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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! 
 

 
 

სოლომონის გასაღებები 
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სოლომონის გამოცხადება 
 

1. გამოცხადება სოლომონისა, დავითის ძისა, რომელიც მეფობდა 

იუდეველთა ზედა, იერუსალიმში. დამმორჩილებელი და მმართველი ყველა 

სულისა, ჰაერის ძალთა მთავართა და ქვესკნელის სულთა შემკვრელი. მათი 

დახმარებით დაასრულა მან იაჰვესათვის მიძღვნილი ტაძრის მშენებლობა, ამავე 

წიგნში მოთხრობილია მისი ბრძნული და გონივრული მეფობის შესახებ ხალხთა 

ზედა და სიბრძნე ფარული, რომელიც გადმოგვცემს, თუ რომელი ანგელოზი 

იმორჩილებს და ატყვევებს რომელ დემონს. 

2. როდესაც იერუსალიმ ქალაქში შენდებოდა უფლის ტაძარი და მუშაობდნენ 

მასზედ ოსტატნი ქვეყნისა, აღმოსავლეთის მხრიდან მოდიოდა მათთან დემონი 

სახელად ორნიასი და მას მიჰქონდა ნახევარი გასამრჯელო უფროსი ოსტატის 

პატარა შვილისა, ართმევდა აგრეთვე საკვების ნახევარს, ყოველ ღამე მოდიოდა 

დემონი და წოვდა პატარა ბიჭის მარჯვენა ხელის ცერს. ბავშვი ჩამოდნა და გახდა, 

მიუხედავად იმისა, რომ მეფეს ძალიან უყვარდა იგი. 

3. ერთ დღესაც მეფე სოლომონმა თავისთან იხმო ყმაწვილი და დაუწყო 

გამოკითხვა, ეუბნებოდა მას: «ნუთუ მე არ მიყვარხარ შენ სხვა ოსტატებზე მეტად, 

რომლებიც მუშაობენ უფლის ტაძარში? ნუთუ მე არ გაძლევ შენ ორმაგ ჯამაგირს 

და ორმაგ ულუფას საკვებად? რაღატომ დნები შენ დღითი დღე და რად ილევი 

ყოველ საათს?» 

4. მაშინ ბავშვმა იწყო საუბარი და უთხრა მეფეს: «ო, მეფეო გთხოვთ 

მისმინოთ და გაიგონოთ რაც ხდება შენი საყვარელი ყმაწვილის თავს, მას შემდეგ 

რაც ჩვენ ვწყვეტთ სამუშოს უფლის ტაძარში, მზის ჩასვლის შემდეგ, როდესაც მე 

ვწვები სარეცელზე რათა დავისვენო, ცხადდება ერთერთი მრისხანე დემონთაგანი 

და მართმევს ჩემი ჯამაგირისა და ულუფის ნახევარს, შემდგომ ამისა ის იბყრობს 

ჩემს მარჯვენა ხელს და გათენებამდე წოვს ცერა თითს, ამის გამო სწუხს ჩემი 

სული, ხოლო სხეული ჩემი დღითიდღე ილევა. 

5. მას შემდეგ რაც მე, სოლომონმა მოვისმინე ეს ამბავი წავედი უფლის 

ტაძარში და მთელი სულით ვლოცულობდი მუხლმოყრილი დღე და ღამ, 

ვთხოვდი სულთა მბრძანებელ უფალს, რომ ჩაეგდო მას ხელში ჩემთვის ეს დემონი 

და ებოძებინა ძალაუფლება მათზე, დიდია მოწყალება ღვთისა შესმენილ იქნა ჩემი 

ლოცვა და მომივლინა შემწედ მთავარანგელოზი მიქაელი, რომელმაც გადმომცა 

მომცრო ზომის ბეჭედი და ღვთიური სიმბოლოები ამოკვეთილი ქვაზე, მომიგო 

მან: «მიიღე ო, მეფეო სოლომონ საჩუქარი, რომელიც გადმოგცა უფალ ცაბაოთმა, ამ 

ბეჭდების ძალით შენ შეძლებ შეკრა ყველა დემონი მიწაზე მოხეტიალე მამრი და 

მდედრი და მათი დახმარებით ვალდებული ხარ ააშენო იერუსალიმში ტაძარი 

ღვთისა, მხოლოდ შენ უნდა ატარო ღვთის ეს ბეჭედი და ეს გამოსახულება 

მასზედ». 

6. და მე სოლომონი ვიყავი ძალიან გახარებული მომხდარის გამო, აღვავლინე 

ლოცვა და ვადიდე უფალი ცისა და მიწისა. გამთენიისას მე ვიხმე ყმაწვილი 

ჩემთან, მივეცი ბეჭედი და ვუთხარი მას: « მიიღე ეს ბეჭედი და იმ საათს როდესაც 
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დემონი გამოცხადდება მიაგდე მკერდზე და უთხარი შემდეგი სიტყვები: «ღვთის 

სახელით, მეფე სოლომონი გიხმობს შენ აქ, მოდი სოლომონი გეძახის შენ», ამის 

შემდეგ გამოიქეცი ჩემთან უშიშრად და არ მიაქციო დემონის ძახილსა და სიტყვებს 

ყურადღება». 

7. და მაშინ ბავშვმა აიღო ბეჭედი და წავიდა, დათქმულ საათს 

ჩვეულებისამებრ მრისხანე დემონი ორნიასი გამოცხადდა მწველი ცეცხლის სახით, 

რათა აეღო ყმაწვილის კუთვნილის ნახევარი, ბავშვმა კი მეფის რჩევის თანახმად 

მკერდზე მიაგდო ბეჭედი და უთხრა: «მეფე სოლომონი გეძახის შენ თავისთან» 

შემდეგ კი გაიქცა მეფის სასახლისაკენ მიმავალ გზაზე. მორთო საზარელი 

ყვირილი დემონმა და ღრიალით გასძახა ბავშვს: «შვილო ჩემო, რად შემამთხვიე ეს 

საქმე? მომაცილე ბეჭედი სხეულიდან და მე გადაგიხდი ოქროთი რამდენსაც 

დაიტევს მიწა ამ ტაძრისა. მხოლოდ მომაცილე ბეჭედი და ნუ მიხმობ 

სოლომონთან, მომაცილე იგი და გადაეცი მეფეს». 

8. მაგრამ ბავშვმა მიუგო დემონს და უთხრა: «სანამ ისრაელის ღმერთი 

ცაბაოთ უფალი ცოცხალია, მე ვერ აგიტან შენ, ამიტომ გამომყევი უკან გიხმობს 

სოლომონი» თქვა ეს და გახარებული გაიქცა მეფესთან მივიდა და მიუგო: «ო, 

მეფეო, ო, დიდო მბრძანებელო სოლომონ, მე მოვიყვანე შენთან დემონი, როგორც 

უბრძანე შენს მორჩილს, შეხედე აჰა დგას ის შენი სასახლის ჭიშკართან ხმამაღლა 

ტირის და მოსთქვამს, მთავაზობდა ოქროსა და ვერცხლს მთელი ქვეყნისას, 

ოღონდ არ მეიძულებინა შენთან მოსულიყო». 

9. როდესაც ეს სიტყვები ვისმინე მე სოლომონმა წამოვიმართე ტახტიდან 

ტახტიდან და გავედი სასახლის გარე კარიბჭესთან და დავინახე იქ მდგარი 

დემონი, მტირალი და შეწუხებული და ხმამაღლა ვუყვირე მას: ვინ ხარ? და 

დემონმა მიპასუხა მოკრძალებით: — «მე მქვია ორნიასი». 

10. და სოლომონმა მივუგე მას: «მითხარი მე ო, დემონო! ზოდიაქოს რომელ 

ნიშანს ემორჩილები? დემონმა მომიგო და მითხრა: მერწყულს. «მე ვარ მტერი 

მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული კაცებისა, რომლებთაც აქვთ 

ლტოლვა ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული მდედრების მიმართ, 

მრისხანების ჟამს ვახრჩობ მათ, მაგრამ მშვიდობის ჟამს როდესაც არ ვიმყოფები 

მძვინვარებაში, ვიცვლი გარეგნობას და ვიმოსები სამიდან ერთ ერთი ფორმით, 

ყოველთვის როდესაც მამაკაცები ნატრობენ საოცნებო ქალთან გართობას და ვერ 

ახერხებენ ამას, მე ვიღებ ქალის ფორმას მივდივარ მათთან და ძილში ვერთობით 

შემდგომ ამისა მე კვლავ ვისხავ ჩემს ფრთებს და ცისკენ მივისწრაფი, მე ასევე 

შემიძლია უდაბნოს ლომად გადაქცევა და ვხელმძღვანელობ მიწის დემონების 

უმრავლესობას, ჩემი განმდევნელი და მძლეველი არის მთავარანგელოზი ურიელი 

ძალაუფლება ღვთისა». 

11. მოვისმინე რა, დამმორჩილებელი მთავარანგელოზის სახელი, მე 

სოლომონმა ვადიდე ღმერთი, უფალი ცისა და მიწისა. მე სოლომონმა შევკარი 

ბეჭდის ძალით დემონი და განვამწესე ქვის სატეხ ოსტატებთან, რათა 

დაემზადებინა და ეზიდა ტაძრის მშენებლობისათვის საჭირო ქვები, ჩამოტანილი 

წითელი ზღვიდან და მიმოფანტული იორდანეს სანაპიროზე. შეშინებულმა 

მახვილისაგან, სიტყვა გააგრძელა დემონმა და თქვა: «მე გთხოვ შენ მეფეო 
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სოლომონ გამიშვა და შენთან მოვვიყვან ყველა დემონს მიწისას, ჰაერისას და 

ქვესკნელისას» და რამეთუ მას არ სურდა დამმორჩილებოდა მე, ვილოცე 

მხურვალე ლოცვით, რომ უფალ ცაბაოთს წარმოეგზავნა მთავარანგელოზი 

ურიელი და დამხმარებოდა მე. იმ საათს დავინახე მთავარანგელოზი ურიელი ცით 

დაშვებული ჩემს წინაშე. 

12. და მთავარანგელოზმა ბრძანა, ზღვიდან ამოეყვინთა ზღვის ათ ურჩხულს 

ლებიაფანებს და მიანდო მათ დემონის ბედი, ამან დაიმორჩილა უზარმაზარი 

დემონი რამეთუ ამოწყვეტას უქადდნენ ლებიაფანები მათ მოდგმას, ამან აიძულა 

დიდი და მრისხანე დემონი ორნიესი ეზიდა ქვები ტაძრის მშენებლობისათვის. 

ვხედავდი რა ყოველივე ამას ვადიდე ღმერთი ცისა და შემქმნელი მიწისა, 

მთავარანგელოზმა უბრძანა ლებიაფანებს დარაჯად გაჰყოლოდნენ ორნიესს, 

ხოლო თავად დემონს მიუგო და უთხრა: «გამომართვი ეს ბეჭედი წადი და დააბნიე 

მკერდზე მთელი დემონების თავადს და მოიყვანე აქ». 

13. მაშინ აიღო ორნიასმა ბეჭედი და წავიდა ბელზებელთან დემონთა 

ხელმწიფესთან, მიუგო მან ბელზებელს «სოლომონი გიხმობს შენ», მაგრამ ისმინა 

რა ბელზებელმა ეს სიტყვები, პასუხად მიუგო: «ვინ არის სოლომონი ვის შესახებაც 

მელაპარაკები»? ხოლო ორნიასმა მიაგდო მკერდზე ბეჭედი ბელზებელს და მიუგო: 

«მეფე სოლომონი გიხმობს შენ», მაშინ ბელზებელმა ხმამაღლა დაიღრიალა 

მგრგვინავი ხმით, ცეცხლის ალს აფრქვევდა ხახიდან, წამოიმართა ტახტიდან და 

ორნიასის კვალს გაჰყვა და მივიდა სოლომონთან. 

14. მაშინ, როდესაც მე დავინახე დემონთა პრინცი, ვადიდე უფალი ცისა და 

შემქმნელი მიწისა, ვთქვი მე «დალოცვილია უფალი ღმერთი ყოვლადძლიერი, მან 

ვინც მიჰმადლა თავის მსახურ სოლომონს სიბრძნე და გამჭრიახობა, მან ვინც 

დაუმორჩილა თავის მსახურს წყვდიადის საუფლო». 

15. და მე გამოვკითხე ის და მივუგე: «ვინ ხარ შენ»? დემონმა მიპასუხა: «მე ვარ 

ბელზებელი დემონთა განმდევნელი, ყველა დემონი გამირბის მე, ერიდებიან ჩემს 

სიახლოვეს, მე ვარ ის, ვინც ნებას რთავს ყველა დემონს გამოცხადდნენ კაცთა 

წინაშე, მე ვარ ბელზებელი დემონთა მთავარი», მე მოვითხოვე რომ, ის 

დამჯდარიყო ჩემს გვერდით და განემარტა, თუ როგორ აიძულებდა დემონებს 

გამოცხადებას და მან აღმითქვა მე, რომ მოიყვანდა ჩემს წინაშე ყველა ავ დემონს. 

კვლავ ვადიდე უფალი ღმერთი, რამეთუ მე მეფე სოლომონი მუდამ მადლობელი 

ვარ მისი. 

16. მაშინ მე მივუგე და ვკითხე: «არიან თუ არა დემონთა შორის მდედრები»? 

და მას შემდეგ რაც მოვისმინე მისგან დადასტურების პასუხი ვუთხარი, რომ 

მსურდა მათთან შეხვედრა, დაუყოვნებლივ წავიდა დემონთა მთავარი და 

მოიყვანა ჩემთან «ონოსკელისი», რომელსაც ჰქონდა ძალზედ მშვენიერი და 

ლამაზი სახე და ნათელი კანი, თვალს ვერ ვწყვეტდი მისი სახის მშვენიერებას, 

მყისვე მოტრიალდა და მიყურებდა თვალებში, მაგრამ როდესაც შევათვალიერე 

მისი ტანი დავინახე, რომ მას ქონდა ფეხებზე ვირის ჩლიქები. 

17. და როდესაც ის ჩემს წინაშე წარსდგა, მე ვკითხე მას: ვინ ხარ შენ? დემონმა 

მიპასუხა: «მე ვარ ონოსკელისი, ვარ სული, რომელმაც შეისხა ხორცი და 

საიდუმლოდ ვცხოვრობ მიწაზე. ვფლობ ოქროს გამოქვაბულს, იქ სადაც მძინავს, 
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მაგრამ ხშირად ვიცვლი ადგილსამყოფელს, დროდადრო მე ვახრჩობ გზააბნეულ 

მგზავრებს და დავიარები ქვეყნიდან ქვეყანაში, ვცხოვრობ ტყეებში მაღალ ხეებზე 

და პურის ყანებში, მაგრამ ყველაზე ხშირად თავს ვაფარებ გამოქვაბულებს. მაგრამ 

მე არ ვმტრობ იმ მამაკაცებს ვისაც აქვთ ლამაზი გარეგნობა, ან მუქი კანის ფერი, 

ვერთობი და ვტკბები სიამოვნებით მათთან რამეთუ მათთან ერთად ვქმნი ჩემს 

ბედს და ვაიძულებ მათ სიყვარულის სანაცვლოდ თაყვანი სცენ ჩემს ვარსკვლავს. 

მათ არ იციან, რომ ამით საკუთარ თავს ავნებენ და მხოლოდ ჩემს მადას აღვიძებენ 

რათა კვლავ შევმუსრო ისევ და ისევ, რამეთუ მათ ვინც მე მეთაყვანება ვაძლევ 

ფულს ჩემი საგანძურიდან და სიყვარულით ტკბობის წუთებს ვჩუქნი მათ ვინც 

ეთაყვანებიან მთვარის კერპებს, ქვეყანაში სადაც ვსახლობ მაღალი და ახოვანი 

მამაკაცები სახლობენ და მშვენიერი სახისანი, მე ვატკბობ მათ ჩემი სხეულის 

სურნელით და თავგზას ვურევ მათ ჭაბუკებს». 

18. და მე სოლომონმა ვკითხე მას, თუ როგორ გაჩნდა იგი, მან მომიგო მე 

გავჩნდი მშობიარობის ტკივილებით გამოწვეული ყვირილისაგან როდესაც 

ყვიროდა ღვთის ასული მშობიარობისას და სასოწარკვეთილი კაცის ხმისაგან, 

როდესაც ის ყვიროდა უმწეობის გამო, მე გავჩნდი ამ ექოებისაგან რომელსაც ჰქვია 

შავი ზეცის ძახილი. 

19. და მე ვკითხე მას: «რომელი ვარსკვლავის მფარველობის ქვეშ მოქმედებ»? 

და მან მომიგო მე: «სავსე მთვარის მფარველობის ქვეშ ვმოქმედებ», რამეთუ მთვარე 

გარს უვლის თითქმის ყველაფერს. მაშინ კვლავ ვკითხე მე: «რომელი ანგელოზია 

შენი მძლეველი»? მან მომიგო: «ის ვინც შენ გმფარველობს», მაშინ მე სოლომონს 

მეგონა, რომ დამცინოდა დემონი და მსახურს ვუბრძანე შოლტი გადაერტყა 

სახეზე, მაგრამ დემონმა ხმამაღლა შეჰყვირა და მითხრა: «მე გემორჩილები შენ, ო, 

მეფეო სოლომონ რამეთუ მომადლებული გაქვს ღვთისგან ძალაუფლება ჩვენზე 

ხოლო ჩემი მძლეველი ანგელოზის სახელია ჯოელი». და მაშინ მე დავლოცე 

სახელი ისრაელის წმინდის. 

20. მაშინ მე ვუბრძანე, რომ მას ეგრიხა ღვთის სახლის მშენებლობისათვის 

კანაფის თოკები დღე და ღამ, შევკარი ბეჭდის ძალით და მივავლინე 

სამსახურებლად. 

21. და მე იმ საათშივე ვბრძანე ჩემთან მოეყვანათ სხვა დემონი, ჩემს წინაშე 

მეყსეულად გამოცხადდა შეკრული დემონი, მე ვკითხე მას: «ვინ ხარ»? მან 

შემომხედა მრისხანებითა და სიძულვილით აღსავსე თვალებით და მომიგო: 

«თავად ვინ ხარ»? საპასუხოდ მე მივმართე და ვუთხარი: «შენ მოგიყვანეს ჩემთან 

შეკრული, ამიტომ მიპასუხე შეკითხვაზე» მაშინ მან ხმა აიმაღლა და მრისხანედ 

მითხრა: «როგორ უნდა გიპასუხო შენ შეკითხვებზე ადამიანის ნაშიერო? მაშინ 

როდესაც მე გავჩნდი ანგელოზისა და ადამიანის ასულის კავშირის შედეგად? ასე 

რომ არ ღირს ყურადღება მიაქციოს ცის კაბადონზე მცხოვრებმა მიწაზე 

დაბადებული ადამიანის ძის სიტყვებს, რამეთუ ჩემი ვარსკვლავი ანათებს ცის 

კაბადონზე და ხალხები მას ეძახიან დიდ დათვს სხვა ხალხები კი დრაკონის 

შვილს, მე ვიმყოფები ამ ვარსკვლავებს შორის. ასე რომ ბევრი არაფერი მკითხო 

შენი მეფობა მალე დაიქცევა და შენი სიტყვის ძალაუფლება ერთ წელსაც კი ვერ 

გასტანს, არ გაგრძელდება შენი ტირანია ჩვენზე დიდხანს და მაშინ, როდესაც 
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დაემხობი ჩვენ კვლავ თაყვანს გვცემს ხალხი, როგორც ღმერთებს, რამეთუ მათ არ 

იციან არც ჩვენი სახელები და არც ჩვენი დამმორჩილებელი ანგელოზების 

სახელები». 

22. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა მისი სიტყვა, კიდევ უფრო მტკიცედ 

შევკარი ეს დემონი და ვუბრძანე მსახურს მგლის ტყავისაგან გაკეთებული 

მათრახი გადაერტყა ბეჭებზე, ამის შემდეგ კვლავ შევეკითხე: «ვინ ხარ შენ»? 

მითხარი შენი სახელი. ამის შემდგომ მან გაამხილა თავისი სახელი და მომიყვა 

მისი საქმიანობის შესახებ. დემონმა თქვა: «მოკვდავები მე მეძახიან ასმოდეის და 

ჩემს საქმიანობაში შედის ის, რომ ვხლართავ ინტრიგებს ახალგაზრდების მიმართ, 

ისე რომ მათ აღარ ესმით ერთმანეთის და მე ვთრგუნავ მათ მეტისმეტად ბევრი 

უბედურებით, აგრეთვე მე ვაჭკნობ ქალწულების სილამაზეს და ვასუფთავებ 

სიყვარულისგან მათ გულებს». 

23. მაშინ მე ვკითხე მას: «ეს ერთადერთია რითიც შენ ხარ დაკავებული»? მან 

კი მომიგო: «მე თავგზას ვუბნეც ცოლიან მამაკაცებს და მიმყავს მათი გულები იმ 

მდგომარეობამდე, რომ ისინი ღამით ტოვებენ საკუთარ ცოლებს და მიდიან იმ 

ქალებთან, ვინც ეკუთვნით სხვა ქმრებს. ამით მე ვაიძულებ მათ შესცოდონ 

მომაკვდინებელი ცოდვით». 

24. მე შევაჩვენე ის უფალ ცაბაოთის სახელით და ვუთხარი: «გეშინოდეს 

ღვთისა ასმოდეი და მითხარი რომელი ანგელოზი უფლობს შენზე»? მან კი 

მიპასუხა: «მთავარანგელოზი რაფაელი, ის რომელიც დგას ღვთის ტახტის წინ, 

ხოლო თევზის გულ ღვიძლი მაიძულებს მე გავიქცე ადგილიდან, თუ მას დაწვავენ 

სახლის კუთხეებში». და მე ვუთხარი მას: «არაფერი დამიმალო ასმოდეი, რამეთუ 

მე ვარ მეფე იერუსალიმისა სოლომონი ძე დავითისა დამისახელე თევზის სახელი 

რომლის გულ ღვიძლიც გდევნის შენ». მან მიპასუხა: «თევზის სახელია «გლანუსი», 

რომელიც ცხოვრობს ასურეთის მდინარეებში, ამიტომაც მე დავეხეტები მიწის სამ 

მხარეს და არ მაქვს ძალაუფლება ასურეთის მდინარის ნაპირს იქით მდებარე 

აღმოსავლეთის ქვეყნებზე». 

25. მე ვუთხარი მას: «კიდევ რისი თქმა შეგიძლია საკუთარ თავზე ასმოდეი»? 

მან კი მომიგო: «ცნობილია ძალაუფლება ღვთისა, რომელმაც შემკრა მაგ ბეჭდით 

რომელიც გიბყრია, ამიტომ სიმართლეს გეუბნები რაც გითხარი, მე გთხოვ შენ 

მეფეო სოლომონ ნუ მაიძულებ მე წყალში შესვლას». მაშინ მე გამეღიმა და მივუგე: 

«სანამ ცოცხალია ჩვენი მამების ღმერთი, შენ იქნები ტყვე ასმოდეი» და ვბრძანე 

რომ მიეცათ მისთვის ათი ჭურჭელი რათა ეზიდა იორდანედან წყალი უფალ 

ცაბაოთის ტაძრის მშენებლობისათვის, დღე და ღამ და დემონმა იძულებით 

აითრია ფეხი ბრძანების შესასრულებლად, და ეს ვბრძანე იმიტომ რომ ამ 

დაუნდობელმა დემონმა მომავალიც კი იცოდა. მე სოლომონმა ვადიდე ღმერთი, 

რომელმაც მისცა თავის მსახურს სიბრძნე და ძალა. ხოლო თევზის გულ ღვიძლი 

დავწვი მის წინაშე როდესაც ის შეკრული იყო და ვერსად გამექცეოდა, რამეთუ 

ძლიერი იყო ეს დემონი და საბოლოოდ რომ მომედრიკა მისი სიამაყე. 

26. და მე კვლავ გამოვიძახე ბელზებელი დემონთა მთავარი, და დავსვი ის 

ამაღლებულ და საპატიო ადგილზე და მივუგე მას: «რატომ ხარ შენ ერთი მთავარი 

დემონთა»? მან მიპასუხა: «იმიტომ, რომ მე პირველმა მივატოცე ზეციური 
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ანგელოზები, რომ დავშვებულიყავი ძირს, რამეთუ მე ვიყავი პირველი ანგელოზი 

პირველ ცაზე, და დამიძახეს მე ბელზებელი ახლა კი მე ვმართავ წყვდიადის 

სამეფოს, ვინც დაეცა, მაგრამ მე მყავს შვილი მცხოვრები წითელ ზღვაში, რომელიც 

ყოველ ხელსაყრელ დროს ამოდის ჩემთან, რამეთუ მემორჩილება მე და მანახვებს 

იმას თუ რა ჩაიდინა მიწაზე». 

27. მე სოლომონმა ვკითხე მას: «ბელზებელო რას საქმიანობ»? მან მიპასუხა: 

«მე ვანადგურებ მეფეებს, ვდებ ხელშეკრულებებს უცხო ტირანებთან, მე ვაიძულებ 

ჩემს დემონებს, რომ მივიდნენ ხალხთან რათა ხალხმა ირწმუნონ მათი და 

დაიხოცნენ. და ღვთის ერთგულებს, მღვდლებსა და განდეგილებს ვუხლართავ 

გზებს, რომ ჩავარდნენ ღვთისგმობის ცოდვაში, მე ვაწყობ ომებსა და მკვლელობებს 

მე ვანადგურებ სამყაროს». 

28. მაშინ მე ვუთხარი მას: «მოიყვანე ჩემთან შენი შვილი, რომელსაც მალავ 

წითელ ზღვაში», მაგრამ მან მომიგო: «მე ვერ მოვიყვან მას შენთან, მაგრამ ჩემთან 

მოვა დემონი სახელად ეფიპასსი, რომელიც შეკრავს და სიღრმიდან ამოიყვანს მას». 

მაშინ მე ვკითხე მას: «როგორ მოხვდა ზღვაში შენი ძე და რა ჰქვია მას»? მან მომიგო: 

ნუ მეკითხები ამას მე, რამეთუ შენ ვერ მოისმენ ამას ჩემგან, მაგრამ ჩემი ძე მოვა 

შენთან და ის თავად გაგიმხელს სიმართლეს». მაშინ მე ვკითხე მას: «რომელ 

ვარსკვლავს მიეკუთვნები»? მან მომიგო: «ვარსკვლავს რომელსაც ადამიანები 

უწოდებენ საღამოს ვარსკვლავს». 

29. მე შევეკითხე მას: «მითხარი ბელზებელო რომელი ანგელოზია შენი 

მძლეველი»? მაშინ მან დაასახელა ყოვლადძლიერი ღვთის სახელი და მითხრა: 

«იუდეველნი ამ სახელს მოიხსენიებენ, ის ვისი სახელის რიცხვის ჯამიც არის 644, 

ხოლო ბერძნები მას იმანუელს უწოდებენ, თუ რომაელნი შემაჩვენებენ მისი 

სახელით იმ საათში განვიდევნები». 

30. მე გაკვირვებული ვისმენდი მის სიტყვას, ამის შემდგომ მე ვუბრძანე მას 

მოეპოვებინა ფინიკიური მარმარილო უფლის ტაძრის მოსაპირკეთებლად და. 

როდესაც ბელზებელი წავიდა ბრძანების შესასრულებლად მისმა დემონებმა 

ამოუშვეს უმწეო ღმუილი რადგან ხედავდნენ საკუთარ მეფეს დამორჩილებულს. 

31. და მე სოლომონმა ვუთხარი მას: «შენ შეგეძლო მოგეპოვებინა შვება, თუ 

მომიყვები იმის შესახებ რა ხდება ცაში», მაშინ ბელზებელმა თქვა: «მისმინე მეფეო, 

თუ შენ დაანთებ ცეცხლს ქვებზე და ზედ დაწვავ ადამიანის თმებს, აგრეთვე 

გამთენიისას, მაშინ როდესაც მზის პირველი სხივები აფერმკრთალებს მთვარესა 

და უჩინარს ხდის ვარსკვლავთ, თუ შენ იქნები წმინდა, წიდიან ქალთან 

შეურყვნელი და ამ დროს უფლის ტაძარში დაანთებ შვიდ კელაპტარს შვიდ 

სასანთლეში, შენ დაინახავ ციურ ცეცხლოვან დრაკონებს, რომლებიც ტაატით 

მიათრევენ სამყაროსეულ ეტლებს». 

32. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა ეს, მივუგე მას: «ეხლა გაჩუმდი და 

გააგრძელე მარმარილოს მოპოვება, როგორც ადრევე გიბრძანე» და მე სოლომონმა 

ვადიდე ღმერთი და ვბრძანე, რომ ჩემს წინ წარედგინათ სხვა დემონი. და ის 

გამოცხადდა სახით, რომელიც სცილდებოდა მიწის ზედაპირს რამოდენიმე 

წყრთით, ხოლო სხეული მისი გახვეული იყო მტვრის ქარბორბალაში. მან ახვეტა 

სასახლის დარბაზის იატაკის მტვერი, გაკვეთა ჩემი მცირერიცხვოვანი ამალის 
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რიგები და მტვერი შემოგვაყარა ჩვენ, რითიც უნდოდა შევეშინებინეთ. მე დავუსვი 

მას ჩვეულებისამებრ კითხვები, წამოვიმართე და დავაფურთხე მიწას, შემდეგ 

შევკარი დემონი უფლის ბოძებული ბეჭდით, ყოველივე ამის შემდეგ მტვრის 

ქარიიშხალმა შეწყვიტა მოძრაობა და მე ვკითხე მას: «ვინ ხარ შენ»? ო, ქარო? მაშინ 

მან კვლავ აღგავა მტვერი და მკითხა მე: «რის მიღწევას ცდილობ მეფეო 

სოლომონ»? მე მივუგე მას: «მითხარი შენი სახელი და მე შეგეკითხები რაც 

მომესურვება», მანამდე კი ვმადლობ ღმერთს, რომელმაც მომმადლა სიბრძნე და 

ძალაუფლება შენზედ. 

33. ხოლო დემონმა მიპასუხა: «მე ვარ მტვრის სული» და მე ვუთხარი მას: 

«მიამბე რას საქმიანობ» და მან მიპასუხა: «მე ვამთხვევ წყვდიადს მგზავრთა გზებს 

და ცეცხლით ვწვავ ველ-მინდვრებს, აგრეთვე ვანგრევ და ვანადგურებ 

დასახლებებს მათ აღმოცენებამდე, მაგრამ ყველაზე დიდხანს მე დაკავებული ვარ 

ზაფხულობით და ვაჩენ ღრმულებსა და ნაპრალებს სასახლეებისა და სიმაგრეების 

კედლებსა და საძირკველში დღითა და ღამით, ვინაიდან მე ვარ შთამომავალი 

უზენაესისა და არაფრით არ ვარ მასზედ მცირე», მაშინ მე ვუთხარი მას: «რომელი 

ვარსკვლავის მფარველობის ქვეშ არსებობ»? და მან მიპასუხა: «ჩემი ვარსკვლავი 

მდებარეობს თხის რქის უკანასკნელი ვარსკვლავის მიღმა და ჩანს მხოლოდ მაშინ 

როდესაც იმყოფება სამხრეთით», და მე სოლომონმა ვკითხე მას: «ვის აქვს 

ძალაუფლება შენზედ»? და მან მიპასუხა: «ანგელოზს, რომელსაც ძალუძს ციებ 

ცხელების შეჩერება გამოვლენიდან მესამე დღეს». მაშინ მე ვკითხე ქარს: «რა ჰქვია 

მას, დაასახელე მისი სახელი» და მან მიპასუხა: «ეს არის მთავარანგელოზი და 

მეთვალყურე აზაელი», მაშინ მე ვიხმე მეთვალყურე აზაელი, შევკარი ბეჭდით 

დემონი და ვუბრძანე მას, რომ აეზიდა უზარმაზარი ქვები და აეტანა უფლის 

ტაძრის მაღალი სართულების მშენებლობისათვის მაღალ ხარაჩოებზე და დემონმა 

უკმაყოფილოდ დაიწყო ბრძანების აღსრულება. 

34. და მე კვლავ ვადიდე უფალი, რომელმაც მიბოძა მე ეს ძალაუფლება და 

ვბრძანე, რომ ჩემს წინაშე გამოცხადებულიყო სხვა დემონი და მოვიდა ჩემთან 

შვიდი მდედრი დემონი, შეერთებულნი და გადაბმულნი ერთმანეთზე, 

მშვენიერნი და სასიამოვნო შესახედაობისანი, და მე სოლომონმა დავინახე რა 

ისინი, ვკითხე მათ: «ვინ ხართ თქვენ»? და მათ ერთდროულად და ერთ ხმად 

მომიგეს: «ჩვენ ვართ წყვდიადის კოსმიური საუფლოს ოცდაცამეტი ელემენტი», 

პირველმა თქვა: «მე ვარ სიცრუე», მეორემ თქვა «მე ვარ შური», მესამემ თქვა: «მე 

ვარ ბრძოლა», მეოთხენ თქვა: «მე ვარ მრისხანება», მეხუთემ თქვა: «მე ვარ ძალა», 

მეექვსემ თქვა: «მე ვარ ცოდვა», მეშვიდემ თქვა: «მე ვარ ყველაზე ცუდი» და ჩვენი 

ვარსკვლავები იმყოფებიან ცის კაბადონზე, შვიდი ვარსკვლავი ერთად სუსტად 

მოკაშკაშე და ჩვენ გვიწოდებენ ვითარცა ღმერთებს, ჩვენ მუდმივად ვიცვლით 

ადგილსამყოფელს ყველანი ერთად და ვცხოვრობთ ხან ოლიმპოზე ხანაც დიდ 

მთაზე. 

35. და მაშინ მე, სოლომონმა დავიწყე მათი სათითაოდ გამოკითხვა 

პირველიდან მეშვიდემდე. პირველმა თქვა: «მე ვარ სიცრუე, მე ვატყუებ ხალხს და 

ვდგავ სიცრუის ხაფანგებს აქა იქ, მე ვიწვევ და ვაძლიერებ მკრეხელობას, მაგრამ 
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არსებობს ანგელოზი, რომელსაც აქვს ძალაუფლება ჩემზე, «ლამექალალი» ქვია 

სახელად. 

36. ასევე მიპასუხა მეორემაც «მე ვარ შური და ჩხუბი, ჩამომგდები დავისა და 

კამათისა, ყვირილი, შუღლი, დაცინვა, დამცირება და ღრიალი ჩემი იარაღებია, 

მაგრამ არსებობს ანგელოზი, რომელსაც აქვს ძალაუფლება ჩემზე «ბარუხიახელი» 

ქვია სახელად». 

37. და შემდეგ მესამემ თქვა: «მე ვარ ბრძოლა და მე ვაიძულებ მშვიდ და წყნარ 

ადამიანს გადაიქცეს ულმობელ მებრძოლად და გამანადგურებელ მტარვალად, ისე 

რომ თავს დაესხას სხვას და შთანთქას იგი, მაგრამ არსებობს ანგელოზი, რომელსაც 

ძალაუფლება აქვს ჩემზედ, «მარმაროტი» ქვია სახელად». 

38.და მეოთხემ თქვა: «მე ვარ მრისხანება და ვაცალკევებ ადამიანებს 

ერთმანეთისაგან, მე ვყოფ მეგობარს მეგობრისაგან, ქმარს ცოლისაგან, დას 

ძმისაგან, შვილს მამისაგან და მეზობელს მეზობლისაგან, მაგრამ რა საჭიროა 

საუბარი ჩემს სიავეზე? არის ანგელოზი, რომელსაც აქვს ძალაუფლება ჩემზე — 

უზენაესი «ბალთიალი». 

39. და მეხუთემაც თქვა: «მე ვარ ძალა და ძალით აღვაზევებ მმართველობის 

ტახტზე ტირანებს, რითიც ვსპობ დიად ხელმწიფეებს, მე ვაძლევ ძალას ყველა 

შეთქმულსა და მეამბოხეს, რათა შესწევდეთ უნარი დაამხონ ხელისუფალნი, 

მაგრამ არსებობს ანგელოზი, რომელსაც ძალაუფლება აქვს ჩემზე, «ასტერატი» ქვია 

სახელად». 

40. და მეექვსემ თქვა: «ო, მეფეო სოლომონ, მე ვარ ცოდვა და მე გაიძულებ, 

რომ შესცოდო, როგორც ვაკეთებდი ამას ადრე, ეს მე შთაგაგონე რომ მოგეკლა 

საკუთარი ძმა როდესაც მრისხანებამ სიბრაზის კოცონი დაანთო შენს გულში, მე 

ვაიძულებ ადამიანებს შესცოდონ, რათა შევავსო საფლავები და ცოდვილთა 

სულები შევმატო წყვდიადის საუფლოს, ჩემში განუზომელი ბოროტებაა, ო, მეფეო 

სოლომონ, მაგრამ არის ანგელოზი, რომელიც უფლობს ჩემზე, «მთავარანგელოზი 

ურიელი». 

41. ასევე მიპასუხა მეშვიდემაც: «მე ყველაზე ცუდი ვარ და მე გაგხდი შენ 

უფრო უარესს ვიდრე აქამდე იყავი, რამეთუ მე ვეთაყვანები და ვმსახურობ 

ქალღმერთ არტემიდას და გირჩევ ნუ გამათავისუფლებ მე შენივე 

კეთილდღეობისთვის, რამეთუ განწირული ხარ ჩემი სურვილების 

შესასრულებლად, კაცი რომელზედაც ბრძენი ითქმის არ დაიჭერს ჩემთან საქმეს 

და არ გადამეღობება გზაზე». 

42. და მე სოლომონმა მეფემ ისრაელისამ მოვისმინე რა ეს სიტყვები 

მრისხანებით აღვივსე, შევკარი ჩემს ბეჭედზე გამოსახული სიმბოლოთი დემონი 

და რამეთუ ისინი იყვნენ ბევრნი მე მივავლინე შვიდივე მათგანი უფლის ტაძრის 

საძირკვლის სათხრელად, რამეთუ სიგრძე მისი კედლისა იყო ორასორმოცდაათი 

წყრთა. და მე ვუბრძანე მათ ემუშავათ განუწყვეტლივ დღე და ღამ და მათ დაიწყეს 

ბრძანების აღსრულება, მხოლოდ ხანდახან გამოთქვამდნენ ხოლმე 

უკმაყოფილების სიტყვებს. 
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43. და მე სოლომონმა ვადიდე ღმერთი ისრაელისა და ვბრძანე, რომ ჩემთან 

მოეყვანათ სხვა დემონი და მყისიერად ჩემს წინაშე წარსდგა დემონი, რომელსაც 

მთელი სხეული ჰქონდა ადამიანის მსგავსი, მაგრამ არ გააჩნდა თავი. მე, 

სოლომონმა დავინახე რა ის, წამოვიმართე და ვკითხე მას: «მითხარი მე ვინ ხარ?» 

მან მიპასუხა: «მე ვარ დემონი», მაშინ მე ვკითხე: «რომელი»? და მან მიპასუხა: «მე 

მეძახიან უთავო მხედარს», რამეთუ მე მახრჩობს წყურვილი ადამიანთა თავების 

მოკვეთისა, რათა შევიძინო საკუთარი, მაგრამ მე არ ვჭამ მათ სხეულებს 

საკმარისად, მე ვისურვებდი მქონოდა ისეთი თავი, როგორიც შენ გაქვს, ო, მეფეო 

სოლომონ. 

44. და მე სოლომონმა, მოვისმინე რა ეს სიტყვები, ბეჭდით შევკარი დემონი, 

გავიწოდე რა ჩემი ხელი მისი მკერდისკენ, დემონი კი უკან გადახტა და დაეცა 

დარბაზის კედელთან, შემზარავი ხმით დაიყვირა: «შეჩვენებულ იყავ! ო, 

მოღალატე ორნეასო ვეღარაფერს ვხედავ». მაშინ მე ვუთხარი მას: «მე ვარ მეფე 

სოლომონი და გიბრძანებ შენ მომიყევი სინამდვილეში როგორ ახერხებ ხედვას 

თვალების გარეშე?» და მან მიპასუხა «შეგრძნებების მეშვეობით», და მაშინ მე 

სოლომონს მესმა რა მისი ხმა ვკითხე კვლავ: «როგორ შეგიძლია საუბარი ენის 

გარეშე?» მაშინ მან მიპასუხა: ო, მეფეო მე თავად ვარ ხმა, რამეთუ მემკვიდრეობით 

მივიღე ხმა უამრავი ხალხისა და ადამიანებს რომლებსაც უწოდებთ ყრუებს მე 

ვართმევ ყურთასმენას, ვეკვეთები მათ მაშინ როდესაც არიან ჩვილები 

დაბადებულნი რვა დღემდე, როდესაც ღამით ჩვილი ტირის მე გარდავიქმნები 

სულად და უჩუმრად გადავაადგილდები ხმის მიმართულებით, შეხვედრისას მე 

ვფატრავ და ვწვავ ადამიანს, ამიტომ ჩემთან შეჯახება საშიშია, რამეთუ თუ მე 

ვეკვეთე ადამიანს ყელში და ხელებით ვიბყარი მისი კისერი, ვითარცა ხმალი ისე 

ვჭრი ფრჩხილებით თავს და ვიდგავ შემდგომ საკუთარ მხრებზე, შემდგომ ამისა იმ 

ცეცხლის მეშვეობით რომელიც იწვის ჩემში ჩაუქრობლად მე ვშთანთქავ მათ, მე 

ვარ ის ვინც უკურნებელ სენს ჰყრის მუხლებსა და იდაყვებს, ვკვეთავ მათ 

ჭრილობებით და ვაწყლულებ სხეულს. 

45. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა ეს სიტყვები ვკითხე მას: «მითხარი მე, 

როგორ გამოყოფ ცეცხლს»? საიდან ჩნდება ცეცხლი შენში? სულმა კი მიპასუხა: 

«ცეცხლი მონიჭებული მაქვს დღის ვარსკვლავისაგან, რომელიც იმყოფება 

ჩრდილოეთით, მისი სახელია ელბურიონი, მაგრამ შენს მოგვებს ჯერ არ 

აღმოუჩენიათ ის, მასზედ მცხოვრებ მთავარს ეთაყვანებიან ხალხები რომლებიც 

ანთებენ კოცონს და თაყვანს სცემენ ცეცხლს და მისი სახელით იძახებენ შვიდ 

დემონს, რომელიც შენ დაატყვევე და მას ემორჩილებიან ისინიც. 

46. შემდეგ ვუთხარი მას: «დამისახელე მისი სახელი» მან კი მიპასუხა: «მე არ 

შემიძლია ამის თქმა შენთვის, რამეთუ მაშინ როდესაც მე მას მოვიხსენიებ 

სახელით ვიტანჯები საკუთარი სნეულებებითვე და ის ცხადდება საკუთარი 

სახელის მოსმენისთანავე, მაშინ მე სოლომონმა ვუბრძანე: «დამისახელე 

ანგელოზის სახელი რომელსაც აქვს ძალაუფლება შენზე» და მან მიპასუხა: «ეს 

ანგელოზი არის ცეცხლოვანი ელვის ნათება» და მე მოვიდრიკე მუხლი ისრაელის 

წმინდის წინაშე და ვბრძანე დარჩენილიყო დემონი ბელზებელის 

მეთვალყურეობის ქვეშ სანამ არ გამოცხადდა იაქსი». 
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47. შემდეგ მე ვბრძანე გამოცხადებულიყო სხვა დემონი და სასახლის 

დარბაზში შემოვიდა უზარმაზარი ძაღლი და ხმამაღლა თქვა: «მოგესალმები ო, 

უფალო მეფეო სოლომონ « და მე სოლომონი ვიყავი ძალზედ გაკვირვებული 

ყოველივე ამის შემხედვარე და ვკითხე მას: «ვინ ხარ, ო, ძაღლო?» და მან მიპასუხა: 

«მართალია ამჟამად მე გეცხადები შენ ძაღლის ფორმით მეფეო, მაგრამ ჯერ კიდევ 

შენს დაბადებამდე დიდი ხნის წინ მე ვცხოვრობდი მიწაზე, როგორც კაცი და 

ჩადენილი მაქვს ბევრი ბინძური და ბნელი საქმე, მე იმდენად კარგად ვერკვეოდი 

ანბანის ასოების მაგიურ ძალასა და დანიშნულებაში რომ საკუთარი 

ძლევამოსილებით შემეძლო ციური ვარსკვლავების მოძრაობის შეჩერებაც კი და მე 

მზად ვარ ჩავშალო ყველა ღვთიური საქმე, რამეთუ მე ვაყენებ ზიანს ისეთ 

ადამიანებს, რომლებიც მეთვალყურეობენ ჩემს ვარსკვლავს და ვაქცევ მათ 

მომსახურე სულებად, ვეკვეთები რა უცოდველს ყელში ვახრჩობ მათ საკუთარ 

განწირულ ხმაში. 

48. მაშინ მე სოლომონმა მეფემ ისრაელისამ ვკითხე მას: «რა გქვია შენ 

ძაღლო?» და მან მიპასუხა «სტაფი» და მე ვკითხე მას: რას საქმიანობ, რითი ხარ 

დაკავებული და რისი მიღწევა შეგიძლია? მაშინ ძაღლმა თქვა: «ო, დიდებულო და 

ბბრძენო მეფეო, მომეცი მე შენი მსახური და მე წავიყვან მას მაღალმთიან 

ადგილებში და ვუჩვენებ ძვირფასი მწვანე ქვების ადგილსამყოფელს რომლებიც 

მიმობნეულნი არიან კლდის ნაპრალებში აქა იქ» და რომლებითაც შენ შესძლებ 

უფლის ცაბაოთის ტაძრის მოპირკეთებას. 

49. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა ეს ვბრძანე, რომ ჩემი მსახური 

გაჰყოლოდა მას და მივუგე: აჰა შენს ხელთ მომიცია უფლის ბოძებული სიმბოლო 

გამოსახული ჩემს ბეჭედზეც, მას შემდეგ რაც დემონი გიჩვენებს საგანძურის 

ადგილს ხელი გაიწოდე მისი მკერდისკენ და ეს სიმბოლო შეკრავს მას, 

დაიმახსოვრე ეს ადგილი და დემონი კი უკან მომგვარე სასახლეში. და მას შემდეგ 

რაც დემონმა უჩვენა საგანძურის ადგილი მსახურს, იგი მოიქცა ისე, როგორც 

დავარიგე და უკან დააბრუნა სტაფი. და მე სოლომონმა გადავწყვიტე 

დამეტყვევებინა ეს ორი დემონი, უთავო მხედარი და სტაფი, რომელიც ჰგავდა 

ძაღლს, შევკარი მე ისინი ბეჭდის ძალით ჩემი მარჯვენა ხელით, ეს უკანასკნელი 

მტკიცედ დავაბი ცეცხლოვანი ჯაჭვებით და ვუბრძანე ძაღლს ედარაჯა 

ცეცხლოვანი სულისთვის, რათა მას როგორც ჩირაღდანს ენათებინა 

ოსტატებისთვის უფლის ტაძრის მშენებლობაზე დღე და ღამ. 

50. და მე სოლომონმა დავხარჯე ორასი შეკელი იმისათვის, რომ ეყიდათ 

ლამპარი და მე სოლომონმა ვადიდე შემოქმედი ცისა და მიწისა, ხოლო ლოცვის 

შემდგომ გავხსენი ადგილი სადაც იყო ძვირფასი მწვანე ქვების საბადო და კვლავ 

ვბრძანე, რომ დემონებს დაემუშავებინათ მარმარილო უფლის ტაძრის 

მშენებლობისთვის, როგორც უწინ, და მე კვლავ დავეცი ლოცვად უფლის 

ცაბაოთის წინაშე ამ სიკეთის მომადლების გამო და ვკითხე ძაღლს: «რომელ 

ანგელოზს აქვს ძალაუფლება შენზე?» დემონმა კი მიპასუხა: «დამმორჩილებელი 

ჩემი არის დიადი «ბრიუსი». 
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51. და მე სოლომონმა ვადიდე უფალი ღმერთი, შემოქმედი ცისა და მიწისა და 

მოვითხოვე, რომ ჩემს წინ გამოცხადებულიყო სხვა დემონი და ჩემს წინაშე 

გამოცხადდა სული მბრდღვინავი ლომის სახით, ის გაჩერდა შუა დარბაზში და 

მითხრა: «ო, მეფეო, იმ ფორმით რომლითაც გეცხადები შენ რთულია აღიქვა 

სისავსე ჩემი ბუნებისა» მე თავს ვესხმი ადამიანებს სნეულებებით და ვასუსტებ 

მათ ვაძაბუნებ მათ გულებს, მე განვსხვავდები სხვა დემონებისაგან იმით, რომ 

ვუფლობ და ვმბრძანებლობ მათზე და ვმართავ მათ ლეგიონებს და დემონები ჩემი 

ლეგიონებიდან მუდამ თან მახლავს ამალის სახით». მე სოლომონმა ვისმინე რა, ეს 

სიტყვები შევეკითხე მას: «რა გქვია შენ?» მან მიპასუხა: «მე ვარ ვითარცა 

მბრდღვინავი ლომი» მაშინ კვლავ მივუგე: «მითხარი შენი სახელი», დემონმა კი 

ცოტა ხნის შემდეგ მიპასუხა: «ო, მეფეო სოლომონ, თუ შენ გაიგებ ჩემს სახელს, შენ 

გექნება ძალაუფლება არა მხოლოდ ჩემზე არამედ ჩემს ლეგიონებზეც, რომლებიც 

მემორჩილებიან მე», მაშინ მე ვკითხე მას: «მითხარი ანგელოზის სახელი, 

რომელსაც აქვს ძალაუფლება შენზე და შენს ლეგიონებზე». 

52. და მაშინ მე ვუყვირე მას ვინაიდან არ აპირებდა პასუხის გაცემას: 

«შეგაჩვენებ შენ უფლის ცაბაოთის სახელით, გიბრძანებ მითხარი სახელი მისი 

ვისაც აქვს ძალაუფლება შენზე და შენს მხედრობაზე», და სულმა მიპასუხა: «ჩემი 

მძლეველია უზენაესი ადამიანთა შორის, რომელიც მოდის და რომელიც უნდა 

მოვიდეს და რომელიც აიტანს მრავალ ტანჯვასა და დამცირებას ადამიანთა 

მხრიდან» მისი სახელის რიცხვია 644 და ის არის ვინც დაგვატყვევა ჩვენ და 

რომელიც მოვა და წყლის სიღრმეში დაგვნთქავს ჩვენ, ის ცნობილია სამი 

ვარსკვლავით შუბლზე და თავზე დიდების გვირგვინით. 

53. და ვისმინე რა ეს სიტყვები მე მეფემ ისრაელისამ, ვუბრძანე მის 

ლეგიონებს ეწარმოებინათ მშენებლობის დავთრები, ხოლო თავად ძლიერ დემონს 

რომელიც იყო ვითარცა ლომი ვუბრძანე რომ საკუთარი ეშვებითა და ბრჭყალებით 

მოეჭრა და გაესუფთავებინა ახალგაზრდა ხეები რომელთა ცეცხლიც დაინთებოდა 

უფალ ცაბაოთის სამსხვერპლოზე ტაძარში. 

54. და მე მოვიდრიკე მუხლი ისრაელის წმინდის წინაშე და ვადიდე მისი 

სახელი და ვბრძანე რომ ჩემს წინ წარმოედგინათ სხვა დემონი და მეყსეულად ჩემს 

წინაშე წარსდგა სამთავიანი დრაკონი საშინელი შესახედაობისა და მუქი 

შეფერილობის, და ვიხილე რა ის, ვკითხე: «ვინ ხარ შენ?» ხოლო მან მომიგო და 

მიპასუხა: «მე ვარ სული გასაღებების მბყრობელი და ბედის მახათების მქონე და მე 

ვმოქმედებ სამი მიმართულებით. მე ვაბრმავებ ჩვილებს მიკრულს დედის 

მკერდზე და ვახშობ მათ ყურებს, ხოლო ჩემი მესამე თავის მეშვეობით მე უჩინარს 

ვხდი საკუთარ სხეულს, ვეკვეთები ადამიანებს და მკერდში ვურტყავ მათ, რის 

გამოც ისინი ეცემიან და ტკივილისაგან კბილებს აღჭრიალებენ, მაგრამ არის ის 

ადამიანთა შორის უზენაესი და აღმატებული ანგელოზებზე, ის რომელიც 

იცხოვრებს ჯვარზე უფლობს ჩემზედ და მხოლოდ მას შეუძლია ძლევა ჩემი და 

ანგელოზს რომელიც არის ვითარცა ღმერთი, მთავარანგელოზ მიქაელს. 

55. და მე გეტყვი შენ მეფეო, რომ იმ ტახტზედ რომელზეც ზიხარ, 

დაფუძნებულია დემონი, რომელიც წითელი ზღვიდან ამოათრია და შენი 

მთავრობის დასამხობად ტახტზე დაგიფუძნა მალულად დემონმა სახელად 
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ეპიფასმა, შენ შეკრავ მას ტყავის სუროში და ღრმად ჩამარხავ მიწაში რომ ვეღარ 

იხილოს დღის სინათლე, აგრეთვე მეფეო ისრაელისა ტაძრის შესასვლელში, 

რომლის აგებაც დაიწყე არის დაფარული განძი, საბადო ოქროსი, ვისმინე რა ეს 

სიტყვა მე სოლომონმა წარვგზავნე ჩემი მსახური, და გახსნა მან მიწის საცავი და 

იპოვა განძი, რომლის შესახებაც დემონი საუბრობდა, ამის შემდეგ მე შევკარი ის 

ბეჭდის ძალით და ვადიდე ღმერთი. 

56. და შემდეგ მე ვუბრძანე მას: «რა გქვია დემონო მითხარი შენი სახელი», 

ხოლო დაზაფრულმა ბეჭდის ძალით მომიგო მე «მე მქვია დრაკონი გრებენი» და მე 

ვუბრძანე მას ეკეთებინა აგურები უფლის ტაძრის მშენებლობისათვის დღე და ღამ, 

ვინაიდან მას გააჩნდა ხელები, როგორც ადამიანისა. 

57. და მე მუხლი მოვიდრიკე უფალ ცაბაოთის წინაშე და ვბრძანე რომ 

გამოცხადებულიყო ჩემთან სხვა დემონი და ჩემს წინაშე წარსდგა მდედრი დემონი, 

მაგრამ სხეული მისი იყო უჩინარი ჩანდა მხოლოდ თავი იატაკიდან რამოდენიმე 

წყრთიით ზევით და ჰქონდა მას თმები რომელიც სცემდა დარბაზის იატაკს. და მე 

ვკითხე მას: «ვინ ხარ შენ, ო, სულო?», მაშინ მან მომიგო მე და მკითხა: «და თავად 

ვინ ხარ? ან რატომ ინტერესდები ჩემით?» მაგრამ ვინაიდან მე ვდგევარ შენს წინაშე 

შეკრული და დამორჩილებული, ო, მეფეო გეტყვი შემდეგს, წამოიმართე 

ტახტროვანიდან, გაემართე შენს სამეფო პალატებში და შვიდგზის იდაყვებამდე 

დაიბანე ხელები, შემდეგ დაბრუნდი და ყველა კითხვაზე გაგცემ პასუხს. 

