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თხრობანი ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიიდან. 

 

წიგნის რედაქტირებისას გამოყენებულია: 

 

Все монархи мира: Греция, Рим, Византия / Сост. К. Рыжов.-- М., 1999. 

Все монархи мира: Западная Европа / Сост. К. Рыжов.-- М., 2001. 

Протоерей Вячеслав Тулупов, Духом пламенеете: История апостольского века.-- М., 2001. 

Тальберг Н., История Христианской Церкви.-- М., 2000. 

Всемирная история, т. 3.-- М., 1957. 

ა.შმემანი: მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. 

(მცირედი შესწორებისთვის, გამოყენებულია ინტერნეტ რესურსები) 

თარიღთა  შესწორებისთვის გამოყენებულია: თავისუფალი ინტერნეტ ენციკლოპედია 

ვიკიპედია. 

თარგმანში შესრულებულია შესწორებებითა და დამატებებით. 

 

 

წიგნი,არ წარმოადგენს მეცნიერულ ნაშრომს და არაა განკუთვნილი მათთვის, ვინც 

ისტორიული ფაქტებისა და თარიღების მეცნიერულ სიზუსტეს საჭიროებს; მასში ადვილად 

გასაგები ენითაა გადმოცემული მნიშვნელოვანი მომენტები პირველი ათასწლეულის 

ეკლესიის ისტორიიდან, ღირსშესანიშნავი ეპიზოდები დიდი წმინდანების ცხოვრებიდან, 

მათი გამონათქვამები, ღვთისმსახურების განვითარება, რაც მკითხველს დაეხმარება არა 

მხოლოდ ეკლესიის ისტორიის გაცნობაში, არამედ ქრისტიანობის არსის უკეთ შეცნობაში. 
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როგორი იყო მსოფლიო მაცხოვრის მოსვლამდე. 

 

ეკლესიის, ანუ სამყაროს გამომსყიდველისა და მაცხოვრის მაღიარებელი საზოგადოების 

მატიანე იყოფა ძველი აღთქმისა და ახალი აღთქმის ეკლესიების ისტორიებად. პირველი 

მათგანი გადმოგვცემს სამყაროსა და ადამიანის შექმნის ამბავს, წარღვნამდელი ადამიანების 

ცხოვრებასა და იმ ხალხის ხვედრს, ვისაც უფალი გამოეცხადა და ვისთანაც აღთქმა დადო. რა 

არის ეს აღთქმა და რას ნიშნავდა იგი? აღთქმა ანუ შეთანხმება ეწოდება ღმერთის მოწყალე 

დანაპირებს – ადამიანებისთვის მოევლინა მესია და ებოძებინა ცხონება. პირველმა 

ადამიანებმა ურჩობით დაკარგეს მათთვის გამზადებული ნეტარება; შემდგომ კი ცოდვით 

დასნეულებული და დაუძლურებული მთელი მათი შთამომავლობა მანკიერებათა და 

სიკვდილის მონად იქცა. უკვე აღარავის უნდა ჰქონოდა იმედი, რომ საკუთარი ძალებით 

მოიპოვებდა ნეტარებას და დაიმსახურებდა მიტევებას. მაგრამ ადამიანის ცოდვით 

დაცემისთანავე გამოვლინდა ღვთის უკიდეგანო სახიერება – მან კაცთა მოდგმას მხსნელის 

მოვლინება აღუთქვა. ღმერთმა საუკუნეთა განმავლობაში არაერთგზის გაიმეორა მოწყალე 

აღთქმა, განუცხადა ადამიანებს თავისი ნება და სხვადასხვა საშუალებით მოამზადა ისინი 

მაცხოვრის მისაღებად. 

 

ძველი აღთქმის ეკლესიას შეადგენენ ისინი, ვინც ირწმუნა ღმერთის დაპირება და დაიცვა 

მისი რჯული. ასეთები იყვნენ: პატრიარქნი, წინასწარმეტყველნი, მართალნი, რომლებიც 

მაცხოვრის მოვლინებამდე ცხოვრობდნენ. დროდადრო ღვთის ეკლესია მეტად 

მცირერიცხოვანი იყო. ისრაიტელთა უმრავლესობა ივიწყებდა ღმერთს, 

კერპთაყვანისმცემლობას უბრუნდებოდა და მანკიერებებში ეფლობოდა; მაგრამ ყოველთვის 

მოიძებნებოდნენ ადამიანები, რომლებიც წმინდად იმარხავდნენ ღვთისგან მიცემულ რჯულს 

და შეურყეველი რწმენით ელოდნენ აღთქმული მესიის მოვლინებას. 

 

აღსრულდა აღთქმა! ქრისტე, მხოლოდშობილი ძე ღვთისა, გარდამოხდა ქვეყნად, რათა 

საკუთარი ტანჯვითა და სიკვდილით გამოესყიდა მთელი მსოფლიოს ცოდვები, შეერიგებინა 

ადამიანები ღმერთთან, ებოძებინა ღვთის სასუფეველი და მარადიული ცხოვრება მათთვის, 

ვინც მისი ირწმუნა. ახალი აღთქმის ეკლესიას, რომელიც დააარსა იესო ქრისტემ და 

სულიწმიდის შეწევნით გაავრცელეს მოციქულებმა, შეადგენენ ადამიანები, რომელთაც სწამთ 

ამა სოფლად მოვლინებული მაცხოვარი, ყოველმხრივ ცდილობენ მისი მცნებების დაცვასა და 

ნების აღსრულებას და ქრისტეს ბრძანებისამებრ ინათლებიან მამის, ძისა და სულიწმიდის 

სახელით. 

 

ძველი და ახალი აღთქმის ეკლესიებს შორის არსებობს უწყვეტი, ცოცხალი კავშირი. თავად 

უფალია თავისი ხალხის რჯულმდებელი; მან მოსეს საშუალებით დაადგინა მსახურების 

ფორმა და მმართველობა ძველი აღთქმის ეკლესიაში; და სწორედ ამ რჯულში, მსახურების 

წესებში იკვეთება სამომავლო ეკლესიის სახე. აგრეთვე ძველი აღთქმის მრავალი მოვლენა 

მოასწავებს აღთქმული მესიის, ანუ გამომხსნელის მიერ ჩვენს სამომავლო გადარჩენას. 



ზეშთაგონებული წინასწარმეტყველნი გამუდმებით მიუთითებდნენ მაცხოვრის 

მოვლინებაზე; ახალ რჯულზე, რომელიც ადამიანთა გულებში უნდა ჩაწერილიყო; უდიდეს 

ნათელზე, რომელიც წყვდიადში მყოფთ განანათლებდა; ქრისტეს ეკლესიის სიდიადესა და 

შეუძრველობაზე. მათი წინასწარმეტყველება მაშინ ახდა, როდესაც ძე ღვთისა, ქრისტე, 

გარდამოხდა დედამიწაზე, ივნო კაცთათვის, მისცა მათ თავისი რჯული და დააფუძნა 

ეკლესია. 

 

ჩვენი თხრობის საგანია ახალი აღთქმის ეკლესიის ისტორია ქრისტეს ამაღლების შემდგომ. 

შევეცდებით, გიამბოთ, თუ როგორ გავრცელდა და მიაღწია უშორეს ქვეყნებამდე იუდეაში 

ნაქადაგებმა ღვთის სიტყვამ და როგორ ააღორძინა მისმა ძალამ ახალი ცხოვრებისთვის ისინი, 

ვინც იესო ქრისტე ირწმუნა. 

 

შევეცდებით, ავსახოთ წმინდა მახარებელთა მოღვაწეობა, პირველი ქრისტიანების ცხოვრების 

წესი, მარტვილთა სიმტკიცე და გამძლეობა. დაე, ამ მაღალმა მაგალითებმა ჩვენც გვასწავლოს, 

შთაგვინერგოს სულის სიმხნევე და ურყევი გადაწყვეტილება – ვემსახუროთ სახიერ ღმერთს 

ყველა იმ უნარით, რაც მან უბოძა თითოეულ ჩვენგანს. რაოდენ განსხვავებული 

მდგომარეობა, საშუალება და ნიჭიც უნდა გაგვაჩნდეს, ყველაფერი ძალას ერთი და იმავე 

წყაროდან იღებს – საღვთო შემწეობის გარეშე ჩვენ უსუსურნი ვართ. ღმერთი მისდამი 

მვედრებელთ აძლევს სიმხნევეს, მოუვლენს სულიწმიდას, რომელიც მათ სიმართლით 

დამოძღვრავს და სიკეთეს შთააგონებს. 

 

ქრისტიანული ეკლესიის თითოეული წევრისთვის, ყოველი ჩვენგანისათვის, ძალიან 

სასარგებლოა გულდასმით შესწავლა მისი ისტორიისა, რომელიც კაცობრიობის შინაგანი 

განვითარებისა და სრულყოფის მატიანეა. როგორც ხალხის, ისე კერძო ადამიანის 

ცხოვრებაზე აუცილებლად აისახება რწმენა, რჯული, რომელსაც იგი აღიარებს. ქრისტეს 

სწავლების მიღების შესაბამისად ადამიანთა ცხოვრება უფრო ზნეობრივი ხდებოდა, 

იწმინდებოდა მისწრაფებები, უმჯობესდებოდა სამოქმედო კანონები, რომლებიც 

ქრისტიანულ სწავლებაში გამოვლენილ ზნეობრივ სრულყოფილებასთან უნდა ყოფილიყო 

შეთანხმებული. ჩვენთვის, ქრისტიანებისთვის, ქვეყნების განათლების დონე განისაზღვრება 

მხოლოდ მათი კანონებისა და წეს-ჩვეულებების შესაბამისობის ხარისხით ქრისტეს 

რჯულთან, რადგან მარტოოდენ მაცხოვარია წყარო ნათლისა და ჭეშმარიტებისა. ამიტომ არის 

შეუდარებლად უფრო მნიშვნელოვანი ქრისტეს ეკლესიის განფენისა და დამკვიდრების 

ისტორია, ვიდრე ხალხთა ცხოვრების ყოფითი მხარეების, მათი ბრძოლებისა და დაპყრობათა 

აღწერა. 

 

საეკლესიო ისტორია ცხადყოფს ჩვენი ღმერთის ძალმოსილებასა და სახიერებას, რომელიც 

ყველას მოგვიწოდებს ჭეშმარიტების შეცნობის, გადარჩენისა და მარადიული ცხოვრებისაკენ. 

მისი ეპიზოდები ნათლად წარმოაჩენს უფლის ერთგულ მსახურთა შრომასა და ტანჯვას; ჩვენ 

დავინახავთ თავდაპირველად მცირერიცხოვან ეკლესიას, რომელიც უთვალავი მტრით არის 



გარშემორტყმული; მთავრობებსა და ძალებს, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას და ყველა 

საშუალებით ცდილობენ მის დაღუპვას – ხან ძალადობასა და დევნას მიმართავენ მის 

წინააღმდეგ, ხან მისი სწავლების სიწმინდის შებღალვას ლამობენ ცრუ განმარტებებით... 

მაგრამ მათი ყველა ეს ძალისხმევა ამაოა!.. სულიწმიდით დამოძღვრილი და უფლის 

ყოვლისშემძლე მარჯვენით დაცული ეკლესია არც დაიღუპება და არც გზას ასცდება. მტრების 

ყოველგვარი მცდელობა ეკლესიას სასიკეთოდ უბრუნდება და მხოლოდ მის განდიდებასა და 

გამრავლებას ემსახურება. ზედმიწევნით სრულდება ესაიას წინასწარმეტყველება: „ყოველსა 

ჭურჭელსა განხრწნადსა შენდამი არა წარემართოს, და ყოველი ხმაჲ უკუეთუ აღდგეს შენ 

ზედა საშჯელად, მათ ყოველთა სძლო“ (ეს. 54,17). 

 

კათოლიკე, ანუ მსოფლიო მართლმადიდებელი, სამოციქულო ეკლესია დღევანდლამდე 

დაურღვევლად იცავს ყოველივეს, რაც ქრისტემ თავის მოწაფეებს მცნებად დაუდო და 

შემდგომ სულიწმიდამ შთააგონა. ქრისტეს სარწმუნოებამ ყველაზე შორეულ ქვეყნებშიც 

შეაღწია; ეკლესიამ, მდოგვის პაწაწინა თესლიდან ამოზრდილი მძლავრი ხის მსგავსად, 

თავისი ტოტები მთელ მსოფლიოს გადააფარა; მორწმუნეებს მიანიჭა ძალა, ნუგეში, 

სიხარული; აზიარა სულიერი ცხოვრების ყველა სიკეთეს. 

 

ვიდრე ეკლესიის ისტორიის მოვლენათა გადმოცემას შევუდგებოდეთ, აუცილებელია, 

თვალი გადავავლოთ მსოფლიოს; ვნახოთ, როგორი იყო იგი, როდესაც დედამიწას უფალი 

ჩვენი იესო ქრისტე უნდა მოვლენოდა. იუდეველების გარდა, რომელთაც ერთი ღმერთის 

შესახებ გამოცხადებით ეუწყათ, ყველა ერის ზნეობრივი მდგომარეობა ფრიად სავალალო იყო 

– ისინი კერპებს სცემდნენ თაყვანს. იმხანად უძლიერეს და გაბატონებულ ხალხად 

რომაელები ითვლებოდნენ; მათ იარაღით დაიპყრეს და თავიანთი ძალაუფლების ქვეშ 

მოაქციეს თითქმის მთელი მაშინდელი მსოფლიო. მიუხედავად იმისა, რომ ძლიერებისა და 

დიდების უმაღლეს საფეხურს მიაღწიეს, მათი შინაგანი მდგომარეობა უმძიმესი იყო. რომში – 

მსოფლიოს ამ მედიდურ და მდიდრულ დედაქალაქში – ბატონობდა ყველაზე გაუგონარი 

კერპთაყვანისმცემლობა ან სრული ურწმუნოება მდაბიურ და სულელურ ცრურწმენებთან 

ერთად. რომაელების კერპთმსახურებასა და რელიგიაში არაფერი იყო ისეთი, რასაც შეეძლო 

ადამიანის სულიერად ამაღლება და მისთვის ზნეობისა და სიკეთის შეგონება. რომში 

უკიდურეს ზღვარს მიაღწია გარყვნილებამ და სისასტიკემ, განცხრომამ და წარმოუდგენელმა 

ფუფუნებამ. რომაელთა უმრავლესობა მარტოოდენ ხორციელი სიამოვნებისათვის 

ცხოვრობდა: სვამდა, ჭამდა, მხიარულობდა და არ ზრუნავდა საკუთარ სულზე; ისინი 

ყოველდღიურ, წარმავალ და ხშირად სასტიკ გართობებში ხარჯავდნენ გონებისა და გულის 

მთელ ძალას. მაგრამ ასეთ ფუჭ ცხოვრებას სასჯელიც მოსდევს: უსაზღვრო ფუფუნებაში 

ჩაფლულ და მიწიერი დიდების სიმაღლეზე ატყორცნილ რომაელებს მოწყენილობა და 

ნაყროვანება ტანჯავდა. ეს კი იმათი ხვედრია, ვინც სახიერი შემოქმედის მიერ ბოძებულ 

ძალებსა და უნარს სიკეთეს არ ახმარს. 

 

თავად წარმართებს იმ დროისთვის უკვე ნაკლებად სწამდათ თავიანთი ღმერთებისა, თუმცა 

მათ პატივსაცემად მაინც აგრძელებდნენ წარმართული კანონითა და ტრადიციით 



დადგენილი მსახურებებისა და მსხვერპლშეწირვების შესრულებას. მაგრამ ადამიანს აქვს 

თანდაყოლილი ლტოლვა – სწამდეს უზენაესი ძალისა და შეიცნოს ჭეშმარიტება, რაც 

პიროვნებას სრული დაცემისაგან იცავს მანამ, სანამ ამ წადილს არ მოაშთობს ცარიელი და 

ამაო ცხოვრება. რომში ეს მისწრაფება ნაკლებად იჩენდა თავს – იგი ჩაახშო ცხოვრების 

ხმაურმა და ბრწყინვალებამ. 

 

მაგრამ სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით საბერძნეთსა და აღმოსავლეთში, აღნიშნული 

ლტოლვა ადამიანთა გონებაში ღვთის შეცნობისა და ბუნების საიდუმლოთა შესწავლის 

წადილს აღძრავდა. საბერძნეთმა, ოდესღაც ძლიერმა ქვეყანამ, იმ დროისთვის უკვე დაკარგა 

სამოქალაქო დამოუკიდებლობა და რომაელების მიერ შექმნილი უზარმაზარი იმპერიის 

ერთი ნაწილი გახდა. მიუხედავად რომისადმი დაქვემდებარებისა, საბერძნეთმა მასთან 

შედარებით უდიდესი უპირატესობა შეინარჩუნა – იგი მთელ მსოფლიოში ყველაზე 

განათლებული ქვეყანა იყო, სადაც ყვაოდა მეცნიერება და ხელოვნება. საბერძნეთში ყველა 

ქვეყნიდან ჩადიოდნენ განათლების მისაღებად. ბუნებრივია, განსწავლულ ბერძნებს 

წარმართთა ღმერთებისადმი ბრმა რწმენა ვერ ექნებოდათ, წარმართული სწავლების მიღმა 

ისინი ჯიუტად ეძებდნენ ჭეშმარიტებას, ცდილობდნენ ბუნების და სამყაროს შექმნის 

საიდუმლოებათა ამოხსნას, ადამიანის დანიშნულების გარკვევას. განმარტებათა და 

დასკვნათა სიმრავლის შედეგად წარმოიშვა სხვადასხვა ფილოსოფიური სკოლები და 

სისტემები. ფილოსოფოსი ნიშნავს სიბრძნის მოყვარულს – ასე უწოდებდნენ სწავლულებს, 

რომლებმაც თავიანთი ცხოვრება სიბრძნის შეცნობას მიუძღვნეს. ფილოსოფოსთა ზოგიერთი 

სწავლება საკმაოდ ამაღლებული იყო, განადიდებდა სათნოებას და, თუმცა ბუნდოვნად, 

მაგრამ მაინც გადმოსცემდა ცნებებს ღმერთსა და სულის უკვდავებაზე. მაგრამ ზეგარდმო 

გამოცხადების გარეშე ადამიანს არ ძალუძს უზენაესი ჭეშმარიტების – ღმერთის შეცნობა და 

ფილოსოფოსებიც, მიუხედავად გონებისა და ნების მთელი ძალისხმევისა, წყვდიადში 

დაეხეტებოდნენ ეჭვებითა და გაურკვევლობით გაწამებულნი. 

 

ადამიანთაგან შექმნილ მოძღვრებათა უკუნში მხოლოდ იუდეველთაგან წამოსული 

ჭეშმარიტების სუსტი სხივები კიაფობდა. იმხანად იუდეველები მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყანაში იყვნენ გაფანტულნი და უცხო ტომის ხალხებს განუმარტავდნენ ცნებას ერთ 

ღმერთზე, სამყაროს შემოქმედზე. ამ ერების მრავალმა წარმომადგენელმა მიიღო კიდეც მოსეს 

რჯული, რასაც ძლიერ შეუწყო ხელი იმ გარემოებამ, რომ ქრისტესშობამდე 280 წლით ადრე 

წმინდა წერილი ბერძნულ ენაზე ითარგმნა და მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. მაგრამ 

აღმოსავლეთში იუდეველთაგან გადმოღებულ ცნებებს შეერია ნაირგვარი, უცნაური და 

გამოგონილი განმარტებანი, რითაც იქაური სწავლულები ცდილობდნენ, აეხსნათ სამყაროს 

შექმნა და ბუნების მოვლენები. 

 

 ახლა თვალი გადავავლოთ ისრაიტელთა ცხოვრებას – ვნახოთ, დაიცვა თუ არა შეუბღალავად 

თავად ღმერთის მიერ მათთვის გაცხადებული ჭეშმარიტება ერმა, რომელიც უფალმა 

ამოირჩია და რომელსაც სიყვარულით უჩვენებდა თავის მართალ გზას? გამოიღო თუ არა 



მოსალოდნელი ნაყოფი ღმერთის მიერ ამ ხალხისთვის მოვლენილმა ამდენმა 

ქველმოქმედებამ და სასწაულმა? 

 

 ძველი აღთქმის წიგნებიდან ვიცით, რომ ისრაიტელები ხშირად ივიწყებდნენ უფალს და 

გულგრილად არღვევდნენ რჯულს – მათ იზიდავდათ ირგვლივ არსებული 

კერპთაყვანისმცემლობა. უფალი თავის ერს მძიმე განსაცდელებით სჯიდა, მაგრამ მათთვის 

არ წაურთმევია სასოება მხსნელის მოვლინებისა. ქრისტესშობამდე ბოლო ასწლეულების 

მანძილზე იუდეველები მუდამ სხვისი ქვეშევრდომები იყვნენ: ისინი ჯერ ბერძნებმა 

დაიპყრეს, შემდეგ მათზე ეგვიპტელები და სირიელები გაბატონდნენ, ბოლოს კი რომმა 

დაიმორჩილა. მრავალ განსაცდელგამოვლილ იუდეველებს უკვე აღარ იზიდავდა 

კერპთაყვანისმცემლობა – პირიქით, ისინი ზიზღითა და ამრეზით შეჰყურებდნენ 

წარმართულ მრავალღმერთიანობას, განსაცდელებს მოსეს რჯულიდან ხშირი განდგომის 

სასჯელად მიიჩნევდნენ და მის ზუსტად დაცვას ცდილობდნენ. მაგრამ ეს ერი გულით მაინც 

ვერ მიუახლოვდა ღმერთს და ამიტომაც დარჩა მისთვის ამოუცნობი თავად რჯულის 

შინაარსი და სული. ისინი მხოლოდ გარეგნულ წესებს ასრულებდნენ და ამით 

იმედოვნებდნენ უფლის წინაშე მართლად ყოფნას. ღვთისგან მონიჭებულ სიკეთეებს 

საკუთარ დამსახურებად თვლიდნენ და ნაცვლად იმისა, რომ უფლისადმი სიყვარულითა და 

მადლიერებით გამსჭვალულიყვნენ, გაუჩნდათ ამპარტავნული გრძნობა საკუთარი 

უპირატესობისა დანარჩენ ერებზე და მათდამი ზიზღით აღივსნენ, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ 

ამ უკანასკნელთ სამუდამოდ განეშორა მადლი ღვთისა და მათი გადარჩენა შეუძლებელია. 

იუდეველები, როგორც აბრაამის შთამომავლები, დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მხოლოდ მათ 

ეკუთვნით დიდება, უპირატესობა და ცხონება; მესიის მოსვლისაგან მხოლოდ გარეგან 

სიკეთეებს ელოდნენ; მაცხოვარი წარმოედგინათ დიად და ძალმოსილ მეფედ, რომელიც მათ 

რომაელთა ქვეშევრდომობისგან გაათავისუფლებდა და ყველა ერზე მეტად განადიდებდა. არ 

ესმოდათ, რომ მაცხოვრის შესახებ წინასწარმეტყველებებში საუბარი იყო სულიერი 

თავისუფლების, ზეციური სიკეთეებისა და არაამქვეყნიური სამეფოს შესახებ; რომ მესიის 

მისაღებად საჭირო იყო სინანულით, თავმდაბლობითა და სიყვარულით მომზადება. რა თქმა 

უნდა, მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, თუმცა ცოტანი, რომლებიც მზად იყვნენ ქრისტეს 

მადლით გაცისკროვნებისთვის. გასაგებია, თუ რაოდენ მძიმე იყო იუდეველებისათვის 

მათთვის საძულველი და საზიზღარი რომაელების ქვეშევრდომობა და როგორ მოუთმენლად 

ელოდნენ ისინი მხსნელს. თავად იუდეველები მრავალ, ურთიერთისადმი მტრულ სექტებად 

იყვნენ დაყოფილნი და განსხვავებულად განმარტავდნენ წმინდა წერილის შინაარსს. 

 

ამრიგად, ძველი მსოფლიოს მდგომარეობა ცხადად ადასტურებს, თუ რაოდენ უძლურია 

ადამიანური შესაძლებლობა, ჭეშმარიტებით განანათლოს კაცი და მის სულს ნუგეში და 

სიმშვიდე მიანიჭოს. წარმართულმა სამყარომ გონებრივი განვითარებისა და მიწიერი 

დიდების მაღალ დონეს მიაღწია, მაგრამ რა მოიგო? უგუნური კერპთაყვანისმცემლობა, 

ბნელი ცრურწმენა და – რაც ადამიანის სულისთვის ყველაზე მძიმეა – მტანჯველი ეჭვები, 

გარყვნილება და შემზარავი სისასტიკე. იუდეველების მაგალითით უფალმა ცხადყო, რომ 

ზეციური გამოცხადების ბოძებაც ვერ გიშველის, თუ ღმერთის მიმართ გულს სისასტიკით 

აივსებ; რომ ჭეშმარიტების მადლმოსილი სხივები მხოლოდ იმ გულებში გაბრწყინდება, 



რომლებიც მას თავმდაბლად, მადლობითა და სიყვარულით შეიწყნარებენ. ზეციური 

ჭეშმარიტების მისაღებად საჭიროა კეთილი ნებაც. 

 

თითქოს მთელი მსოფლიო დარდობდა და იტანჯებოდა ნათლისა და გადარჩენის 

მოლოდინში. იმ დროისთვის მრავალ ქვეყანაში დაირხა ხმა, რომ იუდეას მალე 

მოევლინებოდა წინამძღოლი, რომელიც მსოფლიოს დაიმორჩილებდა. 

 

და აი, მოიწია ჟამი და იუდეის პატარა ქალაქ ბეთლემში გაისმა ანგელოზთა გალობა, 

რომელიც ადამიანებს მშვიდობასა და გამოხსნის სიხარულს აუწყებდა: „დიდებაჲ მაღალთა 

შინა ღმერთსა, და ქუეყანასა ზედა მშვიდობაჲ და კაცთა შორის სათნოებაჲ!“ 

 

ბეთლემში იშვა ქრისტე, ძე ღვთისა, სამყაროს მხსნელი, ღარიბი ქალწულისგან, რომელიც 

დავითის სამეფო გვარს ეკუთვნოდა. სამყაროს მეუფე იშვა მღვიმეში, საქონლის სადგომში, 

იგი ჩააწვინეს ბაგაში. ეს უდიდესი მოვლენა ზეციურმა ანგელოზებმა უბრალო მწყემსებს 

აუწყეს, რომელთაც პირველებმა სცეს თაყვანი მაცხოვარს. ქრისტეს შობის შესახებ 

მახარებლის საოცარი მონათხრობი თითქოს საიდუმლოდ მოასწავებს ახალი აღთქმის 

ისტორიის მდინარებას. 

 

სამყაროს მეფე და ბაგა! ღარიბი მწყემსები და ზეციური დიდებით მოსილი ანგელოზები! 

ზეციური სიდიადე უკიდურესი სიღატაკისა და უმწეობის გვერდით! 

 

ჩვენ არაერთხელ განგვაცვიფრებს ზეციური ძალისა და ადამიანური უძლურების 

გამუდმებული ურთიერთშეხება. ქრისტეს პირველი მიმდევრები ბრძენი, ძალმოსილი და ამა 

სოფლად განდიდებული ადამიანები არ ყოფილან. უფალი გამოეცხადა უძლურებსა და 

თავმდაბლებს – ისინი ღირს-იქმნენ, გამხდარიყვნენ მოწმენი მისი სასწაულებისა, მოესმინათ 

მისი სიტყვები და შემდგომ მათვე გაევრცელებინათ მაცხოვრის სწავლება მთელ ქვეყანაზე. 

უფალმა თავი გამოუცხადა არა ამპარტავან, საკუთარი ძალებისა და სიმართლის იმედზე 

მყოფ ადამიანებს, არამედ მათ, ვინც მდაბალი გულით გააცნობიერა საკუთარი არარაობა და 

ღვთის შემწეობის საჭიროება. 

 

ასეთებს მოუვლენს უფალი თავის ზეციურ დიდებას, განამტკიცებს, გაამდიდრებს 

სიკეთეებით და გააცისკროვნებს ნათლით. ამ ყოველივეს წინაშე ამა სოფლის უბრწყინვალესი 

სიკეთენი, კაცობრივი გონებისა და ძალის საუკეთესო გამოვლინებებიც მწირია და 

უმნიშვნელო. 

 



აღსრულდა ყოველივე, რაზედაც მიუთითებდა მოწყალე უფალი, დაწყებული ადამიანის 

ცოდვით დაცემიდან. ძე ღვთისა გარდამოხდა ზეცით, რათა გაენათლებინა და თავისი 

სისხლით გამოესყიდა დაცემული ადამიანი. მან კაცობრივი ხორცი შეისხა, იცხოვრა 

ადამიანთა შორის, ასწავლა, სნეულებათაგან განკურნა, ცოდვები შეუნდო, სასოება და ნუგეში 

შთაბერა ხალხს: „მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშურალნი და ტვირთ-მძიმენი. და მე 

განგისუენო თქუენ“ – ეუბნებოდა მათ (მათ. 11,28); იგი ადამიანებს გამოეცხადა, როგორც 

ჭეშმარიტების ნათელი: „მე ნათელი სოფლად მოვივლინე, რაჲთა ყოველსა, რომელსა 

ჰრწმენეს ჩემი, ბნელსა შინა არა დაადგრეს“ (იონ. 12,46). 

 

მაგრამ მიწიერ მეუფებაზე პატივმოყვარე ოცნებებით დაბრმავებულმა იუდეველებმა ვერ 

ამოიცნეს ქრისტე ღმერთი თავმდაბალ და მშვიდ იესოში და, როგორც ბოროტმოქმედი, 

სასიკვდილოდ გაიმეტეს. აღსრულდა კაცთა მოდგმის გამოსყიდვა ძე ღვთისას სისხლით!.. ის, 

უდანაშაულო, ჩვენთვის – დამნაშავეთათვის – ივნო; იგი ბოროტმოქმედად მიიჩნიეს, მან კი 

მხარნი თვისნი შეუშვირა საგვემად და ყვრიმალები საცემად; ჯვარზე გამოისყიდა ადამის 

ცოდვა და ადამიანები ღმერთთან შეარიგა. ის დაასაფლავეს, მაგრამ მესამე დღეს აღდგა, 

სიკვდილს სძლია და აღდგომა და ცხოვრება უბოძა ყველას, ვინც იგი შეიწყნარა. 

 

აღდგომიდან მეორმოცე დღეს ქრისტე დიდებით ამაღლდა ზეცად. 

 

მაგრამ ამაღლებამდე უფალმა იზრუნა დედამიწაზე თავისი ეკლესიის მოსაწყობად და 

განსამტკიცებლად. მან აღუთქვა მოწაფეებს, რომ მუდამ მორწმუნეთა შორის იქნებოდა და 

ზეციდან გარდამოუვლენდა მადლსა და შემწეობას. მოციქულებს, რომლებიც უფალს 

დაჰყვებოდნენ და უსმენდნენ, უბრძანა, მისი სწავლება გაევრცელებინათ მთელ დედამიწაზე; 

მათვე მისცა ცოდვათა მიტევების, ადამიანთა განხსნისა და შეკრვის უფლება, ძალა 

სასწაულთა აღსასრულებლად. მაცხოვარმა სიკვდილის წინ მოციქულებს ზედმიწევნით 

განუმარტა თავისი სწავლება: „მცნებასა ახალსა მიგცემ თქუენ, რაჲთა იყუარებოდით 

ურთიერთას, ვითარმცა მე შეგიყუარენ თქუენ, რაჲთა თქუენცა იყუარებოდით ურთიერთას. 

ამით ცნან ყოველთა, ვითარმედ ჩემნი მოწაფენი ხართ, უკუეთუ იყუარებოდით ურთიერთას“ 

(იოან. 13,34-35). ღვთისა და მოყვასის სიყვარული – აი, რა უნდა ასულდგმულებდეს 

მორწმუნეებს, განაცხოველებდეს მათ მოღვაწეობას, უნერგავდეს სიმხნევესა და მოთმინებას. 

უფალი ხედავდა თავისი მოწაფეების სისუსტესა და უძლურებას, უწყოდა, რომ დავალება 

მათთვის მძიმე იქნებოდა. ამიტომ დაჰპირდა მათ, რომ ამქვეყნად მოავლენდა 

ნუგეშინისმცემელს, სულს ჭეშმარიტებისას, რომელიც გაუძღვებოდა სიმართლის გზაზე, 

შეახსენებდა ყოველივეს, რასაც მაცხოვარი ქადაგებდა, მიანიჭებდა სამომავლო საქმეთათვის 

აუცილებელ სიბრძნესა და ძალებს. უფალმა იცოდა, რომ მის მოწაფეებს დევნა ემუქრებოდა: 

„...გდევნიდნენ და მიგცნენ თქუენ შესაკრებელთა და საპყრობილეთა, და მეფეთა წინაშე და 

მთავართა მიგიყვანნენ სახელისა ჩემისათვის. და გექმნეს თქუენ ესე საწამებელ. დაისხენით 

ესე გულთა თქუენთა, რაჲთა არა წინაჲსწარ იწურთიდეთ, რაჲ სიტყუაჲ მიუგოთ, რამეთუ მე 

მოგცე თქუენ პირი და სიბრძნე, რომელსა ვერ უძლონ წინა-აღდგომად“ (ლუკ. 21,12-15). 



 

ორმოცი დღის განმავლობაში, აღდგომიდან ზეცად ამაღლებამდე, უფალი ეცხადებოდა 

მოწაფეებს, ესაუბრებოდა ზეციურ სასუფეველზე და, რა თქმა უნდა, აძლევდა ყველა საჭირო 

დარიგებას სამომავლო მოღვაწეობისათვის. თან აღუთქვამდა, რომ მათი მუდმივი 

წინამძღოლი და მასწავლებელი იქნებოდა სულიწმიდა, რომელსაც ძის თხოვნით მოუვლენდა 

მათ ზეციური მამა (იხ. იოან. 14,16-17). 

 

უფალმა მოწაფეებს დაუბარა: „წარვედით ყოველსა სოფელსა და უქადაგეთ სახარებაჲ ესე 

ყოველსა დაბადებულსა. რომელსა ჰრწმენეს და ნათელ-იღოს, ცხოვნდეს, ხოლო რომელსა არა 

ჰრწმენეს, დაისაჯოს. ხოლო სასწაული მორწმუნეთა მათ ესე შეუდგეს: სახელითა ჩემითა 

ეშმაკთა განასხმიდენ, ენათა ახალთა იტყოდიან, გუელთა შეიპყრობდენ; დაღათუ 

სასიკუდინე რაჲმე სუან, არარაჲ ავნოს მათ; სნეულთა ზედა Pელთა დასდებდენ და 

განცოცხლდებოდიან“ (მარკ. 16,15-18); „წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველნი წარმართნი 

და ნათელ-სცემდით მათ სახელითა მამისაჲთა და ძისაჲთა და სულისა წმიდისაჲთა. და 

ასწავებდით მათ დამარხვად ყოველი, რაოდენი გამცენ თქუენ; და აჰა ესერა მე თქუენ თანა 

ვარ ყოველთა დღეთა და ვიდრე აღსასრულადმდე სოფლისა“ (მათ. 28,19-20). 

 

როდესაც უფალმა უკანასკნელად შეკრიბა თავისი მოწაფენი ელეონის ანუ ზეთისხილის 

მთაზე, გაუმეორა ბრძანება – ეუწყებინათ სახარება და მისი სახელით ექადაგათ სინანულისა 

და ცოდვათა მიტევების შესახებ. ამასთან უთხრა, არ გასულიყვნენ იერუსალიმიდან, სანამ 

ზეციდან მოვლენილი ძალით არ შეიმოსებოდნენ: „და აჰა ესერა მე მოგივლინო თქუენ 

აღთქუმაჲ იგი მამისა ჩემისაჲ. ხოლო თქუენ დასხედით ქალაქსა ამას შინა იერუსალჱმსა, 

ვიდრემდე შეიმოსოთ ძალი მაღლით“ (ლუკ. 24,49). 

 

მაშინ მოწაფეებს ჯერ კიდევ ნათლად არ ესმოდათ დედამიწაზე მაცხოვრის მოვლინების 

მთელი მნიშვნელობა და ძალა. ეს მათ თანდათანობით, სულიწმიდის მეოხებით უნდა 

გაეაზრებინათ. მაშინ, ქრისტეს აღდგომის შემდგომაც კი, ისინი მოელოდნენ, რომ მაცხოვარი 

ტყვეობიდან გაათავისუფლებდა ხალხს და ისრაელს დიდებასა და თავისუფლებას 

დაუბრუნებდა. ამიტომაც ჰკითხეს მას: „უფალო, უკუეთუ ამათ ჟამთა კუალად მოაგოა 

სასუფეველი ისრაელსა?“ უფალმა მიუგო: „არა თქუენი არს ცნობაჲ ჟამთა და წელთაჲ, 

რომელნი-იგი მამამან დასხნა თვისითა Pელმწიფებითა, არამედ მოიღოთ ძალი მოსლვასა 

სულისა წმიდისასა თქუენ ზედა, და იყვნეთ ჩემდა მოწამე იერუსალემს და ყოველსა 

ჰურიასტანსა და სამარიას და ვიდრე დასასრულამდე ქუეყანისა“ (საქმე 1,6-8). 

 

ამის შემდგომ მან დალოცა მოწაფეები და ამაღლდა ზეცად. განცვიფრებული ადამიანები 

დიდხანს შეჰყურებდნენ მას, სანამ ნათლის ღრუბელმა არ დაფარა იგი. უცებ მათ ორი 

ანგელოზი წარმოუდგა და უთხრა: „გალილეველნო, რაჲსა სდგათ და ჰხედავთ ზეცად? ესე 



იესუ, რომელი ამაღლდა თქუენგან ზეცად, ეგრეთვე მოვიდეს, ვითარცა იხილეთ აღმავალი 

ზეცად“ (საქმე 1,11). 

 

მაშინ მოწაფეებმა დიდად გაიხარეს და იერუსალიმს დაბრუნდნენ. მათი მხიარულების 

მიზეზი, რასაკვირველია, იყო უფლის აღთქმა, რომ მარადის მათთან იქნებოდა და 

ყოვლადძლიერ ნუგეშინისმცემელს მოუვლენდა. 

 

ქრისტეს ეკლესიის გავრცელების შესახებ პირველ ცნობებს გვაწვდის ლუკა მახარებელი 

წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ (ამ ეპოქის შესახებ თხრობისას ჩვენ ხსენებული 

წიგნით ვიხელმძღვანელებთ). ღვთის უდიდესი ქველმოქმედებაა, რომ პირველი პერიოდის 

შესასწავლად გვაქვს ღვთივსულიერი ნაწერები: „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ და 

ეპისტოლენი, რომელთა უტყუარობა იოტისოდენ ეჭვსაც არ იწვევს. ჩვეულებრივ, ერის 

სამოქალაქო არსებობის საწყისები ბურუსით არის მოცული, თუმც ამ გარემოებას საერო 

ისტორიისთვის დიდი მნიშვნელობა არა აქვს; მაგრამ ეკლესიის ისტორიაში ასე არ არის – 

მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია საწყისი. ეკლესია ღვთაებრივი დამაარსებლის მიერ 

დადებული საძირკვლის ერთგული უნდა დარჩეს თავისი განვითარების პროცესში. ამიტომ 

არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მოციქულთა ეპოქის შესწავლა. 

დავსძენთ, რომ ამ პერიოდის გაცნობა ჩვენთვის დიდი ნუგეშიც არის – შეგვიძლია 

დავრწმუნდეთ, რომ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, რომელსაც ვეკუთვნით, მართლად 

დაიცვა ქრისტეს ნაანდერძევი; და რომ იგი ნამდვილად არის „აღშენებულ საფუძველსა ზედა 

მოციქულთასა და წინაჲსწარმეტყუელთასა, რომლისა თავ საკიდურთა მისთა არს თვით 

ქრისტე იესუ“ (ეფეს. 2,20). შევეცადოთ, ვიყოთ ღირსეული წევრები ამ ეკლესიისა... 

 

უეჭველია ისიც, რომ ეპისტოლენი და „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ ყველა დადგენილებასა 

და შეგონებას არ შეიცავს. თავად ეპისტოლეებიდან ვიგებთ, რომ მოციქულები, გარდა 

წერილობითი დამოძღვრისა, ზეპირადაც ქადაგებდნენ სწავლებას. ამიტომაც ჩვენთვის 

აუცილებელია, ვიცოდეთ, თუ როგორ მოქმედებდა ეკლესია თავისი არსებობის პირველ 

პერიოდში, მოციქულებისა და მათი უახლოესი მემკვიდრეების ეპოქაში; როგორ ესმოდა და 

განმარტავდა წმინდა სწავლებას. ამ ყოველივეს წმინდა გადმოცემის საშუალებით ვიგებთ. 

გადმოცემა არის უწყება ეკლესიის მოწყობის, ღვთისმსახურების წესის, ტრადიციების, 

სწავლებისა და მართვის შესახებ, რაც ეკლესიის მიერვე იქნა მიღებული მისი არსებობის 

პირველ საუკუნეებში. იგი შემოინახა ქრისტიანობის პირველი პერიოდის წმინდა მამათა 

ნაწერებში და საეკლესიო მსახურებათა წესში. გადმოცემა მოიცავს მოციქულთა მიერ 

შედგენილი წესებსა და მათივე ზეპირ სწავლებას, რომლებითაც წმინდად ხელმძღვანელობდა 

სამოციქულო ეკლესია. 

 

 

 



სულიწმიდის გარდამოსვლა. სამოციქულო ეკლესია იერუსალიმში. 

 

უფლის ამაღლების შემდგომ მოციქულები ელეონის მთიდან იერუსალიმში დაბრუნდნენ. 

ისინი ერთად იყვნენ და რწმენით ელოდნენ აღთქმულ ნუგეშინისმცემელსა და 

დამმოძღვრავს – სულიწმიდას; გამუდმებით ლოცულობდნენ სახლში, სიონის მთაზე 

(სავარაუდოდ, უფალმა საიდუმლო სერობა აქ აღასრულა). იუდეველებს ძველთაგანავე 

ჩვეულებად ჰქონდათ სახლის ზედა ნაწილში ოთახის გამოყოფა სალოცავად. იქ იყვნენ პეტრე 

და იაკობი, იოანე და ანდრია, ფილიპე და თომა, ბართლომე და მათე, იაკობ ალფესი და სიმონ 

მოშურნე, და იუდა, ძმა იაკობისა. მოციქულებთან ერთად გამუდმებით ლოცულობდნენ 

ყოვლადწმიდა ქალწული ღვთისმშობელი, დედები, რომლებიც უფალს ემსახურებოდნენ და 

სხვა მორწმუნენი – სულ დაახლოებით ასოცი კაცი. ასე მცირერიცხოვანი იყო მაშინ ქრისტეს 

ეკლესია, რომელიც უნდა განფენილიყო „კიდით კიდემდე ქუეყანისა“ (საქმე 13,47). 

ერთ-ერთი პირველი, რაც მოწაფეებმა მოიმოქმედეს, იყო იუდა ისკარიოტელის ადგილზე 

სხვა მოციქულის არჩევა. ამით მათ აღადგინეს უფლისგან თავიდანვე შერჩეული 

მოციქულების რაოდენობა (თორმეტი). იუდამ, თავისი საზარელი დანაშაულის გამო, ვერ 

გაუძლო სინდისის ქენჯნას და სასოწარკვეთილმა სიცოცხლე მოისწრაფა. 

 პეტრე დადგა მოწაფეთა შორის და შესთავაზა, აერჩიათ ერთი იმ კაცთაგანი, რომლებიც 

მათთან ერთად იყვნენ უფლის ნათლისღებიდან ამაღლებამდე. ყველა დათანხმდა; დააყენეს 

ორი მოწაფე: იოსები, რომელსაც შემდგომ ეწოდა იოსტოსი, ანუ მართალი, და მატათია; 

შემდეგ ლოცვით შესთხოვეს გულთამხილავ უფალს, მიენიშნებინა, მათგან რომლის არჩევა 

ნებავდა სამოციქულო მსახურებისთვის და წილი ყარეს – შედეგად თერთმეტ მოციქულს 

მატათია შეემატა. 

გავიდა ათი დღე ამაღლებიდან და დადგა მეერგასე (პასექიდან ორმოცდამეათე) დღე. ამ 

დღესასწაულზე, რომელიც ძველთაგანვე დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა, იუდეველები 

პირველ მომკილ მოსავალს უფალს უძღვნიდნენ მადლობის ნიშნად; აგრეთვე იხსენებდნენ, 

რომ სწორედ ამ დღეს მისცა ღმერთმა რჯული მოსეს სინას მთაზე. სინაგოგები და სახლები 

ხის ტოტებითა და ყვავილებით ირთვებოდა, იერუსალიმში თავს იყრიდნენ მოსეს რჯულის 

მიმდევრები ყველა ქვეყნიდან. იმჟამად მოსეს რჯულს მარტო იუდეველები არ აღიარებდნენ – 

იგი ბევრმა უცხო ტომელმაც მიიღო: ზოგიერთმა სრულად შეითვისა, სხვები მის წესებს 

ნაწილობრივ ასრულებდნენ, მაგრამ აღიარებდნენ სწავლებას და თაყვანს სცემდნენ ერთ 

ღმერთს. იუდეველები თავიანთ სარწმუნოებაზე მოქცეულ უცხოტომელებს პროზელიტებს 

(მოსულებს) უწოდებდნენ. ამრიგად, იერუსალიმში სხვადასხვა ქვეყნიდან მოსულმა 

დიდძალმა ხალხმა მოიყარა თავი. ეს საზეიმო დღე ამოირჩია უფალმა, რათა მოწაფეებზე 

მოეფინა ძალი ზეგარდმო – ახალი რჯულის გასავრცელებლად. 

მორწმუნენი ერთსულოვნად ლოცულობდნენ სახლში, სიონის მთაზე, როდესაც უცებ დღის 

მესამე ჟამზე[1] (ჩვენთვის დილის ცხრა საათზე) გაისმა ძლიერი ქარის ქროლვის ხმა და 

თითოეულ მათგანზე ცეცხლოვანი ენების სახით გარდამოვიდა სულიწმიდა. უმალ ყველა 

აღივსო სულიწმიდით, მიიღეს უდიდესი სიბრძნე და სხვადასხვა ენაზე საუბრის უნარი. 

ხმაურზე მრავალი ადამიანი შეიკრიბა, ყველა განცვიფრებული უსმენდა, თუ როგორ 

ესაუბრებოდნენ მოწაფეები თითოეულ მათგანს მშობლიურ ენაზე. 



– ეს რას ნიშნავს? – ეკითხებოდნენ ურთიერთს, – ესენი ხომ გალილეველნი არიან, როგორღა 

ლაპარაკობენ ისინი სხვადასხვა ენაზე?! აქ შეკრებილნი ვართ პართელნი და მიდიელნი, 

ელამიტელნი (სპარსეთის მკვიდრნი), მესოპოტამიის, იუდეის, კაპადოკიის, პონტოსა თუ 

ასიის, ფრიგიისა თუ პამფილიის, ეგვიპტისა თუ ლიბიის ქვეყნების მცხოვრებნი, რომიდან 

ჩამოსული იუდეველნი, წარმართობიდან მოქცეული კრეტელნი თუ არაბები... და რას 

ვისმენთ – ეს ადამიანები ჩვენს ენებზე გვიქადაგებენ ღვთის დიად საქმეებს. რას ნიშნავს ეს?! 

ერთნი განაცვიფრა ამ მოვლენამ, სხვები, რომელთაც არ ესმოდათ მოციქულების საუბარი 

უცხოტომელებთან, დასცინოდნენ მათ, რადგან მთვრალები ეგონათ. 

მაშინ მოციქულები წამოდგნენ, პეტრემ ხმა აღიმაღლა და შეკრებილთ მიმართა: „კაცნო 

ჰურიანო და ყოველნი, რომელნი დამკვიდრებულ ხართ იერუსალემს! ესე თქუენდა ცხად 

იყავნ და ყურად-იხუენით სიტყუანი ჩემნი, რამეთუ არა ვითარ თქუენ ჰგონებთ, ვითარმედ 

ამათ სთრავს, რამეთუ არს ჟამი დღისაჲ ამის მესამე. არამედ ესე არს თქუმული იგი იოელ 

წინაჲსწარმეტყუელისა მიერ: და იყოს უკუანაჲსკნელთა დღეთა, – იტყვის უფალი ღმერთი, – 

მივჰფინო სულისაგან ჩემისა ყოველსა ზედა ხორციელსა და წინაჲსწარმეტყუელებდენ ძენი 

თქუენნი და ასულნი თქუენნი და ჭაბუკნი თქუენნი ხილვასა იხილვიდენ და მოხუცებულთა 

თქუენთა ჩუენებით განვეცხადო, და მონათა ჩემთა ზედა და მხევალთა ჩემთა ზედა მათ 

დღეთა შინა მივჰფინო სულისაგან ჩემისა და წინაჲსწარმეტყუელებდენ. და ვსცე ნიშებ ცათა 

შინა და სასწაულ ქუეყანასა ზედა, სისხლი და ცეცხლი და არმური კუამლისაჲ; მზე 

გარდაიქცეს ბნელად და მთოვარე სისხლად პირველ ვიდრე მოწევნადმდე დღისა მის უფლისა 

დიდისა და განჩინებულისა. და იყოს ყოველმან, რომელმან ჰხადოს სახელსა უფლისასა, 

ცხოვნდეს“ (საქმე 2,14-21). 

 დიდხანს საუბრობდა პეტრე. ენათა ცოდნასთან ერთად უფალმა მოწაფეებს მიანიჭა სიბრძნე, 

ძალა და სულის სიმტკიცე. მაცხოვარმა ისინი გააფრთხილა: „ნუ ჰზრუნავთ, ვითარ ანუ რასა 

იტყოდით. რამეთუ მოგეცეს თქუენ მას ჟამსა შინა, რასა-იგი იტყოდით. რამეთუ არა თქუენ 

იყვნეთ მეტყუელნი, არამედ სული მამისა თქუენისაჲ“ (მათ. 10,19-20); და სულიწმიდამ 

შთააგონა სათქმელი პეტრეს, რომელმაც მსმენელებს შეახსენა წინასწარმეტყველებანი 

მაცხოვრის შესახებ და დასძინა, რომ ზუსტად ის იესო ნაზარეველი, რომელიც მათ ჯვარს 

აცვეს და ურჯულოთა ხელით მიამსჭვალეს ძელს, აღდგა მკვდრეთით, ამაღლდა ზეცად, 

მოავლინა სულიწმიდა, რომელი მამისაგან გამოვალს და მოჰფინა იგი თავის მოწაფეებს. 

პეტრე უშიშრად ამოწმებდა, რომ ეს იესო იყო ქრისტე და უფალი. 

იესო ქრისტეს ამაღლების შემდგომ ეს სიტყვები პირველი მოწმობა იყო მის შესახებ, რამაც 

ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა. მსმენელებმა გულით შეინანეს, აღიარეს თავიანთი 

შეცოდებანი და უძლურებანი და შეჰღაღადეს: „რაჲ-მე ვყოთ, კაცნო ძმანო?“ „შეინანეთ, – 

მიუგო მათ პეტრემ, – და ნათელ-იღენ კაცად-კაცადმან თქუენმან სახელითა უფლისა იესუ 

ქრისტესითა მისატევებელად ცოდვათა, და მიიღოთ ნიჭი სულისა წმიდისაჲ. რამეთუ თქუენი 

არს აღთქუმაჲ და შვილთა თქუენთაჲ და ყოველთა შორიელთაჲ, რაოდენთა მოუწოდის 

უფალმან ღმერთმან ჩუენმან“ (საქმე 2,38-39). 

 

ამ სიტყვების შემდეგ მრავალმა ირწმუნა და ითხოვა ნათლისღება; იმ დღეს ეკლესიას 

დაახლოებით სამი ათასი კაცი შეემატა. 



ასე დაიწყეს მოციქულებმა უფლის სიტყვის ქადაგება იერუსალიმში; ისინი ხალხს 

ჯვარცმული ქრისტეს სახელით მოუწოდებდნენ სინანულისკენ, ჰპირდებოდნენ ცოდვათა 

მიტევებასა და გადარჩენას. უფლის ბრძანებისამებრ, მორწმუნენი ნათლისღებით 

უერთდებოდნენ ეკლესიას. როგორც მახარებლის ნაამბობიდან ვიგებთ, პირველმოქცეულები 

ქრისტეს ჭეშმარიტი მოწაფეები გახდნენ – ისინი გამოირჩეოდნენ თავმდაბლობით, ღვთისა 

და მოყვასისადმი სიყვარულით; ეს ადამიანები ყიდდნენ საკუთარ ქონებას და ყველაფერი 

საერთო ჰქონდათ, რათა არავინ ყოფილიყო გაჭირვებული. გამუდმებით სწავლობდნენ 

მოციქულთაგან, ეზიარებოდნენ, იყვნენ „განტეხასა პურისასა და ლოცვასა“ (საქმე 2,42). 

სალოცავად ტაძარში[2] იკრიბებოდნენ, ხოლო სახლებში აღასრულებდნენ „პურის განტეხას“ 

– ასე უწოდებდნენ ევქარისტიის საიდუმლოს, ანუ ზიარებას, რაც უფალმა მოწაფეებთან 

თავისი უკანასკნელი სერობის დროს დაადგინა. მას აგრეთვე უფლის სერობად 

მოიხსენიებდნენ. ქრისტეს მორწმუნეები „მიიღებდეს საზრდელსა მხიარულითა და 

განმარტებულითა გულითა. აქებდეს ღმერთსა, და აქუნდა მადლი ყოვლისა მიმართ ერისა. 

ხოლო უფალი შესძინებდა ცხოვნებულთა დღითი დღედ ეკლესიასა“ (საქმე 2,46-47). – წერს 

ლუკა მახარებელი. 

ეკლესიის გავრცელებას ხელს უწყობდა სასწაულმოქმედების ნიჭი, რაც უფალმა თავის 

მოწაფეებს გადასცა. ერთხელ, დღის მეცხრე ჟამზე, პეტრე და იოანე სალოცავად მიდიოდნენ 

ტაძარში, რომლის ბჭესთან იჯდა დაბადებით მკელობელი (კოჭლი) და მათხოვრობდა, მან 

მოწყალება მოციქულებსაც სთხოვა. პეტრე დარწმუნებული იყო, რომ უფალი მას მოუსმენდა, 

და მკელობელს უთხრა: „ვეცხლი და ოქროჲ არა მაქუს ჩუენ, ხოლო რომელი მაქუს, გცეთ შენ 

სახელითა იესუ ქრისტე ნაზარეველისაჲთა: აღდეგ და ვიდოდე!“ (საქმე 3,6). ამ სიტყვების 

შემდეგ პეტრემ ხელზე ხელი მოჰკიდა მკელობელს, ის კი წამოდგა, მოციქულებთან ერთად 

შევიდა ტაძარში და აქებდა ღმერთს. ყველამ იცოდა, რომ ასე სასწაულებრივად 

განკურნებული მკელობელი დაბადებიდანვე ხეიბარი იყო. განცვიფრებული ხალხი გარს 

შემოერტყა და ადიდებდა მოციქულებს. პეტრემ მიმართა მათ: „კაცნო ისრაიტელნო, რაჲსა 

გიკვირს ამას ზედა? ანუ ჩუენ რაჲსა გუხედავთ ვითარცა თვისითა ძალითა გინა ღმრთის-

მსახურებითამცა გუექმნა სლვაჲ მაგისი? ღმერთმან აბრაჰამისმან და ისააკისმან და 

იაკობისმან, ღმერთმან მამათა ჩუენთამან ადიდა ძე თვისი იესუ, რომელი თქუენ მიეცით და 

უარ-ჰყავთ წინაშე პილატესა, რომელმან საჯა განტევებაჲ მისი. ხოლო თქუენ წმიდაჲ იგი და 

მართალი უარ-ჰყავთ და ითხოვეთ კაცი იგი კაცის მკლველი მიმადლებად თქუენდა. ხოლო 

წინამძღუარი იგი ცხოვრებისაჲ მოჰკალთ, რომელი ღმერთმან აღადგინა მკუდრეთით, 

რომლისა ვართ ჩუენ მოწამე (საქმე 3,12-15) ... და სარწმუნოებამან მის მიერმან მოსცა მას 

[მკელობელს] სიცოცხლე ესე წინაშე თქუენ ყოველთა. და აწ უწყი, ძმანო, რამეთუ უმეცრებით 

ჰქმენით, ვითარცა-იგი მთავართა თქუენთა (საქმე 3,16-17) ... შეინანეთ უკუე და მოიქეცით, 

რაჲთა აღიხოცნენ ცოდვანი თქუენნი“ (საქმე 3,19). 

პეტრე მოუწოდებდა ხალხს ცხონებისაკენ. მიუთითებდა მოსესა და წინასწარმეტყველთა 

უწყებებზე მაცხოვრის შესახებ. სულიწმიდის ძალითა და მადლით აღსავსე მისი სიტყვები 

იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ ხუთი ათასმა კაცმა ირწმუნა ქრისტე. 

სანამ პეტრე ქადაგებდა, მას მღვდლები და სადუკეველები მიუახლოვდნენ. მოისმინეს 

მოციქულთა საუბარი მიცვალებულთა და ქრისტეს აღდგომაზე, შემდეგ კი ბრძანეს მათი 

შეპყრობა და მეორე დილამდე დაპატიმრება. 



როგორც ვხედავთ, აქამდე იუდეველთა მთავრები მოციქულებს არ სდევნიდნენ. რატომ? – 

ნუთუ გულგრილად შეჰყურებდნენ მათთვის საძულველი იესო ქრისტეს სწავლების 

გავრცელებას?! სავარაუდოდ, თავიდან ისინი არ ელოდნენ, რომ იესოს მოწაფეები 

შეძლებდნენ მისი სწავლების წარმატებით ქადაგებას. თავად იესო მათ სასიკვდილოდ 

გაიმეტეს და იმედოვნებდნენ, რომ მასთან ერთად მისი მოძღვრებაც დასამარდებოდა. 

ქრისტეს მიმდევრები მდაბიო, უწიგნური ადამიანები იყვნენ და თითქოს არც რაიმე 

საშიშროებას ქმნიდნენ. და აი, ამ უბრალო, გაუნათლებელმა მეთევზეებმა სხვადასხვა ენაზე 

იწყეს ქრისტეს აღდგომის ქადაგება და უამრავი ხალხი მიიზიდეს, რომელსაც არწმუნებდნენ, 

რომ ჯვარცმული იესო არის აღთქმული მესია – ძე ღვთისა. ყოველივე ამის გამო მთავრები 

შფოთავდნენ და ხელსაყრელ შემთხვევას ელოდნენ, რომ დაედანაშაულებინათ მოციქულები 

და ასეთი საშუალებაც მიეცათ – ისინი ტაძარში ქადაგებისას შეიპყრეს კიდეც სადუკეველებმა, 

რომელთაც, რაკი თვითონ არ აღიარებდნენ აღდგომას, განსაკუთრებით განარისხებდა 

მოციქულთა ქადაგება ამის შესახებ. 

იმ დროს იუდეაში რამდენიმე რელიგიური სექტა არსებობდა, რომელთაგან მთავარი 

ფარისეველთა და სადუკეველთა სექტები იყო. ფარისევლები გარეგნული ღვთისმოსაობითა 

და რჯულის წესების შესრულების სიზუსტით გამოირჩეოდნენ. უფალი ხშირად კიცხავდა 

მათ ორგულობისა და ამპარტავნებისთვის; ამხელდა, რომ ისინი წესებს ზედაპირულად 

ასრულებდნენ, მთავარს კი – სამართალს, მოწყალებასა და რწმენას – ნაკლებ ყურადღებას 

აქცევდნენ. უნდა ითქვას, რომ ფარისევლებს სჯეროდათ სამომავლო ცხოვრებისა. 

სადუკეველებმა კი თავიანთ სწავლებაში უარყვეს სამომავლო ჯილდო და სასჯელი, 

მკვდრეთით აღდგომა, ანგელოზებისა და სულების არსებობა. ორივე სექტას სძულდა იესო, 

მას არ აღიარებდნენ ქრისტედ, აღთქმულ მესიად. 

დილით შეიკრიბნენ მთავარნი, მღვდელთმთავარნი, უხუცესნი და მოაყვანინეს მოციქულები, 

რომელთაც ჰკითხეს: რომელი ძალით და ვისი სახელით აღასრულეს სასწაული? სულ ცოტა 

ხნის წინ პეტრემ, შიშისა და სულმოკლეობის გამო, უარყო სასიკვდილოდ მიმავალი თავისი 

მოძღვარი, მაგრამ ამჟამად მას ღვთის ძალა განამტკიცებდა – სულიწმიდამ განაახლა მისი 

გული, შთააგონა სიმხნევე და სიმამაცე, ამიტომ მოციქულმა უშიშრად მიუგო მთავრებს: 

„უკუეთუ ჩუენ დღეს განვიკითხვით ქველის-საქმესა ზედა კაცისა უძლურისასა, რომლითა 

ესე ცხოვნდა, ცხად იყავნ თქუენ ყოველთა და ყოვლისა ერისა ისრაელისა, ვითარმედ 

სახელითა იესუ ქრისტე ნაზარეველისაჲთა, რომელი თქუენ ჯუარს-აცუთ, რომელი-იგი 

ღმერთმან აღადგინა მკუდრეთით (საქმე 4,9-10)... არცაღა არს სახელი სხუაჲ ცასა ქუეშე 

მოცემული კაცთა, რომლითამცა ჯერ-იყო ცხორებაჲ ჩუენდა“ (საქმე 4,12). 

მთავრებს უკვირდათ მოციქულების სითამამე და არ იცოდნენ, რა მოემოქმედათ. ისინი ვერ 

დამალავდნენ და ვერც უარყოფდნენ მთელი ერის თვალწინ აღსრულებულ სასწაულს, 

სამაგიეროდ მუქარით აუკრძალეს მოციქულებს იესოს შესახებ საუბარი, რაზედაც პეტრემ 

უპასუხა: „უკუეთუ სამართალ არს წინაშე ღმრთისა თქუენი სმენაჲ უფროჲს, ანუ ღმრთისაჲ, 

საჯეთ. რამეთუ ჩუენ ვერ ხელ-გუეწიფების, რომელი-იგი გუესმა და ვიხილეთ, ვითარმცა არა 

ვიტყოდეთ“ (საქმე 4,19-20). უხუცესნი ისევ დაემუქრნენ მათ, მაგრამ მაინც გაათავისუფლეს, 

რადგან ეშინოდათ ხალხისა, რომელიც ღმერთს ადიდებდა მკელობელის სასწაულებრივი 

განკურნების გამო. 



პეტრე და იოანე მორწმუნეებთან დაბრუნდნენ და უამბეს ყოველივე, რაც შეემთხვათ. ყველამ 

ერთხმად იწყო ღმერთის განდიდება... ისინი ევედრებოდნენ უფალს, თავისი მონებისთვის 

მიეცა ძალა, გულშეუძვრელად ექადაგათ მისი სიტყვა და არად ჩაეგდოთ მუქარა და დევნა: 

„უფალო, მოჰხედენ თქუმასა ამას მათსა ზედა და მოეც მონათა შენთა ყოვლითა 

განცხადებულებითა სიტყუად სიტყვისა შენისა, განრთხმად Pელი კურნებად და 

სასწაულებისა და ნიშებისა ყოფად სახელითა წმიდისა ძისა შენისა იესუჲსითა“ (საქმე 4,29-

30). მოწაფეებმა დაასრულეს თუ არა ლოცვა, იძრა ადგილი, სადაც იდგნენ და უმალ აღივსო 

სულიწმიდით ყველა მორწმუნე, რომელთაც შემდგომ უდიდესი შეუპოვრობით განაგრძეს 

ღვთის სიტყვის ქადაგება. 

ქრისტეს მაღიარებელთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდებოდა, ისინი ერთსულოვნად და 

სიყვარულით ცხოვრობდნენ. ქრისტიანობა ასეთივე გრძნობებს უღვივებდა 

ახალმოქცეულებსაც – ისინი აღარ უფრთხილდებოდნენ თავიანთ ამსოფლიურ ქონებას, 

ჰყიდდნენ მას და საფასური მოციქულებთან მიჰქონდათ, რომლებიც აქედან თითოეულს 

აძლევდნენ იმდენს, რაც მას სჭირდებოდა. „მადლი დიდი იყო მათ ყოველთა ზედა“ – ამბობს 

მოციქული. მათ შორის, ვინც სხვათა სასარგებლოდ თავისი ქონება გაყიდა, იხსენიება იოსებ 

კვიპრელი, მოციქულების მიერ ბარნაბად წოდებული, რაც ნიშნავს „ძე ნუგეშინისცემისაჲ“. 

მაგრამ მოქცეულებიდან ერთმა ცოლ-ქმარმა იცრუეს და ამით ღვთის რისხვა მოიწიეს. ანანიამ 

და მისმა ცოლმა საფირამ, სხვათა მსგავსად, გაყიდეს თავიანთი მამული, საფასურის 

რაოდენობა დამალეს, თანხის ნაწილი მოციქულებს მიუტანეს, ნაწილი კი თავისთვის 

დაიტოვეს, რითაც უმძიმესად შესცოდეს. 

სულიწმიდით განბრძნობილ მოციქულებს სიცრუე ვერ დაემალებოდა და პეტრემ ანანიას 

უთხრა: „ანანია, რაჲსათვის აღავსო გული შენი ეშმაკმან ცრუებად სულისა წმიდისა და 

გამოხუებად სასყიდელსა მის დაბისასა? ანუ არა, იყო რაჲ, შენი იყო და, გან-რაჲ-ჰყიდე, 

ხელმწიფებასავე შენსა იყოა? და რაჲსათვის დაიდევ საქმე ესე გულსა შენსა? არა ეცრუვე შენ 

კაცთა, არამედ ღმერთსა“. წარმოთქვა თუ არა მოციქულმა ეს სიტყვები, ანანია მის ფერხთით 

უსულოდ დაეცა. 

სამიოდე საათის შემდეგ მოვიდა ანანიას ცოლი, საფირა, რომელმაც არ იცოდა, რაც მოხდა. 

გაყიდული მამულის საფასურის შესახებ პეტრეს შეკითხვაზე მან უპასუხა ისე, როგორც 

ქმართან მოილაპარაკა. „რაიასთვის ესრეთ შეითქუენით თქუენ განცდად სულსა უფლისასა? 

ანუ არა აჰა ესერა ფერხნი დამფლველთა ქმრისა შენისათა კართა ზედა დგანან და განგიღონ 

შენცა“ – უთხრა მას პეტრემ. საფირაც მყისვე მიწაზე დაეცა და სული განუტევა (იხ. საქმე 5,3-

9). 

საღვთო მართლმსაჯულების ასეთმა მაგალითმა ყველას თავზარი დასცა. ძალა ღვთისა 

გამუდმებით ვლინდებოდა მოციქულთა ხელით აღსრულებულ ნიშებსა და სასწაულებში. 

ქალაქის მცხოვრებლებს ქუჩებში გამოჰყავდათ სნეულები და აწვენდნენ სარეცელზე, რათა 

ზოგ მათგანს იქვე ჩავლილი პეტრეს ჩრდილი მაინც დასცემოდა და ამით განკურნებულიყო. 

ხალხი ადიდებდა მოციქულებს, მრავალი ადამიანი შეემატა ეკლესიას... 

ეს ერთობ განარისხებდა მღვდელთმთავრებს, რომლებიც სადუკეველების სექტას 

ეკუთვნოდნენ. მათ ისევ ბრძანეს მოციქულთა შეპყრობა და საპყრობილეში ჩამწყვდევა, 

მაგრამ რას გააწყობდა ადამიანური ძალისხმევა უფლის ნებასთან?! მოხდა ისე, რომ ღამით 



საპყრობილის კარი ანგელოზმა გააღო და მოციქულებს უთხრა: „მივედით და დადეგით და 

ეტყოდეთ ტაძარსა შინა ერსა მას ყოველთა მათ სიტყუათა ამის ცხორებისათა“ (საქმე 5,20). 

ისინიც დამორჩილდნენ და წავიდნენ ტაძარში, რათა განეგრძოთ ხალხისთვის სწავლება. 

დილით შეიკრიბა სინედრიონი (უმაღლესი სათათბირო ანუ მთავარი სამსჯავრო). იგი 

შედგებოდა სამოცდაათი წევრისგან, რომლებსაც სამღვდელო პირთაგან და იერუსალიმის 

წარჩინებულთაგან ირჩევდნენ. რაოდენ დიდი იყო სინედრიონის წევრების განცვიფრება, 

როდესაც მოციქულთა მოსაყვანად გაგზავნილები მობრუნდნენ და განაცხადეს: საპყრობილე 

ცარიელია, თუმც მცველები თავიანთ ადგილზე დგანან და კარიც დახშულია! ამ დროს ვიღაც 

მოვიდა და ამცნო: „კაცნი იგი, რომელნი თქუენ შესხენით საპყრობილესა, ტაძარსა შინა 

დგანან და ასწავებენ ერსა“. სინედრიონის გაოცებულმა წევრებმა მოციქულებს უხმეს და 

ისინიც მოვიდნენ. „არა მცნებით გამცენით თქუენ, რაჲთა არღარა ასწავებდეთ სახელითა 

ამით [ანუ იესოს სახელით], და აჰა ესერა აღგივსიეს იერუსალემი მოძღურებითა თქუენითა 

და გნებავს მოწევნად ჩუენ ზედა სისხლი კაცისაჲ ამის?“ – ჰკითხეს მღვდელთმთავრებმა. 

მოციქულებმა უშიშრად მიუგეს: „მორჩილებაჲ ჯერ არს ღმრთისაჲ უფროჲს, ვიდრე კაცთაჲ. 

ღმერთმან მამათა ჩუენთამან აღადგინა იესუ, რომელსა-იგი თქუენ ხელნი შეასხენით და 

დამოჰკიდეთ ძელსა; ესე ღმერთმან წინამძღურად და მაცხოვრად აღამაღლა მარჯუენითა 

თვისითა მიცემად სინანული ისრაელსა და მოტევებაჲ ცოდვათაჲ. და ჩუენ ვართ მოწამე მისა 

სიტყუათა ამათ და სული წმიდაჲ, რომელ მოსცა ღმერთმან მორწმუნეთა მისთა“ (იხ. საქმე 

5,25-32). 

ამ პასუხმა იმდენად განარისხა მღვდელთმთავრები, რომ მათი დახოცვაც კი მოინდომეს... 

მაგრამ აქ მათ დამცველად მოულოდნელად გამოჩნდა ბრძენი და სწავლული 

რჯულისმოძღვარი ფარისეველთა სექტიდან, სახელად გამალიელი, რომელმაც ბრძანა, მცირე 

ხნით გაეყვანათ მოციქულები. შემდგომ კი მიმართა სინედრიონის წევრებს და თან შეახსენა, 

რომ იუდეაში სხვადასხვა დროსაც ჩნდებოდნენ ხოლმე განდიდების სურვილით 

შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ, ხალხი მიეზიდათ; მაგრამ მათი სიცრუე 

ყოველთვის გამოაშკარავებულა და ამ მცდელობებს წარმატება არ მოჰყოლია. გამალიელის 

აზრით არ იყო საჭირო, რაიმე მოემოქმედათ მოციქულების წინააღმდეგ – „უკუეთუ არს 

კაცთაგან ზრახვაჲ ესე გინათუ საქმე ესე, დაჰხსნდეს; ხოლო უკუეთუ ღმრთისაგან არს, ვერ 

Pელ-გეწიფების დაPსნად მისა, ნუუკუე ღმრთისა მოლალეცა იპოვნეთ“ (საქმე 5,38-39). 

სინედრიონის წევრებმა ნაწილობრივ ყურად იღეს ეს რჩევა, მით უმეტეს, რომ თუ 

მოციქულებს დახოცავდნენ, საშიშროება იქმნებოდა ქრისტეს მოწაფეთა მოყვარე ხალხის 

მხრიდან. ამიტომ გადადეს მათი სიკვდილით დასჯა, მაგრამ სასტიკად გვემეს, რის შემდეგაც 

გაუმეორეს, რომ ქრისტეს შესახებ ლაპარაკი ეკრძალებოდათ და გაათავისუფლეს. 

მაგრამ მოციქულებს ახარებდა, რომ ერგოთ პატივი ტანჯვისა საყვარელი მოძღვრისთვის და 

განაგრძეს თავიანთი საქმე... მალევე ერთ-ერთი მორწმუნე ღირსი შეიქნა, თავისი 

სარწმუნოებისთვის სიცოცხლე გაეწირა და ქრისტეს ეკლესიის პირველმოწამე გამხდარიყო. 

[1] იუდეველები დროს მზის ამოსვლიდან ითვლიდნენ. მესამე ჟამი ლოცვის დროდ 

ითვლებოდა და მანამდე საკვებს არ ღებულობდნენ. 

[2] იგულისხმება ძველი აღთქმის ტაძარი. 



პირველმოწამე სტეფანეს აღსასრული. ეკლესიის ზრდა. 

 

უკვე აღვნიშნეთ, რომ მორწმუნეები თავიანთ ქონებას ყიდდნენ და საფასურს აბარებდნენ 

მოციქულებს, რომლებიც ამ საერთო მონაგებიდან თითოეულს აძლევდნენ იმდენს, რამდენიც 

მას სჭირდებოდა. მოციქულები შეძლებისამებრ იცავდნენ სამართლიანობას, მაგრამ ძმობის 

გაფართოებასთან ერთად ეს საქმეც თანდათანობით რთულდებოდა და მძიმდებოდა. დაიწყო 

დრტვინვა ელინ ებრაელებში, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ მათ ქვრივებს ნაკლებ 

შემწეობას აძლევდნენ. ელინ ებრაელებს უწოდებდნენ იუდეური რჯულისა და 

წარმომავლობის პირებს, რომლებიც დაიბადნენ და ცხოვრობდნენ სხვა ქვეყნებში და 

ლაპარაკობდნენ ბერძნულად. ნამდვილი იუდეველები მათ ერთგვარი ამრეზით 

უყურებდნენ, განსაკუთრებით ემტერებოდნენ იმიტომ, რომ ელინი ებრაელები წმინდა 

წერილის ბერძნულ თარგმანს იყენებდნენ და მას ებრაულ ენაზე, დედანში, არ 

კითხულობდნენ. 

როდესაც ელინი ებრაელების დრტვინვის შესახებ შეიტყვეს, მოციქულებმა მოიწვიეს 

მოწაფეები და მთელ კრებულს შესთავაზეს, აერჩიათ თავიანთ შორის შვიდი სანდო ადამიანი, 

რომელთაც დაავალებდნენ შემწეობის დარიგებას. ამით მოციქულები თავისუფლდებოდნენ 

და შეძლებდნენ, მთლიანად ღვთის სიტყვის ქადაგებისათვის მიეძღვნათ თავი. ყველამ 

მოიწონა ეს წინადადება და მორწმუნეებიდან აირჩიეს შვიდი კაცი, რომელთა სახელებიც 

მიუთითებენ, რომ ისინი ყველა ელინური[1] წარმომავლობისა იყვნენ. აი, ეს სახელები: 

სტეფანე, ფილიპე, პროხორე, ნიკანორი, ტიმონა, პარმენა და ნიკოლაოსი. ყველა მათგანი 

მართალი და მტკიცე რწმენის ადამიანი იყო. ისინი წარადგინეს მოციქულთა წინაშე, 

რომლებმაც ილოცეს და მათ ხელნი დაასხეს, უწოდეს დიაკვნები და დაავალეს შემწეობის 

დარიგება. შემდგომ ჩანს, რომ მათ ჰქონდათ უფლება, ექადაგათ ღვთის სიტყვა და 

მოენათლათ ისინი, ვინც ქრისტე ირწმუნა. 

განსაკუთრებით დიად ნიშებსა და სასწაულებს იქმოდა რწმენით აღვსილი სტეფანე, რაც 

სარწმუნოების გავრცელებას უწყობდა ხელს. მისი ძალისხმევით ბევრი იუდეველი 

მღვდელიც კი მოიქცა, რამაც სხვათა უდიდესი რისხვა გამოიწვია – სინაგოგებში, სადაც 

სალოცავად და წმინდა წერილის მოსასმენად იკრიბებოდნენ და რჯულსაც განმარტავდნენ, 

გაჩაღდა ცხარე დავა ახალი სწავლების თაობაზე. სინაგოგები არსებობდა ყველაზე 

უმნიშვნელო ქალაქებშიც კი, ხოლო იერუსალიმში მათი რაოდენობა ხუთასს აღწევდა; მათ 

შორის იყო კვირინელთა, ალექსანდრიელთა, კილიკიელთა, მცირე აზიის იუდეველთა, 

ლიბერტინელთა[2] სინაგოგებიც (იხ. საქმე 6,9). 

 

ერთ-ერთ ასეთ სინაგოგაში დაუწყეს დავა სტეფანეს, რომელიც ისეთი უდიდესი შემართებით 

იცავდა ქრისტეს სწავლებას, რომ მტრებმა ვერ შეძლეს „წინა დადგომად სიბრძნითა მით და 

სულითა წმიდითა, რომლითა იტყოდა იგი“ (საქმე 6,10). რაკი ვერ მოახერხეს მისი 

დამარცხება, ცილისწამებას მიმართეს; იპოვეს ცრუ მოწმეები, დაარიგეს – ეთქვათ, თითქოს 

მოისმინეს, სტეფანე როგორ გმობდა რჯულს. მათი სიტყვებით: „გუესმა მაგისგან, იტყოდა 

რაჲ, ვითარმედ: იესუ ნაზარეველმან დაარღვიოს ადგილი ესე და ცვალოს სჯული, რომელი 

მომცა ჩუენ მოსე“ (საქმე 6,14). ამან ძლიერ აღაშფოთა უხუცესნი, მწიგნობარნი და თავად 



ხალხიც, რომელიც ძალიან უფრთხილდებოდა თავის რჯულს. მათ შეიპყრეს სტეფანე და 

სინედრიონში მიიყვანეს. 

ყველამ სტეფანეს მიაპყრო მზერა – იგი მშვიდად იყო, რაკი უფლის სულმა განამტკიცა და 

თავისი ნათლით გააცისკროვნა. 

– ეს სიმართლეა? – ჰკითხა მას მღვდელთმოძღვარმა. 

ნაცვლად იმისა, რომ თავი დაეცვა, სტეფანემ უამბო იუდეველთა გადარჩენის საღვთო 

განგებულების შესახებ. შეახსენა ღმერთის მიერ აბრამისთვის მიცემული აღთქმა, რჩეული 

ერის ეგვიპტიდან სასწაულებრივად გამოყვანა, სინას მთაზე მიცემული რჯული; ამხილა 

ისრაიტელთა ურჩობა, რომლებიც ივიწყებდნენ ღმერთს და მის წინასწარმეტყველებს ქვებით 

ქოლავდნენ. სიტყვის დასასრულს გულისწყრომით აღვსილმა სტეფანემ შესძახა: „ქედ-

ფიცხელნო, თქუენ მარადის სულსა წმიდასა ანტაკრად წინა-აღუდგებით, ვითარცა მამანი 

თქუენნი, ეგრეცა თქუენ. რომელნიმე წინაჲსწარმეტყუელთაგანნი არა დევნნეს მამათა მათ 

თქუენთა? და მოსწყვიდნეს, რომელნი წინაჲსწარ უთხრობდეს მოსლვასა მას მართლისასა, 

რომლისა-იგი აწ თქუენ შინაგანმცემელ და მკლველ იქმნენით, რომელთა მოიღეთ სჯული 

ბრძანებისაებრ ანგელოზთაჲსა და არა დაიმარხეთ“ (საქმე 7,51-53). 

თავიდან მშვიდად უსმენდნენ, მაგრამ უკანასკნელ სიტყვებზე მსმენელებს ბრაზისაგან 

თვალთ დაუბნელდათ – ისინი კბილებალესილნი იწევდნენ სტეფანეზე, ის კი, სულიწმიდით 

გაძლიერებული, მშვიდად იდგა. შემდეგ ახედა ცას, მის მზერას საოცარი ხილვა წარმოუდგა 

და სიხარულით შესძახა: „აჰა ესერა ვხედავ ცათა განხუმულთა და ძესა კაცისასა მარჯუენით 

ღმრთისა მდგომარესა“ (საქმე 7,56). 

აქ დამსწრეთ უკვე ვეღარ შეიკავეს აღშფოთება, ყურები დაიცვეს, ყვირილით ეცნენ სტეფანეს 

და ქალაქგარეთ გაათრიეს, რათა ქვებით ჩაექოლათ, როგორც ღვთისმგმობი. 

სტეფანეს მოწინააღმდეგეთა შორის ერია ერთი ყმაწვილი, სახელად სავლე, ტარსოსის[3] 

მკვიდრი და რომის მოქალაქე. იგი გამალიელმა აღზარდა ფარისეველთა მკაცრი კანონების 

მიხედვით. სავლეს მგზნებარე სულს უკიდურესად სძულდა ქრისტეს სწავლება და 

მორწმუნეთა დევნა ღვთისსათნო საქმედ მიაჩნდა. სტეფანეს სიტყვები მან საშინელ 

მკრეხელობად ჩათვალა და დაუფარავად მიემხრო მის მოკვლას. რჯულის თანახმად, 

პირველად მოწმეებს უნდა ესროლათ ქვები მსჯავრდებულისთვის; მათ ზედა სამოსი 

გაიხადეს და სავლეს ფერხთით დააწყეს. სანამ ისინი თავიანთ სასტიკ საქმეს ასრულებდნენ, 

სავლე ამ ტანსაცმელს სდარაჯობდა. სტეფანეს ქვები დაუშინეს, ის კი ლოცულობდა და 

ღაღადებდა: „უფალო, შეივედრე სული ჩემი!“; შემდეგ მუხლი მოიდრიკა და დასძინა: 

„უფალო, ნუ შეურაცხ ამათ ცოდვასა ამას!“ ამ სიტყვების შემდგომ პირველმოწამე აღესრულა. 

მორწმუნეებმა იგი დაკრძალეს და დიდად იგლოვეს. 

იუდეველთა მთავრები ვერ დააშოშმინა ვერც სტეფანეს სიკვდილმა, ვერც მისმა მხნეობამ და 

სიკვდილისწინა ლოცვამ თავის მტრებზე. დევნა დღითიდღე ძლიერდებოდა... მაგრამ 

შეცდნენ ისინი, რომლებიც იმედოვნებდნენ, რომ ამით ღვთის სიტყვის გავრცელებას 

აღკვეთდნენ. 

ნება უფლისა აღესრულება, მიუხედავად ყოველგვარი ადამიანური ძალისხმევისა; ღმერთი 

თავისი ნებისაებრ წარმართავს მოვლენებს და მათ კეთილი განზრახვის აღსასრულებლად 



იყენებს. ქრისტეს მტრებს ეგონათ, რომ დევნა ახალი სწავლების წარმატებას დააბრკოლებდა, 

მაგრამ პირიქით მოხდა – მან სარწმუნოების გავრცელებას შეუწყო ხელი. აქამდე სახარებას 

მხოლოდ იერუსალიმში ქადაგებდნენ; როდესაც მორწმუნეებს დევნა დაუწყეს და 

საპყრობილეებში ჩაყარეს, ყველამ, გარდა მოციქულებისა, დატოვა იერუსალიმი. ისინი 

სხვადასხვა ქალაქში გაიფანტნენ და უფლის სიტყვის ქადაგებას მიჰყვეს ხელი. 

ფილიპე, შვიდი დიაკონიდან ერთ-ერთი, სამარიაში ჩავიდა. იუდეველებსა და სამარიტელებს 

შორის დიდი ხნის მტრობა არსებობდა, რაკი მათი რჯული ერთმანეთისგან ძლიერ 

განსხვავდებოდა. ასურეთის მეფისგან ისრაელის სამეფოს დაშლის შემდგომ სამარიაში 

დასახლდნენ ბაბილონიდან და სხვა ადგილებიდან მოსული წარმართები (იხ. 4 მეფ. 17,24). აქ 

მათ მოსეს რჯული მიიღეს სამარიტელებისგან, რომლებიც წმინდა წერილად აღიარებდნენ 

მხოლოდ მოსეს ხუთწიგნეულს, დანარჩენს კი უარყოფდნენ. როდესაც იუდეველები 

ტყვეობიდან დაბრუნდნენ და ტაძრის განახლებას შეუდგნენ, სამარიტელებმა ამ საქმეში 

თავიანთი მონაწილეობა შესთავაზეს, მაგრამ იუდეველებმა დახმარებაზე უარი თქვეს. 

სამარიტელებმაც ყოველნაირად იწყეს მათთვის ხელის შეშლა (იხ. ეზრ. 4,1); შემდგომ კი 

თავისთვის გარიზიმის მთაზე ააშენეს ტაძარი, რომელიც დაანგრია იუდეველთა მმართველმა 

და მღვდელთმოძღვარმა იოანე გირკანმა. ამ მიზეზებმა აღძრა მათ შორის შეურიგებელი 

მტრობა. იუდეველს სამარიტელი წარმართზე უარესად მიაჩნდა – მასთან ერთად საჭმელს არ 

ჭამდა; არც სამარიტელს სიამოვნებდა, როცა იუდეველი მათ დასახლებას გაივლიდა. 

უფალმა თავის მოწაფეებს სამარიაში ქადაგებაც უბრძანა. ფილიპეს სიტყვებს სასწაულები თან 

სდევდა. სამარიტელებმა სიხარულით მოისმინეს უწყება გადარჩენის შესახებ და მრავალი 

მათგანი მოინათლა. მათ რიცხვში იყო კაცი, სახელად სიმონი, რომელიც სამარიტელებს 

გრძნეულებით განაცვიფრებდა და ამით ძალიან ამაყობდა. ბევრს სჯეროდა, რომ იგი იყო 

„ძალი ღმრთისაჲ დიდი“. ფილიპეს მიერ აღსრულებულმა სასწაულებმა სიმონი დაარწმუნა, 

მონათლულიყო. მაგრამ შემდგომი მოვლენებიდან ჩანს, რომ ქრისტეს სწავლებამ მის გულში 

ვერ შეაღწია. 

როდესაც იერუსალიმში შეიტყვეს, რომ სამარიტელებმა შეიწყნარეს ქრისტე, მაშინვე 

მოციქულებმა მათთან პეტრე და იოანე გაგზავნეს. სამარიტელები მხოლოდ უფალ იესოს 

სახელით მოინათლნენ და მათზე სულიწმიდა ჯერ არ იყო გადმოსული. ამიტომ 

მოციქულებმა მისვლისთანავე ილოცეს, ხელნი დაასხეს და მათაც მიიღეს სულიწმიდა. ეს 

რომ სიმონ მოგვმა იხილა, განიზრახა სასწაულთქმედების ნიჭის ყიდვა მოციქულებისაგან. 

შესთავაზა მათ ფული და უთხრა: „მომეცით მეცა Pელმწიფებაჲ ესე, რაჲთა რომელსაცა 

დავასხნე Pელნი, მიაქუნდეს სული წმიდაჲ“ (საქმე 8,19); მაგრამ პეტრემ მიუგო: „ვეცხლი ეგე 

შენი შენთანავე იყავნ წარსაწყმედელად შენდა, რამეთუ ნიჭსა მას ღმრთისასა ჰგონებ ფასითა 

მოპოვნებად. არა გიც შენ ნაწილი, არცა სამკვიდრებელი სიტყუასა ამას შინა, რამეთუ გული 

შენი არა არს წრფელ წინაშე ღმრთისა. შეინანე უკუე უკეთურებისა ამისგან შენისა და ევედრე 

უფალსა, მი-ხოლო თუ-გეტეოს შენ უსჯულოებაჲ ეგე გულისა შენისაჲ“ (საქმე 8,20-22). 

სიმონმა თავი მოაჩვენა, თითქოს შეინანა და მოციქულებს შეევედრა, მისთვისაც ელოცათ. 

მაგრამ მას ნათლისღება სუფთა გულითა და რწმენით არ მიუღია, მხოლოდ პატივმოყვარეობა 

ამოძრავებდა. შემდგომში მან თავისი ცრუ სწავლებითა და მოჩვენებითი სასწაულებით 

მრავალს აუბნია თავგზა და ბევრი მოწაფეც მიიზიდა. სიმონია, რაც სამღვდელო ხარისხის 

ფულზე გაყიდვას ეწოდება, მის სახელთან არის დაკავშირებული. 



პეტრე და იოანე იერუსალიმში დაბრუნდნენ; გზად, სამარიტელთა დაბებში, სახარება 

იქადაგეს. ფილიპეს კი უფალმა ანგელოზის პირით უბრძანა ღაზასკენ მიმავალ გზას 

დასდგომოდა. ეს ქალაქი სამარიის სახრეთით, ზღვასთან ახლოს, მდებარეობდა. ფილიპემ 

მორჩილად შეასრულა ბრძანება და იმავე გზაზე იერუსალიმში მიმავალი ეთიოპიელი 

დიდებულის გადარჩენის იარაღი შეიქნა. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ იმ დროს მრავალი 

უცხოტომელი აღიარებდა მოსეს რჯულს. ერთ-ერთი მათგანი იყო ხსენებული დიდებულიც, 

ეთიოპიის დედოფალ კანდაკეს საუნჯის მცველი. იგი ეტლში იჯდა და წმინდა წერილს 

კითხულობდა, როდესაც სულიწმიდამ შთააგონა ფილიპეს, მისულიყო მასთან და ეკითხა, 

ესმოდა თუ არა წანაკითხი. დიდებულმა ფილიპეს ეტლში ასვლა და მასთან დაჯდომა 

სთხოვა, რათა წმინდა წერილიდან მისთვის გაუგებარი ადგილი განემარტა. ეს იყო ესაიას 

წინასწარმეტყველება მაცხოვრის შესახებ: „ვითარცა ცხოვარი კლვად მიიგუარა და ვითარცა 

ტარიგი წინაშე მრისუველისა უხმობელად, ესრეთ არა აღაღებს პირსა თვისსა. სიმდაბლითა 

მისითა სასჯელი მისი მიეღო. ხოლო თესლტომი მისი ვინ-მე მიუთხრას, რამეთუ აღებულ არს 

ქუეყანით ცხორებაჲ მისი“ (საქმე 8,32-33). 

– „ვისთვის იტყვის წინაჲსწარმეტყუელი ამას, თავისა თვისისათვის, ანუ სხვისა ვისთვისმე?“ 

– ჰკითხა დიდებულმა. 

ფილიპემ ამ წინასწარმეტყველების მიხედვით იწყო ქრისტეზე ქადაგება. სულიწმიდით 

შთაგონებული მისი სიტყვები დამაჯერებლად ჟღერდა და ჩანს, დიდებულის გულიც მზად 

იყო ჭეშმარიტების მისაღებად. ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი სწავლობდა წმინდა წერილს, 

თავმდაბლად ითხოვდა დახმარებასა და განმარტებას, და უფალმაც ეს ადამიანი ეკლესიას 

შემოუერთა. როდესაც მდინარეს მიადგნენ, დიდებულმა ფილიპეს უთხრა: „აჰა წყალი, რაჲღა 

ყენება არს ჩემდა ნათლის-ღებად?“. 

– „გრწამს თუ ყოვლითა გულითა შენითა, ჯერ-არს“ – მიუგო ფილიპემ. 

– „მრწამს, რამეთუ ძე ღმრთისაჲ არს იესუ ქრისტე“ – უპასუხა დიდებულმა. 

შემდეგ მანვე ბრძანა, გაეჩერებინათ ეტლი, ჩავიდა მდინარეში და ნათელ-იღო ფილიპესგან 

(იხ. საქმე 8,34-37). ეს უკანასკნელი ამის შემდგომ მაშინვე წარიტაცა ანგელოზმა, ხოლო 

წყლიდან ამოსულმა დიდებულმა გზა სიხარულით გააგრძელა. უნდა ვიფიქროთ, რომ 

სამშობლოში დაბრუნებისას თავადაც ახარებდა თანამოქალაქეებსა და მეგობრებს ქრისტეს 

შესახებ. ამრიგად, ქრისტეს მტრების მხრიდან დევნისა და ძალისხმევის მიუხედავად ღვთის 

სიტყვამ მაინც მიაღწია შორეულ ქვეყნებამდე, რათა კაცთათვის მიეტანა მშვიდობა, 

სიხარული და ესწავლებინა ჭეშმარიტი სარწმუნოება. 

ფილიპე უეცრად აღმოჩნდა პალესტინაში, ქალაქ აზოტოსში, საიდანაც გაემართა კესარიაში 

და გზად მგზნებარედ ქადაგებდა სახარებას. იგი ოჯახთან ერთად კესარიაში დასახლდა; 

წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ ნახსენებია წინასწარმეტყველების ნიჭით 

დაჯილდოებული მისი ოთხი ასული. 

დევნის გამო მიმოფანტულ მორწმუნეთაგან ზოგიერთი ქადაგებდა ფინიკიაში და სირიის 

დედაქალაქ ანტიოქიაში. 

აღვნიშნავთ, რომ ქრისტიანული ეკლესიის არსებობის პირველივე დღეებიდან ქრისტეს 

მაღიარებელნი მორწმუნეთა კრებულს ნათლისღებით უერთდებოდნენ. წიგნში „საქმე 



წმიდათა მოციქულთაჲ“ ნახსენებია სარწმუნოების აღიარება ნათლისღების წინ. „მრწამს, 

რამეთუ ძე ღმრთისაჲ არს იესუ ქრისტე“ – ასე აღიარებს ეთიოპიელი დიდებული. ამ 

საიდუმლოს აღსასრულებლად აუცილებელი იყო ქრისტეს რწმენა და ცოდვათა შენანება. 

„შეინანეთ და ნათელ-იღენ კაცად-კაცადმან თქუენმან სახელითა უფლისა იესუ ქრისტესითა“ 

– ეუბნებოდა პეტრე სულთმოფენობის დღეს იუდეველებს; ჩვენთან ჩვილთა ნათილსღების 

დროს სარწმუნოების სიმბოლოს ახალშობილის ნაცვლად წარმოთქვამს მიმქმელი (ნათლია). 

ეკლესიის საქმეებს მორწმუნეთა კრება აგვარებდა; საეკლესიო ხარისხში აყვანა ხდებოდა 

მოციქულთა მიერ ხელდასხმით, რომელთაც საამისო უფლება მაცხოვრისგან ებოძათ. 

ყველაფერი კეთდებოდა ლოცვით, სუფევდა სიმშვიდის, თანხმობისა და სიყვარულის სული. 

პურის განტეხა, ანუ უფლის სერობა, სიხარულითა და მადლიერებით აღესრულებოდა. 

შემდგომ მორწმუნეთა შესაწირიდან საერთო ტრაპეზი ეწყობოდა, რომელსაც აღაპეს ანუ 

სიყვარულის სერობას უწოდებდნენ. ამ დროს საკვების მიღება შეეძლო განურჩევლად 

ყველას. 

ნუთუ საჭიროა, ჩვენს მკითხველს მივუთითოთ, თუ როგორ სასწაულებრივად შეცვალა 

სულიწმიდის მადლმა მორწმუნეთა გულები?! უმეცარი და გაუბედავი ადამიანებისგან მან 

შექმნა ბრძენი, უშიშარი მქადაგებლები და ჭეშმარიტების უდრეკი დამმოწმებლები. 

სამსჯავროს წინაშე თუ სიკვდილის პირისპირ მდგომნი, ისინი უფლის ბრძანებისამებრ, 

უშიშრად აღიარებდნენ ქრისტეს. მათი გულები სიყვარულით, მოწყალებითა და სიხარულით 

იყო აღსავსე. ეს გრძნობები მუდამ აისახებოდა ლოცვებსა და საქმიანობაში. სულიწმიდა 

მორწმუნეებს სასწაულმოქმედების ძალას გადასცემდა, რათა მისი გავლენით ერწმუნათ 

წარმართებს ქრისტე. სულიწმიდის მყოფობა მორწმუნის ყველა მოქმედებასა თუ მის მთელს 

ცხოვრებაში ვლინდებოდა მაშინაც და ვლინდება ახლაც. იგი შთააგონებს ქრისტიანს 

მხურვალე სიყვარულს ღვთისა და მოყვასისადმი, სიმშვიდეს, მოთმინებას, სიმტკიცეს და 

უფლის სადიდებლად დაუღალავ მოღვაწეობას. ჩვენ ყოველდღე ვევედრებით ზეციურ მამას, 

მოგვმადლოს სულიწმიდა, რომლის მინიჭებაც მან აღუთქვა ყველას, ვინც ამას რწმენით 

შესთხოვდა. 

მაგრამ ბაგეებით ლოცვისას განა გულითაც ვლოცულობთ?! გვაქვს კი შინაგანად 

გაცნობიერებული, რომ სულიწმიდის მადლი ყველაზე აუცილებელი და უძვირფასესი ნიჭია 

და მის გარეშე ღმერთთან მიახლოებას ვერ შევძლებთ?! უფალი გულთამხილველია, 

ყოველივე უწყის და ხედავს, რაოდენ გულგრილად და უგრძნობლად ვთხოვთ მას ამ ნიჭს, და 

როგორ მხურვალედ გვწადია მიწიერ სიკეთეთა მიღება. უფალო, შენი სიყვარულით გაათბე 

და განაცხოველე გულნი ჩვენნი; მოგვეც ნიჭი ლოცვისა და ისმინე ვედრება ჩვენი! 

 

[1] ელინი ნიშნავს წარმოშობით ბერძენს, მაგრამ იუდეველები ამ სახელს ზოგადად ყველა 

წარმართს უწოდებდნენ. 

[2] სავარაუდოდ, ასე უწოდებდნენ მონობიდან განთავისუფლებულ რომაელ იუდეველებს. 

[3] კილიკიის დედაქალაქი 

 



სავლეს მოქცევა. 

იერუსალიმში მორწმუნეთა გააფთრებული დევნა არ წყდებოდა. განსაკუთრებული 

შემართებით მოქმედებდა ახალგაზრდა სავლე. იგი ეკუთვნოდა ფარისეველთა სექტას, 

რომლებსაც სხვებზე მეტად სძულდათ ქრისტეს სწავლება და მაცხოვარს მოსეს რჯულის 

დამარღვეველად მიიჩნევდნენ. სავლეს გულწრფელად სჯეროდა, რომ მისი მოვალეობა იყო, 

იესო ნაზარეველს მთელი არსებით აღდგომოდა წინ. იგი დაჯილდოებული იყო გონიერებით, 

ურყევი ნებისყოფით, მგზნებარე და შეუპოვარი სულით. მან ყველა ეს ნიჭი ქრისტეს 

სწავლების წინააღმდეგ გამოიყენა და მისი ეკლესიის ერთ-ერთ მთავარ მდევნელად 

მოგვევლინა. სავლე იჭრებოდა სახლებში, ატყვევებდა მორწმუნეებს, ასამართლებდა და 

საპყრობილეში ამწყვდევდა, აწამებდა მათ და აიძულებდა, დაეგმოთ ქრისტე. სამსჯავროზე 

ხმას აძლევდა მორწმუნეების დახოცვას. 

სავლემ არ იკმარა მორწმუნეთა დევნა იერუსალიმში და მღვდელთმოძღვარს სთხოვა, მიეწერა 

დამასკოსა და სირიის სინაგოგებისთვის, რათა იქაც ჰქონოდა მორწმუნეთა შეპყრობისა და 

იერუსალიმში მათი ჩამოყვანის უფლება. მღვდელთმოძღვარი სრულად ენდობოდა სავლეს 

და მისცა მისთვის სასურველი წერილი. და აი, ქრისტეს მიმდევრებისადმი სიძულვილითა და 

ბოღმით ანთებული სავლე გზას გაუდგა, მაგრამ დამასკომდე მისვლაც ვერ მოასწრო, რომ 

ღვთის წყალობით მასში სასწაულებრივი გარდაქმნა მოხდა. 

შუადღე იდგა. იგი დამასკოს უახლოვდებოდა, როცა ანაზდად ზეციურმა ნათელმა მოიცვა 

ისიც და მასთან მყოფნიც. ყველა შიშით პირქვე დაემხო. შემდეგ ზეციდან ხმა მოისმა: „– 

საულ, საულ, რაჲსა მდევნი მე?“ 

– „შენ ვინ ხარ, უფალო?“ – შეეკითხა გაოგნებული სავლე. 

– „მე ვარ იესუ, რომელსა შენ მდევნი. არამედ აღდეგ და შევედ ქალაქად, და მუნ გეთხრას შენ, 

რაჲ-იგი ღირდეს შენდა საქმედ“ – მიუგო უფალმა (იხ. საქმე 9,4-6). 

ყველა გაშეშებული იდგა და ვერ გაეგო, რა ხდებოდა. სავლე წამოდგა, მაგრამ ნათლის 

ბრწყინვალემ დააბრმავა და ხელჩაკიდებული მიიყვანეს დამასკოში, სადაც სამი დღე და ღამე 

ლოცულობდა და არაფერს ჭამდა. 

დამასკოში ცხოვრობდა ერთი ქრისტიანი, სახელად ანანია; უფალი გამოეცხადა მას და 

უთხრა: „აღდეგ შენ ადრე და მივედ უბანსა მას, რომელსა ჰრქვიან მართალი, და მოიძიე 

ტაძართა მათ იუდაჲსთა სავლე სახელით, ტარსელი, რამეთუ აჰა ეგერა ილოცავს მუნ. და 

იხილა მან ჩუენებით კაცი სახელით ანანია, რომელი შევიდა და დაასხნა ხელნი მას ზედა, 

რაჲთა აღიხილნეს“. 

“– უფალო, მასმიეს მრავალთაგან მის კაცისათვის, რაოდენი ძვირი შეაჩუენა წმიდათა შენთა 

იერუსალემს შინა. და აქაცა მოუღებიეს ხელმწიფებაჲ მღდელთმოძღუართაგან შეკრვად 

ყოველთა, რომელნი ხადიან სახელსა შენსა“ – მიუგო ანანიამ. 

“– მივედ შენ, რამეთუ მე ჭური რჩეული მიპოვნიეს იგი, რაჲთა ზე აქუნდეს სახელი ჩემი 

წინაშე ყოველთა წარმართთა, და მეფეთა და მთავართა, ძეთა ისრაელისათა. და მე უჩუენო მას 

რავდენი ღირდეს მისა ვნებად სახელისა ჩემისათვის“ – უთხრა უფალმა (იხ. საქმე 9, 11-16). 



მაშინ ანანია წავიდა, იპოვა სავლე, ხელნი დაასხა და უთხრა: „საულ ძმაო, უფალმან 

მომავლინა მე, იესუ, რომელი გეჩვენა შენ გზასა მას, რომელსა მოხვიდოდე, რაჲთა აღიხილნე 

თუალნი შენნი და აღივსო სულითა წმიდითა“ (საქმე 9,17). 

ამ სიტყვების წარმოთქმისთანავე სავლეს თვალებს თითქოს ქერცლი გადაეცალა; მან ნათელ-

იღო და სინაგოგებში იწყო ქადაგება, რომ იესო ქრისტე არის ძე ღვთისა, რაც ყველას აოცებდა 

– ის ხომ ქრისტეს სწავლების ყველაზე გულმოდგინე მდევნელი იყო! რამდენიმე ხნის შემდეგ 

განრისხებულმა იუდეველებმა მისი მოკვლა განიზრახეს, მაგრამ ეს შეიტყვეს მორწმუნეებმა, 

ღამით თავისი სახლიდან გოდრით ჩაუშვეს და დამასკოდან გააპარეს. 

 სავლემ რამდენიმე ხანი დაჰყო არაბეთში და თავისი მოქცევიდან სამი წლის შემდეგ 

იერუსალიმში ჩავიდა. მან მოწაფეებთან ერთად ყოფნა მოისურვა, მაგრამ ისინი გაურბოდნენ, 

რადგან ახსოვდათ, თუ როგორ დევნიდა ქრისტეს ეკლესიას. ბოლოს ერთმა მათგანმა, 

ბარნაბამ, რომელიც დიდი ხანია იცნობდა სავლეს და, როგორც ვარაუდობენ, მასთან ერთად 

სწავლობდა გამალიელთან, ყველას უამბო სავლეს სასწაულებრივი მოქცევის შესახებ და ისიც 

ამცნო, თუ როგორ ქადაგებდა იგი დამასკოში, რის შემდეგაც მოწაფეებმა სიყვარულით 

მიიღეს იგი. იუდეველები კი მიხვდნენ, რომ მისი სახით ძლიერი და თავგამოდებული 

მოკავშირე დაკარგეს. ამიტომაც შეიძულეს და სცადეს მისი მოკვლა, მაგრამ მოწაფეებმა იგი 

ტარსოსში წაიყვანეს. იერუსალიმიდან წასვლა სავლეს თავად უფალმა უბრძანა; გამოეცხადა 

მას და უთხრა, რომ აქაური მცხოვრებლები მის მოწმობას არ შეიწყნარებდნენ. „წარვედ, 

რამეთუ ნათესავთა შორიელთა მიგავლინო შენ“. – უბრძანა მას. 

იმ დროს მთელ იუდეაში, გალილეასა და სამარიაში არსებულ ეკლესიებში მშვიდობა 

სუფევდა. ისინი შენდებოდნენ, ღვთისმოშიშებით ვიდოდნენ და სულიწმიდით 

ნუგეშცემულნი მრავლდებოდნენ. 

სასწაულებრივი გამოცხადების შემდგომ სავლე სრულიად შეიცვალა: ყველაზე 

თავგამოდებული მდევნელი ქრისტეს ეკლესიისა მისი ყველაზე გულმოდგინე მსახური 

შეიქნა. პავლე მოციქულმა, როგორც მას შემდგომ ეწოდა, ღვთის სახელი შორეულ ქვეყნებს 

გააცნო. მან ყველა სხვა მოციქულზე მეტად იღვაწა და იტანჯა; თავის ღვთივშთაგონებულ 

ეპისტოლეებში ჩამოგვიყალიბა ქრისტიანული ცხოვრების წესები. პავლე მოციქული 

ჩვენთვის მაგალითია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს თითოეული ქრისტიანი: როდესაც მან 

შეიცნო უფალი იესო ქრისტე და მისი ნება, მთლიანად მიენდო მას, მიუძღვნა გული, გონება, 

მხურვალე სული, დრო და შრომა, იგი უკვე მთელი არსებით ეკუთვნოდა მაცხოვარს, 

რომელმაც გამოისყიდა და შეიწყნარა; ემსახურებოდა უფალს, როგორც საყვარელი შვილი, 

ერთგული ქვეშევრდომი და არა როგორც დაქირავებული, რომელიც გულგრილად და 

დუნედ, მხოლოდ სასჯელის შიშით ან ჯილდოს მიღების სურვილით შრომობს. ვინც ღმერთს 

სიწრფელით შეუდგება, მისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი საქმეები არ არსებობს. 

ყოველივეს, რასაც დაისახავს, ღვთისგან კურთხევის გამოთხოვის შემდგომ იწყებს და 

შრომობს გულმოდგინედ, თავდადებითა და სიხარულით, იღვწის ღვთისთვის და არა 

ადამიანებისთვის. პავლე მოციქულმა სრულად მიუძღვნა თავი მსახურებას, მოთმინებით 

იტანდა ჯაფასა და დევნას, მუხლჩაუხრელად, მთელი სულითა და გულით შრომობდა. 

დაე, დიდი მოციქულის ცხოვრების მაგალითმა გვასწავლოს, რომ თითოეული ჩვენგანის 

მოვალეობაა, ემსახუროს ღმერთსა და მოყვასს უფლის მიერ ბოძებულ შესაძლებლობათა 



შესაბამისად. და თუ სიწრფელით შევუდგებით გზას, უფალი – კეთილი მეუფე ჩვენი – 

აკურთხებს ყოველ ჩვენს ძალისხმევას და მოწყალედ შეიწირავს ჩვენს შრომას. 

პეტრე მოციქულის მოღვაწეობა. წარმართთა მოხმობა. დევნა. პეტრეს სასწაულებრივი 

გამოხსნა. 

ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სავლეს მოქცევის შემდგომ ქრისტეს ეკლესია გარკვეული დროით 

მშვიდად სუფევდა. ეს ნაწილობრივ იმიტომ, რომ იუდეველებმა ახალი სწავლების 

მიმდევრებიდან ყურადღება იუდეაში დაწყებულ მღელვარებაზე გადაიტანეს. პილატემ 

იერუსალიმში გამოფინა დროშები კეისრის გამოსახულებით, ტაძრის საგანძურიდან 

აღებული თანხა დახარჯა წყალგაყვანილობის ასაშენებლად, რამაც იუდეველების 

უკიდურესი აღელვება გამოიწვია, ზოგან შფოთი და ამბოხი დაიწყო. პილატეს იმპერატორის 

წინაშე დასდეს ბრალი და გალიაში გადაასახლეს. სულმოკლე მმართველმა, რომელმაც 

დაუშვა ქრისტეს დასჯა, თუმცა მის უდანაშაულობაში იყო დარწმუნებული, სიცოცხლე 

მეტად სავალალოდ – დევნულებასა და სიღატაკეში დაასრულა. არსებობს გადმოცემაც, რომ 

მან თავი მოიკლა. მაგრამ ამით იუდეაში მღელვარება არ დამცხრალა. რომის მაშინდელმა 

ხელისუფალმა კალიგულამ (37-41 წწ.) მოითხოვა, იერუსალიმის ტაძარში მისი გამოსახულება 

დაედგათ, რამაც მთელი იუდეა აღაშფოთა. ცნობილი იუდეველი სწავლული, ფილონ 

ალექსანდრიელი, იმპერატორთან გააგზავნეს თხოვნით, რომ ბრძანება გაეუქმებინა, რასაც 

მიაღწიეს კიდეც, მაგრამ განრისხებულმა კალიგულამ უამრავი იუდეველი დახოცა. 

ამასობაში ქრისტეს ეკლესია იზრდებოდა და მრავლდებოდა. მოციქულებმა მოიარეს იუდეის, 

გალილეისა და სამარიის ქალაქები თუ დაბები. მაგრამ მათი ძირითადი სამყოფელი, ქრისტეს 

ამაღლებიდან თორმეტი წლის განმავლობაში, იერუსალიმი იყო, რომლის ეკლესიის 

ეპისკოპოსადაც აირჩიეს იაკობი, ძმა უფლისა, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დამწინდველი 

იოსების ძე. ქრისტეს ამაღლებიდან მერვე წელს მათემ, თორმეტ მოციქულთაგან ერთ-ერთმა, 

ებრაულ ენაზე დაწერა პირველი სახარება მაცხოვრის მიწიერი ცხოვრების შესახებ, რომელიც 

ბერძნულ ენაზე მალევე თარგმნა ერთ-ერთმა მოციქულმა (იაკობმა ან იოანე 

ღვთისმეტყველმა). ეს თარგმანი ფართოდ გავრცელდა ელინ ებრაელთა შორის, რომლებიც 

მცირე აზიის ოლქებში ცხოვრობდნენ. მოციქულები დიდ მზრუნველობას იჩენდნენ 

ახალმოქცეულებისადმი და ღვთის ძალით აღასრულებდნენ დიად ნიშებსა და სასწაულებს. 

პეტრე მოციქული სხვადასხვა ქალაქის მოხილვისას პალესტინის ქალაქ ლუდიასაც ეწვია. იქ 

ცხოვრობდა ადამიანი, სახელად ენეა, რომელიც რვა წელიწადი ლოგინად იყო ჩავარდნილი. 

პეტრემ ინახულა იგი და უთხრა: „ენეა, განგკურნებს შენ უფალი იესუ ქრისტე“ (საქმე 9,34) და 

სნეულიც მყისვე წამოდგა სრულიად ჯანსაღი. ზღვისპირა ქალაქ იოპეში გარდაიცვალა 

დედაკაცი, სახელად ტაბითა, იგი სიკეთისა და ღატაკთა შემბრალებლობისათვის ყველას 

უყვარდა, ამიტომაც გულმხურვალედ იგლოვდნენ. მათვე გაგზავნეს კაცი პეტრესთან, 

სთხოვეს მოსვლა და ცრემლთა ღვრით უამბეს სათნო ტაბითას სიკვდილის შესახებ; შემდეგ 

შეიყვანეს ქორში, სადაც მიცვალებული ესვენა, აჩვენეს მის მიერ ღარიბებისათვის შეკერილი 

მოსასხამები და სამოსელი. პეტრემ ყველა გაუშვა ოთახიდან, მუხლი მოიდრიკა, ილოცა და 

შესძახა: „ტაბითა, აღდეგ!“ და მისი ლოცვით უფალმა მიცვალებული აღადგინა. ამ 

შემთხვევის გამო მრავალმა ირწმუნა ქრისტე. პეტრე ახალმოქცეულთა დასამოძღვრად იოპეში 

დარჩა და ვინმე სიმონ დაბაღთან (მეპრატაკე, მეტყავე) ცხოვრობდა. 



ამ დრომდე მოციქულები მკაცრად მისდევდნენ მოსეს რჯულის დადგენილებებს, რაც 

იუდეველებს უცხოტომელებთან ახლო ურთიერთობას უკრძალავდა. მაშინ, როდესაც 

ისრაელს სარწმუნოება მიეცა, დანარჩენმა ერებმა საერთოდ არ იცოდნენ ჭეშმარიტი ღმერთი – 

ყველა კერპებს ეთაყვანებოდა, ამიტომაც მოსეს რჯულის ყველა დადგენილება, ისეთი 

უმცირესი წვრილმანებიც კი, რაც ეხებოდა საჭმელს, სამოსს და ა.შ., მიმართული იყო 

დანარჩენი ერებისგან ისრაიტელთა შეძლებისდაგვარად გასამიჯნად, რათა მათში მთელი 

სიწმინდით შენარჩუნებულიყო ცოდნა ერთი ღმერთის შესახებ. თავად მოციქულები აქამდე 

მიიჩნევდნენ, რომ ქრისტეს ეკლესიას უნდა შემატებოდა მხოლოდ ის, ვინც ჯერ მოსეს 

რჯულს მიიღებდა. მაგრამ ახლა უფალმა სასწაულებრივი ხილვით გააგებინა პეტრეს, რომ 

მისი მადლის თანაზიარნი მარტო მოსეს რჯულის მიმდევრები არ უნდა ყოფილიყვნენ; რომ 

აბრაამის შთამომავლებისთვის მიცემული მოწყალე აღთქმა გავრცელდებოდა ყველაზე, ვინც 

რწმენით გახდებოდა ღირსი აბრაამის შვილად წოდებისა. 

ქალაქ კესარიაში ცხოვრობდა რომაელი ასისთავი, სახელად კორნილიუსი, რომელიც 

ღარიბების მიმართ დიდ სიკეთესა და თანაგრძნობას იჩენდა. ვინაიდან წარმართი იყო და 

მოსეს რჯულს არ აღიარებდა, იუდეველებს მასთან დაახლოების ნება არ ჰქონდათ. უფალმა 

ინება სათნო კორნილიუსისთვის ეჩვენებინა გადარჩენისა და მარადიული ცხოვრებისკენ 

მიმავალი ერთადერთი გზა – რწმენა იესო ქრისტესი. მან იხილა უფლის მიერ გამოგზავნილი 

ანგელოზი, რომელმაც უთხრა: „ლოცვანი შენნი და ქველის საქმენი შენნი აღვიდეს 

სახსენებელად შენდა წინაშე უფლისა. და აწ მიავლინენ შენ იოპედ კაცნი და მოუწოდე 

სვიმონს, რომელსა ჰრქKან პეტრე“ (საქმე 10,4-5). კორნილიუსი დამორჩილდა ანგელოზის 

ბრძანებას და დაუყოვნებლივ გააგზავნა რამდენიმე მეომარი იოპეში. 

დღის ექვსი საათი იყო, როცა პეტრე იოპეში სახლის ერდოზე ლოცულობდა. შემდეგ მოშივდა, 

მაგრამ სანამ საჭმელს მოუმზადებდნენ, გამოცხადება იხილა. ციდან მისკენ ჩამოეშვა 

კუთხეებში გამოკრული ტილოს მსგავსი ჭურჭელი, სავსე მხეცებით, ქვეწარმავლებითა და 

ფრინველებით, რომლებსაც იუდეველები საკვებად არ იყენებდნენ, რადგან უწმინდურებად 

მიიჩნევდნენ. იმავდროულად პეტრეს ესმა: „დაკალ და ჭამე“. 

“– ნუ იყოფინ, უფალო, რამეთუ არასადა შეგინებული და არაწმიდაჲ შესრულ არს პირსა 

ჩემსა“ – მიუგო პეტრემ. 

“– რომელი-იგი ღმერთმან წმიდა ჰყო, შენ ნუ შეგინებულ გიჩნს“ – უთხრა კვლავ იმავე ხმამ 

(იხ. საქმე 10,14-15). 

ეს ხილვა სამჯერ განმეორდა. ზუსტად ამ დროს პეტრემ გაიგონა, რომ ქვემოთ ვიღაც 

კითხულობდა მას; სულიწმიდამ მოციქულს აუწყა: „აჰა ეგერა სამნი კაცნი გეძიებენ შენ; 

არამედ აღდეგ და გარდაგუალე და მივედ მათ თანა და ნურარას ორგულებ, რამეთუ მე 

მომივლინებიან იგინი“ (საქმე 10,19-20). ისინი კესარიიდან გამოგზავნილი მეომრები იყვნენ, 

რომელთაც პეტრეს უამბეს კორნილიუსის ხილვის შესახებ და ისიც მეორე დღესვე თან გაჰყვა 

მათ. 

კორნილიუსი შეეგება მოციქულს და ფეხებში ჩაუვარდა. „აღდეგ, რამეთუ მეცა თავადი კაცივე 

ვარ“ – უთხრა მას პეტრემ (საქმე 10,26). სახლში კორნილიუსის ნათესავები და მეგობრები 

შეკრებილიყვნენ და პეტრემ შესვლისთანავე მიმართ მათ: „თქუენ თვით უწყით, ვითარმედ 

არა ჯერ-არს კაცისა ჰურიისა მიახლებად წარმართთა, ანუ შეხებად უცხო-თესლთა; და მე 



მიჩუენა ღმერთმან, რაჲთა არავინ კაცი შევჰრაცხო ბილწად და არაწმიდად. ამისთვის 

უცილობელად შემოვედ თქუენდა, მოვედ რაჲ. აწ უკუე მაუწყეთ, რომლისა სიტყვისათვის 

მომხადეთ მე“ (საქმე 10,28-29). 

როდესაც კორნილიუსმა დაწვრილებით უამბო, თუ რა იხილა, პეტრემ შესძახა: „ჭეშმარიტად 

ვიცი, რამეთუ არა არს თუალ-ღებაჲ ღმრთისა თანა, არამედ ყოველთა შორის თესლთა 

რომელსა ეშინის მისა და იქმს სიმართლესა, სათნო მისა არს“ (საქმე 10,34-35). შემდეგ 

მოციქულმა იწყო ქადაგება იესოზე, რომელიც კაცთა გადასარჩენად მოკვდა; მსმენელებს 

განუმარტა, რომ მხოლოდ ქრისტეს შემწყნარებელი მიიღებს ღმერთისგან ცხონებასა და 

ცოდვათა მიტევებას. მისი საუბრის დროს, იქ მყოფ იუდეველთა გასაოცრად, სულიწმიდა 

გარდამოვიდა მსმენელებზე – მათ ენათა ცოდნის ნიჭი ებოძათ და იწყეს უფლის ქება-დიდება. 

შემდეგ პეტრემ ყველა მონათლა და რამდენიმე დღე დაჰყო კესარიაში ახალმოქცეულთა 

დასამოძღვრად. 

იერუსალიმის წინადაცვეთილმა მორწმუნეებმა შეიტყვეს წარმართთა მოქცევის შესახებ და 

დაბრუნებისთანავე დაუწყეს ყვედრება პეტრეს: წარმართებს ესტუმრე და მათთან ერთად 

შეექეცი საჭმელსო. პეტრემ უამბო თავისი ხილვისა და სულიწმიდის გარდამოსვლის შესახებ 

იმ წარმართებზე, ვინც ქრისტე შეიწყნარა. მაშინ მორწმუნეებმა განადიდეს ღმერთი და თქვეს: 

„ნანდვილვე წარმართთაცა მისცა ღმერთმან სინანული იგი ცხორებისაჲ“ (საქმე 11,18). 

სხვაგანაც მოისმინეს წარმართებმა წმინდა სახარება. ზოგიერთმა კვიპროსელმა და 

კვირინელმა[1] მორწმუნემ ანტიოქიაში უქადაგა ღვთის სიტყვა ელინებს, რომელთაგან 

მრავალი გაქრისტიანდა. მაშინ იერუსალიმის ეკლესიამ იქ გაგზავნა ბარნაბა, რომელმაც 

დიდად გაიხარა, როდესაც ანტიოქიაში ღვთის სიტყვის მადლმოსილი ქმედების ნაყოფი 

იხილა. ვინაიდან საქმე ბევრი ჰქონდა, ტარსოსში წავიდა თავისი მეგობრის, სავლეს, 

წამოსაყვანად. ბარნაბამ და სავლემ მთელი წელი დაჰყვეს ანტიოქიაში და დამოძღვრეს 

ახალმოქცეულები. სახელი ქრისტიანები პირველად ანტიოქიელ მორწმუნეებს ეწოდათ (საქმე 

11,26). როგორც წმინდა წერილიდან ვიგებთ, ანტიოქიელი ქრისტიანები ცდილობდნენ, 

ეცხოვრათ ისე, რომ ღირსნი ყოფილიყვნენ ამ უდიდესი სახელდებისა. წინასწარმეტყველმა, 

სახელად აგაბოსმა, მათ აუწყა, რომ მომდევნო წელიწადს პალესტინასა და რომის ზოგიერთ 

პროვინციაში მძიმე შიმშილობა დადგებოდა, რაც ახდა კიდეც. მაშინ მოწაფეებმა 

გადაწყვიტეს, თითოეულს, შეძლებისამებრ, რაიმე გაეღო მოძმეთა დასახმარებლად, 

შეაგროვეს შემწეობა და ბარნაბასა და სავლეს ხელით გაუგზავნეს პრესვიტერებს 

იერუსალიმში. 

აქ პირველად იხსენიებიან პრესვიტერები ანუ მღვდლები. სიტყვა პრესვიტერი უხუცესს 

ნიშნავს. 

იუდეის მკვიდრი ურწმუნოები გულისწყრომით შეჰყურებდნენ, თუ როგორ სწრაფად 

ვრცელდებოდა ქრისტეს სწავლება. იუდეველთა მეფე ჰეროდე აგრიპამ – შვილიშვილმა იმ 

ჰეროდესი, რომელმაც ჩვილები ამოწყვიტა ბეთლემში, ხალხის საამებლად, ერთ-ერთი 

მოციქულის – იაკობ ზებედეს ძის, იოანეს ძმის – შეპყრობა ბრძანა. მოიძებნა ცრუმოწმეც მის 

წინააღმდეგ და მოციქულს სიკვდილი მიუსაჯეს. მან მშვიდად მოისმინა განაჩენი და 

უშიშრად აღიარა ქრისტე მსაჯულთა წინაშე. მისმა მტკიცე სიმშვიდემ, რწმენამ გააოგნა 

ცრუმოწმე და როდესაც მოციქული დასასჯელად წაიყვანეს, იგი ფეხებში ჩაუვარდა, ნანობდა 



თავის შეცოდებას და შენდობას სთხოვდა. მოციქული მას გადაეხვია და უთხრა: „მშვიდობა 

შენდა, შვილო ჩემო, მშვიდობა შენდა და შენდობა“. ცილისმწამებელმა სახალხოდ აღიარა, 

რომ ირწმუნა იესო ქრისტე. იგი წმინდა მოციქულთან ერთად დასაჯეს სიკვდილით ისე, რომ 

ნათლისღება ვერ მოასწრო. აქ აღვნიშნავთ, რომ ეკლესია ქრისტესთვის მოწამებრივ 

სიკვდილს ნათლისღების ტოლფასად მიიჩნევს (მას სისხლით ნათლისღებასაც უწოდებს). 

ჰეროდემ, რაკი დაინახა, რომ იუდეაში მოიწონეს იაკობის დასჯა, ცოტა ხნის შემდგომ პეტრეც 

შეიპყრო, საპყრობილეში ჩააგდო, მაგრამ რადგან პასექი ახლოვდებოდა, მისი სიკვდილით 

დასჯა გადადო, ოღონდ ბრძანა, ფხიზლად ედარაჯათ მისთვის. ყველა მორწმუნე დიდად 

ნაღვლობდა და ღმერთს პეტრეს გამოხსნას ევედრებოდა. 

ახლოვდებოდა დასჯის დღე. წინა ღამით ჯაჭვებით შეკრულ პეტრეს საპყრობილეში მშვიდად 

ეძინა ორ მეომარს შორის, ორი სხვა კი საკნის კარს იცავდა. დამწუხრებულმა მორწმუნეებმა 

თავი მოიყარეს ერთი ქრისტიანი დედაკაცის, მოწაფე იოანე მარკოზის დედის, მარიამის 

სახლში და მხურვალედ ლოცულობდნენ პეტრეს გადასარჩენად. უცებ, შუაღამისას, საოცარმა 

ნათელმა გაანათა საპყრობილე. უფლის ანგელოზმა პეტრე გააღვიძა, უბრძანა, ამდგარიყო და 

გაჰყოლოდა. მოციქულს მაშინვე დასცვივდა ხელებიდან და ფეხებიდან ჯაჭვები, ადგა და 

ანგელოზს მიჰყვა, თუმცა თავადაც ვერ გაეგო, სიზმრად ხდებოდა ეს, თუ ცხადად. როდესაც 

საგუშაგოს ჩაუარეს, ქალაქში შესასვლელი რკინის ჭიშკარი თავისით გაიღო და ქუჩაში 

გავიდნენ თუ არა, პეტრემ ვეღარ დაინახა ანგელოზი – მიხვდა, რომ უფალმა იგი 

სასწაულებრივად გაათავისუფლა და საჩქაროდ მარიამის სახლისკენ გაემართა. გვიანი იყო, 

როდესაც მოციქულმა კარზე დააკაკუნა. მისი ხმის გამგონე მხევალი გახარებული გაიქცა 

თავის ქალბატონთან და აცნობა, რომ კართან პეტრე იდგა. თავიდან არ დაუჯერეს, პეტრე კი 

კაკუნს განაგრძობდა; ბოლოს შეუშვეს და მორწმუნეებმა განცვიფრებითა და ღვთისადმი 

მადლიერებით მოისმინეს მისი სასწაულებრივი გამოხსნის ამბავი. ეს შემთხვევა მაშინვე 

აცნობეს იაკობსა და დანარჩენ მოძმეებს. ამის შემდეგ პეტრემ მალევე დატოვა იერუსალიმი 

და სხვა ქვეყნისკენ გაემართა, გზად ქადაგებდა ღვთის სიტყვას და ადამიანებს სინანულისა 

და ნათლისღებისკენ მოუწოდებდა. 

როცა მეორე დილით პეტრე ვეღარ იპოვეს საპყრობილეში, განგაში ატეხეს. მცველები დახოცა 

განრისხებულმა ჰეროდემ, რომლის აღსასრულის დღეც უკვე მოახლოებული იყო. პეტრეს 

გათავისუფლებიდან ცოტა ხნის შემდგომ ჰეროდე კესარიაში გაემგზავრა, რათა იმპერატორის 

პატივსაცემად ზეიმი მოეწყო. იქ ჩავიდნენ ქალაქების ტვიროსისა და სიდონის ელჩები. 

როდესაც ჰეროდე მათ ელაპარაკებოდა, ხალხმა და კარისკაცებმა მაამებლური ყიჟინით 

შეაწყვეტინეს სიტყვა: „ღმრთისა ხმაჲ არს და არა კაცისაჲ“ (საქმე 12,22). ჰეროდეს 

სიამოვნებდა ეს მლიქვნელური სიტყვები, მაგრამ ღვთის ანგელოზმა იგი მოულოდნელი 

ტკივილით შემუსრა, რადგან გაამაყდა და არ განადიდა ღმერთი. კარისკაცებმა ის შეკრების 

ადგილიდან გაიყვანეს, ხუთი დღის შემდეგ კი, მატლებისგან დაჭმული, საშინელი ტანჯვით 

გარდაიცვალა. 

რაოდენ სასწაულებრივად გამოჩნდა ამ ორ მოვლენაში ძალმოსილება უფლისა, მისი 

ერთგული მონების სანუგეშოდ და მტერთა შესაძრწუნებლად! 

პეტრე მოციქული, ერთგული მსახური ქრისტესი, საპყრობილეში ჩააგდეს, ჯაჭვებით შეკრეს, 

სიკვდილი მიუსაჯეს. თითქოს მას გადარჩენის იმედი არ უნდა ჰქონოდა, დახმარებას 



არსაიდან ელოდა. მაგრამ უფალმა სასწაულებრივად გამოიხსნა იგი და მოულოდნელად 

მასზე დამწუხრებულ და მისთვის მლოცველ მეგობრებს დაუბრუნა. ამის შემდგომ ვხედავთ 

მიწიერი დიდებით გაბრწყინებულ ჰეროდეს, რომელმაც დაივიწყა ღმერთი, დაუწყო დევნა 

ქრისტეს ერთგულ მსახურებს... და უცებ უფლის ხელმა მას საშინელი სატანჯველი 

მოუვლინა. რაოდენ შთამბეჭდავი გაკვეთილია ეს თითოეული ჩვენგანისთვის – 

განსაცდელის დროს უდებებამ და სასოწარკვეთილებამ არ უნდა დაგვრიოს ხელი, არც 

სახელოვნებითა და კეთილდღეობით უნდა ვიამაყოთ! არ არსებობს განსაცდელი, საიდანაც 

ვერ დაგვიხსნის ხელი უფლისა, ასევე ყველგან მოგვწვდება და შეგვმუსრავს მისი 

ყოვლადძლიერი მარჯვენა. ჩვენ მუდამ უფლის ხელთ ვართ; შევეცადოთ – ყველგან და 

ყოველთვის შევინარჩუნოთ სიხარული, სასოება და ღვთისთვის სათნო თავმდაბლობა. 

თავისი გათავისუფლების შემდგომ პეტრემ ახალ მოღვაწეობას მიჰყო ხელი. წიგნი „საქმე 

წმიდათა მოციქულთაჲ“ ამას ნაკლებად ეხება, მაგრამ საეკლესიო და ისტორიული 

გადმოცემებიდან ვიცით, რომ ის გარკვეულ ხანს ანტიოქიის ეკლესიას უძღვებოდა და 

ქადაგებდა მცირე აზიის სხვადასხვა ოლქში: პონტოში, ბითვინიასა და კაპადოკიაში, იყო 

ბაბილონშიც და რომშიც, სადაც მისმა მოწაფე მარკოზმა, მისივე ხელმძღვანელობით 

ბერძნულ ენაზე დაწერა სახარება. როგორც ვარაუდობენ, ეს მოხდა ქრისტესშობიდან 45-ე 

წელს. პეტრე მოციქული უპირატესად იუდეველებს უქადაგებდა, ხოლო პავლე მოციქული – 

წარმართებს. 

[1] კვირინეა – მხარე და ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის აფრიკის სანაპიროზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პავლესა და ბარნაბას პირველი სამოციქულო მოგზაურობა კვიპროსსა და მცირე აზიაში. 

მოციქულთა კრება იერუსალიმში. 

პავლე და ბარნაბა ანტიოქიიდან იერუსალიმს გაგზავნეს და თან გაჭირვებული 

მოძმეებისთვის შემწეობა გაატანეს. მათ იქ რამდენიმე ხანი დაჰყვეს, შემდეგ ანტიოქიაში 

დაბრუნდნენ და თან ჩაიყვანეს ჭაბუკი მოწაფე, ბარნაბას ნათესავი იოანე მარკოზი. ღვთის 

მადლით ანტიოქიის ეკლესია სწრაფად იზრდებოდა და თავის წევრებად მრავალ 

ღვთისსათნო ადამიანს მიითვლიდა. წმინდა წერილში დასახელებულნი არიან 

წინასწარმეტყველნი და მასწავლებლები: ბარნაბა, სავლე, სიმონი (რომელსაც ნიგერსაც 

ეძახდნენ), ლუციუს კვირინელი, მანაილი. ერთხელ, ღვთისმსახურების დროს სულიწმიდამ 

წინასწარმეტყველთა პირით უბრძანა ბარნაბასა და სავლეს, მომზადებულიყვნენ 

განსაკუთრებული მისიის შესასრულებლად. მაშინ ძმობამ, ლოცვისა და მარხვის შემდგომ, 

ხელნი დაასხა მათ და სახარების საქადაგებლად სხვა ქვეყნებში მიავლინა. 

აქ მითითებულია ძველ ეკლესიაში დაცული მმართველობის წესი: ბარნაბა და სავლე თავად 

სულიწმიდამ გამოარჩია, მაგრამ მათ მაინც ეკლესიისგან მიიღეს ხელდასხმა, რაც ნიშნავს 

კურთხევასაც და დადგინებასაც. ამასთან ისინი თავიანთი საქმის აღსასრულებლად 

ლოცვითა და მარხვით ემზადებოდნენ. 

სულიწმიდით შთაგონებული ბარნაბა და სავლე გზას გაუდგნენ. მათ თან გაჰყვა და 

ემსახურებოდა იოანე მარკოზი. პირველად ბარნაბას სამშობლო, კუნძული კვიპროსი, 

მოინახულეს. მისი მცხოვრებნი წარმართთა ღმერთებს ეთაყვანებოდნენ, მაგრამ კუნძულის 

მმართველი სერგიუს პაულუსი დაინტერესდა ახალი სწავლებით და თავისთან უხმო 

მოციქულებს. ერთი იუდეველი, სახელად ბარიიესუ, რომელიც მოგვად ასაღებდა თავს, 

ცდილობდა, განზრახვა გადაეთქმევინებინა მისთვის, რადგან ეშინოდა, არ დაეკარგა 

ცბიერებით მოპოვებული გავლენა ხალხსა და მმართველზე. სავლემ მკაცრად გაკიცხა 

მზაკვარი იუდეველი ხალხის მოტყუების მცდელობისათვის: „და აწ ესერა Pელი უფლისაჲ 

შენ ზედა, და იყო შენ ბრმა და ვერ ხედვიდე მზესა ვიდრე ჟამადმდე“(საქმე 13,11). უეცრად 

ცრუმოძღვარი დაბრმავდა და ხელის ცეცებით აქეთ-იქით აწყდებოდა. ამ სასწაულმა ყველა იქ 

მყოფს თავზარი დასცა და მმართველმაც ირწმუნა უფალი იესო. წმინდა წერილის ამ 

ადგილიდან სავლე მუდამ იხსენიება პავლედ, ამის მიზეზი უცნობია, მაგრამ ამიერიდან 

ჩვენც ასე ვუწოდებთ მას. 

მოციქულები კვიპროსიდან გაემგზავრნენ მცირე აზიაში.[1] იოანე მარკოზმა მალე მიატოვა 

ისინი; სავარაუდოდ მას სირთულეების და ხიფათის შეეშინდა. წმინდა მოციქულები კი მზად 

იყვნენ, ყოველივე დაეთმინათ უფლის სიტყვისთვის. ისინი ყოველ ქალაქში თავდაპირველად 

სინაგოგებში ქადაგებდნენ, თუ იუდეველები არ შეიწყნარებდნენ ქრისტეს სწავლებას, მაშინ 

მიმართავდნენ წარმართებს. პისიდიის ანტიოქიაში ამ უკანასკნელთაგან მრავალმა მოუსმინა 

მათ და ირწმუნა, მაგრამ იუდეველებმა მოციქულებს დევნა მაინც დაუწყეს და ამ მხარიდან 

გააძევეს. საერთოდ, მოციქულები გამუდმებით გრძნობდნენ მტრობას იუდეველთაგან, 

რომლებიც მათში მოსეს რჯულის დამარღვევლებს ხედავდნენ და არ სურდათ, მაცხოვრის 

სიკვდილში თავი დამნაშავედ ეცნოთ. მეტიც, იუდეველთა ამპარტავანი ბუნება ვერ 

ეგუებოდა, რომ მათ წარმართები გაუთანაბრეს და ამ უკანასკნელთ გადარჩენისა და 

მარადიული ცხოვრებისკენ მოუწოდეს; ხოლო მრავალი კერპთაყვანისმცემელი, რომლებიც 

მიხვდნენ თავიანთი ადრინდელი კერპთმსახურების ამაოებას, სიხარულით იღებდა 



სწავლებას იესო ქრისტეთი გადარჩენის შესახებ. თავად რომის მმართველობას ჯერ კიდევ არ 

აშინებდა ქრისტიანული სარწმუნოების წარმატებები, რადგან წარმოდგენაც არ ჰქონდა, თუ 

რა მნიშვნელობის მოვლენა ხდებოდა. ისინი მიეჩვივნენ აზრს, რომ იუდეაში სხვადასხვა 

სექტა გამუდმებით ეპაექრებოდა ურთიერთს და ქრისტიანულ სწავლებას დიდხანს 

აღიქვამდნენ, როგორც ერთ-ერთი მსგავსი ჯგუფის ნააზრევს, რომელიც განსაკუთრებულ 

ყურადღებას არც იმსახურებდა. 

პისიდიის ანტიოქიიდან დევნილი მოციქულები იკონიაში მივიდნენ, სადაც მრავალი 

წარმართი და ელინი მოაქციეს; იქ საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდნენ, გულმოდგინედ 

ქადაგებდნენ და ღვთის ძალით აღასრულებდნენ ნიშებსა და სასწაულებს. მაგრამ აქაც 

იუდეველებმა არ მოასვენეს, მთელი ქალაქი აღაშფოთეს და მოციქულების ქვებით ჩაქოლვა 

განიზრახეს. მაშინ მათ ლიკაონიის სხვა ქალაქებს – ლისტრას და დერბეს – მიაშურეს. 

არსებობს გადმოცემა, რომ იკონიაში ყოფნის დროს პავლე მოციქულმა გააქრისტიანა 

წარმართი ასული, სახელად თეკლა. ქალწულმა მთელი გულით ირწმუნა და უარი განაცხადა 

ქორწინებაზე წარმართთან, რომელზეც დაწინდული იყო. ამის გამო საკუთარი ოჯახი 

გადაიმტერა – მას თავად დედამ დასდო ბრალი სამსჯავროზე, რის შედეგადაც ქალწულს 

ცეცხლში დაწვა მიუსაჯეს. უფალმა სასწაულებრივად იხსნა იგი და თეკლამაც მთელი თავისი 

ცხოვრება ღვთის სამსახურს მიუძღვნა. იგი თავდაუზოგავად ქადაგებდა სახარებას, არად 

აგდებდა ნებისმიერ მუქარასა და დევნას. ანტიოქიაში მას მეორედ მიუსაჯეს სიკვდილი და 

ამჯერადაც იხსნა უფლის ძალამ. თეკლა ღრმად მოხუცებული გარდაიცვალა სელევკიის 

მახლობლად. მან ქადაგებითა და თავისი წმინდა ცხოვრების მაგალითით მრავალი წარმართი 

გააქრისტიანა. ეკლესია მას პირველმოწამესა და მოციქულთა სწორს უწოდებს და პატივს 

მიაგებს 24 სექტემბერს. 

ლისტრაში პავლემ ქრისტეს სახელით განკურნა დაბადებიდან ხეიბარი. ამ სასწაულმა 

იმდენად გააოგნა წარმართები, რომ რამდენიმემ წამოიძახა კიდეც: „ღმერთნი მიმსგავსებულ 

არიან კაცთა და გარდამოსრულ არიან ჩუენდა“ (საქმე 14,11). ისინი მოციქულებს თავიანთი 

ღმერთების სახელებს უწოდებდნენ და მათ პატივსაცემად მსხვერპლის შეწირვაც კი 

მოისურვეს. მოციქულებმა ძლივს გადააფიქრებინეს ეს განზრახვა, განუმარტეს, რომ ისინი, 

მათივე მსგავსი ადამიანები, მოვიდნენ, რათა კერპთა თაყვანისცემას განაშორონ და ასწავლონ 

ჭეშმარიტი ღმერთი, რომელმაც შექმნა ცა და ქვეყანა, რომელიც ადამიანებს ზეციდან 

მოუვლენს წვიმას და მოსავლიან ჟამს, აძლევს საზრდოს და სიხარულით აღუვსებს გულებს. 

მოციქულები რამდენიმე ხანს დარჩნენ ლისტრაში და მოძღვრავდნენ ხალხს, მაგრამ 

ანტიოქიიდან იქაც მივიდნენ მათი მოძულე იუდეველები, დაუწყეს ლანძღვა და 

ცილისწამება. ამ ადამიანებს ზუსტად ისინი მიემხრნენ, რომლებიც ცოტა ხნის წინ 

მოციქულებს აღმერთებდნენ – ქვებიც კი დაუშინეს მათ. შემდეგ მოსახლეობამ 

ცოცხალმკვდარი პავლე ქალაქგარეთ გაათრია, მაგრამ უფალმა ჯანმრთელობა დაუბრუნა 

მოციქულს, რომელიც მეორე დღეს ბარნაბასთან ერთად დერბეში წავიდა. 

იქ მოციქულებმა საკმაოდ ბევრი მოწაფე შეიძინეს. არ შეუშინდნენ მტრების რისხვას და ისევ 

ლისტრაში, იკონიასა და პისიდიის ანტიოქიაში დაბრუნდნენ, რათა თავიანთი დარიგებებით 

განემტკიცებინათ ახალმოქცეულების რწმენა. თითოეულ ეკლესიაში მოციქულები ხელს 

ასხამდნენ პრესვიტერებს, რომლებსაც უნდა ეზრუნათ მორწმუნეებზე, დაემოძღვრათ ისინი 



და აღესრულებინათ ღვთისმსახურება. შემდეგ მარხვითა და ლოცვით ავედრებდნენ უფალს 

მის ახალმოქცეულ შვილებს და საქადაგებლად სხვაგან მიდიოდნენ... თავიანთი ღვთაებრივი 

მოძღვრის მაგალითს ჰბაძავდნენ, თავს არ ზოგავდნენ, მიჰყვებოდნენ მის დარიგებებს, 

დადიოდნენ ქალაქებსა და დაბებში და ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას, ეწეოდნენ 

ქველმოქმედებას, ეხმარებოდნენ სნეულებსა და ტანჯულებს. თავი მთლიანად წმინდა საქმეს 

მიუძღვნეს – ცხოვრობდნენ ღვთის სადიდებლად და მოყვასის სასარგებლოდ და არა 

საკუთარი თავისთვის. 

პერგესა და ატალიაში ყოფნის შემდეგ პავლე და ბარნაბა დაბრუნდნენ სირიის ანტიოქიაში – 

იქ, საიდანაც გააგზავნეს. როცა მოძმეებს უამბეს, თუ როგორ აკურთხა უფალმა მათი შრომა, 

ყველამ გულით გაიხარა. მოციქულების ეს მოგზაურობა ერთ წელიწადს გაგრძელდა. 

პავლე და ბარნაბა დიდხანს ცხოვრობდნენ ანტიოქიაში და გულწრფელად უხაროდათ, რომ 

უფალმა კერპთაყვანისმცემლებსაც მოუხმო და გადარჩენის გზა აჩვენა. მალე წარმართთა 

თაობაზე მორწმუნეთა შორის დავა ატყდა. იუდეიდან მოსული ზოგი მოძმე ამტკიცებდა, რომ 

ისინი ვერ გადარჩებოდნენ, თუ ჯერ მოსეს რჯულის წესს არ შეიწყნარებდნენ. პავლე და 

ბარნაბა ედავებოდნენ მათ, რადგან ესმოდათ, რომ მოსეს რჯულის წესები ქრისტეს ახალი 

რჯულის წინასახეს წარმოადგენდა, მის მისაღებად მომზადებას ემსახურებოდა და ახლა კი 

თავისი მნიშვნელობა დაკარგა. რჯულის წესების მიზანი იყო იუდეველთა გამიჯნვა სხვა 

ერებისგან და ამით ებრაელთა დაცვა კერპთაყვანისცემლობისგან; მაგრამ ახლა, როდესაც 

უფალმა წარმართებსაც მოუხმო გადარჩენისკენ, ასეთი განცალკევება საჭირო აღარ იყო. 

სიმშვიდისა და ერთიანობის შესანარჩუნებლად ანტიოქიის ეკლესიამ გადაწყვიტა, სხვა 

მოციქულებთან და მოძმეებთან ამ საკითხზე სათათბიროდ იერუსალიმში გაეგზავნა პავლე 

და ბარნაბა. პავლეს თან გაჰყვა მისი ახალგაზრდა მოწაფე, ელინთაგან მოქცეული ტიტე. გზად 

ისინი ყველა მორწმუნეს უამბობდნენ წარმართთა მოქცევის ამბავს. 

იერუსალიმშიც არ ცხრებოდა კამათი კერპთაყვანისმცემელთა თაობაზე. ფარისეველთაგან 

მოქცეულნი ამტკიცებდნენ, რომ გაქრისტიანებულ წარმართებს უეჭველად მართებდათ მოსეს 

რჯულის ყველა წესის დაცვა, რასაც გადარჩენის აუცილებელ პირობად მიიჩნევდნენ. ამ 

საკითხზე სათათბიროდ შეიკრიბნენ მოციქულები და პრესვიტერები. ქრისტესშობიდან 50-ე 

წელს შედგა კრება, რომელსაც უძღვებოდა იერუსალიმის ეპისკოპოსი იაკობი. პეტრე წამოდგა 

და შეკრებილებს შეახსენა, რომ ღმერთმა პირველად მას უბრძანა, ექადაგა წარმართებისთვის 

და ისინი არაფრით განუსხვავებია იუდეველებისგან; მათაც გარდამოუვლინა სულიწმიდა და 

რწმენით განწმინდა მათი გულები. დასასრულ კი თქვა, რომ ყველას ცხონება მხოლოდ უფალ 

იესო ქრისტეს მადლით იყო შესაძლებელი. პავლემ და ბარნაბამ კრებას უამბეს იმ ნიშებსა და 

სასწაულებზე, რასაც უფალი მათი საშუალებით ახდენდა წარმართთა შორის. იაკობი თავად 

მკაცრად იცავდა რჯულს, მაგრამ მიემხრო თვალსაზრისს, რომ წარმართობიდან 

მოქცეულების დატვირთვა იუდეური წესებით არ იყო საჭირო – ისინი მათთვის მაინც 

არაფერს ნიშნავდნენ. ოღონდ მოეთხოვებოდათ ქრისტეს რჯულის აღსრულება, წმინდად და 

მართლად ცხოვრება – არ უნდა მიეგოთ სხვებისთვის ის, რასაც თავისთვის არ ისურვებდნენ. 

ბოლოს ყველა შეთანხმდა და იერუსალიმის ეკლესიის სახელით დაიწერა წერილი-მიმართვა 

სირიაში, ანტიოქიასა და კილიკიაში მცხოვრები გაქრისტიანებული წარმართებისადმი. ამ 

წერილში მათ ძმები უწოდეს, დადგენილება გააცნეს და დასძინეს: „რამეთუ ჯერ-უჩნდა 

სულსა წმიდასა და ჩუენცა“ (საქმე 15,28). აღიარებულ იქნა, რომ იუდეველებსა და 



წარმართობისაგან მოქცეულებს შორის სხვაობა არ არსებობს – ისინი ურთიერთისადმი 

სიყვარულით შეაკავშირა ერთადერთი მაცხოვრის რწმენამ, რომლის მიერაც მორწმუნეები 

ღვთის შვილნი ხდებიან. იუდეველთათვის, რომლებიც ასე დიდხანს თვლიდნენ თავს ღვთის 

ერთადერთ რჩეულ ერად, იოლი არ ყოფილა წარმართებთან თანასწორობის აღიარება. ეს 

შემდგომშიც ხშირად აღაშფოთებდა მათ. სიტყვები „ჯერ-უჩნდა სულსა წმიდასა და ჩუენცა“ 

ჩართეს შემდგომ იმ კრებების დადგენილებებშიც, რომლებსაც, იერუსალიმის კრების 

მსგავსად, სადავო საკითხების გადასაჭრელად და ეკლესიაში შექმნილ სხვადასხვა 

გარემოებათა გამო იწვევდნენ. 

იერუსალიმის ეკლესიამ გადაწყვიტა, ანტიოქიაში პავლესა და ბარნაბასთან ერთად იუდა და 

შილა გაეგზავნა, რომლებიც ასევე წინასწარმეტყველნი იყვნენ და მოციქულებს 

ეხმარებოდნენ. მათვე ჩაუტანეს და გააცნეს კრების დადგენილება ანტიოქიელ მორწმუნეებს, 

რომლებმაც იგი სიხარულით მიიღეს. 

მაგრამ, მიუხედავად კრების დადგენილებისა, იუდეველ ქრისტიანებს გაუჭირდათ, თავიანთ 

შეგნებაში სრულად დაეძლიათ ადრინდელი განწყობა წარმართებისადმი. თავად პეტრე 

მოციქულისთვისაც კი რთული იყო წარმართთაგან მოქცეულებთან ურთიერთობა. 

მაგალითად, გალატელთა მიმართ ეპისტოლედან ვიგებთ, რომ ანტიოქიაში ჩასულმა პეტრემ 

არ მოისურვა ეჭამა გაქრისტიანებულ წარმართებთან ერთად, რადგან იუდეველთა 

საყვედურებს მოერიდა. ბარნაბამაც მის მაგალითს მიჰბაძა. მაშინ პავლე ორივე მათგანს 

დაუპირისპირდა და დაუმტკიცა, რომ ყველა, განურჩევლად, მხოლოდ იესო ქრისტეს 

რწმენით განმართლდება. ამ გარეგნულ უთანხმოებას არ დაურღვევია ძმური სიყვარულის 

გრძნობა მოციქულებს შორის, მაგრამ საჭიროებდა პავლე მოციქულისგან განმარტებას, რამაც 

მორწმუნეთა ერთობის განმტკიცებას შეუწყო ხელი. 

[1] მცირე აზიას უწოდებდნენ ქვეყანას, განფენილს შავი ზღვის სამხრეთიდან ხმელთაშუა 

ზღვამდე. ახლა მას ჰქვია ანატოლია და შედის თურქეთის შემადგენლობაში. მცირე აზიაში 

რომაელები ბატონობდნენ, მაგრამ იქაურ მაცხოვრებლებს ძირითადი ენა ბერძნული 

ჰქონდათ, რადგან მოსახლეობის ნაწილი წარმოშობით ბერძნები იყვნენ. მცირე აზია 

შედგებოდა 15 მხარისგან (პროვინციისგან), რომელთა სახელები ქრისტიანული ეკლესიის 

ისტორიაში ხშირად გვხვდება. რადგანაც იქ ეკლესიის ისტორიის პირველივე დღეებიდან 

უმნიშვნელოვანესი მოვლენები მოხდა, ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია, ჩამოვთვალოთ მცირე 

აზიის მხარეები და მათი მთავარი ქალაქები: ბითვინიის მხარე – ქალაქები ნიკეა, ქალკედონი 

და ნიკომიდია; პონტო – ამასია; პაფლაგონია – სინოპი; მისია – ტროადა და პერგამონი; ლიკია 

– პატარა და მირონი; პამფილია – ატალია და პერგე; პისიდია – პისიდიის ანტიოქია; კილიკია 

– ტარსოსი; კაპადოკია – კესარია; ლიკაონია – იკონია, ლისტრა და დერბე; ფრიგია – კოლოსი, 

ლაოდიკია, იერაპოლი; გალატია – ანკვირა; ლიდია – თეატირა, სარდისი, ფილადელფია; 

იონია – სმირნა, ეფესო, მილეტი; კარეა – კნიდოსი. ლიდიას და იონიას ერთად ზოგჯერ ასიას 

უწოდებდნენ. ეს სახელდება გვხვდება წიგნში "საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ" (19,26-27). 

 

 

 



პავლე მოციქულის მოგზაურობა საბერძნეთში. 

პავლემ ანტიოქიაში ყოფნიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ ბარნაბას უთხრა: „მივიქცეთ და 

მოვიხილნეთ ძმანი ჩუენნი ყოველთა ქალაქთა, რომელთა შინა ვქადაგეთ სიტყუაჲ იგი 

უფლისაჲ, ვითარ-ძი არიან“ (საქმე 15,36). ბარნაბა დათანხმდა, მაგრამ მოისურვა თან წაეყვანა 

ძმისშვილი, იოანე მარკოზი; პავლემ უარი უთხრა და ამ მიზეზით ისინი ერთმანეთს 

დაშორდნენ: ბარნაბა და იოანე მარკოზი ზღვით გაემართნენ კვიპროსისკენ, ხოლო პავლემ 

თან გაიყოლა შილა, რომელიც წაყვანას შეევედრა, და თავის მეორე სამოციქულო 

მოგზაურობას შეუდგა. 

პავლემ მოინახულა სირიისა და კილიკიის, ქალაქების დერბესა და ლისტრას ეკლესიები. 

ლისტრადან მოციქულმა თან წაიყვანა ახალგაზრდა მოწაფე, სახელად ტიმოთე, რომელიც 

შემდგომ მისი ერთგული თანამგზავრი და მეგობარი გახდა. ქალაქებისა და დაბების 

მოვლისას წმინდა მქადაგებელნი ყველას ახარებდნენ ღვთის სიტყვას და აცნობდნენ 

იერუსალიმის კრების დადგენილებას. პავლე სრულიად მიენდო უფლის ნებას: ის გზას 

თავად არ ირჩევდა, მიჰყვებოდა სულიწმიდის შთაგონებას, რომელიც სასწაულებრივად 

მიანიშნებდა, თუ საით წასულიყო. როდესაც ძილში მიიღო ბრძანება, გამგზავრებულიყო 

მაკედონიაში, პავლე თავის თანამგზავრებთან ერთად ნავით საბერძნეთისკენ გაემართა. 

მასთან, შილასა და ტიმოთეს გარდა, იყო ანტიოქიელი ბერძენი ლუკაც – მომავალში 

სახარებისა და „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“-ს ავტორი. ამ დროიდან იგი პავლე მოციქულს 

თითქმის არ მოშორებია. 

მაშინდელი საბერძნეთი რომის იმპერიაში შედიოდა და მეორე სახელად ეწოდებოდა აქაია; 

მისი მცხოვრებნი კერპებს ეთაყვანებოდნენ, თუმცა იუდეველთა სინაგოგები თითქმის ყველა 

ქალაქში არსებობდა. საბერძნეთში უამრავი იუდეველი იყო, რომელთაც ბერძნები რთავდნენ 

ნებას, ისევე როგორც ყველას, შეუზღუდავად დაეცვათ თავიანთი რჯული და ექადაგათ 

სწავლება. 

მაკედონიის ქალაქ ფილიპოსში ჩასული პავლე და მისი თანამგზავრები შაბათ დღეს 

მდინარის პირას მდებარე სამლოცველოსკენ გაემართნენ და რამდენიმე დედაკაცს 

გაესაუბრნენ. ერთი მათგანი, სახელად ლუდია, ძოწეულით მოვაჭრე, პავლეს გაფაციცებით 

უსმენდა და უფალმაც განაღო მისი გული ჭეშმარიტების შესაცნობად. მან ნათელ-იღო მთელ 

თავის ოჯახის წევრებთან ერთად. მოციქულები ფილიპოსში ყოფნის დროს სწორედ მის 

სახლში ცხოვრობდნენ. 

ამ ქალაქშიც არ ასცდათ მოციქულებს ტანჯვა და დევნა. იქ ერთი მისნობის სულით 

შეპყრობილი მხევალი ცხოვრობდა და მკითხაობით დიდ შემოსავალსაც აძლევდა თავის 

ბატონებს. როდესაც მოციქულებს შეხვდებოდა, გაჰყვებოდა მათ და მისძახოდა: „ესე კაცნი 

მონანი არიან ღმრთისა მაღლისანი, რომელნი გახარებენ თქუენ გზათა ცხორებისათა“ (საქმე 

16,17). პავლემ უფლის სახელით განდევნა მისგან ბოროტი სული და ქალწულმაც მკითხაობა 

შეწყვიტა. როცა მის ბატონებს შემოსავალი მოაკლდათ, განრისხდნენ მოციქულებზე და 

მმართველთა წინაშე დასდეს ბრალი: „ესე კაცნი აღსძრვენ ქალაქსა ამას ჩუენსა, ჰურიანი 

არიან და მითხრობენ სჯულსა, რომელი არა ჯერ-არს ჩუენდა თავს-დებად, არცა ქმნად, 

რამეთუ ჩუენ კაცნი ჰრომნი ვართ“ (საქმე 16,20-21). ერი აღშფოთდა და მთავრებმაც, 

ყოველგვარი სამსჯავროს გარეშე, ბრძანეს: სასტიკად ეცემათ პავლე და შილა, მერე კი 



საპყრობილეში ჩაეყარათ. ისინი ჯაჭვებით შეკრეს, ფეხებზე ხუნდები დაადეს და ფხიზლად 

სდარაჯობდნენ. 

მოციქულებს ურყევად სჯეროდათ ღვთის სახიერებისა და ძალისა. ისინი სულიერად არ 

დაცემულან, მოთმინებით იტანდნენ თავიანთ პატიმრობას, ღამით ლოცულობდნენ და 

ღმერთს უგალობდნენ სადიდებელს. უცებ შუაღამისას მიწა შეზანზარდა, საპყრობილის კარი 

გაიღო და ტუსაღებს ჯაჭვები დასცვივდათ. მძინარე მცველს გაეღვიძა, კარი ღია დაინახა და 

შეშფოთდა – ტუსაღები გაიქცნენო; შიშისაგან თავის მოკვლაც კი დააპირა, მაგრამ პავლემ 

დაამშვიდა: „ნუ რას შეიმთხუევ ბოროტსა თავსა შენსა, რამეთუ ჩუენ ყოველნი აქა ვართ“. 

მაშინ შეიცნო მცველმა ძალა უფლისა, მოციქულებს ფერხთ ჩაუვარდა და შესძახა: „უფალნო, 

რაჲ მიღირს მე ყოფად, რაჲთა ვცხონდე?“; „გრწმენინ უფალი იესუ ქრისტე და სცხონდე შენ 

და ყოველი სახლი შენი“. – მიუგეს მათ. მცველმა მოციქულები თავისთან წაიყვანა და მოჰბანა 

ჭრილობები; ხოლო როდესაც მათგან ღვთის სიტყვა მოისმინა, ის და მთელი მისი სახლეული 

მოინათლა (იხ. საქმე 16,28-31). 

ამასობაში მთავრებს, ჩანს, შეეშინდათ მიწისძვრისა, გამთენიისას საპყრობილეში გაგზავნეს 

მსახური და შეუთვალეს, გაეთავისუფლებინათ ტუსაღები. მაგრამ პავლემ უპასუხა: 

„გუგუემნეს ჩუენ ურაკპარაკთა ზედა კაცნი უბიწონი ჰრომნი და შემსხნეს საპყრობილესა 

ცუდად, და აწ ფარულად განგვიყვანებენ ჩუენ. არა ეგრე, არამედ თვით მოვიდენ და მათ 

განმიყვანნენ ჩუენ“ (საქმე 16,37). მმართველები შეშფოთდნენ, რადგანაც რომის მოქალაქეები 

განსაკუთრებული უპირატესობით სარგებლობდნენ და მათ ყოველთვის შეეძლოთ, 

სამართალი მოეთხოვათ კეისრის ან იმპერატორისაგან. გაუსამართლებლად მათი დასჯა არ 

შეიძლებოდა. პავლე კი დაბადებიდან რომის მოქალაქე იყო. მთავრები თავად მივიდნენ 

საპყრობილეში, ბოდიში მოუხადეს მოციქულებს და იმის შიშით, რომ მათ გამო უსიამოვნება 

შეემთხვეოდათ, სთხოვეს, ქალაქს გასცლოდნენ. მოციქულები ასეც მოიქცნენ, მაგრამ მანამდე 

ლუდია და მორწმუნეები მოინახულეს. 

საბერძნეთის სხვა ქალაქებში – თესალონიკსა და ბერეაში – მოციქულებმა მრავალი 

იუდეველი და ელინი მოაქციეს, მაგრამ იუდეველებმა უწინდელივით მათ წინააღმდეგ 

აამხედრეს მთავრობა. რადგანაც ქრისტეს სწავლების უარსაყოფად ძალა არ ჰყოფნიდათ, 

ცილისწამებით ცდილობდნენ, მოციქულები მმართველთა მოწინააღმდეგე მეამბოხეებად 

წარმოეჩინათ: „ესე ყოველნი წინა-აღმდგომსა კეისრისა ბრძანებათასა იქმან, მეუფესა სხუასა 

იტყვიან ყოფად, იესუს“ – აბეზღებდნენ იუდეველები (საქმე 17,7), თუმცა იცოდნენ, რომ 

მოციქულები ქრისტეს სარწმუნოებას ქადაგებდნენ და არასდროს უფიქრიათ, ხალხი 

ხელისუფლების წინააღმდეგ განეწყოთ. და მაინც ეს ცრუ ბრალდებები აფორიაქებდა 

მთავრებსა და ხალხს და მოციქულებიც იძულებულნი ხდებოდნან, გასცლოდნენ მათ. მაგრამ 

მათგან ჩაგდებული თესლი ყველგან რჩებოდა, მათ მიერ ნაქადაგები ღვთის სიტყვა 

ადამიანთა გულებში მკვიდრდებოდა, ანათებდა და უხვი, კეთილი ნაყოფი გამოჰქონდა – 

მორწმუნეთა ცხოვრებას ახალი სწავლებისამებრ გარდაქმნიდა. ეპისტოლეებიდან ვიგებთ, 

რომ პავლეს ხანმოკლე შეჩერება ფილიპოსსა და თესალონიკში უნაყოფო არ ყოფილა – ამ 

ქალაქებში ბევრი აღიარებდა ქრისტეს სწავლებას და სათნოდ და უმწიკვლოდ ცხოვრობდა. 

ქალაქის დატოვების შემდგომაც მოციქული სიყვარულითა და მზრუნველობით 

აკვირდებოდა ახალმოქცეულებს და წერილობით ამდიდრებდა თავის მიერვე ზეპირად 

ნაქადაგებს – ყველა მისი ეპისტოლე მოწაფეებისადმი მხურვალე, მამობრივი სიყვარულით 



სუნთქავს. მას ჭეშმარიტად შეეძლო ეთქვა: „ეგრეთ მოსურნე ვიყვენით თქუენდა და ჯერ-

გვიჩნდა მიცემად თქუენდა არა ხოლო სახარებაჲ იგი ღმრთისაჲ, არამედ თვისთაცა სულთაჲ, 

რამეთუ საყუარელ ჩუენდა იქმნენით“ (1 თეს. 2,8). 

როდესაც მორწმუნეებმა დაინახეს, რომ იუდეველთა მრისხანება პავლეს წინააღმდეგ სულ 

უფრო მძაფრდებოდა, დაარწმუნეს, ათენში წასულიყო. ლუკა ფილიპოსში მოღვაწეობდა, 

შილა და ტიმოთე ბერეაში დარჩნენ, ხოლო პავლე ათენს გაემგზავრა. 

ათენი უმნიშვნელოვანესი ქალაქი იყო საბერძნეთისა, რომელიც იმ დროს მსოფლიოში 

უგანათლებულეს ქვეყნად, მეცნიერების, სიბრძნისა და ხელოვნების ცენტრად ითვლებოდა. 

ქალაქის სახელგანთქმულ სკოლებში იქაურ ბრძენ-სწავლულთა მოსასმენად ყველა ქვეყნიდან 

ჩამოდიოდნენ. ათენელები ამაყობდნენ, რომ მათი ქალაქი დაარსებული იყო სიბრძნის 

ქალღმერთ ათენას სახელზე. 

აქ ჩვენ დროებით შევწყვეტთ თხრობას, რათა იმდროინდელ საბერძნეთზე ვესაუბროთ 

მკითხველს, რომელმაც უკვე იცის, რომ მაშინდელი ბერძნები წარმართები იყვნენ – მრავალ 

ღმერთს ეთაყვანებოდნენ. მოგვიანებით რომაელებმა გამოიყენეს მათი მითოლოგია, რაც 

უძველესი ისტორიული გადმოცემებისა და გვიანდელი ლეგენდების კრებულს 

წარმოადგენდა. თავიდან ძველმა ბერძნებმა გააღმერთეს ადამიანები, რომლებმაც თავიანთ 

სამშობლოს მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწიეს ანდა კეთილშობილური გმირობებით 

გაითქვეს სახელი. ამ ისტორიულ, დროთა განმავლობაში ნაწილობრივ დამახინჯებულ 

გადმოცემებს შემდგომ დაემატა სხვადასხვა ალეგორიული (გადატანითი მნიშვნელობის) 

ლეგენდაც და ჩამოყალიბდა სწავლება, რომლის თანახმად ღმერთები განასახიერებდნენ 

ბუნების ძალებს, სამყაროს მოვლენებს, ადამიანის სულის მოძრაობასა და ვნებებს. 

ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, სამყაროს თორმეტი უდიდესი ღმერთი მართავდა. მათ 

შორის მთავარი ზევსი (რომაულად იუპიტერი) იყო; შემდეგ მოდიოდნენ ზღვის, ქვესკნელის, 

მზის ანუ ნათლის, ომის, ხელოვნების, ვაჭრობის ღმერთები და დედამიწის, სიბრძნის, 

სილამაზის, სიყვარულის, ცეცხლის ქალღმერთები და ა.შ. თორმეტი მთავარი ღმერთის 

გარდა მრავალი მეორეხარისხოვანი ანუ ნახევარღმერთი არსებობდა. ყველას ტაძარს 

უგებდნენ და მსხვერპლს სწირავდნენ. თითოეული მათგანის პატივსაცემად სხვადასხვა 

რიტუალი და ზეიმი ტარდებოდა. ზოგიერთი ქალაქი რომელიმე ღმერთის განსაკუთრებული 

მფარველობის ქვეშ მოიაზრებოდა. ღმერთების შესახებ ზღაპრულ და თავშესაქცევ 

ლეგენდებში არაფერი იყო ნათქვამი ზნეობასა და სათნოებაზე. ღმერთებს მიაწერდნენ 

მანკიერებებს, ვნებებს და ადამიანურ სისუსტეებს – მიაჩნდათ, რომ ისინი მზაკვარნი, 

უზნეონი და უსამართლონი იყვნენ. ასეთ ღვთაებათა თაყვანისცემა წარმართებს ვერ 

ასწავლიდა უზადო და ამაღლებული ქცევის წესს; და თუმცა ბერძნულ მითოლოგიაში 

ნახსენებია საიქიოში საზღაურის მიგება, მზაკვართა დასჯა და კეთილთა დაჯილდოება, 

თავად კეთილისა და ბოროტის ცნებები ბუნდოვანი და გაურკვეველი რჩებოდა. 

ამგვარი კერპთმსახურება ვერ დააკმაყოფილებდა წარმართთა საუკეთესო და 

უგანათლებულეს ნაწილს. მაგრამ საბერძნეთში უფრო მეტად, ვიდრე სხვაგან, 

კერპთაყვანისმცემლობის ძალას განამტკიცებდა ხელოვნება – იგი ქმნიდა მის გარეგნულ 

მშვენიერებას. მომღერლები თავის ცრუ ღმერთებს უგალობდნენ კეთილხმოვანი, შესანიშნავი 

ლექსებით, რასაც იმეორებდა ხალხი და გადასცემდა თაობებს; კერპებს უგებდნენ 



ბრწყინვალე ტაძრებს, რომლებიც ხუროთმოძღვრული ხელოვნების ნამდვილ ნიმუშებს 

წარმოადგენენ – ჩვენ ახლაც გვაოცებს თავიანთი სილამაზით მათი მარმარილოს ქანდაკებები 

და გამოსახულებები; ეს ყოველივე ხელს უწყობდა კერპთაყვანისმცემლობის შენარჩუნებას 

საბერძნეთში. 

წარმართთაგან საუკეთესო და უგანათლებულეს ნაწილს უკვე დიდი ხანია აღარ სწამდა 

თავიანთი ღმერთებისა და გულმოდგინედ ეძებდა ჭეშმარიტებას. ისინი აკვირდებოდნენ 

ბუნებას, სურდათ, სამყაროს შექმნის საიდუმლოს ჩასწვდომოდნენ; ცდილობდნენ, 

ამოეხსნათ, თუ რისთვის შეიქმნა ადამიანი, რომელ ზნეობრივ კანონს უნდა დაემორჩილოს, 

საითკენ მიისწრაფოდეს და რას ეძიებდეს. ადამიანებს, რომლებმაც ამ ღრმააზროვანი 

საკითხების გადაწყვეტას მიჰყვეს ხელი, ათენში დიდად აფასებდნენ და უწოდებდნენ 

ფილოსოფოსებს ანუ სიბრძნის მოყვარეებს. მათი ფრიად ნაირგვარი განმარტებებიდან და 

დასკვნებიდან გამომდინარე შეიქმნა ფილოსოფიის განსხვავებული სკოლები და სისტემები. 

ზემოაღნიშნულ საკითხებზე მარტო საბერძნეთში არ ფიქრობდნენ. აღმოსავლეთში, 

განსაკუთრებით კი ეგვიპტესა და სირიაში, ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ფილოსოფიური 

სისტემა, რომელთა საშუალებითაც ცდილობდნენ შეეცნოთ სამყაროს შექმნის, ადამიანის 

სულის მოძრაობის, კეთილისა და ბოროტის ურთერთბრძოლის იდუმალება. მაგრამ 

ფილოსოფიისადმი საყოველთაო ინტერესი ისე არსად იგრძნობოდა, როგორც ათენში, სადაც 

სხვა ქვეყნებში აღმოცენებულ შემეცნებით სისტემებს განიხილავდნენ, ხვეწდნენ; ქუჩებსა და 

მოედნებზე თუ საჯარო ნაგებობათა ბრწყინვალე სვეტებიან დარბაზებში განუწყვეტლივ 

გაისმოდა სწავლულთა სჯა-ბაასი და კამათი. ფილოსოფოსები საჯაროდ განუმარტავდნენ 

თავიანთ სწავლებას გულდასმით მსმენელთა ჯგუფებს; თითქმის მთელი მოსახლეობა 

ინტერესით ადევნებდა თვალყურს მსჯელობებს ყველაზე განყენებულ თემებზეც კი და 

ტკბებოდა სწავლულთა მჭევრმეტყველებითა და გონიერებით. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფილოსოფიური სწავლებანი ფრიად ნაირგვარი იყო. ზოგი 

ამტკიცებდა, რომ სამყარო თვითმყოფადი ძალების შეერთებით წარმოიშვა; სხვები 

აღიარებდნენ, რომ სამყარო შექმნა უზენაესი არსების სიბრძნემ. ყველაზე ცნობილი 

ფილოსოფიური სისტემები ეკუთვნოდა ზენონს, ეპიკურესა და პლატონს.[1] ზენონის 

მიმდევრებს სტოელებს უწოდებდნენ. ისინი ასწავლიდნენ, რომ უზენაეს სიბრძნეში 

იგულისხმება სულის სათნოება, მისი სიმტკიცე და დამოუკიდებლობა; სული აუღელვებლად 

უნდა იღებდეს უბედურებასაც და კეთილდღეობასაც. ისინი არ აღიარებდნენ ღვთაებას, 

ყველაზე მაღლა ადამიანის ღირსებებსა და სულიერ გაუტეხლობას აყენებდნენ და 

უარყოფდნენ ადამიანისათვის ზეგარდამოვლენილი შემწეობის საჭიროებას. ფილოსოფოსი 

ეპიკურე, რომელიც, აგრეთვე, უარყოფდა ღმერთს, საიქიო ცხოვრებასა და სულის 

უკვდავებას, ასწავლიდა, რომ ცხოვრების მიზანი მიწიერი ბედნიერებაა, რისი მიღწევაც 

შესაძლებელია სათნოებებით; მაგრამ მისმა მიმდევრებმა დაამახინჯეს ეს თავდაპირველი 

სწავლება და მხოლოდ სიხარულისა და განცხრომის ძიების ქადაგება დაიწყეს, 

ვალდებულებებს კი საერთოდ არ ცნობდნენ. ყველა ფილოსოფიურ სისტემაზე 

შეუდარებლად მაღლა იდგა პლატონის სწავლება. პლატონი აღიარებდა სამყაროს შემქმნელი 

უზენაესი ძალის არსებობას; იმას, რომ სული უკვდავია და უნდა მიისწრაფოდეს 

სრულყოფილებისკენ. ეს ყოველივე საფუძველს გვაძლევს, ვივარაუდოთ, რომ ეგვიპტეში, 

სადაც იგი რამდენიმე ხანს ცხოვრობდა, მას საშუალება მიეცა გასცნობოდა წმინდა წერილს. 



პლატონის ღრმა სწავლებას, სტოელებთან და ეპიკურელებთან შედარებით, ნაკლები 

მიმდევარი ჰყავდა. სტოელების სწავლება ადამიანურ ამპარტავანებას აქეზებდა. ეპიკურელთა 

შეხედულებანი კი უმრავლესობას იმიტომ მოსწონდა, რომ იგი ამართლებდა ადამიანის 

ბუნებრივ მისწრაფებებს ბედნიერებისა და განცხრომისკენ. 

