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თქვენ მოგესალმებათ პირველი pdf-ჟურნალი 

მაგიაზე, ოკულტიზმზე, ეზოტერიკაზე და თეოლოგიაზე 

ქართულ ენაზე — ჟურნალი «აპოკრიფი»! 

ჩვენ ვიბეჭდებით 2003 წლიდან რუსულ ენაზე, 

ხოლო ახლა, გამოვიდა ჟურნალი «აპოკრიფის» 

ქართულენოვანი ვერსია. 

სასიამოვნო კითხვას გისურვებთ! 
 

 
 

ალისტერ კროული 
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ალისტერ კროული 

უღირსი1 
 

თარგმანი: გიორგი უგრეხელიძე 
 

მისტიკოსი საიმონ იფფი, ყველაზე სიტყვაძუნწი ადამიანი იყო ჰელმლოკ 

კლუბში, მაგრამ ამ კაცს, მისი არაჩვეულებრივი და მომნუსხველი ძალის გამო, 

რომელსაც თავის საყვარელ ფანჯარასთან ჩუმად ჯდომის დროსაც კი გამოსცემდა, 

ყველაფერი ეპატიებოდა. ერთხელ, შობის საღამოს, სადილის შემდეგ, 

«ზურმუხტის დაფის» რედაქტორმა მას კომიტეტის მიერ მიღებული ახალი წესის 

შესახებ მოახსენა, რომელიც ეს-ესაა ძალაში შესულიყო, და რომლის თანახმადაც, 

თუ კლუბის წევრთა შორის ყველაზე ხანდაზმული რაიმე ამბავს არ მოყვებოდა, 

დაჯარიმდებოდა. ეს გენიალური ტყუილი გახლდათ, რომელსაც საიმონი 

იუმორით შეხვდა: 

— რა ამბავი? — ჩაიბუბუნა მან. 

— მოგვიყევით, პირველად როდის გამოიყენეთ ადამიანთა ამოცნობის 

თქვენი უნარი. 

მისტიკოსს სახე მოეღუშა: «აი პოეტური სამართლიანობაც, თქვენ სამაგიეროს 

გადაიხდით იმის გამო, რომ თავხედობა გეყოთ და ახალი წესი შემოიღეთ, 

ისტორია საშინელია და საძაგელი. გმირული ნათება მასში სიბნელეს კიდევ უფრო 

აუტანელს ხდის, მაგრამ თქვენ ის უნდა მოისმინოთ ერთი მიზეზით, ვინაიდან ეს 

კლუბი, მაშასადამე მთელი სამყაროც(რომელიც მის გარშემო ბრუნავს) ჩემი 

ჩარევის შედეგად გარდაუვალ უბედურებას გადაურჩა». 

 

I. 
 

1804 წელს, აპრილის თვეში, ბისკაის ყურეში მისი უდიდებულესობის შლუპი 

«გრეიჰოუნდი» დაიმსხვრა, რომელზეც სერ არტურ უელსლისადმი გაგზავნილი 

დეპეშები იმყოფებოდა. მათ მიტანაზე პასუხისმგებელი კაპიტანი ფორტესკიუ ამ 

შემთხვევას საზღვაო ფლოტის სერჟანტ გლასთან ერთად გადაურჩა. ისინი 

დინებამ ესპანეთის ჩრდილოეთ სანაპიროზე გარიყა. დანიშნულების ადგილამდე 

მათ მრავალი დღის სავალი გზა აშორებდათ. როგორღაც ისინი მეგობრულად 

განწყობილ პარტიზანებს შეხვდნენ, რომლებიც მათ ყველანაირად დაეხმარნენ. 

მაგრამ, ბედმა მაშინ უმტყუნათ, როცა თითქმის მიაღწიეს მიზანს. მოხდა შეტაკება 

და მასენა უკანდახევისას ისე განლაგდა, რომ მათ სერ არტურის პოზიციებთან 

მისასვლელი გზა მოუჭრა. ამის შეტყობისთანავე ისინი მთებისკენ შებრუნდნენ იმ 

იმედით, რომ გადაღმა მხარეს გადასვლისას ფრანგული არმიის ფლანგებს 

გაუსწრებდნენ. სამწუხაროდ, პირველ გორაკზე გადასვლისას, ისინი შენიშნეს და 

მსუბუქ ქვეითთა ქვედანაყოფი დაადევნეს. 
                                                                        

1 http://demo.ge/index.php?do=full&id=881 

http://demo.ge/index.php?do=full&id=881
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ამის დანახვისთანავე მათი ესპანელი მეგზური უკანმოუხედავად გაიქცა. 

ახლა მდევარს გზის აბნევაც დაემატა. მათ ბრიტანული პოზიციების განლაგება 

მიახლოებით იცოდნენ და სამოქმედოდ მხოლოდ ორი საათი ჰქონდათ. სხვა 

შემთხვევაში განწირულები იყვნენ. 

დევნილებმა მეორე გორაკის მწვერვალს მაშინ მიაღწიეს, როცა გრძელ ჯაჭვად 

გაწელილი მათი მდევარი პირველ გორაკზე გადადიოდა. ციცაბო ფერდობზე, 

უზარმაზარ კლდეებს შორის, ჯორებისთვის განკუთვნილი ერთადერთი ვიწრო 

ბილიკით დაშვება დაიწყეს და ქოხს წააწყდნენ, სადაც გზა დამთავრდა. 

ფორტესკიუს ადგილი ეცნო. წინა დღით მის შესახებ გიდი ჰყვებოდა. ეს ერთი 

თავზეხელაღებული ყაჩაღის სახლი იყო, რომლის თავისთვისაც ფრანგებსაც და 

ინგლისელებსაც დიდი ჯილდო ჰქონდათ დაწესებული. ნებისმიერ შემთვევაში, 

შიგნით შესვლის გარდა სხვა არჩევანი არ არსებობდა, საბედნიეროდ 

გაუმართლათ, ყაჩაღი სადღაც წასულიყო სახლში კი ერთი მძინარე გუშაგი 

დაეტოვებინა, რომელიც სანამ იარაღის აღებას მოასწრებდა ფორტესკიუმ ხმლით 

მოათვა. 

ორი ინგლისელი მარტო დარჩა ქოხში. მოხერხდებოდა კი აქ თავის დაცვა? 

შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ ერთი ან ორი საათით. ხანგრძლივი 

წინააღმდეგობის შემთხვევაში მტერი დამხმარე ძალას გამოგზავნიდა. სიკვდილ-

სიცოცხლის საკითხად ხეობაში ჩასასვლელი გზის მოძებნაღა რჩებოდა. 

ქოხი კლდის პირას იდგა, ისინი ძირს მიმავალ ბილიკს ხედავდნენ, მაგრამ 

მასთან მისასვლელი გზა მოჭრილი ჩანდა. გლასი სიტუაციიდან გამოსავალს 

ეძებდა. სარდაფში გასასვლელი უნდა ყოფილიყო. მან სწრაფად გაჩხრიკა ქოხი 

ჩასაძრომი იპოვა და კიბეზე დაეშვა. ყველაფერი კარგად იყო. იგი მოზრდილ 

ოთახში აღმოჩნდა, რომელიც სანახევროდ დენთიანი კასრებით იყო სავსე. პატარა 

კარი კი ქვემოთ, ბილიკზე გადიოდა. «წავიდეთ!» დაიძახა ფორტესკიუმ. 

«დაგვიჭერენ სერ», უპასუხა გლასმა, «მე აქ დავრჩები, და მათ იმდენი ხნით 

შევაჩერებ, რომ თქვენ წასვლა შეძლოთ». ოფიცერს ეს მოეწონა; მისი მთავარი 

მიზანი დეპეშების მიტანა გახლდათ. მან გლასს ხელი ჩამოართვა და გარეთ 

გავარდა. 

საზღვაო ფლოტის სერჟანტმა იცოდა, რომ დრო ერთ საათზე ნაკლები 

რჩებოდა, მაგრამ მას გონებაში გეგმა ჰქონდა. პირველ რიგში, დენთიანი კასრიდან 

კლდის ნაპირისკენ გამავალ ფანჯარამდე გრძელი ფითილი გააბა. შემდეგ მკვდარ 

გუშაგს უნიფორმა გახადა და თვითონაც გაიხადა. გვამს თავისი ტანსაცმელი 

ჩააცვა, მერე თოკი იპოვა და სხეული შემოსასვლში ჩამოკიდა. გლასმა ყაჩაღის 

საუკეთესო ტანსაცმელი ჩაიცვა, მამაკაცური ნიშნების დასაფარად ფართე მანტიაში 

გაეხვია. იგი პირტიტველი, ლამაზი ყმაწვილი გახლდათ და წელს ზემოთ შალში 

გახვეული ძალიან ჰგავდა ესპანელ გოგოს. 

მან პოზიცია ფანჯარასთან, კარების ახლოს ისე დაიკავა, რომ მისი სხეულის 

ქვედა ნაწილი არ გამოჩენილიყო, და მდევარს დაელოდა. როცა ისინი გამოჩნდნენ, 

უკვე ბინდდებოდა. მდევართა მეთაურმა სიტუაცია სწრაფად შეაფასა: «მეორე 

სადაა?» დაიყვირა მან. გლასმა ღვთაებრივად გაუღიმა. სამწუხაროდ, ინგლისურის 
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გარდა ყველა სხვა ენაზე მან სულ რამდენიმე სიტყვა იცოდა. მაგრამ ტუჩებთან 

მიტანილმა თითმა და მიწვევის ჟესტმა მდევარი დაამშვიდა, ისინი ბილიკზე 

დაეშვნენ და ქოხში შელაგდნენ. «გოგონა სადაა?» დაიყვირა მეთაურმა «იქნებ ეს 

ხაფანგია? იარაღი მოიმარჯვეთ!», სანამ დაამთავრებდა, ქვედა ოთახში გაქცეულმა 

გლასმა ფითილს ცეცხლი მოუკიდა. «დაე სამსონი ფილისტიმელებთან ერთად 

მოკვდეს!» დაიღრიალა მან და თან ფანჯრიდან გადახტა. 

ქოხი ჰაერში აფრინდა, ყველა, ვინც შიგნით იყო დაიღუპა. ხელმოტეხილი და 

დაჟეჟილი გლასი კი, ორმოცდაათი ფუტით ქვემოთ, ეკლიან ბუჩქებში აღმოჩნდა. 

მაგრამ, საერთო ჯამში, მას გაუმართლა. მეორე დღეს ველზე ჩაფორთხება 

მოახერხა, იქ ერთმა მწყემსმა სიკეთე გამოიჩინა და შემოვლითი გზით 

ბრიტანელთა პოზიციებთან მიიყვანა. 

მას უკვე გმირად თვლიდნენ, ფორტესკიუმ აფეთქება დაინახა და თავისი 

კომპანიონის დამსახურება კარგად შეაფასა. მაგრამ, სერჟანტს მკლავი ცუდ 

მდგომარეობაში ჰქონდა, სათანადო მკურნალობის არქონის გამო მან კვდომა 

დაიწყო. იმავე საღამოს ქირურგმა გლასს მკლავი ბეჭთან მოკვეთა. 

სერ არტურ უელსლი გაბედულ ყმაწვილთან ჰოსპიტალში პირადად მივიდა. 

«გიხაროდეს, რომ ეს მარცხენა ხელია» თქვა მან მკაცრად: «ნელსონმა მარჯვენა 

დაკარგა. შენ კი რეგულარული არმიის ლეიტენანტად დაინიშნები» მიულოცა 

ბოლოს. გლასი აღფრთოვანდა, ხელის დაკარგვა აღარაფრად მიაჩნდა, თუ ბეჭებზე 

ეპოლეტები ექნებოდა და გვერდზე ხმალს ჩამოიკიდებდა, ამ დღიდან 

მოყოლებული კი სამუდამოდ ჯენტლმენი და ოფიცერი იქნებოდა. 

 

II. 
 

1805 წელს კამპანიის დასრულებისას ლეიტენანტმა გლასმა ექვსთვიანი 

შვებულება მიიღო და ლოხ-ნესის ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაპირზე, საგვარეულო 

ფერმაში დაბრუნდა, სადაც აღმოაჩინა, რომ მისი მშობლები გარდაცვლილიყვნენ. 

ამის შესახებ ინვერნესში გავლისას, მეგობარს უკვე გაფრთხილებული ჰყავდა, 

მაგრამ სინდისმა გლასი აიძულა გზა გაეგრძელებინა, თუმცაღა შვებეულების 

გატარება ნებისმიერ სხვა ადგილას შეეძლო. 

ეს, მაღლა, ტბის თავზე დაჭაობებულ ველზე აგებული ქვის ოროთახიანი 

სახლი იყო. შორს დასავლეთისკენ მელფვურნის უდაბური ფერდობები 

გადაჭიმულიყო. ქვემოთ ტბის პირქუში წყლები ჰაილენდის ზამთრის სუსხით 

იღრინებოდნენ. რამდენიმე მილის სიახლოვეს არანაირი საცხოვრებელი არ იყო. 

ფერმის ირგვლივ დამუშავებული მიწის მცირე ნაკვეთი, მძიმე და მტანჯველი 

შრომის შემდეგ, ცოტაოდენი შვრიის და კარტოფილის გარდა არაფერს იძლეოდა. 

მემამულე გრანტ გლენმორისტონელმა გლასის ჩამოსვლამდე ფერმის 

მოსავლელად კაცი გაგზავნა. მშრომელი და გულჩათხრობილი, თექვსმეტი წლის 

ღონიერი ბიჭი, მშვენივრად ინახავდა სახლს და ამ მოუსავლიან მხარეში მიწას ისე 

ამუშავებდა, როგორც ხერხდებოდა. გლასმა ის მუდმივ მებაღედ და მსახურად 

აიყვანა, მაგრამ ბიჭი მის მარტოობას უფრო ამძაფრებდა, ვიდრე ამსუბუქებდა. 
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მიუხედავად ამისა, პირველ კვირას, როდესაც ის ქვემოთ, სტრათ ერიკის 

ეკლესიაში ჩავიდა, აღმოაჩინა, რომ მთელი მრევლის ყურადღების ცენტრში 

იმყოფებოდა. ჩიზჰოლმმა, მკაცრი და შეზღუდული კალვინისტური სკოლის 

წარმომადგენელმა მღვდელმაც, იგი ქადაგებისას შეაქო, წირვის დასრულების 

შემდეგ კი, ოფიცერი თავის სახლში დიდის ამბით წაიყვანა, რათა მას 

საუზმისმსგავსი საშინლად მწირი რაღაცით გამასპინძლებოდა, რის ჭამასაც 

შოტლანდიელები, კვირაობით ღვთის განაწყენების შიშით ბედავდნენ. 

ჩიზჰოლმი ქვრივი იყო. მას ერთი ქალიშვილი ჰყავდა, გამხდარი და ცივი, 

თხელი ტუჩებით, წვეტიანი ცხვირით, ცუდი კბილებით და ხარბი თვალებით, 

მაგრამ მისი ბრტყელი მკერდი კინაღამ გასკდა იმის გაფიქრებაზე, რომ იგი 

შეიძლებოდა ლეიტენანტი გლასის ქალბატონი გამხდარიყო. ეს მისთვის 

საზიზღარი გარემოსგან თავდასაღწევი გზა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გლასმა 

ხელი დაკარგა მას მამაკაცის მშვენიერი ფიგურა ჰქონდა, იგი გმირი იყო, მას 

შემდეგ რაც თანამდებობა მიიღო, ორჯერ იყო დეპეშებში მოხსენიებული. ძალიან 

მალე ის ახალ კამპანიაში ჩაერთვებოდა. დაწინაურებები იმ დროს სწაფად 

ხდებოდა, კაპიტანი, მაიორი, პოლკოვნიკი — შეიძლება გენერალი გლასიც! ქალი 

სტრათ ერიკს შორს, ჩრდილოეთით ჩამოტოვებულს ხედავდა, სანაცვლოდ კი 

მეფის კარზე წარდგენა, ნებისმიერი სახის სოციალური აღმასვლა, მოგვიანებით 

დიდებულთა ვიზიტი ან რამე ამის მსგავსი, და ადგილობრივი აზნაურების 

დამცირება, რომლებიც მღვდლის ქალიშვილს ყოველთვის ზემოდან უყურებდნენ. 

მან აღმოაჩინა, რომ თავისი თევზის ბადეში გასაბმელად ოთხი თვე ჰქონდა. 

ღარიბსა და უბრალოს როგორიც ის იყო, მთელს მხარეში მეტოქე არ აღმოაჩნდა. 

გლასს, ფერმერის შვილს მიუხედავად მისი ეპოლეტებისა, ქალზე მეტი შანსი არ 

ჰქონდა, ადგილობრივი არისტოკრატიის წარმომადგენელზე დაქორწინებულიყო. 

ქალი უკიდურესი საფუძვლიანობით და სიმტკიცით შეუდგა საქმეს, 

დახმარებისთვის მამასთან გაერთიანდა და ყველა ცნობილი ხერხით დაიწყო 

გლასსზე ალყის შემორტყმა. 

თავის მხრივ, ლეიტენანტმა იცოდა, რომ შეეძლო უკეთესი შეერჩია, 

ლონდონის სალონები მეტად შესაფერისი საცოლეებით იყო სავსე, მისი გლეხური 

წარმომავლობაც იქ არავინ იცოდა. ლონდონელ დედებს კი, ყველა ჰაილენდელი 

მემამულე ეგონათ. მაგრამ, იმავე ინსტიქტის გამო, რომელმაც აიძულა 

ლეიტენანტი მიტოვებულ ფერმაში ეცხოვრა, ახლა ლონდონში გადასახლებისგან 

იკავებდა თავს. მას მიწა იზიდავდა, მალე გლასმა გადაწყვიტა გრუნტში კიდე 

ერთი ღუზა ჩაეშვა და 1807 წელს მარტში სტრათ ერიკის ეკლესიაში ადა 

ჩიზჰოლმზე იქორწინა. ერთი თვის შემდეგ იგი პოლკში დაბრუნდა. ცოლი 

თაფლობის თვის გასატარებლად ედინბურგში ჰყავდა. ლეიტენანტი მას ლიტში 

დაშორდა და ქალი მამისეულ სახლში დაბრუნდა, თვითონ კი, მითითებისამებრ, 

ახალ საბრძოლო კამპანიაში, ევროპაში გაემგზავრა. 

იმავე წელს, გლასმა კაპიტნის წოდება მიიღო. კიდევ ორი წელი გავიდა სანამ 

იგი თავის ცოლს შეხვდებოდა. 1809 წლის ზაფხულში მან კვლავ გამოიჩინა თავი 

ბრძოლის ველზე და მაიორად იქნა დაწინაურებული. მძიმე ჭრილობის გამო, 
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გლასმა ჰოსპიტალში სამი თვე გაატარა. გამოჯანმრთელების შემდეგ 

ავადმყოფობის მიზეზით მოთხოვნილი, ექვსთვიანი შვებულება მიიღო. 

მისი ცოლი ენთუზიაზმით იყო სავსე. მან ქმართან შესახვედრად 

ლონდონამდე მთელი გზა გაიარა, ქმარმა კი, მისი მეფის კარზე წარდგენა 

მოახერხა. ამ ბრწყინვალებამ ქალს საბოლოოდ დააკარგვინა თავგზა და იგი 

მტკიცედ შეეწინააღმდეგა შოტლანდიაში ექვსი თვის გატარებას. ამის ნაცვლად, 

ისინი ბატში წავიდნენ სადაც ქალი ადგილის პრესტიჟულობით ნებივრობდა. 

გლასი თავის ცოლზე შეყვარებული არ გახლდათ, ქალსაც შვრიის კვერზე 

მეტი სექსუალობა არ გააჩნდა. მაგრამ მაიორი უჩვეულოდ წესიერი კაცი იყო და 

ერთგულებაზე მტკიცე წარმოდგენები ჰქონდა. შესაბამისად, იგი განშორებისას 

ქალის ერთგული რჩებოდა, ცოლიც ისე არ ფიქრობდა ქმრის ღალატზე, როგორც 

ბალახის ჭამაზე. 

1809 წლის დეკემბერში მათ ბატი დატოვეს. ხელგაშლილი ცხოვრების გამო, 

რომელსაც ისინი იქ ეწეოდნენ, უნდოდა თუ არა ქალს, მაინც მამისეულ სახლში 

მოუხდა საცხოვრებლად დაბრუნება. მისი ქმარი, დაახლოებით ერთ წელიწადში, 

ალბათ პოლკოვნიკის წოდებას მიიღებდა. ამ დროისთვის შეიძლებოდა ომიც 

დამთავრებულიყო და მათ ლონდონში ან სხვა გამოცოცხლებულ საგარნიზონო 

ქალაქში ცხოვრების ბოლომდე მხიარულად ეცხოვრათ. 

1810 წელს ივნისში გლასმა წერილი მიიღო, სადაც მისი ცოლი 

იტყობინებოდა, რომ მას ვაჟი შეეძინა. რადგანაც მამამისი დიდი კაპიტანი იყო, 

ქალმა შესთავაზა მისთვის ჯოშუა დაერქმიათ. ჯოშუას დაბადებამ როგორც 

ნარკოტიკებზე მიჩვევამ ან სიგიჟის შემოტევამ, გლასი მთლიანად შეცვალა. მან 

იცოდა, რომ პოლკოვნიკის წოდების მისაღებად დიდი ხნის ლოდინი 

დასჭირდებოდა. თუ შიშველი ხელებით ნაპოლეონის არ შეიპყრობდა, სხვა 

არანაირი შანსი არ გააჩნდა. სწრაფმა თანამდებობრივმა წინსვლამ იგი 

არაკომპეტენტური და სნობი ოფიცრებისათვის საძულველი გახადა. უკიდურესად 

თავდაჭერილი მანერები კი მას ვერ იცავდა. გლასი სძულდათ, როგორც 

წარმომავლობას, ღირსების გარეშე ყოველთვის სძულს ღირსება, წარმომავლობის 

გარეშე. ველინგტონიც კი, რომელიც ყურადღებას არ აკლებდა, ვერ ახერხებდა 

ასეთი სასტიკი წინააღმდეგობისგან მის დაცვას. გლასს თანამშრომლები ხაფანგს 

ხაფანგზე უგებდნენ, მას მთელი თავისი შოტლანდიური სიფრთხილე 

სჭირდებოდა, რომ ისინი თავიდან აერიდებინა. 

ამ ფაქტებმა გლასის ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება გაამყარა. მან 

ათი ათასი ფუნტი უნდა შეაგრვოს. ჯოშუა ეტონში უნდა წავიდეს, და თუ ამას 

მისი წარმომავლობა უზრუნველყოფს, სწავლა კარგ პირობებში დაიწყოს. ამის გამო 

უბრალო, ხელგაშლილი და თავისუფალი კაცი ძუნწი გახდა. იმის ნაცვლად, რომ 

ცოლის სარჩენი ხარჯები გაეზარდა, მან ისინი შეამცირა. ხელფასიდან გადანახულ 

ყველა პენსს ედინბურგში ნაცნობ ბანკირთან გზავნიდა, რომელიც ხუთ 

წელიწადში გლასს თანხის გაორმაგებას დაჰპირდა. კვალი რომ არ აგებნეთ, აქვე 

გეტყვით, რომ ბანკირმა თავის სიტყვა შეასრულა. 
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III. 
 

ეს ამბავი ჯერჯერობით არც ისე საზარელია არა? და როგორც ჩანს, 

ტრაგიკული ელემენტებიც მასში ძალიან ცოტაა. კეთილი, განვაგრძოთ. მას შემდეგ 

რაც ნაპოლეონი კუნძულ ელბაზე იქნა გაძევებული, მაიორი გლასი ცოლს 

დაუბრუნდა. ამჯერად არავითარი მოგზაურობა ბატში. ქოხი მხოლოდ 

ჯოშუასთვის აუცილებელი ნივთებით იყო მოწყობილი. გლასი მიწას მარტო 

ამუშავებდა და მოსავალს ყიდდა. 

ამაზე ადა მწარედ ბრაზობდა. ღია დავა არ ჰქონიათ, მაგრამ ქალმა გულში 

ბოღმა ჩაიდო. «მე ბანკში ექვსიათასი ფუნტი მაქვს», ამბობდა გლასი « რადგანაც 

ომი დამთავრდა, პოლკის იმედი აღარ უნდა გვქონდეს, თუ ერთი ან ორი წელი 

მომჭირნედ ვიცხოვრებთ, ათიათასს დავაგროვებთ, მერე კი შევძლებთ 

დიდებულებივით ვიცხოვროთ და ბიჭის კარიერაც უზრუნველვყოთ». ქალი 

ხედავდა, გეგმა გონივრული იყო და საწინააღმდეგოს ვერაფერს ამბობდა, მაგრამ 

მაღალი წრის განცხრომას იგი მათ მსგავსად დახარბებოდა, ვინც ამის უფლებით 

არ იბადება. თავის მხრივ, ბიჭი ჯანმთელობის გამო შეშფოთების საფუძველს არ 

იძლეოდა. იგი ისე ამტანი იყო, როგორიც უნდა ყოფილიყო ჰაილენდელი 

ყმაწვილი, მაგრამ მამამისს მისი ხასიათი აღელვებდა. იგი ჩუმი და პირქუში 

გახლდათ, ლაპარაკსაც ძალიან დიდ ხანს სწავლობდა და როგორც ჩანდა, 

მოკლებული იყო განცდებს. ბიჭი იწვა თუ იჯდა, თამაშს თავის მშობლებზე ცქერა 

ერჩივნა. ჩვეულებრივი ბავშვებისგან განსხვავებით, უბრალოდ და უმიზნოდ არ 

თამაშობდა. მაშინაც კი, როცა ბიჭი სათამაშოს გასტეხდა, არც ტიროდა არც 

იცინოდა, უბრალოდ იჯდა და დასცქეროდა. 

1814 წლის დასასრულს მაიორი გლასი პოლკში დაბრუნდა. მისი ცოლი კიდევ 

ერთხელ შეეფარა მამას. მაგრამ, ერთი თვის შემდეგ, მღვდელი ლოგინად ჩავარდა; 

მარტში ის გარდაიცვალა. სახლი სხვა მღვდელმა დაიკავა. მისის გლასს სხვა 

არაფერი დარჩენოდა, ჭაობიან კარმიდამოში დაბრუნების გარდა. ბიჭი ისევ 

გასაცოდავებულ ფერმაში მუშაობდა. მისი და კი, ჯოშუას მოვლაში საშველად და 

საოჯახო საქმეებში დასახმარებლად მოდიოდა. 

1815 წელს მაიორი გლასი ბელგიაში, გადამწყვეტ ბრძოლებში იმყოფებოდა. აქ 

მისი კარიერა ბედის შემთხვევამ საზარელ ტრაგედიად აქცია, რომელიც მე, 

თქვენივე დაჟინებით, უნდა მოგითხროთ. მაიორი იმ უკანასკნელ ნაწილს 

მეთაურობდა, რომელიც უგომონის დაცხრილულ კედლებს იცავდა. მან თავისი 

ხალხი გააერთიანა, რათა მარჯვედ შეწინააღმდეგებოდა ნაპოლეონის საბოლოო და 

სასოწარკვეთილ მცდელობას, ხელში ჩაეგდო ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე 

პუნქტი. 

ბრიტანელები ერთ წერტილში შეჯგუფდნენ. გლასი მცირერიცხოვან რაზმს 

სათავეში ჩაუდგა, ფრანგების მოწინავე რიგს შეუტია და გაარღვია იგი. აქ ხმლის 

დარტყმამ მისი პირადი მცველი დასცა, მეორე დარტყმამ კი, მაიორს მარჯვენა 

ხელი წააცალა. იგი სასწრაფოდ დანგრეულ ფერმაში წაიყვანეს და ჭრილობა 

შეუხვიეს. მაგრამ ნაპოლეონმა როგორც კი დაინახა, რომ მისი ჯარები უკან 
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იხევდნენ, მეორე საარტილერიო თავდასხმის ბრძანება გასცა. ქვემეხის ჭურვმა 

შენობის დირე მოარღვია, სახურავის ნარჩენები ჩამოიქცა, მაიორს მძიმე კოჭი 

ფეხებზე დაეცა და გაჭყლიტა. 

ჩინებული ჯანმრთელობის დამსახურებით, იგი არ დაიღუპა. ეს უმწეო, 

მაგრამ სრულიად ჯანმრთელი ტორსი, რამდენიმე თვეში ლოხ-ნესის თავზე მდგარ 

ქოხში მიიტანეს. მის ცოლს თავზარი დასცა ამ ნამდვილმა, ჭეშმარიტმა 

საშინელებამ. როცა კაცმა უთხრა, რომ ქირურგის თქმით იგი ალბათ კიდევ 

ორმოცდაათ წელს იცოცხლებდა, ქალი მიხვდა რა დაუსრულებელი უბედურებაც 

შეემთხვა. მისი ყველა ცხოვრებისეული გეგმა განადგურდა. იგი ალბათ მთელი 

მისი დარჩენილი სიცოცხლის მანძილზე, ამ საძაგელ ქოხში, ცოცხალ გვამს 

მიეჯაჭვა. «განახევრებული ხელფასით» ფიქრობდა ქალი «ათიათასი ფუნტის 

მოგროვებას რამდენი ლოდინი დაჭირდება?!» 

 

IV. 
 

ადა გლასი, ჭკვიანი ქალი რომ ყოფილიყო, სულერთია კეთილი თუ ბოროტი, 

სწრაფად რაიმე გამოსავალს იპოვიდა. მაგრამ მისი ფიქრები ნელი, 

დაჩლუნგებული იყო და ქალი გულში ჩაბუდებულ უაზრო სიძულვილს 

დაებრმავებინა. მას შემდეგ, რაც მამამისი გარდაიცვალა, მისი დღეები 

უსასრულოდ ერთფეროვანი გახდა. ახლა კი, ამ სიცარიელეში, ნელ-ნელა მონსტრი 

იზრდებოდა. მისმა ქმარმა ეს იმაზე ადრე შენიშნა, ვიდრე ქალი საკუთარ თავს 

გაუგებდა. ერთ დღეს, კაცმა თავის გონებაში აღმოაჩინა, რომ შეიძლებოდა ცოლს 

იგი მოეკლა. ადამ დამხმარე გოგონა დაითხოვა, თქვა, რომ ახლა, ვიდრე ოდესმე, 

ფულს უფრო ფრთხილად უნდა მოქცეოდნენ. კაცმა თავისი მახვილგონიერებით 

სწრაფად შეიმუშავა თავდაცვის გეგმა. მან ბიჭს, უკვე ოცდაექვსი წლის მსუქან 

თანამემამულეს, ენდრიუს მოუხმო და ის ინვერნესში ვექილთან გაგზავნა. 

ამ ადამიანთან მას ხანგრძლივი, პირადი საუბარი ჰქონდა, რომლის დროსაც 

ვექილმა რამდენიმე შერჩეული ფურცელი და წერილი მაიორის პორტფელიდან, 

მისივე მითითებით, ამოიღო. 

იმ საღამოს, ვექილი სტრათ ერიკის ახალ მღვდელთან ერთად ქოხში 

დაბრუნდა, მან ამგვარად ჯარისკაცის ხელის მოწერის უუნარობასთან 

დაკავშირებული სირთულე მოაგვარა. მისის გლასი გვიან ღამით 

გლენმორისტონიდან დაბრუნდა, სადაც ის გაგზავნეს, რომ გზიდან 

ჩამოეშორებინათ, მაიორმა მას უთხრა რაც გააკეთა. 

«ჩემი ფული ორი საუკეთესო მეურვის ხელში მოვათავსე», აუხსნა მან. თუ მე 

დავიღუპები, სანამ ჯოშუა სრულწლოვანი გახდება, ყველაფერი ბანკში 

დაგროვებული დარჩება. შენ კი იცხოვრებ პენსიით, რომელსაც მიიღებ როგორც 

ჩემი ქვრივი. შემდეგ, ძირითადი კაპიტალი მას გარკვეული შეზღუდვებით 

გადაეცემა, მაგრამ თუ მე ვიცოცხლებ, ბიჭს მხოლოდ ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ 

გავზრდი, ამიტომ, როგორც კი კაპიტალი ათი ათასი ფუნტი გახდება, ჩვენ მისი 
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სათანადოდ განათლების გარდა, ასევე შევძლებთ, ვიდრე ის ბავშვია, სასურველ 

სოციალურ კავშირებში შევიდეს». 

ცოლი ამჯერადაც არ შეეწინააღმდეგა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩაუწყდა გული. 

დღითიდღე, სიძულვილი ქალის შიგნეულს ღრღნიდა, მას საზარელი კიბოს 

მსგავსად ჭამდა. ბოლოს იგი ფიქრიდან განზრახულ მოქმედებაზე გადავიდა, რომ 

მეუღლის ისედაც საზარელი ცხოვრება სანიმუშო ჯოჯოხეთად ექცია. თქვენ იქნებ 

იცით, რომ ჩვენი უდიდესი ტანჯვა თავისუფლად მოქმედების შეუძლებლობაა. 

გრძნობის ორგანოების ან კიდურების დაკარგვა პრინციპულად იმის გამოა 

აუტანელი, რომ ეს ჩვენს მოქმედებას ზღუდავს. ესაა სიბრმავის ან დამბლის წინაშე 

შიშის ძირითადი მიზეზი. გახსოვთ, გი დე მოპასანის მოთხრობა ბრმაზე, 

რომელსაც მისი ოჯახი ბოროტ ოინებს უწყობდა. ეს გასაკუთრებულად სასტიკი 

იმიტომ ჩანს, რომ მსხვერპლი უმწეოა. ახლა მთელს დედამიწაზე ველურებს შორის 

არავინაა მთიელ შოტლანდიელებზე უფრო მძვინვარე და მხეცური. დოქტორ 

ფრეზერს მოჰყავს ბევრი წარმოუდგენლად საზიზღარი ცრურწმენის ფაქტი, 

რომლებიც ამ საათშიც პოპულარულია, როცა ჩვენ განათლებულ ჰელმლოკ 

კლუბში ვსხედვართ. «დააკვირდი რუსს და იპოვი თათარს?» ასევე დააკვირდი 

შოტლანდიელს და იპოვი არსებას რომელიც ფორას მისცემს და დაამარცხებს 

ჩინელს და წითელკანიან ინდიელს. სექსუალური ინსტიქტი კელტებში 

განსაკუთრებით ძლიერია; სადაც ის კეთილშობილურად განვითარდება, ჩვენ 

გენიოსს ვპოულობთ, მაგრამ სადაც იგი კალვინიზმის მსგავსი რელიგიით 

ჩაფლავდება, ყოველთვის შეშლილობით ან სისასტიკით შემობრუნდება, რომელიც 

თავისთავადაა სიგიჟის ფორმა. 

დავბრუნდეთ იქ, სადაც გავჩერდით. თავისი საქმისთვის ადა გლასმა გონება 

მოიკრიბა. ჰაილენდის საშინელი მარტოობის პირობები ავადმყოფურ ფანტაზიას 

ანვითარებს მათში, ვისაც ჭეშმარიტი არტისტული სული არ გააჩნია. ადა გლასი 

კი, თავისი უსქესობით ამის მშვენიერი მაგალითი გახლდათ. 

მან თავისი მოქმედებები უყურადღებობით დაიწყო. ქალი პასუხს 

აგვიანებდა, როცა ქმარი ეძახდა. იგი დაუდევარი გახდა მისთვის საჭმლის 

მომზადებისას. მაიორი ჩაუწვდა განზრახვას, და კვირების განმავლობაში ფიქრები 

სტანჯავდა. საბოლოოდ, მან გადაწყვიტა, ერთადერთი შესაძლო გზით, საჭმელზე 

უარის თქმით მოეკლა თავი. ქალმა ტანტალოსის ტანჯვით უპასუხა, 

სურნელოვანი სანელებლებით შეკმაზულ საჭმელს მის ცვხირთან ისე ახლოს 

ამზადებდა, რომ ქმარი რამდენიმე ხნის შემდეგ ფიზიკურად ვეღარ 

ეწინააღმდეგებოდა. მათი მანერები სცენის ვერაგულობას უფრო ზრდიდა; მთელი 

გეგმა ორივე მხრიდან წარმოუდგენელი ფარისევლობით ხორციელდებოდა. ქალი 

სიყვარულის და სინაზის ისეთ სიტყვებს იყენებდა, როგორიც ქმრისთვის 

თაფლობის თვეშიდაც კი, არასოდეს უთქვამს. ასე დაუნდობლად მიექანებოდნენ 

წყეული უფსკრულისკენ. მალე, ქალს გონებაში, ალბათ ქმრისთვის მინიჭებული 

წამებით, შიმშილითა და წყურვილით ნაკარნახევი წარმოუდგენლად საზიზღარი 

იდეები მოუვიდა. იგი მრავალფეროვანი სიამოვნებისთვის კაცს ტკბილ 

სურნელიან საჭმელს სთავაზობდა, რომელიც გემოთი ზედმეტად მარილიანი და 
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წიწაკიანი იყო, ისეთი, რომ მხოლოდ უკიდურესი შიმშილი თუ აიძულებდა, იგი 

შეეჭამა. ამავდროულად ქალი ცხარე კერძებით მისი წყურვილის გრძნობას 

აღძრავდა და როცა კაცი წყურვილის მოსაკლავად წყალს მოითხოვდა, შიგნით 

მარილს უყრიდა. მაგრამ ქალი ყოველთვის ბოდიშობდა, თავს იდანაშაულებდა, 

ტიროდა და პატიებას თხოვდა. კაცი თავს აჩვენებდა თითქოს ტყუვდებოდა და მის 

ბოდიშებს იღებდა. შემდეგ ქალი სიყვარულზე იწყებდა საუბარს, და — მაგრამ არა! 

ჯენტლმენებო აქ უნდა გავჩერდე, რომ ამ ამბის დეტალები თქვენ თვითონვე 

წარმოიდგინოთ. 

ახლა, თვეობით გაგრძელებული ამ უბედური კომედიის შემდეგ, ქალს თავში 

მოუვიდა ქმარი ეეჭვიანებინა. (მინდა კარგად დაიხსომოთ, რომ, თუ მღვდლის 

იშვიათ და ფორმალურ ვიზიტებს არ ჩავთვლით, ეს ხალხი სრულიად მარტო, 

ყოველგვარი გასართობის გარეშე ცხოვრობდა. და გლასი ზედმეტად ქედმაღალი 

და შეუპოვარი იყო, რომ იმაზე მოეთხრო, რაც ხდებოდა) ქალი მებაღის ცდუნებას 

შეუდგა. როგორც გითხარით, ქალს ქვაბზე მეტი გრძნობა არ გააჩნდა, მისგან 

კალვინიზმის დამსახურებით ყველაფერი გამოდევნილი იყო; მაგრამ მან იცოდა, 

როგორ ემოქმედა, იცოდა თავისი ქმრის მკაცრი შეხედულება ქორწინებაზე. იგი 

ფიქრობდა, რომ თავისი აღთქმების დარღვევით გატეხდა მის სულს. სწორედ ეს 

იყო ის, რისი მიღწევაც სურდა, თუმცა ქალი ალბათ ამას ვერც ხვდებოდა; მას 

უამრავი საბრძოლო კამპანიის გმირის, ფინიას მსგავსი ჩივილის, წკმუტუნის და 

სლუკუნის ნახვა უნდოდა. ბევრი ქალი იღებს სიამოვნებას მსგავსი გზით. 

ასე რომ, მან გადაწყვიტა მებაღეს გაარშიყებოდა. ეს ადვილი ამოცანა 

გახლდათ. მებაღე გაუთლელი მუშა და ჯანმაგარი ცხოველი იყო. და ქალმა იგი 

ბატის მშვენიერი ქალბატონების მსგავსად მოხიბლა, მას ენახა როგორ აკეთებდნენ 

ამას ისინი თავიანთ კავალერებთან. ერთხელაც ქალმა კაცის პირველ მორცხვობას 

სძლია და იგი მისი მონა გახდა; ამ მომენტიდან ქალმა მომდევნო საზიზღარი 

კომედიის თამაში წამოიწყო. სანამ გარკვევით გაიგებდა, მის ქმარს დიდხანს უნდა 

ეეჭვიანა. თავისი გეგმა მან ამგვარად ჩააწყო. ქალი საათობით აკვირდებოდა ქმრის 

სახეზე აზრების გაელვებას. მალე მებაღე თავისი საყვარელი ბატონის მიმართ 

სიძულვილით განაწყო; ერთ დღეს დაარწმუნა იმ ოთახში ეკოცნა მისთვის, სადაც 

თივის ლეიბზე მაიორი იწვა. საწოლი დიდი ხნის წინ წაართვა. მისი გაშლა 

ძნელიაო აიჩემა. ქმრის სახეზე ტკივილის სპაზმი, ქალის მისამართით თქმული 

მძვინვარე სიტყვები, ეს მისი უდიდესი ტრიუმფი იყო. ქალმა თავისი გეგმის 

მიხედვით გააგრძელა მოქმედება, რომელიც უკიდურეს უტიფრობამდე მიდიოდა. 

მებაღე კი თავის უგრძნობელობით ფიქრობდა, რომ ეს უბრალო ხუმრობა იყო, 

ბოკაჩოს სტილში. ეს ყველაფერი წარმატებით გრძელდებოდა კვირების 

განმავლობაში; შემდეგ გლასმა მოულოდნელად გადაწყვიტა ეს აეტანა — ან მის 

გულში რაღაც გატყდა. სულ მცირე, ცხადი გახდა, რომ იგი აღარ იტანჯებოდა. 

დახელოვნებულმა ქალმა ახალ ხერხს მიმართა, იმდენად საზიზღარ საქმეს, რომ 

ამაზე საუბარიც კი არცხვენს კაცთა მოდგმას. მან ბავშვის გარყვნა გადაწყვიტა. 

ჯოშუა უკვე საკმარისად დიდი იყო იმისათვის, რომ გაეგო რას ეუბნებოდნენ. 

ქალი მას ფარულად აჩვევდა მამამისის სიძულვილს და ზიზღს. მან ბიჭს 
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ფიზიკური სისასტიკით ტკბობაც შეასწავლა. (მე გითხარით, რომ ეს ამბავი 

საზარელია.) 

წვრთნას მოკლებული მაიორი გლასი საშინლად გასუქდა. იგი საზარელი 

სანახავი იყო. მუცლის უზარმაზარი გუმბათი, ჩავარდნილი მკერდი, დასიებული 

და გატანჯული სახე. ოთხი ტაკვი საზიზღობას მხოლოდ ხაზს უსვამდა. ამდენად, 

ადვილი იყო სამარცხვინო ოინების მოწყობაზე ბავშვის დაყოლიება. ამ 

დროისთვის, ქალმა ფარისევლობის ნიღაბი მოიშორა. ქმარს ღიად ამასხარავებდა 

და სასაცილოდ იგდებდა. მასზე სიძულვილის მდინარეებს ანთხევდა. აგებინებდა, 

რომ სულაც არ ენატრება ბატის საზოგადოება, მოხარულია, რომ მან შეიძლება 

კიდე ნახევარი საუკუნე იცოცხლოს, რადგან აქამდე ქალს არასოდეს განუცდია 

სიამოვნება. იგი ბავშვს უმწეო მორში გრძელი ქინძისთავების ჩასარჭობად 

აქეზებდა. «შენ ღორსაც კი არ ჰგავხარ» იცინოდა ერთ ღამეს ქალი «შენ 

ქინძისთავების ბალიშივით ხარ!» ამ სიტყვებზე ჯოშუა ბოროტი სიცილით 

წამოდგა და სამი ქინძისთავი დაძაბულ მუცელში ჩაარჭო.მერე მხიარულად 

დედასთან გაიქცა, თან ტანჯულის უნებლიე კლაკვნებს აჯავრებდა. 

ყოველ ღამით თამაში ახლდებოდა. იყო ინტერვალებიც, მაგრამ რაიმე უფრო 

საზიზღარის მოლოდინში. კაცი დიდხანს ხმამაღლა ლოცულობდა 

სიკვდილისთვის. ბოლოს მუდარა დაუწყო ქალს, ამაში რამით დახმარებოდა. ქალი 

მედიდურად დასცინოდა. «შენ რომ ფული ისე არ გაგენაწილებინა, როგორც ეს 

გააკეთე, ალბათ ამაზე ვიფიქრებდი, ბოლოს და ბოლოს მე კიდევ უნდა 

გავთხოვდე». 

კაცმა მისთვის მოულოდნელი გამოცოცხლებით უპასუხა «მე ამას 

გაგიადვილებ, ერთხელაც ღამით როცა თოვას დააპირებს, ჯოშუა ქვემოთ, 

მეზობლებთან წაიყვენე. მოიმიზეზე ვითომ ავად გახდი და ღამით დარჩი. როცა 

წახვალ კარი, ღია დატოვე. ვფიქრობ სიცივე მომკლავს. მე კი სიკვდილი ისე 

მინდა!». მისი სულის სისუსტემ ქალი გაახარა». შენ თუ ბიბლიაზე დაიფიცებ, რომ 

ამას გააკეთბ» აგრძელებდა ის «მე დიდ საიდუმლოს გაგიმხელ». ქალმა რაღაც 

მნიშვნელოვანი იყნოსა და იმწამსვე ყურადღებიანი გახდა. «როცა ესპანეთში 

ვიყავი», აგრძელებდა გლასი «დაბინავებული ვიყავით ციხესიმაგრეში რომელიც 

ერთ დიდებულს ეკუთვნოდა» ის მოხუცი პარალიზებული და უმწეო ადამიანი 

იყო, ისეთი, როგორიც დღეს მე ვარ. მისმა ქალბატონმა შემოჭრის პირველ დღეს, 

ოჯახის განძი საიდუმლო ადგილას დამარხა. იქ ბრილიანტები ძვირფასი 

მონეტები და ბევრი ოქროს სამკაული იყო. მათ ერთხელ, ეს ღამით, შემდეგ 

უცნაურ გარემოებაში მითხრეს...» მან შეწყვიტა. «წყალი მომეცი! უეცრად ცუდად 

გავხდი» ქალმა წყალი მოუტანა. კაცმა უფრო მტკიცე ხმით განაგრძო. «ერთ დღეს 

ჩვენ, ფრანგული ჯარების ნაწილი — სადაზვერვო ძალები დაგვესხნენ თავს.ციხე 

გარშემოტყმული იყო. მე და ჩემთან ერთად მყოფ რამდენიმე ადამიანს 

უკანდასახევი გზა მოჭრილი გვქონდა და მზად ვიყავით ჩვენი მასპინძლები 

ბოლომდე დაგვეცვა. ჩვენ სართულიდან სართულზე გვდევნიდნენ, მაგრამ ქვემოთ 

მწოლარე ერთმა ჩემმა კაცმა მძიმედ დაჭრილმა, გადამწყვეტ, სასოწარკვეთილ 

ხერხს მიმართა. მან სარდაფში ჩაცოცება მოახერხა სადაც დიდი რაოდენობით 
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შეშის მარაგი იმყოფებოდა და მას ცეცხლი წაუკიდა. შეშფოთებული ფრანგები 

ნაჩქარევად უკუიქცნენ. დარჩენილ რამდენიმე კაცთან ერთად მე მათ ჭიშკრამდე 

ვდიე. ბრძოლა რათქმაუნდა განახლდა, მაგრამ ამ დროისთვის შორს ჩვენი 

დრაგუნების პლუმაჟები გამოჩნდნენ. ფრანგები თავიანთ ცხენებს შემოახტნენ და 

გაგვშორდნენ. საჩქაროდ უკან, ციხესიმაგრეში დავბრუნდით და ცეცხლი 

წარმატებით ჩავაქრეთ. ქალბატონი გაკვამლული შენობიდან ჩემი ხელით სუფთა 

ჰაერზე გამოვიყვანე. ჩემმა ორმა კაცმა მოხუცი გრაფი გადაარჩინა. შუადღის 

შემდეგ მათ ერთად ითათბირეს. და საღამოს (თქვეს) გადაწყვიტეს განძის შესახებ 

ჩემთვის ეთქვათ. 

იმ შემთხვევაში, თუ ორივე მათგანს უბედურება შეემთხვეოდა, მე პირობა 

უნდა მიმეცა, რომ ჩემზე მონდობილ ქაღალდს პირადად გადავცემდი მათ 

ერთადერთ შვილის, რომელიც ჩვენს არმიაში იბრძოდა. მე უყოყმანოდ 

დავთანხმდი. რამდენიმე ღამის შემდეგ ეშმაკმა მაცდუნა. ქაღალდი გავხსენი. ეს 

უაზრო ციფრები შიფრი იყო, მაგრამ მე გასაღები მქონდა. მითითებულ ადგილზე 

წავედი. იქ განძი იყო ჩაფლული. მაგრამ გულმა არ გამიშვა. 

არ მინდოდა აქანის ცოდვაზე უარეს სიბინძურეში ჩავფლულიყავი! მიწა 

დავაფარე. დავბრუნდი და მთელი ღამე გულის გასუფთავებისთვის 

ვლოცულობდი. 

ცოტა ხნის შემდეგ ჩემი განლაგება შევცვალე, უკან დავიხიეთ. ჩვენი 

მომავალი შეტევისას დავბრუნდი და ჩემს კეთილ მასპინძლებს მოსანახულებლად 

ვეწვიე. ვაი რომ ისინი პარტიზანთა ჯგუფის მიერ აღმოჩდნენ მოკლულნი. 

როგორც მოვალეობა მკარნახობდა, მათი შვილი მოვიძიე, მაგრამ ძალიან გვიან 

იყო, ის ჩვენი შეტევის მესამე დღეს ბრძოლაში დაცემულიყო. საიდუმლოს გულში 

ჩაკეტილს ვინახავდი. რადგანაც ცდუნებას ერთხელ უკვე გავუძელი, არ მსურდა 

საგანძურს შევხებოდი, თუმცა ის ახლა ჩემი უფრო იყო, ვიდრე სხვისი. მაგრამ 

ახლა ვხედავ აუცილებლობა თავისთავად მაიძულებს. მე აღარ მეყოფა ნებისყოფა, 

გავუძლო იმ ტანჯვას რომელსაც ვიტან». აქ მას ხმა ჩაუწყდა. «თუ შენ ისე მოიქცევი 

როგორც მე ვთქვი, გასაღებს მოგცემ. როცა მოვკვდები შენ თავისუფლად შეძლებ 

წახვიდე და განძი იპოვო». 

ადა გლასმა წამსვე გონება მოიკრიბა. ის ვეღარ ითმენდა. ბოლოს და ბოლოს 

იყო ქვეყნად სხვა სიამოვნებებიც, იმის გარდა რითაც ქალი ერთობოდა. 

«ბიბლია აიღე», თქვა გლასმა, «და დაიფიცე!» ქალმა ეს უყოყმანოდ გააკეთა. 

მართლია ეს მკვლელობის ჩადენის ფიცი იყო, მაგრამ მსგავსი შემთხვევა 

შოტლანდიურ გონებას ვერ აფერხებს. 

«კარგია», თქვა მაიორმა. «ახლა უნიფორმის ყუთში შეიხედე, ჩემს მუნდირში, 

მარცხენა სახელოს სარჩულში ჩაკერებულ შიფრს იპოვი». ცოლმა მორჩილად 

ამოალაგა ნივთები. საბოლოოდ იპოვა ის, რასაც ეძებდა _ იეროგლიფების მწკრივ 

გამოსახულებებიანი, პატარა რუკა. «ახლა გასაღები მითხარი!» გლასმა მძიმედ 

დაიწყო სუნთქვა; იგი მისუსტებული ხმით ლაპარაკობდა «წყალი!» დაიჩურჩულა 

მან. ქალმა სავსე ჭიქა მოუტანა, მან დალია და ბედნიერად ამოიხვნეშა. «გასაღებია 

სიტყვა», თქვა მან. «რა? მე შენი არ მესმის». ქალი მასთან უფრო ახლოს მივიდა. 
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«გასაღები სიტყვაა, ის ბიბლიაშია, ნაწყვეტს თუ წამიკითხავ გამახსენდება. სადღაც 

მსაჯულთა წიგნში მოვნიშნე». გლასი აშკარად უდიდესი ძალისხმევით 

ლაპარაკობდა. ქალს მაინც გაჭირვებით ესმოდა მისი. მოტანისას ბიბლია გლასს 

გადაატარა, მაგრამ კითხვისთვის ძალიან ბნელოდა; ამიტომ მან ლამპა მოიტანა და 

გვერდით, მასთან ახლოს იატაკზე დადგა. «დაახლოებით მერვე თავი: მე ვერ 

ვიხსენებ» «რომელი თავი?» «მე ვფიქრობ მერვეა» «მერვე?» «ჰო» ეს იყო ყველაზე 

მისუსტებული ჩურჩული. კაცი უკვე რამდენიმე დღეა ასე იყო. ახლა კი, ქალს ეს 

აშფოთებდა. ხომ შეიძლება საიდუმლოს გამოუაშკარავებებლად მომკვდარიყო? 

ცოტა ვისკი მოუტანა და დაალევინა. 

«აი, ეს», თქვა ქალმა «სამსონზე წისქვილში? წითლადაა მონიშნული», «ჰო» 

ისევ ძალიან სუსტად თქვა კაცმა «მანდ წაიკითხე» ცოლი მის თავთან ჩამოჯდა და 

კითხვა დაიწყო. ყოველ სტროფზე ეკითხებოდა, მაიორი ანიშნებდა განეგრძო, 

მალე იგი მივიდა სტროფთან: «თქვა სამსონმა: მოკვდი, სულო ჩემო, 

ფილისტიმელებთან ერთად!» «მანდაა» თქვა გლასმა «ესაა» — მისი ხმა ჩაკვდა, 

სადღაც მიიკარგა «ავად ხომ არ ხარ?» შეშფოთებით ყვიროდა ქალი «მე ვკვდები» 

სიტყვა-სიტყვით ამოღერღა მან. «მითხარი სიტყვა!» კიოდა ქალი «ღვთის 

გულისათვის ადმიანო ჯერ არ მოკვდე!» «ესაა» — მისი ხმა ერთხელ კიდევ მიწყდა. 

«მიდი, მიდი სცადე!» თქვა მან და ყური მაიორის პირთან მიიტანა. კაცის რკინის 

ყბა მყისვე, საშინელი სისწრაფით მარწუხის მსგავსად ჩაიკეტა მის ყურზე. ქალი 

კივილით გაიქაჩა, მაგრამ ეს იგივე იყო, ბულდოგის მოშორება ეცადა. 

სინამდვილეში იგი კაცს ლამპისკენ შემობრუნებაში დაეხმარა, ერთი ტაკვის 

გაქნევაც და ნავთი ჩალის საწოლზე აალდა. მომაკვდავი დედის კივილზე ჯოშუამ 

გაიღვიძა. იგი საწოლიდან გადმოხტა, ოთახში შევიდა, ალში დაკლაკნილი ორი 

სხეული დაინახა, მხიარულად ტაში შემოჰკრა და გარეთ თოვლში გაიქცა. 

 

* * * 
 

«ვაღიარებ, ეს საკმაოდ შემაძრწუნებელი ამბავია!» ყვიროდა ჯეკ ფლინი 

რომელიც მას თვიდან გაეხუმრა «მაგრამ, ღმერთმანი, მე ვერ ვხედავ რა კავშირი 

აქვს თქვენთან და ჰელმლოკ კლუბის გადარჩენასთან!» 

«იმიტომ, რომ ჩემო ახალგაზრდა მეგობარო, ჩვეულებისამებრ, თქვენ არ 

მოიღეთ მოწყალება მის დასრულებას დალოდებოდით. ის მოვლენები რომელთა 

შესახებაც მე გულმოდგინედ მოგითხრობდით, ეგრეთ წოდებული გეორგ მესამის 

უზურპაციის დროს მოხდა. (ეს კლუბის ადათი იყო, გეორგები ყოველთვის 

უზურპატორებად მოეხსენიებინათ) ჩემი ნაწილი 1850 წელს იწყება». 

ამ წელს, თებერვალში კარგად ცნობილი ფირმის მიერ, ამ მომენტში მე 

დამავიწყდა მისი სახელი, გამოიცა ანონიმური წიგნი სათაურით «იჭვნეული 

ღმერთი». წიგნმა დიდი აურზაური გამოიწვია რელიგიურ წრეებში. ავტორს, 

უსათუოდ ავტორიტეტს თეოლოგიაში, ვიქტორიანული მეცნიერების სწავლება 

აეღო როგორც კომენტარი, და თავის ნაშრომში უმთავრეს მიზნად, დეიზმის 

განადგურების დაგვირგვინებას ისახავდა. ავტორი დაჟინებით უსვამდა ხაზს 
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ბუნების სისასტიკეს და უგნურებას. ხაზს უსვამდა, რომ შემოქმედის 

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ყველა მცდელობა, უმაღლეს წერტილზე 

მანიქეიზმად ან დუალიზმის სხვა ფორმად იქცევა, და აგრძელებდა ღმერთის 

სიბრძნის ინტერპრეტაციას, როგორც მის უნარიანობას, ოინი უყოს თავის 

ქმნილებებს. მის ძალას, როგორც უნარს, ისინი გატეხოს და აწამოს, მის დიდებას, 

როგორც თავის მსხვეპლთა ძირითადად გამოუთქმელი ტანჯვისა და შიშის 

მოწმედ ყოფნას. რაღა დაგიმალოთ და, ავტორი, თუმც ანონიმური, თავის თავს 

პლიმუთის საძმოს წევრად აცხადებდა. ის ამ კლუბმა დიდებული 

ორიგინალურობის მქონე ღირსეულ ერეტიკოსად მიიჩნია. მე ამ საკითხის 

გამოსარკვევად დანიშნული კომიტეტის ყველაზე უმცროსი წევრი გახლდით. 

უცნობი ავტორისადმი ინსტინქტურად მტრულად განვეწყვე. მთელი ჩემი 

ძალებით არჩევნებში შევეწინააღმდეგე. დავამტკიცე, რომ ეს წიგნი სავსებით 

ორთოდოქსალურია, სხვა ყველაფერთან ერთად განავრცობს იოანეს III:16. 

აღვნიშნე, ისიც რომ წიგნის ძირითადი სწავლებები ჩარლზ ჰადონ სპერჯენმა 

მოიწონა; რომ ევანგელისტი მღვდლები მთელს ინგლისში იგივეს აკეთებდნენ 

მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილებებით. მაგრამ მე უკუმაგდეს. მაშინ ჩვენ წიგნის 

ავტორის ძიება გავაგრძელეთ; აღმოვაჩინეთ, რომ მას ერქვა ჯოშუა გლასი». 

საშინელი გრძნობის ტალღამ გაუარა მოხუცის მსმენელებს. «მე უარი ვთქვი 

მომეხსნა ჩემი წინააღმდეგობა. გამოვიძიე და აღმოვაჩინე ფაქტები, რომლებიც ამ 

საღამოს თქვენს წინაშე წარმოვადგინე» «მაგრამ წესებში, ასეთი საქმის 

საწინააღმდეგო არაფერია!» შეაწყვეტინა მსმენელთაგან ერთმა. 

«თქვენ არ დამასრულებინეთ!» 

«ბოდიშს ვითხოვ». 