58. და მე სოლომონმა გავაკეთე ყველაფერი ისე როგორც ამას დემონი 

მეუბნებოდა რამეთუ ვიყავი გამჭრიახი და მაინტერესებდა ამ დემონის 

საქმიანობის შესახებ, რათა გამომეძია და განმესაჯა მისი საქმენი, რომ მომეყოლა 

შემდეგ ისრაელის ძეებისთვის. და მე კვლავ დავჯექი ტახტზე და კვლავ ვკითხე 

დემონს: «ვინ ხარ შენ?» მაშინ მან მიპასუხა: «ადამიანები მეძახიან მე ობიზატს’ და 

ღამ ღამობით არ მძინავს მე არამედ დავხეტიალობ მთელს ქვეყანაზედ, და 

მივდივარ მე მშობიარე ქალებთან დათქმულ საათს და თუ მიმართლებს მე 

ვახრჩობ ბავშვს ვხლართავ რა მომყოლ ნაწლავში მის კისერს და მარწუხებივით 

ვუჭერ ყელზე ნაწლავს, მაგრამ თუ არ მიმართლებს მაშინ გადავინაცვლებ სხვა 

ადგილზე სხვა მშობიარესთან, ისე რომ ერთ ღამეში ერთი ახალშობილი მაინც 

უნდა გავგუდო, რამეთუ მე ვარ მომსახურე სული და ასეთია ჩემი დანიშნულება. 

მე ასევე მაქვს მრავალი ფორმა და მრავალი სახელი. ო, მეფეო მიუხედავად იმისა 

რომ შენ გყევარ შეკრული ბეჭდით შენ არ ძალგიძს რამე დამიშავო მე ან მაიძულო 

საქმის კეთება, რამეთუ მე არაფერს ვაკეთებ სხვას გარდა იმისა რომ ვახრჩობ 

ბავშვებს ვყრი მათ სიბრმავესა და სიყრუეს, ვარღვევ მათ ტვინს და ტკივილით 

ვმანჭავ მათ სახეებს. 

59. და მე სოლომონმა ვისმინე რა ეს სიტყვა რისხვის ცეცხლით ავენთე და თან 

უცნაურად მეჩვენებოდა მისი გარეგნობა, ვინაიდან ტანი მისი იყო უჩინარი 

დაფარული ნისლით მოსილი ხოლო მწვანედ მოკაშკაშე თვალებით ის დაჟინებით 

მიყურებდა მე, ხოლო თმები მისი იყო როგორც დრაკონის თმები, და გამოსცემდა 

ის გამყინავ ხმას. მაშინ მე ვკითხე მას: «მითხარი მე რომელი ანგელოზი უფლობს 

შენზე, ო, ავო სულო?» მაშინ მან მომიგო მე: «ის არის უფლის ანგელოზი აფაროტი, 

რომელიც არის ჭეშმარიტი სახელი მთავარანგელოზი რაფაელისა, რომელმაც 



სოლომონის გასაღებები 

 

18 

შემკრა მე ეხლაც და ყოველთვის» და თუ ეს სახელი იცის ვინმე მამაკაცთაგან 

რომლის სახელის რიცხვია 640 და სისხლით დააწერს მუცელზე მშობიარე ქალს 

მაშინ მე ვერ მივეკარები მას მშობიარობის დროს და ვერც ახალშობილს ვავნებ 

რაიმეს. ამის შემდეგ ვინაიდან ვიყავი მისი საქმიანობით ძალზედ განრისხებული 

და მისი სიამაყის სიტყვები ცეცხლივით მეკიდებოდა გულზე ჩემს მსახურთ 

ვუბრძანე თმით ეთრიათ ეს დემონი და თმებით მიეჭედებინათ უფლის ტაძრის 

შესასვლელი კარიბჭის თაღზე, რათა ისრაელის ძეთ რომლებიც ჩაივლიდნენ 

ტაძრის მიღმა შეეხედათ მისი ამ ყოფისთვის და ედიდებინათ ცაბაოთ უფალი 

რომელმაც თავის მსახურს მიჰმადლა ასეთი ძალაუფლება. 

60. და მე კვლავ ვბრძანე, რომ ჩემს წინაშე გამოცხადებულიყო ახალი დემონი, 

და სიტყვის დასრულებისთანავე ჩემს წინაშე წარსდგა სხვა დემონი დრაკონის 

გარეგნობით, მაგრამ ჰქონდა მას ხელები და სახე, როგორც ადამიანისა. ხოლო 

დანარჩენი ნაწილი სხეულისა ფეხების გარდა ჰქონდა დრაკონის მსგავსი, და 

მხრებზე ჰქონდა ასხმული ორი წყვილი ფრთა, მისი გარეგნობის შემხედვარე მი 

ვიყავი ძალზედ გაკვირვებული და ვკითხე მას: «ვინ ხარ დემონო და რას გეძახიან? 

ან საიდან მოხვედი?» 

61. და სულმა თქვა:» პირველად ვდგევარ შენს წინაშე ო, მეფეო სოლომონ. მე 

ვარ სული ვითარცა ღმერთი ადამიანთა შორის, მაგრამ ეხლა პატივაყრილი და 

დაკვივებული ვდგევარ შენს წინაშე მაგ ბეჭდისა და სიბრძნის მეშვეობით, 

რომელიც ისრაელის ღმერთმა მოგმადლა». ეხლა მე მეძახიან ფრთიან დრაკონს და 

ვერთობი რამოდენიმე ქალთან. მხოლოდ მათთან ვისაც ეძახიან ხულის და ვინც 

ძალიან ლამაზია. მე ვუერთდები მათ ფრთიანი სულის ფორმით ხშირად 

გაუკუღმართებული წესით და ისინი ვისაც გავანაყოფიერებ, ტანჯვითა და 

ტკივილით შობენ შვილებს. ჩემი ძეები დღითი დღე იზრდებიან და რამეთუ ასეთი 

მემკვიდრეობა არ შეიძლება იყოს კაცისაგან, ქალები ბავშვობაშივე აჭრიან ფრთებს 

მათ. ასეთია ჩემი დანიშნულება და მართალს გეუბნები მე, რამეთუ იძულებული 

ვარ, მაგრამ დემონები რომლებიც შედგებიან ცეცხლის სტიქიით თუ მათ არ 

აიძულებ სამკუთხედში შესვლას ყოველთვის სიცრუეს გეტყვიან. 

62. და მას შემდეგ რაც თქვა ეს დრაკონმა მე ვიხილე სული ამომავალი მისი 

ხახიდან ის ეკვეთა და გაანადგურა ხეები რომლებსაც ვიყენებდით უფლის 

სამსხვერპლოზე ცეცხლის დასანთებად და დაწვა თივა, რომელიც ჩვენ დავყარეთ 

უფლის ტაძრის შესასვლელში. და მე სოლომონი გაკვირვებული ვიყავი იმით რაც 

ქნა სულმა. 

63. ნე ვადიდე ღმერთი და ვკითხე დემონს, რომელსაც ქონდა დრაკონის 

ფორმა: «მითხარი მე რომელ ანგელოზს აქვს ძალაუფლებაშენზე?» მან მიპასუხა 

«უდიდეს ანგელოზს, რომელიც მკვიდრობს მეორე ცაზე, ებრაულად მას ეძახიან 

«ბაზაზეთს» და მე მოვისმინე რა ეს გამოვიძახე შესაბამისი ანგელოზი და ვუბრძანე 

დემონს გაესუფთავებინა მარმარილო უფლის ტაძრის მშენებლობისათვის და მე 

ვადიდე ღმერთი და ვბრძანე რომ ჩემთან მოეყვანათ სხვა დემონი. 

64. და ჩემს წინაშე გამოცხადდა სხვა სული ქალის მსგავსი. მაგრამ მას 

მხრებზე კიდევ ჰქონდა ორი სხვა თავი ადამიანის ხელებით. და მე ვკითხე მას: 

«მითხარი შენ, ვინ ხარ?» მან კი მიპასუხა: მე ვარ «ენეპსიგოსი» და მაქვს ასევე სხვა 
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ბევრი სახელი». მე კვლავ ვკითხე მას: «რომელ ანგელოზს აქვს ძალაუფლება 

შენზე?» და მან მიპასუხა: «რის გაგებას ცდილობ, რას მეკითხები? მე 

გარდავისახები ქალღმერთად ასე მეძახიან მე, ხოლო შემდგომში გამუდმებით 

ვიცვლი ფორმას, ასე რომ შენივე კეთილდღეობისთვის აჯობებს არ გაიგო 

ყველაფერი რაც მე მეხება, მაგრამ რადგან შენ ზიხარ ჩემს წინაშე მი კი შეკრული 

ვდგევარ შენთან მხოლოდ ამ შემთხვევის გამო გპასუხობ». 

«მე ვცხოვრობ მთვარეზე და ამის გამო ვფლობ სამ ბუნებრივ ფორმას» 

დროდადრო მე მაგიურად მიძახებენ ბრძენები, როგორც «ხრონოსს» სხვა დროს კი 

იმის წინაშე ვინც მე მიხმობს წარვსდგები ხოლმე სხვა ფორმით. ჩემი სულიერი 

სხეული აუხსნელი და უსასრულოა, ამიტომ არ ძალუძს არავის მისი განადგურება 

გარდა უფლისა და ამიტომ მე შემიძლია სხვადასხვა ფორმისა და სახის მღება. 

ამიტომაც ამ ნიჭის საშუალებით მე ყოველთვის ვიძენ ისეთ ფორმას როგორის 

დანახვასაც მოისურვებ, მაგრამ ანგელოზ «რათანაელს» აქვს ძალაუფლება ჩემზე, 

ის განისვენებს მესამე ცაზე, აი ამიტომ გესაუბრები ეხლა შენ, აი ეს ტაძარი კი ვერ 

შემკრავს მე». 

65. და მე სოლომონმა ვადიდე ღმერთი და მოვიხმე ანგელოზი რომლის 

შესახებაც მიყვებოდა ენეპსიგოსი. და მე გამოვიყენე ბეჭედი უფლისა და შევკარი 

დემონი სამი მიმართულებით სამუშაოდ. როდესაც ბეჭდის ძალით დავიმორჩილე 

დემონი მან ხმა აიმაღლა და მითხრა: «ო, მეფეო სოლომონ რატომ გვებყრობი ჩვენ 

ასე? გავა დრო და შენი მეფობა დაემხობა, ეს ტაძარი კი გაიყოფა ნაწილებად. და 

მთელი იერუსალიმი განადგურდება პართიელთა მეფისაგან, აიკლებენ მას 

ნუმინდიელები და ქალდეველები, და საგანძური ამ ტაძრისა რომელსაც აშენებ 

გადაცემულ იქნება უცხო ღმერთების სამსახურებლად, მაშინ ყველა ბეჭედი 

რომლითაც დაგვბეჭდე დამსხვრეულ იქნება ადამიანის ხელით. მაშინ ჩვენ 

გავხდებით კიდევ უფრო ძლიერები და ვმართავთ ამ დავიწყებულ წუთისოფელს 

მრავალი საუკუნის განმავლობაში ყველა ხალხსა და ქვეყანას მანამდე სანამ ღვთის 

ძე არ იქნება მილურსმული ჯვარზე. რამეთუ არავინ აქამდე არ აღმდგარა მეფე 

მისი მსგავსი. მას ექნება ძალაუფლება ყველა ჩვენთაგანზე, მას რომელსაც დედა 

შობს კაცის უნახავად. კიდევ ვის ძალუძს ამხელა ძალაუფლების მოპოვება ჩვენზე? 

გარდა იმისა ვის შეცდენასაც შეეცდება თვით პირველი ეშმა, მაგრამ ვერ შეძლებს. 

მისი სახელის რიცხვია 644 და ჰქვია მას იმანუელი, აი რატომ არის შენს დროში 

ამდენი ძალმომრეობა და სიშლეგე, აი რატომ არის შენი მეფობის დღეები 

დათვლილი და სიცოცხლე შენი ხანმოკლე, და შენს მსახურს გადაეცემა შენი 

სამეფო. 

66. და მე სოლომონმა ვადიდე ღმერთი და მიუხედავად იმისა რომ მე ვიყავი 

დაზაფრული დემონის განმარტებით, მე არ მჯეროდა მისი სანამ უფლის 

ანგელოზმა არ დამიდასტურა, და არ მეჯერა მე მისი სანამ ხილვით არ ვიხილე 

ყოველივე ეს და სწორედ ამიტომ სიკვდილის წინ ვწერ ამ გამოცხადების შესახებ, 

და მსურს რომ ეს წიგნი დარჩეთ ისრაელის ძეთ რათა მათ იხოდნენ დემონების 

ფორმებისა და მათი ძლევამოსილების შესახებ. და იცოდნენ მათი მძლეველი 

ანგელოზების სახელები რომლებსაც აქვთ მათზე ძალაუფლება. და მე ვადიდე 
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ცაბაოთ უფალი და ვბრძანე რომ სულები შეკრულ ყოფილიყვნენ დაურღვეველი 

ცეცხლოვანი თოკებით. 

67. და ვადიდე მე ღმერთი ისრაელისა, კვლავ ვბრძანე რომ ჩემთან მოეყვანათ 

სხვა დემონი და წარსდგა ჩემს წინაშე დემონი, რომელსაც წინა მხარე ქონდა 

მსგავსი ცხენისა ხოლო უკანა ნაწილი მსგავსი თევზის კუდისა. მან გამყინავი ხმით 

მითხრა მე: ო, მეფეო სოლომონ მე ვარ მბრძანებელი სული ზღვისა და მცველი 

ვერცხლისა და ოქროსი რომელიც სუფევს ზღვების ფსკერზე, მე ვბრუნავ ჩემი 

სხეულის ირგვლივ და წარმოვქმნი დიდ მორევებს რათა ჩავითრიო და დავახრცო 

ხალხი რომლებიც დაცურავენ მის მიდამოებში. გარდავიქმნები მე მომღერალ 

სულად და ვიტყუებ ზღვაში მცურავთ რათა დავნთქა წყლით მათი გემები და 

დავეუფლო საგანძურს რომელიც მათ გადააქვთ ხომალდებით. და მე ვითრევ ჩემს 

სტიქიაში ადამიანებს ვახრცობ და შემდეგ ვისვრი ზღვიდან ხმელეთზე, რამეთუ მე 

არ მჭირდება მათი სხეულები არამედ ვეუფლები მხოლოდ მათ საგანძურს და 

რამეთუ ბელზებელი არის მბრძანებელი და მტავარი ჰაერის ძალთა და იმატიც 

ვინც ცეცხლშია და თავადი მიწაზე მყოფებისა წყლის სტიქიის სულებისა და 

ქვესკნელის ძალთა მეფე და ჩვენ ყველანი მისი ძალაუფლების ქვეშ ვიმყოფებით 

ამიტომაც გამოვედი ზღვიდან და ვდგევარ შენს წინაშე. 

68. მაგრამ მე სხვა დანიშნულებაც მაქვს, მე გარდავიქმნები დროდადრო 

ქარბორბალად ავზიდავ სხეულს წყლის მასების ზევით და ვაღელვებ ზღვას, და 

შემხედვარე ჩემი ძლევამოსილებისა ხმელეთზე მყოფნი მეძახიან მე 

«კუნოსპასტონს» ხოლო ბერძნები «პოსეიდონს» რამეთუ მე ვიღებ ადამიანის 

ფორმასაც და ეს არის ჩემი ჭეშმარიტი სახელი, მე გამოვცხადდი რათა ანგარისი 

ჩამებარებინა თავადი ბელზებელისთვის, მან კი შემკრა და შენს წინაშე 

წარმადგინა. და მე ვდგევარ შენს წინაშე უფლის ბეჭდის გამო და შენ მტანჯავ მე. 

და დაინახავ რომ სამი დღის შემდეგ სული რომელსაც ესაუბრები დასუსტდება, 

რამეთუ მე ვსუსტდები წყლის სტიქიის გარეშე. 

69. და მე ვკითხე მას: «მითხარი მე რომელ ანგელოზს აქვს ძალაუფლება 

შენზე?» მან კი მიპასუხა «იამეთი» და მე ვადიდე ღმერთი ისრაელისა. ამის 

შემდგომ ვბრძანე რომ მოეტანათ ათი ჭურჭელი ზღვის წყალი და ჩაესხათ 

უზარმაზარ ქვაბში და ვუბრძანე სულს რომ დანთქმულიყო ამ წყალში, და მას 

შემდეგ რამ კუნესპასტონი დაიფარა წყლით მე დავხუფე ქვაბის თავი 

მარმარილოთი და დავბეჭდე მტკიცედ თავზე და გვერდებზე რათა ვერ გამოეღწია 

იქიდან, ამის შემდეგ ვბრძანე რომ წაეღოთ ქვაბი და შეენახათ უფლის ტაძრის 

საგანძურის საცავში, ვადიდე ღმერთი და კვლავ ვბრძანე გამოცხადებულიყო სხვა 

დემონი. 

70. და ჩემს წინაშე გამოცხადდა სხვა საზარელი სული ადამიანის მსგავსი 

შესახედაობისა, მოკაშკაშე თვალებით და ხელში ებყრა მიწის ქვეწარმავლები. და 

მე ვკითხე მას: «ვინ ხარ შენ?» მან კი მომიგო და მიპასუხა: «მე ვარ მოხეტიალე 

სული, დაბადებული ტიტანისაგან, რომელიც მოკლულ იქნა მხეცურად 

გოლიათების განადგურების დროს». მე ვუთხარი მას: «მომიყევი მე, რას საქმიანობ 

მიწაზე და სად ცხოვრობ». 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №4: 07.2014 

 

21 

71. და მან თქვა: «მე ვცხოვრობ ნაყოფიერ ნიადაგებზე», ხოლო ჩემი 

საქმიანობა შემდეგია: «მე დავძრწი იმ ადამიანების სიახლოვეს, რომლებიც 

იმყოფებიან სამარხებს შორის, ამასთანავე ვიღებ გარდაცვლილის გარეგნობას და 

თუ დავიჭერ ვინმეს დაუყოვნებლივ ვკლავ მას ჩემი ხმლით, მაგრამ თუ მე ვერ 

ვახერხებ მის მოკვლას, მას თან სდევს დემონი და იბყრობს მის სხეულს, ისე რომ 

ის თავად საკუთარი ხელით იგლეჯს თმას და იხოკავს ფრჩხილებით კანს. მაშინ მე 

ვუთხარი მას: «გეშინოდეს ღვთისა უფლისა, შემოქმედისა ცისა და მიწისა და 

მითხარი იმ ანგელოზის სახელი, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება შენზე». მან კი 

მომიგო და მიპასუხა: « მე მიმორჩილებს მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც უნდა 

მოვიდეს და გახდეს მხსნელი და მისი სახელის რიცხვია 644 და თუ ვინმე 

კაცთაგანი დაიწერს შუბლზე ან მარჯვენა ხელზე მისი სახელის რიცხვს ის მძლევს 

მე» და მე შიშით დაუყოვნებლივ ვიმალები. სინამდვილეში ასეა ის ვინც დაიწერს 

მის სახელს მაშინებს მე» და მე სოლომონმა ვისმინე რა ეს ყოველივე ვადიდე 

უფალი ცისა და მიწისა და დავბეჭდე ეს დემონიც ისევე როგორც მისი 

წინამორბედები. 

72. და მე ვბრძანე რომ ჩემს წინაშე გამოცხადებულიყო სხვა დემონი, და ჩემს 

წინაშე გამოცხადდა ოცდათექვსმეტი სული შეუხედავები მქონენი სახისა როგორც 

ძაღლის სახისა, მაგრამ დანარჩენი სხეული ქონდათ ისეთივე, როგორც ადამიანის 

სხეული. ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა სახე როგორც ვირისა და ცის სხვადასხვა 

ფრინველებისა და მე ვუყურებდი და ვაკვირდებოდი მათ ქცევას, გაკვირვებულმა 

ვკითხე: «ვინ ხართ?» და მათ ყველამ ერთად, ერთხმად მიპასუხეს: «ჩვენ ვართ 

ოცდათექვსმეტი ელემენტი წყვდიადის საუფლოსი მოქმედნი დედამიწაზედ» 

მაგრამ შენ მეფეო სოლომონ არ ძალგიძს დაგვატყვევო და შეგვკრა ჩვენ ვინაიდან 

დაირღვევა წონასწორობა ნათელსა და წყვდიადს შორის და ეს კი დიადი ბრძოლის 

დასაწყისის ტოლფასია რომლის დრო და ჟამიც ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ რადგან 

შენ ფლობ ძალაუფლებას ყველა სულზე ჰაერისა, ცეცხლისა მიწისა და წყლისა 

აგრეთვე სულებზე, რომლებიც ეკუთვნიან ზოდიაქოს თორმეტ ეტლს, სულებზე, 

ლომისა და მერწყულისა, კირჩხიბისა და თევზებისა და ყველა ეტლისა ამიტომაც 

ჩვენ წარვსდექით შენს წინაშე, რათა დავემორჩილოთ შენს ნებას. 

73. მაშინ მე სოლომონმა ვუბრძანე მათ უფლის ცაბაოთის დიდებული 

სახელით და დავიწყე მათი მონაცვლეობით გამოკითხვა რათა შემეტყო მათი 

ბუნებისა და საქმიანობის შესახებ. მე შევთავაზე, რომ სათითაოდ გამოსულიყვნენ 

ჩემს წინ და მოეთხროთ საკუთარი საქმიანობის შესახებ. მაშინ გამოეყო მათ რიგს 

პირველი და მითხრა: «მე მივეკუთვნები ზოდიაქოს წრის პირველ დეკანს, და მე 

მეძახიან ვერძს და ეს სამნი არიან ჩემთან როგორც მსახურნი და მორჩილნი, მაშინ 

მე ვკითხე მათ: «რა გქვიათ თქვენ?» წამოიმართა პირველი და მითხრა: მე მქვია 

«რუაქსი» მე ვაკეთებ ისე რომ ადამიანებს შეეყაროთ სიქაჩლე და ვართმევ მათ 

ბალანს თავზე და სხეულზე, ვართმევ წარბებსა და წამწამებს, მაგრამ საკმარისია 

მოვისმინო შემდეგი სიტყვები: «მიქაელ წაართვი თავისუფლება რუაქსს» რომ 

დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 
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74. და მეორემ თქვა: «მე მქვია ბარსაფაელი» და მათ თავზე, რომლებიც 

ემორჩილებიან და იშვნენ ჩემს საათზე მე ვავლენ მტანჯველ შაკიკს და ტკივილით 

სულს ვუმწარებ მათ», მაგრამ იმ ჟამს როდესაც მესმის სიტყვები: «გაბრიელ 

წაართვი თავისუფლება ბარსაფაელს» დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

75. მესამემ თქვა: «მე მქვია აროთოსაელი» მე ვაყენებ ზიანს თვალებს და 

საშინლად ვასნებოვნებ მათ, მაგრამ მას შემდეგ რაც მესმის სიტყვები: «ურიელ 

წაართვი თავისუფლება აროთოსაელს» დაუყოვნებლივ განვიდევნები» სამივე 

მათგანმა თქვა ჩვენ ვემსახურებით ვერძს რომელიც პირველად წარსდგა შენს 

წინაშე, როგორც ხელმძღვანელი ჩვენი და ეს ოთხივე ძმა ვეკუთვნით ზოდიაქოს 

პირველ დეკანს. 

76. მეხუთე სული გამოვიდა რიგიდან და თქვა::მე მქვია იუდალი» და მე 

წარმოვქმნი საცობს ყურებში და ვიწვევ სიყრუეს, მაგრამ საკმარისია ვისმინო 

სიტყვები «ურიელ წაართვი თავისუფლება იუდალს» მე დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

77. მეექვსემ თქვა: «მე მქვია სპენდონაელი» მე ვიწვევ სისხლისა და 

ჯირკვლების დაავადებებს და ამით ვსპობ ადამიანთა მოდგმას, მაგრამ თუ მესმის 

სიტყვები: «საბრაელ წაართვი ტავისუფლება სპენდონაელს» დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

78. და მეშვიდემ თქვა: «მე მქვია სპანდორი» და მე ვაძაბუნებ მხრებს და 

სნეულებას ვყრი მათ, ვაიძულებ კანკალს, და მე დამბლას ვცემ ხელის მყესებს და 

ვხრავ კისრის ძვალს. და მე ვწოვ ძვლის ტვინს და ვფიტავ ხერხემალს. მაგრამ თუ 

ვისმენ სიტყვებს «არაკლ წაართვი თავისუფლება სპანდორს» დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

79. მერვე გამოეყო რიგებს და თქვა: «მე მქვია ბელბელი» და მე ვაზიანებ 

ადამიანის თირკმელებსა და გულს, მაგრამ თუ მესმის სიტყვები «არაელ წაართვი 

თავისუფლება ბელბელს» დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

80. და მეცხრემ თქვა: «მე მქვია კურტაელი» და მე ვხლართავ და ვაძაბუნებ 

ნაწლავებს, ვხვრეტ მას და შიგნეულობაში ვრევ მოსანელებელ საჭმელს ისე რომ 

ტკივილისაგან კბილებს აღჭრიალებენ ადამიანები, მაგრამ საკმარისია მოვისმინო 

სიტყვები: «იაოტ წაართვი თავისუფლება კურტაელს», რომ დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

81. მეათემ თქვა: «მე მქვია მეტატიაქსი» და მე ვიწვევ ტკივილს თირკმელებში, 

მაგრამ თუ მესმის სიტყვები «ადონაელ წაართვი თავისუფლება მეტატიაქსს» 

დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

82. მეთერთმეტემ თქვა: «მე მქვია კათანიკოთაელი» და მე ვქმნი ჩხუბსა და 

დავას ადამიანთა ოჯახებში და ვხდი ადამიანებს მრისხანე ბუნებისას, თუ ვინმეს 

სურს, რომ მას ოჯახში ჰქონდეს მშვიდობა, უნდა დაწეროს შვიდ პერგამენტზე იმ 

ანგელოზის სახელი, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება ჩემზე. შემდეგნაირად: «იაე, 

იეო ღვთისშვილებო უზენაესი ღვთის სახელით წაართვით თავისუფლება 

კათანიკოთაელს» და ამის შემდეგ თუ ჩაყრის ამ ფურცლებს წყალში და ამ წყალს 

აპკურებს საკუთარი სახლის კუთხეებში დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 
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83. მეთორმეტემ თქვა: «მე მქვია საფათორაელი» და მე ვყრი ადამიანის 

თვალებს სიბრმავეს მგზავრობისას, რაც აიძულებთ მათ გზიდან გადაცდომას, 

ხოლო თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე შემდეგი ანგელოზების სახელებს: «იაეო, 

იეალო, იოელეთ, ცაბაოთ, იტოტ, ბაე» და თვალსაჩინოდ შეიბავს მას კისერზედ 

ყურებთან ახლოს მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

84. მეცამეტემ თქვა: «მე მქვია ბოტოთელი» და თავდასხმისას მე ვიწვევ 

ნევრულ დაავადებებს, მაგრამ თუ მე ვისმენ უზენაესის სახელს «ადონაელ 

წაართვი თავისუფლება ბოტოთელს» დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

85. მეთოთხმეტემ თქვა: «მე მქვია კუმეათელი» და მე ვიწვევ მძიმე ციებ 

ცხელებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც მესმის სიტყვები «ზოროელ წაართვი 

თავისუფლება კუმეათელს» დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

86. მეთხუტმეტემ თქვა: «მე მქვია როელედი» და მე ვიწვევ გაციევასა და 

ტკივილს მუცელში, მაგრამ საკმარისია მოვისმინო სიტყვები «იაქს არ მოითმინო 

როელედის თავგასულობა, რამეთუ სოლომონია მამათა შორის მეთერთმეტე 

მთავარი», რომ დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

87. მეთექვსმეტემ თქვა: «მე მქვია ათრაქსი» მე ვიწვევ საშიშ და უკურნებელ 

ციებ ცხელებას. და თუ ვინმეს სურს, რომ განმდევნოს წვრილად უნდა დაჭრას 

ქინძი და შეიზილოს მისი წვენი ტუჩებზე და შემდეგ თქვას ეს შელოცვა: «ციებავ 

ჭუჭყიდან მოსულო, მე გდევნი შენ უზენაესი ღვთის საყდართა ძალით, წადი და 

დატოვე ქმნილება მისი» და მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

88. მეჩვიდმეტემ თქვა: «მე მქვია იეროპაელი» და მე ვზივარ ადამიანის 

მუცელში და ვიწვევ ფაღარათს მგზავრობისას გზაში და ყველგან იქ სადაც 

ვეკვეთები ადამიანს, მაგრამ თუ ვინმე დაიცობს მარჯვენა ყურს და სამჯერ იტყვის 

ამ სახელებს «იუდარიზ, ცაბუნ, დენოე» მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

89. მეთვრამეტემ თქვა: «მე მქვია ბელდუმეხი» და მე ვყოფ ქმარს ცოლისაგან 

და ვაგდებ მათ შორის დავასა და უთანხმოებას და თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე 

შენი წინაპრების სახელს ო, სოლომონ და დადებს ამ ფურცელს შემოსასვლელი 

კარის ძგიდესთან მე გავრბივარ იმ სახლიდან», ხოლო დაწერილი უნდა იყოს 

შემდეგი: «აბრაამის, ისააკისა და იაკობის ღმერთი გიბრძანებს შენ წადი ამ 

სახლიდან მშვიდობით» და მე დაუყოვნებლივ გავრბივარ. 

90. მეცხრამეტემ თქვა: «მე მქვია ნაოთი» და მე ვეკვეთები ადამიანის მუხლებს 

და ვაძაბუნებ მათ და თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე «ფნუნობოელ წაიყვანე 

ნაოთი უკანმოუხედავად» მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

91. მეოცემ თქვა: «მე მქვია მარდერო» და მე ვყრი ადამიანებს განუკურნებელ 

ციებ ცხელებას, მაგრამ თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე სიტყვებს: «სფენერ, 

რაფაელ წაართვით თავისუფლება მარდეროს, წაიყვანეთ თან ნუ დატოვებთ 

ჩემთან», და თუ ატარებს ამ ფურცელს ტყავის ქისაში კისერზე ჩამოკიდებულს: მე 

დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

92. ოცდამეერთემ თქვა: «მე მქვია ალათი» და მე ვიწვევ ხველებასა და 

სუნთქვის შეხუთვას ჩვილ ბავშვებში, თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე სიტყვებს 

«რორექს მეთვალყურეობა გაუზიე ალათს» მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 
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წამოიმართა ოცდამეორე და თქვა «მე მქვია ბალათი» ძმა და თანაქმნილი ალათისა 

და საქმიანობაც იგივეა ჩემი და განდევნის წესიც. 

93. ოცდამესამემ თქვა: «მე მქვია ნეფტადა» და მე ვიწვევ თირკმელებისა და 

შარდის ბუშტის დაავადებებს. და თუ ვინმე დაწერს ირმის ტყავის პერგამენტზე 

სახელებს «იათოთ, ურიელ, ნეფტადა» და ატარებს მას კისერზედ დაკიდებულს 

ტყავის პატარა ქისით, მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

94. ოცდამეოთხემ თქვა: «მე მქვია აქტონი» და მე ვიწვევ ტკივილს მხრებისა 

და წელის არეში, ხოლო თუ ვინმე გემიდან ანატეხი სპილენძის ნაჭერზე 

ამოტვიფრავს შემდეგ სიტყვებს: «მარმარაოთ, ცაბაოთ მეთვალყურეობა გაუწიეთ 

აქტონს» და ატარებს მას მკერდზე დაკიდებულს, მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

95. ოცდამეხუთემ თქვა: «მე მქვია ანათრეთი» და ჩემს გამო იფერფლებიან 

სიცხისაგან და იწვებიან შინაგანად, მაგრამ თუ მე მესმის როკვისას სიტყვები: 

«არარა ხარარა» მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

96. ოცდამეექვსემ თქვა: «მე მქვია ენენუთი» და მე ვასნებოვნებ ადამიანის 

გონებას და ვაზიანებ მათ გულს და ვაყრევინებ ადამიანს კბილებს, და თუ ვინმე 

დაწერს პერგამენტზე სიტყვებს «ალლაზულ მეთვალყურეობა გაუწიე ენენუთს» და 

ატარებს ამ ფურცელს ჯიბით მე ვერ გავეკარები მას. 

97. ოცდამეშვიდემ თქვა: «მე მქვია ფჰეთი» და ჩემს გამო ადამიანებს ეყრებათ 

მწვავე მუცლის ტიფი და მე ვიწვევ უკანა ტანიდან ნაწლავის გამოგდებას. და თუ 

ვინმე შემაჩვენებს მე განწმენდილი ღვინის საშუალებით და იტყვის სიტყვებს « მე 

შეგაჩვენებ შენ მეთერთმეტე პატრიარქის სახელით შეჩერდი, მე გიბრძანებ შენ 

ფჰეტ, ო, აქსიფჰეტ» და მისცემს დასალევად ამ ღვინოს ავადმყოფს, მე 

დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

98. ოცდამერვემ თქვა: «მე მქვია ჰარპაქსი» და მე ვყრი ადამიანებს უძილობას, 

და თუ ვინმე დაწერს კურდღლის პერგამენტზე სიტყვას «კოკფნედისმოს» და 

დაიდებს სასთუ, ალთან, მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

99. ოცდამეცხრემ თქვა: «მე მქვია ანოსთერი» და მე ვიწვევ მოშარდვის 

მუდმივ სურვილსა და მწვავე ტკივილს შარდის ბუშტსა და სადინრებში და თუ 

ვინმე მზესუმზირის ფქვილს შეურევს ზეთისხილის ზეთში და იტყვის სიტყვებს: 

«ანოსთერ შეგაჩვენებ შენ მარმაროთის სახელით, დატოვე ეს ქმნილება» და მოსვავს 

ზეთისხილის ზეთს მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

100. ოცდამეათემ თქვა: «მე მქვია ალლებორითი», და თუ ვინმეს თევზის 

ჭამის დროს მისი ფხა გაეჩხირება ყელში და დაიწყებს დახრჩობას, მან უნდა აიღოს 

მეორე ფხა თევზისა მოიქექოს ყელი და თქვას «ურიელ წაიყვანე ალლებორითი» და 

მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები ადამიანი კი დახრჩობას გადაურჩება. 

101. ოცდამეთერთმეტემ თქვა: «მე მქვია ჰეფესიმირეთი» და ვიწვევ 

ხანგრძლივ დაავადებებს და თუ ვინმე გადმობრუნებული ხელით ჩაყრის მარილს 

ზეთისხილის ზეთში და დაზელს ამ მალამოთი ავადმყოფს და წარმოთქვამს 

შემდეგ სიტყვებს: «სერაფიმნო, ქერუბიმნო მიხსენით მე» მე დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 
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102. ოცდამეთორმეტემ თქვა: «მე მქვია იქტიონი» მე დამბლას ვცემ ღვიძლს 

და ვჭამ მას და თუ მე მესმის სიტყვები «ადონაეთ მიხსენი» დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

103. ოცდამეცამეტემ თქვა: «მე მქვია აგჰონიონი» და მე ვიმალები ქვეშაგებს 

შორის და როდესაც მამაკაცი და ქალი ტკბებიან ვიყვებები მათი ტკბობის 

ენერგიით, რაც ასუსტებს მათ და მუხლებს უძაბუნებს მეომარს. და თუ ვინმე 

დაწერს პერგამენტზე სიტყვას «ლიკურგოს» და მონაცვლეობით დაწერს ერთი ასოს 

გამოკლებით მას « ლიკურგოს, იკურგოს, კურგოს, ურგოს, რგოს, ოს» და 

განწმენდილი სარეცელის ქვეშ დადებს მე დაუყოვნებლივ განვიდევნები და ასეთ 

სარეცელს ვერც სიძვის სხვა დემონები მიეკარებიან რაც დაიცავს მასზედ მძინარეს 

სიზმარში და ვეღარ შევუერთდებით მას. 

104. ოცდამეთოთხმეტემ თქვა: «მე მქვია აუთოთჰიტი» და მე ვიწვევ 

ფათერაკებს, ხიფათს, ბრძოლასა და ჩხუბს და ამიტომ ჩემზე უფლობს ანი და ჰოე, 

და თუ ვინმე დაწერს პერგამენტზე ამ ასოებს და ატარებს თან მე განვიდევნები და 

ხიფათი არ შეემთხვევა. 

105. ოცდამეთხუთმეტემ თქვა: «მე მქვია ფთენოტი» და მე შემიძლია 

გავთვალო და უბედურება შევამთხვიო ნებისმიერ ადამიანს, ამიტომაც ჩემს 

გამოვლინებას წინ აღუდგება მხოლოდ უმანკო ქალწულის ცრემლით სავსე 

თვალები, როდესაც ამას ვხედავ დაუყოვნებლივ განვიდევნები. 

106. ოცდამეთექვსმეტემ თქვა: «მე მქვია ბიანაკითი» და მე არ მიყვარს 

ცარიელი სხეულები, აღვავსებ მათ შიგნიდან და ვანადგურებ, აგრეთვე ვივანებ 

ცარიელ მიტოვებულ სახლებში და ვანგრევ მათ. მაგრამ თუ ადამიანი დაწერს 

პერგამენტზე შემდეგ სიტყვებს: «მელტო, არდუ ანაათ» და დადებს მას საკუთარი 

სახლის შესასვლელ კართან, მე ვერ გავეკარები ასეთ სახლს და დაუყოვნებლივ 

განვიდევნები. 

107. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა ეს ყოველივე, ვადიდე უფალი ღმერთი 

შემქმნელი ცისა და მიწისა და ვბრძანე რომ მათ ეზიდათ წყალი უფლის ტაძრის 

აღსაშენებლად. და კვლავ ვილოცე რომ დემონები შეეკრათ და ისე მიეყვანათ 

უფლის ტაძარში რომ მათ არ მიეყენებინათ ზიანი ადამიანებისთვის, რამოდენიმე 

მათგანს ამ დემონებიდან ვუბრძანე რომ შეესრულებინათ მძიმე სამუშაო უფლის 

ტაძრის მშენებლობაზე. რამოდენიმე მათგანი დავამწყვდიე საბყრობილეში ხოლო 

რამოდენიმე მათგანს ვუბრძანე ეწარმოებინათ ცეცხლი, ოქრო და ვერცხლი 

მაღაროებში. და მოემზადებინათ საცხოვრებელი ადგილები სხვა დემონებისათვის 

რომელსაც შეკრულებს შევმატებდი მათ რიგებს. 

108. და მე სოლომონი ვხარობდი ბედნიერი ცხოვრებით, რომელმაც 

დაისადგურა ადამიანებს შორის ჩამოდგა მშვიდობა და აღარ იყო დავა და კამათი 

ქუჩის კუთხეებში და მე აღვაშენე ტაძარი უფლისა. და ჩემი სამეფო ყვაოდა ხოლო 

ჩემი არმია იყო ჩემს გვერდით. და ყველა უცხოსათვის ქალაქი იერუსალიმი იყო, 

მშვიდობის, ბედნიერებისა და გართობის ადგილი. და ყველა მეფეები ყველა 

ქვეყნისა, ქვეყნიერების კიდეებიდანაც კი მოდიოდნენ ჩემთან რომ ენახათ ტაძარი 

რომელიც მე ავაშენე უფალი ღვთისთვის. და რათა მოესმინათ ის სიბრძნის სიტყვა 

რომელიც მომეცა უფალი ღმერთისაგან და პატივისცემას იჩენდნენ ჩემდამი. 
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მოჰქონდათ ჩემთან ძღვნად, ოქრო და ვერცხლი აურაცხელი ძვირფასი ქვები, კალა 

და სპილენძი ფოლადი და კედრის ხის მასალა. მაგრამ ძღვენი ჩემთან კი არა 

უფლის ტაძარში მოჰქონდათ მის გასალამაზებლად. 

109. და მათ შორის დედოფალი სამხრეთისა ძლევამოსილი ჯადოქარიც 

მოვიდა ჩემთან და მდაბალ თაყვანი მცა მიწამდე მოიხარა ქედი, და მომსმენი ჩემი 

სიბრძნისა მან ადიდა ღმერთი ისრაელისა, და მან განსაჯა მთელი საქმენი რაც 

მოვახდინე გამოიკვლია სიბრძნე და სიყვარული რომელსაც გავცემდი, და მთელი 

შვილები ისრაელისა ადიდებდნენ ღმერთს. 

110. და აი იმ დღეებში ერთ ერთი ოსტატთაგანი მოვიდა ჩემთან და 

ცამივარდა ფეხებში, ჩემს წინ დაემხო და მითხრა: «ო, მეფეო სოლომონ, შემიწყალე 

მე, რამეთუ მოხუცი ვარ» მაშინ მე წამოვაყენე ის ფეხზე და მივუგე: «მითხარი მე 

მოხუცო ყველაფერი რასაც მოისურვებ» მან კი მითხრა: «გთხოვ შენ მეფეო, რამეთუ 

მხავს ერთადერთი ძე პირმშო და ის დაუფარავად დამცინის და მცემს ყველას 

თვალწინ, მაგლეჯს მე თმებს და მემუქრება მტანჯველი სიკვდილით, ამიტომ მე 

გთხოვ შენ, შური იძიო ჩემს გამო». 

111. და მე სოლომონმა მოვისმინე რა მისი სიტყვა და შევხედე მის ჭაღარა 

თმას განვიცადე სინდისის ქეჯნა იმის გამო რომ ძლიერ მოხუცი იყო ეს ოსტატი და 

ჩემს წინ დამხობილი იდგა, წამოვაყენე რა ფეხზე ვბრძანე ჩემთან მოეყვანათ მისი 

ჭაბუკი, და მას შემდეგ როდესაც ის ჩემს წინ წარადგინებს მე ვკითხე მას: «ნუთუ 

სიმართლეა რასაც მამაშენი ამბობს შენზე?» და ჭაბუკმა თქვა: «მე არ ვარ გიჟი რომ 

მამაჩემი ვცემო და სიყმაწვილიდანვე მივდევ უფლის მცნებას, მოწყალე იყავი ჩემს 

მიმართ, ო, მეფეო სოლომონ, რამეთუ უბედურება შემემთხვა და ფიქრადაც კი არ 

გამივლია იმის აღსრულება რასაც გონებადაბინდული ვიქმ». და მე სოლომონმა 

მოვისმინე რა ეს სიტყვები მივუგე და ვუთხარი მოხუცს რომ დაფიქრებულიყო 

ჭაბუკის მდგომარეობაზე და წუხილზე და მიეღო მისგან მონანიების სიტყვა, 

მაგრამ მოხუცმა არ ისურვა პატიება მისი და თქვა: «მიჯობს მსაჯულთან დავდო 

ბრალი და ქვებით ჩაქოლონ მამის უპატივცემელი, ვიდრე მივუტევო მას» და მე 

სოლომონი მივხვდი რომ მოხუცი უკან არ წაიღებდა საკუთარ სიტყვას. და 

ვაპირებდი მსჯავრი დამედო ჭაბუკისთვის რა ჟამს დავინახე მოხარხარე დემონი 

ორნიასი და მე განვრისხდი მის სიცილზე, და მე ვბრძანე რომ დაეტოვებინათ 

დარბაზი ყველას რათა ორნიასი წარმსდგარიყო ჩემი რისხვის სასამართლოს 

წინაშე, და როდესაც ის წარადგინეს ჩემს წინაშე მე ვკითხე მას: «უწმინდურო, რად 

მიყურებდი დაჟინებით და რა გაცინებდა?» და დემონმა თქვა: «ო, მეფეო სოლომონ 

ნუ განმირისხდები მე არ ვიცინოდი შენს თავზე, არამედ დავცინოდი ამ 

ჭკუამოკლე მოხუცსა და უბადრუკ ჭაბუკს» რამეთუ სამი დღის შემდეგ ჭაბუკი 

ისედაც მოკვდება თავისით და შეხედეთ მოხუცის საქციელს დღეს სურს მისი 

მოკვდინება. 

112. და ვისმინე რა ეს სიტყვა მე ვკითხე დემონს: «მართალია ეს რასაც 

მეუბნები?» და დემონმა თქვა: «კი მართალია, ო, მეფეო ისრაელისა» და მე 

მოვისმინე რა მისი სიტყვა ვბრძანე მოეშორებინათ დარბაზიდან დემონი და კვლავ 

წარედგინათ ჩემს წინაშე მოხუცი და მისი ჭაბუკი. და მე კვლავ შევთავაზე მათ 

შერიგება და მივეცი მათ საჭმელი, ხოლო მოხუცს ვუთხარი, რომ სამი დღის 
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შემდეგ კვლავ მოეყვანა ჩემთან თავის შვილი. და ვითხარი მას: «მე დავუთმობ შენს 

ძეს ჩემს ყურადღებას» ამის მომსმენი მოხუცი დაადგა თავის გზას და წავიდა. 

113. და როდესაც ისინი წავიდნენ მე კვლავ ვბრძანე, რომ ორნეასი 

შემოეყვანათ დარბაზში ხოლო როდესაც დემონი ჩემს წინაშე წარსდგა მე ვკითხე 

მას: «მითხარი მე, საიდან იცი რა მოელის ამ ჭაბუკს?» და მან თქვა: «ჩვენ დემონები 

აციტაცებით ცათა შორის სამყაროებში და დავფრინავთ ღვთისშვილებთან ახლოს 

და ჩვენ გვესმის იმ სასჯელთა შესახებ, რომლებსაც ცაბაოთ უფალი გადმოსცემს 

ადამიანთა სულებისთვის, და მომსმენი სასჯელებისა ჩვენ დემონები 

დაუყოვნებლივ ვბრუნდებით მიწაზე და ცეცხლითა და მახვილით ძალითა და 

მრისხანებით ვახორციელებთ სასჯელებს, და თუ ადამიანზე არ შესრულდა ღვთის 

მსჯავრი მისი გაუქმების გამო მაშინ ჩვენ ვცხადდებით ასეთების წინაშე და 

ვაიძულებთ თაყვანი გვცენ ჩვენ როგორც ღმერთებს. 

114. მომსმენი ამ სიტყვისა მე სოლომონმა ვადიდე ღმერთი და კვლავ ვკითხე 

ორნიასს: მითხარი მე უწმინდურო შენ ხომ ბუნებით უწმინდური ხარ, როგორღა 

ძალგიძს ცათა შორის მყარში ატაცება და ღვთისშვილთა შორის ფრენა? და მან 

მითხრა, ცაში არის ყველაფერი ის რაც მიწაზეა, რაც დაბლაა იგივეა მაღლა და რაც 

მაღლაა იგივეა დაბლა, არის იქ მეფობა და ხელმწიფება, მსაჯულნი და ძალნი, 

უფლებანი და მორჩილებანი და ჩვენ დავფრინავთ რა მათ სიახლოვეს გვესმის 

ყველაფერი, და ვინაიდან იქ არ არის ადგილი ჩვენთვის და განსასვენებელი ჩვენ 

როგორც ხის ფოთლები ისევ ვცვივდებით ძირს, ვინაიდან ვკარგავთ ძალას, ამ 

დროს ადამიანები უყურებენ რა ცის კაბადონს, ვარსკვლავთა გაელვება ჰგონიათ 

ეს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ჩვენი დაცემა, და ჩვენ ვეცემით ვითარც ელვა 

ვინაიდან არსად არის ცათა შორის მყარი სადაც შეგვიძლია თავი შევიმაგროთ და 

ვეცემით დაღლილობისა და სისუსტის გამო. და ჩვენ ვწვავთ ქალაქებსა და 

მინდვრებს. 

115. და მე სოლომონმა ვისმინე რა ეს ვბრძანე რომ დემონისთვის ედარაჯათ 

ხუთი დღის განმავლობაში. და ხუთი დღის შემდეგ მე კვლავ გამოვიძახე მოხუცი 

და ვაპირებდი მის გამოკითხვას, მაგრამ ის მოვიდა დარდისაგან დაღრეჯილი 

სახით და თავჩაღუნული იდგა ჩემს წინაშე, მე ვკითხე მას: «მითხარი მე მოხუცო 

სად არის შენი ვაჟი?» ან რატომ გაქვს მწუხარებით სახე გამოცვლილი? და მან 

მომიგო მე და მითხრა: «აი გავხდი მე უძირო და ვზივარ ჩემი შვილის საფლავთან 

და ვტირივარ დღენიადაგ, რამეთუ აგერ უკვე ორი დღე გავიდა მას შემდეგ რაც ის 

მოკვდა». და მე მოვისმინე რა ეს მივხვდი, რომ დემონმა ორნიასმა მითხრა 

სიმართლე და ვადიდე უფალი ისრაელისა. 

116. და სამხრეთის დედოფალმა დაინახა რა ეს ყველაფერი განცვიფრდა და 

ადიდა ღმერთი ისრაელისა და უფლის ტაძარს შესწირა თავისი საგანძურიდან. და 

უძღვნა მან ტაძრის საცავს აურაცხელი ოქროს შეკელი და შევიდა ტაძარში. და 

დადგა ტაძარში ძვირფასი ტაბლა სპილენძისაგან ნაკეთები და ვერცხლის 

სასანთლეებით შეამკო ტაძრის საცეცხლურები, კედლები მოჭედა ამეთვისტოღი 

და საფირონით, და მან დაინახა ოქრომკერდით ნაქარგი კრეტსაბმელები ოქროთი 

ნაკეთები საკურთხეველი და წმინდას ოთახი მთლიანად ოქროთი ნაგები და 

უფლის ტაძარში ოქროთი ნაკეთები სვეტები, წითელი მარმარილოს ფილაქანი და 
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მწვანე ქვების დარბაზი, და შეხედა წმინდათა წმინდას სადაც დავასვენეთ 

კიდობანი აღთქმისა და იქ არ შევუშვით მღვდელმთავრის გარდა არავინ თვით 

სამხრეთის დედოფალიც და იმ დემონთა ხელი არ გაკარებია ამ პალატის 

აღმშენებლობას, რომლებიც აგებდნენ სხვა ნაწილებს ტაძრისას. 

117. და ერთხელ როდესაც მე ვხარობდი ჩემს სამეფოში პეტრას მეფე 

ადეირასმა მომწერა უსტარი და აი წერილის სიტყვა ასეთია: «დიდება შენდა ო, 

მეფეო ისრაელისა ჩვენ გვესმა შენი სიბრძნის ამბავი, რომელიც გავრცელებულია 

ქვეყნის კიდეებამდე, და იმის შესახებ, რომ შენ ხარ ადამიანი ვინც დაიმსახურა 

უფლის ცაბაოთის წყალობა, და შენ მოგეცა ცოდნა და ძალაუფლება ყველა სულზე 

ჰაერისა მიწისა და იმათზეც რაც მიწისქვეშეთშია, ახლა კი გამცნობთ რომ პეტრას 

მიწაზე თარეშობს სული, დილით გამთენიისას დაძრწის ის და უბერავს საშინელი 

ქარი ასე შუა დღემდე, და ძალა ამ ქარიშხალისა ძალიან საშინელია ვინაიდან 

მოსრა ადამიანთა დასახლებები და ველის ცხოველები, და ჩვენს მიწაზე არ არის 

არავინ და არაფერი რომ წინ აღუდგეს ამ დემონს, და მე გთხოვ შენ ო, მეფეო 

ვინაიდან ეს არის სული ქარი და მოიფიქრე რამე შენი სიბრძნის წყალობით, 

რომელიც მოგცა ღმერთმა და წარმოგვიგზავნე ადამიანი, რომელიც შეძლებს მის 

შეკვრას. და შენ ნახავ რომ მეც და ჩემი ხალხიც მთელი ჩემი სამეფო გემსახურებით 

შენ შენი დღის დასასრულამდე, და მთელი პეტრა შენი მსახური იქნება თუ შენ 

გამოიჩენ გულმოწყალებას ჩვენდამი, და გთხოვ შენ ო, მეფეო ყურად იღე ჩვენი 

თხოვნა და ზურგს ნუ შეგვაქცევ, ვინაიდან აღარ გვაქვს შენს იქით გზა და არავის 

შენს მეტს არ ძალუძს ჩვენი ხსნა დალოცვილ იყავ ო, მეფეო სოლომონ». 

118. და მე სოლომონმა წავიკითხე რა ეს უსტარი გადავეცი ეს ჩემს მსახურებს 

და ვბრძანე რომ შვიდი დღის შემდეგ შეეხსენებინათ წერილის შესახებ, და 

ისრაელი ხარობდა რამეთუ ტაძარი იყო თითქმის დამთავრებული, და იდო ერთი 

ქვა მხოლოდ ლოდი უზარმაზარი ტაძრის კუთხის გვირგვინის დასადგმელად და 

იყო ეს ქვაკუთხედი ისეთი რომელიც დაასრულებდა ტაძარს და მხოლოდ ეს 

ქვაკუთხედი ეკლდა ტაძრის მშენებლობის დამთავრებას, და ყველა ოსტატი და 

ყველა დემონი რომელიც მათ ეხმარებოდა შევკრიბე ერთად, რომ აეწიათ და 

დაედოთ ქვაკუთხედი ტაძრის კუთხეში მაგრამ არ ყოფნიდათ მისი დაძვრის 

ძალაც კი. და ეს ქვა იყო დიდად საჭირო ტაძრის დასრულებისთვის. 

119. და შვიდი დღის შემდეგ მე შემახსენეს პეტრას მეფის ადეირასის უსტარის 

შესახებ და მე გამოვიძახე ჩემთან ჩემი მსახური და ვუთხარი მას: წაიყვანე ჩემი 

თავლიდან აქლემი და აიღე ეს ტყავის ალამი, და აგრეთვე ეს ბეჭედი, აიღე 

სპილენძის სურო და წადი პეტრაში იმ ადგილზე სადაც უბერავს ეს სული, იქ წინ 

გაიწოდე ტყავის ალამი ქარის საპირისპიროდ და დაიკავე მის უკან ეს ბეჭედი 

სუროს ხუფზე, და მას შემდეგ რაც ალამი შეირხევა სასწრაფოდ დაახურე სუროს 

ხუფი და დაბეჭდე მისი თავი ამ ბეჭდით, მტკიცედ და მყარად ვინაიდან მიხვდები 

რომ სულმა შეაღწია სუროში, ფაქიზად აჰკიდე სურო აქლემს და ფრთხილად 

მომიტანე აქ. და თუ გზაში შემოგთავაზეს თვით ქვეყნიერების ოქრო მის 

გასათავისუფლებლად იფრთხილე არ წაგიცდეს ხელი თორემ ჩემს რისხვას ვერ 

დაემალები ქვეყნიერების კიდეზე, მაგრამ თუ სიკვდილით დაგემუქრნენ მიეცი 

ფიცი რომ შენ თავად გამოუშვებ მას სუროდან, და თუ შენ გაჩვენეს სად არის 
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ოქროს საბადო აღნიშნე და დაიმახსოვრე ის ადგილები, და მომიყვანე მე დემონი, 

ახლა კი წადი და დაე შენი მეგზური იყოს წარმატება». 