როდესაც პავლე ათენში ჩავიდა, განსწავლულ ბერძენთა უმრავლესობა სტოელთა ან 

ეპიკურელთა მიმდინარეობას აღიარებდა. ამ ფილოსოფოსებმა, მთელი თავიანთი სიბრძნის 

მიუხედავად, დამაჯერებლად ვერაფრის დამტკიცება მოახერხეს. ყველა მათი დასკვნა თუ 

განმარტება მხოლოდ სადავო და მიუღებელ შეხედულებას წარმოადგენდა. გადაუჭრელი 

რჩებოდა საკითხები, რომლებიც ადამიანთა გონებას აღელვებდა; ყველაზე 

კეთილსინდისიერი სწავლულნიც იმ დასკვნამდე მიდიოდნენ, რომ ამქვეყნად ყველაფერი 

მოჩვენებითია. ამრიგად, ადამიანური გონების ძალისხმევამ საუკუნეთა განმავლობაში 

მხოლოდ ის დაადასტურა, რომ „ვერ იცნა სოფელმან სიბრძნითა თვისითა ღმერთი“ (1 კორ. 

1,21); რომ ჭეშმარიტებას ვერ შეიმეცნებ, თუ ზეგარდმო გამოცხადება არ მოგეცა, ვერ ჰპოვებ 

სიმშვიდესა და სასოებას საღვთო შემწეობისა და წყალობის გარეშე. 

და აი, პავლე ჩავიდა ათენში, რათა ექადაგა სიტყვა ჭეშმარიტებისა და ბრძენი 

ათენელებისთვის გაეცნო ქრისტე, რომელიც თავად არის ჭეშმარიტება, ცხოვრება და ნათელი. 

სავარაუდოდ, ათენს სიხარულით უნდა მიეღო მისი ქადაგება!.. 

წმინდა პავლე შეწუხდა, როდესაც კერპებით სავსე ქალაქი იხილა, მაგრამ ერთმა გარემოებამ 

თითქოს ანუგეშა იგი – ქალაქის დათვალიერების დროს ერთ-ერთ მოედანზე სამსხვერპლო 

იხილა წარწერით: „უცნაურსა ღმერთსა“ (საქმე 17,23), რამაც აფიქრებინა, რომ ათენელები 

ჩასწვდნენ კერპთაყვანისმცემლების ამაოებას და მათთვის უცნობი ღმერთის არსებობა 

გააცნობიერეს. პავლე ყოველდღიურად საუბრობდა ქრისტეს სწავლებაზე ხან იუდეურ 

სინაგოგაში, ხანაც მოედანზე. მას ხალისით უსმენდნენ, რადგან ცნობისმოყვარე ათენელებსა 

და იქ მყოფ უცხოელებს უდიდეს სიამოვნებას ჰგვრიდა სიახლის შეტყობა. ფილოსოფოსებმა 

ბოლოს იგი საპაექროდ არეოპაგში მიიყვანეს, რათა უწარჩინებულესი მოქალაქეების წინაშე 

გადმოეცა თავისი სწავლება. არეოპაგს უწოდებდნენ ათენის უზენაეს სამსჯავროს, რომელიც 

შედგებოდა უმაღლესი მოხელეებისა და სიბრძნით განთქმული ადამიანებისგან. იგი ღია ცის 

ქვეშ, აკროპოლისის მახლობლად მდებარე არესის ბორცვზე იკრიბებოდა. სხვა 

მოვალეობებთან ერთად, არეოპაგს თვალყური უნდა ედევნებინა დადგენილი 

კერპთმსახურების რიტუალების შესრულებისთვის და ყოველგვარ დარღვევას სამსჯავროზე 

განიხილავდა. პავლეც, სავარაუდოდ, არეოპაგში მიიყვანეს, როგორც ახალი 

ღვთისმსახურების მქადაგებელი. 

პავლე არეოპაგის შუაში დადგა და უშიშრად იწყო სწავლების გადმოცემა. ჯერ გაიხსენა, რომ 

ქალაქის დათვალიერებისას ნახა უცნობი ღმერთისადმი მიძღვნილი სამსხვერპლო და 

დამსწრეთ მიმართა: „აწ უკუე რომლისა-იგი უმეცარ ხართ და ჰმსახურებთ მას, მე გახარებ 

თქუენ“; შემდეგ განუცხადა, რომ სამყაროს შემოქმედსა და სიცოცხლის მომცემელ უფალს 

ნებავს, ყველამ ეძებოს და შეიცნოს იგი; რომ ღმერთი ახლოს არის თითოეულ ჩვენგანთან, 

მისი წყალობით ვცოცხლობთ და ვმოქმედებთ; მისივე დაშვებით იდგა „ჟამნი იგი 

უმეცრებისანი“, ახლა კი ყველას მოუხმობს სინანულისკენ. ბოლოს პავლე საშინელ 

სამსჯავროსა და აღდგომას შეეხო. ამ უკანასკნელი სიტყვის გაგონებისას ზოგმა გაიცინა, 

სხვებმა თქვეს, რომ პავლეს სხვა დროს მოუსმენდნენ... მოციქული გაეცალა იქაურობას, 



მაგრამ მისმა ხანმოკლე სიტყვამ, ღვთის შეწევნით, მაინც მოაქცია არეოპაგის ერთი წევრი, 

სახელად დიონისე. ირწმუნა ასევე ერთმა ათენელმა დედაკაცმა, სახელად დამარისმა, და 

კიდევ რამდენიმემ. საერთოდ, პავლეს ქადაგებას ათენში დიდი წარმატება არ მოჰყოლია. 

ათენელები მეტისმეტად ამაყობდნენ თავიანთი სიბრძნით საიმისოდ, რომ თავმდაბლად 

დამორჩილებოდნენ ქრისტეს. ქრისტიანული სიბრძნე სიგიჟედ ეჩვენებოდათ ეპიკურელებსა 

და სტოელებსაც. პირველნი ძლიერ შეეთვისნენ მიწიერ სიკეთეებსა და განცხრომას და არ 

სიამოვნებდათ ჯვრის, ამსოფლიურ სიკეთეთა ამაოებისა და სულიერი სიხარულის შესახებ 

ქადაგების მოსმენა. არანაკლებ ეწინააღმდეგებოდა ქრისტიანულ ჭეშმარიტებას სტოელთა 

სწავლებაც – იგი მარტოოდენ ადამიანურ ძალასა და ღირსებებს ეყრდნობოდა და კაცთათვის 

ზეგარდმო შემწეობის საჭიროებას უარყოფდა. როგორ შეიწყნარებდნენ სტოელები 

მოძღვრებას, რომელიც ქადაგებდა გადარჩენას არა საკუთარი სიმართლით, არამედ 

თავმდაბლობით, სინანულით, ქრისტე გამომსყიდველისადმი სასოებით... 

პავლემ ათენი მალე დატოვა და საბერძნეთის სხვა მნიშვნელოვან და მდიდარ ქალაქ 

კორინთოში ჩავიდა. ცხოვრობდა ღვთისმოსავ აკვილასა და მის ცოლ პრისკილასთან ერთად, 

რომლებიც ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდნენ რომიდან, საიდანაც იმპერატორმა კლავდიუსმა (41-54 

წწ.) ყველა იუდეველი გამოაძევა. თავისი ყოფნით ტვირთად რომ არ დასწოლოდა 

მასპინძლებს, პავლეც მათთან ერთად მუშაობდა – ისინი კარვებს აკეთებდნენ. ყოველ შაბათს 

მოციქული სინაგოგაში ქადაგებდა და ელინებსა და იუდეველებს არწმუნებდა, 

გაქრისტიანებულიყვნენ. მისი სიტყვით მრავალი მოიქცა, მათ შორის იუსტოსი, კრისპოსი და 

სხვები. მაგრამ ბევრიც ეწინააღმდეგებოდა წმინდა სწავლებას და გმობდა მოციქულს. უფალმა 

გაამხნევა მათი გაჯიუტების მხილველი, დამწუხრებული პავლე; ის ღამეულ ხილვაში 

გამოეცხადა მას და უთხრა: „ნუ გეშინინ, არამედ იტყოდე და ნუ სდუმ, რამეთუ მე ვარ შენ 

თანა, და არავინ შეუძლოს ბოროტის ყოფად შენდა, რამეთუ ერი მრავალი არს ჩემდა ქალაქსა 

ამას შინა“ (საქმე 18,9-10). 

პავლემ კორინთოში წელიწადი და ექვსი თვე იღვაწა. ამ დროის განმავლობაშიც ზრუნავდა 

მათზეც, ვისაც ადრე უქადაგა, ამიტომაც მისწერა კორინთოდან თესალონიკელებს ორი 

ეპისტოლე და შილასა და ტიმოთეს დაავალა მათი მონახულება. მათაც ქრისტიანულ 

ცხოვრებაში თესალონიკელთა წარმატებების შესახებ დამაიმედებელი ამბები ჩამოუტანეს 

პავლეს, რომელიც ხარობდა და მადლობას უძღვნიდა ღმერთს: „მოუკლებელად მოვიხსენებთ 

თქუენთა მათ საქმეთა სარწმუნოებისათა და შრომასა სიყუარულისასა და მოთმინებასა მას 

სასოებისასა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესსა“ (1 თეს. 1,3). 

თესალონიკში ყოფნის დროს მოციქული დღედაღამ მუშაობდა, რათა რომელიმე მოძმეს 

ტვირთად არ დასწოლოდა, ასე იყო კორინთოშიც. 

პავლემ თესალონიკელებს მკვდრეთით აღდგომაზე საუბრისას ურჩია, ახლობლის სიკვდილი 

არ ეგლოვათ „ვითარცა-იგი სხუანი, რომელთა არა აქუს სასოებაჲ“ (1 თეს. 4,13). შეახსენა, რომ 

დღე უფლისა მოულოდნელად დადგება; რომ ყველა უნდა ემზადოს ამისთვის, მცონარებას არ 

მიეცეს, მღვიძარებდეს და ფხიზლად იყოს: „შევიმოსოთ ჯაჭK იგი სარწმუნოებისაჲ და 

სიყუარულისაჲ და ჩაფხუტი იგი სასოებისაჲ და ცხოვრებისაჲ“ (1 თეს. 5,8). პავლე 

არწმუნებდა თესალონიკელებს, პატივი მიაგონ მშობლებსა და თავიანთ წინამძღვრებს, 

ურთიერთსიყვარულით ემსახურონ მათ: „სწავლიდით უწესოთა მათ, ნუგეშინის-სცემდით 

სულმოკლეთა, თავს-იდებდით უძლურთა მათ, სულგრძელ იყვენით ყოველთა მიმართ. 



ეკრძალენით, ნუუკუე ბოროტისა წილ ბოროტი ვისმე მიაგოთ. არამედ მარადის კეთილსა 

შეუდეგით ურთიერთას და ყოველთა მიმართ. მარადის გიხაროდენ. მოუკლებელად 

ილოცევდით. ყოველსა შინა ჰმადლობდით, რამეთუ ესე არს ნებაჲ ღმრთისაჲ ქრისტე იესუჲს 

მიერ თქუენდა მიმართ. სულსა ნუ დაივიწყებთ. წინაჲსწარმეტყუელებათა ნუ შეურაცხ-

ჰყოფთ. ყოველივე გამოიცადეთ და უკეთესი იგი შეიკრძალეთ. ყოვლისაგან საქმისა 

ბოროტისა განეშორენით“ (1 თეს. 5,14-22). 

ცრუსწავლებების გავლენისგან მორწმუნეთა დასაცავად პავლე უბრძანებდა მათ, გაშორდნენ 

ყოველ ადამიანს, რომელიც მოციქულთაგან მიღებული გადმოცემის შეუსაბამოდ და უწესოდ 

იქცეოდა, ოღონდ მტრად არ მიიჩნიონ, ასწავლონ, როგორც ძმას. 

კორინთოში პავლეს ყოფნას დევნის გარეშე არ ჩაუვლია. იგი იუდეველებმა შეიპყრეს, რომის 

მმართველს ანუ პროკონსულ გალიონს მიჰგვარეს და ბრალი დასდეს, თითქოს რჯულის 

საწინააღმდეგო სწავლებას ქადაგებდა. გალიონმა მათ სიტყვებს ყური არ ათხოვა და 

ცილისმწამებლები ამ სიტყვებით გაყარა: „უკუეთუმცა იყო შეცოდებათაგანი რაჲმე ძვირის 

საქმე ბოროტი, O ჰურიანო, სიტყვისა მისებრმცა თავს-ვიდევ თქუენი; უკუეთუ ძიებაჲ რაჲმე 

არს სიტყვისათვის და სახელებისა და სჯულისა თქუენისა, თქუენ იხილეთ, რამეთუ მე 

მსაჯულ ეგევითართათვის არა მნებავს ყოფად“ (საქმე 18,14-15). რომის მმართველობას ჯერ 

კიდევ არ აშინებდა ქრისტიანთა მომრავლება; მათ არც განარჩევდნენ იუდეველებისგან, 

რომლებიც თავისას არ იშლიდნენ და ღვთის სიტყვის მქადაგებლების დევნას 

განაგრძობდნენ. 

კორინთოდან პავლე ეფესოს გაემგზავრა აკვილასა და პრისკილასთან ერთად, რომლებიც იქ 

დატოვა, თავად კი იერუსალიმი მოინახულა, მიიტანა ღარიბი მოძმეებისთვის შეგროვილი 

შემწეობა და სირიის ანტიოქიაში დაბრუნდა. 

[1] ყველა ეს ფილოსოფოსი ცხოვრობდა ქრისტესშობამდე 300 ან 380 წლით ადრე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პავლეს მესამე სამოციქულო მოგზაურობა. ამბოხი ეფესოში. პავლეს დაბრუნება 

იერუსალიმში. 

ანტიოქიაში ხანმოკლე ცხოვრების შემდგომ პავლემ (54 ან 55 წელს) თავისი მესამე 

სამოციქულო მოგზაურობა დაიწყო. მისი თანამგზავრები იყვნენ: ლუკა, ტიტე და ტიმოთე. 

მოციქული ყველაზე დიდხანს მცირე აზიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ქალაქ ეფესოში დარჩა, 

მანამდე კი მოიარა ზოგიერთი მხარე, სადაც ადრე იქადაგა – ეს იყო ფრიგია და გალატია. 

 ღვთის სიტყვა ყველგან სწრაფად ვრცელდებოდა და პავლეც მოშურნე და დაუზარელ 

თანამუშაკებს იძენდა. მისი არყოფნის დროს ქრისტიანობის გავრცელებას ეფესოში, 

კორინთოსა და სხვა ქალაქებში ბეჯითად ცდილობდა ერთი ალექსანდრიელი სწავლული, 

სახელად აპოლოსი, რომელსაც თავად მოციქულებისთვის არ მოუსმენია და მხოლოდ იოანეს 

ნათლობით იყო ნათელღებული. როდესაც მისი გულმოდგინება დაინახეს, აკვილა და 

პრისკილა დაუახლოვდნენ და ზედმიწევნით აუხსნეს უფლის სწავლება. მორწმუნეებმა მას 

წერილი გაატანეს საბერძნეთში, რათა იქაურ ქრისტიანებს სიყვარულით მიეღოთ, როგორც 

ერთგული ძმა და თანამუშაკი. საბერძნეთში აპოლოსმა საჯაროდ და უშიშრად იწყო ქადაგება 

ქრისტე მაცხოვრის შესახებ. 

რაოდენ მანუგეშებელია, როდესაც ხედავ მორწმუნეთა ურთიერთსიყვარულს და წმინდა, 

საერთო საქმისთვის მათს მხურვალე გულმოდგინებას! 

ეფესოში პავლემ შეიძინა მრავალი მოწაფე, რომლებმაც სახარება აპოლოსისგან მოისმინეს და 

მხოლოდ იოანეს ნათლობით იყვნენ ნათელღებულნი. პავლეს შეკითხვაზე: „უკუეთუ სული 

წმიდაჲ მიგიღებიეს და გრწამს?“ მათ უპასუხეს: „არამედ არცაღა არს, თუ სული წმიდაჲ 

გუასმიეს“ (საქმე 19,2). პავლემ ხელნი დაასხა მათ და მონათლა – მორწმუნეებზე გადმოვიდა 

სულიწმიდა და მათ ებოძათ სხვადასხვა ენებზე საუბრისა და წინასწარმეტყველების ნიჭნი. 

ეფესოშიც, სხვა ქალაქების მსგავსად, პავლე უპირველესად სინაგოგაში ქადაგებდა, მაგრამ 

ბევრი იუდეველი არ იწყნარებდა ჭეშმარიტებას და გმობდა წმინდა სწავლებას. ამის გამო 

პავლემ ქადაგება განაგრძო ვინმე ტირანოსის სასწავლებელში, სადაც მას უპირატესად 

ელინები უსმენდნენ. ასე გაგრძელდა ორ წელიწადს. 

პავლესა და მისი მოწაფეების შრომით მთელმა მხარემ ისმინა უფლის სიტყვა. ღმერთი 

მოციქულთა ხელით იქმოდა უდიდეს სასწაულებს: მათ ნაქონ თავსაბურავებთან და 

ხელსახოცებთან შეხებით ავადმყოფები იკურნებოდნენ, და ბოროტი სულები 

განიდევნებოდნენ მათგან... ამ ზებუნებრივი ძალის მხილველმა ზოგიერთმა იუდეველმა 

საშველად იესო ქრისტეს მოხმობა დაიწყო, მაგრამ ისინი ამას აკეთებდნენ რწმენისა და 

ლოცვის გარეშე, ამიტომ ერთხელაც ბოროტი სულები დაერივნენ ამ ადამიანებს და ტანჯეს. 

ამან ისეთი შიშის ზარი დასცა მისნობისა და ჯადოქრობის მოყვარულთ, რომ თავადვე 

მოიტანეს უამრავი სამკითხაო წიგნი და დაწვეს. ვინც ირწმუნა, მან შეინანა და საჯაროდ 

აღიარა თავისი ცოდვები. ყველა იქ მყოფი აქებდა და ადიდებდა უფლის სახელს. 

სახარების ქადაგებასთან ერთად პავლე ბეჯითად და სიყვარულით ადევნებდა თვალყურს 

ადრე მოქცეულებს. ეფესოდან მისწერა ეპისტოლე გალატელებს, რომლებთანაც მანამდე 

ორჯერ იყო ნამყოფი. ჩანს, გალატელებმა დაიჯერეს ზოგიერთი ცრუმასწავლებლის 

მტკიცება, რომ გადარჩენისთვის აუცილებელია მოსეს რჯულის წესების დაცვა. პავლემ ეს 

შეიტყო და თავის ეპისტოლეში უარყო აღნიშნული აზრი, თანაც შეახსენა, რომ ჭეშმარიტება 



მას ეუწყა არა ადამიანებისგან, არამედ თავად ღმერთისგან; განუმარტა, რომ რჯულის 

გარეგნული დაცვით ისინი ვერ მოახერხებენ გადარჩენას – ამას შეძლებს მხოლოდ 

„სარწმუნოებაჲ, სიყუარულისგან შეწევნული“ (გალ. 5,6); რომ აბრაამის შვილები და აღთქმის 

მემკვიდრეები ხდებიან რწმენით და არა ხორციელი წარმომავლობის უპირატესობით, 

როგორც იუდეველები ფიქრობდნენ. „რამეთუ ყოველნი შვილნი ღმრთისანი ხართ 

სარწმუნოებითა ქრისტე იესუჲსითა. რამეთუ რავდენთა ქრისტეს მიმართ ნათელ-იღეთ, 

ქრისტე შეიმოსეთ“ (გალ. 3,26-27). მოციქულმა შეახსენა, რომ ქრისტე მოკვდა, რათა 

აღესრულებინა ჩვენი გამოსყიდვა და ღვთისგან ჩვენი შვილება: „ამიერითგან არღარა ხართ 

მონა, არამედ შვილ, ხოლო უკუეთუ შვილ, მკვიდრცა ღმრთისა ქრისტეს მიერ“ (გალ. 4,7). ამის 

საფუძველზე პავლე არწმუნებდა გალატელებს: უერთგულონ ქრისტეს სწავლების სულს, 

ჰქონდეთ სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, მოთმინება, სიკეთე, მოწყალება, რწმენა, 

თავშეკავება – ეს ყოველივე სულის ნაყოფია; დაცემულებს მოკრძალებით შეაგონონ, 

ურთიერთის ტვირთი ზიდონ, იყვნენ თავმდაბლები და იფხიზლონ, სიკეთის ქმნა ნუ 

მობეზრდებათ. 

როგორც ჩანს, კორინთოს ეკლესიის მდგომარეობა ერთობ აღელვებდა პავლე მოციქულს, 

რადგან იქ დავა და განხეთქილება დაიწყო. მორწმუნეები ჯგუფებად დაიყვნენ – ერთნი 

ამბობდნენ: მე პავლესი ვარ; მეორენი: მე კეფასი ან აპოლოსი. ამ უთანხმოებამ პავლეს 

ყურამდეც მიაღწია. მან ეფესოდან კორინთელებს ვრცელი ეპისტოლე მისწერა და 

დასაწყისშივე ამ თემას შეეხო: „გან-მე-ყოფილ არსა ქრისტე? ანუ პავლე ჯუარს-ეცუა 

თქუენთKს? ანუ სახელისა მიმართ პავლესისა ნათელ-იღეთა?“ (1 კორ. 1,13); „მე დავასხ, 

აპოლო მორწყო, ხოლო ღმერთმან აღაორძინა. აწ უკუე არცა დამსხმელი რაჲ არს. არცა 

მომრწყველი, არამედ აღმაორძინებელი ღმერთი“ (1 კორ. 3,6-7). 

კორინთოს ეკლესიაში არსებულ უთანხმოებათაგან მხოლოდ ეს არ ადარდებდა პავლეს. 

კორინთელებში თავი იჩინა სულიერმა სიამაყემ, რაკი უფალმა მათზე გარდმოავლინა 

მადლმოსილი და ზებუნებრივი ნიჭნი. ამისთვის პავლე მათ კიცხავდა და უმტკიცებდა, რომ 

სიყვარულის გარეშე ყოველგვარი ცოდნა ამაოა; ადამიანს უნდა სურდეს, ღვთის ნიჭები 

უფლის სამსახურში გამოიყენოს და არ იამაყოს თავისი შესაძლებლობებით. 

კორინთელები თავიანთი ყოფითი საქმეების განსახილველად წარმართების სამსჯავროსაც 

მიმართავდნენ, რასაც პავლე უკრძალავდა მორწმუნეებს. მისი რჩევით, უმჯობესი იყო 

დაეთმოთ, ვიდრე ძმებთან ჰქონოდათ რამე სადავო. საერთოდ, ყველაზე ხშირად მოციქული 

საუბრობდა სიყვარულზე, მშვიდობასა და ძმათა შორის თანხმობაზე. იმხანად, კორინთოში 

უკვე შეაღწია სხვადასხვა ცრუ სწავლებამ, რომელთაგან ზოგი ამტკიცებდა, რომ მკვდრეთით 

აღდგომა არ იქნებოდა. ამის თაობაზე პავლემ ყოველი ჩვენგანის სანუგეშოდ გადმოსცა 

სწავლება მიცვალებულთა აღდგომის შესახებ: „რამეთუ ჯერ-არს ხრწნილისა ამის შემოსად 

უხრწნელებაჲ და მოკუდავისა ამის შემოსად უკუდავებაჲ“ (1 კორ. 15,53); „დაინთქა 

სიკუდილი ძლევითა“ (1 კორ. 15,54); „უკუეთუ ამას ხოლო ცხოვრებასა ვართ მოსავ ქრისტესა, 

უსაწყალობელეს ყოველთა კაცთასა ვართ“ (1 კორ. 15,19 ). 

ამრიგად, კორინთელთა მიმართ პავლეს ეპისტოლენი გულდასმით უნდა იქნეს შესწავლილი. 

მათში ზედმიწევნით არის ჩამოყალიბებული ქრისტიანული სწავლება მიცვალებულთა 

აღდგომის, ზიარების საიდუმლოსა და ქორწინების შესახებ; ნახსენებია ეკლესიის სხვადასხვა 

წესები – ლოცვითი შეკრებები, შემწეობის შეგროვება უპოვართა დასახმარებლად და ა.შ. 



მოციქული უკვე ემზადებოდა ეფესოდან წასასვლელად, რათა მოენახულებინა საბერძნეთი, 

იერუსალიმი და შემდეგ რომში გამგზავრებულიყო, რომ უეცრად ქალაქში მღელვარება 

დაიწყო: ეფესელები ქალღმერთ არტემიდეს განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ, მისი 

სახელობის ტაძარიც ჰქონდათ – მსოფლიოში ერთ-ერთ საუცხოო ხუროთმოძღვრული ძეგლი. 

ადრე ბევრი ადამიანი ირჩენდა თავს იმით, რომ ამ ტაძრის მომცრო ასლს აკეთებდა 

ვერცხლისგან და ყიდდა. მას შემდგომ, რაც უამრავმა წარმართმა შეიწყნარა უფალი და ამ 

ხელობას უწინდელი შემოსავალი აღარ მოჰქონდა, ვერცხლმჭედლები დიდად განურისხდნენ 

პავლეს. მათ სცადეს ერის ამხედრება ახალი სწავლების მქადაგებელთა წინააღმდეგ და ეს 

მოახერხეს კიდეც. ხალხმა შეიპყრო გაიოსი და არისტარქოსი, პავლეს თანაშემწენი, თავად 

მოციქული სიკვდილს ძლივს გადაურჩა. ქალაქის მთავრებმა დიდი ძალისხმევით ჩააცხრეს 

ამბოხი და გაათავისუფლეს დატყვევებული ქრისტიანები. პავლემ გადაწყვიტა, გასცლოდა 

ეფესოს, მაგრამ იქ მაინც დატოვა თავისი მოწაფე ტიმოთე, რომელსაც დაავალა ეფესოს 

ეკლესიის მართვა და ხელდასხმით მიანიჭა პრესვიტერთა დადგინების უფლება. 

მოგვიანებით ტიმოთესადმი მიწერილ ეპისტოლეებში მოციქული დაწვრილებით განმარტავს 

მწყემსის ყველა მოვალეობას. ამრიგად, ტიმოთე, როგორც პავლეს მოწაფე, ეფესოს პირველი 

ეპისკოპოსი გახდა. 

პავლე ისევ საბერძნეთს გაემგზავრა, იქადაგა ფილიპოსში და დაახლოებით ამ დროს დაწერა 

კორინთელთა მიმართ მეორე ეპისტოლე; იგი აღწერს საფრთხეს, რაც ეფესოში ემუქრებოდა, 

და ღმერთს მადლობას სწირავს გადარჩენისთვის; კრძალვით გადმოსცემს თავის 

სამოციქულო ღვაწლს და ქება-დიდებას აღუვლენს ღმერთს. „რამეთუ არა თუ თავთა თვისთა 

ვქადაგებთ, არამედ ქრისტესა იესუს, უფალსა; ხოლო თავთა ჩუენთა მონად თქუენდა იესუ 

ქრისტესთვის. რამეთუ ღმერთმან, რომელმან თქუა ბნელისაგან ნათელი გამობრწყინვებად, 

რომელმან გამოაბრწყინვა გულთა შინა ჩუენთა, განსანათლებელად მეცნიერებისა დიდებისა 

ღმრთისა წინაშე პირსა იესუ ქრისტესსა. ხოლო გუაქუს ჩუენ საფასე ესე კეცის ჭურებითა, 

რაჲთა გარდარეული იგი ძლიერებისაჲ იყოს ღმრთისა და არა ჩუენგან. ყოველსა შინა 

ვიჭირვით, არამედ არა იწროებაჲ გვიჩნს; წარ-ღათუ-წირულ ვართ, არამედ არა განწირულებაჲ 

გვიჩნს; დევნულ-ღათუ ვართ, არამედ არა დატევებულ ვართ; დაღათუ-ვრდომილ ვართ, 

არამედ არა წარწყმედულ ვართ“ (2 კორ. 4,5-9). 

პავლე უდიდესი მონდომებით არწმუნებდა გაქრისტიანებულებს – უფლისთვის ეცხოვრათ. 

ქრისტე „ყოველთათვის მოკუდა, რაჲთა ცხოველნი იგი არღარა თავთა თვისთათვის ცხოველ 

იყვნენ, არამედ მათთვის მომკუდრისა მის და აღდგომილისა“ (2 კორ. 5,15). „არამედ რაჲ-იგი 

არს ქრისტეს მიერ ახალი დაბადებული; პირველი იგი წარხდა, აჰა ესერა იქმნა ყოველივე 

ახალ. და ყოველივე ღმრთისა მიერ, რომელმან-იგი დამაგნა ჩუენ თავსა თვისსა ქრისტე 

იესუჲს მიერ და მომცა ჩუენ მსახურებაჲ იგი დაგებისაჲ. რამეთუ ღმერთი იყო ქრისტეს თანა, 

სოფელი დააგო თავსა თვისსა და არა შეურაცხნა მათ ცოდვანი მათნი, და დადვა ჩუენ თანა 

სიტყუაჲ იგი დაგებისაჲ. ქრისტესთვის უკუე ვციქუთ, ვითარცა ღმერთი გლოცავს ჩუენ მიერ, 

გევედრებით ქრისტესთვის: დაეგენით ღმერთსა. რამეთუ, რომელმან-იგი არა იცოდა ცოდვაჲ, 

ჩუენთვის ცოდვაჲ ქმნა, რაჲთა ჩუენ ვიქმნნეთ სიმართლე ღმრთისა მას შინა“ (2 კორ. 5,17-21). 

აქ შევჩერდეთ, რადგანაც ჩვენი წიგნის მოცულობა საშუალებას არ გვაძლევს, დავწეროთ 

ყველაფერი, რაც გვსურს. პავლე მოციქულის ეპისტოლეები ისეთი ღრმა საღვთო სიბრძნით 

არის აღსავსე, ისეთი მხურვალე სიყვარულითაა გამსჭვალული ღვთისა და მოყვასისადმი, 



რომ ძნელია მათგან გამონაკრების შედგენა; ჩვენს მკითხველს ვთხოვთ, გულდასმით 

შეისწავლოს ისინი. 

განსაცდელისა და ჯაფის გარდა პავლეს სანუგეშოც ბევრი ჰქონდა. მას ახარებდა 

თანამოსაგრეთა გულმოდგინება და მორწმუნეთა წარმატებები. მან შეაქო მაკედონიის 

ეკლესია გაჭირვებულთათვის უხვად გაღებული მოწყალებისთვის; „რამეთუ მრავალმან მან 

გამოცდილებამან ჭირისამან და უმეტესმან სიხარულმან მათმან, და დიდძალმან 

სიგლახაკემან მათმან გარდაჰმატა სიმდიდრესა მას უხუებისა მათისასა“ – წერს პავლე 

მოციქული (2 კორ. 8,2). პირველ ქრისტიანებს თავიანთ მოვალეობად მიაჩნდათ, ქონების 

ნაწილი მოძმეთა შემწეობისთვის გაეღოთ. ეს შესაწირი გროვდებოდა საკვირაო 

ღვთისმსახურების შემდგომ და გადაეცემოდა მოციქულებს; თუ ისინი პირადად არ 

ესწრებოდნენ – ეპისკოპოსებსა და პრესვიტერებს, რათა მათ თავიანთი შეხედულებისამებრ 

დაერიგებინათ უპოვართათვის. პავლე გაახარა თავისი მოწაფის – ტიტეს მიერ კორინთოდან 

მოტანილმა ცნობებმა. თავად პავლემაც კიდევ ერთხელ მოინახულა კორინთო და იქიდან 

მისწერა ეპისტოლე რომაელებს. როგორც ჩანს, იმ დროისთვის რომში ქრისტიანები უკვე 

საკმაოდ მრავლად ცხოვრობდნენ. პავლე ქებას უთვლის მათ და ეუბნება: „სარწმუნოებაჲ ეგე 

თქუენი განითქუმის ყოველსა სოფელსა“ (რომ. 1,8). 

რომის ქრისტიანთა კრებული ძირითადად მოქცეული იუდეველებისა და წარმართებისგან 

შედგებოდა. პავლეს ეპისტოლედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ იუდეველები ძველი 

რჯულის თავისებურებებს იცავდნენ და თავიანთი უპირატესობით ამაყობდნენ, როგორც 

აბრაამის თესლიდან წარმოშობილნი; თავს ღვთის რჩეულ ერად მიიჩნევდნენ, მოქცეულ 

წარმართებს თავს არ უყადრებდნენ, რის გამოც ეს უკანასკნელნი დრტვინავდნენ და 

იუდეველებს ქრისტიანული რჯულიდან გადახვევას აბრალებდნენ. მოციქული ამტკიცებს, 

რომ ღვთის წინაშე ყველა ადამიანი ცოდვილია და თავისი საქმეების იმედად მყოფი ვერ 

გადარჩება. ცხონება შესაძლებელია მხოლოდ საღვთო მადლითა და რწმენით ქრისტესი, 

რომელიც კაცთათვის მოკვდა: „რამეთუ ყოველთავე შესცოდეს და დაკლებულ არიან 

დიდებისგან ღმრთისა. ხოლო განმართლდებიან უსასყიდლოდ მადლითა მისითა და 

გამოხსნითა მით იესუ ქრისტესითა“ (რომ. 3,23-24). ღვთის ამ წყალობამ უნდა გვიბიძგოს, 

გულმოდგინედ ვემსახუროთ ღმერთს, უნდა აღგვიძრას მადლიერების გრძნობა და 

სიყვარული. ამავე ეპისტოლეში მოციქული დაწვრილებით გადმოგვცემს ქრისტიანული 

ცხოვრების წესებს, მოგვიწოდებს თავმდაბლობის, ძმური ურთიერთსიყვარულის, 

მოთმინებისა და მიმტევებლობისკენ (იხ. თ.12,13,14). 

პავლეს განზრახული ჰქონდა რომში ჩასვლა და იქიდან ესპანეთში გამგზავრება, მაგრამ მისი 

ამ სურვილის აღსრულებას უამრავი დაბრკოლება ეღობებოდა. მოციქული ისეთ უმძიმეს 

საქმეს შეუდგა, რომ თავისი დროის ბატონ-პატრონი ვერ იქნებოდა. ახლაც მან გადაწყვიტა 

იერუსალიმში სულთმოფენობის დღესასწაულზე მისვლა, რათა მიეტანა ეკლესიებში 

შეგროვილი შესაწირი უპოვართათვის, იქიდან კი რომს გამგზავრებულიყო; მაგრამ უფალმა 

საქმე სხვაგვარად მოაწყო... პავლეს რომში უნდა ემოგზაურა სხვაგვარად და სხვა პირობებში, 

ვიდრე თავად ვარაუდობდა. 

რომაელთა მიმართ პავლეს ეპისტოლე გადაეცა ფიბეს – კენქრეს[1] ეკლესიის მსახურ 

დედაკაცს, რომელიც რომში მიემგზავრებოდა: აქ პირველად იხსენიებიან ეკლესიის მსახური 

დედაკაცები; მათ დიაკონისებს უწოდებდნენ და მოვალეობებითაც რამდენამდე ჰგავდნენ 



პირველ დიაკვნებს, რომელთაც ძირითადად სნეულებსა და ღატაკებზე ზრუნვა 

ევალებოდათ. დიაკონისები აირჩეოდნენ ღვთისმოშიშებით ცნობილი ქვრივებისგან, 

რომელთაც ოჯახური მოვალეობები არ ამძიმებდათ. ისინი უვლიდნენ ავადმყოფებს, 

ემსახურებოდნენ, ვისაც შემწეობა და ნუგეში სჭირდებოდა, ნათლისღებისთვის ამზადებდნენ 

დედაკაცებს. ტიმოთესა და ტიტესადმი ეპისტოლეებში პავლე დაწვრილებით აღწერს 

ეკლესიის ამ მსახურთა მოვალეობებს. 

პავლემ ისევ მოინახულა საბერძნეთი და იქიდან უმოკლესი გზით, სირიაზე გავლით, 

მოინდომა იერუსალიმში დაბრუნება; მაგრამ როდესაც შეიტყო, რომ მის წინააღმდეგ 

იუდეველებმა ბოროტი განიზრახეს, გადაიფიქრა და მაკედონიის გავლით მცირე აზიაში, 

ქალაქ ტროადაში (ძველი ტროა) ჩავიდა. იქ მან უდიდესი სასწაული მოახდინა: კვირადღეს 

მორწმუნეები ევქარისტიის საიდუმლოს აღსასრულებლად ანუ პურის გასატეხად 

შეიკრიბნენ. პავლე მოციქული შუაღამემდე ესაუბრებოდა მოწაფეებს სახლის ქორში. ერთ 

ჭაბუკს, სახელად ევტიქოსს, რომელიც სარკმლის რაფაზე იჯდა, ჩაეძინა, მესამე სართულიდან 

გადავარდა და სასიკვდილოდ დაშავდა. მაგრამ პავლემ აღადგინა იგი. ამის შემდგომ 

დამსწრეებმა ილოცეს და გარიჟრაჟამდე საუბრობდნენ. 

ტროადიდან წამოსულ პავლეს სურდა, გვერდი აევლო ეფესოსთვის, რათა გზაში არ 

დაყოვნებულიყო. მან თავის ერთგულ თანამგზავრებთან ერთად მოინახულა არქიპელაგის 

რამდენიმე კუნძული და ჩავიდა ქალაქ მილეტში (ეფესოსთან ახლოს), სადაც მაშინვე მოუხმო 

ეფესოს ეკლესიის პრესვიტერებს და დარწმუნებულმა, რომ ამიერიდან მათ ვეღარ ნახავდა, 

გამოეთხოვა და უკანასკნელად დამოძღვრა. პავლემ სულიწმიდის შთაგონებით იცოდა, რომ 

იერუსალიმში მას ტყვეობა და განსაცდელი ელოდა. შეუძლებელია, გულშემუსვრილების 

გარეშე წაიკითხო თავის მოწაფეებთან პავლეს ამ დამშვიდობების შესახებ. 

როდესაც მილეტში პრესვიტერები შეიკრიბნენ, პავლემ უთხრა: „თქუენ იცით პირველით 

დღითგან, ვინაჲთგან შემოვედ ასიად, თუ ვითარ ვიყავ თქუენ თანა ყოველსა ჟამსა, და 

ვჰმონებდ უფალსა ყოვლითა სიმდაბლითა და მრავლითა ცრემლითა და განსაცდელითა, 

რომელნი შემემთხუეოდეს მე ძვირის ზრახვათაგან ჰურიათაჲსა. ვითარ-იგი არარაჲ დავაყენე 

უმჯობესი თქუენი, რომელიმცა არა გითხარ და გასწავე თქუენ ერსა წინაშე და სახლსა შინა. 

და უწამებდ ჰურიათა და წარმართთა ღმრთისა მიმართ სინანულსა და სარწმუნოებასა 

უფლისა მიმართ ჩუენისა იესუ ქრისტესა. და აწ ესერა კრული სულითა მივალ იერუსალემს 

და, მუნ თუ რაჲ შემთხუევად არს ჩემდა, არა ვიცი; გარნა სული წმიდაჲ ქალაქად-ქალაქად 

მიწამებს მე და მეტყვის, რამეთუ კრულებანი და ჭირნი მელიან მე. არამედ არარას ვზრუნავ 

ამისთვის, არცა უპატიოსნეს სულისა ჩემისა შემირაცხიეს თავი ჩემი, ვითარმცა არა 

აღვასრულე სრბაჲ ჩემი სიხარულით და მსახურებაჲ, რომელი მოვიღე უფლისა იესუ 

ქრისტესგან წამებად სახარებაჲ იგი მადლისა ღმრთისაჲ, და აწ აჰა ესერა მე უწყი, რამეთუ 

არღარა იხილოთ პირი ჩემი თქუენ ყოველთა, რომელთა შორის ვიქცეოდე და ვქადაგებდ 

სასუფეველსა ღმრთისასა. ვინაჲცა გიწამებ თქუენ დღეინდელსა ამას დღესა, რამეთუ 

უბრალო ვარ მე სისხლისაგან თქუენ ყოველთაჲსა. რამეთუ არარაჲ დავაყენე, რომელიმცა არა 

გითხარ თქუენ ყოველივე ნებაჲ ღმრთისაჲ. ეკრძალენით უკუე თავთა თქუენთა და 

ყოველსავე სამწყსოსა, რომელსა-ეგე თქუენ სულმან წმიდამან დაგადგინნა მოღუაწედ და 

მწყსად ეკლესიასა უფლისა ღმრთისასა, რომელი მოიგო სისხლითა თვისითა. და აჰა მე უწყი 

ესე, რამეთუ შემოვიდენ თქუენდა შემდგომად განსლვისა ჩემისა მგელნი მძიმენი, რომელნი 

არა ერიდებოდიან სამწყსოსა. და თვით თქუენგანნი აღდგენ კაცნი, რომელნი იტყოდიან 



გულარძნილსა, რაჲთა განადგინნენ მოწაფენი შედგომად მათდა. ამისთვის იღვიძებდით და 

მოიხსენეთ, რამეთუ სამსა წელსა ღამით და დღით არა დავსცხრებოდე ცრემლით სწავლასა 

კაცად-კაცადისა თქუენისასა. და აწ შეგვედრებ თქუენ ღმერთსა, ძმანო, და სიტყუასა მას 

მადლისა მისისასა, რომელი შემძლებელ არა აღშენებად და მოცემად თქუენდა მკვიდრობისა 

ყოველთა შორის წმიდათა. ვეცხლისა და ოქროჲსა და სამოსლისა არავისი გულმან მითქუა. 

თქუენ თვით უწყით, რამეთუ სახმარსა მას ჩემსა და რომელნი იყვნეს ჩემ თანა, ხელნი ესე 

ჩემნი ჰმსახურებდეს. და ყოველივე გიჩუენე თქუენ, რამეთუ ესრეთ მშრომელთა მათდა ჯერ-

არს შეწყნარებაჲ უძლურთაჲ მათ და მოხსენებად სიტყუაჲ იგი უფლისა იესუჲსი, რამეთუ 

თავადმან თქუა: ნეტარ არს მიცემაჲ უფროჲს ვიდრე მოღებისა“ (საქმე 20,18-35). 

გამოსათხოვარი სიტყვა რომ დაასრულა, მუხლი მოიდრიკა და მოწაფეებთან ერთად ილოცა. 

ისინი ცრემლმომდგარი ეხვეოდნენ და ეამბორებოდნენ მას, დარდობდნენ, რომ ამიერიდან 

ვეღარ იხილავდნენ. ბოლოს პავლე და მისი თანამგზავრები ნავამდე მიაცილეს. 

იერუსალიმში მიმავალი მახარებლები გზად სხვადასხვა კუნძულს მიადგებოდნენ, ქალაქებში 

შედიოდნენ, ყველგან ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას და მორწმუნეებს მოძღვრავდნენ. 

ქრისტიანებიც სიყვარულით ხვდებოდნენ ტვიროსიდან გამომგზავრებისას, სადაც მათ შვიდი 

დღე დაჰყვეს, მორწმუნეებმა ისინი მიაცილეს ნავამდე, შემდეგ ნაპირზე დარჩენილებმა 

მუხლი მოიყარეს და ლოცვა დაიწყეს. მათგან ბევრს სულიწმიდამ აუწყა, რომ პავლეს 

იერუსალიმში განსაცდელი ელოდა... 

კესარიაში პავლე დიაკონ ფილიპეს სახლში გაჩერდა; იქ მასთან მივიდა წინასწარმეტყველი, 

სახელად აგაბოსი, რომელმაც აიღო პავლეს სარტყელი, შეიკრა ხელ-ფეხი და თქვა: „ამას 

იტყვის სული წმიდაჲ: კაცისა, რომლისაჲ არს სარტყელი ესე, ესრეთ შეკრან იერუსალემს 

ჰურიათა და მისცენ იგი ხელსა წარმართთასა“ (საქმე 21,11). მორწმუნეები ცრემლმომდგარნი 

ევედრებოდნენ პავლეს, არ წასულიყო იერუსალიმში, მაგრამ მან უპასუხა: „რასა იქმთ, სტირთ 

და შეაურვებთ გულსა ჩემსა? რამეთუ მე არა ხოლო შეკრვად, არამედ მოსიკუდიდცა მზა ვარ 

იერუსალემს სახელისათვის იესუჲსა“ (საქმე 21,13). როდესაც მისი შეუვალობა დაინახეს, 

მოწაფეები დამშვიდდნენ და წარმოთქვეს: „ნებაჲ უფლისაჲ იყავნ!“. რამდენიმე ხნის შემდგომ 

პავლე და მისი თანამგზავრები იერუსალიმში ავიდნენ და ერთი მოხუცის, სახელად მნასონ 

კვიპრელის, სახლში გაჩერდნენ. პავლეს უკანასკნელი ყოფნა იერუსალიმში დიდხანს არ 

გაგრძელებულა და სულ ოც დღეს გასტანა. 

[1] ნავსადგური კორინთოში 

 

 

 

 

 

 

 



პავლე ტყვეობაში. მოციქულის მოგზაურობა რომში. 

იერუსალიმში მისვლიდან მეორე დღესვე პავლე იაკობთან, იერუსალიმის ეპისკოპოსთან, 

წავიდა. შეიტყვეს რა მისი დაბრუნების შესახებ, პრესვიტერებიც იქ მივიდნენ და მოციქულმა 

დამსწრეთ დაწვრილებით უამბო ყოველივე, რაც ღმერთმა მისი ხელით აღასრულა 

წარმართებთან. ყველა ადიდებდა უფალს და ხარობდა. მაგრამ მორწმუნეებმა პავლეს არ 

დაუმალეს, რომ იერუსალიმში მასზე ძლიერ იყვნენ განრისხებულნი; რომ იგი ყველა 

მოშურნე იუდეველს მთელი არსებით სძულდა. თავად მორწმუნეთა შორისაც ბევრი მას 

ძველი რჯულის დამარღვევლად მიიჩნევდა და უკმაყოფილებას არ მალავდა. მოსეს რჯულის 

წეს-ჩვეულებები ყველაზე მეტად იერუსალიმში მცხოვრებ იუდეველ ქრისტიანებს ჰქონდათ 

შეთვისებული. მიუხედავად კრების დადგენილებისა, რომ რჯულის წესების აღსრულება 

მოქცეული წარმართებისთვის სავალდებულო არ უნდა ყოფილიყო, იუდეველები მაინც ვერ 

ურიგდებოდნენ წარმართობიდან მოქცეულებთან თავიანთ გათანაბრებას; მათ ეროვნულ 

სიამაყეს მტკივნეულად შეურაცხყოფდა აზრი, რომ ამ უკანასკნელებსაც შეეძლოთ გადარჩენა 

იუდეური რჯულის მიღების გარეშე. ამ ღრმად ჩაკირული მიკერძოების გადალახვა და აქამდე 

საძულველი ხალხის ძმებად აღიარება მხოლოდ დიდი ქრისტიანული სიყვარულით იყო 

შესაძლებელი. მაგრამ ასეთი სულიერი გმირობა იუდეველთაგან ცოტას თუ ხელეწიფებოდა. 

იერუსალიმელ ქრისტიანთა უმრავლესობა აღაშფოთა იმანაც, რომ პავლემ მოქცეულ 

წარმართებს იუდეური წეს-ჩვეულებების შესრულება არ მოსთხოვა. მათ ჩათვალეს, რომ 

მოციქული მამათა რჯულს განუდგა. 

იაკობმა და პრესვიტერებმა პავლეს ურჩიეს, მონაწილეობა მიეღო ზოგიერთი იუდეველის 

მიერ დადებული აღთქმის აღსრულებაში – წასულიყო მათთან ერთად და გადაეხადა „კაცად-

კაცადისა მათისათვის შესაწირავი“.[1] ეს იუდეველებს დაუმტკიცებდა, რომ პავლე რჯულის 

წესებს არ უგულებელყოფდა. მოციქული ხალისით დაეთანხმა ძმების რჩევას – თავად იგი 

მზად იყო მამათა ჩვეულებების დასაცავად, მაგრამ უსამართლობად თვლიდა მათი 

შესრულების დაკისრებას უცხოტომელებზე, რომელთათვისაც ამ წესებს არ ჰქონდათ ისეთი 

შინაარსობრივი დატვირთვა, როგორიც იუდეველებისთვის. 

პავლე შეუერთდა აღთქმის დამდებ ადამიანებს, აცნობა ამის შესახებ მღვდლებს და მკაცრად 

დაიცვა ყოველივე, რაც წესით მოეთხოვებოდა. მაგრამ მისდამი რისხვა იმდენად ძლიერი იყო, 

რომ შვიდდღიანი აღთქმის განსრულებამდე ეფესოდან მოსულმა იუდეველებმა, ტაძარში 

დაინახეს თუ არა იგი, ხალხი აუმხედრეს, ხელი დაადეს და შესძახეს: „კაცნო, ისრაიტელნო, 

შემეწიენით ჩუენ! ესე არს კაცი იგი, რომელი ერისა ამისთვის და სჯულისა და ადგილისა 

ამისთვის ძვირსა ზრახავს და ყოველთა ყოველსა ადგილსა ასწავებს. და მერმე კუალად 

წარმართნიცა შეიყვანნა ტაძრად და შეაგინა ადგილი ესე წმიდაჲ“ (საქმე 21,28). პავლეს არც კი 

აცალეს, თავი დაეცვა – შეიპყრეს, ტაძრიდან გამოათრიეს და მოკვლა დაუპირეს. ათასისთავმა 

კლავდიუს ლისიამ ქალაქში ამბოხი რომ შეიტყო, მეომრებთან ერთად მოვიდა და 

გამძვინვარებულ ბრბოს ხელიდან გამოჰგლიჯა მოციქული. ათასისთავის ყველა მცდელობა, 

გაეგო, თუ რატომ განურისხდნენ პავლეს, ამაო გამოდგა – ისეთი ხმაური და ღრიანცელი 

იდგა, რომ შეუძლებელი იყო საქმის გარკვევა. მაშინ ათასისთავმა ბრძანა, მოციქული 

ჯაჭვებით შეეკრათ და ციხესიმაგრეში წაეყვანათ. დატყვევებულს გამძვინვარებული ბრბო 

უკან მიჰყვებოდა და მისძახოდა: სიკვდილი მაგას! 



ციხესიმაგრის შესასვლელთან პავლემ ითხოვა, რამდენიმე სიტყვა ეთქვა. მას ნება დართეს და 

კიბის თავზე მდგომმა მიმართა საკუთარ ხალხს. უამბო, რომ სიჭაბუკის დროს იგი მამათა 

რჯულის ერთ-ერთი ყველაზე მოშურნე დამცველი იყო; აღუწერა, თუ როგორ სძულდა და 

დევნიდა ქრისტეს მიმდევრებს; თუ თავად უფალი როგორ გამოეცხადა მას დამასკოს გზაზე 

და აუწყა ჭეშმარიტება; როგორ დაბრმავდა და ანანიამ უფლის ბრძანებით განკურნა იგი. 

სიტყვის დასასრულ გაიხსენა, თუ იერუსალიმის ტაძარში ლოცვის დროს როგორ გამოეცხადა 

მას უფალი და უთხრა, რომ იუდეველები მის მოწმობას ქრისტესთვის არ შეიწყნარებდნენ და 

წარმართებთან წასვლა უბრძანა. 

აქამდე მას ჩუმად და ღრმა გულისყურით უსმენდნენ, მაგრამ როგორც კი პავლემ ახსენა 

სიტყვა „წარმართები“, ხალხი კვლავ უკიდურესად აღელდა და მისი სიკვდილით დასჯა 

მოითხოვა. ათასისთავი შეჰყურებდა საშინელ ამბოხს, მაგრამ ვერ ხვდებოდა მის აზრს, 

რადგან იუდეველი არ იყო. მან ბრძანა, ციხეში შეეყვანათ პავლე, ეგვემათ და დაეკითხათ იმის 

გასაგებად, თუ რით დაიმსახურა ხალხის ასეთი საშინელი რისხვა. მეომრებმა მოციქული 

წაიყვანეს და მეთაურის ბრძანების შესასრულებლად იწყეს მზადება; ამ დროს პავლემ მათ 

ჰკითხა: „უკუეთუ კაცისა ჰრომისა და უბრალოჲსაჲ ჯერ-არს თქუენდა ტანჯვად?“ (საქმე 

22,25). ამის გამგონე ათასისთავს შეეშინდა, რადგან შეიძლებოდა, რომის მოქალაქის 

შებორკვაც კი ძვირად დასჯდომოდა. მართალია არ ესმოდა, თუ რას სდებდნენ მოციქულს 

ბრალად, მაგრამ მღვდელთმთავრების შეკრება მაინც ბრძანა და მეორე დღეს პავლე 

სინედრიონის სამსჯავროზე მიიყვანა. 

მაგრამ სინედრიონის შეკრებაზეც არანაკლები მიკერძოებით მოეკიდნენ პავლეს. მან 

რამდენიმე სიტყვის თქმა ძლივს მოასწრო, რომ მღვდელთმთავარმა ანანიამ ბრძანა – „პირსა 

ცემაჲ მისი“. როდესაც პავლემ უთხრა: „კაცნო ძმანო, მე ფარისეველი ვარ და ძე 

ფარისეველისაჲ, და სასოებისათვის და აღდგომისა მკუდართაჲსა მე ვისაჯები“ (საქმე 23,6), 

კრება ახმაურდა. სინედრიონის წევრებიდან ზოგი იყო ფარისეველი და აღიარებდა 

მკვდრეთით აღდგომასა და სამომავლო ცხოვრებას, ზოგი კი სადუკეველი, რომელიც ერთსაც 

უარყოფდა და მეორესაც. ატყდა დავა. ფარისევლებმა პავლეს დაცვა დაიწყეს, მაგრამ ამას 

ისეთი ღრიანცელი მოჰყვა, რომ ათასისთავს შეეშინდა, პავლე არ გაეგლიჯათ და მისი ისევ 

ციხეში წაყვანა ბრძანა. 

 

ამ მღელვარებამ და საფრთხემ მოციქული სულიერად ვერ გატეხა – მას ძლიერი მეოხი და 

ნუგეშინისმცემელი ჰყავდა. ღამით გამოეცხადა უფალი და უთხრა: „ნუ გეშინინ, პავლე, 

რამეთუ, ვითარცა-ეგე სწამე ჩემთვის იერუსალემს, ეგრეთცა ჯერ-არს შენდა ჰრომესცა შინა 

წამებაჲ“ (საქმე 23,11). 

ამასთან იუდეველთა გაბოროტება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ორმოც კაცზე მეტმა შეჰფიცა 

ურთიერთს – სანამ პავლეს არ მოკლავდნენ, არც ეჭამათ და არც ესვათ. მათ თავიანთი 

განზრახვის შესახებ მღვდელთმთავრებს შეატყობინეს, რომლებიც სადუკეველთა სექტას 

ეკუთვნოდნენ და არანაკლებ იყვნენ გაგულისებულნი მოციქულზე. მათ გადაწყვიტეს, კვლავ 

სინედრიონის წინაშე წარედგინათ პავლე, თითქოს მისი საქმის შემდგომი განხილვისთვის, 

და გზაში მოეკლათ. მაგრამ მოციქულის ერთმა ნათესავმა ეს განზრახვა შეიტყო და 

შეთქმულება ათასისთავ კლავდიუს ლისიას გაუმხილა. ამ უკანასკნელს ძალიან შეეშინდა, 



რადგან პატიმრის სიკვდილის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მას დაეკისრებოდა და იმავე 

ღამეს მრავალრიცხოვანი დაცვით პავლე კესარიაში გააგზავნა იუდეის პროკურატორ 

ფელიქსთან, რომელსაც წერილით შეატყობინა, რომ უგზავნის კაცს, რომელსაც იუდეველები 

რაღაც საკითხებს ედავებიან და ბრალს სდებენ. ათასისთავი ასევე ატყობინებდა თავის 

გადაწყვეტილებას – საქმე განსახილველად პროკურატორისთვის გადაეცა და უახლოეს 

დღეებში ბრალმდებლების გამოგზავნასაც შეჰპირდა. ამ წერილის წაკითხვის შემდეგ 

ფელიქსმა ბრძანა, პავლე მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყოლოდათ. 

მალე კესარიაში ჩავიდნენ მოციქულის ბრალმდებლები, რომელთა შორის მღვდელთმთავარი 

ანანიაც იყო. მან თავის საბრალდებო სიტყვაში პავლეს უწოდა ბილწი, გალილეველთა 

მწვალებლობის წინამძღვარი, შფოთის აღმძვრელი. პავლე მტკიცედ პასუხობდა, რომ 

ემსახურება უფალს, ბრალმდებლები კი ღვთისადმი თაყვანისცემის ასეთ გზას მწვალებლურს 

უწოდებენ. მას სწამს ყოველივე, რაც რჯულსა და წინასწარმეტყველებებშია დაწერილი, 

სასოებს ღმერთს, მოელის მართალთა და ცოდვილთა მკვდრეთით აღდგომას და იღვწის, 

რათა უმწიკვლო სინდისი ჰქონდეს უფლისა და კაცთა წინაშე. 

ფელიქსი, რომაელი პროკურატორი, წარმართი იყო და ამ ნათქვამიდან საქმის არსს ვერ 

ჩასწვდა. მან, იერუსალიმის ათასისთავის მსგავსად, ეს ყოველივე იუდეური რჯულის 

საკითხებთან დაკავშირებულ ფუჭ უთანხმოებად მიიჩნია, პავლე უდანაშაულოდ სცნო და 

საქმის განხილვა გადადო; თან ბრძანა – მოციქულისთვის ედარაჯათ, მაგრამ არ შეეზღუდათ 

და შესაძლებლობა მიეცათ, თავის ნაცნობებს შეხვედროდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ პავლემ 

ეს შეღავათიც ღვთის სიტყვის საქადაგებლად გამოიყენა. 

თავად ფელიქსმა მოისურვა გაეგო, თუ რას წარმოადგენდა პავლეს ნაქადაგები სწავლება. 

რამდენიმე დღის შემდეგ უხმო და თავის მეუღლე დრუსილასთან ერთად მოუსმინა. 

მოციქული იმდენად დამაჯერებლად საუბრობდა სიმართლეზე, მოთმინებასა და მომავალ 

სამსჯავროზე, რომ ბიწიერი ცხოვრების მიმდევარ ფელიქსს შეეშინდა. ბედნიერი იქნებოდა, 

გამოღვიძებული სინდისის ხმისთვის რომ დაეგდო ყური, მაგრამ მან პავლეს მოსმენა სხვა 

დროისთვის გადადო და უკან გააბრუნა. ანგარებისმოყვარე ფელიქსმა იცოდა, რომ პავლე 

უდანაშაულო იყო და მაინც მთელი ორი წელიწადი პატიმრობაში ჰყავდა მისგან 

გამოსასყიდის მიღების იმედით. როდესაც ფელიქსი შეცვალეს და მისი ადგილი მეორე 

პროკურატორმა ფესტოსმა დაიკავა, მან იუდეველთა საამებლად ისევ ტყვეობაში დატოვა 

მოციქული. 

პავლეს მტრებმა სთხოვეს იერუსალიმში მყოფ ფესტოსს, მოციქული მათთან გაეგზავნა 

განსასჯელად და ჩუმად განიზრახეს, გზაში მოეკლათ იგი. მაგრამ არ გამოუვიდათ, რადგან 

ფესტოსი მათ თხოვნას არ დაეთანხმა და ურჩია, თავად ჩასულიყვნენ კესარიაში. ისინი 

მართლაც ჩავიდნენ, მაგრამ მოციქულის გასამტყუნებლად ვერაფერი დაასაბუთეს. თავად 

პავლემ გამოიყენა თავისი, როგორც რომის მოქალაქის, უფლება და განაცხადა, რომ სურდა 

კეისარს განესაჯა იგი, რითაც ბოლო მოუღო მტრების ხრიკებს. 

ფესტოსი იძულებული იყო, დათანხმებოდა მოციქულის სრულიად კანონიერ მოთხოვნას, 

მაგრამ, სავარაუდოდ, თავი შეიკავა კეისართან ბრალდებულის გაგზავნაზე, რადგან არ 

შეეძლო აეხსნა, თუ რა ედებოდა პავლეს ბრალად. ამ დროს კესარიაში ჩავიდა იუდეველთა 

მეფე აგრიპა II, გარდაცვლილი ჰეროდე აგრიპას ძე. ფესტოსმა უამბო, რომ ტყვედ ჰყავდა ერთი 



ადამიანი, რომელმაც ძლიერ გააგულისა იუდეველები, თუმცა ვერაფრით ხვდებოდა მის 

დანაშაულს. პროკურატორის სიტყვებით, იუდეველები ედავებოდნენ პავლეს სარწმუნოების 

საკითხებზე და „იესუჲს ვისთვისმე მომკუდრისა, რომელსა იტყოდა პავლე ცხოველად“ (საქმე 

25,19). 

ასე ცოტა რამ იცოდნენ იმხანად რომაელებმა ახალი სწავლების შესახებ, რომელსაც მალე 

მთელი მსოფლიო უნდა გარდაექმნა. 

აგრიპამ, რომელსაც ფესტოსზე უკეთ უნდა სცოდნოდა იუდეველთა შეხედულებანი, 

მოისურვა პავლეს ნახვა. მოციქულმა მეფისა და მისი დის, ბერენიკეს, წინაშე ჩამოთვალა 

თავისი ცხოვრების მთავარი მოვლენები; უამბო, თუ ადრე როგორ სძულდა ქრისტეს რჯული, 

მაგრამ სასწაულებრივმა ხილვამ მოაქცია და ახლა შეუორგულებლად მოელის 

მიცვალებულთა მკვდრეთით აღდგომას; რომ ის უფალმა გაგზავნა წარმართებთან, რათა 

ისინიც სიბნელიდან სინათლისკენ, სატანას ტყვეობიდან ღვთისკენ შემობრუნდნენ, ქრისტეს 

რწმენით მიიღონ ცოდვათა მიტევება და განწმენდილებთან ჰქონდეთ წილი: „არარას 

გარეშესა ვიტყვი წინაჲსწარმეტყუელთა თქუმულისასა, რომელსა ეგულებოდა ყოფად, და 

მოსესსა, ვითარმედ ვნებად იყო ქრისტესა და ვითარმედ პირველ მკუდართა აღდგომისა 

ნათლისა ეგულების მითხრობად ერთა და ნათესავთა“. 

 

წარმართ ფესტოსს სიგიჟედ მოეჩვენა სიტყვები მიცვალებულთა მკვდრეთით აღდგომაზე, 

საუბარი შეაწყვეტინა პავლეს და ჭკუიდან შეშლილი უწოდა. 

“– არა ვბორგი, მხნეო ფესტოს, არამედ ჭეშმარიტებისა და სიწმიდისა სიტყუათა ვიტყვი: 

რამეთუ მეცნიერ არს ამისთვის მეფე, რომლისა მიმართცა კადნიერად ვიტყვი, რამეთუ 

დაფარვად მისა რაჲსამე ამათგანისა არა ვირწმუნო, რამეთუ არცა დაფარულსა ადგილსა 

ქმნილ არს ესე. გრწამსა, მეფე აღრიპა, წინაჲსწარმეტყუელთაჲ? ვიცი, რამეთუ გრწამს“ – 

მიმართა მეფეს პავლემ. 

“– მცირედ-ღა მარწმუნო მე ქრისტეანე ყოფად“ – უთხრა მეფემ. 

“– ვილოცავ ღმრთისა მიმართ მცირეთათვისცა და მრავალთა, არა ხოლო თუ შენდა, არამედ 

ყოველთა, რომელთა ესმის ჩემი დღეს ყოფად ესრეთ, ვითარცა მე ვარ, თვინიერ კრულებათა 

ამათ“ – მიუგო პავლემ. 

ყველანი წამოდგნენ. მეფე მოეთათბირა დამსწრეებს და ფესტოსს უთხრა, რომ პავლე 

საერთოდ არ იმსახურებდა სიკვდილსა და ტყვეობას. მისი გათავისუფლება შესაძლებელი 

იქნებოდა, თავადვე რომ არ მოეთხოვა კეისრისაგან მსჯავრი. ამიტომაც გადაწყვიტეს, 

მოციქული რომში გაეგზავნათ (იხ. საქმე 26, 22-29). 

პავლეს მოგზაურობა რომში ხანგრძლივი და მძიმე იყო. ასისთავი, რომელსაც იგი ჩააბარეს, 

კეთილად ეპყრობოდა. როდესაც ნავი მიადგებოდა კუნძულებსა და ნავსადგურებს, ასისთავი 

ნებას რთავდა პავლეს, შეხვედროდა მორწმუნეებს, რომლებიც ყველგან სიყვარულით 

ეგებებოდნენ მოციქულს. ნავზე დაახლოებით 276 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის იყვნენ 

პავლეს მეგობრებიც: არისტარქე მაკედონიელი და მოციქული ლუკა, ავტორი წიგნისა „საქმე 

წმიდათა მოციქულთაჲ“. 



წმინდა ლუკას უნდა ვუმადლოდეთ ცნობებს პავლეს ცხოვრების შესახებ. იგი ზედმიწევნით 

აღწერს ამ მოგზაურობასაც: იქნება ეს თავსდამტყდარი საშინელი ქარიშხალი, თუ ნავის 

ჩაძირვა მელიტეს (ახლანდელი მალტის) მახლობლად. ცხადია, უფლის ხელი იცავდა 

საფრთხეში ჩავარდნილ მქადაგებლებს. ქარიშხლის დროს, როდესაც ნავზე მყოფებმა 

გადარჩენის ყოველგვარი იმედი დაკარგეს და სასოწარკვეთილებამ შეიპყრო, პავლეს ღვთის 

ანგელოზი გამოეცხადა და აღუთქვა, რომ ის და მისი თანამგზავრები გადარჩებოდნენ. 

თოთხმეტი დღის განმავლობაში უგზოუკვლოდ დააქანებდა ზღვა ნავს და არავინ იცოდა, 

საით აეღოთ გეზი. პავლე ხალხს ამხნევებდა და გადარჩენას ჰპირდებოდა. ბოლოს ნავი 

მეჩეჩზე დაჯდა და ცხვირით ქვიშაში ჩაეფლო. მეომრებს ტყვეების გაქცევისა შეეშინდათ და 

მათი დახოცვა გადაწყვიტეს, მაგრამ ასისთავმა არ დაანება, რადგან პავლეს გადარჩენა სურდა. 

მან ყველას საშუალება მისცა, როგორც შეეძლოთ, ისე ეშველათ საკუთარი თავისთვის; 

მგზავრები წყალში გადახტნენ, ზოგმა გაცურვა დაიწყო, ზოგიც ნავის ნამსხვრევებსა და 

ფიცრებს ჩაეჭიდა. ბოლოს ყველამ მშვიდობით მიაღწია ხმელეთს. 

კუნძულის მოსახლეობამ სტუმართმოყვარება გამოიჩინა მათ მიმართ და ნაპირზე ცეცხლი 

გააჩაღა. მგზავრებიც მიუსხდნენ კოცონს და გათბნენ. როდესაც პავლემ შესაკეთებლად ფიჩხი 

აიღო, იქიდან გამოძვრა იქედნე ანუ შხამიანი გველი და ხელზე შემოეხვია. ამის დანახვაზე 

იქაურებმა ერთმანეთს გადაულაპარაკეს: „კაცის-მკლველი სამე არს კაცი ესე, რომელი ზღუასა 

ღათუ განერა, სასჯელმან ცხორებად არა უტევა“ (საქმე 28,4). მაგრამ პავლემ მშვიდად მოიქნია 

ხელი, ცეცხლში ისროლა გველი და თავად უვნებელი დარჩა. ამან იმდენად განაცვიფრა 

იქაურები, რომ მოციქული ღმერთად მიიჩნიეს. ამავე კუნძულზე პავლემ სასწაულებრივად 

განკურნა მმართველის მამა; მოახდინა მრავალი სასწაული, ბევრი იხსნა სნეულებათაგან, 

რისთვისაც იქაურები მას დიდი პატივით ეპყრობოდნენ. 

მელიტეში სამთვიანი ყოფნის შემდგომ მგზავრებმა ნავით სიცილიისკენ გაცურეს, შემდეგ 

ჩავიდნენ პუტეოლში, ნეაპოლის მახლობლად; იქ პავლემ და მისმა მეგობრებმა მოინახულეს 

მორწმუნენი და რომს გაემგზავრნენ. როგორც კი დედაქალაქს მიუახლოვდნენ, იქაური 

ქრისტიანები დასახვედრად გამოვიდნენ, რამაც ძალიან გაახარა პავლე. რომში ასისთავმა 

მოციქული პრეფექტს ჩააბარა, რომელმაც ნება დართო, ცალკე ეცხოვრა მცველთან ერთად და 

შეხვედროდა მას, ვისაც მოისურვებდა. 

ამრიგად, აღსრულდა პავლე მოციქულის დიდი ხნის სურვილი რომის მონახულებისა. ჯერ 

კიდევ 58 წელს სწერდა იგი რომაელებს: „მოწამედ ჩემდა არს ღმერთი, რომელსა ვჰმსახურებ 

სულითა ჩემითა სახარებითა ძისა მისისაჲთა, ვითარ უნაკლულოდ ხსენებასა თქუენსა ვჰყოფ; 

მარადის ლოცვათა შინა ჩემთა ვევედრები, რაჲთა აწღა თუ სამე წარმემართოს მე ნებითა 

ღმრთისაჲთა მისლვად თქუენდა“ (რომ. 1,9-10). 61 წელს ღმერთმა ისმინა მისი ვედრება – 

პავლე ჩავიდა რომში, როგორც ტუსაღი. ახლა უკვე მისი წყალობით თავისუფლად შეაღწევდა 

ღვთის სიტყვა რომის მოსახლეობის ყველა ფენაში და ამ წარმართული ქალაქის ღრმა 

წყვდიადს ნათლითა და სიხარულის იმედით გააცისკროვნებდა. 

სამი დღის შემდეგ პავლემ მოუხმო რომის წარჩინებულ იუდეველებს,[2] უამბო, თუ როგორ 

სდევნიდნენ მას იერუსალიმში, რამაც იძულებული გახადა, კეისრის სამსჯავრო მოეთხოვა. 

რომის იუდეველებმა ამის შესახებ არაფერი იცოდნენ და მოისურვეს, ქრისტიანულ 

სწავლებას გასცნობოდნენ. 



დანიშნულ დღეს მივიდნენ პავლესთან და ისიც „ასწავებდა და მიუთხრობდა 

სასუფეველისათვის ღმრთისა და არწმუნებდა მათ იესუჲსთვის სჯულისაგან მოსესა და 

წინაჲსწარმეტყუელთა განთიადითგან ვიდრე მიმწუხრადმდე“ (საქმე 28,23). მაგრამ ძნელი 

იყო იუდეველების დარწმუნება, რომ მათ მიერ ჯვარცმული იესო ნამდვილად მესია იყო, 

რომლისგანაც უამრავ სიკეთეს ელოდნენ. პავლე დაამწუხრა მათმა სიბრმავემ და გაიხსენა 

ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვები: „მივედ ერისა ამის და არქუ მათ: სმენით გესმოდის და 

არა გულისხმა-ჰყოთ, და ხედვით ჰხედვიდეთ და არა იხილოთ. რამეთუ განზრქნა გული 

ერისაჲ ამის, და ყურითა მძიმედ ისმინეს და თუალნი მათნი დაიწუხნეს, ნუსადა იხილონ 

თუალითა და ყურითა ისმინონ და გულითა გულისხმა-ყონ და მოიქცენ და განვკურნნე 

იგინი“ (საქმე 28,26-27; ეს. 6,9-10). იუდეველთა გაჯიუტების მხილველმა პავლემ 

საქადაგებლად წარმართებს მიმართა. 

“ხოლო პავლე დაადგრა მუნ ორ წელ ყოვლად თვისითა სასყიდლითა და შეიწყნარებდა 

ყოველთა, რომელნი მოვიდოდეს მისა, ქადაგებდა სასუფეველსა ღმრთისასა და ასწავებდა 

უფლისა იესუ ქრისტესთვის ყოვლითა განცხადებულებითა დაუბრკოლებელად“ (საქმე 28,30-

31). 

ამ სიტყვებით მთავრდება ლუკა მახარებლის თხრობა მოციქულთა საქმეებზე. შემდგომ 

ცნობებს მოციქულთა შესახებ დავიმოწმებთ ნაწილობრივ მათივე ეპისტოლეებიდან, 

ნაწილობრივ კი ისტორიული წყაროებიდან. 

[1] აქ საჭიროა გარკვეული განმარტება: იუდეველებს წესად ჰქონდათ, დაედოთ აღთქმა, 

რომლის აღსრულებაც უწმინდეს მოვალეობად ითვლებოდა. იგულისხმება ნაზორეველობის 

აღთქმა, რომლის თანახმად, აღთქმის დამდები იზრდიდა თმას, მარხულობდა, უარს ამბობდა 

სასმელზე და დაწესებული ვადის განმავლობაში გარკვეულ რიტუალებს ასრულებდა. ამის 

შემდგომ ტაძარში განსაწმენდელ მსხვერპლს სწირავდა. დაშვებული იყო სხვათა მიერ 

დადებულ აღთქმებში მონაწილეობის მიღება და საჭირო ხარჯების საკუთარ თავზე აღებაც, 

რაც პავლესაც ურჩიეს. ზოგიერთი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში იცავდა აღთქმას, 

რომელიც მის მაგიერ მშობლებმა დადეს – მაგ. ძველ აღთქმაში სამსონი, სამოელი. 

[2] იუდეველები რომიდან იმპერატორმა კლავდიუსმა გააძევა. ისინი იქ მისი სიკვდილის 

შემდეგ დაბრუნდნენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



პავლე მოციქულის მოღვაწეობა რომში. 

პავლე მოციქულის ეპისტოლედან ვიგებთ, რომ იმ დროს რომში საკმაოდ ბევრი ქრისტიანი 

ცხოვრობდა. ისინი სალოცავად სახლებში იკრიბებოდნენ. ეს პავლე მოციქულის 

სიტყვებიდანაც ჩანს, რომელიც ითხოვს, მოიკითხონ აკვილა და პრისკილა და „სახლად-

სახლად კრებულნი მათნი“ (რომ. 16,3). რომის მმართველობა ქრისტიანებს იუდეველებისგან 

არ განარჩევდა; თავს არ იწუხებდა, გაეგო, რას წარმოადგენდა მათი სწავლება და არც 

სარწმუნოებისთვის ავიწროებდა. 

საერთოდ, მაშინდელი რომის მმართველობა საკმაოდ გულგრილად ეკიდებოდა 

ქვეშევდრომი ერების აღმსარებლობებს. ქალაქში გვერდიგვერდ იყო აღმართული 

ეგვიპტელთა, სირიელთა, ბერძენთა და რომაელთა კერპები. რომაელებს წესად ჰქონდათ, 

ქვეყნის დაპყრობის შემდგომ ხალხის აღმსარებლობა არ დაერღვიათ, არამედ უცხო ღმერთები 

თავისად ექციათ, რითაც დამორჩილებულ ერებზე ძალაუფლების განმტკიცებას 

ფიქრობდნენ. 

თავად რომაელებსა და ბერძნებს იმ დროისთვის უკვე ნაკლებად სწამდათ თავიანთი 

ღმერთებისა. ამასთან რომაელები მეტისმეტად გაიტაცა საერო ცხოვრების აურზაურმა და 

ბერძნებივით გულმოდგინედ აღარ ეძიებდნენ ჭეშმარიტებას. სამაგიეროდ, საშინლად 

ცრუმორწმუნენი იყვნენ: ყოველივეს, მათთვის გაუგებარს, მიაწერდნენ იდუმალ მტრულ 

ძალებს, რომელთა გულის მოგებასაც ცდილობდნენ. რომაელთა მთელი ცხოვრება, 

საზოგადოებრივი იქნებოდა თუ პირადი, სავსე იყო ცრურწმენაზე აგებული რიტუალებით. 

მათ სჯეროდათ ნებისმიერი შელოცვისა, ცდილობდნენ მომავლის გაგებას ფრინველების 

ფრენის, ღმერთებისადმი მსხვერპლად შეწირული ცხოველების შიგნეულის მიხედვით; 

არსებობდა იღბლიანი და უიღბლო დღეები... ქურუმები ყოველმხრივ ხელს უწყობდნენ 

მათთვის ხელსაყრელი ცრურწმენების შენარჩუნებას. რომში აღმოსავლეთიდან შემოაღწია 

მოგვების მკითხაობამ, სპარსელ და ქალდეველ ვარსკვლავთმრიცხველთა სწავლებამ, 

რომლებიც იჩემებდნენ, რომ მომავლის გამოცნობა ვარსკვლავების მოძრაობისა და 

განლაგების მიხედვით შეეძლოთ. ერთი სიტყვით, ყოველგვარი მოძღვრება და ცრურწმენა 

თავშესაფარს ჰპოვებდა რომში; იქ ყველანაირი წარმართული რიტუალი დაუბრკოლებლად 

სრულდებოდა. 

გარკვეული დროიდან რომში გაჩნდა ჩვეულება – იმპერატორებისთვის მიეგოთ ღვთისთვის 

საკადრისი პატივი. ღმერთებად შერაცხეს ისეთი საშინელი ბოროტმოქმედები, როგორებიც 

იყვნენ ტიბერიუსი (14-37 წწ.) და კალიგულა (37-41 წწ.). მათ პატივსაცემად აღმართულ 

საკურთხევლებზე აღასრულებდნენ მსხვერპლშეწირვას; მათი ქანდაკებების, როგორც 

ღვთაებათა კერპების, წინ გუნდრუკი[1] იკმეოდა. იმპერატორის პატივსაცემად დადგენილი 

რიტუალის შესრულება ერთგულებისა და თავდადების დამადასტურებლად ითვლებოდა და 

ქვეშევრდომებისთვის თითქმის აუცილებელ მოვალეობას წარმოადგენდა. ამრიგად, 

მიუხედავად იმისა, რომ რომში ღმერთებისადმი რწმენა თითქმის აღარ არსებობდა, 

კერპთმსახურებას მაინც მტკიცედ მისდევდნენ, რისი მიზეზიც ცრურწმენით გამოწვეული 

შიში, ოდინდელი ჩვეულება და სამოქალაქო დადგენილებები იყო. თავად ფილოსოფოსები 

და სწავლულები, რომლებიც თავიანთ თხზულებებში ღმერთებს მასხრად იგდებდნენ, 

დადგენილ რიტუალებში მონაწილეობაზე უარის თქმას ვერ ბედავდნენ. იცოდნენ, რომ თავს 



დაატყდებოდათ ცრუმორწმუნეთა რისხვა და კანონის სიმკაცრით პასუხისგებას ვერ 

ასცდებოდნენ. 

ჭეშმარიტებისა და ყოველგვარი სარწმუნოებისადმი გულგრილ გარემოში – რომში 

ურთიერთს ერწყმოდა სხვადასხვა კერპთმსახურება – მათი რიტუალები, ცნებები და 

ღვთაებათა სახელები. მაგრამ რომის ერთ ქვეშევრდომ ერს თავი შორს ეჭირა ყოველივე 

ამისაგან, მკაცრად იცავდა თავის ღვთისმსახურებას უცხო რიტუალების შემოჭრისაგან და არ 

მალავდა ზიზღს მრავალღმერთიანობისადმი. ესენი რომში მრავლად მცხოვრები 

იუდეველები იყვნენ. მათ სძულდათ თავიანთი კერპთაყვანისმცემელი პატრონები და 

მკაცრად იცავდნენ მოსეს რჯულს, რომელიც წარმართებთან სიახლოვეს კრძალავდა. ამის 

გამო რომაელები ცუდად იცნობდნენ მათ სარწმუნოებას. წარმართებს ვერ გაეგოთ, თუ 

რომელ ღმერთს სცემდნენ თაყვანს იუდეველები, რადგან მათ სამლოცველოებში ღვთაების 

ხილულ გამოსახულებას ვერ პოულობდნენ და ამ ადამიანებს უფრო უღმერთოებად 

მიიჩნევდნენ. იუდეველთა მკაცრი გამომეტყველება, წარმართებისგან მკაცრად გამიჯვნა, 

კერპთაყვანისმცემლების რიტუალებში მონაწილეობაზე უარის თქმა ერთგვარ უნდობლობას 

იწვევდა რომის მმართველობაში. იუდეველებს ტვირთად აწვათ თავიანთი ქვეშევრდომობა, 

დღე-დღეზე ელოდნენ გამომხსნელის მოვლინებას და გამუდმებით შფოთავდნენ. ამ 

მიზეზით ერთხელ ისინი უკვე გააძევეს რომიდან, მაგრამ იმპერატორ კლავდიუსის 

სიკვდილის შემდეგ ისევ დაბრუნდნენ. ამის შემდეგ რომაელები უნდობლად უყურებდნენ 

მათ, ხელისუფლება თვალყურს ადევნებდა, როგორც არასაიმედო მოქალაქეებს, მაგრამ 

რჯულის გამო საერთოდ არ დევნიდა. 

რომში ქრისტეს სწავლების ქადაგება, სავარაუდოდ, იუდეველთა შორის დაიწყო; ზუსტად 

როდის და როგორ, ამის შესახებ უტყუარი ცნობები არ არსებობს. წიგნში „საქმე წმიდათა 

მოციქულთაჲ“ ნახსენებია, რომ იმ უდიდეს მეერგასე დღეს, როდესაც სულიწმიდა 

გარდამოვიდა მოწაფეებზე, იერუსალიმში რომიდან წამოსული იუდეველებიც იყვნენ. აქედან 

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ პირველებმა სწორედ მათ იქადაგეს იმპერიის დედაქალაქში იესო 

ქრისტეს აღდგომისა და მის მიერ ჩვენი გადარჩენის შესახებ. წმინდა წერილში არაფერია 

მითითებული რომში პეტრე მოციქულის მოგზაურობაზე, მაგრამ უძველესი ისტორიული 

გადმოცემებით დასტურდება, რომ მან ეს ქალაქი მოინახულა 45 წელს; რომ მასთან ერთად 

იყო მისი მოწაფე მარკოზი, რომელმაც პეტრეს წინამძღვრობით იქვე დაწერა თავისი სახარება. 

ამ დროისთვის იტალიის სხვა ქალაქებშიც შეიტყვეს ქრისტეს შესახებ. მარკოზი ქადაგებდა 

ვენეციასა და ადრიატიკის ზღვის მახლობლად მდებარე მდიდარ ქალაქ აკვილეაში; ბარნაბა – 

მილანში; ასე ვრცელდებოდა ქრისტეს სარწმუნოება, რასაც წარმართი მმართველობა 

თავდაპირველად ყურადღებას არ აქცევდა. 

როდესაც 61 წელს პავლე რომში ჩავიდა კეისრის სამსჯავროზე, როგორც ბრალდებული, მას 

საკმაოდ ლმობიერად ექცეოდნენ: ნებას რთავდნენ, ეცხოვრა მისთვის გამოყოფილ სახლში, 

ევლო, სადაც სურდა და მიეღო მნახველები, ოღონდ მცველის გამუდმებული 

მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა ყოფილიყო. სავარაუდოდ, ფესტოსმა და აგრიპამ რომს 

შეატყობინეს, რომ პავლეს მხოლოდ იუდეურ რჯულთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებში 

სდებდნენ ბრალს. ეს კი მმართველობისთვის მნიშვნელოვანი დანაშაული არ იყო, ამიტომაც 

პავლეს მკაცრად არ იცავდნენ. მოციქული გულმოდგინედ ქადაგებდა ღვთის სიტყვას, მისმა 

ორწლიანმა ცხოვრებამ რომში მრავალი ადამიანი განანათლა და სულიერად გადაარჩინა. 

ქრისტეს სწავლების შესახებ თავად კეისრის სახლშიც შეიტყვეს. აი, რას სწერდა პავლე 



ფილიპელებს: „უწყებაჲ თქუენი მნებავს, ძმანო, რამეთუ ჩემთვის უფროჲსღა 

წარსამატებელად სახარებისა მისთვის მოივლინა, ვიდრეღა კრულებანი ესე ჩემნი 

განცხადებულ იქმნეს ქრისტეს მიერ ყოველსა მას ტაძარსა და სხუათა მიმართ ყოველთა. და 

უმრავლესთა ძმათა უფლისა მიერ, მოსავთა მათ ჩემთა კრულებათასა. უმეტესღა ვიკადრებ 

უშიშად სიტყუასა მას ღმრთისასა სიტყუად“ (ფილიპ. 1,12-14). 

პავლეს დიდად ახარებდა წმინდა საქმეში მიღწეული წარმატებები. გარდა ამისა, გვერდით 

ჰყავდა თავისი მეგობრები: ლუკა, იოანე, მარკოზი, არისტარქე, ტიმოთე და სხვები, 

რომლებიც გულმოდგინედ ეხმარებოდნენ. ახარებდა, რომ მას სიყვარული და სიბეჯითე 

დაუმტკიცეს მათაც, ვინც ჭეშმარიტების გზაზე დააყენა. ფილიპელებმა და კოლასელებმა 

პავლეს მოსანახულებლად და შემწეობის შესათავაზებლად თავიანთი ეპისკოპოსები: 

ეპაფროდიტე და ეპაფრასი გამოაგზავნეს (იხ. ფილიპ. 2,25; კოლ. 1,7), რომლებმაც მის მიმართ 

უდიდესი სიყვარული და მადლიერება გამოხატეს. 

პავლე ამ უმძიმეს დღეებში სულიერად არ დაცემულა, გულმხურვალედ იღვწოდა 

უფლისთვის, სიხარულითა და სრული შემართებით შრომობდა. ეს განწყობა ჩანს 

ეპისტოლეებში, რომლებსაც მაშინ სწერდა ეფესელებს, კოლასელებსა და ფილიპელებს. 

ტყვეობაში, სამსჯავროს მოლოდინში, პავლე განუწყვეტლივ ჰმადლობდა ღმერთს, რომელმაც 

მორწმუნეებს თავისი მადლი უხვად გარდამოუვლინა. ქრისტიანებს შეახსენებდა, რომ ისინი, 

უცხო და მწირი ადამიანები, მოწოდებულნი არიან, გახდნენ „თანა-მკვიდრ“ ქრისტესი და 

„სახლეულ ღმრთისა“ (ეფ. 2,19; 3,6); ევედრებოდა, ამ უმაღლესი პატივის შესაფერისად 

ეცხოვრათ, როგორც შვილებს ნათლისა და წევრებს ეკლესიისა, რომელიც სხეულია 

ქრისტესი. 

პავლემ რომშივე დაწერა ეპისტოლე ებრაელთა მიმართ, სადაც განმარტა ძველი აღთქმის 

რჯულის მნიშვნელობა ქრისტიანობისთვის. ასევე ყურადსაღებია ეპისტოლე 

ფილიმონისადმი, რომლის დაწერასაც შემდეგი შემთხვევა დაედო საფუძვლად: 

ფილიმონს – ღვთისმოშიშ კოლასელს – ჰყავდა მონა, სახელად ონისიმე. მან ერთხელ რაღაც 

დააშავა, პატრონს გაექცა და რომში ჩავიდა, რადგან ამ დიდ ქალაქში ძებნას ადვილად 

დააღწევდა თავს. იქ, ღვთის წყალობით, პავლეს ქადაგება მოისმინა, მისმა სიტყვებმა მასში 

სინანული გააღვიძა, ირწმუნა, მოინათლა და პავლეს მსახურად დაუდგა. მოციქულსაც 

მოეწონა ონისიმე, მაგრამ ჩათვალა, რომ უფლება არ ჰქონდა პატრონის ნებართვის გარეშე 

თავისთან დაეტოვებინა იგი. ამიტომ უკან გააგზავნა და წერილი გაატანა ფილიმონთან, 

სადაც სთხოვდა, შეენდო მონისთვის და მიეღო როგორც ქრისტესმიერი ძმა. ფილიმონი ასეც 

მოიქცა. მან გაათავისუფლა ონისიმე, რომელიც შემდგომ ეპისკოპოსი გახდა და ქრისტესთვის 

მრავალი ტანჯვის დათმენის პატივი ხვდა წილად. 

არსად მოიპოვება ცნობები, თუ როგორ გამართლდა პავლე კეისრის წინაშე. იმ დროს 

ხელისუფალი სისასტიკით განთქმული ნერონი (54-68 წწ.) იყო. როგორც აღვნიშნეთ, 

ქრისტიანობა წარმართებში ჯერ კიდევ არ იწვევდა შეშფოთებას. სავარაუდოდ, ნერონმაც 

საჭიროდ არ ჩათვალა, ყურადღება მიექცია რჯულთან დაკაშირებული სადავო 

საკითხებისთვის და გაუშვა პავლე. ღმერთს ნებავდა, რამდენიმე ხნით კიდევ 

გახანგრძლივებულიყო ეკლესიისთვის ესოდენ საჭირო სიცოცხლე. ტყვეობიდან 

გათავისუფლებული პავლე ისევ შეუდგა შორეულ მოგზაურობას ღვთის სიტყვის 



საქადაგებლად; მოინახულა ადგილები, სადაც ადრე აუწყებდა სახარებას; კრეტაში 

ეპისკოპოსად დაადგინა თავისი მოწაფე ტიტე და დასავლეთის შორეული ქვეყნებისკენ 

გაეშურა. ფიქრობენ, რომ მან მოიარა ბრიტანეთი, ესპანეთი, იქადაგა დუნაისპირეთშიც, სადაც 

სლავური ტომები ცხოვრობდნენ. ამ მოგზაურობათა შესახებ დაწვრილებითი ცნობები არ 

შემოინახა, მაგრამ უძველესი მწერლები, მაგ. წმინდა კლიმენტი, იუწყებიან, რომ პავლე 

მოციქულმა აღმოსავლეთი და დასავლეთი განსწავლა თავისი ქადაგებით. ამ დროისთვის მან 

დაწერა ეპისტოლე ტიტესადმი და პირველი ეპისტოლე ტიმოთესადმი. ორივე მათგანში 

შესულია მნიშვნელოვანი დარიგებები და მრავალი მითითება ეკლესიის მდგომარეობისა და 

მართვის შესახებ. 

[1] კეთილსურნელოვანი საკმეველი, გამოიყენება დასაწვავად და საკმევად. 

 

წმინდა იაკობ მოციქულის აღსასრული. 

რა ხდებოდა ამ დროს იერუსალიმში? ჩვენ დავინახეთ, თუ როგორ ემტერებოდნენ 

იუდეველები ქრისტიანებს, რაც სულ უფრო მძაფრდებოდა ქრისტეს სარწმუნოების 

გავრცელებასთან ერთად. პავლე მოციქულმა კეისრის სამსჯავრო მოითხოვა და ამით იხსნა 

თავი მტრების მსახვრალი ხელისგან. იმედგაცრუებულმა იუდეველებმა მთელი ბოღმა 

იერუსალიმის მორწმუნეებისკენ მიმართეს და მათი დევნა წამოიწყეს. რასაკვირველია, 

ყველაზე მეტად მათ მოციქულები სძულდათ, რომლებიც ქადაგებით იყვნენ დაკავებულნი, 

შორეულ ქვეყნებში მოღვაწეობდნენ და იერუსალიმში იშვიათად, ისიც ცოტა ხნით, 

ბრუნდებოდნენ, რათა აღენიშნათ რომელიმე დღესასწაული, შეხვედროდნენ მორწმუნეებს, 

ურთიერთისთვის ეცნობებინათ საერთო საქმეში მიღწეული წარმატებების შესახებ. წმინდა 

ეკლესიამ შემოინახა გადმოცემა, რომელიც ეხება მოციქულთა სასწაულებრივ შეკრებას 

იერუსალიმში ყოვლადწმიდა ქალწულ მარიამის მიძინების დღეს, როდესაც ისინი 

ღვთისმშობლის ზეციური დიდების მოწმენი შეიქნენ. 

იერუსალიმში მუდმივად ცხოვრობდა წმინდა იაკობ მოციქული, ძმა უფლისა. ის 

იერუსალიმის ეკლესიის ეპისკოპოსი იყო და თავისი მართალი, მკაცრი ცხოვრებით იმ 

იუდეველების პატივისცემაც კი დაიმსახურა, ვინც ქრისტე არ შეიწყნარა. ხალხმა იცოდა, რომ 

იაკობი უმკაცრეს მარხვას იცავდა, მუდამ ხედავდნენ, ტაძარში მუხლმოდრეკილი როგორ 

ევედრებოდა უფალს ერის ცოდვების მიტევებას. ყველა მას „მართალსა და ერის დამცველს“ 

უწოდებდა. 

მოციქული თავს არ ზოგავდა ქრისტიანობის გასავრცელებლად. 59 წელს მან კათოლიკე 

ეპისტოლე მისწერა მიმოფანტულ ქრისტიან იუდეველებს, რომელშიც არწმუნებდა მათ, 

გამოეჩინათ მოთმინება და მორჩილება განსაცდელების დროს, მოუწოდებდა მშვიდობის, 

სიმშვიდისა და ურთიერთსიყვარულისკენ; ევედრებოდა, კეთილი საქმეებით 

დაედასტურებინათ თავიანთი რწმენა ქრისტეს მიმართ, რომელმაც გამოისყიდა ისინი, 

„რამეთუ სარწმუნოებაჲ თვინიერ საქმეთაჲსა მკუდარ არს“ (იაკ. 2,20). იაკობ მოციქულმა, 

ზეშთაგონებით, პირველმა შეადგინა ღვთისმსახურების განაწესი ანუ ლიტურგია, რომელიც 

ამჟამადაც აღესრულება იერუსალიმში მისი ხსენების დღეს. 



ევსები კესარიელი გვაუწყებს, რომ იაკობის ზეგავლენით ზოგიერთმა ხუცესმაც მიიღო 

ქრისტიანობა, რამაც მეტად შეაშფოთა მღვდელთმთავრები, ფარისევლები და მწიგნობრები. 

„ასე ხომ მალე მთელი ერი აღიარებს, რომ იესო არის ქრისტე, რომელსაც ელიან, – ამას ბოლო 

უნდა მოეღოს!“ – იმუქრებოდნენ ისინი. და რა მოიფიქრეს? – ეთხოვათ იაკობისთვის 

თანადგომა და თუ უარს იტყოდა, მოეკლათ. 

დადგა პასექის დღესასწაული – ამ დროს იერუსალიმში ჩვეულებრივ დიდძალი ხალხი 

იყრიდა თავს. იაკობთან მივიდნენ მწიგნობრები, ფარისევლები და უთხრეს: „გთხოვთ, კაცო 

მართალო, დამოძღვრე ერი. ის ჯვარცმულ იესოს აღიარებს ქრისტედ, იხსენი ამ 

ცდომილებისგან. ხალხი შენ დაგიჯერებს, რადგან ყველასთვის ცნობილია შენი სიწმინდე და 

პირუთვნელობა. ტაძრის სახურავზე დადექი, რათა ყველას შეეძლოს შენი დანახვა და მოსმენა 

და იქიდან მიმართე ერს“. 

შემდგომ იაკობი აიყვანეს ტაძრის სახურავზე და შეკრებილთა გასაგონად მიმართეს: „კაცო 

მართალო! შენი ყველას სჯერა, უთხარი ამ გზააბნეულ ერს, რას უნდა ფიქრობდეს ჯვარცმულ 

იესოზე?“ 

იაკობმა ხმამაღლა მიუგო: „თქვენ მეკითხებით იესოზე, ძე კაცისაზე, ვინც კეთილნებობით 

იტანჯა, მოკვდა, დაეფლა და მესამე დღეს აღდგა?! იგი ახლა ღმერთის მარჯვნივ მჯდომარეა 

და კვლავ მომავალ არს ზეციურ ღრუბელთა ზედა განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა“. 

ამის გაგონებაზე ხალხში მყოფმა მორწმუნეებმა სიხარულით შესძახეს: „დიდება ღმერთს! 

ოსანა დავითის ძეს!“. მაგრამ ფარისევლებმა და მწიგნობრებმა, განრისხებულებმა, რომ იაკობს 

ქრისტეს შესახებ ქადაგების შესაძლებლობა მისცეს, მორთეს ყვირილი: „მართალიც ცდება!“ 

ზემოთ აცვივდნენ და მოციქული ტაძრის სახურავიდან გადმოაგდეს. ასეთი სიმაღლიდან 

დაცემული იაკობი სასიკვდილოდ დაშავდა, მაგრამ მოიკრიბა უკანასკნელი ძალები, მუხლი 

მოიყარა, ხელები ზეცისკენ აღაპყრო და ხმამაღლა იწყო ლოცვა: „უფალო ღმერთო, მიუტევე 

მათ, რამეთუ არ იციან, რას სჩადიან!“ 

სანამ ლოცულობდა, ფარისევლებმა ხალხი შეაგულიანეს და ზოგიერთმა ქვებიც კი დაუშინა 

მას. წმინდა მოწამის დასაცავად აღიმაღლა ხმა ერთმა ადამიანმა რექაბის ტომიდან: 

„შეჩერდით, რას სჩადით! თქვენთვის მლოცველ მართალს ქვებით ქოლავთ?!“ ამ დროს ერთმა 

ხელოსანმა იაკობს ხის მძიმე ნაჭერი ჩაარტყა და თავი გაუხეთქა. ეს მოხდა 62 წელს. 

მალევე შეაძრწუნა იაკობის მტრები თავიანთმა ბოროტმოქმედებამ. როცა ამ ამბიდან ცოტა 

ხნის შემდგომ ომი დაიწყო და იუდეველებს საშინელი განსაცდელი დაატყდა თავს, ბევრი 

მათგანი ამ უბედურებას დამსახურებულ სასჯელად თვლიდა მართალი კაცის 

მკვლელობისთვის. იუდეველი ისტორიკოსი იოსებ ფლავიუსი, რომელმაც ომის 

საშინელებანი აღწერა, ასკვნის: „ეს ყოველივე მათ დაემართათ იაკობ მართლის, იესოს, 

ქრისტედ წოდებულის, ძმის სიკვდილის გამო. იუდეველებმა იგი მოკლეს, მიუხედავად 

იმისა, რომ წმინდა ადამიანი იყო“. 

იაკობის სიკვდილის შემდეგ იერუსალიმის ქრისტიანებმა ეპისკოპოსად აირჩიეს სვიმეონი, 

უფლის ნათესავის, კლეოპას ძე. 

იუდეველები განაგრძობდნენ ქრისტიანთა დევნას. დაახლოებით ამ დროს იერუსალიმში 

სარწმუნოებისთვის ეწამა მათე მოციქული. იგი ბევრს და გულმოდგინედ ქადაგებდა 



იუდეაში, მცირე აზიაში და ერთ-ერთ უშორეს ქვეყანაში – ეთიოპიაშიც კი. შემდგომ მივიდა 

იერუსალიმში, სადაც განაგძრო ქრისტეს სახარების ქადაგება. მღვდელთმთავარმა ანანიამ იგი 

ღვთისმგმობელობაში დაადანაშაულა, რის გამოც მათე ქალაქგარეთ გაიყვანეს და ჩაქოლეს. 

მაგრამ ყოველგვარი საფრთხის მიუხედავად, მოციქულები უშიშრად განაგრძობდნენ წმინდა 

სწავლების გავრცელებას. აშკარა იყო ფსალმუნთმგალობლის წინასწარმეტყველური 

სიტყვების აღსრულება: „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ხმაჲ მათი და კიდეთა სოფლისათაჲ – 

სიტყუანი მათნი“ (ფსალ. 18,4). ჩვენ შემდგომ განვიხილავთ მოციქულთა მოღვაწეობას. ახლა 

კი უნდა მივუბრუნდეთ რომს, სადაც დაიწყო წარმართთაგან ქრისტიანების პირველი 

სასტიკი დევნა. 

 

რომი. ქრისტიანთა პირველი დევნა. წმინდა მოციქულების – პეტრესა და პავლეს აღსასრული. 

 

აუცილებელია, თვალი გადავავლოთ რომის ისტორიას იმ ეპოქაში, როდესაც ქრისტიანობის 

გავრცელება დაიწყო. ამ დროისთვის იმპერიამ ძალაუფლებისა და ძლიერების უმაღლეს 

საფეხურს მიაღწია. დაიქვემდებარა თითქმის მთელი მაშინდელი მსოფლიო. რომის 

მოქალაქეობა უდიდეს პატივად ითვლებოდა. ყველა ქვეყნიდან მიედინებოდა სიმდიდრეთა 

ნაკადი მსოფლიოს ამ უდიდეს დედაქალაქში. მაგრამ მთელი ამ ბრწყინვალების მიუხედავად, 

რომის მცხოვრებთა სულიერი მდგომარეობა უკიდურესად სავალალო იყო. იმ დროის 

ისტორიკოსთა გადმოცემები გვიხატავს იმპერიაში გამეფებული გარყვნილების, სისასტიკის, 

ყოველგვარი ზნეობრივი კანონის სრული უგულებელყოფის შემზარავ სურათს. 

მართალია, წარმართობა ვერ ჩამოაყალიბებდა სუფთა და მყარ ზნეობრივ რჯულს, მაგრამ 

საბერძნეთში გარკვეული სანუგეშო ნიშნები მაინც კრთებოდა – აქ გამუდმებით 

მიისწრაფოდნენ ჭეშმარიტების შესაცნობად და გონებრივი მოღვაწეობისკენ. თვით რომის 

არსებობის პირველ პერიოდშიც თავს იჩენდა სათნოება, სიმამაცე, სიმტკიცე, ცხოვრების 

ნირის უბრალოება, სამშობლოსადმი მხურვალე სიყვარული... ძველი რომაელისთვის 

სამშობლო, მისი პატივი და დიდება ამქვეყნად ყველაფერზე, თვით სიცოცხლეზეც კი, 

შეუდარებლად ძვირფასი იყო. ეს გრძნობა ამაღლებდა ადამიანთა სულებს, განდევნიდა 

მათგან წვრილმან, პირად ვნებებსა და ანგარებიან ზრახვებს; შთააგონებდა კეთილშობილებას, 

გმირობასა და უყოყმანო თავგანწირვას. 

იმ დროისთვის, როცა რომში ქრისტიანობა ვრცელდებოდა, ეს ყოველივე წარსულის 

კუთვნილება იყო. მდიდარი და ქედმაღალი რომის შინაგანმა სიცარიელემ იმპერიის დაცემა 

მოამზადა. მის მოქალაქეებს უწინდელი სიყვარულით აღარ უყვარდათ სამშობლო – ეს 

გრძნობა სრულმა გულგრილობამ შეცვალა. საკუთარი კეთილდღეობის, ფულის, ფუფუნებისა 

და გართობებისადმი ლტოლვამ სულიდან გამოდევნა ყოველივე კეთილი და ამაღლებული. 

ამგვარ სულიერ გაღატაკებას რომის ხელისუფალნიც უწყობდნენ ხელს. ხალხს 

ამხიარულებდნენ თვალისმომჭრელი სანახაობებითა და გასართობებით; პურის 

უსასყიდლოდ დარიგებით საზოგადოების კეთილგანწყობას ყიდულობდნენ; იწონებდნენ 

ნებისმიერ ვნებას, რათა თვითნებურად ებატონათ გარყვნილ და დამცირებულ 

ქვეშევრდომებზე. 



მდიდარი რომაელების ცხოვრების წესზე უფრო ამაზრზენის წარმოდგენა შეუძლებელია. 

ისინი, ბავშვობიდანვე განებივრებულნი აურაცხელი სიმდიდრით, თაკილობდნენ ნებისმიერ 

შრომას; უსაქმურნი და მცონარენი, მდიდრულ და დახვეწილ სამოსში გამოწყობილნი, 

მხოლოდ გასართობზე ფიქრობდნენ; დიდ დროს ატარებდნენ ბრწყინვალე ნადიმებზე, სადაც 

ლოთობასა და ამაზრზენ ღორმუცელობას ეძლეოდნენ. ამგვარი დროსტარება 

წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, თანხა კი ყოვლად უსამართლოდ იყო ნაშოვნი. 

რომაელები მიილტვოდნენ განცხრომისკენ და საერთოდ არ ცნობდნენ ზნეობრივ კანონებსა 

და ვალდებულებებს, ამიტომაც მათთვის სულერთი იყო, რა გზით მოიპოვებდნენ ფულს. 

მათში აღშფოთებას არ იწვევდა დანაშაულებანი და უსამართლობანი. სამოქალაქო სამსახური 

გამდიდრების საშუალებად ქცეულიყო – იყიდებოდა ადგილები და თანამდებობები; 

მოსამართლეები კანონებით ვაჭრობდნენ, მხარეთა მმართველები უზარმაზარ შემოსავალს 

იხვეჭდნენ მშრომელთა ჩაგვრითა და უსამართლობით. ამგვარი ფუჭი და უბადრუკი 

ცხოვრება იწირავდა მათ სულიერ და გონებრივ ძალებს, რაც ღმერთმა ადამიანებს 

სრულყოფისა და სხვათა საკეთილდღეოდ გამოყენებისათვის უბოძა. 

რაოდენ დიდ ფუფუნებაშიც არ უნდა ცხოვრობდნენ ჩვენი თანამედროვე მდიდრები, ის 

დაახლოებით წარმოდგენასაც კი ვერ შეგვიქმნის რომში არსებულ სიუხვეზე. ზოგჯერ მთელი 

ოლქის წლიური შემოსავალი ერთი ბრწყინვალე ნადიმისთვის იხარჯებოდა. რომაელი 

მდიდრის ახირებებს საზღვარი არ ჰქონდა: მისი სასახლეები ოქროსა და ვერცხლისფრად 

ბრწყინავდა; უამრავი მონა ემსახურებოდა მის სტუმრებს, რომლებიც ყვავილებით შემკულ 

მდიდრულ სარეცელებზე ნახევრად მიწოლილნი მარგალიტითა და პატიოსანი ქვებით 

მოოჭვილი ოქროს სასმისებით მიირთმევდნენ ძვირფას ღვინოს. 

რომაელთა საყვარელი გართობა იყო სახალხო სანახაობები: თეატრალური წარმოდგენები, 

ცხენების რბოლა, გლადიატორების ბრძოლები. მხიარულება მაშინ არის კარგი, როდესაც 

შრომისა და საქმისგან დასვენებას ემსახურება; მაგრამ თუ ცხოვრებაში საერთოდ არაფერს 

აკეთებ, ასეთი დროსტარებაც შეგზიზღდება – ასეც დაემართათ მდიდარ რომაელებს. რაკი 

სულისა და გონების ყველა მაცოცხლებელი ძალა ჩაკლა ამაო ცხოვრებამ, ახლა უკვე ძნელი 

იყო მათი დაინტერესება რაიმეთი – ყველაფერი მობეზრებული ჰქონდათ. ბოლოს საქმე 

იქამდე მივიდა, რომ მათ მიძინებულ სულებს მხოლოდ ადამიანთა წამება ართობდა. 

გარყვნილმა რომაელებმა თავდავიწყებით შეიყვარეს სისხლიანი სანახაობები; ტკბებოდნენ, 

როდესაც შესცქეროდნენ, თუ როგორ ერკინებოდნენ ერთმანეთს მეომრები, როგორ 

გლეჯდნენ და ჭამდნენ გამძვინვარებული მხეცები მათ მიერ განწირულ უბედურ ადამიანებს. 

ხალხისთვის საამო სანახაობის მოსაწყობად რომის იმპერატორებს შორეული ქვეყნებიდან 

ჩამოჰყავდათ მხეცები. ადამიანთა მსხვერპლიც მუდამ გამზადებული იყო – ისინი იყვნენ 

ომში დატყვევებული ან სიკვდილმისჯილი დამნაშავენი. მალე ქრისტიანებსაც არგუნეს ეს 

საშინელი სასჯელი და უთვალავ მათგანს მოუსწრაფეს სიცოცხლე „თავშესაქცევ თამაშებზე“ – 

ასე უწოდებდნენ ამ საშინელ წარმოდგენებს, სისხლისმსმელი რომაელების საყვარელ 

გასართობს. რომაელი დედაკაცებიც კი სიამოვნებით ესწრებოდნენ ამ სასაკლაოს – ისინი 

ისეთივე ბიწიერნი და სასტიკნი იყვნენ, როგორც მათი ქმრები. 

საზოგადოების საშუალო და დაბალ ფენებშიც შეიმჩნეოდა სამშობლოს დიდებისა და 

კეთილდღეობისადმი გულგრილობა, ზნეობრივი კანონის უგულებელყოფა, უზნეობა და 

სისასტიკე. უკიდურესი სიღატაკის აღმოსაფხვრელად მთავრობა დროდადრო არიგებდა 

ფულსა და პურს. ამას აკეთებდნენ კერძო პირებიც, რითაც ხალხის კეთილგანწყობის ყიდვა 



სურდათ. ამიტომ რომის მოსახლეობა საკმაოდ უჭირველად, მაგრამ გარყვნილებასა და 

უსაქმურობაში ყელამდე ჩაფლული ცხოვრობდა. 

რა მდგომარეობაში იყვნენ სნეულნი, ხეიბარნი, ხანდაზმულები? კეთდებოდა რაიმე მათი 

ხვედრის შესამსუბუქებლად? სავალალო იყო მათი, ყველასგან მიტოვებულთა, ყოფა. 

შეუძლებელია მოყვასისადმი სიყვარულს ეარსება ამ ფუყე, გარყვნილ და ანგარებიან 

საზოგადოებაში. რომში აგებდნენ ბრწყინვალე სასახლეებს, თეატრებს, ცირკებს, მაგრამ 

საავადმყოფოები, მოხუცთა, ხეიბართა და ბავშვთა თავშესაფრები არსად ჩანდა. ეს 

ბუნებრივიც იყო, რადგან გაჭირვებული ადამიანებისადმი თანაგრძნობა და თანალმობა სულ 

სხვა საწყისებიდან აღმოცენდება და არა ისეთებიდან, როგორსაც წარმართული რომი 

აღიარებდა. 

რომში არსებობდა მრავალრიცხოვანი ფენა ადამიანებისა, რომელთა მდგომარეობაც 

განსაკუთრებით მძიმე იყო – ისინი მონები იყვნენ. მდიდრის სასახლეში ზოგჯერ 

შინამოსამსახურეებად ათი ათასამდე მონას იყენებდნენ, მათ რაოდენობაზე რომ აღარაფერი 

ვთქვათ, რომლებიც სოფლებში, მინდვრად შრომობდნენ. მონებს სამოქალაქო უფლებები 

საერთოდ არ ჰქონდათ; ისინი, როგორც საკუთრება, პატრონს შეეძლო გაეჩუქებინა, დაეხოცა, 

გასართობად მხეცებისთვის მიეყარა დასაგლეჯად და ამისთვის პასუხი არ ეგო. სისხლიანი 

სანახაობებისადმი ლტოლვა და აქაური მონების საშინელი მდგომარეობა საკმარისად 

მიგვანიშნებს რომის საზოგადოების ზნეობის უკიდურეს დაცემაზე. 

და აი, წარმართობის უკუნში უცებ ღვთიური ნათლის სხივები აკიაფდა. ამ სულიერად 

ცარიელ და გახრწნილ საზოგადოებაში გაისმა სიტყვები მოყვასისადმი სიყვარულის, წყენის 

მიტევების, მტრებისთვის ლოცვის, გულმოწყალების, თავმდაბლობის, თვითგანწირვის 

შესახებ. გავარდა ხმა, რომ თავად ძე ღვთისა გარდამოხდა დედამიწაზე, რათა 

ადამიანებისთვის ეჩვენებინა გზა მარადიული და ნეტარი ცხოვრებისაკენ. რამდენი იმედი, 

სიხარული უნდა ჩაეღვარა ამ სწავლებას გატანჯულ გულებში! რა სიხარულით შეიტყობდნენ 

მონები, რომელთა მდგომარეობაც ასე შემზარავი იყო, რომ მათზე ზრუნავს ყოვლადძლიერი 

და ყოვლადსახიერი ზეციერი მამა! როგორი მზადყოფნით მოისმენდნენ მაცხოვრის 

მოწოდებას: „მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშურალნი და ტვირთ-მძიმენი და მე განგისუენო 

თქუენ. აღიღეთ უღელი ჩემი თქუენ ზედა, და ისწავეთ ჩემგან, რამეთუ მშვიდ ვარ და მდაბალ 

გულითა, და ჰპოვოთ განსუენებაჲ სულთა თქუენთაჲ“ (მათ. 11,28-29). დაბოლოს, ის 

ადამიანები, რომელთა სულებშიც ფუჭმა ცხოვრებამ მთლიანად ვერ ჩაახშო საუკეთესო 

მისწრაფებანი; რომლებიც ნაღვლობდნენ და იტანჯებოდნენ; ცხოვრობდნენ მშვიდობით, 

მაგრამ უღმერთოდ და უკეთესი მომავლის იმედი არ ჰქონდათ – რა სიხარულით 

შეიტყობდნენ, რომ შეეძლოთ სულიერი აღორძინება და უკვე ამქვეყნად არსებობა 

მარადისობისთვის! 

თავდაპირველად ქრისტიანობამ ღარიბ და უბრალო ადამიანებში იწყო გავრცელება და 

საკმაოდ დიდხანს წარმართული საზოგადოების ყურადღების მიღმა რჩებოდა. დიდხანს 

ქრისტიანობას იუდეურ სექტად აღიქვამდნენ და მისდამი მაინცდამაინც კეთილად არ იყვნენ 

განწყობილი, თუმცა არც აშკარა მტრობას ამჟღავნებდნენ. არ ესმოდათ, რომ სიყვარულით 

განმსჭვალული ქრისტიანული სწავლება შეუდარებლად მეტ ძალაუფლებასა და გავლენას 

მოიპოვებდა, ვიდრე იუდეური რჯული. სანამ რომში ეკლესია ძლიერდებოდა და შინაგანად 

მტკიცდებოდა, უფალმა ინება, დაეცვა იგი წარმართთა მტრული ყურადღებისგან. რომის 



ბრწყინვალე სასახლეებში ჯერ კიდევ იღვრებოდა სურნელოვანი ზეთი წარმართული 

კერპების პატივსაცემად, ქრისტიანობა კი ფარულად იდგამდა ფესვებს საზოგადოების 

უდაბლეს ფენებში. სალოცავად და ღვთის სიტყვის მოსასმენად მორწმუნები კატაკომბებში 

იკრიბებოდნენ. ამ პირქუშ მიწურებში ისახებოდა ახალი ცხოვრება მაშინ, როცა მდიდარი და 

ქედმაღალი წარმართული რომი დაღუპვის უფსკრულს მისდგომოდა. როდესაც 

კერპთაყვანისმცემლებმა ქრისტიანებს ყურადღება მიაქციეს და შეურიგებელი მტრობა 

გამოუცხადეს, უკვე მრავლად იყვნენ რომში მორწმუნეები, ვით მხნე მეომრები ქრისტესი, 

რომლებიც ამ დროისთვის მზად აღმოჩნდნენ დევნის ასატანად. 

საკითხავია, რატომ გადაემტერნენ ასე გააფთრებით სწავლებას, რომელიც ნერგავდა 

სათნოებას, ბოროტების სიკეთით ძლევას და არა სამაგიეროს გადახდას? რატომ დაიწყეს 

რომაელებმა სასტიკი დევნა ქრისტიანებისა, როდესაც გულგრილად ეკიდებოდნენ სხვა 

აღმსარებლობებს? შესაძლებელია, წარმართულმა საზოგადოებამ თავის მამხილებლად 

აღიქვა ქრისტიანული სათნოებები. კერპთაყვანისმცემლები ყოველგვარ აღმსარებლობას 

იწყნარებდნენ იქამდე, ვიდრე იგი არ შეუშლიდა ხელს მათი ცხოვრების მდინარებას. ხოლო 

ქრისტეს სარწმუნოება ძირფესვიანად ცვლიდა მორწმუნის ცხოვრების წესს. მის მიმდევარს 

მართებდა, განშორებოდა კერპთაყვანისმცემლებს, არ გაეზიარებინა მათი საქმიანობა, 

სიამოვნებანი. ამ მიზეზით წარმართებმა მათ კაცთმოძულეობა დააბრალეს. ქრისტიანები არ 

თანხმდებოდნენ იმპერატორის პატივსაცემად რაიმე რიტუალის შესრულებას, ამიტომ ისინი 

ურჩ მოქალაქეებად მიიჩნიეს, დაიწყეს მათზე ჭორების გავრცელება... მაგალითად, 

ყვებოდნენ, რომ ქრისტიანების ღამის შეკრებებზე საშინელი უწესობა და საზარელი 

დანაშაულებები ხდებოდა; რომ მორწმუნეები კლავენ ჩვილს და მის სხეულს ჭამენ... 

გახრწნილი წარმართული სამყარო „თავზარდაცემული“ ლაპარაკობდა გალილეველთა (ასე 

უწოდებდნენ ქრისტიანებს) გარყვნილებაზე, ხოლო სწავლულნი დასცინოდნენ მათ 

„სიშლეგეს“, რაკი ეთაყვანებოდნენ ჯვარცმულ ღმერთს და მოელოდნენ მიცვალებულთა 

მკვდრეთით აღდგომას. მმართველობამ მათ, როგორც მეამბოხეებს, დაუწყო დევნა. 

ქრისტიანები მშვიდად ითმენდნენ ყოველივეს, მტკიცედ სასოებდნენ ღმერთს, სწამდათ 

სამომავლო ცხოვრებისა, ეცოდებოდათ თავიანთი მტრები და ლოცულობდნენ მათთვის... 

ამასობაში კი სარწმუნოება სულ უფრო და უფრო იკიდებდა ფეხს. 

იმპერატორი ნერონი – უსაზარლესი ბოროტმოქმედი, რომელმაც მაშინ გაათავისუფლა 

პავლე, როცა ქრისტეს სარწმუნოებას ჯერ კიდევ არ მტრობდნენ, ახლა სულ სხვაგვარად 

იქცეოდა. დაახლოებით 64 წელს რომი საშინელმა ხანძარმა მოიცვა, რომელმაც ქალაქის დიდი 

ნაწილი გადაწვა. ისტორიკოსები ირწმუნებიან, რომ ცეცხლი გააჩაღა თავად ნერონმა, 

რომელსაც ამ ნახანძრალზე უფრო მდიდრული ქალაქის აგება სურდა. ასევე მოგვითხრობენ, 

რომ იმპერატორი მაღალი კოშკიდან სიამოვნებით გადაჰყურებდა ალმოდებულ რომს, ტროას 

ხანძარს იხსენებდა და ჰიმნებს თხზავდა. ცეცხლი მთელი ექვსი დღე მძვინვარებდა... 

როდესაც ამ უბედურების მიზეზის გამოძიება დაიწყეს, ნერონმა, მასზე ეჭვის გასაფანტავად, 

ქრისტიანები დაადანაშაულა, რომლებზეც ისედაც იყო გაგულისებული მთელი რომი. 

დაიწყო დევნა და ხოცვა, რაც იმპერიის ყველა ოლქს მოედო და დაახლოებით ოთხ წელიწადს, 

თითქმის ნერონის სიკვდილამდე, გასტანა. 

ეს იყო წარმართთაგან ქრისტიანების პირველი დევნა. რომში იგი განსაკუთრებული 

სისასტიკით მიმდინარეობდა. ნერონი ქრისტიანების ტანჯვით ხალისობდა და წამების 

ყველაზე საშინელ საშუალებებს იგონებდა. დავიმოწმოთ იმდროინდელი ცნობილი 



ისტორიკოსის, პუბლიუს კორნელიუს ტაციტუსის სიტყვები, საიდანაც ჩანს, რომ 

წარმართთაგან საუკეთესონი და უგანათლებულესნიც ქრისტიანებს, როგორც დამნაშავეებს, 

ისე უყურებდნენ და მკვეთრად უარყოფითად იყვნენ განწყობილნი ახალი სწავლების 

მიმართ. აი, როგორ აღწერს ტაციტუსი მოვლენებს: 

“ამიტომაც მან (ნერონმა) იწყო საშინელი წამება ადამიანებისა, რომლებიც ცნობილნი იყვნენ, 

როგორც „ქრისტიანები“ და უამისოდაც სამარცხვინო სახელი ჰქონდათ გავარდნილი. ისინი 

თავიანთ საწყისსა და სახელს უკავშირებენ ვიღაც ქრისტეს, რომელიც ტიბერიუსის მეფობის 

დროს სიკვდილით დასაჯეს პროკურატორ პილატე პონტოელის ბრძანებით. ეს საშინელი 

ცრურწმენა დროებით შეაჩერეს, მაგრამ შემდგომ ისევ გაძლიერდა და მოეფინა არა მარტო 

იუდეას, სადაც ეს სექტა თავდაპირველად აღმოცენდა, არამედ მოაღწია რომამდეც, რომელიც 

ყოველივე უწმინდურისა და დანაშაულებრივის საერთო თავშესაფარს წარმოადგენს. 

ზოგიერთი მათგანის (ქრისტიანის) ჩვენებებმა მრავალი დამნაშავე გამოააშკარავა; ისინი 

ყველა გაასამართლეს არა იმდენად ქალაქის გადაწვისთვის, რამდენადაც მათი 

კაცთმოძულეობისათვის. ისინი საშინელი წამებით დაიხოცნენ, რასაც თან ერთვოდა ლანძღვა 

და დაცინვა. ზოგი მათგანი ჯვარს მიამსჭვალეს, სხვებს ნადირის ტყავი შემოაკრეს და 

ქოფაკებს მიუყარეს დასაგლეჯად, ზოგი, ფისით გაპოხილი და ცეცხლწაკიდებული, ღამის 

წყვდიადს ანათებდა ჩირაღდნების მაგიერ. ამ საზარელი სანახაობის ადგილი ნერონის ბაღები 

იყო. ამავე დროს ცხენების რბოლა ტარდებოდა, რომელსაც დიდძალ მაყურებელთან ერთად 

მეეტლედ გამოწყობილი იმპერატორიც ესწრებოდა. რასაკვირველია, ქრისტიანები 

დანაშაულისთვის სამაგალითოდ დასჯის ღირსნი იყვნენ, მაგრამ საერთო სიძულვილი 

შეცვალა სიბრალულმა, რადგან ეს უბედურები დაისაჯნენ არა იმდენად საერთო საქმის 

სასარგებლოდ, რამდენადაც ნერონის სისასტიკის დასაცხრობად“. 

წმინდა მოციქულები პეტრე და პავლე მაშინ ჩავიდნენ რომში, როცა დევნა კვლავ 

გრძელდებოდა. მიუხედავად საფრთხისა, ისინი უშიშრად ქადაგებდნენ სახარებას და მალე 

წარმართების ყურადღებაც მიიქციეს. პეტრე მოციქულმა გააქრისტიანა ნერონის ერთ-ერთი 

საყვარელი ცოლი, რამაც უკიდურესად განარისხა იმპერატორი. ამავე დროს, როგორც 

გადმოცემა გვაუწყებს, რომში იმყოფებოდა სიმონ მოგვი, რომლის შესახებ უკვე ვისაუბრეთ. 

სამარიაში პეტრეს მიერ მხილებულმა სიმონ მოგვმა თითქოს შეინანა, მაგრამ მხოლოდ 

გარეგნულად. სინამდვილეში მას სძულდა ქრისტიანები და მათი სწავლების წინააღმდეგ 

მოქმედებდა. თავს ხან ღმერთად ასაღებდა, ხან სამყაროს შემქმნელ უდიდეს ღვთიურ ძალად. 

რომში მან ცრუ სასწაულებითა და თაღლითობით მოხიბლა რომაელები და დიდი 

ზეგავლენაც მოიპოვა ნერონზე. 

ძველი მწერლები ბევრს მოგვითხრობენ პეტრე მოციქულისა და სიმონის პაექრობის შესახებ. 

ეს უკანასკნელი ეჭვქვეშ აყენებდა ქრისტეს სწავლებას და ირწმუნებოდა, რომ თავად არის 

ბნელეთის მთავართაგან სამყაროს გადამრჩენი, ზეციდან მოვლინებული ღმერთი. საკუთარ 

ყოვლისშემძლეობაში რომაელების დასარწმუნებლად სიმონ მოგვი მათ დაჰპირდა, რომ 

მთელი ხალხის თვალწინ ზეცად ავიდოდა. დანიშნულ დღეს დიდძალი ხალხი შეიკრიბა, იქ 

წმინდა მოციქულებიც იყვნენ და ღმერთს ევედრებოდნენ, რომ განექარვებინა წარმართთა 

ცდომილებანი და დაეთრგუნა სიმონ მოგვის შემწე მტრული ძალა. როგორც გადმოცემა 

მოგვითხრობს, მოგვი ნამდვილად ავიდა გარკვეულ სიმაღლეზე, მაგრამ უეცრად მიწას 

დაენარცხა და ფეხიც მოიტეხა, რის შემდგომაც მარცხით გაწბილებულმა თავი მოიკლა. 



ცრუმორწმუნე წარმართებმა წარუმატებლობა იქ მყოფ მოციქულებს მიაწერეს და უფრო 

მეტად დაუწყეს დევნა. 

სიმონის სიკვდილითა და საერთოდ ქრისტეს სწავლების გავრცელებით განრისხებულმა 

ნერონმა მოციქულების სიკვდილით დასჯა განიზრახა. გადმოგვცემენ, რომ მაშინ 

ქრისტიანებმა დაარწმუნეს პეტრე, ღამით გასცლოდა ქალაქს, მაგრამ უფალმა სასწაულებრივი 

ხილვით განუცხადა მოციქულს თავისი ნება: ქალაქიდან გამოქცეულმა პეტრემ იხილა თავად 

ქრისტე, რომელიც რომისკენ მიემართებოდა. „საით მიხვალ, უფალო?“ – ჰკითხა 

გაოგნებულმა პეტრემ. „რომში, რათა ჯვარს მაცვან“ – მიუგო უფალმა. პეტრე ყველაფერს 

მიხვდა და დაბრუნდა ქალაქში, სადაც მოწამებრივი სიკვდილით უნდა განედიდებინა 

ქრისტე. მალე ის და პავლე მამერტინის საპყრობილეში გამოკეტეს. გადმოცემის თანახმად, აქ 

მოციქულებმა დაახლოებით ცხრა თვე დაჰყვეს, ამასობაში საპყრობილის მცველები მოაქციეს 

და მრავალი სასწაული აღასრულეს. ტიმოთესადმი უკანასკნელ ეპისტოლეში პავლე 

მოციქული წერდა: „მე აწ ესერა შევიწირვი, და ჟამი იგი მიქცევისა ჩემისაჲ მოიწია. ღუაწლი 

კეთილი მომიღუაწებიეს, სრბაჲ აღმისრულებიეს, სარწმუნოებაჲ დამიმარხავს, ამიერითგან 

მიმელის მე სიმართლისა იგი გვირგვინი, რომელი მომცეს მე უფალმან მას დღესა შინა, 

მართალმან მან მსაჯულმან; არა ხოლო თუ მე, არამედ ყოველთა, რომელთა შეიყუარეს 

გამოჩინებაჲ მისი“ (2 ტიმ. 4,6-8). ასეთი სიხარულის მოიმედე მოციქულს შეეძლო, მშვიდად 

აეტანა ტყვეობაც და უკანასკნელი განსაცდელებიც ამა სოფლად. მის მეგობართაგან 

ზოგიერთმა სულმოკლემ შიშის გამო მიატოვა იგი, მაგრამ პავლეს ვერაფერი განაშორებდა 

უფლის სიყვარულს. 

პეტრე მოციქული მშვიდი სიმტკიცით ელოდა აღსასრულს. ამის შესახებ მას უფალმა ადრევე 

აუწყა (იხ. 2 პეტრ. 1,14). 

ორივე მოციქულს სიკვდილი მიუსაჯეს. განაჩენის აღსრულებამდე პეტრე თავისი ცოლის 

დასჯის მოწმე შეიქნა და მას შემდეგი სიტყვებით დაემშვიდობა: „გახსოვდეს უფალი!“. 

პეტრეს ჯვარზე სიკვდილი ელოდა, რაც რომაელებისთვის ითვლებოდა ყველაზე 

სამარცხვინო სასჯელად, მაგრამ თავმდაბალმა მოციქულმა მეტისმეტ პატივად ჩათვალა, 

მომკვდარიყო თავისი ღვთაებრივი მასწავლებლის მსგავსად და ითხოვა – თავდაღმა გაეკრათ 

ჯვარზე. 

პავლე მოციქულს, როგორც რომის მოქალაქეს, ასცდა „სამარცხვინო სასჯელი“ – მას 

მახვილით მოჰკვეთეს თავი. ზოგი მწერლის მტკიცებით, ორივე მოციქული დასაჯეს ერთსა 

და იმავე დღეს, ქრისტესშობიდნ 67-ე წელს. სხვები გადმოგვცემენ, რომ პავლე მოციქული 

პეტრეზე ერთი წლით გვიან აღესრულა. ვარაუდობენ, რომ ქრისტიანებმა თავიანთი 

მასწავლებლების ცხედრები შეინახეს კატაკომბებში, რაც მაშინ რომში მრავლად იყო. 

შემდგომში მორწმუნეები ხშირად იკრიბებოდნენ სალოცავად ამ უდიდესი 

განმანათლებლების საფლავებზე და კრძალვით მიაგებდნენ პატივს მათ ხსოვნას. 

ჩვენ უფრო დაწვრილებით გიამბეთ პავლე მოციქულის შესახებ, რადგან წიგნი „საქმე 

წმიდათა მოციქულთაჲ“ იერუსალიმის კრების შემდგომ პეტრეს აღარ ახსენებს. მაგრამ 

გადმოცემით ვიცით, რომ იგი რამდენიმე წელიწადს უძღვებოდა ანტიოქიის ეკლესიას და 

ერთგულად უქადაგებდა ბაბილონის, სირიის, მცირე აზიის ოლქებში მიმოფანტულ 

იუდეველებს. ჩვენთვის ცნობილია პეტრეს ორი ეპისტოლე, სადაც იგი მორწმუნეებს უხსნის, 



თუ როგორ უნდა იცხოვრონ ქრისტესთვის სათნოდ, რომელმაც ისინი თავისი უპატიოსნესი 

სისხლით გამოისყიდა. არწმუნებს, მოთმინებით აიტანონ მიწიერი სატანჯველები, მტკიცედ 

სასოებდნენ ქრისტეს, გულით უყვარდეთ ერთმანეთი; თავიანთი ცხოვრებით წარმართებს 

კეთილი მაგალითი აჩვენონ ღვთის სადიდებლად; საერთოდ კი იცხოვრონ მართლად, 

წმინდად და ყოველთვის იქცეოდნენ, როგორც ღვთის ერთგული მსახურები. „უფალი 

ღმერთი წმიდა ყავთ გულთა შინა თქუენთა“ (1 პეტ. 3,15) – ეუბნება მორწმუნეებს მოციქული 

და ყველას ურჩევს ღვთის სიტყვის შესწავლას; არწმუნებს ეკლესიის მწყემსებს, სიყვარულით 

იზრუნონ მათთვის მიბარებულ სამწყსოზე, არ იბატონონ მასზე, არამედ კეთილი მაგალითი 

აჩვენონ; ცოლებს მოუწოდებს, დაემორჩილონ თავიანთ ქმრებს, შეინარჩუნონ სიმშვიდე, არ 

იზრუნონ ჩაცმა-დახურვასა და მოკაზმვაზე, ქმრებს – უყვარდეთ თავიანთი ცოლები და 

პატივს სცემდნენ მათ, როგორც „თანა-მკვიდრთა მადლისა ცხორებისათა“ (1 პეტ. 3,7); და 

ზოგადად ყველას – იყვნენ ერთსულოვანნი, გულმოწყალენი, თავმდაბალნი, ხელისუფალთა, 

ვით ღვთისგან დადგინებულთა, მორჩილნი. პეტრე მოციქულის მეორე ეპისტოლე მის 

მოწამებრივ აღსასრულამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწერა. 

ეკლესია 29 ივნისს[1] პატივს მიაგებს წმიდა მოციქულების პეტრესა და პავლეს ხსოვნას და 

მათ – ქრისტეს ეკლესიის განვრცობისთვის ყველაზე მეტად დამაშვრალთ – უწოდებს „თავთა 

მოციქულთა“. 

[1] წმინდანთა ხსენების თარიღები აღნიშნულია ძველი სტილით. 

 

სხვა მოციქულთა ღვაწლი. 

 

თავთა მოციქულთა – პეტრესა და პავლეს – ცხოვრებისა და აღსასრულის გადმოცემის შემდეგ 

შევეხოთ დანარჩენი მოციქულების მოღვაწეობას. მათ შესახებ ცნობებს გვაწვდიან პირველი 

საუკუნეების ეკლესიის მწერლები. 

უძველესი გადმოცემა იუწყება, რომ სულიწმიდის გარდამოსვლის შემდეგ მოციქულები 

რამდენიმე წლის განმავლობაში უპირატესად იერუსალიმში ცხოვრობდნენ და 

საქადაგებლად ხანგრძლივ მოგზაურობას არ შესდგომიან. როდესაც უკვე მთელმა იუდეამ 

მოისმინა ღვთის სიტყვა, მხოლოდ მაშინ დაადგნენ ისინი შორეულ გზებს. გადმოცემის 

თანახმად, მათ ჯერ ილოცეს, შემდეგ კი წილი ყარეს, თუ ვინ საით წასულიყო. არსებობს 

ცნობები, რომ განშორებამდე მათ ზეშთაგონებით შეადგინეს სამომავლო ქადაგების 

სიმბოლო, ანუ ყველამ ერთად ჩამოაყალიბა სარწმუნოების მოკლე აღსარება, რომელშიც 

რამდენიმე სიტყვით იყო ასახული მთავარი ჭეშმარიტებანი. იგი მოციქულთა სიმბოლოს 

სახელითაა ცნობილი და შედგება თორმეტი წევრისგან: 

1. მრწამს ღმერთი, მამა ყოვლისშემძლე, შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა; 2. და მრწამს იესო 

ქრისტე, ძე ღვთისა მხოლოდშობილი, უფალი ჩვენი; 3. [რომელი] ჩაისახა სულიწმიდისგან და 

იშვა ქალწულ მარიამისგან; 4. ივნო პონტოელი პილატეს დროს, ჯვარს ეცვა, მოკვდა და 

დაეფლა; 5. ჩავიდა ჯოჯოხეთს და აღდგა მკვდრეთით მესამესა დღესა; 6. ამაღლდა ზეცად, 

მჯდომარე არს მარჯვენით ღვთისა და მამისა ყოვლისშემძლისა; 7. კვალად მომავალ არს 

განსჯად ცხოველთა და მკვდართა; 8. და მრწამს სულიწმიდა; წმინდა კათოლიკე ეკლესია; 9. 



ზიარება წმიდათა თანა; 10. მოტევება ცოდვათა; 11. აღდგომა ხორცისა; 12. ცხოვრება 

საუკუნო. 

როდესაც უფალმა იესომ მოციქულებს სახარების ქადაგება უბრძანა, არ დაუმალავს, რომ 

ამისთვის ადამიანებისაგან დევნა და განსაცდელი ელოდათ; რომ მათ მოიძულებდნენ 

ქრისტეს სახელისთვის და დაადანაშაულებდნენ ხელისუფალთა წინაშე; მაგრამ უფალმა 

თავისი ყოვლისშემძლე შემწეობაც აღუთქვა და შეჰპირდა, რომ განუყრელად თავის 

ეკლესიასთან იქნებოდა. სულიწმიდით აღვსილი მოციქულები მხნედ შეუდგნენ მათთვის 

დაკისრებულ მძიმე საქმეს; ერთი მათგანიც არ დაუძლურებულა ჯაფისა და განსაცდელების 

შედეგად – ღვთისა და მოყვასისადმი მხურვალე სიყვარულით და რწმენით განმტკიცებულნი 

მოთმინებით იტანდნენ დევნასა თუ ტანჯვას და მოშურნეობით ემსახურებოდნენ უფალს. 

მალე ყველაზე შორეული ქვეყნებიც კი გააცისკროვნა ჭეშმარიტების ნათელმა. 

წმინდა მოციქულები დროდადრო იერუსალიმში ბრუნდებოდნენ, რათა შეხვედროდნენ 

მოძმეებს და ურთიერთისათვის ემცნოთ მიღწეული წარმატებების შესახებ; ამის შემდეგ ისევ 

აგრძელებდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. 

ჩვენ უკვე გიამბეთ იაკობ ზებედეს ძის, იერუსალიმის პირველი ეპისკოპოსის – იაკობისა და 

მათე მოციქულის მოწამებრივი აღსასრულის შესახებ. ახლა სხვა მოციქულებზეც 

მოგითხრობთ. 

ანდრია პირველწოდებული ქადაგებდა იუდეაში, საბერძნეთში, შავი ზღვის პირას მდებარე 

მცირე აზიის ოლქებში, საქართველოში, შეაღწია სკვითიაშიც. არავის ეხალისებოდა ტლანქ და 

დაუნდობელ სკვითებთან წასვლა, მაგრამ ხმებმა ველური ქვეყნისა და იქაურთა სისასტიკის 

შესახებ ვერ შეაშინა მოციქული, რომელსაც დაკისრებული საქმის აღსრულება სიცოცხლეზე 

ძვირად უღირდა. უძველესი მატიანეები გვაუწყებენ, რომ წმინდა ანდრია ქადაგებდა 

ტავრიკეს ქერსონესში (ახლანდელი ყირიმის ნახევარკუნძულზე), შემდეგ დნეპრით მიცურდა 

იმ ადგილამდე, სადაც ახლა კიევია გაშენებული; იქ მთაზე აღმართა ჯვარი და თანამგზავრებს 

უთხრა: „ამ ადგილზე გაბრწყინდება მადლი ღვთისა, აღიმართება ტაძრები უფლისა და 

ნათელი ჭეშმარიტი აქედან განეფინება მთელ ქვეყანას“. მოციქული დნეპრს აუყვა და მიაღწია 

იმ ადგილამდე, სადაც მოგვიანებით ნოვგოროდი აშენდა. ჩანს, წმინდა მახარებელს არ 

სდევნიდნენ სისასტიკით განთქმული სკვითები. ამასთან უცნობია, თუ რამდენად 

წარმატებული იყო მოციქულის მოღვაწეობა ამ მხარეში. 

წმინდა ანდრია წარმართებისგან იტანჯა შავი ზღვის მახლობლად მდებარე ქალაქ სინოპში. 

მან დააარსა ქალაქ ბიზანტიონში (მოგვიანებით კონსტანტინოპოლი) ეკლესია და იქ 

ეპისკოპოსად დაადგინა სტაქე, რომელსაც ახსენებს პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეში. 

საბერძნეთის ქალაქ პატრაში ანდრია პირველწოდებულს ერგო პატივი, სიცოცხლე გაეღო 

თავისი რწმენისთვის. ამ ქალაქში მისმა ქადაგებებმა და მის მიერ აღსრულებულმა 

სასწაულებმა უამრავი წარმართი მოაქცია, მათ შორის იყვნენ თვით ოლქის მთავრის ძმა და 

ცოლი. როდესაც პროკონსულმა ეგეატ ანთიპატმა ამის შესახებ შეიტყო, ბრძანა მოციქული 

ციხეში ჩაემწყვდიათ. მაგრამ საპყრობილეშიც იკრიბებოდნენ მორწმუნენი სალოცავად და 

მისი სიტყვის მოსასმენად. ქრისტიანთა რაოდენობა სულ უფრო იზრდებოდა. ეგეატმა 

თავისთან იხმო ანდრია და დიდხანს არწმუნებდა, განდგომოდა თავის მასწავლებელს. 

„როგორ უნდა გწამდე კაცისა, რომელიც ბოროტმოქმედივით აცვეს ჯვარს?!“ – ეკითხებოდა 



იგი. ამაოდ უხსნიდა მოციქული პროკონსულს, რომ უფალი იტანჯა საკუთარი ნებით, 

ადამიანებისადმი სიყვარულის გამო; რომ თავისი სიკვდილით შეარიგა ისინი ღმერთთან და 

უბოძა მარადიული ცხოვრება. ეგეატმა მაინც არ შეიწყნარა ჭეშმარიტება და წმინდა ანდრიას 

ჯვარზე სიკვდილი მიუსაჯა, რაც მან სიხარულით მიიღო. ჯვარი წარმართებისთვის ყველაზე 

სამარცხვინო სასჯელის იარაღად ითვლებოდა, მაგრამ ქრისტიანისთვის იგი ქრისტეს 

სიკვდილით იყო განწმენდილი. 

ანდრიას წამება რომ გაეხანგრძლივებინა, ეგეატმა ბრძანა, ჯვარზე დაეკიდათ და არ 

მიელურსმათ იგი. ადამიანები აღშფოთებით შესცქეროდნენ ამას, რადგან მათ მოესწროთ 

მოციქულის შეყვარება მისი წმინდა ცხოვრებისა და ჭეშმარიტების ქადაგებისთვის. „რისთვის 

ეწამება ეს წმინდა ადამიანი, მეგობარი უფლისა?“ – ისმოდა შეძახილები, პროკონსულზე 

გამწყრალი ბრბო ღელავდა. ჯვარზე დაკიდებული ანდრია კი ხალხს მოუწოდებდა 

სიმშვიდისკენ, ესაუბრებოდა მოყვასისადმი სიყვარულზე, ცოდვათა მიტევებასა და 

მარადიულ ცხოვრებაზე. „სიკვდილი არ არის საშიში მათთვის, რომლებიც სიმართლეს 

ეწირებიან, ისინი ასე ჰპოვებენ ნეტარ სიმშვიდეს. სიკვდილის უნდა ეშინოდეთ მათ, 

რომლებიც სააქაოში ემონებიან ცოდვას, რადგან საუკუნო სატანჯველში წავლენ. ძმანო, ნუ 

დაივიწყებთ ჩემს სწავლებას; გიყვარდეთ სარწმუნოება ჭეშმარიტი, დაიმარხეთ მცნებანი 

უფლისა იესო ქრისტესი“ – ეუბნებოდა იგი. ორი დღე და ღამე ეკიდა ჯვარზე უფლის მოწაფე 

და თავისი ღვთაებრივი მოძღვრის მსგავსად მხოლოდ სიყვარულსა და მიტევებაზე 

საუბრობდა; მესამე დღეს მოთმინებადაკარგულმა ხალხმა მუქარითა და ყვირილით 

მოსთხოვა ეგეატს, რომ ჯვრიდან ჩამოეხსნათ იგი. პროკონსულს მღელვარების შეეშინდა, 

თავად მივიდა დასჯის ადგილზე და მეომრებს მოწამის ჩამოხსნა უბრძანა. მაგრამ ანდრიამ 

უკვე ლოცვით მიაბარა სული ღმერთს. ეს მოხდა დაახლოებით 70 წელს. მოციქულის ხსენებას 

მართლმადიდებელი ეკლესია 30 ნოემბერს აღნიშნავს. მისი წმინდა ნაწილები დასვენებულია 

იტალიის ქალაქ ამალფში. 

წმინდა ფილიპე მოციქული (იგი არ უნდა აგვერიოს ფილიპე დიაკონში, რომელმაც 

ეთიოპიელი დიდებული მოაქცია) ჯერ გალილეაში ქადაგებდა, შემდგომ საბერძნეთში, სადაც 

მრავალი სასწაული მოახდინა და უამრავი წარმართი გააქრისტიანა. საბერძნეთში მცხოვრებმა 

იუდეველებმა მას დევნა დაუწყეს, მაგრამ ფილიპეს უფალი იფარავდა – მაგალითად, ერთხელ 

მისი მოწინააღმდეგენი უცებ დაბრმავდნენ და მხოლოდ მოციქულის ლოცვით დაუბრუნდათ 

თვალისჩინი. ამ მოვლენამ დიდად შეუწყო ხელი ქრისტიანობის დამკვიდრებას. 

საბერძნეთის დატოვების შემდგომ ფილიპემ მოინახულა შორეული ქვეყნები: არაბეთი, 

ეთიოპია, პართია. შემდეგ თავის დასთან, მარიამნასთან, ერთად მოიარა მცირე აზია, სადაც 

შეხვდა იოანე ღვთისმეტყველს და ბართლომე მოციქულს. ეს უკანასკნელი ფილიპესთან 

დარჩა მის აღსასრულამდე. ისინი ერთად მივიდნენ ფრიგიის ქალაქ იერაპოლში, სადაც 

სასწაულებითა და სახარების ქადაგებით მრავალი წარმართი მოაქციეს. ამან გამოიწვია 

ქურუმთა გამძვინვარება, რომელთაც თავიანთი შემოსავლისა და ქალაქის მცხოვრებლებზე 

გავლენის დაკარგვისა ეშინოდათ. მათ ქალაქის თავს გადასცეს საჩივარი ფილიპეზე, 

ბართლომესა და მარიამნაზე; ბრალად დასდეს, რომ ისინი ხალხს აბრიყვებენ მავნე არაკებით, 

ხიბლავენ მოჩვენებითი სასწაულებით და მოითხოვეს მათი დასჯა. მმართველმა ბრძანა, 

სასტიკად ეცემათ მქადაგებლები, შემდეგ კი ფილიპესა და ბართლომეს სიკვდილი მიუსაჯა. 

ისინი ჯვარს აცვეს საკერპო ბომონის მახლობლად. ფილიპე თავდაღმა მიამსჭვალეს ჯვარს, 

მაგრამ უეცრად საშინლად იძრა მიწა, რაც თავზარდაცემულმა მოქალაქეებმა მიაწერეს 



თავიანთი ღმერთების რისხვას მართალთა დასჯის გამო და მმართველს დაუწყეს ვედრება, 

ჩამოეხსნა და გაეთავისუფლებინა მოციქულები. მაგრამ ფილიპე თავის მტანჯველებზე 

ლოცვაში აღესრულა. მისი ხსენების დღეა 14 ნოემბერი, ბართლომე და ბარნაბა მოციქულების 

– 11 ივნისი. 

ბართლომე ცოცხალი იყო, როცა ძელიდან ჩამოხსნეს, მან ჯვარი გადასახა მორწმუნეებს, 

დაუდგინა ეპისკოპოსი, მიწას მიაბარა წმინდა ფილიპეს ცხედარი და განაგრძო თავისი 

მწირობა და შრომა – მიაღწია შორეულ ინდოეთამდე – იქ დიდი ხნის შემდეგ იპოვეს მის მიერ 

დატოვებული მათეს სახარება. ბართლომე მოღვაწეობდა სომხეთშიც, სადაც ღვთის შეწევნით 

იქაური მეფის ასული განკურნა, რომელიც მძიმე სნეულებით იტანჯებოდა. მადლობის 

ნიშნად მეფემ უამრავი ძვირფასი საჩუქარი გაუგზავნა, მაგრამ მოციქულმა უკან დაუბრუნა 

და შეუთვალა: „ძღვენი არ მჭირდება, მე სულებს დავეძებ, რათა ქრისტეს შევძინო ისინი“. 

მეფემ და ბევრმა მისმა ქვეშევრდომმა ირწმუნა, მაგრამ ქურუმებმა მოიძულეს მოციქული და 

ერთ სომხურ ქალაქში, ალბანოპოლისში, მის წინააღმდეგ აამხედრეს ხალხი. ბართლომე 

ჯვარს აცვეს, შემდეგ კი მახვილით მოჰკვეთეს თავი. 

წმინდა თომა მოციქულმა წარმართთა მოსაქცევად ქადაგებით მოიარა ინდოეთი, სპარსეთი, 

მიდია და პართია; დაითმინა მრავალი ტანჯვა და დევნა; მოწამებრივი სიკვდილით აღესულა 

ინდოეთში. მისი ხსენების დღეა 6 ოქტომბერი. 

წმინდა მათე მოციქული თავდაპირველად იუდეაში ქადაგებდა; უფლის ამაღლებიდან მერვე 

წელიწადს მან პირველმა დაწერა სახარება ებრაულ ენაზე, რაც თითქმის მაშინვე ითარგმნა 

ბერძნულად (ფიქრობენ, იოანე ღვთისმეტყველის ან იერუსალიმის ეპისკოპოსის – იაკობის 

მიერ). მათე ჩავიდა სირიაში, მოიარა მცირე აზიის ზოგიერთი ოლქი, იყო სპარსეთში, 

ინდოეთსა და ეთიოპიაში. მოწამებრივად აღესრულა ქრისტესშობიდან დაახლოებით 60 

წელს. ეკლესია მას იხსენიებს 16 ნოემბერს. 

წმინდა იაკობ ალფესი მოღვაწეობდა იუდეაში, სირიაში, მესოპოტამიასა და ეგვიპტეში, სადაც 

ჯვარს აცვეს. მისი ხსენების დღეა 9 ოქტომბერი. 

წმინდა იუდა იაკობის ძე ქადაგებდა იუდეაში, სამარიასა და იდუმეაში. პავლე მოციქულსა და 

შილასთან ერთად მან რამდენიმე ხანი დაჰყო ანტიოქიაში, მოინახულა სპარსეთი და 

სომხეთი, სადაც, დაახლოებით 80 წელს, ზოგიერთი ისტორიკოსის ვარაუდით, ჯვარს აცვეს 

და ისრებით განგმირეს. მან დაწერა მოკლე კათოლიკე ეპისტოლე, რითაც დაარიგა 

მორწმუნეები, იღვაწონ სარწმუნოებისთვის და არ მიიდრიკონ ცრუსწავლებებისკენ. მისი 

ხსენების დღეა 19 ივნისი. 

წმინდა სვიმეონ მოშურნე ღვთის სიტყვას აუწყებდა მესოპოტამიაში, ეგვიპტესა და 

მავრიტანიაში. ზოგი ვარაუდით, იგი არისტობულესთან (სამოცდაათ მოციქულთაგან ერთ-

ერთი) ერთად მოღვაწეობდა ბრიტანეთში, სადაც აღესრულა მოწამებრივი სიკვდილით.[1] 

მისი ხსენების დღეა 10 მაისი. 

 

უფლის თორმეტ მოციქულთაგან ყველაზე დიდხანს იცოცხლა წმინდა იოანე 

ღვთისმეტყველმა. იგი უპირატესად მცირე აზიაში ქადაგებდა და დიდხანს ცხოვრობდა ქალაქ 



ეფესოში. ჩვენ მის შესახებ უფრო დაწვრილებით სხვა თავში მოგითხრობთ. ახლა შეგახსენებთ 

სამოცდაათი მოციქულიდან ზოგიერთის ხვედრს, რომელთა შესახებაც ცნობები შემოინახა. 

წმინდა ლუკა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იყო ერთგული თანამგზავრი პავლე მოციქულისა, 

რომელიც სიკვდილამდე არ მიუტოვებია. უფლის ამაღლებიდან თხუთმეტი წლის შემდეგ მან 

ბერძნულ ენაზე დაწერა სახარება. მანვე წიგნით „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ მოგვაწოდა 

უძვირფასესი ცნობები ქრისტეს ეკლესიის განვრცობის შესახებ. იგი ქადაგებდა სხვადასხვა 

ქალაქში და იყო საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკის ეპისკოპოსი. ღირს-იქმნა მოწამებრივი 

სიკვდილისა. ზოგის აზრით, ეს მოხდა ეფესოში, სხვათა სიტყვებით – პატრაში. ლუკა იყო 

მკურნალი და ფერმწერი. ფიქრობენ, რომ მან პირველმა დაწერა ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობლის, პეტრესა და პავლე მოციქულების ხატები. 

წმინდა მარკოზი ახლდა პავლე მოციქულს მისი პირველი მოგზაურობის დროს რომში და 

იქვე მისი წინამძღვრობით ბერძნულ ენაზე დაწერა სახარება. იგი ქადაგებდა იტალიაში, 

ადრიატიკის ზღვისპირა ქალაქებში: ვენეციასა და აკვილეაში. შემდეგ მოიარა ეგვიპტე, 

ლიბია, იყო ალექსანდრიის ეკლესიის პირველი ეპისკოპოსი. იქვე ჩაუყარა საფუძველი 

სასწავლებელს, რომელმაც შემდგომ ფრიად დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. მარკოზი ამავე 

ქალაქში წარმართებმა მოწამებრივად მოკლეს, რადგან ცდილობდა, ისინი კერპ სერაპისის 

თაყვანისცემისგან განერიდებინა. აღსასრულის წინ იგი ღირსყო ქრისტემ თავისი 

გამოცხადებისა და მანაც სიხარულით მიაბარა სული უფალს. ეს მოხდა ქრისტესშობიდან 68 

წელს. ალექსანდრიის ეკლესია დიდ პატივს მიაგებს მოციქულის ხსოვნას. მისი წმინდა 

ნაწილები ვენეციაშია დასვენებული. 

წმინდა ბარნაბა, მეგობარი და თანამგზავრი პავლესი, რომელთან ერთადაც საფუძველი 

ჩაუყარა ანტიოქიის ეკლესიას, ქადაგებდა კვიპროსზე, რომში, მილანში. მოწამებრივი 

სიკვდილით აღესრულა ქალაქ სალამინში (კვიპროსი). ჩვენ ვიცი, რომ მან ერთ-ერთმა 

პირველმა გაყიდა თავისი ქონება, რათა საფასური გაჭირვებულთათვის დაერიგებინა. მას 

მოციქულები უწოდებდნენ – „ძეს ნუგეშინისცემისას“, რადგან მგლოვიარეთა ნუგეშისცემის 

განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდა. ბარნაბა მოციქულის სახელით ცნობილია ეპისტოლე, 

რომელიც არ შედის ახალი აღთქმის ეპისტოლეთა რიცხვში. 

წმინდა თადეოზი მესოპოტამიაში ქადაგებდა. მან განკურნა და მონათლა ავგაროსი, რომლის 

შესახებაც ძველი საეკლესიო მწერლები შემდეგს გადმოგვცემენ: ავგაროსი იყო ედესის 

მთავარი. მის ყურამდე მიაღწია ამბებმა უფლის მიერ იუდეაში აღსრულებული სასწაულების 

შესახებ. მოხდა ისე, რომ იგი კეთრით დაავადდა, ამიტომ მისწერა ქრისტეს, ითხოვა მისი 

ყოვლისშემძლე შემწეობა და თავის მშობლიურ ქალაქ ედესაში მტრებისა და 

მდევნელებისაგან თავშესაფარი შესთავაზა. ეს წერილი მან გაატანა ფერმწერს, რომელსაც 

ქრისტეს ხატის დაწერა უბრძანა. რამდენს არ ეცადა ფერმწერი, მაგრამ ღვთის გამოსახვა 

ვერაფრით შეძლო. მაშინ იესო ქრისტემ მოითხოვა წყალი და ტილო, დაიბანა პირი, ამ ნაჭრით 

შეიმშრალა და ფერმწერს გადასცა. ტილოზე მისი გამოსახულება აღიბეჭდა. ამ უძვირფასეს 

საჩუქართან ერთად უფალმა ავგაროსს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც აღუთქვა სრული 

განკურნება, ოღონდ მაშინ, როდესაც მისი ერთ-ერთი მოწაფე ეწვეოდა. სულიწმიდის 

გარდამოსვლის შემდგომ, როდესაც მოციქულები საქადაგებლად წავიდ-წამოვიდნენ, 

ავგაროსთან თადეოზი გაემგზავრა. მთავარმა ნათელ-იღო და მაშინვე განიკურნა მძიმე 

სენისგან. ამ მოვლენის აღსანიშნავად მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულით მიაგებს 



პატივს მაცხოვრის ხელთუქმენლ ხატს. დიდი სამოციქულო მოღვაწეობის შემდგომ წმინდა 

თადეოზი აღესრულა ქალაქ ბერიტოსში (ახლანდელი ბეირუთი). 

მოციქულები თავდაუზოგავად ცდილობდნენ, განევრცოთ ქრისტეს ეკლესია და თითქმის 

ყველამ მოწამებრივი აღსასრულით დაბეჭდა თავისი სარწმუნოება. ისინი ძალ-ღონეს არ 

იშურებდნენ, მიდიოდნენ უშორეს ქვეყნებშიც კი და ქადაგებდნენ სახარებას; უშიშრად 

იტანდნენ განსაცდელებს, ტანჯვასა და დევნას. მრავალი მათგანი ეპისკოპოსი გახდა: პავლემ, 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტიტე დაადგინა კრეტაზე, ტიმოთე – ეფესოში; ანანია, რომელმაც 

პავლე მონათლა, შემდგომ დამასკოს ეპისკოპოსი იყო; ფილიმონი – ღაზას, შილა – კორინთოს, 

დიონისე არეოპაგელი – ათენის ეპისკოპოსები გახდნენ; ლინუსს, ანაკლეტუსს და კლიმენტის 

თანმიმდევრობით ეკავათ რომის კათედრა. 

[1] სხვა ცნობებით, სვიმონმა ანდრია პირველწოდებულთან ერთად იქადაგა დასავლეთ 

საქართველოში. ანდრია შემდგომ სკვითების ქვეყანაში წავიდა, სვიმონი კი აფხაზეთში დარჩა 

წარმართთა მოსაქცევად, რომლებმაც იგი ქვებით ჩაქოლეს. დაკრძალულია ანაკოპიაში, 

სოხუმთან ახლოს. 

იუდეველთა ომი. იერუსალიმის დაცემა 

 

ახლოვდებოდა ჟამი, როცა საშინელი სასჯელი უნდა მიჰგებოდათ იუდეველებს, რომლებმაც 

უგუნური გაკერპებით უკუაგდეს ჭეშმარიტება და ცხონება. რომაელთა ქვეშევრდომად ყოფნა 

სულ უფრო მძიმე ხდებოდა მათთვის, გამუდმებით ღელავდნენ და დღე-დღეზე ელოდნენ 

მესიის გამოჩენას, რომელიც, მათი აზრით, გაათავისუფლებდა საძულველი უღლისგან და 

ყველა ერზე მეტად განადიდებდა. რომის მმართველობა იძულებული ხდებოდა, ძალით 

მოეთოკა ეს მღელვარებანი, რაც კიდევ უფრო განარისხებდა იუდეველებს. მათთვის 

ყველაფერი ამბოხის საბაბი ხდებოდა. იუდეველები მზად იყვნენ, დაეჯერებინათ 

ყველასთვის, ვინც გაუღვივებდა დამოუკიდებლობის მოპოვების იმედს, და მიემართათ 

ყველაზე თავზეხელაღებული წამოწყებისთვის. მოგვები და ჯადოქრები ხალხს აცდუნებდნენ 

მოჩვენებითი სასწაულებით, რაც თითქოსდა გამოხსნის მოახლოებას იუწყებოდა. 

ცრუწინასწარმეტყველებს უზარმაზარი ბრბოები მიჰყავდათ უდაბნოში, რათა იქ 

დალოდებოდნენ მესიის მოვლინებას. ვიღაც ეგვიპტელმა ოცდაათი ათასამდე კაცი შეკრიბა 

ზეთისხილის მთაზე და მოუწოდა – აქედანვე გაელაშქრათ იერუსალიმზე, რათა 

გაეთავისუფლებინათ უცხოთა ბატონობის სირცხვილისგან. თან დააიმედა, რომ მის ერთ 

სიტყვაზე წმინდა ქალაქის გალავანი დაემხობოდა. ამ ბრბოს დაშოშმინება მხოლოდ იარაღის 

ძალით გახდა შესაძლებელი. 

ზილოტები, ანუ მოშურნენი, თავგამოდებით ცდილობდნენ, იუდეველებში აღეძრათ 

რომაელებისადმი სიძულვილი. ზილოტების სექტა შეიქმნა დაახლოებით ქრისტეს შობის 

დროს, მაშინ, როდესაც სირიის პროკურატორმა სულპიციუს კვირინიოსმა, იმპერატორის 

ბრძანებით, ხარკის აკრეფისათვის მოსახლეობის აღწერა წამოიწყო. მაშინ ერთმა 

გალილეველმა, სახელად იუდამ, მრავალი თანამზრახველი შემოიკრიბა და მიმართა: განა 

დიდი ცოდვა არ არის, ღვთის ერმა წარმართ იმპერატორს უხადოს ხარკი?! მან ამბოხი 

წამოიწყო, რის დროსაც თავადვე დაიღუპა, მაგრამ მის მოწოდებებს ძალიან ბევრი გაჰყვა. 



იუდა გალილეველის ორი ძე ჯვარს აცვეს, როგორც მეამბოხეთა ბანდების მეთაურები. მესამე, 

როგორც ქვემოთ ვნახავთ, მონაწილეობდა იუდეველთა ომში. 

ზილოტებმა რჯულისადმი მხურვალე მოშურნეობის საბაბით საშინელ დარბევებსა და 

შფოთში უამრავი ხალხი ჩაითრიეს. ისინი უზარმაზარ ბანდებად დაეხეტებოდნენ ოლქებში, 

მათ უერთდებოდნენ ქურდები და ყაჩაღები და დაუსჯელად ძარცვავდნენ ქვეყანას... თავად 

იერუსალიმში საშინელ ბოროტმოქმედებებს სჩადიოდნენ მკვლელთა ბრბოები. თუ ამასთან 

გავიხსენებთ იუდეველთა და სამარიტელთა შორის მუდმივ შუღლს, რელიგიური სექტების 

ურთიერთმტრობას, რომაელებისადმი საერთო უკმაყოფილებას, იუდეველებისა და 

უცხოტომელების დაპირისპირებას, შეიძლება დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, რა საშინელ 

მდგომარეობაში იყო და როგორ დრტვინავდა მთელი იუდეა. 

იმავდროულად ადამიანებს არანაკლებ აღელვებდათ და აშინებდათ უცნაური 

წინათმოსწავებანი, რომლებიც უდიდესი მოვლენების მოახლოებაზე მიუთითებდნენ. 

იუდეველები ძრწოლით ლაპარაკობდნენ, რომ ტაძრის კარი, რომელსაც სიმძიმის გამო ოცი 

კაცი ძლივს ძრავდა, ერთხელ თავისით გაიღო; რომ პასექის დროს ღამით უჩვეულო ნათელმა 

გაანათა სამსხვერპლო; რომ ერთ საღამოს მთელმა ერმა იხილა იერუსალიმის ცაზე მხედრების 

შებრძოლება, რომლებიც ქალაქის თავზე დაქროდნენ და ბოლოს ცეცხლოვან გალავნად 

შემოერტყნენ მას; რომ მეერგასე დღეს მღვდლებმა ტაძარში მოისმინეს ნაბიჯების ხმა და 

სიტყვები: „აქედან წავიდეთ“. 

ომის დაწყებამდე ჯერ კიდევ ოთხი წლით ადრე იერუსალიმში გამოჩნდა ვიღაც მიწის მუშა, 

სახელად იეშუა, ძე ანანიასი. იგი ქალაქის ქუჩებსა და მოედნებზე დაეხეტებოდა და ხმამაღლა 

გაიძახოდა: „ვაი! ვაი! ვაი ტაძარს! ვაი იერუსალიმს! ხმა აღმოსავლეთიდან! ხმა 

დასავლეთიდან! ხმა ოთხივ კუთხიდან იერუსალიმის წინააღმდეგ!“ იგი შეიპყრეს. 

ყოველგვარ დაკითხვას, მუქარას და ლანძღვას იეშუა მხოლოდ ამ ავისმომასწავებელი 

სიტყვებით პასუხობდა. მიჰგვარეს მმართველს, რომელმაც ბრძანა ეცემათ. ის არც აქ ითხოვდა 

შეწყალებას, მხოლოდ ყოველი დარტყმის შემდეგ შესაბრალისი ხმით მოსთქვამდა: „ვაი, ვაი 

იერუსალიმს!“. ბოლოს თავი დაანებეს, რადგან შეშლილად ჩათვალეს, მან კი ისევ განაგრძო 

ქალაქში ხეტიალი, არავისთან საუბრობდა, მხოლოდ დღეღამ ერთსა და იმავეს იმეორებდა. 

საზეიმო დღეებში უფრო ხმამაღლა და შესაბრალისი ხმით გაჰყვიროდა ამ სიტყვებს. ეს მთელ 

შვიდ წელიწადს გრძელდებოდა. როდესაც ქალაქი ალყაში მოექცა, იგი გალავანზე გადი-

გამოდიოდა და გაიძახოდა: „ვაი, იერუსალიმს!“ უკანასკნელად კი დაურთო: „ვაი მე!“ და 

მაშინვე რომაელთაგან ნასროლმა უზარმაზარმა ქვამ მოკლა. 

მშფოთვარე იუდეველებთან საერთო ენის გამონახვა მეტისმეტად რთული იყო 

პროკურატორებისთვის, რომლებიც სხვა სარწმუნოებას აღიარებდნენ და ზოგჯერ უნებლიედ, 

ბოროტი განზრახვის გარეშე, ხელყოფდნენ ერისთვის წმინდა წეს-ჩვეულებებს. რომის დროშა 

წმინდა ქალაქში, წარმართი მცველები ტაძრის კარიბჭესთან – ეს ყოველივე იუდეველებს 

თავიანთი სიწმინდეების შებილწვად მიაჩნდათ, რაც სისხლიანი არეულობების გამომწვევი 

ხდებოდა ხოლმე. პროკურატორთაგან ზოგიერთი ანგარიშს უწევდა დაპყრობილი ერის 

თავმოყვარეობას და გაურბოდა ისეთ ქმედებას, რაც შეიძლებოდა ხალხს რჯულისა და 

ტრადიციების ხელყოფად აღექვა. მაგრამ რომიდან მოვლინებულმა ორმა უკანასკნელმა 

პროკურატორმა – ალბინემ და ჰესიუს ფლორმა იუდეველები სასოწარკვეთილებამდე 

მიიყვანეს თავიანთი ანგარებისმოყვარებითა და დაუნდობლობით. ჰესიუს ფლორი, ნაცვლად 



იმისა, რომ ავაზაკთა ბანდები მოეთოკა, ფარულად ხელსაც უწყობდა, რისთვისაც 

ნაძარცვიდან წილს იღებდა. იგი საშინლად ჩაგრავდა იუდეველებს, რომელთათვისაც მისი 

მმართველობის დროს არც მართლმსაჯულება არსებობდა და არც კანონი. ერთხელ საჩივარი 

შეიტანეს მასზე, მაგრამ ამას საერთოდ არავინ მიაქცია ყურადღება; შემდეგ ფლორმა გაძარცვა 

იერუსალიმის ტაძრის საგანძური და თავის მეომრებს სამი ათასამდე იუდეველი დაახოცინა. 

ამან ხალხის მოთმინებას ზღვარი დაუდო – გადაწყდა ხელთ იარაღის აღება... და აჯანყება 

ალივით მოედო მთელ ქვეყანას. 

მამაცი და თავგანწირული მეთაურების, უპირატესად ზილოტების, წინამძღოლობით 

იუდეველებმა აიღეს მასადას ციხესიმაგრე და მასში ჩამდგარი რომაელ მეციხოვნეთა 

ლაშქარი ამოხოცეს. ზომიერი ფრთა კიდევ ცდილობდა, შეეჩერებინა ერი საბოლოო 

განხეთქილებისგან რომთან, მაგრამ რჩევებსა და შეგონებებს უკვე აღარავინ უჯერებდა. 

ზილოტებმა დახოცეს მღვდელთმთავარი ანანაია, რომელიც დანებებას ურჩევდა, მისი 

მომხრეები და გადაწვეს მეფის სასახლე; შემდეგ ცეცხლი წაუკიდეს არქივს, სადაც ვალების 

ჩანაწერები ინახებოდა და ამით ბევრი მომხრე შეიძინეს. მალევე აიღეს რომის მთავარი 

ციხესიმაგრე იერუსალიმში. 

ამ აჯანყებამ 66 წელს იფეთქა. ალბათ, იუდეველები უფრო მნიშვნელოვან წარმატებასაც 

მიაღწევდნენ, ომის დასაწყისშივე თავი რომ არ ეჩინა მათ შორის განხეთქილებებს, რაც 

უბედურებათა ძირითადი მიზეზი შეიქნა. მეამბოხეთა მეთაური იყო მანაჰიმი, ზილოტების 

სექტის დამაარსებლის – იუდა გალილეველის ძე. იგი თავს რჯულის მგზნებარე დამცველად 

წარმოაჩენდა და რომაელთა წინააღმდეგ აჯანყებისკენ მოუწოდებდა ერს, რომელზეც 

უზარმაზარი გავლენა მოიპოვა, რაც პირველმა წარმატებებმა უფრო გააძლიერა. ამის გამო 

მანაჰიმმა გადაიმტერა ძალაუფლების მეორე მძებნელი, ელეაზარი, მოკლული 

მღვდელთმთავრის, ანანიას, ძე. იგი, ნაცვლად იმისა, რომ საერთო მტრის წინააღმდეგ 

გაეერთიანებინა ძალები, მომხრეებს მანაჰიმის ძალაუფლების დასამხობად აგროვებდა. ამას 

მიაღწია კიდეც – მოულოდნელად დაესხა თავს მანაჰიმს, სიკვდილით დასაჯა იგი და 

მმართველობა ხელთ იგდო. შემდეგ ალყა შემოარტყა ციხესიმაგრეს, სადაც ჯერ კიდევ იყვნენ 

გამაგრებულნი რომაელ მეციხოვნეთა ნარჩენები, დაარწმუნა ისინი, იარაღი დაეყარათ, 

სანაცვლოდ სიცოცხლის შენარჩუნებასა და თავისუფლებას შეჰპირდა. დიდი ხნის 

ნაშიმშილებმა რომაელებმა დაუჯერეს დანაპირებს, დანებდნენ, მაგრამ იუდეველებმა 

უკანასკნელ კაცამდე ამოწყვიტეს ისინი. 

ეს საშინელი მუხანათობა შაბათ დღეს მოხდა. თავად დამნაშავეებიც კი შეაძრწუნა საკუთარმა 

ბოროტმოქმედებამ. ადამიანები შიშით ელოდნენ რომაელთა მხრიდან სამაგიეროს გადახდას, 

ან უფლის რისხვას ჩადენილი სისასტიკისა და წმინდა დღის ხელყოფისთვის. ყველა 

გრძნობდა, რომ ომი გარდაუვალი იყო. 

მალე იერუსალიმში საშინელი ამბავი შეიტყვეს. იმავე დღეს, როდესაც მუხანათურად 

ამოწყვიტეს რომაელი მეციხოვნენი, კესარიაში მცხოვრები იუდეველები საზარელი 

ბოროტების მსხვერპლნი შეიქნენ. ისინი იქ დასახლებულ ბერძნულ მოსახლეობას დიდი 

ხნიდან მტრობდნენ, რაც ხშირად სისხლიანი შეტაკებით მთავრდებოდა. ახლა, როდესაც 

აჯანყებამ იფეთქა, ჰესიუს ფლორის მფარველობით შეგულიანებული კესარიელები 

მოულოდნელად თავს დაესხნენ იუდეველებს და ოცი ათას კაცამდე ამოხოცეს. 

პროკურატორმაც, ნაცვლად იმისა, რომ დამნაშავენი დაესაჯა, თავისი რისხვა დაატეხა 



ცოცხლად გადარჩენილ იუდეველებს და ისინი მძიმე სამუშაოზე გაგზავნა შორეულ 

ქალაქებში. 

როგორც კი ამ ამბავმა იერუსალიმამდე მიაღწია, იუდეველებმა დაიწყეს ზღვარდაუდებელი, 

დაუნდობელი ხოცვა-ჟლეტა ყველა მეზობელ ოლქში, სადაც ისედაც მუდმივად 

ემტერებოდნენ უცხოტომელებს, მეტწილად ბერძნებს. ყაჩაღთა უზარმაზარი ბანდები 

დათარეშობდნენ ქალაქებსა და დაბებში. ცოტა ხანში სირიაში, პალესტინასა და მცირე აზიაში 

სისხლის ტბები დადგა. არც იქაურებმა დაინდეს იუდეველები: სკითოპოლისში 

მუხანათურად ამოხოცეს დაახლოებით ცამეტი ათასი, დამასკოში – ათი ათასი, 

პტოლემაიდასა და ასკალონში – ხუთი ათასამდე ადამიანი. სირიისა და პალესტინის 

ქალაქები საშინელი სანახავი იყო: იქაურობა გვამებით ივსებოდა, სისხლის მდინარეები 

მიედინებოდა... ალექსანდრიასა და ეგვიპტეში უამრავი იუდეველი ცხოვრობდა. ჯერ კიდევ 

ალექსანდრე დიდმა უბოძა მათ ისეთივე უფლებები, როგორიც ადგილობრივ მოქალაქეებს 

ჰქონდათ, მაგრამ ალექსანდრიელებს სძულდათ ისინი და როგორც კი საშუალება მიეცათ, 

ხუთი ათასამდე კაცი გაწყვიტეს. 

სირიის რომაელმა პროკურატორმა ცესტიუს გალიუსმა ძლიერი არმია დაძრა იუდეისკენ, 

იოლად დაიკავა გალილეის ქალაქები: ლიდია, ზაბულონი და იერუსალიმიდან რამდენიმე 

სტადიის[1] მოშორებით შეჩერდა. ამ დროს იერუსალიმში კარვობის დღესასწაულის 

აღსანიშნავად უამრავი ხალხი შეკრებილიყო. მიუხედავად დღესასწაულის სიწმინდისა, 

იუდეველებმა მნიშვნელოვან ძალებს მოუყარეს თავი და გააფთრებით ეკვეთნენ რომაელებს, 

რომლებიც იძულებული გახდნენ, დიდი დანაკარგით უკან დაეხიათ. მაგრამ რამდენიმე 

დღის შემდეგ ცესტიუსი კიდევ უფრო მიუახლოვდა იერუსალიმს, გადაწვა შემოგარენი და 

ალყა შემოარტყა. იერიშით ალბათ არ გაუჭირდებოდა ქალაქის აღება, რომელიც ამ 

დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო მომზადებული თავდასაცავად. ამასთან, მცხოვრებნი ორ 

მხარედ იყვნენ გაყოფილნი: ზოგს სურდა უკანასკნელ შესაძლებლობამდე დაეცვა თავი, 

მაგრამ უმრავლესობა, ზილოტებზე გაგულისებული, მზად იყო, დანებებოდა რომაელებს. 

