელი ჩემი შობა, მე ძალმცემს სიმაძღრე, მე  

აღმაორძინებს ჟამისა სიგრძე, მე განმამტკიცებს ჩვეულე- 

ბა ბოროტი, და რომელსა აქვნდეს იგი ვერ განთავისუ- 

ფლდეს ჩემგან. Ⴀრამედ იწვრთიდ მარადის მღვიძარებითა 
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ფრიადითა სასჯელსა საუკუნესა, ნუ უკვე მცირედ გილ- 

ხინოს შენ, და გულის-ხმა-ჰყოფდ შენ შორის დედასა  

ჩემსა, თუ ვინა ვიშვები და მას ბრძოდე, რამეთუ არათუ  

ერთისა დედისა მიერ ვიშვები ყოველთა შორის: 

Ⴑაფლაონთა შინა ილოცვედ ზედას-ზედა და ხატებ- 

სა მკვდართასა გამოისახევდ გულსა შენსა აღუხოცელად,  

რამეთუ უკეთუ ესე არა დასწერო შენ შორის საწერელ- 

ითა მარხვისათა, ვერ მძლო მე უკუნითი უკუნისამდე. 

  

Ⴄსე მეათვრამეტე კიბე არს ძლევისა, რომელმან სძლოს მას მოუგიეს  

გლოგა და ცრემლი. 
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Ⴇქმული მისივე, ძილისათვის და მრავალთა თა- 

 

ნა ლოცვისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႨႧ 

  

Ⴛილი სიმტკიცე არს ბუნებისა, და ხატი არს სი- 

კვდილისა და უქმობა არს საცნობელთა. 

ⴁ. Ⴄრთი არს ძილი და მრავალნი ჰქონან განყოფი- 

ლებანი, ვითარცა იგი გულის თქმასაცა. რამეთუ იქმნე- 

ბის ბუნებისაგან და ჭამადთაგან და ეშმაკთაგან, და ოდ- 

ესმე ფრიადისა მარხვისაგან რომლისა მიერ მოუძლურ- 

დიან ხორცნი, და მერმე ძილისა მიერ ნუგეშინის იცემ- 

ედ თავთა თვისთა. 

ⴂ. Ⴅითარცა ფ~დ სმა სასმელისა ჩვეულებასა ზედა  

არს, ეგრეთვე ფრიადიცა მოძილობა ჩვეულებისაგან იქ- 

მნების, ამისთვისცა უფრო ხოლო დასაბამსა მონაზონები- 

სასა ვიღვწიდეთ მისა მიმართ, რამეთუ ჩვეულებისა მოწ- 

ყვედა ძნელ არს. 

ⴃ. Ⴂულის ხმა ვყოთ და ვპოოთ, რამეთუ რაჟამს  

იგი დასცენ ნესტვსა მას სულიერსა, რომელ არს ჟამის  

რეკა, მაშინ ხილულად შეკრბებოდინ ძმანი ლოცვად,  

და უხილავად შეკრბებოდიან მტერნი ბრძოლად, ამის- 

თვისცა შემდგომად რეკისა ზედა მოგვადგიან ეშმაკნი  

და გვეტყვიედ: წუთ ერთ განისვენე ვიდრე პირველისა  

ფსალმუნისა წართქუმადმდე და მერმე წარხვიდე ეკკლე- 

სიად. და კვალად სხვანი ეშმაკნი არიან რომელ მივიდით  

რაჲ ლოცვად, დაგუნთქიან ძილითა, და სახმრისა მომ- 

ართ ხორცთასა ზედას-ზედა მიგვიზიდვიდენ განსლვად  

გარეგან ჩვეულებისა; სხვანი უბნობად გვაწვევდიან ეკ- 

კლესიასა შინა, და სხვანი გონებასა ჩვენსა შეგინებულთა 
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გულის-სიტყვათა-მიმართ წარიტაცებდიან, და სხვანი კე- 

დელსა მიგვაყრდნობდიან, ვითარცა მოუძლურებულთა,  

და მრავალგზის ფქნარებასა უზომოდ მოგვივლენდიან,  

და რომელნიმე მათგანნი სიცილისა ყოფად ისწრაფდიან  

ლოცვასა შინა, რათამცა მის მიერ რისხვად აღძრის Ⴖმე- 

რთი ჩვენ ზედა; სხვანი. გვაიძულებდიან, სწრაფად დავი- 

თისა თქმასა შინა. სხვანი გვაზვაობედ ჟამნობასა ზედა;  

სხვანი გემოთ მოყვარებად აღგვძრვედ ჟამნობისა მიერ,  

და კვალად მათგანნი რომელნიმე პირთა ზედა ჩვენთა  

დაგვეცნიან, და არა შეგვინდობდიან აღებად პირისა და  

ლოცვად. 

ⴄ. Ⴐომელმან დაიდვას გონებასა თვისსა სიმტკიცითა  

გულისათა და ესრეთ ხედვიდეს ვითარმედ ჭეშმარიტად  

წინაშე Ⴖვთისა მდგომარე არს რაჟამს ილოცვიდეს ეგე  

ვითარი, ვითარცა სვეტი დგეს შეურყეველად, და არა  

ევნებოდის მას ერთისაცა ამათ პირველ თქმულთაგა- 

ნისა. 

ⴅ. Ⴝეშმარიტი მორჩილი მრავალ გზის დარადგის  

ლოცვად ყოვლითურთ განათლებულ და სიხარულითა  

სავსე იქმნის, რამეთუ პირველივე განმზადებულ-იყო უზა- 

კველითა მით მორჩილებითა და მსახურებითა. და გან- 

ხურვებულ იყო მის მიერ მოღვაწე იგი. 

ⴆ. Ⴅგონებ თუ სიმრავლესა თანა ლოცვა ყოველთა  

მიერ შესაძლებელ არს, ხოლო მრავალთასა უმჯობეს  

არს ერთისათანა ოდენ ლოცვა, რამეთუ მარტოდ ლო- 

ცვა მცირედთა არს ფრიად. 

ⴡ. Ⴐაჟამს სიმრავლისა თანა ილოცვიდე ვერ შეუძ- 

ლო უნივთოსა მის და მაღლისა ლოცვისა აღსრულებად,  

არამედ აქვნდინ გონებასა შენსა საქმედ გულის ხმის  

ყოფაჲ სიტყვათა მათ რომელთა გალობდე, ანუ თუ კვა- 

ლად გაქვნდინ დაწესებული რაჲმე ლოცვა, რათა ვიდ- 

რემდის მოყვასი მუხლსა დაასრულებდეს შენ გულსა 
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შენსა მას იტყოდე, რაჟამს მუხლთ-პყრობით გალობ- 

დეთ. 

ⴇ. Ⴗოვლადვე არავისთვის ჯერ არს რათამცა ლოც- 

ვასა შინა, საქმესა იქმოდა, რამეთუ ესე კეთილად გვას- 

წავა Ⴀნგელოსმან, რომელი ნეტარისა Ⴀნტონისა მოვიდა,  

რამეთუ იქმნ ხელთ-საქმარსა და მერმე აღდგის ლოც- 

ვად. 

ⴈ. Ⴂამოსცდის ცეცხლი ოქროსა, და დგომაჲ ლოც- 

ვასა შინა კრძალვასა მონაზონისასა, და სიყვარულსა Ⴖვ- 

თისა მიმართ, რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამ- 

დე. ამინ. 

  

Ⴅინც მოიპოვა სანატრელი ლოცვა, იგი დაუახლოვდების Ⴖმერთსა და  

განერების ეშმაკთა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

Ⴇქმული მისივე, მღვიძარებისათვის ხორცთასა 

 

რომლისაგან იშვების მღვიძარება სულისა 

  

ႧႠႥႨ Ⴉ 

  

Ⴜინაშე მეფეთა ქვეყანისათა, რომელნიმე უჭურვე- 

ლად დგანედ და პატივით, და რომელნიმე კვერ- 

თხებითა, და რომელნიმე ხრმლოსანნი და შეჭურვილნი;  

ხოლო ფრიადი განყოფილება არს პირველთა მათ უკანა- 

სკნელთაგან, რამეთუ უზესთაესსა პატივსა და წესსა უაღ- 

რესსა არიან ვიდრეღა მეორენი ესე, და მესამენი, რამე- 

თუ საყვარელნი და გულითადნო არიან იგინი მეფისანი;  

ხოლო ჩვენცა მოვედით და ვიხილოთ თუ ვითარ ვჰყოფთ  

დგომასა ჩვენსა წინაშეღვთისა და Ⴋეუფისა ლოცვათა  

მათ შინა მწუხარისათა, დღისათა და ღამისათა, რამეთუ  

ვიეთნიმე მღვიძარებასა შინა ღამისასა უნივთოდ და  

შიშვლად ყოვლისაგანვე ზრუნვისა ხელგაპყრობით დგა- 

ნან ლოცვასა შინა. სხვანი ფსალმუნებითა გარდაიხდიან  

მღვიძარებასა მათსა, და სხვანი წიგნის კითხვასა შინა  

არიედ, და სხვანი ხელთ-საქმრითა ეწყვებიან ძილსა, და  

სხვანი ხსენებითა სიკვდილისათა აღასრულებენ ღამესა,  

რათა მის მიერ მოიპოონ ლმობიერება. Ⴀმას ყოველთა- 

გან პირველნი და უკანასკნელნი დიდითა საზომითა სიყ- 

ვარულისა Ⴖვთისათა იღვიძებენ; ხოლო მეორენი იგი და  

მესამენი, რომელნი ფსალმუნებენ და იკითხვენ გზასა  

ზედა მონაზონებისასავე არიან, ხოლო რომელნი ხელთ  

საქმარსა შინა იღვიძებენ მათ უდარესი გზაჲ უპყრიეს,  

გარნა ღმერთი გულის-სიტყვისა და ძალისაებრ შეიწი- 

რავს შრომათა და მისცემს მადლთა. 

ⴁ. Ⴇვალმან მღვიძარემან განწმიდა გონება, ხოლო 
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სიმრავლემან ძილისამან განაფიცხა გული და დააბნელა  

სული. 

ⴂ. Ⴋონაზონი მღვიძარე მტერი არს სიძვისა, ხოლო  

მოძილი მეგობარი არს მისი.  

ⴃ. Ⴋღვიძარება შემუსრვა არს გულფიცხელობისა,  

და განთავისუფლება არს სიზმართაგან; მომხდელი არს  

ტირილისა, და დამამდაბლებელი არს გულისა; მცველი  

არს გულის-სიტყვათა, და მომადნობელი არს ჭამადთა;  

მტანჯველი ეშმაკთა; აღვირი ენისა და მაოტებელი  

ოცნებათა. 

ⴄ. Ⴋონაზონი მღვიძარე მონადირე არს გულის სიტ- 

ყვათა და ადვილად შეუძლის მყუდროებასა შინა ღამი- 

სასა, ხედვად და შეპყრობად მათდა. 

ⴅ. Ⴋონაზონმან Ⴖვთის-მოყვარემან, რაჟამს რეკიან  

ჟამსა, თქვის: ვაშა, ვაშა, რამეთუ კეთილ; ხოლო უდებ- 

მან და მედგარმან თქვის: ვაჲმე, ვაჲმე, რამეთუ მცონის. 

ⴆ. Ⴂანმზადებამან ტაბლისამან გამოცადნის ნაყრო- 

ანნი; და მოღვაწებამან ლოცვისამან გამოსცადნის Ⴖვთის- 

მოყვარენი. 

ⴡ. Ⴌაყროანმან ვითარცა იხილის ტაბლა ხლდომით  

მიისწრაფინ, ხოლო რომელსა უყვარს ლოცვა გვია- 

ნობდ იგი მისვლად. 

ⴇ. Ⴛილი ფრიადი მომატყვებელი არს დავიწყებისა,  

ხოლო მღვიძარებაჲ განჰსწმედს გონებასა. 

ⴈ. Ⴑიმდიდრე მუშაკთა კალოსა და საწნეხელსა ში- 

ნა შეკრბების, ხოლო სიმდიდრე და გულის-ხმის-ჰყოფაჲ  

მონაზონთაჲ ლოცვათა შინა ღამისათა; და ხედვათა გო- 

ნებისათა შეკრბების. 

ⴈⴀ. Ⴛილი ფრიადი მეუღლე არს ბოროტი, რამეთუ  

ნახევარსა ცხოვრებისა მის უდებთასა წარიტაცებს მათ- 

გან. 

ⴈⴁ. Ⴋონაზონი გამოუცდელი მღვიძარე არნ ზღაპარ- 
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თა შინა; და რაჟამს ჟამი ლოცვისა მოიწიის თვალნი  

მისნი დამძიმდიან. 

ⴈⴂ. Ⴋონაზონი დახსნილი მრავლის მეტყველებასა  

შინა გამოცდილ და მოსწრაფე არნ, და წიგნის კითხვა  

რა წარმოიღონ ვერღარა აღიხილნის თვალნი ძილისაგან  

ფრიადისა. 

ⴈⴃ. Ⴞმა საყვირისა მკვდართა აღადგენს, და სიტყვანი  

ცუდნი განაღვიძებენ უღებთაგან და დახსნილთა. 

ⴈⴄ. Ⴋზაკვარი მეგობარი არს ძილისა-მძლავრი, რა- 

მეთუ ჭამისა და სმისა ჟამსა მიგვიზიდის, და ჟამსა მარხვი- 

სა და ლოცვისასა გვბრძავნ ძლიერად. 

ⴈⴅ. Ⴏამსა ლოცვისასა მოაგონებნ ქმნად ხელთ საქ- 

მრისა, რათამცა მის მიერ იოტა ძილი. 

ⴈⴆ. Ⴀხლად მოსრულთა მონაზონებად ფიცხლად  

ბრძვან, რათა პირველითგანვე დახსნილობა ასწაოს, ანუ  

რათა სიძვისა ეშმაკსა მოუმზადნეს. 

ⴈⴡ. Ⴅიდრემდის ამისგან განთავისუფლდეთ, მრავალ- 

თა თანა ლოცვასა ნუ უდებ-ვყოფთ, რამეთუ მრავალ  

გზის სირცხვილისაგან არა მივსცნით თავნი ჩვენნი ძი- 

ლად. 

ⴈⴇ. Ⴋტერი ყურდგლისა ძილი არს და მტერი ძი- 

ლისა – ზვაობისა ეშმაკი. 

ⴉ. Ⴘემდგომად ვაჭრობისა აღრიცხვის ვაჭარმან სარგე- 

ბელი თვისი, და მღვიძარემან და მოსწრაფემან მონაზონ- 

მან შემდგომად კანონისა თვისისა აღრაცხის სარგებელი  

თვისი. 

ⴉⴀ. Ⴂანიფრთხვე შემდგომად ლოცვისა მოსწრაფე- 

ბით, და მაშინ იხილო სიმრავლე ეშმაკთა დასხმული ჩვენ  

ზედა, რათამცა დასთესეს ჩვენ შორის გულის სიტყვანი  

ბილწებისანი, რამეთუ შურის-იგებდიან მის წილ, რო- 

მელ ვეწყვებოდეთ ლოცვასა შინა. 

ⴉⴁ. Ⴉვალად დაჯედ მცველად, და იხილნე რომელნი 
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მარადის განმზადებულ არიან აღტაცებად პირმშოთა  

ნაყოფთა სულისათა. 

ⴉⴂ. Ⴋრავალ გზის ჩვეულებისაგან ძილსა შინა ვიწ- 

ვრთიდით სიტყვათა მათ ფსალმუნთასა, და კვალად მრა- 

ვალ გზის ეშმაკთა ქმნიან ესე, რათამცა ამპარტავანებად  

მოგვიყვანნეს; ხოლო მესამისა მის თქმა არა მენება, არა- 

მედ მაიძულა ვინმე თქმად, ვითარმედ სული რომელი  

სიტყვათა Ⴓფლისათა დაუცადებელად იწვრთიდეს ძილ- 

საცა შინა, მასვე შინ არნ, რამეთუ Ⴓფალი პირველისა  

მისთვის, მეორესა ამას მოჰმადლებს საოტებელად ოც- 

ნებათა სულთა ბოროტთასა. 

ⴉⴃ. Ⴓკეთუ კრებულსა შორის ძმათასა იყოფებოდი,  

და მუნ აღასრულებდე მღვიძარებისა სათნოებასა, არა  

ფრიად გებრძოლოს შენ ეშმაკი მოშიშებისა, უკეთუ  

კვლა სადაყუდებულოთა ადგილთა განშორებულად იყო- 

ფები, ისწრაფე რათა არა გეუფლოს შენ ნაშობი იგი  

ცუდად მზვაობრობისა და ასული ურწმუნოებისა, რო- 

მელ არს მოშიშება, რომელსა მძლე ვექმნეთ, უკეთუ  

უფლისა მივივლტოდით მარადის, რომლისა არს დიდე- 

ბა უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴋეოცეს Ⴉიბესა აღმსვლელი მას-ზედა მიიღებს გულსა შინა 

თვისსა ნათელსა. 
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Ⴇქმული მისივე Ⴋოშიშებისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႩႠ 

  

Ⴋოშიშება ჩვეულება არს ყრმებრი, სულსა შინა  

ცუდად მზვაობარსა. 

ⴁ. Ⴋოშიშება მიდრეკა არს სარწმუნოებისაგან – მო- 

ლოდებითა მოულოდებელთათა. 

ⴂ. Ⴋოშიში უწინარეს შემთხვევისა იგონებნ ძნელო- 

ანთა. 

ⴃ. Ⴋოშიში შემუსრავს გულსა თვისსა შიშითა ოც- 

ნებათათა. 

ⴄ. Ⴋოშიშება დამხსნელი არს სასოებისა. 

ⴅ. Ⴑული ამპარტავანი მონაი არს მოშიშებისა, რა- 

მეთუ ესავს ძალსა თვისსა, და ესმინ რა ხმა რაჲმე, მეყვ- 

სეულად შეძრწუნდის. 

ⴆ. Ⴋგლოვარეთა და ტკივნეულთა გულითა, არა  

იციან შიში ყოვლადვე; ხოლო ამპარტავანნი მრა- 

ვალნი შიშისაგან განცვიფრდეს, რამეთუ სამართლად  

მისცემს უფალი ამპარტავანთა განსწავლად, რათამცა  

სხვანიცა შეშინდენ მათ მიერ, და ისწაონ სიმდაბლე. 

ⴡ. Ⴗოველი მოშიში ცუდად მზვაობარ-არს, ხოლო  

არათუ ყოველი რომელსა არა ეშინის მდაბალ-არს, რა- 

მეთუ ავაზაკნიცა და საფლავის მჭკვერველნი არა შეშინ- 

დებიან ადრე. 

ⴇ. Ⴀდგილთა რომელთა შინა გეშინოდის ნუ გცო- 

ნის მუნ მისვლად ღამით, უკეთუ კ~ულა ადგილ ჰსცემ- 

დე ეშმაკსა ამას, დაბერდეს შენ თანა ყრმებური ესე და  

საკიცხელი სახე. 

ⴈ. Ⴋირახვიდოდი აღიჭურვე ლოცვითა, და მირაი- 
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წიო ადგილსა მას, განიპყრენ ხელნი და სტანჯენ მტერნი  

სახელითა უფლისა ჩვენისა Ⴈესო Ⴕრისტესითა, რამეთუ  

არა არს ცათა შინა, არცა ქვეყანასა ზედა საჭურველი  

უძლიერესი მისსა. 

ⴈⴀ. Ⴐაჟამს განთავისუფლდე სენისა მისგან, ადიდებდ  

მხსნელსა მას, რამეთუ უკეთუ მადლობდე მას უკუნისამ- 

დე დაგიცვას შენ. 

ⴈⴁ. Ⴅერ უძლო ერთ გზის მუცლისა აღვსებად, რა- 

თამცა უკუნისამდე არღარა ეხმარებოდა ჭამაჲ, და ვერ- 

ცა შეუძლო ერთგზის ძლევად მოშიშებისა, რათამცა  

არღარა ოდეს მოგიხდა. 

ⴈⴂ. Ⴑაზომისაებრ გლოვისა ესე წარიდევნების, და  

რაზომცა იგი მოგვაკლდებოდის მოშიშება განმრავლდე- 

ბის. 

ⴈⴃ. Ⴂⴀⴌⴉⴐⴇⴀ ⴂⴅⴀⴋⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴃⴀ ⴘⴄⴛⴐⴜⴓⴌⴃⴄⴑ ⴇⴋⴀ- 

ⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ იტყოდა ელიფაზ მანქანებათა ზედა ამის მტერი- 

სათა, და ეგრეთვე მე ვიტყვი. 

ⴈⴄ. Ⴍდესმე პირველად სული შეშინდის, და ოდეს- 

მე პირველად ხორცნი, და მეორე იგი ზიარ-ყვის ვნებისა  

მის, რომელმანცა პირველად მიიღოს იგი. 

ⴈⴅ. Ⴐაჟამს ხორცნი შეძრწუნდენ, და შიში იგი სუ- 

ლად არა შევიდეს, მაშინ ახლოს არს განთავისუფლება  

სენისა მისგან, ხოლო რაჟამს ყოველთავე მოულოდებე- 

ლთა ჭირთა და ოცნებათა შემუსრვილითა გულითა, უშ- 

იშად თავს ვიდებდით, და არა რად შეგვერაცხოს ყოვე- 

ლივე, მაშინ ჭეშმარიტად მოშიშებისაგან განრომილ 

ვართ. 

ⴈⴆ. Ⴀრათუ სიბნელე ღამისა, ანუ უდაბნოება ადგი- 

ლისა განაძლიერებს ეშმაკთა ჩ~ნ ზ~ა, არამედ უნაყოფოება  

სულისა, და ოდესმე განგებულებით სწავლაცა მიშვები- 

სა ღვთისა. 

ⴈⴡ. Ⴐომელი მონა Ⴖვთისა იყოს მას თვისისა მეუფი- 

საგან ოდენ ეშინინ, ხოლო რომელსა მისგან არა ეშინო- 
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დის, იგი თვისისა აჩრდილისაგანცა შეშინდეს. 

ⴈⴇ. Ⴐაჟამს მოუხდის სული ბოროტი კაცსა შეძრწ- 

უნდიან ხორცნი; ხოლო მოუხდის რაჲ ანგელოსი იხარ- 

ებნ სული სიმდაბლით; ამისთვისცა უკვე შეტყვება მოს- 

ლვისა მისისა, ამით სასწაულითა გვიღირს, და მას ჟამსა  

მივისწრაფდეთ მეყვსეულად ლოცვისა მიმართ, რამეთუ  

მცველი კეთილი მოვიდა ჩვენდა უფლისა მიერ, რომ- 

ლისა არს დიდება აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამ- 

დე. ამინ. 
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Ⴇქმული Ⴜმიდისა მამისა ჩვენისა იოანესი, ცუდ- 

 

ად მზვაობრობისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႩႢ 

 

Ⴐომელიმე იტყვიან, ვითარმედ ცუდად მზვაობრ- 

ობა და ამპარტავნება განყოფილნი არიან ურ- 

თიერთ არს, ამისთვის რვად სახელ-სდებენ თავთა მათ  

ვნებათა: Ⴐამეთუ პირველად ვნებად იტყვიან ნაყროანე- 

ბასა, და მეორედ სიძვასა; Ⴋესამედ ვეცხლის მოყვარება- 

სა; Ⴋეოთხედ რისხვასა; Ⴋეხუთედ მოწყინებასა; Ⴋეექვ- 

სედ მწუხარებასა; Ⴋეშვიდედ ცუდად მზვაობრობასა; Ⴋერ- 

ვედ ამპარტავნებასა, Ⴞოლო Ⴖვთის-მეტყველი Ⴂრიგო- 

რი, და სხვანი მრავალნი; კვალად შვიდად იტყვიან ვნე- 

ბათა მათ; რამეთუ ცუდად მზვაობრობასა და ამპარ- 

ტავნებასა ერთად იტყვიან, რომელთამე უფროსად სათ- 

ნო მეყოფვის, რამეთუ არავინ არს რომელმანცა სძლო  

ცუდად მზვაობრობასა, და იგიმცა იძლია ამპარტავნე- 

ბისაგან, რამეთუ ეგოდენი განყოფილებაჲ აქვს ამათ  

ორთავე ურთიერთ არს, რაზომი განყოფილება აქვს ბუ- 

ნებითა მცირესა ყრმასა მამაკაცისაგან სრულისა, ანუ თუ  

იფქლსა ფქვილისაგან, რამეთუ დასაბამი არს პირველი  

იგი, ხოლო აღსასრული მეორე ესე: 

Ⴀწ უკვე დასაბამისა მისთვის და აღსასრულისა ვნება- 

თასა არა წმიდისა სიმაღლისათვის ვჰსთქვათ ჟამსა თვის- 

სა მოკლედ, რამეთუ რომელი იგი გრძელად სიბრძნის- 

მეტყველებდეს მისთვის მსგავს არს იგი კაცსა რომელი  

წონნ ქართა. 

ⴁ. Ⴚუდად-მზვაობრობაი სახითა თვისითა შეცვალე- 

ბა არს ბუნებისა, და გარდაქცევაჲ წესთა კეთილთა, და 
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სილტოლვა ბრალობისაგან, ხოლო ბუნებითა მისითა  

განმაბნეველი არს შრომათა მისთა და წარმწყმედელი  

ოფლითა, და მპარავი საუნჯეთა სულიერთა, და ნაშობი  

ურწმუნოებისა, და წინამორბედი ამპარტავანებისა, ნავთ- 

საყუდელთა შინა დანთქმა არს, და კალოსა შინა ჯინჭ- 

ველი არს, რამეთუ წვლილ-არს, და ყოვლისავე ნაყო- 

ფისა და ნაშრომისა განმრყვნელ არს. 

ⴂ. Ⴟინჭველი მოელის მომწიფებასა იფქლისასა, და  

ცუდად-მზვაობრობაჲ ჰგებს, რათა შეკრბეს სიმდიდრე  

მონაზონისა. 

ⴃ. Ⴟინჭველსა უხარინ, რათა პოოს და მოიპაროს,  

ხოლო ცუდად მზვაობარსა უხარინ, რათა წარწყმიდოს  

და განაბნიოს. 

ⴄ. Ⴄშმაკი სასოწარკვეთილებისა იხარებნ სიმრავლე- 

სა ზედა ბოროტთასა, ხოლო ეშმაკი ცუდად მზვაობრო- 

ბისა სიმრავლესა ზედა სათნოებათასა. 

ⴅ. Ⴀსული პირველისა მის არს სიმრავლე წყლულე- 

ბათა, ხოლო ასული მეორისა მის სიმრავლე შრომათა. 

ⴆ. Ⴂულის-ხმა-ყოფდ და პოო უკეთური იგი, ვიდრე  

საფლავამდე დაუცადებელი შენგან სამოსელსა შინა და  

სვლასა, და ყოველსავე საქმესა. 

ⴡ. Ⴗოველთავე ზედა უშურველად ჰბრწყინავს მზე,  

და ყოველთავე საქმეთა შინა იპოების ცუდად მზვაობ- 

რობა, რამეთუ რაჟამს ვიმარხი აღმიმაღლდის გონება ჩე- 

მი, ხოლო რაჟამს განვხსნი, რათამცა არა საცნაურ იქმნა  

მარხვა ჩემი, კვალად ამას ზედა აღმიმაღლდის გონება ჩე- 

მი, ვითარმედ ბრძენ ვარ; რაჟამს შევიმოსი სამოსელი  

კეთილი ავმაღლდი, და ოდეს შევიმოსი ძველი აღმიმა- 

ღლდისვე გონება ჩემი, რაჟამს დავდუმნი ვმაღლოოდი,  

რაჟამს ვზრახვიდი ეგრეთვე ვიყვი; სადაცა მიაგდო კუ- 

როს თავი ესე ბოროტი, ყოველგნით ეკალი მისი აღ- 

მართ-იპოების განმგვრემელად სულისა. 

ⴇ. Ⴚუდად-მზვაობარი ქრისტიანობასა შინა, კერპთ 
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მსახური არს, რამეთუ მას ჰგონიეს თუ Ⴖმერთი ჰრწამს,  

არამედ კაცთა ისწრაფინ სათნო ყოფად და არა Ⴖვთისა. 

ⴈ. Ⴚუდად-მზვაობარი არს ყოველივე მაჩვენებელი,  

დამარხვა მისი უსასყიდლო არს, და ლოცვა მისი უსარ- 

გებლო, რამეთუ ორსავე კაცთა ქებისათვის იქმს. 

ⴈⴀ. Ⴚუდად-მზვაობარი მოღვაწე ორკერძოვე ივნებს,  

რამეთუ ხორცთა თვისთა სტანჯავს, და სასყიდელი არა  

აქვს. 

ⴈⴁ. Ⴅინ არა ეცინოდის, და უფროსღა ვინ არა ჰგო- 

დებდეს მუშაკსა ცუდად მზვაობრობისასა, რამეთუ ლოც- 

ვად რაჲდგან ოდესმე იცინინ მის მიერ, და ოდესმე ტირნ  

წინაშე ყოველთასა. 

ⴈⴂ. Ⴋრავალ გზის დაჰფარის Ⴖმერთმან ჩვენგან,  

დაღაცათუ სათნოებანი რაჲმე გვაქვნდიან რათამცა მო- 

ვიგეთ სიმდაბლე, რამეთუ კაცმან მაქებელმან, და უფ- 

როსღა მაცთურმან ქებისა მის მიერ თვალნი აღგვიხილ- 

ნის ხილვად სიმდიდრისა მის ჩვენისა, ხოლო იგინი რაჲ  

აღგვეხილნიან წარწყმდის და უჩინო იქმნის ყოველივე  

იგი სიმდიდრე.  

ⴈⴃ. Ⴉაცი მაქებელი პირსა, მოციქული არს ეშმაკი- 

სა და წინამძღვარი ამპარტავნებისა, უჩინო მყოფელი  

ლმობიერებისა, და წარწყმედელი კეთილთა, და მაცთუ- 

რი გზისა, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴂⴅⴌⴀⴒⴐⴈⴀⴌ ⴙⴅⴄⴌ ⴂⴅⴀ- 

ⴚⴇⴓⴌⴄⴁⴄⴌ ⴙⴅⴄⴌ, ვითარცა იტყვის წინასწარ-მეტყველი  

Ⴄსაია. 

ⴈⴄ. Ⴃიდ არს კაცი, რომელმან თავს იდვას გინება სი- 

ხარულით; ხოლო წმიდა არს იგი და პატიოსან, რომელ- 

მან განარიდოს თავი თვისი ქებისაგან უვნებელად. 

ⴈⴅ. Ⴅიხილენ მგლოვიარენი, რომელნი იგინნეს სხვა- 

თაგან, და აღიძრნეს იგინი რისხვად, და ვითარცა სავაჭ- 

როსა შინა ვნებითა ვნება მოიყიდეს. 

ⴈⴆ. Ⴀⴐⴀⴅⴈⴌ ⴈⴚⴈⴑ ⴉⴀⴚⴈⴑⴀ, ⴂⴀⴐⴌⴀ ⴑⴓⴊⴋⴀⴌⴅⴄ ⴉⴀ- 

ⴚⴈⴑⴀⴋⴀⴌ, ამისთვისცა რცხვენოდენ ყოველთა რომელნი 
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აქებენ კაცსა პირსა ზედა მისსა. 

ⴈⴡ. Ⴐაჟამს გესმას ვითარმედ მეგობარმან შენმან ძვი- 

რი გიზრახა შენ, მაშინ აჩვენე სიყვარული მის ზედა. 

ⴈⴇ. Ⴃიდ არს განგდება სულისაგან ქებისა კაცთასა,  

ხოლო უზესთაეს არს გაწვდება ქებისა ეშმაკთასა. 

ⴉ. Ⴑიმდაბლე აჩვენა, არათუ რომელი თავსა თვისსა  

დაიმდაბლებდეს, რამეთუ ვითარმცა არა ეტვირთა თავი  

თვისი, არამედ მან აჩვენა სიმდაბლე, რომელი იგინოს  

სხვათაგან და მოითმინოს და არა შეცვალოს სიყვარუ- 

ლი თვისი მათდა მიმართ. 

ⴉⴀ. Ⴃავიდევ გონებასა ჩემსა განცდად ეშმაკისა ცუ- 

დად მზვაობრობისასა, და ვიხილე რამეთუ მოაგონნა მან  

ძმასა ერთსა გულის-სიტყვანი და წარვიდა და გამოუცხა- 

და სხვასა ძმასა, რაჲ იგი მოაგონა მას, და მერმე მიავ- 

ლინა პირველი იგი ძმა მეორისა მის, რათამცა უთხრნა  

გულის სიტყვანი იგი და მერმე ვითარცა დაფარულთა  

მცნობელსა ნატრიდა მათ. 

ⴉⴁ. Ⴋრავალ გზის ასოთაცა გვამისათა შეეხის არა  

წმიდა იგი, და მზაკვარებასა თვისსა დასთესავნ მათ შო- 

რის, და აოცნებნ კაცსა ასოთა აღმღერებისა მიერ მომა- 

ვალთა საქმეთა. 

ⴉⴂ. Ⴐაჟამს ეპისკოპოსობასა ანუ წინამძღვრობასა  

მოგონებდეს ნუ შეიწყნარებ მას, რამეთუ ძნელ არს  

სახორცეთა ადგილთაგან ძაღლისა განდევნა. 

ⴉⴃ. Ⴐაჟამს მცირედ ჟამ დავყვით უდაბნოსა დაყუ- 

დებით და მშვიდობასა შინა, მაშინ მეტყვინ მტერი ჩვენი  

მისლვად სოფელსა, და მრქვის წარვედ რათა განარინნე  

სულნი იგი წარწყმედულნი, და აცხონნე იგინი.  

ⴉⴄ. Ⴑხვა არს ხილვა ჰინდოსა, და სხვა არს კაცისა  

სპეტაკისა; და კვალად სხვა არს სახე ცუდად მზვაობრო- 

ბისა მათი, რომელნი დამკვიდრებულ არიან მონასტერ- 

თა შინა, და სხვა არს მათი, რომელნი დამკვიდრებულ  

არიან უდაბნოთა. 
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ⴉⴅ. Ⴐაჟამს მოვიდენ ერისაგანნი მონასტრად, წინას- 

წარ უსწრის ეშმაკმან ცუდად მზვაობრობისამან, და და- 

არწმუნოს უგუნურთა მონაზონთა, განსლვად და შემთხ- 

ვევად მათდა. 

ⴉⴆ. Ⴜინაშე ფერხთა მათთა დაარწმუნოს შევრდომად,  

და სიმდაბლესა იჩემებნ, სავსე იგი ამპარტავანებითა, და  

განშვენდებიედ წინაშე მათსა სახითა სიმშვიდისათა, ხო- 

ლო გონებანი მათნი შეკრულ არიან საფასეთა მათთა  

მიერ, რათამცა მოიღეს მათგან რაჲმე; და ხადიედ მათ  

უფლით, და ეტყვიედ ვითარმედ შემდგომად Ⴖვთისა არა  

არს ცხოვრება ჩვენი, გარნა ხელთა თქვენთაგან. 

ⴉⴡ. Ⴒაბლასა რა დასხდიან, ეტყვინ ცუდად მზვაობ- 

რობა, რათა იმარხონ, და უდარესთა მათ უწყალოდ ამხი- 

ლებდიან. 

ⴉⴇ. Ⴊოცვად რაჲ დადგიან უდებნი ახოვან ყვნის, და  

უხმონი ხმა კეთილ, და მოძილნი მღვიძარედ, და ითხო- 

ვედ განმგისაგან ეკკლესიისა წარჩინებულებისა პატივსა  

წიგნის კითხვასა, და წინასწარ აღებასა ფსალმუნისასა და  

იბაკო წარდგომისასა და მოძღვრით და მამით ხადიედ  

მას, ვიდრე ერის-კაცთა მათ წარსლვამდე. 

ⴊ. Ⴓკეთუ პატივ იციან განმგისა მის მიერ თხოვნისა  

მათისაებრ ამპარტავან იქმნიან, და უკეთუ შეურაცხყვნეს  

იგინი, ძვირსა იხსენებდიან მისთვის მრავალ-ჟამ. 

ⴊⴀ. Ⴘემდგომად წარსლვისა მის ერისკაცთასა, ეშმა- 

კმან მან ცუდად მზვაობრობისამან, განდრიკნის გულნი  

მათნი ურჩებად, და მრისხანე და მაცილობელ ყვნიან  

ყოველთა მიმართ. 

ⴊⴁ. Ⴚუდად მზვაობრობა, მრავალგზის პატივისა  

წილ შეურაცხების მომატყვებელ-იქმნის, რამეთუ განრი- 

სხნიან რა მოწაფენი მათნი, სირცხვილი დიდი მოაწიის  

მათ ზედა. 

ⴊⴂ. Ⴚუდად მზვაობრობამან მრავალგზის ფიცხელნი  

მშვიდად შეცვალნის. 
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ⴊⴃ. Ⴁუნებითთა საქმეთა ზედა მიიწევის, და მათ  

მიერ დასცნის მრავალგზის უბადრუკონი; Ⴅიხილე ეშმაკი,  

რომელმან თვისი მოყვასი ეშმაკი შეაწუხა და განსდევნა,  

რამეთუ ძმანი ვინმე განრისხნეს ურთი-ერთას, და ვიდ- 

რეღა შფოთსა შინა იყვნეს, იქმნა მოსლვა ვიეთმე კაცთა  

და დააცადეს მათ მეყვსეულად შფოთი იგი, არა Ⴖვთისა- 

თვის, არამედ ცუდად მზვაობრობისა-თვის, და გამოვი- 

დეს მრისხანებისაგან, და მიეყიდნეს ცუდად მზვაობრობა- 

სა, რამეთუ ორთავე ერთბაშად მონება ვერ ეძლო უბად- 

რუკთა მათ. 

ⴊⴄ. Ⴚუდად მზვაობარი წესითა და გვამითა მონაზონ- 

თა თანა იქცევიან, ხოლო გონებითა და საქმითა ერისა- 

განთა თანა იყვის. 

ⴊⴅ. Ⴑაყვარელნო უკეთუ ზეცისა კეთილთა მიმართ  

მივისწრაფით, ზეცისაცა დიდებისა გემო ვიხილოთ, რა- 

მეთუ რომელმან მის დიდებისა გემო იხილოს, ყოველივე  

ქვეყანისა დიდება შეურაცხთ-ჰყოს, რამეთუ მე მიკვირს,  

უკეთუ თვინიერ მისისა გემოს ხილვისა შეურაცხყოს,  

ვინ ამაო ესე და წარმავალი. 

ⴊⴆ. Ⴋრავალ გზის წარმტყვენის ჩვენ ცუდად მზვაო- 

ბრობამან და მერმე მოვიქცით ჩვენ და უმჯობესად წარ- 

მოვტყვენით იგი, რამეთუ ვიხილენ ვიეთნიმე, რომელთა  

იწყეს საქმე სულიერი ცუდად მზვაობრობით, და რომ- 

ლისა იგი დაწყება ხენეშ იყოს, აღსასრული მისი კეთილ  

და საქებელ იქმნა, რაჟამს მოქმედთა მათ შეცვალეს გო- 

ნება მათი ზვაობისაგან სიმდაბლედ. 

ⴊⴡ. Ⴐომელი ზვაობდეს საქმეთათვის ბუნებითთა,  

ესე იგი არს კეთილად სწავლულობისათვის და ხელ- 

მარჯვეობისა და კეთილად კითხვისა, და მეცნიერად  

გულის ხმის ყოფისა, და ხმა კეთილობისა და შვენიერე- 

ბისათვის ხატისა და ჰასაკისა, და მსგავსსა ზედა ამათსა,  

ეგე ვითარი ვეროდეს მიემთხვიოს კეთილთა მათ ბუნე- 

ბისა უაღრესთა, რამეთუ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴋⴚⴈⴐⴄⴑⴀ ⴆ~ⴀ, ⴓⴐ- 
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ⴜⴋⴓⴌⴍ-ⴀⴐⴑ, ⴈⴂⴈ ⴃⴈⴃⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀⴇⴀ ⴓⴐⴜⴋⴓⴌⴍ ⴃⴀ ⴋⴆⴅⴀⴍ- 

ⴁⴀⴐ ⴀⴐⴑ. 

ⴊⴇ. Ⴉაცთა მრავალთა შემუსრნეს და განკაფნეს  

ხორცნი მათნი, რათამცა მძლე ექმნან ვნებათა, და მოი- 

გესცა მადლი სასწაულთ მოქმედებისა, და ძალი წინას- 

წარმეტყველებისა, და სიმდაბლე არა მოიგეს, და ვერ  

გულის ხმა-ყვეს უბადრუკთა, ვითარმედ არა შრომანი,  

არამედ უფროსად Ⴑიმდაბლე არს დედაჲ ამათ ესე ვი- 

თართა. 

ⴋ. Ⴐომელი ნიჭთა ითხოვდეს Ⴖვთისაგან მოსაგებე- 

ლად შრომათა მისთასა, ეგე ვითარსა ხენეში და უძლუ- 

რი საფუძველი დაუც, ხოლო რომელსა შეერაცხოს თა- 

ვი თვისი თანა-მდებად ჭირთა და შრომათა, მან მოულო- 

დებელსა და უცნაურსა ჟამსა მიიღოს სიმდიდრე იგი  

დიდი. 

ⴋⴀ. Ⴌუ შეიწყნარებ საყვარელო ეშმაკსა ზვაობისასა,  

რაჟამს გეტყოდის ვითარმედ განაცხადენ სათნოებანი  

შენნი, რათა სარგებელ ეყოს, რომელნი ხედვიდენ მათ,  

რამეთუ რაჲ სარგებელ ეყოს, ⴉⴀⴚⴑⴀ, ⴓⴉⴄⴇⴓ ⴗⴍⴅⴄⴊⴑⴀ 

ⴑⴍⴔⴄⴊⴑⴀ ⴀⴐⴂⴍⴑ ⴃⴀ ⴇⴀⴅⴈ ⴇⴅⴈⴑⴈ ⴜⴀⴐⴈⴜⴗⴋⴈⴃⴍⴑ. 

ⴋⴁ. Ⴅერა რაჲ აღაშენებს ესრეთ კაცთა ვითარ Ⴑიმ- 

დაბლე და სახე კეთილი და სიტყვანი ტკბილნი და მშვი- 

დნი რამეთუ ესე ვითარი სახე იქმნების სხვათაცა სახე  

არა ზვაობისა; რომლისა რაჲმცა იყო უმეტეს სარგებე- 

ლად. 

ⴋⴂ. Ⴋითხრობდა ბერი ვინმე წმიდა და გამოცდი- 

ლი, და სთქვა ვითარმედ ვიყავ ოდესმე შესაკრებელსა  

შინა ძმათასა, და მოვიდეს ცუდად-მზვაობრობისა და ამ- 

პარტავნებისა ეშმაკნი, ერთი მარჯულ ჩემსა და ერთი  

მარცხულ და ერთი იგი მიგმერდა გვერდთა თითითა მისითა  

მზვაობრითა, და მაწვევდა რათამცა უთხარ მუნ მყოფთა 

ჩვენება რაჲმე, ანუ მოღვაწება, რომელი მექმნა უდაბნოს  

ხოლო მე განვდევნე და ვარქვ: ⴋⴀⴐⴇⴊ ⴓⴉⴓⴌ ⴈⴕⴚⴌⴄⴌ, ⴃⴀ 
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ⴑⴈⴐⴚⴞⴅⴈⴊⴄⴓⴊ ⴈႵⴋⴌⴄⴌ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴆⴐⴀⴚⴅⴈⴃⴄⴑ ⴙⴄⴋⴇ- 

ⴅⴈⴑ ⴛⴅⴈⴐⴑⴀ და მეყვსეულად მეორე იგი მარცხენესა ყუ- 

რსა ჩემსა მეტყოდა, ვითარმედ; ⴅⴀⴘⴀ, ⴅⴀⴘⴀ; რამეთუ  

დიდ იქმენ შენ, რომელ ურცხვინო იგი დედა ჩემი იოტე და 

მძლე ექმენ; ხოლო მე მიუგე მას შემდგომი იგი პირველ  

თქმულისა მის მუხლისა, ვითარმედ ⴋⴈⴈⴕⴚⴄⴌ ⴋⴓⴌ ⴇⴕⴅⴄⴑ- 

ⴅⴄ ⴑⴈⴐⴚⴞⴅⴈⴊⴄⴓⴊⴌⴈ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴌⴈ ⴋⴄⴒⴗⴍⴃⴄⴑ ⴋⴄ: ⴅⴀⴘⴀ,  

ⴅⴀⴘⴀ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴉⴄⴇⴈⴊⴀⴃ ქმენ. 

ⴋⴃ. Ⴅკითხე მასვე ბერსა, და ვარქვ ვითარმედ ვი- 

თარ არს ცუდად-მზვაობრობა დედა ამპარტავანებისა;  

ხოლო მან მომიგო და მრქვა მე, ვითარმედ ქებამან აღა- 

მაღლის სული კაცისა, და რაჟამს ამაღლდის სული, მა- 

შინ შეიპყროს იგი ამპარტავანებამან და აღიყვანის იგი  

ცადამდე, და მიერ შთაიყვანის უფსკრულადმდე, და ქვეს- 

კნელად ჯოჯოხეთისა. 

ⴋⴄ. Ⴀრს დიდება Ⴖ~ისა მიერ მოცემული, ვითარცა  

იგი წერილი არს, ვითარმედ ⴋⴀⴃⴈⴃⴄⴁⴄⴊⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ ⴅⴀ- 

ⴃⴈⴃⴌⴄ და კვალად არს სხვა დიდებაჲ განგებითა ეშმაკი- 

სათა, ვითარცა იგი თქმული არს, ვითარმედ ⴅⴀⴢ ⴀⴐⴑ  

ⴇⴕⴅⴄⴌⴃⴀ, ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴉⴄⴇⴈⴊⴀⴃ ⴂⴄⴒⴗⴍⴃⴈⴀⴌ ⴇⴕⴅⴄⴌ ⴉⴀⴚⴌⴈ 

ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈⴅⴄ. 

ⴋⴅ. Ⴓკეთუ გნებავს ცნობად Ⴖვთისა-მიერისა დიდე- 

ბისა, სცნა ესრეთ, რაჟამს შენ შეგერაცხოს დიდებაჲ იგი  

ვითარცა მავნებელი, და ყოვლითავე ღონის ძიებათა  

ილტვოდე მისგან, და სადაცა წარხვიდე მოქალაქეობასა  

შენსა ფარვიდე; ხოლო საეშმაკო დიდებაჲ ესრეთ იცნა  

რაჟამს შენ გენებოს, რათამცა იხილეს კაცთა სათნოება  

შენი. 

ⴋⴆ. Ⴃაგვარწმუნებნ ჩვენ ბილწი იგი რათა ვიჩემებ- 

დეთ წინაშე კაცთა სათნოებათა, რომელნი არა მოგვეგ- 

ნიან და მოგვახსენენებნ სიტყვასა მას სახარებისასა, რო- 

მელსა იტყვის, ვითარმედ: ⴄⴑⴐⴄⴇ ⴁⴐⴜⴗⴈⴌⴄⴅⴃⴈⴌ ⴌⴀⴇⴄ- 

ⴊⴈ ⴇⴕⴅⴄⴌⴈ ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ ⴉⴀⴚⴇⴀ, ⴐⴀⴇⴀ ⴈⴞⴈⴊⴌⴄⴌ ⴑⴀⴕⴋⴄⴌⴈ 
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ⴇⴕⴅⴄⴌⴌⴈ ⴉⴄⴇⴈⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴀⴃⴈⴃⴄⴁⴌⴄⴃ ⴋⴀⴋⴀⴑⴀ ⴇⴕⴅⴄⴌⴑⴀ 

ⴆⴄⴚⴀⴇⴀⴑⴀ. 

ⴋⴡ. Ⴋრავალ გზის განარინნის Ⴖმერთმან მოყვარენი  

მისნი, ცუდად-მზვაობრობისაგან მოწევნადთა მათ მიერ,  

მათზედა ყვედრებათა და კდემულებათა კაცთაგან. 

ⴋⴇ. Ⴃასაბამი არა-ზვაობისა არს-დაცვა პირისა, და  

სიყვარული კდემისა, და ყვედრებისა, და საშვალი არს  

დატევება ყოვლისავე საქმისა, რომელი მოატყვებდეს  

ცუდად-დიდებასა: ხოლო სრული საზომი მისი, უკეთუ  

ოდენ იპოების, უფსკრულისა აღსასრული, ესე იგი არს,  

რათა ყოვლითა ძალითა მისითა ეძიებდეს კაცი. გინებასა, 

და ყვედრებასა და შეურაცხებასა. 

ⴌ. Ⴌუ დაჰფარავ საყვარელო აუგთა შენთა რომელ- 

თა ჩვენებაჲ საგონებელ იყოს დაბრკოლება:  

ⴌⴀ. Ⴀრა ერთისა წამლისა ჯერ არს დადება ყოველ- 

სა წყლულებასა ზედა, არამედ სხვა წამალი ჯერ არს,  

რაჟამს ჩვენ თვით მოვხდიდეთ დიდებასა ჩვენდა მომართ,  

და სხვა რაჟამს მოუხდელად სხვათა მიერ მოვიდოდის  

ჩვენდა. 

ⴌⴁ. Ⴐაჟამს ხელვყოთ ქმნად საქმეთა, რათმე ცუდად  

მზვაობრობისა მომატყვებელთა, მაშინ გლოვა ჩვენი, და  

სენაკსა შინა ჩვენსა ლოცვად წარდგომისა შიში მოვიხ- 

სენოთ, და უეჭველად შევარცხვინოთ ურცხვინო იგი,  

უკეთუ ოდენ ლოცვისა ჭეშმარიტისა ზრუნვაჲ გვაქვნდეს;  

ხოლო უკეთუ ესე გულის სიტყვა ვერ მოვიგოთ, მაშა  

სირცხვილი იგი, რომელი შეუდგს ცუდსა დიდებასა მო- 

ვიხსენოთ, რამეთუ ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴖⴈⴋⴀⴖⴊⴍⴑ 

ⴇⴀⴅⴈ ⴇⴅⴈⴑⴈ ⴃⴀⴋⴃⴀⴁⴊⴃⴄⴑ აქავე და მას საუკუნესაცა. 

ⴌⴂ. Ⴐაჟამს მაქებელთა და უფროსღა მაცთურთა ქე- 

ბა გვიწყონ, მაშინ შინაგან ცოდვანი ჩვენნი მოვიხსენნეთ,  

და სიმრავლენი უსჯულოებათა ჩვენთანი და ესრეთ ვი- 

ცნათ უღირსება ჩვენი. 

ⴌⴃ. Ⴋრავალ-გზის ითხოვდიან რასმე ზვაობარნი, და 
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ჯერ-არნ რათა მოეცეს მათ თხოვა მათი, ამისთვისცა  

უფალმან უსწრის, და პირველ თხოვისა მათისა მოსცის  

მათ საქმე იგი, რათამცა არა მოიღეს იგი ლოცვითა თვი- 

სითა, და ზვაობასა მათსა შესძინონ. 

ⴌⴄ. Ⴜრფელნი არა ფრიად შთავარდებიან ამას გესლსა  

რამეთუ ცუდად მზვაობრობა მაოტებელი არს სიწრფო- 

ებისა, და ცხოვრება არს ზაკვითა და გვლარძნილებითა  

აღვსებული. 

ⴌⴅ. Ⴀრს რომელიმე მატლი, რომელი აღიზარდის  

რაჲ, გამოისხნის ფრთენი და აღფრინდის სიმაღლედ; და  

ცუდად-მზვაობრობა სრულ იქმნის რაჲ, შვის ამპარტა- 

ვანება, დასაბამი იგი და სრულ მყოფელი ყოველთა ბო- 

როტთა. 

ⴌⴆ. Ⴀრა მექონი ამა სენითა ფრიად ახლოს არს  

ცხოვნებისადმი, ხოლო შეპყრობილი ამით შორს გამო- 

ჩნდების დიდებისაგან წმიდათასა. 

  

Ⴍცდა მეორე Ⴉიბესა, რომელსაც არ შეიპყრობს მზვაობრობა, იგი  

არ დაეცემა უგუნურის ამპარტავანებითა, მტერისა და მოძულისა 

Ⴖვთისა.  
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Ⴀმპარტავანებისათვის, რომლისათანა იტყვის გმო- 

 

ბისათვისცა 

  

ႧႠႥႨ ႩႢ 

  

Ⴀმპარტავანება უარის-ყოფა არს Ⴖვთისა, და მეგო- 

ბრობა ეშმაკთა, შეურაცხ-მყოფელი კაცთა, გან- 

კითხვისა დედა, ქებათა ნაშობი; უნაყოფოებისა სახე,  

შეწევნისა Ⴖვთისა მაოტებელი, წინამორბედი განცვიფ- 

რებისა, და ცნობა მიღებულობისა მომატყვებელი: და- 

ცემათა მიზეზი, განცოფებისა, წყარო გულის-წყრომისა;  

კარი ორგულებისა; სიმტკიცე ეშმაკთა; მცველი ცოდვა- 

თა; უწყალოებისა მშობელი; მოწყალებისა უმეცრება;  

სიტყვის მგებელი მწარე; მსაჯული უწყალო; წინა-აღმდ- 

გომი ღვთისა, და ძირი გმობისა. 

ⴁ. Ⴃასაბამი ამპარტავანებისა არს აღსასრული ცუ- 

დად მზვაობრობისა, ხოლო საშვალო მისი არს-შეურაც- 

ხება მოყვასისა და შრომათა თვისთა ურცხვინოდ ქადა- 

გება, და ქება გულსა შინა, და სიძულვილი მხილებისა,  

ხოლო სისრულე მისი არს უარის-ყოფა შეწევნისა Ⴖვთი- 

სა, და სიხარული თვისსა საქმესა ზედა, და მინდობა ძალ- 

სა თვისსა, და გონება საეშმაკო. 

ⴂ. Ⴅისმინოთ ყოველთა, რომელთა გვნებავს განრო- 

ბა მთხრებლისა ამისგან ბოროტისა, ვითარმედ პირვე- 

ლად მადლობისაგან Ⴖვთისა მიიღებს ესე დაწყებასა, რა- 

მეთუ ურცხვინოებით პირველადვე Ⴖვთისა უარისყოფასა  

ვერ მოაგონებს კაცსა. 

ⴃ. Ⴅიხილენ კაცნი, რომელნი მადლობდეს Ⴖმერთსა  

პირითა, და მაღლოობდენ გონებითა, და მოწამე არს  

ამას ზედა ფარისეველი იგი, რომელი იტყოდა ვითარ- 
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მედ: Ⴖⴋⴄⴐⴇⴍ ⴂⴋⴀⴃⴊⴍⴁ Ⴘⴄⴌ. 

ⴄ. Ⴑადაცა დაცემა იქმნა, ცან ვითარმედ მუნ პირვე- 

ლად ამპარტავანებამან დაიმკვიდრა, რამეთუ მომასწავე- 

ბელი პირველის მის არს მეორე ესე. 

ⴅ. Ⴋესმა კაცისა მოძღვართაგანისა იტყოდა რაჲ,  

ვითარმედ ესრეთ გულის-ხმა ვჰყავ ვითარმცა ათორმეტი  

იყო რიცხვი არა წმიდათა ვნებათა, უკეთუ ერთი მათ- 

განი რომელ არს ამპარტავანება შეიწყნარო ნებსით, მან  

აღასრულოს ადგილი ათერთმეტთა მათ. 

ⴆ. Ⴋონაზონი ამპარტავანი მრავალ მეტყველ და  

მაცილობელ არს: ხოლო მდაბალი ყოვლადვე მყუდრო  

არს და უტყველ. 

ⴡ. Ⴅითარცა არა სადა მოიდრიკოს კვიპაროზმან  

ქვეყნად სიმაღლე თვისი, ეგრეთვე მონაზონმან ამპარ- 

ტავანმან არა სადა მოიგოს მორჩილება. 

ⴇ. Ⴋონაზონსა ამპარტავანსა სურინ წინამძღვრობი- 

სათვის, რამეთუ სხვითა სახითა ვერ ჰპოებნ ესრეთ მსწ- 

რაფლ წარწყმედასა. 

ⴈ. Ⴇავსა თვისსა ვითარცა მდაბალსა ჰხედავნ, ხოლო  

ძლეულ არნ იგი აღვსებულ ამპარტავანებითა. 

ⴈⴀ. Ⴓკეთუ Ⴓⴔⴀⴊⴈ ⴜⴈⴌⴀ-ⴀⴖႳⴃⴂⴄⴁⴈⴑ ⴀⴋⴎⴀⴐⴒⴀ- 

ⴅⴀⴌⴇⴀ, ვინღა შეუძლოს შეწყალებად ესე ვითართა მათ  

უბადრუკთა. 

ⴈⴁ. Ⴓკეთუ ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀ ⴑⴀⴛⴀⴂⴄⴊ-ⴀⴐⴑ ⴗⴍ- 

ⴅⴄⴊⴈ ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ ⴋⴀⴖⴀⴊⴈ, ვინღა შეიყვაროს იგი სხვა- 

მან. 

ⴈⴂ. Ⴑწავლა ამპარტავანთა – დაცემა არს ცოდვითა,  

ხოლო დამქენჯნელი მათი ეშმაკი არს, და სენი მათი  

განსვლაჲ სრულიად გონებისაგან და განცოფება; და  

პირველი იგი ნუ უკვე კაცთა მიერცა განიკურნის, ხო- 

ლო მეორე ესე კაცთა მიერ უკურნებელ არს. 

ⴈⴃ. Ⴗოველი რომელი ილტვოდის მხილებისაგან და  

აღშფოთნების მისთვის, ეგე ვითარი იგი თვით წამებს 
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თავისა თვისისა ვნებასა, ხოლო რომელი მიისწრაფდეს  

მხილებისა მიმართ, განხსნილ არს იგი კრულებისაგან  

მსწრაფლ. 

ⴈⴄ. Ⴓკეთუ თვინიერ სხვისა ვნებისა ამპარტავანები- 

სა მიერ ოდენ ეშმაკი ზეცით გარდამოვარდა, გულის ხმა  

ვყოთ. ვითარმედ თვინიერ სხვისა სათნოებისა შესაძლე- 

ბელ არს სიმდაბლისა მიერ ოდენ ზეცად აღსვლაჲ. 

ⴈⴅ. Ⴀმპარტავანება წარმწყმედელი არს ოფლთა და  

სიმდიდრისა სულიერისა. 

ⴈⴆ. Ⴖⴀⴖⴀⴃ-ⴗⴅⴄⴑ ⴃⴀ ⴀⴐⴀⴅⴈⴌ ⴈⴗⴍ ⴋⴞⴑⴌⴄⴊ ⴋⴀⴇⴃⴀ,  

ამისთვის რამეთუ ამპარტავანებით ღაღადყვეს, ⴞⴀⴃⴍⴃⴄⴑ 

Ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ ⴃⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴑⴋⴈⴌⴀ ⴋⴀⴇⴈ, ამისთვის რამეთუ მი- 

ზეზნი მათ საქმეთანი რომელთათვის ხადოდეს არა მოი- 

კვეთნეს. 

ⴈⴡ. Ⴛმასა ვისმე ამპარტავანსა, ბერი ვინმე სულიერი  

ასწავლიდა, ხოლო დაბრმობილმან მან მიუგო, ვითარ- 

მედ შემინდვე მე მამაო, არა ვარ მე ამპარტავანი, ხოლო  

ყოვლად ბრძენმან ბერმან რქვა მას, რაჲ არს ეგე შვილო,  

შეგინდვენ შენ Ⴓფალმან, აწღა დამარწმუნე ვითარმედ  

ამპარტავანი ხარ, რამეთუ თვით სწამე ესე, რაჟამს სთქუ  

ვითარმედ არა ამპარტავან ვარ. 

ⴈⴇ. Ⴔრიად სარგებელ არს ესე ვითართათვის მორ- 

ჩილება და ცხოვრება შეურაცხი, და კითხვა ბუნებისა  

უაღრესთა მამათა სათნოებათა, და ნუ უკვე იყოს მათ  

ესრეთ სასოება რაიმე ცხოვრებისა. 

ⴉ. Ⴑირცხვილი არს სამკაულსა ზედა სხვისასა ზვაობა,  

და უგუნურობა არს სრულიად მადლთა ზედა და ნიჭთა  

Ⴖ~ისა მიმართ ამპარტავანება.  

ⴉⴀ. Ⴓკეთუ კეთილი რაჲმე გქონებიეს პირველ შო- 

ბისა შენისა და სოფლად მოსვლისა ზვაობდი მას ზედა,  

თუ არა შემდგომად შობისა მოგებულნი მადლნი, Ⴖმერ- 

თსა მოუცემიან, რომელმან იგი შობაცა, და არა არსი- 

საგან არსად მოსვლა მოგანიჭა. 
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ⴉⴁ. Ⴐაოდენნიცა სათნოებანი გარეგან გონებისა შე- 

ნისა წარგიმართებიან, და გონება შენი მათ ზედა არა  

გიხმარებიან; მათთვის მაღლოოდე რამეთუ იგინი ოდენ  

არიან შენნი; ხოლო რავდენთაცა ზედა გონება შენი შემ- 

წედ გიხმარებიან, იგინი არა შენნი არიან, რამეთუ გო- 

ნება Ⴖვთისა მოცემულ არს. Ⴐაოდენნიცა თვინიერ 

ხორცთა შენთასა მოღვაწებანი გიქმნიან იგინი ოდენ  

ქმნილ არიან შენისა მოსწრაფეებისა მიერ, ხოლო რო- 

მელნი ხორცითა შენითა გიქმნიან, იგინი არა შენნი  

არიან, რამეთუ ხორცნი არა თუ შენნი, არამედ Ⴖვთისა  

დაბადებულნი არიან.  

ⴉⴂ. Ⴌუ გულ პყრობილ ხარ დღეთა შენთა, ვიდრე  

არა გამოხდეს ბრძანება შენთვის, ვინადგან გესმის მის 

თვის, რომლისა იგი შემდგომად შესვლისა საქორწინესა  

მას და ინახით ჯდომისა წოდებულთა მათ თანა ⴘⴄⴄⴉⴐ- 

ⴌⴄⴑ ⴞⴄⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴔⴄⴐⴞⴌⴈ ⴃⴀ ⴋႨⴄⴚⴀ ⴁⴌⴄⴊⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴂⴀⴐⴄ- 

ⴑⴉⴌⴄⴊⴑⴀ. 

ⴉⴃ. Ⴌუ აღიმაღლებ თავსა შენსა რავდენცა იღწვო- 

დე ჰოი, თიხაო და მიწისაგანო, რამეთუ მრავალნი ზეცით  

გარდამოცვივეს უხორცონი და უნივთონი. 

ⴉⴄ. Ⴐაჟამს პოვის ეშმაკმან ადგილი მუშაკთა მისთა  

შორის, მაშინ მოუხდის მათ ძილსა შინა, ანუ თუ მღვიძა- 

რედცა, ვითარცა სახით ანგელოსისა, ანუ მოწამისათა და  

გამოუცხადებნ მათ საჲდუმლოთა და მიანიჭებენ მადლთა,  

რათამცა სცთეს უბადრუკი იგი და სრულიადმცა გონე- 

ბა ცთომილ იქმნეს. 

ⴉⴅ. Ⴃაღაცათუმცა ბევრჯერ მოვწყდეთ Ⴕრისტეს- 

თვის, არავე გარდაგვიხდიეს ჯერეთ თანანადები ჩვენი,  

რამეთუ სხვა არს Ⴑისხლი Ⴖვთისა, და სხვა არს სისხლი  

მონისა ბუნებისაებრ ხორცთა მისთასა, არათუ ბუნებისა- 

ებრ Ⴖვთაებისა. 

ⴉⴆ. Ⴓწყოდეთ ძმანო უკეთუმცა განვიკითხვიდით,  

და გამოვეძიებდით თავთა ჩვენთა, ვიპოვნითმცა ყოვლა- 
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დვე ვერ მიახლებულ კვალსა მას პირველთა მამათასა, და  

არცა კეთილად მმარხველ აღთქმასა მას მონაზონებისასა,  

რამეთუ ვიდრე მოაქამომდე უკეთუ კეთილად გულის- 

ხმა-ვჰყოთ სოფლისავე ვნებათა შინა ვიქცევით. 

ⴉⴡ. Ⴝეშმარიტი მონაზონი ესე არს მიმოუტაცებელი  

თვალი სულისა, და შეურყეველი სურვილი Ⴖვთისა. 

ⴉⴇ. Ⴋონაზონი იგი არს, რომელსა ბრძოლათა ზედა  

მოსვლასა ესრეთ უხარინ, ვითარცა მონადირესა პოვნა  

ნადირისა და აბეზღებნ მათ ლტოლვისა სახითა რათამცა  

მოვიდეს მის ზედა. 

ⴊ. Ⴋონაზონი იგი არს, რომელი ყოველთა დღეთა  

ცხოვრებისა მისისათა, აღტაცებულ იყოს გონებითა Ⴖვ- 

თისა მიმართ, და მწუხარე იყოს მარადის ცხოვრებისა  

ამისთვის. 

ⴊⴀ. Ⴋონაზონი იგი არს, რომელი ესრეთ მოსურნე  

იყოს სათნოებათათვის, ვითარცა გემოთ მოყვარენი გუ- 

ლის-თქმათა თვის. 

ⴊⴁ. Ⴋონაზონი იგი არს, რომლისა თვალი სულისა  

მიუარჩდილებელად ნათელი იყოს. 

ⴊⴂ. Ⴋონაზონი იგი არს, რომელსა ექმნას სული  

თვისი უფსკრულ Ⴑიმდაბლისა, და მას შინა ყოველი  

სული ვნებათა დაენთქას და მოეშთოს. 