«ფაქტებს ინტენსიური ყურადღებით გავეცანი. შევეცადე ყველა მხრის მიერ 

გამომჟღავნებული ფენომენის ჭეშმარიტი წყაროსათვის მიმეკვლია. საბოლოოდ 

მივედი დასკვნამდე. მე დავიწყე დაჯერება, რომ ამ შემთხვევაში, შეიძლება 

ფიზიკურისა და გონებრივ-მორალური მდგომარეობების შესაბამისობა იქნას 

გამოვლენილი...» 

«მერე?» შეაწყვენიტნა, აღელვებით თვალებგაბრწყინებულმა ჯეკ ფლინმა. «მე 

დაჟინებით მოვითხოვე ფიზიკური გამოკვლევა, იმდენად საინტერესო და 

საშინელი სიმახინჯე ვიპოვე, რომ ჯოშუა გლასის ადამიანური წარმოშობის 

მიუხედავად, შეუძლებელი იყო, მისთვის ჩვენი რასის წევრობის უფლება მიგვეცა» 

სრული განცვიფრების ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოვარდა. მოხუცმა მაგმა 

კოლოფი გახსნა გრძელი სიგარა ამოაცოცა და მოუკიდა «ჩემი გზით ვინმე მოდის?» 

იკითხა მან წამოდგომისას. 

«თუ შეიძლება სერ, მე მოვდივარ» გამოცოცხლებულად თქვა ფლინმა, «მინდა 

საათი მისტიციზმზე ვისაუბრო, რათა გუნება გამოვიკეთო». 
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ცოდვით დაცემის შემდეგ1 
 

თარგმანი: გიორგი უგრეხელიძე 
 

ადამი იქთიოზავრის დასაჭერად დილით ევფრატთან დაეშვა....დიდი 

სატყუარათი(პტეროდაქტილის ფრთები და ანგელოზის ბუმბულები) ვერ დაიჭირა 

და გადაწყვიტა ხელოვნური დრონტით ეთევზავა, მაგრამ რადგან თევზი არ ჩანდა 

წყლიდან მალე ამოვიდა. აჯობებდა შინ დარჩენილიყო, ეფხიზლა და გველს 

ჩასაფრებოდა. აი, რა მოხდა მისი არყოფნისას. ევამ სახლის საქმეები დაასრულა, 

მზეზე წამოწოლილმა დაკვეთით შეკერილი, ბეწვით გაწყობილი კაბა (ლეღვის 

ფოთლებს დღისით არავინ აღარ ატარებდა, მხოლოდ ღამის ტუალეტთან ერთად) 

გვერდზე გადაიწია და წინა ღამის გართობა გაიხსენა: «რა სულელური სირი აქვს 

ადამს — ფიქრობდა იგი ხმამაღლა — როგორც კი ხასიათზე მოვდივარ იგი 

იღვენთება და ეცემა, მერე ათი წუთი ჭირდება რომ გამოკეთდეს, მე კი შემეძლო 

მთელი ღამე ამ სულელური შესვენებების გარეშე, გამეტარებინა! ბებერი სულელი 

კი ამბობს რომ იგი ამის გამო ქრება და დღეს თხრას ვეღარ შეძლებს, რადგან 

ზურგი ტკივა. სათევზაოდაც ამიტომ წავიდა. სათევზაოდ! თევზაობას ვუჩვენებ 

მაგას, როცა დაბრუნდება. მგონი იმ ძუკნა ლომთან დადის, რომელიც ადრეც 

მოსწონდა. მართალია, მას შემდეგ რაც იმ ვაშლს მივეჩვიეთ, რომლის გამოც 

უფალმა ღმერთმა ამხელა ხმაური ატეხა, როგორც ყველა სხვა მხეცი თავიდან ისიც 

ძალიან უხეშობდა. გველი როგორც ყოველთვის ჯენტლმენივით იქცევა. ამბობს 

რომ იმავე სკოლაში სწავლობდა რომელშიც უფალი ღმერთი, ამის მიუხედავად 

მისი მანერები გაცილებით უფრო დახვეწილია. ბებერი არამზადა! მელაპარაკება 

გარჯზე, სამუშაოზე და მსგავს სისულელეებზე. განა შეიძლება კარგად აღზრდილი 

ადამიანი ქალს ასე ელაპარაკოს? იმედი მაქვს სხვა დროს ღმერთი კარგად 

შეინახავს თავის უხამს ხუმრობებს. ნუთუ ეს გაუთლელი ქალთან არასოდეს 

წოლილა? მე კი ალბათ მასთან როგორმე გავერთობი. იმედია ხვრელი არ ამეწვება. 

ნძრევა არ მშველის — ოჰ! ჯობს უფრო მაგრად დავანძრიო. აი! ისევ დაიწყო ეხლა 

უფრო ძლიერად დავანძრევ. აჰ! ადამ! ადამ! — ჰა! ვფიქრობდი რომ ადამთან 

ვიყავი! ოჰ, რა კარგია!». და მან ლამაზად ამოიხვნეშა. 

— გთხოვთ მაპატიოთ, რომ შემოგეჭერით ჰერცოგინია — თქვა ახალმა ხმამ 

დიპლომატისთვის დამახასიათებელი მოკრძალებულ-ზრდილობიანი მანერით — 

დღეს მესამე შაბათია არა? 

— ჩემო ძვირფასო ბატონო, რა კარგია რომ მოხვედით, ზუსტად ეხლა იმედი 

მქონდა, რომ ვინმე შემოიხედავდა და გამამხნევებდა. გადასახლებამ ისე მომქანცა. 

— აჰ! ჰერცოგინია თქვენ ეხლა იმაზე ლამაზი ხართ ვიდრე ოდესმე 

ყოფილხართ. 

— სულელი... 
                                                                        

1 http://demo.ge/index.php?do=full&id=488 

http://demo.ge/index.php?do=full&id=488
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— დიახ და უკეთეს ქმარსაც იმსახურებთ. 

— ადამი ძალიანაც კარგია... 

— ოღონდ ცოტა ავადაა, მას შემდეგ რაც ედემი დატოვა გაცივებულია, აქაური 

კლიმატი ხომ ისე ცვალებადია. 

— დიახ საწყალი არც თუ ისე ძლიერია. 

— იგი მალე იღლება. 

— აბა — ამოიხვნეშა ევამ. 

— ვხედავ თქვენ მის შეცვლას ცდილობთ. 

ლაპარაკისას ევას პოზაც არ შეუცვლია. მისი ნესტიანი თითები ოქროსფერ 

თმებში თამაშს განაგრძობდნენ. 

— ოჰ! მე არც კი მიფიქრია. 

— აჰ! ჰერცოგინია რა სამწუხაროა, და როგორი სიურპრიზი! 

— ნუთუ, მართლა? როგორც ჩანს ბატონო თქვენ ისეთივე ცნობისმოყვარე 

ყოფილხართ, როგორიც ის ბებერი გაუთლელი უფალი ღმერთი. 

— მე თქვენ გაწყენინეთ? 

— არა, რას ამბობთ! არც კი ვიცი როგორ გადაგიხადოთ იმ რჩევისთვის 

ვაშლთან დაკავშირებით. 

— იძულებული ვარ პატიება გთხოვოთ, რომ უნებლიეთ იმ ხეპრეს 

კადნიერების მიზეზი გავხდი. 

— სიტყვაც არ დაძრათ. მე ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი. 

— ნახევრად მადლიერი, ჰერცოგინია. 

— ? 

— იმიტომ, რომ თქვენ საიდუმლოს მხოლოდ ნახევარი გაიგეთ. 

— და როგორია დანარჩენი? 

— საშინელი. 

— ო, ძვირფასო მითხარით დაუყოვნებლივ. 

— და თქვენ მე მაკოცებთ? 

— გაკოცებ. მოდი ჩემთან სატანა! 

— ევა! 

მისი სრიალა რგოლები ევას შიშველ სხეულს ირგვლივ შემოევლო. ორკაპა 

ენამ კბილებს შორის შეაღწია ქალის ენა გემოიანი ქაფისგან ალუღლუღდა. იგი 

შეეხო ფაქიზ სასას და უკან გამოძვრა, რომ შემძვრალიყო დახვეწილ ნესტოებში. 

რბილი მწვანე რგოლებით შემოეხვია მას. მისი სიახლოვისგან ევას სისხლი 

სურვილით აენთო. ის კი ცივი და სრიალა აგრძელებდა მკერდზე და მოქნილ 

თეძოებზე ხვევნას. კუდი ღია შადრევანში შევიდა, ფრთხილად მოუღინიტა 

სიყვარულის ვარდისფერ ენას, რომელიც აღფრთოვანებისგან უკვე გაბერილიყო 

და გამაგრებულიყო. ევას ცხელმა, სურნელოვანმა ოფლმა დაასხა. «სატანა! მე შენ 

მიყვარხარ! როცა ადამი მკოცნის, იგი ისეთი ცხელია და მძიმე, იგი მგუდავს! შენ კი 

ზემოთაწეულს მიჭერ, შენ... აჰ!» კუდმა ენერგიული მოძრაობა გააკეთა, და 

გაოფლილმა ქალმა სიამოვნებისაგან ამოიხვნეშა. — «ჩემო დედოფალო!» — 

«სატანა!» — შეყვარებული გველი მისი მკერდისკენ გასრიალდა — «გიყვარვარ?» — 
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«მე ისეთ სიყვარულს გასწვლი, როგორიც შენ ადამს ჯერ არც დასიზმრებია!» მისი 

თავი სასურველი ქალის ბნელ სათავსოში დაიმალა, ხოლო ანთებული სხეულის 

ყველაზე ფაქიზი ნაწილი მის წითელ ტუჩებს მიეწება. გამოიცნო რა მისი 

სურვილი, ქალი აღფრთოვანებით მიეცა ახალ ცოდვას. ისევ და ისევ ქალი 

სიყვარულის ცვარით რწყავდა მას, მათი სხეულების თბილი არომატი ერთ 

დახვეწილ ნაკადად შეერთდა. ბოლოს გამოჩნდა ქაფით დაფარული მისი თავი და 

ისევ მის არომატულ ტუჩებს მიეხუტა, სტაცებდა ვნებიან კოცნებს და ალერსით 

კბენდა მის ფაქიზ წამწამებს. ქალი მიეკრა სხეულს, რომელიც მისთვის უფრო 

სასურველი გახდა. 

მაგრამ შორიახლოს გაისმა ყვირილი, წამოწეულმა სატანამ დაინახა ადამი 

ნანადირევით ბრუნდებოდა. უკვე ისე ახლოს იყო, რომ ვეღარ გაიქცეოდა ევამ 

ქალური მოსაზრებულობით, ნაჩქარევად გადაიფარა ბეწვი და კოცონთან ახლოს 

უზრუნველი სახით ჩაცუცქდა. სატანა მისი კაბის ქვეშ შეიმალა. აინთო ცეცხლი და 

ადამი ქალს იმ მზრუნველი ტონით მიესალმა, როგორსაც მამაკაცი ყოველთვის 

საჭიროდ მიიჩნევს, როცა მათ მიმართავს ვისაც სოციალური ფიზიკური და 

ინტელექტუალური თვალსაზრისით თავისზე დაბალ არსებად მიიჩნევს. ქალმა იმ 

იშვიათი სიმორცხვით უპასუხა რომელსაც მოღალატე ცოლები უცვლელად 

იყენებენ, მაგრამ ეს არც თუ ისე ადვილი იყო. გველმა-საყვარელმა უსირცხვილოდ 

ისარგებლა ქალის დაბნეულობით და ერთდროულად მის ორივე ხვრელს ეცა, მისი 

თითქოს გამქრალი ვნება საშიშად აენთო, სიამოვნების უმაღლეს წერტილში იგი 

ვერ შეძლებდა სიმშვიდის შენარჩუნებას. სატანამ მართლაც შორს შესტოპა. იგი 

მიძვრებოდა სულ ზემოთ და ზემოთ ქალის საშოს ბაგეები კონვულსიურად 

იკეტებოდა და ისევ ფაქიზად იღებოდა. ის შედიოდა უფრო ღრმად და ღრმად; 

ბოლო მკვეთრი მოძრაობით იგი სრულად დაიმალა სიყვარულის ტაძარში. 

სწორედ ამ დროს ველურად აკანკალებულმა ევამ დათრგუნული სურვილი 

გადმოანთხია და გონდაკარგული დაეცა. ადამს თავზარი დაეცა. მასტოდონტის 

დამწვარი ჩლიქებით გონს მოიყვანა, ამ დროს ევას ბეწვი გადასძვრა და ადამმა 

აღმოაჩინა მისი ცოლის შეღონების მიზეზი. «ერთი ამას უყურე — გაიფიქრა მან 

მისატევებელი სიამაყით, — მარტო ჩემ დანახვაზე... ან იქნებ სუნზე? ამის შესახებ 

წიგნს როცა დავწერ ამას მაშინ გადავწყვეტ. საწყალი! მართალია ჩემი სირი ამ 

ღამით ვერ იმუშავებს. მახსოვს ლომმა იცოდა როგორ უნდა მისი ლოკვა. მე კი ევას 

ამის გაკეთებას ვერ მოვთხოვ. მჯერა ეს მას დაამცირებს. უკეთესი იქნება მის ჩემ 

დონემდე ამოწევას თუ შევეცდები... ეს დაწყევლილი კარტოფილის კვალი! ხვალ 

უნდა დავბარო, მე კი ძველი ქვის ბარი მაქვს. ადამიანი ღმერთის თანამდებობით... 

რომელიც მიწებს და სხვა რამეებს ანაწილებს, რკინის ბარების მოწოდებით უნდა 

იყოს დაკავებული... ეს ხომ ერთადერთი პლანეტაა რომელსაც მილიარდი მილის 

მანძილზე მეცნიერების გავლენა არ ეტყობა, ასე ამბობს ახალგაზრდა ბატონი... 

თუმცა როგორ დავიჯერო, რომ იგი ნამდვილი ბატონია ის ხომ როგორც კრავი ისე 

ითმენს მოსულელო ღმერთის შეურაცყოფებს... ამბობს, რომ შეპასუხება მის 

ღირსებაზე დაბლა დგას. მე კი სასამართლოში ვუჩივლებდი იმ ბებერ პედარასტს. 

«ევას ბავშვს თავი გაუტყუდებაო» იმუქრებოდა. — ამ მსჯელობაში იყო ადამი, რომ 
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შორიახლის მეგატერიუმის ღმუილი შემოესმა. შურდული მოიმარჯვა და მისი 

მოგერიება დაიწყო. ევას წამიც არ დაუკარგავს მუცელზე გამალებული ბრახუნი 

ასტეხა. «დროა გამოძვრეთ, სერ! ეხლავე მოვიტან თბილ წყალს!». სატანამ გაიღვიძა, 

მას არ უყვარდა წყალი არც ცხელი და არც არანაირი განსაზღვრული ულუფა 

შოტლანდიური ვისკის გარდა. თავი გამოყო და იკითხა, რატომ აკაკუნებდა ასე 

ევა. — «გამოძვერი ძვირფასო, ადამი ცოტა ხნით გავიდა, სწრაფად და არ მატკინო» 

— «მე შენთან ღამის გატარებას ვაპირებ ევა» — «კი მაგრამ ადამი?». — «ისიც 

შემოძვრეს» — «ის ხომ ყველაფერს მიხვდება, აჯობებს რამე სხვა მოვიფიქროთ». — 

«არა, მე ყველაფერი დავგეგმე, შენ არ იცი მთელი საიდუმლო». გველმა ვნებიანად 

უბრწკინა კლიტორს და თავის მოხერხებულ სამალავში შეძვრა. 

ადამი ლაშქრობიდან გამარჯვებული დაბრუნდა, გახარებულმა ტყავები 

გაიხადა და მეგობრის ხვევნა კოცნა დაიწყო. როგორც მოსალოდნელი იყო, ევამ 

მალე აიძულა პოზიცია შეეცვალა, ადამს თეძოები დაუფარა ქალის წითური 

თმების ნაწნავებმა ხოლო წითელმა ტუჩებმა დაიწყეს მისი მოყვანა სიმაგრის 

შესაბამის ხარისხში. სასურველი მალე განხორციელდა, ქალმა სწრაფად შეიცვალა 

პოზა, ზემოდან დააჯდა და ხელით შესაბამის ხვრელში მისცა მიმართულება. 

დაიწყო ცეკვა. ევას რაც ძალა ჰქონდა მსუქანი უკანალით ტრიალებდა, ადამსაც 

რაც ამ შებოჭილი პოზით შეეძლო ეხმარებოდა. დადგა კრიტიკული მომენტი და 

თბილი სისველის ნაკდმა თავის გზაზე ყველაფერი წალეკა. მაგრამ გამოღების 

უფლებას ევა ჯერ არ აძლევდა. ამ დროს ადამმა ტკივილსაგან შეჰყვირა: «რაღაცამ 

მიკბინა!». — «ის საზიზღარი პალეოპულექსი» — თქვა ევამ. — «არა ეს შენშია 

შიგნით იგი გარეთ მაგდებს! ადექი!» ევა შეშინებული წამოხტა და დაინახა სატანა 

მშვიდად გამოდიოდა თავის ციტადელიდან. ადამი ხელკეტის მოსაძებნად გაიქცა. 

მაგრამ როცა დაბრუნდა, ცვლილება მოხდა, სატანა წარსდგა თავისი ნამდვილი 

სახით, როგორც სხივოსანი სული. — «შენ მე მიკბინე», — აღშფოთებით თქვა 

ადამმა. — «შენთვის საკეთილდღეოდ. ღმერთმა სასიკვდილოდ გაგწირა. ჩემმა 

ნაკბენმა კი შენი სისხლი ისეთი შხამით აავსო, რომელიც დაგავიწყებს შიშს 

სიკვდილის წინაშე, უფრო მეტიც იგი შენთვის სასურველიც კი გახდება!» — «რა 

ჰქვია ამ შხამს?» — სატანამ უპასუხა: «სიფილისი!» და ხარხარით წავიდა. 

ღმერთს კი არ მოსწონდა მისი სიცილი. 
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ტობითის წიგნი 
 

თავი პირველი 
 

1. წიგნი ტობითის ამბავთა, ძისა ტობიელისა, ძისა ხანანიელისა, ძისა 

ადუელისა, ძისა გაბაელისა, იახციელის საგვარეულოდან, ნაფთალის ტომიდან, 

2. რომელიც ენემესაროსის, აშურის მეფის, დროს ტყვედ წაიყვანეს თისბედან, 

ნაფთალის კიდიოსის მარჯვნივ რომ მდებარეობს, გალილში, აშურის ზემოთ. 

3. მე, ტობითი, ჭეშმარიტების გზით დავდიოდი მთელი ჩემი სიცოცხლე, 

ბევრი სიკეთე გამიკეთებია ჩემი მოძმეებისთვის და იმ ხალხისთვისაც, ვინც 

ჩემთან ერთად აშურელთა ქვეყანაში, ნინევეში წამოვიდა. 

4. როცა ჩემს ქვეყანაში, იერუსალიმის მიწაზე, ვცხოვრობდი ჩემს 

ახალგაზრდობაში, მთელი ნაფთალის ტომი, ჩემი მამული ტომი, შორს იყო 

იერუსალიმის სახლიდან, რომელიც არჩეული იქნა ისრაელის ყველა ტომიდან, 

რათა ყველა ტომს იქ შეეწირა მსხვერპლი. იქ იკურთხა ტაძარი უზენაესის 

დასავანებლად და აშენდა ყველა თაობისთვის საუკუნოდ. 

5. ყველა განდგომილი ტომი მსხვერპლს სწირავდა ბაალს — ხბოს, და ასევე 

ნაფთალის სახლიც, მამაჩემისა. 

6. მე ერთი დავდიოდი ხშირად იერუსალიმში დღესასწაულებზე, როგორც 

დაუწესდა მთელს ისრაელს საუკუნო ბრძანებით. მიმქონდა ნათავარნი, მოსავლის 

მეათედი და პირველი ნაპარსი. 

7. ვუძღვნიდი მათ მღვდლებს — აარონიანებს საკურთხევლისათვის. ყოველი 

ნაყოფის მეათედს იერუსალიმში მომსახურე ლევიანებს ვაძლევდი. მეორე 

მეათედს ვყიდდი და ვხარჯავდი ყოველწლიურად იერუსალიმში ყოფნისას. 

8. მესამეს ვაძლევდი, ვისაც ეგებოდა, როგორც მიანდერძა დებორამ, მამაჩემის 

დედამ, რადგან ობლად ვიყავი დარჩენილი მამის შემდეგ. 

9. რომ დავკაცდი, მოვიყვანე ცოლად ხანა მამაჩემის საგვარეულოდან და 

შემეძინა მისგან ტობია. 

10. როცა ტყვედ ვიყავი ნინევეში, ყველა ჩემი მოძმე და თვისტომი წარმართთა 

პურს ჭამდა. 

11. მე კი დავიცავი ჩემი სული, რათა არ მეჭამა. 

12. რადგან მე მახსოვდა ღმერთი მთელი ჩემი სულით. 

13. უზენაესმა მადლი და სიკეთე მომანიჭა ენემესაროსის წინაშე და გავხდი 

მისი ვაჭარი. 

14. გავემგზავრე მიდიაში და მივაბარე გაბაელს, გაბრიას ძმას, რაგეში ათი 

ტალანტი ვერცხლი. 

15. როცა მოკვდა ენემესაროსი, მის ნაცვლად გამეფდა სანხერიბი, მისი ძე, 

რომლის გზები მოუწყობელი იყო და უკვე ვეღარავინ ბედავდა მიდიაში 

გამგზავრებას. 
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16. ენემესაროსის დროს მრავალი მოწყალება გამიღია ჩემს მოძმეთათვის. 

17. ვუყოფდი ჩემს პურს მშიერთ და მოსასხამს — შიშველ-ტიტველთ. თუ 

დავინახავდი ვინმეს ჩემს თვისტომს, მკვდარსა და გადაგდებულს ნინევეს კედლის 

გარეთ, ვმარხავდი. 

18. თუ ვინმე იუდაში გაქცეული მობრუნდებოდა და მოკლავდა მას მეფე 

სანქერიბი, ფარულად ვმარხავდი. ბევრს კი ხოცავდა განრისხებული. მერე ეძებდა 

მეფე გვამებს და ვერ პოულობდა. 

19. მივიდა ერთი კაცი, მოახსენა მეფეს ჩემზე, რომ ვმარხავდი გვამებს და 

ვმალავდი. როცა გავიგე, რომ მოსაკლავად მეძებდნენ, შეშინებული გავიქეცი. 

20. დაიტაცეს მთელი ჩემი ქონება და აღარაფერი დამრჩა, გარდა ხანასი, ჩემი 

ცოლისა, და ტობიასი, ჩემი ძისა. 

21. არ გასულა ორმოცდაათი დღე, რომ მოკლა სანხერიბი მისმა ორმა ვაჟმა, 

და გაიქცნენ არარატის მთისკენ. მის ნაცვლად მისი ძე, ასარხადონი, გამეფდა და 

დანიშნა აქიაქაროს ანაელი, ჩემი ძმისწული, სამეფოსა და მთელი თავისი 

მეურნეობის აღმწერლად. 

22. მოახსენა აქიაქაროსმა ჩემზე და დავბრუნდი ნინევეში. აქიაქაროსი კი იყო 

ღვინის მწდე, ბეჭდის მცველი, ხაზინადარი და აღმრიცხველი. და დანიშნა იგი 

ასარხადონმა მეორე კაცად. ჩემი ძმისწული იყო იგი. 

 

თავი მეორე 
 

1. როცა მოვედი ჩემს სახლში და დამიბრუნეს ხანა, ჩემი ცოლი, და ტობია, 

ჩემი ძე, მეერგასის დღესასწაულზე, რომელიც არის წმიდა შვიდი შვიდეული, 

მომიმზადეს მე დიდებული სადილი და შევუდექი ჭამას. 

2. გადავხედე უამრავ სასმელ-საჭმელს და მივმართე ჩემს ძეს: წადი და 

მომიყვანე, ვინც კი შეგხვდება ჩვენს მოძმეთაგან გაჭირვებული, ვისაც ახსოვს 

უფალი. აბა, გელოდები-მეთქი. 

3. უკან რომ მობრუნდა, მითხრა: მამა, ერთი ჩვენი თვისტომი გაგუდული 

გდია მოედანზე. 

4. და მეც, ვიდრე შევუდგებოდი სმა-ჭამას, წამოვვარდი და შევინახე გვამი 

რომელიღაც სახლში მზის ჩასვლამდე. 

5. შინ რომ მოვბრუნდი, განვიბანე და ვჭამე ჩემი პური დადარდიანებულმა. 

6. გავიხსენე წინასწარმეტყველება ამოსისა, რომელმაც თქვა: დღესასწაულები 

გლოვად გადაგექცევათ და ყველა თქვენი სიმღერა — გოდებად. და ავტირდი. 

7. მზე რომ ჩაესვენა, გავედი და გავთხარე მიწა და დავმარხე იგი. 

8. ახლობლები დამცინოდნენ, ამბობდნენ, არ ეშინია, რომ მოკლან ამ 

საქმისათვის, გაიქცა და აჰა, ისევ მარხავს მიცვალებულებსო. 

9. იმავე ღამეს აღვასრულე დაკრძალვის წესი და გაუწმინდურებული დავწექი 

ეზოს კედელთან. სახე დაუფარავი მქონდა. 
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10. ვერ შევნიშნე, რომ კედელზე ბეღურები ისხდნენ და ჩემს გახელილ 

თვალებს გადმოაღვარეს თბილი სითხე და ლიბრი გადამეკრა თვალებზე. ვიარე 

მკურნალებთან, მაგრამ ვერ მიშველეს. აქიაქაროსი მინახავდა, ვიდრე ელამში 

წავიდოდა. 

11. რამდენიმე ხნის შემდეგ ჩემი ცოლი ხანა მოჯამაგირედ დაუდგა 

ბანოვანებს. 

12. უგზავნიდა თავის ბატონებს ნაშრომს და უხდიდნენ მას გასამრჯელოს. 

ერთხელაც თიკანი აჩუქეს. 

13. როცა მომიახლოვდა თიკანი, კიკინი მორთო. ვკითხე ხანას, საიდან არის 

ეს თიკანი? ნაქურდალი ხომ არ არის-მეთქი? დაუბრუნე პატრონებს, რადგან არა 

ხამს ნაქურდალის ჭამა-მეთქი. 

14. მან კი მიპასუხა, საჩუქრად მიბოძესო გასამრჯელოსთან ერთად. არ 

დავუჯერე და ვუთხარი, პატრონისთვის დაებრუნებინა, და გავუწყერი. მან კი 

პასუხად მომიგო: სად არის შენი მოწყალებანი და სამართალნი? აჰა, ახდა შენზე 

ყოველივეო. 

 

თავი მესამე 
 

1. დამწუხრებული ვტიროდი და სევდიანად ვლოცულობდი, ვამბობდი: 

2. მართალი ხარ, უფალო, და ყოველი შენი საქმე და ყოველი შენი გზა 

მოწყალებაა და ჭეშმარიტება; ჭეშმარიტი და მართალი სამართლით სჯი 

უკუნისამდე. 

3. გამიხსენე მე და მომხედე! ნუ დამსჯი ჩემი ცოდვებისათვის და ჩემი მამა-

პაპის უგნურებისათვის, რითაც კი შეგცოდეს, 

4. ყურად რომ არ იღეს შენი მცნებანი, რომ მიგვცეს საძარცვავად, 

დასატყვევებლად და სასიკვდილოდ, საიგავოდ გაგვხადეს ხალხების პირში, 

რომელთა შორისაც განბნეულნი ვართ. 

5. ახლა კი ღირსი ვარ ყოველი შენი სასჯელისა, რომ მომაგო ჩემი და ჩემი 

მამა-პაპის შეცოდებათა გამო, რადგან არ დავიცავით შენი მცნებები და არ გვივლია 

სიმართლით შენს წინაშე. 

6. ახლა კი შენი ნებისაებრ განმსაჯე მე: ბრძანე ჩემი სულის ამოხდა, რათა 

აღვესრულო და მიწად ვიქცე, რადგან სიკვდილი მიჯობს სიცოცხლეს, რადგან 

მოვისმინე უსამართლო საყვედური და დიდია ჩემი მწუხარება. ბრძანე, რომ 

განვთავისუფლდე ამ ბედისწერისაგან საუკუნო ადგილას. ნუ იბრუნებ პირს 

ჩემგან. 

7. იმავე დღეს შეხვდა საყვედურები მამამისის მხევალთაგან მიდიის 

ეკბატანაში რაღუელის ასულსაც, სარას. 

8. შვიდ ქმარს იყო იგი მიცემული. ხოლო ასმოდავსი, ბოროტი სული 

ხოცავდა მათ, ვიდრე დაიმკვიდრებდნენ მას ცოლად. ეუბნებოდნენ მას: ვერა 

ხვდები, რომ ღუპავ შენს ქმრებს? უკვე შვიდი გყავდა და მათგან ერთის სახელითაც 

ვერ იწოდეო. 
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9. ჩვენ რაღაზე გვტანჯავ? რაკი ისინი დაიხოცნენ. შენც მათ მიჰყევი, 

ნურასოდეს გვენახოსო შენი ძე ან ასული. 

10. ეს რომ მოისმინა, ძლიერ დამწუხრდა. თავის ჩამოხრჩობა მოინდომა, 

მაგრამ იფიქრა: ერთადერთი ვყავარ მამაჩემს, ეს რომ ჩავიდინო, საყვედურებლად 

ექნება მას და სიბერე ჯოჯოხეთურ სატანჯველად გადაექცევაო. 

11. მივიდა სარკმელთან და თქვა: კურთხეულ ხარ, უფალო, ღმერთო ჩემო, და 

კურთხეულია წმინდა სახელი შენი და დიდებით მოსილია უკუნისამდე. 

გაკურთხევდეს შენ ყოველი საქმე შენი უკუნისამდე. 

12. ახლა, უფალო, შენდამი მომიპყრია თვალნი ჩემნი და პირი ჩემი. 

13. გთხოვ დამიხსნა ამ წუთისოფლიდან, მეტად რომ აღარ ვისმენდე ამ 

საყვედურებს. 

14. შენ უწყი, უფალო, რომ უბიწო ვარ კაცის ყველანაირ ცოდვისაგან. 

15. არ წამიბილწავს სახელი ჩემი და არც სახელი მამაჩემისა. ჩემი ტყვეობის 

ქვეყანაში მხოლოდშობილი ვყავარ მამაჩემს და არა ჰყავს მას ვაჟიშვილი, რომ მისი 

მემკვიდრე იყოს. არც ძმა ჰყავს ახლობელი, არც ძმისწული, ცოლად რომ შევუნახო 

თავი. უკვე შვიდი ქმარი დამეღუპა. რაღასთვის ვიცოცხლო? და თუ არ მიმეტებ 

სასიკვდილოდ, მომხედე და შემიწყალე, რომ მეტად აღარ ვისმენდე საყვედურებს. 

16. შეწყნარებულ იქნა ორივეს ლოცვა ღვთის დიდების წინაშე და გაიგზავნა 

რაფაელი ორივეს განსაკურნავად, რათა აეხადა ლიბრი ტობითისათვის და მიეცა 

სარა, რაღუელის ასული, ტობიასათვის, ტობითის ძისთვის, და შეეკრა ასმოდავსი, 

ბოროტი სული, რადგან ტობიას უნდა ხვდომოდა წილად სარას დამკვიდრება. 

ერთსა და იმავე დროს იყო, რომ შემოვიდა თავის სახლში უკან მობრუნებული 

ტობითი და ჩამოვიდა თავისი ზემოთვალიდან რაღუელის ასული სარა. 

 

თავი მეოთხე 
 

1. იმ დღეს გაიხსენა ტობითმა ვერცხლი, რომელიც გაბაელისთვის ჰქონდა 

მიბარებული რაგეში. 

2. და თქვა თავისთვის: მე სიკვდილს ვნატრობ. რატომ არ დავუძახო ტობიას, 

ჩემს ძეს, და არ განვუცხადო იმ ვერცხლის ამბავი, ვიდრე ცოცხალი ვარ? 

3. დაუძახა მას და უთხრა: შვილო, როცა მოვკვდები, დამმარხე. ნუ მიატოვებ 

დედაშენს, პატივი მიაგე მას, ვიდრე ცოცხალია, და აკეთე მისი მოსაწონი. ნუ 

დაამძიმებ დარდით. 

4. გახსოვდეს, შვილო, რომ მრავალი ჭირი ნახა შენთვის, მუცლით რომ 

გატარებდა. როცა მოკვდება, დამარხე ჩემს გვერდით, ერთ საფლავში. 

5. ყოველდღე მოიხსენიე, შვილო, უფალი, ღმერთი ჩვენი, ნუ შესცოდავ და ნუ 

გადახვალ მის მცნებებს. სამართლიანი იყავი მთელი შენი სიცოცხლე და 

უსამართლობის გზას ნუ დაადგები. 

6. რადგან სამართლის მიმდევარს კეთილად აგეწყობა საქმეები. 
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7. ყველას, სიმართლის მოქმედს, მიეცი მოწყალება, როგორც შეგიძლია. ნუ 

დაენანება შენს თვალს, მოწყალებას რომ გაიღებ, პირს ნუ შეაქცევ ღარიბ-ღატაკს, 

რომ შენც არ შეგაქციოს პირი ღმერთმა. 

8. რაცა გაქვს მრავლად, მისგან გაეცი მოწყალება. 

9. რადგან სიკეთეს დაიუნჯებ ჭირის დღისთვის. 

10. რადგან მოწყალება სიკვდილისგანაც იხსნის კაცს და ბნელს აარიდებს. 

11. კეთილი ნიჭია მოწყალება ყველასთვის, ვინც კი გაიღებს მას უზენაესის 

წინაშე. 

12. მოერიდე, შვილო, ყველანაირ სიძვას. ქალი შენი მამა-პაპის მოდგმისა 

წამოიყვანე. სხვა ქალს ნუ მოიყვან, თუ არ არის მამაშენის ტაძრისა, რადგან 

წინასწარმეტყველთა შვილები ვართ. გახსოვდეს, შვილო, რომ ნოემ, აბრაამმა, 

ისაკმა და იაკობმა, ჩვენმა მთელმა მამა-პაპამ, ყველამ თავიანთ მოძმეთაგან 

წამოიყვანეს ცოლები და დაილოცნენ თავიანთ შთამომავლობაში და მათმა 

მოდგმამ დაიმკვიდრა ქვეყანა. 

13. გიყვარდეს, შვილო, შენი ძმები და ნუ გაუდიდგულდები შენს ძმებს. შენი 

ერის ძეთა და ასულთაგან წამოიყვანე შენთვის ქალი. ამპარტავნობას კი მოჰყვება 

დაღუპვა და აღრეულობა, ხოლო ცუდად დებამ დიდი დანაკლისი და გაჩანაგება 

იცის, ცუდად დება ხომ შიმშილის დედაა. 

14. ნურავის გასამრჯელოს ნუ დაიტოვებ, ვინც კი საქმეს გაგიკეთებს, არამედ 

გაეცი იგი მაშინვე. ღვთის მორჩილი თუ იქნები, შენვე დაგიბრუნდება. 

ყურადღებით წარმართე, შვილო, ყოველი შენი საქმე და ჭკუით მოზომე ყოველი 

შენი ნაბიჯი. 

15. რაც შენ გძულს, ნურავის შეამთხვევ. ღვინოს დასათრობად ნუ დალევ. ნუ 

წაგყვება სიმთვრალე გზაში თანამგზავრად. 

16. გაუყავი შენი პური ღარიბ-ღატაკთ და მოსასხამი — შიშველ-ტიტველთ. 

ყველაფერი, თუ რამ ზედმეტი გაქვს, გაეცი სამადლოდ და ნუ დაენანება შენს 

თვალს, მოწყალებას რომ გასცემ. 

17. მიმოაბნიე შენი პური მართალთა საფლავზე და ნურას გასცემ 

ცოდვილთათვის. 

18. ეძიებდე რჩევას ყოველი გონიერისაგან და ნუ უგულებელყოფ 

სასარგებლო რჩევას. 

19. ყოველ ჟამს აკურთხებდე უფალს, ღმერთს. მას შესთხოვდე, რათა წრფელი 

იყოს ყოველი შენი გზა და განზრახვა კურთხეული იყოს. რადგან არცერთი ხალხის 

ხელთ არ არის განგება, არამედ თავად უფალი ანიჭებს ყოველივე სიკეთეს, ვისაც 

მოისურვებს, დაამდაბლებს თავისი ნებისაებრ. ახლა კი, დაიმახსოვრე, შვილო, 

ჩემი ანდერძი და ნუ ამოშლი მას შენი გულიდან. 

20. ახლა გაუწყებ შენ: ათი ტალანტი ვერცხლი მაქვს მიცემული 

გაბაელისთვის, გაბრიას ძისთვის, მიდიის რავეში. 

21. ნუ შეგეშინდება, შვილო, გაღატაკებისა, დიდძალი ქონება გაქვს, თუკი 

ღვთის შიში გექნება, თუ განუდგები ყველანაირ ცოდვას და მოწიწებით მოიქცევი 

ღვთის წინაშე. 
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თავი მეხუთე 
 

1. მიუგო მას ტობიამ პასუხად: მამაჩემო, ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც 

მეუბნები. 

2. მაგრამ როგორ გამოვართვა ვერცხლი კაცს, რომელსაც არ ვიცნობ? 

3. მაშინ მისცა მას ტობითმა ხელწერილი და უთხრა: აბა, მოძებნე კაცი, 

რომელიც გაგყვება — თანამგზავრად და მე მივცემ გასამრჯელოს, ვიდრე ცოცხალი 

ვარ. წადი და წამოიღე ვერცხლი. 

4. წავიდა კაცის საძებნად და ნახა რაფაელი, რომელიც ანგელოზი იყო, მან კი 

არ იცოდა. 

5. უთხრა მას: თუ შეგიძლია, წამომყვე მიდიის რაგეში და თუ იცნობ ამ 

ადგილებს? 

6. მიუგო ანგელოზმა: წაგყვები, — გზაც ვიცი და გაბაელთანაც, ჩემს 

მოძმესთანაც ვყოფილვარ სტუმრად. 

7. უთხრა ტობიამ: დამიცადე, ვეტყვი მამაჩემს. 

8. უთხრა რაფაელმა: წადი და ნუ დაყოვნდები. 

9. შევიდა ტობია და უთხრა მამას: აჰა, მოვნახე კაცი. ვინც წამყვება. მან კი 

უთხრა: მოიყვანე ჩემთან, რათა გავიგო, რომელი ტომისაა და თუ სანდო 

თანამგზავრია. 

10. დაუძახა მას ტობიამ და შევიდა იგი, მიესალმნენ ერთურთს. 

11. უთხრა ტობითმა: ძმაო, მითხარი, რომელი ტომიდან ხარ და სად არის 

შენი სამშობლო? 

12. უთხრა რაფაელმა: ტომსა და სამშობლოს ეძებ, თუ ქირის კაცს, რომ 

გაჰყვეს შენს ძეს? უთხრა ტობითმა: მსურს გავიგო, ძმაო, რომელი საგვარეულოდან 

ხარ და რა გქვია. 

13. უთხრა მან: მე ვარ ყაზარია, ძე დიდი ხანანიასი, შენი მოძმისა. 

14. უთხრა ტობითმა: მშვიდობით იარე, ძმაო, ნუ შემომწყრები, შენს ტომსა და 

სამშობლოზე რომ გეკითხები. ჩემი მოძმე ყოფილხარ, კეთილი და ღირსეული 

საგვარეულოდან. მე ვიცნობდი ხანანიას და იათანს, დიდი შემაყიას ძეთ. ჩვენ 

ერთად წავედით იერუსალიმის თაყვანისსაცემად და მიგვქონდა თან ნათავარნი 

და მიწის ნაყოფთა მეათედი, არ შეგვიცოდავს ჩვენთა მოძმეთა ცოდვებით. 

კეთილი გვარი მოგდგამს, ძმაო. 

15. მაგრამ მითხარი, რა გადაგიხადო გასამრჯელო? თითო დრაქმას მოგცემ 

დღეში და რაც დაგჭირდებათ შენ და ჩემს შვილს. 

16. კიდევ დაგიმატებ გასამრჯელოს. მშვიდობით თუ დაბრუნდებით. 

17. შეთანხმდნენ ამგვარად და უთხრა ტობიას: გაემზადე სამგზავროდ და 

კურთხეულ იყავით. გაემზადა შვილი სამგზავროდ და უთხრა მამამ: წადი ამ 

კაცთან ერთად. ზეციურმა ღმერთმა დაგილოცოთ გზა და მისი ანგელოზი 

დაგემგზავროთ. გავიდნენ ორივენი გზაზე და უკან გაჰყვა მათ ყმაწვილის ძაღლი. 
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18. ხოლო ხანა, ყმაწვილის დედა, ტიროდა და ეუბნებოდა ტობითს. რატომ 

გაუშვი ჩვენი შვილი? ჩვენი ხელების ყავარჯენი არ იყო, როცა გადიოდა და 

შემოდიოდა ჩვენს წინაშე? 

19. ვერცხლს ვერცხლს კი ნუ უმატებ, არამედ ტალანად ჩათვალე იგი შვილის 

წინაშე. 

20. რამდენი დღის სიცოცხლეც მოგვეცა უფლისაგან, საამისოდ საკმარისი 

გვაქვს. 

21. უთხრა ტობითმა: ნურაფერს იტყვი, დაო, მშვიდობით დაგვიბრუნდება და 

იხილავენ მას შენი თვალები. 

22. რადგან კეთილი ანგელოზი დაემგზავრება მას და კურთხეული. იქნება 

მისი გზა და მშვიდობით მობრუნდება უკან. 

 

თავი მეექვსე 
 

1. მგზავრები საღამო ხანს მიადგნენ ტიგროს-მდინარეს და იქ შეისვენეს. 

2. ყმაწვილი რომ ჩავიდა განსაბანად, ამოხტა მდინარიდან თევზი და დააპირა 

შთაენთქა ყმაწვილი. 

3. ანგელოზმა კი უთხრა მას: ამოიყვანე თევზი. დაიჭირა ყმაწვილმა თევზი 

და დააგდო მიწაზე. 

4. უთხრა ანგელოზმა: გაკვეთე თევზი, ამოიღე გული, ღვიძლი და ნაღველი 

და ცალკე შეინახე. 

5. შეასრულა ყმაწვილმა, რაც უთხრა ანგელოზმა. თევზი კი შეწვეს და 

შეჭამეს. 

6. გაუდგნენ გზას ორივენი და მიადგნენ ეკბატანას. 

7. უთხრა ყმაწვილმა ანგელოზს: ყაზარია, ძმაო, რა არის ეს თევზის გულ-

ღვიძლი და ნაღველი? 

8. უთხრა ანგელოზმა: გულ-ღვიძლი, თუკი ვინმვს ტანჯავს ეშმაკი, ან 

ბოროტი სული, უნდა უკმიო კაცს ან ქალს, და მეტად აღარ დაიტანჯება. 

9. ნაღველი კი უნდა დააპკურო თვალებზე კაცს, ვისაც სითეთრე აქვს 

გადაკრული და განიკურნება. 

10. რაგეს რომ მიუახლოვდნენ, 

11. უთხრა ანგელოზმა ყმაწვილს: ძმაო, შევისვენოთ რაღუელთან. ისიც ხომ 

შენი ნათესავია. ერთადერთი ასული ჰყავს მას, სახელად სარა. 

12. სიტყვას ჩამოვუგდებ მასზე მის მშობლებს და მოგცემენ ცოლად, რადგან 

წესით შენ უნდა გერგოს იგი. აკი ერთადერთი შენა ხარ მისი გვარისა. 

13. ახლა კი მისმინე: მე ჩამოვუგდებ სიტყვას მამამისს და რომ 

დავბრუნდებით რაგედან, გავმართოთ ქორწილი. რადგან ვიცნობ რაღუელს: მოსეს 

რჯულს არ გადავა და სხვა კაცს არ მისცემს თავის ასულს. რადგან სიკვდილის 

თანამდები იქნება, რადგან სხვებზე მეტად, წესით, შენ უნდა გერგოს იგი. 

14. მაშინ უთხრა ყმაწვილმა ანგელოზს: ყაზარია, ძმაო, გამიგია, რომ ეს 

ქალიშვილი შვიდ ქმარს იყო აღთქმული და ყველა დაიღუპა სანთიობაში. 
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15. მე კი ერთადერთი ვყავარ მამაჩემს და მეშინია, არ მოვკვდე სასიძოდ 

მისულ წინამორბედთა მსგავსად. ეს ქალი ხომ უყვარს ეშმაკს, რომელიც მხოლოდ 

იმას ერჩის, ვინც ამ ქალს მიეკარება. მეც მეშინია, არ მოვკვდე და არ გავუმწარო 

სიცოცხლე ჩემზე დარდით მამაჩემსა და დედაჩემს სიკვდილის წინ. 

16. უთხრა მას ანგელოზმა: ნუთუ არ გახსოვს სიტყვა, მამაშენმა რომ 

დაგაბარა, შენი გვარის ცოლი უნდა მოიყვანოო? ახლა მისმინე, ძმაო, რაკი შენთვის 

ცოლად არის იგი განკუთვნილი, ეშმაკის შიში ნუ გექნება — იმავე ღამეს მოგეცემა 

ის ასული ცოლად. 

17. როგორც კი შეხვალ სანთიობოში, აიღე სასაკმევლედან ნაკვერჩხალი და 

მოუკიდე თევზის გულღვიძლს და აკმიე. სუნი რომ ეცემა ეშმაკს, გაიქცევა და აღარ 

დაბრუნდება უკუნისამდე. 

18. როცა დააპირებ ქალთან მიახლოებას, ორივენი შეევედრეთ მოწყალე 

ღმერთს, და გიხსნით და შეგიწყალებთ. ნურაფრის გეშინია, რადგან შენთვის არის 

განკუთვნილი ეს ქალი უკუნისამდე და შენ იხსნი მას. შენ გამოგყვება და მჯერა, 

რომ შვილები გეყოლება მისგან. 

19. ეს რომ მოისმინა ტობიამ, შეიყვარა ქალი და მისი სული ძლიერ მიეწება 

მას. 

 

თავი მეშვიდე 
 

1. შევიდნენ ეკბატანაში და მიადგნენ რაღუელის სახლს. სარა გამოეგება მათ 

და მიესალმა, მათაც სალამი უთხრეს და სახლში შეუძღვა მათ. 

2. უთხრა რაღუელმა ყადნას, თავის ცოლს: როგორ ჰგავს ეს ყმაწვილი 

ტობითს, ჩემს ნათესავს. 

3. ჰკითხა მათ რაღუელმა: საიდან ხართ, ძმებო? მიუგეს: ნაფთალიანები ვართ, 

ნინევეში გადასახლებულთაგან. 

4. უთხრა მათ: იცნობთ, ტობითს, ჩვენს ძმას? მათ კი მიუგეს: ვიცნობთ. 

5. ჰკითხა: ჯანმრთელადაა? მათ მიუგეს: ცოცხალია და ჯანმრთელი. ხოლო 

ტობიამ თქვა: მამაა ჩემი. 

6. წამოდგა ფეხზე რაღუელი, გადაჰკოცნა და დალოცა იგი, უთხრა: ო, 

კეთილო და ღირსეული კაცის შვილო. რომ გაიგო ტობითის დაბრმავების ამბავი, 

შეწუხდა და ატირდა. 

7. ტიროდა ყადნაც, მისი ცოლი და სარა, ასული მისი. გაუმასპინძლდნენ 

ტობიას საკადრისად. 

8. დაუკლეს ცხვარი და დიდებული სუფრა გაუმზადეს. 

9. უთხრა ტობიამ რაფაელს: ძმაო ყაზარია, უთხარი რაღუელს, მომათხოვოს 

სარა, ჩემი და. 

10. გაიგონა ეს სიტყვა რაღუელმა და უთხრა ყმაწვილს: ჭამე და სვი, და 

გაიხარე. შენ შეგფერის ჩემი შვილის თხოვა. მაგრამ გეტყვი სიმართლეს. 

11. შვიდ ქმარს იყო მითხოვებული და ვინც კი მიეკარებოდა მას, იმავე ღამეს 

კვდებოდა. ახლა კი გაიხარე. 
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12. უთხრა ტობიამ: საჭმელს არ მივეკარები, ვიდრე არ მოილაპარაკებთ და 

თანხმობას არ მომცემთ. თქვა რაღუელმა: ახლავე წაიყვანე იგი რჯულისამებრ. შენ 

ხარ მისი ძმა და შენია იგი. მოწყალე ღმერთმა მოგმადლოთ ყოველავე სიკეთე. 

13. მოუხმო სარას, თავის ასულს და დაიჭირა მისი ხელი, მისცა ქალი ტობიას 

ცოლად და თქვა: აჰა, მოსეს რჯულისამებრ მიიღე იგი და მიიყვანე მამაშენთან. და 

დალოცა ისინი. 

14. მოუხმო ყადნას, თავის ცოლს, აიღო წიგნი, დაწერა პირობა და დაბეჭდა. 

15. მოუხმო რაღუელმა ყადნას, თავის ცოლს, და უთხრა: დაო, გაამზადე სხვა 

საძინებელი და შეიყვანე ასული. 

16. ასე გააკეთა ყადნამ, როგორც ეთქვა მას, და შეიყვანა იგი საძინებელში, და 

ატირდა. მიიღო ცრემლი თავისი ასულისა და უთხრა: 

17. გამაგრდი შვილო, მეუფე ცისა და მიწისა მოგანიჭებს შენ წყალობას ამ შენი 

დარდის სანაცვლოდ. გამაგრდი, შვილო. 

 

თავი მერვე 
 

1. სადილი რომ დაასრულეს, შევიდა ტობია სარასთან. 

2. მიმავალმა გაიხსენა სიტყვები რაფაელისა და აიღო საკმეველთაგან 

ნაკვერჩხალი, მოუკიდა თევზის გულს და აკმია. 

3. როგორც კი იგრძნო ეშმაკმა სუნი, გაიქცა ზემო ეგვიპტეს და შეკრა იგი 

ანგელოზმა. 

4. როდესაც ჩაიკეტნენ ორივენი, ადგა ტობია სარეცლიდან და თქვა: ადექი, 

დაო, და ვილოცოთ, რათა წყალობა მოიღოს ჩვენზე უფალმა. 

5. დაიწყო ტობიამ და თქვა: კურთხეულ ხარ, ღმერთო მამათა ჩვენთა, და 

კურთხეულია შენი წმიდა სახელი და განდიდებულია უკუნისამდე. 

6. შენ შექმენი ადამი და შემწედ უძღვენი ევა, საყრდენად — ცოლი მისი. 

მათგან იშვა კაცთა მოდგმა. შენ თქვი: — არ არის კარგი კაცის მარტოდ ყოფნა, 

შევუქმნათ მას შემწე, მისი მსგავსიო. 

7. და მეც, უფალო, არა სიძვისათვის მომყავს ცოლად ეს ჩემი და, არამედ 

ჭეშმარიტებით. ინებე შეწყალება ჩემი და მასთან შებერება. 

8. თქვა ამის შემდეგ: ამინ. 

9. და დაიძინა ორივემ იმ ღამეს. 

10. ადგა რაღუელი, წავიდა და გათხარა საფლავი, თან ამბობდა: ნუთუ ესეც 

მოკვდება? 

11. შევიდა რაღუელი სახლში. 

12. და უთხრა ყადნას, თავის ცოლს: გავგზავნოთ ერთი მხევალი და ნახოს, 

ცოცხალია თუ არა. თუ არა და დავმარხოთ და არავის ეცოდინება. 

13. წავიდა მხევალი, გააღო კარი და ნახა, რომ სძინავს ორივეს. 

14. გამოვიდა და აუწყა, რომ ცოცხალია. 

15. აკურთხა რაღუელმა ღმერთი, თქვა: კურთხეულ ხარ შენ, ღმერთო, 

ყოველი წმინდა და ღვთაებრივი კურთხევით. გაკურთხონ შენ შენმა წმიდებმა, 
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ყოველმა შენმა ქმნილებამ, ყოველმა შენმა ანგელოზმა, და რჩეელებმა გაკურთხონ 

შენ სამარადისოდ. 

16. კურთხეულ ხარ, სიხარული რომ მომანიჭე და ისე რმოხდა, როგორც 

მეგონა, არამედ მრავალი შენი წყალობა მოიღე ჩვენზე. 

17. კურთხეულ ხარ, რადგან შეიწყალე ორი მხოლოდშობილი. მოიღე მათზე, 

მეუფეო, წყალობა; მშვიდობაში, სიხარულში და წყალობებში გაატარებინე მთელი 

სიცოცხლე. 

18. მერე მოუხმო მსახურებს საფლავის ამოსავსესდ. 

19. გაუმართა მათ თოთხმეტდღიანი ქორწილი. 

20. ფიცი დაადებინა ტობიას რაღუელმა, არ წასულიყო ქირწილის დღეების 

გასრულებამდე, ვიდრე ქორწილის ოთხმეტი დღე არ გავიდოდა. 

21. მაშინ მიიღებდა ტობია რაღუელის ქონების ნახევარს და წავიდოდა 

მშვიდობით მამასთან. დანარჩენს კი მაშინ, როცა რაღუელი და მისი ცოლი 

დაიხოცებოდნენ. 

 

თავი მეცხრე 
 

1. მოუხმო ტობიამ რაფაელს და უთხრა: 

2. ყაზარია, ძმაო, წაიყოლე თან მსახური ბიჭი და ორი აქლემი და გაემგზავრე 

მიდიის რაგეში გაბაელთან და წამოიღე ვერცხლი, და ისიც მოიწვიე ქორწილში. 

3. რადგან დამაფიცა რაღუელმა, არ წავიდე. 

4. მამაჩემი კი ითვლის დღეებს და, თუ დიდხანს დავყოვნდები, დიდად 

შეწუხდება. 

5. გაემგზავრა რაფაელი, მივიდა გაბაელთან და მისცა მას ხერწერილი. მან კი 

გამოიტანა დაბეჭდილი ქისა და ჩააბარა მას. 

6. განთიადზე დაადგნენ ორივენი გზას და მივიდნენ ქორწილში. აკურთხეს 

მათ ტობია და მისი ცოლი. 

 

თავი მეათე 
 

1. ტობითი კი, მამამისი, თითოეულ დღეს ითვლიდა. რომ ამოიწურა 

მგზავრობის დღეები და არ მოდიოდა ტობია, 

2. თქვა: იქნებ დააბრკოლეს სადმე? ან იქნებ მოკვდა გაბაელი და არავინაა 

ვერცხლის გადამხდელი? 

3. და შეწუხდა ძლიერ. 

4. ხოლო ცოლმა უთხრა: დაღუპულია ჩვენი შვილი, ამიტომაც აგვიანებს. და 

დაიწყო მისი დატირება. თქვა: 

5. არ ფიქრობდი ჩემზე, შვილო, თან რომ გაიყოლე ჩემი თვალის ჩინი? 

6. უთხრა ტობითმა: გაჩუმდი, ნურაფერს იტყვი. ჯანმრთელადაა. 
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7. უპასუხა ხანამ: გაჩუმდი, ნუ მატყუებ, დაიღუპა ჩემი შვილი. გამოდიოდა 

ყოველდღე გარეთ, გზაზე, რომელსაც დაადგა ტობია. დღისით პურს არ ჭამდა და 

ღამით განუწყვეტლივ ტიროდა ტობიაზე, ვიდრე არ დასრულდა ქორწილის 

თოთხმეტი დღე, რომელიც ტობიას ფიცის თანახმად რაღუელთან უნდა დაეყო. 

8. უთხრა ტობიამ რაღუელს: გამიშვი, რადგან მამაჩემს და დედაჩემს აღარა 

აქვთ ჩემი ხილვის იმედი. 

9. უთხრა სიმამრმა: დარჩი ჩემთან და კაცს გავგზავნი მამაშენთან და მიუტანს 

მას შენს ამბავს. ტობიამ თქვა: არა, მე გამგზავნე მამაჩემთან. 

10. ადგა რაღუელი და მისცა მას სარა, მისი ცოლი და ქონების ნახევარი — 

მსახურნი, საქონელი და ვერცხლი. 

11. დაულოცა მათ გზა, თქვა: გაკურთხოთ თქვენ, შვილებო, ზეციერმა 

ღმერთმა ჩემს სიკვდილამდე. 

12. უთხრა თავის ასულს: პატივი მიაგე შენს მამამთილს და დედამთილს, 

ისინი არიან ახლა შენი მშობლები. დაე, კარგი მესმოდეს შენზე. და აკოცა მას. 

13. უთხრა ყადნამ ტობიას: საყვარელო ძმაო, შენი მფარველი იყოს ზეციერი 

უფალი, დაე, მახილვინოს შენი შვილები სარასაგან, ჩემი ასულისაგან, რათა 

დავლოცო ისინი უფლის წინაშე. აჰა, გაბარებ ჩემს ასულს ნუ აწყენინებ მას. 

14. ამის შემდეგ დაადგა გზას ტობია, ღვთის მაკურთხეველი, რადგან 

კეთილად წარმართა ღმერთმა მისი მგზავრობა. და გამოეთხოვა რაღუელს და 

ყადნას, მის ცოლს. 

 

თავი მეთერთმეტე 
 

1. იარეს და მიუახლოვდნენ ნინევეს. უთხრა ტობიას რაფაელმა: 

2. ხომ იცი, ძმაო, რა დღეში დატოვე მამაშენი? 

3. გავუსწროთ წინ შენს ცოლს და შევამზადოთ შინაურები. 

4. გეჭიროს ხელში თევზის ნაღველი. წავიდნენ და ძაღლიც მისდევდათ უკან. 

5. ხანა კი იჯდა და გაჰყურებდა გზას შვილის მოლოდინში. 

6. იგრძნო მისი მოახლოება და უთხრა მის მამას: აჰა, მოდის შენი შვილი და 

კაცი მოჰყვება თან. 

7. თქვა რაფაელმა: ვიცი, დღეს აეხილება თვალები მამაშენს. 

8. წაუსვი ნაღველი თვალებზე და როცა შეაწუხებს, მოიხოკავს და 

მოსცილდება ლიბრი და დაგინახავს. 

9. სირბილით მიეგება ხანა, მოეხვია ყელზე თავის შვილს და უთხრა: რაკი 

გიხილე, შვილო, ახლა თუნდაც მოვკვდე. და ატირდნენ ორივენი. 

10. ტობითი მოადგა კარს და წაბორძიკდა, ხოლო შვილმა მიირბინა მასთან. 

11. წამოაყენა მამა და დააწვეთა ნაღველი თვალებზე და უთხრა: გამხნევდი, 

მამაჩემო. 

12. აეწვა თვალები და მოიხოკა თუ არა, მოსცილდა გუგებს ლიბრი. 

13. როგორც კი დაინახა თავისი ძე, მოეხვია ყელზე და ატირდა, და თქვა: 
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14. კურთხეულ ხარ, ღმერთო, კურთხეულია სახელი შენი უკუნისამდე, 

კურთხეულ არიან შენი წმიდა ანგელოზები, რადგან შემაჭირვეს და შემიწყალეს მე. 

აჰა, ვხედავ ტობიას, ჩემს ძეს. 