მათ ცესტიუსს ქალაქში ფარულად შეშვებაც კი შესთავაზეს, მაგრამ იგი მოტყუვდა, არ მიიღო 

ეს წინადადება, უცებ მოხსნა ალყა და გაბრუნდა, რამაც იუდეველთა აუწერელი გაოცება 

გამოიწვია. გამხნევებულნი უკან მიმავალ ლეგიონებს გამოედევნენ, ხელთ იგდეს საალყე 

იარაღი და ამოხოცეს რომაელთა უდიდესი ნაწილი. ცესტიუსმა თავისი საამაყო ლაშქრის 

უმნიშვნელო ნარჩენებთან ერთად ძლივს გაასწრო. 

რომაელთა ასეთი უეცარი და მოულოდნელი გაცლა ღვთის უდიდესი წყალობა იყო 

ქრისტიანებისთვისაც, რომელთაც საშუალება მიეცათ, დაეტოვებინათ იერუსალიმი. 

როდესაც წმინდა ქალაქის ირგვლივ დაინახეს რომის დროშები, რომლებზეც წარმართული 

ღმერთები იყვნენ გამოსახულნი, ალბათ, გაახსენდათ მაცხოვრის სიტყვები: „რაჟამს იხილოთ 

იერუსალემსა გარე-მოდგომილი ერი მხედრებისაჲ, მაშინ გულისხმა-ყავთ, რამეთუ 

მოახლებულ არს მოოხრებაჲ მისი. მაშინ რომელნი იყვნენ ჰურიასტანს, ივლტოდედ მთად; 

და რომელნი იყვნენ შორის მისა, განივლტოდედ; და რომელნი ველსა იყვნენ, ნუ შევლენედ 

მუნ“ (ლუკ. 21,20-21). ქრისტიანებმა თავიანთ ეპისკოპოსთან ერთად დატოვეს იქაურობა და 

წავიდნენ პატარა ქალაქ პელაში, რომელიც მდებარეობდა იორდანეს მეორე ნაპირზე, მთებში. 

აღსანიშნავია, რომ ამ სისხლისმღვრელ ომში ერთი ქრისტიანიც არ დაღუპულა. 



წარმატებით გამხნევებული იუდეველები მონდომებით შეუდგნენ თავდაცვისთვის 

მზადებას, რადგან ახალ თავდასხმას ელოდნენ. მათ დროებით შინაომებიც გადადეს და 

შეუდგნენ საერთო საქმეს: აირჩიეს მეთაურები, გულმოდგინედ შეაკეთეს დაზიანებული 

გალავანი და კოშკები, აღმართეს ახალი სიმაგრეები, აწრთობდნენ იარაღს, იმარაგებდნენ 

სანოვაგეს, თავს უყრიდნენ ჯარისკაცებს... ყველა ოლქში გაგზავნეს გამოცდილი 

წინამძღოლები, რომელთაც დაავალეს ქალაქების გამაგრება და მომარაგება ყველაფრით, რაც 

თავდაცვითი ომისთვის იყო საჭირო. გალილეა ჩააბარეს იოსებ ფლავიუსს, რომელმაც, 

როგორც თვითმხილველმა, აღწერა აქაური საომარი მოქმედებანი. იუდეველთა ომის შესახებ 

ჩვენი თხრობაც ძირითადად ჩვენამდე მოღწეული მისი ნაშრომის მიხედვით არის აგებული. 

ცესტიუს გალიუსის დამარცხებამ საშინლად განარისხა იმპერატორი ნერონი და იუდეველთა 

წინააღმდეგ დაუყოვნებლივ გააგზავნა უზარმაზარი ლაშქარი მამაცი და გამოცდილი 

მთავარსარდლის – ვესპასიანეს მეთაურობით. ამ უკანასკნელმა საომარი მოქმედებები გააჩაღა 

გალილეაში და მალე მრავალი საგანგებოდ გამაგრებული ქალაქი აიღო, თუმცა იუდეველები 

ბოლომდე და თავგანწირვით იბრძოდნენ – მათ სიკვდილი ერჩივნათ რომაელების მონობას. 

ომი იყო სასტიკი და დაუნდობელი... უამრავი იუდეველი დაიღუპა. იოთაპატის 

ციხესიმაგრეში გამაგრებულმა იუდეველებმა, იოსებ ფლავიუსის მეთაურობით, 

დაახლოებით ორი თვე გაუძლეს ალყას, რამაც ორმოც ათასამდე ადამიანი შეიწირა. და 

როდესაც ქალაქი დაეცა, მოქალაქენი მღვიმეში დაიმალნენ და თავად მოისწრაფეს სიცოცხლე, 

რათა რომაელებს არ ჩავარდნოდნენ ტყვედ. მხოლოდ მეთაური, იოსებ ფლავიუსი, დანებდა 

ვესპასიანეს, რომელსაც იმპერატორობა უწინასწარმეტყველა და მისი კეთილგანწყობაც 

მოიპოვა, თუმც ამ საქციელმა მას სამუდამოდ დაასვა სამარცხვინო დაღი თანამემამულეთა 

თვალში. ქალაქ გამალაში, რომელიც ხანგრძლივი და მძიმე ალყის შემდეგ აიღეს, 

გააფთრებულმა რომაელებმა ქალები და ბავშვებიც კი არ დაინდეს, ხუთი ათასამდე 

იუდეველმა თავი მოიკლა. ტარიქეაში, გენისარეთის ტბის მახლობლად, უამრავი ადამიანი 

ამოხოცეს და დაახლოებით ოცდაათი ათასამდე მონად გაყიდეს. დანარჩენებმა ნავებით 

გაქცევა სცადეს, მაგრამ მომხდური დაეწია – გენისარეთის ტბაზე სისხლისმღვრელი ბრძოლა 

გაჩაღდა. მოკლულთა და დამხრჩვალთა რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ კიდევ 

დიდხანს იმ ადგილებს გახრწნილი გვამების სიმყრალისგან ვერავინ ეკარებოდა. 

ამგვარად დაიმორჩილა ვესპასიანემ გალილეა, შემდეგ კესარიაში გამოიზამთრა და 

გაზაფხულზე განაახლა საომარი მოქმედებები. იგი ერთიმეორის მიყოლებით იღებდა 

გამაგრებულ ქალაქებს, აყენებდა იქ თავის ლაშქარს და მიიწევდა იერუსალიმისკენ. მაგრამ 

ქალაქის ალყაში მოქცევას არ ჩქარობდა. მისთვის მეტად ხელსაყრელი იყო, რაც იერუსალიმში 

ხდებოდა: იუდეველები საშინლად მტრობდნენ ერთმანეთს, შინაომებზე ხარჯავდნენ მთელ 

ძალებსა და საშუალებებს, რაც საერთო მტრის წინააღმდეგ უნდა გაეერთიანებინათ. 

ზილოტები, რომლებმაც რჯულისა და მამულის მგზნებარე დამცველებად თავის წარმოჩენით 

უზარმაზარი ძალაუფლება მოიპოვეს, ახლა მას მხოლოდ პირადი ინტერესებისთვის 

იყენებდნენ, დაუნდობლად ძარცვავდნენ და ჩაგრავდნენ ერს, საპყრობილეში ამწყვდევდნენ 

ყველაზე მდიდარ და წარჩინებულ მოქალაქეებს, რათა მათთვის ფული გამოეძალათ; ან 

ადანაშაულებდნენ, თითქოს მათ რომაელებისთვის სურდათ ქალაქის ჩაბარება და, როგორც 

მოღალატეებს, აწამებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. ზილოტთა დაჯგუფებაში მრავლად 

იყვნენ მეზობელი ოლქებიდან გამოძევებული ავაზაკები, იქ უსაფრთხო თავშესაფარს 

ეძებდნენ გალილეის ქალაქებიდან იერუსალიმში მოსული ლტოლვილებიც. 



ზილოტების გათავხედება დღითიდღე იზრდებოდა. მათ დაიკავეს ტაძარი, გმობდნენ 

უწმინდეს კანონებსა და ჩვეულებებს, დაუსჯელად ჩადიოდნენ საშინელ დანაშაულებს. 

ბოლოს გატანჯული ხალხი მღვდელთმთავარ ანანის მეთაურობით აჯანყდა. გაჩაღდა 

სასტიკი ბრძოლა, ყოველი მხრიდან შევიწროებული ზილოტები ტაძარში ჩაიკეტნენ. 

გამძვინვარებული ბრბო ანანმა შეაჩერა, რადგან სისხლისღვრით ტაძრის წაბილწვისა 

ეშინოდა. მან ნაგებობას შემოარტყა კარგად შეიარაღებული დაცვა და ამით დაკმაყოფილდა, 

თანაც იმედოვნებდა, რომ ბოლოს და ბოლოს ზილოტები დანებდებოდნენ. მაგრამ გამოჩნდა 

მოღალატე, რომელმაც ზილოტების დასახმარებლად ფარულად მოუხმო მეზობელ ტომს, 

იდუმელებს[2] და დაარწმუნა ისინი, თითქოს ანანს განზრახული ჰქონდა, ქალაქი 

რომაელებისთვის ჩაებარებინა; ზილოტები კი რჯულისა და თავისუფლების ერთადერთ 

დამცველებად წარუდგინა. ეს რომ შეიტყვეს, იდუმელებმა მაშინვე აისხეს იარაღი და 

დაახლოებით ოცი ათასი კაცი მიადგა იერუსალიმის გალავანს. ანანმა, რომელიც იმ დროს 

მართავდა ქალაქს, მათ აუკრძალა იარაღით შესვლა იერუსალიმში, რადგან ახალი 

არეულობების ეშინოდა. უარით განრისხებულმა და ტყუილებით გაბრიყვებულმა 

იდუმელებმა გაბრუნებაზე უარი განაცხადეს, ქალაქის გალავნის მახლობლად დაბანაკდნენ 

და ხელსაყრელ წუთს ელოდნენ შესასვლელად. იმავე ღამეს იერუსალიმს თავს დაატყდა 

საშინელი ქარიშხალი და მიწისძვრა. ზილოტებმა ისარგებლეს საერთო დაბნეულობითა და 

ღამის სიბნელით, ჩუმად გამოვიდნენ ტაძრიდან, იდუმელებს ჭიშკარი გაუღეს და ოცი ათასი 

მეომარი ქალაქში შეუშვეს. ზილოტებმა და იდუმელებმა მცველები ამოხოცეს, ქალაქში 

მიმოიფანტნენ და მთელ ღამეს, ელვის ნათებისა და ქარიშხლის ღმუილში, განაგრძობდნენ 

საშინელ სისხლისღვრას, გამძვინვარებულნი ჩეხდნენ ხალხს და არავის ინდობდნენ. დილით 

მარტო ტაძრის ახლომახლო ცხრა ათასამდე გვამი ეგდო. მაგრამ ამით არ დამთავრებულა 

უბედურება – მეორე დღეს იდუმელებმა მოღალატედ მიიჩნიეს და სიკვდილით დასაჯეს 

მღვდელთმთავარი ანანი; შიგ ტაძარში მოკლეს ერთ-ერთი ღირსეული მოქალაქე; ტუსაღებით 

აავსეს საპყრობილეები; წამებით დახოცეს უამრავი ადამიანი. ამრიგად, რამდენიმე დღის 

განმავლობაში იდუმელებმა და ზილოტებმა ოცი ათასამდე კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს. 

როდესაც იდუმელებმა შეიტყვეს, რომ მოატყუეს, მოკავშირეებს წაეჩხუბნენ და ხალხის 

ხოცვით დაქანცულებმა ქალაქი დატოვეს, მაგრამ იერუსალიმს ამით შვება არ უგრძვნია. 

ზილოტები მომძლავრდნენ და უწინდელზე გამეტებით იწყეს თარეში. ყველა ძრწოლასა და 

უიმედობას შეეპყრო. დახოცილი ნათესავებისა და მეგობრების გლოვას, დასჯილთა გვამების 

დასაფლავებასაც კი ვერავინ ბედავდა, რადგან ამას ზილოტები სასიკვდილო დანაშაულად 

თვლიდნენ. ბოლოს თავად ზილოტები წაეჩხუბნენ ერთმანეთს და ორ ჯგუფად გაიყვნენ: 

ერთი, რომელსაც ელეაზარი მეთაურობდა, ტაძრის გალავნის შიგნით გამაგრდა; მეორემ 

მამაცი ავაზაკის – იოანე გისხალას წინამძღოლობით, მათ ალყა შემოარტყა. ორივე ფრთას, 

ურთიერთში ომის მიუხედავად, ღარიბი ხალხის ტანჯვა და ჩაგვრა არ შეუწყვეტია. 

არსებობდა მესამე ჯგუფიც, რომელიც შემოგარენს ძარცვავდა. მას მეთაურობდა ვინმე 

სიმონი, რომელმაც თავი მოუყარა ქურდებსა და ყაჩაღებს და ორმოცი ათასამდე კაცი 

დაიქვემდებარა. სიმონმა რამდენიმე ციხესიმაგრე დაიკავა და თავს ესხმოდა ქალაქებსა თუ 

სოფლებს. მას შემდეგ, რაც იდუმეა გაძარცვა, იგი იერუსალიმის გალავანთან დაბანაკდა და 

ქალაქის აღება განიზრახა. 

აი, რა საშინელ დღეში იყო იერუსალიმი, როდესაც ვესპასიანე მიადგა მას! საცოდავ ქალაქს 

შიგნიდან მოქიშპე ჯგუფები გლეჯდნენ, გარედან კი ყაჩაღებმა შემოარტყეს ალყა. 



ზილოტებისაგან სასოწარკვეთილი მრავალი მცხოვრები რომაელებს, როგორც მხსნელებს, ისე 

ელოდა. ზოგმა მოახერხა ქალაქიდან გაქცევა და ვესპასიანესთან მიღწევა, რომელსაც 

შეევედრნენ, ბოლო მოეღო მათი უბედურებისათვის. 

ვესპასიანე თითქმის მიადგა იერუსალიმს და უკვე მის ალყაში მოქცევას აპირებდა, როცა 

იმპერატორ ნერონის სიკვდილი შეიტყო. მან მაშინვე შეწყვიტა ყოველგვარი საომარი 

მოქმედება და რომიდან განკარგულებებს დაელოდა. იქ ნერონის შემდგომ, ერთიმეორის 

მიყოლებით, სამი იმპერატორი გამოიცვალეს – თითოეული მათგანი სულ რამდენიმე თვე თუ 

იჯდა საიმპერატორო ტახტზე. ნერონის სიკვდილიდან წელიწადნახევრის შემდეგ ლაშქარმა 

ხელისუფლად თავად ვესპასიანე (69-79 წწ.) აირჩია. იგი იძულებული შეიქნა, რომში 

გამგზავრებულიყო, ამიტომ მთავარსარდლობა თავის ძეს, ტიტუსს, ჩააბარა და იუდეა 

საჩქაროდ დატოვა. 

ამ ხნის განმავლობაში იერუსალიმში ზილოტების სიმხეცით გატანჯულმა ხალხმა განიზრახა, 

საშველად ეხმო სიმონი და მისი ყაჩაღთა არმია. სიმონმა მოსახლეობას დახმარება აღუთქვა, 

შევიდა ქალაქში, როგორც განმათავისუფლებელი და ხალხის თანადგომით ალყაში მოაქცია 

ტაძარში გამაგრებული ზილოტები, მაგრამ მათი იქიდან გამოდევნა ვერ მოახერხა; ამასობაში 

ძალაუფლება ხელთ იგდო და სხვებივით დაიწყო ხალხის ჩაგვრა. დანგრეულ იერუსალიმში 

წარმოუდგენელი უბედურება ტრიალებდა – მას გლეჯდნენ და ინაწილებდნენ დაჯგუფებები, 

რომლებიც გაუთავებლად ეომებოდნენ ურთიერთს. 

70 წლის გაზაფხულზე, პასექამდე ცოტა ხნით ადრე, იერუსალიმს მიუახლოვდა ტიტუსი 

უზარმაზარი ლაშქრით. იუდეველებმა მოახერხეს ქალაქიდან გამოსვლა და მრავალი მეომარი 

დაუხოცეს მომხდურს. მეორე დღეს ტიტუსმა შეკრიბა მთელი თავისი მხედრობა და 

დაბანაკდა ელეონის მთაზე, კედრონის ხევის გაღმა. 

ამ წმინდა სახელების წარმოთქმისას გვახსენდება მაცხოვრის წინასწარმეტყველება – 

როდესაც იგი ელეონის მთიდან გადაჰყურებდა იერუსალიმს, ცრემლები მოადგა და 

აღმოთქვა: „უკუეთუმცა გეცნა შენ დღესა ამას მშვიდობად შენდა! ხოლო აწ დაეფარა 

თუალთაგან შენთა. რამეთუ მოვლენან დღენი შენ ზედა, და მოგადგან შენ მტერთა შენთა 

ლაშქარი და გარე მოგადგენ შენ და შეგკრიბონ შენ ყოვლით კერძო. და დაგარღვიონ შენ, და 

შვილნი შენნი შენ შორის დაეცნენ, და არა დაშთეს ქვაჲ ქვასა ზედა შენ შორის, ამისთვის 

რამეთუ არა გულისხმა-ყავ ჟამი მოხედვისა შენისაჲ“ (ლუკ. 19, 42-44). 

და ეს დღეებიც დაუდგა იერუსალიმს... 

ტიტუსმა ქალაქის გალავნის ირგვლივ მიწაყრილების კეთება დაიწყო და თავისი ჯარით 

ალყაში მოაქცია იგი. მიუხედავად მოახლოებული საფრთხისა, იუდეველები მაინც არ 

წყვეტდნენ ურთიერთმტრობას. მართალია, ხანდახან ერთიანდებოდნენ, რათა 

მომხდურთათვის საალყო სამუშაოები ჩაეშალათ, ან ქალაქიდან გამოდიოდნენ და ფარულად 

ესხმოდნენ თავს რომაელებს, რომელთაც განაცვიფრებდნენ თავიანთი თავზეხელაღებული 

სიმამაცით; მაგრამ მიბრუნდებოდნენ თუ არა, ისევ ერთმანეთს დაერეოდნენ. ელეაზარმა, 

რომელსაც ტაძარი ეკავა, დღესასწაულთან დაკავშირებით იგი მომლოცველებს გაუღო. იოანე 

გისხალამ ამით ისარგებლა, იქ შეიარაღებული მეომრები შეიყვანა, რომლებმაც ელეაზარის 

მომხრეები ამოხოცეს და ტაძარი და მისი შემოგარენი დაიკავეს. სიმონი ქალაქის მთელ ზემო 

ნაწილს მართავდა. მოწინააღმდეგეთა გამყოფი სივრცე მუდამ ცეცხლის ალში იყო გახვეული, 



სადაც დღედაღამ, შეუსვენებლად მძვინვარებდა დაუნდობელი ომი. იერუსალიმში არ 

წყდებოდა დაჭრილთა ყვირილი და მომაკვდავთა გმინვა... 

მიუხედავად ყველაფრისა, იერუსალიმი იმდენად კარგად იყო გამაგრებული, რომ მტრის 

ნებისმიერ მოძალებას გაუძლებდა. ორ მთაზე შეფენილ ქალაქს გარს ერტყა ქვის სამმაგი 

გალავანი, რომლის გასწვრივაც ოთხმოცდაათამდე მკვიდრად ნაგები გოდოლი იყო 

ჩადგმული. ტაძრის აშენების დღიდან იუდეველები გამუდმებით ზრუნავდნენ, რომ 

შეძლებისამებრ გაემაგრებინათ ქალაქი, როგორც თავიანთი წმინდა სავანე – საუკუნეთა 

განმავლობაში არც შრომას იშურებდნენ ამისთვის და არც საფასურს. იუდეის გვიანდელმა 

მმართველებმა აამაღლეს გალავანი, ხოლო ჰეროდეს ერთ-ერთმა შთამომავალმა ააგო სამი 

თითქმის მიუდგომელი გოდოლი. ტაძარი თითქმის ქალაქის შუაგულში, მაღალ ბორცვზე, 

იდგა, ყოველი მხრიდან გალავანი ერტყა და გალერეის საშუალებით უერთდებოდა მტკიცე 

ციხესიმაგრეს – ანტონიას. თავად ტაძრის შენობას სამმაგი ზღუდე შემოვლებოდა გარს. 

ამრიგად, მთელი ეს ნაგებობა, თავისი ზღუდეებით, გალერეითა და გალავნით, ასევე 

შეიძლებოდა გამოეყენებინათ თავდასაცავად – საამისო ყველა საშუალება ტაძართან 

ახლომდებარე ციხესიმაგრეებში ინახებოდა. 

იერუსალიმის ტაძრის ბრწყინვალება და სიმდიდრე ყოველგვარ წარმოდგენას აჭარბებდა – 

მის შესამკობად უთვალავი ძვირფასეულობა დაიხარჯა. ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრები 

იუდეველები ყოველწლიურად იხდიდნენ შესაწირს ტაძრისთვის; ალბათ, სხვაგან ვერსად 

ნახავდით იმდენ ოქრო-ვერცხლს, მარმარილოს, მდიდრულ ქსოვილებსა და ძვირფას 

ჭურჭელს, რასაც განცვიფრებაში მოჰყავდა მნახველი. მას კრძალვით შეჰყურებდნენ ურწმუნო 

უცხოტომელებიც. და ეს უწმინდესი ტაძარი, რომელშიც, რჯულის თანახმად, წინასწარი 

განწმენდის რიტუალის გარეშე შესვლაც კი იკრძალებოდა, ახლა ყოველდღიურად 

იბილწებოდა სისხლისღვრით, მკრეხელობითა და უსაზარლესი დანაშაულებით. ხშირად 

ტაძარშივე ხოცავდნენ მომლოცველებსა და მღვდელმსახურებს – სისხლი მდინარეებად 

მოედინებოდა შენობიდან. 

ვისი ბრალი იყო ეს ყოველივე, ვინ იყვნენ ამის მოქმედნი? – ვინ და რჯულის თავგამოდებით 

დამცველი იუდეველები! ისინი გაუთავებლად გმობდნენ სიწმინდეებსა და რჯულს, 

იმავდროულად ზეგარდმოვლენილი სასწაულის იმედს არ კარგავდნენ და მესიის 

მოვლინებას ელოდნენ. ცრუწინასწარმეტყველნი განუწყვეტლივ ჰპირდებოდნენ ხალხს, რომ 

იუდეაში გამოჩნდებოდა წინამძღოლი, რომელიც იუდეველებს არა მარტო 

გაათავისუფლებდა რომაელთა ქვეშევრდომობისგან, არამედ მსოფლიოს ყველა ერს 

დაუმორჩილებდა მათ. სახეზეა ცრუ განმარტება წინასწარმეტყველებისა მაცხოვრის შესახებ, 

რომელსაც სიყვარულის ძალითა და ჭეშმარიტებით ნამდვილად უნდა დაემორჩილებინა და 

თავისი მეუფების ქვეშ მოექცია ყველა ერი. დაიმედებულმა იუდეველებმა ამაყად უარყვეს 

ტიტუსის მიერ შემოთავაზებული ყველა წინადადება, რომელიც თითქმის ყოველი 

წარმატების შემდგომ არწმუნებდა მათ, დანებებოდნენ, სანაცვლოდ კი ყველა მეამბოხეს 

შეწყალებას და ქალაქისა და ტაძრის ხელშეუხებლობას ჰპირდებოდა. 

მიუხედავად იუდეველთა წარმატებული თავდასხმებისა, ტიტუსმა მაინც შეძლო მაღალი 

გოდოლების აღმართვა, საიდანაც გამუდმებით უშენდნენ ქალაქს ისრებსა და ქვებს, საალყო 

იარაღებით შეუჩერებლად ანგრევდნენ პირველ გალავანს, რომლის გარღვევაც 

წარმოუდგენელი ძალისხმევის შემდეგ მოხერხდა. ტიტუსმა შემდეგ მეორე გალავანი 



გაარღვია, ქალაქის ახალი ნაწილი დაიკავა და იუდეველებს დანებება შესთვაზა. მათ ისევ 

უარი განუცხადეს და თავგანწირული მამაცობით ეკვეთნენ რომაელებს, დაუნგრიეს საომარი 

ნაგებობანი, დაწვეს მრავალი საალყო იარაღი და ბანაკამდე მისდიეს მომხდურს. მაგრამ 

იუდეველებს ახალი და საშინელი მტერი – შიმშილი დაემუქრა. ქალაქიდან გამოპარულებმა 

ტიტუსს შეატყობინეს, რომ იერუსალიმში შიმშილობა იწყებოდა, მანაც გადაწყვიტა, ქალაქში 

სანოვაგის შეზიდვის ყოველგვარი საშუალება მოესპო და საბოლოოდ გაეტეხა მცხოვრებნი. 

ალყა დაიწყო პასექის მოახლეობის დროს და მაშინვე გამოჩნდა, რომ ქალაქს საკვების მარაგი 

არ ჰყოფნიდა. დღესასწაულზე იერუსალიმის ისედაც მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა 

წარმოუდგენლად იზრდებოდა,[3] რამაც დიდად შეუწყო ხელი გადანახული სანოვაგის 

სწრაფ დახარჯვას. მალე დაიწყო ისტორიაში უმაგალითო გაჭირვება. ვისაც რაღაც მარაგი 

შემორჩა, გულმოდგინედ მალავდა, რათა ის და მისი სახლეული შიმშილით არ 

ამოხოცილიყვნენ. ბაზარზე საკვები პროდუქტები აღარ გამოჰქონდათ, ადამიანებს 

დაუფქვავი მარცვლეულიც კი ენატრებოდათ – საკმარისი იყო ცეცხლის გაჩაღება, რომ 

მოვარდებოდა მძარცველთა ბრბო და უბედურ ხალხს იარაღით სტაცებდა უკანასკნელ 

ლუკმას, მუჭა ფქვილს, თან აწამებდა და ხოცავდა. ადამიანებმა დაიწყეს ბალახის, ფესვების, 

დამპალი თივის, ღვედების, ვირთხების, ცხენის ხორცის, ყოველგვარი ლეშის ჭამა. ბოლოს 

იქამდე მივიდნენ, რომ გარდაცვლილთა გვამებსაც საკვებად იყენებდნენ. 

ყოველივე ამისგან საშინელი სნეულებები შეეყარათ, იხოცებოდნენ მთელი ოჯახები. 

ცოცხლებს მიცვალებულთა დასაფლავების ძალა აღარ შესწევდათ; ქალაქის ქუჩები და 

მოედნები ცხედრებით იყო სავსე და მათი სიმყრალის სუნი ჰაერს წამლავდა. იერუსალიმს 

ეპიდემია მოედო და მმართველებმაც განკარგულება გასცეს, ქალაქი გაეწმინდათ გვამებისგან. 

ორი თვის განმავლობაში ექვსასი ათასამდე ცხედარი იქნა გატანილი. მას შემდეგ, რაც 

ტიტუსმა ალყა შემოარტყა ქალაქს, გვამებს გალავნიდან ყრიდნენ, ან დაცარიელებულ 

სახლებში აგროვებდნენ და გავსების შემდეგ კეტავდნენ. ზოგჯერ შიმშილით გაწამებული 

ადამიანები ახერხებდნენ მცველების მოტყუებას და ქალაქიდან გასვლას, რათა ბალახი ან 

საჭმელად ვარგისი სხვა რამ ეპოვათ, მაგრამ ხშირად რომაელებს ტყვედ უვარდებოდნენ და 

ჯვარზე გაკრულნი ამთავრებდნენ სიცოცხლეს. ზოგჯერ დღეში ხუთას კაცამდე იღუპებოდა. 

ქალაქის გალავანის გასწვრივ ყველგან აღმართულიყო ჯვრები, მათზე მიმსჭვალული 

იუდეველებით. მალე მორებიც აღარ ყოფნიდათ ადამიანების გასაკრავად. 

ეს იყო საშინელი საზღაური ქრისტეს მკვლელობისათვის! 

ამასობაში ტიტუსმა დაინახა, რომ ეს სასტიკი ზომები უარესად ამძვინვარებდა იუდეველებს 

და თავგანწირვისკენ უბიძგებდა, ამიტომ ყველა ლტოლვილის მიღებისა და დაპურების 

განკარგულება გასცა. მაგრამ ამ საცოდავების დიდი ნაწილი ახლა რომაელთა ბანაკში 

იხოცებოდა, რადგანაც ხანგრძლივი შიმშილის შემდეგ ისინი უგონოდ ეძალებოდნენ 

საჭმელს. 

ბოლოს ქალაქში გაჭირვებამ, იოსებ ფლავიუსის სიტყვებით, უკიდურეს ზღვარს მიაღწია. 

შიმშილმა ადამიანებში ჩაახშო სიბრალულის, სიყვარულისა და მეგობრობის გრძნობა. ქმრები 

ხელიდან გლეჯდნენ საჭმელს ცოლებს, მშობლები – შვილებს... მტაცებელ მხეცებზე უარესად 

იქცეოდნენ... აღსრულდა მოსეს ყველაზე საშინელი წინასწარმეტყველება, რომელიც „მეორე 

სჯულის“ წიგნში გვაუწყებს იუდეველთა უბედურებებს. ერთი მდიდარი, ახალგაზრდა 



დედაკაცი, სახელად მარიამი, იერუსალიმში ავიდა დღესასწაულზე და იქ შეესწრო ომის 

უბედურებებს. ბოროტმოქმედებმა წაართვეს, რაც გააჩნდა და გაჭირვებითა და შიმშილით 

სასოწარკვეთილებამდე მისულმა მოკლა და მოხარშა თავისი ახალშობილი, ფარულად შეჭამა 

და ამ საზარელი საკვების ნაწილი დამალა. ამასობაში სუნმა და კვამლმა მიიზიდა 

ბოროტმოქმედები, ისინი სახლში შეიჭრნენ და მუქარით მოსთხოვეს საჭმელი. „აიღეთ, 

ჭამეთ, ალბათ არც დედაკაცზე წუნია იქნებით და არც დედასავით მგრძნობიარე“ – უთხრა 

მან. თვით ბოროტმოქმედებიც კი ძრწოლით უკუიქცნენ. ამ საშინელმა ამბავმა მთელ ქალაქს 

და რომაელთა ბანაკს თავზარი დასცა! უბედური მცხოვრებლები ტაძარს შეჰყურებდნენ და 

ხსნას სიკვდილისგან ელოდნენ. აი, სადამდე მივიდა იერუსალიმი! 

ამ საშინელი სიდუხჭირის ჟამსაც კი იუდეველებს გაგონებაც არ სურდათ დანებების შესახებ. 

სიმონი და იოანე არც ქიშპობას თმობდნენ და არც ბოროტმოქმედებათა შეწყვეტას 

აპირებდნენ, ამასთან ქალაქსაც გასაოცარი მონდომებით და დაჟინებით იცავდნენ. თუმცა 

იუდეველებს სულ უფრო უჭირდათ რომაელების ძალებთან ბრძოლა, რომლებიც 

ერთიმეორის მიყოლებით იკავებდნენ გამაგრებულ გოდოლებს. მათ აიღეს მთავარი 

ციხესიმაგრე, რომელიც გალერეით უკავშირდებოდა ტაძარს და უკვე მზად იყვნენ, ეზეიმათ 

გამარჯვება, მაგრამ იუდეველებმა შეუპოვარი ხელჩართული ბრძოლით, რომელიც ათ საათს 

გრძელდებოდა ტაძრის კარიბჭესთან, მტერი განდევნეს. შემდეგ თავადვე დაწვეს 

დამაკავშირებელი გალერეა, რათა ტაძარი მომხდურის მიერ აღებული ციხესიმაგრისგან 

გაემიჯნათ. 

ამასობაში ტიტუსმა თითქმის მთელი ქალაქი აიღო, მაგრამ ტაძრის დანგრევა დაენანა და ისევ 

შესთავაზა დანებება. იოანემ უპასუხა, რომ უფალი არ დაუშვებდა თავისი სახლის დათმობას 

მტრისთვის. მაშინ ტიტუსმა ნაგებობის იერიშით აღება გადაწყვიტა. იუდეველები ტაძრის 

სახურავიდან უშენდნენ ქვებსა და ისრებს რომაელ მეომრებს, აყირავებდნენ კიბეებს, 

თავგანწირვით იბრძოდნენ. რომაელმა მეომრებმა დაწვეს ტაძრის კარიბჭე და შეცვივდნენ 

შიდა გალავანში, სადაც დაუნდობელი ბრძოლა გაჩაღდა. ბოლოს ერთმა რომაელმა მეომარმა 

ცეცხლმოკიდებული მორი ტაძრის სარკმელში შეაგდო და იქაც ცეცხლმა იფეთქა. ამაოდ 

ცდილობდა ტიტუსი, ჩაექრო ხანძარი და გადაერჩინა ტაძარი. გააფთრებულმა მეომრებმა მას 

ყური აღარ ათხოვეს, ისარგებლეს არეულობით და ძვირფასეულობა და საგანძური დაიტაცეს. 

ბოლოს მთელი ტაძარი ცეცხლს ემსხვერპლა. ეს მოხდა 70 წლის 10 აგვისტოს – 

ნაბუქოდონოსორმაც ზუსტად ამავე რიცხვში დაწვა პირველი ტაძარი. 

იუდეველთა სასოწარკვეთილების წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. ისინი უდრეკად 

იბრძოდნენ ალმოდებულ ნანგრევებს შორის, ბევრი ცეცხლში ცვიოდა, რადგან სიწმინდესთან 

ერთად სურდა დაღუპვა. ექვსი ათასი კაცი მიაწყდა ტაძრის ალმოდებულ გალერეას, რადგან 

დაუჯერეს ვიღაც ცრუწინასწარმეტყველს, რომელმაც აღუთქვა, რომ ზუსტად იქ 

გამოჩნდებოდა მესია და გადაარჩენდა ქალაქსა და ტაძარს – დაიღუპა უკლებლივ ყველა! 

ასე ბრმად მიმნდობი აღმოჩნდა ამ საზარელ წუთებში უბედური ერი, რომელმაც მაცხოვრის 

მოვლინების დროს არ ისურვა, დაეჯერებინა წინასწარმეტყველებათა აშკარა აღსრულება და 

თავად ღვთის სიტყვა. 

რომაელი მეომრები ცეცხლითა და მახვილით შეესივნენ ქალაქს. ისინი გაამძვინვარა 

იუდეველთა შეუპოვარმა წინააღმდეგობამ და არავის ინდობდნენ: ხოცავდნენ დედაკაცებს, 



ბავშვებს, მოხუცებს, წვავდნენ სახლებს, დაძვრებოდნენ მიწისქვეშეთში, სადაც საცოდავი 

ადამიანები მტრისგან დამალვას ლამობდნენ. ყველგან ტრიალებდა კვამლი, მოედინებოდა 

სისხლის მდინარეები... რომაელმა მეომრებმა სრულიად დაანგრიეს ტაძარი, თითოეული ქვა 

ამოაბრუნეს, საძირკველი და მის ირგვლივ მიწა გადათხარეს – აურაცხელი საგანძურის 

პოვნის იმედით... 

ასე აღსრულდა მაცხოვრის წინასწარმეტყველური სიტყვები, რომლის თანახმად, ბრწყინვალე 

ტაძრისგან ქვა ქვაზე არ დარჩებოდა! 

ტაძრის აღების შემდგომ ორი მოქიშპე ფრთის მეთაურებმა: სიმონმა და იოანემ, მახვილით 

ხელში გაარღვიეს რომაელ მეომართა ალყა და ქალაქის ზემო ნაწილს მიაღწიეს, რომელიც 

ჯერ კიდევ არ დაეპყრო მომხდურს. იქ მათ რამდენიმე დღე გაძლეს და მამაცურად იცავდნენ 

თავს რომაელებისგან. მაგრამ ბოლოს ქალაქის ეს ნაწილიც დაეცა. იოანემ და სიმონმა მიმალვა 

მოახერხეს, მაგრამ როდესაც ალი მთელ ქალაქს მოედო, ისინი რომაელებმა ჩაიგდეს ხელთ – 

ერთი მათგანი სიკვდილით დასაჯეს, მეორე საპყრობილეში ჩააგდეს. 

იერუსალიმი მთლიანად დაინგრა, გარდა სამი გამაგრებული გოდოლისა. ტიტუსმა ბრძანა, 

დაეცვათ ისინი როგორც ძეგლები მისი გამარჯვებისა და რომაელთა სიმამაცისა. სხვათა 

შორის, იგი იერუსალიმის აღებას თავისი მეომრების სიმამაცეს არ მიაწერდა და ეს გამარჯვება 

თავადვე უკვირდა. თავდასაცავი ნაგებობების თვალიერებისას მან შესძახა: „ჩანს, 

იუდეველთა ავკაცობით განრისხებული ღმერთი დამეხმარა, რამეთუ ადამიანური 

ძალისხმევით ამგვარი ციხესიმაგრის აღება შეუძლებელია“. 

ფიქრობენ, რომ იერუსალიმის ალყის დროს მახვილით, შიმშილითა და სნეულებით მილიონ 

ასი ათასამდე იუდეველი დაიღუპა; მთელი ომის განმავლობაში – დაახლოებით მილიონ 

ოთხასი ათასი. ასი ათასამდე იუდეველი ტყვედ აიყვანეს, მათგან უდიდესი ნაწილი რომში 

გაგზავნეს, სადაც აშენებინებდნენ კოლიზეუმს – უზარმაზარ ნაგებობას გასართობი 

სანახაობებისათვის. უამრავი იუდეველი დაიღუპა ასეთ სანახაობებზე რომში, კესარიასა და 

სხვა ქალაქებში; ბევრი ეგვიპტეში წაიყვანეს მიწის სამუშაოებზე და უმრავლესობა იქვე 

გაყიდეს მონებად. ისინი იმდენად ბევრნი იყვნენ, რომ მყიდველს ძნელადღა პოულობდნენ 

და ამიტომ საოცრად იაფად ყიდდნენ. 

ზილოტების ხელში რამდენიმე გამაგრებული ქალაქი რჩებოდა, მაგრამ ერთი წლის 

განმავლობაში რომაელებმა ისინიც აიღეს და მთელი ქვეყანაც დაიპყრეს, მიუხედავად 

იუდეველების უჩვეულო სიმამაცისა. 

დამარცხებულ იუდეველთა მიწები გაყიდეს; ამ მრავალრიცხოვანი ერის საცოდავი ნარჩენები 

ვესპასიანემ სხვადასხვა ქალაქსა და ოლქში გადაასახლა და ხარკი დაადო. ისინი 

იძულებულნი იყვნენ, კაპიტოლიუმში[4] შეეტანათ ის შესაწირი, რასაც ყოველწლიურად 

იხდიდნენ იერუსალიმის ტაძრისთვის. 

გადასახლებული იუდეველები ეზიზღებოდათ წარმართებს, მათაც თავიანთი მხრიდან 

ეჯავრებოდათ ისინი და მათზე მეტად – ქრისტიანები. იუდეველები ვერ თმობდნენ 

ამპარტავნულ აზრს, რომ მარტო თავად იყვნენ ღვთის რჩეულნი. მთელი არსებით სძულდათ 

ისინი, ვინც თავს აგრეთვე ღვთის სასუფევლის მემკვიდრედ მიიჩნევდა; იქამდეც მივიდნენ, 

რომ წარმართებს აქეზებდნენ, ქრისტიანების დევნა დაეწყოთ. იერუსალიმის დაცემამ და 



ტაძრის დანგრევამ მათ ჭკუა ვერ ასწავლა – კვლავ მესიას ელოდნენ და დამოუკიდებლობაზე 

ოცნებობდნენ. ამ მიზეზით და საკუთარი უღონობის გამო გამუდმებით დრტვინავდნენ და 

შფოთსა და არეულობებს აწყობდნენ, რითაც აიძულებდნენ რომაელებს, მკაცრად დაესაჯათ 

ისინი. ალექსანდრიაში იუდეველები შეეცადნენ, ხალხი აეჯანყებინათ რომაელების 

წინააღმდეგ, რის გამოც ბევრი მათგანი სიკვდილით დასაჯეს. უამრავი იუდეველი დაიღუპა 

კვირენეის[5] უდაბნოში, სადაც ისინი გაჰყვნენ ცრუ წინასწარმეტყველს, რომელმაც მათ 

ნიშებისა და სასწაულების აღსრულება აღუთქვა. განსაკუთრებით ღელავდნენ იუდეის 

ოლქებსა და იერუსალიმის შემოგარენში მცხოვრები იუდეველები. 

ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ, დაწვრილებით მოგვეთხრო იუდეის ომისა და იერუსალიმის 

დაცემის შესახებ, თუმცა, შესაძლოა, ეს სულაც არ ეხებოდეს ეკლესიის ისტორიას, რადგან 

იუდეველები, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში შეადგენდნენ ღვთის ეკლესიას 

დედამიწაზე, უკვე მის გარეთ აღმოჩნდნენ. მაგრამ ქრისტიანი მკითხველი გულგრილი ვერ 

იქნება იმ ერის ხვედრის მიმართ, რომელიც ამდენი საუკუნის განმავლობაში საღვთო 

გამოცხადების დამცველი იყო და რომელზედაც მისივე გაკერპებისა და ურწმუნოების გამო 

ასე შემზარავად ახდა წინასწარმეტყველთა და თავად უფლის სიტყვები. გასაოცარი 

სიზუსტით აღსრულდა ის საშინელი უბედურებანი, რაც მოსემ აუწყა ისრაიტელებს, თუ არ 

შეასრულებდნენ უფლის ნებას (იხ. 2 სჯ. თ. 28). 

აღვნიშნავთ, რომ იერუსალიმი დაეცა მაშინ, როცა მაცხოვრის ჯვარზე სიკვდილიდან ორმოცი 

წელი არ იყო გასული. მაშინ, უეჭველია, ჯერაც ცოცხლები იყვნენ ისინი, ვინც ქრისტეს 

დასჯას ითხოვდა და გაჰყვიროდა: „სისხლი მაგისი ჩუენ ზედა და შვილთა ჩუენთა ზედა“ 

(მათ. 27,25). 

 

[1] სტადია – მანძილის საზომი საბერძნეთში. 1 სტადია=200 მეტრს. 

[2] იდუმელნი თავიდან იუდეველებთან მტრობდნენ, მაგრამ ქრისტესშობამდე ცოტა ხნით 

ადრე მიიღეს მოსეს რჯული და თავგანწირვით ებრძოდნენ რომის ბატონობას. 

[3] იოსებ ფლავიუსი გადმოგვცემს, რომ დღესასწაულის დროს იერუსალიმში მარტო 

მამაკაცების რიცხვი 2 700 000 აღწევდა. 

[4] კაპიტოლიუმი იყო რომის მთავარი ციხესიმაგრეც და წარმართთა ღმერთის – იუპიტერის 

ტაძარიც. წარმართულ ტაძარში შესაწირის მიტანა განსაკუთრებით შეურაცხმყოფელი იყო 

იუდეველებისთვის. 

[5] მხარე და ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, აფრიკაში. 

 

 

 

 

 



წმიდა იოანე ღვთისმეტყველი. ქრისტიანთა მეორე დევნა. ერესები. 

სანამ ჩვენს მიერ აღწერილი საშინელი მოვლენები ვითარდებოდა, ქრისტეს ეკლესია, ღვთის 

მადლით, ძალას იკრებდა, იზრდებოდა და მრავლდებოდა. მოციქულთაგან ყველაზე 

დიდხანს იცოცხლა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველმა. იგი ძირითადად ეფესოში ცხოვრობდა 

და თავისი ქადაგებით განანათლა მცირე აზიის ოლქები. მისი უმწიკვლო ცხოვრება, 

სიმშვიდე, მოთმინება, რითაც იტანდა შეურაცხყოფასა და დევნას – ხალხში სიყვარულსა და 

პატივისცემას იწვევდა. იოანეს შესახებ შემონახული ყველა გადმოცემა ადასტურებს ღვთის 

სამსახურისადმი მის მგზნებარე თავდადებას, მოყვასისადმი სიყვარულსა და 

გულმოწყალებას. მას გულმოდგინედ ეხმარებოდა მისივე მოწაფე პროხორე, ერთი 

სამოცდაათთაგანი. 

ამასობაში ეკლესიას ახალი, სასტიკი დევნა ელოდა. ნერონის სიკვდილის შემდეგ 

ქრისტიანებმა ცოტა ამოისუნთქეს, მაგრამ სრულად უსაფრთხოდ მაინც ვერ გრძნობდნენ 

თავს, რადგანაც წარმართებს სძულდათ ისინი: თუ აშკარად ვერ ავიწროებდნენ 

სარწმუნოებისთვის, ცდილობდნენ, რაიმე დანაშაული დაებრალებინათ და დაესაჯათ. 

აღსანიშნავია, რომ ნერონის მემკვიდრეების: გალბას, ოტონის და ვიტელიუსის, ვესპასიანესა 

და მისი ძის, ტიტუსის, დროს ქრისტიანობის აშკარა დევნა არ ყოფილა, მაგრამ მალე 

განახლდა ნერონის მმართველობისთვის დამახასიათებელი სისასტიკენი. 

როგორც აღვნიშნეთ, იუდეველებმა იერუსალიმის დანგრევის შემდგომაც ვერ ჰპოვეს 

სიმშვიდე – კვლავ აწყობდნენ აჯანყებასა და არეულობებს. იმპერატორ დომიციანეს (81-96 წწ.) 

ყურამდე მიაღწია ცნობამ, რომ იუდეველები ელიან თავიანთ მხსნელს მეფე დავითის 

ტომიდან. ამან დააფრთხო იგი და ბრძანა: მოეძებნათ დავითის ყველა შთამომავალი და 

მოეყვანათ რომში, ალბათ, სიკვდილით დასასჯელად. იმპერატორს მიჰგვარეს იუდას, უფლის 

ხორციელი ძმის, ორი შვილიშვილი. დომიციანეს შეკითხვებზე მათ უპასუხეს, რომ 

ნამდვილად ეკუთვნიან დავითის სამეფო შტოს; უამბეს თავიანთ სიღატაკეზე, აჩვენეს მიწაზე 

მძიმე მუშაობით დაკოჟრილი ხელები. აუხსნეს, რომ ოცნებობენ სამომავლო ცხოვრებაზე, 

არაამქვეყნიური სამეუფოს მეფეზე, რომელიც სამომავლოდ მოვიდოდა ცოცხალთა და 

მკვდართა განსასჯელად. დავითის შთამომავალთა ამ პასუხმა, ყველაზე მეტად კი მათმა 

სიღატაკემ და თავმდაბლობამ, დაამშვიდა დომიციანე, მიხვდა, რომ ისინი იუდეის სამეფო 

ტახტის ხელში ჩაგდებას არ ლამობდნენ, და გაათავისუფლა. მაგრამ მალევე თავისი რისხვა 

დაატეხა ქრისტიანებს, რომლებსაც უღმერთობა დააბრალეს, რადგანაც კერპებს თაყვანს არ 

სცემდნენ, და მეამბოხეებად წარმოაჩინეს, რაკი უარს აცხადებდნენ, იმპერატორისთვის 

მიეგოთ ღმერთისთვის საკადრისი პატივი. 

დაახლოებით 94 წელს ქრისტიანების დევნა წამოიწყო დომიციანემ, რომელიც 

განსაკუთრებით განარისხა მისი საგვარეულოს ზოგიერთი წევრის გაქრისტიანებამ. 

გამძვინვარებულმა უახლოესი ნათესავებიც არ დაინდო და ქრისტიანობის აღიარებისთვის 

სიკვდილით დასაჯა თავისი ბიძაშვილი ფლავიუს კლემენტიუსი, ხოლო მისი ცოლი, 

დომიცილა, შორეულ, უკაცრიელ კუნძულზე გადაასახლა. 

დევნა მძვინვარებდა იმპერიის ყველა ოლქში. ათენში მოკლეს დიონისე არეოპაგელი, პავლეს 

მოწაფე; ამავე ქალაქში აწამეს ანტიპა, პერგამონის ეპისკოპოსი. იმპერატორის ბრძანებით 

ეფესოდან რომში უხმეს იოანე ღვთისმეტყველს და დიდხანს არწმუნებდნენ, განდგომოდა 



ქრისტიანობას; მოციქულს სასტიკად სცემდნენ და იმედოვნებდნენ, რომ წამებით გატეხდნენ 

მის ნებისყოფას, მაგრამ იოანე თავისი ღვთაებრივი მოძღვრის ერთგული დარჩა. იგი 

აიძულეს, მოწამლული სასმელი დაელია, მაგრამ შხამმა მასზე არ იმოქმედა – აღსრულდა 

მაცხოვრის სიტყვები, რომელმაც მოწაფეებს აღუთქვა: „დაღათუ სასიკუდინე რაჲმე სუან, 

არარაჲ ავნოს მათ“ (მარკ. 16,18). შემდგომ წმინდა მოციქული მდუღარე ზეთით სავსე ქვაბში 

ჩააგდეს, მაგრამ აქაც უვნებელი დარჩა. სასწაულით გაოგნებულ დამსწრეთაგან გაისმა: „დიდ 

არს ღმერთი ქრისტიანეთა!“ მაშინ დომიციანე დარწმუნდა, რომ წამებით ვერაფერს 

გახდებოდა ადამიანთან, რომელსაც ასე სასწაულებრივად იცავდა უხილავი ძალა, და ბრძანა – 

იოანე გადაესახლებინათ მცირე აზიის დასავლეთ ნაპირთან ახლომდებარე კუნძულ 

პატმოსზე. 

მაგრამ რა იყო განდევნა წმინდა მოციქულისთვის, რომელსაც ამქვეყნად ვერაფერი 

განაშორებდა ღვთის სიყვარულს?! მისთვის სულ ერთი იყო – იცხოვრებდა მდიდრულ, 

ხალხმრავალ ქალაქში, თუ ღარიბ, უკაცრიელ კუნძულზე – იგი ყველგან შეიგრძნობდა 

საყვარელი ქრისტეს სიახლოვეს. და ამ ღატაკ, უდაბურ კუნძულ პატმოსზე უფალმა ღირსყო 

თავისი საყვარელი მოწაფე სასწაულებრივი გამოცხადებისა – ერთ მშვენიერ დღეს უფალმა 

მოჰმადლა იოანეს, ზეციური ხილვით შეეცნო ღვთის დიდება და ეკლესიის სამომავლო 

ხვედრი. ღვთის ბრძანებით, იოანემ აღწერა ეს სასწაულებრივი გამოცხადება და ამ წმინდა 

წიგნმა ჩვენამდე მოაღწია სახელწოდებით „აპოკალიფსი“, ანუ „გამოცხადებაჲ წმიდისა 

იოვანესი“. მასში უფალი იოანეს პირით შეგონებებს აძლევს მცირე აზიის შვიდ მთავარ 

ეკლესიას. ჩამოთვლილია: ეფესოს, სმირნის, პერგამის, თეატირის, სარდიკიის, 

ფილადელფიის და ლაოდიკიის ეკლესიები და დარიგებანი მიმართულია თითოეული 

მათგანის „ანგელოზის“ ანუ ეპისკოპოსისადმი. აღნიშნული ეკლესიების შინაგანი 

მდგომარეობის დახასიათება და მათ მიმართ უფლის შეგონებანი ეხება მთელ ქრისტიანულ 

სამყაროს და ეკლესიას ყველა დროში. ამას მოსდევს უფლის დიდების, ეკლესიაზე მისი 

გამუდმებული ზრუნვის, სახიერებისა და სიყვარულის, ცოდვილთა სამომავლო დასჯისა და 

მართალთა ნეტარების ამსახველი დიდებული სურათები. იდუმალ, წინასწარმეტყველურ 

ხილვებში მინიშნებულია სხვადასხვა განსაცდელი, რომელიც ღვთის ეკლესიას შეემთხვევა 

დედამიწაზე; კაცთა მოდგმის მტრის შებრძოლება ღვთის კრავთან (უფალთან); კრავის ზეიმი, 

რომელმაც მორწმუნენი თავისი სისხლით გამოისყიდა; საყოველთაო აღდგომა და 

სამსჯავრო... დაბოლოს, ახალი იერუსალიმის ანუ ზეციური სასუფევლის ბრწყინვალება. 

სასწაულებრივი ზეციური ხილვის შემდგომ რად უღირდა იოანეს მიწიერი ცხოვრება, თავისი 

ჭირითა თუ ლხინით?! როდესაც მისი აღწერა დაასრულა, შესძახა: „ჰე, მოვიდოდე, უფალო 

იესუ!“ (გამოცხ. 22,20). ეს სიტყვები გამოხატავდა მის მხურვალე ნატვრას, შეერთებოდა 

ქრისტეს, ვინც ასე უყვარდა ამქვეყნად! მაგრამ იოანეს კიდევ ელოდა შრომისა და ზრუნვის 

წლები – მოციქულს ჯერ კიდევ ბევრის გაკეთება მართებდა უფლის სადიდებლად და 

მოყვასის სასარგებლოდ. 

პატმოსზე მას დიდხანს არ უცხოვრია. დომიციანე მოკლეს და მისმა მემკვიდრემ, ნერვამ (96-

98 წწ.), გადასახლებიდან გამოიხმო ყველა განდევნილი ქრისტიანი. 97 წელს იოანე ეფესოში 

დაბრუნდა, სადაც ქრისტიანებმა დაუფარავი სიხარულით მიიღეს. პავლეს მოწაფე ტიმოთე – 

ეფესოს ეკლესიის ეპისკოპოსი – თავისი მასწავლებლის სიკვდილის შემდეგ იოანეს სულიერი 

შვილი გახდა და მისი ხელმძღვანელობით შრომობდა. მოციქული ასევე მართავდა მცირე 

აზიის ეკლესიებს და ზრუნავდა ქრისტეს სწავლების შეუბღალავად შესანარჩუნებლად. ამ 



დროისთვის ქრისტიანთა საზოგადოებაში თავი იჩინა ერესებმა ანუ ცრუსწავლებებმა, 

რომელთაც განსაკუთრებით მრავალი მიმდევარი ჰყავდა მცირე აზიაში. პავლე მოციქული 

ეფესოს ეკლესიის პრესვიტერებს უმიზეზოდ არ აფრთხილებდა გამოთხოვების დროს: 

„შემოვიდენ თქუენდა შემდგომად განსლვისა ჩემისა მგელნი მძიმენი, რომელნი არა 

ერიდებოდიან სამწყსოსა. და თვით თქუენგანნი აღდგენ კაცნი, რომელნი იტყოდიან 

გულარძნილსა, რაჲთა განადგინნენ მოწაფენი შემდგომად მათდა“ (საქმე 20,29-30). 

მართლაც, გამოჩნდა უამრავი ცრუმასწავლებელი, რომლებმაც ღვთის სიტყვის გადაკეთება 

დაიწყეს – მას ამატებდნენ აღმოსავლური სწავლებებიდან აღებულ არაკებს, მცდარად 

განმარტავდნენ წმინდა წერილის თავიანთთვის გაუგებარ ადგილებს. პირველი საუკუნის 

ერეტიკოსების მთავარი თემა უფალ იესო ქრისტეს პიროვნება იყო: ერთნი უარყოფდნენ მის 

ღმერთობას, მეორენი არ აღიარებდნენ მის ადამიანურ ბუნებას. ერთი ეფესელი 

ცრუმასწავლებელი, სახელად კვირინთე, ამტკიცებდა, რომ იესო მართალია წმინდად 

ცხოვრობდა, მაგრამ იგი ადამიანი იყო, რომელზეც ნათლისღების დროს გარდამოვიდა 

სულიწმიდა და ჯვარცმის დროს კვლავ განეშორა. ამ ცრუსწავლებამ, რომელიც თვით 

ქრისტიანობის არსს – ძე ღვთისას სიკვდილით ადამიანების გამოსყიდვას – 

უგულებელყოფდა, იოანეს დიდი გულისწყრომა გამოიწვია; მოციქული ძალ-ღონეს არ 

იშურებდა, რომ ქრისტიანები მისი მავნე გავლენისგან დაეცვა. იყვნენ ცრუმასწავლებლებიც, 

რომლებიც უარყოფდნენ, რომ იესო ქრისტემ ნამდვილად შეისხა ხორცი; მიიჩნევდნენ, რომ 

იგი სულია ადამიანის გარეგნობით და, მაშასადამე, არც კაცთათვის დაუთმენია ტანჯვა. 

რაკი ეს ცრუსწავლებები მორწმუნეებში დიდ შეშფოთებას იწვევდა, ეფესოს ეკლესიის 

პერსვიტერებმა და ბევრმა ქრისტიანმა დაარწმუნეს იოანე, აღეწერა ქრისტეს სწავლება, ის, 

რაც მან თავისი ღვთაებრივი მოძღვრისგან მიიღო. გადმოცემა გვაუწყებს, რომ იოანემ 

ქრისტიანებს მარხვა დაუწესა, თვითონ, თავის მოწაფე პროხორესთან ერთად, მთაზე ავიდა, 

სადაც სამი დღე დაჰყო მარხვასა და გამუდმებულ ლოცვაში. ბოლოს, ზეშთაგონებულმა 

უბრძანა პროხორეს, ჩაეწერა მისი სიტყვები, რაც სულიწმიდით იყო ნაკარნახევი. ასე დაიწერა 

სახარება, რომელიც იწყება მამა ღმერთის ერთარსისა და მასთან ერთად სამყაროს შემოქმედის 

– იესო ქრისტეს დიდებული აღიარებით: „და სიტყუაჲ იგი ხორციელ იქმნა და დაემკვიდრა 

ჩუენ შორის, და ვიხილეთ დიდებაჲ მისი, დიდებაჲ ვითარცა მხოლოდ შობილისაჲ მამისა 

მიერ, სავსე მადლითა და ჭეშმარიტებითა“ (იოან. 1,14) – ამოწმებს მახარებელი ყველა 

ერეტიკოსის დასამხობად. 

გარდა სახარებისა, იოანემ სამი ეპისტოლე დაწერა და მათშიც არაერთხელ მიუთითა 

მაშინდელ ერესებზე. „ვინ-მე არს მტყუარი იგი? ანუ არა, რომელმან უარ-ყოს, ვითარმედ იესუ 

არა არს ქრისტე?“ (1 იოან. 2,22); „ყოველმან სულმან რომელმან არა აღიაროს იესუ ქრისტე 

ხორციელად მოსრული, იგი არა ღმრთისაგან არს“ (1 იოან. 4,3) – ამბობს მოციქული. მშვიდი 

ხასიათის მიუხედავად, იოანე უმკაცრესად ეპყრობოდა ცრუმასწავლებლებს. ერთ-ერთ 

ეპისტოლეში იგი უკრძალავს ქრისტიანებს მათთან, როგორც ქრისტეს მტრებთან, 

მისალმებასა და სახლში მიღებას. 

 იოანეს ღრმა მოხუცებულობის ასაკშიც არ შეუწყვეტია მქადაგებლობითი მოღვაწეობა. 

ხორციელმა სიბერემ და უძლურებამ ვერ შეასუსტა მასში ღვთისადმი სამსახურის 

ერთგულება და მოყვასისადმი მგზნებარე სიყვარული. ძველმა ავტორებმა (კლიმენტი 



ალექსანდრიელმა, ევსები კესარიელმა) შთამბეჭდავად გადმოგვცეს ერთი ეპიზოდი მისი 

ცხოვრებიდან, რომელშიც ცხადად ჩანს ქრისტეს მოწაფის კაცთმოყვარებით აღსავსე სული. 

ერთხელ, როდესაც იოანე ეკლესიების მოსანახულებლად დადიოდა, რომელიღაც ქალაქში 

განსაკუთრებით მოეწონა ერთი ჭაბუკი და მისი მეთვალყურეობა იქაურ ეპისკოპოსს მიანდო, 

რომელიც თავიდან გულმოდგინედ შეუდგა მის აღზრდას: ასწავლა, მონათლა, მაგრამ 

შემდგომ იგი საერთოდ მიივიწყა. ჭაბუკი მანკიერი ადამიანების საზოგადოებაში მოხვდა, 

ავაზაკთა ბანდის მეთაური გახდა და სისასტიკით ყველა თანამზრახველს გადააჭარბა. 

რამდენიმე ხნის შემდგომ იოანეს მოუხდა იმავე ქალაქში ჩასვლა და მაშინვე მოიკითხა 

ჭაბუკი. ეპისკოპოსმა თვალცრემლიანმა უამბო მომხდარის შესახებ და დასძინა: „ყმაწვილი 

დაიღუპა, მოკვდა ღვთისა და მარადიული ცხოვრებისათვის“. ამ ამბავმა ღრმად დაამწუხრა 

წმინდა მოციქული. „განა ასე გმართებდა შენთვის ჩაბარებული მოძმის სულზე ზრუნვა? 

ცხენი მომეცით და მეგზური გამაყოლეთ, მე წავალ მის მოსაყვანად“ – უთხრა ეპისკოპოსს 

იოანემ. იგი მართლაც გაეშურა მთებში, სადაც მოთარეშე ყაჩაღებს გადაეყარა, მათ შეიპყრეს 

წმინდა მოხუცი და მეთაურს მიჰგვარეს. იოანესაც ეს უნდოდა – ის იყო ჭაბუკს იარაღი უნდა 

აეღო, რომ შეხედა მოხუცს, იცნო, დაიბნა, ვერ გაუძლო ამ შეხვედრას და გაიქცა. იოანე 

ყვირილით გამოედევნა: „შვილო ჩემო, რატომ გარბიხარ მამისგან? შემიბრალე, შვილო, ნუ 

გეშინია. კიდევ არის იმედი სიცოცხლისა, მე დაგიდგები თავდებად ქრისტესთან. მზად ვარ, 

სიცოცხლე გავიღო შენთვის. შეჩერდი და მომისმინე, გჯეროდეს ჩემი – მე თავად ქრისტემ 

მომავლინა!“. ბოლოს მოციქულის სიყვარულით ძლეული ავაზაკი შეჩერდა, იოანეს თვალი 

აარიდა, იარაღი გადააგდო, მთლად აკანკალდა და ცრემლები წასკდა. იოანე მიუახლოვდა 

მას, მოეხვია, ღვთის მოწყალებით დააიმედა და ბოლოს თავისთან წაიყვანა: სიყვარულით 

მოძღვრავდა, მასთან ერთად ლოცულობდა, მარხულობდა და კითხულობდა სახარებას. 

მხოლოდ მაშინ დაანება თავი, როდესაც შესაძლებელი გახდა მონანული ჭაბუკის დაბრუნება 

ქრისტეს კრებულში. 

როცა მოხუცებულობისა და უძლურების გამო იოანეს აღარ შეეძლო შორეულ გზაზე წასვლა, 

მაშინ ქრისტიანულ შეკრებებზე დადიოდა და მორწმუნეებს მოძღვრავდა. სიცოცხლის ბოლო 

ჟამს კი მოციქული ხელში აყვანილი შეჰყავდათ ამგვარ თავყრილობებზე. მისუსტებული ხმა 

ხანგრძლივი შეგონებების წარმოთქმის საშუალებას აღარ აძლევდა და ქრისტეს საყვარელი 

მოწაფე მხოლოდ იმეორებდა: „შვილნო, იყუარებოდეთ ურთიერთას!“ ერთხელ მოწაფეებმა 

ჰკითხეს მას: „მოძღვარო, ასე ხშირად რად იმეორებ ერთსა და იმავე შეგონებას?“ – „ეს არის 

მცნება უფლისა; ამით გამოიხატება მთელი მისი სწავლება“ – მიუგო მან. 

წმინდა იოანემ ღრმა მოხუცებულობამდე იცოცხლა და სული მიაბარა უფალს უკვე მეორე 

ასწლეულში გადამდგარმა. თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში მრავალი მოწაფე 

გაზარდა, რომლებმაც გაავრცელეს ღვთის სიტყვა და მთელი თავიანთი ცხოვრებით 

ქრისტიანული სათნოების მაგალითს იძლეოდნენ. იოანეს მოწაფეთაგან ყველაზე ცნობილნი 

არიან: ეგნატე ღმერთშემოსილი, რომელიც ანტიოქიის ეპისკოპოსად დაადგინეს ევოდეს 

შემდეგ, პაპიუს იერაპოლელი და პოლიკარპე, სმირნის ეპისკოპოსი. 

 

 

 



მოციქულთა ეპოქის ზოგადი მიმოხილვა. მოციქულთა მოწაფენი. ღვთისმსახურება, 

საიდუმლონი. პირველი ქრისტიანების ცხოვრების წესი. ერესები. 

იოანე ღვთისმეტყველით დასრულდა ქრისტიანობის პირველი საუკუნე – მოციქულთა ეპოქა. 

განკაცებული ღვთის სიტყვის ყველა თვითმხილველმა უფალს მიაბარა სული, მაგრამ მათ 

დატოვეს მოწაფეები, რომლებსაც გადასცეს მაცხოვრის მიერ მონიჭებული უფლება ღვთის 

სიტყვის ქადაგებისა და ერების განსწავლისა, საიდუმლოთა აღსრულებისა, შეკვრისა და 

განხსნისა; ადამიანების მონათვლისა მამის, ძისა და სულიწმიდის სახელით. მოციქულებმა 

დატოვეს ნაწერები, რომლებიც კაცობრიობისთვის სასოების, ნუგეშისა და დამოძღვრის 

დაუშრობელ წყაროდ დარჩება უკანასკნელ ჟამამდე. ქრისტემ თავის ეკლესიას აღუთქვა, რომ 

არასოდეს განეშორებოდა და ამიტომ ეკლესიასაც შეეძლო, უშიშრად შეჰგებებოდა მტრის 

ყოველგვარ შემოტევას. მისი მსახურნი, მიუხედავად განსაცდელებისა, სრული სიმტკიცითა 

და მოშურნეობით წარმოთქვამდნენ უფლის სახელს და ქადაგებდნენ მის სწავლებას; 

საკუთარი სიცოცხლის ფასად ადასტურებდა მორწმუნეთა კრებული ქრისტიანობის 

ჭეშმარიტებას.. 

თვით ქრისტიანთა მოძულე წარმართებიც კი განცვიფრებით შეჰყურებდნენ მათ სიმტკიცეს, 

მოთმინებასა და ურთიერთისადმი სიყვარულს. 

უკვე აღვნიშნეთ, რომ მოციქულებმა გამოზარდეს მრავალი მოწაფე, რომლებმაც ბეჯითად 

განაგრძეს სახარების ქადაგება. წმინდა მამებს, რომლებიც უშუალოდ მოციქულებმა 

დამოძღვრეს, საეკლესიო ისტორია უწოდებს მოციქულთა მოწაფეებს. ზოგიერთი მათგანი 

ცნობილია თავისი მოღვაწეობით, ზოგიც ნაწერებით, რომლებიც მრავალ ცნობას გვაწვდიან 

ეკლესიის არსებობის პირველ პერიოდზე. მოციქულთა მოწაფეებად ითვლებიან: ეგნატე 

ღმერთშემოსილი, პოლიკარპე სმირნელი, პაპიოს იერაპოლელი, კლიმენტი რომაელი, ერმი, 

დიონისე არეოპაგელი, კოდრატე ათენელი... 

წმინდა კლიმენტი რომაელი დაიბადა რომში, იმპერატორის მონათესავე, დიდგვაროვან და 

მდიდარ, წარმართულ ოჯახში. ჯერ ბავშვი იყო, როცა დედამისი შორეულ მოგზაურობას 

შეუდგა და თან წაიყვანა ორი უფროსი ძე, ტყუპები. მაგრამ საშინელი ქარიშხლის დროს მათი 

ხომალდი წყალქვეშა კლდეებზე დაიმსხვრა, მგზავრები კი დახრჩობისგან ღვთის 

განგებულებამ იხსნა. დედა თავის შვილებს დაღუპულად თვლიდა და გლოვობდა. ტყუპებიც, 

თავის მხრივ, დარწმუნებულები იყვნენ, რომ დედა დაიხრჩო. დედა ვიღაც კეთილმა 

დედაკაცმა შეიკედლა, შვილები ყაჩაღებმა იგდეს ტყვედ და სტრატონიის კესარიაში მონებად 

მიჰყიდეს ვინმე იუსტას, რომელმაც ისინი საკუთარი შვილებივით შეიყვარა. ჭაბუკებს 

უდიდესი ბედნიერება ელოდათ: კესარიაში მათ მოისმინეს პეტრე მოციქულის ქადაგება, 

დაემოწაფნენ და მისგანვე მოინათლნენ. 

ამასობაში მათმა მამამ, რომ ვერაფერი შეიტყო თავისი ოჯახის შესახებ, რომში უმცროსი ვაჟი 

კლიმენტი დატოვა და ცოლ-შვილის საძებნელად გაემგზავრა. როდესაც შეიტყო ხომალდის 

დაღუპვის შესახებ, რომლითაც მისი ოჯახი მგზავრობდა, დიდად დამწუხრებულმა აღარ 

მოისურვა რომში დაბრუნება, ნებით ირჩია სიღატაკე და იწყო სხვადასხვა ქვეყანაში 

ხეტიალი. მთელი ეს დრო კლიმენტი რომში ცხოვრობდა წარმართი აღმზრდელების 

მეთვალყურეობის ქვეშ. მიუხედავად ფუფუნებაში ყოფნისა, იგი მშობლის ალერსს იყო 

მოკლებული, რამაც ადრეული ასაკიდანვე დარდიანი და გულჩათხრობილი გახადა. ეს 



ნაღვლიანი განწყობა წლებთან ერთად მატულობდა. მას თავზარს სცემდა ყოველგვარი 

მიწიერი სიხარულისა და სიმდიდრის ამაოება, სიცარიელე მთელი წარმართული სიბრძნისა, 

რომელიც მან ასე ღრმად შეისწავლა და მასში ვერც დასაყრდენი იპოვა და ვერც ნუგეში. 

ერთხელ გაიცნო ქრისტიანი, რომელმაც უამბო ქრისტესა და მარადიული ცხოვრების შესახებ, 

რითაც კლიმენტის ახალ სამყაროში შესასვლელი კარი გაუხსნა. იგი გაემგზავრა იმ ქვეყნებში, 

სადაც ქადაგებდნენ მოციქულები, რათა მეტი შეეტყო ამ ნუგეშინისმცემელი სწავლების 

შესახებ – იქ მოუსმინა ბარნაბას და პეტრეს და ირწმუნა ქრისტე. კლიმენტი მონათლა პეტრე 

მოციქულმა, რის შემდგომაც იგი მის მოწაფეებს შეუერთდა. იქ ყოფნის დროს კლიმენტი 

მოულოდნელად შეხვდა დედას, ძმებს და ბოლოს უბედურ მამას, რომელიც გადატანილ 

განსაცდელს ღრმა სასოწარკვეთილებამდე მიეყვანა. იგი დამოძღვრა და ანუგეშა პეტრე 

მოციქულმა. 

შემდეგ ყველანი რომში დაბრუნდნენ, დაიწყეს ღვთისმოშიშებით ცხოვრება და 

გულმოდგინედ იღვწოდნენ ქრისტიანული სარწმუნოების გასავრცელებლად. კლიმენტი 

შეუერთდა პეტრე და პავლე მოციქულებს რომში მათი ყოფნის დროს. პავლე მოციქული 

ფილიპელთა მიმართ თავის ეპისტოლეში ახსენებს კლემენტის და ამბობს, რომ მისი სახელი 

„წერილ არს წიგნსა მას ცხორებისასა“ (ფილიპ. 4,3). ვარაუდობენ, რომ პეტრე მოციქულმა 

თავის აღსასრულის წინ კლიმენტი რომაელი ეპისკოპოსად აკურთხა, თუმცა ეს კათედრა მან 

დაიკავა დაახლოებით 98 წელს, ლინუსისა და ანაკლიტუსის შემდეგ. 

კლიმენტიმ სათნო ცხოვრებითა და სარწმუნოებისადმი მოშურნეობით ქრისტიანთა დიდი 

პატივისცემა მოიპოვა. როდესაც კორინთოს ეკლესიაში განხეთქილება და არეულობა დაიწყო, 

იქაურმა მორწმუნეებმა რჩევისთვის მას მიმართეს, მანაც მოციქულთა მოწაფის ღირსების 

საკადრისი ორი ეპისტოლე მისწერა კორინთელებს და მოუწოდა, მორიდებოდნენ სიამაყეს, 

გამოეჩინათ თავმდაბლობა და სიყვარული. იგი აღფრთოვანებით საუბრობს უფალ იესო 

ქრისტეზე. მაცხოვარი მისთვის არის: „მეოხი ჩვენი და შემწე უძლურებათა შინა, რომლის 

წყალობითაც ვუმზერთ ზეციურ სიმაღლეებს და რომელმაც აგვიხილა თვალნი ჩვენი 

გულისა“. ძველი ქრისტიანები განსაკუთრებით აფასებდნენ მის პირველ ეპისტოლეს 

კორინთელთა მიმართ და ღვთისმსახურების დროს კითხულობდნენ. იგი შეიცავს უამრავ 

ცნობას მაშინდელი ეკლესიის მდგომარეობისა და ტრადიციების შესახებ. დომიციანეს დროს 

კლიმენტის დევნიდნენ, ხოლო პირველი საუკუნის მიწურულს მისი ქადაგებებით 

გაგულისებულმა წარმართებმა ცილი დასწამეს იმპერატორ ტრაიანეს წინაშე, რომელმაც იგი 

ტავრიკეს (ახლანდელი ყირიმი) ქერსონესში გადაასახლა, ქვის სამტეხლოებზე უმძიმესი 

სამუშაოებისთვის. ამ სასჯელმაც სახარების გავრცელებას შეუწყო ხელი – კლიმენტიმ იქ 

მყოფი საცოდავი დევნილები ანუგეშა: უქადაგა ქრისტეთი გადარჩენა და მარადიული 

ცხოვრება; ბევრი მისი წყალობით მოინათლა, რამაც აღაშფოთა ქვეყნის წარმართი 

მმართველობა და კლიმენტის სიკვდილი მიუსაჯა. მას კისერზე ღუზა მიაბეს და შავ ზღვაში 

დაახრჩვეს. მრავალი საუკუნის შემდგომ მისი წმინდა ნაწილები იპოვეს სლავების 

განმანათლებლებმა – კონსტანტინემ (კირილემ) და მეთოდემ. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ანდრია 

მოციქულის შემდგომ წმინდა კლემენტი იყო ქრისტიანული სარწმუნოების პირველი 

მქადაგებელი ამ შორეულ მხარეში, საიდანაც შემდგომ მთელი რუსეთი გაბრწყინდა 

ჭეშმარიტების ნათლით. სავარაუდოდ, წმინდა კლიმენტი აღესრულა 100 წელს. მის ხსენებას 

ეკლესია აღნიშნავს 25 ნოემბერს. 



ერმის, კოდრატესა და პაპიოსის ცხოვრების შესახებ მწირი ცნობებია შემონახული. მათი 

ნაწერები უდიდესი პატივით სარგებლობდა. როგორც ფიქრობენ, ეს ის ერმია, რომელსაც 

პავლე მოციქული მოკითხვას უთვლიდა თავის ეპისტოლეში რომაელთა მიმართ და 

რომელმაც დაწერა წიგნი სათაურით „მწყემსი“. მასში ასახულია, თუ როგორ მოძღვრავს 

ავტორს მწყემსის სახით მოვლენილი მფარველი ანგელოზი. 

კოდრატე იყო ათენის ეპისკოპოსი და დევნის დროს, როგორც შემდგომ დავინახავთ, 

იმპერატორს მიართვა ქრისტიანობის აპოლოგია, ანუ თხზულება ქრისტიანული 

სარწმუნოების დასაცავად. ეს ნაშრომი ჩვენამდე არ შემოინახა, მაგრამ მისი შინაარსი 

ნახსენებია ძველ საეკლესიო მწერლებთან. გარდა ამისა, მან დაწერა ეპისტოლე, სადაც 

წარმართებს განუმარტავს ქრისტეს სწავლებას. 

პაპიოს იერაპოლელის წიგნიდან „უფლის გამონათქვამთა განმარტებანი“ ჩვენამდე მოაღწია 

მხოლოდ რამდენიმე ნაწყვეტმა. ავტორმა ღრმა სიბერემდე იცოცხლა და აღესრულა 

დაახლოებით 166 წელს. 

წმინდა დიონისე არეოპაგელს, ათენის პირველ ეპისკოპოსს, ეკუთვნის შემდეგი წიგნები: 

„საღმრთოთა სახელთათვის“, „ზეცათა მღვდელთმთავრობისათვის“, „საეკლესიოისა 

მღვდელთმთავრობისათვის“, „საიდუმლოდ ღმრთისმეტყველებისათვის“; და ათი 

ეპისტოლე: გაიოსის მიმართ ოთხი, დოროთეს მიმართ, სოსიპატრეს მიმართ, პოლიკარპეს 

მიმართ, დიმოფილოს მიმართ, ტიტეს მიმართ, ღმრთისმეტყველის მიმართ. იგი აღესრულა 

დომიციანეს მიერ მოწყობილი დევნის დროს. 

ჩვენთვის ფრიად აუცილებელია, დაწვრილებით ვიცოდეთ, რა წესებს იცავდა ქრისტეს 

ეკლესია მისი არსებობის პირველ საუკუნეებში. მათ შესახებ ცნობების მოძიება შეიძლება 

წმინდა წერილიდან, კერძოდ, ეპისტოლეებიდან და წიგნიდან „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“, 

აგრეთვე მოციქულთა მოწაფეებისა და საეკლესიო მწერლების ნაწერებიდან, რომლებიც, 

უეჭველია, იცნობდნენ ქრისტეს მოწაფეთა ეპოქის ყველა გადმოცემას. ჩვეულებრივ, 

მოციქულები და მათი მემკვიდრენი თავიანთ მოძღვრებებს ზეპირი ქადაგებით 

გადასცემდნენ. მათგან მოწოდებულ ყველა წესს პირველი პერიოდის ეკლესია კრძალვით 

იცავდა. 

“მოციქულთა კანონები“ და „მოციქულთა განწესებანი“ მნიშვნელოვანი ძეგლებია ძველი 

საეკლესიო წესების შესასწავლად. მათ პატივს მიაგებდნენ ძველი ქრისტიანები. განვიხილოთ, 

თუ როგორ აღასრულებდა ეკლესია საიდუმლოებსა და ღვთისმსახურებას. 

ჩვენ წმინდა წერილიდან ვიცით, რომ ქრისტეს ამაღლების შემდგომ მოციქულები ერთად 

იყვნენ და ერთსულოვნად ლოცულობდნენ. როდესაც მათზე გარდამოვიდა სულიწმიდა, 

მდაბიო და უმეცარი მესათხევლენი უცებ აღივსნენ უჩვეულო სიბრძნით, ცოდნითა და 

უძლეველი სულიერი სიმტკიცით. სულიწმიდამ განანათლა მათი გონება, გაუმაგრა გულები, 

შეახსენა ყოველივე, რასაც უფალი ეუბნებოდა, დამოძღვრა სიმართლით. მოციქულთა ყველა 

მოქმედება სულიწმიდით იყო შთაგონებული. უფალი უხვად ანიჭებდა თავის ძალას 

მორწმუნეებს და, თავისი აღთქმის თანახმად, გადასცემდა სასწაულების აღსრულებისა და 

სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკის უნარს. ღვთის ამ შემწეობამ დიდად შეუწყო ხელი 

ქრისტიანული სარწმუნოების სწრაფად გავრცელებას. 



მოციქულები აღასრულებდნენ ნათლისღების საიდუმლოს, უფლის ბრძანებისამებრ, მამის, 

ძისა და სულიწმიდის სახელით. ეს საიდუმლო, რომელიც მორწმუნეებს ახალი 

ცხოვრებისთვის ააღორძინებდა, იყო ქრისტეს სისხლით გამოსყიდულ შვილთა კრებულში 

შესასვლელი ნიშანი. ნათლისღებამდე პიროვნებას განუმარტავდნენ ქრისტეს სწავლებას, ამას 

განსწავლა (კატეხიზაცია) ეწოდებოდა. შემდგომ იგი აღიარებდა თავის სარწმუნოებას – 

თავდაპირველად არ არსებობდა განსაზღვრული ფორმა და მორწმუნეც გულის კარნახით 

ლაპარაკობდა. მაგალითად, ფილიპე მოციქულის მიერ მოქცეული ეთიოპიელი დიდებული 

შემდეგი სიტყვებით აღიარებს თავის სარწმუნოებას: „მრწამს, რამეთუ ძე ღმრთისაჲ არს იესუ 

ქრისტე“ (საქმე 8,37). ნათლისღება სრულდებოდა წყალში სამჯერ შთაფლვით მამის, ძისა და 

სულიწმიდის სახელით, რაც ერთგვარად განასახიერებდა ძველი ადამიანის სიკვდილს, მის 

დასაფლავებას და ახალ ცხოვრებაში აღორძინებას. წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ 

ხშირად არის ნახსენები მთელი სახლეულის მონათვლა, რაც უფლებას გვაძლევს 

ვივარაუდოთ, რომ იმთავითვე აღასრულებდნენ ნათლისღებას ჩვილებზეც. 

ნათლისცემის შემდგომ მოციქულები მორწმუნეს ხელდასხმით გადასცემდნენ სულიწმიდის 

ნიჭთ. ახალი აღთქმიდან ვიცით, რომ სამარიტელებმა შეიწყნარეს ქრისტე და ნათელიღეს, 

მაგრამ სულიწმიდა მხოლოდ მას შემდეგ გარდამოვიდა მათზე, რაც პეტრემ და იოანემ 

ილოცეს და ხელნი დაასხეს. ასევე პავლეს ხელდასხმით მიიღეს სულიწმიდა და ენათა 

ცოდნის ნიჭი აპოლოსის მოწაფეებმა ეფესოში. ხელდასხმა და ნათლისღება ყოველთვის 

სხვადასხვა საიდუმლოს წარმოადგენდა. შემდგომში მოციქულთა მემკვიდრეებმა დაიწყეს 

ხელდასხმის ნაცვლად ნაკურთხი მირონის ცხება. თანახმად წმინდა დიონისე არეოპაგელისა, 

ამ საიდუმლოს პირველი საუკუნიდან ერქვა მირონის საიდუმლო. ჩვენ მას მირონცხებას 

ვუწოდებთ. 

ქრისტეს სისხლისა და ხორცის ზიარების ანუ ევქარისტიის საიდუმლო ღვთისმსახურების 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო მოციქულთა ეპოქაშიც. მას, აგრეთვე, ერქვა პურის 

განტეხა და სრულდებოდა კერძო სახლებში, რადგან პირველ საუკუნეში ქრისტიანული 

ტაძრები ჯერ კიდევ არ არსებობდა. წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ გვხვდება მრავალი 

მინიშნება, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ამორჩეულ სახლში ლოცვისთვის გამოყოფდნენ 

განსაკუთრებულ ოთახს, რომელსაც შემდგომში ეკლესია უწოდეს. მეორე საუკუნის 

დასაწყისში უკვე იხსენიება ტრაპეზი. პურის განტეხა, ანუ ევქარისტიის საიდუმლო, რა თქმა 

უნდა, სრულდებოდა ისე, როგორც თავად უფალმა დააწესა: „მოიღო იესუ პური და 

ჰმადლობდა და განტეხა და მისცა მოწაფეთა თხსთა და ჰრქუა მათ: მიიღეთ და ჭამეთ, ესე არს 

ხორცი ჩემი. და მოიღო სასუმელი და ჰმადლობდა და მისცა მათ და თქუა: სუთ ამისგანი 

ყოველთა, ესე არს სისხლი ჩემი ახლისა აღთქმისაჲ, მრავალთათვის დათხეული 

მისატევებელად ცოდვათა“ (მათ. 26,26-28). ამ რამდენიმე ფრაზით გამოიხატება ლიტურგიის 

მთელი არსი. უფლის მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს მოწაფეებმა თავიანთ მხრივ დაუმატეს 

ლოცვა პურსა და ღვინოზე სულიწმიდის გარდამოსავლენად. 

ღვთისმსახურებისას კითხულობდნენ წმინდა წიგნებს, გალობდნენ ფსალმუნებსა და სხვა 

საგალობლებს, ისმენდნენ სწავლებებს; გარდა ამისა, ღვთისმსახურებაში შედიოდა: ლოცვები, 

რომლებითაც გამოითხოვდნენ ღვთის კურთხევას საიდუმლოს აღსასრულებლად შეწირულ 

პურსა და ღვინოზე; ძღვენის კურთხევა მაცხოვრის სიტყვებით; სულიწმიდის მოხმობა; 

დალოცვა და დამსწრეთათვის ძღვენის (წმინდა ნაწილების) დარიგება. დიაკვნებს წმინდა 

ძღვენი მიჰქონდათ ავადმყოფებთან და მათთან, ვისაც ღვთისმსახურებაზე დასწრება არ 



შეეძლო. საიდუმლოს აღსრულების წინ ყველა დამსწრე ერთმანეთს ეამბორებოდა ნიშნად 

სიყვარულისა. 

შემდგომ, რაკი მორწმუნეთა შეკრებები მრავალრიცხოვანი გახდა, ეს ტრადიცია გაუქმდა, 

მაგრამ ამას დღევანდლამდე გვახსენებს ღვთისმსახურების საზეიმო წუთებში, საიდუმლოს 

აღსრულების წინ, წარმოთქმული სიტყვები: „იყვარებოდით ურთიერთას, რაჲთა ერთობით 

აღვიარებდეთ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა, სამებასა ერთარსებასა და განუყოფელსა“. 

დღესაც მღვდელმსახურები საკურთხეველში ამ წუთებში ეამბორებიან ხოლმე ურთიერთს. 

ღვთისმსახურება მთავრდებოდა საერთო ტრაპეზით, რომელსაც ეწოდებოდა აღაპე ანუ 

სიყვარულის სერობა. პირველი ქრისტიანები ყოველდღე ეზიარებოდნენ ქრისტეს სისხლსა 

და ხორცს. როდესაც დევნა დაიწყო და ყოველდღე საზოგადო ღვთისმსახურების შესრულება 

შეუძლებელი გახდა, იგი ტარდებოდა კვირაობით – უფლის დღეს. 

ლოცვის ძირითად დროდ ითვლებოდა მესამე, მეექვსე და მეცხრე ჟამი. მესამე ჟამი 

სულიწმიდის გარდამოსვლის დროა; მეექვსე ჟამი – უფლის მიმსჭვალვისა ჯვარზე, მეცხრე – 

მაცხოვრის სიკვდილისა. პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეებში ურჩევს მორწმუნეებს: 

მოუკლებელად ილოცონ და ფსალმუნებითა და სასულიერო საგალობლებით დამოძღვრონ 

ერთმანეთი (იხ. კოლ. 3,16). რა ლოცვებითა და საგალობლებით გამოხატავდნენ პირველი 

ქრისტიანები ღვთისადმი სამადლობელსა და სადიდებელს, ცოტა რამ არის ცნობილი, ჩვენ 

მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ ნამდვილად არსებობდა მსახურების დადგენილი წესი 

და თანმიმდევრობა, თუმცა იგი კერძო შემთხვევებში იცვლებოდა. მაგალითად, წმინდა 

იაკობისა და წმინდა მარკოზის ლიტურგიები ძირითადად ერთნაირია, თუმც მათ შორის 

არსებობს გარკვეული სხვაობაც. პავლე მოციქული არწმუნებდა კორინთელებს, 

აღესრულებინათ ღვთისმსახურება „წესისამებრ“. ზოგიერთი ლოცვა მეორდებოდა ყველა 

ლიტურგიაში და ყველა მორწმუნის მიერ. რასაკვირველია, ერთ-ერთი ასეთი იყო ლოცვა, 

რომელიც თავად უფალმა ასწავლა თავის მოწაფეებს – „მამაო ჩვენო“. ზოგი ლიტურგია 

თანდათანობით ყალიბდებოდა, მორწმუნეებიც ყველგან ერთნაირ ლოცვებს არ 

წარმოთქვამდნენ. 

გვაქვს საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ მოციქულთა ეპოქაში უკვე არსებობდა საგალობლები: 

„უფალო შეგვიწყალენ“; ანგელოზთა გალობა: „წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი 

საბაოთ, სავსე არიან ცანი და ქუეყანა დიდებითა მისითა“, ქერუბიმთა საგალობელი 

„ალილუია“, და ანგელოზთა ჰიმნი: „დიდება მაღლთა შინა ღმერთსა, ქუეყანასა ზედა 

მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება“. მოციქულთა ეპოქაშივე არსებობდა 

დიდებისმეტყველება: „დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა“ – მეორე საუკუნის 

დასაწყისის წერილობითი ძეგლები უკვე ამ სიტყვებით მთავრდება. ასევე ძალიან ადრე 

ჩართეს ღვთისმსახურებაში ღვთისმშობლის საგალობელი: „ადიდებს სული ჩემი უფალსა“ და 

სვიმეონ ღვთისმიმქმელის საგალობელი. პირველი ქრისტიანები ფსალმუნების გარდა, რა 

თქმა უნდა, გალობდნენ ებრაულ ღვთისმსახურებაში გამოყენებულ ძველი აღთქმის 

ზოგიერთ ჰიმნსაც, რომლებმაც მათშივე ნაუწყები წინასწარმეტყველებების აღსრულების 

შემდგომ უფრო მაღალი და გასაგები მნიშვნელობა შეიძინეს. ასეთებია: ისრაელის 

საგალობელი მეწამული ზღვის გავლის შემდეგ; სამოელის დედის, ანას, გალობა; ბაბილონელ 

ყრმათა გალობა. 



მოციქულები, რომლებმაც ღმერთისგან მიიღეს ენათა ცოდნის ნიჭი, სახარებას ქადაგებდნენ, 

ლოცულობდნენ და მოძღვრავდნენ ყველასთვის ცხად და გასაგებ ენაზე. „ვილოცვიდე თუ 

სულითა, ვილოცვიდე გონებითაცა; ვგალობდე თუ სულითა, ვგალობდე გონებითაცა“ (1 კორ. 

14,15); „მოშურნე ხართ სულთა, აღსაშენებელად ეკლესიისასა ეძიებდით, რაჲთა 

აღემატებოდით“ (1 კორ. 14,12). – წერს პავლე მოციქული. მოციქულთა ეპისტოლეები 

ლოცვით შეკრებებზე ყველას გასაგონად იკითხებოდა. გარდა ლოცვისთვის დადგენილი 

მესამე, მეექვსე და მეცხრე ჟამისა, მორწმუნეები ღამითაც იკრიბებოდნენ სალოცავად, რაც 

ცხადად ჩანს წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“. როდესაც დევნა დაიწყო, ქრისტიანები 

ევქარისტიის საიდუმლოს აღასრულებდნენ ღამით ან გარიჟრაჟზე. ლოცვითი შეკრება 

ხშირად გვირაბებში და მღვიმეებში ტარდებოდა. ღვთისმსახურებისას სანთლებსა და 

ლამპრებს იყენებდნენ და ეს მარტო წყვდიადის გასაფანტავად არ ხდებოდა; ზეთის დაწვით 

ან სასანთლეების აელვარებით გამოხატავდნენ ქრისტიანები სულიერ ზეიმსა და სიხარულს, 

უფლის მიერ ამა სოფლად მოვლენილ ნათელს. 

ქრისტეს ხორცისა და სისხლის ზიარებას იმთავითვე იმდენად დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭებოდა, რომ მასთან მიახლება მოუმზადებლად – სინანულის საიდუმლოს ანუ საკუთარ 

ცოდვათა აღიარების გარეშე – არ შეიძლებოდა. პავლე მოციქული უბრძანებდა მორწმუნეებს, 

ზიარების წინ საკუთარი სინდისი გამოეცადათ. მძიმედ შემცოდებლებს საიდუმლოებში 

მონაწილეობისგან დროებით განაყენებდნენ. 

მღვდლობის საიდუმლოს მოციქულები აღასრულებდნენ ლოცვითი ხელდასხმით. ეს 

უდიდესი მოვლენა იყო, რადგან რჩეულებს ისინი სულიწმიდის მოქმედებით გადასცემდნენ 

უფლებას, რომელიც თავადვე მიიღეს მაცხოვრისგან: „ვითარცა მომავლინა მე მამამან, მეცა 

წარგავლინებ თქუენ. და ვითარცა ესე თქუა, შეჰბერა მათ და ჰრქუა: მიიღეთ სული წმიდაჲ. 

უკუეთუ ვიეთნიმე მიუტევნეთ ცოდვანი, მიეტევნენ მათ; და უკუეთუ ვიეთნიმე შეიპყრნეთ, 

შეპყრობილ იყვნენ“ (იოან. 20,21-23). პავლემ ეფესოს ეკლესიის პრესვიტერებს 

დამშვიდობებისას უთხრა: „ეკრძალენით უკუე თავთა თქუენთა და ყოველსავე სამწყსოსა, 

რომელსა-ეგე თქუენ სულმან წმიდამან დაგადგინნა მოღუაწედ და მწყსად ეკლესიასა უფლისა 

ღმრთისასა, რომელი მოიგო სისხლითა თვისითა“ (საქმე 20,28); იგი არწმუნებდა თავის 

მოწაფე ტიმოთეს, რომელიც ეპისკოპოსად დაადგინა, ნაჩქარევად არავისთვის დაესხა ხელი, 

ვიდრე არ დარწმუნდებოდა, იყო თუ არა შერჩეული პიროვნება მღვდლობის ღირსი. თუმცა 

მოციქულებმა მაცხოვრისგან მიიღეს სრული უფლება შეკვრისა და განხსნისა, ისინი მაინც 

ეთათბირებოდნენ მორწმუნეებს და ისე მოქმედებდნენ; ასე რომ, პირველი საუკუნიდანვე 

ეკლესიის მართვა კრებითი ხასიათის იყო. მოციქულები მოძმეებს უხმობდნენ ყველა 

მნიშვნელოვან საქმეზე სათათბიროდ და მის შესასრულებლად ლოცვით ითხოვდნენ ღვთის 

შემწეობას. ასე შეიკრიბნენ ისინი იუდას ადგილზე მეთორმეტე მოციქულის შესარჩევად, 

დიაკონთა დადგინებისთვის, რჯულის წეს-ჩვეულებათა დაცვის შესახებ საკითხის 

გადასაჭრელად და სხვა. 

წიგნიდან „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ და ეპისტოლეებიდან ვიგებთ, რომ არსებობდა 

მღვდლობის სამი ხარისხი: ეპისკოპოსობა, მღვდლობა და დიაკვნობა. მოციქულები 

ქრისტესგან მიღებულ უფლებას გადასცემდნენ მას, ვისაც ჩათვლიდნენ ღვთის ეკლესიის 

მწყემსობის ღირსად და ადგენდნენ ეპისკოპოსებს, რომლებსაც შეეძლოთ ხელნი დაესხათ 

მღვდლებისა და დიაკვნებისთვის. ჩვენ უკვე ვნახეთ, თუ რა შემთხვევაში აირჩეოდნენ ეს 

უკანასკნელნი: ისინი უნდა დახმარებოდნენ მღვდლებს საიდუმლოს აღსრულებისას, მაგრამ 



დამოუკიდებლად მათი ჩატარება არ შეეძლოთ;[1] ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას, ზრუნავდნენ 

ეკლესიას მიკედლებულ ღატაკებსა და სნეულებზე... 

ეპისკოპოსთა მსახურებისა და მოვალეობების შესახებ პავლე მოციქული გულმოდგინედ 

მოძღვრავს თავის მოწაფეებს – ტიმოთესა და ტიტეს. თავდაპირველად ეპისკოპოსთა 

ცოლიანობა დაშვებული იყო, რადგან ეპისკოპოსობისათვის ღირსეული ბევრი პიროვნება 

გაქრისტიანდა მაშინ, როცა უკვე ჰყავდა ცოლი. მაგრამ მოგვიანებით მიიჩნიეს, რომ 

მღვდელთმთავართა უქორწინებლობა უმჯობესი იქნებოდა – ისინი ამგვარად სახლის 

საზრუნავზე დროს აღარ დაკარგავდნენ და მთლიანად მიუძღვნიდნენ თავს ეკლესიას. სანამ 

ცოცხლები იყვნენ, მოციქულები ყურადღებას არ აკლებდნენ მათ მიერვე დადგინებულ 

ეპისკოპოსებსა და ეკლესიებს, მაგალითად, იოანე და პავლე მცირე აზიის ყველა ეკლესიაზე 

ზრუნავდნენ. მათ შემდეგ უკვე მთავარი ქალაქების ეპისკოპოსები ზედამხედველობდნენ 

ქვეყნის დანარჩენ ეპისკოპოსებს, თუმცა ყველა თანაბრად უფლებამოსილად ითვლებოდა. ასე 

თანდათან მოეწყო შედარებით უფრო მნიშვნელოვანი ეპარქიები. ასეთია საწყისი 

პატრიარქების, მიტროპოლიტების პირველობისა, როგორც შემდგომ უწოდეს მათ. 

ეპისკოპოსის მოვალეობები ფრიად მნიშვნელოვანი და მძიმე იყო: გარდა ქადაგებისა და 

მღვდელმოქმედებისა, იგი მსაჯულიც უნდა ყოფილიყო ქრისტიანებს შორის წამოჭრილ 

ყველა საქმეში. მორწმუნეებს, მრავალი მიზეზის გამო, არ შეეძლოთ სამოქალაქო 

სამსჯავროსთვის მიემართათ. ერთი იმიტომ, რომ წარმართობის სულით გამსჭვალული 

კანონები ქრისტეს მცნებებს არ ეთანხმებოდა; მეორეც – ქრისტიანს მოსთხოვდნენ წარმართთა 

ფიცს ან კერპთაყვანისმცემლობის რიტუალის შესრულებას, რასაც მართლმორწმუნე ვერ 

გააკეთებდა. ეპისკოპოსი კი სახარების სულითა და სინდისით განსჯიდა. ჩვენ ვნახეთ, რომ 

პავლე მოციქული თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში კიცხავს კორინთელებს იმისთვის, რომ 

დავის გადასაწყვეტად წარმართთა სამსჯავროს მიმართავდნენ, და არწმუნებს – 

შეძლებისამებრ შეიკავონ თავი ჩხუბისა და ცილობისგან, რადგანაც ეს ეწინააღმდეგება 

ქრისტიანულ სიყვარულს. 

ქრისტიანთა შორის ქორწინება მხოლოდ ეპისკოპოსის კურთხევით ხდებოდა (იხ. წმინდა 

ეგნატე ღმერთშემოსილის ეპისტოლენი). მოციქულთა შეგონებანი ცოლ-ქმრულ 

მოვალეობათა შესახებ ცხად წარმოდგენას გვიქმნის, თუ როგორ დიდ პატივს სცემდნენ 

პირველი ქრისტიანები ამ საიდუმლოს, განსხვავებით წარმართებისგან, რომლებიც 

ქორწინებას დიდად არ აფასებდნენ, განქორწინებას კი ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქვამდნენ. 

ქრისტიანებისთვის ეკლესიის მიერ ნაკურთხი ქორწინება ქრისტესა და ეკლესიის მარადიულ 

კავშირს განასახიერებდა. სიცოცხლის ბოლომდე შეერთებულ ცოლ-ქმარს ერთად უნდა 

ემსახურათ ღვთისთვის და ურთიერთს დახმარებოდნენ უფლის წმინდა მცნებათა 

აღსრულებაში. საერთოდ რწმენამ, რომ მიწიერი ცხოვრება მარადიულის დასაწყისი და 

მისთვის მზადებაა, ოჯახურ ურთიერთობებსა და მოვალეობებს ახალი, უმაღლესი 

მნიშვნელობა შესძინა. 

ზეთის კურთხევის საიდუმლოს შესახებ საუბრობს მოციქული იაკობი: „უძლურ თუ ვინმე 

არს თქუენ შორის, მოუწოდენ ხუცესთა ეკლესიისათა, და ილოცონ მის ზედა და სცხონ მას 

ზეთი სახელითა უფლისაჲთა. და ლოცვამან სარწმუნოებისამან აცხოვნოს სნეული იგი, და 

აღადგინოს იგი უფალმან. დაღაცათუ ცოდვაჲ რაჲმე ექმნეს, მო-ვე-ეტეოს მას“ (იაკ. 5,14-15). 

სნეულთა განსაკურნებლად ზეთის ცხება სახარებაშიც არის ნახსენები: უფლის მიერ 



საქადაგებლად გაგზავნილი მოციქულები „სცხებდეს ზეთსა მრავალთა სნეულთა და 

განჰკურნებდეს“ (მარკ. 6,13). 

ზემოთქმულიდან ცხადად ჩანს, რომ ყველა საიდუმლო, რასაც დღევანდელ დღეს 

მართლმადიდებელი ეკლესია ასრულებს, მისი ღვთისმსახურების ყველა წესი დასაბამს იღებს 

მოციქულთა ეპოქიდან და მათი გადმოცემებიდან. მაგრამ მართლმადიდებელი ეკლესიის 

ღვთისმსახურებაში მხოლოდ გარეგნული მონაწილეობა ჯერ კიდევ არ გვხდის ქრისტეს 

ერთგულ მსახურთა ღირსეულ მიმდევრებად და უფლის შვილებად. ჩვენი გულები გამთბარი 

უნდა იყოს ღვთისა და მოყვასისადმი მხურვალე სიყვარულით, რაც ამხნევებდა პირველ 

ქრისტიანებს და აისახებოდა მთელ მათ ცხოვრებაზე. 

უფალმა მორწმუნეებს უთხრა: „მცნებასა ახალსა მიგცემ თქუენ, რაჲთა იყუარებოდით 

ურთიერთას, ვითარცა მე შეგიყუარენ თქუენ, რაჲთა თქუენცა იყუარებოდით ურთიერთას. 

ამით ცნან ყოველთა, ვითარმედ ჩემნი მოწაფენი ხართ, უკუეთუ იყუარებოდით ურთიერთას“ 

(იოან. 13,34-35); პირველი ქრისტიანებიც ნამდვილად ღირსეული მოწაფეები იყვნენ 

მაცხოვრისა – ერთმანეთი ძმებივით უყვარდათ. მდიდრები თავიანთ ქონებას უყოფდნენ 

ღარიბებს; თუ სადმე საერთო გაჭირვება (მაგალითად, შიმშილობა) დაიწყებოდა, სხვადასხვა 

ქალაქში მცხოვრები ქრისტიანები დაუყოვნებლივ აგროვებდნენ შემწეობას და ტანჯული 

მოძმეების დასახმარებლად მიიჩქაროდნენ. ეს ურთიერთსიყვარული მკვეთრად 

განასხვავებდა ქრისტიანებს წარმართებისგან, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ სარგებელსა და 

სიამოვნებას იყვნენ დახარბებულნი – იშენებდნენ ბრწყინვალე სასახლეებს, აწყობდნენ 

ცირკის არენებს, ხარჯავდნენ უზარმაზარ სახსრებს ღრეობებისა და გართობებისთვის. 

ქრისტიანები ზრუნავდნენ ავადმყოფებზე, ეხმარებოდნენ უძლურებსა და გაჭირვებულებს. 

ქრისტიანულმა ეკლესიამ პირველმა მოაწყო საქველმოქმედო ქსენონები (სნეულთა 

სამკურნალო სახლები), ღარიბთა თავშესაფრები; ქრისტიანები წარმართთა 

აღვირახსნილობაში არ მონაწილეობდნენ, მაგრამ მუდამ მზად იყვნენ, რომ მათ გაჭირვებაში 

დახმარებოდნენ. 

ყოველ ქრისტიანს ჩვეულებად ჰქონდა, გაჭირვებულთა დასახმარებლად და ეკლესიის 

შესანახავად კვირის პირველ დღეს გადაედო იმდენი თანხა, რამდენიც შეეძლო. პავლე 

მოციქული ამას ეპისტოლეებში ახსენებს – იგი სამართლიანად მიიჩნევდა, რომ ქრისტიანთა 

საზოგადოებას შეენახა ღვთის სიტყვის მქადაგებლები და ეკლესიის მსახურნი, თუმცა თავად 

ამ შემოწირულობებით არ სარგებლობდა და საკუთარი შრომით ამჯობინებდა თავის რჩენას. 

უკვე არაერთხელ ვახსენეთ, რომ მოციქულები და პირველი ქრისტიანები მნიშვნელოვანი 

საქმის წამოწყების ან რაიმე საკითხის გადაწყვეტის წინ მარხვას იცავდნენ. იესო ქრისტე 

თავად საუბრობდა მარხვაზე, როგორც ღვთისსათნო საქმეზე. მოციქულთა ეპოქიდან 

არსებობს ორმოცდღიანი წინასააღდგომო მარხვა და ოთხშაბათისა და პარასკევის მარხვები. 

შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეკლესიაში პირველი დღეებიდანვე ჩვეულებად დამკვიდრდა 

მაცხოვრის მიწიერი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი მოვლენების ლოცვითა და 

ღვთისმსახურებით გახსენება. უძველესი მწერლები მიუთითებენ, რომ ქრისტიანები 

პირჯვარს იწერდნენ ყოველი დღის დასაწყისში და დასასრულს, რაც სრულიად გასაგებია. 

როდესაც ღვთისგან გამოვითხოვთ ჩვენი ცხოვრებისა და საქმეების კურთხევას, როგორ არ 



გავიხსენოთ, რომ მაცხოვრის ჯვარზე სიკვდილით მოგვეცა უფალთან მიახლების 

ბედნიერება?! 

უკვე ვახსენეთ ეკლესიაში მსახური დედაკაცები – დიაკონისები. მათ უმეტესად ირჩევდნენ 

არანაკლებ სამოცი წლის ასაკის ქვრივებისგან, რომლებიც სათნო ქცევითა და კეთილი 

საქმეებით იყვნენ ცნობილნი. შემდგომ ამ მსახურების ნება დართეს ქალწულებს, რომლებმაც 

უარი განაცხადეს ქორწინებაზე და თავი ღმერთს მიუძღვნეს, აგრეთვე გათხოვილ 

დედაკაცებს, ოღონდ ისინი არ უნდა ყოფილიყვნენ შეკრულნი ოჯახური ვალდებულებებით. 

დიაკონისები უვლიდნენ ავადმყოფებს, მოძღვრავდნენ ახალმოქცეულ დედებს და მათზე 

ნათლისღების აღსრულების დროს ეხმარებოდნენ პრესვიტერებს. 

მოციქული პავლე დაქორწინებულთა უპირველეს მოვალეობად მიიჩნევს ბავშვების 

აღზრდაზე ზრუნვასა და ოჯახის გონივრულ მოვლა-პატრონობას. 

ქრისტიანობის არსებობის პირველივე საუკუნიდან არიან ცნობილნი ასკეტები, ადამიანები, 

რომლებიც უფლის სიყვარულით შთაგონებულნი უმკაცრეს სამოღვაწეო ცხოვრებას 

მისდევდნენ, უარს ამბობდნენ ქორწინებაზე და უკიდურეს თავშეკავებას იცავდნენ. 

ეგვიპტეში თავიანთი ასკეტური ცხოვრებით განთქმულნი იყვნენ მარკოზ მოციქულის 

მოწაფეები. ისინი უარყოფდნენ ყოველგვარ მიწიერ სარგებელსა და საერო სიამეებს, 

მიდიოდნენ უკაცრიელ ადგილებში, უწყვეტად მარხულობდნენ, დღედაღამ ლოცულობდნენ, 

გალობდნენ ფსალმუნებს და კითხულობდნენ წმინდა წერილს. 

თითქმის სულ ეს არის, რაც ცნობილია პირველი საუკუნის ეკლესიის წეს-ჩვეულებებზე. 

შედარებით მეტია II-III საუკუნეების ცნობები, რადგან სადღეისოდ ძალიან ბევრი 

იმდროინდელი ხელნაწერია შემონახული. ვეცდებით, დავიმოწმოთ ჩვენამდე მოღწეული 

ძეგლებიდან ყველა ის ადგილი, რომელიც დაგვეხმარება პირველი ქრისტიანების ცხოვრების 

გაცნობაში. 

ახლა რამდენიმე სიტყვა პირველ საუკუნეში გაჩენილი ერესებისა და ცრუსწავლებების 

შესახებ. 

ზოგიერთ ცრუსწავლებას უკვე შევეხეთ და ვნახეთ, როგორი ბრძოლა დასჭირდა პავლე 

მოციქულს იუდეური რჯულის მიკერძოებათა წინააღმდეგ, ასევე საუკუნის ბოლოსთვის 

როგორ გაძლიერდა აღმოსავლური ცრუსწავლებები. ამ ორი საწყისიდან აღმოცენდა პირველი 

საუკუნის ყველა ერესი. იუდეური რჯულის მიმდევრებს ნათლისღების შემდგომაც არ 

სურდათ უარის თქმა კუთვნილ უფლებებსა და უპირატესობაზე; მათი აზრით, წარმართები 

მხოლოდ მაშინ გადარჩებოდნენ, თუ ჯერ მოსეს რჯულს მიიღებდნენ და მის ყველა წესს 

მკაცრად დაიცავდნენ. საერთოდ რჯულის მთავარი დამცველი იყო ნაზორეველთა სექტა. ამ 

დროისთვის აღმოცენდა ებიონელთა სექტა, რომელიც უკიდურესად ზედმიწევნით იცავდა 

რჯულის წესებს, სრულად უარყოფდა წმინდა წერილს, გარდა ხუთწიგნეულისა, და 

აღიარებდა მხოლოდ მათეს სახარების დამახინჯებულ ვარიანტს, რომელსაც ებრაელთა 

სახარებას უწოდებდნენ. ებიონელნი უარყოფდნენ იესო ქრისტეს ღმერთობას და მას 

მიიჩნევდნენ უბრალო ადამიანად, რომელზეც ღვთიური ძალა ნათლისღების დროს 

გარდამოვიდა. 



აღმოსავლურ სწავლებათა განმარტებანი სამყაროს შექმნაზე, კეთილისა და ბოროტის 

ჭიდილზე მცდარი და ბუნდოვანი იყო. იქაური სწავლულები იცნობდნენ ძველი აღთქმის 

წიგნებს, მაგრამ არ აკმაყოფილებდათ მოსეს გადმოცემა, რომლის თანახმად, სამყარო ღვთის 

ყოვლისშემძლე ნებით შეიქმნა. მათ დაასკვნეს, რომ მთელი შესაქმე ორი საწყისის – კეთილისა 

და ბოროტის გამუდმებული ურთიერთბრძოლის შედეგია, ხილულ სამყაროს კი წყვდიადისა 

და ბოროტების სულის შემოქმედების ნაყოფად მიიჩნევდნენ. 

ეს აღმოსავლური მოძღვრებანი გავრცელდა პალესტინასა და სირიაში და შეეჯახა იუდეურ 

და ქრისტიანულ სწავლებებს. რამდენიმე მათგანი იუდეურს შეერწყა, სხვებმა ზოგიერთი 

ქრისტიანული ჭეშმარიტება, მართალია, აღიარეს, მაგრამ შეეცადნენ თავიანთ 

განმარტებებთან მათ მორგებას და ამით ისინი დაამახინჯეს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 

ცრუმქადაგებელი იყო სიმონ მოგვი, რომელიც არაერთხელ ვახსენეთ. ჯერ კიდევ სამარიაში 

მისი მასწავლებელი დოსითეოზი ასაღებდა თავს მესიად. სიმონის მოწაფეებმა – მენანდრემ 

და სხვებმა, განავითარეს მისი სწავლება, რასაც მოგვიანებით ეწოდა გნოსტიციზმი. სწორედ 

მასთან მოუხდათ ქრისტიანებს მრავალი ბრძოლის გადატანა! 

გნოსტიკოსი ნიშნავს მცოდნეს – მისი მიმდევრები იჩემებდნენ, რომ ფლობდნენ უმაღლეს 

ცოდნას. ისინი იყოფოდნენ უამრავ სექტად, რომელთაც აერთიანებდა შემდეგი ძირითადი 

დებულება: ხილული სამყარო ბოროტებისა და წყვდიადის სულმა შექმნა, ადამიანის სული კი 

კეთილი საწყისის მატარებელია და მუდამ უნდა ებრძოდეს მატერიას ანუ ხორცს. სიმონ 

მოგვის ზოგიერთი მოწაფე ამტკიცებდა, რომ ღმერთისგან, როგორც მყოფობის სისავსის 

წყაროდან, მზის სხივებივით გამოედინებიან მეორეხარისხოვანი შემოქმედებითი ძალები, 

რომლებიც შორდებიან რა პირველწყაროს, თანდათან სუსტდებიან. ამ ძალებს უწოდებდნენ 

ეონებს. მათი აზრით, ამ ეონებიდან ყველაზე სუსტმა შექმნა ხილული სამყარო, სადაც მუდამ 

მიმდინარეობს სიკეთისა და ბოროტების, ნათლისა და ბნელის გამუდმებული 

ურთიერთბრძოლა. მათი სწავლების თანახმად, ბოლოს ღმერთმა გადაწყვიტა, სამყაროს 

გადასარჩენად მოევლინა საუკეთესო და უმაღლესი ეონი, რადგან მას, ერთადერთს, შეეძლო 

სამყაროს გათავისუფლება ბოროტებისა და უკუნისგან. ასეთ ეონად ისინი იესო ქრისტეს 

მიიჩნევდნენ. სიმონ მოგვი თავისთავს ხან ღმერთს უწოდებდა, ხან სამყაროს 

გასათავისუფლებლად მოვლინებულ ძალას, ხანაც სულიწმიდას. მისი მოწაფე მენანდრეც 

თავს სულიწმიდად ასაღებდა და მიმდევრებს უკვდავებას ჰპირდებოდა. გნოსტიკოსები 

თავიანთ თავს ქრისტიანებს ეძახდნენ, ამასთან უარყოფდნენ ხორციელ აღდგომას და ბევრს 

კამათობდნენ იესო ქრისტეს არსების შესახებ – ერთნი უკუაგდებდნენ მის კაცობრივ ბუნებას 

(იმ მიზეზით, რომ ძე ღვთისა ვერ შეისხამდა ხორცს, რადგან მას ბოროტებად თვლიდნენ), 

მეორენი – ღვთაებრივს. მაგალითად, კვირინთე და მისი მომხრეები ამტკიცებდნენ, რომ იესო 

უბრალო ადამიანი იყო, სულიწმიდა მასზე ნათლისღების დროს გარდამოვიდა, მაგრამ 

განეშორა ჯვარზე ტანჯვის წინ. იყვნენ დოკეტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იესო ქრისტეს, 

ღვთის ძის, ადამიანური გარეგნობა მოჩვენებითი იყო და, მაშასადამე, მას ტანჯვაც არ 

განუცდია. 

ეს მოძღვრებანი განსხვავებულ გავლენას ახდენდნენ თავიანთი მიმდევრების ცხოვრების 

წესზეც; ერთნი თავშეკავებას უმაღლეს და თითქმის ერთადერთ სათნოებად მიიჩნევდნენ და 

ფიქრობდნენ, რომ სული (უხილავი სამყარო), ანუ კეთილი საწყისი, მუდამ უნდა ებრძოდეს 

ხორცს (ხილულ მატერიას), ანუ ბოროტ საწყისს. ამიტომაც განუწყვეტლივ მარხულობდნენ, 

უარს აცხადებდნენ ქორწინებაზე... მეორენი თვლიდნენ, რომ ადამიანისთვის ყველაფერი 



ნებადართულია, რადგან, მათი აზრით, ბოროტება არის ძალა, რომელზე გამარჯვებაც 

შეუძლებელია და ამიტომაც უნდა დანებდნენ მას. არსებობდა ნიკოლაიტთა სექტა, რომელიც 

ქადაგებდა, რომ ქრისტემ უკვე გადაგვარჩინა, ამიტომ ადამიანებს აღარ ევალებათ რჯულის 

შესრულება და, შესაბამისად, არაფერი ეთვლებათ ცოდვად. ამის საფუძველზე ნიკოლაიტები 

წრეგადასულ გარყვნილ ცხოვრებას ეწეოდნენ. მათ შესახებ მითითებულია წმინდა იოანე 

ღვთისმეტყველის გამოცხადებასა და ეპისტოლეებში. 

პავლე მოციქული ახსენებს ცრუმასწავლებლებს – ვიმენეოსსა და ფილიტოსს, რომლებიც 

ამტკიცებდნენ, რომ მიცვალებულთა აღდგომა უკვე მოხდა. 

ცრუსწავლებები მეტისმეტად გავრცელდა პირველი საუკუნის დასასრულისთვის და უამრავი 

ქრისტიანი მიიზიდა. ჭეშმარიტი მორწმუნენი ძალიან განიცდიდნენ, როდესაც ხედავდნენ, 

თუ როგორ ხდებოდნენ თანამოძმენი ცდომილებათა მსხვერპლნი. 

არ დაგვავიწყდეს, როგორი ცდომილებებიც უნდა გამოჩნდეს, ისინი ვერაფერს ავნებენ 

ეკლესიას. უფლის მუდმივი შემწეობით განმტკიცებული და სულიწმიდით განათლებული 

ეკლესია ყოველთვის წმინდად იცავს სარწმუნოების მაცხონებელ ჭეშმარიტებებს, თუმც მისი 

წევრების რაოდენობა შეიძლება დროდადრო შემცირდეს კიდეც. უფალი საერთო 

სიკეთისთვის უგზავნის მას განსაცდელებს. ცრუმასწავლებელთა წინააღმდეგობრივი 

შეხედულებანი და მცდარი განმარტებანი მოითხოვს მწყემსებისა და მათი ჭეშმარიტი 

შვილებისაგან, მეტი ყურადღებითა და გულმოდგინებით შეისწავლონ ღვთის სიტყვა და 

იქადაგონ ჭეშმარიტი სწავლების განმარტებანი. წმინდა წერილში ყველაზე გონიერი 

ადამიანებისთვისაც კი ბევრი რამ არის ძნელად გასაგები, მაგრამ მათ, ვინც წმინდა წიგნებს 

ლოცვითა და თავმდაბლობით წაიკითხავენ და გულწრფელი სურვილი ექნებათ, შეიცნონ და 

აღასრულონ ღვთის სიტყვა, ღმერთი შეეწევა და შეაცნობინებს მათთვის აუცილებელს. 

მრავალ გამოცდასა და ქარიშხალს გაუძლო ეკლესიამ, გადაიტანა მღელვარება, მის 

შვილთაგანაც ბევრი მიიზიდა უკუღმართმა აზრებმა და ჭეშმარიტებისაგან განდგომის გზაზე 

დააყენა... მაგრამ მართლმადიდებელი, კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია უვნებლად 

დგას, უცვალებლად იცავს თავად ქრისტეს მიერ მისთვის ბოძებულ წმინდა ჭეშმარიტებას და 

გამუდმებით ევედრება ღმერთს – განანათლოს და გადაარჩინოს ყოველი ადამიანი!.. 

[1] თუმცა ნათლისღების უფლება მათ ჰქონდათ. მაგ. ფილიპე მოციქულმა მონათლა 

ეთიოპიელი დიდებული. 

 

 

 

 

 

 

 



მეორე საუკუნე. ქრისტიანთა მესამე დევნა. წმინდა სვიმეონის და წმინდა ეგნატეს 

აღსასრული. პლინიუს უმცროსის წერილი ტრაიანესადმი. 

ქრისტესშობიდან მეორე ასწლეულის დამდეგს რომის იმპერატორი ტრაიანე, რომელსაც 

წარმართები კეთილ და სამართლიან მმართველად მიიჩნევდნენ, ქრისტიანების მიმართ არ 

იჩენდა გულმოწყალებას, სდევნიდა, როგორც მეამბოხეებს და უმკაცრესად ეპყრობოდა. 

წარმართებსა და იუდეველებს სძულდათ ქრისტიანები და ყოველი საშუალებით 

ცდილობდნენ, მათ წინააღმდეგ განეწყოთ ხელისუფალი. მსაჯულები ქრისტიანებისგან 

ითხოვდნენ წარმართული რიტუალების შესრულებას იმპერატორის გამოსახულების წინ, 

იმპერატორის გენიუსის[1] თაყვანისცემას ან მის დაფიცებას. ქრისტიანები, რა თქმა უნდა, 

ამას არ ეთანხმებოდნენ და ეს უარი იმპერატორისადმი უპატივცემლობად აღიქმებოდა. 

თავისი მმართველობის დასაწყისში ტრაიანემ გამოსცა კანონი, რომლის თანახმად, 

იკრძალებოდა ყველა საიდუმლო შეკრება. ამ ბრძანების საშუალებით ადვილი იყო 

ქრისტიანთა წინააღმდეგ მოქმედება, რადგან ეს უკანასკნელნი მოუნათლავებს საიდუმლოთა 

აღსრულებაზე დასწრების ნებას არ რთავდნენ და სალოცავად ხშირად იკრიბებოდნენ 

ღამღამობით. დაიწყო დაუნდობელი დევნა, ყველგან ატყვევებდნენ ქრისტიანებს და 

სამსჯავროზე მიჰყავდათ. მაგალითად, წმინდა კლიმენტი გადაასახლეს ტავრიკეს 

ქერსონესში, სადაც მოწამებრივად აღესრულა. წმინდა სვიმეონი, იერუსალიმის ეპისკოპოსი, 

სასტიკად აწამეს... 

ტიტუსის მიერ იერუსალიმის დანგრევის შემდეგ იუდეველებს ნება დაერთოთ, წმინდა 

ქალაქის ნანგრევებზე დასახლებულიყვნენ. იქ დაბრუნდნენ ქრისტიანებიც თავიანთ 

ეპისკოპოს სვიმეონთან ერთად, რომელიც იყო უფლის ნათესავის, კლეოპას, ძე. სვიმეონმა 

გადაიტანა დომიციანეს დროინდელი დევნა, ახლა კი, როდესაც ტრაიანეს ბრძანება გამოიცა, 

იგი დაასმინეს, როგორც ქრისტიანი და დავითის შთამომავალი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს 

გარემოება აშინებდა რომის მმართველობას, რადგან იცოდნენ, რომ იუდეველები თავიანთ 

მხსნელს დავითის შტოდან ელოდნენ. 120 წლის სვიმეონიც ვერ ასცდა ცილისწამებასა და 

ტანჯვას. მას რომაელმა მმართველმა ანუ პროკონსულმა ატიკუსმა, მოსთხოვა წარმართული 

რიტუალის შესრულება და ქრისტესგან განდგომა. სვიმეონმა უარი განაცხადა. მისი გვემა 

რამდენიმე დღეს გაგრძელდა, მაგრამ მოხუცის რწმენა და სიმტკიცე ვერაფერმა შეარყია. 

ბოლოს, პროკონსულის ბრძანებით, იგი ჯვარზე გააკრეს. მართლმადიდებელი ეკლესია 

მღვდელმოწამე სვიმეონის, უფლის ხორციელი ნათესავის, ხსენებას აღნიშნავს 27 აპრილს. 

ქრისტიანებმა იერუსალიმის ეპისკოპოსად შემდგომ იუსტი აირჩიეს. 

მეორე ცნობილი მოწამე, რომელიც ქრისტეს ერთგულებისათვის ტანჯეს ტრაიანეს დროს, იყო 

ეგნატე ღმერთშემოსილი, ანტიოქიის ეპისკოპოსი. 

წმინდა ეგნატემ თავად მოციქულთაგან მოისმინა სახარება და ყმაწვილობაშივე დაემოწაფა 

იოანე ღვთისმეტყველს. გადმოცემის თანახმად, იგი ის ყრმა იყო, რომელსაც მოუწოდა 

უფალმა იესომ და თავის მოწაფეებს უთხრა: „რომელმან დაიმდაბლოს თავი თვისი, ვითარცა 

ყრმაჲ ესე, იგი უფროჲს იყოს სასუფეველსა ცათასა“ (მათ. 18,4). მოციქულთა შეთანხმებით, 

წმინდა ეგნატე ანტიოქიის ეპისკოპოსად იქნა დადგინებული ევოდეს შემდეგ. ანტიოქია – 

სირიის დედაქალაქი – რომის იმპერიის ერთ-ერთი შესანიშნავი, ფუფუნებით, სახალხო 

თამაშებითა და გასართობებით განთქმული ქალაქი იყო. აქ იღვაწეს წმინდა მახარებლებმა: 



პავლემ, ბარნაბამ და პეტრემ. პირველად იქაური მრავალრიცხოვანი კრებულის წევრები 

შეიქნენ ღირსნი, წოდებულიყვნენ ქრისტიანებად. წმინდა ეგნატე გულმოდგინედ 

ასრულებდა ეპისკოპოსის მოვალეობას, ცდილობდა, დაეცვა თავისი სამწყსო ცრუსწავლებათა 

გავლენისაგან, დაემოძღვრა და საკუთარი ცხოვრებით მიეცა მაგალითი. იგი ორმოცი 

მშფოთვარე და რთული წლის განმავლობაში იყო ეპისკოპოსი და განიცდიდა დევნას 

დომიციანესგან. მრავალი ერეტიკოსი ლამობდა მორწმუნეთა გადაცდენას ჭეშმარიტი 

სწავლებიდან, მაგრამ ეგნატე „ლოცვითა და მარხვით, დაუღალავი სწავლებით, სულიერი 

მოშურნეობით ეწინააღმდეგებოდა მღელვარებას, რათა მას რომელიმე სულმოკლე ან 

გამოუცდელი არ ჩაეძირა“. უკვე ღრმად მოხუცებული ერთს ნატრობდა მხურვალედ – 

სიცოცხლე გაეღო უფალ იესო ქრისტესთვის. ეგნატეს მთელი ქრისტიანული სამყარო 

მიაგებდა პატივს წმინდა და შეუბღალავი ცხოვრებისთვის და უწოდებდნენ ღმერთშემოსილს 

– ამ სახელდებით გამოიხატებოდა მისი მგზნებარე სიყვარული უფლისადმი. 

106 წელს ანტიოქიაში იმპერატორი ტრაიანე ჩავიდა. მან ის-ის იყო მოიპოვა უდიდესი 

გამარჯვება დაკებზე და ახალი ომისთვის ემზადებოდა. ანტიოქიელებმა იგი სიხარულით 

მიიღეს, რითაც ერთგულება დაუდასტურეს. მის საზეიმო მსვლელობას ქალაქში თან სდევდა 

მსხვერპლშეწირვები ღმერთებისა და იმპერატორების პატივსაცემად. ქრისტიანები, რა თქმა 

უნდა, ამგვარ ზეიმებში არ მონაწილეობდნენ. ეს რისხვას ჰგვრიდა წარმართებს და მათ 

ტრაიანესთან ასმენდნენ, როგორც სახელმწიფოს მტრებს – მოახერხეს კიდეც მისი 

დარწმუნება. როდესაც ეს ეგნატემ შეიტყო, თავისი ნებით მივიდა იმპერატორთან, რათა 

დაეყოლებინა, უარი ეთქვა ქრისტიანთა დევნაზე. ტრაიანემ ცივად მიიღო იგი. 

– შენ ხარ ის ბოროტი სული, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩემს ნებას და ხალხს ჩვენი 

კანონებისადმი დაუმორჩილებლობას ჩააგონებს? – ჰკითხა მან. 

– ჯერ არავის უწოდებია ღმერთშემოსილისთვის ბოროტი სული; ღვთის მონებს ავსულები 

გაურბიან, მათგან მე ზეციური მეფის, ქრისტეს, სახელი მიცავს! – მიუგო ეგნატემ. 

– ეს ღმერთშემოსილი ვინღა არის?– გაიკვირვა იმპერატორმა. 

– ის, ვინც ქრისტეს გულით ატარებს! 

– შენ ფიქრობ, რომ ჩვენს სულებში არ მკვიდრობენ ღმერთები, რომლებიც მტრების 

წინააღმდეგ ბრძოლაში გვეხმარებიან?! 

– შენ შეცდომით უწოდებ ღმერთებს წარმართულ დემონებს. ღმერთი ერთია – შემოქმედი 

ცათა და ქვეყანისა; ერთია ქრისტე, ძე ღვთისა მხოლოდშობილი, რომლის სასუფეველში 

შესვლასაც ვნატრობ. 

– ეს ის არის პილატე პონტოელის დროს რომ გააკრეს ჯვარზე? 

– დიახ, ის, რომელმაც ჯვარს აცვა ჩემი ცოდვა და მისი მიზეზი, და თავის მონებს მისცა ძალა 

ეშმაკისეულ ძალაუფლებასთან გამკლავებისა. 

– და ამ ჯვარცმულ ქრისტეს ატარებ გულით? 

– დიახ, რამეთუ წერილ არს: „დავიმკვიდრო და ვიქცეოდი მათ შორის“ (2 კორ. 6,6). 



ტრაიანემ, რომელიც გააგულისა ეპისკოპოსის სიმტკიცემ, მას სიკვდილი მიუსაჯა, თან ბრძანა 

– ბორკილდადებული წაეყვანათ რომში და იქ ხალხის გასამხიარულებლად მხეცებისთვის 

მიეგდოთ. როდესაც განაჩენი მოისმინა, ეგნატემ მხურვალე ლოცვით შესწირა მადლობა 

უფალს, რომელმაც ღირსყო, ეტანჯა მისთვის და თავადვე დაიდო ბორკილები. შემდეგ 

გამოეთხოვა თავის სამწყსოს, შეავედრა იგი ღმერთს და მეომრებთან ერთად გზას გაუდგა. 

მოხუცს ათი მეომარი მიჰყვებოდა, რომლებიც სასტიკად ექცეოდნენ. წინ ძნელი გზა ედოთ... 

ტანჯვით სავსე ამ მოგზაურობაში მას სასიხარულოც ბევრი შეხვდა. მთელ მცირე აზიაში 

გავარდა ხმა, რომ დიდი ეპისკოპოსი რომში მიჰყავდათ სიკვდილით დასასჯელად. 

ქრისტიანები ყველგან სიყვარულითა და ცრემლით ხვდებოდნენ ეგნატეს. ქალაქ სმირნაში მან 

რამდენიმე დღე დაჰყო იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფესთან – ეპისკოპოს პოლიკარპე 

სმირნელთან და დიდად გაიხარა იმ სიყვარულით, რაც მცირე აზიის ეკლესიებმა გამოხატეს 

მის მიმართ. მათ სმირნაში მოავლინეს ეპისკოპოსები, პრესვიტერები და დიაკვნები, რათა 

ეგნატესგან კურთხევა და დამოძღვრა მიეღოთ. ეგნატე ამშვიდებდა დანაღვლიანებულ 

ქრისტიანებს და უმტკიცებდა, რომ ქრისტესთვის მოწამებრივი სიკვდილი ყველაზე 

სასიხარულო და სასურველი ხვედრი იყო მისთვის. მაგრამ მას ერთი რამ აშფოთებდა – 

დაინახა, თუ როგორ ძლიერ წუხდნენ მის გამო, ამიტომ შიში შეეპარა, რომაელ ქრისტიანებს 

არ ეცადათ სიკვდილისგან მისი გადარჩენა. ეგნატემ მათ სმირნიდან მისწერა ვედრებით სავსე 

წერილი, ხელი არ შეეშალათ ქრისტესკენ მოწამებრივი გზით სვლაში: 

“უფალმა ამისრულა ვედრება და მომანიჭა ბედნიერება თქვენი ხილვისა. მე ქრისტესთვის ვარ 

ტუსაღი და ღმერთს ვევედრები, შემეწიოს, ბოლომდე ვიტვირთო ჩემი ხვედრი. მაგრამ 

ვუფრთხი თქვენს სიყვარულს... მე მწადია განსვლა უფალთან... ნუ დამაბრკოლებთ თქვენი 

სიყვარულით... მხოლოდ შესთხოვეთ ღმერთს ჩემთვის შინაგანი და გარეგანი ძალა, რათა არა 

ოდენ ვისაუბრო, მეწადოს კიდეც; რომ მარტო სახელი არ მერქვას ქრისტიანისა, 

სინამდვილეშიც ასეთი ვიყო. მე ვწერ ყველა ეკლესიას, რომ ნებით ვკვდები ღვთისთვის, თუ 

ამაში ხელს არ შემიშლით. გევედრებით, ნუ დამაყოვნებთ უდროო სიყვარულით. დაე, 

დამგლიჯონ მხეცებმა – მე ხორბალი ვარ ღვთისა; დაე, დამფქვან ნადირთა კბილებმა, რათა 

ღვთის სუფთა პური გავხდე... მე ჯერ მონა ვარ, ქრისტესთან კი თავისუფალი აღვდგები... 

მხოლოდ ახლა ვიწყებ მოწაფეობას, როდესაც აღარ ვნატრობ რაიმე ხილულსა თუ უხილავს – 

მხოლოდ ქრისტემდე მიღწევა მწადია... მსურს უფალი, ძე ჭეშმარიტი ღმერთისა და მამისა; 

ვეძებ მას, ვინც ჩვენთვის მოკვდა და აღდგა!.. შემინდეთ, ძმანო! ნუ დამაბრკოლებთ, მივიღო 

სიცოცხლე, ნუ მისურვებთ [სულიერ] სიკვდილს! საშუალება მომეცით, ვიხილო წმინდა 

ნათელი, ტანჯვით მივემსგავსო ჩემს ღმერთს!.. გამიგებს ის, რომელშიც ღმერთი მკვიდრობს... 

თუ თქვენთან შეხვედრისას სხვა რაიმე გთხოვოთ, ყური არ მათხოვოთ, მხოლოდ იმის 

გჯეროდეთ, რასაც ახლა ვწერ. მე ამჟამად სიცოცხლით სავსე, ქრისტესთვის სიკვდილის 

სურვილით ვარ აღვსილი. ჩემი სიყვარული ჯვარცმულია და სულში ამა სოფლისადმი 

სიყვარულის ნაპერწკალიც კი არ ღვივის. ჩემში მოედინება წყალი ცხოველი და მიხმობს: 

გაემართე მამისკენ! დაე, თავად მამა ღმერთმა და უფალმა იესო ქრისტემ გამოგიცხადოთ, რომ 

მე სიმართლეს მოგახსენებთ. ილოცეთ ჩემთვის...“ 

რომაელებისადმი ამ წერილის გარდა, ეგნატემ ისევ სმირნიდან, შემდეგ კი ტროადიდან ექვსი 

სხვა წერილი მისწერა მცირე აზიის ეკლესიებს და პოლიკარპე სმირნელს. 



მეომრები რომში მიიჩქაროდნენ. მათ ნაბრძანები ჰქონდათ, ეგნატე დეკემბრისთვის ჩაეყვანათ 

ეგრეთწოდებული სატურნალიების ზეიმის დროს. ამ დღესასწაულზე ისინი იხსენებდნენ 

ოქროს საუკუნეს, რომელიც, თითქოსდა ღმერთების მამამთავრის, სატურნის, დროს იდგა. 

ამისთვის მზადდებოდა გასართობი – რომაელთა საყვარელი სისხლიანი სანახაობები. ცოტა 

ხნის წინ ასეთი თამაშებისთვის აიგო ფართო და ბრწყინვალე ნაგებობა, რომლის ნანგრევებიც 

დღევანდლამდე შემორჩა. მისი მშენებლობა დაიწყო ვესპასიანემ და დაამთავრა ტიტუსმა. მას 

ეწოდა „ვესპასიანეს ცირკი“, კოლიზეუმი, რომლის აგება ოცდაათი ათასამდე ტყვე 

იუდეველმა დაასრულა. შენობა იმდენად უზარმაზარი იყო, რომ ასი ათასამდე კაცს იოლად 

იტევდა. დაბალი კედლით გარშემორტყმულ შუაგულში მონიშნული იყო წრე, ანუ არენა, 

სისხლიანი სანახაობისთვის. ერთი ძველი დროის მწერალი დიონ კასიუსი გადმოგვცემს, რომ 

დომიციანეს დაბადების დღეს კოლიზეუმის საზეიმო გახსნაზე ცხრა ათასამდე მხეცი და 

ამდენივე საცოდავი სიკვდილმისჯილი გამოიყვანეს. სისხლისღვრის შემდგომ არენა აავსეს 

წყლით და საზღვაო ბრძოლების ამსახავი სცენებით ახალისებდნენ მაყურებლებს. 

ამ ყოველივემ შეიძლება გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნა, თუ რაოდენ უზარმაზარი იყო 

შენობა და რა წარმოუდგენელი სახსრები იხარჯებოდა ამ გართობებისთვის. რაღაც დროიდან 

კოლიზეუმში ტრადიციად დამკვიდრდა, მხეცებისთვის ქრისტიანები მიეგდოთ 

დასაგლეჯად. 

როდესაც ხომალდმა, რომელზეც ეგნატე იყო, მიაღწია ნეაპოლის მახლობლად მდებარე 

ნავსადგურ პუტეოლს, ეპისკოპოსმა მოისურვა ნაპირზე გადასვლა და იმ გზის გავლა, 

რომლითაც ოდესღაც მიემართებოდა რომში უფლისთვის დატყვევებული მეორე უდიდესი 

პიროვნება – პავლე მოციქული. მაგრამ ძლიერი ქარის გამო იძულებული გახდნენ, 

გადმომსხდარიყვნენ პორტოში, ოსტიის მახლობლად მდებარე ქალაქში. ეგნატე 

თანამგზავრებთან ერთად დაადგა გზას რომისკენ – უამრავი ქრისტიანი გამოვიდა მის 

დასახვედრად, ცრემლმომდგარნი გამოხატავდნენ თავიანთ სიყვარულსა და მწუხარებას. 

მღვდელთმთავრის ვარაუდი გამართლდა – რომაელი ქრისტიანები ნამდვილად ეძებდნენ 

საშუალებას, ეხსნათ იგი. მაგრამ ეგნატემ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა – ხელი არ შეეშალათ 

სიკვდილით მისი დასჯისთვის. ყველამ მუხლი მოიყარა და მხურვალე ლოცვა აღუვლინა 

ღმერთს – მშვიდობა მიეცა ეკლესიისთვის და მოძმეთა გულები ურთიერთისადმი 

სიყვარულით განემტკიცებინა. ცრემლმორეული ქრისტიანები გადაეხვივნენ ეგნატეს და 

გამოეთხოვნენ, რის შემდეგაც მეომრებმა იგი კოლიზეუმისკენ წაიყვანეს. დასასჯელად 

მიმავალი ეგნატე ლოცულობდა და ქრისტეს უხმობდა. „რატომ იმეორებ სულ ამ სახელს?“ – 

ჰკითხეს მეომრებმა. – „იგი ჩემს გულშია, ამიტომაც თავისთავად იმეორებენ ბაგენი“ – მიუგო 

ეპისკოპოსმა. 

წმინდა მოხუცის წამებამ დიდხანს არ გასტანა. არენაზე გასულმა ძლივს მოასწრო 

სარწმუნოების აღიარება, რომ ორი ლომი ეცა და თვალის დახამხამებაში დაგლიჯა. ეს მოხდა 

107 წლის 20 დეკემბერს. ქრისტიანებმა მოწიწებით შეაგროვეს მოწამის ძვლები და 

ანტიოქიაში ჩაასვენეს. ამას თან აახლეს თვითმხილველების – ფილონისა და აგათოპოდეს – 

მიერ აღწერილი მისი მოწამებრივი აღსასრულის ამბავი. ისინი თავიანთ თხრობას შემდეგი 

სიტყვებით ამთავრებდნენ: 

„ჩვენ, რომლებმაც ეს საკუთარი თვალით ვიხილეთ, მთელი ღამე სახლში ტირილსა და 

მუხლმოდრეკაში გავატარეთ; ლოცვით შევთხოვდით ღმერთს, ვენუგეშებინეთ. როდესაც 



ჩაგვეძინა, ზოგიერთმა იხილა ნეტარი ეგნატე, რომელიც ჩვენს ახლოს იდგა და გვეხვეოდა; 

სხვებმა ნახეს, თუ როგორ ლოცულობდა ჩვენთვის; ზოგმაც ოფლგადამდინარე – უდიდესი 

ჯაფის შემდგომ უფლის წინაშე წარდგომილი იხილა. სიხარულით შევადარეთ ერთმანეთს 

სიზმრისეული ხილვები, ქება აღვუვლინეთ ღმერთს, სიკეთეთა მომნიჭებელს, შევნატრეთ 

წმინდა მამას და ჩავწერეთ თქვენთვის მისი აღსასრულის დღე და წელიწადი, რათა მისი 

მარტვილობის დღეს შევიკრიბოთ და თანაზიარ-ვეყოთ ქრისტესთვის მოღვაწესა და მამაც 

მოწამეს. – ჩვენ ვუგალობთ მის ცხოვრებასა და წამებას, რომელთა გახსენებისას განვადიდებთ 

უფალს ჩვენსას, იესო ქრისტეს“. 

ეს ეპისტოლე ანტიოქიის ეკლესიამ სხვა ეკლესიებსაც გაუგზავნა. ასევე შემოინახა პოლიკარპე 

სმირნელის ეპისტოლე, სადაც იგი სთხოვს ფილიპელებს, შეატყობინონ, თუ რაიმე იციან 

ეგნატეზე. ამ თხზულებიდან ვიგებთ, რომ ქრისტიანებს ჩვეულებად ჰქონდათ მოწამის 

აღსასრულის წლისთავზე შეკრება, რათა ერთად ელოცათ მისთვის, მოეხსენიებინათ იგი, 

მოეთხროთ მის ცხოვრებასა და სიკვდილზე. თავის ეპისტოლეებში ეგნატე სწერდა 

ქრისტიანებს, ელოცათ მისთვის, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ეს განუმტკიცებდა 

ძალებს, აგრეთვე შეახსენებდა, ელოცათ მისი გარდაცვალების შემდეგაც. ქრისტესთვის 

აღსრულებულთა მოხსენიების დღეს მორწმუნეები მიიჩნევდნენ არა გლოვისა და დარდის 

თარიღად, არამედ მისი შობის დღედ. ხარობდნენ, რომ მოძმემ მიაღწია ამქვეყნად ყოფნის 

დროს დასახულ მიზანს და აღორძინდა მარადიულ ცხოვრებაში. ლოცვის შემდეგ 

გარდაცვლილის საფლავზე ჩვეულებრივ სიყვარულის სერობას აწყობდნენ, შემდეგ კი 

გაჭირვებულებს ურიგდებოდა შემწეობა. 

აღვნიშნეთ, რომ წმინდა ეგნატემ დაწერა შვიდი ეპისტოლე სმირნიდან და ტროადიდან. ამ 

წერილებმა ჩვენამდე მოაღწია და შეიცავს ძვირფას მონაცემებს მაშინდელი ეკლესიის 

მდგომარეობასა და საეკლესიო სწავლებებზე. რომაელთა მიმართ ეპისტოლეს შინაარსს 

ნაწილობრივ გავეცანით. ეფესელების, მაგნეზიელების, ტრალისელების, 

ფილადელფიელების მიმართ, აგრეთვე სმირნის ეკლესიისა და პოლიკარპესადმი გაგზავნილ 

დანარჩენ ეპისტოლეებში ეგნატე მადლობას სწირავს ყველას მისდამი გამოჩენილი 

თანადგომისათვის, დიდად აქებს მასთან გამოგზავნილ ეპისკოპოსებს და ქრისტიანებს 

აძლევს სიყვარულითა და ღრმა თავმდაბლობით აღბეჭდილ შეგონებებს: „არ გიბრძანებთ, 

როგორც დიდი ვინმე; მართალია, ქრისტეს სახელისთვის ვარ დატყვევებული, მაგრამ ჯერ არ 

ვარ სრულქმნილი ქრისტეს მიერ; მხოლოდ ახლა ვიწყებ სწავლას... მინდა ვეწამო!.. მაგრამ არ 

ვიცი, ამის ღირსი ვარ თუ არა... სიყვარული დუმილის ნებას არ მაძლევს“. 

ყველაზე მეტად ეგნატე ღმერთშემოსილი ითხოვდა სარწმუნოების ერთობას, 

ეპისკოპოსებისადმი, როგორც ქრისტეს მიერ არჩეული ეკლესიის მწყემსებისადმი, 

მორჩილებას; მშვიდობით, სიყვარულითა და თანხმობით ცხოვრებას. ამ დროისთვის ძალზე 

გავრცელდა რამდენიმე სახის ერესი. ეგნატე ცდილობდა, მათგან დაეცვა ქრისტიანები და 

უკუეგდო დოკეტების ცრუსწავლება, რომლის თანახმად, ქრისტემ მხოლოდ გარეგნობა 

მიიღო ადამიანისა; ევედრებოდა მორწმუნეებს, განშორებოდნენ ერეტიკოსებს და მხოლოდ 

სახარებისეული სწავლებით ეხელმძღვანელათ. ამასთან შეახსენებდა, რომ ვალდებულნი 

იყვნენ, ცდომილების გზაზე შემდგართათვის ელოცათ. „მოუკლებელად ილოცეთ მათთვის, 

რამეთუ არსებობს იმედი შენანებისა, ღმერთთან მისვლისა. თქვენთა საქმეთა მიხედვით 

ასწავეთ: მათ მრისხანებას მშვიდად შეხვდით, მრავლისმეტყველებას – თავმდაბლობით; მათ 

ცდომილებას სარწმუნოებრივი სიმტკიცე დაუპირისპირეთ, შეურაცხყოფა მშვიდად მიიღეთ“ 



– სწერდა იგი ეფესელებს. „მთელი სრულყოფილება რწმენასა და სიყვარულში ძევს და მათზე 

აღმატებული არაფერია. შეხედეთ მათ, ვინც სხვაგვარად ასწავლის იესო ქრისტეს მიერ ჩვენზე 

გარდამოვლენილი მადლის შესახებ; როგორ ეურჩებიან ღვთის ნებას! ისინი არ ზრუნავენ 

სიყვარულზე, ქვრივ-ობოლზე, გაჭირვებულზე, ტუსაღსა თუ ტყვეობიდან 

გათავისუფლებულზე, არც მშიერ-მწყურვალზე“ – სწერდა ეგნატე სმირნელებს თავის ერთ-

ერთ ეპისტოლეში. ეს სიტყვები ადასტურებს, თუ როგორ სავალდებულო იყო მოწყალების 

გაღება ქრისტიანული კრებულისთვის. 

ეპისკოპოსი ხშირად მიუთითებდა ერთობის, სიყვარულისა და მშვიდობის სულით 

აღვლენილი საზოგადო ლოცვის ძალაზე: „უფრო ხშირად შეიკრიბეთ ევქარისტიისა და 

ღვთისადმი დიდებისმეტყველებისთვის. რამეთუ თუკი ხშირად შეიკრიბებით, დაიძლევა 

სატანური ძალები და თქვენი რწმენის ერთსულოვნებით დაიმსხვრევა მათი დამღუპველი 

საქმენი. ევქარისტიის შესახებ ეგნატე ასწავლის, რომ იგი არის ჩვენი მაცხოვრის „იესო 

ქრისტეს ხორცი, რითაც მან ივნო ჩვენთვის; და ეს ხორცი აღადგინა მამა ღმერთმა თავისი 

სახიერების გამო“ (სმირნ. 97). მან პირველმა შემოიტანა ანტიფონური გალობა ეკლესიაში, რაც 

ზეციური ხილვით ეუწყა. 

ეგნატეს აშფოთებდა სმირნის ეკლესიის მდგომარეობა და მას მორწმუნეთა ლოცვებსა და 

სიყვარულს ავედრებდა. რომისკენ მიმავალ გზაზე სასიხარულო ცნობა შეიტყო, რომ მისი 

გამგზავრების შემდეგ ანტიოქიაში ქრისტიანების დევნა შეწყდა. ეგნატე თავის ეპისტოლეებში 

სთხოვდა პოლიკარპე სმირნელს და მცირე აზიის ეკლესიების დანარჩენ მსახურებს, ეზრუნათ 

დევნის შედეგად დაქსაქსული ანტიოქიის ეკლესიის შესაკრებად და მღვდელმსახურთა 

შესარჩევად. იმ დროს შერჩევა ხდებოდა რამდენიმე ეპისკოპოსისა და ეკლესიის სხვა 

წევრების საერთო თანხმობით. 

მიუხედავად უსასტიკესი ზომებისა, ქრისტიანთა რიცხვი, განსაკუთრებით მცირე აზიაში, 

განუხრელად იზრდებოდა. შავი ზღვის მახლობლად მდებარე ბითვინიის ოლქში 

წარმართული ტაძრები თითქმის დაცარიელდა, მლოცველები ყველგან ქრისტეს 

აღიარებდნენ. ამ ცნობას გვაწვდის ბითვინიის მაშინდელი ლეგატი (სენატის მიერ 

დანიშნული რწმუნებული), წარმართი პლინიუს უმცროსი – მასთან ხომ ყოველდღიურად 

შეჰქონდათ საჩივარი ქრისტიანებზე და ითხოვდნენ მათ დასჯას. თავად პლინიუს უმცროსს 

დანაშაულად არ მიაჩნდა, რასაც მათი ცხოვრების წესის შესახებ აცნობდნენ ხოლმე, ამიტომ 

გადაწყვიტა, მიეწერა იმპერატორისთვის და ეკითხა, როგორ მოქცეულიყო: მხოლოდ 

ქრისტიანობისთვის დაესაჯა ეს ხალხი, თუ მაშინ, როდესაც რამეს დააშავებდნენ. ამ წერილმა 

ჩვენამდე მოაღწია და დაგვიდასტურა, თუ როგორი საშინელი იყო ქრისტიანთა მდგომარეობა 

იმ ოლქებშიც კი, სადაც მმართველები განსაკუთრებული შეუბრალებლობითა და 

სისასტიკით არ გამოირჩეოდნენ. 

პლინიუსი აღნიშნულ წერილში იმპერატორს შემდეგს უამბობს დასაკითხავად მოყვანილი 

ქრისტიანების შესახებ: „მე ვეკითხები მათ, არიან თუ არა ქრისტიანები; თუ 

დამიდასტურებენ, მაშინ სამჯერ ვუმეორებ ჩემს კითხვას და ვცდილობ, მუქარით შევაშინო 

ისინი. თუ გაჯიუტდებიან, დავსჯი, მნიშვნელობა არა აქვს, რისი სჯერათ – მათი ურჩობა 

უკვე სასჯელს იმსახურებს“. 



პლინიუსთან ვიღაც უცნობმა საჩივარი შეიტანა და რამდენიმე ადამიანს ქრისტიანობაში 

დასდო ბრალი. ლეგატმა თავისთან უხმო ბრალდებულებს, რომლებმაც უკლებლივ 

განაცხადეს, რომ ეს ცილისწამება იყო და დათანხმდნენ, აღესრულებინათ წარმართული 

რიტუალი და დაეგმოთ ქრისტე. პლინიუსი მაშინვე მიხვდა, ისინი ნამდვილად არ იყვნენ 

ქრისტიანები და გაათავისუფლა... „რადგან ჭეშმარიტი ქრისტიანები შეუძლებელია ამაზე 

დაიყოლიო“ – აი, რას წერს თავად წარმართი და ეს მნიშვნელოვანი მოწმობაა ქრისტიანთა 

სიმტკიცისა. 

პლინიუსი განაგრძობს: მან ქრისტიანთა შესახებ შეიტყო, რომ გარკვეულ დღეებში, 

განთიადის წინ, იკრიბებიან და უგალობენ ქრისტეს, როგორც ღმერთს და მათ საიდუმლო 

თავყრილობებზე რაიმე დანაშაულებრივი ჩანაფიქრი არ შეინიშნება; რომ ფიცს დებენ, 

იცხოვრონ პატიოსნად, არ იპარონ, არ იცრუონ, არ მიითვისონ სხვისი ქონება და წმინდად 

დაიცვან თავიანთი აღთქმები. 

იმპერატორი ტრაიანე პასუხად უბრძანებს ლეგატს: ნუ ეცდება, მოძებნოს ქრისტიანები და 

ყურადღება არ მიაქციოს უსახელო დაბეზღებებს. მაგრამ თუ ვინმეს დაუმტკიცდება 

ქრისტიანობა და იგი უარს განაცხადებს, განუდგეს თავის სარწმუნოებას, სიკვდილით 

დაისაჯოს. ამ უცნაურმა გადაწყვეტილებამ მძიმე ხვედრი ვერაფრით შეუმსუბუქა 

ქრისტიანებს და ტრაიანეს დროინდელ დევნას ბევრი მათგანი ემსხვერპლა; სიკვდილით 

დასჯილთა შორის იყო ორი დიაკონისა ბითვინიაში და ეპისკოპოსო პუპლი ათენში. 

თავისი მმართველობის ბოლო წლებში ტრაიანე რამდენადმე მოლბა ქრისტიანებისადმი და 

თითქმის შეწყვიტა მათი დევნა. ეს ნაწილობრივ იმიტომაც მოხდა, რომ მისი ყურადღება 

მიიპყრეს იუდეველებმა, რომლებიც სხვადასხვა ოლქში მღელვარებებს აწყობდნენ. 

[1] იმპერატორის გენიუსი – წარმართთა აზრით ღვთაება, რომელიც იმპერატორს 

მფარველობდა. 

 

მესამე დევნის გაგრძელება. ადრიანეს მმართველობა. მოწამენი. აპოლოგიები ქრისტიანების 

სასარგებლოდ. იუდეველთა ამბოხი და იერუსალიმის საბოლოო დანგრევა. 

 

ტრაიანეს მემკვიდრე იყო მისი ძმისწული ელიუს ადრიანე (117-138 წწ.) – წარმართობის 

ერთგული, რომელსაც, მიუხედავად განსწავლულობისა, ჯადოქრობის, შელოცვებისა და 

მისნობის სჯეროდა. მასზე ძლიერ ზეგავლენას ახდენდნენ და ამას ქრისტიანთა წინააღმდეგ 

იყენებდნენ ქურუმები, რომელთაც ახალი სარწმუნოების გავრცელებამ დიდი შემოსავალი 

დააკარგვინა – დაცარიელდა წარმართული ტაძრები, სულ უფრო იშვიათი და უფერული 

ხდებოდა მსხვერპლშეწირვები... ქურუმები მთელი მონდომებით ცდილობდნენ, ხალხიც და 

მთავრობაც აემხედრებინათ ქრისტიანთა წინააღმდეგ და მათ განადგურებას ღმერთებისთვის 

მოსაწონ ქმედებად წარმოაჩენდნენ. 

ჩვენამდე მოაღწია უძველესმა თხრობამ ქრისტიანი დედაკაცის სიმფეროსასა და მისი შვიდი 

ვაჟის მოწამებრივი აღსასრულის შესახებ სწორედ ქურუმების ხრიკების გამო. თავისი 

მმართველობის მეორე წელს ადრიანემ აიგო ბრწყინვალე სასახლე ტიბურში[1]. იქვე 



ცხოვრობდა ერთი ქრისტიანი, სახელად სიმფეროსა, შვიდი ვაჟის დედა. მისი ქმარი ცოტა 

ხნის წინ მოწამებრივად აღესრულა სარწმუნოებისთვის და ოჯახს დიდძალი ქონება 

დაუტოვა. ქურუმები დიდხანს ეძებდნენ მიზეზს სიმფეროსას მოსაკლავად, რადგან 

სძულდათ იგი, როგორც ქრისტიანი, და, ამას გარდა, თვალი ეჭირათ მის სიმდიდრეზე. 

როდესაც მშენებლობა დამთავრდა, ადრიანემ აღასრულა ასეთი შემთხვევისთვის დადგენილი 

ყველა წარმართული რიტუალი და ქურუმთა პირით ჰკითხა ღმერთებს, დიდხანს გაძლებდა 

თუ არა სასახლე. ცბიერმა ქურუმებმა, ვითომ ღმერთების პირით აუწყეს იმპერატორს: 

„ხელმწიფეო, პასუხს არ გაგცემთ, სანამ ბოლოს არ მოუღებ შეურაცხყოფას, რასაც ქრისტიანი 

სიმფეროსა გვაყენებს, იგი ხომ ყოველდღე თავის ღმერთს მოუხმობს. აიძულე, შემოგვწიროს 

მსხვერპლი და მაშინ გიპასუხებთ“. 

ადრიანემ სცადა, დაერწმუნებინა სიმფეროსა, ღმერთების პატივსაცემად აღესრულებინა 

რიტუალი. მაგრამ ქრისტიანმა მიუგო: „ხელმწიფეო, ჩემმა ქმარმა და მისმა ძმამ, მეომრებმა, 

შენმა მსახურებმა, სიკვდილი ამჯობინეს სარწმუნოებისგან განდგომას. ისინი საშინლად 

ეწამნენ, მაგრამ არ დათანხმდნენ, გუნდრუკი ეკმიათ ღმერთებისთვის, რომელთაც შენ სცემ 

თაყვანს. შეიძლება ადამიანებს მათი სიკვდილი სამარცხვინოდ ეჩვენათ, მაგრამ იგი 

ღირსეულია ზეციურ ანგელოზთა წინაშე. ახლა ისინი დაუსრულებლად ნეტარებენ და 

უკვდავი ზეციური მეუფის პირს ჭვრეტენ“. 

– ან დაუყოვნებლივ აღასრულებ მსხვერპლშეწირვას, ან შენც და შენს ვაჟებსაც მსხვერპლად 

შევწირავთ იმ ღმერთებს, რომელთაც შეურაცხყოფ. – უთხრა განრისხებულმა ადრიანემ. 

– ბედნიერება იქნება ჩემთვის, რვაჯერ თუ მოვკვდები ჩემი ღმერთისთვის! – შესძახა ქალმა. 

– შენი ღმერთისთვის კი არა, ჩემი ღმერთებისთვის შეიწირები მსხვერპლად! – დაემუქრა 

იმპერატორი. 

– მე ისინი არ მიმიღებენ, მიმიღებს უფალი ღმერთი, რომლისთვისაც ვკვდები! – შეეპასუხა 

ქრისტეს ერთგული. 

ადრიანემ კიდევ სცადა მისი დარწმუნება, დაემუქრა კიდეც, მაგრამ ქრისტიანი შეუვალი იყო: 

„შენი მუქარა ვერ შემაშინებს; მე სიხარულით შევუერთდები ჩემს ქმარს. იგი იესო ქრისტეს 

აღიარებისთვის მოკვდა, მეც იმავე ღმერთს ვცემ თაყვანს. რაღას უცდი?!“ 

ადრიანემ განკარგულება გასცა – სასტიკად ეცემათ იგი, მაგრამ დარწმუნდა, რომ წამებით ვერ 

გატეხდა მის სიმტკიცეს და წყალში დახჩრობა ბრძანა. სიმფეროსას სხეული მდინარიდან 

ამოიტანა და მიწას მიაბარა მისმა ძმამ, ქალაქის ერთ-ერთმა წარჩინებულმა მოქალაქემ. 

მეორე დღეს ადრიანემ მოაყვანინა სიმფეროსას ვაჟები. მათაც ამაოდ არწმუნებდა, 

განდგომოდნენ ქრისტეს და აღესრულებინათ წარმართული რიტუალი. მათ მიჰბაძეს 

მშობლების კეთილ მაგალითს და განაცვიფრეს წარმართნი თავიანთი უტეხი სიმტკიცით. 

უკლებლივ ყველა საშინელი წამებით აღესრულა წარმართული ტაძრის მახლობლად. 

ადრიანემ ბრძანა, მათი სხეულები თხრილში ჩაეყარათ. ამ ადგილს დიდხანს უწოდებდნენ 

შვიდი დასჯილის სამარეს. როდესაც დევნა შეწყდა, ქრისტიანებმა პატივით დაკრძალეს 

მარტვილთა ნეშტები (Aცტეს დეს Mარტჰყრს დე ღუინატრ). 



რომში აღესრულნენ წმინდა სოფიო და მისი სამი ასული: პისტი, ელპიდე და აღაპი. 

იმპერატორის წინაშე მდგომი სოფიო ლოცვით ემზადებოდა მარტვილობისათვის და 

არწმუნებდა თავის ნორჩ ასულებს, სიხარულით გაეღოთ სიცოცხლე ქრისტესთვის: „ჩემო 

საყვარელო შვილებო, ნუ დაგწყდებათ გული, წარმავალი სიცოცხლე მიუძღვნათ ღმერთს. ნუ 

დაგენანებათ თქვენი სიყმაწვილე. უფალი ჩვენი იესო ქრისტე შეგმოსავთ უხრწნელებით, 

მოგანიჭებთ მარადიულ ცხოვრებას. ნუ გაცდუნებთ იმპერატორის მდიდრული საჩუქრები – 

ყოველივე მიწიერი კვამლივით განქარდება, მხოლოდ ზეციური ძღვენია მარადიული. ნუ 

შეგაშინებთ ტანჯვა – უფალი მოგივლენთ თავის შემწეობას, გაგაძლიერებთ და გაგამხნევებთ. 

ჩემო შვილებო, გაიხსენეთ, რომ ტანჯვით გშობეთ, დიდი გაჭირვებით გაგზარდეთ, ახლა 

ანუგეშეთ მოხუცი დედა და მტკიცედ აღიარეთ ქრისტე“. 

დედის ამგვარი ლოცვითა და დარიგებებით შემზადებულმა სამმა ქალწულმა იმპერატორის 

წინაშე უშიშრად დაიცვა თავიანთი სარწმუნოება. ისინი დედის თვალწინ აღესრულნენ 

მოწამებრივი სიკვდილით. უფროსი მხოლოდ თორმეტი წლის იყო. სოფიო იმპერატორს არ 

უწამებია, რადგან მიხვდა, რომ დედა მედგრად გაუძლებდა ყველაფერს მას შემდეგ, რაც 

შვილების წამება იხილა. მას ნება დართეს, დაეკრძალა ისინი, მესამე დღეს კი თვითონაც 

ღმერთს მიაბარა სული. 

დიდმოწამე ევსტათი პლაკიდაც ადრიანეს დროს შეიქნა მოწამებრივი აღსასრულის ღირსი. ის 

ტრაიანეს მმართველობის პერიოდში მხედართმთავარი იყო, მაგრამ გაქრისტიანების 

შემდგომ უარი განაცხადა პატივსა და სიმდიდრეზე და მოისურვა ოჯახით გამგზავრება 

ქვეყანაში, სადაც შეძლებდა თავისუფლად ემსახურა ღვთისთვის. სხვადასხვა სამწუხარო 

გარემოებათა გამო მან დაკარგა ოჯახი, გაღატაკდა და იძულებული გახდა, საკუთარი შრომით 

ერჩინა თავი. ამ ყოველივეს მოთმინებით იტანდა, რადგან იპოვა ფასდაუდებელი საგანძური 

– ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რამაც შეცვალა მისთვის ყველა მიწიერი სიკეთე. მაგრამ 

გარემოებანი კვლავ იცვალნენ... ევსტათიმ ისევ იპოვა თავისი ოჯახი და იმპერატორის კარზე 

მნიშვნელოვანი კარისკაცი გახდა. 

ერთხელ ადრიანემ დიდი გამარჯვება მოიპოვა მტრებზე და მას წარმართულ ტაძარში უხმო, 

მაგრამ პლაკიდა არ მივიდა. 

– „როგორ, განა შენ არ გმართებს, მადლობის აღვლენა ღმერთებისადმი, რომლებმაც ამდენი 

სიკეთე მოგანიჭეს, დაგიბრუნეს ოჯახი, სიმდიდრე და გაგამარჯვებინეს მტრებზე?!“ – ჰკითხა 

მას ადრიანემ. 

– „მე ქრისტიანი ვარ და ვმადლობ ჭეშმარიტ ღმერთს. ვერ ვცემ თაყვანს უსულო კერპებს და 

ვერც ვემსახურები“ – ასეთი იყო პასუხი. 

განრისხებულმა ადრიანემ მისი წამება ბრძანა; ასევე აწამეს მისი ცოლი და შვილები, 

რომლებმაც ევსტათეს მსგავსი სიმტკიცე გამოიჩინეს და მოწამებრივად აღესრულნენ. მათი 

ხსენების დღეა 20 სექტემბერი. 

დიდი ნუგეში მოუტანა ქრისტიანობამ მონებს – ამ უფლებააყრილ ადამიანებს. უკვე 

აღვნიშნეთ, თუ რაოდენ საშინელი იყო მათი მდგომარეობა წარმართულ საზოგადოებაში. 

მონები მუდამ საფრთხის მოლოდინით ცხოვრობდნენ, რაკი თავიანთი გულქვა ბატონის 

საკუთრებად ითვლებოდნენ. მათ გულებში არასდროს კრთებოდა იმედისა და სიხარულის 



მცირე სხივიც კი. სიკვდილისა და განადგურების გარდა არც არაფერს ელოდნენ ამ უბედური 

ყოფისაგან... მაგრამ გაბრწყინდა ქრისტიანული სარწმუნოება და მარადისობის ნათლით 

გააცისკროვნა საცოდავთა ცხოვრება. მართალია, ქრისტიანობას არ შეუცვლია მონათა 

გარეგნული მდგომარეობა, არ გადაუკეთებია სამოქალაქო კანონები და ურთიერთობები, 

მაგრამ ასწავლა წესები, რომლებიც ადამიანებს ცვლიდა და მათ სრულყოფისკენ 

მიუძღვებოდა; მორწმუნეებს ურთიერთისადმი ძმურ სიყვარულს უნერგავდა. ქრისტიანობა 

ასე შეაგონებდა მონათმფლობელებს: „უფალნი ეგე სამართალსა და სწორსა მისცემდით 

მონათა მათ; უწყოდეთ, რამეთუ თქუენცა უფალივე გივის ცათა შინა“ (კოლ. 4,1); და მონებს: 

„ერჩდით ყოვლითავე ხორციელთა უფალთა თქუენთა, ნუ ხოლო თუალთა წინაშე თუალთ-

ღებით, ვითარცა კაცთ მოთნენი, არამედ მარტიობითა გულისაჲთა გეშინოდენ ღმრთისა. და 

ყოველსავე რასაცა იქმოდით, გულითად იქმოდეთ, ვითარცა უფლისასა და ნუ ვითარცა 

კაცთასა. უწყოდეთ, რამეთუ უფლისა მიერ მოიღოთ მოსაგებელი მკვიდრობისა მის 

თქუენისაჲ, რამეთუ უფალსა ქრისტესა ჰმონებთ“ (კოლ. 3,22-24). 

ამრიგად, ქრისტიანული სარწმუნოება არ ცვლიდა მონის მძიმე ყოფას, მაგრამ მის შრომას 

ახალ აზრს აძლევდა: რასაც იგი აქამდე იძულებით აკეთებდა, ახლა ღვთისადმი სიყვარულით 

იქმოდა; მძიმე მონობა ამსოფლად ქრისტეს მსახურებად გადაიქცა; მონები ამ შრომაშიც 

უფლისადმი განკუთვნილ ძღვენს ხედავდნენ, ხოლო ტანჯვას აღიქვამდნენ, როგორც 

გამოცდას. მონური შიშის განცდა შეცვალა ღვთისადმი გულმოდგინე მსახურების მხურვალე, 

კეთილნებობითმა გრძნობამ. მონას სწამდა, რომ ელოდა საუკეთესო, მარადიული ცხოვრება; 

რომ როგორც ღვთის საყვარელ შვილს და ზეციური სასუფევლის მემკვიდრეს, 

განმზადებული ექნებოდა ღვთიური სავანე. ასე აცისკროვნებდა ზეციური ნათელი 

ადამიანთა ყველაზე მძიმე მიწიერ ხვედრს. 

კიდევ შეგახსენებთ ესპერსა და მის ცოლს, ზოიას, რომლებიც მდიდარი რომაელის მონები 

იყვნენ, ცხოვრობდნენ წარმართულ სახლში და მათ ემსახურებოდნენ მთელი მონდომებით, 

როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანები. ჰყავდათ ორი ვაჟი, კვირიაკე და თეოდულე. ყმაწვილებს 

უმძიმდათ მონობა და ღვთისადმი მოშურნეობით ანთებულები დაუფიქრებლად 

ნატრობდნენ მოწამეობას. დედა აჩერებდა მათ, სიმშვიდესა და მოთმინებას ურჩევდა; 

უხსნიდა, რომ წარმართთა შორის ცხოვრების დროსაც შეიძლებოდა ქრისტეს მცნებების 

აღსრულება და არავის ჰქონდა უფლება, თვითნებურად ჩაეგდო საფრთხეში თავი. მაგრამ 

ერთხელ პატრონმა ქრისტიანულ ოჯახს მოსთხოვა წარმართული რიტუალის შესრულება, 

რაზეც აქამდე დამყოლმა, ღვთისმოშიშმა მონებმა უარი განაცხადეს. პატრონის ბრძანებით, 

კვირიაკე და თეოდულე აწამეს მშობლების თვალწინ, შემდეგ კი ცეცხლში ჩაყარეს ყველანი, 

რომელთაც ღვთის დიდებაში დალიეს სული. მათი ხსენების დღეა 2 მაისი. 

წარმართები გააოგნა მსგავსმა მაგალითებმა. მათ აშკარად დაინახეს ქრისტიანული 

სარწმუნოების ძალა, რომელიც უძლურებს უნერგავდა უდრეკ სიმტკიცეს, მგლოვიარეებს 

ნუგეშს ჰფენდა, თავის მიმდევრებს წარმართული სამყაროსთვის უცნობ სათნოებებს 

შთააგონებდა... ქრისტიანები უშიშრად, სიხარულითაც კი ეგებებოდნენ სიკვდილს, რადგან 

ურყევად სწამდათ სამომავლო ნეტარი ცხოვრებისა. მათი სასოება საგონებელში აგდებდა 

წარმართებს და ხშირად არწმუნებდა ქრისტიანული სწავლების ჭეშმარიტებაში. 

სამაგიეროდ, ყოველდღიურად იზრდებოდა მისი მტრების: იუდეველებისა და ქურუმების 

სიძულვილი, რომლებიც ქრისტეს ერთგულ მსახურთ ხან ჭორებს უვრცელებდნენ, ხან 



ცრუმორწმუნე ხალხს უმხედრებდნენ და საზოგადოების ყველა უბედურების მიზეზად 

წარმოაჩენდნენ. თუ სადმე შიმშილობა დაიწყებოდა, მიწისძვრა მოხდებოდა, ან სნეულება 

გავრცელდებოდა, ქურუმები ამ განსაცდელებს აფასებდნენ, როგორც ღმერთების მიერ 

მოვლინებულ სასჯელს და ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ კერპები განრისხებულნი არიან, რადგან 

ქრისტიანები მათ თაყვანს არ სცემენ; რომ მათი გულის მოსაგებად საჭიროა ქრისტიანთა 

დასჯა, რითაც ღმერთების გულს მოიგებენ. ხშირად მათგან წაქეზებული მოსახლეობა 

მიადგებოდა ხოლმე ქალაქის მმართველობას და ყვირილით ითხოვდა, უღმერთოებისათვის 

(ასე უწოდებდნენ წარმართები ქრისტიანებს) ჭკუა ესწავლებინათ. გასართობი თამაშების 

დროს, რაც ყველა ქალაქში ხალხის საყვარელი სანახაობა იყო, ქრისტიანებზე გაგულისებული 

მაყურებელი ერთხმად ბღაოდა ცირკში: „ქრისტიანები ლომებს მიუყარეთ!“; და ქალაქის 

მმართველობაც ამ მოთხოვნას ასრულებდა. ასე აღესრულა უამრავი ქრისტიანი... 

ქრისტიანების მიმართ არანაკლები ბოროტება ჩაიდინეს ცრუმასწავლებლებმაც, რომლებიც ამ 

დროისთვის მეტისმეტად გამრავლდნენ, ისინი მეტწილად ე.წ. გნოსტიკოსები იყვნენ. ისინი 

ქრისტეს არ ცნობდნენ ღმერთად; სამყაროს შექმნას მიაწერდნენ ეონებს, ანუ ძალებს, და 

აღიარებდნენ ორ საწყისს: კეთილსა და ბოროტს, ანუ ნათელსა და ბნელს. სირიასა და 

ეგვიპტეში თავიანთ ცრუსწავლებებს ჯიუტად ავრცელებდნენ სატურნილე, ბასილიდე, 

კარპოკრატე. ალექსანდრიაშიც მრავალი მიმდევარი ჰყავდა ამ ერესებს, რომლებიც ხან 

აღმოსავლურ და ბერძნულ ფილოსოფიურ მოძღვრებებს ერწყმოდნენ, ხან იუდეური 

სექტების მიკერძოებულ შეხედულებებს ერეოდნენ. 

ერთობ საოცარია, რომ უამრავი ერეტიკოსი, რომლებიც ქრისტიანობისთვის მიუღებელ 

აზრებს ქადაგებდნენ, საკუთარ თავს ქრისტიანებსა და ქრისტიანული სწავლების ყველა 

საიდუმლოს გამორჩეულ მცოდნეებს უწოდებდნენ; მოძღვრებათა წარმატებით 

გასავრცელებლად თავიანთ წიგნებს მოციქულების ან ძველი პატრიარქების ნაწერებად 

ასაღებდნენ; თხზავდნენ ცრუ სახარებებს, რომლებშიც იმოწმებდნენ სხვადასხვა ლეგენდას 

იესო ქრისტეს ბავშვობაზე, მის ჯოჯოხეთში შთასვლაზე და ა.შ. ამ ერეტიკოსთა დიდი 

ნაწილი სახარებისეული სწავლების საპირისპირო ცხოვრებას ეწეოდა: ერთნი ქადაგებდნენ, 

რომ ხორციელზე სულიერის გასამარჯვებლად, თავშეკავების გარდა სხვა სათნოება საჭირო 

არ არის; მეორენი მიიჩნევდნენ, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ როგორ მოიქცევა ადამიანი. ამ 

მანკიერი რწმენის საფუძველზე ისინი ყოვლად უწესო და გარყვნილ ცხოვრებას მისდევდნენ 

და სხვებსაც ასწავლიდნენ, რომ დევნის დროს სარწმუნოების უარყოფა დასაშვებია. 