120. და ჭაბუკმა ყველაფერი ისე ქნა როგორც მეფემ უთხრა, აჰკიდა აქლემს 

სურო და წავიდა პეტრას სამეფოში, და ადამიანებს იმ მხარეში არ ეჯერათ იმის 

რომ ეს ყმაწვილი დაიჭერდა ამ მძვინვარე დემონს, და მაშინ როდესაც ირიჟრაჟა 

ყმაწვილი გავიდა ველად და დადო მიწაზე სურო და როგორც მეფემ უბრძანა წინ 

დაიჭირა ალამი და ბეჭედი და მაშინათვე ეკვეთა დემონი სუროს რომ 

გაენადგურებინა ის, მაგრამ ჭაბუკმა მოასწრო და დაახურა თავსაფარი რომელიც 

მეფის მიერ ბიძებული ბეჭდით დახუფა ისე რომ დემონი სუროს შიგნით 

აღმოჩნდა და დაიწყო შემზარავი ღრიალი და მოთქმა, ამის შემდგომ სამი დღე 

დარჩა ჭაბუკი პეტრაში რათა დარწმუნებულიყო მისი მეფე და ხალხი რომ მან 

ნამდვილად დაიჭირა დემონი და სუროში გამოკეტა, ვინაიდან აღარ ქროდა 

ქარიშხალი და აღარც ველის ქარბორბალა ხოცავდა ადამიანებსა და საქონელს. 

121. შემდეგ აჰკიდა აქლემს მსახურმა სურო და პეტრას სამეფოს მცხოვრებნი 

აცილებდნენ მას გზაზე ყიჟინითა და დიდი პატივით, გაიღეს უხვი საჩუქრები და 

ადიდებდა ყველა ისრაელის ღმერთს. როდესაც იერუსალიმში შემოვიდა მსახური 

მან მოხსნა აქლემს სურო გაახვია ტყავის ტომარაში და დადგა ღვთის ტაძრის 

ცენტრში. მომდევნო დღეს მე სოლომონი შევედი უფლის ტაძარში და დავჯექი იმ 

ქვაკუთხედის გვერდით რომლის დადგმაც დაამთავრებდა ტაძრის მშენებლობას, 

რამეთუ შეუვსებელი იყო მხოლოდ ერთი კუთხე, ძალზედ ვწუხდი ამაზე. და 

მაშინ როდესაც ტაძარში შევედი იქ დადგმულმა სურომ დაიტყო ხტუნვა და 

ჩემსკენ წამოვიდა ხოლო მომიახლოვდა რა შვოდ ნაბიჭზე ჩემს წინ წაიქცა და 

განერთხო მიწას და მე ვიყავი ძალიან გაკვირვებული, ვინაიდან შიგნით მყოფი 

დემონი ფლობდა იმხელა ძალას რომ ბეჭდით შეკრულიც კი სუროსთან ერთად 

გადაადგილდებოდა, შემდეგ მე ვუბრძანე მას: «დადექი ფეხზე» და სურო 

წამოიმართა და დადგა ფეხზე ჩემს წინაშე, და მე ვკითხე მას: «მითხარი მე ვინ 

ხარ?» და სულმა მიპასუხა: «მე ვარ დემონი ეპიფასი პეტრადან» და მე კვლავ 

ვკითხე: «ეს არის შენი სახსენებელი?» და მან მომიგო: «ეს არის ჩემი სახსენებელი 

ყველგან და ყოველთვის, რამეთუ სადაც არ უნდა ვიმყოფებოდე მე ვწვავ და 

ვანადგურებ მიდამოს». 

122. და მე ვკითხე: «რომელ ანგელოზს აქვს ძალაუფლება შენზე?» და მან 

მიპასუხა: «მხოლოდ უზენაეს ღმერთს და კიდევ იმას ვინც იშვება ქალწულისაგან 

და იუდეველების მიერ წამებულ იქნება ჯვარზე, ის ვისაც ეთაყვანებიან 

ანგელოზები და მთავარანგელოზები, მხოლოდ მას შეუძლია შეკრას ის 

უზარმაზარი ძალა, რომელიც მე მივიღე ჯილდოდ მამაჩემი ეშმასაგან» და მე 

ვკითხე მას: «რისი ქმნა შეგიძლია?» და მან მომიგო: «მე შემიძლია გადავდგა მთები, 

ვაიძულო მეფეებს დაარღვიონ საკუთარი ფიცი, ჩემს გამო ხმებიან ხეები და 

სცვივათ ფოთლები. და მე ვკითხე მას: შეგიძლია აწიო და დაადგა ტაძრის კუთხეს 

ეს უზარმაზარი ქვაკუთხედი, რომელიც ძევს ამ მშვენიერი ტაძრის დარბაზში? და 

მან თქვა: «მე იმ დემონების მეფე ვარ რომლებიც დაქრიან წითელი ზღვის თავზე 

და ეს ზღვა ჩემი სამეფოა და მათი დახმარებით ო, მეფეო სოლომონ არა მხოლოდ 
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მაგ ქვას არამედ მთელს იერუსალიმს ავწევ და გადავიტან დედამიწის ნებისმიერ 

კუთხეში სადაც მოისურვებ». 

123. და როდესაც ეს სიტყვები ვისმინე მე ავხადე სუროს თავი და ავყარე 

ბეჭედი, საიდანაც ამოვიდა, როგორც ნისლი დემონი და ვუბრძანე მას ბეჭდის 

ძალიათ, აეწია და დაედო ტაძრის კუთხეში უზარმაზარი ქვაკუთხედი და მე 

ვუყურებდი როგორ აწია და დადო ეს უშველებელი ქვა ტაძრის კუთხეზე, რითაც 

საბოლოვოდ დასრულდა ტაძარი და აღსრულდა წმინდა წერილში ჩაწერილი 

სიტყვები «ლოდი რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს იქცა აუღებელ ქვაკუთხედად 

და მისით გამოჩნდება ძალა ღვთისა» რამეთუ ეს ჩემი დამსახურება კი არ არის 

არამედ ღვთისა, რომ დემონი დამიმორჩილა ისეთი ძლიერი რომელსაც შეეძლო 

აეწია და დაედო ლოდი იქ სადაც ვისურვე. 

124. და ეპიფასმა, როგორც ვუბრძანე მოიყვანა წითელი ზღვის დემონთა 

ლეგიონები, ზღვის სიღრმეში მცხოვრები სულები და მათ ერთად აწიეს ტაძრის 

ეზოს ცენტრალური ბოძი ჰაერში როგორც ვუბრძანე და მე ვიხმარე ჭკუა და 

სვეტის გარშემო შევკარი წრე და ვუბრძანე დემონებს შეჩერდით, და ჩაიკეტნენ 

ისინი წრეში ბეჭდის ძალით ერთ ადგილზე გაშეშებულები უმოქმედო 

მდგომარეობაში, რადგან ეს ყოფილიყო ფიცზე დიდი მტკიცებულება ჩემი 

სიბრძნისა რომელიც უზენაესმა მომმადლა, და იყო უზარმაზარი სვეტი 

ატაცებული ჰაერში და მის ქვეშ მოყოლილნი წითელი ზღვის დემონები, ისე რომ 

ყოველ მის შემხედვარეს ეგონა რომ სვეტი ჰაერში იყო გამოკიდებული არადა 

სინამდვილეში ის დემონებს ეჭირათ და ეს იყო მტკიცებულება უკუნითი 

უკუნისამდე, უფლის ძლევამოსილებისა. 

125. და მე გამოვკითხე სხვა დემონი რომელიც მოჰყვა ეპიფასს ზითელი 

ზღვის სიღრმიდან, შევკარი ის ჩემი ბეჭდით და ვკითხე ჩემს წინ მდგომარეს: «ვინ 

ხარ შენ და რა გქვია, ან რას საქმიანობ? რამეთუ ბევრი რამ მსმენია შენს შესახებ» და 

მან მიპასუხა და მითხრა: «ო, მეფეო სოლომონ, მე მქვია აბეზიტიბოდი და მე ვარ 

შთამომავალი დაცემული მთავარანგელოზისა, რომლის სახელი ა ამეოლეუთი, 

ოდესღაც მე ვცხოვრობდი პირველ ცაზე, მაგრამ შემდგომ გავხდი ავი სული 

ფრთიანი ძალა, რომელიც დებს მოლაპარაკებებს ყველა სულიერთან ქვეყანაზედ, 

მაშინ როდესაც მოსე წარსდგა ფარაონის წინაშე, მე გავუსასტიკე გული 

ეგვიპტელთა მეფეს, მე ვარ ის ვინც გამოიძახა იანნესი და იამბრესი რომელიც 

სდევდა მოსეს ეგვიპტეში. მე ვარ ის ვინც გველად აქცია ეგვიპტელ ქურუმთა 

კვერთხები, რომლებიც იყვნენ შეჭმულნი მოსეს გველადქცეული კვერთხის მიერ. 

126. და ამის შემდეგ მე ვკითხე მას: «როგორ მოხვდი წითელ ზღვაში?» და მან 

მიპასუხა: ეგვიპტიდან ისრაელის გამოსვლის დღეს, მაშინ როდესაც გავუსასტიკე 

გული ფარაონსა და მის დიდებულთ რათა დასდევნებოდნენ და დაეხოცათ 

ისრაელის ძეები, მე და ჩემი ლეგიონები ვაცილებდით ფარაონსა და მის 

მხედრობას, ეს მე ვიყავი იქ ჩემს ლეგიონებტან ერთად და მას შემდეგ რაც 

გაყოფილ ზღვაში შეაჭენეს ეტლები ჩვენც მათთან ერთად 

გადავაადგილდებოდით, ხოლო როდესაც დაინთქა და დაიკეტა ზღვა ჩვენც 

მათთან ერთად მოვყევით წყლის ქვეშ საიდანაც თავს ვეღარ ვწევდით ზემოთ 

რადგან გვედო ძალაუფლება და ბეჭედი უფლისა, მაგრამ ვინაიდან შენ ისურვე 
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ჩვენი ძალით ქვაკუთხედის აწევა შენი სიტყვით დაიმსხვრა ცვენი შემკვრელი 

ბეჭედი და ეპიფასმა მოახერხა შენს წინ წარვედგინეთ ჩვენ, ასე რომ ო, მეფეო შენს 

სურვილს ქვაკუთხედი დაგედო ტაძრის კუთხეში მოჰყვა ჩვენი თავისუფლება, 

რომლითაც ვხარობდით და აჰა ერთმა სასჯელმა გაიარა ჩვენს თავზე და მას მოჰყვა 

მეორე, ვინაიდან ეხლა ტაძრის სვეტის ქვეშ გკევართ შეკრულნი». 

127. და ნუ გვაწვალებ ჩვენ ასე მეფეო სოლომონ, ვინაიდან არ ვიმსახურებთ 

ამხელა ტანჯვას და ეს კი იცოდე როდესაც გავთავისუფლდებით შურს ვიძიებთ 

შენს შთამომავლებზე ვინაიდან დიდია წყენა და ბოღმა ჩვენი რამეთუ შეგვამთხვიე 

ეს საქმე დაუმსახურებლად, ჩვენ მოვედით რათა შენი სურვილი აღგვესრულებინა 

შენ კი მოგვატყუე და შეგვკარი ტყვეობაში სამარადისოდ, მაგრამ დაინგრევა ეს 

ტაძარი ქვა ქვაზე აღარ დარჩება და გატყდება და აიყრება ის ბეჭედიც შენ რომ 

დაგვადე, ამიტომ გიჯობს ჩვენი გზით გაგვიშვა, თორემ როდესაც ეს აღსრულდება 

არ ექნებათ ჩვენგან მოსვენება შენს შთამომავლებს, სულით ხორცამდე 

გავამწარებთ მათ და შენს საქციელზე შენს ძეებს მოვთხოვთ პასუხს. არ 

დავინდობთ შენს ძირს და რამეთუ მოკვდავი ხარ და მტვერი მიწისა გიჯობს შენს 

სიცოცხლეშივე გაგვიშვა ჩვენ ჩვენი გზით. მაგრამ მე სოლომონმა ვისმინე რა ეს 

უფლის ცაბაოთის სახელით ვუბრძანე მათ რომ არ გაეშვათ ეს სვეტი ვიდრე არ 

აღსრულდებოდა მიწა, ამიტომ როდესაც ეს სვეტი დაემხობა მიწაზე მაშინ 

აღსრულდება სიტყვა წერილისა და დაემხობა მასთან ერთად იერუსალიმი და 

მათი ძეების ძალმომრეობა, მაშინ აღმოხდება სული სხეულიდან იმას ვისი 

სახელის რიცხვია 644 და ის მიიღებს მეფობას, სამეფოს ჩემსას და ჩემი წინაპრების 

საჯდომ სამკვიდრებელ ტახტს. 

128. და მე სოლომონმა ვადიდე წმინდა ისრაელისა უფალი შემქმნელი ცისა 

და მიწისა და ჩემი სული ხარობდა მის წინაშე, ხოლო იერუსალიმის ქუჩებში 

სუფევდა სიმშვიდე იმ დღეებში როდესაც იდგა ჩემი მეფობის ხანა. და მე 

მოვიყვანე ჩემთვის ცოლები და მხევლები ქვეყნების ყველა კიდიდან, ვტკბებოდი 

მათი მკერდის კოცნით და ვთვრებოდი მათთან სიყვარულით, და მათ შორის მე 

დავინახე ერთი გამორჩეული რომელიც შემიყვარდა მთელი არსებით, მაგრამ არ 

იყო ის ჩემი არც ცოლი და არც მხევალი და დღედადღე ვდნებოდი მისი 

სურვილით, მაგრამ რჯული უფლისა არ მაძლევდა მასთან ერთობის ნებას რადგან 

არ იყო ჩემი ცოლი და არც ჩემი მხევალი და არც ჩემი მიწის ქვეშევდრომი უცხო 

იყო ეს ადამიანის ასული. და მე ვისურვე რომ გამხდარიყო ის ჩემი ცოლი რათა 

პირველობა მებოძებინა ჩემს ცოლთა შორის და კოველ ორშაბათ დღეს, მაშინ 

როდესაც შაბათის აკრძალვა გადაივლიდა დავმტკბარიყავი მისი მკერდის 

სურნელით და ჩემს ქვეშაგებში დაედო ბინა მის მშვენიერებას, სონმანიტესი ერქვა 

მას და იყო ქალდეველი ქურუმის ასული და მაშინ მე ვუთხარი ქალდეველ 

ქურუმებს მომეცით მე ცოლად სონმანიტესი და სანაცვლოდ მიიღეთ ჩემგან 

აურაცხელი ოქრო, მაგრამ გაჯიუტდა მათი გულები და მზაკვრული გეგმა 

შეთხზეს ჩემს წინააღმდეგ და მითხრეს, ო, მეფეო სოლომონ ქვეყნის კიდემდე 

ცნობილია მამაშენის მეფე დავითის ამბავი როდესაც ბერ შებეს გაუპო საშო და 

ჩაგსახა შენ მისი ქმარი კი ბრძოლაში მოაკვლევინა, ნუთუ შენც ასეთი 

ძალმომრეობით გსურს ხელიდან გამოგვტაცო ჩვენი მშვენიერი? და ჩვენ კი 
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დაგვხოცო? მაგრამ თუ შენ გიყვარს და გწადია ეს ასული მხოლოდ მაშინ მოგცემთ 

მას ცოლად თუ შენ ტაძრებს აუგებ და ეთაყვანები ჩვენს უზენაეს ღმერთებს 

მოლოქსა და დიად რომფას და თუ მიიღებ დიადი ღმერთის რომფას ვარსკვლავს 

შუბლზე ან მარჯვენა ხელზე. 

129. და მე მივუგე მათ რომ ვერაფერი მაიძულებდა თაყვანი მეცა უცხო 

ღმერთებისთვის, მაშინ მათ მომიგეს და მითხრეს რომ მხოლოდ ეს ერთი პირობა 

იყო უცილობლად აღსასრულებელი და თუ არ აღვასრულებდი არ მომცემდნენ მე 

ცოლად სონმანიტესს, მაშინ აღინთო ჩემი გული სიშლეგით და სურვილმა და 

სიყვარულმა დამიბინდა გონება ვიხმე მე მჭედლები ჩემი ქვეყნისა და ვბრძანე 

გამოეჭედათ რომფა ღმერთისა და მოლოქის კერპები და შეეტანათ ისინი უფლის 

ტაძრის ეზოში ხოლო იერუსალიმის სანახებში დავიწყე ოსტატთა შეკრება რათა 

აეგოთ ორი ტაძარი რათა მე შემძლებოდა სანატრელ ქალთან დაწოლა და როდესაც 

ეს ვქენი უფლის სულმა დაუყოვნებლივ დატოვა აღთქმის კიდობანი და 

გავუბედურდი მე. და გავხდი სუსტი და სულელი. 

130. ისმინეთ ეს მარცხი ჩემი იერუსალიმის მკვიდრნო და ისრაელის ძენო 

შემკვრელი უძლიერესი დემონებისა დამტყვევებელი მათი მთავრისა 

ბელზებელისა თავად ვიქეც სიყვარულის მონად და დავწყევლე საკუთარი ტავი 

რადგან უფალი ცაბაოთი განმეშორა მე და მკვდრის ყოფა უკეთესი შეიქმნა ვიდრე 

ჩემი ყოფა, მხოლოდ საყვარელი ცოლის მკერდი მისი ბროწეულივით ტუჩები 

აქარვებდა დარდს, რომელიც გულს ნაცრად მიქცევდა და ძვლებს მიხრავდა 

სინდისის ხმა. და მე მიწის პირისაგან აღებული ადამიანი გავხდი დასაცინი ჩემი 

ხელქვეითებისა და ამიტომ გწერ ამ გამოცხადებას შვილო ჩემო ისრაელის ძეო, 

რამეთუ წამკითხველი ჩემი წიგნებისა შენც იგივე ძალაუფლებას შეიძენ რა 

ძალთაქმედებასაც მე ვეწეოდი და რათა არ გაცვალო წმინდა უფლისა ხორციელ 

ტკბობაზე და რათა ქალის სურვილმა არ დააბნელოს შენი გონება და არ სძლიოს 

შენში მყოფ უფლის სიყვარულს ძალამ რომელსაც ჰქვია სიყვარული ქალისა. 
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სოლომონის გასაღებები 
 

გრიმუარი «სოლომონის გასაღებები» ივრითიდან ლათინურად თარგმნა რაბი 
აბონაზარუმ, ხოლო 1634 წელს ლათინურიდან ფრანგულად თარგმნა და 
ინტერპრეტაციებით გააფორმა ეს გრიმუარი არქიეპისკოპოსმა მიქაელ 
ბართლომეუსმა, გრიმუარის ავტორობა მიეწერება იუდეის მეფე სოლომონს. 

 

წიგნი 1 
 

შვილო ჩემო როვოამ! 
 

ჩემს მიერ შეკრებილი მთელი სიმდიდრე ვერ შეედრება, იმას რის შესახებაც 

მე მსურს გიქადაგო და დაგიტოვო სამკვიდროდ, ეს არის სიბრძნე ჩემი ზეციური 

სულიერი მეცნიერება, ყველაზე ძვირფასი და სასარგებლო ყველა მიწიერ 

მეცნიერებათა შორის და შენ რომ იცოდე რატომაც მივედი ამ შემეცნებამდე 

გეტყვი, რომ ერთხელ მაშინ როდესაც მე ვტკბებოდი უფლის ტაძრის 

მშვენიერებით და მუხლმოდრეკილი აღვავლენდი ლოცვას მის წიაღში, იმ ჟამს 

როდესაც ვამბობდი სიტყვებს ლოცვისას «ო, როგორ შეუცნობელია უფლის 

საქმენი» ჩემს წინაშე წარსდგა ანგელოზი უფლისა ამ დროს მე ხეთა რიგებს შორის 

შევნიშნე თვალისმკვეთელი სინათლე, რომელიც ჰგავდა მოკაშკაშე ვარსკვლავების 

დიდ ნათებას და საიდანაც მოდიოდა მგრგვინავი ხმა: «სოლომონ, სოლომონ ნუ 

გაიკვირვებ, უფალს სურს მოგმადლოს ცოდნა და დააკმაყოფილოს შენი 

წყურვილი სიბრძნის მიღებისა, ცნობისმოყვარეობა და ძიება შენი, გაგიხსნას შენ 

დაფარული ცოდნა სამყაროსი და შეგიძლია შეიტყო ყველაფერი ყოველივეს 

შესახებ, რის გაგებასაც მოისურვებ». 

მაშინ როდესაც მე მოვეგე გონს და გაიარა პირველი აღტკინების ჟამმა, მე 

ვუპასუხე ანგელოზს, რომ უფლის ცაბაოთის სურვილით მე ვირჩევდი სიბრძნეს 

ზეციურს და ამჟამად მე, ყოვლისშემძლე ღვთის წყალობით ვფლობ ყველა 

საიდუმლოს ზეციური საგანძურისას და ასევე მიწიერ ბუნების ძალთა 

საიდუმლოებებს. 

აი სწორედ ამიტომ არის შვილო ჩემო, რომ მე ვფლობ ყველა სულიერ ნიჭს და 

თუ იქნები ყურადღებით და დააკვირდები იმას რის მოყოლასა და გადმოცემასაც 

ვაპირებ შენთვის, მაშინ გარწმუნებ შენ, რომ უფლის წყალობა გადმოვა შენზეც და 

იქმნები თანაზიარი ზეციური საიდუმლოსი, ზეციერი და მიწიერი ქმნილებები 

დაგემორჩილებიან შენ და გაიგებ ზეციერ ძალთა საიდუმლოებების შესახებ, მათი 

სიბრძნისა და ბუნების შესახებ, შეიცნობ ყოველივეს არსსა და დაფარულს. მე 

გაუწყებ შენ წმინდა ანგელოზების სახელებს ამ სიბრძნის ძალით მართულების და 

მოგითხრობ მათი საქმიანობისა და განსაკუთრებული ძალთაქმედების შესახებ, 

რათა შენ შესძლო და მიიღო ის, რაც აღგითქვი, პატივი, ძალა და დიდება 
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საკადრისი მეფისა, რამეთუ მე მაქვს მომადლებული ძალაუფლება ღვთისგან არა 

მარტო მიწიერ, არამედ ზეციერ ქმნილებებზეც, ანუ ანგელოზებზე, რომლებიც მე 

ძალმიძს მოვიხმო და ვიმსახურო ჩემი ნების შესაბამისად, მოვითხოვო მათგან 

ყოვლად მნიშვნელოვანი სამსახური. 

უპირველესყოვლისა შენ უნდა იცოდე, რომ ყველა უფლის მიერ შექმნილი 

ქმნილება უნდა იყოს მის მიმართ თავმდაბალი. მან თავის ქმნილებებში 

გამოავლინა თავის სრულყოფილება, შექმნა რა კაცი ხატი და მსგავსი მისი. 

სხეული მისი უხეშია და ხორციელი, ხოლო სული კი ზეციერი, მას დაუმორჩილა 

ღმერთმა მთელი მიწა და ის რაც მიწაზე იყო და არის და დაუმორჩილა ასევე კაცს 

ანგელოზები, რომელსაც მე ვეძახი ზეციერ ქმნილებებს. მათ შორის ერთნი 

მართავენ ნათლის სავანეებს, მეორენი მართავენ სტიქიებს, მესამენი 

ხელმძღვანელობენ ადამიანებს და ეხმარებიან მათ, მეოთხენი საგალობლებს 

უმღერიან უფალს, მათი ბეჭდებისა და წერილის მეშვეობით შენ შეგიძლია 

დაადგინო და განსაზღვრო მათი ადგილმდებარეობა, არ მოიხმარო ეს ბეჭდები 

ბოროტი საქმის საკეთებლად და ნუ მოითხოვ მათგან ისეთი საქმის კეთებას, 

როგორი საქმის კეთებაც აკრძალულია წმინდა ბუნების მქონე ქმნილებებისთვის, 

რამეთუ დაწყევლილია ყველა ის ვინც ამაოდ მოუხმობს უფლის ცაბაოთის სახელს 

და ბოროტად გამოიყენებს იმ ნიჭსა და სიბრძნეს, რომელიც ჯილდოდ მოგვეცა 

მადლის უხვად გამცემი ღვთისაგან. 

მე შენ მოგიწოდებ შვილო ჩემო კარგად ჩაიბეჭდე გონებაში ყველაფერი ის 

რაც გითხარი და უკეთესია ცეცხლში დაწვა ეს გამოცხადება, ვიდრე ბოროტი 

საქმის საკეთებლად მოიხმარო ის საიდუმლოებანი, რომელიც მე მინდა რომ 

გაგიხსნა და ძალაუფლება, რომელსაც მიიღებ სულების სამართავად, ამიტომაც 

გაფრთხილებ შენ, ვინაიდან შენი სულელური და უსამართლო მოთხოვნების გამო 

ადვილი შესაძლებელია განარისხო უზენაესი და ის ანგელოზნი, რომლებიც 

კეთილმოსამსახურედ, შემწედ და მეგობრად გეძლევა, განრისხებულნი შენი 

მკრეხელობით მტრად მოგეკიდნენ, როგორც ეს დაემართება ყველას ვინც ბოროტი 

საქმის საკეთებლად გადაწყვეტს ამ გამოცხადებაში დაფარულ საიდუმლოებათა 

გამოყენებას. 

არ იფიქრო შვილო ჩემო, რომ თითქოსდა შენ გეკრძალებოდეს დატკბობა 

ურიცხვი სიმდიდრითა და სიამოვნებით, რომელსაც ღვთის სული საჩუქრად 

გიძღვნის. პირიქით, იცოდე რომ ანგელოზებს უდიდეს სიამოვნებასა და 

სიხარულს ანიჭებს, როდესაც ისინი ღვთისმოსავ კაცს ემსახურებიან და ისინი 

თავად მოგცემენ შენ საუკეთესო ღვინოს გულის გასახალისებლად და ულამაზეს 

მხევლებს სიყვარულით დასატკბობად. უფალმა დაადგინა ისინი მიწის პირზე 

კეთებული საქმეების სამართავად და დასაცავად, ხოლო ძალაუფლება მათზე 

გადასცა ადამიანს. 

ცოდნით იცოდე, რომ არსებობენ სულები სხვადასხვა სახისა და 

გვარეობებისა, ყველა თავ თავისდა გვარის მიხედვით, საიდუმლო ცოდნის 

თანახმად, რომელიც მიეცა ჩემს წინაპრებს და რომელსაც შენ გადმოგცემ 

არსებობენ სულები რომლებიც მართავენ ზეცას. სხვანი წარმოადგენენ სამყაროს 
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მოძრაობაში მომყვან ძალებს, მესამენი მართავენ პირველსა და მეორე ცას, 

მეოთხენი კი განაგებენ ციურ ვარსკვლავებს, არსებობენ აგრეთვე სატურნის ცის 

სულები, რომელთაც მე ვეძახი სატურნის სულებს, არსებობენ აგრეთვე იუპიტერის 

სულები, მარსის სულები, მზისა და ვენერას სულები, მთვარისა და მერკურის 

სულები. 

სტიქიებშიც ისევე, როგორც ციურ სხეულებზე არსებობენ სულთა სამეფოები, 

არსებობს ცეცხლის, წყლის, ჰაერისა და მიწის სულთა სამეფოები, ყოველივე 

მათგანს შეუძლია აღმოუჩინოს ადამიანს სხვადასხვა სახის დახმარება და გაუწიოს 

სხვადასხვა სამსახური, რომელთაც ძალუძთ ადამიანი გახადონ იმდენად 

მხიარული და ბედნიერნი, რომ ისინიც აღიქვავენ და გრძნობენ კაცის ამ სიხარულს 

და მოწვეულნი თავადაც ხარობენ ადამიანთან ერთად. 

მე მსურს რომ გაუწყო შენ ცაბაოთ უფალმა თითოეულ ადამიანს მცველად და 

გუშაგად მიუჩინა სული, მათი სახელწოდებაა «მფარველი ანგელოზები» ისინი 

მიეკუთვნებიან სტიქიებს და ჩვენს მსგავსად მათაც უფრო უადვილდებათ 

სამსახური გაუწიონ იმათ, ვისი შინაგანი სიმხურვალეც უფრო შეესაბამება იმ 

სტიქიას, რომელი სტიქიის სულთა სამეფოსაც ისინი მიეკუთვნებიან. ცოდნით 

იცოდე, რომ თუ შენ ფლობ შინაგან ცეცხლოვან სიმხურვალეს, შენი სულიერი 

ფესვი არის ცეცხლოვანი და მიეკუთვნება ბაელის სამეფოს. 

არსებობს განსაზღვრული დრო ამ სულთა მოსახმობად და გამოსაძახებლად. 

დღეები და საათები, როდესაც გააჩნიათ ძალა და განსაკუთრებული ძალაუფლება. 

ამ წიგნის ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შენ ნახავ, თუ რომელი ანგელოზი 

განეკუთვნება რომელ პლანეტას და რომელ დღესა და საათს მოქმედებენ ისინი, 

შენ ნახავ მათ შესაბამის ფერებს, ლითონებს, მცენარეებს, ბალახებს და ცხოველებს 

წყლისას, მიწისას და ჰაერისას. გაიგებ მათ ბუნებას და იმას თუ დედამიწის 

რომელი მხარის მიმართულებით მდგარი ისურვებდნენ ისინი შენთან 

გამოცხადებას, არ გამოტოვო შელოცვები, ბეჭდები, წმინდა წერილები და 

ღვთიური ანბანის ასოები, რომლებიც განეკუთვნებიან მათ. ამ ყოველივეს 

მეშვეობით შენ განსაზღვრავ მათ ადგილმდებარეობას და იმსახურებ მათ. 

შემდგომ ამისა შენთვის აუცილებელი იქნება დაამზადო მაგიური 

ოპერაციების ჩასატარებლად საჭირო ხელსაწყოები, ისეთები როგორიცაა: 

მახვილი — ძალისა და ძალაუფლების წარმოსაქმნელად, რათა განდევნო და 

მორჩილებაში გყავდეს ავი სულები და მართო და უხელმძღვანელო წმინდა 

სულებს. 

ხანჯალი — იმისათვის, რომ დაკლა მსხვერპლი, რომელიც აუცილებელია 

მაგიური ოპერაციების შესრულებისას. 

დანა — მსხვერპლზე ჭრილობის გასაკეთებლად რათა მას ამოაჭრა ის ნაწილი 

ხორცისა, რომელიც განკუთვნილია ყოვლადდასაწველად უფლის ცაბაოთის 

წინაშე, სხვა დანა ხის სათლელად და წმინდა კალმისტარიანი დანა ჩანაწერების 

გასაკეთებლად. 
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ყველა ეს ნივთები იცოდე, რომ არ უნდა გამოიყენო სხვა დანიშნულებით, 

არამედ მხოლოდ მაგიური ოპერაციების ჩასატარებლად. 

გარდა ამისა შენ დაგჭირდება საჭრეთელი, იმისათვის რათა ამოკვეთო 

მეტალის ფირფიტებზე, მაგიური სიმბოლოები და ბეჭდები, სამელნე სხვადასხვა 

ფერის მელნების შესანახად, ბარძიმი მსხვერპლის სისხლის მოსაგროვებლად, 

საკმეველ-საცეცხლური რათა აკმიო ცეცხლოვანი კვამლი და კეთილსურნელებანი. 

დაიხსომე შვილო ჩემო, რომ ყველა ეს ნივთი უნდა იყოს ახალი და სხვა 

საქმეში გამოუყენებელი, ისინი უნდა დაამზადო თავად და განწმინდო იმ 

მეთოდებით, რომლებსაც გაცნობებ მე მოგვიანებით, არასოდეს გამოტოვო არც 

ერთი მცირე საქმე და საქმნელი მაგიური მოქმედებების შესრულებისას, რადგან 

მაგიური მოქმედებები საჭიროა შესრულდეს სრული სიზუსტით და მაშინ სულები 

დაუყოვნებლივ გამოცხადდებიან შენს წინაშე და დაგემორჩილებიან შენ. შენ უნდა 

გქონდეს იმდენი კალამი, რამდენი ფერის საღებავებიც გექნება სამელნეებში. 

რამდენიმე ცნობილი მაგიური რიტუალი საჭიროებს მსხვერპლის სისხლს და 

მე შევეცდები შვილო ჩემო, რომ ზუსტად გაცნობო, იმ განწმენდილი იარაღების 

შესახებ, რომლებიც გამოიყენებიან მსხვერპლთშეწირვის აღსასრულებლად. 

რაც შეეხება ადგილებს სადაც დააპირებ, მაგიური ოპერაციების ჩატარებას, 

უნდა იყოს წმინდა და წაუბილწველი ორმოცი დღის განმავლობაში, არ უნდა 

მიუწვე მხევალს ან ცოლს ამ პალატაში და არ უნდა დაიღვაროს სიბილწე ამ 

ადგილზე. ამ პალატაში უნდა გენთოს რამოდენიმე ლამპარი დღე და ღამ ორმოცი 

დღის განმავლობაში და უნდა ანათებდეს ამ ადგილს, ისე რომ არ დარჩეს 

გაუნათებელი არც ერთი კუთხე. 

შვილო ჩემო შენ უნდა ფლობდე ორ კვერთხს დამზადებულს კაკლის ხისაგან, 

პირველს რომელსაც გამოიყენებ მხოლოდ ვენერას სულთა მიმართ წარმოებულ 

მაგიურ ოპერაციებში და მეორეს რომელსაც გამოიყენებ სხვა დანარჩენ 

შემთხვევებში, აგრეთვე უნდა გქონდეს შესაბამისი სამოსი თეთრი ფერის 

მოსასხამი მანტია თეთრი ფერის კაბა და სტიქარი, სრულიად სუფთა და 

გაუბინძურებელი სხეულის ჭუჭყისაგან და სხეულსაც სუფთად უნდა ინახავდე, ეს 

სამოსელი უნდა გამოხატავდეს შენი სულისა და სხეულის სისპეტაკესა და 

სიწმინდეს. 

 

სულთა გამოძახებისათვის აუცილებელ ნივთთა ნუსხა 
 

1. კაკლის ან ზეთისხილის ხისაგან დამზადებული ზარდახშა, თეთრი 

ტილოს ნაჭრის შიგთავსით. 

2. თავსაბურავი, ქუდი, ქალის თეთრი წინდები, და თეთრი ფეხსაცმელი, 

განსაკუთრებული მაგიური ოპერაციების აღსასრულებლად ყოველ 

ჯერზე ახალი. 

3. ყვავის ან ყორნის ფრთისაგან დამზადებული საწერი კალმები (ე.წ პერო). 

4. თეთრტარიანი დანა, კალმის პირით დაბოლოვებული. 
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5. ფოლადის საჭრეთელი, ალესილი და წვეტიანი პირის მქონე რკინის 

ნაჭერი. 

6. ფოლადის მჭრელი პირების მქონე მაკრატელი. 

7. თეთრი თხის თავის ქალისაგან დამზადებული სამელნეები სხვადასხვა 

ფერის მელნებისთვის. 

8. კაკლის ხის ზარდახშა, რომელშიც მუდმივად უნდა გქონდეს კაჟის ქვები 

და კვეს აბედი, ცეცხლის გასაჩენად და გოგირდი რომელიც ეძღვნება 

სატურნს, ახალი ცვილის სანთელი. 

9. ბოთლი პასექის დღესასწაულზე ნაკურთხი წყლით სავსე. 

10. სამი დანა: ერთი წვეტიანი ალესილი პირით თეთრი ტარის მქონე, 

ხანჯალი შავი ტარით და მესამე მჭრელი დანა ნახევარმთვარისებრი 

(ნამგალამთვარისებრი) შავი ტარის მქონე. 

11. დიდი ზომის კომპასი. 

12. კაკლის ხის ზარდახშა, რომელშიც ჩადებ ორ კვერთხს, რომელთაგანაც 

ერთი უნდა იყოს ცერა თითის სიმსხო, ხოლო მეორე თითქმის ცერა 

თითის სიმსხო, ოდნავ წვრილი. 

13. ბაწარი დაწნული თეთრი ხარის ან ახალგაზრდა თეთრი ცხენის 

ფაფრისაგან ან კიდევ ცხრამეტი წლის უმანკო ქალწულის ნაწნავი. 

14. მცირე ზომის ტყავის ქისები კეთილსურნელებით სავსე, კერამიკის 

საცეცხლური, საკმეველი და სუფთა ნახშირი. 

15. პატარა ტყავის ბურთულაზე გამობმული ტყავის ზონრები, მაგიური 

წრის დასახაზად. 

 

საჭრეთელის დამზადება 
 

იქიდან გამომდინარე, რომ საჭრეთელის გარეშე შეუძლებელია მთელი რიგი 

მაგიური ინსტრუმენტების დამზადება, რომელნიც გამოიყენებიან მაგიური 

რიტუალის წარმართვის დროს, საჭიროება მოითხოვს, რომ პირველ რიგში 

დავამზადოთ საჭრეთელი, რომელიც მზადდება შემდეგნაირად: 

სამშაბათ ან პარასკევ დღეს უნდა შეუკვეთო ან ვაჭართაგან იყიდო 

საჭრეთელი, რომელზედაც თავად ამოტვიფრავ, ან მჭედელს ამოატვიფრინებ იმ 

სიმბოლოს რომელსაც ქვემოთ ხედავ. საჭრეთელის დამზადება თუ მასზე 

მჭედელი მუშაობს, უნდა მოხდეს შენი თანდასწრებით სამუშაოს დაწყებიდან 

დასრულებამდე იმ დროებისა და წესების სრული დაცვით, რა დროსაც და რა 

წესებითაც მზადდება საჭრეთელი, ეს ეხება სხვა მაგიური ხელსაწყოს დამზადების 

წინაპირობასაც, მხოლოდ ისეთი ხელსაწყოების, რომელთა დამზადების დროსაც 

დაიშვებიან უცხო პირები, იყავი ყურადღებით რათა მჭედელმა ზუსტად 

შეასრულოს შენი მითითებები. საჭრეთელი მზადდება შვილო ჩემო მხოლოდ 

მარსისა და ვენერას დღეებში და საათებში. 
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როდესაც საჭრეთელის პირზე ამოტვიფრულ იქნება ეს სიმბოლო: 

 

 
 

იგივე სიმბოლო უნდა ამოჭრა და შემდეგ შავი საღებავით გამოსახო 

ნაჭდევები საჭრეთელის ტარზეც, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს კაკლის ხის 

მასალის. რის შემდეგაც შენ შვილო ჩემო საჭრეთელი უნდა ჩააგდო ნაკურთხი 

წყლით სავსე ჯამში და მისი იქიდან ამოღებისა და შეშრობის შემდეგ უნდა 

შებოლო ის კეთილსურნელების მხრჩოლავი კვამლით, ყოველივე ამის შემდეგ კი 

თქვი ეს სიტყვები: «მამაო, ღმერთო ყოვლადძლიერო, აკურთხე ეს ნივთი, 

გაკეთებული შენდა სამსახურებლად, დაე მსახურობდეს იგი შენი სიტყვის 

ჭეშმარიტებას, ყოველ წმინდა და შეურყვნელ საქმეს, ამინ». 

ყოველივე ამის შემდეგ შვილო ჩემო სიტყვა სიტყვით უნდა გაიმეორო ეს 

სულიერი სიტყვები და წარმოთქვა შელოცვა: 

 

«Asophiel, Asophiel, Asophiel, Pentagrammaton, Athanatos, Eye, Eye, Eye, Kellon, 

Kelloi, Kelli». 

 

კეთილსურნელების კვამლით შებოლილი საჭრეთელი უნდა დამალო, ისე 

რომ ვერ გაეკაროს მას უცხოს ხელი, დამალული გქონდეს მის მომავალ 

გამოყენებამდე, არ შეეხო მას არასდროს დაუბანელი ან გაუწმინდურებული 

ხელით, რათა ხორცის სიბილწით არ დაკარგოს მან ღვთის კურთხევით შეძენილი 

ძალა. 

 

მაგიური მახვილის დამზადება 
 

მაგიური კვერთხი ზემოქმედებას ახდენს სულიერ სამყაროს არსებებზე, ის 

შედგება კაკლის ხის ცერა თითის სიმსხო გრძელი ტარისაგან, მაგიური ბეჭდისაგან 

და ლითონის იმ ფირფიტისაგან, რომელიც დამაგრებულია კვერთხის თავზე და 

რომელზეც გამოსახულია მაგიური ბეჭედი, მაგიური კვერთხის თავი არის გლუვი 

ყოველგვარი, მკვეთრი, ალესილი ან წვეტიანი დაბოლოვების გარეშე. 

რაც შეეხება მაგიურ მახვილს, მისი მეშვეობით ხდება მაგის დაცვა, ხოლო 

მისი წვეტიანი დაბოლოვება გადასცემს მაგს სულიერი სხეულების მთელ ძალას, 

ენერგიასა და ღირსებას, მაგიური მახვილის წვეტიან წვერს შემხები სული 

სრულიად გადასცემს მაგს საკუთარ ძალას და ხდება მისი ქვეშევდრომი, აი 

სწორედ ამიტომ არის, რომ ზოგიერთი მაგი და მისანი მაგიური მახვილის 

ნაცვლად იყენებს წვეტიან სამკაპა შუბს, ზოგიერთი კი უბრალოდ კაკლის ხის 

ტარში ჩამაგრებულ წვეტიან ლურსმანს, ჭკვიანი და ბრძენი მაგის ხელში უბრალო 
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ფოლადისწვეტიან ჯოხსაც ზუსტად იგივე ძალა და ღირსება გააჩნია, რაც 

ძვირფასი ქვებით მოოჭვილ და სუფთა ფოლადის პირის მქონე დიდებულად 

შემკულ ძვირადღირებულ მახვილს, რაზედაც მოწმობს ჯადოქარ «სიდევილიას» 

ამბავიც, როდესაც შებყრობა დაუპირეს მას ავმა სულებმა როგორ უღონოდ დაყარა 

და ათრია მიწაზე ისინი უბრალო ლურსმნით, ადამიანი უმეცარია შვილო ჩემო 

ამიტომ ზოგიერთებს აზრადაც არ მოსდით რა ადვილია უბრალო წვეტიანი 

ფოლადით თვით ყველაზე მრისხანე დემონის უღონოდ შექმნაც. 

სტიქიების ენერგიის ნაწილები რომლებიც გონივრულად ერთდება 

ერთმანეთთან და ქმნის სულიერ ძალას, მოქმედებს როგორც სული, ხოლო 

სასიცოცხლო და ცხოველურ ძალთა ნაწილები რომლებიც გონივრულად 

უერთდებიან ერთმანეთს ქმნიან რა სულიერ სხეულს, მოქმედებენ, როგორც 

ფორმის მქონე სხეულები. 

ცოდნით იცოდე რომ სულიერი სხეულის მქონე არსებებს, ხორციელ 

სხეულზე ზემოქმედება შეუძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ სასიცოცხლო ძალების 

ნაკრები ძლიერი ნაკადით, ამას შეიძლება ვუწოდოთ ელვის მსგავსი სასიცოცხლო 

ძალა და ასეთი ზემოქმედება და დარტყმა მსგავსია მეხის ზემოქმედებისა და 

დარტყმისა, როდესაც ის ეძგერება და წვავს უზარმაზარ ხეებსა და თხრის მიწას, 

ამის მსგავსად ეკვეთება სულიერი სხეულის მქონე გონიერი არსების მიერ 

მართული ძალთა ნაკადი ხორციელ სხეულს, ელვას რომ გააჩნდეს სხეული და 

გონება უძლიერესი იქნებოდა დემონთა შორის, ზოგიერთ არსებას კი გააჩნია 

სხეული და გონება, მაგრამ არ გააჩნია ელვის დარი ძალა. 

ამიტომ გწერ, რომ თუ კი მიიჩნევ, რომ შენს მიერ გამოძახებული სულიერი 

სხეულის მქონე გონიერი არსება, ისურვებს საკუთარი ძლევამოსილების ბოროტად 

გამოყენებას და გადაწყვეტს შენზედ თავდასხმას, ან შენი სურვილის 

საწინააღმდეგოდ წასვლას, მაშინ შენ სხვა არაფერი დაგრჩენია, თუ არა საკუთარი 

მახვილის წვეტის ძალაუფლების წარმოჩენისა, საკმარისია მისკენ მიმართო 

მახვილის წვეტი, რომ იგი ისე იზიდავს და იკრავს სულს, როგორც ტკბილი 

თაფლი ბუზს. 

ფოლადისწვეტიანი მახვილი, ან შუბი მოქმედებს დაუყოვნებლივ ნებისმიერი 

სულიერი სხეულის მქონე არსებაზე, იქნება ის ავი თუ წმინდა ანგელოზი ამას 

მნიშვნელობა და გარჩევა არ აქვს, ფოლადის წვეტის მათ სხეულში ჩარჭობა არ 

არის საჭირო, ეს საჭიროა მაშინ როდესაც მტერი ხორციელია რათა გააპოს მკვრივი 

სხეული ხოლო მათ ვისაც სულიერი სხეული აქვს, საკმარისია მახვილის წვეტი 

მიმართო მათკენ, რომ თავად ეკვრიან მის წვეტს და ვერსად გაგექცევიან სანამ 

ნებით არ გაუშვებ და არ დაუშვებ მახვილს მიწის პირისკენ, ფოლადის წვეტზე 

მიკრულნი უღონონი ხდებიან, რადგან ფოლადის წვეტი შთანთქვას მათ 

სასიცოცხლო ძალებს და ისინი განიმუხტებიან და უღონონი ხდებიან, ხოლო 

თავად მახვილი იმუხტება მათი ძალებით და გადაეცემა მახვილის მჭერს ხელში 

და შემდეგ მთელს სხეულში, ხოლო მახვილის დაშვების შემდეგ ისინი მიწას 

ერთხმიან უღონოდ ძალაგამოცლილნი და ბავშვებივით წკავწკავებენ შენდობის 

სიტყვებს, მახვილის წვერი არ მისცემს საშუალებას არც ერთ სულიერ არსებას თავს 
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დაგესხას ხორციელად, ამიტომ შვილო ჩემო მახვილი, რომელსაც დაამზადებ 

ყოველთვის თან იქონიე მაგიური ოპერაციების შესრულების დროს, გერტყას ის 

წელზე თვალსაჩინოდ, რათა მის შემხედვარე სულებს მყისვე გაუქრეთ მზაკვრული 

ზრახვები სიმუხთლისა შენს წინაშე და შენს პირისპირ მდგარმა ყოველმა სულმა 

იცოდეს რა სასჯელიც მოსდევს თავხედობას. 

მახვილი შვილო ჩემო დაამზადე მსგავსად საჭრეთელისა, სამშაბათ ან 

პარასკევ დღეს, მარსისა და ვენერას დღეებში და მათ საათებში, მახვილს თუ 

იყიდი ვაჭრისაგან გამოიკვლიე, რომ არ იყოს უწმინდური ცხოველის სისხლში 

გასვრილი, ან შარდში ნაწრთობი, მის პირზე კი შენ ან მჭედელმა შენი 

მეთვალყურეობის ქვეშ ამოკვეთეთ ეს ბეჭედი: 

 

 
 

ამის შემდეგ მსგავსად საჭრეთელისა უნდა ჩადო იგი ნაკურთხი წყლით სავსე 

ვარცლში, ხოლო ამოღებისას და შეშრობისას უნდა წარმოთქვა იგივე სიტყვები: 

«მამაო, ღმერთო ყოვლადძლიერო, აკურთხე ეს ნივთი, გაკეთებული შენდა 

სამსახურებლად, დაე მსახურობდეს იგი შენი სიტყვის ჭეშმარიტებას, ყოველ 

წმინდა და შეურყვნელ საქმეს, ამინ». 

შემდგომ ამისა კი სიტყვა სიტყვით უნდა გაიმეორო ეს სულიერი სიტყვები და 

წარმოთქვა შელოცვა: 

 

«Asophiel, Asophiel, Asophiel, Pentagrammaton, Athanatos, Eye, Eye, Eye, Kellon, 

Kelloi, Kelli». 

 

იფრთხილე შვილო ჩემო არ ჩაუგდო ეს მახვილი უწმინდურ კაცს ხელში და 

არც თავად შეეხო მას გაუწმინდურებული და დაუბანელი ხელით, შეინახე ის შენი 

საგანძურის საცავში და გაუფრთხილდი მას თვალის ჩინივით, ვინაიდან ეს არის 

შენი ძლევამოსილების იარაღი შავეთის ველზე მოჭენავე ავი სულების საძლევად. 

ასევე იფრთხილე არ გამოიყენო მახვილი წმინდა ანგელოზთა წინააღმდეგ, 

რადგან დაწერილია: «წმინდაზე მახვილის აღმმართავი, მახვილითვე მოიკვლება» 

და არ დატოვებს შენს თავხედობას სულთა მბრძანებელი ცაბაოთ უფალი 

დაუსჯელს. 

 

მაგიური ხანჯლის დამზადება 
 

იქიდან გამომდინარე, რომ წმინდისთვის აღსავლენი მსხვერპლის დაკვლის 

გარეშე, შეუძლებელია მაგიური ოპერაციის წარმატებით დაგვირგვინება, შენ 

შვილო ჩემო მაგიური ხანჯალი უნდა დაამზადო საუკეთესო ფოლადისაგან. 

მაგიურ ხანჯალს უნდა გაუკეთო ზუსტად იგივენაირი სახელური, როგორი ტარიც 
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უკეთდება მაგიურ მახვილს, ანუ კაკლის ხის მასალისაგან დამზადებული, სანამ 

მაგიურ ხანჯალს დაუყენებდე ხის ტარს საჭიროა, ხანჯლის ბოლო, ფოლადის ის 

დაბოლოვება სადაც ტარი ყენდება უნდა შეურჭო თოთო ბავშვის აკვანში, ან თეთო 

ბავშვის სხვაგვარ ხის საწოლში, ამის შემდეგ ამბობ შელოცვას, რომელიც 

წარმოსთქვი მაგიური მახვილის დამზადებისას: 

 

«Asophiel, Asophiel, Asophiel, Pentagrammaton, Athanatos, Eye, Eye, Eye, Kellon, 

Kelloi, Kelli». 

 

ყოველივე ამის შემდეგ ხანჯლის პირზე ტართან ახლოს თავად ან შენი 

მეთვალყურეობის ქვეშ, უნდა ამოტვიფრო შემდეგი სიმბოლო სიტყვები და 

ხელმოწერა: 

 

 
 

როდესაც დაასრულებ ამ გამოსახულების ამოტვიფრას, მაგიური ხანჯალი 

უნდა შებოლო საკმევლის მხრჩოლავი კვამლით და წარმოთქვა შემდეგი შელოცვა: 

 

«Hel, ya, ya, ya, Adonay, Cados, Cados, Aborel, Elhoim, Agla, Agiel, Asel, Sadon, 

Esul, Eloha, Elhoim, Yehy, Del, Agios, Agios, Agios, Barael, Barael, Barael». 

 

შემდეგ კი ეს შელოცვა: 

 

«Domine Deus omnipotens, qui cuncta creasti ex nihilo, ne despicias servum tuum 

(აქ ამბობ საკუთარ სახელს), qui te suppliciter orat, ut tibi placeat hoc instrumentum 

benedicere, purificare et sanctificare, ut sit dignum et essicacy ad meas operationes com-

plendas et jube sanctis Angelis tuis et assistere fui meae operatione. O, Domine omnipo-

tens! reminiscere patris meis, qui retribuisti omnium rerum cognitionem, fac est per vir-

tutem illius preceptorum purum creadat hoc instrumentum, ut sit tibi gratum, per tuum 

nomen, quod est sanctum Tetragrammaton». 

 

ყოველივე ამის შემდგომ ხანჯლის პირზე, ოდნავ ქვემოთ ვიდრე პირველი 

გამოსახულებაა, ამოტვიფრავ შემდეგ გამოსახულებას, ეს შეიძლება შენს მაგივრად 

გააკეთოს მჭედელმაც: 

 

 



სოლომონის გასაღებები 

 

42 

ამ სიმბოლოს ამოტვიფვრის შემდგომ კვლავ უნდა უკმიო 

კეთილსურნელების მხრჩოლავი კვამლი ხანჯალს და წარმოსთქვა შელოცვა «ჰელ»: 

 

«Hel, ya, ya, ya, Adonay, Cados, Cados, Aborel, Elhoim, Agla, Agiel, Asel, Sadon, 

Esul, Eloha, Elhoim, Yehy, Del, Agios, Agios, Agios, Barael, Barael, Barael». 

 

ამის შემდეგ შეღებე ამ ორი სიმბოლოს ნაჭდევები წითელი ფერით და შეინახე 

ხანჯალი მის გამოყენებამდე, არ შეეხოს მას უწმინდურის ხელი. 

ხანჯალი უნდა დაამზადო სამშაბათ ან პარასკევ დღეს, ანუ მარსისა და 

ვენერას დღეებში და საათებში. 

 

მაგიური დანის დამზადება 
 

შვილო ჩემო როვოამ, მარსის ზემოქმედების დღეს, (სამშაბათი) 

კეთილშობილი სოვდაგრისაგან შეიძინე მომცრო ზომის ჯაჟვა, რამოდენიმე დანის 

პირისა და თეთრი ტარის მქონე, ისეთი რომ დანის პირები ტარში იკეცებოდნენ. 

ამათგან ერთი დანა უნდა იყოს სხვა დანარჩენებზე დიდი ზომის, რომლითაც შენ 

შეძლებ დაჭრა სხვადასხვა სახისა და გვარის ბალახეულობა, რომელთა ნაყენებიც 

გამოიყენება მაგიური მოქმედებების შესრულების დროს, შენთვის აწ უკვე ცნობილ 

დროსა და ჟამს, ხოლო ერთი ან ორი დანის პირი უნდა იყოს შედარებით მომცრო 

ზომის, რომლებსაც გამოიყენებ ხის მასალის გასათლელად, აგრეთვე 

პერგამენტების, ტყავისა და პაპირუსების დასაჭრელად თავ თავისდა ზომების 

მიხედვით. ცოდნით იცოდე ასეთი ერთი მრავალპირიანი ჯაყვა, შეგიცვლის 

რამოდენიმე იარაღს, რომლებიც გამოიყენებიან სხვადასხვა მაგიურ რიტუალებში. 

შვილო ჩემო დანის სახელურის (ტარის) მასალას მნიშვნელობა არ აქვს რისგან 

იქნება დამზადებული, ეს შეიძლება იყოს ხის, ქვის, ან სპილოს ძვლისაგან 

დამზადებული, მთავარია ტარი იყოს ახალი ხოლო დანის პირები შეურყვნელი 

უწმინდური ცხოველების სისხლით და არ იყოს შარდში ნაწრთობი და თეთრი 

შეფერილობის უნდა იყოს დანის ტარი. დანის პირები კი უმჯობესია იყოს 

საუკეთესო ფოლადის. 

შეიძენ რა მას, კარგად გაწმინდე და გაასუფთავე ნაკურთხი წყლით, ეს 

მრავალპირიანი დანა, უკმიე მას საკმელი, კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი 

კვამლი და დიდი დაკვირვებითა და ყურადღებით სიტყვასიტყვით წარმოსთქვი ეს 

შელოცვა: 

 

«Agiel, Asiel, Sadon, Paliel, Alma, Mammiel, Dilaton, Kaday, Catilua, Wanzoral, 

Zaiphi, Carsali, Faffua, Hictimi, On, Agla, Agios, Agios, Hamamon, Yoth, Luphat, Miel, 

Ciel, Miel, Ciel, Miel, Deus Moyses, Deus, Israel». 