15. შევიდა მათი ძე გახარებული და აუწყა მამამისს საკვირველი ამბები, რაც 

მიდიაში გადახდა. 

16. გამოვიდა ტობითი თავის რძლის დასახვედრად ნინევის კარიბჭესთან, 

გახარებული და ღვთის განმადიდებელი, და უკვირდა ყველას მის დამნახველს, 

თვალხილული რომ მოდიოდა გზაზე. აღიარა ტობითმა მათ წინაშე, რომ შეიწყალა 

იგი ღმერთმა. 

17. რომ მიუახლოედა სარას, თავის რძალს, უთხრა: მშვიდობით მოგვიხველ, 

ასულო. კურთხეულია ღმერთი, რომელმაც მოგიყვანა ჩვენთან, კურთხეულ იყვნენ 

მამაშენი და დედაშენი. 

18. მაშინ მიეცა დიდი სიხარული ნინევეს ყველა მკვიდრს, ტობითის 

მოძმეებს. 

19. მოვიდნენ აქიაქაროსი და ნასბასი, მისი ძმისწული, და შვიდ დღეს 

ზეიმობდნენ სიხარულით ტობიას ქორწილს. 

 

თავი მეთორმეტე 
 

1. მოუხმო ტობითმა ტობიას, თავის ძეს, და უთხრა: გადაუხადე შვილო 

გასამრჯელო შენს მეგზურს, ზედმეტიც ეკუთვნის. 

2. მიუგო: მამაჩემო, არ ვიზარალებ, იმის ნახევარიც რომ გადავუხადო, რაც 

მივიღე. 

3. აკი მშვიდობით მომიყვანა შენთან, ცოლიც განმიკურნა, ვერცხლიც 

მომიტანა და შენც განგკურნა. 

4. თქვა მოხუცმა: ღირსია. 

5. მოუხმო ანგელოზს და უთხრა: აიღე გასამრჯელოდ ნახევარი ყოველივე 

იმისა, რაც მოიტანეთ და წადი მშვიდობით. 

6. მაშინ მოუხმო ანგელოზმა ორივეს ფარულად და უთხრა: აკურთხევდეთ 

ღმერთს და აღიარებდეთ მას, ადიდებდეთ და აღიარებდეთ ყოველი არსების 

წინაშე, რომელიც კი თქვენთან ერთად შეუქმნია. კარგია ღვთის კურთხევა და მისი 

სახელის განდიდება. მოწიწებით გააცხადეთ ღვთის საქმეები და ნუ დაიზარებთ 

მის სამადლობელს. 

7. კარგია მეფის საიდუმლოს შენახვა, მაგრამ ღვთის საქმეთა გამოცხადება 

დიდებით ხამს. ქმენით სიკეთე და ბოროტება ვერ მოგაგნებთ თქვენ. 

8. სიკეთეა ლოცვა მარხვით, მოწყალებით და სამართლიანობით. სჯობს 

მცირედი და სამართლიანობით, ვიდრე მრავალი და უსამართლობით. უმჯობესია 

მოწყალების გაღება, ვიდრე ოქროს დაუნჯება. 

9. მოწყალება ხომ სიკვდილისგანაც იხსნის კაცს და განწმედს ყოველგვარი 

ცოდვისგან. მოწყალების გამღებნი და სიმართლის მყოფელნი სიცოცხლით 

აღივსებიან, 
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10. ხოლო ცოდვილნი თავისი თავის მტრები არიან. 

11. არაფერს დაგიმალავთ, აკი ვთქვი: კარგია მეფის საიდუმლოს შენახვა, 

მაგრამ ღვთის საქმეთა განცხადება დიდებით ხამს. 

12. რომ ლოცულობდით შენ და შენი რძალი სარა, მე აღვავლინე თქვენს 

ლოცვებზე შეხსენება წმიდის წინაშე. როცა მარხავდი მკვდრებს, მაშინაც შენი 

თანამდგომი ვიყავი. 

13. რომ არ დაიზარე, ადექი და მიატოვე შენი სუფრა, რათა წასულიყავი 

მიცვალებულის გასაპატიოსნებლად, არ დაფარულა ჩემთვის შენი სიქველე, 

არამედ მეც შენთან ვიყავი. 

14. ახლა მომავლინა მე ღმერთმა შენი და შენი რძლის სარას განსაკურნავად. 

15. მე ვარ რაფაელი, ერთი იმ შვიდ წმიდა ანგელოზთაგანი, რომელნიც 

აღავლენენ წმიდათა ლოცვებს და ამაღლდებიან წმიდის დიდების წინაშე. 

16. შეძრწუნდნენ ორივენი და ქვედაემხნენ, რადგან შეიპყრო ისინი შიშმა. 

17. უთხრა მათ რაფაელმა: ნუ გეშინიათ, მშვიდობა იყოს თქვენდა. 

აკურთხევდეთ ღმერთს უკუნისამდე. 

18. რადგან ჩემი წყალობით კი არა, ჩვენი ღვთის ნებით ვარ მოვლენილი, 

ამიტომ აკურთხევდეთ მას უკუნისამდე. 

19. ყოველდღე გეცხადებოდით, მაგრამ არც მიჭამია, არც მისვამს. მხოლოდ 

ხილვით მხედავდით. 

20. ახლა კი, მადლობდეთ ღმერთს, რადგან ავდივარ მასთან, ვინც მომავლინა. 

წიგნში ჩაწერეთ ყოველივე, რაც გადაგხდათ. 

21. ადგნენ და მეტად აღარ უხილავთ იგი. 

22. აღიარებდნენ ღვთის საქმეს, დიადს და საოცარს, თუ როგორ გამოეცხადა 

მათ უფლის ანგელოზი. 

 

თავი მეცამეტე 
 

1. დაწერა ტობითმა ლოცვა სიხარულით და თქვა: 

2. კურთხეულია ღმერთი ცხოველი უკუნისამდე და სუფევა მისი, რადგან ის 

არის შემაჭირვებელი და შემწყნარებელი, ჯოჯოხეთს ჩამყვანი და ამომყვანი, 

ვერავინ დაუსხლტება ხელიდან. 

3. აღიარებდეთ მას, ისრაელიანებო, ხალხების წინაშე, რადგან მან გაგფანტათ 

მათ შორის. 

4. იქ ცხადყავით დიდსულოვანება მისი, ადიდებდეთ მას ყოველი ცოცხალის 

წინაშე, რადგან ის არის ჩვენი უფალი და ღმერთი, ის არის ჩვენი მამა უკუნითი 

უკუნისამდე. 

5. ის შეგვაჭირვებს ჩვენ ურჯულოებაში და კვალად შეგვიწყალებს და 

შეგვყრის ჩვენ ყველა ხალხებიდან, თუკი ვიქნებით განბნეულნი მათ შორის. 

6. თუ მთელი გულით მოიქცევით მისკენ და მთელი სულით ჰყოფთ 

სამართალს მის წინაშე, მაშინ ისიც მოიქცევა თქვენსკენ და არ დაფარავს თქვენგან 

თავის სახეს. 
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7. იხილავთ, რასაც მოგაწევთ თქვენ. აღიარებდეთ მას ერთხმად და 

აკურთხევდეთ სიმართლის უფალს, ადიდებდეთ მეფეს საუკუნეთა. 

8. მე ჩემი ტყვეობის ქვეყანაში ვაღიარებ მას და განვაცხადებ ცოდვილთა 

მოდგმას მის ძალასა და სიდიადეს. მოიქეცით, ცოდვილნო, და ქმენით სამართალი 

მის წინაშე. ვინ იცის, იქნებ ისურვოს თქვენი თავი და მოიღოს თქვენზე წყალობა? 

9. მე ვადიდებ ჩემს ღმერთს, სული ჩემი ადიდებს ცათა მეუფეს და ხარობს 

მისი სიდიადით. 

10. გააცხადოს ყველამ და აღიაროს იგი იერუსალიმში. იერუსალიმო, წმიდა 

ქალაქო! შეგაჭირვებს შენი შვილების ნამოქმედარის გამო და კვალად შეიწყალებს 

მართალთა შვილებს. 

11. აღიარებდე უფალს კეთილად და აკურთხევდე საუკუნეთა მეფეს, რათა 

კვლავაც მადლით აშენდეს შენთვის მისი კარავი. 

12. რათა გაახაროს შენ შორის ტყვედქმნილები და შეიყვაროს შენ შორის 

გატანჯულნი საუკუნის ყოველ თაობაში. 

13. მრავალი ხალხი შორიდან მოვა უფლის, ღმერთის სახელთან. ძღვენით 

ხელში, ძღვენით ცათა მეფისათვის, თაობათა თაობანი მოგიძღვნიან ქება-დიდებას. 

14. წყეულიმც იყოს ყოველი მოძულე შენი, კურთხეულ იყოს ყოველი შენი 

მოყვარული უკუნისამდე. 

15. იშვებდე და იხარებდე მართალთა შვილების გამო, რადგან შეიკრიბებიან 

ისინი და აკურთხევენ მართალთა უფალს! ნეტარნი არიან შენი მოყვარულნი! 

გაიხარებენ შენი მშვიდობით. 

16. ნეტარნი არიან შენს ტანჯვათა გამო შეწუხებულნი, რადგან გაიხარებენ 

შენით, როცა შენს დიდებას მოესწრებიან, და სიხარულში იქნებიან უკუნისამდე! 

აკურთხოს სულმა ჩემმა ღმერთი, დიდი მეუფე, 

17. რადგან საფირონითა და სმარაგდით აშენდება იერუსალიმი, და 

პატიოსანი ქვით — შენი კედელი, გოდოლები და ბურჯები წმიდა ოქროთი, ხოლო 

მოედნები იერუსალიმისა ბერილონით, ანთრაკით და სუფირული ქვით 

მოიკირწყლება. 

18. გაისმება მის ყოველ კუთხეში ალელუია და იტყვიან ქება-დიდებით: 

კურთხეულია ღმერთი, რომელმაც აღგაზევა უკუნისამდე. 

 

თავი მეთოთხმეტე 
 

1. დაასრულა ტობითმა აღსარება. 

2. ორმოცდათვრამეტი წლისა იყო, როცა დაკარგა თვალისჩინი და რვა წლის 

მერე აეხილა თვალი. გაიღო მრავალი მოწყალება და შეემატა უფლის, ღვთის შიში 

და მოწიწება მისდამი. 

3. ღრმად მოხუცდა და მოუხმო თავის ძეს მისი შვილებითურთ და უთხრა: 

შვილო, წაიყვანე შენი შვილები. აჰა, მოვხუცდი და ვეთხოვები სიცოცხლეს. 
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4. წადი მიდიაში, შვილო, რადგან მჯერა, რაც იონა წინასწარმეტყველმა თქვა 

ნინევეზე, დაემხობაო იგი. მიდიაში კი მშვიდობა იქნება, ვიდრე ჟამი მოუწევდესო, 

ჩვენი ძმები მადლიანი ქვეყნიდან განიფანტებიანო, იერუსალიმი 

გაუკაცრიელდება და გადაიბუგება ღვთის სახლი და უკაცრიელი იქნება, ვიდრე არ 

მოვაო მისი ჟამი. 

5. მერე კვლავ შეიწყალებს მათ ღმერთი და დააბრუნებს აღთქმულ მიწაზე და 

ააშენებენ სახლს, არა წინანდელის მსგავსს, ვიდრე საუკუნის დრო-ჟამი 

ამოიწურებოდეს. ამის შემდეგ დაბრუნდებიან ტყვეობიდან და ააშენებენ 

იერუსალიმს პატიოსნად, აშენდება მასში ღვთის სახლი საუკუნის ყოველი 

მოდგმისთვის — დიდებული სახლი, როგორც ამას გვაუწყებენ 

წინასწარმეტყველნი. 

6. ყოველი ხალხი მოიქცევა უფლის, ღვთის შიშისკენ ჭეშმარიტებით, 

დაამხობენ თავიანთ კერპებს და განადიდებს ყოველი ხალხი უფალს. 

7. მისი ერი აღიარებს ღმერთს და აღამაღლებს უფალი თავის ერს და 

გაიხარებენ უფლის, ღვთის ყოველნი მოყვარულნი ჭეშმარიტებითა და 

სიმართლით, მოწყალების გამღებნი ჩვენი ძმებისთვის. 

8. ახლა, შვილო: წადი ნინევედან, რადგან ჭეშმარიტად აღსრულდება, რაც 

გვაუწყა წინასწარმეტყველმა იონამ. 

9. ხოლო შენ დაიცავი რჯული და მცნებები და იყავი მოწყალებისა და 

სიმართლის მოყვარული, რათა შენც კარგად იყო. დამარხე დედაშენიც ჩემთან 

ერთად და ნუღარ დაყოვნდები ნინევეში. 

10. იცოდე, შვილო, რა გაუკეთა ჰამანმა აქიაქაროსს, თავის გამზრდელს, 

ნათელიდან წყვდიადში რომ შეიყვანა იგი. როგორ მიეზღო მას: აქიაქაროსი 

გადარჩა, მას კი საკადრისად მიეზღო — ჩავიდა შავეთში. მენაშემ გაიღო 

მოწყალება და გადაურჩა აქიაქაროსი სიკვდილის მახეს, რომელიც მისთვის იყო 

დაგებული, ჰამანი კი გაება მახეში და დაიღუპა. 

11. ახლა შვილო: ხომ ხედავ რა ძალა აქვს მოწყალებას და როგორ იხსნის კაცს 

სამართალი. ამას რომ ამბობდა, დასტოვა იგი სულმა სარეცელზე. ას 

ორმოცდათვრამეტი წლისა იყო და პატივით დამარხეს იგი. 

12. როცა მოკვდა ხანა, დამარხა ტობიამ იგი მამამისთან ერთად, და წავიდა 

თავისი ცოლ-შვილითურთ ეკბატანაში რაღუელთან, თავის სიმამრთან. 

13. მიაწია ღირსეულ სიბერემდე და პატივით დამარხა თავისი სიმამრი და 

დაიმკვიდრა მისი და მამამისის, ტობითის ქონება. 

14. მოკვდა ას ოცდა შვილი წლისა მიდიის ეკბატანში. 

15. ვიდრე მოკვდებოდა, ეუწყა მას დაღუპვა ნინევესი, რომელიც წარტყვევნეს 

ნაბუქოდონოსორმა და ახაშვეროშმა. სიკვდილამდე გაიხარა ნინევეს ტყვეობაზე. 
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იობის წიგნი 
 

თავი პირველი 
 

1. იყო ერთი კაცი ყუცის ქვეყანაში, სახელად იობი. ალალი, წრფელი, 

ღვთისმოშიში და ბოროტებას განრიდებული იყო ეს კაცი. 

2. ჰყავდა მას შვიდი ვაჟი და სამი ასული. 

3. ჰყავდა საქონელი — შვიდიათასი სული ცხვარი, სამიათასი აქლემი, 

ხუთასი უღელი ხარი, ხუთასი დედალი ვირი, უამრავი მსახური. აღმოსავლელთა 

შორის ყველაზე სახელოვანი იყო ეს კაცი. 

4. სტუმრობდნენ ერთმანეთთან მისი ვაჟები და მორიგეობით მართავდნენ 

ლხინს, იწვევდნენ თავიანთ სამ დას, რომ ერთად ეჭამათ და ესვათ. 

5. როცა ჩამოთავდებოდა ლხინის დღეები, გაგზავნიდა იობი და განწმედდა 

მათ; ადგებოდა დილაადრიანად, აღავლენდა აღსავლენ მსხვერპლს მათი 

რიცხვისდა მიხედვით, რადგან ფიქრობდა იობი, ვაითუ რამე შესცოდესო ჩემმა 

ვაჟებმა და დაჰგმესო ღმერთი თავიანთ გულში. მუდამ ასე იქცეოდა იობი. 

6. ერთ დღეს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინაშე წარსადგომად. სატანაც 

მივიდა მათ შორის. 

7. უთხრა უფალმა სატანას: საიდან მოდიხარ? მიუგო სატანამ უფალს და 

უთხრა: ქვეყნად წანწალიდან და ხეტიალიდან. 

8. უთხრა უფალმა სატანას: თუ შეგინიშნავს ჩემი მორჩილი იობი? ხომ არავინ 

არის მისი მსგავსი ამ ქვეყანაზე? ალალი, წრფელი, ღვთისმოშიში კაცია, 

ბოროტებას განრიდებული. 

9. მიუგო სატანამ უფალს და უთხრა: მერედა ტყუილუბრალოდ არის იობი 

ღვთისმოშიში? 

10. განა შენ არ გყავს დაცული მთელი მისი სახლ-კარითა და 

საბადებლითურთ? მისი ხელით ნაქმნარი შენგან არის კურთხეული, მისი 

საქონელი გამრავლებულია ქვეყნად. 

11. აბა, გაიწოდე ხელი და შეეხე მთელს მის საბადებელს, თუ პირში არ 

დაგიწყოს გმობა. 

12. უთხრა უფალმა სატანას: აჰა, შენს ხელთ იყოს მთელი მისი საბადებელი! 

ოღონდ თავად მას ნუ შეეხები. და გავიდა სატანა უფლისგან. 

13. ერთ დღეს, როცა მისი ვაჟები და ასულები ჭამდნენ და ღვინოს სვამდნენ 

უფროსი ძმის სახლში, 

14. მოვიდა მაცნე იობთან და უთხრა: ხარები ხნავდნენ, სახედრები კი 

ძოვდნენ მის გვერდით; 

15. დაეცნენ შებაელები და გაირეკეს, მსახური ბიჭები კი მახვილით 

ამოხოცეს. მე ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი. 
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16. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: ღვთის ცეცხლი 

ჩამოვარდა ციდან, გადაწვა ცხვარი და მსახური ბიჭები; შთანთქა ისინი. მე ერთი 

გადავრჩი ამბის მომტანი. 

17. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: ქალდეველები 

დაეწყვნენ სამ რაზმად, დაეცნენ აქლემებს და წაასხეს, და მახვილით ამოხოცეს. მე 

ერთი გადავრჩი ამბის მომტანი. 

18. ამის ლაპარაკში იყო, რომ მოვიდა სხვა და ამბობს: შენი ვაჟები და 

ასულები ჭამდნენ და ღვინოს სვამდნენ უფროსი ძმის სახლში. 

19. ამ დროს დაბერა უდაბნოდან დიდმა ქარმა, ეძგება სახლის ოთხსავე 

კუთხეს, ჭერი თავზე დაემხო ყმაწვილებს და დაიხოცნენ. მე ერთი გადავრჩი ამბის 

მომტანი. 

20. ადგა იობი, შემოიხია მოსასხამი, გადაიპარსა თავი, დაეცა მიწაზე და 

თაყვანი სცა. 

21. თქვა: შიშველი გამოვედი დედის მუცლიდან და შიშველი დავბრუნდები 

იქ. უფალმა მომცა, უფალმა წაიღო. კურთხეულ იყოს უფლის სახელი. 

22. მაინც არ შეუცოდავს იობს და ღვთის აუგი არ დასცდენია. 

 

თავი მეორე 
 

1. ერთ დღეს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინშე წარსადგომად სატანაც 

მივიდა მათ შორის უფლის წინშე წარსადგომად. 

2. უთხრა უფალმა სატანას: საიდან მოდიხარ? მიუგო სატანამ უფალს და 

უთხრა: ქვეყნად წანწალიდან და ხეტიალიდან. 

3. უთხრა უფალმა სატანას: არ შეგინიშნავს ჩემი მორჩილი იობი? ხომ არავინ 

არის მისი მსგავსი ამ ქვენაზე? ალალი, წრფელი, ღვთისმოშიში კაცია, ბოროტებას 

განრიდებული. დღემდე სიალალით ინახავს თავს, შენ კი მაქეზებდი უმიზეზოდ 

დამეღუპა იგი. 

4. მიუგო სატანამ უფალს და უთხრა: ტყავს ტყავის წილ, მაგრამ სიცოცხლის 

წილ ყველაფერს გაიღებს კაცი. 

5. აბა, გაიწოდე ხელი და შეეხე თავად მას — მის ძვალსა და ხორცს, თუ პირში 

არ დაგიწყოს გმობა. 

6. უთხრა უფალმა სატანას: აჰა, შენს ხელთ იყოს, ოღონდ მის სიცოცხლეს 

გაუფრთხილდი. 

7. გავიდა სატანა უფლისაგან და შეჰყარა იობს საშინელი ქეცი ფეხის 

ტერფიდან თხემამდე. 

8. აიღო იობმა კეცის ნატეხი მოსაქავებლად და ნაცარში ჩაჯდა. 

9. უთხრა ცოლმა: ახლაც ეჭიდები შენს სიალალეს? ბარემ დაგმე ღმერთი და 

მოკვდი! 
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10. მიუგო: ერთი უგუნური დედაკაცივით ლაპარაკობ! სიკეთეს კარგად 

ვიტანთ უფლისაგან, ავის ატანა კი აღარ გვინდა! არც ახლა სცოდა იობმა თავისი 

ბაგეებით. 

11. შეიტყო იობის სამმა მეგობარმა ყველა ეს უბედურება, რაც თავს დაატყდა 

იობს, და მივიდნენ თავ-თავიანთი ადგილებიდან ელიფაზ თემანელი, ბილდად 

შუხელი და ცოფარ ნაყამათელი; შეიყარნენ ერთად, რომ მისულიყვნენ 

მისასამძიმრებლად და სანუგეშებლად. 

12. შორიდან გახედეს და ვერ იცნეს, ხმა აიმაღლეს და ატირდნენ. შემოიხია 

თითოეულმა თავისი მოსასხამი და თავს ზემოთ ცისკენ აპნევდნენ მტვერს. 

13. ისხდნენ მის წინ მიწაზე შვიდი დღე და შვიდი ღამე, არავის არაფერი 

უთქვამს მისთვის, რადგან ხედავდნენ, რომ მეტისმეტი იყო მისი სატანჯველი. 

 

თავი მესამე 
 

1. მაშინ გახსნა იობმა ბაგე და დასწყევლა თავისი დღე. 

2. ალაპარაკდა იობი და თქვა: 

3. დაიქცეს ის დღე, როცა მე გავჩნდი, და ღამე, როცა ითქვა, კაცი ჩაისახაო! 

4. დაბნელდეს ის დღე, აღარ მოხედოს მას უფალმა ზეგრდამო, აღარ ინათოს 

მასზე ნათელმა. 

5. მოიცვას წყვდიადმა და აჩრდილმა სიკვდილისა, ღრუბელი გადაეფაროს, 

თავზე და დღის სიშავემ შეაძრწუნოს! 

6. ბნელმა წაიღოს ის ღამე! არ გაიხაროს წლის დღეთა შორის! თვეთა რიცხვში 

აღარ ითვლებოდეს! 

7. აჰა, გაბერწდეს ის ღამე, აღარ ეღირსოს სიხარული! 

8. შეაჩვენონ დღის მაწყევართა, ლევიათანის გამღვიძებელთა! 

9. დაბნელდნენ მისი განთიადის ვარსკვლავები, ელოდოს ნათელს და არ 

ჩანდეს, ვერ იხილოს ცისკრის წამწამები! 

10. რომ საშოშივე არ ჩამიკეტა კარი და არ განმარიდა ამ სატანჯველს! 

11. რატომ არ მოვკვდი დედის მუცელშივე? რატომ არ გავთავდი 

გამოსვლისთანავე? 

12. რისთვის ამიქვეს მე მუხლებმა, რა იყო ის ძუძუ, რომელსაც ვწოვდი? 

13. ახლაც ვიწვებოდი დამშვიდებული, ძილში ვიქნებოდი მოსვენებით! 

14. მეფეებთან და ქვეყნის მრჩევლებთან, აკლდამებს რომ იშენებენ 

თავისთვის. 

15. ან მთავრებთან, რომელთაც ოქრო აქვთ, ვერცხლით რომ ივსებენ სახლებს. 

16. რატომ არ ვარ მკვდრადნაშობივით გადამალული, ჩვილივით, რომელსაც 

სინათლე არ უნახავს! 

17. ბოროტეულნი იქ აღარ მძვინვარებენ, დამაშვრალნი იქ განისვენებენ; 

18. იქ მშვიდად არიან ტყვეები, მჩაგვრელთა ყვირილი მათ არ ესმით; 
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19. იქ არიან დიდნი და მცირენი, იქ მონა ბატონისგან თავისუფალია. 

20. რისთვის ეძლევა სინათლე ტანჯულს და სულგამწარებულს — სიცოცხლე, 

21. სიკვდილის მონატრულთ და ვერმპოვნელთ, დამარხულ განძზე მეტად 

რომ ეძებენ; 

22. უზომოდ გახარებულს, აღტაცებულს, საფლავის პოვნით, 

23. კაცს, გზაგადაკეტილს, ღვთისაგან ალყაში მოქცეულს? 

24. რადგან ოხვრა მაქვს საზრდოდ და წყალივით იღვრება ჩემი ქვითინი! 

25. რადგან მეწია შიშისზარი, მე რომ მზარავდა; რასაც ვუფრთხოდი, თავს 

დამატყდა! 

26. აღარც სიმშვიდე, აღარც შვება, არც მოსვენება; მოვიდა ვაება. 

 

თავი მეოთხე 
 

1. მიუგო ელიფაზ თემანელმა და უთხრა: 

2. რომ ვცადოთ შენთან ლაპარაკი, ვაითუ დაგიმძიმდეს სატკივარი. მაგრამ 

ვის ძალუძს დადუმება? 

3. შენ ხომ ბევრს არიგებდი ჭკუას და დაუძლურებულ მკლავებს 

განამტკიცებდი, 

4. წაქცეულს ფეხზე აყენებდი შენი სიტყვით და ჩაკეცილ მუხლებს 

აღონიერებდი. 

5. ახლა შენ დაგიდგა ჯერი და ილაჯი გაგიწყდა; შენ გეწია და შეძრწუნდი! 

6. განა მოშიშება არ გქონდა სასოდ? განა შენი სიალალის იმედი არ გქონდა? 

7. გაიხსენე, თუ ვინმე დაღუპულა უდანაშაულო, მართალნი თუ 

ამომწყდარან? 

8. როგორც მინახავს, სიავის მხვნელნი და სიცრუის მთესველნი მასვე 

მოიმკიან. 

9. უფლის სუნთქვაზე დაიღუპებიან და მისი რისხვის ქარზე გაწყდებიან. 

10. ლომის ღრიალი მიწყდება და მხეცის კბილები შეიმუსრება; 

11. ლომი უნადავლოდ დაიღუპება, ძუ ლომის ბოკვერნი გაიფანტებიან; 

12. იდუმალ მომეპარა სიტყვა და ჩურჩული ჩამესმა ყურში; 

13. ღამეულ ჩვენებებში ფიქრების დროს, როცა ძილბურანს მიაქვს კაცი, 

14. შიშმა შემიპყრო და ყოველი ძვალი ჩემი შეაძრწუნა; 

15. წინ ჩამიქროლა სულმა და ტანზე თმები ამებურძგლა. 

16. შედგა, მაგრამ ვერ გავარჩიე მისი სახე, რაღაც ხატება იყო ჩემ თვალწინ, 

დუმილი და, აჰა, მერე ხმა გავიგონე: 

17. ღმერთზე მართალია ადამიანი? თავის შემქმნელზე წმიდაა კაცი? 

18. აჰა, თავის ყმებში შეაქვს ეჭვი და თავის ანგელოზებშიც კი პოულობს 

ნაკლს! 
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19. რაღა ითქმის თიხის სახლებში მცხოვრებლებზე, მტვერში რომ უდგათ 

საფუძველი? მღილებზე უმალ რომ იჭყლიტებიან? 

20. დილასა და მწუხრს შორის რომ იღუპებიან, სამარადისოდ ქრებიან 

უსახელოდ? 

21. აჰა, გაწყდება მათი სიცოცხლის ძაფი და უაზროდ დაიხოცებიან. 

 

თავი მეხუთე 
 

1. ჩემო შვილო, ჩემს სიბრძნეს უსმინე, ჩემს შეგონებას მიაპყარ ყური, 

2. რათა შეინარჩუნო განსჯა და ცოდნა დაიმარხოს შენშა ბაგეებმა. 

3. რადგან თაფლი სდის უცხო ქალის ბაგეებს და ზეთივით გასლექილია მისი 

სასა. 

4. ბოლოს კი აბზინდასავით გამწარდება, ორლესული მახვილივით 

გაფხავდება; 

5. მისი ფეხები სიკვდილისკენ ჩადის, შავეთში იდგმება მისი ნაბიჯები. 

6. ვერ აგნებს სიცოცხლის გზას, არეული აქვს გზაკვალი, არ იცის სად მიდის. 

7. ახლა, მისმინეთ, შვილებო, და ნუ გადაუხვევთ ჩემს ნათქვამს: 

8. შორს იყოს მისგან შენი გზა და არ გაეკარო მისი სახლის კარს, 

9. რომ სხვებს არ მისცე შენი ღირსება და შენი წლები — დაუნდობელს, 

10. რომ არ გაძღნენ უცხონი შენი დოვლათით და შენი ჭირნახულით — 

მტრის სახლში. 

11. ივიშვიშებ ბოლოჟამს, როცა დაგელევა ხორცი და ტანი. 

12. იტყვი: როგორ მძულდა დარიგება და როგორ სძაგდა ჩემს გულს მხილება! 

13. არ ვუსმენდი მოძღვრის ხმას და მასწავლებელს ყურს არ ვუგდებდიო. 

14. რა ბოროტება არ ჩამიდენიაო ხალხში და კრებულშიო! 

15. სვი წყალი შენი აუზიდან და ანკარა შენი ჭიდან, 

16. გარეთ იღვრებოდეს შენი წყაროები, მოედნებზე — წყლის ნაკადები. 

17. მხოლოდ შენი იყოს და უცხოები არ დაგეზიარონ, 

18. კურთხეულ იყოს შენი წყარო და იხარებდე შენი სიყმაწვილის ცოლთან. 

19. მოყვარულ შველთან და ტურფა ქურციკთან, დაგატკბოს მისმა გულ-

მკერდმა ყოველ დროს, გაბრუვდი მუდამ მისი სიყვარულით; 

20. რატომ გაბრუებს, შვილო, სხვა ქალი. და გულში რატომ ეხუტები უცხო 

ქალს? 

21. რადგან უფლის თვალწინაა კაცის გზები და მის ყოველ ნაბიჯს აკვირდება. 

22. საკუთარი ავკაცობა დაიჭერს ბოროტეულს და თავისი ცოდვის 

საკვრელებით შეიბოჭება. 

23. ის მოკვდება შეუგნებელი და თავისი უზომო სიბრიყვით დაიკარგება. 
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თავი მეექვსე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. რომ აწონილიყო ჩემი წუხილი და ჩემი ტანჯვა ერთბაშად დადებულიყო 

სასწორზე, 

3. ახლა ზღვის ქვიშაზე უფრო მძიმე იქნებოდა; ამიტომაც სიმწრით არის სავსე 

ჩემი სიტყვები. 

4. რადგან ჩარჭობილი მაქვს ყოვლადძლიერის ისრები და შხამს წოვს ჩემი 

სული. ღვთის საშინელებებმა შემომიტიეს. 

5. ყროყინებს გარეული ვირი საბალახოზე? თუ ბღავის ხარი თავის თივის 

წინ? 

6. თუ ჭამენ უგემურს, უმარილოს? თუ არის რაიმე გემო კვერცხის ცილაში? 

7. გული არ მიმდის, ისეთი საძაგელია ჩემი პური. 

8. ნეტავ ახდებოდეს ჩემი ნატვრა და გამიმართლებდეს იმედს ღმერთი! 

9. ნეტავ ინებებდეს ღმერთი და დამლეწავდეს, აუშვებდეს ხელს და 

გამკვეთავდეს! 

10. იქნებოდა კიდევ ნუგეში და უწყალო სატანჯველში ვინეტარებდი, რადგან 

არ უარმიყვია წმიდის სიტყვები. 

11. რა არის ჩემი ძალა, რომ დავენდო? რა არის ჩემი ბოლო, რომ დავითმინო? 

12. განა ქვის ძალაა ჩემი ძალა, განა სპილენძია ჩემი ხორცი? 

13. აღარ არის იმედი ჩემში, წარკვეთილი მაქვს გადარჩენის სასო. 

14. გაწამებულს მეგობრისგან აქვს წყალობა, თუნდაც დაივიწყოს 

ყოვლადძლიერის შიში. 

15. ჩემი მოძმენი მუხანათობენ ხევებივით, ხევების ღვარივით მიედინებიან. 

16. ყინულისგან ჩაშავებულნი, მათ ქვეშ თოვლი იმალება. 

17. გადნებიან და გაქრებიან; დააცხუნებს და ადგილზევე აორთქლდებიან, 

18. იცვლიან კალაპოტებს, გადიან უდაბნოში და იკარგებიან, 

19. თემას გზებს გაჰყურებენ, შებას სავალნი ელოდება მათ; 

20. შერცხვებიან, იმედი რომ ჰქონდათ, მივლენ იქ და გაფითრდებიან. 

21. რადგან ახლა არარაობა ხართ, იხილეთ საშინელება და შეძრწუნდით, 

22. ხომ გითხარით, მომიტანეთ-მეთქი, თქვენი დოვლათიდან გაიღეთ-მეთქი 

ჩემი გულისთვის, 

23. დამიხსენით მტრის ხელიდან და მძლავრთა ხელიდან გამომისყიდეთ, 

24. მასწავლეთ და დავდუმდები, გამაგებინეთ ჩემი ბრალი-მეთქი. 

25. როგორ ჭრის მართალი სიტყვა! მაგრამ რა ძალა აქვს თქვენს საყვედურებს? 

26. როგორ შეთხზავთ სასაყვედურო სიტყვებს! ქარს მიაქვს 

სასოწარკვეთილის ნათქვამი. 

27. ობოლზეც კი წილსა ყრით და ძირს უთხრით თქვენს მეგობარს. 

28. ახლა კი მომხედეთ მე, თუ ვიცრუო თქვენს წინაშე. 

29. მობრუნდით, არ იქნება ტყუილი! ჰო, მობრუნდით, ჩემი სიმართლეა აქ! 

30. აბა თუ არის ჩემს ენაზე ტყუილი? თუ ვერ ხვდება ჩემი სასა ბოროტებას? 
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თავი მეშვიდე 
 

1. კაცის ცხოვრება ჯარის სამსახურია ამქვეყნად, მისი დღეები ქირისკაცის 

დღეებია. 

2. როგორც მონას სწყურია ჩრდილი და როგორც ქირისკაცი ელის 

გასამრჯელოს, 

3. ასე მხვდა წილად ფუჭი თვეები და მძიმე ღამეები მომეთვალა. 

4. თუ ვწევარ, ვამბობ, როდის ავდგები? გრძელია ღამე და გამძღარი ვარ 

ფორიაქით განთიადამდე; 

5. მატლებით არის ჩემი ხორცი შემოსილი და მიწის მტვერით, სკდება ჩემი 

კანი და იხრწნება; 

6. ჩემი დღეები ჯარაზე სწრაფია და უიმედოდ იწურებიან; 

7. გახსოვდეს, ქარია ჩემი სიცოცხლე, არ მობრუნდება ჩემი თვალი სიკეთის 

სანახავად; 

8. ვეღარ მიხილავს ჩემი დამნახველი თვალი, თვალს მომკრავ და, აჰა, აღარა 

ვარ! 

9. განქარდება ღრუბელი და მიდის, ასე ჩადის შავეთში და აღარ ამოდის, 

10. აღარ ბრუნდება თავის სახლში და ვეღარ ცნობილობს მას მისი ადგილი. 

11. მეც აღარ დავაყენებ ჩემს პირს, ვილაპარაკებ სულშეჭირვებული, 

ვიღაღადებ სიცოცხლეგამწარებული. 

12. განა ზღვა ვარ ან გველეშაპი, ყარაული რომ დამიყენე? 

13. როცა ვიტყვი, მანუგეშებს ჩემი საწოლი-მეთქი, ამატანინებს მწუხარებას 

ჩემი სარეცელი-მეთქი, 

14. მაშინ მაფრთხობ სიზმრებით და მოჩვენებებით მაშინებ, 

15. დახრჩობას ირჩევს ჩემი სული და სიკვდილს — ჩემი ძვლები! 

16. მომძულდა! არ ვიცოცხლებ სამარადისოდ. დამეხსენი, რადგან ფუჭია ჩემი 

სიცოცხლე. 

17. რა არის ადამიანი, რომ ასე განადიდე და მისკენ მიგიპყრია გულისყური? 

18. რომ მოინახულებ ყოველ დილით და გამოსცდი ყოველ წამს? 

19. როდის მომაშორებ მზერას, როდის მომეშვები, რომ ნერწყვი მაინც 

გადავყლაპო? 

20. თუ შევცოდე, შენ რა დაგიშავე, ადამის მოდგმის მცველო? რისთვის 

დამისვი შენს სამიზნედ, რისთვის შევიქენი ტვირთად ჩემივე თავისთვის? 

21. რატომ არ მომიტევებ შეცოდებას და არ წარმიხოცავ დანაშაულს? რადგან 

ახლა მიწაში რომ ვიწვე, დილით დამიწყებდი ძებნას და აღარ ვიქნებოდი. 
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თავი მერვე 
 

1. მიუგო ბილდად შუხელმა და უთხრა: 

2. როდემდე უნდა ლაპარაკობდე ასე? ამოვარდნილი ქარია შენი ბაგის 

სიტყვები. 

3. შეცვლის ღმერთი სამართალს? შეცვლის ყოვლადძლიერი სიმართლეს? 

4. შენმა შვილებმა შესცოდეს მას და მანაც ხელში ჩაუგდო ისინი მათსავე 

დანაშაულს. 

5. თუ შენ ღმერთისკენ მიისწრაფი და შეწყალებას ევედრები ყოვლადძლიერს, 

6. თუ სუფთა და წრფელი ხარ, ის ახლავე იფხიზლებს შენთვის და შენს 

უმწიკვლო საცხოვრებელს აღგიდგენს. 

7. და თუ შენი დასაბამი მცირე იყო, შენი საბოლოო დიდად გაიზრდება. 

8. ერთი შეეკითხე გარდასულ თაობებს და ყურად იღე მამა-პაპის სიბრძნე. 

9. (რადგან გუშინდელნი ვართ ჩვენ და არაფერი ვიცით, რადგან ჩრდილია 

ჩვენი დღეები ამ ქვეყანაზე). 

10. განა არ დაგმოძღვრავენ და არ გეტყვიან, და გულიდან არ აღმოუტევებენ 

სიტყვებს? 

11. თუ იზრდება ლერწამი უჭაობოდ? თუ ამოდის შამბნარი უწყლოდ? 

12. ვიდრე ნედლია, არ ჭრიან და ყველა ბალახზე ადრე ჭკნება. 

13. ასეთი ბოლო აქვს ყველას, ღვთის დამვიწყებელს, და უკეთურის 

მოლოდინი გაქარწყლდება, 

14. მისი სასო წარიკვეთება და მისი იმედი ობობას სახლია; 

15. დაენდობა თავის სახლს და ვერ გაუძლებს, მოეჭიდება და ვერ დაიჭერს; 

16. ამწვანებულია მზის გულზე და მთელს ბაღზე გადმოშლილი აქვს 

ტოტები; 

17. ქვების გროვაში იხლართება მისი ფესვები, ლოდებს შორის დაუდევს ბინა; 

18. თუ ამოგლიჯეს თავისი ადგილიდან, უარყოფს მას, არასოდეს 

მინახიხარო. 

19. აჰა, წარხდა სიხარული მის გზაზე! მიწიდან კი სხვა აღმოცენდება. 

20. იცოდე, ღმერთი არ შეიძულებს უმწიკვლოს და ხელს არ აღუპყრობს 

ბოროტისმოქმედთ! 

21. კიდევ აგივსებს პირს ღიმილით და ბაგეებს მხიარული ყიჟინით. 

22. შენი მოძულენი სირცხვილს შეიმოსენ და უკეთურთა კარავი განქარდება. 

 

თავი მეცხრე 
 

1. მიუგო იობმა და თქვა: 

2. ნამდვილად! ვიცი, რომ ასეა. როგორ უნდა ემართლებოდეს ადამიანი 

ღმერთს? 

3. თუ ვინმე გაუმართავს დავას, ათასში ერთზეც კი ვერ გასცემს პასუხს. 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №3: 05.2014 

 

47 

4. გულბრძენია და ძალამორჭმული, ვინ გაჯიუტებია მას და მრთელი 

დარჩენილა? 

5. მან შეძრა მთები ისე, რომ არავინ უწყის; მან დაამხო ისინი თავისი 

რისხვით; 

6. მან მოარყია დედამიწა თავისი ადგილიდან და ირხევიან მისი სვეტები; 

7. ეტყვის მზეს და არ ამოდის, ვარსკვლავებს ეფარება; 

8. მან ერთმა გაშალა ცა და მიაბიჯებს ზღვის ხერხემალზე; 

9. მან შექმნა გუთანი, ორიონი და ხომლი და სამხრეთის პალატები, 

10. მან შექმნა გამოუკვლეველი დიდებულებანი და ურიცხვი 

საკვირველებანი. 

11. აჰა, გადაივლის ჩემს თავზე და მე ვერ ვხედავ, ჩაივლის და ვერ შევამჩნევ; 

12. აჰა, მოიტაცებს და ვინ არის დამკავებელი? ვინ ეტყვის: რას აკეთებ? 

13. ღმერთი არ შეაბრუნებს თავის რისხვას, მის ქვეშ ემხობიან რაჰაბის 

თანამდგომნი. 

14. როგორ შევეპასუხო, როგორ შევარჩიო მისთვის სათქმელი? 

15. მართალიც რომ ვიყო, არ შევეპასუხები, მხოლოდ შევევედრები ჩემს 

მსაჯულს. 

16. თუ შევღაღადებდი და პასუხს გამცემდა, არ დავიჯერებდი, რომ მან 

ყურად იღო ჩემი ხმა. 

17. გრიგალივით მლეწავს და უმიზეზოდ მიმრავლებს ჭრილობებს; 

18. სულს არ მათქმევინებს, არამედ მაძღობს სიმწარით; 

19. თუ ძალზე მიდგა, აჰა, ძლიერია! თუ სამართალზე — ვინ მოსთხოვს 

პასუხს? 

20. მართალიც რომ ვიყო, ჩემივე ბაგეები გამამტყუნებენ; უმწიკვლოც რომ 

ვიყო, გამაშავებენ. 

21. უმწიკვლო ვარ, მაგრამ არად ვაგდებ ჩემს თავს: სიცოცხლე მომძულდა. 

22. სულერთია, ამიტომაც ვამბობ: უმწიკვლოს და ბოროტს ერთნაირად 

ღუპავს იგი. 

23. როცა კლავს შოლტი ანაზდეულად, უბრალოთა განსაცდელს დასცინის 

იგი. 

24. ქვეყანა ბოროტის ხელშია, ის უფარავს სახეს მის მსაჯულებს; თუ ის არ 

არის, მაშ ვინღა არის? 

25. ჩემი დღეები მორბედის უსწრაფესია, გარბიან, სიკეთე არ უნახავთ; 

26. მიქრიან ლერწმის ნავებივით, არწივივით, საკვებისკენ რომ მიისწრაფის. 

27. თუ ვიტყვი, მოვეშვები ჩემს ჩივილს, უკუვიყრი მწუხარებას და 

გავმხნევდები-მეთქი, 

28. მაინც მაშინებს ყველა ჩემი სატანჯველი, ვიცი, მაინც არ გამამართლებ. 

29. მე გავმტყუნდები! რისთვის უნდა დავშვრე ამაოდ? 
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30. თუნდაც თოვლის წყალში განვიბანო თავი, თუნდაც ნაცარტუტით 

გავითეთრო ხელები, 

31. მაშინაც კი ორმოში ჩამძირავდი და ჩემსავე სამოსელს შევზიზღდებოდი; 

32. რადგან ის ჩემსავით ადამიანი კი არის, რომ პასუხი მივაგო და ერთად 

წავიდეთ სამსჯავროში. 

33. არ არის ჩვენს შორის შუამავალი, რომ ორივეს დაგვადოს თავისი ხელი. 

34. გამარიდოს თავის კვერთხი და ნუღარ შემზარავს მისი შიშისზარი! 

35. მაშინ ვილაპარაკებდი და არ შემეშინდებოდა მისი, რადგან ასე არა ვარ 

ჩემს თავთან. 

 

თავი მეათე 
 

1. მოსძაგდა ჩემს სულს სიცოცხლე, უნდა ვიგლოვო ჩემი თავი, უნდა 

ვილაპარაკო სულგამწარებულმა. 

2. ვეტყვი ღმერთს: ნუ მადანაშაულებ! მაცოდინე, რისთვის მედავები? 

3. კარგია შენთვის, რომ თრგუნავ, რომ მოიძულე შენ ხელთა ქმნილება და 

ბოროტეულთა რჩევით ანათებ? 

4. ნუთუ შენც ხორციელი თვალები გაქვს? ნუთუ შენც ადამიანივით იყურები? 

5. განა ადამიანის დღეებივითაა შენი დღეები? განა შენი წლები კაცის 

დღეებივითაა? 

6. რას ეძებ ჩემს დანაშაულს? ჩემს ცოდვებს რას კითხულობ? 

7. ხომ იცი, რომ არ შემიცოდავს, მაგრამ შენი ხელიდან ვერავინ მიხსნის. 

8. შენმა ხელებმა გამომსახეს და შემქმნეს მე ყველაფერთან ერთად, რაც გარს 

მარტყია, და შენვე გამანადგურე. 

9. გაიხსენე, თიხისგან რომ შემქმენი და მტვრად რომ მაქცევ! 

10. განა რძესავით არ გადმომღვარე და ყველივით არ შემადედე? 

11. ტყავითა და ხორცით შემმოსე, ძვლებითა და ძარღვებით მომქსოვე. 

12. სიცოცხლე და წყალობა მოავლინე ჩემზე და შენი ზრუნვა ინახავდა ჩემს 

სულს. 

13. ეს გქონდა დაფარული გულში; მივხვდი, რომ ეს შენთან იყო. 

14. როცა შევცოდე, დამიდარაჯდი და არ მომიტევე დანაშაული. 

15. თუ დამნაშავე ვარ, ვაიმე ჩემს თავს! თუ მართალი ვარ, თავს ვერ ვწევ 

მაღლა, რადგან სავსე ვარ სირცხვილით. ნახე ჩემი სივაგლახე! 

16. წამოვიწევი და ლომივით მედევნები, კვლავ და კვლავ სასწაულებს ახდენ 

ჩემზე. 

17. განაახლებ მოწმეებს ჩემს წინააღმდეგ და უფრო და უფრო მრისხანებ 

ჩემზე; ჯარი მოდის და მოდის ჩემს წინააღმდეგ. 

18. რისთვის გამომიყვანე დედის საშოდან? მოვმკვდარიყავი, რომ არავის 

თვალს არ ვეხილე! 
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19. ვყოფილიყავი როგორც არყოფილი, საშოდან საფლავში ჩავსულიყავი. 

20. ხომ დღემოკლე ვარ? დამაყენე, მომეშვი, რომ გავიხარო ცოტათი მაინც, 

21. სანამ წავიდოდე უკანმოუქცევლად ბნელეთისა და შავეთის ქვეყანაში, 

22. წყვდიადის ქვეყანაში, როგორც შავეთის უკუნეთში, სადაც არ არის 

წესრიგი და ნათობს უკუნი. 

 

თავი მეთერთმეტე 
 

1. მიუგო ცოფარ ნაყამათელმა და უთხრა: 

2. განა ბევრ სიტყვას პასუხი არ გაეცემა? განა მჭევრმეტყველება კაცს 

ამართლებს? 

3. შენი ფუჭსიტყვაობა ჩააჩუმებს ადამიანებს? დაცინვას მოჰყვები და არავინ 

იქნება შემარცხვენელი? 

4. შენ ამბობ, მართლად განვსჯიო და სუფთა ვართო მის თვალში. 

5. ნეტავ ღმერთი ალაპარაკდებოდეს და გახსნიდეს ბაგეებს შენს მიმართ! 

6. გაგიცხადებდა სიბრძნის საიდუმლოებებს, რადგან ორგემაგეა სიბრძნე. 

იცოდე, რომ დაივიწყა ღმერთმა ზოგიერთი შენი შეცოდება. 

7. ჩასწვდები შენ ღვთის სიღრმეს? ჩასწვდები ყოვლადძლიერის 

სრულყოფილებას? 

8. ცათა მწვერვალებია, რა გამოგივა? ქვესკნელზე უღრმესია, რას შეიცნობ? 

9. დედამიწაზე გრძელია ზომით და ზღვაზე ვრცელი. 

10. თუ ჩაივლის, დაატუსაღებს და მსჯავრს დასდებს — წინ ვინ აღუდგება? 

11. რადგან ის ცნობს ცრუ ხალხს; ის ხედავს ბოროტებას და იმახსოვრებს. 

12. ქარაფშუტა კაცი განისწავლება და ველური ვირის ჩოჩორიც კი ადამიანად 

იქცევა! 

13. თუ შენ განაწყობ შენს გულს და განაპყრობ ხელებს მის მიმართ, 

14. თუ ცოდვა აქვს შენს ხელს, განიშორე და არ დაასადგურო უკეთურება შენს 

კარვებში, 

15. მაშინ აღმართავ შენს სახეს უმწიკვლოდ, განმტკიცდები და შიში არ 

გექნება. 

16. რადგან დაგავიწყდება ტანჯვა-წამება, როგორც ჩავლილ წყალს, ისე 

გაიხსენებ; 

17. შუადღესავით ინათებს წუთისოფელი და ბნელი დილასავით იქნება; 

18. დამშვიდდები, რადგან არის სასო, დასადგურდები და იმედიანად 

დაიძინებ; 

19. იწვები და არავინ შეგაშინებს, მრავალნი დაგიწყებენ პირფერობას. 

20. ბოროტმოქმედთა თვალნი დაივსებიან, დაეკარგებათ თავშესაფარი და 

გაქარწყლდება მათი იმედები 
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თავი მეთორმეტე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. ნამდვილად! რადგან ხალხნი ხართ, თქვენთან ერთად მოკვდება სიბრძნეც. 

3. მეც თქვენსავით მაქვს გონება, თქვენზე ნაკლები არც მე ვარ. ვის არ 

გაუგონია მსგავსი ამბები? 

4. მოყვასის დასაცინი შევიქენი მე, ღვთის მხმობელი და მისგან პასუხნაცემი; 

დასაცინი შევიქენი მართალი, წაფელი. 

5. სირცხვილის მაშხალა ამპარტავნის ფიქრებს! სიმტკიცე ფეხმობარბაცეს! 

6. სიმშვიდე სუფევს მძარცველთა კარვებში და უშიშრად არიან ღვთის 

მგმობელნი, ვინც ღმერთი მოიყვრა თავისი ხელით; 

7. ერთი ჰკითხე პირუტყვს და გასწავლის, ცის ფრინველს და გამცნობს. 

8. ანდა შესჩივლე მიწას და გასწავლის, მოგახსენებენ ზღვის თევზები. 

9. ვინ არ იცის ყველა ამათ შორის, რომ ღვთის ხელმა შექმნა ეს? 

10. ვის ხელშიც არის ყოველი სულდგმულის სამშვინველი და მთელი კაცთა 

მოდგმის სული? 

11. განა ყური არ განიცდის სიტყვას და სასა არ გრძნობს საჭმლის გემოს? 

12. განა მოხუცებშია სიბრძნე და დღეგრძელებში ჭკუა? 

13. მასთან არის სიბრძნე და ძალი, მისია რჩევა და ჭკუა. 

14. აჰა, დაანგრევს და ვეღარ აშენდება, ჩაკეტავს კაცს და ვეღარ დაიხსნება. 

15. დააკავებს წყლებს და დაშრებიან, გაუშვებს და მიწას დაღარავენ. 

16. მასთან არის ძალი და ძლევა, მისია ცთუნებული და მაცთუნებელი. 

17. მრჩეველნი ტყვედ მიჰყავს, მსაჯულებს აბრიყვებს; 

18. მეფეებს სარტყელს შემოახსნის და წელზე ძონძებს შემოარტყამს; 

19. ტყვედ მიყავს მღვდლები და ამხობს ძალმოსილთ; 

20. ართმევს მეტყველებას, სარწმუნო ხალხს და გაგების უნარს 

მოხუცებულებს; 

21. თავსლაფს ასხამს დიდებულებს და ძლიერებს სარტყელს უმსუბუქებს; 

22. აცხადებს იდუმალებებს წყვდიადიდან და სინათლეზე გამოჰყავს ბნელი; 

23. აძლიერებს ხალხებს და ანადგურებს, განავრცობს ხალხებს და უძღვება; 

24. ჭკუას ურევს ქვეყნის ერის თავკაცებს და უგზოუკვლო უდაბნოში 

ახეტიალებს; 

25. ხელის ცეცებით დადიან ბნელში უსინათლოდ, მთვრალებივით 

ახეტიალებს. 

 

თავი მეცამეტე 
 

1. ეს ყველაფერი იხილეს ჩემმა თვალებმა, ისმინდა ყურმა და მიხვდა. 

2. რაც თქვენ იცით, მეც ვიცი, არც მე ვარ თქვენზე ნაკლები. 
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3. მაინც მინდა ველაპარაკო ყოვლადძლიერს და მსურს მოვახსენო ჩემი 

სამხილი. 

4. თქვენ კი სიცრუის მთხზველები ხართ, უვარგისი მკურნალნი ხართ 

ყველანი. 

5. დადუმდებოდეთ მაინც! ეს იქნებოდა თქვენი სიბრძნე. 

6. ისმინეთ ჩემი სამხილი და ჩემი ბაგეების საჩივარი გაიგონეთ! 

7. ღვთის გამო ლაპარაკობთ ტყუილს, მის გამო ლაპარკობთ სიცრუეს? 

8. უნდა მიკერძოებოდით მას, ღმერთს უნდა გამოსარჩლებოდით? 

9. მოგეწონებათ, რომ გამოგჩხრიკოთ? ისე მოატყუებთ, როგორც ადამიანები 

ტყუვდებიან? 

10. ის მაინც გამხილებთ, მალულადაც რომ პირმოთნეობდეთ. 

11. ნუთუ მისი სიდიადე არ გაშინებთ და მისი შიშისზარი არ დაგცემიათ 

თავზე? 

12. თქვენი შეგონებები ნაცრის არაკებია, თქვენი საყრდენი თიხის საყრდენია; 

13. დადუმდით და მე მალაპარაკეთ, მერე რაც მომივა, მომივიდეს! 

14. რისთვის უნდა ვზიდო ჩემი ხორცი ჩემივე კბილებით, რისთვის მეჭიროს 

ჩემი სული ჩემივე ხელებით? 

15. კიდეც რომ მომკლას, მასზე ვარ დანდობილი — მაინც დავიცავ ჩემს გზებს 

მის წინაშე. 

16. ისიც ხსნა იქნება ჩემთვის, რომ უღვთო კაცი არ მივა მის წინაშე. 

17. გაიგონეთ ჩემი სიტყვა და ყური უგდეთ ჩემს ნათქვამს; 

18. აჰა, განმიცხადებია, ჩემი სარჩელი: ვიცი, რომ გავმართლდები. 

19. ვინ არის ჩემი მოდავე? რადგან მაშინ დავდუმდებოდი და გავთავდებოდი. 

20. ოღონდ ამ ორს ნუ მიზამ და შენს სახეს არ დავემალები: 

21. შენი ხელი მომარიდე და შენი ზარი ნუ შემაძრწუნებს. 

22. მიხმე და მოგიგებ, ან მე ვილაპარაკებ და შენ მიპასუხე. 

23. რამდენი დანაშაული და ცოდვა მაწევს? მაცოდინე ჩემი ბრალი და ცოდვა! 

24. რისთვის მიმალავ სახეს და რისთვის შეგირაცხივარ შენს მტრად? 

25. მოფარფატე ფოთოლს აფრთხობ და გამხმარ ჩალას სდევნი? 

26. რადგან მწარე ამბებს მაწერ თავზე და სიყმაწვილის დროინდელ ცოდვებს 

მითვლი; 

27. ხუნდებში გამაყოფიე ფეხები და ჩემს გზა-სავალს ყარაულობ; 

28. ის კი იხრწნება, როგორც მძორი, როგორც ჩრჩილისაგან შეჭმული 

სამოსელი. 

 

თავი მეთოთხმეტე 
 

1. კაცი, ქალის ნაშიერი, დღემოკლეა და სავსეა მღელვარებით; 

2. ყვავილივით გამოდის და ჭკნება; ჩრდილოეთით გარბის და კვალს არ 

ტოვებს. 

3. და მაინც თვალს აპყრობ მას და განსასჯელად მიგყავარ შენთან? 
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4. ვინ შექმნის წმიდას უწმიდურისგან? არავინ. 

5. თუ დასაზღვრულია მისი დღეები, თუ დათვლილი გაქვს მისი თვეები, თუ 

საზღვარი დაუდგინე და ვერ გადავა, 

6. დაეხსენი, ნებაზე მიუშვი, რომ ქირისკაცივით გაიხაროს თავისი დღით. 

7. რადგან ხესაც აქვს იმედი — თუ მოჭრიან, კვლავ განახლდება, და 

ყლორტები არ მოაკლდება. 

8. თუ დაუბერდა მიწაში ფესვი და ღერო ჩაუკვდა ნიადაგში, 

9. წყლის სუნზე კვლავ აყვავდება და ყლორტებს გამოყრის როგორც 

ახალნერგი. 

10. მაგრამ კაცი კვდება და ძლეულია; სულს ამოუშვებს ადამიანი და სადღა 

არის? 

11. წყალი გაედინება ზღვიდან, მდინარე იწრიტება და შრება, 

12. ადამიანიც დაწვება და ვეღარ ადგება; ცათა აღსასრულამდე ვერ 

გაიღვიძებენ, ვერ გამოიფხიზლებენ ძილისაგან. 

13. ოჰ, ნეტავ ქვესკნელში დამმალავდე, შემინახავდე, ვიდრე შენი რისხვა 

გადაივლიდეს! დროს დამინიშნავდე და მერე გამიხსენებდე! 

14. თუ მოკვდა კაცი, განა კვლავ იცოცხლებს? მთელი ჩემი მაშვრალობის 

დღეები დაველოდებოდი ჩემი ფერისცვალების დადგომამდე; 

15. დამიძახებდი და მეც ხმას გაგცემდი, შენ ხელთა ქმნილება 

მოგენატრებოდა. 

16. თუ ახლა ჩემს ნაბიჯებს ითვლი, მაშინ ჩემს ცოდვებს აღარ 

დაუდარაჯდებოდი. 

17. დაიბეჭდებოდა გრაგნილში ჩემი შეცოდება და წარხოცავდი ჩემს 

დანაშაულს. 

18. მაგრამ დაცემული მთა ხომ ირღვევა და კლდე ცურდება თავის 

ადგილიდან! 

19. ქვებს აცამტვერებს წყალი, ნიაღვარი გადარეცხავს მიწას, ადამიანის იმედს 

კი შენ წარხოცავ. 

20. ძლევ მას საბოლოოდ და მიდის ის; სახეს შეუცვლი და გაისტუმრებ. 

21. პატივში იქნებიან მისი შვილები, მან კი არ უწყის; დამცირდებიან, 

ვერაფერს მიხვდება. 