გნოსტიკოსთა ასეთი აღვირახსნილობის გამო ქრისტიანებს უსამართლოდ კიცხავდნენ 

წარმართები, რომლებიც ცრუმოძღვრებასა და სახარებისეულ სწავლებას შორის განსხვავებას 

ვერ ხედავდნენ; ქრისტიანებსაც ერეტიკოსთა ცხოვრების წესის მიხედვით განიკითხავდნენ 

და ყველა გარყვნილებაში სდებდნენ ბრალს; ამასთან უვრცელებდნენ ყველაზე გაუგონარ 

ჭორებს: თითქოს თავიანთ საიდუმლოთა აღსრულებისას ქრისტიანები იმიტომ არ 

აძლევდნენ დასწრების ნებას უცხოს, რომ თავყრილობებზე ადგილი ჰქონდა წრეგადასულ 

უზნეობას და საშინელ დანაშაულებს; თითქოს ახალმოქცეულს პურის სახით 

ფქვილშეფრქვეულ ცოცხალ ჩვილს აწვდიდნენ, რომელიც უნდა დაეკლა, შემდგომად ამისა კი 

ყველა სვამდა მის სისხლს და ჭამდა ხორცს. 

აი, როგორ გადმოსცემდა წარმართთა მახინჯი აზროვნება უსისხლო მსხვერპლშეწირვასა და 

მაცხოვრის სისხლისა და ხორცის ზიარებას! ამ ცრუ ბრალდებებმა და დევნამ ზოგიერთ 

ქრისტიანს აღუძრა სურვილი, წერილობით დაეცვათ თავიანთი სარწმუნოება, სწავლება და 



ცხოვრების წესის უზადობა. კოდრატემ, ათენის ეპისკოპოსმა და მოციქულთა მოწაფემ, 

დაწერა აპოლოგია, ანუ მსჯელობა ქრისტიანთა დასაცავად, და მიართვა ადრიანეს, როცა ამ 

უკანასკნელმა ათენი მოინახულა. ასევე მოიქცა მეორე ათენელი ქრისტიანი, არისტიდე. ამ 

აპოლოგიებში უკუგდებული იყო ცილისწამებები ქრისტიანების მიმართ. თავად ადრიანე 

სწავლობდა ფილოსოფიურ სისტემებს და ყურადღებით უსმენდა სწავლულთა პაექრობებს, 

ამიტომაც ქრისტიანულ სარწმუნოებას მხოლოდ წარმართებისა და ალექსანდრიელი 

გნოსტიკოსების შეფასებებიდან იცნობდა. წმინდა სწავლების მართლად გადმოცემამ ძლიერი 

შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე და აკრძალა კიდეც ქრისტიანთა გასამართლება დანაშაულის 

სამხილის გარეშე. 

მალე ქრისტიანების სასარგებლოდ სხვა გარემოებაც გამოჩნდა. ერთმა პატიოსანმა წარმართმა, 

მცირე აზიის პროკონსულმა სერენიუს გრაციანემ იმპერატორს წერილი მისწერა, რითაც 

ატყობინებდა, თუ რაოდენ უსამართლოა, აჰყვე ხალხის ყაყანს და სიკვდილით დასაჯო 

ადამიანები მხოლოდ იმიტომ, რომ ქრისტიანები არიან. ადრიანემ წერილითვე უპასუხა 

პროკონსულს და მიუთითა, არად ჩაეგდო ბრბოს შეძახილები: „თუ შეუძლიათ, საჯაროდ 

დაადასტურონ თავიანთი საჩივარი ქრისტიანებზე და მაშინ მიმართონ სამსჯავროს; ყიჟინსა 

და შეძახილებს კი თავი დაანებონ. თუ ბრალმდებელი დაამტკიცებს, რომ ქრისტიანები 

არღვევენ კანონს, მაშინ საქმე გადაწყვიტე დანაშაულის ხარისხის მიხედვით. მაგრამ თუკი 

ვინმე განიზრახავს, ცილი დასწამოს მათ, იგი ბოროტმოქმედად მიიჩნიე და იზრუნე, რომ 

დაისაჯოს“. 

ამ განკარგულებით ბოლო მოეღო ქრისტიანთა მესამე დევნას. ადრიანეც თავისი 

მმართველობის ბოლო წლებში საკმაოდ კეთილად იყო განწყობილი მათ მიმართ. ერთი 

ძველი დროის მწერალი ლამპრიდიუსი იმასაც კი ამტკიცებდა, რომ იმპერატორს სურდა, 

იესო ქრისტე ერთ-ერთ ღმერთად შეერაცხა. ერთი რამ უდავოა – მაშინდელ გამოცემულ 

ბრძანებებში იგრძნობა ქრისტიანობის გავლენა. აი, თუნდაც ის, რომ ადრიანემ აკრძალა 

ღმერთებისადმი ადამიანების მსხვერპლად შეწირვა, მფლობელებს ჩამოართვა თავიანთი 

მონების სიცოცხლის ხელყოფის უფლება და საერთოდ გამოსცა მათი ხვედრის 

შემამსუბუქებელი რამდენიმე განკარგულება. 

ამასობაში საყოველთაო ყურადღება მიიპყრო იუდეაში აფეთქებულმა აჯანყებამ. 

იუდეველები დიდი ხანია ეძებდნენ შემთხვევას, რათა გადაეგდოთ მათთვის საძულველი 

რომის იმპერიის უღელი. ტრაიანეს მმართველობის დასასრულს ისინი აჯანყდნენ და ბევრ 

ქვეყანაში საშინელი ბოროტებანი ჩაიდინეს; მაგალითად, ალექსანდრიაში მოულოდნელად 

დაესხნენ მოქალაქეებს და ორასი ათას კაცამდე ამოხოცეს წამებით. მათი გააფთრება იქამდე 

მიდიოდა, რომ დახოცილთა სისხლს სვამდნენ. კვიპროსზეც დაახლოებით ორასორმოცი 

ათასი ადამიანი გაწყვიტეს. ამ ბოროტმოქმედებათა გამო წარმართებმა საშინლად იძიეს შური. 

ტრაიანემ ძლიერი ლაშქრით ჩაახშო იუდეველთა ამბოხი. 

რაც შეეხება ადრიანეს, მან თავისი მმართველობის დასაწყისში მოინახულა იერუსალიმი და 

საკერპო ბომონი აღმართა იქ, სადაც ოდესღაც სოლომონის ტაძარი იდგა. უსაზღვროდ 

განრისხებულმა იუდეველებმა დროებით ჩაიბრუნეს გულში ბოღმა და მრავალი წლის 

განმავლობაში ფარულად ემზადებოდნენ ხელახალი აჯანყებისთვის: თათბირობდნენ, 

გაჰყავდათ მიწისქვეშა საიდუმლო გასასვლელები ქალაქის იარაღითა და სანოვაგით 

მოსამარაგებლად. მათ შორის გამოჩნდა მამაცი და გამჭრიახი ავაზაკი, სახელად ბარ-კოხბა, 



რაც „ვარსკვლავის ძეს“ ნიშნავს, და სათავეში ჩაუდგა მეამბოხეებს. იგი თავს მესიად 

ასაღებდა, საამისოდ იშველიებდა ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებებს და მომხრეებს 

გათავისუფლების დიდ იმედს აძლევდა. ბარ-კოხბამ იუდეის ქრისტიანების მიმხრობაც 

სცადა, თან მოსთხოვა, ეღიარებინათ მესიად და განდგომოდნენ ქრისტეს, და როდესაც მათგან 

უარი მიიღო, დაუნდობლად გაუსწორდა. 

მისი ბანდა დღითიდღე იზრდებოდა და 135 წელს აჯანყებამ იფეთქა. ადრიანემ მათ 

დასასჯელად გაგზავნა ძლიერი ლაშქარი, რომელმაც იერუსალიმი, არც თუ კარგად 

გამაგრებული, მალე აიღო. სამაგიეროდ, მეორე ქალაქი ბეთარა დიდხანს იცავდა თავს. 

თავიანთი წინამძღოლისადმი ურყევი რწმენითა და თავისუფლების იმედით გამხნევებული 

იუდეველები ისე მამაცურად იდგნენ, რომ ომმა დაახლოებით ოთხ წელს გასტანა. ბოლოს 

გამარჯვება რომაელთა მნიშვნელოვნად ჭარბ ძალებს დარჩა. ამ ომში დაიღუპა დაახლოებით 

ექვსასი ათასი იუდეველი, ბევრიც მონად გაიყიდა. იერუსალიმი კიდევ ერთხელ დაანგრიეს 

და გუთნით გადახნეს ის ადგილი, სადაც ადრე ტაძარი იყო აღმართული[2]. ქალაქის 

ნანგრევებზე, უფრო ზუსტად, მის ჩრდილოეთ ნაწილში კვლავ აღმოცენდა ახალი ქალაქი – 

სხვა სახელითა და სხვა მცხოვრებლებით – ელია კაპიტოლინა, იუდეველებს კი სიკვდილით 

დასჯის მუქარით აეკრძალათ იქ შესვლა და ძველი სიონის ირგვლივ დასახლება. მათ 

მხოლოდ წელიწადში ერთხელ, ტიტუსის მიერ იერუსალიმის დანგრევის დღეს, ეძლეოდათ 

ნებართვა, ისიც საფასურის გადახდით, შორიდან შეევლოთ თვალი ადგილისთვის, სადაც 

ოდესღაც მათი სიწმინდე იდგა და გაეხსენებინათ წარსული მარცხი და სამუდამო განდევნა. 

ეს აკრძალვა არ ვრცელდებოდა ქრისტიანებზე, რომლებიც ომში არ მონაწილეობდნენ. მათ 

საცხოვრებელი ადგილი შეინარჩუნეს და ელიის ეკლესიის ეპისკოპოსიც ყოველთვის 

პატივით სარგებლობდა დანარჩენ ეპისკოპოსთა შორის. მაგრამ ადრიანემ ქრისტიანებისთვის 

ძვირფასი ადგილების ხელყოფაც მოისურვა. მისი ბრძანებით გოლგოთაზე, უფლის საფლავსა 

და ბეთლემის მღვიმის თავზე წარმართული ბომონები აღმართეს. 

იუდეური სექტები – ებიონელნი და ნაზორეველნი უფრო მჭიდროდ დაუახლოვდნენ 

გნოსტიკურ სისტემებს და ამასთან მკაცრად შეინარჩუნეს მოსეს რჯულის წეს-ჩვეულებები. 

იუდეველებმა თავიანთი უბედურება მიაწერეს რჯულიდან განდგომას და ხელი მიჰყვეს მის 

გამოწვლილვით შესწავლასა და გამოძიებას, რისთვისაც ტიბერიადაში რაბინიზმის სკოლაც 

კი გახსნეს. იქ წმინდა წერილის თითოეული სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი 

მნიშვნელობების განმმარტებლები იქამდე მივიდნენ, რომ სრულიად შეცვალეს და 

დაამახინჯეს საღვთო წერილის არსი. ზემოხსენებულმა განმარტებებმა სათავე დაუდო ახალ 

რჯულდებით წიგნს – თალმუდს. სხვადასხვა ოლქში მიმოფანტული იუდეველები თავიანთ 

ორ უმაღლეს მთავარს უწოდებდნენ პატრიარქებს. ერთი მათგანი ცხოვრობდა ტიბერიადაში, 

მეორე – ბაბილონში. 

ჩვენამდე მოღწეული იმდროინდელი ქრისტიანული ნაწერებიდან აღსანიშნავია უცნობი 

ავტორის ეპისტოლე „დიოგნეტესადმი“, საიდანაც მოვიყვანთ ნაწყვეტს: 

“ქრისტიანები სხვათაგან არ გამოირჩევიან არც წარმოშობითა და საცხოვრებელი ადგილით, 

არც ენით, არც სამოქალაქო ყოფით... ისინი თავიანთ ქალაქებში სახლობენ, როგორც მწირნი; 

ყველაფერში მონაწილეობენ, როგორც მოქალაქენი, მაგრამ ყოველივეს ითმენენ, როგორც 

მგზავრები... ცხოვრობენ სხეულში, ოღონდ არა ხორცისთვის; ემორჩილებიან კანონებს, 



მაგრამ თავიანთი ცხოვრებით მათზე მაღლა დგანან. მათ არ იცნობენ, მაგრამ ცილს სწამებენ; 

ხოცავენ, მაგრამ მაინც ცოცხლობენ; თავად ღატაკნი სხვებს ამდიდრებენ; არაფერი გააჩნიათ 

და მარადის კმაყოფილნი არიან... ქრისტიანები მთელ დედამიწაზე არიან განფენილნი. 

როგორ მოხდა ეს? ეს ღვთიურმა ძალამ მოახდინა და არა ადამიანმა. ვინ არის ქრისტიანული 

სარწმუნოების მესაძირკვლე? თავად ყოვლისშემძლე ღმერთმა, სამყაროს შემოქმედმა 

გარდამოავლინა ზეციდან ჭეშმარიტება, წმინდა და გამოუძიებელი სიტყვა თვისი... ჩვენთან 

მოავლინა სამყაროს განმგებელი, ის, რომლის მიერაც შეიქმნა ზეცა, დაედო ზღვარი წყალს; 

ვისაც ჰმონებენ სტიქიონები და ვისი წამისყოფითაც მზე გადაადგილდება. ვისაც მორჩილებს 

ცა და ყოველივე ციური, ქვეყანა და ყოველივე მიწიერი. დედამიწაზე მის მოვლინებამდე 

არავის უხილავს ღმერთი, არავის შეეძლო სცოდნოდა იგი. ის თავად მოგვევლინა და ახლაც 

ევლინება სამყაროს. მისი ხილვა რწმენით ხდება შესაძლებელი“. 

ავტორი შენიშნავს, რომ ქრისტიანობაში ცოდნა და ცხოვრება მჭიდროდ უკავშირდება 

ურთიერთს – სპეტაკი ცხოვრების გარეშე სწორი ცოდნა არ მოგეცემა, ვერც ცოდნის გარეშე 

იცხოვრებ მართლად. იგი აყალიბებს უზუსტეს სწავლებას ძე ღვთისას – სამყაროს მეფისა და 

მსაჯულის – მიერ ადამიანების გამოსყიდვის შესახებ: „როდესაც მოიწია ღვთის მიერ თავისი 

სახიერების გამოსავლენად დადგინებული ჟამი... მაშინ იტვირთა მან ჩვენი ცოდვები; მისცა 

ჩვენი გამოსასყიდის ფასად საკუთარი ძე – წმინდა უწმინდურთათვის, უცოდველი 

ცოდვილთათვის, მართალი ურჯულოთათვის, უკვდავი მოკვდავთათვის... ენა უძლურია, 

გამოთქვას შემოქმედის სიბრძნე! მრავალთა სიცრუე დაფარა ერთი ღმერთის სიმართლემ!.. 

ასე შევიტყვეთ ჩვენი ბუნების სრული უუნარობა და უძლურება, [თავად] დაიმკვიდროს 

ცხოვრება; ასე შევიცანით მაცხოვარი ჩვენი, რომლის მიერაც შეუძლებელი შესაძლებელ 

იქმნა“. 

ამგვარი ამაღლებული და წმინდა სწავლება განსაკუთრებით აუცილებელი იყო, რადგან 

გნოსტიკოსები უარყოფდნენ ქრისტეს ღმერთობას და, მაშასადამე, გამოსყიდვასაც. ისინი 

მიიჩნევდნენ, რომ ადამიანს მაინც არ ძალუძს ბოროტი საწყისის ძლევა და აქედან 

გამომდინარე უაღრესად გარყვნილი ცხოვრებაც მისაღებად მიაჩნდათ. ნამდვილი ქრისტიანი 

კი აცნობიერებს თავისი ცოდვილი ბუნების უძლურებას და გამომსყიდველი ქრისტეს 

ძალითა და სიყვარულით იმარჯვებს ბოროტებაზე. 

ადრიანეს მმართველობის დროს ცხოვრობდა ცნობილი ქრისტიანი მწერალი, იუდეველთაგან 

მოქცეული, ეგეზიპე – ეკლესიის ისტორიის პირველი მემატიანე. მისმა თხზულებამ ჩვენამდე 

ვერ მოაღწია, მაგრამ მის რამდენიმე ნაწყვეტს გვაცნობს ისტორიკოსი ევსები, რომელიც მესამე 

საუკუნის ბოლოსა და მეოთხის დასაწყისში ცხოვრობდა. 

 [1] ტიბური მდებარეობს ტიბოლთან, რომის მახლობლად. იქ დღესაც მოჩანს ძველი შენობის 

ნანგრევები; მას "ვილა ადრიანას" უწოდებენ. 

[2] რომის კანონების მიხედვით იქ, სადაც გუთნით გადახნავდნენ, აკრძალული იყო რაიმეს 

აშენება სენატის განსაკუთრებული ნებართვის გარეშე. 

 

 

 



წმიდა იუსტინე მოწამე. ქრისტიანთა მეოთხე დევნა. 

ადრიანეს მიერ ქრისტიანთა სასარგებლოდ გაცემულმა განკარგულებამ თავისი ძალა 

იმპერატორის მემკვიდრის, ანტონინეს (138-161 წწ.) დროს დაკარგა. ისევ განახლდა დასმენა 

და უკანონო დასჯა. ამ პერიოდში უფალმა თავის მსახურებს უბოძა მამაცი დამცველი, 

რომელსაც ეკლესია იხსენიებს იუსტინე მოწამის სახელით და მის ხსენებას აღნიშნავს 1 

ივნისს. 

იუსტინე დაიბადა II ს. დასაწყისში სამარიის ქალაქ სიქემში (ფლავია ნეაპოლისში). მისმა 

მშობლებმა – მდიდარმა წარმართებმა – კარგი განათლება მიაღებინეს შვილს, რომელსაც 

ბავშვობიდანვე იტაცებდა მეცნიერება, მაგრამ ნასწავლი არ აკმაყოფილებდა, არ სჯეროდა 

წარმართთა ღმერთებისა და დაუოკებელი სურვილი აღძრავდა ჭეშმარიტების შესაცნობად, 

რომელიც დაუმშვიდებდა სულს და მიუთითებდა, თუ რა იყო ადამიანის დანიშნულება და 

მიზანი. 

იმხანად ფილოსოფოსებს გახსნილი ჰქონდათ საჯარო სკოლები – თითოეული სწავლული 

ამტკიცებდა, რომ მხოლოდ მასთან შეიძლებოდა ჭეშმარიტების პოვნა. როდესაც იუსტინემ 

ფილოსოფიის შესწავლა გადაწყვიტა, პირველად სტოელთა მიმდინარეობის 

წარმომადგენელს მიმართა, მაგრამ ამ სწავლებამ ვერ დააკმაყოფილა; ამიტომ დაემოწაფა სხვა 

ფილოსოფოსს, რომელმაც გარკვეული დროის შემდეგ გასამრჯელო მოსთხოვა. ამან გააოგნა 

ჭაბუკი, რადგან იგი სიბრძნის სწავლებას მაღალ და წმინდა საქმედ მიიჩნევდა და არა 

სარგებლის მომტან ხელობად. მესამე მასწავლებელმა არ გაუმხილა თავისი ცოდნის 

უმაღლესი საიდუმლონი და მუსიკის, გეომეტრიისა და ასტრონომიის შესწავლა დაავალა. 

ბოლოს იუსტინე პლატონის სკოლის მიმდევართან მივიდა. იგი ძალზე დააინტერესა 

პლატონის სწავლებამ – ფილოსოფიურ მოძღვრებათაგან ყველაზე აღმატებულმა: „მომეწონა 

მსჯელობები უნივთო სამყაროს შესახებ. იდეათა ჭვრეტამ ფრთები შეასხა ჩემს გონებას. 

მოკლე დროში იმდენი მოვასწარი, რომ თავი სწავლულად ჩავთვალე; ვიმედოვნებდი, რომ 

სულ მალე შევძლებდი ღმერთის განჭვრეტას – ეს კი პლატონის ფილოსოფიის მწვერვალია“ 

(“საუბარი ტრიფონ იუდეველთან“). 

მაგრამ პლატონის ამაღლებული ფილოსოფია მაინც შორს იყო ჭეშმარიტებისგან. მიუხედავად 

ამისა, იუსტინე აღფრთოვანებით სწავლობდა მას; ხშირად განმარტოვდებოდა, რათა 

შეუზღუდავად მისცემოდა თავის ფიქრებს. ერთხელ, ზღვის სანაპიროზე სეირნობისას, მას 

შემოხვდა მოხუცი, რომელსაც სახეზე ეწერა სიმშვიდე და დიდებულება. თავად იუსტინე 

ერთ-ერთ თავის წიგნში – „საუბარი ტრიფონ იუდეველთან“ მოგვითხრობს ამ შეხვედრის 

შესახებ, თუმცა მოხუცის სახელს არ ამხელს. მათ შორის გაიმართა საუბარი, რაც მალევე 

შეეხო ღმერთს, სულის უკვდავებას, ჭეშმარიტების შეცნობას... იუსტინე ხოტბას ასხამდა 

პლატონის სწავლებას და ამბობდა, რომ ფილოსოფია უმაღლესი მეცნიერებაა – ის თავად არის 

ჭეშმარიტების შემეცნება; „ამგვარი ცოდნისა და სიბრძნის ჯილდოდ ბედნიერებას ჰპოვებ“ – 

ამბობდა იგი. მოხუცი კი ამტკიცებდა, რომ ღვთის შესაცნობად საკმარისი არ არის მეცნიერება, 

საჭიროა ზეგარდმო გამოცხადება; რომ ღმერთს ვერ შეიმეცნებს ადამიანური გონება, თუ იგი 

სულიწმიდამ არ განანათლა. 

იუსტინეს შეკითხვაზე: „თუ პლატონის სწავლებაშიც არ არის ჭეშმარიტება, სადღა ვპოვო 

იგი?!“ მოხუცმა წინასწარმეტყველთა შესახებ დაუწყო საუბარი: „შორეულ დროში, ყველა 



ფილოსოფოსზე უწინ, ცხოვრობდნენ წმინდა, მართალი და ღვთისსათნო მამები. ისინი 

სულიწმიდით განბრძნობილნი მსჯელობდნენ და წინასწარმეტყველებდნენ, რაც ახდა კიდეც. 

მხოლოდ ისინი ხედავდნენ და აუწყებდნენ ჭეშმარიტებას ადამიანებს; არაფრის ეშინოდათ, 

არ ეძიებდნენ დიდებას – სულიწმიდით აღვსილნი მეტყველებდნენ, რაც თავად მოისმინეს და 

იხილეს. მათმა ნაწერებმა დღემდე მოაღწია და შეიცავს იმას, რისი ცოდნაც ჰმართებს 

ჭეშმარიტ ფილოსოფოსს... ისინი განადიდებდნენ თავიანთ შემოქმედს, ღმერთსა და მამას, და 

აუწყებდნენ მისგან მოვლენილი ძის – ქრისტეს შესახებ... და შენც, უწინარეს ყოვლისა, 

ილოცე, რათა განგეღოს ნათლის კარიბჭე; რამეთუ წერილის გულისხმისყოფა ხელეწიფებათ 

მხოლოდ მათ, ვისაც ამ ნიჭს მამა ღმერთი და ქრისტე მიჰმადლებენ, და არა ყველას“ – უთხრა 

მოხუცმა. 

ამ საუბრის შემდეგ იგი აღარ შეხვედრია იუსტინეს, მაგრამ მისმა სიტყვებმა უდიდესი 

შთაბეჭდილება მოახდინა: „ჩემს გულში სიყვარულის ცეცხლი აღეგზნო 

წინასწარმეტყველთადმი, რომლებიც ქრისტეს მეგობარნი არიან“. – წერდა იგი. მან დაიწყო 

წმინდა წერილის შესწავლა და, ღვთის შეწევნით, მალე დარწმუნდა ქრისტიანული 

სარწმუნოების ჭეშმარიტებაში – მთელი სულით შეიყვარა ქრისტე და სახარებაში ჰპოვა 

ნათელი, სიმშვიდე და ნუგეში. 

ნათლისღებამდე იუსტინემ მოისურვა, უფრო ახლოს გაეცნო ქრისტიანები, ენახა, 

ზედმიწევნით ასრულებდნენ თუ არა მაცხოვრის მცნებებს. მართალია, ისინი ყველას 

სძულდა, რადგან გარყვნილებასა და დამნაშავეობაში სდებდნენ ბრალს, მაგრამ იუსტინე 

მალე დარწმუნდა მათ სიმართლეში: „ვნებებს აყოლილი და მიწიერი სიამეებით ნეტარებას 

დახარბებული ადამიანი ვერ შეძლებს, ხალისით მიეგებოს სიკვდილს“ – ფიქრობდა ის. რაც 

უფრო ახლოს ეცნობოდა ქრისტიანებს, მით უფრო რწმუნდებოდა მათ შესახებ გავრცელებულ 

ბრალდებათა სიცრუეში, მით მეტად უყვარდებოდა ისინი მოთმინების, მოწყალებისა და 

სულიერი სიმტკიცის გამო. ოცდაათი წლის ასაკში იუსტინემ ნათელიღო და იმ დროიდან 

მთელი თავისი მოღვაწეობა ღვთისა და მოყვასისადმი მსახურებას მიუძღვნა: ქადაგებდა 

ღვთის სიტყვას და თავის უწმინდეს მოვალეობად მიიჩნევდა, სხვებისთვის გადაეცა 

ჭეშმარიტება და ეხარებინა გადარჩენა. „ვისაც ხელეწიფება ჭეშმარიტების უწყება და არ 

აუწყებს, ღმერთისგან დაისჯება“ – წერდა იგი. იუსტინე არწმუნებდა წარმართებს, 

განდგომოდნენ ცრუ ღმერთთა მსახურებას და ეძებნათ ჭეშმარიტება წმინდა სწავლებაში, 

რადგან „მარტოოდენ ის არის სასოებისა და სიხარულის მომნიჭებელი, მხოლოდ იგი 

განწმენდს სულს ყოველგვარი მწიკვლისგან“ (“შეგონებანი ელინთა მიმართ“). 

მრავალი ქალაქისა და ოლქის მოვლის შემდგომ იუსტინე რომშიც ჩავიდა, სადაც 

სასწავლებელი გახსნა. ის ფილოსოფოსთა მანტიას ატარებდა, მაგრამ ასწავლიდა არა 

წარმართულ, არამედ ნამდვილ ქრისტიანულ ფილოსოფიას. იმ დროისთვის რომში ბევრი 

ცრუმასწავლებელი ტრიალებდა; მაგალითად, ეგვიპტიდან და სირიიდან ჩამოვიდნენ 

ერეტიკოსები გნოსტიკოსების სექტიდან – ვალენტინი და კერდონე, რომლებიც მონდომებით 

ავრცელებდნენ თავიანთ ყალბ ნააზრევს, რასაც ქრისტიანულ სიბრძნედ ასაღებდნენ. მათ 

შეუერთდა მესამე ერესიარქი მარკიონე, რომელიც გარყვნილი ცხოვრებისთვის ეკლესიიდან 

განკვეთა საკუთარმა მამამ – პონტოს ოლქის ეპისკოპოსმა. მარკიონე ჩავიდა რომში იმედით, 

რომ მეტი შემწყნარებლობით მოეპყრობოდნენ, მაგრამ ეკლესიამ უარი განაცხადა მის 

მიღებაზე მამის ნებართვის გარეშე. განრისხებული ერეტიკოსი რომაელ პრესვიტერებს 

დაემუქრა: „თუ ასეა, მე თქვენს ეკლესიაში მუდმივ განხეთქილებას დავთეს!.“. იგი კერდონეს 



შეეკრა და იწყო უკეთური სწავლების ქადაგება ბოროტი სულის მიერ სამყაროს შექმნის 

შესახებ. რომში იუსტინე ბევრს ეკამათებოდა ერეტიკოსებსა და წარმართ ფილოსოფოსებს. 

მის სკოლაში უამრავი მოწაფე სიამოვნებით ისმენდა იუსტინეს სიბრძნით აღსავსე სიტყვებს 

და ცოცხალ, მიმზიდველ მჭევრმეტყველებას. 

მართალია, იმხანად ქრისტიანებს აშკარად არ დევნიდნენ, მაგრამ წარმართებს ძველებურად 

სძულდათ ისინი და ყოველთვის ეძებდნენ საშუალებას, ევნოთ მათთვის. ასე რომ, 

ქრისტიანები თავს არასოდეს გრძნობდნენ უსაფრთხოდ. ამ პერიოდს უკავშირებს ეკლესია 

წმინდა ფელიციტატასა და მისი შვიდი ვაჟის მოწამებრივ აღსასრულს; ისინი რომში დასაჯეს 

სიკვდილით იმიტომ, რომ ღმერთებისადმი მსხვერპლშეწირვაზე უარი განაცხადეს. 

წარმართები ცდილობდნენ, იმპერატორი იძულებული გაეხადათ, მკაცრი ზომები მიეღო 

მათთვის საძულველი ქრისტიანების მიმართ. ეს შემთხვევაც მიეცათ: მცირე აზიაში ძლიერი 

მიწისძვრა მოხდა, წარმართებმა ამ უბედურებაში ისევ ქრისტიანებს დასდეს ბრალი და 

ყიჟინით ითხოვდნენ მათ დასჯას, რაც შესრულდა კიდეც... ეს არ აკმარეს და ცილი დასწამეს 

იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში, უწოდებდნენ მათ უღმერთოებს, დამნაშავეებს, 

ბოროტმოქმედებს... 

სწორედ ამ უმძიმეს პერიოდში დაწერა იუსტინემ აპოლოგია და პირადად მიართვა 

იმპერატორ ანტონინეს 150 წელს. იგი შეიცავს მნიშვნელოვან ცნობებს, თუ როგორი იყო 

ქრისტიანების ცხოვრების წესი და იმდროინდელი საეკლესიო სწავლება. ამ აპოლოგიით 

(რამაც ჩვენამდე მოაღწია) იუსტინე სთხოვს ხელისუფალს, მიუკერძოებლად განსაჯოს 

ქრისტიანების დანაშაული და არ დასაჯოს ისინი მარტო იმიტომ, რომ ქრისტიანებად 

იწოდებიან. მისი სიტყვა სიმტკიცითა და სითამამით ხასიათდება და მიმართულია 

იმპერატორის, მისი ძის, სენატისა და რომის მოსახლეობისადმი: „თქვენ მოგმართავთ 

სიტყვით და გთხოვთ ადამიანებისთვის – ყველა ერის შვილებისთვის, რომლებიც 

უსამართლოდ მოიძულეს და დევნიან... ჩვენ პირმოთნეობისთვის არ ვდგავართ თქვენს 

წინაშე; ვითხოვთ, გაგვასამართლოთ მკაცრი და ზედმიწევნითი გამომეძიებლობით და არ 

იხელმძღვანელოთ ცრუმორწმუნე ადამიანების მიკერძოებული აზრებით მათსავე 

საამებლად; არ მოგატყუოთ უგუნურმა აღტყინებამ ან დიდი ხნის განმავლობაში მოსმენილმა 

უკეთურმა ამბებმა ჩვენს შესახებ... ამით მხოლოდ საკუთარ თავს თუ გამოუტანთ განაჩენს... 

თქვენ შეგიძლიათ დაგვხოცოთ, მაგრამ ვერაფერს დაგვაკლებთ“. 

“ჩვენ უღმერთოებს გვეძახიან, – განაგრძობს იუსტინე, – ვაღიარებთ, რომ ასეთები ვართ ცრუ 

ღმერთების მიმართ, მაგრამ არა ჭეშმარიტი ღმერთისადმი, რომელიც არის მამა სიმართლისა, 

სათნოებისა და თავისუფალია ყოველგვარი ბოროტებისგან... ჩვენ კრძალვით ვეთაყვანებით 

მას და მის ძეს, აგრეთვე სულს წინასწარმეტყველურს; მივაგებთ პატივს სიტყვითა და 

ჭეშმარიტებით, დაუფარავად ვმოძღვრავთ ყოველ მსურველს იმ ცოდნით, რაც ჩვენ 

გვასწავლეს. 

ჩვენ მსხვერპლს არ ვწირავთ. გადმოცემა გვასწავლის, რომ ღმერთს არ სჭირდება ნივთიერი 

შესაწირი ადამიანებისგან. როგორც ვხედავთ, იგი თავად გვიბოძებს ყოველივეს. ჩვენ 

გვასწავლეს, დარწმუნებულნი ვართ და გვწამს, რომ ღვთისთვის სათნონი არიან მხოლოდ 

ისინი, ვინც მას ჰბაძავენ სრულყოფილებაში... ღმერთი არ ითხოვს სისხლს, დასხმასა და 

კმევას; ჩვენ შეძლებისამებრ ვადიდებთ მას ყოველი შესაწირავით, ლოცვითი და 

სამადლობელი სიტყვებით... მისგან ნაბოძებ საზრდოს ცეცხლში არ ვანადგურებთ, არამედ 



ვიყენებთ ჩვენთვის და გაჭირვებულთათვის, ღმერთს კი სამადლობელს აღვუვლენთ ჩვენი 

შექმნისა და კეთილდღეობისათვის, აგრეთვე ჟამთა ცვლისთვის. მასვე ვევედრებით, მისდამი 

რწმენით აღგვადგინოს უკვდავებისთვის... 

როდესაც ისმენთ, რომ ველით სასუფეველს, ამაოდ ფიქრობთ, თითქოს რომელიმე მიწიერ 

სამეფოზე ვსაუბრობთ – ჩვენ ღმერთთან მეუფებას ვგულისხმობთ. ეს იქიდანაც ცხადია, რომ 

დაკითხვისას ვაღიარებთ ჩვენს ქრისტიანობას, თუმცა ამისთვის სიკვდილით დასჯა გველის 

და ეს ვიცით. 

რაც შეეხება საზოგადოებრივ სიმშვიდეს, ჩვენ ყველა დანარჩენებზე მეტად ვზრუნავთ 

მისთვის და ხელს ვუწყობთ, რამეთუ გვწამს – ვერავინ დაემალება უფლის მზერას, იქნება იგი 

ბოროტმოქმედი, ანგარებისმოყვარე, ავისმზრახველი, თუ მართალი – უფალი ყველას ჩვენი 

საქმისაებრ მოგვაგებს სატანჯველს ან ცხონებას... წარმართებმა იციან, რომ თქვენ შეიძლება 

დაგიმალონ დანაშაული, რადგან ადამიანები ხართ... ჩვენ სადაც უნდა ვიყოთ, ყველგან 

ვცდილობთ, უწინარესად გადავუხადოთ ხარკი და ვალი თქვენგან დადგინებულ ამკრეფებს, 

რამეთუ ასეთია ქრისტეს მცნება... ჩვენ თაყვანს ვცემთ ერთ ღმერთს, მაგრამ თქვენც ხალისით 

გემსახურებით, აღგიარებთ ადამიანთა მთავრებად და მეუფეებად, ვლოცულობთ, რომ 

ბრძენი ხელისუფალნი ყოფილიყავით“. 

შემდეგ იუსტინე აღწერს, როგორ იცვლება ადამიანების უფლებები და ცხოვრების წესი, 

როდესაც ისინი ჭეშმარიტი ქრისტიანები ხდებიან და ქრისტიანული სწავლების სიწმინდის 

დასადასტურებლად მოჰყავს მაცხოვრის გამონათქვამები მოყვასისადმი სიყვარულის, 

გულმოწყალებისა და წყენის მიტევების შესახებ. 

იუსტინეს აპოლოგიაში დაწვრილებით არის აღწერილი, თუ როგორ აღესრულებოდა 

ნათლისღების, ევქარისტიის საიდუმლონი, როგორ ტარდებოდა ღვთისმსახურება. პიროვნება 

ლოცვითა და მარხვით ემზადებოდა ნათლისღებისთვის. მთელი ძმობა ლოცულობდა ახალ 

მორწმუნეზე და უფალს შესთხოვდა, მიეტევებინა მისთვის ცოდვები და შემწეობა აღმოეჩინა 

ქრისტეს რჯულის დასაცავად. შემდეგ მამა ღმერთის – სამყაროს შემოქმედისა და 

ყოვლისამპყრობელის, იესო ქრისტეს – მაცხოვრის და სულიწმიდის სახელით მოსანათლავს 

შთაფლავდნენ წყალში. ზოგიერთი ძველი ისტორიკოსი იხსენიებს იუსტინეს წიგნს, 

სათაურით „მგალობელი“. ფრიად სამწუხაროა, რომ მან ჩვენამდე ვერ მოაღწია. ალბათ, 

იქიდან გავიგებდით, თუ რა ჰიმნები და საგალობლები იყო ჩართული იმდროინდელ 

ღვთისმსახურებაში. 

იუსტინე ზიარების შესახებ გადმოგვცემს, რომ ამ საიდუმლოსთან მიახლება შეეძლოთ 

მხოლოდ მათ, ვინც ნათლისღების წყლით განიბანა ცოდვათა მისატევებლად და ახალ 

ცხოვრებაში ასაღორძინებლად. იგი წერს: „ჩვენ ამ საზრდოს არ ვიღებთ, როგორც უბრალო 

პურსა და ღვინოს... ჩვენ გვასწავლეს და გვწამს, რომ საზრდო, რომელზედაც აღევლინა 

სამადლობელი ლოცვა ქრისტეს სიტყვებით და რომელიც თავისი გარდაქცევის შემდგომ 

კვებავს ჩვენს სისხლსა და ხორცს, არის თავად განხორციელებული იესოს სისხლი და ხორცი“. 

“კვირა დღეს, რომელსაც მზის დღეს უწოდებენ, ქალაქებისა და დაბების ყველა მცხოვრები 

ერთ ადგილას იყრის თავს. იქ იკითხება მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა ნაწერები. 

პრესვიტერები მოძღვრავენ მართალთ, დაიცვან მათ მიერ გადაცემული წესები. შემდეგ ჩვენ 

ყველა ვლოცულობთ: მოაქვთ პური და ღვინო, რომელზეც სრულდება ლოცვა და 



სამადლობელი. ეს წმინდა ძღვენი ურიგდებათ იქ მყოფთ, დიაკვნებს კი მათთანაც მიაქვთ, 

ვინც არ ესწრებოდა ამ წმინდა შეკრებას. ღვთისმსახურების შემდგომ მოძმეებს, თავიანთი 

შეძლებისამებრ, მოაქვთ შესაწირი, რომელიც იხარჯება ქვრივ-ობლების, სნეულების, 

ტუსაღებისა და საერთოდ ყველა გაჭირვებულთა შემწეობისათვის. ჩვენ კვირადღეს 

ვიკრიბებით, რადგან ეს არის ღვთის მიერ სამყაროს შექმნის პირველი დღე; აგრეთვე იმიტომ, 

რომ იესო ქრისტე მკვდრეთით კვირადღეს აღდგა“. 

თავის აპოლოგიას იუსტინე შემდეგი სიტყვებით ასრულებს: „თუ ჩემი ნათქვამი გონივრული 

და ჭეშმარიტებასთან მიახლოებული გეჩვენათ, შეიწყნარეთ კიდეც; თუ ამაოდმეტყველებად 

ჩათვლით, თქვენი ნებაა, მაგრამ სიკვდილით ნუ დასჯით სრულიად უდანაშაულო 

ადამიანებს, თითქოს მტრები იყვნენ. ჩვენ წინასწარ გეუბნებით, რომ არ აგცდებათ ღვთის 

სამომავლო სამსჯავრო, თუ სიცრუეს არ განუდგებით; ჩვენ კი ყოველთვის აღმოვთქვამთ: 

დაე, იყოს ნება ღვთისა!“ 

ამ აპოლოგიამ ისე დააფიქრა ანტონინე, რომ აკრძალა ქრისტიანთა გასამართლება და დასჯა 

სარწმუნოების გამო; ბრძანებაც გასცა, მკაცრად მოეკითხათ ცრუ ბრალმდებლებისთვის და 

საერთოდ – ადრიანეს განკარგულების თანახმად ემოქმედათ. ანტონინე ამ შემთხვევის გამო 

დაწერილ წერილში წარმართებსაც კი მიუთითებს ქრისტიანების სულიერ სიმტკიცეზე და 

ერთმანეთს ადარებს განსაცდელების ჟამს ქრისტიანთა მორჩილებას თავიანთი ღმერთისადმი 

და წარმართთა სასოწარკვეთილებას. 

მნიშვნელოვანია, თუ როგორ ადასტურებს ქრისტიანების სიმამაცეს თავად იმპერატორი: 

„ისინი ბრალდების შემდეგ გამოხატავენ მზადყოფნას, სიცოცხლე გაიღონ თავიანთი 

ღმერთისთვის. წირავენ სიცოცხლეს, მაგრამ არ თანხმდებიან შეასრულონ, რასაც მათგან 

ითხოვენ, და გამარჯვებულნი გამოდიან“ (წერილი აზიის საზოგადოებისადმი. ევსები, 

„ეკლესიის ისტორია“, წ. IV, თ. 13). 

იუსტინემ ჭეშმარიტების ქადაგებით მოიარა მცირე აზიის ოლქები, შორეული ქვეყნები და 

ყველგან უდიდესი დამაჯერებლობით განაქიქებდა ერეტიკულ სწავლებებს და განმარტავდა 

ღვთის სიტყვას. ფილოსოფოსის წოდება მისადმი პატივისცემით განაწყობდა წარმართებსაც, 

რომლებიც აქამდე სხვა დანარჩენ ბრალდებასთან ერთად იმასაც ამბობდნენ, რომ 

ქრისტიანობას მარტოოდენ უწიგნური ადამიანები იწყნარებენ; და აი, ხედავდნენ 

ფილოსოფოსს, რომელმაც შეისწავლა მთელი ელინური აზროვნების მემკვიდრეობა და 

მივიდა დასკვნამდე, რომ მხოლოდ ქრისტეს სწავლებაშია ჭეშმარიტი სიბრძნე. 

იმ დროისთვის ასეთი მაგალითები უკვე ხშირი იყო. მაგალითად, არისტიდე, რომელმაც 

იმპერატორ ადრიანეს მიართვა აპოლოგია, გაქრისტიანებული ბერძენი ფილოსოფოსი იყო. 

ფილოსოფიური სისტემების ღრმად შესწავლას ადამიანები მიჰყავდა დასკვნამდე, რომ 

ამგვარად ჭეშმარიტების შემეცნებას ვერ შეძლებდნენ და საჭირო იყო სხვა გზის ძებნა; და 

კეთილსინდისიერი, გულდაგულ მაძიებლები, ღვთის შეწევნით, მიზანს აღწევდნენ კიდეც. ამ 

დროისთვის ქრისტიანები დიდად ზრუნავდნენ მეცნიერებისა და განათლების 

გავრცელებაზე, ხსნიდნენ სკოლებს, სადაც ელინურ სიბრძნესაც სწავლობდნენ, რათა 

წარმატებით გამკლავებოდნენ ფილოსოფოსთა წინააღმდგომობას. ეს მით უფრო იყო 

აუცილებელი, რომ ცრუმასწავლებლები ყველგან ჯიუტად იცავდნენ თავიანთ ყალბ 

განმარტებებს. 



თავისი ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს იუსტინე ეფესოშიც ჩავიდა. იქ ცნობილმა 

იუდეველმა სწავლულმა, სახელად ტრიფონმა, მასთან პაექრობა წამოიწყო ქრისტიანული 

რჯულის შესახებ. იუსტინემ წერილობით გადმოსცა ეს საუბარი, სადაც აშკარად ჩანს, როგორ 

დაუმტკიცა ტრიფონს ქრისტიანული სარწმუნოების ჭეშმარიტება ძველი აღთქმის 

წინასწარმეტყველებებზე დაყრდნობით. 

დაახლოებით 162 წელს იუსტინე ისევ რომში ჩავიდა. იქ უკვე ტახტზე იჯდა ანტონინეს ძე, 

მარკუს ავრელიუსი (161-180 წწ.), სახელდებით ფილოსოფოსი. იგი წარმართული 

რიტუალების მიმდევარი იყო, აღიარებდა სტოელთა სწავლებას: არ არსებობს ღმერთი და არც 

არის საჭირო; რომ სათნოებები და სულიერი სიმტკიცე მარტოოდენ ადამიანის ღირსებას 

მიეწერება და ა.შ. მარკუს ავრელიუსი ამ სწავლებას გულწრფელად იზიარებდა და, რა თქმა 

უნდა, ზიზღით უყურებდა სარწმუნოებას, რომელიც აღიარებდა ადამიანურ სისუსტეს, 

მიტევების აუცილებლობასა და გამომსყიდველის მიერ გადარჩენას. წარმართ 

ფილოსოფოსებს დიდი გავლენა ჰქონდათ მასზე და ამით სარგებლობდნენ, რათა კიდევ 

უფრო უარყოფითად განეწყოთ იგი ქრისტიანებისადმი. ამან ნაყოფიც გამოიღო – მალევე, 

მისი იმპერატორად გახდომიდან ცოტა ხანში, დაიწყო და ყველგან ახალი ძალით იფეთქა 

დროებით ჩამცხრალმა დევნამ. 

ზედმეტი არ იქნება, აღვნიშნოთ, რომ ეკლესიის ისტორიკოსები ითვლიდნენ ქრისტიანთა ათ 

დევნას, მაგრამ ძნელია ზუსტად განსაზღვრა, თუ ზუსტად როდის მთავრდებოდა ერთი და 

იწყებოდა მეორე. თუ ერთგან იმპერატორის რომელიმე ბრძანებულების თანახმად ან 

პროკურატორის კაცთმოყვარების წყალობით დევნა რამდენადმე შენელდებოდა, მეორე 

ოლქში იგი ხშირად ისევ მძვინვარებდა. ქრისტიანთა წინააღმდეგ მკაცრ მითითებებს 

ბოლომდე არ აუქმებდნენ – მათ მეტ-ნაკლები სიზუსტით ასრულებდნენ მმართველთა 

სურვილის მიხედვით. პირველი საუკუნეების განმავლობაში ქრისტიანები ვერსად 

გრძნობდნენ თავს სრულიად უსაფრთხოდ. პირველი დევნა აღინიშნა ნერონის, მეორე – 

დომიციანეს დროს, მესამე დაიწყო ტრაიანეს მმართველობის პერიოდში, ხანმოკლე 

შუალედის შემდგომ განახლდა ადრიანეს იმპერატორობისას. ანტონინეს ეპოქაში დაიწყო 

მეოთხე დევნა, რომელიც დროებით შეწყდა იუსტინეს აპოლოგიის წყალობით, მაგრამ ისევ 

გაჩაღდა მარკუს ავრელიუსის დროს. 

იუსტინე, მიუხედავად იმისა, რომ თავს საფრთხეში იგდებდა, აგრძელებდა საჯარო 

სწავლებასა და ქადაგებებს. ხშირად ეპაექრებოდა იმპერატორის მფარველობის ქვეშ მყოფ 

ფილოსოფოსებს; მათ შორის იყო გარყვნილებით ცნობილი პიროვნება, სახელად კრესცენტე, 

რომელმაც შეიძულა იუსტინე და ცდილობდა, დაეღუპა იგი. იუსტინემ იცოდა ამის შესახებ, 

მაგრამ ჭეშმარიტების დამოწმება მისთვის სიცოცხლეზე ძვირფასი იყო. 

მოხდა ისე, რომ ერთი უზნეო დედაკაცი გაქრისტიანდა და სრულიად შეცვალა თავისი 

ცხოვრება, თანაც ცდილობდა მანკიერებებისა და გარყვნილებებისგან ქმარიც ჩამოეშორებინა. 

მან ამას ვერ მიაღწია და სამკვდრო-სასიცოცხლოდ გადაიკიდა ქმარი, რომელმაც საჩივარიც კი 

შეიტანა იმ ქრისტიანზე, ვინც მისი ცოლი მოაქცია. ეს პიროვნება დაატყვევეს და როდესაც 

შეკითხვაზე – იყო თუ არა ქრისტიანი – მან თანხმობით უპასუხა, საპყრობილეში ჩააგდეს, 

რამდენიმე ხნის შემდგომ კი დასასჯელად წაიყვანეს. გზად მას შემოხვდა ლუციუსი, ისიც 

ქრისტიანი, რომელმაც განაჩენის მიზეზი შეიტყო თუ არა, გაეშურა მმართველთან და უთხრა: 



– როგორ შეიძლება დასაჯოთ ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ ჩაუდენია დანაშაული. 

ნუთუ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქრისტიანია და ამას აღიარებს?! 

– ჩანს, შენც ამ სექტას ეკუთვნი, – უთხრა პრეფექტმა, რაზეც ლუციუსმა თანხმობა განაცხადა 

და ამისთვის დაუყოვნებლივ სიკვდილით დასასჯელად წაიყვანეს. ასევე მოექცნენ მესამე 

ქრისტიანსაც. 

ამ უკანონო ქმედებებმა აიძულა იუსტინე, დაეწერა მეორე აპოლოგია, რომელშიც იცავდა 

ქრისტიანებს და კვლავ ცდილობდა იმპერატორის დარწმუნებას, რომ სარწმუნოებისთვის 

დევნა უსამართლობაა. ამ თხზულებიდან ვიგებთ, წარმართები როგორ აწამებდნენ მონებს, 

მათ შორის დედაკაცებს და ბავშვებს, რათა იძულებულნი გაეხადათ, სხვა ქრისტიანები 

დაესმინათ. იუსტინემ ეს აპოლოგია მარკუს ავრელიუსს მიართვა, მაგრამ ამას სასურველი 

შედეგი არ მოჰყვა. გარკვეული ხნის შემდეგ კი თავად იუსტინეს ერგო წილად, სიცოცხლე 

გაეწირა სარწმუნოებისთვის, რაც მან წინასწარ განჭვრიტა და აპოლოგიაში ჩაწერა: „მე ვიცი, 

რომ ფილოსოფოსები თავიანთ მარწუხებში მომაქცევენ. ამას მე კრესცენტესგან ველი“. 

მართლაც, მალე პრეფექტ რუსტიკეს (ადრე იმპერატორის მრჩეველს) მიჰგვარეს იუსტინე და 

კიდევ ხუთი კაცი, როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების აღიარებაში ბრალდებულნი. მათი 

დაკითხვის აქტი შემოინახა; მისი უტყუარობა ეჭვს არ იწვევს. 

რუსტიკეს შეკითხვას, ქრისტიანი იყო თუ არა, იუსტინემ თავისი სარწმუნოების მტკიცე 

აღიარებით უპასუხა და დასძინა: 

– მე ვცდილობდი, გავცნობოდი ყველა ფილოსოფიურ სისტემას, მაგრამ ბოლოს მივიდრიკე 

ქრისტიანთა ჭეშმარიტი სწავლებისკენ, თუმცა მას პატივს არ სცემენ მცდარი აზრებით 

დასნეულებული ადამიანები. 

– უბედურო, შენც გაგიტაცა ამ სწავლებამ?! – შესძახა პრეფექტმა. 

– მე ქრისტიანი ვარ და მწამს, რომ ჭეშმარიტების გზაზე ვდგავარ! – მიუგო იუსტინემ. 

– რას ასწავლიან ქრისტიანები? – ჰკითხა რუსტიკემ. 

– გვწამს ერთი ღმერთი, შემოქმედი და მპყრობელი ხილულ და უხილავ ქმნილებათა; 

აღვიარებთ უფალ იესო ქრისტეს, ძეს ღვთისას, წინასწარმეტყველთაგან ნაუწყებს, გადარჩენის 

მახარებელსა და ჭეშმარიტების მასწავლებელს, რომელიც განსჯის სამყაროს... მაგრამ მე 

უბრალო კაცი ვარ და არ შემიძლია, სათანადოდ მოგითხროთ უსაზღვრო ღმერთზე; მის 

შესახებ ღვთივშთაგონებული წინასწარმეტყველნი საუბრობდნენ. 

პრეფექტის კითხვაზე, თუ სად იკრიბებიან ქრისტიანები ღვთისმსახურებისთვის, იუსტინემ 

მიუგო, რომ გარკვეული ადგილი ამისთვის არ არის დადგენილი, რომ ქრისტიანების ღმერთი 

ყველგან იწყნარებს მორწმუნეთაგან აღვლენილ დიდებასა და თაყვანისცემას. 

– სად ასწავლი შენს მოწაფეებს? 

იუსტინემ მიუთითა, სადაც ცხოვრობდა, თან დასძინა, რომ არასდროს და არავისთვის 

დაუმალავს ჭეშმარიტება, ყველას ხალისით ასწავლიდა, ვინც კი მიდიოდა მასთან. 

– ამრიგად, აღიარებ, რომ ქრისტიანი ხარ? – გაუმეორა პრეფექტმა. 



– დიახ! 

პრეფექტმა იმავე კითხვით მიმართა იუსტინესთან ერთად შეპყრობილ თითოეულ 

ქრისტიანს. მათაც განაცხადეს, რომ სწამთ ჭეშმარიტი ღმერთი. 

რუსტიკე ისევ იუსტინეს მიუბრუნდა: 

– მომისმინე შენ, რომელიც სწავლულად იწოდები და გგონია, რომ ჭეშმარიტი სიბრძნე ჰპოვე. 

თუ მთელს სხეულს გაგიშოლტავენ და მერე თავს მოგაჭრიან, დარწმუნებული ხარ, რომ 

ზეცად ახვალ? 

– მე ვსასოებ, რომ მომეგება ქრისტეს მიერ აღთქმული; ვიცი, რომ უფალი მოწყალეა ყველას 

მიმართ, ვინც ბოლომდე დაიცავს მის მცნებებს. 

– და ფიქრობ, რომ ზეცაში ჯილდოს მიიღებ? 

– არა თუ ვფიქრობ, სრულად მჯერა – მე შეუორგულებლად მწამს ამის! 

– საკმარისია, შესწირეთ მსხვერპლი ღმერთებს, არა და უსასტიკესად გაწამებენ – გააფრთხილა 

რუსტიკემ. 

– გონიერი ადამიანი ვერ უარყოფს ჭეშმარიტებას ცდომილების სასარგებლოდ. ჩვენი 

მხურვალე სურვილია – ვეწამოთ უფალ იესო ქრისტესთვის. ეს გაგვამხნევებს ჩვენი მეუფისა 

და მაცხოვრის საშინელ სამსჯავროზე, – ყველას მაგივრად უპასუხა იუსტინემ. 

– ჩვენ ქრისტიანები ვართ და კერპებს არ ვსწირავთ მსხვერპლს, – დაადასტურეს დანარჩენმა 

განსასჯელებმაც. 

მაშინ რუსტიკემ სასიკვდილო განაჩენი გამოიტანა. დასჯამდე ყველა ქრისტიანს სასტიკად 

სცემეს, შემდეგ კი თავები მახვილით მოჰკვეთეს. მარტვილთა ცხედრები მიწას მორწმუნეებმა 

მიაბარეს. ეს მოხდა 166 წელს. 

იუსტინეს დაკითხვა ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ ეპყრობოდნენ ქრისტიანებს, 

რომელთაც იოლად შეეძლოთ გადაერჩინათ სიცოცხლე, თუ განუდგებოდნენ ღმერთს ან 

უბრალოდ აღასრულებდნენ წარმართულ რიტუალს, მაგრამ ისინი ღალატს სიკვდილს 

ამჯობინებდნენ. საერთოდ, ეკლესია არ იწონებს მათ საქციელს, ვინც ბრმა და უგუნური 

მოშურნეობით ეძიებს მოწამებრივ აღსასრულს. ეკლესია სიცოცხლეს ღვთის ძვირფას 

საჩუქრად მიიჩნევს, რომელიც, როგორც ყველა საღვთო ნიჭი, ადამიანს კეთილად 

გამოყენებისთვის ებოძა. ცოდვაა სიცოცხლის განგებ საფრთხეში ჩაგდებაც და სიცრუითა და 

ღალატით მისი შენარჩუნებაც. 

[1] შეიძლება უცნაურად მოგვეჩვენოს, რომ ერეტიკოსები ასე უშიშრად და გულმოდგინედ 

ცდილობდნენ, თავიანთი სწავლება ქრისტიანულ მოძღვრებად წარმოეჩინათ მაშინ, როდესაც 

ქრისტიანებს დევნიდნენ. მაგრამ ერეტიკოსები ცოდვად არ თვლიდნენ საფრთხის დროს 

სარწმუნოებიდან განდგომას; ასე რომ, უკანდასახევი გზა ჰქონდათ!. 

[2] აზია, ასია – იგულისხმება მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროს ზოგიერთი ოლქი (იხ. საქმე 

2,9; 16,6 და ა. შ). 



მღვდელმოწამე პოლიკარპე სმირნელი. 

თითქმის იუსტინეს თანადროულად, სულ ერთი წლის შემდეგ, მცირე აზიაში აწამეს მეორე 

წმინდა მამა, მთელ ქრისტიანულ სამყაროში სახელგანთქმული – პოლიკარპე, სმირნის 

ეპისკოპოსი. 

წმინდა პოლიკარპეს სახელი უკვე ცნობილია ჩვენი მკითხველისთვის. გზად მასთან გაჩერდა 

რომში მიმავალი ეგნატე ღმერთშემოსილი და თავის ეპისტოლეებშიც უდიდესი 

პატივისცემით მოიხსენია. მას შემდეგ სამოცი წელი გავიდა, პოლიკარპემ ღრმა 

მოხუცებულობამდე მიაღწია და ყველაზე პატივდებულ ეპისკოპოსად ითვლებოდა მცირე 

აზიაში; სიყმაწვილის ასაკში უსმენდა მოციქულებს და იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის 

ერთ-ერთი საყვარელი მოწაფე. მოციქულთა გადაწყვეტილებით, იგი სამღვდელო ხარისხში 

აიყვანა სმირნის ეპისკოპოსმა, წმინდა ვუკოლემ. პოლიკარპეს კურთხევის დროს 

სასწაულებრივმა ხილვამ ანიშნა ერს, რომ ის ღვთის რჩეული იყო. გადმოცემა გვაუწყებს, რომ 

მას უცებ მოეფინა უჩვეულო სინათლე, მის ზემოთ კი თეთრი მტრედი დაფარფატებდა; რომ 

მრავალმა მართალმა იხილა იგი დიდებით გაბრწყინებული, სხვებმა კი მეომრულად 

აღჭურვილი, თითქოს საბრძოლველად გამზადებული დაინახეს. 

ამ წმინდა მამამ უმძიმეს შრომასა და საშიშროებას გაუძლო თავისი მრავალწლიანი 

მსახურების განმავლობაში. დომიციანეს, ტრაიანეს, ადრიანესა და ანტონინეს დროინდელი 

დევნის პერიოდში იყო ეკლესიის მტკიცე და უშიშარი მწყემსი და ქრისტესთვის 

თავდადებული მოღვაწე. მაგრამ დევნა ჩაცხრა და ღვთის წყალობით იგი დიდხანს დარჩა 

მორწმუნეთათვის ქრისტიანული სათნოებების ცოცხალ მაგალითად. პოლიკარპე უშიშრად 

ქადაგებდა ღვთის სიტყვას, ამხელდა ერეტიკოსებს, გულმოდგინედ იღვწოდა სახარების 

გასავრცელებლად თავის სამწყსოშიც და შორეულ ქვეყნებშიც. მან თავისი რამდენიმე მოწაფე 

გააგზავნა საქადაგებლად გალიაში (ახლანდელი საფრანგეთი). უკვე ღრმად მოხუცმა 

იმოგზაურა რომში იქაურ ეპისკოპოს ანიკიტესთან მოსათათბირებლად აღდგომის 

დღესასწაულის დროის დადგენის შესახებ. სმირნისა და მცირე აზიის ზოგიერთი ეკლესია 

აღდგომას აღნიშნავდა გაზაფხულის ბუნიაობის შემდგომი პირველი თვის მეთოთხმეტე 

დღეს. რომის ეკლესიაც ამავე თვეში დღესასწაულობდა, ოღონდ მთვარის აღვსებიდან 

პირველ კვირადღეს. თითოეული ეკლესია თავის ტრადიციას ასაბუთებდა მოციქულთა 

გადმოცემებზე დაყრდნობით. თათბირზე დავა ჭეშმარიტად ქრისტიანულად – სიყვარულისა 

და მშვიდობის სულით გადაწყდა. რამდენადაც ეს არ იყო დოგმატური საკითხი, არამედ 

ადგილობრივ ტრადიციას ეხებოდა, დაადგინეს, თითოეულ ეკლესიას შეენარჩუნებინა 

თავისი ჩვეულება და ამ მიზეზით არ დარღვეულიყო მშვიდობა. 

რომში ყოფნის დროს პოლიკარპე უდიდესი ძალისხმევით განაქიქებდა ერეტიკოსთა, 

განსაკუთრებით მარკიონეს, ცრუსწავლებებს და გულმოდგინედ ცდილობდა, მორწმუნენი 

დაეცვა ცდომილებათაგან. 

სმირნაში მისი დაბრუნებიდან მალევე განახლდა დევნა. ამ მოვლენის შესახებ სარწმუნო 

დეტალები შემოინახა იმდროინდელი სმირნის ეკლესიის მიერ ფილომელეის ეკლესიისადმი 

მიწერილმა ეპისტოლემ, რომელსაც ევსები იმოწმებს თავის „ეკლესიის ისტორიაში“. ჩვენ 

ვიგებთ, რომ დევნა დაუნდობელი იყო. სმირნაში უამრავი იუდეველი ცხოვრობდა, 

რომლებმაც დიდად შეუწყვეს ხელი თავიანთთვის საძულველი ქრისტიანების განადგურებას. 



მრავალი მორწმუნე აწამეს, ზოგი ცემით მოკლეს, ზოგი ტანჯვა-წამების შემდგომ მხეცებს 

მიუგდეს... სწორედ ასეთი სიკვდილი ერგო მოწამეს, სახელად გერმანეს. ეს ასე მოხდა: 

დასასჯელად მიყვანილი ჭაბუკი გუბერნატორს შეებრალა და დაუწყო დარწმუნება, 

განდგომოდა ქრისტეს. გერმანემ ღიმილით მიუგო, რომ ურჩევნია ათასჯერ მოკვდეს, ვიდრე 

ქრისტეს შეაქციოს ზურგი და ამით იხსნას სიცოცხლე. ამის შემდგომ თავისი ნებით მივიდა 

ლომთან, რომელმაც თვალის დახამხამებაში დაგლიჯა იგი. ერთი ქრისტიანი, სახელად 

კვინტუსი, არ დაუბარებიათ სასამართლოზე – მან თავად გასცა თავი; მაგრამ როდესაც 

მხეცები დაინახა, შეშინდა და რწმენას განუდგა, რითაც დაადასტურა, რომ წინდაუხედავად 

და უგუნურად ძიება საფრთხისა არ არის ღვთისთვის სათნო. ქრისტიანთა ტანჯვა-წამების 

ყურება ართობდა წარმართებსა და იუდეველებს, ისინი ყოველდღე ელოდნენ ახალ-ახალ 

მსხვერპლს, ბოლოს კი ცირკში ხმამაღლა მოითხოვეს პოლიკარპეს დასჯაც. 

წმინდა ეპისკოპოსი ქალაქში არ იმყოფებოდა. მას არ ეშინოდა მოწამებრივი სიკვდილისა, 

პირიქით, ბედნიერებად თვლიდა ქრისტესთვის სიცოცხლის შეწირვას, მაგრამ მეგობრებმა 

დაარწმუნეს, დროებით გასცლოდა ქალაქს. პოლიკარპემაც თავის მოვალეობად მიიჩნია, 

განგებ არ ჩაეგდო თავი საფრთხეში და შეეფარა ქალაქგარეთ მდებარე სახლს, სადაც 

დღედაღამ ევედრებოდა უფალს ეკლესიის მშვიდობისთვის. ერთხელ, ლოცვის დროს, იხილა, 

რომ მისი სასთუმალი ცეცხლის ალში გიზგიზებდა; მიხვდა, რომ მარტვილობის ჟამი ახლოს 

იყო და მშვიდად უთხრა იქ მყოფთ: „მე დამწვავენ უფალ იესოსთვის“. ასეც მოხდა. 

 მტრებმა მეომრები დაგზავნეს მის მოსაძებნად. მეგობრებმა იგი სხვა სოფელში დამალეს, 

მაგრამ მდევრები იქაც მივიდნენ. პოლიკარპეს შეეძლო, არ გამოსულიყო სახლიდან, მაგრამ 

თქვა: „იყავნ ნება უფლისა!“ და თავისი ნებით გაეშურა მძებნელთა შესახვედრად, რომლებიც 

განაცვიფრა მოხუცის დიდებულმა და მშვიდმა იერმა. პოლიკარპემ ბრძანა, დაეპურებინათ 

მეომრები, რომელთაც სთხოვა, ერთი საათი მიეცათ ლოცვისთვის. სანამ მდევნელები 

საჭმელს შეექცეოდნენ, ეპისკოპოსი შეევედრა ღმერთს, მიენიჭებინა მისთვის ძალა, ბოლომდე 

აღესრულებინა უფლის ნება და მშვიდობა მიემადლებინა მთელ მსოფლიოში დევნული 

ეკლესიისთვის. შემდგომად ამისა მეომრებმა პოლიკარპე სახედარზე შესვეს და სმირნაში 

წაიყვანეს. 

გზად მიმავალთ წამოეწია ორი სმირნელი დიდებული. მართალია, ისინი წარმართები იყვნენ, 

მაგრამ ეპისკოპოსს პატივს სცემდნენ და მისი გადარჩენა სურდათ. მათ პოლიკარპე გადასვეს 

თავიანთ ეტლში, დაუწყეს დარწმუნება, დასთანხმებოდა მსაჯულთა მოთხოვნებს და ამით 

ეხსნა სიცოცხლე. როგორც ცნობილია, დაკითხვის დროს ქრისტიანს აიძულებდნენ 

ღმერთებისადმი მსხვერპლშეწირვას ან იმპერატორის გენიუსისადმი ფიცის წარმოთქმას. „რა 

დაშავდება, რომ კეისრის გენიუსს შეჰფიცო?!“ – ეკითხებოდნენ თანამგზავრები. მას შემდეგ, 

რაც მისგან ცივი უარი მიიღეს, გაბრაზებულებმა ხელი ჰკრეს და ეტლიდან გადმოაგდეს. 

პოლიკარპემ დაცემისას ფეხი იღრძო, მაგრამ მაინც მხნედ განაგრძო გზა. 

როდესაც პოლიკარპე მიიყვანეს მოედანზე, სადაც სისხლიანი სანახაობები იმართებოდა, მას 

და იქ მდგომ ზოგიერთ ქრისტიანს, ზეციდან მოესმათ სიტყვები: „მხნედ დეგ, პოლიკარპე!“ 

ცირკში მყოფმა იუდეველებმა და წარმართებმა ეპისკოპოსის დანახვაზე საშინელი ხმაური და 

ყიჟინა ატეხეს: „შეიპყრეს უღმერთო პოლიკარპე!“ 



სამსჯავროს წინაშე წარმდგარმა პოლიკარპემ მტკიცედ აღიარა, რომ ქრისტიანია. 

პროკონსულმა, ჩვეულებისამებრ, მოსთხოვა, ფიცი მიეცა იმპერატორის გენიუსისთვის, თავი 

დამნაშავედ ეცნო და სიტყვიერად დაეგმო ქრისტე. 

– მე ოთხმოცი წელიწადია (ანუ ნათლობის დღიდან) ვემსახურები ქრისტეს, მას ჩემთვის 

არასდროს უქმნია ბოროტება. როგორ შემიძლია, დავგმო ჩემი მეუფე და მაცხოვარი?! – 

უპასუხა პოლიკარპემ. 

– თუ გონს არ მოეგები, შენ თავს მხეცებს მივუგდებ, – დაემუქრა პროკონსული. 

– ნება შენია! მე კი უკეთესს უარესზე მაინც არ გავცვლი. მხოლოდ ბოროტების სიკეთით 

შეცვლაა კარგი. 

– არ გეშინია მხეცებისა? მაშინ ცეცხლში ჩაგბუგავ, თუ არ დამემორჩილები... 

– შენ მემუქრები ცეცხლით, რომლის ჩაქრობაც შეიძლება, მაგრამ არაფერი იცი სამომავლო 

სამსჯავროს ცეცხლზე, რომელიც უღმერთოებს გელოდებათ. თუმცა, რაღას აყოვნებ?! ჰქმენ, 

რაც გსურს!.. 

პოლიკარპე მშვიდად საუბრობდა და სახე არაამქვეყნიური სიხარულით უბრწყინავდა. ამ 

მძიმე წუთებში უფალმა თავისი ძალითა და მადლმოსილებით მხნეობა შთაბერა ერთგულ 

მსახურს. როდესაც პროკონსულს ყოველგვარი იმედი გადაეწურა პოლიკარპეს დაყოლიებისა, 

ბრძანა – ხმამაღლა გამოეცხადებინათ, რომ ეპისკოპოსი ქრისტიანობას არ განუდგა. ამას 

მოჰყვა მაყურებელთა ბრბოს გაავებული შეძახილები: „ეგ ქრისტიანთა მამაა! აზიის 

მასწავლებელია და ჩვენი ღმერთების გამანადგურებელი! მან შთააგონა მრავალთ, არ 

შეეწირათ მსხვერპლი და არ ეცათ თაყვანი ღმერთებისთვის!“ მთელი ხალხი მიაწყდა აზიარქ 

ფილიპეს[1] და მოსთხოვა – ლომი მიეშვათ პოლიკარპეზე; აზიარქმა ეს უკანონობად მიიჩნია, 

რადგან გასართობი თამაშები დასრულებული იყო. მაშინ მაყურებელმა ერთხმად მორთო 

ღრიალი: „ცოცხლად დაიწვას პოლიკარპე!.“. ამას კი დაეთანხმა პროკონსული. 

ხალხმა დაუყოვნებლივ იწყო შეშისა და ფიცრების გამოტანა ახლო-მახლო აბანოებიდან და 

ფარდულებიდან, თვალის დახამხამებაში ყველაფერი მზად იყო კოცონის დასანთებად. 

ყველაზე მონდომებით იუდეველები ირჯებოდნენ. გადაწყდა, ეპისკოპოსი ჯაჭვებით მიებათ 

ძელზე და ისე დაეწვათ, მაგრამ წამების წინ პოლიკარპემ, თავადვე გაიხადა რა ზედა სამოსი, 

სთხოვა აგზნებულ ბრბოს: „არ არის საჭირო; მან, ვინც ინება, მისთვის მეტანჯა, კოცონზე 

გაუნძრევლად დგომის ძალასაც მომცემს“. მოხუცს სურვილი შეუსრულეს – მხოლოდ ზურგს 

უკან შეუკრეს ხელები. ის თავად ავიდა კოცონზე, ახედა ზეცას და ხმამაღლა შესძახა: „მამაო, 

საყვარელისა და კურთხეულისა ძისა შენისა, იესო ქრისტესი, რომლის მიერაც გამოგვეცხადე, 

გმადლობ, რამეთუ შემრაცხე შენთვის მარტვილად და ღირს-მყავ, შემესვა შენი ქრისტეს 

წამების თასი!.. დაე, მასთან ერთად თანავეზიარო მარადიულ ცხოვრებას. აწ მიმიღე, როგორც 

ღვთისსათნო მსხვერპლი. გმადლობ და გაკურთხებ ყოველივესთვის!..“ 

ეს სიტყვები წარმოთქვა თუ არა, კოცონი დაანთეს. მაგრამ მოხდა გამაოგნებელი სასწაული – 

ალი გარს ერტყმოდა მოხუცს, თაღივით გადადიოდა მის თავზე, სხეულს კი არ ეხებოდა – ის 

კი იდგა უვნებლად და კეთილსურნელებას აფრქვევდა. მაშინ მთავრებმა ბრძანეს, გრძელი 

შუბით განეგმირათ იგი; როცა ეს აღასრულეს, ჭრილობიდან იმდენი სისხლი გადმოდინდა, 

რომ კოცონი ჩააქრო – წარმართთა გაოცება უსაზღვრო იყო... 



იუდეველებმა შენიშნეს, რომ ქრისტიანებს სურდათ პოლიკარპეს ცხედრის წასვენება, ამიტომ 

პროკონსული დაითანხმეს, წმინდანის სხეულის დაწვის ბრძანება გაეცა, რადგან, მათი 

აზრით, მოსალოდნელი იყო, რომ ქრისტიანებს პოლიკარპე მეორე ქრისტედ ეღიარებინათ და 

მისთვის თაყვანი ეცათ. 

მოწამის ვნებათა თვითმხილველები თავიანთ ეპისტოლეს ასე ასრულებენ: 

“მათ (იუდეველებმა) არ უწყიან, რომ ჩვენ არ ძალგვიძს, განვუდგეთ ქრისტეს, რომელიც ეწამა 

ყველას გადასარჩენად, და თაყვანი ვცეთ სხვას. ჩვენ მუხლს ვიდრეკთ მის, როგორც ღვთის 

ძის, წინაშე. ხოლო მარტვილნი სამართლიანად გვიყვარს, როგორც უფლის მოწაფეები და 

მისი მიმბაძველნი. გვიყვარს მათი უცვალებელი ერთგულებისთვის თავისი მეუფისა და 

მასწავლებლისადმი. დაე, ღირს-ვიქმნათ მათი თანამოაზრეობისა და თანამოწაფეობისა! 

იუდეველთა დაჟინებული მოთხოვნით ასისთავმა ცხედარი ცეცხლში ჩააგდო. შემდეგ ჩვენ 

შევაგროვეთ მისი დამწვარი ძვლები – ბაჯაღლო ოქროსა და პატიოსან თვლებზე 

უძვირფასესი საუნჯე – და დავასვენეთ, სადაც ეგებოდა. როგორც კი შევძლებთ, იქ 

შევიკრიბებით სიხარულით. უფალი ნებას დაგვრთავს, ზეიმით აღვნიშნოთ მისი მოწამეობაში 

შობის დღე; ამით გავიხსენებთ ყველას, ვინც უკვე აღასრულა თავისი ღვაწლი, რაც წაადგება 

მომავალ მოსაგრეთა განსწავლასა და განმტკიცებას. ამას გიგზავნით ძმა მარკოზის ხელით. 

წაკითხვის შემდეგ გადაეცით ეს ეპისტოლე დანარჩენ ძმებსაც, რათა მათაც განადიდონ 

ღმერთი, რომელმაც წარმოგვიჩინა ასეთი ერთგული რჩეული და რომელსაც ხელეწიფება, 

ჩვენც აღგვავსოს თავისი მადლით და დაგვამკვიდროს მარადიულ სასუფეველში თავის 

ძესთან, მხოლოდშობილ იესო ქრისტესთან, რომელსა შვენის პატივი, სუფევა და დიდება აწ 

და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!“ 

II საუკუნიდან დამკვიდრდა მოწამეთა დაკითხვისა და მათი აღსასრულის ზედმიწევნით 

ჩაწერის ტრადიცია. ამ მონათხრობებს ეკლესიები ურთიერთს უზიარებდნენ და ყველგან 

აღნიშნავდნენ მარტვილის ხსოვნას. 

მოწამის აღსასრულის წლისთავზე, ანუ როგორც ქრისტიანები ამბობდნენ – მარადიულ 

ცხოვრებაში მისი შობის დღეს, ყველა მორწმუნე იკრიბებოდა იმ ადგილას, სადაც ნეშტი 

ესვენა და ზეიმით იხსენიებდნენ მას. ღვთისმსახურების აღსრულებისას იკითხებოდა 

გადმოცემა მოწამის აღსასრულის შესახებ. ყველა იქ მყოფი სიხარულით ჰმადლობდა უფალს, 

რომელმაც გარდაცვლილ მოძმეს ღვაწლის აღსრულების ძალა მიანიჭა. ღვთისმსახურება 

მთავრდებოდა საზოგადო ტრაპეზით, რომელსაც აღაპე ანუ სიყვარულის სერობა ეწოდებოდა. 

მოწამეთა საფლავებზე ღვთისმსახურების აღსრულების ჩვეულებამ შემდგომ მათი 

დასაფლავების ადგილებზე ტაძრების აგების ტრადიცია დანერგა. მოგვიანებით დამკვიდრდა 

ოდიკში წმინდა ნაწილების ჩაკერების წესიც, რაც ეფუძნებოდა წმინდა იოანე 

ღვთისმეტყველის გამოცხადებას, როდესაც მან საკურთხევლის ქვეშ სარწმუნოებისთვის 

მომწყდართა სულები იხილა. 

ქრისტიანთა ყველა ჩვეულება მკვეთრად განსხვავდებოდა წარმართული და იუდეური 

ტრადიციებისგან. წარმართები მიცვალებულთა ცხედრებს წვავდნენ, იუდეველები გვამს ვერ 

ეკარებოდნენ, რათა არ შებილწულიყვნენ; ქრისტიანები კი კრძალვით, ლოცვით, ფსალმუნთა 

და სასულიერო ჰიმნთა გალობით აბარებდნენ მიწას გარდაცვლილი მოძმეების ცხედრებს. 

რამდენადაც დასაფლავება უმეტესწილად ღამით ხდებოდა, მორწმუნეებს ხელთ ანთებული 



სანთლები ან ჩირაღდნები ეჭირათ. აქედან მოდის ჩვეულება მიცვალებულის გაცილებისა 

სანთლებით ხელში. დაკრძალვის ადგილს ქრისტიანები უწოდებდნენ „განსასვენებელს“. 

ქრისტიანთა საფლავებზე შესრულებული წარწერები და ნახატები ასახავდა საიქიო 

ცხოვრებისადმი მტკიცე სასოებას და ქრისტესთან აღდგომის იმედს. 

მოწამეთა გაუტეხელობამ და ქრისტიანთა სათნო ცხოვრებამ მაინც ვერ დაარწმუნა მარკუს 

ავრელიუსი მათი სარწმუნოების ჭეშმარიტებაში და ვერც მის ერთგულთა სასარგებლოდ 

მოულბო გული, მაგრამ ერთმა სასწაულებრივმა მოვლენამ უდიდესი შთაბეჭდილება 

მოახდინა მასზე, რაც, თუმც მცირე დროით, ქრისტიანთა წინააღმდეგ სასტიკი ზომების 

შეწყვეტის ბრძანების მიზეზი გახდა. 174 წელს მარკუს ავრელიუსს ომი ჰქონდა გერმანულ 

ტომებთან – მარკომანებსა და კვადებთან. ბოჰემიის მთებში მისი ლაშქარი სრულ ალყაში 

მოაქცია მტერმა, რომაელი მეომრები სიცხისა და წყურვილისგან იტანჯებოდნენ... 

მდგომარეობა უიმედო იყო! 

რომის არმიის ერთი ლეგიონი მთლიანად ქრისტიანებისგან შედგებოდა. მათ მუხლი 

მოიყარეს და ღმერთს შემწეობა შესთხოვეს თუ არა, უმალ ცა ღრუბლებმა დაფარა და 

წამოვიდა შხაპუნა წვიმა, მეომრები გამოცოცხლდნენ... იმავდროულად საშინელი გრიგალი, 

ელვითა და ჭექა-ქუხილით, დაატყდა მტრის ლაშქარს, რომელიც აქეთ-იქით გაიფანტა. 

ყველამ ერთსულოვნად ირწმუნა მომხდარის ზებუნებრიობა. ზოგიერთმა წარმართმა იგი 

მაინც თავიანთ ღმერთებს მიაწერა, მაგრამ თავად მარკუს ავრელიუსმა აღიარა: რომაელთა 

ჯარის გადარჩენას უნდა ვუმადლოდეთ ქრისტიანთა ლოცვებსო, და დევნის შეწყვეტის 

განკარგულება გასცა. 

ქრისტიანთა ცხოვრებასაც შეეძლო დაერწმუნებინა მარკუს ავრელიუსი, თუ რაოდენ 

უპირატესია მათი სწავლება სხვა მოძღვრებებთან შედარებით. იტალიის რამდენიმე ოლქში 

და თვით რომში გაჩნდა სახადი! სნეულება, რომელიც იმდენად ძლიერი იყო, რომ 

დაავადებულებთან შეხებისაც კი ეშინოდათ[2]. მარტოოდენ ქრისტიანებმა გამოიჩინეს 

თავგანწირვა: უშიშრად ნახულობდნენ და უვლიდნენ ავადმყოფებს, ასაფლავებდნენ 

გარდაცვლილებს, ერთნაირად ეხმარებოდნენ წარმართებსაც და ერთმორწმუნეებსაც... ასეთი 

შეუპოვრობა შეეძლო შთაენერგა მხოლოდ ქრისტიანულ სარწმუნოებას, რომელიც ქადაგებდა 

მოყვასისადმი სიყვარულს და ადამიანთა ხანმოკლე, მიწიერ ყოფას სამარადისო ცხოვრების 

ამაღლებული იმედებითა და მისწრაფებებით აღავსებდა. 

მაგრამ, როგორც ჩანს, ქრისტიანთა ამგვარმა ქცევამ დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა 

მარკუს ავრელიუსზე, რადგან მან მალევე განაახლა დევნა. ზოგიერთმა ქრისტიანმა მას 

აპოლოგია მიართვა თანამორწმუნეთა დასაცავად. მათგან ყველაზე ცნობილია სარდისის 

ეპისკოპოსის – მელიტონის, აპოლინარიუს იერაპოლელის (იგი თავის თხზულებაში ახსენებს 

„ქუხილის ლეგიონს“ – ასე უწოდებდნენ ქრისტიანებისგან შედგენილ ლეგიონს, რომლის 

შესახებაც ზემოთ ვისაუბრეთ) და სწავლული ფილოსოფოსის, წარმართობიდან 

ქრისტიანობაზე მოქცეული ათინაგორას აპოლოგიები. მაგრამ მიკერძოებული 

შეხედულებები საშუალებას არ აძლევდა იმპერატორს, ამ საკითხს კეთილსინდისიერად 

მისდგომოდა, თუმცა წარმართები მას რომის ერთ-ერთ საუკეთესო და ლმობიერ 

მმართველად თვლიდნენ. მარკუს ავრელიუსი თავის თხზულებებში აყალიბებდა ზნეობისა 

და სათნოებათა წესებს, თუმც ჯიუტად არ სურდა, დაენახა, რომ ფილოსოფოსთა ნაქადაგები 

ვერ შეედრებოდა ქრისტიანობის წმინდა სწავლებას. მისი მმართველობის დროს რომის 



უზარმაზარი იმპერიის ყველა ოლქში მძვინვარებდა დევნა, რამაც უამრავი ქრისტიანი 

შეიწირა. 

[1] აზიარქებად (ასიარქებად) იწოდებოდნენ აზიის ოლქების სათათბირო საკრებულოს 

წარმომადგენლები. მათ ევალებოდათ სახალხო სანახაობების ზედამხედველობა. 

[2] ეს სნეულება იტალიაში შეიტანა ლუციუს ვერას, მარკუს ავრელიუსის თანამმართველის, 

პართელებთან ომიდან დაბრუნებულმა ლაშქარმა. 

მეოთხე დევნის გაგრძელება. გალიის მოწამენი. 

 

აქამდე არ მოგვეცა შემთხვევა, ჩვენს თხრობაში შევხებოდით საფრანგეთს, რომელსაც ძველად 

გალიას უწოდებდნენ და რომის იმპერიის ერთ-ერთ ოლქს წარმოადგენდა. ძველი დროის 

ზოგიერთი მწერალი (მაგ., ევსები, ეპიფანე და თეოდორიტე) ამტკიცებს, რომ იქ 

ქრისტიანული სარწმუნოება იქადაგა პავლე მოციქულის მოწაფე კრისკენტიმ; სხვათა აზრით, 

გალიაში იმოგზაურა ლუკა მოციქულმა. საერთოდ, ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი პირველ 

მქადაგებელთა წარმატებებზე ამ მხარეში. ზოგიერთ წყაროს თანახმად, მეორე საუკუნის შუა 

წლებისთვის გალიაში პოლიკარპე სმირნელმა გააგზავნა მქადაგებლები, რომელთაგან 

განსაკუთრებით ცნობილი არიან პოთინე და პოლიკარპეს მოწაფე ირინეოსი. ღვთის 

შეწევნით, მქადაგებლებმა მალე მოაქციეს ბევრი წარმართი. პოთინე გახდა გალიის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ქალაქის, ლიონის, პირველი ეპისკოპოსი. ლიონის მახლობლად მდებარე 

ქალაქ ვიენშიც ბევრმა შეიწყნარა ქრისტიანული სარწმუნოება. თავდაპირველად წარმართები 

გულგრილად უყურებდნენ ახალ სწავლებას, მაგრამ მოგვიანებით მიხვდნენ, რომ ასე 

მთლიანად განიდევნებოდა კერპთაყვანისმცემლობა და გააფთრებით აღდგნენ თავიანთი 

ღმერთების დასაცავად. მაგრამ ქრისტიანობას ადამიანთა გულებში უკვე ღრმად გაედგა 

ფესვები და ღვთისადმი შეუორგულებელი სასოებით გამხნევებული ასობით მორწმუნე მზად 

იყო, მედგრად და უშიშრად შეხვედროდა დევნას. 

მაშინ ჭეშმარიტი სარწმუნოების მტრებმა საშინელი ხმები გაუვრცელეს ქრისტიანებს, 

აბრალებდნენ სხვადასხვა დანაშაულს, გარყვნილებას, თითქოს ისინი ადამიანის ხორცს 

ჭამდნენ და ა.შ. მათ ამ ცილისწამებებით ისეთი სიძულვილისა და მრისხანების გამოწვევა 

მოახერხეს, რომ ხალხი ქრისტიანებს შეურაცხყოფას აყენებდა, მათ საზოგადოებას გაურბოდა, 

წარმართთა სახლებში არ უშვებდა, სახალხო აბანოებში, თავშეყრის ადგილებში გამოჩენას 

უკრძალავდა, მოედნებიდან აძევებდა, უსამართლოდ ჩაგრავდა და ავიწროებდა. ახდა 

მაცხოვრის სიტყვები: „მოვალს ჟამი, რაჲთა ყოველმან რომელმან მოგწყვიდნეს თქუენ, 

ჰგონებდეს, ვითარმედ მსხუერპლი შეწირა ღმრთისა“ (იოან. 16,2). ქრისტიანები ყველაფერს 

მოთმინებით იტანდნენ. მთელი მათი სასოება და გულისთქმა სამომავლო ცხოვრებისკენ იყო 

მიმართული. ისინი უშიშრად ისმენდნენ გაავებული ბრბოს ყვირილსა და მუქარას, მშვიდად 

ხვდებოდნენ შეურაცხყოფას, ლანძღვას, ცემას – ყველაფერს, რასაც მტრობის სული 

ჩააგონებდა წარმართებს მათ წინააღმდეგ. 

ბოლოს წარმართებმა მათ სამსჯავროს წინაშე დასდეს ბრალი და მაშინ, 177 წელს, დაიწყო 

დაუსრულებელი დაკითხვები, წამება და დასჯა. ამ დევნის შესახებ დაწვრილებით იუწყება 

ეპისტოლე, რომელიც, სავარაუდოდ, დაწერა ირინეოსმა ლიონისა და ვიენის ქრისტიანების 



სახელით და მიმართულია მცირე აზიის ეკლესიებისადმი. იგი მოჰყავს ისტორიკოს ევსების 

და ჩვენც მის მიხედვით წარვმართავთ თხრობას. 

ბრალის წაყენების შემდეგ ქრისტიანები მოედანზე წაიყვანეს, სადაც მსაჯულმა უამრავი 

ხალხის თანდასწრებით დაკითხა ისინი. ყველამ მტკიცედ აღიარა თავისი სარწმუნოება, რის 

გამოც ისინი საპყრობილეში ჩაამწყვდიეს პროკონსულის ჩამოსვლამდე; ის რამდენიმე დღის 

შემდეგ დაბრუნდა და დაკითხვაც განახლდა. იმდენად უხეშად და ცივად ექცეოდა იგი 

ტყვეებს, რომ ამის მხილველმა ერთმა ახალგაზრდა ქრისტიანმა, სახელად ვეტუს ეპაგატმა, 

რომელიც ხალხში იდგა, ვერ მოითმინა, განრისხებული გამოვარდა წინ და ბრალდებულთა 

დასაცავად რამდენიმე სიტყვის თქმის ნება ითხოვა, თანაც მათი სრული უდანაშაულობის 

დამტკიცებას დაჰპირდა. ეპაგატი ერთ-ერთი წარჩინებული მოქალაქე იყო და ყველანი პატივს 

სცემდნენ პატიოსანი და მართალი ცხოვრებისთვის. მისი სიტყვების მოსმენის შემდეგ 

პროკონსულმა ჰკითხა: თავად შენც ხომ არა ხარ ქრისტიანი, მათ ასე რომ იცავ?! პასუხად 

ეპაგატმა თამამად აღიარა თავისი სარწმუნოება. მაშინ პროკონსულმა მას ქრისტიანების 

შუამდგომელი უწოდა, დაუყოვნებლივ შეაპყრობინა და ბრალდებულად გამოაცხადა. 

ეპაგატის მაგალითმა ბრბოში მყოფი სხვა მორწმუნეებიც შეაგულიანა – ისინიც გამოეყვნენ 

ხალხს და განაცხადეს, რომ სწამთ იესო ქრისტე. სამწუხაროდ, მათ შორის აღმოჩნდა ათამდე 

ადამიანი, რომლებიც წამების შიშით განუდგნენ სარწმუნოებას. ათი დღის განმავლობაში 

ემატებოდნენ და ემატებოდნენ დატყვევებულებს სხვა ქრისტიანები იქამდე, რომ ქალაქის 

ყველა საპყრობილე გაივსო. ტუსაღთა შორის იყვნენ ისინიც, რომლებმაც იქადაგეს ამ მხარეში 

და დააფუძნეს ლიონისა და ვიენის ეკლესიები. 

დაიწყო ტყვეთა წამება – ჯერ მსაჯულნი ცდილობდნენ, ქრისტიანებისგან დანაშაულის 

აღიარება მიეღოთ, შემდეგ მათ ცრუ მოწმეები დაუპირისპირეს – შეიპყრეს რამდენიმე მონა და 

მათაც წამების შიშით ყალბი ჩვენება მისცეს. მსაჯულებიც ამას ელოდნენ... არ დარჩენილა 

წამების სახე, მათ რომ ამ მიემართათ ქრისტიანების ნებისყოფის გასატეხად. მაგრამ ქრისტეს 

ჭეშმარიტ მსახურთა სიმტკიცის ძლევა არაფერს შეეძლო – ისინი ტანჯვის წუთებშიც 

ადიდებდნენ და უგალობდნენ უფალს. მხოლოდ ერთი რამ აშინებდათ სიკვდილზე მეტად – 

რომელიმე მათგანი არ ეძლია სისუსტეს და არ განდგომოდა ქრისტეს. მორწმუნენი თავიანთ 

შესაძლებლობას არ ენდობოდნენ და განუწყვეტლივ ლოცულობდნენ, რათა ყოველი 

მათგანისთვის მოევლინა უფალს თავისი შემწეობა და ძალა დაწყებული ღვაწლის 

განსასრულებლად. 

ტუსაღთა რიცხვში იყო ერთი გოგონაც, სახელად ბლანდინა – ერთ-ერთი ქრისტიანის, 

აგრეთვე დაპატიმრებულის – მონა. ყველას ეშინოდა, ამ ნორჩსა და სუსტ არსებას არ დაეგმო 

ქრისტე, რადგან შეუძლებლად ეჩვენებოდათ, მას მედგრად გადაეტანა წამება. მაგრამ უფალი 

ღმერთი შეეწია უმწეო ქალწულს – უსაშინლესი წამების დროსაც ის მხოლოდ ამას 

იმეორებდა: „მე ქრისტიანი ვარ, ქრისტიანები კი საერთოდ არ ჩადიან დანაშაულს“. 

მთხრობელი შენიშნავს: „ჩანდა, რომ ქრისტეს სახელის აღიარება მას ყოველ ჯერზე ახალ, 

ზებუნებრივ ძალას ანიჭებდა“. ამ საოცარმა გაუტეხლობამ უფრო გაამძვინვარა მტანჯველები. 

ყველა ქრისტიანი საშინლად ეწამა, განსაკუთრებით: ბლანდინა, მატური, დიაკონი სანქტი და 

წარმოშობით მცირე აზიელი ატალე. ისინი წამების დროს ლოცულობდნენ, ადიდებდნენ 

ღმერთს და იმეორებდნენ: ჩვენ ქრისტიანები ვართ! 



ამგვარი სიმტკიცის ხილვამ ზოგი მათგანი, ვინც ქრისტეს განუდგა, ისევ მოაქცია. მათ 

მტანჯველებს განუცხადეს: მზად ვართ, ყოველგვარ წამებას გავუძლოთ, ვიდრე მაცხოვარი 

დავგმოთ! ამათ შორის იყო დედაკაცი, სახელად ვევლია, ვინც ადრე წამებით აიძულეს, ცრუ 

ჩვენება მიეცა ქრისტიანებზე. იგი განუდგა სარწმუნოებას, მაგრამ როდესაც მორწმუნეთა 

ტანჯვა-წამება და თავდადება იხილა, ისევ აღიარა მაცხოვარი და საჯაროდ უარყო ძველი 

ჩვენება. მსჯავრდებულებს რამდენჯერმე აწამებდნენ: ზოგი ტანჯვის დროს კვდებოდა, 

სხვებმა ნესტიან და მყრალ საპყრობილეში მანამდე მიაბარეს უფალს სული, ვიდრე 

სასჯელისთვის დანიშნული დღე დადგებოდა. 

დაკითხვაზე გამოიძახეს ლიონის ოთხმოცდაათი წლის ეპისკოპოსი პოთინე. იგი იმდენად 

იყო დასუსტებული, რომ ხელით შეიყვანეს სამსჯავროზე. წმინდა მოხუცი არ შეუშინდა არც 

ბრბოს გააფთრებულ ყვირილს და არც პროკონსულის მუქარას; მის შეკითხვას – ვინ არის 

ქრისტიანთა ღმერთი? მან მშვიდად მიუგო: „თუ ღირსი შეიქმნები, გულისხმა-ჰყოფ“. მაშინ 

ხალხი გაავებული ეცა მოხუცს, დაუწყო ლანძღვა და ცემა მუშტებითა და კეტებით, ესროდნენ 

ქვებს. ბოლოს ცოცხალ-მკვდარი წაიყვანეს საპყრობილეში, სადაც ორი დღის შემდეგ 

აღესრულა. 

ბლანდინა, მატური, ატალე და სანქტი ჯერ აწამეს, შემდეგ ხალხის გასართობად ცირკის 

არენაზე გამოიყვანეს. ბლანდინა ორ გადაჯვარედინებულ ძელზე მიაბეს და მხეცები მიუსიეს, 

მაგრამ მოხდა სასწაული – მათ პირი არ დააკარეს. ქალწული ისევ საპყრობილეში დააბრუნეს. 

მატური და სანქტი განგმირეს. ხალხი მრისხანე შეძახილებით ითხოვდა, ატალე მხეცების 

ლუკმად გაეხადათ, მაგრამ ის რომის მოქალაქე იყო და უზენაესი მმართველობის ნებართვის 

გარეშე მისი დასჯა არ შეიძლებოდა; მხოლოდ არენის წრეზე ჩამოატარეს, წინ კი დაფა 

მიჰქონდათ წარწერით: ატალე ქრისტიანია! და ამ სახელს – მორწმუნეთა სასოებასა და 

დიდებას – მაყურებლებმა ლანძღვა და დაცინვა შეაგებეს. ატალე ისევ დაამწყვდიეს 

საპყრობილეში, სადაც დანარჩენი მსჯავრდებულებიც ელოდნენ განკარგულებებს რომიდან. 

ლოდინი დიდხანს გაგრძელდა, დატყვევებული ქრისტიანები ლოცვებითა და პირადი 

მაგალითებით ამხნევებდნენ სარწმუნოებისგან განდგომილთ, რომლებიც აღმსარებლებთან 

ერთად ისხდნენ დილეგებში, რადგან ისინიც დამნაშავეებად ითვლებოდნენ. მათი 

მდგომარეობა მეტისმეტად შესაბრალისი იყო – წარმართთაგან შეურაცხყოფას ახლა 

განდგომისთვის სინდისის ქენჯნაც დაერთო. ისინი საბოლოოდ დაეცემოდნენ სულიერად, 

მოწამეებს რომ არ გაეწიათ სიყვარულით თანადგომა და ღვთის შეწევნით სიცოცხლისკენ არ 

მოებრუნებინათ. ბევრი მათგანი ნანობდა უწინდელ სულმოკლეობას და კვლავ აღიარებდა 

იესო ქრისტეს. 

ეპისტოლეს ავტორი მოგვითხრობს წმინდა აღმსარებელთა გასაოცარ სიმშვიდესა და 

თავმდაბლობაზე, დაცემულთა მიმართ მათ შემწყნარებლობაზე. ის წერს: „მიუხედავად 

იმისა, რომ მათ არაერთგზის აღიარეს ქრისტე, ამით მიაღწიეს დიდებას და სხეულზე აჩნდათ 

სარწმუნოებისთვის წამების ღირსეული კვალი, ისინი ისეთი მოშურნეობით ბაძავდნენ 

ქრისტეს, რომ დაუმსახურებლად მიიჩნევდნენ, მათთვის მოწამეთა სახელის წოდებას. 

გვიწყრებოდნენ, როდესაც ჩვენ, ზეპირად თუ წერილობით, მათ მოწამეებად 

მოვიხსენიებდით. მათი თქმით, ეს წოდება ეკუთვნის იესო ქრისტეს – მკვდრეთით 

აღმდგარსა და სიცოცხლის დასაბამს. მოწამენი არიან ისინი, ვინც აღიარებისას აღესრულა და 

რომელთა მოწამეობაც სიკვდილით დაბეჭდა ქრისტემ. ჩვენ კი მარტოოდენ უძლური და 



მდაბალი აღმსარებლები ვართ, – ამბობდნენ ისინი და ცრემლებით გვისველებდნენ ხელებს, 

გვევედრებოდნენ – გველოცა, რათა ღვთის შეწევნით განესრულებინათ ღვაწლი. მათ საქმით, 

მოთმინებით, სიმშვიდითა და სულიერი გაუტეხლობით დაამტკიცეს, რომ სრულად ღირსნი 

არიან ამ დიდებული წოდებისა... მათ დაიმდაბლეს თავი უზენაესის მტკიცე ხელის ქვეშ, 

რომელმაც ყოველგვარ მიწიერ სახელოვნებაზე მეტად განადიდა ისინი... სიყვარული და 

სიბრძნე დამკვიდრებულიყო მათ გულებში. სიყვარული ჰმატებდა ძალას, დაეცვათ 

ჩაგრულები, შთააგონებდა შემცოდებელთა მიმართ შემწყნარებლობას. ისინი ყველას 

იცავდნენ და არავის განიკითხავდნენ, ყველას განხსნიდნენ და არავის კრავდნენ. შენდობას 

მიაგებდნენ მტრებს, ლოცულოდნენ თავიანთ მტანჯველებზე და სტეფანე 

პირველმოწამესავით ამბობდნენ: „უფალო, ნუ შეურაცხ ამათ ცოდვასა ამას“... ისინი არ 

ქედმაღლობდნენ დაცემულებთან, უწვდიდნენ დახმარების ხელს, ფეხზე აყენებდნენ, მათ 

სიღატაკეს თავიანთი სიუხვით ავსებდნენ, უყვარდათ ისე, როგორც ალერსიან და ლმობიერ 

დედას უყვარს თავისი შვილები; ევედრებოდნენ ზეციურ მამას, სიცოცხლისკენ 

მოებრუნებინა ისინი. მათ მუდამ მშვიდობა უყვარდათ და მასვე სთავაზობდნენ ყველას, 

მშვიდობითვე განვიდნენ და ზეციურ მამას მიეახლნენ. არ დაუტოვებიათ მწუხარება დედა 

ეკლესიის გულში, არც ძმობაში დაუთესიათ მტრობა. მხოლოდ სიხარული, მშვიდობა, 

ერთსულოვნება და სიყვარული გვიანდერძეს“. 

ამასობაში რომიდან პასუხიც მიიღეს – მარკუს ავრელიუსის ბრძანებით, სიკვდილით უნდა 

დაესაჯათ ყველა, ვინც არ განუდგებოდა ქრისტიანობას, ხოლო ვინც დაგმობდა მას – 

გაეთავისუფლებინათ. სასჯელის სისრულეში მოყვანის დღედ იმპერატორ ავგუსტუსის 

პატივსაცემად მოწყობილი დღესასწაული დაინიშნა. ლიონში დიდძალი ხალხი ჩამოვიდა. 

პროკონსულმა ყველა ტუსაღი იხმო, დაკითხა და როდესაც ყველასგან ერთნაირი პასუხი – 

ქრისტიანობის აღიარება – მოისმინა, ხმამაღლა გამოაცხადა მათი სასიკვდილო განაჩენი. ის 

იმედოვნებოდა, რომ ვინც თავდაპირველად განუდგა ქრისტეს, ახლაც გაიმეორებდნენ იმავეს 

და რაოდენ გაუკვირდა, როდესაც თითქმის ყველამ საპირისპირო განაცხადა: ვაღიარებთ 

ქრისტეს და მზად ვართ, დავიხოცოთ სარწმუნოებისათვის! 

მეორე დღეს დაიწყო განაჩენის აღსრულება. პროკონსულმა ხალხის საამებლად იმპერატორის 

მითითებასაც კი გადააჭარბა. სიკვდილით დასჯამდე აწამებდა ქრისტიანებს, ან აიძულებდა 

მოძმეთა სიკვდილით დასჯას დასწრებოდნენ. მაგალითად, ბლანდინა და თხუთმეტი წლის 

ჭაბუკი, სახელად პონტიკუსი, რამდენიმე დღე ზედიზედ ესწრებოდნენ დანარჩენი 

ქრისტიანების გვემას. ატალემ საშინელი ტანჯვა გადაიტანა: იგი დააწვინეს ცეცხლში 

გავარვარებული რკინის გრძელ სკამზე. როდესაც მისი დამწვარი ხორცის სუნი დატრიალდა, 

მან ხალხს მიმართა: „აი, თქვენზე ჭეშმარიტად შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანთა სხეულებით 

იკვებებით, ჩვენთვის, ქრისტიანებისთვის, კი უცხოა ასეთი სისხლიანი ნადიმები“. ყველაზე 

ბოლოს ბლანდინა და ყმაწვილი პონტიკუსი გაიყვანეს. ხალხის მოთხოვნით ჯერ გვემეს, 

შემდეგ კერპების წინაშე ფიცის დადება მოსთხოვეს. ბლანდინა განუწყვეტლივ მოუწოდებდა 

პონტიკუსს სიმტკიცისკენ. მას თავისთავი აღარ ახსოვდა, მხოლოდ ჭაბუკზე დარდობდა. 

მაგრამ თხუთმეტი წლის ყმაწვილმა მოთმინებით გადაიტანა წამება და ლოცვით მიაბარა 

სული უფალს. ბლანდინა კიდევ დიდხანს ტანჯეს: მიუგდეს მხეცებს, რომლებიც 

გასისხლიანებულ არენაზე დაათრევდნენ მის გვემულ სხეულს, ბოლოს კი დანით განგმირეს. 

თვით წარმართებსაც უკვირდათ მისი უჩვეულო სულიერი სიმტკიცე, არ ესმოდათ, საიდან 

ჰქონდა ამ ნორჩ და სუსტ ქალწულს ასეთი მოთმინების ძალა. 



ქრისტიანთა ჟლეტამ ვერ დააცხრო მტანჯველთა მძვინვარება. მათ დახოცილთა ცხედრებიც 

შეურაცხყვეს, ნაწილი ძაღლებს მიუყარეს, ნაწილი ერთად მოაგროვეს და დღედაღამ 

დარაჯობდნენ, რათა მოძმეებს არ მიებარებინათ მიწისთვის; ლანძღავდნენ ქრისტიანებს და 

დაცინვით ამბობდნენ: „აბა, სადაა მათი ღმერთი, გამოადგათ კი სარწმუნოება, 

რომლისთვისაც სიცოცხლე გაიღეს?!“ ექვსი დღის შემდეგ დახოცილთა ნეშტები დაწვეს და 

ფერფლი მდინარე რონაში ჩაყარეს. ფიქრობდნენ, რომ ამგვარად ქრისტიანებს დახოცილ 

მარტვილთა მკვდრეთით აღდგომის სასოებასაც წაართმევდნენ. „სამომავლო ცხოვრების 

იმედით ქრისტიანები უცნაურ სარწმუნოებას ქადაგებენ. ისინი არად აგდებენ უსასტიკეს 

წამებას და სიხარულით იხოცებიან. ახლა ვნახავთ, ისევ აღდგებიან თუ არა; შეუძლია თუ არა 

მათ ღმერთს, ჩვენგან იხსნას ისინი“ – ნიშნისმოგებით ამბობდნენ წარმართები. 

მათ არ ესმოდათ, რომ წამებაც და სიკვდილიც უძლური იყო, მორწმუნეები განეშორებინა 

ქრისტეს სიყვარულს; რომ ქრისტიანები სიკვდილით იმარჯვებდნენ და იდგამდნენ 

სიცოცხლის გვირგვინს, რითაც ღმერთი მხოლოდ მისდამი ჭეშმარიტად ერთგულებს 

აჯილდოებს. 

ამ დევნის დროს სარწმუნოებისთვის სიცოცხლე გაიღო ორმოცდარვა მოწამემ. როდესაც იგი 

რამდენადმე ჩაცხრა, ლიონის ქრისტიანებმა თავიანთ ეპისკოპოსად ირინეოსი აირჩიეს. 

ეკლესია მეორე საუკუნის დასასრულს. მონტანიზმი და სხვა ერესები. საეკლესიო მწერლები. 

ტერტულიანე. ალექსანდრიის სასწავლებელი. დავა პასექის შესახებ. 

დაახლოებით ამ დროს მცირე აზიაში აღმოცენდა ახალი ცრუსწავლება – მონტანიზმი, 

რომელიც ფართოდ გავრცელდა და ბევრი ქრისტიანი აცდუნა. მისი ავტორი იყო წარმოშობით 

ფრიგიელი მონტანი, რომელიც – ამპარტავნებით შეპყრობილი – ამტკიცებდა, რომ ღვთისგან 

მიიღო განსაკუთრებული გამოცხადება, რის საფუძველზეც იგი არის ის ნუგეშისმცემელი 

(ანუ პარაკლიტოსი), ვისი მოვლინებაც უფალმა აღუთქვა თავის მოწაფეებს. მონტანმა თავისი 

სწავლებით მოხიბლა ორი მდიდარი დედაკაცი – პრისკილა და მაქსიმილა და დაარწმუნა 

ისინი – ეთქვათ, ვითომ არიან წინასწარმეტყველნი, რომელთაც ზეგარდმო გამოცხადება 

ჰქონდათ. დროდადრო ისინი რაღაც გაუგებარ ექსტაზს ეძლეოდნენ, რასაც მიაწერდნენ 

სულის მოქმედებას, რომელიც თითქოს წინასწარმეტყველებისა და განჭვრეტის ნიჭს 

გადასცემდა მათ. მონტანი ადგენდა ცხოვრების უმკაცრეს კანონებს, აწესებდა მარხვას, 

კრძალავდა მეორე ქორწინებას, შეუწყნარებელი და ულმობელი იყო დაცემულთა მიმართ და 

ამტკიცებდა, რომ გამორიცხულია ეკლესიაში ხელმეორედ მიღება მათი, ვინც ერთხელ 

მძიმედ შესცოდა და განკვეთილი იქნა. მისი მიმდევრებიც განსაკუთრებულ სიწმინდეს 

იჩემებდნენ და თავიანთ თავს უწოდებედნენ სულიერთ, დანარჩენებს კი მშვინვიერთ. 

რაოდენ დიდია განსხვავება ამ ქედმაღალ ცრუმასწავლებლებსა და თავმდაბალ ლიონელ 

მოწამეებს შორის, რომლებიც ყველაფერს სწირავდნენ ქრისტეს, არად აგდებდნენ საკუთარ 

დამსახურებას და მიმტევებელნი იყვნენ სუსტი მოძმეების მიმართ! ამით დასტურდება, რომ 

მხოლოდ სახარებისეული სწავლება არის წმინდა ცხოვრების წყარო, ხოლო ჭეშმარიტებისგან 

განშორებულს იოლად სძლევს ამპარტავნებისა და თვითცდუნების ცოდვა. თუმცა თავად 

მონტანსა და მის მიმდევრებს განსაკუთრებული სიწმინდით მოჰქონდათ თავი, ბევრმა 

კარგად იცოდა მათი ნამდვილი სახე და კიცხავდა ანგარებისმოყვარებისა და უზნეობისთვის. 

გულუბრიყვილო ადამიანები კი მათ წინასწარმეტყველებად და წმინდანებად მიიჩნევდნენ 



და მრავლადაც მიემხრნენ. მონტანიზმი განსაკუთრებით ფართოდ გავრცელდა აფრიკაში. 

ჯერ კიდევ დევნა იყო გაჩაღებული, როდესაც ლიონის ეკლესიამ რომის ეკლესიას მისწერა 

ამის შესახებ და დაგმო ეს ცრუსწავლება. 

180 წელს გარდაიცვალა მარკუს ავრელიუსი. მისი ძენი – კომოდუსი, შემდეგ კი პერტინაქსი 

ქრისტიანებს არ ავიწროებდნენ. ამის გამო ეკლესიამ მოკლე დროით დაისვენა დევნისგან, 

მაგრამ არ შეუწყვეტია ბრძოლა ერეტიკოსებთან, რომლებიც ცდილობდნენ თავიანთი ცრუ 

განმარტებებით შეებღალათ უფლის სწავლების სიწმინდე. გარდა მონტანისტებისა, 

გნოსტიკოსებიც ყველგან ავრცელებდნენ თავიანთ ცრუმოძღვრებას, რაც იმდენად 

მრავალფეროვანი იყო, რომ რთული იქნება მისი ყველა მიმდინარეობის ჩამოთვლა, 

რომლებიც ხან იუდეველთა რწმენას ესადაგებოდნენ, ხან აღმოსავლურ სისტემებს, ხანაც 

ელინურ ფილოსოფიას. 

კერდონემ და მარკიონემ რომში მრავალი მოწაფე დატოვეს; ბარდესანმა და ტატიანემ 

თავიანთი სწავლება სირიასა და ეგვიპტეს მოჰფინეს. ტატიანე თავდაპირველად წმინდა 

იუსტინეს მოწაფე იყო და დაწერა აპოლოგია ქრისტიანთათვის, მაგრამ შემდგომ ასცდა 

ჭეშმარიტების გზას. ბარდესანი თავის სწავლებას იოლად დასამახსოვრებელი 

საგალობლებისა და ლექსების სახით აყალიბებდა, რაც ადვილად ვრცელდებოდა. 

II საუკუნის დასასრულისათვის რომში ჩავიდა ერეტიკოსი, სახელად თეოდოტე, ხელობით 

დაბაღი, რომელიც ქრისტეს ღმერთობას უარყოფდა. რომში ჩასულს თავისი ქალაქის 

ეპისკოპოსისგან წერილი არ ჩაუტანია, არადა, ამ დროს არსებობდა ტრადიცია: როდესაც 

ქრისტიანი ერთი ქალაქიდან მეორეში მიემგზავრებოდა, თან თავისი ეპისკოპოსის წერილი 

მიჰქონდა დასადასტურებლად იმისა, რომ ნამდვილად ქრისტიანია და შეუძლია 

მონაწილეობა მიიღოს საიდუმლოებში. ასეთ წერილებს ან მოწმობებს რწმუნების სიგელები 

ეწოდებოდა. ამგვარი უსაფრთხოების დაცვა აუცილებელი იყო დევნისა და ერესების 

მოძალების პირობებში. რაკი ხსენებული წერილი თეოდოტეს არ აღმოაჩნდა, რომის ეკლესიამ 

მას მორწმუნეებთან საეკლესიო ერთობის ნება არ დართო, თან დაიწყო ცნობების შეგროვება 

მის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ დევნის დროს ბიზანტიის ერთ პატარა ქალაქში თეოდოტემ 

დაგმო უფალი. როცა ქრისტიანებმა ამის შესახებ უსაყვედურეს, მან უპასუხა, რომ ღმერთს არ 

განდგომია, რადგან იესოს უბრალო ადამიანად მიიჩნევს. ამ პასუხისათვის იგი ეკლესიიდან 

განკვეთეს. მეორე ერეტიკოსი, სახელად პრაქსეასი, ასწავლიდა, რომ წმინდა სამების პირთა 

შორის სხვაობა არ არსებებობს და რომ თავად მამა ღმერთი განკაცდა. მის მიმდევრებს 

პატრიპასიანისტებს უწოდებდნენ. 

ასეთივე მონდომებით ესხმოდნენ თავს ქრისტიანებს წარმართი ფილოსოფოსები და 

მწერლები, მათ სწავლებას წარმოაჩენდნენ გაუკუღმართებული სახით და დასცინოდნენ. ამას 

მოწმობს ცელსუსის, ლუკიანე სამოსატელისა და სხვათა თხზულებები. ლუკიანე აგდებით 

მოგვითხრობს ვიღაც პერეგრინის, გარყვნილი ადამიანის ისტორიას, რომელიც გამორჩენის 

მიზნით მიეკედლა ქრისტიანებს. მართალია, წარმართ მწერლებს სურდათ, სახელი გაეტეხათ 

ქრისტიანებისთვის და მათი სწავლება დაემახინჯებინათ, მაგრამ უნებლიედ მაინც 

აღწერდნენ ქრისტიანთა ჩვეულებებს, ადასტურებდნენ მათ მოთმინებას, ქველმოქმედებასა 

და სიმამაცეს. ქრისტიანებისადმი სიძულვილით გამსჭვალული ყველა ეს თხზულება შეიცავს 

ფრიად მნიშვნელოვან ცნობებს იმდროინდელ წეს-ჩვეულებებსა და ქრისტეს ეკლესიის 

გავრცელების მასშტაბებზე. 



შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ეს გარეგნული უბედურებანი და დევნა არა თუ ზიანს აყენებდა 

ეკლესიას, პირიქით – ყოვლისშემძლე ღმერთის წყალობით სასიკეთოდ და სასარგებლოდაც 

კი უბრუნდებოდა; გაჭირვება აძლიერებდა და ავითარებდა მის შინაგან ძალებს. ეკლესიას 

მთელი მსოფლიო აუმხედრდა, მაგრამ მასთან იყო ის, ვინც სამყაროზე ძლიერია – 

ყოვლადსახიერი ნუგეშინისმცემელი ღმერთი. ეკლესია მისი სიტყვითა და მისი რჯულის 

დაცვით უკუაგდებდა მრავალრიცხოვანი მტრის შემოტევებს. დევნას ქრისტიანები 

მოთმინებითა და უდრეკი სიმამაცით ეგებებოდნენ, რითაც განაცვიფრებდნენ და ხშირად 

თავიანთი სარწმუნოების ძალასა და ჭეშმარიტებაში არწმუნებდნენ მდევნელებს. როგორც 

ერთი აპოლოგეტი ამბობდა, მარტვილობა იყო ქრისტიანობის თესლი კეთილი. 

მტრების ცილისწამებას ქრისტიანები ჭეშმარიტების გადმოცემასა და კეთილი საქმეებით 

გაბრწყინებულ თავიანთ ცხოვრებას უპირისპირებდნენ, ცრუსწავლებებს ჭეშმარიტი 

სწავლების განმარტებებით პასუხობდნენ და ამით მორწმუნეთა განსწავლა-გაძლიერებასა და 

ერეტიკოსთა განქიქებას ემსახურებოდნენ. უფალიც ხილულად ეხმარებოდა თავის ეკლესიას 

– ულევად ასაჩუქრებდა სასწაულმოქმედების ნიჭით; მისი მწყემსნი სიბრძნითა და 

სიწმინდით ბრწყინავდნენ, როგორც მნათობნი ამა სოფლისა. წმინდა ირინეოსი მეორე 

საუკუნის დასასრულს წერდა: „უფლის ჭეშმარიტი მოწაფეები, მიიღეს რა მისგან მადლი 

დანარჩენი ადამიანების სასიკეთოდ, მისივე სახელით გადასცემენ ნიჭთ, რაც თითოეულს 

უფლისგანვე აქვს ბოძებული. ისინი ნამდვილად და ჭეშმარიტად განდევნიან დემონებს; ასე 

რომ, ბოროტ სულთაგან გათავისუფლებულნი არცთუ იშვიათად მოიქცევიან და 

მკვიდრდებიან ეკლესიაში. 

ზოგიერთს აქვს წინათმცნობელობის, განჭვრეტისა და წინასწარმეტყველური უწყების ნიჭი, 

ზოგი სნეულებს კურნავს ხელდასხმით და სრულიად აჯანსაღებს. ზოგჯერ, როგორც 

აღვნიშნეთ, მათ მკვდრეთით აღადგინეს მიცვალებულნი, რომლებიც შემდეგ დიდხანს 

ცხოვრობდნენ ჩვენს გვერდით... შეუძლებელია ჩამოთვლა ნიჭთა, რომელთაც კათოლიკე 

ეკლესია ღვთისგან იღებს პონტოელი პილატეს დროს ჯვარცმული იესო ქრისტეს სახელით 

და ყოველდღიურად გასცემს წარმართთა სასარგებლოდ – არავის აბრკოლებს და საერთოდ არ 

ითხოვს საფასურს. ღვთისგან საჩუქრად ბოძებულს საჩუქრებადვე არიგებს“ (იხ. ევსები 

კესარიელი, „ეკლესიის ისტორია“, წ.5, თ.7). 

თავად წარმართებიც ვერ უარყოფდნენ ქრისტიანთაგან აშკარად აღსრულებულ სასწაულებს; 

მაგრამ ბევრი მათი მწერალი ყველაფერს ეშმაკების ძალასა და ჯადოქრობას მიაწერს. ჩვენ კი 

შეუძლებელია ამ სასწაულებში არ ამოვიცნოთ აღსრულება ვედრებისა, რაც ჯერ კიდევ 

მოციქულთა პირით შეჰღაღადა უფალს დევნულმა ეკლესიამ: „და აწცა, უფალო, მოჰხედენ 

თქუმასა ამას მათსა ზედა და მოეც მონათა შენთა ყოვლითა განცხადებულებითა სიტყუად 

სიტყვისა შენისა, განრთხმად ხელი შენი კურნებად და სასწაულებისა და ნიშებისა ყოფად 

სახელითა წმიდისა ძისა შენისა იესუჲსითა“ (საქმე 4,29-30). 

ისტორიკოსი ევსები უდიდეს ქებას უძღვნის იმდროინდელ ეპისკოპოსებს: „იმჟამად 

ერეტიკოსები მზად იყვნენ, დაეღუპათ ღვთის სამწყსო და სარეველასავით ერეოდნენ 

მოციქულთა სწავლების სუფთა ყანაში. მაგრამ ეკლესიის მწყემსები მთელ ქვეყანაზე არ 

იშურებდნენ ძალისხმევას მათ აღმოსაფხვრელად. ისინი განამტკიცებდნენ მოძმეებს ხან 

დარწმუნებითა და გაფრთხილებით, ხანაც ერეტიკოსთა წინააღმდეგ მიმართული 

დარიგებით როგორც სიტყვით, ისე წერილობით“. ამ მწყემსთაგან განსაკუთრებით 



სახელგანთქმულნი იყვნენ: მელიტონ სარდელი, თეოფილე ანტიოქიელი, დიონისე 

კორინთელი, აპოლინარიუს იერაპოლელი, ირინეოს ლიონელი. 

სარდისის ეპისკოპოსმა მელიტონმა ზედმიწევნით შეისწავლა ძველი აღთქმა და შეადგინა 

კანონიკურად აღიარებული წიგნების პირველი სია, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. მას 

აფასებდნენ როგორც წინასწარმეტყველსა და სულიწმიდით აღვსილ მამას, რომელმაც სხვა 

დანარჩენ თხზულებებთან ერთად დაწერა აპოლოგია ქრისტიანთა დასაცავად. აღესრულა 177 

წელს. 

თეოფილე ანტიოქიელი წარმართობიდან მოიქცა და ეკლესიის თავდადებული მწყემსი 

გახდა; დაწერა განსასწავლი დარიგებანი და წიგნი „სარწმუნოების შესახებ“, რომელიც ძველ 

თხზულებათაგან ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება. 

დიონისე კორინთელს ეკუთვნის ერეტიკოსთა მამხილებელი შვიდი შესანიშნავი ეპისტოლე, 

სადაც განმარტებულია ეკლესიის ჭეშმარიტი სწავლება. 

აპოლინარიუსმა მარკუს ავრელიუსს მიართვა მნიშვნელოვანი აპოლოგია. იგი ბევრს წერდა 

მონტანისტების წინააღმდეგ. 

ირინეოსმა, პოლიკარპეს მოწაფემ, რომელიც ლიონის ეპისკოპოსად აირჩიეს პოთინეს შემდეგ, 

დაწერა ღირსშესანიშნავი თხზულება ერესების წინააღმდეგ. თითქმის ყველაფერი, რაც ძველ 

ერესებს ეხება, ცნობილი გახდა მისი ხუთი წიგნიდან. ირინეოსი ამხელდა ცრუსწავლებებს და 

მათ უპირისპირებდა ქრისტეს ჭეშმარიტებას, რასაც ეკლესია მთელს მსოფლიოში ქადაგებდა. 

იგი წერდა: „ეკლესია მთელს სამყაროშია განფენილი, მაგრამ სარწმუნოებას ისე იცავს, 

თითქოს ერთ სახლში იყოს განთავსებული. ერთნაირად სწამს, თითქოს ერთი გული და ერთი 

სული ჰქონდეს, ქადაგებს შეთანხმებულად, თითქოს ერთი პირით მეტყველებდეს. როგორც 

მზე, ქმნილება ღვთისა, ერთია მთელი ქვეყნიერებისათვის, ასევე ერთი ნაქადაგები 

სარწმუნოება ბრწყინავს ყველგან, ყველას ანათლებს და ჭეშმარიტების შეცნობისკენ 

მიუძღვის“. 

“დაეყრდნო საღვთო წერილს, რომელიც საყოველთაო და უეჭველი ჭეშმარიტებაა, ნიშნავს, 

სახლი ააშენო კლდეზე. რომელიმე სხვა შეხედულებებზე დაფუძნებით საკუთარ თავს 

დასაღუპავად გაწირავ“ – წერდა ირინეოსი და გულმოდგინედ ზრუნავდა ერთიანი 

სწავლების სიწმინდეზე, ქრისტიანებს შორის მშვიდობისა და სიყვარულის შენარჩუნებაზე. 

თითქმის ყველა ეს საღვთისმეტყველო თხზულება დაწერილია ბერძნულად – იგი მაშინ 

მთელს აღმოსავლეთში უპირატესობით სარგებლობდა; მას სწავლულთა ენად, ხოლო 

ლათინურს „ბარბაროსთა ენად“ მიიჩნევდნენ. 

ქრისტიანები იძულებულნი იყვნენ, შეესწავლათ წარმართული მეცნიერებანი, რადგან 

აუცილებელი იყო სწავლულ ფილოსოფოსებთან პაექრობა და მათი თავდასხმების 

მოგერიება. II საუკუნეში ქრისტიანები ცდილობდნენ, ყველგან მოეწყოთ სასწავლებლები 

განათლების გასავრცელებლად. ბევრმა ქალაქმა გაითქვა სახელი თავისი სკოლით, მაგრამ 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ალექსანდრიის სასწავლებელი იყო. ფიქრობენ, რომ ის ჯერ კიდევ 

მარკოზ მოციქულმა დააარსა. ამ სკოლის უპირველესი მიზანი იყო, ქრისტიანული 

სარწმუნოების მთავარი ჭეშმარიტებანი ესწავლებინა მათთვის, ვინც ნათლისღებისთვის 



ემზადებოდა. ამ საგანს ეწოდებოდა კატეხიზმო. სკოლებში ამზადებდნენ დამრიგებლებს ანუ 

კატეხეტებს. 

II საუკუნეში ალექსანდრიის სასწავლებლის სამოღვაწეო სფერო მნიშვნელოვნად 

გაფართოვდა. მას სათავეში ედგნენ ღვთისმსახურებითა და ცოდნით განთქმული მამები, 

რომლებიც შეუპოვრად იგერიებდნენ ერეტიკოსთა და წარმართ ფილოსოფოსთა შემოტევას. 

ასეთი სასწავლებლის არსებობა განსაკუთრებით აუცილებელი იყო ალექსანდრიაში, 

რომელიც მთელ აღმოსავლეთში საგანმანათლებლო კერებით იყო განთქმული: ქალაქს 

ჰქონდა მნიშვნელოვანი წარმართული სკოლები, პტოლემეოსის მიერ შექმნილი უზარმაზარი 

ბიბლიოთეკა; ალექსანდრიელი იუდეველებიც გულმოდგინედ სწავლობდნენ მეცნიერებებს, 

გნოსტიკოსებიც ბეჯითად ავრცელებდნენ აღმოსავლური, იუდეური და წარმართული 

სწავლებების შერწყმით ჩამოყალიბებულ თავიანთ სისტემებს. არსად იმდენი მსმენელი არ 

ჰყოლიათ ბასილიდეს, კარპოკრატეს, ვალენტინს, ბარდესანს და სხვა ცრუმასწავლებლებს, 

რამდენიც ალექსანდრიაში. მეცნიერული ცოდნითა და მჭევრმეტყველებით აღჭურვილი 

თითოეული მათგანი ქრისტიანულ სარწმუნოებას ებრძოდა. 

აუცილებელი იყო, ყველა ამ ცრუსწავლების მხილება, რასაც ქრისტიანები სახარებისეული 

სიტყვით აღწევდნენ. რამდენი სწავლული ფილოსოფოსი გააქრისტიანეს და ჭეშმარიტების 

ერთგულ, ბეჯით მსახურად აქციეს! კატეხიზმური სკოლის მესვეურნი გულმოდგინედ 

ზრუნავდნენ, რათა მსმენელები აღეჭურვათ ერესთა სამხილებლად და უშიშრად 

აფართოებდნენ სწავლების მსურველთა წრეს. ამ სკოლის პირველი ცნობილი მასწავლებელი 

იყო ათენელი ფილოსოფოსი ათინაგორა – თავიდან წარმართი, ვინც წმინდა წერილს მისსავე 

სამხილებლად სწავლობდა, მაგრამ ჭეშმარიტებით ძლეული მალე გაქრისტიანდა და მარკუს 

ავრელიუსს მჭევრმეტყველური აპოლოგიაც მიართვა ქრისტიანთა დასაცავად. 

ათინაგორას შემდეგ ხსენებულ სკოლას სათავეში ჩაუდგა პანტენოსი, რომელიც ჭაბუკობიდან 

სტოელთა ფილოსოფიას მისდევდა, მაგრამ მოციქულთა მოწაფეების ქადაგებებმა მოაქცია. 

მან ნათელ-იღო და მონდომებით შეუდგა ქრისტიანობის გავრცელებას – გახდა კატეხიზმური 

სკოლის ხელმძღვანელი, მაგრამ შემდგომ უფალმა უფრო პასუხსაგები საქმისთვის მოუხმო. 

ალექსანდრიას სავაჭრო მიმოსვლის წყალობით ურთიერთობები ყველაზე შორეულ 

ქვეყნებთანაც ჰქონდა. ერთხელ ინდოეთიდან რამდენიმე კაცი ჩავიდა და ალექსანდრიის 

ეპისკოპოს დემეტრეს სთხოვა, მათ ქვეყანაში მასწავლებლები გაეგზავნა. 

ქრისტიანული სარწმუნოება ინდოეთში თომა, ბართლომე და მათე მოციქულებმა იქადაგეს, 

მაგრამ მას შემდეგ წმინდა სწავლება თითქმის დავიწყებას მიეცა, რაკი ამ შორეულ მხარეს 

ქრისტიანები ვერ სწვდებოდნენ. დემეტრემ ინდოეთში წასვლა და ქადაგება შესთავაზა 

პანტენოსს, რომელიც ვერ შეაკრთო გრძელმა, მძიმე გზამ და მოსალოდნელმა საფრთხემ. მან 

სკოლა თავის მოწაფე კლიმენტის ჩააბარა და ინდოეთს გაემგზავრა. სამწუხაროდ, მისი 

შემდგომი მოღვაწეობის შესახებ ცნობები არ შემოინახა; მხოლოდ ცნობილია, რომ მან მიაგნო 

ებრაულ ენაზე დაწერილ მათეს სახარებას, რომელიც ბართლომე მოციქულმა დატოვა. 

დაბრუნების შემდეგ პანტენოსი ისევ სათავეში ჩაუდგა სასწავლებელს. 195 წელს იგი 

საბოლოოდ შეცვალა კლიმენტიმ. 

კლიმენტი თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე განსწავლული ადამიანი იყო. ათინაგორასა და 

პანტენოსის მსგავსად ჯერ წარმართობას აღიარებდა და ელინური ფილოსოფიით იყო 



გატაცებული, მაგრამ ღვთის წყალობით შეიცნო ჭეშმარიტება, მთელი გულით შეიყვარა და 

მის ერთგულ მსახურებას მიუძღვნა თავი. მან ზედმიწევნით შეისწავლა წმინდა წერილი, 

იმოგზაურა საბერძნეთში, იტალიასა და პალესტინაში, რათა შეხვედროდა ეკლესიის ცნობილ 

მამებს და მათგან მიეღო დამოძღვრა. იგი პრესვიტერად ეკურთხა და პანტენოსის მერე 

სათავეში ჩაუდგა ალექსანდრიის სასწავლებელს. კლიმენტი ალექსანდრიელმა მრავალი 

თხზულება დაწერა, მათ შორის „სტრომატა“ (რვა წიგნად), „აღმზრდელი“ (სამ წიგნად) და 

სხვა. 

II საუკუნეში სარწმუნოების გავრცელებას დიდად შეუწყო ხელი წმინდა წერილის 

თარგმანებმა. ესენია: ძველი და ახალი აღთქმის ლათინური და ძველი აღთქმის სირიული 

თარგმანები; გამოჩნდა მთელი წმინდა წერილის სამი ბერძნული თარგმანიც – ისინი 

ეკუთვნოდა იუდეველებს (აკვილას, თეოდოტიონსა და სვიმაქოსს), რომლებიც არ 

სწყალობდნენ ქრისტიანებს და მნიშვნელოვნადაც დაამახინჯეს ტექსტი. 

ამ დროისთვის ქრისტიანობას ფართო გზა მიეცა – რომში სიმდიდრითა და წოდებით 

ცნობილი მოქალაქეები ოჯახებთან და მთელ სანათესაოსთან ერთად იწყნარებდნენ ამ 

მაცხონებელ სარწმუნოებას. მართალია, აშკარა დევნა აღარ მიმდინარეობდა, მაგრამ 

ქრისტიანობის აღიარება მთლად უსაფრთხო არ ყოფილა, რადგან უწინდელი 

ბრძანებულებანი ხელისუფალთ შეიძლებოდა ისევ აემოქმედებინათ. აი, რა მოხდა 

კომოდუსის დროს: ერთმა მონამ ხელისუფლებასთან დააბეზღა თავისი ბატონი, სენატორი 

აპოლონიუსი, რომ ის ქრისტიანობას აღიარებდა. მონა დასაჯეს, რადგან, მარკუს ავრელიუსის 

ბრძანებით, ამგვარი დასმენები აკრძალული იყო. მაგრამ არსებობდა ბრძანებაც იმ 

ქრისტიანთა წინააღმდეგ, რომლებიც მხილების შემდეგ არ განუდგებოდნენ სარწმუნოებას. 

მსაჯულმა აპოლონიუსი იხმო და დაუწყო დარწმუნება, უარეყო ქრისტე; როდესაც უარი 

მიიღო, უბრძანა – წერილობით გადმოეცა თავისი სარწმუნოების არსი. აპოლონიუსმა მთელი 

სენატის თანდასწრებით განაცხადა თავისი მრწამსი და სიკვდილით დასჯას შეეგება 186 

წელს. 

ზოგიერთი მწერალი ამტკიცებს, რომ დაახლოებით ამ პერიოდში ბრიტანეთის მეფე 

ლუციუსმა რომს სთხოვა, მათთან გაეგზავნა მასწავლებლები; რომ რომის ეპისკოპოს 

ელეფთერისაგან გაგზავნილებმა წარმატებით იქადაგეს,[1] მაგრამ უფრო სარწმუნოა, რომ 

ბრიტანეთის ეკლესია დააფუძნეს აღმოსავლეთიდან გაგზავნილმა მქადაგებლებმა. ეს 

დასტურდება იმითაც, რომ ძველი შოტლანდიელები საკმაოდ დიდხანს აღნიშნავდნენ პასექს 

აღმოსავლური ეკლესიის ტრადიციისამებრ. 

აღდგომის აღნიშვნის დროის შესახებ დავა, რომელიც ასე მშვიდობიანად გადაწყვიტეს 

ანიკიტემ და პოლიკარპემ, ისევ გაჩაღდა II საუკუნის დასასრულს. პაპ ელეფთერის მემკვიდრე 

ვიქტორმა ამ საკითხთან დაკავშირებით რომში მოიწვია კრება და აზიის ეკლესიებს მისწერა 

წერილი, სადაც მბრძანებლურად ითხოვდა: ამ უკანასკნელთ აღდგომა აღენიშნათ 

დასავლეთის ეკლესიისა და ზოგი აღმოსავლური ეკლესიის (მაგ., იერუსალიმის, ანტიოქიის 

და სხვ.) თანადროულად. იგი უდავოდ მართალი იყო, ზეიმის თარიღის თაობაზე როდესაც 

მსჯელობდა, მაგრამ საერთოდ არ ჰქონდა უფლება, სხვა ეპისკოპოსებისგან მოეთხოვა 

მორჩილება. ეფესოს ეპისკოპოსმა პოლიკარპემ, კრებასთან მოთათბირების შემდგომ, უპასუხა, 

რომ აზიის ეკლესიები არ შეცვლიდნენ თავიანთ ძველ ტრადიციას. პასუხით განრისხებულმა 

ვიქტორმა გამოაცხადა, რომ ეკლესიიდან განკვეთა ყველა, ვინც მას არ დაეთანხმა. 



ამ საქციელმა საყოველთაო აღშფოთება გამოიწვია. ბევრმა ეპისკოპოსმა ეპისტოლე მისწერა 

ვიქტორს, რომელშიც კიცხავდნენ მის საქციელს, თუმცა ეთანხმებოდნენ მის 

გადაწყვეტილებას დღესასწაულის თარიღის შესახებ. მათ რიცხვში იყო ირინეოსიც, რომელიც 

თავის ეპისტოლეში საყვედურობდა ვიქტორს ქრისტიანული ერთსულოვნებისა და 

სიყვარულის დამარღვეველი საქციელისთვის და შეახსენებდა, თუ როგორი 

მშვიდობისმოყვარებით გადაწყდა ანიკიტესა და პოლიკარპეს შორის არსებული დავა. 

ირინეოსის აზრით: მიუხედავად იმისა, რომ მარხვის შესახებ ზოგ ეკლესიას შორის 

არსებობდა უთანხმოება, „მაინც ყველამ დაიცვა მშვიდობა და ჩვენ თანხმობით ვცხოვრობთ“. 

შედეგად ვიქტორმა უკან დაიხია, მშვიდობა აღდგა და ნიკეის კრებამდე თითოეულმა 

ეკლესიამ ისევ შეინარჩუნა თავისი ტრადიცია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ პირველ საუკუნეებში უმცირესი კვალიც კი არ ჩანს ეკლესიაზე 

მბრძანებლობისა, რისი უფლებაც მოგვიანებით მიითვისეს რომის ეპისკოპოსებმა და 

განაცხადეს, თითქოს ძველთაგანვე ჰქონდათ ასეთი უპირატესობა. სახელი პაპი, რომელიც 

მეორე და მესამე ასწლეულებში გვხვდება, მარტოოდენ რომის ეპისკოპოსს არ ეკუთვნოდა, 

არც იერარქიის განსაკუთრებულ ხარისხს აღნიშნავდა. ეპისკოპოსები უმნიშვნელოვანესი 

ქალაქებისა, სადაც ეკლესიები თავად მოციქულებმა დააფუძნეს, ზედამხედველობდნენ 

ქვეყნის დანარჩენ მღვდელთმთავრებს. მაგალითად, ელიის (იერუსალიმის) ეკლესიის 

ეპისკოპოსი უდიდესი პატივით სარგებლობდა; ალექსანდრიის ეკლესიის ეპისკოპოსი 

მეთვალყურეობდა ეგვიპტეში, ლიბიასა და პენტაპოლისში არსებულ ეკლესიებს. ამგვარადვე 

განაგებდა რომის ეპისკოპოსიც – მას პატივს მიაგებდნენ, როგორც უმთავრესი ქალაქის 

მღვდელთმთავარს, მაგრამ ეს პირველობა მბრძანებლობის უფლებას არ აძლევდა. 

ჩვენ ვნახეთ, რომ ვიქტორის მცდელობას, მიეთვისებინა გარკვეული ძალაუფლება, 

საყოველთაო აღშფოთება მოჰყვა. სხვადასხვა ქვეყნის ეკლესიები ერთმანეთს მშვიდობის 

სულითა და ურთიერთისადმი სიყვარულით ეთათბირებოდნენ, როგორც ერთი მთლიანობის 

წევრები. ეპისკოპოსებისადმი მიგებული პატივის ხარისხი განისაზღვრებოდა მათი პირადი 

ღირსებებით და არა მოღვაწეობის ადგილით. ისინი რჩევებსა და დარიგებებს იძლეოდნენ 

თავმდაბლად და თავადაც მადლიერებით იღებდნენ მათ. თუ რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი 

წამოიჭრებოდა, ეკლესიები ერთმანეთს წერილობით ატყობინებდნენ, ან ქვეყნის 

ეპისკოპოსები იკრიბებოდნენ საქმის განსახილველად. ასე მისწერა გალიის ეკლესიამ რომის 

ეკლესიას მონტანისტების შესახებ, ასე მოიწვიეს რომში, კესარიაში, ეფესოსა და სხვაგან 

კრებები პასექთან დაკავშირებული დავის გამო, აგრეთვე, კერდონეს, მარკიონესა და 

მონტანის ერესების განხილვის მიზნით. 

დაახლოებით II საუკუნის დასასრულს სახელი გაითქვა მწერალმა, რომელიც უდიდესი 

მონდომებით იცავდა ქრისტიანებს ცრუბრალდებებისგან. ეს იყო ტერტულიანე, წარმოშობით 

კართაგენელი, აფრიკელი. მამამისმა – წარმართმა – შესანიშნავი განათლება მისცა შვილს, 

რომელმაც შეისწავლა სიბრძნისმეტყველების ყველა დარგი. მას განსაკუთრებით უყვარდა 

ისტორია და ფილოსოფია, იცოდა ბერძნული ენა, სპეციალობით იყო ადვოკატი და კარგად 

ერკვეოდა რომის კანონმდებლობაში. ტერტულიანე, მთელი თავისი განსწავლულობისა და 

ბრწყინვალე ნიჭის მიუხედავად, ახალგაზრდობაში მანკიერ ცხოვრებას მისდევდა და 

როგორც თავად ამბობს – ქრისტიანობას აბუჩად იგდებდა. მოგვიანებით, ღვთის წყალობით, 

შეიცნო ჭეშმარიტება და მთელი გულით შეიყვარა. იგი გააოგნა ქრისტიანთა სათნო 

ცხოვრებამ, დაკითხვებისა და წამების დროს გამოჩენილმა სიმტკიცემ, ამიტომაც გადაწყვიტა, 



მიეგნო მათი სულიერი სიმტკიცისა და სიმართლის წყაროსთვის. ტერტულიანემ დაიწყო 

წმინდა წერილის შესწავლა, აღიარა სარწმუნოება, რომელსაც მანამდე დასცინოდა, მიჰყო 

ხელი მკაცრ და სათნო ცხოვრებას და უშიშრად იცავდა დევნულ ქრისტიანებს. 

პრესვიტერად ხელდასხმული ტერტულიანე ნახულობდა მსჯავრდებულ ქრისტიანებს, მათვე 

სწერდა გამამხნევებელ წერილებს, ამხელდა ცრუსწავლებებს. 199 ან 200 წელს სენატს გადასცა 

აპოლოგია, რომლითაც დაიცვა ქრისტიანები და დაადასტურა წარმართული 

კერპთმსახურების სიყალბე და უგუნურება. ეს აპოლოგია დაწერილია ლათინურად და, 

როგორც ტერტულიანეს ყველა თხზულება, გამოირჩევა ცოცხალი, მიმზიდველი თხრობითა 

და შთამბეჭდავი მსჯელობით. აპოლოგიის გარდა, ტერტულიანემ მრავალი ნაშრომი დაწერა, 

მათ შორისაა: „სულის შესახებ“, „ნათლობის შესახებ“, „სანახაობათა შესახებ“, „პარქსეასის 

წინააღმდეგ“, „ეპისტოლე მეუღლისადმი“ (ორ წიგნად). ყველა ეს ნაწარმოები შეიცავს ბევრ 

ცნობას იმდროინდელი ქრისტიანების ჩვეულებებსა და ცხოვრების წესზე. 

ქრისტიანული სარწმუნოების ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად თავის ნაშრომებში 

ტერტულიანეს მოჰყავს ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებები, მიუთითებს ადამიანის 

შინაგან ცნობიერებაზე და ქმნილებაზე, საიდანაც შესაძლებელი ხდება შემოქმედის შეცნობა. 

იგი წერს: „ჩვენ თაყვანს ვცემთ ერთ ღმერთს, სამყაროსა და ყოველივე მასში არსებულის 

შემოქმედს. ღმერთი უხილავია, თუმცა ყველაფერში ვლინდება, მიუწვდომელია, თუმცა 

მადლისმიერ გვიცხადებს თავს...“ (Aპოლოგეტიქუე, XVII.) 

ჩვეულებრივ, ქრისტიანებს ბრალად სდებდნენ იმპერატორისადმი დაუმორჩილებლობას, 

რასაც ტერტულიანე მჭევრმეტყველურად აბათილებს: „ჩვენ ლოცვით არ მივმართავთ 

არარსებულ ღმერთებს, კერპებს, რომელთაც თავად სჭირდებათ დაცვა. ჩვენ 

ხელისუფალისთვის ვევედრებით მარადიულ, ცოცხალ ღმერთს. პატივს მივაგებთ 

ხელმწიფეს, რამეთუ ვიცით, რომ იგი ღვთის მიერ არის დადგენილი... მაგრამ მე მას ღმერთს 

ვერ ვუწოდებ, რადგან არ შემიძლია, ვიცრუო და ამით, მიუხედავად ჩემგან დიდი 

პატივისცემისა, სასაცილოდ ავიგდო იგი. ჩვენ მისთვის ვევედრებით ჭეშმარიტ ღმერთს, 

რომელმაც მისცა მას მეუფებაც და ცხოვრებაც. ზეცისკენ თვალებაპყრობილნი, 

ხელგაშლილნი, თავშიშველნი გულით ვლოცულობთ, რომ უფალმა უბოძოს მას 

დღეგრძელობა, უშფოთველი და უსაფრთხო მმართველობა. ვლოცულობთ მხედრობის 

სიმამაცისთვის, სენატის ერთგულებისათვის, ერის კეთილზნეობისა და მთელ ქვეყანაზე 

მშვიდობისათვის. ჩვენ ამ ყოველივეს ვევედრებით ღმერთს, რადგან მარტოოდენ მას ძალუძს 

მათი აღსრულება; ვემსახურებით, თაყვანს-ვცემთ უფალს და მზად ვართ, სიცოცხლე 

გავიღოთ მისთვის... დაე, გვაწამონ, ჯვარს გვაცვან, ცეცხლზე დაგვწვან, შუბითა და მახვილით 

აღიჭურვონ ჩვენს წინააღმდეგ. მლოცველ ქრისტიანს ყოველივეს დათმენა ხელეწიფება“. 

ტერტულიანე განაგრძობს: 

“ჩვენ რომ გვსურდეს ბოროტის წილ ბოროტის მიგება, განა უფრო იოლი არ იქნებოდა, 

გადატანილი შეურაცხყოფისა და შევიწროებისთვის სამაგიერო გადაგვეხადა?!.. ჩვენ რომ 

განწყობილი ვყოფილიყავით, თქვენთვის დაუფარავად გაგვეწია მტრობა, განა ამისთვის 

ძალები ან რიცხოვნობა არ გვეყოფოდა?! ნახეთ, თითქმის გუშინ დავიწყეთ არსებობა და უკვე 

აღვავსებთ თქვენ ქალაქებს, კუნძულებს, ციხესიმაგრეებს, სასახლეებს, სენატს, ბანაკებს, 

სამსჯავროებს; ...ან რა ომი იქნებოდა ისეთი, რომ ბრძოლა არ შეგვძლებოდა – ჩვენ ხომ მუდამ 



ხალისით ვიხოცებით?! მაგრამ ჩვენი სარწმუნოება გვიბრძანებს: უმჯობესია, ჩვენ გავწყდეთ, 

ვიდრე სხვა მოვკლათ... თუ იარაღით ხელში არ გაგისწორდებოდით, სხვაგვარადაც შეგვეძლო 

თქვენთვის გვევნო. საკმარისია, გაგეცალოთ, რომ გაოგნებულნი დაინახავთ თუ როგორ 

გაუკაცრიელდება თქვენი ოლქები!“ 

ტერტულიანე საკმაოდ დაწვრილებით აღწერს ქრისტიანთა საზოგადო ღვთისმსახურებასა და 

მათი ცხოვრების წესს; რომ ურთიერთსიყვარულის გამო თითოეული მათგანი უარს 

აცხადებს, თავისი შემოსავალი საკუთარ გართობასა და სიამოვნებაზე დახარჯოს, როგორც 

ამას წარმართები აკეთებენ, არამედ იყენებს ღატაკთა, სნეულთა, ქვრივ-ობოლთა, 

ჭეშმარიტებისთვის დევნილთა და ტანჯულთა განსაკითხად; საუბრობს ქრისტიანების 

ზნეობაზე, თუ როგორ პატიოსნად აღასრულებენ ისინი ყველა მოვალეობას, რომ 

წარმართებისგან განსხვავებით, არასდროს მიმართავენ თაღლითობასა და სიცრუეს: „დაე, 

თქვენმავე შედგენილმა სიებმა დაადასტუროს – არის თუ არა დამნაშავეთა, მსჯავრდებულთა, 

მკვლელობისთვის დამწყვდეულთა, ქურდობასა და სხვა ბოროტმოქმედებაში მხილებულთა 

შორის ერთი მაინც ქრისტიანი?! თუ ისინი მაინც დილეგების ტუსაღები არიან, მხოლოდ 

იმიტომ, რომ ქრისტეს აღიარებენ; თქვენით, წარმართებით, კი გადავსებულია 

საპყრობილეები... 

თქვენ განუწყვეტლივ სდევნით ქრისტიანებს. ხალხი მსაჯულთა განაჩენსაც არ ელის, ისე 

გვქოლავენ ქვებით, ცეცხლს უკიდებენ ჩვენს საცხოვრისს. გააფთრებული ერისკაცები არც 

მიცვალებულებს ინდობენ, საფლავებიდან თხრიან ქრისტიანების ცხედრებს და ჯიჯგნიან... 

იმისთვის, რომ შეგვიძულოთ, საბაბად იყენებთ ყველაფერს: თუ გადმოხეთქავს ნაპირებიდან 

ტიბრი ან ადიდდება ნილოსი, იქნება გვალვა თუ მიწისძვრა, მოედება ქვეყანას შიმშილი და 

სენი, მყისვე იწყება ყიჟინა: ქრისტიანები ლომებს! ქრისტიანები ლომებს! თითქოს იესო 

ქრისტეს მოვლინებამდე ამგვარი უბედურება არასდროს მომხდარა... 

გვტანჯეთ, რამდენიც გსურდეთ! ვერაფერს მოიგებთ... რამდენსაც მოგვმკით, მით მეტი 

შეგვემატება – მოწამეთა სისხლი ქრისტიანობის თესლი ხდება... ბევრი თქვენი ფილოსოფოსი 

მოგიწოდებდათ მოთმინებისკენ, ქრისტიანების საქმეები და მაგალითები ხომ მათ 

დარიგებებზე უფრო შთამბეჭდავია. ჩვენ მადლობას გიძღვნით ჩვენდამი გამოტანილი 

განაჩენისთვის. თქვენგან მსჯავრი გვედება, ღვთისგან კი შენდობას ვიღებთ!“ 

სამწუხაროდ, შემდგომ ტერტულიანე გარკვეულ ცდომილებებს ერწმუნა და მონტანისტებს 

მიეკედლა. მანამდე დაწერილი მისი ყველა თხზულება კი ფრიად მნიშვნელოვანია და 

გულდასმით შესწავლას იმსახურებს. უცნობია, თუ სად და როგორ გარდაიცვალა 

ტერტულიანე, ვარაუდობენ, მან ღრმა სიბერემდე მიაღწია. 

II საუკუნის ქრისტიანების ზოგიერთ წესსა და ტრადიციაზე უკვე მივუთითეთ ზემოთ. თავის 

ერთ-ერთ თხზულებაში ტერტულიანე საუბრობს მცირეწლოვანთა ნათლისღებაში მონაწილე 

მიმქმელებზე (ნათლიებზე); ნათლისღებისას სახელის დარქმევაზე და სხვ. როგორც 

ცნობილია, ზრდასრულნი ნათლისღებისთვის ემზადებოდნენ კატეხიზაციით და 

ეწოდებოდათ კატეხუმენები (კათაკმევლები). მათი განსწავლის ვადა ორმოცი დღიდან ორ 

წლამდე გრძელდებოდა. კათაკმევლებს ნება არ ჰქონდათ საიდუმლოთა აღსრულებაზე 

დასწრებისა და ტაძრიდან გადიოდნენ დიაკონის მოწოდების: „კათაკმეველნო, განვედით!“ 

შემდგომ. საუფლო ლოცვას მხოლოდ მონათლულები წარმოთქვამდნენ. ლიტურგიის 



უკანასკნელ და უმნიშვნელოვანეს ნაწილზე, რომელსაც ეწოდებოდა მართალთა ლიტურგია, 

დასწრების უფლება არ ჰქონდათ მონანულებსაც. მძიმედ შემცოდებლებს ეკლესია დროებით 

განაყენებდა და მხოლოდ შენანების შემდგომ რთავდა მორწმუნეებთან ურთიერთობის ნებას. 

სინანულის ხანგრძლივობას კი ეკლესია დანაშაულის ხარისხის მიხედვთ ადგენდა. 

ნათლისღება უპირატესად აღდგომის ან სულთმოფენობის წინადღით სრულდებოდა. 

მოსანათლავთა სახელები შეჰქონდათ სიაში, რათა ღვთისადმი აღვლენილიყო სავედრებელი 

მათ სახელზე. ნათლისღება სრულდებოდა წყალში სამჯერადი შთაფლვით მამის, ძისა და 

სულიწმიდის სახელით. მანამდე მოსანათლავი (თუ ზრდასრული იყო) ან მიმქმელი (თუ ყრმა 

ინათლებოდა) მიბრუნდებოდა დასავლეთისკენ, განუდგებოდა ეშმაკსა და მის ყოველ საქმეს, 

შემდგომ აღმოსავლეთისკენ იბრუნებდა პირს და აღთქმას დებდა, ემსახურა უფალი 

ღმერთისთვის. აღმოსავლეთისკენ მიბრუნება აღნიშნავდა აღმოსავლეთით 

აღმობრწყინებული სიმართლის მზისადმი – ქრისტესადმი – შეგებებას. მოსანათლავს 

აძლევდნენ ცვილის სანთელს სულიერი განათლების ნიშნად. ნათლისღების შემდგომ 

სრულდებოდა მირონცხების საიდუმლო, რომელსაც თავდაპირველად ეპისკოპოსი, შემდგომ 

კი პრესვიტერებიც ასრულებდნენ, მაგრამ მირონს მაინც ეპისკოპოსი აკურთხებდა. 

II საუკუნეში იხსენიება ლოცვები და შესაწირი მიცვალებულთათვის. შესაწირი 

ღვთისმსახურებისთვის საჭირო ნივთებისგან შედგებოდა და მას საკურთხევლის წინ 

აწყობდნენ. არსებობდა ეკლესიის მსახურთა და გაჭირვებულთათვის შესაწირიც. არასოდეს 

არაფერს იღებდნენ მანკიერი ყოფა-ქცევის ადამიანების, მონანულებისა და ეკლესიიდან 

განკვეთილებისგან. შემოინახა საზოგადო ტრაპეზის ტრადიციაც, რომელიც ცნობილია 

სახელით აღაპე. მაგრამ ამ ჩვეულებას ზოგჯერ ბოროტად იყენებდნენ, რის გამოც იგი 

თანდათან დავიწყებას მიეცა. 

ამავე საუკუნიდან ცნობილი ხდება ახალი საეკლესიო თანამდებობა – წიგნისმკითხველი 

(მედავითნე). ღვთისმსახურებისთვის, გარდა კვირა დღეებისა, იკრიბებოდნენ შაბათობით, 

ოთხშაბათობით და პარასკევობით, როდესაც ამის შესაძლებლობა გაჩნდებოდა. ტერტულიანე 

ღამისთევის ლოცვასაც ახსენებს. წმინდა აღდგომის მთელ ღამეს მორწმუნეები ლოცვასა და 

სასულიერო ჰიმნების გალობაში ატარებდნენ. დიდი ზეიმით აღინიშნებოდა 

სულთმოფენობა. 

ზიარების საიდუმლოსთვის გამოიყენებოდა გაფუებული პური და წყლით გაზავებული 

ღვინო. ქრისტიანები ხშირად ეზიარებოდნენ ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ბევრს ნაკურთხი 

ძღვენის ნაწილი სახლში მიჰქონდა და ყოველდღე ეზიარებოდა. წმინდა ძღვენი ასევე თან 

მიჰქონდათ შორ გზაზე მიმავალთ. 

[1] ვარაუდობენ, რომ სახარების პირველი მქადაგებლები ბრიტანეთში, ანუ ინგლისში, იყვნენ 

მოციქულები – არისტობულე და სვიმეონ მოშურნე. 

 

 

 

 



მეხუთე დევნა. 

ტერტულიანეს აპოლოგიიდან ვიცით, რომ III საუკუნის დასაწყისისთვის ქრისტიანთა რიცხვი 

უზარმაზარი იყო. წარმართები წუხდნენ, რომ მათი ტაძრები დაცარიელდა, ქალაქები თუ 

სოფლები ქრისტიანებით აივსო და მათ მატებას ბოლო არ უჩანდა. ქრისტეს სწავლების 

განვრცობა ვერ შეაჩერა მორწმუნეთა დატყვევებამ, გვემამ, სიკვდილით დასჯამ თუ 

ცილისწამებამ. 

II საუკუნის ბოლო წლებში იმპერატორის ტახტი ეპყრა სეპტიმიუს სევერუსს (193-211 წწ.), 

რომელიც თავდაპირველად თითქოს სწყალობდა კიდეც ქრისტიანებს. დანამდვილებით არ 

არის ცნობილი, შემდგომ რატომ შეცვალა იმპერატორმა დამოკიდებულება მათ მიმართ. 

ვარაუდობენ, რომ ამის მიზეზი გახდა იუდეველთა ახალი მღელვარებანი და ზოგიერთი 

ქრისტიანი მეომრის უარი, წარმოეთქვათ წარმართული ფიცი. სეპტიმუს სევერუსი უცებ 

გარდაიქმნა უმკაცრეს მმართველად. 202 წელს გამოსცა ბრძანებულება, რომლითაც 

იკრძალებოდა და სიკვდილით ისჯებოდა იუდეველობისა და ქრისტიანობის მიღება. 

გახარებულმა წარმართებმა იმპერიის ყველა ოლქში წამოიწყეს ძლიერი, რიგით მეხუთე 

დევნა. 

ზოგიერთ მხარეში წარმართებმა იმპერატორის ბრძანების მიღებასაც აღარ დაუცადეს და ისე 

შეუდგნენ ქრისტიანთა დარბევას. ასე მოხდა აფრიკაში, ქალაქ კართაგენში. პროკონსულს 

ქრისტიანობის ბრალდებით მიჰგვარეს თორმეტი კაცი. მათგან ცნობილია სპერატის და სამი 

დედაკაცის: დონატას, სეკუნდასა და ვესტიტას სახელები. 

– მიგეტევებათ, თუ გონს მოეგებით და ღმერთებს საკადრის პატივს მიაგებთ. შეჰფიცეთ 

იმპერატორის გენიუსს და გაგათავისუფლებთ, – უთხრა მათ პროკონსულმა. 

– არ ვიცით, რა არის იმპერატორის გენიუსი, ჩვენ ვემსახურებით უხილავ ღმერთს და 

არაფრით დაგვირღვევია ქვეყნის კანონები. სხვისას არაფერს ვეპატრონებით, თუ რაიმეს 

შევიძენთ, გადასახადსაც ვიხდით, რადგან ასე გვიბრძანა იმპერატორმა. ჩვენ მას მივაგებთ 

პატივს, როგორც უფლის მიერ დადგენილ ხელისუფალს. მაგრამ თაყვანს ვცემთ ღმერთს, 

მეუფეს მეუფეთა და ყოვლისამპყრობელს. – უთხრა ერთ-ერთმა. 

მაშინ პროკონსულმა სხვა ბრალდებულებსაც მიმართა: 

– ყური არ ათხოვოთ ამ შეშლილს, გეშინოდეთ ხელისუფლისა და ნუ გარდახვალთ მის ნებას! 

– ჩვენ ზეციური ღმერთის შიში გვაქვს, – უპასუხეს ქრისტიანებმა. 

ისინი ჯაჭვებით შეკრეს და საპყრობილეში წაიყვანეს. მეორე დღეს პროკონსულმა ისევ იხმო 

ისინი და ჯერ დედაკაცების დარწმუნება სცადა: 

– მიაგეთ ხელისუფალს სათანადო პატივი და შესწირეთ მსხვერპლი ღმერთებს. 

– ჩვენ პატივს მივაგებთ კეისარს, როგორც კეისარს, მაგრამ ერთ ღმერთს აღვუვლენთ ლოცვასა 

და თაყვანისცემას, – მიუგო დონატამ. დანარჩენმა დედაკაცებმაც იგივე განაცხადეს. 

– დაბეჯითებით აღიარებ ქრისტიანულ სარწმუნოებას? – ჰკითხა პროკონსულმა სპერატს. 

– დიახ, ყველა აქ მყოფმა გაიგონოს: მე ქრისტიანი ვარ! 



– რომელ წიგნებს კითხულობთ? 

– ოთხ სახარებას უფლისა ჩვენისა და მაცხოვრისა იესო ქრისტესი, პავლე მოციქულის 

ეპისტოლეებს... მთლიანად წმინდა წერილს. 

– მე სამ დღეს გაძლევთ მოსაფიქრებლად; გონს მოეგეთ! 

– ჩვენ ყველა ქრისტიანები ვართ და არასდროს განვუდგებით ქრისტეს რწმენას. მოგვექეცი, 

როგორც გსურს – უთხრა სპერატმა. 

როდესაც პროკონსულმა სიკვდილი მიუსაჯა, განსასჯელებმა ერთხმად შესძახეს: „მადლობა 

უფალს, რამეთუ კეთილ-ინება ჩვენი, როგორც მისთვის წამებულთა, შეწყნარება“. სიკვდილის 

წინ ქრისტიანებმა მუხლი მოიყარეს, ილოცეს და ნაჯახს კისრები შეუშვირეს. 

ამ დევნის დროს კართაგენში მრავალი მოწამე უშიშრად აღესრულა უფლის სადიდებლად. 

ჩვენამდე მოაღწია ზედმიწევნითმა გადმოცემამ ზოგი მათგანის წამების შესახებ; ესენი არიან 

პერპეტუა, ფილიციტატი, რევოკატი, სატურნილე, სეკუნდი და სატირი. როდესაც 

მოსანათლავად ემზადებოდნენ, ისინი მაშინ შეიპყრეს და სამსჯავროზე წარადგინეს. ვივია 

პერპეტუა დიდგვაროვანი და მდიდარი ოჯახიდან იყო, ფილიციტატი კი მისი მოახლე. 

თავად პერპეტუამ აღწერა თავისი დაკითხვა და საპყრობილეში ჩამწყვდევა. 

დაკითხვები რამდენიმე დღეს გრძელდებოდა... ამ დროის განმავლობაში ბრალდებულებმა 

მოახერხეს და ნათელ-იღეს, რამაც მეტი მოშურნეობით აღავსო და ღმერთს მხოლოდ იმას 

ევედრებოდნენ, ძალა მიეცა ყველაფრის გადასატანად. მალე ისინი ჩაყარეს ბნელ და ვიწრო 

დილეგში, სადაც სუნთქვაც კი ჭირდა. გაუსაძლისი იყო იქ ყოფნა – ფილიციტატს მალე უნდა 

ემშობიარა, პერპეტუა კი ბავშვობიდან სიმდიდრესა და ფუფუნებაში ცხოვრებას იყო 

მიჩვეული, მაგრამ მას ეს არ ადარდებდა, მხოლოდ თავის ერთადერთ შვილზე წუხდა – 

ჩვილზე, რომელიც წაართვეს. ბოლოს ორმა დიაკონმა მოახერხა ტუსაღების გადაყვანა უფრო 

ფართო დილეგში, სადაც მათი მონახულება შეეძლოთ ახლობლებსა და მეგობრებს. 

პერპეტუასთან მშობლები მოვიდნენ და მიუყვანეს მისი ყრმა. მამა ცრემლმორეული 

ევედრებოდა: „შვილო ჩემო, შემიბრალე, გაიხსენე, რომ ამქვეყნად ყველაზე მეტად მიყვარდი. 

შეიცოდე უცოდველი ყრმაც, როგორ იცხოვრებს უშენოდ?! ნუ შეარცხვენ შენს გვარს, 

როგორღა გავბედავთ სადმე გამოჩენას, თუ შენ სამარცხვინოდ მოკვდები ჯალათის ხელით?“ 

მოხუცმა შვილის წინ დაიჩოქა და ხელები დაუკოცნა. დედა, რომელიც ფარულად ქრისტიანი 

იყო, ტიროდა, მაგრამ დუმდა. 

მშობლების ტანჯვის შემყურე პერპეტუას გული ეგლიჯებოდა, მაგრამ ვერ უღალატებდა 

რწმენას. იგი მხოლოდ ამას ეუბნებოდა მამას: „ნუ დარდობ, მამა. იყავნ ნება ღვთისა. ჩვენ მის 

ნებაზე ვართ დამოკიდებული და არა საკუთარ თავზე“. 

გულმოწყალე უფალმა განამტკიცა პერპეტუა სასწაულებრივი ხილვებით და აჩვენა მას, თუ 

როგორ ნეტარებენ ისინი, ვინც ქრისტეს ბოლომდე უერთგულეს. ქალი სიხარულით იტანდა 

ტყვეობას, ბნელი დილეგი სიმშვიდისა და სასოების მომტან ადგილად ეჩვენებოდა, ზეციური 

დიდების მოლოდინში მიწიერი განსაცდელები არად უღირდა. 



ისევ წაიყვანეს ტუსაღები საჯარო დაკითხვაზე. პერპეტუას მამა სამსჯავროზე ყრმასთან 

ერთად მოვიდა. მას ჯერ კიდევ ჰქონდა იმედი, რომ დედა ჩვილისადმი სიყვარულის გამო 

განუდგებოდა ქრისტეს და ისევ დაუწყო ხევწნა-მუდარა. მას აჰყვა მსაჯულთა თავი 

ილარიოსი: „ნუთუ შეძლებ, მოხუცი მამა დაამწუხრო და უცოდველი ბავშვი მიატოვო? 

დათანხმდი მსხვერპლშეწირვის შესრულებას“. 

– არ შემიძლია, მე ქრისტიანი ვარ! – გადაჭრით უპასუხა პერპეტუამ. 

ბოლოს ილარიოსმა სასიკვდილო განაჩენი წარმოთქვა: ყველა ქრისტიანს მხეცებისგან 

დაგლეჯა!.. 

საპყრობილეში დაბრუნებულ ფილიციტატას მშობიარობა დაეწყო. ის ტკივილებისგან 

კვნესოდა. ვიღაცამ ჰკითხა: თუ ახლა გმინავ, მაშინ რა იქნება, როდესაც მხეცებს მიუგდებენ 

შენს თავს? 

– მე ახლა მარტო ვიტანჯები, მაშინ კი უფალი იტვირთავს ჩემს ტკივილებს, – უპასუხა მან. 

ქრისტიანების სიმშვიდემ და რწმენის სიმტკიცემ იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა 

საპყრობილის ერთ-ერთ მცველზე, რომ თავადაც მოიქცა და შეძლებისამებრ ცდილობდა, 

შეემსუბუქებინა მათი ხვედრი. დასჯის წინადღეს უამრავი ცნობისმოყვარე მივიდა 

ტუსაღების სანახავად. ქრისტიანები წარმართებს ესაუბრებოდნენ სამსჯავროზე, სამომავლო 

ცხოვრებაზე, გულთა აღმვსებელ სულიერ სიხარულზე. 

დასჯა იმპერატორის ძის დაბადების დღეს იყო დანიშნული, რადგან ასეთ საზეიმო დღეებს 

გასართობი თამაშებით აღნიშნავდნენ. ყველა ქრისტიანი სიხარულით დაადგა სიკვდილის 

გზას: პერპეტუა გამარჯვების ჰიმნს გალობდა, სატურნილე თამამად ესაუბრებოდა 

ილარიოსსა და ხალხს უფლის სამსჯავროს შესახებ... დასჯამდე დაუნდობლად გვემეს ყველა, 

შემდეგ მხეცები მიუსიეს, გადარჩენილები კი შუბით დახოცეს. უფალმა სუსტ დედაკაცებს 

შთაბერა ძალა, უშიშრად შეჰგებებოდნენ საშინელ სიკვდილს. უკვე დაჭრილი პერპეტუა 

ტკივილს აღარ გრძნობდა და გაუკვირდა, რომ საკუთარ სხეულზე ნადირთა ბრჭყალების 

კვალი დაინახა. მერე ხელი გაუწოდა ფილიციტატს, წამოაყენა იგი და ორ ახალგაზრდა 

ქრისტიანს მიმართა: „გქონდეთ მტკიცე რწმენა და წამება ვერ შეგაშინებთ“. ხალხმა 

მოითხოვა, ამფითეატრის შუაში გაეყვანათ მოწამენი, რათა კარგად დაენახათ, თუ როგორ 

დახოცავდნენ მათ. ქრისტიანები ერთმანეთს გადაეხვივნენ და არენის შუაგულისკენ 

გაემართნენ, სადაც ისინი გლადიატორებმა განგმირეს. 

გალიაში დევნის შესახებ წყაროები თითქმის არ შემოინახა. ცნობილია, რომ ლიონში 

მოწამებრივი სიკვდილით აღესრულა წმინდა ირინეოსი. ასე დაგვირგვინდა მისი ცხოვრება, 

რომელიც მთლიანად მიეძღვნა ღვთის სადიდებელ და მოყვასისთვის სასიკეთო შრომას. ეს 

მოხდა დაახლოებით 203 წელს. 

ეგვიპტეში ისეთი ძალით მძვინვარებდა დევნა, რომ ბევრი ქრისტიანი მეორედ მოსვლასა და 

სამყაროს აღსასრულის დადგომას ელოდა. აქაც განსაცვიფრებელი სიმამაცე გამოიჩინეს 

მორწმუნეებმა. რწმენით განმტკიცებული სუსტი დედაკაცებიც კი სიხარულით უძლებდნენ 

უსაშინლეს ტანჯვა-წამებას. 



ერთი ასული, იშვიათი სილამაზის მონა, სახელად პოტამია, თავისმა პატრონმა დაასმინა, რომ 

ქრისტიანი იყო. საშინელი წამების შემდეგ იგი ნელა ჩაუშვეს მდუღარე ფისით სავსე ქვაბში. 

დაკითხვისა და წამების მაყურებელნი ქალწულს ლანძღვა-გინებას აყრიდნენ, მაგრამ ერთი 

მათგანი, სახელად ბასილიდე, მაინც შეძრა მისმა მოთმინებამ და სიმშვიდემ, შეეცადა, 

შეძლებისამებრ დაეცვა იგი გაავებული ბრბოს შეურაცხყოფისგან. პოტამიამ მადლობა 

გადაუხადა მას და აღუთქვა, რომ სიკვდილის შემდგომ შეევედრებოდა უფალს მის 

გადარჩენას. 

გავიდა ხანი. ერთხელ მეგობრებმა ბასილიდეს რაღაც შემთხვევის გამო ფიცის დადება 

მოსთხოვეს, მაგრამ პასუხად მიიღეს, რომ ქრისტიანია და ვერ დაიფიცებს. მათ ჯერ ეგონათ, 

რომ ხუმრობდა და არ დაუჯერეს. მაგრამ მან ისევ გაიმეორა ნათქვამი, რის შემდეგაც 

მსაჯულს მიჰგვარეს. იქაც დაადასტურა ბასილიდემ თავისი ქრისტიანობა და მსაჯულმა მისი 

საპყრობილეში ჩაგდება ბრძანა. ზოგმა ქრისტიანმა მოინახულა იგი და გამოჰკითხა ასეთი 

უეცარი მოქცევის მიზეზი. ბასილიდემ უამბო, რომ პოტამია სიკვდილით დასჯიდან სამი 

დღის შემდეგ გამოეცხადა, თავზე გვირგვინი დაადგა და უთხრა, რომ შეუსრულა დანაპირები 

და რომ მალე გაწირავდა თავს ქრისტესთვის. საპყრობილეში ბასილიდე მოინათლა და 

მალევე დაისაჯა სიკვდილით. 

შეიპყრეს ერთი ქრისტიანიც, სახელად ლეონიდე, და საპყრობილეში ჩააგდეს. მას დიდი 

ოჯახი – ცოლი და შვიდი შვილი ჰყავდა, რომელთაგან უფროსი მხოლოდ ჩვიდმეტი წლისა 

იყო. მისი სიკვდილის შემდეგ მათ უკიდურესი სიღატაკე ელოდათ, რადგან ხელისუფლის 

ბრძანებით სარწმუნოებისთვის მსჯავრდებულთა ქონება ხაზინას გადაეცემოდა. მაგრამ ვერც 

ამან შეარყია ლეონიდეს სიმტკიცე და ვერ აიძულა, განდგომოდა ქრისტეს. მისმა უფროსმა 

ვაჟმა, ორიგენემ, მამას საპყრობილეში მისწერა: „მამა, ჩვენზე ნუ იდარდებ, მოწამეობას თავს 

ნუ აარიდებ ჩვენი გულისთვის“. ლეონიდე მოწამებრივად აღესრულა – მას მახვილით 

მოჰკვეთეს თავი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მეექვსე დევნა. 

211 წელს გარდაიცვალა სეპტიმიუს სევერუსი და დევნაც შეწყდა. მისი ძე კარაკალა (211-217 

წწ.) რომის ერთ-ერთი უბოროტესი იმპერატორი იყო, თუმც ქრისტიანებს არ დევნიდა. ასევე 

იქცეოდნენ მის შემდგომ მაკრინუსი (217-218 წწ.), ჰელიოგაბალუსი (218-222 წწ.) და 

ალექსანდრე სევერუსი (222-235 წწ.). ასე რომ, 235 წლამდე ქრისტეს ეკლესია საკმაოდ 

მშვიდად გრძნობდა თავს. ალექსანდრე სევერუსი საკმაოდ კეთილად იყო ქრისტიანებისადმი 

განწყობილი (ვარაუდობენ, რომ დედამისი, მამმეა, ქრისტიანი იყო), აფასებდა მათ 

სათნოებასა და პატიოსნებას, ჩანს, წარმართთა ღმერთებისა არ სწამდა. მან თავის სასახლეში 

მოწყობილ სამლოცველოში დაადგმევინა მათი გამოსახულებები, ვისაც თავად მიაგებდა 

პატივს. უცნაურია, რომ სამლოცველოში ერთმანეთის გვერდით იყო აბრაამის, იესო ქრისტეს 

გამოსახულებანი და აპოლონიუს თიანელის ქანდაკება – ცნობილი თაღლითისა, რომელიც 

ნერონის დროს თავს სასწაულებრივი ძალის მქონე ჯადოქრად ასაღებდა. იქვე ნახავდით 

მითოლოგიურ მომღერალ ორფეოსსაც. ალექსანდრე სევერუსი ხშირად იმეორებდა 

ქრისტიანულ მცნებას: „ნუ გაუკეთებ სხვას იმას, რასაც საკუთარ თავს არ უსურვებ“; 

ერთხელაც ბრძანა, რომ ეს გამონათქვამი თავისი სასახლის კედლებზე და თავშეყრის 

ადგილებში დაეწერათ. 

ქრისტიანულ ეკლესიაში არსებული ჩვეულების თანახმად, არჩევის დროს ეპისკოპოსის 

სახელს საჯაროდ აცხადებდნენ, რათა ყველას შეძლებოდა ამ პიროვნების შესახებ აზრის 

გამოთქმა და წინ აღდგომოდა კენჭისყრას, თუ ამ ხარისხისთვის მას უღირსად ჩათვლიდა. ეს 

ჩვეულება იმდენად მოეწონა ალექსანდრეს, რომ ბრძანება გასცა: ზუსტად ასევე დაენიშნათ 

სამოქალაქო მოხელენი: გუბერნატორები და მსაჯულები. 