ⴊⴃ. Ⴑიმაღლე ცოდვათა დავიწყებასა მოიყვანებს,  

რამეთუ მათი ხსენება სიმდაბლისა მომატყვებელ არს. 

ⴊⴄ. Ⴀმპარტავანება სიგლახაკე არს სრულიადი სუ- 

ლისა, რამეთუ სიზმართა და ბნელსა შინა მდიდრად ეგო- 

ნის თავი თვისი, ხოლო განრაიღვიძის და ნათელი გამო- 

უბრწყინდის, მაშინ ცნის ვითარმედ არცათუ პური აქვს. 

ⴊⴅ. Ⴀრიან კაცნი რომელნი იქადიან სიმდიდრესა,  

და მათ არა რაჲ აქვს, და არიან სხვანი. რომელნი დაამდ- 

აბლებენ თავთა თვისთა დიდსა სიმდიდრესა შ~ა. 

ⴊⴆ. Ⴀრათუ ოდენ წარმართებად არა შეუნდობს ბი- 

ლწი ესე, არამედ სიმაღლისაგანცა გარდამოაგდებს. 
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ⴊⴡ. Ⴀმპარტავანი ბროწეული არს, გარეგან შვენიე- 

რი და შინაგან დამპალი. 

ⴊⴇ. Ⴋონაზონისა ამპარტავანისადა, არა სახმარ  

არს ეშმაკი; რამეთუ იგი თვით მტერი არს და მბრძოლი  

თავისა თვისისა. 

ⴋ. Ⴅითარცა უცხო არს ნათლისაგან ბნელი ეგრეთვე  

მონაზონი ამპარტავანი უცხო არს ყოვლისა სათნოებისა- 

გან. 

ⴋⴀ. Ⴑულსა შინა ამპარტავანთასა იშვნენ სიტყვანი  

გმობისანი, ხოლო სულსა შინა მდაბალთასა ხილვანი ზე- 

ცათანი. 

ⴋⴁ. Ⴋპარავსა სძულს მზე, და ამპარტავანსა Ⴑიმშვიდე  

და სიმდაბლე. 

ⴋⴂ. Ⴑცთეს ამპარტავანნი, არა უწყი თუ ვითარ, და  

შეერაცხნეს თავნი თვისნი უვნებელად, და თვისი სიგლა- 

ხაკე ჟამსა სიკვდილისასა ჰპოეს. 

ⴋⴃ. Ⴐომელი შთავარდეს ამის ჯაჭვისა კრულებასა,  

შეჰგავს ფრიადი ვედრება, ეგე ვითარისა მის Ⴖვთისა მი- 

მართ, ტირილითა, რათა მან განარინოს იგი მღვიმისა  

მისგან-წყვდიადისა, რამეთუ ცუდ არს ესე ვითარსა მას  

ზედა ეწევნა კაცთა, არათუ Ⴓფალი შეეწიოს მას. 

ⴋⴄ. Ⴅპოე ოდესმე უთაო ესე, რომელი იქცეოდა  

გულსა შინა ჩემსა და ბეჭთა ზედა დედისა თვისისათა ამ- 

აღლებულ იყო, რომელი იგი მოვინადირე მახითა Ⴋორ- 

ჩილებისათა, და ვსტანჯნენ იგინი ტანჯვითა Ⴑიმდაბლი- 

სათა, და ვკითხე მათ რათამცა მაუწყეს თუ შესლვა მათი  

ჩემთანა, ვითარ კარით არს; და რაჟამს იტანჯნეს იგი- 

ნი მომიგეს და მრქვეს მე, ვითარმედ: ჩვენ დასაბამი არა  

გვაქვს. არცა შობა, რამეთუ დასაბამნი და მშობელნი  

ვართ ყოველთა ვნებათანი; ხოლო გვბრძავს ჩვენ, არა  

მცირედ შემუსრვილება გულისა მორჩილებისაგან შობი- 

ლი, რამეთუ ჩვენ მორჩილება არავისი გვისწავიეს. Ⴀმის- 

თვისცა ცათა შინა მთავრად დაბადებულ ვიყვენით და 
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მიერ გამომცვივით ურჩებისათვის ჩვენისა, ამისთვისცა  

რათა ერთბაშად ვთქვათ ყოველთავე საქმეთა რომელნი  

სიმდაბლესა წინა აღუდგებიან, ჩვენ ვართ მშობელნი  

მათნი, რამეთუ ყოველნი რომელნი მას შეეწევიან; ჩვენ  

წინა-აღგვიდგებიან, გარნა ჩვენ ცათა შინაცა ვქმნენით  

შფოთი, და შენ ვიდრე შეხვიდე პირისაგან ჩვენისა.  

Ⴙვენ მრავალ გზის შევიდით გულად შეურაცხებისა მიერ- 

ცა, და მორჩილებისა და ურისხველობისა, და ძვირ უხ- 

სენებლობისა და მოღვაწებისა; ჩვენნი ნაშობნი არიან  

დაცემანი სულთანი, რისხვა და ძვირის-ხსენება, გულის  

წყრომა და გმობა, ხმა-მაღლობა და ორგულება, სიძუ- 

ლვილი და შური, სიტყვისგება და თვით-რჩულება, და  

ურჩება. 

Ⴄრთი ოდენ არს რ~ლსა ძლევად ვერ შემძლებელ  

ვართ და იგი გაუწყოთ შენ; უკეთუ მარადის აბრალობ- 

დე თავსა შენსა წინაშე Ⴖვთისა სიწმიდით, უწყოდე ვი- 

თარმედ, ვითარცა ქსელი დედა ზარდლისა გვიხილო და- 

დნობილი წინაშე შენსა, რამეთუ ვითარცა ესერა ხედავ,  

ჰუნე ამპარტავანებისა არს ცუდად-მზვაობრობა, გარნა 

Ⴑიმდაბლემან ჭეშმარიტმან და ბრალობამან თავისა თვი- 

სისამან შეურაცხ-ჰყონ ჰუნეცა იგი და ზედა-მჯდომელი- 

ცა მისი, და ძლევისა გალობასა ტკბილად უგალობდენ  

Ⴓფალსა და იტყოდიან: Ⴓⴂⴀⴊⴍⴁⴃⴈⴇ Ⴍ~ⴀ, ⴐ~ ⴃⴈⴃⴄ- 

ⴁⴈⴇ ⴃⴈⴃⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ, ⴚⴞⴄⴌⴄⴁⴈ ⴃⴀ ⴋⴞⴄⴃⴐⴄⴁⴈ ⴘⴇⴀⴑⴇⴞⴈⴀ 

ⴆⴖⴅⴀⴑⴀ, და უფსკრულსა Ⴑიმდაბლისასა, რომლისა არს  

დიდება, აწდა მ~დის და უ~კი უ~კე. ა~ნ. 

 

Ⴉიბე ოცდა მესამე. – Ⴅინც აღვალს მას ზედა (თუ ოდენ შეუძლო  

აღსვლა) ის იქმნება ძლიერი. 
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Ⴇქმული მისივე, გამოუთქმელთა მათთვის გულის  

 

სიტყვათა გმობისათა თავი კგ 

  

Ⴁოროტისა ძირისა ბოროტი რტოჲ გვესმა, პირ- 

ველ თქმულსა მას შინა თავსა, რამეთუ იტყოდა  

ბილწი ამპარტავანება, ვითარმედ მისი ნაშობი არს გა- 

მოუთქმელი იგი გმობისა ბოროტი, ამისთვის ჯერ-არს  

მისიცა შორის გამოღება, რამეთუ არა მცირე არს ბო- 

როტი მისი, არამედ ფრიადცა დიდი არს, და უძვირეს  

ყოველთა ვნებათა, და უძვირეს ესრეთ არს რომელ არ- 

ცა შესაძლებელ არს ადვილად თქმა მისი. და აღსარება  

და განქიქება წინაშე სულიერისა მკურნალისა, ამისთვის- 

ცა მრავალთ სასოწარკვეთილებისა მშობელ ექმნა, რამე- 

თუ ვითარცა ჭიამან შეშა, ეგრეთვე არაწმიდამან ყოვე- 

ლივე სასოებისა მათისა ძალი განლიის. 

ⴁ. Ⴄსე უკვე ბილწი და უკეთური, მრავალ გზის  

წმიდისა ჟამის წირვისა ჟამსა მოგვიხდის, და ჟამსა მას,  

წმიდათა საიდუმლოთა ზიარებისასა გვბრძავნ გმობად  

უფლისა და შესაწირავისა მის წმიდისა, და ამის გამო  

უფროსად გულის ხმა ვყოთ, ვითარმედ არა ჩვენი სული  

არს მომპოვნებელი ესე ვითართა მათ მიუწთომელთა 

და გამოუთქმელთა ბოროტთა, არამედ Ⴖვთისა მოძული- 

სა ეშმაკისანი არიან სიტყვანი იგი, რომელი იგი ზეცით  

გარდამოვარდა, ვინადგან მგმობარი იყო Ⴓფლისა. რა- 

მეთუ უკეთუ ჩვენნი არიან ბილწნი იგი სიტყვანი, ვი- 

თარ თაყვანისცემით და მადლობით მოვიღებთ ნიჭთა მათ,  

ვითარ შესაძლებელ არს კურთხევაიცა და ძვირის ზრახვაი- 

ცა ერთბაშად. 
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ⴂ. Ⴋრავალნი მრავალ გზის ამან მაცთურმან სრუ- 

ლებით ცნობა მიღებულ და ეშმაკეულ ყვნა, რამეთუ  

არა არს სხვაჲ ძნიად აღსარებელი გულის სიტყვა ვი- 

თარ ესე, და ამისთვის მრავალთა თანა დაბერდაცა, ხო- 

ლო არა რაი განაძლიერებს ესრეთ ეშმაკთა და გულის- 

სიტყვათა ჩვენთა ზედა, ვითარ დაფარვა ბრძოლათა მათ  

საეშმაკოთა. 

ⴃ. Ⴌუ ვინ ჰგონებს გულის სიტყვათა მათ გმობისა- 

თა თუ მისგან არს მიზეზი მათი, რამეთუ გულთ მეცნიერ  

არს Ⴓფალი და უწყის ვითარმედ არა ჩვენნი, არამედ  

მტერთა ჩვენთანი არიან სიტყვანი იგი რომელნი მოგვივ- 

ლენ. 

ⴄ. Ⴑიმთვრალე მიზეზი არს შებრკოლებისა ფერხთა- 

სა, და ეგრეთვე ამპარტავანება არს მიზეზი ესე ვითართა  

ბოროტთა გულის-სიტყვათა, და შებრკოლებისა მის- 

თვის უბრალო არნ კაცი იგი, ხოლო სიმთვრალისათვის  

ბრალეულ და დასჯილ იქმნას. 

ⴅ. Ⴊოცვად რა დავდგით, არა წმიდანი იგი და გა- 

მოუთქმელნი გულის სიტყვანი ზედა აღგვიდგიან, და  

ლოცვაჲ რაჲ აღვასრულით მეყვსეულად წარვიდიან, რა- 

მეთუ რომელნი არა ბრძოდიან მათ, არცა იგინი ბრძვა- 

ნან. 

ⴆ. Ⴀრათუ ოდენ Ⴖმერთსა და საღმრთოთა საქმეთა  

ჰგმობს უღთო იგი, არამედ ბილწთაცა რაჲმე და უშვერ- 

თა იტყვინ გულთა შინა ჩვენთა, რათამცა ანუ ლოც- 

ვა იგი დაუტევეთ, ანუმცა სასოება თავთა ჩვენთა წარ- 

ვიკვეთეთ. 

ⴡ. Ⴋრავალნი ლოცვისაგან დააბრკოლნა, და მრავალ- 

ნი ზიარებისაგან წმიდათა საიდუმლოთასა უკუნ აქცინნა,  

და რომელთამე ხორცნი მწუხარებით განლინა, და სხვანი  

მარხვისაგან მოაუძლურნა ბოროტმან ამან, და კაცთ  

მოძულემან მძლავრმან, და ყოვლადვე არა ულხინა მათ,  

და არათუ ოდენ ერისკაცთა, არამედ მონაზონთაცა ზედა 
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მოაწია ესე, და მერმე სასოება წარუკვეთნის და ეტყვინ 

ვითარმედ არღარა არს სასოება თქვენისა ცხოვრებისა,  

არამედ ურწმუნოთა და წარმართთა უძვირეს ქმნილ- 

ხართ. 

ⴇ. rომელი იტანჯებოდის გმობის-ეშმაკისაგან, გუ- 

ლის-ხმა-ყავნ რამეთუ არა მისი სული არს მიზეზ მათ  

ზრახვათა, არამედ არა წმიდა ეშმაკი, რომელი ეტყოდა  

Ⴓფალსა ვითარმედ: ⴄⴑⴄ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ Ⴘⴄⴌ ⴋⴈⴂⴚⴄ, ⴓⴉⴄⴇⴓ 

ⴇⴀⴗⴅⴀⴋⴈⴑⴋⴚⴄ ⴋⴄ. ამისთვის უკვე ჩვენცა უგულებელს 

ვყოთ იგი, და არა სად შეგვერაცხნენ სიტყვანი მისნი,  

არამედ ვეტყოდით: ⴜⴀⴐⴅⴄⴃ ⴋⴀⴐⴇⴊ ⴓⴉⴓⴌ ⴄⴘⴋⴀⴉⴍ 

Ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴑⴀ ჩემსა თაყვანისვსცე, და ⴋⴀⴑ ⴋⴞⴍⴊⴍ- 

ⴑⴀ ვმსახურებდე; ხოლო შენი სიტყვაცა ⴃⴀ ⴑⴀⴊⴋⴍⴁⴀⴚⴀ 

ეგე ბოროტი მიიქეცინ ⴇⴀⴅⴀⴃ შენდა, და გმობა შენი  

ⴇⴞⴄⴋⴑⴀ ⴘⴄⴌⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ ⴃⴀⴂⴈⴞⴄⴃⴈⴌ, აწცა და მერმესა მას- 

ცა საუკუნესა. 

ⴈ. Ⴐომელსა თვინიერ პირველ თქმულისა ამის სიტ- 

ყვისა ენებოს ბრძოლად გმობის ეშმაკისა მსგავს არს კაც- 

სა რომელსა ენებოს ხელითა თვისითა შეპყრობა ელვისა,  

რამეთუ ვითარ შეიპყრას, ანუ ვითარ წინააღუდგეს და 

სიტყვა უგოს მას, რომელი იგი მეყსა შინა წარვლის გუ- 

ლსა შინა ვითარცა ქარი, და უმალეს წამსა თვალისასა 

დაჰსთესავს სიტყვასა მას და უჩინო იქმნების. 

ⴈⴀ. Ⴗოველნივე ბრძოლანი დადგებიან და ებრძვიან  

და დაიყოვნებენ, და ჟამსა მისცემენ რომელსა ენებოს  

მათი ბრძოლა, ხოლო ესე არაესრეთ არს, არამედ გამო- 

ჩინებასა თანა უჩინო იქმნის, და თქმასა თანა სიტყვისასა  

მიგვეფარის. 

ⴈⴁ. Ⴋრავალგზის წრფელთა და უმანკოთა გონებათა  

მოვიდეს ესე ეშმაკი, და აწყინებნ მათ, რომელნიცა უმ- 

ეტესად შეშფოთდიან და აღიძრიან და ამისთვის ვიტყვით  

ვითარმედ არა ყოვლადვე ამპარტავანებისაგან არნ, არა- 

მედ ოდესმე შურისაგანცა ეშმაკთასა იქმნების იგი. 
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ⴈⴂ. Ⴂანკითხვისა მოყვასისასა ვეკრძალნეთ და გმო- 

ბისა გულის სიტყვათაგან არა შეშფოთნეთ, რამეთუ მი- 

ზეზი და ძირი მეორისა მის პირველი იგი არს. 

ⴈⴃ. Ⴅითარცა რომელი შეყენებულ არნ სახლსა ში- 

ნა და ესმინ გარე წარმავალთა სიტყვანი, და იგი არას  

მიუგებნ მათ, ეგრეთ სულსა ესმიან ხორცთა შინა შეყე- 

ნებულსა ეშმაკთა გმობანი, რომელთა იტყვიედ თანა  

წარვლიდენ რაჲ სულსა მას და შეშფოთნის იგი. 

ⴈⴄ. Ⴐომელმან შეურაცხყოს იგი განთავისუფლე- 

ბულ არს მისგან; ხოლო რომელსა სხვითა სახითა ენე- 

ბოს ბრძოლად ყოფა მისი, უკუნისამდე დაადგრეს იგი  

მას შინა, რამეთუ რომელსა სულისა არა წმიდისა შეპყ- 

რობა ენებოს, მსგავს არს კაცსა, რომელსა ენებოს შეპყ- 

რობა ქართა. 

ⴈⴅ. Ⴈყო ვინმე მონაზონი მოსწრაფე, რომელსა  

ბრძოდა ეშმაკი ესე ოცწელ და დააჭკვნა ხორცნი მისნი  

მარხვითა და მღვიძარებითა და ვითარცა ვერ პოვა ლხი- 

ნება, დაწერა ვნება იგი ქარტასა ზედა, და მიართვა იგი  

წმიდასა ვისმე ბერსა და თვით შეუვარდა ფერხთა მისთა,  

და ვერეძლო მისა მიხედვად; ხოლო ვითარცა წარიკითხა  

იგი ბერმან მან განიღიმნა და აღადგინა ძმა იგი, და ჰრქ- 

ვა მას; დადევ შვილო ხელი შენი ქედსა ზედა ჩემსა; და  

ვითარცა ქმნა ესე ძმამან რქვა მას ბერმან: ჩემზედა  

იყავნ ძმაო ცოდვა ესე რავდენ წელცა დაუყოფია შენთა- 

ნა, ოდენ შენ ნურარადმცა შეგირაცხიეს იგი. და მითხ- 

რობდა ძმა იგი გულ-სავსებით, ვითარმედ არღა გამო- 

სრულ ვიყავ სენაკისაგან ბერისა, ოდეს უჩინო იქმნა ვნე- 

ბა იგი, ესე მათ უწყა მე ძმამან მან, და დიდად მადლობა  

Ⴖმერთსა მრავალ მოწყალესა, რომლისა არს დიდება  

უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴅინც მიიღო ძლევა ამა ვნებასა ზედა, მან განაგდო ამპარტავნებაჲ. 

 

 

 

 

 



270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

Ⴇქმული მისივე სიმშვიდისა, სიწრფოებისა და უმა- 

 

ნკოებისათვის, რომელნიცა არა ბუნებისაგან წარ- 

 

მოსდგებიან, არამედ გულს მოდგინებისა და შრო- 

 

მისაგან მოიპოვებიან; და გვლარძნილებისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႩႣ 

  

Ⴜინა უძღვის მზესა ნათელი* განთიადისა; და  

ყოველსავე სიმდაბლესა წინა-უძღვის სიმშვიდი- 

სა სათნოება, ამისთვისცა ნათლისა მის ჭეშმარიტისა ვი- 

სმინოთ, რომელი ესრეთ განაწესებს მათ, რამეთუ იტყვის:  

ⴈⴑⴜⴐⴀⴅⴄⴇ ⴙⴄⴋⴂⴀⴌ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴘⴅⴈⴃ ⴅⴀⴐ ⴃⴀ ⴋⴃⴀⴁⴀⴊ  

ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ. Ⴀწ უკვე ჯერ არს, რათა პირველ მზისა ნათ- 

ლისათვის განვნათლდეთ, და მერმეღა მზესა მივხედნეთ  

კეთილად, რამეთუ ვითარცა შეუძლებელ არს თვინიერ  

ნათლისა-ხილვა მზისა, ეგრეთვე შეუძლებელ არს თვინი- 

ერ სიმშვიდისა-პოვნა სიმდაბლისა. 

ⴁ. Ⴑიმშვიდე დაწყნარება არს გონებისა შეუცვალ- 

ებელი, რომელი პატივსა ზედა და შეურაცხებასა-სწო- 

რად იყოფებინ. 

ⴂ. Ⴑიმშვიდე ესე არს, რათა ოდეს მოყვასი გაგი- 

ნებდეს, და შეურაცხ-გყოფდეს, შენ ყოვლითა სულითა,  

მისთვის ილოცვიდე განწმედილითა გულითა. 

ⴃ. Ⴑიმშვიდე კლდე არს მდებარე ამაღლებულად,  

ზღვისაგან გულის წყრომისა, რომელი ყოველთავე მის  

მიერ მომავალთა ღელვათა შემუსრავს, და თვით ყოვ- 

ლადვე არა შეირყევის. 

ⴄ. Ⴑიმშვიდე მოთმინება არს ყოველთა განსაცდელ- 

თა მადლობით და სიხარულით. 

_______ 

* Ⴌათლად-Ⴑიმშვიდესა იტყვის, და Ⴋზედ-Ⴑიმდაბლესა. 
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ⴅ. Ⴑიმშვიდე სიმტკიცე არს მოთმინებისა, და ბჭე  

სიყვარულისა და უფროსღა დედა მისი, და ძალი არს  

გულის ხმის ყოფისა, რამეთუ თქმულ არს ვითარმედ:  

ⴀⴑⴜⴀⴅⴊⴌⴈⴑ ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴋⴘⴅⴈⴃⴇⴀ ⴂⴆⴀⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ. მომატ- 

ყვებელი არს ცოდვათა შენდობისა და კადნიერება არს 

ლოცვასა შინა; სამკვიდრებელი არს სულისა წმიდისა;  

რამეთუ იტყვის სული წმიდა. ვითარმედ: ⴅⴈⴑⴑⴀ ⴋⴈⴅ- 

ⴞⴄⴃⴌⴄ, ⴂⴀⴐⴌⴀ ⴋⴘⴅⴈⴃⴇⴀ ⴆ~ⴀ ⴃⴀ ⴋⴗⴓⴃⴐⴍⴇⴀ. 

ⴆ. Ⴑიმშვიდე შემწე არს მორჩილებისა; და წინამძღ- 

ვარი არს Ⴖვთის-მოშიშებისა; აღვირი არს გულის წყრო- 

მისა, დამხსნელი მრისხანებისა, მომატყვებელი სიხარუ- 

ლისა, და მსგავსება არს Ⴕრისტესი, სახეობთა ანგელოს- 

თა და საკრველი ეშმაკთა და საჭურველი ვნებათა მი- 

მართ. 

ⴡ. Ⴑულსა ზედა მდაბალთა და მშვიდთასა განისვე- 

ნოს უფალმან, ხოლო სული მეშფოთისა საყდარი არს  

ეშმაკისა. 

ⴇ. Ⴋⴘⴅⴈⴃⴇⴀ ⴃⴀⴈⴋⴉⴅⴈⴃⴐⴍⴌ ⴕⴅⴄⴗⴀⴌⴀ, ხოლო მრის- 

ხანენი განიდევნენ ქვეყანით მათით. 

ⴈ. Ⴑული მშვიდისა, საყდარი არს სიწრფოებისა, ხო- 

ლო გონება მრისხანე-მოქმედი არს უკეთურებისა და  

გვლარძნილებისა. 

ⴈⴀ. Ⴑულმან მშვიდმან შეიწყნარნეს სიტყვანი სიბრძ- 

ნისანი, რამეთუ: ⴓⴛⴖⴅⴈⴑ Ⴓⴔⴀⴊⴈ ⴋⴘⴅⴈⴃⴇⴀ ⴑⴀⴑⴟⴄⴊⴑⴀ,  

და უფროსღა გულის-ხმის-ყოფასა. 

ⴈⴁ. Ⴑული Ⴜრფელი მეუღლე არს Ⴑიმდაბლისა, ხო- 

ლო გვლარძნილი – მოყვასი არს ამპარტავანებისა. 

ⴈⴂ. Ⴑულნი მშვიდთანი-აღივსნენ გულის-ხმის-ყოფი- 

თა ხოლო გონება მრისხანისა – სიბნელითა და გულის- 

ხმოებითა. 

ⴈⴃ. Ⴋრისხანე და განმცხრომელი, შეიმთხვინეს ურთი- 

ერთ არს, და არა იპოვა სიტყვა სიწრფოებისა, ზრახვათა  

შინა მათთა. 
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ⴈⴄ. Ⴓკეთუ განაღო გული პირველისა პოვო ძვირის  

ხსენება, და უკეთუ გამოიძიო სული მეორისა პოვო  

მზაკვარება. 

ⴈⴅ. Ⴑიწრფოება წესი არს სულისა მარტივი აღუძვ- 

რელი ბოროტისა მიმართ. 

ⴈⴆ. Ⴓკეთურება ხელოვნება არს საეშმაკო, და უშვე- 

რება მათი – განშორებული ჭეშმარიტებისაგან. 

ⴈⴡ. Ⴍრგულება წესი არს ბოროტი, დამაბნელებელი  

სულისა და გონებისა, შეთხზული ყოვლითავე გვლარძნი- 

ლებითა. 

ⴈⴇ. Ⴑიწრფოება არს გონება უზაკველი, სახე უტყუ- 

ველი, და სიტყვა ჭეშმარიტი, არა მოპოვნებული, არცა  

წინასწარ-წვრთილი. 

ⴉ. Ⴓმანკოება არს მხიარული სახე სულისა, ყოვლი- 

სავე მზაკვარებისაგან განშორებული სრულიად. 

ⴉⴀ. Ⴓმანკოება ბუნება არს Ⴑულისა Ⴜმიდისა, რო- 

მელი იგი ესრეთ არიან ვითარ დაბადებულ არნ და ყო- 

ველთა მიმართ იყვის სახიერ ტკბილ და უშფოთველ. 

ⴉⴁ. Ⴂვლარძნილება განშორება არს სიწრფოებისა- 

გან, და გონება ცთომილი; ტყუილითა შეთხზული სიტყ- 

ვა, და ფიცნი ცრუნი; უფსკრული არს მანქანებისა და  

ძვირის ხსენებისა, სწავლა არს მზაკვარებისა, და ხელოვ- 

ნებით ტყუილი, მტერი განკითხვისა და მორჩილებისა,  

და მომატყვებელი დაცემათა, წინააღმდგომი სიმდაბლი- 

სა, და ამპარტავანება დამტკიცებული, მაჩვენებელი სი- 

ნანულისა, და განშორება გლოვისაგან, მტერი აღსარე- 

ბისა, და მოყვარული თვით-რჩეულობისა, წინააღმდგომი  

უვნებელობისა, და ღიმილი გინებათა ზედა, ჭმუნვარება  

მოსულელებული, და კრძალულება მომპოვნებელი, და  

ცხოვრება საეშმაკო. 

ⴉⴂ. Ⴉაცი გვლარძნილი, მოყვასი და მეგობარი არს  

ეშმაკისა, ამისთვისცა Ⴓფალი ესე ვითარისათვის გვამც- 
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ნებს თქმად ვითარმედ: ⴂⴅⴈⴞⴑⴌⴄⴌ ⴙⴅⴄⴌ ⴁⴍⴐⴍⴒⴈⴑⴀ- 

ⴂⴀⴌ. 

ⴉⴃ. Ⴅილტვოდით უფსკრულისაგან, უკეთურებისა- 

გან, და მღვიმისაგან გვლარძნილებისა, რამეთუ წერილ  

არს, ვითარმედ: ⴓⴉⴄⴇⴓⴐⴌⴈ ⴜⴀⴐⴑⴜⴗⴋⴃⴄⴌ, და: ⴅⴈⴇⴀⴐ- 

ⴚⴀ ⴇⴈⴅⴀ ⴋⴜⴅⴀⴌⴈⴊⴈⴑⴀ ⴀⴃⴐⴄ ⴂⴀⴌⴚⴋⴄⴌ ⴃⴀ ⴃⴀⴚⴅⴈ- 

ⴅⴄⴌ, რამეთუ საძოვარ ეშმაკისანი არიან ეგე ვითარნი. 

ⴉⴄ. Ⴅითარცა Ⴑიყვარულ ეწოდების Ⴖმერთსა, ეგ- 

რეთვე Ⴑიწრფოება, ამისთვისცა ყოვლად ბრძენი იგი  

მეტყველი ქებასა ქებათასა იტყვის წმიდისა მის მიმართ  

გულისა, ვითარმედ ⴑⴈⴜⴐⴔⴍⴄⴁⴀⴋⴀⴌ ⴘⴄⴂⴈⴗⴅⴀⴐⴀ ⴘⴄⴌ,  

რომელ არს Ⴖმერთი; და კვალად ბრძენისა მის, ყოვლად  

ბრძენი იგი მამა იტყვის ვითარმედ: ⴒⴉⴁⴈⴊ ⴃⴀ ⴜⴐⴔⴄⴊ 

ⴞⴀⴐ Ⴘⴄⴌ Ⴓⴔⴀⴊⴍ. და ესე ვითართა მათ ცხოვრებასა  

იტყვის, ვითარმედ ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴈⴂⴈ ⴂⴀⴌⴀⴐⴈⴌⴌⴈⴑ ⴜⴐⴔⴄⴊ- 

ⴌⴈ ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ; და კვალად წერილ არს ვითარმედ ⴈⴞⴈⴊⴀ 

Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ Ⴑⴈⴜⴐⴔⴍⴇⴀ სულთა ⴃⴀ ⴋⴍⴞⴄⴃⴌⴀ ⴋⴀⴇ ⴆ~ⴀ 

ⴎⴈⴐⴈⴇⴀ Ⴇⴅⴈⴑⴈⴇⴀ. 

ⴉⴅ. Ⴀრა რაჲ არს მსგავსი Ⴑიწრფოებისა, ამისთვისცა  

ვიდრემდის აქვნდა იგი ადამს, არა იხილა შიშლოება სუ- 

ლისა თვისისა, არცა უშვერება ხორცთა თვისთა. 

ⴉⴆ. Ⴉეთილ არს ბუნებითაცა იგი Ⴑიწრფოება და  

სანატრელ, გარნა ვერ ესე ვითარი არს, ვითარ იგი რო- 

მელი უკეთურებისაგან, შრომითა და ოფლითა სიწრფო- 

ებად მოსრულ იყოს, რამეთუ პირველი იგი დაცულ არს  

უკეთურებისა და ვნებათაგან, ხოლო მეორე ესე Ⴑიმ- 

დაბლისა დიდისა და Ⴑიმშვიდისა მომატყვებელ არს, და  

მისი სასყიდელი არა დიდ არს, ხოლო ამისი უფროსად  

ამაღლებულ. 

ⴉⴡ. Ⴗოველთა რომელთა გნებავს მოპოვნება Ⴓფლი- 

სა წრფელად და უზაკველად, და მარტივითა და წმიდი- 

თა გულითა მოუხდეთ მას; რამეთუ ვინაითგან იგი მარ- 

ტივი არს და არა შეზავებული, ამისთვის მარტივთაცა 
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და უმანკოთა სულთა ეძიებს, რამეთუ არა სადა იპოე- 

ბის სიმარტივე და სიწრფოება, განშორებული სიმდაბ- 

ლისაგან. 

ⴉⴇ. Ⴓკეთური და მანქანა კაცი, და ფარულთ მცნო- 

ბელი არს მტყუანი, რამეთუ სიტყვათაგან გონებისა ხედ- 

ვათა იტყვინ, და სახეთაგან-გულის-სიტყვისა ცნობასა  

იქადინ. 

ⴊ. Ⴅიხილენ წრფელნი, რომელთა ისწავეს მანქანა- 

თა და გვლარძნილთაგან, მანქანება და გვლარძნილება,  

და დამიკვირდა თუ ვითარ ბუნებითი საქმე ესრეთ მეყსა  

შინა წარწყმიდეს. 

ⴊⴀ. Ⴐაზომ იგი წრფელნი ადრე გარდაიქცევიან  

მანქანებად, ეგოდენ მანქანანი და გვლარძნილნი ძნიად  

მოვლენ სიწრფოებად. 

ⴊⴁ. Ⴓცხოებამან ჭეშმარიტმან და მორჩილებამან,  

და დუმილმან მრავალი რა შეუძლებელი შეუძლეს ქმნად  

და მრავალნი უკურნებელნი განკურნნეს. 

ⴊⴂ. Ⴓკეთუ სწავლულება და მეცნიერება აღაზვა- 

ებს მრავალთა, ნუ უკვე უსწავლელობა მრავალ გზის  

ვიეთმე დაამდაბლებს, რამეთუ უსწავლელობასა ზედა  

ვერ ზვაობს კაცი. 

ⴊⴆ. Ⴑახე და ხატი ჭეშმარიტი სიწრფოებისა იქმნა  

ნეტარი Ⴎავლე Ⴜრფელი, მოწაფე დიდისა Ⴀნტონისა,  

რამეთუ არავის სადა უხილავს ესე ვითარი, მცირედ ჟამ  

წარმართებად, ვერცა ვინ იხილოს. 

ⴊⴄ. Ⴋონაზონი წრფელი, საცხოვარი არს პირმეტყ- 

ველი, და თვისი ტვირთი სრულიად ბეჭთა ზედა მოძღვ- 

რისათა დაუძს.  

ⴊⴅ. Ⴀრა სიტყვა უგის ცხოვარმან მწყემსსა; არცა  

სულმან წრფელმან წინამძღვარსა თვისსა, და შეუდგის  

იგი მწყემსსა მას, ვიდრეცა ჰნებავნ, და ვიდრე კვლადმ- 

დე სიტყვის გება არა იცის. 

ⴊⴆ. Ⴛⴌⴈⴀⴃ ⴘⴄⴅⴈⴃⴄⴑ ⴋⴃⴈⴃⴀⴐⴈ ⴑⴀⴑⴓⴔⴄⴅⴄⴊⴑⴀ ⴚⴀ- 
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ⴇⴀⴑⴀ, და ძნიად მიეახლნენ უგუნურნი იგი ბრძენნი გვ- 

ლარძნილებისანი, სიმშვიდესა. 

ⴊⴡ. Ⴃაცემათა მრავალგზის გვლარძნილნი მოაქცინ- 

ეს, და უნებლიეთი ცხოვრება და უმანკოება მოატყვეს  

მათ. 

ⴊⴇ. Ⴈსწრაფე ძმაო, რათა სულელ-ყო თავი შენი,  

და დაუტევო ამაო იგი სიბრძნედ შენი, და ესრეთ პოვო  

ცხოვრება და Ⴑიწრფოება; Ⴕრისტეს Ⴈესოს მიერ Ⴓფ- 

ლისა ჩვენისა, რომლისა არს დიდება თანა Ⴋამით და  

სულით წმიდითურთ, აწდა-მარადის და უკუ- 

ნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴅინც ამ Ⴉიბესა ზედა მიიღო ძლევა, – კადნიერ იქმნეს; ვინადგან იგი  

იქმნა მობაძავ Ⴕრისტესა, მოიპოვა ცხოვნება. 
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Ⴇქმული მისივე ვნებათა მომსვლელისა მის და 

 

წარწყმედულისა სანატრელისა სიმდაბლისათვის 

  

ႧႠႥႨ  ႩႤ 

  

Ⴐომელსა ენებოს სიტყვით გამოცხადებად უმეცა- 

რთა და საცნაურ ყოფაჲ ჭეშმარიტისა მის სიყვა- 

რულისა Ⴖვთისა ჭეშმარიტებით, და Ⴑიმდაბლისა Ⴗოვ- 

ლად Ⴜმიდისა განცხადებულად, და Ⴑანატრელისა მის სი- 

წმიდისა და ბრწყინვალებისა მის Ⴖვთისა მიერისა, და  

შიშისა მისისა უტყუელისა, და გულ-სავსებისა მის საღმ- 

რთოისა, რომელი იქმნების გულსა-შინ; ესე ვითარი მს- 

გავს არს კაცსა, რომელსა ენების სიტყვით და იგავით  

ჩვენებად სიტკბოება თაფლისა მათდა, რომელთა ყოვლ- 

ად არა ეხილის გემო თაფლისა; და მეორე ესე რომელი  

სიტყვით თაფლისა სიტკბოებასა სთარგმნის, ცუდად მრ- 

ავლის მეტყველებს. – ხოლო პირველი იგი ანუ გამოუც- 

დელ არს სრულიად, სიტყვათა მათ და საქმეთა, რომელ- 

თა სთარგმნის, ანუ ცუდად მზვაობრობისაგან ძლიერად  

მოიკიცხვის. 

Ⴍდესმე შესაკრებელსა მამათასა შემოვიდა შორის  

გამოსაძიებლად საუნჯე დაკრძალული კეცის ჭურები- 

თა და უფროსღა კეცის-გვამებითა, რომლისა იგი ბუნე- 

ბა, სიტყვით არა საცნაურ იყო, არამედ ოდენ ზედა წე- 

რილი სახელისა მისისა, საცნაურ იყო, ესე იგი არს: Ⴑი- 

მდაბლე სანატრელი; და რავდენნიცა სულითა Ⴖვთისათა  

ვიდოდეს, იგინი შემოკრბეს სულიერსა მას სამჯავროსა,  

და თითოეულსა ფიცარნი Ⴖვთივ წერილნი მოაქვნდეს,  

მათ თანა სიბრძნისა და მეცნიერებისა, და გამოძიება  

იქმნა დიდი ცნობად, თუ რაი არს ბუნება Ⴑიმდაბლისა 
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მის სანატრელისა; და რომელნიმე იტყოდეს ვითარმედ:  

სიმდაბლე არს დავიწყება ქველის საქმეთა თვისთა კრძალ- 

ვითი. Ⴃა სხვათა თქვეს ვითარმედ: სიმდაბლე არს, რათა  

კაცსა შეერაცხოს თავი თვისი, უუკანასკნელეს და  

უუცოდვილეს ყოველთასა. Ⴃა სხვათა თქვეს ვითარმედ:  

სიმდაბლე არს ცნობა კეთილად უძლურებისა თვისისა.  

და სხვათა თქვეს ვითარმედ: სიმდაბლე ესე არს რათა  

კაცი უსწრობდეს შევრდომად მოყვასსა ჟამსა განრისხე- 

ბისასა. და სხვათა სთქვეს ვითარმედ: სიმდაბლე არს ცნო- 

ბა მადლისა და წყალობისა Ⴖვთისა და სხვათა სთქვეს  

ვითარმედ სიმდაბლე არს ცნობა მადლისა და წყალობი- 

სა Ⴖვთისა და სხვათა სთქვეს ვითარმედ სიმდაბლე არს ცნო- 

ბა შემუსრვილი სულისა, და ნებისა თვისისა უარისყოფა. 

Ⴞ~ მე რაჟამს ესე ყოველი მესმა, და თავსა ჩემსა შო- 

რის მოსწრაფებით გამოვიძიე სანატრელისა მის ბუნება,  

ამათ სიტყვათა მიერ ვერ გულის ხმა ვყავ; ამისთვის უკა- 

ნასკნელ ყოველთასა, ვითარცა ძაღლმან მოვილოკე ნა- 

ბიჭევი დაცვივნებული ტაბლისაგან, და პირთა მათ სა- 

ნატრელთასა; და ამას განვაწესებ და ვიტყვი ამის საქმი- 

სათვის, ვითარმედ: სიმდაბლე მადლი არს გამოუთქმელი,  

მათ მიერ ოდენ საცნაური, რომელთა მოუგიეს იგი. 

Ⴑიმდიდრე არს მიუწდომელი სახელის დება და ნიჭი  

ღვთისა, რამეთუ იტყვის ვითარმედ ⴈⴑⴜⴀⴅⴄⴇ არა  

ანგელოსისაგან, არცა კაცისაგან, არცა წიგნისაგან, არა- 

მედ ⴙⴄⴋⴂⴀⴌ, შემოქმედისა ყოველთასა; ⴐⴀⴋⴄⴇ ⴋⴘ- 

ⴅⴈⴃ ⴅⴀⴐ ⴃⴀ ⴋⴃⴀⴁⴀⴊ ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ და გონებითა, ⴃⴀ  

ⴎⴍⴅⴍⴇ ⴂⴀⴌⴑⴅⴄⴌⴄⴁⴀ ბრძოლათაგან, და ლხინება გუ- 

ლის-სიტყვათაგან ⴑⴓⴊⴇⴀⴇⴕⴅⴄⴌⴇⴀⴑⴀ. 

ⴁ. Ⴑხვა არს ხილვა ამის წმიდისა ვენახისა, ჟამსა  

ზამთრისა მის ვნებათასა. და სხვა ხილვა აქვს არესა მას  

შინა სათნოებათასა და სხვა ხილვა არს მისი ზაფხულსა  

მას შინა და მკასა ნაყოფთა მათ კეთილთასა: დაღაცათუ  

ყოველნივე სახენი მისნი ერთად შემოკრბებიან სიხარუ- 
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ლად და მხიარულებად, ამისთვისცა მსგავსად სახეთა მის- 

თა არიან მისნი. 

Ⴐ~ აღყვავილებად იწყოს ჩვენ შორის, ყოვ- 

ლადქებულისა მის ტევანმან, მაშინ ვიწყით შრომით  

მოძულებად ყოველსავე დიდებასა და ქებასა კაცობრივ- 

სა და განვაგდებთ თავთა ჩვენთაგან ყოველსავე გულის- 

წყრომასა და მრისხანებასა. 

Ⴞოლო რაჟამს აღორძინდებოდის დედოფალი ესე  

სათნოებათა სულსა შინა, სულიერითა მით ჰასაკითა,  

მაშინ არა-რად და უფროსღა საძაგებელად შეგვერაცხ- 

ნიან ჩვენ მიერ ქმნილნი ქველის-საქმენი, და მარადღე  

ესრეთ ვგონებდით, თუ შევძინებთ ტვირთსა ცოდვათა  

ჩვენთასა, და ჩვენ უცნაურად განგვებნიის იგი, და ჩვენ  

ზედა მოსრულთა Ⴖვთისა მიერ მადლთა, ვითარცა სას- 

ჯელისა ჩვენისა განმრავლებად ვხედევდით უღირსებისა  

ჩვენისათვის, და მაშინ არნ გონება ჩვენი წარუპარველ  

და დაკრძალულ საუნჯესა შინა შემუსრვილებისასა; და  

ოცნებანი ოდენ და ბგერანი იგი მპარავთანი ესმოდიან  

და არავისგან უვნებიან მათგანისა, რამეთუ სიმდაბლე  

საუნჯე შეუხებელი არს. 

ⴂ. Ⴀჰა ესერა აღყვავებისათვის, და მცირედისა  

აღორძინებისათვის მარადის შვებულისა ამის ნაყოფისა  

მცირედ სიბრძნის მეტყველებად ვიკადრე; ხოლო თუ  

რაჲ არს სრული იგი ჰასაკი და ნაყოფიერება Ⴋღვდელ- 

შვენიერისა მის Ⴓფლისა, კითხეთ მონათა მაგათ Ⴓფლი- 

სათა და მან გაუწყოს, რამეთუ მე სიტყვით გამოჩინება 

მისი ვერ ძალ მიძს. 

ⴃ. Ⴑიმდიდრისათვის და სიმაღლისა, ამის სანატრე- 

ლისა თქმაჲ შეუძლებელ არს. ხოლო ბუნებისათვის მი- 

სისა სიტყვა, ყოვლადვე მოუგონებელ არს; არამედ სა- 

ხეთა მისთა თვის ძალისაებრ გულის-ხმის-ყოფისა ჩვენისა  

ვიტყოდით. 

ⴄ. Ⴑინანულსა ჭეშმარიტსა და გლოასა განშორე- 
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ბულსა ყოვლისაგანვე ბიწისა, და ყოვლად წმიდასა მას  

ახლად მოსრულთა სიმდაბლესა, ეგოდენი განყოფილება  

აქვს ურთიერთ არს, ვითარ იგი არს ფქვილი და ცომი  

და პური, რამეთუ შეიმუსრვის და დაიფქვის სული სინა- 

ნულისა მიერ ჭეშმარიტისა; ხოლო შეირთვის ვითამე,  

და რათა ესრეთცა ვთქვა შეიზილების Ⴖვთისა მიმართ  

წყლითა ცრემლთა მათ კეთილთათა, და მერმე აღეტყი- 

ნების ცეცხლი Ⴓფლისა მიერი მის შორის, და შეიცხვე- 

ბის და განმტკიცნების სანატრელი იგი სიმდაბლე, უფუ- 

არი იგი და აღუზვავებელი. 

ⴅ. Ⴀმისთვისცა ერთ ძალიქმნის და შეიერთის სანატ- 

რელი ესე სამკეცი ჯაჭვი, და უფროსღა მშვილდი-ცისა*  

და შეერთებულად იყვნიან საქმენიცა და ძალნი მისნი,  

და რომელიცა რაჲ სთქვა ამათ სამთაგანისა, თუ მისი  

არს იპოოს იგი მეორისაცა და მესამისა, ამისთვისცა  

მოკლედ გამოვაჩინო წინაშე თქვენსა. 

ⴆ. Ⴑაქმე კეთილისა ამის და დიდებულისა სათნოება- 

თა სამებისა: პირველი ესე არს, შეწყნარება და თავსდე- 

ბა ყოვლისა გინებისა და შეურაცხებისა სიხარულით;  

რაჟამს განმარტებულითა ხელითა სულისათა, შეიწყნა- 

რებნ და შეიტკბობნ კაცი ყოველსავე ყვედრებასა და  

კდემასა, ვითარცა წამალთა უჩინო მყოფელთა სენთა სუ- 

ლისათა, და აღმხოცელთა ცოდვათა დიდთა; ხოლო მეო- 

რე სახე კეთილისა მის სამ-ძალისა სათნოებათასა არს,  

სრულიად მოკვდინება გულის წყრომისა, და შემუსრვი- 

ლება გულისა, და ბრალობა თავისა თვისისა ყოველსავე  

ზედა; ხოლო მესამე კიბე კეთილი არს თვისთა სათნოე- 

ბათა, სრულიად უჯეროება, და ურწმუნოება, და მარა- 

დის გულისთქმა სწავლისა სარწმუნოებით. 

ⴡ. Ⴃⴀⴑⴀⴑⴐⴓⴊⴈ ⴑⴟⴓⴊⴈⴑⴀ და წინასწარ-მეტყველთა  

ⴕⴐⴈⴑⴒⴄ ⴀⴐⴑ, ⴑⴈⴋⴀⴐⴇⴊⴄⴃ ⴗⴍⴅⴊⴈⴑⴀ ⴋⴍⴐⴜⴋⴓⴌⴈⴑⴀ; და 

–––––––  

* მშვილდად და სახედ სდვა სიმდაბლესა, მრავალ ფეროანთათვის  

კეთილთა და მადლთა მისთა. 
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დასასრული ყოველთავე არა წმიდათა ვნებათა ცუდად- 

მზვაობრობა და ამპარტავანება არს, რომელთაცა მკვლ- 

ელი არს, წმიდა ესე და სანატრელი ირემი, და ჰფარავს  

მეუღლესა მისსა, რომელსა თანა-იყოს, ყოვლისავე გეს- 

ლისა სასიკვდინოსაგან შეუხებელად რამეთუ სადამცა გა- 

მოსჩნდა მას შინა გესლი ორგულებისა და ძვირის ზრახვ- 

ოსა. სადამცა დაიმალა გულსა მისსა გველი ბოროტი, და  

არამცა მეყვსეულად განქიქნა და მოიკვდინა? არცა არს  

შეერთებასა შინა მისსა სიძულვილისასა ხილვა; არცა დაუ- 

ჯერებლობისა და სიტყვის გებისა სახე, გარნა თუ სიტ- 

ყვა იყოს მართლ-მორწმუნეობისათვის, ურწმუნოთა მიმ- 

ართ. 

ⴇ. Ⴐომელი ამას სანატრელსა შეერთოს იქმნას იგი  

Ⴒკბილ, Ⴑახიერ, Ⴋოწყალე, და Ⴃაწყნარებულ, და Ⴁრ- 

წყინვალე, Ⴘეუწუხებელ, Ⴋღვიძარე, Ⴋოსწრაფე, და რად  

მრავალს ვიტყოდი უვნებელ იქმნას ყოვლისაგან ვნე- 

ბისა, რამეთუ თქმულ არს ვითარმედ ⴑⴈⴋⴃⴀⴁⴊⴄⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ 

ⴙⴅⴄⴌⴑⴀ ⴋⴍⴋⴈⴞⴑⴄⴌⴌⴀ ⴙⴅⴄⴌ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ, ⴃⴀ ⴋⴈⴞⴑⴌⴌⴀ 

ⴙⴅⴄⴌ ⴋⴒⴄⴇⴀ ⴙⴅⴄⴌⴇⴀⴂⴀⴌ და ვნებათა და ბრძოლათაგან. 

ⴈ. Ⴋონაზონმან მდაბალმან არა გამოიძივნეს დაფა- 

რულნი, და გამოუთქმელნი საქმენი; ხოლო ამპარტავანი  

გამოიკვლევდეს სასჯელთა Ⴖვთისათა. 

ⴈⴀ. Ⴋონაზონსა ვისმე სულიერსა გამოუჩნდეს ეშმაკნი  

პირის პირ და ნატრიდეს, ხოლო ყოვლად ბრძენმან მან  

ბერმან ჰრქვა: უკეთუ თქვენ დააცადოთ ქება ჩემი, თქვე- 

ნისა განშორებისაგან ვსცნა, ვითარმედ დიდ ვარ; უკეთუ  

კულა ქება ჩემი არა დააცადოთ, მაშინ თქვენისა ქებისა- 

გან ვსცნა, არა წმიდება ჩემი; ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴑⴀⴛⴀⴂⴄⴊ ⴀⴐⴑ 

ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀ, ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴋⴀⴖⴀⴊⴈ ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ. აწ უკ- 

ვე განთუმეშორნეთ ჩემგან, თვითმცა დიდ ქმნილ ვარ,  

უკეთუ კულა მაქებდეთ მე მოვიპოო თქვენითა სიმდაბ- 

ლე, ხოლო იგინი განცვიფრდეს ორკერძოვე ძლევასა  

მისსა ზედა და სიბრძნესა და უჩინო იქმნნეს. 
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ⴈⴁ. Ⴌუ იყოფინ სული შენი ძმაო ჯურღმულ, ამის  

ცხოველისა წყლისა, რომელი ოდესმე აღმოეცენებინ,  

და ოდესმე განხმის სიცხისაგან ცუდისა დიდებისა და სი- 

მაღლისა, არამედ იყავნ იგი წყარო უვნებელობისა, მა- 

რადის აღმომაცენებელი წყალსა შემუსრვილებისასა. 

ⴈⴂ. Ⴓწყოდე საყვარელო, ვითარმედ ⴖⴄⴊⴄⴇⴀ ⴂⴀ- 

ⴌⴀⴋⴐⴀⴅⴊⴍⴌ ⴈⴔⴕⴊⴈ, ⴃⴀ ⴌⴀⴗⴍⴔⴈ ⴑⴓⴊⴈⴄⴐⴈ. 

ⴈⴃ. Ⴖელე არს-სული მდაბალი, შორის მთათა შრო- 

მისა და სათნოებისათა, შეურყეველად და აღუზვავებე- 

ლად მყოფი. 

ⴈⴄ. Ⴀრა ვიმარხე, არცა ვაღვიძე, არცა დავსწევ ქვე- 

ყანასა ზედა: არამედ ⴃⴀⴅⴋⴃⴀⴁⴊⴃⴈ: ⴃⴀ ⴋⴀⴚⴞⴍⴌⴀ ⴋⴄ 

ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ. 

ⴈⴅ. Ⴑინანული აღადგინებს და აღამაღლებს სულსა,  

და გლოვა რეკს კარსა ცისასა, და სანატრელი Ⴑიმდაბლე  

განაღებს; ხოლო მე ვიტყვი და თაყვანის-ვსცემ სამგვა- 

როვნებასა ერთ-არსებით და ერთ არსებასა სამებით. 

ⴈⴆ. Ⴗოველსავე ხილულსა განანათლებს მზე, და  

ყოველსავე საქმესა სათნოებისასა განამტკიცებს სიმ- 

დაბლე. 

ⴈⴡ. Ⴓკეთუ არა იყოს ნათელი, ყოველივე ბნელ არს  

და უკეთუ არა იყოს სიმდაბლე, ყოველი შრომა ჩვენი  

ამაო არს. 

ⴈⴇ. Ⴄრთი* ქვეყანა არს ყოველთა დაბადებულთა  

შორის, რომელმან ერთ-გზის იხილა მზე, და ერთი გუ- 

ლის სიტყვა არს, რომელმან მრავალ გზის შვის სიმ- 

დაბლე. 

ⴉ. ერთსა** დღესა შინა ყოველთა მკვიდრთა ქვეყა- 

–––––––  

* Ⴕვეყანასა მას იტყვის მეწამულისა ზღვისასა, რომელი გამოა- 

ჩინა Ⴋოსე, და კვალად Ⴈსუ Ⴈორდანესა ზედა. 

** Ⴄრთი დღე არს იგი, რომელსა შინა ნოე კიდობნისაგან გამო- 

ვიდა. 
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ნისათა განიხარნეს; და ერთი არს ესე სათნოება, რომელსა  

ეშმაკნი ვერ იჩემებენ. 

ⴉⴀ. სხვა არს სიმაღლე, და სხვა არა არს სიმაღლე; და 

სხვა არს სიმდაბლე, რამეთუ პირველი იგი მარადღე სხვა- 

თა განიკითხავს; და მეორე არავის განიკითხავს, არამედ  

არცა თავსა თვისსა დასჯის; ხოლო მესამე იგი დაუსჯე- 

ლი არს, და მარადის თავსა თვისსა დასჯის. 

ⴉⴁ. Ⴑხვა არს სიმდაბლე, და სხვაჲ არს მოღვაწება  

სიმდაბლისა მიმართ; და სხვაჲ არს ქება მდაბლისა. რა- 

მეთუ Ⴎირველი იგი სრულთა არს; და მეორე იგი ჭეშ- 

მარიტთა მორჩილთა; ხოლო მესამე ყოველთა მორწმუ- 

ნეთა. 

ⴉⴂ. Ⴐომლისა შინაგანი მდაბალ იყოს, ეგე ვითარი  

არა წარიპარვის ბაგეთა თვისთა მიერ, რამეთუ რომელი  

საუნჯესა შინა არა იდვას, კარსა არა გამოვალს. 

ⴉⴃ. Ⴚხენი ვიდრემდის მარტოი არნ, ჰგონებენ ვი- 

თარმედ მალი არის, ხოლო რაჟამს შევიდის ასპარეზსა,  

მაშინ სცნოს უძლურება თვისი. 

ⴉⴄ. Ⴐაჟამს კაცი ბუნებითთა* ზედა ზვაობდეს,  

სასწაული არს ესე ვითარმედ უწყიეს კურნებად; ხოლო  

ვიდრემდის სულ-მყრალობასა მას იყნოსდეს, სუნნელე- 

ბასა ვერ იყნოსებს. 

ⴉⴅ. Ⴇქვა ყოვლად წმიდამან სიმდაბლემან, ვითარ- 

მედ არავის ესჯოდის, არცა აცილობდეს, არცა შეიყვა- 

როს დიდება, არცა მიერჩდეს წინამძღვრობად, ტრფია- 

ლი ჩემი, ვიდრემდის მე შემომეყოს, რამეთუ ვინათგან  

მე შემიერთოს, მიერიდგან მისდა ⴠⴑⴉⴓⴊ ⴀⴐⴀ ⴀⴐⴑ. 

ⴉⴆ. Ⴋონაზონსა ვისმე, რომელი მოსწრაფე იყო ამის  

სანატრელისა მოგებად, მოუხდეს ეშმაკნი, და დასთესეს  

ქება მათ მიერი გულსა შინა მისსა; ხოლო ნეტარმან  

_______ 

* Ⴁუნებითად იტყვის ხორციელსა დიდთა-შვილობასა, ხელ-მარჯ 

ვეობასა, კეთილად მოსწავლეობასა, ხმა კეთილობასა შვენიერებასა, და  

ჰასაკთა სიკეთესა. 
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იმსახურა ღონე კეთილი ძლე-ვად მათდა; აღდგა და და- 

წერნა კედელსა ზედა სახლისა მისისა სახელები დი- 

დთა და მაღალთა სათნოებათა, ვითარ სიყვარული სრუ- 

ლი და სიმდაბლე Ⴀნგელოსებრივი და ლოცვა წმიდა,  

და სიწმიდე გამოუთქმელი და მსგავსთა ამათთა. რაჟამს  

იწყიან გულის სიტყვათა ქებად მისდა, თქვის მან: გვალე  

წარვიდეთ სამხილებელისა მიმართ და მივიდის და აღმო- 

იკითხის სახელები იგი, და რქვის თავსა თვისსა: ჵი  

საწყალობელო, რაჟამს ესე ყოველნი მოიგნე, მაშინ ჯე- 

რეთ შორსვე ხარ Ⴖვთისაგან, ხოლო ვინათგან ამათგანი  

ჯერეთ არა რა გაქვს ვითარ ზვაობ. 

ⴉⴡ. Ⴇუ რაჲარს ამის მიზეზისა ძალი და არსება ჩვენ  

თქმად ვერ შემძლებელ ვართ, ხოლო საქმეთა და ჩვეუ- 

ლებათა მისთაგან, და სახილავთაგან ხატისა მისისათა. მც- 

ირედ რაჲმე ვსთქვათ არსებისა მისისა-თვისცა. 

ⴉⴇ. Ⴑიმდაბლე საფარველი არს Ⴖვთისა, და ვერ ხედ- 

ვაჲ თვისთა სათნოებათა. 

ⴊ. Ⴑიმდაბლე უფსკრული არს შემუსრვილებისა შე- 

უხებელ ყოველთავე მპარავთაგან, რომელნი იპარვენ ნა- 

ყოფთა სულისათა. 

ⴊⴀ. Ⴑიმდაბლე გოდოლი არს მტკიცე, ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ  

ⴎⴈⴐⴑⴀ ⴋⴒⴄⴐⴈⴑⴀⴑⴀ. 

ⴊⴁ. Ⴅⴄⴐⴀ ⴐⴀⴢ ⴈⴐⴂⴍⴑ ⴋⴒⴄⴐⴋⴀⴌ ⴋⴈⴑⴂⴀⴌ, ⴃⴀ ⴘⴅⴈ- 

ⴊⴋⴀⴌ, და უფროსღა გულის სიტყვამან ⴓⴑⴟⴓⴊⴍⴄⴁⴈⴑⴀ- 

ⴋⴀⴌ, ⴃⴀ ⴅⴄⴐⴀ ⴀⴅⴌⴍⴑ ⴋⴀⴑ. ⴃⴀ ⴃⴀⴑⴚⴌⴄⴑ ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ ⴋⴈⴑ- 

ⴑⴀ ⴋⴒⴄⴐⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ ⴃⴀ ⴋⴍⴛⴓⴊⴄⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ დაამდაბლნეს. 

ⴊⴂ. სხვანი არიან სასწაულნი სულისა შინა მომგე- 

ბელისა ამის სანატრელისასა, გარეშე ყოველთა მათ პი- 

რველ თქმულთა საქმეთა, რომელთა მიერ სცნობს იგი  

სიმდიდრესა სულისა თვისისა; რამეთუ იგი ყოველნი  

რომელნი პირველ ვსთქვენით კაცთა თვალსა არი- 

ან, და კაცთა მიერ ითქმიან; ხოლო სასწაულნი იგი 
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რომელნი სულსა შინა იქმნებიან მდაბლისასა, გამოუთქმ- 

ელ-არიან. 

ⴊⴃ. Ⴋაშინ სცნა ამის ნეტარისა შენ შორის ჭეშმა- 

რიტად დამკვიდრება, რაჟამს აღივსოს გული შენი ნათ- 

ლისა მის გამოუთქმელისა სიმრავლითა და ტრფიალება  

მიუთხრობელი იყოს შენ შორის ლოცვისა მიმართ, და  

პირველ ამათსა გული არავისი განმკითხველი ცოდვათა  

ზედა და ცთომათა. ხოლო წინამორბედი ამისი არს სი- 

ძულვილი ყოვლისავე ცუდად მზვაობრობისა და დიდე- 

ბისა კაცთა მიერისა. 

ⴊⴄ. Ⴗოველსა რომელსა უცნობიეს ჭეშმარითა ცნო- 

ბითა სულისათა უძლურება თვისი, მას მიწასა ზედა კე- 

თილსა უთესავს თესლი თვისი, რამეთუ არათუ ესრეთ  

დაეთესოს-არა აღყვავილნეს მუნ სიმდაბლე. 

ⴊⴅ. Ⴐომელმან იცნა უძლურება თვისი, იგი მიწ- 

თომილ არს შიშსა Ⴓფლისასა და მას შინა რაჲ ვიდო- 

დეს მიიწიოს ბჭეთა სიყვარულისათა. 

ⴊⴆ. Ⴑიმდაბლე* ბჭე-არს სასუფეველისა, და რო- 

მელნი მიეახლნენ მას მუნ შეიყვანებს მათ, რამეთუ  

ვჰგონებ თუ ამისთვის იტყოდა Ⴓფალი, ვითარმედ რო- 

მელი მოვიდეს ამას კარსა ⴘⴄⴅⴈⴃⴄⴑ ⴃⴀ ⴂⴀⴋⴍⴅⴈⴃⴄⴑ 

სოფლისა ამისგან უშიშად ⴃⴀ ⴑⴀⴛⴓⴀⴐⴈ ⴎⴍⴍⴑ და მწვა- 

ნილოანი სამოთხესა შინა საშვებელისასა. 

ⴊⴡ. Ⴗოველნი რომელნი სხვითა გზითა მოვიდეს  

მონოზონებად ⴋⴎⴀⴐⴀⴅⴌⴈ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴃⴀ ⴀⴅⴀⴆⴀⴉⴌⴈ. 

ⴊⴇ. Ⴂანვიხილნეთ კეთილად თავნი ჩვენნი, რომელ- 

ნი ესე მოსწრაფე და სურვიელ ვართ პოვნად Ⴑიმდაბლისა,  

და უკეთუ ვპოოთ სული ჩვენი, ვითარმედ ყოვლითა  

მოსწრაფებითა და ძალითა მისითა, ნებავს რათამცა მოყ- 

––––––– 

* ⴄსე იგი არს, ვითარმედ რომელი Ⴕრისტეს მსგავსითა სიმდა- 

ბლითა შევიდეს მონაზონებად, იგი კეთილად შევიდეს და განვიდეს სა- 

წუთროისა ამის ცხოვრებისაგან, და საძოარი პოოს – საღმრთო იგი განს- 

ვენებაჲ. 
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ვასი ყოველსავე ზედა უმჯობეს და უპატიოსნეს ჩვენსა  

იყო, მაშინ ვსცნათ ვითარმედ ახლოს არს წყალობა. 

ⴋ. Ⴅითარცა არა იპოოს ცეცხლი თოვლსა შინა,  

ეგრეთვე არცა მწვალებელთა თანა იპოოს სიმდაბლე. 

ⴋⴀ. Ⴄსე სათნოება მართლ-მორწმუნეთა არს, და  

მათცა რომელნი წმიდა და ღვთის მოყვარე იყვნენ. 

ⴋⴁ. Ⴋრავალნი ვიტყვით თავთა თვისთა ცოდვილად,  

და ნუ უკვე ეგრეთცა გვაქვნ, ხოლო შეურაცხებამან 

 სხვათა მიერმან გამოსცადის გულისა სიმდაბლე. 

ⴋⴂ. Ⴐომელი მოვიდოდის ნავთსსაყუდელსა ამას  

უღელვოსა მიმართ, არა დასცხრეს იგი გამოძიებად საქ- 

მეთა და სიტყვათა, და გულის სიტყვათა, და ღონეთა  

და ადგილთა და ცხოვრებათა უნდოთა, და მდაბალთა  

ვიდრემდის შეწევნითა ღვთისათა ეგე ვითართა მათ საქ- 

მეთა მიერ განერეს მარადის მღელვარესა მას ამპარტავა- 

ნებისა ზღვასა, და გამოიყვანოს მიერ ნავი სულისა თვი- 

სისა, რამეთუ რომელი ამის ბოროტისაგან ოდენ განერეს,  

მან სხვათა ცოდვათა ადრე პოოს შენდობა, ვითარცა  

მეზვერემან მან. 

ⴋⴃ. Ⴐომელთამე პირველ ქმნულნი ცოდვანი, შემდ- 

გომად შენდობისაცა მათისა, აქვნ მარადის მიზეზად  

სიმდაბლისა, და მათ მიერ შემუსრვენ ბოროტსა მას ამ- 

პარტავანებისა ქედსა – და სხვანი Ⴕრისტეს ვნებათა იხსე- 

ნებენ, და მით დაამდაბლებენ თავთა თვისთა, და თანამ- 

დებად შეურაცხიან იგინი; და სხვანი დღითი დღე მომა- 

ვალთა ცთომათა მიერ შემუსვრენ გულთა თვისთა; და  

სხვანი მოწევნულთა განსაცდელთა და სენთა მიერ, დე- 

და იგი სათნოებათა შეიტკბეს. ხოლო არიან ვიეთნიმე  

არა უწყი თუ აწ არიანღა, რომელნი ნიჭთა მიერ ღვთი- 

სათა რაზომცა წარემართებოდინ თავთა თვისთა დაიმდა- 

ბლებენ, და უღირსად ჰქონან ესე ვითარისა მის სიმდი- 

დრისაგან, და ეგრეთ არიან ვითარმცა დღითი დღე თა- 
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ნა-ნადებს მათსა განამრავლებდეს ესე არს Ⴑიმდაბლე, ესე  

არს ნეტარება, ესე არს სრული იგი საზომი. 

ⴋⴄ. Ⴐაჟამს იხილო ვინმე, ანუ გესმას მცირედსა ჟამსა  

მაღალსა უვნებელობასა მიწთომილი, ნუ ჰგონებ თუმ- 

ცა სხვით კერძო მიწევნულ იყო მუნ, გარნა ამის სანა- 

ტრელისა მოკლისა და უცთომელისა გზისა მიერ. 