 

ყოველივე ამის შემდეგ შენი მაგიური დანის პირებზე რამდენი პირიც ექნება 

მას თითოეულ მათგანზე ისრაელის წმინდანების სახელები ასოები და მათი 
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სიმბოლოები ამოტვიფრე, ეს უნდა ქნა დანის პირების ერთ გვერდზე, ხოლო იგივე 

დანის პირების მეორე გვერდზე უნდა ამოტვიფრო შემდეგი სიმბოლო და სახელი: 

 

 
 

ამის გაკეთება შეიძლება მჭედლის ხელითაც, შენი უშუალო დაკვირვებისა და 

მეთვალყურეობის ქვეშ. შემდგომ ამისა უკმიე საკმელი დანის ყოველ პირს ორივე 

მხარეს ცალ ცალკე და შებოლე ისინი მხრჩოლავი კვამლით და გაიმეორე იგივე 

შელოცვა ყურადღებით: 

 

«Agiel, Asiel, Sadon, Paliel, Alma, Mammiel, Dilaton, Kaday, Catilua, Wanzoral, 

Zaiphi, Carsali, Faffua, Hictimi, On, Agla, Agios, Agios, Hamamon, Yoth, Luphat, Miel, 

Ciel, Miel, Ciel, Miel, Deus Moyses, Deus, Israel». 

 

ყოველივე ამის შემდეგ შვილო ჩემო, შეახვიე დანის პირები სხვადასხვა სახის 

აბრეშუმის ნაჭრებში და შეინახე შენს დაცულ საცავში მის გამოყენებამდე, არ 

გააკარო უწმინდურის ხელი მას და არც თავად შეეხო გაუწმინდურებული და 

დაუბანელი ხელით. 

 

მაგიური კვერთხი 
 

იმისათვის, რომ მაგმა გამოავლინოს საკუთარი ნების ძლევამოსილება და 

მიმართოს იგი ერთერთი, რომელიმე მიზნის განსახორციელებლად, მას სჭირდება 

მაგიური კვერთხი, მყარი მეტალის თავით დაბოლოვებული. მაგიური კვერთხი 

ემსახურება იმ ენერგეტიკული ნაკადის (ფლუიდების) კუმულირებას და ერთ, 

რომელიმე წერტილისაკენ მიმართვას, რომელიც გამოდის თავად მაგისაგან, ეს 

არის ასტრალური, სულიერი ძალა, მაგრამ თავისთავად ამ ძალას არ გააჩნია 

არავითარი ზებუნებრივი მოქმედების შესაძლებლობა თუ ეს ძალა არ იქნა 

გამოთვიძებული და გონივრულად მართული თავად მაგის მიერ. 

ადამიანებს რომელთაც გააჩნიათ მაგიური კვერთხი, მაგრამ არ აქვთ შინაგანი 

სულიერი ძალა, ისინი მხოლოდ თამაშობენ ამ კვერთხით, ვინაიდან კვერთხი სხვა 

არაფერია თუ არა გამტარი შენგან გამომავალი ძალთა ნაკადებისა და გემსახურება 

მხოლოდ, როგორც ხელსაწყო ამ შინაგანი სულიერი ძალის ერთ რომელიმე 

ადგილზე მისამართად, თავად მაგიურ კვერთხს როგორც ნივთს არ გააჩნია რაიმე 

ზებუნებრივი ძალა, თუ ძალის მიმცემმა არ დამუხტა იგი წმინდა ან არაწმინდა 

ენერგიით. ამ შინაგან ენერგიას მათ ნაკრებს ეწოდება სული, რომელიც იღვიძებს 

მხოლოდ მაშინ თუ ადამიანი საკუთარ თავში აღმოაჩენს და გააცოცხლებს მას. 
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ვენერას მაგიური ოპერაციებისათვის 

გამოსაყენებელი მაგიური კვერთხის დამზადება 
 

ვენერას დღესა და საათს, კაკლის ხის მერქნიდან უნდა ამოჭრა ორი ფუტის 

სიგრძისა და ცერა თითის სიმსხო გარშემოწერილობის ჯოხი, დაამუშავე მისი 

გვერდების ზედაპირები და გახადე ის გლუვი და პრიალა, უნდა გახვრიტო ჯოხის 

თავის ოთხივე მხარე და გააკეთო პატარა ღრმულები, ფოსოები, რომელშიც უნდა 

ჩაამაგრო სპილენძის გლუვი ზედაპირის მქონე ნაჭერი, ისე რომ ეს ფურცელი 

თავზე გადაეკრას ჯოხს, ხოლო მისი კუთხის წახნაგები კი ჩაჯდეს ჯოხის თავზე 

ამოხვრეტილ ოთხ ხვრელში ბუდეში. ამის შემდგომ სპილენძისთავიანი კვერთხის 

თავზე თავად სპილენძის ფურცლის გლუვ ზედაპირზე უნდა ამოტვიფრო ან შენი 

ზედამხედველობის ქვეშ მჭედელს ამოატვიფრინო შემდეგი სიმბოლო: 

 

 
 

ეს უნდა მოხდეს ვენერას დღესა და საათში, რის შემდეგაც კვერთხში 

არსებული ხვრელები იქ სადაც სპილენძის თავის კუთხეები ზის უნდა ამოივსოს 

ყვითელი ცვილის სანთლით, უკმიე მას კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი კვამლი 

და წარმოთქვი შემდეგი შელოცვა: 

 

«Conditor universi, Creator Caelorum, Ens magnus Pentagrammaton Isciros, veni 

Sanctificator omnipotens aeterne Deus, benedic et purifica baculum per nomen tuum 

quod, est sanctum, et per omnes angelos tuos. Amen». 

 

ამის შემდეგ ეს კვერთხი უნდა ჩადო თითბირის (ლატუნი) ქარქაშში 

რომელზეც ამოტვიფრული უნდა იყოს ისრაელის წმინდათა და ანგელოზთა 

სახელები და შეინახე ეს კვერთხი, მაგიური კვერთხებისათვის განკუთვნილ 

კაკლის ზარდახშაში. 

 

მაგიური სამელნის დამზადება 
 

როგორც უკვე შენთვის ცნობილია შვილო ჩემო როვოამ, მაგიურ ოპერაციებში 

სიმბოლოების, ბეჭდებისა და სახელების ამა თუ იმ ნივთებზე გამოსახვის მიზნით 

გამოიყენება სხვადასხვა შეფერილობის ნაკურთხი მელნები და საღებავები, 

რომელთა შესანახად და გამოსაყენებლადაც შენ დაგჭირდება რამოდენიმე ცალი 

მაგიური სამელნე. 

მაგიური სამელნე შეგიძლია დაამზადო ნებისმიერი მყარი და გაუმჭვირვალი 

მასალისაგან, მაგიური სამელნე შეიძლება იყოს: ხის, მინის, სხვადასხვა ლითონის, 
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ქვის, გამომწვარი თიხის, კერამიკის, სპილოს ან სხვა წმინდა ცხოველის ძვლის, 

მოპირკეთებულ მოჩუქურთმებული ან და სადა. 

სამელნეები შეგიძლია შეიძინო ვაჭრისაგანაც, მაგრამ ცოდნით იცოდე 

მთავარი პრინციპი: «რა მასალისაგანაც არ უნდა იყოს დამზადებული სამელნე, 

აუცილებელი პირობაა!, რომ ის იყოს სუფთა, ახალი და გამოუყენებელი», თუ 

ვაჭრისაგან შეიძენ მას, ჯერ დაწვრილებით გამოიკვლიე ახალია თუ არა სამელნე 

და შემდეგ იყიდე, ხოლო თუ შეატყობ, რომ ვაჭარი ლაქარდიანი ენით ცდილობს 

შენს მოტყუებას და ნახმარი სამელნის შემოჩეჩებას, გამოათრიე ქალაქის მოედანზე 

და ყველას თვალწინ გაამათრახებინე დაე დაჰკრან მას შიშველ ბეჭებზე 30 ჯერ 

ძვლიანი მათრახი, რათა მომავალში იცოდნენ ეს ამბავი ყველა ქვეყნების ვაჭრებმა 

და ვეღარავინ გაბედოს შენთვის უვარგისი საქონელის შემოთავაზება. მერწმუნე 

შვილო ნაცადი მაქვს ეს საქმე და გეუბნები, ამის შემდეგ ყველა ვაჭარი ზუსტად 

ისეთ და იმდაგვარ ნივთს მოგაწვდის, როგორსაც მოსთხოვ და თუ არ ექნება კი არ 

მოგატყუებს, არამედ ლაქიასავით გაიქცევა და ცასა და დედამიწას შესძრავს იმ 

ნივთის მოსატანად რომელსაც მოსთხოვ, რადგან ნატყორცნ ისარზე უფრო 

სწრაფად ვრცელდება ვაჭართა შორის ასეთი ამბები. 

გექნება რა ხელთ სასურველი სამელნე, წინასწარშერჩეულ დღეს, ამ 

შემთხვევაში მერკურის ზემოქმედების დღეს, უკმიე მას კეთილსურნელებათა 

მხრჩოლავი კვამლი და შემდეგი შელოცვის წარმოთქმით აკურთხე იგი: 

 

«Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Ioiviel, Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton». 

 

შელოცვის ლათინური ვარიანტი: 

 

«Deus Potens: exaudi preces invocantium et benedicas hoc istud Vasculum tuo 

honori preparatum per omnia opera tua. Amen». 

 

ამის შემდეგ შეახვიე სამელნე სუფთა აბრეშუმის ნაჭერში და შეინახე შენი 

საგანძურის საცავში სანამ შეავსებდე მას სხვადასხვა პლანეტის შესაბამისი ფერის 

ნაკურთხი მელნით. 

 

მაგიური ბარძიმის დამზადება 
 

ყოველ მაგს უნდა ჰქონდეს მაგიური ბარძიმი, სადაც მაგიური რიტუალის 

აღსრულებისას მოაგროვებს იმ სისხლს, რომელიც იღვრება მსხვერპლის დაკვლის 

დროს. 

მაგიური ბარძიმი შეგიძლია მჭედელს დაამზადებინო შენი მეთვალყურეობის 

ქვეშ, ან იყიდო ვაჭრისაგან, ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ის, 

რომ ბარძიმი უნდა იყოს სრულიად ახალი და გამოუყენებელი, მისით არ უნდა 

იყოს შესმული: ღვინო, წყალი, რძე, ან სხვა რაიმე სითხე, მაგიური ბარძიმი უნდა 

იყოს მერკურის მეტალისაგან (ვერცხლი) დამზადებული, რომელშიც სანამ 
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აკურთხებ უნდა ჩააწვეთო რამოდენიმე წვეთი მტრედის ან სხვა წმინდა 

ფრინველის სისხლი. ყოველივე ეს უნდა აღსრულდეს მერკურის დღეს 

(ოთხშაბათი), რის შემდეგაც უნდა უკმიო ბარძიმს კეთილსურნელებათა 

მხრჩოლავი კვამლი და წარმოთქვა იგივე შელოცვა, რა შელოცვაც წარმოითქმება 

მაგიური სამელნის დამზადების დროს: 

 

«Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Ioiviel, Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton». 

 

შელოცვის ლათინური ვარიანტი: 

 

«Deus Potens: exaudi preces invocantium et benedicas hoc istud Vasculum tuo 

honori preparatum per omnia opera tua. Amen». 

 

შემდგომ ამისა გაახვიე ბარძიმი თეთრი ფერის აბრეშუმის ნაჭერში და 

შეინახე შენი საგანძურის საცავში მის გამოყენებამდე ისე რომ არ გაეკაროს მას 

უწმინდურის ხელი. 

 

მაგიური საწერ კალმის დამზადება 
 

როგორც უკვე იცი შვილო ჩემო როვოამ მაგიური სიმბოლოების 

გამოსახატავად აგრეთვე თილისმების დასახატად, სახელებისა და ბეჭდების 

დასახატად გამოიყენება სხვადასხვა შეფერილობის საღებავი, ხოლო ხელსაწყო 

რომლითაც ხატავ და წერ უნდა დაამზადო თავად, ეს არის მაგიური კალმები, 

ცოდნით იცოდე რომ თითოეული ფერისთვის განკუთვნილი უნდა იყოს თითო 

კალამი, კალმები უნდა დაამზადო ფრინველთა ფრთებისაგან, უმჯობესია ბატისა 

და გედის ფრთები, აგრეთვე შეგიძლია კალმად გამოიყენო წვეტიანი 

ლითონისპირიანი წვრილი ჯოხები. 

კალმებს ხელთ იბყრობ რა უნდა უკმიო თითოეულ მათგანს 

კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი კვამლი და მთვარის მეორე დღეს, როდესაც 

მთვარე გადაინაცვლებს მეორე სახლში, ჩაყავი ეს კალამი ცხვრის სისხლით სავსე 

თასში იქამდე სადამდეც თითები გიკიდია ტარზე და წარმოსთქვი შემდეგი 

შელოცვა: 

 

«Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Ioiviel, Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton». 

 

ხოლო შემდგომ ეს შელოცვა: 

 

«Deus magnus et potens! fexaudi preces meas et bene dictionis tua fructum his 

Calamis impertire digneris. Amen». 

 

შემდგომ ამისა უნდა შეინახო ეს კალმები მის გამოყენებამდე. 
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მაგიური ფანქრების დამზადება 
 

უპირველესყოვლისა უნდა შეიძინოთ შვიდი ცალი ფანქარი, შვიდი 

ასტროლოგიური პლანეტის (მზე, მთვარე, მერკური, მარსი, ვენერა, იუპიტერი, 

სატურნი) შესაბამისი ფერის (განვმარტავ ამ პლანეტების შესაბამის ფერებს, 1. მზე 

— ყვითელი, ნარინჯისფერი; 2. მთვარე — თეთრი, იისფერი; 3. მერკური — 

ყვითელი; 4. ვენერა — მწვანე; 5. მარსი — წითელი; 6. იუპიტერი — ლურჯი; 7. 

სატურნი — შავი), თითოეული მათგანი უნდა ვაკურთხოთ ცალ-ცალკე იმ 

პლანეტის დღეს რომლის ფერსაც შეესაბამება ფანქრის ფერი (განვმარტავ 

პლანეტების დღეებსაც და გეტყვით რომ: 1. მზე — შეესაბამება კვირა; 2. მთვარე — 

ორშაბათი; 3. მარსი — სამშაბათი; 4. მერკური — ოთხშაბათი; 5. იუპიტერი — 

ხუთშაბათი; 6. ვენერა — პარასკევი და; 7. სატურნი — შაბათი). 

ფანქრები უნდა გაითალოს მაგიური დანის მცირე პირით და მისთვის 

საკმევლის კმევის შემდეგ უნდა წარმოსთქვა იგივე შელოცვა რომელიც 

წარმოითქმება მაგიური კალმების დამზადების დროს. 

(მაგალითისთვის ყვითელი ფერის ფანქარი რომელიც შეესაბამება მზის ფერს 

უნდა ეკურთხოს კვირა დღეს, ხოლო წითელი ფერის ფანქარი რომელიც 

შეესაბამება პლანეტა მარსის ფერს უნდა ეკურთხოს მარსის დღეს ანუ სამშაბათ 

დღეს) 

შელოცვა: 

 

«Hamiel, Hel, Miel, Ciel, Ioiviel, Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton». 

 

შემდეგი შელოცვა: 

 

«Deus magnus et potens! fexaudi preces meas et bene dictionis tua fructum his 

Calamis impertire digneris. Amen» 

 

ნაკურთხი ფანქრები უნდა შეინახოთ მის გამოყენებამდე. 

 

შენიშვნა. მაგიური ფანქრების დამზადების წესი გრიმუარში დამატებულია 

ბართლომეუსის მიერ. 

 

კომპასი და სახაზავი 
 

მაგიურ რიტუალებში გამოიყენება კომპასი და სახაზავი, კომპასი უნდა 

შეიძინოთ მზის დღეს (კვირა), ხოლო სახაზავი მთვარის ზემოქმედების დღეს 

(ორშაბათი) რის შემდეგაც შესაბამის დღეებში ხდება ამ ნივთების კურთხევა, 

უკმევთ რა მათ კეთილსურნელების მხრჩოლავ კვამლს. კომპასი უნდა გაახვიოთ 

ყვითელი ფერის აბრეშუმის ნაჭერში და ისე შეინახოთ, ხოლო სახაზავი თეთრი 
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ფერის აბრეშუმის ნაჭერში. ეს ნივთები გახველული უნდა იქნეს შენახული მათ 

გამოყენებამდე (პაპიუსი) 

 

მაგიური საცეცხლურისა და საკმეველის მომზადება 
 

აუცილებელია იქონიო საცეცხლური, ცეცხლის გასაჩაღებლად. ის უნდა იყოს 

დამზადებული შავი თქის თავის ქალისაგან და მისი ამოღრმავებული ნაწილი 

უნდა იყოს მოპირკეთებული სპილენძის ფურცლით, და უნდა იყოს სავსე ახალი 

ნახშირით, სპეციალურად საცეცხლურისთვის დამწვარის. საცეცხლურს შეიძლება 

გაუკეთო ოთხივ მხარეს ფოსოები და ჩამოკიდო ის ოთხ ვერცხლის ჯაჭვზე, 

რომელსაც დაბოლოვება ექნება დისკოში ჩახატული წერტილის გამოსახულებიანი 

სპილენძის ან ოქროს ფურცლისა, საცეცხლურს შეგიძლია გაუკეთო აგრეთვე 

სპილენძის ფეხი და ხელსაკიდი. საცეცხლურის დასანთებად და საკურთხებლად 

უნდა იქონიო თან კაჟის კვეს-აბედი ან სანთელი და ასანთი. აგრეთვე რამოდენიმე 

წვეთი ადვილადაალებადი ქონისა ან სპირტი რომელსაც ვაწვეთებთ 

ნაკვერჩხლებზე რათა ადვილად აალდეს და ვუბერავთ სულს. მას შემდეგ რაც 

ნაკვერჩხალი გახურდება უნდა წარმოთქვა შემდეგი შელოცვა: 

 

«Deus Moises, Deus Aaron, Deus Abraham, benedic et purifica hanc creaturam ignis 

tuo honori praeparatum, ut digna fiat complacere et purificare omnia loca in quibus accer-

sa erit meas. Amen». 

 

შემდგომ ამისა ვენერას ზემოქმედების დღეს ცხელ ნაკვერჩხლებზე 

დასაყრელად უნდა მოიმარჯვო კეთილსურნელებანი იქნება ის მუშკი ამბრი თუ 

სხვა კეთილსურნელებანი და აკურთხო საცეცხლური შემდეგი სიტყვებით: 

 

«Agios, Athanatos, Beron, Ciel, De’dotois». 

 

«Et aeternae ens entiu? Sanctificator universi benedic et consecra hoc incensum et 

sicut fumus incensi ad te ascendit, sic exaudire digneris precesmeas. Amen». 

 

ამ სიტყვების წარმოთქმას უნდა ემთხვეოდეს მცირე კეთილსურნელების 

საცეცხლურში ჩაყრა გახურებულ ნაკვერჩხლებზე რათა მან შელოცვის 

წარმოთქმასთან ერთად დაიწყოს ხრჩოლვა, დანარჩენ კეთილსურნელებას კი 

შეინახავ. 

საცეცხლურის კურთხევის შემდეგ მას შეახვევ ყვითელი ფერის აბრეშუმის 

ნაჭერში და შეინახავ შენს საგანძურში ისე რომ უწმინდურის ხელი მას ვერ 

გაეკაროს. 
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მაგიური ოპერაციის ჩასატარებლად საჭირო ადგილის მომზადება 
 

მაგიური ოპერაციის ჩასატარებლად უნდა შეარჩიო წმინდა და შესაფერისი 

ადგილი ეს შეიძლება იყოს საამისოდ განკუთვნილი სახლის ოთახი. იმ ოთახში 

სადაც აპირებ მაგიური ოპერაციის ჩატარებას უკანასკნელი შვიდი დღის 

განმავლობაში თავად რიტუალის აღსრულებამდე არ უნდა ცხოვრობდეს არავინ, 

არ უნდა წაბილწოს ეს ადგილი ძაღლმა ან სხვა ოთხფეხმა ცხოველმა რომელიც 

თათებზე დადის, არცა ფრინველმა უსურმაგმა, არცა მწერმა და ქვეწარმავალმა, არ 

უნდა წაიბილწოს ეს ადგილი მათი თანდასწრებით, ამიტომ ეს წესი მტკიცედ 

დაიცავი ადგილმდებარეობის მომზადებისას. უნდა მორთო და მოკაზმო ეს 

ადგილი სუფთა და თეთრი ფერის თეთრეულით ფარდაგებითა და ნოხებით, 

ხოლო როდესაც აღასრულებ ამას აკურთხე ეს ადგილი შემდეგი ლოცვის 

სიტყვებით: 

 

«Aeterne Deus sapiens, fortis potens, Ens Entium, creator mundi, veni in hunc lo-

cum et ut in eo sit puritas, chastitas et plenitudo legis tua praesenti Majestate. Sanctifica 

ilium et sicut fumus incensi istud ad te ascendit, sic in hunc locum descendat virtus tua et 

vos omnes Angeli et Spiritus omnes huic conservationi praesentes per Deum verum vivum 

et aeternum, qui vos, scient et me ex nihilo creavit et qui vos simul scient nos uno mo-

mento destruare poles, et per sapientia ejus. Amen». 

 

ლოცვის წარმოთქმისას უნდა აკმიო კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი 

კვამლი ოთახის ყველა კუთხეში და აღავსო ოთახი კეთილსურნელების კვამლით, 

კურთხევის დასრულებისას აანთე ცეცხლი ახალ კანდელში რომელშიც უნდა 

იწვოდეს სურნელოვანი ზეთი ორმოცი დღის განმავლობაში დღე და ღამ 

ჩაუქრობლად. 

არ შეუშვა არავინ ამ ოთახში გარდა მაგისა და იმ ადამიანებისა ვინც 

მონაწილეობა უნდა მიიღონ ოპერაციებში, არც ისინი შეუშვა გაუწმინდურებულს 

თუ იხილავ, არ გაეკაროს ამ ოთახს არავითარი უწმინდურება რათა არ წაიბილწოს 

უზენაესი ღვთის ძალთა თანდასწრების სამყოფელი. 

 

მაგიურ ოპერაციებში გამოსაყენებელი ტანისამოსის კურთხევა 
 

იმისათვის რომ მონაწილეობა მიიღო მაგიურ რიტუალებში უნდა შეიკერო 

თეთრი ფერის ტილოს ან აბრეშუმის ქსოვილის ტანისამოსი, ეს არის მამაკაცის 

კაბა, სტიქარი, სამკლაურები, თავსაბურავი, სარტყელი, შარვალი, წინდები და 

ჩალმა ქუდი. კაბა უნდა იყოს პერანგის მსგავსად მუხლს ქვემოთ დაშვებული 

ოღონდ არ უნდა ფარავდეს კოჭებს, უნდა შეიკერო აგრეთვე თეთრი ფერის ტილოს 

ან აბრეშუმის ქსოვილის მანტია რომელზეც მიკერებული იქნება თავსაბურავი (ე.წ 

კაპიშონი) ეს სამოსი შესაძლებელია მორთო ოქრომკერდით. იგივე მატერიით 

იკერება ჩალმა ქუდიც. ეს ტანისამოსი უნდა აკურთხო შემდეგი სიტყვებით: 
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«O, Pater conditor alrne siderum sapientia summa per omnes fortitudines digneres 

Westum hanc tuo honori praeparatam. Exorsiso te vestis per Deum verum, vivum et 

aeternum, qui cuncta fecit ex nihilo et nibil fit in hoc meo opere, quod sit impurum, sed 

virtutis plenum. Amen». 

 

მაგიურ ოპერაციებში გამოსაყენებელი ტანისამოსის კურთხევა ხდება 

მთვარის დღეს ანუ ორშაბათს, შელოცვის წარმოთქმის მომენტში ტანისამოსს უნდა 

უკმიო კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი კვამლი ხოლო კურთხევის დამთავრების 

შემდეგ უნდა შეინახო ის შენს განძთა საცავში მის საჭიროებისამებრ 

გამოყენებამდე. 

 

მსხვერპლის კურთხევა და მსხვერპლთშეწირვის აღსრულება 
 

შვილო ჩემო, ცოდნით იცოდე, რომ მაგიურ საქმეში წარმატების მისაღწევად 

აუცილებელია მსხვერპლი. მსხვერპლი აუცილებლად უნდა იყოს წმინდა, 

წაუბილწველი და ფიზიკური ნაკლის არ მქონე. მსხვერპლი შერჩეულ უნდა იქნეს 

წმინდა ცხოველთა რიგებიდან, არ შეიძლება მაგიურ ოპერაციებში გამოყენებულ 

იქნეს უსურმაგი არაწმინდა ცხოველები, აგრეთვე ყურადღება მიაქციე იმას, რომ 

მსხვერპლად შესაწირი ცხოველი არ უნდა იყოს შერყვნილი სქესობრივი აქტით. 

მსხვერპლად უმჯობესია შეარჩიო მამრი ჯანსაღი და წმინდა ცხოველი, კრავი ან 

ხბო, ხოლო იმათ გასაგონად ვისაც არ ძალუძს ამ მსხვერპლთა გაღება, ვიტყვი რომ 

ეს ცხოველები შეიძლება ჩანაცვლებულ იქნეს წყვილი წმინდა ფრინველით, 

გვრიტით ან მტრედის ხუნდით, რომლებიც აგრეთვე უნდა აკმაყოფილებდნენ 

წმინდა მსხვერპლისთვის საჭირო პირობებს, არ შეიძლება უზენაეს ცაბაოთ უფალს 

მსხვერპლად შეწირო ბრმა ან კოჭლი ცხოველი თუნდაც ის იყოს წმინდა 

ცხოველთა რიგებიდან, მიტანილი მსხვერპლი უნდა იყოს სრულყოფილი. 

სასტიკად გეკრძალება ოთხფეხი თათებზე მოსიარულე უსურმაგი 

ცხოველების აგრეთვე მძორისმჭამელი ცხოველის შეწირვა თუნდაც 

ჩლიქგაყოფილის, არ შეიწირება თათებზე მოსიარულე მცოხვნელი და 

ჩლიქგაუყოფელი ცხოველი როგორებიცაა: კატა, კურდღელი, ბოცვერი, აქლემის 

კოზაკი, ცხენი, სახედარი ძაღლი ან ღორი, მგელი და მელია, ფრინველებიდან 

სვავი ქორი არწივი ყვავი და ბუ ჭოტი და ყორანი რაც ლეშს დასტრიალებს და 

ეტანება ეს ცხოველები უსურმაგნი არიან ცაბაოთის თვალში და მიუღებელია 

ასეთი მსხვერპლი წმინდისთვის. მათი შემწირავი რისხვის მსჯავრს დაიტეხს 

თავზე, წმინდა ადგილის წაბილწვისთვის და იმ მკრეხელობისთვის რომელსაც 

ჩაიდენს უსურმაგი სისხლის დაღვრით წმინდა ადგილზე. 

მას შემდეგ რაც საგულდაგულოდ შეარჩევ მსხვერპლს უნდა უკმიო მას 

კეთილსურნელებათა მხრჩოლავი კვამლი, იმ პლანეტის შესაბამისი საღებავით 

რომელი პლანეტის დღესაც აღასრულებ მსხვერპლთშეწირვას მაგიური კალმით 

გაუკეთებ მსხვერპლს შუბლზე წერტილოვან ნიშანს და შემდეგ მაგიური ხანჯლით 
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უნდა გაკვეთო ეს ნიშანი მის შუბლზე და გააკეთო პატარა ჭრილობა, რომელზეც 

უნდა მოაყარო ზღვის მარილი და წარმოთქვა შემდეგი სიტყვები: 

 

«Sempiterne omnipotens Deus m cujus potestate sunt omnes fines terrae, sanctisica 

et tua virtute purifica hostiam istam, ut effusio illius sanguinis tibi complaceat et sicut in 

mea potestate est tua gratia istud animal occidendi si voluero nee ne sic in illo tuam mitte 

benedictionem. Amen». 

 

შემდგომ ამისა შეაჭამე ცოტა მარილი მსხვერპლს და დაკალი იგი, გამოჭერი 

მას ჯერ ყელი, ხოლო შემდეგ კისერი მაგიური ხანჯლით. გაფრთხილდი არ 

ჩაარტყა არავითარ შემთხვევაში მსხვერპლს ხანჯალი გულში ან თირკმელების 

მიდამოში და არ დატანჯო ის დაკვლის დროს. დაკალი იგი სწრაფად და საჩქაროდ 

ისე რომ არ იტანჯოს დიდად. ყელიდან გადმონაჩქეფი სისხლი სანამ გამოჭრი მას 

კისერსაც მოაგროვე მაგიურ ბარძიმში, ამ სისხლის ნაწილი უნდა აბკურო ოთახის 

ან იმ ადგილის ოთხივ კუთხით სადაც აღასრულებ მაგიურ რიტუალს, სისხლის 

ბკურებისას კი წარმოთქვი შემდეგი შელოცვის სიტყვები: 

 

«Omnipotens et misericors Deus Moises, Deus Abraham. Deus Jacob Sanctifica lo-

cum is turn et per effusionem sanguinis hujus hostia pura purifica ilium et vos ommes An-

geli et Spiritus venite et colligite sanguinum istum, ut ilium ottertis Deo supremo. Amen». 

 

ყოველივე ამის აღსრულების შემდეგ შენი წარმატება მაგიურ საქმეში 

გარდაუვალია და ნებისმიერ შენს საქმეში დარწმუნებული იყავ რომ წარმატებას 

მიაღწევ. 

 

მაგიური წიგნის დამზადება 
 

სქესობრივი აქტით შეურყვნელი ხბოს ან კრავის ტყავისაგან დამზადებული 

პერგამენტით უდა გააკეთო მომცრო ზომის წიგნი, სადაც მტრედის სისხლით 

უნდა ჩაწერო ყველა ის შელოცვა რომელიც გამოიყენება მაგიური რიტუალების 

შესრულების დროს, ანგელოზთა სახელები და მათი ფორმები, მათი ბეჭდები და 

ხელმოწერები, ყოველივე ამის შემდეგ წიგნი უნდა აკურთხო უზენაესი ღვთისა და 

სულიწმინდის სახელით შემდეგნაირად: 

წინასწარშერჩეულ, წმინდა ადგილზე დადგი პატარა მაგიდა, გადააფარე 

თეთრი აბრეშუმის ქსოვილი დადე მასზედ წიგნი და გადაშალე იგი უზენაეს 

პენტაკლზე, რომელიც გამოსახული უნდა იყოს წიგნის პირველ გვერდზე. აანთე 

კანდელი რომელიც ასევე უნდა იდოს მაგიდაზე გადაშლილი წიგნის წინ და 

ამავდროულად გამოყოფილი უნდა იყოს კანდელი წიგნისაგან თეთრი ფარდით და 

ენთოს ის ფარდის მიღმა, არ საქმის აღსრულების შემდეგ აიღე ხელში წიგნი 

გადაშლილ მდგომარეობაში და დიდი ყურადღებითა და დაკვირვებით 

წარმოსთქვი შემდეგი შელოცვა. 
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«Adonai, Eloim, hel, ye, eye, ye, Princeps principum ens entium, miserere mei et 

respice in me, servum tuum (საკუთარი სახელი), qui te devotissime invocat et te per 

nomen tuum sanctissimum tremendum Tetragrammaton supplicat ut sis propitiuet telix 

mihi in operationibus meis et jubeas Angelis et Spiritibus tuis venire et sedem in hoc loco 

ponere! O vos omnes Angeli, Spiritus stellarum! 0 vos omnes Angeli Spiritus elemento-

rum! O vos omnes Spiritus adstantes ante faciem Dei conjurat vos minister et servus fide-

lis, altissimi, conjnrat vos Deus ipse, Ens entium Tetragrammaton ut nunc et nnnc veniatis 

et adstetis huic operation! Venite! Orat vos et supplicat hummil lime servus Dei. Amen». 

 

ამ შელოცვის წარმოთქმის შემდგომ უნდა უკმიო მას კეთილსურნელებათა 

მხრჩოლავი კვამლი და დადო ისევ უკან მაგიდაზე გადაშლილ მდგომარეობაში, 

ამავდროულად ყურადღება უნდა მიაქციო რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში 

ენთოს და არ ჩაქრეს ფარდის მიღმა ანთებული კანდელი, ეს რიტუალი უნდა 

გაიმეორო შვიდი დღის განმავლობაში, ყოველ დღე მზის მართვის ქვეშ მყოფი 

საათების დადგომისას, მაგიური ოპერაცია უნდა დაიწყო შაბათ დღეს. 

ამ შვიდი დღის განმავლობაში მას შემდეგ რაც ყოველდღიურ კურთხევის 

ცერემონიალს მორჩები, წიგნი შეინახე დაცულ კარადაში, ხოლო მაგიდა არ უნდა 

იყოს სხვა საქმეში გამოყენებული. 

ყოველ ჯერზე მანამ სანამ აიღებ წიგნს ხელში ჩაიცვი მაგის თეთრი ტილოს ან 

აბრეშუმის შესამოსელი, აანთე ცეცხლი კანდელში და მუხლმოყრილმა 

წარმოსთქვი უკვე ცნობილი შელოცვა, შემდგომ ამისა აიღე წიგნი. 

წიგნის კურთხევის წინ ამ ლოცვით შენ მოიხმობ ყველა იმ ანგელოზს 

რომელთა სახელებიც ჩაწერილია წიგნში და თუ ყოველივეს ისე აღასრულებ 

როგორც გწერ და გარიგებ, შენს წინაშე გამოცხადდებიან ის ანგელოზნი, 

რომელთაც მოუხმობ, ნუ გაიკვირვებ ამას და ნუ შეგეშინდება ისინი შენს 

სამსახურებლად არიან მოვლენილნი უზენაესი ღვთისგან. 

აქვე გასწავლი და გეტყვი ანგელოზთა ბუნებისა და ადგილმდებარეობის 

საკვირველი თვისებების შესახებ, არსებობენ ორი ტიპისა და ბუნების ანგელოზნი 

მცხოვრებნი სხვადასხვა სტიქიებში და სხვადასხვა ადგილებში, როგორც ვთქვათ 

რაფაელი, რომელიც ცხოვრობს ცეცხლის სტიქიაში და ამავდროულად არის ერთ 

ერთი იმ შვიდი მთავარანგელოზთაგანი, რომელიც დგას ღვთის ტახტისა და სახის 

წინ, აგრეთვე ის მბრძანებლობს ცეცხლის სტიქიის ყველა სულს და მბრძანებლობს 

ცეცხლოვანი პლანეტა ვენერას სულებს, მისი მოხმობა შეიძლება პარასკევ დღეს და 

მფარველობს და მოქმედებს ამ დღეს. იგივე შეიძლება ვთქვა სხვა ანგელოზებზეც, 

რომელთა სახელებსაც შენ გაძლევ და მოგიყვები აგრეთვე მათი ბუნების შესახებ. 

 

ოთხი სტიქია: 

ჰაერი, ცეცხლი, წყალი, მიწა. 

 

სტიქიების ანგელოზები: 

მიქაელი, რაფაელი, გაბრიელი, ურიელი. 
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სტიქიების მმართველი სულები: 

ქერუბიმი, სერაფიმი, თარზისი, ჰანიელი. 

 

ჰორიზონტის მხარეები სადაც ეს სულები მბრძანებლობენ: 

აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი. 

 

წელიწადის დროები: 

გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. 

 

წლის დროების მმართველი თავადები: 

ჰარგაზელი, კარაკაზა, კატრანი, გალბარელი. 

 

წლის დროების შესაბამისი პლანეტები: 

V U Q T S R W 
(იუპიტერი, მარსი, მზე, ვენერა, მერკური, მთვარე, სატურნი). 
 

წლის დროების შესაბამისი ზოდიაქოს ნიშნები: 

C G K A E I D F L B H J 
(ტყუპები, სასწორი, მერწყული, ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი, კირჩხიბი, 

ქალწული, თევზები, კურო, მორიელი, თხის რქა). 
 

წლის დროების შესაბამისი განწყობა: 

მსუბუქი და ბუნებრივი, დიდებული, წმინდა და სამართლიანი, 

მოკრძალებული და ბნელი. 

 

წელიწადის ოთხი დროის მმართველი თავადები: 

მამონა, ბაელი, პეიმონი, ეჟინი. 

 

წელიწადის ოთხი დროის მმართველი თავადების ლეგიონერები: 

აერიენები, სილფები, ნიმფები, პიგმენები. 

 

არსებობს შვიდი ცა, სადაც განლაგებულია შვიდი ვარსკვლავი, რომელთაც 

ეწოდებათ პლანეტები და რომლებზეც დასახლებულია ანგელოზთა ლეგიონები. 

არსებობს აგრეთვე თორმეტი უძრავი თანავარსკვლავედი, რომელთაც 

ეწოდებათ ზოდიაქოს ნიშნები, მათ აქვთ ძალიან ძლიერი ენერგეტიკული ბუნება 

და მათზე დასახლებულია ასევე ანგელოზთა ლეგიონები და წმინდა სულები. 
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* * * 
აი შვილო ჩემო აქ ასახულია ზემოქმედება უძრავი თანავარსკვლავედებისა, 

რომელთაც ზოდიაქოს ნიშნებს ვეძახით, ისევე როგორც ანგელოზთა ბუნება, 

თვისებები, მახასიათებლები და საშუალებები გამოვიყენოთ მათი სახელები და 

ვაიძულოთ ისინი გვემსახურნენ ჩვენ. 

მაგრამ გახსოვდეს ეს საქმე მოითხოვს ძალიან დიდ სიფრთხილეს, ამიტომაც 

მოგიწოდებ რამოდენიმეჯერ წაიკითხო და გაიაზრო ის რასაც გაცნობებ, რათა 

ყოველივე ეს ღრმად ჩაიბეჭდოს შენს მეხსიერებაში და არასოდეს არ შეცდე. 

ამ საქმით შვილო ჩემო რომელსაც გასწავლი მიიღებ შენი სულის ხსნას, 

ძალაუფლებას და დიდებას, მაგრამ გაფრთხილდი უდიდესი ყურადღებით უნდა 

გამოიყენო მათი ხელმოწერები და ბეჭდები, ხოლო შელოცვები ზედმიწევნით 

სწორედ წარმოსთქვა, არ აურიო ერთმანეთში სიტყვები და არაფერი გამოგრჩეს, 

რამეთუ ამის გამო ხდება წარუმატებელი გამოძახების რიტუალი და მთელი 

მაგიური ოპერაცია. 

ყველაზე უზენაესნი არიან სტიქქიათა ოთხი თავადი, იმ ანგელოზთა შორის 

რომელთა ხელმოწერებსა და ბეჭდებსაც გადმოგცემ. 

პლანეტათა სულთა ემანაციების ბეჭდები 

(უზენაეს გონთა სახელები და ბეჭდები) 

სამხრეთი სატურნი არატონი 

 

აღმოსავლეთი იუპიტერი ბრეტორი 

 

დასავლეთი მარსი ფალეგი 

 

დასავლეთი მზე ოეჰი 

 

აღმოსავლეთი ვენერა ჰაგიტი 

 

ჩრდილოეთი მერკური ოფიელი 

 

სამხრეთი მთვარე ფჰული 
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სტიქიათა ანგელოზთა ბეჭდები 
 

მენელოოპი 

 

 
 

ამადიქსი 

 
 

ეინაჰიელი 

 
 

დაინალექსი 

 
 

ხელმოწერები და სამყაროს მხარეები პლანეტარული სულებისა 

(ანგელოზთა სახელები) 
 

სამხრეთი სატურნი კასსიელი 

 

აღმოსავლეთი იუპიტერი ზაჰიელი 

 

დასავლეთი მარსი სამაელი 
 

დასავლეთი მზე ანაელი 
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აღმოსავლეთი ვენერა რაფაელი 

 

ჩრდილოეთი მერკური მიქაელი 

 

სამხრეთი მთვარე გაბრიელი 

 
 

პლანეტარული სულების ბეჭდები 

ხელმოწერები და წმინდა ასო ბგერები 
 

სატურნი 

 

 
 

იუპიტერი 

 

 

 
 

მარსი 

 

 

 
 

მზე 
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ვენერა 

 

 

 
 

მერკური 

 

 

 
 

მთვარე 

 

 

 
 

ზოდიაქოს ეტლთა ანგელოზების ხელმოწერები 
 

მალქიდაელი ვერძი 

 
 

ასმოდელი კურო 

 
 

ამბრიელი ტყუპები 
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მიურიელი კირჩხიბი 

 

ვარქიელი ლომი 

 

ზურიელი ქალწული 

 

ჰამაბიელი სასწორი 

 

ზატაჰიელი მორიელი 

 

ადნაჰიელი მშვილდოსანი 

 

ჰამაელი თხის რქა 

 

გარრუბიელი მერწყული (წყლის საქანელი) 

 

ვარქიელი თევზები 

 



«აპოკრიფი» საქართველოში, №4: 07.2014 

 

59 

შვილო ჩემო როვოამ მინდა შეგახსენო ჩვენთვის ცნობილი ღვთის ათი 

უზენაესი სახელი, დაწერე ეს სახელები სქესობრივი აქტით შეურყვნელი ბატკნის 

ტყავისაგან დამზადებულ პერგამენტზე და ატარე ყელსაბამად, რათა წმინდად 

გყოს შენ და დალოცვილ იყო ღვთისგან, ეს სახელები ატარებენ დიდ ძალას და 

მათი გამოყენებისას თრთიან ავი სულები სახელის მცოდნის წინაშე. 

 

1. ეჰიეჰ 

2. იაჰვე 

3. იეტრაგელოჰიმ 

4. ელოჰიმ 

5. ელჟიბორ 

6. ელ შადდაი 

7. იეჰიდა ცაბაოთი 

8. ელოჰიჰ ცაბაოთი 

9. ჰაიტსადიკ 

10. შეხინა 
 

 

შვილო ჩემო როვოამ, ყველა ბეჭედი, ხელმოწერა და წმინდა სახელი, 

წარმოადგენს უძვირფასეს საგანძურს მიწიერი და ზეციერი ბუნებისას, ისინი უნდა 

ჩაიწეროს წმინდა დღეებსა და წმინდა საათებში, თითოეული მათგანი ცალ ცალკე 

სქესობრივი აქტით შეურყვნელი ცხოველის ტყავისაგან დამზადებულ 

პერგამენტის ფურცლებზე მაგიური მელნითა და კალმით, აგვისტოს თვის 

დასაწყისში, ახალი მთვარიდან სავსემთვარეობამდე, გამთენიისას სანამ მზე 

ამოიწვერება. 

სიმბოლოთა გამოსახვისას უნდა შებრუნდე პირით აღმოსავლეთისაკენ და 

ზეცად აღაპყრო თვალები, როდესაც სიმბოლოთა გამოსახვას დაასრულებ, შეინახე 

ისინი შენს საცავში, რათა საჭიროებისამებრ შეიბა ისინი ყელსაბამად კისერზე იმ 

საათის დადგომისას, როდესაც იშვი. რის შემდგომაც მიმართავ სახეს კვლავ 

აღმოსავლეთისაკენ და წარმოსთქვავ იმ სახელებს რომელიც გამცნე ათი დღის 

განმავლობაში იქმ ამას მზის პირველი სხივების ამოსვლისას როდესაც ცისკარზე 

ირიჟრაჟებს, შემდგომ ამისა დარწმუნებული იყავი შვილო ჩემო, რომ ვერც მისანთა 

ჯადოქრობა და ვერც მჩხიბავთა ძალისხმევა, ზიანს ვერ მიაყენებს შენს 

ძალაუფლებას ბაბილონელთა მისნობანი უძლურნი არიან ამ ძალაუფლების 

წინაშე, შენ გადალახავ ყველა ბარიერსა და წინაღობას და იქნები საყვარელი 

სულიერ სამყაროში, პატივგებული და ცნობილი კაცი დაცული ანგელოზთა და 

სულთა მფარველობით, ყოველივე ეს მოგეცემა შენ თუ დაამზადებ მათ ბეჭდებსა 

და ხელმოწერებს და ატარებ ყელსაბამად შებმულს კისერზედ. 
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შვილო ჩემო მინდა დაგარწმუნო, რომ ეს არის საუკეთესო და ნაცადი 

საშუალება ნებისმიერ მაგიურ ოპერაციაში წარმატების მისაღწევად, რამეთუ ამ 

წმინდა სახელებით, ბეჭდებითა და ხელმოწერებით, რომელიც შეესაბამებიან 

ცნობილ მაგიურ ოპერაციებს შენ მიაღწევ წარმატებას არაჩვეულებრივი 

სიმარტივითა და სწრაფად და ყველა ზეციერი თუ მიწიერი ძალა შენს სამსახურში 

ჩადგება, მაგრამ გახსოვდეს ყველა ეს სული საკუთარ ძალას ავლენს პენტაკლების 

საშუალებით, რომელთა გამოსახვასა და დამზადებასაც ასევე გასწავლი, რამეთუ 

ბეჭდები ხელმოწერები და ღვთის წმინდა სახელები ემსახურებიან მხოლოდ 

მაგიური ოპერაციების წარმატებით, სწრაფად და მყარად განხორციელების საქმეს. 

უზრუნველყოფენ ანგელოზთა და ძალთა დახმარებასა და მფარველობას ამ 

საქმეში. 

წარუმატებლობის თავიდან ასაცილებლად, სანამ უშუალოდ მაგიური 

ოპერაციის განხორციელებას შეუდგები, შენ ვალდებული ხარ გულდასმით 

შეისწავლო და რამოდენიმეჯერ გადაიკითხო ჩემი წერილები. მე გიბოძებ შენ 

რამოდენიმე რეცეპტს, რომელიც არ უნდა გამოიყენო ბოროტად, რამეთუ 

დაწყევლილია ყველა ვინც უფლის ცაბაოთის სახელს მოიხსენიებს ამაოსა ზედა. 

შემდგომ ამისა რაც შენ შეისწავლი ჩემს ხელნაწერებს, მე გადმოგცემ 

რამოდენიმე მეთოდს სიბრძნისას, რომლებიც აქნობამდე უცნობი არის მრავალი 

ხალხისათვის, მაგრამ იმ პირობით რომ ამ ცოდნას გამოიყენებ კეთილი 

მიზნებისათვის და არ შეეცდები მოყვასის განადგურებას ამ ძალით, რამეთუ 

სისხლი მოყვასისა შეჰღაღადებს უფალს და შენ შესვამ მისი მძვინვარების თასიდან 

სამართლიან რისხვას. 

ყველაზე სანეტარო გრძნობა ამ ქვეყანაზედ არის სიყვარული და მოწყალება, 

აქვე ისმინე შვილო ჩემო, მე შენ გიკრძალავ სიყვარულს მიწიერისას და გიბრძანებ 

სიყვარულს სულიერისას, რამეთუ მრავალი დაღუპა მიწიერ სიამეთა ტრფიალმა, 

მე არ გიყრძალავ სიამეთა სიამოვნების მიღებას, მე გიკრძალავ დამოკიდებულებას 

მათზე, არ დაგავიწყოს ღვინომ ღმერთი, არც ქალის მკერდმა და ტკბილმა ტუჩებმა 

დაგავიწყოს შემოქმედი, არც პატივმა და დიდებამ დაგავიწყოს უზენაესი, თორემ 

დაგივიწყებს თავადაც და მოგეგება თქმულისამებრ «მიწა იყავ და მიწად იქეც». 

თუ შენი თვალი გაიქცევა მხევლისაკენ ან და უცხო ქალისაკენ, რომელთა 

გულიც სხვას ეკუთვნის, არ გამოიყენო ეს სიბრძნე მათ მოსახიბლად, რამეთუ თუ 

საკუთარი მჭევრმეტყველობით გარეგნობითა და სიქველით არ ძალგიძს 

ადამიანთა გულების მონადირება, ღირსება მაინც შეინარჩუნე, რომ ამ მიზნის 

მისაღწევად საქმეში უფლის წმინდანი არ გარიო, ისინი ვერ გეტყვიან უარს 

რამეთუ გმსახურობენ შენ და აგისრულდება გულის წადილი, მაგრამ ქალწულის 

უმანკოება გიჩივლებს სულთა მბრძანებელთან და მსჯავრს დაგდებს მისი გულის 

სასოება, იფხიზლე და იფრთხილე, რათა განსაცდელში არ ჩაგაგდოს 

ძალაუფლებამ, რომელსაც გადმოგცემ და რომელიც მივიღე ჩვენი მამების 

ღვთისგან. 
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წიგნი 2 
 

თილისმად წოდებული ასტროლოგიური ბეჭდების 

დამზადება მყარი მეტალისაგან 
 

ზეცაში იმყოფება ძალიან დიდი ენერგეტიკული ძალა, რომელსაც პლანეტები 

და ვარსკვლავები გადასცემენ მეტალს, ქვებს, ცხოველებს, მცენარეებს, აი ამიტომაც 

მაგიური საქმის შესწავლის მსურველს აუცილებელია ქონდეს ყოველივე ის ნივთი 

რომელიც შეესაბამება ამა თუ იმ პლანეტარული ძალის მეტაფიზიკურ 

გამოხატულებას. ამიტომაც შვილო ჩემო მე არ მეგულება სხვა უფრო 

გამოსადეგარი და საჭირო ნივთი მაგიურ საქმეში ვიდრე ქვემოთაღწერილი წესით 

დამზადებული ერთ ერთი ოთხთაგანი ბეჭდის ტარება საკუთარი სხეულით. 

პირველი ბეჭედი სასარგებლო და წარმატების მომტანია მარტის, ივლისისა 

და ოქტომბრის თვეში დაბადებული ადამიანებისათვის. 

დაახლოვებით 24 ივლისს მაშინ როდესაც დადგება დღე და საათი მზისა, 

ერთმანეთს უნდა შეადურაბო თანაბარი ოდენობის რკინა და ოქრო და დაამზადო 

ამ ნაერთისაგან ბეჭედი. ბეჭდის (პერსტენის) ბუდეში შენ უნდა ჩადო ცოტა 

გამხმარი ბალახი სახელწოდებით ჰელიოტროპი (Heliotropium) მცირე ზომის 

ლომისა და მგლის ტყავის ნაჭრებთან ერთად, აგრეთვე ქორისა და გედის ფრთის 

მცირე ნაჭრები და ბუდეს სარქველად დაახურო ლალის ქვა. ყოველივე ამის 

შემდგომ შებრუნდი სახით დასავლეთისაკენ და მოიხმე შემდეგი ანგელოზნი 

სახელებით: მიქაელი, შერუბა, ჰარგატელი, თაბიელი, ბაელი, სილფები, კამაელი, 

ფილეგა, სამაელი, ოექსი და ანაელი. უკმიე ბეჭედს სურნელოვანი ხის ფისი და 

მუშკი, შეფუთე ლომის ტყავში და ატარე მხოლოდ ზაფხულობით ორშაბათ და 

კვირა დღეს. მარსისა და მზის საათებში. 

ლალის ქვაზე ამოტვიფრე შემდეგი ბეჭედი სიმბოლო: 

 

 
 

ამ ბეჭდის მარჯვენა ხელის საჩვენებელ თითზე ჩამოცმამდე შებრუნდი სახით 

დასავლეთისაკენ, ბეჭედი შენ მოგიტანს კეთილდღეობას, ისე რომ საყვარელი 

პიროვნება შეიქმნები ყველასათვის და ნებისმიერი ხორციელი დაემორჩილება 

შენს სიტყვას. 

მეორე ბეჭედი წარმატების მომტანია თებერვლის, აპრილის, სექტემბრისა და 

ნოემბრის თვეებში დაბადებული ადამიანებისათვის. 

20 აპრილს ვენერას ან იუპიტერის დღესა და საათს, ერთმანეთს შეადუღაბე 

სუფთა წითელი სპილენძისა და კალის თანაბარი ოდენობის ნაჭრები. დაამზადე ამ 

მასალით დისკოსთავიანი ბეჭედი ბუდით და შეინახე ის ნოემბრის თვემდე. 
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შემდგომ ამისა ჩადებ ბუდეში ბალახს სახელწოდებით «ვენერინის თმები»1 ჩადებ 

ასევე მცირე ნაჭრებს თხისა და ირმის ტყავისას და მტრედისა და არწივის ფრთის 

ნაწილებს და სარქველად დაახურებ მწვანე ზურმუხტის ქვას, შემდგომ ამისა 

შვილო ჩემო უნდა შებრუნდე სახით აღმოსავლეთისაკენ და მოუხმო შემდეგ 

ანგელოზებს სახელებით: რაფაელი, სერაფა, კარასკაზა, ჰამაბიელი, კომმისსოროსა, 

მამონა, სილფებს, ზადქიელი, ბეთორი, საჰილი, ჰამიელი და ჰაგიტი, შემდგომ 

ამისა უნდა უკმიო ბეჭედს კეთილსურნელებათა (დაფნისა და ალოეს) მხრცოლავი 

კვამლი და შეინახო გამოყენებამდე. ეს ბეჭედი შვილო ჩემო უნდა ატარო მხოლოდ 

შემოდგომის ჟამს, სანამ გაიკეთებ მას თითზე უნდა შებრუნდე აღმოსავლეთის 

მხარეს და ეს ბეჭედი ატარე მხოლოდ ვენერასა და იუპიტერის დღესა და საათებში. 

ზურმუხტის ქვაზე უნდა ამოტვიფრო შემდეგი სიმბოლო: 

 

 
 

მესამე ბეჭედი წარმატების მომტანია მაისისა და აგვისტოს თვეში 

დაბადებული ადამიანებისათვის. 

მაისის თვეში ჩვილო ჩემო უნდა გაყინო ვერცხლისწყალი ტყვიასთან ერთად, 

ეს უნდა ქნა შემდეგნაირად დამდნარ ტყვიას დაელოდე სანამ არ გაცივდება ისე 

რომ ხელს არ გწვავდეს შემდგომ ამისა დაასხი ვერცხლისწყალი და რკინის ჯოხით 

(ჩხირით) მოურიე რათა მიიღო შედუღაბებული ლითონი და ამ ნაერთისაგან 

დაამზადე ბუდის მქონე ბეჭედი (პერსტენი) ბეჭდის ბუდეში ჩადე ცოტა ბალახი 

სახელწოდებით Scílla2 ბუდეში ჩადებ აგრეთვე გედის ტყავსა და ყარყატის ფრთას, 

ხოლო ბუდეს სარქველად დააფარებ მთის ბროლს, რომელზეც უნდა ამოტვიფრო 

შემდეგი სიმბოლო 

 

 
 

შემდგომ ამისა პირით შებრუნდები ჩრდილოეთით და უკმევ ბეჭედს 

Juníperus წიწვების მხრჩოლავ კვამლს3 რის შემდეგაც უნდა მოიხმო შემდეგი 

ანგელოზები: გაბრიელი, თარლისი, ამაბიელი, ეტარანი, პეიმონი, ნიმფები, 

მიქაელი და იფილი. შეახვიე ბეჭედი სხვადასხვაფერის აბრეშუმის ნაჭრებში და 

ატარე ის თითზე მხოლოდ ზამთრის ჟამს მერკურის დღესა და საათს, ბეჭდის 

გაკეთებამდე უნდა შებრუნდე სახით ჩრდილოეთისაკენ. 
                                                                        

1 იგივე ადიანტუმი, ინფორმაცია ამ მცენარეზე შეგიძლიათ იხილოთ აქ 

http://planet-flowers.ru/adiantum-venerin-volos 
2 ამ ბალახის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ აქ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пролеска 
3 ინფორმაცია ამ ხეზე შეგიძლიათ მოიძიოთ აქ http://ru.wikipedia.org/wiki/Можжевельник 

http://planet-flowers.ru/adiantum-venerin-volos
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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მეოთხე ბეჭედი წარმატების მომტანია იმ ადამიანთათვის, რომლებიც 

დაიბადნენ იანვრის, ივნისისა და დეკემბრის თვეში. 