ერთხელ ტავერნის მეპატრონემ იმპერატორთან იჩივლა, რომ მისი კუთვნილი ადგილი 

ქრისტიანებმა დაიკავეს ღვთისმსახურებისთვის. ალექსანდრემ განაცხადა: უმჯობესია, ეს 

ადგილი დაეთმოს ღვთისმსახურებას, ვიდრე ტავერნის მოწყობასო, და იქვე ბრძანა, იგი 

ქრისტიანებისთვის გადაეცათ. ამ პასუხიდან ჩანს, რომ იმპერატორი ღვთისმსახურების 

აღსასრულებლად საჯაროდ შეკრების უფლებას აძლევდა ქრისტიანებს. ვარაუდობენ, რომ 

მისი მმართველობის დროს აღიმართა პირველი ქრისტიანული ტაძრები, რომლებსაც ამ 

დროიდან ხშირად იხსენიებენ და რომელთა უმრავლესობაც შემდგომი დევნის დროს 

გადაწვეს. 

ალექსანდრეს შემდგომ იმპერატორად გამოაცხადეს მაქსიმინე (235-238 წწ.), წარმოშობით 

გოთი, მხეცივით დაუნდობელი, რის გამოც მალე შეიძულეს და მის წინააღმდეგ 

შეთქმულებაც მოამზადეს. საფრთხე გამოაშკარავდა... მაქსიმინემ ეჭვი აიღო მასში 

ქრისტიანების მონაწილეობაზე, რომლებიც, მისი აზრით, ალექსანდრეს მისტიროდნენ. მან 

ბრძანა, სიკვდილით დაესაჯათ ოთხი ათასამდე კაცი, რომელთა შორის გარდაცვლილ 

იმპერატორთან დაახლოებული ქრისტიანებიც იყვნენ. 

დაახლოებით ამავე დროს მცირე აზიაში საშინელი მიწისძვრა მოხდა და უწინდებურად ეს 

უბედურებაც ქრისტიანებს დაბრალდათ; ჩათვალეს, რომ ამჯერად მათი გაჟლეტა 

ღმერთებისადმი მიძღვნილი განმწმენდი მსხვერპლშეწირვა იქნებოდა. ასე დაიწყო 235 წელს 

მეექვსე დევნა, რომელიც განსაკუთრებით ეპისკოპოსებისა და პრესვიტერების წინააღმდეგ 

იყო მიმართული, მაგრამ, საბედნიეროდ, იგი დიდხანს არ გაგრძელებულა. მაქსიმინე 



მხოლოდ სამ წელიწადს იყო იმპერატორი, ხოლო მისი მემკვიდრენი დეციუსამდე (249-251 

წწ.) ქრისტიანებს არ ემტერებოდნენ. 

ამრიგად, თუ მაქსიმინესგან წამოწყებულ სამწლიან დევნას არ ჩავთვლით, ეკლესია საკმაოდ 

მშვიდად იყო თითქმის ორმოცი წლის განმავლობაში. 

მოწამე ლეონიდეს ვაჟი, ორიგენე, ეკლესიის ისტორიაში ცნობილია როგორც დიდი 

სწავლული, მქადაგებელი და ამავდროულად წარმართობიდან შეთვისებული იდეებით 

ორიგენისტული მწვალებლობის ფუძემდებელი. ორიგენე დაიბადა ალექსანდრიაში. ის 

ნიჭიერი ყმაწვილი იყო და მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მალე მიაღწია წარმატებას. 

როდესაც წამოიზარდა, მეცადინეობას შეუდგა სკოლაში, რომლის მთავარი ხელმძღვანელი 

კლიმენტი ალექსანდრიელი იყო. ამ პერიოდში ორიგენეს მამა შეიპყრეს და 

ქრისტიანობისთვის აწამეს. ორიგენემ საკუთარ სახლში გახსნა სკოლა და გაკვეთილებით 

ირჩენდა თავს. 

კლიმენტი, რომელიც სათავეში ედგა კათაკმეველთა სკოლას, იძულებული გახდა, ქალაქს 

გასცლოდა, რის შემდეგაც ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა დემეტრემ აღნიშნული სასწავლებლის 

ხელმძღვანელობა ორიგენეს შესთავაზა. 

ორიგენემ შორს გაითქვა სახელი. 215 წელს მან იმოგზაურა არაბეთში, იქიდან კი ანტიოქიაში 

ჩავიდა. ალექსანდრიაში დაბრუნებული ორიგენე გარკვეულ უსიამოვნებათა გამო 

იძულებული გახდა იქაურობას გასცლოდა. მან მოიარა საბერძნეთი, პალესტინა, და ბოლოს 

პალესტინის კესარიაში დასახლდა. იქაურმა ეპისკოპოსებმა ორიგენეს დაავალეს, ეკლესიაში 

საჯაროდ განემარტა წმინდა წერილი. როდესაც ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა დემეტრემ ამის 

შესახებ შეიტყო, ადგილობრივ კრებაზე გამოთქვა ოფიციალური საყვედური: წესად არ არის, 

ერისკაცმა ეკლესიაში იქადაგოს ეპისკოპოსის თანდასწრებითო. მღვდელთმთავრებმა სცადეს 

თავიანთი განზრახვის გამართლება, მაგრამ დემეტრემ უკან გამოიხმო ორიგენე. ამ დროიდან 

დაიწყო მათ შორის დაპირისპირება, რაც კიდევ უფრო გამძაფრდა, როდესაც ორიგენეს, 

პალესტინაში მისი მეორედ მოგზაურობის დროს, ხელი დაასხეს პრესვიტერად. 

 232 წელს, ეპისკოპოს დემეტრეს გარდაცვალების შემდგომ, ორიგენე ალექსნდრიაში 

დაბრუნდა, მაგრამ ახალ მღვდელთმთავართან უთანხმოების გამო იძულებული გახდა, 

ამჯერად საბოლოოდ დაეტოვებინა ალექსანდრია. მან სასწავლებელი თავის მოწაფეს ჩააბარა 

და თავად კვლავ პალესტინის კესარიაში დასახლდა. მის მოსასმენად მრავალი მოწაფე 

დადიოდა. მათ რიცხვში იყვნენ გრიგოლ და ათინოდორე ნეოკესარიელები, პამფილე და 

სხვანი, რომელთაც შემდგომ გაითქვეს სახელი ქრისტეს ეკლესიაში. 

ორიგენემ მრავალი თხზულება დაწერა. გარდასულ დროთა მწერლები მის ექვსი ათასამდე 

ნაშრომს ითვლიან, მოკლე სიტყვების, ქადაგებებისა და წერილების ჩათვლით. მან დაწერა 

განმარტებები ძველი აღთქმის თითქმის ყველა წიგნზე, ახალი აღთქმის წიგნებიდან იოანეს 

სახარებასა და კორინთელთა მიმართ 1 ეპისტოლეზე, წიგნები: „ლოცვის შესახებ“, „საწყისთა 

შესახებ“, „მიმართვა ამბროსისადმი“ და სხვა. ორიგენე თავისი ერთ-ერთი თხზულებით 

„ცელსუსის წინააღმდეგ“ ამხელს წარმართ მწერალს, რომელიც მარკუს ავრელიუსის დროს 

განაქიქებდა და სასაცილოდ იგდებდა ქრისტიანობას წიგნში „ჭეშმარიტი სწავლება“. 

წარმართთა შორის ეს თხზულება ამ რიგის ნაშრომებიდან ყველაზე ღრმააზროვან 



ნაწარმოებად ითვლებოდა და დაახლოებით ასი წლის განმავლობაში მას ვერავინ გასცა 

პასუხი. ორიგენემ ძალისხმევა არ დაიშურა და შეძლო მისი მხილება. 

დეციუსის (249-251 წწ.) დროს გაჩაღებული დევნისას სამოცდაათი წლის ორიგენე 

საპყრობილეში ჩასვეს; შიმშილით სულს ხდიდნენ, ცეცხლითა და რკინით აწამებდნენ და 

აიძულებდნენ ქრისტესგან განდგომას, მაგრამ მან სატანჯველს მტკიცედ გაუძლო და 

ქრისტიანებს გამამხნევებელ წერილებსაც კი სწერდა. ბოლოს გაათავისუფლეს 

საპყრობილედან, მაგრამ წამებით ღონემიხდილი მალევე გარდაიცვალა ტვიროსში 254 წელს. 

ეკლესიის მამები სარგებლობდნენ ორიგენეს ნაშრომებით, თუმცა ზოგიერთ მათგანში 

ცდომილებებს პოულობდნენ. მას განსაკუთრებით საყვედურობდნენ პლატონიზმითა და 

წმინდა წერილის ალეგორიული განმარტებებით გატაცებას. 

ეკლესიის სწავლებასთან შეუთავსებელი აღმოჩნდა და დაგმობილ იქნა ორიგენეს ნაშრომებში 

გამოთქმული მწვალებლური აზრები, რომლებიც წარმართული ფილოსოფიის ზეგავლენის 

შედეგია. მათ შორისაა: საღვთო ბუნებისა და შესაქმის შესახებ ორიგენეს ზოგიერთი 

შეხედულება, რომლებშიც ნეოპლატონიზმის გავლენა იკვეთება; იდეა აპოკატასტასისზე, 

რაშიც იგულისხმება საბოლოო გადარჩენა ყველა ქმნილებისა დაცემულ ანგელოზთა 

ჩათვლით; სულთა წინაარსებობის იდეა და სხვ. 

ორიგენეს სიკვდილის შემდგომ მისი სწავლებების შესახებ დავა დიდხანს, თითქმის სამასი 

წელი გაგრძელდა. ორიგენეს მცდარ შეხედულებებზე აღმოცენებულ ორიგენიზმის სახელით 

ცნობილ მწვალებლობას მრავალი მომხრე ჰყავდა პალესტინის მონაზონთა შორის. 543 წელს 

იმპერატორ იუსტინიანეს ედიქტით ორიგენე ერეტიკოსად გამოცხადდა. ედიქტს ყველა 

პატრიარქმა მოაწერა ხელი. ეს გადაწყვეტილება დაადასტურა V მსოფლიო კრებამ 553 წელს; 

აგრეთვე VI მსოფლიო კრებამ თავისი ოროსით (დოგმატური განჩინებით), ტრულის კრებამ, 

რომლის 1 კანონში ვკითხულობთ: „აგრეთვე ას სამოცდახუთმა ღმერთშემოსილმა მამამ, 

რომლებიც შეიკრიბნენ ამ სამეფო ქალაქში ჩვენი კეთილმსახური მეფის იუსტინიანეს დროს 

(V მს. კრებაზე – რედ. შენ.), შეაჩვენეს და განაგდეს თეოდორე მოპსუესტიელი, ნესტორის 

მოძღვარი, ორიგენე, დიდიმოსი და ევაგრე, რომლებმაც განაახლეს ელინური ზღაპრობა...“ და 

VII მსოფლიო კრებამ: „ანათემას გადავცემთ ორიგენეს, დიდიმოსისა და ევაგრეს ბოდვებს, 

როგორც ეს აღასრულა მეხუთე კრებამ, რომელიც იყო კონსტანტინოპოლში“. 

დავაკვირდეთ, რა გავლენა მოახდინა ქრისტიანულ სწავლებასთან შეხებამ ალექსანდრიის 

წარმართ სწავლულებზე: ბევრი მათგანი გულწრფელად მოიქცა და ქრისტეს თავდადებული 

მსახური გახდა. სხვები, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობას ღვთისგან ბოძებულ 

სარწმუნოებად არ თვლიდნენ, მაინც იძულებულნი ხდებოდნენ, ეღიარებინათ მისი 

სწავლების უპირატესობა და ცდილობდნენ მის მისადაგებას პლატონიზმთან. ამ 

მიმართულებას მისდევდა ალექსანდრიის ერთ-ერთი სახელგანთქმული სწავლული ამონიოს 

საკა. მეორე მხრივ, ალექსანდრიაში ძლიერ გავრცელდა გნოსტიკური სწავლებანი და 

საერთოდ აღმოსავლეთისთვის ნიშანდობლივი შეხედულებანი იდუმალ შემოქმედებით 

ძალებზე, ბუნებაში კეთილისა და ბოროტის ბრძოლასა და ადამიანის სულზე. ყველა ამ 

თვალსაზრისთა შერწყმით თანდათან აიგო სისტემა, რომელიც ცნობილია ნეოპლატონიზმის 

სახელწოდებით. ამ მიმდინარეობამ, რომელსაც სათავეში ჩაუდგნენ ამონიოს საკას მოწაფეები 

– პლოტინი და შემდგომ პორფირიოსი – მოგვიანებით ძალზე მოიკიდა ფეხი ალექსანდრიაში. 



ეკლესიის მამები და მწერლები. წმინდა გრიგოლ საკვირველმოქმედი. 

შევეხოთ წმინდა მამებს, რომლებიც იმავე ეპოქაში უმაღლეს სათნოებათა მაგალითებს 

უჩვენებდნენ მსოფლიოს და მთელი ძალისხმევით უკუაგდებდნენ ჭეშმარიტებაზე 

ყოველგვარ თავდასხმას – ამიტომაც იწოდებიან ისინი ეკლესიის მამებად. 

წმინდა იპოლიტე, ირინეოსის მოწაფე, ეპისკოპოსი იყო რომის მახლობლად მდებარე 

ქალაქში, რომელსაც ზოგი უწოდებდა ოსტიას, ზოგი პორტოს. იგი დიდი გულმოდგინებით 

ამხელდა ნოვატეს, რომელიც გარდა იმისა, რომ უკუღმართად ასწავლიდა წმინდა სამების 

შესახებ, სხვებთან ერთად რომის ორი ეპისკოპოსი: ზეფირინუსი და კალისტე მიიმხრო. 

იპოლიტემ დაგვიტოვა ერესების მამხილებელი ბევრი მნიშვნელოვანი ნაშრომი, წმინდა 

წერილის განმარტებანი, საუბრები დღესასწაულთა შესახებ; თავი მოუყარა სამოციქულო 

ღვთისმსახურების წესებს და შეადგინა პასქალური ციკლი. იპოლიტეს გარდაცვალების წელი 

უცნობია, მხოლოდ ვიცით, რომ მოწამებრივად აღესრულა და მისი უკანასკნელი სიტყვები 

იყო: „დაე, მათ დაგლიჯონ ჩემი ასონი, ხოლო შენ, ქრისტე, მიიღე სული ჩემი!“ 

წმინდა სერაპიონ ანტიოქიელი თავგამოდებით ებრძოდა მონტანისტებს, ალექსანდრე 

ანტიოქიელმა კი სახელი გაითქვა უმწიკვლო ცხოვრებითა და მოწამებრივი აღსასრულით. 

წმინდა დიონისე ალექსანდრიელი ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მწყემსი იყო – 

ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვახსენებთ მას. იერუსალიმის ტახტი თანმიმდევრობით ეკავათ ორ 

წმინდა მამას: ნარკისესა და ალექსანდრეს. პირველ მათგანზე შთამბეჭდავი მონათხრობია 

შემონახული: საყოველთაოდ ცნობილი იყო მისი უმწიკვლო ცხოვრება, მაგრამ გამოჩნდნენ 

ბოროტი ადამიანები და ცილი დასწამეს, თანაც თავიანთი ბრალდება ცრუ ფიცით 

დაადასტურეს. ერთი ამბობდა: თუ ვიცრუებ ცეცხლმა დამბუგოსო; მეორე: უკურნებელი სენი 

შემეყაროსო; მესამე: თუ ვტყუოდე, თვალისჩინი წამერთვასო. ნარკისემ გაბოროტების გარეშე 

გადაიტანა უსამართლო ბრალდებები, მაგრამ საღვთო მართლმსაჯულებამ უწია 

ცრუმოწმეებს და თითოეული მათგანი დადებული ფიცის თანახმად დაისაჯა. ეპისკოპოსმა 

ღრმა მოხუცებულობამდე იცოცხლა. როდესაც სამწყსოს საქმეებზე ზრუნვისთვის 

მეტისმეტად დასუსტდა, თავად უფალმა მიუთითა მის მემკვიდრეზე. 

ალექსანდრე – პანტენოსისა და კლიმენტის მოწაფე, რომელმაც დიდი გაჭირვება გადაიტანა 

სევერუსისგან დევნის დროს, კაპადოკიის მხარის ერთ-ერთი ქალაქის ეპისკოპოსი იყო. მას 

ძილში უფლისგან ეუწყა ბრძანება, წასულიყო იერუსალიმს. როდესაც ალექსანდრე ქალაქს 

უახლოვდებოდა, ნარკისესა და ზოგიერთ მღვდელმსახურს იდუმალმა ხმამ მიუთითა – 

გასცდენოდნენ ქალაქის კარიბჭეს და ეპისკოპოსად აერჩიათ ის, ვისაც უფალი მოუვლენდა. 

ისინიც გავიდნენ ქალაქიდან, შეხვდნენ ალექსანდრეს და დაიყოლიეს იერუსალიმში 

დარჩენაზე. მართალია, ის უკვე სხვა ქალაქის ეპისკოპოსი იყო, მაგრამ ღვთის აშკარა 

ბრძანებით ეს დაბრკოლება გადალახულ იქნა – იგი ერთხმად აირჩიეს იერუსალიმის 

ეპისკოპოსად. ეს იყო პირველი მაგალითი ეპისკოპოსის გადაყვანისა ერთი ეკლესიიდან 

მეორეში. წმინდა ალექსანდრე იერუსალიმის ეკლესიას ორმოცი წელი მართავდა, მანვე 

შეადგინა იერუსალიმის სახელგანთქმული ბიბლიოთეკა, სადაც უპირატესად თავმოყრილი 

იყო წიგნები ქრისტიანობის შესახებ (შემდგომ ამ ბიბლიოთეკით სარგებლობდა ევსები, 

როდესაც საეკლესიო ისტორიას წერდა). მანვე გახსნა იერუსალიმის საღვთისმეტყველო 

სკოლა, რომლის ძირითადი ამოცანა იყო კატეხიზაცია და თავისი მოწყობით ძალიან ჰგავდა 



ალექსანდრიის სასწავლებელს. დეციუსისგან დევნის დროს ეპისკოპოსი რწმენისთვის ეწამა 

და პატიმრობაში აღესრულა, როგორც ქრისტეს აღმსარებელი. 

მაგრამ იმდროინდელ წმინდა მამათაგან ყველაზე განთქმული იყო გრიგოლ ნეოკესარიელი, 

ანუ გრიგოლ საკვირველმოქმედი. იგი დაიბადა ნეოკესარიაში, წარმართულ ოჯახში და 

ადრევე მიხვდა კერპთაყვანისმცემლობის ამაოებას. გრიგოლმა კარგი დაწყებითი განათლება 

მიიღო და როდესაც ასაკმა მოუწია, გადაწყვიტა გამგზავრება ფინიკიის ქალაქ ბერიტოსში, 

რათა იქაურ სახელგანთქმულ სკოლაში დაესრულებინა სწავლა და დაეწყო სამსახური. მაგრამ 

მანამდე თავის ძმასთან – ათინოდორესთან ერთად კესარიაში წავიდა, სადაც იმ დროს 

ორიგენე ასწავლიდა. ცნობილი მასწავლებელი ორ ყმაწვილს გააცნო კაპადოკიის ეპისკოპოსმა 

ფირმილიანემ. ორიგენეს სწავლების მოსმენის შემდეგ ძმებმა მასთან დარჩენა და დამოწაფება 

გადაწყვიტეს. როდესაც მან კესარია დატოვა, გრიგოლი გაჰყვა ალექსანდრიაში, რათა 

მოესმინა იქაური ცნობილი მასწავლებლებისთვის. გარკვეული დროის შემდეგ ორიგენესთან 

ერთად დაბრუნდა კესარიაში, მოინათლა, მასწავლებელს მადლობა გადაუხადა და 

სამშობლოში გაემგზავრა. გრიგოლის მშობლები დიდგვაროვანნი და მდიდარნი იყვნენ, მას 

შეეძლო საზოგადოებაში მაღალი წოდებრივი ადგილი დაეკავებინა, მაგრამ ჭეშმარიტების 

ნათლით გაცისკროვნებული უკვე არად აგდებდა მიწიერ დიდებას, სურდა განმარტოება, 

რათა სრულად მისცემოდა ლოცვას და საღვთო წერილის შესწავლას. მალე გავრცელდა ხმა 

გრიგოლის სათნოებათა შესახებ – მის წინ მოღვაწეობის ახალი ასპარეზი იშლებოდა... 

მაშინდელი ნეოკესარია წარმართებით იყო სავსე და სულ ჩვიდმეტი ქრისტიანი ცხოვრობდა; 

ამ უკანასკნელთ სურდათ, აერჩიათ ეპისკოპოსი და რჩევა ჰკითხეს ამასიის ეპისკოპოს 

ფედიმეს. არჩევანი შეჩერდა გრიგოლზე, რომელმაც ეს შეიტყო თუ არა, უდაბნოს მიაშურა. 

ნეოკესარიელი ქრისტიანები და ფედიმე ევედრებოდნენ ღმერთს, რომ გრიგოლს 

ეპისკოპოსობის პატივი მიეღო. „ყოვლისა მცნობო და ყოვლადსახიერო უფალო! მოგვხედე 

ჟამსა ამას მე და გრიგოლს და აკურთხე დადგინება მადლითა შენითა!“ – შეჰღაღადებდა 

ღმერთს ფედიმე. შემდეგ გრიგოლი დაუსწრებლად გამოაცხადეს ეპისკოპოსად; ისიც 

დარწმუნდა, რომ ამ სამსახურისთვის თავად უფალმა მოუხმო, დაბრუნდა ნეოკესარიაში, 

მიიღო ხელდასხმა და ბეჯითად შეუდგა თავისი ახალი მოვალეობების შესრულებას. 

უფალს გრიგოლი არ დაუტოვებია თავისი მოწყალების გარეშე; ამ დროიდან მოყოლებული 

მან აღასრულა უამრავი სასწაული: სიტყვით კურნავდა სნეულებს, განდევნიდა ეშმაკებს, 

მბრძანებლობდა სტიქიონებზე... მისმა ქადაგებებმა, უმწიკვლო ცხოვრებამ და სასწაულებმა 

მრავალი წარმართი მოაქცია. ბომონები ცარიელდებოდა, უწმინდური სულები ხედავდნენ 

ღვთისმსახურის ძალას... გრიგოლთან მიდიოდა ყველა გაჭირვებული, სნეული, 

მიმართავდნენ რჩევისა და დახმარებისათვის. ისიც ყველას იღებდა, უსმენდა და ხელს 

უწვდიდა. ძველი მწერლები, განსაკუთრებით წმინდა გრიგოლ ნოსელი, ბევრ ცნობას 

გვაწვდიან გრიგოლის მიერ აღსრულებული სასწაულების შესახებ. ხალხი მას მეორე მოსეს 

უწოდებდა. 

იმ დროს, როგორც ცნობილია, ბევრი ერეტიკოსი ავრცელებდა ცრუსწავლებას ყოვლადწმიდა 

სამების პირთა შესახებ. გრიგოლი ხშირად ევედრებოდა უფალს, ესწავლებინა ჭეშმარიტება 

და მიეცა ძალა, რათა მართლად და შეუმცდარად დაემოძღვრა თავისი სამწყსო. და აი, ერთ 

ღამეს მას სასწაულებრივად გამოეცხადნენ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი და წმინდა იოანე 

ღვთისმეტყველი, რომელთაც რამდენიმე სიტყვით გადასცეს ქრისტიანული სწავლების 



ძირითადი ჭეშმარიტებანი. გრიგოლმა ჩაიწერა სარწმუნოების ეს მოკლე სიმბოლო, რომელიც 

შეიცავს სწავლებას წმიდა სამებაზე. იგი ცნობილია ნეოკესარიის ეკლესიის სიმბოლოს 

სახელით. 

თავის ეპარქიაში გრიგოლმა მრავალი წარმართი გააქრისტიანა. როდესაც დევნამ იფეთქა, 

ისინი დაარწმუნა, დამალულიყვნენ, რადგან შეეშინდა, ახალმოქცეულებს სისუსტე არ 

გამოეჩინათ წამების დროს; თავადაც გაეცალა ქალაქს – თავშესაფარში მყოფი გამუდმებით 

ლოცულობდა და ცდილობდა, განემტკიცებინა თანმხლებთა რწმენა. წარმართები ყველგან 

ეძებდნენ შესაპყრობად, ერთხელ მის სამყოფელშიც მივიდნენ, მაგრამ, ღვთის ნებით, ვერ 

შენიშნეს. 

ძველ ეკლესიაში ეპისკოპოსის არჩევა ხდებოდა მეზობელი ქალაქიდან ან მხარედან 

მოწვეული ორი ან მეტი ეპისკოპოსის და აგრეთვე ერისკაცთა მონაწილეობით. ცხადდებოდა 

ასარჩევის სახელი და ყველა დამსწრეს ეძლეოდა უფლება, გამოეთქვა აზრი მის შესახებ. 

ზოგჯერ ერი სთავაზობდა თავისთვის მისაღებ პირს, ზოგჯერ ეპისკოპოსები ასახელებდნენ 

მას. 

ერთხელ წმინდა გრიგოლი ეპისკოპოსის ასარჩევად მიიწვიეს ქალაქ კომანაში. ხალხმრავალი 

კრება ხმაურითა და პაექრობით წარიმართა, არჩევანი კი დიდხანს ვერ გაკეთდა. ბევრს 

სურდა, ეპისკოპოსად აერჩიათ განსწავლული მჭევრმეტყველი და დიდგვაროვანი. ამაზე 

გრიგოლმა მოკლედ შეახსენა, რომ ჯეროვანია, ყურადღება მიექცეს ადამიანის შინაგან 

ღირსებებს და არა გარეგნულ უპირატესობებს; რომ მოკრძალებული გარეგნობა ხშირად 

უდიდეს სათნოებებს ფარავს. ზოგმა მსმენელმა გაიხუმრა: „თუ გარეგნულ ღირსებებს არ 

მივაქცევთ ყურადღებას, მაშინ იქნება მენახშირე ალექსანდრე აგვერჩია?!“ ასე ეძახოდნენ ერთ 

ღატაკს, რომელიც ქალაქში ნახშირით ვაჭრობდა. გრიგოლი გულის სიღრმეში მიხვდა, რომ ეს 

სახელი ღვთის ნებით წარმოითქვა და ხალხს მისი მოყვანა სთხოვა. ამ დროს ბრბოდან 

ღატაკი, დაძონძილი და ნახშირით გამურული ალექსანდრე გამოიყვანეს. მაგრამ გრიგოლმა 

ამ თავმდაბალ ადამიანში ღვთის რჩეული ამოიცნო, გაიყვანა განზე და ხანმოკლე საუბრიდან 

შეიტყო, რომ ალექსანდრე ღთისმოსავი, ღრმად მორწმუნე და განათლებული ადამიანი იყო. 

მან მხოლოდ სიმდაბლის გამო აირჩია ჯაფა და სიღატაკე. დამსწრეთა თვალწინ გრიგოლმა 

საუბარი გაუბა წმინდა წერილის შესახებ და ალექსანდრემ ყველა გააოგნა თავისი ცოდნით, 

სიბრძნითა და დიდებული სიმშვიდით. კრებამ ერთსულოვნად შესძახა: „ეს არის 

ეპისკოპოსობის ღირსი!“ ამის შემდეგ მან გაიარა წინმსწრები საეკლესიო ხარისხები და 

ეკურთხა ეპისკოპოსად. თავმდაბალ ალექსანდრეს ღვთის წყალობა თან სდევდა – იგი 

სიბრძნითა და უბრალოებით მოძღვრავდა თავის სამწყსოს, რომლისთვისაც მაგალითად იქცა 

მისი ცხოვრება. შემდგომში იგი მოწამებრივად აღესრულა. 

წმინდა გრიგოლმა ღრმა სიბერემდე იცოცხლა. მისი სიკვდილის შემდეგ ნეოკესარიაში 

მხოლოდ ჩვიდმეტი წარმართი დარჩა, მაშინ როცა ეპისკოპოსობის ხარისხის მიღებისას იქ მას 

მხოლოდ ამდენი ქრისტიანი ჰყავდა. 

გრიგოლის ძმა – უმწიკვლო ცხოვრებით ცნობილი ათინოდორე – პონტოს ეპისკოპოსი იყო. 

ჩვენ არ გვინდოდა, შეგვეწყვიტა თხრობა წმინდა გრიგოლის შესახებ, ამიტომაც 

მივუახლოვდით 268 წელს, მისი გარდაცვალების თარიღს. ახლა უკან დავბრუნდეთ და 

განვიხილოთ ეკლესიის მდგომარეობა მაქსიმინესგან დევნის შემდგომ. 



მეშვიდე დევნა. ალექსანდრიის, მცირე აზიისა და სხვა მხარეთა მოწამენი. 

მაქსიმინეს დროინდელი დევნის შესახებ ფრიად მწირი ცნობები შემოინახა. იგი დიდხანს არ 

გაგრძელებულა, რადგან თავისი სისასტიკით ყველასთვის საძულველი იმპერატორი მოკლეს 

და ეკლესიაშიც ისევ დაისადგურა სიმშვიდემ. მაქსიმინეს მემკვიდრენი ქრისტიანებს არ 

სდევნიდნენ – მათთვის არ ეცალათ. რომის იმპერიას ყოველი მხრიდან განსაცდელი 

ემუქრებოდა და ისიც აშკარად სუსტდებოდა: კანონებს არავინ იცავდა, მეომრები 

საიმპერატორო ტახტს ფულით ეპატრონებოდნენ. ბარბაროსი ერები ამ არეულობით 

სარგებლობდნენ და ოლქებს პირწმინდად ძარცვავდნენ, ისინი მიხვდნენ რომის იმპერიის 

დაუძლურებას და აღარ ეშინოდათ მისი. აღმოსავლეთში დაახლოებით 230 წლიდან შეიქმნა 

ახალი ძლიერი სამეფო – სპარსეთი, რომელიც ემუქრებოდა რომს და ხშირადაც ავიწროებდა 

აზიის ოლქებს. ასეთ ვითარებაში ხელისუფლებას ქრისტიანები თითქმის დაავიწყდა. რომის 

იმპერატორი, ფილიპე (244-249 წწ.), იმდენად კეთილად იყო მათდამი განწყობილი, რომ 

ზოგიერთი მწერალი მას ქრისტიანადაც კი თვლიდა. მაგრამ ამ ვარაუდს ეწინააღმდეგება 

შემდეგი ფაქტი: მან წარმართული ზეიმით აღნიშნა რომის დაარსებიდან მეათასე წელი, რასაც 

ქრისტიანი არ ჩაიდენდა. 

როგორ იყენებდნენ ქრისტიანები სიმშვიდის ამ ხანას? როგორც ვნახეთ, ეს იყო ეკლესიის 

მამათა და მწერალთა უაღრესად ნაყოფიერი მოღვაწეობის ჟამი. ისინი ამხელდნენ 

ცრუსწავლებებს, მოძღვრავდნენ თავიანთი სამწყსოს, ზრუნავდნენ სარწმუნოების 

გასავრცელებლად შორეულ ქვეყნებში. დაახლოებით ამ დროს მიმოიარეს გალია მოშურნე 

მქადაგებლებმა. ერთმა მათგანმა, დიონისემ (იგივე წმინდა დენისმა), ეკლესია დააფუძნა 

პარიზში, რომელიც მაშინ უმნიშვნელო ქალაქი იყო. მრავალმა წარმართმა სწავლულმა და 

ფილოსოფოსმა შეიცნო სახარების ჭეშმარიტება და შემდგომ გულმოდგინედ ემსახურა 

უფალს. 

ყველა ამ სანუგეშო მოვლენასთან ერთად, უნდა ითქვას ისიც, რომ ქრისტიანული 

საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაივიწყა უწინდელი ღვთისმოსაობა. როდესაც ყოველდღე 

ემუქრებოდათ საფრთხე და ელოდნენ სიკვდილს, მაშინ ქრისტიანები თავს ამა სოფლის 

მწირებად თვლიდნენ და მიწიერი სიკეთეები არად უღირდათ. ისინი ხალისით თმობდნენ 

საკუთარ სიცოცხლეს, მთელი სულით მიილტვოდნენ ზეციური სამშობლოსკენ და მხოლოდ 

იქ ელოდნენ სიმშვიდესა და სიხარულს. 

მაგრამ ხანგრძლივი უსაფრთხოების პირობებში ქრისტიანებმა შეიძინეს მიწები, ქონება, ხელი 

მიჰყვეს ვაჭრობას. ამ მოვლენების თანამედროვე დიდი მღვდელთმთავარი, წმინდა 

კვიპრიანე, დამწუხრებული გადმოგვცემს, რომ ქრისტიანთა ცოლები ზრუნავდნენ ჩაცმა-

დახურვაზე, იცხებდნენ ფერ-უმარილს, ესწრებოდნენ წარმართთა გართობებს; რომ განელდა 

მოყვასისადმი სიყვარული, ეკლესიის მსახურნიც კი უგულებელყოფდნენ თავიანთ 

მოვალეობებს და ქონების დაგროვებით იყვნენ დაკავებულნი. 

მაგრამ ქრისტიანებს ელოდათ მკაცრი გამოცდა, რომელმაც გამოაღვიძა მათი მოშურნეობა და 

შეახსენა დავიწყებული უფალი. იმპერატორ ფილიპეს სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე 

ალექსანდრიაში ვიღაც წარმართმა სწავლულმა დაარწმუნა ხალხი, რომ ქრისტიანთა ჟლეტა 

ღმერთებისთვის სათნო, განმწმენდი მსხვერპლი იქნებოდა; და ბრბოც გააფთრებით დაერია 

მათ – ქოლავდნენ ქვებით, უცვივდებოდნენ სახლებში, იტაცებდნენ მათ ქონებას, არ 



აკლებდნენ ლანძღვა-გინებასა და ცემას. ამ მძიმე განსაცდელმა ბევრი უფლის ერთგული 

მსახური გამოავლინა. მოხუცმა სერაპიონმა, პრესვიტერმა მეტრამ და ორმა დედაკაცმა – 

კვინტამ და აპოლონიამ, საშინელ გვემას გაუძლეს. ისინი უფლის ერთგულნი დარჩნენ და 

მოწამებრივი სიკვდილით აღესრულნენ. 

ფილიპეს გარდაცვალების შემდეგ საიმპერატორო ტახტზე ავიდა დეციუსი. მალა ოლქებში 

გავრცელდა მისი ბრძანებაც: სიკვდილით დაესაჯათ ყველა ქრისტიანი, ვინც არ 

განუდგებოდა თავის სარწმუნოებას! დეციუსს ეგონა, რომ ამით მოიგებდა ღმერთების გულს 

და თავიდან აიცილებდა განსაცდელს, რაც იმპერიას ემუქრებოდა. ასე დაიწყო ქრისტიანთა 

მეშვიდე დევნა... 

ამ ბრძანებამ ქრისტიანები ააფორიაქა და შეაძრწუნა. უმრავლესობას მიწიერი სიამენი 

ღმერთზე მეტად შეჰყვარებოდა და უჭირდა მათი დათმობა, თან სიკვდილისა ეშინოდა. 

ჭეშმარიტი მორწმუნეები კი ნაღვლიანად შესცქეროდნენ, თუ როგორ მიიჩქაროდნენ 

ქრისტიანები სამსჯავროსა და წარმართული ბომონებისკენ, რათა დაეგმოთ ქრისტე და 

შეეწირათ მსხვერპლი კერპებისთვის. ბევრი გამოძახებასაც არ უცდიდა და მანამდე მირბოდა. 

ერთხელ მსაჯულები იძულებულებიც კი გახდნენ, მეორე დღისთვის მოეხმოთ ისინი, რადგან 

ვეღარ ასწრებდნენ განდგომილთა მოსმენას. ზოგიერთი ქრისტიანი ყიდულობდა 

წერილობით მოწმობას, ვითომ წარმართული რიტუალი აღასრულა და ამ სულმოკლეობითა 

და თაღლითობით ინარჩუნებდა სიცოცხლეს. 

მაშინ ალექსანდრიის ეპისკოპოსი იყო ღვთისმოსაობით ცნობილი დიონისე. იგი 

ალექსანდრიის სასწავლებლებს ედგა სათავეში, როდესაც ორიგენეს მოწაფე ჰერაკლასი 

ეპისკოპოსად აირჩიეს. მისი სიკვდილის შემდგომ დიონისემ დაიკავა ეპისკოპოსის კათედრა 

და ეკლესიის ისტორიაში შევიდა დიონისე დიდის სახელით. მან ანტიოქიის 

ეპისკოპოსისადმი მიწერილ წერილში აღწერა, თუ რა გამოიწვია დეციუსის ბრძანებამ 

ალექსანდრიაში: „ყველა შიშისაგან ძრწოდა. დიდგვაროვანთაგან ბევრი დამფრთხალი 

თავადვე მიიჩქაროდა სამსჯავროსკენ [ქრისტეს] დასაგმობად. დაიძახებდნენ თუ არა 

მოსულთა სახელებს, ისინიც სწრაფად უახლოვდებოდნენ უწმინდურ სამსხვერპლოს. ბევრი 

გაფითრებული იყო და ისე ცახცახებდა, თითქოს მსხვერპლად მასვე სწირავდნენ. 

გარსშემოკრებილი ბრბო დასცინოდა მათ, რომელთაც სახეზე ეწერათ შიში სიკვდილისა და 

მსხვერპლშეწირვის შესრულებისა. ზოგიერთები სამსხვერპლოსთან ნაჩქარევად მიდიოდნენ, 

რითაც სურდათ დაემტკიცებინათ, რომ არასდროს ყოფილან ქრისტიანები; ზოგი გაიქცა... 

დატყვევებულთაგან ზოგი არ შედრკა საპყრობილეში ჩაგდებამდე, შემდგომ მათაც უღალატა 

ნებისყოფამ. იყვნენ ისეთებიც, ვინც ბოლომდე ვერ გაუძლო წამებას. მაგრამ ბევრი თავად 

ღმერთმა გაამხნევა და მათი რწმენის შესაფერისი ძალა მიანიჭა – ისინი ქრისტეს 

სასწაულებრივ მოწმეებად დარჩნენ“. 

მათგან პირველი იყო იულიანე. იგი ნიკრისის ქარით იყო ავად – არც დგომა შეეძლო და არც 

სიარული, ამიტომ სამსჯავროზე მიიყვანა ორმა ქრისტიანმა, რომელთაგან ერთი მაშინვე 

განუდგა ქრისტეს. მეორე, რომელსაც ქრონიონ კეთილისმყოფელს ეძახდნენ, და მოხუცი 

იულიანე არ შედრკნენ და არ უღალატეს ქრისტეს, რისთვისაც ისინი აქლემზე შესვეს და 

მთელი ქალაქი მოატარეს, შემდეგ სასტიკად სცემეს და მრავალრიცხოვანი ბრბოს თვალწინ 

კოცონზე დაწვეს. ერთმა ჯარისკაცმა სცადა მათი დაცვა. მაგრამ გაავებულმა ხალხმა ისიც 

მოკლა. დაწვეს ერთი აფრიკელი, სახელად მეკარი. ხანგრძლივი ტყვეობისა და წამების 



შემდეგ ასევე ცეცხლს მისცეს ეპიმაქე, ალექსანდრე და მათთან ერთად რამდენიმე დედაკაცი. 

სხვა ქრისტიანებთან ერთად სამსჯავროზე მიიყვანეს თხუთმეტი წლის ყმაწვილი, სახელად 

დიოსკორე, რომელმაც ყველა განაცვიფრა სიბრძნითა და სიმამაცით. მრავალმა მეომარმა 

თამამად აღიარა ქრისტე და ისინიც მახვილით განგმირეს. ზოგმა ქრისტიანმა მთებსა და 

უკაცრიელ ადგილებს შეაფარა თავი და შიმშილში, სიცივესა და სიღატაკეში ცხოვრობდა. 

ბევრი მათგანი ყაჩაღებმა გაიტაცეს და მონებად გაყიდეს. მოგვიანებით ისინი ისევ 

ქრისტიანებმა გამოისყიდეს. 

თავად დიონისე სიკვდილს გადაურჩა: როდესაც გაიცა მისი დატყვევების ბრძანება, ის თავის 

სახლში იყო და მშვიდად ელოდა, როდის მიაკითხავდნენ. მეომრები ყველგან ეძებდნენ, 

მაგრამ მის სახლში არ შესულან, რადგან დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ის სადღაც სხვაგან 

იმალებოდა. რამდენიმე დღის შემდეგ დიონისე შეიპყრეს, როდესაც სხვა ქრისტიანებთან 

ერთად ქალაქის დატოვებას აპირებდა. ეპისკოპოსი უკვე სასიკვდილოდ ემზადებოდა, 

როდესაც მოულოდნელად შუაღამისას უცნობები დაესხნენ თავს მეომრებს და უკუაგდეს 

ისინი, დიონისე კი იძულებით წაიყვანეს. 

თავის წერილში დიონისე აღნიშნავს, რომ აღმსარებლები სიყვარულითა და 

გულისხმიერებით იღებდნენ განდგომილებს, რომლებმაც შემდგომ შეინანეს თავიანთი 

საქციელი. აღმსარებლებს სჯეროდათ, რომ ეს სათნო იქნებოდა უფლისთვის, რომელსაც 

ნებავს არა სიკვდილი ცოდვილთა, არამედ მხოლოდ მათი სინანული და გამოსწორება.[1] 

დევნის დროს აწამეს და პატიმრობაში ამოხადეს სული იერუსალიმის მოხუც ეპისკოპოს 

ალექსანდრეს. რომის ეპისკოპოსი ფაბიანე მოწამებრივად აღესრულა. უმძიმესი დევნის გამო 

მისი მემკვიდრის არჩევა დიდხანს ვერ შეძლეს. უმწიკვლო ცხოვრებით განთქმული 

ანტიოქიის ეპისკოპოსი ბაბილა შეიპყრეს და შებორკილი დაამწყვდიეს საპყრობილეში. იქ მან 

სამი ყმაწვილი მოაქცია და მათთან ერთად სიკვდილით დაისაჯა. 

შემზარავი დრო იყო: ქალაქები იცლებოდა, ქრისტიანები უკაცრიელ ადგილებსა და ტყეებს 

აფარებდნენ თავს, საპყრობილეები ტუსაღებით იყო სავსე. აღმსარებელთა სიმტკიცის 

გასატეხად მტარვალები წამების სხვადასხვა ხერხს იგონებდნენ. წარმართები თავიანთ 

ქრისტიან ნათესავებსაც კი აბეზღებდნენ; მაგალითად, ოცდაორი წლის მდიდარი 

ახალგაზრდა, სახელად პავლე, ეგვიპტეში ცხოვრობდა თავის დასთან ერთად, რომელიც 

წარმართზე იყო გათხოვილი. სიძემ მისი ქონების ხელში ჩაგდება მოისურვა და გადაწყვიტა 

დაესმინა, რომ ის ქრისტიანია. პავლემ დამალვა სცადა – წავიდა მთებში, საიდანაც უკაცრიელ 

და ქვიშიან თებაიდას უდაბნოში გადავიდა; იქ კლდეში ნაკვეთი მღვიმე იპოვა, რომლის 

მახლობლად ნაკადული მორაკრაკებდა და ნაყოფით დახუნძლული ფინიკი იდგა. 

ლტოლვილი იქ დაბინავდა და დიდხანსაც დარჩა. მართალია, დევნა ჩაცხრა, მაგრამ პავლეს 

ისე შეუყვარდა უდაბნოს მდუმარება, რომ ქალაქში დაბრუნება აღარ მოისურვა. 

განუწყვეტლივ ლოცულობდა, ფინიკის ნაყოფით საზრდოობდა და პალმის ფოთლებით 

იმოსებოდა. ასე იცხოვრა 91 წელი სრულ მარტოობაში. წმინდა პავლე თებაიდელი პირველ 

მეუდაბნოედ ითვლება. 

არსად იმდენი ქრისტიანი არ ცხოვრობდა, რამდენიც მცირე აზიაში, სადაც ეკლესიათა 

უმრავლესობა დააფუძნეს თავად მოციქულებმა და მათმა უშუალო მემკვიდრეებმა. დრო 

იხელთეს თუ არა, წარმართებმა და იუდეველებმა გააფთრებით დაუწყეს ქრისტიანებს დევნა. 



ამ განსაცდელმა შეარყია ზოგი მათგანის რწმენა და განუდგა უფალს. მათ რიცხვში იყო 

სმირნის ეპისკოპოსი ევდემონი, რომელმაც კერპებისადმი მსხვერპლშეწირვის აღსრულებაზე 

თანხმობა განაცხადა. ჩვენ ვნახეთ, თუ რა მონაწილეობა მიიღეს სმირნაში მცხოვრებმა 

იუდეველებმა პოლიკარპე სმირნელის დასჯაში. მას შემდეგ სამოცდაათ წელზე მეტი გავიდა, 

მაგრამ ქრისტიანებისადმი მათი მტრობა არ განელებულა – ისეთივე გააფთრებული ყიჟინით 

ითხოვდნენ ქრისტიანთაგან განდგომის აღიარებას. აქ მოღვაწეობდა პრესვიტერი პიონიოსი, 

რომელიც ყველას უყვარდა და პატივისცემით ეპყრობოდა. ერთხელ, ზუსტად იმ დღეს, 

როდესაც მღვდელმოწამე პოლიკარპეს ხსენებას აღნიშნავდნენ, პიონიოსს შეატყობინეს, რომ 

სამსჯავროზე უნდა წაეყვანათ. პიონიოსმა მტკიცედ გადაწყვიტა არ განდგომოდა უფალს, 

ილოცა და კისერზე წინასწარ ჩამოიცვა თოკი, რითაც დაადასტურა მზადყოფნა, წასულიყო 

ციხეში ან სასიკვდილოდ. ასევე მოიქცნენ ქრისტიანი ასკლეპიადი და ერთი დედაკაცი, 

სახელად საბინა. ყველა მშვიდად იდგა და ელოდა სიკვდილს. მათ მიუახლოვდა 

წარმართული ტაძრის ერთ-ერთი მთავარი ქურუმი პოლემონი და ჰკითხა: 

– განა არ გსმენიათ, რომ ხელისუფალმა ყველა ქრისტიანს უბრძანა ღმერთების თაყვანისცემა? 

– ჩვენ ვიცით ღმერთის რჯული – იგი გვიბრძანებს, მას ერთს ვცეთ თაყვანი! – მიუგო 

პიონიოსმა. 

– გასწით მოედანზე და ნახავთ, გაიძულებენ თუ არა მორჩილებას... 

– ჩვენ ჭეშმარიტ ღმერთს ვემორჩილებით! – გაიმეორეს ასკლეპიადმა და საბინამ და 

მდუმარედ გაჰყვნენ ქურუმს. 

მოედანზე უკვე დიდძალი ხალხი შეკრებილიყო, წარმართები და იუდეველები 

გააფთრებულნი ყვირილით ითხოვდნენ, დაესაჯათ ისინი ან იძულებულნი გაეხადათ, 

დაეგმოთ ქრისტე. 

პიონიოსმა ხალხს მიმართა: „თქვენ, სმირნის მცხოვრებნო, რომლებიც ამაყობთ თქვენი 

ქალაქის სილამაზითა და თქვენი მგოსნის, ჰომეროსის დიდებით;[2] და თქვენც, იუდეველნო, 

მათქმევინეთ რამდენიმე სიტყვა. თუ რომელიმე ჩვენგანი განუდგება რწმენას და სიკვდილის 

შიშით დათანხმდება, აღასრულოს მსხვერპლშეწირვა, თქვენ გიხარიათ და დასცინით მას. 

განა სიცილის ღირსია ის, ვინც ასე მძიმედ შესცოდა? კარგი იქნებოდა, თქვენ, ელინებმა, 

გაიხსენოთ თქვენი მგოსნის სიტყვები, რომ არ არის კარგი კაცის დაღუპვა გიხაროდეთ! თქვენ 

კი, იუდეველნო, შეგახსენებთ მოსესა და სოლომონის სიტყვებს: „უკუეთუ იხილო კარაული 

მტერისა შენისა დაცემული ტვირთსა შინა მისსა, არა თანაწარჰხდე მას, არამედ შეეწიო მას მის 

თანა“ (გამოსლვ. 23,5); „უკუეთუ დაეცეს მტერი შენი, ნუ მოგცხრებინ და შებრკოლებასა მისსა 

ნუ ამაღლდები“ (იგავ. 24,17). მე თანახმა ვარ, ავიტანო ყოველგვარი წამება და მოვკვდე, 

ვიდრე ჩემი ღმერთის რჯულს გარდავიდე. რისთვის გძულვართ, იუდეველნო? თქვენი 

მტრებიც რომ ვიყოთ, ხომ ადამიანები ვართ?! მაგრამ მითხარით, რა ბოროტება ჩაგვიდენია, 

ვინ დავჩაგრეთ, ვინ შევავიწროეთ ან ვის დავწამეთ ცილი? როგორ გგონიათ, თუ მუქარით 

აიძულებთ რომელიმე ჩვენგანს, კერპებს სცეს თაყვანი, ეს მხოლოდ მისი ბრალი იქნება?! განა 

თქვენ თავად არ სცოდავთ, როდესაც უბიძგებთ, რომ ცოდვა ჩაიდინოს?!“ 

შემდგომ პიონიოსმა იუდეველებს შეახსენა ღვთისადმი მათი ორგულობა, ხშირი დრტვინვა 

და რჯულის დარღვევა; რომ მოახლოვდა დღე, როდესაც თითოეული საკუთარ საქმეთა 



მიხედვით განისჯება და სამართლიან სასჯელს დაიმსახურებს ღვთისადმი თავისი ურჩობის 

გამო... 

იუდეველები მისი მკაცრი სიტყვების მოსმენისას უხერხულად შეიშმუშნენ, ზოგ მათგანში 

სინანულმაც გაიღვიძა: 

– გვერწმუნე, პიონიოს, ჩვენ გვიყვარხარ შენი სიმშვიდისა და სიბრძნისათვის, გვინდა, 

სიკვდილისგან გიხსნათ. სიცოცხლე ხომ ჭეშმარიტად კარგი რამ არის! – უთხრეს მათ. 

– მართალია, სიცოცხლე კარგია, მაგრამ მარადიული ცხოვრება შეუდარებლად მშვენიერია და 

მისი უხილავი ნათელი მზეზე მეტად ბრწყინავს. არავინ იწუნებს ღვთის ხილულ ქმნილებას, 

მაგრამ არსებობს სამყარო უხილავი, რომელიც ხილულზე უფრო წარმტაცია. 

წარმართებმაც სცადეს პიონიოსის დარწმუნება: 

– მაშ გადაჭრით ამბობ უარს? – ჰკითხა პოლემონმა 

– მე მხოლოდ მსურდა, დამერწმუნებინეთ, რომ გაქრისტიანებულიყავით – უპასუხა 

პიონიოსმა. პასუხად ზოგმა გაიცინა: 

– სულაც არ გვინდა ცეცხლში დაწვა... 

– მაგრამ ეს სჯობს სიკვდილის შემდგომ ჩაუქრობელ ცეცხლში მარადიულ წვას! – მიუგო 

პიონიოსმა. 

შემდეგ მსაჯულმა იწყო ქრისტიანების დაკითხვა, ჩაიწერა მათი სახელები, პასუხები და 

ბრძანა, საპყრობილეში წაეყვანათ. ბრბო მათ უკან გაჰყვა ლანძღვითა და დაცინვით. ვიღაცამ 

ასკლეპიადზე მიუთითა და თქვა: 

– ალბათ, ეს შეწირავს მსხვერპლს. 

– სიცრუეა, ერთი ჩვენგანიც კი არ შეწირავს კერპებს მსხვერპლს! – მიუგო პიონიოსმა. 

– ბევრმა თქვენგანმა ხომ უკვე შესწირა?! – შეეპასუხა ერთი წარმართი და განდგომილთა 

სახელების ჩამოთვლა დაიწყო. 

– ეს თითოეულის ნებაა, ჩვენ არ დავგმობთ! 

ხალხი ისე იყო გაავებული, რომ მეომრებსაც უჭირდათ ტუსაღების დაცვა. ასე მიაღწიეს 

საპყრობილემდე, სადაც ქრისტეს ერთგული რამდენიმე ქრისტიანი მშვიდად ელოდა 

სიკვდილს. ტუსაღთა მოსანახულებლად მოსულ წარმართებს განაცვიფრებდა მათი 

უშფოთველი და ხალისიანი სულიერი განწყობა. მოდიოდნენ ისეთებიც, ვინც შიშის გამო 

განუდგა რწმენას. შესაბრალისი სანახავები იყვნენ – სინდისის ქენჯნით გატანჯულნი 

ტიროდნენ. პიონიოსი ამხნევებდა მათ და შეახსენებდა უფალი ღმერთის სახიერებასა და 

ძალას: „თქვენ მძიმედ შესცოდეთ, მაგრამ შეინანეთ და მთელი გულით მიეახლეთ ღმერთს. 

იგი მოწყალეა და გულწრფელად მონანულთ მიუტევებს; სიხარულით მიგიღებთ, როგორც 

თავის შვილებს“. 



პიონიოსის სიტყვებმა და ცრემლებმა განდგომილებში გააღვიძა სინანული, შეწყალების 

იმედი და – მოაბრუნა ღვთისკენ. 

ამასობაში წარმართები ქრისტიანებს აიძულებდნენ, ეღალატათ რწმენისათვის. ხშირად 

მიდიოდნენ საპყრობილეში, მაგალითად ევდემონ ეპისკოპოსის ამბავს იშველიებდნენ, 

ემუქრებოდნენ სამსჯავროთი, წამებით. ერთხელ მეომრებს ძალით მიაყვანინეს ისინი 

საკერპო ბომონთან – კისერზე თოკები შემოუჭირეს და ისე წაათრიეს. ბომონის ახლოს 

პიონიოსი მიწაზე დაეცა, მეომრებმა ის ხელში აყვანილი შეიყვანეს სამსხვერპლოში, სადაც 

განდგომილი ეპისკოპოსი ასრულებდა წარმართულ რიტუალს. 

– თქვენ რატომ არ გსურთ მსხვერპლშეწირვა? – შეეკითხა ტყვეებს ქურუმი. 

– იმიტომ, რომ ქრისტიანები ვართ! 

წარმართებმა სიცილი დააყარეს ჯვარცმული ღმერთის თაყვანისმცემელთ, უდიერად 

მოიხსენიეს ქრისტე; ტყვეებს ძალით დაადგეს თავზე გვირგვინები, რომლებითაც 

ჩვეულებისამებრ წარმართები ირთვებოდნენ მსხვერპლშეწირვის დროს. ქრისტიანებმა 

გვირგვინები მოიგლიჯეს და ფეხებით გათელეს. ბრბომ მათ ცემა დაუწყო, ამასობაში ვიღაცამ 

დაიძახა: „აუცილებლად უნდა ვაიძულოთ!.“. 

– გრცხვენოდეთ, ცრუ ღმერთთა თაყვანისმცემელნო! თქვენ საკუთარ კანონებს მაინც 

დაემორჩილეთ. შეგიძლიათ, დაგვსაჯოთ, მაგრამ უფლება არ გაქვთ, გვაიძულოთ! – მიმართა 

ბრბოს პიონიოსმა. 

ისევ საპყრობილეში დააბრუნეს ქრისტიანები. რამდენიმე დღის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა 

ანთიპატი ანუ მთავარი მსაჯული, რომლის გარეშეც განაჩენის გამოცხადების ნება არ 

ჰქონდათ. მან უხმო პიონიოსს და სცადა დაყოლიება: 

– ასე რატომ ისწრაფი სიკვდილისკენ? – ჰკითხა მსაჯულმა. 

– სიკვდილისკენ კი არა, მარადიული ცხოვრებისკენ... – მიუგო ტყვემ. 

მსაჯულმა მისი ჯვარცმა და დაწვა ბრძანა. 

როდესაც სასჯელის ადგილზე მიიყვანეს, პიონიოსმა თავად გაიხადა სამოსი, დაწვა ჯვარზე 

და ხელები გაშალა; მეომარმა როცა მიამსჭვალა, ისევ შესთავაზეს: „დამორჩილდი, პიონიოს, 

ამოგაცლით სამსჭვალებს და იცოცხლებ“. პიონიოსმა მშვიდად შეხედა მტანჯველებს და 

მიუგო:“მსურს დავიძინო, რათა მარადიულ ცხოვრებაში გავიღვიძო“. 

ჯვარი აღმართეს და გაამაგრეს, ძირში შეშა და ფიჩხი მიაყარეს და კოცონი გააჩაღეს. მალე 

ჯვარი ალში გაეხვია. პიონიოსი თვალდახუჭული ლოცულობდა, ზოგს უკვე მკვდარი ეგონა, 

მაგრამ ცოტა ხნის შემდგომ მან თვალი გაახილა, გადახედა ხალხს, სახე სიხარულით 

გაუბრწყინდა და წარმოთქვა: „უფალო, მიიღე სული ჩემი!“ და აღესრულა. უცნობია, თუ 

როგორ აწამეს დანარჩენი ქრისტიანები. წმინდა პიონიოსის ხსენების დღეა 11 მარტი. 

პერგამონში მსჯავრდებული ღრმად მოხუცი ეპისკოპოსი კარპოსი წამების დროს ღაღადებდა: 

„ვხედავ განღებულ ზეცას და უფალს ჩემსას დიდებითა თვისითა“. მასთან ერთად ეწამა 



დიაკონი პაპილე, მისი და აგათონიკა და კარპოსის მსახური აგათოპოდე. ეკლესია მათ 

იხსენიებს 13 ოქტომბერს. 

პროკონსულ ოპტიმუსთან მიიყვანეს ვაჭარი, სახელად მაქსიმე, რომელმაც უარი განაცხადა, 

განდგომოდა თავის სარწმუნოებას. პროკონსულის შეკითხვაზე, თუ რომელ ფენას 

ეკუთვნოდა, მან უპასუხა: მე თავისუფალი დავიბადე, მაგრამ მონა ვარ იესო ქრისტესი. 

– გამოდის, რომ ქრისტიანი ხარ? – ჰკითხა პროკონსულმა. 

– თუმც მხოლოდ მოწაფე, მაგრამ მაინც ქრისტიანი ვარ, – დაუდასტურა მაქსიმემ. 

იგი სასტიკად გვემეს, ბოლოს კი ჩაქოლეს. მოწამის ბოლო სიტყვები იყო: „ქრისტესთვის 

მარტვილობა – ტანჯვა არ არის“. 

შთამბეჭდავია ამბავი წმინდა კოდრატე ნიკომიდიელის მოწამეობის შესახებ. ნიკომიდიაში 

უამრავი ქრისტიანი წარადგინეს სამსჯავროზე. ხალხში ერია წარჩინებული და მდიდარი 

ახალგაზრდა ქრისტიანი, სახელად კოდრატე. როდესაც მან დაინახა, თუ როგორ თრთოდნენ 

და კანკალებდნენ ქრისტიანები დაკითხვის დროს, შეეშინდა – არ დაეგმოთ ღმერთი, უცებ 

გამოეყო ბრბოს, ჩადგა ბრალდებულთა შუაში და მტკიცე, მშვიდი ხმით ყველას მაგიერ 

უპასუხა: „ჩვენი სახელია ქრისტიანები, წოდება – მონანი ქრისტესი, სამშობლო – ზეცა, სადაც 

უფალი დაამკვიდრებს მისდამი ყველა მსასოებელს“. 

განცვიფრებულმა ანთიპატმა მისი ახლოს მიყვანა ბრძანა. კოდრატე თავად მიუახლოვდა, 

პირჯვარი გადაიწერა და აღიარება გაიმეორა. შეკითხვებზე, თუ რა ერქვა და რომელ ფენას 

ეკუთვნოდა, ის მხოლოდ იმეორებდა, რომ მისთვის ყველაფრის მომცველია ქრისტიანის 

წოდება, და ადიდებდა ჭეშმარიტ ღმერთს. გაიცა ბრძანება, სასტიკად ეგვემათ იგი. სანამ 

ბრძანებას ასრულებდნენ, ვიღაცამ მსაჯულს უთხრა, რომ კოდრატე ნიკომიდიის ერთ-ერთი 

წარჩინებული მოქალაქე იყო. მან მიიხმო ყმაწვილი და ჰკითხა: „ეს რა ჩაიდინე?! როგორ 

გაბედე ასეთი სამარცხვინო რამ?! როგორ შეგეძლო, დაგევიწყებინა წოდება და 

კეთილშობილება და ამ სარწმუნოებას მიჰკედლებოდი?!“ 

კოდრატემ ფსალმუნთმგალობლის სიტყვებით მიუგო: „ვირჩიე მე მივრდომაჲ სახლსა 

ღმრთისა ჩემისასა, უფროჲს ვიდრეღა არა დამკვიდრებად ჩემდა საყოფელსა ცოდვილთასა“ 

(ფსალმ. 83,10). დარწმუნებაც და მუქარაც ამაო გამოდგა. კოდრატემ გაიმეორა: ქრისტიანის 

წოდება უმაღლესია და მაცხოვრისთვის ტანჯვა ბედნიერებაც არის და პატივიც! მაშინ 

ანთიპატმა მისი წამება ბრძანა, ხოლო კოდრატემ ხმამაღლა გადაუხადა მადლობა უფალს, 

რომელმაც თავის ერთგულ მსახურებს მიათვალა. „გევედრები, უფალო აღმავსე სულითა 

წმიდითა, განმაძლიერე, გონიერ-მყავ შენითა სიბრძნითა, რათა ბოლომდე გიერთგულო!.“. – 

შეჰღაღადა მან. 

უკვე საღამო იყო, როცა კოდრატე საპყრობილეში წაიყვანეს დანარჩენ ქრისტიანებთან ერთად. 

ანთიპატს ევალებოდა ქალაქებისა და დაბების მიმოვლა და თვალყურის დევნება, თუ როგორ 

სრულდებოდა ხელისუფლების ბრძანება ქრისტიანების წინააღმდეგ. რამდენიმე დღის 

შემდეგ იგი ნიკეაში გაემგზავრა და კოდრატეც თან გაიყოლა. ჩასვლისას ბრძანა, ყველაფერი 

მოემზადებინათ მსხვერპლშეწირვისთვის და ბომონთან მოაყვანინა ქალაქში მცხოვრები 

ქრისტიანები, რომელთა შორის კოდრატეც იყო. 



– შესწირე ღმერთებს მსხვერპლი, – ურჩია ანთიპატმა. 

– მე შენს ღმერთებს არ ვემსახურები; მე ქრისტეს მონა ვარ და ჩემს თავს მას ვწირავ 

მსხვერპლად! – მიუგო კოდრატემ. 

– შენ ამით პატივს არ სცემ ხელისუფლის ნებას. 

– მე პატივს ვცემ იმპერატორს, ვლოცულობ მისთვის, რომ ღმერთმა შეაცნობინოს 

ჭეშმარიტება. 

– თუ ხელისუფლისთვის ლოცულობ, მისი კანონის შესრულებაც გმართებს. თქვენსავე 

წერილში ნათქვამია: „მიეცით კეისრისაჲ კეისარსა და ღმრთისაჲ ღმერთსა“ (მათ. 22,21). 

– მართალი ხარ და მეც კეისარს მივაგებ საკადრისს – ვემსახურები და ვუხდი აუცილებელ 

ხარკს. მაგრამ მოვალე ვარ, ღმერთს ბოლომდე ვუერთგულო. ხელისუფლის ბრძანებით, 

მსხვერპლი უნდა შევწირო ღმერთებს ან მოვკვდე. მე უკანასკნელს ვირჩევ და მზად ვარ, 

სიცოცხლე გავიღო ქრისტესთვის. 

– მაგრამ ბევრი ქრისტიანი დათანხმდა მსხვერპლშეწირვის აღსრულებას. შენ რა, მათზე 

უკეთესი ხარ? 

– თუ მე ღმერთის ერთგული დავრჩები, უეჭველად განდგომილებზე უკეთესი ვიქნები. 

შეიძლება, ისინი ვნახო? – ჰკითხა კოდრატემ. 

განდგომილნი, მართლაც, ბევრნი იყვნენ. მსაჯულმა ბრძანა მათი მოყვანა, თან იმედოვნებდა, 

რომ ისინი დაარწმუნებდნენ კოდრატეს, მათი მაგალითისთვის მიებაძა. მაგრამ მოლოდინი 

არ გამართლდა – პირიქით, კოდრატემ გაამხნევა ეს უბედურები: „რა ჩაიდინეთ?! იქნებ არ 

გწამთ მიცვალებულთა აღდგომა და მარადიული ცხოვრება, ზეციური სასუფეველი რომ 

მიწიერ ცხოვრებაზე გაცვალეთ?! იქნებ დაგავიწყდათ მაცხოვრის სიტყვები: „ნუ გეშინინ 

მათგან, რომელთა მოწყვიდნენ ხორცნი და ამისა შემდგომად ვერარაჲ აქუს უმეტესი, რაჲ 

გიყონ თქუენ. ხოლო გიჩუენო თქუენ, ვისა გეშინოდის: გეშინოდენ მისა, რომელსა 

შემდგომად მოწყუედისა ხელ-ეწიფების შთაგდებად გეჰენიასა“ (ლუკ. 12,4-5). 

განდგომილი ქრისტიანები მუხლებზე დაეცნენ და აქვითინებულებმა შეინანეს თავიანთი 

სულმოკლეობა. ამან იმდენად განარისხა ანთიპატი, რომ ბრძანა, დაუნდობლად ეწამებინათ 

კოდრატე, რომელსაც დაცემულთა სინანულმა საკუთარი ტანჯვა დაავიწყა – მხოლოდ მათზე 

დარდობდა: „უფალო, მიიღე სული ჩემი მათი სულების წილ და შეიწყალე ისინი“. 

უცებ უჩვეულო ნათელი მოეფინა ყველა ქრისტიანს; მოწამეს მოესმა, მის ლოცვას როგორ 

შეუერთდა ანგელოზთა ხმები. ყველა განდგომილმა ისევ აღიარა ქრისტე და სიხარულით 

შეეგება მოწამებრივ სიკვდილს. ანთიპატი კიდევ დიდხანს დაატარებდა კოდრატეს 

სხვადასხვა ქალაქში, თან აწამებდა; ეს გზა დასრულდა პელესპონტში (დარდანელის სრუტის 

სანაპირო), სადაც მას მახვილით მოჰკვეთეს თავი. კოდრატეს რწმენამ და სიმტკიცემ დიდი 

შთაბეჭდილება მოახდინა მისი ტანჯვის მხილველებზე, ორი მათგანი კი – სატორნინე და 

რუფინოსი, მოწამებრივად აღესრულნენ. წმინდა კოდრატეს ხსენებას ეკლესია აღნიშნავს 10 

მარტს. 



ასეთივე შთამბეჭდავი მაგალითია ნიკეაში წმინდა მოწამე ტრიფონის ვნება. იგი უფალმა 

სასწაულებრივი ძალით განამტკიცა უსაშინლესი წამების დროს. ხმელთაშუა ზღვის კუნძულ 

სიცილიაზე რწმენისთვის შეიპყრეს ყმაწვილი ქალი, სახელად აღათია, წარჩინებული და 

მდიდარი მშობლების ასული. ქვეყნის მმართველმა მცდელობა არ დააკლო, რათა უფლისაგან 

განდგომაზე დაეყოლიებინა იგი. მან ქალწული ერთ მდიდარ დედაკაცთან დააბინავა, 

რომელიც ცოდვილ ცხოვრებას ეწეოდა. მმართველის ვარაუდით, ფუფუნების მხილველი 

აღათია დახარბდებოდა მიწიერ სიამეებსა და გართობებს და უკვე ვეღარ შეელეოდა 

სიცოცხლეს. მაგრამ ამაოდ – არაფერმა გაჭრა! იგი აწამეს და ცოცხალმკვდარი საპყრობილეში 

დაამწყვდიეს. მოულოდნელად ღამით მას გამოეცხადა პეტრე მოციქული და ქრისტეს 

სახელით მოუშუშა იარები. იმ დროს დილეგი გაანათა საოცარმა სინათლემ და კარიც 

თავისთავად გაიღო, მაგრამ აღათიამ უარი თქვა გაქცევაზე, კიდევ ერთ მხეცურ გვემას 

გაუძლო, ბოლომდე განასრულა თავისი ღვაწლი. და ლოცვით მიაბარა სული უფალს. მისი 

ხსენების დღეა 5 თებერვალი. 

ზოგჯერ უფალი ცხონებისთვის რჩეულთ საოცარი გზებით მოუხმობს თავისთან. სომხეთის 

ქალაქ მელიტინში ცხოვრობდა ორი მეომარი: ნეარქი და პოლიევქტოსი, რომელთაც 

ერთმანეთი ღვიძლი ძმებივით უყვარდათ. ნეარქი ქრისტიანი იყო, პოლიევქტოსი – 

წარმართი. ნეარქი ხშირად წუხდა, რომ მის მეგობარს არ სურდა, ცდომილება ეღიარებინა, და 

მთელი მონდომებით ცდილობდა მის მოქცევას: ხშირად უკითხავდა წმინდა წერილს, 

უამბობდა ქრისტეს შესახებ. და აი, დეციუსის ბრძანებამ მელიტინშიც ჩააღწია. ბოძებსა და 

ნაგებობებზე გააკრეს ქრისტიანთა დასჯის შესახებ ბრძანების ფურცლები. როდესაც ნეარქმა 

წაიკითხა, მეტად დაღონდა: „თუ აქამდე ვერ დავარწმუნე პოლიევქტოსი, ახლა ხომ საერთოდ 

აღარ მოიქცევა, როდესაც ქრისტიანებს სარწმუნოების აღიარებისთვის აწამებენ და ხოცავენ?!“ 

პოლიევქტოსმა შენიშნა მეგობრის უგუნებობა და მიზეზი ჰკითხა: 

– ჩვენი განშორება მადარდებს, – მიუგო ნეარქმა. 

– როგორ თუ განშორება, რამ უნდა დაგვაშოროს ურთიერთს?! ჩვენ განუყრელი მეგობრები 

ვართ, მხოლოდ სიკვდილი თუ შეძლებს ამას. – შეეპასუხა პოლიევქტოსი. 

– ის, რაც ჩვენ გაგვყრის, სიკვდილზე ძლიერია! – ნაღვლიანად უპასუხა ნეარქმა. 

პოლიევქტოსი ჩააცივდა მეგობარს, სთხოვდა, სათქმელი პირდაპირ ეთქვა. ნეარქის პასუხი 

ასეთი იყო: 

– მე ქრისტიანი ვარ და სიკვდილით დამსჯიან ჩემი სარწმუნოებისთვის; შენ კი მიმატოვებ, 

რადგან წარმართი ხარ. 

– მეგობარო ჩემო, ვერაფერი დაგვაშორებს. ამ ღამით გამომეცხადა ქრისტე, რომელსაც 

ემსახურები. მან გამხადა სამოსი და ჩამაცვა ახალი, რომლის ფასისა და სილამაზის აღწერა 

შეუძლებელია, და ფრთოსანი ცხენიც მიბოძა, – უთხრა პოლიევქტოსმა. 

– გამოდის, განიძარცვავ წარმართულ ცდომილებას და შეიმოსები ჭეშმარიტი სარწმუნოებით 

– შენ შეიცნობ ქრისტეს! – გაუხარდა ნეარქს. 

– განა უკვე არ შევიცანი ქრისტე?! მე ხომ გული მითბებოდა, როდესაც მის შესახებ 

მესაუბრებოდი და სახარებას მიკითხავდი; განა არ აღმაფრთოვანებდა მისი სწავლება?! 



ამიერიდან მსურს, მთლიანად ქრისტეს დავემონო და მზად ვარ, ვაღიარო იგი. მინდა 

ყოველივე მცდარი განვაგდო და ჭეშმარიტს ვემსახურო. წავალ, წავიკითხავ ხელისუფლის 

ბრძანებას ქრისტიანების და ჩემი უფლის შესახებ. 

პოლიევქტოსი მოედნისკენ გაემართა, გზად წარმართთა ბრბო შემოხვდა, რომელთაც კერპები 

მიჰქონდათ და სამსხვერპლოსკენ მიემართებოდნენ. პოლიევქტოსმა საჯაროდ გამოაცხადა 

თავი ქრისტიანად და სარწმუნოებისადმი მხურვალე თავდადების ნიშნად გადააყირავა და 

დაამსხვრია წარმართთა ღმერთების ქანდაკებები. 

ამაოდ ევედრებოდნენ მას სიმამრი და ნაცნობები, თავი დაეზოგა, პოლიევქტოსი მათ 

ეუბნებოდა: „მე ქრისტეს მსახურება მსურს. თავად ქრისტემ მიხმო ჭეშმარიტების 

შესაცნობად. მისმა ყოვლისშემძლე ხელმა გამომიყვანა უკუნიდან და მიმიყვანა 

სინათლესთან, სიკვდილიდან – სიცოცხლესთან. მე მინდა მისი მხედარი ვიყო“. 

მისი წამების ბრძანება გაიცა. მასთან მისული მეუღლე ცრემლებით ავედრებდა ოჯახს, ის კი 

თავის მხრივ უქადაგებდა ცოლს, გაქრისტიანებულიყო, და ზეციურ სიკეთეებზე 

ესაუბრებოდა. ბოლოს დარწმუნდნენ, რომ დაყოლიების ყოველგვარი მცდელობა ამაო იყო და 

მსაჯულმაც მას სიკვდილი მიუსაჯა. პოლიევქტოსი სიხარულით გაემართა სასიკვდილოდ, 

თან ერს მიმართავდა: „მე ნათელში მყოფი ჭაბუკი მამხნევებს და მიბრძანებს, დავივიწყო 

ყოველივე მიწიერი“. 

მას თავი მახვილით მოჰკვეთეს. პოლიევქტოსი ქალაქ მელიტინის პირველ მოწამედ ითვლება. 

არა თუ ყველა მოწამის ღვაწლის აღწერა, მათი სახელების ჩამოთვლაც კი შეუძლებელია. 

დევნა ორ წელიწადს გაგრძელდა, მაგრამ მეტისმეტად სასტიკი იყო, რის გამოც ზოგი 

ქრისტიანი განუდგა რწმენას, მაგრამ ბევრი მხნედ შეხვდა ტანჯვასა და სიკვდილს. მათი 

მაგალითი ხალხზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენდა. უფალი საოცარი ნიშნებით ამხნევებდა და 

აძლიერებდა თავის ერთგულ მსახურებს – სასწაულებრივად კურნავდა, ზოგჯერ იარებით 

დაფარული მათი სხეული მოულოდნელად ჯანმრთელი და უვნებელი ხდებოდა. 

მარტვილებს განამტკიცებდა საოცარი ხილვები, რისი წყალობითაც გვემის დროს სახეები 

ზეციური აღმაფრენით უბრწყინავდათ. ეს ყოველივე განაცვიფრებდა წარმართებს, ბევრმა 

შეიცნო ღვთის ძალა და მოიქცა. ასე რომ, ეკლესია კვლავაც იზრდებოდა და ძლიერდებოდა, 

მიუხედავად მის წინააღმდეგ მიმართული ყველა ბოროტი მცდელობისა. 

[1] ალექსანდრიაში დევნის შესახებ ყველა მონათხრობი აღებულია ევსები კესარიელის 

"ეკლესიის ისტორიიდან", წ. 6. 

[2] სმირნა ითვლებოდა ცნობილი მგოსნის, ჰომეროსის სამშობლოდ. 

 

 

 

 

 



მღვდელმოწამე კვიპრიანე კართაგენელი. 

ამ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პატივცემული ეპისკოპოსი იყო წმინდა 

კვიპრიანე კართაგენელი. იგი დეციუსის დროინდელი დევნის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე 

მოიქცა და მალევე გაითქვა სახელი მთელ საქრისტიანოში სათნო ცხოვრებითა და უდიდესი 

სიბრძნით. 

წარმართად აღზრდილი კვიპრიანე სიჭაბუკეშივე გახდა ფილოსოფიისა და 

მჭევრმეტყველების მასწავლებელი კართაგენში. რაკი ძალიან მდიდარი იყო, დროს 

ფუფუნებასა და მხიარულებაში ატარებდა, მოსწონდა წრეგადასული ნადიმები, იცვამდა 

მდიდრულად, ქალაქგარეთ მდებარე თავის შესანიშნავ მამულში თავს უყრიდა უამრავ 

მეგობარსა და მოწაფეს, რომელთაც უყვარდათ იგი და პატივს სცემდნენ. მაგრამ კვიპრიანეს 

არ აკმაყოფილებდა წარმართული ცრურწმენა, მის სულს ჭეშმარიტების შეცნობა სწყუროდა; 

ერთხელაც, ღვთის წყალობით, შეხვდა ქრისტიან მღვდელს, ცეცილიუსს, რომელმაც 

დაარწმუნა, რომ მხოლოდ ქრისტიანული სწავლება არის ჭეშმარიტებისა და გადარჩენისკენ 

მიმავალი გზა. კვიპრიანემ ირწმუნა, ნათელ-იღო და იმ დროიდან იგი – სულიწმიდით 

აღორძინებული – ახალ ადამიანად იქცა. შემდგომში მან თავად აღუწერა ეპისკოპოს 

დონატოსს საკუთარი საოცარი სულიერი გარდაქმნა. კვიპრიანესთვის გაცამტვერდა მიწიერი 

სიკეთეებისა და სიამოვნებებისაკენ სწრაფვა. მან დაიწყო ცხოვრება მხოლოდ ღვთისა და მისი 

მცნებების აღსრულებისთვის – გაყიდა თავისი ქონების დიდი ნაწილი და თანხა ღარიბებს 

დაურიგა. ცოლი ცდილობდა, რამდენადმე მოეთოკა მისი ხელგაშლილობა, მაგრამ ზეციური 

სიკეთეების მიღების იმედით აღსავსეს მიწიერი სიმდიდრე მხოლოდ მოყვასისადმი 

შემწეობის საშუალებად მიაჩნდა. სიხარულით, სიმშვიდითა და ღვთისადმი სიყვარულით 

გულსავსე კვიპრიანე მადლიერებისა და თავმდაბლობის გრძნობით აცნობიერებდა, რომ 

მხოლოდ სულიწმიდას ხელეწიფებოდა, მასში ეს საოცარი ცვლილება გამოეწვია: 

“მივხვდი, რომ ხორციელი შობა და ცოდვის მონობა მიწიერია და მიწადვე მიიქცევა. მაგრამ 

სულიწმიდით განცხოველებული ახალი ცხოვრება ღმერთისგან არის... მისგან გვაქვს 

სიცოცხლე და სიმტკიცე... ამქვეყნად მცხოვრებთ მის მიერ გვეძლევა წინათგრძნობა 

სამომავლო ნეტარებისა“. 

კვიპრიანე სიცოცხლის ბოლომდე მადლიერი დარჩა მღვდლისა, ვისი წყალობითაც შეიცნო 

ჭეშმარიტება, მას მამად მიიჩნევდა და პატივისცემის ნიშნად მისი სახელი დაირქვა – ფასციუს 

ცეცილიუს კვიპრიანე. 

მოქცევიდან ცოტა ხნის შემდეგ კვიპრიანე პრესვიტერად აკურთხეს. ერთი წლის თავზე 

გარდაიცვალა კართაგენის ეპისკოპოსი დონატოსი; მაშინ ქრისტიანებმა მოისურვეს, რომ მისი 

ადგილი კვიპრიანეს დაეკავებინა. ამ არჩევანს ხუთი პრესვიტერი ეწინააღმდეგებოდა, 

თავადაც დიდხანს უარზე იყო, რადგანაც თავს ეპისკოპოსობისთვის უღირსად თვლიდა. 

მაგრამ ქრისტიანები თავისას არ იშლიდნენ, მისი სახლი ალყაშიც კი მოაქციეს და ყვირილი 

მორთეს: „კვიპრიანე ან არავინ!“. ბოლოს კვიპრიანე დათანხმდა. 

ეს მოხდა იმპერატორ ფილიპეს მმართველობის უკანასკნელ წელიწადს – მაშინ ქრისტიანები 

ჯერ კიდევ მშვიდად ცხოვრობდნენ. კვიპრიანე თავგამოდებით შეუდგა თავისი 

მოვალეობების შესრულებას: მოძღვრავდა სამწყსოს, ეხმარებოდა ყველა გაჭირვებულს... 



არაფერი ისე არ აცოფებდა წარმართებს, როგორც დიდგვაროვანი, გონებითა და 

განსწავლულობით გამორჩეული ადამიანების გაქრისტიანება, რასაც ხალხი ამ სარწმუნოების 

ჭეშმარიტების დადასტურებად აღიქვამდა. ამიტომაც ასეთ პიროვნებებს წარმართები ორმაგი 

გააფთრებით მტრობდნენ და სდევნიდნენ. როგორც კი კართაგენში დეციუსის ბრძანება 

გამოჩნდა, მთელმა წარმართულმა მოსახლეობამ ხმამაღლა მოითხოვა კვიპრიანეს დასჯა. 

მოედნებსა და ცირკებში არ წყდებოდა შეძახილები: „კვიპრიანე ლომებს! კვიპრიანე ლომებს!“ 

ქრისტიანები შეშფოთდნენ და ჩააცივდნენ კვიპრიანეს, დროებით გასცლოდა იქაურობას; 

მათი აზრით, დევნა მიმართული იყო კართაგენის ეპისკოპოსის წინააღმდეგ და მისი 

წასვლისთანავე ჩაცხრებოდა. გარდა ამისა, კვიპრიანეს საღვთო გამოცხადებითაც ეუწყა 

ბრძანება – დაეტოვებინა კართაგენი. იგი დათანხმდა ქალაქიდან გასვლას, მანამდე კი ერთ 

პრესვიტერს დაავალა, მისი მამულის საფასური უპოვართათვის დაერიგებინა. 

მაგრამ დევნა არ განელებულა, პირიქით, დღითიდღე მძაფრდებოდა. კართაგენშიც ბევრი 

ქრისტიანი განუდგა სარწმუნოებას მიწიერ სიკეთეთა სიყვარულისთვის და სიკვდილის 

შიშით და წარმართული რიტუალის შესასრულებლად კერპების სამსხვერპლოს მიმართა. 

ზოგიერთებმა იყიდეს რიტუალის შესრულების დამადასტურებელი ყალბი მოწმობა. 

ქრისტეს ერთგულნი საპყრობილეებში ჩაყარეს, აწამეს, ნაწილი მაღაროებში მუშებად 

გაგზავნეს, ბევრი ცეცხლისა და მახვილის მსხვერპლი გახდა... 

კვიპრიანე თავისი თავშესაფრიდან ადევნებდა თვალს ეკლესიის საქმეებს, არ წყვეტდა მასთან 

მიმოწერას. ჩვენამდე მოაღწია ბევრმა წერილმა, რომლებიც სავსეა უდიდესი ქრისტიანული 

სიბრძნით და მაშინდელი ეკლესიის მდგომარეობის ცოცხალი სურათებით. კვიპრიანე 

სწერდა ქრისტიან ტუსაღებს, აქებდა მათ გაუტეხელ რწმენას; ეკლესიის მსახურებს ავალებდა, 

გულმოდგინედ მიეხედათ ყველა გაჭირვებულისათვის და უზრუნველეყოთ ისინი 

აუცილებლით, რათა სიღატაკის გამო არ განდგომოდნენ სარწმუნოებას; სასულიერო პირებს 

სთხოვდა, ჩასწვდომოდნენ ქრისტიანთა სულიერ მდგომარეობას, გაემხნევებინათ უძლურები 

და უნებისყოფონი, ეცადათ, აღედგინათ დაცემულები. საერთოდ, ყველა ქრისტიანს ურჩევდა 

გამუდმებულ ლოცვას, როგორც ძალისა და სიმტკიცის დაუშრეტელ წყაროს. 

გასაგებია, რომ ასეთ უმძიმეს დროს, როდესაც ქრისტიანობისგან განდგომილნი მრავლად 

იყვნენ, უდიდესი პატივისცემით სარგებლობდნენ ისინი, ვინც სარწმუნოებას უერთგულა და 

მისთვის ივნო. კვიპრიანე აღმსარებლებსაც[1] სწერდა და ევედრებოდა, დაეცვათ ჯეროვანი 

სიმდაბლე და არ გაამაყებულიყვნენ თავიანთი ღვაწლით. თავად კი ყველას ეკლესიის 

კანონებისადმი მორჩილების კეთილ მაგალითს აძლევდა. 

კვიპრიანეს მარტო კართაგენის ეკლესიასთან არ ჰქონდა მიმოწერა. დევნაგამოვლილი ყველა 

ქრისტიანი მძაფრად შეიგრძნობდა ურთიერთსიახლოვის აუცილებლობას, ამიტომაც 

სხვადასხვა ქვეყნის ეკლესიები ხშირად ატყობინებდნენ ერთმანეთს ყოველივე მომხდარს, 

აძლევდნენ და იღებდნენ რჩევებსა და დარიგებებს. ქრისტეს რწმენითა და სიყვარულით 

ერთობის ამ ცხოველმყოფელ გრძნობაში ეკლესიის წევრები უდიდეს ნუგეშს პოულობდნენ. 

რომის ეკლესიამ მძიმე განსაცდელი გამოიარა დევნის დროს. მისი ეპისკოპოსი, ფაბიოსი, 

მოწამებრივად აღესრულა და თექვსმეტი თვის განმავლობაში მისი მემკვიდრის არჩევა 

შეუძლებელი იყო. მაგრამ ეკლესიის მსახურებმა და რიგითმა ქრისტიანებმა ნამდვილად 



გასაოცარი თავგანწირვა გამოიჩინეს – მოძმეთა გადასარჩენად ისინი უშიშრად წირავდნენ 

სიცოცხლეს. 

რომის ეკლესია კართაგენისას სწერდა: „ჩვენი ეკლესია მტკიცედ იცავს სარწმუნოებას. 

მართალია, დაეცა რამდენიმე ქრისტიანი, რომელთაც სიკვდილის შიშმა ან საკუთარი 

უპირატესობების სიყვარულმა სძლია; მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ჩამოგვშორდნენ, მაინც 

არ გვსურს დაღუპულებად ჩავთვალოთ; ვარწმუნებთ, რომ შეინანონ. თან შევახსენებთ 

გულმოწყალებას ღვთისას, ვისაც შეუძლია ჩვენი გადარჩენა. ჩვენ არ მივატოვებთ მათ, რათა 

სასოწარკვეთილებაში არ ჩაცვივდნენ... თქვენც ასევე იმოქმედეთ, ძმებო. დაარწმუნეთ 

დაცემულნი – აღიარონ ქრისტე, როცა მათ მეორე დაკითხვაზე გამოიძახებენ; მიიღეთ 

ერთობაში ყველა, ვინც ჭეშმარიტად შეინანებს. აგრეთვე, ჯეროვანია, ცალკე დანიშნოთ 

ადამიანები ქვრივ-ობლების, ტუსაღებისა და განდევნილების მზრუნველებად. ყურადღება 

მიაქციეთ, აგრეთვე, კათაკმევლებს, რათა თავიდან აარიდოთ განდგომის ცოდვა. 

მიცვალებულთა დამკრძალავებმა გულმოდგინედ უნდა შეასრულონ ეს წმინდა მოვალეობა 

მოწამეთა მიმართ. ჩვენ სიყვარულით ვლოცულობთ მათთვის, ვინც უხმობს უფალს; 

გევედრებით, არც ჩვენ დაგავიწყდეთ თქვენს ლოცვებში!“ 

კვიპრიანეს დაწვრილებით ატყობინებდნენ ყოველივეს, რაც კართაგენში ხდებოდა. დევნის 

დასაწყისში ქრისტიანები, რომლებმაც არ აღასრულეს წარმართული რიტუალი, 

პროკონსულის ჩასვლამდე საპყრობილეში ჩაყარეს, შემდეგ კი დაიწყეს მათი მხეცური წამება; 

ისინი დიდ ჯგუფებად მიჰყავდათ დასასჯელად და წვავდნენ კოცონზე, ქოლავდნენ ქვებით... 

ზოგს, მძიმედ ნაწამებს, ისევ სატუსაღოში აბრუნებდნენ, ან მაღაროებში სამუშაოდ 

გზავნიდნენ. ერთი აღმსარებელი, სახელად ნუმიდიკე, მოულოდნელად გადარჩა, მაგრამ 

ახალი დაკითხვისას მაინც უშიშრად აღიარა სარწმუნოება და სიმტკიცისაკენ მოუწოდა სხვა 

ქრისტიანებსაც. მას, სასიკვდილოდ განწირულს, ჯერ აყურებინეს მეგობრების დასჯა და 

ცოლის კოცონზე დაწვა, შემდეგ აწამეს, ასო-ასო დაგლიჯეს და ცოცხალ-მკვდარი დააგდეს 

მიცვალებულებთან. ღამით მისი ასული მოვიდა, რათა მოეძებნა მშობლების ცხედრები და 

დაესაფლავებინა; როდესაც მამა იპოვა, შეატყო სიცოცხლის სუსტი ნიშანწყალი, წაიყვანა თან 

და სიყვარულით უვლიდა. ნუმიდიკე გამოკეთდა და შემდგომ პრესვიტერი გახდა. 

კართაგენის ეკლესიაში დიდმა არეულობამ იჩინა თავი. კვიპრიანეს შიში ახდა: ზოგიერთმა 

აღმსარებელმა, გაამაყდა რა თავისი ღვაწლის გამო, საეკლესიო ღვთისმსახურების წესების 

დარღვევასა და არცთუ მოსაწონ ცხოვრებას მიჰყო ხელი. აღმსარებლებს ქრისტიანები პატივს 

მიაგებდნენ. მათ შუამდგომლობას დიდ ანგარიშს უწევდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ვინმე 

განდგომილთაგანი მოისურვებდა, ისევ მიეღოთ მორწმუნეთა ერთობაში. 

აქედან დაიწყო და თანდათანობით დამკვიდრდა ეკლესიისთვის მიუღებელი ჩვეულება, რაც 

შემდგომში მდგომარეობდა: ეკლესიაში ოდითგანვე არსებული წესის თანახმად, მძიმედ 

შემცოდებლებს დროებით განაყენებდნენ მორწმუნეებთან ურთიერთობისგან და მხოლოდ 

შენანების შემდგომ აბრუნებდნენ. განყენების ვადის ხანგრძლივობა დამოკიდებული იყო 

დანაშაულის სიმძიმესა და დაცემულის სინანულის სიღრმეზე – ამას კი ეპისკოპოსი წყვეტდა. 

ერთ-ერთ უმძიმეს დანაშაულად ქრისტესგან განდგომა ითვლებოდა – განდგომილი ხომ 

თავად ამბობდა უარს ეკლესიასთან ურთიერთობაზე. დევნის დროს ასეთი რამ ყველგან 

ხდებოდა, თუმცა განდგომილები თავიანთ სულმოკლეობას ხშირად გულწრფელად 



ნანობდნენ და მოწამებრივ სიკვდილზეც კი მიდიოდნენ. ასეთ შემთხვევაში როგორ იქცეოდა 

ეკლესია? აღმსარებლები, რომლებიც ერთგულნი დარჩნენ, დაცემულებს დახმარების ხელს 

უწვდიდნენ, ამხნევებდნენ თავიანთი სიყვარულითა და თანადგომით. ჩვენ უკვე ვნახეთ, თუ 

როგორ იქცეოდნენ ლიონის მოწამენი და როგორ დაადასტურეს განდგომილებმა თავიანთი 

სინანული მოწამებრივი სიკვდილით. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ზოგიერთმა კართაგენელმა 

აღმსარებელმა თავისი სახელით დაიწყო შენდობის სიგელების გაცემა მონანულთათვის, 

თანაც თავს არ იწუხებდა გაეგო, გულწრფელად განიცდიდნენ თუ არა ეს ადამიანები 

თავიანთ ღალატს. ასე დაირღვა ეკლესიის უძველესი დადგენილება, რის შედეგადაც ზოგ 

სულმოკლე ქრისტიანს გაუადვილდა სიცოცხლის გადარჩენა განდგომით; ისინი 

იმედოვნებდნენ, რომ საფრთხის გადავლის შემდგომ მათ დააბრუნებდნენ ეკლესიაში – 

საჭირო იყო მხოლოდ აღმსარებლის რეკომენდაციის შოვნა. 

თავად აღმსარებელთაგან ეკლესიის წესების ასეთი დარღვევა გახდა დავისა და არეულობის 

მიზეზი, რაც დიდხანს აღელვებდა ეკლესიას. მათ საპირისპიროდ, ვინც დაცემულებს 

აღმსარებლების შუამდგომლობით იოლად აბრუნებდა ეკლესიაში, ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა 

და პრესვიტერმა იწყო განდგომილთა მიმართ მეტისმეტი სიმკაცრის ქადაგება; ისინი 

ამტკიცებდნენ, რომ მძიმედ შემცოდებელი სამუდამოდ უნდა ჩამოშორებოდა ეკლესიას. 

საკითხი დაცემულთა შესახებ განსასჯელად გააცნეს კვიპრიანეს, რომელმაც მისი გადაწყვეტა 

კართაგენში თავის დაბრუნებამდე გადადო და მხოლოდ წერილობით აძლევდა სამწყსოს 

ქრისტიანული თანაგრძნობითა და სიბრძნით აღსავსე რჩევებს: 

“განხეთქილებასა და დავას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი მათთან, ვისაც უფალმა უანდერძა 

მშვიდობა თვისი. გევედრებით, თავი შეიკავეთ საყვედურებისა და დაპირისპირებისგან, 

რამეთუ მხოლოდ ის ჰბაძავს უფალს, ვინც მშვიდობისმოყვარებით და ქრისტეს სწავლების 

თანახმად საუბრობს. ჩვენ ამ სოფელს განვუდექით ნათლისღებით, საქმით კი ამას მაშინ 

დავამტკიცებთ, როდესაც ღვთისგან გამოცდის დროს უარს ვიტყვით საკუთარ ნებაზე, 

შევუდგებით ქრისტეს, დავიმარხავთ მისადმი რწმენასა და შიშს, ერთმანეთს გავაძლიერებთ 

თანადგომით, შევეცდებით ქრისტეთი ზრდას, რათა როდესაც უფალი, მოწყალებისა გამო, 

გვიბოძებს მშვიდობასა და უშფოთველობას, განახლებული სულით დავუბრუნდეთ 

ეკლესიას...“ 

კვიპრიანე გამუდმებით შეახსენებდა ქრისტიანებს ლოცვის ძალას: „თავად უფალი 

ლოცულობდა ჩვენთვის. მან – უცოდველმა – ჩვენი ცოდვები იტვირთა. თუ მას ტანჯავდა და 

გულს სტკენდა ჩვენი ცოდვები, ჩვენ განა არ გვმართებს გამუდმებით ლოცვა?! ძმანო, 

ვევედროთ უფალ იესოს და მის მიერ მოგვეგება წყალობა მამა ღმერთისგან. მამა ღმერთი 

გამოცდას გვიწყობს, მაგრამ დაგვიფარავს კიდეც, თუ განსაცდელის ჟამს მტკიცე რწმენას 

შევინარჩუნებთ და არ განვუდგებით ქრისტეს, ძეს მისას. წერილ არს: „ვინ განმაშორნეს ჩუენ 

სიყუარულსა მას ქრისტესსა?“ (რომ. 8,35). შეუძლია კი ეს წამებას, დევნას, შიმშილს ან 

სიშიშვლეს, საფრთხეს ან მახვილს?! არა!.. ვერაფერი განაშორებს ჭეშმარიტ მორწმუნეებს, 

ვინც შეუორგულებლად ეზიარება მის სისხლსა და ხორცს... [დევნა] ჩვენი რწმენის გამოცდაა – 

ასე უფალმა ინება და არ მოაკლებს მორწმუნეებს თავის შემწეობას. ზეცას მივაპყროთ ჩვენი 

მზერა, რათა წუთისოფელმა არ მოგვხიბლოს თავისი საცდურებით. უფალი გვიხსნის, 

როდესაც გვიხილავს თავმდაბალთ და მშვიდთ, ურთიერთსიყვარულით შეკრულთ, 

განსაცდელგამოვლილთ. ჯერ მოგვეცემა სასჯელი, შემდეგ კი შეწყალება...“ 



როგორც კი დევნა ჩაცხრა, კვიპრიანემ არ დააყოვნა და კართაგენში დაბრუნდა. ბოლო დროს 

მთელი ეკლესია ააღელვა დაცემულთა საკითხმა, ამას დაემატა კვიპრიანეს მიმართ 

განაწყენებული ორი ადამიანის – ფელიცისიმესა და ფორტუნატეს მიერ გამოწვეული 

არეულობა. ისინი დიდი ხნიდან ემტერებოდნენ კვიპრიანეს, საზოგადოებაც ჩამოაყალიბეს, 

რომელსაც „ზეციური ეკლესია“ უწოდეს. იკრიბებოდნენ კართაგენის მახლობლად, მთაზე და 

იქ ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებული რიტუალები 

ერთვოდა. 

მათ თავიანთ დაჯგუფებაში მიიზიდეს ყველა, ვინც მიიჩნევდა, რომ კვიპრიანე მეტისმეტ 

სიმკაცრეს იჩენდა დაცემულებისადმი და უქადაგებდნენ, არ დამორჩილებოდნენ მის 

განკარგულებებს; ამასთან ემუქრებოდნენ კვიპრიანეს ყველა მხარდამჭერს. მათ სხვებთან 

ერთად შეუერთდა პრესვიტერი, სახელად ნოვატე – უგარყვნილესი ადამიანი, რომელიც 

ქურდობისა და სხვა დანაშაულებებისთვის დიდი ხნის წინ უნდა წარსდგომოდა სამსჯავროს, 

მაგრამ დევნის გამო მისი საქმის გამოძიება შეჩერდა. ნოვატეს ეშინოდა კვიპრიანეს 

დაბრუნებისა და ცდილობდა, ყველა აემხედრებინა მის წინააღმდეგ. როდესაც კვიპრიანემ ეს 

ყველაფერი შეიტყო, მორწმუნეთა ერთობიდან განკვეთა „ზეციურნი“ (როგორც უწოდებდნენ 

ამ ჯგუფს) და მისწერა, რომ დაბრუნებისთანავე მოიწვევდა კრებას ამ საქმის განსახილველად. 

ნოვატეს სამსჯავროსი შეეშინდა და საჩქაროდ რომში გაემგზავრა. 

 

იმ დროს რომში ისეთივე შფოთი ტრიალებდა, როგორიც კართაგენში. დევნა ჩაწყნარდა თუ 

არა, აქაურმა ქრისტიანებმა, რომლებიც ამდენ ხანს უმწყემსოდ იყვნენ, გადაწყვიტეს 

ეპისკოპოსის არჩევა. 

რომში სამოცამდე ეპისკოპოსი ჩავიდა. ამ პერიოდისთვის მეტად მრავალრიცხოვანი რომის 

ეკლესია მთლიანად მონაწილეობდა ეპისკოპოსის არჩევაში; საერთო აზრი შეჩერდა 

ყველასგან პატივცემულ ადამიანზე, კორნელიუსზე, მაგრამ მის წინააღმდეგ აღიმაღლა ხმა 

ერთმა რომაელმა პრესვიტერმა, სახელად ნოვაციანემ, რომელსაც თავად სურდა 

ეპისკოპოსობა და იმედიც ჰქონდა აღნიშნული პატივის მოპოვებისა. იგი მკაცრი კანონების 

მიმდევარი იყო და დაცემულთა შესახებ კამათის დროს ემხრობოდა შემდეგ აზრს – 

შემცოდებელნი სამუდამოდ უნდა განეკვეთათ ეკლესიიდან, რაოდენ გულწრფელიც უნდა 

ყოფილიყო მათი სინანული. ამ აზრს არ იზიარებდა უმრავლესობა, რომლებიც ქრისტეს 

სწავლების სულის თანახმად, მიიჩნევდნენ, რომ საღვთო გულმოწყალებისთვის 

მიუტევებელი ცოდვა არ არსებობს. ნოვაციანე, უკმაყოფილო იმით, რომ მღვდელთმთავრად 

არ აირჩიეს, კიდევ უფრო ჯიუტად იცავდა თავის აზრს. მან შეკრიბა მომხრეები, რომლებმაც 

ეპისკოპოსად გამოაცხადეს ის და არა კორნელიუსი. 

ნოვაციანეს მიეკედლა კართაგენელი ნოვატე – იგი ადრე კვიპრიანეს აუმხედრდა 

სიმკაცრისთვის, ახლა კი რომში შეუერთდა ჯგუფს, რომელიც მეტისმეტ დაუნდობლობას 

ქადაგებდა. გასაგებია, ნოვატეს მარტო შფოთისა და არეულობის გამოწვევა სურდა და 

ნაკლებად აინტერესებდა ვინმეს შეხედულებანი. ნოვაციანემ შემოიკრიბა საკმაოდ ბევრი 

მიმდევარი, რომელთაც უწოდეს ნოვაციანელები. მათი აზრით, ვინც ნათლისღების შემდგომ 

მძიმე შეცოდებას ჩაიდენდა, კვდებოდა ეკლესიისთვის, ამიტომ მისი იქ დაბრუნება საერთოდ 

შეუძლებელი ხდებოდა. ისინი ოცნებობდნენ, მხოლოდ სრულყოფილი ადამიანებისგან 

შეედგინათ ეკლესია. სიამაყით დაბრმავებულნი ასეთებად მარტო საკუთარ თავს 



მიიჩნევდნენ და სულიერი სისუფთავის ნიშნად თეთრ სამოსს ატარებდნენ. Nნოვაციანელებს 

ასევე კათარებს (განწმენდილებს) უწოდებდნენ. ამ სქიზმამ დიდხანს იარსება და ბევრი 

მღელვარებაც გამოიწვია ეკლესიაში. 

ჩვენ ვახსენეთ სქიზმა და არა ერესი; ამ უკანასკნელს უწოდებენ ცრუსწავლებას, რომელიც 

ამახინჯებს სარწმუნოების დოგმატებს. ხოლო სქიზმის დროს ხდება ეკლესიიდან გამოყოფა 

საეკლესიო წესებთან დაკავშირებული საკითხების გამო, ამასთან დოგმატები 

შენარჩუნებულია. ნოვაციანელები იყვნენ სქიზმატები და არა ერეტიკოსები. 

ნოვაციანეს სწავლების განსახილველად კრებები მოიწვიეს რომში, კართაგენსა და 

ანტიოქიაში. ამ თავყრილობებზე დაგმეს ცრუსწავლება და დაადგინეს – დაცემულები 

ეკლესიაში მონანიების შემდეგ დაებრუნებინათ. სინანულის ვადა განისაზღვრებოდა 

დანაშაულის ხარისხის მიხედვით. დაცემულთაგან გამოარჩევდნენ მათ, ვინც აღასრულა 

მსხვერპლშეწირვა (შაცრიფიცატი), ვინც იძულებით აკმია გუნდრუკი საკერპო 

სამსხვერპლოზე (ტჰურიფიცატი), ვინც რიტუალის შესრულების ყალბი მოწმობა იყიდა 

(ლიბელლატიცი), ვინც დაასმინა ქრისტიანები და წარმართებს მიუთითა წმინდა წიგნების 

საცავი ადგილები (ტრადიტორეს). საეკლესიო მსახურთაგან დაცემულს შენანების შემდგომ 

ნება ეძლეოდა მორწმუნეებთან საეკლესიო ერთობისა, მაგრამ საეკლესიო ხარისხი 

აღარასოდეს ენიჭებოდა. წმინდა დიონისე ალექსანდრიელი დევნის დროს სიყვარულით 

იბრუნებდა მონანულებს მოწამეთა შუამდგომლობის საფუძველზე, კიცხავდა ნოვაციანეს 

სქიზმას და წერდა, რომ ერჩივნა მომკვდარიყო, ვიდრე ეკლესიის ერთობის გახლეჩის აზრს 

შერიგებოდა. 

ზემოაღწერილი მოვლენები ხდებოდა დეციუსის სიკვდილის შემდგომ. იგი 251 წელს 

დაიღუპა ბრძოლაში. შემზარავი იყო მისი სიკვდილი – მიეზღო იმ სისასტიკისთვის, რასაც 

ქრისტიანთა მიმართ იჩენდა. მისი გვამი ბრძოლის ველზე ეგდო ფრინველებისა და მხეცების 

საჯიჯგნად. 

მის შემდგომ რომის საიმპერატორო ტახტზე ავიდა გალიუსი (251-253 წწ.) თავის ძესთან – 

ვოლუციანესთან ერთად. ქრისტიანები იმედოვნებდნენ, რომ დევნა შეწყდებოდა, მაგრამ ის 

გარკვეულ ხანს კიდევ გაგრძელდა, თუმცა ნაკლები სიმძაფრით. რომში ცოტა ხნის წინ 

არჩეულ ეპისკოპოსს, კორნელიუსს, პატიმრობა და განდევნა მიუსაჯეს, რამდენიმე 

ქრისტიანი კი მოწამებრივად აღესრულა. 

კართაგენი უწინდელივით დევნის მოლოდინში იყო. ამჯერად კვიპრიანემ მტკიცედ 

გადაწყვიტა, არ მიეტოვებინა ქალაქი, და დარიგებებითა და შეგონებებით ცდილობდა, 

თავისი სამწყსო მოსალოდნელი საფრთხისთვის შეემზადებინა. იგი შთააგონებდა 

მორწმუნეებს: „მღვიძარება, მარხვა, ლოცვა – აი, ჩვენი მახვილი და ციხესიმაგრე. ერთმანეთი 

მოვიხსენიოთ ჩვენს ლოცვებში, ვიყოთ ერთსულოვანნი და მეგობრულნი. თანადგომა არ 

მოვაკლოთ ერთმანეთს. თუ რომელიმე ჩვენგანი სააქაოს დატოვებს, დაე, მაშინაც 

შევინარჩუნოთ ქრისტესმიერი ურთიერთსიყვარული; დაე, მოუკლებელად ევედრებოდეს 

იგი ზეციურ მამას თავისი და-ძმებისთვის... ნუთუ ქრისტიანს შეეშინდება მარტვილობისა, 

როდესაც უფალი ჩვენი პირველი იყო, ვინც ივნო? ნუთუ არ მოვისურვებთ, ვეწამოთ 

საკუთარი ცოდვებისთვის, როდესაც ის, უცოდველი, იტანჯა ჩვენთვის?! ძე ღვთისა ივნო, 



რათა ჩვენ ღვთის შვილები გავმხდარიყავით. ნუთუ ადამიანთა შვილები არ მოისურვებენ 

წამებას, რათა ღვთის შვილებად დარჩნენ?!“ 

მიუხედავად მოლოდინისა, დევნამ აფრიკამდე ვერ მიაღწია, მაგრამ ღმერთმა ქვეყანას სხვა 

მძიმე გამოცდა მოუვლინა – გაჩნდა საშინელი სენი, რომელიც თითქმის ათი წლის 

განმავლობაში მძვინვარებდა რომის იმპერიის სხვადასხვა ოლქში. სახადის შიშმა წარმართთა 

გულებში ჩაკლა თანადგომისა და სიყვარულის გრძნობა; ისინი ჩამოშორდნენ მეგობრებსა და 

ახლობლებს და მხოლოდ თავის გადასარჩენად ზრუნავდნენ. ავადმყოფებისგან გარბოდნენ, 

მიცვალებულებს ქუჩებში ყრიდნენ, რაც კიდევ უფრო ასნებოვნებდა გარემოს და ავრცელებდა 

დაავადებას. მარტოოდენ ქრისტიანები უვლიდნენ სნეულებს, მარხავდნენ ცხედრებს... 

წარმართები უბედურების მიზეზად ქრისტიანებს მიიჩნევდნენ და გახელებით ითხოვდნენ 

მათ დასჯას, და ეს მაშინ, როცა მათ გადასარჩენად მორწმუნენი ყოველდღე საფრთხეში 

აგდებდნენ საკუთარ სიცოცხლეს. 

კართაგენში სახადის გაჩენისთანავე კვიპრიანემ შეკრიბა ქრისტიანები, შეახსენა 

ქრისტესმიერი მცნება მტრებისადმი სიყვარულის შესახებ, დაარიგა – ბოროტებისთვის 

სიკეთით გადაეხადათ და მიებაძათ მაცხოვრისათვის, რომელმაც მიუტევა თავის მტრებს და 

ჯვარზე გაკრული ლოცულობდა მათთვის. კვიპრიანე უქადაგებდა: „ნუ გამოიძიებთ, ვინ 

არიან გატანჯულნი – ისინი ყველანი თქვენი ძმები არიან, შვილები ერთი ზეციური მამისა; 

დაე, წარმართებმა იხილონ, რომ სიკვდილსაც კი არ ძალუძს, ქრისტიანის გულში 

მტრებისადმი სიყვარული ჩააქროს“. 

ეპისკოპოსის შეგონებანი მხნეობას ჰმატებდა ქრისტიანებს, რომელთაც ერთხმად იკისრეს 

სნეულებისა და მიცვალებულების მოვლა-პატრონობა, ყველა თავისი შესაძლებლობის 

მიხედვით იღვწოდა. კვიპრიანეც მათთან ერთად შრომობდა და გამუდმებით ამხნევებდა 

სამწყსოს შეგონებებით. თავის წიგნში „სიკვდილიანობის შესახებ“, რაც იმ პერიოდის აღწერას 

მიუძღვნა, იგი წერდა: „მოახლოებულ არს სასუფეველი ღვთისა, ძმანო ჩემნო, ჯილდო 

სიცოცხლისა, მარადიული სიხარული გადარჩენისა, ზეიმი დაუსრულებელი, სამოთხე 

დაკარგული! აი, რა მოგვეგება, როდესაც მიწიერ ცხოვრებას დავასრულებთ. ფუჭ 

ამსოფლიურ სიხარულს ზეციური, მარადიული დიდება შეცვლის! განა გულის გატეხისა და 

შიშის დროა?! 

ჩვენ ურყევი მშვიდობა, ჭეშმარიტი სიმყუდროვე და უსაფრთხოება სამომავლო ცხოვრებაში 

გვექნება! ამქვეყნად კი მუდამ ვებრძვით სულიერ მტრებს; როგორც კი ერთ საცდურს 

ვძლევთ, ჩნდება მეორე... მუდამ საფრთხის მოლოდინში მყოფთ როგორ არ უნდა 

გვიხაროდეს, როცა უფალთან განსვლის იმედი გვიჩნდება? განა თავად ქრისტე არ გვეუბნება 

– იქნება ტირილი და მოთქმა-გოდება... თქვენ მწუხარენი იქნებით, მაგრამ ჭირი სიხარულით 

შეგეცვლებათ. ვის არ სურს გათავისუფლება მწუხარებისგან, ან ვინ არ ნატრობს სიხარულს?! 

თუ ვიცით, რომ ქრისტეს ხილვა სიხარულია, რასაც სრულყოფილად ვერასოდეს 

შევიგრძნობთ, ვიდრე მაცხოვარს არ ვიხილავთ, განა უგუნურება არ იქნება, გვიყვარდეს ამა 

სოფლის ჭირი და იწროებანი და არ გვსურდეს, ვინეტაროთ დაუსრულებელი სიხარულით?! 

 

დაე, სიკვდილისა ეშინოდეს მას, ვისაც მეორე სიკვდილი ელოდება, ვინც წყლითა და სულით 

არ არის აღორძინებული, არ გაიზიარა ქრისტეს ჯვარცმა და ვნებანი და ვინც მარადიული 



ტანჯვისთვის არის განწირული. მისთვის, რა თქმა უნდა, ძვირფასია სიცოცხლე, რადგან 

აყოვნებს მის განკითხვას... დიდი სიკვდილიანობის ჟამსაც მოაქვს სარგებელი – ამ დროს 

იღვიძებს მცონარე, ბრუნდება განდგომილი, მოიქცევა წარმართი, სიმშვიდეს ჰპოვებს 

ქრისტეს ბევრი ღირსეული მონა, იკრიბებებიან ახალი მეომრები სამომავლო 

ბრძოლებისთვის“. 

მართლაც, ქრისტიანების სამაგალითო ქცევას, შეუძლებელია, გავლენა არ მოეხდინა 

წარმართებზე, რომლებმაც დაინახეს, თუ როგორი სიყვარულით წირავდნენ ეს ადამიანები 

ყველაფერს მათთვის, ვინც ადრე შეურაცხყოფდა, ლანძღავდა და აწამებდა; მიხვდნენ 

კერპთაყვანისმცემლები, რომ ასეთი სიკეთის ქმნისა და გამძლეობის გამოჩენა მარტოოდენ 

ქრისტიანული რწმენით აღსავსე ხალხს ხელეწიფებოდა, და მრავალი მათგანი მოიქცა კიდეც. 

ასე რომ, ეს უმძიმესი განსაცდელებიც კი ქრისტიანობის გავრცელების ხელშემწყობი 

აღმოჩნდა. 

იმავდროულად სხვა განსაცდელითაც გამოიცადა ქრისტიანების რწმენა და სიმტკიცე. 

ბარბაროსები გამუდმებით ესხმოდნენ თავს რომის იმპერიის ოლქებს, პირწმინდად 

ძარცვავდნენ და მრავალი ტყვეც მიჰყავდათ. ასე მოსრეს მოძალადეებმა კართაგენის 

მახლობლად მდებარე ნუმიდიის მხარე, რომლის ეპისკოპოსებმაც ამის შესახებ 

დაუყოვნებლივ შეატყობინეს კვიპრიანეს. კართაგენის ქრისტიანებმა მხურვალე თანადგომა 

გამოუცხადეს ერთმორწმუნეებს, დაუყოვნებლივ აღმოუჩინეს შემწეობა და კვიპრიანეს 

გადასცეს საკმაოდ დიდი თანხა, რომელიც მან ტყვეთა გამოსასყიდად გააგზავნა, თან 

წერილით გამოხატა ყველა ქრისტიანის სიყვარული და თანაგრძნობა მათდამი: „რომელი 

ჩვენგანი არ აღიქვამს მოძმის გასაჭირს საკუთარ გასაჭირად?! პავლე მოციქული ბრძანებს: 

„თუ ევნებინ რაჲ ერთსა ასოსა, მის თანა ელმინ ყოველთა ასოთა, და თუ იდიდებინ ერთი 

ასოჲ, მის თანა იხარებენ ყოველნი ასონი“ (1 კორ. 12,26). ასე რომ, მოძმეთა ტყვეობა – ჩვენი 

ტყეობაა, მათი ვარამი – ჩვენი ტკივილია, რამეთუ ყველანი ერთ სხეულს შევადგენთ. ძმების 

გამოსყიდვას რჯული გვავალებს და არა ოდენ ჩვენი გრძნობები. ჩვენს ტყვედქმნილ 

მოძმეებში ხომ ქრისტე მკვიდრობს!“ 

ასეთი ძლიერი და მხურვალე სიყვარული აერთიანებდა მაშინ ქრისტეს ეკლესიის ყველა 

წევრს. 

დევნა სრულად ჩაცხრა დაახლოებით 253 წელს და 257 წლამდე არ განახლებულა. სიმშვიდის 

ამ პერიოდში ეპისკოპოსები ცდილობდნენ არეულ დროს წამოჭრილი სადავო საკითხების 

გადაჭრას და აფორიაქებულ ეკლესიაში მშვიდობის აღდგენას; იწვევდნენ კრებებს სხვადასხვა 

ქალაქში. კართაგენში საეკლესიო საქმეთა განსახილველად კრება ეწყობოდა წელიწადში 

ორჯერ – გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. კვიპრიანე საერთო თათბირისა და თანხმობის 

გარეშე არაფერს წყვეტდა. იმ დროს ძირითადად გადასაჭრელი იყო საკითხები: დაცემულთა 

შესახებ, რასაც უკავშირდებოდა ნოვაციანელთა განხეთქილება; ჩვილთა მონათვლის შესახებ 

და ჩაითვლილიყო თუ არა აღსრულებულად ერეტიკოსთა მიერ ჩატარებული ნათლობა. 

ჩვილთა მონათვლის შესახებ არავინ დავობდა – ამ წესს ქრისტიანობის პირველივე 

დღეებიდან მისდევდნენ. გაურკვეველი რჩებოდა საკითხი, თუ როდის შეესრულებინათ 

ნათლისღება: ჩვილის დაბადებიდან პირველივე დღეებში, თუ მხოლოდ მერვე დღეს, 

რადგანაც ამ დროს ასრულებდნენ იუდეველები წინდაცვეთას, რაც ნათლისღებით შეიცვალა. 



გადაწყვიტეს, რომ ნათლობა დაბადებიდან პირველივე დღეებში აღსრულებულიყო. რაც 

შეეხება ერეტიკოსთაგან აღსრულებულ ნათლისღებას, აქ ეკლესიები ვერ შეთანხმდნენ, 

თუმცა ამას მშვიდობა არ დაურღვევია და თითოეულმა ეკლესიამ საკუთარი 

ტრადიციისამებრ განაგრძო მოქმედება. მაგალითად, კართაგენის ეკლესია ხელმეორედ 

ნათლავდა ერეტიკოსებს, რომის ეკლესიაში მათი შემოერთება ხელდასხმით ხდებოდა. 

უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ერეტიკოსთაგან ნათლობა მისაღები იყო მხოლოდ მაშინ, თუ 

იგი შესრულდებოდა მამის, ძისა და სულიწმიდის სახელით. 

ასევე დავა დაიწყო რომის ეპისკოპოს სტეფანესთან დაკავშირებით – იგი ამპარტავანი 

ადამიანი იყო და მოისურვა დანარჩენ ეპისკოპოსებზე მბრძანებლობა, რისი უფლებაც არ 

ჰქონდა – ძველი ეკლესია რომის მღვდელთმთავრებს საერთოდ არ ანიჭებდა რაიმე 

უპირატესობას. დავა ეხებოდა შემდეგ ამბავს: ეკლესიამ დაამხო ესპანეთის ორი ეპისკოპოსი, 

რადგან დევნის დროს წარმართულ მსხვერპლშეწირვაში მონაწილეობაზე განაცხადეს 

თანხმობა. სტეფანემ სხვა ეპისკოპოსებთან მოუთათბირებლად აღადგინა ისინი. კართაგენის 

კრებამ ეს ქმედება უკანონოდ მიიჩნია და ძველი განჩინება ძალაში დატოვა. კრებამ აგრეთვე 

დაადგინა, რომ წოდება „ეპისკოპოსი ეპისკოპოსთა“, რასაც წერილში თავისთავს უწოდებდა 

სტეფანე, არ მიჰკუთვნებია ეკლესიის არც ერთ მწყემსს. უფლებათა ასეთი მითვისება 

ეპისკოპოსთა საერთო უკმაყოფილებას იწვევდა და ეკლესიაც გადაჭრით ეწინააღმდეგებოდა 

ამგვარ მცდელობებს. 

[1] აღმსარებლები – ისინი, ვინც ეწამა სარწმუნოებისთვის, მაგრამ ცოცხალი გადარჩა. 

 

მერვე დევნა. წმინდა კვიპრიანეს განდევნა და აღსასრული. წმინდა არქიდიაკონი ლავრენტი. 

მცირე აზიის მოწამენი. წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის წამება. 

გალიუსის შემდეგ ტახტს დაეუფლა ვალერიანე (253-259 წწ.). რომელიც თავდაპირველად 

სწყალობდა ქრისტიანებს. მასთან დაახლოებულ მაკრინუსს კი სძულდა ისინი და 

ცილისწამებითა და წაქეზებით მიაღწია, რომ ხელისუფალმა 257 წელს განაახლა ქრისტიანთა 

დევნა. ეს რიგით მერვე დევნა იყო. ხელისუფალი ბრძანებდა: „ეპისკოპოსები, პრესვიტერები 

და დიაკვნები სიკვდილით დაისაჯონ; სენატორებსა და წარჩინებულ ქრისტიანებს 

ჩამოერთვათ წოდება და ქონება; და თუ ისინი მაინც ქრისტიანებად დარჩებიან, დაისაჯონ; 

კეთილშობილი წარმომვლობის დედაკაცებს ქონება ჩამოართვან და დაატუსაღონ; 

დანარჩენები ბორკილდადებულები, დაცვის თანხლებით, მაღაროებში გაგზავნონ“. ამავე 

ბრძანებით იკრძალებოდა ყველა საიდუმლო შეკრება, განსაკუთრებით კატაკომბებში და 

სასაფლაოებზე. ცნობილი იყო, რომ ქრისტიანები ღვთისმსახურების აღსასრულებლად 

ხშირად იკრიბებოდნენ გარდაცვლილ მოძმეთა საფლავებზე. ხოლო დევნის დროს 

კატაკომბები მათი თავშესაფარიც იყო და ეკლესიის დანიშნულებაც ჰქონდათ. 

როგორც კი ბრძანებამ კართაგენში ჩააღწია, პროკონსულმა იხმო კვიპრიანე, ხელისუფლის 

ნება განუცხადა და მოსთხოვა, თავადაც განდგომოდა ქრისტეს და დაესახელებინა ეკლესიის 

მსახურნი. პასუხი ასეთი იყო: 

– მე ქრისტიანი ვარ და ამასთან ეპისკოპოსი. მწამს ერთი ღმერთი, რომელსაც ვევედრები 

იმპერატორების[1] კეთილდღეობას. მე ჩემი აღმსარებლობის მტკიცე ერთგული ვრჩები! 



პროკონსული დაემუქრა განდევნით და ისევ მოსთხოვა პრესვიტერების სახელების 

ჩამოთვლა. კვიპრიანემ მიუგო: 

– არ არსებობს განდევნა მისთვის, ვის გულშიც ღმერთი მკვიდრობს. პრესვიტერების პოვნა 

თუ გსურს, ყველა თავის ადგილზეა. საკუთრივ თქვენივე კანონები გვიკრძალავს დასმენას, 

ხოლო ჩვენი წესებით გვეკრძალება, თავი განგებ მოგცეთ საწამებლად. ისე მოიქეცი, როგორც 

ნაბრძანები გაქვს. 

პროკონსულმა კვიპრიანე ზღვისპირა ქალაქ კურუბისში გადაასახლა, საიდანაც ეპისკოპოსს 

არ შეუწყვეტია მიმოწერა ქრისტიანებთან – არიგებდა და რჩევებს აძლევდა, ეხმარებოდა 

გაჭირვებულებს, რითაც შეეძლო, ამარაგებდა ყოველივე აუცილებლით, უგზავნიდა 

გამამხნევებელ წერილებს. ერთ-ერთ მათგანში იგი წერდა: 

“ბედნიერებაა, რომ ამჟამად ბორკილდადებული ჩემი ფეხები მალე დაასრულებენ 

ქრისტესკენ მიმავალ დიდებულ გზაზე სვლას! დაე, სცადოს თქვენი შებორკვა ბოროტებამ და 

სიძულვილმა; მაგრამ ამა სოფლისა და მისი მწუხარებიდან თქვენ მალე გადაინაცვლებთ 

ზეციურ სამეფოში. მაღაროებში ვერ იპოვით სარეცელს, რათა დაასვენოთ ქანცგაწყვეტილი 

თქვენი სხეული. მაგრამ ქრისტე იქნება თქვენი განსვენება. მცირედ გეძლევათ პური, მაგრამ 

„არა პურითა ხოლო ცხოვნდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელი გამოვალს 

პირისაგან ღმრთისა“. 

თავად კვიპრიანე სიხარულითა და სიმშვიდით ელოდა სიკვდილს. კურუბისში ჩასვლის 

დღეს უფალმა მას ამცნო, რომ ზუსტად ერთი წლის შემდეგ გაიღებდა სიცოცხლეს 

ქრისტესთვის. არ გასულა ერთი წელიწადი, რომ განდევნილი კვიპრიანე დააბრუნეს და 

კართაგენის მახლობლად მდებარე სახლში ცხოვრების ნება დართეს. ყველა ელოდა, რომ 

მალე სამსჯავროზე გამოიძახებდნენ. ზოგიერთმა წარმართმა მოხელემ, რომლებიც მას პატივს 

სცემდნენ, შესთავაზა გაქცევაში დახმარება, მაგრამ კვიპრიანემ უარი განაცხადა. იგი 

აუღელვებლად ადევნებდა თვალყურს ეკლესიის საქმეებს, ჰქონდა მიმოწერა რომთან, სადაც 

დევნა დღითიდღე მძაფრდებოდა, და მიღებულ ცნობებს დანარჩენ ეპისკოპოსებს აუწყებდა – 

„რათა ყველა ფიქრობდეს სიკვდილზე, უფრო მეტად უკვდავებაზე, და სიხარულით და 

რწმენით მოელოდნენ აღსასრულს“, – ამბობდა იგი. 

კვიპრიანეს დროც დადგა. ოლქის პროკონსულმა – გალერიუს მაქსიმუსმა მცველებს თავის 

ქალაქგარე მდებარე სახლში მიაყვანინა ეპისკოპოსი. პროკონსული თავს შეუძლოდ 

გრძნობდა, ამიტომ დაკითხვა დილისთვის გადადეს. კვიპრიანეს მთელი ღამე უნდა 

გაეტარებინა ერთი წარმართი მოხელის სახლში. შენობას უამრავი ხალხი შემოეხვია, 

მივიდნენ მისი მეგობრებიც. ეპისკოპოსი დიდხანს ესაუბრებოდა ქრისტიანებს. ვინც ვერ 

მოახერხა სახლში შესვლა, ცდილობდა ეზოდან დაენახა და მოესმინა ყველასთვის საყვარელი 

მოძღვრის საუბარი. 

გამთენიისას კვიპრიანე დასაკითხად წაიყვანეს, მას ყველა იქ მყოფი უკან გაჰყვა. 

– შენ ხარ ფასციუს ცეცილიუს კვიპრიანე, ამ ურჯულოთა პაპი?[2] – ჰკითხა გალერიუსმა. 

– მე აქაური ქრისტიანების ეპისკოპოსი ვარ, – უპასუხა კვიპრიანემ. 

– ჩვენი ხელისუფალნი გიბრძანებენ, თაყვანი სცე ღმერთებს!.. 



– ამის ჩადენა არ შემიძლია! 

– დაფიქრდი, რა მოგელის... 

– ჩემი უსაფრთხოებაცა და ციხესიმაგრეც იესო ქრისტეა, ვისაც ვემსახურები. ჰქმენ, რაც 

ნაბრძანები გაქვს, მე მზად ვარ! 

– შენ ურჯულოდ ცხოვრობდი, გარს შემოიკრიბე უღმერთო მეამბოხეები. ღმერთების მტერი 

იყავი და ხელისუფალთა ბრძანებას ეურჩებოდი – შენ უღმერთოთა მამა და წინამძღოლი ხარ. 

დაე, შენმა სიკვდილმა ასწავლოს სხვებს თავიანთი მოვალეობის შესრულება! – უყვირა 

განრისხებულმა პროკონსულმა და ბრძანა: 

– მახვილით მოჰკვეთეთ თავი ფასციუს კვიპრიანეს! 

– მადლობა ღმერთს! – შესძახა ეპისკოპოსმა. 

ხალხი აჩოჩქოლდა. აქა-იქ გაისმა ხმები: „ჩვენ ჩვენს ეპისკოპოსთან ერთად დავიხოცებით!“ 

კვიპრიანე მშვიდად და სიხარულით გაემართა დასასჯელად, ხალხიც თან მიჰყვა. დასჯის 

ადგილას მისულმა თავად გაიხადა ზედა სამოსი, მუხლი მოიყარა, ილოცა, აკურთხა ერი და 

დაუბარა, ჯალათისთვის 25 მონეტა მიეცათ. შემდეგ თვითონ აიხვია თვალები, დახარა თავი 

და ჯალათმაც აღასრულა განაჩენი. ქრისტიანებმა მისი ცხედარი წაასვენეს და კრძალვით 

მიაბარეს მიწას. 

კვიპრიანეს მოქცევიდან მის სიკვდილამდე სულ თორმეტი წელიწადი გავიდა, მაგრამ ამ 

მოკლე პერიოდში მან, ღვთის შეწევნით, ბევრის გაკეთება მოასწრო მოძმეთათვის. მისი 

მაგალითი და დარიგებანი დიდ გავლენას ახდენდა სამწყსოზე, რომელსაც იგი მამასავით 

უყვარდა. კვიპრიანემ დატოვა მრავალი თხზულება და სამოცდაათამდე წერილი, რომლებიც 

ცხად წარმოდგენას გვიქმნის იმდროინდელი ეკლესიის მდგომარეობაზე. 

რომში დევნა მეტისმეტად გამძაფრდა – ეპისკოპოსი სტეფანე მაშინ მოკლეს, როდესაც 

ლიტურგიას აღასრულებდა. მის მემკვიდრედ აირჩიეს წარმოშობით ბერძენი სიქსტი, მაგრამ 

მასაც არ უცოცხლია დიდხანს. როდესაც ვალერიანეს ბრძანებით იგი დასასჯელად წაიყვანეს, 

სასიკვდილოდ მიმავალს გზად შემოხვდა არქიდიაკონი ლავრენტი, რომელმაც მის დანახვაზე 

შეჰყვირა: 

– მამაო, სად მიხვალ უშვილოდ – ეპისკოპოსი ღვთისა თავისი არქიდიაკონის გარეშე?! როდის 

შეგიწირავს მსხვერპლი უჩემოდ?! მეც თან წამიყვანე! 

– შვილო ჩემო, მე არ მიგატოვებ. მოხუცი ვარ და იოლი სიკვდილი მერგო, შენ უფრო სასტიკი 

წამება გელის. სამი დღის შემდეგ გამომყვები, მანამდე კი დარჩენილი ქონება ღატაკებს 

დაურიგე. 

ლავრენტიმ ეპისკოპოსის ბრძანება შეასრულა: მოინახულა უამრავი ქრისტიანი, რომლებიც 

კატაკომბებსა და მიწისქვეშეთში იმალებოდნენ, ყველა გაჭირვებულს უხვად დაურიგა 

შემწეობა ეკლესიაში საამისოდ შენახული ფულიდან. ამასობაში ეს ამბავი გახმაურდა და 

რომის პრეფექტთან იჩივლეს, თითქოს ლავრენტიმ ეკლესიიდან მოიპარა და გადამალა 

ოქროს ძვირფასი ჭურჭელი. 



ამ პერიოდში უამრავმა შეძლებულმა და დიდგვაროვანმა უკვე მიიღო ქრისტიანობა და ამის 

შესაბამისად რომის ეკლესია გამდიდრდა. გარკვეული დროიდან ღვთისმსახურების 

აღსრულებისას დაიწყეს ოქროსა და ვერცხლის ჭურჭლის გამოყენებაც. დაახლოებით 200 

წელს ეპისკოპოს ურბანოსის ბრძანებით მინის ჭურჭელი ოქრო-ვერცხლისგან 

დამზადებულით შეცვალეს. თავისი სიმდიდრის უდიდეს ნაწილს რომის ეკლესია ხარჯავდა 

ღატაკების, მოხუცებისა და ქვრივ-ობლების სარჩენად. იგი ოდითგანვე განთქმული იყო 

თავისი ქველმოქმედებით და აღნიშნული პერიოდისთვის ათას ხუთასამდე ღატაკს ინახავდა. 

პრეფექტმა ლავრენტის საპყრობილეში ჩასმა ბრძანა. შემდეგ თავისთან იხმო და ჰკითხა, თუ 

სად დამალა ეკლესიის სიმდიდრე. 

– თუ მიბრძანებ, ახლავე შევაგროვებ და მოგიტან, – მიუგო ლავრენტიმ. 

ის გაუშვეს, მან შეკრიბა ყველა ღატაკი, რომლებსაც ეკლესია არჩენდა, მიიყვანა მმართველის 

ეზოში და უთხრა: 

– აი, განძი ქრისტიანული ეკლესიისა! 

პრეფექტმა ეს დაცინვად ჩათვალა, განრისხდა და ბრძანა ლავრენტის წამება, რასაც დიაკონმა 

უჩვეულო სიმამაცით გაუძლო. გვემის დროს მმართველი არწმუნებდა, განდგომოდა 

ქრისტეს, ჩამოეთვალა ქრისტიანთა სახელები, მაგრამ ლავრენტიმ უპასუხა, რომ არც ერთს და 

არც მეორეს არ ჩაიდენდა. 

– იმ სიმდიდრის იმედი ხომ არ გაქვს, რომელიც დამალე, ის ვერ გიხსნის სიკვდილისგან, თუ 

ჩემს ბრძანებას არ შეასრულებ, – დაემუქრა პრეფექტი. 

– ქრისტეს მონებს მე არ დავასახელებ, საგანძურის იმედი კი ნამდვილად მაქვს. 

– როგორ? ფიქრობ რომ სასჯელისგან დაიხსნი თავს ოქრო-ვერცხლით? 

– მე ქრისტეს მონა ვარ, მას ვსასოებ. ვიცი, რომ მან თავის მსახურებს ზეციური საგანძური 

განუმზადა. 

პრეფექტმა ბრძანა, კიდევ მეტად ეწამებინათ ლავრენტი, მაგრამ მისი სიმტკიცე და რწმენა ვერ 

შეარყია ვერც საპყრობილეში გამომწყვდევამ, ვერც უსაშინლესმა ტანჯვამ. 

– ქრისტიანული რჯული ის არის, რომ არ გეშინოდეს წამებისა და თაყვანი არ სცე ღმერთებს? 

– ჰკითხა პრეფექტმა. 

– რჯული ჩემი მასწავლის, შევიცნო და თაყვანი ვცე ჩემს ღმერთს, უფალ იესო ქრისტეს. მას 

ვსასოებ და არ მეშინია წამებისა. 

– მთელ ღამეს გაწამებ! – დაემუქრა განრისხებული მმართველი. 

– ეს ღამე ჩემთვის უკუნი არ იქნება, მას ნათელი გააცისკროვნებს. 

ბოლოს პრეფექტმა უსასტიკეს წამებას მიმართა: მოიტანეს ცეცხლზე გავარვარებული რკინის 

ცხაური და ზედ დააწვინეს ნატანჯი მოწამე. ლავრენტიმ ამასაც გაუძლო და ცალ გვერდზე 

მწოლარემ მტარვალებს მიმართა: „უკვე შეიწვა, გადაბრუნების დროა“. ამ საშინელი 



მარტვილობის დროს სახე სიხარულით უბრწყინავდა და გამუდმებით ადიდებდა და 

ჰმადლობდა ღმერთს. ხმამაღლა ევედრებოდა უფალს, შეენდო მისი მტრებისთვის და ამ 

ლოცვით აღესრულა... 

ლავრენტიმ საპყრობილეში მოაქცია წარმართი, სახელად იპოლიტე. იგი ღამით რამდენიმე 

ქრისტიანთან ერთად მივიდა მოწამის ცხედრის წასასვენებლად, მაგრამ შეიპყრეს; – ის და 

მისი სახლეული წამებით დახოცეს. ასევე მოკლეს ახალგაზრდა მეომარი, სახელად 

რომანოზი, რომელიც ლავრენტის წამებისა და სიმამაცის ხილვამ მოაქცია. 

წმინდა ლავრენტი წარმოშობით ესპანელი იყო. იქ ცოტა ხნის წინ დაიწყო გავრცელება 

ქრისტიანულმა სწავლებამ და ვალერიანესგან დევნის დროს ბევრი იქაური ქრისტიანი 

შეუერთდა მარტვილთა დასს. სატუსაღოში მრავალი წარმართი მოაქციეს ეპისკოპოსმა 

ფრუქტუოსმა და ორმა დიაკონმა – აუგურმა და ევლოგიმ – რომლებიც ბოლოს კოცონზე 

დაწვეს. სიკვდილის შემდგომ ისინი გამოეცხადნენ მას, ვინც სიკვდილი მიუსაჯა, და უთხრეს: 

„გეგონა, ფერფლად გვაქცევდი, აჰა, გვიხილე ცოცხლები და დიდებით გასხივოსნებულნი!“ 

დევნა მძვინვარებდა გალიაშიც: პარიზის მახლობლად მოწამებრივად აღესრულნენ 

ეპისკოპოსი დიონისე, პრესვიტერი რუსტიკე და დიაკონი ელეფთერი. მათი თავმოკვეთილი 

ცხედრები ქრისტიანებმა დაასაფლავეს მთის ფერდობზე, რომელსაც იმ დროიდან „მოწამეთა 

მთა“ ეწოდა (მონტ დეს მარტყრს). ამ დევნამ ვერ შეუშალა ხელი ქრისტიანობის დამკვიდრებას 

გალიაში – ლიმოჟში, ნარბონში, კლერმონში, არლში, ტულუზასა და პარიზში უკვე 

არსებობდა ეპისკოპოსის კათედრები. ქრისტიანობამ ასევე გაიდგა ფესვები გერმანიაშიც: 

კელნისა და ტრირის ეკლესიები მესამე საუკუნეში დაარსდა, ვალერიანესგან დევნის დროს 

გერმანიაში ტანჯვით აღესრულა პროვატე. იტალიის ქალაქ ნოლაში სარწმუნოებისათვის 

გაიღეს სიცოცხლე – ეპისკოპოსმა მაქსიმემ და პრესვიტერმა ფილიპემ. 

დევნამ, რა თქმა უნდა, არც აღმოსავლეთი – ქრისტიანობის ეს აკვანი – დაინდო. მცირე აზია 

უამრავ მარტვილს ითვლიდა. კაპადოკიის კესარიაში თექვსმეტი წლის ყმაწვილმა კირილემ 

ყველა განაცვიფრა რწმენითა და შეუპოვრობით. წარმართი მამა კირილეს უსასტიკესად 

ექცეოდა მას შემდეგ, რაც მისი გაქრისტიანება შეიტყო: ხშირად სცემდა, აშიმშილებდა... 

ბოლოს როცა დარწმუნდა, რომ ვერაფერს გააწყობდა, სახლიდან გააგდო. წარმართი 

მეგობრებიც დასცინოდნენ, მაგრამ ჭაბუკი ამას არად აგდებდა და ქრისტეს ერთგული 

რჩებოდა. ბოლოს იგი მსაჯულმა იხმო და მისი დარიგება სცადა: 

– შვილო ჩემო, თუ შეინანებ, გაგიშვებ, მამაშენსაც ვთხოვ, გაპატიოს და სახლში მიგიღოს. 

გახსოვდეს, რომ შენი მამის სიმდიდრეზე მემკვიდრეობის უფლებას კარგავ. 

– უფალი მიმიღებს. მამაჩემმა თავისი სახლიდან გამომაგდო, ღმერთი კი მარადიულ 

სამკვიდრებელს მომცემს. მე არ მეშინია სიკვდილისა – ის უკეთეს ცხოვრებას მარგუნებს! 

მსაჯული წამებით დაემუქრა, მაგრამ რადგან ამანაც ვერ შეაშინა ჭაბუკი, ბრძანა – შეეკრათ და 

დასჯის ადგილას მიეყვანათ – იმედოვნებდა, რომ ამით გატეხდა მას. კირილეს ვითომ 

მისთვის გამზადებული კოცონიც აჩვენეს, მაგრამ ამაოდ; შემდეგ ისევ მსაჯულთან 

დააბრუნეს, რომელიც კვლავ და კვლავ არწმუნებდა, დაეგმო ქრისტე, მაგრამ ჭაბუკი 

იმეორებდა: „მე არ მეშინია სიკვდილისა, უფალი უკეთეს ცხოვრებას მომაგებს“. ბოლოს, 

როდესაც კირილეს სიკვდილი მიუსაჯეს, მან აცრემლებულ დამსწრეთ მიმართა: „რად 



ტირით? უნდა გიხაროდეთ ჩემი ტანჯვა, თუმც თქვენ არც იცით, რაოდენი სასოება მაქვს და 

სად მივდივარ“. შემდეგ თავისი ნებით ავიდა კოცონზე და ცეცხლში მოწამებრივად 

აღესრულა. ამის მხილველნი დიდხანს ლაპარაკობდნენ ჭაბუკის გაუტეხელობაზე, 

განსაკუთრებით გაოცებულნი იყვნენ წარმართები, რომლებმაც არც კი იცოდნენ, თუ რა 

უჩვეულო ძალის მონიჭება შეუძლია რწმენას. 

ანტიოქიაში ცხოვრობდნენ მღვდელი საპრიკიოსი და ერისკაცი ნიკიფორე. ისინი 

ერთმანეთთან მეგობრობდნენ, მაგრამ რაღაცის გამო წაიჩხუბნენ და ურთიერთსიყვარული 

მტრობად შეეცვალათ. ნიკიფორე პირველი მიხვდა, რომ სიძულვილის გრძნობა ღვთის წინაშე 

ცოდვა იყო, შეინანა და საპრიკიოსთან შერიგება სცადა, მაგრამ ამ უკანასკნელს გაგონებაც არ 

სურდა. 

როდესაც დევნა დაიწყო, საპრიკიოსი, როგორც მღვდელი, ერთ-ერთი პირველი დააპატიმრეს. 

მან მტკიცედ განაცხადა, რომ ქრისტიანია და არასოდეს განუდგება უფალს, რისთვისაც 

გვემეს, გაასამართლეს და სიკვდილით დასასჯელად წაიყვანეს. ეს რომ შეიტყო ნიკიფორემ, 

შეეგება მას, მუხლებში ჩაუვარდა და ისევ შერიგება სთხოვა. განრისხებულმა საპრიკიოსმა 

ზურგი აქცია, მაგრამ ნიკიფორემ უკან აღარ დაიხია, მიჰყვა და ქრისტეს სახელით დაჟინებით 

ევედრებოდა მიტევებას. საპრიკიოსის თანმხლებ მეომრებს უკვირდათ ნიკიფორეს 

დაჟინებული თხოვნა და ეუბნებოდნენ: „ასე რატომ გამოიდე თავი? ეს ადამიანი 

სასიკვდილოდ მიდის და უკვე ვეღარაფერს დაგიშავებს. რაში გჭირდება მისგან პატიება?!“ 

მაგრამ ნიკიფორეს ქრისტიანული სიყვარულის გამო სურდა, მეგობარი სიკვდილის წინ 

შერიგებოდა მას: „ღმერთმა თავად უწყის, თუ რა მსურს ქრისტეს აღმსარებლისგან“. 

როდესაც სასჯელის აღსრულების ადგილას მივიდნენ, ნიკიფორემ ისევ დაუჩოქა საპრიკიოსს 

და შეჰღაღადა: „გევედრები, ქრისტეს მოწამეო, მომიტევე, თუ მე, როგორც კაცმა, ვცოდე შენს 

წინაშე. გემუდარები ქრისტეს სახელით, რომელმაც ბრძანა: მიუტევეთ და მოგეტევებათ. მე 

შენ შენდობას გთხოვ“. 

საპრიკიოსმა ამჯერადაც შეაქცია ზურგი, არ მოისურვა მოძმის პატიება და უფალმა დასაჯა 

კიდეც იგი – უეცრად წაართვა ძალა და სულიერი სიმტკიცე; როდესაც დასჯის იარაღი 

დაინახა, შეშინდა და შესძახა: 

– ნუ დამსჯით, შევწირავ ღმერთებს მსხვერპლს! 

– რას ჩადიხარ, საყვარელო ძმაო?! გემუდარები, გონს მოდი, ნუ იტყვი ზეცაში შენთვის 

განმზადებულ გვირგვინზე უარს! – შეევედრა შეძრწუნებული ნიკიფორე. 

მაგრამ სულმოკლეობითა და შიშით ძლეულმა საპრიკიოსმა ისევ გაიმეორა განდგომის 

სურვილი. ნიკიფორე დარწმუნდა, რომ მისი ვედრება და რჩევა ამაო იყო, ამიტომაც შეჰყვირა: 

– მე ვარ ქრისტიანი, მე დამსაჯეთ! 

საპრიკიოსი გაათავისუფლეს, როგორც სარწმუნოებისგან განდგომილი, ხოლო ნიკიფორეს 

წილად ხვდა ბედნიერება, ქრისტესთვის მომკვდარიყო. 

ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა დიონისემაც იმარტვილა დევნის დროს, რაც მან თავად აღწერა 

დაწვრილებით და რომელიც გადმოსცა ისტორიკოსმა ევსები კესარიელმა. მისი სიტყვებიდან 



ჩანს, რომ დევნა ალექსანდრიაში მეტისმეტად მკაცრი იყო: ოლქის პრეფექტმა, ემილიანემ 

მოიხმო დიონისე, პრესვიტერი მაქსიმე და სამი დიაკონი და სცადა მათი დარწმუნება, 

დამორჩილებოდნენ იმპერატორის ბრძანებას, ანუ თაყვანი ეცათ ღმერთებისთვის. დიონისემ 

უპასუხა: 

– გვმართებს, უმეტესად ვისმინოთ ღვთისა, ვიდრე ადამიანისა. ჩვენ თაყვანს ვცემთ ერთ 

ღმერთს, შემოქმედს სამყაროსი, რომელმაც მიწიერი მეუფება იმპერატორებს მიანდო. ჩვენ 

ღმერთს მივაგებთ პატივს, მას ვცემთ თაყვანს და მასვე ვევედრებით, ხელისუფალთ 

უშფოთველი მმართველობა ჰქონდეთ. 

– რა გიშლით ხელს, რომ თაყვანი სცეთ თქვენს ქრისტესაც და ჩვენს ღმერთებსაც? – ჰკითხა 

ემილიანემ. 

– ჩვენ არ შეგვიძლია თაყვანი ვცეთ სხვა ღმერთს, გარდა ჭეშმარიტი ღმერთისა, – მიუგო 

დიონისემ. 

მაშინ ემილიანემ ხელისუფლის მიმართ უმადურობა უსაყვედურა და მას და მასთან მყოფთაც 

განდევნა მიუსაჯა. ისინი ლიბიაში, უდაბნოსთან ახლომდებარე სოფელში გადაასახლეს, 

სადაც ცხოვრება თითქმის შეუძლებელი იყო. არც დიონისეს ავადმყოფობას მიაქცია ვინმემ 

ყურადღება; გადასახლებულ ქრისტიანებს მუდმივი, მკაცრი მეთვალყურეობა დაუწესეს, 

მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია მათთვის, ექადაგათ სახარება და თავიანთი დევნულებაც 

სარწმუნოების გასავრცელებლად გამოეყენებინათ. დიონისე წერდა: 

“უფალმა განგვიღო კარი მისი სიტყვის საქადაგებლად. ჯერ გვდევნიდნენ და გვქოლავდნენ, 

მერე კი არცთუ ცოტა წარმართმა მიატოვა თავიანთი კერპები და მოიქცა. თითქოს ზუსტად 

ამისთვის მიგვიყვანა ღმერთმა კერპთაყვანისმცემლებთან. როგორც კი ეს მსახურება 

აღვასრულეთ, იქიდან წამოგვიყვანეს კიდეც „. 

ქადაგებით მიღწეული წარმატების ამბავმა განარისხა ოლქის მმართველი და განდევნილები 

სხვაგან, სრულიად უკაცრიელ მარეოტის უდაბნოში გადაიყვანა, მაგრამ ისინი აქაც 

თავდადებით ემსახურებოდნენ ღმერთს. დიონისეს მეუდაბნოეობა სამ წელიწადს 

გაგრძელდა, იგი ალექსანდრიაში მხოლოდ ვალერიანეს სიკვდილის შემდგომ დაბრუნდა. 

ვალერიანეს აღსასრული შესაბრალისი იყო: 259 წელს იგი დამარცხდა სპარსელებთან 

ბრძოლაში და ტყვედ ჩაუვარდა მეფე შაბურ I-ს, რომელიც ამცირებდა და შეურაცხყოფდა, 

ხანგრძლივი ტყვეობის შემდეგ კი მოაკვლევინა. 

[1] ვალერიანესთან ერთად ტახტზე იჯდა მისი ძე გალიენუსი. 

[2] წოდება "პაპი" ენიჭებოდა განურჩევლად ყველა ეპისკოპოსს. რომის ეკლესია თავის 

წერილებში კვიპრიანეს უწოდებს "უწმიდეს პაპს". 

 

 

 

 



მეცხრე დევნა. კრებები. ცრუსწავლებები. 

მას შემდეგ, რაც ვალერიანე სპარსელებმა ტყვედ ჩაიგდეს, მისმა ძემ გალიენუსმა (253-268 წწ.) 

მაშინვე გააუქმა ქრისტიანთა წინააღმდეგ გამოცემული მკაცრი კანონები, მისცა უფლება 

ღვთისმსახურების ჩატარებისა და ბრძანა, დაებრუნებინათ მათთვის ჩამორთმეული 

აკლდამებისა და სასაფლაოების ადგილები. 

თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავდა, რომ ამიერიდან ქრისტიანებს საფრთხე აღარ დაემუქრებოდათ. 

ხელისუფლის ბრძანებები იმპერიის შორეულ კუთხეებამდე დიდხანს ვერ აღწევდა; აგრეთვე, 

პროკონსულებს, რომლებსაც თითქმის ხელმწიფის უფლებები ჰქონდათ, ყოველთვის 

შეეძლოთ მათთვის საძულველ ქრისტიანთა დახოცვა. ისინი ხშირად ითხოვდნენ მათგან 

რჯულისთვის შეუფერებელ საქციელს და დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში სჯიდნენ. 

ლეგიონებში კერპთაყვანისმცემელი მეთაურები ქრისტიან მეომრებს აიძულებდნენ 

წარმართული ფიცის დადებას, ან იმპერატორის პატივსაცემად რიტუალის ჩატარებას; ამას კი 

ქრისტიანები ეურჩებოდნენ. 

ერთხელ, ქრისტიანთა დასაცავად გალიენუსის ბრძანების გამოცემის შემდგომ, კესარიაში 

დიდგვაროვან და მდიდარ ქრისტიან მეომარს, სახელად მარინოსს, ერთ-ერთი უმაღლესი 

სამხედრო ჩინი უნდა მიეღო. მაგრამ ხელისუფლის ერთგულების დასტურად მას ევალებოდა 

იმპერატორის კერპის წინ წარმართული რიტუალის შესრულება, რაზედაც მარინოსმა უარი 

თქვა იმ მიზეზით, რომ ქრისტიანი იყო. მაშინ პროკონსული სიკვდილით დაემუქრა და 

მოსაფიქრებლად სამი საათი მისცა. როგორც კი მარინოსი სამსჯავროდან გამოვიდა, მასთან 

მივიდა კესარიის ეპისკოპოსი თეოტეკნი, წაიყვანა ეკლესიაში, წინ დაუდო სახარება და 

მახვილი და უთხრა: „ამოირჩიე ორიდან ერთი!“ მარინოსმა სახარება აიღო. „დაე, გფარავდეს 

ღმერთი!“ – დალოცა ეპისკოპოსმა და მეომარი გაემართა პროკონსულთან და გაიმეორა 

აღიარება, რისთვისაც მახვილით განგმირეს. მისი გასისხლიანებული სხეული დაკრძალა 

სენატორმა ასტურიოსმა. 

ამასობაში რომის იმპერიას თავს ახალ-ახალი განსაცდელები ატყდებოდა. ყველა ოლქში 

საშინელი არეულობა და შუღლი მძვინვარებდა, რასაც ერთვოდა შიმშილი, სნეულებანი და 

მიწისძვრები. მრავლდებოდნენ ძალაუფლების მაძიებელნი, რომლებიც ამბოხებებსა და 

მღელვარებებს აწყობდნენ: ზოგიერთი ოლქი, მათ შორის ბითვინია, კაპადოკია და ანტიოქია, 

დაიპყრო პალმირას დედოფალმა ზენობიამ; ბარბაროსთა ტომები კვლავ და კვლავ 

ავიწროებდნენ დასუსტებულ რომის იმპერიას; სკვითებმა და გოთებმა გაძარცვეს თრაკია, 

პონტო და მცირე აზიისა და საბერძნეთის სხვა ოლქები; სარმაელები დაეპატრონნენ პანონიას. 

გერმანული ტომები ხშირად ილაშქრებდნენ გალიაზე, ესპანეთსა და აფრიკაზეც კი. 

შინააშლილობით დასუსტებულ რომის იმპერიას აღარ შეეძლო გარეშე მტრების მოგერიება. 

მისი დიდებისა და ბრწყინვალების მზის ჩასვენების ჟამი დგებოდა... 

უფლის ნებით, ეს უბედურებანიც ქრისტიანობის გავრცელებას უწყობდა ხელს. ბარბაროსებს 

ტყვედ ბევრი ქრისტიანი მიჰყავდათ, რომლებიც ყველგან და ყველა საშუალებით 

ემსახურებოდნენ უფალს, თავიანთ სარწმუნოებას უქადაგებდნენ გამარჯვებულებს, სათნო 

ცხოვრებით განაწყობდნენ მათ, ერწმუნათ ქრისტე. უფალი თავისი ძალმოსილებით 

ეხმარებოდა მქადაგებლებს, ანიჭებდა სასწაულების აღსრულების ძალას. ასე აღწევდა 

ქრისტიანობა შორეულ ქვეყნებში. 



ეპისკოპოსები ყველგან სიმხნევის, შეუპოვრობისა და შვილებზე ზრუნვის მაგალითს 

იძლეოდნენ. ისინი შეგონებებითა და ეპისტოლეებით ამხნევებდნენ განსაცდელში მყოფ 

მოძმეებს, ეხმარებოდნენ გაჭირვებულებს, ურთიერთს რჩევა-დარიგებებს უზიარებდნენ. 

ერთხელ, როდესაც პონტოს ოლქს თავს დაესხნენ ბარბაროსები, იქაურმა ეპისკოპოსმა 

ათინოდორემ თავის ძმას, გრიგოლ საკვირველმოქმედს, რჩევა ჰკითხა, თუ როგორ 

მოპყრობოდა დაცემულ ქრისტიანებს. გრიგოლმა საეკლესიო მოწყობის წესები ჩამოაყალიბა 

კანონიკურ ეპისტოლეში „პონტოს პაპისადმი“, რომლიდანაც აშკარად ჩანს, თუ რა 

სიყვარულის, მშვიდობისა და თანხმობის სული სუფევდა ქრისტიანთა შორის. ამ 

ერთსულოვნებას ვერაფერს აკლებდა ის ფაქტიც, რომ ბევრ შემთხვევაში სხვადასხვა ოლქის 

ეკლესიები განსხვავებულ ტრადიციებს მისდევდნენ. 

ამრიგად, ამ მღელვარებით აღსავსე ეპოქაში მხოლოდ ქრისტეს ეკლესია გვევლინება 

კეთილმოწყობის ნიმუშად, რაც ეფუძნება ყოველგვარ გარეგნულ კანონზომიერებაზე ძლიერ 

ორ საწყისს – ქრისტესადმი მორჩილებასა და ურთიერთისადმი ძმურ სიყვარულს. 

ომებით გამოწვეულ ამდენ უბედურებას დაერთო 262 წლის საშინელი მიწისძვრა, რომელმაც 

რომის პროვინციების ნაწილი მოიცვა. მას მოჰყვა სახადი, რომელიც არნახული ძალით 

მოედო რომს, საბერძნეთსა და ეგვიპტეს – ამოწყდა მთელი ქალაქები. რომში იყო დღეები, 

როცა გარდაცვლილთა რიცხვი ხუთი ათასს აღწევდა, ალექსანდრიაში დაღუპულთა 

დასაფლავებას ვერ აუდიოდნენ. ქრისტიანები კი ამ უმძიმეს დღეებში დაუზარებლად და 

მონდომებით ეხმარებოდნენ გაჭირვებულებს. 

წმინდა დიონისე ასე აღწერს იმდროინდელ ალექსანდრიაში განვითარებულ მოვლენებს: 

დევნას, შინაომს და სახადის მძვინვარებას: 

“ახლა ყველა ცრემლად იღვრება, ყველა ქვითინებს, ქალაქში უამრავი დაიღუპა, იხოცებიან 

განუწყვეტლივ, მოისმის გმინვა. როგორც დაწერილია ეგვიპტელ პირმშოთა შესახებ: „იყო 

გოდებაჲ და ღაღადებაჲ დიდ... რამეთუ არა იყო სახლი, რომელსა შინა არა იდვა მკუდარი“ 

(გამოსლვ. 12,30). მარტო ეს განსაცდელი რომ იყოს?! ადრეც ბევრი საშინელება გადაგვიტანია 

– უმოწყალოდ გვდევნიდნენ, მაგრამ ყველასგან დევნულნი და სასიკვდილოდ განწირულნიც 

ვხარობდით. ნებისმიერი ჩვენი სამწუხარო შეკრება – იქნებოდა იგი სოფელში, უდაბნოში, 

ხომალდზე, თავშესაფარსა თუ საპყრობილეში, – იმავდროულად საზეიმოც იყო... შემდეგ 

დაიწყო ომი და შიმშილობა, მაგრამ ამასაც გავუძელით წარმართებთან ერთად... და აი – უცებ 

ეს სენი! – ნებისმიერ საშინელებაზე უსაშინლესი და ყოველგვარ უბედურებაზე დიდი 

უბედურება... მაგრამ ჩვენ, სხვა მოვლენათა მსგავსად, ისიც გამოვიყენეთ გამოსაცდელად და 

გამოსაწრთობად. სახადი არც ჩვენ აგვცდა, მაგრამ უფრო მეტად წარმართებს დაერია... 

მრავალი ჩვენი მოძმე, უდიდესი სიყვარულისა და კაცთმოყვარების გამო, თავს არ ზოგავდა 

და ზრუნავდა სხვებზე, თამამად მიდიოდა ავადმყოფებთან და უშიშრად უვლიდა მათ, 

ხალისით ჰბანდა წყლულებს, ემსახურებოდა ქრისტეს სახელით; მათთან ერთად კვდებოდა 

გადამდები სნეულებისგან; ბევრი მათგანი, ვინც ასე იზრუნა ავადმყოფებზე და 

ჯანმრთელობა დაუბრუნა მათ, თავად დაიღუპა... ზუსტად ამგვარად განუტევეს სული ჩვენს 

მოძმეთაგან საუკეთესოებმა. მათ შორის იყვნენ პრესვიტერები, დიაკვნები და ბევრი სანაქებო 

ერისკაციც. ასეთი სიკვდილი სულაც არ არის ნაკლები მოწამეობაზე, რადგანაც უდიდეს 

ღვთისმოსაობასა და რწმენის სიმტკიცეზე მიუთითებს. ისინი ხელს ხვევდნენ და მუხლებზე 

იწვენდნენ ცხედრებს, უხუჭავდნენ თვალებს და უხურავდნენ პირს, ბანდნენ და აცმევდნენ, 



შემდგ კი თავიანთი ზურგით მიასვენებდნენ... სრულიად სხვაგვარად იქცეოდნენ 

წარმართები: ისინი გარეთ ყრიდნენ დასნეულებულებს, გაურბოდნენ ყველაზე მახლობელ 

ადამიანებს, ცოცხალ-მკვდარ კაცს უპატრონოდ, ხოლო მიცვალებულებს დაუმარხავს 

ტოვებდნენ – მხოლოდ იმას ცდილობდნენ – გადამდებ სენსა და სიკვდილს როგორმე 

გაჰქცეოდნენ“.[1] ამ პერიოდში ეკლესიის სიმშვიდე რამდენიმე ცრუმასწავლებელმა 

დაარღვია. მათგან მთავარნი, საბელიოსი და პავლე სამოსატელი, მცდარად განმარტავდნენ 

წმინდა სამების არსს და არ განარჩევდნენ საღვთო პირებს (ე.წ. ანტიტრინიტარული ერესი). 

საბელიოსი ქადაგებდა პრაქსეასისა და ნოვატეს სახეშეცვლილ ცრუსწავლებას, რომლის 

წინააღმდეგ საუკუნის დასაწყისში იბრძოდნენ იპოლიტე, ორიგენე და სხვები. ამ მოძღვრების 

მიმდევრებს პატრიპასიანისტები ეწოდებათ. ისინი არ განარჩევდნენ საღვთო პირებს და 

ამტკიცებდნენ, რომ განკაცდა, ქალწულ მარიამისგან იშვა და ჯვარზე ივნო მამა ღმერთი. 

საბელიოსის ცრუსწავლებამ საკმაოდ მოიკიდა ფეხი ანტიოქიაში. მის წინააღმდეგ წერდა 

დიონისე ალექსანდრიელი, რომელიც აგრეთვე ეწინააღმდეგებოდა მაშინ გავრცელებულ 

შეხედულებას დედამიწაზე ქრისტეს ათასწლოვანი მეუფების დამყარების შესახებ. 

ეკლესიის მამები ფხიზლად იცავდნენ ქრისტიანებს მეორე ცრუმასწავლებლის – პავლე 

სამოსატელის გავლენისგან, რადგან იგი, როგორც ანტიოქიის ეპისკოპოსი, უფრო საშიში იყო. 

პავლე სამოსატელი ქადაგებდა, რომ ძე და სულიწმიდა მკვიდრობს მამა ღმერთში ისევე, 

როგორც ადამიანში გონება და ძალა; რომ იესო უბრალო ადამიანი იყო. ამიტომ მან ეკლესიაში 

აკრძალა ქრისტეს სადიდებელ საგალობელთა გალობა და მისი სახელით მონათვლა. ამ დროს 

ანტიოქიას დაეპატრონა პალმირას დედოფალი ზენობია. ჭკვიანმა და ცბიერმა პავლემ 

მოახერხა მისი კეთილგანწყობის მოპოვება და დიდი ძალაუფლებითაც სარგებლობდა. 

როგორც კი პავლე სამოსატელის ცრუსწავლება გაცხადდა, ეპისკოპოსებმა ანტიოქიაში 

მოიწვიეს კრება (264 წ.), რასაც სხვებთან ერთად ესწრებოდნენ: ფირმილიანე კაპადოკიელი, 

გრიგოლ საკვირველმოქმედი, მისი ძმა ათინოდორე და დიონისე ალექსანდრიელი. ამ 

შეკრებაზე პავლე სამოსატელმა უარყო თავისი ცდომილებანი, მაგრამ ეს დაგმობა 

მოჩვენებითი გამოდგა – შემდგომ მან კვლავ განაგრძო ცრუსწავლების დამკვიდრება. პავლე 

სამოსატელი ცხოვრობდა ფუფუნებაში, იყო ამაყი და პატივმოყვარე, აიძულებდა, ეკლესიაში 

მისი სადიდებელი ჰიმნები ეგალობათ, ეძიებდა ყოველგვარ ამსოფლიურ ჯილდოსა და 

უპირატესობას. მისი მაგალითი დამღუპველად მოქმედებდა ანტიოქიის დანარჩენ 

მღვდელმსახურებზე. ამ უწესობის მხილველი ურწმუნონი თავად ქრისტიანულ 

სარწმუნოებას კიცხავდნენ. 

ბოლოს სხვადასხვა ეკლესიის ეპისკოპოსებმა საჭიროდ ჩათვალეს გადამჭრელი ზომების 

მიღება ამ ბოროტების აღმოსაფხვრელად. 269 წელს ისევ შეიკრიბა ანტიოქიის კრება. 

დიონისემ ავადმყოფობისა და სისუსტის გამო წასვლა ვერ შეძლო, მაგრამ წერილობით 

გაუგზავნა თავისი შეხედულებანი. გრიგოლ ნეოკესარიელი ცოტა ხნის წინ აღესრულა. 

ღრმად მოხუცი ფირმილიანე, მიუხედავად უძლურებისა, მაინც გაემგზავრა კრებაზე 

დასასწრებად, მაგრამ გზაში გარდაიცვალა. და მაინც, აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან 

ჩამოსულმა უამრავმა ეპისკოპოსმა მოიყარა თავი ანტიოქიაში. მათ მეორედ ამხილეს 

საბელიოსისა და პავლე სამოსატელის ერესები. პავლე დაამხეს და მის ადგილას დომნე 

აირჩიეს. ყოველივე ამის შესახებ ეპისტოლეებით ეცნობა რომისა და ალექსანდრიის 

ეპისკოპოსებს, აგრეთვე, ყველას ვინც ჩამოსვლა ვერ მოახერხა. ამ კრებაზე ქრისტეს მიმართ 

პირველად იქნა გამოყენებული გამოთქმა – ერთარსი მამისა. 



პავლე სამოსატელს დედოფალ ზენობიას მფარველობის იმედი ჰქონდა და არ მოისურვა, 

კრებას დამორჩილებოდა, მაგრამ მოგვიანებით იძულებული შეიქნა, დომნესთვის დაეთმო 

ადგილი. 

275 წელს იმპერატორმა ავრელიანემ გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც დაიწყო 

ქრისტიანთა მეცხრე დევნა. მაგრამ ავრელიანე მოკლეს და მისი მითითებების 

განხორციელებაც შეჩერდა. ამ დროს მარტვილობით განდიდებულთა შორის დავასახელებთ: 

წმინდა პავლესა და მის დას, იულიანას, რომლებიც პტოლემაიდაში საშინლად ტანჯეს, 

წმინდა კონონს, რომში აღსრულებულ წმინდა ქრისანთესა და დარიას. სამწუხაროდ, ჩვენი 

წიგნის მოცულობა საშუალებას არ გვაძლევს, დაწვრილებით მოგითხროთ ყველა მოწამეზე, 

რომელთა შესახებაც ცნობებმა ჩვენამდე მოაღწია. 

ამავე პერიოდში სირიასა და პალესტინაში გავრცელება იწყო ახალმა ცრუსწავლებამ, 

რომელიც რამდენადმე ჰგავდა გნოსტიციზმს, მაგრამ უფრო მეტად აუკუღმართებდა 

ქრისტიანული სწავლების ჭეშმარიტებებს. ეს იყო მანიქეველობა, რომლის დამაარსებელი იყო 

მანი – წარმოშობით სპარსი. იგი ქადაგებდა ორი საწყისის: ნატიფი მატერიის, ანუ ნათლის, და 

ტლანქი მატერიის, ანუ ბნელის, არსებობას. ამ სწავლების თანახმად, ნათლის მეუფე 

ღმერთია, წყვდიადისა – დემონი, და ამ ორი საწყისის ურთიერთბრძოლამ წარმოშვა მთელი 

სამყარო. ადამიანის სხეული და სამშვინველი (სული გრძნობადი) შექმნა ბოროტმა საწყისმა. 

ღმერთმა, თავისი სიკეთის გამო, სულების გამოსახსნელად დედამიწაზე მოავლინა ქრისტე, 

რომელიც მზეზე მკვიდრობს. როდესაც იგი დედამიწას ტოვებდა, ხალხს აღუთქვა, რომ 

გამოუგზავნიდა ნუგეშინისმცემელს, ანუ პარაკლიტოსს; ეს უკანასკნელი არის მანი. იგი 

ასწავლიდა სხეულის, როგორც ბოროტი საწყისის დათრგუნვას, უარყოფდა მთელ ძველ 

აღთქმას, როგორც ბნელეთის მპყრობელის ნაღვაწს და დაწერა თავისი სახარება. 

მანის აზრით, განწმენდილი სულები სიკვდილის შემდეგ დამკვიდრდებიან მზეზე ან 

მთვარეზე, უწმინდურთა სულები კი ცხოველებში ჩასახლდებიან. ამიტომაც მანის 

მიმდევრები უარს აცხადებდნენ ცხოველების საკვებად გამოყენებაზე და მკაცრ მარხვას 

იცავდნენ, მაგრამ მაღალი ზნეობით არ გამოირჩეოდნენ და იოლად გადააბრალებდნენ ხოლმე 

თავიანთ მანკიერებებსა და შეცოდებებს ბოროტი სულის ძალას. მანი ცდილობდა, 

გარეგნულად მიებაძა ქრისტიანული ღვთისმსახურებისთვის; უამრავი მოწაფეც დატოვა, 

რომელთაგან თორმეტს „მოციქულები“ ეწოდებოდათ. 

მანიქეველობამ – ამ ცრუმოძღვრებამ, რომელიც ამხილეს ქრისტიანებმა და დევნეს 

წარმართებმა, კიდევ დიდხანს იარსება გნოსტიკურ სწავლებასთან ერთობაში და თანდათან 

საკმაოდ დიდი ძალაც მოიპოვა. თავად მანი სპარსეთის მეფის ბრძანებით სიკვდილით 

დასაჯეს. 

[1] ევსები კესარიელი, "ეკლესიის ისტორია", წ. 7, თ. 22. 

 

 

 

 



დიოკლეტიანეს მმართველობის დასაწყისი. ქრისტიანთა ღვთისმსახურება და ჩვეულებები. 

მონაზვნობის დასაწყისი და ღირსი ანტონი დიდი. ქრისტიანთა დევნა და მოწამენი. წმინდა 

გრიგოლი – სომხეთის განმანათლებელი. 

286(4) წელს რომის ტახტზე ავიდა დიოკლეტიანე, წარმოშობით დალმაციიდან. მის სახელს 

უკავშირდება ყველაზე საშინელი დევნა, როგორიც კი ოდესმე განუცდიათ ქრისტიანებს. 

თავისი მმართველობის დასაწყისში იმპერატორი საერთოდ არ იყო მათ მიმართ მტრულად 

განწყობილი: ქრისტიანები ღიად ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას, ეკავათ თანამდებობები 

საიმპერატორო კარზე, მსახურობდნენ ჯარსა და სენატში. ზოგიერთის ვარაუდით, 

დიოკლეტიანეს ცოლი და ასული დაუფარავად აღიარებდნენ ქრისტიანობას. 

ამ დროისთვის ეკლესიათა შორის ხშირი ურთიერთობებისა და კრებების წყალობით უფრო 

მტკიცედ დადგინდა საეკლესიო ღვთისმსახურების მართვის განაწესი და ტრადიციები, 

რომლებიც, მიუხედავად საკმაო მსგავსებისა, ყოველთვის არ ემთხვეოდნენ ერთმანეთს. 

ამიტომ ვიდრე შევუდგებოდეთ ახალი, სასტიკი დევნის შესახებ თხრობას, რომელიც 

ქრისტიანებს დაატყდათ თავს, ყურადღება მივაქციოთ იმდროინდელ ზოგიერთ ტრადიციას 

და ქრისტიანული ყოფის თავისებურებებს. 

როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ალექსანდრე სევერუსის მმართველობის დროს ქრისტიანებს 

მიეცათ უფლება, ღიად შეკრებილიყვნენ ღვთისმსახურებისთვის – ამ დროს დაიწყო ტაძრების 

აგებაც. ეს უფლება დევნის დროს ირღვეოდა და ქრისტიანებიც იძულებული ხდებოდნენ, 

შეკრებილიყვნენ მიწისქვეშეთში, ხომალდებზე, საპყრობილეებში... დიოკლეტიანეს 

მმართველობის დასაწყისში ქრისტიანებმა ისარგებლეს ხელისუფლის კეთილგანწყობა-

გულუხვობით და რადგან ქრისტიანთა კრებული ყველგან მრავალრიცხოვანი იყო, ბევრ 

ქალაქში ააშენეს სამლოცველო სახლები ანუ ეკლესიები. მათ უპირატესად მოწამეთა 

საფლავებზე აგებდნენ. ეკლესიის წინ იყო ღია შესასვლელი, სადაც იდგნენ მძიმე 

დანაშაულში მხილებულნი, რომელთაც წინა შესასვლელის გადალახვის ნება არ ჰქონდათ. 

შემდეგ მოდიოდა წინა შესასვლელი (სტოა), სადაც მონანულები ევედრებოდნენ მართლებს, 

ელოცათ მათთვის ღვთის წინაშე, იქვე იდგნენ კათაკმეველნი, რომლებიც სწავლებას 

ისმენდნენ. შემდეგ იყო მორწმუნეთა სამყოფელი, რაც იყოფოდა ორ ნაწილად: ერთი 

მამაკაცებისთვის იყო განკუთვნილი, მეორე – დედაკაცებისთვის. ამბიონიდან, ანუ 

ამაღლებული ადგილიდან კითხულობდნენ სახარებას და ქადაგებდნენ, იქვე ხდებოდა 

ხელდასხმა. აღმოსავლეთ მხარეს განთავსებული იყო საკურთხეველი, სადაც უსისხლო 

მსხვერპლშეწირვა აღესრულებოდა. მის უკან ეპისკოპოსთა და პრესვიტერთა დასაჯდომელი 

იდგა. ტაძრის ერთ მხარეს შესაწირის მისაღები ადგილი იყო გამოყოფილი; ეკლესიების 

მახლობლად დიდი სანათლავები იგებოდა. საკურთხეველი ყოველთვის აღმოსავლეთს 

უყურებდა, რაც აღმოსავლეთიდან ამობრწყინებული სიმართლის მზისკენ მიქცევას 

აღნიშნავდა. 

რაც მეტი შეძლებული ადამიანი უერთდებოდა ქრისტიანთა საზოგადოებას, მით მეტი 

სიმდიდრე გროვდებოდა ეკლესიებში. უკვე მესამე საუკუნის პირველ ნახევარში ჩვეულებად 

დამკვიდრდა საიდუმლოთა აღსასრულებლად ოქრო-ვერცხლის ჭურჭლის გამოყენება, 

ძვირფასი ლამპრებისა და სასანთლეების მოხმარება; პრესვიტერები და საერთოდ საეკლესიო 

მსახურები ღვთისმსახურებისას განსაკუთრებულ შესამოსელს ატარებდნენ. 



ლიტურგიაზე წმინდა წიგნებიდან საკითხავების შერჩევა საეკლესიო ციკლის შესაბამისად 

ხდებოდა. შესაქმის წიგნი იკითხებოდა ორმოცდღიანი მარხვის დროს, იობისა – ვნების 

კვირაში. ღვთისმსახურების შესახებ შემონახული ყველა ცნობა ადასტურებს, რომ მისი 

ჩატარების ფორმა ძალიან ჰგავდა ახლანდელს, რომელსაც ჩვენ აღვასრულებთ. ეკლესიის 

გვიანდელმა მამებმა, მართალია, რამდენადმე შეამოკლეს ძველი სამოციქულო განაწესი და 

შეავსეს ახალი ლოცვებით და საგალობლებით, მაგრამ ხელუხებელი დატოვეს საღვთო 

მსახურების არსი; ამის შესახებ მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. 