22. მხოლოდ თავისი სხეული სტკივა მას და საკუთარ თავზე გლოვობს. 

 

თავი მეთხუთმეტე 
 

1. მიუგო ელიფაზ თემანელმა და უთხრა: 

2. ფუჭ რჩევას უნდა იძლეოდეს ბრძენი? აღმოსავლეთის ქარით უნდა 

ივსებდეს მუცელს? 

3. უნდა უცილობლობდეს უსაფუძვლო ლაპარაკით და ფუჭი სიტყვებით? 

4. შენ აქარწყლებ ღვთისმოშიშებას და ამცრობ ლოცვას მის წინაშე. 

5. რადგან უკეთურება წვრთნის შენს ბაგეებს და ცბიერთა ენა აგირჩევია; 
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6. შენივე ბაგე გდებს ბრალს; მე კი არა, შენი პირი იმოწმება შენს წინააღმდეგ, 

7. პირველშობილი ხომ არა ხარ კაცთა შორის, ბორცვებზე უწინარეს ხომ არ 

შექმნილხარ? 

8. ღვთის საიდუმლო ხომ არ მოგისმენია და სიბრძნე ხომ არ მოგიხვეჭია? 

9. რა იცი ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით? რას მიხვდი ისეთს, რაც ჩვენთან არ 

არის? 

10. თმათეთრიც და მოხუცებულიც არის ჩვენს შორის, მამაშენზე უხსენი. 

11. გეცოტავება ნუგეში ღვთისგან? ან იქნებ რაღაც საიდუმლო სიტყვაა 

შენთან? 

12. საითკენ გეწევა გული და რას ახამხამებ თვალს? 

13. რას მიგიმართავს შენი სული ღვთის წინააღმდეგ და რა სიტყვები ამოდის 

შენი პირიდან? 

14. რა არის კაცი, რომ სუფთა იყოს? ან მართალი იყოს დიაცის ნაშობი? 

15. აჰა, თავისი ანგელოზებისაც არა სწამს მას და ზეცაც კი არ არის სუფთა მის 

თვალში! 

16. რამდენად ბილწი და გახრწნილია კაცი, წყალივით რომ სვამს 

უკეთურებას! 

17. გეტყვი და მომისმინე, გიამბობ, რაც ვნახე, 

18. რაც ბრძენებს შეუტყვიათ და არ დაუმალავთ თავისი მამა-პაპისგან 

განაგონი; 

19. მხოლოდ მათ მიეცათ ქვეყანა და უცხოს არ გაუვლია მათ შორის; 

20. იტანჯება ბოროტი მთელი სიცოცხლე და წელთა რიცხვი დაფარულია 

მძლავრთათვის; 

21. შიშისზარია მათ ყურებში, მშვიდობიანობის დროს ესხმის თავს 

მძარცველი. 

22. იმედი არა აქვს, რომ გაექცევა წყვდიადს და შემართულია მასზე მახვილი; 

23. ლუკმა პურასათვის დახეტიალობს, მაგრამ სად არის? იცის, შავი დღე 

შერჩება ხელში. 

24. აშინებს მას გასაჭირი და იწროება, თავს ესხმის ომში გასულ მეფესავით. 

25. რადგან ღვთის წინააღმდეგ აღმართა ხელი და ყოვლადძლიერს აუჯანყდა. 

26. ეჭრებოდა მას ქედმაღლურად თავისი ფარების სქელი ზურგებით 

27. რადგან თავისი ცხიმით დაიფარა სახე და ქონი მოიდო თირკმელებზე. 

28. მკვიდრობს დაქცეულ ქალაქებში, მიტოვებულ სახლებში, რომლებიც 

განწირულია დასანგრევად. 

29. ვერ გამდიდრდება, ვერ შენარჩუნდება მისი დოვლათი, ვერ დააფენს 

ჩრდილს მიწაზე. 

30. ვერ გაექცევა წყვდიადს, ალი გამოაშრობს მის ყლორტებს და ქარისგან 

დაცვივა ყვავილი. 

31. ამაოდ ნუ ერწმუნება გზადაკრგული, რადგან ამაოება იქნება მისი 

საზღაური. 

32. უდროოდ გათავდება და მისი რტო ამწვანებას ვერ მოასწრებს. 
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33. როგორც ვაზს ჩამოგლეჯენ მკვახე ყურძენს და ზეთისხილივით 

დააბერტყინებენ ყვავილს. 

34. რადგან ბერწია უღვთოთა საკრებულო და ცეცხლი შეჭამს მექრთამეთა 

კარვებს. 

35. მუცლადიღო ტანჯვა და დაბადა სიავე, ახლა მუცელი მათი სიცრუეს 

ამზადებს. 

 

თავი მეთექვსმეტე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. ბევრი მსმენია ამისთანები; ფუჭი ნუგეშისმცემლები ხართ ყველანი. 

3. თუ აქვს დასასრული ქარიან სიტყვებს? რამ გაგამწარა, ასეთ პასუხს როძ 

იძლევი? 

4. მეც თქვენსავით ვილაპარაკებდი, ჩემს ადგილზე რომ ყოფილიყავით? 

დაგიხვავებდით ამდენ სიტყვებს და თავის ქნევას დაგიწყებდით? 

5. გაგამხნევებდით ჩემი პირით და ჩემ ბაგეთა მოძრაობა განუგეშებდათ. 

6. თუ ვლაპარაკიაბ, ტკივილი არ მიამდება, ვდუმვარ და რა მშორდება? 

7. მაგრამ ახლა შემაღონა მან. შენ დამიქციე ერთიანად ჩემი სახლი! 

8. ნაოჭები გამიჩინე და მოწმედ მყვანან; ჩემი სიგამხდრე ჩემი პირისახით 

მემოწმება. 

9. მფლეთს თავისი რისხვით და მძულვარებს, კბილებს მიხრჭიალებს, მტერი 

თვალს ლესავს ჩემზე; 

10. პირი აქვთ დაღირებული ჩემზე, მაგინებენ და სახეში მცემენ, ხროვად 

შეთქმულან ჩემს წინააღმდეგ. 

11. უკეთურს შემატოვა ღმერთმა და ჩამაგდო ბოროტეულთა ხელში. 

12. უზრუნველად ვიყავი და დამლეწა, კისერში ჩამავლო ხელი და 

გამაცამტვერა, თავის სამიზნედ დამსვა. 

13. გარს შემომეხვივნენ მისი მშვილდოსნები; გამიგლიჯა გულღვიძლი, არ 

შემიბრალა, მიწაზე დამინთხია ნაღველი. 

14. გამანგრია და მანგრევს და მანგრევს, მეომარივით გამორბის ჩემსკენ. 

15. ჯვალო გადავიკერე კანზე და მტვერში ამოვთხვარე ჩემი დიდება. 

16. სახე დაწითლებული მაქვს ტირილისგან და ჩემს წამწამებზე სიკვდილის 

აჩრდილია. 

17. თუმცა მოძალადე არ ვყოფილვარ და ჩემი ლოცვაც სუფთა იყო! 

18. მიწავ, ნუ დაფარავ ჩემს სისხლს და ჩემი მოთქმა ნუ დაბრკოლდება! 

19. ახლაც კი, აჰა, ზეცაშია ჩემი მოწმე და ჩემი მეოხე ზესკნელშია! 

20. ჩემო დამცველნო, ჩემო მეგობრებო! ღვთის მიმართ იღვრება ჩემი ცრემლი, 

21. რომ ადამიანი ღმერთთან დაიცვას, როგორც კაცი თავის მოყვასთან. 

22. რადგან ჩამოთავდებიან წლები და უკანმოუქცეველ გზას დავადგები. 
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თავი მეჩვიდმეტე 
 

1. შემემუსრა სული, ჩამიქრა დღეები, საფლავი მზადაა ჩემთვის. 

2. მხოლოდ მქირდავნი მარტყიან გარს და მათგან სიმწრით აღამებენ ჩემი 

თვალები. 

3. მომხედე, გამიწიე თავდებობა შენს წინაშე! ხელს ხელზე სხვა ვინ დამკრავს? 

4. რადგან დახურე მათი გული გონიერებისთვის, ამიტომაც არ აღაზევებ მათ. 

5. ვინც მეგობრებს გასცემს ანგარებით, მათ შვილებს თვალის ჩინი აკლდება. 

6. ხალხის საარაკოდ გამხადა და პირში საფურთხებლად ვიქეცი. 

7. დარდისაგან თვალი დამევსო და დამიჭლევდა სხეულის ასოები. 

8. გაოგნდებიან ამის გამო წრფელნი და უბრალონი უღვთოებს 

აუმხედრდებიან. 

9. მართალი თავის გზას დაიჭერს და ხელწმიდა კაცი ძალას მოიცემს. 

10. თქვენ კი, მობრუნდით, მოდით ყველანი; ბრძენს მაინც ეერ ვპოვებ თქვენს 

შორის. 

11. ჩაიარეს ჩემმა დღეებმა, გამიქარწყლდა ზრახვები — ჩემი გულის 

მონაგარი. 

12. ისინი ღამეს დღედ აქცევენ, მიადგა ნათელი წყვდიადის პირს. 

13. თუ მოველი რასმე — ქვესკნელს, ჩემს სახლს; წყვდიადში გავშალე ჩემი 

სარეცელი. 

14. საფლავს ჩავძახე: მამა ხარ ჩემი! ჭიაღუებს — ჩემი დედა და ჩემი და ხართ-

მეთქი! 

15. სადღაა ახლა ჩემი იმედი? ვინღა დაინახავს ჩემს იმედს? 

16. ჩავა ქვესკნელის კარიბჭეებისკენ, სადაც ერთად გვექნება სავანე მტვერში. 

 

თავი მეთვრამეტე 
 

1. მიუგო ბილდად ხუშელმა და უთხრა: 

2. როდისღა დაუდებთ სამანს თქვენს სიტყვებს? იფიქრეთ და მერე 

ვილაპარაკოთ. 

3. რატომ შევირაცხენით პირუტყვებად და გავუწმიდურდით თქვენს 

თვალში? 

4. ო, თავის მტანჯველო საკუთარი ბოღმით! შენს გამო ხომ არ უნდა 

გაუკაცრიელდეს მიწა და ადგილიდან დაიძრას კლდე? 

5. ბოროტეულთა ნათელიც ჩაქრება და აღარ იელვებს მისი ცეცხლის 

ნაპერწკალი; 

6. სინათლე დაბნელდება მის კარავში და სანათური ჩაქრება მის თავზე; 

7. დამოკლდება მისი ძლიერი ნაბიჯები და დაამხობს საკუთარი რჩევა; 

8. რადგან ჩავარდნილი აქვს ფეხი ბადეში და ხლართებში დაიარება; 

9. ხაფანგს ქუსლით ჰყავს დაჭერილი, მოჭერილი აქვს საკვრელები; 
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10. იდუმალ დაგებულია მახეები მიწაზე და ხაფანგები ბილიკებზე; 

11. საშინელებები აფრთხობენ ირგვლივ და ფეხდაფეხ ედევნებიან; 

12. დაიმშევა მისი ძალა და დაღუპვა მზად არის მისი ფერდებისთვის; 

13. ნაწილ-ნაწილ შეუჭამს კანს, ასოებს შეუჭამს სიკვდილის პირმშო; 

14. ამოიძირკვება მისი საიმედო კარვიდან და წაათრევენ მას საშინელებათა 

მეუფესთან; 

15. მისიანი არავინ დასახლდება მის კარავში, გოგირდი გადაეყრება მის 

საცხოვრებელს; 

16. ძირს ფესვები გაუხმება და მაღლა ტოტები დაუჭკნება; 

17. მისი სახსენებელი გაქრება ქვეყნად და სახელი აღარ ექნება მოედანზე; 

18. განდევნიან ნათლიდან ბნელში და ქვეყნიერებას მოაშორებენ; 

19. არც ნაშიერი ეყოლება, არც შთამომავალი თავის ხალხში და არც ნატამალი 

დარჩება საცხოვრებელზე. 

20. მისი დღის გამო გაოგნდებიან დასავლელნი და აღმოსავლელებს 

შეიპყრობს ძრწოლა. 

21. ნამდვილად, ასე დაემართება უკუღმართთა საცხოვრებელს და იმათ 

ადგილს, ღმერთს რომ არ სცნობენ! 

 

თავი მეცხრამეტე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. როდემდის უნდა მიშფოთებდეთ სულს და მგვემდეთ სიტყვებით? 

3. უკვე მეათეჯერ შეურაცხმყავით მე და გამიუცხოვდით უსირცხვილოდ? 

4. თუ მართლა შევცდი, ჩემთანვე დარჩება ჩემი შეცდომა. 

5. თუ თქვენ მართლა უღირსად მთვლით და მწამებთ აუგს, 

6. იცოდეთ, რომ ღმერთმა გამღუნა მე და გამხვია თავის ბადეში. 

7. აჰა, ძალადობას ვჩივი და პასუხს არავინ მაძლევს; შველას ვითხოვ და არ 

არის სამართალი; 

8. გზა გადამიღობა და ვეღარ გადავდივარ; ბნელი დაამკვიდრა ჩემს 

ბილიკებზე; 

9. დიდება წამართვა და თავზეით ამხადა გვირგვინი; 

10. ყოველი მხრივ დამაქცია დაა წასული ვარ; ხესავით ამომიძირკვა იმედი; 

11. თავისი რისხვა დააგზნო ჩემს თავზე და შემრაცხა თავის მტრებს შორის; 

12. ერთად მომადგნენ მისი ურდოები და მოასწორეს ჩემსკენ მომავალი 

გზები, ჩემი კარვის გარშემო დაიბანაკეს; 

13. მოძმენი მომაშორა და ჩემი მცნობელნი გამიუცხოვდნენ; 

14. მახლობელნი განმიდგნენ და მეგობრებმა დამივიწყეს მე; 

15. ჩემი სახლის მდგმურები და მხევლები უცხოდ მიყურებენ, უცხო თესლი 

შევიქენი მათ თვალში; 

16. მსახურს ვეძახი და ხმას არ მცემს, ბაგით ვევედრები; 
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17. ჩემი სუნთქვა შესძაგდა ჩემს ცოლს და ჩემი სუნი — ჩემს ნაშიერთ. 

18. ბავშვებმაც შემიძულეს, წამოვდგები და შეურაცხმეოფენ; 

19. მომიძულეს ჩემმა გულითადმა მეგობრებმა და, ვინც კი მიყვარდა, მტრად 

გამიხდნენ; 

20. ტყავში და ხორცში ჩამილპა ძვლები, კბილების ტყავიღა შემრჩა. 

21. შემიბრალეთ, შემიბრალეთ, მეგობრებო, რადგან ღვთის ხელი შემეხო მე! 

22. რატომ მდევნით ღმერთივით და რატომ არ ძღებით ჩემი ხორცით? 

23. ოჰ, ნეტავ დაიწერებოდეს ჩემი სიტყვები, ნეტავ ჩაიბეჭდებოდეს წიგნში! 

24. რკინის საჭრეთელით ამოიკვეთებოდეს ტყვიაზე ან კლდეზე 

სამარადისოდ! 

25. მაგრამ ვიცი, ცოცხალია ჩემი გამომხსნელი და საბოლოოდ აღიმართება 

მიწაზე! 

26. და როცა დაიშლება ეს ჩემი კანი, უსხეულმყოფელიც ვიხილავ ღმერთს; 

27. მე თავად დავინახავ მას და ჩემი თვალები იხილავენ, არა სხვისნი! გული 

დამელია მკერდში მოლოდინით! 

28. თუ იტყვით: რას ვდევნითო მას და საქმის ფესვი მასში იპოვებაო; 

29. მახვილს მოერიდეთ, რადგან რისხვაა მახვილის სასჯელი, რათა იცოდეთ, 

რომ არის განკითხვა! 

 

თავი მეოცე 
 

1. მიუგო ცოფარ ნაყამათელმა და უთხრა: 

2. ჩემი ფიქრები მაიძულებენ პასუხს და ამის გამო ვიჩქარი. 

3. ჩემს შეურაცხყოფას ვისმენ და ჩემი გონებიდან მპასუხობს სული: 

4. ხომ იცი, ასე ყოფილა უკუნითიდან, რაც რომ კაცი დადგინდა ქვეყანაზე: 

5. ბოროტეულთა სიხარული ხანმოკლეა და უღვთოს ლხენა წამიერი. 

6. თუნდაც ცამდე ამაღლდეს მისი დიდება და მისი თავი ღრუბლებს 

მისწვდეს, 

7. თავისი განავალივით გაქრება საბოლოოდ; იკითხავენ მისი მნახველნი, სად 

არისო? 

8. გაფრინდება როგორც სიზმარი და ვერავინ იპოვნის; ღამის ჩვენებასავით 

გაუჩინარდება; 

9. თვალი, რომელიც ხედავდა მას, ვეღარ იხილავს; ვეღარც მისი ადგილი 

იხილავს მას ვერასოდეს; 

10. მისი შვილები შეუვრდებიან გაღატაკებულთ და თავისი ხელით 

დაუბრუნებენ დოვლათს; 

11. სიჭაბუკით სავსე მისი ძვლები მასთან ერთად ჩაესვენებიან მიწაში; 

12. თუმცა ბოროტება ეტკბილება პირში და ენის ქვეშ ინახავს მას, 

13. თუმცა ენანება გადმოსაგდებად და სასაში იჩერებს, 
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14. უნასის შხამად ექცევა საჭმელი ნაწლავებში. 

15. ყლაპავს დოვლათს და ისევ ამოარწყევს, მუცლიდან გამოუდევნის მას 

ღმერთი. 

16. უნასთა შხამს მოსწოვს ის, იქედნეს ენა მოკლავს მას. 

17. ვერ იხილოს მან თაფლისა და რძის ნაკადულები, მდინარეები და 

ნიაღვრები! 

18. დააბრუნებს ნაჭირნახულევს და ვერ გადაყლაპავს; გაიღებს თავისი 

დოვლათის ფასს და ვერ გაიხარებს; 

19. რადგან ჩაგრავდა, არ ახსოვდა ღარიბ-ღატაკები, ძარცვავდა სახლებს, 

რომლებიც არ უშენებია; 

20. რადგან მოსვენება არ იცოდა თავის შიგანში, სასურველს ვერაფერს 

გადაარჩენს; 

21. ნამცეციც არ დარჩენია შეუჭმელი, ამიტომაც ვერ გასტანს მისი 

კეთილდღეობა; 

22. თავის სიუხვეში ვიწროდ იქნება, ყოველი მაშვრალის ხელი მისწვდება მას. 

23. მუცლის ამოსავსებად თავისი რისხვის ცეცხლს ჩამოუგზავნის და 

საჭმელად აწვიმებს მასზე; 

24. გაექცევა რკინის იარაღს და განგმირავს მას სპილენძის მშვილდი; 

25. შუბი გააღწევს მის გვამში, ელვარე მახვილი — მის გულ-ბოყვში; და შიშის 

ზარი დაეცემა მას. 

26. მთელი წყვდიადი მის საგანძურად ინახება, შეჭამს მას დაუნთებელი 

ცეცხლი, განადგურდება მის კარავში ნატამალი; 

27. ამხილებს ცა მის დანაშაულს და მიწა აღდგება მის წინააღმდეგ; 

28. წალეკავს წარღვნა მისი სახლის დოვლათს და ნიაღვრები — ღვთის 

რისხვის დღეს. 

29. ეს არის ხვედრი ბოროტეულისა ღვთისაგან და მემკვიდრეობა, ღვთის 

ნაანდერძევი. 

 

თავი ოცდამეერთე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. კარგად მოისმინეთ ჩემი სიტყვა და ეს იყოს თქვენგან ნუგეშისცემა: 

3. ჯერ მე დამაცადეთ ლაპარაკი და, როცა ვიტყვი სათქმელს, დამცინეთ. 

4. განა ადამიანს ვუჩივივარ მე? როგორ შევძლია, რომ სულმოკლე არ ვიყო? 

5. შემომხედეთ და შეძრწუნდით; პირზე დაიდევით ხელი. 

6. ამის გაფიქრებაც კი მზარავს, შიშისზარი იპყრობს ჩემს ხორცს. 

7. რატომ არის, რომ ბოროტეულნი ცოცხლობენ, ბერდებიან და უფრო 

მძლავრდებიან? 
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8. მათი მონაგარი მყარად დგას მათ წინაშე და მათი შთამომავლობა მათ 

თვალწინაა. 

9. მათი სახლები შიშისგან დაცულია და არც ღვთის კვერთხია მათზე 

დაღირებული; 

10. მისი ბუღა ბუღობს, არ ააცდენს; მისი ფური იგებს, არ უკვდება; 

11. ცხვრებივით გარეკავენ თავიანთ ბავშვებს და კუნტრუშობენ მათი 

შვილები; 

12. უკრავენ დოლსა და ქნარს და მხიარულობენ სალამურის ხმაზე; 

13. განლევენ განცხრომით თავიანთ დღეებს და ანაზდეულად ჩახდებიან 

შავეთში; 

14. ღმერთს ეუბნებიან: ჩამოგვეცალე! არ გვსურს ვიცოდეთ შენი გზებიო; 

15. რა არის ყოვლადძლიერი, რომ ვემსახუროთ? რას გვარგებს, რომ 

ვეხვეწოთო? 

16. აჰა, მათ ხელში არ არის მათი კეთილდღეობა? ბოროტეულთა რჩევა შორს 

არის ჩემგან! 

17. რამდენგზის ჩამქრალა ბოროტეულთა ლამპარი? რამდენგზის დასტეხიათ 

უბედურება? ის ანაწილებს ხვედრს თავის რისხვის ჟამს. 

18. იქნებიან ჩალასავით ქარის წინაშე და ქარბორბალასგან მოტაცებულ 

ბზესავით. 

19. განა ინახავს ღმერთი სატანჯველს მისი შვილებისთვის? მხოლოდ მას 

მიუზღავს და ეცოდინება. 

20. მისმა თვალებმა იხილონ მისი თასი და თავად შესვას ყოვლადძლიერის 

რისხვა. 

21. რადგან რაღა საზრუნავი ექნება თავის სახლში სიკვდილის შემდეგ, 

რადგან მისი თვეები უკვე დათვლილია? 

22. განა ღმერთს ესწავლება ჭკუა, როცა ის ანგელოზებს ასამართლებს? 

23. ზოგი სრულ სიმრთელეში კვდება, ყოვლად მშვიდი და უზრუნველი; 

24. მისი შიგანი სავსეა ქონით და მისი ძვლები ტვინით არის დაპოხილი. 

25. ზოგი სულგამწარებული კვდება და არ უნახავს სიკეთის გემო. 

26. ერთად წვანან ისინი მიწაში და ჭიაღუებით არიან დაფარულნი. 

27. აჰა, მიგიხვდით ფიქრებს და მზაკვრობას, რასაც მიმზადებთ. 

28. რადგან ამბობთ: სად არის ქველი კაცის სახლი და სად არის 

ბოროტეულთა კარავ-სადგომიო? 

29. შეეკითხეთ გზაზე ჩამვლელებს და მათ მოწმეებს ნუ უარყოფთ: 

30. დაღუპვის დღეს დაცულია ბოროტი კაცი, გარიდებულია რისხვის დღეს. 

31. ვინ ამხილებს მას პირში მისი საქციელის გამო? ვინ მიუზღავს 

ნამოქმედარისთვის? 

32. სასაფლაოზე წაასვენებენ და მცველად დაუდგება საფლავის ბორცვი. 

33. ეამება ხევის კოლბოხები და ყოველი კაცი მას მიჰყვება. იმათ კი 

სათვალავი არა აქვთ, ვინც მის წინ იყვნენ. 

34. როგორღა მანუგეშებთ ამაოებით? მტკნარი სიცრუეა თქვენი პასუხები. 
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თავი ოცდამეორე 
 

1. მიუგო ელიფაზ თემანელმა და უთხრა: 

2. რას არგებს ღმერთს კაცი, როცა ბრძენიც კი თავისი თავისთვის არის 

სასარგებლო. 

3. რაში სჭირდება ყოვლადძლიერს შენი სიმართლე? ან რა გამორჩენა ექნება, 

თუ შენ წრფელი გზებით ივლი? 

4. განა შენი მოშიშების გამო დაგიწყებს მხილებას და წავა შენთან ერთად 

სამსჯავროზე? 

5. განა დიდი არ არის შენი სიბორეტე? განა აქვს ბოლო შენს შეცოდებებს? 

6. რადგან ტყუილუბრალოდ იხუთავდი შენი მოძმისაგან და ტანისამოსს 

ხდიდი შიშველ-ტიტველს; 

7. მწყურვალს წყალს არ ასმევდი და მშიერს პურს უკავებდი; 

8. მძლავრისაა ეს ქვეყანა და აღზევებული მკვიდრობს იქ; 

9. ქვრივები ხელცარიელი გაგისტუმრებია და ობლებს მკლავები მოსწყვეტია. 

10. ამიტომ არის შენს ირგვლივ ხაფანგები და ანაზდეული შიში გაძრწუნებს; 

11. წყვდიადი გიშლის ხედვას თუ წყლის ნიაღვარმა გადაგფარა? 

12. განა ღმერთი ცაზე მაღლა არ არის? შეხედე ვარსკვლავთა თავანს, რა 

მაღალია! 

13. შენ ამბობ, რა უნდა იცოდეს ღმერთმა, ბურუსიდან რა უნდა განსაჯოსო? 

14. ღრუბელი აქვს საფარველად და ვერ იხედება, ცარგვალს უვლისო 

გარშემო. 

15. ნუთუ ძველ გზას ადგახარ, ავკაცები რომ დადიოდნენ? 

16. რომლებიც უდროოდ წარიტაცნენ, ღვარმა გადარეცხა მათი საძირკველი. 

17. ღმერთს ეუბნებოდნენ: გაგვეცალე! რას გვარგებსო ყოვლადძლიერი? 

18. მან კი სახლები აღვსო დოვლათით. შორს იყოს ჩემგან ბოროტეულთა 

რჩევა! 

19. უყურებდნენ მართალნი და ხარობდნენ, დასცინოდა მათ უმწიკვლო კაცი. 

20. ხომ გაცამტვერდა ჩვენი მტერი და მათი ნატამალი ხომ ცეცხლმა შეჭამა! 

21. შეეთვისე მას და მშვიდობით იქნები, ამით მოვა შენთან ნეტარება; 

22. მიიღე მისი ბაგიდან რჯული და გულში ჩაიდევი მისი სიტყვები; 

23. თუ მიიქცევი ყოვლადძლიერისკენ, აშენდები; მოაშორე უკეთურება შენს 

კარვებს; 

24. მტვერში დაფანტე ოქრო და რიყის ქვებში გაურიე ოფირის ბაჯაღლო; 

25. ყოვლადძლიერი იყოს შენი ოქრო და ელვარე ვერცხლი შენთვის. 

26. რადგან მაშინ ყოვლადძლიერში ჰპოვებ ნეტარებას და ღვთისკენ აღმართავ 

სახეს; 

27. ილოცებ მის მიმართ და მოგისმენს, და შეასრულებ შენს აღთქმებს; 

28. რასაც ჩაიფიქრებ, აგიხდება და შენს გზებზე ნათელი იბრწყინებს. 

29. თუ დაამცირეს, შენ მის აღზევებას იტყვი; თვალდახრილს იხსნის იგი. 

30. ბრალიანსაც კი გადაარჩენს, შენი უმწიკვლო ხელით გადარჩება. 
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თავი ოცდამესამე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. დღესაც მწარე იქნება ჩემი სიტყვა. ჩემი სატანჯველი უფრო მძიმეა, ვიდრე 

კვნესა ჩემი. 

3. ნეტავი მაცოდინა, როგორ ვიპოვო იგი, როგორ მივიდე მის სამყოფლამდე? 

4. წინ დავუდებდი ჩემს სარჩელს და მხილებებით ავივსებდი პირს. 

5. გავიგებდი მის საპასუხო სიტყვებს და მივხვდებოდი, რასაც მეტყოდა. 

6. მთელი ძალით ხომ არ დამიწყებდა დავას? არა! მომისმენდა მხოლოდ. 

7. იქ დაიწყებდა მართალი მის მხილებას, მე კი საბოლოოდ თავს დავიხსნიდი 

ჩემი მსაჯულისგან. 

8. აჰა, წინ მივდივარ, არა ჩანს; უკან მივდივარ და ვერ ვაგნებ მას. 

9. მარცხნივ საქმეშია და ვერ ვხედავ; მარჯვნივ იმალება და ვერ ვამჩნევ. 

10. მაგრამ მან იცის ჩემი ასავალ-დასავალი; გამომცადოს და ოქროსავით 

გამოვდნები. 

11. მის კვალზე იდგა ჩემი ფეხი, მის გზას ვიცავდი განუხრელად. 

12. მისი ბაგეების მცნებათაგან არ გადამიხვევია; უბეში დავიუნჯე მისი პირის 

სიტყვები. 

13. ის ერთადერთია — ვინ გადაათქმევინებს? რასაც მოისურვებს მისი სული, 

იმას გააკეთებს. 

14. ბოლომდე შეასრულებს ჩემს წილხვედრილს — ასეთი ბევრი აქვს მას. 

15. ამიტომაც ვძრწივარ მის წინაშე, ჩავუფიქრდები და მეშინია მისი. 

16. ღმერთმა დააძაბუნა ჩემი გული და შემაძრწუნა ყოვლადძლიერმა. 

17. ბარემ დავიღუპო უკუნეთში და ბნელმა დამიფაროს სახე! 

 

თავი ოცდამეოთხე 
 

1. რატომ არ არის დაფარული ყოვლადძლიერისთვის განკითხვის ჟამი, მისი 

შემცნობელნი კი ვერ ხედავენ მის დღეებს? 

2. ბოროტეულნი მიჯნებს ანაცვლებენ, ფარას და მწყემსებს იტაცებენ; 

3. ობლებს ვირს ართმევენ, ქვრივოხერისგან ხარს იხუთავენ; 

4. გაჭირვებულებს გზიდან აგდებენ; მიიმალნენ ქვეყნის ჩაგრულნი 

ერთიანად. 

5. აჰა, კანჯრებივით უდაბნოში გადიან საქმეზე ნადავლის საძებრად; 

ტრამალი საზრდოა მისი ბავშვებისთვის; 

6. სხვის ყანაში მკიან და ბოროტეულთა ვენახებს იმცვრევენ; 

7. შიშვლად ათევს ღამეს უმოსასხამოდ, არა აქვს ყინვაში გადასახური. 

8. მთის ნიაღვარში ილუმპებიან და შესაფარებლად კლდეებს ეკვრიან; 

9. მკერდიდან გლეჯენ ობოლს და ღარიბ-ღატაკისგან იხუთავენ; 
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10. შიშველი დაწანწალებს უპერანგოდ და მშივრები დაათრევენ ძნებს; 

11. მათ შემორაგულში ხდიან ზეთს, საწნახლებში სწურავენ ღვინოს, თავად კი 

სწყურიათ; 

12. ქალაქიდან მომაკვდავთა კვნესა ისმის და დაჭრილთა სული შველას 

ითხოვს; ღმერთი კი უყურებს ვედრებას. 

13. ზოგნი ნათლის მოჯანყენი არიან, არ ცნობენ მის გზებს და არ ჩერდებიან 

მის ბილიკებზე. 

14. დილიდანვე მზადაა კაცისმკვლელი, ჩაგრულის და ღატაკის მოსაკლავად, 

ღამით კი ქურდივითაა. 

15. მემრუშე ბინდის მოლოდინში ფიქრობს, არავინ მომკრასო თვალი, და 

სახეზე საფარველს იფარებს. 

16. ბნელში ტეხენ სახლებს, დღისით თავისთვის იკეტებიან, არ უწყიან 

ნათელი; 

17. რადგან დილა ბნელეთია მისთვის, რადგან შეეთვისნენ ბნელეთის 

საშინელებებს. 

18. მსუბუქად წაიღებს მათ წყალი; დაწყევლილია მათი ხვედრი მიწაზე, 

არავინ გაუხვევს ვენახებისკენ. 

19. გვალვა და სიმხურვალე შთანთქავს თოვლის წყალს. შავეთი კი — 

ცოდვილებს; 

20. დაივიწყებს მას საშო, ჭიაღუები ატკბარუნებენ მას. უკვე აღარავინ 

გაიხსენებს; ხესავით გადატყდება უკეთურება; 

21. ვინც ძარცვავს ბერწ ქალს, შვილდაუბადებელს, და ქვრივოხერს სიკეთეს 

არ უკეთებს! 

22. სიცოცხლეს უხანგრძლივებს მოძალადეს თავისი ძალით; აჰა, ფეხზე დგას 

იგი და არ სჯერა, რომ ცოცხალია. 

23. აძლევს სიმშვიდეს და იმედს, და თვალს არ აშორებს მის გზებს; 

24. მცირე ხანს აღზევდებიან და, აჰა, აღარ არიან! დაჭკნებიან, როგორც ბალბა 

და გახმებიან, თავთავებივით მოიცელებიან! 

25. თუ ასე არ არის, ვინ გამამტყუნებს და ვინ გამიარაფრებს სიტყვებს? 

 

თავი ოცდამეხუთე 
 

1. მიუგო ბილდად ხუშელმა და უთხრა: 

2. ხელმწიფება და შიში მის ხელთაა, ვინც მშვიდობა დაამკვიდრა თავის 

ზესკნელში. 

3. თუ აქვს რიცხვი მის მხედრობებს და ვის არ უნათებს მისი ნათელი? 

4. რა გაამართლებს კაცს ღვთის წინაშე და რა განწმედს დიაცის ნაშობს? 

5. აჰა, მთვარე რომ მთვარეა, ისიც ბნელდება და ვარსკვლავებიც არ არიან 

სუფთანი მის თვალში! 

6. მით უფრო კაცი, რომელიც ჭიაა, და ადამის ძე, რომელიც მატლია! 
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თავი ოცდამეექვსე 
 

1. მიუგო იობმა და უთხრა: 

2. როდის შეწევნიხარ უძლურს? როდის აგიპყრია მკლავი უმწეოსთვის? 

3. რა რჩევა მიგიცია სიბრძნენაკლულისთვის და რა ბევრი ჭკუა გისწავლებია? 

4. ვისით გითქვამს სიტყვა და ვისი სული გამოდიოდა შენგან? 

5. აჩრდილები ძრწიან ქვეშეთში, წყლები და მისი მკვიდრნი. 

6. გაშიშვლებულია მის წინაშე სულეთი და არა აქვს საფარველი ქვესკნელს. 

7. განართხა ჩრდილოეთი სიცარიელეზე, არაფერზე დაჰკიდა დედამიწა; 

8. ღრუბლებში შეანივთა წყალი და ფსკერი არ ერღვევა მათ ქვეშ ღრუბელს; 

9. შებურა მთვარის პირისახე, თავის ნისლი შემოატა ირგვლივ; 

10. შემოავლო წრე წყლის ზედაპირს ნათლისა და ბნელის საზღვრამდე; 

11. ცის სვეტები ირყევიან და ძრწიან მის მუქარაზე; 

12. თავისი ძალით დააცხრო ზღვა და თავისი გამჭრიახობით მოკლა 

გველეშაპი; 

13. მისი სულით გაბრწყინდა ცა, განგმირა მისმა ხელმა გაქცეული გველი. 

14. აჰა, მისი გზების კიდეები! რა ჩურჩული გვსმენია მისგან? ვინ გაიგებს მისი 

ძლიერების გრგვინვას? 

 

თავი ოცდამეშვიდე 
 

1. განაგრძო იობმა თავისი იგავების თხრობა და თქვა: 

2. ღმერთს ვფიცავ, რომელმაც წამართვა სამართალი, და ყოვლად ძლიერს, 

რომელმაც გამიმწარა სიცოცხლე! 

3. ვიდრე ვსუნთქავ და ღვთის სული მიდგას ნესტოებში, 

4. თუ ჩემმა ბაგეებმა თქვან სიცრუე, და ჩემს ენას დასცდეს ტყუილი, 

5. შორს ჩემგან, თუ გაგამართლოთ, სიკვდილამდე თუ გავწირო ჩემი 

უმწიკვლოება! 

6. ჩემს სიმართლეზე ვდგავარ მტკიცედ და არ მოვეშვები; არ დავუგმივარ 

ჩემს გულს ჩემი დღე და მოსწრება! 

7. შეირაცხოს ჩემი მტერი როგორც ბოროტეული და ჩემი წინააღმდგომი — 

როგორც უკეთური! 

8. რადგან რისი იმედი ექნება უღვთოს, როცა გაჰკვეთს, როცა ამოართმევს 

სულს ღმერთი? 

9. განა მის ჩივილს შეისმენს ღმერთი, როცა გასაჭირი დაადგება თავზე? 

10. ყოვლადძლიერის სასოება ექნება, ღვთის ხსენებაში იქნება გამუდმებით? 

11. მე გასწავლით თქვენ, რა არის ღვთის ხელი, და რაც ყოვლადძლიერთან 

არის, არ დავმალავ. 

12. თქვენ თვითონ გინახავთ ყველას და რად გინდათ ფუჭი ლაპარაკი? 
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13. ასეთია ბოროტი კაცის წილი ღმერთთან და მჩაგვრელთა ხვედრი, 

ყოვლადძლიერისგან რომ ერგებათ. 

14. თუ შვილები გაუმრავლდება, მხოლოდ მახვილისთვის, და მისი 

შთამომავლობა პურით ვერ გაძღება. 

15. მისი დანარჩომნი სიკვდილში დაიმარხებიან და მათი ქვრივები არ 

დაიტირებენ მათ; 

16. თუ ქვიშასავით დააგროვებს ოქროს და ზვინებად დაყრის შესამოსელს, 

17. დაყრის, მაგრამ მართალი შეიმოსება და ვერცხლი უდანაშაულოს 

შეხვდება წილად; 

18. ჩრჩილივით აშენებს თავის სახლს და დარაჯის ხულასავით აკეთებს. 

19. მდიდარი წვება დასაძინებლად, მაგრამ როდემდის? გაახელს თვალს და 

გამქრალია ყოველივე. 

20. ნიაღვარივით დაატყდება საშინელებანი, ღამით მოიტაცებს მას 

ქარიშხალი. 

21. წაიღებს აღმოსავლეთის ქარი და წავა, ადგილიდან ახვეტავს მას. 

22. მოისვრის მას და არ შეიწყალებს; ამაოდ ეცდება, დაუსხლტეს მის ხელს. 

23. ხელს ხელზე შემოჰკრავს მის გამო და სტვენას დაუწყებს მისი 

ადგილიდან. 

 

თავი ოცდამერვე 
 

1. ხომ აქვს ვერცხლს საბადო და ოქროს — ადგილი, სადაც წმედენ მას; 

2. რკინას მიწიდან იღებენ და სპილენძი გადამდნარი ქვაა. 

3. ადამიანმა საზღვარი მიუჩინა სიბნელეს და ქვეყნის კიდემდე ეძებს 

ბნელეთისა და წყვდიადის ქვას; 

4. მაღაროს თხრის უკაცრიელში, კაცის ფეხთაგან მივიწყებულ ადგილებში; 

5. მიწაა, პურს რომ აღმოაცენებს, მისი ქვეშეთი კი თითქოს ცეცხლისგან არის 

სახეცვლილი; 

6. საფირონის საბადოა მისი ქვები და მასთან ოქროს ქვიშა იპოვება! 

7. მისი ბილიკი არ იცის ონავარმა ფრინველმა და ქორის თვალსაც არ 

დაუნახავს; 

8. ამაყ მხეცებს იქ ფეხი არ დაუდგამთ, ლომს არ გაუვლია; 

9. კაჟისკენ გაიშვერს ხელს, ფესვებიანად აყირავებს მთებს; 

10. კლდეებში არხები გაჰყავს და ყოველივე ძვირფასს ჭვრეტს მისი თვალი. 

11. მდინარეთა ნიაღვარს აკავებს და დაფარული სინათლეზე გამოაქვს. 

12. სად იპოვება სიბრძნე და სად არის შემეცნების ადგილი? 

13. მისი გზა არ იცის ადამიანმა და ცოცხალთა ქვეყნად ის არ იპოვება. 

14. უფსკრული ამბობს: ჩემში არ არისო; ზღვა ამბობს: ჩემთან არ არისო. 

15. არ გაიცვლება ოქროს ზოდში და ვერ აიწონება ვერცხლი მის ფასად; 

16. არ შეფასდება ოფირის ოქროდ, არც ძვირფასი ონიქსით და არც 

საფირონით; 
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17. ვერ გაუსწორდება მას ოქრო და ბროლი; წმიდა ოქროს ჭურჭელი მისი 

საღირალი არ არის; 

18. არ არის სახსენებელი მარჯანი და ბროლი; მარგალიტზე ძვირფასია 

სიბრძნე. 

19. ვერ გაუსწორდება მას ქუშის ტოპაზი, წმიდა ოქროთი არ აიწონება. 

20. საიდან მოდის სიბრძნე და სად არის შემეცნების ადგილი? 

21. უხილავია ყოველი ცოცხალის თვალისათვის და დაფარულია ცის 

ფრინველთათვის; 

22. ქვესკნელი და სიკვდილი ამბობენ: ყური კი მოგვიკრავსო მისთვის. 

23. ღმერთმა იცის მისი გზა და მან უწყის მისი ადგილი; 

24. რადგან ის თვალს ავლებს ქვეყნის კიდეებს, მთელს ცისქვეშეთს ხედავს. 

25. როდესაც ქარს წონას უწესებდა და წყალს დონეს უსაზღვრავდა, 

26. როდესაც წვიმას წესი დაუდგინა და მეხის გვრგვინვას გზა გაუკაფა, 

27. მაშინ იხილა ის და გამოაცხადა, დააფუძნა და კიდეც გამოსცადა. 

28. უთხრა ადამიანს: აჰა, უფლის შიშია სიბრძნე და ბოროტისგან განდგომაა 

შემეცნება. 

 

თავი ოცდამეცხრე 
 

1. განაგრძო იობმა თავისი იგავების თხრობა და თქვა: 

2. ნეტავ ისე ვიყო, როგორც იმ წარსულ თვეებში, როცა ღმერთი მიფარავდა მე! 

3. როცა მისი ლამპარი მინათებდა თავზე და მის შუქზე დავდიოდი ბნელში! 

4. როგორც ვიყავი ჩემი სიყმაწვილის დღეებში ღვთის საფარველით ჩემს 

კარავზე! 

5. როცა ჯერ კიდევ ჩემთან იყო ყოვლადძლიერი და ჩემი ყმაწვილები 

მეხვივნენ გარს! 

6. როცა ჩემი ტერფები რძეში იბანებოდა და კლდიდან ზეთის ნაკადულები 

მოსჩქეფდა ჩემს წინაშე! 

7. როცა კარიბჭიდან ქალაქში გავდიოდი და მოედანზე ვიმზადებდი 

დასაჯდომელს! 

8. დამინახავდნენ ყმაწვილები და იმალებოდნენ, მოხუცებულნი 

წამოდგებოდნენ და ფეხზე იდგნენ; 

9. მთავარნი კრინტს არ ძრავდნენ და პირზე ხელი ჰქონდათ მიტანილი; 

10. დიდებულებს ხმა უწყდებოდათ და სასაზე ეკრობოდათ ენა; 

11. ყური მისმენდა და ნეტარად მრაცხდა, თვალი მხედავდა და მემოწმებოდა; 

12. რადგან მიხსნია გაჭირვებული, შველას რომ ითხოვდა, და ობოლი, შემწე 

რომ არ ჰყავდა; 

13. დასაღუპად განწირულის კურთხევა ჩემზე გადმოსულა და ქვრივის გული 

გამიხარებია; 

14. მე სიმართლით ვიმოსებოდი და ის ჩემით იმოსებოდა; მოსასხამად და 

თავსაკვრელად ჩემი სამართალი მქონდა; 



ძველი აღთქმა 

 

66 

15. უსინათლოსთვის თვალები ვყოფილვარ და ფეხები — ხეიბრისთვის; 

16. გაჭირვებულთათვის მამა ვყოფილვარ და უცნობის საქმე გამომიძიებია; 

17. ავკაცისთვის ყბა ჩამინგრევია და კბილებიდან მსხვერპლი გამომიგლეჯია. 

18. მეგონა, სიბერეში მოვკვდებოდი და ქვიშასავით ურიცხვი იქნებოდა ჩემი 

დღეები; 

19. ჩემი ფესვი გაიშლებოდა წყალში და ჩემ რტოებზე ღამეს გაათევდა ცვარი. 

20. კვლავ აღმიდგებოდა ჩემი დიდება და მშვილდი განმიახლდებოდა ხელში. 

21. მისმენდნენ და იყვნენ მოლოდინში, დუმდნენ ჩემს რჩევაზე. 

22. ჩემი სიტყვის შემდეგ აღარაფერს დასძენდნენ, თავზე ეწვეთებოდათ ჩემი 

ნათქვამი; 

23. როგორც წვიმას, ისე მელოდნენ, და როგორც ისხარს, პირს მიშვერდნენ; 

24. გავუღიმებდი და არ სჯეროდათ, ჩემი სახის ნათელი არასოდეს 

მოუღრუბლავთ. 

25. გზებს ვურჩევდი და მთავრად ვიჯექი; ვემკვიდრე, როგორც მეფე 

ლაშქარში, როგორც მგლოვიარეთა ნუგეშისმცემელი. 

 

თავი ოცდამეათე 
 

1. დამცინიან ჩემზე უმრწემესნიც, რომელთა მამებსაც ჩემი ფარის ძაღლებში 

არ გავრევდი; 

2. რაღაში მარგია მათი მკლავის ძალა? სიბერე ეწია მათ. 

3. შიმშილისგან გაძვალტყავებულნი გარბიან გვალვიან უდაბნოში, დიდი 

ხნის მიტოვებულ ტრამალებში; 

4. ქათანაცარას წიწკნიან ბუჩქებდაან და კურდღლისცოცხას ფესვებია მათი 

პური; 

5. ადამიანთაგან აძევებენ და, როგორც ქურდს, ისე მიჰყვებიან; 

6. რომ ხევ-ხუვებში და მიწის მღვიმეებში იცხოვრონ; 

7. ბუჩქებს შორის ყროყინებენ და ჯაგნარების ქვეშ იყუჟებიან; 

8. არამზადებივით, უგვანი ბრბოსავით, განიდევნენ ქვეყნიდან; 

9. ახლა მათი სამღერელი და სალაპარაკო გავხდი; 

10. ვეზიზღები, გარბიან ჩემგან და წამდაუწუმ მაფურთხებენ სახეში, 

11. რადგან ახსნეს ჩემი თოკი და შემაჭირვეს, ლაგამი დამიგდეს წინ. 

12. მარჯვნივ ნაბიჭვარი აღმიდგა და ფეხებში მცემენ, ჩემი დაღუპველი გზები 

მოასწორეს; 

13. დამინგრიეს გზა-სავალი ჩემს დასამხობად, შემწეც არ უნდათ; 

14. თითქოს ფართე ხვრელით მოდიან, გრიალით მოექანებიან; 

15. საშინელებები დამატყდა თავს, ქარივით გაიქროლა ჩემბა დიდებამ და 

ღრუბელივით გადავიდა ჩემი დოვლათი; 

16. და ახლა იღვრება ჩემი სული, გაჭირვების დღეები მეწიენ მე; 

17. ღამით მტეხავს ძვლები და მოსვენება არა აქვს ჩემს სახსრებს; 
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18. ძლივძლივობით მეხდება ტანსაცმელი, პერანგის საყელოსავით მაქვს 

შემოჭერილი; 

19. ტალახში მისროლა და მტვერსა და ნაცარს დავემსგავსე; 

20. შველას გთხოვ და ხმას არ მცემ, ვდგავარ შენს წინაშე და ვერ მამჩნევ; 

21. მტარვალად მექეცი, შენი ძლიერი მკლავით მებრძვი; 

22. ამწიე და ქარზე შემაგდე, ქარიშხალს მიმეცი გასაცამტერებლად. 

23. ვიცი, სასიკვდილოდ მიგყევარ ყოველი ცოცხალის შესაკრებელ სახლში; 

24. განა ნანგრევიდან არ იწვდიან ხელს და უბედურებაში არ ითხოვენ 

შველას? 

25. განა არ მიტირია ბედშავზე? განა არ მიწუხნია გაჭირვებულზე? 

26. ჰოდა, სიკეთეს ველოდი და ბოროტება მოვიდა, ნათელს ვთესავდი და 

ბნელი მოვიდა; 

27. შიგნეული მიდუღს შეუწყვეტლივ, ვაების დღეები დამიდგა; 

28. ჩაშავებული დავდივარ — არა მზისგან, კრებულში ვდგავარ და შველას 

ვითხოვ; 

29. ტურებს ძმად გავუხდი და მეგობრად — სირაქლემებს; 

30. კანი გამიშავდა და ამეტყავა, სიცხისაგან მივარვარებს ძვლები; 

31. მოთქმად იქცა ჩემი ქნარი და მოტირალთა ხმად ჩემი სალამური! 

 

თავი ოცდამეთერთმეტე 
 

1. აღთქმა მივეცი ჩემს თვალებს, რომ ქალწულისთვის არ შემეხედა; 

2. რა არის ღვთის წილი მაღლიდან და ხვედრი ყოვლადძლიერისა 

ზესკნელიდან? 

3. განა დაღუპვა არ არის უკეთურთათვის და სატანჯველი 

ბოროტმოქმედისთვის? 

4. განა არ ხედავს ის ჩემს გზებს და არ ითვლის ყოველ ჩემს ნაბიჯს? 

5. თუკი სიცრუით მივლია და სამზაკვროდ აჩქარებულა ჩემი ფეხი, 

6. ამწონოს მართალ სასწორზე და გაიგოს ღმერთმა ჩემი უმწიკვლოება; 

7. თუკი ოდესმე გზიდან გადაეხვიოს ჩემს ნაბიჯებს, თვალებს აჰყოლოდეს 

ჩემი გული და ბიწი მოსცხებოდეს ჩემს ხელებს, 

8. მაშინ სხვამ ჭამოს ჩემი დათესილი და ამოიძირკვოს ჩემი მონაგარი! 

9. თუკი ოდესმე ჩემი გული მოცთუნებულიყოს დედაკაცით ან ჩემი 

მეზობლის კართან მეთვალთვალოს, 

10. მაშინ სხვას უფქვას ჩემმა დედაკაცმა და სხვებმა ჩაიმუხლონ მასზე! 

11. რადგან ეს გარყვნილებაა და სამსჯავრო დანაშაული; 

12. რადგან ცეცხლია ეს, რომელიც ჭამს საბოლოო გაცამტვერებამდე, და 

ამოძირკვავს მთელს ჩემს საბადებელს. 

13. თუკი ოდესმე აბუჩად ამეგდოს ჩემი მონისა და მხევლის სამართალი, 

როცა დავა ჰქონიათ ჩემთან, 

14. რა ვქნა მაშინ, როცა ადგება ღმერთი? როცა დამკითხავს, რა ვუპასუხო? 
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15. განა ვინც მე შემქმნა მუცელში, მანვე არ შექმნა იგი? განა ერთმა არ 

გამოგვსახა საშოში? 

16. თუ ოდესმე მეთქვას უარი ღარიბ-ღატაკის სათხოვარზე და ქვრივის 

თვალები მოლოდინით დამექანცოს? 

17. ანთუ მარტოს გამეტეხოს ლუკმა და ობოლს არ ეჭამოს ჩემთან ერთად? 

18. (რადგან ჩემი ყრმობიდანვე ჩემთან იზრდებოდა, როგორც მამასთან, და 

დედაჩემის მუცლიდანვე ვუძღვებოდი). 

19. თუკი ოდესმე დამენახოს სიკვდილს მიწურვილი კაცი უსამოსლოდ და 

საპყარი უმოსასხამოდ, 

20. და არ დაელოცოს ჩემი საზარდული, არ გამთბარიყოს ჩემი ცხვრის 

მონაპარსით? 

21. თუკი ოდესმე ხელი აღმემართოს ობოლზე, მსაჯულთა მხარდაჭერის 

მოიმედეს? 

22. ზურგს მოწყდეს ჩემი მხრები და იდაყვში გადამიტყდეს მკლავი! 

23. რადგან მაშინებს ღვთის რისხვა და მის სიდიადეს ვერ გავუძლებდი. 

24. თუ ოდესმე მიმეჩნიოს ოქრო ჩემს სასოდ და ბაჯაღლო ჩემს იმედად 

დამესახოს! 

25. თუ ოდესმე მეამაყოს, რომ დიდძალი მაქვს სიმდიდრე და ბევრი მოიხვეჭა 

ჩემმა ხელმა! 

26. თუ ოდესმე მზის ხილვისას მის ბრწყინვალებაში და დიდებულად 

მოარული მთვარისა 

27. იდუმალ მოცთუნებულიყოს ჩემი გული და მეკოცნოს ჩემი ხელისთვის! 

28. ესეც სამსჯავრო დანაშაული იქნებოდა, რადგან მაღლა ღვთის 

უარმყოფელი ვიქნებოდი. 

29. თუ ოდესმე გამხარებოდეს ჩემი მოძულის უბედურება და მეზეიმოს მის 

ცუდ ამბავზე! 

30. არ ჩავადენინე ცოდვა ჩემს ენას, რომ წყევლით მოესწრაფა მისთვის 

სიცოცხლე. 

31. თუ არ ეთქვას ჩემი კარვის ხალხს, ვინ არ გამძღარაო მისი ხორცით? 

32. მწირს გარეთ არ გაუთევია ღამე, კარი ღია მქონდა მგზავრისათვის. 

33. თუ ოდესმე დამეფაროს ადამივით ჩემი შეცოდება, რომ საიდუმლოდ 

შემენახა ჩემი დანაშაული! 

34. რადგან მზარავდა ხალხის სიმრავლე და ნათესავთა ზიზღი მაშინებდა; 

ვდუმდი, კარში არ გავდიოდი. 

35. ნეტავ მომისმენდეს ვინმე! აჰა, ჩემი ნიშანიც! მიპასუხოს ყოვლადძლიერმა 

და დაწეროს საბუთი ჩემმა მოსარჩლემ. 

36. ზურგით ვატარებდი, გვირგვინივით შემოვიხვევდი! 

37. გავუმხელდი ჩემს ყოველ ნაბიჯს და, როგორც მთავარს ვისმე, 

მივეახლებოდი. 

38. თუკი ოდესმე მიწას დაეჩივლოს ჩემზე და მისი თუნდაც ერთი ხნული 

ატირებულიყოს, 
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39. თუკი ოდესმე მუქთად მეჭამოს მისი დოვლათი და მისი მუშაკნი 

შემეწუხებინოს, 

40. ხორბლის ნაცვლად ეკალი ამოვიდეს და ქერის ნაცვლად ღვარძლმა 

იხაროს! დასრულდა იობის სიტყვები. 

 

თავი ოცდამეთორმეტე 
 

1. შეწყვიტა ამ სამმა კაცმა პასუხის გაცემა იობისთვის, რადგან გაიმართლა მან 

თავი. 

2. მაშინ განრისხდა ელიჰუ, ძე ბუზელი ბარაქიელისა, რამის 

საგვარეულოდან; იობზე განრისხდა იმის გამო, რომ მან ღმერთზე მართლად 

ჩათვალა თავი. 

3. თავის სამ მეგობარზეც განრისხდა იმის გამო, რომ პასუხი ვერ გასცეს იობს 

და ამით გაამტყუნეს ღმერთი. 

4. ელიჰუ აცლიდა იობს ლაპარაკს, რადგან ყველანი მასზე უფროსები იყვნენ 

ასაკით. 

5. დაინახა ელიჰუმ, რომ არ გამოვიდა პასუხი ამ სამი კაცის პირიდან, და 

განრისხდა. 

6. მიუგო ელიჰუმ, ბუზელი ბარაქიელის ძემ, და უთხრა: წლებით უმრწემესი 

ვარ მე, თქვენ კი მოხუცებულნი; ამიტომაც მომერიდა და ვერ გავბედე 

მომეხსენებინა თქვენთვის ჩემი აზრი. 

7. ვიფიქრე, დღეებმა ილაპარაკონ და წელთა სიმრავლემ ასწავლოს-მეთქი 

სიბრძნე; 

8. ნამდვილად კი, კაცში მყოფი სული და სუნთქვა ყოვლადძლიერისა 

განასწავლის მას. 

9. დღეგრძელნი ყოველთვის არ არიან ბრძენნი და მხოლოდ მოხუცებულნი 

არ მიხვედრილან სიმართლეს. 

10. ამიტომ ვამბობ: მომისმინეთ, მეც გამოვთქვა ჩემი აზრი. 

11. მე ვუცდიდი თქვენს სიტყვებს, ყურს ვაპყრობდი თქვენს მსჯელობას, 

როცა ეძებდით სათქმელს. 

12. გაკვირდებით და, აჰა, არ არის თქვენს შორის მამხილებელი, რომ პასუხი 

მიაგოს იობს. 

13. ნუ გგონიათ, სიბრძნისათვის მიგეგნოთ, როცა ფიქრობთ, ღმერთმა 

გააწბილოს იგი და არა ადამიანმაო. 

14. ჩემს წინააღმდეგ არ მოუმართავს სიტყვები და მეც თქვენსავით არ 

ვუპასუხებ. 

15. გაოგნდნენ, ვეღარ უპასუხეს, დაელიათ სათქმელი; 

16. მეც ველოდებოდი, როდის შეწყვეტდნენ ლაპრაკს. რაკი დადგნენ და აღარ 

პასუხობენ, 



ძველი აღთქმა 

 

70 

17. მეც გავცემ ჩემს წილ პასუხს, მეც გამოვთქვამ-მეთქი ჩემს აზრს. 

18. რადგან სავსე ვარ სიტყვებით და შიგნიდან მაწვება სული; 

19. აჰა, თავმოუხდელ ღვინოსავით არის ჩემი შიგანი, გასკდომაზეა ახალი 

ტიკივით. 

20. ვილაპარაკებ, რომ სული მოვითქვა; გავხსნი ბაგეებს და პასუხს გავცემ. 

21. პირფერობას არ დავუწყებ კაცს და ადამიანს არ მიველაქუცები; 

22. რადგან მე ლაქუცი არ ვიცი, უმალ ღმერთმა წამიღოს აქედან! 

 

თავი ოცდამეცამეტე 
 

1. აბა, მოისმინე, იობ, ჩემი სიტყვები და ჩემს ყოველ სიტყვას მიუგდე ყური. 

2. აჰა, დავძარი ბაგე, ალაპარაკდა ჩემი ენა ჩემს სასაში. 

3. გულწრფელია ჩემი სიტყვები და ჩემი ბაგე ნათლად გამოაცხადებს ცოდნას; 

4. ღვთის სულმა შემქმნა მე და ყოვლადძლიერის სუნთქვამ მომანიჭა 

სიცოცხლე. 

5. თუ შეგიძლია, მიპასუხე! მოემზადე, დაიცავი თავი! 

6. აჰა, მეც შენი მსგავსი ვყავარ ღმერთს, მეც თიხისგან ვარ მოზელილი. 

7. ჩემი შიში შენ არ გაშინებს და ჩემი ხელი შენ არ გამძიმებს. 