ⴋⴅ. Ⴄჰა კეთილნი მეუღლენი სიმდაბლე და სიყვა- 

რული, რამეთუ პირველი იგი აღამაღლებს კაცთა, ხო- 

ლო მეორე ესე არღარა მიუშვებს ამაღლებულისა მის  

დაცემად, რამეთუ სიყვარული არა სადა დაეცემის. 

ⴋⴆ. Ⴑხვა არს შემუსრვილება, და სხვა არს მეცნიე- 

რება თავისა თვისისა, და სხვა არს Ⴑიმდაბლე. 

ⴋⴡ. Ⴘემუსრვილება ნაშობი არს დაცემათა, რამეთუ  

რომელი დაეცეს შეიმუსრვის, და ძრწოლით დგას ლოც- 

ვასა შინა საქებელითა ურცხვენებობითა, მიყრდნობილი  

კვერთხსა მას ზედა სასოებისასა, ვითარცა მოუძლურე- 

ბული რომლითაცა ძალსა მას სასოწარკვეთილებისასა  

იოტებს. 

ⴋⴇ. Ⴋეცნიერება თავისა თვისისა, არს ცნობა უც- 

თომელად თვისისა საზომისა, და წვლილადცა ცოდვათა  

თვისთა სამარადისოდ ხსენება და ძებნაჲ. 

ⴌ. Ⴑიმდაბლე სწავლა არს Ⴕრისტესი უხილავი, რო- 

მელი უხილავად დაემკვიდრების სულსა შინა ღირსთასა,  

და სიტყვათა მიერ ხილულთა არს გამოუთქმელ. 

ⴌⴀ. Ⴐომელი იტყოდის თუ მცირედცა რაჲმე ეყნო- 

სების სუნნელებაჲ ესე ვითარისა მის ნელსაცხებელისა,  

და ჟამსა ქებისასა მცირედცა რაიმე აღიძვროდის გული  

მისი ქებისა მის მიმართ, და უყვარდინ სიტყვანი იგი,  

ეგე ვითარი ნუ ეკიცხევს თავსა თვისსა, არამედ გულის- 

ხმა ყავნ ვითარმედ ცთომილ არს სრულიად. 

ⴌⴁ. Ⴋესმა კაცისა ვისგანმე, რომელი იტყოდა მხურ- 

ვალებითა სულისა თვისისათა, ვითარმედ Ⴌⴓ ⴙⴅⴄⴌⴇⴅⴈⴑ 

Ⴓⴔⴀⴊⴍ, ⴌⴓ ⴙⴅⴄⴌ ⴇ~ⴑ, ⴀⴐⴀⴋⴄⴃ ⴑⴀⴞⴄⴊⴑⴀ Ⴘⴄⴌⴑⴀ ⴄⴚ 
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ⴃⴈⴃⴄⴁⴀ, რამეთუ იცოდა მან, ვითარმედ ბუნება ესე ჩვე- 

ნი თავით თვისით ვერ შემძლებელ არს უვნებელად დაც- 

ვად და კვალად იტყოდა: Ⴘⴄⴌ ⴋⴈႤⴐ ⴀⴐⴑ ⴕⴄⴁⴀ ⴙⴄⴋⴈ 

ⴄⴉⴉⴊⴄⴑⴈⴀⴑⴀ ⴘⴈⴌⴀ ⴃⴈⴃⴑⴀ, ესე იგი არს ვითარმედ მას  

საუკუნესა, რამეთუ ვიდრე მუნ არა მივიდე, და მესმას  

Ⴘენი მიერი ქება ამის სოფლისა, ესე ქება არა რად შემი- 

რაცხიეს, და უფროჲსღა მავნებელად. 

ⴌⴂ. Ⴓკეთუ ესე უზესთაესი იგი ამპარტავანებისა  

საზღვარი არს, რომელი კაცი, კაცთა დიდებისათვის იჩე- 

მებდეს სათნოებათა მათ, რომელნი არა აქვნდეს; მაშა,  

ესე სადმე დიდისა სიმდაბლისა სახე არს, რაჟამს ბრალნი  

რომელნი არა გვექმნენ, არა უვარ ვყოფდეთ უკეთუ  

გვწამებდეს ვინ, გინათუ თავით თვისითცა ვიჩემებდეთ. 

ⴌⴃ. Ⴄსრეთყო, რომელმან იგი პური და ყველი ხე- 

ლად მიიღო და დაჯდა კართა ზედა თვისთა გარდართ- 

ხმით ძელსა ზედა, და აჩვენა მან ესე ვითარი სიმდაბლე;  

და კვალად სხვამან მან მუშაკმან სიწმიდისამან, რომელ- 

მან სამოსელი თვისი აღიძარცვა და ვიდოდა უვნებელად  

ქალაქსა შინა. 

ⴌⴄ. Ⴀრა ზრუნვენ ესე ვითარნი დაბრკოლებისათვის  

კაცთასა, რამეთუ მოუღებიეს ძალი ლოცვისა მიერ უხი- 

ლავად გულ-სავსე-ყოფად ყოველთავე. 

ⴌⴅ. Ⴐომელი პირველისა მისთვის ზრუნვიდეს, მეო- 

რისა მის ნაკლულევანებასა მოასწავებს, რამეთუ სადა  

ღმერთი მზა იყოს მოცემად თხოვათა, მუნ ყოვლისავე  

ყოფად შემძლებელ ვართ. 

ⴌⴆ. Ⴄსე გამოვირჩიოთ. ძმანო, რათა Ⴖმერთსა სათნო  

ვეყოფოდით, და არა კაცთა, რამეთუ ფრიად უხარის  

Ⴖმერთსა გვიხილნეს რაჲ ვითარმედ შეურაცხებასა ვეძი- 

ებთ კაცთაგან, რათამცა ამაო იგი ზვაობა შევაიწრეთ და  

წარვწყმიდეთ. 

ⴌⴡ. Ⴓცხოება ჭეშმარიტი მომატყვებელ არს ესე ვი- 

თართა ამათ კეთილთა, რამეთუ თვისთაგან თავსდება, 
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შეურაცხებისა და კდემისა ფრიად დიდთა არს. 

ⴌⴇ. Ⴌუ გიკვირს თქმულთა ამათთვის საყვარელო,  

რამეთუ არავინ არს რათამცა ერთითა ნაბიჯითა აღვიდა  

თავსა კიბისასა. 

ⴢ. Ⴀⴋⴈⴇ ⴚⴌⴀⴌ ⴗⴍⴅⴄⴊⴇⴀ ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑ ⴋⴍ- 

ⴜⴀⴔⴄⴌⴈ ⴅⴀⴐⴇ, არათუ რაჟამს ეშმაკნი გვერჩდენ, არა- 

მედ ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴑⴀⴞⴄⴊⴄⴁⴈ ჩვენი ⴃⴀⴈⴜⴄⴐⴍⴑ ⴚⴀⴑⴀ ⴋⴀⴑ ⴘⴈ- 

ⴌⴀ Ⴑⴈⴋⴃⴀⴅⴊⴈⴑⴀⴑⴀ. 

ⴢⴀ. Ⴓნაყოფოება ბუნებითი ზე აღამაღლებს რტო- 

თა, ხისა მის თურინჯად წოდებულისა, ხოლო ქვერაჲ  

დადრეკილ იქმნენ მეყვსეულად ნაყოფიერ იქმნებიან,  

რომელი მეცნიერებით იკითხვიდეს, გულის ხმა უყოფიეს  

მას სიტყვა ესე. 

ⴢⴁ. Ⴋოუღებიეს Ⴖვთისა მიერ ამისცა სანატრელისა  

კიბესა ოცდა ათეული და სამოცეული და ასეული აღსა- 

ვალისა და უკანასკნელსა მას აღვლენ სრულნი, ხოლო  

საშუალსა მას მოსწრაფენი, ხოლო პირველსა ყოველნი- 

ვე შემძლებელ არიან აღსვლად. 

ⴢⴂ. Ⴐომელმან იცნას თვისი საზომი, იგი არაოდეს  

სცთეს ხელ ყოფად საქმისა უზესთაეს ძალისა თვისისა, და  

ეგე ვითარსა მას დაუდგამს ფერხი სანატრელსა ამას  

გზასა. 

ⴢⴃ. Ⴎითარცა იშიშვის ქათამი არწივისაგან; ეგრეთ- 

ვე მდაბალი სიტყვის გებისაგან. 

ⴢⴄ. Ⴇვინიერად წინასწარმეტყველებისა და ნიშებისა  

და სასწაულებისა მრავალნი შევიდეს სასუფეველად; ხო- 

ლო თვინიერ სიმდაბლისა არა ვინ შევიდეს სასძლოსა  

მას. 

ⴢⴅ. Ⴎირველთა მათ მეორე ესე მოქმედ დამცველ  

არს; ხოლო მეორე ესე პირველთა მათ მიერ მრავალ  

გზის უჩინო იქმნა, სუბუქთა შორის გონებითა. 

ⴢⴆ. Ⴄსეცა განაგო Ⴓფალმან დამდაბლებისა ჩვენი- 

სათვის, რამეთუ არავინ ესრეთ ხედავს წყლულებათა თვ- 
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ისთა, ვითარ იგი მეორე, ამისთვისცა ჯერ არს ჩვენდა,  

რათა არა თავთა ჩვენთა ვმოძღვრიდეთ, არამედ მწყემსი- 

სა მიერ სულიერისა, და რაჟამს განვიკურნნეთ წყლულე- 

ბათაგან ჩვენთა, Ⴖმერთსა და მას ვმადლობდეთ. 

ⴢⴡ. Ⴋდაბალსა ნება თვისი მარადის, ვითარცა მაც- 

თური ესრეთ სძაგს და თავი თვისი უმეცრად შეურაც- 

ხიეს, ამისთვის Ⴑიმდაბლით ითხოვნ Ⴖვთისაგან უმჯობეს- 

სა და სარწმუნოებით დაისწავის მის მიერ კეთილი. 

ⴢⴇ. Ⴋდაბალი მარადის მორჩილ არს, და ისმენს სი- 

ტყვასა უმჯობესსა სხვათაგან, რამეთუ თავსა თვისსა არა- 

ოდეს მიენდობის, არამედ Ⴓფალსა მიუტევის ზრუნვა  

თვისი, რომელმან იგი ვირსაცა აღუღო პირი ბალამის  

ზედა, და დაღაცათუ ყოველსავე Ⴑაღმრთოდ იქმოდის და  

იტყოდის, არავე ჰრწამს მას თვისი გულის-ხმის-ყოფა; 

რამეთუ ვითარცა ამპარტავანსა სიმძიმედ უჩნს სხვათა და- 

კითხვა, ეგრეთვე მდაბალსა თავისა თვისისა მინდობა. 

ⴍ. Ⴋე ესრეთ ვგონებ, ვითარმედ Ⴀნგელოსთადა ოდ- 

ენ არს არა წარტყვენვა ცოდვისა მიერ, ვინადგან დი- 

დიცა იგი ქვეყანისა ანგელოსი Ⴎავლე იტყოდა ვითარ- 

მედ ⴀⴐⴀ ⴐⴀⴢ ⴇⴀⴅⴑⴀ ⴇⴀⴌⴀ ⴓⴜⴗⴈ, ⴀⴐⴀⴋႤⴃ ⴀⴐⴀ 

ⴀⴋⴈⴇ ⴂⴀⴌⴚⴋⴀⴐⴇⴊⴃⴄⴁⴈ; ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴂⴀⴌⴋⴉⴈⴇⴞⴅⴄⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ 

Ⴓⴔⴀⴊⴈ ⴀⴐⴑ. Ⴀმისთვისცა თანა გვაც მარადის განკითხ- 

ვაჲ და ბრალობა თავთა ჩვენთა, რათა ნებსით დამდაბლე- 

ბითა თავთა თვისთათა უნებლიეთთა მათ ცოდვათაგან  

განვერნეთ; ხოლო უკეთუ არა ესრეთ ვყოთ ჟამსა სიკვ- 

დილისასა ბოროტად ვიგვემნეთ მათ-თვის. 

ⴍⴀ. Ⴐომელი ითხოვდეს Ⴖვთისაგან სათხოველსა, და  

აქვანდეს თავი თვისი უღირსად, სათხოველისა მის; მან  

უმეტესი მისა მოიღოს, და მოწამე არს ამას-ზედა მეზვე- 

რე იგი, რომელმან მოტევება ითხოვა, და სიმართლე  

პოვა. 

ⴍⴁ. Ⴀვაზაკმან მოხსენებაჲ ოდენ ითხოა სასუფეველ- 

სა, და ყოველივე სამოთხე დაიმკვიდრა. 
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ⴍⴂ. Ⴅითარცა არა იხილვების ქვეყანასა ზედა, არცა  

იპოების ბუნება ცეცხლისა მცირე და დიდი, რამეთუ  

ყოველივე ბუნება მისი ერთ არს, დაღაცათუ მცირე ნა- 

კვერცხალი იყვის ბუნებითა, დიდისავე სახმილისა სწორი  

არს; ეგრეთვე ჭეშმარიტი სიმდაბლე სადაცა დაემკვიდ- 

როს, არა შეუნდობს მუნ ნივთსა ცოდვისასა ყოფად. 

ⴍⴃ. Ⴅიდრემდის ნებსით ვცოდვიდეთ, ჩვენ შორის  

იგი არა იპოვების; ამისთვისცა იცოდა Ⴓფალმან, ვი- 

თარმედ გარეშე სახე, მოიყვანებს სულსა Ⴑიმდაბლედ,  

აღიღო არდაგი და გვიჩვენა ჩვენ ღონე და გზა სიმდაბ- 

ლისა, რამეთუ საქმეთა მიემსგავსების სული, და ვითარ- 

ცა საქმენი მისნი იყვნენ, ეგრეთვე იგი გამოისახვის. 

ⴍⴄ. Ⴋთავრობა ანგელოსთაგანსა მას მიზეზ ამპარტა- 

ვანებისა ექმნა, რომლისადა არა ამისთვის მიცემულ იყო  

მთავრობა იგი. 

ⴍⴅ. Ⴑხვა არს გონება საყდართა ზედა მჯდომარისა;  

და სხვა არს სკორეთა ზედა დავრდომილისა, და ნუ 

უკვე ამისთვის დიდი იგი მართალი იობ ჯდა სასკორეთა  

ზედა გარეშე ქალაქისა, რამეთუ მაშინ მოიგო სრული  

იგი სიმდაბლე, და თქვა მეცნიერებათა სულისათა: ⴃⴀ- 

ⴅⴈⴉⴌⴈⴌⴄ ⴇⴀⴅⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴃⴀ ⴃⴀⴅⴑⴊⴁⴈ, ⴃⴀ ⴘⴄⴅⴐⴀⴚⴞⴄ ⴇⴀ- 

ⴅⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴋⴈⴜⴀ ⴃⴀ ⴌⴀⴚⴀⴐ. 

ⴍⴆ. Ⴅპოვებ მანასეს უცოდვილესად ყოველთა კაც- 

თასა, რომელმან შეაგინა ტაძარი Ⴖვთისა, და ყოველივე  

სამსახურებელი მისი კერპებითა, რომლისა თვისცა და- 

ღაცათუმცა ყოველმან სოფელმან იმარხა, ვერ კმა იყო  

სინანულად მისდა; არამედ შეუძლო Ⴑიმდაბლემან უკურ- 

ნებელთა კურნებად. 

ⴍⴡ. Ⴓⴉⴄⴇⴓⴋⴚⴀ ⴂⴄⴌⴄⴁⴀ ⴋⴑⴞⴅⴄⴐⴎⴊⴈⴍ, ეტყვის  

დავით Ⴖმერთსა ⴘⴄⴅⴑⴜⴈⴐⴄⴚⴀ Ⴘⴄⴌⴃⴀ, საკვერთხი მარხვი- 

სა ⴐⴀⴐ ⴂⴈⴌⴃⴀ ⴋⴑⴞⴅⴄⴐⴎⴊⴈ Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀ ⴀⴐⴑ ⴑⴓ- 

ⴊⴈ ⴋⴃⴀⴁⴀⴊⴈ, ⴃⴀ ⴂⴓⴊⴈ ⴘⴄⴋⴓⴑⴅⴐⴈⴊⴈ. 

ⴍⴇ. Ⴘⴄⴅⴑⴚⴍⴃⴄ ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ ოდესმე ღაღად-ყო სანა- 
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ტრელმან Ⴑიმდაბლემან, მრუშებისათვის და კაცის კვლი- 

სა, და მეყვსეულად ესმა, ვითარმედ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴀⴖⴞⴍⴚⴀ 

ⴚⴍⴃⴅⴀⴢ ⴘⴄⴌⴈ. 

ⴎ. Ⴂზად Ⴑიმდაბლისა სანატრელთა მამათა ხორცი- 

ელნი შრომანი თქვნეს. ხოლო მე ვიტყვი Ⴋორჩილებასა- 

ცა და Ⴑიწრფოებასა გულისასა, რომელნი იგი ბუნებით  

სიმაღლისა წინა აღმდგომ არიან. 

ⴎⴀ. Ⴓკეთუ ამპარტავანებამან ანგელოსთაგანნი ვინ- 

მე, ეშმაკად გარდააქცინნა, Ⴑიმდაბლეცა სადმე შემძლე- 

ბელ-არს ეშმაკთაგან ანგელოს ყოფა, ამისთვისცა დაცე- 

მულნი ნუ უსასო იქმნებიან. 

ⴎⴁ. Ⴅისწრაფოთ ძმანო და ვიღვაწოთ ყოვლითა ძა- 

ლითა ჩვენითა, რათა ავმაღლდეთ თავსა ზედა ამის საწა- 

დელისასა; და უკეთუ თავსა მისსა ვერ მივიწინნეთ ბარე  

მხართა მისთა ზედა დავსხდეთ; უკეთუ კულა მუნცა აღს- 

ლვად ვკელობთ, მაშა ღლიათა მისთაგან ნუმცა დავეცე- 

მით, რამეთუ რომელი მიერ გარდამოვარდეს, არა უწყი  

თუმცა სადა მიემთხვია მადლსა რასმე საღმრთოსა. 

ⴎⴂ. Ⴛირნი ამისნი და გზანი, გარნა არა ხატნი არიან  

უპოვარება და უცხოება; დაფარვა სიბრძნისა, და თხოვა  

მოწყალებისა; დამალვა დიდთა შვილობისა; ოტება კად- 

ნიერებისა, განშორება მრავალ-მეტყველებისაგან, რამე- 

თუ ვერაჲ ესრეთ დაამდაბლებს სულსა, ვითარ სახე და 

ცხოვრება სიგლახაკისა და შეურაცხებისა, რამეთუ მაშინ  

გამოსჩნდების Ⴖვთის-მოყვარება ჩვენი, რაჟამს ძალგედვას  

ამაღლება, და ვილტვოდით ხორციელისა ამაღლებისა- 

გან მიუქცეველად. 

ⴎⴃ. Ⴍდესცა ვნებასა რომელსამე ზედა შეიჭურვოდი,  

ესე კეთილი Ⴑიმდაბლე შემწედ წარიყვანე, რამეთუ მა- 

შინ Ⴀⴑⴎⴈⴒⴑⴀ ⴃⴀ ⴈⴕⴄⴃⴌⴄⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ ⴞⴅⴈⴃⴍⴃⴈ, ⴃⴀ ⴃⴀⴑⴇⴐ- 

ⴂⴓⴌⴍ ⴊⴍⴋⴈ ⴃⴀ ⴅⴄⴘⴀⴎⴈ, ესე იგი არს ვითარმედ ცოდ- 

ვაჲ და სასო წარკვეთილება უჩინო ჰყო, და ეშმაკი და  

ვეშაპნი ესე ხორცნი დასთრგუნნე Ⴕრისტეს ძალითა. 
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ⴎⴄ. Ⴑიმდაბლე კიბე არს ცად აღმყვანებელი სული- 

სა, უფსკრულისაგან ცოდვათასა. 

ⴎⴅ. Ⴈხილა ვინმე გულსა შინა თვისსა ამისი სიკე- 

თე, და შეიპყრა იგი განკვირვებამან, და ჰკითხვიდა რა- 

თა უთხრას სახელი მშობელისა მისისა, ხოლო მან ბრწ- 

ყინვალითა და მხიარულითა პირითა რქვა მას: და ვითარ  

მშობელისა ჩემისა სახელსა იკითხავ, და იგი არს საკვი- 

რველ და უსახელო, არა გითხრა სახელი მისი, ვიდრემ- 

დის არა მოიგო Ⴖმერთი შენ შორის-დამკვიდრებულად,  

Ⴐომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴃედა წყლისა და წყაროჲსა  – უფსკრული არს, და დედა გულის-ხმის- 

ყო-ფისა და განკითხვისა – Ⴑიმდაბლე. 
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Ⴇქმული მისივე ნეტარისა იოანესი, დიაკრისისათ- 

 

ვის, რომელ არს გულის ხმის ყოფა და განკითხვა  

 

გულის სიტყვათა და ვნებათა და სათნოებათა 

  

ႧႠႥႨ ႩႥ 

  

Ⴂანკითხვა და გულის-ხმის-ყოფა ახალ მოსრულ- 

თა მონაზონებად ესე არს, რათა საზომი თვისი  

და საქმე თვისი ჭეშმარიტად გულის-ხმა-ყონ, ხოლო სა- 

შუალთა შორის ესე არს, რათა მოიგონ ცნობა გონიერე- 

ბისა, რომელი იგი ჭეშმარიტსა მას კეთილსა ბუნები- 

თისა და წინააღდგომისაგან განყოფდეს უცდომელად;  

ხოლო სრულთა შორის არს საღმრთოსა მის ბრწყინვა- 

ლებისაგან მოსრულ, გულის ხმის ყოფასა ნათელი, რო- 

მელი, დაენერგვის ღვთისა მიერ გონებასა შინა, და ნათ- 

ლითა თვისითა შემძლებელ არს, სხვათაცა სიბნელისა 

განათლებად; გინათუ ესე არს განკითხვა ყოველთა ზედა:  

ახალთაცა და საშუალთა და სრულთა; ნებისა Ⴖვთისა  

უცთომელი პოვნა, რათა ყოველსა ჟამსა და ადგილსა  

და საქმესა იცოდის თუ, რომელსა ზედა არს ნება Ⴖვთი- 

სა, რომელი ესე იპოების წმიდათა თანა გულითა და  

ხორცითა და პირითა. 

ⴁ. რომელმან სამთა* მათ კეთილად სძლოს, მან  

სძლია ხუთთაცა, ხოლო რომელმან სამნი უდებყვნეს, იგი  

ვერცა ერთსა ხუთთაგანსა მძლე ექმნეს. 

–––––––  

* Ⴑამნი იგი ესე არიან: ნაყროვანება, ვეცხლის მოყვარება და  

ცუდ-მზვაობრობა; ხოლო რომელმან სძლოს ამათ სამთა, ნაყროვნებასა მარ- 

ხვითა; ცუდად მზვაობრობასა სიმდაბლითა, ვეცხლის მოყვარებასა – Ⴑასო- 

ებითა ღვთისათა და ლოცვითა; მას უძლევიეს სხვათა მათ ხუთდათაცა: რო- 

მელ არიან, სიძვა, მრისხანება, მწუხარება, მოწყინება და ამპარტავანებაჲ. 
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ⴂ. Ⴂანკითხვა არს შეუგინებელი და წმიდა განზრახ- 

ვა, და ცნობა სვინიდისისა, რომელ არს გონება გულის- 

ხმის-მყოფელი კეთილისა და ბოროტისა, რომელი და- 

ნერგა Ⴖმერთმან კაცსა თანა მამხილებელად ბორო- 

ტისა. 

ⴃ. Ⴌუმცა ვინ შთავარდების უგულის-ხმოებისაგან  

ურწმუნოებად, რაჟამს იხილოს რამე, ანუ ესმას უზესთაე- 

სი ბუნებისა საქმე, რამეთუ სადა დაემკვიდროს უზესთაესი  

ბუნებისა საქმე, რამეთუ სადა დაემკვიდროს უზესთაესი  

ბუნებითა Ⴖმერთი, უზესთაეს ბუნებისა იქმნებიან მუნ  

უმეტესნი საქმენი. 

ⴄ. Ⴀმათ სამთა სახეთა მიერ იშვების უფროს ყოვლი- 

სა, ჩვენ შორის ბრძოლა ყოველივე საეშმაკო, ანუ უდე- 

ბებისაგან, ანუ ამპარტავანებისა, ანუ შურისაგან მათისა, –  

და საწყალობელ არს პირველი და უბადრუკ არს მეორე;  

ხოლო მესამე სამგზის სანატრელი. 

ⴅ. Ⴂანმზრახად და კანონად ყოველსავე ზედა შემ- 

დგომად Ⴖვთისა ჩვენი სვინდისი ვიხმაროთ, რათა ვიცო- 

დით თუ ვინა კერძოჲ შემოვალს ნიავი ქარისა, და მისდა  

მიმართცა აღვმართნეთ აფრანი. 

ⴆ. Ⴗოველსავე საღმრთოსა საქმესა ზედა ჩვენსა, სამ- 

ნი მთხრებელნი განგვიმზადნიან ჩვენ ეშმაკთა. რამეთუ  

პირველად გვებრძვიან რათა დაგვახრწიონ ჩვენ ყოფად  

კეთილისა, და ვითარცა ამას ზედა იძლივნენ, – მერმე ისწრა- 

ფიან, რათამცა საქმე იგი არა საღმრთოდ იქმნა. და ვი- 

თარცა ამასცა ზედა იძლინენ მტერნი იგი – მერმე ფარუ- 

ლად მოგვიხდეს ჩვენ და გვნატრიდენ, რამეთუ საღმრ- 

თოდ აღვასრულეთ საქმე იგი. და პირველისა მის მტერი  

არს – მოსწრაფება და ხსენება სიკვდილისა; და მეორისა –  

მორჩილება და შეურაცხება; ხოლო მესამისა – მარადის  

ბრალობაჲ თავისა თვისისა. 

ⴡ. Ⴄⴑⴄ ⴀⴐⴑ ⴘⴐⴍⴋⴀ ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ ჩვენსა, ⴐⴀⴇⴀ ⴘⴄⴋⴍⴅⴈ- 

ⴃⴄⴑ ⴑⴈⴜⴋⴈⴃⴄⴑⴀ ჩვენსა ცეცხლი Ⴖვთისა, რამეთუ მიერით- 

გან არღარა არს ჩვენ შორის ბრძოლა ჩვეულებათა პირ- 
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ველთა, რამეთუ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴙⴅⴄⴌⴈ ⴚⴄⴚⴞⴊ-ⴀⴐⴑ ⴘⴄⴋⴜⴅⴄⴊⴈ 

ყოვლისა მხურვალებისა ბოროტისა, და სიბნელისა და აღ- 

ძვრისა ჩვეულებათა შინაგანთა და გარეგანთა ხილულთა  

და უხილავთა. 

ⴇ. Ⴄშმაკნი მარადის წინააღმდგომსა ამის პირველ  

თქმულისა საქმისათვის ისწრაფიან ქმნად. რამეთუ რაჟამს  

სულსა ეუფლნენ, და ნათელი იგი გონებისა დააბნელონ;  

მიერითგან არღარა არნ ჩვენ შორის უბადრუკთა ამათ  

სიფრთხილე გონებისა, არცა განკითხვა, არცა გულის  

ხმის ყოფა, არცა სირცხვილი, არამედ ულმობელობა, 

და უგუნურება, და განუკითხველობა, და სიბრმე-დაიც- 

ნიან თქმული ესე კეთილად, რომელნი სიძვისაგან მოქ- 

ცეულ იყვნენ; ანუ კადნიერებისაგან განეფრთხოს; ანუ  

უწესოებისაგან გულის-ხმის ყოფად მოსრულ იყვნენ, ვი- 

თარ იგი შემდგომად განფრთხობისა მათისა მის გონებისა  

სიბრმისაგან და შემდგომად წარსვლისა ბნელისა მის, 

თავთა თვისთაგანცა რცხვენინ გონებითა, სიტყვათა მათ  

და საქმეთა ზედა, რომელთა იტყოდეს და იქმოდეს, იყვ- 

ნეს რაჲ სიბნელისა მას შინა. 

ⴈ. Ⴓკეთუ პირველად არა შეღამდეს* და შებნელდეს,  

დღესა მას შინა სულისასა, ვერ შემოვლენ მპარავნი იგი,  

რათამცა იპარეს, დაკლეს და წარსწყმიდეს. 

ⴈⴀ. Ⴎⴀⴐⴅⴀ სულისა არს წარწყმედა ბუნებითისა  

მის კეთილისა. 

ⴈⴁ. Ⴎარვა არს რაჟამს ყოფდეს კაცი ბოროტსა და  

მედგარსა, ვითარცა კეთილსა. 

ⴈⴂ. Ⴎარვა არს უცნაური წარტყვენვა სულისა. 

ⴈⴃ. Ⴃⴀⴉⴅⴊⴀ სულისა არს – სიტყვიერისა მის გო- 

ნებისა სიკვდილი, შთავრდომითა ბოროტთა საქმეთა. 

ⴈⴄ. Ⴜⴀⴐⴜⴗⴋⴄⴃⴀ სულისა არს შემდგომად ურჩუ- 

ლოებისა სრულიადისა სასოებისა წარკვეთაჲ. 

–––––––  

* Ⴖამე, და ბნელ სულისა არს უდებება და მოწყინება და გუ- 

ლის-თქმა. 
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ⴈⴅ. Ⴌუ ვინ მიზეზობნ უძლურებასა, აღსრულებად  

მცნებათა სახარებისათა, რამეთუ მრავალნი არიან ძმანო,  

რომელთა უზესთაეს მცნებისაცა ქმნეს, და ეს დაგვარწ- 

მუნოს, რომელმან იგი უფროს თავისა თვისისა შეიყვარა  

მოყვასი* და სული თვისი დადვა, და მცნება Ⴓფლისა  

ამას ზედა არავე მოეღო, არამედ უზესთაეს მცნებისა  

ქმნა. 

ⴈⴆ. Ⴌუგეშინის-ცემულ იქმნედ, და მხნე იყვნედ და მხნე 

იყვნედ ვნებულნი იგი, რომელთა ოდენ სიმდაბლე აქვნ, რა- 

მეთუ დაღაცათუ ყოველთა მთხრებლთა შთაცვიენ, და ყო- 

ველთა მახეთა შეებნენ. და ყოველთა სენითა მოუძლურდენ;  

არამედ შემდგომად კურნებისა მათისა, ყოველთა მნათ- 

ობ და მკურნალ, და სანთელ, და წინამძღვარ ექმნენ, და  

სახეთა მათ სენისათა ასწავებდენ, და თვისისა გამოცდილე- 

ბისაგან იხსნიდენ მათ, რომელთა ეგულებოდის დაცემად. 

ⴈⴡ. Ⴓკეთუ პირველთა ჩვეულებათაგან ვიეთნიმე  

იმძლავრებოდინ, და ძალედვას სიტყვით ოდენ სწავლად  

ასწავლიდენ, და ნუ უკვე თვისთა სიტყვათაგან სადმე  

შეჰრცხვენდეს, და საქმედცა იწყონ კეთილისა; ხოლო  

წინამძღვარ ნუ იქმნებიან, არამედ სიტყვით ასწავლიდენ  

თუ ძალ ედვას. და ნუ უკვე იქმნას მათზედაცა, ვითარ- 

ცა ვიეთმე ზედა ვიხილე, რომელნი შთავრდომილ იყვ- 

ნეს მწვირესა და დაფლულ, ვიდრე ყელამდე, და სახესა  

მუნ შთავრდომისა მათისასა, ყოველთა თანა წარმავალთა  

ასწავლიდეს, და ევედრებოდეს რათა არა წარვლონ გზა  

იგი, და მასვე მთხრებელსა შთავარდენ. 

ⴈⴇ. Ⴃა სხვათა ცხოვრებისათვის, რომელი მათ იზრუ- 

ნეს იგინიცა ყოვლად-ძლიერმან თიხისა მისგან იხსნნა.  

უკეთუ კულა ვნებულნი იგი ნებსით მისცემდენ თავთა  

თვისთა გულის-თქმად, დუმილით აჩვენონ ესე ვითართა  

მათ სწავლა, რამეთუ წერილ არს რომელსა ⴈⴜⴗⴍ Ⴈⴄⴑⴍ 

–––––––  

* Ⴎავლეს Ⴋოციქულსა იტყვის, რომელი იგი შეაჩვენებდა თავსა  

თვისსა ძმათათვის. 
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ⴗⴍⴔⴀⴃ ⴑⴜⴀⴅⴊⴀⴃ. 

ⴉ. Ⴔიცხელსა ჭეშმარიტად და ძნელსა ზღვასა წიაღ- 

ვალთ ჵი მონოზონნო, და სავსესა მრავლითა ნიავქარითა  

და გრიგალითა, და მოქცევითა და კლდეებითა და მხე- 

ცებითა და ავაზაკებითა, და სიფონებითა და ღელვითა  

ბოროტითა. 

ⴉⴀ. Ⴂრიგალი სულისა გულის-ხმა-ვყოთ-მძაფრი იგი  

და მეყვსეული გულის წყრომა, და მოქცევად სასო 

წარკვეთილება, რომელი გარე მოეხვევის გონებასა და  

ისწრაფინ უფსკრულად წარწყმედასა შთაყვანებად მისა.  

და კლდედ-უგულის-ხმოებაჲ, რომელი ბოროტსა, ვი- 

თარცა კეთილსა შეიტკბობს, ხოლო მხეცად – მძიმენი ესე  

და ველურნი ხორცნი გულის-ხმა-ვყვნეთ. და ავაზაკად  

ცუდად მზვაობრობისა იგი ბოროტნი ეშმაკნი, რომელნი  

იგი ტვირთსა და ნაშრომსა სათნოებათა ჩვენთასა წარი- 

ტაცებენ. ხოლო ღელვად ვიტყვით – განძვინებულსა და  

აღვსებულსა მუცელსა, რომელი თვისითა მით სიფიცხ- 

ლითა პირად მხეცსა მიგვცემს. ხოლო სიფონი* ზეცით  

გარდამოვრდომილი იგი ამპარტავანება არს, რომელი იგი  

აღგვამაღლებს ცადმდე და შთაგვიყვანებს უფსკრულად. 

ⴉⴁ. Ⴗოველთა რომელნი ისწავლიან წერილთა, საც- 

ნაურ არს მათდა და თუ, რომელნი არიან სწავლანი ახ- 

ლად შემოსრულთანი სწავლად,** ანუ რომელნი არიან სა- 

შუალთა; და რომელნი არიან მოძღვართანი. 

––––––– 

* Ⴆეცით ღრუბლისა სვეტი ჩამოდგების ზღვასა ზედა და წყ- 

ალსა აღიღებს, და ამას ეწოდების სიფონი. 

** Ⴀხლად შემოსრულთა სწავლანი ესე არიან: Ⴋორჩილება, Ⴋარ- 

ხვა, Ⴋოთმინება, Ⴀხოვნება სულისა, არა სიყვარული ნათესავთა და სახ- 

მართა, Ⴑიმდაბლე და Ⴊოცვა; Ⴞოლო საშუალთა, სულგრძელება, Ⴑიტ- 

კბოება, Ⴑახიერება, Ⴋოწყალება, Ⴛვირ-უხსენებლობა, Ⴓპოება, Ⴋარხვა,  

Ⴉრძალულება და Ⴊოცვა, Ⴞოლო სრულთა: Ⴑიყვარული, Ⴑიხარული,  

Ⴋშვიდობა, Ⴂანკითხვა, და Ⴂულის ხმის ყოფა უცთომელი ყოველსა  

ჟამსა და ადგილსა და საქმესა. 
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ⴉⴂ. Ⴅეკრძალნეთ კეთილად, ნუ უკვე მრავალი ჟამი  

დავყოთ სწავლასა შინა, და ჯერეთ ანბანსავე ვისწავლი- 

დეთ, რომელ ესე სირცხვილ არს, რაჟამს კაცი სწავლასა  

შინა დაბერებული ანბანსავე ისწავლიდეს.  

Ⴀნ-ბანი მონაზონებისა ესე არს: Ⴋორჩილება, Ⴋარ- 

ხვა, Ⴋღვიძარება, Ⴘთაცმა მაძისა, ნაცარსა ზედა ჯდომა,  

Ⴒირილი, Ⴀღსარება, Ⴃუმილი, Ⴑიმდაბლე, Ⴑიმხნე, Ⴗი- 

ნული სიცივისა, Ⴘრომა, Ⴓბადრუკება, Ⴘეურაცხება, Ⴘე- 

მუსრვილება, Ⴛვირუხსენებლობა, Ⴑიყვარული ძმათა,  

Ⴑახიერება, Ⴑარწმუნოება მარტივი და მართალი Ⴓზრუ- 

ნველობა სოფლისა, Ⴑიძულილი უმანკო მშობელთა, Ⴑი- 

ვლტოლა სოფლისა საქმეთაგან, Ⴓმანკოება და ნებსით- 

სიგლახაკე. 

ⴉⴃ. Ⴑწავლა საშუალთა, რომელნი წარმართებელ  

იყვნენ მონოზონებისა შინა, ესე არს Ⴓზვაობრობა, Ⴓრის- 

ხველობა, სასოებისა სიმდიდრე, Ⴃაყუდება, Ⴂანკითხვა,  

Ⴋტკიცედ ხსენება სასჯელისა და სიკვდილისა, მოწყა- 

ლება. Ⴓცხოთ-მოყვარება, Ⴑწავლა ზომითი, Ⴊოცვა 

უვნებელი, Ⴑიძულვილი სახმართა. 

ⴉⴄ. Ⴄსე არს საზღვარი და რჩული სულთა განსრულე- 

ბულთა, Ⴖვთის-მოშიშებითა და წარუტყვნელი გული, გან- 

სრულებული სიყვარული, Ⴜყარო-სიმდაბლისა, Ⴂანსვლა  

გონებისა Ⴖვთისა მიმართ, Ⴘემოსვლა Ⴕრისტესი სულსა  

შინა, Ⴂანათლება ლოცვისა წარუტყვენელად, Ⴑიმრავლე  

ბრწყინვალებისა Ⴖვთისა, სურვილი სიკვდილისა, Ⴑიძუ- 

ლვილი ამის ცხოვრებისა, Ⴑილტოლვა ხორცთაგან, Ⴋეოხი  

სოფლისა – მაიძულებელი Ⴖვთისა მოწყალებად, Ⴀნგელო- 

სთა თანა შეერთებული, Ⴓფსკრული გულის ხმის ყოფი- 

სა, Ⴒაძარი საიდუმლოთა, Ⴋხილველი გამოუთქმელთა,  

Ⴋაცხოვარი კაცთა, Ⴖმერთი – ეშმაკთა, Ⴓფალი ვნებათა;  

Ⴋეუფე ხორცთა, Ⴋთავარი გონებისა, Ⴓცხო ცოდვისა,  

Ⴑახლი უვნებელობისა, Ⴋიმსგავსებული Ⴋეუფისა, შეწევ- 

ნითა Ⴋეუფისათავე. 
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ⴉⴅ. Ⴀრა მცირედი სიფრთხილე უხმს გონებასა, რაჟამს  

ხორცნი უძლურ იყვნენ, რამეთუ მაშინ გვიხილნიან, რაჲ  

ეშმაკთა დავრდომილნი სარეცელთა ზედა, და ვერ შემძ- 

ლებელნი უძლურებისა მისგან ბრძოლად მათდა ფიცხე- 

ლთა ბრძოლათა ისწრაფდიან მოწევნად ჩვენ ზედა. 

ⴉⴆ. Ⴐომელნი სოფელსა შინა არიან მათ, დასნეულ- 

დიან რაჲ გულის წყრომისა და მრავალ გზის გმობისაცა  

ეშმაკი ჰბრძავს; ხოლო რომელნი გარეგან სოფლისა  

არიან მათ უკეთუ სახმარნი ეპოებოდინ ნაყროვანებისა და  

სიძვისა ეშმაკი ბრძავს; უკეთუ კულა ფიცხელთა და  

უნუგეშინისცემოთა ადგილთა იყვნენ, მოწყინებისა და  

უმადლოებისა მძლავრი სტანჯავს. 

ⴉⴡ. Ⴃავიდევ გონებასა ჩემსა განცდად ეშმაკსა სიძვი- 

სასა და ვიხილე, რამეთუ სალმობათა და ტკივილთა შე- 

სძინებდა სნეულთა ზედა, და ტკივილთა მათ და სალ- 

მობათა შინა აღძვრასა ხორცთასა და დინებასა ჰყოფდა,  

და იყო განსაკვირვებელ საქმე იგი, რამეთუ სალმობათა  

და ტკივილთა შინა ფიცხელთა ხორცნი ბორგდეს, და  

მძლავრობდეს; და ვიხილენ სხვანი სნეულნი მდებარენი  

და სარეცელთა ზედა მათთა Ⴖვთისა-ძალითა და ლმობი- 

ერებითა ნუგეშინისცემულ იქმნნეს, და არღარა ელმო- 

დათ, არამედ ესრეთ იყვნენ, ვითარმცა არღარა ვნება სე- 

ნისა მისგან განთავისუფლება; და კვალად ვიხილენ სნე- 

ულნი, რომელნი სენისა მის მიერ, ვითარცა კანონისა  

რასმე საღმრთოსა სენისაგან სულიერისა და ვნებისაგან  

ბოროტისა განთავისუფლდეს, და ვადიდე, რომელმან  

ხორცთა მიერ ხორცნივე წმიდა ყვნა სულსა თანა. 

ⴉⴇ. Ⴂონებასა გონიერსა, გონიერიცა ცნობა ჰმო- 

სიეს, რომელი იგი ჩვენ შორის და არა ჩვენ შორის მყო- 

ფი გამოვიძიოთ დაუცხრომელად, რამეთუ რაჟამს იგი  

გამოჩნდეს გარეგანთა ამათ აღძრვათა დააცადონ საქმე  

თვისი, და ესე არს რომლისათვის იტყოდა ბრძენი ვინმე  

ვითარმედ, ცნობა საღმრთო ჰპოვე შენ. 
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ⴊ. Ⴚხოვრება მონაზონისა გულის-ხმის-ყოფით იყავნ  

ყოველსავე საქმესა ზედა და სიტყვასა, და მოგონებასა  

და აღძვრასა, უკეთუ კულა არა ესრეთ იყოს, არა სამო- 

ნოზნო არს ცხოვრება იგი, არცა მიმსგავსებული ანგე- 

ლოსთა. 

ⴊⴀ. Ⴑხვა არს – ⴂⴀⴌⴂⴄⴁⴓⴊⴄⴁⴀ Ⴖვთისა, და სხვა  

არს ⴤⴄⴊⴈⴑ ⴀⴖⴎⴗⴐⴍⴁⴀ, და სხვა არს ⴃⴀⴚⴅⴀ მისი, და  

სხვა არს – ⴜⴗⴀⴊⴍⴁⴀ მისი, და სხვა არს ⴌⴓⴂⴄⴘⴈⴌⴈⴑ- 

ⴚⴄⴋⴀ Ⴋის მიერი. და პირველი იგი ყოველთა დაბადე- 

ბულთა ზედა; და მეორე ყოველთა მორწმუნეთა თვის  

ოდენ; და მესამე სარწმუნო და ჭეშმარიტად მორწმუნე- 

თა; და მეოთხე მათ ზედა, რომელნი მოსწრაფებით მო- 

ნებენ მას; ხოლო მეხუთე მოყვარეთა ზ~ა მისთა გამოჩნ- 

დების. 

ⴊⴁ. მრავალ გზის ერთისა გამკურნებელი წამალი,  

მეორისა მომაკვდინებელ იქმნის, და მრავალ გზის თვით  

იგივე წამალი მარგებელ იქმნის კაცისა, რაჟამს ჟამსა  

თვისსა მიიღის, და კვალად არა ჟამსა თვისსა მიღებული  

მომაკვდინებელ ექმნის მასვე. 

ⴊⴂ. Ⴅიხილე მკურნალი უგუნური, რომელმან უძ- 

ლური შემუსრვილი შეაწუხა გინებითა, და შეურაცხე- 

ბითა უჯეროთა, და სხვა არა რაჲ, გარნა სასო წარკვე- 

თილება მოატყვა მას; და სხვა ვიხილე მკურნალი ხელო- 

ანი, რომელმან გული ამპარტავანებითა განსივებული  

შეურაცხებითა და გინებითა განაპო, და ყოველივე სენი  

და სიმყრალე მისი წარმოაცალიერა.  

ⴊⴃ. Ⴅიხილე იგივე სნეული, ვითარმედ ოდესმე  

შესვა წამალი მორჩილებისა, განსაწმედელად არა წმი- 

დებასა ვნებათასა და მიმოვიდოდა და არა მიიძინებდა,  

და ოდესმე თვალნი სულისა მისისანი მოუძლურდეს, და  

დაყუდებულ-იყო და არა ზრახვიდა, ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ ⴀⴑⴞⴄⴌ 

ⴗⴓⴐⴌⴈ ⴑⴋⴄⴌⴀⴃ ⴈⴑⴋⴈⴌⴄⴌ; 

ⴊⴄ. Ⴐომელთამე არა უწყი თუ ვითარ, რამეთუ არა 
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მისწავიეს მე, ზვაობით გამოძიება ნიჭითა Ⴖვთისათა, გარ- 

ნა თუ ვითარ არა უწყი თვით გონებით, რათა ესრეთ  

ვსთქვა აქვს მიდრეკილება მმარხველობისა მიმართ, ანუ  

დაყუდების მოყვარეობისა, ანუ ხორცთა სიწმიდისა, ანუ  

უკადნიერებლობისა, ანუ სიმშვიდისა, ანუ ლმობიერე- 

ბისა. 

ⴊⴅ. Ⴃა არიან სხვანი, რომელთა ბუნება მათი წინა- 

აღმდგომად აქვს ამათ საქმეთა მიმართ. და ძალისაებრ  

მათისა აიძულებენ თავთა თვისთა, და ესე ვითარნი იგი  

დაღაცათუ ჟამსა თვისს იძლევიან, გარნა ვითარცა მაი- 

ძულებელნი ბუნებისანი უფროს პირველთასა სათნო  

მიჩან. 

ⴊⴆ. Ⴌუ უზვაობ უშრომელსა სიმდიდრესა ზედა ჵი  

კაცო, რამეთუ ფრიადი უვნებულობა იგი და უძლურე- 

ბა, და ძლეულება შენი პირველივე იცოდა ნიჭთა მიმცე- 

მელმან მან, და მადლთა მათ მისთა უსასყიდლოთა მიერ  

მცირედ რაჲმე გაცხოვნა თვინიერ შენისა შრომისაჲ. 

ⴊⴡ. Ⴃა სიჩჩოთაგანცა ზრდილობანი, და სწავლუ- 

ლებანი და ადგილნი შეგვეწევიან, გინა წინა-აღვიდგე- 

ბიან სათნოებისა მიმართ, და მონაზონთა მოქალაქო- 

ბისა. 

ⴊⴇ. Ⴌათელ მონაზონთა Ⴀნგელოსნი, და ნათელ  

ყოველთა კაცთა ჭეშმარიტნი მონაზონნი არიან, და ამის- 

თვის თანა გვაძს, რათა ვიღვაწოთ ყოველსავე ზედა სახე  

კეთილის ყოფად ⴃⴀ ⴐⴀⴇⴀ ⴀⴐⴀ ⴐⴀⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ სიტყვასა  

ჩვენსა, გინა საქმესა ⴅⴑⴚⴄⴋⴃⴄⴇ ⴋⴈⴆⴄⴆⴑⴀ ⴃⴀⴁⴐⴉⴓⴊⴄ- 

ⴁⴈⴑⴀⴑⴀ, რამეთუ უკეთუ ნათელი ბნელ იქმნეს, მაშა ბნე- 

ლი, რომელ არიან სოფლიონი რაზომ დაბნელდენ. 

ⴋ. Ⴓკეთუ მისმენდეთ და მერჩდეთ მე, უმჯობეს არს  

რათა არა განვაბნიეთ. თავნი ჩვენნი უბადრუკნი, პირად  

პირადსა ბრძოლასა, ათასთა მიმართ, ათასეულთასა, და  

ბევრთა ბევრეულთასა მტერთა ჩვენთა, რამეთუ ვერ კმა  

ვართ ჩვენ, რათამცა გამოვიძიენით და ვპოვენით მრავა- 
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ლნი იგი ღონენი და მანქანებანი მათნი. 

ⴋⴀ. Ⴜმიდისა სამებისა მიერშევიჭურნეთ, სამთა მათ  

ვნებათა ზედა* სამ-სახედ, სახელითა მამისათა და ძისითა  

და სულისა წმიდისათა, თვარა მრავალნი შრომანი შევამ- 

თხვივნეთ თავთა ჩვენთა. 

ⴋⴂ. Ⴝეშმარიტად უკეთუ ჩვენთაცა მოვიდეს Ⴐომე- 

ლი Ⴈგი ⴂⴀⴐⴃⴀⴀⴕⴚⴄⴅⴑ ⴆⴖⴅⴀⴑⴀⴚⴀ ⴤⴋⴄⴊⴀⴃ, განვლოს  

ჩვენმანცა ისრაილმან, რომელ არს გონება მხედველი  

Ⴖვთისა დაუნთქმელად ზღვასა მას ვნებათასა, და იხილნეს  

მეგვიპტელნი იგი ვნებანი დანთქმული წყალსა მას შინა  

ცრემლთასა, ხოლო უკეთუ იგი არა მოვიდეს ჩვენდა  

ⴍⴞⴐⴀⴌⴈ ⴖⴄⴊⴅⴀⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀⴌⴈ, რომელ არიან ხორცნი ესე,  

ⴅⴈⴌⴋⴄ ⴇⴀⴅⴑ-ⴈⴚⴑⴌⴄⴑ. 

ⴋⴂ. Ⴓკეთუ Ⴖმერთი აღსდგეს ჩვენ შორის საქმით,  

ⴂⴀⴌⴈⴁⴌⴈⴅⴌⴄⴌ ⴋⴒⴄⴐⴌⴈ ⴋⴈⴑⴌⴈ, და უკეთუ მივილტვოდეთ  

მისა ხედვითა, ⴈⴅⴊⴒⴍⴃⴈⴌ ⴋⴍⴛⴓⴊⴄⴌⴈ Ⴋⴈⴑⴌⴈ ⴎⴈⴐⴈⴑⴀⴂⴀⴌ  

ⴋⴈⴑⴈⴑⴀ და ჩვენისა და უჩინო იქმნენ. 

ⴋⴃ. Ⴅისწრაფოთ ძმანო, რათა ვისწავლნეთ საღმრ- 

თონი საქმენი შრომით, და არა სიტყვითა ლიტონითა,  

რამეთუ არა სიტყვათა ჯერ არს ჩვენება ჟამსა განსლვი- 

სასა ამიერ სოფლით, არამედ საქმეთა. 

ⴋⴄ. Ⴐომელთა იგი ესმის საფასისათვის დაფარული- 

სა ისწრაფდიან და ფრიადი შრომა თავს იდვან პოვნასა  

მისსა, ხოლო პოვიან რაჲ იგი ყოველივე შრომა თავს  

იდვან კვალად ცვასა მისსა, რამეთუ რომელნი უშრომე- 

ლად განმდიდრდიან უურველად განაბნიიან. 

ⴋⴅ. Ⴛნელ არს სრულიად უჩინო ყოფა ბრძოლისა  

პირველთა ჩვეულებათასა, ხოლო რომელნი იგი მატებენ  

და დაართვენ მათ ზედა, მათ ანუ სასოება თვისისა ცხოვ- 

რებისა წარუკვეთიან, ანუ ვერა რაჲ სარგებელ ეყო მათ  

–––––––  

* სამნი ვნებანი არიან გემოთ მოყვარება, ვეცხლის მოყვარება და  

ამპარტავანება. 
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მონაზონებისაგან; გართა ვიცი ვითარმედ Ⴖმერთსა ყოვე- 

ლივე ძალ უძს, და შეუძლებელ მის მიერ არა რაჲ არს. 

ⴋⴆ. Ⴛნიად გულის-ხმის-საყოფელი კითხვა, მკითხეს  

მე ვიეთმე და უაღრესი ცნობისა ჩემისა, რომელი არა  

სადა მეპოვნა ჩემ მიერ წარკითხულთა წიგნთა შინა. რა- 

მეთუ იტყოდეს ვითარმედ რომელნი არიან რვათა მათ  

გულის-სიტყვათა თვისაგან ნაშობნი*; ანუ რომელი რომ- 

ლისა არს ხუთთაგანის,** სამთა მათ მთავართაგანი მშო- 

ბელი? ხოლო მე უმეცრება საქებელი, წინა უყავ, კით- 

ხვისა მის მათისა მიმართ; და ვევედრე მათ, რათა მასწა- 

ონ მე, და მასწავეს მე ნეტართა მათ ესრეთ ვითარმედ:  

დედა სიძვისა არს ნაყროვანება; და მოწყინებისა – ზვაობა;  

ხოლო მწუხარება – სამთავე ნაშობი არს ნაყროვანებისაცა,  

და ვეცხლის-მოყვარებისა და ცუდად-მზვაობრობისა; და  

რისხვა ეგრეთვე სამთავე ნაშობი არს. ხოლო ამპარტავა- 

ნებისა დედა – ცუდად მზვაობრობა არს. 

Ⴞოლო მე, ვევედრე ნეტართა მათ და ვარქვ, ვითა- 

რმედ; ესეცა მითხართ თუ ვითარმედ რომელნი არიან  

რთვათა მათ გულის სიტყვათა ნაშობნი? ანუ რომელი  

რომლისა არ შვილი? ხოლო მასწავლიდეს, ტკბილად  

უვნებელნი იგი, და იტყოდეს ვითარმედ; არა არს წესი,  

ანუ მეცნიერება, უკეთურთა მათ-თანა, არამედ ყოველი- 

ვე უწესობა და დაუწყნარებლობა. დამარწმუნებდეს  

ამას ბრძენნი იგი ვრცელთა სახელთა მიერ, რომელთა- 

გან მცირედნი აქაცა დავსწერენ; რათა მცირედისა ამის- 

გან სხვათა თვისცა გულის-ხმა-ვყოთ. რამეთუ იტყოდეს,  

ვითარმედ: სიცილი უჟამოჲ და ცუდი, ოდესმე სიძვისა- 

–––––––  

* Ⴐვანი გულის-სიტყვანი ესენი არიან: ნაყროვანება, სიძვა, ვე- 

ცხლის-მოყვარება, რისხვა, მწუხარება, მოწყინება, ცუდად დიდება ამპა- 

რტავანება. 

** სამნი მთავარნი არიან: ნაყროვანება, ვეცხლის-მოყვარება და ზვა- 

ობა, ხოლო ხუთნი არიან: სიძვა, რისხვა, მწუხარება, მოწყინება და  

ამპარტავანება. 
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გან იშვების, და ოდესმე ცუდად-მზვაობრობისაგან, რა- 

ჟამს ვისმე შინაგან თავი თვისი დაუტკბებოდის ბორო- 

ტად; და ოდესმე განსვენებისა და შვებისაგან. და ძილი  

ფრიადი, ოდესმე იშვების შვებისაგან; და ოდესმე მარხვი- 

საგან, რაჟამს მმარხველი იგი ზვაობდეს; და ოდესმე  

მოწყინებისაგან; და ოდესმე ბუნებისაგან. და მრა- 

ვალ მეტყველება ოდესმე მოწყინებისაგან შეიქმნ- 

ების და ოდესმე ცუდად-მზვაობრობისაგან და მო- 

წყინება ოდესმე შვებისაგან და ოდესმე უშიშოებისაგან  

Ⴖვთისა. და გმობა ნაშობი არს ამპარტავანებისაგან,  

და მრავალ გზის იქმნების განკითხვისაგან მოყვსისა  

მასვე ზედა; ანუ თუ შურისაგანცა ეშმაკთასა მოიწე- 

ვის. გულფიცხელობა არს სიმაძღრიდგან და ულმობე- 

ლობისა, და ცუდისა-სიყვარულისა. და ცუდი სიყვარუ- 

ლი იქმნების – სიძვისაგან, ანუ ვეცხლის-მოყვარებისა, ანუ  

ნაყროვანებისა; ანუ ცუდისა დიდებისა, და სხვათაგან მრა- 

ვალთა და გვლარძნილება იქნების – სიმაღლისაგან და  

მრისხანებისა და ორგულება – თვით-რჩულობისაგან, და თავ- 

მოთნებისა; ხოლო ამათნი წინააღმდგომნი, წინააღ- 

მდგომთა მათ მშობელთა მათთაგან იშვებიან, და რათა  

არა მრავალსა ვიტყოდი, რამეთუ დამაკლდების მე ჟამი,  

უკეთუ მენებოს მე თითოეულისა გამოძიება, არამედ  

მოკლედ ვსთქვა, ვითარმედ ჭეშმარიტი ძლევა ყოველთა  

მათ პირველ თქმულთა ვნებათა სიმდაბლე არს, რომელ 

იგი უკეთუ ვინ მოიგოს ყოვლისადვე უძლევიეს. 

ⴋⴡ. Ⴋშობელი ყოველთა ბოროტთანი არიან – გულის- 

თქმაჲ და უკეთურება, რომელნი ესე, რომელსაცა აქვნ- 

დენ, არა იხილოს მან Ⴓფალი; ხოლო ვერარას გვერგოს  

ჩვენ პირველისა მის განყენება უკეთუ მეორე ესე გვაქ- 

ვნდეს. 

ⴋⴇ. Ⴑახედ შიშისა Ⴓფლისა გვაქვნდინ ხელმწიფენი  

და მხეცნი, ხოლო სურვილისა მისისა სახედ ტრფიალება  

ხორცთა გვაქვნდინ, რამეთუ არა რაჲ არს დამაყენებელ 
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 წინააღმდგომთა საქმეთაგანცა მოღებად სახისა სათნოე- 

ბათასა. 

ⴌ. Ⴀღივსო გვლარძნილებითა ბოროტითა ესე ნათე- 

სავი და ზვაობითა და ორგულებითა, რამეთუ შრომათა  

ხორციელთა მსგავსად პირველთა მათ მამათასა აჩვენებს,  

ხოლო მადლსა მათსა არა ღირს იქმნების, დაღაცათუ  

ესრეთ არა სადა ეხმარებოდის ბუნებასა ამას მადლნი,  

ვითარ აწ და სამართლად იქმნა ჩვენ ზედა ესე; რამეთუ 

არა შრომითა, არამედ Ⴑიწრფოებითა და Ⴑიმდაბლითა  

გამოჩნდების Ⴖმერთი სულთა შინა. 

ⴌⴀ. Ⴃაღაცათუ ძალი Ⴓფლისა უძლურებასა შინა  

გამოჩნდების, გარნა არავე უგულებელს-ყოს Ⴓფალმან  

მუშაკი Ⴋდაბალი. 

ⴌⴁ. Ⴐაჟამს ვიხილოთ მოღვაწეთაგანი ვინმე ხორ- 

ციელად მოუძლურებული, ნუმცა ვეძიებთ უკეთურებით  

ცნობად სასჯელსა მისისა უძლურებისასა, არამედ უფ- 

როსად სიყვარულითა კეთილითა, ვითარცა თვისი ასო  

შევიტკბოთ; და ვითარცა მხედარი ბრძოლისაგან დამაშვ- 

რალი შევიწყნაროთ და განუსვენოთ. 

ⴌⴂ. Ⴋოიწიის უძლურება მრავალ გზის განსაწმედე- 

ლად ცოდვათა; და ოდესმე მოიწიის დამდაბლებისათვის  

გონებისა. 

ⴌⴃ. Ⴑახიერმან მან და ტკბილმან Ⴓფალმან და Ⴋეუ- 

ფემან ჩვენმან რაჟამს იხილოს ვინმე მცონარი მოღვაწე- 

ბისა მიმართ, მაშინ უძლურების მიერ მრავალ გზის  

ხორცნი დაამდაბლნის; და ოდესმე კვალად სული გან- 

წმიდის ვნებათა და გულის სიტყვათაგან ბოროტთა. 

ⴌⴄ. Ⴗოველივე რაიცა მოიწიოს ჩვენზედა ხილული,  

გინათუ უხილავი შესაძლებელ არს მისი კეთილადცა,  

და საშუალადცა, ბოროტდაცა შეწყნარება. 

ⴌⴅ. Ⴅიხილენ სამნი ძმანი რომელთა დასჭირდა  

რაჲმე, და ერთი იგი განრისხნა; და მეორე დაადგრა  

შეუწუხებელად; ხოლო მესამე აღივსო სიხარულითა. 
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ⴌⴆ. Ⴅიხილე მე ქვეყანა ერთი, და თესეული მრავალ- 

თა მუშაკთა მიერ, და თითოეულსა სხვა და სხვა გულის  

სიტყვა აქვნდა, და ერთსა მას ესე აქვნდა, რათა გარდაი- 

ხადოს თანანადები თვისი; ხოლო მეორესა, რათა მოიგოს  

სიმდიდრე; და სხვასა, რათა მოიმადლოს უფალი თვისი  

ძღვნითა; და სხვასა რათა უჩვენოს საქმე თვისი თანა  

წარმავალთა გზისათა, და მოიღოს ქება მათგან; და სხვა- 

სა რათა მტერი თვისი შურად აღადგინოს და შეაწუხოს;  

და სხვასა რათა არა იყვედრებოდის კაცთა მიერ, უქმო- 

ბისათვის. 

ⴌⴡ. Ⴄსენი არიან სახენი თესლთა მათ მუშაკთანი:  

მარხვა, მღვიძარება, მოწყალება, მსახურება – და მსგავსნი  

ამათანი, ხოლო გულის სიტყვანი იგი მოსწრაფედ ძმათა  

გამოიძინენ, თუ რომელთათვის ვიტყვი. 

ⴌⴇ. Ⴅითარცა იგი აღმოვივსებდით რაჲ წყალსა, მრ- 

ავალ გზის თანა აღმოვიქვით მყვარი; ეგრეთვე ვიქმო- 

დით რათა სათნოებათა, მრავალგზის მათ თანა შეეთხზვი- 

ან ვნებანიცა ფარულად, და ესე ესრეთ გულის-ხმა-ვყოთ  

რამეთუ უცხოთ შეწყნარებასა თანა შეეთხზვის – ნაყროვ- 

ანება; და სიყვარულსა – სიძვა, და გულის-ხმის-ყოფასა – მა- 

ნქანება; სიბრძნესა – გვლარძნილება; სიმშვიდესა – დახსნილ- 

ება და მცონარება, და თვით-რჩულობა; და დუმილსა – 

ზვაობა. და სიხარულსა – სიმაღლე; სასოებასა – უდებობა,  

დაყუდებასა – მოწყინება და მცონარებავე; ქალწულებასა –  

სიფიცხლე, სიმდაბლესა – კადნიერება, და ამათ ყოველთა  

თანა, ვითარცა საკვირელი შეერთვის – ცუდად მზვაობრ- 

ობა. 

ⴢ. Ⴌუმცა შევსწუხნებით საყვარელნო, რაჟამს ვით- 

ხოვდეთ რასმე Ⴓფლისაგან, და რაჟამს რავდენმე არა  

ისმინოს ჩვენი. რამეთუ ენება Ⴓფალსა, თუმცა ყოველ- 

ნივე კაცნი, ერთსა შინა წამსა უვნებელობასამცა მიემთ- 

ხვინეს. არამედ ყოველნი რომელნი ითხოვდენ Ⴖვთისაგან  

რასმე და ვერ მიემთხვეოდინ თხოვასა მას, ერთისა რასმე 
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ამათ მიზეზთაგანისა შეემთხვევის ესე ანუ რომელ პირ- 

ველ ჟამისა ითხოვდეს, ანუ უღირსად და ზვაობით ით- 

ხოვნ, ანუ უკეთუმცა მიეცა მათ თხოვა იგი ამაღლება  

ეგულვება, ანუ უდებებად მოსლვა. 

ⴢⴀ. Ⴄსე ყოველთა იციან ვითარმედ განგვეშორებიან  

ეშმაკნი და ვნებანი ჟამ რავდენმე, გინათუ სრულიადცა,  

გარნა რავდენითა სახითა განგვეშორებიან ესე ვგონებ  

თუ მცირედთა იციან: 

განეშორნეს ვიეთგანმე ვნებანი, არაოდენ მორწმუ- 

ნეთაგან, არამედ ურწმუნოთაცა თვინიერ ერთისა; რამე- 

თუ დაუტევეს ერთი იგი მათ თანა, ვითარცა ბოროტთა  

ყოველთა წინამძღვარი, და აღმასრულებელი ადგილსა  

მას სხვათა ყოველთა ვნებათასა, რომლისა უკეთურება  

ეგოდენ არს, რომელ შემძლებელ იქმნა ანგელოსთა ეშ- 

მაკ ყოფად. 

ⴢⴁ. Ⴉვალად განილევის ნივთი იგი ვნებათა ცეცხ- 

ლისა მის საღმრთოსა მიერ შემწვარი და სულისაგან უჩი- 

ნო ქმნილი. 

ⴢⴂ. Ⴉვალად განეშორნიან ეშმაკნი კაცისაგან ნებსით,  

რათამცა უზრუნველობა მოატყვეს მას, და მერმემცა  

მეყსა შინა მოუხდეს და წარიტაცეს და დაანთქეს ვნება- 

თა შინა, რათამცა იქმნა მიერითგან თვით მბრძოლ თავი- 

სა თვისისა. 

ⴢⴃ. Ⴅიცი სხვაცა განშორება ეშმაკთა, ვინათგან  

დაეჩვიოს სული ვნებათა და სახედ თქმულისა ამის არიან  

ჩჩვილნი, რამეთუ ვინათგან დაეჩვივნენ ძუძუს წოვნასა,  

მერმე დაღაცათუ ძუძუსა მოსწყვიდნენ, თითთა თვისთა  

წოვდიან. 