მსახურთა ხარისხებს მესამე საუკუნეში დაემატნენ: იპოდიაკონი – დიაკონის დამხმარე, 

აკოლუთი – ეპისკოპოსის მსახური და ფარგალიტი ანუ მეკარე, რომელსაც თვალყური უნდა 

ედევნებინა, რომ მართალთა ლიტურგიას არ დასწრებოდნენ მონანულნი, კათაკმეველნი, 

განკვეთილნი, ტაძარში არ შემოსულიყო წარმართი; მასვე შეეძლო ყოფილიყო მგალობელი ან 

მედავითნე. ზოგიერთ ეკლესიაში იყვნენ მლოცველები, რომლებიც სნეულებსა და 

შეპყრობილებს ბოროტ სულთა განდევნის ლოცვებს უკითხავდნენ და მესაფლავენი, 

რომელთა მოვალეობა მიცვალებულთა დამარხვა იყო. დევნის დროს ამ მოვალეობის 

შესრულება დიდ საფრთხესთან იყო დაკავშირებული, ამიტომაც მრევლი დიდ პატივს სცემდა 

მათ. 

ეპისკოპოსად არჩევა, როგორც უკვე ითქვა, ხდებოდა კლიროსისა და ერისკაცთა საერთო 

თანხმობით. სახელის გამოცხადების შემდგომ ეკლესიის თითოეულ წევრს ჰქონდა უფლება, 

გამოეთქვა აზრი შემოთავაზებული პიროვნების შესახებ და თუ მას შესაფერისად 

ჩათვლიდნენ, ხალხი საერთო თანხმობას გამოხატავდა შეძახილით: „ღირს არს!“ ეპისკოპოსის 

არჩევისთვის, აგრეთვე, საჭირო იყო ახლო ოლქებიდან იმ ეპისკოპოსთა თანხმობაც, 

რომლებიც ხელს ასხამდნენ რჩეულს. 

ეკლესიის საქმეებს კრებები წყვეტდა, რომელშიც უხუცესი ერისკაცებიც იღებდნენ 

მონაწილეობას. ტრადიციისამებრ, თითოეულ ოლქში კრებას იწვევდნენ წელიწადში ორჯერ: 

შემოდგომით და აღდგომის შემდგომ. 

ისტორიკოსი ევსები (263-340 წწ.), პალესტინის კესარიის ეპისკოპოსი, ახსენებს ფილიპეას 

კესარიის მახლობლად აღმართულ იესო ქრისტეს სპილენძის ქანდაკებას; დაფებს, 

რომლებზეც გამოსახულნი არიან მაცხოვარი და მოციქულები პეტრე და პავლე. პირველი 

საუკუნეების ქრისტიანული ფერწერის კვალი ნაპოვნია რომის კატაკომბებში. კედლებზე ჩანს 

ქრისტეს გამოსახულება მწყემსი კეთილის სახით, რომელსაც მხრებით ცხვარი მიჰყავს; 

საიდუმლო სერობა, ღვთისმშობელი და სხვა. საერთოდ ძველი ქრისტიანული ფერწერა 

უმეტესწილად სიმბოლურად ასახავდა ძველი აღთქმის მოვლენებს, რომლებიც წინასწარ 

გვაუწყებენ ქრისტეს მოვლინებასა და მის მიერ ჩვენს გადარჩენას. მაგალითებად გამოდგება 

რომის კატაკომბებში შემონახული ფრესკები: მოსე, რომელმაც კლდიდან წყარო გადმოადინა, 

დანიელ წინასწარმეტყველი ლომებთან ერთად, ნოეს კიდობანი და სხვა. 

კატაკომბები რამდენჯერმე ვახსენეთ. ახლა უფრო დაწვრილებით შევჩერდეთ მათზე, რადგან 

ისინი პირველი საუკუნეების ქრისტიანების ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებდნენ. კატაკომბები, ანუ მიწისქვეშა გვირაბებისა და მღვიმეების ქსელი, მრავლად 

არის რომის შემოგარენში, ნეაპოლში, კუნძულ მალტაზე და ა.შ. განსაკუთრებით 

შთამბეჭდავია რომის კატაკომბები, რომელთაც ქალაქის ქვეშ უზარმაზარი სივრცე უჭირავთ. 



ყველა მისი დერეფანი ერთ ხაზად რომ განვალაგოთ, სიგრძით აპენინის ნახევარკუნძულის 

სიგრძეს გაუტოლდება. კატაკომბების წარმოშობის შესახებ რამდენიმე მეცნიერული 

მოსაზრება არსებობს. ერთნი ვარაუდობენ, რომ ქრისტიანებმა გამოიყენეს ადრე არსებული 

ქვის სამტეხლოები და მაღაროები. მეორეთა აზრით, კატაკომბები თავდაპირველად 

იუდეველთა სასაფლაო იყო, შემდეგ ქრისტიანებმაც დაიწყეს იქ მიცვალებულების 

დაკრძალვა. იუდეველები ქალაქის შემოგარენში ყიდულობდნენ მიწის ნაკვეთებს, რომელთა 

ქვეშაც გაჰყავდათ გვირაბები, მოგვიანებით კი რამდენიმე ასეთი სასაფლაო შეერთდა. ზოგი 

მეცნიერი კი მიიჩნევს, რომ კატაკომბები მხოლოდ ქრისტიანებმა გათხარეს და იქ აწყობდნენ 

ლოცვით შეკრებებს, იქვე ჰქონდათ მიცვალებულთა საძვალე და უსაფრთხო თავშესაფრები. 

მხოლოდ ქრისტიანებისთვის იყო ცნობილი საიდუმლო გასასვლელები, რითაც შეეძლოთ 

ერთი კატაკომბიდან მეორეში მოხვედრა ან ქალაქიდან გაღწევა. რომს ყოველი მხრიდან 

ერტყა ამოსასვლელები მიწისქვეშეთიდან. ეს იყო ვიწრო, ბნელი დერეფნები, რომელთა 

კედლებშიც სამარხი აკლდამები იყო ჩატანებული. სხვადასხვა მიმართულების ვიწრო 

გასასვლელები ხან ჯვრისებურად კვეთდნენ ერთმანეთს, ხან ფართოვდებოდნენ და 

ოთხკუთხა ან მომრგვალო ფორმის სივრცეებს ქმნიდნენ, რომლებშიც, კედლებზე დარჩენილი 

გამოსახულებების მიხედვით, იოლად ამოიცნობა ლოცვითი შეკრებების ადგილები. ეს იყო 

მიწისქვეშა ეკლესიები, სადაც მთავარი ადგილი ეკავა ნიშას – მოწამის საფლავს; მას ფილა 

ეფარა და საკურთხევლად გამოიყენებოდა. 

კატაკომბებში ნაპოვნი წარწერები, ფერწერული ნახატები, სხვადასხვა საგნები ცხადად 

ადასტურებს, თუ როგორ სწამდათ, იტანჯებოდნენ და რას სასოებდნენ პირველი 

საუკუნეების ქრისტიანები. ამ პირქუშ მიწისქვეშეთში, სადაც უამრავი მოწამეა დაკრძალული, 

დღესაც პოულობენ საფლავებს და წარწერებს. ყველაფერი ეს ადასტურებს, თუ რა უდიდესი 

გადატრიალება მოახდინა ქრისტეს სწავლებამ მორწმუნეთა ჩვეულებებსა და ცნობიერებაში. 

დიდგვაროვანი წარმართები მიცვალებულთა ცხედრებს წვავდნენ, ფერფლს ჭურჭელში 

ინახავდნენ, შემდეგ კი მათ მდიდრულ აკლდამებში ათავსებდნენ ან გარდაცვლილის 

მიწიერი სიდიადის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ქანდაკებაზე დგამდნენ. დაუშვებელი იყო, რომ 

ჭურჭელი მონის ან ღარიბის ფერფლით მდიდრისა და წარჩინებულის ნეშტის ახლოს 

დაესვენებინათ. ქრისტიანული აკლდამები ან სასაფლაოები კი სულ სხვა სულითა და 

ცნობიერებით იყო მოწყობილი. ქრისტიანები გარდაცვლილს არ წვავდნენ, პატივს 

მიაგებდნენ მის სხეულს, როგორც სულიწმიდის ტაძარს; კუბოში ჩასვენებულებს კრძალვით, 

ლოცვითა და ფსალმუნთა გალობით მარხავდნენ კატაკომბების კედლების გაყოლებაზე. 

გარდაცვლილის სახელს იშვიათად მიუწერდნენ, თუ რა ადგილი ეკავა მას ამქვეყნად: იყო 

მონა თუ თავისუფალი, ცნობილი, მდიდარი ადამიანი თუ ღატაკი მაშვრალი. „მსახური 

ქრისტესი“ – აი, რა ითვლებოდა საპატიო წოდებად მისთვის, რადგან ეს იყო საწინდარი 

მომავალი, მარადიული ცხოვრებისა, რომლის წინაშეც ფერმკრთალდება მიწიერი ცხოვრება 

თავისი დიდებითა და მწუხარებით. 

მოწამის საფლავზე ჩვეულებრივ გამოსახავდნენ პალმის რტოს ან გვირგვინს, რაც 

გამარჯვებას აღნიშნავდა. „გამარჯვებული ამა სოფლად იესო ქრისტეს მიერ“ – ეწერა 

საფლავზე. ზოგჯერ მოწამეების აკლდამებში დებდნენ მინის პატარა ჭურჭელს მათი 

სისხლით – ასეთ ნივთს ხშირად პოულობენ დღესაც კატაკომბების გათხრების დროს. ზოგ 

აკლდამაში ამჟამადაც ტრიალებს დაკრძალვის დროს გამოყენებული ნელსაცხებლების 



სურნელი; მრავლად გვხვდება შემდეგი სიმბოლური გამოსახულებანი: ღუზა – ქრისტიანთა 

სასოება, ხომალდი – სახე ეკლესიისა, მტრედი – ნოესთვის გადარჩენის მაცნე და 

სულიწმიდის ხატი; თევზი – გალილეველი მეთევზეების მიერ დაღუპვის უფსკრულიდან 

ამოყვანილი და ახალი ცხოვრებისთვის წყლით (ე.ი. ნათლისღებით) აღორძინებული სულის 

ხატი. თევზის გამოსახულება განსაკუთრებით ხშირია. მას, გარდა სიმბოლური 

დატვირთვისა, სხვა მნიშვნელობაც ჰქონდა. მის აღმნიშვნელ ბერძნულ სიტყვაში 

თავმოყრილია მაცხოვრის სახელის საწყისი ასოები: იესო ქრისტე, ღვთის ძე, მაცხოვარი. 

კატაკომბებში არსებობს ფრესკები, სადაც სამსხვერპლოზე თევზი და პურია მოთავსებული, 

რაშიც სამართლიანად ხედავენ ევქარისტიის შესრულების მინიშნებას. თევზი გამოისახებოდა 

სხვადასხვა საგნებზე, რომლებსაც ქრისტიანები იყენებდნენ, აგრეთვე საბუთის 

დასამოწმებლად განკუთვნილ ბეჭდებზე. კატაკომბებში აღმოჩენილ ლამპრებს ხომალდის 

სიმბოლური ფორმა აქვთ. საერთოდ, ქრისტიანებს უყვარდათ ეს სიმბოლოები, რომელთა 

შინაარსიც დაფარული რჩებოდა წარმართებისთვის, ხოლო მათ, მორწმუნეებს, მუდამ 

ახსენებდა ქრისტეს მიერ გადარჩენასა და აღორძინებას ახალ ცხოვრებაში. 

მოციქულთა ეპოქიდანვე ზოგი ქრისტიანი უარს ამბობდა ქორწინებაზე, საერო პატივსა და 

თანამდებობებზე, ემსახურებოდა უფალს მოუკლებელი ლოცვით, მღვიძარებითა და მკაცრი 

თავშეკავებით. მათ ასკეტებს უწოდებდნენ. II-III საუკუნეების ისტორიაში ხშირად 

იხსენიებიან ქალწულნი, რომლებმაც ცხოვრება უფალს მიუძღვნეს. III საუკუნეში საფუძველი 

ჩაეყარა განმარტოებულ ცხოვრებას უდაბნოში, რაც მონაზვნობის დასაწყისი იყო. ჩვენ უკვე 

გიამბეთ, რომ დეციუსისგან დევნის დროს ბევრი ქრისტიანი წავიდა უკაცრიელ ადგილებში, 

ზოგიერთის შესახებ შემდგომი ცნობები საერთოდ აღარ არსებობს და უნდა ვივარაუდოთ, 

რომ მათ დარჩენილი ცხოვრება მარტოობაში განვლეს. პირველი ცნობილი მეუდაბნოე იყო 

პავლე თებაიდელი. იგი დევნას გამოექცა და უდაბნოს შეაფარა თავი, მაგრამ იმდენად 

შეიყვარა განმარტოებით ცხოვრება, რომ აღარ მოისურვა ერში დაბრუნება და მოუკლებლად 

მლოცველმა 91 წელი გაატარა კლდოვან გამოქვაბულში. 

III საუკუნეში ცხოვრობდა მეორე უდიდესი მეუდაბნოე, ანტონი დიდი, რომელიც უდაბნოში 

ცხოვრებისა და მონაზვნობის ფუძემდებლად ითვლება. ანტონი დაიბადა ეგვიპტეში 251 

წელს, ქრისტიანულ ოჯახში. ოცი წლის ასაკში დაკარგა მშობლები, რომელთაგანაც მდიდარი 

მემკვიდრეობა დარჩა. ანტონი ბავშვობიდან ცდილობდა, უფლისთვის სათნოდ ეცხოვრა. 

ერთხელ ეკლესიისკენ მიმავალი ფიქრობდა მოციქულთა ღვაწლზე, პირველ ქრისტიანებზე, 

რომლებიც ღვთისა და მოყვასისადმი სიყვარულით წირავდნენ ყველაფერს, რაც ებადათ. ამ 

ფიქრებში გართული ეკლესიაში შევიდა და პირველი სიტყვები, რაც მოესმა, სახარებიდან 

იყო: „უკუეთუ გნებავს, რაჲთა სრულ იყო, წარვედ და განყიდე მონაგები შენი და მიეც 

გლახაკთა და გაქუნდეს საუნჯე ცათა შინა და მოვედ და შემომიდეგ მე“ (მათ. 19,21). ეს 

სიტყვები ანტონმა თავისი ფიქრების პასუხად და თავად უფლის მოწოდებად მიიჩნია – 

დაუყოვნებლივ გაყიდა თავისი მამული, ფული ღატაკებს დაურიგა, თავისთვის კი მხოლოდ 

აუცილებელი დაიტოვა. მაგრამ, როდესაც რამდენიმე დღის შემდეგ ეკლესიაში გაიგონა 

სიტყვები: „ნუ ჰზრუნავთ ხვალისათვის“ (მათ. 6,34), დანარჩენიც გასცა, თავისი 

მცირეწლოვანი და ღვთისმოსავ დედაკაცებს ჩააბარა და გადაწყვიტა, თავი სრულად მიეძღვნა 

ღმერთისთვის. 

მან მოძებნა კეთილმსახური ბერი, რომელიც განმარტოებით ცხოვრობდა, იცავდა მკაცრ 

მარხვას და მთელ დროს ლოცვაში ატარებდა, და მის მახლობლად დასახლდა. რამდენიმე 



ხნის შემდგომ მოისურვა სრული განმარტოება – წავიდა უდაბურ ადგილას და კლდეში 

ნაკვეთ, მიტოვებულ აკლდამას შეაფარა თავი. დღედაღამ ლოცულობდა, ცდილობდა 

ყოველივე ამსოფლიურის დავიწყებას, რათა სული, გონება და სურვილები სრულად 

მიემართა ღმერთისკენ. თავიდან ასე ცხოვრება ძალიან გაუჭირდა, ახსენდებოდა მიწიერი 

სიამენი, სიმდიდრე – ერთი სიტყვით, სასტიკი ბრძოლა მიდიოდა მის სულში, რომლის 

დამშვიდება და განმტკიცება მხოლოდ ლოცვას შეეძლო. 

ანტონი ზოგჯერ მოინახულებდა ხოლმე მოხუცს, თავის პირველ მოძღვარს; ოცდათხუთმეტი 

წლის ასაკში კი გადაწყვიტა, სრულად განმარტოებულიყო; მან გადაცურა ნილოსი და 

უდაბნოში გავიდა. იქ ყველაფერი აკლდა, ხშირად იტანჯებოდა შიმშილის, სიცხისა და 

წყურვილისაგან, ყველაზე მეტად საკუთარ თავთან ბრძოლა უჭირდა. ხშირად საოცრად 

მიმზიდველად ეჩვენებოდა მიტოვებული მიწიერი სიამენი; სულს უფორიაქებდა შიში და 

ნაღველი, მაგრამ ლოცვა ყოველთვის ჰმატებდა ძალას. ზოგჯერ უფალი თავისი მოწყალების 

გამო, სასწაულებრივ შემწეობას მოუვლენდა. მაგალითად, ერთხელ გაუთავებელი შინაგანი 

ბრძოლით გაწამებულმა შეჰღაღადა: „უფალო, რა მოვიმოქმედო? მსურს ცხონება, მაგრამ 

გულისსიტყვები მაბრკოლებენ!“ და უეცრად დაინახა, მის წინ ადამიანი იჯდა და შრომობდა, 

შემდეგ წამოდგა, ილოცა და ისევ საქმეს მიუბრუნდა. ეს იყო ღვთის მიერ გამოგზავნილი 

ანგელოზი – მას უნდა შეეგონებინა ანტონისთვის, რომ შრომითა და ლოცვით დაიძლევა 

ყოველგვარი უკეთური გულისსიტყვა. 

ამასობაში უდაბნოში დასახლება იწყეს წარმართული ქალაქებიდან ლტოლვილმა 

ქრისტიანებმა, რათა განმარტოებით მისცემოდნენ ლოცვას. ზოგი მიდიოდა და რჩევა-

დარიგებას სთხოვდა ანტონს, რომელიც მღვიმედან, კლდეში გაჭრილი პატარა სარკმელის 

საშუალებით ესაუბრებოდა მათ. მნახველებს უხალისოდ ხვდებოდა, რადგან მდუმარება და 

განმარტოებით ცხოვრება უყვარდა. მაგრამ რაკი მნახველთა რიცხვი სულ უფრო იზრდებოდა, 

ანტონმა შეწყვიტა განდეგილობა და სიყვარულით იღებდა და მოძღვრავდა ყველა მასთან 

მისულს. ასე შეიკრიბა მის გარშემო უამრავი მეუდაბნოე; რამდენიმე მათგანმა ერთად დაიწყო 

ცხოვრება, ზოგნი ერთმანეთისგან განცალკევებით დაეყუდნენ კლდოვან მღვიმეებში და 

გამუდმებით ლოცულობდნენ. აუცილებელი საზრდოს მოსაპოვებლად ისინი პალმის 

ტოტებისგან კალათებს წნავდნენ და უახლოეს ქალაქში პურზე ცვლიდნენ. ასე თანდათან 

გაშენდა თებაიდის მკაცრი უდაბნო, სადაც შემდგომში მონასტრები დააარსეს. ანტონის 

მაღალქრისტიანული, ბრძნული დარიგებების მოსასმენად შორეული ქვეყნებიდანაც კი 

მოდიოდნენ. 

მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წარმართებს არ შეუწყვეტიათ ქრისტიანებზე თავდასხმა 

არც აშკარა დევნით, და არც სიტყვით. ალექსანდრიის ნეოპლატონიკოსთა სკოლის 

ფილოსოფოსები პლოტინი და პორფირიოსი ქრისტიანობას დაუპირისპირდნენ, თუმცა 

ჭეშმარიტება სწავლულთა შორის უფრო მეტ ქომაგს პოულობდა, ვიდრე მტერს. 

ქრისტიანული სწავლების დასაცავად წერდნენ იულიუს აფრიკელი, მინუციუს ფელიქსი და 

ადრე წარმართთა მხარდამჭერი არნობიუსი. ტვიროსის ეპისკოპოსი მეთოდე დიდი 

შემართებით ამხელდა პორფირიოსს. ჭეშმარიტი სარწმუნოება თავისი შინაგანი ძალით სულ 

უფრო ფანტავდა წარმართულ ცდომილებათა წყვდიადს. მაგრამ ქრისტიანებს კიდევ 

ელოდათ სასტიკი გამოცდა... 



გაუთავებელმა შინააშლილობამ და ბარბაროსთა ხშირმა თავდასხმებმა აიძულა 

დიოკლეტიანე, აერჩია თანამმართველი. მან არჩევანი შეაჩერა თავის ერთ-ერთ 

მხედართმთავარ მაქსიმიანეზე, გაუნაწილა მას საიმპერატორო ძალაუფლება და ჩააბარა 

დასავლეთ იმპერიის პროვინციები. დიოკლეტიანე უმეტესად ცხოვრობდა ნიკომიდიაში, შავი 

ზღვის მახლობლად. მაქსიმიანე მილანში იყო, რადგან, რომთან შედარებით, იქიდან უფრო 

იოლად ადევნებდა თვალს გერმანული ტომების მოძრაობას – ეს უკანასკნელნი სულ უფრო 

ხშირად ესხმოდნენ თავს რომის პროვინციებს. ამ პერიოდისთვის სახელმწიფო იმდენად 

დასუსტდა, რომ ბარბაროსთა შემოსევებს იარაღით კი არა, ფულით იგერიებდა – ხარკს 

უხდიდა მათ. დიოკლეტიანემ კიდევ ორი მმართველი აირჩია, რომელთაც თუმცა კეისრის 

ტიტული მიენიჭათ, მაგრამ შედარებით ნაკლები ძალაუფლება ჰქონდათ – უნდა ემართათ 

ჩაბარებული პროვინციები. კონსტანციუს ქლორუსი მაქსიმიანეს დაექვემდებარა, გალერიუსი 

– დიოკლეტიანეს. ამ უკანასკნელს იმპერატორმა თავისი ასული მიათხოვა. გალერიუსმა 

მალევე მოიპოვა ძლიერი ზეგავლენა დიოკლეტიანეზე და ცდილობდა, განეწყო იგი მისთვის 

საძულველი ქრისტიანების წინააღმდეგ, თუმცა დიდხანს ვერ მოახერხა სასურველი 

ბრძანების მიღება დევნის დასაწყებად. 

მაქსიმიანეც ვერ იტანდა ქრისტიანებს და, როგორც დასავლეთის ერთპიროვნული 

ხელისუფალი, სასტიკად ავიწროებდა მათ. მაქსიმიანემ დევნა ჯერ ლეგიონებში დაიწყო – 

დაბეჯითებით მოითხოვა, რომ მეომრებს ღმერთებისა და იმპერატორის პატივსაცემად 

რიტუალი ჩაეტარებინათ. მაშინ მრავალი ქრისტიანი იძულებული შეიქნა, სამსახური 

მიეტოვებინა და ბევრიც სიკვდილით დაისაჯა. აფრიკაში ერთმა მეომარმა, სახელად 

მარკელმა, აიყარა იარაღი და შესძახა: „თუ მეომრის წოდება მავალდებულებს, ცრუ ღმერთებს 

შევწირო მსხვერპლი, მე სამსახურზე უარს ვამბობ“. მას სიკვდილი მიუსაჯეს. ნოტარიუსმა 

კასიანემ უკანონო განაჩენის წერილობით გაფორმებაზე უარი თქვა და მასაც მარკელის 

ხვედრი ერგო. 

მავრიკიოსმა, თებეს ლეგიონის მეთაურმა, არ შეასრულა ბრძანება და არ აღასრულა 

წარმართული რიტუალი. მთელმა ლეგიონმა, ექვსი ათას ხუთასმა კაცმა, მას მიჰბაძა და 

აღიარა ქრისტიანული სარწმუნოება. პროკურატორმა დანარჩენთა შესაშინებლად ბრძანა 

ყოველი მეათე მეომრის სიკვდილით დასჯა; როცა ყველამ განაცხადა, რომ სურთ ქრისტეს 

ერთგულ მსახურებად დარჩნენ, მთელი ლეგიონი ამოხოცეს. გალიაშიც ბევრმა ქრისტიანმა 

განდგომას სიკვდილი ამჯობინა. 

დაახლოებით ამ პერიოდისთვის ბრიტანეთში ჩნდებიან პირველი მარტვილნი. ერთ-ერთი 

იყო დევნილი ქრისტიანი მღვდელი, რომელმაც თავშესაფარი ჰპოვა წარმართ მეომართან, 

სახელად ალბანთან. მასპინძელმა იხილა ქრისტიანის სათნოება, შეიცნო ჭეშმარიტება და 

გაქრისტიანდა. როდესაც მღვდლის შესაპყრობად მოვიდნენ, ალბანმა მეგობრის 

გადასარჩენად თავი გაწირა და სცადა, სტუმრის მაგიერ ჩაჰბარებოდა მტერს. დიდსულოვანი 

ტყუილი მაინც გამოაშკარავდა: მღვდელი შეიპყრეს და რადგანაც ალბანმა თავი ქრისტიანად 

გამოაცხადა, ორივე სიკვდილით დასასჯელად წაიყვანეს. მათმა რწმენამ და გაუტეხლობამ 

თავად ჯალათი მოაქცია: მან მოისროლა იარაღი და შესძახა: მწამს და მზად ვარ, 

მსჯავრდებულებთან ერთად მოვკვდე! ყველა სიცოცხლეს გამოასალმეს. ინგლისელები 

პატივს მიაგებენ ალბანს, როგორც თავიანთ პირველ მოწამეს. მისი მარტვილობის ადგილზე 

ტაძარია აგებული. 



მიუხედავად ულმობელი დევნისა, ქრისტიანობამ ამ დროისთვის მაინც შეძლო გავრცელება 

ახალ ქვეყანაში – სომხეთში, რომელიც სპარსელებს ეპყრათ. ტახტის მემკვიდრე ყმაწვილი – 

თრდატი, რომელიც ერთგულმა მსახურმა იხსნა სიკვდილისგან, დიოკლეტიანეს კარზე 

იზრდებოდა. როდესაც დავაჟკაცდა, იმპერატორი სომხეთის ტახტის დაბრუნებაში დაეხმარა. 

თრდატის ერთ-ერთი უერთგულესი მსახური იყო გრიგოლი, სამეფო საგვარეულოს 

წარმომადგენელი, ქრისტიანად აღზრდილი კაპადოკიის კესარიაში. ამ დროს სომხეთში ცოტა 

ვინმემ თუ იცოდა ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ. თავად თრდატიც წარმართი იყო. ერთხელ 

მან მოითხოვა, რომ ღმერთებისდამი მსხვერპლშეწირვის რიტუალში გრიგოლსაც მიეღო 

მონაწილეობა, მაგრამ ამ უკანასკნელმა უარი თქვა და თავი ქრისტიანად გამოაცხადა. 

თრდატმა მას უბრძანა ქრისტიანობისგან განდგომა, მაგრამ როდესაც უარი მიიღო, აწამა და 

ჯურღმულში ჩააგდებინა, რათა შიმშილით ამოხდოდა სული. მაგრამ გრიგოლი ღვთის 

შეწევნით ცოცხალი გადარჩა. წმინდანი თოთხმეტი წლის განმავლობაში იტანჯებოდა ამ 

საშინელ საპყრობილეში. იგი გაახსენდათ და გაათავისუფლეს მხოლოდ მაშინ, როცა თრდატს 

საშინელმა სენმა დარია ხელი, გრიგოლმა ის სასწაულებრივად განკურნა. მაშინ მეფემაც და 

მთელმა სამეფო კარმაც შეიწყნარეს ჭეშმარიტება და ნათელ-იღეს. 

კესარიის არქიეპისკოპოსის მიერ ეპისკოპოსად ხელდასხმული გრიგოლი დაუბრკოლებლად 

ქადაგებდა სახარებას სომხეთში, აგრეთვე მთელ კავკასიაში და კასპიის ზღვისპირეთში 

მცხოვრებ ველურ ტომებთან. ოცდაცამეტი წელი მართავდა ეკლესიას წმინდა გრიგოლი, 

რომელიც სომეხთა განმანათლებლად მოიხსენიება. მის დროს საბერძნეთიდან მოხმობილ 

ღვთისმსახურ მამათა და სწავლულთა თანადგომით შეიქმნა მრავალი სასწავლებელი, სადაც 

ბავშვებს ასწავლიდნენ წმინდა წერილს; აშენდა ბევრი მონასტერიც. წმინდა გრიგოლმა 

სომხეთის მაშინდელ დედაქალაქ ვაღარშაპატში დააარსა ეჩმიაძინის მონასტერი; იქვე 

დადგინდა სომეხ პატრიარქთა კათედრა. ეჩმიაძინი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელზე 

აგებულ ტაძარს ერქვა, რაც ნიშნავდა „გარდამოხდა მხოლოდშობილი“. სომხეთის 

განმანათლებელი გარდაიცვალა 335 წელს. მისი ხსოვნის პატივსაცემად სომხეთის ეკლესიას 

გრიგორიანული ეწოდა. 

 

IV საუკუნე. ქრისტიანთა მეათე დევნა. 

გალერიუსი გამუდმებით ცდილობდა დიოკლეტიანეს ამხედრებას ქრისტიანთა წინააღმდეგ; 

ამაში მას ეხმარებოდნენ ქურუმებიც, რომლებიც არწმუნებდნენ იმპერატორს, რომ 

დაკარგავდა ღმერთების წყალობას, თუ კერპთმოძულე ქრისტიანებს კიდევ აიტანდა. 

დიოკლეტიანე ცრუმორწმუნე იყო, სჯეროდა შელოცვებისა და მისნობისა. ერთხელ, როდესაც 

ცხოველის შიგნეულზე მკითხაობით მომავლის გაგებას ცდილობდა, ქურუმებმა 

გააფრთხილეს: ქრისტიანთა სიახლოვის გამო შელოცვა ძალას კარგავსო. განრისხებულმა 

დიოკლეტიანემ თავის სახლეულს ქრისტიანობის დაგმობა უბრძანა, მაგრამ გალერიუსმა 

არასაკმარისად ჩათვალა ერთეული ზომები და დაჟინებით მოითხოვა ქრისტიანთა 

წინააღმდეგ საერთო, მკაცრი კანონის გამოცემა. დიოკლეტიანე დიდხანს იკავებდა თავს, 

რადგან გრძნობდა, ამას საშინელი სისხლისღვრა მოჰყვებოდა. 

ამ ეპოქის თანამედროვე ისტორიკოსი ევსები კესარიელი მოგვითხრობს, რომ ქრისტიანთა 

საზოგადოებას ერთობ გაუნელდა უწინდელი შემართება რწმენისთვის თავგანწირვისა, მასში 



გულგრილობამ იჩინა თავი და ადრინდელი სიყვარული ურთიერთმტრობამ და შუღლმა 

შეცვალა. მწყემსები ნაკლებად ზრუნავდნენ მათთვის ჩაბარებულ სულებზე, ეძიებდნენ 

ძალაუფლებასა და პირველობას. მაგრამ ღვთისგან მოვლენილმა მკაცრმა გამოცდამ ქრისტეს 

ბევრი ღირსეული მსახური გამოავლინა და ყველგან რწმენისთვის მხურვალე თავგანწირვის 

წადილი ააღორძინა. 

302-303 წლებში, მთელი ზამთრის განმავლობაში, მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და 

თათბირები ნიკომიდიაში. დიოკლეტიანე საკმარისად თვლიდა ისეთი ბრძანების გამოცემას, 

რომლის თანახმად, ქრისტიანობა აეკრძალებოდათ საიმპერატორო კარზე მოსამსახურეებსა 

და ლეგიონერებს, გალერიუსი კი უფრო ფართო და დაუნდობელ ღონისძიებებს ემხრობოდა. 

ბოლოს მისმა ფრთამ გაიმარჯვა და აღდგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გაიცა 

განკარგულება: „დაინგრეს ქრისტიანთა ტაძრები, დაიწვას წიგნები, ჩამოერთვათ 

ქრისტიანებს ყველა სამოქალაქო უფლება და თანამდებობა“. 

ნიკომიდიაში უმალ ბრძანების აღსრულებას შეუდგნენ. ზოგიერთი მწერლის მტკიცებით, 

ნიკომიდიის ტაძარს ზუსტად აღდგომის დღესასწაულის ღამეს წაუკიდეს ცეცხლი და 

დაახლოებით ოცი ათასი ქრისტიანი ცოცხლად დაწვეს. მაგრამ გალერიუსი არც ამას 

დასჯერდა – მისი ბრძანებით, გადაწვეს ნიკომიდიის სასახლე და ხმა გაავრცელეს, თითქოს 

ქრისტიანებს გაეჩაღებინოთ ხანძარი. ბევრი მორწმუნე შეეწირა ამ ცილისწამებას. 

მალე გამოვიდა მეორე ბრძანებაც: „გამოყენებული იქნეს ყველა ზომა, რათა ქრისტიანები 

განდგომას დათანხმდნენ; ურჩები სიკვდილით დაისაჯონ!“ ნიკომიდიაში ერთმა ქრისტიანმა 

ხელი სტაცა ბოძზე გაკრულ ამ ბრძანებას და ჩამოგლიჯა. ის მაშინვე მოკლეს. ამას მოჰყვა 

საშინელი წამებისა და დასჯის უწყვეტი ნაკადი. ერთ-ერთი პირველი, ვინც შეეწირა ამ 

დევნას, იყო ახალგაზრდა მეომარი, სახელად გიორგი. მან უშიშრად ამხილა 

კერპთაყვანისმცემლობის ამაოება; უსასტიკესმა წამებამაც ვერ აიძულა ქრისტესგან განდგომა. 

ღმერთი ეხმარებოდა ჭაბუკ ქრისტიანს, ღვთიური ძალით კურნავდა მის იარებს და ანიჭებდა 

სასწაულთქმედების ძალას. საღვთო ძალმოსილების ეს უჩვეულო გამოვლინებები 

განაცვიფრებდა წარმართებს და ბევრ მათგანს მოქცევისაკენ უბიძგებდა. დიოკლეტიანეს 

ცოლმა, დედოფალმა ალექსანდრამ, საჯაროდ განაცხადა, რომ ქრისტიანია, რისთვისაც 

სიკვდილი მიუსაჯეს, მაგრამ მან მახვილის შეხებამდე მიაბარა სული უფალს; ჭაბუკი 

მეომარი ჩვენს ეკლესიაში განდიდებულია დიდმოწამე გიორგი ძლევაშემოსილის 

სახელით.[1] იმპერატორის სასახლის კარზე მყოფთაგან ბევრმა დიდგვაროვანმა განდგომას 

წამება და სიკვდილი არჩია; ასეთები იყვნენ პეტრე, დოროთე, გორგონიუსი და სხვები; 

ნიკომიდიის ეპისკოპოსს, მხცოვან ანთიმოზს, თავი მოჰკვეთეს. 

სწრაფად დაიგზავნა ხელისუფლის ბრძანება იმპერიის ყველა ოლქში. მის მკაცრად 

შესრულებას აღმოსავლეთში გალერიუსი ითხოვდა, დასავლეთში – ქრისტიანთა მოძულე 

მაქსიმიანე. საშინელი დევნა გაჩაღდა ეგვიპტეში, სირიაში, პალესტინაში, თებაიდაში, მცირე 

აზიაში, აფრიკასა და იტალიაში. უზარმაზარი იყო მარტვილთა რიცხვი. მხოლოდ 

კონსტანციუს ქლორუსის მმართველობის ქვეშ არსებული ოლქები – გალია და ბრიტანეთი 

იყვნენ გარკვეულწილად მშვიდად. თავად კონსტანციუს ქლორუსი – მშვიდობისმოყვარე და 

კეთილი მმართველი – კარგად იყო განწყობილი ქრისტიანთა მიმართ და შეძლებისამებრ 

ამსუბუქებდა ნაბრძანებ ზომებს, მაგრამ უფლება არ ჰქონდა, საერთოდ უარი ეთქვა 

ხელისუფალთა ბრძანების შესრულებაზე. 



ამასობაში ზოგიერთ ოლქში ამბოხი მოეწყო – საიმპერატორო ძალაუფლების ხელში 

ჩასაგდებად აჯანყდა ორი მხედართმთავარი. ასეთი მოვლენები მაშინდელი საერთო 

აშლილობის დროს ხშირი იყო. გაუთავებლად ჩნდებოდნენ ტახტის მაძიებელნი; მაგალითად, 

დაახლოებით ამავე პერიოდში ერთდროულად ოცდაათამდე იმპერატორი იქნა 

გამოცხადებული სხვადასხვა პროვინციაში. 

ყოველივე ამისგან შორს იდგნენ ქრისტიანები და არც არასოდეს ყოფილან პოლიტიკურ 

არეულობებში ეჭვმიტანილნი. მაგრამ მტრებმა ეს მოვლენებიც მათ წინააღმდეგ გამოიყენეს 

და მალე კიდევ ერთი უმკაცრესი ბრძანება გამოიცა. საპყრობილეები ვეღარ იტევდა 

დატყვევებულ ეპისკოპოსებს, პრესვიტერებს, დიაკვნებს, მედავითნეებს... ნამდვილი 

დამნაშავეებისთვის ადგილი აღარ რჩებოდა. სისხლი ნაკადად მიედინებოდა! შეუძლებელია 

წარმოდგენა იმ საზარელი ტანჯვა-წამებისა, რასაც წარმართები იგონებდნენ: ქრისტიანები 

სიკვდილის პირას მიჰყავდათ მათრახით ცემით, გლეჯდნენ რკინის მარწუხებით და 

შანთებით, წვავდნენ, ჯვარზე აკრავდნენ, შიმშილით სულს ხდიდნენ... ეგვიპტეში ერთი თვის 

განმავლობაში დაახლოებით ჩვიდმეტი ათასი ქრისტიანი მოკლეს. 

თვით თებაიდის უდაბნოც კი ვერ იქცა ქრისტიანებისთვის საიმედო თავშესაფრად – იქაც 

შეაღწიეს მტარვალებმა და ქრისტეს უამრავი მსახური მხეცურად ამოხოცეს. ევსები 

კესარიელი წერს: თებაიდაში საშინელი დევნა მძვინვარებდა, ზოგიერთ ქალაქში ყოველდღე 

კვდებოდა რამდენიმე ათეული კაცი – ზოგჯერ მათი რიცხვი ასს აღწევდა. სასიკვდილო 

განაჩენის აღსასრულებლად არ ჰყოფნიდათ ჯალათები, რომელთაც წამების იარაღები 

უბლაგვდებოდათ. თავად ევსები საპყრობილეში ჩააგდეს. იგი ბევრს და დაწვრილებით 

გვიამბობს სხვების შესახებ, საკუთარ თავზე კი დუმს. ჩვენ არაფერი ვიცით მისი დაკითხვისა 

და გათავისუფლების შესახებ. მოგვიანებით გავრცელდა ხმა, თითქოს თავისი სიცოცხლის 

გადასარჩენად ევსები დათანხმდა, კერპებისთვის შეეწირა მსხვერპლი. 

საშინელი ტანჯვა-წამება და სიკვდილი შიშის ნაცვლად ხშირად უჩვეულო და 

გადაჭარბებულ თავგანწირვას აღძრავდა ჭეშმარიტ ქრისტიანებში. ეკლესიის მწყემსები 

იძულებულნი იყვნენ, მოეზღუდათ ბევრი მათგანი და შეეხსენებინათ, რომ თვითნებურად 

თავის საფრთხეში ჩაგდება და სიკვდილის ძებნა ცოდვად ითვლებოდა. ბევრი თავად 

გასცემდა თავს, რადგან დიდებად და ბედნიერებად თვლიდა შერთვოდა ქრისტეს ერთგულ 

მსახურთა დასს. ისინი სიხარულით გაბრწყინებული სახეებით ადიოდნენ კოცონზე, 

თვინიერად უშვერდნენ კისერს ჯალათის ნაჯახს. ისტორიკოსი წერს: „თუ ერთს 

გამოუცხადებდნენ განაჩენს, მყისვე აქეთ-იქიდან მასთან მირბოდნენ სხვები და აღიარებდნენ 

ქრისტიანობას, თანაც სულაც არ აწუხებდათ წამების საშინელება. ღვთისადმი ურყევი 

რწმენის წყალობით ისინი სიხარულით, ღიმილითა და კეთილგანწყობით იღებდნენ 

სასიკვდილო განაჩენს და უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე აღავლენდნენ საგალობლებსა და 

სამადლობელს ღვთისადმი“. 

ხშირად უფალი სასწაულებრივად ეხმარებოდა მარტვილებს. მტარვალთაგან მოფიქრებული 

ტანჯვა-წამება უძლური გამოდგა საღვთო უძლეველობის წინაშე. ევსები თავად შეესწრო 

ფინიკიის ტვიროსში მოწამეთა დასჯას – ისინი დასაგლეჯად მიუყარეს მხეცებს, რომლებმაც 

მსხვერპლს პირი არ დააკარეს. ხუთი ქრისტიანი უიარაღოდ დააყენეს არენაზე და მიუსიეს 

გამძვინვარებული მხეცები, რომელთა გაავებას გავარვარებული შანთებით ცდილობდნენ. 

მხეცები არენაზე გაცვივდნენ და ის იყო ქრისტიანებს უნდა სცემოდნენ, რომ რაღაც უხილავმა 



ძალამ შეაჩერა – ისე გაბრუნდნენ, რომ არაფერი დაუშავებიათ მათთვის. ევსები კიდევ ერთ 

ჭაბუკზე მოგვითხრობს, რომელიც ოცი წლისაც არ იქნებოდა. იგი არენაზე შეუბორკავი, 

მკერდზე ხელებგადაჯვარედინებული იდგა: „სულით გაუტეხელი და უშიშარი, იგი 

გულმოდგინედ ევედრებოდა ღმერთს, არ იძვროდა, ფეხს არ იცვლიდა... ამ დროს 

სიკვდილისმომასწავებელი ღრიალით მისცვივდნენ გაავებული დათვები და ავაზები, ის იყო 

უნდა სცემოდნენ, რომ საღვთო ძალამ შეუკრა ხახა და უკან გააბრუნა. ხუთი მოწამე, 

რომლებიც მხეცებმა დაინდეს, მახვილით განგმირეს და მათი ცხედრები ზღვაში გადაყარეს“. 

რომში უსასტიკესად გაუსწორდნენ ქრისტიანებს. როცა დიოკლეტიანე ჩავიდა დედაქალაქში 

თავისი მმართველობის ოცი წლისთავის საზეიმოდ, იქ უკვე უამრავ, სხვადასხვა წოდებისა 

და ასაკის მარტვილს ითვლიდნენ. მოწამებრივად აღესრულა ეპისკოპოსი მარკელი; ჭაბუკი 

მეომარი სებასტიანი, სასახლის დაცვიდან, ჯერ ისრებით განგმირეს, შემდეგ კეტების ცემით 

მოკლეს; დახოცეს ქალწულნი – ცეცილია და აგნია და სხვა უამრავი ქრისტიანი. 

არსებობს ძველი გადმოცემა ერთი კომედიანტის, სახელად ჰენესის, სასწაულებრივი 

მოქცევის შესახებ. მან ხელისუფლის და ერის გასამხიარულებლად სცენაზე წარმოადგინა 

ქრისტიანული ღვთისმსახურების საიდუმლოები. მისი ოსტატობა წარმართებს მოსწონდა და 

აცინებდა. უცებ, უფლის გულმოწყალებით, ზეციური მადლის სხივი დაეცა მის სულს და 

ჰენესმა შეჰყვირა: „მწამს და მსურს მოვინათლო!.“. მაყურებლებს ეგონათ, რომ ქრისტიანების 

დაცინვა გრძელდებოდა და უფრო გულიანად ახარხარდნენ. მაგრამ მან ისევ გაიმეორა ეს 

სიტყვები, მიუბრუნდა მეგობრებს და უთხრა: „სულაც არ ვხუმრობ! მსურს ნათელ-ვიღო, 

რადგან შევიცანი ქრისტიანობის ჭეშმარიტება“. 

უმალ ხელისუფალს მიჰგვარეს მოხეტიალე მსახიობი, რომელმაც გაიმეორა, რომ სწამს 

ქრისტე. მისი სიტყვებით, როდესაც იგი ქრისტიანულ საიდუმლოებს დასცინოდა, საოცარი 

ხილვა ჰქონდა – გამოეცხადა ანგელოზი, რომელმაც მოსანათლავ წყალში განბანა წიგნი, 

სადაც ყველა მის მიერ ჩადენილი ცოდვა იყო ჩამოწერილი. კომედიანტის სიმტკიცე ვერც 

დარიგებებმა შეარყია, ვერც მუქარამ და ვერც წამებამ. ბოლოს ის სიკვდილით დასაჯეს. 

შეუძლებელია, არ ვახსენოთ წმინდა ანასტასია ბორკილთდამხსნელი, რომელიც განადიდა 

მოწამებრივმა სიკვდილმა და გულმოწყალებით სავსე ცხოვრებამ. ანასტასია, მდიდარი და 

სახელოვანი მშობლების ასული, ფარული ქრისტიანი, მიათხოვეს წარმართს. ყმაწვილი ქალი 

დიდ ტანჯვას განიცდიდა თავისი სასტიკი მეუღლისგან, რომელიც ცუდად ეპყრობოდა. 

მაგრამ ანასტასიას ავიწყდებოდა საკუთარი გასაჭირი, როდესაც მოყვასს მისი თანადგომა 

სჭირდებოდა. მისი ერთადერთი ნუგეში სხვებზე ზრუნვა იყო: უხვად ეხმარებოდა ღატაკებს, 

უვლიდა ავადმყოფებს, საპყრობილეებში ტუსაღებისთვის დაჰქონდა საჭირო ნივთები, 

ანუგეშებდა, განამტკიცებდა მათ გულებს სარწმუნოებაზე საუბრებით. დაქვრივების შემდგომ 

ანასტასიამ საკუთარი თავი და ქონება მთლიანად მიუძღვნა მოყვასის დახმარებას. არ 

ზოგავდა ძალ-ღონეს, დადიოდა შორეულ ქვეყნებში და ყველგან ემსახურებოდა ქრისტეს. 

საბერძნეთში მას მხარში ამოუდგა ახალგაზრდა ქვრივი თეოდოტია. მაგრამ მათ შესახებ 

შეიტყო ქვეყნის მმართველობამ, რის შემდეგაც ორივე დააპატიმრეს, ქრისტიანობისგან 

განდგომა მოსთხოვეს და როდესაც უარი მიიღეს, წამებით დახოცეს. 



წმინდა ანასტასიას სახელს უკავშირდება აკვილეას მახლობლად მცხოვრები სამი ქალწულის: 

ქიონიას, აღათიას და ირინეს ხსენება, რომლებიც მან შეამზადა მოწამებრივი 

აღსასრულისთვის. 

ესპანეთში ამ პერიოდის მარტვილთა შორის განსაკუთრებით ცნობილია ევლალია ქალწული 

და ბიკენტი დიაკონი. აღმსარებელთა შორის იყო ეპისკოპოსი ოსია კორდუბელი. 

ერთხელ კართაგენში მიიყვანეს ორმოცდაცხრა ქრისტიანი, რომლებიც მახლობელ მთაზე 

შეიპყრეს საზოგადო ღვთისმსახურებაში მონაწილეობისთვის, რაც აკრძალული იყო. მათში 

ერივნენ განსხვავებული წოდებისა და ასაკის ადამიანები: მღვდელი თავისი ოთხი შვილით, 

ყველასგან პატივცემული და დიდგვაროვანი მოხელე, ნორჩი ქალწულები... ყველა 

ერთნაირად იყო ფრთაშესხმული მგზნებარე რწმენითა და ღვთისადმი სიყვარულით. ყველამ 

მამაცურად გაუძლო წამებას; ისინი ადიდებდნენ და მადლობდნენ ღმერთს, ლოცულობდნენ 

თავიანთ მტანჯველებზე: „უფალო, შეიწყალენ ისინი! გმადლობ, ღმერთო, მომმადლე 

მოთმინება, განათავისუფლე მსახურნი შენნი ამა სოფლის მონობისაგან“. მსაჯული 

არწმუნებდა ქრისტიანებს, გაემხილათ, თუ სად ინახებოდა წმინდა წერილი. „ის ჩვენს 

გულებშია!“ – პასუხობდა ზოგიერთი. 

დაიწყეს მათი დაკითხვა... დაქანცული მსაჯული გულმოდგინედ ცდილობდა ქრისტიანთა 

დაყოლიებას, მაგრამ პასუხი ერთსულოვანი იყო: 

– ჩვენ ქრისტიანები ვართ და სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე დავიცავთ ჩვენი ღმერთის 

მცნებებს! 

– არ მიკითხავს, ხარ თუ არა ქრისტიანი. მე გეკითხები, ესწრებოდი ღვთისმსახურებას და 

დღესასწაულობდი თუ არა კვირადღეს? – ჰკითხა მსაჯულმა ერთ-ერთ მოწამეს. 

– დიახ!.. ერთი კვირადღეც არ გამოგვიტოვებია ზეიმისა და წმინდა წერილის კითხვის 

გარეშე! – უპასუხა მან. 

ამ გაბედულებამ იმდენად განარისხა მსაჯული, რომ მოპასუხე, მისი ბრძანებით, სიკვდილის 

პირას მიიყვანეს წამებით. 

– ესწრებოდი თუ არა საკვირაო ღვთისმსახურებას? – ახლა წმინდა წიგნების მცველ 

ამპელიოსს მიუბრუნდა მსაჯული. 

– მოძმეებთან ერთად ვიზეიმე კვირადღე. მაქვს წმინდა წიგნებიც – ისინი ჩემს გულშია! – აი, 

ასეთი იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანის პასუხი. 

ერთი ყმაწვილი დაკითხვას აღარ დაელოდა და შესძახა: 

– კვირადღე ქრისტიანის სიხარულია! მე მოძმეებთან ერთად ვესწრებოდი ღვთისმსახურებას, 

რადგან ქრისტიანი ვარ. ვდღესასწაულობდი კვირადღეს, რადგან ქრისტიანი ვარ. დაე, ეს 

იცოდეთ... 

– მე ქრისტიანი ვარ! თავად იესო ქრისტეს სახელის შემდეგ ეს ყველაზე წმინდა სახელდებაა. – 

მე მაქვს წმინდა წიგნები, ამომგლიჯე გულიდან! 

მოწამეთა შორის იყო ბავშვიც – მღვდელ სატორნინეს ძე, რომელმაც გაბედულად შესძახა: 



– მეც ჩემი ნებით ვესწრებოდი საკვირაო ღვთისმსახურებას! 

ყველა წამებით დახოცეს, მაგრამ ერთმაც კი არ გასცა წმინდა წიგნების ადგილსამყოფელი, არ 

უარყო მათთვის ძვირფასი სახელი ქრისტიანისა.[2] 

სიცილიაში ევილე დიაკონი მაშინ შეიპყრეს, როდესაც სახარებას კითხულობდა და ამ 

წიგნითვე მიჰგვარეს პროკურატორს. 

– ხელთ რატომ გიჭირავს ეს წიგნი? 

– ვკითხულობდი, როდესაც შემიპყრეს, 

– რაიმე წამიკითხე მაგ წიგნიდან, – უთხრა პროკურატორმა. 

ევილემ გადაშალა და წაიკითხა: „ნეტარ იყვნენ დევნულნი სიმართლისათვის, რამეთუ მათი 

არს სასუფეველი ცათაჲ“, შემდეგ გადაფურცლა და დაამატა: „რომელსა უნებს შემდგომად 

ჩემსა მოსლვაჲ, უარ-ყავნ თავი თვისი და აღიღენ ჯუარი თვისი და შემომიდეგინ მე“ . 

– ეს რა არის? 

– ეს უფლის მიერ მოცემული მცნებაა! – ასეთი იყო ევილეს პასუხი. იგი გაიყვანეს და გვემეს; 

წამების შემდგომ კვლავ დაკითხეს: 

– ისევ ჯიუტად აღიარებ ცდომილებებს? – ჰკითხა მმართველმა. 

– ვიმეორებ ჩემს აღიარებას, მე ქრისტიანი ვარ და ვკითხულობ წმინდა წერილს! 

– იმპერატორმა აკრძალა ამ წიგნების შენახვა. შენ გმართებს, ხელისუფლებას გადასცე იგი. 

– მე წმინდა წერილს ვკითხულობ იმიტომ, რომ ქრისტიანი ვარ და ეს წიგნები მარადიული 

ცხოვრების შესახებ გვაუწყებს. მირჩევნია მოვკვდე, ვიდრე მოღალატე ვიყო... 

ისევ აწამეს... ევილე ყოველივეს უდრეკად უძლებდა და ღმერთს ევედრებოდა შემწეობას. 

– დათანხმდი და ღმერთებს თაყვანი ეცი! – ურჩევდენ. 

– მე წმიდა სამებას ვეთაყვანები. არ არსებობს სხვა ღმერთი! 

– აღასრულე მსხვერპლშეწირვა და ცოცხალი გადარჩები! 

– ამაოა თქვენი ძალისხმევა. მე უმალ აღვასრულებ მსხვერპლშეწირვას – საკუთარ თავს 

შევწირავ იესო ქრისტეს... 

ხანგრძლივი წამების შემდგომ ევილეს თავი მახვილით მოჰკვეთეს. 

საბერძნეთის მარტვილთაგან განსაკუთრებით ცნობილნი არიან მოხუცი ფილიპე, ჰერაკლიის 

ეპისკოპოსი, რომელიც პრესვიტერსა და დიაკონთან ერთად ეწამა და წმინდა დიმიტრი, 

თესალონიკში ვნებული ჭაბუკი მხედარი. 

მცირე აზიის ოლქებში ქრისტიანთა სისხლის მდინარეები მოედინებოდა. მმართველები 

ურთიერთს ეჯიბრებოდნენ მათი წამების ახალ-ახალი ხერხების მოფიქრებაში. 



შეუძლებელია, ძრწოლამ არ აგიტანოს, როდესაც კითხულობ ქალაქ ტარსოსში პროვოს, 

ტარასისა და ანდრონიკეს მარტვილობის ამბავს, ან იულიანას წამებას, რომელსაც თვალწინ 

ჩვილი მოუკლეს. ზოგიერთმა მმართველმა იცოდა, თუ როგორ ეზიზღებოდათ ქრისტიანებს 

ნაკერპავი, ამიტომ მათი ბრძანებით ბაზარში სურსათზე საკერპო მსხვერპლის სისხლს 

ასხურებდნენ და ისე ყიდდნენ. 

 

მარტვილთა შორის იხსენიება წმინდა თეოდოტე ანკვირელი, სასტუმროს მეპატრონე, 

რომელიც მფარველობდა უამრავ ქრისტიანს და ვის სახლშიც ფარულად ტარდებოდა 

ღვთისმსახურება. თეოდოტე მარხავდა ცხედრებს, რაც სასტიკად იყო აკრძალული. როცა 

ანკვირაში შვიდი ქალწული შეეწირა რწმენას – ისინი ტბაში დაახრჩვეს – თეოდოტემ მიწას 

მიაბარა მათი ცხედრები, რისთვისაც თავადაც მოწამებრივი სიკვდილი ერგო. 

პალესტინის მმართველნი, ურბანოსი და ფირმილიანე, განთქმულნი იყვნენ ქრისტიანთა 

მიმართ სისასტიკით. მათი პირველი მსხვერპლი იყო მარტვილი პროკოპი, რომლის ხვედრიც 

უამრავმა მოწამემ გაიზიარა... 

შეუძლებელია ყველა მარტვილის სახელის ჩამოთვლა, ვინც ამ დევნას ემსხვერპლა – მათი 

რაოდენობა უზარმაზარია. გარდა ამისა, რამდენი მოწამის სახელი დარჩა ჩვენთვის უცნობი! 

ფრიგიაში გადაწვეს მთელი ქალაქი, სადაც უამრავი ქრისტიანი ცხოვრობდა. ეგვიპტე და 

პალესტინა ათასობით მარტვილს ითვლიდა. მართალია, II საუკუნიდან უკვე დგებოდა სიები, 

ე. წ. დიპტიქონები (საბუთები, სადაც წერდნენ რწმენისთვის წამებულთა სახელებს), მაგრამ ამ 

აღწერათა უდიდესი ნაწილი, უამრავ საეკლესიო წიგნთან ერთად, ცეცხლში განადგურდა, 

მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები მათ გულმოდგინედ, სიცოცხლის ფასად მალავდნენ. 

ის, ვინც წარმართებს საეკლესიო წიგნს გადასცემდა, მოღალატედ ითვლებოდა და 

ეკლესიიდან განკვეთა ელოდა. აფრიკის ერთმა ეპისკოპოსმა, რომელსაც წმინდა წიგნების 

მიტანას აიძულებდნენ, მათ ნაცვლად სხვა წიგნები გადასცა დასაწვავად, მაგრამ 

ქრისტიანულმა საზოგადოებამ ეს საქციელი მაინც გაკიცხა, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ 

ეპისკოპოსს უმალ სიკვდილი უნდა აერჩია, ვიდრე ტყუილით გადაერჩინა მიბარებული 

საუნჯე. 

წამართებს სულ უფრო აოცებდათ ქრისტიანების უჩვეულო სულიერი სიმტკიცე. მარტვილთა 

ცხოვრების გაცნობისას რწმუნდები, რომ ქრისტიანებს იოლად შეეძლოთ, დევნას წინ 

აღდგომოდნენ და წარმართთაგან იარაღით დაეცვათ თავი; აჯანყებით რომის უკიდეგანო 

იმპერიასაც კი დაღუპავდნენ, რომელიც არეულობებითა და შინაომებით იყო 

დაუძლურებული. მათი უდრეკი სიმამაცის წყარო ღვთისადმი მორჩილება იყო – ის 

უბიძგებდა, მოთმინებით გადაეტანათ ყოველივე და ბოლომდე დაეცვათ ძვირფასი საუნჯე, 

რომელიც სიცოცხლეზე ძვირად უღირდათ – სარწმუნოება. 

მაგრამ, როგორც ჩანს, წარმართები დიდხანს ვერ ხვდებოდნენ, თუ რა უძლეველ ძალას 

ფლობდა ქრისტიანული სარწმუნოება. დიოკლეტიანე ქრისტიანთა ხანგრძლივი დევნის 

შემდგომ უკვე ზეიმობდა მათზე გამარჯვებას და მედლის მოჭრაც კი ბრძანა ქრისტიანობის 

განადგურების აღსანიშნავად; ესპანეთშიც დაადგმევინა ორი სვეტი წარწერით: 

„დიოკლეტიანე ავრელიუსს და მაქსიმიანე ჰერკულუსს მისთვის, რომ განავრცეს რომის 



იმპერია აღმოსავლეთსა და დასავლეთში და ამოძირკვეს ქრისტიანთა – სახელმწიფოს ამ 

მტერთა – სახელი...“ მაგრამ ქრისტიანობის ამოძირკვას ვერ ეღირსა – პირიქით, დევნის დროს 

ის ახალ-ახალი ენერგიით აღივსებოდა და სულ უფრო მტკიცდებოდა... 

ამასობაში სახელმწიფოში მზადდებოდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რამაც ქრისტიანთა 

ხვედრზეც იქონია გავლენა. 305 წელს დიოკლეტიანემ და მაქსიმიანემ უარი თქვეს ტახტზე. 

აღმოსავლეთის იმპერატორი გახდა გალერიუსი (305-311 წწ.), ხოლო მისი დისწული 

მაქსიმინე დაზა (309-313 წწ.) – კეისარი. დასავლეთში საიმპერატორო ძალაუფლება მიიღო 

კონსტანციუს ქლორუსმა, რაც კეისარ სევერუსთან ერთად გაიყო. ამის შემდეგ დასავლეთში 

სრულიად შეწყდა დევნა, თუმცა მშვიდობისმოყვარე კონსტანციუსის მმართველობას 

დაქვემდებარებულ ოლქებში იგი მანამდეც სუსტად მიმდინარეობდა. მას უყვარდა 

ქრისტიანები და პატივს სცემდა მათ. მოგვითხრობენ, თითქოს ერთხელ კონსტანციუსმა 

მოისურვა საიმპერატორო კართან დაახლოებულთა გამოცდა და გამოაცხადა: ქრისტიანებს 

სასახლეში არ გააჩერებდა და ვინც თანამდებობის შენარჩუნებას მოისურვებდა, თავიანთი 

სარწმუნოება უნდა დაეგმო. ზოგიერთი ასეც მოიქცა და რწმენას ამსოფლიური სარგებელი და 

პატივი ამჯობინა. მაგრამ უდიდესმა ნაწილმა სამსახურის მიტოვება გადაწყვიტა. ზუსტად ეს 

უკანასკნელნი დაიტოვა კონსტანციუსმა სასახლის კარზე. მისი სიტყვებით, ხელისუფალს ვერ 

ექნებოდა ისეთი მოხელეების იმედი, რომლებიც თავიანთი ღმერთის ერთგულნი არ არიან. 

დევნა ცოტა ხნით ჩაცხრა აღმოსავლეთის პროვინციებშიც. პროკურატორებმა და ანთიპატებმა 

საჯაროდ გამოაცხადეს, რომ ხელისუფალთ სურთ მოწყალების გამოჩენა 

ქვეშევრდომებისადმი და აუქმებენ ქრისტიანთა სიკვდილით დასჯას. სანაცვლოდ დაიწყეს 

მათი გაგზავნა მაღაროებში, ოღონდ მანამდე მარჯვენა თვალს უწვავდნენ და მუხლზე მყესს 

უჭრიდნენ. დევნაგამოვლილებს ასეთი საშინელი დასახიჩრებაც კი მოწყალებად 

ეჩვენებოდათ. 

მაგრამ სასტიკ გალერიუსსა და მის ძმისწულ მაქსიმინეს, რომელსაც ბიძამისივით სძულდა 

ქრისტიანები, ეს დიდხანს ვერ დააკმაყოფილებდა. მათ მალევე განაახლეს დევნა, რომელიც 

რამდენიმე წელიწადს შეუჩერებლივ მძვინვარებდა. ეკლესიის უღირსეულესმა 

წინამძღოლებმა მოწამებრივი სიკვდილით დააგვირგვინეს თავიანთი სიცოცხლე: 

ალექსანდრიაში აღესრულა ეპისკოპოსი ფილე თმუნტელი, რომელიც დიდხანს ჰყავდათ 

საპყრობილეში. მას ყველა პატივს სცემდა სიბრძნისა და ქველმოქმედებისთვის. ფილე 

მდიდარი იყო და მთელ თავის ქონებას ღატაკთა დასახმარებლად ხარჯავდა. ქალაქის 

პრეფექტი დიდხანს ცდილობდა მის დარწმუნებას, შეეწირა ღმერთებისთვის მსხვერპლი, 

მაგრამ ეპისკოპოსი მტკიცედ პასუხობდა: 

– არა ვიქმ ამას, რამეთუ წერილი ბრძანებს: მოისრება ის, ვინც მსხვერპლს შესწირავს სხვას, 

გარდა ერთი ღმერთისა. 

– როგორი მსხვერპლია შენი ღმერთისთვის სათნო? 

– წმინდა გული, წრფელი გრძნობა და ჭეშმარიტების სიტყვა. 

პრეფექტისთვის გაუგებარი იყო, როგორ შეიძლებოდა ჯვარცმული ქრისტეს ღმერთად ცნობა 

და თაყვანისცემა. ფილემ აუხსნა: 



– ის ჯვარს ეცვა ჩვენს გადასარჩენად. მან წინასწარ უწყოდა, რომ შეურაცხყოფდნენ და ჯვარს 

მიამსჭვალავდნენ და მაინც სატანჯველად მისცა თავი, რათა ჩვენს მაგიერ დაეთმინა 

ყოველივე. ამასვე წინასწარმეტყველებს მის შესახებ წმინდა წერილი, რომელიც იუდეველებს 

აქვთ, მაგრამ არ ასრულებენ დაწერილს. ვისაც სურს, წავიდეს და შეამოწმოს, სიმართლეა ეს 

თუ არა. 

ფილეს გაუტეხელობა პრეფექტს უგუნურებად მოეჩვენა: 

– ღატაკი რომ ყოფილიყავი და ასეთ სიშლეგემდე მისულიყავი, მე არც კი ვიზრუნებდი შენზე, 

მაგრამ ისე მდიდარი ხარ, რომ მთელი ოლქის დაპურება შეგიძლია. გაუფრთხილდი თავს და 

შესწირე მსხვერპლი ღმერთებს. 

– არ შევწირავ და ამით დავიცავ თავს! 

– შეხედე, აქ არის შენი საბრალო ცოლი. მისთვის მაინც გაუფრთხილდი სიცოცხლეს. 

– მას, ვინც მე მიხმო თავისი დიდების მემკვიდრედ, ძალუძს მისი მოხმობაც. 

არა მარტო პრეფექტი, მრავალი მეგობარი, ნაცნობი და ნათესავი ევედრებოდა ფილეს, 

დაეზოგა სიცოცხლე, მაგრამ იგი შეუვალი იყო. დაკითხვას ესწრებოდა მისი მეგობარი, 

ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოხელე ფილორომი, რომელიც იქ მყოფთ ეუბნებოდა: 

– რად ცდილობთ, ღვთის მოღალატედ აქციოთ?! ნუთუ ვერ ხედავთ, რომ მას თქვენი საუბარი 

არ ესმის და მხოლოდ სამომავლო დიდებაზე ფიქრობს!.. 

ფილორომიც გაასამართლეს და ფილესთან ერთად სიკვდილით დასაჯეს. 

წმინდა პეტრე, ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, ღვაწლისთვის ამხნევებდა არა მარტო საკუთარ 

სამწყსოს, არამედ მთელი ეგვიპტის, თებაიდისა და ლიბიის მართლებს, საშინელ 

დევნულებაში ტანჯულთ. მთელი ოჯახები ამოწყდა, ქრისტიანებს ბორბალზე აკრავდნენ, 

ჯვარს აცვამდნენ, წვავდნენ, შიმშილით სულს ხდიდნენ, მდინარეში ახრჩობდნენ... ზოგს 

შეეშინდა მძიმე წამებისა და განუდგა რწმენას. პეტრემ ასეთი ადამიანებისთვის გამოსცა 

„სინანულის კანონი“, რომლითაც დიდხანს ხელმძღვანელობდა ეკლესია. 

ამ პერიოდისთვის სხვა სახის არეულობამაც იჩინა თავი. დევნის დროს განდგომილი 

მელეტიოსი, ლიკოპოლისის ეპისკოპოსი, ალექსანდრიაში ჩავიდა და წინ აღუდგა პეტრეს 

დადგენილებას, რომელსაც დაცემულების მიმართ მეტისმეტად ლმობიერად მიიჩნევდა. 

მელეტიოსმა უკანონოდ იგდო ხელთ ძალაუფლება და იწყო პრესვიტერების ხელდასხმა; 

მიიზიდა რამდენიმე მიმდევარი, რომელთა შორისაც იყო შემდგომში „სახელგანთქმული“ 

არიოზი. მელეტიოსის ქმედებას ფილეც ამხელდა საპყრობილედან. პეტრემ მოიწვია კრება, 

რომელზეც დაადანაშაულა და დაამხო თვითმარქვია. 311 წელს პეტრე მოწამებრივად 

აღესრულა სამ პრესვიტერთან ერთად. 

პალესტინაშიც არავის ინდობდნენ, წარმართულ ტაძრებში მიერეკებოდნენ განურჩევლად 

ყველას, ბავშვებსაც კი, ურჩებს აწამებდნენ... პალესტინის კესარიაში ერთი ჭაბუკი, სახელად 

ამფიანე, მაშინ მიუახლოვდა პრეფექტს, როდესაც იგი ღმერთებისთვის სურნელოვან ზეთს 

ასხამდა სამსხვერპლოზე, ხელში სწვდა და კერპთაყვანისმცემლობის ამაოებაზე დაუწყო 

საუბარი. ჭაბუკი მაშინვე შეიპყრეს, აწამეს და ცოცხალ-მკვდარი ზღვაში გადააგდეს. შემდგომ 



ასეთივე სიკვდილი ერგო მის ძმას – ედესს. ის სწავლული იყო და რწმენისთვის ბევრი 

გადაიტანა – დიდხანს მუშაობდა მაღაროებში; მაგრამ არ არსებობდა ტანჯვა, რომელიც მასში, 

ქრისტიანში, ჩააქრობდა ღვთისა და მოყვასისადმი სიყვარულის ნათელს. ალექსანდრიაში 

დაბრუნებულმა როცა დაინახა, რომ მსაჯული ქრისტიანებს დაკითხვაზე მხეცურად ექცეოდა, 

რისხვა ვერ შეიკავა და ამხილა იგი. მსაჯულმა მისი დაუყოვნებლივ შეპყრობა და წამება 

ბრძანა. ედესმა მოთმინებით აიტანა საშინელი ტანჯვა, ბოლოს ის ზღვაში დაახრჩვეს. 

ქრისტიანებს შეუდარებლად უფრო მკაცრად სდევნიდნენ, ვიდრე პირწავარდნილ 

ბოროტმოქმედებსა და მკვლელებს. ერთხელ მაქსიმინემ პალესტინის კესარიაში თავისი 

დაბადების დღეს თვალისმომჭრელი სანახაობა გამართა ცირკში. მაყურებელთა 

გასამხიარულებლად სასიკვდილოდ ებრძოდნენ ერთმანეთს გლადიატორები. დასასრულს 

არენაზე გამოიყვანეს ქრისტიანი, სახელად აღაპი, და წარმართი მონა, რომელსაც ბატონის 

მკვლელობაში ედებოდა ბრალი. ორივე მხეცებისთვის უნდა მიეგდოთ დასაგლეჯად. 

მაქსიმინემ „დიდსულოვნება“ გამოიჩინა და მკვლელი შეიწყალა, შემდეგ აღაპს უთხრა, რომ 

გაათავისუფლებდა, თუ სარწმუნოებას განუდგებოდა. ქრისტიანმა ნაწყალობევ სიცოცხლეზე 

უარი განაცხადა, მიუბრუნდა შეკრებილ ხალხს და ხმამაღლა გამოაცხადა, რომ სიკვდილით 

ისჯებოდა არა რაიმე დანაშაულის, არამედ მარტოოდენ ღვთის, სამყაროს შემოქმედის, 

რწმენის გამო. შემდეგ უშიშრად გაემართა მის დასაგლეჯად გამოშვებული დათვისკენ, მაგრამ 

ნადირი მას არ მიეკარა. მეორე დღეს მარტვილი ზღვაში გადააგდეს. 

ქრისტიანები მაცხოვრის ღირსეული მიმდევრები იყვნენ – წამების დროს მიუტევებდნენ 

მტრებს, ლოცულობდნენ მათ გადასარჩენად... პალესტინელი მოწამე, პავლე, 

სიკვდილმისჯილი ხმამაღლა ევედრებოდა უფალს, რომ ქრისტიანთა ეკლესიაში მშვიდობას 

დაესადგურებინა, იუდეველები, სამარიტელები და წარმართები მოქცეულიყვნენ, ყველას 

მოჰფენოდა ჭეშმარიტების ნათელი. შემდეგ ილოცა ყოველი დამსწრისა და მსაჯულისთვის, 

რომელთაც მას განაჩენი გამოუტანეს; ბოლოს უფალს შეევედრა, რომ მისი სიკვდილი 

ჯალათს ცოდვად არ დასდებოდა. ამ ლოცვამ წარმართებიც კი შეძრა. მისი 

დასრულებისთანავე პავლემ წყნარად და სიხარულით შეუშვირა კისერი მახვილს. მასთან 

ერთად დახოცეს ორი ნორჩი ქალწული, რომლებმაც მსხვერპლშეწირვაზე უარი განაცხადეს, 

ღრმად მოხუცი პრესვიტერი ავქსენტი კი მხეცებს მიუგდეს საჯიჯგნად. 

ამ ეპოქაში ივნო წმინდა პამფილე, კესარიის ეკლესიის პრესვიტერი, ქრისტიანთა შორის 

სახელგანთქმული თავისი სათნოებითა და ფართო განსწავლულობით. მან დაწყებითი 

განათლება მიიღო მშობლიურ ქალაქ ბერიტოსში, შემდეგ სწავლობდა ალექსანდრიაში, 

ბოლოს კესარიაში დასახლდა, სადაც პრესვიტერად აკურთხეს. პამფილე თავდადებით 

ზრუნავდა სარწმუნოების და განათლების გასავრცელებლად, კესარიაში შექმნა საკმაოდ 

მდიდარი ბიბლიოთეკა. ბევრს იღვწოდა წმინდა წერილის განმარტებაზე და მრავალი 

თხზულება დაგვიტოვა. მაგრამ ძირითადი შრომა მან გაწია 70 განმმარტებლის მიერ 

თარგმნილი წმინდა წერილის (სეპტუაგინტას) და ახალი აღთქმის ტექსტების 

შესასწორებლად, რომლებიც გადამწერთა მიერ იყო დამახინჯებული. პამფილე ღატაკებს 

უნაწილებდა, რაც ებადა, ყიდულობდა წმინდა წერილის ხელნაწერებს და ამრავლებდა 

დასარიგებლად. მისი ერთ-ერთი მოწაფე, ისტორიკოსი ევსები, უდიდესი სიყვარულით 

საუბრობს მის შესახებ. მასწავლებლისადმი მადლობის ნიშნად მისი სახელი დაირქვა და 

იწოდა ევსები პამფილე კესარიელად. 



პალესტინის პრეფექტმა იხმო პამფილე და დიდხანს არწმუნებდა, დაეგმო ქრისტე. როდესაც 

უარი მიიღო, მისი რკინის მარწუხებით წამება ბრძანა, შემდეგ საპყრობილეში ჩაამწყვდევინა. 

იქ პამფილემ ორი წელიწადი გაატარა და არ შეუწყვეტია მოღვაწეობა. შემდეგ ის და მასთან 

ერთად რამდენიმე ქრისტიანი სიკვდილით დასაჯეს. მათ მიემატა კიდევ ხუთი ეგვიპტელი 

მორწმუნე – ისინი ქალაქის შესასვლელთან შეიპყრეს, როგორც ქრისტიანები. დაკითხვის 

დროს მათ განაცხადეს, რომ იერუსალიმიდან იყვნენ. ეს სახელი ამ დროისთვის უკვე 

იმდენად იყო დავიწყებული,[3] რომ მმართველი დაინტერესდა – სად მდებარეობდა ეს 

ქალაქი და რა ხალხი ცხოვრობდა იქ. მოწამეებმა, რომლებიც ზეციურ იერუსალიმს 

გულისხმობდნენ, მმართველს აუხსნეს, რომ მხოლოდ ქრისტიანებს აქვთ მისი მოქალაქეობის 

უფლება, იგი აღმოსავლეთშია და ამომავალი მზის სხივებით არის გაბრწყინებული. 

მმართველმა წარმოიდგინა, რომ ქრისტიანები სადღაც აღმოსავლეთში ქალაქს აგებენ, სადაც 

იმედოვნებენ მდევნელთაგან თავშეფარებასო და დიდხანს აწვალა ტყვეები – უნდოდა 

გამოეტეხა, თუ სად შენდებოდა ახალი დასახლება. ბოლოს ყველას თავის მოკვეთა მიუსაჯა. 

როდესაც ტუსაღებს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, პამფილეს მსახურმა და აღზრდილმა 

ყმაწვილმა, სახელად პორფირიმ, ნებართვა ითხოვა, რომ დასჯის შემდგომ მოწამეთა 

ცხედრები მიწისთვის მიებარებინა. მას მაშინვე ხელი სტაცეს და დაკითხეს. ყმაწვილმა 

უშიშრად განაცხადა, რომ ქრისტიანია, მამაცურად გაუძლო საშინელ წამებას და სიხარულით 

სახეგასხივოსნებულმა სიცოცხლე კოცონზე დაასრულა. იმავე დღეს, 308 წლის 16 თებერვალს, 

მოწამებრივად აღესრულნენ დიაკონი ვალენტი და კესარიაში ახლად ჩამოსული იულიანე; 

ჯვარს აცვეს პროკურატორის ამალის წევრი თეოდულე. 

საწამებლად განწირულთა მიმართ სიბრალულის გამოვლენაც კი საკმარისი იყო, რომ 

ადამიანი მოეკლათ. მოხუცი მეომარი, სახელად სელევკი, მხოლოდ იმიტომ გამოასალმეს 

სიცოცხლეს, რომ პამფილეს შეატყობინა პორფირის სიკვდილი და ერთ-ერთ აღმსარებელს 

ეამბორა. 

მოწამებრივი სიკვდილი ერგო ეპისკოპოს ათინოგენე სებასტიელს, რომელიც დევნის დროს 

მოწაფეებთან ერთად ცხოვრობდა უდაბნოში. მან აღსასრულის წინ იგალობა ის საოცარი 

საგალობელი, რომელსაც დღესაც ვისმენთ მწუხრის ღვთისმსახურებაზე: „ნათელი 

მხიარული, წმიდისა დიდებულისა, უკვდავისა მამისა ზეცათასა...“ 

აღსანიშნავია, რომ მაღაროებში მომუშავე ქრისტიანები მცირედი თავისუფლებით მაინც 

სარგებლობდნენ. წარმართებსაც კი ებრალებოდათ ისინი და არ უშლიდნენ 

ღვთისმსახურებებზე შეკრებასა და ეკლესიების მოწყობას. ყველა აღმსარებელს სხეულზე 

დაკითხვის დროს განცდილი მძიმე წამების კვალი აჩნდა, უდიდესი ნაწილი კი 

დასახიჩრებული იყო, თუმცა მათგან არავინ მოთქვამდა და დრტვინავდა; ისინი 

განუწყვეტლივ ჰმადლობდნენ შემოქმედს და სამომავლო ცხოვრების იმედით 

სულდგმულობდნენ. ერთხელ მაღაროში მომუშავე ქრისტიანები ვიღაცამ დაასმინა 

მაქსიმინესთან და მანაც ბრძანა, მეთვალყურეობა გაეძლიერებინათ მათზე, 

ღვთისმსახურებაზე შეკრება აეკრძალათ და სხვადასხვა ქვეყანაში გაეძევებინათ – ასე 

მიმოფანტეს ეს ადამანები: ვინ კვიპროსზე, ვინ ლიბანის მხარეში და ა.შ. იქაურ 

მმართველებსაც მიუთითეს – მძიმე სამუშაოთი დაეტვირთათ დევნილები. 



ამ უმოწყალო დევნის დროს ორი ღრმად მოხუცი ეგვიპტელი ეპისკოპოსი: ნილოსი და 

პელეოსი, პრესვიტერები ილია და პატერმოთიოსი კოცონზე დაწვეს. ზოგი აღმსარებელი 

უკვე იმდენად მხცოვანი იყო, რომ მაღაროებსა და ქვის სამტეხლოებში მუშაობა არ შეეძლოთ; 

მაგალითად, სილუანი – ერთ-ერთი პირველი აღმსარებელი ამ სასტიკი დევნის დროს – და 

პრესვიტერი იოანე. ამ უკანასკნელს უჩვეულო მეხსიერება ჰქონდა – ზეპირად იცოდა მთელი 

წმინდა წერილი, რაც ტუსაღებისთვის დიდი ნუგეში იყო. უსინათლო მოხუცი იოანე 

დასახიჩრებას მაინც ვერ გადაურჩა – სხვათა მსგავსად მარჯვენა ფეხზე გადაუჭრეს მყესი და 

ამოუშანთეს ისედაც დაშრეტილი თვალი... ასაკის გამო სამუშაოებიდან გათავისუფლებული 

მოხუცები უდაბნოში ცხოვრობდნენ, დღედაღამ ლოცვასა და წმინდა წერილის კითხვაში 

ატარებდნენ და სასოებით ელოდნენ ამა სოფლიდან უკეთეს ცხოვრებაში განსვლას. მაგრამ 

მშვიდად სიკვდილი არ იყო მათი ხვედრი – მაქსიმინეს გაახსენდა ისინი და ოცდაცხრამეტმა 

მხცოვანმა აღმსარებელმა შეუშვირა კისერი ჯალათის ნაჯახს. ისინი უკანასკნელი მოწამენი 

იყვნენ პალესტინაში. 

მალე გამოიცა ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტის ბრძანება, რომლის თანახმად თავად 

მდევნელებს საშინელი სასჯელი ელოდათ. ეს მოხდა ქრისტიანთა მფარველის კონსტანტინე 

დიდის (324-337 წწ.) დროს. 

დევნის შესახებ თხრობა გაგვიგრძელდა და მკითხველის ყურადღების მიღმა დავტოვეთ, თუ 

რა ხდებოდა რომის სახელმწიფოს მმართველებს შორის. იქ ურთიერთმტრობა და 

ძმათამკვლელი ბრძოლა არ წყდებოდა, რაც მთელი იმპერიის მთლიანობასა და ძლიერებას 

სცემდა ლახვარს. როგორც აღვნიშნეთ, დიოკლეტიანესა და მაქსიმიანეს ტახტიდან 

გადადგომის შემდეგ იმპერატორებად გამოცხადდნენ: გალერიუსი აღმოსავლეთში და 

კონსტანციუს ქლორუსი – დასავლეთში. მათი თანაშემწენი კეისრის ტიტულით იყვნენ 

მაქსიმინე და სევერუსი. 

მაგრამ ასეთი ვითარება დიდხანს არ გაგრძელებულა – კონსტანციუსი თავისი 

მმართველობის პირველივე წელიწადს ბრიტანეთში დასნეულდა და მოიხმო თავისი ძე 

კონსტანტინე, რომელიც გალერიუსის ლეგიონში მსახურობდა ნიკომიდიაში. კონსტანტინე 

მთელს ლაშქარს უყვარდა – თავმდაბლობით, განსწავლულობითა და გონიერებით 

გამორჩეული კონსტანსტინე, ამ სიყვარულს მართლაც იმსახურებდა; როდესაც 

ხელისუფლებთან ერთად გამოდიოდა ხალხისა და ლაშქრის წინაშე, ყველას ყურადღებას 

იპყრობდა; იყო კეთილადაღნაგი, პირმშვენიერი და ძლიერი ჭაბუკი. ამ თვისებათა გამო 

გალერიუსი მასში მეტოქეს ხედავდა, მისი ეშინოდა და არაერთხელ სცადა მისი თავიდან 

მოშორება. როდესაც ბრიტანეთში მყოფმა მომაკვდავმა კონსტანციუსმა თავის ძეს უხმო, 

გალერიუსმა კიდევ ერთხელ ჩაიფიქრა მისი მოკვლა, მაგრამ კონსტანტინემ გაქცევით უშველა 

თავს და მამასთან ჩავიდა. როგორც კი კონსტანციუსი გარდაიცვალა, ბრიტანეთში მოქმედმა 

ლეგიონებმა იმპერატორად გამოაცხადეს ოცდათორმეტი წლის კონსტანტინე, რომელმაც 

მშვიდად და სამართლიანად იწყო მართვა, დაადასტურა მამის ყველა ბრძანება ქრისტიანთა 

დასაცავად და მალე ბარბაროსებზე უდიდესი გამარჯვებებით გაითქვა სახელი. 

გალერიუსი უკმაყოფილო დარჩა განვითარებული მოვლენებით, ამიტომ იმპერატორად 

აღიარა არა კონსტანტინე, არამედ იტალიისა და აფრიკის მმართველი სევერუსი. ამასობაში 

იტალიაში იმპერატორად გამოაცხადეს მაქსიმიანეს ძე მაქსენციუსი (306-312 წწ.). სევერუსის 

მხარდამჭერმა გალერიუსმა ჯარი გაგზავნა მაქსენციუსის წინააღმდეგ, ამ უკანასკნელმა კი 



დახმარება თავის მამას, მაქსიმიანეს, სთხოვა, რომელმაც ცოტა ხნით ისევ დაიბრუნა 

მმართველობა, სევერუსი დაიმორჩილა და მოკლა. გალერიუსმა სევერუსის ადგილზე 

იმპერატორად თავისი მხედართმთავარი ლიცინიუსი (308-324) დაასახელა, ჯარმა კი კეისარ 

მაქსიმინეს დაუჭირა მხარი. ამრიგად, ერთსა და იმავე დროს ექვსი იმპერატორი მართავდა 

ქვეყანას. ესენი იყვნენ: კონსტანტინე, გალერიუსი, მაქსიმინე, ლიცინიუსი, მაქსენციუსი და 

მაქსიმიანე. ისინი გაუთავებლად ეომებოდნენ ურთიერთს. მხოლოდ კონსტანტინეს 

ქვეშევრდომები ტკბებოდნენ მშვიდობითა და კეთილდღეობით. 

310 წელს გალერიუსს საშინელი სენი შეეყარა, დაიფარა წყლულებით, სადაც მატლებმა 

დაიბუდეს, სხეულის ზოგმა ნაწილმა ლპობა დაიწყო... უსაზღვროდ იტანჯებოდა, მთელს 

სასახლეში ისმოდა მისი გმინვა, ამაოდ ევედრებოდა ღმერთებს დახმარებას, ვერც 

მკურნალთა ოსტატობა შველიდა... ერთ წელს გაგრძელდა გალერიუსის წამება, რომელიც 

ბოლოს მიხვდა – ეს მძიმე განსაცდელი მას ქრისტიანებისადმი გამოჩენილი სისასტიკის გამო 

ერგო. მან მაშინვე ბრძანა დევნის შეწყვეტა, ნება დართო ქრისტიანებს, აეგოთ ეკლესიები და 

აღესრულებინათ ღვთისმსახურება, ამასთან სთხოვა, მისი გამოჯანმრთელებისთვის ელოცათ. 

რა თქმა უნდა, მან ეს სინანულით კი არა, შიშისა და სასოწარკვეთილების გამო მოიმოქმედა. 

ამიტომაც მისი ტანჯვა არ შემსუბუქებულა, მალევე გარდაიცვალა იმავე სენით, რამაც 

ანტიოქე ეპიფანესა და ჰეროდეს მოუღო ბოლო. 

გალერიუსის ბრძანების კვალად ქრისტიანები საპყრობილეებიდან და მაღაროებიდან 

გაათავისუფლეს და ისინიც დიდ ჯგუფებად დაადგნენ შარაგზას თავიანთი სამშობლოსაკენ, 

თან უგალობდნენ და ადიდებდნენ ქრისტეს. აღმსარებლებს ყველგან პატივისცემითა და 

სიყვარულით ეგებებოდნენ – წარმართებსაც კი მობეზრდათ გაუთავებელი ხოცვა-ჟლეტა და 

კმაყოფილები ხვდებოდნენ მშვიდობის აღდგენას. მრავალმა შეიგნო, რომ სარწმუნოება, 

რომელიც ასეთი საშინელი და ხანგრძლივი გამოცდის შემდეგაც კი შეუძვრელი დარჩა, 

ღვთისგან იყო ბოძებული. 

მაგრამ ზოგიერთ ოლქში სიხარული მალე ჩაქრა. ბრძანებით დიდად უკმაყოფილო დარჩა 

სირიისა და ეგვიპტის მმართველი მაქსიმინე, მაგრამ ვერ გაბედა, აშკარად აღდგომოდა წინ 

ბრძანებას, რომელსაც ხელს აწერდნენ მასზე გაცილებით ძლიერნი: გალერიუსი, ლიცინიუსი 

და კონსტანტინე. მან თავის ოლქებში საჯაროდ არ გამოაცხადა ხელისუფალთა ნება, 

მხოლოდ სიტყვიერი განკარგულება გასცა დევნის შეწყვეტისა. გალერიუსის სიკვდილის 

შემდეგ იგი დაუფარავად დაუპირისპირდა ქრისტიანებს, აუკრძალა ლოცვითი შეკრებები; 

მოითხოვა – იძულებულნი გაეხადათ ისინი, რომ ყველას უკლებლივ, თვით ყრმებსაც კი, 

მსხვერპლი შეეწირათ ღმერთებისთვის. ურჩებს გვემა და სიკვდილი ელოდა და აღსრულდა 

კიდეც ეს მუქარა – უამრავი ქრისტიანი დაასახიჩრეს – გამოსთხარეს მარჯვენა თვალი. ბევრი 

ცნობილი ეპისკოპოსი დასაჯეს სიკვდილით, მათ შორის პეტრე ალექსანდრიელი, მეთოდე 

ტვირელი და სხვები. 

მოწამებრივად აღესრულა ანტიოქიის პრესვიტერი, წმინდა ლუკიანე, რომელმაც მთელ 

ქრიტიანულ სამყაროში გაითქვა სახელი ღვთისმოსაობითა და განსწავლულობით. იგი ჯერ 

კიდევ დევნის დასაწყისში გახდა აღმსარებელი. ამჯერად დაკითხვაზე მიყვანილმა 

მმართველს ქრისტიანთა დასაცავად აპოლოგია გადასცა, მაგრამ ამან არ გაჭრა, ის 

საპყრობილეში ჩააგდეს და აშიმშილებდნენ, რათა იძულებული გაეხადათ, განდგომოდა 



რწმენას. ლუკიანე არ შედრკა, ყოველგვარ შეგონებას და წამებას ქრისტეს სახელის აღიარებით 

პასუხობდა, ბოლოს ღირს-იქმნა მოწამებრივი გვირგვინისა. 

მეათე დევნის დროს განდიდდნენ ისეთი წმინდანები, როგორებიც არიან გიორგი 

ძლევაშემოსილი, პანტელეიმონი, პროკოპი, თეოდორე ტირონი, თეოდოტე ანკვირელი, 

დიმიტრი თესალონიკელი, ბარბარე, ეკატერინე, ევნომიუსი და მრავალი სხვა. 

მაქსიმინე არ სჯერდებოდა ქრისტიანების დევნას, ის ფანატიკურად ერთგული იყო 

წარმართობისა და სურდა, სრულად ამოეძირკვა ქრისტიანული სწავლება, რისთვისაც 

ყველაზე ვერაგულ საშუალებებს იყენებდა. მისი ბრძანებით შეადგინეს თხზულებები, სადაც 

მაცხოვრის ცხოვრება და სწავლება გაუკუღმართებულად იყო წარმოდგენილი. იმ ხანებში 

გავრცელდა თითქოსდა პილატეს მიერ შეთხზული რაღაც წერილი იესო ქრისტეზე, რომელიც 

მკრეხელობითა და ცილისწამებით იყო აღსავსე. ნაბრძანები იყო, რაც შეიძლება ბევრი ასეთი 

წიგნი დაერიგებინათ ხალხში, სკოლის მასწავლებლებს კი ევალებოდათ, ბავშვებისთვის 

იძულებით ესწავლებინათ მკრეხელური თხზულებები. მიდიოდა როსკიპ დედაკაცთა 

მოსყიდვა, რომლებიც იფიცებდნენ, რომ ოდესღაც ეკუთვნოდნენ ქრისტიანებს და კარგად 

იციან, თუ რა გარყვნილ ცხოვრებას ეწევიან ისინი. მოხელენი იწერდნენ მათ ცრუ ჩვენებებს 

და შეძლებისამებრ ავრცელებდნენ. 

გამოჩნდნენ ქრისტიანთა უშიშრად დამცველებიც: ლაქტანციუსი და არნობიუსი თავიანთ 

წიგნებში ამხელდნენ გავრცელებულ ცილისწამებებს. 

უდიდესი მეუდაბნოე ანტონი დიდი მაშინ ჩავიდა ალექსანდრიაში, როცა დევნა 

მძვინვარებდა. მას სურდა მოძმეთა ხვედრის გაზიარება, მაგრამ არ შეუშვეს საპყრობილეში; 

სამაგიეროდ, უშიშრად მიდიოდა სამსჯავროზე, ამხნევებდა ქრისტიანებს, ლოცულობდა 

მათთან ერთად, ხმამაღლა ადიდებდა აღმსარებელთა და მარტვილთა ღვაწლს. ასე გავიდა 

მთელი ერთი წელი – უფალმა არ ინება მისი მოწამებრივი სიკვდილი. შემდეგ ანტონი ისევ 

დაუბრუნდა უდაბნოს, სადაც მის ირგვლივ უამრავმა მოწაფემ მოიყარა თავი. 

 

მაქსიმინე ქალაქებში აგებდა ბომონებს, საზეიმოდ ასრულებდა წარმართულ რიტუალებს; 

ოლქისა და ქალაქის მმართველებს მოუწოდებდა, კერპებისთვის ეთხოვათ „უღმერთო“ 

ქრისტიანების განდევნა. მისთვის რომ ესიამოვნებინათ, ბევრი დათანხმდა მისი ნების 

შესრულებას. მაქსიმინე განსაკუთრებული კეთილგანწყობით ხვდებოდა ასეთ მორჩილებას 

და თითქოს ქვეშევრდომთა სურვილის გათვალისწინებით ამკაცრებდა ქრისტიანებისადმი 

მოპყრობას. ქალაქებს, რომლებმაც მას ასეთი თხოვნით მიმართეს, დაუგზავნა 

რესკრიპტუმები, სადაც აქებდა მათ ერთგულებას წინაპართა ტრადიციების მიმართ. 

ხელისუფლის კეთილგანწყობის მოპოვების ყველაზე საიმედო საშუალება ქრისტიანთა 

შეურაცხყოფა და შევიწროება იყო. 

სხვა ქალაქებთან ერთად ანტიოქიაც მიემხრო ქრისტიანთა განდევნას, იგივე გააკეთა ქალაქმა 

ტვიროსმა – იქ ბოძებზე გამოაკრეს ასლები წერილისა, რომელშიც იმპერატორი ქება-დიდებას 

ასხამდა და მადლობას უხდიდა მოქალაქეებს ღმერთებისადმი გამოჩენილი 

ერთგულებისათვის. მაქსიმინე მიუთითებდა, რომ სწორედ ეს მოიტანდა მშვიდობასა და 

სიუხვეს: „თვალგაუწვდენელი მინდვრები დაფარულია სამკალით და მოწეული თავთუხით. 



მდელოები ბალახითა და ყვავილით მორთულა. ჰაერი მშვიდია და კეთილშეზავებული. 

ყველა ხარობს... ეს ყოველივე უძლეველი არესის[4] ძალმოსილებამ დაბადა თქვენი 

კეთილმსახურებისთვის, გაღებული მსხვერპლისა და მისდამი აღვლენილი პატივისთვის. 

იმხიარულეთ, იმედიანად და მშვიდად დატკბით დაურღვეველი სიმშვიდით... რომ იცოდეთ, 

რაოდენ სასიამოვნო იყო ჩვენთვის თქვენი თხოვნა – კვლავაც ნებას გაძლევთ, ამგვარი 

განწყობისთვის მთხოვოთ, რაოდენ დიდი მოწყალებაც უნდა გსურდეთ“. 

ასეთივე შინაარსის რესკრიპტუმები დაიგზავნა სხვა ქალაქებშიც. ხელისუფალი 

ირწმუნებოდა: აი, ხომ ხედავთ, ქრისტიანთა განდევნით ყველგან მშვიდობამ და 

კეთილდღეობამ დაისადგურა... 

მაგრამ მალე უფალმა საქმით ცხადყო ამ სიტყვების სიცარიელე. განდევნილები ჯერ კიდევ არ 

იყვნენ დანიშნულების ადგილამდე მისულნი, რომ ქვეყანაში დაიწყო შიმშილობა, მას მოჰყვა 

სახადი, რომელმაც მაქსიმინეს ყველა ოლქი თითქმის მოსრა. ამას დაერთო სხვა დაავადებაც – 

ანთებითი გამონაყარი თვალებში, რის გამოც მრავალმა დაკარგა მხედველობა. ბევრმა 

შიმშილობისგან თავის გადასარჩენად მთელი ქონება გაყიდა. ბოლოს იმ ზომამდე მივიდნენ, 

რომ საკუთარი შვილები გაიმეტეს მონებად. ქალაქის ქუჩებში შიმშილისა და სნეულებისგან 

გარდაცვლილთა გვამები გროვებად ეყარა. როგორც ყოველთვის, ამ შემთხვევაშიც 

ქრისტიანებმა კაცთმოყვარება და გულმოწყალება გამოიჩინეს; ამის მაყურებელი წარმართები 

უნებურად აცნობიერებდნენ მათი რწმენისა და ჭეშმარიტი ღმერთის ძალას. მაქსიმინემ ამ 

უმძიმეს ხანს ჯერ სომხეთთან, შემდეგ ლიცინიუსთან წამოიწყო წარუმატებელი ომი, რასაც 

თავადვე შეეწირა. 

ამასობაში დასავლეთში უდიდესი მოვლენები ვითარდებოდა, რამაც ხელი შეუწყო 

ქრისტიანული სარწმუნოების აღზევებას. იტალიის ხელისუფალ მაქსენციუსის – უსასტიკესი 

და ანგარებისმოყვარე ადამიანის – ქვეშევრდომები მძიმე უღელქვეშ იტანჯებოდნენ და 

განმათავისუფლებელს უხმობდნენ. კონსტანტინემ გადაწყვიტა, შებრძოლებოდა მას და 312 

წლის ოქტომბერში მისი ლაშქარი მიადგა რომს. მაქსენციუსი თავდაცვისთვის მზად იყო, 

მისი ძალები გაცილებით აღემატებოდა მოწინააღმდეგისას; კონსტანტინე გრძნობდა, რომ 

ზეგარდმო შემწეობა სჭირდებოდა, მაგრამ ვერ გარკვეულიყო, ვისთვის ეთხოვა იგი – უკვე 

აღარ სწამდა წარმართთა ღმერთებისა, მაგრამ არც ქრისტიანი იყო და აი, შინაგანი განგაშით 

დაბნეულს უფალმა სასწაულებრივი ხილვით გამოუცხადა ჭეშმარიტება. მზე დასავლეთისკენ 

მიდრკა და კონსტანტინემ ცაზე სხივოსანი ჯვარი იხილა, რომლის თავზეც ეწერა: „ამით 

სძლევ!“ მისმა მეომრებმაც დაინახეს ეს საოცრება და შეშფოთდნენ, რადგან ჯვარი 

სამარცხვინო სასჯელის იარაღად მიაჩნდათ და ავისმომასწავებელ ნიშნად ითვლებოდა. 

დაღამდა... კონსტანტინეს ძილში გამოეცხადა თავად ქრისტე და აუწყა – დაემზადებინათ 

განსაკუთრებული, ჯვრიანი დროშა და მეომართა ფარებსა და მუზარადებზეც ჯვრები 

გამოესახათ. კონსტანტინემ ბრძანა – გრძელი შუბის ტარზე გადაეჯვარედინებინათ ჯოხი და 

მასზე მიემაგრებინათ დროშა, რომელსაც დაამშვენებდა ძვირფასთვლებიანი გვირგვინი 

ქრისტეს მონოგრამით. ამასობაში მან უხმო ქრისტიანებს და ჰკითხა, თუ რას ნიშნავდა მისი 

ხილვა. მათ უპასუხეს, რომ ქრისტე ჭეშმარიტი ღმერთის მხოლოდშობილი ძეა, ჯვარი – 

სიმბოლო უკვდავებისა და ნიშანი სიკვდილზე გამარჯვებისა, რაც მაცხოვარმა აღასრულა ამა 

სოფლად მოვლინების დროს. კონსტანტინეზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ძილში 

ნანახმაც და მორწმუნეთა გამარტებამაც. ამ დროიდან მან დაიწყო ჭეშმარიტი ღმერთის 



პატივისცემა და წმინდა წერილის შესწავლა, ხოლო ეს დროშა, რომელსაც ლაბარუმი ეწოდება, 

ყველა ლაშქრობაში განუყრელად თან ახლდა კონსტანტინეს. 

ცხოველმყოფელი ჯვრის ძალით კონსტანტინემ ზედიზედ დაამარცხა მაქსენციუსის ლაშქარი 

და რომს მიადგა, სადაც კვლავ მოწინააღმდეგეთა რაზმები დახვდნენ. ბრძოლა მალვიის 

ხიდზე გაიმართა. კონსტანტინემ საბოლოოდ დაამარცხა მტერი. მაქსენციუსმა სცადა, 

გაქცევით გადაერჩინა თავი, მაგრამ მდინარე ტიბრში დაიხრჩო. გამარჯვებული კონსტანტინე 

ტრიუმფით შევიდა რომში... მას უკვე შეგნებული ჰქონდა, რომ ეს გამარჯვება ღვთის 

შეწევნით ებოძა და ქალაქის შუაგულში წმინდა დროშის აღმართვის განკარგულება გასცა. 

მოგვიანებით, როდესაც მისი ქანდაკება დადგეს, მისივე ბრძანებით მარჯვენა ხელში 

დააჭერინეს ჯვარი და წააწერეს: „ამ მაცხონებელი ნიშნით ვიხსენი და განვათავისუფლე 

თქვენი ქალაქი ტირანის უღლისგან“. 

ამ მოვლენიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, 313 წლის დასაწყისში, კონსტანტინემ თავისი დისა 

და ლიცინიუსის ქორწილზე, მილანში, დაიყოლია ეს უკანასკნელი – მასთან ერთად ხელი 

მოეწერა ედიქტისთვის, რომლის თანახმად ქრისტიანებს ენიჭებოდათ უფლება თავიანთი 

სარწმუნოების აღიარებისა და უბრუნდებოდათ ყველაფერი, რაც დევნის დროს 

ჩამოერთვათ... ლიცინიუსმა არცთუ დიდი ხალისით მოაწერა ხელი ამ განკარგულებას, 

რადგან ქრისტიანები ეჯავრებოდა, მაგრამ კონსტანტინესთან დაპირისპირებას მოერიდა. 

ედიქტი გაუგზავნეს მაქსიმინესაც და სთხოვეს ხელმოწერა, მაგრამ მან უარი განაცხადა და 

თავის ოლქებში ქრისტიანების დევნა განაგრძო. მისი ძალაუფლების აღსასრული კი 

ახლოვდებოდა! 

313 წელს ჰელიოპოლისის მახლობლად გაჩაღდა ომი ლიცინიუსსა და მაქსიმინეს შორის და 

ეს უკანასკნელი დამარცხდა. განრისხებულმა სიკვდილით დასაჯა ქურუმები და ჯადოქრები, 

რომლებმაც გამარჯვება უწინასწარმეტყველეს და ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტა ბრძანა. ამ 

მოვლენებიდან მალევე გამარჯვებული ლიცინიუსისგან დევნილი და შევიწროებული 

მაქსიმინე ქალაქ ტარსოსში გამაგრდა და გამოსცა ედიქტი, რომლის თანახმად ქრისტიანებს 

სრული უფლება ეძლეოდათ თავიანთი რწმენის აღიარებისა. შეიქმნა ვითარება, როდესაც 

ხელისუფალნი ერთმანეთს ასწრებდნენ ქრისტიანთა კეთილგანწყობის მოპოვებას, მაგრამ 

უფალმა არ გამოიჩინა მოწყალება თავისი სასტიკი მდევნელის მიმართ, რომელიც მხოლოდ 

შიშის გამო გახდა „სამართლიანი“. მაქსიმინეს საშინელი სასჯელი ელოდა... 

მტრის მიერ ალყაშემორტყმული იმპერატორი სასოწარკვეთილებამ მოიცვა. ზოგი ვარაუდით, 

მან თავი მოიწამლა, რომ მტერს ხელთ არ ჩავარდნოდა. შხამმა საშინელი, მტანჯველი 

ტკივილები აღუძრა, მოგიზგიზე ცეცხლი უწვავდა შიგნეულობას. ტანჯვითა და სინდისის 

ქენჯნით გათანგულმა წარმოიდგინა, რომ უკვე უფლის სამსჯავროზე წარდგა და 

ქრისტიანებისადმი თავისი სისასტიკის გამო ეწამება ასე. იგი შეძრწუნებული ყვიროდა: „მე 

არა, მე არ ჩამიდენია, სხვებმა მოიმოქმედეს“. ზოგჯერ დანაშაულის გრძნობით შეპყრობილი 

მაღალ ღმერთს მიტევებას ევედრებოდა. იგი გარდაიცვალა 313 წელს. ხოლო დევნა, რომელიც 

ათ წელიწადს გრძელდებოდა, ცოტა ხნით ადრე შეწყდა... 

ლიცინიუსმა გამარჯვების შემდგომ ამოხოცა მაქსიმინეს, გალერიუსისა და სევერუსის 

შვილები, რადგან ეშინოდა, მათ ტახტის ხელში ჩაგდება არ ეცადათ. დიოკლეტიანე ამ 

მოვლენებამდე ერთი წლით ადრე გარდაიცვალა. მისი სიცოცხლის ბოლო წლები 



მწუხარებით იყო აღსავსე. ცოლი და ასული ლიცინიუსის ხელთ იყვნენ, რომელიც მათ 

სასტიკად ეპყრობოდა და ბოლოს დახოცა. თვითონ ხანგრძლივი და გამომფიტავი 

სნეულებით იტანჯებოდა. კონსტანტინეს აღზევებამ ის საბოლოოდ გატეხა. ზოგი მწერალი 

ამტკიცებს, რომ მან შიმშილით მოიკლა თავი. 

313 წლიდან ძალაუფლება კონსტანტინესა და ლიცინიუსის ხელში გადავიდა. პირველი 

მათგანი იმპერიის დასავლეთ ოლქებს მართავდა, მეორე – აღმოსავლეთს. 

[1] წიგნის მოცულობა საშუალებას არ გვაძლევს, დაწვრილებით ვისუბროთ წმინდანთა 

შესახებ. მათზე ვრცლად არის მოთხრობილი წმინდანთა ცხოვრებებში. ქართულ ენაზე 

რამდენიმე ასეთი გამოცემა არსებობს. – მთ. შენ. 

[2] Actes des Martyes de Ruinart; Actes de St. Saturnin, St. Datif et autres martyrs d’Afrique. v. II. ხ. 276. 

[3] ადრიანეს ეპოქიდან იერუსალიმს ეწოდებოდა ელია და წარმართები მას ამ სახელით 

იცნობდნენ. 

[4] ომის ღმერთი ბერძნულ მითოლოგიაში. 

  

 

კონსტანტინე დიდი. დადგენილებები ქრისტიანთა სასარგებლოდ. ომი ლიცინიუსთან. 

დონატისტები. 

მილანში გამოცემული ედიქტით ცხადდებოდა სარწმუნოებათა სრული შემწყნარებლობა – 

წარმართებს უნარჩუნდებოდათ კერპებისთვის რიტუალების ჩატარების უფლება, 

ქრისტიანებსაც ნება ეძლეოდათ, თავისუფლად თაყვანი ეცათ ჭეშმარიტი ღმერთისთვის და 

აეგოთ ტაძრები. მათვე სრულად დაუბრუნეს დევნის დროს ჩამორთმეული ქონებაც. თუ 

ქრისტიანთა საკუთრებას უკვე სხვა პატრონი ჰყავდა, მას სახელმწიფო ხაზინა უნაზღაურებდა 

საფასურს, ქონებას კი უწინდელ მფლობელს გადასცემდნენ. თუ ახლო ნათესავები არ 

გამოჩნდებოდნენ, დაღუპულთა მემკვიდრეობას ადგილობრივ ეკლესიას სწირავდნენ. 

კონსტანტინე შემთხვევას არ უშვებდა, რათა კეთილგანწყობა დაედასტურებინა 

ქრისტიანებისადმი; ყოველი თავისი წარმატების შემდგომ ღმერთს სადიდებელსა და 

სამადლობელს აღუვლენდა. ქრისტიანებთან ხშირმა ურთიერთობამ დაარწმუნა, რომ ისინი 

სათნო და პატიოსანი, მართალი და მორჩილი ქვეშევრდომები არიან. მეორე მხრივ, მათი 

მდევნელების საშინელი ხვედრი, ძილში სასწაულებრივი ხილვა და მისი გამარჯვება ჯვრის 

ნიშნით – ეს ყოველივე მისთვის ქრისტიანთა ღმერთის ყოვლადძლიერებისა და სიდიადის 

უტყუარი დადასტურება იყო. თუმცა კონსტანტინე ჯერ კიდევ არ იყო ნათელღებული, მაგრამ 

ბეჯითად სწავლობდა წმინდა წერილს, ესაუბრებოდა ეპისკოპოსებს, ყურად იღებდა მათ 

შეგონებებს. თავისი უფროსი ვაჟის აღზრდაც ქრისტიან ლაქტანციუსს დაავალა. 

ამ პერიოდში კონსტანტინეს მიერ გამოცემულ ბრძანებებში აშკარად იკვეთება ქრისტიანული 

სწავლების გავლენა: მან აკრძალა ჯვარცმით დასჯა, გააუქმა სისხლიანი სანახაობები ცირკში, 

დაადგინა კვირადღის საზეიმოდ აღნიშვნა, მფარველობდა ობლებსა და მშობლებისგან 

მიტოვებულ ბავშვებს, ხვედრი შეუმსუბუქა მონებს... დიდად სწყალობდა ღატაკებსა და 



ხეიბრებს, რომლებიც წარმართულ საზოგადოებას უპატრონოდ და ულუკმაპუროდ ჰყავდა 

მიგდებული. 

უმძიმესი დევნის შემდეგ მშვიდობა ჰპოვეს ქრისტიანებმა: ყველა ქალაქში დაიწყო ტაძრების 

განახლება და მათი საზეიმოდ კურთხევა, ირგვლივ გაისმოდა ღვთისადმი სადიდებელი 

საგალობლები და ლოცვები. ეპისკოპოსები თავისუფლად იკრიბებოდნენ ეკლესიის 

საქმეებისა და სირთულეების განსახილველად. თავად კონსტანტინე ზოგჯერ ესწრებოდა ამ 

კრებებს, ერკვეოდა სარწმუნოებასთან დაკავშირებულ საკითხებში, მზად იყო, ყველაფერი 

გაეკეთებინა ქრისტიანთა სასარგებლოდ. მან მღვდელმსახურნი გაათავისუფლა სხვა 

მოვალეობებისა და გადასახადებისგან (ამ უპირატესობით მანამდე წარმართი ქურუმები 

სარგებლობდნენ), რათა მათ სრულად მიეძღვნათ თავი უფლის მსახურებისთვის. მან არა 

მარტო დაუბრუნა ეკლესიას მდევნელთაგან ჩამორთმეული აკლდამები და სხვა მიწები, 

არამედ ღვთისმსახურებისთვის უბოძა რამდენიმე დიდი ნაგებობა – ბაზილიკები, 

რომლებშიც ადრე სამსჯავრო იმართებოდა. ამ შენობათა შიდა სივრცის ეკლესიად 

გადაკეთება იოლი იყო. მაგალითად, რომში კონსტანტინემ ქრისტიანებს ლატერანის 

სასახლის ბაზილიკა აჩუქა. მისი გულუხვი დახმარების წყალობით ბევრგან აღიმართა 

ბრწყინვალე ტაძრები... 

ევსები კესარიელმა დაგვიტოვა ტვიროსში აგებული ტაძრის დაწვრილებითი აღწერა: წინა 

კარიბჭე (სტოა) წარმოადგენდა სვეტებით გარშემორტყმულ ადგილს. ტაძარს ამკობდა 

ნატიფად მოჩუქურთმებული მაღალი სვეტები, მოპირკეთებული იყო მარმარილოთი და 

გადახურული კედრით. მოხარატებული ტიხარი გამოყოფდა საკურთხეველს იმ ადგილისგან, 

სადაც მლოცველები იდგნენ. საკურთხევლის უკან ეპისკოპოსებისა და პრესვიტერების 

დასაბრძანებელი იდგა. ორივე მხარეს მოწყობილი იყო სანათლავები და პალატები ეკლესიის 

მსახურთა, მონანულთა და კათაკმეველთათვის. ამ ტაძრის კურთხევისას ევსებიმ, რომელიც 

მაშინ ჯერ კიდევ პრესვიტერი იყო, წარმოთქვა სიტყვა, აღნიშნა ყველა უბედურება, რაც 

ეკლესიამ გადაიტანა, და სიხარული, რაც ამჟამად ერგო. გაიხსენა წინასწარმეტყველებანი 

ღვთის ეკლესიის სიდიადისა და შეუძვრელობის შესახებ. 

მაშინ, როდესაც დასავლეთში კონსტანტინეს მფარველობის ქვეშ ქრისტიანები 

კეთილდღეობით ცხოვრობდნენ, სულ სხვაგვარი ვითარება იყო აღმოსავლეთში, რომელსაც 

ლიცინიუსი მართავდა. მილანში მან ვერ გაბედა კონსტანტინეს სურვილს წინ აღდგომოდა და 

მასთან ერთად მოაწერა ხელი სარწმუნოების აღმსარებლობის თავისუფლების ედიქტს, 

მაგრამ გულში სძულდა ქრისტიანები და როგორც კი აღმოსავლეთის სრულუფლებიანი 

ხელისუფალი გახდა, დაიწყო მათი შევიწროება და ჩაგვრა. მის დაქვემდებარებულ ოლქებში 

ქრისტიანთა მდგომარეობას ამძიმებდა მისი მოთხოვნა, წარმართული ფიცი დაედო ყველას – 

იქნებოდა ეს მის კარზე მომსახურე თუ მეომარი. მანვე აუკრძალა ეპისკოპოსებს კრებების 

მოწვევა; მიიტაცა ქრისტიანების ქონება, შემდეგ კი იმ საბაბით, თითქოს კონსტანტინესთვის 

ლოცულობდნენ, დახურა ტაძრები და ზოგან დაანგრია კიდეც; დაატყვევა ეპისკოპოსები, 

ზოგი მათგანი კი სიკვდილით დასაჯა. ისევ გაივსო ქრისტიანთა დასახლებებით უდაბნოები 

და მთათა ხეობები; ისევ დაიწყო დაკითხვა, წამება და ხოცვა. ბევრმა მოწამემ განადიდა 

ღმერთი თავისი სიმტკიცითა და ურყევი რწმენით. 

ქალაქ სებასტიაში ორმოცი მეომარი, რომელთაც არ ისურვეს ქრისტეს დაგმობა, მმართველის 

მოთხოვნით აწამეს და დახოცეს. ერთ ღამეს ისინი გაყინულ ტბაში შეყარეს, ნაპირზე კი აბანო 



გაახურეს. მმართველი იმედოვნებდა, რომ გათოშილი მეომრები ამ საცდურს ვერ 

გაუძლებდნენ და სარწმუნოებას განუდგებოდნენ. ერთი მათგანი, მართლაც, გატყდა და 

გამოაკლდა სულიერ ძმებს, სამაგიეროდ მარტვილთა რწმენითა და გაუტეხელობით 

გაოგნებულმა ერთ-ერთმა მცველმა საბოლოოდ ირწმუნა, როდესაც თითოეული მეომრის 

თავზე შუქმფენი გვირგვინები იხილა, თავისი ნებით შეუერთდა მათ და მათთან ერთად 

აღესრულა. ორმოცი სებასტიელი მოწამის ღვაწლი განადიდა ეკლესიამ და მათი ხსენება 

აღინიშნება 9 მარტს. 

მხცოვანი ვლასი, სებასტიის ეპისკოპოსი, რომელიც დიოკლეტიანესგან დევნას გადაურჩა, 

დაკითხეს და საშინლად გვემეს, რის შემდეგაც მან უფალს მიაბარა სული. იგი იხსენიება 11 

თებერვალს. მასთან ერთად ქრისტიანული სარწმუნოებისთვის დახოცეს შვიდი 

კეთილშობილი მანდილოსანი და ორი ყმაწვილი. 

კესარიაში განდიდდა ჭაბუკი მეომარი, სახელად გორდი. მსაჯულის შეგონებები, 

განდგომოდა რწმენას, ამაო გამოდგა; იგი ვერც ნათესავთა და მეგობართა ხვეწნამ დაიყოლია, 

მოჩვენებითი განდგომით მაინც გადაერჩინა სიცოცხლე. „განვაგდოთ ყოველგვარი სიცრუე 

და ვაღიაროთ ჭეშმარიტება“ – ამბობდა იგი. წამების შემდეგ გორდის თავი მოჰკვეთეს. მისი 

ხსენების დღეა 2 იანვარი. 

ქალაქ ჰერაკლიაში აწამეს და ჯვარს აცვეს ქალაქის მხედართმთავარი თეოდორე 

სტრატილატი. უფლისადმი მისმა მორჩილებამ, რწმენის სიმტკიცემ და მასზე 

სასწაულებრივად გარდამოვლენილმა ღვთის ძალის ხილვამ მრავალი წარმართი მოაქცია. 

თეოდორე სტრატილატი იხსენიება 8 თებერვალს. 

განსაკუთრებით ძლიერი იყო დევნა პონტოს მხარეში, სადაც ყველაზე სახელოვანი 

ეპისკოპოსები დახოცეს, მათი სხეულები აკუწეს და ზღვაში გადაყარეს. ვლასი, ამასიის 

ეპისკოპოსი, რომელმაც თავისი რწმენა აღიარა ლიცინიუსის წინაშე, სასტიკად აწამეს, მაგრამ 

ქრისტესა და მარადიული ცხოვრებისადმი ურყევმა სასოებამ მიანიჭა მას ძალა, მშვიდად 

გადაეტანა ტკივილი. მისი სიტყვები იყო: „რაც გინდათ, ის ქენით – ვიდრე პირში სული 

მიდგას, არ განვუდგები ჩემს შემოქმედს. განსაცდელები, იწროება, წამება, ცეცხლი და 

სიკვდილი ქრისტეს სიყვარულს ვერ განმაშორებს!“. წმინდა ეპისკოპოსს თავი მოჰკვეთეს. 

მისი ხსენების დღეა 26 აპრილი. 

უსამართლო და ანგარებისმოყვარე ლიცინიუსის მმართველობა საერთოდ მძიმე იყო ყველა 

მისი ქვეშევრდომისათვის. იგი ხალხს აღატაკებდა მძიმე გადასახადებით, ხშირად სჯიდა 

უდანაშაულოებს მათი ქონების მისათვისებლად. ევსები წერდა: „რომის იმპერიის ორ 

ნაწილად გახლეჩა ყველას დღისა და ღამის განყოფად ეჩვენება. აღმოსავლეთის მკვიდრნი 

ღამის წყვდიადმა მოიცვა, ხოლო სახელმწიფოს მეორე ნახევრის მცხოვრებთ უნათლესი დღის 

სხივები ეფინება“. 

ლიცინიუსსა და კონსტანტინეს შორის მეგობრული ურთიერთობა შეუძლებელი იყო. ვერაგი 

და გულჩათხრობილი ლიცინიუსი კონსტანტინეს მეგობრობას ეფიცებოდა, ფარულად კი 

სძულდა იგი; ძირს უთხრიდა, მაგრამ ხრიკები არ გამოსდიოდა. მათ შორის არაერთხელ 

წამოწყებული ომიდან კონსტანტინე ყოველთვის გამარჯვებული გამოდიოდა, მაგრამ 

ლიცინიუსის ყალბი დაპირებებით მოტყუებული ისევ უზავდებოდა მას. ბოლოს თავად 



ლიცინიუსი აღარ ფარავდა თავის ავ ზრახვებს კონსტანტინეს წინააღმდეგ და 323 წელს მათ 

შორის გაჩაღდა სასტიკი ბრძოლა. 

ორივემ მნიშვნელოვან ძალებს მოუყარა თავი. კონსტანტინე ლოცვით ემზადებოდა 

ბრძოლისთვის, მის ლეგიონებს წინ უძღოდა გადამრჩენი ნიშანი – ჯვარი. ლიცინიუსმა კი 

შემოიკრიბა ბედის მჩხრეკელები და ქურუმები, ასრულებდა მსხვერპლშეწირვას და 

ღმერთებს ეკითხებოდა – გაიმარჯვებდა თუ არა. ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ 

ქრისტიანობა და წარმართობა ერკინებოდა ერთმანეთს. ბრძოლის წინადღით ლიცინიუსმა 

რჩეული მეომრები და ერთგული მეგობრები შეკრიბა დაბურულ ტყეში, სადაც კერპები იყო 

აღმართული და აღასრულა წარმართული საზეიმო რიტუალი, იქ მყოფთ კი მიმართა: 

“მეგობარნო ჩემნო, აი, მამა-პაპათა ღმერთები, რომელთა წინაშეც გვმართებს კრძალვა, 

როგორც ამას წინაპრები გვასწავლიდნენ. ჩვენდამი მტრულად განწყობილი ლაშქრის 

სარდალმა უკუაგდო ტრადიციები, შეიწყნარა ცრუ აზრები და ადიდებს რომელიღაც უცხო და 

უცნობ ღმერთს. სამარცხვინო ნიშნით სახელს უტეხს მთელ თავის ლაშქარს. მთლიანად მას 

მინდობილმა იარაღი აისხა არა იმდენად ჩვენი, რამდენადაც ჩვენი ღმერთების წინააღმდეგ. 

თავად საქმე გამოავლენს, თუ ვინ არის მართალი და ვინ ცდება! თუ ჩვენ გავიმარჯვებთ, 

ცხადი გახდება ჩვენი ღმერთების ჭეშმარიტება; თუ გვძლევს ჩვენგან შეურაცხყოფილი, 

უცხოტომელთა ღმერთი კონსტანტინესი, დაე, პატივი მიეგოს მას – მაშინ ჩვენც გვმართებს 

მისი აღიარება. თუ ჩვენი ღმერთები გაიმარჯვებენ, რაც უეჭველია, მაშინ გავილაშქრებთ 

უღმერთოებზე!“ 

ამასობაში რაღაც უცნაური წინათმოსწავებანი აღელვებდათ და აშფოთებდათ წარმართებს. 

ლიცინიუსის ოლქების ბევრ ქალაქში შუადღისას ხედავდნენ კონსტანტინეს გამარჯვებულ 

მეომართა აჩრდილებს. ზეციური შემწეობის იმედით გამხნევებული კონსტანტინეს ლაშქარი 

საომრად იყო შემართული. ბრძოლის წინ იმპერატორი განმარტოვდებოდა ხოლმე თავის 

კარავში, სადაც ლოცვითა და მარხვით ემზადებოდა შერკინებისთვის. წმინდა დროშა 

ლეგიონებში ხელიდან ხელში გადადიოდა და ყველაზე თავგანწირული შეტაკების დროსაც 

მტრისგან ნატყორცნი ისრები ვერ ეკარებოდა. გამარჯვების ნიშანს – ჯვარს კონსტანტინეს 

ლაშქარი კრძალვით, მტრები კი შიშით შეჰყურებდნენ. ლიცინიუსმა ეს იცოდა და თავის 

მეომრებს არწმუნებდა, თვალი აერიდებინათ მისთვის: „ის – საშინელია თავისი ძალით და 

მტერია ჩვენი!“[1] 

ბრძოლაში გამარჯვება კონსტანტინეს დარჩა. ლიცინიუსმა თავს გაქცევით უშველა, შემდეგ კი 

ვითომ მოინანია და ზავი ითხოვა, ფარულად კი ახალ ძალებს იკრებდა, დახმარებისთვის 

ბარბაროსებს უხმობდა. ბოლოს ბრძოლამ ადრიანოპოლისთან და კონსტანტინეს საზღვაო 

გამარჯვებამ ჰელესპონტთან საბოლოოდ გადაწყვიტა ომის წარმატება. ლიცინიუსი დანებდა. 

იგი თესალონიკში გადაასახლეს, რამდენიმე ხნის შემდგომ კი სიკვდილით დასაჯეს 

ხელისუფლის წინააღმდეგ შეთქმულებისთვის. კონსტანტინე რომის იმპერიის 

ერთპიროვნული მმართველი გახდა. 

ევსები შენიშნავს, თუ როგორი კაცთმოყვარება გამოიჩინა კონსტანტინემ ამ ომში: ბრძოლის 

დროს ზრუნავდა მტრების გადარჩენაზე, აჩერებდა თავის მეომრებს და არწმუნებდა, 

დაენდოთ ტყვეები. ხშირად მათ სიცოცხლეს საფასურის გადახდით ყიდულობდა. ამ 

ყოველივეს ისტორიკოსი, რასაკვირველია, ქრისტიანული სარწმუნოების გავლენას მიაწერს. 



„რამეთუ კონსტანტინე ღმერთს ყოველივეზე მაღლა აყენებდა და ცდილობდა, ყველაფერში 

მისი ნებისაებრ ემოქმედა“ – წერს ევსები. 

გამარჯვების შემდგომ კონსტანტინემ აღმოსავლეთ პროვინციების ქრისტიანებზეც საჩქაროდ 

გაავრცელა ის უფლებები, რითაც დასავლეთში სარგებლობდნენ. უკანასკნელმა წარმატებებმა 

კიდევ უფრო მეტად დაარწმუნა იგი, რომ მიწიერი სიკეთეების მოპოვება და წინსვლა 

მხოლოდ ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემით არის შესაძლებელი. ამ შეხედულებაში კვლავ 

ძლიერ იგრძნობა ცრურწმენა, მაგრამ, უკვე აშკარად ჩანს, რომ იმპერატორი მოპოვებული 

წარმატებების გამო, თავმდაბლად ადიდებს ერთ ღმერთს. ერთ-ერთ თავის ბრძანებაში 

კონსტანტინე აღწერს მდევნელთა დასჯას, იხსენებს თავის გამარჯვებებს და საკუთარ თავს 

აღიქვამს მხოლოდ მორჩილ იარაღად ღვთის ხელში. იგი წერს: 

“სიამაყედ არ ჩამეთვლება, თუ დავიტრაბახებ: შეგნებული მაქვს, რომ კეთილდღეობა 

უზენაესი არსებისგან მებოძა. ღმერთმა ჩათვალა ჩემი მსახურება თავისი ნების 

აღსრულებისთვის შესაფერისად. ბრიტანეთის ზღვიდან დაწყებული, უზენაესი ძალის 

შეწევნით, განვაგდებდი ყველა საშინელებას, რაც წინ მხვდებოდა, რათა ჩემი 

მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი კაცთა მოდგმა მომეხმო უწმინდესი რჯულის სამსახურად და 

უზენაესი არსების წინამძღვრობით ამეღორძინებინა უნეტარესი სარწმუნოება... მე მტკიცედ 

მწამს, რომ მთელი ჩემი სული, ან რითაც ვსუნთქავ და რაც გონების სიღრმეში მიტრიალებს – 

ყველაფერი, მმართებს, შევწირო დიად ღმერთს“. 

ამ აღიარებას მოჰყვა ბრძანება სარწმუნოებისთვის დატუსაღებულთა გათავისუფლების, 

წართმეული თანამდებობების აღდგენის, ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების, 

ეკლესიებისთვის მისი კუთვნილი ავლადიდებისა და მოწამეთა აღსრულების ადგილების 

გადაცემის შესახებ. კონსტანტინე უდიდესი პატივისცემით საუბრობდა მარტვილებსა და 

აღმსარებლებზე. აი, სიტყვები მისი ბრძანებიდან: 

“ვინც დაკარგა ქონება, უშიშრად და ძრწოლის გარეშე განვლო დიდებული და საღვთო გზა 

მარტვილობისა, გახდა აღმსარებელი და ჰპოვა მარადიული სასოება; ვინც, რაც ებადა, 

დაკარგა იძულებითი გადასახლებით, რადგან არ დაუთმო მდევნელებს, რომლებიც რწმენის 

ღალატს სთხოვდნენ – ვბრძანებ, ყველას დაუბრუნდეს ქონება“. 

აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც კონსტანტინე ზრუნავდა ტაძრების აგებასა და 

განახლებაზე; ოლქების მმართველებად უპირატესად ქრისტიანებს ირჩევდა, აკრძალა 

იმპერატორის სახელით მსხვერპლშეწირვა კერპებისთვის.[2] კონსტანტინეს ქრისტიანული 

ცნობიერება კიდევ უფრო სრულად ვლინდება პროკურატორებისათვის იმხანად გაგზავნილ 

რესკრიპტუმში, სადაც იგი ცდილობს ქრისტიანობის ძალისა და ჭეშმარიტების, ხოლო 

წარმართობის ამაოების დამტკიცებას. კონსტანტინე თავის ფიქრებში მიმართავს უფალს და 

ღაღადებს: „ახლა შენ გევედრები, დიდო ღმერთო! მოწყალე და კეთილი ექმენ აღმოსავლეთის 

ერებს და მეც – შენს მსახურს... შენი წინამძღვრობით დავიწყე და დავასრულე გადარჩენის 

საქმე. ძლევამოსილ ლაშქარს მივუძღოდი და წინ შენი დროშა მიმქონდა ყველგან; საითკენაც 

მიხმობდა აუცილებლობა, იქით მივყვებოდი ნიშანს შენი ძლიერებისა და ვილაშქრებდი 

მტერზე. ამიტომაც მოგიძღვენი შენ სიყვარულითა და შიშით გამოწრთობილი ჩემი სული, 

რამეთუ წრფელად მიყვარს სახელი შენი და კრძალვა მიპყრობს შენი ძალის წინაშე, რომელიც 

მრავალჯერ გამომიცხადე და რითაც განამტკიცე ჩემი რწმენა... მსურს, რომ მორწმუნეებთან 



ერთად ამა სოფლის სიამენი და სიმშვიდე იგემონ შეცდომილებმაც, რადგან ურთიერთობის 

აღდგენას შეუძლია ჭეშმარიტების გზაზე მათი დაყენება. დაე, ნურავინ შეაწუხებს სხვას... 

ნურავინ ავნებს სხვას. რაც ერთმა ისწავლა და გაიგო, გამოიყენოს მოყვასის სასარგებლოდ, და 

თუ ეს შეუძლებელია, თავი დაანებოს ამ ადამიანს. რადგან ერთია – კეთილნებობით 

იბრძოლო უკვდავებისთვის და მეორე – სასჯელის შიშით გაიძულონ... განვიწმინდოთ 

სინდისი ყოველგვარი უკეთურებისგან და გამოვიყენოთ წილხვდომილი სიკეთე, ანუ 

მშვიდობა“. 

მაგრამ კონსტანტინე, სამწუხაროდ, ვერ პოულობდა ქრისტიანებში ღვთის შვილთა საკადრის 

მშვიდობასა და თანხმობას. ლიცინიუსთან ომამდე დიდი ხნით ადრე იგი გააოცა და 

დაამწუხრა ცნობამ, რომ მისი იმპერიის ერთი პროვინცია – აფრიკა მთლიანად მოიცვა 

ქრისტიანთა შორის დაპირისპირებამ. კართაგენის ეპისკოპოს მენსურიოსის სიკვდილის 

შემდეგ მის მემკვიდრედ აირჩიეს ცეცილიანე. ამის წინააღმდეგ გამოვიდა ნუმიდიის ოლქის 

სამოცდაათი ეპისკოპოსი. მათი აზრით, არჩევა არასწორად მოხდა, რადგან ცეცილიანეს 

ხელდამსხმელი მოღალატე[3] გამოდგა დევნის დროს. დადასტურდა, რომ ბრალდება ცრუ 

იყო, მაგრამ უკმაყოფილონი არ დაცხრნენ: მათ არჩეული ეპისკოპოსი ეკლესიიდან განკვეთეს 

და მის მაგიერ მაიორინე დაადგინეს. მისი სიკვდილის შემდგომ კი აირჩიეს დონატი, 

რომელიც იმავე სახელის მქონე სხვა პიროვნებასთან ერთად ამ მღელვარების 

სულისჩამდგმელი იყო. 

ეკლესია ვერ შეიწყნარებდა ამ არჩევანს და აღიარებდა მხოლოდ კანონიერად არჩეულ 

ცეცილიანეს. მაგრამ დონატის ჯგუფმა საშინელი ცილისწამებები გაავრცელა ცეცილიანეს 

ყველა მომხრეზე და მთელი აფრიკის პროვინცია ააღელვა. ორმა კრებამ, რომსა და არლში, 

ამხილა დონატისტები და დაასაბუთა ცეცილიანეს არჩევის მართებულობა, მაგრამ ამით დავა 

არ შეწყვეტილა. დონატისტები კრების დადგენილებას ჯიუტად არ დაემორჩილნენ, მიიღეს 

ნოვაციანელთა ზოგიერთი კანონი და სრულიად გამოეყვნენ ეკლესიას. დონატისტები 

ამტკიცებდნენ, რომ მხოლოდ მათ აქვთ უფლება, იწოდებოდნენ ქრისტეს ეკლესიად, რადგან 

ყველა სხვა ეკლესია განხეთქილებებით და ერესებით არის დასნეულებული. ისინი 

თავგამოდებით ცდილობდნენ მიმდევართა შემოკრებას და ყველა ახალშემოერთებულს 

ხელახლა ნათლავდნენ. დონატისტები თავისთვის ადგენდნენ ეპისკოპოსებს, 

მართლმადიდებლებს ძალით ართმევდნენ ტაძრებს, რომელთაც რეცხავდნენ, ფხეკდნენ; 

წვავდნენ საკურთხეველს, რადგანაც მას უწმინდური რიტუალებით შებილწულად 

მიიჩნევდნენ. დონატისტები მოგვიანებით გაიყვნენ სექტებად, რომელთაგან თითოეული 

ამტკიცებდა, რომ ის არის ერთადერთი ჭეშმარიტი ეკლესია. დონატისტების განხეთქილება 

დიდხანს, სამი ასწლეულის განმავლობაში, აღელვებდა აფრიკის მთელ პროვინციას. უგუნურ 

ფანატიზმს ისინი საშინელ დანაშაულებამდე მიჰყავდა, დაპირისპირებულ მხარეთა შორის 

სისხლი გამუდმებით იღვრებოდა. 

[1] ევსები, ცხოვრება კონსტანტინესი, წ.2, თ.16. 

[2] ევსები წერს, რომ კონსტანტინემ საერთოდ აკრძალა კერპებისთვის მსხვერპლშეწირვა. 

მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება მისსავე გამოცემულ კანონს. სხვა მწერლების განმარტებით, მან 

აკრძალა მსხვერპლშეწირვა იმპერატორის სახელით და მისი კეთილდღეობისთვის. 

[3] ასე უწოდებდნენ მათ, ვინც დევნის დროს წარმართებს საღვთო წიგნები გადასცა. 



პირველი მსოფლიო კრება ნიკეაში 

დონატისტების განხეთქილება, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო და მძიმე მოვლენა იყო 

ქრისტიანებისთვის, მაგრამ თავად ეკლესიისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი 

აღმოჩნდა ამავე პერიოდში ალექსანდრიაში დაწყებული დავა. იქ ერთი ცრუმასწავლებელი, 

სახელად არიოზი, კადნიერად უარყოფდა ქრისტეს ღმერთობასა და დაუსაბამობას. ჯერ 

კიდევ მაშინ, როდესაც მელეტიოსმა არეულობა მოაწყო ეკლესიაში, დიაკონი არიოზი მას 

მიემხრო და დაუპირისპირდა ალექსანდრიის ეპისკოპოსს, როგორც მეტისმეტად 

მიმტევებელს დაცემულთა მიმართ. 

არსებობს გადმოცემა, რომ პეტრე ალექსანდრიელმა წინასწარ განჭვრიტა, თუ ვინ იქნებოდა 

არიოზი ქრისტეს ეკლესიისთვის. მას ესიზმრა ყრმა იესო თავიდან ბოლომდე გახეული 

კვართით. „უფალო, ვინ გაკადნიერდა და შეეხო შენს სამოსს?“ – ჰკითხა პეტრემ. – „არიოზმა 

გახია იგი“ – მიუგო უფალმა. ეს მოხდა დიდი ხნით ადრე, სანამ არიოზი თავისი ერესის 

გავრცელებას დაიწყებდა. პეტრე მოწამებრივად აღესრულა, მისმა მემკვიდრე აქილემ არიოზი 

პრესვიტერის ხარისხში აიყვანა და ალექსანდრიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტაძარი 

ჩააბარა. განსწავლულმა და მკაცრი ცხოვრების მიმდევარმა არიოზმა სახელი გაითქვა. მისი 

გავლენა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ეპისკოპოსად არჩევის იმედი ჰქონდა. მაგრამ მოხდა ისე, 

რომ აქილეს მემკვიდრედ აირჩიეს ალექსანდრე და არა არიოზი; ამ უკანასკნელმა არ 

გაამჟღავნა თავისი უკმაყოფილება და ეპისკოპოსს დაუახლოვდა. 

ერთხელ, როდესაც მათი საუბარი შეეხო ყოვლადწმიდა სამებას, არიოზმა დაიწყო 

ალექსანდრეს მხილება და ერესისკენ მიდრეკაში დაადანაშაულა. ამასთან გამოთქვა აზრი, 

რომ იესო ქრისტე არ არის მარადიული და დაუსაბამო, რომ იყო ჟამი, როდესაც ის არ 

არსებობდა; რომ ის ღმერთია მხოლოდ სახელით და არა არსით, რადგან ქმნილებაა მამა 

ღმერთისა. ამ მკრეხელობამ შეაძრწუნა ალექსანდრე. სცადა, არიოზისთვის ასეთი 

შეხედულებების მცდარობა დაემტკიცებინა და სასაუბროდ ხშირად უხმობდა თავისთან; 

გარდა ამისა, სხვა სასულიერო პირებთან ერთად მსჯელობდა და გმობდა მის თვალსაზრისს. 

ამ ყოველივეს ალექსანდრე თავშეკავებით აკეთებდა, რადგან კეთილი და მშვიდობისმოყვარე 

ადამიანი იყო. არიოზი კი ალექსანდრეს ყველგან ერეტიკოსს ეძახდა; ამასთან ჯიუტად 

ავრცელებდა თავის სწავლებას, ქადაგებდა ეკლესიაშიც და საზოგადოებაშიც. ის 

მჭევრმეტყველი და მიმზიდველი მოსაუბრე იყო, რითაც მოხიბლა ძალიან ბევრი, რომელთაც 

გაიზიარეს მისი შეხედულებები. 

როდესაც ალექსანდრემ დაინახა, თუ როგორ ვრცელდებოდა ბოროტება, 318 წელს მოიწვია 

კრება ასზე მეტი ეპისკოპოსის მონაწილეობით. კრებამ ერთსულოვნად დაგმო ცრუსწავლება 

და განკვეთა არიოზი. მაგრამ იგი არ დაემორჩილა ამ განჩინებას, საჯაროდ გამოთქვამდა 

უკმაყოფილებას, თითქოს უკანონოდ დასაჯეს, ამან კი ალექსანდრიაში დიდი მღელვარება 

გამოიწვია. არიოზი მრავალ ეპისკოპოსს სწერდა წერილებს, რომლებშიც თავს უდანაშაულო 

მსხვერპლად წარმოაჩენდა და რამდენიმე გავლენიანი მფარველის შეძენაც მოახერხა. 

თავის მხრივ, ალექსანდრესაც ჰქონდა მიმოწერა და წმინდა წერილზე დაყრდნობით ამხელდა 

ცრუსწავლებას, ენციკლურ ეპისტოლეებში აღმოსავლეთის ყველა ეპისკოპოსს სთხოვდა 

თანადგომას საშიში ერესის დასამხობად. 



არიოზმა ალექსანდრია დატოვა და თავისი ერესი პალესტინას, მთელ ეგვიპტესა და ლიბიას 

მოჰფინა. ზოგ ეპისკოპოსს თავისი სწავლების ბუნდოვანებით უხვევდა თვალებს, ზოგი 

მჭევრმეტყველებით მოხიბლა; ამასთან ყველას აცოდებდა თავს – თითქოს უსამართლოდ 

დევნიდნენ. ექვსი წლის განმავლობაში იმდენს მიაღწია, რომ მთელი აღმოსავლეთის მხარე 

ააღელვა. კამათში მარტო სასულიერო პირები არ მონაწილეობდნენ; ხალხი ჯგუფებად დაიყო, 

დედაკაცების უმრავლესობამ არიოზს დაუჭირა მხარი. თებაიდის უდაბნოში, განდეგილთა 

მდუმარე სავანეებში თუ ქალაქების ხალხმრავალ მოედნებზე გაისმოდა ცხარე კამათი 

ქრისტეს ღმერთობასა და დაუსაბამობაზე, თავს იჩენდა შეურიგებელი დაპირისპირებანი. 

წარმართები ზეიმობდნენ, როდესაც ხედავდნენ ქრისტიანთა უთანხმოებებს და 

დასცინოდნენ კიდეც. არიოზს მფარველობდა აღმოსავლეთში ერთ-ერთი ყველაზე 

გავლენიანი ეპისკოპოსი ევსები ნიკომიდიელი, რომელმაც მცირე კრება მოიწვია ბითვინიაში 

და, მიუხედავად ალექსანდრიის კრების გადაწყვეტილებისა, ისევ მიიღო ეკლესიის 

ერთობაში არიოზი, რომელიც თავის მიმდევრებთან ერთად დაბრუნდა ალექსანდრიაში და 

განაახლა მოღვაწეობა. 

შეუნელებლად ძლიერდებოდა ბოროტება, ერესი სულ უფრო ვრცელდებოდა... 

ლიცინიუსზე გამარჯვებიდან მალე კონსტანტინე ნიკომიდიაში ჩავიდა აღმოსავლეთის 

ოლქების მოსანახულებლად და რაოდენ გაოცდა და შეწუხდა, როდესაც დაპირისპირების 

ამბავი შეიტყო, რომლის შესახებაც დასავლეთში თითქმის არაფერი იცოდნენ. მან 

თავდაპირველად არ მოისურვა საქმეში ჩარევა, ბოლოს გადაწყვიტა ალექსანდრესა და 

არიოზის შერიგება და ერთი საერთო წერილი მისწერა, რომლითაც ბრალს სდებდა ორივეს, 

სთხოვდა, მშვიდობიანად დაესრულებინათ დავა და მისთვის „დაებრუნებინათ სასიხარულო 

დღენი და უშფოთველი ღამეები“. 

ჩანს, კონსტანტინე, მიუხედავად ქრისტიანობისადმი ერთგულებისა, კარგად არ იცნობდა ამ 

სწავლებას, ამიტომაც ბოლომდე ვერ ჩასწვდა მთელს სერიოზულობას საქმისა, რაც თავის 

წერილში უმნიშვნელო უთანხმოებად და ფუჭ კამათად მოიხსენია. ეკლესია კი ასე იოლად 

ვერ შეხედავდა საკითხს, რომელიც ქრისტიანის რწმენის არსსა და სასოებას ეხებოდა. 

შეუძლებელია ქრისტიანებისთვის მაცხოვრის დაუსაბამობა და ღმერთობა ეჭვქვეშ 

დამდგარიყო. თუ ერთხელ ვიღაცამ გაბედა, სადავო გაეხადა ეს თემა, ეკლესია გულგრილი 

ვეღარ დარჩებოდა – მას აუცილებლად უნდა გადმოეცა თავისი სწავლება. კონსტანტინეს 

წერილი ალექსანდრიაში ჩაიტანა დასავლეთში ერთ-ერთმა ყველაზე სახელოვანმა მწყემსმა 

ოსია კორდუბელმა. ამან მოსალოდნელი შედეგი არ მოიტანა: ოსიამ არიოზს მოუსმინა 

ალექსანდრიაში მოწვეულ ახალ კრებაზე და სხვა ეპისკოპოსებთან ერთად დაგმო მისი 

ცრუსწავლება, მაგრამ არიოზი უწინდებურად ჯიუტობდა. ერთ რამეს შეეძლო მღელვარების 

ჩაცხრობა – მთელ ეკლესიას, თავისი წინამძღოლების პირით, უნდა გადმოეცა ქრისტესა და 

მოციქულების მიერ ნაანდერძევი სარწმუნოება და გადაეწყვიტა, ეთანხმებოდა თუ არა მას 

ახალი მოძღვრება, რომელიც ცხარე პაექრობის საგანი გახდა. კონსტანტინეს 

გადაწყვეტილებით ქრისტიანული სამყაროს ყველა ეპისკოპოსს გაეგზავნა მოსაწვევი 

სიგელები ბითვინიის ოლქის დედაქალაქ ნიკეაში გამართულ I მსოფლიო კრებაზე 

დასასწრებად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო კრების მოწვევა შესაძლებელი გახდა მხოლოდ მაშინ, როცა 

რომის მთელი უზარმაზარი იმპერია მოექცა გამგებლობაში ერთი მმართველისა, რომელიც 



ქრისტიანობას ჭეშმარიტ სარწმუნოებად აღიარებდა. ასეთ ვითარებაში ეპისკოპოსებს 

მსოფლიოს ყველა მხრიდან შეეძლოთ, დაუბრკოლებლად შეკრებილიყვნენ და ეკლესიის 

საქმეებზე ემსჯელათ. 

და დადგა დრო, ეკლესიას განეხილა თავისი ყველა საჭირბოროტო საკითხი. სამასი წლის 

განმავლობაში იბრძოდა და იტანჯებოდა ეკლესია თავისი ღვთაებრივი დამაარსებლის – 

ქრისტესთვის. მქადაგებლებმა ეს სახელი შორეულ ქვეყნებს გააცნეს, მარტვილნი 

სიხარულით იხოცებოდნენ მისთვის – ქრისტე იყო მათი სიმტკიცე და სასოება. და აი, ახლა, 

როდესაც, ერთი შეხედვით, ქრისტიანობის ზეიმის ჟამმა დაჰკრა, იგი შორს განეფინა და 

ჭეშმარიტ სარწმუნოებად იქნა აღიარებული, გაბედეს მისი არსის უარყოფა და განაცხადეს, 

რომ ქრისტე მაცხოვარი არ არის დაუსაბამო ღმერთი! ასეთ მოვლენას ეკლესია ყოველგვარ 

დევნაზე უფრო მეტად უნდა აეფორიაქებინა. 

ეპისკოპოსების მოგზაურობისა და ნიკეაში ყოფნის ყველა ხარჯი კონსტანტინემ იკისრა. 

გზებზე მათთვის სამარქაფო ცხენებიც კი გამზადებული იყო. დანიშნულ ადგილზე ჩავიდნენ 

ეპისკოპოსები ეგვიპტიდან და პალესტინიდან, სირიიდან და მესოპოტამიიდან, აფრიკიდან, 

მცირე აზიის ოლქებიდან, საბერძნეთიდან, სპარსეთიდან, სომხეთიდან, მიდიიდან და 

დაკიიდან – სულ სამასზე მეტი კაცი, რომელთაც ახლდნენ სხვა სასულიერო პირებიც: 

პრესვიტერები და დიაკვნები. მათ შეემატნენ დასავლეთის ქვეყნებიდან ჩასული რამდენიმე 

ეპისკოპოსი, აგრეთვე დუნაის იქითა ნაპირზე მცხოვრები, ახალმოქცეული გოთების 

წარგზავნილები. რომის ეპისკოპოსმა სილვესტრმა ჩამოსვლა სიბერისა და სისუსტის გამო 

ვერ შეძლო და თავის მაგიერ ორი პრესვიტერი გამოგზავნა. გალიის ეპისკოპოსი, როგორც 

ვარაუდობენ, წარმოადგენდა ბრიტანეთის ეკლესიასაც, ოსია კორდუბელი – ესპანეთისას. ეს 

უკანასკნელი ცნობილი მოღვაწე იყო და ხელისუფლის ნდობითაც სარგებლობდა. 

ჩამოსულ ეპისკოპოსთაგან ქრისტიანული სამყაროსთვის ბევრი ცნობილი იყო უმწიკვლო 

ცხოვრებითა და დიდი სიბრძნით, ზოგს ღმერთმა მიჰმადლა სასწაულმოქმედების ნიჭი და 

ამით განადიდა. ბევრმა სულ ცოტა ხნის წინ, დევნის დროს, გადაიტანა მძიმე ტანჯვა და ჯერ 

კიდევ ეტყობოდა ქრისტესთვის მარტვილობის კვალი. ქრისტეს ეს მტკიცე და ერთგული 

მსახურნი სიხარულით ემზადებოდნენ, ისევ ეღიარებინათ მაცხოვარი და ღმერთი, რომელსაც 

არ განუდგნენ მდევნელთა წინაშე. დავასახელებთ კრების ზოგიერთ მნიშვნელოვან 

მონაწილეს. 

ნიკეაში ერთ-ერთი პირველი ჩავიდა მხცოვანი ალექსანდრე, ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, 

არიოზის პირველი მამხილებელი, მოციქულთა სწავლების შეუპოვარი დამცველი. მას 

ჩამოჰყვა ჭაბუკი დიაკონი სახელად ათანასე, რომელსაც შემდგომში უნდა გაეთქვა სახელი 

არიანელებთან გაბედული და თანმიმდევრული ბრძოლით. 

მეორე გახლდათ ნიკოლოზი, ლიკიის ოლქის ქალაქ მირონის ეპისკოპოსი. იგი განთქმული 

იყო სათნოებით, ყველა გაჭირვებულისადმი გულმოწყალებით და სასწაულქმედების ნიჭით. 

გადმოცემა გვაუწყებს, რომ მან ვეღარ მოითმინა არიოზის მკრეხელური სიტყვების მოსმენა 

და მთელი კრების თვალწინ გაარტყა, რისთვისაც მას ეპისკოპოსის ხარისხი ჩამოართვეს, 

მაგრამ ზეციური ხილვის შემდეგ ისევ აღუდგინეს. 

იაკობ ნიზიბიელი სომხეთის მეფის ნათესავი იყო. მან ადრეული ასაკიდან ყველა საერო 

პატივსა და დიდებაზე მეტად შეიყვარა ღმერთი და თავი მისდამი მსახურებას მიუძღვნა. 



დიდხანს ცხოვრობდა უდაბნოში, იტანჯა მაქსიმიანესგან დევნის დროს, ღვთის სიტყვის 

საქადაგებლად იყო სპარსეთში. ქალაქ ნიზიბიის (მესოპოტამია) ეპისკოპოსად არჩევის 

შემდგომ თავგანწირვით იბრძოდა სარწმუნოების სიწმინდისთვის. მასთან ერთად კრებაზე 

ჩავიდა მისი ჭაბუკი მოწაფე, რომელიც შემდგომ ეფრემ ასურის სახელით გახდა ცნობილი. 

ევსტათი ანტიოქიელმა, პაფნუტი თებაიდელმა, პავლე ნეოკესარიელმა, ლეონტი 

კაპადოკიელმა სახელი გაითქვეს, როგორც სარწმუნოების მტკიცე აღმსარებლებმა; მათ 

მრავალი ტანჯვა დაითმინეს დევნის დროს. პაფნუტიმ მარჯვენა თვალი დაკარგა და 

კოჭლობდა; პავლეს ხელები ჰქონდა დასახიჩრებული – ისინი, ლიცინიუსის ბრძანებით, 

გავარვარებული შანთებით დაუწვეს. 

სპირიდონი, კვიპროსის მდებარე ქალაქ ტრიმიფუნტის თავმდაბალი მღვდელთმთავარი, 

წმინდა ცხოვრებით იყო განთქმული. ის ეპისკოპოსად არჩევის შემდგომაც 

თანასოფლელებთან ერთად მუშაობდა მინდორში, მწყემსავდა ნახირს... ეხმარებოდა ყველას, 

ვისაც შემწეობა ესაჭიროებოდა, ღვთისგან მონიჭებული ძალით კურნავდა სნეულებს და 

ახდენდა უდიდეს სასწაულებს. 

კრების საზეიმოდ გახსნამდე ეპისკოპოსები ხშირად იკრიბებოდნენ წინასწარ 

მოსათათბირებლად, უხმობდნენ არიოზს და ცდილობდნენ, დაერწმუნებინათ საკუთარი 

შეხედულებების მცდარობაში. ასეთ თათბირებზე დასწრება უცხო პირებსაც შეეძლოთ. 

ერთხელ ერთმა წარმართმა ფილოსოფოსმა დაიწყო ქრისტიანული სწავლების განქიქება. 

სპირიდონი საპასუხოდ წამოდგა, რამაც ბევრი შეაშფოთა, რადგან იცოდნენ, რომ ის 

უწიგნური ადამიანი იყო. სამაგიეროდ, თავმდაბალ მღვდელთმთავარს რწმენა ძლიერი 

ჰქონდა და მასთან თანამყოფობდა ჭეშმარიტებაში დამმოძღვრავი სულიწმიდა. მან მტკიცე 

ხმით მიმართა ფილოსოფოსს: 

“სახელითა უფლისა იესო ქრისტესითა, მისმინე. ერთ არს ღმერთი, შემოქმედი ცათა და 

ქვეყანისა, ხილულთა და არახილულთა, რომელმაც ყოველივე შექმნა სიტყვით... სიტყვას 

სხვაგვარად ძე ღვთისა და ღმერთი ეწოდება. მან ლმობიერება გამოიჩინა ადამიანებისადმი, 

კეთილ-ინება დედაკაცისაგან შობა, კაცთა შორის ცხოვრება, ვნება და სიკვდილი ჩვენს 

გადასარჩენად. იგი აღდგა და აღდგომა უბოძა მთელ კაცობრიობას და კვლავაც მოვა, რათა 

მართლად განსაჯოს ყველა და თითოეულს საკადრისი მიაგოს. ეს გვწამს გამომეძიებლობის 

გარეშე. ამრიგად, ნუ შეიწუხებ ამაოდ თავს და ნუ ეცდები სარწმუნოების ჭეშმარიტებათა 

დარღვევას, ნუ გამოიძიებ, იყო ასე ეს თუ არა – ეს ყოველივე კაცობრივ გონებას აღემატება. 

უბრალოდ მიპასუხე, გწამს თუ არა?“ ფილოსოფოსი დუმდა. „გწამს თუ არა?“ – ჩაეკითხა 

სპირიდონი. „მწამს!“ – სრულიად მოულოდნელად მიუგო ფილოსოფოსმა. მოგვიანებით ის 

ამბობდა, რომ სპირიდონის სიტყვებში მან რაღაც მისთვის უცნობი და უძლეველი ძალა 

შეიგრძნო, რომელმაც ქრისტიანობის ჭეშმარიტება შეაცნობინა. 

კონსტანტინე ნიკეაში დროულად ჩავიდა. არიოზის ზოგიერთმა მიმდევარმა მასთან დაასმინა 

მართლმადიდებელი ეპისკოპოსები, მაგრამ კონსტანტინემ საჩივართა ქაღალდები ისე დახია, 

არც წაუკითხავს. მათ კი უთხრა: საჭიროა, ყველა ეს პირადი შუღლი დავიწყებული იქნეს და 

მთელი ყურადღება სარწმუნოების საკითხზე გამახვილდესო. 

კრება გაიხსნა 325 წლის 19 ივნისს, საიმპერატორო სასახლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ 

პალატაში; ზოგიერთის ვარაუდით, მას თავმჯდომარეობდა ოსია კორდუბელი (სხვათა 



ვარაუდით, ევსტათი ანტიოქიელი), ხოლო დამსწრეთა რაოდენობა, პრესვიტერებსა და 

დიაკვნებთან ერთად, ორი ათასს აღემატებოდა. კრებას 318 ეპისკოპოსი ესწრებოდა. ოთახში 

მათთვის სკამები კედლების გასწვრივ განალაგეს, ხოლო შუაში, მაგიდაზე ესვენა წმინდა 

წერილი, როგორც უტყუარი მოწმობა ჭეშმარიტებისა და რომლის თანახმადაც უნდა 

ყოფილიყო მიღებული კრების გადაწყვეტილებანი. როდესაც ყველა შეიკრიბა, გამოცხადდა 

იმპერატორი, თავის რამდენიმე ქრისტიან კარისკაცთან ერთად. საზეიმო შემთხვევისთვის მას 

მდიდრული, საიმპერატორო სამოსი ეცვა. დიდებული კრებულის დანახვისას იგი დაიბნა და 

მდუმარედ, თავდახრილი მიუახლოვდა მისთვის მომზადებულ ოქროს ტახტს. 

ეპისკოპოსებმა იმპერატორს ანიშნეს, დამჯდარიყო, შემდეგ თავადაც დასხდნენ. 

უპირველესად ევსტათი ანტიოქიელმა და შემდეგ ისტორიკოსმა ევსებიმ, კესარიის 

მაშინდელმა ეპისკოპოსმა, ღმერთს აღუვლინეს დიდება და სამადლობელი იმპერატორის 

მფარველობის ქვეშ მყოფი ეკლესიის კეთილდღეობისთვის. შემდეგ კონსტანტინემ წარმოთქვა 

სიტყვა ლათინურ ენაზე, რაც კრებას ბერძენმა თარჯიმანმა გააცნო. იმპერატორი გამოხატავდა 

სიხარულს, რომ ხედავდა ეპისკოპოსთა ასეთ დიდებულ თავყრილობას და სთხოვდა, 

მშვიდობიანად გადაეჭრათ სადავო საკითხები. 

დაიწყო პაექრობა: არიოზი ჯიუტად იცავდა თავის სწავლებას, რასაც აშკარად მხარს უჭერდა 

ჩვიდმეტამდე ეპისკოპოსი, რომელთა შორისაც იყვნენ ევსები ნიკომიდიელი და ევსები 

კესარიელი. აქ ყველას განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ალექსანდრიის ეპისკოპოსთან 

ერთად ჩასულმა ახალგაზრდა დიაკონმა ათანასემ. მას მჭევრმეტყველებაში ტოლი არ ჰყავდა. 

მისმა მახვილგონივრულმა და ზუსტმა პასუხებმა გააცამტვერა არიანელთა არგუმენტები. 

პაექრობა ცხარე და შეუვალი იყო. კონსტანტინე ცდილობდა მთელი თავისი გავლენის 

გამოყენებას მხარეთა დასაშოშმინებლად და მშვიდობიანი გადაწყვეტილების მისაღებად, 

მაგრამ ამაოდ. დავის გაგრძელებასთან ერთად თანდათან ცხადი ხდებოდა, თუ რაოდენ 

დაშორდნენ არიანელები ჭეშმარიტებას. წაიკითხეს რამდენიმე ნაწყვეტი არიოზის 

თხზულებიდან და სარწმუნოების არიანული აღიარება, რამაც უდიდესი გულისწყრომა 

გამოიწვია. კრებამ ეს ნაწერები დახია. 

როდესაც არიანელებმა დაინახეს, რომ საკუთარი სწავლების დაუფარავად გადმოცემა 

საყოველთაო მრისხანებას იწვევდა, ცბიერებას მიმართეს – შეეცადნენ, მოწინააღმდეგენი 

გამონათქვამთა ბუნდოვანებით ჩაეგდოთ ცდომილებაში – ხან თითქოს ეთანხმებოდნენ 

მართლმადიდებლების აზრს, შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ გამოთქმულს სულ სხვა, 

საიდუმლო მნიშვნელობას ანიჭებდნენ და ა.შ. ამ გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად 

მართლმადიდებლებმა გადაწყვიტეს, წერილობით გადმოეცათ სარწმუნოების აღსარება. ეს 

იქნებოდა ეკლესიის სწავლების არსი მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეზე. შეადგინეს 

სარწმუნოების სიმბოლო და ყველას შესთავაზეს მასზე ხელმოწერა თანხმობის ნიშნად. 

ცხარე დავა გამოიწვია გამოთქმამ – ერთარსი მამისა, რასაც დიდხანს არ თანხმდებოდნენ 

არიოზის მიმდევრები. მას მცდარ ტერმინად მიიჩევდნენ და ამბობდნენ, რომ იგი არსად 

გვხვდება წმინდა წერილში. ბოლოს ჩვიდმეტ არიანელ ეპისკოპოსთაგან დიდმა ნაწილმა 

ხელი მოაწერა სიმბოლოს. 

არიოზი მაინც არ იხევდა უკან. მისი სწავლება საჯაროდ დაგმეს, თავად არიოზი კი დაამხეს 

და ილირიაში განდევნეს თავის რამდენიმე თანამზრახველთან ერთად. 



მთავარი სადავო თემის მოგვარების შემდგომ კრება სხვა საკითხების განხილვასაც შეუდგა. 

აღდგომის დღესასწაულის აღნიშნვის დრო ჯერ კიდევ არ იყო გადაწყვეტილი. იგი ზოგიერთ 

ეკლესიაში იუდეურ პასექთან ერთად აღინიშნებოდა. ამ საკითხზე მოთათბირებისას კრებამ 

ხმათა უმრავლესობით დაადგინა: აღდგომა უნდა იზეიმონ ყველგან ერთდროულად, 

სახელდობრ გაზაფხულის ბუნიობის შემდგომი მთვარის აღვსებიდან პირველ კვირადღეს. 

შემდეგ კრებამ დაგმო მელეტი თებელი ძალაუფლების უკანონოდ მითვისებისა და 

საეკლესიო დადგენილებათა დარღვევისთვის. ჩამოაყალიბა ოცი წესი, ანუ კანონი, ეკლესიის 

მოწყობის შესახებ. ამ კანონებით უწინდელთან შედარებით უფრო ცხადად განისაზღვრა 

ეკლესიის მსახურთა უფლებანი და მოვალეობანი, ამასთან ეკლესიის დამოკიდებულება 

დაცემულთა, განკვეთილთა და ერეტიკოსთა მიმართ. კრების ყველა დადგენილების 

სიმკაცრეს არბილებდა ადამიანური სისუსტეების მიმტევებელი ქრისტიანული სიყვარულის 

სული. ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა დააყენა საკითხი სასულიერო პირების უქორწინებლობის 

შესახებ, მაგრამ ამას გადაჭრით წინ აღუდგა აღმსარებელი და მეუდაბნოე პაფნუტი 

თებაიდელი. იგი თავად უქორწინებელი იყო, მაგრამ არ თვლიდა საჭიროდ კლერიკოსებზე ამ 

ვალდებულების აუცილებელ დაკისრებას და იშველიებდა პავლე მოციქულის სიტყვებს 

ქორწინების წესიერების თაობაზე. მისმა აზრმა გაიმარჯვა. 

კრების კანონებში პირველად ჩნდება წოდება მიტროპოლიტი – დედაქალაქის ეპისკოპოსი, 

რომელსაც ქვეყნის დანარჩენ ეპისკოპოსებთან შედარებით პირველობა ეკუთვნოდა. ასევე 

განისაზღვრა მთავარი მიტროპოლიები – რომის, ალექსანდრიისა და ანტიოქიისა, რომლებიც 

თანასწორნი იყვნენ. მათ უთანაბრდებოდა იერუსალიმის კათედრა. 

საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ნიკეის კრების თითქმის ყველა კანონი არ წარმოადგენდა 

ახალ დადგენილებას. ისინი უფრო ძველთაგანვე არსებული ტრადიციების აღიარებასა და 

დაკანონებას ემსახურებოდნენ. მაგალითად, დედაქალაქის ეპისკოპოსებს თავიდანვე 

ჰქონდათ ოლქების ეპისკოპოსებსა და ქორეპისკოპოსებზე (სოფლის ეპისკოპოსი) 

ზედამხედველობის უფლება. ბევრ ეკლესიაში არსებობდა საეკლესიო საქმეთა 

განსახილველად წელიწადში კრების ორჯერ მოწვევის ტრადიცია, რაც დააკანონა მსოფლიო 

კრებამ. ოდითგან იყო მიღებული ფეხზე დგომით ლოცვის წესი; კვირაობით, 

სულთმოფენობისას, განსაკუთრებით სასიხარულო და საზეიმო დღეებში არ შეიძლებოდა 

მუხლმოდრეკა. კრებამ ეს ტრადიციაც ჩართო თავის კანონებში. 

ამრიგად, ნიკეის მსოფლიო კრებას ახალი კანონები არ დაუდგენია, მან უფრო გარკვევით 

ჩამოაყალიბა ის, რაც უკვე მიღებული იყო მთელ ეკლესიაში. კრების მთავარი, უდიდესი საქმე 

– სარწმუნოების სიმბოლო, წარმოადგენდა მთელი ეკლესიის სარწმუნოების ცხად და 

გარკვეულ გადმოცემას. ჩვენ დავინახეთ, რომ იმთავითვე თითქმის ყველა ერეტიკული 

სწავლება ეხებოდა უფალ იესო ქრისტეს პიროვნებას და მის დამოკიდებულებას მამა 

ღმერთისადმი. სამი საუკუნის განმავლობაში ებრძოდა ეკლესია ყველა ცრუსწავლებას, 

განაქიქებდა მათ უფლისა და მისი მოციქულების მიერ ნაბოძები ჭეშმარიტი სწავლებით. 

ახლა მთელი ეკლესიის სარწმუნოება ერთსულოვნად იქნა გამოხატული ნიკეის სიმბოლოში. 

აი, ისიც: 

“გვწამს ერთი ღმერთი მამა, ყოვლისამპყრობელი, შემოქმედი ხილულთა და არახილულთა. 

და ერთი უფალი იესო ქრისტე, ძე ღვთისა მხოლოდშობილი, შობილი მამისაგან, ესე იგი მამის 



არსებისგან, ღმერთი ღვთისგან, ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღვთისაგან 

ჭეშმარიტისა, შობილი და არაქმნილი, ერთარსი მამისა, რომლის მიერ შეიქმნა ყოველი ცასა 

და ქვეყანაზე. ჩვენთვის, კაცთათვის, და ჩვენისა ცხონებისათვის გარდამომხდარი, 

განხორციელებული და განკაცებული, ვნებული, დაფლული და მესამე დღეს აღმდგარი 

მსგავსად წერილისა; და ამაღლებული ზეცად და მჯდომარე მარჯვენით მამისა; და კვალად 

მომავალი დიდებით განსჯად ცოცხალთა და მკვდართა; და მის მეუფებას არ ექნება 

დასასრული; და სულიწმიდა“. 

 

კონსტანტინეს მმართველობის უკანასკნელი წლები. 

ნიკეის კრება დაახლოებით ორნახევარ თვეს გრძელდებოდა. მისი დასრულების შემდეგ 

იმპერატორმა თავისთან იხმო ეპისკოპოსები და დაბეჯითებით სთხოვა, ეზრუნათ 

ერთსულოვანებისა და მშვიდობის შესანარჩუნებლად. დაუბრუნდნენ რა თავიანთ ეპარქიებს, 

მღვდელთმთავრებმა კრების კანონები მსოფლიო ეკლესიებს აუწყეს. 

ნიკეაში უდიდესი და სასიხარულო საქმე აღსრულდა – შეიქმნა სარწმუნოების სიმბოლო, 

რომელმაც გარკვევით და ნათლად გამოხატა მართლმადიდებელი კათოლიკე ეკლესიის 

სწავლების არსი მორწმუნეთა ფარად და ზღუდედ. მაგრამ, სამწუხაროდ, მას ყველა 

გულწრფელად არ დაეთანხმა. არიანული დაჯგუფებები კი მიიმალნენ უფრო ხელსაყრელ 

გარემოებათა მოლოდინში და მალე ახალი არეულობებიც წამოიწყეს. 

კრების ერთ-ერთ მთავარ მონაწილეს, ეპისკოპოს ალექსანდრეს, ალექსანდრიაში დაბრუნების 

შემდეგ ხუთი თვეც აღარ უცოცხლია. ღრმად მოხუცმა სიკვდილის წინ ისურვა, მის ადგილზე 

აერჩიათ ჭაბუკი ათანასე, რომელიც თან ახლდა ნიკეაში. ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა შენიშნა 

ჯერ კიდევ ყმაწვილი ათანასეს დიდი ნიჭიერება, დაიახლოვა და მის აღზრდაზე იზრუნა. 

მოწაფემაც მალე დაიმსახურა მისი სრული ნდობა. ოცდარვა წლის ასაკში მას უკვე მთელი 

ალექსანდრია მიაგებდა პატივს კეთილმსახურების, განსწავლულობისა და სულიერი 

სიმტკიცისთვის. ნიკეის კრებაზე ათანასე არიანული ერესის შეუვალ მოწინააღმდეგედ 

წარმოჩინდა. ამიტომ იყო, რომ ალექსანდრიის ეკლესიამ იგი ერთსულოვნად აირჩია 

ეპისკოპოსად, თუმცა თავად დიდხანს უარობდა, თავს უღირსად მიიჩნევდა ამ წოდებისთვის, 

ეშინოდა – ვაითუ, სათანადოდ ვერ შეესრულებინა ეპისკოპოსის მძიმე მოვალეობა. მაგრამ 

ბოლოს დაჰყვა საერთო სურვილს და მთელი თავისი მოღვაწეობით სრულიად გაამართლა 

მხარდამჭერთა ნდობა. ეკლესიისთვის შფოთიან და რთულ პერიოდში ალექსანდრიის დიდი 

ეპისკოპოსი ათანასე მუდამ მედგრად ემსახურებოდა ჭეშმარიტებას. 

ამასობაში ყველგან იგებოდა ბრწყინვალე ტაძრები, კონსტანტინე ზრუნავდა ქრისტიანობაზე. 

დედამისი, დედოფალი ელენე, რომელიც დიდი ხნის ქრისტიანი იყო, გაემგზავრა 

პალესტინის მოსანახულებლად, სადაც ცხოვრობდა და ეწამა მაცხოვარი. შვილის 

დავალებით, მან ტაძრების აგება ბრძანა ამ წმინდა მიწაზე, სახარებისეული მოვლენებით 

ცნობილ ადგილებზე, რომელთა სახელების მეხსიერებიდან ამოძირკვასაც ცდილობდნენ 

ქრისტიანთმოძულე წარმართები. მათ ქრისტეს საფლავის მღვიმე მიწით ამოავსეს და ზედ 

საკერპო ბომონი აღმართეს. წარმართთა ღმერთების გამოსახულებები დაიდგა, აგრეთვე, 

გოლგოთაზე და ბეთლემის მღვიმის თავზე. ელენეს ბრძანებით, ბომონები დაანგრიეს, 

კერპები დაამხეს და უფლის საფლავის მღვიმე გაასუფთავეს. 



კონსტანტინემ სწორედ მღვიმის მახლობლად ჩაუყარა საძირკველი ქრისტეს აღდგომის 

ტაძარს. ის იერუსალიმის ეპისკოპოს მაკარის და პალესტინის მმართველს სწერდა, ნაგებობის 

ბრწყინვალედ შესამკობად ფული არ დაეზოგათ. ეკლესიები აგრეთვე აიგო ელეონის მთაზე, 

ბეთლემის მღვიმის თავზე, მამბრეს მუხნარად წოდებულ ადგილას, სადაც უფალი 

გამოეცხადა აბრაამს. 

ელენეს განსაკუთრებით ეწადა, ეპოვა ჯვარი, რომელზეც მაცხოვარი გააკრეს. ხანგრძლივი 

ძიების შემდეგ აღმოაჩინეს მიწაში ჩამარხული სამი ჯვარი და დაფა წარწერით. მაგრამ უნდა 

გაეგოთ, თუ ამ ჯვართაგან რომელზე მიამსჭვალეს უფალი. ეპისკოპოსის რჩევით, ეს ძელები 

რიგრიგობით შეახეს ერთ სნეულ დედაკაცს, რომელიც უფლის ჯვრის მიკარებისთანავე 

გამოჯანმრთელდა, ხოლო მიცვალებული, რომელსაც სასაფლაოზე მიასვენებდნენ, 

ცხოველმყოფელი ძელის შეხებისას გაცოცხლდა. 

ამ სასწაულებმა ყოველგვარი ეჭვი გაფანტა – წმინდა ჯვარი აღმართეს შემაღლებულ 

ადგილზე და ქრისტიანებმა თაყვანი სცეს აღფრთოვანებული შეძახილებით: „უფალო, 

შეგვიწყალენ!“ ბევრი წარმართი და იუდეველი გაქრისტიანდა. იუდეველთაგან ერთ-ერთი 

მოქცეული შემდგომ იერუსალიმის ეპისკოპოსი გახდა კვირიაკოსის სახელით. „ამაღლება 

პატიოსნისა და ცხოველსმყოფელისა ჯვრისა“ მოხდა 326 წელს. ამ მოვლენას 

მართლმადიდებელი ეკლესია ყოველწლიურად 14 სექტემბერს აღნიშნავს. 

ელენემ შვილს საჩუქრად წაუღო წმინდა ჯვრის ნაწილი და მასთან ერთად ნაპოვნი 

სამსჭვალები. ჯვრის დარჩენილი ძელი კი ჩაასვენეს ვერცხლის სანაწილეში და კრძალვით 

ინახავდნენ იერუსალიმში. დიდ პარასკევს, როგორც წესი, მას გოლგოთაზე მიასვენებდნენ და 

თაყვანს სცემდნენ. 

ამავე პერიოდში განვითარდა ეკლესიისთვის სასიხარულო სხვა მოვლენებიც. ქრისტეს 

სწავლების ნათელმა შორეულ ქვეყნებში – ივერიასა და ეთიოპიაში შეაღწია. უფალმა ივერიის 

განმანათლებლად ამოირჩია ღვთისმოშიში და კეთილმსახური კაბადოკიელი ქალწული, 

სახელად ნინო, რომელიც ბავშვობიდანვე დედასთან ერთად გლახაკებს ემსახურებოდა. მისი 

ბიძა იერუსალიმის პატრიარქი იყო. ნინო მშობლებმა საცხოვრებლად იერუსალიმში 

წაიყვანეს და იქ განაგრძო ქრისტიანული მოღვაწეობა ერთი ღვთისმოშიში ქალის 

ხელმძღვანელობით. ქალწულმა აღმზრდელისგან შეიტყო ჩრდილოეთის ქვეყნის, ივერიის 

შესახებ, სადაც მრავალი იუდეველი მკვიდრობდა და სადაც უფლის კვართი ინახებოდა. 

ერთხელ ნინოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა, რომელმაც აკურთხა ივერიაში სამოღვაწეოდ და 

გადასცა ვაზის ჯვარი. 