ივნისის თვეში მთვარის ან სატურნის დღესა და საათს უნდა აიღო თანაბარი 

რაოდენობით ლითონები ვერცხლი და კალა და უნდა გააკეთო მისგან ბუდის 

მქონე ბეჭედი, (პერსტენი) ხოლო დეკემბრის თვეში მთვარის ან სატურნის დღესა 

და საათს შენ უნდა ჩადო ბეჭდის ბუდეში შემდეგი ნივთები: ცოტა ბალახი 

სახელწოდებით Selenotropia და Sédum1 კატისა და მაჩვის2 ტყავის ნაჭრები და ბუსა 

და ოფოფის ფრთების ნაჭრები. ხოლო სარქველად ბეჭდის ბუდეს უნდა დააფარო 

საფირის ქვა, რომელზეც უნდა ამოტვიფრო ეს სიმბოლო. 

 

 
 

უკმიე მას მუხის ნაცრის მხრჩოლავი კვამლი რის შემდეგაც უნდა შებრუნდე 

სახით სამხრეთით და მოიხმო შემდეგი ანგელოზნი: ურიელი, არიელი, ტარკვამა, 

გუალბარელი, ეგინა, პიგმეე, ცაფკიელი, გაბრიელი, არატრონი, ფულა და 

კასსიელი. ეს ბეჭედი უნდა ატარო შემოდგომობით სატურნისა და მთვარის დღესა 

და საათებში. 

ვინაიდან ეს ბეჭდები დამორჩილებულნი არიან ზეციურ ძალთა 

ზემოქმედებას, მათი დამზადებისას შვილო ჩემო გაითვალისწინე ყველა ის 

აუცილებლობა რასაც გწერ და გაუფრთხილდი ამ ბეჭდებს თვალის ჩინივით, 

როგორც ძვირფას საგანძურს რათა არ დაკარგო ისინი. 

ამ სიბრძნეს რასაც შენ გადმოგცემ შვილო ჩემო მოსდევს პენტაკლთა 

დამზადებისა და გამოყენების წესი, რომელთა შესახებაც მე ადრეც გესაუბრებოდი, 

მთავარი წესი ის არის პენტაკლთა დამზადებისას, რომ კარგად შეღებო 

გამოსახულებანი და სწორად გამოსახო ბეჭდები მათზე, ამ პენტაკლების 

მეშვეობით შენ დაინახავ სულიერ ძალთა საიდუმლო შესაძლებლობებს და მართავ 

ყოველივე ხილულსა და არა ხილულს, რაც გადმოგეცემა მმართველობაში, მაგრამ 

ვინაიდან ეს მეცნიერება არის საიდუმლო და არა ღია და ახსნილი მოგიწევს 

ირწმუნო ის, რომ ყოველივე აკეთო ზედმიწევნით და არ დაიწყო ახსნა რა რისთვის 

და რატომ კეთდება. 

                                                                        

1 ინფორმაცია ამ ბალაზებზე შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Очиток 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_крот 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_крот
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ტიბეტური სახარება1 
 

 
 

ცხოვრება წმინდა ისა-სი, 
ადამიანთა ძეებს შორის საუკეთესოსი. 
 

1 

1. მიწა იძროდა, ზეცა ტიროდა უდიდესი ბოროტების გამო, რომელიც სულ 

ახლახან მოხდა ისრაელის ქვეყანაში. 

2. იქ სულ ახლახან აწამეს და სიკვდილით დასაჯეს უდიდესი წმინდანი ისა, 

რომელშიაც სამყაროს სული ბინადრობდა, 

                                                                        

1 წყარო: 

http://ezoterika.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Aadmin&catid=34%3Aadmin&It

emid=3&showall=1 

http://ezoterika.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Aadmin&catid=34%3Aadmin&Itemid=3&showall=1
http://ezoterika.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Aadmin&catid=34%3Aadmin&Itemid=3&showall=1
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3. რომელიც უბრალო მოკვდავში განსხეულდა, რომ ყველა ადამიანისთვის 

სიკეთე გაეკეთებინა და მათიდან ცუდი აზრები ამოეძირკვა, 

4. ცხოვრებაში მშვიდობა, სიყვარული აღედგინა სიკეთისა და ადამიანის 

მიმართ, რომელიც ცოდვებითაა შერცხვენილი, ადამიანები დააბრუნოს ერთიან და 

განუყოფელ შემქმნელთან, უსაზღვროდ გულმოწყალესთან. 

5. აი რას ყვებოდა ამის შესახებ ვაჭარი ხალხი, რომელიც ისრაელის ქვეყანაში 

დადიოდა. 

2 

1. ძალიან ნაყოფიერ მიწაზე (რომელიც წელიწადში ორ მოსავალს იძლეოდა) 

მცხოვრებმა ისრაელის ხალხმა, დიდი ნახირის პატრონმა, თავისი ცოდვების გამო 

ღვთის მრისხანება გამოიწვია, 

2. რომელმაც საშინლად დასაჯა იგი — წაართვა მიწა, მსხვლფეხა და 

წვრილფეხა საქონელი და მთელი მისი მდგომარეობა; ისრაელი მონად აქციეს 

ძლიერმა და მდიდარმა ფარაონებმა, რომლებიც მაშინ ეგვიპტეში მეფობდნენ. 

3. ისინი ისრაელთ ცხოველზე უარესად ეპყრობოდნენ, მძიმე სამუშაოთი 

ტვირთავდნენ და ბორკილებს ადებდნენ, ჭრილობებს აყენებდნენ, დაჭრილებს კი 

საჭმელს და ჭერქვეშ ცხოვრების უფლებას არ აძლევდნენ, 

4. რომ მუდამ შიშის ქვეშ ჰყოლადათ სახემწიფოში და ყოველივე ადამიანური 

წაერთვათ მათთვის. 

5. ასეთი უდიდესი უბედურების დროს ისრაელმა ხალხმა გაიხსენა თავისი 

ზეციური მფარველის შესახებ, მიმართა მას და წყალობა და გულმოწყალება 

სთხოვა. 

6. იმ დროს ეგვიპტეში მეფობდა სახელგანთქმული ფარაონი, 

მრავალრიცხოვანი გამარჯვებით, დაგროვებული სიმდიდრითა და ვრცელი 

სასახლეებით ცნობილი, რომლებიც მონებმა საკუთარი ხელებით აუშენეს. 

7. ამ ფარაონს ორი ვაჟი ჰყავდა, რომელთაგან უმცროსს ერქვა მოსა; ბრძენმა 

ისრაელებმა მას სხვადასხვა მეცნიერება შეასწავლეს. 

8. და მოსა უყვარდათ ეგვიპტეში მისი სიკეთისა და თანაგრძნობის გამო, 

რომელსაც იგი ყველა ტანჯულის მიმართ იჩენდა. 

9. ხედავდა რა, რომ ისრაელთ, აუტანელ წამებაში მყოფებსაც კი, არ 

უნდოდათ თავის ღმერთზე უარის თქმა, რომ ადამიანის ხელით გაკეთებული 

ადგილობრივი ღმერთებისათვის ეცათ თაყვანი, 

10. მოსამ იწამა მათი უხილავი ღმერთი, რომელმაც არ დაუშვა, რომ მათი 

სუსტი ძალები მოტეხილიყო. 

11. ისრაელ მასწავლებლებს უყვარდათ მოსას გულმოდგინება და სთხოვდნენ 

მას ფარაონთან, მამამისთან, ეშუამდგომლა მათ ერთმორწმუნეთა მიმართ 

მოწყალების თაობაზე. 
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12. პრინცი მოსა სთხოვდა უბედურთა ხვედრი შეემსუბუქებინა, მაგრამ 

ფარაონი მხოლოდ განრისხდა მასზე და მონების წამება უფრო გააძლიერა. 

13. ამის შემდეგ, სულ მალე, ეგვიპტეს დიდი უბედურება დაატყდა თავს: 

გაჩნდა შავი ჭირი, რომელმაც მრავალ ახალგაზრდას და მოხუცს, ჯანმრთელს და 

ავადმყოფს წაართვა სიცოცხლე. ფარაონმა ეს ახსნა როგორც თავისი ღმერთების 

მრისხანება მის მიმართ. 

14. მაგრამ პრინცმა მოსამ მამას უთხრა, რომ მისი მონების ღმერთმა 

გადაწყვიტა უბედურებს დახმარებოდა და ეგვიპტელები დასაჯა. 

15. მაშინ ფარაონმა მოსას უბრძანა, რომ ებრაელთა თემის ყველა მონა 

ქალაქიდან გაეყვანა და დედაქალაქიდან შორ მანძილზე სხვა ქალაქი დაეარსებინა, 

და თვითონაც მათთან ეცხოვრა. 

16. მოსამ ნიშანი მისცა ებრაელ-მონებს, რომ ღმერთის სახელით, ისრაელთა 

ღმერთისა, მან ისინი გაათავისუფლა. და წავიდა იგი მათთან ერთად ქალაქიდან 

და ეგვიპტის მიწიდან. 

17. და ამგვარად მიიყვანა ისინი მიწაზე, რომელიც მათ ცოდვების გამო 

დაკარგეს, მისცა კანონები და არწმუნებდა მუდამ ელოცათ ღმერთისთვის, 

რომლის სიკეთეც უსაზღვროა. 

18. პრინც მოსას სიკვდილის შემდეგ ისრაელები მკაცრად იცავდნენ მის 

კანონებს; ამიტომ ღმერთმა ისინი დააჯილდოვა ყველა უბედურების გამო, 

რომელიც მათ ეგვიპტეში დაატყდათ თავს. 

19. მათი სამეფო ყველაზე ძლიერი გახდა მთელ დედამიწაზე, მათი მეფეები 

სიმდიდრით გახდნენ ცნობილნი, და ხანგრძლივი მშვიდობა მეფობდა ისრაელთა 

ხალხში. 

3 

1. დიდება ისრაელის სიმდიდრის შესახებ მთელ დედამიწაზე გავრცელდა, 

მეზობელ ხალხებს შურდათ მისი. 

2. უზენაესი ამ ხალხებზე ებრაელთა ძლევამოსილ იარაღს მიმართავდა, და 

წარმართები მათზე თავდასხმას ვერ ბედავდნენ. 

3. საუბედუროდ, ადამიანი ყოველთვის არ ემორჩილება საკუთარ თავს, 

ამიტომაც თავისი ღმერთის მიმართ ისრაელთა ერთგულება დიდხანს არ 

გრძელდებოდა. 

4. მათ თანდათან დაივიწყეს ყველა ის მადლი, რასაც უფალი მათთვის არ 

იშურებდა, იშვიათად ახსენებდნენ მას და დახმარებისათვის ჯადოქრებს 

მიმართავდნენ. 

5. მეფეები და ბელადები თავისი კანონებით ცვლიდნენ იმ კანონებს, 

რომლებიც მათ მოსამ მისცა; ღმერთის ტაძარი და ღვთისმსახურება მიტოვებულ 

იქნა, ხალხმა სიამოვნებას მისცა თავი და თავდაპირველი სიწმინდე დაკარგა. 
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6. ეგვიპტედან გამოსვლის შემდეგ მრავალი საუკუნე გავიდა, როცა ღმერთმა 

კვლავ გადაწყვიტა მათი დასჯა. 

7. უცხოქვეყნელებმა ისრაელის მიწაზე იწყეს თავდასხმა. ისინი 

ანადგურებდნენ მინდვრებს, სოფლებს და მცხორებლები ტყვედ მიჰყავდათ. 

8. წარმართები ზღვების იქითა მხრიდან მოვიდნენ, რომეების ქვეყნიდან; მათ 

დაიპყრეს ებრაელები და მხედართმთავრები დანიშნეს, რომლებიც კეისრის 

ბრძანებით მართავდნენ მათ. 

9. ისინი ტაძრებს ანგრევდნენ, მცხოვრებლებს აიძულებდნენ უხილავი 

ღმერთისთვის თაყვანი აღარ ეცათ და წარმართთა ღმერთებისთვის შეეწირათ 

მსხვერპლი. 

10. კეთილშობილებს მეომრებად ხდიდნენ, ქალები ცოლებად მიჰყავდათ, 

მონებად ქცეულ უბრალო ხალხს კი ზღვის იქით აგზავნიდნენ; 

11. მათს ბავშვებსაც კი მახვილზე აგებდნენ. ისრაელის მთელ ქვეყანაში 

მხოლოდ ქვითინი და კვნესა ისმოდა. 

12. ასეთ უკიდურეს უბედურებაში გაიხსენეს მათ თავისი დიადი ღმერთი: 

ევედრებოდნენ, წყალობას სთხოვდნენ, პატიებას ითხოვდნენ. და ჩვენმა მამამ 

თავისი დაუშრეტელი სიკეთით მათი ვედრება შეისმინა. 

4 

1. და აი სწორედ მაშინ დადგა ჟამი, რომელიც გულმოწყალე მოსამართლემ 

აირჩია, რომ ადამიანად განსხეულებულიყო. 

2. და მარადიული სული, რომელიც სრული სიმშვიდისა და უმაღლესი 

ნეტარების სამეფოშია დასახლებული, აღიგზნა და გამჟღავნდა განუსაზღვრელი 

დროით მარადმსუფევიდან, 

3. რომ ადამიანური გარეგნობა მიიღოს, ხალხს ღვთაებასთან მიერთების 

საშუალება მიუთითოს, რომ მარადიულ ნეტარებას მიაღწიოს; 

4. რომ თავისი მაგალითით აჩვენოს, როგორ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა 

ზნეობრივ სიწმინდეს, განაცალკევოს სული მისი უხეში გარსისგან, მიაღწიოს მის 

სრულყოფილებას, რაც დაულეველ ზეციურ სამეფოში ასვლისთვისაა 

აუცილებელი, სადაც მარადიული ნეტარებაა გამეფებული. 

5. მალე ისრაელის მიწაზე საუცხოო ბავშვი დაიბადა; თვით ღმერთი 

ლაპარაკობდა ამ ბავშვის პირით სხეულის სიღატაკისა და სულის დიდების 

შესახებ. 

6. ახალშობილის მშობლები საწყლები იყვნენ, მაგრამ წარმოშობით იმ 

მოდგმას ეკუთვნოდნენ, რომელიც ღვთისმოსაობით იყო ცნობილი, და თავისი 

წინანდელი დიდებულება დაივიწყა მიწაზე, რომ უფლის სახელი ედიდათ და 

მადლობა ეთქვათ უბედურებისთვის, რომელიც მან გამოუგზავნა, როგორც 

გამოცდა. 

7. იმისათვის, რომ ჭეშმარიტების გზიდან არ გადავიდნენ, ღმერთმა მათი 

ოჯახის პირველშობილი დალოცა: მან იგი თავის რჩეულად დანიშნა და ცოდვაში 

ჩავარდნილთა დასახმარებლად და ტანჯულთა განსაკურნებლად გამოგზავნა. 
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8. ღვთაებრივმა პატარა ბავშვმა, რომელსაც ისა შეარქვეს, ერთიან და 

განუყოფელ ღმერთზე დაიწყო ლაპარაკი, გზააბნეულ სულებს არწმუნებდა 

ცოდვები მოენანიებინათ და განწმენდილიყვნენ. 

9. მის მოსასმენლად ყოველი მხრიდან მოდიოდნენ. ბავშვის მიერ თქმული 

სიტყვების გამო გაოცებულები იყვნენ. ყველა ებრაელი თანხმდებოდა, რომ ამ 

ბავშვში მარადიული უმაღლესი სულია ჩასახლებული. 

10. როდესაც ისამ 13 წელს მიაღწია (ამ ასაკში კი ყოველმა ებრაელმა ცოლი 

უნდა ამოირჩიოს), 

11. მისი ღარიბი მშობლების სახლში მდიდარმა და წარჩინებულმა ხალხმა 

იწყო სიარული; მათ სურდათ ახალგაზრდა ისა ჰყოლოდათ სიძედ, რომელმაც 

უკვე სახელი გაითქვა თავისი სამოძღვრებო სიტყვებით უზენაესისთვის. 

12. მაგრამ ისამ მშობლების სახლი ფარულად მიატოვა, იერუსალიმიდან 

წავიდა და ვაჭრებთან ერთად ინდისკენ გაემართა, 

13. რომ საღვთო სუტყვაში სრულყოფილი გამხდარიყო და დიადი ბუდას 

კანონები ესწავლა. 

5 

1. თოთხმეტი წლის ახალგაზრდა ისა, ღვთის მიერ კურთხეული, ინდას 

მეორე ნაპირზე გადავიდა და დასახლდა არიელებთან, ღვთის მიერ კურთხეულ 

ქვეყანაში. 

2. საუცხოო ყმაწვილის შესახებ დიდება ჩრდილოეთ ინდას სიღრმეში 

გავრცელდა; როდესაც იგი პენჯაპისა და რაჯპუტანას ქვეყანას გადიოდა, ღმერთ 

ჯაინის თაყვანისმცემლები სთხოვდნენ მათთან დასახლებულიყო. 

3. მაგრამ მან მიატოვა შეცდომაში შესული ჯაინის თაყვანისმცემლები და 

ჯაგერნატში, ორსისის ქვეყანაში გაჩერდა, სადაც ვიასა-კრიშნას ნეშთი განისვენებს, 

და იქ ბრაჰმას თეთრმა ქურუმებმა იგი გულთბილად მიიღეს. 

4. მათ ისას ასწავლეს კითხვა და ვედების გაგება, ლოცვებით განკურნება, 

ხალხისთვის საღმრთო წერილების სწავლება და განმარტება, ადამიანის 

სხეულიდან ავი სულის განდევნა და მისთვის ადამიანური სახის დაბრუნება. 

5. ჯაგერნატში, რაჯაგრიჰში, ბენარესში და სხვა წმინდა ქალაქებში მან ექვსი 

წელი დაჰყო; ყვალას უყვარდა იგი, რადგან ისა ვაიშებთან (მიწათმოქმედთა, 

ხელოსანთა, ვაჭართა ვარნა, კასტა) და შუდრებთან (მონათა კასტა) მშვიდობიანად 

ცხოვრობდა, რომლებსაც იგი საღმრთო წერილებს ასწავლიდა. 

6. მაგრამ ბრამინებმა (უმაღლესი კასტა) და ქშატრიებმა (მეორე კასტა, 

მეომართა ვარნა) უთხრეს მას, რომ დიადმა პარა-ბრაჰმამ აუკრძალა მათ 

მიახლოება მისი მუცლიდან და ფეხებიდან შექმნილებთან, 

7. რომ ვაიშებს უფლება აქვთ მხოლოდ უსმინონ ვედების კითხვას, და ისიც 

მხოლოდ დღესასწაულის დროს, 

8. შუდრებს კი ეკრძალებოდათ არა მხოლოდ ვედების კითხვაზე დასწრება, 

არამედ მათი ყურებაც კი; ისინი ვალდებულნი არიან მხოლოდ მუდამ ემსახურონ 

ბრამინებს, ქშატრიებსა და ვაიშებსაც კი. 
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9. «მხოლოდ სიკვდილს შეუძლია მათი მონობიდან გათავისუფლება, — თქვა 

პარა-ბრაჰმამ. — მიატოვე ისინი და წამოდი ჩვენთან, თაყვანი ვცეთ ღმერთებს, 

რომლებიც შენზე არიან განრისხებულნი დაუმორჩილებლობის გამო». 

10. მაგრამ ისა მათს სიტყვებს არ უსმენდა და ბრამინებისა და ქშატრიების 

საწინააღმდეგოდ შუდრებთან დადიოდა ქადაგებისთვის. 

11. იგი ამხედრდა იმის წინააღმდეგ, რომ ადამიანი თავის თავზე უფლებას 

იღებს ახლობლებს ადამიანური ღირსება წაართვას; იგი ამბობდა: «მამა-ღმერთი 

თავის შვილებს ერთმანეთისაგან არ ასხვავებს, მისთვის ისინი ერთნაირად 

ძვირფასნი არიან». 

12. ისა უარყოფდა ვედებისა და პურანების ღვთაებრივ წარმოშობას, რადგან 

თავის მიმდევრებს ასწავლიდა, რომ კანონი ადამიანს მისი მოქმედებების 

სახელმძღვანელოდ მიეცა. 

13. «გეშინოდეს შენი ღმერთის, მხოლოდ მის წინაშე მოიხარე მუხლი და 

მხოლოდ მას მიართვი მსხვერპლი, რომელიც მოგებიდან მიიღე». 

14. ისა უარყოფდა ტრიმურტის და პარა-ბრაჰმას ვიშნუში, შივაში და სხვა 

ღმერთებში განხორციელებას; იგი ამბობდა: 

15. «მარადიულმა გამსჯელმა, მარადიულმა უმაღლესმა სულმა შექმნა სული 

ერთადერთი და განუყოფელი სამყაროში; იგი ერთია, შექმნილი, ყველაფერს 

ინახავს და ასულდგმულებს». 

16. «და მხოლოდ ის ერთი არსებობს, რომელსაც უნდა და ქმნის; იგი 

მარადისობისგან არსებობს, მის ყოფიერებას არა აქვს დასასრული, მისი მსგავსი არ 

არსებობს არც ზეცაში, არც დედამიწაზე». 

17. «დიადმა შემქმნელმა თავისი ძალაუფლება არავის გაუყო, მით უმეტეს 

უსულო საგანს, ისე, როგორც თქვენ ამას გასწავლიდნენ, რადგან მხოლოდ მისი 

ყოვლისშემძლეობაა მპყრობელი». 

18. «მან ისურვა, და სამყარო გაჩნდა; ღვთაებრივი აზრით მან წყლები შეკრიბა 

და მათგან დედამიწის სფეროს ხმელეთი გამოყო. იგი მიზეზია ადამიანის 

საიდუმლო სიცოცხლისა; ადამიანს მან თავისი ყოფიერების ნაწილაკი ჩაჰბერა». 

19. «მან დაუმორჩილა ადამიანს მიწები, წყლები და ყოველივე ის, რაც შექმნა, 

უცვლელ წესრიგში უკავია, ყოველ საგანს მისი ზუსტი არსებობა დაუნიშნა». 

20. «ადამიანის მიმართ ღმერთის მრისხანება მალე ბორკილს გაწყვეტს, 

რადგან მან დაივიწყა თავისი შემქმნელი, ტაძრები სისაძაგლით შეავსო, და ბრბო 

იმ არსებებს სცემს თაყვანს, რომლებიც ღმერთმა მას დაუმორჩილა». 

21. «ვინაიდან, ქვებისა და მეტალების გულის მოსაგებად მას (ადმიანს) 

მსხვერპლად სწირავს ადამიანებს, რომლებშიც უზენაესის სულის ნაწილაკი 

ბინადრობს». 

22. «იგი ამცირებს გულმოდგინედ მომუშავეებს, რომ მუქთამჭამლის წყალობა 

დაიმსახუროს, რომელიც მდიდრულ სუფრას უზის». 

23. «ვინც თავის ძმებს ღვთაებრივი ნეტარება წაართვა, მას თვითონვე 

წაერთმევა იგი, და ბრამინები და ქშატრიები შუდრების (უზენაესი მუდამ მასთან 

იქნება) შუდრები გახდებიან». 
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24. «ვინაიდან უკანასკნელი სამსჯავროს დღეს შუდრები და ვაიშები 

შეწყალებულნი იქნებიან მათი უცოდინარობის გამო; პირიქით, ღმერთი მკაცრად 

დასჯის იმათ, ვინც მათზე უფლება მიითვისეს». 

25. ვაიშები და შუდრები ძალიან გაოცდნენ და ისას ჰკითხეს იმის შესახებ, 

როგორ უნდა ელოცათ, რომ თავიანთი ნეტარება არ დაეღუპათ. «თაყვანს ნუ სცემთ 

კერპებს, რადგან მათ არ ესმით თქვენი; ნუ მიჰყვებით ვედებს, სადაც ჭეშმარიტება 

დამახინჯებულია; ნუ თვლით თქვენს თავს ყოველთვის პირველებად და ნუ 

დაამცირებთ ახლობელს». 

26. «დაეხმარეთ საწყლებს, დაიცავით სუსტები, არავის მიმართ ბოროტება არ 

ჩაიდინოთ, ნუ ისურვებთ იმას, რაც თქვენ არა გაქვთ და რასაც სხვების ხელებში 

ხედავთ». 

6 

1. როდესაც ისას სიტყვები გაიგეს, თეთრმა ქურუმებმა და მეომრებმა მისი 

მოკვლა გადაწყვიტეს, რისთვისაც მსახურები გააგზავნეს, რომ ახალგაზრდა 

წინასწარმეტყველი მოეძებნათ. 

2. მაგრამ შუდრებმა ისა ხიფათის შესახებ გააფრთხილეს და მან ღამით 

ჯაგერნატას მიდამოები მიატოვა და მთას მიაღწია. იგი გაუტამიდების ქვეყანაში 

დასახლდა ხალხთა შორის, რომელიც ერთიან და დიად ბრაჰმას სცემდა თაყვანს. 

ამ ქვეყანაში დიადი ბუდა საკია-მუნი დაიბადა. 

3. წმინდანმა ისამ იქ პალის ენა სრულყოფილად შეისწავლა და სუტრების — 

წმინდა ტექსტების — შესწავლას მისცა თავი. 

4. ექვსი წლის შემდეგ ისას, რომელიც ბუდამ თავისი წმინდა სიტყვის 

გასავრცელებლად აირჩია, სრულყოფილად შეეძლო წმინდა გრაგნილთა 

განმარტება. 

5. მან ნეპალი და ჰიმალაები დატოვა, დაეშვა რაჯუპუტანას ველზე და 

დასავლეთისკენ გაემართა. გზად სხვადასხვა ხალხებს ადამიანის უმაღლეს 

სრულყოფილებაზე უქადაგებდა, 

6. იმაზე, რომ ახლობლისთვის სიკეთის კეთება ყველაზე უფრო საიმედო 

საშუალებაა სწრაფად დაემორჩილო მარადიულ უმაღლეს სულს: «იმას, ვინც თავის 

თავდაპირველ სიწმინდეს დაიბრუნებს, — ამბობდა ისა, — ცოდვები ეპატიება და 

სიკვდილის შემდეგ უფლება ექნება ღმერთის დიდებულ სახეს უმზიროს». 

7. როდესაც წარმართთა მხარეებს გადიოდა, ღვთაებრივი ისა ასწავლიდა, რომ 

ხილული ღმერთებისთვის თაყვანისცემა ბუნებრივ კანონს ეწინააღმდეგება. 

8. «რადგან ადამიანს, — ამბობდა იგი, — არ გააჩნია უნარი ღმერთის სახეს 

უმზიროს და პირველადი ღვთაების მსგავსი მთელი გუნდი შექმნას». 

9. «უფრო მეტიც, ადამიანის სინდისს არ უთავსდება ის, რომ ღვთაებრივი 

სიწმინდის დიდებულებას ცხოველებზე ან საგნებზე დაბლა აყენებენ, რომლებიც 

ადამიანის ხელითაა გაკეთებული «ქვისგან ან მეტალისგან». 
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10. «მარადიული კანონმდებელი ერთია, მის გარდა არ არსებობენ სხვა 

ღმერთები. მას სამყარო არ გაუყვია სხვა ვინმესთან, თავისი განზრახვების შესახებ 

არავისთან საუბრობს». 

11. «როგორც მამა მოეპყრობოდა თავის შვილებს, ასევე თვით ღმერთი 

განსჯის ადამიანებს სიკვდილის შემდეგ თავისი მოწყალე კანონებით. არასოდეს 

დაამცირებს თავის შვილს და მის სულს არ აიძულებს გადასახლდე ცხოველის 

სხეულში, როგორც განსაწმენდელში». 

12. «ზეციური კანონი, — ამბობდა შემქმნელი ისას პირით, — კერპისთვის ან 

ცხოველისთვის ადამიანის მსხვერპლად შეწირვის წინააღმდეგია; რადგან მე, ჩემი 

მხრივ, ადამიანს შევწირე ყველა ცხოველი და ყველაფერი, რაც სამყაროში 

იმყოფება». 

13. «ყველაფერი ადამიანს მიეძღვნა, რომელიც ჩემთან, მის მამასთან უშუალო 

და მჭიდრო ერთიანობაში იმყოფება. ამიტომ მკაცრად განისჯება და დაისჯება ის, 

ვინც მე ძეს წამართმევს». 

14. «ადამიანი არარაა მარადიული განმკითხველის წინაშე, ისევე როგორც 

ცხოველი ადამიანის წინაშე». 

15. «და მე თქვენ გეუბნებით: მიატოვეთ კერპები და ნუ ასრულებთ იმ წეს-

ჩვეულებებს, რომლებიც თქვენს მამასთან გაშორიშორებთ და ქურუმებთან 

გაკავშირებთ, რომლებსაც ზეცამ ზურგი შეაქცია». 

16. «მათ ჭეშმარიტ ღმერთს აგაცდინეს, მათი ცრურწმენა და სისასტიკე სულს 

გიფუჭებთ და ყოველგვარ ზნეობრივ გრძნობას გიკარგავთ». 

7 

1. ისას სიტყვები წარმართთა შორის ვრცელდებოდა იმ ქვეყნებში, 

რომელზედაც იგი გადიოდა, და მცხოვრებლები თავიანთ კერპებს ტოვებდნენ. 

2. ამის მნახველმა ქურუმებმა ხალხის თანდასწრებით მოსთხოვეს იმას, ვინც 

ღმერთს ადიდებდა, მათი გაკიცხვის ჭეშმარიტი მტკიცებულება, აგრეთვე კერპების 

არარაობის მტკიცება. 

3. და ისამ უპასუხა: «თუ თქვენი კერპები და თქვენი ცხოველები ძლიერები 

არიან და სინამდვილეში ზებუნებრივ ძალაუფლებას ფლობენ, მაშ დაე ამ ადგილას 

მეხი დამცენ». 

4. «მაშ გააკეთე სასწაული, — შეეპასუხენ ქურუმები. — დაე, შენმა ღმერთმა 

ჩვენი ღმერთები შეარცხვინოს, თუკი ისინი ზიზღს ჰგვრიან მას». 

5. მაშინ ისამ უპასუხა: «ჩვენი ღმერთის სასწაულებმა გამოვლენა იწყო 

სამყაროს შექმნის პირველივე დღიდან; ვინც მათ ვერ ხედავს, იგი ცხოვრების ერთ-

ერთ საუკეთესო ნიჭსაა მოკლებული». 

6. «და არა ქვის, მეტალის ან ხის ნაჭრის (რომლებიც სრულიად უსულოა) 

წინააღმდეგ იქნება ღვთის რისხვა მიმართული; იგი იმ ადამიანებს დაატყდება 

თავს (რომ ამით ისინი გადარჩნენ), რომლებიც კერპების შექმნისთვის უნდა 

განადგურებულიყვნენ». 
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7. «როგორც ქვა ან ქვიშის ნამცეცი, ადამიანთან შედარებით უმნიშვნელონი, 

მორჩილად ელოდება იმ მომენტს, როცა ადამიანი აიღებს მათ, რომ მათგან რაიმე 

სასარგებლო ნივთი გააკეთოს, 

8. ასევე ადამიანიც უნდა ელოდოს უდიდეს წყალობას, რომელსაც მას 

ღმერთი ჩუქნის — თავისი გადაწყვეტილებით აჯილდოებს». 

9. «ვაი თქვენ, ხალხის მტრებო, თუ ეს ღვთის რისხვაა, და არა წყალობა, 

რომელსაც თქვენ ელით. ვაი თქვენ, თუ იმას ელით, რომ თავის ძლევამოსილებას 

ღმერთი სასწაულებით დაამოწმებს». 

10. «თავისი მრისხანებით იგი არა მარტო კერპებს მოსპობს, არამედ იმათაც, 

რომლებიც ამ კერპებს ააგებენ; მათი გულები მარადიული ცეცხლის ნადავლი 

გახდება, ხოლო მათი დაფლეთილი სხეულები გარეულ ცხოველებს გააძღებს». 

11. «ღმერთი განდევნის იმ ცხოველებს, რომლებმაც მისი ფარა წაბილწეს. 

მაგრამ გზააბნეულებს დაიბრუნებს, რომლებმაც თავის თავში ის ზეციური პატარა 

ნაწილაკი არ ცნეს, რომელიც მათში სახლობდა». 

12. როდესაც თავისი ქურუმების უძლურობა დაინახეს, წარმართებმა ისას 

სიტყვები იწამეს და ღვთის რისხვის შიშით კერპები დაამსხვრიეს, ქურუმები კი 

ხალხის შურისძიების შიშით გაიქცნენ. 

13. ისა კი წარმართებს აგრეთვე ასწავლიდა, რომ თავისი საკუთარი 

თვალებით კი არ ეცადათ მარადიული უმაღლესი სული დაენახათ, არამედ 

გულით ეგრძნოთ იგი და ჭეშმარიტად წმინდა სული გამხდარიყვნენ, რომელიც 

ღვთის წყალობის ღირსი იქნებოდა. 

14. «არა მარტო ადამიანის მსხვერპლად შეწირვა არ უნდა ასრულოთ, — 

ეუბნებოდა იგი, — საერთოდ არც ერთი ცხოველი არ უნდა დაკლათ, რომელსაც 

სიცოცხლე მიეცა, ვინაიდან ყველაფერი ადამიანის სასარგებლოდ იქნა შექმნილი». 

15. «ნუ მოიპარავთ სხვის ქონებას, ვინაიდან ეს იქნებოდა ახლობლის იმ 

ნივთების მოპარვა, რომელიც მან გულმოდგინე შრომით შეიძინა». 

16. «ნურავის მოატყუებთ, რომ თქვენ თვითონ არ მოგატყუონ. ეცადეთ 

უკანასკნელ სამსჯავრომდე გაიმართლოთ თავი, მერე უკვე გვიან იქნება». 

17. «ნუ იმრუშებთ: ეს ღვთის კანონებს ბილწავს». 

18. «თქვენ უმაღლეს ნეტარებას მიაღწევთ, თუკი არა მარტო საკუთარ თავს 

გაწმენდთ, არამედ სხვებსაც უხელმძღვანელებთ იმ გზაზე, რომელიც მათ 

საშუალებას მისცემს პირველყოფილი სრულყოფილება შიძინონ». 

8 

1. მეზობელ ქვეყნებში ისას ქადაგებების შესახებ ხმა გავრცელდა, და 

როდესაც იგი სპარსეთში ჩავიდა, შეშინებულმა ქურუმებმა მცხოვრებლებს მისი 

მოსმენა აუკრძალეს. 

2. მაგრამ როდესაც დაინახეს, რომ ხალხი მის ქადაგებებს სიხარულით და 

მოწიწებით ისმენს, განკარგულება გასცეს დაეჭირათ და დიდ ქურუმთან 

მიეყვანათ იგი, სადაც მას შემდეგი დაკითხვა მოუწყეს: 
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3. «რომელ ახალ ღმერთზე ლაპარაკობ? განა არ იცი, შე უბედურო, რომ 

წმინდა ზოროასტრს, ერთიან წმინდანს, პატივი ჰქონდა უმაღლეს არსებასთან 

ურთიერთობა ჰქონოდა?» 

4. «მან ანგელოზებს უბრძანა ღვთის სიტყვა ჩაეწერათ თავისი ხალხისთვის, 

კანონები, რომლებიც ზოროასტრამ სამოთხეში მისცა». 

5. «ვინ ხარ შენ, რომ ჩვენს ღმერთს კიცხავ და მორწმუნეთა გულებში ეჭვს 

თესავ?» 

6. და ისა პასუხობდა: «ახალი ღმერთის შესახებ კი არ ვაუწყებ, არამედ ჩვენი 

ზეციური მამის შესახებ; იგი ყოველივეს დასაწყისამდე არსებობდა და მარადიული 

დასასრულის შემდეგაც იარსებებს». 

7. «მის შესახებ ვესაუბრებოდი ხალხს, რომელსაც, როგორც უცოდველ ბავშვს, 

არ ძალუძს მხოლოდ თავისი გონების ძალით შეიგნოს ღმერთი და მის ღვთაებრივ 

და სულიერ დიდებას ჩასწვდეს». 

8. «მაგრამ როგორც სიბნელეში ახალშობილი დედის ძუძუს პოულობს, ასევე 

თქვენი მცდარი სწავლებითა და რელიგიური წეს-ჩვეულებებით დაბნეულმა 

ხალხმაც თანდაყოლილი გულის წადილით თავისი მამა იცნო იმ მამაში, რომლის 

მაუწყებელსაც მე წარმოვადგენ». 

9. «მარადიულმა არსებამ ჩემი პირით თქვენს ხალხს აუწყა: `თაყვანს ნუ 

სცემთ მზეს; იგი მხოლოდ ნაწილია სამყაროსი, რომელიც ჩემ მიერაა 

ადამიანისთვის შექმნილი». 

10. «მზე ამოდის, რომ მუშაობის დროს გაგათბოთ; და ჩადის, რომ სიმშვიდე 

მოგცეთ მან, როგორც მე დავამყარე». 

11. «მხოლოდ მე ერთს მეკუთვნის ყველაფერი, რასაც ფლობთ, რაც თქვენ 

გარშემოა, თქვენ ზემოთ ან თქვენ ქვემოთაა». 

12. «მაგრამ, — შეეპასუხნენ ქურუმები, — როგორ შეეძლო ხალხს 

სამართლიანობის კანონებით ეცხოვრა, თუ მოძღვარი არ ეყოლებოდა?» 

13. მაშინ ისამ უპასუხა: «სანამ ხალხებს ქურუმები არ ჰყავდათ, ბუნებრივი 

კანონი მართავდა მათ, და ისინი თავისი სულების უმანკოებას ინარჩუნებდნენ». 

14. «მათი სულები ღმერთში იყვნენ, და ღმერთთან სასაუბროდ არ არის 

საჭირო რაიმე კერპის ან ცხოველის, ცეცხლის საშუალება, როგორც თქვენ მას აქ 

ხმარობთ». 

15. «თქვენ ამტკიცებთ, რომ მზის, კეთილი სულის და ბოროტი სულის 

თაყვანისცემაა საჭირო; თქვენი სწავლება საძაგლობაა, გეუბნებით. მზე 

თვითნებურად კი არ მოქმედებს, არამედ უხილავი შემქმნელის ნებით, რომელმაც 

დასაწყისი მისცა მას». 

16. «მას სურს, რომ ეს მნათობი დღისით ბრწყინავდეს, ადამიანის შრომას და 

ნათესს ათბობდეს». 

17. «მარადიული უმაღლესი სული ყოველი სულიერის სულია, და თქვენ 

დიდ ცოდვას სჩადით, როდესაც მას ბოროტ და კეთილ სულებად ყოფთ, რადგან 

იგი მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთის ღმერთია, 
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18. რომელიც, როგორც ოჯახის მამა, მხოლოდ სიკეთეს უკეთებს თავის 

შვილებს და გადაცდომებს პატიებს, თუკი ისინი მოინანიებენ». 

19. «ბოროტი სული კი მიწაზე ცხოვრობს, ადამიანთა გულებში, რომელმაც 

ღვთის შვილები ვალის გზიდან გადაიყვანა». 

20. «და მე გეუბნებით: გეშინოდეთ განკითხვის დღისა, როდესაც ღმერთი 

მძიმე სასჯელს დაადებს იმ ადამიანებს, რომლებიც უბრძანებდნენ მისი შვილები 

ჭეშმარიტების გზიდან გადაეყვანათ, ცრურწმენით აღევსოთ, 

21. იმათ, ვინც მხედველობის მქონეთ აბრმავებდნენ, სიკეთის მატარებლებს 

გადამდებ სენს გადასცემდნენ, უქადაგებდნენ, რომ იმ საგნებისთვის ეცათ 

თაყვანი, რომლებიც ღმერთმა ადამიანს დაუქვემდებარა მისი საკუთარი 

კეთილდღეობისა და შრომაში დახმარებისათვის». 

22. «ამგვარად, თქვენი სწავლება თქვენი მცდარობის შედეგია, ვინაიდან 

ჭეშმარიტების ღმერთთან მიახლოების სურვილით ცრუ ღმერთებს ქმნით». 

23. ეს რომ მოისმინეს, მაგებმა გადაწყვიტეს თვითონ არ მიეყენებინათ 

მისთვის ვნება. ღამით, როდესაც მთელ სოფელს ეძინა, იგი კედლის იქით 

გაიყვანეს და მთავარ გზაზე დატოვეს იმ იმედით, რომ მალე გარეულ ცხოველთა 

ნადავლი გახდებოდა. 

24. მაგრამ, ჩვენი უფალი ღმერთის მფარველობით წმინდანი ისა ფათერაკების 

გარეშე განაგრძობდა გზას. 

9 

1. ისას, რომელიც შემქმნელმა აირჩია, რომ მანკიერებაში ჩაფლული 

ხალხისთვის ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ შეეხსენებინა, 29 წელი შეუსრულდა, 

როცა იგი ისრაელის ქვეყანაში ჩავიდა. 

2. ისას წასვლის შემდეგ წარმართები ისრაელის ხალხს აიძულებდნენ კიდევ 

უფრო სასტიკი წამება გადაეტანათ, და ისინი ძლიერი გულგატეხილობის 

მსხვერპლნი გახდნენ. 

3. მრავალმა მათგანმა უკვე თავისი ღმერთისა და მოსას კანონების მიტოვება 

იწყეს იმ იმედით, რომ მათი დამპყრობლები შერბილდებოდნენ. 

4. ასეთი მდგომარეობის გამო ისა თანამემამულეებს ურჩევდა იმედი არ 

დაეკარგათ, რადგან ცოდვების გამოსყიდვის დღე ახლოს იყო, და ამას მათი 

მამების ღმერთში მათი რწმენით ადასტურებდა. 

5. «შვილებო, სასოწარკვეთილებაში ნუ ვარდებით, — თქვა მამა ზეციერმა 

ისას პირით, — რადგან გავიგე თქვენი ხმა, და თქვენმა გოდებამ ჩემამდე მოაღწია». 

6. «ნუღარ ტირით, ჩემო საყვარელნო, რადგან თქვენმა ქვითინმა მამათქვენის 

გული შეძრა, და მან მოგიტევათ, როგორც თქვენს წინაპრებს მიუტევა». 

7. «ნუ მიატოვებთ თქვენს ოჯახს, რომ გარყვნილებაში ჩაეფლოთ, ნუ 

დაღუპავთ თქვენი გრძნობების კეთილშობილებას და თაყვანს ნუ სცემთ კერპებს, 

რომლებიც თქვენი ხმის მიმართ ყრუნი დარჩებიან». 
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8. «იმედითა და მოთმინებით შეავსეთ ჩემი ტაძარი და ნუ განუდგებით 

თქვენი მამების რწმენას, რადგან მე მივუთითებდი მათ გზაზე და წყალობის 

კალთას ვაბერტყავდი». 

9. «თქვენ წამოაყენებთ დაცემულთ, დააპურებთ მშივრებს და დაეხმარებით 

ავადმყოფებს რომ სრულიად სუფთა და მართალნი იყოთ განკითხვის დღეს, 

რომელსაც მე გიმზადებთ». 

10. მრავალი ებრაელი ისმენდა ისას სიტყვებს და ეკითხებოდა, სად უნდა 

გამოეხატათ მადლიერება მამა ზეციერისთვის, თუკი მტერმა მათი ტაძრები 

დაანგრია და მათი წმინდა ჭურჭელი გაანადგურა. 

11. ისა მათ პასუხობდა, რომ ღმერთს ის ტაძრები კი არ ჰქონდა 

მხედველობაში, რომლებიც ადამიანის ხელით იქნა აგებული, არამედ ადამიანთა 

გულები, რომლებიც ჭეშმარიტ ღვთის ტაძარს წარმოადგენს. 

12. «შედით თქვენს ტაძარში, თქვენს გულში, გააშუქეთ იგი კეთილი 

აზრებით, მოთმინებითა და სასოებით, რომლებიც თქვენი მამის მიმართ უნდა 

გქონდეთ». 

13. «და თქვენი წმინდა ჭურჭელი თქვენი ხელები და თვალებია; 

ღმერთისთვის სასიამოვნო იფიქრეთ და აკეთეთ, ვინაიდან თქვენს ახლობელს რომ 

უკეთებთ სიკეთეს, იმ წეს-ჩვეულებას ასრულებთ, რომელიც ტაძარს ამკობს, იმის 

სავანეს, ვინც თქვენ დღე მოგცათ», 

14. «ღმერთმა შეგქმნათ ხატად და მსგავსად თავისდა, უცოდველნი, სუფთა 

გულით, სიკეთით აგავსოთ, დაადგინა, რომ ბოროტ განზრახვათა წარმოქმნის 

ადგილი კი არა, სიყვარულისა და სამართლიანობის ტაძარი იყოთ». 

15. «მაშ ნუ წაბილწავთ თქვენს გულს, გეუბნებით, რადგან მასში მარადიული 

არსება ბინადრობს მუდამ». 

16. «თუ გინდათ ღვთისმოსაობითა და სიყვარულით აღნიშნული საქმეები 

ასრულოთ, გულუხვობით აკეთეთ, დაე არც ერთი თქვენი მოქმედება არ 

გამომდინარეობდეს მოგებისა და ვაჭრული გათვლის იმედიდან». 

17. «ასეთი სახის საქმეები ხსნასთან კი არ მიგაახლოებთ, არამედ ზნეობრივ 

დაცემამდე მიგიყვანთ, როდესაც ქურდობა, ტყუილი და მკვლელობა გაბედულ 

მოქმედებებად ითვლება». 

10 

1. წმინდანი ისა ქალაქიდან ქალაქში დადიოდა, ღვთის სიტყვით ამხნევებდა 

ისრაელის ხალხს, რომელიც მზად იყო სასოწარკვეთილებისგან დაცემულიყო, და 

ათასობით ადამიანი მიჰყვებოდა მას, რომ ქადაგება მოესმინა. 

2. მაგრამ ქალაქების შეშინებულმა უფროსებმა იერუსალიმში მცხოვრებ 

მთავარ მმართველს განუცხადეს, რომ ქვეყანაში მოვიდა ადამიანი სახელად ისა, 

რომელიც თავისი სიტყვით ხალხს ხელისუფლების წინააღმდეგ აღაგზნებს, ბრბო 

კი გულმოდგინედ უსმენს, საზოგადოებრივ შრომას უგულებელყოფს და ამბობს, 

რომ მალე ისა თვითმარქვია მმართველებისაგან გაათავისუფლებს მას. 
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3. მაშინ პილატემ, იერუსალიმის მმართველმა, ბრძანა შეეპყრათ მოქადაგე 

ისა, ქალაქში მოეყვანათ და მოსამართლეებისთვის ჩაებარებინათ, მაგრამ, ამასთან, 

ხალხის უკმაყოფილება არ გამოეწვიათ. პილატემ მღვდლებსა და მწიგნობრებს, 

ებრაელ უხუცესებს, დაავალა ტაძარში გაესამართლებინათ იგი. 

4. ამასობაში ისა ქადაგებას განაგრძობდა. იგი იერუსალიმში ჩავიდა; 

მცხოვრებლები, იცოდნენ რა მისი დიდების შესახებ, მის შესახვედრად 

გამოვიდნენ. 

5. ისინი პატივისცემით ესალმებოდნენ ისას და თავისი ტაძრის კარი მის წინ 

ფართოდ გააღეს, რომ მისი პირიდან მოესმინათ ის, რასაც იგი ისრაელის სხვა 

ქალაქებში ამბობდა. 

6. და ისამ უთხრა მათ: «ადამიანთა მოდგმა რწმენის უკმარისობის გამო 

იღუპება, ვინაიდან ბნელეთმა და ქარიშხალმა შეცდომამდე მიიყვანა ადამიანთა 

ფარა, და მათ დაკარგეს თავისი მწყემსები». 

7. «მაგრამ ქარიშხლები მუდმივად არ გრძელდება, და ბნელეთი ყოველთვის 

არ ფარავს სინათლეს; მალე ცა ნათელი გახდება, ციური სინათლე მთელ 

დედამიწაზე გავრცელდება, და დაბნეული ფარა მწყემსის გარშემო შეიკრიბება». 

8. «ნუ ეცდებით პირდაპირი გზები ეძებოთ სიბნელეში და რომელიმე 

თხრილში ჩავარდეთ შიშით. მოიკრიბეთ უკანასკნელი ძალები, ერთმანეთს მხარში 

ამოუდექით, თქვენი ყველა იმედი ღმერთს დააკისრეთ და სინათლის 

გამოკრთომის პირველ გამოვლინებას ელოდეთ». 

9. «ვინც მეზობელს ეხმარება, იგი თავის თავს განამტკიცებს, და ვინც თავის 

სახლს იცავს, იგი თავის ხალხსა და ქვეყანას იცავს». 

10. «დარწმუნებულნი იყავით, რომ ახლოსაა ის დღე, როცა ბნელეთისაგან 

გათავისუფლდებით; ერთ ოჯახად მოიყარეთ თავი, და თქვენი მტერი შიშისგან 

ათრთოლდება, რადგან მან არ იცის, რომ არის დიადი ღმერთის წყალობა». 

11. მისი სიტყვებით გაოცებულმა მღვდლებმა და უხუცესებმა ჰკითხეს: 

მართალია, თუ არა, რომ იგი ცდილობდა ქვეყნის ხელისუფლების წინააღმდეგ 

აემხედრებინა ხალხი, როგორც ამას მმართველები პილატეს ატყობინებდნენ? 

12. «ნუთუ შეიძლება აუჯანყდე გზააბნეულ ადამიანებს, რომლებსაც 

წყვდიადმა დაუფარა გზა და ბჭე? — უპასუხა ისამ. — მე მხოლოდ ვუბრძანე 

უბედურებს, როგორც ამას აქ ტაძარში ვაკეთებ, რომ ბნელ გზებზე აღარ 

მოძრაობდნენ, რადგან მათ ფეხქვეშ უფსკრულმა პირი გააღო». 

13. «ამქვეყნიური ძალაუფლება ხანგრძლივი არ არის და მრავალ ცვლილებას 

ემორჩილება. არავითარ სარგებლობას არ მოუტანდა ადამიანს ამ ძალაუფლების 

წინააღმდეგ აჯანყება, ვინაიდან ერთი ხელისუფლება მუდამ მეორეს იღებს 

მემკვიდრეობით; ასე გაგრძელდება ადამიანის ცხოვრების დასასრულამდე». 

14. «ნუთუ ვერ ხედავთ, რომ ძლევამოსილები და მდიდრები ზეცის 

მარადიული ძალაუფლების წინააღმდეგ ამბოხების სულისკვეთებას თესავენ?» 

15. «მაშინ უხუცესებმა ჰკითხეს: `ვინ ხარ და რომელი ქვეყნიდან მოხვედი 

ჩვენთან? აქამდე შენ შესახებ არაფერი გაგვიგია და შენი სახელიც კი არ ვიცოდით». 
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16. «მე ისრაელიდან ვარ, — პასუხობდა ისა, — და ჩემი დაბადების დღეს 

იერუსალიმის კედლებს ვხედავდი და მონად ქცეული ჩემი ძმების ქვითინი და 

წარმართების მიერ წაყვანილი ჩემი დების გოდება მესმოდა». 

17. «და ჩემი სული მტკივნეულად ნაღვლობდა, როცა ვხედავდი, რომ ჩემმა 

ძმებმა ჭეშმარიტი ღმერთი დაივიწყეს; ბავშობიდან მამისეული სახლი მივატოვე, 

რომ სხვა ხალხებში დავსახლებულიყავი». 

18. «მაგრამ, როდესაც გავიგე, რომ ჩემი ძმები კიდევ უფრო მძიმე ტანჯვაში 

ჩავარდნენ, ჩემი მშობლების ქვეყანაში დავბრუნდი, რომ ძმებს კვლავ მოვუწოდო 

წინაპართა რწმენისკენ, რომელიც მოთმინებას გვიქადაგებს მიწაზე, და ამით 

ვაიძულო ზეცაში სრულ და უმაღლეს ნეტარებას მიაღწიონ». 

19. და ბრძენმა უხუცესებმა კიდევ ასეთი კითხვა დაუსვეს: «ირწმუნებიან, 

რომ მოსას კანონებს უგულებელყოფ და ღვთის ტაძრის უპატივცემლობას 

ასწავლი?» 

20. და ისა (პასუხობდა): «არ ანგრევენ იმას, რაც ჩვენი მამა ზეციერის მიერაა 

მოცემული და ცოდვილების მიერ იქნა განადგურებული; მე ვურჩევდი, 

ყოველგვარი სიბილწისგან გაეწმინდათ გული, რადგან იგი ღმერთის ჭეშმარიტი 

ტაძარია». 

21. «მოსას კანონები კი მინდოდა ადამიანთა გულებში აღმედგინა. და მე 

გეუბნებით, რომ თქვენ ვერ გაგიგიათ მათი ჭეშმარიტი აზრი, რადგან პატიებას 

ასწავლიან ისინი და არა შურისძიებას, ოღონდ ამ კანონების აზრი 

გაუკუღმართებულია». 

11 

1. ისას რომ მოუსმინეს, მღვდლებმა და ბრძენმა უხუცესებმა გადაწყვიტეს 

ერთმანეთში არ გაესამართლებინათ იგი, რადგან მას არავისთვის ბოროტება არ 

ჩაუდენია. მათ პილატეს მიაკითხეს, რომელიც რომულას ქვეყნის მეფემ 

იერუსალიმის მმართველად დანიშნა, და ასე უთხრეს: 

2. «ვნახეთ ის ადამიანი, რომელსაც შენ ჩვენი ხალხის აჯანყებაში 

ადანაშაულებ, მოვისმინეთ მისი ქადაგება და ვიცით, რომ იგი ჩვენი 

თანამემამულეა». 

3. «ქალაქის უფროსებმა მცდარი ცნობები მოგაწოდეს, რადგან ეს 

სამართლიანი ადამიანია, იგი ხალხს ღვთის სიტყვას ასწავლის. ჩვენ დავკითხეთ 

და გავუშვით თავის გზაზე». 

4. მმართველი ძლიერ განრისხდა და ისასთან გადაცმული მსახურები 

გააგზავნა, რომ მისი ყველა მოქმედებისთვის ეთვალთავალათ და მისი ყველა 

სიტყვა უფროსებისთვის მოეხსენებინათ. 

5. წმინდანი ისა აგრძელებდა მეზობელ ქალაქებში შემქმნელის ჭეშმარიტი 

გზების ქადაგებას, ებრაელებს მოთმინებისკენ მოუწოდებდა და ახლო დროში 

გათავისუფლებას პირდებოდა. 

6. დიდძალი ხალხი დაჰყვებოდა; საითაც არ უნდა წასულიყო, მრავალი 

ადამიანი მიჰყვებოდა და მსახურობდა მას მოახლედ. 
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7. ისა კი ეუბნებოდა: «ნუ უჯერებთ სასწაულებს, რომლებიც ადამიანის 

ხელით ხდება, რადგან მხოლოდ ბუნების მფლობელს აქვს უნარი ზებუნებრივი 

საქმენი აკეთოს, ადამიანი კი უძლურია ქარის მძვინვარება შეაჩეროს და წვიმა 

გამოიწვიოს». 

8. «მაგრამ არსებობს სასწაული, რომლის მოხდენა ადამიანსაც შეუძლია: ეს, 

როცა იგი, გულწრფელი რწმენით სავსე, გადაწყვეტს ძირფესვიანად ამოგლიჯოს 

გულიდან ცუდი აზრები და, როცა მიზნის მისაღწევად, უკანონობის გზებზე აღარ 

დადის». 