8. ჩემს გასაგონად ლაპარაკობდი და მე მესმოდა შენი სიტყვების ხმა: 

9. სუფთა ვარ, უცოდველიო, არა მაქვსო ბრალი; 

10. ჯავრი აქვს ჩემი, თავის მტრად შევურაცხივარო; 

11. ხუნდებში გამაყრევინა ფეხები, ჩემს ყოველ ნაბიჯს უთვალთვალებსო. 

12. აი, ამაში არა ხარ მართალი. მე გეუბნები, რადგან ადამიანზე დიდია 

ღმერთი. 

13. რატომ ედავები? ის ხომ პასუხს არ აგებს თავის ნამოქმედარზე. 

14. ღმერთი ხომ ასეც ლაპარაკობს და ისეც, ვერავინ მიუხვდება. 

15. სიზმარში, ღამეულ ჩვენებაში, როცა ძილი წაიღებს ადამიანს, როცა 

თვლემს თავის საწოლზე, 

16. მაშინ ხსნის ღმერთი ადამიანთა ყურებს და თავისი შეგონებებით ბეჭდავს, 

17. რომ აარიდოს კაცი ავ საქმეს და დაიცვას ამპარტავნობისგან; 

18. რომ იხსნას მისი სული წარწყმედისგან და მისი სიცოცხლე — მახვილით 

დაღუპვისგან; 

19. სატკივარით ისჯება საწოლზე და ეწამება მისი ძვლები; 

20. მის სიცოცხლეს შესძაგდება პური და მის სულს — გემრიელი საჭმელი; 

21. დადნება ხორცი მისი, უხილავი გახდება; გამოჩნდებიან მისი ძვლები, 

უხილავნი რომ იყვნენ; 

22. მიაწევს საფლავამდე მისი სული და მისი სიცოცხლე — სიკვდილის 

წლებამდე; 

23. თუ აღმოჩნდა ათასში მისი მეოხე ერთი ანგელოზი, რომ ადამიანის 

სიწრფელე გამოაცხადოს, 
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24. შეიბრალოს და თქვას: ნუ გასწირავ საფლავად ჩასვლისთვის, ნაპოვნი 

მაქვსო გამოსასყიდი, 

25. განუახლდება ხორცი ადრინდელზე უფრო და სიყმაწვილის ხანას 

დაუბრუნდება. 

26. ის ლოცვას აღუვლენს ღმერთს, ღმერთი კი შეიწყალებს მას და 

სიხარულით შეხედავს მის სახეს, დაუბრუნებს მის სიმართლეს; 

27. ის იმღერებს კაცთა წინაშე და ეტყვის: ვცოდე მე, სწორი გავამრუდე, 

მაგრამ არ მომაგო საკადრისადო. 

28. იხსნა ჩემი სული საფლავში ჩასვლისაგან და, აჰა, ჩემი სიცოცხლე ნათლის 

ჭვრეტაშიაო. 

29. აჰა, ყველაფერს ამას ორგზის, სამგზის უკეთებს ღმერთი ადამიანს, 

30. რომ გამოაბრუნოს მისი სული საფლავიდან და სიცოცხლის ნათლით 

გაანათლოს. 

31. ყური დამიგდე, იობ, მომისმინე, დადუმდი და მე ვილაპარაკებ. 

32. თუ სათქმელი გექნება, მიპასუხე, რადგან მწადია შენი გამართლება. 

33. თუ არა და, მე მისმინე, დადუმდი, მე გასწავლი სიბრძნეს. 

 

თავი ოცდამეთოთხმეტე 
 

1. კვლავ მიუგო ელიჰუმ და უთხრა: 

2. ისმინეთ, ბრძენებო, ჩემი სიტყვები! ყური მომაპყარით, გაგებულნო! 

3. რადგან ყური გამოსცდის სიტყვებს და სასა გემოს უგებს საჭმელს: 

4. ავირჩიოთ, რაც სამართლიანია და ვიცოდეთ ჩვენს შორის, რა არის 

უკეთესი. 

5. კი თქვა იობმა, მართალი ვარო და ღმერთმა წამართვაო სამართალი; 

6. მართალი გავმტყუნდი, უდანაშაულოდ მჭირსო ეს წყლული. 

7. თუ არის ვინმე იობის მსგავსი, წყალივით რომ სვამდეს გმობას? 

8. ავისმქნელებთან შეთქმულებას ესწრაფოდეს, რომ ბოროტეულ ხალხთან 

იაროს? 

9. რადგან ამბობს: რას არგებს კაცს ღვთისმოსავობაო? 

10. ამიტომ მისმინეთ, გულისხმიერნო! შორს იყოს ღმერთი ბოროტებისგან და 

ყოვლადძლიერი უსამართლობისგან! 

11. რადგან საქმისამებრ მიუზღავს ადამიანს და მისი საქციელისამებრ 

შეამთხვევს კაცს. 

12. ჭეშმარიტად, არ ბოროტობს ღმერთი და არ ამრუდებს სამართალს 

ყოვლადძლიერი! 

13. ვინ ჩააბარა მას მიწა და ვინ მიანდო მას მთელი სამყარო? 

14. თუ თავისკენ მიაბრუნა თავისი სული და უკანვე წაიღო თავისი სუნთქვა, 

15. ერთიანად გაწყდება ყოველი ხორციელი და მიწად მიიქცევა ადამიანი; 

16. თუ გაგება გაქვს, მოისმინე ეს, ყური უგდე ჩემს სიტყვებს: 
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17. იხელმწიფებს განა სამართლის მოძულე? ბრალს დასდებ განა მართალს, 

ძალმოსილს? 

18. ვინც ეუბნება მეფეს: არამზადავ! და დიდებულებს: ბოროტეულო! 

19. ვინც მთავრებს არ მიჰკერძავს და ვინც არ განარჩევს მდიდარს და ღარიბს, 

რადგან ყველანი მისი ხელით არიან შექმნილნი. 

20. წამში იხოცებიან, შუაღამისას შებარბაცდება კაცი და იღუპება; ძლიერი 

წარიტაცებს მას არა კაცის ხელით; 

21. რადგან მისი თვალი კაცის გზებს დაჰყურებს და ხედავს მის ყოველ 

ნაბიჯს; 

22. ვერც ბნელში, ვერც შავეთში ვერ დაიმალება ბოროტმოქმედი; 

23. რადგან კაცისთვის არ დაუწესებია ჟამი ღმერთთან მისასვლელ 

სამსჯავროზე. 

24. ის მუსრავს ძლიერებს განუკითხავად და სხვებს წამოსწევს მათ ადგილზე. 

25. რადგან მან უწყის მათი ნამოქმედარი, ღამით დაამხობს მათ და 

შეიმუსრებიან, 

26. როგორც ბოროტეულთ შემოჰკრავს ყველას დასანახად; 

27. რადგან ზურგი შეაქციეს მას და არ შეიმეცნეს მისი გზები; 

28. რადგან მის ყურამდე მიიტანეს ბედშავთა კვნესა და დაჩაგრულთა კვნესა 

ესმის მას. 

29. როცა დუმს ის, ვინ არის მისი მბრალმდებელი? როცა იფარავს სახეს, ვინ 

არის მისი მხილველი? ხალხი იქნება თუ ერთი კაცი? 

30. რომ არ იხელმწიფოს უღვთომ, რომ მახე არ დაუგოს ხალხს. 

31. რადგან ღმერთს უნდა ეუბნებოდეს კაცი: დავაშავე, აღარ შევცოდავო. 

32. შენ მასწავლე, რასაც მე ვერ ვხედავ: თუ ცოდვა მაქვს ჩადენილი, აღარ 

ჩავიდენო. 

33. შენგნით მიუზღავს ის სამართალს? როგორც შენ დაგიგმია, როგორც შენ 

აგირჩევია და არა როგორც მე? ილაპარაკე, რაც იცი! 

34. გაგებული ხალხი ჩემსავით იფიქრებს და ბრძენი კაცები დამეთანხმებიან. 

35. იობი უგუნურად ლაპარაკობს და სიბრძნე აკლია მის სიტყვებს. 

36. ოჰ, ერთი გამოიცდებოდეს იობი საბოლოოდ, უკეთურთა მსგავსად რომ 

პასუხობს! 

37. რადგან თავის ცოდვას ახალი დანაშაული მიუსართა: ხელი ხელს 

შემოჰკრა ჩვენს შორის და გაამრავლა სიტყვები ღვთის წინააღმდეგ. 

 

თავი ოცდამეთხუთმეტე 
 

1. კვლავ მიუგო ელიჰუმ და უთხრა: 

2. ნუთუ სამართლიანად მიგაჩნია, რომ ამბობ, ღმერთზე მართალი ვარო? 

3. რომ ამბობ, რას მარგებს, რას მომიტანს ჩემი უცოდველობაო? 

4. მე შეგიბრუნებ სიტყვას შენ და შენს მეგობრებსაც: 

5. ახედე ცას და დაინახე, შეხედე ცარგვალს — ხომ შენზე მაღალია? 
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6. რას დაუშავებ მას შენი შეცოდებით? რაც უნდა იმრავლოს შენმა 

დანაშაულმა, რას ავნებ მას? 

7. რას შემატებ მას შენი სიმართლით ან რას უნდა გემოელოდეს შენგან? 

8. მხოლოდ კაცს, შენივე მსგავსს, ეხება შენი უკეთურება და ადამის ძეს — 

შენი სიმართლე. 

9. ბევრი ჩაგვრისაგან კვნესიან, შველას ითხოვენ ძლიერთა მკლავებიდან. 

10. არავინ ამბობს: სად არის ღმერთი, ჩემი შემქმნელი, ღამით გალობათა 

მომმადლებელი? 

11. რომელმაც განგვასწავლა მიწის მხეცებზე მეტად და ცის ფრინველებზე 

მეტად განგვაბრძნო? 

12. იქ კვნესიან ისინი და პასუხს არ სცემს ღმერთი უკეთურთა ამპარტავნობის 

გამო. 

13. ჭეშმარიტად სიცრუეს არ მოისმენს ღმერთი და არ მოხედავს მას 

ყოვლადძლიერი. 

14. თუმცა შენ ამბობ, რომ ვერ ხედავ მას, მაგრამ სამართალი მის წინაშეა, 

დაელოდე. 

15. თუ ახლა არა, ოდესმე მაინც გამოაჩენს თავის რისხვას და არად ჩააგდებს 

მეტისმეტ სიამპარტავნეს. 

16. ამაოდ გახსნა პირი იობმა და უაზროდ ახვავებს სიტყვებს. 

 

თავი ოცდამეთექვსმეტე 
 

1. განაგრძო ელიჰუმ და თქვა: 

2. ცოტა მაცალე და გაგიცხადებ, რომ კიდევ არის სიტყვები ღვთის 

გასამართლებლად: 

3. შორიდან წამოვიღებ ჩემს აზრს და ჩემს შემქმნელს მივაგებ სიმართლეს. 

4. რადგან, ჭეშმარიტად, არ არის სიცრუე ჩემს სიტყვებში, წრფელია ჩემი 

ფიქრები შენს წინაშე. 

5. აჰა, ძლიერია ღმერთი, მაგრამ არავინ სძულს, ის სიბრძნის ძალით არის 

ძლიერი; 

6. ის არ აცოცხლებს ბოროტეულს და დაჩაგრულებს სამართალს აძლევს; 

7. მართალს თვალს არ არიდებს, მეფეებთან ერთად ტახტზე სვამს 

სამარადისოდ და აღზევდებიან ისინი; 

8. თუ ვინმეს ადევს ბორკილები და სივაგლახის საკვრელებით არის 

შეკრული, 

9. გამოუცხადებს მათსავე ნამოქმედარს და ცოდვებს. თუ რაოდენ 

დამძიმდნენ ისინი; 

10. გაუხსნის ყურებს შეგონებისთვის და ეტყვის, რომ განერიდონ 

უკეთურებას; 
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11. თუ გაუგონებენ და დაემორჩილებიან, დღეებს სიკეთეში დაასრულებენ 

და წლებს — ნეტარებაში; 

12. თუ არ გაუგონებენ, მახვილით დაიღუპებიან და უგუნურად 

დაიხოცებიან; 

13. გულხენეშნი რისხვით არიან ატანილნი, შველას არ ითხოვენ, როცა 

ბორკავს მათ; 

14. სიყრმეშივე კვდება მათი სული და გარყვნილებაში გადის მათი 

სიცოცხლე; 

15. ის იხსნის გაჭირვებულს გასაჭირითვე და სატანჯელით ყურს უხსნის მათ. 

16. შენც გამოგიყვანდა სივიწროვიდან სიფართოვეში, გაშლილ ადგილზე და 

შენი სუფრა სავსე იქნებოდა ნუგბარი საჭმელებით; 

17. შენ კი სავსე ხარ ბოროტეულის ბრალით, ხოლო ბრალი და სასჯელი კი 

ერთმანეთს არიან მოჭიდებულნი. 

18. ბრაზმა სასაცილოდ არ გაგხადოს, დიდმა გასამრჯელომ არ გადაგხაროს. 

19. თუ გიშველის ყვირილი გასაჭირში ან მთელი შენი ძალისხმევა? 

20. ნუ ესწრაფი ღამეს, როცა ხალხები აიყრებიან თავიანთი ადგილებიდან; 

21. ფრთხილად იყავი, არ მიიქცე ბოროტისკენ, რადგან ამით სატანჯველს 

ირჩევ. 

22. აჰა, ღმერთი ზეობს თავისი ძლიერებით, ვინ არის მისი მსგავსი მოძღვარი? 

23. ვის დაუწესებია მისთვის გზები? ვის უთქვამს, ბოროტება გაქვსო 

ჩადენილი? 

24. გახსოვდეს, რომ ადიდო მისი საქმენი, რომელთაც უგალობენ ადამიანები. 

25. მთელი კაცთა მოდგმა ხედავს მათ და შორადანვე ამჩნევს კაცი. 

26. აჰა, მაღალია ღმერთი და ვერ შეგვიცვნია; აღურაცხელია მისი დროჟამი. 

27. შემოიკრებს წყლის წვეთებს და წვიმად და ორთქლად აფრქვევს მათ; 

28. რაც ღრუბლებიდან იღვრება, ხალხთა სიმრავლეს ესხურება; 

29. თუ მიხვდება ვინმე ღრუბელთა ხლეჩას, ჭექა-ქუხილს მისი კარვიდან? 

30. აჰა, გამოუტევებს ნათელს თავის გარშემო და ჩამალავს ზღვის 

უფსკრულებში; 

31. რადგან მით განსჯის ხალხებს და უხვად იძლევა საზრდოს; 

22. ელვა ფარავს მის ხელებს და გზავნის მას მტრების წინააღმდეგ; 

33. თავისი გრგვინვით აცხადებს თავს, ჯოგი წინათგრძნობს მის მოახლოებას. 

 

თავი ოცდამეჩვიდმეტე 
 

1. ამის გამოც მიფრთხის გული და საგულედან ამოვარდნას ლამობს. 

2. უსმინეთ, კარგად უსმინეთ გრგვინვაში მის ხმას და ქუხილს, მისი პირიდან 

გამომავალს! 

3. მთელს ცისქვეშეთში აჭექებს მას და მისი ელვა ქვეყნიერების კიდეებს 

სწვდება; 
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4. მის მერე დაიქუხებს, დაიგრიალებს დიდებულ ხმაზე და არ შეწყვეტს 

ელვას, როცა ისმის მისი ქუხილი. 

5. გრგვინავს ღმერთი თავის საკვირველ ხმაზე, ქმნის სიდიადეთა, რომელთა 

შეცნობა ჩვენ არ ძალგვიძს; 

6. რადგან თოვლს ეუბნება: დაეფინე მიწას! წვიმის თავსხმას და თავისი 

წვიმების თქეშს: გაძლიერდი! 

7. ის ბეჭდავს ყოველი ადამიანის ხელს, რომ მთელმა ხალხმა იცოდეს მისი 

ნამოქმედარი; 

8. მხეცები გარბიან ქვაბულებში და თავიანთ ბუნაგებში იყუჟებიან; 

9. სამხრეთიდან მოდის ქარიშხალი და ჩრდილოეთიდან — ყინვა; 

10. ღვთის სუნთქვა ბადებს ყინულს და წყალთა სიფართე ვიწროვდება; 

11. წყლით ბერავს ღრუბელს და მისი ელვა ჯანღებს ფანტავს; 

12. ყველაფერი მისი განგებით ბრუნავს, რომ ყოველი მისი ნაბრძანები 

აღსრულდეს დედამიწის ზურგზე; 

13. თუ დასასჯელად, თუ მიწისთვის, თუ წყალობისთვის გამოაჩენს მას. 

14. ყურადიღე ეს, იობ! დადექი და ჩასწვდი ღვთის სასწაულებს! 

15. თუ იცი, როგორ განაგებს მათ ღმერთი და როგორ გამოაშუქებს ელვას 

თავისი ღრუბლიდან? 

16. თუ იცი ჯანღების ასავალ-დასავალი — ყოვლადბრძენის საკვირველებანი? 

17. თუ იცი, რატომ ხურდება შენი სამოსელი, როცა მყუდროვდება ქვეყანა 

სამხრეთის ქარში? 

18. თუ აიჭრები მასთან ერთად ცის მყარში, სარკესავით რომ არის 

ჩამოსხმული? 

19. გვასწავლე, რა ვუთხრათ მას? ვერაფერი მოგვიფიქრებია სიბნელისგან. 

20. თუ მოხსენდება მას, რომ ლაპარაკი მსურს? თუ ინატრებს კაცი, რომ 

შთაინთქას? 

21. ვერ უსწორებენ თვალს ცაზე მოკაშკაშე მნათობს, როცა ქარი გადაივლის 

და გადაწმენდს ცარგვალს. 

22. ჩრდილოეთიდან მოდის ნათება, საშინელია ღვთის ირგვლივ 

ბრწყინვალება! 

23. ვერ ვწვდებით ყოვლადძლიერს, ის აღმატებულია ძალით და 

სიმართლით; მრავალმოწყალეა, არავის ჩაგრავს. 

24. ამიტომაც მისი ეშინია ხალხს; ბრძენებს ის არად აგდებს. 

 

თავი ოცდამეთვრამეტე 
 

1. მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა: 

2. ვინ არის, რომ აბნელებს განგებას უგუნური სიტყვებით? 

3. წელი შემოისარტყლე, მეომარივით, მე შეგეკითხები და შენ მიპასუხე: 

4. სად იყავი, როცა დედამიწას ვაფუძნებდი? ამიხსენი, თუ გაქვს გაგება. 
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5. ვინ დასაზღვრა მისი ზომები, თუ იცი? მასზე ბაწარი ვინ გადაჭიმა? 

6. რაზე დგას მისი საძირკვლები ან ვინ დადო მისი ქვაკუთხედი, 

7. როცა გალობდნენ დილის ვარსკვლავები და ყიჟინობდნენ ღვთისშვილები? 

8. ვინ ჩაუკეტა ზღვას კარიბჭენი, როცა საშოდან ამოხეთქა, 

9. როცა ნისლი მივეცი სამოსელად და წყვდიადი — სახვევებად, 

10. როცა დავუდგინე ჩემი წესი და დავუტანე ურდული და კარიბჭენი — 

11. და ვთქვი, აქამდე მოდი, იქით აღარ, აქ შეწყდეს შენი ტალღების 

აზვირთება-მეთქი? 

12. თუ გიბრძანებია შენს სიცოცხლეში დილისათვის, თუ გიჩვენებია 

ცისკრისათვის მისი ადგილი, 

13. რომ ეპყრა ქვეყნის კიდეები და ბოროტეულნი განეფერთხა მისგან? 

14. გადაიქცევა საბეჭდავ თიხად და სამოსელივით აჭრელდება, 

15. წაერთმევა ბოროტეულთ მათი ნათელი და აღმართული მკლავი 

შეიმუსრება. 

16. თუ ჩაგიღწევია ზღვის წყაროებამდე? თუ გივლია უფსკრულის 

სიღრმეებში? 

17. თუ გაღებულა შენს წინაშე სიკვდილის კარიბჭენი და შავეთის კარიბჭენი 

თუ გინახავს? 

18. თუ განგიცდია დედამიწის სიგრძე და განი? მითხარი, თუ იცი ეს 

ყველაფერი? 

19. სად არის გზა ნათლის სამყოფელისკენ და სად არის ბნელეთის ადგილი, 

20. რომ დაიჭირო თავის საზღვართან და მიაგნო მისი სახლის ბილიკებს? 

21. თუ იცოდი, რომ ოდესმე დაიბადებოდი და მრავალჟამიერი იქნებოდი? 

22. თუ შეგიღწევია თოვლის საგანძურში და სეტყვის საგანძური თუ გინახავს, 

23. რომელსაც ვიმარაგებ ძნელბედობისთვის, ომისა და ბრძოლის 

დღისათვის? 

24. რა გზით ნაწილდება ნათელი, როგორ ვრცელდება აღმოსავლეთის ქარი 

დედამიწაზე? 

25. ვინ გაუხსნა ნიაღვარს სადინარი და გზა — ჭექა-ქუხილს, 

26. რომ აწვიმოს უკაცრიელ მიწაზე, უდაბნოში, სადაც ადამიანი არ ჭაჭანებს, 

27. რომ მორწყას უდაბური ხრიოკები და აღმოაცენოს მწვანე ბალახი? 

28. თუ ჰყავს წვიმას მამა ან ვინ დაბადა ნამის წვეთები? 

29. ვისი საშოდან გამოვიდა ყინული და ციური ჭირხლი ვინ დაბადა, 

30. როცა ქვასავით მკვრივდება წყალი და იკვრის უფსკრულის ზედაპირი? 

31. თუ შეკრავ ხომლის საბელებს ან ორიონის საკვრელებს თუ გახსნი? 

32. თუ ამოიყვან ზოდიებს თავ-თავის დროზე და დიდ დათვს თავისი 

ბელებითურთ თუ წარუძღვები? 

33. თუ იცი ცათა კანონები ან თუ დაადგენ მის წესს ქვეყანაზე? 

34. ღრუბლებს თუ მიუწვდენ ხმას, რომ დაგფაროს წყლის თქეშმა? 

35. თუ დაიბარებ ელვას, რომ მოვიდეს და გითხრას: აქა ვარო! 
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36. ვინ ჩადო გულში სიბრძნე ან ვინ მისცა გონებას გამჭრიახობა? 

37. ვინ დათვლის ღრუბლებს სიბრძნით და ცის კოლოტებს ვინ გადმოცლის, 

38. როცა შედუღებულია მიწა და კოლბოხები ერთმანეთს ეწებება? 

39. ლომს შენ უნადირებ მსხვერპლს, შენ უკლავ შიმშილს ლომის ბოკვერებს, 

40. როცა ბუნაგებში განაბულან, როცა წვანან თავიანთ საფარში? 

41. საზრდოს ვინ უმზადებს ყორანს, როცა მისი ბახალები ღმერთს შესჩხავიან 

და მშივრები დაბორიალობენ? 

 

თავი ოცდამეცხრამეტე 
 

1. თუ იცი ჯიხვთა დაბადების ჟამი? ფურირმის მყვირალობა თუ 

შეგინიშნავს? 

2. თუ დაგითვლია მისი მაკეობის თვეები? ან თუ იცი ჟამი მოგებისა? 

3. ჩაიმუხლებენ, გამოაგდებენ ნაშიერთ, უამდებათ შობის ტკივილები. 

4. მაგრდებიან მათი შვილები, იზრდებიან ტრიალ მინდორზე, იფანტებიან და 

უკან აღარ უბრუნდებიან. 

5. ვინ გაუშვა ნებაზე კანჯარი და ველურ ვირს საბელი ვინ გაუხსნა, 

6. რომელსაც უდაბნო მივეცი სახლად და სამყოფლად — მლაშობი? 

7. ქალაქის ხმაურს არად აგდებს და გამრეკის შეძახილებს არ უსმენს. 

8. მთებზე საძოვრად დაეხეტება და ყოველგვარ სიმწვანეს დაეძებს. 

9. თუ ისურვებს მარტორქა შენს სამსახურს? შენს ბაგებთან თუ დაიღამებს? 

10. ბაწრით თუ დააკავებ მარტორქას ხნულთან? თუ დაგიფარცხავს ნახნავებს 

შენს უკან? 

11. თუ დაენდობი მის ძლიერებას და შენს საშრომელს თუ მიანდობ? 

12. თუ გექნება იმედი, რომ თესლს დაგიბრუნებს და კალოზე დაგიხვავებს? 

13. ხალისობენ სირაქლემას ფრთები, მაგრამ სიყვარულის ნაკრეტენი და 

ბუმბულია ისინი? 

14. რადგან მიწაზე დებს თავის კვერცხებს და ქვიშაში ათბობს მათ; 

15. ავიწყდება, რომ ფეხით გაიჭეჭყება და ველის მხეცი გათელავს მას. 

16. სასტიკად ექცევა თავის ბარტყებს, თითქოს მისები არ ყოფილიყვნენ; ამაოა 

მისი გარჯა სიფრთხილის გარეშე; 

17. რადგან ღმერთმა დაუკავა მას ჭკუა და წილად არ არგუნა გონება; 

18. რაჟამს შეიმართება გასაფრენად, დასცინის ცხენსა და მხედარს. 

19. შენ ახტუნებ კალიასავით? მისი დიდებული ჭიხვინი ზარდამცემია! 

21. მიწას თხრის ველზე და ხარობს, ძლიერი ჭენებით მახვილს ეგებება. 

22. შიშს დასცინის, არ ფრთხება და მახვილისგან პირს არ აბრუნებს; 

23. მის თავზე ჟღრიალებს კაპარჭი, ელავს შუბისწვერი და ჰოროლი. 

24. გრიალ-დგანდგარში ყლაპავს მიწას და ბუკის ხმა ვერ აკავებს; 

25. ბუკის ცემაზე, იტყვის: აჰა! და შორითვე იყნოსავს ბრძოლას, სარდლის 

შეძახილებს და ყიჟინას. 
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26. შენს ჭკუაზე ნავარდობს ქორი და სამხრეთისკენ მიფრინავს 

ფრთაგაშლილი? 

27. შენს ბრძანებაზე აღმაფრენს არწივი და იკეთებს მაღლა თავის ბუდეს? 

28. კლდეზე სახლობს და ათევს ღამეს, კლდის ქიმია მისი ციხე-სიმაგრე; 

29. იქიდან ეძებს საკვებს, შორიდანვე ჭვრეტს მისი თვალი; 

30. მისი მართვენი სისხლს ხვრეპენ და სადაც ლეშია, იქ გაჩნდება. 

 

თავი მეორმოცე 
 

1. მიუგო უფალმა იობს და უთხრა: 

2. რას ედავება ყოვლადძლიერს შარიანი კაცი? ღვთის მამხილებელი ამაზე 

პასუხს აგებს. 

3. მიუგო იობმა უფალს და უთხრა: 

4. აჰა, ნამცეცი ვარ, რა გიპასუხო? პირზე მაქვს ხელი მიდებული. 

5. ერთხელ ვთქვი და მეტს აღარ ვიტყვი, მეორეჯერაც და — დავდუმდები. 

6. მიუგო უფალმა იობს გრიგალიდან და უთხრა: 

7. შემოისარტყლე წელი მამაკაცურად, შეგეკითხები და გამაგებინე: 

8. გინდა გააუქმო ჩემი სამართალი, გამამტყუნო, რომ თავად გამართლდე? 

9. იქნებ ღვთისდარი მკლავი გაქვს და მისი ხმით გრგვინვა შეგიძლია? 

10. აბა, შეიმკე დიდებით და სიდიადით! აბა, შეიმოსე ნათელი და შარავანდი! 

11. აბა, გადმოაფრქვიე შენი რისხვის ცეცხლი! დახედე განდიდებულს და 

დააკნინე! 

12. დახედე განდიდებულს და დაამდაბლე, ადგილზევე გააცამტვერე 

ბოროტეულნი! 

13. მტვერში ჩამარხე ერთიანად და შავეთში მობურე მათი პირისახე. 

14. მაშინ მეც დაგიჯერებ, რომ შენს მარჯვენას ძალუძს შენი გადარჩენა. 

15. აჰა, ბეჰემოთი, შენთან ერთად რომ შევქმენი, ჭამს ხარივით ბალახს. 

16. აჰა, ძალა მისი მის წელშია, მისი სიმაგრე — მუცლის კუნთებშია; 

17. ნაძვივით დრეკს თავის კუდს, თეძოების ძარღვები გადაგრეხილი აქვს; 

18. მისი ძვლები სპილენძის მილებია, მისი სახსრები — რკინის წნელები; 

19. ის პირველია ღვთის ქმნილებებში, მხოლოდ მისი გამჩენი თუ დაჰკრავს 

მახვილს; 

20. მთები აძლევს მას საზრდოს და ველის ყოველი მხეცი იქ ერთობა. 

21. ლაქაშებში წვება, ლერწმის საფარში და ჭაობებში; 

22. ლაქაშები ჩრდილს აფენს მას, ღელის ძეწნები გარს ახვევია; 

23. აჰა, ბობოქრობს მდინარე, ის კი არ ფრთხება, მშვიდად არის, თუნდაც 

იორდანე მიეღვაროს პირში. 

24. თვალით ვინ დაიჭერს მას, მახით ვინ გაუხვრეტს ცხვირს? 

25. თუ ამოათრევ ანკესით ლევიათანს და ბაწრით თუ დაუბამ ენას? 

26. ცხვირში თუ გაუყრი კაუჭს და ყბაში ჩანგალს თუ მოსდებ? 
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27. თუ დაგიწყებს ბევრ ვედრებას ანთუ ტკბილი სიტყვით დაგეუბნება? 

28. თუ დაგიდებს აღთქმას ანთუ სამუდამო ყმად გაიხდი? 

29. თუ დაუწყებ თამაშს, როგორც ჩიტს რასმე, თუ დააბამ შენი 

გოგონებისთვის? 

30. თუ მოივაჭრებენ მას მოვაჭრენი, თუ დაანაწილებენ ქანაანელთა შორის? 

31. თუ დაუფარავ კანს ჰოროლებით და თავს — ბარჯებით? 

32. შეახე მას ხელი და გახსოვდეს ბრძოლა, მეტს აღარ ეცდები. 

 

თავი ორმოცდამეერთე 
 

1. აჰა, უმტყუნებს მას იმედი, მის ერთ შეხედვაზე დაეცემა. 

2. მის აღძვრას ვერავინ ბედავს თუ მე ვინღა დამიდგება წინ? 

3. ვისი რა მმართებს, რომ გადავუხადო? ყველაფერი ჩემია ცისქვეშეთში. 

4. არ შევწყვეტ სიტყვას მისი სხეულის ასოებზე, მის ძლიერებაზე და მისი 

აღნაგობის სილამაზეზე. 

5. ვინ გახდის მას ზედა სამოსელს? მის ორ ყბას შუა ვინ შეაღწევს? 

6. მისი პირისახის კარს ვინ გააღებს? მის კბილთა ირგვლივ საშინელებაა! 

7. მისი ზურგი დელამფართა წყებაა, მჭიდრო ბეჭდებით შეკრული; 

8. ერთი მეორეზეა მიჯრილი და ქარი არ ატანს მათ შორის; 

9. ერთმანეთს შეეწებნენ, შედუღდნენ და აღარ სცილდებიან; 

10. მისი დამცხიკვება შუქს აფრქვევს, მისი თვალები განთიადის წამწამებია; 

11. მისი პირიდან მაშხალები გამოდის, ცეცხლის ნაკვერჩხლები ცვივიან; 

12. ნესტოებიდან კვამლს უტევებს, როგორც მდუღარე ქვაბი, როგორც 

ნახანძრალი ლერწამი; 

13. მისი სუნთქვა მუგუზლებს აღვივებს და მისი პირიდან ალი გამოდის; 

14. მის ქედზე ძალაა დავანებული და მის წინაშე როკავს შიში; 

15. ხორცის ნაკვთები მისი შენივთულია ერთმანეთთან, მკვრივად აფენია, 

შეუძვრელად; 

16. ქვასავით მკვრივია მისი გული, მკვრივია ქვედა დოლაბივით. 

17. წამოიმართება და ფრთხებიან ძლიერნი, თავზარდაცემისგან გონს 

კარგავენ; 

18. მახვილი ვერ უძლებს მას, ვერც შუბი, ვერც ჰოროლი, ვერც ჯავშანი; 

19. რკინა ჩალად უჩანს და ფუტურო ხედ — რვალი; 

20. ვერ გააქცევს მას მშვილდის ნასხლეტი, თივის ბულულია მისთვის 

შურდულის ქვები; 

21. ბზედ უჩანს ლახტი და ლახვრის შხუილზე ეღიმება; 

22. წამახული ქვები აქვს მუცლის ქვეშ, განრთხმულია კევრივით ჭონჭყოში; 

23. ქვაბივით ადუღებს უფსკრულს, ზღვას საცხებლის კოჭობად აქცევს; 

24. თავის უკან ასხივებს ბილიკს, ჭაღარად ჩნდება ზღვის მორევი; 

25. არ არის მიწაზე მისი მსგავსი, უშიშრად არის გაჩენილი; 

26. ყოველი მაღლის მჭვრეტელია, მეფობს ყოველ ამპარტავანზე. 
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თავი ორმოცდამეორე 
 

1. მიუგო იობმა უფალს და უთხრა: 

2. ვიცი, რომ ყოვლისშემძლე ხარ და არცერთი განზრახვა შენი არ 

დაბრკოლდება. 

3. ვინ არის რომ მალავს რჩევას უგუნურებით? რადგან ვლაპარაკობდი და 

არაფერი გამეგებოდა, ჩემთვის საკვირველზე, და ვერაფერს ვხვდებოდი. 

4. მომისმინე, მე ვიტყვი, შეგეკითხები და მაცოდინე. 

5. ყურმოკვრით მსმენია შენზე, ახლა კი ჩემი თვალით გიხილე. 

6. ამიტომაც ვკიცხავ ჩემს თავს და ვინანიებ მტვერშა და ნაცარში. 

7. მას შემდეგ, რაც წარმოთქვა უფალმა ეს სიტყვები იობის მიმართ, უთხრა 

უფალმა ელიფაზ თემანელს: აინთო ჩემი რისხვა შენ მიმართ და შენი ორი 

მეგობრის მიმართ, რადგან ჩემი მორჩილი იობივით გულწრფელად არ 

ილაპარაკეთ ჩემზე. 

8. ახლა წაიყვანეთ შვიდი ხარი და შვიდი ცხვარი და მიდით ჩემს მორჩილ 

იობთან, აღავლინეთ აღსავლენი თქვენს საოხად და ჩემი მორჩილი იობი ილოცებს 

თქვენთვის, რადგან შევიწყნარებ მას და ავად არ მოგექცევით, რომ ჩემი მორჩილი 

იობივით წრფელად არ მელაპარაკეთ. 

9. წავიდნენ ელიფაზ თემანელი, ბილდად ხუშელი და ცოფარ ნაყამათელი და 

ისე მოიქცნენ, როგორც უთხრა მათ უფალმა. და შეიწყნარა უფალმა იობი. 

10. და აღუდგინა უფალმა იობს მისი დოვლათი, როცა ილოცა იობმა თავისი 

მეგობრებისთვის. ერთი იმდენი მიუმატა უფალმა იობის საბადებელს! 

11. მივიდნენ მასთან მისი ძმები და დები, მისი ძველი ნაცნობები და ჭამეს 

მასთან ერთად პური მის სახლში; მიუსამძიმრეს და ანუგეშეს ყველა იმ 

განსაცდელის გამო, რაც უფალმა მოუვლინა მას. თითოეულმა მისცა მას თითო 

კესიტა და თითო ოქროს ბეჭედი. 

12. უკურთხა უფალმა იობს დარჩენილი დღეები წინანდელზე უფრო მეტად: 

ჰყავდა თოთხმეტი ათასი ცხვარი, ექვსი ათასი აქლემი, ათასი უღელი ხარი და 

ათასი სახედარი. 

13. ჰყავდა შვიდი ვაჟი და სამი ასული. 

14. ერთს სახელად დაარქვა იემიმა, მეორეს — კეციყა, მესამეს — კერენ-

ჰაფუქი. 

15. არ მოიძებნებოდნენ მთელს ქვეყანაზე იობის ასულებისთანა ლამაზი 

ქალები, და მამამ მისცა მათ სამკვიდრო მათ ძმებს შორის. 

16. იცოცხლა ამის შემდეგ იობმა ასორმოცი წელი და მოესწრო თავის შვილებს 

და შვილთაშვილებს მეოთხე თაობაში. 

17. მოკვდა იობი მოხუცებული და დღესრული. 
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ენოქის წიგნი 
 

წიგნი 1: მეთვალყურენი 
 

თავი 1 
 

1. ეს არის ენოქის სიტყვა დალოცვისა, რომლითაც ის ლოცავდა რჩეულებსა 

და მართალთ, რომლებიც. 

2. იცხოვრებენ გლოვის დღეს, როდესაც ყველა ბოროტი და უღირსი 

განდევნილი იქნება. და თქვა ენოქმა, მართალმა კაცმა, რომელსაც აუხილა 

თვალები ღმერთმა, რომ მას ზეცაში წმინდა ხილვა ჰქონდა: ის მე ანგელოზებმა 

მანახეს და მათგან გავიგე ყველაფერი, და შევიცან ის, რაც ვიხილე, მაგრამ არა ამ 

თაობისთვის, არამედ შორეული თაობისთვის, რომელიც მოვა. 

3. რჩეულთა შესახებ ვამბობდი მე და მათ შესახებ ვსაუბრობდი წმინდა და 

დიდებულთან, სამყაროს ღმერთთან, რომელიც გამოვა თავის საცხოვრებლიდან. 

4. და იმ ადგილიდან მარადიული ღმერთი მოვა სინას მთაზე და ის 

გამოჩნდება თავის სტუმრებით და ზეციდან მოევლინება დიდებული ძალით. 

5. და ყველა შეძრწუნდება და მცველები შეკრთებიან და ძლიერი შიში და 

თრთოლა შეიპყრობს მათ მიწის ბოლომდე. 

6. მაღალი მთები რყევას დაიწყებენ და მაღალი გორაკები დაეშვებიან და 

ჩამოიღვენთებიან, როგორც ფიჭის თაფლი ცეცხლისგან. 

7. მიწა ჩაიძირება და ყველაფერი, რაც მიწაზეა, დაიღუპება და აღსრულდება 

სამართალი ყველაზე და ყველა მართალზე. 

8. მაგრამ მართალთ ის მოუმზადებს მშვიდობას და დაიცავს რჩეულებს და 

წყალობა იქნება მათი მფარველი. ისინი ყველანი ღვთის იქნებიან და იქნებიან 

აყვავებულნი და ისინი დალოცვილნი იქნებიან და მათ ღვთის სინათლე 

გაანათებს. 

9. და აი, ის მოდის ათი ათასი წმინდანით, რომ აღასრულოს სამართალი 

მათზე და ის ანადგურებს უღირსებს და ყველას, ვისაც გააჩნია სხეული, განსჯის 

იმისთვის, რაც ცოდვილებმა და უღირსებმა გააკეთეს და ჩაიდინეს მის 

საწინააღმდეგოდ. 

 

თავი 2 
 

1. მე ვაკვირდებოდი ყველაფერს, რაც ხდება ცაში: თუ როგორ ანათებს 

სინათლე, რომელიც არ იცვლის მიმართულებას, თუ როგორ ამოდიან და ჩადიან 

ისინი თანმიმდევრობით, თითოეული თავის დროს 

2. და არ არღვევენ თავიანთ კანონებს.შეხედეთ მიწას და შეიცანით ის, რაც 

მასზეა, დასაწყისიდან ბოლომდე და დარწმუნდით. 
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3. რომ ღმერთის ყოველი ქმნილება სწორად ააშკარავებს საკუთარ თავს. 

შეხედეთ ზაფხულს და ზამთარს, თუ როგორაა მთელი დედამიწა წყლით სავსე და 

ღრუბლები და ცვარი და წვიმა ეშვება მასზე. 

 

თავი 3 
 

1. მე ვაკვირდებოდი და ვხედავდი, თუ როგორ ჩანდა ზამთარში ყველა ხე 

გამხმარი და ყველა ფოთოლი ჩამოცვივდა მათგან, გარდა თოთხმეტი ხისა, 

რომლებიც არ შიშვლდებიან, რომლებიც რჩებიან ძველი ფოთლებით მანამდე, 

სანამ ორ-სამ წელიწადში ახალი არ გაეზრდებათ. 

 

თავი 4 
 

1. და კვლავაც ვაკვირდებოდი ზაფხულის დღეებს, თუ როგორ დგას მზე მის 

ზემოთ, თქვენ კი ეძებთ გრილ ადგილს თავშესაფრად და ჩრდილს მზის 

მცხუნვარებისგან და მიწაც კი იწვის მხურვალებისგან, თქვენ კი არ შეგიძლიათ, 

ნაბიჯი გადადგათ არც მიწაზე, არც კლდეზე ამ სიცხის გამო. 

 

თავი 5 
 

1. მე ვაკვირდებოდი, თუ როგორ იფარება ხეები მწვანე ფოთლებით და 

გამოაქვთ ნაყოფი. და თქვენ შეიცნობთ და გაიგებთ, რომ ყოველივე ეს თქვენთვის 

შექმნა მან. 

2. რომელიც მარადიულად ცოცხლობს. შეხედეთ, როგორ არსებობენ მისი 

ქმნილებები მის წინაშე ყოველ ახალ წელს და ყოველი მისი ქმნილება ემსახურება 

მას და არ იცვლება — როგორებიც შექმნა ღმერთმა, ისეთებად რჩებიან და ასე 

ხდება ყველაფერი. 

3. და შეხედეთ, თუ როგორ ასრულებენ თავიანთ საქმეს ზღვები და 

მდინარეები. 

4. თქვენ კი ბოლომდე ვერ მოითმინეთ და ვერ აღასრულეთ ღმერთის 

კანონები, მაგრამ თქვენ გადააბიჯეთ მას და ამოთქვით ამაყი, მკრეხელური 

სიტყვები თქვენი ბილწი ბაგეთაგან მისი უდიდებულესობის წინააღმდეგ. თქვენ, 

სასტიკი გულის მქონენო, ვერ მიპოვებთ სიმშვიდეს! 

5. და ამის გამო თქვენ დაწყევლეთ თქვენი დღეები და წლები თქვენი 

ცხოვრებისა განადგურდება. მარადიული იქნება წყევლა და ვერ მოიპოვებთ 

წყალობას. 

6. იმ დღეს თქვენ მოწყდებით სამყაროს, რომ დაწყევლილნი იყოთ ყოველი 

მართალთათვის და ისინი მუდამ დაგწყევლიან როგორც ცოდვილებს და 

თქვენთან ერთად სხვა ცოდვილებსაც. 

7. რჩეულთათვის დადგება სინათლე და სიხარული და მშვიდობა და ისინი 

დაიმკვიდრებენ დედამიწას, თქვენთვის კი, უღირსნო, წყევლაა განკუთვნილი. 
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8. როდესაც რჩეულებს სიბრძნე მიეცემათ, ისინი იცხოვრებენ და არ 

შესცოდავენ არც დაუდევრობით, არც ქედმაღლობით, მაგრამ ისინი, ვისაც მიეცემა 

სიბრძნე, იქნება თავმდაბალი. 

9. და ისინი აღარ შესცოდავენ და აღარ იქნებიან განკითხულნი მთელი 

ცხოვრების მანძილზე და არ დაიხოცებიან რისხვითა და ტანჯვით, მაგრამ 

დაასრულებენ თავიანთი ცხოვრების დღეებს და მოხუცდებიან სიმშვიდით და 

მათი ბედნიერების წლები იქნება მრავალი. ისინი მარადიულ ტკბობაში და 

სიმშვიდეში განლევენ თავიანთ ცხოვრებას. 

 

თავი 6 
 

1. და მოხდა ის, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანთა შვილები გამრავლდნენ, იმ 

დღეებში მათ შეეძინათ ლამაზი და მშვენიერი ქალიშვილები. 

2. და ანგელოზებმა, ზეცის ვაჟებმა, დაინახეს ისინი და ისურვეს ისინი. 

უთხრეს ერთმანეთს: «მოდით, შევარჩიოთ ცოლები ადამიანთა შვილებს შორის. 

3. და და ვშვათ ჩვენთვის შვილები!» და სამიაზამ, მათმა უფროსმა, უთხრა 

მათ: «მე ვშიშობ. 

4. რომ თქვენ არ ისურვებთ ამ საქმის აღსრულებას და შემდეგ მე მარტოს 

მომიწევს ამ დიდი ცოდვის გამოსყიდვა». შემდეგ ყველა მათგანმა უპასუხა მას და 

თქვა: «ჩვენ ყველანი ვფიცავთ ფიცით. 

5. და ერთმანეთს წყევლით ვკრავთ, რომ არათუ მივატოვოთ ეს განზრახვა, 

არამედ აღვასრულოთ». შემდეგ შეჰფიცა ყოველმა ერთად. 

6. და შეიკრა წყევლით. ისინი ორასნი იყვნენ. და ისინი დაეშვნენ არდისზე, 

რომელიც არის ერმონის მთის მწვერვალი. და მათ დაარქვეს მას ერმონის მთა, 

რადგან მასზე შეჰფიცეს. 

7. და შეკრეს ერთმანეთი წყევლით. და ეს არის მათ უფროსთა სახელები: 

სამიაზა მათი უფროსი, ურაკიბარამიელი, აკიბაელი, თამიელი, რამუელი, დანელი, 

ეზეკეელი, სარაკუიაელი. 

8. აზაელი, ბართაელი, ონანი, ცაკებე, სამსავიელი, სართაელი, თურელი, 

იომიელი, არაზიელი. ესენი არიან ორას ანგელოზთა უფროსნი და ყველა სხვა 

მათთან იყო. 

 

თავი 7 
 

1. და მოიყვანეს ცოლები და ყოველმა მათგანმა შეარჩია ერთი და დაიწყეს 

მათთან სიარული და შეერთება. ასწავლეს მათ ჯადოსნობა 

2. და შელოცვები, და აჩვენეს მათ ფესვებისა და ხეების გადაჭრა. 

3. მათ ჩაესახათ და შვეს გოლიათები, რომელთა სიმაღლე იყო სამი ათასი 

იდაყვის სიგრძე.მათ შთანთქეს. 
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4. ადამიანთა მონაპოვარი, ამიტომ ადამიანებს უკვე აღარ შეეძლოთ მათი 

გამოკვება. და გოლიათები ადამიანთა წინააღმდეგ მოექცნენ. 

5. რათა შთაენთქათ ისინი. და შესცოდეს მათ ფრინველთა და ცხოველთა და 

ქვეწარმავალთა. 

6. და თევზთა წინაშე და დაიწყეს ერთმანეთის ხორცის ჭამა და სისხლის სმა. 

და დედამიწა ჩიოდა უღირსთა გამო. 

 

თავი 8 
 

1. და აზაელმა ასწავლა ხალხს დამზადება ხმლებისა და დანებისა, და 

ფარებისა და აბჯრისა, და ასწავლა მათ იმის დანახვა, რაც იყო მათ უკან. და 

ასწავლა მათ ხელოვნება: სამაჯურებისა და მორთულობისა, და გამათეთრებლისა 

და ფერუმარილისა, და წარბთა მოკაზმულობისა და ძვირფასი ქვებით მორთვისა 

2. და ყოველგვარი ფერადი საღებავისა. და სამყარო შეიცვალა. და გაჩნდა 

დიდი უღირსობა და მრავალი არასაჭიროება. 

3. და ადამიანებმა შესცოდეს და მათი ყველა გზა შეირყვნა. ამეზარაკელმა 

ასწავლა ყოველგვარი შელოცვა და ფესვთა ჭრა, არმაროსმა — შელოცვისგან 

გათავისუფლება, ბარაკაელმა — ვარსკვლავებზე დაკვირვება, კოკაბიელმა — 

რაიმეს მომასწავებელი ნიშნების გარჩევა, ეზეკეელმა — ცოდნა ღრუბლების 

შესახებ, თამიელმა — ასტროლოგიური სწავლება, ასტრადელმა — მთვარის 

მოძრაობა. და შემდეგ ადამიანები დაიღუპნენ, მათი ტირილის ხმა კი ზეცას 

მისწვდა. 

 

თავი 9 
 

1. შემდეგ გადმოიხედეს ზეციდან მიქელმა, გაბრიელმა, სურიელმა და 

ურიელმა და დაინახეს უამრავი სისხლი. 

2. რომელიც იღვრებოდა მიწას და ყოველგვარ უსამართლობას, რომელიც 

დედამიწაზე ხდებოდა. და უთხრეს მათ ერთმანეთს: «ადამიანთა ხმამ 

განადგურებული მიწიდან ზეცის კარიბჭემდე მოაღწია. 

3. და ახლა, ზეცის წმინდანნო, ადამიანთა სულები შეგთხოვენ: «დაგვიბრუნე 

ჩვენი უკმაყოფილება. 

4. უზენაესისგან»«. და მათ უთხრეს თავიანთ უფალს, მეფეს: «უფალთა 

უფალო, ღმერთთა ღმერთო, მეფეთა მეფევ! შენი ბრწყინვალე სამეფო ტახტი 

არსებობს ყოველ თაობაში. 

5. დალოცვილი და ქებულია იგი! შენ შექმენი ყოველივე და შენი ძალა 

ყოველივეზე ვრცელდება. და შენს წინაშე ყველაფერი ცნობილია, გახსნილია და 

შენ ხედავ. 

6. ყველაფერს და არაფერია დამალული შენთვის. შეხედე, რა ჩაიდინა 

აზაზელმა, როგორ ასწავლა დედამიწაზე ყოველგვარ უღირსს და გაუხსნა სამყაროს 

ცათა მარადიული საიდუმლოები. 
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7. და სემეიაზამ, რომელსაც შენ უბოძე ძალაუფლება, რათა ის მართავდეს 

თანამზრახველთ, გაუმხილა მათ შელოცვები. 

8. და ერთად მივიდნენ მცველნი ადამიანთა ქალიშვილებთან, მათთან 

დაწვნენ. 

9. გახდნენ უწმინდურნი და გავრცელდა მათზე ცოდვა. და ქალებმა. 

10. შვეს გოლიათები და მათ გამო დედამიწა აივსო სისხლითა და 

უსამართლობით. და ახლა განშორებული სულები ტირიან და ჩივიან, და მათი 

კვნესა აღწევს ზეცის კარიბჭემდე. მათ არ შეუძლიათ გაქცევა უღირსობისგან. 

11. რომელიც დედამიწაზე არის ჩადენილი. და შენ იცი ყველაფერი, სანამ ეს 

მოხდებოდა და შენ იცი ის, რაც ეხებათ მათ. მაგრამ შენ არაფერი გვითხარი ჩვენ. 

რა უნდა ვუყოთ ახლა მათ ამის 

 

თავი 10 
 

1. მაშინ თქვა უმაღლესმა, დიდებულმა და წმინდამ, ურიელი წარგზავნა 

ლამექის ვაჟთან. 

2. და უთხრა მას: «გადაეცი მათ ჩემი სახელით: დაიმალეთ! და განუცხადე მას 

მოსალოდნელი აღსასრულის შესახებ, რადგან მთელი დედამიწა დაიღუპება, 

წყალდიდობა მოევლინება. 

3. მიწას და ის, რაც მასზეა, განადგურდება. ახლა კი ასწავლე მას, რომ 

გაიქცეს. 

4. და მისი თესლი გადარჩეს მთელი დედამიწისთვის. და განუცხადა 

ღმერთმა რაფაელს: შეუკარი აზაზელს ხელ-ფეხი და წყვდიადში წაიყვანე. ხვრელი 

გახსენი. 

5. იმ უდაბნოში, რომელიც დუდაელშია და ჩაუშვი ის იქ. დაუშვი მასზე 

უხეში და მახვილი ქვა და დაფარე ის წყვდიადით, რომ იგი სამუდამოდ დარჩეს 

იქ. დაუფარე სახე. 

6. რომ ვერ შეძლოს სინათლის ხილვა. 

7. და განკითხვის დიდებულ დღეს ის ჩაგდებული იქნება ცეცხლში. და 

აღადგინე დედამიწა, რომელიც ანგელოზებმა დაანგრიეს და აცნობე მათ, რომ მე 

აღვადგინე დედამიწა და არ დაიღუპება ადამიანთა ყოველი შვილი იმ ცოდნის 

გამო. 

8. რაც მეთვალყურეებმა ასწავლეს თავიანთ შვილებს. და მთელი დედამიწა 

დაინგრა. 

9. აზაზელის სწავლების გამო და მას მიაწერე ყველა ცოდვა. და ღმერთმა 

უთხრა გაბრიელს: წადი უკანონო შვილთა, უქორწინოდ შობილთა და უწმინდური 

შეერთების შვილთა წინააღმდეგ და გაანადგურე უქორწინოდ შობილი შვილები 

და მეთვალურეთა შვილები ადამიანთა შორის. გამოიყვანე ისინი და გაუშვი, რომ 

მათ თავად გაანადგურონ ერთმანეთი. 
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10. ბრძოლაში, რადგან მათ არ უნდა იცხოვრონ ხანგრძლივი ცხოვრებით. და 

ისინი შეგთხოვენ შენ, მაგრამ მათი მამებისგან პატივისცემას ვერ დაიმსახურებენ. 

მათ ექნებათ მარადიული ცხოვრების იმედი და იმედი იმისა. 

11. რომ ყოველი მათგანი ხუთას წელს იცოცხლებს. და ღმერთმა უთხრა 

მიქელს: აცნობე სამიაზას და მასთან ერთად სხვებს, რომელნიც შეუერთდნენ 

ქალებს, რათა მათთან წაებილწათ თავი. 

12. ყოველი უწმინდურობით. როდესაც მათი ყველა შვილი ერთმანეთს 

დახოცავს და როდესაც ისინი დაინახავენ თავიანთი საყვარელი ადამიანების 

განადგურებას, შეკარი ისინი მიწის მთების ქვეშ სამოცდაათი თაობით იმ დრომდე, 

სანამ არ დადგება დღე მათი განკითხვისა და განადგურებისა, სანამ არ 

აღესრულება უკანასკნელი სასამართლო 

13. მთელს უწმინდურობაზე. და იმ დღეებში მათ ჩაყრიან ცეცხლოვან 

უფსკრულში. 

14. ტანჯვისთვის და ისინი მარადიულად იქნებიან საპყრობილეში 

გამოკეტილნი. და შენდეგ სამიაზა დაიწვება და მათთან ერთად დაიღუპება. ისინი 

დაკავშირებულნი იქნებიან ერთმანეთთან. 

15. თაობების დასასრულამდე. და გაანადგურე ვნების ყოველი სული და 

შვილები მეთვალყურეთა, რადგან. 

16. ისინი შეცდნენ ადამიანების წინაშე. აღგავე ყოველი ბოროტი პირისაგან 

მიწისა და ყოველგვარი სიბოროტე შეწყვეტს არსებობას. გამოიღებს ხე 

სამართლიანობის ნაყოფს და ყველაფერი იქნება დალოცვილი, სამართლიანი და 

სიმართლე დანერგავს სიხარულს მთელ საუკუნეში. 

17. და ახლა მართალნი იქნებიან თავმდაბალნი და იცხოვრებენ მანამდე, 

სანამ არ შობენ ათას შვილს. და ახალგაზრდობის ყოველ დღეს ისინი 

აღასრულებენ სიმშვიდით. 

18. ამ დღეებში მთელი მიწა დამუშავებული იქნება მართალთა მიერ და 

დაირგვება ხეები. 

19. და აღივსება მადლით. და ყოველგვარ საამურ ხეს დარგავენ და დარგავენ 

ვაზებს. და მასზე დარგული ვაზი გამოიღებს უხვ ნაყოფს. თითოეული 

თესლისგან, რომელსაც დათესავენ, ათას მოსავალს მიიღებენ და თითოეული 

ზეთისხილისგან. 

20. ათ ჭურჭელ ზეთს მიიღებენ. და შენ განწმინდე მიწა ყოველგვარი 

ბოროტებისა, უსამართლობისა, ცოდვებისა და უწმინდურობისგან, რომელიც 

მიწაზე ხდება. 

21. და ადამიანის ყოველი შვილი უნდა იყოს მართალი და ყოველი ერი. 

22. უნდა მემსახურებოდეს, მადიდებდეს და მეთაყვანებოდეს. და დედამიწა 

განიწმინდება ყოველგვარი ხრწნისა, ცოდვებისა, რისხვისა და ტანჯვისგან და მე 

სამუდამოდ აღარ მოვუვლენ წყალდიდობას არცერთ თაობას. 
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თავი 11 
 

1. და იმ დღეებში მე გავხსნი ნეტართა საგანძურს, რომელიც ზეცაშია, და 

გამოვგზავნი მას დედამიწაზე ადამიანთა შვილების მუშაობისთვისა და 

შრომისთვის. მშვიდობა და სიმართლე გაერთიანდება მარადიულობის ყოველი 

დღისა და მარადიულობის ყოველი თაობისთვის. 

 

თავი 12 
 

1. და სანამ ეს მოხდებოდა, ენოქი დამალული იყო და არცერთმა ადამიანის 

შვილმა არ იცოდა, სად. 

2. დაიმალა იგი, სად იყო ან რა მოუვიდა. და ყოველი მისი საქმე მისი 

სიცოცხლის მანძილზე იყო წმინდასთან და მეთვალყურეებთან. 

3. და მე, ენოქმა, დავლოცე დიდებული ღმერთი და მარადისობის მეუფე. და 

მეთალყურეებმა. 

4. მიწოდეს მე ენოქ გადამწერი — და მითხრეს: «ენოქ, მართალთა გადამწერო. 

წადი და შეატყობინე ზეციურ ზედამხვედველთ, რომლებმაც დატოვეს მაღალი 

ზეცა და წმინდა მარადიული ადგილსამყოფელი, შეიბილწნენ ქალებთან და 

მოიქცნენ, როგორც ადამიანთა შვილები, შეირთეს. 

5. ცოლები: «სრულიად შეირყვნენ მიწაზე. ისინი დედამიწაზე ვერ 

მოიპოვებენ ვერც სიმშვიდეს, ვერც. 

6. მათი ცოდვების შენდობას, რადგან ისინი ვერ იხარებენ საკუთარი 

შვილებით. საყვარელ ადამიანთა სისხლისღვრას იხილავენ ისინი, მათი შვილების 

დაღუპვის გამო იტირებენ და მარადიულად ითხოვენ შენდობას. მაგრამ ისინი ვერ 

მოიპოვებენ ვერც წყალობას და ვერც მშვიდობას». 

 

თავი 13 
 

1. და ენოქი მივიდა და უთხრა აზაზელს: «შენ ვერ მოიპოვებ სიმშვიდეს. 

მძიმე განსასჯელი გელოდება. 

2. რათა შეგკრას. და შენ ვერ მოიპოვებ ვერც სიმშვიდეს, ვერც წყალობას, ვერც 

შენდობას ყოველი ძალადობის გამო, რაც ასწავლე, ყოველი მკრეხელობის გამო. 

3. და ყოველი შენი ცოდვის გამო, რაც აჩვენე ადამიანთა შვილებს». შემდეგ მე 

წავედი და ვუთხარი ყველას. 