ⴢⴄ. Ⴅიცი მეხუთეცა განშორება ეშმაკთა და ვნება- 

თა სულისაგან, რომელი იქმნების სიწრფოებისაგან და  

უმანკოებისა ფრიადისა და კეთილისა, რამეთუ ჭეშმარიტ  

არს და სამართალ შეწევნა ესე ვ~რთა მათ Ⴖვთისა მიერ  

ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴂⴀⴌⴀⴐⴈⴌⴌⴈⴑ ⴜⴐⴔⴄⴊⴌⴈ ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ, და იხსნის 
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მათ უცნაურად ბოროტთაგან, ვითარცა ჩჩვილნი იგი  

ყრმანი მრავალ გზის განძარცვიან რა უმეცარ იყვნიან  

საქმესა მას. 

ⴢⴅ. Ⴅნება ბოროტი ბუნებით, ბუნებასა შინა ჩვენსა  

არა დაბადებულ არს, რამეთუ არათუ ვნებათა დამბადე- 

ბელ არს Ⴖმერთი, არამედ უფროსად სათნოებანი დაი- 

ბადნეს მის მიერ ჩვენ შორის; რამეთუ მოწყალებაჲ ბუ- 

ნებითი არს ჩვენ შორის; ამისთვის წარმართნიცა სწყა- 

ლობენ კაცსა; და სიყვარული ბუნებითი არს, რამეთუ 

პირუტყვნიცა მწუხარე იქმნებიან ურთიერთ არს განშო- 

რებისათვის. და სარწმუნოება ბუნებითი არს, რამეთუ  

ყოველნივე თავთა ჩვენთაგან მოვიღეთ სარწმუნოებასა,  

და სულთა ჩვენთა შორის ვშობთ მას; და სასოება ბუნე- 

ბითი არს, ამისთვისცა სასოებით ნათელ ვიღებთ; და კვა- 

ლად ხორციელთა ზედა სასოებითა. განმდიდრებისათა 

ვსთესავთ და ვავასხით, და ზღვასა შინა ვალთ, და ვინათ- 

გან ესრეთ არს, და სიყვარული ბუნებითა არს ჩვენ  

თანა, რომელ იგი საკვირველ არს, და აღსასრული სჯუ- 

ლისა და წინასწარმეტყველთასა, მაშა არა სადა შორს  

არიან ბუნებისაგან ჩვენისა სათნოებანი; და რცხვენოდენ  

ყოველთა რომელთა იტყვიან თუ შეუძლებელ არს სათ- 

ნოებათა ქმნა. 

ⴢⴆ. Ⴓაღრეს ბუნებისა არს სიწმიდე სრული ქალ- 

წულებისა, და ურისხველობა და სიმდაბლე და ლოცვა,  

და მღვიძარება, და მარხვა და ტირილი სამარადისო და  

გლოვა. ამათნი უკვე რომელთამე კაცნი; და რომელთა- 

მე ანგელოსნი და რომელთამე თავადი სიტყვა Ⴖვთისა  

არს მოძღვარ და მომცემელ. 

ⴢⴡ. Ⴐაჟამს ორნი ბოროტნი მოიწივნენ, ჯერ არს  

უდარესისა გამორჩევა, ვითარ იგი ვდგით რაჲ ლოცვასა  

შინა, და მოვიდის ძმა ვინმე და ერთისა ორთაგანისა ქმნა  

თანა გვედვის, ანუ დატევება ლოცვისა, ანუ არა ხილვა  

ძმისა მის, და შეწუხება მისი, მაშინ უკვე გულის-ხმა 
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ვყოთ ვითარმედ უაღრეს და უზესთაეს არს სიყვარული  

ლოცვისა, რამეთუ ლოცვა თავით თვისით ოდენ ერთი 

სათნოება არს, ხოლო სიყვარული შემკრებელი არს ყო- 

ველთა სათნოებათა. 

ⴢⴇ. Ⴃა კვალად მოვედ ოდესმე სიჭაბუკესა ჩემსა ქა- 

ლაქად, დავჯედ რაჲ ტაბლასა ზედა, გარე მომადგეს ნაყ- 

როვანებისა და ზვაობისა, გულის-სიტყვანი, ხოლო შევძრ- 

წუნდი მე ნაშობისა მისგან ნაყროვანებისა, რომელ არს  

სიძვა, და ვიძლიე უფროსად ზვაობისაგან. 

ⴍ. Ⴄრის კაცთა შორის ძირი ყოველთა ბოროტთა  

არს ვეცხლის მოყვარება; ხოლო მონაზონთა შორის ნაყ- 

როვანება. 

ⴍⴀ. Ⴋრავალ გზის სულიერთა თანა დატევებულ იქმ- 

ნიან ღვთისა მიერ წვლილადნი რამე ვნებანი განგებულე- 

ბით, რათა უნდოთა მათ და არა რათა ზედა, თავთა თვის- 

თა აბრალობდენ, და მოიგონ სიმდიდრე წარუპარველი  

სიმდაბლისა მის სანატრელისა. 

ⴍⴁ. Ⴀხლად მოსრულნი ვერ შემძლებელ არიან თვი- 

ნიერ მორჩილებისა სიმდაბლისა მოგებად; რამეთუ ყო- 

ველმან რომელმან თავით თვისით ისწავის ხელოვნება,  

უეჭველად ზვაობნ მას ზედა. 

ⴍⴂ. Ⴍრთა სათნოებათა შინა შემოკრბების ყოვე- 

ლივე საქმე სათნოებისა, ვითარცა მამანი იტყვიან, რო- 

მელთაგან; ერთი იგი გულისთქმათა დამხსნელი არს: და  

მეორე იგი, დახსნასა მას ვნებათასა – სამარადისოდ დაი- 

ცავს სიმდაბლისა მიერ, ამისთვისცა გლოვა ორკერძოჲ  

არს, რამეთუ ცოდვასა დახსნის და სიმდაბლესა შემოიყვა- 

ნებს. 

ⴍⴃ. Ⴖვთის მოშიშთა არს საქმე ესე, რათა ყოველ- 

მან რომელმანცა თხოოს მათგან მისცემდენ, ხოლო რო- 

მელნი მისცემდენ მათცა რომელნი არა ითხოვდენ ესე 

უზესთაესთა არს; ხოლო რომელნი მიმტაცებელთა მათ- 

თაგან არა ითხოვდენ, და უფროსად თუ შეცაეძლოს, ესე 
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სრულიად სრულთა არს საქმე. 

ⴍⴄ. Ⴂამოვიძინეთ თავნი ჩვენნი ყოველთავე ვნებათა  

ზედა და სათნოებათა, თუ რომელსა საზომსა შინა ვართ  

დასაბამსა, ანუ საშუალსა, ანუ აღსასრულსა. 

ⴍⴅ. Ⴗოველნივე ეშმაკთა ჩვენდა მომართ ბრძოლა- 

ნი, სამთა ამათ მიზეზთაგან იქმნებიან, ანუ გემოთ მოყვა- 

რებისაგან, ანუ ამპარტავანებისაგან, ანუ შურისა მათი- 

საგან, და უკანასკნელი იგი სანატრელ არიან, და საშუ- 

ალნი ყოვლად უბადრუკ, ხოლო პირველნი სრულიად  

უხმარ. 

ⴍⴆ. Ⴀრს გულის სიტყვა რაიმე და ცნობა რომელსა  

ჭირთა თავს-მდებელ ეწოდების, რომელი იგი უკეთუ და- 

ემკვიდროს კაცისა თანა, არღარა შეშინდეს იგი, არცაღა  

უკუნიქცეს მოღუაწებისა და ჭირისაგან ხორცთასა. 

ⴍⴡ. Ⴀმის სანატრელისა გულის-სიტყვისა-მიერ შეპყრ- 

ობილ იქმნნეს სულნი მოწამეთანი, და ადვილად შეუ- 

რაცხ-ყვნეს სატანჯველნი. 

ⴍⴇ. სხვა* არს დაცვა გულის სიტყვათა; და სხვა  

არს დაცვა გონებისა, ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴂⴈ ⴂⴀⴌⴘⴍⴐⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ 

ⴀⴖⴋⴍⴑⴀⴅⴀⴊⴈ ⴃⴀⴑⴀⴅⴀⴊⴈⴑⴀⴂⴀⴌ, ეგრეთვე უმაღლეს არს  

მეორე ესე პირველისა მის დაღაცათუ უძნელეს არს. 

ⴎ. Ⴑხვა არს ლოცვა გულისა სიტყვისათვის, და სხვა  

არს სიტყვის გება მათდა მიმართ, და სხვა არს არა რად  

შერაცხვა მათი, და პირველსა მას სხვა ეწამების იგი,  

რომელმან თქვა Ⴖⴋⴄⴐⴇⴍ ⴘⴄⴜⴄⴅⴌⴀⴑⴀ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴍⴋⴞⴄⴃⴄⴌ,  

და მსგავსი ამისი, და მერესა მას ეწამების იგი, რომელ- 

–––––––  

* Ⴂონება არს თავადი იგი მოგონებისა ადგილი და ძალი რო- 

მელი იგი ვითარცა თვალი არს სულისა: Ⴞოლო გულის-სიტყვა არს  

გონებისა მიერ მოგონებული და გამოსახული საქმე. დამარხვა გონებისა  

არს რათა სრულიად შეუწყნარებელად დამარხოს იგი კაცმან, წვლილად- 

თაგანცა მოსვლათა და მოგონებათა არა კეთილთა. Ⴞოლო დაცვა გულის სიტ- 

ყვათა არს, რათა მოუგონებელი იგი და მოსრული გონებად საქმე გარე- 

მიაქციოს. 
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მან თქვა ვითარმედ ⴋⴈⴓⴂⴍ ⴋⴀⴗⴅⴄⴃⴐⴄⴁⴄⴊⴇⴀ ⴙⴄⴋⴇⴀ 

ⴑⴈⴒⴗⴅⴀ წინააღმდგომი; და კვალად იტყვის ვითარმედ  

ⴋⴗⴅⴄⴌ ⴙⴅⴄⴌ ⴑⴀⴉⴈⴚⴞⴄⴊ ⴋⴍⴛⴋⴄⴇⴀ ⴙⴅⴄⴌⴇⴀ, ხოლო მე- 

სამესა მას საქმესა ეწამების სიტყვა იგი ვითარმედ: ⴃⴀⴅ- 

ⴗⴐⴓⴅⴃⴈ, ⴃⴀ ⴀⴐⴀ ⴀⴖⴅⴀⴖⴄ ⴎⴈⴐⴈ ⴙⴄⴋⴈ, ⴃⴀ ⴃⴀⴅⴑⴃⴄⴅ 

ⴑⴀⴚⴍ ⴎⴈⴐⴑⴀ ⴙⴄⴋⴑⴀ, ⴋⴈⴞⴃⴄⴁⴍⴃⴀ ⴐⴀ ⴚⴍⴃⴅⴈⴊⴈ ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ  

ⴙⴄⴋⴑⴀ; და კვალად იტყვის ვითარმედ: ⴀⴋⴎⴀⴐⴒⴀⴅⴀⴌⴌⴈ 

ⴓⴑⴟⴓⴊⴍⴄⴁⴃⴄⴑ ⴔⴐⴈⴀⴃ, ⴞⴍⴊⴍ ⴋⴄ ⴘⴄⴌⴈⴑⴀ ⴞⴄⴃⴅⴈⴑⴀⴂⴀⴌ 

ⴀⴐⴀ ⴋⴈⴅⴃⴐⴈⴉⴄ ⴂⴍⴌⴄⴁⴀ ⴙⴄⴋⴈ. ამათგანი საშუალო იგი  

მრავალ გზის ეხმარების პირველსა მას სახესა, რაჟამს გა- 

ნუმზადებელად პოონ გულის-სიტყვათა და ვერ ეძლოს  

სიტყვის გება; ხოლო პირველი მეორესა მას სახესა ქმნად  

ვერ შემძლებელ არს, რათამცა მის მიერ განსდევნნა  

მტერნი, და მესამესა მას კულა სრულიად ეშმაკნი უგუ- 

ლებელს-უყოფიან. 

ⴎⴀ. Ⴁუნებით შეუძლებელ-არს, რათამცა უხორცო- 

სა მას ხორცთა საზღვარი დაუდვეს ვერსადა განსვლად  

გარეგან საზღვრისა მის, ხოლო რომელმან Ⴖმერთი მოი- 

გოს თავსა შორის თვისსა მის მიერ ყოველივე შესაძლე- 

ბელ არს. 

ⴎⴁ. Ⴅითარცა რომელთა საყნოსელნი მრთელ იყვ- 

ნენ შემძლებელ არიან ცნობად, უკეთუ ვის ფარულად  

ეტვირთოს ნელსაცხებელი მათ თანა; ეგრეთვე სული  

წმიდა სუნნელებასა მასცა, რომელი მან მოიგო Ⴖვთისა- 

გან, და სიმყრალესაცა რომლისაგან განთავისუფლდა  

შემძლებელ არს ცნობად სხვათა თანა, რაჲ იხილოს უც- 

ნაურად მათგან რომელთა აქვნდეს. 

ⴎⴂ. Ⴗოველთავე უვნებელ ყოფა შეუძლებელ არს,  

ხოლო ყოველთა ცხოვრება და Ⴖვთის-სათნო ყოფა შე- 

საძლებელ არს. 

ⴎⴃ. Ⴌუმცა გეუფლებიან უცხო თესლნი იგი, რომელ- 

ნი გამოუთქმელთა მათ განგებულებათა Ⴖვთისათა და  

ჩვენებათა მისთა, რომელთა მოავლენს კაცთა ზედა, ენე- 
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ბის გამოკვლევაჲ, და შინაგან მოაგონებდიან, ვითარმედ  

ღმერთი თვალ-მღებელი არს. რამეთუ იგინი ამპარტავა- 

ნებისა ნაშობნი არიან ყოვლითურთ. 

ⴎⴄ. Ⴍდესმე ეშმაკი ვეცხლის მოყვარებისა, სიმდაბ- 

ლესა იჩემებნ; და კვალად ოდესმე ეშმაკი ცუდად მზვა- 

ობრობისა, გვაწვევენ მოწყალებისა ყოფად; და ეგრეთვე  

ეშმაკი გემოთ მოყვარებისა. Ⴞოლო უკეთუ ამათ ორ- 

თაგან წმიდა ვიქმნეთ რაჲთ, ნუმცა დავსცხრებით ყო- 

ველსა ადგილსა მოწყალებისა ყოფად. 

ⴎⴅ. Ⴋრქვეს ვიეთმე, ვითარმედ არიან ეშმაკნი ეშ- 

მაკთა წინააღმდგომნი; ხოლო მე გულის-ხმა-ვყავ ვითარ- 

მედ ყოველნივე ჩვენსა წარწყმედასა ეძიებენ.  

ⴎⴆ. Ⴗოვლისავე საქმისა სულიერისა, ხილულისა და  

უხილავისა წინამძღვარი არს გულის სიტყვა, და სურვი- 

ლი კეთილი შეწევნასა თანა Ⴖვთისასა, რამეთუ უკეთუ  

ესენი არა უძღოდინ სათნოებანი არა იქმნებიან. 

ⴎⴡ. Ⴓკეთუ ⴗⴍⴅⴄⴊⴑⴀⴅⴄ ⴑⴀⴕⴋⴄⴑⴀ რომელ არს  

ⴚⴀⴑⴀ ⴕⴅⴄⴘⴄ ⴏⴀⴋⴈ ⴓⴙⴌⴑ, ვითარცა ბრძენი სოლომონ  

იტყვის, ხოლო ყოველსა მას შინა ჩვენისაცა ამის საღმრ- 

თოსა მოქალაქეობისა საქმენი არიან, ამისთვის გულის- 

ხმა-ვყოთ და თითოეულსა საქმესა ჟამსა თვისსა ვეძიებ- 

დეთ, რამეთუ უეჭველად მოღვაწეთა შორის ჟამი არს  

უვნებელობისა, და ჟამი ვნებულებისა საჩჩოსათვის მოღ- 

ვაწეთასა. 

Ⴏამი არს ცრემლთა, და ჟამი გულფიცხელობისა;  

ჟამი არს მორჩილებისა, და ჟამი წინამძღვრობისა; ჟამი  

არს მარხვისა, და ჟამი ჭამისა. ჟამი არს ბრძოლისა  

მტერთა მათ ხორცთასა, და ჟამი მოკვდინებისა მხურვა- 

ლებისა მის; Ⴏამი არს ზამთრისა სულიერისა, და ჟამი  

მყუდროებისა გონებისა: ჟამი არს მწუხარებისა გულისა,  

და ჟამი არს სიხარულისა სულიერისა; ჟამი არს სწავლი- 

სა და ჟამი სმენისა; ჟამი მოიწევის შეგინების ამპარატა- 

ვანებისათვის და ჟამი სიწმიდისა სიმდაბლისათვის. 
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Ⴏამი არს ბრძოლისა, და ჟამი არს განსვენებისა; ჟამი  

არს დაყუდებისა, და ჟამი უზრუნველობისა და ზრუნვისა  

და გარე-სვლისა; ჟამი არს ლოცვისა დაწყნარებულისა,  

და ჟამი არს მსახურებისა უზაკველისა. ნურა რასმცა ვე- 

ძიებთ, პირველ ჟამისა ამპარტავანებისაგან; ნუ ვეძიებთ  

ზამთრის საქმესა ზაფხულისასა; ნუმცა ჟამსა თესვისასა,  

და საქმესა მკისასა, რამეთუ ჟამი არს თესვისა შრომათა- 

სა, და ჟამი არს მომკისა მადლთა მათ გამოუთქმელთა. –  

ხოლო უკეთუ პირველ ჟამისა ვეძიებდეთ საქმეთა, ვერ- 

ცა ჟამსა თვისსა ვპოვნნეთ იგინი. 

ⴎⴇ. Ⴐომელთამე* პირველ შრომისა, და რომელთა  

შემდგომად შრომისა, და რომელთამე ჟამსა სიკვდილი- 

სასა მოიხვნეს Ⴖვთისაგან ნიჭნი და სასყიდელნი თვისთა  

შრომათანი განგებულებითა გამოუთქმელითა; საძიებელ  

არს უკვე, თუ რომელი მათგანი არს სხვათასა უმდაბლეს  

სამთა ამათ შორის. 

ⴏ. Ⴀრს სასოწარკვეთილება, სიმრავლისაგან ცოდ- 

ვათასა და სიმძიმისაგან სვინდისისა, და მწუხარებისაგან  

ფრიადისა, რაჟამს დაინთქას სული წყლულებათა შინა,  

და სიმძიმისაგან მათსა უფსკრულად სასოწარკვეთილე- 

ბისა შთავარდებოდის. და არს კვალად სასოწარკვეთილ- 

ება ამპარტავანებისაგან და სიმაღლისა მოწევნილი, რა- 

ჟამს კაცი იგონებდეს თუ რადმცა მოიწია ჩემ ზედა ცთ- 

ომა ესე, რამეთუ არა ღირს ვიყავ ამის საქმესა, და რო- 

მელი გულის-ხმა-ჰყოფდეს ჰპოოს ამათ ორთავე თანა გა- 

ნყოფილი საქმე, რამეთუ ერთმან მან მისცის თავი თვისი  

უწესობასა, და მეორემან მან მოღვაწებასა სასოწარკვე- 

თილებით, რომელ ესე მოუზავებელ არს, არამედ პირ- 

ველსა მას განკურნებს მარხვა და სასოება Ⴖვთისა, ხო- 

ლო მეორესა მას Ⴑიმდაბლე, და არავისი განკითხვა. 

ⴏⴀ. Ⴑახედ და კანონად ესე გაქვნდინ ყოველთა მო- 

–––––––  

* Ⴍრ სახედ არს ამათი განყოფილება, რამეთუ ერთითა სახითა  

პირველი უმდაბლეს არს; ხოლო მეორეთა უკანასკნელი. 
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ქალაქეობათა და საქმეთა შინა შენთა, გინათუ მორჩილე- 

ბასა შინა იყო, ანუ თუ თვისგან, რათა ყოველსავე ხი- 

ლულსა, გინა უხილავსა საქმესა შენსა ხედვიდე, უკეთუ  

საღმრთოდ იქმნების. – ხოლო ესე ესრეთ გულის ხმა ვყ- 

ოთ, რამეთუ რომელნი ახლად მოსრულნი ვართ, უკეთუ  

საქმესა რასმე ვიქმოდით და არა შეგვემატებოდეს მის  

მიერ Ⴑიმდაბლე, უმრავლესი მისსა რომელი გვაქვნდეს;  

არა ვჰგონებ თუმცა საღმრთო იყო საქმე იგი, დიდ თუ  

იყოს, ანუ მცირე და ესე არს სასწაული ნებისა Ⴖ~თისა  

ჩვენ შორის, რომელნი ჯერეთ ჩჩვილ ვართ; და საშუვა- 

ლთათვის განშორება ბრალთა არს, სასწაული ნებისა  

Ⴖვთისა; ხოლო სრულთათვის საღმრთოისა მის ნათლისა  

განმრავლება და შემატება. 

ⴏⴁ. Ⴋცირენი ცთომანი წინაშე დიდთასა არა მცირე  

არიან; ხოლო დიდნი მცირეთა თანა, არა დიდად ჩანან. 

ⴏⴂ. Ⴐაჟამს განწმდეს ჰაერი ღრუბელთაგან, მაშინ  

იხილვების მზე წმიდად; და სული რაჟამს ღირს იქმნას  

მოტევებასა პირველთა ცოდვათასა, მაშინ იხილოს ნათე- 

ლი იგი საღმრთო კეთილად. 

ⴏⴃ. Ⴑხვა არს ცოდვა,* და სხვა არს უქმობა; და სხვა არს  

უდებება და სხვა არს ვნება; და სხვა არს დაცემა; რომელი  

შემძლებელ იყოს Ⴓფლისამიერ ძიებად ეძიებდინ კეთილად. 

ⴏⴄ. Ⴐომელნიმე სასწაულთ-მოქმედებასა და Ⴜინას- 

წარ-მეტყველება ნატრიან უფროს ყოველთა ნიჭთა და  

მადლთა სულიერთა, და არა უწყიან ვითარმედ მრავალნი  

არიან ამათსა უზესთაესნი საზომნი, რომელნი იგი დაუცე- 

მელადცა ჰგიან მარადის. 

–––––––  

* თარგმანი. Ⴚოდვად-ითქმის ყოველივე მცნებისა გარდასულა,  

ხოლო უქმობად არა მოღვაწება და ქმნა საქმეთა Ⴖვთისათა და უდებე- 

ბა არს, რაჟამს იქმოდის კაცი კეთილსა, გარნა დახსნილობით და ვერ  

სრულად და ვნება არს დამტკიცებული, და ძნიად წარდევნადი, და ვნე- 

ბული გონებისა ჩვენისა მიდრეკილება; ხოლო დაცემაჲ არს ურწმუნოებად,  

ანუ ხორციელთა ცოდვათაგანსა, რაისამე შთავრდომა. 
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ⴏⴅ. Ⴐომელი სრულიად განწმედილ იყოს, იგი ხე- 

დავს სულსა მოყვასისა. თუ ვითარ არს, დაღაცათუ თა- 

ვადსა მას სულსა არსებასა ვერ იხილავს; ხოლო რომე- 

ლი ვერ სრულ ქმნილ იყოს, არამედ ჯერეთ წარმართე- 

ბასა შინა იყოს ხორციელთა მიერ საქმეთა, გულის ხმა- 

ჰყოფს სულისასაცა. 

ⴏⴆ. Ⴚეცხლმან მცირემან მრავალგზის ყოველივე  

ნივთი განწმიდის: და ხვრელმან მცირემან, მრავალგზის  

ყოველივე შრომა დააცალიერის. 

ⴏⴡ. Ⴋრავალგზის განისვენებდინ რაჲ ესე მტერნი  

ხორცნი ძალი გონებისა ეგის, და მხურვალება წარწყ- 

მედილი არა აღდგის; და კვალად მრავალგზის დავადვნ- 

ით იგინი მოღვაწებითა, და აღძრავნი ბოროტნი აღიძ- 

ვროდიან ჩვენ შორის, რათა არა თავთა ჩვენთა მოსავ  

ვიყვნეთ. არამედ მისა, რომელი იგი უხილავად ცხოველ- 

თა მათ და მტერთა ხორცთა მოაკვდინებს. 

ⴏⴇ. Ⴐაჟამს ვიხილნეთ ვიეთნიმე, რომელთა უყვარ- 

დეთ ჩვენ Ⴖვთისათვის, უფროსად მათდა მიმართ ვეკრძა- 

ლნეთ, რათა არა კადნიერ ვიქმნეთ; რამეთუ არა რაჲ არს  

ესრეთ დამხსნელ სიყვარულისა და მოქმედი სიძულილ- 

ისა, ვითარ კადნიერება. 

ⴐ. Ⴘვენიერ არს და წმიდა, და კეთილად მხედველი  

თვალი სულისა, და შემდგომად ანგელოსთა სიკეთისა,  

ყოვლისავე ბუნებისა, უაღრეს არს ამისთვისცა ვნებულ- 

თაცა გულის სიტყვანი, რომელნი სხვათა გულსა შინა  

იშვნიან, სიყვარულად მათდა მიმართ შეუძლეს ცნობად,  

და უფროსად რაჟამს არა შეიგინებოდინ და დაინთქმო- 

დინ მწვირეთა ამათ ხორცთა მიერ. 

ⴐⴀ. Ⴓკეთუ* არა რაჲ ესრეთ წინა აღუდგების უნი- 

ვთოსა მას, ვითარ ნივთიერი იგი, რომელი იკითხვიდეს  

გულის-ხმა-ჰყავნ. 

–––––––  

* Ⴓნივთო არს სული, და ნივთიერ ხორცნი, და ამისთვისცა  

ხორცნი წინააღმდგომ არიან სულისა. 
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ⴐⴁ. Ⴐომელნი* უძლურ არიან სულითა იგინი ჭირ- 

თაგან და განსაცდელთა ხორციელთა გულის ხმა-ჰყოფ- 

ედ, ღვთისა მათ ზედა მოხედვასა; ხოლო სრულნი მოსვ- 

ლითა სულისა წმიდისათა, და განმრავლებითა მადლ- 

თათა. 

ⴐⴂ. Ⴀრიან სრულნი რომელნი სურვილითა საღმრ- 

თოჲთა განმხნდებიან, და სიმდაბლითა გულისათა იქმან  

სათნოებათა დიდთა; და სხვანი ხელყოფენ საქმესა ამას,  

ამპარტავანებითა და სირცხვილეულ-იქმნებიან. 

ⴐⴃ. Ⴀრს ეშმაკი, რომელი რაჟამს სარეცელთა ზედა  

დავწვით, მაშინ, მოვიდის ჩვენდა, და ბოროტითა და შე- 

გინებულითა გულის-სიტყვითა ისწრაფინ მოწყლვად ჩვენ- 

და; და უკეთუ ჩვენ ვდებ ვყოთ, და არა შევიჭურნეთ  

ლოცვითა მისა მიმართ, და დავიძინოთ ბოროტთა მათ  

გულის-სიტყვათა შინა შევცვივეთ ბილწთა სიზმართა. 

ⴐⴄ. Ⴀრს კვალად სხვა ეშმაკი, რომელსა წინამავალ  

და მსტოარ ეწოდების, რომელი იგი განვიღვიძით რაჲ,  

მოგვიხდის და ისწრაფინ უპირატესთა მათ გულის-სიტყ- 

ვათა ჩვენთა შეგინებად. 

ⴐⴅ. Ⴃაწყება დღისა მიეც Ⴓფალსა, რათა განრ- 

ათენდეს მის მიერთა გულის-სიტყვათა დაიმკვიდრონ შენ  

შორის, და არა ეშმაკისა მიერთა, რამეთუ რომელმანცა  

უსწროს მისიცა იყოს დღე იგი. 

ⴐⴆ. Ⴑიტყვა საქებელი მითხრა მუშაკმან კეთილმან  

სათნოებისამან, ვითარმედ განრათენდეს მეყვსეულად  

ვსცნი თუ, ვითარ ყოფად ვიყვი მას დღესა ყოველსავე. 

ⴐⴡ. Ⴋრავალნი არიან Ⴖვთის მსახურებისაცა, და წარ- 

წყმედისა გზანი, ამის-თვისცა მრავალ-გზის, რომელი ერ- 

თისა წინა-აღმდგომ არნ, მეორესა მოუხდის კეთილად;  

და ორთავე საქმე სათნო არნ წინაშე Ⴓფლისა. 

––––––– 

* ესე იგი არს ვითარმედ, ოდეს სულითა უძლურმან, სნეულება- 

თა შინა და განსაცდელთა მოთმინება მოიგოს, მაშინ გულის-ხმა ყავნ,  

ვითარმედ მოხედვა Ⴖვთისა იქმნა მის ზედა. 
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ⴐⴇ. Ⴐაჟამს შეგვევმთხვევის განსაცდელი რაჲმე; მა- 

შინ გვებრძვიედ ეშმაკნი, რათამცა ვსთქვით რაჲმე, ანუ  

ვქმნენით ბოროტი, და რაჟამს ესე ვერ გვაქმნიიან, მაშინ  

ფარულად მოგვიხდიან და დასთესიან ჩვენ შორის მად- 

ლობა, სავსე ამპარტავანებითა. 

ⴐⴈ. Ⴐომელთამე* ზეცისა საქმენი ექმნენ, განრაეშო- 

რებოდინ ერთითა მით ნაწილითა, ზე აღვლენ; ხოლო რო- 

მელნი ქვეყანისასა ზრახვიდენ, ქვე შთავლენ, რამეთუ  

განშორებულთაგან საშვალ არავინ დაადგრების. 

ⴐⴈⴀ. Ⴄრთი** არს და დაბადებულთა შორის, რო- 

მელსა სხვასა თანა მიუღებიეს არსება, და არა მარტოდ,  

და საკვირველ არს თუ ვითარ გარეშე მისსა, რომლისა  

შორის მოუღებიეს არსება, შემძლებელ არს იგი ყოფად  

უვნებელად. 

ⴐⴈⴁ. Ⴉეთილთა მათ ასულთა დედანი შობენ, ხოლო  

დედათა Ⴓფალი; და წინა აღმდგომთა მათ ბოროტთა  

ასულთა, დედანი მათნი შობენ; ხოლო დედათა მათთა ეშ- 

მაკი. 

ⴐⴈⴂ. Ⴋოშიში*** ბრძოლად ნუ განვალნ Ⴋოსე ბრძა- 

ნებს, და უფროსღა Ⴖმერთი; ნუ უკვე უკანასკნელი ცთო- 

–––––––  

* Ⴂანშორებად აქა, ჟამსა სიკვდილისასა იტყვის. ხოლო რომელსა  

იტყვის თუ ერთითა ნაწილითა, ანუ ზე აღვლენ, ანუ ქვე შთავლენ?  

სულისათვის იტყვის; რამეთუ იგი არს რომელი ანუ ზეცას აღვალს,  

ანუ ქვესკნელს შთავალს, და საშუალ არა დაადგრების; ხოლო ხორცნი  

დარჩებიან ქვეყანასა ზედა. 

** Ⴑულისათვის იტყვის და ხორცთათვის კაცისათა, რამეთუ კა- 

ცისა სულსა ხორცთა შინა მოუღებიეს არსება, და მათ შინა დაბადებულ  

არს და უკვირს მისთვის ნეტარსა ამას თუ ვითარ განრაეშორის მას,  

რომელსა შინა დაბადებულ არს ჰგიეს სრულად და უვნებლად და უცვა- 

ლებელადვე. 

*** Ⴋოშიშად ხორცთა მოყვარესა იტყვის, ვითარმედ რომელი  

მოშიში არს და უგულო, და ეწყალიან ხორცნი თვისნი, და უყვარან იგი- 

ნი, ეგე ვითარი მოღვაწებად ნუ შევალნ. 
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მა სულისა, უძვირეს პირველისა მის დაცემისა* ხორც- 

თასა იქმნეს. 

 

Ⴌათელი ყოველთა სხეულთა არს – მგრძნობელნი თვალნი; ხოლო გონები- 

თი ნათელი საღმრთოთა სათნოებათა არს განკითხვა და გულის ხმის- 

ყოფა. 

––––––– 

* Ⴃაცემად იტყვის – ხორციელსა ცოდვასა, და ცთომად სულისა- 

სასო წარკვეთილებასა. ხოლო თქვა თუ ვითარმედ უძვირეს პირველისა  

დაცემისა, ამისთვის რამეთუ, რომელმან ერთგზის ყოს აღთქმა სულიე- 

რად ყოფისა, და კვალად დაეცეს უძნელეს არს აღდგომა მისი, რამეთუ  

სიმაღლით დაეცა. ხოლო უკანასკნელად ცთომად, სასოწარკვეთილებისა  

უწესს, რომელსა შინა რომელნიცა შთავარდენ, უკეთუ არა ჰყვეს აღმადგი- 

ნებელი წარწყმდებიან. 
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Ⴂანკითხვისა და გულის-ხმის-ყოფისა თვისვე 

 

თავი მეორე 

  

ⴐⴈⴃ. Ⴅითარცა სურინ ირემსა წყურიელსა, წყაროთა  

მიმართ წყალთასა, ეგრეთვე სურინ სულსა მონაზონთასა  

ცნობად ნებისა Ⴖვთისა სახიერისა მის და კეთილისა და  

სრულისა, და ამის თანა შეზავებულისაცა,* და კვალად  

წინა-აღმდგომისაცა და ბოროტისა ნებისა, რომლისა- 

თვის მრავალ არს სიტყვა ჩვენი, და ძნიად სათარგმა- 

ნებელ, და თუ რომელნი საქმენი სახმარ არიან,  

რათა მსწრაფლ იქმნენ დაუდროებელად, მსგავსად  

სიტყვისა მის რომელი იტყვის ვითარმედ; ვაჲ არს მისდა  

რომელი ადროებდეს ⴃⴖⴈⴇⴈ ⴃⴖⴄ და ჟამითი ჟამად. ანუ  

რომელნი საქმენი, არიან, რომელთა დაწყნარებულად,  

და მრავლითა განზრახვითა ჯერ არს ქმნა. ვითარცა  

გვასწავებს მეტყველი იგი, რომელი იტყვის ვითარმედ  

ⴂⴀⴌⴆⴐⴀⴞⴅⴈⴇⴀ ⴉⴄⴇⴈⴊⴈⴇⴀ ⴈⴕⴋⴌⴄⴁⴈⴑ ⴁⴐⴛⴍⴊⴀⴢ. და  

კვალად იტყვის ვითარმედ Ⴗⴍⴅⴄⴊⴈⴅⴄ ⴜⴄⴑⴈⴄⴐⴀⴃ ⴃⴀ 

ⴟⴄⴐⴍⴅⴌⴀⴃ ⴈⴕⴋⴌⴄⴁⴍⴃⴄⴃ. Ⴐამეთუ ყოველთა ვერ 

ძალუც ამათ ძნიად გულის-ხმის-საყოფელთა ადვილად  

გულის-ხმის-ყოფა; ვინათგან Ⴖმერთ შემოსილიცა იგი,  

და რომელსა აქვნდა სული წმიდა მის შორის, მრავალ- 

გზის ილოცვიდა, ესე ვითართა ამათ საქმეთათვის; და  

ოდესმე იტყოდა ვითარმედ: ⴋⴀⴑⴜⴀⴅⴄ, ⴐⴀⴇⴀ ⴅⴗⴍ ⴌⴄ- 

ⴁⴀ ⴘⴄⴌⴈ, ⴐ~ ⴘⴄⴌ ⴞⴀⴐ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴙⴄⴋⴈ, და კვალად ოდესმე  

–––––––  

* Ⴐაჲ არს შეზავებული ნება რომელსა იტყვის ესე ნეტარი,  

გარნა თუ ესე არს, რამეთუ მრავალ-გზის იქმნ კაცი საქმესა რასამე, და  

არნ მას შინა ნება Ⴖვთისა, და მერმე მეყვსეულად შეეზავის მას თანა  

ნებაცა ეშმაკისა, და კვალად იქმენ საქმესა არა კეთილსა; და მერმე  

შეერთვის მას შინა საღმრთოცა ნება და იქმნის იგი კეთილ. 
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იტყოდა ვითარმედ ⴋⴈⴛⴖⴍⴃⴄ ⴋⴄ ⴂⴆⴀⴇⴀ ⴘⴄⴌⴇⴀ, და კვა- 

ლად ვითარმედ, ⴋⴀⴓⴜⴗⴄ ⴋⴄ Ⴓⴔⴀⴊⴍ ⴂⴆⴀ ⴐⴍⴋⴄⴊⴑⴀ- 

ⴚⴀ ⴅⴈⴃⴍⴃⴄ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ Ⴘⴄⴌⴃⴀ ⴋⴈⴋⴀⴐⴇ ყოველთაგანვე  

ზრუნვათა და ვნებათა ამის სოფლისათა ⴀⴖⴅⴈⴖⴄ და 

აღვიმაღლე ⴑⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ. 

ⴐⴈⴄ. Ⴐომელთაცა ჰნებავს ცნობად ნებისა Ⴖვთისა,  

თანა აცს თავთა თვისთა მოკვდინება, და რომელთა ილ- 

ოცონ მარტივითა და უმანკოჲთა გულითა სარწმუნოე- 

ბით; და კითხონ მამათა ანუ ძმათა სულიერთა, და შეიწ- 

ყნარონ მათ მიერ განზრახული, ვითარცა პირისაგან ღვ- 

თისა, დაღაცათუ სიტყვა იგი წინააღმდგომ მათისა მის  

გულის სიტყვისა იყოს; – და დაღაცათუ არა ფრიად სუ- 

ლიერნი, და გულის ხმის მყოფელნი იყვნენ, რომელთა  

კითხვიდენ რამეთუ არა უგულებელს ყოფს Ⴓფალი სულ- 

თა, რომელნი სარწმუნოებით და უმანკოებით მინდო- 

ბილ იყვნენ განზრახვასა მამათასა, დაღაცათუ უმეცარ  

იყვნენ, რომელთა ჰკითხვიდენ, არამედ მეტყველი მათი 

Ⴓფალი არს Ⴗოვლად-ბრძენი Ⴈგი და Ⴑახიერი. 

ⴐⴈⴅ. Ⴋრავლითა Ⴑიმდაბლითა სავსე არიან მოქმედ- 

ნი იგი პირველ თქმულისა მის საქმისა, სიხარულით და  

შეუორგულებელად, რამეთუ უკეთუ საგალობელითა  

ვინმე აღაღებდა იგავთა, რავდენ უაღრეს არს გონება  

სიტყვიერი, და სული გონიერი, უსულოსა მის საგალო- 

ბელისა. 

ⴐⴈⴆ. Ⴐომელთა არა ინებეს, ამის პირველ თქმული- 

სა საქმისა ქმნა, არამედ თავით თვისით ისწრაფეს ცნო- 

ბად ნებისა Ⴓფლისა, მრავალ ფერთა და მრავალ სახეთა  

ღონეთა ქმნაჲ. გვითხრეს ჩვენ, რომელთაგანნი აწ ესერა- 

ცა ვსთქვნე. 

ⴐⴈⴡ. Ⴂანაშორეს ვიეთმე გონება თვისი სრულიად  

ყოველსავე ხორციელსა სიყვარულსა, რაჟამს აქვნდა ორი  

რაიმე განზრახვა, და ენება ცნობად თუ, რომელი არს  

ნება Ⴖვთისა. და დაიმჭირეს გონება მათი, რათა არცა 
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ერთისა მათ ორთაგანისა მიმართ მიდრკებოდეს; და გო- 

ნება მათი შიშვლად ნებისაგან თვისისა, მხურვალითა 

ლოცვითა, დაწესებულთა დღეთა წარუდგინნეს Ⴖმერთსა,  

და ესრეთ პოვეს ნებისა მისისა ცნობა: Ⴐაჟამს ანუ გო- 

ნება უხილავი, უხილავად ეზრახა გონებასა მათსა, და  

უთხრა უმჯობესი: ანუ ერთი იგი გულის სიტყვა სრუ- 

ლიად სულისა მათისაგან უჩინო იქმნა. და სხვათა კვა- 

ლად განსაცდელისაგან დახრწევისა მოწევნულისა საქმე- 

სა მას ზედა ცნეს, ვითარმედ Ⴖვთისა მიერ იყო დახრწე- 

ვა იგი, მსგავსად მეტყველისა მის რომელმან სთქვა; ვი- 

თარმედ ⴅⴈⴌⴄⴁⴄⴇ ⴋⴍⴑⴊⴅⴀ ⴇⴕⴅⴄⴌⴃⴀ ⴋⴐⴀⴅⴀⴊ-ⴂⴆⴈⴑ 

ⴃⴀ ⴃⴀⴁⴐⴉⴍⴊⴄⴁⴀ ⴈⴕⴋⴌⴀ. და კვალად სხვათა ამისი წინა- 

აღმდგომი სასწაული დაიდვეს, დამოწევნულთაგან ჭირ- 

თა და განსაცდელთა მიერ მას საქმესა შინა ცნეს, ვი- 

თარმედ ნება Ⴖვთისა არს მას შინა. და სხვათა კვალად  

წარმართებისაგან და გამარჯვებისა ცნეს, ვითარმედ Ⴖმერ- 

თსა ნებავს იგი, ვითარცა თქმულ არს, ვითარმედ ყოველ- 

სავე მოქმედსა კეთილისასა Ⴖმერთი განუმარჯვებს. 

ⴐⴈⴇ. Ⴐომელსა Ⴖმერთი აქვნდეს თავსა შორის თვის- 

სა განმანათლებელად, მისი გონება თვით განათლდების  

Ⴖვთისა მიერ, და გულსავსე იქმნების საქმეთა ზედა თუ,  

მსწრაფლ ჯერ-არს ქმნაჲ თვითოეულისა, ანუ გვიანად.  

Ⴐამეთუ რაჟამს კაცი ორგულებდეს საქმეთა ზედა, და  

ვერ გულ სავსე იქმნებოდის, საცნაურ არს ვითარმედ:  

ჯერეთ განუნათლებელ და დიდების მოყვარე არს სული 

მისი. 

ⴐⴉ. Ⴀრა არს Ⴖვთისა-თანა უსამართლოება, რათამცა  

დაუხშა კარი, რომელნი სიმდაბლით რეკდენ და ევედრე- 

ბოდინ. 

ⴐⴉⴀ. Ⴗოველსავე რომელსა ვიქმოდით, გულის-სიტ- 

ყვა ჩვენი ვიხილოთ, თუ რასა ზედა მიდრეკილ არს; რა- 

მეთუ ყოველი საქმე რომელსა ვიქმოდით Ⴖვთისათვის  

წმიდად, ყოვლისავე ხორციელისა საქმისა და გულის- 
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სიტყვისაგან, კეთილიქმნას აღსასრული მისი; დაღაცათუ  

არა კეთილად ჩნდეს; უკეთუ კულა ხორციელი გულის- 

სიტყვა, იყოს მას შინა, არა უწყი თუ იქმნეს უმჯობე- 

სად, რამეთუ საშიშ არს. 

ⴐⴉⴁ. Ⴂამოუთქმელ არიან განკითხვანი Ⴓფლისანი,  

რამეთუ მრავალ გზის განგებულებით, ნება მისი დაფა- 

რის ჩვენგან, რამეთუ იცის ვითარმედ დაღაცათუ ვცნათ  

იგი, არა გვეგულების ქმნაჲ მისი, და ამისთვის ყოვლად- 

ვე, არა გამოგვიცხადის, რათა არა უმეტესი სასჯელი  

მოიწიოს ჩვენ ზედა, არა ქმნისა მისისათვის. 

ⴐⴉⴂ. Ⴂული წრფელი განრომილ არს გვლარძნილე- 

ბისაგან საქმეთასა, და დაუნთქმელად ცურავს ნავითა მით  

უმანკოებისათა. 

ⴐⴉⴃ. Ⴀრიან სულნი ახოვანნი რომელნი ტრფიალე- 

ბითა საღმრთოთა და სიმდაბლითა გულისათა ხელ-ყო- 

ფენ მოღვაწებათა უზესთაესთა მათისა ძალისა; და კვა- 

ლად არიან გულნი ამპარტავანნი, რომელნი ესრეთვე  

იქმენ. Ⴐამეთუ მრავალ გზის ეშმაკთა მოსწრაფე მყვნიან  

ხელ ყოფად უზესთაეს ძალისა ჩვენისა საქმეთა რათა მის  

გამო სულ მოკლე ვიქმნეთ, და რომელი ძალ გვედვა  

ყოფად, მისგანცა დავესცნეთ, და ვიქმნეთ საცინელ  

მტერთა ჩვენთა. 

ⴐⴉⴄ. Ⴅიხილენ მე კვალად სულნი და გვამნი უძლუ- 

რნი, რომელთა სიმრავლისათვის ცოდვათა მათთასა,  

ხელ-ყვეს უზესთაეს ძალისა მათისა მოღვაწებათა, და  

ვერ თავს იდვეს, რომელთაცა მე ვასწავე და ვარქვ: ვი- 

თარმედ სიმრავლისაებრ სიმდაბლისა, და არა სიმრავლი- 

საებრ შრომათასა შეიწირვის სინანული Ⴖვთისა-მიერ 

შემოქმედისა ყოველთასა. 

ⴐⴉⴅ. Ⴍდესმე ადგილი ზრდილობისა იქმნის მასწავ- 

ლელ ბოროტთა მრავალთა, და ოდესმე ყოფა კაცთა  

თანა ბოროტთა, არამედ უფროსჯერ, უკეთურება სული- 
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სა და განდრეკილება გონებისა იქმნის მომატყვებელ  

წარწყმედისა. 

ⴐⴉⴆ. Ⴐომელი განშორებულ იყოს ორთა ამათგან,  

იგი მესამისაგანცა განშორებულ არს, ხოლო რომელსა  

მესამე აქვნდეს, ყოველსავე ადგილსა გამოუცდელ არს  

იგი. რამეთუ არა არს ადგილი, რომელმანცა დაიცვა კა- 

ცი ცოდვისაგან, უკეთუ თვით არა ეკრძალებოდეს. 

ⴐⴉⴡ. Ⴓკეთუ გვესჯოდინ ჩვენ ურწმუნონი, ანუ თუ  

ბოროტად მორწმუნენი ნებითა ბოროტითა შემდგომად  

ერთ ანუ ორგზის სწავლისა, განვეშორნეთ მათ; ხოლო  

უკეთუ სულითა წრფელითა ჭეშმარიტისა ცნობა ენებოს,  

ნუცა დავსცხრებით ვიდრე აღსასრულადმდე კეთილისა  

თქმად, გარნა ორნივე სიმტკიცისაებრ, და საზომისა  

სულთა ჩვენთასა ვქმნათ. 

ⴐⴉⴇ. Ⴓგუნურება დიდ-არს უკეთუ ვისმე ესმოდინ,  

უზესთაეს ბუნებისა იგი საქმენი წმიდათანი, და უსასო  

იქმნას ცხოვრებასა თვისსა; რამეთუ ორი სარგებელი  

ექმნას მას, უკეთუ ენებოს: ანუ აღიღოს შური სიმხნისა  

ბაძვად კეთილისათვის, ანუ იცნას თავი თვისი, და გუ- 

ლის-ხმა-ყოს კეთილად უძლურება თვისი, სიმდაბლითა  

მით სანატრელითა, რომელ არს მომატყვებელი კე- 

თილთა. 

ⴐⴊ. Ⴀრიან შეგინებულნი ეშმაკნი, ეშმაკთა უბორო- 

ტესნი, რომელნი იგი არა თუ ოდენ ჩვენ გვებრძვიან  

ცოდვისა მიმართ, არამედ რათამცა სხვანიცა ვიზიარენით  

ბოროტსა მას, რათამცა უძვირესსა სატანჯველსა მივე- 

ცენით. 

ⴐⴊⴀ. Ⴅიხილე კაცი, რომელმან ისწავა ჩვეულება  

ბოროტი სხვისაგან; და მოძღვარი იგი მის საქმისა მო- 

ვიდა გულის-ხმის-ყოფად, და დასცრა ბოროტისა მისგან  

და მოვიდა სინანულად, გარნა ცოდვისა მისთვის მოწა- 

ფისა მის უძლურ და ძნელ იქმნა სინანული მისი. 

ⴐⴊⴁ. Ⴔრიად არს ჭეშმარიტად, ფრიად და დიდ უკე- 
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თურება სულთა მათ ბოროტთა, და მცირედთა მიერ სა- 

ცნაურ და ვგონებ თუ ყოველივე არცა მცირედთა მიერ.  

თუ ვითარ ოდესმე შვებასა შინა და სიმაძღრესა, მღვი- 

ძარე ვიყვენით კეთილად; ხოლო ვიმარხვიდით რაჲ და  

ვიღვწიდით, დანთქმულ ვიყვენით ძილითა საწყალობე- 

ლად; რაჟამს დაყუდებულ ვიყვენით, განფიცხნიან გულ- 

ნი ჩვენნი; და ერსა თანა რაჲ აღვერინით, ლმობიერ ვი- 

ქმნით: რაჟამს გვშიინ სიზმართა ბოროტთა ვხედევდით,  

და მაძღარ რა ვიყვნით, არა რას ვხედვიდით. ჟამსა მო- 

ღვაწებისასა ვიყვენით დაბნელებულ; და ვსვით რაჲ ღვი- 

ნო, ლმობიერ და მხიარულ ვიქმნით ამას ყოვლისათვის; 

რომელ შემძლებელ არს Ⴓფლისა მიერ განანათლენ-გა- 

ნუნათლებელნი, რამეთუ ჩვენ განუნათლებელნი ვართ  

გულის ხმის ყოფად ესე ვითართა საქმეთა; გარნა ამას  

ვიტყვით ვითარმედ არათუ ყოვლადვე ეშმაკისაგან  

იქმნების, ესე ვითარი შეცვალება ესე, არამედ ოდესვე  

არნ შეზავებულებისაგან ბუნებისა ამის, რომელი მომეცა 

მე ხორცთა ამათ გლახაკთა, და ზრქელთა და წინა-აღმ- 

დგომთა. 

ⴐⴊⴂ. Ⴐაჟამს იქმნას ჩვენ ზედა პირველ თქმულთა  

ამათ საქმეთაგანი რაჲმე, მაშინ მხურვალებით და Ⴑიმდა- 

ბლით Ⴓფალსა ვევედრნეთ, და უკეთუ შემდგომად  

ვედრებისა მის, მრავალ ჟამ ეგრეთვე ვპოოთ, ვსცნათ  

ვითარმედ არა მუშაკთაგან, არამედ ბუნებისაგან არს საქ- 

მე იგი, ანუთუ განგებულება ღვთისა რაიმე არს, და წი- 

ნა-აღმდგომთამიერ ნებავს სარგებელი ჩვენი, რათამცა  

ყოვლით კერძო სიმაღლე ჩვენი, დაამდაბლა. 

ⴐⴊⴃ. Ⴔიცხელ არს და ძნელ გამოძიება უფსკრული- 

სა მის ღვთისა-სასჯელთასა, რამეთუ გამომეძიებელნი ესე  

ვითართანი სიმაღლისა ნავსა შინა ცურავენ. 

ⴐⴊⴄ. Ⴉითხა ვინმე ძმამან ბერსა ერთსა, დაფარულ- 

თა მხედველთაგანსა, და რქვა მას ვითარმედ, რასათვის  

Ⴖმერთმან წინასწარ-იცოდა დაცემა ვიეთთამე, და შეამ- 
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კვნა იგინი ნიჭებითა და სასწაულებითა? ხოლო მან მიუ- 

გო ვითარმედ: ერთად რათა სხვანიცა სულნი განაკრძალ- 

ნეს; და მეორედ რათა თვით-მფლობელობა კაცთა გამოა- 

ჩინოს; და მესამედ, რათა სასჯელსა მას მერმესა უსიტყ- 

ველ ყვნეს დაცემულნი იგი. 

ⴐⴊⴅ. Ⴛველმან მან სჯულმან, ვითარცა უძლურმან  

თქვა ვითარმედ: ⴓⴉⴐⴛⴀⴊⴄ ⴇⴀⴅⴑⴀ ⴘⴄⴌⴑⴀ; ხოლო Ⴓფალ- 

მან, ვითარცა ძლიერმან ძმისაცა მოქცევა გვიბრძანა  

და თქვა ვითარმედ ⴓⴉⴄⴇⴓ ⴚⴍⴃⴍⴑ ⴛⴋⴀⴋⴀⴌ ⴘⴄⴌⴋⴀⴌ, და  

შემდგომი ამისი. 

ⴐⴊⴆ. Ⴓკეთუ წმიდა არს მხიარულება შენი და Ⴋდა- 

ბალ სწავლა შენი, იქმოდე სიტყვასა Ⴓფლისასა და უფ- 

როსად მათ თანა, რომელნი თავსიდებენ. უკეთუ კულა  

მას საზომსა არა ხარ, მაშა სჯულიერსა მასვე სიტყვასა  

იქმოდე, და თავსა თვისსა ეკრძალე. 

ⴐⴊⴡ. Ⴌუ გიკვირს უკეთუ საყვარელნიცა შენნი  

შეგემტერნენ შენ, რამეთუ რომელნიმე ჭურჭელ ეშმა- 

კისა არიან, და უფროსად მტერთა მისთა მიმართ. 

ⴐⴊⴇ. Ⴋიკვირს მე საყვარელნო! ერთსა ზედა საქმე- 

თა ჩვენთაგანსა, თუ ვითარ სათნოებათა ზედა გვაქვს შე- 

წევნა Ⴖვთისა მიერ, რომელი იგი შემძლებელ არს ყოვ- 

ელსავე, და ანგელოსთა მისთა მიერ, და წმიდათა მისთა;  

ხოლო ბოროტთა ზედა ეშმაკნი ოდენ არიან შემწე, და  

ჩვენ მოსწრაფე ვართ უფროსად ბოროტთა და ვნებათა  

მიმართ, და ამისთვის ფრიად სიტყვა ვერ ძალმიძს, არცა  

მნებავს. 

ⴐⴋ. Ⴃაბადებულნი ყოველნივე უკეთუ ვითარ დაიბ- 

ადნე მასვე ბუნებასა ზედა არიან, ვითარ მე ხატი ვარ  

ღვთისა, და თიხასა ამას თანა აღრეულ ვარ, ვითარცა  

იტყვის დიდი გრიგორი Ⴖვთის-მეტყველი, უკეთუ კულა  

დაბადებულთაგანი რაჲმე არს გარეგან ბუნებისა მის,  

რომელსა ზედა დაიბადა, უეჭველად განაღა თვისებისა  

მის მიმართ მისისა, განუძღომელად სურვიელ არს. 
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ⴐⴋⴀ. Ⴗოველივე ღონე იხმარენ კაცმან, და ყოვლი- 

თავე მოსწრაფებითა ისწრაფენ, რათა თიხა ესე აღიყვა- 

ნოს, და დასვას საყდარსა Ⴖვთისასა, და ნუ ვინ მიზეზობს  

აღსავალისა მის მიმართ, რამეთუ გზა და კარი განღებ- 

ულ არს. 

ⴐⴋⴁ. Ⴑმენა სულიერთა მათ სათნოებათა მამათასა,  

განაღვიძებს გონებასა და სულსა კაცისასა, ბაძვად შურ- 

ისა მათისა; და სმენა მოძღვრებისა მათისა, კვალად აღ- 

ბაძვებს მათდავე მიმართ სურვილად, და უძღვის მათ  

მსგავსებად მათდა, რომელთა აქვს შური საღმრთო. 

ⴐⴋⴂ. Ⴂანკითხვა სანთელი არს ბნელსა შინა, წინამ« 

ძღვარი არს-შეცთომილთა, და განმანათლებელი, – ბრმა- 

თა. 

ⴐⴋⴃ. Ⴂანმკითხველი მოპოვნებული არს სიმრთელი- 

სა, და დამარღვეველი და უჩინო მყოფელი სალმობათა. 

ⴐⴋⴄ. Ⴐომელნი მცირეთა საქმეთა ზედა სხვისათა  

განმკვირვებელ არიან ორითა სახითა აქვს ესე, ანუ ფრია- 

დისა უგულის ხმოებისაგან, ანუ ფრიადისა სიმდაბლისათ- 

ვის ადიდებენ და აღამაღლებენ საქმეთა მოყვასისათა. 

ⴐⴋⴅ. Ⴅისწრაფოთ რათა არა ოდენ ვბრძოდით,  

არამედ ვძლევდეთცა ეშმაკთა, რამეთუ რომელი ბრძო- 

დის, ოდესმე სძლევს და ოდესმე იძლევის; ხოლო რო- 

მელმან სძლოს სრულიად, იგი მარადის სძლევდესვე. 

ⴐⴋⴆ. Ⴐომელი მძლე ექმნა ვნებათა, იგი მოსწყლავს  

და შემუსრავს ეშმაკთა, და ეჩვენების მათ სახითა და ხა- 

ტითა, ვითარმედ აქვს ვნება, და ესრეთ აცთუნებნ მტერ- 

თა, და დაშთის მათგან უბრძოლველად, და თვინიერ  

განსაცდელისა. 

ⴐⴋⴡ. Ⴘეურაცხ იქმნა ოდესმე ძმა ვინმე გინებითა  

სხვისა მიერ, და იგი ყოვლადვე არა აღიძრა გულითა  

შფოთად, არამედ ილოცა გონებით, და მერმე იწყო ღა- 

ღადებად ყოვლად ხმითა ვნებისათა შექმნილითა, და  

აჩვენებდა ვითარმედ: ეტკივნა მას გინებისა მისთვის, და 
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ესე ვითარითა სახითა დაფარა უვნებელობა იგი თვისი. 

ⴐⴋⴇ. Ⴑხვა ძმა კვალად ზემოჯდომისა იყო ყოვლი- 

თურთ მოძულე, და იჩემებდა სახესა და აჩვენებდა ვი- 

თარმცა სტკიოდა მისთვის და ენება ზემო ჯდომა. 

ⴐⴌ. Ⴅითარმე მიგითხრა შენ და გამოგითარგმანო  

სიწმიდე მისი, რომელი შევიდა სამეძაოსა, და აჩვენებდა  

თუ ბოროტისათვის შევალს, ხოლო მან მეძავიცა იგი  

სიწმიდედ მოიზიდა. 

ⴐⴌⴀ. Ⴑხვასა დაყუდებულსა ვისმე, მოართვა ვინმე  

განთიად მსთვად ტევანი ყურძნისა, ხოლო ვითარცა  

წარვიდა რომელმან იგი მოართვა მას, მოუხდა ბერი იგი  

ყურძენსა მას მსწრაფლ და შეჭამა იგი თვინიერ გულის- 

თქმისა, რათამცა აჩვენა ეშმაკთა თავი თვისი ვითარცა  

ნაყროვანი. 

ⴐⴌⴁ. Ⴑხვასა ვისმე შემკობილსა სათნოებითა დაშ- 

ჭირდა მცირედ ბაიაჲ და აჩვენებდა დღე ყოველ თავსა  

თვისსა, ვითარმცა სტკიოდა ბაიაჲსა მისთვის, ხოლო მას  

ყოვლადვე მისთვის ზრუნვაჲ არა აქვნდა. 

ⴐⴌⴂ. Ⴔრიადი მღვიძარება და სიფრთხილე უხმს ესე  

ვითართა ამათ. ნუ უკვე ვიდრე იგი მათ ენებოს მოკიცხ- 

ვა ეშმაკთა, მოკიცხნენ ეშმაკისაგან, რამეთუ ესენი არიან,  

რომელთათვის თქვა ნეტარმან მოციქულმან პავლე, ვი- 

თარმედ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴋⴀⴚⴇⴓⴐⴌⴈ და იგინი სიმართლედ  

ⴝⴄⴘⴋⴀⴐⴈⴒ ⴀⴐⴈⴀⴌ. 

ⴐⴌⴃ. Ⴐომელსა ნებავს გვამისა და გულისა წმიდისა  

წარდგინებად წინაშე Ⴕრისტესა, დაიმარხენ ურისხველო- 

ბაჲ და მარხვაჲ, თვინიერ ამათსა ყოველი შრომა ჩვენი  

ცუდ-არს. 

ⴐⴌⴄ. Ⴅითარცა იგი სინათლე თვალთა განწვალებულად  

არს, და რომელნიმე ფრთხილად ხედვენ, და რომელნიმე 

ნაკლულად, ეგრეთვე მრავალ სახენი განყოფილებანი ჰქო- 

ნან საცნაური სამის მზისა სულისა კაცისასა მოსვლათა. 

ⴐⴌⴅ. Ⴑხვა არს ხორციელთა ცრემლთა მიერ მომა- 
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ვალი სულსა შინა სიხარულიж და სხვა არს სულიერთა  

ცრემლთა მიერი, და სხვა არს ხორციელთა თვალთა მიე- 

რი; და სხვაჲ არს სულიერთა მიერი; სხვა არს სმენისაგან  

სიტყვათასა; და სხვა არს თავით თვისით სულსა შინა  

ქმნილი; სხვა არს მორჩილებისაგან, და სხვა არს დაყუ- 

დებისაგან, და ამათ ყოველთაგან განყოფილად; სხვა არს  

რომელი აღტაცებითა გონებისათა წარადგინებს სულსა  

წინაშე ნათელსა მას Ⴕრისტესსა მიუთხრობელად და  

გამოუთქმელად. 

ⴐⴌⴆ. Ⴀრიან სათნოებანი, და არიან მშობელნი სათ- 

ნოებათანი;  რომელიცა უკვე ბრძენ არს, იგი მშობელთა  

მათ მოგებასა ზედა უფროს მოსწრაფე არს. 

ⴐⴌⴡ. Ⴋშობელთა მათ Ⴓფალი მხოლო არს ძალითა  

თვისითა მასწავლელ, ხოლო ნაშობთა მათ სხვანიცა მრა- 

ვალნი. 

ⴐⴌⴇ. Ⴅეკრძალნეთ ნუ უკვე, რაჟამს ვიმარხვიდეთ  

ნაკლულევანებასა მას ჭამადისასა, ძილითა აღვასრულებ- 

დეთ; რამეთუ უგუნურთა საქმე არს ესე, ვითარცა იგი  

კვალად უგუნურება არს მღვიძარებისა ჟამსა ფრიადი  

ჭამა. 

ⴐⴢ. Ⴅიხილენ მუშაკნი Ⴑათნოებისანი, რომელთა  

ჭირისა რასათვის მე მცირედ მიეშვნეს ჭამადისა მიმართ,  

და მეყვსეულად ღამე ყოველ ზე-დგომითა მხნეთა მათ და  

ახოვანთა სტანჯეს მუცელი მათი და ასწავეს მას რათა  

განძღომისაგან სიხარულით ილტვოდის. 

ⴐⴢⴀ. Ⴁრძავნ უპოვართა ეშმაკი ვეცხლის-მოყვარე- 

ბისა ფიცხლად, ხოლო რაჟამს ვერ მძლე ექმნის, მაშინ  

კვალად გლახაკნი შემოიხვნის მიზეზად, და ესრეთ აიძუ- 

ლებნ რათამცა უნივთონი იგი ნივთიერ-ყვნა. 

ⴐⴢⴁ. Ⴐაჟამს გვბრძოდის სული სასოწარკვეთილებისა,  

მაშინ მცნება იგი რომელი მისცა პეტრეს Ⴓფალმან, მო- 

ვიხსენოთ ვითარ უბრძანა ⴑⴀⴋⴄⴍⴚⴃⴀ ⴀⴇ ⴘⴅⴈⴃ ⴂⴆⴈⴑ 

შენდობად. რამეთუ რომელი სხვასა ამცნო, არამცა Ⴋან 
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თავადმან უმეტესი ქმნაა? ხოლო რაჟამს ვზვაობდეთ, მა- 

შინ სიტყვა იგი მოვიხსენოთ, ვითარმედ ⴗⴍⴅⴄⴊⴋⴀⴌ ⴐⴍ- 

ⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴀⴖⴀⴑⴐⴓⴊⴍⴑ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈⴅⴄ ⴑⴟⴓⴊⴈ სულიერი,  

ⴃⴀ ⴑⴚⴇⴄⴑ ერთსა ვნებასა ზედა, რომელ არს სიმაღლე  

ⴀⴐⴑ ⴈⴂⴈ ⴗⴍⴅⴄⴊⴑⴀⴅⴄ ⴇⴀⴌⴀ-ⴋⴃⴄⴂ. 

ⴐⴢⴂ. Ⴀრიან სულნი უკეთურნი და მოშურნენი ეშ- 

მაკნი, რომელნი ნებსით განეშორებიან წმიდათაგან, რათა  

არა იძლინენ მათ მიერ, და მოატყვან მათ გვირგვინოს- 

ნობა. 

ⴐⴢⴃ. Ⴌⴄⴒⴀⴐ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴋⴘⴅⴈⴃⴍⴁⴈⴑ ⴋⴗⴍⴔⴄⴊⴌⴈ, და არა  

ვინ არს ამასზედა მაცილობელ, ხოლო მე ვიხილე ვინ- 

მე, რომელმან ქმნა მტერობა შორის ორთასა და ვნატ- 

რე მას. 

Ⴈყვნეს ორნი ვინმე, რომელთა აქვნდათ ურთიერთ  

არს სიყვარული სიძვისა, ხოლო ბერმან ვინმე ბრძენმან  

და გამოცდილმან ქმნა შორის მათსა სიძულილი ურთი- 

ერთარს; რამეთუ შეასმენდა ერთსა მას მეორისა თანა,  

ვითარმედ მარადის ძვირსა-გიზრახავსო და ბოროტსა  

იტყვის შენთვის, და ეგრეთვე მას მეორესა თანა, და შე- 

უძლო ბრძენმან მან უკეთურებასა ეშმაკთასა, ღონითა  

კაცობრივითა დახსნად და ქმნა სიძულვილი დამხსნელი  

სიძვისა. 