9. «ყველა ის საქმე, რომელიც ღმერთის გარეშე სრულდება, მხოლოდ უხეში 

შეცდომა, შეცდენა და ჯადოქრობაა, და მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, ამის 

შემსრულებელი სული რამდენად სავსეა უსირცხვილობით, სიცრუითა და 

მანკიერებით». 

10. «ნუ უჯერებთ წინასწარმეტყველებს: მხოლოდ ღმერთმა იცის მომავალი. 

ვინც მკითხავების იმედზეა, თავისი გულის ტაძარს ბილწავს და შემქმნელის 

თაყვანისცემაში დაურწმუნებლობას ამტკიცებს». 

11. «რწმენა ჯადოქრებში და მათს წინასწარმეტყველებაში ადამიანის 

ბუნებრივ უბრალოებასა და მის ბავშვურ უმანკოებას შლის; მას ქვესკნელის ძალა 

ეუფლება, რომელიც სხვადასხვა დანაშაულის შესრულებისაკენ უბიძგებს და 

აიძულებს კერპებს სცეს თაყვანი». 

12. «მაგრამ ჩვენი უფალი ღმერთი, რომელსაც ბადალი არ ჰყავს, ერთია, 

ყოვლისშემძლე, ყოვლისმცოდნე და ყველგან მყოფია, ყველა სიბრძნეს ყველა 

განათლებას ფლობს». 

13. «სწორედ მას უნდა მიმართოთ, რომ მიიღოთ ნუგეშისცემა სიმწარეში, 

დახმარება შრომაში, ავადმყოფობათა განკურნება. ვისაც იმედი აქვს, მისგან უარს 

არ მიიღებს». 

14. «ბუნების საიდუმლოება ღმერთის ხელშია, ვინაიდან სამყარო მის 

გამჟღავნებამდე ღვთაებრივი აზრის სიღრმეში არსებობდა; იგი სხეულებრივი და 

ხილული უზენაესის ნებით გახდა». 

15. «როდესაც მოისურვებთ, რომ მიმართოთ მას, კვლავ ბავშვებად იქეცით, 

რადგან თქვენ არ იცით არც წარსული, არც აწმყო, არც მომავალი, ღმერთი კი 

დროის მბრძანებელია». 

12 

1. «სამართლიანო ადამიანო, — უთხრეს იერუსალიმის მმართველის 

გადაცმულმა მსახურებმა, — გვასწავლე, კეისრის ნება უნდა ვასრულოთ თუ ახლო 

დროში განთავისუფლებას ველოდოთ?» 

2. ისამ იცნო ფარულად ყურის დასაგდებად მოსული მსახურები და უთხრა 

მათ: «მე თქვენთვის არ მიწინასწარმეტყველებია, რომ კეისრისგან 

განთავისუფლდებით; სული გათავისუფლდება, რომელიც ცოდვაშია ჩაფლული». 
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3. «არ არსებობს ოჯახი უფროსის გარეშე, არ იქნება წესრიგი ხალხში კეისრის 

გარეშე, რომელსაც ბრმად უნდა დაემორჩილოთ, რადგან მხოლოდ ის აგებს პასუხს 

თავისი მოქმედებების გამო უზენაესი გამკითხველის წინაშე». 

4. «აქვს თუ არა კეისარს ღვთაებრივი უფლება, — კვლავ ჰკითხეს მზირებმა, 

— და მოკვდავთა შორის საუკეთესოა თუ არა იგი?» 

5. «ადამიანთა შორის არ არის საუკეთესო, მაგრამ არიან ავადმყოფები, 

რომლებზედაც რჩეულმა, ძალაუფლებით აღჭურვილმა ადამიანებმა უნდა 

იზრუნონ იმ საშუალებების გამოყენებით, რომლებიც მათ მამაზეციერის კანონმა 

მისცა». 

6. «გულმოწყალება და სამართლიანობა — აი ყველაზე უფრო მაღალი უნარი, 

რომელიც კეისრისთვის იყო ბოძებული; მისი სახელი განდიდდება, თუ ამ უნარს 

აქ გამოავლენს». 

7. «მაგრამ ვინც სხვაგვარად მოქმედებს, თავისი ხელქვეითების მიმართ 

ძალაუფლების ზღვრებს სცილდება, იგი თავის სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებს, 

უზენაეს განმკითხველს ამცირებს და ხალხის თვალში თავის ღირსებას ამცირებს». 

8. ამ დროს ერთი მოხუცი ქალი მიუახლოვდა ბრბოს, რომ ისასთვის 

უკეთესად მოესმინა, მაგრამ ერთ-ერთმა გადაცმულმა კაცმა იგი უკან დასწია და 

მის წინ დადგა. 

9. მაშინ ისამ თქვა: «არ ვარგა, როცა შვილი დედას ხელს ჰკრავს, რომ პირველი 

ადგილი დაიკავოს, რომელიც დედას ეკუთვნის. ვინც თავის დედას, ღმერთის 

შემდეგ ყველაზე წმინდას, თაყვანს არ სცემს, იგი ღირსი არ არის შვილად 

იწოდებოდეს». 

10. «ისმინეთ, რა მინდა გითხრათ: თაყვანი ეცით ქალს, სამყაროს დედას; 

მასში ძევს ღვთაებრივი ქმნილების მთელი ჭეშმარიტება». 

11. «იგი ყოველივე კეთილის და მშვენიერის საფუძველია; იგი სიცოცხლისა 

და სიკვდილის წყაროა. მასზეა დამოკიდებული ადამიანის მთელი არსებობა, 

რადგან იგი ზნეობრივი და ბუნებრივი საყრდენია ადამიანის შრომაში». 

12. «იგი ტანჯვაში გბადავთ თავისი მუცლიდან, გზრდით, და სიკვდილამდე 

იტანჯება თქვენ გამო. დალოცეთ, პატივი ეცით, რადგან იგი თქვენი ერთადერთი 

მეგობარი და საყრდენია დედამიწაზე». 

13. «თაყვანი ეცით, დაიცავით იგი; ასე რომ იქცევით, თქვენ მის სიყვარულს 

იძენთ, მის გულს იპყრობთ და ღმერთისთვის სასიამოვნონი იქნებით. აი რატომ 

მიგეტევებათ მრავალი ცოდვა». 

14. «გიყვარდეთ აგრეთვე თქვენი ცოლები და პატივი ეცით, რადგან ხვალ 

ისინი დედები გახდებიან, მოგვიანებით კი — მთელი მოდგმის წინაპრები». 

15. «დაემორჩილეთ ქალს; მისი სიყვარული აკეთილშობილებს ადამიანს, 

არბილებს მის გასასტიკებულ გულს, მხეცს ათვინიერებს და კრავად აქცევს». 

16. «ცოლი და დედა დაუფასებელი განძია, რომელიც ღმერთმა მოგცათ; ისინი 

სამყაროს საუკეთესო სამკაულებია, და მათგან იბადება ის ყველაფერი, რაც კი 

ამქვეყნად ცხოვრობს». 
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17. «როგორც ოდესღაც ღმერთმა სინათლე სიბნელისგან და ხმელეთი 

წყლებისგან გამოყო, ასევე ქალსაც აქვს ღვთაებრივი ნიჭი ადამიანში კეთილი 

განზრახვები ბოროტი აზრებისგან გამოყოს». 

18. «აი რატომ გეუბნებით, რომ ღმერთის შემდეგ თქვენი საუკეთესო აზრები 

ქალებს უნდა ეკუთვნოდეთ; ქალი თქვენთვის ღვთაებრივი ტაძარია, რომელშიაც 

სულ ადვილად მიიღებთ სრულ ნეტარებას». 

19. «შეიძინეთ ამ ტაძარში ზნეობრივი ძალები; იქ დაგავიწყდებათ თქვენი 

მწუხარებები და წარუმატებლობები, დაიბრუნებთ მოკლულ ძალებს, რომლებიც 

ახლობლის დასახმარებლადაა საჭირო». 

20. «ნუ დაამცირებთ მას; ამით მხოლოდ თქვენსავე თავს დაამცირებთ და 

სიყვარულის იმ გრძნობას დაკარგავთ, რომლის გარეშეც აქ დედამიწაზე არაფერი 

არსებობს». 

21. «მფარველობა გაუწიეთ თქვენს ცოლს, და იგი დაიცავს თქვენს თავსაც და 

მთელ თქვენს ოჯახსაც; რასაც დედისთვი, ცოლისთვის, ქვრივი ქალისთვის ან სხვა 

მწუხარე ქალისთვის გააკეთებთ, ამას თქვენ ღმერთისთვის გააკეთებთ». 

13 

1. ასე ასწავლიდა ისა ისრაელის ხალხს სამი წლის განმავლობაში — ყოველ 

ქალაქში, ყოველ სოფელში, გზებსა და ვაკეზე, და მისი ყოველი 

წინასწარმეტყველება სრულდებოდა. 

2. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მმართველ პილატეს გადაცმული მსახურები 

გულმოდგინედ უთვალთვალებდნენ ისას, მაგრამ ვერ ნახეს იმის 

მტკიცებულებები, რაც ოდესღაც ქალაქთა უფროსების მიერ იქნა შეგროვილი ისას 

შესახებ. 

3. მაგრამ მმართველი პილატე შეშინებული იყო წმინდან ისას მიმართ ხალხის 

მეტისმეტი ერთგულების გამო, რომელსაც, მოწინააღმდეგეთა სიტყვით, ხალხის 

აჯანყება და თავისი თავის მეფედ გამოცხადება სურდა. მან ერთ-ერთ თავის 

მზირს უბრძანა დაედანაშაულებინა იგი. 

4. მეომრებს დაევალათ დაეჭირათ იგი და მიწისქვეშა დილეგში 

დაემწყვდიათ. იქ ისას აწამებდნენ, რომ ეღიარებინა დანაშაული, რის გამოც მისი 

დასჯა იქნებოდა შესაძლებელი. 

5. წმინდანი, რომელიც მხოლოდ თავისი ძმების სრულ ნეტარებაზე 

ფიქრობდა, წამებას იტანდა თავისი მამის გულისათვის. 

6. პილატეს მსახურებმა გააგრძელეს მისი წამება და გულის წასვლამდე 

მიიყვანეს იგი, მაგრამ ღმერთი მასთან იყო და არ დაუშვა, რომ მომკვდარიყო. 

7. როდესაც თავისი წმინდანის ტანჯვა-წამების შესახებ გაიგეს, მთავარი 

მღვდლები და ბრძენი უხუცესები მმართველთან მივიდნენ და ისას 

განთავისუფლება სთხოვეს მას მოახლოებულ დიდ დღესასწაულთან 

დაკავშირებით. 
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8. მაგრამ მმართველმა მტკიცე უარი უთხრა. მაშინ მათ სთხოვეს ბრძანება 

გაეცა ისა უხუცესთა სასამართლოს წინაშე წარმსდგარიყო, რომ ან დასჯილიყო, ან 

გამართლებულიყო დღესასწაულის წინ. ამაზე პილატე დათანხმდა. 

9. მეორე დღეს მმართველმა ბრძანა მოეწვიათ მთავარი მხედართმთავრები, 

მღვდლები, ბრძენი უხუცესები და კანონმცოდნეები, რომ ისა გაესამართლებინათ. 

10. დილეგიდან წმინდანი მოიყვანეს, უბრძანეს მმართველის წინ 

დამჯდარიყო ორ ყაჩაღს შორის, რომლებსაც იმავე დღეს ასამართლებდნენ, რომ 

ბრბოსთვის ეჩვენებინათ, რომ არა მხოლოდ ისა იქნება გასამართლებული. 

11. პილატემ ისას მიმართა: «ო ადამიანო! მართალია თუ არა, რომ ხალხს 

ხელისუფლების წინააღმდეგ ამხედრებდი, რომ თვითონ გამხდარიყავი ისრაელთა 

მეფე?» 

12. «მეფედ თავისი ნებით არ ხდებიან, — პასუხობდა ისა, — და შენ 

მოგატყუეს, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ ხალხს ვამხედრებდი. მე ყოველთვის 

ზეციერ მეფეზე ვლაპარაკობდი, და მის თაყვანისცემას ვასწავლიდი ხალხს». 

13. «რადგან ისრაელის შვილებმა დაკარგეს თავდაპირველი სიწმინდე და, 

ჭეშმარიტი ღმერთის იმედი რომ არ ჰქონოდათ, მსხვერპლად შეწირულები 

იქნებოდნენ და მათი ტაძარი ნანგრევებში იქნებოდა». 

14. «დროებითი ხელისუფლება წესრიგს იცავს ქვეყანაში; და მე ვასწავლიდი, 

რომ ეს არ დავიწყებოდათ; მე ვეუბნებოდი: იცხოვრეთ თქვენი მდგომარეობისა და 

ბედის შესაბამისად, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი არ დაარღვიოთ, — და მე ასევე 

ვარწმუნებდი არ დავიწყებოდათ, რომ უწესრიგობა მეფობდა მათს გულში და 

გონებაში». 

15. «ზეციერმა მეფემ აგრეთვე მათი ეროვნული მეფეები დასაჯა და მოსპო; 

მაგრამ, ვეუბნებოდი მათ, თუ თქვენს ბედს უსიტყვოდ დაემორჩილებით, 

სასუფეველს დაიმკვიდრებთ ცათა შინა». 

16. ამ დროს მოწმეები შემოიყვანეს; ერთ-ერთმა მათგანმა ასეთი ჩვენება 

მისცა: «შენ ხალხს ეუბნებოდი, რომ დროებითი ძალაუფლება არაფერს ნიშნავს იმ 

მეფის წინაშე, რომელსაც ისრაელის ხალხი წარმართთა უღელქვეშობიდან მალე 

უნდა გაეთავისუფლებინა». 

17. «დალოცვილი იყავი, — თქვა ისამ, — რომ ჭეშმარიტება თქვი; ზეციერი 

მეფე მიწიერ კანონზე უფრო მაღალი და ძლევამოსილია, და მისი სამეფო მიწიერ 

სამეფოებს აღემატება». 

18. «და შორს არ არის ის დრო, როდესაც ღვთის ნებით ისრაელის ხალხი 

ცოდვებისგან განიწმინდება, რადგან ნათქვამია, რომ გამოჩნდება წინამორბედი, 

რომ ხალხის განთავისუფლება და მისი ერთ ოჯახად გაერთიანება გამოაცხადოს». 

19. და მმართველმა მოსამართლეებს უთხრა: «გაიგეთ? ისრაელელი ისა 

დანაშაულს აღიარებს. გაასამართლეთ თქვენი კანონებით და სიკვდილის განაჩენი 

გამოუტანეთ». 

20. «ჩვენ არ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ, — უპასუხეს მღვდლებმა და 

უხუცესებმა, — შენ თვითონ ამ წუთას მოისმინე, რომ მას ზეციერი მეფე ჰყავდა 
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მხედველობაში და ისრაელის ხალხს ისეთს არაფერს უქადაგებდა, რაც კანონს 

დაუმორჩილებლობა იქნებოდა». 

21. მაშინ მმართველმა მოწმეს დაუძახა, რომელმაც თავისი ბატონი პილატეს 

წაქეზებით გასცა ისა. ამ ადამიანმა ისას მიმართა: «ისრაელის მეფე ხომ არ გყავდა 

მხედველობაში, როცა ამბობდი, რომ ზეციერმა მეფემ გამოგგზავნა, რომ მისი 

ხალხი მოამზადო?» 

22. და ისამ დალოცა იგი და უთხრა: «შენ გეპატიება, ვინაიდან შენით არ 

ამბობ ამას». ამის შემდეგ მმართველს მიმართა: «რა საჭიროა საკუთარი ღირსების 

დამცირება და ხელქვეითებისთვის ტყუილის სწავლება? ამის გარეშეც ხომ გაქვს 

საშუალება უდანაშაულო გაამტყუნო?» 

23. ამ სიტყვების შემდეგ მმართველი საშინელმა მრისხანებამ მოიცვა და 

გამოთქვა აზრი, რომ ისასთვის სიკვდილით დასჯა მიესაჯათ, ორი ყაჩაღი კი 

უდანაშაულოდ გამოეცხადებინათ. 

24. მოსამართლეებმა ერთმანეთში იმსჯელეს და პილატეს უთხრეს: «არ 

ავიღებთ ჩვენს თავზე უდიდეს ცოდვას — უდანაშაულოს მსჯავრი დავადოთ და 

ყაჩაღები გავამართლოთ. ეს ჩვენს კანონებს ეწინააღმდეგება». 

25. «რაც შენ გსურს, ის ქენი». ამ სიტყვებით მღვდლებმა და ბრძენმა 

უხუცესებმა დარბაზი დატოვეს, წმინდა ჭურჭელში ხელები დაიბანეს და თქვეს: 

«წმინდანის სიკვდილში ჩვენ ბრალი არ გვიდევს». 

14 

1. მმართველის ბრძანებით მეომრებმა ხელი სტაცეს ისას და ორ ყაჩაღს და 

დასჯის ადგილას წაიყვანეს, სადაც მიწაში ჩაფლულ ჯვრებზე ლურსმნებით 

მიამაგრეს. 

2. ისას და ორი ყაჩაღის სხეულიდან სისხლი წვეთავდა და მთელი დღე ასე 

ჯვარზე მიმაგრებულები მეომრების დაცვის ქვეშ რჩებოდნენ; გარშემო ხალხი 

იდგა; დასჯილთა ნათესავები ლოცულობდნენ და ტიროდნენ. 

3. მზის ჩასვლის დროს ისას წამება დასრულდა. მან გრძნობა დაკარგა, და ამ 

წმინდანის სული სხეულს გამოეყო, რომ ღვთაებასთან წასულიყო და მის წინაშე 

ქედი მოეხარა. 

4. ასე დასრულდა ამქვეყნიური არსებობა მარადიული უმაღლესი სულის 

ანარეკლისა ადამიანის სახით, რომელმაც გამძვინვარებული ცოდვილები 

გადაარჩინა და ასეთი წამება გადაიტანა. 

5. მაგრამ პილატეს შეეშინდა თავისი საქმისა და ბრძანა წმინდანის სხეული 

ნათესავებისთვის გადაეცათ, და მათ დასჯის ადგილის მახლობლად დაკრძალეს. 

მის საფლავზე ბრბო ლოცულობდა და ქვითინითა და კვნესით ავსებდა არემარეს. 

6. სამი დღის შემდეგ მმართველმა, რომელსაც ხალხის აჯანყების ეშინოდა, 

მეომრებს დაავალა ისას სხეული გაეტაცათ და რომელიმე სხვა ადგილას 

დაესაფლავებინათ. 
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7. მეორე დღეს ბრბომ ნახა, რომ საფლავი ღია და ცარიელია; მაშინვე ხმა 

გავარდა, რომ უმაღლესმა მოსამართლემ თავისი ანგელოზები გამოაგზავნა, რომ 

წმინდანის ნეშთი გაეტაცათ, რომელშიაც ღვთაებრივი სულის ნაწილი 

იმყოფებოდა დედამიწაზე. 

8. როდესაც ამ ხმებმა პილატემდე მიაღწია, იგი განრისხდა და ბრძანა, 

სიკვდილისა და მონობის მუქარით, არასოდეს წარმოეთქვათ ისას სახელი და 

მისთვის არ ელოცათ ღმერთის წინაშე. 

9. მაგრამ ხალხი განაგრძობდა მასწავლებლის დატირებას და ხმამაღლა მის 

განდიდებას; ამის გამო მრავალი ადამიანი დაამონეს, აწამეს და სიკვდილით 

დასაჯეს. 

10. და წმინდან ისას მოსწავლეებმა ისრაელის ქვეყანა დატოვეს და 

გაიფანტნენ სხვადასხვა ქვეყანაში წარმართებთან, ქადაგებდნენ, რომ მათ უნდა 

მიატოვონ უხეში ცდომილებები და საკუთარი სულის გადარჩენაზე და სრულ 

ნეტარებაზე იფიქრონ, რომელიც არამატერიალურ და ბრწყინვალებით სავსე 

სამყაროში ელოდება ხალხს, სადაც სიმშვიდესა და მთელ თავის სიწმინდეში 

დიადი შემქმნელი იმყოფება სრულყოფილ დიდებულებაში. 

11. წარმართები, მეფეები და მეომრები უსმენდნენ მქადაგებლებს, ტოვებდნენ 

თავის უაზრო რწმენას, ტოვებდნენ თავის ქურუმებსა და მათს კერპებს, რომ ხოტბა 

შეესხათ სამყაროს ბრძენი შემქმნელისთვის, მეფეთა მეფისთვის, რომლის გულიც 

უსაზღვრო გულმოწყალებითაა აღვსილი. 

 

 
 

სატია საი ბაბას მიხედვით, ასე 
გამოიყურებოდა იესო ინდოეთში 
(ზოგადად აღმოსავლეთში) მოგზაურობის 
ერთ-ერთ ეტაპზე. 

http://www.radikal.ru/
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იუდას სახარება 
 

XX საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში ეგვიპტის ქალაქ ელ-მინიას 

მახლობლად უცნობმა პირმა იპოვა 62 ფურცლისგან შემდგარი პაპირუსი. 

პაპირუსი იმდენად ძველი იყო (ჩვ. წ-აღ. III-IV სს), რომ ჩვენს დრომდე მისი 

მოღწევა და ზედ რაიმეს წაკითხვა რომ შეიძლებოდა — უკვე პატარა სასწაული 

იყო. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს იმიტომ მოხდა, რომ იმ ადგილზე, 

სადაც პაპირუსი ინახებოდა, საკმარისი ტენიანობა იყო, თორემ ძველი ხელნაწერი 

მტვრად იქნებოდა ქცეული. 

წიგნმა შვეიცარიაში ამოჰყო თავი, შემდეგ საიდანღაც აშშ-ში მოხვდა და 20 

წელი იქ გაატარა. სახელოვანი თუ უსახელო კოლექციონერების ხელიდან ხელში 

პაპირუსის მოგზაურობა 2001 წელს ისევ შვეიცარიაში, უძველესი ხელოვნების 

გადარჩენის ფონდ «მაკენასში» დასრულდა (შესყიდულ იქნა ფასში, რომელიც არ 

გაუხმაურებიათ), რომლის დაფინანსებითაც სხვადასხვა ქვეყნის კოპტოლოგები, 

პაპიროლოგები, რესტავრატორები მკაცრად გასაიდუმლოებულ სახელოსნოში 

შეუდგნენ უძველესი წიგნის ფურცლების წმენდას, ფოტოგრაფირებას, თარგმნას... 

სამუშაოებს ხელმძღვანელობდა ყოფილი ჟენეველი პროფესორი, ამჟამად 

მღვდელი რუდოლფ კასერი, ცნობილი კოპტოლოგი. ხუთი წლის დაუღალავი 

შრომის შედეგად, 2006 წლის აღდგომისათვის, როგორც იქნა გამოქვეყნდა 

პაპირუსის პირველი თარგმანი. 

როგორც ამბობენ, «იუდას სახარების» ნამდვილობა დადასტურებულია ხუთი 

სხვადასხვა საიმედო მეთოდის გამოყენებით. 

მაკენასის დირექტორს. მარიო ჟან რობერტის, მიაჩნია, რომ ამ ტექსტის 

ასლები ვატიკანის სარდაფებშიც მოიძებნება, მაგრამ ეკლესია ამაზე დუმს. 

პაპირუსი, როგორც სჩანს, წარმოადგენს ბერძნულიდან თარგმანს საკლას 

ენაზე — ეგვიპტელი ქრისტიანების — კოპტების ენაზე. კოპტებს ეკრძალებოდათ 

განადგურება ტექსტისა, რომელშიც სიტყვა «ღმერთი» იყო ნახსენები რაიმე 

კონტექსტით. ალბათ ამანაც გადაარჩინა ეს წიგნი თავის დროს განადგურებას. 

საკუთრივ «იუდას სახარება» ამ მანუსკრიპტის მხოლოდ ერთი ნაწილია. 

პაპირუსის «ნამდვილი სახელია» ჩაკოსის კოდექსი და შედგება შემდეგი 

ტექსტებისაგან: 

 

1. გნოსტიკური კოდექსი, დაწერილი კოპტური ენის საიდურ დიალექტზე. 

მასში შედის: 

• იუდას სახარება; 

• იაკობის პირველი აპოკალიფსი; 

• პეტრე მოციქულის წერილი ფილიპე მოციქულს; 

• «სხვარჯულისანთა წიგნი»... 

2. «გამოსვლა» ბერძნულად. 
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3. პავლეს წერილები საიდურ დიალექტზე. 

4. «მათემატიკური ტრაქტატი» ბერძნულად. 

 

ფონდი აცხადებს, რომ კვლევის და აღდგენის დამთავრების შემდეგ პაპირუსს 

უსასყიდლოდ გადასცემს კაიროს კოპტურ მუზეუმს, სადაც ის ხელმისაწვდომი 

იქნება ყველა მკვლევარისათვის. ჯერჯერობით ფურცლები ძალიან ცუდ 

მდგომარეობაშია. 

თარგმანი შესრულებულია ინგლისური ტექსტის მიხედვით. 

ცნობები ამ საინტერესო დოკუმენტზე, რომელიც აქამდე დაკარგულად 

ითვლებოდა, მოიპოვება ირინეი ლიონელის (დაახლ. 130-200 წწ) შრომებში, სადაც 

ის ლაპარაკობს «კაენიტების საშინელ სექტაზე», რომლებიც ამ სახარებით 

ხელმძღვანელობდნენ. მათ მიაჩნდათ, რომ კაენი — უმაღლესი ძალის 

წარმომადგენელია, აღიარებდნენ ისავს, ქორეის მოდგმასა და სოდომიტებს თავის 

თანასწორად. ირინეი ლიონელი წერს: «შემოქმედი ებრძოდა მათ, მაგრამ ვერაფერი 

დააკლო, რადგან სოფიამ შეძლო გადაერჩინა და დაებრუნებინა ყველაფერი, რაც 

მას ეკუთვნოდა. იუდა-მოღალატეს ეს მშვენივრად ესმოდა, მან მოციქულთაგან 

ერთადერთმა გაიგო ჭეშმარიტება და ჩაიდინა გამცემლობა, რითაც, მათი 

სიტყვებით, ყოველი მიწიერი განიყო ზეციერისაგან. მათ შექმნეს ცრუ წიგნი — 

იუდას სახარება». 

ჩაკოსის კოდექსის ბევრი ტექსტი ემთხვევა 1946 წელს კაიროს მუზეუმის 

მიერ ანტიკვარისაგან ნაყიდ მანუსკრიპტში შემავალ ტექსტებს, რომელთა კვალმა 

მუზეუმის თანამშრომლები ნილოსის ნაპირზე მდებარე უძველეს ქალაქ 

ჰენობოსკიონის ნეკროპოლებთან მიიყვანა. ქალაქს ეხლა ნაგ-ჰამადა ჰქვია და ეს 

მანუსკრიპტები «ნაგ-ჰამადას ხელნაწერების» სახელითაა ცნობილი. თეოლოგიური 

უთანხმებები ამ ორ ხელნაწერს შორის არაუმეტესია, ვიდრე ახალი აღთქმის 

სხვადასხვა ტექსტებს შორის (თუ არ განვიხილავთ ე. წ. რედაქციულ თეორიას, 

რომლის თანახმადაც ახალი აღთქმის ტექსტების უმეტესობა მიღებულ იქნა უფრო 

ადრინდელი, თავისი წარმოშობით გნოსტიკური ტექსტების რედაქტირების 

შედეგად). 

როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, «იუდას სახარება» არ არის «სახარება 

იუდას მიერ», არამედ «სახარება იუდას შესახებ», რადგან თუ ავტორად 

ნაგულისხმევი იქნებოდა თვით იუდა, მისი სათაური უნდა ყოფილიყო euaggelion 

kata ioudac, არადა არის euaggelion ioudac, ანუ გამოტოვებულია kata — «მიერ». 

ჩაკოსის 62-ფურცლიან კოდექსში «იუდას სახარება» 33-დან 58-ე 

ფურცლამდეა. ფურცლის ნომრები ტექსტშივეა ჩართული ფრჩხილებში (მაგ: (37)). 

კვადრატულ ფრჩხილებში მოთავსებულია ის, რისი ამოკითხვაც ვერ მოხერხდა, ან 

ამოიკითხეს, მაგრამ საეჭვოა. 
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შესავალი 
 

იესოს მიერ იუდა ისკარიოტელისათვის ვნების 
კვირამდე სამი დღით ადრე გამხელილი საიდუმლო. 

 

იესოს საქვეყნო საქმეები 
 

ქვეყნად მოვლენილი იესო სჩადიოდა სასწაულებსა და საოცარ საქმეებს, რათა 

გადაერჩინა კაცობრიობა. რადგანაც ზოგი [გაჰყვა] ჭეშმარიტ გზას, ზოგი კი 

ძველებურად სცოდავდა, მოწოდებულ იქნა თორმეტი მოწაფე. 

ის ესაუბრებოდა მათ ამ ქვეყნის საიდუმლოებებსა და იმაზე, თუ რა 

იქნებოდა ბოლოს. ხშირად ის ეცხადებოდა მოწაფეებს არა თავისი სახით, არამედ 

გაერეოდა მათში შეუმჩნევლად. 

 

სცენა 1. 

იესოს საუბარი მოწაფეებთან: ღვთის სადიდებელი თუ ევქარისტია 
 

(33) ერთხელ ის მოვიდა იუდეაში თავის მოწაფეებთან, და ნახა რომ ისინი 

შეგროვილიყვნენ ერთად და ღმერთს ადიდებდნენ. როცა ის [მიუახლოვდა] თავის 

მოწაფეებს, (34) რომლებიც მადლს აღუვლენდნენ ღმერთს — პურის მომცემელს — 

[მას] გაეცინა. 

მოწაფეებმა ჰკითხეს [მას]: «მასწავლებელო, რად დასცინი [ჩვენს] 

სამადლობელ ლოცვას? ჩვენ ხომ ისე ვიქცევით, როგორც საჭიროა». 

მან უპასუხა: «მე თქვენ არ დაგცინით. <თქვენ> ასე იმიტომ კი არ იქცევით, 

რომ ასეთია თქვენი ნება, არამედ იმიტომ, რომ ასე [იქნება] განდიდებული თქვენი 

ღმერთი». 

მათ უთხრეს: « მასწავლებელო, შენ ხომ [...] ჩვენი ღმერთის შვილი ხარ». 

იესომ უთხრა მათ: «რა იცით ვინა ვარ? [მე] ჭეშმარიტად გეტყვით თქვენ — 

არცერთმა კაცთაგანმა თქვენს შორის არ იცის ეს». 

მოწაფეთა განრისხება 

როცა მოწაფეებს ესმათ ეს, აღშფოთდნენ და განრისხდნენ და გულში გმობა 

დაუწყეს მას. 

იესომ კი, შენიშნა რა მათი [უგუნურება, უთხრა] მათ: «რატომ გადაიზარდა 

თქვენი აღტყინება განრისხებაში? თქვენმა ღმერთმა, რომელიც თქვენშია და [...] 

(35) ჩასახა რისხვა [შიგ] თქვენს სულებში. [მოვიდეს] ნებისმიერი თქვენგანი, 

რომელიც [საკმარისად ძლიერია] კაცთა შორის, გამოიჩინოს ადამიანის 

სრულყოფილება და დადგეს ჩემს პირისპირ». 

მათ უთხრეს ერთხმად: «ჩვენ ვართ ძლიერები». 
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მაგრამ ვერ შესძლო მათმა სულებმა წარმსდგარიყვნენ [მის] პირისპირ, გარდა 

იუდა ისკარიოტელისა. იუდა წარუდგა მას, მაგრამ ვერ გაუსწორა თვალი მანაც, და 

მიაბრუნა სახე გვერდზე. 

იუდამ [უთხრა] მას: «მე ვიცი ვინ ხარ შენ და საიდან მოხვედი. შენ ბარბელოს 

უკვდავი სამეფოდანა ხარ. და მე არა ვარ ღირსი წარმოვსთქვა მისი სახელი, ვინც 

შენ გამოგგზავნა». 

იესოს საუბარი იუდასთან განმარტოებით 

იესო ხედავდა, რომ იუდას თავი სხვებზე აღმატებულად მიაჩნდა, და უთხრა: 

«მოსცილდი დანარჩენთ და მე შენ მოგიყვები სამეფოს საიდუმლოებებს. შენ 

შეიძლება მოხვდე იქ, მაგრამ ეს შენ დიდ მწუხარებას მოგიტანს. (36) რადგან 

ვიღაცა დაიკავებს შენს ადგილს, რათა თორმეტნი [მოწაფენი] კვლავ სრულად იყონ 

თავიანთ ღმერთთან». 

იუდამ უთხრა: «როდის მეტყვი ამას, და [როდის] იქნება მოდგმის 

გაბრწყინების დიდი დღე?» 

მაგრამ როცა მან ეს სთქვა, იესომ დასტოვა იგი. 

 

სცენა 2. 

იესო მოწაფეებთან ბრუნდება 
 

ამ ამბის შემდეგ დილას იესო კვლავ მოწაფეებთან [დაბრუნდა]. 

მათ ჰკითხეს: « მასწავლებელო, სად იყავი და რას აკეთებდი, რაც ჩვენგან 

წასული იყავი?» 

იესომ უპასუხა: «მე ვიყავი სხვა დიდ და წმინდა მოდგმასთან». 

მოწაფეებმა ჰკითხეს: «უფალო, რა მოდგმაა ეს, ჩვენზე დიდი რომ არის და 

ჩვენზე წმინდა, ამ ქვეყნისა არ არის?» 

იესომ ეს რომ მოისმინა, გაიცინა და სთქვა: «რა გესაქმებათ თქვენ ამ მძლავრ 

და წმინდა მოდგმასთან? (37) ჭეშმარიტად გეუბნებით [მე] თქვენ, რომ ვერავინ ამ 

დროში დაბადებული ვერ იხილავს მას [მოდგმას], ვერავინ ვარსკვლავთა 

ანგელოზების ჯარიდან ვერ იმბრძანებლებს მათზე, ვერცერთი მოკვდავი ვერ 

მიეახლება მას, რადგან ეს მოდგმა არ მოდის [...] რომლებიც მოდიან [...]. მოდგმა 

მათი, ვინც [თქვენს] შორისაა, კაცთა მოდგმაა [...] ძალა, რომელიც [...] სხვა 

ძალები{ს} [...] რომელთაც თქვენ განაგებთ». 

ამის გაგონებაზე [მისი] მოწაფეები აღშფოთდნენ. მათ სიტყვა ვერ დაძრეს. 

შემდეგ დღეს იესო ისევ მივიდა [მათთან]. მათ უთხრეს [მას]: « 

მასწავლებელო, ჩვენ გნახეთ შენ [ხილვაში], ჩვენ საოცარი რამ [გვესიზმრა...] ღამე 

[...]». 

[მან სთქვა]: «[თქვენ] რატომ [...როცა] <თქვენ> ეწევით თვითგვემას?» 

(38) 

მოწაფეების ხილვა სასახლისა და ამის განსჯა 

მათ [სთქვეს: «ჩვენ ვიხილეთ] დიდებული [სასახლე დიდი] სამსხვერპლოთი 

[, და] თორმეტი კაცი — ჩვენი აზრით ღვთისმსახურები — და სახელი; და 



ახალი აღთქმა 

 

90 

სამსხვერპლოსთან ხალხის ბრბო იცდიდა, [სანამ] ღვთისმსახურები [... და 

ჩაატარეს] ღვთისმსახურება. ჩვენ [კი] ბოლომდე დავრჩით. 

[იესომ ჰკითხა:] «როგორ გამოიყურებოდნენ ღვთისმსახურები?» 

მათ [უპასუხეს: «ზოგი...] ორი კვირა; [ზოგი] მსხვერპლად სწირავდა [თავის] 

შვილებს, სხვები — ცოლებს, ლოცავდნენ [ან] გმობდნენ ერთმანეთს; ზოგი 

მამათმავლობდა; სხვები ვინმეს [ჰკლავდნენ], სჩადიოდნენ მრავალ ცოდვასა და 

დანაშაულს. და სამსხვერპლოს [წინ] მდგარნი ახსენებდნენ შენს [სახელს], (39) და 

მათი მანკიერების ყოველი საქციელით მსხვერპლშეწირვა სულ უფრო სრული 

ხდებოდა [...]». 

სთქვეს ეს და გაჩუმდნენ, შეწუხებულნი. 

იესო უხსნის სასახლის ხილვას 

იესომ უთხრა მათ: «რად დამწუხრებულხართ? ჭეშმარიტად გეტყვით თქვენ, 

ის ღვთისმსახურები, რომლებიც იმ სამსხვერპლოსთან იდგნენ, ჩემს სახელს 

ახსენებდნენ. და კიდევ გეტყვით — ჩემი სახელი სწერია ამ [...ზე] ვარსკვლავთა 

მოდგმისა ადამიანთა მოდგმის მიერ. [და მათ] დარგეს ჩემს სახელზე ხე უნაყოფო, 

მათდა სამარცხვინოდ». 

იესომ უთხრა მათ: «ის, ვინც მონაწილეობდა მსხვერპლშეწირვაში — თქვენ 

იყავით. ის იყო ღმერთი, რომელსაც თქვენ მსახურებთ, და თქვენა ხართ ის 

თორმეტი, ვინც თქვენ იხილეთ. პირუტყვი, რომელსაც მსხვერპლად სწირავდნენ 

— ეს ის ხალხია, ვინც თქვენ შეიყვანეთ შეცდომაში (40) იმ სამსხვერპლოს წინ. [...] 

დადგება და ამგვარად გამოიყენებს ჩემს სახელს, და ღვთისმორჩილთა თაობანი 

უერთგულებენ მას. შემდეგ დადგება სხვა, [გარყვნილთაგანი, ] შემდგომ [იქნება] 

ვინმე ბავშვთამკვლელთაგანი, შემდეგ მამათმავალი, და ასკეტი, და სხვა 

უწმინდურები, ავაზაკები და ცოდვილები, და ისინი იტყვიან: ჩვენ ანგელოზთა 

სწორნი ვართ. ისინი არიან მნათობნი, რომლებიც მიიღებენ ყველაფერს. რამეთუ 

კაცთა მოდგმისაგან თქმულა: — აი, ღმერთმა მიიღო თქვენი მსხვერპლი 

ღვთისმსახურის ხელიდან — შეცდომის მსახურისაგან. მაგრამ არის ღმერთი — 

სამყაროს უფალი — რომელიც ბრძანებს: ბოლო ჟამს ისინი შერცხვენილნი 

იქნებიან». 

(41) 

იესომ უთხრა: «შეწყვიტეთ [მსხვერპლშეწირვა], სამსხვერპლოზე თქვენი 

შეწირული [...] თქვენს ვარსკვლავებსა და ანგელოზებზე მაღლა დგანან, და უკვე 

მიღწეული აქვთ თავიანთი დასასრული. ვითომ [დაგიჭერიათ] ისინი, და ეხლა 

გაუშვით 

 

[დაზიანებულია 15-მდე სტრიქონი] 
 

მოდგმა [...]. ვერცერთი მეპურე ვერ დააპურებს ყველა სულდგმულს (42) 

[ცის]ქვეშეთში. და [...] მათ [...] და [...] ჩვენ და [...]. 

იესომ უთხრა: «შეწყვიტეთ ჩემთან ბრძოლა. ყველას თქვენ-თქვენი 

ვარსკვლავი გაქვთ და ყველა [თქვენგანი...] 
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[დაზიანებულია 17-მდე სტრიქონი] 
 

(43) 

სადაც [...] ვინც მოვიდა [... გაზაფხული] ხეებისათვის [...] ამჟამად [...] დროში 

[...] მაგრამ ის მოვიდა რათა დაარწყულოს ედემის ბაღი, და [მოდგმა], რომელიც 

იქნება ბოლოს, რადგან [ის] არ წაბილწავს [გზას] ამ მოდგმისას, არამედ [.] იქნება 

უკუნითი უკუნისამდე». 

იუდა ეკითხება იესოს იმ მოდგმისა და კაცთა მოდგმის შესახებ 

იუდამ ჰკითხა [მას: «რაბი], რა ნაყოფს მოგვცემს ის მოდგმა?» 

იესომ უპასუხა: «სული ყოვლის კაცთა მოდგმისაგანისა მოკვდება. ხოლო 

ისინი, როცა განასრულებენ დროს ქვეყანაზე, და სული მათი გაეყრება ხორცს, 

მათი ხორცი მოკვდება, სულები კი იცოცხლებენ და ამაღლდებიან ზეცად». 

იუდამ ჰკითხა: «და სხვა კაცთა მოდგმისანი რაღას იზამენ?» 

იესომ უპასუხა: «შუძლებელია (44) დათესო [ქვაზე] და მოიმკა მოსავალი. 

[ასევე...] [წაბილწული] მოდგმა [...] და გახრწნილი სოფია [...] ხელი, რომელმაც 

შექმნა მოკვდავნი, რათა მათი სულები ამაღლდნენ სამუდამო სამეფოში. 

[ჭეშმარიტად] გეტყვით თქვენ, [...] ანგელოზი [...] ძალა, რომელიც იხილავს [...] 

მათ, ვინც [...] წმინდა მოდგმის [...]». 

სთქვა ეს იესომ და წავიდა. 

 

სცენა 3. 

იუდას ხილვა და იესოს ახსნა 
 

იუდამ უთხარა: «მასწავლებელო, როგორც მოუსმინე სხვებს, მომისმინე მეც. 

მე მქონდა საოცარი ხილვა». 

იესომ მოუსმინა და გაიცინა: «შენ რაღას წვალობ, მეცამეტე სულო? მაგრამ 

მოყევი, აგიტან შენც!» 

იუდამ უთხარა: «მე ვიხილე ჩემი თავი, და თორმეტი მოწაფე ქვებით 

მქოლავდნენ და (45) [სასტიკად] მდევნიდნენ. და მე დავბრუნდი იქ, სადაც [...] 

მეგულებოდი. მე ვიხილე [სახლი...], იმხელა, რომ ჩემი თვალები ვერ გასწვდა, 

დიდი ხალხით გარშემორტყმული, მწვანე ტოტებით [იყო] გადახურული, და 

სახლში იყო [ბევრი ხალხი...] [დაზიანებულია 2 სტრიქონი], უთხრა: 

«მასწავლებელო, მიმიღე მეც იმ ხალხში». 

[იესომ] უპასუხა: «იუდა, შენი ვარსკვლავი გაცდუნებს შენ!» მან განაგრძო: 

«არცერთ მოკვდავს არ ძალუძს შესვლა იმ სახლში, რომელიც შენ იხილე, იმიტომ, 

რომ ის სახლი წმინდანებისათვისაა. იქ ვერ განაგებს ვერც მზე და ვერც მთვარე, 

ვერც დღე, წმინდანები კი მუდამ იქნებიან იქ, უკუნითი უკუნისამდე წმინდა 

ანგელოზებთან ერთად. აჰა, აგიხსენი მე შენ სამეუფეოს საიდუმლონი (46) და 

გაგრძნობინე ვარსკვლავთა ცდუნების შესახებ; და [...] გაგზავნა [...] თორმეტ 

ჟამზე». 
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იუდა ეკითხება 

 

თავისი შიშის შესახებ იუდამ ჰკითხა: «მასწავლებელო, რამდენად დასაშვებია, 

რომ ჩემს თესლს განაგებდნენ მეუფენი?» 

იესომ უპასუხა: «მოდი, მე [დაზიანებულია 2 სტრიქონი], მაგრამ შენ ძალიან 

დამწუხრდები, როცა იხილავ სამეფოს და ყველა მის მოდგმას». 

როცა მოისმინა ეს, იუდამ უთხრა: «რით იქნება ჩემთვის კარგი ეს? შენ ხომ 

განმაცალკევე მე ამ მოდგმისაგან!» 

იესომ უპასუხა: «შენ იქნები მეცამეტე, და წყეულ იქნები სხვა მოდგმათაგან, 

და იქნები მათი მბრძანებელი. ბოლო დღეებში ისინი დასწყევლიან შენს აღზევებას 

(47) წმინდა [მოდგმამდე]». 

იესო უხსნის იუდას კოსმოლოგიას: სული და თვითქმნილი 

იესომ უთხრა: «[მოდი], მე მოგიყვები შენ იმ [საიდუმლოებების] შესახებ, 

რომელიც არ იცის [არცერთმა] კაცმა. 

ისმინე: არის ჟამი დიდი და უსასრულო, რომლის სიდიდე ანგელოზთა 

არცერთ მოდგმას არ უხილავს, [რომელშიც] არის დიდი უხილავი [სული], 

რომელიც არ უხილავთ ანგელოზთა თვალებს, 

რომელსაც არ მისწვდომია გულის წადილი, 

და რომელსაც არ ჰქვია სახელი. 

«და გაჩნდა იქ შუქმფენი ღრუბელი. მან სთქვა: «მოვიდეს ანგელოზი და 

წარმომიდგეს მე!» 

დიდი ანგელოზი — სხივოსანი, ღვთიური, თვითქმნილი — გამოვიდა 

ღრუბლიდან. მას მოჰყვა ოთხი ანგელოზი სხვა ღრუბლიდან და თაყვანი სცეს 

თვითქმნილ ანგელოზს. თვითქმნილმა სთქვა: (48) «იქმნას [...], და იქმნა [...]. და 

[შექმნა] მან პირველი მნათობი მის მბრძანებლად. მან სთქვა: «იქმნან ანგელოზნი 

და ემსახურონ [მას]», და იქმნენ უამრავნი ურიცხვნი. მან სთქვა: «[იქმნას] 

შუქმფენი ეონი», და იქმნა იგი. შექმნა მან მეორე მნათობი მის მბრძანებლად 

ურიცხვ ანგელოზთან ერთად, და მის სამსახურად. ასე შექმნა მან დანარჩენი 

შუქმფენი ეონები. დაუწესა მათ მბრძანებლობა მათზე, და შეუქმნა მათ დამხმარედ 

უამრავი ანგელოზი. 

 

ადამასი და მნათობები 

 

«ადამასი იყო იმ პირველ შუქმფენ ღრუბელში, რომელიც არასოდეს უხილავთ 

იმ ანგელოზებს, რომელთაც ღმერთებს ეძახიან. ის (49) [...] რომ [...] სახედ [...] და 

ხატად [ამ] ანელოზისა. მან შექმნა უხრწნელი [მოდგმა] სეთისა, რომელიც [...] 

თორმეტი [...] ოცდაოთხი [...]. მან შვა უხრწნელი მოდგმის სამოცდათორმეტი 

მნათობი, სულის ნებით. ამ 72 მნათობმა კი შვეს 360 მნათობი უხრწნელი 

მოდგმისა, სულის ნებით, რათა ყოფილიყო ხუთი თითოეულ მათგანზე. 
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«თორმეტი მნათობის თორმეტი ეონი შეადგენს მამას მათსას, და ექვსი ზეცაა 

ყოველ ეონში, ანუ სულ 72 ზეცა 72 მნათობისათვის, და ყოველ (50) [მათგანში 

ხუთი] სამყაროა, [სულ] 360 [სამყარო...]. მათ მიეცათ ძალაუფლება და [დიდი] 

ჯარი ანგელოზთა [ურიცხვთა], დიდებისა და თაყვანისცემისათვის, [ხოლო 

შემდეგში კი] უმანკო სულები ყველა ეონთა და ზეცათა და მათს სამყაროთა 

დიდებისა და თაყვანისცემისათვის. 

 

ზესკნელი (კოსმოსი, ქვეყანა), ქაოსი და ქვესკნელი 

 

«ამ უკვდავთა ერთობლიობა წოდებულია ქვეყანად, ანუ ჯოჯოხეთად, მამისა 

და 72 მნათობის მიერ, რომლებიც არიან თვითქმნილთან და მის 72 ეონთან. აქ 

იქმნა პირველი ადმიანი თავისი უხრწნელი თვისებებით, ხოლო ეონი, რომელიც 

იქმნა მის მოდგმასთან ერთად, ეონი, რომელშიც არის ღრუბელი შემეცნებისა და 

ანგელოზი, არის სახელად (51) ელ. [...] ეონ [...] მას შემდეგ [...] სთქვა: ‘იქმნას 12 

ანგელოზი [რათა] განაგოს ქაოსი და [ქვესკნელი]’. და აჰა, ღრუბლისგან იშვა 

[ანგელოზი], რომლის სახე ცეცხლით იყო განათებული დ სისხლით შებილწული. 

სახელი მისი იყო ნებროთი, რაც ნიშნავს ‘მოჯანყეს’. ზოგი მას იალდაბაოთს 

ეძახდა. მეორე ანგელოზი — საკლასი — გამოვიდა იმავე ღრუბლიდან. მაშინ 

ნებროთმა შექმნა ექვსი ანგელოზი დამხმარედ, ისევე როგორც საკლასმა, და გახდა 

12 ანგელოზი ზეცაში, რომელიც დაინაწილეს მათ. 

 

მეუფენი და ანგელოზები 

 

«თორმეტმა მეუფემ უთხრა თორმეტ ანგელოზს: ‘ყოველი თქვენგანი (52) [...] 

და მათ [...] მოდგმა [- დაზიანებულია 1 ხაზი -] ანგელოზები’: 

პირველი არის [ს]ეთი, რომელიც არის სახელად ქრისტე. 

[მეორე] არის არმათოთი, რომელიც არის [...]. 

[მესამე] არის გალილა. 

[მეოთხე] არის იობელი. 

[მეხუთე] არის ადონაიოსი. 

ეს ხუთი მეუფებს ქვეყანაზე, უპირველეს ყოვლისა ქაოსზე. 

 

ადამიანის შექმნა 

 

«შემდეგ საკლასმა უთხრა თავის ანგელოზებს: “შევქმნათ ადამიანი სახედ და 

ხატად ჩვენად”. შექმნეს მათ ადამი და ცოლი მისი ევა, რომელსაც ღრუბელში ერქვა 

ზოე. რამეთუ ყველა მოდგმა ამ სახელით ეძებს კაცს, და ყოველი მათგანი ამ 

სახელს არქმევს ქალს. ამჯერად საკლასს არ (53) უბრძა[ნებია...] გარდა [...] 

მოდგ[მას...] ეს [...]. და უთხრა მეუფემ ადამს: “შენ იცოცხლებ დიდხანს, შენს 

შვილებთან ერთად”». 
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იუდას კითხვები ადამისა და ადამიანთა ბედის შესახებ 

 

იუდამ ჰკითხა იესოს: «რას ნიშნავს დიდხანს სიცოცხლე?» 

იესომ უპასუხა: «რატომ გიკვირს რომ ადამმა, მის მოდგმასთან ერთად, 

იცხოვრა თავისი წილი ცხოვრება იქ, სადაც მიიღო თავისი სამეფო, და იმდენი, 

რამდენიც მისმა მეუფემ?» 

იუდამ ჰკითხა იესოს: «ადამიანის სული კვდება?» 

იესომ უპასუხა: «იმიტომ უბრძანა ღმერთმა მიქაელს ადამიანთა სულები 

ეთხოვებინა მათთვის, რათა მათ შესძლებოდათ ღმერთის მსახურება, ხოლო 

გაბრიელს უბრძანა ეჩუქებინა სულები დიდი მოდგმისათვის, რომელსაც არა ჰყავს 

მბრძანებელი მათზე — ანუ spirit და soul. ამდენად, [დანარჩენი] სულები (54) 

[დაზიანებულია ერთი ხაზი]. 
 

იესოს მსჯელობა იუდასა და სხვების უზნეობაზე 

 

«[...] სხივი [2 ხაზი თითქმის არ იკითხება] გარშემო [...] დაე [...] სული 

[რომელიც] შენშია, იყოს [ამ] ხორცში ანგელოზთა მოდგმას შორის. მაგრამ 

ღმერთმა ინება [მისცემოდა] ცოდნა ადამსა და მას, ვინც მასთან იყო, რათა ქაოსისა 

და ქვესკნელის მეუფეებს ვერ ემბრძანებლათ მასზე. 

იუდამ ჰკითხა იესოს: «და რა უნდა ჰქნან ამ მოდგმათ?» 

იესომ უპასუხა: «ჭეშმარიტად გეტყვი შენ, რომ მათ ნაცვლად ვარსკვლავები 

განასრულებენ. და როცა საკლასი განასრულებს დროს, მისთვის განკუთვნილს, 

მათ პირველ ვარსკვლავს იხილავს მოდგმა, და ისინი განასრულებენ იმას, რაც 

თქმული იყო მათთვის. მაშინ ისინი იმრუშებენ ჩემი სახელით და და დახოცავენ 

საკუთარ შვილებს (55) და ისინი [...] და [დაახლოებით ექვსნახევარი სტრიქონი 
დაზიანებულია] ჩემი სახელი, და იქნება [...] შენი ვარსკვლავი [მეცა] მეტე ეონზე». 

სთქვა ეს იესომ და [გაიცინა]. 

[იუდამ ჰკითხა:] «მასწავლებელო, [რატომ დაგვცინი]?» 

[იესომ] უპასუხა: «მე [თქვენზე კი არ] ვიცინი, არამედ იმაზე, თუ როგორ 

ცდებიან ვარსკვლავები, რამეთუ ეს ექვსი ვარსკვლავი ცდებიან თავიანთ ხუთ 

მეომართან ერთად, და ყველანი განადგურდებიან ყველა მათს ქმნილებებთან 

ერთად». 

 

იესო მოუთხრობს ნათელცხებულებზე და იუდას ღალატზე 

 

იუდამ უთხრა იესოს: «მაშინ რას იზამენ შენი სახელით ნათელცხებულები?» 

იესომ უპასუხა: «ჭეშმარიტად გეტყვი [შენ], ეს ნათლობა (56) [...] ჩემი 

სახელით [გამოტოვებულია 9 სტრიქონამდე] მე. ჭეშმარიტად გეუბნები [მე] შენ, 

იუდა, [ის, ვინც] მსხვერპლს სწირავს საკლასს [...] ღმერთი [გამოტოვებულია 3 
სტრიქონი] ყოველივე, რაც ბოროტებაა. 
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«მაგრამ შენ აღემატები მათ ყველას, რადგან მსხვერპლად მიიტან კაცს, 

რომელშიც ვარ მე». 

უკვე დაჰკრა შენმა ნაღარამ, 

აღივსო შენი რისხვა, 

ჩაესვენა შენი ვარსკვლავი, 

და შენი გული [...] (57) 

«ჭეშმარიტად [...] შენი ბოლო [...] იქნება [გამოტოვებულია 2,5 სტრიქონამდე], 
გლოვა [გამოტოვებულია 2 სტრიქონამდე] მეუფე, რადგან ის განადგურებულ 

იქნება. და აღზევდება მაშინ ხატი ადამის დიდი მოდგმისა, რამდენადაც ზეცის, 

მიწისა და ანგელოზთა წინაა დაყენებული ეს მოდგმა ეონთა მიერ. აჰა, მე 

ყველაფერი გითხარი. ასწიე თვალები და იხილე ღრუბელი და სინათლე მასში და 

ვარსკვლავები მის ირგვლივ. მათი გზამკვლევი ვარსკვლავი — შენი ვარსკვლავია». 

იუდამ აიხედა და დაინახა შუქმფენი ღრუბელი, და შევიდა მასში. მიწაზე 

მდგომებმა გაიგონეს ღრუბლიდან ხმა, რომელიც ამბობდა: (58) [...] დიდი მოდგმა 

[...] ხატი [გამოტოვებულია 5 სტრიქონამდე]. 
 