4. ერთად და ისინი შეშინდნენ, შიშმა და ძრწოლამ შეიპყრო ისინი. და 

მთხოვეს მათ, დამეწერა მათთვის თხოვნა, რომ მისი საშუალებით მოეპოვებინათ 

შენდობა და წამეღო ეს თხოვნა. 

5. მაღალ ღმერთთან. რადგან მათ არ შეეძლოთ ღმერთთან საუბარი და ისინი. 

6. თვალს ვერ უსწორებდნენ ზეცას მათი ცოდვების სირცხვილისგან, რომლის 

გამოც დაისაჯნენ. და შემდეგ მე დავწერე თხოვნა და ვედრება მათი სულებისთვის, 

მათი ყოველი საქციელისთვის და ყველაფრისთვის. 
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7. რაც მთხოვეს, რათა მოეპოვებინათ შეწყალება და თავშეკავება. და მე 

გავემგზავრე და დავჯექი დანში დანის წყლის პირას, რომელიც მდებარეობს 

ერმონის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს. და ვკითხულობდი მათი შეწყალების 

ჩანაწერს, სანამ არ. 

8. ჩამეძინა. და გამოცხადდა ჩემთან სიზმარი და მქონდა ხილვა, და ვიხილე 

რისხვა, რომელიც უნდა მეცნობებინა ზეციური შვილებისთვის და დამეგმო ისინი. 

9. და გავიღვიძე და გავემგზავრე მათთან. ისინი დამწუხრებულნი ისხდნენ 

ერთად. 

10. უბელსეიაელში, რომელიც მდებარეობს ლებანონსა და სენირს შორის. და 

ვუამბე მათ ჩემი ხილვის შესახებ, რომელიც ძილში მქონდა და დავიწყე საუბარი 

მართალი სიტყვებით, რათა დამეგმო ზეციური ზედამხედველნი. 

 

თავი 14 
 

1. ეს წიგნი არის სიტყვა სიმართლისა და საყვედურისა მარადიული 

მეთვალყურეთათვის. 

2. როგორც ბრძანა წმინდა და დიდებულმა ამ ხილვაში. მე ძილში ვიხილე ის, 

რასაც ახლა გამცნობთ ჩემი ხორციელი ენით და ჩემი სუნთქვით, რომელიც 

დიდებულმა უბოძა ადამიანებს. 

3. რათა ესაუბრათ ბაგენით და შეეცნოთ გულით. ვითარცა შექმნა მან 

ადამიანნი და უბოძა მათ სიტყვა ცოდნისა, ასევე შემქმნა მან მე და მიბოძა უფლება, 

განმეკიცხა. 

4. მეთვალყურენი, შვილები ზეცისა. და მე დავწერე თქვენი თხოვნა და მე 

მქონდა ხილვა, რომ სწორედ თქვენი თხოვნა არ იქნებოდა შესრულებული 

არასოდეს, და განსასჯელი. 

5. აღსრულდა თქვენზე და არაფერი შესრულდება თქვენთვის. და თქვენ 

ვეღარასოდეს მიხვალთ ზეცაში. 

6. და მარადიულად შეიკვრებით დედამიწაზე. მაგრამ მანამდე თქვენ უნდა 

იხილოთ განადგურება საყვარელი ვაჟიშვილებისა და ვერ შეუერთდებით მათ, 

მაგრამ ისინი. 

7. თქვენს წინ ხმლებით დაღუპულნი დაეცემიან. თქვენი თხოვნა მათთვის არ 

იქნება შესრულებული, ისევე, როგორც ჩემი თხოვნა თქვენდამი. ვერ შეძლებთ 

ქვითინითა და ვედრებითა წარმოთქვათ თუნდაც ერთი სიტყვა იმ ჩანაწერიდან, 

რომელიც მე. 

8. დავწერე. და ხილვა მე ასე მქონდა: ღრუბლები მიხმობდნენ ჩემს ხილვაში 

და ბურუსი მეძახდა. და გზა ვარსკვლავებისა და ნათება ელვისა მაჩქარებდა და 

მატარებდა. ხილვაში ქარებმა. 

9. შემაძლებინეს ფრენა და ამწიეს მაღლა ცაში. და მე მივუახლოვდი კედელს, 

რომელიც აშენებული იყო სეტყვისგან და ცეცხლის ენები ჰქონდა შემორტყმული. 

მან ჩემი შეძრწუნება. 
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10. გამოიწვია. და შევედი მე ცეცხლის ენებში და მივუახლოვდი დიდ სახლს, 

რომელიც აშენებული იყო სეტყვისგან და ამ სახლის კედლები ჰგავდა სეტყვის 

მოზაიკას და მისი ძირი იყო. 

11. თოვლის. სხვენი მისი იყო როგორც ბილიკი ვარსკვლავებისა და ელვის 

ნათებისა, მათ შორის. 

12. ცეცხლოვანი ქერუბიმი და მათი ცა იყო როგორც წყალი. და ცეცხლი 

აკრავდა მის კედლებს გარშემო და. 

13. კარი ცეცხლით იწვოდა. და შევედი სახლში და ის იყო მხურვალე, 

როგორც ცეცხლი და ცივი, როგორც თოვლი. 

14. არ იყო მასში არც სიტკბოება, არც სიცოცხლე. შიშმა მომიცვა და კანკალმა 

შემიპყრო. და რადგან ვთრთოდი. 

15. და ვკანკალებდი, მე სახით დავვარდი. და მე ვნახე ხილვაში სხვა სახლი, 

რომელიც იყო უფრო მაღალი. 

16. ვიდრე ეს და მისი ყველა კარი ჩემს წინ ღია იყო და ის აშენებული იყო 

ცეცხლის ენებისგან. და ყველაფრით სჯობდა, დიდებით, ბრწყინვალებითა და 

ზომით, და მე ვერ. 

17. აღვწერ მის დიდებას და ზომას. და მისი ძირი იყო ცეცხლის, მის ზემოთ 

ელვა და. 

18. ვარსკვლავთა გზა იყო, მისი სხვენი კი ასევე ცეცხლით იწვოდა. და მე 

ვნახე და ვიხილე მასში მაღალი სამეფო ტახტი. გარეგნულად ის იყო ყინულის და 

მის გარშემო თითქოს მზე ბრწყინავდა და ისმოდა ხმა. 

19. ქერუბიმისა. და მაღალი სამეფო ტახტის ქვემოდან მოედინებოდნენ 

მდინარეები ცეცხლისა და შეუძლებელი იყო მათთვის. 

20. თვალის გასწორება. და ის, ვინც დიდებული და ბრწყინვალეა, დაჯდა 

მასზე და მისი სამოსი იყო უფრო ნათელი, ვიდრე მზე და. 

21. უფრო თეთრი, ვიდრე თოვლი. არცერთ ანგელოზს არ შეეძლო იქ შესვლა 

და არცერთ მოკვდავს არ შეეძლო. 

22. ყველაზე პატივცემულისთვის და ქებულისთვის თვალის გასწორება. 

ცეცხლის ზღვა აკრავდა გარშემო და დიდებული ცეცხლი იდგა მის წინაშე. 

არცერთ მათგანს არ შეეძლო მასთან მიახლოება. 

23. ათასჯერ და ათასი იდგა მის წინაშე, მაგრამ მას არ სჭირდებოდა წმინდა 

საბჭო. და წმინდანნი, რომლებიც იმყოფებოდნენ მასთან ახლოს, არ შორდებოდნენ 

არც დღისით. 

24. არც ღამით და არასდროს შორდებოდნენ მას. და მანამ მე ჩემს სახეს 

ვფარავდი, რადგან ვკანკალებდი. ღმერთმა მიხმო თავის ბაგეთაგან და მითხრა: 

«მოდი. 

25. ენოქ, და ისმინე ჩემი სიტყვა». და მან ამწია მაღლა და მიმიყვანა კართან 

ახლოს. და მე სახე ქვემოთ დავხარე. 
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თავი 15 
 

1. და მიპასუხა მან და მითხრა თავის ხმით: «ისმინე! არ შეშინდე ენოქ, 

მართალო. 

2. ადამიანო და გადამწერო მართალთა. მოდი აქ და ისმინე ხმა ჩემი. წადი და 

უთხარი ზეციურ მეთვალყურეებს, რომლებმაც გამოგგზავნეს თხოვნით: «თქვენ 

უნდა ითხოვოთ ადამიანთათვის და არა — ადამიანებმა. 

3. თქვენთვის». რატომ დატოვეთ მაღალი, წმინდა და მარადიული ზეცა და 

დაიძინეთ ქალებთან, წაიბილწეთ ადამიანთა ქალიშვილებისგან და ცოლად 

შეირთეთ ისინი, და მოიქეცით ისე, როგორც. 

4. მიწის შვილები. და შობეთ გოლიათი შვილები? და თქვენ იყავით 

სულიერნი, წმინდა, მარადიული სოცოცხლით მცხოვრებნი, მაგრამ გახდით 

უწმინდურნი ქალებისგან და ხორციელი სისხლით შობეთ შვილნი და ისურვეს 

შემდეგ ადამიანთა სისხლი და შექმნეს ხორცი და სისხლი, როგორც ჰქმნიან ისინი, 

ვინც მოკვდავი. 

5. და განადგურებულია. ამ მიზეზის გამო მე მივეცი კაცებს ცოლები მივეცი, 

რათა გაანაყოფიერონ ისინი და შვან. 

6. შვილები, როგორც ეს ჩვეულებრივ ხდება დედამიწაზე. მაგრამ მანამდე 

თქვენ იყავით. 

7. სულიერნი, მარადიულად მცხოვრებნი, უკვდავნი სამყაროს ყველა 

თაობაში. ამ მიზეზის გამო არ შევქმენი ცოლები თქვენთვის, რადგან სულიერ 

არსებებს საცხოვრებელი ზეცაში აქვთ. 

8. და ამიერიდან გოლიათები, რომლებიც იშვნენ სხეულისა და ხორცისგან, 

იწოდებიან დედამიწის ბოროტ სულებად. 

9. და დედამიწაზე დაიდებენ საცხოვრებელს. და ბოროტი სულები 

წარმოიშვნენ მათი ხორცისგან, რადგან ისინი შობილნი არიან და მათი 

წარმომავლობა მოდის წმინდა მეთვალყურეებისგან. 

10. ისინი დედამიწაზე მოევლინებიან ბოროტ სულებად და მათ უწოდებენ 

«სულებს ბოროტისას». და ზეციური სულების საცხოვრებელი არის ზეცა და 

დედამიწის სულები, რომლებიც იშვნენ დედამიწაზე, იცხოვრებენ დედამიწაზე. 

11. და გოლიათთა სულებმა შესცოდეს, შეირყვნენ, მოიტანეს დედამიწაზე 

ბრძოლა, განადგურება და გამოიწვიეს წუხილი. და ისინი. 

12. არ შეჭამენ საჭმელს, მათ არ მოსწყურდებათ და იქნებიან უხილავნი. და ეს 

სულები აღსდგებიან ადამიანთა შვილების და ქალთა წინააღმდეგ, რადგან ისინი 

მათგან წარმოიშვნენ ხოცვისა და განადგურების დღეებში. 

 

თავი 16 
 

1. განკითხვის დღემდე, როდესაც გოლიათები დაიხოცებიან და მათი სულები 

დატოვებენ სხეულებს, მათი ხორცი განადგურდება. ისინი განადგურდებიან 

მანამდე, სანამ დადგება დიდი აღსრულების დღე. 
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2. მეთვალყურეებისა და უღირსი ადამიანებისთვის. ახლა კი უთხარი 

მეთვალყურეებს, რომლებმაც გამოგგზავნეს იმისთვის, რათა გეთხოვა მათ 

მაგივრად და რომლებიც ცხოვრობდნენ ზეცაში: 

3. «თქვენ იყავით ზეცაში და მიუხედავად იმისა, რომ საიდუმლოები 

თქვენთვის არ იყო გაცხადებული, მაინც შეიცანით უმნიშვნელო საიდუმლო და 

თქვენი გულქვაობით ქალებს მოუყევით. ამ საიდუმლოს გამო ქალმა და მამაკაცმა 

დედამიწაზე ბოროტება გაზარდეს». 

4. გადაეცი მათ: «თქვენ ვერ მოიპოვებთ სიმშვიდეს». 

 

თავი 17 
 

1. და მათ წამიყვანეს იმ ადგილას, სადაც ისინი ჰგავდნენ აალებულ ცეცხლს. 

2. და როდესაც ისინი მოისურვებდნენ, ემსგავსებოდნენ ადამიანებს. და მათ 

მიმიყვანეს ქარიშხლის ადგილას და მთაზე, რომლის წვერიც ზეცას სწვდებოდა. 

3. და ვიხილე მე ნათელი ადგილი და ელვა მის ნაპირებზე. 

4. ცეცხლოვანი მშვილდი და ისრები მის სიღრმეში და თრთოდნენ ისინი, და 

ცეცხლოვანი ხმალი და ელვის ნათება. და მათ წამიყვანეს. 

5. სიცოცხლის წყალთან, როგორც მას უწოდებდნენ და დასავლეთის 

ცეცხლთან, რომელიც იღებს მზის ყოველ ჩასვლას. და მივედი მე ცეცხლოვან 

მდინარესთან, რომლის ცეცხლიც მოედინება როგორც წყალი და იღვრება დიდ 

ზღვაში, რომელიც განთავსებულია. 

6. დასავლეთ მხარეს. და ვიხილე მე დიდი მდინარეები, და მივაღწიე დიდ 

წყვდიადამდე, სადაც მიემგზავრება. 

7. ყოველი მოკვდავი. და ვიხილე მე ზამთრის მთა წყვდიადისა და ადგილი. 

8. სადაც წყალი იღვრება უფსკრულში. და ვიხილე ბაგენი ყოველი დედამიწის 

მდინარისა და ბაგე უფსკრულისა. 

 

თავი 18 
 

1. და ვიხილე სადგომი ყოველი ქარისა, ვიხილე, თუ როგორ მორთო მან 

ყოველი ქმნილება. 

2. და ვიხილე მისი საფუძველი დედამიწაზე. და ვიხილე კუთხოვანი ქვა 

დედამიწაზე, ვიხილე ოთხი. 

3. ქარი, რომლებიც ჰქრიან დედამიწაზე და ცაში. და ვიხილე, თუ როგორ 

აფართოვებენ ქარები ზეცის სიმაღლეს, თუ როგორ ჰქრიან ზეცასა და დედამიწას 

შორის. ისინი არიან სვეტები. 

4. ზეცისა. და ვიხილე ქარები, რომლებიც ატრიალებენ ცას, რომლებიც 

იწვევენ მზის დისკოს. 

5. და ვარსკვლავებს ჩასასვლელად. და ვიხილე ქარები დედამიწაზე, 

რომლებსაც მიაქვთ ღრუბლები, ვიხილე ბილიკები. 
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6. ანგელოზთა. მე ვიხილე დედამიწის ბოლომდე და ზეცის მაღლა. და 

გავემგზავრე სამხრეთით და ის იყო მცხუნვარე დღისითაც და ღამითაც, სადაც იყო 

ძვირფასი ქვების შვიდი მთა. 

7. სამი აღმოსავლეთით და სამი სამხრეთით. და აღმოსავლეთით იყო ფერადი 

შეფერილობის ქვის, ერთი იყო მარგალიტის და ერთი სამკურნალო ქვის. და 

სამხრეთით იყო წითელი ქვის. 

8. შუა მთა სწვდებოდა ზეცას, როგორც ღმერთის ტახტი და იყო ალიბასტრის 

და. 

9. ტახტის წვერი იყო საფირონის. 

10. და ვიხილე მე აალებული ცეცხლი, რომელიც იყო ყველა მთაზე. და 

ვიხილე ადგილი მიწის მიღმა. იქ წყლები ერთად გროვდებოდნენ. 

11. და ვიხილე მიწის ღრმა ნაპრალი ზეციური ცეცხლოვანი სვეტებით, 

ვიხილე მათ შორის ზეციური ცეცხლოვანი სვეტები, რომლებიც არ იყვნენ. 

12. არც ზემოთ და არც ქვემოთ. და ნაპრალის მიღმა ვიხილე ადგილი, 

რომელსაც არც ცა ჰქონდა ზემოთ და არც მიწა ქვემოთ. არ იყო იქ წყალი. 

13. არც ფრინველი და ის იყო უდაბნო. და შემაძრწუნებელი რამ ვიხილე იქ: 

შვიდი ვარსკვლავი, როგორც დიდი ცეცხლოვანი მთები. 

14. და თითქოს სულმა მკითხა, თქვა ანგელოზმა: «ეს არის ადგილი ზეცისა და 

დედამიწის დასასრულისა. ეს არის საპყრობილე ზეციური ვარსკვლავებისთვის და 

ზეციური მეომრებისთვის. 

15. და ვარსკვლავები, რომლებიც ბრუნავენ ცეცხლზე, არიან ისინი, 

რომლებმაც დაარღვიეს ღმერთის ბრძანება მათი აღდგომის. 

16. დასაწყისიდან, რადგან ისინი მოვიდნენ არა მათთვის განსაზღვრულ 

დროს. და ის განრისხებული იყო მათზე და შეკრა ისინი მათი ცოდვების 

დასასრულამდე, საიდუმლოს წელში». 

 

თავი 19 
 

1. და ურიელმა მითხრა: «ანგელოზთა სულები, რომლებიც შეერთდნენ 

ქალებთან, დარჩებიან აქ. მათ მიიღეს სხვადასხვა სახე, შებილწეს კაცნი და 

აცდუნეს ისინი, რათა მათ მსხვერპლი შეეწირათ დემონებისთვის, როგორც 

ღმერთებისთვის. და ისინი დარჩებიან იმ დღემდე. 

2. სანამ არ აღსრულდება დიდი განკითხვის დღე და სანამ არ გადაწყდება 

მათი ბედი. და მათი ცოლებს, რომლებმაც აცდუნეს ანგელოზები. 

3. ელით ის, რაც მათ მეგობრებს». და მხოლოდ მე, ენოქმა, ვიხილე ყოველივეს 

აღსასრული და ვერცერთი ადამიანი იხილავს მას, რაც ვნახე მე. 

 

თავი 20 
 

1. და ეს არის სახელები წმინდა მეთვალყურე ანგელოზებისა. 

2. ურიელი, ერთერთი წმინდა ანგელოზთაგან, ანგელოზი. 
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3. ჭექა-ქუხილისა და მიწისძვრისა. რუფაელი, ერთერთი წმინდა 

ანგელოზთაგან, ანგელოზი ადამიანთა სულებისა. 

4. რაგუელი, ერთერთი წმინდა ანგელოზთაგან, რომელსაც მოაქვს სასჯელი 

და სინათლე სამყაროში. მიქაელი, ერთერთი. 

5. წმინდა ანგელოზთაგან, რომელიც წარმოადგენს კაცობრიობის საუკეთესო 

ნაწილს, ერის რჩეულებს. სარაკაელი. 

6. ერთერთი წმინდა ანგელოზთაგან, რომელიც წარმოადგენს ადამიანთა 

სულებს და ცოდვისკენ მიდრეკილ სულებს. გაბრიელი, ერთერთი წმინდა. 

7. ანგელოზთაგან, რომელიც წარმოადგენს გველებს და სამოთხეს და 

ქერუბიმს. 

 

თავი 21 
 

1. და მე შემოვუარე ადგილს, სადაც არაფერი იყო შექმნილი. 

2. და ვიხილე საშინელი რამ, რომელიც არ იყო არც. 

3. ზეცა და არც მიწა, არამედ უდაბნო, დიდი და შემაძრწუნებელი. და აქ 

ვიხილე. 

4. შვიდი ვარსკვლავი ზეცისა შეკრულნი ერთად, როგორც დიდი მთები და 

აალებულნი, როგორც ცეცხლი. 

5. და მე ვთქვი: «რა ცოდვის გამო არიან ისინი შეკრულნი და რატომ არიან 

ისინი აქ განდევნილნი?» და ურიელმა, ერთერთმა წმინდა ანგელოზთაგან, 

რომელიც მახლდა, როგორც ჩემი წინამძღოლი, მითხრა: «ენოქ, რატომ. 

6. კითხულობ? რატომ მეკითხები, კითხულობ და ინტერესდები? ეს ის 

ვარსკვლავნი არიან, რომლებმაც დაარღვიეს ღმერთის ბრძანება და ისინი 

შეკრულნი იქნებიან აქ მანამ, სანამ არ შესრულდება ათი ათასი წელიწადი. 

7. რიცხვი მათი ცოდვების დღეებისა». და ამ ადგილიდან მე წავედი სხვაგან, 

უფრო მეტად შემაძრწუნებელ ადგილას, ვიდრე იყო ეს. და ვიხილე მე საშინელი 

რამ: იქ იყო დიდი ცეცხლი, რომელიც იწვოდა და იყო აალებული. და ამ ადგილს 

ჰქონდა ნაპრალი, რომელიც სწვდებოდა უფსკრულს, სავსე იყო დიდი ცეცხლოვანი 

სვეტებით. 

8. და ვერ ვხედავდი მე მის ზომას და არ შემეძლო დამენახა მისი საფუძველი. 

და ვთქვი მე: «რა. 

9. საშინელი ადგილია და როგორი მტკივნეულია, ხედავდე ამას!» შემდეგ 

ურიელმა, ერთერთმა წმინდა ანგელოზთაგან, რომელიც მახლდა, მიპასუხა. მან 

მიპასუხა და მითხრა მე: «ენოქ, რატომ გაქვს შიში და ძრწოლვა ამ ადგილისა და 

მისი ხილვისას რატომ გრძნობ ტკივილს?» 

10. და მან მითხრა მე: «ეს ადგილი არის საპყრობილე ანგელოზთა და ისინი 

სამუდამოდ აქ იქნებიან გამომწყვდეულნი». 
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თავი 22 
 

1. და ამ ადგილიდან მე წავედი სხვაგან და მან მაჩვენა დიდი და მაღალი მთა 

დასავლეთ მხარეს და მტკიცე კლდე. 

2. და ოთხი მშვენიერი ადგილი. და შიგნით იყო ღრმა, ფართო და ძალიან 

გლუვი. იმდენად გლუვი, რომ ჰგავდა მბრუნავს და ღრმა და ბნელი იყო 

შესახედად! 

3. შემდეგ რაფაელმა, ერთერთმა წმინდა ანგელოზთაგან, რომელიც მახლდა, 

მიპასუხა და მითხრა: «ეს მშვენიერი ადგილი არსებობს იმისთვის, რომ სულები, 

მკვდართა სულები. 

4. იკრიბებოდნენ მათში. იმისთვის არიან ისინი შექმნილნი, რომ აქ 

ადამიანთა შვილების სულები შეიკრიბონ. და ეს ადგილები შექმნილია მათ 

საცხოვრებლად განკითხვის დღემდე და დანიშნულ დრომდე, და ეს დანიშნული 

დრო გრძელი იქნება, სანამ დიდი განკითხვა არ აღსრულდება მათზე». და ვიხილე 

სულები ადამიანთა შვილებისა, რომელნიც იყვნენ მკვდრები. 

5. და მათი ხმა აღწევდა ზეცამდე და ჩიოდა. შემდეგ მე ვკითხე რაფაელს, 

ანგელოზს. 

6. რომელიც მახლდა და ვუთხარი მას: «ვისი სულია, ვისი ხმა და ჩივილი 

აღწევს ზეცამდე?» 

7. და მიპასუხა მან და მითხრა: «ეს არის სული, რომელიც გამოვიდა 

აბელისგან, რომელიც მოკლული იქნა თავის ძმა კაენისგან. და ის იჩივლებს მასზე 

მანამდე, სანამ კაენის შთამომავლობა არ განადგურდება პირისაგან მიწისა და სანამ 

ადამიანთა მოდგმიდან არ განადგურდება მისი შთამომავლობა». 

8. შემდეგ მე ვკითხე აბელზე და ყოველივეს განკითხვაზე და მან თქვა: 

«რატომ არის ერთი გამოყოფილი მეორისგან?» 

9. და მან მიპასუხა და მითხრა: «ეს სამი ადგილი შექმნილია იმისთვის, რომ 

მკვდართა სულები გაყოს. და მართალთა სულებისთვის გამოყოფილია ასე — იქ 

არის წყაროს. 

10. წყალი და სინათლე. ასევეა ცოდვილთა ადგილას, როცა ისინი 

დაიხოცებიან და მიწაში დაიმარხებიან, და არ აღსრულდება განკითხვა მათი. 

11. სიცოცხლის მანძილზე. და აქ გამოეყოფა მათი სულები ამ დიდი 

წამებისთვის, სანამ არ აღსრულდება განკითხვის დღე და დასჯა და წამება 

მათთვის, ვინც წყეულია, და სასჯელი მათი სულებისთვის სამუდამოდ. 

12. ის აქ მათ შეკრავს სამუდამოდ. და ეს გამოყოფილი ადგილი შეიქმნა 

სულებისთვის, რომლებიც ტირიან და ამცნობენ თავიანთი განადგურების შესახებ, 

და ისინი დაიხოცნენ. 

13. ცოდვილთა დღეებში. ეს ადგილი შეიქმნა ადამიანთა სულებისთვის, 

რომელნიც არ არიან მართალნი, მაგრამ არიან ცოდვილნი და დამნაშავენი. ისინი 

იქნებიან სხვა დამნაშავეებთან ერთად და მათ მსგავსად, მაგრამ მათი სულები არ 

დაიხოცებიან განკითხვის დღემდე და ვერ გამოვლენ ამ ადგილიდან». 
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14. შემდეგ მე ვადიდე დიდებული ღმერთი და ვთქვი: «კურთხეულ იყავ, 

უფალო ჩემო, უფალო დიდებისა და მართალთა, რომელიც მარადიულად მართავს 

ყოველივეს». 

 

თავი 23 
 

1. და ამ ადგილიდან მე წავედი სხვაგან, დასავლეთ მხარეს, დედამიწის 

დასასრულისკენ. 

2. და ვიხილე უწყვეტად. 

3. აალებული ცეცხლი, რომელიც იწვოდა დღისითაც და ღამითაც, მაგრამ ეს 

გრძელდებოდა იმავე სახით. 

4. და ვიკითხე მე: «რა არის ეს, რომელიც არ ისვენებს?» და რაგუელმა, 

ერთერთმა წმინდა ანგელოზთაგან, რომელიც მახლდა, მიპასუხა მე და მითხრა: 

«აალებული ცეცხლი, რომელიც მდებარეობს დასავლეთ მხარეს, არის ყველა 

სინათლე ზეცისა». 

 

თავი 24 
 

1. და ამ ადგილიდან მე წავედი დედამიწის სხვა ადგილას და მან მაჩვენა მთა. 

2. ცეცხლისა, რომელიც იწვოდა დღისით და ღამით. და მე მივუახლოვდი და 

ვიხილე შვიდი დიდებული მთა. და ყოველი მათგანი იყო ერთმანეთისგან 

განსხვავებული და ძვირფასი და მშვენიერი ქვისა. ყოველი მათგანი იყო ძვირფასი 

და გარეგნულად ბრწყინვალე და მშვენიერი. სამი მთა თანმიმდევრულად იყო 

განლაგებული აღმოსავლეთ მხარეს და სამი მთა თანმიმდევრულად იყო 

განლაგებული სამხრეთ მხარეს. და აქ იყო ღრმა და უსწორმასწორო ველები და 

არცერთი. 

3. მათგანი არ იყო ერთმანეთთან ახლოს. და მათ შორის იყო მეშვიდე მთა და 

მათი. 

4. სიმაღლე იყო როგორც სამეფო ტახტისა, რომელსაც გარს შემოხვეული 

ჰქონდა სურნელოვანი ხეები. და მათ შორის იყო ხე, რომლის მსგავსი სურნელიც 

არ შემიგრძვნია არასოდეს და არ ჰგავდა არცერთ მათგანს და არცერთ სხვა მის 

მსგავს ხეს. ის ბევრად სურნელოვანი იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა სურნელი და 

მისი ფოთლები, მისი ყვავილები და მისი ტანი არასოდეს ლპებოდა. 

5. მისი ნაყოფი მშვენიერია და მისი ნაყოფი არის პალმის ნაყოფის მსგავსი. და 

შემდეგ მე ვთქვი: «შეხედე ამ მშვენიერ ხეს! მშვენიერია შესახედავად და საამურია 

მისი ფოთლები, და მისი ნაყოფი ძალიან სასიამოვნოა გარეგნულად». 

6. და შემდეგ მიქელმა, ერთერთმა წმინდამ ანგელოზთაგან, რომელიც 

მახლდა და წარმოადგენდა მათ, მიპასუხა. 
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თავი 25 
 

1. და მითხრა მე: «ენოქ, რატომ მეკითხები ამ ხის სურნელებაზე. 

2. და რატომ ისწრაფვი, შეიტყო ეს?» შემდეგ მე, ენოქმა, ვუპასუხე მას, 

ვუთხარი: «მე მსურს. 

3. ვისწავლო ყველაფერი, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ხის შესახებ». და მან 

მიპასუხა მე, მითხრა: «ეს მაღალი მთა, რომელიც იხილე, რომელიც ჰგავს უფლის 

ტახტს, არის მისი ტახტი, სადაც წმინდა და დიდებული, უფალი ბრწყინვალებისა, 

მარადიული მეფე დაბრძანდება, როდესაც ის ესტუმრება. 

4. დედამიწას მოწყალებისთვის. და ამ მშვენიერ და სურნელოვან ხესთან 

შეხება ეკრძალება ყოველ მოკვდავს განკითხვის დღემდე. როდესაც ყველაფერი 

გამოსყიდული და დასრულებული იქნება. 

5. მარადიულად, ის გადაეცემა მართალთ და მოკრძალებულთ. მისი 

ნაყოფისგან სიცოცხლე მიეცემა რჩეულებს. ის დარგული იქნება ჩრდილოეთ 

მხარეს, წმინდა ადგილას, უფლის და მარადიული მეფის სახლის წინ. 

6. შემდეგ ისინი იხარებენ და იზეიმებენ წმინდა ადგილას. ისინი მიიღებენ 

სურნელს ძვლებში და იცხოვრებენ მიწაზე დიდი ხნის მანძილზე, როგორც 

ცხოვრობდნენ მათი მამები. და მათი ცხოვრების მანძილზე მათ არ შეეხებათ არც 

მწუხარება და ტკივილი, არც ტანჯვა და არც სასჯელი». 

7. შემდეგ მე ვადიდე ღმერთი ბრწყინვალებისა, მარადიული მეფე, რადგან მან 

მოამზადა ეს მართალ ადამიანთათვის და შექმნა ეს და თქვა, რომ ეს გადეცემა მათ. 

 

თავი 26 
 

1. და ამ ადგილიდან მე გავემგზავრე დედამიწის შუაგულში და ვიხილე 

დალოცვილი, ნაყოფიერი ადგილი, სადაც იყო ტოტებიანი. 

2. ხეები, რომლებიც ჰგავდნენ ცოცხლებს და ამოსულნი იყვნენ ხიდან, 

რომელიც ძირში იყო მოჭრილი. და აქ მე ვიხილე წმინდა მთა. 

3. და მთის ქვეშ, აღმოსავლეთ მხარეს, იყო წყალი და მიედინებოდა სამხრეთ 

მხარეს. და ვიხილე სხვა მთა აღმოსავლეთ მხარეს, რომელსაც ჰქონდა იგივე 

სიმაღლე და მათ შორის იყო ღრმა და ვიწრო. 

4. ველი. და მასზე მოედინებოდა წყალი მთებიდან. და დასავლეთ მხარეს იყო 

სხვა მთა, რომელიც იყო დაბალი, ვიდრე ის და არ იყო მაღალი. მის ქვეშ და მათ 

შორის იყო ველი. და იქ იყო სხვა ღრმა და მშრალი ველები სამი მთის ბოლოს. 

5. და ყველა ველი იყო ღრმა და ვიწრო, მტკიცე კლდის ქვების და ხეები იყო 

დარგული. 

6. მათზე. და მე გაოცებული ვიყავი კლდეებისგან და გაოცებული ვიყავი 

ველებისგან. მე ძალიან გაოცებული ვიყავი. 
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თავი 27 
 

1. შემდეგ მე ვთქვი: «რა არის ამ დალოცვილი მიწის მიზანი, რომელიც 

სრულიად სავსეა ხეებით და. 

2. მათ შორისაა წყეული ველი?» შემდეგ რაფაელმა, ერთერთმა წმინდა 

ანგელოზთაგან, რომელიც მახლდა, მიპასუხა და მითხრა მე: «ეს წყეული ველი 

არის მათთვის, ვინც დაწყევლილია სამუდამოდ. აქ ერთად შეიკრიბებიან ისინი, 

ვინც ღმერთის წინააღმდეგ ლაპარაკობდა და მკრეხელობდა მის ბრწყინვალებაზე. 

ისინი აქ მათ ერთად შეკრებენ და აქ. 

3. იქნება მათი სამსჯავროს ადგილი. და უკანასკნელ დღეებში აქ გაიმართება 

სანახაობა მათი სამართლიანი განსჯისა მართალთა წინაშე სამუდამოდ. აქ, 

რომელნიც იქნებიან შეწყალებულნი, აღავლენენ ლოცვას ბრწყინვალე 

ღმერთისთვის, მარადიული მეფისთვის. 

4. და მათი განკითხვის დღეებში ისინი ადიდებენ მას წყალობისთვის, 

რადგან. 

5. მან ასეთი წყალობა უწილადა». შემდეგ მე ვადიდე ბრწყინვალე ღმერთი და 

მივმართე მას, და მე მახსოვდა მისი დიდებულება. 

 

თავი 28 
 

1. და ამ ადგილიდან მე გავემართე აღმოსავლეთ მხარეს, უკაცრიელ მთას 

შორის და. 

2. ვიხილე უდაბნო. მაგრამ ის სავსე იყო ხეებით მათივე თესლიდან და წყალი 

მოედინებოდა მათზე. 

3. ზემოდან. ნიაღვარი, რომელიც მიმართული იყო ჩრდილო-დასავლეთ 

მხარეს, უხვი ჩანდა და ყოველი მხრიდან ადიოდა შხეფები და ნისლი. 

 

თავი 29 
 

1. და მე გავემგზავრე სხვა ადგილას, უდაბნოდან შორს, მივუახლოვდი ამ 

მთის აღმოსავლეთ მხარეს. 

2. და იქ ვიხილე სამსჯავროს ხეები, განსაკუთრებით კი ისეთები, რომლებიც 

აფრქვევდნენ საკმევლის და მურის სურნელს და ისინი არ ჰგავდნენ ჩვეულებრივ 

ხეებს. 

 

თავი 30 
 

1. და მათ ზემოთ, მათზე მაღლა, მთების ზემოთ აღმოსავლეთ მხარეს და 

ახლოს. 
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2. მე ვიხილე სხვა ადგილი, წყლიანი ველები, რომლებიც არ შრებიან. 

3. და ვიხილე მშვენიერი ხე და მისი სურნელი იყო როგორც მასტაკისა. და ამ 

ველების ნაპირებზე მე ვიხილე სურნელოვანი დარიჩინი. და ველების მიღმა მე 

გავემართე აღმოსავლეთ მხარეს. 

 

თავი 31 
 

1. და ვიხილე სხვა მთა, რომელზეც იყო ხეები, გადმოედინებოდა წყალი და 

გადმოედინებოდა მისგან მსგავსი. 

2. ნექტარისა, რომელსაც უწოდებენ სტირაქსს და გალბანს. და ამ მთის მიღმა 

მე ვიხილე სხვა მთა და მასზე იყო ალოეს ხეები და ეს ხეები სავსე იყო. 

3. ნაყოფით, რომელიც ჰგავდა ნუშს და იყო მკვრივი. და თუ აიღებ ამ ნაყოფს, 

ის იქნება უკეთესი, ვიდრე ნებისმიერი სურნელი. 

 

თავი 32 
 

1. და ამ სურნელის შემდეგ ჩრდილოეთ მხარეს მე გავიხედე მთების 

წვერისკენ და ვიხილე შვიდი მთა სავსე ძვირფასი მცენარე ნარდით და 

სურნელოვანი ხეებით დარიჩინისა და წიწაკისა. 

2. და ამ ადგილიდან მე გავემართე მთის მწვერვალებისკენ, შორს, 

აღმოსავლეთ მხარეს. გავიარე წითელი ზღვა და შორს წავედი მისგან, და გავიარე 

უზენაეს ანგელოზებთან. და მივედი მართალთა ბაღში. 

3. და ვიხილე ამ ხეებს შორის უამრავი მაღალი ხე, ტკბილი სურნელებით, 

დიდი, ძალიან ლამაზი და ბრწყინვალე, სიბრძნის ხეებისა, რომლის ნაყოფის 

ჭამით იღებ დიდ სიბრძნეს. 

4. და ის არის როგორც კერატის ხე და მისი ნაყოფი. 

5. ჰგავს ყურძენს ვაზზე, ძალიან ლამაზია და ამ ხის სურნელი ვრცელდება და 

აღწევს შორეულ მანძილზე. და შემდეგ. 

6. მე ვთქვი: «ეს ხე მშვენიერია! როგორ მშვენიერი და საამურია მისი 

გარეგნობა!» და წმინდა ანგელოზმა რაფაელმა, რომელიც მახლდა, მიპასუხა და 

მითხრა მე: «ეს არის ხე სიბრძნისა, რომლის ნაყოფიც იგემა შენმა წინაპარმა მამამ 

და დედამ და მიიღეს სიბრძნე. და მათ აეხილათ თვალები და ისინი მიხვდნენ, რომ 

იყვნენ შიშვლები. და ისინი განდევნილნი იქნენ ბაღიდან». 

 

თავი 33 
 

1. და ამ ადგილიდან მე წავედი დედამიწის ბოლოს და ვიხილე დიდი 

ცხოველები, რომლებიც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. ასევე ფრინველნი, 

რომლებიც განსხვავდებოდნენ გარეგნობით, სილამაზით და ხმით — თითოეული 

გამოირჩეოდა სხვებისგან. და ამ ცხოველებისგან აღმოსავლეთ მხარეს მე ვიხილე 

დედამიწის ბოლო, სადაც განისვენებს. 
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2. ზეცა და ღიაა ზეცის კარიბჭე. და ვიხილე, თუ როგორ ამოდიოდნენ 

ზეციური ვარსკვლავნი და. 

3. მე დავთვალე კარიბჭენი, რომლებიდანაც გამოდიოდნენ, ჩავიწერე ყოველი 

მათი გამოსვლა, ყოველი მათგანისა, თანმიმდევრობით. 

4. და მათი სახელები და მათი თვეები და ანგელოზმა ურიელმა, რომელიც 

მახლდა, მაჩვენა. და მან მაჩვენა ყველაფერი და ჩაწერა, ასევე მათი სახელები 

დაწერა ჩემთვის და მათი კანონები და მოქმედებები. 

 

თავი 34 
 

1. და ამ ადგილიდან გავემართე ჩრდილოეთ მხარეს, დედამიწის ბოლოსკენ. 

მე ვიხილე დიდებული და. 

2. ბრწყინვალე საოცრება მთელს დედამიწაზე. და იქ მე ვიხილე სამი კარიბჭე 

ზეცისა. ყოველი მათგანიდან გამოდის ჩრდილოეთის ქარი. როცა ისინი ქრიან, 

ცივა, მოდის სეტყვა, თრთვილი. 

3. თოვლი, ნისლი და წვიმა. და ერთი კარიბჭიდან ქრის სიკეთისთვის, მაგრამ 

როცა ისინი ქრიან ორი კარიბჭიდან, ეს არის ძლიერი ქროლვა და მიწაზე მოაქვს 

ტანჯვა და ისინი ქრიან ძლიერად. 

 

თავი 35 
 

1. და ამ ადგილიდან მე გავემართე დასავლეთ მხარეს, დედამიწის ბოლოსკენ. 

მე იქ ვიხილე სამი ღია კარიბჭე, როგორც აღმოსავლეთ მხარეს — ერთმანეთის 

მსგავსი კარიბჭეები და ერთმანეთის მსგავსი გასასვლელები. 

 

თავი 36 
 

1. და ამ ადგილიდან მე გავემართე სამხრეთ მხარეს, დედამიწის ბოლოსკენ. მე 

იქ ვიხილე სამი ღია კარიბჭე. 

2. ზეცისა და სამხრეთის ქარი, ბურუსი და წვიმა და ქარი გამოდიოდა მათგან. 

36. 2.და ამ ადგილიდან მე გავემართე აღმოსაცლეთ მხარეს ზეცის ბოლომდე. 

მე იქ ვიხილე აღმოსავლეთის სამი ღია კარიბჭე ზეცისა და მათ მაღლა იყო პატარა 

კარიბჭე. 

3. ამ სამი პატარა კარიბჭიდან გამოდიან ზეციური ვარსკვლავნი და 

მიემართებიან დასავლეთისკენ, გზაზე, რომელიც მათთვისაა განკუთვნილი. და 

როცა ვიხილე, მე ვადიდე და ყოველთვის ვადიდებ ბრწყინვალე უფალს, 

რომელმაც შექმნა დიდებული და ბრწყინვალე საოცრება, რათა ეჩვენებინა მისი 

შემოქმედების დიდებულება ანგელოზებისთვის და ადამიანთა სულებისთვის, და 

დაე, ისინი აქებდნენ მის შემოქმედებას. დაე, მისმა ყოველმა ქმნილებამ იხილოს 

მისი ძლევამოსილება და ადიდონ შემოქმედება მისი ხელებისა და ლოცონ ის 

მარადიულად! 
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წიგნი 2: იგავები 
 

თავი 37 
 

1. მეორე ხილვა სიბრძნისა, რომელიც იხილა ენოქმა, იარედის ვაჟმა, ვაჟმა. 

2. მალელეილისა, ვაჟმა კაინანისა, ვაჟმა ენოსისა, ვაჟმა სეთისა, ვაჟმა ადამისა. 

და აი, დასაწყისი სიბრძნის სიტყვისა და შთამომავალნო, გაამახვილეთ ყურადღება 

წმინდა სიტყვებზე, რომლებსაც წარმოვთქვამ მე მიწის მკვიდრთათვის. ისმინეთ 

ადამიანნო ძველი დროისა და იხილეთ, ვინც მოვა შემდეგ, სიტყვანი. 

3. რომელნიც წარმოვთქვი მე სულთა ღმერთის წინაშე. უკეთესია, 

თავდაპირველად განვუცხადოთ მათ, მაგრამ შთამომავალთ ჩვენ არ დავაყოვნებთ 

სიბრძნის საწყისიდან. 

4. დღევანდელ დღემდე არ იყო სულთა ღმერთისგან გაცემული ის სიბრძნე, 

რომელიც მე მივიღე ჩემი შეგნებით, სულთა ღმერთის წყალობით, რომლებმაც. 

5. მე მიბოძეს მარადიული სიცოცხლე. სამი იგავი მომანიჭეს და მე ავიმაღლე 

ხმა და ვუამბე მათ, ვინც მიწის მკვიდრია. 

 

თავი 38 
 

1. პირველი იგავი. როდესაც გაჩნდება საზოგადოება მართალთა და 

ცოდვილნი განისჯებიან საკუთარი ცოდვებისთვის, და განიდევნებიან პირისაგან 

მიწისა. 

2. და როდესაც მართალი გაჩნდება მართალთა თვალთა წინაშე, რომელთა 

საქმე ღვთის სულთა მიერ არის ჩადენილი, და სინათლე მოეფინება მართალთ და 

რჩეულებს, რომლებიც დამკვიდრებულნი არიან მიწაზე, სად იქნება ცოდვილთა 

სამკვიდრო და თავშესაფარი მათი, ვინც უარყო სულთა ღმერთი? მათთვის 

უკეთესი იქნებოდა, რომ არასოდეს დაბადებულიყვნენ. 

3. როდესაც მართალთა საიდუმლოები გამოაშკარავდება და ცოდვილნი 

განისჯებიან და უღმერთონი უარყოფილნი იქნებიან მართალთა და რჩეულთა 

მიერ. 

4. ამიერიდან აღარ იქნებიან მიწის მფლობელნი ძლიერნი და 

განდიდებულნი. და ისინი ვეღარ იხილავენ წმინდათა სახეს, რადგან სულთა 

ღმერთის სინათლე მხოლოდ წმინდათა და მართალთა და რჩეულთა სახეებზე 

გაბრწყინდება. 

5. შემდეგ ძლიერნი მეფენი დაიღუპებიან და ისინი გადავლენ მართალთა და 

წმინდათა ხელებში. 

6. და ამიერიდან ვერავინ შეძლებს ეძებოს სულთა ღმერთის წყალობა მისი 

სიცოცხლის მანძილზე და დასასრულს. 
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თავი 39 
 

1. და ეს მოხდება იმ დღეებში, როცა რჩეული და წმინდა შვილები 

დაეშვებიან. 

2. მაღალი ზეციდან და მათი თესლი შეერევა ადამიანთა შვილებს. იმ 

დღეებში ენოქმა მიიღო წიგნები რისხვისა და მრისხანებისა და წიგნები წუხილისა 

და განდევნისა. და ვერ მოიპოვებენ ისინი წყალობას, ამბობს სულთა ღმერთი. 

3. და იმ დღეებში მე დედამიწიდან მომწყვიტა ქარიშხალმა და მიმიყვანა 

ზეცის ბოლოს. 

4. და ვიხილე სხვა ხილვა, წმინდათა სამკვიდრო და განსასვენებელი 

მართალთა. 

5. აქ ჩემმა თვალებმა იხილეს მათი სამკვიდრო მართალ ანგელოზებთან 

ერთად, და მათი განსასვენებელი წმინდათა, და ისინი ევედრებოდნენ, 

შესთხოვდნენ და ლოცულობდნენ ადამიანთა შვილებისთვის. და სამართლიანობა 

მოედინებოდა მათ წინ ვითარცა წყალი, და წყალობა ვითარცა ცვარი მიწაზე. ასე 

არის მათ შორის უკუნითი უკუნისამდე. 

6. და იმ ადგილას ჩემმა თვალებმა იხილეს რჩეულთა ადგილი 

სამართლიანობისა და რწმენისა. და ვიხილე მისი სამკვიდრო სულთა ღმერთის 

ფრთებქვეშ. და სამართლიანობა იხარებს იმ დღეებში, და მართალნი და რჩეულნი 

ურიცხვად წარსდგებიან მის წინ უკუნითი უკუნისამდე. 

7. და ყოველი მართალი და რჩეული მის წინაშე მორთული იქნება 

ცეცხლოვანი სინათლის მსგავსი ძალით. და მათი პირი აღივსება ლოცვით და მათი 

ბაგენი ადიდებენ სულთა ღმერთს. სამართლიანობა მის წინ არასდროს 

დამარცხდება. 

8. აქ ვისურვე დამკვიდრება და ჩემი სული ისწრაფვოდა ამ სამკვიდროსკენ. 

და აქ უკვე მანამდე იყო გამოყოფილი ჩემთვის ნაწილი, რადგან ასე ინება სულთა 

ღმერთმა ჩემთვის. 

9. იმ დღეებში მე ვადიდე და წარმოვთქვი სულთა ღმერთის სახელი ლოცვით 

და დიდებით, რადგან მან განსაზღვრა ჩემთვის დალოცვა და დიდება. 

10. დიდხანს ათვალიერებდნენ ჩემი თვალები იმ ადგილს და მე დავლოცე და 

ვადიდე ღმერთი და ვთქვი: «დალოცვილია იგი და დაე, დალოცვილ იყოს ის 

დასაწყისიდან მარადიულად! და მის წინაშე არაფერია დამალული, მან იცის, სანამ 

შეიქმნებოდა სამყარო, თუ რა არის ის და რა მოხდება. 

11. თაობიდან თაობამდე. ის, ვისაც სძინავს, ვერ დაგლოცავს შენ. ისინი 

დგანან შენს წინაშე და გლოცავენ, გადიდებენ და წარმოთქვამენ შენს სახელს, 

ამბობენ: «წმინდა, წმინდა, წმინდა არის სულთა ღმერთი, ის ავსებს მიწას. 

12. სულებით!». და აქ ჩემმა თვალებმა იხილეს ისინი, ვისაც არ სძინავს, თუ 

როგორ დგანან მის წინაშე, ლოცავენ და ამბობენ: «დალოცვილ იყავ და 

დალოცვილი იყოს სახელი ღვთისა უკუნითი უკუნისამდე!» და ჩემი სახე 

შეიცვალა და აღარ შემეძლო მეტის დანახვა. 
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თავი 40 
 

1. და შემდეგ მე ვიხილე ათასობით ათასი და ათი ათასობით ათი ათასი, 

ვიხილე ურიცხვი. 

2. და უთვალავი, ვინც იდგა სულთა ღმერთის წინაშე. და სულთა ღმერთის 

ოთხ მხარეს ვიხილე ოთხი დამსწრე, რომელნიც განსხვავდებოდნენ მათგან, ვისაც 

არ ეძინა და მე გავიგე მათი სახელები: ანგელოზმა, რომელიც მახლდა, გამანდო 

მათი სახელები და დამანახა დაფარული რამ. 

3. და გავიგე ამ ოთხი დამსწრეს ხმა, თუ როგორ ადიდებდნენ დიდებულ 

ღმერთს. 

4. პირველი ხმა ლოცავს სულთა ღმერთს უკუნითი უკუნისამდე. 

5. და მეორე ხმა, რომელიც მესმოდა, ლოცავდა. 

6. რჩეულთ. და მესამე ხმა, რომელიც მესმოდა, ლოცავდა და შესთხოვდა 

მათთვის, ვინც დამკვიდრდა დედამიწაზე და შესთხოვდა სულთა ღმერთის 

სახელით. 

7. და მეოთხე ხმა, რომელიც მესმოდა, იგერიებდა მტრებს და არ უშვებდა 

სულთა. 

8. ღმერთამდე, რომ ცილი დაეწამათ დედამიწის მკვიდრთათვის. შემდეგ მე 

ვკითხე მშვიდობის ანგელოზს, რომელიც მახლდა და რომელმაც დამანახა 

ყოველივე დაფარული: «ვინ არის ეს ოთხი დამსწრე, რომლებიც. 

9. ვიხილე და რომელთა სიტყვებიც მოვისმინე და ჩავიწერე?» და მან მითხრა: 

«ეს პირველი არის მიქელი, მოწყალე და მომთმენი. და მეორე არის რაფაელი, 

რომელიც დგას ყოველივე ავადმყოფობის და ადამიანთა შვილების ჭრილობებზე 

მაღლა. და მესამე არის გაბრიელი, რომელიც არის ყოველივე ძალის მაღლა. და 

მეოთხე არის ფანუელი, რომელიც დგას მათი სინანულისა და იმედების მაღლა, 

რომლებიც მიიღებენ მარადიულ სიცოცხლეს». 

10. და ეს არის ოთხი ანგელოზი სულთა ღმერთისა და ოთხი ხმა გავიგონე იმ 

დღეებში. 

 

თავი 41 
 

1. და ამის შემდეგ ვიხილე ზეცის ყველა საიდუმლო და თუ როგორ არის 

სამეფო დაყოფილი, და თუ. 

2. როგორ არის ადამიანთა მოქმედებები გაწონსაწორებული. და აქ ვიხილე 

სახლები რჩეულთა და სახლები წმინდათა და ჩემმა თვალებმა იხილეს, თუ 

როგორ იდევნება ამ ადგილიდან ყოველი ცოდვილი, რომლებმაც უარყვეს სახელი 

სულთა ღმერთისა და მოშორებულ იქნნენ და ისინი ვერ დარჩებიან აქ სასჯელის 

გამო, რომელიც მათ სულთა ღმერთმა მოუვლინა. 

3. და იქ ჩემმა თვალებმა იხილეს საიდუმლოები ელვისა და ქუხილისა, და 

საიდუმლოები ქარებისა, თუ როგორ არიან დაყოფილნი, რათა იქროლონ 

დედამიწაზე და საიდუმლოები ღრუბელთა და ცვართა, და. 
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4. ვიხილე, თუ საიდან მოდიან ისინი და როგორ ივსება მტვრიანი მიწა. და იქ 

ვიხილე ჩაკეტილი ოთახები, საიდანაც იყოფოდა ქარი, ოთახი სეტყვისა და ქარისა, 

ოთახი ნისლისა და ღრუბლებისა და მისი ღრუბელი მოეფინა მიწას. 

5. სამყაროს დასაბამიდან. და ვიხილე ოთახები მზისა და მთვარისა, თუ 

საიდან მოდიან და სად ბრუნდებიან, და მათი ბრწყინვალე დაბრუნება. ვიხილე, 

თუ როგორი უპირატესობა აქვს ერთს მეორეზე, ვიხილე მათი განსაზღვრული 

მოძრაობა, თუ როგორ არ გადადიან თავიანთ გზიდან. ისინი არაფერს ამატებენ 

თავიანთ გზას და არაფერს აკლებენ და იცავენ ერთიმეორის რწმენას, რომელიც 

მოდის ფიციდან და რომელიც. 

6. მათ ერთად აკავშირებს. თავდაპირველად მზე გამოდის და ასრულებს 

თავის გზას. 

7. სულთა ღმერთის სამყაროში, და მისი ძლევამოსილი სახელი არსებობს 

უკუნითი უკუნისამდე. შემდეგ ვიხილე უხილავი და ხილული გზა მთვარისა და 

ის ასრულებს თავის გზას იმ ადგილას, სადაც დღის და ღამის გასაყარია. ერთი 

მეორის პირდაპირ დგას სულთა ღმერთის წინაშე. და ისინი მადლიერნი არიან და 

ადიდებენ და არ ისვენებენ, რადგან მათი მადლიერება ემსახურება მათ 

დასვენებას. 

8. რადგან მანათობელი მზე ასრულებს მრავალ მიმართვას დალოცვისა და 

წყევლისთვის, და მთვარის გზის მიმართულება არის სინათლე მართალთათვის, 

და წყვდიადი ცოდვილთათვის ღმერთის სახელით, რომელმაც გაანაწილა 

სინათლე და წყვდიადი, და გაყო ადამიანთა სულები და გააძლიერა მართალთა 

სულები სამართლიანობის სახელით. 

9. რადგან არცერთი ანგელოზი არ არღვევს ამას და არანაირ ძალას არ 

შეუძლია მისი დარღვევა, ის ხედავს ყოველივეს და განსჯის ყოველივეს მის 

წინაშე. 

 

თავი 42 
 

1. სიბრძნემ ვერ ჰპოვა ადგილი დასამკვიდრებლად, ამიტომ მისი სამკვიდრო 

გახდა ზეცა. 

2. წავიდა სიბრძნე, რომ დამკვიდრებულიყო ადამიანთა შვილებს შორის, 

მაგრამ ვერ ჰპოვა სამკვიდრო. დაბრუნდა სიბრძნე თავის ადგილას და 

დამკვიდრდა ანგელოზთა შორის. 

3. და უსამართლობა გამოვიდა თავის საცხოვრებლიდან. არ ეძებდა იგი და 

ჰპოვა, და დამკვიდრდა ადამიანთა შორის, როგორც წვიმა უდაბნოში და ცვარი 

მწყურვალ მიწაზე. 
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თავი 43 
 

1. და ვიხილე სხვა ელვები და ვარსკვლავები ზეცისა, ვიხილე, თუ როგორ 

მოუწოდა მან მათ. 

2. სახელებით და მათ მოუსმინეს მას. და ვიხილე, თუ როგორ იცავდნენ 

წონასწორობას სინათლის შესაბამისად. ვიხილე მათი სივრცის ფართობი და დღე 

მათი გაჩენისა, და თუ როგორ წარმოქმნის ელვა ელვას. და ვიხილე მათი მოქცევა. 

3. ანგელოზთა რიცხვის შესაბამისად და თუ როგორ სწამთ ერთმანეთის. და 

ვკითხე მე ანგელოზს, რომელიც მახლდა. 

4. და რომელმაც დამანახა ყოველივე დაფარული: «ვინ არიან ისინი?» და 

მითხრა მან: «სულთა ღმერთმა გაჩვენა შენ მათი სამი იგავური მნიშვნელობა. ისინი 

არიან წმინდათა სახელნი, რომელნიც ცხოვრობენ მიწაზე და სწამთ სულთა 

ღმერთის სახელის უკუნითი უკუნისამდე». 

 

თავი 44 
 

1. ასევე ვიხილე სხვა მოვლენა ელვებისა, თუ როგორ აღმოცენდებიან 

ვარსკვლავებიდან და იქცევიან ელვებად, და არ შეუძლიათ, შეცვალონ მათი ახალი 

სახე. 

 

თავი 45 
 

1. და ეს მეორე იგავი ეხება მათ, ვინც უარყო წმინდათა სამკვიდროს და 

სულთა ღმერთის სახელი. 

2. და ზეცაში ვერ შევლენ ისინი და მიწაზე ვერ მოვლენ ისინი: ასეთი იქნება 

ხვედრი ცოდვილთა, რომლებიც უარყოფენ სულთა ღმერთის სახელს და 

რომლებიც დარჩებიან იმ დრომდე, როდესაც დადგება დღე ტანჯვისა და 

გლოვისა. 

3. იმ დღეს ჩემი რჩეული დაბრძანდება ბრწყინვალების ტახტზე და გამოცდის 

მათ საქმეებს, და მათი განსასვენებელი იქნება ურიცხვი. მათი სულები 

გაძლიერდებიან, როდესაც იხილავენ ჩემს რჩეულს და მას, ვინც უხმობდა ჩემს 

ბრწყინვალე სახელს. 

4. შემდეგ მე გავგზავნი ჩემს რჩეულს, რათა დამკვიდრდეს მათ შორის. მე 

გარდავსახავ ზეცას და მოვამზადებ მას მარადიული კურთხევისა და 

სინათლისთვის. 

5. მე გარდავსახავ მიწას და მოვამზადებ მას კურთხევისთვის. და 

დავამკვიდრებ მასზე ჩემს რჩეულთ. ცოდვილნი და ბოროტნი ვერ დადგამენ იქ 

ფეხს. 

6. რადგან მე ვიხილე და მოვავლინე მშვიდობა ჩემს რჩეულთა შორის და 

დავამკვიდრე ისინი ჩემს წინაშე: ცოდვილთ განვსჯი მე და გავანადგურებ 

პირისაგან მიწისა. 
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თავი 46 
 

1. და აქ ვიხილე ის, რომელსაც ჰქონდა მოხუცებული თავი, და მისი თავი იყო 

თეთრი ვითარცა საწმისი. და მას ახლდა სხვა, რომელიც ჰგავდა ადამიანს და მის 

სახეზე ჩანდა ლმობიერება, ვითარცა ერთერთი წმინდა ანგელოზისა. 

2. და ვკითხე ანგელოზს, რომელიც მახლდა და რომელმაც დამანახა 

ყოველივე დაფარული. 

3. ადამიანის შვილზე, ვინ არის იგი, საიდან არის და რატომ ახლავს 

მოხუცებულს? და მიპასუხა და მითხრა მან: «ეს არის ადამიანის შვილი, რომელსაც 

აქვს სამართლიანობა, რომლის წინაშეც ცხოვრობს სიმართლე და რომელიც ხსნის 

მთელ მის დაფარულ განძს, რადგან სულთა ღმერთმა აირჩია იგი და მისი ხვედრი 

სულთა ღმერთის წინაშე დიდია სამართლიანობის გამო. 