ⴐⴢⴄ. Ⴀრიან კაცნი, რომელნი მცნებისა ერთისათვის,  

მეორესა მცნებასა დახსნიან; რამეთუ ვიხილენ ჭაბუკნი,  

რომელთა საღმრთოდ უყვარდათ ერთმან-ერთი გულითა 

წმიდითა, და სხვათა ვნებისა და სვინიდისისათვის გულ- 

სავსე ყვეს ერთმან ერთი და ჟამ რავდენმე განეშორნეს  

ურთიერთ არს, რათა არავის ეცეს დაბრკოლება. 

ⴐⴢⴅ. Ⴅითარცა წინააღმდგომ არიან ურთიერთარს  

დღე ქორწილისა, და დღე საფლავად მიყვანებისა; ეგრე- 

თვე აქა ეწამებიან ურთიერთარს ამპარტავანება და სასო- 

წარკვეთილება; და მრავალგზის უწესობითა ეშმაკთათა, 
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ესე მოუზავებელნი ვნებანი ერთგზის იპოვნიან სულსა  

შინა, რომელ ესე საკვირველ არს. 

ⴐⴢⴆ. Ⴀრიან რომელნიმე არა წმიდანი ეშმაკნი, რო- 

მელი გვასწავლიდიან თარგმანებასა წერილთასა, და ამას  

უფროსად იქმოდიან გულთა შინა ცუდად მზვაობართა- 

სა, და უფროსად რომელნი საფილოსოფოსთა სწავლათა  

სწავლულ არიან; და პირველად იწყიან მართლისა მო- 

გონებად, რათამცა მცირედ-მცირედ აცთუნნეს, და წვა- 

ლებასამცა შთაყარნეს და გმობათა. 

ⴐⴢⴡ. Ⴐაჟამს ვიხილოთ, ჟამსა მას ესე ვითარისა გუ- 

ლის-ხმის-ყოფისასა შფოთი და დაუწყნარებლობა, და სი- 

ხარული უწესო, ამის გამო ვსცნათ ვითარმედ ეშმაკთა  

იგი Ⴖვთის-მეტყველება, Ⴖვთის-ბრძოლობა არს და არა  

Ⴖვთის-მეტყველება. 

ⴐⴢⴇ. Ⴃაბადებულთა დამბადებელისაგან მოუღებიეს  

თითოეულსა წესი და დასაბამი, და რომელთამე დასას- 

რულიცა; ხოლო სათნოებისა კიდე და დასასრული მიუწ- 

დომელ არს, რამეთუ იტყვის მგალობელი ვითარმედ,  

ⴗⴍⴅⴊⴈⴑⴀ ⴃⴀⴑⴀⴑⴐⴓⴊⴈⴑⴀ ⴅⴈⴞⴈⴊⴄ ⴓⴞⴝⴀⴌⴈ ⴞ~ ⴔⴀⴐⴇⴍ 

და დაუსრულებელ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴋⴚⴌⴄⴁⴀⴌⴈ ⴘⴄⴌⴌⴈ ⴔⴐⴈⴀⴃ. 

ⴐⴍ. Ⴓკეთუ ვიდოდი* კეთილნი ვინმე მუშაკნი ძა- 

ლითი ძალად, ესე იგი არს, ძალისაგან საქმისა ძალად  

ხედვისა, და სიყვარული არა სადა დასრულდების, და  

Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴈⴚⴄⴅⴈⴌ ⴘⴄⴑⴅⴊⴀⴢ შიშისა, ⴃⴀ ⴂⴀⴌⴑⴅⴊⴀⴢ  

სიყვარულისა, რომლისა იგი დასასრული დაუსრულე- 

ბელ არს, და უკეთუ მას შინა წარვემართნეთ, არა ოდეს  

დავსცხრეთ, არცა ამას საწუთოსა, არცა მას საუკუნესა 

–––––––  

* Ⴀმისთვის იტყვის ამას რამეთუ შიში მოიყვანებს კაცსა საქმედ,  

და სიყვარული ხედვად – და მერმე ხედვათა მათ სიყვარული-სათა არღარა  

აქვნდეს დასასრული და ესრეთ იქმნების სვლა ძალითი ძალად, და  

უფალმან დაიცვას შესვლა შიშისა რომელი შევალს საქმედ, და განსვ- 

ლაჲ სიყვარულისა, რომელი განვალს ხედვად. 
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ნათელსა ზედა, კვალად სხვისა ნათლისა მოღებად და  

გულის-ხმის-ყოფისა კეთილისა. 

ⴐⴍⴀ. Ⴃაღაცათუ ვიეთმე უცხოდ აღუჩნდეს სიტყვა  

ესე, არამედ მე ვიტყვი ჵი ნეტარო, ვითარმედ ვითარცა  

ზემო ესე ვსთქუ თუ დაუსრულებელ არს სათნოება, და  

აწცა ვიტყვი ვითარმედ არცათუ უხორცონი იგი ბუნე- 

ბანი ანგელოსთანი არიან წარუმართებელ, და მარადის  

ერთსა ზედა, არამედ ყოვლადვე დიდებითი დიდებად  

აღვლენ, და გულის-ხმის-ყოფასა ზედა მარადის გულის- 

ხმის-ყოფასა განამრავლებენ. 

ⴐⴍⴁ. Ⴌუ გიკვირს უკეთუ კეთილიცა რაჲმე მოგვა- 

გონონ ეშმაკთა, და მერმე თვითვე წინა-აღგვიდგებოდინ  

გულის სიტყვათა, რამეთუ ამას ამისთვის იქმენ რათამცა  

დაგვარწმუნნეს თუ გულისა ჩვენისა ზრახვანი იცნიან  

მათ, არამედ ნუ იყოფინ არათუ თვით მათვე რაიმე მოე- 

გონოს ჩვენდა არა იციან სხვა. 

ⴐⴍⴂ. Ⴌუ ხარ მსაჯული მწარე და ბოროტად განმ- 

კითხველი, რაჟამს იხილნე ვინმე რომელნი სიტყვით მა- 

ღალ და დიდ იყვნენ მოძღვარ და განმანათლებელ სულ- 

თა, ხოლო საქმით ვერ ფიცხლად მოღვაწე, რამეთუ  

მრავალგზის ნაკლულევანება საქმისა აღასრულის სარ- 

გებელმან სიტყვისამან. 

ⴐⴍⴃ. Ⴀრათუ ყოველთავე, ყოველივე სწორად გვაქვს,  

რამეთუ რომელთამე თანა სიტყვა სძლევს საქმესა, და  

სხვათა თანა საქმე სძლევს სიტყვათა. 

ⴐⴍⴄ. Ⴁოროტი Ⴖმერთსა არცარა დაუბადებიეს,  

არცარა შეუქმნიეს, და ამისთვის სცთეს ვიეთნიმე, რო- 

მელთა თქვეს ვითარმედ ვნებანი რომელნიმე ბუნებითნი  

არიან სულსა შინა, და არა გულის ხმა ყვეს. ვითარმედ  

საქმენი იგი ბუნებასა შინა ჩვენსა კეთილად დაბადებულ- 

ნი, და სარგებელად ბუნებისა, ჩვენ ვნებად შევცვალენით  

რამეთუ ბუნებით ჩვენთანა თესლი არს შვილებისათვის,  

ხოლო ჩვენ შევცვალეთ იგი სიძვად. ბუნებით გულის 
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წყრომა ჩვენთანა არს, ეშმაკთა მიმართ, ხოლო ჩვენ ვიხ- 

მარებთ მას მოყვასისა მიმართ. და არს კვალად ჩვენ თანა  

შური ბუნებითად, რათა კეთილისა ქმნად მოშურნე ვიყ- 

ვნეთ, ხოლო ჩვენ ბოროტსა ზედა გვაქვს იგი. ბუნებით 

არს ჩვენთანა გულის-თქმა, არამედ სასუფეველისათვის,  

ხოლო ჩვენ შევსცვალეთ იგი ცოდვისათვის. და გვაქვს  

სიმაღლეცა ბუნებით, არამედ ეშმაკთა ზედა; ხოლო ჩვენ  

მოვიღეთ იგი სადა არა ჯერ არს. და მოგვცა ბუნებით  

სიხარულიცა, არამედ უფლისათვის, და კეთილსა ზედა  

მოყვასისასა, ხოლო ჩვენ ვყავთ იგი ბოროტსა ზედა. გვაქვს  

ბუნებით ძვირის ხსენებაცა, არამედ მტერთა მიმართ სუ- 

ლისათა და ჩვენ შევცვალეთ იგი ძმათა მიმართ. 

ⴐⴍⴅ. Ⴑულმან მოსწრაფეთამან აღადგინნის ეშმაკნი  

რისხვად მის ზედა, ხოლო რაჟამს განმრავლდენ ბრძო- 

ლანი – განმრავლდიან გვირგვინნიცა. 

ⴐⴍⴆ. რომელი* არა მოიწყლვოდის ბრძოლათაგან  

არცა გვირგვინოსან იქმნას; ხოლო რომელი მოწევნულ- 

თა დაცემათა ზედა არა უსასო იქმნეს, არცა დააცადოს  

ბრძოლა იგი ანგელოსთა მიერ, ვითარცა მხნე მხედარი  

იდიდოს. 

ⴐⴍⴡ. Ⴐომელმან** იგი სამი ღამე დაყო ქვეყანასა 

–––––––  

* Ⴋოწევნულად დაცემად იტყვის, აღტაცებით ქმნილთა უჯეროთა,  

განა საქმითა გინა სიტყვითა, რათა არა წარიკვეთოს კაცმან სასოება,  

რაჟამს ესე ვითარი რამე მოიწიოს, არამედ დაღაცათუ დაეცეს კვა- 

ლად იღვაწოს და აღსდგეს და ბრძოლის მტერთა მისთა, ვითარცა არა  

დაცემული, და ეგე ვითარი იდიდოს ანგელოსთაგან, ვითარცა ძმა იგი  

რომელსა შეემთხვია სიძვა, და არა იძლია სასოწარკვეთილებისაგან,  

ამის თვისცა გამოეცხადა მისთვის ბერსა ვითარმედ, მან რომელმანმე  

ძმამან შემდგომად დაცემისა სძლო მტერთა. 

** რომელმან სამი ღამე დაყო საფლავსა შინა Ⴕრისტემან, და უკ- 

უნისამდე ცხოველ არს, ხოლო რომელმან სამთა ჟამთა სძლოს იგი არ- 

ღარა მოკვდეს. ხოლო სამნი ჟამნი არიან სიყრმისა, და სიჭაბუკისა და  

სიბერისა, რომელმან ამა სამთა ჟამთა სძლოს ვნებასა მას, არღარა შე- 

ემთხვიოს სიკვდილი სულისა, სულიერი ცოდვისა მიერ. 
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შინა, ცხოველ არს Ⴈგი უკუნისამდე; ხოლო რომელი  

სამთა ჟამთა მძლე ექმნას, არღარა იძლიოს არცა მოკ- 

ვდეს უკუნისამდე. 

ⴐⴍⴇ. Ⴓკეთუ განგებულებით განსწავლისა ჩვენისა- 

თვის, შემდგომად ჩვენ შორის აღმოსვლისა საცნაურმან  

მან ⴋⴆⴄⴋⴀⴌ ⴑⴚⴌⴀⴑ კვალად ⴏⴀⴋⴈ ⴃⴀⴑⴅⴊⴈⴑⴀ ⴇⴅⴈⴑⴈⴑⴀ 

ჩვენგან, მაშინ ⴃⴀⴑⴃⴅⴀⴑ ⴁⴌⴄⴊⴈ ⴑⴀⴔⴀⴐⴅⴄⴊⴀⴃ ⴋⴈⴑⴑⴀ,  

ⴃⴀ ⴈⴕⴋⴌⴀⴑ ⴖⴀⴋⴄ, ⴃⴀ ⴋⴀⴑ ⴘⴈⴌⴀ ⴅⴈⴃⴍⴃⴈⴀⴌ ჩვენ შორის,  

პირველ წასრულნი ჩვენგან ველურნი იგი ⴊⴄⴉⴅⴌⴈ ⴊⴍⴋ- 

ⴇⴀⴌⴈ და ყოველნივე მხეცნი მაღნარისა მის, ეკლოანთა  

ვნებათანი ⴃⴀⴗⴅⴈⴐⴍⴃⴈⴀⴌ ⴒⴀⴚⴄⴁⴀⴃ ჩვენისა მის სასოები- 

სა და ითხოვდენ ⴑⴀⴆⴐⴃⴄⴊⴑⴀ ვნებათასა ანუ საქმეთა  

ანუ გულის-სიტყვათა. 

ⴐⴎ. Ⴋოფენასა ⴋⴆⴈⴑⴀⴑⴀ სიმდაბლისა მიერ ჩვენ შორ- 

ის ⴘⴄⴉⴐⴁⴈⴀⴌ კვალად ⴋⴞⴄⴚⴌⴈ ⴃⴀ ⴑⴀⴃⴂⴓⴐⴇⴀⴅⴄ ⴇⴅⴈⴑ- 

ⴇⴀ ⴃⴀⴀⴃⴂⴐⴈⴀⴌ, რომელ არიან გემოთ მოყვარულნი სუ- 

ლნი, და არღარა ჩვენ თანა იყვნიან, ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴈⴒⴗⴍⴃⴄⴃ 

ეშმაკნი იგი, ვითარმედ ⴂⴀⴌⴀⴃⴈⴃⴀ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴗⴍⴔⴀ 

ⴋⴀⴇ ⴇⴀⴌⴀ კვალად ⴜⴗⴀⴊⴍⴅⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴈⴑⴀ. და ჩვენ ვე- 

ტყოდეთ ⴇⴓ ⴂⴀⴌⴀⴃⴈⴃⴀ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ ⴗⴍⴔⴀ ⴙⴅⴄⴌⴇⴀⴌⴀ,  

ⴃⴀ ⴅⴈⴕⴋⴌⴄⴌⴈⴇ ⴙⴅⴄⴌ ⴑⴀⴞⴀⴐⴓⴊⴄⴅⴀⴌ, ხოლო თქვენ  

საწყალობელად ოტებულ. 

ⴐⴎⴀ. Ⴀⴠⴀ ⴄⴑⴄⴐⴀ ⴆⴄ-ⴆⴈⴑ Ⴓⴔⴀⴊⴈ ⴖⴐⴓⴁⴄⴊⴑⴀ 

ⴑⴓⴊⴋⴚⴈⴐⴄⴑⴀ, რომელ არს სული ამაღლებული ყოვლი- 

საგანვე გულის-თქმისა მიწისაგანისა, ⴃⴀ ⴘⴄⴅⴈⴃⴄⴑ ⴄⴂ- 

ⴅⴈⴎⴒⴄⴃ, რომელ არს გული პირველ დაბნელებული  

ვნებათაგან, ⴃⴀ ⴘⴄⴈⴛⴐⴌⴄⴌ ⴃⴀ ⴃⴀⴄⴚⴌⴄⴌ ⴞⴄⴊⴈⴇ ⴕⴋⴌⴓⴊ- 

ⴌⴈ ⴈⴂⴈ კერპნი, და გულის სიტყვანი ბოროტნი ამის გო- 

ნებისანი. 

ⴐⴎⴁ. Ⴓკეთუ Ⴓფალი ჩვენი Ⴈესო Ⴕრისტე ილტვო- 

და ჰეროდესაგან ხორციელად, რომელი იგი ყოველსავე 
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შემძლებელ იყო, განისწავლებოდედ ამპარტავანნი, რა- 

თა არა მისცემდენ თავთა თვისთა ნებსით განსაცდელთა,  

რამეთუ იტყვის ვითარმედ ⴌⴓ ⴋⴈⴑⴚⴄⴋ ⴘⴄⴛⴅⴐⴀⴃ ⴔⴄⴐⴞ- 

ⴑⴀ ⴘⴄⴌⴑⴀ, ⴃⴀ ⴀⴐⴀ ⴐⴓⴊⴄⴑ ⴋⴚⴅⴄⴊⴑⴀ ⴘⴄⴌⴑⴀ. 

ⴐⴎⴂ. Ⴘეეთხზნების ახოვნებასა თანა სიმაღლე, ვი- 

თარცა შეეთხზნების კვიპაროზისა თანა, რომელსა იგი  

ეწოდების ზმილაკი. 

ⴐⴎⴃ. Ⴉეთილითა გამოძიებითა გამოვეძიებდეთ თავ- 

თა თვისთა, თუ არს კეთილი რაჲ ჩვენ თანა ჭეშმარიტი,  

და ესრეთ ვჰპოვნეთ თავნი ჩვენნი ნაკლულევან ყოვლი- 

საგანვე კეთილისა ჭეშმარიტისა. 

ⴐⴎⴄ. Ⴄძიებდ ვნებათაცა სახესა დაუცადებელად და  

პოვო, ვითარმედ მრავალნი არიან ჩვენ შორის, რომელ- 

თაცა უძლურ და ვიყვნეთ გონებითა ვერ ვხედავთ; ხო- 

ლო უკეთუ განათლდენ თვალნი სულისანი, მაშინ ვხედ- 

ვიდეთ მათ განცხადებულად, რამეთუ ვიდრემდის უფ- 

ლებდენ იგინი ჩვენ შორის ვერ ძალ გვიძს ხედვა მათი. 

ⴐⴎⴅ. Ⴖმერთი გონებასა განიკითხავს, ხოლო საქმე- 

სა ძალისაებრსა ეძიებს, და ყოველსავე კაცთ მოყვარე- 

ბით.  

ⴐⴎⴆ. Ⴃიდ არს კაცი, რომელი არა დააკლებდეს  

ქმნად საქმეთა, რომელნი ძალსა მისსა იყვნენ, ხოლო  

უდიდეს მისსა არს რომელი სიმდაბლით ძალისა უმეტეს- 

თაცა ხელყოფდეს. 

ⴐⴎⴡ. Ⴋრავალ გზის ეშმაკთა განგვაყენიან სულ  

მცირეთა საქმეთაგან, და რომელთაგან იყოს სარგებელი  

ჩვენი, და გვაწვევდიან მძიმეთა, და ძალისა უმეტესთა  

საქმეთა ქმნად. 

ⴐⴎⴇ. Ⴅპოებ იოსებისთვის ვითარმედ გარემიქცევი- 

სათვის ცოდვისაგან და არა უვნებელობისათვის სანატ- 

რელ იქმნა. 

ⴐⴏ. Ⴑაძიებელ არს თუ რომელთა და რავდენთა  

ცოდვათა გარე მიქცევასა აქვს გვირგვინი; რამეთუ სხვა 
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არს სილტოლვა ბნელისაგან, ხოლო უდიდეს არს მივლ- 

ტოლა მზისა მიმართ. 

ⴐⴏⴀ. Ⴑიბნელე მომატყვებელ არს – შებრკოლებისა,  

და შებრძოლება – დაცემისა, და დაცემა – სიკვდილისა. 

ⴐⴏⴁ. Ⴖვინისაგან დაბნელებულთა და დაცემულთა  

მრავალ გზის განიბანეს წყლითა, ხოლო ვნებათაგან და- 

ცემულთა განიბანეს ცრემლითა. 

ⴐⴏⴂ. Ⴑხვა არს ამრღვევა გონებისა; და სხვა არს  

შეშფოთება; და სხვა არს დაბნელება; და პირველსა მას  

განკურნებს მარხვა, და მეორესა დაყუდება, ხოლო მესა- 

მესა მორჩილება და უფალი Ⴈესო Ⴕრისტე, რომელი  

ⴋⴍⴐⴙⴈⴊ-ⴈⴕⴋⴌⴀ. 

ⴐⴏⴃ. Ⴀრა დამაყენებელ არს რათა სახედ განწმედი- 

სა სულისა შემოვიღოთ განმწმედელნი იგი ნივთიერთა  

მათ სამოსელთანი, რამეთუ მათ განსწმედს და განაშვე- 

ნებს მმურკვნელი და საღებავი, ხოლო სულიერი სამმურ- 

კვნელოჲ არს კრებული მონასტრისა, რომელი იგი ბილ- 

წებათა და სიზრქეთა და ცოდუათა სულისათა განსწმედს,  

ხოლო რაჟამს მას შინა სულმან აღიძარცვოს ყოველი  

სიზრქე გულის-წყრომისა და ძვირის ხსენებისა, მერმე  

ექმნების მას დაყუდება საღებავ შვენიერ და ფეროან. 

ⴐⴏⴄ. Ⴅიეთნიმე იტყვიან ვითარმედ დაცემაჲ პირ- 

ველთავე ცოდვათა შინა იქმნების ნაკლულევანებისაგან,  

სინანულისა პირველთა მათ დაცემათასა; ხოლო საძიე- 

ბელ არს თუ ყოველმან რომელიცა არა დაეცეს პირველ- 

თავე ცოდვათა ღირსად და სრულად შეინანაა? 

ⴐⴏⴃ. Ⴃაეცნეს ვიეთნიმე პირველთავე ცოდვათა  

შინა, რამეთუ პირველნი იგი დავიწყებისა უფსრულსა  

დაანთქეს, და არა იხსენებდეს მათთვის მოწევნადთა სა- 

ტანჯველთა; ანუ ამისგან რამეთუ გემოთ მოყვარებისა  

მიერ ღმერთო კაცთმოყვარედ, უმეტეს ზომისა შერაცხეს;  

ანუ თუ ამისგან, რამეთუ თვისისა ცხოვრებისა სასოება 

წარიკვეთეს. ხოლო ნუ უკვე მაბრალიოს ვინმე თუ არა 
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ესემცა ვსთქუ, ვითარმედ ანუ ამისგან, რამეთუ მტერნი  

ესე ხორცნი ვერ შეკრნეს, რომელი ჩვეულებისა ძალი- 

თა მძლავრობდა მათ. 

ⴐⴏⴆ. Ⴑაძიებელ-არს თუ ვითარ, ვინადგან სული  

უხორცო და უნივთო არს, მომავალთა მისდა უხორცო- 

თავე, ვითარ არიან ეგრეთ ვერ ხედავს, გარნა ნუ უკვე  

შეერთებისა მისთვის არს ესე, რომელი უწყის მხოლო- 

მან მან, რომელმან შეაერთა. 

ⴐⴏⴡ. Ⴋკითხა ძმამან ვინმე სულიერმან და სწავლუ- 

ლმან, საქმე რაჲმე, რომელი მე მინდა სწავლის, და მრქ- 

ვა მე ვითარმედ: მითხარ თუ, რომელნი ცოდვანი დაამ- 

დაბლებენ გონებასა, ანუ რომელნი აღამაღლებენ? ხო- 

ლო მე აღვიარე: უმეცრება. მაშინ მრქვა მე, ვითარმედ:  

დავდვა შენ თანა მცირედ საფუარი სწავლისა, და მერმე  

შენ გამოიძიე კეთილად, რამეთუ სიძვა და ნაყროვანება,  

და მრისხანება, და მოწყინება და ძილი ვერ აღამაღლე- 

ბენ რქასა გონებისასა; ხოლო ვეცხლის მოყვარება, და  

მთავრობის მოყვარება, და მრავალ-მეტყველება, და გან- 

კითხვა, და სხვანი მრავალნი, ბოროტსა ზედა ბოროტსა  

შესძინებენ, და აღამაღლებენ გონებასა. 

ⴐⴏⴇ. Ⴐომელიცა მივიდა ერის კაცთა მიმართ, ანუ  

თუ შეიწყნარნა იგინი სენაკსა თვისსა, და შემდგომად  

განშორებისა მათისა ეცა მას ისარი მწუხარებისა, და  

არა უფროსად მხიარულ იქმნა, რამეთუ განერა საფრხისა  

და დაბრკოლებისაგან, ესე ვითარსა ანუ ცუდად მზვაობ- 

რობისა, ანუ სიძვისა ეშმაკი ემღერის. 

ⴑ. Ⴎირველად გვიღირს რათა ვხედვიდეთ, თუ ვი- 

ნაჲთ კერძო აღდგებიან ქარნი, რათა არა რაჟამს აღვ- 

მართოთ აფრაჲ მაბრკოლებელ მექმნეს გზისა ჩვენისა. 

ⴑⴀ. Ⴌუგეშინის-ეც ბერთა მშრომელთა სიყვარულით,  

რომელთა შემუსრნეს თავნი მათნი შრომითა მარხვისათა,  

და მიერ მცირედ განსვენება. 

ⴑⴁ. Ⴀიძულებდ ჭაბუკთა მარხვად, რომელთა შემუს- 
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რნეს სულნი მათნი ცოდვითა, და მოახსენებდ მათ სა- 

ტანჯველთა მათ საუკუნეთა. 

ⴑⴂ. Ⴘეუძლებელ არს, ვითარცა ზემო გვითქვამს,  

რათამცა განრავედით სოფლისაგან, მეყვსეულადმცა გან- 

ვწმდით სრულიად ნაყროვანებისა და ზვაობისაგან; გარნა  

ნუმცა ნაყროვანებითა ვეწყვებით ზვაობასა, არამედ უფ- 

როსად მარხვითა ვევედრნეთ Ⴓფალსა, რათა მიხსნნეს  

მისგან, რამეთუ მოწევნად არს ჟამი, და აწვე არს რო- 

მელთაცა ენებოს რათა დაამორჩილოს იგიცა Ⴓფალმან  

ქვეშე ფერხთა ჩვენთა. 

ⴑⴃ. Ⴀრათუ ერთნი ბრძოლნი ჰქონან ჭაბუკთაცა და  

ბერთაცა მორავიდენ მონაზონებად, რამეთუ არა ერთ  

არიან სენნი მათნი; ამისთვისცა ნეტად არს სანატრელი  

სიმდაბლე რამეთუ ჭაბუკთაცა და ბერთაცა იქმნების  

უცთომელ სინანულად. 

ⴑⴄ. Ⴌუ განკვირდები სიტყვასა ამას ზედა, რომლისა  

მეგულვების თქმა, რამეთუ არიან მცირედნი, გარნა არი- 

ან სულნი წრფელნი და უმანკონი და უმეცარნი მანქანე- 

ბასა და გვლარძნილებასა, რომელთაცა კაცთა თანა ყო- 

ფა სრულიად წინა-აღუდგების, რამეთუ ძალუცს მათ და- 

ყუდებით მოძღვარსა თანა ოდენ ყოფითა, ვითარცა 

კიბითა ზეცად აღსვლად, შფოთთაგან მონასტერთასა  

და ამბოხებათა, დარჩომად შეუხებელად და უვნებელად. 

ⴑⴅ. Ⴑიძვის მოყვარეთა, კაცნი; და უკეთურთა – Ⴀნ- 

გელოსნი განკურნებენ; ხოლო ამპარტავანთა, Ⴓფალი  

მხოლო. 

ⴑⴆ. ⴄსეცა სახე სიყვარულისა იქმნის მრავალ-გზის  

რაჟამს მოვიდის რაჲ მოყვასი ჩვენდა მომართ, მიუტევით  

ნებასა მისსა ზედა რაცა ენების, და ყოველსავე ზედა  

ვაჩვენით პირი მხიარული. 

ⴑⴡ. Ⴂამოვიძიოთ*, თუ ვითარ და ვიდრემდის, და 

–––––––  

* Ⴃაღაცათუ არა ყოვლადვე, არამედ მრავალ გზის დამხსნელი  

არს სინანული კეთილთა, რამეთუ რაჟამს კეთილსა რასმე ვიქმოდით და  

შევინანოთ იგი, და სხვა რაჲმე მოვიგონოთ, და მწუხარე ვიქმნეთ თუ  

რად არა იგი ვქმენით, მაშინ განვაბნევთ ჩვენ მიერ შეკრებილსა მას  

კეთილსა და ესე გულის-ხმა-ვყოთ მათ შორის, რომელნი წარემატებიან  



მორჩილებასა შინა, და მერმე შეინანიან, თუ: რად არა დაყუდება მოი- 

გეს და უდებ-ჰყვიან მორჩილება, მაშინ დახსნასა იქმს სინანული იგი მის  

კეთილისასა, ვიდრემდის დალივნეს მოგებულნი იგი კეთილნი და მაშინ  

იხილოს დაცემა თვისი. 
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ოდეს იქმნების სინანული დამხსნელ კეთილთა, ვითარცა  

იგი ბოროტთა დამხსნელ არს. 

ⴑⴇ. Ⴂამოვიძიოთ და გულის-ხმა-ვყოთ კეთილად,  

თუ ოდეს ანუ რომელსა ზედა, ანუ ვიდრემდის გვიღირს  

დადგრომად ბრძოლა ნივთსა მას ვნებათასა, რამეთუ იქმ- 

ნების სილტოლვისაცა გამორჩევაჲ უძლურებისა თვის  

ჩვენისა, რათა არა მოვკვდეთ. 

ⴑⴈ. Ⴅიხილოთ და გულის ხმა ვყოთ: თუ, რომელნი  

ეშმაკნი აღამაღლებენ გონებასა, და რომელნი დაამდაბ- 

ლებენ; და რომელნი განაფიცხებენ, და რომელნი იჩე- 

მებნ ტყუილით ნათელსა; და რომელნი დახსნილ გვყო- 

ფენ, და რომელნი მოსწრაფე, და რომელნი მჭმუნვარება- 

სა მაწვევენ, და რომელნი სიხარულსა. 

ⴑⴈⴀ. Ⴌუ გიკვირს უკეთუ მოვიდეთ რაჲ მონაზონე- 

ბად, და დასაბამსა ვხედვიდეთ თავთა ჩვენთა უვნებელე- 

სად ვიდრეღა რაჟამს სოფელსა შინა ვიყვენით; რამეთუ  

ჯერ არს, რათა პირველად აღიძრნენ ნივთნი იგი ვნება- 

თანი და განვიდენ, და ეგრეთ მოვიდეს სიმრთელე; ანუ  

თუ პირველ მხეცნი იგი დამალულ-იყვნეს ჩვენ შორის, 

და ვერ ვხედევდით მათ, ხოლო აწ ვიხილეთ. 

ⴑⴈⴁ. Ⴐაჟამს მოიწიოს რაჲმე და სისრულედ მიახლე- 

ბულნი იგი მცირესა რასმე ზედა იძლინენ ეშმაკთაგან  

ყოვლითავე ღონის-ძიებითა ისწრაფიან და ას წილად  

აღმოიზღვევენ საქმესა მას. 

ⴑⴈⴂ. Ⴅითარცა იგი ქარნი ოდესმე პირსა ზღვისასა  

აღძრვენ, რაჟამს არა ფიცხელ იყვნენ, და ოდესმე კვა- 
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ლად უფსკრულიდგან აღამღვრევენ, ეგრეთვე ვნებანი  

არიან, რამეთუ ვნებულთა სიღრმეთაგან გულისათა, შე- 

აშფოთებენ; ხოლო სრულთარე პირსა გონებისასა. და  

ამისთვისცა მსწრაფლ მოიპოვებენ იგინი თვისსავესა მას 

დაუვიწყარებასა. 

ⴑⴈⴃ. Ⴑრულთა არს საქმე ესე, რათა მარადის სცნო- 

ბდენ სულსა შინა თვისსა, თუ რომელი გულის-სიტყვა  

არს სვინდისისაგან მოსრული, და რომელი არს Ⴖვთი- 

საგან, ანუ რომელი არს ეშმაკთაგან, რამეთუ არა ეშმა- 

კნი ყოველსავე პირველითგან ბოროტად მოაგონებენ,  

ამის-თვის ძნელ-არს ამისი ცნობა. 

 

Ⴍრი საგრძნობელი თვალთა-განათლდების სხეული; ხოლო გულისსიტ- 

ყვათა და ცხადთა-მოქმედებათა განკითხვა – განანათლებენ თვალთა გულისათა. 
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Ⴇავნი სხვანი სათნოებათათვის 

  

სარწმუნოება მტკიცე მოღუაწებისა დედაჲ არს,  

ხოლო წინააღ-მდგომი ამისი საცნაურ-არს. 

ⴁ. Ⴑასოება კეთილი მომაძულებელი არს სოფლისა  

ხოლო წინა-აღმდგომი ამისი საცნაურ-არს. 

ⴂ. Ⴑიყვარული Ⴖვთისა მიზეზი-არს უცხოებისა,  

ხოლო წინა-აღმდგომი ამისი საცნაურ-არს. 

ⴃ. Ⴋორჩილება შვა ბრალობამან თავისა თვისისამან,  

და სურვილმან, და შეურაცხებისამან. 

ⴄ. Ⴋარხვა დედა არს სიმრთელისა, და მომახსენე- 

ბელი სიკვდილისა. 

ⴅ. Ⴞსენება სიკვდილისა, და წვრთა Ⴕრისტეს ვნება- 

თა, შემწე არიან სიწმიდისა. 

ⴆ. Ⴃაყუდება უჩინო მყოფელი არს, ხორცთა მხურ- 

ვალებისა. 

ⴡ. Ⴋღვიძარება და მარხვა შემმუსრველ არიან გუ- 

ლის სიტყვათა ბოროტთა, ბილწთა და დამაცხრობელ  

ბრძოლათა. 

ⴇ. Ⴑარწმუნოება და უცხოება მკვლელნი არიან  

ვეცხლის-მოყვარებისანი; ხოლო მოწყალებამან და სიყ- 

ვარულმან, ხორცნიცა თვისნი მიცემად სცნიან. 

ⴈ. Ⴊოცვა სამარადისო წარმწყმედელი არს მოწყი- 

ნებისა; ხოლო ხსენება სასჯელისა, მომატყვებელი არს  

მოსწრაფებისა. 

ⴈⴀ. Ⴜამალი გულის-წყრომისა არს სიყვარული გინე- 

ბისა და კდემისა; ხოლო გალობა და მოწყალება და  

უპოვარება – მომაშთომელ არიან მწუხარებისა. 

ⴈⴁ. Ⴑიძულვილი ხილულთა, შემაყვარებელი არს უხი- 
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ლავთა; ხოლო დუმილი და დაყუდება მბრძოლ – ცუდად- 

მზვაობრობისა; უკეთუ კულა საშუალ იყოფები შეუ- 

რაცხება შეიყვარე. 

ⴈⴂ. Ⴀმპარტავანება ხილული, განკურნოს მოქალა- 

ქეობამან შემუსრვილმან და უნდომან; ხოლო უხილავი  

უხილავმან მან წინა საუკუნეთა შობილმან. 

ⴈⴃ. Ⴗოველთა ხილულთა ქვეწარმავალთა მკვლელი  

არს ირემი; და უხილავთა მხეცთა ყოველთა მკვლელი  

არს სიმდაბლე. 

ⴈⴄ. ⴄრთი არს ბუნებითთაგანი, რომელი ყოველთა- 

ვე უხილავთა საქმეთა გვასწავებს. 

ⴈⴅ. Ⴅითარცა* გველსა ვერ ძალუცს აღძარცვად  

ძველისა მის ტყავისა, არათუ შევიდეს ხვრელსა იწროსა;  

ეგრეთვე ვერცა ჩვენ აღვიძარცვნეთ პირველნი იგი ჩვე- 

ულებანი და ბილწებანი სულისანი, და სამოსელი ძვე- 

ლისა მის კაცისა, უკეთუ არა წარვლოთ იწრო იგი და  

საჭირო გზა მარხვისა და შეურაცხებისა. 

ⴈⴆ. Ⴅითარცა ვერ შემძლებელ არს ფრიად გასუქე- 

ბული მწყერი სიმაღლედ ცისად აღსლვად; ეგრეთვე  

რომელი გაასუქებდეს ხორცთა თვისთა. 

ⴈⴡ. Ⴅითარცა მწვირესა ზედა განმხმარსა ვერ განის- 

ვენიან ღორთა; ეგრეთვე ხორცთა ზედა გამხმართა შრო- 

მითა, ვერ განისვენიან ეშმაკთა. 

ⴈⴇ. Ⴅითარცა სიმრავლე კვამლისა მრავალ გზის და- 

შრეტს ცეცხლსა, ეგრეთვე მწუხარება უზომო დააბნე- 

ლებს სულსა და განახმობს ცრემლთა. 

ⴉ. Ⴅითარცა ბრმა მოისარი ვერ წარემართოს, ეგ- 

რეთვე მოწაფე მაცილობელი წარწყმდეს. 

ⴉⴀ. Ⴅითარცა რკინამან კეთილმან მოლესის რკინა  

რბილი, ეგრეთვე ძმამან მოსწრაფემან მრავალ გზის აც- 

ხოვნოს უდები. 

ⴉⴂ. Ⴅითარცა კვერცხი რომელი დაიმალოს სკორესა 

–––––––  

* ეგრეთ ვგონებ თუ სვინიდისისა იტყვის. 
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შინა და გამოიხსნის მართვენი, ეგრეთვე გულის სიტყვა- 

ნი, რომელნი არა გამოაცხადნე აღასრულნე იგინი საქ- 

მით. 

ⴉⴂ. Ⴅითარცა ცხენი ასპარეზსა შინა, რომელნი  

ხდებიედ ურთიერთას, ეგრეთვე კრებული ძმათა კეთილ- 

თა. 

ⴉⴃ. Ⴅითარცა ღრუბელმან დაფარის ბრწყინვალება  

მზისა, ეგრეთვე ბოროტნი გულის-სიტყვანი დააბნელე- 

ბენ გონებასა. 

ⴉⴄ. Ⴅითარცა რომელსა ზედა გამოხდის ბრძანება  

სიკვდილისა, და არღარა იკითხავნ იგი, და არცა იტყვინ  

რას: ბასრობისა და სიმღერისათვის, ეგრეთვე არცა ჭეშ- 

მარიტმან მგლოვარემან აღავსოს მუცელი თვისი. 

ⴉⴅ. Ⴅითარცა გლახაკთა იხილნიან რაჲ საუნჯენი  

მეფეთანი, უმეტესად სცნიან სიგლახაკე თვისი; ეგრეთვე  

სული რომელი იკითხვიდეს მაღალთა მათ სათნოებათა  

მამათა და მოწამეთასა, უმეტესად დამდაბლდეს გონება  

მისი. 

ⴉⴆ. Ⴅითარცა რკინა უნებლიეთცა მორჩილობს მაგ- 

ნიტსა, ეგრეთვე რომელნი დაეჩვინენ ვნებასა, იმძალვრე- 

ბიან მის მიერ იძულებით. 

ⴉⴡ. Ⴅითარცა ზეთი დააწყნარებს ზღვასა, ეგრეთვე  

მარხვა დააცხრობს ხორცთა ხურვებასა. 

ⴉⴇ. Ⴅითარცა წყალი შეიწრდის რაჲ ამაღლდის ზე,  

ეგრეთვე სული შეიწრებული ბრძოლათა და განსაცდელ- 

თაგან ამაღლდის სინანულითა Ⴖვთისა მიმართ და განერის  

მაჭირვებელთა მისთაგან. 

ⴊ. Ⴅითარცა რომელსა ნელსაცხებელი სუნნელი  

აქვნდეს, დაღაცათუ მას არა ენებოს, საცნაურ იქმნების  

სუნნელებისა მისთვის, ეგრეთვე რომელსა თანა სული  

უფლისა იყოს, საცნაურ იქმნების სიტყვითა და Ⴑიმდაბ- 

ლისა მისისაგან ყოველთა მიერ. 

ⴊⴀ. Ⴅითარცა ქარნი აღაშფოთებენ ზღვასა, ეგრეთ- 
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ვე გულის წყრომა უფროს ყოველთა სენთა აღაშფო- 

თებს გონებასა. 

ⴊⴁ. Ⴅითარცა საქმე რომელი თვალსა არა ეხილ 

ვოს, არა ფრიად სურის მისთვის, ეგრეთვე ქალწულნი  

ხორცითა სუბუქ არიან ბრძოლათაგან, ვიდრეღა გამოც- 

დილნი ბოროტისანი. 

ⴊⴂ. ვითარცა საუნჯეთა მეფისათა, რომლისა გა- 

რემოს მცველნი იყვნიან, არა ფრიად იკადრებენ მპარავ- 

ნი მიახლებად; ეგრეთვე რომელმან დაამკვიდროს ლოც- 

ვა გულსა თვისსა არა ფრიად წარიტყვენოს უხილავთა  

მათ ავაზაკთაგან. 

ⴊⴃ. ვითარცა არა გამოვალს თოვლისაგან ცეცხლი,  

ეგრეთვე რომელი ეძიებდეს პატივსა ამის სოფლისასა,  

ვერ მიემთხვიოს პატივსა ზეცისასა. 

ⴊⴄ. ვითარცა ერთმან ნაკვერცხალმან მრავალ-გზის  

ფრიადი ნივთი დასწვის, ეგრეთვე იპოვის ერთი კეთილი,  

რომელმან აღხოცის სიმრავლენი ცოდვათანი. 

ⴊⴅ. ვითარცა ვერ შესაძლებელ არს მოკვლა მხეც- 

თა თვინიერ აბჯრისა; ეგრეთვე ვერცა მრისხანებისა მოკ- 

ლა თვინიერ სიმდაბლისა. 

ⴊⴆ. ვითარცა ბუნება კაცისა შეუძლებელ არს  

თვინიერ საზრდელისა, ეგრეთვე კაცსა არა უღირს უდე- 

ბება წამ-ერთცა ვიდრე სიკვდილადმდე. 

ⴊⴡ. ვითარცა მზისა ნათელი ხვრელისა მიერ შევი- 

დის რაჲ სახლად ყოველივე განანათლის ვიდრეღა მცი- 

რეცა იგი მტვერი იხილვების, ეგრეთვე რაჟამს შევიდის  

შიში Ⴖვთისა გულსა კაცისასა, იხილნის მან ყოველნი  

ცოდვანი თვისნი ცხადნი და დაფარულნი. 

ⴊⴇ. ვითარცა კირჩხიბი ოდესმე წაღმართ ვალნ, და  

ოდესმე უკუღმართ და ვერ წარემართის, ეგრეთვე სული  

რომელი ოდესმე იცინოდის და ოდესმე ტიროდის, და  

ოდესმე იშვებდეს, ვერა რაჲ ირგოს მან. 

ⴋ. ვითარცა მძინარისაგან წარპარვაჲ რაჲსამე ადვილ 
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არს, ეგრეთვე რომელნი მახლობელ სოფლისა იყვნენ,  

ადვილად განიძარცვნენ საქმეთაგან კეთილთა. 

ⴋⴀ. ვითარცა რომელი ბრძავს ლომსა, უკეთუ უდებ  

ყოს წამ-ერთცა მოიკვლის, ეგრეთვე რომელი ხორცთა  

თვისთა ბრძოდის, უკეთუ განუსვენებდეს მათ იძლიოს  

მათ მიერ. 

ⴋⴁ. ვითარცა რომელი რაჲ აღვიდოდის კიბესა გა- 

ტეხილსა ბოროტი შეემთხვიოს მას, ეგრეთვე ყოველი  

პატივი და დიდება კაცობრივი წინააღმდგომ არიან  

სიმდაბლისა. 

ⴋⴂ. ვითარცა შეუძლებელ არს თუმცა კაცსა მში- 

ერსა არა მოეხსენებოდა პური, ეგრეთვე შეუძლებელ  

არს თვინიერ ხსენებისა სიკვდილისა და სასჯელისა – ცხოვ- 

რება. 

ⴋⴃ. ვითარცა წყალი აღხოცს წერილსა, ეგრეთვე  

ცრემლნი ცოდვათა. 

ⴋⴄ. ვითარცა რომელნიმე წერილნი წყლითა არა  

აღიხოცებიან და აღვხოცთ მათ სხვითა რაითმე ღონითა,  

ეგრეთვე სულნი რომელთა არა აქვნ ცრემლნი, აღიხოც- 

ნიან იგინი სულთქმითა და გლოვითა და ურვითა დი- 

დითა. 

ⴋⴅ. ვითარცა სკორემან განამრავლის მატლნი; ეგ- 

რეთვე სიმრავლემან საჭმელთამან განამრავლნის დაცემა- 

ნი და გულის სიტყვანი ბოროტნი და შეგინებულნი. 

ⴋⴆ. ვითარცა რომლისა ფერხნი შეკრულ იყვნიან,  

ვერ შემძლებელ არიან სვლად, ეგრეთვე რომელი შეიკ- 

რებდეს საფასეთა, ზეცათა აღსვლად ვერ შემძლებელ არს. 

ⴋⴡ. ვითარცა წყლული ახალი უადვილესად განი- 

კურნების, ეგრეთვე დაძველებულნი წყლულებანი სუ- 

ლისანი ძნიად განიკურნებიან, და შრომით დაღაცათუ  

განიკურნენ. 

ⴋⴇ. ვითარცა შეუძლებელ არს მკვდრისა სვლა, 
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ეგრეთვე შეუძლებელ არს, რომელმან წარიკვეთოს სა- 

სოება ცხოვრებისა მისისა. 

ⴌ. ვითარცა რომელი იტყოდის თუ სარწმუნოება  

მაქვს მართალი და იქმოდის ცოდვასა, მსგავს არს იგი  

პირსა რომელსა არა აქვნდიან თვალნი. 

ⴌⴀ. Ⴐომელსა არა აქვნ სარწმუნოება მართალი, და  

იქმნ მოღვაწებასა, მსგავს არს კაცსა რომელი აღმოასხამნ  

წყალსა, და შთაასხამნ ჭურსა განხვრეტილსა. 

ⴌⴁ. ვითარცა ნავსა რომელსა აქვნდეს მენავეთ  

მოძღვარი კეთილი მშვიდობით შევიდის ნავთსაყუდელად,  

ეგრეთვე სული რომელსა აქვნდეს მწყემსი კეთილი,  

მშვიდობით აღვიდეს ზეცად, შეწევნითა Ⴖვთისათა, უკე- 

თუ მორჩილ იყოს დაღაცათუ მრავალნი ცოდვანი 

ექმნენ. 

ⴌⴂ. Ⴅითარცა რომელი რაჲ ვიდოდის გზასა უცნა- 

ურსა თვინიერ წინამძღვრისა ადვილად მოსცთეს, დაღა- 

ცათუ გონიერ იყოს, ეგრეთვე რომელი ხელმწიფებითა  

თავისა თვისისათა, და ნებასა ზედა თვისსა ვალნ, მონა- 

ზონებასა შინა პირველითგანვე ადვილად წარწყმდეს  

იგი, დაღაცათუ ყოვლისა სოფლისა სიბრძნე აქვნდეს. 

ⴌⴃ. Ⴓკეთუ ვინმე უძლური იყოს ხორცითა, და მრა- 

ვალნი ცოდვანი ექმნნეს, გზასა Ⴑიმდაბლისასა და საქმე- 

თა მისთასა ვიდოდინ, რამეთუ სხვებრ ცხოვრებასა ვერ  

ჰპოვებს. 

ⴌⴄ. Ⴅითარცა შეუძლებელ არს რათამცა მრავალ  

ჟამ დასნეულებული ერთსა წამსა, პირველსავემცა ძალსა  

და სიმრთელესა მოვიდა, ეგრეთვე შეუძლებელ არს, თუ- 

მცა კაცმან ვნებულმან მეყსა შინა მოსპოლნა ვნებანი მის- 

ნი სრულიად. 

ⴌⴅ. Ⴗოველსავე ვნებასა და სათნოებასა, რომელიცა  

გაქვნდინ დაისწავლიდი საზომსა მისსა, და მარადის უმზი- 

რდი თუ, ოდეს აღორძნდების, ანუ ოდეს დამცირდების,  

და ესრეთ სცნა წარმართება და საზომი მისი. 
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ⴌⴆ. ვითარცა რომელნი ოქროსა თიხად სცვალებ- 

დენ დიდად დასჭირდების, ეგრეთვე რომელნი ხორციე- 

ლისა პატივისათვის სულიერთა სათნოებათა გამოაცხა- 

დებენ. 

ⴌⴡ. Ⴘენდობა ცოდვათა მრავალთა მოიღეს მსწრაფლ,  

ხოლო უვნებელობა მსწრაფლ არავის მოუგიეს, ხოლო  

ამას Ⴖვთისა შეწევნა უხმს და სიგრძე ჟამთა, და შრომაჲ  

ფრიადი. 

ⴌⴇ. Ⴂულის ხმა ვყოთ, თუ რომელნი მხეცნი, გინა  

ფრინველნი ბრძვანან ყანასა ჩვენსა ჟამსა თესვისასა, ანუ  

რომელნი ჟამსა აღმოცენებისასა, ანუ რომელნი ჟამსა მკი- 

სასა, რათა ჯეროვანდცა აღვმართნეთ მახენი და დაუდ- 

გნეთ საბრხენი. 

ⴢ. ვითარცა უჯერო არს, უკეთუ თავ-ქედი ვისმე  

ედვას და მოიკლას თავი თვისი, ეგრეთვე ბოროტ არს  

ვიდრე სიკვდილადმდე სასოებისა წარკვეთა. 

ⴢⴀ. ვითარცა უშვერება არს უკეთუ ვინმე დაჰფ- 

ლას მამა თვისი, და მორაიქცეს დაფლვისა მისგან, მეყვ- 

სეულად ყოს ქორწილი, ეგრეთვე უჯერო არს მათდა  

რომელნი იგლოენ ცოდვათა თვისთათვის, რათამცა ეძი- 

ებდეს ამას საწუთოსა კაცთაგან პატივსა, ანუ განსვენე- 

ბასა, ანუ დიდებასა. 

ⴢⴁ. ვითარცა სხვა არს საყოფელი მთავართა, და  

სხვა არს დასჯილთა, ეგრეთვე უხმს შეცოდებულთ, რა- 

თა შეცვალებული საქმე და საყოფელი საჭიროჲ მოიგონ,  

და არა ვითარ იგი უცოდველთა. 

ⴢⴂ. ვითარცა მხედარი რომლისა პირი მოწყლულ  

არნ ბრძოლასა შინა, არა უგულებელს ყვის მეფემან,  

არამედ მისცის ნიჭი და პატივი, ეგრეთვე მონაზონი  

რომელსა ფრიადნი ჭირნი და განსაცდელნი თავს ესხნიან  

ბრძოლასა შინა ეშმაკთასა, გვირგვინოსან ყოს იგი მეუ- 

ფემან საუკუნემან Ⴕრისტემან გვირგვინითა მით სიხარუ- 

ლისათა. 
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ⴢⴃ. Ⴑიბრძნე ბუნებით არს სულსა შინა, ხოლო  

ცოდვა წარსწყმედს სიბრძნესა მას. 

ⴢⴄ. Ⴚნობა ბოროტისა შობს დაცხრომასა მისსა,  

ხოლო ცნობა ნაშობი არს სვინდისის, რომელ არს  

გონება მეცნიერი კეთილისა და ბოროტისა. 

ⴢⴅ. Ⴑვინდისი არს მამხილებელად ჩვენდა მოცემუ- 

ლი ღთისა მიერ ბოროტთათვის დამცველი ჩვენი, განძ- 

ლიერებული ჩვენ შორის ნათლისღებისაგან, რომელი  

იგი რაოდენცა განწმდებოდის უმეტესად შემძლებელ  

არს მხილებად, და რაზომცა დაითგუნვოდის მოუძლურ- 

დების; ამისთვის უნათლავთა ვერ ამხილებს ძლიერად 

ბოროტისათვის, არამედ უძლურად; ხოლო რომელნი  

უსმენდენ მას ნათელღებულნი მათგან დააცხრობს ბო- 

როტთა; დაცხრომა ბოროტთაგან შობს სიძულილსა  

მათსა; ხოლო მოძულება ბოროტისა დასაბამი არს სინა- 

ნულისა. და დასაბამი სინანულისა, არს დასაბამი ცხოვრები- 

სა, განწმედელი არს გონებისა, და განწმედა გონებისა – მშო- 

ბელი არს მოღვაწებისა, ხოლო მოღვაწება – დასაბამი არს სა- 

თნოებათა და დასაბამი სათნოებათა – ყვავილი არს სულისა;  

ხოლო შიში შობს – დამარხვასა მცნებათასა. და დამარხვა  

მცნებათა – სახე არს სიყვარულისა; ხოლო დასაბამი სიყვა- 

რულისა – განმრავლება არს სიმდაბლისა და სიმრავლე  

სიმდაბლისა – დედა არს უვნებელობისა; ხოლო უვნებე- 

ლობისა მოგება – სრულება არს სიყვარულისა; და სრუ- 

ლება სიყვარულისა – დამკვიდრება არს Ⴖვთისა უვნებე- 

ლობისა მიერ გულითა წმიდათა შორის, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴋⴀⴇ 

ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴈⴞⴈⴊⴍⴌ; რომლისა არს დიდება და სიმტკიცე,  

აწ და მარადის და, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 
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Ⴇქმული წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანესი, დაყუ- 

 

დებისათვის ხორცთა და სულისა 

  

ႧႠႥႨ ႩႪ 

  

Ⴐამეთუ ჩვენ ვინათგან ვიქმნენით მონა არა წმი- 

დათა მათ ვნებათა და მორჩილ მათდა, ამისთვის  

მზაკვარებანიცა და მანქანებანი და საქმენი მათნი ვიცნით  

მცირედ რაჲმე, რომელნი იგი ეუფლნეს გლახაკსა ამას  

სულსა ჩვენსა სულნი ბოროტნი, Ⴞოლო სხვანი არიან  

იგინი, რომელთა ძალითა Ⴑულისა Ⴜმიდისათა, და მათ- 

განთა სრულიად განთავისუფლებითა იცნიან ღონენი  

მათნი. რამეთუ სხვა არს რომელი ტკივილთა მათგან და  

სალმობათა სენისათა გულის-ხმა-ჰყოფენ, თუ ვითარი  

განსვენება აქვს სიმრთელესა; და სხვა არს რომელი სი- 

ხარულისა მისგან სიმრთელისა მწუხარებასა მას სნეულე- 

ბისასა გულის-ხმა-ყოფს და გამოისახავს. 

Ⴞოლო აწ ჩვენ ვითარცა უძლურთა გვეშინის სიბრძ- 

ნის მეტყველება თქვენდა მიმართ, ნავთ-საყუდელისა მის- 

თვის დაყუდებისა. რამეთუ ვიცი ვითარმედ, ვითარცა  

ძაღლი რადგან ტაბლასა თანა და უმზირინ წარტაცებად  

პურისა, და თვისგან შეჭმად მისა; ეგრეთვე ეშმაკი დგას  

კრებულსა თანა კეთილსა ძმათა მორჩილთასა. და ისწრა- 

ფის რათამცა წარიტაცა მიერ სული მიზეზითა დაყუდე- 

ბისათა, და პოვამცა იგი მარტოდ თვინიერ შემწისა, და  

შეჭამა იგი. ამისთვისცა უკვე, რათა არა ვსცეთ მას ად- 

გილი ჩვენისა ამის სიტყვისა მიერ, და მიზეზ მათდა,  

რომელნი ეძიებენ მიზეზსა, აქამომდე არა ჯერ ვიჩინე  

თქმად მშვიდობისა და დაწყნარებისათვის ბრძოლასა ში- 

ნა მყოფთა მათ, ზეცისა Ⴋეუფისა მხედართა მიმართ. 
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გარნა ამას ოდენ ვიტყვით ვითარმედ, რომელნი კეთი- 

ლად ბრძოდიან, მშვიდობისა და დაყუდებისა გვირგვინი  

განემზადებინ მათ, ხოლო აწ უკეთუ გნებავს მცირედი  

რაჲმე ვსთქვათ გულის-ხმის-ყოფისა სახით, რათა არავინ  

ეწუხნეს, უკეთუ სრულიად გამოუძიებლად დაუტეოთ  

ამის პირისა სიტყვა. 

ⴁ. Ⴃაყუდება ხორცა არს, წესთა და საცნობელთა  

დაწყნარება; ხოლო დაყუდება სულისა არს, გულის სიტ- 

ყვათა გულის-ხმის ყოფაჲ, და გონება წარუპარველი. 

ⴂ. Ⴂულის-სიტყვა მხნე და ახოანი მოყვარე არს  

დაყუდებისა, რომელი იგი დგან კართა ზედა გულისათა  

დაუცადებელად, და დაუძინებელად, და მომავალთა მათ  

მტერთა რომელთამე მოაკვდინებნ, და რომელთამე იო- 

ტებნ. 

ⴃ. Ⴐომელი გულის-ხმის-ყოფითა გულისათა დაყუ- 

დებულიყოს, იცის მან თქმული ესე; ხოლო რომელი  

ჯერეთ ჩჩვილ-არს იგი უმეცარ არს ამას, და არა უხილ- 

ავს გემოჲ ამისი. 

ⴄ. Ⴃაყუდებულისა გულის-ხმის-მყოფელისა, არა სა- 

ხმარ არიან სიტყვანი; რამეთუ საქმეთა მიერ სიტყვათა  

თვისცა განათლდების. 

ⴅ. Ⴃასაბამი დაყუდებისა ესე არს, რათა ევლტოდის  

ხმათა და ამბოხებათაგან ერისათა, ვითარცა შემაშფოთე- 

ბელთა გონებისათა; ხოლო დასასრული მისი ესე არს,  

რათა არა ეშინოდის თუმცა ამბოხებათა და ხმათა ერის- 

ათა შეაშფოთეს დაწყნარება მისი, არამედ იყოს ყოვლი- 

თურთ უვნებელ მათ შინა. 

ⴆ. Ⴐომელი გულის-ხმის-ყოფად დაეყუდოს, განისწა- 

ვლოს იგი, და იქმნას სახლ-Ⴑიყვარულისა, და იყოს იგი  

ყოვლითურთ ტკბილ და აღუძრველ სიტყვის გებისა მი- 

მართ და გულის წყრომისა; ხოლო რომელი არა გულის- 

ხმის-ყოფად ჯდეს, ეგე ვითარი იქმნას მონა გულის- 

წყრომისა და ამპარტავანებისა. 
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ⴡ. Ⴃაყუდებული იგი არს, რომელმან უხორცო იგი  

და უნივთო გონება შეაწყვდიოს, ნივთიერსა მას სენაკსა  

შინა, საკვირველი ესე საქმე და დიდი 

ⴇ. Ⴄძიებნ მარგარიტსა-მაძიებელი მისი; ხოლო მარ- 

გარიტსა მას უხილავსა, გონება დაყუდებულისა. 

ⴈ. Ⴌუ შეურაცხად გიჩნ ზემო თქმული ესე იგავი,  

თუ არა ვერ გიცნობიეს ჯერეთ დაყუდება. 

ⴈⴀ. Ⴀრა* ესრეთ არს მონაზონი მარტო, ვითარ მო- 

ნაზონი მონაზონსა თანა, რამეთუ მარტოსა დიდი სიფრთ- 

ხილე უხმს და წარუპარველი გონება. 

ⴈⴁ. Ⴑხვათა თანა მყოფსა მას მრავალ-გზის შეეწიის  

მოყვასი, ხოლო მარტოდ მყოფსა შეეწიოს Ⴀნგელოსი. 

ⴈⴂ. Ⴑაცნაურნი იგი ძალნი Ⴀნგელოსთანი შეეწევ- 

იან და იყოფებიან სულიერსა დაყუდებულსა თანა; ხო- 

ლო წინა-აღმდგომი ამისი დავიდუმო და არა ვიტყოდე. 

ⴈⴃ. Ⴑაღმრთოთა საქმეთა უფსკრული ღრმა არს;  

ხოლო გონება დაყუდებულისა იქცევის მას შინა. 

ⴈⴄ. Ⴀრათუ უცთომელ არს სამოსლითა ცურვა, და  

არა მშვიდობა არს ვნებულისა Ⴖვთის-მეტყველება. 

ⴈⴅ. Ⴑენაკი დაყუდებულისა ზღუდე არს გვამისა,  

ხოლო გვამი დაყუდებულისა ზღუდე არ გონებისა, და  

შინაგან აქვს სახლი გულის-ხმის-ყოფისა. 

ⴈⴆ. Ⴐომელსა აქვნდეს ვნება, და სენი სულიერი, და  

ხელყოს დაყუდებასა; მსგავს არს კაცსა რომელმან გარ- 

დაიგდის თავი თვისი ნავით გულსა ზღვისასა, და აქვნ  

ხელთა მისთა ფიცარი მცირე, და ნებავნ უშრომელად  

ქვეყნად განსლვად. 

–––––––  

 * Ⴈტყვის ნეტარ ესე ვითარმედ მარტოდ-მყოფობა ძნელი საქმე  

არს, რამეთუ სხვათა თანა მყოფსა უკეთუ წარრაეკიდოს აქვს კაცთაგან  

შეწევნა; ხოლო განშორებულსა უხმს დიდი სიფრთხილე, რათა არა დაე- 

ცეს, არამედ მარადის უფალსა ევედრებოდეს და შეიკრძალოს თავი  

თვისა; და მერმე Ⴖმერთმან რაჟამს იხილოს, ვითარმედ ესე ვითარი  

არს, მოსცეს მასცა შემწედ Ⴀნგელოსი. 
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ⴈⴡ. Ⴐომელნიცა თიხათა ამათ ხორცთა ბრძვანან მათ 

თვის კეთილ არს თვისსა ჟამსა დაყუდება, უკეთუ წინამ- 

ძღვარიცა ყვეს, რამეთუ სრულიად მარტოებასა ანგე- 

ლოსებრი ძალი სახმარ არს. 

ⴈⴇ. ⴙემი სიტყვა ჭეშმარიტთა დაყუდებულთათვის  

არს, რომელნი დაყუდებულ არიან სულით და ხორცით. 

 ⴉ. Ⴃაყუდებული მოწყინე იტყოდის ტყუილსა და  

აწვევდეს იგავით კაცთა, რათამცა გამოიყვანოს იგი და- 

ყუდებისაგან. 

ⴉⴀ. Ⴃაუტევის რაჲ სენაკი თვისი და მიზეზობნ ეშ- 

მაკთა, და არა გულის ხმა ყოფენ ვითარმედ, რამეთუ  

თვით იგი ექმნა თავსა თვისსა ეშმაკ. 

ⴉⴁ. Ⴅიხილენ დაყუდებულნი, რომელთა მოტყინარე  

იგი ცეცხლებრ ღვთისა-მიმართ სურვილი მათი დაყუ- 

დებისა მიერ აღუსრულებელად აღასრულეს, და ცეც- 

ხლითა-ცეცხლი, და ტრფიალებითა-ტრფიალება, და  

სურვილითა-სურვილი შვეს მათ. 

ⴉⴂ. Ⴃაყუდებული ჭეშმარიტი სახე არს ანგელოსი- 

სა ქვეყანასა ზედა, და ქარტითა სურვილისა Ⴖვთისათა,  

დაწერილითა მოსწრაფებისათა ლოცვა მისი განუთავი- 

სუფლებიეს, ყოვლისავე მცონარებისა და მოწყინებისა- 

გან. 

ⴉⴃ. Ⴃაყუდებული იგი არს, რომელი ღაღადებს  

ჭეშმარიტებით, ვითარმედ, ⴂⴀⴌⴋⴆⴀⴃⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴑ ⴂⴓⴊⴈ 

ⴙⴄⴋⴈ ⴘⴄⴌⴃⴀⴋⴈ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴍ მარადის.  

ⴉⴄ. Ⴃაყუდებული იგი არს, რომელმან სთქვა, ვი- 

თარმედ ⴋⴄ ⴋⴛⴈⴌⴀⴅⴑ ⴃⴀ ⴂⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴋⴖⴅⴈⴛⴀⴐⴄ ⴀⴐⴑ. 

ⴉⴅ. Ⴃახაშ საყვარელო კარი სენაკისა გვამითა, და  

კარი ენისა დაუხაშ სიტყვითა და კარი გულისა დაუ- 

ხაშ სულთა მათ ბოროტთა. 

ⴉⴆ. Ⴋყუდროებამან ზღვისამან, და სიცხემან მზისამან,  

გამოსცადოს მოთმინება მენავისა და ნაკლულევანებამან  

სახმართამან, მოთმინებაი დაყუდებულისა გამოაჩინოს. 
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ⴉⴡ. Ⴋენავესა მოეწყინის რაჲ ცურავნ წყალთა შინა;  

და დაყუდებული სულ მოკლე იქმნის, რა აღერიის სიმ- 

რავლესა. 

ⴉⴇ. Ⴌუ გეშინინ ოცნებათაგან და ხმათა, რამეთუ  

გლოამან შიში ამაო არა იცის, არცა შეძრწუნდების  

ოცნებათაგან. 

ⴊ. Ⴐომლისა გონებამან ისწავა ჭეშმარიტი ლოცვა,  

იგი უფალსა პირისპირ ეტყვის, ვითარცა კაცი, რომე- 

ლი ზრახვნ მეფესა ყურის-ყურ; და რომელი სიტყვით  

ოდენ ილოცავს ხორციელად, იგი მსგავს არს კაცსა,  

რომელი წინაშე ყოველთა მთავართასა შეუვრდებიან  

მეფესა; ხოლო რომელნი ერის კაცთა შორის არიან, იგი 

მსგავს არიან კაცთა ამბოხებასა შინა ყოვლისა ერისასა  

ევედრებოდიან მას. 

ⴊⴀ. Ⴓკეთუ ხელოვნება ესე კეთილად გისწავიეს,  

არა უმეცარ ხარ თქმულსა ამას. 

ⴊⴁ. Ⴃასჯედ მცველად გულის სიტყვათა შენთა.  

უკეთუ ოდენ იცი ცვა, და ხედევდ კეთილად და მაშინ  

სცნა თუ ვითარ, ანუ ოდეს, ანუ სადაჲთ, ანუ რავდენნი  

შევლენან საყურძნესა შენსა პარვად. 

ⴊⴂ. Ⴐაჟამს დაშვრე ხედვისაგან და მსტოვარებისა  

აღსდეგ და ილოცვედ, და დასჯედ საქმესავე შენსა ახოვ- 

ნად. 