დასასრული: იუდას ღალატი 

 

[...] მათი მღვდელმთავრები აღშფოთდნენ, როცა {ის} შევიდა სასტუმრო 

ოთახში სალოცავად. მაგრამ რამდენიმე მწიგნობარი ფხიზლად აევნებდა თვალს, 

რათა ლოცვისას შეეპყროთ იგი, რადგან ეშინოდათ ხალხისა, რომლისთვისაც ის 

წინასწარმეტყველი იყო. 

ისინი მივიდნენ იუდასთან და ჰკითხეს: «შენ რას აკეთებ აქ, იესოს მოწფევ?» 

იუდამ უპასუხა, როგორც მათ უნდოდათ. მიიღო ფული და გადასცა ის მათ. 

 

 

იუდას სახარება. 



ახალი აღთქმა 
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ღვთისმშობლის მიმოსვლა 
 

«წმიდისა ღმრთისმშობელისაგან კაცთა ცოდვილთა სატანჯველთა ხილვაჲ». 
 

I. ეგულვებოდა რაჲ წმიდასა ღმრთისმშობელსა აღსვლაჲ მთასა წმიდასა, 

ღაღად ყო და თქუა: სახელისა მამისაჲთა, ძისაჲთა, სულისა წმიდისაჲთა, 

გარდამოჴდეს ზეცით დიდი იგი მთავარ-ანგელოზი მიქაელ, რაჲთა მითხრას 

ზეცისა და ქუეყანისა დიდებაჲ. სიტყჳსა ამის გამო გარდამოჴდეს ზეცით დიდი 

იგი მთავარ-ანგელოზი მიქაელდასითა ანგელოზთაჲთა აღმოსავალისა, 

დასავალისა, სამხრისა და ჩრდილოჲსა; მოიკითხელ მიმადლებული და ჰრქუეს 

მისა მიმართ: გიხაროდენ მთავარო ერისაო, გიხაროდენ სამკჳდრებელო სულისა 

წმიდისაო, გიხაროდენ შჳიდთა ცათა სიმტკიცეო, გიხაროდენ ანგელოზთაგან 

თაყვანის-საცემელო, გიხაროდენ წინაჲსწარმეტყუელთა სიქადულო, გიხაროდენ 

ყოველთა უზეშთაესო, ვიდრე საყდართამდე ცისათა აღმატებულო. და ქრქუა 

მიქაელს მიმადლებულმან: გიხაროდენ ექუს-ექუს ფრთეთა ქერობინთაგან 

თაყვანის საცემელო, რომელი მძლავრთა დასთრგუნავ და საყდარსა წინაშე 

მეუფისასა სდგა, რომელი ჰნათობ და არ-ვის დაივიწყებ. გიხაროდენ მთავარო 

ყოველთა ძალთა ზეცისათაო, მიჩუენენ სატანჯველნი, რომლითა კაცნი 

ცოდვილნი იტანჯებიან, ნათესავნი ქრისტიანეთანი ანუ წარმართთანი. უბრძანა 

სახელითა წმიდისა სამებისაჲთა მიქაელ აღებად პირისა და ხილვად ჯოჯოხეთსა 

ყოფელთა სატანჯველთა. 

II. მაშინ გამოეცხადნეს ყოველნი სატანჯველნი. და აღაღო პირი ჯოჯოხეთმან 

და იხილნა წმიდამან ღმრთისმშობელმან ურიცხვი მამანი დ დედანი, რომელნი 

იტანჯებოდეს, და იყო ვაებაჲ დიდი. ჰკითხა წმიდამან ღმრთისმშობელმან: ვინა 

არიან ესენი? მიუგო მიქაელ და ჰრქუა: ესენი არიან, რომელთა მამაჲ, ძჱ და სული 

წმიდაჲ არა ჰრწამს, აქა ამისთჳის იტანჯებიან. 

III. და იხილა სხუასა ადგილსა ბნელი და ჰრქუა: რაჲ არს ბნელი ესე, ანუ ვინ 

სხენან ამას შინა? და ჰრქუა მას მიქაელ: მრავალნი სატანჯველნი არიან ამას შინა. 

და ჰრქუა მას მარიამ: მნებავს, რაჲთა ვიხილო ბნელი ესე სასჯელი. ჰრქუა მთავარ-

ანგელოზმან მიმადლებულსა: ვერ შემძლებელ არს, მიმადლებულო, რაჲთა იხილო 

ესეცა სატანჯველნი. კუალად მიუგეს ანგელოზთა და ჰრქუეს: მცნებაჲ გუაქუს 

უხილავისა მამისაგან, რაჲთა ამათ არა იხილონ ნათელი, ვიდრე არა 

გამობრწყინდეს ძჱ შენი. მაშინ გულის-წყრომით აღივსო 

ღმრთისმშობელიანგელოზთა მათთჳს, აღიხილნა თუალნი მამისა, ძისა და სულისა 

წმიდისა მიმართ და ჰრქუა: აღიღე ბნელი ესე, რაჲთა ვიხილო ბნელი და 

სატანჯველი. და მეყსეულად გამოვიდა ბნელი და შჳდნი ცანი დააბნელნა. მუნ იყო 

სიმრავლჱ დედათაჲ და მამათაჲ და გლოვაჲ დიდი გამოვიდა. და ისმოდა ჴმაჲ 

ტირილისა და ვაებისაჲ.იხილნა ყოვლად-წმიდამან ღმრთისმშობელმან, ჰრქუა 

მთავარ-ანგელოზსა: ვინ არიან ესენი, ანუ რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი? ჰრქუა მიქაელ 

ყოვლად-წმიდასა: ესე არიან რომელთა მამაჲ, ძჱ და სული წმიდაჲ არა ჰრწამს, და 
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შენ, ყოვლად-წმიდაჲ ღმრთისმშობელი არა აღგიარეს, ვითარმედ შენგან იშვა 

უფალი იესუ ქრისტე, ამსთჳს აქა იტანჯებიან. კუალად ტიროდა ღმრთისმშობელი 

და ჰრქუა მათ: რაჲსთჳს შესცოდეთ, უგუნურნო, არა გესმა ქადაგებაჲ 

წინაჲსწარმეტყუელთაჲ? ესე თქუა და კუალად დაეცა ბნელივე. 

IV. ჰრქუა მას მიქაელ: ვიდრე გნებავს, მიმადლებულო, დასავალით ანუ 

სამხრით განვიდეთ. მეყსეულად წარმოდგეს ქერუბინნი და სერაბიმნნი და 

სიმრავლჱ ანგელოზთაჲ და გამოიყვანეს ყოვლად-წმიდაჲ ღმრთისმშობელი, და 

მდინარჱ ცეცხლისაჲ გამოვიდა. იყო სიმრავლჱ მამათა და დედათაჲ, რომელნიმე 

სარტყლამდი და რომელნიმე თხემამდი. იხილა წმიდამან ღმრთისმშობელმან და 

ჰრქუა მთავარანგელოზსა: ვინა არიან ესენი, ანუ რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი, რომელნი 

არიან სარტყლამდე ცეცხლსა შინა? ესენი არიან, რომელთა მამისა და დედისა 

წყევაჲ მიიღეს. ამისთჳს აქა იტანჯებიან. ჰრქუა ყოვლად-წმიდამან! ესენი ვინ 

არიან, რომელნი მკერდამდე იტანჯებინ? ესენი არიან, ყოვლად-წმიდაო, რომელნი 

სჳნდიკოზსა შეაგინებენ სიძვით. ვინ არიან თხემამდის? ესენი არიან, ყოვლად-

წმიდაო, რომელნი ჴორცსა კაცისასა ჭამდეს. ჰრქუა ყოვლად-წმიდამან: ვითარ 

ჭამდეს? ისმინე ყოვლად-წიდაო, რომელთა მოაგდეს მუცლისაგან ჩჩჳლი და 

რომელთა მისცნეს ძმანი მათნი წინაშე მეუფეთა და მთავართა სიცრუვით და არა 

შეიწყალნეს მიცემად გუემასა, ამისთვის აქა იტანჯებიან ესენი არიან, ყოვლად-

წმიდაო, რომელნი პატიოსანსა ჯუარსა იპყრობენ და ფიცვენ სიცრუვით ძალსა 

პატიოსნისა ჯუარისასა. ანგელოზნი შიშით თაყვანის სცემენ, ხოლო კაცთა უპყრია 

და ფიცვენ, და ამისთჳის იტანჯებიან. 

V. და იხილა სხუასა ადგილსა მოკიდებული კაცი და მატლნი ჭამდეს მას. ვინ 

არიან ესენი, ანუ რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი. ესენი არიან, ყოფლად-წმიდაო, რომელნი 

ვახშსა მიიღებენ. და იხილა ყოვლად-წმიდამან სხუასა ადგილსა დედაკაცი 

დამოკიდებული ორითა ძუძუჲთა და მჴეცნი ჭამდეს და პირსა მისგან 

გამოდიოდეს ალი ცეცხლისაჲ და ჰკითხა მიქაელს: რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი? ესე იგი 

არს, რომელი მივიდის მეზობლისასა და ისმენდის სიტყუასა და შეჰრთის იგი 

სხუასსა შფოთსა. ჰრქუა ღვთისმშობელმან: უმჯობჱს იყო, თუმცა არა შობილ იყო 

დედაკაცი იგი. ტიროდა წმიდაჲ ღმრთისმშობელი. და ჰრქუა მიქაელ: ჯერეთ არა 

გიხილვან დიდნი სატანჯველნი. 

VI. მაშინ მიიყვანეს ყოვლად-წმიდაჲ სხუასა ადგილსა. და იხილა ღრუბელი 

ცეცხლისაჲ და მუნ შიგა სიმრავლჱ მამათა და დედათაჲ. და ცეცხლის ფერნი 

ვეშაპნი მოხუეულ იყვნეს და ვითარცა ჴმელსა ლერწამსა წუვიდეს. სულთ ითქუნა 

მათთჳს ღმრთისმშობელმან და ჰრქუა: ვინ არიან ესენი? ესენი არიან, 

ყოვლადწმიდაო, რომელნი კჳრიაკესა ქუე წვანან, და არა მივლენ ლოცვად 

ეკლესიად. 

VII. იხილა სხუასა ადგილსა ხჱ და ესხნეს რტონი რკინისანი. და ეკიდა მას 

ზედასიმრავლჱ მამათა და დედათაჲ ენითა მათითა. ჰკითხა მიქაელს: ვინ არიან 

ესრნი? — ესე არიან ცრუფიცნი და უკანა-მზრახველნი. და იხილნა კაცნი 

მოკიდებუნი, ფრჩხილებით მათით გამოსდიოდა სისხლი და ენაჲ მათი შეკრულ 

იყო ალითა ცეცხლისაითა და ვერ ეძლოთქუმად ვერცა ტირილად. ტიროდა 
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ღვთისმშობელი და თქუა: უფალო შეიწყალენ! მაშინ მოვიდა ანგელოზი, რომელი 

იყო გუამსა მას ზედა და განჴსნა ენაჲ კრულებისა მისისაჲ. და ჰკითხა ყოვლად-

წმიდამან: ვინ არს საწყალობელი ესე, რომელსა აქუს ესევითარი სატანჯველი? ესე 

არს ყოვლად წმიდაო, მავნე ეკლესიისაჲ. ხოლო ყოვლად-წმიდამან 

ღმრთისმშობელმან ჰრქუა: ვითარცა რწმენა, ეგრეცა ეყავნ. და კუალად შეიპყრა 

მანვე სატანჯველმან. 

VIII. ჰრქუა მიქაელ: მოვედ ყოვლად წმიდაო, სადა იგი მღდელნი იტანჯებიან. 

გამოვიდა და იხილნა ხუცესნი [ზემოკიდებუნი] და ცეცხლი თხემითა მათისაგან 

გამოვიდოდა. ჰრქუა მას ყოვლად-წმიდამან» რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი? მიუგო 

ანგელოზმან: ესენი არიანყოვლად-წმიდაო, ჟამის მწირველნი, რომელნი საყდარსა 

ღმრთისასა წინაშე დგანან. ოდეს დაჰნაწილებდეს ჴორცსა და სიხლსა ქრისტჱესსა 

და მათ ქუე სცჳოდის, საშინელი საყდარი ცათა შინა იძვროდის, და ქუეყანაჲ, 

კუარცხლბერკი უფლისა ჩვენისაჲ, ძრწოდის, ამისთჳსცა აქა იტანჯებიან. 

IX. და იხილა სხუასა ადგილსა [ყოვლად-წმინდამან კაცი ცეცხლსა შინა 

მყოფი] და ჰგუემდა მას მჴეცი ფრთოსანი, რომელსა ედგა სამი თავი, ვითარცა ალი 

ცეცხლისაჲ. ჰრქუა ყოვლად-წინდამან: ვინ არს? — ესე არს, ყოვლად-წმინდაო, 

მთავარ-დიაკონი, რომელი წმინდასა-წმინდათასა აღმოიკითხავს და არა ჰყოფს 

წესსა და ბრძანებასა სახარებისასა და არა ჰრიდა ცოდვასა. 

X. და განვიდა სხუასა ადგილსა და იხილნა მუნ, რომელნი სხდეს ცეცხლსა 

შინა. ჰკითხა ყოვლად-წმინდამან: ვინ არიან ესენი? — ესენი არიან, ყოვლად-

წმინდაო, რომელთა მოციქულთა და ანგელოზთა ხატი შეემოსა და იყვნეს 

ქუეყანასა ზედა პატრიარქად და ებისკოპოსად და ეტყოდიან მღუდელნი და 

ერისაგანნი: გუაკურთხენით წმინდანო. ხოლო წმიდასა შინა არა იწოდნეს წმიდად, 

რამეთუ არა დაიმარხნეს მცნებანი ღმრთისანი, და ამისთჳს აქა იტანჯებიან. 

XI. იხილნეს სხუასა ადგილსა დედაკაცი დამოკიდებული, და ალი 

ცეცხლისაჲ გამოვიდოდა პირით მისით და სწუვიდა მას და სულთქუმით 

ტიროდა. იხილა ყოვლად-წმიდამან, ჰკითხა მიქაელს: ვინ არსს ესე საწყალობელი? 

— ესე არს, ყოვლად-წმიდაო, ხუცის ცოლი, რომელმან ხუცესს არა პატივ სცეს, და 

შემდგომად სიკვდილისა ქმარი შეირთოს და სხუასაცა თანა სცოდოს. და იხილა 

მითვე სატანჯველითა მთავარ-დიოკონისა ცოლი. 

XII. და იხილნა სხუანი დედანი მდებარენი ცეცხლსა შინა და ყოველნი მხეცნი 

ჭამდეს მათ. ჰრქუა მიქაელს ყოვლად-წმიდამან ღვთისმშობელმან: ვინ არიან ესენი, 

ანუ რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი? — ესე არიან ენკრატისნი, რომელნი ისიძვიდეს და 

ხორცნი მათნი შეაგინნეს, ამისთჳს აქა იტანჯებიან. 

XIII. ჰრქუა მიქაელ: მოვედ ყოვლად-წმიდაო და იხილენ სატანჯველნი 

უფროისნი და სიმრავლეჲ ცოდვილთაჲ. მაშინ გამოვიდა და იხილა მდინარე 

ცეცხლისაჲ და საშინელად გურგჳნიდა და და შუაცა დგეს ორნი დედანი და 

ვეშაპნი ცეცხლისანი სწოვდეს ენათა მათთა. ტიროდა წმიდაჲ ღვთისმშობელი და 

თქუა: ვინ არიან ესენი, რომელნ იტანჯებიან ესთენ ბოროტად? — ესე არიან, 

ყოვლად-წმიდაო, მეძავნი და მემრუშენი, მპარავნი და მასმენნელნი და ყოველთა 

ვნებათა მოქმედნი. ესე არიან ცრუფიცნი, რომელნი ჭამდეს სხჳსა ნაშრომსა. ესენი 
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არიან უწყალონი მთავარნი, რომელნი მთავრობდეს გლახაკთა ზედა, და 

ვერცხლის-მოყუარენი და მგმობელნი მღდელნი და ყოვლად უღმრთონი. 

XIV. ესე რაჲ იხილნა ყოვლად-წმიდამან, თქუა: ვაჲ ცოდვილთა და 

უღმრთოთა. ჰრქუა მიქაელ: ჯერეთ არა გიხილვან დიდნი სატანჯველნი. მაშინ 

იხილნა წმიდამან ღმრთისმშობელმან, და აღიყვანეს წმიდაჲ მარცხენით კერძო, 

სადა იგი იყვნეს დიდნი სატანჯველნი. და იყო მდინარე ცეცხლისაჲ და ბნელი 

დიდი. და იყო ხილვაჲ უბნელესსა თჳსსა. და იყო მას შინა სიმრავლეჱ მამათა და 

დედათაჲ. და მუნ იყო ფრიადი ტირილი, ხოლო დუღდა, ვითარცა ქუაბი და 

ზვინდებოდა, ვითარცა ზღუაჲ ღელვითგან, და აღმოვარდებოდა ცოდვილთა ზედა 

და ნაბერწყალნი გარდამოცჳოდეს. და ვერ ეძლო თქუმად, უფალო, უფალო, 

შეგჳწყალენ, მსაჯულო სიმართლისაო! და შეჭამდა მათ მატლი დაუძინებელი. 

იხილეს მათ წმიდაჲ ღმრთისმშობელი. ანგელოზთა მათ, რომელნი სტანჯვიდეს 

მათ, ღაღად ყვეს, ვითარცა ერთითა ხმითა: გმადლობთ შენ, ძეო ღმრთისაო, 

რამეთუ, რომელთა არაოდეს გვიხილავს ნათელი შეუხებელი ღმრთისმშობლისა 

მიერ. და კუალად ხმა ყვეს ღმრთისმშობელისა მიმართ და მიქაელისა: გიხაროდენ, 

ნათელო დაუვსებელო, გიხაროდენ ანგელოზთა მთავარო მიქაელ და წინაშე 

მდგომელო უფლისაო, რამეთუ ხედავ ყოველთა ცოდვათა, და დიდად სწუხთ 

მათთჳს. და იხილა ყოვლად-წმიდამან ანგელოზიცა შეწუხებული ცოდჳლთათჳს, 

ტიროდა ყოვლად-წმიდაჲ ღმრთისმშობელი, და შეწუხნა მიქაელ მთავარ-

ანგელოზი. ხოლო მათ ყოველთა ხმა ყვეს, ვითარცა ერთისა ხმითა ღაღად ყვეს: 

კეთილად მოჴუედით ჩვენთვის ყოვლად-წმიდაო, რომელნი ვართ საუკუნითგან 

ბნელსა შინა. და თქუა ყოვლად-წმიდამან: ვიხილენ ცოდვილნი და გოდებდა 

მწარედ. და თქუეს ყოველთა: უფალო შეგვიწყალენ. და შემდგომად ვედრებისა 

დასცხრა ღელვაჲ და გამოჩნდეს ცოდვილნი, ვითრცა მდოგჳსა მარცვანი ცეცხლსა 

შინა. იხილნა რაჲ ყოვლად წმიდამან, ტიროდა და ჰკითხა მიქაელს: რაჲ არს 

მდინარეჱ ესე, ანუ რაჲ არს ცოდვაჲ ამათი, რომელნი სხენან ბნელსა შინა? ჰრქუა 

მიქაელ: ესე ბნელი არს გარესკნელი და პირველთაგან ცოდვისათა იტანჯებიან. და 

არიან ჰურიანი, რომელთა ჯუარს აცუეს უფალი ჩუენი იესუ ქრისტე, და ყოველთა 

რომელთა ნათელ იღეს, და არა ჰრწმენა მამაჲ, ძჱ და სული წმიდაჲ, და რომელნი 

ისიძვიდეს სჳნდიკოზსა თანა, მწვალებელნი და კაცის მკვლელნი გრძნეულნი და 

რომელნი მოაშთობდნენ ჩვილთა. თქუა ყოვლად-წმიდამან: მსგავსად საქმეთა 

მათებრ ეყავნ მათ. და მეყსეულად მოსცა ოხრაჲ მდინარემან და ცეცხლმან დაფარნა 

იგინი, და ბნელი დაეცა და თქუა მიქაელ: უკეთუ ვინმე ჩავარდეს ამას შინა, არა 

არს ხსნაჲ მისი წინაშე ღმრთისა და თქუა ყოვლად-წმიდამან: ვაჲ ცოდვილთა და 

უღმრთოთა, დაუსრულებელ არს ალი ცეცხლისაჲ. 
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იოანეს გამოცხადება 
 

თავი პირველი 
 

1. გამოცხადება იესო ქრისტესი, რომელიც მისცა მას ღმერთმა, რათა 

ეჩვენებინა თავისი მონებისათვის, რაც უნდა მოხდეს მალე; და უჩვენა კიდეც 

თავისი ანგელოზის მოვლინებით მონას თვისას იოანეს, 

2. რომელმაც იმოწმა სიტყვა ღვთისა და მოწმობა იესო ქრისტესი, — 

ყოველივე ის, რაც იხილა. 

3. ნეტარია, ვინც კითხულობს და ისმენს ამ წინასწარმეტყველების სიტყვებს 

და იმარხავს მასში დაწერილს, რადგანაც ახლოა ჟამი. 

4. იოანე ასიის შვიდ ეკლესიას: მადლი თქვენდა და მშვიდობა მისგან, 

რომელიც არის, იყო და იქნება, და შვიდი სულისაგან, რომელნიც არიან მისი 

ტახტის წინაშე, 

5. და იესო ქრისტესაგან, რომელიც არის სარწმუნო მოწმე, პირმშო 

განსვენებულთაგან და მიწიერ მეფეთა მთავარი. მას, ვინც შეგვიყვარა და ჩვენი 

ცოდვებისაგან გვიხსნა თავისი სისხლით, 

6. ვინც მეფეებად და თავისი ღმერთისა და მამის მღვდლებად გვაქცია, — 

დიდება და ძალმოსილება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 

7. აჰა, მოდის ღრუბლებით და იხილავს ყოველი თვალი; იხილავენ ისინიც, 

რომელთაც განგმირეს იგი. და დაიწყებს გოდებას მის წინაშე დედამიწის ყოველი 

ტომი. ჰო, ამინ. 

8. მე ვარ ანი და ჰაე, დასაბამი და დასასრული, ამბობს უფალი, რომელიც 

არის, იყო და იქნება, ყოვლისმპყრობელი. 

9. მე, იოანე, თქვენი ძმა და იესო ქრისტეს ურვის, სუფევისა და მოთმინების 

თანაზიარი, ვიყავი კუნძულზე, რომელსაც ჰქვია პატმოსი, ღვთის სიტყვისა და 

იესო ქრისტეს მოწმობისათვის. 

10. ვიყავი სულით, კვირა დღეს, და მომესმა უკნიდან მგრგვინავი ხმა, 

საყვირის ხმის მსგავსი, 

11. რომელმაც თქვა: მე ვარ ანი და ჰაე, პირველი და უკანასკნელი. რასაც 

ხედავ, დაწერე წიგნში და დაუგზავნე ასიის ეკლესიებს — ეფესოში, სმირნაში, 

პერგამონში, თიატირაში, სარდეში, ფილადელფიასა და ლაოდიკიაში. 

12. მე მივბრუნდი, რომ მეხილა ხმა, რომელიც მესიტყვებოდა, და 

მიბრუნებულმა ვიხილე შვიდი სასანთლე ოქროსი, 

13. ხოლო შვიდ სასანთლეს შორის — მსგავსება კაცის ძისა, რომელსაც ემოსა 

გრძელი მოსასხამი და მკერდს ერტყა ოქროს სარტყელი; 

14. თავი მისი და თმანი — სპეტაკი, როგორც ქათქათა მატყლი და როგორც 

თოვლი, ხოლო თვალნი მისნი, როგორც ალი ცეცხლისა. 
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15. ფეხნი მისნი — ცეცხლში გავარვარებული ელვარე რვალი, ხოლო ხმა მისი, 

როგორც ზათქი მრავალი წყლისა. 

16. მარჯვენა ხელში ეპყრა შვიდი ვარსკვლავი და მისი პირიდან გამოდიოდა 

მახვილი ორლესული, ხოლო სახე მისი, როგორც მზე, სხივმფინარი თავისი 

ძალით. 

17. ვიხილე თუ არა, მის ფერხთით დავვარდი, როგორც მკვდარი, ხოლო მან 

თავისი მარჯვენა დამადო და თქვა: ნუ გეშინია, მე ვარ პირველი და უკანასკნელი; 

18. აწ ცოცხალი, ვიყავი მკვდარი, და, აჰა, ცოცხალი ვარ უკუნითი 

უკუნისამდე, და მაქვს კლიტენი ჯოჯოხეთისა და სიკვდილისანი. 

19. მაშ, დაწერე, რაც იხილე რაც არის და რაც იქნება ამის შემდეგ. 

20. საიდუმლო შვიდი ვარსკვლავისა, ჩემს მარჯვენაში რომ იხილე, და შვიდი 

სასანთლისა ოქროსი: შვიდი ვარსკვლავი შვიდი ეკლესიის ანგელოზებია, ხოლო 

შვიდი სასანთლე ეკლესიაა შვიდი. 

 

თავი მეორე 
 

1. ეფესოს ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს, ვისაც უპყრია 

მარჯვენაში შვიდი ვარსკვლავი და იარება ოქროს შვიდ სასანთლეს შორის. 

2. ვიცი შენი საქმენი, შრომა თუ მოთმინება შენი, და ისიც, რომ არ შეგიძლია 

აიტანო უკეთურნი, და გამოსცადე ისინი, მოციქულებად რომ მოაქვთ თავი, მაგრამ 

მოციქულები კი არ არიან, და ჰპოვე ისინი მტყუარნი. 

3. მომთმენი ხარ და ბევრი რამ იტვირთე ჩემი სახელის გულისთვის, მაგრამ 

არ დაქანცულხარ. 

4. თუმცა შენს წინააღმდეგ მაქვს ის, რომ დაუტევე შენი პირველი სიყვარული. 

5. მაშ, გაიხსენე, საიდან დაეცი, მოინანიე და უწინდელ საქმეებს მიჰყავი 

ხელი. არადა, მალე მოვალ შენთან და ადგილიდან დავძრავ შენს სასანთლეს, თუკი 

არ მოინანიებ. 

6. მაგრამ ეს კი გაქვს, რომ გძულს ნიკოლაელთა საქმენი, რომელნიც მეცა 

მძულს. 

7. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს: მძლეველს 

ვაგემებინებ სიცოცხლის ხისაგან, რომელიც არის ღვთის სამოთხეში. 

8. ხოლო სმირნის ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს პირველი და 

უკანასკნელი, რომელიც მკვდარი იყო და გაცოცხლდა: 

9. ვიცი შენი გასაჭირი და სიღატაკე, — თუმცაღა მდიდარი ხარ, — და გმობა 

მათგან, რომელნიც ამბობენ, იუდეველნი ვართო, და არ კი არიან, არამედ 

საკრებულო სატანისა. 

10. ნუ გეშინია ნურაფრისა, რისი დათმენაც მოგიწევს. აჰა, ეშმაკი აპირებს 

ზოგი თქვენგანი გამოსაცდელად ჩააგდოს საპყრობილეში; და გექნებათ ურვა ათი 

დღე. სიკვდილამდე ერთგული იყავი და მოგცემ შენ სიცოცხლის გვირგვინს. 
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11. ვისაც ყური აქვს ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს: მძლეველი არ 

ევნება მეორე სიკვდილისაგან. 

12. ხოლო პერგამონის ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს ორლესული 

მახვილის მქონე: 

13. ვიცი, რომ ცხოვრობ იქ, სადაც არის სატანის ტახტი, მაგრამ მტკიცედ 

გიპყრია ჩემი საბელი და არ უარყავ ჩემი რწმენა თვით იმ დღეებშიც, როცა თქვენს 

შორის, სადაც სატანა მკვიდრობს მოკლეს ანტიპა, სარწმუნო მოწამე ჩემი. 

14. მაგრამ მაქვს შენს წინააღმდეგ მცირეოდენი, რადგანაც გყავს მანდ 

ზოგიერთნი, ბალაამის მოძღვრების მიმდევარნი, ბალაამისა, რომელმაც ასწავლა 

ბალაკს, საცდური დაედო ისრაელის ძეთა წინაშე, რათა ეჭამათ კერპთათვის 

შენაწირი და ემრუშათ. 

15. ასევე, შენც გყავს ნიკოლაელთა მოძღვრების მიმდევარნი, რომელნიც მე 

მძულს. 

16. მაშ, შეინანე, არა და, მალე მოვალ შენთან და შევერკინები მათ ბაგეთა 

ჩემთა მახვილით. 

17. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს: მძლეველს 

მივცემ საჭმელად დაფარულ მანანას, მივცემ მას თეთრ ქვასაც და ქვაზე დაწერილ 

ახალ სახელს, რომელიც არავინ იცის, მიმღების გარდა. 

18. ხოლო თიატირის ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს ძე ღვთისა, 

ვისაც აქვს თვალნი, როგორც ცეცხლის ალი, ფეხები კი მიუგავს ელვარე რვალს: 

19. ვიცი შენი საქმენი, სიყვარული და რწმენა, მსახურება და მოთმინება შენი, 

და რომ შენი უკანასკნელი საქმენი უმეტესნი არიან, ვიდრე პირველნი. 

20. მაგრამ მაქვს შენს წინააღმდეგ ის, რომ ნებას რთავ დიაც იეზაბელს, 

წინასწარმეტყველად რომ მოაქვს თავი, ასწავლოს და აცთუნოს ჩემი მონები, რათა 

მრუშობდნენ და კერპთათვის შენაწირს ჭამდნენ. 

21. მივეცი დრო, რომ მოენანიებინა თავისი სიძვა, მაგრამ არ ინება სინანული. 

22. აჰა, დავამხობ მას სარეცელზე და მასთან ერთად მსიძავთაც შავ დღეს 

დავაყრი, თუკი არ მოინანიებენ თავიანთ საქმეს. 

23. სიკვდილით მოვკლავ მის შვილებს და სცნობს ყოველი ეკლესია, რომ მე 

ვარ დაფარულ აზრთა და გულთა მხილველი, და მისი საქმისამებრ მივაგებ 

თვითეულ თქვენგანს. 

24. ხოლო თქვენ და დანარჩენთაც, ვინც კია თიატირაში, მაგრამ არ აღიარებენ 

ამ მოძღვრებას და, როგორც თვითონ ამბობენ, ვერ უცვნიათ სატანის სიღრმე, — 

გეტყვით, რომ აღარ დაგაკისრებთ სხვა ტვირთს, 

25. მხოლოდ რაცა გაქვთ, ეგ იტვირთეთ ჩემს მოსვლამდე. 

26. ვინც გაიმარჯვებს და ბოლომდე დაიცავს ჩემს საქმეს, მივცემ მას 

ხელმწიფებას წარმართებზე მბრძანებლობისას; 

27. რკინის კვერთხით დამწყემსავს მათ და თიხის ჭურჭელივით 

დაიმსხვრევიან, როგორც მე მივიღე ხელმწიფება მამაჩემისგან. 

28. და მივცემ მას ცისკრის ვარსკვლავს. 

29. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. 
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თავი მესამე 
 

1. ხოლო სარდეს ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს, ვისაც აქვს შვიდი 

სული ღვთისა და შვიდი ვარსკვლავი: ვიცი შენი საქმენი: სახელი ისეთი გაქვს, 

თითქოს ცოცხალი იყო, და მკვდარი კი ხარ. 

2. იფხიზლე და განამტკიცე დანარჩენი, რაც უახლოვდება სიკვდილს, 

რადგანაც ვერ ვნახე, რომ შენი საქმენი გასრულებულიყვნენ ჩემი ღვთის წინაშე. 

3. გახსოვდეს, რაც მიგიღია და მოგსმენია, დაიცავი და მოინანიე; ხოლო თუ 

არ იფხიზლებ, მოვალ შენთან, როგორც მპარავი, და ვერ გაიგებ, რა დროს 

მოგივალ. 

4. თუმცა გყავს სარდეში რამდენიმე კაცი, რომელთაც არ შეუბილწავთ 

თავიანთი სამოსი; და სისპეტაკით მოსილნი ივლიან ჩემთან, ვინაიდან ღირსნი 

არიან. 

5. მძლეველი ასე სისპეტაკით მოსილი ივლის, არ ამოვშლი მის სახელს 

სიცოცხლის წიგნიდან და ვაღიარებ მის სახელს ჩემი მამისა და მისი ანგელოზების 

წინაშე. 

6. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. 

7. ხოლო ფილადელფიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს წმიდა და 

ჭეშმარიტი, ვისაცა აქვს დავითის კლიტე, რომელიც აღებს და ვერავინ დახშავს, 

დახშავს და ვერავინ აღებს: 

8. ვიცი შენი საქმენი: აჰა, მოგეცი შენს წინაშე გახსნილი კარი და ვერავინ 

შესძლებს მის დახშვას. მცირე გაქვს ძალა, მაგრამ დაიცავი ჩემი სიტყვა და არ 

უარყავ ჩემი სახელი. 

9. აჰა, სატანის საკრებულოდან გადმოგცემ იმათ, რომელნიც ამბობენ, 

იუდეველნი ვართო, და არ კი არიან, არამედ ცრუობენ. აჰა, მე ვაიძულებ მათ, 

მოვიდნენ, ფეხქვეშ ჩაგივარდნენ და თაყვანი გცენ, რათა აღიარონ, რომ მე 

შეგიყვარე. 

10. რაკიღა დაიცავი სიტყვა ჩემი მოთმინებისა, მეც დაგიცავ განსაცდლის 

ჟამს, რომელიც მოიწევა მთელს ქვეყანაზე მიწის მკვიდრთა გამოსაცდელად. 

11. აჰა, მოვალ მალე. მტკიცედ გეპყრას, რაც გაგაჩნია, რათა არავინ წარგტაცოს 

შენი გვირგვინი. 

12. მძლეველს სვეტად აღვმართავ ჩემი ღვთის ტაძარში, და აღარ გავა გარეთ; 

და დავაწერ მას სახელს ჩემი ღვთისას, სახელს ჩემი ღვთის ქალაქის — ახალი 

იერუსალიმისას, ზეცით რომ ჩამოდის ჩემი ღვთისაგან, და ჩემს ახალ სახელს. 

13. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. 

14. ხოლო ლაოდიკიის ეკლესიის ანგელოზს მისწერე: ამას ამბობს ამინი, 

მოწმე სარწმუნო და ჭეშმარიტი, დასაბამი ღვთის ქმნილებისა. 

15. ვიცი შენი საქმენი: არც ცივი ხარ და არც ცხელი: ოჰ, ნეტა ცივი მაინც იყო, 

ან ცხელი. 
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16. მაგრამ რაკი ნელ-თბილი ხარ, არც ცივი ხარ და არც ცხელი, ამიტომ 

გადმოგაფურთხებ ჩემს ბაგეთაგან. 

17. რადგანაც ამბობ: მდიდარი ვარო, გავმდიდრდი და აღარაფერი 

მჭირდებაო, და ის კი არ იცი, რომ უბადრუკი ხარ და საწყალობელი, გლახაკი, ბრმა 

და შიშველი. 

18. გირჩევ იყიდო ჩემგან ცეცხლით გაწმენდილი ოქრო, რათა გამდიდრდე, 

და სპეტაკი სამოსი, რათა შეიმოსო და აღარ გამოჩნდეს შენი სიშიშვლის 

სირცხვილი, და საოლავი იცხო თვალზე, რათა იხილო. 

19. ვინც მიყვარს, მას ვამხილებ და ვწვრთნი. მაშ, ეშურე და შეინანე. 

20. აჰა, კართან ვდგავარ და ვაკაკუნებ. თუ ვინმე გაიგებს ჩემს ხმას და კარს 

გამიღებს, შევალ და მასთან ვივახშმებ, ხოლო ის — ჩემთან. 

21. მძლეველს გვერდით მოვისვამ ჩემს ტახტზე, როგორც თავად ვძლიე და 

ჩემს მამასთან დავჯექი მის ტახტზე. 

22. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს, რას ეუბნება სული ეკლესიებს. 

 

თავი მეოთხე 
 

1. შემდგომ ამისა, გავიხედე და, აჰა, კარი გაიღო ცაში, და ხმამ, რომელიც 

თავდაპირველად ჩამესმა, როგორც ხმა საყვირისა, მითხრა: ამოდი აქ და გიჩვენებ, 

რაც უნდა მოხდეს ამის შემდეგ. 

2. მყისვე ატაცებულ ვიქმენ სულის მიერ; და, აჰა, ტახტი იდგა ცაში, ხოლო 

ტახტზე იყო მჯდომარე. 

3. მჯდომარე იასპისა და სარდიონის ქვას ჰგავდა სახით, ტახტს კი გარს ადგა 

ცისარტყელა, ზურმუხტის მსგავსი. 

4. ტახტის გარშემო ოცდაოთხი ტახტი და მათზე მსხდომარე ოცდაოთხი 

უხუცესი, რომელთაც ემოსათ სპეტაკი სამოსი და თავს ედგათ ოქროს გვირგვინნი. 

5. ხოლო ტახტიდან გამოდიოდნენ ელვანი, გრგვინვა და გრიალი, ტახტის წინ 

კი ენთო შვიდი ლამპარი ვერცხლისა, რომლებიც არიან ღვთის შვიდი სული. 

6. ტახტის წინ თითქოს მინის ზღვა იყო, მსგავსი ბროლისა, ტახტის შუა და 

ტახტის ირგვლივ კი — ოთხი ცხოველი, წინიდანაც და უკნიდანაც თვლებით 

სავსენი. 

7. პირველი ცხოველი ლომს ჩამოჰგავდა, მეორე — კუროს, მესამეს კაცის სახე 

ჰქონდა, ხოლო მეოთხე იყო მფრინავი არწივის მსგავსი. 

8. ამ ოთხი ცხოველიდან თვითეულს ექვსი ფრთა ესხა, შიგნიდან თვლებით 

სავსენი. არც დღისით და არც ღამით არა აქვთ მოსვენება, არამედ ღაღადებენ: 

წმიდაა, წმიდაა, წმიდაა უფალი ღმერთი, ყოვლისმპყრობელი, რომელიც იყო, არის 

და მოვა. 
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9. და როცა ცხოველნი დიდებას, პატივს და მადლიერებას მიაგებენ ტახტზე 

მჯდომარეს, რომელიც ცოცხალია უკუნითი უკუნისამდე, 

10. ოცდაოთხი უხუცესი დაემხობა ტახტზე მჯდომარის წინაშე და თაყვანს 

სცემენ ცოცხალს უკუნითი უკუნისამდე, ტახტის წინ ყრიან თავიანთ გვირგვინებს 

და ამბობენ: 

11. ღირსი ხარ, უფალო, რომ მიიღო დიდება, პატივი და ძლიერება, რადგანაც 

შენ შეჰქმენ ყოველი, შენ ინებე და შეიქმნენ. 

 

თავი მეხუთე 
 

1. და ვიხილე ტახტზე მჯდომარის მარჯვენაში წიგნი, შიგნიდან და გარედან 

ნაწერი და შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი. 

2. და ვიხილე ანგელოზი ძლიერი, ხმამაღლა რომ ღაღადებდა: ვინ არის 

ღირსი იმისა, რომ გადაშალოს ეს წიგნი და ბეჭედი ახსნას? 

3. ვერც ცაში, ვერც მიწაზე და ვერც მიწის ქვეშ ვერავინ შესძლო გაეშალა ეს 

წიგნი და შიგ ჩაეხედა. 

4. და მე დიდხანს ვტიროდი, რადგანაც არავინ აღმოჩნდა ამ წიგნის გადაშლის 

ან მასში ჩახედვის ღირსი. 

5. მაშინ ერთ-ერთმა უხუცესმა მითხრა: ნუ სტირი; აჰა, იმძლავრა ლომმა, 

იუდას ტომიდან, დავითის ფესვმა, რომელიც გადაშლის ამ წიგნს და შვიდ ბეჭედს 

ახსნის მას. 

6. გავიხედე და, აჰა, ტახტსა, ოთხ ცხოველსა და უხუცესთა შორის მდგომარე 

კრავი, როგორც დაკლული, შვიდრქიანი და შვიდთვალიანი, რომელნიც არიან 

შვიდი სული ღვთისა, მთელს დედამიწაზე მოვლინებულნი. 

7. მივიდა და ტახტზე მჯდომარის მარჯვენიდან აიღო წიგნი. 

8. და როცა აიღო წიგნი, ოთხი ცხოველი და ოცდაოთხი უხუცესი დაემხო 

კრავის წინაშე; ყოველ მათგანს ხელთ ეპყრა ქნარი და ოქროს თასი, საკმევლით 

სავსე, რომელიც არის წმიდათა ლოცვა. 

9. გალობდნენ ახალ საგალობელს და ამბობდნენ: ღირსი ხარ წიგნის აღების 

და ბეჭდის ახსნისა, რადგანაც დაკლულ იქმენ და შენი სისხლით გამოგვისყიდე 

ღმერთისათვის ყოველი ტომისა და ენის, ერისა და ხალხისაგან, 

10. რათა მეფეებად და ჩვენი ღმერთის მღვდლებად გექციეთ; და ვიმეფებთ 

დედამიწაზე. 

11. ვხედავდი და მესმოდა ურიცხვი ანგელოზის ხმა ტახტის, ცხოველთა და 

უხუცესთა ირგვლივ, ხოლო სიმრავლე მათი იყო მირიადჯერ მირიადი და 

ათასჯერ ათასი; 

12. რომელნიც ხმამაღლა ამბობდნენ: ღირსია დაკლული კრავი, რომ მიიღოს 

ძალა და სიმდიდრე, სიბრძნე და სიმტკიცე, დიდება, პატივი და კურთხევა. 
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13. და მესმოდა, რომ ყოველი ქმნილება, რომელიც არის ცაში თუ მიწაზე, 

მიწის ქვეშ თუ ზღვაში, და ყველაფერი, რაც არის მათში, ამას ამბობდა: ტახტზე 

მჯდომარესა და კრავს კურთხევა და პატივი, დიდება და ძლიერება უკუნითი 

უკუნისამდე. 

14. ხოლო ოთხი ცხოველი ამბობდა: ამინ! ოცდაოთხი უხუცესი კი დაემხო და 

თაყვანი სცა ცოცხალს უკუნითი უკუნისამდე. 

 

თავი მეექვსე 
 

1. კვლავ ვიხილე, რომ კრავმა ახსნა ერთი შვიდ ბეჭედთაგანი, და მომესმა 

ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთის მგრგვინავი ხმა: მოდი! 

2. და, აჰა, თეთრი ცხენი, და ზედ მჯდომარე მხედარი მშვილდოსანი, 

რომელსაც მიეცა გვირგვინი, და გამოვიდა მძლეველი, რათა სძლიოს. 

3. და როცა ახსნა მეორე ბეჭედი, მომესმა ხმა მეორე ცხოველისა, რომელმაც 

თქვა: მოდი! 

4. გამოვიდა მეორე ცხენი, წითელი, და მასზე მჯდომს მიეცა მიწიდან 

მშვიდობის აღხოცის ძალა, რათა მუსრს ავლებდნენ ერთმანეთს: და მიეცა მას 

მახვილი დიდი. 

5. და როცა ახსნა მესამე ბეჭედი, მომესმა ხმა მესამე ცხოველისა, რომელმაც 

თქვა: მოდი! გავიხედე და, აჰა, შავი ცხენი, და მასზე მჯდომს ხელთ ეპყრა სასწორი. 

6. და მომესმა ხმა ოთხ ცხოველს შორის, რომელმაც თქვა: საწყაო პური 

დინარად და სამი საწყაო ქერი დინარად, ხოლო ღვინოსა და ზეთს ნუ ავნებ. 

7. და როცა ახსნა მეოთხე ბეჭედი, მომესმა ხმა მეოთხე ცხოველისა, რომელმაც 

თქვა: მოდი! 

8. შევხედე და, აჰა, ჩალისფერი ცხენი, ხოლო სახელი მისი მხედრისა — 

სიკვდილი; ჯოჯოხეთი მოსდევდა მხედარს და მიეცა მას ხელმწიფება მეოთხედზე 

დედამიწისა, რათა მუსრი გაავლოს მახვილითა და შიმშილით, სიკვდილითა და 

მიწიერ მხეცთა პირით. 

9. და როცა ახსნა მეხუთე ბეჭედი, საკურთხევლის ქვეშ ვიხილე მათი 

სულები, ვინც მოკლულ იქნენ ღვთის სიტყვისა და მოწმობისთვის, რომელიც 

ჰქონდათ. 

10. ხმამაღლა შეღაღადეს და თქვეს: როდემდის, მეფეო, წმიდაო და 

ჭეშმარიტო, არ განსჯი და შურს არ იძიებ ჩვენი სისხლისთვის მიწის 

მკვიდრთაგან? 

11. და მიეცა მათ სპეტაკი სამოსი და ითქვა მათ მიმართ, ცოტა ხანს კიდევ 

დამცხრალიყვნენ, ვიდრე არ გასრულდებოდა მათ თანა-მონათა და ძმათა რიცხვი, 

რომელნიც მათსავით მოკლულ უნდა იქმნენ. 

12. და როცა ახსნა მეექვსე ბეჭედი, შევხედე და, აჰა, საშინლად იძრა მიწა, და 

გაშავდა მზე, როგორც ძაძა, და სისხლივით გაწითლდა მთვარე. 
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13. და დაცვივდნენ ზეცის ვარსკვლავნი ქვეყნად, როგორც ლეღვის ხე, 

მძვინვარე ქარით რხეული, ყრის მიწაზე თავის ყვავილებს. 

14. და გრაგნილივით შეგრაგნილი შეიკრა ზეცა და ყოველი მთა და კუნძული 

თავ-თავიანთი ადგილებიდან იძრნენ. 

15. ქვეყნის მეფენი და მთავარნი, ათასისთავნი, მდიდარნი და ძლიერნი, 

ყოველი მონა და თავისუფალი მღვიმეებსა და მთის გამოქვაბულებს შეეფარნენ. 

16. და მთებსა და კლდეებს შებღავლეს: დაგვემხეთ თავს და ტახტზე 

მჯდომარის სახისა და კრავის რისხვისაგან დაგვფარეთ; 

17. ვინაიდან მოვიდა დიადი დღე მათი რისხვისა, და ვინ შეიძლებს 

დადგომას? 

 

თავი მერვე 
 

1. და როცა ახსნა მეშვიდე ბეჭედი, ასე, ნახევარი საათით დუმილი ჩამოვარდა 

ზეცას. 

2. და ვიხილე შვიდი ანგელოზი, რომლებიც იდგნენ ღმერთის წინაშე, და 

მიეცა მათ შვიდი საყვირი. 

3. მაშინ მოვიდა სხვა ანგელოზი, რომელიც დადგა საკურთხეველთან, და 

ჰქონდა სასაკმევლე ოქროსი; და მიეცა დიდძალი საკმეველი, რათა ყველა წმიდის 

ლოცვასთან ერთად ტახტის წინ, საკურთხეველზე დაედო იგი. 

4. და ავიდა საკმევლის კვამლი წმიდათა ლოცვებთან ერთად, ანგელოზის 

ხელით, ღმერთის წინაშე. 

5. აიღო ანგელოზმა სასაკმევლე, აავსო იგი საკურთხევლის ცეცხლით და 

გადმოათხია მიწას; და იქმნა გრგვინვა და გრიალი, ელვა და მიწისძვრა. 

6. და შვიდი ანგელოზი, რომელთაც ჰქონდათ შვიდი საყვირი, გაემზადა 

საყვირთა ჩასაბერად. 

7. პირველმა ჩაჰბერა და იქმნა სეტყვა და ცეცხლი, სისხლში არეული, თავს 

დაატყდა მიწას და ხეთა მესამედი დაიწვა და მთელი მწვანე ბალახი გადაიბუგა. 

8. მეორე ანგელოზმა ჩაჰბერა და თითქოს უზარმაზარი მთა, ცეცხლით 

მოლაპლაპე, ჩავარდა ზღვაში, და ზღვის მესამედი სისხლად იქცა. 

9. და ამოწყდა სულდგმულთა მესამედი, ზღვაში მცხოვრები, და ხომალდთა 

მესამედი დაიღუპა. 

10. მესამე ანგელოზმა ჩაჰბერა და ჩამოვარდა ზეცით ლამპარივით მოელვარე 

ვეება ვარსკვლავი და დაეცა მესამედს მდინარეთა და წყაროებს წყალთა. 

11. ხოლო სახელად ვარსკვლავისა ითქმის აფსინთი, და წყლის მესამედი 

აფსინთად იქცა, და ურიცხვი ხალხი ამოწყდა წყალთაგან, რადგანაც მწარენი 

გახდნენ. 
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12. მეოთხე ანგელოზმა ჩაჰბერა და მოიწყლა მესამედი მზისა, მესამედი 

მთვარისა და მესამედი ვარსკვლავებისა და დაბნელდა მესამედი მათი; და აღარ 

ნათობდა მესამედი დღისა, ისევე, როგორც ღამის. 

13. მაშინ თვალი ვკიდე შუა ცაში მფრინავ არწივს და ჩამესმა საზარელი 

ყაშყაში მისი: ვაი, ვაი, ვაი მიწის მკვიდრთ საყვირის ხმათაგან დანარჩენი სამი 

ანგელოზისა, რომელნიც აწი ჩაჰბერენ საყვირს. 

 

თავი მეცხრე 
 

1. მეხუთე ანგელოზმა ჩაჰბერა და ვიხილე ვარსკვლავი, რომელიც ზეცით 

ვარდებოდა ქვეყნად, და მიეცა მას გასაღები უფსკრულის ჭისა; 

2. გააღო უფსკრულის ჭა და ამოვარდა კვამლი ჭიდან, როგორც ვეება 

ღუმელის კვამლი, და დაბნელდა მზე და ჰაერი ჭის კვამლისაგან. 

3. გამოვიდა კვამლიდან კალიის გუნდი ქვეყნად, და მიეცა მას ხელმწიფება, 

მსგავსი იმისა, როგორიცა აქვთ მიწის მორიელთ. 

4. და ითქვა მათ მიმართ, რომ არა ავნონ რა არც ბალახს მიწისას, არც 

მწვანილს რასმე და არც ხეს რასმე, არამედ მხოლოდ იმ ხალხს, რომელსაც არა აქვს 

ღვთის ბეჭედი შუბლზე. 

5. და მიეცა მათ ნება, კი არ მოეკლათ, არამედ ხუთი თვე ეწამებინათ ისინი; 

ხოლო წამება მათგან, როგორც წამება მორიელისგან, როდესაც მოწყლავს კაცს. 

6. იმ დღეებში სიკვდილს დაუწყებენ ძებნას კაცნი, და ვერ ჰპოვებენ; 

ინატრებენ, ნეტა მოვკვდეთო, მაგრამ სიკვდილი დაუსხლტება მათ. 

7. ხოლო კალიები გარეგნობით ცხენებსა ჰგვანდნენ, საომრად გამზადებულთ, 

და თავს ედგათ გვირგვინი, როგორც ოქროსი; და სახე მათი, როგორც სახე კაცთა. 

8. მათი თმები დიაცთა თმებს მოგაგონებდათ, კბილები კი მიუგავდათ 

ღოჯებს ლომისას. 

9. ტანთ ეცვათ ჯაჭვნი, როგორც რკინისანი, და მათი ფრთების ხმა, როგორც 

ცხენმრავალ ეტლთა გრიალი, რომელნიც მიჰქრიან საომრად. 

10. ნესტრიანი კუდები ჰქონდათ, მორიელთა კუდების მსგავსნი, ხოლო 

კუდებში — ხელმწიფება კაცთა წამებისა ხუთი თვის განმავლობაში. 

11. მეფედ ჰყავდათ უფსკრულის ანგელოზი, და სახელი მისი ებრაულად 

აბადონ, ხოლო ბერძნულად აპოლიონ. 

12. ერთმა ვაებამ გადაიარა: აჰა, მოდის ამის შემდეგ ორი ვაება. 

13. მეექვსე ანგელოზმა ჩაჰბერა და მომესმა ერთი ხმა ოთხ რქათაგან ოქროს 

საკურთხევლისა, რომელიც არის ღვთის წინაშე; 

14. და უთხრა მეექვსე ანგელოზს, საყვირის მქონეს: ახსენი ოთხი ანგელოზი, 

რომელნიც შეკრულნი არიან დიდ მდინარეზე ევფრატისა. 

15. და ახსნილ იქნა ოთხი ანგელოზი, რომელნიც მზად არიან ყოველ საათს 

და დღეს, თვესა და წელს, მუსრი გაავლონ მესამედს კაცთა. 
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16. და რიცხვი მათი მხედრობისა — ორასი ათასჯერ ათასი; მომესმა რიცხვი 

მათი. 

17. ასე ვიხილე ხილვით ცხენები და მათი მხედრები, რომლებსაც ეცვათ 

აბჯარნი ცეცხლის, ჰიაკინთისა და გოგირდის ფერნი. თავები ცხენებისა, როგორც 

ლომების თავნი, და მათ პირთაგან იფრქვეოდა ცეცხლი, კვამლი და გოგირდი. 

18. და ამ სამი წყლულებისგან — ცეცხლის, კვამლისა და გოგირდისაგან, 

რასაც აფრქვევენ მათი პირები, კაცთა მესამედი ამოწყდა. 

19. რადგან ცხენებისა ძალა იყო მათ თავ-პირსა და მათ კუდებში, ხოლო 

კუდები გველებს ჰგვანდნენ და ჰქონდათ თავები, რომლებითაც ვნებდნენ ხალხს. 

20. დანარჩენებმა კი, რომლებიც არ ამოწყდნენ ამ წყლულებისგან, არ შეინანეს 

თავიანთ ხელთა საქმენი, რათა თაყვანი არ ეცათ ეშმაკთა და ოქროს, ვერცხლის, 

რვალის, ქვისა და ხის კერპთათვის, რომელთაც არც ხედვა ძალუძთ, არც სმენა და 

არც სიარული. 

21. არ შეინანეს არც თავიანთი მკვლელობანი და არც თავიანთი 

გრძნეულებანი, არც თავიანთი სიძვანი და არც თავიანთი ქურდობანი. 

 

თავი მეათე 
 

1. ვიხილე ზეცით ჩამომავალი სხვა ანგელოზი ძლიერი, რომელსაც ემოსა 

ღრუბელი; თავს ცისარტყელა ედგა და მისი სახე იყო როგორც მზე, ფეხები კი — 

როგორც ცეცხლის სვეტნი. 

2. ხელთ ეპყრა გადაშლილი წიგნი: მარჯვენა ფეხი ზღვას დააბჯინა, ხოლო 

მარცხენა — მიწას, 

3. და წარმოსთქვა მგრგვინავი ხმით, როგორც ბუხუნებს ლომი; და როცა 

დაიგრგვინა, შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა. 

4. და როცა შვიდმა ქუხილმა გაიღო თავისი ხმა, მე დავაპირე წერა, მაგრამ 

ჩამესმა ხმა ზეცით, რომელმაც მითხრა: დაბეჭდე, რაც თქვა შვიდმა ქუხილმა, და 

ნუ დაწერ. 