პატრირქის ლოცვა-კურთხევით ნინო ერთ წარჩინებულ მორწმუნე ქალთან ერთად ეფესოში 

გაემგზავრა, შემდეგ კი სომხეთში გაყვა ქრისტიან ქალებს, რომელთა შორის იყვნენ რიფსიმე 

და გაიანე. ეს მორწმუნე ქალები სომხეთის მეფე თრდატმა ქრისტეს აღსარების გამო აწამა, 

ხოლო ნინო უფლის განგებით სიკვდილს გადაურჩა და საქართველოსკენ გაემართა. 

ქალწული ჯერ ურბნისში შეჩერდა, შემდეგ მცხეთაში დასახლდა და მალე გაითქვა სახელი 

შეუბღალავი ცხოვრებით, გაჭირვებულთა დახმარებით... მასთან მიჰყავდათ სნეულები – ისიც 

სასწაულებრივად კურნავდა მათ. იგი დაუღალავად ქადაგებდა უფლის შესახებ და ყველას 

მოუხმობდა ქრისტეს რწმენით გადარჩენისკენ. მისი წყალობით ბევრი მოიქცა... ბოლოს მეფის 

სასახლემდეც მიაღწია ხმამ ნინოს შესახებ. მას სთხოვეს, განეკურნა დედოფალი და მანაც, 



ქრისტეს სახელით, იხსნა სალმობათაგან. ამის შემდეგ დედოფალი გაქრისტიანდა. მალე 

მირიან მეფეც მოიქცა და მან, ნინოს რჩევით, იმპერატორ კონსტანტინეს მიმართა თხოვნით – 

გამოეგზავნა სამღვდელოება. 326 წელს ივერიაში ჩავიდა ეპისკოპოსი სამღვდელოებასთან 

ერთად. მოინათლა ყველა, ვინც ქრისტე ირწმუნა და ახალმოქცეულ ქვეყანას დაუდგინეს 

ეპისკოპოსები. მალე აღიმართა ტაძრებიც. ნინომ მოციქულებრივი შრომა კიდევ დიდხანს 

გააგრძელა, წარმატებით იქადაგა კახეთის მხარეში და სოფელ ბოდბეში აღესრულა. 

საქართველო დიდი სიყვარულით პატივს მიაგებს თავის განმანათლებელს, რომლის 

ხსენებასაც 14 იანვარს აღნიშნავს. 

ეთიოპია ანუ აბისინია განანათლა ორმა ჭაბუკმა: ფრუმენტიმ და ედესიოსმა. IV საუკუნის 

დასაწყისში ისინი ჯერ კიდევ ყმაწვილები გაემგზავრნენ ეთიოპიაში ტვიროსელ სწავლულ 

მეროპიოსსა და სხვა მოგზაურებთან ერთად. გზად ბარბაროსები დაესხნენ მგზავრებს და 

ყველა დახოცეს ორი ყმაწვილის გარდა, რომლებიც მეფეს მიჰგვარეს. მან თბილად მიიღო 

ისინი. მისი სიკვდილის შემდეგ ქვრივმა დედოფალმა ფრუმენტისა და ედესიოსს თავისი 

ვაჟების აღზრდა და სახელმწიფო საქმეთა მართვა ანდო. 

უცნობია, ბავშვობიდანვე იყვნენ თუ არა ისინი ქრისტიანები, მაგრამ ახლოს იყვნენ იქაურ 

მორწმუნეებთან, აგრეთვე, კეთილგანწყობით იღებდნენ სავაჭროდ ჩამოსულ ყველა 

ქრისტიანს, უწყობდნენ ხელს წმინდა სწავლების გავრცელებას, აგებდნენ ტაძრებს, შედეგად 

სარწმუნოება სულ უფრო მკვიდრდებოდა აბისინიაში. როდესაც უფლისწული 

სრულწლოვანი შეიქნა, ფრუმენტიმ და ედესიოსმა ყველა საქმე მას, როგორც მეფეს 

გადააბარეს და სამშობლოში დაბრუნება ითხოვეს. 

ედესიოსმა ტვიროსს მიაშურა, ფრუმენტიმ – ალექსანდრიას, სადაც ეპისკოპოს ათანასეს 

აუწყა, თუ რა წარმატებით ამკვიდრებდნენ რწმენას ეთიოპიაში და იქ ეპისკოპოსის დანიშვნა 

სთხოვა. იმ დროს ალექსანდრიაში კრება მიმდინარეობდა, სადაც ფრუმენტიც გამოვიდა. მისი 

მოსმენის შემდეგ ათანასემ დანარჩენ ეპისკოპოსებს ფარაონის სიტყვებით მიმართა: „ვინა 

ვპოოთ ჩუენ სხუაჲ კაცი ესევითარი, რომლისა თანა არს სული ღმრთისაჲ“ (შესაქ. 41,38). 

შემდგომ თავად დაასხა ხელი ფრუმენტის აბისინიის ეპისკოპოსად, რომელმაც თავისი 

კათედრა ქალაქ აქსუმში დააფუძნა და დაუღალავი შრომის წყალობით მალე მოჰფინა 

ქვეყანას სახარებისეული სწავლების ნათელი. მას ეკლესია განადიდებს, როგორც ეთიოპიის 

მოციქულს – ხსენების დღედ კი 30 ნოემბერი ითვლება. 

ცნობილია, რომ ამ შორეულ ქვეყანაში თავდაპირველად მათე და თომა მოციქულები 

ქადაგებდნენ, მაგრამ შემდგომ ქრისტიანთაგან ცოტა ვინმე თუ მიდიოდა იქ და შესაბამისად 

წმინდა სწავლებაც არასაკმარისად ვრცელდებოდა, სანამ ფრუმენტი არ შეუდგა ამ უდიდესი 

ღვაწლის აღსრულებას. 

შეუძლებელია, არ ვახსენოთ ცნობები, რაც კონსტანტინეს მმართველობის დროს ტავრიკეს 

ნახევარკუნძულზე (ახლანდელი ყირიმი) სარწმუნოების გავრცელებას ეხება. ვიცით, რომ ჯერ 

კიდევ პირველ საუკუნეში იქ იქადაგეს ანდრია მოციქულმა, შემდეგ კი კლიმენტიმ, ეს 

უკანასკნელი ქერსონესში განდევნეს, სადაც ორი ათასამდე ქრისტიანი დახვდა, თუმც იქ 

ბევრი იუდეველიც ცხოვრობდა, რომლებიც მორწმუნეებს სდევნიდნენ. მაგრამ 

ქრისტიანობისთვის თავდადებულნი დროდადრო მიდიოდნენ ქერსონესში, ქადაგებდნენ და 



სასწაულებს ახდენდნენ, რისთვისაც ხშირად იტანდნენ შეურაცხყოფასა და დევნას, ზოგჯერ 

სიცოცხლესაც წირავდნენ. 

ეკლესია 7 მარტს პატივს მიაგებს ქერსონესის მღვდელთმთავრებსა და უშიშარ მქადაგებლებს: 

ეფრემს, ბასილის, ევგენის, ელპიდეს, აგათოდორეს, ეთერიოსსა და კაპიტონს. ეს 

უკანასკნელნი კონსტანტინეს მმართველობის დროს ცხოვრობდნენ. გადმოცემა გვაუწყებს, 

რომ წარმართებმა კაპიტონს მოსთხოვეს ქადაგების დადასტურება საქმით და ისიც, 

ღვთისადმი ურყევი სასოებით, უშიშრად ავიდა კოცონზე, ალშემორტყმულმა დიდხანს 

ილოცა და უვნებელი დარჩა. მაშინ ამ სასწაულის მოწმეებმა ერთხმად შესაძახეს: „ერთ არს 

ღმერთი – ღმერთი ქრისტიანთა, დიდი და ძლიერი!“ მათგან ბევრი გაქრისტიანდა. წმინდა 

კაპიტონი რამდენიმე წელს ტავრიკეს ნახევარკუნძულის მთავარი ქალაქის – ქერსონესის 

ეპისკოპოსი იყო. IV საუკუნიდან ამ ეპარქიას ჰყავდა უწყვეტად დადგინებული ეპისკოპოსები, 

რომლებიც მონაწილეობდნენ კრებებში და ხელს აწერდნენ განჩინებებს. 

 

ამ პერიოდისთვის სპარსეთში ბევრი ქრისტიანი ცხოვრობდა. სპარსეთის მეფე შაბურ II 

კონსტანტინესთან დამეგობრებას ლამობდა და ელჩები გაუგზავნა. კონსტანტინემ კი თავის 

მხრივ წერილობით სთხოვა მის იმპერიაში მცხოვრებ ქრისტიანთა მფარველობა და 

დაუფარავად აღიარა, რომ ქრისტიანთა ღმერთს სცემდა თაყვანს. 

კონსტანტინეს აშკარა კეთილგანწყობა ქრისტიანებისადმი და ახალი სწავლების წარმატებები, 

რა თქმა უნდა, არ სიამოვნებდათ წარმართებს. მართალია, ზოგი მათგანი ქრისტიანდებოდა 

მმართველის საამებლად, მაგრამ სხვები თავიანთ აღშფოთებას ვერ ფარავდნენ. ეს 

განსაკუთრებით ძლიერ იგრძნობოდა რომში. იქ წარმართები კვლავ თავგამოდებით 

იცავდნენ თავიანთ რელიგიას, რაც ღმერთებისადმი გულწრფელი რწმენით არ იყო 

გამოწვეული. ისინი რომის დიდებასა და ძალაუფლებას განუყოფლად უკავშირებდნენ ძველ 

სარწმუნოებას. იმხანად კი რომი აშკარად დაცემისკენ მიექანებოდა, დაკარგული ჰქონდა 

თავისი უწინდელი მნიშვნელობა: დასავლეთის იმპერატორები მილანში ცხოვრობდნენ, 

აღმოსავლეთის – ნიკომიდიაში. ეს ყოველივე აღიზიანებდა რომაელებს და ამ უბედურებათა 

მიზეზად ქრისტიანობას მიიჩნევდნენ. 

კონსტანტინე, როგორც ქრისტიანთა აშკარა მფარველი, რომში ნაკლებად უყვარდათ, რაც მან 

თავადაც იცოდა და იშვიათადაც ჩადიოდა იქ. ბოლოს მან გადაწყვიტა ახალი, ქრისტიანული 

სატახტო ქალაქის დაარსება, რომელიც არაფრით იქნებოდა წარმართობასთან 

დაკავშირებული. თავისი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად აირჩია ბოსფორის ნაპირებზე 

განლაგებული ძველი, პატარა ქალაქის, სახელად ბიზანტიის, მდებარეობა და მის ადგილზე 

იმპერიის ახალი დედაქალაქის დაფუძნებას შეუდგა. იმპერატორმა მნიშვნელოვნად 

გააფართოვა ქალაქი, ააგო სამეფო სასახლეები, ბრწყინვალე პალატა სენატისთვის, 

წყალგაყვანილობის სისტემა, მოაწყო ბაზრობები. ეს ახალი ნაგებობები არაფრით 

განსხვავდებოდა ძველ დედაქალაქში – რომში არსებულისაგან და რჩებოდა შთაბეჭდილება, 

რომ პატარა ბიზანტიის ადგილზე თავად რომი იყო გადმოტანილი, ოღონდ იმ განსხვავებით, 

რომ აქ უკვე აღარ აშენებდნენ საკერპო ბომონებს. კოლიზეუმის ნაცვლად, სადაც 

გლადიატორთა ბრძოლები და გასართობი თამაშები იმართებოდა, იმპერატორის ბრძანებით 

მოაწყეს არენა ცხენებით რბოლისთვის. ქრისტიანულ დედაქალაქში სისხლიანი გართობები 



და გლადიატორთა შერკინებანი აიკრძალა. შენდებოდა ბრწყინვალე ქრისტიანული ტაძრები, 

რომელთა შორის უდიდესი იყო წმინდა სოფიას – ღვთის სიბრძნის სახელზე აგებული 

ტაძარი. თვითონ ახალი ქალაქი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედრად გამოაცხადეს 

და უწოდეს კონსტანტინოპოლი. მას აგრეთვე ახალ რომსაც უწოდებდნენ. 

კონსტანტინე ნიადაგ ზრუნავდა სარწმუნოების გასავრცელებლად, ყველა მის მითითებასა 

თუ ბრძანებაში სულ უფრო იგრძნობოდა ქრისტიანობის გავლენა. ყველგან ხსნიდა 

სასწავლებლებს, უკვეთავდა წმინდა წერილის ასლებს, რათა ყველასთვის მისაწვდომი 

გაეხადა იგი. გულუხვად ეხმარებოდა ტაძრების მშენებლობებს. იმავდროულად, მისი 

ბრძანებით, დაანგრიეს რამდენიმე წარმართული სამსხვერპლო, სადაც უზნეო რიტუალები 

ტარდებოდა. იმპერატორი ეხმარებოდა გაჭირვებულებს, ამცირებდა გადასახადებს, ხელს 

უწყობდა მონების გათავისუფლებას, კვირა დღეს აკრძალა სამსჯავროს, დავის, სანახაობების 

გამართვა, ვალების მოთხოვნა. უფლის დღეს მხოლოდ ერთი სამოქალაქო ქმედება იყო 

ნებადართული – მონათა განთავისუფლება, რაც როგორც ღვთისსათნო საქმე ხანდახან 

ეკლესიაშიც ხდებოდა ეპისკოპოსის თანდასწრებითა და ხელშეწყობით. იმპერატორის 

სასახლეში იკრიბებოდნენ წმინდა წერილის მოსასმენად, ლაშქრობებშიც კი მიჰქონდა 

საგანგებოდ მოწყობილი ეკლესია; კონსტანტინეს უყვარდა წმინდა წერილის შესახებ 

საუბარი, თავადაც თხზავდა შეგონებებს, უდიდეს პატივს მიაგებდა ეპისკოპოსებს და ხშირად 

ეკითხებოდა რჩევებს. 

მიუხედავად ქრისტიანობისთვის ასეთი თავდადებისა, კონსტანტინე არ ჩქარობდა ეკლესიას 

ნათლისღებით შეერთებოდა და მხოლოდ სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მოიპოვა წმინდა 

საიდუმლოებში მონაწილეობის უფლება. მაინც რატომ იკავებდა თავს? ზოგი ისტორიკოსის 

განმარტებით, რომის იმპერატორისთვის ძალიან ძნელი იყო, უცებ გაეწყვიტა ყოველგვარი 

კავშირი წარმართობასთან, რომელსაც მისი ქვეშევრდომების დიდი ნაწილი აღიარებდა, ამ 

უკანასკნელთ კი იმპერიის დიდება და ძალაუფლება ძველი რელიგიისგან განუყოფლად 

მიაჩნდათ. შესაძლოა, არსებობდა სხვა მიზეზებიც. 

არა მარტო კონსტანტინეს, მის შემდგომ ეპოქებშიც საკმაოდ იყო გავრცელებული 

ნათლისღების ხანგრძლივად გადადების წესი. ერთნი ასე იქცეოდნენ თავიანთი 

ცოდვილობის თავმდაბლად შეცნობის, აგრეთვე, უდიდესი საიდუმლოსადმი კრძალვის გამო 

და აუცილებლად თვლიდნენ ნათლისღებისთვის დიდხანს მზადებას ლოცვითა და 

სინანულით. სხვები ვერ ბედავდნენ შეჩვეულ ყოფაზე ერთბაშად უარის თქმას და ახალ 

ცხოვრებაში აღორძინებას. მით უმეტეს, რომ ნათლისღების შემდგომ ცოდვების ჩამდენთ 

ეკლესია მკაცრად ეპყრობოდა. ამ საიდუმლოს აღსრულებას ბევრი ამჯობინებდა სიკვდილის 

წინ, რათა ღვთის სამსჯავროზე წარდგომა შესძლებოდა ახალმოქცეულის სიწმინდით. 

წმინდა მამები ხშირად ამხელდნენ ასეთ ცრუ შეხედულებას და არწმუნებდნენ 

გაქრისტიანების მსურველთ, არ დაეყოვნებინათ ეკლესიასთან შეერთება. 

ნუთუ შეუძლია კაცთაგან გამორჩეულსაც კი, ოდესმე თავი ქრისტეს წმინდა და უდიდეს 

საიდუმლოსთან მიახლების ღირსად ჩათვალოს?! მაგრამ მოწყალე ღმერთი გვიხმობს ჩვენ – 

უღირსებსა და ცოდვილებს, გვთავაზობს მასთან მისასვლელ გზებს. ეკლესიასთან ერთობა და 

წმინდა საიდუმლოთა მადლმოსილება გვაძლიერებს, რათა ცხოვრების რთულ ხლართებში 



წარმატებით ვიაროთ, ჩვენივე სისუსტე ლოცვის, სიყვარულისა და რწმენის ძალით 

დავამარცხოთ. 

სარწმუნოა, რომ კონსტანტინეს ასეთი მოქმედების ერთ-ერთი მიზეზი ნათლისღებისთვის 

ლოცვითა და სინანულით მომზადების სურვილი იყო. განსაკუთრებით მას მერე, რაც მიწას 

მიაბარა საკუთარი ძე კრისპუსი. ეს ნიკეის კრების შემდგომ მოხდა. კონსტანტინეს მეორე 

ცოლმა, ფაუსტამ, ცილი დასწამა თავის გერს, ჭაბუკ კრისპუსს. საქმე იქამდე მივიდა, რომ 

იმპერატორმა ბრძანა შვილის შეპყრობა და სასწრაფოდ მოიწვია სამსჯავრო, რომელზეც მას 

სიკვდილი მიუსაჯეს. კონსტანტინემ მხოლოდ მოგვიანებით შეიტყო კრისპუსის 

უდანაშაულობის შესახებ და სიცოცხლის ბოლომდე გლოვობდა თავის შეცდომას. მან შვილის 

ხსოვნის უკვდავსაყოფად აღმართა ქანდაკება წარწერით: „უდანაშაულოდ დასჯილ ძეს 

მამისგან“. 

მრავალთა აზრით, კონსტანტინეს სინდისის ქენჯნა აბრკოლებდა – იგი თავს უღირსად 

თვლიდა, ქრისტიანის სახელი რქმეოდა ასეთი დანაშაულის შემდეგ და მისი ჩამორეცვხა 

მრავალწლიანი ლოცვითა და სინანულით ეწადა. ამ პერიოდიდან იმპერატორი უკიდურესი 

სიფრთხილით ეკიდებოდა დამნაშავეთა დასჯას, ბევრი გადაჭარბებულ ლმობიერებაშიც კი 

სდებდა ბრალს. მაგრამ მას ყველაზე მეტად უდანაშაულო კაცის დასჯისა ეშინოდა და ამგვარ 

საყვედურებსაც იოლად იტანდა. ერთხელ, ამბოხის დროს, ხალხმა იმპერატორის ქანდაკებას 

ქვები დაუშინა. ეს ამბავი კონსტანტინეს მოახსენეს და დამნაშავეთა დასჯა მოსთხოვეს, 

მაგრამ მან სახეზე ხელი მოისვა და უპასუხა: „მე ტკივილს არ ვგრძნობ“. ასე მიუტევა 

შეურაცხმყოფლებს. 

კონსტანტინე გულწრფელი და მიმნდობი ადამიანი იყო და ამას, სამწუხაროდ, ბევრი უღირსი 

იყენებდა თავისი ანგარებიანი მიზნებისთვის. ზოგი თავს მოშურნე ქრისტიანად აჩვენებდა, 

ნდობასაც მოიპოვებდა და შემდეგ ამით ბოროტად სარგებლობდა. სხვათა შორის, ამგვარად 

მოქმედებდნენ არიანელებიც. ისინი მოხერხებულად მალავდნენ თავიანთ ნამდვილ 

ზრახვებს და თანდათანობით დიდი გავლენა მოიპოვეს სასახლის კარზე, განსაკუთრებით – 

კონსტანტინეს მმართველობის უკანასკნელ წლებში. 

დედოფალ ელენეს გარდაცვალების შემდგომ კონსტანტინე ძალიან დაუახლოვდა თავის დას 

კონსტანციას, რომელიც არიანელთა ძლიერი გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. მან, სასიკვდილო 

სარეცელზე მწოლარემ, დაარწმუნა იმპერატორი, რომ არიოზი უსამართლოდ იყო დასჯილი 

და სთხოვა, გადასახლებიდან დაებრუნებინა არიოზიც და მისი განდევნილი მომხრეებიც, 

მათ შორის: ევსები ნიკომიდიელი, ევსები კესარიელი, თეოგნოსტე ნიკიელი. ისინი, 

მართალია, განუდგნენ ცრუსწავლებას, მაგრამ ფარულად მაინც მფარველობდნენ 

არიანელებს. ევსები ნიკომიდიელმა ძლიერი გავლენა მოიპოვა საიმპერატორო კარზე. ამ 

ცბიერ და ვერაგ ადამიანს სძულდა მართლმადიდებლები და ყოველნაირად ცდილობდა მათ 

წინააღმდეგ კონსტანტინეს ამხედრებას. 

დაბრუნებულმა არიოზმაც მოახერხა მმართველის დარწმუნება, რომ განუდგა თავის 

ცდომილებებს. კონსტანტინეს გულწრფელად აწუხებდა ქრისტიანთა შორის უთანხმოებები, 

ამიტომ გაახარა არიოზის ნათქვამმა, დაუჯერა და ათანასეს მოსთხოვა მისი მიღება 

ალექსანდრიის ეკლესიაში. მაგრამ ათანასე კარგად იცნობდა არიოზს და მისდამი 

უნდობლობის მიზეზიც ჰქონდა, ამიტომ მტკიცე უარი განაცხადა, ეკლესიაში მიეღო კაცი, 



რომელიც ქრისტეს ღმერთობას უარყოფდა. კონსტანტინე ათანასეს პატივს სცემდა და ძალა 

არ დაუტანებია; სამაგიეროდ, არიანელმა ეპისკოპოსებმა, რაკი ათანასე თანამოაზრედ ვერ 

გაიხადეს, მისი დაღუპვა განიზრახეს. 

იმავდროულად ისინი სხვა მართლმადიდებელი ეპისკოპოსების წინააღმდეგაც ამოქმედდნენ. 

გადაწყვიტეს, დაემხოთ ჭეშმარიტების ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე ქომაგი, ანტიოქიის 

ეპისკოპოსი ევსტათი, რომელსაც მთელი საქრისტიანო პატივს სცემდა. ანტიოქიაში ჩავიდნენ 

ევსები ნიკომიდელი და ევსები კესარიელი თავიანთ მომხრე რამდენიმე ეპისკოპოსთან 

ერთად. ევსტათის მათს ბოროტ ზრახვებში ეჭვი არ შეჰპარვია და გულღიად შეხვდა. მათ კი 

სასწრაფოდ მოიწვიეს კრება და ევსტათი უზნეობაში, ერესისკენ მიდრეკაში დაადანაშაულეს. 

მოტყუებულმა ხალხმა მღვდელთმთავრის დამხობა მოითხოვა. წმინდა ეპისკოპოსს წოდება 

აჰყარეს და რამდენიმე პრესვიტერსა და დიაკონთან ერთად თრაკიაში გადაასახლეს. მან ეს 

ღვთის ნებით მოვლენილ გამოცდად ჩათვალა და სულგრძელად დაითმინა. წმინდა 

ევსტათიმ დევნულებაში დიდი ტანჯვა გამოიარა და აღესრულა 345 წელს ფილიპოსში. 

 

არიანელთა ხრიკების გამო დაამხეს და განდევნეს ნიკეის დოგმატების დამცველი რამდენიმე 

ეპისკოპოსიც, მაგრამ ვიდრე ათანასე ალექსანდრიაში იყო, არიანელები ვერ მოისვენებდნენ. 

თავიანთ უძლიერეს მეტოქედ სწორედ მას თვლიდნენ, მისი ეშინოდათ, აშფოთებდათ მისი 

გავლენა მთელ ეგვიპტეზე. ალექსანდრიის ეპისკოპოსს ასზე მეტ ეპარქიაზე მეთვალყურეობა 

ევალებოდა და ეგვიპტის მთელი სასულიერო დასი ათანასეს მხურვალე ერთგული იყო. 

ამიტომ მიმართეს ყველა საშუალებას არიანელებმა მის წინააღმდეგ: ჯერ შეეკრნენ 

მელეტიანელებს და წაუყენეს რამდენიმე ბრალდება: მიზეზად დაასახელეს კლიროსისადმი 

მისი სასტიკი მოპყრობა; არ მოერიდნენ სიცრუეს, თითქოს იგი უკანონო შესაწირს 

ითვისებდა. ათანასემ იოლად გაიმართლა თავი ამ შეთითხნილი ბრალდებებისგან და 

იმპერატორმაც იგი პატივით გაუშვა – „ის ღვთის კაცია, შურის გამო დასწამეს ცილი, მაგრამ 

მაძაგებლებზე ამაღლებული აღმოჩნდა“. – ამბობდა კონსტანტინე. 

ამ მარცხმა უფრო გააბოროტა არიანელები და ცოტა ხანში ათანასეს ისევ წაუყენეს ახალი, 

მაგრამ ამჯერად არა სარწმუნოებასთან დაკავშირებული ბრალდებები. მათ დაარწმუნეს 

იმპერატორი კონსტანტინე, რომ ათანასეს მის მტრებთან ჰქონდა მუდმივი ურთიერთობა; 

დააბრალეს მკრეხელობა, ბოლოს განაცხადეს, რომ თითქოს ათანასემ მოკლა ერთი 

მელეტიანელი ეპისკოპოსი – არსენი, რომელსაც მანამდე ჯადოქრობის აღსრულების მიზნით 

ხელი მოჰკვეთა. კონსტანტინე დაიყოლიეს, რომ ალექსანდრიის ეპისკოპოსის განსასჯელად 

მოეწვია კრებები ჯერ კესარიაში, შემდეგ ტვიროსში. კრებაზე თავმოყრილთაგან უმეტესობა 

ბრალდებულის მტერი იყო, თუმცა გამოჩნდნენ ეპისკოპოსებიც, რომლებმაც უშიშრად 

დაუჭირეს მხარი ათანასეს. აღმსარებელმა პოტამონმა, რომელმაც სასტიკი ტანჯვა გადაიტანა 

დევნის დროს, თავი ვერ შეიკავა აღშფოთებისგან, როდესაც კრების დამსწრეთა რიცხვში 

ევსები კესარიელი იხილა და დაუყვირა: „შენ უნდა განსაჯო უდანაშაულო ათანასე?! მე და 

შენ დევნის დროს დილეგში ერთად ვისხედით. მე ჭეშმარიტების დასაცავად თვალი 

დავკარგე, შენ კი სადა გაქვს იარები, როგორ დააღწიე თავი საპყრობილეს?!“ დაბნეულმა 

ევსებიმ პასუხი ვერ გასცა და კრება დატოვა. 



მეორე ცნობილმა აღმსარებელმა პაფნუტიმ კრებაზე მაქსიმე იერუსალიმელს უთხრა: „ჩვენ 

ერთად ვიტანჯეთ ჭეშმარიტებისთვის. განა ჯეროვანია, უკეთურთა თათბირში მივიღოთ 

მონაწილეობა?!“ და ორივემ დატოვა იქაურობა. 

ათანასეს დიდხანს ვერაფერი მოუხერხეს – იგი იოლად ამხელდა ყველა უსამართლო 

ბრალდებას. მხოლოდ ერთის გაქარწყლება გაუჭირდა – ეს იყო არსენის მკვლელობის 

ცილისწამება, რაკი ეს უკანასკნელი ვერსად იპოვეს. ორი წლის შემდეგ ათანასეს მეგობრებმა 

ტვიროსში ნახეს არსენი, რომელსაც არიანელთა რისხვისა ეშინოდა და თავს სხვა ადამიანად 

ასაღებდა. ამჯერად კი ვეღარ დაიმალა, რადგან ტვიროსის ეპისკოპოსმა იცნო. 

ზუსტად ამ დროს ტვიროსში ახალი კრება მიმდინარეობდა ათანასეს განსასჯელად. მისმა 

მტრებმა დანაშაულის უტყუარ დადასტურებად ზარზეიმით წარმოადგინეს თითქოსდა 

არსენის მოჭრილი, გამხმარი ხელი, რომელიც ვითომ ათანასესთან იპოვეს. მან მშვიდად 

მოისმინა ბრალდება და ერთ-ერთ თანმხლებს რაღაც ანიშნა. ისიც გავიდა, მალევე 

შემობრუნდა და თავიდან ფეხებამდე მოსასხამში გახვეული ადამიანი შემოიყვანა. 

„დამსწრეთაგან ვინმე პირადად თუ იცნობს არსენის?“ – იკითხა ათანასემ. ბევრმა თანხმობით 

უპასუხა. მაშინ მან მოსულს სახე გამოუჩინა და ჰკითხა: „შენ არ ხარ ის არსენი, რომელიც 

მოვკალი და ხელი მოვკვეთე?!“ შემდეგ მოსასხამი შემოხსნა, მისი ორივე ხელი აჩვენა 

დამსწრეებს და თქვა: „აი, ორივე ხელი, რომელიც მას უფალმა მისცა. დაე, ბრალმდებლებმა 

მითხრან, საიდან გააჩინეს მოკვეთილი მესამე“. 

ენით აუწერელი იყო ათანასეს მტრების გაცოფება – აშკარა ცილისწამებაში მხილებულნი 

ეცნენ მას და დაახრჩობდნენ კიდეც, მმართველთან დაახლოებულ დიდებულს რომ არ 

გამოეგლიჯა ხელიდან. მაგრამ მტრებს არც ამჯერად გადასწურვიათ ათანასეს დაღუპვის 

იმედი – შეადგინეს ჯგუფი და ეგვიპტეში გააგზავნეს მის წინააღმდეგ სამხილების 

შესაგროვებლად. ეგვიპტის ეპისკოპოსები – ათანასეს თავგამოდებულ მომხრეთა სასულიერო 

დასი ალექსანდრიისა, ამაოდ ცდილობდა ათანასეს სიმართლის დამამტკიცებელი საბუთების 

წარდგენას. ყველაფერი, რაც მის სასარგებლოდ გამოდგებოდა, მტრებმა საგულდაგულოდ 

გადამალეს, ხოლო ხალხს ცრუ ჩვენებების მიცემას წამებითა და მუქარით აიძულებდნენ. 

როდესაც ათანასე დარწმუნდა, რომ მართალი სამსჯავროს იმედი არ უნდა ჰქონოდა, 

ფარულად გაეცალა ტვიროსს და კონსტანტინოპოლში ჩავიდა. 

ერთხელ, კონსტანტინე თავისი დედაქალაქის ქუჩებში დადიოდა, უცებ ვიღაც მივიდა, ცხენს 

აღვირში სწვდა და შეაჩერა. ეს იყო ათანასე, რომელმაც იმპერატორს შემდეგი სიტყვებით 

მიმართა: „მე სამართალს ვითხოვ. დაე, ღმერთი ჩადგეს ჩვენს შორის მსაჯულად, თუ ჩემს 

ცილისმწამებლებს მიენდობი“. იმპერატორი თავიდან გაწყრა და ის იყო გზის გაგრძელება 

დააპირა, რომ ათანასემ განაგრძო: „მხოლოდ ერთს გთხოვ, მოუხმე და მოუსმინე ჩემს 

ბრალმდებლებს“. 

ხელისუფალმა თხოვნა სამართლიანად მიიჩნია და მოიწვია ეპისკოპოსები, რომლებსაც, მათ 

მიერვე მოპოვებული ცრუ ბრალდებების საფუძველზე, ათანასეს დამხობა ჰქონდათ 

გადაწყვეტილი. კონსტანტინოპოლში ჩავიდა რამდენიმე არიანელი ეპისკოპოსი, მათ შორის 

ორივე ევსები. ისინი ხვდებოდნენ რა უწინდელი ბრალდებების უსუსურობას, ახალიც 

მიამატეს და დაარწმუნეს კონსტანტინე, რომ ათანასე, რომელსაც ალექსანდრიაში 

უზარმაზარი ძალაუფლება ჰქონდა, ახალ დედაქალაქში ხორბლის შეტანის შეჩერებით 



იმუქრებოდა.[1] ამ ცილისწამებამ გაჭრა და ათანასე გადაასახლეს გალიის ქალაქ ტრირში. 

მაგრამ კონსტანტინემ უარი განაცხადა, იგი ვინმეს შეეცვალა ალექსანდრიაში. მას ესმოდა, 

რომ ეპისკოპოსის განდევნა ერთადერთი საშუალება იყო მისი დახსნისა გაცოფებული 

მტრებისგან, რომლებიც მის მოწამლვასაც კი აპირებდნენ. 

ტრირში ათანასე პატივით მიიღეს, ხელისუფლის უფროსი ძე, გალიის მმართველი 

კონსტანტინე II, უდიდესი პატივითი ეპყრობოდა და ყოველნაირად ცდილობდა დევნულების 

ტვირთი შეემსუბუქებინა მისთვის. 

არიანელები ზეიმობდნენ – ყველაზე საშიში მეტოქე მოიცილეს. აღდგომის ტაძრის 

საკურთხებლად იერუსალიმში შეკრებილმა ეპისკოპოსებმა ეკლესიის ერთობაში დააბრუნეს 

არიოზი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებით გათამამებული ალექსანდრიაში ჩავიდა. მაგრამ 

მისმა გამოჩენამ უკიდურესად აღაშფოთა იქაური ქრისტიანები. სახალხო მღელვარების 

თავიდან ასაცილებლად იმპერატორმა არიოზი კონსტანტინოპოლში მიიწვია და, ეპისკოპოს 

ალექსანდრეს თანდასწრებით, მოსთხოვა მეორედ დაეგმო ცრუსწავლება. ცბიერმა არიოზმა 

ამჯერადაც დათმო: იგი დაეთანხმა იმპერატორის მოთხოვნას, ხელი მოეწერა ნიკეის 

სიმბოლოზე. 

– შემომფიცე, რომ ამგვარად გწამს. – მიმართა კონსტანტინემ. 

– ვფიცავ, მწამს ის, რაც დავწერე. – მიუგო არიოზმა, რომელსაც ფარულად შედგენილი ჰქონდა 

მრწამსის თავისი ვარიანტი და ფიცის დროს ის ჰქონდა მხედველობაში. 

მოტყუებულმა კონსტანტინემ ალექსანდრეს არიოზის ეკლესიაში მიღება უბრძანა, რამაც 

ძალიან დაამწუხრა ეპისკოპოსი – მას არიოზის ფიცის არ სჯეროდა და ეკლესიაში ქრისტეს 

მტრის შეშვებისა ეშინოდა. მის უნდობლობას ყველა მართლმადიდებელი იზიარებდა, მაგრამ 

ვერაფერი გააწყეს. არიანელები ხმამაღლა იმუქრებოდნენ, რომ არიოზს ძალით მაინც 

შეიყვანდნენ ეკლესიაში. ქრისტიანებს ერთი იარაღი რჩებოდათ – ლოცვა. ისინი მარხვითა და 

ლოცვით ევედრებოდნენ უფალს დაეცვა თავისი ეკლესია. კონსტანტინეპოლის 

მართლმადიდებლების წუხილს იზიარებდა იმ დროს იქ მყოფი წმინდა იაკობ ნიზიბიელიც. 

ეკლესიაში არიოზის მიღების წინადღეს – შაბათს – მისი მეგობრები ეპისკოპოს ალექსანდრეს 

ნიშნისმოგებით ეუბნებოდნენ: „თანახმა ხარ თუ არა, ხვალ არიოზი მაინც იქნება ეკლესიაში“. 

კონსტანტინეპოლის ეპისკოპოსმა მთელი ღამე ლოცვაში გაატარა: „უფალო, ნუ მომასწრებ 

შენი მემკვიდრეობის შეგინების ხილვას; თუ არიოზი უნდა შეიყვანონ ეკლესიაში, 

მორწმუნეთა ერთობაში, მაშინ მე წამიყვანე ცოცხალთაგან!“ 

კვირადღეც დადგა! გახარებული არიანელების მრავალრიცხოვანი ბრბო გარს შემოერტყა 

თავის ბელადს და საზეიმო მსვლელობით მიაცილა ეკლესიამდე. უცებ არიოზმა თავი ცუდად 

იგრძნო და მოულოდნელად გარდაიცვალა. ამ მოვლენამ არიანელებს თავზარი დასცა. 

მორწმუნეებმა კი ეს ამბავი, რასაკვირველია, მიაწერეს უფლის ყოვლისშემძლე მარჯვენას, 

რომელმაც ეკლესია დაიცვა მავნე ცრუსწავლების გავლენისგან მაშინ, როცა ყოველგვარი 

ადამიანური ძალისხმევა ფუჭი გამოდგა. 

მაგრამ, მიუხედავად არიოზის საშინელი ხვედრისა, არიანელებს თავიანი ძალაუფლება 

საიმპერატორო კარზე არ დაუკარგავთ. კონსტანტინე სიცოცხლის ბოლომდე ენდობოდა 

ცბიერ და ვერაგ ევსები ნიკომიდიელს, მაგრამ თავად იმპერატორის დღეებიც დათვლილი 



იყო. მან ცოტა ხნის წინ იზეიმა თავისი მმართველობის ოცდაათი წელი და განზრახული 

ჰქონდა პალესტინაში გამგზავრება, რათა იორდანეს წმინდა წყლებში მიეღო ნათლობა. მაგრამ 

ამ ჩანაფიქრის აღსრულება ვერ შეძლო... 

დადგა აღდგომის დღესასწაული, რომელსაც უდიდესი ზეიმით აღნიშნავდნენ. ქალაქის 

ყველა ქუჩაში ენთო სვეტებად აღმართული ცვილის კელაპტრები, ეკლესიებში მთელ ღამეს 

ლოცულობდნენ, გამთენიისას იმპერატორი ხალხს ძღვენს ურიგებდა ქრისტეს აღდგომის – ამ 

უდიდესი და სასიხარულო მოვლენის – აღსანიშნავად. კონსტანტინემ ეს დღესასწაული 

უკანასკნელად იზეიმა. ცოტა ხანში ის დასნეულდა და ექიმების რჩევით სამკურნალოდ 

გაემგზავრა თბილ წყლებზე, მაგრამ შვება ვერ ჰპოვა. როცა სიკვდილის მოახლოება იგრძნო, 

გადასახლდა ნიკომიდიის შემოგარენში, მოიწვია ეპისკოპოსები და სთხოვა, მოენათლათ. 

ლოცვითა და ცოდვათა აღიარებით მომზადებულ კონსტანტინეს წილად ხვდა პატივი 

ქრისტიანად წოდებისა. მას სიკვდილამდე აღარ გაუცვლია ახალმოქცეულის თეთრი სამოსი 

სამეფო ძოწეულზე. ისტორიკოსის სიტყვებით: „სიკვდილის შიში განაქარვა სიხარულმა, რომ 

ის ქრისტეს შვილებს ეკუთვნის; გულით ხარობდა და სულით ზეიმობდა; მას გულწრფელად 

აოცებდა ღვთის ძალის მოქმედება“. 

კონსტანტინე გარდაიცვალა 337 წელს, სულთმოფენობას. აღსრულებამდე კი სახელმწიფო 

თავის სამ ვაჟს ჩააბარა. 

ერმა და მხედრობამ გულწრფელად იგლოვეს იგი. უდიდესი პატივით გადაასვენეს მისი 

ცხედარი კონსტანტინოპოლში და დაკრძალეს წმინდა მოციქულთა სახელობის ეკლესიაში, 

სადაც კონსტანტინემ წინასწარ განიმზადა საძვალე. ქრისტიანობისთვის მის თავდადებას 

მადლიერებით იხსენიებს ეკლესია, რომელმაც ის და დედამისი, დედოფალი ელენე, 

მოციქულთა სწორთა დასს მიაკუთვნა. 

მიუხედავად იმისა, რომ იმპერატორის მმართველობის ბოლო წლებში მართლმადიდებლებს 

სდევნიდნენ, ვერავინ დააბრალა კონსტანტინეს არიანული ერესისკენ მიდრეკა. არიანელებმა 

მასზე მოპოვებული გავლენა შეინარჩუნეს სიცრუით, ნამდვილი ზრახვების დაფარვით და 

ნიკეის დოგმატზე მოჩვენებითი თანხმობით. გულმართალი და პირდაპირი კონსტანტინე 

ადვილად იჯერებდა მათ ნათქვამს, არიანელები კი, როგორც ვნახეთ, ბოროტად იყენებდნენ 

ამ ნდობას. ისტორიკოსი შენიშნავს, რომ კონსტანტინეს მმართველობის დროს გამეფებული 

იყო „ორი მძიმე უკეთურება: სხვისი ქონების დამტაცებელი ხარბი და ვერაგი ადამიანების 

დამანგრეველი მოქმედება და ქრისტიანის სახელის მატარებელი თაღლითების 

ენითუთქმელი ორგულობა. კაცთმოყვარე, გულწრფელად მორწმუნე და გულღია 

იმპერატორს სჯეროდა ცრუქრისტიანებისა, რომლებიც, თვალთმაქცობის ნიღაბს 

ამოფარებულნი, ცდილობდნენ მისი კეთილგანწყობის მოპოვებას. მათზე მინდობილი ის 

ზოგჯერ უჯეროდაც იქცეოდა“. 

მძიმე სანახავია მტრობისა და სიცრუის ბატონობა საზოგადოებაში, რომლის წევრებსაც 

ქრისტიანები ჰქვიათ. მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ ყველა არ არის ამ წოდების ღირსი. 

ადრე, დევნის დროს, მხოლოდ ჭეშმარიტ მორწმუნეებს ჰყოფნიდათ გამბედაობა, 

ქრისტიანები ეწოდებინათ საკუთარი თავისთვის და უშიშრად შეჰგებებოდნენ სიკვდილს. 

ამიტომაც ბრწყინავდა სისუფთავითა და სიწმინდით მათი საზოგადოება. ახლა, როცა 

ქრისტიანობა საშიში აღარ იყო და, პირიქით, ხელისუფლისგან გარკვეული სარგებლის 



წყაროდ იქცა, უამრავმა უღირსმა მორწმუნედ წარმოაჩინა თავი. ასეთი ადამიანები ვერ 

იქნებოდნენ ქრისტეს ერთგულნი და კეთილმსახურნი – ისინი უფალს კი არა, თავიანთ 

ვნებებს ემონებოდნენ. ეს თვითმარქვიები ეკლესიის წესებს გარეგნულად ასრულებდნენ, 

სინამდვილეში კერპთაყვანისმცემლებად რჩებოდნენ, რადგან მათი გულები ეკუთვნოდა არა 

ღმერთს, არამედ ამა სოფელსა და მისგან მიღებულ სარგებელს. ეს ადამიანები ქმნიდნენ 

თვალთმაქცობისა და სიცრუის გარემოს. თესდნენ უთანხმოებებს ქრისტეს ეკლესიაში, რის 

გამოც უფლის ერთგულ მსახურებს მძიმე გამოცდის გავლა უხდებოდათ, მათი მდგომარეობა 

ახლა უფრო რთული იყო, ვიდრე მაშინ, როცა აშკარა მტრებს ებრძოდნენ. ამ 

განსაცდელისთვის უნდა გაეძლო ეკლესიას, ეღვაწა ერთსულოვნებისა და მშვიდობის 

გასაძლიერებლად. 

ამ ძნელბედობის ჟამს ქრისტეს ეკლესიაში მოღვაწეობდნენ სულიწმიდით გაცისკროვნებული 

წმინდა მამები, რომლებიც სიყვარულით, შეუპოვრობითა და თავგანწირვით 

ემსახურებოდნენ ჭეშმარიტებას. 

კონსტანტინესა და მისი მემკვიდრეების მმართველობის ეპოქაში, ცრუქრისტიანების მიერ 

გამოწვეულ სამწუხარო არეულობებთან ერთად, მუდამ ცოცხლობდა ჭეშმარიტი რწმენა. ამის 

დადასტურებად კი ქრისტეს ერთგულ მსახურთა ცხოვრება და მოღვაწეობა გვევლინება. 

[1] უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტანტინოპოლს მხოლოდ ეგვიპტე ამარაგებდა ხორბლით. ცოტა 

ხნით ადრე სიკვდილით დასაჯეს ფილოსოფოსი სოსიპატრე, რომელსაც დააბრალეს, თითქოს 

ჯადოქრობით ზურგის ქარს უცვლიდა მიმართულებას და აბრკოლებდა დედაქალაქისკენ 

მიმავალ ხომალდებს. 

 

წმინდა ათანასე დიდი და არიანელთაგან დევნა. 

კონსტანტინეს სიკვდილის შემდეგ იმპერატორებად გამოაცხადეს მისი სამივე ვაჟი. სხვა 

დანარჩენი ნათესავები მეომრებმა ამოხოცეს მცირეწლოვანი ძმისშვილების – გალუსისა და 

იულიანეს – გარდა. იმპერატორთაგან უფროსს, კონსტანტინეს, წილად ხვდა გალია, ესპანეთი 

და ბრიტანეთი – ოლქები, რომელთაც მამის სიცოცხლეშივე მართავდა. ჩვენ ვიცით, რომ 

ქალაქ ტრირში მან პატივით მიიღო ათანასე და უდიდეს გულისხმიერებას იჩენდა მის 

მიმართ. მამის სიკვდილიდან ცოტა ხანში მან დაარწმუნა ძმები, დევნულებიდან გამოეხმოთ 

ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, წერილში კი განუმარტა, რომ ამით შესრულდებოდა 

უკანასკნელი ნება მამა-იმპერატორისა, რომელმაც მხოლოდ იმიტომ გადაასახლა ათანასე, 

რომ მტრის ხრიკებისგან დაეცვა. კონსტანტინე უმცროსი (337-340 წწ.) ცოტა ხანს იყო 

იმპერატორი – იგი ბრძოლაში მოკლეს. 

მეორე ძმა, კონსტანსი (337-350 წწ.), მართავდა იტალიას, აფრიკასა და ილირიას, ძმის 

სიკვდილის შემდეგ კი მთელს დასავლეთს. იგი ურყევად მისდევდა ჭეშმარიტ სწავლებას, 

ბეჯითად იცავდა ათანასეს და არიანელთაგან დევნილ სხვა ეპისკოპოსებს. 

მესამე ძმა, კონსტანციუსი (337-361 წწ.), აღმოსავლეთს მართავდა. ის მუდამ ერეოდა ეკლესიის 

საქმეებში და ამით გაუთავებელ უთანხმოებასა და მღელვარებას იწვევდა. სუსტი ხასიათის, 

ამასთან ანჩხლი და სასტიკი ადამიანი იყო და ადვილად ექცეოდა სხვისი გავლენის ქვეშ, 

რითაც ისარგებლეს არიანელებმა და მისი ნდობა მოიპოვეს. 



მღელვარებამ ძალიან მალე იჩინა თავი. კონსტანციუსის მმართველობის პირველსავე წელს 

გარდაიცვალა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, წმინდა ალექსანდრე. როდესაც სასულიერო 

დასმა სიკვდილის წინ მას სთხოვა, დაესახელებინა მემკვიდრე, ეპისკოპოსმა უპასუხა: „თუ 

ყოფით საქმეებში გამოჩენილი და გამოცდილი ადამიანი გინდათ, მაკედონიუსი აირჩიეთ. თუ 

სწავლაში დამმოძღვრავი და სამაგალითო ცხოვრების კაცი გსურთ, მაშინ პავლე“. 

პავლე, ერთ-ერთი პრესვიტერი, ევსტათი ანტიოქიელთან ერთად დევნილი, გადასახლებიდან 

ახალი დაბრუნებული იყო. ეკლესიამ არჩევანი პავლეზე შეაჩერა. რაკი მაკედონიუსს 

არიანელები მფარველობდნენ, უკმაყოფილო იმპერატორმა დაამხო ახლადარჩეული 

ეპისკოპოსი და კონსტანტინოპოლში ევსები ნიკომიდიელი გადმოიყვანა. ამრიგად, დაარღვია 

ეკლესიის უძველესი უფლება ეპისკოპოსის არჩევისა და ნიკეის კრების განჩინება, რომლის 

თანახმადაც, იკრძალება ეპისკოპოსების ერთი კათედრიდან მეორეზე გადაყვანა. ამ უკანონო 

საქციელმა დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, მაგრამ კონსტანციუსმა ამას ყურადღება არ 

მიაქცია. ორი წლის შემდეგ ევსები გარდაიცვალა, მართლმადიდებლებმა ისევ პავლე, ხოლო 

არიანელებმა მაკედონიუსი აირჩიეს. კონსტანციუსი ისევ ჩაერია საქმეში და გაგზავნა 

მეომრები პავლეს დასამხობად და დასაპატიმრებლად. მართლმადიდებლები თავის 

ეპისკოპოსს გამოექომაგნენ, მოხდა შეტაკება, რაზმის უფროსი მოკლეს, კონსტანტინოპოლის 

ქუჩები სისხლით შეიღება... ეპისკოპოსად მაკედონიუსი დაადგინეს, პავლე კი განდევნეს. 

შემდგომში ამ ორმა ეპისკოპოსმა კიდევ რამდენჯერმე შეცვალა ერთმანეთი 

კონსტანტინოპოლში, იმის მიხედვით, თუ მათ მხარდამჭერთაგან რომელი ფრთა 

იმარჯვებდა. 

ათანასე ალექსანდრიაში 338 წელს დაბრუნდა. მას დიდი აღფრთოვანებით შეხვდა მთელი 

სამწყსო, რომელიც, ორი წელიწადი უეპისკოპოსოდ დარჩენილი, მტკიცედ იცავდა ჭეშმარიტ 

სარწმუნოებას. დევნილი მწყემსთმთავარი უფრო მეტად შეიყვარეს მორწმუნეებმა. 

მაგრამ არიანელები ათანასეს დაბრუნებას ვერ ეგუებოდნენ. ისინი ახალი იმპერატორის 

დროსაც გრძნობდნენ თავიანთ ძლიერებას და მოწვეულ კრებაზე დაადგინეს კიდეც, რომ 

ათანასეს უფლება არ ჰქონდა, თავის კათედრაზე დაბრუნებულიყო, რადგან იგი კრებამ 

დაამხო. მიაღწიეს კიდეც საწადელს და ალექსანდრიის ეპისკოპოსად არიანელი პისტი 

აირჩიეს. იმავდროულად იმპერატორებსა და ეპისკოპოსებს დაუგზავნეს ეპისტოლეები, 

რომლებშიც ხელახლა მიუბრუნდნენ თავიანთ ძველ ბრალდებებს ათანასესადმი და ახალი 

ცილისწამებებიც არ დააკლეს. ეგვიპტის აღშფოთებულმა ეპისკოპოსებმა თავიანთ მხრივ 

ყველა ქალაქს აახლეს ეპისტოლე, სადაც საქმის ნამდვილ არსს აცნობებდნენ და მთელი 

მონდომებით იცავდნენ ათანასეს. 

არიანელმა ეპისკოპოსებმა, კონსტანციუსის მხარდაჭერით, 340 წელს მოიწვიეს კრება 

ანტიოქიაში, რომელსაც თავმჯდომარეობდა კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსი, არიანელი 

აკაკიოსი. კრებაზე უარყვეს ნიკეის სიმბოლო და გადაწყვიტეს ახლის შედგენა. არიანელებს 

სურდათ მართლმადიდებლების მოზიდვა, სცადეს რამდენიმე გამოთქმის შერბილება და 

ფრაზების ნამდვილი შინაარსის მიჩქმალვა. ეს ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ მათ 

შეადგინეს დაახლოებით ოთხი სიმბოლო, რომლებიდანაც ამოღებული იყო სიტყვა 

„ერთარსი“. 



მაგრამ არიანელთა მთავარი მიზანი მაინც ათანასეს საბოლოო დამხობა იყო, რასაც მიაღწიეს 

კიდეც. მაგრამ მათ აღარ აკმაყოფილებდათ თავიანთი არჩეული პისტი, ამიტომ მისი განდევნა 

გადაწყვიტეს და ალექსანდრიაში ახალი ეპისკოპოსის დანიშვნას შეუდგნენ, თანაც მზად 

იყვნენ, მიზნის მისაღწევად იარაღიც კი გამოეყენებინათ. ბოლოს აირჩიეს ერთ-ერთი 

თავიანთი მომხრე, გრიგოლი, და ამის შესახებ აცნობეს ალექსანდრიის ეკლესიას. ამ 

უკანასკნელის აღშფოთებას საზღვარი არ ჰქონდა – იგი მხურვალედ უჭერდა მხარს ათანასეს 

და, გარდა ამისა, სამართლიანად იცავდა თავის უფლებას ეპისკოპოსის არჩევისა. 

დიდი მარხვის დღეებში გრიგოლი ალექსანდრიაში ჩავიდა; მანამდე კი ეგვიპტის მმართველს 

დაევალა, მხარი დაეჭირა არიანელთა მიერ დადგინებული ეპისკოპოსისთვის. როდესაც 

მმართველმა დაინახა, რომ მართლმადიდებლები მზად არიან, ბოლომდე დაიცვან თავიანთი 

ეპისკოპოსი, საშველად იუდეველებსა და წარმართებს მოუხმო და ძალით შეიყვანა გრიგოლი 

ეკლესიაში; იქიდან კი გამოდევნა მორწმუნეები, შეურაცხყო მონაზვნები და უფლისთვის 

ქალწულნი. ერთი ტაძარი მთლიანად გაიძარცვა, ამას მოჰყვა მართლმადიდებლების ცემა, 

წამება, საპყრობილეში ჩამწყვდევა. ეს უკანონო და სასტიკი ქმედებები არც ვნების კვირის 

წმინდა დღეებში შეწყვეტილა. მაგრამ მორწმუნეებს არ მიუტოვებიათ თავიანთი საყვარელი 

ეპისკოპოსი. ტაძარი, რომელშიც იგი აღავლენდა ღვთისმსახურებებს, ხალხით იყო 

გადაჭედილი. ბოლოს ათანასე დარწმუნდა, რომ ალექსანდრიაში ყოფნით მტრებს უფრო 

განარისხებდა და საფრთხეს უქმნიდა თავის მიმდევრებს. ამიტომ გადაწყვიტა, ქალაქს 

ფარულად გასცლოდა და თავისი საქმე განსასჯელად მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის 

მიენდო. 

თავისი საიდუმლო თავშესაფრიდან ათანასემ ყველა ეკლესიის ეპისკოპოსს გაუგზავნა 

მოწოდება, სადაც აღწერა არიანელთა ქმედებები. იგი წერდა: „მარტო მე არ შეურაცხმყვეს, 

არამედ ჩვენ ყველა. დაირღვა მამათაგან გადმოცემული წესები. ზიანი ადგება უფლისა და 

მისი მოციქულებისგან ნაქადაგებ სარწმუნოებას. თუ დამნაშავეა ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, 

იგი უნდა განსაჯონ მართლმადიდებელმა ეპისკოპოსებმა და არა ერეტიკოსებმა. თუ მას 

ტახტისთვის უღირსად ცნობენ, მის ადგილას სხვა უნდა აირჩიონ, ოღონდ იმავე ეკლესიიდან 

და სამხედრო ძალით გარედან არ შემოიყვანონ ყველასთვის არასასურველი გრიგოლი“. 

მაგრამ ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობის სიტყვები ამაოდ გაისმოდა ქვეყანაში, სადაც 

არიანელების ძლიერებას იმპერატორი უმაგრებდა ზურგს. ათანასე დასავლეთს გაემგზავრა, 

სადაც ძლიერი მფარველები ჰპოვა იმპერატორ კონსტანსისა და რომის ეპისკოპოსის, 

იულიუსის სახით. ამ უკანასკნელმა მის ჩამოსვლამდევე შეიტყო არიანელთა 

თავაშვებულობის შესახებ ეგვიპტელი ეპისკოპოსებისადმი გაგზავნილი ეპისტოლეებიდან 

და მოიწვია კრება ამ გაუგებრობათა განსახილველად. ყველა ქალაქს თვითონ გაუგზავნა 

მოწვევა, მაგრამ დიდხანს და ამაოდ ელოდა არიანელ ეპისკოპოსებს: ისინი არ დაესწრნენ 

კრებას, მხოლოდ გაკიცხეს იგი დამხობილ ათანასესთან ურთიერთობისთვის და ამას 

დასჯერდნენ. 

ბოლოს იულიუსმა გადაწყვიტა, მათ გარეშე განეხილათ საქმე. 342 წელს რომში მოწვეულ 

კრებაში მონაწილეობდა ორმოცდაათი ეპისკოპოსი, რომელთა შორის თრაკიიდან, 

პალესტინიდან და სირიიდან განდევნილებიც იყვნენ. მათ ათანასე გაამართლეს. იგი 

საცხოვრებლად რომში დარჩა, სადაც დიდ პატივს სცემდნენ. მისგან შეიტყო ხალხმა 



დასავლეთში ნაკლებად ცნობილი აღმოსავლელი განდეგილების ღვაწლის შესახებ. ათანასეს 

შეგონებანი ღვთისადმი თავგანწირული სამსახურის სურვილს აღვივებდა ქრისტიანებში. 

ღვთის ნებას სრულიად მინდობილი ათანასე მოთმინებით იტანდა თავის ხვედრს, მაგრამ 

ალექსანდრიიდან მოსული ცნობები ძალიან აწუხებდა. იქაური მართლმადიდებლები 

უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. გრიგოლი დაუნდობლად სდევნიდა ყველა 

მღვდელთმთავარს, ვინც უარი განაცხადა მასთან ურთიერთობაზე. წმინდა აღმსარებელი 

პოტამონი სასიკვდილოდ გვემეს, უამრავი ეპისკოპოსი გადაასახლეს და ისინი არიანელებით 

შეცვალეს. ეკლესიას მიკედლებულ ღარიბებს შემწეობა ჩამოერთვათ. განსაკუთრებით 

ათანასეს ერთგულებაში ეჭვმიტანილები დაზარალდნენ. როდესაც ალექსანდრიაში ათანასეს 

და გარდაიცვალა, გრიგოლმა მისი დასაფლავებაც კი აკრძალა. ქრისტიანებმა მისი ცხედარი 

ფარულად მიაბარეს მიწას, რითაც საკუთარი სიცოცხლე ჩაიგდეს საფრთხეში. ყველა ამ 

უკანონობას ხელისუფლება და სამხედრო ძალა უწყობდა ხელს. 

მთელი ხუთი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს უსამართლობა. არიოზის ერესი კი სულ 

უფრო იკიდებდა ფეხს აღმოსავლეთში. ბოლოს დასავლეთის იმპერატორმა კონსტანსმა 

გადაწყვიტა, ღიად დაეჭირა მხარი ათანასესთვის, რომელსაც პირადად იცნობდა და პატივს 

სცემდა; იცოდა, თუ რაოდენ უსამართლოდ დევნიდნენ მას. იგი თავის ძმას შეხვდა და 

დაარწმუნა, მოეწვია საერთო კრება, განეხილა ბრალდებები და თუ ათანასე 

გამართლდებოდა, ალექსანდრიაში დაებრუნებინა. 

კონსტანციუსი დაეთანხმა. კრება მოიწვიეს ძმების სამფლობელოთა საზღვარზე მდებარე 

ქალაქ სერდიკაში (ახლანდელი სოფია). შეიკრიბა ას სამოცდაათი ეპისკოპოსი, რომელთა 

შორის იყვნენ დასავლეთში ცნობილი ღირსეული პირები. ჩავიდნენ ათანასეს მტრებიც, 

მაგრამ, როგორც კი დარწმუნდნენ, რომ კრების უმრავლესობა ათანასეს უჭერდა მხარს და მათ 

წინააღმდეგ ძლიერი, უტყუარი მტკიცებულებანი გააჩნდათ, უმნიშვნელო მიზეზის გამო 

უეცრად მიატოვეს სერდიკა და სხვა ქალაქში მოიწვიეს კრება, რომელზეც ათანასე 

დამნაშავედ ცნეს. ეს მოხდა ქალაქ ფილიპოპოლში (ახლანდელი პლოვდივი), რომელიც 

აღმოსავლეთის იმპერატორს ემორჩილებოდა, არიანელები ამიტომაც გრძნობდნენ თავს 

თავისუფლად და არაფერს ერიდებოდნენ. ეპისკოპოსებს, ვინც მათ არ ეთანხმებოდა, 

გადასახლებაში აგზავნიდნენ, ათანასეს ბევრი მომხრე სასიკვდილოდ გაიმეტეს... მათ 

ალექსანდრიაში გააგზავნეს ბრძანება, რომლის თანახმად, სიკვდილით უნდა დაესაჯათ 

ყველა იქ ჩასული მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი. ეს ყველაფერი კონსტანციუსის 

ნებართვითა და ხელშეწყობით ხდებოდა – იგი ძმის შიშით ვერ ბედავდა ათანასესთან ღიად 

დაპირისპირებას და ფარულად აქეზებდა მის მოწინააღმდეგეებს. 

ამასობაში სერდიკაში მოწვეულმა კრებამ ზედმიწევნით გაარჩია ყველა ბრალდება და 

სრულად გაამართლა ათანასე, – მეტიც, მისი განჩინებით, ნიკეის სიმბოლოს გარდა სხვა 

რომელიმე სიმბოლოს მიღება დაუშვებლად გამოცხადდა. კონსტანსმა ძმას დაჟინებით 

მოსთხოვა ათანასეს დაბრუნება გადასახლებიდან. დაემუქრა, რომ უარის შემთხვევაში 

იარაღის ძალით აღადგენდა მთელი სამწყსოსთვის სასურველ მღვდელთმთავარს. 

ძმის მუქარით შეშინებულმა კონსტანციუსმა ათანასეს წერილი მისწერა და დაბრუნების ნება 

დართო, მაგრამ ამასთანავე არ გააუქმა თავისი უწინდელი ბრძანებები მართლმადიდებელთა 

წინააღმდეგ. მღვდელთმთავარი იმპერატორს არ ენდობოდა და გამგზავრებას აჭიანურებდა. 



კონსტანციუსმა კიდევ ორი წერილი მისწერა ათანასეს და დაბეჯითებით სთხოვა დაბრუნება, 

თანაც დაარწმუნა თავის კეთილგანწყობაში და უსაფრთხოებასაც დაჰპირდა. გააუქმა ყველა 

ბრძანებულება მართლმადიდებლების წინააღმდეგ და ეგვიპტის სამოქალაქო მმართველობას 

დაავალა, დიდი პატივით მოპყრობოდნენ ათანასეს. 

ამასობაში გარდაიცვალა არიანელი ეპისკოპოსი გრიგოლი და მხოლოდ ამის შემდეგ 

დაბრუნდა ათანასე ალექსანდრიაში, რაც იქ ნამდვილ ზეიმად იქცა. ხალხი სიხარულის 

შეძახილებით შემოეხვია მამაც მოწამეს, რომელმაც შვიდ წელიწადზე მეტი დევნულებაში 

გაატარა. სამწყსო ხარობდა... ანტიოქიაში ათანასე შეხვდა იმპერატორს, რომელმაც იგი 

სიხარულით მიიღო. ახლა ალექსანდრიის ეპისკოპოსის მოსისხლე მტრებიც კი 

მლიქვნელურად ცდილობდნენ მასთან შერიგებას, კიცხავდნენ თავიანთ ადრინდელ 

საქციელს, წერილობით გმობდნენ საკუთარ სწავლებას. ამ ყველაფერს განაპირობებდა შიში 

და ფარული სიძულვილი, რომელსაც ხელსაყრელი შემთხვევა მიეცემოდა თუ არა, უფრო 

ძლიერ ამოხეთქავდა. 

ათანასე კარგად იცნობდა თავის მეტოქეებს და ცრუ დაპირებებით არ იტყუებდა თავს. მან 

მთელი თავისი მოღვაწეობა სამწყსოს მიუძღვნა და თავდაუზოგავად ცდილობდა 

არიანელთაგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას. იღვწოდა, რათა ჭეშმარიტი სწავლების 

ძალით მოებრუნებინა გზასაცდენილნი და განემტკიცებინა ქრისტეს ერთგული მსახურნი. 

საყვარელმა სამწყსომაც დიდი სიხარული არგუნა ათანასეს: ჭეშმარიტი რწმენისთვის დევნამ 

მათში უდიდესი თავდადება აღძრა. ეკლესია თითქოს სულიერად განახლდა, იგი მხურვალე 

ლოცვითა და კეთილი საქმეებით გამოხატავდა თავის სიხარულსა და ღვთისადმი მადლობას. 

მნიშვნელოვანი შესაწირი გროვდებოდა ღარიბთა შესანახად. ათანასეს უდიდესი სახელი და 

გავლენა ჰქონდა. ის ჭეშმარიტების საიმედო ქომაგი იყო მთელი საქრისტიანოსთვის. მის 

სიტყვებსა და დარიგებებს ყველგან კრძალვით იღებდნენ. 

იმავე პერიოდში თავიანთ კათედრებს დაუბრუნდნენ სხვა მართლმადიდებელი 

ეპისკოპოსებიც. მაგ. პავლემ კონსტანტინოპოლში ისევ შეცვალა მაკედონიუსი. 

მაგრამ სიხარული და სიმშვიდე ხანმოკლე აღმოჩნდა. მართლმადიდებელთა ძლიერი 

მფარველი კონსტანსი 350 წელს გალიაში მოკლა ამბოხებულმა მხედართმთავარმა 

მაგნენციუსმა, რომელმაც თავი იმპერატორად გამოაცხადა. ყველაფერი უმალ შეიცვალა: 

არიანელებმა განაახლეს ხრიკები და ისევ დაიწყეს ბრალდებების ძიება ათანასეს წინააღმდეგ. 

მათ, ვინც ცოტა ხნის წინ დაგმეს საკუთარი შეხედულებები, უტიფრად დაუბრუნდნენ 

არიანელებს და ათანასეს მოშორება მოითხოვეს. 

კონსტანციუსი იძულებული იყო, ისინი დროებით მოეთოკა, რადგან მაგნენციუსთან 

ბრძოლით დაკავებულმა კარგად ვერ შეისწავლა საქმის ვითარება, ამის გარეშე კი რაიმე 

გადამჭრელი ზომების მიღებას ვერ ბედავდა. არიანელები უფრო გათამამდნენ და ისევ 

დაიწყეს მართლმადიდებელი ეპისკოპოსების დევნა. პირველი მსხვერპლი პავლე 

კონსტანტინოპოლელი იყო – იგი შეიპყრეს და წაიყვანეს სომხეთის ქალაქ კუკუზაში, სადაც 

საპყრობილეში აშიმშილეს და ბოლოს დაახრჩეს. მის ადგილას ისევ მაკედონიუსი დაადგინეს. 

ათანასეს მიმართ არიანელები სიფრთხილეს იჩენდნენ, მაგრამ ჩუმჩუმად მაინც 

არწმუნებდნენ კონსტანციუსს, რომ ალექსანდრიის ეპისკოპოსს მის მტერთან, მაგნენციუსთან 



ჰქონდა კავშირი. რაც შეეხება ათანასეს, იგი მშვიდად განაგრძობდა თავისი სამწყსოს მართვას, 

არ ეშინოდა საფრთხისა და წერილობით იცავდა თავს ცრუ ბრალდებებისგან. 

ომი სამ წელიწადს გაგრძელდა. კონსტანციუსმა გაიმარჯვა და მთელი იმპერიის 

ერთპიროვნული მმართველი გახდა. არიანელებმაც დრო იხელთეს და მაშინვე 

დაუპირისპირდნენ ათანასეს. ის კონსტანციუსსაც სძულდა და მხოლოდ შიშის გამო იჩენდა 

მისდამი კეთილგანწყობას. ახლა, როგორც კი სრულ ძალაუფლებას მიაღწია, 353 წელს არლში 

მოიწვია კრება ათანასეს დასაგმობად. დასავლელ ეპისკოპოსებს უბრძანეს, უსიტყვოდ 

ეღიარებინათ აღმოსავლელ ეპისკოპოსთაგან გამოცხადებული დაგმობა. ურჩებს 

საპყრობილეში აგზავნიდნენ. 

ათანასეს მხარს უჭერდა რამდენიმე ღირსეული ეპისკოპოსი: ლიბერიუს რომაელი, ოსია 

კორდუბელი და სხვები. ისინი არ დაესწრნენ არლის კრებას და მისი მიმდინარეობით 

აღშფოთებულებმა დაბეჯითებით მოითხოვეს, ხელახლა განეხილათ საკითხი. მათი 

მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და მოიწვიეს ახალი კრება, რომელიც 355 წელს მილანში შედგა. 

არიანელებმა აქაც გაიმარჯვეს, მაგრამ საბოლოოდ გამოაჩინეს თავიანთი სამარცხვინო 

ბუნება. ხალხმრავალი კრების სხდომები თავდაპირველად ეკლესიაში ტარდებოდა. ერთმა 

ეპისკოპოსმა, ევსები ვერჩელელმა, რომელსაც ათანასეს დაგმობაზე ხელმოწერას სთხოვდნენ, 

თქვა: „ჯერ სარწმუნოების საკითხზე უნდა შევთანხმდეთ. მე ვიცი, რომ დამსწრეთაგან 

ზოგიერთი ერესით არის დაავადებული“, და შესთავაზა ყველას, ხელი მოეწერათ ნიკეის 

სიმბოლოზე. ის იყო, მილანის ეპისკოპოსს უნდა მოეწერა ხელი, რომ არიანელმა ვალენტემ 

ხელიდან გამოჰგლიჯა კალამი და გრაგნილი. სხდომა საყოველთაო აურზაურით დასრულდა. 

ხალხი ხმამაღლა გამოხატავდა თავის აღშფოთებას სარწმუნოების შეურაცხყოფისთვის. ამის 

გამო გადაწყვიტეს – სხდომები სასახლეში გადაეტანათ და იმპერატორის მეთვალყურეობით 

ჩაეტარებინათ. 

როდესაც არიანული ერესი აღმოცენდა, ჩვენ ვნახეთ, რომ კონსტანტინე დიდმა ეკლესიის 

წინამძღვრებს მიანდო საღვთისმეტყველო საკითხის განხილვა და არ შეუზღუდავს 

მსჯელობის თავისუფლება; თავისთვის დაიტოვა მხოლოდ ეკლესიის გადაწყვეტილების 

აღსრულების უფლება. 

მაგრამ კონსტანციუსი სულ სხვაგვარად იქცეოდა. თავს უფლებას აძლევდა, თვითნებურად 

გადაეჭრა ყველა საღვთისმეტყველო საკითხი, ეკლესიის საქმეები და ძალის გამოყენებით 

დაეცვა თავისი გადაწყვეტილებები. ახლაც სახალხოდ ბრძანა, ეღიარებინათ მის მიერვე, 

თითქოსდა ზეშთაგონებით შეთხზული, სინამდვილეში კი არიანელთა კარნახით დაწერილი 

მრწამსი, რამაც ხალხი ძლიერ აღაშფოთა. 

თავად კონსტანციუსი მილანის (იგივე მედიოლანის) კრების სხდომებს ფარდას 

ამოფარებული ესწრებოდა და თავის ნებაზე მართავდა მას. თუმცა გამოჩნდა რამდენიმე 

მამაცი ეპისკოპოსი, რომლებიც არ შეუშინდნენ სიმართლის დაცვას. სარდინიის ქალაქ 

კალიარის ეპისკოპოსმა ლუციფერმა უშიშრად ამხილა ათანასეს ბრალმდებელთა 

უსინდისობა და გადაჭრით უარი თქვა – განაჩენზე მოეწერა ხელი. მაშინ გაავებული 

კონსტანციუსი გამოეცხადა კრებას და იყვირა: „მე ვარ ათანასეს ბრალმდებელი, ამიტომ 

დაუჯერეთ ვალენტის ჩემი ხათრით!“ 



– ეკლესიის კანონებს არ ეთანადება არმყოფთა დაგმობა და ერეტიკოსებთან ურთიერთობა, – 

შეეპასუხა ლუციფერი. 

– თქვენთვის კანონი ჩემი ნებაა! დაემორჩილეთ ჩემს მოთხოვნას, არადა გადაგასახლებთ 

ყველას! – შესძახა განრისხებულმა კონსტანციუსმა და მახვილი იშიშვლა. 

ბევრმა დაუთმო, მაგრამ ლუციფერ კალიარელი, ევსები ვერჩელელი, დიონისე 

მედიოლანელი არ შედრკნენ და ამისთვის ისინი შორეულ ქვეყნებში გადაასახლეს, სადაც 

უმკაცრესად ეპყრობოდნენ. 

მილანში არიანელი ეპისკოპოსი ავქსენტი დაინიშნა და ყველა ქალაქის ეპისკოპოსებს 

გაეგზავნათ ბრძანება დამხობისა და გადასახლების მუქარით, ხელი მოეწერათ ათანასესთვის 

გამოტანილ განაჩენზე. 

რომის ეპისკოპოსი ლიბერიუსი მილანის კრებას არ ესწრებოდა და მტკიცედ უჭერდა მხარს 

ათანასეს. კონსტანციუსმა მისი გადაბირება მოისურვა და ძღვენი გაუგზავნა საჭურისის 

ხელით. ლიბერიუსმა საჩუქარი არ მიიღო და დესპანს უთხრა: „დაე, შედგეს მართალი კრება, 

რომელსაც არ შეეშინდება ამა სოფლის მსაჯულებისა და მხოლოდ ღვთისმოშიშება და 

მოციქულთა კანონებისადმი კრძალვა ექნება. დაე, მიიღოს ნიკეის სიმბოლო და მაშინ 

განვიხილავთ ათანასეს საქმეს“. 

საჭურისმა ძღვენი მოციქულთა საფლავებზე დაალაგა, ლიბერიუსმა კი მათი გადაყრა ბრძანა, 

როგორც სისხლის საფასურისა. მაშინ კონსტანციუსმა სხვა ხერხს მიმართა: რომში 

მღელვარების თავიდან ასაცილებლად ღამით შეაპყრობინა და მილანში, თავისთან მიაყვანინა 

ლიბერიუსი, რომელსაც ისევ მოსთხოვა, ხელი მოეწერა და დაეგმო ათანასე. 

– ხელმწიფეო, ეკლესიის სამსჯავრო მართალი უნდა იყოს, ხოლო მსოფლიო ეკლესიამ 

ათანასე უდანაშაულოდ სცნო! – მიუგო ეპისკოპოსმა. 

– კადნიერდები და მარტო უმხედრდები მთელ ქვეყანას? – უყვირა განრისხებულმა 

კონსტანციუსმა. 

– მარტოც რომ დავრჩე, ჭეშმარიტი რწმენა არ დაიღუპება, ბაბილონში იგი სამმა ყრმამ 

შეინარჩუნა. 

– დამეთანხმე და რომში დაბრუნდები. არა და გადაგასახლებ. სამ დღეს გაძლევ 

მოსაფიქრებლად! 

– მე უკვე გამოვეთხოვე რომაელ მოძმეებს, ვერც სამი დღე და ვერც სამი თვე შემაცვლევინებს 

გადაწყვეტილებას. გამაგზავნე, სადაც გსურდეს... – იყო ეპისკოპოსის საბოლოო პასუხი. 

ლიბერიუსი თრაკიაში გადაასახლეს და მის მაგივრად დანიშნეს ეპისკოპოსი ფელიქსი, 

რომელიც ხალხმა არ აღიარა; ყოველივე ამის შემდეგ რომში შფოთი და არეულობა დაიწყო. 

სამწუხაროდ, ეპისკოპოსმა ლიბერიუსმა ბოლომდე ვერ გაუძლო და დევნულებიდან ერთი 

წლის შემდეგ არიანულ მრწამსს დაეთანხმა, რითაც რომში დაბრუნების ნებართვა იყიდა. 

ასეთი სულმოკლეობა გამოიჩინა ოსია კორდუბელმაც, რომელიც იქამდე ათანასეს მტკიცე 

დამცველად ითვლებოდა. როდესაც კონსტანციუსმა დაგმობაზე ხელმოწერა ურჩია, მან 



უპასუხა: „ხელმწიფეო, მე მაქსიმიანესგან ვიტანჯე რწმენისთვის; ახლაც მზად ვარ ამისთვის, 

მაგრამ ხელს არ მოვაწერ ათანასეს დაგმობას, რომელიც ეკლესიამ გაამართლა“. 

კონსტანციუსმა ოსია გადაასახლა სირმიუმში (თანამედროვე კარლოვაცი), სადაც ერთი 

წელიწადი ჰყავდა დატყვევებული. ტანჯვითა და სნეულებებით დაქანცული ასი წლის 

მოხუცი დათანხმდა, ხელი მოეწერა არამართლმადიდებლურ სიმბოლოზე, მაგრამ 

ამჯერადაც უარი განაცხადა ათანასეს დაგმობაზე. ლიბერიუსისა და ოსიას დათმობამ დიდად 

დაამწუხრა მორწმუნეები, მაგრამ მაინც მადლიერებით იხსენებდნენ მათ უწინდელ 

დამსახურებებს. 

ათანასემ, რასაკვირველია, იცოდა, თუ რა საფრთხე ელოდა, მაგრამ ეს ურყევი და 

შეუდრეკელი, მთელი არსებით თავისი მსახურების ერთგული ადამიანი მშვიდად მართავდა 

ალექსანდრიის ეკლესიას. ცდილობდა, მოემზადებინა სამწყსო სამომავლო დევნისთვის და 

დარიგებებით შთააგონებდა სიმტკიცესა და ყოვლისშემძლე ღვთისადმი ურყევ სასოებას. 

მილანის კრებიდან ცოტა ხანში ალექსანდრიაში იმპერატორის მოხელე გაგზავნეს, რომელმაც 

ათანასეს ეკლესიის დატოვება მოსთხოვა, მაგრამ ხელისუფლის წერილობითი ბრძანება ვერ 

წარმოადგინა. თვითონ ათანასეს ჰქონდა შენახული რამდენიმე წერილი კონსტანციუსისგან, 

რომლებშიც იგი, ძმის შიშით, ჰპირდებოდა ათანასეს, რომ სიცოცხლის ბოლომდე დატოვებდა 

ალექსანდრიაში. ამგვარად, ეპისკოპოსს სრული უფლება ჰქონდა, დაყრდნობოდა ამ 

დაპირებებს, ამიტომ მოხელეს უპასუხა, რომ არ მიატოვებდა სამწყსოს წერილობითი 

ბრძანების გარეშე. 

ქარიშხალი კი ახლოვდებოდა... ეგვიპტის მთავარსარდალმა მიიღო ბრძანება, ხელი შეეწყო 

ათანასეს წინააღმდეგ მიღებული ზომების გატარებისთვის. მაგრამ სამოქალაქო 

ხელისუფლებას მისი გაძევების პირდაპირი ბრძანება არ ჰქონდა მიღებული, ამიტომ 

დროებით მოერიდა გადამჭრელ ქმედებებს. თანაც ეშინოდა ეპისკოპოსის ერთგული ხალხის 

მღელვარებისა, მთელი ქალაქი ისედაც საფრთხის მოლოდინში იყო. 

ასე გაიარა კიდევ ერთმა თვემ... ერთ საღამოს, როცა ეპისკოპოსი ღამისთევის მსახურებას 

აღასრულებდა, ხუთი ათასამდე შეიარაღებულმა მეომარმა ალყა შემოარტყა ხალხით 

გაჭედილ ეკლესიას. ათანასე მიხვდა, რომ მის წასაყვანად მოვიდნენ; მოერიდა არეულობას, 

დიაკონს უბრძანა, წაეკითხა 135-ე ფსალმუნი: „აუვარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, 

რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი!“, ხალხს კი სთხოვა, ეგალობა და ისე წასულიყო 

შინ. მაგრამ მრევლმა არ მიატოვა იგი. მეომრები ეკლესიაში შეიჭრნენ, ისრებით დაჭრეს 

მლოცველები და საკურთხეველთან განლაგდნენ. ხმაურსა და არეულობაში ეპისკოპოსმა 

მშვიდად განაგრძო ღვთისმსახურება. დასასრულ თავისი საყვარელი მწყემსის ირგვლივ 

შემოკრებილმა ერმა ერთსულოვნად გაიმეორა ფსალმუნთმგალობლის შთაგონებული 

სიტყვები. მოძალადეთა თვალწინ ეკლესიამ თავი ინუგეშა და გაიხსენა მარადიული წყალობა 

უფლისა, რომელმაც ისრაელის ტომი გამოიყვანა ეგვიპტიდან „ხელითა მტკიცითა და 

მკლავითა მაღლითა“; რომელსაც არასოდეს ავიწყდება დამდაბლებულნი და იცავს 

მტერთაგან, „რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი!“ 

ბოლოს ათანასემ წარმოთქვა განტევების ლოცვა, დაელოდა, სანამ ერი წავიდ-წამოვიდოდა და 

მხოლოდ ამის შემდგომ გაჰყვა მღვდელმსახურებს. ღამის სიბნელემ და ხალხით სავსე 

ქუჩებმა დაიფარა იგი მდევართაგან, რომელთაც ნაბრძანები ჰქონდათ, ცოცხალი ან მკვდარი 



შეეპყროთ. ათანასე ერთხანს ქალაქის შემოგარენში იმალებოდა, ბოლოს მეგობრების 

დახმარებით უდაბნოს მიაღწია. 

 

მას ყველგან დაეძებდნენ: იჭრებოდნენ სახლებში, ჩხრეკდნენ ბაღებს, ქალაქის მისადგომებს, 

აკლდამებსაც კი. ყველგან დაიგზავნა ბრძანება, უმკაცრესად მოპყრობოდნენ ათანასეს 

მფარველებს, ჯილდოც კი დააწესეს მის შესაპყრობად. თითქოს ამ წმინდა მამის დაჭერაზე 

მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს საქმე აღარ არსებობდა. იმპერატორმა აბისინიის მმართველსაც 

კი მისწერა მოთხოვნა, გადაეცათ მისთვის ათანასე, თუ იგი შეეცდებოდა მის მიერვე 

დადგინებულ ეპისკოპოს ფრუმენტისთან თავის შეფარებას. 

ათანასე კი თავს უსაფრთხოდ გრძნობდა მკაცრ უდაბნოში, სადაც მას განდეგილთა 

სიყვარული და ერთგულება იცავდა. იმ დროს ეგვიპტის თვალუწვდენელი უდაბნოები, 

უკაცრიელი მთები და უნაყოფო ველები, თავად ალექსანდრიის შემოგარენიც კი უამრავი 

მონაზონითა და განდეგილით იყო დასახლებული. ყველა ათანასეს ერთგული იყო და 

სიკვდილს ამჯობინებდნენ ჭეშმარიტების სახელგანთქმული, ურყევი დამცველის გაცემას. 

მეომრები ამაოდ ჩხრეკდნენ მონასტრებსა და განდეგილთა სენაკებს – ყველა მონაზონი 

დარაჯად იდგა, საფრთხის გამოჩენისთანავე აცნობებდა ათანასეს და უდაბნოშივე სხვა 

ადგილას გადაჰყავდა იგი. ასე შეძლო მთელი ექვსი წლის განმავლობაში დამალვა 

მდევართაგან. დიდ ეპისკოპოსს უყვარდა უდაბნოში ყოფნა. თავისი მკაცრი ცხოვრებით მან 

უდიდესი განდეგილები გააოცა და მათი პატივისცემა დაიმსახურა. 

ამასობაში ალექსანდრიის მართლმადიდებლებმა იმპერატორს საჩივარი მიართვეს ტაძარში 

მომხდარის შესახებ და მორწმუნეთა სახელით დაბეჯითებით მოსთხოვეს ათანასეს 

დაბრუნება. ისინი წერდნენ: „თუ ნაბრძანებია ჩვენი დევნა, მზად ვართ მარტვილობისთვის, 

მაგრამ გთხოვთ, სხვა ეპისკოპოსი არ დაგვიდგინოთ. ჩვენ სიკვდილამდე დავიცავთ ათანასეს, 

რომელიც ღმერთმა გვიბოძა“. 

ამ თხოვნას ყურიც არავინ ათხოვა. მალე იმპერატორისგან მოვიდა ბრძანება – ყველა ტაძარი 

გადასცემოდა არიანელებს! და დაიწყო განუკითხაობა. ტაძრებიდან გამოიტანეს წმინდა 

ნივთები და კარიბჭის წინ დაწვეს, როგორც რაღაც უწმინდურება. მალე ალექსანდრიას ახალი 

ეპისკოპოსიც მოევლინა, გიორგი – უხეში, უწიგნური, მხოლოდ საკუთარ სარგებელს 

დახარბებული ადამიანი. ხალხი აშკარა უკმაყოფილებას ვერ მალავდა, რამაც უფრო 

გააძლიერა მართლმადიდებელთა დევნა. ყველაზე მძიმე ხვედრი ერგო ათანასესადმი 

ერთგულებაში ეჭვმიტანილებს: ძარცვავდნენ და წვავდნენ მათ სახლებს, სცემდნენ, 

აგზავნიდნენ გადასახლებაში ან არაბეთის მაღაროებში გაუსაძლის სამუშაოებზე. 

ტაძრების გარეშე დარჩენილი ქრისტიანები, როგორც წარმართთაგან დევნის დროს, 

ღამღამობით სასაფლაოებზე იკრიბებოდნენ ღვთისმსახურებისთვის, მაგრამ გიორგი 

იყენებდა რა სამხედრო რაზმებს, იქაც ესხმოდა თავს და წამებით სჯიდა, ვისაც ხელთ 

იგდებდა. ეგვიპტის ყველა ეპისკოპოსი, რომლებმაც უარი განაცხადეს არიანელებთან 

ურთიერთობაზე, შორეულ ქვეყნებში გადაასახლეს; უმკაცრესი მოპყრობის გამო ბევრი 

დევნულების ადგილს ვერ აღწევდა, ისე იღუპებოდა გზაში. მათ ეპარქიებში ეპისკოპოსთა 

კათედრები დაიკავეს არიანელებმა. 



გიორგი სარწმუნოების საკითხებს არც ეხებოდა – უვიცი იყო და საეჭვოა, რაიმე წარმოდგენა 

ჰქონოდა ქრისტიანულ სწავლებაზე. ის მხოლოდ შემოსავალზე ფიქრობდა და ძარცვით 

მდიდრდებოდა. მაგრამ მისი ორი მეგობრის, აეციუსისა და ევნომიუსის მცდელობით 

არიანულმა სწავლებამ უკეთურების უკანასკნელ მიჯნას მიაღწია. 

ამრიგად, საცოდავ ეგვიპტეს ყველა უბედურება ერთად დაატყდა თავს. ორი წლის შემდეგ 

მოთმინებადაკარგულმა მოსახლეობამ ამბოხი მოაწყო ალექსანდრიაში. გიორგი, მთელი ამ 

უბედურების მოთავე, განდევნა, მაგრამ იმპერატორმა იარაღის ძალით ისევ აღადგინა იგი, 

შედეგად კი მართლმადიდებელთა მდგომარეობა უფრო დამძიმდა. 

მართლმადიდებლებს იმპერიის სხვა ოლქებშიც სდევნიდნენ. ყველგან ირღვეოდა ძველთაგან 

დადგენილი უფლება არჩევისა: ბევრ ქალაქს ორი ეპისკოპოსი ჰყავდა; ეკლესიას 

უთანხმოებები არყევდა. ქრისტესმიერ სიყვარულსა და მშვიდობას განხეთქილება, ქიშპობა 

და მტრობა ჩაენაცვლა. 

ამ ძნელბედობის ჟამს მღვდელთმთავრებს არ შეეძლოთ, მიეხედათ თავიანთი 

მოვალეობებისთვის – მათ გამუდმებით იწვევდნენ აქა-იქ მოწყობილ კრებებზე, სადაც 

მართლმადიდებელი ეპისკოპოსის ხმას წონა საერთოდ არ ჰქონდა – ყველაფერი წინასწარ იყო 

გადაწყვეტილი. მათ ორი რამ ელოდათ: ან სამარცხვინო დათმობით შეელახათ საკუთარი 

ღირსება ან ჭეშმარიტების აღმსარებლებად დარჩენილიყვნენ და დევნულებასა და მკაცრ 

პატიმრობაში გაეტარებინათ სიცოცხლე. 

იერუსალიმში, მაქსიმეს სიკვდილის მერე, აირჩიეს რწმენითა და ღვთისმოშიშებით აღსავსე 

კირილე. თავდაპირველად არიანელებს მისი მხარდაჭერის იმედი ჰქონდათ, მაგრამ მალევე 

მიხვდნენ თავიანთი ვარაუდის უაზრობას და მტრად მოეკიდნენ. კირილე დიდ მოწყალებას 

იჩენდა ღარიბებისადმი. მას შემდეგ, რაც მთელი თავისი ქონება დაარიგა, შიმშილობის დროს 

უპოვართა გამოსაკვებად რამდენიმე საეკლესიო ნივთიც გაყიდა. არიანელებმა ეს გამოიყენეს 

ბრალდებად, კირილე დაამხეს და განდევნეს. 

შიდა უთანხმოებები განსაკუთრებით ანტიოქიის ეკლესიას აწუხებდა. ევსტათის განდევნის 

შემდეგ მისმა მიმდევრებმა ცალკე საზოგადოება შექმნეს ევსტათიანელების სახელწოდებით 

და უარი განაცხადეს არიანელი ეპისკოპოსის, ევდოქსის აღიარებაზე, არც მათთან ლოცვა 

მოისურვეს, ვინც იგი მიიღო. მას შემდგომ, რაც არიანელი ევდოქსი კონსტანტინოპოლში 

გადაიყვანეს და ანტიოქიის ეკლესია გარკვეულ ხანს უმწყემსოდ დარჩა, 

მართლმადიდებლებმაც და არიანელებმაც ერთად აირჩიეს სებასტიის ყოფილი ეპისკოპოსი 

მელეტი. მართლმადიდებლები მას ღვთისმსახურ ადამიანად იცნობდნენ, საიმპერატორო 

კარზეც მოიწონეს ეს არჩევანი, რაკი არიანელები მელეტის თავისიანად თვლიდნენ. ორივე 

ფრთა მოუთმენლად ელოდა მის პირველ ქადაგებას. მელეტიმ იმპერატორის თანდასწრებით 

წარმოთქვა სიტყვა, რომელშიც მტკიცედ და აშკარად აღიარა მართლმადიდებლური 

სწავლება. 

არიანელებს იმედი გაუცრუვდათ, მაგრამ ძალიან მალე მოახერხეს მელეტის ჩამოგდება – მან 

სომხეთში წასვლის ბრძანება მიიღო იმპერატორისგან. ამან ააღელვა ხალხი, რომელმაც უკვე 

მოასწრო მწყემსთმთავრის შეყვარება. როდესაც ქალაქის მმართველს მელეტი მიჰყავდა, 

ეპისკოპოსი იძულებული შეიქნა, თავისი მოსასხამით დაეფარა ეს მოხელე, რომ ხალხს არ 

ჩაექოლა. მელეტის არჩევის აქტი სამოსატელ ეპისკოპოს ევსებისთან ინახებოდა; 



იმპერატორმა ამ ქაღალდის წართმევაც ბრძანა, მაგრამ ევსებიმ უარი განაცხადა. მას ხელის 

მოკვეთით დაემუქრნენ, რაზეც ეპისკოპოსმა ღირსეულად უპასუხა: „თუ გინდათ, ორივე 

ხელი მომჭერით, მაგრამ არჩევის დადგენილებას მოგცემთ მხოლოდ მაშინ, თუ ყველა 

ამომრჩეველი მოითხოვს მას“. 

მელეტის ადგილი დაიკავა თავგამოდებულმა არიანელმა ევზოიმ, მაგრამ 

მართლმადიდებლებმა არ მოისურვეს მასთან ურთიერთობა. მოგვიანებით, მომდევნო 

იმპერატორის მმართველობის დროს, ეპისკოპოსმა ლუციფერ კალიარელმა მათ მესამე 

მწყემსთმთავარი პავლინი დაუდგინა, მაგრამ ამით კიდევ უფრო გაძლიერდა განხეთქილება. 

მელეტის მიმდევრები პავლინს არ ცნობდნენ, ევსტათიანელებს არ სურდათ რაიმე საერთო 

ჰქონოდათ მელეტიანელებთანაც და პავლინიანელებთანაც. არიანელებმა მეოთხე, ძლიერი 

ფრთა ჩამოაყალიბეს, საზოგადოება შექმნა ცრუმასწავლებელმა აპოლინარიუსმაც. 

სადღა იყო ქრისტეს მიერ თავისი მოწაფეებისთვის დანაბარები მშვიდობა?! 

ჭეშმარიტებისთვის უდრეკ მარტვილთაგან დავასახელებთ ჰილარი პიქტავიელს (პუატიელს) 

და სერაპიონ თმუნტელს. ორივე გულმოდგინედ იცავდა ნიკეის მრწამსს, ამტკიცებდა 

ათანასეს უდანაშაულობას. ახალგაზრდობაში წარმართი ჰილარი წმინდა წერილის კითხვით 

მოიქცა და სიცოცხლის ბოლომდე ემსახურა ღმერთს. ის ეპისკოპოსად აირჩიეს გალიის ქალაქ 

პუატიეში, სადაც ბევრი იღვაწა სარწმუნოების გასავრცელებლად. ჰილარი სასულიერო 

საგალობლებსაც თხზავდა. მას აშფოთებდა რწმენისთვის ადამიანთა შევიწროებისა და 

ძალადობის ფაქტები, ამიტომ სწერდა იმპერატორს: „ჭეშმარიტი სარწმუნოების 

სასარგებლოდაც რომ გამოეყენებინათ ამჟამინდელის მსგავსი ძალადობა, ეპისკოპოსები, 

სახარების სწავლების თანახმად, მაინც აღიმაღლებდნენ ხმას და იტყოდნენ: ღმერთია 

სამყაროს მეუფე. იგი ჩვენგან მონურ მორჩილებას არ ითხოვს. მისთვის სათნო არ არის 

იძულებითი თაყვანისცემა“. 

ამასობაში არიანელთა სწავლება გაიხლიჩა. მათ შორის თავიდანვე არსებობდა აზრთა 

სხვადასხვაობა, მაგრამ მართლმადიდებლებთან ბრძოლით გართულებმა გააერთიანეს 

თავიანთი ძალები და სადავო საკითხებს აღარ მიჰბრუნებიან. ახლა, როცა ერთი შეხედვით, 

მათი მტრები დამარცხდნენ, უთანხმოება მძაფრად გამოიკვეთა. ზოგიერთმა არიანელმა, 

მაგალითად, აეციუსმა და ევნომიუსმა, თავად არიოზსაც გადააჭარბა მკრეხელური აზრებით. 

ისეთებმა, როგორიც იყო მაკედონიუსი, უარყვეს სულიწმიდის ღმერთობა, სხვები 

მართლმადიდებლებთან საერთო ენის გამონახვას ცდილობდნენ და თავიანთ თავს ნახევრად-

არიანელებს უწოდებდნენ. ყველა ეს დაჯგუფება ერთმანეთს ეკამათებოდა, ემტერებოდა, 

ბრალს სდებდა და გმობდა; ადგენდა და ამხობდა ეპისკოპოსებს იმის მიხედვით, თუ რომელი 

ფრთა იმძლავრებდა და მოიპოვებდა კონსტანციუსის ან უფრო სწორად, მის კარისკაცთა 

მხარდაჭერას. ყველა ამ უთანხმოების ფონზე უფრო ნათლად იკვეთებოდა დევნული და 

ტანჯული სამოციქულო ეკლესიის შინაგანი ერთობა – ეკლესიისა, რომელიც მუდამ 

იმარჯვებს ჭეშმარიტებისა და თავისთავში დავანებული სულიწმიდის ძალით. 

მტრული დაჯგუფებების შესარიგებლად კონსტანციუსმა მოისურვა მსოფლიო კრების 

მოწვევა, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწია. 359 წელს ერთდროულად შედგა ორი კრება: ერთი 

რიმინში (არიმინში) დასავლელი ეპისკოპოსებისა, მეორე აღმოსავლელებისა ისავრიის 

სელევკიაში. ურთიერთს ეპაექრებოდნენ არიანელები და ნახევრად-არიანელები, რის გამოც 



ორივე კრება სამწუხარო შედეგით დასრულდა. არიანელებმა მოიმარჯვეს ორაზროვანი 

გამოთქმები, დააბნიეს მამები და ხელი მოაწერინეს არამართლმადიდებლურ სიმბოლოზე, 

სადაც სიტყვა „ერთარსი“ შეცვლილი იყო სიტყვით „მსგავსარსი“. რამდენიმე ეპისკოპოსი, 

რომლებიც არ დაჰყვნენ მათ მოთხოვნას, გადაასახლეს. იმავე დროს დაამხეს მაკედონიუს 

კონსტანტინოპოლელიც. 

მთელი ამ ხნის განმავლობაში ათანასე უქმად არ ყოფილა თავშესაფარში. ის ადევნებდა 

თვალს ეკლესიის საქმეებს, რომელთა შესახებაც ცნობებს ერთგული მეგობრები აწვდიდნენ 

და უდაბნოდან ეხმაურებოდა ყველა წამოჭრილ საკითხს. წერდა შეგონებებს თავისი 

საყვარელი სამწყსოსადმი. მან ჩამოაყალიბა ეკლესიის ჭეშმარიტი სწავლება სულიწმიდის 

ღმერთობის შესახებ (“წერილები სერაპიონისადმი“); შთამბეჭდავად ამხილა და დაგმო 

არიანელთა ცრუსწავლება (“ოთხი სიტყვა არიანელთა წინააღმდეგ“). აღწერა თავისი 

თანამედროვე მოვლენები, არიანელთა ქმედებები და ზოგიერთი კრების მსვლელობა. 

მორწმუნეები ხარბად ეწაფებოდნენ მის ყოველ სიტყვას, როგორც ცრუსწავლებაზე 

გასამარჯვებელ საჭურველს. 

ასე ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა უდაბნოს გულში ათანასე. ვერც ჭეშმარიტებას დააკლო 

რამე ძალადობამ – ის მაინც ვრცელდებოდა. ათანასე წერდა: „განდევნილმა მწყემსებმა 

ტყვეობა თავიანთი მსახურების სასარგებლოდ გამოიყენეს. ქალაქებისა და ქვეყნების 

გავლისას, მიუხედავად იმისა, რომ ბორკილები ედოთ, ჭეშმარიტ სარწმუნოებას 

ქადაგებდნენ, არიანულ ერესს ამხელდნენ. ამრიგად, თავად მდევნელთა სურვილის 

საწინააღმდეგო რამ ხდებოდა“. 

ასეთი ვითარება იყო 361 წელს, როცა გარდაიცვალა კონსტანციუსი. 

შევეხებით ამ ეპოქის კიდევ რამდენიმე მოვლენას. 

 

დონატისტების მღელვარება. სპარსეთის ქრისტიანთა ტანჯვა. 

ეკლესიის მშვიდობას მარტო არიანელთაგან გამოწვეული უთანხმოება და შფოთი არ 

არღვევდა. ამას ემატებოდა აფრიკაში დონატისტების განხეთქილება. ისინი გააცოფა მათ 

წინააღმდეგ გამოყენებულმა ზოგიერთმა ღონისძიებამ. დონატისტებმა ყველას გასაგონად 

გამოაცხადეს თავი ერთადერთ სამოციქულო ეკლესიად და ანათემას გადასცეს 

მართლმადიდებლები. ცნობდნენ მხოლოდ თავიანთ ეპისკოპოსს და იარაღის ძალით 

ინარჩუნებდნენ საკუთარ პოზიციებს. 

ამაოდ ცდილობდნენ კრებებზე დონატისტების გადარწმუნებას და ეკლესიაში მათ 

დაბრუნებას, ისინი ჯიუტად აცხადებდნენ უარს, სულ უფრო იყოფოდნენ სექტებად, 

ურთიერთს ემტერებოდნენ და არეულობებს აწყობდნენ. განხეთქილება იმდენად გაღრმავდა, 

რომ დაბებიც კი წაეკიდნენ ურთიერთს. გაავებულ გლეხთა ბრბოები, სახელად 

ცირკუმცელიონები („უსახლკარონი“), დაძრწოდნენ მთელ ქვეყანაში, მახვილითა და 

ცეცხლით ანადგურებდნენ, რაც გზად ხვდებოდათ, არ ემორჩილებოდნენ ხელისუფლებასა 

და დადგენილ წესებს; შმაგი ყიჟინით, ან ჰიმნების გალობით ჩადიოდნენ საშინელ 

სისასტიკეს, ზოგჯერ ველური ფანატიზმით აღტყინებულნი მტრის მახვილზე თვითონ 

ეგებოდნენ. მათ ეს მოწამებრივ სიკვდილად მიაჩნდათ და იმედოვნებდნენ – საწადელ 



ხვედრსა და დიდების გვირგვინს მოიგებდნენ. ცირკუმცელიონებისგან აღძრული 

მღელვარება დროებით დააცხრეს იარაღის ძალით, მაგრამ განხეთქილება აფრიკაში კიდევ 

მრავალ წელს გაგრძელდა. 

ეკლესიამ სასტიკი დევნა გადაიტანა სპარსეთშიც, რომლის მეფე შაბურ II თავიდან 

გულგრილად უყურებდა იმპერიაში ახალი სარწმუნოების გავრცელებასა და ქრისტიანების 

რაოდენობის სწრაფ ზრდას. მაგრამ ისინი სძულდათ სპარს მოგვებსა და იუდეველებს და 

როდესაც 343 წელს ომი დაიწყო შაბურსა და კონსტანციუსს შორის, მათ მეფე დაარწმუნეს, 

რომ ქრისტიანები ჯაშუშობდნენ, მტერს ატყობინებდნენ ყველაფერს, რაც სპარსეთში 

ხდებოდა. შაბურმა ცილისწამება დაიჯერა და ულმობელი დევნა დაუწყო მათ, ვინც 

ქრისტიანობას არ განუდგებოდა. 

ერთხელ შაბურმა თავისთან იხმო ქტეზიფონტის (ქალაქი ასურეთში, ტიგროსის ნაპირას) 

ეპისკოპოსი სვიმეონი და სცადა დაერწმუნებინა, განდგომოდა ქრისტეს და მზისა და 

ცეცხლისთვის ეცა თაყვანი. სვიმეონმა მეფეს უარით უპასუხა: „სანამ შემეძლო შენი 

ბრძანებების შესრულება ისე, რომ ღმერთისთვის არ მეღალატა, სრულად გმორჩილებდი. 

მაგრამ თუ ითხოვ, რომ მზეს ვცე თაყვანი, მირჩევნია სიკვდილი უფლის მცნების დარღვევას“. 

შაბურმა ეპისკოპოსს სიკვდილი მიუსაჯა. სასახლიდან გასვლისას სვიმეონმა დაინახა მეფის 

ყოფილი აღმზრდელი უსთაზადე, რომელიც ოდესღაც ქრისტიანი იყო, მაგრამ ცოტა ხნის წინ 

მეფის საამებლად რწმენა შეიცვალა და სასახლეში დიდი პატივიც მოიპოვა. იგი ეპისკოპოსის 

დანახვაზე წამოდგა და თაყვანი სცა. სვიმეონმა ზურგი აქცია და განდგომისთვის გაკიცხა. 

უსთაზადემ ცრემლმორეულმა გაიფიქრა: „თუ ჩემგან პირი იბრუნა სვიმეონმა, მაშინ 

როგორღა შემომხედავს ჩემი შემოქმედი, რომელსაც განვუდექი?“ მაშინვე მივიდა მეფესთან 

და უთხრა: „მე ორმაგად მიმიძღვის ბრალი: შენთან, რომელიც მოგატყუე თვალთმაქცური 

აღიარებით და შეშინებულმა განვაცხადე თანხმობა, მზისთვის თაყვანი მეცა; და ჩემი 

შემოქმედის წინაშე, რომელსაც განვუდექი. მე ამას ვნანობ და ამიერიდან მსურს, 

ვეთაყვანებოდე შემოქმედს და არა ხელთქმნილ რაიმე საგანს“. 

განცვიფრებულმა შაბურმა მოხუცს დაუწყო ხვეწნა – არ წასულიყო უეჭველ სიკვდილზე, 

რითაც თავად მეფეს ძალიან დაამწუხრებდა, მაგრამ უსთაზადე არ შედრკა. მან განაჩენი 

მშვიდად მოისმინა, შეწყალება არ ითხოვა, მხოლოდ მოისურვა – სახალხოდ განეცხადებინათ, 

რომ იგი ქრისტიანობის აღიარებისთვის კვდებოდა. მეფე ხალისით დათანხმდა, რაკი ეგონა – 

ქრისტიანები შეშინდებოდნენ, როცა ნახავდნენ, რომ მან თავისი საყვარელი მასწავლებელიც 

კი არ დაინდო. 

მოხდა პირიქით. როდესაც ქრისტიანებმა შეიტყვეს, რომ უფალმა ისევ თავისთან იხმო 

განდგომილი უსთაზადე, გაიხარეს. მოხუცის სასიკვდილო განაჩენმა მათ მხნეობა შეჰმატა და 

უშიშრად იწყეს მზადება სიკვდილისთვის. დიდ პარასკევს დასასჯელად გაიყვანეს ასამდე 

ქრისტიანი, ძირითადად სასულიერო პირები, მათ შორის სვიმეონიც, რომელიც ამხნევებდა 

და მარადიულ ცხოვრებას შეახსენებდა განწირულთ. მხოლოდ ერთი მხცოვანი პრესვიტერი 

რამდენადმე შეშინდა, მაგრამ მეფის იქ მყოფმა მოხელემ ასე გაამხნევა: „ცოტაც, მოხუცო, 

თვალები დახუჭე და გამაგრდი, მალე იხილავ ქრისტეს ნათელს!“ ამ სიტყვებით ყველა 

მიხვდა, რომ ეს მოხელეც ქრისტიანი იყო. მეფემ ბრძანა სხვებთან ერთად ეს ღირსეული კაცი 

და მისი ასულიც დაეხოცათ. ყველამ განადიდა ღმერთი და აღესრულა. 



შემდგომ დევნა უფრო გამძაფრდა: ჯადოქრობა დააბრალეს და სიკვდილით დასაჯეს 

სვიმეონის ორი და. ამ ამბიდან ერთი წლის შემდეგ ამოხოცეს ათასამდე ქრისტიანი, რომელთა 

შორის მეფესთან დაახლოებული აზატიც ერია. შემდეგ დევნა ოდნავ შენელდა, მაგრამ 

მოგვიანებით ისევ განახლდა. ისტორიკოსების ცნობით, შაბურის მრავალწლიანი 

მმართველობის დროს სიკვდილით დასაჯეს სამასამდე სასულიერო პირი და თექვსმეტი 

ათასამდე ქრისტიანი ერისკაცი. 

ქრისტიანების შეუპოვრობა მარტო დევნის დროს არ გამოვლენილა. შაბური განაცვიფრა 

მათმა სიმამაცემ, როდესაც 348 წელს ალყა შემოარტყა სირიის ქალაქ ნიზიბიას; ამ 

უკანასკნელმა უკვე მერამდენედ გაუძლო მისი ლაშქრის შემოტევას. წმინდა იაკობი, 

ნიზიბიის ეპისკოპოსი, და მისი მოწაფე ეფრემი, ქალაქის გალავანზე შემართულნი, ლოცვით, 

გალობითა და შეგონებებით ამხნევებდნენ ალყაში მოქცეულებს. და ღმერთიც 

სასწაულებრივად შეეწია თავის ერთგულ მსახურებს: 

უცებ მტრის ლაშქარს უთვალავი მწერი დაესია. დამფრთხალი ცხენები და სპილოები ბანაკში 

შეცვივდნენ, რამაც საშინლად დააბნია ყველა. სპარსელ მეომრებს მოეჩვენათ, თითქოს 

გალავანზე მებრძოლი იმპერატორი იდგა, რამაც სულიერად გატეხა ისინი. 

მხედართმთავრები იძულებულნი შეიქნენ, მოეხსნათ ალყა და ქალაქს გასცლოდნენ. 

ქრისტიანებმა მძიმე დევნას გაუძლეს სომხეთშიც. ორ ძლიერ და მტრულ სახელმწიფოს – 

საბერძნეთსა და სპარსეთს – შუა მოქცეულ და თრდატის სიკვდილის შემდეგ შინაომების 

ასპარეზად ქცეულ ქვეყანას მფარველი დასახელებულ მეზობლებს შორის უნდა ეძებნა. 

როგორც კი ერთ-ერთისკენ გადაიხრებოდა, მაშინვე მას თავს ესხმოდა მეორე. 

განსაკუთრებით სპარსეთისგან ადგებოდა ზიანი, რომელიც ცეცხლთაყვანისმცემლობას 

აძალებდა. 

340 წელს, როდესაც შაბურმა მორწმუნეთა სასტიკი დევნა მოაწყო, სომხეთში ცეცხლს მისცეს 

ქრისტიანული წიგნები. სპარსი ჯადოქრები სიკვდილის შიშს უღვივებდნენ ხალხს და 

აიძულებდნენ, განდგომოდნენ ქრისტიანობას. ამ ძნელბედობაში ერს ჭეშმარიტ მწყემსად 

მოევლინა სომხეთის კათოლიკოსი ნერსეს დიდი. მან ჩააწყნარა შინაომები, გაამხნევა 

სულიერად დაცემულნი, ასწავლა, დამოძღვრა ერი. ერთხელ თავისი შუამდგომლობით 

სომხეთის მეფე შეარიგა საბერძნეთის იმპერატორთან, რომელიც ის-ის იყო, სომხეთის 

დალაშქვრას აპირებდა. სხვა დროს მისი თხოვნით ხსენებულმა იმპერატორმა 

გაუბედურებული ქვეყნის დასახმარებლად შემწეობაც კი გაიღო. დიდი პატრიარქი, 

სომხეთის უღირსი მეფის, პაპის (369-374 წწ.) განაჩენით, საწამლავით მოკლეს 373 წელს. 

აქვე შევეხოთ ერთ სასწაულებრივ ფაქტს, რაც იერუსალიმში მოხდა კონსტანციუსის 

მმართველობის დროს: 351 წლის 7 მაისს, დაახლოებით დღის სამ საათზე, გოლგოთაზე 

გამოჩნდა და ელეონის მთამდე გაბრწყინდა დიდი ჯვარი. მთელი ქრისტიანული 

მოსახლეობა ტაძრებს მიაწყდა ღვთის განსადიდებლად. ეპისკოპოსმა კირილემ მეფისადმი 

გაგზავნილ ეპისტოლეში აღწერა ეს საოცარი მოვლენა, რომელსაც ეკლესია, თავისი 

დადგენილების თანახმად, ყოველწლიურად ზეიმით იხსენიებს. 

წმინდა კირილე იერუსალიმელი გარდაიცვალა 386 წელს და რამდენიმე ნაშრომი დატოვა. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი „განსასწავლი დარიგებანი“, რომელიც ეძღვნება 

სარწმუნოებრივი დოგმატების გადმოცემას, საიდუმლოთა განმარტებებს და დიდი 



მნიშვნელობა აქვს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ჩვენ ამ ნაშრომებზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია დავრწმუნდეთ, რომ აქამომდე შეუბღალავად დავიცავით ძველი ეკლესიის 

დადგენილებები და ტრადიციები. 

 

ეგვიპტის, პალესტინისა და სირიის მოღვაწენი. 

უდაბნოში მოღვაწეობა, რასაც საფუძველი დევნათა დროს ჩაეყარა, IV საუკუნეში სწრაფად 

გაფართოვდა და განვითარდა. აღმოცენდა ბევრი ხალხმრავალი სავანე, მეუდაბნოეთა და 

განდეგილთა სენაკები. ამა სოფლისაგან განდგომილი უამრავი მოშურნე ქრისტიანი 

მიისწრაფოდა უდაბნოსკენ, რათა მოუკლებელი ლოცვით მიემართა ღვთისკენ თავისი ყველა 

გრძნობა და ზრახვა, მთლიანად მინდობოდა უფლის ნებას. თვითაღკვეთის უმძიმესი გზით 

ისინი ჭეშმარიტებას უძღვნიდნენ თავს, ადასტურებდნენ თავიანთი სარწმუნოების ძალას. 

წუთისოფლის უარმყოფელნი უდიდეს ნუგეშს ღმერთთან სულიერი სიახლოვით 

პოულობდნენ და თავიანთი მაგალითით ღრმა კვალს ტოვებდნენ ადამიანებზე. 

ჩვენ უკვე გიამბეთ, რომ ანტონი დიდი მიჰყვა სახარებისეულ სიტყვას ქრისტესთვის 

კეთილნებობითი სიღატაკის შესახებ, უარი თქვა სიმდიდრეზე და უდაბნოში წავიდა. აქ მან 

გაიარა არჩეული ცხოვრების ურთულესი გზა და მხოლოდ მრავალწლიანი გამუდმებული 

ლოცვისა და საკუთარ თავთან ბრძოლის შემდეგ ჰპოვა სულიერი სიმშვიდე, შეძლო ხორციელ 

გულისთქმათა დათრგუნვა. 

ამ პერიოდისთვის უამრავი მეუდაბნოე მიდიოდა ანტონთან და შესთხოვდა, მათი მუდმივი 

წინამძღვარი ყოფილიყო, მაგრამ ის დიდხანს უარობდა, რადგან მარტოობას შეეჩვია. ბოლოს 

მოღვაწეთა დაჟინებულ თხოვნას დაჰყვა, მიატოვა ნახევრად დანგრეული კოშკი, რომელსაც 

საცხოვრებლად იყენებდა და ოცდათხუთმეტწლიანი განდეგილობის შემდეგ თანხმობა 

განაცხადა – ყოფილიყო მეუდაბნოეთა წინამძღვარი. ასე ჩამოყალიბდა პირველი მონაზვნური 

ძმობა. ეს მოხდა დაახლოებით 305 წელს. 

ანტონთან ხალხი ნაკადად მიედინებოდა და ისიც ანუგეშებდა და მოძღვრავდა ყველს 

მათთვის გასაგები, გულითადი სიტყვებით; შთააგონებდა ადამიანებს – ამქვეყნად უმეტეს 

ყოვლისა ღმერთი ჰყვარებოდათ; ქადაგებდა ზეციურ სიკეთეთა სიდიადესა და ღვთის 

მოწყალებაზე... 

მაქსიმინესგან გაჩაღებული დევნის პერიოდში ანტონმა ალექსანდრია მოინახულა; იქ 

მარტვილებს აცილებდა სასჯელის ადგილისკენ, ლოცულობდა მათთან ერთად, ყოველდღე 

საფრთხეში იგდებდა თავს, მაგრამ უფალმა დაიფარა და მშვიდობიანად დააბრუნა 

უდაბნოში. 

როდესაც კონსტანციუსის მმართველობის ბოლოს ღრმად გაიდგა ფესვები არიანულმა ერესმა, 

ანტონმა ისევ დატოვა უდაბნო, რათა სიტყვით შებრძოლებოდა ცრუსწავლებას. „თავად 

ბუნება ძრწის, როდესაც ხედავს, თუ ქმნილებასთან როგორ ათანაბრებენ შემოქმედს“. – 

ამბობდა იგი. მაშინ ანტონი სახელგანთქმული იყო და ალექსანდრიაში მისმა გამოჩენამ დიდი 

შთაბეჭდილება მოახდინა ხალხზე, რომელიც მეუდაბნოეს გარს ეხვეოდა და ხარბად უსმენდა 

მის შეგონებებს. იგი თამამად ამხელდა ერესს, აღასრულებდა სასწაულებს და მრავალი 

შეცდენილიც დააბრუნა ჭეშმარიტების გზაზე. წმინდა ათანასე დიდმა, რომელმაც აღწერა 



ანტონის ცხოვრება, ალექსანდრიაში მისი გამოჩენა მართლმადიდებლობის ზეიმს შეადარა. 

ანტონი ყოველთვის მტკიცედ უჭერდა მხარს ათანასეს და წერილობითაც იცავდა 

იმპერატორის წინაშე. მაგრამ მიუხედავად კონსტანტინესა და მისი ვაჟების დიდი 

პატივისცემისა ანტონისადმი, ამგვარ შუამდგომლობას, სამწუხაროდ, არავინ ათხოვა ყური. 

როდესაც ანტონის ირგვლივ ძალიან ბევრმა მოღვაწემ მოიყარა თავი, დაიწყო საერთო 

საცხოვრისის ტიპის მონასტრების ჩამოყალიბება. ზოგი მოღვაწე უდაბნოს სენაკებში 

განმარტოვდა, განუწყვეტლივ ლოცულობდა და ხელსაქმეს მისდევდა: პალმის ტოტებისგან 

წნავდა კალათებს, ქსოვდა ჭილობებს, რასაც უახლოეს ქალაქებში პურსა და სხვა 

აუცილებელზე ცვლიდა. ასე ირჩენდნენ თავს მეუდაბნოენი და ხშირად ღარიბებსაც 

უნაწილებდნენ ლუკმას. 

ძმობის წევრებს მეტისმეტად მოკრძალებული მოთხოვნები ჰქონდათ: მკაცრ მარხვას 

იცავდნენ, მდაბიურად იმოსებოდნენ, საკუთარი არაფერი გააჩნდათ. ანტონი ზოგად კანონებს 

არ იძლეოდა – მონაზვნური ცხოვრების განაწესი საჭიროებისამებრ უნდა 

ჩამოყალიბებულიყო. ის მხოლოდ ესაუბრებოდა მამაშვილურად, ცდილობდა, ესწავლებინა 

უპოვარება, სიმდაბლე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული. ჩვენამდე მოაღწია მისმა რამდენიმე 

შეგონებამ: 

“ცხოვრების ყველა წესის შესაცნობად საკმარისია წმინდა წერილი. მაგრამ უდიდეს 

სარგებელს მოიტანს, თუ ძმები ურთიერთშეგონებასაც ათხოვებენ ყურს. თქვენ რაც იცით, მე 

მეუბნებით, როგორც მამას, მე კი თქვენ, შვილებს, მრავალწლიან გამოცდილებას გაუწყებთ. 

ვისაც მთელი გულით სურს, ღმერთისკენ მიიქცეს, მას თავად უფალი ასწავლის მისდამი 

ლოცვას; სულიწმიდა თავის შემწეობას გარადმოუვლენს ღვთისმსახურებისადმი 

თავდადების მიხედვით; იმის მიხედვით, თუ რამდენად ძლიერად გრძნობს ადამიანი 

შემწეობის საჭიროებას და რაოდენ მხურვალედ სურს მისი მიღება. 

ილოცეთ შეძლებისამებრ ხშირად, დილით, შუადღით და მწუხრისას იგალობეთ 

ფსალმუნები, მუდამ ხელთ გქონდეთ წმინდა წერილი. იხსენებდეთ წმინდანთაგან 

აღსრულებულ ღვაწლს, რათა მათი მაგალითით სული თქვენი აღძრათ სათნოებათათვის და 

მოზღუდოთ მანკიერებათა მიმართ. იყავით უბოროტონი; ეს მარადიული ცხოვრების 

სათავეა. დავიმორჩილოთ ენა, რათა უშვერი სიტყვა არ წამოგვცდეს“. 

ანტონი და, საერთოდ, ყველა მეუდაბნოე მოძღვარი თავის მოწაფეებს თავმდაბლობას 

შეახსენებდა, რადგან ყოველგვარ საცდურთან შედარებით მოღვაწისთვის ყველაზე 

სახიფათოა სულიერი სიამაყე. მოღვაწეს, რომელმაც ყველაფერი დათმო ქრისტესთვის, 

ადვილად შეეძლო შინაგანად გაამაყებულიყო და ღვაწლი საკუთარ დამსახურებად ჩაეთვალა. 

ანტონი ამბობდა: 

“ჩვენ ამქვეყნად ისეთს ვერაფერს ვიპოვით, ზეციურ სავანეებს რომ შეედრებოდეს. ამიტომ 

მიწიერი სიკეთეების უარმყოფელთაგან ნურავინ დაიტრაბახებს, რომ ბევრი რამ დათმო. 

ვინც თავისთავში ღირსებებს ხედავს და მათით ზვაობს, ცდილობს, საკუთარი საქმეებით 

თავი გაიმართლოს – შორს არის ღმერთისგან“. 



ანტონი ყველა მოღვაწეს მამასავით უყვარდა. ათანასე მის შესახებ წერდა: „მიუხედავად 

იმისა, რომ ანტონი უდაბნოში ცხოვრობდა და იქვე მოხუცდა, არ გამხდარა უხეში, ტლანქი, 

ყოველთვის ალერსიანი და მზრუნველი იყო. უჩვეულოდ სასიამოვნო და მიმზიდველი სახე 

ჰქონდა. თუ მასთან უდაბნოში მისულს მანამდე არ ენახა იგი, უამრავ მონაზონთაგან 

გამოარჩევდა და პირდაპირ მიდიოდა მასთან, ვისაც სახეზე სულის სისპეტაკე და მასში 

დავანებული სულიწმიდის მადლი ეფინებოდა“. 

ანტონი რჩევაზე უარს არავის ეუბნებოდა; მოსულ ღატაკს თავისი შრომით ნაშოვნი პურის 

უკანასკნელ ლუკმას აწვდიდა. ერთხელ ესტუმრნენ სწავლული წარმართები, რომლებსაც 

აინტერესებდათ უდიდესი მეუდაბნოის ნახვა. ისინი უარყოფდნენ ქრისტიანობას და 

დასცინოდნენ უფლის ჯვარს. ანტონმა ის იყო სიტყვებით სცადა მათი დარწმუნება, რომ 

მასთან მიიყვანეს სნეულები. მეუდაბნოემ ილოცა, გადასახა მათ ჯვარი და ისინიც უმალ 

განიკურნენ. მაშინ ანტონმა წარმართებს მიმართა: „ნუ გაოცდებით, ამას ჩვენ აღვასრულებთ 

არა საკუთარი, არამედ უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს ძალით. ირწმუნეთ და შეიცნობთ, რომ 

ჩვენი ძლიერება არის „სარწმუნოებაჲ, სიყუარულისგან შეწევნული“ (გალ. 5,6) და არა 

სიტყვათა ხელოვნება“. 

 

მას შემდეგ, რაც მრავალი წელი იცხოვრა მოწაფეებთან ერთად, ანტონს ისევ მოენატრა 

განმარტოება. ისიც დაინახა, რომ მის მოწაფეთაგან ბევრმა უკვე შეიძინა გარკვეული 

სულიერი გამოცდილება, აღარ საჭიროებდნენ მის შეგონებებს და თავადაც შეეძლოთ სხვათა 

დამოძღვრა. ამიტომაც გადაწყვიტა, იქაურობას გასცლოდა – წაიღო მცირედი პური და 

მდინარის ნაპირისკენ გაემართა, მაგრამ უცებ მოესმა ხმა: „სად გინდა გაქცევა?“ – „ზემოთ, 

თებაიდაში“, – მიუგო ანტონმა. – „ზემოთ თებაიდაში გაემართები თუ ქვემოთ ბუკოლიაში 

(ადგილი ნილოსის შესართავთან) მოსვენებას ვერ ჰპოვებ. გასწიე შიდა უდაბნოსკენ“. 

ანტონმა ამ ხმას დაუჯერა და წავიდა აღმოსავლეთით, მეწამული ზღვის მახლობლად 

მდებარე თებაიდის უდაბნოსკენ. სამი დღე იარა და მაღალ კლდოვან მთას მიადგა, რომლის 

წვერიდან კარგად მოჩანდა ქორებისა და სინას მთები, ვრცელი უდაბნო და ეგვიპტის 

ნაყოფიერი ველები. მთის ძირში პალმები ხარობდა და ნაკადული მორაკრაკებდა. ანტონი 

მთაზე დასახლდა და იქ ვიწრო სენაკი მოიწყო. იქიდან ხშირად მიდიოდა თავისი პირველი 

მონასტრის, სახელად პისპერის, მოსანახულებლად. თავადაც მნახველებს ყოველთვის 

გულღიად და სიხარულით იღებდა. როდესაც ძალიან მოხუცდა, რამდენიმე მოწაფე 

თავისთან დატოვა საცხოვრებლად: ერთი მათგანი ცნობილია პავლე უბრალოს სახელით – ასე 

მოიხსენებდნენ მას საოცარი სიმდაბლისა და სულიერი სიწრფელის გამო. ის ამ თვისებებით 

გახდა ღვთისთვის სათნო და სასწაულქმედების ნიჭიც ებოძა. ანტონი თებაიდის უდაბნოში 

კიდევ ერთ პავლეს შეხვდა. 

მოღვაწისთვის იმდენად რთულია, სრულად დაიცვას თავი სიამაყისგან, რომ თავად ანტონი 

დიდმაც კი ვერ აირიდა ეს საცდური. ერთხელ თავი მთელ ეგვიპტეში პირველ და 

უსრულყოფილეს მეუდაბნოედ წარმოიდგინა, მაგრამ იმავე ღამეს გაუმხილა უფალმა, რომ ამა 

და ამ ადგილას ცხოვრობდა ასკეტი, რომელიც მასზე დიდხანს და სათნოდ ემსახურებოდა 

ღმერთს. თავად ანტონი უკვე სამოცდაათი წელი მოღვაწეობდა უდაბნოში. 



როგორც კი გათენდა, ანტონმა კვერთხი აიღო და გზას გაუდგა – უნდა ეპოვნა ის, ვის 

შესახებაც უფალმა განუცხადა. სამი დღე მიდიოდა გავარვარებულ ქვიშაზე, მაგრამ ადამიანის 

კვალს ვერსად მიაგნო. ბოლოს, როდესაც თებაიდის უდაბნოს ზღვარს მიაღწია, გაქცეულ 

აფთარს მოჰკრა თვალი; მიჰყვა მას და მღვიმეს მიადგა. მისი ნაბიჯების ხმის გაგონებისას 

ვიღაცამ მღვიმის შესასვლელი სასწრაფოდ დახურა. ანტონი მუხლებზე დაეცა და შესძახა: 

„გევედრები, ქრისტეს მონავ, გამიღე. ვიცი, რომ არ ვარ ღირსი შენი სახის ხილვისა, მაგრამ არ 

წავალ, სანამ არ მეჩვენები, რამეთუ თავად ღმერთმა მაუწყა შენს შესახებ“. 

მღვიმის კარი გაიღო და გამოჩნდა განდეგილი. ორმა მოხუცმა, რომელთაც ერთმანეთი 

მანამდე არასდროს ენახათ, სახელებით მიმართეს და სიყვარულით გადაეხვივნენ 

ურთიერთს. თებაიდელი განდეგილი იყო პავლე, რომელიც დეციუსის დროინდელ დევნას 

გამოექცა. ის ამ უდაბნოში 91 წელიწადი ცხოვრობდა და ამ ხნის მანძილზე ადამიანის სახე არ 

ენახა. 113 წლის მოხუცი ხალისიანად და მშვიდად გამოიყურებოდა. მან გამოჰკითხა ანტონს 

იმჟამინდელი საერო ცხოვრების შესახებ, დაინტერესდა, კიდევ თუ არსებობდა 

კერპთაყვანისმცემლობა, დევნიდენ თუ არა ქრისტიანებს... შემდეგ თავისთავზეც უამბო. 

ბერები საუბრობდნენ, როცა ყორანი მოფრინდა და მათ წინ პური დადო. „უხვია და მოწყალე 

უფალი, ის ყოველდღე ნახევარ პურს მიგზავნის, ახლა შენს მოსვლასთან დაკავშირებით 

მთელი პური გვიბოძა“– თქვა პავლემ. 

ბერებმა მთელი ღამე ლოცვასა და საუბარში გალიეს. ბოლოს პავლემ ანტონს მიმართა: „დიდი 

ხანია, ვიცი, რომ უდაბნოში ცხოვრობ და ვისურვებდი – შენთან ერთად მეღვაწა, მაგრამ ჩემი 

აღსასრულის ჟამი მოახლოვდა და მე ვმადლობ ღმერთს შენი გამოგზავნისთვის. გევედრები, 

გაბრუნდი და მომიტანე მოსასხამი, რომელიც ეპისკოპოსმა ათანასემ მოგცა“. 

ანტონი გაოცდა, რომ ეს ამბავი პავლესთვის ცნობილი იყო. ოღონდ მისმა სიტყვებმა 

მოახლოებული აღსასრულის შესახებ ძალიან დაამწუხრა, არ უნდოდა მისი მიტოვება, მაგრამ 

თხოვნის შესრულებაზეც ვერ უთხრა უარი. იგი საჩქაროდ გაეშურა თავის სენაკში და აიღო 

მოსასხამი; გაოცებულმა მოწაფეებმა გამოკითხვა დაუწყეს, მაგრამ მან მარტო ეს უპასუხა: „მე 

მხოლოდ სახელით ვარ მონაზონი. მე ვნახე ილია, ვნახე იოანე უდაბნოში, ვიხილე პავლე 

სამოთხეში“. 

იგი შეუსვენებლივ და სწრაფად მიდიოდა სიცხის ალმურში გახვეულ უდაბნოში. მეორე დღეს 

საოცარი ხილვა ჰქონდა: მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა დასებს შორის დაინახა პავლეს 

სიხარულით აღსავსე სული, რომელიც ანგელოზებს ზეცად აჰყავდათ. ანტონმა გოდება 

დაიწყო, მიწაზე დაემხო და შეჰღაღადა: „რატომ მიმატოვე, წმინდა მამაო? რატომ გიცნობდი 

ასე ცოტა ხანს?!“ შემდეგ გზა მაინც განაგრძო და როცა მღვიმესთან მისულმა 

მუხლმოდრეკილი, მლოცველი პავლე დაინახა, სიხარულით ათრთოლებული მივარდა და 

ხელი მოჰკიდა. მხოლოდ მაშინ მიხვდა, რომ იგი უკვე აღარ იყო ცოცხალი. ანტონმა 

მოტანილი მოსასხამით შემოსა პავლეს ცხედარი, ცრემლთა ფრქვევით გამოასვენა მღვიმიდან, 

რათა მიწისთვის მიებარებინა; ანტონს არაფერი ჰქონდა სამარის გასათხრელად, მაგრამ 

მასთან ორი ლომი მივიდა და ბრჭყალებით ამოთხარა საფლავი. მეუდაბნოე რომ დაასაფლავა, 

ანტონმა აიღო პალმის ტოტებისგან დაწნული მისი სამოსი და თავის სენაკში დაბრუნდა. იგი 

ამ ნივთს უფრთხილდებოდა, როგორც სიწმინდეს და საზეიმო დღეებში იცვამდა ხოლმე. 



უფალმა ანტონს სასწაულქმედებისა და წინასწარმეტყველების საოცარი ნიჭნი უბოძა. 

ერთხელ, ალექსანდრიაში არიანელთაგან დევნის დაწყებამდე ორი წლით ადრე, მოძმეებთან 

ერთად ხელსაქმით გართული ანტონი უცებ სულიერად შეშფოთდა, შემდეგ მუხლებზე 

დაეცა, დიდხანს ტიროდა და გმინავდა. მოწაფეების შეკითხვაზე, თუ რა დაემართა, მან 

უპასუხა: 

“შვილნო ჩემნო, მირჩევნია, მანამდე მოვკვდე, სანამ ახდება ის, რაც ვიხილე. ეკლესიას ღვთის 

რისხვა დაატყდება – მას ხელში ჩაიგდებენ პირუტყვის დარი ადამიანები. მაგრამ ნუ 

დაღონდებით, შვილებო; როგორც განურისხდა უფალი ეკლესიას, ისევე განკურნავს მას და 

დაუბრუნებს უწინდელ მშვენიერებას. იხილავთ აღდგენილ განდევნილებს. ოღონდ თავს ნუ 

წაიბილწავთ არიანელებთან ერთობით“. 

წმინდა მეუდაბნოე გარდაიცვალა 335 წელს 105 წლის ასაკში. მას უკანასკნელ წლებში აღარ 

შეეძლო თავის მიერ დაარსებული მონასტრების ხშირად მონახულება, სამაგიეროდ, ძმობას 

სწერდა შეგონებებს, რომლებმაც ჩვენამდეც მოაღწია – ისინი სიყვარულითა და უდიდესი 

სიბრძნით სუნთქავენ. სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე მან ძალა მოიკრიბა და კიდევ 

ერთხელ მოინახულა პისპერის მონასტერი, გამოეთხოვა მოწაფეებს, უკანასკნელი 

დარიგებები მისცა და თავის განმარტოებულ სენაკში დაბრუნდა. ამის შემდეგ მალევე 

აღესრულა, მანამდე კი მოწაფეებს დაუბარა, არავისთვის ეჩვენებინათ მისი დასაფლავების 

ადგილი. მეუდაბნოენი დიდხანს გლოვობდნენ თავიანთ მამას, მნახველებს აჩვენებდნენ მის 

სენაკს, მისი ხელით დარგულ ხეებსა და ამოთხრილ გუბურას. 

წმინდა ანტონის საცხოვრებელ ადგილს დღესაც ათვალიერებენ მოგზაურები. იგი 

გარშემორტყმულია ქვის ყრუ გალავნით, რომელშიც მხოლოდ ერთი სარკმელია გამოჭრილი, 

სადამდეც ადამიანი გოდრით აჰყავთ. გალავანს იქით ორი პატარა ტაძარი დგას. 

როდესაც დევნული ათანასე უდაბნოში თავშესაფრის საძებნელად მივიდა, მას ანტონი 

ცოცხალი აღარ დახვდა, მაგრამ მთელს უდაბნოში განფენილიყო მისი დიდება და ხსოვნა. აი, 

როგორ აღწერა ათანასემ ანტონის მიერ დაარსებული სავანეები: 

“მთებში იყო მონასტრები. როგორც ტაძრებია სავსე საღვთო დასებით, ასევე ამ სავანეებშიც 

ტევა არ იყო ადამიანებისა, რომელთა ცხოვრება ფსალმუნების გალობაში, კითხვაში, 

ლოცვაში, მარხვასა და მღვიძარებაში გადიოდა. ისინი მთელ სასოებას სამომავლო 

სიკეთეებზე ამყარებდნენ, ცხოვრობდნენ განმარტოებითა და საოცარი სიყვარულით. 

შრომობდნენ არა იმდენად საკუთარი თავის გამოსაკვებად, რამდენადაც ღატაკთა 

დასაპურებლად. ეს იყო ამა სოფლისგან სრულად მოწყვეტილი დიდი ქვეყანა, რომლის 

ბედნიერ ბინადართ სიმართლესა და ღვთისმსახურებაში მოღვაწეობის გარდა სხვა რამ 

მიზანი არც ჰქონდათ. მათთვის უცხო იყო დრტვინვა და დავა, ბოროტის მიგება. მხოლოდ 

სათნოებათა ქმნაში ეჯიბრებოდნენ ურთიერთს“. 

ეს აღწერა ესადაგება იმ დროის ყველა მონასტერს. თითქმის ყოველი მათგანი მოწყობილი იყო 

ანტონი დიდის მოწაფეების მიერ მისივე ლოცვა-კურთხევით.[1] 

ანტონის საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად იყო ნიტრიის უდაბნო და მთა – ეს სახელი 

აქაურ ტბებში დიდი რაოდენობით გვარჯილის შემცველობის გამო ეწოდათ. იქ IV საუკუნის 



ბოლოსთვის უკვე ორმოცდაათი მონასტერი იყო, რომლებშიც ექვსი ათასამდე მონაზონი 

ცხოვრობდა. ამ უდაბნოს ერთ-ერთი პირველი მოღვაწე იყო ამონი. 

ამონს, მდიდარი და ცნობილი გვარის შთამომავალს, ყმაწვილობიდანვე სურდა უდაბნოში 

ცხოვრება, მაგრამ მშობლების სურვილით დაქორწინდა. აღმოჩნდა, რომ მეუღლეც, აგრეთვე, 

მკაცრი, სამოღვაწეო ცხოვრებისკენ მიილტვოდა. მშობლების სიკვდილის შემდეგ მან თავის 

სახლში ქალწულთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მისი ქმარი – ამონი კი ნიტრიის უდაბნოში 

დასახლდა. ცოლი წელიწადში ორჯერ ნახულობდა მას რჩევა-დარიგებათა მისაღებად. ამონის 

ირგვლივ მრავალმა მოღვაწემ მოიყარა თავი. მისი თხოვნით, ანტონმა მოინახულა იგი და 

მოუნიშნა სენაკების ადგილები ძმებს, რომლებსაც უფრო მეტად განმარტოება სურდათ. ასე 

მოეწყო ნიტრიიდან ოდნავ მოშორებით კელიების უდაბნო, რაც უმალ გაივსო მონაზვნებით. 

მათ ამონი მოძღვრავდა; შემონახულია მისი რამდენიმე შეგონება: 

“იფიქრე, საყვარელო, რომ უფალმა იესო ქრისტემ, გამოუთქმელი დიდებისა და სიდიადის 

მქონემ, მოგვცა მაგალითი, რათა მივყვეთ მის ნაფეხურებს. მოგვევლინა მონად, გადაიტანა 

ყოველგვარი გაჭირვება, შეურაცხყოფა და დამცირება. „ვითარცა ცხოვარი კლვად მიიგუარა 

და ვითარცა ტარიგი წინაშე მრისუველისა უხმობელად, ესრეთ არა აღაღებს პირსა თვისსა“ 

(საქმ. 8,32); ყველა დამცირებასთან ერთად მან ჩვენთვის სიკვდილი იტვირთა; ეს ყოველივე 

იმისთვის, რომ ჩვენ, თუ დაგვემუქრება განსაცდელი, წამება და სიკვდილიც კი, სულით არ 

დავეცეთ და უდრტვინველად ავიტანოთ გასაჭირი. 

გჯეროდეს, რომ სულისთვის ფრიად სასარგებლოა ქრისტეს გამო მოყენებული ძაგება, 

გათელვა და დამცირება. ამიტომ ხალისით და მტკიცედ დაითმინე და იფიქრე, რომ საკუთარი 

ცოდვებისთვის მეტსაც იმსახურებ. შენდამი გამოჩენილ ქველმოქმედებად ჩათვალე, თუ 

ღირსი გახდები, ქრისტესთვის რაიმე აიტანო და თუნდაც ერთი წუთით შენი უფლის წამების 

თანაზიარი გახდე. ყოველთვის, როცა გაიხსენებ წყენას, მთელი გულით, წრფელად ილოცე 

მაჭირვებლებზე, როგორც საკუთარ კეთილისმყოფელებზე და ნურაფერს განიზრახავ მათ 

წინააღმდეგ. 

გახსოვდეს, თუ იესო ქრისტე მოკვდა ჩვენთვის, აღდგა და თავისი სისხლით გამოგვისყიდა, 

ჩვენც უნდა ვიცხოვროთ არა საკუთარი თავისთვის, არამედ უფლისთვის. 

ამიტომაც არ უნდა აჰყვე საკუთარ ნება-სურვილს, არ უნდა გჯეროდეს, რომ შენზე არის რაიმე 

დამოკიდებული. შენ მონა ხარ უფლისა და მხოლოდ მის ნებას დაემორჩილე. 

თუ ვინმესგან შეურაცხყოფილი იგრძნობ, რომ წყენამ და მრისხანებამ დაგრია ხელი, 

დადუმდი და მანამ ნურაფერს იტყვი, სანამ ლოცვით არ დაიცხრობ გულს. მაშინ უკვე 

შეგიძლია ძმასთან საუბარი“. 

ამონი ანტონზე ადრე გარდაიცვალა. ამ უკანასკნელმა კი მისი სული იხილა, რომელიც 

ანგელოზებს ზეცად აჰყავდათ. 

ნიტრიის უდაბნოს ცნობილი ასკეტები იყვნენ: მაკარი ალექსანდრიელი, სერაპიონი, 

პაფნუტი, პამბო, პიორი, ქრონოსი... 



ამონის გარდაცვალებიდან ცოტა ხანში აუცილებელი შეიქნა მონაზვნური ცხოვრების 

ზოგიერთი წესის ჩამოყალიბება და ძმობისთვის წინამძღვრის დადგინება, რომლის 

მოვალეობებიც მოკლედ გადმოსცა მაკარი ალექსანდრიელმა: 

“თქვენ, წინამძღვარნო მამანო, სახე ექმენით მართალთ. ხან თვინიერებით, ხანაც სიმკაცრით 

აღამაღლეთ მოძმეთა სულები მიწიერიდან ზეციერისკენ. 

მონასტერში შესულს უპირველესად მოეთხოვება უარყოფა მიწიერ სიუხვეთა, ყველაზე 

მეტად კი სიამაყისა, რომელიც უპოვრებსაც ახასიათებთ. მთავარია, თავმდაბლობით 

დამორჩილდეთ, რათა არავინ თქვენს შორის, ძმებო, თავის ნებაზე არ იაროს. 

ეს დიდი და ღვთისთვის სათნო მსხვერპლი იქნება. მზად იყავით ყოველი კეთილი 

საქმისთვის. რა განსაცდელიც უნდა შეგემთხვათ, იყავით მომთმენნი, საქმეში პატიოსანნი, 

ნურავის გადაუხდით ბოროტებას ბოროტებით, ეცადეთ, ყველას სიკეთე მიაგოთ“. 

მონაზვნები ათკაციან და ასკაციან ჯგუფებად იყოფოდნენ. თითოეულის უფროსი იყო 

მონაზონი, რომელსაც აბბა (მამა) ეწოდებოდა – იგი მთავარ ამბას აცნობდა მიმდინარე 

მოვლენებს. ცხოვრების წესები სიმარტივით გამოირჩეოდა, განსაზღვრული იყო საათები 

საერთო ლოცვისა და საქმიანობისა. მონაზვნები ძირითადად კალათებს წნავდნენ და 

ჭილობებს ქსოვდნენ. მინდვრად სამუშაოების მოძალების დროს უფლება ჰქონდათ, მეზობელ 

დაბაში ვინმეს დასდგომოდნენ მუშად; საკუთარი ქონება არავის გააჩნდა. საერთო წესის 

თანახმად, მეცხრე ჟამამდე (შუადღის სამ საათამდე) მონასტრებსა და განმარტოებულ 

სენაკებში მონაზვნები დროს ლოცვაში, კითხვასა და ხელსაქმეში ატარებდნენ, შემდეგ 

იკრიბებოდნენ საერთო ლოცვაზე, დასასრულს აბბა შეგონებებს უკითხავდა. შემდეგ კი 

მაგიდას შემოუსხდებოდნენ, რაზედაც ეწყო საკვებად პური, ბოსტნეული და ხილი, 

ორმოცდღიანი მარხვის დროს კი მხოლოდ პური და წყალი. მონაზვნები ყოველდღე რაიმეს 

სწავლობდნენ წმინდა წერილიდან. მწირთა მიღება მათი უწმინდესი მოვალეობა იყო, 

მანამდე, ვიდრე უდაბნოში მოგზაურთა დასაბინავებელი სახლები, მონასტრებთან კი 

ქსენონები მოაწყეს. 

ასკეტთა შესახებ მრავალ ცნობას გვაწვდის იტალიელი რუფინუსი აკვილეადან. მან თავად 

ექვსი წელი დაჰყო ნიტრიის უდაბნოში და გაოცებით საუბრობს იქაურ განდეგილთა 

ღვაწლზე. IV საუკუნის ბოლოს ეს უდაბნო მოინახულა ნეტარმა იერონიმემ, რომელმაც 

ნიტრიის მთას საღვთო ქალაქი უწოდა. 

ნიტრიის ერთ-ერთმა სახელგანთქმულმა მოღვაწემ, პამბომ, მონაზვნად შედგომისას ერთ 

განდეგილს სთხოვა, მისთვის ზეპირად ესწავლებინა რამდენიმე ფსალმუნი, რადგან თავად 

წერა-კითხვა არ იცოდა. განდეგილმა მას 38-ე ფსალმუნის საწყისი სიტყვები უთხრა: „ვთქუ: 

ვიმარხნე გზანი ჩემნი, რაჲთა არა ვცოდო ენითა ჩემითა“. – „საკმარისია, – შეაწყვეტინა პამბომ, 

– მე ამ გაკვეთილს შევისწავლი“. ოცი წლის შემდეგ კი, მან ერთ მეგობარს უთხრა: მხოლოდ 

ახლა ვიწყებ ამ სიტყვების გაგებასო. აი, რაოდენ წინდახედული და ფრთხილი იყო საუბარში. 

ვიღაცამ რჩევა სთხოვა, რაზედაც პამბომ მიუგო: „მოწყალე იყავ ყველას მიმართ“. თავადაც 

მზად იყო, ხალისით აეტანა ნებისმიერი გაჭირვება. ყველა განსაკუთრებით აფასებდა პამბოს 

და მას ღვთის მეგობრად მიიჩნევდა. წმინდა ცხოვრებით გაითქვეს სახელი მისმა 

მოწაფეებმაც: იოანე მოკლემ და პაისი დიდმა. 



მაკარი ალექსანდრიელი ნიტრიისა და კელიის უადბნოების ერთ-ერთი თვალსაჩინო 

წინამძღვარი იყო. ის ორმოცი წლისა წავიდა ნიტრიის უდაბნოში, მანამდე კი, რაღაც დროის 

განმავლობაში, უძღვებოდა ალექსანდრიის სასწავლებელს, რაც მის დიდ განსწავლულობას 

ადასტურებს. იყო მკაცრი მოღვაწე, მაგრამ ძმობასთან მშვიდი ურთიერთობა ჰქონდა. სახელი 

გაითქვა სასწაულმოქმედებით. გარდაიცვალა ასი წლის ასაკში. 

კიდევ უფრო ცნობილია მაკარი ეგვიპტელი, სკიტეს უდაბნოს მონაზვნობის ფუძემდებელი. 

იგი ღარიბ ოჯახში დაიბადა და ყმაწვილობაში პირუტყვს მწყემსავდა. უკვე მაშინ ეწადა 

მეუდაბნოეობა, მაგრამ მშობლებმა მისი დაქორწინება მოისურვეს და ისიც დაემორჩილა. 

მალე ცოლი და მშობლები გარდაეცვალა; ამის შემდგომ მაკარი დასახლდა დაბიდან 

მოშორებით, ერთი ღვთისმსახური მოხუცის მახლობლად და მასვე დაემოწაფა. 

უფალმა დიდი განსაცდელი მოუვლინა – მას ცილი დასწამეს, მაგრამ უდრტვინველად აიტანა 

ზიზღი, ლანძღვა და რწმენით მიენდო ღმერთს – თუ იქნებოდა მისი ნება, მაკარის 

უდანაშაულობა გაცხადდებოდა. ასეც მოხდა: რამდენიმე ხნის შემდეგ მაკარის სიმართლე 

დადასტურდა. მას შემდეგ ყველა უდიდესი პატივისცემით ეპყრობოდა. მოსახლეობა 

განაცვიფრა მისმა სიმშვიდემ და მოთმინებამ. 

ამის შემდგომ მაკარმა გადაწყვიტა, საერთოდ მიეტოვებინა ეს ქვეყანა და ნიტრიის უდაბნოში 

დასახლებულიყო, საიდანაც ხშირად ნახულობდა ანტონს. მოგვიანებით უფრო მკაცრი 

განდეგილობა მოისურვა და გადასახლდა ნიტრიის უდაბნოდან 24 საათის სავალით 

დაშორებულ ადგილას – სკიტეში – მკაცრ, ველურ, ქვიშრობ უდაბნოში, სადაც თითქმის არ 

არსებობდა სასიცოცხლო პირობები, თვით სასმელი წყალიც კი. მაგრამ გაჭირვებამ ვერ 

შეაშინა ვერც მაკარი, ვერც სხვა ასკეტები, რომლებიც მალე მიჰყვნენ მას. მაკარმა მალე 

გაითქვა სახელი სასწაულებით, სიბრძნითა და მკაცრი ყოფით. სკიტეს ცხოვრების წესი 

მეზობელ უდაბნოებთან შედარებით რამდენადმე მძიმე იყო. იქ მიდიოდნენ მოღვაწეები 

დიდი მარხვის, განსაკუთრებით კი ვნების შვიდეულის დღეებში. 

მაკარის შესახებ საკმაოდ ბევრი გადმოცემა შემოინახა: ერთხელ მისმა ერთმა მოწაფემ 

წარმართ ქურუმს ისეთი შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართა, რომ გაავებულმა კაცმა 

კინაღამ მოკლა. შემდეგ მას მაკარი შეხვდა და სიყვარულით დაუწყო შეგონება, ქურუმი კი 

ბოლოს ფეხებში ჩაუვარდა და შეჰყვირა: „ვხედავ, ღვთის კაცი ხარ, მეც გამაქრისტიანე!“ 

მაკარი ამ შემთხვევის თაობაზე ამბობდა: „ავი სიტყვა კეთილსაც გააბოროტებს, კეთილი 

სიტყვა კი ბოროტსაც მოალბობს“. 

ერთხელ უფალმა გაუმხილა მაკარს, რომ უახლოეს ქალაქში ცხოვრობდა ორი, სათნოებით 

მასზე სრულყოფილი დედაკაცი. ისიც მათ მოსაძებნად წავიდა, რადგან ეგონა, რომ ისინი 

რაღაც არაჩვეულებრივ ღვაწლს მისდევდნენ. აღმოჩნდა, რომ ეს დედაკაცები უკვე თხუთმეტი 

წელი იყო, რაც ძმათა ცოლები იყვნენ და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათ შორის 

სიყვარული და თანხმობა სუფევდა; თავიანთ მოვალეობასაც გულმოდგინედ ასრულებდნენ. 

ამ ყოველივემ მაკარზე ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ღმერთს ევედრებოდა, 

უდაბნოში ეცხოვრა ისეთი ღვთისმოშიშებით, როგორითაც ეს დედაკაცები იყვნენ 

დაჯილდოებულნი. 

ღირსმა მაკარმა დატოვა 50 საუბრის ჩანაწერი და რამდენიმე ეპისტოლე. ისინი შეიცავენ 

სწავლებას სულიერი ცხოვრებისა და საღვთო მადლის შესახებ, რომლის მიერ მონიჭებული 



ძალის გარეშე ჩვენგან სიკეთის ქმნა შეუძლებელია. მაკარი ეგვიპტელის ხსენების დღეა 19 

იანვარი. 

სკიტეს ასკეტთაგან განსაკუთრებით ცნობილნი არიან: პიმენი, ესაია, პაფნუტი, სისო (ეს 

უკანასკნელი შემდეგ ანტონის მთაზე დასახლდა), მოსე და გვიანდელთაგან იოანე მოკლე და 

არსენი. ძნელია ყველა წმინდა მოღვაწის ჩამოთვლა და ღირსეულად აღწერა მათი 

ცხოვრებისა, რომელიც მთლიანად ღვთისადმი მსახურებას ეძღვნებოდა. მიუხედავად 

სხვადასხვა ღვაწლისა, უნარისა და მდგომარეობის ნაირგვარობისა, ამ ადამიანთა 

ერთადერთი მიზანი ღვთისთვის სათნო-ყოფა იყო. ვინ სახელი გაითქვა განსაკუთრებულად 

მკაცრი თავშეკავებით, ვინ ბრძნული შეგონებებით, ვინ გასაოცარი სიმშვიდით... 

არსებობს გადმოცემა სკიტეს ერთ-ერთი მოღვაწის – მოსე ეთიოპიელის ანუ მოსე შავის 

შესახებ. ის ახალგაზრდობაში ყაჩაღი იყო და თავის ბანდასთან ერთად გამოირჩეოდა 

სისასტიკით, შეუპოვრობითა და დაუნდობელი შურისმაძიებლობით; თავისი ავკაცობით 

შიშის ზარს სცემდა მთელ ქვეყანას. მაგრამ, უცებ, ღვთის წყალობით მასში სინდისმა გაიღვიძა 

და გულს სინანული ეწვია. თავისი ბოროტმოქმედებით შეძრწუნებული მოსე უდაბნოში 

გაიქცა და ძმობას შეეკედლა. მას ყველაზე მკაცრი მორჩილება დააკისრეს, მაგრამ მოსე 

ყველაფერს უდრტვინველად ასრულებდა. მისი შინაგანი გადატრიალება ტანჯვის გარეშე არ 

მიმდინარეობდა: მოსეს დიდხანს აწამებდა სულიერი შემუსვრილების სიმძიმე და სინდისის 

ქენჯნა. მთელი ღამეები ლოცულობდა ცრემლმომდგარი. ხანდახან გული სწყდებოდა 

უწინდელ თავისუფალ და მხიარულ ცხოვრებაზე, მაგრამ ამ მოგონებებს მძიმე შრომითა და 

მღვიძარებით ახშობდა. ბოლოს უფალმა შეიწყნარა მისი სინანული და გარდამოუვლინა 

სიმშვიდე; მისი შინაგანი ქარიშხალი ლოცვამ და უდაბნოს მდუმარებამ დააცხრო – მონანული 

ავაზაკი უდიდესი მოღვაწე გახდა. მაგრამ ღმერთთან შერიგებული მოსე თავისი უწინდელი 

ცხოვრებისთვის სასჯელს ადამიანებისგან ელოდა და ხანდახან იტყოდა ხოლმე: „რომელთა 

აღიღონ მახვილი, მახვილითა წარწყმდენ“. და ეს სასჯელიც ეწია – იგი მოკლეს ბარბაროსებმა, 

რომლებიც თავს დაესხნენ სავანეს. მისი ხსენების დღეა 28 აგვისტო. 

IV საუკუნის პირველ ნახევარში ზემო თებაიდაში მოღვაწეობდა პახომი დიდი, რომელმაც 

მონაზვნური ცხოვრების პირველი წეს-განგება (ტიპიკონი) შექმნა. პახომი წარმართულ 

ოჯახში დაიბადა, მაგრამ ყმაწვილობიდანვე ეზიზღებოდა კერპთაყვანისმცელობა. 

კონსტანტინესა და ლიცინიუსის ომის დროს იგი ძალით წაიყვანეს სამხედრო სამსახურში. 

სალაშქროდ წასული მეომრები განსაკუთრებული სიყვარულით მიიღეს ეგვიპტის ქალაქ 

ოქსირინქის ქრისტიანებმა. პახომი დაინტერესდა, თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებიც 

ასე კეთილად და მოწყალედ მოექცნენ; უპასუხეს: ისინი ქრისტიანები არიან, რომელთა 

ღმერთიც ბრძანებს: მოყვასი საკუთარი თავივით უნდა გიყვარდესო. პასუხით გაოგნებული 

პახომი შეეცადა, კარგად გაეგო ქრისტიანული რჯულის რაობა. რაც უფრო ღრმად ეცნობოდა 

მას, მით მეტად უყვარდებოდა ქრისტიანები და მათი სარწმუნოება. ბოლოს აღთქმა დადო – 

სამსახურიდან გათავისუფლებისთანავე გაქრისტიანებულიყო. როგორც კი ომი დასრულდა 

და სამხედრო ვალდებულებაც მოეხსნა, ნათელ-იღო. 

პახომი მალევე წავიდა თებაიდაში და ერთ ასკეტთან, პალამონთან დასახლდა და უსიტყვო 

მორჩილება აღუთქვა. პალამონი მკაცრი გამოცდებით ამზადებდა მას უდაბნოში 

მოღვაწეობისთვის: აკისრებდა მძიმე სამუშაოს, ითხოვდა მისგან საკუთარი ნების სრულად 



მოკვეთას. პახომი ყოველივეს ხალისით ასრულებდა, მასში სულ უფრო ღვივდებოდა 

ღვთისადმი სიყვარული. ასე გაიარა ათმა წელიწადმა. 

იმ მთის ახლოს, სადაც პალამონი და პახომი ცხოვრობდნენ, უკაცრიელი, ეკალბარდებით 

დაფარული უდაბნო იყო. პახომი ხშირად დადიოდა იქ ფიჩხის მოსაგროვებლად და 

მუშაობის დროსაც ჩვეულებისამებრ ლოცულობდა. ერთხელ საკმაოდ შორს წავიდა და 

მიაღწია ადგილს ნილოსის ნაპირთან, სახელად ტაბენას. შეჩერდა სალოცავად და უცებ 

მოესმა ხმა: „აქ დასახლდი და მონასტერი ააგე. ბევრ მონაზონს შემოკრებ“. და მან იხილა 

ანგელოზი ხელში დაფით, რაზედაც მონაზვნური ცხოვრების განაწესი ეწერა. 

როდესაც პალამონმა მომხდარის შესახებ შეიტყო, აკურთხა პახომი ცალკე საცხოვრებლად და 

თავადვე დაეხმარა ტაბენაში სენაკის მოწყობაში. ასკეტის სიკვდილამდე პახომი მისი 

დარიგებებით ხელმძღვანელობდა. 

პახომისთან მალე მისი გაქრისტიანებული ძმაც მივიდა, მათ ერთად დაიწყეს ცხოვრება და 

მონაზონთა მისაღებად სენაკების მშენებლობას შეუდგნენ. პახომის მტკიცედ სწამდა 

წინასწარმეტყველური სიტყვებისა. როდესაც ძმა შეეცდებოდა მის დარწმუნებას, დიდ 

მშენებლობას არ შესდგომოდნენ, ჯერ ბრაზობდა, შემდეგ ნანობდა და ცრემლმომდგარი 

ევედრებოდა ღმერთს მიტევებასა და შემწეობას: „როგორ უნდა გავკადნიერდე და სხვები 

დავმოძღვრო, როდესაც საკუთარი თავის ძლევა არ ძალმიძს?! უფალო, შემეწიე! მხოლოდ 

შენი თანადგომით შევძლებ შენთვის სათნო-ყოფას“ – ღაღადებდა იგი. 

ძმის სიკვდილის შემდეგ მარტოდ დარჩენილმა პახომიმ მშენებლობა განაგრძო. მასაც, 

როგორც ანტონს, უნდა გადაეტანა განმარტოებული ცხოვრების სირთულეები, რათა 

სულიერად განმტკიცებულს შეძლებოდა სხვათა დამოძღვრა და მართვა. რამდენიმე წლის 

შემდეგ მასთან მოღვაწეებმა იწყეს თავმოყრა, რომელთა რიცხვი ყოველწლიურად 

იზრდებოდა. 

როდესაც მონასტერი ხალხმრავალი გახდა, პახომიმ შეადგინა საკმაოდ მკაცრი წეს-განგება, 

რომლის უპირველესი მოთხოვნა საკუთარი ნების მოკვეთა იყო. მონაზვნები სხვადასხვა 

მონასტერში გადანაწილდნენ. ორიოდ წელიწადში იქ უკვე ცხრა მონასტერი არსებობდა, 

მონაზონთა რიცხვი კი ათი ათასს აღწევდა. 

თითოეულ მონასტერს თავისი წინამძღვარი ჰყავდა, მაგრამ ყველა ექვემდებარებოდა 

პახომის, რომელიც მათ რიგრიგობით ნახულობდა. მონასტრისთვის საჭირო ყველა სამუშაოს 

სხვადასხვა ხელობაში დაოსტატებული მონაზვნები ასრულებდნენ. ტრაპეზისა თუ მუშაობის 

დროს ძმობა ვალდებული იყო, მკაცრი მდუმარება დაეცვა, შინაგანად ელოცა ან წმინდა 

წერილის რომელიმე გამონათქვამზე ეფიქრა. წმინდა წერილი ზედმიწევნით ისწავლებოდა. 

პახომი უარს ამბობდა ნებისმიერ პატივზე და თავისთავს უდიდეს ცოდვილად მიიჩნევდა. 

მმართველობის უფლება მისთვის ყველას მიმართ სამსახურს ნიშნავდა. უფალმა მას მიანიჭა 

სასწაულმოქმედების, სნეულთა კურნების, იდუმალი ზრახვების ამოცნობის ნიჭი. მაგრამ 

პახომი ამით არ ქედმაღლობდა, ის მთელი სიცოცხლე ღრმა თავმდაბლობით გამოირჩეოდა. 

ერთხელ წარმართებმა პახომის ჰკითხეს: 



– თუ მართლაც ღვთის კაცი ხარ და მტკიცედ გწამს უფლისა, გაიარე წყალზე ისე, როგორც 

ხმელეთზე დადიხარ ხოლმე. 

– მე არ ვთხოვ ღმერთს ასეთი სასწაულის აღსრულების ძალას, რამეთუ ეს არ არის 

ქრისტიანული გულისსიტყვა. მე ღვთის მოწყალების იმედი მაქვს და არა საკუთარი 

საქმეებისა. ჩემი სურვილი წყალზე სიარული არ არის – მინდა მუდამ ვგლოვობდე საკუთარ 

ცოდვებს და მივიღო ღვთის შეწევნა, რომ თავმდაბლობით შევძლო გადარჩენა, – მიუგო 

პახომიმ. 

იგი მონაზვნებსაც უშლიდა რაიმე უჩვეულო ღვაწლის აღსრულებას, რაკი ასეთ სურვილს 

სიამაყისა და პატივმოყვარების გამოვლინებად მიიჩნევდა. დაცემულებსა და შემცოდეებს 

დიდი სიყვარულით ამხნევებდა. მის სავანეებში ბავშვებსაც იღებდნენ აღსაზრდელად და 

მათზე განსაკუთრებით ზრუნავდნენ. ნილოსის მეორე ნაპირზე პახომის დამ დედათა 

მონასტერი დააფუძნა, რომელიც, აგრეთვე, მას ექვემდებარებოდა. 

ტაბენა უამრავ ღვთისმსახურს, უმწიკვლო ცხოვრებით სახელგანთქმულ ძმას ითვლიდა. 

მაგრამ სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე პახომის ხილვით ეუწყა, რომ მოგვიანებით ტაბენა 

თანდათან დაიცლებოდა და ღვთისმსახურებაც შესუსტდებოდა. ამან ძალიან დააღონა 

მოღვაწე, ცრემლებით ევედრებოდა ღმერთს, აერიდებინა ასეთი ხვედრი სავანისათვის. 

ლოცვის დროს მან იხილა ქრისტე, რომელმაც პახომის აღუთქვა, რომ მის მიერ ჩათესილი 

სულიერი თესლი მუდამ იარსებებდა. 

პახომი გარდაიცვალა 57 წლის ასაკში 348 წელს. მის მოწაფეთაგან განსაკუთრებით ცნობილნი 

არიან: თეოდორე განწმენდილი, ორსისი, პეტრონიუსი. 

თეოდორე მონასტერში თოთხმეტი წლისა მივიდა, მისი გონება მხოლოდ საიქიო ცხოვრებასა 

და მარადიულ ნეტარებაზე ფიქრობდა. იგი გამუდმებით ლოცულობდა და სწავლობდა 

წმინდა წერილს. პახომის მხურვალედ უყვარდა თეოდორე და სულიწმიდით აღვსილ რჩეულ 

ჭურჭელს უწოდებდა; ხშირად ავალებდა, დაემოძღვრა მონაზვნები. მოგვიანებით თეოდორე 

ტაბენის კრებულს ჩაუდგა სათავეში. 

მკაცრი მონაზვნური ცხოვრება დედაკაცებსაც იზიდავდა – ისინი სიხარულით ტოვებდნენ ამა 

სოფელს. ბევრი დიაკონისად იყო ეკლესიაში და ღარიბებსა და სნეულებზე ზრუნავდა, სხვები 

მკაცრ სამოღვაწეო ცხოვრებას ირჩევდნენ და მოთმინებითა და თავგანწირვით მიჰყვებოდნენ 

ამ რთულ გზას. ამონის ცოლმა, ანტონისა და პახომის დებმა დედათა სავანეები დააფუძნეს. 

უამრავი ქალწული შრომობდა უდაბნოს სენაკებში. ზოგიერთი დედაკაცი, რომელიც 

წარმართობაში უზნეოდ და მანკიერად ცხოვრობდა, მოქცევის შემდეგ ცდილობდა, თავისი 

ცოდვები სინანულით, მძიმე შრომით, მკაცრი აკრძალვებით და მოწყალებით წარეხოცა. 

ასეთები იყვნენ ღირსი დედები: პელაგია, ევდოქსია და სხვები. 

დედათა მონაზვნობის ფუძემდებლად ითვლება სვინკლიტიკია, დაბადებული 

ალექსანდრიაში, მდიდარ და გავლენიან ქრისტიანულ ოჯახში. პირმშვენიერ ქალწულს 

შეეძლო ბრწყინვალე მომავლის იმედი ჰქონოდა საერო ცხოვრებაში, მაგრამ ადრეული 

ასაკიდანვე ყველაზე მეტად ქრისტე შეიყვარა და მუდამ მის სამსახურს ესწრაფოდა. 

მშობლების სიკვდილის შემდეგ ღარიბებს დაურიგა, რაც გააჩნდა, უხმო პრესვიტერს და თმა 

მოიკვეცა საერო ყოფიდან განდგომის ნიშნად. სვინკლიტიკიამ თავის უსინათლო დასთან 



ერთად ერთ-ერთ აკლდამას შეაფარა თავი და მთელ დროს ლოცვაში ატარებდა. ბევრმა 

ღვთისმსახურმა ქვრივმა და ქალწულმა მიჰბაძა და მის მახლობლად დასახლდა. როდესაც 

სვინკლიტიკიას დარიგებას სთხოვდნენ, ის მიუთითებდა წმინდა წერილზე, როგორც 

სიბრძნისა და მადლმოსილების ერთადერთ წყაროზე. მოგვიანებით დაჰყვა დედების 

თხოვნას და წინამძღვარი გახდა. აი, როგორ იწყება მისი ერთ-ერთი შეგონება: 

“შვილებო, ყველამ ვიცით, როგორც უნდა გადავრჩეთ, მაგრამ საკუთარი უდებების გამო 

ხელიდან გვეცლება ცხონება. უწინარესად უნდა დავიცვათ მცნება: „შეიყუარო უფალი 

ღმერთი შენი ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. ესე არს დიდი და 

პირველი მცნებაჲ. და მეორე, მსგავსი ამისი: შეიყუარო მოყუასი შენი, ვითარცა თავი თვისი“ 

(მათ. 22,37,39). ამ ორ მცნებაში ძევს მთელი რჯული და მასშივე დავანებულია მადლის 

სისავსე. თუმცა გამონათქვამი სულ რამდენიმე სიტყვისგან შედგება, მაგრამ უდიდესია და 

გამოუძიებელი მისი ძალა. სულისთვის ყოველივე სასარგებლო ამ მცნებათაგან მოდის... ამ 

ორ სიყვარულშია გადარჩენა“. 

მძიმე სნეულებამ დარია ხელი სვინკლიტიკიას – მან სმენა და მხედველობა დაკარგა, სახეზე 

კიბო განუვითარდა; ტანჯვას მოთმინებით იტანდა და გამუდმებით ადიდებდა და 

ჰმადლობდა ღმერთს. სიკვდილამდე სამი დღით ადრე მან ზეციური ხილვით შეიტყო თავისი 

აღსასრული და ღრმად მოხუცმა მშვიდად განუტევა სული. 

ათანასე, ანტონი, პახომი და სხვა მამები ქალწულებს უგზავნიდნენ ეპისტოლეებსა და 

შეგონებებს. ღვთისთვის შეწირულ ქალწულთა რიცხვი უზარმაზარი იყო ეგვიპტეში. მათ 

ყველა აფასებდა წმინდა ცხოვრებისთვის. ამ დროს დასავლეთში ჯერ კიდევ ნაკლებად 

იცნობდნენ ასკეტურ მოღვაწეობას. მაგრამ ათანასე, რომში ცხოვრების პერიოდში, თავისი 

შეგონებებით იქაურ ქრისტიანებშიც აღძრავდა მოშურნეობას, რითაც სათავე დაუდო 

დასავლურ ასკეტიზმსა და მონაზვნობას. 

არსად ისე სწრაფად არ გავრცელებულა, ისეთ მძლავრ ნაკადად არ წამოსულა მონაზვნობა, 

როგორც ეგვიპტეში. თვალუწვდენელ, გავარვარებულ უდაბნოებში, უძველესი სამაროვნებით 

სავსე მთებში, მღვიმეებსა და ქვის სამტეხლოებში – ყველგან მოღვაწეები სახლობდნენ. 

საკერპო ბომონების ნანგრევები თუ აკლდამათა ნარჩენები სავანეებად გადააქციეს. 

ადგილები, სადაც ადრე კერპთაყვანისმცელობის რიტუალები აღესრულებოდა, განდეგილთა 

ლოცვითი ღვაწლით განიწმინდა და ახლა ფსალმუნები და სასულიერო საგალობლები 

ჟღერდა. ლიბიის მთები და ქალაქების: მემფისის, არსინოეს, კანობოსის, ლიკოპოლისისა და 

ალექსანდრიის შემოგარენი სავსე იყო მონასტრებსა თუ ცალკეულ სენაკებში მცხოვრები 

მონაზვნებით. ქალაქ ოქსირინქში რუფინუსმა ათი ათასამდე მონაზონი და ოცი ათასამდე 

ქალწული დათვალა. 

პალესტინაში მონაზვნობა გაავრცელა ანტონის ერთ-ერთმა პირველმა და საყვარელმა 

მოწაფემ, ილარიონმა, რომელმაც განათლება ალექსანდრიაში მიიღო. იგი ჯერ კიდევ ჭაბუკი 

მივიდა ანტონთან, რათა მისი წინამძღვრობით დაეწყო სამოღვაწეო ცხოვრება. გარკვეული 

ხნის შემდეგ მშობლიურ პალესტინაში დაბრუნდა; მშობლები ცოცხლები აღარ დახვდნენ და 

ილარიონმა მთელი ქონება ახლობლებსა და ღატაკებს გაუნაწილა, თავად კი უდაბურ 

ადგილას დასახლდა. ილარიონი გააფრთხილეს, რომ ამ არემარეს ხშირად იკლებდნენ 



ყაჩაღები, მან კი უპასუხა: „როცა არაფერი გაბადია, საშიშიც არაფერია. სიკვდილისა არ 

მეშინია, მზად ვარ ამისთვის“. 

მალე ილარიონის წმინდა ცხოვრების შესახებ გავრცელებულმა ხმებმა უამრავ მოღვაწეს 

მოუყარა თავი მის ირგვლივ. ღაზას მახლობლად მოეწყო სავანე. ილარიონმა რამდენჯერმე 

სცადა განმარტოება, მაგრამ უშედეგოდ. ბოლოს მან საერთოდ მიატოვა სამშობლო: როდესაც 

ზეციური ხილვით ეუწყა ანტონის გარდაცვალების შესახებ, სასწრაფოდ მიაშურა მთას, სადაც 

მისი დიდი მოძღვარი ცხოვრობდა, და გულით გამოიგლოვა იგი. სიცოცხლის უკანასკნელი 

წლები ილარიონმა მწირობაში გაატარა, გარკველ ხანს დალმაციაში ცხოვრობდა, 

გარდაიცვალა კუნძულ კრეტაზე. 

ილარიონამდე პალესტინაში მონაზვნობას საფუძველი ჩაუყარა ხარიტონმა, აღმსარებელმა, 

რომელიც დევნულების დროს იტანჯა. ერთხელ, როცა ხარიტონი იერუსალიმში მიდიოდა 

სიწმინდეთა თაყვანსაცემად, გზად ყაჩაღებმა შეიპყრეს, შეკრეს და მღვიმეში დააგდეს, 

თვითონ კი სხვა ნადავლის საშოვარზე წავიდნენ. მათ დაბრუნებამდე მოცურდა შხამიანი 

გველი, წყალი დალია ჭურჭლიდან და ზედ სასიკვდილო შხამი დაანთხია, რამაც 

დაბრუნებული ყაჩაღები დაგესლა და დახოცა. ხარიტონმა მღვიმეში დიდძალი ნაძარცვი 

ფული და ძვირფასეულობა იპოვა და ეს ყველაფერი ღარიბთა დასახმარებლად და 

ეკლესიების ასაგებად გამოიყენა. თვითონ იმ მღვიმეშივე დაიდო ბინა, სადაც ასე 

სასწაულებრივად გადარჩა; აქ ლოცულობდა და მარხულობდა. მალე მას შეუერთდნენ სხვა 

მოღვაწეებიც. გაჩნდა სენაკები, თავად მღვიმე კი ეკლესიად გადაკეთდა. ასე მოეწყო სავანე, 

რომელიც მოგვიანებით ერთობ ცნობილი გახდა ფარანის ლავრის სახელით. 

როდესაც ლავრაში ხალხი მეტისმეტად გამრავლდა, ხარიტონი იერიქონის მახლობლად 

უდაბურ ადგილას განმარტოვდა, მაგრამ იქაც იგივე განმეორდა. მაშინ მესამე ადგილს 

მიაშურა და იქ დააარსა სავანე. ხარიტონის მიერ დაფუძნებული სამი ლავრიდან ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მაინც ფარანი დარჩა, სადაც თავად არის დაკრძალული. 

ფარანის ლავრა პალესტინის მონაზვნობის ერთგვარ სანერგედ იქცა. იქ მოღვაწეებმა შემდგომ 

სხვა სავანეები მოაწყეს, ან უდაბნოში, განდეგილთა სენაკებში, განმარტოვდნენ. მალე 

იორდანეს ნაპირები, კედრონის დამშრალი კალაპოტი, იოსაფატის ველი ასკეტებით აივსო. 

მაცხოვრის შესახებ მოგონებებით განწმენდილ ადგილებში ადამიანებმა იტვირთეს საკუთარი 

ჯვარი და ემსახურებოდნენ უფალს შრომით, უპოვარებით და მოუკლებელი ლოცვით. 

მძიმე იყო მათი ცხოვრება იმ მხარეში, სადაც საკვებსაც ძლივს შოულობდნენ. იორდანეს 

ნაპირებზე ლერწმის გაუვალ ჭალებში ლომები, გარეული ღორები და სხვა ნადირი იყო 

ჩასაფრებული. შემოგარენში ავაზაკები დაძრწოდნენ. მაგრამ ვერაფერი აშინებდა უდრეკ 

განდეგილებს – ისინი მკვდარნი იყვნენ მიწიერი ცხოვრებისთვის და მთელ სასოებას 

ღმერთზე ამყარებდნენ. უფალიც არ აკლებდა შემწეობას – მათ ღატაკ ცხოვრებას 

აცისკროვნებდა მადლის სხივებით, ძალმოსილების ნიშნებით და სასწაულებრივად 

იფარავდა. ამ ადამიანებს ზოგჯერ მოულოდნელად ეძლეოდათ საზრდო, დახმარება. 