ⴊⴃ. Ⴄნება ვისმე ფრიად გამოცდილსა ამის, პირი- 

სათვის წვლილადრე თქმად, გარნა შეშინდა: ნუ უკვე  

მუშაკსაცა დახსნილება მოატყვის, და რომელნი სურვი- 

ელ იყვნენ შესლვად ამას შინა სიტყვათა მათ ზარითა 

უკუნ-აქცინნეს. 

ⴊⴄ. Ⴐომელი იტყოდის დაყუდებისათვის, წვლი- 

ლად და გულის ხმის ყოფით: განრისხნებიან მას ზედა  

ეშმაკნი; რამეთუ ვერვინ გამოაცხადებს ესრეთ საძაგე- 

ლებასა მათსა, ვითარ იგი. 

ⴊⴅ. Ⴐომელი მიწევნილ არს სრულებასა დაყუდე- 
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ბისასა, მას უცნობიეს სიღრმე საიდუმლოთა; ხოლო ვერ  

მიიწევის მუნ უკეთუ არა პირველად თავს იხსნეს ღელ- 

ვათა ამბოხებანი, და სიმძაფრენი ქართანი და კვეთებანი  

მათნი. 

ⴊⴆ. Ⴃაამტკიცებს თქმულსა ამას მოციქული პავლე,  

რამეთუ უკეთუმცა არა მიტაცებული იყო დაყუდებით  

სამოთხედ, არამცა ასმიოდეს გამოუთქმელნი სიტყვანი. 

ⴊⴡ. Ⴃაყუდებისა ყურთა ისმინონ Ⴖვთისა მიერ საკ- 

ვირველნი, რამეთუ იობსაცა შინა ესე ყოვლად ბრძენი  

დაყუდება იტყოდა, ⴌⴓ ⴓⴉⴅⴄ ⴗⴓⴐⴇⴀ ⴙⴄⴋⴇⴀ ⴀⴐⴀ 

ⴘⴄⴈⴜⴗⴌⴀⴐⴍⴌ Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀⴂⴀⴌ ⴑⴀⴉⴅⴈⴐⴅⴄⴊⴄⴁⴀⴢ. 

ⴊⴇ. Ⴃაყუდებული იგი არს, რომელი ესრეთ ივლ- 

ტინ კაცთაგან, თვინიერ სიძულილისა, ვითარცა იგი  

სულმოკლე და მცონარი მიივლტინ კაცთა მიმართ, ხო- 

ლო რათა ამისთვის ივლტოდის რომელ არა იქმნას მის  

შორის დახრწევა სიტკბოებისა Ⴖვთისა. 

ⴋ. Ⴜარვედ ⴂⴀⴌⴀⴁⴌⴈⴄ ⴗⴍⴅⴄⴊⴈ ⴋⴍⴌⴀⴂⴄⴁⴈ ⴘⴄⴌⴈ,  

რამეთუ განსყიდვასა ჟამ უხმს, არამედ განაბნიე ⴃⴀ ⴋⴈⴄⴚ 

ⴂⴊⴀⴞⴀⴉⴇⴀ და მონაზონთა, რათა ლოცვითა შეგეწინენ  

დაყუდებისა მიმართ, ⴃⴀ ⴀⴖⴈⴖⴄ ⴟⴅⴀⴐⴈ ⴘⴄⴌⴈ მორჩი- 

ლებისა მიერ ტვირთული, და თავს იდევ ძლიერად სიმ- 

ძიმე იგი ვნებათა მოწყვედისა, და ⴋⴍⴅⴄⴃ ⴃⴀ ⴘⴄⴋⴍⴋⴈ- 

ⴃⴄⴂ ႫႤ სანატრელისა დაყუდებისა მიმართ, და გასწაო  

შენ უხილავთა ძალთა ხილულად საქმე და მოქალა- 

ქეობა. 

ⴋⴀ. Ⴀრა განძღებიან ზეცისანი იგი უკუნითი უკუნი- 

სამდე გალობად შემოქმედისა, არცა რომელნი იყვნენ  

ცასა მას შინა დაყუდებისასა განძღენ დიდებად დამბა- 

დებელისა. 

ⴋⴁ. Ⴀრა რას ზრუნვენ ხორციელისათვის Ⴓხორ- 

ცონი იგი; არცა ზრუნვენ სახმართათვის ხორციელნი იგი 

უხორცონი. 

ⴋⴂ. Ⴀრა აქვს პირველთა მათ გულის თქმა გემოთა 
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მიმართ; და არცა მეორეთა მათ, სახმრისა რასმე მიმართ  

კაცობრივისა, გინა თუ განსვენებისათვის ხორციელისა.  

ⴋⴃ. Ⴀრა ზრუნვენ ზეცისანი იგი მონაგებთა თვის;  

არცა ესენი უკეთურებისათვის და ბრძოლისა ეშმაკთასა.  

ⴋⴄ. Ⴀრა არს ზეცისათა მათ თანა სურვილი დაბადე- 

ბულთა მათ ხილულთა; და არცა ამათ თანა გულის თქმა  

პირებისა.  

ⴋⴅ. Ⴀრაოდეს დასცხრენ ზეცისანი იგი წარმართე- 

ბად სიყვარულსა შინა Ⴖვთისასა; არცა ესენი დასცხრე- 

ბიან ბაძვად მათდა. 

ⴋⴆ. Ⴀრა უცნაურ არს მათ მიერ სიმდიდრე წარმარ- 

თებისა მათისა; არცა ამათ მიერ ტრფიალება ზეცად  

ამაღლებისა. 

ⴋⴡ. Ⴀრა დასცრებიან ზეცისანი, ვიდრემდის სერა- 

ბინთა თანა მიიწინენ; არცა ესენი ვიდრემდის ანგელოს  

იქმნენ. 

ⴋⴇ. Ⴌეტარ არს, რომელსა აქვნდეს ამის საზომისა  

მიწთომად სასოება. სამგზის სანატრელ არს რომელი  

მიახლებულ იყოს, და ანგელოს არს რომელი მიწევნულ  

იყოს. 

  

Ⴃაყუდებისათვის თითო სახეთა 

 

ⴌ. Ⴄსეცა საცნაურ არს ყოველთა მიერ, ვითარმედ  

ყოველთავე საქმეთა და ხელოვნებათა შინა განყოფილე- 

ბანი არიან, ნებათა და განზრახვათა და საზომთანი; რა- 

მეთუ არათუ ყოველთა აქვს სრული საზომი, არამედ  

სხვათა სრული აქვს, და სხვათა უდარესი, ანუ უძლუ- 

რებისაგან მათისა, ანუ მცონარებისა, და ამისთვის არიან  

ამას საქმესაცა შინა განყოფილებანი. რამეთუ რომელ- 

ნიმე შევლენ ნავთსაყუდელსა ამას, და უფროსად უფსკ- 

რულსა უძლურებისათვის ხორცთა და პირთა მათთასა  

და მძლავრებისათვის ჩვეულებათასა, რათამცა მოიწყვიდ- 

ნეს იგინი, და სხვანი: რამეთუ მრისხანენი იყვნენ, და 
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ერსა შორის გულის-წყრომასა ვერ სძლევდეს უბადრუკ- 

ნი; და სხვათა თვით რჩეულობისათვის მათისა და ზვაობი- 

სა ინებეს შესვლა ამას ზღვასა; და სხვანი ამისთვის შე- 

ვიდეს ამას შინა, რამეთუ ვერ ეძლო ნივთთა შორის ყო- 

ფითა, ნივთთა განყენება; და სხვანი  ამისთვის რათა  

მოსწრაფება მოიგონ მარტოებითა; და სხვათა ამის-თვის  

აღირჩიეს ესე, რათა ფარულად ტანჯნენ თავნი თვისნი  

ცოდვათათვის; და სხვანი ამისთვის შევიდეს ამას შინა,  

რათა დიდება მოატყვან თავთა თვისთა კაცთაგან. Ⴞო- 

ლო არიან სხვანი უკეთუ ოდენ მოვიდეს რა ძე კაცისა  

ქვეყანასა ზედა, და იპოვნენ ესე ვითარნი, რომელნი  

სურვილისათვის და წყურვილისა სიყვარულისა Ⴖვთისა 

შეეყვნენ ამას სანატრელსა, რაჟამს იგი, პირველ შესვ- 

ლისა მას შინა, მისცეს ყოველსავე გულისსიტყვასა მოწ- 

ყინებისასა, ხელთ წერილი განშორებისა, რამეთუ მოწყი- 

ნებისა თანა ყოფა პირველისა მისგან განშორება არს. 

ⴌⴀ. Ⴑიბრძნისა ამისებრ მცირედისა, რომელი მომე- 

ცა ვითარცა უმეცარსა ხუროთ მოძღვარსა კიბე გამომით- 

ლიეს, ხოლო აწ თითოეული ხედვიდინ თუ რომელსა  

ხარისხსა არს კიბისა მის დაყუდებულთასა. 

ⴌⴁ. Ⴎირველი კიბე არს თვით რჩულობისათვის;  

მეორე დიდებისათვის კაცთასა; მესამე უძლურებისაგან  

ენისა; მეოთხე სილტოლვისათვის ნივთთასა; მეხუთე  

მძლავრებისათვის გულის წყრომისა; მეექვსე რათა თავნი  

თვისნი ტანჯნეს; მეშვიდე რათა მოსწრაფება მოიგონ;  

მერვე რათა ცეცხლსა ზედა ცეცხლი შესძინონ. 

ⴌⴂ. Ⴘვიდნი იგი კიბენი, საქმენი არიან შვიდეული- 

სა ამის საწუთოისანი, რომელნიმე კეთილ, და რომელნი- 

მე ხენეშ, ხოლო მერვე მერმისა მის საუკუნოისა მომასწა- 

ვებელი არს. 

ⴌⴃ. Ⴓმზირდი ჵი მონაზონო მარტოდ მყოფო ჟამსა  

მხეცთა მოსვლისასა, თვარა ვერ უძლო მახისა კეთილად  

დადგმად. 
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ⴌⴄ. Ⴓკეთუ წარვიდა რომელმან იგი მიიღო ხელით  

წერილი განშორებისა, ნამეტნავ არს ხელთ-საქმარი,  

უკეთუ კულა ჯერეთ არა განყენებულ არს იგი, არა უწ- 

ყი თუ ვითარ დავეყუდო. 

ⴌⴅ. Ⴐაისთვის არა გამოსჩნდეს წმიდათა მათ ტაბენ- 

ესელთაგან ეგოდენნი მნათობნი, ვითარ იგი გამოჩნდეს  

სკიტელთაგან, რომელი გულის-ხმა-ყოფს გულის-ხმა-ყავნ  

რამეთუ მე თქმა არა ძალ მიცს, და უფროსღა არა მნე- 

ბავნ. 

ⴌⴆ. Ⴐომელნიმე ვნებათა ბრძოლითა, და წინააღმდ- 

გომითა; და რომელნიმე გალობითა, და უმეტესსა ჟამსა  

ფსალმუნებასა შინა ყოფითა; და რომელნიმე ლოცვასა  

შინა დგომითა; და სხვანი ხედვასა შინა ყოფითა, გარდაი- 

ხდიან ჟამთა მათთა ამათ სახეთაებრ. – გამოიძიეთ ზემო  

თქმულიცა, და რომელი გულის-ხმა-ყოფს Ⴓფლისა მიერ,  

გულის-ხმა-ყავნ. 

ⴌⴡ. Ⴀრიან სულნი უდებნი, რომელი შევიდეს რაჲ  

კრებულსა მონასტრისასა, და პოეს ფართოებით ჭამადი  

თანა-შემწედ დახსნილობისა მათისა, და სრულიად წარსა- 

წყმედელად მოვიდეს; და არიან სხვანი რომელთა თვისი  

დახსნილობა სხვათა თანა ყოფითა აღიძარცვეს და არათუ  

ოდენ უდებთა ზედა, არამედ მოსწრაფეთაცაზედა მრა- 

ვალ გზის ესრეთვე იქმნა. 

ⴌⴇ. Ⴀმასვე კანონსა დაყუდებისა თვისცა ვიტყვით  

ვითარმედ მრავალნი გამოცდილნი შეიწყნარნა და გამო- 

უცდელ ყვნა და თვით-რჩულობისა მიერ გამოაჩინა გე- 

მოთ მოყვარება მათი, და სხვანი მიიხვნა, და შიშითა და  

ზრუნვითა თვისსა სასჯელთა ტვირთვისათვის მოსწრაფე  

და მხურვალე ყვნა იგინი. 

ⴢ. Ⴌუმცა ვინ ძლეული გულის წყრომისაგან და სი- 

მაღლისა, ორგულებისა და ძვირის-ხსენებისა ეძიებს  

ხილვა კვალსა დაყუდებისასა: ნუ უკვე გონება ცთომი- 

ლება ოდენ შეიძინოს, ხოლო რომელი ამათგან წმიდა 
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არს, მან თვით ცნას უმჯობესი, და ვგონებ თუ, ყოვე- 

ლივე ვერცა მან. 

ⴢⴀ. Ⴐომელნი ჯერისაებრ აღსარულებდენ დაყუდე- 

ბასა, სასწაულნი მათნი ესე არიან; გონება დაუძინებელი,  

გულის წმიდა, აღტაცება Ⴖვთისა მიმართ, წინაშე თვალ- 

თა ქონება სასჯელისა, ხსენება სიკვდილისა, განუძღო- 

მელობა ლოცვისა, დაცვა წარუპარველი, მოკვდინება  

სიძვისა, უცნაურობა ცუდის სიყვარულისა, სიკვდილი 

სოფლისაგან, სიძულვილი ნაყროვანებისა; მიზეზი Ⴖვთის- 

მეტყველებისა, წყარო გულის-ხმის-ყოფისა, ცრემლი  

სამარადისო, წარწყმედა მრავლის-მეტყველებისა-და სხვა  

მსგავსი ამათი, რომელთა სიმრავლე წინა-აღუდგების რე;  

ხოლო რომელნი არა ჯერისაებრ აღასრულებდენ მას,  

ესე არს სიგლახაკისა მათისა სახე, აღორძინება გულის 

წყრომისა, დაუნჯება ძვირის ხსენებისა. სიყვარულისა  

განქარვება, სიმაღლისა შემატება, და შემდგომი* ამის  

დავიდუმო. 

ⴢⴁ. Ⴅინადგან მოიწია სიტყვა ესე ვითარისათვის,  

კეთილ არს რათა მორჩილთა თვისცა ჭეშმარიტთა ვსთქ- 

ვათ, თუ რაჲ არიან სახენი მათნი და სასწაულნი, რამეთუ  

უფროსად მათდა მიმართ არს სიტყვა. 

ⴢⴂ. Ⴐომელნი სჯულიერად და კეთილად და ჯე- 

როვნად იყვნენ მორჩილებასა შინა, სასწაულნი მათნი ესე  

არიან სიტყვისაებრ წმიდათა Ⴋამათასა, Ⴑიმდაბლისა მის  

ახალთასა, დღითი დღე აღორძინება, გულის წყრომისა  

მოუძლურება, სიბნელისა უჩინო ყოფა, ვნებათაგან ხსნა,  

სიძულილისაგან განთავისუფლება, მხილებათაგან და კდე- 

მათა გულის თქმისა აღხოცა, მოწყინებისა უმეცრება,  

მოსწრაფებისა განმრავლება; სიყვარული წყალობისა,  

უცხოება ამპარტავანებისაგან, რომელი ესე ყოველთა  

–––––––  

* Ⴘემდგომი ამათი ვითარ მე ვგონებ, არს დაცემა ხორციელსა  

ცოდვასა შინა, ანუ წარწყმედა გონებისა და განცოფებაი, რამეთუ ესენი  

არიან ამპარტავანებისა ნაშობნი, ვითარ იგი გმობაცა. 
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მიერ საძიებელ-არს და მცირედთა მიერ იპოების. 

ⴢⴃ. Ⴐ აჟამს წყალი არა იყოს, წყაროსა შინა სახელი  

ამაო არს, და შემდგომი ამისი გულის-ხმა-ყოფიეს გო- 

ნიერთა. 

ⴢⴄ. სულმან რომელმან არა დაიმარხოს აღთქმა რო- 

მელი ექმნა Ⴓფლისა მიმართ, მან შეაგინოს თავი თვისი,  

და ესე საქმენი შეუდგენ მას ბილწებისანი: დავიწყება  

სიკვდილისა, უძღებება მუცლისა ვერ დამჭირვა თვალთა,  

მუშაკობა მზვაობრობისა, განუძღომელობა ძილისა,  

გულფიცხელობა, ულმობელობა, საუნჯე გულის სიტყ- 

ვათა ბოროტთა, განმრავლება ვნებათა, ტყვეობა გული- 

სა, სიმრავლე შფოთისა, ურჩება, მაცილობლობა, სიყვა- 

რული ცუდი, ურწმუნოება, უჯეროება, მრავლის-მეტყ- 

ველება, კადნიერება – ყოველთა უბოროტესი; და ყო- 

ველთა უძვირესი, გულფიცხელობა, რომელსა შეუდგეს  

უშიშოება ღვთისა, რომელ ესე დედა არს ყოველთავე  

დაცემათა და ვნებათა. 

ⴢⴅ. Ⴃაყუდებულთა* ხუთნი ბრძვანან რვათაგან,  

ხოლო მორჩილებასა შინა მყოფთა სამნი. 

ⴢⴆ. Ⴃაყუდებულსა რომელსა მძლავრობდეს მოწყი- 

ნება, დიდად დასჭირდეს რამეთუ ჟამნი ლოცვისა და  

ხედვისანი წარაგნეს მისსა ბრძოლასა შინა. 

ⴢⴡ. Ⴋომეწყინა ოდესმე სენაკსა შინა ჩემსა ყოფა და  

სულ-მოკლე ვიქმენ, ვიდრეღა მენება დატევება მისი, და  

ვითარ მენება მიერ გამოსვლა, მოვიდეს კაცნი ვინმე, და  

ვითარცა დაყუდებულსა მნატრიდეს, და მეყვსეულად  

წარიდევნა გულის სიტყვა იგი მოწყინებისა, ცუდად  

მზვაობრობისა მიერ, და დამიკვირდა თუ ვითარ ყოველ- 

თავე ეშმაკთა სძლევს კუროს-თავს მსგავსი იგი ზვაობი- 

სა ეშმაკი. 

––––––– 

* Ⴃაყუდებულთა ბრძვანან ცეცხლის მოყვარება, მოწყინება, მწუ- 

ხარება, რისხვა და ამპარტავანება. Ⴞოლო კრებულსა შინა მყოფთა: 

ნაყროვანება, სიძვა და ზვაობა. 
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ⴢⴇ. Ⴃაიდევ გონებასა შენსა ყოველსა ჟამსა განც- 

დად სასწორისა შენისა; თუ ვინაჲ მიდრკების, და მოქ- 

ცევისა ჟამსა, და კვალად მიდრეკისა ჟამსა და განსწო- 

რებასა, და იხილე თუ, ვიდრე და ვინა უფროს იყოს  

მიდრეკილება და ძლევა. Ⴞოლო რომელსა მოეგოს Ⴑუ- 

ლისა-წმიდისა მიერ მყუდროება, იცის მან თქმული  

ესე. 

ⴍ. Ⴑაქმე დაყუდებისა ყოვლისა პირველად არს უზ- 

რუნველობა საქმეთა ჯეროათაცა და უჯეროთა, რამე- 

თუ რომელი პირველთა მათ განუღებდეს კარსა, უეჭვე- 

ლად მეორეთა მიერ შეპყრობილ იქმნას. ხოლო მეორედ  

საქმე დაყუდებისა ლოცვა განშორებული ყოვლისაგან  

უდებობისა; მესამედ ხედვა გულის წარუპარველი. 

ⴍⴀ. Ⴅითარცა შეუძლებელ არს რათამცა რომელსა  

არა ესწავა შეტყვება ასოთა, და იგიცა იკითხვიდა წიგნ- 

თა; ეგრეთვე შეუძლებელ არს, რათამცა რომელთა პირ- 

ველი იგი არა მოეგო, შემდგომთა ამათ ორთამცა იქმო- 

დეს ჯეროვნად. 

ⴍⴁ. Ⴅიყავ* რაჲ საშუალსა შინა Ⴑაშუალთა-თანა  

–––––––  

* თარგმანი. Ⴑაშვალ Ⴊოცვასა იტყვის, რამეთუ საშვალ არს  

იგი დაყუდებისა, და Ⴑაღმრთოსა ხედვისა; და იტყვის ნეტარი ესე მამა  

იოანე, ვითარმედ საშვალსა რაჲ ვიყავ, რომელ არს Ⴊოცვაჲ Ⴑაშუალთა- 

თანა მივიწიე რომელ არიან Ⴀნგელოსნი, რამეთუ საშუალნი არიან იგ- 

ინი Ⴖვთისა და კაცთა, და განმანათლებდეს წყურიელსაო, ესე იგი არს  

ვითარმედ, რომელთაცა საქმეთა ცნობად მწყუროდა და მსუროდა განმანა- 

თლებდეს გამოცხადებითა მათითა; Ⴅკითხე უკვე თუ ვითარ იყო პირველ  

ხილულისა Ⴋისისა-ფერისა, ესე იგი არს, ვითარმედ პირველ Ⴂანკაცები- 

სა, ვითარითა სახითა იყო Ⴕრისტე. – ხოლო ამის საქმისა იგიცა იგი  

Ⴀნგელოსი, რომელი მეტყოდა, ვერ შემძლებელიყო თხრობად; რამეთუ  

Ⴑახე Ⴖვთაებისა არცა თუ Ⴀნგელოსთა იციან, არამედ არცა მთავარსა  

ჰსუროდაო; ამას იტყვის ვითარმედ დაღაცათუ ვკითხე, არამედ არავე უნ- 

და მთავარსა, რომელ არს გონება, ცნობად ესე ვითარისა საქმისა, ხოლო  

იტყვის ვითარმედ და აწ ვითარ არს, ესე იგი არს,  ვითარმედ რაჟამს  

პირველი იგი კითხვა ვერ ამიხსნა მერმე ვკითხე და აწ ვითარ არს, 
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მივიწიე, და განანმათლებდეს წყურიელსა, და აჰა ესერა  

მათვე შორის ვიყავ, და თუ რაჲ იყო პირველ ხილული- 

სა მის ფერისა მისისა სწავლად ვერ-ეძლო. რამეთუ არ- 

ცა სუროდა მთავარსა მას; ხოლო თუ აწ ვითარ არს  

ვკითხევდი ცნობად, და მეტყოდა მე ვითარმედ თვისთა  

შინა არს, არამედ ⴀⴐⴀ ⴀⴋⴀⴇ ⴘⴈⴌⴀ. ხოლო მე ვიტყო- 

დი, ვითარმედ რაჲ არს მარჯულ-დგომა დაჯდომაჲ მი- 

ზეზისა მის. და იტყოდა ვითარმედ შეუძლებელ არს ამი- 

სი სასმენელთა მიმართ თქმაჲ: ხოლო მე რომლისა მი- 

მართ მსუროდა ვკითხე რაჲ, იტყოდა ვითარმედ, არღა  

მოწევნულ არს ჟამი სმენად ესე ვითარისა ნაკლულევა- 

ნებისათვის ცეცხლისა მის უხრწნელებისა, ესე გინათუ  

მიწასა ამას თანა იყო არავიცი, გინათუ თვინიერ ამისა,  

ყოვლადვე უმეცარ ვარ. 

––––––– 

Ⴕრისტე: ხოლო მან მრქვა ვითარმედ თვისთა შინა არს, ესე იგი არს,  

ვითარმედ ორითა მით ბუნებითა, ღმერთი სრული და კაცი სრული, არ- 

ამედ არა ამათ შინაო, ესე იგი არს ვითარმედ არა ამათ ესე ვითართა  

მოკვდავთა და გახრწნადთა ხორცთა შინა არს, ვითარ პირველ ჯვარცმი- 

სა იყო, ვითარცა იტყვის პავლე მოციქული, ვითარმედ დაღაცათუ ვიცო- 

დეთ Ⴕრისტე ხორციელად, ვითარმედ ჭამდა და სმიდა, გარნა არღარა  

ესრეთ უწყით, ესე იგი არს ვითარმედ დაღაცათუ პირველ განხრწადნი  

და ზრქელნი ხორცნი ემოსნეს, არამედ აწ არღარა ეგრეთ არს, რამეთუ  

ხორცნი რომელნი აწ Ⴓფალსა ქონან უხრწნელ-არიან. 

Ⴉვალად უკვე იტყვის ნეტარი ესე ვითარმედ მკითხველ თუ რაჲ არს  

მარჯვენით დგომა და ჯდომა მიზეზისა: ესე იგი არს ვითარმედ ვკითხე,  

თუ ვითარ მახარებელი იტყვის Ⴓფლისათვის თუ დაჯდა მარჯვენით  

Ⴖვთისა? ხოლო Ⴑტეფანე, მდგომარე იხილა იგი მარჯვენით ძლიერე- 

ბისა. და თქვა Ⴀნგელოსმანო თუ არცა ამისისა გამოცხადებისა ჟამი მო- 

წევნულ-არს ნაკლულევანებისა-თვის: ცეცხლისა მის უხრწნელებისა? ესე  

იგი არს ვითარმედ ამისთვის რამეთუ ჯერეთ მოკვდავთა ხორცთა შინა  

ხარ და არღა მიწევნულ-ხარ უხრწნელებასა. 

Ⴄსე ყოველი იხილა მამან Ⴈოანე, და იტყვის ვითარმედ გინათუ მიწი- 

სა ამის ხორცითა ვიხილე გინათუ ხორცთაგან აღტაცებულ ვიქმენ, და  

ეგრეთ ვიხილე: არა უწყი Ⴖმერთმან უწყის. 
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ⴍⴂ. Ⴋძიმე არს განგდება ძილითა მას შუადღისასა, და 

უფროსად ზაფხულისა დღეთა, და მაშინ ოდენ კეთილ  

არს ხელთ საქმარი. 

ⴍⴃ. Ⴅიხილე ეშმაკი მოწყინებისა, რამეთუ უსწრობს  

და წინა ურბის ეშმაკსა სიძვისასა, რათამცა დახსნა  

ხორცნი და დანთქნა ძილითა, და ესრეთ ბილწებანი მოა- 

წინნა დაყუდებულთა ზედა. 

ⴍⴄ. Ⴓკეთუ წინააღუდგე მათ ძლიერად გებრძოდინ  

შენ ფიცხლად, რათამცა სთქვ არა რაჲ სარგებელ მეყო- 

ფის, და ესრეთმცა დასცხერ მოღვაწებისაგან, გარნა მხნე  

იყავ; რამეთუ არა რაჲ ესრეთ გამოაჩინებს ეშმაკთა ძლე- 

ულებასა, ვითარ მათ მიერნი ჩვენდა მომართ ბრძო- 

ლანი. 

ⴍⴅ. Ⴏამსა სენაკით შენით განსვლისასა, დაიცევ  

ძლიერად სენაკსა შინა შეკრებული, რამეთუ რაჟამს კა- 

რი განეღოს შეყენებულნი იგი ფრინველნი მსწრაფლ ივ- 

ლტოდენ, და სარგებელი დაყუდებისა უჩინო იქმნეს. 

ⴍⴆ. Ⴇმა მცირე შეამრღვევს თვალსა, და ზრუნვა  

მცირე გარყვნის დაყუდებასა; რამეთუ დაყუდება შემოკ- 

რება არს გონებისა, და განშორება ჯეროვანთაცა ზრუნ- 

ვათა და საურავთა. 

ⴍⴡ. Ⴐომელსა მოუპოებიეს ჭეშმარიტი დაყუდება,  

ეგე ვითარი არცა ხორცთა თვისთა თვის ზრუნავს, რამე- 

თუ უტყუველ არს, რომელმან იგი აღუთქვა. 

ⴍⴇ. Ⴐომელსა ენებოს გონებისა თვისისა წმიდად  

წარდგინება წინაშე Ⴓფლისა და განამრავლებდეს ზრუნ- 

ვათა, მსგავს არს კაცსა რომელმან შეიკრნის ფერხნი  

თვისნი მაგრად, და ენების მალიად სირბილი. 

ⴎ. Ⴈტყვიან ვიეთნიმე ვითარმედ ძნელ არს ყოვლი- 

სავე საფილოსოფოსოსა სწავლისა დასწავლაჲ, და მცი- 

რედნი იპოებიან; ხოლო მე ვიტყვი, ვითარმედ ფრიად  

უძნელეს არს, და მცირედნი იპოებიან, რომელთა იციან  

სიბრძნე იგი დაყუდებისა. 
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ⴎⴀ. Ⴐომელსა Ⴖმერთი არა ეცნოს ვითარცა ჯერ  

არს, იგი დაყუდებასა შინა გამოუცდელ არს სრულიად,  

და მრავალნი ღელვანი მოიწინენ მის ზედა. 

ⴎⴁ. Ⴃაყუდება გამოუცდელთა აჭირვებს, რამეთუ  

ვინაითგან გემო სიტკბოებისა Ⴖვთისა, არა ეხილვის მო- 

წყინებითა და წარტყვენითა, და თვითო სახითა გულის  

სიტყვათა გარდაიხადნის ჟამნი თვისნი. 

ⴎⴂ. რომელსა* ეხილვოს სიკეთე იგი ლოცვისა ივ- 

ლტოდის სიმრავლისაგან, ვითარცა ღანჯარი, რამეთუ  

ვინ განკურნა სხვამან განველურებული იგი კანჯარი,  

გარნა ლოცვამან. 

ⴎⴃ. Ⴐომლისადა ვნებანი უფლებულ იყვნენ, იგი  

მათითა წვრთითა იყოფების უდაბნოსა შინა, ვითარცა  

მითხრობდა ბერი წმიდა, Ⴂიორგის ვიტყვი Ⴀრსელაელ- 

სა, რომელსა შენიცა პატიოსნება არა უმეცარ არს, იგი  

ასწავლიდა გლახაკსა ამას სულსა ჩემსა დაყუდებისათვის  

და იტყოდა, ვითარმედ დავიდევ გონებასა ჩემსა განც- 

დად, და ვიხილენ განთიად მზვაობრობისა და გულის  

თქმისა ეშმაკნი მომავალად, და შუა-დღე მოწყინებისა  

და მწუხარებისა და მრისხანებისა, ხოლო მწუხრსა მოი- 

წინოი სკორის მოყვარენი იგი ნაყროვანებისა ეშმაკნი. 

ⴎⴄ. Ⴓმჯობეს არს მოწაფე გლახაკი დაყუდებულსა,  

ზრუნვასა შინა მყოფსა. 

ⴎⴅ. Ⴐომელი დაყუდებულ იყოს და დღითი დღე  

არა გულის ხმა ყოფდეს სარგებელსა, უწყოდეთ ვითარ- 

მედ, ანუ არა იქმს საქმეთა დაყუდებისათა, ანუ წარიტყ- 

ვენვის ამპარტავანებისაგან. 

ⴎⴆ. Ⴃაყუდება არს მოუწყვედელად წინაშე Ⴖვთისა  

დგომა მსახურება მისი. 

–––––––  

* რამეთუ ლოცვა Ⴃანიილისი შეეხო ნაბუქოდონოსორს, და გან- 

კურნა იგი ვითარცა კანჯარი ველურ ქმნილი, და ამისთვის იტყვის ამას  

ნეტარი ესე. 
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ⴎⴡ. Ⴤსენება Ⴓფლისა Ⴈესოსი ეგრეთ დაადგერინ  

შენთანა, ვითარცა ფშვინვა შენი, და მაშინ სცნა სარგე- 

ბელი დაყუდებისა. 

ⴎⴇ. Ⴃაცემა მოწაფისა თვისი ნება არს, და დაყუდე- 

ბულისა ლოცვისა გახრწევა. 

ⴏ. Ⴓკეთუ გიხაროდის სტუმართ მოსვლისათვის,  

უწყოდე ვითარმედ მოწყინებისადა შეყოფილ ხარ, და  

არა Ⴖვთისადა. 

ⴏⴀ. Ⴑახედ ლოცვისა გაქვნდინ ქვრივი იგი ჭირვეუ- 

ლი მოსაჯულისაგან მისისა, ხოლო სახე დაყუდებისა  

არს დიდი იგი და ანგელოსთა სწორი დაყუდებული არ- 

სენი. 

ⴏⴁ. Ⴈხსენებდ ჵი მარტოდ მყოფო ანგელოსისა ამის  

დაყუდებულისა საქმესა, და იხილე რამეთუ მრავალ გზის  

მისდა მოსრულნიცა გარე მიაქცინნის, რათა არა უდიდე- 

სი წარწყმიდოს. 

ⴏⴂ. Ⴅიხილენ ეშმაკნი რომელნი ჯერისაებრ დაყუ- 

დებულთა თანა მიავლინედ მიმომავალთა, და უდებთა  

მონაზონთა, რათამცა მუშაკნი იგი სათნოებისანი, ამით  

სახითა მცირედ რაჲმე დააბრკოლნეს. 

ⴏⴃ. Ⴃაისწავენ ესე ვითარი ჵი ჭეშმარიტო დაყუდე- 

ბულო, და ნუ რიდებ შეწუხებად Ⴖვთის-მოშიშებით, ნუ  

უკვე ჰრცხვენესცა, და დასცხრენ მიმოსლვისაგან. 

ⴏⴄ. Ⴄკრძალე ნუ უკვე ზემო თქმულისა ამის სახისა- 

თვის შეაწუხო სული ამაოდ, რომელი მოვიდოდის შენ- 

და წყურიელი აღმოვსებად წყლისა გარნა ყოველსავე  

შინა სანთელი იგი გულის-ხმის-ყოფისა სახმარ არს  

შენდა. 

ⴏⴅ. Ⴚხოვრება დაყუდებულთა, და უფროსღა ყო- 

ველთავე მონაზონთა გულის ხმის ყოფით, და სვინიდი- 

სისა წამებითა იყავნ. 

ⴏⴆ. Ⴐომელი წესიერად იყოფებოდის, მან ყოველ- 

ნივე საქმენი თვისნი და სიტყვანი და გულის ზრახვანი 

 

 

 

 



368 

 

და აღძრვანნი ნებისსაებრ Ⴓფლისა ქმნნეს, და Ⴓფლისა 

თვის გულის ხმის ყოფითა სულისათა, და ხედვითა პირი- 

სა უფლისათა, უკეთუ კულა სცთებოდის, არა სადმე წე- 

სისაებრ იყოფების. 

ⴏⴡ. Ⴈტყვის წინასწარმეტყველი ვითარმედ ⴀⴖⴅⴀ- 

ⴖⴍ ⴈⴂⴀⴅⴈⴇ ⴎⴈⴐⴈ ⴙⴄⴋⴈ, ხოლო მე ვიტყვი ვითარმედ  

მიუთხრა ნება ჩემი ლოცვისა მიერ Ⴓფალსა და მისგან  

მოვიღო გულსავსება. 

ⴏⴇ. Ⴑარწმუნოება ფრთე არს ლოცვისა, რამეთუ  

იგი არა აქვნდეს, კვალად წითლადვე ჩვენდა მო- 

იქცეს. 

ⴐ. Ⴑარწმუნოება არს დგომა სულისა შეუორგულე- 

ბელად, და რათა არცა ერთისა წინააღმდგომისა ქარისა- 

გან შეირყიოს. 

ⴐⴀ. Ⴋორწმუნე არათუ იგი არს, რომელსა რწმენეს  

თუ Ⴖმერთსა ესე ძალუძს, არამედ რომელსა რწმენეს  

თუ უეჭველად მომეცეს თხოვა ჩემი. 

ⴐⴁ. Ⴑარწმუნოება მომატყვებელი არს უსასოთა საქ- 

მეთა, და ესე ავაზაკმან გამოაჩინა. 

ⴐⴂ. Ⴃედა სარწმუნოებისა არს მოსწრაფება და გულ- 

წრფელი, რამეთუ ერთი იგი შეუორგულებელს ყოფს,  

ხოლო მეორე საქმით აღასრულებს თხოასა. 

ⴐⴃ. Ⴃაყუდებულთა დედა სარწმუნოება არს, რამე- 

თუ უკეთუ არა რწმენეს ვითარ დაეყუდოს კეთილად. 

ⴐⴄ. Ⴐომელი დილეგსა შინა შეკრულ არიან შიში- 

საგან მსაჯულისა ძრწის, ხოლო რომელი სენაკსა შინა  

დაყუდებულ იყოს იგი შიშისაგან უფლისა განილევის.  

ⴐⴅ. Ⴀრა ესრეთ ეშინინ პირველსა სამსჯავროჲსაგან,  

ვითარ მეორესა მას Ⴕრისტეს სასჯელისაგან. 

ⴐⴆ. Ⴘიში Ⴓფლისა ძლიერად მოიგე დაყუდებასა  

შინა ჵი საყვარელო, რამეთუ ვერა რაჲ ესრეთ განსდევ- 

ნის მოწყინებასა ვითარ იგი. 

ⴐⴡ. Ⴞედავნ დასჯილი საპყრობილესა შინა თუ ოდ- 
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ეს მოვიდეს მსაჯული, ხოლო ჭეშმარიტი დაყუდებული  

თუ ოდეს მოვიდეს სიკვდილი. 

ⴐⴇ. Ⴘეკრულ არს პირველი იგი მწუხარებითა, და  

მეორე ესე წყაროჲთა ცრემლთათა. 

ⴐⴈ. Ⴓკეთუ მოიგო მოთმინებისა კვერთხი განგე- 

შორნენ შენ მოწყინებისა ძალნი. 

ⴐⴈⴀ. Ⴋოთმინება ძარღვი არს და ძალი სულისა,  

რომელი ჭირთა და ბრძოლათაგან არა დაეცემის. 

ⴐⴈⴁ. Ⴋოთმინე მუშაკი არს დაუცემელი და თუ დაე- 

ცეს დაცემითაცა სძლევს. 

ⴐⴈⴂ. Ⴋოთმინება მოლოდება არს მარადღე განსაც- 

დელთა. 

ⴐⴈⴃ. Ⴋოთმინება მომწყვედელი არს მიზეზთა, და  

კრძალვა თავისა თვისისა. 

ⴐⴈⴄ. Ⴅითარცა საჭიროდ უხმს ბუნებასა ამას საზრ- 

დელი, ეგრეთვე დაყუდებულსა მოთმინება. 

ⴐⴈⴅ. Ⴋეორე ესე მიზეზი არს გვირგვინოსნობისა,  

ხოლო პირველი მრავალ გზის იქმნის მიზეზ ვნებათა. 

ⴐⴈⴆ. Ⴋონაზონი პირველ დაფლვისა მომკვდარ არს,  

და საფლავი მისი არს სენაკი მისი. 

ⴐⴈⴡ. Ⴋოთმინება შვის Ⴑასოებამან და გლოამან, რა- 

მეთუ რომელი ამათ ორთაგან კიდე არს, იგი. მონა არს  

მოწყინებისა. 

ⴐⴈⴇ. Ⴓწყება ჯერ არს ქრისტეს მხედარისა, თუ  

რომელთა მტერთა შორით უხმს ოტება, ანუ რომელთა  

მოშვება და ხელის ხელ ბრძოლა. 

ⴐⴉ. Ⴍდესმე ბრძოლამან გვირგვინი მოატყვის, და  

ოდესმე ბრძოლისაგან ჯმნამან გამოუცდელ-ყვის კაცი. 

ⴐⴉⴀ. Ⴑიტყვით ამათ წესთა სწავლა არა იქმნების,  

რამეთუ არათუ ყოველნი ერთსა ზედა ვართ, ანუ სწო- 

რად გვაქვს ბრძოლა. 

ⴐⴉⴁ. ⴄრთსა* ვნებათაგანსა უმზირდი მარადის, რა- 

–––––––  

* სიძვისა ეშმაკსა იტყვის. 
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მეთუ იგი დაუცხრომელად გბრძავს შენ, დგომასა შინა,  

და სვლასა, დაჯდომასა, და წოლასა, და ლოცვასა და  

ძილსა. 

ⴐⴉⴂ. Ⴀრათუ* ყოველნივე დაყუდებასა შინა მყოფნი  

ერთითა გულის სიტყვითა ხსენან; რამეთუ რომელთამე  

ესე აქვს საწვრთელად, ვითარმედ ⴜⴈⴌⴀⴑⴜⴀⴐ ⴅⴞⴄⴃⴄⴅⴃ 

Ⴓⴔⴀⴊⴑⴀ, ⴜⴈⴌⴀⴘⴄ ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴋⴀⴐⴀⴃⴈⴑ; და სხვათა ესე აქვს,  

ვითარმედ ⴋⴍⴇⴋⴈⴌⴄⴁⴈⴇⴀ ⴇⴕⴅⴄⴌⴈⴇⴀ ⴋⴍⴈⴍⴍⴅⴌⴄⴇ ⴑⴓⴊ- 

ⴌⴈ ⴇⴕⴅⴄⴌⴌⴈ, და სხვანი ამას იწვრთიან. ვითარმედ ⴈⴖⴅⴈ- 

ⴛⴄⴁⴃⴈⴇ ⴃⴀ ⴈⴊⴍⴚⴄⴅⴃⴈⴇ; და სხვანი ამას იგონებენ, ვი- 

თარმედ ⴂⴀⴌⴋⴆⴀⴃⴄⴌ ⴑⴀⴕⴋⴄⴌⴈ ⴘⴄⴌⴌⴈ ⴃⴖⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴇⴅⴈⴑ 

ⴑⴈⴉⴅⴃⴈⴊⴈⴑⴀ; და სხვანი იგონებენ ვითარმედ ⴃⴀⴅⴋⴃⴀⴁ- 

ⴊⴃⴈ ⴃⴀ ⴋⴀⴚⴞⴍⴅⴌⴀ ⴋⴄ Ⴓⴔⴀⴊⴋⴀⴌ; და სხვანი იწვრთიან,  

ვითარმედ ⴀⴐⴀ ⴖⴈⴐⴑ ⴀⴐⴈⴀⴌ ⴅⴌⴄⴁⴀⴌⴈ ⴄⴑⴄ ⴀⴋⴈⴑ ⴏⴀⴋⴈⴑ- 

ⴀⴌⴈ ⴋⴄⴐⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴑⴇⴅⴈⴑ ⴃⴈⴃⴄⴁⴈⴑⴀ; და სხვანი იგონებენ  

სიტყვასა მას, ვითარმედ ⴌⴓ ⴓⴉⴅⴄ ⴜⴀⴐⴑⴀⴃⴋⴄ ⴂⴈⴒⴀⴚⴌⴄⴑ,  

ⴃⴀ ⴀⴐⴀⴅⴈⴌ ⴈⴗⴍⴑ ⴋⴞⴑⴌⴄⴊ ⴇⴕⴅⴄⴌⴃⴀ; ⴄⴑⴄ ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈ- 

ⴅⴄ ⴐⴁⴈⴀⴌ, ⴞⴍⴊⴍ ⴀⴋⴀⴇⴂⴀⴌⴈ ⴄⴐⴇⴈ ⴋⴈⴈⴖⴄⴁⴑ უშრო- 

მელად გვირგვინსა. 

ⴐⴉⴃ. Ⴐომელი სისრულისა მიმართ ვიდოდეს კეთი- 

ლად, იგი არათუ ოდენ რაჟამს ეღვიძოს, არამედ ძილსა- 

ცა შინა იქმნ თვისსა საქმესა, ამისთვისცა ვიეთნიმე ძილ- 

საცა შინა ეშმაკთა ბრძვანან და სძლევენ. 

ⴐⴉⴄ. Ⴌუ მოელი ნუცა წინა განემზადები მოსვლი- 

სათვის სტუმართასა, რამეთუ წესი დაყუდებულისა მარტივი  

და წრფელ არს. 

ⴐⴉⴅ. Ⴅერ ვინ შემძლებელ არს აღშენებად გო- 

დოლსა მას დაყუდებისასა, უკეთუ არა პირველად დაჯ- 

დეს და აღრაცხოს, უკეთუ ქონან ნივთნი მისნი აღსაშე- 

–––––––  

* Ⴐომელი მიიღებს ამათ შვიდთა საზომთაგანი გვირგვინსა. რო- 

მელნიმე იტყვიან თუ Ⴎირველი რომელიცა ხედავს Ⴓფალსა წინასწარ,  

ხოლო მე ვიტყვი თუ მეხუთე მიიღებს, რომელი იტყვის ვითარმედ,  

დავმდაბლდი და მაცხოვნა მე Ⴓფალმან. 
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ნებელნი; ნუ უკვე შემდგომად საფუძვლის დადებისა,  

იქმნეს საცინელ მტერთა მისთა, და დამაბრკოლებელ  

სხვათა მუშაკთა მოქმედთა კეთილისათა. 

ⴐⴉⴆ. Ⴂულის-ხმა-ყავ კეთილად მომავალი შენდა  

ჟამსა დაყუდებისასა სიტკბოება, ნუ უკვე მკურნალთა- 

გან მწარეთა და უფროსღა მტერთაგან მკვლელთა იყოს. 

ⴐⴉⴡ. Ⴖამით უმეტესი ჟამი ლოცვასა მიეც, და მცი- 

რედი ფსალმუნებასა, ხოლო კვალად დღისი ძალისა შე- 

ნისაებრ განაგებდი. 

ⴐⴉⴇ. Ⴜიგნის კითხვაჲ არა მცირედ შეკრებს და გა- 

ნანათლებს გონებასა, რამეთუ სიტყვანი არიან სულისა  

Ⴜმიდასანი, და მკითხველთა მისთა განამტკიცებენ. 

ⴐⴊ. Ⴑათნოებათა თვის და ვნებათა თქმულთა წიგნ- 

თა იკითხევდი, და ყოველი რავდენი ცხოვრებასა შენსა  

ასწავლის, რათა კეთილად შემოკრბეს გონებასა შენსა. 

ⴐⴊⴀ. Ⴘრომათაგან ეძიებდ პოვნად სიტყვათა მათ  

ცხოვრებისათა უფროსღა ვიდრეღა წიგნთაგან. 

ⴐⴊⴁ. Ⴂონება ცთომილთა* მათ თქმულთა და სიტყ- 

ვათა, პირველ დიდისა სისრულისა ნუ იკითხავ, რამეთუ  

ბნელისა სიტყვანი არიან იგინი და უძლურთა დააბნელე- 

ბენ. 

ⴐⴊⴂ. Ⴑასმელითა ერთითა იცნობების გემო ღვინი- 

სა, და ერთითა სიტყვითა საცნაურ იქმნების მეცნიერთა  

მიერ მოძღვართა, დაყუდებულისა ყოველივე შინაგანი  

საქმე. 

ⴐⴊⴃ. Ⴄბრძოლე ყოვლითა ძალითა შენითა ზვაო- 

ბასა, რამეთუ არა რაჲ არს მისა უძვირესად წარმპარველ  

გონებისა. 

ⴐⴊⴄ. Ⴄკრძალე ენასა შენსა, განრახვიდე სენაკით  

შენით, რამეთუ მსწრაფლ განაბნინის მან შრომანი მრა- 

ვალნი. 

ⴐⴊⴅ. Ⴋარტივი მოიგე ცხოვრება, რამეთუ შეაგი- 

––––––– 

* Ⴂონება ცთომილად მწვალებელთა წიგნებსა იტყვის. 
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ნებს დაყუდებასა გვლარმნილება. 

ⴐⴊⴆ. Ⴐომელნი მოვიდენ შენდა დაუგე მათ, რო- 

მელიცა ჯერ-იყოს ხორციელი, გინათუ სულიერი. 

ⴐⴊⴡ. Ⴓკეთუ უბრძანეს ჩვენსა იყვნენ დუმილით სიბ- 

რძნე ვაჩვენოთ, უკეთუ კულა სწორნი იყვნენ ზომით კა- 

რი განვაღოთ, გარნა კეთილ არს რათა ყოველნივე უაღ- 

რეს ჩვენსა შეგვერაცხნეს. 

ⴐⴊⴇ. Ⴛალი მეფისა არს სიმრავლე ერისა და საფა- 

სეთა, და ძალი დაყუდებულთა ლოცვა ფრიადი. 

ⴐⴋ. Ⴅითარცა სიტყვით წინააღმდგომ არიან აღსარე- 

ბა წმიდისა და დაუბადებელისა, და თაყვანის-საცემელი- 

სა სამებისა, და კვალად ხორციელისა განგებულებისა  

ერთისა მის წმიდისავე სამებისა; რამეთუ რომელი მუნ  

განყოფილად ითქმის აქა ერთად ითქმის, და რომელი მუნ  

ერთად ითქმის აქა განყოფილად, რამეთუ მუნ ვიტყ- 

ვით სამთა გვამთა და ერთსა ბუნებასა, და აქა ერთსა  

გვამსა და ორთა ბუნებათა; ეგრეთვე უკვე სხვანი საქ- 

მენი არიან დაყუდებისანი, და სხვანი მორჩილებისანი. 

ⴐⴋⴀ. Ⴜმიდა წინასწარმეტყველი, და წმიდა მოციქუ- 

ლი იტყვიან ვითარმედ ⴅⴈⴌ ⴚⴌⴀ ⴂⴍⴌⴄⴁⴀ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀ;  

ხოლო მე ვიტყვი ვითარმედ ვინ ცნა გონება კაცისა  

ჭეშმარიტად ხორცითა და სულითა დაყუდებულისა ძა- 

ლითა Ⴓფლისათა, რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუ- 

ნისამდე. ამინ. 

 

Ⴋეფის ძლიერებას შეადგენს სიმდიდრე და მრავალნი ქვეშევრდომნი; და  

ეგრეთვე ძლიერებასა დაყუდებულისასა სიუხვე ლოცვისა. 
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Ⴇქმული მისივე, ყოვლად წმიდისა მის და სათ- 

 

ნოებათა დედისა ლოცვისათვის და მას შინა გვა- 

 

მითაცა და გონებითა კეთილად დგომისათვის 

  

ႧႠႥႨ ႩჁ  

 

Ⴊოცვა ბუნებით შეერთება არს Ⴖვთისა და კაცი- 

სა, ხოლო საქმით სიმტკიცე არს სოფლისა, და  

დაგება Ⴖვთისა, დედა ცრემლთა და მერმე შვილი მათი  

მომტევებელი ცოდვათა; ხიდი განსაცდელთა, და შუა  

კედელი ჭირთა, შემმუსრველი ბრძოლათა, საქმე ანგე- 

ლოსთა, და საზრდელ უხორცოთა მათ ძალთა, სიხარუ- 

ლი მერმისა მის საუკუნოისა საქმე დაუსრულებელი და  

წყარო სათნოებათა, წინამძღვარი მადლთა, წარმატება  

უხილავი, და საზრდელი სულისა, სინათლე გონებისა,  

მკვლელი სასოწარკვეთილებისა, და მიზეზი სასოებისა,  

და მხსნელი მწუხარებისა, სიმდიდრე მონაზონთა, და  

საუნჯე დაყუდებულთა, განმაქარვებელი გულის-წყრო- 

მისა, სარკე სისრულისა, გამომაჩინებელი საზომისა, სახე  

წესიერებისა, საუკუნოსა მის მომასწავებელი, და ახოვ- 

ნებისა სასწაული. 

ⴁ. Ⴊოცვა ჭეშმარიტისა მლოცველისათვის არს სამ- 

სჯავროჲ, და საყდარი დასასჯელი პირველ დიდისა მის  

სასჯელისა. 

ⴂ. Ⴀღსდეგით ვისმინოთ სანატრელისა ამის დედოფ- 

ლისა სათნოებათასა, ხმაჲ რომლითა ღაღადებს ჩვენდა  

მომართ და იტყვის ხმითა მაღლითა: ⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ ⴙⴄⴋⴃⴀ  

ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈ ⴋⴀⴘⴅⴐⴀⴊⴌⴈ ⴃⴀ ⴒⴅⴈⴐⴇ-ⴋⴛⴈⴋⴄⴌⴈ, ⴃႠ ⴋⴄ ⴂⴀⴌ- 

ⴂⴅⴈⴅⴄⴌⴍ ⴇⴕⴅⴄⴌ. Ⴀⴖⴈⴖⴄⴇ ⴓⴖⴄⴊⴈ Ⴙⴄⴋⴈ ⴇⴕⴅⴄⴌ ⴆⴄⴃⴀ, 

ⴃⴀ ⴠⴎⴍⴍⴇ ⴂⴀⴌⴑⴅⴄⴌⴄⴁⴀ ⴑⴓⴊⴇⴀ ⴇⴕⴅⴄⴌⴇⴀ, და ლხი- 

 

 

 

 



375 

 

ნება წყლულებათა თქვენთა, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴓⴖⴄⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ 

ⴒⴉⴁⴈⴊ ⴀⴐⴑ, და ცოდვისა სენთა დიდთა მკურნალ. 

ⴃ. Ⴐავდენნიცა მივალთ შემთხვევად Ⴖვთისა და  

მეუფისა ჩვენისა, ნუმცა ვიქმთ განუმზადებელად სლვასა  

მას, ნუ უკვე გვიხილნეს ჩვენ შორით უჭურველნი, და  

შიშველნი სამკაულისაგან სამეუფოსა და უბრძანოს მსა- 

ხურთა შორს მისთა განძება ჩვენი პირისაგან მისისა შეკ- 

რულნი: და წიგნნი იგი სავედრებელნი ჩვენნი დახეულ- 

ნი პირადვე ჩვენდა მოიქცენ. 

ⴄ. Ⴋიხვიდოდი რაჲ წინაშე Ⴓფლისა წარდგომად,  

იყავნ სამოსელი სულისა შენისა საქუსლითა მით ძვირ- 

უხსნელობისათა მოქსოვილი თვარა ვერა რაჲ ირგო  

ლოცვისა მისგან. 

ⴅ. Ⴈყავნ ყოველივე თხოვა შენი გონებითა მდაბლი- 

თა, რამეთუ მეზვერე იგი და უძღები ერთითა სიტყვითა  

სათნო ეყვნეს Ⴖმერთსა. 

ⴆ. ⴄრთი სახე აქვს წარდგომასა მას ლოცვასა შინა  

წინაშე Ⴖვთისა, არამედ მრავალნი განყოფილებანი, და  

თვითო სახეობანი არიან მისნი. 

ⴡ. Ⴐომელნიმე ვითარცა მეგობარსა და Ⴋეუფესა  

ეტყვიან სხვათა მეოხებისათვის, და არღარა თავთა თვის- 

თა თვის; სხვანი დიდებისა და სიმდიდრეთა სულიერსა,  

და კადნიერებასა უმეტესსა ითხოვენ; სხვანი განრომად  

წინა მოსაჯულისა მათისაგან ევედრებიან; სხვანი პატივ- 

სა მოღებასა ეძიებენ; სხვანი სრულიად განთავისუფლე- 

ბასა თანა ნადებისა მათისაგან ილოცვენ; და სხვანი საპყ- 

რობილით ხსნისათვის, და სხვანი ცოდვათა შენდობი- 

სათვის შეუვრდებიან. 

ⴇ. Ⴗოვლისა უპირატეს ქარტასა მას შინა ვედრები- 

სა ჩვენისასა მადლობა დავაწესოთ, და მეორედ აღსარე- 

ბაჲ და შემუსრვა გულისა გულის-ხმის-ყოფით, დაეს- 

რეთღა თხოვაჲ ჩვენი ვაუწყოთ მეუფესა, რამეთუ ესე  

არს სახე კეთილი ლოცვისა, ვითარცა ძმასა ვისმე ეუწყა 
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ანგელოსისა მიერ.  

ⴈ. Ⴓკეთუ სადა წარდგომილ ხარ წინაშე ხილულისა  

მსაჯულისა, არა სახმარ იყოს შენდა სხვა სახე დგომასა  

ლოცვისა შენისასა. უკეთუ კულა არცა თვით წარდგო- 

მილ ხარ, არცა სხვანი გიხილავნ წარდგომილნი: მაშა  

მიიღე სახე ესე პირვეულისა სნეულისაგან, ვითარ ევე- 

დრების იგი მკურნალსა, რაჟამს ეგულვებინ დაჭრა ანუ  

დაწვა მისი.  

ⴈⴀ. Ⴌუ სიბრძნის მეტყველებ ლოცვასა შინა, რამე- 

თუ მრავალ გზის ყრმათა ჩჩვილთა მარტივთა სიტყვითა  

მოწყალე ყვეს მათ ზედა მამა მათი ზეცათა. 

ⴈⴁ. Ⴌუ მრავლის მეტყველებასა ეძიებ, რათა არა  

განიბნიოს გონება შენი ძიებად სიტყვათა; რამეთუ ერთ- 

მან სიტყვამან მეზვერისამან Ⴖმერთი მოწყალე ყო; და  

ერთმან სიტყვამან სარწმუნომან ავაზაკი აცხოვნა. 

ⴈⴂ. Ⴋრავალ მეტყველებამან მრავალ გზის გონება  

განაბნია, ხოლო მხურვალედ ერთისაცა სიტყვისა თქმა- 

მან შემოკრიბის იგი. 

ⴈⴃ. Ⴐაჟამს ლმობიერ იქმნე სიტყვასა რომელსამე  

ზედა ლოცვასა შინა დაადეგ მას ზედა, და იტყოდე მას  

მრავალგზის, რამეთუ მცველი ჩვენი მახლობელად ჩვენ 

თანა ილოცავს. 

ⴈⴄ. Ⴌუ აჩვენებ კადნიერებასა ლოცვასა შინა, რა- 

ღათუ ფრიადი სიწმიდე გაქვნდეს, არამედ უფროსად  

სიმდაბლითა ფრიადითა მოუხედ, და უმეტესად კადნიერ  

იქმნე. 

ⴈⴅ. Ⴃაღათუ ყოველივე კიბე სათნოებათა აღგევ- 

ლოს, ცოდვათა შენდობისათვისვე ილოცვედ; რამეთუ  

გესმის პავლეს დიდისა მის მოციქულისა, რასა იტყვის  

ცოდვილთა თვის, ვითარმედ ⴐⴍⴋⴄⴊⴇⴀ ⴎⴈⴐⴅⴄⴊⴈ ⴋⴄ 

ⴅⴀⴐ. 

ⴈⴆ. Ⴘემამზადებელ საჭმელთა არს ზეთი და მარილი,  

და ფრთოვანმყოფელი ლოცვისა სიწმიდე და ცრემ- 
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ლნი. 

ⴈⴡ. Ⴓკეთუ შეიმოსო ყოვლითურთ სიმშვიდე და  

ურისხველობა, არა ფრიად დაშვრე განთავისუფლებად  

გონებისა შენისა წარტყვევისაგან. 

ⴈⴇ. Ⴅიდრემდის მოვიგოთ ლოცვა წმიდა და ჯერო- 

ვანი უწყოდე ვითარმედ მიმსგავსებულ ვართ ყრმათა  

მცირეთა, რომელთა ძალედვის ხილვა კეთილად. 

ⴉ. Ⴈსწრაფე აღყვანებად გონებისა შენისა და შეყე- 

ნებად სიტყვათა შენთა ლოცვასა შინა, და თუ მოუძ- 

ლურდეს სიჩჩოჲთგან მისისა, და დამდაბლდეს კვალად  

აღამაღლე იგი. 

ⴉⴀ. Ⴂონებისა თვისი არს დაუდგრომელობა, ხოლო  

შემძლებელ არს დაყენებად მისა, რომელსა იგი ყოვე- 

ლივე ძალუცს ღმერთსა. 

ⴉⴁ. Ⴠე საყვარელო უკეთუ კეთილად იღვაწო, მო- 

ვიდეს შენზედაცა, რომელი იგი ზღვასა მას გონებისასა  

შეზღუდავს და რქვას, ⴀⴕⴀⴋⴍⴋⴃⴄ ⴂⴀⴋⴍⴞⴅⴈⴃⴄ ⴃⴀ ⴜⴀⴖ- 

ⴋⴀⴐⴇ ⴀⴐⴖⴀⴐⴀ ⴑⴀⴃⴀ ⴜⴀⴐⴞⴅⴈⴃⴄ. 

ⴉⴂ. Ⴘეუძლებელ არს შეკრვა სულისა, ხოლო სადა  

შემოქმედი სულისა იყოს, ყოველივე დაემორჩილოს მას. 

ⴉⴃ. Ⴓკეთუ გიხილავს მზე ძალგიძსა ზრახვად მისსა  

მიმართ, ხოლო რომელი არა გიხილავს, ვითარ ზრახვი- 

დე მას უტყუელად. 

ⴉⴄ. Ⴃასაბამი ლოცვისა არს წვლილადი ოდენ მოს- 

ლვა გულის-სიტყვათა, და ადვილად წარდევნა მათი;  

ხოლო საშვალი არს რათა სიტყვათა მათ შინა ოდენ  

იყოს გონება; ხოლო სისრულე მისი არს სიყვარული  

Ⴖვთისა.  

ⴉⴅ. Ⴑხვა არს სიხარული იგი ლოცვისა რომელი  

იქმნების მორჩილთა თანა; და სხვა არს რომელი იქმნე- 

ბის დაყუდებულთა თანა, რამეთუ პირველსა მას შინა:  

ნუ უკვე იქმნების ოცნებაცა ზვაობისა; ხოლო მეორე  

ესე სავსე არს სიმდაბლითა. 
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ⴉⴆ. Ⴓკეთუ მარადის ასწავლიდე გონებასა შენსა  

არა განშორებად შენგან ტაბლისაცა, დაგებასა შინა შენ  

თანა იყოს; უკეთუ კულა დააჩვიო დაუყენებელად მიმო- 

სვლად, არაოდეს მოვიდეს შენდა. 

ⴉⴡ. Ⴃიდი იგი ჭეშმარიტისა მის ლოცვისა მუშაკი  

Ⴎავლე იტყვის ვითარმედ ⴋⴌⴄⴁⴀⴅⴑ ⴞⴓⴇ ⴑⴈⴒⴗⴅⴀ ⴇⴕⴋⴀⴃ  

ⴂⴍⴌⴄⴁⴈⴇⴀ ⴙⴄⴋⴈⴇⴀ ეკკლესიასა შინა, ხოლო ჩჩვილთა- 

გან გონებითა შორს არს ესე, რამეთუ ჩვენდა შემოკრე- 

ბასა თანა გონებისასა სიმრავლეცა სახმარ არს ლოცვისა;  

ხოლო მეორე ესე პირველისა მის მომატყვებელ არს, 

ვითარცა იტყვის წერილი ვითარმედ მოანიჭოს ⴊⴍⴚⴅⴀ 

ⴝⴄⴘⴋⴀⴐⴈⴒⴈ და წმიდა შრომით და ჭირით ⴋⴊⴍⴚⴅⴄⴊⴑⴀ  

და მვედრებელსა მისსა. 

ⴉⴇ. Ⴑხვა არს ბილწება ლოცვისა, და სხვა არს განრ- 

ყვნილება, და სხვა არს წარპარვა, და სხვა არს ბიწი. 

ⴊ. Ⴁილწება ესე არს, რაჟამს სდგეს კაცი წინაშე  

უფლისა, და ბოროტთა გულის-სიტყვათა იწვრთნიდეს;  

და გარყვნილება არს, რაჟამს ლოცვისა ჟამსა ზრუნვათა  

მიმართ უსარგებლოთა წარიტყვენოდის; და წარპარვა  

ესე არს რაჟამს უცნაურად გონება მიმოვიდოდის; და  

ბიწი არს გულის სიტყვა ცუდი ყოველივე ჟამსა მას 

ჩვენდა მოსრული. 

ⴊⴀ. Ⴓკეთუ არა მარტოებით ვიყვნეთ ჟამსა მას  

ლოცვისა შინაგან გამოვსახოთ სახე იგი ვედრებისა, უკე- 

თუ კულა არა იყვნენ ჩვენთანა მსახურნი იგი ქებისანი,  

მაშინ გარეგანითაცა სახითა ვიქმოდით ვედრებასა, რამე- 

თუ მრავალ გზით შეერთვის გონება ხორცთა თანა, რო- 

მელნი ჯერეთ არა სრულ იყვნენ. 

ⴊⴁ. Ⴗოველთავე რომელნიცა მივიდოდინ მეუფისა,  

უხმს შემუსრვილება გულისა, ხოლო უფროს ყოვლისა  

მათ, რომელნი ითხოვდენ მოტევებასა თანა ნადებთასა,  

და შენდობასა ცოდვათასა. 

ⴊⴂ. Ⴓკეთუ მოაქამდე საპყრობილესა შინა ვართ, 
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ვისმინოთ მისი რომელი იგი ეტყვის პეტრეს, აღსდეგ  

და მოიბლარდენ არდაგი მორჩილებისა, და აღიძარცვე  

ნება შენი, და შიშველი მისგან მოუხედ Ⴓფალსა ლოც- 

ვასა შინა შენსა, და მისსა ნებასა ოდენ ხადოდე, და მა- 

შინ პოო Ⴖმერთი, მპყრობელად საჭეთა მათ სულისა შე- 

ნისათა და დაუნთქმელად წარგიმართოს ცხოვრებად. 

ⴊⴃ. Ⴀღდეგ სოფლის მოყვარებისა და გემოთ-მოყვა- 

რებისაგან. განაგდენ ზრუნვანი, და უარყვენ ხორცნი შე- 

ნნი, და აღიძარცვენ გულის სიტყვანი, რამეთუ ლოცვა  

სხვა არა რაჲ არს, გარნა სოფლისა ხილულისაცა და უხი- 

ლავისა უარის ყოფა, ვითარცა იტყვის მეტყველი იგი  

ვითარმედ ⴐⴀⴢ ⴑⴛⴄⴑ ⴙⴄⴋⴈ ⴚⴀⴇⴀ ⴘⴈⴌⴀ, ⴀⴌⴓ ⴘⴄⴌⴂⴀⴌ 

ⴐⴀⴢ ⴅⴈⴇⴞႭႭ ⴕⴅⴄⴗⴀⴌⴀⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ, ⴀⴐⴀ ⴐⴀⴢ; გარნა ესე  

მარადის შენდა შემსჭვალულ ვიყო. 