5. ხოლო ანგელოზმა, რომელიც ვიხილე ზღვასა და ხმელზე მდგარი, თავისი 

ხელი აღაპყრო ზეცად, 

6. და დაიფიცა ცოცხალი უკუნითი უკუნისამდე, რომელმაც შექმნა ცა და 

ყოველივე ციური, მიწა და ყოველივე მიწიერი, ზღვა და ყოველივე ზღვიური, რომ 

უკვე აღარ იქნება დრო. 

7. არამედ იმ დღეებში, როცა ხმას გაიღებს მეშვიდე ანგელოზი, როცა ის 

ჩაბერავს საყვირს, აღსრულდება ღმრთის საიდუმლო, რომელიც მან ახარა მონებს 

თვისას — წინასწარმეტყველთ. 

8. ავიღე წიგნი ანგელოზის ხელიდან და შევჭამე იგი, და თაფლივით 

მეტკბილა პირში, მაგრამ, როდესაც შევჭამე, გაამწარა ჩემი მუცელი. 

9. ხოლო მან მითხრა: კვლავინდებურად გმართებს წინასწარმეტყველება 

ხალხთა და ერთა, ენათა და მეფეთათვის. 
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თავი მეთერთმეტე 
 

1. მომეცა კვერთხის მსგავი ლერწამი და ითქვა ჩემს მიმართ: ადექი და გაზომე 

ღვთის ტაძარი და საკურთხეველი, აგრეთვე თაყვანისმცემელნი მასში. 

2. ტაძრის გარე ეზო კი გამორიცხე და ნუ გაზომავ, ვინაიდან მიეცა იგი 

წარმართთ და ორმოცდაორი თვის მანძილზე გათელავენ წმიდა ქალაქს. 

3. მივცემ ჩემს ორ მოწაფეს და ათას ორას სამოცი დღე იწინასწარმეტყველებენ 

ძაძით მოსილნი. 

4. ესენია ორი ზეთისხილი და ორი სასანთლე, რომლებიც დგანან დედამიწის 

უფლის წინაშე. 

5. თუ ვინმე მოინდომებს მათ ვნებას, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და 

შეჭამს მათ მტრებს; თუ ვინმე მოინდომებს მათ ვნებას, მოკლულ უნდა იქნეს. 

6. მათ აქვთ ხელმწიფება ზეცის დახშვისა, რათა არ იწვიმოს მათი 

წინასწარმეტყველების დღეებში, და აქვთ ხელმწიფება წყალთა მიმართ, რათა 

სისხლად აქციონ და ათასგვარი წყლულით მოწყლან ქვეყანა, როცა ინებებენ. 

7. ხოლო როდესაც აღასრულებენ თავიანთ მოწმობას, უფსკრულიდან 

ამომავალი მხეცი შეებრძოლება, შემუსრავს და მოაკვდინებს მათ. 

8. მათი გვამები ეყრება დიდი ქალაქის მოედანზე, რომელსაც სულიერად 

ჰქვია სიდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს აცვეს მათი უფალიც. 

9. სხვადასხვა ტომისა და მოდგმის, ენისა და ერის ხალხი სამნახევარ დღეს 

უყურებს მათ გვამებს და არავის დართავ მათი დამარხვის ნებას. 

10. დედამიწის მკვიდრნი იხარებენ და ილხენენ მათ გამო და ძღვენს 

უძღვნიან ერთმანეთს, რადგანაც ამ ორმა წინასწარმეტყველმა აწამა დედამიწის 

მკვიდრნი. 

11. მაგრამ სამნახევარი დღის შემდეგ სიცოცხლის სული შევიდა მათში 

ღვთისაგან, და ფეხზე დადგნენ, რამაც თავზარი დასცა ყველას, ვინც კი ხედავდა 

მათ. 

12. და მოესმათ მგრგვინავი ხმა ზეცით, რომელმაც უთხრა მათ, აქ ამოდითო, 

და ისინიც, თავიანთი მტრების თვალწინ, ღრუბლით ავიდნენ ზეცას. 

13. იმავე საათს საშინელი მიწისძვრა მოხდა, ქალაქის მეათედი დაიქცა და 

მიწისძვრისას შვიდი ათასი კაცი ამოწყდა, სხვები კი შეძრწუნდნენ და დიდება 

მიაგეს ცის ღმერთს. 

14. მეორე ვაებამ გადაიარა, და აჰა, მოგელავს მესამე ვაება. 

15. მეშვიდე ანგელოზმა ჩაბერა საყვირს და გაისმა ცაში გრგვინვა, რომელიც 

ხმობდა: ქვეყნის სამეფო ჩვენი უფლისა და მისი ქრისტეს სამეფო გახდა, და 

იმეფებს უკუნითი უკუნისამდე. 

16. ოცდაოთხი უხუცესი, თავიანთ ტახტებზე რომ სხედან ღვთის წინაშე, 

პირქვე დაემხო და თაყვანი სცა ღმერთს. 

17. და თქვეს: მადლს გწირავთ, უფალო ღმერთო, ყოვლისმპყრობელო, 

რომელიც ხარ, რომელიც იყავი და რომელიც მოხვალ, რომ მოიღე შენი დიადი 

ძალი და დაამკვიდრე შენი სუფევა. 
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18. წარმართნი გაშმაგდნენ და მოვიდა ჟამი შენი რისხვისა, რათა სანაცვლო 

მიაგო შენს მონებს — წინასწარმეტყველთ, წმიდათა და შენი სახელის მოშიშთ, 

დიდსა თუ მცირეს, და დაღუპო ქვეყნის დამღუპველნი. 

19. მაშინ გაიღო ტაძარი ცაში და გამოჩნდა კიდობანი მისი აღთქმისა მისსავ 

ტაძარში. და იქმნა ელვა და ქუხილი, გრგვინვა, მიწისძვრა და სასტიკი სეტყვა. 

 

თავი მეთორმეტე 
 

1. და გამოჩნდა დიადი ნიშანი ცაში: ქალი, რომელსაც ემოსა მზე, მთვარე 

ესვენა ფერხთით და თორმეტი ვარსკვლავის გვირგვინი ედგა თავზე. 

2. მუცლად ეღო და კიოდა მშობიარობის კივილით გაწამებული. 

3. სხვა ნიშანიც გამოჩნდა ცაში: აჰა, წითელი ურჩხული დიდი, რომელსაც 

ჰქონდა შვიდი თავი და ათი რქა, და თავს ედგა შვიდი გვირგვინი. 

4. კუდით მოითრევდა ცის ვარსკვლავთა მესამედს, გადმოყარა ისინი ქვეყნად 

და დადგა ურჩხული ქალის წინაშე, რომელსაც უნდა ეშვა, რათა შობისთანავე 

შთაენთქა მისი შვილი. 

5. და შვა ძე, რომელსაც რკინის კვერთხით უნდა ემწყემსა ყველა ხალხი: და 

ატაცებულ იქნა მისი შვილი ღვთისა და მისი ტახტის წინაშე. 

6. ქალი კი ილტვოდა უდაბნოში, სადაც აქვს თავისი ადგილი, გამზადებული 

ღვთის მიერ, რათა არჩენდნენ იქ ათას ორას სამოცი დღე. 

7. და ატყდა ბრძოლა ცაში: მიქაელი და მისი ანგელოზები ებრძოდნენ 

ურჩხულს, ურჩხული და მისი ანგელოზები კი ებრძოდნენ მათ. 

8. მაგრამ ვერ იმძლავრეს და აღარ აღმოჩნდა მათი ადგილი ცაში. 

9. და გადმოვარდა დიდი ურჩხული, დასაბამიერი გველი, რომელსაც ჰქვია 

ეშმაკი და სატანა, მთელი საწუთროს მაცდური; გადმოვარდა ქვეყნად და თან 

გადმოჰყვნენ მისი ანგელოზები. 

10. მაშინ მომესმა მგრგვინავი ხმა ცაში, რომელმაც თქვა: აწ იქმნა ხსნა, ძალი 

და სუფევა ჩვენი ღმრთისა და ხელმწიფება მისი ქრისტესი, რადგანაც დაემხო 

ბრალმდებელი ჩვენი ძმებისა, რომელიც ბრალს სდებდა მათ ჩვენი ღმერთის 

წინაშე დღისით თუ ღამით. 

11. იმძლავრეს მასზე კრავის სისხლით და მათი მოწმობის სიტყვით, და არ 

შეიყვარეს მათი სული, თვით სიკვდილამდე. 

12. მაშ, ხარობდეთ ზეცანო და ზეცის მკვიდრნო! მაგრამ ვაი მიწას და ზღვას, 

რადგანაც თქვენში ჩამოგდებულ იქნა ეშმაკი, აღსავსე სასტიკი რისხვით, ვინაიდან 

იცის, რომ ცოტაღა დარჩა ხანი. 

13. და როცა იხილა ურჩხულმა, რომ დაემხო ქვეყნად, დევნა დაუწყო ქალს, 

რომელმაც შვა ვაჟი. 

14. მაგრამ მიეცა ქალს ორი ფრთა ვეება არწივისა, რათა გარიდებოდა 

ურჩხულს და გაფრენილიყო უდაბნოში, თავის ადგილას, სადაც უნდა ერჩინა თავი 

დროის, დროთა და ნახევარი დროის მანძილზე. 
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15. მაშინ გველმა თავისი პირიდან მდინარესავით ამოუშვა წყალი ქალის 

კვალდაკვალ, რათა წაეღო იგი მდინარეს. 

16. მაგრამ მიწა შეეწია ქალს: განახვნა ბაგენი და შთანთქა მდინარე, რომელიც 

ურჩხულმა ამოუშვა პირიდან. 

17. მაშინ განრისხდა ურჩხული ქალზე და გასწია, რათა შებმოდა დანარჩენებს 

მისი მოდგმიდან, რომლებიც იცავენ ღვთის მცნებებს და აქვთ იესოს მოწმობა. 

 

თავი მეცამეტე 
 

1. დავდექი ქვიშაზე ზღვისა და ვიხილე მხეცი, ზღვიდან ამომავალი, 

ათრქიანი და შვიდთავიანი: და მის რქებზე — ათი გვირგვინი, თავებზე კი — 

გმობის სახელნი. 

2. მხეცი, რომელიც მე ვიხილე, ჯიქს მიაგავდა, მისი ფეხები — დათვის 

ტორებს, ხახა კი — ხახას ლომისას: და მისცა მას ურჩხულმა თავისი ძალა, თავისი 

ტახტი და უსაზღვრო ხელმწიფება. 

3. ვიხილე მისი ერთ-ერთი თავი, თითქოს სასიკვდილოდ მოწყლული, მაგრამ 

განიკურნა სასიკვდილო წყლულება მისი, და განცვიფრდა მთელი ქვეყანა მხეცის 

კვალდაკვალ. 

4. და თაყვანი სცეს ურჩხულს, რომელმაც მისცა მხეცს ხელმწიფება, თაყვანი 

სცეს მხეცს და ამბობდნენ: ვინ შეედრება ამ მხეცს? ვის შეუძლია შეებას მას? 

5. მიეცა მას პირი მზვაობრად მეტყველი და ღვთისმგმობელი, და მიეცა მას 

ხელმწიფება, რათა მოქმედებდეს ორმოცდაორი თვის მანძილზე. 

6. და ღვთის საგმობლად განახვნა ბაგენი თვისნი, რათა ეგმო მისი სახელი, 

მისი სამკვიდრო და ცის მკვიდრნი. 

7. და მიეცა მას ძალა წმიდათა წინააღმდეგ ბრძოლისა და მათი ძლევისა, და 

მიეცა მას ხელმწიფება, რათა მბრძანებლობდეს ყველა ტომსა და ხალხს, ერსა და 

ენას. 

8. და თაყვანი სცა მას დედამიწის ყოველმა მკვიდრმა, რომელთა სახელებიც, 

ქვეყნიერების დასაბამიდან, ჩაწერილი არ არის სიცოცხლის წიგნში კრავისა, 

რომელიც დაკლულ იქნა. 

9. ვისაც ყური აქვს, ისმინოს. 

10. ვისაც ტყვე მიჰყავს, არც თვითონ ასცდება ტყვეობა, ვინც მახვილით 

კლავს, თვითონაც მახვილით მოკვდება; ესაა წმიდათა მოთმინება და რწმენა. 

11. მერე ვიხილე სხვა მხეცი, მიწიდან ამომავალი, რომელსაც ჰქონდა კრავის 

ორი რქა, მაგრამ ლაპარაკობდა, როგორც ურჩხული. 

12. ის მოქმედებს მხეცის წინაშე მთელი მისი ხელმწიფებით, და აიძულებს 

დედამიწას და მიწის მკვიდრთ, თაყვანი სცენ პირველ მხეცს, ვისი სასიკვდილო 

წყლულებაც განიკურნა. 
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13. და ახდენს დიად სასწაულთ, ისე, რომ ზეციდან ქვეყნად ჩამოაქვს ცეცხლი 

კაცთა წინაშე. 

14. და აცდუნებს მიწის მკვიდრთ სასწაულებით, რომელთა ქმნის ძალაც 

მიეცა მხეცის წინაშე, და აქეზებს მიწის მკვიდრთ, შექმნან ხატება მხეცისა, 

მახვილით რომ მოიწყლა და ცოცხალი დარჩა. 

15. და მიეცა იმისი ნება, რომ სული ჩაედგა მხეცის ხატისთვის, რათა ხატს 

ემეტყველა და იმდენი ექნა, რომ მოეკლათ ყველა, ვინც თაყვანს არა სცემს მხეცის 

ხატებას. 

16. და აიძულებს ყველას, დიდსა თუ მცირეს, მდიდარსა თუ ღარიბს, მონასა 

თუ თავისუფალს, ნიშანი დაისვან მარჯვენა ხელსა თუ შუბლზე. 

17. ასე რომ, ვერავინ იყიდის ან გაყიდის რამეს, მათ გარდა, ვისაც აქვს ნიშანი 

— მხეცის სახელი, ან მისი სახელის რიცხვი. 

18. აქაა სიბრძნე; ვისაც გაგების თავი აქვს, გამოითვალოს მხეცის რიცხვი, 

რადგანაც ესაა რიცხვი კაცისა, და მისი რიცხვი — ექვსას სამოცდაექვსი. 

 

თავი მეთოთხმეტე 
 

1. და ვიხილე: აჰა, კრავი იდგა სიონის მთაზე და მასთან ას ორმოცდაოთხი 

ათასი, რომლებსაც ჰქონდათ შუბლზე მისი სახელი და სახელი მისი მამისა. 

2. და მომესმა ხმა ზეცით, როგორც მრავალი წყლის ზათქი და როგორც 

ქუნილის ხმა; ხოლო ხმა, მე რომ მომესმა, მექნარეთა ხმასა ჰგავდა, რომელნიც 

უკრავენ ქნარზე. 

3. და გალობდნენ ახალ საგალობელს ტახტის წინაშე და ოთხი ცხოველისა და 

უხუცესთა წინაშე; და არავის შეეძლო ესწავლა ეს საგალობელი, ას ორმოცდაოთხი 

ათასის გარდა, რომელნიც გამოსყიდულ იქნენ ქვეყნით. 

4. ესენი არიან, რომელთაც თავი არ შეუბილწავთ დიაცებთან, რადგანაც არიან 

ქალწულნი; ესენი არიან, რომელნიც მისდევენ კრავს, სადაც არ უნდა მიდიოდეს 

იგი; ესენი არიან კაცთა შორის გამოსყიდულნი, როგორც პირველნაყოფი ღვთისა 

და კრავისათვის. 

5. მათი ბაგენი არ იცნობენ სიცრუეს, რადგანაც უბიწონი არიან. 

6. და ვიხილე შუა ცაში მფრინავი სხვა ანგელოზი, რომელსაც ჰქონდა 

მარადიული სახარება მიწის მკვიდრთათვის, რათა ეხარებინა ყოველი ტომისა და 

ხალხის, ენისა და ერისათვის. 

7. და ხმამაღლა ამბობდა: გეშინოდეთ ღვთისა და დიდება მიაგეთ მას, 

რადგანაც მოვიდა მისი სამსჯავროს ჟამი; თაყვანი ეცით მას, რომელმაც შექმნა ცა 

და მიწა, ზღვა და წყალთა წყარონი. 

8. მას მოჰყვა მეორე ანგელოზი, რომელიც ამბობდა: დაემხო, დაემხო 

ბაბილონი, დიდი ქალაქი, რომელმაც ასვა ყველა ხალხს ღვინო თავისი სიძვის 

რისხვისა. 
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9. მათ მოჰყვა მესამე ანგელოზი, რომელიც ხმამაღლა ამბობდა: ვინც თაყვანს 

სცემს მხეცს ან მის ხატებას და შუბლსა თუ ხელს აღიბეჭდავს მისი ნიშნით, 

10. ისიც შესვამს ღვთის რისხვის ღვინოს, შეუზავებლად ჩასხმულს მისი 

მრისხანების სასმისში, და ეწამება გოგირდითა და ცეცხლით წმიდა ანგელოზთა 

და კრავის წინაშე. 

11. კვამლი მათი წამებისა ავა უკუნითი უკუნისამდე და არც დღისით და არც 

ღამით აღარ ექნებათ მოსვენება მხეცისა თუ მისი ხატების თაყვანისმცემელთ და 

მისი სახელის ნიშნით აღბეჭდილთ. 

12. აქ არის წმიდათა მოთმინება, რომელნიც იმარხავენ ღვთის მცნებებს და 

იესოს რწმენას. 

13. და მომესმა ხმა ზეცით, რომელმაც მითხრა: დაწერე: ნეტარ არიან 

მკვდარნი, უფალში რომ აღესრულებიან ამიერიდან. დიახ, — ამბობს სული, — 

რათა განისვენონ თავიანთ შრომათაგან და თან წაიტანონ თავიანთი საქმენი. 

14. გავიხედე და, აჰა, თეთრი ღრუბელი, ღრუბელზე კი მჯდომარე, კაცის ძის 

მსგავსი: თავს ედგა ოქროს გვირგვინი და ხელთ ეპყრა მჭრელი ნამგალი. 

15. გამოვიდა მეორე ანგელოზი ტაძრიდან და შეღაღადა ღრუბელზე მჯდომს: 

მიუშვი შენი ნამგალი და მომკე, რადგანაც მოვიდა მკის ჟამი და მოიწია სამკალი 

ქვეყნად. 

16. ღრუბელზე მჯდომმა დაუშვა თავისი ნამგალი ქვეყნად და მომკა ქვეყანა. 

17. სხვა ანგელოზი გამოვიდა ციური ტაძრიდან და ჰქონდა მასაც მჭრელი 

ნამგალი. 

18. გამოვიდა საკურთხევლიდან სხვა ანგელოზი, რომელსაც ჰქონდა 

ხელმწიფება ცეცხლზე და ხმამაღლა შესძახა მჭრელი ნამგლის მქონეს: მიუშვი ეგ 

მჭრელი ნამგალი და მოისთვლე მტევნები, რადგანაც დამწიფდა ყურძენი ქვეყნად. 

19. დაუშვა ანგელოზმა ნამგალი ქვეყნად და მოისთვლა მტევნები ქვეყნისა და 

ჩაყარა ისინი ღვთის რისხვის ვეება საწნახელში. 

20. დაიწურა საწნახელი ქალაქგარეთ და წარმოსდინდა სისხლი საწნახელს, 

აღვირამდე რომ სწვდებოდა ცხენებს, ათას ექვსასი უტევანის მანძილზე. 

 

თავი მეთხუთმეტე 
 

1. და ვიხილე სხვა ნიშანი ცაში, დიდი და საკვირველი: შვიდი ანგელოზი 

უკანასკნელი შვიდი წყლულებით, რომლებითაც მთავრდებოდა ღვთის რისხვა. 

2. და ვიხილე თითქოს მინის ზღვა, ცეცხლშერეული, და მხეცის, მისი ხატისა 

და მისი სახელის რიცხვის მძლეველნი, მინის ზღვაზე რომ იდგნენ და ხელთ 

ეპყრათ ღვთის ქნარები. 

3. და გალობდნენ მოსეს, ღვთის მონის, საგალობელს და საგალობელს 

კრავისას: დიადია და საკვირველი შენი საქმენი, უფალო ღმერთო, 

ყოვლისმპყრობელო: წრფელია და ჭეშმარიტი შენი გზანი, ხალხთა მეუფეო! 
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4. ვის არ ეშინოდეს, უფალო, და არ ადიდებდეს შენს სახელს? ვინაიდან 

მხოლოდ შენა ხარ წმინდა; ამიტომაც გეახლება ყველა ხალხი და თაყვანს გცემს 

შენ, რადგანაც გამოჩნდა შენი სამართალი. 

5. შემდგომ ამისა გავიხედე, და, აჰა, გამოჩნდა ტაძარი მოწმობის კარვისა 

ცაში. 

6. გამოვიდა ტაძრიდან შვიდი ანგელოზი, რომლებსაც ჰქონდათ წყლულება 

შვიდი, სელის წმიდა და ბრწყინვალე სამოსით მოსილნი და მკერდზე ოქროს 

სარტყლით შემოგარსულნი. 

7. ოთხ ცხოველთაგან ერთ-ერთმა შვიდ ანგელოზს მისცა ოქროს შვიდი თასი, 

უკუნითი უკუნისამდე ცოცხალი ღვთის რისხვით აღვსილი. 

8. და აღივსო ტაძარი ღვთის დიდებისა და მისი ძლიერების კვამლით, ასე 

რომ, აღარავის შეეძლო ტაძარში შესვლა, ვიდრე არ აღსრულდებოდა შვიდი 

ანგელოზის წყლულება შვიდი. 

 

თავი მეთექვსმეტე 
 

1. და მომესმა ტაძრიდან მგრგვინავი ხმა, შვიდ ანგელოზს რომ ეუბნებოდა: 

წადით და დასთხიეთ ქვეყნად შვიდი თასი ღვთის რისხვისა. 

2. წავიდა პირველი და დასთხია თავისი თასი ქვეყნად; და მოიწყლა სასტიკი 

და საზარელი წყლულებით ხალხი, რომელსაც ჰქონდა მხეცის ნიშანი და თაყვანს 

სცემდა მის ხატს. 

3. მეორე ანგელოზმა დასთხია თავისი თასი ზღვაზე, რომელიც იქცა თითქოს 

მკვდრის სისხლად, და ყოველი სულდგმული ამოწყდა ზღვაში. 

4. მესამემ მდინარეებსა და წყალთა წყაროებზე დასთხია თავისი თასი, და 

წყალი სისხლად იქცა. 

5. მაშინ მომესმა ხმა წყალთა ანგელოზისა, რომელმაც თქვა: მართალი ხარ, 

უფალო, რომელიც ხარ და იყავი: მართალი ხარ, წმიდაო, რადგანაც ასე განსაჯე. 

6. რაკიღა წმიდათა და წინასწარმეტყველთა სისხლი დასთხიეს, შენც 

სასმელად სისხლი მიეც მათ, და ღირსნიც არიან. 

7. და მომესმა ხმა საკურთხევლიდან, რომელმაც თქვა: დიახ, უფალო 

ღმერთო, ყოვლისმპყრობელო, მართალი და ჭეშმარიტია შენი მსჯავრი. 

8. მეოთხე ანგელოზმა თავისი თასი დასთხია მზეზე, და მიეცა მზეს კაცთა 

დაბუგვა ცეცხლით. 

9. დაიწვნენ კაცნი სიცხით და ჰგმეს სახელი ღვთისა, რომელსაც აქვს 

ხელმწიფება მათ წყლულებზე, მაგრამ არ მოინანიეს, რომ დიდება მიეგოთ 

მისთვის. 

10. მეხუთემ თავისი თასი დასთხია მხეცის ტახტზე და დაბნელდა საუფლო 

მისი, და სიმწრისაგან იკვნეტდნენ თავიანთ ენებს. 
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11. და ჰგმობდნენ ცის ღმერთს თავიანთი სიმწრისა და წყლულების გამო, 

მაგრამ არ მოინანიეს თავიანთი საქმენი. 

12. მეექვსემ დასთხია თავისი თასი დიდ მდინარეზე ევფრატისა, და დაშრა 

მისი წყალი, რათა გამზადებულ იქნეს მეფეთა გზა, რომელნიც მოდიან მზის 

აღმოსავლით. 

13. და ვიხილე ურჩხულის პირით, მხეცის პირით და ცრუ 

წინასწარმეტყველთა პირით გამომავალი სამი უწმინდური სული, გომბეშოს 

მსგავსი. 

14. ესენი არიან ეშმაკთა სულები, რომლებიც ახდენენ სასწაულებს და გადიან 

მთელი ქვეყნიერების მეფეებთან, რათა თავი მოუყარონ მათ საბრძოლველად 

ყოვლისმპყრობელი ღმერთის დიად დღეს. 

15. აჰა, მოვალ, როგორც მპარავი: ნეტა მას, ვინც ფხიზლობს და იცავს თავის 

სამოსს, რათა შიშვლად არ იაროს და არ იხილონ მისი სირცხვილი. 

16. და შეკრიბეს ისინი იმ ადგილას, რომელსაც ებრაულად ჰქვია 

ჰარმაგედონი. 

17. მეშვიდე ანგელოზმა დასთხია თავისი თასი ჰაერში და მოისმა ციური 

ტაძრის ტახტიდან მგრგვინავი ხმა, რომელმაც თქვა: აღსრულდა. 

18. და იქმნა ელვა და ქუხილი, გრგვინვა და დიდი მიწისძვრა, რომლის 

მსგავსიც არ ყოფილა მას შემდეგ, რაც კაცნი არიან ქვეყნად. 

19. სამ ნაწილად გაიყო დიდი ქალაქი, დაემხნენ წარმართთა ქალაქები და 

მოხსენიებულ იქნა დიდი ბაბილონი ღვთის წინაშე რათა სასმისით მისცემოდა 

ღვინო მისი მძვინვარების რისხვისა. 

20. ყველა კუნძული გაუჩინარდა და აღარსად ჩანდნენ მთები. 

21. ტალანტის ოდენა სეტყვა თავს დაატყდა ზეციდან ხალხს, და ჰგმო 

სეტყვით მოწყლულმა ხალხმა სახელი ღვთისა, რადგანაც მძიმე იყო მისი 

წყლულება. 

 

თავი მეჩვიდმეტე 
 

1. მოვიდა ერთი ანგელოზი იმ შვიდთაგან, რომელთაც ჰქონდათ შვიდი თასი, 

და მითხრა: მოდი და გიჩვენებ სამსჯავროს დიდი მეძავისას, რომელიც ზედ აზის 

მრავალ წყალს; 

2. რომელთანაც ისიძვეს ქვეყნიერების მეფეებმა და ქვეყნის ყოველი მკვიდრი 

დაითრო ღვინით მისი სიძვისა. 

3. და წამიყვანა უდაბნოში სულით, და ვიხილე ქალი, ზურგზე რომ აჯდა 

წითელ მხეცს, რომელსაც, გმობის სახელებით სავსეს, შვიდი თავი და ათი რქა 

ჰქონდა. 

4. ხოლო ქალს ემოსა პორფირი და ძოწეული, ოქროთი, პატიოსანი თვლებითა 

და მარგალიტებით შემკული, და ხელთ ეპყრა სიბილწითა და მისი სიძვის 

უწმინდურებით სავსე ოქროს ბარძიმი. 
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5. და ეწერა შუბლზე საიდუმლო სახელი: დიდი ბაბილონი, მეძავთა და 

მიწიერ სიბილწეთა დედა. 

6. და ვიხილე, რომ მთვრალი იყო წმიდათა და იესოს მოწამეთა სისხლით, და 

მიკვირდა, მის მხილველს, ესოდენ დიდი საკვირველება. 

7. მაშინ ანგელოზმა მითხრა: რად გიკვირს? მე გეტყვი საიდუმლოს ქალისას 

და მისი მტვირთველი მხეცისას, რომელსაც აქვს შვიდი თავი და ათი რქა. 

8. მხეცი, რომელიც იხილე, იყო და აღარ არის, მაგრამ ამოვა უფსკრულიდან 

და წარსაწყმედლად წავა, და დედამიწის მკვიდრნი, რომელთა სახელებიც 

ჩაწერილი არ არის სიცოცხლის წიგნში ქვეყნიერების დასაბამიდან, 

განცვიფრდებიან, როდესაც იხილავენ მხეცს, რომელიც იყო და აღარ არის, მაგრამ 

კვლავ მოვა. 

9. აქ საჭიროა გონება, რომელსაც აქვს სიბრძნე: შვიდი თავი შვიდი მთაა, 

რომლებზედაც ზის ქალი, — და შვიდი მეფე, 

10. რომელთაგანაც ხუთი დაემხო, ერთი არის, სხვა კი ჯერაც არ მოსულა, 

მაგრამ როდესაც მოვა, დიდხანს ვერ გაძლებს. 

11. ხოლო მხეცი, რომელიც იყო და აღარ არის, მერვეა შვიდთაგან, და 

წარსაწყმედლად მიდის. 

12. ათი რქა, შენ რომ იხილე, ათი მეფეა, რომელთაც ჯერ არ მიუღიათ მეფობა, 

მაგრამ, როგროც მეფენი, მხეცთან ერთად მიიღებენ ხელმწიფებას, ერთი საათით. 

13. ერთი აზრი აქვთ და თავიანთ ძალას და ხელმწიფებას მისცემენ მხეცს. 

14. ერთადვე შეებრძოლებიან კრავს, მაგრამ კრავი იმძლავრებს მათზე, 

რადგანაც ის არის უფლებათა უფალი და მეუფეთა მეუფე, ხოლო მასთან მყოფნი 

ხმობილნი, რჩეულნი და სარწმუნონი არიან. 

15. კვლავ მითხრა მე: წყალნი, რომელნიც იხილე, სადაც ზის დიდი მეძავი, 

ხალხები არიან და ბრბონი, ერები და ენანი. 

16. ათი რქა, შენ რომ იხილე, და მხეცი მოიძულებენ, გაძარცვავენ და 

გააშიშვლებენ მეძავს, შეჭამენ მის ხორცს და ცეცხლს მისცემენ მას. 

17. რადგანაც ღმერთმა ჩაუდო გულში, აღასრულონ მისი ნება, ყონ ერთი ნება 

და მისცენ თავიანთი მეფობა მხეცს, ვიდრე არ აღსრულდება ღვთის სიტყვა. 

18. ხოლო ქალი, შენ რომ იხილე, დიდი ქალაქია, რომლის მეუფებასაც 

ჰმორჩილებს ქვეყნის ყოველი მეფე. 

 

თავი მეთვრამეტე 
 

1. შემდგომ ამისა, ვიხილე ზეცით ჩამომავალი სხვა ანგელოზი, რომელსაც 

ჰქონდა დიდი ხელმწიფება, და განათდა დედამიწა მისი დიდებით. 

2. შეღაღადა და ხმამაღლა თქვა: დაემხო, დაემხო ბაბილონი, დიდი ქალაქი, 

და ეშმაკთა სამკვდროდ, ყოველი უწმინდური სულის სამყოფლად და ყოველი 

უწმინდური და ბილწი ფრინველის საბუდრად იქცა. 
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3. რადგანაც მისი სიძვის მძვინვარე ღვინით დაითრო ყველა ხალხი, ქვეყნის 

მეფეებმა ისიძვეს მასთან და ქვეყნის ვაჭარნი დამდიდრდნენ მისი ფუფუნების 

სიუხვით. 

4. და მომესმა მეორე ხმა ზეცით, რომელმაც თქვა: გამოდი, მაგისგან, ჩემო 

ხალხო, რათა არ ეზიაროთ მის ცოდვებს და არ მოიწყლათ მისი წყლულებით. 

5. რადგანაც უწიეს მისმა ცოდვებმა ზეცას, და გაიხსენა ღმერთმა 

უსამართლობა მისი. 

6. მიაგეთ მას, როგორც მან მოგაგოთ და, მისი საქმისამებრ, ორმაგადაც 

მიაგეთ; სასმისით, რომლითაც გასმევდათ, ორმაგად ასვით მას. 

7. რამდენადაც მოჰქონდა თავი დიდებით და ფუფუნებით, იმდენადვე 

მიაგეთ ტანჯვა-ვაება; რადგანაც გულში ამბობს: დედოფლად ვზივარ, ქვრივი 

როდი ვარ, და არ ვიხილავ გლოვას. 

8. ამიტომაც მოვლენ ერთ დღეს მისი წყლულებანი, სიკვდილი, გლოვა და 

შიმშილი, და დაიწვის ცეცხლით, რადგანაც ძლიერია უფალი ღმერთი, რომელიც 

განიკითხავს მას. 

9. იტირებენ და ივაგლახებენ მის გამო ქვეყნის მეფენი, რომელნიც სიძვით და 

ფუფუნებით ცხოვრობდნენ მასთან, როდესაც იხილავენ მისი ხანძრის კვამლს. 

10. და მისი ტანჯვის შიშით შორს გამდგარნი ასე იტყვიან: ვაი, ვაი, დიდო 

ქალაქო ბაბილონო, მძლავრო ქალაქო, რადგანაც ერთ საათში მოვიდა შენი 

განკითხვა. 

11. ქვეყნის ვაჭარნი იტირებენ და ივაგლახებენ მის გამო, რადგანაც აღარავინ 

იყიდის მათ საქონელს, 

12. ოქროსა და ვერცხლის საქონელს, პატიოსან თვლებს და მარგალიტს, 

ბისონს და პორფირს, აბრეშუმსა და ძოწეულს, სურნელოვან ხეს და სპილოს ძვლის 

ნაირგვარ ნაკეთობას, ძვირფასი ხის, რვალის, რკინისა თუ მარმარილოს ათასგვარ 

ჭურჭელს, 

13. დარიჩინსა და საკმეველს, გუნდრუკს და მირონს, ღვინოს და ზეთს, 

ფქვილსა და ხორბალს, ცხვარსა და ძროხას, ცხენებს და ეტლებს, კაცთა ხორცსა და 

სულს. 

14. შენი სულის სასურველი ხილი გაგშორდა, ყოველივე ბრწყინვალე და 

პოხიერი ხელიდან გამოგეცალა, და ვეღარასდროს იპოვი მათ. 

15. ყოველივე ამით მოვაჭრენი, რომელნიც დამდიდრდნენ მისგან, შორს 

დადგებიან მისი ტანჯვის შიშით, იტირებენ და ივაგლახებენ. 

16. და იტყვიან: ვაი, ვაი, დიდო ქალაქო, პორფირითა და ძოწეულით მოსილო, 

ოქროთი, პატიოსანი თვლებითა და მარგალიტებით შემკულო. 

17. რადგანაც ერთ საათში იავარ-იქნა ესოდენ დიდი სიმდიდრე. და ყოველი 

მესაჭე, მეხომალდე თუ მენავე შორს დადგა; 

18. და მისი ხანძრის შემყურეთ შებღავლეს და თქვეს: რომელი ქალაქი 

შეედრებოდა ამ დიდ ქალაქს? 
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19. თავზე ნაცარი წაიყარეს და ტირილითა და გლოვით ამბობდნენ: ვაი, ვაი, 

დიდო ქალაქო, რომლის ძვირფასეულობითაც დამდიდრდა ყველა, ვისაც 

ხომალდი ჰქონდა ზღვაში: რადგანაც ერთ საათში აოხრდა. 

20. ხარობდეთ მასზე, ცაო, წმიდაო მოციქულნო და წინასწარმეტყველნო, 

რადგანაც ღმერთმა თქვენი სამართალი მოჰკითხა მას. 

21. ერთმა მძლეთა-მძლე ანგელოზმა აიღო ქვა, ვეება დოლაბის მსგავსი, 

ზღვაში ჩააგდო და თქვა: ასე სწრაფად შთაინთქმება ბაბილონი, დიდი ქალაქი, და 

აღარ იქნება. 

22. მეჩანგეთა და მეწინწილეთა, მესტვირეთა და მესაყვირეთა ხმა აღარ 

იჟღერებს შენში, აღარ დარჩება არცერთი ხელოსანი, არც ხელოსნობა, და დოლაბის 

ხმა მიწყდება შენში. 

23. აღარც სანთლის ნათელი ინათებს შენში და მეფე-დედოფლის ხმა 

ჩაკვდება შენში, რადგანაც შენი ვაჭრები დედამიწის მთავრები იყვნენ და შენი 

გრძნეულებით ცთუნებულ იქნა ყოველი ხალხი. 

24. და პოვნილ იქნა შენში წინასწარმეტყველთა, წმიდათა და ამ ქვეყნად 

ყველა მოკლულის სისხლი. 

 

თავი მეცხრამეტე 
 

1. შემდგომ ამისა, მომესმა ცაში მგრგვინავი ხმა, როგორც ხმა ურიცხვი 

ხალხისა, რომელიც ამბობდა: ალილუია! ხსნა, დიდება და ძალი ჩვენი ღვთისაა! 

2. რადგანაც ჭეშმარიტი და სამართლიანია მისი განკითხვა, ვინაიდან 

განიკითხა დიდი მეძავი, თავისი სიძვით რომ გახრწნა ქვეყანა, და იძია მისი 

ხელიდან თავისი მონების სისხლი. 

3. განმეორებით ითქვა: ალილუია! და მისი კვამლი ადის უკუნითი 

უკუნისამდე. 

4. ოთხი ცხოველი და ოცდაოთხი უხუცესი დაემხნენ და თაყვანი სცეს 

ტახტზე მჯდომარე ღმერთს, და თქვეს: ამინ! ალილუია! 

5. და გამოვიდა ხმა ტახტით, რომელმაც თქვა: აქებდეთ ჩვენს ღმერთს 

ყოველი მონა მისი და მოშიში მისი, მცირე თუ დიდი. 

6. და მომესმა ხმა, როგორც დიდძალი ხალხის, მრავალი წყლისა და საზარი 

ქუხილის ხმა, რომელმაც თქვა: ალილუია! რადგანაც გამეფდა უფალი ღმერთი 

ჩვენი, ყოვლისმპყრობელი. 

7. გვიხაროდეს და ვილხენდეთ, და დიდება მივაგოთ მას, ვინაიდან მოვიდა 

კრავის ქორწილი და მისმა სასძლომ განიმზადა თავი. 

8. და მიეცა მას შესამოსად წმიდა და ნათელი ბისონი, რადგანაც წმიდათა 

სიმართლეა იგი. 

9. და მითხრა მე: დაწერე: ნეტარნი არიან კრავის საქორწინო სერობაზე 

წვეულნი. და მითხრა: ესენი არიან ჭეშმარიტი სიტყვები ღვთისა. 
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10. ფეხქვეშ ჩავუვარდი, რომ თაყვანი მეცა მისთვის, მაგრამ მან მითხრა: ნუ 

იზამ ამას; თანამონა ვარ შენი და შენი ძმებისა, რომლებსაც აქვთ მოწმობა იესოსი. 

მე კი არა, ღმერთს ეცი თაყვანი, რადგანაც იესოს მოწმობა არის 

წინასწარმეტყველების სული. 

11. ვიხილე გახსნილი ცა და, აჰა, თეთრი ცხენი და მისი მხედარი, რომელიც 

იწოდება სარწმუნოდ და ჭეშმარიტად, რადგანაც სიმართლით განიკითხავს და 

იბრძვის. 

12. თვალები ცეცხლის ალს მიუგავდა, მრავალი გვირგვინი ედგა თავზე და 

ზედ ეწერა სახელი, რომელიც არავინ იცის მის გარდა. 

13. სისხლით ნაღები სამოსით იყო მოსილი, და სახელი მისი — ღვთისა 

სიტყვა. 

14. ციური ლაშქარი მისდევდა, თეთრ ცხენებზე ამხედრებული და სპეტაკი 

და წმიდა ბისონით მოსილი. 

15. მისი პირიდან გამოდიოდა ბასრი მახვილი, რათა მოესრა წარმართნი, 

რკინის კვერთხით ემწყემსა ისინი და დაეწურა ყოვლისმპყრობელი ღვთის 

რისხვის მძვინვარე ღვინის საწნახელი. 

16. ხოლო სამოსსა და თეძოზე აწერია მისი სახელი: მეუფეთა მეუფე და 

უფლებათა უფალი. 

17. და ვიხილე გზაზე მდგარი ერთი ანგელოზი, ხმამაღლა რომ შესძახა და 

უთხრა შუა ცაში მფრინავ ყველა ფრინველს: მოდით და ღვთის დიდ სერობაზე 

შემოკრბით, 

18. რათა ჭამოთ მეფეთა, ათასისთავთა და ძლიერთა ხორცი, ცხენთა თუ 

მხედართა, მონათა თუ თავისუფალთა, დიდთა თუ მცირეთა ხორცი. 

19. ვიხილე მხეცი, დედამიწის მეფენი და მათი ლაშქარნი, ერთად 

შეკრებილნი, რათა შებმოდნენ ცხენზე მჯდომსა და მის მხედრობას. 

20. შეპყრობილ იქნა მხეცი და მასთან ერთად ცრუ წინასწარმეტყველიც, მის 

წინაშე რომ ახდენდა სასწაულებს, რითაც აცთუნა მხეცის ნიშნის მიმღებნი და მისი 

ხატის მოთაყვანენი, და ორივენი ცოცხლად იქნენ ჩაყრილი გოგირდით 

მოგიზგიზე ცეცხლის ტბაში. 

21. დანარჩენები კი მოისრნენ ცხენზე მჯდომარის მახვილით, რომელიც 

გამოდიოდა მისი პირიდან, და ყველა ფრინველი მიაძღა მათ მძორს. 

 

თავი მეოცე 
 

1. ვიხილე ზეცით ჩამომავალი ანგელოზი, რომელსაც ხელთ ეპყრა 

უფსკრულის გასაღები და გრძელი ჯაჭვი. 

2. და შეიპყრო ურჩხული, დასაბამიერი გველი, რომელიც არის ეშმაკი და 

სატანა, და შეკრა იგი ათასი წლით. 

3. უფსრულში ჩააგდო და შიგ გამომწყვდეული ბეჭდით დაბეჭდა, რათა აღარ 

აცთუნებდეს ხალხებს, ვიდრე არ გასრულდება ათასი წელი, რის შემდეგაც 

მცირედი ხნით დაიხსნის თავს. 
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4. ვიხილე ტახტნი და მათზე მსხდომარენი, რომელთაც მიეცა ხელმწიფება 

მსჯავრის აღსრულებისა, და იესოს მოწმობისა და ღვთის სიტყვისათვის 

თავმოკვეთილთა სულები, რომლებიც არც მხეცს ეთაყვანენ, არც მის ხატებას, და 

არ მიიღეს მისი ნიშანი თავიანთ შუბლსა თუ ხელზე; ამიტომაც გაცოცხლდნენ და 

ქრისტესთან ერთად სუფევდნენ ათას წელიწადს. 

5. დანარჩენი მკვდრები კი არ გაცოცხლებულან ათასი წლის გასრულებამდე. 

ეს არის პირველი აღდგომა. 

6. ნეტარი და წმიდაა ყველა, ვისაც წილი უდევს პირველ აღდგომაში. მეორე 

სიკვდილის ხელმწიფება არ ვრცელდება მათზე, არამედ იქნებიან მღვდლები 

ღვთისა და ქრისტესი, ვისთან ერთადაც იმეფებენ ათას წელიწადს. 

7. ხოლო ათასი წლის გასრულების შემდეგ სატანა თავს დაიხსნის 

საპყრობილედან. 

8. და გამოვა, რათა ქვეყნიერების ოთხსავ მხარეს აცთუნოს ხალხები, გოგი და 

მაგოგი, და საბრძოლველად შეკრიბოს ისინი, რომელთა სიმრავლე, როგორც ქვიშა 

ზღვისა, 

9. მართლაც მოედვნენ მიწის მთელ სივრცეს და გარს შემოადგნენ წმიდათა 

ბანაკსა და საყვარელ ქალაქს; მაგრამ ჩამოეშვა ცეცხლი ზეცით და შთანთქა ისინი. 

10. ხოლო ეშმაკი, რომელმაც აცდუნა ისინი, ჩაგდებულ იქნა ცეცხლისა და 

გოგირდის ტბაში, სადაც არიან მხეცი და ცრუ წინასწარმეტყველი; და ეწამებიან 

დღე და ღამ უკუნითი უკუნისამდე. 

11. მაშინ ვიხილე დიდი თეთრი ტახტი და მასზე მჯდომარე, ვისი სახისგანაც 

ილტვოდნენ მიწა და ცა, და აღარ აღმოჩნდა ადგილი მათი. 

12. და ვიხილე ტახტის წინ მდგომარე მკვდრები, დიდნი თუ მცირენი, და 

გადაშლილი წიგნები. გადაიშალა სხვა წიგნიც, რომელიც არის სიცოცხლის წიგნი, 

და, თანახმად იმისა, რაც წიგნებში წერია, მათი საქმისამებრ განკითხულ იქნენ 

მკვდრები. 

13. ზღვამ, სიკვდილმა და ჯოჯოხეთმა დააბრუნეს თავიანთი მკვდრები, და, 

თანახმად მისი საქმისა, განკითხულ იქნა თვითეული. 

14. სიკვდილი და ჯოჯოხეთი კი დაინთქნენ ცეცხლის ტბაში, და სწორედ 

ცეცხლის ეს ტბაა მეორე სიკვდილი. 

15. ცეცხლის ტბაშივე ჩავარდა, ვინც არ იყო ჩაწერილი სიცოცხლის წიგნში. 

 

თავი ოცდამეერთე 
 

1. მერე ვიხილე ახალი ცა და ახალი მიწა, რადგანაც პირველი ცა და პირველი 

მიწა გადაეგო, და ზღვა აღარ არის. 

2. ვიხილე წმიდა ქალაქი, ახალი იერუსალიმი, ღვთისაგან ჩამომავალი 

ზეცით, სასძლოსავით გამზადებული და სასიძოსთვის შემკული. 
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3. და მომესმა მგრგვინავი ხმა ტახტით, რომელმაც თქვა: აჰა, კარავი ღვთისა 

კაცთა შორის, რომელიც დაემკვიდრება მათში, და თვით ღმერთი იქნება მათთან. 

4. შეაშრობს ღმერთი მათ თვალზე ცრემლს, და აღარ იქნება სიკვდილი: აღარც 

გლოვა, აღარც ტირილი და ტანჯვა იქნება, რადგანაც გადაეგო ყოველივე 

უწინდელი. 

5. ხოლო ტახტზე მჯდომარემ თქვა: აჰა, ყველაფერს შევქმნი ახალს. მე კი 

მითხრა: დაწერე, რადგან ეს სიტყვები სარწმუნოა და ჭეშმარიტი. 

6. კვლავ მითხრა მე: აღსრულდა. მე ვარ ანი და ჰაე, დასაბამი და დასასრული. 

და უსასყიდლოდ ვასმევ მწყურვალს სიცოცხლის წყლის წყაროს. 

7. მძლეველი დაიმკვიდრებს ამას, და მე ვიქნები მისი ღმერთი, ხოლო ის 

იქნება ჩემი ძე. 

8. მხდალთა და ურწმუნოთა, ბილწთა და მკვლელთა, მეძავთა და 

გრძნეულთა, კერპთაყვანისმცემელთა და ცრუთა ხვედრი კი ტბაშია, ცეცხლითა და 

გოგირდით მოგიზგიზეში. და ეს არის მეორე სიკვდილი. 

9. მაშინ მოვიდა ერთი იმ შვიდ ანგელოზთაგან, რომელთაც ჰქონდათ 

უკანასკნელი წყლულებით სავსე შვიდი თასი, და მითხრა: მოდი და გიჩვენებ 

ქალს, სასძლოს კრავისას. 

10. ამიყვანა სულით დიდსა და მაღალ მთაზე, და მიჩვენა დიდი ქალაქი, 

წმიდა იერუსალიმი, ღვთისაგან რომ ჩამოდიოდა ზეცით, 

11. და ჰქონდა დიდება ღვთისა, ხოლო მისი მნათობი პატიოსან თვალსა 

ჰგავდა, ბროლივით გამჭვირვალე იასპის ქვას. 

12. ვრცელი და მაღალი გალავნით შემოზღუდულს თორმეტი ბჭე ჰქონდა, 

ბჭეებზე — თორმეტი ანგელოზი, და ზედ ეწერა ისრაელის თორმეტი ტომის 

სახელი. 

13. აღმოსავლეთით სამი ბჭე, ჩრდილოეთით სამი, სამხრეთით სამი, 

დასავლეთით სამი. 

14. ქალაქის გალავანს თორმეტი საძირკველი ჰქონდა, და მათზე კრავის 

თორმეტი მოციქულის თორმეტი სახელი. 

15. ჩემთან მოუბარს საზომად ოქროს ლერწამი ჰქონდა, რათა გაეზომა ქალაქი, 

მისი ბჭენი და გალავანი. 

16. ხოლო ქალაქი ოთხკუთხედად ძევს, და მისი სიგრძე იგივეა, რაც სიგანე. 

გადაზომა ქალაქი ლერწმით თორმეტი ათას უტევანზე, და მისი სიგრძე, სიგანე და 

სიმაღლე ერთმანეთის ტოლნი აღმოჩნდნენ. 

17. გაზომა მისი გალავანი, და გამოვიდა ას ორმოცდაოთხი წყრთა, კაცის 

საზომით, ანუ იგივე საზომით ანგელოზისა. 

18. თვით გალავანი იასპით იყო ნაგები, ქალაქი კი წმიდა მინის მსგავსი 

ბაჯაღლო ოქროთი. 

19. ქალაქის გალავნის საძირკვლები ნაირგვარი ძვირფასი ქვით იყო შემკული: 

პირველი საძირკველი — იასპით, მეორე — საფირონით, მესამე — ქალკედონით, 

მეოთხე — ზურმუხტით, 
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20. მეხუთე — სარდონიკით, მეექვსე — სარდიონით, მეშვიდე — 

ქრისოლითით, მერვე — ბივრილით, მეცხრე — ტოპაზით, მეათე — ქრისოპრასით, 

მეთერთმეტე — იაკინთით, მეთორმეტე — ამეთვისტოთი. 

21. თორმეტი ბჭე თორმეტი მარგალიტი იყო, თვითეული ბჭე თითო 

მარგალიტია, ქალაქის მოედანი კი — ბაჯაღლო ოქრო, ჭვირვალე მინის მსგავსი. 

22. ტაძარი კი ვერ ვიხილე მასში, რადგანაც მისი ტაძარი ყოვლისმპყრობელი 

ღმერთია და კრავი. 

23. ქალაქს არც მზე სჭირდება მანათობლად და არც მთვარე, რადგანაც ღვთის 

დიდებამ გაანათა იგი, ხოლო მისი სანთელი არის კრავი. 

24. ხალხები ივლიან მის ნათელში და მიწიერი მეფენი თავიანთ დიდებასა და 

პატივს შეიტანენ მასში. 

25. მისი ბჭენი არ დაიხშვიან დღისით, ღამე კი არასოდეს იქნება იქ. 

26. და მიიტანენ მასში ხალხთა დიდებასა და პატივს. 

27. ვერ შევა მასში ვერავითარი უწმინდური, ვერცერთი ცრუ და ბილწი, 

არამედ მხოლოდ ისინი, ვინც ჩაწერილია კრავის სიცოცხლის წიგნში. 

 

თავი ოცდამეორე 
 

1. და მიჩვენა სიცოცხლის წყლის მდინარე, კამკამა, როგორც ბროლი, 

რომელიც მოედინებოდა ღვთისა და კრავის ტახტიდან. 

2. მისი მოედნის შუაში და მდინარის გაღმა-გამოღმა სიცოცხლის ხეა, 

ყოველთვიურად რომ გამოაქვს თორმეტი ნაყოფი, ხის ფოთლები კი კურნავენ 

ხალხებს. 

3. აღარაფერი დარჩება დაწყევლილი, ღვთისა და კრავის ტახტი იქნება იქ, და 

მისი მონები მოემსახურებიან მას. 

4. იხილავენ მის სახეს და მათ შუბლზე იქნება მისი სახელი. 

5. ღამე აღარ იქნება იქ, ასე რომ, აღარც სანთელი დასჭირდებათ და არც მზის 

ნათელი, რადგანაც ღმერთი გაანათლებს მათ, და იმეფებენ უკუნითი უკუნისამდე. 

6. და მითხრა: ეს სიტყვები სარწმუნოა და ჭეშმარიტი. წინასწარმეტყველთა 

სულების უფალმა ღმერთმა მოავლინა თავისი ანგელოზი, რათა უჩვენოს მონებს 

თვისას, რაც უნდა მოხდეს მალე. 

7. აჰა, მოვალ მალე. ნეტარია, ვინც ინახავს ამ წიგნის წინასწარმეტყველების 

სიტყვებს. 

8. მე, იოანემ, ვიხილე და ვისმინე ეს, და როცა ვიხილე და ვისმინე, დავემხე 

ანგელოზის ფერხთით, რომელმაც მაჩვენა ყოველივე ეს, რათა თაყვანი მეცა. 

9. მაგრამ მან მითხრა: ნუ იზამ ამას, რადგანაც მე შენი, შენი 

წინასწარმეტყველი ძმებისა და იმათი თანა-მონა ვარ, ვინც ინახავს ამ წიგნის 

სიტყვებს. მე კი არა, ღმერთს ეცი თაყვანი. 
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10. კვლავ მითხრა მე: ნუ დაბეჭდავ ამ წიგნის წინასწარმეტყველების 

სიტყვებს, რადგანაც ახლოა ჟამი. 

11. უსამართლო კვლავ უსამართლობდეს, ბილწი კვლავინდებურად 

ბილწობდეს, მართალი კვლავ მართლობდეს და წმიდა კვლავაც წმიდობდეს. 

12. აჰა, მოვალ მალე. ჩემთანაა ნაცვლისგება ჩემი, და მისი საქმისამებრ 

მივაგებ ყოველს. 

13. მე ვარ ანი და ჰაე, პირველი და უკანასკნელი, დასაბამი და დასასრული. 

14. ნეტა მათ, რომელნიც რეცხავენ თავიანთ სამოსს, რათა ჰქონდეთ უფლება 

სიცოცხლის ხის მიმართ, რომ ბჭით შევიდნენ ქალაქში. 

15. ხოლო გარეთ ძაღლები და გრძნეულნი, მეძავნი და მკვლელნი, 

კერპთმსახურნი და სიცრუის მოყვარენი და მოქმედნი დგანან. 

16. მე, იესომ, მოვავლინე ჩემი ანგელოზი, რათა ეკლესიებში გიმოწმოთ ეს. მე 

ვარ დავითის ფესვი და მოდგმა, ცისკრის კაშკაშა ვარსკვლავი. 

17. სული და სასძლო ამბობენ: მოდი! მსმენელმაც თქვას: მოდი! მწყურვალი 

მოვიდეს და მსურველმა უსასყიდლოდ მიიღოს სიცოცხლის წყალი. 

18. ვუმოწმებ ყველას, ვინც ისმენს ამ წიგნის წინასწარმეტყველების სიტყვებს: 

თუ ვინმე რამეს დაურთავს მათ, ღმერთი დაურთავს მას წყლულებს, რომლებიც 

წერია ამ წიგნში. 

19. ხოლო თუ ვინმე რამეს მოაკლებს ამ წიგნის წინასწარმეტყველების 

სიტყვებს, ღმერთი მოაკლებს მას წილს სიცოცხლის ხიდან, წმიდა ქალაქიდან და 

იქიდან, რაც ჩაწერილია ამ წიგნში. 

20. ამის დამმოწმებელი ამბობს: ჰო, მოვალ მალე! ამინ; ჰო, მოდი, უფალო 

იესო! 

21. ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანთან. ამინ. 
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