4. და ეს ადამიანის შვილი, რომელიც იხილე, აამაღლებს მეფეებს და 

ძლევამოსილებს მათი ადგილსამყოფელიდან და ძლიერებს მათი ტახტიდან და 

შეხსნის ძლიერთ კვანძებს და დაუმსხვრევს ცოდვილთ კბილებს. 

5. და ის განდევნის მეფეებს მათი ტახტებიდან და სამეფოდან, რადგან ისინი 

არ ადიდებენ და არ აქებენ მას და არ არიან მადლიერნი იმისთვის, თუ საიდან 

ერგოთ მათ სამეფო. 

6. და ის ძლიერთ უარყოფს და სირცხვილი აღავსებთ მათ. წყვდიადი გახდება 

მათი სამკვიდრო და ჭიები იქცევიან მათ ლოგინად, და მათ არ ექნებათ 

ლოგინიდან წამოდგომის იმედი, რადგან ისინი არ ადიდებენ სულთა ღმერთის 

სახელს. 

7. და ისინი არიან, რომლებიც განსჯიან ზეციურ ვარსკვლავებს და ხელებს 

მაღლა სწევენ უმაღლესის წინააღმდეგ. და დააბიჯებენ მიწაზე და მკვიდრდებიან 

მასზე. და ყოველი მათი ქმედება არის უსამართლო. მათი ძალა ეფუძნება 

სიმდიდრეს. და მათი რწმენა ეხება ღმერთებს, რომლებიც შექმნეს საკუთარი 

ხელებით. და მათ უარყვეს სულთა ღმერთი. 

8. და ისინი იდევნებიან საზოგადოების შეკრების სახლებიდან და 

მორწმუნეთა სახლებიდან, რომლებმაც ადიდეს სულთა ღმერთის სახელი». 

 

თავი 47 
 

1. და იმ დღეებში აღევლინება მართალთა ლოცვა და სისხლი მართალთა 

მიწიდან სულთა ღმერთის წინაშე. 

2. იმ დღეებში წმინდა ანგელოზები, დამკვიდრებულნი ზეცის მაღლა, 

ერთხმად შეევედრებიან, ილოცებენ და ადიდებენ, მადლიერნი იქნებიან და 

დალოცავენ სულთა ღმერთის სახელს მართალთა სისხლის გამო, რომელიც 

დაიღვარა და მართალთა ლოცვებისთვის, რომ შეუძლებელია, იყოს ამაო სულთა 

ღმერთის წინაშე და რომ აღსრულებულია განსასჯელი მათზე და ისინი აღარ 

დაიტანჯებიან არასოდეს. 
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3. იმ დღეებში ვიხილე მოხუცებულის თავი, როდესაც ის დაბრძანდა მისი 

ბრწყინვალების ტახტზე და ცოცხალთა წიგნები მის წინაშე გადაიშალნენ. და 

ყოველი მკვიდრი, რომელიც არის ზეცის მაღლა და გარშემომყოფები წარსდგნენ 

მის წინაშე. 

4. და წმინდათა გული აღივსო სიხარულით, რადგან მართალთა რიცხვი 

აღსრულდა და ლოცვა მართალთა შესმენილ იქნა, და სისხლი მართალთა 

გამოსყიდულ იქნა სულთა ღმერთის წინაშე. 

 

თავი 48 
 

1. იმ ადგილას ვიხილე შადრევანი სამართლიანობისა, რომელიც იყო ულევი, 

გარს უამრავი სიბრძნის შადრევანი ჰქონდა შემოხვეული. და ყოველი მწყურვალი 

სვამდა მის წყალს და ივსებოდნენ სიბრძნით. და ჰქონდათ მათ სამკვიდრო 

მართალთა, წმინდათა და რჩეულთა შორის. 

2. და იმ დროს დასახელდა ის ადამიანის შვილი სულთა ღმერთის 

თანდასწრებით და მისი სახელი მოხუცებული თავის წინაშე. 

3. და სანამ მზე და ნიშნები შეიქმნებოდა, სანამ ვარსკვლავნი ზეცისა 

შეიქმნებოდა, მისი სახელი დასახელებულ იქნა სულთა ღმერთის წინაშე. 

4. ის იქნება კვერთხი მართალთა, რათა დაეყრდნონ მას და არ დაეცენ, და ის 

იქნება სინათლე თაობებისა და იმედი მათი, რომლებიც დამწუხრებულნი არიან 

გულით. 

5. ყოველი, რომელიც დამკვიდრდა მიწაზე, დაეცემა მის წინ და ემსახურება 

მას, ადიდებს, დალოცავს და სიმღერით იზეიმებს სულთა ღმერთის სახელით. 

6. და ამიტომ იქნა ის არჩეული და დამალული მის წინაშე, სანამ შეიქმნებოდა 

სამყარო და ის იქნება მის წინაშე მარადიულად. 

7. და სიბრძნე სულთა ღმერთისა მან გაუხსნა წმინდათ და მართალთ, რადგან 

ის იცავს მართალთა ხვედრს, რადგან მათ სძულდათ და ეზიზღებოდათ ეს 

სამყარო უსამართლობისა. და სძულდათ ყოველი მისი ქმნილება და გზები სულთა 

ღმერთის სახელით, რადგან მისი სახელით არიან გადარჩენილნი და ის ხდება 

შურისმაძიებელი მათი ცხვრებისთვის. 

8. იმ დღეებში მეფეები მიწას გადმოხედავენ და ძლიერნი, რომლებიც 

ფლობენ მიწას საკუთარ ხელთა მუშაობის გამო, რადგან მათი მწუხარების და 

უბედურების დღეს ისინი ვერ გადაარჩენენ საკუთარ სულებს. და მე გადავცემ მათ 

ხელებში ჩემს რჩეულთ: 

9. როგორც თივა ცეცხლში, ისე დაიწვებიან წმინდათა წინაშე. როგორც ტყვია 

წყალში, ისე ჩაიძირებიან მართალთა წინაშე. და არ დარჩება არავითარი კვალი 

მათი. 

10. და მათი უბედურების დღეს დაისვენებს დედამიწა და მათ წინაშე 

დაეცემიან ისინი და ვეღარ აღსდგებიან ხელახლა: არ იქნება არავინ, ვინც ხელს 

გაუწვდის და წამოაყენებს მათ, რადგან მათ უარყვეს სულთა ღმერთი და მისი 

რჩეული. სახელი სულთა ღმერთისა დალოცვილ იქნება. 
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თავი 49 
 

1. რადგან სიბრძნე დაიღვარა ვითარცა წყალი და ბრწყინვალება არ 

მთავრდება მის წინაშე მარადიულად. 

2. რადგან ის ძლევამოსილია სამართლიანობის ყოველ საიდუმლოში და 

უსამართლობა გაქრება ვითარცა აჩრდილი, და აღარ განმეორდება, რადგან 

რჩეული წარსდგა სულთა ღმერთის წინაშე და მისი ბრწყინვალება არის უკუნითი 

უკუნისამდე, მისი ძლევამოსილება იქნება თაობიდან თაობამდე. 

3. და მათში ცხოვრობს სული სიბრძნისა და სული, რომელიც აძლევს 

გამჭრიახობას, და სული შეგნებისა და ძლევამოსილებისა, და სული მათი, 

რომლებმაც იძინეს სამართლიანობაში. 

4. და ის განიკითხავს საიდუმლოებს და ვერავინ გაბედავს მის წინაშე 

იცრუოს, რადგან ის რჩეულია სულთა ღმერთისა და მისი წყალობით. 

 

თავი 50 
 

1. იმ დღეებში აღსრულდება ცვლილება წმინდათა და რჩეულთათვის, და 

დღის სინათლე გაბრწყინდება მათზე, და ბრწყინვალება და ღირსება მიეძღვნებათ 

წმინდათ. 

2. უბედურების დღეს თავს დაატყდებათ უღირსობა ცოდვილებს, და 

მართალნი გაიმარჯვებენ სულთა ღმერთის სახელით: და ის აჩვენებს ამას სხვებს, 

რათა მათ მოინანიონ და დაივიწყონ საქმე მათი ხელქმნილი. 

3. მათ არ ექნებათ პატივი სულთა ღმერთის წინაშე, მაგრამ ისინი 

გადარჩებიან მისი სახელით, და სულთა ღმერთი მათ შეიწყალებს, რადგან მისი 

გულმოწყალება დიდებულია. 

4. და ის ასევე მართალია თავის სამსჯავროზე და მის სამსჯავროზე ვერ 

გაჩერდება უსამართლობა. ის, ვინც არ მოინანიებს მის წინაშე, დაიღუპება. 

5. ამიერიდან მე აღარ ვიქნები გულმოწყალე მათ მიმართ, ამბობს სულთა 

ღმერთი. 

 

თავი 51 
 

1. და იმ დღეებში მიწა დაუბრუნებს მას, რაც მათ მიანდო და მკვდართა 

სამეფო დაუბრუნებს მათ, რაც მიიღო და ქვესკნელი დაუბრუნებს მას, რაც 

ევალება. იმ დღეებში რჩეულნი აღდგებიან. 

2. და ის აირჩევს მართალთ და წმინდათ შორის, რადგან მოვიდა დრო, რომ 

ისინი გადარჩნენ. 

3. და რჩეული იმ დღეებში დაბრძანდება ტახტზე და ყოველი საიდუმლო 

სიბრძნისა გადმოედინება მის ბაგეთაგან, რადგან სულთა ღმერთმა უბოძა ეს და 

ადიდა იგი. 
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4. და იმ დღეებში მთები იჭენებენ, როგორც ცხვრები და გორაკები იხტუნებენ, 

როგორც ბატკნები, რძით დანაყრებულნი. და ყოველი სახე. 

5. ანგელოზისა გაბრწყინდება სიხარულისგან. და მიწა იხარებს, მართალნი 

დამკვიდრდებიან და რჩეულნი ივლიან მასზე. 

 

თავი 52 
 

1. და იმ დღეების შემდეგ იმ ადგილას, სადაც ვიხილე ყოველი ხილვა მის 

შესახებ, რაც დაფარულია. 

2. მე გამიტაცა ქარიშხალმა და წამიყვანა დასავლეთით. იქ ჩემმა თვალებმა 

იხილეს საიდუმლონი ზეცისა, მთა რკინისა, და მთა სპილენძისა, და მთა 

ვერცხლისა და მთა ოქროსი, და მთა რბილი ლითონისა და მთა ტყვიისა. 

3. და მე ვკითხე ანგელოზს, რომელიც მახლდა, ვთქვი: «რა არის ის, რაც 

ვიხილე. 

4. საიდუმლოდ?» და მან მითხრა: «ყველაფერი, რაც იხილე, ემსახურება მის 

რჩეულს, რადგან ის იყო ძლიერი და ძლევამოსილი დედამიწაზე». 

5. და მშვიდობის ანგელოზმა მიპასუხა, მითხრა: «ცოტა მოიცადე და შენ 

იხილავ და შენთვის ხსნილი იქნება ყოველივე, რაც საიდუმლოა და რაც დანერგა 

სულთა ღმერთმა. 

6. და ეს მთები, რომლებიც იხილეს შენმა თვალებმა, მთა რკინისა, და მთა 

სპილენძისა, და მთა ვერცხლისა, და მთა ოქროსი, და მთა რბილი ლითონისა, და 

მთა ტყვიისა, ყოველივე ეს წარსდგება რჩეულთა წინაშე, ვითარცა ფიჭის თაფლი 

ცეცხლის წინაშე, და ვითარცა წყალი, რომელიც იღვრება ამ მთათა წვერიდან და 

ისინი აღმოჩნდებიან უძლურნი მის ფერხთით». 

7. და იმ დღეებში მოხდება ისე, რომ ვერავინ გადარჩება ოქროთი, ვერც 

ვერცხლით და ვერავინ შეძლებს გაქცევას. 

8. და არ იქნება ბრძოლისთვის არც რკინა, არც აბჯარი. ბრინჯაო 

გამოუსადეგარი იქნება და კალა გამოუსადეგარი იქნება და ტყვია არ იქნება 

სასურველი. 

9. და ყოველივე ეს გაქრება და განადგურდება პირისაგან მიწისა, როდესაც 

გამოჩნდება რჩეული სულთა ღმერთის წინაშე. 

 

თავი 53 
 

1. და იქ ჩემმა თვალებმა იხილეს დიდი ველი ღია პირით და ყოველი 

მკვიდრი მიწისა და ზღვისა და კუნძულებისა მას ძღვენს მიართმევს და ნიშანს 

ერთგულებისას, მაგრამ ეს დიდი ველი არ შეივსება. 

2. და ისინი სჩადიან დანაშაულს თავის ხელებით, და ყველაფერს, რასაც 

ცოდვილნი მოიპოვებენ, დანაშაულებრივად ნთქავენ თვითონვე, რადგან ისინი, 

ცოდვილნი, განადგურდებიან სულთა ღმერთის წინაშე და განიდევნებიან 

პირისაგან მიწისა და დაიღუპებიან უკუნითი უკუნისამდე. 
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3. რადგან მე ვიხილე ანგელოზები სასჯელისა, თუ როგორ მიდიოდნენ და 

უმზადებდნენ სატანას ყველა იარაღს. 

4. და ვკითხე მშვიდობის ანგელოზს, რომელიც მახლდა: «ვისთვის ამზადებენ 

ამ იარაღებს?» 

5. და მითხრა მან: «ისინი ამზადებენ მათ მეფეებისთვის და ამ ქვეყნის 

ძლევამოსილთათვის, რათა გაანადგურონ ისინი მათი საშუალებით. 

6. და შემდეგ მართალი და რჩეული გახსნის სახლს თავის საზოგადოების 

შეკრებისთვის სულთა ღმერთის სახელით, რომელიც ამიერიდან აღარ იქნება 

შევიწროებული. 

7. და ეს მთები წინაშე წარსდგებიან, ვითარცა მიწა და გორაკები, ვითარცა 

წყაროს წყალი და მართალნი მოისვენებენ ცოდვილთა მიერ დამცირებისგან». 

 

თავი 54 
 

1. და მე შევხედე და გავემართე დედამიწის სხვა მხარეს და ვიხილე დიდი 

ველი აალებული. 

2. ცეცხლით. და მათ მოიყვანეს მეფენი და ძლევამოსილნი და დატოვეს დიდ 

ველზე. 

3. და იქ ჩემმა თვალებმა იხილეს, თუ როგორ დაამზადეს მათთვის იარაღი, 

რკინის ჯაჭვები გაუზომავი წონით. 

4. და ვკითხე მე მშვიდობის ანგელოზს, რომელიც მახლდა, ვუთხარი: «ეს 

იარაღი-ჯაჭვები ვისთვის არის მომზადებული?» 

5. და მითხრა მან: «ეს მომზადებულია აზაზელის რაზმისთვის, რომ აიყვანონ 

ისინი და ჩაყარონ განკიცხულთა უფსკრულში, და ისინი დაიფარებიან უხეში 

ქვებით, როგორც ბრძანა სულთა ღმერთმა. 

6. და მიქელი, და გაბრიელი, და რაფაელი და ფანუელი შეიპყრობენ მათ 

დიდი განკითხვის დღეს და ამ დღეს გადაისვრიან მათ აალებულ ღუმელში, 

რადგან სულთა ღმერთმა შური იძია მათი უსამართლობის გამო, რადგან ისინი 

დამორჩილდნენ სატანას და აცდუნეს დედამიწის მკვიდრნი. 

7. და იმ დღეებში მოევლინება სასჯელი სულთა ღმერთისგან და ის გახსნის 

ყოველ საცავს წყლისას, რომლებიც არიან ზეცის მაღლა და შადრევნებს, რომლებიც 

არიან მიწის ქვემოთ. 

8. და ყოველი წყალი შეერთდება წყლებით: რომელიც არის ზეცის მაღლა, ის 

მამრობითია. 

9. და რომელი წყალიც არის მიწის ქვემოთ, ის მდედრობითია. და ისინი 

გაანადგურებენ ყოველივე მკვიდრს. 

10. მიწაზე და ის, ვინც დამკვიდრდა ზეცის ქვემოთ. და ისინი 

გააცნობიერებენ თავიანთ უსამართლობას, რაც ჩაუდენიათ დედამიწაზე და 

რისთვისაც იღუპებიან». 
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თავი 55 
 

1. და ამის შემდეგ მოხუცებულმა თავმა მოინანია და თქვა: «ამაოდ 

გავანადგურე ყოველი მკვიდრი. 

2. მიწისა». და მან დაიფიცა თავის დიდებული სახელით: «ამიერიდან მე აღარ 

მოვექცევი ამგვარად მიწის მკვიდრებს. მე გამოვფენ ზეცაში ნიშანს: ის იქნება 

პირობა ჩემსა და მათ შორის სამუდამოდ, სანამ არსებობს ზეცა დედამიწაზე. 

3. როდესაც მე ვისურვებ, ამის გამო შევიპყრო ისინი ანგელოზთა ხელით 

მწუხარებისა და ტკივილის დღეს, ჩემი განსჯა და ჩემი რისხვა მათთვის დარჩება 

სამუდამოდ» — ამბობს. 

4. ღმერთი, სულთა მბრძანებელი — «თქვენ, ძლევამოსილნო მეფენო, 

რომელნიც დედამიწაზე ხართ დამკვიდრებულნი, თქვენ იხილავთ ჩემს რჩეულს, 

თუ როგორ არის დაბრძანებული ბრწყინვალების ტახტზე და განსჯის აზაზელს და 

მთელ მის საზოგადოებას, და მთელ მის რაზმს სულთა ღმერთის სახელით». 

 

თავი 56 
 

1. და ვიხილე იქ მომავალი რაზმი ანგელოზთა სასჯელისათა და მათ ხელთ 

ეპყრათ მათრახები და ჯაჭვები. 

2. რკინისა და ბრინჯაოსი. და ვკითხე მშვიდობის ანგელოზს, რომელიც 

მახლდა, ვუთხარი: «ვისთან. 

3. მიდის ის, ვისაც ხელთ უპყრია მათრახი?» და მითხრა მან: «ყოველი თავის 

რჩეულთან და საყვარელთან მიდის, რათა ჩაუშვან ისინი ველის ღრმა 

უფსკრულში. 

4. და შეივსება ველი მათი რჩეულნით და საყვარელნით, და მათი სიცოცხლის 

დღეები დასრულდება, და დღეები მათი ცდუნებისა ამიერიდან აღარ ჩაითვლება». 

5. და იმ დღეებში ანგელოზნი დაბრუნდებიან და გაემართებიან აღმოსავლეთ 

მხარეს პართიელებისა და მედიელებისკენ: ისინი აღაშფოთებენ მეფეებს და 

შფოთვა მოევლინება მათ. და ისინი წამოდგებიან თავიანთი ტახტებიდან, რათა 

შეიჭრნენ მათ ჯგუფში, როგორც ლომები თავის ბუნაგებიდან და როგორც მშიერი 

მგლები. 

6. და ისინი წამოდგებიან და გადადგამენ ნაბიჯებს მათ რჩეულთა მიწაზე და 

მიწა მათი რჩეულებისა მათ წინაშე იქნება კალო და გრძელი გზა. 

7. მაგრამ ჩემი მართალთა ქალაქი იქნება დამაბრკოლებელი მათი 

ცხენებისთვის და ისინი დაიწყებენ ბრძოლას ერთმანეთის წინააღმდეგ და მათი 

მარჯვენა ხელი იქნება ძლიერი მათსავე წინააღმდეგ. ვერავინ იცნობს თავის ძმას, 

ვერც შვილს თავის მამისას და თავის დედისას, სანამ არ დაგროვდება საკმარისი 

გვამი მათი სიკვდილის შედეგად. და მათი განკითხვა არ იქნება ამაო. 

8. იმ დღეებში მკვდართა სამეფო გააღებს პირს და ისინი იქ ჩაცვივდებიან. ეს 

არის მათი დაღუპვა. მკვდართა სამეფო შთანთქავს ცოდვილთ რჩეულთა წინაშე. 
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თავი 57 
 

1. და მოხდა მას შემდეგ: ვიხილე რაზმი ეტლებისა, რომლებითაც 

მოდიოდნენ ადამიანები, და. 

2. ისინი მოდიოდნენ ქარებზე ამხედრებულნი აღმოსავლეთიდან და 

დასავლეთიდან სამხრეთისკენ. და ისმოდა ხმა მათი ეტლებისა, და როდესაც ეს 

არეულობა მოხდა, წმინდა ანგელოზებმა შენიშნეს ზეციდან. და დედამიწის 

ბოძებმა ადგილი იცვალეს და ეს ხმა გაისმა ზეცის საზღვრებამდე. 

2. ერთ დღეს. და ისინი დაეცემიან და ეთაყვანებიან სულთა ღმერთს. და ეს 

არის დასასრული მეორე იგავისა. 

 

თავი 58 
 

1. და მე დავიწყე მესამე იგავის თხრობა მართალთა და რჩეულთა შესახებ. 

2. დალოცვილნი იყავით, მართალნო და რჩეულნო, რადგან თქვენი ხვედრი 

ბრწყინვალეა! 

3. და მართალნი იცხოვრებენ მზის სინათლეში. და რჩეულნი იცხოვრებენ 

მარადიული სიცოცხლის სინათლეში. დღეები მათი მარადიული ცხოვრებისა არ 

სრულდება და დღეები წმინდათა ურიცხვია. 

4. და ისინი ეძიებენ სინათლეს და იპოვნიან სამართლიანობას სულთა 

ღმერთთან ერთად. მართალნი მშვიდობას მოიპოვებენ სულთა ღმერთთან. 

5. და ამის შემდეგ განუცხადებენ წმინდათ, რომ მათ ზეცაში უნდა მოძებნონ 

საიდუმლონი სამართლიანობისა და მემკვიდრეობა რწმენისა. რადგან ის გახდა 

ნათელი, ვითარცა მზე დედამიწაზე და წყვდიადი გაქრა. 

6. და იქნება სინათლე დაუსრულებელი და აღსასრული დღეებისა არ 

დადგება, რადგან წყვდიადი თავდაპირველად განადგურდება და ძლიერი იქნება 

სინათლე სულთა ღმერთის წინაშე, და სიმართლის სინათლე გაძლიერდება 

სულთა ღმერთის წინაშე უკუნითი უკუნისამდე. 

 

თავი 59 
 

1. იმ დღეებში ჩემმა თვალებმა იხილეს საიდუმლონი ელვისა და სინათლისა, 

და მათი სამართალი. და ისინი ბრწყინავენ დალოცვისა და წყევლისათვის, 

როგორც ისურვებს სულთა. 

2. ღმერთი. და იქ ვიხილე საიდუმლონი ქუხილისა და გავიგე, თუ როგორ 

გაისმოდა ხმა მისი, როდესაც ის ქუხდა ზეცის მაღლა. და ანგელოზებმა მაჩვენეს 

სამკვიდრო დედამიწაზე და ხმა ქუხილისა, თუ როგორ ემსახურება 

კეთილდღეობას და დალოცვას, და წყევლას, სულთა ღმერთის სურვილით. 

3. და შემდეგ ვიხილე ყოველი საიდუმლო სინათლისა და ელვისა, თუ როგორ 

ბრწყინავენ დალოცვისა და კმაყოფილებისთვის. 
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აპინის წითელი წიგნი 
 

ჯოზეფ აპინს 
 

«რადგან არ არის ღმერთი ჩვენი მბრძანებელი ეშმაკის 
გარდა და არ ჰყავს მას სხვა მსახურები, გარდა მისი 
ერთგული ადამიანებისა, რომლებმაც თავი მიუძღვნეს 
მას. უარყოფ სინათლეს — მოიპოვებ წყვდიადს და 
უარყოფ ქრისტეს — მოიპოვებ მხეცს. და ცეცხლით 
გაცისკროვნებული მარადისობა გაიღვიძებს შენს 
გულში, რადგან უკუნითი უკუნისამდე სინათლე არ 
არის, მაგრამ წყვდიადი არის». 

 

ამბობენ, რომ «წითელი წიგნი» ნაკარნახევი იქნა თავად ვლად ცეპეშას მიერ 

ერთერთი განდგომილი ბერისთვის. ასეა თუ ისე, ეშმაკისადმი თაყვანისცემა 

დიდებული რუმინელი მხედარმთავრის მიერ უდავო ფაქტია, რომლის 

უარყოფასაც არცერთი სერიოზული შავი ადეპტი არ დაიწყებს. 

ცნობილია, რომ ეს დოკუმენტი, რომელსაც ყდაზე გადაკრული ჰქონდა 

გაურკვეველი არსების (გავრცელებული ხმებით, ერთერთი დაბალი რანგის 

დემონის, რომელიც ვლადმა სწორედ ამ მიზნისთვის გამოიძახა) სისხლისფერი 

ტყავი, ინახებოდა ინგლისელ ვაჭარ ჯოზეფ აპინთან (აქედან მოდის მისი 

სახელწოდებაც), რომელიც გარდაიცვალა 1689 წელს და რომელმაც ანდერძით 

ითხოვა, რომ წიგნი მასთან ერთად დაემარხათ. 

მამის ანდერძის შესრულების შემდეგ მისმა ორმა შვილმა მაინც ამოთხარა 

საფლავი, რომ მიეღო საშინელი ცოდნის წყარო, მაგრამ წიგნი უკვე აღარ იყო იქ. 

როგორც ჩანს, ის მოიპარა ვლადის ერთერთმა შთამომავალმა და მას შემდეგ 

ის გადაეცემოდა მამიდან შვილს 1869 წლამდე, როცა მას დაეუფლა საიდუმლო 

საზოგადოება «Tremalosh», რომელიც მომავალში გარდაიქმნა ერთერთ დიდ შავ 

ლოჟად აბრევიატურით A.C.C. წიგნის კოპირებული ვერსია გადაეცა პონტიფიკ 

იოჰან კელენჰეიმს 1901 წელს და გადათარგმნილი იქნა პოლონურად და 

გერმანულად. 

დედანის მომავალი ბედი გაურკვეველია. ის დაწერილია ენოქისეული ენის 

სუფთა ვერსიის მიხედვით და თარგმნილია ენაზე რომელსაც თუ შევადარებთ 

ჯონ დის წერის სტილს წარმოადგენს უსუსურ უაზრო ბოდვას, ვინაიდან 

წარმოდგენილია არა ენოქისეული სიმბოლოებით არამედ ლათინური ასოებით, 

რაც ამტკიცებს იმ აზრს რომ დაწერილია იგი მღვდლის ხელით, რომელიც არ 

იცნობდა ზეციურ იერარქიებსა და სულიერ საიდუმლოებებს. 
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ნაწილი 1 
 

ქრ. შ.-დან 1461 წელს მე მქონდა ხილვა. ალისფერ სამოსში გამოწყობილი 

მხედარი ალისფერი ცხენით იდგა ჩემს წინ და თქვა ასეთი რამ: 

«შენ დიდებული მხეცის შთამომავალი ხარ, რომელიც მოევლინა დედამიწას 

ცნობით. ის, ვინც ხალხში ცნობილი იყო ატილას, ჰუნების მბრძანებლის სახელით. 

უარყავი ჯვარცმა, რადგან ის საზიზღრობაა და მიჰყევი გზას, რომელსაც 

მიყვებოდნენ შენი წინაპრები. თაყვანი ეცი წყვდიადის თავადებს და ემსახურე 

მათ. 

მე შენ შვიდი ჭის გასაღებს, უფსკრულის ღრიჭოს და მისი საძირკვლის 

თორმეტ წყაროს მოგცემ, რომლებიც წარმოადგენენ კარიბჭეებს, რადგან ჩემი 

სახელია კოშკის მშენებელი და მონადირე, რომელმაც არ იცის შებრალება. 

წამომყევი. შვილო ჩემო, შეასრულე რიტუალები და დაღვარე სისხლი მიწაზე, 

სადაც საღამო და ღამე არასოდეს სრულდება. 

მოგცემ წყვდიადის ნიშანს და იქნება დაღი ჩემი შენს სხეულზე». 

და სიტყვებმა, რომლებიც წარმოთქვა მხედარმა, მიმითითეს გზაზე და ახლა 

მოგიყვები შენ, ადამიანის შვილო, წყვდიადის გამოძახების და მასთან საუბრის 

საშუალებების შესახებ, მივართმევთ მას ძღვენს და მივიღებთ ნიჭს, რომელსაც ის 

გადმოგვცემს. 

ყველაფერი ეს კეთდებოდა საზიზღარი ღვთის შვილის დაბადებამდე ბევრად 

ადრე და გაკეთდება მისი საძულველი სახელის შებილწვის დროსაც. 

თავდაპირველად გაითავისე სამი წესი, რომლებიც უნდა გაითვალისწინო. 

ჯერ ერთი, არ მიმართო დემონებს დასახმარებლად, თუ შენი გული ეკლესიას 

ეკუთვნის — მათ სძულთ ასეთი ადამიანები და აკეთებენ ყველაფერს, რომ ისინი 

დაღუპონ. 

მეორეც, მკრეხელობა რიტუალების ჩატარების დროს არ შეიძლება იყოს 

ზედმეტი, ისევე, როგორც არ შეიძლება იყოს ზედმეტი გულმოდგინება და 

სიბეჯითე, როცა მათთან შესახვედრად ემზადები. 

მესამეც, ვერ გაბედავს მისი გზით მოსიარულე სხვა ჯადოქრების ღალატს და 

მითუმეტეს — თავის ბატონ წყვდიადის თავადისას. ასეთებს ისეთი საშინელი 

სასჯელი ელოდებათ, რომ ყველანაირი უკვდავი, რომელმაც თავისი 

პრივილეგიები დაკარგა მისი სახების წინაშე და დაეხეტება სინათლეზე 

მსხვერპლის საძებნელად, გულაღმა ეცემა შიშისგან, როცა ამას მოისმენს. 

ჯადოქარს არ ჰყავს ოჯახი, რადგან მისი ოჯახის წევრები მისთვის იქნებიან 

როგორც შინაური პირუტყვები, რომლებიც სადგომში ცხოვრობენ. ის მზად უნდა 

იყოს, რომ მოკლას საკუთარი ცოლი, ვაჟიშვილი ან ქალიშვილი, თუ ამას 

რიტუალი მოითხოვს და თუ ის ამას არ ისურვებს, მაშინ დაარღვევს მესამე წესს, 

უღალატებს ბატონს და მისი ცხოვრება გახდება მწარე, დემონები მას ზურგს 

აქცევენ, ხოლო როცა მოკვდება, დასჯიან. 

წესების დამცველთათვის სიკვდილი საშიში არ არის — ზოგიერთი მას 

საერთოდ გაურბის დ ცხოვრობენ სინათლისა და წყვდიადის ზღვარზე მრავალი 
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საუკუნის განმავლობაში, სანამ მასთან არ მივა ფრთოსანი ძაღლის სული, რომ 

წაიყვანოს ის დედამიწიდან შორს. 

იმისთვის, რომ გახდე ჯადოქარი, თავდაპირველად საჭიროა, უარყო ღვთის 

ეკლესია. წადი სასაფლაოზე ან სხვა ადგილას, სადაც განისვენებს ადამიანთა 

ძვლები ან ღვთის ტაძრის კედლებთან და თქვი ასე: 

 

«გწყევლი შენ, იესო ნაზარეველო, 
მონის მონავ, მეძავის ნაშიერო. 
დაე, გაძლიერდეს შენი ტანჯვა 

და არ ჰქონდეს ამას დასასრული. 
წყეულიმც იყოს მამა ღმერთი, 
წყეულიმც იყოს ძე ღმერთი, 

წყეულიმც იყოს სულიწმინდა ღმერთი 
უკუნითი უკუნისამდე. 

Ya Ya Varaclaa Dezerbet Xuu Abraxas 
Ya Namosh 
Baalsebub 
Astaroth 
Moloch 
Exat1». 

 

არის ასევე უარყოფის სიტყვები ვერონისგან «სინიქიაზში»2: «lisus Kenos Xa-
vatrabes El Tartar! Ashmodey Baalberit Zariatnatmic Maimon Те Stauros Zarrafrom3 
Amen». 

არის ასევე სხვა მრავალი სიტყვა, მაგრამ მათზე თხრობას მე არ დავიწყებ, 

რადგან ათასი საშუალებით დაწყევლეს საზიზღარი ნაბიჭვარი დედის 

საშვილოსნოში დემონებმა, რომელთათვისაც ცნობილია სამყაროში ყველაფერი 

თავიდან ბოლომდე, ასევე ალქაჯებმა ისეთ ადგილას, სადაც ადამიანები არ არიან 

და ჯადოქრებმა, რომლებმაც იციან, რომ ის უნდა მოვიდეს და ათასობით წიგნი 

ვერ დაიტევს იმ წყევლას, რაც მათ წარმოთქვეს. 

ახლა მე თქვენ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ ტარდება რიტუალი 

Numitor, ანუ თავის მიძღვნა, როცა ღმერთისგან განდგომილი ხდება ჯადოქრის 

მოსწავლე. 

დაე, ის ამისთვის წავიდეს უღრან ტყეში იმ ბილიკით, რომელზეც ტახების 

ნაკვალევი გადის, წმინდა ივანეს წინა დღით, რადგან ჯადოქრები ამ გზაზე 

                                                                        

1 «ბელზებელის, ასტაროტის და მოლოქის სახელით, დაე, იყოს ასე». 
2 ლეგენდარული შავმწიგნობარი ვერონი ცხოვრობდა კვიპროსში ჩვ. წ.-მდე V-VI საუკუნეში. 

პრაქტიკულად არ არსებობს არანაირი სანდო ინფორმაცია ისტორიაში მის შესახებ. მას მიაწერენ 

ტრაქტატ «სინიქიაზის» ავტორობას, რომელმაც ასევე ვერ მოაღწია ჩვენამდე. 
3 Zarrafrom — ეს არის მარადიული წყევლის სიტყვა, რომელიც გამოიყენებოდა ბერძენი 

შავმწიგნობრების მიერ ებრაული კაბალიდან აღებული ბოროტების სიტყვა Nimmerzeth-ის 

ანალოგიურად. 
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ხშირად დადიან. როცა ერთერთ მათგანს შეხვდება, დაე, სამჯერ დაუკრას თავი და 

სამჯერ განაცხადოს თავის განდგომის შესახებ, ასევე თავის განზრახვის შესახებ, 

რომ მას სურს გახდეს მოსწავლე. 

ჯადოქარი, რომელიც შეეხება მას შუბლზე, დარწმუნდება იმაში, რომ მან 

ნამდვილად უარყო ღმერთი. ის, ვინც ჯადოქარს მოატყუებს, ადგილზევე იქნება 

მოკლული. 

 

 
 

შემდეგ შავმწიგნობარი წაიყვანს მას მინდორში, სადაც არ იზრდება ბალახი 

და მიწაზე წრეს გამოსახავს ისე, რომ ხელი და სამკაპი მიმართული იყოს 

ჩრდილოეთ მხარეს. ის დადგება ზურგით სამხრეთისკენ და დააყენებს ღმერთის 

უარმყოფელს სახით თავისკენ, თან ჰკითხავს მას: 

«მზად ხარ თუ არა, ჩაეწერო წყვდიადის მსახურების რიცხვში?» 

და ღმერთის უარმყოფელმა უნდა უპასუხოს: 

«დიახ». 
«მზად ხარ, რომ გააკეთო ყველაფერი, რასაც გეტყვი?» 

და ღმერთის უარმყოფელმა უნდა უპასუხოს: 

«დიახ». 
«მზად ხარ, იყო სასტიკი და დაუნდობელი, არ გიყვარდეს შენი ახლობლები 

და ყველაფერში მე მისმინო, სანამ სხვა რამეს არ გეტყვი?» 
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და მან უნდა უპასუხოს ისე, როგორც მანამდე: 

«დიახ». 
ამის შემდეგ ჯადოქარი მას გაუჭრის მარცხენა ხელს თავის ხანჯლით და 

დაარქმევს სახელს. ამ მომენტიდან ღმერთის უარმყოფელი ხდება ინიცირებული 

და ჯადოქრის მოსწავლე და დაემორჩილება მასწავლებელს იმ დღემდე, სანამ 

მასწავლებელი არ წავა იმ საზღვარზე, სადაც რომელიც ჰყოფს დღესა და ღამეს და 

მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ის ჯადოქარი. 

ახლა მე დეტალებში აგიხსნი წარწერებს და სიმბოლოებს წრის შიგნით, 

რადგან ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია. 

ჩრდილოეთით მიმართულ წრეს ეწოდება ზედა მხარე, სამხრეთით 

მიმართულს კი — ქვედა მხარე. წრე დაყოფილია გარეთა, შუა და შიდა ნაწილებად. 

გარეთა ნაწილზე მითითებულია ძალები, რომლებიც ინიციაციის მოწმეები არიან, 

შუა ნაწილში — მაღალი რანგის დემონების სახელები, რომლებიც მართავენ 

სტიქიებს და მათთან დაკავშირებულ ძალებს, შიდა ნაწილში კი — მხეცის ოთხი 

სიმბოლო, რომელიც მფარველობს წყვდიადის გზით მავალ მოსწავლეებს. 

 

აი, წარწერები გარეთა ნაწილზე და მათი მნიშვნელობები: 

 DISCON ზემოთ და მარცხნივ ნიშნავს ბოროტებას, სამაელის სახეს, 

მთავარანგელოზს, რომელიც არსებობდა სამყაროში ყველაფრის 

დასაწყისამდე, გამანადგურებელს და შურისძიების უფლისწულს. მისი 

ძალა უკვალოდ ანადგურებს ღვთის საზიზღრობას, რადგან მასთან 

შეუთავსებელია და ის ეხება ინიცირებულს. 

 AMABIS ზემოთ და მარჯვნივ არის უფსკრული, დედა, ქალღმერთი 

ლილითი, საშინელება, რომელიც დამარცხებულია წყვდიადში და 

სამყაროები კანკალებენ მისი სუნთქვისგან. უკანონობა და 

ავადმყოფობა მისი ძალაუფლების ქვეშაა, ჩვილთა სიკვდილი მოაქვს 

თან და ეხება მისი ძალა ინიცირებულს. 

 ATORN ქვემოთ და მარცხნივ არის ბოროტების დაუმარცხებელი ძალა, 

რომლის უკანაც ყველას სახება დგას. ის მართალთა ქალაქებს აღგავს 

პირისაგან მიწისა და შეიფარებს რისხვისგან უწმინდურ ბატონის 

ძაღლებს, ქარით გაფანტავს მათ. ღმერთისადმი სიძულვილის 

ცეცხლით განწმენდს მოსწავლეს. 

 NECAS ქვემოთ და მარჯვნივ არის ქვესკნელი, მარადიული ბინდის 

ქვეყანა, სადაც განდევნილთა ლოცვები, რომლებიც ეძებენ წყალობას 

წყვდიადის უფლისწულისგან, დამწვარ სასუფევლამდე აღწევენ და 

სადაც დაკარგულ ბილიკებზე დაძრწიან ურჩხულები. სატანისა და 

მოლოქის სახება, მბრძანებელი ტანჯვისა და ნერგალისა, მათი მეუფე, 

ბრძოლის, ჭირის და ნაჯახის დემონი. ადეპტი უნდა ეთაყვანოს მათ. 

აი, ოთხი მოწმე ინიციაციისა. 
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წარწერები შუა ნაწილზე: 

 სატანა — ჰაერის უფლისწული. მისი სახელი თავსდება ქვესკნელის 

წრეში, რადგან ის არის ტკივილი, რომელიც წმენდს. გასაღების 

დატრიალება მის სახელს განათავსებს სამაელის სახესთან და კარიბჭე 

გაიღება. 

 ლევიათანი — წყლის სტიქიის უფლისწული, სარკეების მბრძანებელი. 

წრეზე ის თავსდება ბოროტების მთავარ სახებასთან ერთად, რადგან ის 

ფართოდ უხელს თვალებს მათ, ვისაც მისი ნახვა სწყურია. გასაღების 

დატრიალება მის სახელს განათავსებს ქვესკნელთან ერთად და 

კარიბჭე გაიღება. 

 ვაალი — ცეცხლის სტიქიის დემონი, რომელიც თავსდება 

დამფერფლავ ძალასთან ერთად, რადგან ის არის განწმენდა და 

მართალთა დაღუპვა. მისი ბრძანებლობის ქვეშაა ვნება და სიამაყე, 

რომლებიც შავმწიგნობრის მუდმივ თანამგზავრებს წარმოადგენენ. 

 ბეჰემოთი — მიწის დემონი, რომელიც გაერთიანებულია 

უფსკრულთან, რადგან მისი კარიბჭე განთავსებულია 

მთვარისქვეშეთში, რომელსაც ის მართავს. ის არის უშიშრობა, 

უწმინდურთა საყრდენი და მათი ძალა. 

 

შიდა ნაწილის ნიშნები: 

 ხელი აღნიშნავს კაენს, ყველაზე უძველესს ოთხი ხორცესხმული 

მხეციდან, შავ მხედარს. ის მართავდა ერებს და დაწერა წიგნი, 

რომელმაც ამოხსნა ბოროტების მთელი სიბრძნე და რომელიც 

ხელმისაწვდომია მხოლოდ დაღდასმული რჩეულებისთვის. 

 მუზარადი არის ნიმროდის ნიშანი, წითელი მხედრის, ვისი მაცნეც იყო 

ჩემი მამაცი წინაპარი1. ის მეომარია, რომელიც მიუძღოდა ბარბაროსთა 

ლაშქარს მართალთა ციხე-სიმაგრის ასაღებად, რომ გაენადგურებინა ის 

და დაელია არარაობა ცხვრების და ცრუ მწყემსების სისხლი. 

 სამკაპი ასურის ნიშანია, თეთრი მხედრის, რომელიც გასცემს 

სიმდიდრეს და ფუფუნებას და რომელმაც გაიმარჯვა მეგიდონში. ის 

არის ღირსების მეფე, გარეგნულად მშვენიერი, მაღალფარდოვნად 

მოსაუბრე, მაგრამ მისი რისხვა შემაძრწუნებელია. 

 გასაღები არის ოქროსფერი მხედრის ნიშანი, მეფეთა მეფის და 

ბატონთა ბატონის, მისი სახელია ბეროდაქი, ბაბილონის მმართველი, 

სასტიკი დამსჯელი, რომელიც საუბრობს მაღალფარდოვნად. 

დაუნდობელია მონების მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მოწყალეა 

მჩაგვრელების მიმართ, რომლებიც მის ნებას აღასრულებენ. 

ეს არის Numitor-ის წრის წარწერების და სიმბოლოების განსაზღვრება. 
თუმცა, ვისაც სურს, გაუყვეს ამ ბილიკს, შეიძლება, რომ არ შეხვდეს 

ჯადოქრებს, მაგრამ ინიციაციის რიტუალი ჩაატაროს მარტომ. 

                                                                        

1 იგულისხმება ატილა. 
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ეს კეთდება ასე: 

წადი ტყეში ახლმთვარეობის ღამეს, შავებში ჩაცმული. გააკეთე ნიშანი «ტაუ»1 

რკინისგან ან სპილენძისგან და ჩამოიკიდე კისერზე. თან წაიყვანე შავი დედალი ან 

სხვა რომელიმე ცხოველი მსხვერპლშეწირვისთვის. არ აანთო ცეცხლი, რადგან 

შენი ბატონი არ არის ცოცხლების ღმერთი. 

ამოთხარე ორმო მიწაში და დაკალი მასში მსხვერპლი. ჭამე მისი ხორცი და 

დალიე სისხლი. შემდეგ დაწექი მიწაზე, გადააჯვარედინე ორივე ხელი, თავით 

ჩრდილოეთისკენ უნდა იწვე და ასეთ მდგომარეობაში დაჰყავი განთიადამდე, 

რადგან შენი ბატონი წყვდიადში დადის და მისი ხილვა საშიშია. 

ეს საშუალება ძალიან სახიფათოა, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც მშიშარაა 

და ავიწყდება წესები, რომლებიც უნდა ახსოვდეს. 

 

ნაწილი 2 
 

მაღალი რანგის დემონებს2 და ბოროტების სულებს შორის არ არსებობს 

ისეთი, რომელიც იქნებოდა ყველა მათგანზე მეტი თავის თვისებებით, ამიტომ 

თითოეული მათგანი არის მბრძანებელი და მმართველი, მათ შორის მთავარი კი 

არავინაა, მაგრამ არსებობს თვისებები, რომლებიც ზოგიერთს უფრო მეტად აქვს, 

ზოგიერთს გააჩნია მხოლოდ ერთი მათგანი, მეორეს კი — არა და სწორედ ამ 

პრინციპზე დგას ბოროტების ძალების ქვედანაყოფი შავმწიგნობართა 

ტრაქტატებში, რომელსაც ეწოდება რკინის კოშკი ან უბრალოდ კოშკი. 

მე შენ მოგითხრობ ამის შესახებ. თავდაპირველად მოგიყვები მაღალი რანგის 

არსებებზე, რომლებსაც გააჩნიათ და არ გააჩნიათ ნიშანი. 

 

 

                                                                        

1 არა ებრაული «ტაუ», არამედ მარადიული წყევლის სიმბოლო ამოტრიალებული «T»-ს სახით. 
2 მაღალი რანგის ბოროტების არსებებს ხანდახან უწოდებენ დემონებსაც. 
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SAMAEL — ბოროტების უმაღლესი სული, დაუბადებელი, შეუქმნელი, 

მარადიული, წყვდიადი სინათლის ერთი სხივის გარეშე. ვინც მას იძახებს, ხედავს 

როგორც უძირო სიბნელეს ან მრავალ რკინის ისარს, რომლებიც მისკენ 

მოექანებიან, ხანდახან კი ის მოდის შავ მოსასხამში ჩაცმული დაბალი ადამიანის 

სახით და მტრული გარეგნობით. მისი ნიშანია გამხმარი სისხლით დაფარული 

შიშველი ხმალი. მისი თვისებებია ყველაფრის განადგურება, ძლიერი სიძულვილი 

და უღირსი სიწმინდე, ამიტომ ყველა იმ ადამიანზე, ვინც ეშმაკის თაყვანისცემის 

წესებს მკაცრად იცავს, ამბობენ, რომ მას მფარველობს სამაელი. მისი სიტყვა 

კანონია ნებისმიერი წოდებისა და წარმოშობის დემონისთვის. 

მისი გამოძახება შეუძლიათ მხოლოდ ყველაზე ძლიერ ჯადოქრებს, 

რომლებიც ერთ თაობაში მხოლოდ ერთხელ იბადებიან. 

მასთან დაკავშირების1 მიზნით ჯადოქარმა უნდა აიღოს მოზრდილი კაცის 

სრულიად მთელი და დაუზიანებელი თავის ქალა, დადოს შავი ქვით 

დამზადებულ მიწისქვეშა საკურთხეველზე და საკურთხევლის დასავლეთ მხარეს 

ერთი წლის კრავის სისხლით გამოსახოს ნიშანი. 

 

სამაელის შელოცვა2: 
 

«EL NESHIAH SCAN TSEBEL ESPHOR NOCTARAK 
EDATUR NONZITRAEL VACAZAZOSH 

HE NEBESUSHTAR STEL NESBAIN SLUU AMEL 
ELERTU SFAGN ESPHAMAS ASBENIT VENAR 

SEBETH SATASHTEL INNON CAAMON VELROHET». 
 

 
 

LILITH — სამაელის ცოლი, სიღრმეებისა და მატლების ქალღმერთი, 

ყოველგვარი უწმინდურის დედოფალი, რომლებიც ბინადრობენ მდინარეების 

პირას მიტოვებულ სახლებში. ის სამყაროში ასახლებს მტაცებელ მხეცებს, 
                                                                        

1 გამოძახება არის პროცედურა, რომლის დროსაც იღება მატერიალური სამყაროსა და იმ არსებების 

ადგილსამყოფელებს შორის არსებული კარიბჭე ადეპტის ნებით. კონტაქტი მყარდება მხოლოდ 

სულიერ დონეზე. ცნობილია სამაელის წარმატებით გამოძახების მხოლოდ 2 ფაქტი — XV 

საუკუნეში ეს შეძლო გერმანელმა ოკულტისტმა იოაკიმ გამცემელმა, XX საუკუნის დასაწყისში კი 

— რუსმა ადეპტმა ვასილი იკონიკმა. 
2 იგულისხმება მიმართვა დემონისადმი. 
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რომლებიც ადამიანებს მტრობენ. მისი დანახვა შეიძლება ფაფუკ თმიან მშვენიერ 

შიშველ ქალად ან შავ სამოსში ჩაცმულ ნაოჭებიან მოხუცად. მას ემორჩილებიან 

ჩვილთა მკვლელი ლამიები. მისი ნიშანია ნიჟარა და ობობა. მისი გამოძახება 

მარტივია, მაგრამ ეს სრულებით არ ამცირებს რიტუალის ხიფათიანობას. 

ფერფლში შერეული ჭვარტლით მდინარესთან ან ტბასთან ახლოს უბალახო 

მიწაზე საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით შვიდჯერ გაავლე ხაზი და 

ფიგურის შუაში გამოსახე ნიშანი ადამიანის ახალი სისხლით. ხაზის დასაწყისი და 

სამკაპი, რომელიც ნიშანზეა გამოსახული, მიმართული უნდა იყოს 

ჩრდილოეთისკენ. 

მოამზადე ასეთი შემადგენლობის ნარევი დასაწვავად: 

ბუს ნაღველი — 1 წილი, ვერბენას ფოთლები — 7 წილი, შავი მარგალიტის 

ფხვნილი — 2 წილი, მირტი და საკმეველი — თითო წილი. 

დადექი ფიგურიდან სამხრეთ მხარეს, დაწვი ნარევი სპილენძის ჭურჭელზე 

და გამოიძახე. 

 
ლილითის შელოცვა: 
 

«OEOS ACAPHOSH NYOT ZELESH 
ISTVAMAN TENEB NSGIYAH ATOMOR 

NE AMMITABAS NORZEBR 
EYATTAN KELOSH TSABELMES 

NRIOZT HANANEF FTAA EOS GHAT». 
 

BAALSEBUB — წყვდიადის უფლისწული, დემონების მბრძანებელი, 

თავდაპირველი ბოროტება. მისმა მრისხანებამ არ იცის საზღვრები, მისი ძალა კი 

უსასრულოა. ის შეიძლება გამოჩნდეს ცხენის თავად, დიდ ფუტკრად ან შიშველ 

კაცად, რომელსაც არ აქვს კანი, ასევე მაღალ ხედ. თუ მას იძახებს ქრისტიანი, 

სიკვდილს ვერ გადაურჩება. თუნდაც რომ ვერ მოხერხდეს რიტუალის 

წარმატებით ჩატარება და არავინაც რომ არ მოვიდეს, ის მოგვიანებით მაინც 

დაიღუპება. 

ის ერთერთი იმათთაგანია, რომელსაც ვერც ღმერთი და ვერც მისი მსახური 

ვერ შეეწინააღმდეგება. მისი გამოძახების საშუალება ძალიან რთულია. ამ არსებას 

არ აქვს ნიშანი, რადგან ადამიანის ხელით დახატული ვერანაირი ნიშანი ვერ 

გამოსახავს მის საშინელ არსს. 

საჭიროა კვარცის კრისტალი, ქაასიმოლის ამულეტი, ბეჭედი სუფთა ოქროს 

ბეჭედი მასზე ამოტვიფრული სახელით აზაზელი, ვერცხლის თასი და ქამარი, 

რომელიც დამზადებულია ქალწულის თმისგან. 

ასევე საჭიროა შავი ქსოვილის ნაჭერი, რომელსაც კუთხეებში წითელი ძაფით 

ამოქარგული აქვს შემდეგი სიმბოლოები: 
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ასევე კაცი, რომელიც არის არანაკლებ 25 წლისა და არაუმეტეს 30 წლისა და 

შავი ძაღლი გლუვი ბეწვით. 

მოამზადე ღვინო რიტუალისთვის. მას აყენებენ ერთი კვირის მანძილზე, 

ამატებენ გამხმარი შროშნის ყვავილებს, შვიდ ცალ ეკალს და ატმის შვიდ ცალ 

ფოთოლს. 

ქაასიმოლის ამულეტს ამზადებენ ვერცხლისგან და აკურთხებენ სამშაბათ 

ღამით, სანამ ოთხშაბათი დღე დადგება. ასევე მარსი უნდა ჩანდეს ცაზე. წადი 

ტყეში, თან წაიღე ამულეტი, დადე მიწაზე და განერთხმე მის წინ, თავით 

ვარსკვლავებისკენ, დახუჭე თვალები, დაკაწრე მიწა ფრჩხილებით და ხმამაღლა 

იყვირე «Norfazrafn» მანამდე, სანამ არ გაიგონებ ყრუ ხმას მიწის ქვემოდან. 

წამოდექი, მაგრამ არ გაახილო თვალები და დაიწყე საათის ისრის საწინააღმდეგო 

მიმართულებით სირბილი, თან განაგრძე მაგიური სიტყვის ყვირილი მანამდე, 

სანამ შენს თავში ცეცხლი არ აალდება და გონებას არ დაკარგავ. როცა გონზე 

მოხვალ, იპოვნე ამულეტი, გაიკეთე კისერზე და დატოვე ის ადგილი. 

ახლა მოქმედებაზე გადადი. რიტუალის ჩასატარებელ ადგილს უნდა 

წარმოადგენდეს ქვის ოთახი ფანჯრების გარეშე, არანაკლებ 40 ნაბიჯისა სიგრძეში 

და სიგანეში. კაცი, რომელსაც მსხვერპლშეწირვისთვის შეარჩევ, უნდა გათიშო და 

შეკრა, მაგრამ ისე უნდა გათიშო, რომ გონზე მალე მოვიდეს, რადგან არარაობის 

უსარგებლო სულს არ უნდა ესმოდეს, როგორ იძახებ დემონს და უნდა 

გევედრებოდეს შენდობას მანამდე, სანამ არ იხილავს მოსიარულე უფლისწულს, 

მაგრამ სიკვდილამდე ის საღ გონებაზე უნდა იყოს. 
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დაასხი ღვინო თასში და დალიე ასეთი სიტყვებით: 

 

«АВЕА SKL NERRAZATAF SHOKMAEL BEATAS 
IN CARNEBIS MAZMIZEIM ETER 
АКТА, АКТА SCAMO BEBELOS — 

VO ERIT! ABILSA ZEIDA NOTTERIAH 
AMISCATON ТЕТЕАВ ANOPHRIS GAADAAT ECHINOCH! 

ZEIDA ZEIDA LAMMOS KTAN!» 

 

ბოლო ფრაზა წარმოთქვი ოთხჯერ, შემდეგ დარწმუნდი, რომ მსხვერპლის 

თვალები ღია და შიშით სავსეა, ხანჯალი ნეკნებს შორის ჩაარტყი და გული გაუპე. 

შემდეგ ძაღლს აალოკინე ჭრილობიდან წამოსული სისხლი და როცა ამას 

გააკეთებს, მოკალი რკინის წვერიანი ისრით. 

ქვანახშირით დახატე წრე, მისგან დასავლეთით გამოსახე სამკუთხედი და 

წრეში ჩასვი ნიშნები, სამკუთხედის კუთხეებში დადე შავი ცვილის სამი სანთელი, 

წრის შუაში ამოთხარე მიწა, ჩასვი ბოძი და დაკიდე მასზე ძაღლის გვამი თოკით, 

რომელიც დამზადებული იქნება დაუმუშავებელი ტყავით. კაცის გვამი მოათავსე 

სამკუთხედის შიგნით, გულმკერდზე კი დაადე ქსოვილი და ზემოდან კრისტალი. 

გაიკეთე ქამარი, მარცხენა ხელის საჩვენებელ თითზე ჩამოიცვი ბეჭედი და 

შედი წრეში. 

ახლა წარმოთქვი შემდეგი შელოცვა: 

 

«OROROS GALGAL BARRAZOM 
BARBATOS KL ATOTEF NOAH 

APAS NATAMOS APAS BAALBERIT 
EKRON AZ ZAFEA NEFERTUM 

NHASH EN ALGATARON AXOXOA VER 
MAETETEAM 

TSAF TSAF TSAF 
AEAHM». 
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შენ ყველა მხრიდან გაიგონებ მხეცურ ღრენას, სანთლების ალი გახდება 

ლურჯი, მათ მიერ განათებული ოთახი კი ღრმა წყვდიადში ჩაიძირება. მკვდრის 

გულმკერდზე დადებული კრისტალიდან სისხლისფერი სინათლე გამოანათებს და 

შენ სასიკვდილო სიცივესავით შეიგრძნობ მის მოახლოებას, ვისაც ასევე უწოდებენ 

ბუზების მბრძანებელს და ვერ შეძლებ ადგილიდან დაძვრას. 

როცა მას დაინახავ, შეხედე არა პირდაპირ, არამედ გვერდიდან, რომ 

თვალები არ გადმოგცვივდეს. 

წყვდიადის უფლისწული შენს სურვილს შეგისრულებს, მაგრამ არ სთხოვო 

მას ძალაუფლება ან სიმდიდრე — ამისთვის სხვა რიტუალები არსებობს. 

 

 

 
 

 

ASMODEUS — ცდუნების, სიცრუისა და ტყუილის დემონი, მიწისქვეშეთის 

განძის მცველი. ჩნდება მდიდრულ სამოსში გამოწყობილი მეფის სახით, შეუძლია 

სიმდიდრით და ძალაუფლებით დაასაჩუქროს ყველა, ვინც მას მიმართავს. მისი 

ნიშანია ანთებული ზეთის სანათი. მას ემორჩილებიან მგლები და ლეოპარდები. ის 

მაქციების და ჯინების მბრძანებელია 72 რიცხვიდან1. იძახებენ ოთახში, რომლის 

კედლებიც უნდა დაიფაროს წითელი ქსოვილით და თითოეულზე უნდა 

დაიხატოს ნიშანი იმ წყალში გახსნილი ჭვარტლით, რომელშიც დაახრჩვეს უმანკო 

ჩვილი. ამზადებენ ხუთკუთხა საკურთხეველს და მასზე აკმევენ საკმეველს 

სპილენძის საცეცხლურით. საკმეველიდან ყველაზე მეტად მისაღებია ამბარი. 

 

ასმოდეუსის შელოცვა: 
 

«SELOR ZETASTU VOTR KENEB 
TESEABON KL ATONOA NINGEL VARANTAR 

YATATUR BABANNIM KATABESH 
SORONOROS». 

                                                                        

1 ასტრალური პლანის ყველაზე გონიერი არსებები. 
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ASTAROTH — გარდაქმნის მბრძანებელი, მკვდართა მეუფე, ოქროს მაძიებელ 

ჯადოქართა მფარველი. მისი ნიშანია ჩირქის წვიმა, ღრუბლიანი სიბნელე და შავი 

მორევი, რომლის შიგნიდანაც სინათლე გამოკრთის. მისი მბრძანებლობის ქვეშაა 

სამყაროთა შორის არსებული კარიბჭეები და საზღვრები და მას შეუძლია მათი 

გაღება. სხვა თხოვნას არ შეასრულებს და თუ მაინც იქნება წარმოთქმული, 

ნაკუწებად აქცევს ჯადოქარს. მას მიწისქვეშ იძახებენ განსაკუთრებული სარკის 

დახმარებით, რომელიც დამზადებულია ადამიანის ექვსკუთხა კანის ნაჭრისგან და 

ჩასმულია სპილენძის ჩარჩოში. სარკის ერთ მხარეს საჭიროა გამდნარი რკინით 

ამოიწვას ნიშანი, მეორე მხარე კი საჭიროა იმისთვის, რომ ჯადოქარი მასში 

იხედებოდეს. კანს ზურგიდან აძრობენ გაქცეულ მონას ან ქურდს, რის შემდეგაც 

მას აჭრიან ხელებს, ფეხებს, თავს და პენისს, სხეულის ნაწილებს კი ყრიან 

დაგუბებულ წყალში. 