ⴊⴄ. Ⴐომელთამე კეთილად უჩნს სიმდიდრე, და  

სხვათა დიდება, და სხვათა პატივი, ⴞⴍⴊⴍ ⴙⴄⴋⴃⴀ ⴋⴈⴀⴞ- 

ⴊⴄⴁⴀ Ⴐⴅⴇⴈⴑⴀ ⴉⴄⴇⴈⴊ-ⴀⴐⴑ, ⴃⴀ ⴃⴀⴃⴄⴁⴀⴃ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀ 

ⴋႨⴋⴀⴐⴇ ⴑⴀⴑⴍⴄⴁⴀ უვნებელობისა ⴙⴄⴋⴈⴑⴀ. 

ⴊⴅ. Ⴑარწმუნოებამან ლოცვა ფრთოვან ყვის, რამე- 

თუ თვინიერ მისა ზეცად აღსლვად ვერ ძალ უცს მას.  

ⴊⴆ. Ⴃაღაცათუ არა ეშინის Ⴖვთისაგან მსაჯულსა  

მას, რამეთუ იგი თავადი არს Ⴖმერთი, გარნა შრომისა  

მისთვის, რომელსა შეამთხვევდეს მას ცოდვათა მიერ და- 

ცემითა კეთილისაგან დაქვრიებული სული ყოს მან სას- 

ჯელი მისი, წინა-მოსაჯულთა მათ ხორცთაგან, და მბრ- 

ძოლთა მისთა ეშმაკთაგან. 

ⴊⴡ. Ⴌუ დავსცხრებით ვნებულნი ესე ვედრებად Ⴓფ- 

ლისა, რამეთუ ყოველნივე უვნებელნი, ვნებულისაგან  

მისწვდეს უვნებელობად. 

ⴊⴇ. Ⴋადლიერთა მათ და კეთილთა სულთა, კეთი- 

ლი იგი Ⴓფალი ჩვენი ადრე მიცემითა თხოვათა მათთა  

სიყვარულად თვისად მიიზიდავს, ხოლო უმადლოთა მათ 
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და უგულის-ხმოთა არა მისცემს ადრე, რათა შიმშილითა  

მით და წყურვილითა თხოვათა მათთათა ყვნეს იგინი  

მოთმინე ლოცვით მარადის ვედრებად მისდა; რამეთუ 

ძაღლმან მიიღოს რაჲ პური წარვიდის, ხოლო მისცემე- 

ლისა მისგან; და სულმან უგუნურმან და უგულისხმო- 

მან მიიღოს რაჲ თხოვა თვისი, არღარა შეუვრდებინ  

Ⴖმერთსა ვედრებით. 

ⴋ. Ⴌუ იტყვი თუ მრავალი ჟამი მაქვს ლოცვასა ში- 

ნა, და ვერა რაჲ წარიმართებიეს, რამეთუ აჰა ეგერა  

წარგიმართებიეს, რომელ სდგა წინაშე Ⴓფლისა და ზრა- 

ხავ მას, რამეთუ რაჲმცა იყო უმაღლესი კეთილი, ვი- 

თარ დგომა წინაშე უფლისა, და ლოცვისა მიერ შეერ- 

თება მისთანა. 

ⴋⴀ. Ⴀრა ეშინის ესრეთ დასჯილსა განჩინებისაგან  

გვემისა თვისისა, ვითარ მოღვაწესა ლოცვისაგან, ნუ  

უკვე ავნოს მას, ამისთვისცა უკეთუ ბრძენი და გონიერი  

იყოს საურავისა მის მიერ მოსპოს მისგან ყოველივე ძვი- 

რის-ზრახვა, და ზრუნვა და მოცილობა, და მწუხარება  

და სიმაძღრე. 

ⴋⴁ. Ⴜინავე განმზადებდი სულსა შენსა ლოცვითა,  

ვიდრე ჟამისა მისთვის ლოცვისა და Ⴖვთისა მიმართ ვედ- 

რებისა შენისა და ადრე წარემართო კეთილად. 

ⴋⴂ. Ⴅიხილენ კაცნი რომელნი მორჩილებასა შინა  

ბრწყინვიდეს და გონებით რაზომცა შესაძლებელ იყო  

ხსენებასა Ⴖვთისასა არა უდებ ყოფდეს, და მეყსა შინა  

ლოცვად დადგეს, და ეუფლნეს მსწრაფლ გონებასა თვის- 

სა, და ნაკადულნი ცრემლთანი, ვითარცა მდინარენი  

დიოდეს, რამეთუ წინათვე განმზადებულ იყვნეს მორჩ- 

ილებისა მიერ. 

ⴋⴃ. Ⴑიმრავლესა თანა ფსალმუნებასა განბნევა აქვს  

გონებისა, ხოლო მარტოებითსა განბნევა გონებისა არა  

ესრეთ ფრიად აქვს, გარნა კვალად მარტოებითსა მოწყი- 

ნება ბრძავს, და სიმრავლესა თანა გულს მოდგინება შე- 
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ეწევის. 

Ⴋⴄ. Ⴑიყვარული მხედრისა მეფისა მიმართ, გამოაჩი- 

ნოს მის თვის ბრძოლამან, ხოლო სიყვარული მონაზონი- 

სა ღვთისა მიმართ გამოაჩინოს ლოცვისა ჟამმან. 

ⴋⴅ. Ⴑაზომი და საქმე შენი ლოცმამან შენმან გამო- 

გიცხადოს, რამეთუ სარკედ მონაზონისა სახელსდვეს მას  

წმიდათა მამათა. 

ⴋⴆ. Ⴐომელი ჟამსა ლოცვისასა შეექცევინ საქმესა  

რასმე, მას ეშმაკნი ემღერიან, რამეთუ ესე არს ნება ეშ- 

მაკთა მათ, რათამცა ჟამისა ჟამი წარიპარეს ჩვენგან. 

ⴋⴡ. Ⴌუ უგულებულ ყოფ რომელი გევედრებოდის  

თუ ლოცვა ყავ ჩემთვის, დაღაცათუ არა გაქვნდეს  

ლოცვა სრული, გარნა ულოცე მას შემუსრვილითა გუ- 

ლითა, რამეთუ სარწმუნოებამან მისმან, რომელმან ით- 

ხოის მრავალ გზით შემუსრვილებით მლოცველიცა აც- 

ხოვნა. 

ⴋⴇ. Ⴄკრძალე ნუ უკუე აღზვავნე, რაჟამს ლოცვა 

-ყო სხვათა თვის, და სასმენელ-ყოს Ⴓფალმან ლოცვა  

შენი, არამედ უწყოდე ვითარმედ მათისა სარწმუნოები- 

სათვის ყო Ⴓფალმან მადლი იგი. 

ⴌ. Ⴗოველივე მასწავლელი დღითი დღედ ეძიებნ  

ყრმისაგან წარმოთქმად, რაჲ იგი ესწავის, და ყოვლისა  

გონებისაგან იძიოს Ⴓფალმან, დღითი დღე ლოცვასა  

შინა ძალი რომელი მიუღებიეს Ⴖვთისაგან. 

ⴌⴀ. Ⴐაჟამს კეთილად ილოცო, მაშინ ბრძოლანი  

აღგიდგინენ მტერთა, რამეთუ ესე არს მარადის ჩვეულე- 

ბა მათი. 

ⴌⴁ. Ⴗოველივე სათნოება და უფროსღა ლოცვაჲ  

გულის-ხმის-ყოფით და მხურვალებითა გულისათა იქმნე- 

ბოდენ. 

ⴌⴂ. Ⴑულმან მხურვალედ მაშინ ილოცოს, რაჟამს  

გულის-წყრომასა მძლე ექმნეს. 

ⴌⴃ. Ⴗოველი საქმე მრავლითა თხოვითა და შრომი- 
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თა და ჟამითა მოგებული მტკიცე არს. 

ⴌⴄ. Ⴐომელმან უფალი მოიგოს თავსა შორის თვის- 

სა, მას არა უხმს ლოცვისა სიტყვით სწავლა, რამეთუ  

მაშინ Ⴑული იგი Ⴜმიდა მეოხ არს მისთვის თავისავე  

თვისისა მიმართ ⴑⴓⴊⴇⴕⴋⴈⴇⴀ ⴋⴈⴇ ⴓⴑⴈⴒⴗⴅⴄⴊⴈⴇⴀ. 

ⴌⴅ. Ⴞილულსამცა ოცნებასა და ჩვენებასა ლოცვასა  

შინა ნუ შეიწყნარებ, ნუ უკვე სიცოფე მოიწიოს შენ  

ზედა და გონება ცთომილ იქმნე. 

ⴌⴆ. Ⴗოვლისავე თხოვისა გულსავსება ლოცვასა ში- 

ნა გამოჩნდების. 

ⴌⴡ. Ⴂულსავსება არს განთავისუფლება ყოვლისაგან- 

ვე იჭვისა. 

ⴌⴇ. Ⴂულსავსება არს უცნაურთა ცნობა შეუორგუ- 

ლებელი. 

ⴢ. Ⴈყავ* მოწყალე ფრიად უკეთუ ხარ მეძიებელი  

ლოცვისა წმიდისა, რამეთუ მის მიერ ⴋⴍⴈⴂⴄⴁⴄⴌ მონა- 

ზონნი ⴀⴑⴄⴓⴊⴑⴀ, ხოლო შემდგომი იგი შემდგომთა  

თანა. 

ⴢⴀ. Ⴐაჟამს აღეგზნის ცეცხლი იგი მხურვალებისა  

სულსა შინა, მაშინ აღდგის ლოცვაჲ და აღემართის,  

ხოლო რაჟამს ლოცვა აღდგის და ამაღლდის ზეცად,  

იქმნის გარდამოსვლაჲ ნათლისა მის საღმრთოსა ქორსა  

მას შინა სულისასა. 

ⴢⴁ. Ⴈტყვიან ვიეთნიმე ვითარმედ უაღრეს არს ლო- 

ცვაჲ ხსენებასა სიკვდილისასა, ხოლო მე ვადიდებ გვამსა  

ერთსა ორითა ბუნებითა. 

ⴢⴂ. Ⴚხენმან კეთილმან ვლის რაჲ და განხურდის,  

უმეტესად შესძინოს სრბასა, ხოლო სრბად გულის ხმა 

–––––––  

* Ⴘემდგომად იტყვის ოცდაათეულსა და სამოცეულსა, რომელსა  

მოასწავებს ერის კაცთათვის, ვითარმედ ოცდაათეულსა მოიგებენ ქორწი- 

ნებულნი, რომელნი სიწმიდით იყვნენ მეუღლეთა თვისთა თანა. და სა- 

მოცეულსა უქორწინებელნი და ქალწულნი. ხოლო ასეულსა, რომელთა  

სრულიად სოფელი მოიძულეს და ღმერთსა შეეყვნენ. 
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ვყოფ გალობასა ლოცვისასა, და ცხენად ახოვანსა მას  

გონებასა. 

ⴢⴃ. Ⴘორით ეცის ესე ვითარსა – სული ბრძოლისა,  

და წინათვე განემზადის რაჲ დაადგრის უკუნისამდე უძ- 

ლეველად. 

ⴢⴄ. Ⴔიცხელ არს წყურიელისათვის მიტაცება წყ- 

ლისა პირისაგან მისისა, და რავდენ უფიცხელეს არს მო- 

ნაზონისათვის მოსწრაფისა, რომელი ილოცვიდეს ლმო- 

ბიერად, და თუ ვინმე უშალოს ლოცვა იგი საწადელი  

პირველ აღსრულებისა მისისა. 

ⴢⴅ. ნუ* დასცხრები ნუცა გაეწყინების ლოცვაჲ  

ვიდრემდის იხილო ცეცხლი ღა წყალი კვალად შენდავე  

მოქცეული, რამეთუ ნუ უკვე ვერ პოო სხვა ჟამი ესე  

ვითარი შენდობად ცოდვათა შენთა ყოველთავე დღეთა  

შენთა. 

ⴢⴆ. Ⴐომელსა ეხილვოს გემო ლოცვისა მრავალ  

გზის ერთისა სიტყვისა თქმითა შეამწიკვლოს გონება  

თვისი; და წარგის რაჲ ლოცვად საწადელი იგი სიტ- 

კბოება ჩვეულებისა ებრ ვერ პოის. 

ⴢⴡ. Ⴑხვა** არს ხედვა ზედას-ზედა გულისა და სხვა  

არს ეპისკოპოსობა გულისა გონების მიერ მთავრისა,  

და მღვდელ-მოძღვრისა შემწირველისა სიტყვიერთა მათ  

მსხვერპლთა Ⴕრისტესდა. 

––––––– 

* Ⴄსრეთ იტყვის ვითარმედ უკეთუ გაჭენდა ცრემლთა დინება  

ღვთისა მიერ მოცემული და ცეცხლი ლმობიერებისა დიდი ზვაობისათ- 

ვის შენისა განგეშორნეს შენ იგინი; ნუ დასცხრები ლოცვისაგან ვიდ- 

რემდის კვალად იგივე Ⴖვთივ-მონიჭებულნი ცრემლნი და ცეცხლი იგი  

ლმობიერებისა შენდავე მოიქცენ, რამეთუ არა უწყი თუმცა სხვა ესე ვი- 

თარი-ცოდვათა მოტევებისა მომატყვებელი საქმე ჰპოე.  

** Ⴞედვა მოასწავებს გულის-ხმის-ყოფასა; ხოლო ეპისკოპოსო- 

ბად ამას იტყვის მამა ესე, რათა იყოს სული, ვითარცა ეპისკოპოსი უფ- 

ლებული-ვნებათა, ამისთვისცა შესძინა და სთქვა, ვითარმედ გონებისა  

მიერ მთავრისა და მღვდელთ-მოძღვრისა: აწ უკვე ხედვა გულის არს 
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ⴢⴇ. Ⴐომელთამე მორავიდეს ცეცხლი იგი წმიდა  

ზეცისა შესწვავს, ვითარცა იტყვის Ⴖვთისა მეტყველთა- 

განი ვინმე; ხოლო შესწვავს მათ ნაკულევანებისათვის  

სიწმიდისა; და კვალად რომელთამე განანათლებს საზო- 

მისათვის სისრულისა, რამეთუ მასვე ცეცხლ შემწველცა,  

და ნათელ-განმწმედელცა ეწოდების, ამისთვისცა ვიეთ- 

ნიმე გამორავიდოდინ ლოცვისაგან, ვითარცა სახმილისა- 

გან გამოვლენ განწმედილნი ნივთისა მისგან ცოდვათასა;  

და სხვანი ვითარცა ნათლისაგან განათლებულნი და ზე- 

ციერითა სიმდაბლისათა და სიხარულნითა შემოსილნი  

ესრეთ გამოვლენ მიერ, ხოლო რომელნი თვინიერ ამის  

ორისა სახისა გამოვლენ ლოცვისაგან, ეგე ვითარცა ხორ- 

ციელად და ულოცავს და არა სულიერად. 

ⴍ. Ⴓკეთუ შეეხნენ ხორცნი სხვისა ხორცთა იცვა- 

ლების სახე და წესი ბუნებისა მათისა, მაშა ვითარ არა  

შეიცვალოს, რომელი ხორცსა Ⴖვთისასა შეეხებოდის ხე- 

ლითა უბრალოითა. 

ⴍⴀ. Ⴑახეთაებრ ქვეყნისა მეფეთასა იხილვების რაჲ- 

მე სახიერსა მასცა მეუფესა ჩვენსა თანა რამეთუ ოდესმე  

თვით, და ოდესმე მეგობრისა მისისა მიერ, და ოდესმე  

მონისა მიერ, და ოდესმე სრულიად უცნაურადცა ნიჭთა  

თვისთა მიმადლებს მხედართა თვისთა, არამედ მსგავსად  

სიმდაბლისა ჩვენისა განამრავლნის მადლნიცა მისნი ჩვენ  

თანა. 

ⴍⴁ. Ⴅითარცა საძაგელ არს ქვეყანასა მეფისა, უკე- 

თუ ვინმე დგეს წინაშე მისსა და მიიქცევდეს პირსა თვი- 

სსა, და ზრახვიდეს მტერთა მეფისათა, ეგრეთვე საძაგელ  

––––––– 

მცირე საზომი, რაჟამს უმზირდეს კაცი და ბრძოდეს ვნებათა; ხოლო  

ეპისკოპოსობა არს სრულიად უფლება და მთავრობა ვნებათა ზედა, და  

მთავარი არს გონება, რომელი ხორციელთა საზომსა კეთილად მართებ- 

დეს და დააწყნარებდეს. ხოლო მღვდელთ-მოძღვარი არს გონება რომელი 

ყოველთა გულის-სიტყვათა და ძალთა მისთა წმიდად, Ⴜმიდათა საკურთ- 

ხეველსა ზედა ლოცვასა შესწირვიდეს. 
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არს წინაშე Ⴓფლისა, რომელი დგეს ლოცვასა შინა და  

შეიწყნარებდეს არა წმიდათა გულის-სიტყვათა. 

ⴍⴂ. Ⴐაჟამს მოგიხდეს ძაღლი იგი წარმტყვენველი  

გონებისა, საჭურველითა მით ლოცვისათა განსდევნე, და  

რავდენ გზისცა განფიცხნეს, ნუ დააცადეგ, ნუცა ადგილ- 

სცემ. 

ⴍⴃ. Ⴈთხოვდი გლოვისა მიერ, და ეძიებ მორჩილე- 

ბისა მიერ, და ირეკდი სულგრელებითა. რამეთუ, რო- 

მელი ესრეთ ⴈⴇⴞⴍⴅⴃⴄⴑ ⴋⴈⴄⴚⴄⴑ, ⴃⴀ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴄⴛⴈⴄⴁⴃⴄⴑ 

ⴎⴍⴍⴑ, ⴃⴀ ⴐⴍⴋⴄⴊⴈ ⴈⴐⴄⴉⴃⴄⴑ ⴂⴀⴌⴄⴖⴍⴑ. 

ⴍⴄ. Ⴄკრძალე და დედაკაცისათვის ნუ ფრიად ილო- 

ცავ ლოცვასა შინა, ნუ უკვე წარიტყვენო შენ, მარჯვე- 

ნით კერძო. 

ⴍⴅ. Ⴌუ იწყებ აღსარებად ხორციელთა ცოდვათა  

შენთა ლოცვასა შინა ვითარ გექმენ, რათა არა მკვ- 

ლელ ექმნა თავსა შენსა. 

ⴍⴆ. Ⴌუ ყოფ ჟამსა ლოცვისასა ჟამად გამონახვისა  

და წვრთისა სულიერთა საქმეთასა, თუ არა უაღრესი იგი  

დაგჭირდეს. 

ⴍⴡ. Ⴐომელსა დაუცადებელად ეპყრას კვერთხი იგი  

ლოცვისა მას არა შეუბრკმეს დაღაცათუ რაჲმე მოიწიოს  

და შეუბრკმეს სრულიად არა დაეცეს, რამეთუ ლოცვა  

საკვირველი არს საღმრთო და ტკბილი, რომელი არა მიუ- 

შვებს კაცსა ბოროტისა მიმართ. 

ⴍⴇ. Ⴀმისაგან ვსცნობთ ფრიადსა მას სარგებელსა მის- 

სა, რამეთუ არა სადა ესრეთ გვბრძვანან მტერნი, ვითარ  

ლოცვასა შინა; ხოლო ნაყოფი მისი მაშინ ვსცნათ, რა- 

ჟამს იძლინენ მტერნი ჩვენნი სრულიად, რამეთუ ამით  

ვსცნათ, ვითარმედ ⴂⴇⴌⴃⴀ ⴘⴄⴌ Ⴓⴔⴀⴊⴍ, ⴐ~ⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴞⴀ- 

ⴐⴄⴁⴃⴄⴑ ⴋⴒⴄⴐⴈ ⴙⴄⴋⴈ ჟამსა ბრძოლისასა ⴙⴄⴋ ⴆ~ⴀ. 

ⴎ. Ⴈტყვის მეფსალმუნე ⴖⴀⴖⴀⴃⴅⴗⴀⴅ ⴗⴍⴅⴊⴈⴇⴀ 

ⴂⴓⴊⴈⴇⴀ ⴙⴄⴋⴈⴇⴀ, ესე იგი არს, პირითა, და სულითა  

და გონებითა, რამეთუ რომელსაცა ლოცვასა შინა შეკრ- 
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ბეს სული და გონება ერთად, ⴋⴓⴌ ⴐ~ⴈ ⴀⴐⴑ ⴋⴀⴇ ⴘⴍⴐⴈⴑ. 

ⴎⴀ. Ⴀრცა ხორციელნი სახენი არცა სულიერნი  

ყოველთანივე ერთ არიან, რამეთუ რომელთამე მალიად- 

რე, და რომელთამე გვიანად ლოცვა ფსალმუნებისა მოუ- 

ვალს, რამეთუ პირველნი იგი წარტყვენვასა გონებისასა;  

და მეორენი უსწავლელობასა ბრძვანან. 

ⴎⴁ. Ⴓკეთუ დაუცხრომელად მტერთა შენთათვის  

ევედრებოდი მეუფესა, რაჟამს მოგეახლნენ გულაპყრო- 

ბილ იყავ არა ფრიად დაშვრე, არამედ თვით თავით თვი- 

სით ილტვოდინ შენგან, რამეთუ არა ნებავს არა წმიდა- 

თა-მათ, რაჟამს გხედვიდეს ვითარმედ მიიღებ გვირგვინ- 

სა ბრძოლითა მათითა, არამედ გვემულნი ლოცვისაგან,  

ვითარცა ცეცხლისაგან ილტვოდინ. 

ⴎⴂ. Ⴀხოვნება კეთილი მოიგე შენ, და ესრეთ მოი- 

გო Ⴖმერთი მასწავლელად შენდა ლოცვისა. 

ⴎⴃ. Ⴅითარცა ხედვა თვალთა სიტყვით არა ისწავ- 

ლების, რამეთუ ბუნებითი არს; ეგრეთვე არცა ლოცვისა  

შვენიერება ისწავლების სხვისა სიტყვითა, რამეთუ მას  

მოძღვრად მისა Ⴖმერთი აქვს; არათუ სიტყვანი არიან,  

რათამცა გესმის და დაისწავლენ, ანუ სიკეთე ხელოვნე- 

ბისა, რათამცა მიიღე სხვისაგან; არამედ Ⴖმერთი არს  

მოძღვარი მისი, რომელმან ასწავის კაცთა მეცნიერება,  

და მოანიჭის თხოვა მლოცველთა მისთა, და აკურთხნის  

წელიწადნი მართლისანი; რამეთუ მისი არს დიდება, აწ- 

და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 
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Ⴇქმული მისივე Ⴓვნებელობისათვის და სისრული- 

 

სა და აღდგომისათვის სულისა უწინარეს ყოველ- 

 

თა აღდგომისა 

  

ႧႠႥႨ  ႩႧ 

  

Ⴀჰა ესერა ჩვენცა დადებულნი მღვიმესა მას უგუ- 

ლის-ხმოებისასა ღრმასა, და ბნელთა მათ ვნება- 

თა შინა და აჩრდილთა სიკვდილისა ამათ ხორცთასა  

ვიწყებთ კადნიერებით სიტყვად სამყაროჲსა ამისთვის  

მაღლისა, რომელ არს უვნებლობაჲ; ხოლო ხილულსა  

მას სამყაროსა ცისასა ჰქონან სამკაულად ვარსკვლავნი,  

ხოლო Ⴓვნებლობასა სათნოებანი, რამეთუ მე Ⴓვნებე- 

ლობასა სხვად ვერა რად გულის ხმა ვყოფ, გარნა ცად  

გულისა და გონებისა, რომელსა ყოველნივე ბრძოლანი  

ეშმაკისანი ნიავად შეერაცხნენ. 

ⴁ. Ⴓვნებელი ჭეშმარიტი იგი არს, რომელსა ხორც- 

ნი უვნებელ, და სრულიად უხრწნელ ექმნენ, ხოლო  

გონება დაბადებულთაგან აღემაღლოს, და ყოველნივე  

საცნობელნი მისდა დაემორჩილნენ, და წინაშე პირსა  

Ⴓფლისასა, სული თვისი წარედგინოს, და მარადის მისა  

მიმართ მივიდოდის უზესთაესცა ძალისა თვისისა; და  

კვალად ვიეთნიმე იტყვიან ვითარმედ უვნებლობა არს  

აღდგომა სულისა, პირველ აღდგომისა ხორცთასა; და  

სხვანი იტყვიან, ვითარმედ უვნებელობა* გულის-ხმის- 

ყოფა არს Ⴖვთისა სწორად ანგელოსთასა, გინათუ მცი- 

რედ ოდენ ნაკლულევანად მათგან. 

–––––––  

* Ⴐამეთუ Ⴓვნებელნი მარადის საწადელისა მიმართ განუძღომე- 

ლად მიისწრაფიან, და ესრეთ სისრულესა თვისსა, დაუსრულებელ ჰყო 

ფენ, რამეთუ საუკუნეთა კეთილთა აღსასრული არა არს. 
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ⴂ. Ⴑრული იგი, სრულთა მათ დაუსრულებელი  

სრულება, რაჟამს მოვიდეს კაცსა თანა, ვითარცა მითხ- 

რობდა ვინმე, რომელსა ეხილვა გემო მისი, ვითარმედ  

ესრეთ წმიდა ყოფს გონებასა, და ნივთთაგან სოფლისათა  

აღიტაცებს, რომელ უმეტესთა ჟამთა ცხოვრებისა მისი- 

სათა, მისი იგი მეუღლე აღტაცებული სოფლისაგან, 

ნავთსაყუდელსა მას შინა ზეცისა ხედვისასა გარდაიხდის;  

რომლისათვისცა იტყოდა, რომელსა ეხილვა გემო მისი:  

ⴅⴈⴇⴀⴐⴋⴄⴃ Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀ ⴛⴊⴈⴄⴐⴌⴈ ⴕⴅⴄⴗⴀⴌⴈⴇ ⴔⴐⴈⴀⴃ ⴀⴋⴀⴖ- 

ⴊⴃⴄⴑ. 

ⴃ. Ⴄსე ვითარი იყო Ⴋეგვიპტელი იგი,* რომელი  

ვერ იკადრებდა ხელთა თვისთა მყოვარ ჟამ ზეცად აღ- 

პყრობად, რაჟამს ილოცავნ ვიეთმე თანა, თუ არა დაა- 

ვიწყდის თუ სადა არს; და არღარა მოიქცევინ მუნ მრა- 

ვალ-ჟამ. 

ⴄ. Ⴀრს უვნებელი, და არს სხვა უვნებელისა უუვნე- 

ბელესი, რამეთუ ერთსა მას ძლიერად სძულან ბოროტ- 

ნი; ხოლო მეორე იგი ფრიად მდიდარ არს სათნოებითა  

მარადის. 

ⴅ. Ⴃა სიწმიდესაცა ქალწულებისასა უვნებელობა  

ეწოდების და სამართლად, რამეთუ წინა მსრბოლი არს,  

ყოველთა აღდგომისა და უხრწნელებისა განხრწნადთა  

მათ ბუნებათასა. 

ⴆ. Ⴓვნებელობა აჩვენა მან** რომელმან იგი თქვა  

ვითარმედ გონება მაქვს Ⴓფლისა. 

ⴡ. Ⴓვნებელობა აჩვენა მეგვიპტელმან მან,*** რომელ- 

მან თქვა ვითარმედ არა მეშინის Ⴓფლისაგან. 

ⴇ. Ⴓვნებელობა აჩვენა, რომელმან იგი ილოცა, რა- 

თა მოიქცეს**** ვნებანი მისდავე, და ბრძოდეს მას. 

–––––––  

* Ⴋამასა ტითოის იტყვის. 

** Ⴎავლეს იტყვის მოციქულსა. 

*** Ⴋამასა Ⴀნტონის იტყვის. 

**** Ⴈოანეს იტყვის მოკლესა. 
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ⴈ. Ⴅინ მოიგო ამას საწუთოსა. პირველ მერმისა მის  

საუკუნოჲსა უვნებელობა და სისრულე ესე ვითარი ვი- 

თარ* ასურმან მან. რამეთუ სახელოვანი იგი და დიდი  

წინასწარ-მეტყველთა შორის დავით ეტყოდა უფალსა,  

ვითარმედ ⴋⴈⴊⴞⴈⴌⴄ, ⴐⴀⴇⴀ ⴂⴀⴌⴅⴈⴑⴅⴄⴌⴍ; ხოლო ესე 

დიდი მოღვაწე უფლისა იტყოდა ვითარმედ: დააცხვრენ  

უფალო ღელვანი მადლისა შენისანი. 

ⴈⴀ. უვნებელობა აქვს მას სულსა, რომელი ესრეთ  

მხურვალე იყოს სათნოებათა ზედა, ვითარ იგი ვნებულ- 

ნი გულის თქმათა ზედა. 

ⴈⴁ. უკეთუ ესე არს ნაყროვანებისა საზღვარი, რომელ  

დაღაცათუ არა უნდეს აიძულებდეს თავსა თვისსა ჭამად,  

ესე სადმე საზღვარი არს მარხვისა, რომელ მშიერსა მას  

ბუნებასა, არავე სცემდეს საზრდელსა უბრალოდ. 

ⴈⴂ. უკეთუ არს ესე ბუნებისა გარეგანი იგი საზღვა- 

რი სიძვის მოყვარებისა, რომელ პირუტყვთაგანცა და  

უსულოთაცა ჭურჭელთა ევნებოდის, ესე სადმე საზღვა- 

რი სრულისა სიწმიდისა, რომელ ყოველთავე ვნე- 

ბისათვის, ვითარცა უსულოთა ხედვიდეს. 

ⴈⴃ. უკეთუ ესე არს აღსასრული ვეცხლის მოყვარე- 

ბისა, რომელ არაოდეს დასცხრებინ, არცა განძღებინ,  

შეკრებითა, ესე სადმე სისრულე არს უპოვარებისა, რო- 

მელ არცა ხორცთა თვისთა რიდოს. 

ⴈⴄ. უკეთუ ესე არს სიდიდე მოწყინებისა, რომელ  

განსვენებასაცა შინა, მოთმინება არა აქვნდეს, ესე სადმე  

არს მოთმინება რომელ ჭირი მოთმინებად შეერაცხოს. 

ⴈⴅ. უკეთუ ესე არს სიღრმე მრისხანებისა, რომელ  

მარტოებითაცა რაჲ იყოს კაცი განრისხდებოდის, ესე  

სადმე არს სულგრძელობისა საქმე, რომელ შემაწუხებელ- 

სა მისსა, ვითარცა მეგობარსა ხედვიდეს. 

ⴈⴆ. უკეთუ ესე არს ცუდად მზვაობრობისა სიმაღ- 

ლე, რომელ თუმცა არავინ იყოს მაქებელი თანა, იგი 

–––––––  

* Ⴋამასა Ⴄფრემს იტყვის. 
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მაჩვენებლობისა საქმეთა იქმოდისვე; ესე სადმე სიმდაბ- 

ლისა სახე არს, რომელ არცათუ ერსა შორის წარიპარ- 

ვოდეს გონება მაჩვენებლობად. 

ⴈⴡ. Ⴓკეთუ ესე არს ამპარტავნებისა სახე, რომელ  

უნდოთა საქმეთა ზედა მაღლოოდის, ესე სადმე სიმდაბ- 

ლისა სიკეთე არს, რომელ მაღალნი იგი სათნოებანი  

თვისნი არა რად შეერაცხნენ. 

ⴈⴇ. Ⴓკეთუ ესე არს ვნებულება, რომელ ყოველთა- 

ვე ეშმაკთა მიერ დათესლილთა გულის სიტყვათა შეუდგე- 

ბოდის; ესე სადმე არს უვნებელობისა მის სანატრელისა  

სასწაული, რომელ ძალედვას კაცსა ჭეშმარიტად თქმად,  

ვითარმედ ⴂⴀⴐⴄ ⴋⴈⴕⴚⴄⴅⴀ ⴓⴉⴄⴇⴓⴐⴈⴑⴀ ⴙⴄⴋⴂⴀⴌⴋⴄ ⴀⴐⴀ 

ⴓⴜⴗⴍⴃⴄ, არცა თუ ვითარ მოვიდა, ანუთუ რაისათვის,  

არცა თუ ვითარ წარვიდა, არამედ ვარ სრულიად უმე- 

ცარ საქმეთა ბოროტთასა, და ყოვლითურთ ვარ და ვი- 

ყო შეერთებული Ⴖვთისა თანა მარადის. 

ⴉ. Ⴐომელი სოფელსა ამასვე დირს იქმნეს ესე ვი- 

თარსა ამას საზომსა მას მასწავლელად თავისა თვისისა  

Ⴖმერთი აქვს, რომელი იგი დამკვიდრებულ არს მის შო- 

რის, და შინაგან მის მიერი იგი ხმა ესმის ბრწყინვალედ  

ნათლითა მით საღმრთოჲთა უმაღლეს ყოვლისავე ხმისა  

ხილულისა. 

ⴉⴀ. Ⴍⴃⴄⴑⴋⴄ ⴋⴈⴅⴈⴃⴄ ⴃⴀ ⴅⴄⴙⴅⴄⴌⴍ Ⴎⴈⴐⴑⴀ Ⴖⴅⴇⴈ- 

ⴑⴀⴑⴀ, რამეთუ ვერღარა ვიტვირთავ სურვილისა მის სიმ- 

ძაფრესა, არამედ ვეძიებ სიკეთესა მას, რომელი პირველ  

ამის თიხისა მომმადლა მე. 

ⴉⴁ. Ⴓვნებელობისათვის გრძელად რაჲ ვინ თქვას,  

რამეთუ არღარა იგი ცხოველ არს, ⴀⴐⴀⴋႤⴃ ⴚⴞⴍⴅⴄⴊ  

ⴀⴐⴑ Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄ ⴋⴈⴑ ⴘⴍⴐⴈⴑ, ვითარცა იტყვის რომელმან  

იგი ღვაწლი მოიღვაწა კეთილი, და სრბა აღასრულა,  

და სარწმუნოება მართალი დაიმარხა. 

ⴉⴂ. Ⴅითარცა არა შეიმზადების გვირგვინი მეფისა  

ერთითა ქვითა პატიოსნითა, ეგრეთვე უვნებელობა არა 
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იქმნების, უკეთუ ერთიცა სათნოებაჲ უდებ იყოს. 

ⴉⴃ. Ⴓვნებელობა ესრეთ გულის ხმა ყავ, ვითარმცა  

პალატი იყო დიდისა მის მეუფისა, ხოლო სავანე მრა- 

ვალ არიან მას შინა, და ზღუდე მისი. არს ცოდვათა მი- 

ტევებაჲ. 

ⴉⴄ. Ⴅრბიოდეთ ძმანო ჩემნო, გევედრები ვრბიო- 

დეთ, და ვისწრაფდეთ შესვლად პალატსა მას მეუფისა  

დიდისასა, და სასძლოსა მას სიხარულისასა; უკეთუ კულა  

სიმძიმისაგან ცოდვათა და ბოროტთა ჩვეულებათასა ვერ  

შევიდეთ სასძლოსა მას ჵი განსაცდელი ესე, გარნა ბარე  

ვისწრაფოთ, რათა ერთსა რაისამე სავანეთა მისთაგანსა  

მივემთხვივნეთ; უკეთუ კულა მუნცა ვერ შევიდეთ ზღუ- 

დესამცა გარე ნუ დავშთებით, არამედ ყოვლისა ღონის  

ძიებითა ვისწრაფოთ შინაგან შესლვად ზღუდესა მას,  

რამეთუ რომელი პირველ აღსასრულისა მას ზღუდესა  

შინაგან არა შევიდეს, უდაბნოთა გარე შესცთებოდის და  

შეიჭამოს მხეცთა მიერ. ამისთვის ილოცვიდა წინასწარ- 

მეტყველი ვითარმედ Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀ ⴙⴄⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈⴄⴐ ⴂⴀⴐⴃⴀⴅⴞ- 

ⴃⴄ ⴆⴖⴓⴃⴄⴑⴀ, და სხვა წინასწარმეტყველი იტყვის, ვი- 

თარცა პირისაგან Ⴖვთისა, ვითარმედ ⴀⴐⴀ ⴚⴍⴃⴅⴀⴌⴈ 

ⴇⴕⴅⴄⴌⴌⴈ ⴀⴐⴈⴀⴌⴀ ⴂⴀⴌⴋⴀⴘⴍⴐⴄⴁⴄⴊ ⴘⴍⴐⴈⴑ Ⴙⴄⴋⴑⴀ ⴃⴀ 

ⴇⴕⴅⴄⴌⴑⴀ. 

ⴉⴅ. Ⴂანვჰკვეთოთ ჵი საყვარელნო, შუა-კედელი  

იგი ზღუდისა მის, რომელი იგი ურჩებისა მიერ ბორო- 

ტად აღვაშენეთ, და მოვიღოთ აქა შენდობა თანა ნადე- 

ბთა, რამეთუ არა არს ლხინება, ანუ სინანული ჯოჯო- 

ხეთს შინა; მოვიცალოთ და გულის ხმა-ვყოთ, რამეთუ  

არა გვაქვს მიზეზი არცა ცოდვათა სიმრავლე, არცა  

ტვირთისა სიმძიმე, არცა ჟამთა სიმარცხე, არცა სხვა რაჲ. –  

რამეთუ რომელთაცა შეიწყნარეს Ⴓფალი საბანელითა  

მით მეორედ შობისათა ⴋⴈⴑⴚⴀ ⴋⴀⴇ ⴞⴄⴊⴋⴜⴈⴔⴄⴁⴀ ⴘⴅⴈⴊ- 

Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀ-ⴗⴍⴔⴀⴃ და თქვა: ⴋⴍⴈⴚⴀⴊⴄⴇ ⴃⴀ ⴂⴓⴊⴈⴑ-ⴞⴋⴀ- 

ⴗⴀⴅⴇ, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ႫႤ ႥႠႰ ႶႫႤႰႧႨ, და მე ვარ უვ- 
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ნებელობა და სიწმიდე. რომლისა არს დიდება უკუნითი  

უკუნისამდე. ამინ. 

  

Ⴂონებასა გლახაკთასა აღადგენს მწვირისაგან ვნებათასა და აღამაღლებს  

ქვეყნათ ზეცად სანატრელი უვნებელობა, ხოლო სიყვარული ყოვლად  

ქებული დასვამს Ⴋთავართა თანა Ⴀნგელოსთასა, მთავართა თანა ერისა  

Ⴓფლისათა. 
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Ⴇქმული მისივე წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე  

 

სინელ მამასახლისისა, სამობისა, მისთვის სამთა  

 

სათნოებათასა: სარწმუნოებისა, სასოებისა და სიყ- 

 

ვარულისა 

  

ႧႠႥႨ  Ⴊ 

  

Ⴞოლო ⴀⴜ შემდგომად ყოველთა ამათ პირველ  

თქმულთა ⴄⴑⴄ ⴑⴀⴋⴈⴇⴀ ⴠⴂⴈⴄⴑ, და საკვირველსა  

მას ყოველთასა განამტკიცებს და დაიმჭირავს: ⴑⴀⴐⴜⴋⴓ- 

ⴌⴍⴄⴁⴀ, ⴑⴀⴑⴍⴄⴁⴀ ⴃⴀ ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴈ, ⴃⴀ ⴓⴔⴐⴍⴑ ყოვლი- 

სა ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴈ, რამეთუ Ⴖმერთ ეწოდების, ხოლო მე  

ვხედავ ერთსა მას მცხინვარებად, და მეორესა ნათლად,  

და მესამესა მზისთვალად. ხოლო სამთავე ერთად ბრწყინ- 

ვალებად და შარავანდედად. რამეთუ პირველსა მას ძა- 

ლუც ქმნად ყოველივე; და მეორესა წყალობა Ⴖვთისა  

გარემარადგეს; ხოლო მესამე არა დავარდების, არცა 

ოდენ დასცხრების სრბისაგან, და მის მიერ მოწყლულსა  

გულსა არღარა უტევებს განსვენებად ტრფიალებისა მის- 

გან საღმრთოჲსა. 

ⴁ. Ⴐომელსა სიყვარულისათვის ენებოს სიტყვა Ⴖვ- 

თისათვის ხელ უყოფიეს თქმად, ხოლო Ⴖვთისათვის  

სიტყვით თქმა საცთურ არს უკრძალველთათვის. 

ⴂ. Ⴑიტყვა სიყვარულისა ანგელოსთა მიერ ოდენ  

საცნაურ არს და მათ მიერცა ძალისაებრ ბრწყინვალები- 

სა მათისა. 

ⴃ. Ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴈ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴈ ⴀⴐⴑ, ხოლო რომელსა  

მისისა საზღვრისა თქმა ენებოს, იგი უფსკრულსა შინა  

დაბრმობილი ქვიშასა რცხავს. 

ⴄ. Ⴑიყვარული ბუნებით მსგავსება არს Ⴖვთისა, 
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რაოდენ კაცთა მიერ შესაძლებელ არს და მისაწთომელ,  

ხოლო საქმითა სიმთვრალე არს სულისა კეთილი; ხო- 

ლო სახითა წყაროო არს სარწმუნოებისა, და უფსკრუ- 

ლი. სულგრძელობისა, და ზღვა სიმდაბლისა. 

ⴅ. ⴑიყვარული ჭეშმარიტი განშორება არს ყოვლი- 

სა წინააღმდგომისა გულის-სიტყვისა, ⴐⴀⴋⴄⴇⴓ ⴑⴈⴗⴅⴑ- 

ⴐⴓⴊⴈ ⴁⴍⴐⴍⴒⴑⴀ ⴀⴐⴀ ⴈⴂⴍⴌⴄⴁⴑ. 

ⴆ. Ⴑიყვარული და უვნებლობა და შვილება საღ- 

მრთო სახელითა ოდენ განყოფილ არიან, ხოლო ძალი  

მათი ერთ-არს, ვითარცა იგი ცეცხლი, და ალი და ნა- 

თელი. 

ⴡ. Ⴐაოდენ სიყვარული ღააკლდებოდის შიში გან- 

მრავლდების, რამეთუ რომელსა შიში არა აქვნდეს, იგი  

ანუ სიყვარულითა აღვსებულ არს, ანუ სულითა მომკვ- 

დარ არს. 

ⴇ. Ⴀრა რაჲ არს დამაყენებელ, რათა მოვიხვნეთ სა- 

ხენი შიშისა Ⴖვთისა, და მოსწრაფებისა, და შურისა კე- 

თილისა, და მონებისა და სიყვარულისა Ⴖვთისა. 

ⴈ. Ⴌეტარ არს რომელმან ესე ვითარი სიყვარული  

მოიგოს ღვთისა, ვითარი აქვს ტრფიალსა ბოროტსა  

ტრფიალისა მიმართ თვისისა. 

ⴈⴀ. Ⴌეტარ-არს მის კაცისა, რომელსა ესრეთ ეშინო- 

დის უფლისა, ვითარცა ეშინის მსაჯულისაგან მის მიერ  

დასჯილთა. 

ⴈⴁ. Ⴌეტარ-არს რომელსა ესრეთ სურის Ⴓფლისა,  

ვითარცა მშიერსა პურისა მიმართ. 

ⴈⴂ. Ⴌეტარ-არს რომელი ესრეთ მოსწრაფე არს მო- 

ნებად Ⴓფლისა, ვითარცა მონანი ერთგულნი უფლისა  

მიმართ. 

ⴈⴃ. Ⴌეტარ-არს, რომელსა აქვს ესე ვითარი შური  

სათნოებათათვის, ვითარცა კაცთა დიდების მოყვარეთა  

სოფლისათა პატივთა მათთვის სამეუფოთა. 

ⴈⴄ. Ⴌეტარ-არს, რომელი ესრეთ სდგეს ლოცვასა 
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შინა წინაშე Ⴓფლისა, ვითარცა მხედარნი დგანან შიშით  

წინაშე მეფისა. 

ⴈⴅ. Ⴌეტარ-არს რომელი ისწრაფვის მომადლებად  

უფლისა, ვითარ მეგობარნი ურთიერთარს.  

ⴈⴆ. Ⴀრა სურინ ჩჩვილსა ყრმასა ესრეთ დედისა თვი- 

სისათვის, ვითარცა კაცსა შვილსა სიყვარულისასა ჰსუ- 

რის უფლისათვის. 

ⴈⴡ. Ⴐომელსა აქვნდეს ვისდამე მიმართ სიყვარული  

მტკიცე და ტრფიალება, მას მარადის პირი საყვარელი- 

სა მის მისისა ეოცნებინ და შინაგან სიტკბოებით შეიტკ- 

ბობნ მას, და ძილისაცა შინა არა განქარდებინ სურვილი  

მისი, არამედ მასვე ხედავნ რაჲ, ესრეთ იქმნების ხორ- 

ციელთა საყვარელთა ზედა, და უხორცოთა. 

ⴈⴇ. Ⴋოიწყლა ვინმე ამის მიერ, და იტყოდა საკვირ- 

ველად, ვითარმედ ⴋⴄ ⴋⴛⴈⴌⴀⴅⴑ ბუნებისათვის ხორცთასა,  

ⴞⴍⴊⴍ ⴂⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ ⴋⴖⴅⴈⴛⴀⴐⴄ ⴀⴐⴑ, სიმრავლისა მისთ- 

ვის სიყვარულისა. 

ⴉ. Ⴄსე საცნაურ იყავნ შენდა ჵი ნეტარო, ვითარმედ  

რაჟამს მოსწყვიდნეს ქვეწარმავალნი იგი ბოროტნი ირემ- 

მან მან, რომელი არს სული ახოვანი, მაშინ ⴑⴓⴐⴈⴌ ⴃⴀ 

ⴋⴍⴀⴉⴊⴃⴄⴁⴈⴌ Ⴓფლისა მიმართ; რამეთუ ცეცხლითა მით  

სიყვარულისათა, ვითარცა წამლითა შემწველითა იწვე- 

ბიან. 

ⴉⴀ. Ⴘიმშილისა საქმე უცნაურ არს და უჩინო, ხო- 

ლო წყურილისა ფიცხელ და ცხად და ყოველთა მიერ  

საცნაურ; ამისთვის იტყოდა, რომელსა იგი სუროდა  

ღვთისა მიმართ, ვითარმედ ⴑⴓⴐⴍⴃⴀ ⴑⴓⴊⴑⴀ ⴙⴄⴋⴑⴀ Ⴖⴅ- 

ⴇⴈⴑⴀ ⴋⴈⴋⴀⴐⴇ ⴚⴞⴍⴅⴄⴊⴈⴑⴀ. 

ⴉⴁ. Ⴓკეთუ ხილვა მეგობრისა მხიარულ გვყოფს  

ჩვენ რაიმცა არა ქმნა ხილვამან პირისა Ⴖვთისამან რაჟამს  

მოვიდეს გულისა მიმართ წმიდისა უხილავად. 

ⴉⴂ. Ⴘიში Ⴖვთისა რაჟამს მხურვალებითა სულისათა  

იყოს განლევს და მოსპოლავს მწიკვლევანებასა, რამეთუ 
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იტყვის, ვითარმედ ⴘⴄⴋⴑⴝⴅⴀⴊⴄⴌ ⴘⴈⴘⴑⴀ ⴘⴄⴌⴑⴀ ⴞⴍⴐⴚⴌⴈ 

ⴙⴄⴋⴌⴈ; ხოლო სიყვარული წმიდა, რომელთამე შეშჭამს,  

ვითარცა იტყვის მეტყველი იგი ვითარმედ ⴘⴄⴈⴜⴅⴌⴄⴑ 

ⴂⴓⴊⴌⴈ ⴙⴅⴄⴌⴌⴈ; და კვალად სხვათა განაბრწყინვებს და  

მხიარულ ყოფს, რამეთუ იტყვის ვითარმედ ⴋⴈⴑⴀ ⴋⴈ- 

ⴋⴀⴐⴇ ⴂⴓⴊⴈ ⴙⴄⴋⴈ, ⴃⴀ ⴘⴄⴋⴄⴜⴈⴀ ⴋⴄ ⴃⴀ ⴋⴞⴈⴀ- 

ⴐⴓⴊ ⴈⴕⴋⴌⴄⴑ ⴞⴍⴐⴚⴌⴈ ⴙⴄⴋⴌⴈ; ⴃⴀ ⴐⴀⴏⴀⴋⴑ ⴂⴓⴊⴈ ⴈⴞⴀ- 

ⴐⴄⴁⴌ ⴎⴈⴐⴈⴇⴀ ⴈⴘⴅⴄⴁⴄⴌⴍ. 

ⴉⴃ. Ⴐაჟამს კაცი ყოვლითურთ შეეზაოს სიყვარულ- 

სა Ⴖ~ისასა, მაშინ გარეგანცა ვითარცა სარკითა გამოაჩი- 

ნებს შინაგანსა მას ბრწყინვალებასა სულისასა, რამეთუ  

ესრეთ იდიდა მოსე Ⴖვთის-მხილველი; და რომელნი  

მიიწინენ ესე ვითარსა ამას ანგელოსებრსა საზომსა, მრა- 

ვალ გზის საზრდელიცა ხორცთა დაავიწყდების, და რაჲ  

საკვირველ არს ესე: ვინაჲდგან ბოროტმანცა სურვილ- 

მან მრავალ-გზის საზრდელი დაავიწყა. 

ⴉⴄ. Ⴄესრეთ ვჰგონებ, ვითარმედ რომელნი ამას უხრ- 

წნილსა საზომსა მიიწინნენ, არცა ხორცნი მათნი შევარ- 

დებიან სალმობათა ჩვეულებისაებრ, რამეთუ წარსწყმდეს  

მისგან მიზეზნი სენთანი, ვითარცა იგი დაშრტა ალი  

მხურვალებისა, და არცაღა საზრდელი რომელსა მიიღებ- 

დიან ეჰამებიან, რამეთუ წყალი ზრდის ძირსა ხეთასა, 

ხოლო ცეცხლი იგი ზეცისა სულსა მათსა. 

ⴉⴅ. Ⴀღორძინება შიშისა Ⴖვთისა არს დასაბამი Ⴑიყ- 

ვარულისა, ხოლო აღსასრული სიყვარულისა არს დასაბა- 

მი ღვთის-მეტყველებისა. 

ⴉⴆ. Ⴐომელმან საცნობელნი თვისნი სრულიად Ⴖმერ- 

თსა შეაერთნა, მან ისწავლნეს საჲდუმლონი მისთა სიტყ- 

ვათანი, რამეთუ უკეთუ არა ესრეთ იქმნეს ძნელ არს  

Ⴖვთისათვის – სიტყვა. 

ⴉⴡ. Ⴑიტყვა იგი არსებითი სრულ ყოფს სიწმიდესა,  

ხოლო მოსვლამან მისმან მოთაკვდინის სიკვდილი – და მო- 

რაკვდეს სიკვდილი, მერმე განათლდესა მოწაფე იგი Ⴖვ- 
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თის-მეტყველებისა. 

ⴉⴇ. Ⴑიტყვა Ⴓფლისა ჰგიეს უკუნითი უკუნისამდე,  

ხოლო რომელსა Ⴓფალი Ⴖმერთი ვერ გულის-ხმა-ეყოს  

ჯერისაებრ, იგი ჰაზრით იტყვინ. 

ⴊ. Ⴑიწმიდემან და სიყვარულმან მოწაფე იგი საყვა- 

რელი Ⴖვთის მეტყველ-ჰყვეს, რომელმან დაამტკიცა  

სიტყვითა თვისთა სარწმუნოება ყ~დ წმიდა სამებისა. 

ⴊⴀ. Ⴐომელსა უყვარს Ⴓფალი, მას პირველვე შეუ- 

ყვარებიეს ძმა თვისი, რამეთუ სასწაული პირველისა მის,  

არს მეორე ესე. 

ⴊⴁ. Ⴐომელსა უყვარდეს მოყვასი, არა სადა ისმი- 

ნოს მან ძვირის-ზრახვა; არამედ ვითარცა ცეცხლისაგან  

ილტვოდის მისგან. 

ⴊⴂ. Ⴐომელი იტყოდის თუ მიყვარს Ⴓფალი, და  

ძმა თვისი სძულდეს, მსგავს არს კაცსა რომელი ძილსა  

შინა რბიოდის. 

ⴊⴃ. Ⴛალი სიყვარულისა Ⴑასოება არს, რამეთუ მის  

მიერ მოველით სასყიდელსა მას სიყვარულისასა. 

ⴊⴄ. Ⴑასოება არს უცნაურისა სიმდიდრისა სიმდიდრე. 

ⴊⴅ. Ⴑასოება არს შეუორგულებელი პირველ სა- 

უნჯისა საუნჯე. 

ⴊⴆ. Ⴑასოება არს შრომათა შინა განსვენება, და იგი  

არს კარი სიყვარულისა, და იგი არს შემმუსრველი სასო- 

წარკვეთილებისა, და იგი არს საუკუნოსა მის ხატი. 

ⴊⴡ. Ⴌაკლულევანება სასოებისა უჩინო ყოფა არს  

სიყვარულისა, რამეთუ მისდა მოკიდულ არიან მოღვა- 

წებანი. მას კიდავს შრომანი და მას გარე მოადგს წყა- 

ლობა.  

ⴊⴇ. Ⴋონაზონი სასოებისა მუშაკი, მკვლელი არს  

მოწყინებისა, რამეთუ მახვილითა სასოებისათა დაკლავს  

მას. 

ⴋ. Ⴂემოს-ხილვა ნიჭთა Ⴓფლისათა შობს Ⴑასოებასა,  

ხოლო რომელთა არა უხილავსთ გემო მათი, არძალუცს 
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 მათ, რომ არ ექმნეთ იჭვნეულება. 

ⴋⴀ. Ⴑასოებასა დახსნის გულის წყრომა, რამეთუ  

სასოებასა არა სადა რცხვენეს, ხოლო გულის წყრომა  

საქმე არს სირცხვილისა სიტყვისაებრ სოლომონისა. 

ⴋⴁ. Ⴑიყვარული თავი არს წინასწარ-მეტყველებისა. 

ⴋⴂ. Ⴑიყვარული მომცემელი არს ნიშებისა. 

ⴋⴃ. Ⴑიყვარული უფსკრული არს ბრწყინვალებისა. 

ⴋⴄ. Ⴑიყვარული წყარო არს ცეცხლისა, რაზომცა  

აღმოეცენოს, ეგოდენცა წყურიელი იგი შეწევას. 

ⴋⴅ. Ⴑიყვარული სიმტკიცე არს ანგელოსთა. 

ⴋⴆ. Ⴑიყვარული წარმართება არს მის საკუნოისა. 

ⴋⴡ. Ⴂვითხარ ჩვენ ჵი, მშვენიერო შორის სათნოება- 

თა და გვაუწყე ⴑⴀⴃⴀ ⴀⴛⴍⴄⴁ ⴚⴞⴍⴅⴀⴐⴇⴀ ⴘⴄⴌⴇⴀ? Ⴀⴌⴓ 

ⴑⴀⴃⴀ ⴈⴗⴍⴔⴄⴁⴈ? განგვინათლენ ჩვენ და გვასვ ჩვენ, და  

წარგვიძეღვ ჩვენ, და აღმიყვანენ რამეთუ აღსვლად გვ- 

სურის შენდა მიმართ. რამეთუ შენ უფლებ ყოველთა  

ზედა. ხოლო აწ სული ჩემი აღატყინე შენ, და ვერღარა 

თავს ვიდებ ალსა მას შენსა, ამისთვის მარადის გიგალობ- 

დე შენ. Ⴘⴄⴌ ⴓⴔⴊⴄⴁ ⴛⴀⴊⴑⴀ ⴆⴄⴃⴀ ⴆⴇⴅⴈⴑⴀⴇⴀ, ⴃⴀ  

ⴍⴞⴐⴀ ⴖⴄⴊⴅⴀⴇⴀ ⴋⴈⴑⴇⴀ ⴘⴄⴌ ⴃⴀⴀⴜⴗⴌⴀⴐⴍ. Ⴘⴄⴌ ⴃⴀⴀⴋ- 

ⴃⴀⴁⴊⴍ ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴜⴗⴊⴓⴊⴈ. გულის სიტყვანი ამპარტა- 

ვანნი ⴃⴀ ⴛⴊⴈⴄⴐⴄⴁⴈⴇⴀ ⴋⴉⴊⴀⴅⴈⴑⴀ Ⴘⴄⴌⴈⴑⴀⴇⴀ ⴂⴀⴌⴀⴁ- 

ⴌⴈⴌⴄⴌ ⴋⴒⴄⴐⴌⴈ Ⴘⴄⴌⴌⴈ, და ჰყვნენ მოყვარენი შენნი უბრ- 

ძოლველ. 

Ⴞოლო თუ ვითარ გიხილა შენ იაკობ თავსა ზედა  

კიბესასა? მნებავს სწავლად, და რაჲ არს სახე აღსავალი- 

სა მის კიბისა, მაუწყე სურვიელსა ამას? ანუ რაჲ არს  

საქმე და შეწყობილება მათ ხარისხთა, მაუწყე რომელნი  

იგი ⴀⴖⴑⴀⴅⴀⴊⴀⴃ ⴃⴀⴈⴑⴞⴌⴀ შენმან მან ტრფიალმან  

ⴂⴓⴊⴑⴀ ⴇⴅⴈⴑⴑⴀ? ანუ რაჲ არს რიცხვი მათი მწყურის 

მე ცნობად? ანუ რა არს ჟანმი მუნ აღსვლისა? რამეთუ  

წინამძღვარნი უწყნი ვითარმედ Ⴀნგელოსნი არიან, ვი- 

თარცა გვასწავა მოყვარემან Ⴘენმან Ⴈაკობ. 
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ⴋⴇ. Ⴞოლო ამას ყოველსავე ზედა, მოიხილა ზეცით  

მეუფემან მან სათნოებათამან, და ყურთა შინა სულისა  

ჩემისათა იტყვის: ჰე ტრფიალო ჩემო, უკეთუ არა განიხ- 

სნა სიზრქისაგან ამის საწუთროისა ჩემი სიკეთე, ვითარ- 

ცა ჯერ-არს ვერ იხილო. ხოლო კიბისა მის თუ ხარისხ- 

თა და აგებულებათა იკითხვიდე სათნოებათა სულიერი 

იგი შეწყობილება იხილე და სცნა. ხოლო მე თავსა  

ზედა მათ ყოველთასა მჯდომარე ვარ, და ვითარცა იტყ- 

ვის მსახური საიდუმლოჲსა ჩემისა დიდი პავლე, ვითარ- 

მედ ⴄⴑⴄ ⴑⴀⴋⴌⴈ ⴃⴀⴋⴒⴉⴈⴚⴄⴁⴓⴊ ⴀⴐⴈⴀⴌ Ⴑⴀⴐⴜⴋⴓⴌⴍⴄⴁⴀ,  

Ⴑⴀⴑⴍⴄⴁⴀ ⴃⴀ Ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴈ, ⴞⴍⴊⴍ ⴓⴔⴐⴍⴑ ⴗⴍⴅႤⴊⴇⴀ- 

ⴑⴀ Ⴑⴈⴗⴅⴀⴐⴓⴊⴈ. 

  

შემოკლებული დარიგება, რომელი შეიცავს თვის შორის ყოველსა მას,  

რაიცა წიგნსა ამას შინა თქმულ არს გავრცელებით. 

  

Ⴀრამედ აწ აღვიდოდეთ ძმანო, აღვიდოდეთ ⴀⴖⴑⴀ- 

ⴅⴀⴊⴑⴀ ⴀⴋⴀⴑ ⴂⴓⴊⴑ-ⴋⴍⴃⴂⴈⴌⴄⴃ, რამეთუ გესმის მეტ- 

ყველისა მის, რომელსა იტყვის ვითარმედ, ⴋⴍⴅⴄⴃⴈⴇ   

ⴀⴖⴅⴈⴃⴄⴇ ⴋⴇⴀⴑⴀ Ⴓⴔⴊⴈⴑⴀⴑⴀ, ⴃⴀ ⴑⴀⴞⴊⴑⴀ Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀ 

ⴙⴅⴄⴌⴈⴑⴀⴑⴀ, ⴐⴍⴋⴄⴊⴋⴀⴌ ⴃⴀⴀⴋⴒⴉⴈⴚⴌⴀ ⴔⴄⴐⴞⴌⴈ ⴙⴅⴄⴌⴌⴈ,  

ⴅⴈⴇⴀⴐⴚⴀ ⴈⴐⴄⴋⴇⴀⴌⴈ, ⴃⴀ ⴋⴀⴖⴀⴊⴇⴀ ⴆⴄⴃⴀ ⴃⴀⴂⴅⴀⴃⴂⴈ- 

ⴌⴌⴀ ძლევად გალობითა მისითა. Ⴐბიოდეთ ყოველნივე,  

გევედრები მისთანა, რომელი იტყვის, ვითარმედ: ვის- 

წრაფოთ ⴅⴈⴃⴐⴄⴋⴃⴈⴑ ⴋⴈⴅⴈⴜⴈⴅⴌⴄⴇ ⴗⴍⴅⴄⴊⴌⴈⴅⴄ ⴄⴐⴇⴍ- 

ⴁⴀⴑⴀ ⴑⴀⴐⴜⴋⴓⴌⴍⴄⴁⴀⴑⴀ, ⴃⴀ ⴋⴄⴚⴌⴈⴄⴐⴄⴁⴀⴑⴀ Ⴛⴈⴑⴀ  

Ⴖⴅⴇⴈⴑⴀⴑⴀ, ⴋⴀⴋⴀⴉⴀⴚⴀⴃ ⴑⴐⴓⴊⴀⴃ ⴑⴀⴆⴍⴋⴑⴀ ⴠⴀⴑⴀⴉⴈⴑⴀ 

ⴑⴀⴅⴑⴄⴁⴈⴑⴀ Ⴕⴐⴈⴑⴒⴄⴑⴑⴀ. რომელმან იგი ოცდა-ათისა  

წლისამან, ხილულითა მით ხორცთა Ⴋისთა ჰასაკითა ნა- 

თელ-იღო, და მეოცდა ათესა ამას ხარისხსა, სულიე- 

რისა ამის კიბისა ჩვენისასა მჯდომარე არს; რამეთუ სიყვა- 

რული Ⴖმერთი არს, რომლისა არს გალობა, რომლისა 
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არს სიმტკიცე, რომლისა არს ძალი, რომლისა ყოველი- 

ვე მიზეზი კეთილთა არს, და იყო და იყოს აწდა მარა- 

დის, და დაუსწრებელთა მათ კეთილთა და ნათელთა  

საუკუნეთა. ამინ. 
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Ⴇქმული მისივე, Ⴌეტარისა მამისა ჩვენისა იოანე  

სინელ Ⴋამა-სახლისისა, მწყემსისა და წინამძღვრი- 

სა მიმართ, რომელი ესე მისცა სხვათა ამათ პირ- 

ველ-თქმულთა თავთა თანა Ⴈოანე Ⴐაითელ მამასა- 

ხლისისა, რომელსა ეთხოვა მისგან, რათა დაუწერ- 

ნეს სწავლანი მონაზონებისანი 

  

Ⴕვეყანისა ამის წიგნსა შინა, მე შენ, Ⴖმერთ-შე- 

მოსილო, ყოველთა უკანასკნელ დაგწერე; ხო- 

ლო ზეცისასა მას, მრწამს ვითარმედ ყოველთა უწინარეს  

იყო, პატივითა Ⴑაღმრთოსა მას Ⴜიგნსა შინა დაწერისა- 

თა, უკეთუ ჭეშმარიტ-არს თქმული იგი, ვითარმედ რო- 

მელნი იყვნენ ⴓⴉⴀⴌⴀⴑⴉⴌⴄⴊ გონებითა, ⴈⴕⴋⴌⴄⴌ ⴎⴈⴐⴅⴄⴊ 

ⴗⴍⴅⴄⴊⴇⴀⴑⴀ პატივითა. 

  

ႧႠႥႨ  Ⴀ 

  

Ⴋწყემსი ჭეშმარიტი იგი არს, რომელმან წარწყმედი- 

ლნი სიტყვიერნი ცხოვარნი უბიწოებითა, და თვისითა  

მოსწრაფებითა და ლოცვითა მოძიებად და აღმართებად  

შეუძლის. 

ⴁ. Ⴋენავეთ მოძღვარი იგი არს, რომელსა მოელის  

ძალი Ⴖვთისა-მიერ უხილავად, და თვისთა შრომათაგან,  

არა ოდენ ღელვათაგან, არამედ უფსკრულისაგანცა აღ- 

მოყვანებად ნავისა. 

ⴂ. Ⴋკურნალი იგი არს, რომლისა სული და ხორც- 

ნი იყვნენ მრთელ და უვნებელ, და არა ვისგან ეხმარე- 

ბოდის წამალი. 

ⴃ. Ⴋოძღვარი იგი არს, რომელსა მოეღოს საცნაუ- 

რი წიგნი გულის-ხმის-ყოფისა, თითითა Ⴖვთისათა და- 

წერილი, რომელ არს ძალი ბრწყინვალებისა მისისა, და  

სხვათა წიგნთაგან არა რაჲ ეხმარებოდის. 
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ⴄ. Ⴓშვერ არს მოძღვარი იგი, რომელი წერილთა- 

გან ოდენ ასწავლინ, და მხატვარი რომელი თვინიერ მა- 

გალითისა ვერ გამოხატვიდეს. 

ⴅ. Ⴐომელთა გნებავს სწავლა ქვეყანასა ზედა, ზე- 

ცით ასწავლიდი, და სახითა საქმეთა შენთათა ასწავლი- 

დი სხვათა. 

ⴆ. Ⴌუ დაივიწყებ მეტყველსა მას, რომელი იტყვის  

ვითარმედ, არა კაცთათვის, არცა კაცთა მიერ ვასწავლი  

სწავლასა, რამეთუ ქვეყანისათა სულისა სენი არა განი- 

კურნი.  