შავი ბატკნის მსხვერპლად შეწირვის შემდეგ დილეგის მიწაზე მისი 

სხეულიდან დაღვარე სისხლი. ამ დროს მსხვერპლი უკანა ფეხებით გეჭიროს ისე, 

რომ აღმოსავლეთ მხარეს გარღვეული წრე შეიქმნას. გამოძახების წინ შეიმოსე 

რკინის ფეხსაცმელებით. 

ბატკნის თავიდან ამოიღე ტვინი და შეჭამე, თავი კი დაწვი კოცონზე. 

ცეცხლის შესანარჩუნებლად გამოიყენე კუბო, რომელშიც მიცვალებული 

არანაკლებ სამი თვე იწვა. 

ამის გაკეთების შემდეგ შედი წრეში და აიღე სარკე ორივე ხელით ისე, რომ 

მხოლოდ ჩარჩოთი გეჭიროს და კანს არ ეხებოდე. 

 

ასტაროტის შელოცვა: 
 

«YA NUCAR ZFON ISMALOS GHOSH 
AYNZUMEIN TEITOSHURAR ANACIS TLEX 

ZERABTU SCIMMEBELIAYAZN VTA AKL 
ESPHAMEN AZ NUCILTOR VAZITER 

NENZOTM TLAF KARONASH EMERTU 
XENOBAS UTTAR NENEB VA ILZEBETH 

YAVOHESH НЕ». 
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ამ სიტყვების წარმოთქმის შემდეგ სარკეში დაინახავ კბილებიან ყბებს, 

თითქოს ისინი სიბნელით არიან მოქსოვილნი. მიწისქვეშეთის კედლები 

შესაძლებელია გაქრეს და მათ მიღმა იქნება ბურუსი, სადაც გამოჩნდება 

მბრძანებლის სახე. არ აწიო თვალები, შეხედე მას შუბლს ქვემოდან, მაგრამ არც 

შიშით შებრუნდე, რადგან მოკვდები. 

 

 
 

MOLOCH — ჩვილთა მჭამელი, შეუბრალებელი შურისმაძიებელი, 

მიწისქვეშეთის უფროსი მმართველი, დამწვარი სულების მბრძანებელი. 

მისი თვისებებია საშინელი სისასტიკე და მოუდრეკავობა. მისი ნიშნებია 

რკინის ღუმელი და მაღალი გამხმარი ხე. მისი გამოძახება შეუძლებელია, რადგან 

არ არის სამყაროში ისეთი ადგილი, რომელიც მის ბუნებას დაიტევს. 

სახლის კარზე გამოსახულ მის ნიშანს მოაქვს უბედურება და სიკვდილი, 

სამოსზე გამოსახულს კი, რომელსაც ატარებდა შენი მტერი — მისი საშინელი 

სიკვდილი. უბრალო და საშინელია მისი მნიშვნელობა. მასში დაფარული ხუთი 

სამიანი არის სიკვდილის დაბადების და არა — სიცოცხლის რიცხვი. 

 

ADRAMELECH — მსაჯული და ჯალათი მიწისქვეშეთისა, ტირანების და 

მჩაგვრელების მფარველი. მისი ნიშანია გადაშლილი წიგნი. ის შეიძლება 

გამოჩნდეს ბრძენის სახით, რომელსაც შავი სამოსი აცვია და გადაპარსული თავი 

აქვს. მას არ აქვს ბეჭედი, რადგან ის აღნიშნავს ბოროტების უსახო და უსახელო 

მხარეს და ის ყველგან მყოფია. მისი გამოძახებისთვის არ არსებობს 

განსაკუთრებული საშუალება, ამიტომ უბრალოდ გამოიყენება ბოროტების ზარი 

ან ადამიანის მსხვერპლშეწირვა ყველა წესის დაცვით. მას ემორჩილებიან 

ვირთხები. ის ასევე მბრძანებლობს შიმშილზე და გვალვაზე. 

 

სატანა — უარმყოფელი და ბელიალი — გამცემელი, არის სამაელის ორი სახე 

და არა — ბოროტების საწყისი სულები. პირველი მათგანის ნიშანია შავი მამალი, 

მეორის კი — ფრთოსანი ადამიანი. მათი გამოძახება არ შეიძლება, რადგან მათ არ 

ძალუძთ ხორცის შესხმა, მაგრამ ვინც მათთვის ლოცულობს, მიმართავს სამაელს. 

ლოცვა ჟღერს ასე: 

 
«GEKAS GEKAS ESTE BEBELOY». 
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დამხმარეები და რეგენტები: 

 

ისინი მეორე სახის არსებები არიან. ემორჩილებიან უზენაესებს, მაგრამ აქვთ 

უფლება, ადამიანს და ზოგიერთი სახის უწმინდურს გაუკეთონ ის, რაც 

მოესურვებათ, ამიტომ უსაფუძვლოა ევედრო უზენაესს, შეარბილონ მათი რისხვა, 

თუ ასეთს აქვს ადგილი. 

რეგენტებიდან არცერთს აქვს თავის ბეჭედი, დაღი, მაგრამ ზოგიერთს აქვს 

სიგილი — ნიშანი, რომლის საკუთარი თვალებით დანახვაც უნდა შეისწავლოს 

ჯადოქარმა რიტუალის დროს, როდესაც ის არსადაა გამოსახული. 

რეგენტების გამოძახების საშუალება მხოლოდ ერთია. ამისთვის საჭიროა 

უბალახო მიწაზე გამოსახო წრე და დატოვო ნაპრალი აღმოსავლეთ მხარეს, 

როგორც ასტაროტის გამოძახების შემთხვევაშია, აიღო კამეჩის ტყავისგან 

დამზადებული რვაკუთხა სარკე ჩარჩოს გარეშე, გამოსახო სამკუთხედი წრის წინ, 

როგორც ბელზებელის გამოძახების დროს და ასევე განალაგო სანთლები მის 

კუთხეებში. დაკალი თეთრი მტრედი ან შავი ქათამი და დაღვარე სისხლი 

სამკუთხედის კუთხეებში, რადგან დაღვრილი სისხლი აღებს კარიბჭეებს. შემდეგ 

დადექი წრეში და წაიკითხე შესაბამისი შელოცვა, თან სარკეში იყურე და არსებას 

სიგილის საშუალებით მიმართე. ყველაზე კარგი დრო რიტუალის ჩასატარებლად 

არის ორშაბათის ღამე, როცა ჯერ კიდევ არაა სამშაბათი, ოთხშაბათის ღამე, როცა 

ჯერ კიდევ არაა ხუთშაბათი და პარასკევის ღამე, როცა ჯერ კიდევ არაა შაბათი. 

 

ესენია რეგენტების სახელები და თვისებები: 

 

 

 
 

 

NAAMAH — შიშის დედოფალი, უკვდავთა დედოფალი, მართავს ღამეს და 

ღამის ყველა ქმნილებას. ჩნდება ნახევრად შიშველი ქალის სახით, საავდრო 

ღრუბლისფერი სხეულით, გვირგვინით და ძვირფასი ყელსაბამით მორთული. არ 

შეიძლება მისი განაწყენება სულელური შეკითხვებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

შენ უმალვე გადაიქცევი დანაოჭებულ მოხუცად და მოკვდები. მის შეხებას 

ინიცირებულისთვის მოაქვს ძლევამოსილება და მაქციებთან და ვამპირებთან 

საუბრის საშუალება მათ საკუთარ ენაზე. 
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ნაამას შელოცვა: 
 

«NIBES VA ESTER NEMETT SCAMMON TZETALARON 
SEHEMECH NUTAR ZEBELTU TSATSHATR 

EZARABAH VATRISH XALA XALA EA STORR NEBIS». 
 

საუკეთესო დროა სამშაბათის ღამე, როცა ჯერ კიდევ არ დამდგარა 

ოთხშაბათი. 

 

TYPHON — ქარიშხლის და გრიგალის მბრძანებელი. ჩნდება თეთრი გველის 

სახით. მისმა შეხებამ ინიცირებულს შეიძლება მოუტანოს წინასწარმეტყველების 

ნიჭი. ის, ვინც მას იძახებს, ხშირად განიცდის ძლიერ შიშს და შეიძლება, წრიდანაც 

გაიქცეს, მაგრამ ამის გაკეთება არ შეიძლება, რადგან მას ელოდება სიკვდილი. ის 

იქნება დაჩეხილი და შეჭმული. 

 

ტიფონის შელოცვა: 
 

«ATARABESH SLUU КЕНТ 
ТЕ ARTUTAN YA TENARAMAR KHOOS 

EIAHAOZ REBELSUT NECAFOSH STERB AVENOSH 
SOCKET NISTAMALOS ARAL». 

 

რიტუალი შეიძლება ჩატარდეს ნებისმიერ შესაფერის დროს. 

 

INHABULOS — მიწისქვეშეთის გარეთა წრის — ლიმბის მაცხოვრებელი. 

კოშმარების და საშინელი ხილვების მბრძანებელი. ჩნდება თეთრი ცხენის სახით. 

მისი გამოძახების დროს არის ჭკუიდან შეშლის საშიშროება. ის ასევე მართავს 

მოკვდავთა სიმშვიდის დამრღვევ კეთროვანებას. საუკეთესო დრო 

რიტუალისთვის არის სამშაბათის ღამე, როცა ჯერ კიდევ არ დამდგარა 

ოთხშაბათი. 
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ინჰაბულოსის შელოცვა: 
 

«ISHMARAYAS TSELABAMAS NOEPHRIS AKANAR 
VASTER TSASHAB LELEH ENARTU ROAH ETAPHOS 

YASTU NARRATU ZEIN ESTEBAR KHAT». 
 

ABBADON — სიცარიელის დემონი. მისი ჭეშმარიტი სახელი არავინ იცის, 

რადგან სახელი, რომელიც მას ჰქვია, დემონების ენაზე ნიშნავს «არავინ»-ს. მისი 

მბრძანებლობის ქვეშაა გვალვა, კალიები და ყოველგვარი უბედურება, რომელიც 

მოულოდნელად ატყდებათ თავს ადამიანებს. ის გამოიყურება როგორც ბოროტი 

ქონდრის კაცი ან ჩონჩხი, რომელსაც ძვლებზე ხორცის და კანის ნაწილები ჰკიდია. 

მას არ აქვს სიგილი და ის დედამიწაზე მოვა მხოლოდ უკანასკნელ დღეს, რომ თან 

წაიყვანოს რჩეულები და დასცეს მართლები, ჩაყაროს მათი სულები სტიქსის 

მყრალ წყლებში ან აღმოსავლეთ ლიმბის უდაბნოში. 

 

AZAZELL — მცველი ან მფარველი, მკვდართა ქალაქის, იგივე ჯოჯოხეთის 

შიდა ნაწილის კარიბჭის მცველი. დავიწყებულ დროს ის ადამიანებს ასწავლიდა 

შავ ცოდნას. ამბობენ, რომ დედამიწელ ქალთან კავშირის შემდეგ დაიბადა 

პირველი შავმწიგნობარი და სამყაროში ჯერ კიდევ არსებობენ მისი 

შთამომავლები. მისი გამოძახება არ შეიძლება, რადგან ის საკუთარი ნებით მიდის 

რჩეულებთან, რომ ასწავლოს მათ. 

 

LYMA — ლილითის დამხმარე. მოაქვს ლპობა და უბედურება. მფარველობს 

დედებს, რომლებმაც დახოცეს საკუთარი შვილები თავიანთი სირცხვილის 

დასაფარად. ჩნდება შავი საბნის სახით, რომელიც დედამიწაზე დაფრინავს. 

 

HECATA — ლილითის დამხმარე, აქვს ბეჭედი. 

 

 
 

ღამის, აჩრდილების და მოჩვენებების დედოფალი. რომ გამოიძახო, საჭიროა 

ამოთხარო ღრმა ორმო და მასზე დაკლა შავი ცხვარი. სისხლს ასხამენ ორმოში და 

ამბობენ შელოცვას. ის შეიძლება გამოჩნდეს სამსახოვანი ქალის, ღამურის 

ფრთებიანი შიშველი ქალის და წყვდიადის მბრუნავი ბელტის სახით. 
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ჰეკატეს შელოცვა: 
 

«NETATRON CASANAIM ELIS NORMAX EL SOTE DISCON VARAMAR». 
 

BELFEGOR — ასმოდეუსის დამხმარე, სიმდიდრისა და ფუფუნების გენიოსი. 

გამოიყურება როგორც ადამიანი მგლის თავით, ალისფერ სამოსში, გვირგვინით 

თავზე. ხალისით მიდის შავმწიგნობრებთან და ესაუბრება მათ. მაგრამ თუ 

შემოგთავაზებს ხელშეკრულებას, არ დათანხმდე მანამდე, სანამ გულმოდგინედ 

არ შეისწავლი. 

 

KASSAN — ადრამელეკის დამხმარე, მფარველობს მეფეებს, რომლებიც 

გასაოცრად დიდ გადასახადებს აწესებენ და ამით უგზავნიან მოკვდავებს 

შიმშილს. გამოიყურება როგორც უკანა თათებზე მდგომი უზარმაზარი ვირთხა 

გვირგვინით და სკიპტრათი. მისი გამოძახება არ შეიძლება, მაგრამ მისი ნახვა 

ადვილია ხილვებით. 

 

ABYGOR — ვაალის დამხმარე, მისი სახელი ნიშნავს «არსაიდან მოვლენილს». 

ლიმბის მცველი. გამოიყურება როგორც ალისფერ მოსასხამში და მუზარადში 

გამოწყობილი მხედარი მეწამულ ცხენზე. მას იძახებენ მხოლოდ ყველაზე 

საშინელი შურისძიებისთვის, რაც კი არსებობს, იმავე საშუალებით, როგორც 

რეგენტებს, მაგრამ არ წარმოთქვამენ არცერთ სიტყვას, გარდა გამოძახების 

სხვადასხვა ფორმულებისა და სამკუთხედში ათავსებენ ღამურის გვამს, რომელსაც 

არქმევენ მტრის სახელს. თუ წყენა ძლიერია, ის გამოჩნდება და დასჯის 

დამნაშავეს, მაგრამ თუ არა — თავად ჯადოქარს მოუტანს უბედურებას. ქრისტიანს 

არ შეუძლია, მას შურისძიება სთხოვოს, რადგან მას საცოდავი და უმწეო ღმერთი 

მფარველობს და თუ ამაზე მაინც წავა, თავად დაიღუპება. 

 

აი, რა უნდა იცოდე ბოროტების უმაღლეს არსებებზე. ისინი მოდიან საჭირო 

რიტუალის ჩატარების შედეგად ან საერთოდ ამის გარეშე და მიდიან, როცა 

შეუსრულებენ ჯადოქარს თხოვნას, ეხებიან ან კლავენ მას არასწორი მოქმედებების 

გამო. 

მათი შეხება სხეულზე შეიძლება დარჩეს დაღად აბ სხვა ნიშნის სახით, ან 

კანზე რჩება ხელის გულის ფორმის შავი ლაქა როგორც დამწვრობა. 

მაგრამ მათ მიერ მოკლულს, იქნება ის შეჭმული, თავმოკვეთილი თუ 

ამოტრიალებული, წყევლიან და ის აღარასოდეს დაიბადება მანამდე, სანამ არ 

დადგება მარადისობა, ხელახლა დაბადებული კი ღმერთის ცხვრებთან ერთად 

შეჭამს განავალს, მათთან ერთად ამოანთხევს დორბლს სანამ არ გაიგებს ხმას, 

რომელიც მას დაუძახებს. 

იცოდე ეს და მიჰყევი გზას, რადგან არ არის ღმერთი ჩვენი მბრძანებელი 

ეშმაკის გარდა და არ ჰყავს მას სხვა მსახურები, გარდა მისი ერთგული 

ადამიანებისა, რომლებმაც თავი მიუძღვნეს მას. უარყოფ სინათლეს — მოიპოვებ 
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წყვდიადს და უარყოფ ქრისტეს — მოიპოვებ მხეცს. და ცეცხლით 

გაცისკროვნებული მარადისობა გაიღვიძებს შენს გულში, რადგან უკუნითი 

უკუნისამდე სინათლე არ არის, მაგრამ წყვდიადი არის. 

 

ნაწილი 3 
 

ახლა მე გიამბობ ერთი ყველაზე იდუმალი მაგიური ოპერაციის შესახებ, 

ადამიანის სულის გადაყვანას უსიცოცხლო ნივთებში ადამიანის ნებითვე. მისმინე 

და გაიკვირვე, ადამიანის შვილო, რადგან სიკვდილის შემდეგ შეიძლება იგივე 

გაგიკეთონ შენც და ვერც ღმერთი, ვერც ვერავინ სხვა ვერ შეეწინააღმდეგება ამას. 

უპირველეს ყოვლისა საჭიროა მოამზადო ადამიანის სხეულის ზომის ნივთი. 

თუ რაიმეს შეპყრობაა საჭირო, ის უნდა იყოს პატარა, თუ ვინმეს მოკვლა — უნდა 

იყოს დიდი, ხოლო თუ უნდა გაანადგურო ვინმეს სახლი — უზარმაზარი, მაგრამ 

ბოლო შემთხვევაში მოძიებული სული უნდა იყოს ბოროტი ან დაგჭირდება მისი 

დახმარება, ვინც ფლობს ადრეული საუკუნეების ბოროტების სიბრძნეს, მე 

ვგულისხმობ ძლიერ და სახიფათო არსებებს. 

 

 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №3: 05.2014 

 

133 

განსაკუთრებული ამულეტი, რომელიც მზადდება 2/3 ოქროსგან და 1/3 

ვერცხლის შენადნობისგან, კისერზე ჩამოკიდე თიხისგან დამზადებულ 

ქანდაკებას, რომლის გამოყენებასაც აპირებ. თუ მოაშორებ ამ ამულეტს, ქანდაკება 

დაკარგავს მოძრაობის უნარს. 

გააკეთე ის ოთხშაბათ ღამით, როცა ჯერ კიდევ არ არის ხუთშაბათი და 

აკურთხე მიწისქვეშეთის მთავარი სახელებით: 

 
«Askalon, Flore, Neshamusblum, Gorgo, Elias, 
Atatmos, Karex, Annato, Baalberith, Ktana». 

 

შეჰფიცე ჰორიზონტის ოთხი მხარის უფლისწულებს და მათ, რაც არის 

ყველაზე ქვემოთ და ჰაერში მცხოვრებებს, რომ შენი ფიცი მყარია და დაარწმუნე 

ისინი შენი ზრახვების არაკეთილსინდისიერებაში, რადგან წარმატება არ არის იქ, 

სადაც წყვდიადის მიმდევარი ყოყმანობს. შენი გულწრფელობის დასამოწმებლად 

მოუხმე ბოროტების ყველა მოციქულს. ამის შემდეგ დაიწყე ოპერაციის ჩატარება. 

ორშაბათ ღამით, როცა ჯერ კიდევ არ არის სამშაბათი, იყავი ოთხკუთხა ოთახში, 

რომელიც განთავსებულია მიწის ქვეშ. საჭირო სულის მოსაპოვებლად გამოიყენე 

სარკე, რომელიც დამზადებული იქნება ხელის გულის ზომის ხარის რვაკუთხა 

ტყავისგან და ჩასმული იქნება რკინის ჩარჩოში. 

ოთახი ერთადერთი სანთლის სინათლით უნდა იყოს განათებული. შუბლი 

მანდრაგორათი შეიღებე და დააკვირდი, ხომ არ გამოჩნდა სარკეში რაიმე 

გამოსახულება. შენ შეძლებ დაინახო ყვითელი ნაპერწკლებით გაცისკროვნებული 

წყვდიადი ან სწრაფად მოძრავი საავდრო ღრუბლები და მათ შორის ელვის ნათება. 

შემდეგ შენს წინ წამოიმართება ბრინჯაოსგან დამზადებული კარიბჭე, რომელიც 

დაკეტილი იქნება მძიმე ურდულით. ეს ნიშნავს, რომ მკვდართა სამეფოს 

შესასვლელი ღიაა. ამის შემდეგ ბურუსი გადაკვეთს გამოსახულებას, როგორც 

მღვრიე წყალი და მასში დაინახავ მკვდართა სახეებს. როცა ერთერთი მათგანი 

მოგიახლოვდება და შენ შეძლებ მის უკეთ დანახვას, დაარტყი ცხენის ძუის 

მათრახი სოლომონის ვარსკვლავის ცენტრში, რომელიც ძირს, შენს წინ იქნება 

დახატული და თქვი შემდეგი სიტყვები: 

«ქააკრინოლაასის, ალიასის, ქაასიმოლას სახელით მოგიწოდებ შენ, ქურდო 
და მკვლელო, რომელიც მოხვედი ჩემს ძახილზე, შემოდი ახალ სხეულში, 
რომელიც მე შენთვის შევქმენი. ასეთია ნება ჩემი, დაე, იყოს ასე». 

იმ წამსვე ქანდაკება გამოავლენს სიცოცხლის პირველ ნიშნებს და არა იმაზე 

ადრე, ვიდრე ეს მოხდება, მაგრამ არა იმაზე გვიან, ვიდრე ის შენ მოგიახლოვდება, 

უნდა დამალო მათრახი ჯადოსნურ სკივრში1, რადგან მასშია შენი ძლევამოსილება 
                                                                        

1 ტერმინი «ჯადოსნური სკივრი» გამოიყენება არამხოლოდ «წითელ წიგნში», არამედ შუა 

საუკუნეების დასავლურ მრავალ ოკულტურ ტრაქტატებში. ამ სახელს ასევე უწოდებენ ზარდახშას, 

სადაც ინახავენ ვოლტებს. ზარდახშის თავსახურზე ჯადოქარი ან ნეკრომანტი ტვიფრავს თავის 

საკუთარ ბეჭედს, ნიშანს. გარდა ამისა, წინა მხარეს (სადაც განთავსებულია ბოქლომი) გამოსახული 

უნდა იყოს მებრძოლი ხმლით, უკანა მხარეს — ტეტრაგრამა, ბოქლომიდან მარცხენა მხარეს — 

ძაღლის თავი, ბოქლომიდან მარჯვენა მხარეს — შევარდენი, და ბოლოს, ქვედა მხარეს — სვასტიკა 
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ქანდაკებაზე და როცა ჩათვლი, რომ შენი მონა აღარ გჭირდება, დაწვი მათრახი, 

მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ დართო ნება ქანდაკებას, რომ მათრახს შეეხოს, 

რადგან შენი ბედი ჭეშმარიტად საშინელი იქნება. 

რომ გასცე ბრძანებები, უბრალოდ აიღე მათრახი ხელში და თქვი, რა საქმე 

უნდა შეასრულოს შენმა მსახურმა — ის გაიგებს შენს ნათქვამს, სადაც არ უნდა 

იყოს, მაგრამ მანამდე მათრახი შეინახე სკივრში და განუცხადე მსახურს, რომ 

ამიერიდან ის ვალდებულია, გემორჩილებოდეს სიტყვით და საქმით ბოროტების 

მოციქულთა სახელით. 

რაც შეეხება უზარმაზარ ქმნილებას, რომელსაც ამზადებენ სახლების 

გასანადგურებლად, ამ შემთხვევაში ატარებენ განსაკუთრებულ მაგიურ 

ოპერაციას, რომელიც წინას არ ჰგავს. 

ამულეტი ზუსტად ისევე მზადდება და ისევე კიდებენ ქანდაკების კისერზე. 

შემდეგ კითხულობენ აბიზბელის შელოცვას, კავშირისთვის კი აუცილებელია შავი 

ონიქსი — მას მუდამ თან ატარებენ და არ იშორებენ. კავშირის გაწყვეტის 

ერთადერთი საშუალებაა ქვის დამარხვა დასჯილი დამნაშავის საფლავში და მისი 

განთავსება გვამის გულმკერდზე. 

აიღე ქვა და წარმოთქვი შელოცვა: 

 

«АСНЕМ LYMANTERIOS NORMAX HEL 
ZAZA NIAZ DISCON DEI 

EMMET 
NERMATOS AAB CSAN DEI ALMA ROAH 

ET NASTIS AALBET ZARIATNATMIK 
NOR DISCON ABYZBEL». 

 

ჟანგმიწით დახატულ სამკუთხედში მსხვერპლად სწირავენ ჩვილს, 

რომელსაც თავდაპირველად მუცელზე დაღავენ ჰექსაგრამას ასოებით Aleph א, Heh 

 .1ת Tau ,ו Vav ,מ Mem ,ע Ain ,ה

თუ არ დაუშვებ შეცდომებს, ბოროტება, რომელიც ჩასახლდება ქანდაკებაში, 

არ იქნება გონიერი, მაგრამ მას ექნება მხოლოდ ძალიან ძლიერი ძალა და შენი 

გონება წარმართავს მას იმისკენ, საითკენაც საჭიროდ ჩათვლის, მაგრამ იცოდე, 

რომ ეს ძალა ეწინააღმდეგება ყოველგვარ დახმარებას და სიცოცხლის გადარჩენას, 

ამიტომ აბიზბელის რისხვა შეიძლება წარიმართოს მის წინააღმდეგ, ვინც 

უგულებელყოფს ამას. 

                                                                                                                                                                                                                                

ოთხი ფრთით, რომლის მიმართულებაც საათის ისრის საწინააღმდეგოდაა, ან ძლევამოსილი Sinis-

ter Magnum. 
1 თუ შავი მაგიის ტრაქტატებში არ გვხვდება დამატებითი მტკიცებულებები ამის შესახებ, მაშინ 

ასოები იწერება საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ნახსენები ებრაული ასოები ქმნის 

სიტყვას Ahamot, იგივე «დიდ წყვდიადს». 
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სანთლის მაგივრად გამოიყენება სანათი. მისთვის განკუთვნილი ზეთის 

შემადგენლობა ასეთია: 

არანაკურთხი ზეითუნის ზეთი, ეთიოპელის ცხიმი, მუშკი, ამბარი, გოგირდი, 

პიტნის ფხვნილი და შავი მთვარის რაიმე ბალზამი. 

თუ გსურს, მოიპოვო წყვდიადის ძალთა კეთილგანწყობა, ფეხებით შებღალე 

ჯვარი, წაბილწე წმინდა ძღვენი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუდექი საქმეს, რადგან 

საძულველმა, რომელმაც შექმნა შენი სხეული, ჭეშმარიტად უნდა იყოს შენს მიერ 

დაგმობილი. მხოლოდ ამის შემდეგ შეისმენს შენს თხოვნას სიბრძნის მფლობელი 

ბოროტება. და არ გეყოლება ზეციური მამა, მაგრამ შეიცნობ სხვა მამას. 

ეს არის წარმატების მთავარი პირობა. არასოდეს გადაუხვიო ამ პირობას. 

 

ვარარუმის წმინდა კვერთხის დამზადების შესახებ 

 

არ არსებობს მასზე ძლიერი იარაღი. ვარარუმის კვერთხი აჩვენებს ადგილს, 

სადაც დაფარულია განძი და ანადგურებს მასზე დადებულ შელოცვებს. მას 

შეუძლია, მკვდარი საფლავიდან წამოაყენოს და კვლავ გაანადგუროს შელოცვა, 

რომელიც წარმოთქმულია ნებისმიერი წმინდა ადამიანის მიერ. ღმერთი ძრწის ამ 

კვერთხის მფლობელთა წინაშე და არ შეუძლია, შეეხოს მათ, რომ მარადიული 

სასჯელი მიუზღოს ჯოჯოხეთში, რადგან ისინი არასოდეს მოკვდებიან და 

დედამიწაზე განკითხვის დღის შემდეგაც იხეტიალებენ, რადგან ეს დღე 

მათთვისაა, ვისაც ამის საკუთარი სისულელის გამო სჯერა. 

აიღე შავი თხის მკერდის ძვალი და მისგან ფქვილი მოამზადე. გამოაცხვე 

პური, ცომში დაუმატე რამდენიმე წვეთი მოუნათლავი ჩვილის სისხლი. პურის 

ნაწილი შენ შეჭამე, თან ღმერთი შეურაცხყვე, მეორე ნაწილი კი ღატაკს გაუნაწილე 

და უყურე, რომ მან ბოლომდე შეჭამოს. შემდეგ მოკალი იგი, თან ილოცე 

დემონებისთვის1 და ამოაგლიჯე ხერხემალი. ის სრულიად პრიალა იქნება, თავის 

ფერით და ბრწყინვალებით ცისფერ ტოპაზს მოგაგონებს და მცირე ძალისხმევით 

ადვილად შეძლებ მის მოხრას. ასეც მოიქეცი, რომ ერთი ბოლო კაუჭს დაემსგავსოს, 

მეორე ბოლო კი ნაკურთხი ხანჯლით გალესე. ამ დროს წარმოთქვი შემდეგი 

სიტყვები: 

 

«ქვებით ჩაქოლილი მეძავის სახელით, 
ძაღლების მიერ დაგლეჯილი ებრაელის სახელით, 

ღამის საშინელი მკვლელის სახელით, 
მშთანთქმელი და სისხლისმსმელი ჰამოშის სახელით, 

ვაკურთხებ ამ კვერთხს და დაე, ცხრათა ძალა შევიდეს მასში». 

                                                                        

1 წარმოთქვი მათი გამოძახების ერთერთი ფორმულა, მაგალითად «Gekas Gekas». 
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ასევე ჯვარს აცვი ღარიბი კაცი და როცა მოკვდება, კვერთხი ჯვარცმული ხის 

ალში გამოაწრთე. ის გახდება მყარი, გამძლე და მოგემსახურება. ის იკვებება 

მარტოდ მოხეტიალე ადამიანთა ხორცით, რომლებიც შენს სახლს ღამის გათევის 

მიზნით ეწვევიან. 

 

 

ბოროტთა ზარი 

 

მე მსურს გესაუბრო შენ, ადამიანის შვილო, ბოროტების უმაღლესი სულების 

გამოძახების საშუალებების შესახებ. ერთერთ მათგანს ჩემი წინაპრები თავიანთ 

ჩანაწერებში «ბოროტთა ზარს» უწოდებდნენ. ეს დიდებული საიდუმლოა, 

რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან მოვიდა ღმერთის ეკლესიის მიერ 

წაბილწულ საზიზღარი მბრძანებლობის ქვეშ მყოფ დედამიწაზე. 

ქვესკნელის უფლისწულები რომ მოვიდნენ შენთან და დაგელაპარკონ, 

საჭიროა შექმნა ადამიანის სიმაღლის ზარი წითელ სპილენძში შერეული მცირე 

რაოდენობის ოქროთი, რომელიც გამოყენებული იყო შავი მესასთვის 

დამზადებულ ჯვარცმაში და იდო მეძავის საშოში. ზარის შიგნით, სახით 

აღმოსავლეთ მხარისკენ უნდა ჩამოკიდო საკუთარ საბრძოლო სამოსში 

გამოწყობილი მეომარი, რომელიც აყვანილი იქნება ბრძოლის ველიდან. 

ზარის გარშემო, ქვედა მხარეს, უნდა დაწერო შვიდი დაწყევლილი სიტყვა: 

 
«SILUR VAREPTO VOKER VEISCAT ZENON TUVAILDAF KNOX» 

 

და დატოვე ის ჩამოკიდებული თეთრი ქვისგან დამზადებული დიდი კოშკის 

კარიბჭის ძელზე, რომელიც ზომით ადამიანზე ორჯერ დიდია და რომელიც 

განთავსებულია ისე, რომ გზა, რომელიც ძელებს შორის გადის, მიდის 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხარეებისკენ. 

თოკის დამზადება მეომრისთვის მარტივი არაა, რადგან მას წნიან იმ 

ცოდვილი ქალის თმისგან, რომელიც ცოდვებს ინანიებდა და მასში აწნიან მაქციის 

ბეწვს, რომელიც მოულოდნელად დაიჭირეს და მოკლეს მაშინ, როცა მას 

ადამიანის სახე ჰქონდა. 

რაც შეეხება ცოდვილ ქალს, როცა თმას მოაჭრი, საჭიროა მარადიული 

წყევლით დაწყევლო, ანუ გავარვარებული რკინით მის შუბლზე უნდა ამოწვა 

ამოტრიალებული ნიშანი «ტაუ», გააუპატიურო და შემდეგ მოკლა. 
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დაამზადე იდაყვის ზომის თოკი და აკურთხე მეორე დემონური ლოცვით 

ვერონის «სინიჰიაზიდან»1. აუცილებელია, მეომარი ჩამოკიდო სამშაბათ ღამეს, 

როცა ჯერ კიდევ არ არის ოთხშაბათი და როცა მთვარე მეოთხე ფაზაშია, პირველ 

ფაზამდე კი დარჩენილია არანაკლებ სამი დღისა. დაე ის, ვინც ამას აკეთებს, 

მყარად ეჭიროს მეომარი, რადგან არ შეიძლება იმის დაშვება, რომ მისი სხეული 

შეეხოს ზარს მიწიერი მიზეზების და არა — უმაღლეს არსებათა ნების გამო, როცა 

ეს ხდება ყველა წესის გათვალისწინებით. სამი დღის გასვლის შემდეგ, მაგრამ არა 

— ადრე, მიდი იმ ადგილას და თან წაიღე ობსიდიანის თასი, რომელიც სავსეა 

ამავე საღამოს დაკლული შავი კრავის სისხლით და ასევე, ოქროს ათი მონეტა. 

ყველაზე უკეთესია, თუ ისინი აღებული იქნება საეკლესიო განძიდან. თავზე ვაზის 

გვირგვინი დაიდგი და დაიწყე მოქმედება, რომლის მსგავსიც არ არსებობს 

დედამიწაზე. 

დადექი სახით ზარისკენ, ცამეტი ნაბიჯით შორს ძელებისგან და 

თავდაპირველად წარმოთქვი დიდი გამოძახების შელოცვა, გამოსახე ოთხი რქის 

                                                                        

1 გავბედავთ იმის ვარაუდს, რომ ტექსტი, რომელიც ნახსენებია მეორე ლოცვაში, იდენტურია იმ 

ტექსტისა, რომელიც ხშირად გამოიყენება ამის მსგავს ოპერაციებში «ვერონის ლოცვები»-დან და 

დაწერილია იოაკიმ გამცემლის მიერ «ტრაქტატი ზეციური მეომრების და ცხრათა იმპერიის 

მაცნეების შესახებ»-ში: «VITTA YAS SEMETTU LELEH SAMMONNIA AZBENT LIRLEBR. TEI-
TRINUMAS TBAT OERAFSAT HIMIM SKEDUR YIMMANAIM». 
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ნიშანი კარიბჭის მიმართულებით1 და ჩაყარე მონეტები თასში. ამის შემდეგ მასში 

სისხლი ადუღდება, ორთქლი ზეცისკენ აღიმართება და მიიღებს ყულფის ფორმას. 

და მანამდე, სანამ ის გაქრება, შენ უნდა წაიკითხო მთავარი შელოცვა, ნაჩუქარი, 

როგორც ამბობენ, გარეთა წრის მბრძანებლებისგან, რომლებმაც დააარსეს ჩემი 

მოდგმა, ანუ ღმერთის მტერი, ანტიქრისტე და ყოველგვარი მკრეხელობის მამა2. აი, 

ისიც: 

«RPTALVHRAGD KBRAGHIDAVRIAM 
ZGHAZGSMLAARL KRVAAR 

ZHRAKATDHOR HORRGMEARDTKHAR 
ASLAPHERROYEA NPHOOZZET 

ZEAIN KRDYULTH 
ZRAGLA GRIAR IFHRAGK 

VZRLARBHAGM HLBLARVZOEADN 
GHLARTZAARR ZLARTAR 

AREORAEYAZN KVKLAHKTZ CYUA VGEIGHL 
ZHMIRROEAUR». 

 

შემდეგ მოხდება რაღაც გასაოცარი. ღრუბლები ცაში დაუჯერებელი 

სისწრაფით დაიწყებენ მოძრაობას და ეშმაკისეული ქარი ამოვარდება. ის ზარებს 

დარეკს, მაგრამ შენ არ წაგაქცევს და არც კი ჩამოგვარდება გვირგვინი თავიდან, თუ 

მისი არ შეგეშინდება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიღუპები. ხმა, 

რომელსაც გამოსცემს მეომრის გვამი ზარზე დარტყმის დროს, იქნება ასი ათასი 

მშობიარე ქალის ყვირილის მსგავსი, რომლებიც ურჩხულებს აჩენენ. 

მალე ყველაზე მაღლა ღრუბლები გაიფანტება და თვალისმომჭრელი 

სინათლე დაგეფინება ზემოდან. 

რაღაც ხმა გეტყვის ამ ცოდვილი დედამიწის ყველა ენაზე: 

«ერთიანობის სახელი არის უფსკრული» 

და უბედურება შეგემთხვევა, თუ შეგეშინდა, აკანკალდი და ფეხები 

მოგეკვეთა. ვეღარავინ გადაგარჩენს, ადამიანის შვილო. 

და გამოჩნდება ბურუსის მსგავსი და გამხმარი სისხლისფერი სინათლით 

მანათობელი წყვდიადის უფლისწულები. მათი სუნთქვა სიკვდილის მომტანია, 

მზერა კი — მკვდარი და ვერსად დაემალები მას. და თუ შენ შიში ამ დროსაც არ 

გაგაქცევს, მაღლა აიჭრები და შეიცნობ ბოროტების ყველაზე დაფარულ 

საიდუმლოებებს. 

                                                                        

1 პატარა შელოცვისგან: «Gekas Gekas Este Bebeloy» განსხვავებით, დიდი ჟღერს ასე: «Eidos Eidos 

Teifras Abua Tlinx». ოთხი რქის ნიშანი არის მკერდზე გადაჯვარედინებული ხელები (მარცხენა 

ხელი მარჯვენას ზემოდან), საჩვენებელი და ნეკა თითები კი ამ დროს ვერტიკალურ 

მდგომარეობაშია. 
2 იგულისხმება ატილა. ანტიქრისტეს წოდება მას შუა საუკუნეების ეკლესიამ მიანიჭა. რაც შეეხება 

დემონური ძალების თაყვანისცემას ღმერთის შეურაცხყოფის გზით, არსებობს უდავო 

მტკიცებულებები, რომ სწრედ ატილამ გამოიყენა პირველად ასეთი მეთოდები და ჩაატარა შავი 

მესას ცერემონია. 
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შენ ადამიანთა სამყაროში ზუსტად ერთ კვირაში დაბრუნდები და ნახავ, რომ 

მეომრის გვამი სრულიად გაიხრწნა და მის მაგივრად მხოლოდ აბჯარია 

ჩამოკიდებული. 

ამის შემდეგ შენ უნდა გაანადგურო კარიბჭე და ზარი აბჯართან და თოკთან 

ერთად უნდა დამარხო მიწაში, რომ მათ ადამიანის ხელი არ შეეხოს. 

სხვა ნივთები, როგორც წესი, უკვალოდ ქრებიან ან შეიძლება, დარჩეს 

მხოლოდ თასი, რომელსაც მრავალი ჯადოსნური თვისება გააჩნია ან ოქროდ 

გადაქცეული გვირგვინი, რომლის დახმარებითაც შეძლებ დემონთა მართვას. როცა 

დაასრულებ ყველა საქმეს, წადი შენს სახლში და არ ინერვიულო არაფერზე, 

რადგან თუნდაც რომ ხელცარიელი დაბრუნდე, შენ არ დაკარგავ მიღებულ ძალას1. 

 
წითელი ელექსირი ანუ წითელი დრაკონი 

 

დასჯილი დამნაშავის ამოთხრილი საფლავის ძირში მოამზადე კერა თიხის 

აგურებისგან, დააწყვე რვა რიგად, შემდეგ ძროხის ფუნა და უმანკო ჩვილის 

შიგნეულობა განათავსე რკინის ქვაბში და გააცხელე კერის ცეცხლზე მანამდე, 

სანამ ბოლომდე არ გამოშრება და გაშავდება. საფლავიდან ამოღებული გვამი 

რიტუალისთვის გამოგადგება, ამიტომ მანამდე გადამალე ფარულ ადგილას, სანამ 

საიდუმლოს აღსრულების დრო არ მოვა. 

როცა სუბსტანციას მიიღებ, ერთ საათში, როცა დაღმავალი მთვარე მარსს 

შეუერთდება, წარმოთქვი შემდეგი სიტყვები: 

 

«NEMERG YAZ HAOZ 
RESSIZ TAUA NOTTA 

ZARIE DET EXIM 
AMTHORA AAL TAGGOT 

KAINEO AYNIZ VIRMAO AID 
TAYAR NEHHAT». 

                                                                        

1 დაგონის წიგნში აღწერილია მსგავსი რიტუალი, მაგრამ ის იმდენად რთულია, რომ 

გამოყენებული ტერმინების გადათარგმნა დღესდღეობითაც შეუძლებელია, თუმცა, ზოგი რამ 

ნათელია, ასე რომ, ისევე, როგორც სხვა მრავალ რთულ ოპერაციებში, რომლებშიც შედის ძველი 

მაგიური პროცედურები, ქრისტიანულული ეპოქის ავტორების მიერ აღწერილი ანალოგიური 

რიტუალებიც შეცვლილია მკრეხელობის სტანდარტული ნაკრებით. იოაკიმ გამცემელი «ტრაქტატი 

ზეციური მეომრების შესახებ»-ში ძალიან დახვეწილად ხსნის ამგვარ რამეს: «მას შემდეგ, რაც 

ღმერთის შვილი ჩაეშვა ქვესკნელში, მან მოკვდავებს გაუხსნა გზა ჯოჯოხეთისკენ, რადგან ყველა, 

ვინც დასცინის მას, ადვილად გადის მითითებულ გზაზე და უკავშირდება დემონურ ძალებს. ასე 

რომ, ქრისტეს მიერ მსხვერპლის გაღებამ მოიტანა ის, რომ თანამედროვე ტავმატურგი ან ჯადოქარი 

ადვილად აღწევს იმას, რასაც ძლევამოსილი შავმწიგნობრები ძველად დიდი ძალისხმევის შედეგად 

აღწევდნენ, რადგან აუცილებელი საიდუმლო სუბსტანციები და მასალები, რომლებიც ხშირად არ 

ჰქონდათ მთვარისქვეშეთში, დღესდღეობით უკვე აღარაა საჭირო. საკმარისია, შებღალო ღმერთის 

დიდება და ძლევამოსილება შესაბამისი საშუალებით, რომ ბოროტების ძალები ადამიანისთვის 

გაიხსნას და მასთან ითანამშრომლოს ისევე, როგორც ჩვენი წინაპრების დროს, როცა ისინი რთულ 

მოსამზადებელ პროცედურებს ატარებდნენ». 
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1 

 

შემდეგ ამოაბრუნე ქვაბი, დაარტყი მარცხენა ხელით და მისი შიგთავსი 

გადმოიყრება. აიღე და მიიტანე მკვდრის ბაგეებთან — ის უმალვე გაცოცხლდება 

და სუბსტანციას შთანთქავს. შემდეგ შენ მას უნდა ჩაავლო ხელი ყელში და 

ანჯღრიო, სანამ ყველაფერს ქვაბში არ ამოანთხევს. ნარწყევი ისევ გააცხელე კერაზე 

და ყველა სახის აქროლადი ნივთიერების აორთქლების შემდეგ მიიღებ მკვეთრ 

წითელ სითხეს. მისი წვეთი დააწვეთე შავი კვარცის ნატეხზე. ის უეცრად 

აორთქლდება და უნდა მოასწრო მისი ორთქლის შესუნთქვა. ამის შემდეგ ცამეტი 

წლის მანძილზე ვერანაირი იარაღი ვერ მოგიტანს ზიანს. შენ შეძლებ, შეჭამო 

ნებისმიერი საკვები და დალიო ნებისმიერი ღვინო ისე, რომ მოწამვლის შიში არ 

გქონდეს. 
 

                                                                        

1 სურათი — ეს არის დაშიფრული ილუსტრაცია, რომლის საშუალებითაც «Tremalosh»-ის 

ადეპტებმა შეძლეს აღწერილი პროცედურის გადათარგმნა. 
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მაგიური ცხრილები: 

პლანეტები 
 

 

ასტროლოგიური შესაბამისობის კლასიფიკაცია აწყობილია სამ სვეტზე — ეს 

არის შვიდი პლანეტა, თორმეტი ზოდიაქოს ნიშანი და ოთხი პირველელემენტი 

(სტიქიები). ასე და ამგვარად, ყველა ასტროლოგიური შესაბამისობა პირობითად 

შეიძლება დავყოთ პლანეტარულად, სტიქიურად და ზოდიაქალურად. 

პირობითად იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყოველი მათგანი 

ურთიერთკავშირშია. 

 

პლანეტარული შესაბამისობის საფუძველს, როგორც ნათელია მათი 

სახელწოდებებიდან, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს პლანეტები. ძველად და მე-18 

საუკუნის ბოლომდე (ურანის აღმოჩენის შემდეგ) ცნობილი იყო მხოლოდ შვიდი 

პლანეტა. ესენია მზე, მთვარე, მერკური, ვენერა, მარსი, იუპიტერი, სატურნი. 

ასტროლოგები, რომლებიც იძიებდნენ პლანეტების ზემოქმედებას, მჭიდროდ 

აკავშირებდნენ იმ ღმერთების ხასიათთან და ფუნქციებთან, რომელთა სახელებიც 

ეწოდათ მათ. საიდან გაჩნდა ეს ტრადიცია: 

 

ძველ ბაბილონში, ასურეთში და შუმერებში არსებობდა ციური მნათობების 

გაღმერთების კულტი. განსაკუთრებით სათაყვანოები იყვნენ პლანეტები, 

რომლებიც გაიგივებულები იყვნენ პანთეონის მთავარ ღმერთებთან. ჩვენს 

წელთაღრიცხვამდე პირველი ათასწლეულის შუაში ძველმა ბერძნებმა 

ბაბილონთან კულტურული და სხვა კავშირების გაფართოების შემდეგ, 

ძირითადად ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობების წყალობით (348-322 ჩვ.წ.-

მდე), მიიღეს და გაითავისეს ეს პრაქტიკა თავიანთ რელიგიურ კულტებში. 

მოგვიანებით რომაელებმა თავის მხრივ შეზღუდულად გააერთიანეს ბერძნული 

ღმერთების კულტი თავიანთთან. შედეგად ოდითგანვე ცნობილი შვიდი 

პლანეტის თანამედროვე სახელწოდებები ატარებენ სწორედ რომაული ღმერთების 

სახელებს. ეს უკვე ვახსენეთ: მზე, მთვარე, მერკური, ვენერა, მარსი, იუპიტერი, 

სატურნი. 

 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია შვიდი პლანეტის ასტროლოგიური 

სიმბოლო ბაბილონური, ბერძნული და რომაული ღმერთების სახელებით. 
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როგორც ზემოთ ითქვა, მითები ცაში მცხოვრებ ძველ ღმერთებზე გახდა 

საფუძველი ასტროლოგიური სისტემის შესაბამისობისა. მისი შექმნის დროს 

ასტროლოგებს ჰქონდათ საკმაოდ მარტივი გარეგნული მსგავსებები ოკულტური 

კავშირის დასამყარებლად. ამგვარად, პლანეტა მარსი ზეცაში ჩანს წითლად. 

წითელი ფერი სისხლის ფერია. პლანეტის ღმერთები არიან ნერგალი, არესი და 

მარსი. სწორედ მათ ხასიათშია აგრესია, სისხლის წყურვილი და ძალადობა. აქედან 

გამომდინარე, ასტროლოგიურ სისტემაში პლანეტის შესაბამისი ფერია წითელი. 

მითოლოგიიდან გამოყოფილია ასევე მომდევნო შესაბამისობებიც. სწორედ ამაშია 

დიდი რაოდენობით ვარიანტების არსებობის მიზეზი. ამიტომ მარსის ფერი 

შეიძლება იყოს არა უბრალოდ წითელი, არამედ ალისფერიც, სისხლისფერიც და 

ა.შ. 

პლანეტების განსაზღვრებისთვის გამოყენებულ ასტროლოგიურ ნიშნებსაც 

გააჩნიათ უშუალო კავშირი მითოლოგიასთან. მათი გამოსახულებები 

განსაზღვრულია ღმერთების მთავარი ატრიბუტით, რომელთანაც გაიგივებული 

იყო პლანეტა ან ციური მნათობის ფორმით, როგორც მზის და მთვარის 

შემთხვევაშია: 

 

 

მერკური 

მერკურის ასტროლოგიური ნიშანი არის ბერძნული ღმერთის — ჰერმესის 

ერთერთი ატრიბუტი. ის ტრადიციულად გამოისახებოდა კვერთხით, რომელსაც 

შემოხვეული აქვს გველები. გამოსახულება მართლაც ძალიან შეეფერება მას. 
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სატურნი 

სატურნი კლასიკურად გამოისახება ნამგლით. ასტროლოგიური ნიშანი 

იმეორებს ნამგლის კონტურს. 
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ვენერა 

ვენერას პლანეტარული ნიშანს წარმოადგენს მძივის ან სარკის გამოსახულება. 

 

 
 

მარსი 

მებრძოლი მარსის აღმნიშვნელი ნიშანი შეიძლება იყოს მხოლოდ საბრძოლო 

სიმბოლიკა. ეს არის ფარი და შუბი. ძალიან ჰგავს. 
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იუპიტერი 

ზევსი გაიგივებულია იუპიტერთან. ზევსის უმნიშვნელოვანეს ატრიბუტს კი 

წარმოადგენს ელვა. იუპიტერის ნიშანი არის ელვა, ელვის ზიგზაგი, ბერძნული 

ასო Z. 

 

 
 

მზე და მთვარე 

მზის და მთვარის გამოსახულებების ახსნას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

არ აქვს, რადგან ფორმა თავისით ამბობს სათქმელს. 
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თანამედოროვე ოკულტიზმში მიღებული არაა პლანეტების განხილვა 

როგორც ზეციური ღმერთებისა, რომლებიც საკუთარი ნება-სურვილით 

ზეგავლენას ახდენენ სამყაროს ბედზე. ადეპტების უმეტესობა უპირატესობას 

ანიჭებს პლანეტარულ ზეგავლენაზე საუბარს. ეს ზეგავლენა ფასდება 

სხვადასხვაგვარად, შესაბამისობის სისტემის დაცილების შედეგად. ერთიანი 

სისტემის ასტროლოგიური შესაბამისობა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს 

ათასწლეულების მანძილზე უცვლელად დარჩენილი შესაბამისობა. საუბარია 

დროზე და პლანეტების ზოგიერთ ასპექტზე, რომელთა განხილვაც შეუძლებელია. 

 

 

დრო 

შვიდი უძველესი ღმერთი ოდითგანვე მბრძანებლობს კვირის შვიდ დღესა და 

ყოველ საათს. ძველ ბაბილონში ყოველი დღე, კვირის შვიდ დღეთაგანი და დღე-

ღამის ყოველი საათი, ციური პლანეტების კონკრეტულ ღმერთს ჰქონდა 

მფარველობაში გადაცემული. ბერძნებიც და რომაელებიც იყენებდნენ ამ სისტემას. 

აქედან მოდის კვირის დღეების პლანეტარული სახელწოდებები ზოგიერთ 

ქვეყანაში: 

 

 

 
 

 

ასტროლოგიაში და მაგიაში კვირის დღის ზეციური მფარველის აღმოსაჩენად 

გამოიყენება სპეციალური სიმბოლო, რომელიც ცნობილია «ჯადოქრების 

ვარსკვლავის» სახელით. ასევე მისი დახმარებით მარტივად შეიძლება იმის 

განსაზღვრა, თუ კონკრეტულად რომელიც ღმერთი მბრძანებლობს კვირის ყოველ 

საათზე. 
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ვნახოთ, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს სქემა. არაფერი რთული არაა 

ამაში. პლანეტები განლაგებულია ვარსკვლავის ქიმებზე იმ თანმიმდევრობით, 

როგორც არიან განლაგებულნი დედამიწასთან მიმართებაში პტოლემეს სამყაროს 

წყობის გეოცენტრიული სისტემით: მთვარე, მერკური, ვენერა, მზე, მარსი, 

იუპიტერი, სატურნი. ჩვეულებრივ, ვარსკვლავის წვერზე მოთავსებულია 

სატურნი. მაგრამ არის სხვა ვარიანტებიც ქიმებზე არსებული პლანეტების მიმართ. 

მაგალითად, სატურნის ნაცვლად მზე ან მთვარე — ეს არც ისე მნიშვნელოვანია, 

რომ პლანეტათა ზოგადი თანმიმდევრობა დაცული იყოს. ქვემოთ მოცემულია 

ასტროლოგიური შესაბამისობების პირველი ცხრილი, რომლის შემადგენლობაც 

უცვლელია უძველესი დროიდან მოყოლებული დღემდე. 
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დღე-ღამის პირველი საათი იმყოფება იმ პლანეტის გავლენის ქვეშ, რომელიც 

განსაზღვრავს მოცემულ კვირის დღეს. შემდეგი მიეკუთვნება პლანეტას, რომელიც 

«ჯადოქრების ვარსკვლავზე» მიყვება მას საათის ისრის მიმართულებით. 

მაგალითად, საჭიროა, გავიგოთ, რომელი პლანეტა დომინირებს ხუთშაბათს 

დილის სამ საათზე. ვეძებთ «ჯადოქრების ვარსკვლავზე» იუპიტერის ნიშანს, 

რომელიც შეესაბამება ხუთშაბათს. პირველი საათი ეკუთვნის თავად იუპიტერს, 

საათის ისრის მიმართულებით მეორე არის მარსი, მესამე კი — მზე. მას, ვისაც არ 

სურს, გაირთულოს საქმე გამოთვლებით, უბრალოდ უნდა შეხედოს 

«პლანეტარული საათების» ცხრილს. და ეს მეორე ცხრილი უცვლელად არის 

დარჩენილი უძველესი დროიდან მოყოლებული დღემდე. 

 

პლანეტარული საათების ცხრილი 

 

დღის საათები 

 

 
 

ღამის საათები 
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კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი. დროის აღნიშვნის მიზნით 

ასტროლოგებმა შეიმუშავეს სპეციალური სიმბოლიკა, რომლის საშუალებით 

შესაძლებელია გაუსხივოსნებელთათვის გაუგებარი ვადის, ზოდიაქოს ნიშნებით 

ნებისმიერი საჭირო დროის მონაკვეთის მითითება. მოცემული სისტემა 

გამოიყენებოდა როგორც ასტროლოგიაში, ასევე ალქიმიაში. 

 

 
 

სიმბოლოების მნიშვნელობა: 

 

1 — საათი 

2 — დღე 

3 — დღე-ღამის დრო (დღის სიმბოლო ზემოთ, ღამის სიმბოლო — ქვემოთ) 

4 — კვირა 

5 — თვე (ფილოსოფიური თვე 40 დღეს შეიცავს) 

6 — წელი 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №3: 05.2014 

 

151 

პლანეტების ბუნება 

 

 
 

მზეს და მერკურის შეუძლიათ მოახდინონ როგორც დადებითი, ასევე — 

უარყოფითი ზეგავლენა. მსგავსი რამ განისაზღვრება მათი საერთო ბუნებით. 

ყოველთვის საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ ისინი აერთიანებენ თავიანთ 

ზეგავლენას იმ პლანეტების ზემოქმედებასთან, რომლებთანაც დაკავშირებულები 

არიან. 

მხოლოდ ამ ცხრილებმა მოაღწიეს ჩვენამდე უცვლელად. 

შესაბამისობების ასტროლოგიური სისტემა ძალიან მრავალფეროვანია, 

ქვემოთ მოცემული ცხრილები შემდეგი პრინციპითაა დაჯგუფებული: 

პლანეტების ძირითადი შესაბამისობა, შესაბამისობა, რომელიც გამოიყენება 

პლანეტარული ზეგავლენის შეფასებისთვის ადამიანზე და მის ცხოვრებაზე, და 

პლანეტარული ზეგავლენის შესაბამისობა ფიზიკურ სამყაროზე (მცენარეული, 

ცხოველური და მინერალური სამეფო). 

 

პლანეტების თვისებები 
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პლანეტების ძირითადი შესაბამისობები: ფერი, გემო და სუნი 

 

 
 

ადამიანის პლანეტარული ანატომია 

 

 
 

პლანეტები ასევე ახდენენ კომპლექსურ ზეგავლენას სხეულის ზოგიერთ 

ნაწილებზე. ქირომანტიაში ასეთ ნაწილს წარმოადგენს ადამიანის ხელი. 

პლანეტარული ზეგავლენა ისაზღვრება ხელის ფორმით, ხელისგულების ფერით, 

ხაზებით, ამობურცული ნაწილებით... 
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სხეულის აღნაგობა (პლანეტარული ტიპები) 

 

ასტროლოგებმა განსაზღვრეს ადამიანების შვიდი «სუფთა» პლანეტარული 

ტიპი, რომლებიც თეორიულად შეესაბამებიან მხოლოდ ერთ პლანეტას. 

 

 

 
 

 

ცხოვრების პერიოდები, გრძნობები და მიდრეკილებები 

 

 

 
 

 

ქრისტიანობამ საინტერესო გავლენა მოახდინა პლანეტარული 

შესაბამისობების სისტემაზე. 
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პლანეტები — სათნოებები, სასიკვდილო ცოდვები და დემონები 

 

 
 

პლანეტების კავშირი ქრისტიანულ საიდუმლოებთან და ანგელოზებთან 

 

 
 

ფრინველები, ცხოველები და მცენარეები 
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მცენარეები: ბალახები და ხეები 

 

 
 

შუა საუკუნეების ჯადოქრებისა და ასტროლოგების მიერ შემუშავებული იქნა 

დეტალური პრინციპები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელია იმის გაგება, თუ 

რომელი პლანეტის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება ნებისმიერი მცენარე. 

 

მცენარეები: თვისებები და აგებულება 

 

 
 

მცენარეები: გარეგნული მხარე, ყვავილები და ნაყოფი 
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ლითონები 

 

 

 
 

 

 

შესაბამისობების მოცემული სისტემა ჩამოყალიბდა დაახლოებით VII 

საუკუნეში. ამ დრომდე მხოლოდ ოქრო და ვერცხლი ასოცირდებოდა მზესთან და 

მთვარესთან. სხვა პლანეტების ვარიანტები დროთა განმავლობაში იცვლებოდა. 

ქვემოთ მოყვანილია პლანეტების შესაბამისობების ცხრილი, რომელიც ასახავს, თუ 

როგორ ხდებოდა ცვლილებები ალქიმიკოსების წარმოდგენებიდან გამომდინარე. 
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მინერალები (ძვირფასი ქვები) 

 

 

 
 

 

ზოგიერთ ავტორს (აგრიპა) მოჰყავს უფრო ვრცელი სია: 

 

 

 
 

 



 

 

 