ⴡ. Ⴋენავეთ მოძღვარმან კეთილმან განარინის ნავი,  

და მწყემსმან კეთილმან ცხოველ ყვნის და განკურნნის  

სნეულნი ცხოვარნი: 

ⴇ. Ⴐაოდენ ცხოვარნი იგი მორჩილებით და მოუწ- 

ყვეტლად შეუდგენ მწყემსსა, ეგოდენ მწყემსმან მან მი- 

უგის მათთვის სიტყვა Ⴓფალსა მათსა. 

ⴈ. Ⴄსროდენ სიტყვითა მწყემსი მცონარებისაგან,  

ანუ ნაყროვანებისა დარჩომილთა ცხოვართა, რამეთუ ესე- 

ცა სახე არს კეთილისა მწყემსისა. 

ⴈⴀ. Ⴍდეს ცხოვართა სიცხისაგან და შრომისა ამათ  

ხორცთასა, იწყონ სულითა დაძინებად, მაშინ უხმს მწ- 

ყემსსა მათთვის უფროსად ზეცად ხედვაჲ და მღვიძარე- 

ბაჲ, რამეთუ ჟამსა მას სიცხისასა მრავალნი განრყვნის  

მხეცმან; ხოლო აწ ვითარცა ცხოვართა თანა ვჰხედავთ  

წესსა, რამეთუ ჟამსა სიცხისასა თავთა მათთა ქვეყანად 

დაიდრეკენ, ეგრეთვე ჩვენ გვიღირს სიმდაბლე ურთიერ- 

თარს, რამეთუ წერილ არს ვითარმედ ⴂⴓⴊⴈ-ⴜⴋⴈⴃⴀ ⴃⴀ 

ⴑⴓⴊⴈ ⴋⴃⴀⴁⴀⴊⴈ Ⴖⴋⴄⴐⴇⴋⴀⴌ ⴀⴐⴀ ⴘⴄⴄⴓⴐⴀⴚⴞ-ⴗⴍⴑ. 

ⴈⴁ. Ⴖამისა სიბნელესა რაჟამს მოადგინ მხეცნი სამ- 

წყსოსა, მაშინ დააბნიან ძაღლი ღამისა სახმილავსა შეუძვ- 

რელად, რათა აყენებდეს მათ, ხოლო შენ სიბნელესა მას  

შინა ვნებათასა, დაადგენდი შენსა მაგას გონებასა, მხეც- 

თა მომსვრელსა, მცველად სულიერისა მის სამწყსოჲსა. 
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ႧႠႥႨ  Ⴁ 

  

Ⴄსეცა ჩვეულება ბუნებისა ყო, სახიერმან Ⴖმერთ- 

მან ჩვენმან; რომელ ხედვიდენ რა სნეულნი მკურნალსა  

იხარებდიან, დაღაცათუ არას ჰკურნება. 

ⴁ. Ⴋოიგენ შენცა ჵი საკვირველო, წამალნი დასა- 

დებელნი წყლულებათა ზედა, ემპლასტროჲ, და განმახ- 

მობელნი წყლულისანი, და წამალნი შესასმელნი, და  

საოლავნი თვალთანი; და დამკვრელნი განტეხილთა ასო- 

თანი; და გასაწმედელნი შარავთანი, და დამაყენებელნი  

სუნმყრალობათანი; განსახსნელნი ძარღვთანი, და ჭურ- 

ჭელნი დაწვისანი და საცხებელნი წყლულთანი; და წა- 

მალნი საძილონი, და მახვილნი განსაკვეთელად, და შე- 

სახვეველნი შემუსვრილთანი; უკეთუ კულა ამის ყოვლი- 

საგან ცალიერ ვართ, ვითარ ვაჩვენოთ ხელოვნება მკურ- 

ნალობისა, რამეთუ სასყიდელნი არათუ სიტყვათანი  

არიან, არამედ საქმეთანი.  

ⴁ. Ⴄმპლასტროჲ არს, განკურნება ვნებათა ხილულ- 

თა ხორციელთა.  

ⴃ. Ⴘესასმელი წამალი არს, კურნება შინაგანთა ვნე- 

ბათა და წარმოცარიელება ბილწებისა უხილავისა. 

ⴄ. Ⴂანმახმობელი სისხლისა წამალი არს. გინება და  

შეურაცხება, რომელმან ატკივნის გულსა და განკურნის,  

და განახმის სიმსივნე და სიმპალე ამპარტავანებისა. 

ⴅ. Ⴑაოლავი არს თვალთა სულისათა შემრღვეულ- 

თა, გულის წყრომისაგან განმწმედელი მხილება. 

ⴆ. Ⴛარღვის გასახსნელი ჭურჭელი არს მსწრაფლ  

წარმოცალიერება სიმყრალისა უჩინოსა. 

ⴡ. Ⴛარღვის გასახსნელი ჭეშმარიტი არს მსწრაფლი  

და ფიცხელი კდემა, საკურნებელად სნეულთა მათ. 

ⴇ. Ⴖრუბელი გასაწმედელი არს, შემდგომად ძარღ- 

ვის განკვეთისა მის, ტკბილთა მიერ და ლმობიერთა  

სიტყვათა მწყემსისა და მკურნალისათა განსვენება სნეუ- 

ლისა მის. 

ⴈ. Ⴃასაწველი არს კანონი მიცემული, ჟამ რავდენმე  

სინანულად და ცხოვრებად სნეულისა მის. 
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ⴈⴀ. Ⴑაცხებელი არს შემდგომად დაწვისა სიტყვით,  

ანუ ნუგეშინის ცემითა ხორციელითა, ნუგეშინის-ცემა  

სნეულისა მის. 

ⴈⴁ. Ⴑაძილი არს ტვირთვა, ტვირთსა მას მორჩილი- 

სასა, და რათა მორჩილებისა მიერ მოატყვას მას გან- 

სვენება, და ძილი უძილი და სიბრმე კეთილი ვერ ხედ- 

ვად თვისთა სათნოებათა. 

ⴈⴂ. Ⴑახვეველი არს მზვაობრობისაგან დახსნილთა,  

მოხსენებითა სიკვდილისათა განმტკიცება. 

ⴈⴃ. Ⴞოლო დასასრულსა ყოვლისასა არს მახვილი,  

განჩინება და მოკვეთა ასოსა სულიერისა დამპლისა, და  

უკურნებელისა, რათა არა სხვათაცა მისცეს თვისი იგი  

სენი და მღიერი. 

ⴈⴄ. Ⴋკურნალთა შორის სანატრელ არს, სულმყრა- 

ლობისა უჩინო მყოფელი იგი წამალი, რომელი ოდეს  

აქვნ არღარა ეცემინ სუნმყრალობა და ეგრეთვე წინამძღვ- 

ართა შორის სანატრელ არს უვნებელობაჲ, რამეთუ  

მათ რაჟამს არა ეცემინ სული სიმყრალისა ადვილად  

მივიდოდინ ყოვლისავე წყლულებისა კურნებად; ხოლო  

ამათ რაჟამს მოიგიან უვნებელობა ძალ უძნ, ყოვლისავე  

სულისა მომკვდარისა აღდგინებად. 

Ⴄსეცა უხმს წინამძღვარსა სხვათა თანა საქმეთა, რა- 

თა თითოეულსა ღირსებისაებრ მისისა პატივსცემდეს  

და აჩვენებდეს სიყვარულსა, ნუ უკვე ვითარცა იაკობ- 

მანცა ავნოს, საყვარელსა მასცა და სხვათაცა მისთანათა.  

ხოლო ესე მათ შეემთხვევის, რომელთა საცნობელნი  

სულისანი, არა სრულიად დაეჩვინენ განყოფად კეთილი- 

სა, და ხენეშისა, და საშუალისა. 

  

ႧႠႥႨ  Ⴂ 

  

Ⴑირცხვილი არს მწყემსისა უკეთუ ილოცვიდეს მი- 

ცემად მოწაფეთა მისთადა, რომელი თვით არა მოეგოს. 

ⴁ. ვითარცა რომელთა იხილიან პირი მეფისა, და  

ყვიან იგი მეგობარ თვისა, და ყოველნი წარჩინებულნი  

მისნი მიერითგან ძალუცნ უცნაურთა თვისცა მეფისათა, 
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ანუ თუ მტერთა თვისცა ხვეშნა, უკეთუ ენებოს და შეყ- 

ვანება წინაშე მეფისა ეგრეთვე წმიდათა თვის გულის  

ხმა ყავ, რამეთუ მეგობართა საყვარელთაგან რცხვენისცა 

მოყვარეთა მათ მიერ. Ⴉეთილ არს რათა მოვიგნეთ მეგო- 

ბარნი უხილავნი იგი ძალნი, რამეთუ ვერვინ ესრეთ  

შემძლებელ არს შეწევნად ჩვენდა სათნოებისა მიმართ.  

მითხრა ვინმემ Ⴖვთის მოყვარეთაგანმან, ვითარმედ ყოვ- 

ლადვეო, არამედ უფროსად საუფლოთა დღესასწაულთა  

Ⴖმერთი თვისთა მონათა საკუთართა, მიანიჭებს ნიჭთა 

და მადლთა. 

  

ႧႠႥႨ  Ⴃ 

  

Ⴓხმს მკურნალსა რათა სრულიად მოსპოლნეს მის- 

გან ვნებანი, რათა ესრეთ შეუძლოს, ჟამსა შინა ოდეს  

ჯერ იყოს, რათა იჩემებდეს რასმე ვნებათაგანსა და უფ- 

როსად გულის-წყრომასა; რამეთუ უკეთუ სრულიად აღ- 

ხოცენ იგინი სულისა თვისისაგან, ვერ ძალუც უვნებე- 

ლად ჩემება მათი. 

ⴁ. Ⴅიხილე ცხენი რომელი ჯერეთ ვერ სრულიად  

დამწყსილ იყო, და ამისთვის ვიდრემდის ლაგამნი მაგრად  

ხელთა აქვნდეს ზედა მჯდომელსა მყუდროებით ვიდოდა,  

და რომელსამე ჟამსა მცირედ მიუშვა ლაგამთა,* და თვ- 

ითცა ივნო და მასცა ავნო.  

ⴂ. ⴄსე იგავი არს უფროს ყოვლისა, ორთა ეშმაკთა  

ზედა იქმნების, რომელსა ნებავს გულისხმის-ყოფა გუ- 

ლის-ხმა-ყავნ.  

ႧႠႥႨ  Ⴄ 

  

Ⴋაშინ გულის ხმა ყოს მკურნალმან Ⴖვთისა-მიერ  

მოცემული მისდა სიბრძნე, რაჟამს სხვათა მრავალთა მი- 

ერ უკურნებელთა ვნებათა განკურნებად შეუძლოს. 

–––––––  

* ლაგმად გულის ხმა იყოფების ღვთის-შიში და კრძალულება  

და მარხვა და ზრუნვა წინამძღვრისა. ხოლო ორთა ეშმაკთა იტყვის ამ- 

პარტავანებისა და ნაყროვანებისასა; რამეთუ სადა იყოს მარხვა და სიმ- 

დაბლე, მუნ ვნებათა არა რაჲ ძალუც. 
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ⴁ. Ⴀრა საკვირველ არს იგი მასწავლელი, რომელ- 

მან კეთილად მოსწავლენი ყრმანი განაბრძვნეს სწავლითა  

არამედ რომელმან უსწავლონი და გონება მძიმენი განს- 

წავლნეს და სრულ ყვნეს. 

ⴂ. Ⴋაშინ გამოჩნდის ინიოხოთა ხელოვნება ოდეს  

გამოუცდელითა ცხენითა სძლიან, და ცხენნი იგი განა- 

რინიან. 

ⴃ. Ⴓკეთუ მოცემულ არიან შენდა თვალნი წინას- 

წარ-ხედვად ღელვათა ნავსა შინა მყოფთა, მათ წინასწარ- 

ხედვად ღელვათა ნავსა შინა მყოფთა, მათ წინასწარ  

ეტყოდე თუ არა, შენ ხარ მიზეზ მათის დანთქმისა, ვი- 

ნადგან შენდა რწმუნებულ არს მენავეთ მოძღვრება. 

ⴄ. Ⴅიხილენ მკურნალნი, რომელთა მიზეზნი ვნები- 

სანი სნეულსა წინასწარ არა აუწყეს, და მის მიერ ფრი- 

ადი შემუსრვილება და შრომა მოატყვეს სნეულსაცა და  

თავთა თვისთაცა.  

ⴅ. Ⴐაზომცა ხედვიდეს წინამძღვარი მოწაფეთა მის- 

სა მიმართ სარწმუნოებასა, ეგოდენ ყოვლითა კრძალუ- 

ლებითა დაიცვენინ თავი თვისი, საქმეთაცა ზედა და  

სიტყვათა, რათა არავის დაბრკოლება სცეს, ვინადგან  

ყოველნი მას ხედვენ, ვითარცა ხატსა და სახესა მათსა  

და რჩულსა საქმისა მათისასა. 

ⴆ. Ⴋწყემსი ჭეშმარიტი გამოაჩინოს სიყვარულმან  

სამწყსოთამან, რამეთუ სიყვარულისათვის მწყემსი იგი  

კეთილი ჯვარს-ეცვა.  

ႧႠႥႨ  Ⴅ 

  

Ⴑიტყვა შენთა ყოველთავე გულის-ხმის-ყოფით  

იტყოდე და არა სადა გევნოს. 

ⴁ. Ⴘეაწუხე სნეული მცირედ ჟამ, რათა არა განუგ- 

რძელდეს სნეულება, ანუ თუ მოკვდეს სრულიად დუმი- 

ლისა მის შენისაგან მავნებელისა. 

ⴂ. Ⴋრავალნი დუმილისაგან მენავეთ მოძღვრისა,  

ჰგონებდეს თუ კეთილად ვლენ, ვიდრემდის სცეს ნავი  

მათი კლდესა და შემუსრეს. 

ⴃ. Ⴅისმინოთ დიდისა პავლესი, ვითარ მიუწერს ტი- 
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მოთეს და ეტყვის – ვითარმედ: ამხილე, შერისხენ, და ნუ- 

გეშინის ეც, ჟამსა და უჟამოსა; ხოლო ჟამი იგი არს,  

ვითარ მე ვგონებ, რაჟამს მოითმენდენ მხილებულნი იგი;  

და უჟამო არს რაჟამს ელმოდის და შეწუხნებოდინ მისთ- 

ვის, რამეთუ წყარონიცა დაღაცათუ არავის სწყუროდეს  

არა დასცხრებიან აღმოცენებად წყლისა. 

ⴄ. Ⴐომელთამე წინამძღვართა ბუნება მორცხვი არს,  

და არა ამხილებენ, სადა ჯერიყოს მოწაფეთა, რომელ- 

თაცა ვამცნებ, რათა არა დასცხრენ საქმეთა მათ მოძღვ- 

რისათა ქმნად მოწაფეთა ზედა, რათა არა თვითცა ივნონ,  

და მათცა ავნონ. 

ⴅ. Ⴅისმინოთ ხმისა მის საღ~თოსა, რომელი იტყ- 

ვის ვითარმედ: მოჰკვეთე ეგე, რათა არა ქვეყანასაცა  

აცთუნებდეს; და კვალად იტყვის ვითარმედ მოისპენ  

უკეთურებაჲ თქვენგან; და კვალად იტყვის ვითარმედ:  

ნუ ილოცავ ჩემდამო ერისა ამისთვის; და ეგრეთვე კვა- 

ლად საულისათვის ეტყოდა სამოილს ვითარმედ, რასათ- 

ვის შენ მწუხარე ხარ საულისთვის, და მე განმიგდებიეს  

იგი ჩემგან. – ამას ყოველსა ჯერ არს რათა მეცნიერ იყოს  

მწყემსი: თუ რომელთა საქმეთა ზედა, და ოდეს, და ვი- 

თარ ჯერ არს ყოფად; რამეთუ ღვთისა არა რაჲ არს  

უჭეშმარიტესი. 

ⴆ. Ⴐომელსა თვისგან შეჰრისხნე, და არა შერცხ- 

ვენდეს მას, თუმცა სიმრავლესა ზედა შერისხნე არავე  

შერცხვენდეს; რამეთუ ჩვეულება ბოროტებისა მოუღე- 

ბიეს, და ცხოვრება თვისი მოუძულებიეს. 

  

ႧႠႥႨ  Ⴆ 

  

Ⴅიხილენ სნეულნი კეთილნი, რომელთა იცოდეს  

თვისი მოშიშება და უთმინოება, და დაღაცათუ არა ენე- 

ბა მკურნალთა შეკვრა მათი, და ესრეთ კურნება; არა- 

მედ იგინი ევედრნეს ნებსით, რათა იძულებით და უნებ- 

ლიეთ ჰკურნოს მათ, მკურნალმან მან; რამეთუ სული  

გულს მოდგინე იყო საუკუნოისა მისთვის სასოებისა,  

ხოლო ხორცნი უძლურ, პირველთა მათთვის ჩვეულება- 
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თა, რომელნი იგი ვიხილენ რა, განვაზრახე მკურნალთა  

რათა ისმინონ მათი. 

ⴁ. Ⴀრცა ყოველთადა უხმს წინამძღვარსა მისსა მო- 

მავალთა თქმად, თუ იწრო და საჭირო არს ბჭე იგი, არ- 

ცა ყოველთადა უხმს თქმა თუ უღელი ტკნილ არს, და  

ტვირთი მცირეო; არამედ რათა თითოეულისა ჯერისა- 

ებრ დასდებდეს წამალსა; და რომელნი ძნელოანთა ცო- 

დვათაგან დამძიმებულ იყვნენ და მოუძლურებული მეო- 

რესა მას ეტყოდის; რომელნი მიდრეკილ იყვნენ სასო- 

წარკვეთილებისა მიმართ; და კვალად რომელთა გონება  

სიმაღლისა და ამპარტავანებისა მიმართ მიდრეკილ იყოს  

მათთვის, პირველი იგი კეთილ არს. 

ⴂ. რომელთამე ენება გზასა შორსა წარსვლა, და 

კითხეს მეცნიერთა მათ გზისათა, და მათ რქვეს, ვითარ- 

მედ ადვილ არს და ვაკე; ამისთვისცა სიტყვითა მათითა  

უდებებით იწყეს სლვად, და ნახევარსა გზისასა დაიხსნ- 

ნეს, ანუ თუ უკუნ იქცეს, რამეთუ განუმზადებელ იყვ- 

ნეს ბრძოლათა მათთა მიმართ, და ეგრეთვე წინააღმდ- 

გომი გულის ხმა ყავ. 

ⴃ. Ⴑადა სურვილი Ⴖვთისა მიეახლა გულსა, მუნ  

მრისხანებამან სიტყვათამან, ვერ შეუძლო შეშინება;  

სადა შიში გეენიისა შევიდა, მუნ ყოველთავე შრომათა  

თავსდება ადვილ იქმნა; და სადა სასუფეველისა სასოება  

იცნობების, მუნ შეურაცხება არს ყოვლისავე ქვეყანასა. 

ⴄ. Ⴓხმს კეთილსა ერისთავსა, რათა მეცნიერ იყოს  

ერისა მისისა თვითოეულისა ძალსა და ახოვნებასა, რამე- 

თუ ნუ უკვე იყვნენ ვინმე შორის ერისა მისისა წინამბრ- 

ძოლ; და მარტოდ მბრძოლ-რომელთა უხმს დაყუდებით  

დაჯდომა. 

ⴅ. Ⴅერ ძალუც მენავეთ მოძღვარსა ოდენ, თვინიერ  

მენავეთა შეწევნისა ნავისა განრინებად, ვერცა მკურნალ- 

სა განკურნებად სნეულისა, არა თუ ეჩვენოს სნეულმან  

მან წყლულება თვისი, და ევედრებოდის მას კურნებად  

წყლულისა მის. 
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ⴆ. Ⴐომელთა რცხვენა მკურნალისაგან, დალპეს  

წყლულებანი მათნი, და მრავალნი მოცაკვდეს სრუ- 

ლიად.  

ႧႠႥႨ  Ⴡ  

 

Ⴐაჟამს სძოვდენ ცხოვარნი, ნუ დასცხრებინ მწყემსი  

სტვინვასა სიტყვისასა, და უფროსად ეგულვებოდის რაჲ  

მათ დაძინება; რამეთუ არა რასგან ეშინის ესრეთ მგელ- 

სა, ვითარ სტვინისაგან მწყემსისა. 

ⴁ. Ⴀრცა მარადის დამდაბლება უხმს თავისა თვისსა  

უგულის ხმოდ მწყემსსა, არცა მარადის ამაღლება უგუ- 

ნურად, ვინათგან ხედავს Ⴎავლეს დიდსა მოციქულსა,  

ვითარმედ ორსავე ამას შინა ჯეროვნად იქცეოდა. 

ⴂ. Ⴋრავალ გზის Ⴓფალმან დაუყენოს თვალნი მორ- 

ჩილთა ახლად მოსრულთანი, რათა ვერ ხედვიდენ ნაკ- 

ლულევანებათა მოძღვრისათა, ხოლო რომელთამე წი- 

ნამძღვართა გამოუცხადნეს მათ იგინი, და ვნება მოატყ- 

ვეს. 

ⴃ. Ⴅიხილე წინამძღვარი, რომელი დიდისა მის სიმ- 

დაბლისა მისისაგან, შვილთა თვისთა განაზრახებნ: ეგუ- 

ლებინ რა ქმნაჲ რასამე; და ვიხილე სხვა ვინმე, რომელი  

თვისსა სიბრმესა უგუნურებით გამოუცხადებდა და კიც- 

ხევით რომელთამე საქმეთა ზედა განაზრახებდა მათ. 

ⴄ. Ⴅიხილენ ვნებულნი, რომელთა ვნებულად იწყეს  

წინამძღვარობად, და მცირედ-მცირედ შერცხვენ მოწა- 

ფეთა მათთაგან, და ვნებანი მოიწყვიდნეს, ხოლო ესე  

ვითარ მე ვგონებ სასყიდელმან მან მათ მიერ ცხოვნებ- 

ულთა მან ქმნა მათ ზედა, და ექმნა მათ ვნებულად დაწ- 

ყებული იგი საქმე უვნებელობისა მიზეზ. 

 

ႧႠႥႨ  Ⴇ 

  

Ⴅეკრძალნეთ ნუ უკვე ნავთსაყუდელსა შინა მოგე- 

ბული ზღვასა შინა განვაბნიოთ, იციან თქმული ესე,  

რომელნი ჯერეთ დაუმწყსელ არიან კეთილსა შინა და  

შევლენ ამბოხებათა და ზრუნვათა ხორციელთა. 

ⴁ. Ⴃიდ არს ჭეშმარიტად სულგრძელად და მხნედ 
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მოთმინება, სიცხესა მას დაყუდებისასა, და მოწყინებასა  

მისსა, და რათა არა ეძიებდეს გარეგან სენაკისა განსლვა- 

სა და განცხრომათა, ვითარ იქმან სულმოკლენი მენავენი,  

და ჟამსა მყუდროებისასა წყალთა შინა ცურვენ. ხოლო  

ფრიად უზესთაეს არს არა შიში შფოთთა და ამბოხება- 

თაგან, არამედ დადგრომა მათ შინა, შეუშფოთებელითა  

და აღუძვრელითა გულითა, და ყოფა გვამითა-კაცთა თა- 

ნა; და გონებითა-Ⴖვთისა თანა.  

ႧႠႥႨ  Ⴈ 

  

Ⴄსეცა ჵი საკვირველო! საძიებელმცა არს თუ, რო- 

მელი დასჯილი მოვალს საშინელსა ამას, და ჭეშმარიტსა  

სამჯავროსა ჩვენსა, ანუ რომელი უბრალოჲ მოისწრა- 

ფის მსახურებად, და მონებად Ⴖვთისა, რამეთუ ამათ  

ორთავე გამოსვლანი ურთიერთას წინააღმდგომ არიან,  

და განყოფილნი მოქალაქეობანი უხმან მათ. 

ⴁ. Ⴗოვლისა პირველად კითხვიდე მოსრულსა მას  

თვისაგან, თუ რაჲ არიან საქმენი იგი მისნი, რათა ორი  

სარგებელი მიეცეს აღსარებისაგან, რათა აღსარებისა  

მისთვის რცხვენოდის, და მარადის შორს იყოს კადნიე- 

რებისაგან, და რათა იცოდეს თუ ვითართა ტვირთთა  

მისთა თავსმდებელ ქმნილ ვართა და სიყვარულად აღიძვ- 

როდის. 

ⴂ. Ⴌუცამცა ამას უმეცარ ხარ ჵი პატიოსანო! ვი- 

თარცა იგი არცა უმეცარ ხარ: ნუ იყოფინ, ვითარმედ  

Ⴖმერთი განიკითხავს შეცოდებულთა ადგილისა ებრცა,  

და გონებისა; და ზრდილობისა, ეგრეთვე შენ იქმოდე,  

რამეთუ ფრიადი განყოფილება არს საქმეთა შინა ცოდ- 

ვისათა. 

ⴃ. Ⴋრავალ გზის უუძლურესი, უმდაბლესცა არნ  

გონებითა; ამისთვისცა უსუბუქესადცა ღირს არს ტანჯ- 

ვად, სულიერთა მათ მსაჯულთა მიერ, ხოლო წინააღმდ- 

გომი ამისი საცნაურ არს.   

ႧႠႥႨ  ႨႠ 

  

Ⴀრა მშვიდობა არს, უკეთუ ლომი ცხოვართა ჰმწყ- 
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სიდეს; და არა უცთომელ არს უკეთუ ვნებული, ვნებულ- 

თავე წინამძღვარ იყოს. 

ⴁ. Ⴓშვერ არს მელი ქათამთა შორის, და უშვერ  

არს გულისწყრომა წინამძღვართა თანა; რამეთუ იგი ქა- 

თამთა შესჭამს, ხოლო ესე სულთა პირმეტყველთა  

ავნებს. 

ⴂ. Ⴈხილე: ნუ ხარ ზომისა უმეტეს, წვლილადთა  

საქმეთა გამომეძიებელ, რათა ესრეთ იქმნე მსგავს Ⴖვ- 

თისა. 

ⴃ. Ⴂაქვნდინ Ⴖმერთი წინამძღვრად, ყოველთავე  

საქმეთა შენთა გულისათა და გარეშეთა და ნუ რა რას  

ზედა იქმ ნებასა შენსა, არამედ მისსა, რათა იქმნე შენ- 

ცა უზრუნველ, რაჟამს ყოველივე მისდა მიგენდოს და  

მისითა წამისყოფითა იქმოდი. 

ⴄ. Ⴄსემცა საძიებელ არს ჩვენ შორის, უკეთუ სარწ- 

მუნოებისათვის ჩვენდა მოსრულთასა, და არა ჩვენისა  

მოსწრაფებისაგან, მოვიდა მადლი Ⴖვთისა მიერ ჩვენ ზე- 

და, რამეთუ მრავალთა ვნებულთაცა ამით სახითა სას- 

წაულნი ქმნეს. 

ⴅ. Ⴓკეთუ მრავალთა ჰრქვიან Ⴓფალსა მას დღესა  

შინა ვითარმედ, Ⴓფალო არა სახელითა შენითა ვწინას- 

წარმეტყველებდითა; არა სადა ურწმუნო არს ზემო თქ- 

მული ესე თავი. 

ⴆ. Ⴅინც ჭეშმარიტად მოიპოვა მოწყალება Ⴖვთისა- 

გან, მას შეუნიშვნელად შეუძლიან კეთილ-მყოფობა უძ- 

ლურთა, და ამ სახით იგი იქმს ორთა დიდთა კეთილთა:  

პირველად მას, რომ დაიცავს თავისთავს უვნებელად დი- 

დების გესლისაგან; და მეორედ, რომ აღსძრავს შეწყა- 

ლებულთა მხოლოსა ღვთისადმი შეწირვად მადლობისა. 

  

ႧႠႥႨ  ႨႡ 

  

Ⴐომელნი გზასა მას ძლიერად ვიდოდინ, მათ ძლიე- 

რიცა და სრული და მტკიცე წამალი წინა-უყავ; ხოლო  

რომელნი ჩჩვილ არიან ჯერეთ გონებითა მათ სძე ეც, 
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ვითარცა ჩჩვილთა, რამეთუ ჟამი არს თითოეულისა ჭა- 

მადისა. 

ⴁ. Ⴄრთმან ჭამადმან რომელთამე გულს-მოდგინება  

მოატყვის, და მანვე ჭამადმან სხვათა სულ მოკლება;  

ამისთვისცა ჯერ არს, რათა ჟამისაებრ და პირისა, და სა- 

ზომისა დავასხმიდეთ თესლსა. 

ⴂ. Ⴐომელთამე სულთა წინამძღვრობისა საქმე არად  

შერაცხეს; და ხელყვეს უგუნურებით სულთა წინამძღვ- 

რობად, და აქვნდა მათ მრავალი სიმდიდრე და ცალიერ- 

ნი მის ყოვლისაგან წარვიდეს ამიერ, რამეთუ სხვათა გა- 

ნუყვეს იგი წინამძღვრობითა მით. 

ⴃ. Ⴅითარცა იგი არიან ჭეშმარიტნი შვილნი, და  

სხვანი მეორედისა ცოლისანი, და სხვანი დაგდებულნი,  

და სხვანი მხევლისაგან, ეგრეთვე მოძღვრებაცა თვითო  

სახე იქმნების. 

ⴄ. Ⴀრს მოძღვრება ჭეშმარიტი მიცემა სულისა, სუ- 

ლისათვის მოყვასისა სრულიად; და არს სხვა პირველთა  

ოდენ ცოდვათა ტვირთვაჲ; და სხვა არს მის მიერ ბრძა- 

ნებულთა საქმეთა სიმძიმისა ოდენ ტვირთვაჲ, ნაკლულე- 

ვანებისათვის უვნებელობისა და სულიერისა ძალისა. 

ⴅ. Ⴑრულსა მასცა მოძღვრებასა შინა დატევებისა- 

ებრ მათისა ნებისა, ვიტვირთავთ ჩვენ სასჯელსა. 

ⴆ. Ⴘვილი ერთგული მაშინ იცნობების, ოდეს მამა  

მისთანა არა იყოს. 

ⴡ. Ⴀსწავებდინ წინამძღვარი, მათ რომელნი წინაშე  

კაცთასა სიტყვას უგებდენ მას, და წინაშე დიდთა პირ- 

თასა; და კანონევდინ მათ მძიმითა კანონითა, რათა სხვა- 

თაცა შიში მოატყვის მათ მიერ, დაღაცათუ მძიმედ ელ- 

მოდის და განმწარდებოდინ შერისხვისა მისთვის, რამეთუ  

უმჯობეს არს მრავალთა სარგებელი ერთისა სავანე- 

ბელსა. 

ⴇ. Ⴀრიან ვიეთნიმე, რომელნი სიყვარულისაგან უზ- 

ესთაეს ძალისა თვისისაცა იტვირთვენ ტვირთთა სხვისა- 

თა, სიტყვისა მისთვის რომელი იტყვის, ვითარმედ უფ- 
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როსი ამისსა სიყვარული არავის აქვს, და შემდგომი ამ- 

ისი; და არიან სხვანი რომელთა მოუღებიეს ძალიცა Ⴖვ- 

თისა მიერ ტვირთისა, და არა იქმან მას, რათამცა აც- 

ხოვნეს ძმა, და ცხოვრებისა მისისათვის, იტვირთესმცა  

სიმძიმე. ხოლო მე ვითარცა სიყვარულისაგან უცხოთა  

ვაბრალობ მათ, და საწყალობელ მიჩანნ; ხოლო პირველ  

მათთვის მიპოვნიეს წერილი, ვითარმედ რომელმან გამო- 

იყვანოს პატიოსანი, არა მწიდებისაგან, ვითარცა პირი  

ჩემი იყოს იგი; და კვალად რომელი იტყვის, ვითარცა  

უყავ მას გეყავნ შენ. 

ⴈ. Ⴈგიცა გულის ხმა ყავ, ვითარმედ მრავალგზის  

გონებით ცოდვა წინამძღვრისა უძვირეს განიკითხვის, სა- 

ქმით ქმნასა მოწაფისასა; რამეთუ უადვილეს არს მხედრისა  

ცოდვა, ვიდრე ბოროტად განზრახვა ერისთვისა. 

ⴈⴀ. Ⴀსწავლიდი მოწაფეთა შენთა, რათა ხორციელ- 

თა ცოდვათა არა იხსენებდენ სახით ვითარ ექმნას, ხო- 

ლო სხვასა ყოველსავე იხსენებდენ ღამე და დღე ვითარ  

ექმნას. 

ⴈⴁ. Ⴀსწავლიდ რათა ყოვლითურთ უმანკო იყვნენ  

ურთიერთარს, ხოლო ბრძენ და მრავალ ღონე ეშმაკთა  

მიმართ, და ამას ზედა სახედ მისცემდი თავსა შენსა. 

ⴈⴂ. Ⴌუმცა დაგეფარვის ურთიერთარს სიყვარული- 

ცა სამწყსოთა შენთა, რამეთუ ღონე არს მგელთა, დახს- 

ნილთა მიერ მოსწრაფეთაცა-დახსნად.  

ⴈⴃ. Ⴌუ უდებ ხარ უდებთა თვის ლოცვად, არათუ  

რათა შეიწყალნენ, რამეთუ ესე შეუძლებელ არს ვიდრე- 

მდის იგინი არა შეგეწეოდინ, არამედ ამას ილოცევდი, რა- 

თა ღმერთმან მოსწრაფებად მოიყვანნეს. 

ⴈⴄ. Ⴓუძლურნი მწვალებელთამცა თანა ნუ მივალნ ჭა- 

მად, ვითარცა წერილ არს მამათა მიერ, ხოლო ძლიერ- 

თა, უკეთუ ენებოს წარსლვა და ჭამაცა დიდებად Ⴓფ- 

ლისა მივიდოდედ. 

ⴈⴅ. Ⴌუ მიზეზობ უმეცრებასა, რამეთუ რომელმან  

არა იცოდის და ქმნას ღირსი გვემისა იგვემოს რომელ 
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 არს ისწავლა. 

  

ႧႠႥႨ  ႨႢ 

  

Ⴑირცხვილ არს მწყემსისაგან შიში სიკვდილისა, ვი- 

ნათგან მორჩილებაცა ესე არს უშიშოება სიკვდილისაგან,  

მაშა არა უფროსად წინამძღვრობასა უხმს უშიშოება სი- 

კვდილისა. 

ⴁ. Ⴂამოიძიე ჵი ნეტარო, თუ რომელთა სათნოებათა  

თვინიერ სიწმიდისა სულისა და ხორცთასა, არა იხილვე- 

ბის უფალი, და იგინი ასწავენ ყოვლისა უწინარეს შვი- 

ლთა შენთა; ხოლო ყოვლისავე დედათა და სავნებელთა  

პირთა ხილვისაგან განაშორენ. 

ⴂ. Ⴛალისაებრ და საზომისა თვითოეულისა ჩვენისა  

ქვეშე მყოფთასა განვაგნეთ საქმენი მათნი, რამეთუ არა  

ვისი ჯერ არს ნავთსაყუდელისაგან განვლენა. 

ⴃ. Ⴎირველ ჯეროვნისა გამოცდისა, ხელთა ნუ ვის  

დავასხამთ, ნუ ქრთამისათვის, ნუცა დიდთა შვილობისა- 

თვის, რამეთუ სასჯელისა თანამდებ არიან ესე ვითარნი,  

ნუ უკვე ვერ თავს იდვან სიცხე და შრომა მონაზონებისა  

და სოფლად მიიქცენ, და რომელთა დაესხნენ მათდა  

ხელნი, არა უბრალო იყვნენ პასუხის გებად წინაშე 

Ⴖვთისა.  

ⴄ. Ⴅინმე არს ვითარი მნე Ⴖვთისა, რომელსა თვის- 

ნი ცრემლნი და შრომანი თავისა თვისისათვის არღარა  

ეხმარებიან, არამედ სხვათათვის ყოფს მათ Ⴖვთისა მი- 

მართ ურიდად. 

ⴅ. Ⴌუ დასცრები სულთა და ხორცთა შეგინებულ- 

თა წმიდა-ყოფად, რათა არა თვისისა ოდენ სულისა და  

მოყვასისა, არამედ სხვათაცა სულთა თვის მიიხვნე Ⴖვთისა  

მიერ გვირგვინი, სახე რა კეთილის ექმნე სხვათა და შენ  

ძლით იდიდოს ღმერთი, და კადნიერებით ითხოო მისგან  

სასყიდელი. 

ⴆ. Ⴅიხილე უძლური ვინმე ძმა, რომელმან უძლუ- 

რება სხვისა უძლურისა სარწმუნოებითა განწმიდა, რა- 

ჟამს ურცხვენელობა საქებელი იხმარა მისთვს Ⴖვთისა 
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მიმართ, და სული თვისი, სულისა მისისათვის დასდვა,  

გარნა სიმდაბლითა, და მისისა კურნებისაგან თავიცა თვი- 

სი განკურნა; და ვიხილე სხვა რომელმან ამპარტავანე- 

ბით ეგრეთვე ქმნა, და ესმა რისხვით, ვითარმედ მკურნა- 

ლო პირველად განიკურნე თავი შენი. 

ⴡ. Ⴈქმნების ჯმნა კეთილისაგან უზესთაესი და კე- 

თილისათვის, ვითარცა რომელი იგი და წამებისაგან  

დაცულ იქმნა, არათუ რამეთუ მას ეშინოდა, არამედ  

სხვათა მათთვის რომელნი მისგან ირგებდეს და განათლ- 

დებოდეს. 

ⴇ. Ⴀრს კაცი რომელ სხვისა პატივისათვის მისცემს  

თავსა თვისსა შეურაცხებად, და სხვათა მიერ შერაცხილ  

არს გემოთ-მოყვარებად, და მსახურად, და იგი არს  

ჭეშმარიტ. 

ⴈ. Ⴓკეთუ რომელსა აქვნდეს სიტყვა სარგებელისა,  

და არა მისცემდეს უშურველად, და არა განერეს იგი  

ბრალისაგან, მაშა რაზომი ბრალი მოიწიოს საყვარელო  

მას ზედა, რომელსა ძალედვას საქმითცა შეწევნა, და  

არა შეეწიოს.  

ⴈⴀ. Ⴈხსენ რომელი ეგე ხსნილ ხარ Ⴖვთისა მიერ;  

აცხოვნე, რომელი ეგე ცხოვნებულ ხარ, განარინენ მიმა- 

ვალნი სიკვდილად, და მოიყიდენ რომელნი იგი მოიკ- 

ლვოდენ ეშმაკისაგან, რამეთუ ესე არს საქმე უზესთაესი  

ყოვლისავე საქმისა და ხედვისა კაცთა და ანგელოსთასა. 

ⴈⴁ. Ⴐომელი Ⴖვთისა მიერ მისდა მოცემულითა სიწ- 

მიდითა, სხვისა ბილწებათა განსწმედდეს, გამოაჩინებს  

თავსა თვისსა შემწედ Ⴓხორცოთა მათ ძალთა; რამეთუ  

უბიწოთა მსხვერპლთა შესწირავს იგი Ⴖვთისა, და ესე  

საქმე ანგელოსთა არს, რამეთუ შესწირონ მისსა ძღვენი,  

სულთა ყოველთა რომელნი არიან გარემოს მისსა. 

ⴈⴂ. Ⴀრა რაჲ ესრეთ გამოაჩინებს ჩვენდა მომართ  

დამბადებელისა ჩვენისა კაცთ მოყვარებასა და სა- 

ხიერებასა, ვითარ ესე რომელ დაუტევნა ოთხმეოც- 

და ათცხრამეტნი, და მოვიდა მოძიებად შეცთომილისა 
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მის ერთისა ცხოვარისა. 

ⴈⴃ. Ⴄკრძალე შენცა ჵი ნეტარო, და ყოველი მოსწ- 

რაფება შენი და სიყვარული და მხურვალება და მოღ- 

ვაწება და ვედრება Ⴖვთისა შეცთომილსა და შემუსრ- 

ვილსა ზედა აჩვენე რამეთუ, სადა დიდად იყვნენ სენნი  

და წყლულებანი, მუნ უეჭველად დიდნიცა სასყიდველნი  

მიეცემიან. 

ⴈⴄ. Ⴂამოვიძიოთ და გულის ხმა ვყოთ, რამეთუ არა- 

თუ ყოვლადვე სამართალისა შჯა უხ3ს წინამძღვარსა  

უძლურებისათვის. 

ⴈⴅ. Ⴅიხილენ ორნი მოსაჯულნი წინაშე მსაჯული- 

სა ყოვლად ბრძნისა, და უსამართლო იგი, ვითარცა  

უძლური განამართლა, ხოლო მართალი იგი ვითარცა  

ახოანი განაცრუა, რათა არა მართალ-მსაჯულობითა უმე- 

ტესი განხეთქილება ყოს, და თვისაგან თითოეულსა უთ- 

ხრა საქმე თვისი, და უფროსად რომელი იგი უძლურ  

იყო. 

ⴈⴆ. Ⴅელი მწვანვილოვანი ყოველთავე ცხოვართა- 

თვის კეთილ არს; ხოლო სწავლა და მოხსენება სიკვდი- 

ლისა, ყოველთავე სიტყვიერთა ცხოვართათვის კეთილ არს  

და სარგებელ. 

ⴈⴡ. Ⴘეურაცხყოფდი და კდემდი სულგრძელთა წი- 

ნაშე უძლურთა, რათა სხვისა წამლითა, სხვისი წყლულე- 

ბა განკურნო, და სულგრძელთა მათ მოთმინება უმეტესი  

ასწაო. 

ⴈⴇ. Ⴀრა სადა განუქიქებიეს Ⴖმერთსა აღსარება ვისი- 

მე, რათა არა დააბრკოლნეს აღმსარებელნი იგი განქიქე- 

ბითა მით, და მერმე უკურნებელად დასნეულდენ. 

ⴉ. Ⴃაღაცათუ წინასწარ-ცნობისა მადლი გაქვნდეს,  

ნუმცა ჩვენ უთხრობთ შეცთომილთა მათ ცნობასა პირ- 

ველვე, არამედ უფროს ღონისძიებით იგინი მოვიყვან- 

ეთ აღსარებად, რათა მათცა აღსარებითა მით პოონ  

ლხინება ცთომისა მის მათისა. 

ⴉⴀ. Ⴘემდგომად აღსარებისა უმეტეს პირველისა, 
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მივსცეთ მათ ჩვენდა მომართ კადნიერება, რამეთუ ამით  

სახითა დიდად წარემართნენ ჩვენდა მომართ სარწმუნოე- 

ბასა და სიყვარულსა, და კვალად გვიღირს რათა ვასწავ- 

ლიდეთ მათ ქონებად ჩვენდა მომართ შიშისა; და ჩვენ  

კვალად სახესა სიმდაბლისასა ვაჩვენებდეთ მათ. 

ⴉⴁ. Ⴈხილე ნუ უკვე უზომომან სიმდაბლემან შენმან,  

ნაკვერცხალი ცეცხლისა შეკრიბოს თავსა ზედა შვილთა  

შენთასა. 

ⴉⴂ. Ⴗოველსა შინა მოვალე ხარ რათა იყო მოთმინე,  

გარდა ურჩებისა ბრძანებულთა შენთასა. 

ⴉⴃ. Ⴂულის-ხმა-ყავ ნუ უკვე არიან შენსა მაგას ვე- 

ნახსა ხენი რომელნი ოდენ ქვეყანასა აცთუნებენ, და ნუ  

უკვე სხვასა ადგილსა შემძლებელ არიან ნაყოფიერებად,  

რომელთაცა სიყვარულით აღმოგლეჯად და სხვასა ად- 

გილსა დანერგულად ნუ უდებ ვიქმნებით. 

ⴉⴄ. Ⴌუ უკვე შემძლებელ იყოს წინამძღვარი სოფ- 

ლისა მახლობელთაცა ადგილთა, დაუბრკოლებელად  

ქმნად სათნოებისა, არამედ ეკრძალენ მისთანა მყოფთა  

თვის, და უკეთუ მუნ ენებოს ყოფად, ნუ შეიწყნარე- 

ბნ ძმათა ვნებულთა, რამეთუ არათუ ყოველ არა შეწყნარე- 

ბა ხენეშ არს. 

ⴉⴅ. Ⴓკეთუ სულიერი დაყუდება აქვნდეს მკურნალ- 

სა, ხორციელი არა ფრიად სახმარ არს მისდა კურნებასა  

მას შინა სნეულთასა, უკეთუ კულა პირველი იგი არა  

აქვნდეს და მეორე ესე იხმარენ. 

ⴉⴆ. არა არს ესრეთ კეთილად შეწირული ჩვენ მიერ  

ღვთისა ძღვენი, ვითარ სულთა პირმეტყველთა სინანუ- 

ლითა მისდა მიპყრობაჲ. 

ⴉⴡ. Ⴗოველივე სოფელი ერთისა სულისა, არა ღირს  

არს, რამეთუ იგი წარვალს, ხოლო ესე უკუნისამდე  

გიეს. 

 

ႧႠႥႨ  ႨႣ 

  

Ⴀმისთვის უკვე ნუ ნატრი ნეტარო რომელნი საფა- 
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სეთა, არამედ რომელნი ცხოვართა პირმეტყველთა შეს- 

წირვენ ქრისტესა. 

ⴁ. Ⴓბიწომცა არს მსხვერპლი შენი, თუ არა რაჲ  

სარგებელ გეყოს. 

ⴅ. Ⴅითარცა იგი მიცემა ჯერ იყო ძისა კაცისა,  

ხოლო ვაჲ მისდა რომლისა მიერ მიეცეს, ეგეთვე წინა- 

აღმდგომი ამისი გულის-ხმა-ყავ, ვითარმედ ცხოვნება  

ჯერ იყო ყოველთა მოსწრაფეთა, ხოლო სასყიდელი  

მისი არს, რომლისა მიერ ცხოვრება მათი იქმნა. 

ⴃ. Ⴘემდგომად Ⴖვთისა, ქალიცა დიდი გვიხმს სუ- 

ლიერი ჵოი, წმიდაო მამაო, რათა რომელთა იგი ხელ  

გვიყოფიეს წმიდასა მას Ⴜმიდათასა შეყვანებად, და შე- 

წირვად საკურთხეველსა Ⴕრისტესსა, ვიდრემდის წინაშე  

კართა შესავლისათა იყვნენ, უკეთუ ვიხილნეთ იგი სიმ- 

რავლისა მისგან ხენეშისა შეიწრებულნი, უპყრათ ხელთა 

მათთა ვითარცა ჩჩვილთა და ხენეშისა მისგან გულის- 

სიტყვათასა განთავისუფლნეთ. 

ⴄ. Ⴓკეთუ კულა ფრიად ჩჩვილ და უძლურ იყვნენ  

მხართა ჩვენთა ზედა ვიტვირთნეთ და აღვამაღლნეთ  

ვიდრემდის შევლონ კარი იგი იწროჲ და საჭიროჲ, რა- 

მეთუ ყოველივე შეიწრება დატენება მუნ იქმნების, ამის- 

თვისცა იტყოდა წინასწარ-მეტყველი ვითარმედ, ესე არს  

შრომა ჩემ წინაშე დიდი, რათამცა ერთი ოდენ შევედ  

სიწმიდესა Ⴖვთისისა. 

ⴅ. Ⴇქმულ არს ჩვენ მიერ ზემოთა მათ თავთა შინა ჵი,  

მამათა მამაო, მის მამათა მამისათვის და მოძღვრისა მოძღვა- 

რთასა, თუ ვითარი იყო სიბრძნითა ზეცისათა, ყოვლითურთ  

შემკობილი, ჯეროვნად მამხილებელი, წმიდა, მოწყალე,  

შემნდობელ, ბრწყინვალე; და ყოვლისა უმჯობესი ესე იყო  

მისთანა, რომელ უკეთუ ვინ იხილის ვითარმედ ნებავს  

ცხოვრება, უმეტესი მოსწრაფება დადვის მის ზედა; და  

კვალად რომელნი იხილნის თუ აქვს თვისი ნება, და  

სიყვარული საქმისა რასამე, ესრეთ ისწრაფის მოწყვედად  

ნებისა მის, რომელ ყოველნივე ილტვოდიან ქონებად 
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რაისამე ზედა ნებისა მისისა; და იტყოდა ამასცა სანატ- 

რელი იგი ვითარმედ უმჯობეს არს განძება მონასტრი- 

საგან, ვიდრე შენდობა ნებისა მისისა ქონებად მოწაფეთა,  

რამეთუ რომელმან განაძის მრავალ გზის განძებული იგი  

დაამდაბლის. ხოლო რომელი მოუშვებდეს ნებასა თვისსა  

ვითარცა სახედ მოწყალებით მან იყოს, რათა ჟამსა სიკვ- 

დილისასა საწყალობელად სწყევდენ მას, რამეთუ აცთუნ- 

ნა და არა რაჲ არგო მას. 

ⴆ. Ⴀქვნდა ესეცა ჩვეულება დიდსა მას რომელ შემ- 

დგომად მწუხრისა გალობისა დაჯდის იგი საყდართა  

ზედა გვამითა ძელისასა, და სულითა მადლთასა ვითარცა  

მეუფე, და გარე მოადგიან მას, ვითარცა ბრძენნი ფუტ- 

კარნი, კეთილი იგი კრებული; და ვითარცა Ⴖვთისათა,  

ისმენდეს სიტყვათა მისთა, და მორჩილებდეს ბრძანებათა  

მისთა; და რომელსამე უბრძანებნ ორმეოცდა ათისა  

ფსალმუნისა, და რომელსამე სამეოცდა ათის ფსალმუნისა  

და რომელსამე ასისა თქმად პირველ დაძინებისა, და რო- 

მელსამე ეგრეთვე მუხლ დრეკასა უბრძანებნ; და სხვასა  

ქვეჯდომით ძილი მისცის; და სხვასა ჟამი განუწესის  

წიგნის კითხვისა; და სხვასა უბრძანის ლოცვად და დად- 

გომად განწესებულსა ჟამსა, – და დაედგინნეს ორნი ძმა- 

ნი ზედა მდგომელად, რათა დღისი აყენებდენ ცუდად  

მეტყველებისაგან, და ღამით კვალად ცუდისა მღვი- 

ძარებისაგან, ანუ ურთიერთარსთანა უბნობისა. 

ⴡ. Ⴃა კვალად ტაბლასაცა ზედა თითოეულისა და  

წესი განეწესა დიდსა მას, რამეთუ არათუ ყოველთა ჭა- 

მადი ერთი იყო, არამედ თითოეულისა წესი დაედვა; და  

რომელსამე ხმელა პურსა და წყალსა უბრძანებნ მიღე- 

ბად, კეთილი იგი მნე; და სხვათა უმეტესადრე ნუგეში- 

ნისცემნ, და საკვირველი ესე იყო, რომელ ყოველსავე  

უდრტვინველად ვითარცა პირისაგან Ⴖვთისა შეიწყნა- 

რებდეს; და აქვნდა ქვემო კერძო დიდსა მას ადგილი  

იგი დილეგისა, რომლისათვის ვჰსთქუთ და ზემო კერძო  

დიდისა მის მონასტრისა, კვალად სხვა ლავრა რომელსა 
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შინა ძლიერთა მიავლინებენ დაყუდებულად ძლიერი იგი და  

სრული. 

ⴇ. Ⴌუ შეუნდობ გევედრები წრფელთა, რათა არა  

გვლარძნილ იქმნენ; არამედ უფროსად გვლაძნილნი  

უკეთუ ძალგვდვას მოიყვანენ სიწრფოებად. 

ⴈ. Ⴑრულიად უვნებელ ქმნილი იგი შემძლებელ არს  

კეთილად, და ჯერისაებრ ქმნად სასჯელისა, რამეთუ  

ნაკლულევანება უვნებელობისა სცემს გულსა მსაჯული- 

სასა, და არა შეუნდობს ჯეროვნად ყოფად სასჯელისა. 

ⴈⴀ. Ⴑარწმუნოებისა მართლისა სამკვიდრებელი დაუ- 

ტევე ყოვლისა პირველად შვილთა შენთა, რათა არა  

ოდენ შვილნი, არამედ შვილის-შვილნიცა შესწირნენ  

უფლისა მართლ-მადიდებლობით. 

ⴈⴁ. Ⴝაბუკთა მხურვალეთა და ქედფიცხელთა, და- 

ქენჯნად ნუ შეიწყალებ, რათა ჟამსა სიკვდილისასა გა- 

დიდონ შენ. 

ⴈⴂ. Ⴀმასცა ზედა სახედ შენდა იყავნ დიდი იგი მო- 

სე ჵი, ყოვლად ბრძენო, რამეთუ ვერ შეუძლო მორჩილ- 

თა მათ მისთა ფარაოსაგან განთავისუფლებად ვიდრემ- 

დის ჭამეს უფუარი. 

ⴈⴃ. Ⴓფუარი ესე არს, რათა არა აქვნდეს მოწაფესა  

მიშვება ნებასა თვისსა, რამეთუ ნება აღამაღლებს კაცსა,  

ხოლო უფუარი მარადის მდაბალ არს, ხოლო ველის  

ყრდელად გულის-ხმა-ვყოთ, სიფიცხე იგი მხილებისა და  

კდემისა მოძღვრისა, და იწროება იგი მარხვისა. რომელ  

ექმნის სიმწარე ხორცთა, ხოლო არიან იგი ტკბილ სუ- 

ლისა, უფროს თაფლისა გოლეულისა. 

ⴈⴄ. Ⴞოლო მე მამათა მამაო, რომელი ამას შენ მო- 

გიწერ, ვსძრწი სიტყვისა მისგან, რომელი იტყვის ვი- 

თარმედ: რომელი სხვასა ასწავლი თავისა თვისისა რად  

არ იქმნები მასწავლელ, ხოლო აწ ესოდენ ვსთქვა და  

სარბიელი სიტყვისა ჩემისა დავიცადო. 

  

ႧႠႥႨ  ႨႤ 

  

Ⴂული რომლისაც სიწმიდისა მიერ Ⴖვთისდა შეყო- 
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ფილ იყოს, სხვისა სიტყვა სწავლად არა ეხმარების, რა- 

მეთუ სიტყვა იგი დაუსაბამო აქვს მოძღვრად და წინამძღვ- 

რად და განმანათლებელად მისა ნეტარსა მას, ვითარცა  

ეგე არს შენი სიწმიდე, რომელსა არა სიტყვითა ლიტო- 

ნითა მეცნიერ ვარ, არამედ საქმით გამოცდილ ვარ შენ- 

სა მას ყოვლად წმიდასა გონებასა მომსრველსა მხეცთა  

მათ ბოროტთასა, სიმშვიდით შენითა და სიმდაბლითა  

მსგავსად დიდისა მის სჯულის მდებელისა მოსესსა, რო- 

მლისა კვალსა შეუდეგ, და კნინღა მასცა წარხედ სიწმი- 

დისა და Ⴕალწულებისა მადლითა, რომლისა მიერ უფ- 

როს ყოვლისა შესაძლებელ არს მიახლებად Ⴖვთისა, წმ- 

იდისა მის და უხრწნელისა რომელი იგი მომნიჭებელ  

არს უხრწნელისა, და აღამაღლებს ქვეყანით ზეცად  

მოღვაწეთა მათ. 

ⴁ. Ⴐომლისათვის შენცა, ვითარცა ცეცხლისა ეტ- 

ლითა, მსგავსად დიდისა მის Ⴈლიასა ამაღლებულმან,  

არა თუ ოდენ მეგვიპტელი იგი მოაკვდინე, და ქვიშასა  

მას სიმდაბლისასა დაფალ, არამედ მთადცა აღხვედ და  

ღმერთი იხილე ეკლოანითა და ფიცხელითა, და ძნიად შესა- 

წველითა მოქალაქობითა. 

ⴂ. Ⴃა ხმა იგი Ⴖვთისა გესმა ნათელი მისი იხილე,  

და ხამლნი იგი რომელ არიან ვნებათა ნივთნი წარიხადენ  

ფერხთაგან სულისათა; და უპყარ ბოლოსა მისსა რომე- 

ლი იგი ანგელოსთაგან ვეშაპ იქმნა, და მღვიმესა ქვესკნე- 

ლსა შთახადე იგი; და ფარაოს მძლე ექმენ მაღალსა მას და  

ამპარტავანსა, და მეგვიპტელნი გვემენ. და მათნი პირ- 

მშონი მოსწყვიდენ, რომელ ესე დიდ არს საკვირველე- 

ბით. 

ⴃ. Ⴀმისთვისცა Ⴓფალმან გარწმუნა შენ წინამაძვრო- 

ბა ძმათა, რომელნიცა იხსნენ შენ ნეტარო ფარაოსაგან  

და ბოროტისა მის ალიზისა, და მიეც მათ სვეტი ცეც- 

ხლისა, და ღრუბლისა საღმრთოსა, დამშრეტელი ყოვ- 

ლისავე ვნებათა სახმილისა. 

ⴄ. Ⴃა არა ესოდენ, არამედ მეწამული ესე და ცეც- 
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ხლის ფერი ზღვა განუპე მათ, რომელსა შინა მრავალნი  

დავინთქმით, და მძლედ გამოაჩინენ იგინი კვერთხითა  

მწყემსობისა შენისათა, და ყოველნი მდევარნი მათნი  

სრულიად დაანთქენ; და ამას ზედა ამალეკიცა იგი ამპა- 

რტავანებისა, რომელი შემდგომად ზღვისა განვლისა შე- 

ემთხვევის, მოსწყვიდე აღპყრობითა ხელთათა, შორის  

საქმისა და ხედვისა, ერის მისთვის Ⴖვთისა მიერ  

შენდა რწმუნებულისა, და მძლე ექმენ წარმართთა, და  

მთად უვნებელობისა აღიყვანე ერი შენი. 

ⴅ. Ⴋღვდელნი დაუდგინენ მათ და წინა-დაცვეთა  

უვნებელობისა ასწავე, რომლისა თვინიერ არა იხილვე- 

ბის Ⴖმერთი, არათუ იქმნას წინა დაცვეთა ვნებათა, და  

მოსლვა სიწმიდისა; და სიმაღლედ აღხვედ და ყოველი  

უგულისხმოებისა ბნელი განკვეთე, და მიეახლე ნათელსა  

ფრიად უაღრეს მაყლოანისა მის, და ღირს იქმენ შენ  

ხმასა საღმრთოსა, და ღირს იქმენ ხედვასა და წინასწარ  

მეტყველებასა, და იხილე ზურგით კერძო Ⴖვთისა, ესე  

იგი არს საუკუნო იგი ყოფადი ნათელი, და გესმა ხმა  

იგი ვითარმედ ვერ იხილოს კაცმან პირი ჩემი. 

ⴆ. Ⴃა მერმე სიღრმესა მას Ⴑიმდაბლისასა შთახვედი  

ქორებსა შინა, და თანა გაქვნდეს ფიცარნი იგი Ⴖვთივ  

წერილნი გულის-ხმის-ყოფისანი, და დიდებულ იყო პი- 

რი სულისაცა და ხორცთა.  

ⴡ. Ⴞ რაიმე ვსთქვა ხბოსა მისთვის, ჵი საქმე იგი, ჵი, 

შემუსრვა იგი ფიცართა, და მერმე რა უპყარ ხელსა ერი- 

სასა; და განვლე უდაბნო იგი და წყურილისა მის ალი  

დაშრიტე, და წყარონი მათ ცრემლთანი მოანიჭენ ძელი- 

სა მიერ, რომელ არს ჯვარცმა ხორცთა, ხორცთა, ვნებათა თანა  

და გულისთქმადა, და წარმართნი იგი ბოროტნი ცეცხ- 

ლითა ღვთისა მიერითა დასწვენ; და იორდანედ მოხვედ,  

რამეთუ არა რაი არს დამაყენებელ მცირედ რაიმე სახი- 

სა მის ძველისა დატეობა, რამეთუ განკვეთე იგი დიდად  

მდინარე და ქვემონი წყალნი ზღვასა მას მარილთა და  

სიკვდილისა მისცენ; და სხვანი იგი წყალნი სიყვარული- 
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სანი ზემოთ დააგუბენ, წინაშე თვალთა სულიერთა მათ  

ისრაელთასა. 

ⴇ. Ⴃა ბრძანე ათორმეტთა მათ ლოდთა მოღება, გი- 

ნათუ მოციქულთა რიცხვი, მათ მიერ აღაშენე; ანუ თუ  

რვათა მათ ვნებათა ძლევა; და ოთხთა მათ დიდთა სათ- 

ნოებათა მოგება მოასწავე, და მკვდარი იგი და უნაყო- 

ფო ზღვა ზურგით დაუტევე სრულიად, და იერიქოდ  

მიხვედ ქალაქად, და დაბერე ნესტვსა ლოცვისასა შვიდი- 

სა ამის შვიდეულისა ჟამთა საწუთროისათა, და დაარღ- 

ვიენ ზღუდენი იგი და სძლე ვიდრეღა შენცა შემწისა  

მისა მიმართ უნივთოისა ღაღადებდი, ვითარმედ მტერისა  

მახვილსა მოაკლდა სრულიად, და ზღუდენი იგი ვნებათა  

ჩემთანი დაარღვიენ. 

ⴈ. Ⴞ~ ვსთქვა უმეტესიცა, იერუსალიმად აღხვედ,  

რომელ არს ხილვა სრულისა მის მშვიდობისა და Ⴕ~ე  

იხილე Ⴖ~თი იგი მშვიდობისა, და მისთანა იღვაწე, ვი- 

თარცა კეთილმან მხედარმან, მისთანა ჯვარს ეცვ ხორ- 

ცითა ვნებათა თანა და გულის თქმათა, და იქმენ შენცა  

Ⴖვთისა მიერ Ⴖმერთ ფარაოსა, და ყოვლისავე წინააღმ- 

დგომისა ძალისა, და Ⴕ~ეს თანა დაიფალ, და შთახედ  

მისთანა უფსკრულთა მათ Ⴖვთის-მეტყველებისათა, და  

ნელსაცხებელი მიიღე მეგობართა მათ Ⴑათნოებათაგან,  

და ესრეთ აღსდეგ, რამეთუ რაჲ დამაყენებს თითოეუ- 

ლად თქმად. 

ⴈⴀ. Ⴀღსდეგ მესამესა დღესა, ესე იგი არს შემდგო- 

მად ძლევისა სამთა მათ მძლავრთა: ნაყროვანებისა, ვეცხ- 

ლის მოყვარებისა და მზვაობრობისა; და უფროსად შემ- 

დგომად განწმედისა სულისა და ხორცთა და გონებისა  

გულის თქმისაგან და გულის წყრომისა და გულის სიტყ- 

ვათა. 

ⴈⴁ. Ⴃა მთად ზეთის ხილთასა აღხედ, მთასა მას  

რომლისათვის წმიდა იგი იტყოდა: მთანი მაღალნი ირემ- 

თა, სულთა მათ მომსრველთა ვნებათასა. რამეთუ ჯერ  

არს შემოკლება, და არა გრძლად სიბრძნის მეტყველება, 
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სიბრძნითა სავსისა მიმართ, და უფროს ჩვენ ყოველთა  

მეცნაურისა, რამეთუ აღხედ მას, რომლისათვის წიგნი 

იტყოდა, ვითარმედ მათ მომსრველთა ვნებათასა. 

ⴈⴂ. Ⴀმისა უკვე შემდგომად შენცა აღხედ და აღი- 

ხილენ ზეცად თვალნი, რამეთუ კვალად სიტყვისა წესი,  

სიტყვისა მიმართ მივიყვანო. გვაკურთხენ ჩვენ მოწაფე- 

ნი, და განიცადე წინამდებარე იგი Ⴑათნოებათა Ⴉიბე  

რომელსაცა მადლითა მით Ⴖვთისათა მოცემულითა შე- 

ნდა, საფუძველი დასდევ, ვითარცა ბრძენმან ხუროთ მო- 

ძღვარმან, და უფროსღა აღასრულო ყავ. 

ⴈⴃ. Ⴃაღაცათუ სიმდაბლისა სიღრმითა, ჩვენი ესე  

გლახაკი და უსწავლელი პირი აიძულე ერისა შენისა  

მიმართ აღებად, და არა საკვირველ არს, რამეთუ მოსეცა  

უწესდა თავსა თვისსა ხმა წვლილად და ენა-ბრგვნილად,  

არამედ მას Ⴀრონ ჰყვა კეთილად მეტყველი, ხოლო შენ  

ნეტარო არა ვუწყი თუ რად მოხვედ წყაროდ განხმელად 

და აღვსებულად-მყვართაგან ეგვიპტისათა და უფროსად  

ნაკვერცხალთა ეგვიპტისათა. 

ⴈⴄ. Ⴃა ვინათგან არა ჯერ არს დატეობად სახესა  

და იგავსა შენისა მის აღსვლისასა, აღუსრულებელად, ამის- 

თვის კვალად პირველსავე სიტყვასა მოვიდე; რამეთუ  

აღხედ მთასა მას წმიდასა, და თვალნი ზეცად აღიხილენ,  

და ფერხნი კიბესა სათნოებათასა დასდგი, აღხვედ და  

ამაღლდი; და აღფრინდი და ამაღლდი ღაღადებითა, და  

მტერთა მძლე ექმენ, და მოსწყვლენ და წინა წარუძეღვ,  

და უფროსღა აწცა მარადის გვიძღვი ჩვენ ყოველთა,  

რამეთუ აღსრულ ხარ თავსა მას წმიდისა მის სათნოება- 

თა კიბისა და შეერთებულ ხარ სიყვარულსა; ხოლო სი- 

ყვარული არს Ⴖმერთი, რომლისა არს დიდება და სიმ- 

ტკიცე აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 