უდაბნოს მხეცები არაფერს უშავებდნენ, პირიქით, მათ ნებას ემორჩილებოდნენ. სამოღვაწეო 

ცხოვრება სულ უფრო ძლიერდებოდა პალესტინაში; იქ უფრო განდეგილობა განვითარდა, 

ვიდრე საერთო საცხოვრებელი მონასტრები. მონასტრული ცხოვრების განაწესი და კანონები 



გაცილებით გვიან ჩამოაყალიბეს პალესტინის უდიდესმა მოღვაწეებმა: თეოდოსიმ, ექვთიმემ 

და საბამ. 

სამოღვაწეო ცხოვრებამ პალესტინის მეზობელ სირიასა და მესოპოტამიაშიც შეაღწია. მაგრამ 

უდაბნოში მკვიდრობა იქ ისე ძლიერ და სწრაფად არ განვითარებულა, როგორც ეგვპიტეში. 

სირიის დიდმა ეპისკოპოსმა იაკობ ნიზიბიელმა სიყმაწვილიდანვე შეიყვარა უდაბნოს 

ცხოვრება, რისთვისაც უარი თქვა სიმდიდრესა და ამსოფლიურ პატივზე. მაგრამ მოყვასთა 

სასარგებლოდ იძულებული გახდა, ჩართულიყო თავისი დროის მოვლენებში. ჩვენ ვნახეთ, 

როგორ იცავდა იგი ჭეშმარიტებას ნიკეის კრებაზე, მიდიოდა კონსტანტინოპოლში 

არიანელთაგან ატეხილი არეულობების დროს, ამხნევებდა ჯარსა და ხალხს მაშინ, როცა 

შაბურმა ალყა შემოარტყა ნიზიბიას. 

იაკობის სახელგანთქმული მოწაფე, ეფრემ ასურიც იძულებული შეიქნა, მიეტოვებინა 

საყვარელი უდაბნო, რათა სხვაგვარად ემსახურა ღმერთისთვის. ჩვენ უკვე რამდენჯერმე 

ვახსენეთ მისი სახელი. ახლა მისი ცხოვრების შესახებ გიამბობთ. 

იგი დაიბადა IV საუკუნის დასაწყისში; ეფრემის მშობლები დაბალ ფენას ეკუთვნოდნენ, მათ 

კეთილ და წესიერ ქრისტიანებად იცნობდნენ, ნათესავთაგან ზოგი მოწამეც იყო. 

ერთხელ ეფრემს ქურდობა დააბრალეს და საპყრობილეში ჩააგდეს, სადაც უდანაშაულოდ 

მსჯავრდებული სხვა ადამიანებიც იყვნენ – ყველა დრტვინავდა და დარდობდა 

უსამართლობის გამო. ეფრემმაც ეჭვი შეიტანა ღვთის განგებულებაში და დაიწყო ფიქრი, რომ 

ამქვეყნად ყველაფერი შემთხვევით ხდება, მაგრამ ერთ ღამეს ძილში ჩაესმა სიტყვები: „იყავი 

კეთილმსახური და შეიცნობ საღვთო განგებას. გადახედე და გაიხსენე ყველაფერი, რაც 

ჩაიდინე და მიხვდები: ახლა უსამართლოდ დაგატყვევეს, მაგრამ სასჯელი უწინდელი 

საქციელით დაიმსახურე“. გაღვიძებულმა ეფრემმა ძილში გაგონილი მეგობრებს უამბო. 

ყველამ დაიწყო წარსულის გახსენება და მიხვდნენ, რომ უდანაშაულოდ არ ისჯებოდნენ. 

ამ გარემოებამ ღმერთისკენ მოაქცია ეფრემის ფიქრები. იგი უფრო ჩაუღრმავდა თავისთავს, 

გაეღვიძა სინანული და ღვთისადმი სასოება. როგორც კი სამსჯავრომ გაამართლა, მაშინვე 

გაეშურა მოღვაწეებთან და წმინდა იაკობ ნიზიბიელს დაემოწაფა, რომელსაც თან ახლდა 

ნიკეაში; ისინი ერთად მონაწილეობდნენ ქალაქ ნიზიბიის დაცვაშიც. 

იაკობის სიკვდილის შემდეგ, როცა ნიზიბიას სპარსელები დაეპატრონნენ, ეფრემი ედესაში 

გადავიდა, სადაც თაყვანი სცა მოციქულ თადეოზის ნაწილებს და მაცხოვრის ხელთუქმნელ 

ხატს. რადგანაც საარსებო საშუალება არ გააჩნდა, მუშად დაუდგა აბანოს მეპატრონეს, 

თავისუფალ დროს კი წარმართებს უქადაგებდა ღვთის სიტყვას. გარკვეული ხნის შემდეგ 

გაეცალა ქალაქს და განმარტოებით დასახლდა მღვიმეში, სადაც განუწყვეტლივ 

ლოცულობდა და სწავლობდა წმინდა წერილს. თავადაც დაიწყო ხუთწიგნეულის 

განმარტებების წერა. მალე მრავალმა იწყო მასთან მისვლა: ვინ – რჩევისთვის, ვინ – მასთან 

დასარჩენად. ხალხმრავლობით შეწუხებულმა ეფრემმა ის იყო გაქცევა დააპირა, რომ 

სასწაულებრივად გამოეცხადა ანგელოზი და ჰკითხა: 

– ეფრემ, საით მირბიხარ? 

– მსურს მდუმარებაში ვიცხოვრო, გავურბივარ დიდებასა და ცდუნებას. 



– გეშინოდეს, რათა შენზე არ აღსრულდეს წერილის სიტყვები: „ეფრემ, დიაკეული წურთილი, 

მოყუარე ძლევისა, უკეთესა ზედა ქედისა მისისასა ზედა-აღხდეს“ (ოს. 10,11). ეფრემი ღვთის 

ნებას დამორჩილდა, დაბრუნდა ედესაში, გახსნა სასწავლებელი და თავგამოდებით იწყო 

ყმაწვილების განათლება. არც სახარების ქადაგება შეუწყვეტია... 

სირიაში ჯერ ისევ მრავლად იყვნენ წარმართები. გარდა ამისა, ქალაქებსა და დაბებში კიდევ 

მღეროდნენ ბარდესანის გნოსტიკურ ჰიმნებს. საკმაოდ იყო გავრცელებული არიოზის 

ცრუსწავლებაც. ეფრემი უშიშრად ამხელდა ერესებს: ქადაგებდა, წერდა განმარტებებსა და 

შეგონებებს, თხზავდა სასულიერო საგალობლებს, რომლებითაც ხალხის მეხსიერებიდან 

თანდათან გამოდევნა გნოსტიკური ჰიმნები. ეფრემის სახელი ცნობილი გახდა მეზობელ 

ქვეყნებშიც, მის შეგონებებს კითხულობდნენ ტაძრებში, უწოდებდნენ ასურეთის 

წინასწარმეტყველს. მაგრამ ეფრემი უაღრეს თავმდაბლობას იცავდა, გამუდმებით იგლოვდა 

თავის ცოდვებს, ღამეებს ლოცვაში ათენებდა, ღვრიდა სინანულის ცრემლს, თავს უდიდეს 

ცოდვილად მიიჩნევდა და ძრწოდა ღვთის სამსჯავროს ხსენებაზე. ყველა ეს განცდა აისახა 

მის თხზულებებში, რომელთაც თითოეული ქრისტიანი კარგად იცნობს. რომელ ჩვენგანს არ 

მოულბება გული დიდმარხვის დღეებში ეფრემ ასურის ლოცვის წარმოთქმისას: „უფალო და 

მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, სულსა უქმობისასა და მიმომწულილველობისასა, მთავრობის-

მოყუარებისასა და ცუდად მეტყუელებისასა ნუ მიმცემ მე. ხოლო სული სიწმიდისაჲ, 

სიმდაბლისაჲ, მოთმინებისაჲ და სიყუარულისაჲ მომმადლე მე, მონასა შენსა. ჰე, უფალო და 

მეუფეო, მომანიჭე მე განცდაჲ თვისთა ცოდვათაჲ და არა განკითხვად ძმისა ჩემისა, რამეთუ 

კურთხეულ ხარ შენ უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.“ 

ერთხელ ედესაში შიმშილობა დაიწყო, რამაც სნეულებების გავრცელებას შეუწყო ხელი. 

ეფრემი თავდაუზოგავად ეხმარებოდა ტანჯულებს. მანვე დაარწმუნა მდიდრები, ქონებიდან 

წილი მიეცათ უპოვართათვის, მოაწყო ავადმყოფთა მისაღები სახლები და თავადვე 

სიყვარულით ზრუნავდა სნეულებაზე. ეფრემ ასური აღესრულა დაახლოებით 380 წელს. 

IV საუკუნის მოღვაწეთა შესახებ ჩვენი თხრობის დასასრულს რამდენიმე სიტყვით 

მოგახსენებთ, თუ რა გავლენა ჰქონდათ მათ საზოგადოებაზე. თუმც ისინი გულმოდგინედ 

ცდილობდნენ საკუთარი ღვაწლისა და შრომის დაფარვას, მაგრამ მათი მაგალითი ძლიერ 

შთაბეჭდილებას ტოვებდა და კეთილისმყოფელ ზემოქმედებას ახდენდა მთელს 

საქრისტიანოზე. მათი გავლენა იმდენადვე უწყობდა ხელს ქრისტიანობის გავრცელებას, 

რამდენადაც მარტვილთა მაგალითები პირველ საუკუნეებში. მოწამენი საკუთარი 

სიკვდილით ქადაგებდნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას; როდესაც სიკვდილს სიხარულით 

ხვდებოდნენ, ამით უმტკიცებდნენ წარმართებს სულის უკვდავებას, ზეციურ სიკეთეთა 

სიდიადეს და მაცხოვრის მიმართ თავიანთ შეუძრველ სასოებას. მოღვაწენი კეთილნებობით 

კვდებოდნენ საერო ყოფისათვის, უარს ამბობდნენ ყველა მიწიერ საცთურზე – რასაც ასე 

ბეჯითად ეტანებიან ამ საწუთროს მონებად ქცეული ადამიანები – და ასე ამტკიცებდნენ 

სულიერი ცხოვრებისა და სულიერ სიკეთეთა უპირატესობას. მათი მაგალითი ცხადად 

მეტყველებდა, რომ ქრისტიანისთვის სააქაოდაც არსებობს ყველა მიწიერ განცხრომაზე დიდი 

ნეტარება და წარუხოცელი ნუგეში; რომ უფალთან სულიერ სიახლოვეზე 

აღმაფრთოვანებელი არა არის რა; რომ ის არის ჭეშმარიტად ბედნიერი და თავისუფალი, ვინც 

ღმერთს მიუძღვნა თავი. 



და უფალი განსაცვიფრებელი სიკეთით პასუხობდა მასზე მინდობილ მსახურთ: მარტვილებს 

განამტკიცებდა ტანჯვისა და აღსასრულის წუთებში, ანიჭებდა უჩვეულო ძალას, სულის 

სიმხნევესა და ზეციურ ნუგეშს; ასევე განაძლიერებდა უმძიმესი გზით მავალ მოღვაწეთ და 

ეხმარებოდა, მორეოდნენ საცდურს და სულიერად არ გატეხილიყვნენ: ზოგს მისგან 

წინასწარმეტყველების ნიჭი ეძლეოდა, ზოგს – მისი სახელით სასწაულების აღსრულების 

უნარი, ზოგი – მოულოდნელ ნუგეშს ჰპოვებდა მწუხარებისა და სიკვდილის მძიმე წუთებში. 

ამასთან მოღვაწეთა შინაგან ძალებს განამტკიცებდა თავად განმარტოება, სულის მუდმივი 

სწრაფვა ღმერთისკენ, სრულყოფისკენ სავალ გზაზე განუწყვეტელი ბრძოლა საცდურებთან. 

ასე რომ, უდაბნოში ყალიბდებოდნენ გამოცდილი მოძღვრები ქრისტიანობისა, მტკიცე და 

ბრძენი მწყემსები ქრისტეს ეკლესიისა. მართლმადიდებლობასა და არიანულ ცრუსწავლებას 

შორის ბრძოლაში ჭეშმარიტებას ყოველთვის ექომაგებოდა მოღვაწეთა უზარმაზარი დასი, 

რაც უდიდეს გავლენას ახდენდა მოვლენათა მსვლელობაზე. იმ დროის ერთი ისტორიკოსი 

წერს: როდესაც ცრუსწავლება აღმოცენდა, „მონაზონთა საქმეებითა და სათნოებებით 

გაოცებულ ხალხს სჯეროდა მათი სიმართლისა. ამიტომაც განსხვავებულად მოაზროვნეთაგან 

პირს იბრუნებდნენ, როგორც უკეთური სწავლებით დასნეულებულთაგან. ასე მოხდა 

ეგვიპტეშიც: ერი თავის მონაზვნებს მიჰყვა და არიანელებს დაუპირისპირდა“. 

 

[1] ღირსი ანტონი ითვლება განდეგილური (ანაქორეტული) ცხოვრების ფუძემდებლად. ჯერ 

კიდევ მის სიცოცხლეში შეიქმნა საერთო საცხოვრისის ტიპის ანუ კინობიალური 

მონასტრებიც; ზოგიერთი მოსაზრებით მათ დამაარსებლად მიიჩნევენ პახომი დიდს. 

 

წმინდა ბასილი დიდი და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. 

ჩვენს წინ უსასრულოდ მრავალი გზა არსებობს უფლის მსახურებისთვის. მხოლოდ ერთი რამ 

არის აუცილებელი – მას მივუძღვნათ გული და მივანდოთ ჩვენი ნება. ამ პირობით ხდება 

ოჯახურ გარემოში ცხოვრება, ერში სამსახური ან უდაბნოში მოღვაწეობა ღვთისთვის სათნო. 

ოჯახები, სადაც აღიზარდნენ უდიდესი მღვდელთმთავრები: ბასილი დიდი და გრიგოლ 

ნაზიანზელი (ღვთისმეტყველი), ზემოთქმულის უთვალსაჩინოეს დადასტურებას 

წარმოადგენს. ეს ორი წმინდა მამა ერთსა და იმავე დროს ცხოვრობდა და იღვწოდა, 

ურთიერთთან გულითადი მეგობრობა აკავშირებდათ, ამიტომაც ისტორიისთვის მათი 

სახელები განუყოფელია. 

ორივე დაიბადა კაპადოკიაში და აღიზარდა ქრისტიანული წესით. ბასილის ოჯახი 

ოდითგანვე განთქმული იყო სარწმუნოებისადმი მხურვალე თავდადებით. მისმა პაპამ, 

დედის მხრიდან, ქრისტეს შესწირა სიცოცხლე. მამის მშობლები კი დევნის დროს შვიდი 

წელიწადი უდაბნოებსა და ტყეებს აფარებდნენ თავს, ამასთან, მთელი მამულიც დაკარგეს – 

ის ხაზინას გადაეცა. მაგრამ მათ ჩალის ფასად მიაჩნდათ მთელი მსოფლიოს მიწიერი 

სიმდიდრე ჭეშმარიტ სარწმუნოებასთან შედარებით. და ეს უძვირფასესი განძი წმინდად 

გადასცეს შთამომავლობას. 

ბასილის მამა, წარმოშობით პონტოელი, განთქმული იყო სამსჯავროებსა და სასწავლებლებში 

თავისი მჭევრმეტყველური გამოსვლებით. მის მრავალრიცხოვან ოჯახში შვილების 



აღზრდაზე თვითონ და მისი ცოლი ემილია ზრუნავდნენ, ძალ-ღონეს არ იშურებდნენ, რათა 

ბავშვებისთვის ღვთისადმი მხურვალე სიყვარული შთაენერგათ და ქრისტიანული რჯული 

საფუძვლიანად ესწავლებინათ. 

უფროს ასულს მაკრინე ერქვა. დედა მის აღზრდაში მუდამ ღვთის სიტყვით 

ხელმძღვანელობდა. მაკრინე ადრეული ასაკიდანვე მიეჩვია ქრისტიანული წესით ცხოვრებას; 

არაფერს მოიმოქმედებდა ლოცვისა და ღვთისგან კურთხევის გამოთხოვის გარეშე. ამასთან, 

ნიადაგ საქმით იყო გართული: სწავლობდა, მუშაობდა, დედას ეხმარებოდა საოჯახო 

საქმეებში, ამეცადინებდა უმცროს დებსა და ძმებს. 

უფალს ენება, ქალწული ღრმა მწუხარებით გამოეცადა: მისი საქმრო მოულოდნელად 

გარდაიცვალა. მაკრინე დიდად იგლოვდა საყვარელ ადამიანს, მაგრამ მაინც უდრტვინველად 

დაჰყვა უფლის ნებას; უარი თქვა გათხოვებაზე და როდესაც არწმუნებდნენ, ამოერჩია 

მომავალი მეუღლე, ის პასუხობდა: „მსურს, ერთგული დავრჩე ჩემი საქმროსი; მე მას 

მკვდრად ვერ მივიჩნევ, რადგან აღდგომას ვსასოებ – ის ღმერთთან ცოცხალია. მხოლოდ 

შორეულ ქვეყანაშია წასული, სადაც კვლავ ვნახავ“. 

ამ დროიდან მაკრინემ საკუთარი თავი დაივიწყა და მხოლოდ ოჯახისთვის ცხოვრობდა. 

გულმოდგინედ ზრუნავდა სახლზე და ზრდიდა ბავშვებს, რომელთათვისაც მეორე დედა 

გახდა. მამის სიკვდილის შემდეგ უფრო მეტი საზრუნავი დააწვა: მათ დიდი მამული არ 

ჰქონდათ, ექვსი ვაჟისა და ოთხი ასულისგან შემდგარი ოჯახის რჩენასა და აღზრდას კი 

საკმაო თანხა ესაჭიროებოდა. დედის ჯაფის შესამსუბუქებლად მაკრინემ მთელი მეურნეობის 

სიმძიმე თავად იკისრა და სახლეულს დაუზარლობის, წინდახედულებისა და გონივრული 

მომჭირნეობის მაგალითს აძლევდა; მოახლესავით ირჯებოდა, აცხობდა პურს... ოჯახისთვის 

საჭირო ნივთების შესაძენად ზოგჯერ სხვებთან მუშაობით გასამრჯელოსაც შოულობდა. 

ამასთან არც ბავშვების აღზრდას აშორებდა გულისყურს. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ისინი 

წამოიზარდნენ, ძმებმა თავიანთი საქმე აირჩიეს, ხოლო დები დაბინავდნენ, მაკრინემ თავს 

ისეთი ცხოვრების ნება მისცა, როგორზეც დიდი ხანია ოცნებობდა. 

მან დაარწმუნა დედა, მასთან ერთად გასცლოდა ამა სოფელს. ემილიამაც მამული შვილებს 

გაუნაწილა და მაკრინესთან ერთად გადასახლდა პონტოს მხარეში, მდინარე ირისის 

მახლობლად მდებარე მყუდრო ადგილას. მათ შეუერთდა რამდენიმე ღვთისმსახური 

დედაკაცი. ასე დაარსდა მონასტერი, სადაც მოღვაწენი მისდევდნენ მშვიდ, ღარიბულ 

ცხოვრებას... და ლოცვასა და შრომაში გაჰყავდათ დრო. მაკრინემ ღრმა მოხუცებულობამდე 

იცოცხლა; გარდაიცვალა დედის სიკვდილიდან ცხრა წლის შემდეგ. 

მისმა ძმამ – გრიგოლ ნოსელმა აღწერა ღვთის გულმოწყალებისა და მარადიული 

ცხოვრებისადმი სასოებით გაცისკროვნებული დის მშვიდობით აღსასრული. მაკრინეს 

სააქაოდ არაფერი დაუტოვებია, გარდა ძველი სამოსისა, რადგან ყველაფერს ღარიბებს 

ურიგებდა. მისი ხსენების დღეა 19 ივლისი. 

აი, ასეთ ოჯახში დაიბადა ბასილი, დაახლოებით, 330 წელს. ადრეული ბავშვობა გაატარა 

სოფელში, ბებია მაკრინესთან, რომელსაც ჯერ კიდევ ახსოვდა გრიგოლ ნეოკესარიელი და 

გულში მის შეგონებებს იმარხავდა. ღვთისმოშიშ მაკრინესთან ცხოვრებამ, მისმა 

გაკვეთილებმა, დარიგებებმა და ცოცხალმა მაგალითებმა შვილიშვილის გულშიც განამტკიცა 

ღვთისადმი სიყვარული და მისი სამსახურის სურვილი. 



ბასილის მშობლები ნეოკესარიაში ცხოვრობდნენ. თავდაპირველად მამამ თვითონ იზრუნა 

ძის აღზრდაზე, შემდეგ კესარიის სასწავლებელში გააგზავნა. ბასილი გამორჩეულად ნიჭიერი 

იყო და სწრაფად ითვისებდა ცოდნას. კესარიელ მასწავლებელთა შემდგომ მან 

კონსტანტინოპოლში მოუსმინა ცნობილ სწავლულს – ლიბანიოსს. მშობლებს არ შეშინებიათ 

წარმართი მასწავლებლის გავლენისა თავიანთ შვილზე, რადგან იცოდნენ, როგორ ღრმად და 

მტკიცედ გაედგა ფესვები მასში ქრისტიანული რჯულს. ბასილი სწავლობდა ფილოსოფიას, 

რიტორიკას, სამართალმცოდნეობას. ოცი წლის ასაკში სწავლის დასასრულებლად ათენს 

გაემგზავრა. 

იმავე პერიოდში კაპადოკიის სხვა ქალაქში ასეთივე ბედნიერ ოჯახურ პირობებში 

იზრდებოდა ყმაწვილი გრიგოლი. იგი დაიბადა ქალაქ ნაზიანზის მახლობლად, სოფელ 

არიანზაში, და ბასილიზე ორი-სამი წლით უფროსი იყო. მამამისი, გრიგოლი, სიჭაბუკეში 

წარმართი, ჭეშმარიტი ღმერთისკენ მოაქცია ცოლის, ღვთისმოშიში ნონას, მაგალითმა. იგი 

მოინათლა და მოგვიანებით ქალაქ ნაზიანზის ეპისკოპოსი გახდა. 

გრიგოლი ყოველთვის სიყვარულით იხსენებდა თავის მშობლებს, განსაკუთრებით დედას: 

„დედაჩემმა, მიიღო რა მამათაგან წმინდა სარწმუნოება, თავის შვილებსაც შემოავლო ეს 

ოქროს ჯაჭვი. მას, გარეგნობით დედაკაცს, მამაკაცის გული ჰქონდა. მხოლოდ იმიტომ 

დადიოდა მიწაზე და ამქვეყნიურ საზრუნავს მიჰყვებოდა, რომ სააქაო ყოფაში მარადიული 

ცხოვრებისთვის მომზადებულიყო“. 

ღვთისმსახური ოჯახი აუმღვრევლად, ბედნიერად და კმაყოფილებით ცხოვრობდა. 

ყველასაგან პატივცემული მშობლები სიყვარულით ზრუნავდნენ შვილების აღზრდაზე. მათი 

ერთ-ერთი ვაჟი, ცეზარიოსი, ცნობილი მკურნალი გახდა და იმპერატორის კარზე დიდ 

პატივსაც მიაღწია, თუმცა უმაღლეს ბედნიერებად ქრისტიანად ყოფნასა და ამ სახელის 

ტარებას მიიჩნევდა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ასული, გორგონია, სამაგალითო 

ქრისტიანი იყო. აი, რას წერდა მის შესახებ წმინდა გრიგოლი ეპიტაფიაში: 

“ის იყო მოკრძალებული, ყოველგვარ სიამაყეს მოკლებული. მან მოაქცია ქმარი და მისი სახით 

ჰყავდა არა ანჩხლი ბატონი, არამედ კეთილი მეუღლე. განწმინდა და ღმერთს შესძინა 

შვილები, შვილიშვილები, მთელი სახლეული, როგორც ერთი სული. სიცოცხლეში 

შვილებისთვის ყოველივე კეთილის მაგალითი იყო, გარდაცვალების შემდეგ კი მისი ხსოვნა 

სახლეულისთვის ერთგვარ უსიტყვო შეგონებად იქცა. რომელი დედაკაცი იცავდა მასზე 

უკეთ ზომიერებას სიმკაცრეში და მოკრძალებას მხიარულებაში. მისი სიმკაცრე უხეშობა არ 

იყო, ალერსი – თავნებობა; მათში კეთილგონიერება და თვინიერება იგრძნობოდა. იგი არ 

იკაზმებოდა ოქროულით, მდიდრული სამოსით, პატიოსანი ქვებით. მხოლოდ 

მორცხვობისგან ეფაკლებოდა სახე. ვინ იყო მასზე გულუხვი გაჭირვებულთათვის? ის 

ობლებს დედობას უწევდა, მისი სახლი ღარიბი ნათესავების თავშესაფარი იყო, მისი 

მამულით ღატაკები სარგებლობდნენ“. 

მხოლოდ ცხოვრებაში ღრმად ფესვგადგმულ ქრისტიანობას შეეძლო ეშვა ისეთი დედები, 

როგორებიც იყვნენ გორგონია, მაკრინე, ემილია, ნონა... 

ნონა ჯერ კიდევ გრიგოლის დაბადებამდე ევედრებოდა ღმერთს, მისთვის ვაჟი ეჩუქებინა და 

აღთქმაც დადო, რომ შვილს მასვე მიუძღვნიდა. როდესაც ბავშვმა კითხვა ისწავლა, დედამ 

წმინდა წერილი აჩუქა და დაბეჯითებით მოსთხოვა, აღესრულებინა მშობლის მიერ 



უფლისათვის მიცემული აღთქმა. გრიგოლმა სურვილი შეუსრულა: ადრეული ასაკიდანვე 

მიილტვოდა მისი სული ღვთისკენ, რომლის სათნო-ყოფა და სამსახური ცხოვრების მთავარ 

მიზნად ექცა. 

მშობლებმა გრიგოლი განათლების მისაღებად კესარიის სასწავლებელში გააგზავნეს, სადაც 

ბასილი გაიცნო; შემდგომ სწავლა ალექსანდრიაში განაგრძო, ბოლოს კი ათენს მიაშურა. 

ათენში ერთმანეთს ისევ შეხვდნენ გრიგოლი და ბასილი. გულითადი მეგობრობა მათი 

სიცოცხლის ბოლომდე არ განელებულა. გრიგოლი ამის შესახებ წერდა: „ჩვენ 

ერთმანეთისთვის ვიყავით ყველაფერი: მეგობრებიც, თანამეინახენიც და ახლობლებიც. ერთი 

მიზნისკენ მიმავალთ სულ უფრო გვიღვივდებოდა ერთმანეთის სიყვარული, თითქოს 

ორივეს გვქონდა ერთი ინტერესი – სათნოება, და ერთი ძალისხმევა – განვრიდებოდით 

მიწიერს და გვეცხოვრა სამომავლო სიკეთეებისთვის“. 

ათენი, როგორც პავლე მოციქულის დროს, ახლაც სავსე იყო კერპებით. ამაოებათა სიბრძნის ამ 

დედაქალაქში წარმართებს ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი გავლენა ჰქონდათ. ამას სკოლების 

მასწავლებლებიც უწყობდნენ ხელს და ცდილობდნენ, ქრისტიანობა გონებრივი 

განვითარებისთვის საზიანო სწავლებად წარმოეჩინათ. ათენის სახელგანთქმული 

სასწავლებლების დამრიგებლების უმრავლესობას ცოდნისა და სწავლების სიყვარული 

იმდენად არ ამოძრავებდა, რამდენადაც ანგარება და პატივმოყვარება. ისინი ფუქსავატურად 

დასცინოდნენ ჭეშმარიტებას, ცდილობდნენ მეტი და მეტი მოწაფის მიზიდვას და 

მჭევრმეტყველებითა თუ გონებამახვილობით სახელის მოხვეჭას. 

ბასილიმ და გრიგოლმა სწორად შეაფასეს, რაც ათენში ხდებოდა; არ მოხიბლულან ცრუ 

სიბრძნით, ზოგიერთი დამრიგებლის ფუჭი ენაწყლიანობით და მაღალი საზოგადოების 

თანამდევ სიამოვნებათა ბრწყინვალებით. მეცადინეობდნენ ბეჯითად, შრომობდნენ 

თავდაუზოგავად და გამუდმებით; ღვთისადმი სიყვარულით ფრთაშესხმულებმა არ 

იცოდნენ, რა იყო დაღლა ან გართობა. მეგობრობდნენ მხოლოდ თანამოაზრეებთან. ქალაქში 

მხოლოდ ორი გზა იცოდნენ: ერთი სასწავლებლის და მეორე – ეკლესიისკენ მიმავალი, სადაც 

ქრისტიანულ შეგონებებს ისმენდნენ. რადგან ჯერ არ იყვნენ ნათელღებულნი, 

საიდუმლოებში მონაწილეობის ნება არ ჰქონდათ (იმ დროს ჩვილთა მონათვლა საერთო 

ჩვეულებას არ წარმოადგენდა და ბევრი ზრდასრულ ასაკში ინათლებოდა). 

უფალმა აკურთხა ორი ჭაბუკის შრომა და ისინიც მალე საუკეთესო მოწაფეები გახდნენ. მათ 

შორის ამაო მეტოქეობას ადგილი არ ჰქონია: თითოეულს საკუთარ წარმატებებზე მეტად 

მეგობრის წინსვლა უხაროდა და ყოველთვის მზად იყო პირველობის დასათმობად. მათ 

შეისწავლეს ფილოსოფია, ლოგიკა, რიტორიკა^ მოგვიანებით, უკვე ცნობილი მქადაგებელი – 

გრიგოლი ამბობდა: „სიტყვას ვფლობ, როგორც მსახური ღმერთი-სიტყვისა. ნებით არასოდეს 

უგულებელვყოფ ამ სიმდიდრეს, რომელსაც ვუფრთხილდები, და რაც მანუგეშებს უფრო 

მეტად, ვიდრე სხვებს ამქვეყნიური სიმდიდრენი“. 

ათენში ხუთწლიანი ყოფნის შემდეგ ბასილი სამშობლოში დაბრუნდა. გრიგოლი დარჩა და 

რიტორიკის მასწავლებლის ადგილი დაიკავა. ბასილის გარდაცვლილი მამის ადგილი 

შესთავაზეს სკოლაში, მან კი უარი განაცხადა: უნდოდა პალესტინასა და ეგვიპტეში 

მოგზაურობა და ნახვა, თუ როგორ ცხოვრობდნენ მეუდაბნოე განდეგილები, რომელთა 

შესახებაც ბევრი რამ სმენოდა. მაგრამ ყველაზე მეტად მონათვლა ეწადა. მას შემდეგ, რაც 



ეპისკოპოსმა დიანიოსმა მონათლა და მედავითნედ დაადგინა, წავიდა იერუსალიმში და 

კრძალვით სცა თაყვანი მაცხოვრის საფლავს. შემდეგ ასკეტებიც მოინახულა, რომლებმაც 

მასზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინეს. მეუდაბნოეთა თავმდაბალი, ლოცვასა და 

შრომას მიძღვნილი ცხოვრება ბასილის ყველაზე ღვთისსათნო და ბედნიერ გზად მოეჩვენა. 

დაბრუნების შემდეგ იგი დასახლდა მდინარე ირისის მახლობლად, ერთ განმარტოებულ, 

მშვენიერ ადგილზე, რომელიც დედამისისა და დის საცხოვრებელი სავანიდან შორს არ იყო. 

მდუმარებასა და განმარტოებულ ყოფაში მან ლოცვასა და სწავლას მისცა თავი. მალე მის 

გარშემო დასახლება იწყეს ასკეტებმა, რომელთაც ბასილი არ გაურბოდა, გულთბილად და 

სიყვარულით იღებდა; განდეგილობას მათთან ერთად ცხოვრება ამჯობინა, რადგან ჩათვალა, 

რომ ასე უფრო დაიცავდა ურთიერთისადმი ძმური სიყვარულის მცნებას. 

ასე მოეწყო სავანე ბასილის წინამძღვრობით. მან მეგობარს ლამაზი სიტყვებით აღუწერა 

თავისი საცხოვრებელი გარემოს მშვენიერება და თავისთან მოიხმო იგი: 

“ღმერთმა მიმითითა საცხოვრისი, როგორიც გულით მეწადა, როგორზეც ოდესღაც 

ვოცნებობდით. ეს არის ხშირი, უღრანი ტყით დაფარული მაღალი მთა, რომლის ჩრდილოეთ 

კალთაზე მომცრო მდინარე ჩამოდის. ძირში კი ნაკადულებით სავსე მშვენიერი ველია; 

ირგვლივ ციხე-სიმაგრესავით შემოზღუდულა ტყე, რის გამოც ჩვენი სამყოფელი კუნძულს 

ჰგავს. მას ღრმა ხევი ორად ყოფს. ერთ მხარეს მდინარე მოჩქეფს, მეორეზე მთა ხერგავს გზას. 

მხოლოდ ერთი გასასვლელი გვაქვს. ჩვენი სავანე მაღალ ადგილზეა და თვალწინ გვეშლება 

მთელი ველი, თავისი მდინარით. მშვენიერი სანახავია, როგორც სტრიმონის სანაპირონი. 

უკეთესი არაფერი მინახავს...“ 

ამ დროისთვის გრიგოლმა დატოვა ათენი და მოინათლა. მას ასკეტური ცხოვრება იზიდავდა 

და ძალიან უნდოდა, თავისი მეგობრის ახლოს დასახლებულიყო, თუმცა ნაზიანზში 

გარკვეული მოვალეობები აკავებდა – თუნდაც ის, რომ ღრმად მოხუცი მშობლები მარტონი 

იყვნენ. გრიგოლმა თავისი მისწრაფებები გაწირა და შეეცადა, მშობლებს შეშველებოდა: 

უვლიდა მამამისის მამულს, თვალყურს ადევნებდა სასოფლო სამუშაოებს, ზრუნავდა 

გადასახადების გადახდაზე... მას, მართალია, არ აკმაყოფილებდა ცხოვრების ახალი წესი, 

მაგრამ დარწმუნებული იყო, რომ მშობლებზე ზრუნვით ღვთისთვის სათნოდ იქცეოდა. 

ერთგან იგი წერს: „ვფიქრობდი, შენთვის მოსაწონი აღმესრულებინა, მეუფეო ჩემო, ქრისტე, 

რამეთუ შენი წყალობით ეძლევათ მოკვდავთ შვილები; ისინი ხდებიან მოხუცთა დამხმარენი, 

რომლებიც მათზე, როგორც კვერთხზე აყრდნობენ აცახცახებულ სხეულს“. 

გრიგოლი იშვიათად მოინახულებდა ხოლმე ბასილის მის მშვენიერ უდაბნოში და ეს 

სტუმრობა უდიდესი ნუგეში იყო მეგობრებისთვის. ისინი ერთად ლოცულობდნენ, 

მუშაობდნენ, რგავდნენ ხეებს, სწავლობდნენ წმინდა წერილს, ადგენდნენ მონაზვნური 

ცხოვრების განაწესს. მოგვიანებით ამრიგად გატარებულ დღეებს გრიგოლი აღფრთოვანებითა 

დ გულდაწყვეტით იხსენებდა. ბასილისაც ამას სწერდა: 

“ვინ დამიბრუნებს ჩვენს ლოცვებსა და მღვიძარებას? ვინ დამიბრუნებს ძმობის სიმშვიდესა 

და ერთსულოვნებას, საღვთო წერილის შესწავლასა და ნათელს, რაც სულიწმიდის შეწევნით 

ვპოვეთ მასში? ვინ აღმიდგენს ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობას – ქვათა თლას, ხეების რგვასა 

და მორწყვას? იყავი ჩემთან სულიერად და შემეწიე სათნოებაში წარმატების მისაღწევად. შენი 

ლოცვებით განმამტკიცე სიკეთეში, რომელიც ერთად შევიძინეთ“. 



მეგობრებს შორის ჩვევად იქცა მიმოწერა, ბევრმა წერილმა ჩვენამდეც მოაღწია. 

ბასილისაც მალე მოუხდა საყვარელი უდაბნოს მიტოვება. ეს ის დრო იყო, როდესაც 

კონსტანტინეს მფარველობის ქვეშ მყოფი არიანელები მეტისმეტად გაძლიერდნენ და ყველა 

საშუალებით ავიწროვებდნენ მართლმადიდებლებს. ბასილიმ თავის მოვალეობად ჩათვალა, 

წინ აღდგომოდა მათ მავნე გავლენას. 359 წელს სელევკიაში მოწვეულ კრებაზე ის, როგორც 

მედავითნე, შეუერთდა პონტოსა და კაპადოკიის ეპისკოპოსებს ჭეშმარიტების დასაცავად, 

მაგრამ მისი ძალისხმევა ამაო გამოდგა. ნაწილობრივ არიანელთაგან შეშინებული და 

ნაწილობრივ მათი ცბიერებით მოტყუებული ეპისკოპოსების უმრავლესობამ ხელი მოაწერა 

არამართლმადიდებლურ სიმბოლოს. სხვათა შორის, ასე მოიქცნენ კესარიის ეპისკოპოსი 

დიანიოსი და გრიგოლის მამა, ნაზიანზის ეპისკოპოსი. 

ამან ძალიან ატკინა გული ორივე მეგობარს. ისინი უდაბნოში დაბრუნდნენ და წერილობით 

იცავდნენ ჭეშმარიტებას. ბასილიმ გადმოსცა ეკლესიის სწავლება ძე ღვთისაზე, ჩამოაყალიბა 

წესები მწყემსთათვის, მთელი ძალით ცდილობდა თავისი მონაზვნების დაცვას 

ცრუსწავლების სენისგან. იგი დიანიოსს მხოლოდ მისი სიკვდილის წინ შეურიგდა, რადგან 

დარწმუნდა, რომ ეპისკოპოსი, რომელიც ნამდვილად უსინდისოდ მოატყუეს არიანელებმა, 

ნანობდა თავის საქციელს. ბასილიმ რამდენიმე წელი ისე დაჰყო უდაბნოში, რომ კესარიაში არ 

წასულა. 

ამ დროისთვის გრიგოლი პრესვიტერად აკურთხეს. მის ღრმად მოხუც მამას სულ უფრო 

უჭირდა ეკლესიის მართვა, მით უმეტეს, რომ მრევლი აღაშფოთა მისმა თანხმობამ 

არიანელებთან. გრიგოლმა დაარწმუნა მამა, საჯაროდ ეღიარებინა მრწამსი და თავისი 

შეცდომა. ამით მან ეპისკოპოსი სამწყსოსთან შეარიგა. 

ჩვენ ახლა ბასილისა და გრიგოლზე საუბარს დროებით შევწყვეტთ და მოგვიანებით 

დავუბრუნდებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ეკლესიის ძნელბედობა იულიანე განდგომილის დროს. 

იმპერატორ კონსტანციუსის სიკვდილის შემდეგ დროებით დასრულდა არიანელთა ზეობა, 

მაგრამ ეკლესიას ახალი განსაცდელი ეწვია – მოულოდნელად დაიწყო წარმართთაგან 

ქრისტიანების დევნა. ის დიდხანს არ გაგრძელებულა და მხოლოდ დაამტკიცა, თუ რაოდენ 

მყარად დამკვიდრდა ქრისტიანული სარწმუნოება და რა ფუჭი და უგუნური იყო ყველა 

მცდელობა სასიკვდილოდ განწირული წარმართობის შემობრუნებისა სიცოცხლისაკენ. 

კონსტანტინე დიდის სიკვდილის შემდეგ, როდესაც (სავარაუდოდ კონსტანციუსის 

განკარგულებით) საიმპერატორო ოჯახის ყველა ნათესავი ამოხოცეს, ცოცხალი გადარჩა 

მხოლოდ მისი ორი მცირეწლოვანი ძმისშვილი: გალუსი და იულიანე. ისინი მარკოზმა, 

არეთუსას (ქალაქი მაკედონიაში) ეპისკოპოსმა, გადაარჩინა და ეკლესიაში დამალა. 

კონსტანციუსის ბრძანებით ყმაწვილები იზრდებოდნენ ქრისტიანი დამრიგებლის 

მეთვალყურეობის ქვეშ, კაპადოკიის ერთ-ერთ ციხე-სიმაგრეში, სადაც პატივით 

ეპყრობოდნენ, მაგრამ თითქმის ტყვეობაში ჰყავდათ. ისინი მონათლეს და მოგვიანებით 

ეკლესიაში მედავითნეებად დაადგინეს; მათგან მოითხოვდნენ ქრისტიანული რჯულის 

მკაცრად დაცვას, მარხვას, სიარულს მარტვილთა საფლავებზე, შესაწირის მიტანას ტაძრებში. 

შემდგომ ამ ჭაბუკებმა თავადაც ააგეს ტაძარი წმინდა მოწამე მამანტის სახელზე. მაგრამ ძმებს 

გარს ეხვივნენ არიანელი მასწავლებლები, რომლებიც ქრისტიანული სათნოებების 

მაგალითებად ნამდვილად ვერ გამოდგებოდნენ. მათი უსინდისობა, ქიშპობა და ხრიკები 

ეკლესიაში, კონსტანციუსის უსამართლო და სასტიკი მოპყრობა – ეს ყოველივე ყმაწვილების 

თვალში ქრისტიანებს მეტად არასახარბიელოდ წარმოაჩენდა. მათგან უმცროსმა, იულიანემ, 

ადრეული ასაკიდანვე შეიძულა ჭეშმარიტი სარწმუნოება. 

როდესაც გალუსი სრულწლოვანი გახდა, კონსტანციუსმა მას სირიის მართვა დაავალა, 

მაგრამ უუნარო, სუსტმა და სასტიკმა გალუსმა საყოველთაო სიძულვილი დაიმსახურა, 

რისთვისაც იმპერატორმა იგი ფარულად მოაკვლევინა 354 წელს. 

იულიანემ განათლების დასასრულებლად მოინახულა საბერძნეთი და მცირე აზიის ზოგი 

ოლქი, სადაც დაუახლოვდა წარმართობის მიმდევრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მრავლად 

იყვნენ, და გატაცებით შეუდგა მათი კერპთმსახურებისა და ნეოპლატონური ფილოსოფიის 

შესწავლას. ამ მოძღვრებაში რაღაც უცნაურად ერწყმოდა ერთმანეთს ძველი საბერძნეთის 

ფილოსოფიური სისტემები, აღმოსავლური სწავლებები, მაგებისა და ჯადოქრების 

ცრურწმენები და ქრისტიანული ზნეობის ზოგიერთი კანონი. იულიანემ შემოიკრიბა 

სოფისტები, ქურუმები, ბედის მჩხიბავები, რომლებმაც მალე სრულად დაიმორჩილეს მისი 

გონება. მან უარყო ნათლობა, შეასრულა განწმენდის წარმართული რიტუალი სამსხვერპლო 

სისხლის სხურებით და შეემატა კერპების მსახურთა რიცხვს. თუმც ეს ყოველივე დიდი 

სიფრთხილით აღესრულებოდა. იულიანე ვერ ბედავდა თავისი წარმართობის საჯაროდ 

აღიარებას; იძულებული იყო, ეთვალთმაქცა და დაეფარა თავისი ნამდვილი გრძნობები თუ 

შეხედულებანი, რამაც კიდევ უფრო შეაძულა ქრისტიანობა. 

ოცდაორი წლის იულიანე ათენში გაგზავნეს; იგი დადიოდა იმ სასწავლებელში, რომელშიც 

მაშინ ბასილი და გრიგოლი სწავლობდნენ. უკვე აღვნიშნეთ, რომ ათენში გაბატონებულმა 

წარმართულმა მიმართულებებმა ვერ შეარყია ქრისტიანი ჭაბუკების რწმენა. პირიქით მოხდა 



– მტრულ მიმართულებასთან ბრძოლამ მათ სიმტკიცე შეჰმატა ღვთისმსახურებისთვის. რაც 

შეეხება იულიანეს, იგი საბოლოოდ მიიდრიკა წარმართობისკენ. 

რამდენიმე ხნის შემდეგ იულიანეს მფარველმა დედოფალმა ევსებიამ დაარწმუნა 

კონსტანციუსი, ჭაბუკისთვის მიენიჭებინა კეისრის წოდება და გაეგზავნა გალიაში, სადაც 

მღელვარება არ წყდებოდა. იულიანემ თავი გამოიჩინა სიმამაცით, რამდენიმე გამარჯვება 

მოიპოვა გერმანულ ტომებზე (ალემანებზე), დაიმსახურა ჯარისკაცების სიყვარული და ცოტა 

ხანში მისმა ლეგიონებმა იგი იმპერატორადაც გამოაცხადეს. 

კონსტანციუსმა ეს არჩევანი არ დაადასტურა და ომისთვის მზადებას შეუდგა, მაგრამ 

ბრძოლის დაწყებამდე, უეცრად გარდაიცვალა 361 წელს. იულიანე ტახტზე ავიდა, როგორც 

კონსტანტინეს სახლის ერთადერთი შთამომავალი და ლაშქრის მიერ არჩეული იმპერატორი. 

სიხარულით აღივსო და გამოცოცხლდა წარმართული ფრთა. მართლაც, ძალიან მალე 

გამოჩნდა, რომ მან ძლიერი მფარველი შეიძინა. იულიანეს მთავარ მიზნად იქცა 

ქრისტიანობის დამხობა და წარმართობის აღდგენა, რისთვისაც დაუყოვნებლივ გამოაცხადა 

თავი ბერძენთა და რომაელთა ღმერთების თაყვანისმცემლად და ბრძანა, ყველა ქალაქში 

წარმართული ბომონები დაედგათ; სადაც ისინი ქრისტიანებმა დაანგრიეს, ამ უკანასკნელთა 

ხარჯზე ახალი აეგოთ. 

იულიანე თავადაც გულმოდგინედ მონაწილეობდა ყველა წარმართულ ზეიმში და ამბობდა, 

რომ მისთვის უმაღლესი ქურუმის წოდება იმპერატორის ტიტულზე უფრო საპატიო და 

ძვირფასი იყო. მიუხედავად განსწავლულობისა და ცოდნისა, უკიდურესად ცრუმორწმუნე 

იულიანეს სჯეროდა ყველანაირი შელოცვებისა და მისნობისა, ცდილობდა საკუთარი 

ბედისწერის გამოცნობას სამსხვერპლო ცხოველების შიგნეულობაზე მკითხაობით, უდიდეს 

პატივად მიიჩნევდა წარმართულ ცერემონიალში მონაწილეობას, თავისი ხელით კლავდა 

მსხვერპლს, მიჰქონდა შეშა, აჩაღებდა ცეცხლს... ღამით დგებოდა კერპების წინაშე 

სალოცავად, დღეს იწყებდა მსხვერპლშეწირვით მზის პატივსაცემად; მან განაახლა ძველი, 

თითქმის მივიწყებული რიტუალები, თანაბარ პატივს მიაგებდა ბერძენთა, რომაელთა და 

აღმოსავლეთის ხალხთა ღმერთებს. საიმპერატორო სასახლე და მისი წალკოტები მათი 

ქანდაკებებით გაივსო. პალატები წარმართულ სამსხვერპლოებს მოგაგონებდათ – ყველგან 

ხრჩოლავდა გუნდრუკი. იგებოდა ახალ-ახალი სამსხვერპლოები, სრულდებოდა მდიდრული 

მსხვერპლშეწირვები... 

რომის წარმართული ფრთა აღტაცებული მიესალმა ახალ მმართველობას. იმპერატორის კარს 

მიაშურეს წარმართმა სოფისტებმაც და რიტორებმაც, სადაც მალე დაიკავეს საპატიო 

ადგილები. მაგრამ იულიანეს ესმოდა, რომ წარმართობა გარდაქმნის გარეშე ვერ 

გაძლიერდებოდა. ქრისტიანული რჯული ურწმუნოებშიც კი გაოცებასა და პატივისცემას 

იწვევდა – იგი მსოფლიოსთვის ზნეობრივი სისუფთავის მაგალითი იყო. ხოლო წარმართული 

უზნეობა კერპთაყვანისმცემელთა საუკეთესო ნაწილსაც კი აღაშფოთებდა. ამიტომ იულიანემ 

ჩაიფიქრა, წარმართობა ქრისტიანული ზნეობრივი რჯულის მიხედვით გარდაექმნა. მან 

ქურუმებს აუკრძალა სახალხო გართობებზე გამოჩენა, სთხოვდა მარხვის დაცვას, 

თავშეკავებით ცხოვრებას, ხალხისთვის ზნეობრივი შეგონებების სწავლებას. Bმანვე ბრძანა, 

სამსხვერპლოების მახლობლად მოეწყოთ მწირთა დასაბინავებელი სახლები და ქსენონები, 

რომელთა შესანახად საფასური თავად გადაიხადა. „ჩვენი სირცხვილია, რომ გალილეველნი 



(ასე უწოდებდა ქრისტიანებს) იფარებენ არა მარტო თავიანთ, არამედ ჩვენს სნეულებსაც“ – 

ამბობდა იგი. 

წარმართობის ამგვარად ამაღლების მცდელობასთან ერთად იულიანე ყველაზე ვერაგული 

საშუალებებით ებრძოდა ქრისტიანებს. აშკარა დევნა არ წამოუწყვია, პირიქით, 

ქვეშევრდომთაგან თითოეულს შეეძლო თაყვანი ეცა იმ ღმერთისთვის, რომელსაც 

ჭეშმარიტად ჩათვლიდა. თავისი მმართველობის დასაწყისშივე გადასახლებიდან გამოიხმო 

ყველა განდევნილი და ლამობდა, დაბრუნებულებთან ადრეული უთანხმოებები ახლა თავის 

სასარგებლოდ გამოეყენებინა. 

იულიანე ნებისმიერი გზით ცდილობდა ქრისტიანების დამცირებას, მათთვის განათლების 

მიღების შესაძლებლობის აღკვეთას და მოღვაწეობის შეზღუდვას. ქრისტიანულ ეკლესიებს 

ართმევდა ღარიბთა დასახმარებლად განკუთვნილ სახსრებს, მათ ქონებას კი ბომონებს 

ახმარდა. ქრისტიანებს ჩამოართვა ადრინდელი მმართველის დროს მინიჭებული უფლებები 

და აუკრძალა სამოქალაქო თანამდებობებზე მუშაობა. 

მაგრამ ქრისტიანთა შევიწროება ამით არ შემოფარგლულა. ღაზაში, ასკალონსა და იერაპოლში 

წარმართები სასტიკად არბევდნენ ქრისტიანებს, სხვაგან – ძარცვავდნენ და აპარტახებდნენ 

მათ ტაძრებსა და სასაფლაოებს, და ეს ყოველივე სრულიად დაუსჯელი რჩებოდა. ქალაქის 

ქრისტიანი მმართველები წარმართებით შეცვალეს, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ასეთ 

უსამართლობას და შემდგომ იულიანესგან ფარულად ჯილდოებსაც იღებდნენ. 

ხშირად დევნის მიზეზი იმპერატორის განკარგულება ხდებოდა. მაგალითად, ნაბრძანები იყო 

წარმართული ბომონების აგება იმ ქრისტიანების ხარჯზე, რომლებმაც იგი დაანგრიეს. 

არეთუსაში ამის საფასური მოსთხოვეს ღრმად მოხუც მარკოზ ეპისკოპოსს – მას, რომელმაც 

ოდესღაც იულიანე გადაარჩინა სიკვდილს. ეპისკოპოსმა უპასუხა, რომ ფული არ აქვს და 

რომც ჰქონდეს, წარმართული ბომონის ასაგებად არ გაიღებს. ქალაქის მმართველობამ იცოდა, 

რომ ის ნამდვილად ღარიბი იყო და თანდათანობით შეუმცირეს გადასახდელი, ბოლოს მზად 

იყვნენ, უმცირესი თანხითაც დაკმაყოფილებულიყვნენ, რის გადახდასაც მარკოზი შეძლებდა. 

მაგრამ ეპისკოპოსისთვის ფული არაფერს ნიშნავდა – მას მოთხოვნა უსამართლოდ მიაჩნდა 

და მზად იყო, მომკვდარიყო, ვიდრე ბომონის აგებისთვის შეეწყო ხელი. 

მოთმინებადაკარგული წარმართები გააფთრებით მისცვივდნენ მარკოზს, დაუწყეს ცემა, 

ათრიეს ქუჩებში, წამებით კინაღამ მოკლეს, მაგრამ მისი სიმტკიცე ვერ გატეხეს. 

მოწამებრივად აღესრულნენ ორი ფრიგიელი ჭაბუკი, ამასიის ეპისკოპოსი ბასილი და 

ეკლესიის მრავალი მსახური. ამგვარი ქმედებებით აღშფოთებულმა კესარიის მცხოვრებლებმა 

დაანგრიეს ბომონები და ეპისკოპოს დიანიოსის სიკვდილის შემდეგ აირჩიეს ევსები, 

რომელსაც ადრე სამოქალაქო თანამდებობა ეკავა. ამან იმდენად განარისხა იულიანე, რომ 

ქალაქს ჩამოართვა სხვადასხვა უპირატესობა, მცხოვრებლებს მძიმე ფულადი ჯარიმა 

დააკისრა და რამდენიმე კაცი სიკვდილით დასაჯა კიდეც. ეკლესიების ქონების 

ჩამორთმევისას იგი ამბობდა: „მე ვმოქმედებ, როგორც გალილეველთა საუკეთესო მეგობარი. 

მათი რჯული ღატაკთ ზეციურ სასუფეველს ჰპირდება, მე კი მის მოპოვებაში ვეხმარები 

წარმავალ სიმდიდრეთა ჩამორთმევით“. 

იულიანემ, რომელიც ყოველგვარი საშუალებით შეურაცხყოფდა ქრისტიანებს, ბრძანა: 

ბაზრობაზე გასაყიდად გამოტანილ სანოვაგეზე საკერპო მსხვერპლის სისხლი ესხურებინათ. 



ერთხელ, დიდმარხვის პირველ კვირას, კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსს ღამით გამოეცხადა 

მოწამე თეოდორე ტირონი და უთხრა: „აუკრძალე ქრისტიანებს საკვებად ბაზარზე ნაყიდი 

სურსათის გამოყენება. ვისაც მისი მარაგი არ გააჩნია, დაე, მოხარშონ ხორბალი თაფლით“. ამ 

დროიდან დამკვიდრდა წესი, დიდმარხვის პირველ შვიდეულში ეკლესიაში კოლიოს 

მიტანისა და კურთხევისა, წმინდა თეოდორე ტირონის სასწაულის აღსანიშნავად. 

სამმა დიდებულმა – იობიანემ, ვალენტიმ და ვალენტინიანემ (სამივე შემდეგ იმპერატორი 

გახდა) იულიანეს რისხვა დაიმსახურა, რადგან მათ საჯაროდ აღიარეს ქრისტიანობა და უარი 

განაცხადეს წარმართულ რიტუალში მონაწილეობაზე; ისინი ურჩობისთვის გადაასახლეს. 

იულიანეს ბრძანებით საბრძოლო ბაირაღებს მოაშორეს ჯვრის ნიშანი, რამაც ქრისტიან 

მეომართა უკმაყოფილება გამოიწვია. მანვე მოტყუებით აიძულა მეომრები, ჯილდოს მიღების 

სანაცვლოდ გუნდრუკი დაეწვათ საკერპო სამსხვერპლოზე. ზოგი მათგანი მოგვიანებით 

მიხვდა, რაც ჩაიდინა და საჩუქარზე უარი განაცხადა, რაც სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. 

განსაკუთრებით ალექსანდრიაში იჩინა თავი შფოთმა და არეულობამ. იქ ყველა ეპისკოპოს 

გიორგის უკმაყოფილო იყო – ქრისტიანებს ათანასე ენატრებოდათ და გულგრილად ვერ 

უყურებდნენ მის ადგილზე არიანელსა და ეპისკოპოსის წოდებისთვის ყოვლად უღირს კაცს. 

წარმართები კი ვერ ეგუებოდნენ მის ანგარებისმოყვარებას. იგი ერთხელ უკვე განდევნეს 

ალექსანდრიელებმა, მაგრამ კონსტანციუსმა დააბრუნა. საერთო უკმაყოფილებამ უკიდურეს 

ზღვარს იულიანეს ტახტზე ასვლის დროს მიაღწია. 

მალე ალექსანდრიაში ამბოხებამ იფეთქა. წარმართებმა შეიპყრეს გიორგი, აწამეს და მოკლეს; 

მასთან ერთად დახოცეს რამდენიმე ქრისტიანიც. იულიანე იოლად იწყნარებდა 

ბოროტმოქმედებას, თუ მისი მსხვერპლი ქრისტიანები აღმოჩნდებოდნენ და წერილობით 

დაარწმუნა ალექსანდრიელები მათდამი უცვლელ კეთილგანწყობაში. მაგრამ იმპერატორს 

ერთი გარემოება უკიდურესად აღიზიანებდა – ეს იყო ათანასეს დაბრუნება. დიდმა 

ეპისკოპოსმა, როგორც კი შეიტყო ყველა განდევნილის გადასახლებიდან დაბრუნების 

ბრძანების შესახებ და გიორგის სიკვდილიც გაიგო, ალექსანდრიას მიაშურა. სამწყსომ 

აღფრთოვანებით მიიღო საყვარელი მწყემსი, რომელიც ექვსი წელი არ ენახა. გეგონებოდათ, 

მთელი ეგვიპტე გამოეფინა მის დასახვედრად, ყველგან სამადლობელი ლოცვები 

აღევლინებოდა; მრევლი მისი სახით მტკიცე ქომაგს ხედავდა წარმართთა წინააღმდეგ, 

რომლებმაც ყველგან აღადგინეს ბომონები და კერპთაყვანისმცემლობის აღორძინებას 

ცდილობდნენ. 

ათანასეს ნაკლებ აწუხებდა წარმართთა ქმედებები, რაკი ბოლომდე სწამდა ქრისტიანობის 

ძალისა და მომაკვდავი წარმართობის აღდგენისა და გაცოცხლების ყველა მცდელობას 

უგუნურებად და ამაოდ მიიჩნევდა. მას უმეტეს ყოვლისა ადარდებდა ქრისტიანთა შორის 

დაპირისპირებანი და ქრისტეს ეკლესიაში არიანელთაგან გამოწვეული შიდარღვევა. იმ 

რამდენიმე ეპისკოპოსს, რომლებმაც არ უღალატეს ჭეშმარიტებას არიანელთა ზეობის დროს, 

არ სურდათ ურთიერთობა ერეტიკულ სიმბოლოზე ხელისმომწერებთან. თუმცა ამ 

უკანასკნელთაგან ბევრი ასე გულუბრყვილობის გამო მოიქცა – ისინი მზაკვრულად და 

უსინდისოდ მოატყუეს არიანელებმა. მოგვიანებით მათ შეინანეს, ირწმუნებოდნენ, რომ 

ფიქრადაც არ გაუვლიათ ნიკეის სიმბოლოს ღალატი. 



ათანასე შეეცადა მშვიდობის, სიყვარულისა და ერთსულოვნების აღდგენას. მან 362 წელს 

ალექსანდრიაში მოიწვია კრება, სადაც კიდევ ერთხელ ცხადად ჩამოყალიბდა ეკლესიის 

სწავლება ყოვლადწმიდა სამების შესახებ. ათანასეს მხარდაჭერით, წმინდა აღმსარებლებმაც, 

ვისაც არასდროს უღალატია ჭეშმარიტებისთვის, სიყვარულით შეიწყნარეს დაცემული და 

მონანული მოძმენი. 

ათანასეს შეეძლო ერთდროულად გამოეჩინა ბრძნული სიმკაცრე, სიმშვიდე და 

მიმტევებლობა უძლურთადმი. თავისი მოპყრობით არავის აღიზიანებდა და ქრისტიანებში 

ურთიერთსიყვარულს აღძრავდა. ათანასე ზრუნავდა მშვიდობის აღდგენაზე ანტიოქიის 

ეკლესიაში, წერდა წერილებს რომში, გალიაში, ესპანეთში და მორწმუნეებს შეაგონებდა 

ურთიერთსიყვარულსა და ღვთის ერთსულოვან სამსახურს. მას ყველა სხვა მწყემსზე მეტად 

ჰქონდა უფლება, მკაცრი ყოფილიყო: თავად უცვალებელად ემსახურებოდა ჭეშმარიტებას, 

ბევრი იტანჯა და შეუბღალავი დარჩა. უფლისადმი მხურვალე სიყვარულითა და 

თავდადებით გამსჭვალული მისი სიტყვები ყველგან აცხრობდა მტრობასა და უთანხმოებას. 

ამაზე უსიამოვნო რა უნდა ყოფილიყო იულიანესთვის?! მან ხომ იმიტომ დააბრუნა 

განდევნილი ქრისტიანები, რომ მათ შორის ჩამოვარდნილი ქიშპობა თავისი მიზნისთვის 

გამოეყენებინა – ცდილობდა განხეთქილების მოწყობას, მფარველობდა ცრუმასწავლებლებს, 

კეთილგანწყობას იჩენდა დონატისტებისადმი აფრიკაში, ისევ აღვიძებდა დროებით 

ჩამცხრალ მღელვარებებს. ბუნებრივია, იმპერატორი ვერ შეურიგდებოდა ათანასეს მიერ 

მიღწეულ წარმატებებს. მან მთელი არსებით შეიძულა ეპისკოპოსი და ბრძანება გაუგზავნა, 

გასცლოდა ალექსანდრიას... მოუმიზეზა, რომ მას განსაკუთრებული ნებართვის გარეშე 

კათედრის დაკავების უფლება არ ჰქონდა, თუმცა ამგვარად ბევრი ეპისკოპოსი მოქცეულა. 

ათანასე იულიანეს დაემორჩილა და ქალაქი დატოვა, რამაც ყველა მართლმადიდებელი 

აღაშფოთა. მათ იმპერატორს დაჟინებით მოთსხოვეს ეპისკოპოსის დაბრუნება. ამან კიდევ 

უფრო გააცოფა იგი და ბრძანა, ათანასე საერთოდ განედევნათ ეგვიპტიდან. 

ამის შემდეგ ალექსანდრიაში გაუთავებლად მიდიოდა ახალ-ახალი, ერთიმეორეზე მკაცრი 

მითითებები. გაიცა ბრძანება, დაეწვათ ქალაქის მთავარი ტაძარი და მოეკლათ ათანასე, თუ 

სადმე წააწყდებოდნენ. ქრისტიანებმა ცრემლებით გააცილეს თავიანთი საყვარელი 

ეპისკოპოსი, ის კი ამშვიდებდა და ეუბნებოდა: „ნუ ტირით, პატარა ღრუბელი მალე 

გადაიყრება“. ათანასე ნავით გაუყვა ნილოსს თებაიდისკენ, მაგრამ მეომრები, რომელთაც 

მისი მოკვლა ჰქონდათ ნაბრძანები, გამოედევნენ და თითქმის დაეწივნენ კიდეც. ათანასემ 

უცებ ნავის შემობრუნება და მათ შესახვედრად ცურვა ბრძანა. მეომრებმა ვერ იცნეს იგი. – 

„ათანასე კიდევ შორს არის?“ – ჰკითხეს მას. „მალე დაეწევით, თუ იჩქარებთ“ – უპასუხეს 

ეპისკოპოსის თანამგზავრებმა და მეომრებმაც გზა განაგრძეს. ათანასე ნაპირზე გავიდა და 

ისევ მეუდაბნოეებთან იპოვა თავშესაფარი. 

იულიანემ იერუსალიმის ძველი აღთქმის ტაძრის აღდგენაც კი განიზრახა. ამით 

წინასწარმეტყველების „სიცრუის“ გამოაშკარავება და ქრისტიანებისთვის მძიმე დარტყმის 

მიყენება სურდა. იმპერატორს, როგორც თავგამოდებულ წარმართს, შეუძლებელია რაიმე 

თანაგრძნობა ჰქონოდა იუდეველებისადმი, რომლებიც არ ფარავდნენ თავიანთ ზიზღს 

მრავალღმერთიანობის მიმართ. მაგრამ მათ სძულდათ ქრისტიანები – ეს კი საკმარისი იყო 

იულიანეს კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. მან იუდეველებს მისწერა წერილი, რომელშიც 



თანაგრძნობა გამოუცხადა შესაბრალისი ხვედრის გამო, ქრისტიანები მათ მჩაგვრელებად 

წარმოაჩინა და იერუსალიმის ტაძრის აღდგენაში დახმარება შესთავაზა. – „როდესაც ტაძარი 

დასრულდება, მე თავად შევწირავ მსხვერპლს უფალ საბაოთს ქრისტიანებზე 

გამარჯვებისთვის მადლობის ნიშნად“ – სწერდა წერილში იმპერატორი. 

იუდეველები ამ წინადადებას დიდი აღფრთოვანებით შეხვდნენ, ტაძრის ხელახლა აგება ამ 

ხალხის სანატრელი ოცნება იყო. ძველი სიწმინდის აღდგენა მათ დიდებისა და ძალაუფლების 

დაბრუნების იმედს აძლევდა. იუდეველებმა ისევ დაიწყეს დამოუკიდებლობაზე ოცნება და 

ბრბოებად მიაწყდნენ იერუსალიმს, სადაც ნამდვილად მიიღეს უხვი შემწეობა იულიანესგან, 

რომელმაც თავის ერთ-ერთ კარისკაცს დაავალა მათი დახმარება და სამუშოსთვის 

თვალყურის დევნება. 

იმპერატორის მფარველობით შეგულიანებულმა იუდეველებმა ხელი მიჰყვეს ქრისტიანების 

შეურაცხყოფას – არბევდნენ და დაუსჯელად აგინებდნენ მათ სარწმუნოებას. განსაკუთრებით 

იერუსალიმში მცხოვრებ ქრისტიანებს იგდებდნენ აბუჩად. ეპისკოპოსი კირილე ამხნევებდა 

თავის სამწყსოს; მას სწამდა, რომ ტაძარი არ აღდგებოდა და უფალი შეეწეოდა თავის 

ერთგულთ. 

ამასობაში სამუშაოებიც დაიწყო. იუდეველები აღფრთოვანებით შეუდგნენ მათთვის ამ 

უწმინდეს შრომას; ყველას სურდა მონაწილეობის მიღება, ამ საქმეს სწირავდნენ ყველაფერს, 

რაც გააჩნდათ. სამუშაო იარაღებს ოქრო-ვერცხლით კაზმავდნენ, დედაკაცებს ძვირფასი 

სამკაულები მიჰქონდათ, მოსირმული სამოსის კალთებით ქვებს ეზიდებოდნენ, მიწას 

ვერცხლის ბარებით თხრიდნენ. მაგრამ ადგილის გაწმენდა და საამშენებლო მასალების 

მომზადება ძლივს მოასწრეს, რომ საშინელმა მიწისძვრამ და ქარიშხალმა აღგავა პირისაგან 

მიწისა ყველაფერი და უამრავი მუშა დაიტანა ნანგრევებში. სამუშაო დროებით შეჩერდა. 

როცა ისევ მიუბრუნდნენ საქმეს, მოხდა ახალი, უფრო ძლიერი მიწისძვრა. ამჯერად ნიადაგის 

სიღრმიდან ამოცვივდა გადარჩენილი საძირკვლის ნარჩენები, ხოლო სამუშაო იარაღი 

გრიგალმა გაიტაცა. მიწიდან ამოვარდნილმა ცეცხლის ენებმა მომუშავეთა სხეულსა და 

სამოსზე ჯვრის გამოსახულება ამოწვა. შეძრწუნებულმა იუდეველებმა მიატოვეს 

წამოწყებული საქმე, რადგან დარწმუნდნენ, რომ თავად ღმერთი აღუდგა წინ მათ განზრახვას. 

ამის შემსწრეთაგან ბევრი გაქრისტიანდა და მოინათლა. როდესაც იულიანეს შეატყობინეს 

მომხდარის შესახებ, განრისხებულმა ამ უჩვეულო შემთხვევის ხსენება აკრძალა და 

ეპისკოპოსი კირილე განდევნა. 

ასევე წარუმატებელი გამოდგა იულიანეს ქმედებანი წარმართების სასარგებლოდ. ანტიოქიის 

შემოგარენში, დაფნეში, აპოლონის ტაძარი იდგა. წარმართთა ღვთაება აპოლონი ოდითგანვე 

მისნობით იყო სახელგანთქმული და თაყვანისმცემლებიც ბრბოებად ესეოდნენ. იქვე 

აღესრულებოდა მდიდრული მსხვერპლშეწირვაც. მაგრამ ახლა ყველაფერი შეიცვალა; 

სამსხვერპლო დაცარიელდა. ცოტა ხნის წინ დაფნეს შემოგარენში აიგო ტაძარი, სადაც 

დაასვენეს დეციუსისგან დევნის დროს დაღუპული წმინდა მოწამე ბაბილასა და სამი ყრმის 

ნაწილები. ტაძრის ირგვლივ მოწყობილ სასაფლაოზე ნაკადებად მოდიოდნენ მორწმუნეები. 

იქ, სადაც ადრე წარმართული რიტუალები სრულდებოდა, ახლა ქრისტიანები 

ლოცულობდნენ. 



სპარსელებთან საომრად მიმავალი იულიანე ანტიოქიაში ჩავიდა და მოისურვა, კერპისგან 

შეეტყო, როგორ გადაწყდებოდა ომის ბედი. მას იმედი ჰქონდა, რომ ბომონთან 

თაყვანისმცემელთა ბრბოები დახვდებოდნენ, მაგრამ დიდად გაოცდა, როცა იქ მხოლოდ 

ერთი ქურუმი იპოვა, რომელმაც თავისი სახელით ბატი შესწირა აპოლონს. იულიანემ 

შეკითხვაზე პასუხი ვერ მიიღო და როდესაც კერპის დუმილის მიზეზით დაინტერესდა, 

ქურუმმა ეს შემთხვევა წმინდა ბაბილას ტაძრის სიახლოვეს დააბრალა. განრისხებულმა 

იულიანემ უმალ წმინდა ნაწილების მოშორება ბრძანა. ანტიოქიის მთელი საქრისტიანო 

ჩავიდა დაფნეში და საზეიმოდ გადაასვენა ნაწილები საკათედრო ტაძარში, თან 

მსვლელობისას ხმამაღლა გალობდა: „დიდ არს უფალი და ქებულ ფრიად და საშინელ არს 

იგი უფროჲს ყოველთა ღმერთთა; რამეთუ ყოველნი ღმერთნი წარმართთანი ეშმაკ არიან, 

ხოლო უფალმან ცანი შექმნნა“ (ფსალ. 95,4-5); „უთხრეს ცათა სიმართლე მისი და იხილონ 

ყოველთა ერთა დიდებაჲ მისი. ჰრცხუენოდენ ყოველთა, რომელნი თაყუანის-სცემენ ჴელით-

ქმნულთა და რომელნი იქადიან კერპებითა მათითა“ (ფსალ. 96,6-7). 

გაცოფებულმა იულიანემ ბევრი ქრისტიანი აწამა. ამასთან ბრძანა, უფრო მდიდრულად 

მოერთოთ აპოლონის ბომონი. თავად აპირებდა მის საზეიმოდ გახსნას, მაგრამ არ ეღირსა – იმ 

ღამეს მთლიანად დაიწვა ტაძარი. ამაში ქრისტიანები დაადანაშაულეს და ეჭვმიტანილები 

დასაჯეს, თუმცა მეზობელი დაბის მცხოვრებნი ამტკიცებდნენ, რომ ბომონზე ცეცხლი 

ზეციდან გარდამოვიდა. 

წმინდა ეპისკოპოსი მელეტი, რომელიც მსჯავრდებულებს სასჯელის ადგილამდე აცილებდა 

და მათთან ერთად ლოცულობდა, განდევნეს; ქრისტიანული ტაძრები გაძარცვეს და ნადავლი 

ბომონებს გადასცეს. წარმართები შეურაცხყოფდნენ ქრისტიანებს და დაუნდობლად 

უსწორდებოდნენ... მაგრამ მალე აღსრულდა მდევნელებზე ზეციური მართლმსაჯულება: 

იულიანეს ბიძას, აგრეთვე განდგომილსა და ქრისტიანთა უსასტიკეს მტერს, რომელიც მათი 

წამებით ერთობოდა და აგინებდა ტაძრების სიწმინდეს, უცებ სნეულებამ დარია ხელი. 

მასთან ერთად დაავადდა მისი რამდენიმე მეგობარიც – ყველა საშინელი წამებით 

გარდაიცვალა. 

მაგრამ ვერც ამან შეაგონა რამე იულიანეს. დევნა მთელ სირიას მოედო. იმპერატორი 

წერილობით აქებდა წარმართთა გულმოდგინებას, როდესაც ისინი წვავდნენ ტაძრებს, 

არბევდნენ ქრისტიანთა სასაფლაოებს, თან თავის თხზულებებში განაქიქებდა და დასცინოდა 

ქრისტიანობას. 

იმპერატორი საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდა ანტიოქიაში, მაგრამ წარმართთა გული მაინც ვერ 

მოიგო – მათ თავდავიწყებით უყვარდათ წრეგადასული გართობები და უკმაყოფილონი 

იყვნენ, რომ იულიანე თავს არიდებდა მათ მოწყობას. სამაგიეროდ, მონაწილეობდა გაუგებარ 

რიტუალებში კერპების პატივსაცემად, რომლებისაც წარმართებს უკვე აღარ სჯეროდათ. 

ისინი ხმამაღლა დასცინოდნენ იულიანეს ცრუმორწმუნეობას, უხეშ ქცევას, დაუდევარ 

ჩაცმულობას, ზოგჯერ უსუფთაო იერს-სახეს, რითაც მას ფუფუნებისადმი სიძულვილის 

გამოხატვა სურდა. 

უკმაყოფილო და განრისხებულმა იულიანემ ანტიოქიიდან მნიშვნელოვანი ძალები დაძრა და 

სალაშქროდ გაემართა. გზად მოინახულა ცნობილი წარმართული ბომონები, გულმოდგინედ 

აღასრულა მსხვერპლშეწირვები და კერპებს მომავლის წინასწარმეტყველება სთხოვა. ყველგან 



უხვად არიგებდა შესაწირს დანგრეული წარმართული ბომონების აღსადგენად და 

დაბრუნებისას მათ საზეიმოდ გახსნას ჰპირდებოდა. 

მაგრამ იულიანეს დაბრუნება არ ეღირსა!.. სპარსელებზე პირველი გამარჯვებებით 

შეგულიანებულმა ევფრატი გადალახა და უკან დარჩენილი თავისი ფლოტი დაწვა. 

გადმოცემის თანახმად იგი სასიკვდილოდ დაჭრა მტრის ნატყორცნმა ისარმა. იგრძნო რა 

სიკვდილის მოახლოება, ჭრილობიდან გადმონადენი სისხლი პეშვში მოაგროვა, ჰაერში 

მოისროლა და შესძახა: „შენ გაიმარჯვე, გალილეველო!“ და გარდაიცვალა. ეს მოხდა 363 

წელს. 

მთავარსარდლის გარეშე დარჩენილმა ჯარმა სასწრაფოდ აირჩია იმპერატორი. იულიანეს 

შვილები არ ჰყავდა და მისი საიმპერატორო გვარი ვეღარ გაგრძელდებოდა. მეომრებმა 

ერთსულოვნად აირჩიეს იობიანე, ქრისტიანი, რომელიც საყოველთაო პატივისცემით 

სარგებლობდა. მან თავის ამომრჩეველ ლაშქარს ასე მიმართა: „მე არ მსურს წარმართთა 

მხედართმთავრობა!“ რაზეც მეომრებმა შესძახეს: „წარმართებს არა, ქრისტიანებს 

უწინამძღვრებ! იულიანეს ხანმოკლე მმართველობამ ჩვენი გულებიდან ვერ აღმოფხვრა 

კონსტანტინე დიდის ნაანდერძევი ჭეშმარიტი რწმენა“ და მყისვე მოლაშქრეებმა საომარ 

დროშაზე ჯვრის ნიშანი მიამაგრეს... 

კონსტანტინოპოლში საკმაო ხანს ვერ მიაღწია ცნობამ შორეულ მხარეში იულიანეს 

აღსასრულის შესახებ. მაგრამ ეს მოვლენა ზოგიერთი წმინდა მამისთვის სასწაულებრივად 

გახდა ცნობილი. განდეგილმა იულიანე საბასმა თავის მოწაფეებს ხელისუფლის სიკვდილი 

ზუსტად მაშინ აუწყა, როცა იმპერატორი აღესრულა. 

იმ დროს დევნილი ათანასე ეგვიპტის უდაბნოებში დაეხეტებოდა. მუდმივ საფრთხეში მყოფს 

შიში არაფრის ჰქონდა და მტკიცედ სასოებდა ღმერთს. ის განდეგილებს ასე ეუბნებოდა: „მე 

მშვიდად ვარ, როგორც მშვიდობიანი დღეების დროს, რამეთუ ვიტანჯები ქრისტესთვის და 

მისი მადლით ვარ განმტკიცებული. ჩემი გული მზად არის ყველაფრისთვის, რასაც ღმერთი 

მომივლენს“. როდესაც მან რჩევა ჰკითხა აბბა პამბოსა და თეოდორე განწმენდილს, თუ საით 

წასულიყო, თეოდორემ უპასუხა: „ამჟამად არ გჭირდება დამალვა – იულიანე სპარსეთში 

მოწყდა!“ 

იულიანე ორ წელიწადზე ცოტა მეტ ხანს იყო იმპერატორი. ამ პერიოდში მან უდიდესი 

ძალისხმევა შეალია ქრისტიანობის დამხობას, მაგრამ მისმა მცდელობებმა მხოლოდ 

ქრისტიანობის ძლიერება და წარმართობის უსუსურობა დაამტკიცა. სასიკვდილოდ 

განწირულმა კერპთაყვანისმცემლობამ ვეღარ შეძლო გაცოცხლება მას შემდეგ, რაც მსოფლიომ 

ქრისტეს უზადო და აღმატებული რჯული გაიცნო. დევნამ კეთილისმყოფელი გავლენა 

მოახდინა ქრისტიანებზე და ამ გამოცდამ ისინი უფრო შეაკავშირა. 

ახალი იმპერატორი საჩქაროდ გამოეშურა სპარსეთიდან, სადაც ჯარი უკიდურეს გაჭირვებაში 

ჩავარდა. იობიანეს საკმარისი ძალა აღარ შესწევდა ომის გასაგრძელებლად და იძულებული 

გახდა, სპარსეთთან დაედო არახელსაყრელი ზავი, რომლის თანახმადაც შაბურს დაუთმო 

ტიგროსის იქით მდებარე ხუთი ოლქი რომის იმპერიისა. სპარსელების დაქვემდებარებაში 

აღმოჩნდა ნიზიბიაც, რომელიც ამდენ ხანს იცავდა თავს. 



გამობრუნებულ ლაშქარს ჯვარი წინამძღვრობდა, რაც ყველას აუწყებდა, თუ რომელ 

სარწმუნოებას აღიარებდა ახალი იმპერატორი. მან არ დაახანა და ყველა ოლქის 

მმართველისადმი გაგზავნილ ეპისტოლეში თავი ქრისტიანად გამოაცხადა, ამასთან 

ქვეშევრდომებს აღმსარებლობის სრული თავისუფლება მიანიჭა. იმავდროულად 

გადასახლებიდან დააბრუნა რწენისთვის ყველა განდევნილი, გააუქმა ქრისტიანთა 

წინააღმდეგ იულიანეს გამოცემული ბრძანებები. ანტიოქიაში ჩასულმა იხმო ათანასე და მას 

ნიკეის ჭეშმარიტი სიმბოლოს ტექსტი გამოართვა. 

მშვიდობა თითქოს თავისთავად დამყარდა. ქრისტიანებს ფიქრადაც არ გაუვლიათ 

მიყენებული წყენისთვის სამაგიერო გადაეხადათ წარმართებისთვის. ისინი მშვიდი 

სიხარულით შეხვდნენ ჭეშმარიტების გამარჯვებას. 

მაგრამ ეს კეთილდღეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა: იობიანემ დედაქალაქამდე ვერ 

მიაღწია; მოულოდნელად გარდაიცვალა გზაში ისე, რომ ერთი წელიც ვერ დაასრულა 

იმპერატორობისა. მაშინ არჩევანი შეჩერდა წარმოშობით პანონიელ (დუნაის აუზი) 

ვალენტინიანეზე, მტკიცე და პატიოსან ადამიანზე, რომელიც, როგორც ქრისტიანი, იულიანეს 

დროს ათვალწუნებული იყო. მისდამი საერთო მხარდაჭერამ ცხადად დაადასტურა, თუ 

რაოდენ უსუსური გამოდგა იულიანეს მფარველობით წამიერად გამოცოცხლებული 

წარმართობა. 

 

არიანელთაგან დევნა ვალენტის დროს. კესარიის ეპისკოპოსი ბასილი დიდი. 

მალე ახალი განსაცდელი დაატყდათ ქრისტიანებს. ვალენტინიანემ (364-375 წწ.), ბევრი 

თავისი წინამორბედის მსგავსად, საჭიროდ ჩათვალა თანამმართველის არჩევა და, 

საუბედუროდ, თავის უმცროს ძმაზე – ვალენტიზე (364-378 წწ.) შეჩერდა; მას აღმოსავლეთი 

ჩააბარა, თვითონ კი დასავლეთის პროვინციებს მართავდა – ხან მილანში ცხოვრობდა, ხანაც 

ტრირში ან რავენაში. 

ვალენტი მონათლა არიანელმა ეპისკოპოსმა ევდოქსიმ და ფიცი ჩამოართვა, მხარი დაეჭირა 

არიანული სწავლებისთვის. ვალენტიმ სიტყვა შეასრულა და ტახტზე ასვლისთანავე განაახლა 

არიანელთა კონსტანციუსის დროინდელი ზეობა. მართლმადიდებელი ეპისკოპოსები უმალ 

არიანელებმა შეცვალეს; დაიხურა ან არიანელებს გადაეცა ტაძრები. გამოვიდა ბრძანება, 

რომლის თანახმად კონსტანციუსისგან განდევნილ და იულიანეს მიერ დაბრუნებულ ყველა 

ეპისკოპოსს კვლავ უნდა დაეტოვებინა თავისი კათედრა. 

არიანელთაგან შევიწროებულმა ქრისტიანებმა გადაწყვიტეს, იმპერატორისთვის ეთხოვათ 

დახმარება და მასთან გაგზავნეს ოთხმოცამდე ეპისკოპოსი. როდესაც მათი საჩივარი 

მოისმინა, ვალენტიმ საყოველთაო რისხვის შიშით აშკარად მოქმედება ვერ გაბედა, ბრაზი 

დაიოკა და ხელქვეითებს უბრძანა, ფარულად დაეხოცათ ისინი. მათაც ჯერ ეპისკოპოსების 

განდევნის ხმა დაჰყარეს, შემდეგ ისინი აიყვანეს ხომალდზე, რომელიც ღია ზღვაში 

გასვლისთანავე გადაწვეს. ყველა მღვდელთმთავარი მოწამებრივად აღესრულა. 

კათედრებიდან ეპისკოპოსთა ჩამოშორების შესახებ ბრძანებამ უკიდურესად ააღელვა 

ალექსანდრია. იქ, იობიანეს ბრძანების თანახმად, ახლახანს დაბრუნდა ათანასე და 

გახარებული ქრისტიანები მზად იყვნენ, სიცოცხლის ფასად დაეცვათ იგი. მაგრამ ათანასემ 



თავად არ ისურვა, ალექსანდრიას იმპერატორის რისხვა დასტყდომოდა, ფარულად გაეცალა 

ქალაქს და მშობლების აკლდამაში დასახლდა. 

ალექსანდრიის ქრისტიანებმა უკან არ დაიხიეს და გადაჭრით მოსთხოვეს იმპერატორს 

ათანასეს დაბრუნება. ვალენტის საყოველთაო აღშფოთების შეეშინდა, მით უმეტეს, რომ 

იმხანად გამოჩნდა მეამბოხე, სახელად პროკოპი, რომელსაც ბევრი მიემხრო. იმპერატორს 

მეტი გზა აღარ ჰქონდა და დააბრუნა ათანასე. ამის შემდგომ დიდი მღვდელთმთავრის 

დევნაც შეწყდა. 

მხცოვანი ეპისკოპოსი უწინდებური სულიერი სიმხნევითა და სიმტკიცით ჩაუდგა სათავეში 

ეკლესიას: მოიწვია კრებები, გადმოსცა ეკლესიის სწავლება, დაუკავშირდა სხვა ეპისკოპოსებს 

და დაარწმუნა, ერთსულოვნად დაეცვათ ჭეშმარიტება. მას მხარში ედგა ბასილი, რომელიც 

მაშინ პრესვიტერი, ხოლო 371 წლიდან კესარიის ეპისკოპოსი იყო. ათანასე გარდაიცვალა 373 

წელს, ოთხმოცი წლის ასაკში. ის 46 წლის განმავლობაში იყო ეპისკოპოსი, საიდანაც 20 

წელიწადი დევნულებაში გაატარა. ზოგჯერ მისი ყველაზე მტკიცე თანამოაზრენიც კი 

ეცემოდნენ სულიერად და ნებდებოდნენ ძალადობას, მაგრამ ათანასე ვერაფერმა შეარყია – 

გადაიტანა დევნა, ტანჯვა, მაგრამ არასდროს უღალატია თავისი რწმენისა და 

მოვალეობებისთვის. იგი ქრისტიანული სიმამაცის უთვალსაჩინოესი მაგალითია!.. 

ამასობაში ბასილი თავის მშვენიერ უდაბნოში განრიდებული ემსახურებოდა ეკლესიას, 

წერილობით გადმოსცემდა და განმარტავდა მის სწავლებას, ცდილობდა, ერესების 

გავლენისგან დაეცვა იგი. რამდენიმე ხნის შემდეგ ეპისკოპოსმა ევსებიმ ბასილის კესარიაში 

უხმო და პრესვიტერად დაადგინა, მაგრამ მალე გაუღვიძა შური მისმა ავტორიტეტმა. 

ბასილიმ თავი აარიდა უთანხმოებას და თავის უდაბნოში დაბრუნდა. ევსები შემდგომ 

მიხვდა, რომ ასეთ მძიმე დროს მარტოს არ ძალუძდა ეკლესიის მართვა და ისევ სთხოვა 

დახმარება. ამ დროიდან (365 წ.) კესარია-კაპადოკიის ეპარქიის მთელი საქმეები პრესვიტერის 

ხელთ გადავიდა და ისიც სრული თავგანწირვით შეუდგა თავის მსახურებას. 

ბასილის მთავარი და საყვარელი საქმე ღვთის სიტყვის ქადაგება იყო. ის გაურბოდა 

მსმენელისათვის გაუგებარ, რთულ მსჯელობებს, მარტივად უხსნიდა ქრისტიანის 

მოვალეობას, განუმარტავდა წმინდა წერილს. მისი მხურვალე, სიყვარულით სავსე გულიდან 

ამოხეთქილი სიტყვები ძლიერად და დამაჯერებლად მოქმედებდა მსმენელებზე. 

კაცთმოყვარებისა და მოწყალების მაგალითს თავად იძლეოდა – რაც გააჩნდა, ღარიბებს 

ურიგებდა, ერთნაირი გულისხმიერებით ექცეოდა ქრისტიანებსაც და უცხო რჯულის 

ადამიანებსაც; თავად უვლიდა ავადმყოფებს; ცხოვრობდა ღარიბულად. მისი ზრუნვით 

მოეწყო კესარიასა და მის შემოგარენში დიდი ქსენონები, მოგზაურთა დასაბინავებელი 

სახლები. ყოველივე ამასთან დროსაც ნახულობდა საერთო საცხოვრისის ტიპის სავანეთა 

დასაფუძნებლად, მონაზონთათვის კანონებისა და ბავშვების აღზრდის წესების შესადგენად; 

თავის თხზულებებში ამხელდა ცრუსწავლებებს, ჰქონდა ურთიერთობა სხვა ქალაქებში 

მცხოვრებ ქრისტიან აპოლოგეტებთან, სამსჯავროზე ესარჩლებოდა ღარიბებსა და 

დაჩაგრულებს. 

და მთელი ეს დაუღალავი მოღვაწეობა კიდევ უფრო საოცარი იყო, თუ გავითვალისწინებთ 

მის სუსტ აღნაგობას და მუდმივ ავადმყოფობას. უფალი განაძლიერებდა მას სასიკეთო 



მსახურებისთვის და სულიერად განმტკიცებული სძლევდა ხორციელ უძლურებას. ბასილიმ 

ზეშთაგონებით გადმოსცა საღვთო ლიტურგიის წესი[1] და დაწერა უამრავი ლოცვა. 

ევსები კესარია-კაპადოკიელის სიკვდილის შემდეგ, 371 წელს, კესარიაში ეპისკოპოსად 

ბასილის არჩევა მოისურვეს. ამას ისეთი გააფთრებით შეეწინააღმდეგა არიანელთა ფრთა, რომ 

არჩევა წარუმატებელი ჩანდა. მაშინ ნაზიანზის ღრმად მოხუცმა ეპისკოპოსმა, გრიგოლის 

მამამ, უკვე დაუძლურებულმა და სნეულმა, ითხოვა საკაცით წაეყვანათ კესარიაში. მისმა 

მისვლამ და ხმამ გადაწყვიტა ბასილის არჩევა. 

ბასილისთვის ერთობ მძიმე იყო ეს პატივი, მაგრამ ამას არ შეუშინდა და მოღვაწეობა კიდევ 

უფრო გააფართოვა. კესარიის ეპისკოპოსის მეთვალყურეობის ქვეშ, გარდა კაპადოკიისა, 

შედიოდა გალატიის, პონტოსა და სომხეთის ეპარქიები. ბასილი თავს არ ზოგავდა, ამოწმებდა 

ეპარქიებს, წერდა ეპისტოლეებს, ცდილობდა, ყველგან მოეძებნა ბეჯითი თანაშემწენი. მას 

ეხმარებოდნენ მისი ძმები: გრიგოლ ნოსელი და პეტრე, სებასტიის ეპისკოპოსი, აგრეთვე 

გრიგოლ ღვთისმეტყველი და ეკლესიის სხვა თავგამოდებული მწყემსები. ბასილი დასავლელ 

მოძმეებსაც მიმართავდა თანადგომისთვის, უამბობდა აღმოსავლეთში ჭეშმარიტი 

ქრისტიანების გასაჭირზე. აი, რას სწერდა მათ: 

“თქვენ იქნებ მოისურვოთ აღმოსავლეთის ეკლესიების თანადგომა, რამეთუ ჩვენი 

განსაცდელი მძიმეა და ხანგრძლივი. ქრისტესმიერო საყვარელო ძმებო, იცოდეთ, რომ 

სიყვარულია სრულყოფილი რჯული. გულთან ახლოს მიიტანეთ ჩვენი გასაჭირი, ნუ 

მოიმიზეზებთ შინაურ საზრუნავს. საფრთხეშია არა ერთი ან ორი ეკლესია. ქარიშხალი 

მძვინვარებს ილირიის (მხარე საბერძნეთში) კიდედან თებაიდის უდაბნომდე. 

დამახინჯებულია ღვთისმსახურების დოგმატები, წარხოცილია ეკლესიის განაწესები; 

მძლავრობს გაბატონების ვნება, საეკლესიო წინამძღვრობას ჯილდოდ სთავაზობენ 

უკეთურებისთვის. მწყემსები ღალატობენ ღვთის სამწყსოს და იტაცებენ ღატაკთათვის 

შესაწირს. გაქრა კანონთა სიმკაცრე; ფართო გზა მიეცა ცოდვას... აღარ არსებობს მართალი 

სამსჯავრო. ყველა თავის გულისთქმას აჰყოლია... ძალაუფლების მომხვეჭელნი და 

თავმოთნენი დაემონნენ თავიანთ კეთილისმყოფელებს. ზოგიერთებს მართლმადიდებლობის 

დაცვა ურთიერთთან ბრძოლის საშუალებად გაუხდიათ. თავიანთი მტრობის დასაფარავად 

კეთილმსახურებისთვის ბრძოლით ინიღბებიან. სხვები ხალხს აქეზებენ საჩხუბრად, რათა 

საერთო მანკიერებით საკუთარი უკეთურობა დაფარონ. ხელს უწყობენ ერთმანეთთან 

შეურიგებელ ბრძოლას. 

ამას დასცინიან ურწმუნონი, მერყეობენ მცირედმორწმუნენი... დადუმდნენ ღვთისმსახურთა 

ბაგენი, ალაპარაკდნენ ღვთის მგმობელნი, წაიბილწა სიწმინდე. კეთილგონიერნი გაურბიან 

სამლოცველო სახლებს, როგორც უსჯულოების სასწავლებლებს, უდაბნოებს შეკედლებულთ 

ოხვრითა და ცრემლთა დენით აღუპყრიათ ხელნი უფლისკენ....“ 

ოცდათორმეტი ეპისკოპოსის მიერ ხელმოწერილი ეს ეპისტოლე წარმოდგენას გვიქმნის 

აღმოსავლეთის ქრისტიანთა ტანჯვაზე, მაგრამ დასავლელ ეპისკოპოსებს, რომელთაც 

სპეციალურად გაეგზავნა იგი, დიდი თანაგრძნობა არ გამოუხატავთ. აღმოსავლეთში კი 

ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე მჭიდროდ დაუკავშირდა ბასილის. 



ვალენტიმ იცოდა კესარიის ეპისკოპოსის ძალა და დიდი მოწადინებით ცდილობდა მის 

გადაბირებას. კესარიაში გამგზავრების წინ მან წინასწარ დაავალა პრეფექტ მოდესტს, განეწყო 

ბასილი არიანელებთან შესარიგებლად. პრეფექტმაც სცადა ეპისკოპოსის დაყოლიება: 

– რატომ ეურჩები იმპერატორს, მარტო შენ ჯიუტობ. რატომ არ მისდევ მის სარწმუნოებას? 

ბასილიმ აუხსნა, რომ ვერ შეიწყნარებდა არიანელთა ცდომილებებს. მოდესტი მას 

განდევნით, ქონების ჩამორთმევით, ბოლოს კი სიკვდილით დაემუქრა. 

– თუ შეგიძლია, სხვა რაიმეთი დამემუქრე. განდევნის არ მეშინია, მთელი დედამიწა უფალს 

ეკუთვნის. ქონებას ვერ წაართმევ მას, ვისაც არაფერი აბადია. ჩემს სიკვდილს თქვენი 

მხრიდან ქველმოქმედებად ჩავთვლი, რადგან ის შემაერთებს უფალთან, ვისთვისაც 

ვცოცხლობ და ვშრომობ, – მიუგო ეპისკოპოსმა. 

– აქამომდე ასე არავის ულაპარაკია ჩემთან! – თქვა მისი დიდებულებით გაოცებულმა 

პრეფექტმა. 

– ალბათ არასდროს გისაუბრია ეპისკოპოსთან, – მშვიდად უპასუხა ბასილიმ. 

მოდესტი დარწმუნდა, რომ მუქარით ვერაფერს გააწყობდა და მღვდელთმთავარს ახლა იმაზე 

დაუწყო საუბარი, თუ რა სარგებელს მიიღებდა ეკლესია მისგან დათმობის შემთხვევაში. 

– იფიქრე, რაოდენ მნიშვნელოვანია სამწყსოსთვის შენი თანხმობა დიდ ხელისუფალთან. შენ 

რა მოგეთხოვება? მხოლოდ ის, რომ სიმბოლოდან ამოიღო სიტყვა „ერთარსი“. 

– რა თქმა უნდა, იმპერატორისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ეკლესიასთან ურთიერთობა, 

რადგან იგი სულის გადარჩენაზე ფიქრობს. მაგრამ სიმბოლოდან თუნდაც ერთი სიტყვის 

ამოღება, ან მასში რაიმეს შეცვლა დაუშვებელია – ამას მე არ დავეთანხმები!.. 

– ხვალამდე იფიქრე. 

– არ არის საჭირო, მე არც ხვალ შევიცვლები! 

მოდესტმა ბასილი გაუშვა, მაგრამ როდესაც იმპერატორი კესარიას ეწვია, დავალების 

წარუმატებლობა აუწყა. კიდევ რამდენჯერმე სცადეს ეპისკოპოსის მიდრეკა, მაგრამ ყოველივე 

ამაო გამოდგა. არიანელებმა ვალენტის ძალის გამოყენება ურჩიეს, მაგრამ მას შეეშინდა 

მთელი ოლქის რისხვისა, თანაც იმედს არ კარგავდა, რომ როგორმე დაიყოლიებდა 

ეპისკოპოსს. 

ნათლისღების დღესასწაულზე ვალენტი წავიდა ტაძარში, შეიტანა შესაწირი ეკლესიის 

სასარგებლოდ და გაოგნებული დარჩა მსახურების სიდიადითა და ბრწყინვალებით. იქ ვერ 

მოახერხა ბასილისთან დალაპარაკება, მაგრამ სხვა დროს საკურთხეველში გაესაუბრა. ჩანს, 

ეპისკოპოსის სიტყვებმა ძლიერ იმოქმედა, რადგან ამის შემდეგ თავი დაანება მის 

გადაბირებას. 

გარკვეული ხნის შემდეგ არიანელებმა მაინც თავისი გაიტანეს და ვალენტიმ ბასილის 

განდევნას მოაწერა ხელი. მოულოდნელად იმპერატორის ვაჟი მძიმედ დაავადდა, ვალენტიმ 

ეს ღვთისგან მოვლინებულ სასჯელად მიიჩნია, სასწრაფოდ გააუქმა განაჩენი და ეპისკოპოსს 

სთხოვა, შვილისთვის ელოცა. ყმაწვილი გამოჯანმრთელდა. შემდგომში ვალენტის აღარ 



შეუწუხებია ბასილი და ამის გამო კაპადოკიას, ყველა სხვა ოლქისგან განსხვავებით, დევნა 

ასცდა. 

ათანასე დიდის სახელმა და გავლენამ, როგორც ვნახეთ, ალექსანდრია დაიფარა არიანელთა 

ძალადობისგან, მაგრამ მისი აღსრულებისთანავე მთელ ეგვიპტეს მოედო უსასტიკესი დევნა. 

ალექსანდრიის ეკლესიამ ათანასეს მემკვიდრედ აირჩია კეთილმსახური პეტრე, მაგრამ 

არიანელებმა იგი მოაშორეს და თავიანთი ეპისკოპოსი ლუციუსი მიავლინეს. წარმართებთან 

და იუდეველებთან ერთად ისინი ძალით იჭრებოდნენ ტაძრებში, ძარცვავდნენ და არბევდნენ 

მათ; საპყრობილეში აგზავნიდნენ მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა მსახურს. 

მაგრამ, როგორც ათანასემ შენიშნა, თვითონ დევნა იქცა შთამბეჭდავ ქადაგებად არიანელების 

წინააღმდეგ და მათ მიმართ საყოველთაო სიძულვილი აღძრა. ვალენტის დროს ასკეტთა 

ქადაგებებმა უდაბნოში მცხოვრები ბევრი სარკინოზი მოაქცია; მათმა დედოფალმა მაბიამ 

მოისურვა, რომ ეპისკოპოსად დაედგინათ სარკინოზი მონაზონი მოსე, რომელიც ამისთვის 

ჩავიდა კიდეც ალექსანდრიაში, მაგრამ არიანელი ლუციუსისგან ხელდასხმის მიღებაზე 

სახალხოდ უარი განაცხადა: 

– მე არ ვარ ღირსი ეპისკოპოსობისა; მაგრამ თუკი უფალი მიხმობს ამ წმინდა 

მსახურებისთვის, არ მსურს ხელნი დამასხას მან, ვინც წმინდანების სისხლშია გასვრილი. 

– ნუ განმიკითხავ, სანამ ჩემს მრწამს არ შეიტყობ, – უთხრა ლუციუსმა. 

– ვიცნობ თქვენს მრწამსს: საპყრობილეში დამწყვდეული მწყემსები ეკლესიისა, მაღაროებში 

სამუშაოდ მსჯავრდებულნი, ცეცხლში ჩაბუგულნი – აი, მოწმობანი თქვენი მრწამსისა, – 

უპასუხა მოსემ. 

დევნამ არც მეუდაბნოენი დაინდო. ბევრი, მათ შორის ორივე მაკარი, ველურ კუნძულზე 

გადაასახლეს. მაგრამ მათ ქადაგებებითა და სასწაულებით იქაც მოაქციეს წარმართები და 

კიდევ უფრო შორს გაითქვეს სახელი. ამის გამო მდევნელებმა ამ უდიდესი მოღვაწეების 

უკაცრიელ უდაბნოში დაბრუნება გადაწყვიტეს. 

ერთ წარჩინებულ და მდიდარ რომაელ დედაკაცს, სახელად მელანიას, უდაბნოში მყოფს 

მოუსწრო დევნამ. იგი სრულიად უსახსროდ დარჩენილ ხუთი ათასამდე მონაზონს აჭმევდა 

პურს ყოველდღიურად, შემდეგ კი განდევნილებს პალესტინაში გაჰყვა. არიანელებს 

უნდოდათ მელანიას დატუსაღებაც, მაგრამ თავი შეიკავეს, როცა შეიტყვეს მისი სიმდიდრისა 

და დიდგვაროვნების ამბავი. 

როდესაც ედესის მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი განდევნეს და არიანელით ჩაანაცვლეს, 

ყველამ უარი თქვა მასთან ურთიერთობაზე და სალოცავად ღია ცის ქვეშ, უდაბურ 

ადგილებში იწყო შეკრება. ვალენტიმ უბრძანა პრეფექტ მოდესტს, ძალით გაერეკა ასეთი 

თავყრილობების მონაწილენი, ხოლო ურჩები დაეხოცა. მკაცრი ზომების თავიდან 

ასაცილებლად მოდესტმა ეს ბრძანება სახალხოდ გამოაცხადა, მაგრამ შეკრებები მაინც 

გაგრძელდა. მაშინ პრეფექტი მეომრებთან ერთად გაემართა იმპერატორის ბრძანების 

შესასრულებლად. გზად შეკრებაზე მიმავალი დედაკაცი შეხვდა, რომელსაც ხელჩაკიდებული 

ბავშვი მიჰყავდა. 



– სად მიდიხარ?! იცოდე, არავის დავინდობ. შენც და შენს შვილსაც იქ სიკვდილი გელით! – 

დაუყვირა პრეფექტმა. 

– ვიცი და ამიტომაც მივიჩქარი, რომ შვილთან ერთად მოწამებრივი სიკვდილის პატივი მეც 

მხვდეს წილად, – მიუგო დედაკაცმა. 

მოდესტმა ვითარება შეატყობინა იმპერატორს და შეევედრა, ბრძანება გაეუქმებინა, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მთელი მოსახლეობა უნდა ამოეხოცა. ვალენტიმ შეამსუბუქა 

ბრძანება და განდევნა არიანელებთან დაპირისპირებული ოთხმოცამდე სასულიერო პირი. 

განდევნილებს გზად ხალხი აცილებდა და აღმსარებელთა პატივს მიაგებდა. ამან 

მორწმუნეებში კიდევ უფრო აღანთო ჭეშმარიტი სარწმუნოებისადმი თავდადება. 

სამწუხაროდ, არიანულმა ცდომილებებმა შორს გაიდგა ფესვები. დუნაის გაღმა ნაპირზე 

მცხოვრები გოთები ჯერ კიდევ III საუკუნიდან გააქრისტიანეს ბრძოლების დროს აყვანილმა 

ტყვეებმა, IV საუკუნეში კი სარწმუნოება ფართოდ გავრცელდა ამ ტერიტორიებზე. 

დაახლოებით 360 წელს მათმა ეპისკოპოსმა ულფილამ გოთური ანბანი შექმნა და თარგმნა 

წმინდა წერილის ნაწილი. გოთი მოწამეების: ნიკიტას, საბას და სხვათა სახელებს 

განადიდებდა ეკლესია. მიუხედავად რომის იმპერიისადმი მტრული დამოკიდებულებისა, 

გოთების ეკლესიას ხშირი ურთიერთობა ჰქონდა კაპადოკიისა და სხვა ეკლესიებთან. 

ჩრდილოეთიდან შევიწროებულმა გოთებმა იმპერატორ ვალენტის თრაკიაში დასახლების 

ნებართვა სთხოვეს – დესპანთა შორის ეპისკოპოსი ულფილაც იყო. მაშინ დასნეულდა მისი 

სული არიანული ცრუსწავლებით და დაბრუნებულმა ერესის გავრცელება დაიწყო. 

გოთებმა გადმოლახეს დუნაი თრაკიაში დასამკვიდრებლად, მაგრამ ოლქის მმართველთაგან 

შევიწროებამ და შეთანხმებათა დარღვევამ დიდად განარისხა ისინი, რასაც მალე ომი მოჰყვა. 

ვალენტი მეომართა მნიშვნელოვან ნაწილს თავად წარუძღვა გოთების წინააღმდეგ. 

იმპერატორი გზად წმინდა განდეგილმა, სახელად ისააკმა შეაჩერა და მიმართა: „ხელმწიფეო, 

ნუღარ ებრძვი უფალს, გახსენი მართლმადიდებლური ტაძრები და ღმერთი აკურთხებს შენს 

ზრახვას“. 

მეფემ ეს სიტყვები ყურად არ იღო, მაგრამ განდეგილი უკან გაჰყვა; მეორე და მესამე დღესაც 

იმავე თხოვნით მიმართა და უფლის რისხვით დაემუქრა. 

– ვერ იმძლავრებ მტერზე, ცეცხლი დაგღუპავს! – აფრთხილებდა იგი. 

განრისხებულმა იმპერატორმა ისააკის საპყრობილეში ჩაგდება ბრძანა, რათა 

დაბრუნებისთანავე სიკვდილით დაესაჯა, თვითონ კი გზა განაგრძო. გავიდა ხანი და 

ერთხელ დატყვევებულმა ისააკმა იმპერატორის ხელქვეითებს უთხრა: „ის აღარ 

დაბრუნდება. უკვე ექვსი დღეა, რაც ცეცხლში ნაცრადქცეული მისი ძვლების სიმყრალის სუნი 

მცემს“. 

და მოვიდა კიდეც ამბავი ვალენტის საშინელი აღსასრულისა... ადრიანოპოლისთან 

წარუმატებელი ბრძოლის შემდეგ დაჭრილმა გაქცევა სცადა და რამდენიმე მეომართან ერთად 

დაიმალა მინდორში მდგარ პატარა ქოხში. გოთებს ეჭვიც არ აუღიათ, რომ იქ იმპერატორი 

იყო და ცეცხლი წაუკიდეს. ასე დაიღუპა ცამეტწლიანი მმართველობის შემდეგ ვალენტი. 



ისააკი მოგვიანებით კონსტანტინოპოლის მახლობლად დაარსებული სავანის წინამძღვარი 

გახდა და ცნობილია წმინდა ისააკ დალმატიელის სახელით. 

ვალენტის სიკვდილის შემდეგ არიანელთაგან დევნა ჩაცხრა, მაგრამ კესარიის ეპისკოპოსმა 

დიდხანს ვერ შეძლო მშვიდობით ტკბობა. მისი ისედაც სუსტი ჯანმრთელობა საბოლოოდ 

შეარყია შრომამ, ზრუნვამ და სადარდელმა. მისთვის განსაკუთრებით მძიმე გამოდგა 

უკანასკნელი წლები, როდესაც ყველგან არიანელები ზეობდნენ: განიდევნენ რწმენის 

ერთგულნი, მათ შორის ბასილის ძმა, გრიგოლ ნოსელი და მისი ახლო მეგობარი ევსები 

სამოსატელი; ზოგმა მართლმადიდებელმა ეპისკოპოსმა სარწმუნოებისადმი სათანადო 

ერთგულება ვერ გამოავლინა. ბასილი დაშორებული იყო თავის მეგობარ გრიგოლისგანაც, 

რომელსაც პატარა ქალაქ სასიმის ეპისკოპოსობა შესთავაზეს, მაგრამ ამ უკანასკნელმა 

სამწყსოს მართვაზე უარი თქვა, რადგან იქ არიანელები იყვნენ გაბატონებულნი, და მამის 

სიკვდილის შემდეგ წავიდა სელევკიის მახლობლად მდებარე წმინდა თეკლას მონასტერში. 

ანტიოქიის ეკლესიაშიც შფოთს ბოლო არ უჩანდა. განდევნილი იყო მელეტი. ბასილის სულ 

უფრო უჭირდა აღზევებული ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა, მხოლოდ დასავლეთის 

ეკლესიის კეთილდღეობის შესახებ ცნობები ანუგეშებდა – იქ ამბროსი მედიოლანელი 

წარმატებით იგერიებდა არიანელთა შემოტევებს; იერონიმე სტრიდონელი კეთილისმყოფელ 

გავლენას ახდენდა რომის საზოგადოებაზე, მარტინ ტურელი გალიაში ავრცელებდა 

სარწმუნოებას. მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით გიამბობთ უფლის ამ თავდადებულ 

მსახურთა შესახებ. 

კესარიის წმინდა ეპისკოპოსი გარდაიცვალა 379 წელს, რასაც საყოველთაო გლოვა მოჰყვა. 

ხალხი მიიწევდა მისი ნეშტისკენ, ქვითინი ახშობდა საეკლესიო საგალობლებს, სნეულები 

განკურნებას მის ცხედართან შეხებით ცდილობდნენ. მთელი ეკლესია დასტიროდა უდიდეს 

მასწავლებელს, ჭეშმარიტების დაუღალავ მსახურს, რომლის სიტყვასაც დამაჯერებლობის 

უდიდესი ძალა ჰქონდა. 

ვალენტიმდე სამი წლით ადრე გარდაიცვალა დასავლეთის იმპერატორი ვალენტიანე და 

ტახტის მემკვიდრედ ორი ვაჟი: ჩვიდმეტი წლის გრაციანე (367-383 წწ.) და ოთხი წლის 

ვალენტინიანე II (375-392 წწ.) დატოვა. გრაციანე უკვე ემზადებოდა, წასულიყო ვალენტის 

დასახმარებლად გოთების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომ მისი სიკვდილის ამბავი შეიტყო. 

მამაცმა და თავმდაბალმა ჭაბუკმა ჩათვალა, რომ ძალა არ შესწევდა, ემართა უზარმაზარი 

იმპერია და თანაშემწის ძებნა დაიწყო. მისი არჩევანი შეჩერდა ესპანელ თეოდოსიზე, 

ბრიტანეთსა და აფრიკაში საომარი გმირობებით სახელგანთქმული მთავარსარდლის, 

ჰონორიუსის ძეზე. ჭაბუკი თეოდოსი მამას ახლდა ლაშქრობებში, შემდეგ თავის მამულში, 

ესპანეთში, ცხოვრობდა, როდესაც გრაციანემ იხმო და იმპერიის აღმოსავლეთ ნაწილის 

მართვა დაავალა. ეს საუკეთესო არჩევანი იყო – თეოდოსი (379-395 წწ.) სრულიად 

დამსახურებულად სარგებლობდა საყოველთაო პატივისცემით. 

[1] ბასილი დიდის ლიტურგია ეკლესიაში წელიწადში 10-ჯერ აღესრულება: ძვ.სტ. 1 იანვარს, 

წმინდანის ხსენების დღეს; დიდმარხვის პირველ ხუთ კვირადღეს, დიდ ხუთშაბათსა და დიდ 

შაბათს; შობისა და ნათლისღების წინადღეს. 

 



წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. მეორე მსოფლიო კრება. 

ვალენტის სიკვდილის შემდეგ გადასახლებიდან მყისვე დააბრუნეს განდევნილი 

ეპისკოპოსები, რომელთაც თავიანთ ეპარქიებში არეულობა, უთანხმოება, არიანელებად და 

მართლმადიდებლებად გახლეჩილი ერი დახვდათ. ანტიოქიაში ერთნი ისევ მელეტის 

ცნობდნენ, მეორენი – პავლინეს, რომელსაც აგრეთვე დასავლეთი და რომის ეპისკოპოსი 

უჭერდნენ მხარს. ორივე ღირსეული მღვდელთმთავარი იყო და მელეტიმ შესთავაზა 

პავლინეს, სიყვარულითა და მშვიდობით ერთად ემართათ ეკლესია. 

არსად ისე ძლიერ არ გავრცელდა და ჩაიკირა ბოროტება, როგორც კონსტანტინოპოლში, 

სადაც თითქმის ორმოცი წლის განმავლობაში არიანელი ეპისკოპოსები სამოქალაქო 

ხელისუფლებასთან ერთად მფარველობდნენ ცრუსწავლებას. მთელი მოსახლეობა 

საღვთისმეტყველო საკითხების განსჯისა და პაექრობის ვნებამ მოიცვა. ქუჩებში 

გაუთავებლად გაისმოდა კამათი. ქრისტეს ღმერთობაზე დავობდნენ ხელოსნები, დახლის 

მოვაჭრენი... ამტკიცებდნენ ან უარყოფდნენ სულიწმიდის ღმერთობას. საღვთისმეტყველო 

დავა პირადი შეურიგებელი ქიშპობის მიზეზიც ხდებოდა. იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ 

დავიწყებული ჰქონდათ ქრისტიანული სიბრძნის არსი: რწმენა, სიყვარული, თავმდაბლობა 

და მოწყალება. 

ცრუსწავლების გავრცელებას ხელს არავინ უშლიდა, ხოლო ნიკეის მრწამსს მუდამ 

დევნიდნენ. მართლმადიდებლებს კონსტანტინოპოლში ერთი ტაძარიც კი არ ჰქონდათ. ისინი 

ღვთისმსახურებისთვის ფარულად იკრიბებოდნენ ტყეებში, მთებში, სადაც მტერი მაინც 

აგნებდა და თავს ესხმოდა. სამაგიეროდ ძნელბედობისა და დევნის დროს ძლიერდებოდა 

მათი ურთიერთსიყვარული და სარწმუნოებისადმი მხურვალე თავდადება. 

როგორც კი ვალენტის სიკვდილის შემდეგ დევნა შეწყდა, მართლმადიდებლებმა საჩქაროდ 

წერილი აახლეს გრიგოლ ნაზიანზელს – სთხოვეს, ჩასულიყო კონსტანტინოპოლში და 

თავისი მფარველობის ქვეშ აეყვანა მცირერიცხოვანი მართლმადიდებელი ეკლესია. 

განმარტოების მოყვარულ გრიგოლს არ უნდოდა თავისი მონასტრის დატოვება, მაგრამ 

უფალმა უჩვენა, სად იყო იგი უფრო საჭირო და რა გზით უნდა ევლო. ამიტომ მან ჩათვალა, 

რომ უარის თქმის უფლება არ ჰქონდა და დედაქალაქში ჩავიდა; გაჩერდა თავის 

ნათესავებთან და მათ სახლში მალე მოეწყო კიდეც ეკლესია, სადაც თავადვე აღასრულებდა 

ღვთისმსახურებასა და ქადაგებდა. გრიგოლმა ამ ეკლესიას უწოდა „ანასტასია“ ანუ აღდგომა, 

იმ იმედით, რომ იქ ჩაეყრებოდა საძირკველი მართლმადიდებლობის აღორძინებას. 

ერეტიკოსები, ცხადია, იმთავითვე მტრულად ეკიდებოდნენ გრიგოლს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ 

იცოდნენ მისი შესაძლებლობები. გრიგოლის ღარიბული, მოკრძალებული შესამოსელი, 

ჩვევათა უბრალოება და ურთიერთობათა უშუალობა მათ სიცილს ჰგვრიდა და არა შიშს; 

ისინი ყოველნაირად ცდილობდნენ მის შეურაცხყოფას: შეხვედრისას ლანძღვა-გინებას არ 

აკლებდნენ, ზოგჯერ ქვებსაც უშენდნენ, რასაც გრიგოლი მშვიდად, ღვთისადმი მტკიცე 

სასოებით ითმენდა. 

თავდაპირველად მის ღარიბულ ეკლესიაში რამდენიმე მსმენელი თუ დადიოდა, მაგრამ 

ყოველი ქადაგების შემდეგ მათი რიცხვი იზრდებოდა და მალე პატარა შენობამ ხალხი ვეღარ 

დაიტია. კონსტანტინოპოლში ჯერ არასდროს გაეგონათ ასეთი მძლავრი, დამაჯერებელი 



სიტყვა. ახალი მქადაგებლის მოსასმენად ცნობისმოყვარების გამო მოსულ წარმართებსაც, 

ერეტიკოსებსაც, გულგრილ ერისკაცებსაც კი ატყვევებდა მისი ენამზეობა. 

როდესაც „ანასტასიას“ კათედრიდან გაისმოდა გრიგოლის ამაღლებული საუბრები 

ღვთისმეტყველებაზე, იარაღს საბოლოოდ ყრიდნენ მისი ყველაზე გააფთრებული 

მოწინააღმდეგენი; სიტყვასაც ხშირად აწყვეტინებდნენ მქუხარე ტაშითა და შეძახილებით. მან 

სამუდამოდ დაიმკვიდრა სახელი ღვთისმეტყველი. ბოლოს ამ წარმატებებმა მისი მტრები ისე 

განარისხა, რომ დიდი მქადაგებლის სიცოცხლე საფრთხეში აღმოჩნდა. ერეტიკოსებმა მის 

წინააღმდეგ ერის ამხედრება სცადეს: ერთხელ, აღდგომის ღამეს, როდესაც გრიგოლი 

ახალმოქცეულებს ნათლავდა, ისინი იარაღითა და ჯოხებით შეცვივდნენ ეკლესიაში, 

შეურაცხყვეს სიწმინდეები, ბევრი მლოცველი დაჭრეს, მათ შორის გრიგოლიც. 

მეორე დღეს ის სამსჯავროზე წაიყვანეს, მაგრამ სასურველს ვერ მიაღწიეს – გრიგოლი 

გამართლებული დაბრუნდა. მისი გავლენა და მსმენელთა რიცხვი ყოველდღიურად 

იზრდებოდა. გრიგოლი ცდილობდა, მორწმუნეები ჭეშმარიტად ქრისტიანული 

მოღვაწეობისთვის განეწყო, შთააგონებდა ურთიერთსიყვარულს და უშლიდა ქრისტიანული 

რჯულისთვის ესოდენ მიუღებელ დავასა და შუღლს. 

ამასობაში მტრებმა სხვა განსაცდელი მოუმზადეს გრიგოლს: მისი მიმნდობი და უშუალო 

ხასიათი ბოროტად გამოიყენა მაქსიმე ცინიკოსმა, რომელმაც მოახერხა, თავი ერთგულ 

თანამოაზრედ ეჩვენებინა, ფარულად კი გრიგოლის კონსტანტინოპოლის 

მთავარეპისკოპოსობიდან გადაყენებას და მისი ადგილის დაკავებას ცდილობდა. მაქსიმეს 

ვერაგობით დიდად განაწყენებულმა გრიგოლმა კათედრის მიტოვება გადაწყვიტა, რათა 

ახალი უთანხმოების მიზეზი არ გამხდარიყო, მაგრამ მართლმადიდებლებმა ერთხმად 

დაუჭირეს მხარი გრიგოლის ეპისკოპოსობას და მაქსიმე განდევნეს. 

ამ დროს იმპერატორი თეოდოსიც ეწვია კონსტანტინოპოლს. ბავშვობიდან ქრისტიანული 

რჯულით აღზრდილმა თეოდოსიმ, რომელიც ცოტა ხნის წინ მონათლა თესალონიკის 

მართლმადიდებელმა ეპისკოპოსმა, გამოსცა ბრძანება, რომელშიც ნიკეის სიმბოლო 

სარწმუნოების ერთადერთ ჭეშმარიტ აღსარებად ცხადდებოდა, ხოლო მისი ყველა 

უარმყოფელი ერეტიკოსად იწოდებოდა. მანვე ქრისტიანებს დაუბრუნა არიანელთაგან 

წართმეული ტაძრები. კონსტანტინოპოლი დატოვა არიანელმა ეპისკოპოსმა დამოფილემ, 

ხოლო გრიგოლი თავად იმპერატორმა საზეიმოდ შეიყვანა საკათედრო ტაძარში, რასაც თან 

სდევდა მართლმადიდებელთა შეძახილები: „გრიგოლი ეპისკოპოსია!“ 

ეს ზარ-ზეიმი არ სიამოვნებდა და ამძიმებდა თავმდაბალ გრიგოლს: ჩემთვის უფრო 

სასიხარულო იქნებოდა მეტოქენი დამემარცხებინა ჭეშმარიტების მშვიდი ძალმოსილებით, 

ვიდრე შეიარაღებული მეომრებისა და იმპერიის ხელისუფლების მფარველობის ქვეშ 

მეგრძნო თავი; ასეთი დაცვა არ ესაჭიროება ჭეშმარიტებას – ბრძანებდა იგი. 

ტაძრისკენ მიმავალი გრიგოლი თავჩაქინდრული მიდიოდა და უხალისოდ შეჰყურებდა 

აღელვებულ არიანელთა ბრბოებს, უკმაყოფილებით კრიჭაშეკრულებს, რომლებზეც 

იძულებამ იმძლავრა. თითქოს ზეცაც არ უწყობდა ხელს ზეიმს – პირქუში, ღრუბლიანი 

ამინდი იდგა. მაგრამ როგორც კი გრიგოლმა საკურთხეველში ფეხი შედგა, ღრუბლებიდან 

მზის კაშკაშა სხივები გადმოიფრქვა. ხალხმა ეს ბედნიერების ნიშნად მიიღო და ხმამაღალი, 

მხიარული შეძახილებით მიესალმა ახალ ეპისკოპოსს!.. 



გრიგოლი, რომელსაც მტკიცედ სწამდა ჭეშმარიტების ძალა, იმპერატორს უშლიდა 

ერეტიკოსთა წინააღმდეგ მკაცრი ზომების გამოყენებას. მაგრამ ამით არიანელები უფრო 

გაბოროტდნენ და თავსაც დაესხნენ. ეს ასე მოხდა: გრიგოლი შეუძლოდ იყო და ამბის 

გასაგებად მის სახლში უამრავი ნაცნობი თუ უცნობი მნახველი მიდიოდა. ერთხელ 

გრიგოლის ოთახში მის მოსაკლავად არიანელთაგან მოსყიდული ჭაბუკიც შევიდა. მან 

უნებურად ყური დაუგდო ეპისკოპოსის საუბარს და ცოტა ხანში ქვითინითა და პატიების 

თხოვნით ფეხებში ჩაუვარდა. გრიგოლის მეგობრებმა იგი გვერდით გაიყვანეს და 

მონანულისგან ყველაფერი შეიტყვეს. გრიგოლმა ჭაბუკი იხმო და უთხრა: „დაე, უფალმა 

შეგიწყალოს და შეგინდოს, ოღონდ მიიქეცი მისკენ და მართლად ემსახურე“. 

დედაქალაქის მღვდელთმთავრის ხარისხშიც გრიგოლი უწინდებურ უბრალოებას 

ინარჩუნებდა და მოღვაწის მკაცრი ცხოვრებით ცხოვრობდა. ბევრი ამისთვის მას კიცხავდა 

კიდეც, რადგან ახსოვდათ მისი წინამორბედი ეპისკოპოსების ფუფუნება. ჭეშმარიტი 

ქრისტიანები კი აფასებდნენ მის ამ ღირსებას და სულ უფრო მეტად უყვარდებოდათ 

მწყემსთმთავარი. 

მაგრამ ეკლესიას ისევ აღელვებდა ცრუსწავლებები. განსაკუთრებით გავრცელდა 

მაკედონიუსის მოძღვრება, რომელიც სულიწმიდის ღმერთობას უარყოფდა. მის მიმდევრებს 

პნევმატომაქებს (სულისმბრძოლებს) უწოდებდნენ. თეოდოსიმ 381 წელს კონსტანტინეპოლში 

მოიწვია II მსოფლიო კრება, სადაც თავი მოიყარა აღმოსავლეთის ასორმოცდაათამდე 

ეპისკოპოსმა; კრება გაიხსნა მელეტი ანტიოქიელის თავმჯდომარეობით, რომელიც 

მოულოდნელად გარდაიცვალა, ამიტომ მისი ადგილი გრიგოლმა დაიკავა. მან დაბეჯითებით 

მოითხოვა, რომ მელეტის მემკვიდრე ანტიოქიაში ყოფილიყო პავლინე, რომელიც უკვე სცნო 

იქაური ეკლესიის ნაწილმა, მაგრამ კრებამ აირჩია ფლაბიანე, რაც ხანგრძლივი შფოთის 

მიზეზი გახდა: დასავლეთის ეკლესიები ეპისკოპოსად პავლინეს აღიარებდნენ და მარტო 

მასთან ჰქონდათ ურთიერთობა, აღმოსავლეთისანი – ფლაბიანეს ემხრობოდნენ. 

კრების მამებმა გადახედეს ნიკეის სიმბოლოს და დაადგინეს, მასში რამდენიმე გამოთქმა 

შეეცვალათ უფრო მეტი სიცხადისა და გარკვეულობისთვის. აგრეთვე, დაამატეს რამდენიმე 

წევრი, რომლებშიც აღიარებულია მამისაგან გამომავალი სულიწმიდის ღმერთობა; ერთი, 

წმინდა, კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია; მკვდრეთით აღდგომის მოლოდინი. 

მოგვიანებით III მსოფლიო კრების კანონით დადგინდა: აღარასოდეს შეცვლილიყო 

სიმბოლოში ერთი სიტყვაც კი! მართლმადიდებელი ეკლესია დღევანდლამდე წმინდად იცავს 

ამ კანონს და კითხულობს სიმბოლოს იმ სახით, როგორითაც დადგინდა 381 წელს, II 

მსოფლიო კრებაზე, კონსტანტინოპოლში. 

ამ კრების მიერ დადგენილი შვიდი კანონით გადაწყდა დავა ერეტიკოსთა ხელმეორედ 

ნათლობის შესახებ და დიდი სიზუსტით განისაზღვრა ეპისკოპოსებისა და მთავარი 

მიტროპოლიების უფლებები. კონსტანტინოპოლის ეპარქია გაუთანაბრდა რომის, ანტიოქიის, 

იერუსალიმისა და ალექსანდრიის დიდ მიტროპოლიებს და რომის მომდევნო ადგილი 

დაიკავა, როგორც მეორე დედაქალაქმა და „მეორე რომმა“. აღნიშნული ქალაქების (გარდა 

რომისა) ეპისკოპოსებისთვის შემოიღეს წოდება პატრიარქი, რომის ეპისკოპოსს კი შერჩა 

სახელი პაპი, რომელიც ძალაუფლების რაიმე უპირატესობას არ გულისხმობს. 



კონსტანტინოპოლის კრება აღიარეს მსოფლიო კრებად მასზე მიღებულ განჩინებათა 

მნიშვნელობის გამო. აგრეთვე იმიტომაც, რომ მთელმა დასავლეთმა ერთსულოვნად სცნო 

იგი. 

ჯერ კიდევ სხდომების დროს ზოგიერთი ეპისკოპოსი შეედავა გრიგოლს, რომ მან უკანონოდ 

დაიკავა კონსტანტინოპოლის კათედრა. თავად გრიგოლს მუდამ ენატრებოდა მშვიდი, 

განმარტოებული ცხოვრება. აგებულებით სუსტი მუდამ ავადმყოფობდა, სამოცი წლისაც არ 

იყო, მაგრამ უკვე მოხრილს, ჭაღარა თავი დაბლა დაეხარა, სახეზე ჯაფისა და გაჭირვების 

კვალი დასჩენოდა. დედაქალაქში მხოლოდ მოვალეობა აჩერებდა. როდესაც კრების 

დრტვინვისა და უთანხმოების მიზეზი გახდა, ეპისკოპოსებს ასე მიმართა: 

“მწყემსნო ქრისტეს ეკლესიისანო! გრცხვენოდეთ მტრობისა და დავისა, როდესაც სხვებს 

უნდა ასწავლიდეთ მშვიდობასა და სიყვარულს. გთხოვთ, მშვიდობით მოაგვაროთ ეკლესიის 

საქმენი. თუ მღელვარების მიზეზი მე ვარ, მაშინ ზღვაში გადამაგდეთ, როგორც იონა 

წინასწარმეტყველი. იქნებ ჩადგეს ქარიშხალი, რომელიც მე არ გამომიწვევია. ჩამომართვით 

ტახტი, გამაძევეთ – თანახმა ვარ. საკმაოდ დამთრგუნა სენმა იმისთვის, რომ მშვიდ, წყნარ 

ცხოვრებას ვნატრობდე“. 

შემდეგ თეოდოსის სთხოვა გათავისუფლება ეპისკოპოსის მოვალეობისგან და კრების 

დასრულებისთანავე გამოეთხოვა მასთან განშორებით ღრმად დამწუხრებულ სამწყსოს. მის 

ადგილზე აირჩიეს ნექტარიოსი, ღვთისმოშიში ადამიანი, მაგრამ ჯერაც მოუნათლავი. ის 

მონათლეს საკათედრო ტაძარში და თეთრ სამოსში გამოწყობილი ეპისკოპოსად გამოაცხადეს. 

არც მის არჩევას ჩაუვლია არეულობის გარეშე. რომის ეკლესია უღირს მაქსიმეს 

მფარველობდა და ნექტარიოსის არჩევის კანონიერებას არ ცნობდა. ამ და სხვა უთანხმოებათა 

გამო გარკვეულ ხანს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის განხეთქილებამ იჩინა თავი. 

სამ წლამდეც ვერ გაგრძელდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის მღვდელთმთავრობა, მაგრამ ამ 

მოკლე ხანში დამაჯერებელი სიტყვითა და მაგალითით დიდი ამაგი დასდო სამწყსოს, 

რომელსაც ასე დიდხანს აღელვებდა ერესები. მისი მოღვაწეობა თექვსმეტი წლის შემდეგ 

განაგრძო ქრისტიანული ეკლესიის უდიდესმა მქადაგებელმა იოანე ოქროპირმა. 

კონსტანტინოპოლის დატოვების შემდეგ გრიგოლმა უპირველსად ნაზიანზი მოინახულა 

ეკლესიის საქმეების მოსაგვარებლად. კესარიაში გამოსამშვიდობებელი სიტყვით გამოეთხოვა 

თავის მეგობარ ბასილის და ბოლოს სოფელ არიანზას, თავისი დაბადების აკვანს, მიაშურა. 

მამის მთელი მამულიდან მან დაიტოვა მხოლოდ მომცრო სახლი, რომელსაც გარს ეკრა 

ხშირი, დაჩრდილული ბაღი მორაკრაკე ნაკადულით – ამ მყუდრო თავშესაფარში გაატარა მან 

სიცოცხლის რვა წელი. მას ხშირად იწვევდნენ კრებებზე, მაგრამ სუსტი და სნეული გრიგოლი 

მხოლოდ წერილობით ახერხებდა ეკლესიის საქმეებში მონაწილეობას. მისდევდა უმკაცრეს, 

სამოღვაწეო ცხოვრებას. სიბერის სიმარტოვეს იადვილებდა ლოცვითა და სიჭაბუკიდანვე 

შეთვისებული საქმეებით. მას იტაცებდა საკუთარი წარსულის კეთილხმოვან ლექსებად 

გადმოცემა: აღწერა ბედნიერი ბავშვობა მშობლიურ სახლში და გულითადი მეგობრობა 

ბასილისთან, უდაბნოს შრომა, წუთისოფლის ქარცეცხლში გამოვლილი სულის დარდი და 

უძლურებანი. ის წერდა: „სნეულებისგან გამოფიტული ლექსებში ვპოვებდი ნუგეშს, როგორც 

ბებერი გედი უსმენს ხოლმე თავისი ფრთების ხმაურს“. 



მის ყველა თხზულებაში იკვეთება ნაზი, მგრძნობიარე გული, ზეგარდმო მადლით 

გაცისკროვნებული სული. გრიგოლი აღწერდა ხილული ბუნების მშვენიერებას, სულის 

მოძრაობას, საუბრობდა ადამიანის დანიშნულებაზე, მგზნებარედ ისწრაფოდა მადლის 

მომნიჭებლისკენ; იგი ფლობდა სიტყვის ხელოვნებას და ამ სიმდიდრეს უფალს უძღვნიდა, ეს 

ნიჭი კი მისთვის მთელ ამსოფლიურ საუნჯესა და დიდებაზე ძვირფასი იყო. 

დიდმა მღვდელთმთავარმა სული მიაბარა უფალს 390 წელს, მანამდე თავისი მწირი ქონება 

ღარიბებს უანდერძა. 

მას დარჩა მრავალი, ფრიად მნიშვნელოვანი თხზულება, წერილები, ლექსები, ქადაგებები, 

ცრუსწავლებათა მხილებანი, წმინდა წერილის განმარტებანი... 

 

დასავლეთის ეკლესია გრაციანესა და ვალენტინიანე II დროს. ამბროსი მედიოლანელი, 

იერონიმე სტრიდონელი, მარტინ ტურელი, რომაელი მოღვაწენი, პავლინე ნოლანელი. 

იმ დროს, როდესაც აღმოსავლეთში არიანელთაგან მართლმადიდებელთა დევნა იყო 

გაჩაღებული, დასავლეთის ეკლესია კეთილდღეობით ცხოვრობდა. ვალენტინიანე ზრუნავდა 

ქრისტიანობაზე, თუმცა არც წარმართებს ავიწროებდა – მათ თავისუფლად შეეძლოთ 

თავიანთი რიტუალების ჩატარება, მხოლოდ შელოცვები ეკრძალებოდათ. ვალენტინიანეს 

შემდეგ ტახტზე ავიდნენ მისი ვაჟები: გრაციანე და ჯერაც უმწიფარი ყრმა – ვალენტინიანე II. 

გრაციანემ აღმოსავლეთი თეოდოსის ჩააბარა, თვითონ მილანში დასახლდა და დასავლეთის 

პროვინციებს მართავდა. ის ქრისტიანულად იყო აღზრდილი, ხელმძღვანელობდა მილანის 

დიდი ეპისკოპოსის ამბროსის რჩევებით და კეთილსინდისიერად ცდილობდა, ყველა თავისი 

ქმედება ქრისტეს რჯულთან შეეთანხმებინა. 

ამბროსი დაიბადა დაახლოებით 340 წელს. მამამისი, გალიისა და ესპანეთის პრეფექტი, 

წარმართი იყო, დედა და და – ქრისტიანები. დედის სიკვდილის შემდეგ ღვიძლმა დამ, 

მარცელინამ, ორი მცირეწლოვანი ძმა სიყვარულითა და მზრუნველობით აღზარდა. ძმებმა 

ბრწყინვალე განათლება მიიღეს, როგორც ეს მდიდარ და დიდგვაროვანთა ოჯახებში იყო 

მიღებული. იმ დროს სასწავლო საგანთა შორის განსაკუთრებით ფასობდა რიტორიკა. ამ 

ნიჭით დაჯილდოებულებს სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობების დასაკავებლად გზა 

ხსნილი ჰქონდათ. ამიტომ ამბროსის მამამ ბედნიერების მაუწყებლად ჩათვალა ის, რაც მის 

ვაჟს ყრმობისას შეემთხვა: 

ერთხელ ბავშვს ხის ქვეშ ჩაეძინა; უცებ ფუტკრების გუნდი დაესია, დაასხდნენ სახეზე და ისე 

შეცოცდ-გამოცოცდნენ ბავშვის გაღებული პირიდან, რომ არაფერი დაუშავებიათ მისთვის. 

მამამ მათი გაფანტვა ყველას აუკრძალა და ამ ამბიდან დაასკვნა, რომ მისი ძე დიდი ორატორი 

იქნებოდა, რაკი ფუტკარმა მის ბაგეებზე თაფლის სიტკბო დატოვა. მისი იმედი ნამდვილად 

აღსრულდა!.. 

ამბროსი სამოქალაქო მოღვაწეობისთვის ემზადებოდა, უკვე 25 წლისამ გაითქვა სახელი, 

როგორც რომის ყველაზე მჭევრმეტყველმა ვექილმა. პრეფექტმა პრობუსმა, ქრისტიანმა, მას 

ლიგურიის ოლქის მართვა ჩააბარა და ურჩია, ყოფილიყო მშვიდი და სამართლიანი 

მმართველი: „განაგე არა როგორც მსაჯულმა, არამედ როგორც ეპისკოპოსმა“. ამბროსი 



მილანში, თავისი ოლქის დედაქალაქში, ჩავიდა და მალე დაიმსახურა საყოველთაო 

სიყვარული. 

რამდენიმე ხანში გარდაიცვალა მილანის ეპისკოპოსი, არიანელი ავქსენტი, და საჭირო გახდა 

მემკვიდრის არჩევა. მართლმადიდებლები და არიანელები შეიკრიბნენ საკათედრო ტაძარში 

და ცხარე კამათიც გააჩაღეს. ამბროსი, როგორც პრეფექტი, იქ წესრიგის დასაცავად მივიდა. 

უცებ, ამ აურზაურში გაისმა ბავშვის შეძახილი: „ამბროსი ეპისკოპოსია!“ ამას მოჰყვა ხალხის 

ერთსულოვანი ყიჟინა: „დაე, ამბროსი იყოს ეპისკოპოსი!“; ისინი შემოეხვივნენ და სთხოვეს, 

მიეღო ეს ხარისხი. 

გაოცებულმა ამბროსიმ იუარა; შეახსენა, რომ ჯერ კიდევ მოუნათლავია, არ მომზადებულა 

ასეთი ხარისხისთვის და არ შესწევდა სხვათა სწავლებისა და დამოძღვრის უნარი. მაგრამ ერი 

თავისას გაიძახოდა. ბავშვის სიტყვები ადამიანებმა ღვთის ნიშნად ჩათვალეს და 

დარწმუნებულიც იყვნენ, რომ ამბროსი, ვინც პრეფექტის თანამდებობაზე მთელი ოლქის 

სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურა, ღირსეული ეპისკოპოსი იქნებოდა. 

გაგზავნეს ხალხი იმპერატორთან თანხმობისთვის, რაც აუცილებელი იყო, რადგან ამბროსის 

საერო თანამდებობა ეკავა. ამასობაში ამბროსი ძალ-ღონეს არ იშურებდა, თავი აერიდებინა 

წოდებისთვის, რაც ასე აშინებდა. ერთხელ ფარულად წავიდა კიდეც მილანიდან, მთელი ღამე 

იარა და დილით ისევ ქალაქის კარიბჭესთან აღმოჩნდა. 

იმპერატორმა დაადასტურა ხალხის არჩევანი და ამბროსიც იძულებული შეიქნა, 

დათანხმებოდა. იგი მოინათლა, შვიდ დღეში გაიარა ყველა საეკლესიო ხარისხი და 

ხელდასხმულ იქნა ეპისკოპოსად 374 წელს. 

ამბროსიმ მთელი თავისი ქონება ღარიბებს დაურიგა, მიატოვა ყოველივე ამსოფლიური 

საზრუნავი და სრულად მიუძღვნა თავი მსახურებას. ამასთან გრძნობდა, რომ მისი 

სასულიერო განათლება არ იყო საკმარისი, ამიტომ დაიწყო პრესვიტერ სიმპლიციანეს 

შეგონებათა მოსმენა და აღმოსავლეთის მამათა: ბასილის, გრიგოლისა და კირილე 

იერუსალიმელის თხზულებათა გულდასმით შესწავლა. აუცილებელი ცოდნა ამბროსიმ მალე 

შეიძინა. მისმა მჭევრმეტყველურმა ქადაგებებმა დიდძალი მსმენელი მიიზიდა. 

მღვდელთმთავარი მათ განაწყობდა ქრისტიანული მოღვაწეობისთვის და ცდილობდა, 

დაეცვა არიანელთა ცდომილებათაგან. 

არიანელებს მფარველობდა დედოფალი იუსტინა, ვალენტინიანე I მეორე ცოლი, მაგრამ, 

საბედნიეროდ, მისი გავლენა მაინცდამაინც ძლიერი არ ყოფილა. ამბროსის უდიდეს პატივს 

მიაგებდა ვალენტინიანე, ხოლო მის ვაჟს, გრაციანეს, მამასავით უყვარდა ეპისკოპოსი, 

რომელიც ამავე გრძნობით პასუხობდა ჭაბუკ იმპერატორს, ახარებდა მისი სათნოებანი და 

ღვთისმოშიშება. მისთვის რამდენიმე წიგნიც დაწერა, მათ შორის: „სარწმუნოების შესახებ“ და 

„საიდუმლოთა შესახებ“. 

ქრისტიანობისადმი გრაციანეს გულმოდგინებამ მალე დაუკარგა მოსვენება წარმართებს. 

მათი ფრთა საკმაოდ იყო დასუსტებული და თუკი სადმე მაინც შერჩენოდა რაღაც ძალა, ეს 

იყო რომში, სადაც კერპთაყვანისმცემლობა მოქალაქეებს იმპერიის უწინდელ სიდიადეს 

ახსენებდა. ქრისტიან იმპერატორებს ეშინოდათ ისედაც უკმაყოფილო რომის გაღიზიანება და 

უკიდურესი სიფრთხილით ეხებოდნენ იქ არსებულ საუკუნოვან ტრადიციებს. ამიტომ 



ქრისტიანობის გაძლიერების დროსაც რომის წარმართული გარემო გარეგნულად საკმაოდ 

მყარი იყო – ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს კერპთაყვანისმცელობა იყო 

გაბატონებული რელიგია. სენატის შენობაში იდგა კერპები და მათი საკურთხევლები, 

რომელთა წინაშეც სენატორებს, როდესაც ისინი წოდებას იღებდნენ, უნდა შეესრულებინათ 

წარმართული რიტუალები. ისტორიკოსთა ცნობით, იმდროინდელ რომში დაახლოებით 330 

წარმართული ტაძარი იდგა, სადაც ქურუმები მსხვერპლშეწირვებს აღასრულებდნენ. 

ქრისტიანი იმპერატორები უფრო უცნაურ დათმობებზეც მიდიოდნენ – ისინი ისევ 

მოიხსენიებოდნენ ძველთაგანვე დამკვიდრებული წოდებით: უზენაესი მღვდელთმთავარი 

(Pontifex Maximus), ხოლო სიკვდილის შემდეგ, წარმართული რომის ტრადიციის თანახმად, 

მათ საზეიმოდ აცხადებდნენ ღმერთებად. 

იმ პერიოდში, რომელზეც ვსაუბრობთ, რომის წარმართულ დაჯგუფებას მთავრობდნენ 

ხასიათით მტკიცე და სამშობლოსთვის თავდადებული ადამიანები: პრეტექსტატე და სიმაქე. 

მათი ზეგავლენით რომის უწარჩინებულესი მოქალაქენი, ძველი პატრიციების 

შთამომავალნი, თავიანთ სამოქალაქო მოვალეობად თვლიდნენ, ყოველგვარი საშუალებით 

დაეჭირათ მხარი წარმართობისთვის და გამოეხატათ ერთგულება თავიანთი 

ღმერთებისადმი, რომლებმაც რომი, მათი აზრით, დიდებისა და ძალაუფლების მწვერვალზე 

აიყვანეს. ქრისტიანების სასარგებლოდ გამოცემულ ყოველ განკარგულებას კი დიდი წყენით 

ხვდებოდნენ. 

გრაციანე, რაც დრო გადიოდა, მით უფრო ემტერებოდა წარმართობას; იღებდა ისეთ ზომებს, 

რაც მისმა წინამორბედებმა ვერ გაბედეს: მან ჩამოართვა ბომონებს კუთვნილი მიწები, გააუქმა 

უპირატესობები, რითაც სარგებლობდნენ ვესტალები (წარმართთა ქალღმერთის – ვესტას – 

მსახურნი), რომელთა მიმართ რომაელ წარმართებს დიდი პატივისცემა გააჩნდათ. ბოლოს კი 

ყველაზე სასტიკი დარტყმა მიაყენა რომაელებს – მისი ბრძანებით, სენატიდან გამოიტანეს 

გამარჯვების ქალღმერთის ქანდაკება, რომელიც იმპერიის ძველი დიდებისა და ძლიერების 

სიმბოლოს წარმოადგენდა. აღშფოთებულმა მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს, იმპერატორთან 

გაეგზავნათ წარმომადგენლები დიდებული ორატორის – სიმაქეს თაოსნობით და ეთხოვათ 

განკარგულების გაუქმება. გრაციანემ თხოვნა არ შეისმინა იმ მიზეზით, რომ შუაკაცები 

სენატის უმრავლესობას არ შეადგენდნენ. ღრმად შეურაცხყოფილმა წარმართებმა კიდევ ერთ 

მცდელობას მიმართეს: იმპერატორთან გააგზავნეს ქურუმები, რომლებმაც მას რიტუალური 

სამოსი მიართვეს. გრაციანემ საჩუქარი არ მიიღო და განაცხადა, რომ წარმართული 

მორთულობის ტარება უკადრისია ქრისტიანისთვის. 

ასეთმა უდრეკმა რწმენამ ჭაბუკს დააკარგინა იმპერატორის ტახტიც და სიცოცხლეც. როდესაც 

წარმართებმა გრაციანეს გადაბირების ყოველგვარი იმედი დაკარგეს, მიემხრნენ 

მხედართმთავარ მაგნუს მაქსიმუსს, რომელმაც გალიაში ამბოხი მოაწყო და თავი 

იმპერატორად გამოაცხადა. გრაციანე, რომელიც მასთან საბრძოლველად გაემართა, 

მუხანათურად მოკლეს ლიონში, 383 წელს. 

ტახტი დედამისის – იუსტინას მეურვეობის ქვეშ მყოფ ძმას, ვალენტინიანე II დარჩა. 

მაქსიმუსი, რომელიც გალიამ და ესპანეთმა აღიარა, უკვე აპირებდა იტალიისკენ 

გალაშქრებას, რათა იქაც დაემკვიდრებინა თავისი ძალაუფლება. შეშინებულმა დედოფალმა 

ამბროსის ყმაწვილი ვალენტინიანეს დასაცავად მაქსიმუსთან წასვლა სთხოვა. ამბროსიმ 



იტვირთა მძიმე დავალება, წავიდა ტრირში და ამბოხებულს წარუდგა როგორც უშიშარი და 

მამაცი მსახური ქრისტესი; არ დაფარა თავისი აღშფოთება გრაციანეს მკვლელობის გამო და 

მის მკვლელთან – ამჯერად მასპინძელთან – საეკლესიო ურთიერთობაზე უარი განაცხადა. 

მიუხედავად ყველაფრისა, მან მაინც მიაღწია მიზანს – მაქსიმუსმა გადაიფიქრა იტალიაზე 

თავდასხმა. 

მილანში დაბრუნებულ ამბროსის წარმართების ახალ მზაკვრულ ჩანაფიქრთა მოგერიება 

მოუხდა. ისინი იმედოვნებდნენ, რომ ყმაწვილი ვალენტინიანე ძმაზე დამთმობი 

აღმოჩნდებოდა და ამიტომ გაუგზავნეს თხოვნა, გაეუქმებინა გრაციანეს მიერ გამოცემული 

მტრული ბრძანებები. რომის მაშინდელი პრეფექტის – სიმაქეს მიერ შედგენილი ეს თხოვნა, 

მართალია, ოსტატურად იყო დაწერილი, მაგრამ მასში აშკარად ჩანდა წარმართობის სისუსტე. 

როდესაც დევნული ქრისტიანები იმპერატორებს გადასცემდნენ აპოლოგიებს თავიანთი 

სწავლების დასაცავად, მათში იგრძნობოდა მტკიცე რწმენა ღვთისა. ქრისტიანებს არ 

აწუხებდათ საკუთარი სარგებელი; მზად იყვნენ, სიცოცხლე გაეღოთ რწმენისთვის და 

მხოლოდ ჭეშმარიტების გავრცელებაზე ზრუნავდნენ. 

ახლა წარმართებს მოუხდათ აპოლოგიების მირთმევა. რომის სახელით მოსაუბრე სიმაქე 

მხოლოდ ევედრებოდა იმპერატორს, გაეთვალისწინებინა უდიდესი ქალაქის მხცოვანება, არ 

დაერღვია მისი ძველი ტრადიციები, შეენარჩუნებინა კერპთმსახურება, რისი წყალობითაც 

თითქოს რომი გაბატონდა მსოფლიოზე. სიმაქე გაურბოდა თავად წარმართობაზე, როგორც 

ჭეშმარიტებაზე, საუბარს. 

ამბროსიმ დაწერა მხილება და მტკიცედ დაიცვა გრაციანეს განკარგულებანი: „ქრისტიანი 

სენატორები სხდომებს არ უნდა მართავდნენ წარმართული საკურთხევლის წინ. ვერავის 

ხელეწიფება ორი ბატონის მსახურად ყოფნა... იმპერატორი არავის შეურაცხყოფს, თუ ღმერთს 

ყველაფერზე მაღლა დააყენებს“. ვალენტინიანემ თხოვნაზე უარი უთხრა წარმართებს და 

გრაციანეს ბრძანებები ძალაში დატოვა. 

ამის შემდგომ ამბროსის სხვა მტრებთან ბრძოლაც მოუხდა. იმპერატორის დედა, იუსტინა, 

გამუდმებით მფარველობდა არიანელებს, თუმცა გრაციანეს დროს მისი გავლენა უმნიშვნელო 

იყო. ერთხელ ის იყო მიაღწია ქალაქ სირმიუმში არიანელი ეპისკოპოსის დანიშვნას, რომ იქ 

ამბროსი ჩავიდა და გადაწყვეტილება გააუქმა. ამის შემდეგ იუსტინამ შეიძულა ამბროსი; ეს 

შუღლი ვერც მაქსიმუსთან ელჩობით გაწეულმა სამსახურმა შეარბილა. დედოფალმა 

ისარგებლა თავისი გავლენით ვაჟზე და დაარწმუნა, ამბროსისთვის მოეთხოვა 

არიანელებისთვის მილანის ერთ-ერთი ტაძრის დათმობა. 

 

ამბროსიმ ამგვარ მზაკვრულ ჩანაფიქრს ასე უპასუხა: საკუთარი ქონება რომ მოეთხოვათ, 

სიხარულით გავიღებდი, მაგრამ ვერ დავთმობ ღმერთის კუთვნილსო! მრავალი 

წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდგომ, იმპერატორის ბრძანებით, მეომრებმა ერთი ტაძარი 

მაინც დაიკავეს არიანელებისთვის. აღშფოთებულმა ხალხმა ერთი არიანელი პრესვიტერი 

შეიპყრო და მოკვლა დაუპირა. ამბროსი ამ დროს ღვთისმსახურებას აღასრულებდა და 

დიაკონი გაგზავნა არიანელის გამოსახსნელად. ეპისკოპოსის სახელისა და გავლენის 

წყალობით სახალხო მღელვარება მაშინვე დაცხრა, მაგრამ ხელისუფლებამ ბევრი 

მართლმადიდებელი დააპატიმრა. 



იუსტინამ განაგრძო ინტრიგების ხლართვა არიანელთა სასარგებლოდ – უკან არაფერზე 

იხევდა. ეპისკოპოსი კი ყოველგვარი დაყოლიების მცდელობას თუ მუქარას ჩვეული მშვიდი, 

შეუძრველი სიმტკიცით ხვდებოდა. „ღვთის მონაპოვარს მე არ განვაგებ. თუ ჩემი სიკვდილია 

საჭირო, მზად ვარ საამისოდ. ხალხში არ ჩავიმალები, არც საკურთხეველს შევაფარებ თავს, 

უმჯობესია, საკურთხევლისთვის მოვკვდე!“ – ამბობდა იგი. ამბროსის უზარმაზარი გავლენა 

ჰქონდა ხალხზე. ერთხელ მეომრები შეიჭრნენ ტაძარში და როცა დაინახეს, როგორ 

აღასრულებდა მსახურებას წმინდა მამა, უეცრად მუხლებზე დაეცნენ და განაცხადეს, რომ 

მოვიდნენ სალოცავად და არა მართლებთან საბრძოლველად. 

ბოლოს ვალენტინიანემ შეწყვიტა დევნა, გაათავისუფლა ტუსაღები და მღელვარებაც 

მინელდა. როდესაც იმპერატორი კარისკაცებს ეპისკოპოსის ძალასა და გავლენაზე 

მიუთითებდა, მის სიტყვებში ერთგვარი წყენა იგრძნობოდა: „თქვენ მზად ხართ, მეც 

გადამცეთ ამბროსის“. 

მეორე წელს, აღდგომის დღესასწაულის წინ, იუსტინამ განაახლა თავისი ხრიკები – იმ 

დროისთვის მან უკვე მიაღწია მილანში არიანელი ეპისკოპოსის აღიარებას და 

არიანელთათვის ღვთისმსახურების აღსრულების ნებართვაც მოიპოვა. დედოფალმა კიდევ 

ერთხელ მოითხოვა მათთვის ერთი ტაძრის დათმობა, მაგრამ ამბროსისგან ისევ მტკიცედ და 

გადაჭრით მიიღო უარი. 

ვნების კვირის დიდებულ დღეებში, ხალხით გადაჭედილ ტაძარს, სადაც ეპისკოპოსი 

მსახურებდა, ალყა შემოარტყეს შეიარაღებულმა მეომრებმა და შიგნით შესაჭრელად 

მოემზადნენ. ასეთი ზომებით აპირებდა იუსტინა ამბროსის გატეხვას. მაგრამ მლოცველებმა 

დაივიწყეს საფრთხე, მთელი ღამის განმავლობაში ტაძრიდან ფეხი არ მოიცვალეს და 

ეპისკოპოსმაც მშვიდად და კრძალვით განაგრძო საზეიმო ღვთისმსახურება. 

დიდხანს დგომით რომ არ დაღლილიყო ხალხი, ამბროსიმ ამ დროისთვის მილანის 

ეკლესიაში უკვე დანერგა ანტიფონური, ანუ ორ გუნდად გალობა, რომელიც აღმოსავლეთში 

დიდი ხნის დამკვიდრებული იყო; დაწერა ყოვლადწმიდა სამების სადიდებელი ჰიმნები. ამ 

პერიოდშივე უფალმა ამბროსის ძილში გაუმხილა დევნის დროს დაღუპული ორი წმინდა 

მოწამის: გერვასისა და პროტასის დაკრძალვის ადგილი. მოხდა მათი ნაწილების 

აღმოყვანება, რომელთა შეხებითაც ბევრი სნეული სასწაულებრივად განიკურნა; ამან უფრო 

აღანთო ქრისტიანთა მოშურნეობა და სიყვარული ეპისკოპოსისადმი. ბოლოს დევნაც შეწყდა 

და ქრისტიანთა სიხარული ამბროსიმ გამოხატა საზეიმო საეკლესიო საგალობელში: „შენ, 

ღმერთსა, გაქებთ!“ 

დევნის შეწყვეტის მიზეზი ის იყო, რომ მაქსიმუსი ხელახლა დაემუქრა იტალიას. 

შეშინებულმა ვალენტინიანემ ისევ ამბროსის მიმართა თხოვნით, მეორედ ეტვირთა ელჩობა. 

ამბროსი დათანხმდა, თუმცა მისთვის მეტისმეტად არასასიამოვნო იყო მაქსიმუსთან 

ხელახლა ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც მისმა ერთმა შემდეგმა საქციელმა მთელი ეკლესია 

აღაშფოთა: 

რამდენიმე წლით ადრე ესპანეთში გამოჩნდა პრისცილიანისტების ერესი – გნოსტიციზმისა 

და მანიქეველობის ერთგვარი ნაზავი. სწავლების დამაარსებელი პრისცილიანე იყო უზნეო, 

მანკიერი ყოფაქცევის ადამიანი, რომელიც თავგამოდებით ავრცელებდა თავის სწავლებას, 

რითაც მრავალი სული დაასნებოვნა ესპანეთსა და სამხრეთ გალიაში. ზოგიერთმა 



ეპისკოპოსმა მას მაქსიმუსთან უჩივლა და ამ უკანასკნელმაც, სარწმუნოების ქომაგის სახელის 

მოხვეჭის მიზნით, პრისცილიანესა და მის ოთხ მიმდევარს სიკვდილი მიუსაჯა. ამ 

გადაწყვეტილებამ შეაძრწუნა ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანი. მთელს გალიაში წმინდა 

ცხოვრებით სახელგანთქმული მარტინ ტურელი მაქსიმუსს შეევედრა განაჩენის გაუქმებას; 

აუხსნა, რომ საკმარისი იქნებოდა ერეტიკოსების განკვეთა ეკლესიიდან; გაუგონარი რამ 

მოხდებოდა, თუ საერო ხელისუფლება ქრისტიანობის სახელით სიკვდილით დასჯიდა 

ვინმეს მარტოოდენ ცრუ შეხედულებების გამო. 

მარტინისა და სხვა ღირსეული ეპისკოპოსების ძალისხმევა ამაო გამოდგა და პირველად, 384 

წელს, ქრისტეს სახელით სიკვდილით დასაჯეს ერეტიკოსები. საუბედუროდ, მსგავსი რამ 

მოგვიანებითაც არაერთხელ განმეორდა. მაგრამ იმჟამად ამ შემთხვევამ საყოველთაო 

აღშფოთება და ერესების გაძლიერება გამოიწვია. პრისცილიანე მისმა მიმდევრებმა მოწამედ 

შერაცხეს. მარტინ ტურელმა გაკიცხა მაქსიმუსი ქრისტიანობის სულისთვის მიუღებელი და 

ჭეშმარიტების შეურაცხმყოფელი საქციელისთვის. გალიაში ჩასულმა ამბროსიმ არ მოისურვა 

ერეტიკოსთა დასჯაში მონაწილე ეპისკოპოსებთან ურთიერთობა და მაქსიმუსთან თავისი 

გულისწყრომა გამოხატა. 

მაქსიმუსმაც ამბროსი უწინდელი კეთილგანწყობით აღარ მიიღო, უსაყვედურა კიდეც, რომ 

რამდენიმე წლის წინ გადაათქმევინა იტალიაზე ლაშქრობა. ამჯერად მისი ელჩობა 

წარმატებით არ დაგვირგვინდა – მაქსიმუსმა ჯარი იტალიისკენ მაინც დაძრა. ვალენტინიანე 

და დედამისი თესალონიკში გაიქცნენ. თეოდოსიმ მხარი დაუჭირა ჭაბუკ იმპერატორს და 

დაამარცხა მაქსიმუსი, რომელიც შემდეგ საკუთარმა მეომრებმა მოკლეს. თეოდოსიმ ისევ 

დააბრუნა ტახტზე ვალენტინიანე, ეხმარებოდა რჩევებით, არწმუნებდა, დაეცვა ჭეშმარიტი 

სარწმუნოება. უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს დარიგებები მან ყურადიღო, რადგან მისი 

მმართველობის პერიოდში უკვე არსად იხსენიება მისგან არიანელთა მფარველობა. 

ამბროსის გავლენა ხალხზე სულ უფრო იზრდებოდა. ნათელმა ცხოვრებამ, ღვთის 

სამსახურისადმი მოშურნეობამ მას მთელ საქრისტიანოში გაუთქვა სახელი და მის სანახავად 

შორეული ქვეყნებიდან მოისწრაფოდნენ. მისი დამაჯერებელი შეგონებების მოსმენის შემდეგ 

ბევრი ურწმუნო მოიქცა. სხვათა შორის, ამ პერიოდში მას წილად ხვდა ბედნიერება, 

გადაერჩინა ნეტარი ავგუსტინე, რომლის შესახებაც დაწვრილებით შემდეგ თავში 

მოგითხრობთ. ამბროსიმ ბევრი თხზულება დაწერა ქრისტიანული ზნეობის შესახებ, 

განმარტა წმინდა წერილი, მასვე ეკუთვნის წერილები და შეგონებები. შეადგინა ლიტურგიისა 

და სხვა ღვთისმსახურებათა ტიპიკონი, ამასთან ცდილობდა, შეძლებისამებრ, დაახლოებოდა 

აღმოსავლურ წეს-ჩვეულებებს. საერთოდ იგი დიდხანს სწავლობდა აღმოსავლეთის დიდ 

მამათა თხზულებებს, რომელთა გავლენაც შეინიშნება მის ნაწერებში. 

ამბროსიმ დააარსა რამდენიმე მონასტერი და თავის დას, მონაზონ მარცელინას, მიუძღვნა 

ნაშრომები მონაზვნობის შესახებ. ამ თემაზე იგი იმდენად შთამბეჭდავად და მიმზიდველად 

საუბრობდა, რომ ზოგიერთი დედა ასულებს უკრძალავდა ამბროსის ქადაგებების მოსმენას, 

მისი ზეგავლენით სამოღვაწეო ცხოვრებას რომ არ შესდგომოდნენ. იმჟამად აღმოსავლეთში 

ესოდენ ძლიერ გავრცელებულმა მონაზვნობამ დასავლეთშიც იწყო განვითარება. მონასტრები 

მოეწყო იტალიის სხვადასხვა მხარეში, ხმელთაშუა ზღვის კუნძულებზე, გალიასა და 

ესპანეთში. ამბროსის გარდა სამოღვაწეო ცხოვრების განვითარებას ძლიერ უწყობდნენ ხელს: 

მარტინ ტურელი, პავლინ ნოლანელი, იერონიმე სტრიდონელი. 



მარტინი პანონიაში დაიბადა, სიჭაბუკეში გალიაში მსახურობდა მეომრად. მაშინ ჯერ კიდევ 

მოუნათლავი იყო, მაგრამ კათაკმეველთა შორის ირიცხებოდა და ემზადებოდა 

ნათლისღებისთვის. მეგობართა შორის გამოირჩეოდა პატიოსნებით, სუფთა ცხოვრებითა და 

გულმოწყალებით. მის შესახებ შემდეგი გადმოცემა შემოინახა: ერთხელ, ქალაქ ამიენის 

კარიბჭესთან მას ღატაკი შემოხვდა, რომელიც მოწყალებას ითხოვდა. მარტინი თავად ღარიბი 

იყო და ფული არ ჰქონდა, მაგრამ მოიხსნა მოსასხამი, შუაზე გადაჭრა და ნახევარი ღატაკს 

მისცა. იმავე ღამით ძილში იხილა ანგელოზებით გარშემორტყმული და განდიდებული 

უფალი იესო, რომელსაც ღატაკისთვის მიცემული მოსასხამის ნახევარი ემოსა. ამის შემდეგ 

მარტინი მალევე მოინათლა, მიატოვა სამხედრო სამსახური და ჰილარი პიქტავიელს 

(პუატიელს) დაემოწაფა. მთელი ცხოვრების განმავლობაში უშიშრად იცავდა ჭეშმარიტ 

სარწმუნოებას ცრუსწავლებებისგან. 

მარტინს შეუყვარდა მკაცრი სამოღვაწეო ცხოვრება, ეძებდა განმარტოებას, მაგრამ 

კეთილსმსახურებამ და სასწაულებმა მთელს ქვეყანაში გაუთქვა სახელი. იგი იძულებული 

გახდა, მიეღო ქალაქ ტურის ეპისკოპოსის ხარისხი, თუმცა ისევ თავმდაბალ მოღვაწედ დარჩა 

და გულმოდგინედ ცდილობდა მეზობელ ოლქებში წარმართობის ამოძირკვას. მან ბევრი 

ღვთისმსახური მოწაფე გაზარდა, მოაწყო რამდენიმე მონასტერი. პრისცილიანისტებისთვის 

განაჩენის გამოტანისას, როგორც ვნახეთ, ერესის მოძულე მარტინი თავად იცავდა 

ერეტიკოსებს საერო ხელისუფლების არაქრისტიანული სიმკაცრისგან. ქრისტიანმა 

ისტორიკოსმა, სულპიციუს სევერუსმა, დაწვრილებით აღწერა ცხოვრება და სასწაულები 

კეთილმსახური ეპისკოპოსისა, რომელსაც პირადად იცნობდა. 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იერონიმეს მოღვაწეობა და მისი გავლენა იმდროინდელ 

საზოგადოებაზე. იგი დაიბადა დაახლოებით 330 წელს პანონიისა და დალმაციის საზღვარზე 

მდებარე ქალაქ სტრიდონში. მშობლებმა, მდიდარმა და განათლებულმა ქრისტიანებმა, ვაჟი 

სასწავლებლად რომში გააგზავნეს. იქ იერონიმე ბავშვობისას შეძენილი ჩვევებით და 

ღვთისმოშიშებით ცხოვრობდა: მონაწილეობდა ლოცვით შეკრებებში, კრძალვით დადიოდა 

მარტვილთა საფლავებზე. მაგრამ მოგვიანებით ის გაიტაცა მაღალი საზოგადოების 

საცდურმა; სიყმაწვილისთვის დამახასიათებელი მხურვალებითა და ვნებებით მიეძალა 

ხმაურიანი დედაქალაქის მდიდრულ გასართობებს. თუმცა იერონიმე მალე მიხვდა მიწიერ 

ტკბობათა ამაოებას, მოინათლა, მიატოვა რომი და სწავლასა და განმარტოებით ლოცვას მიჰყო 

ხელი. 

შემდგომ იგი გაემგზავრა აღმოსავლეთში, რათა ქრისტიანული სარწმუნოება და წმინდა 

წერილი ბიბლიურ მოვლენათა განვითარების ადგილებზე შეესწავლა. მაგრამ საღვთო 

სიბრძნის ნათელს სრულად ჯერ არ გაეცისკროვნებინა მისი სული. მისთვის ციცერონისა და 

პლატონის თხზულებები უფრო მიმზიდველი იყო, ვიდრე ბიბლია, რომელიც მას უხეში ენით 

დაწერილად და გაუგებრად ეჩვენებოდა. მაგრამ თავს ძალა დაატანა და მონდომებით შეუდგა 

წმინდა წიგნების შესწავლას. 

ერთხელ ანტიოქიაში ავადმყოფობის დროს მან იხილა, რომ მიიყვანეს ტახტთან, რომელზეც 

იჯდა ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯული ღმერთი. მან ჰკითხა: 

– შენ ვინ ხარ? 

– მე ქრისტიანი ვარ! – ძრწოლით უპასუხა იერონიმემ. 



– არ არის მართალი!.. შენ ციცერონელი ხარ და არა ქრისტიანი. სადაც არის საუნჯე შენი, იქვეა 

გული შენი, – მკაცრად შეეპასუხა იგივე ხმა. 

ამ ხილვით გაოგნებული იერონიმე უკაცრიელ, პირქუშ უდაბნოში გაეშურა და იქ 

განმარტოებით ევედრებოდა ღმერთს, გაენათლებინა მისი სული ჭეშმარიტების ნათლით, 

ებოძებინა წმინდა წიგნების შეცნობის უნარი. მას ძალიან გაუჭირდა განდეგილობა, თვალწინ 

ედგა ამსოფლიური სიამენი, მოგონებები მდიდრულ რომზე, რაც მის განმარტოებულ ლოცვას 

ამღვრევდა და სულში მიძინებულ ვნებებს აღვიძებდა. ცხარე ცრემლებით მაცხოვრის წინაშე 

გართხმული, მარხვითა და მღვიძარებით ქანცგაწყვეტილი მეუდაბნოე უკანასკნელი ძალების 

დაძაბვით იღწვოდა; და აი, მის სულში აკიაფდა ღვთიური ნათელი, დაივანა სიმშვიდემ და 

მდუმარებამ. 

საკმაოდ ხანგრძლივი განმარტოების შემდეგ იერონიმემ მოინახულა წმინდა ადგილები, ეწვია 

სირიისა და პალესტინის განდეგილებს, ანტიოქიაში პრესვიტერად ეკურთხა და შემდეგ 

კონსტანტინოპოლში ჩავიდა, სადაც აღფრთოვანებით უსმენდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს, 

თან კვლავ და კვლავ უღრმავდებოდა წმინდა წერილს და სხვა წიგნებს. მან თარგმნა ევსები 

კესარიელის ისტორია. სირიაში ყოფნის დროს წმინდა წერილის უკეთ გასაგებად შეისწავლა 

ებრაული ენა. 

382 წელს, აღმოსავლეთში გატარებული ცხრა წლის შემდეგ, ცოდნითა და სულიერი 

სიბრძნით გამდიდრებული იერონიმე რომში დაბრუნდა. მასთან ერთად ჩავიდნენ 

აღმოსავლელი ეპისკოპოსებიც, მათ შორის ეპიფანე კვიპრელი და პავლინე ანტიოქიელი. 

რომის ხილვამ ვერაფრით ანუგეშა იერონიმე. არასასიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა 

მისთვის საზოგადოებისა და სასულიერო პირთა სულიერი სიცარიელე, წვრილმანი 

მისწრაფებები, ძალაუფლებისა და სიმდიდრის მოხვეჭისთვის ზრუნვა. 

რომის სასულიერო დასზე არასასურველ გავლენას ახდენდა პირველი პირის მაგალითიც. მას 

ეკლესია პატივს მიაგებდა, როგორც დედაქალაქის ეპისკოპოსს, მაგრამ იგი დასავლეთის 

ეკლესიებზე თავისი ძალაუფლების დადგინებას და „უზენაეს მღვდელთმთავრად“ გახდომას 

ცდილობდა. პაპი უზარმაზარი სიმდიდრის პატრონი იყო, მის ფუფუნებას წარმართებიც კი 

კიცხავდნენ. „მეც გავხდებოდი ქრისტიანი, თუ საამისოდ რომის ეპისკოპოსის წოდებას 

მივიღებდი“ – ხუმრობდა წარმართი პრეტექსტატე. ჭეშმარიტმა ქრისტიანებმა 

გულისტკივილით ადევნეს თვალი სისხლიან ბრძოლას პაპის ტახტის ორ მაძიებელს – 

დამასესა და ურსინუსს შორის, რომლებმაც თავიანთი მიზნის მისაღწევად ასოცდაათ კაცზე 

მეტი გამოასალმეს სიცოცხლეს. ბოლოს გამარჯვება დამასეს დარჩა. წარმართი ისტორიკოსი 

მარცელინუსი ამ მოვლენათა აღწერისას შენიშნავს: „სრულიადაც არ არის გასაკვირი, რომ 

ასეთმა მდიდრულმა სამიზნემ აღძრას პატივმოყვარეთა სურვილები და გახდეს სასტიკი და 

შეუპოვარი ბრძოლის მიზეზი. ბედნიერი გამარჯვებული დარწმუნებულია, რომ რომაელ 

მატრონათაგან მირთმეული ძღვენით გამდიდრდება; მისი დახვეწილი შესამოსელი ყველას 

თვალს მოსტაცებს, როდესაც მდიდრული ეტლით გაივლის რომის ქუჩებში. იმპერატორის 

ტრაპეზის ფუფუნება ვერც კი შეედრება რომის ეპისკოპოსის სახლში გამეფებულ 

განცხრომას“. 

სასულიერო პირებმა, რომელთა სიხარბე უსაზღვრო იყო, სამიზნეებად აქციეს მდიდარი 

დედაკაცები: სძალავდნენ მემკვიდრეობას და საჩუქრებს, არღვევდნენ მათ ოჯახურ 



თანხმობას და დიდძალ ქონებას იხვეჭდნენ. ეს უზნეობა იქამდე მივიდა, რომ ვალენტინიანემ 

სასულიერო პირებს აუკრძალა, პირადად მიეღოთ მემკვიდრეობა – ამის უფლება მხოლოდ 

ეკლესიას ეძლეოდა. ამან, რა თქმა უნდა, ბევრის უკმაყოფილება გამოიწვია, მაგრამ 

საუკეთესო ნაწილი და იერონიმეც მათ შორის, იწონებდა ამ განკარგულებას. „მე ბრძანებას არ 

ვასაჩივრებ, მხოლოდ იმაზე მწყდება გული, რომ ჩვენ იგი დავიმსახურეთ“, – ამბობდა იგი. 

თვითონ დაუფარავად ამხელდა კლირიკოსთა მანკიერებებსა და სიხარბეს. აღშფოთებით 

საუბრობდა ქრისტიანთა „მაღალ საზოგადოებაზე“, რომელიც თავისი ცუდმედიდობით, 

ხორციელი ვნებებითა და განცხრომისადმი სწრაფვით წარმართულს უფრო ჰგავდა და სადაც 

თითქმის არ ჩანდა ქრისტიანული სათნოებები. 

მართლაც, რომის „მაღალი საზოგადოება“, როგორც იმდროინდელი კონსტანტინოპოლისა, 

ნაკლებად იყო გამსჭვალული ქრისტიანული სულით. ბომონისკენ მიმავალ მდიდარ 

წარმართებს ზოგჯერ ურიცხვი მონა და მოსამსახურე ახლდა. ისინი ერთმანეთს თავს 

აწონებდნენ ეტლების მდიდრული აღკაზმულობით, ძვირფასი სამოსით, მსახურთა 

რაოდენობით... დიდგვაროვანი ქრისტიანებიც ზუსტად ასეთი გამომწვევი 

თავდაჯერებულობით და მოჭარბებული ფუფუნების გამოფენით მიემართებოდნენ ქრისტეს 

ეკლესიაში. მდიდარი ბანოვნები უწინდებურად უზარმაზარ თანხას ხარჯავდნენ ჩასაცმელ-

დასახურავში. წარმართი დედაკაცები თავიანთ სამოსზე ოქრომკედით ქარგავდნენ 

ღმერთების გამოსახულებებს, ორფეოსის თავგადასავალს, მდიდრულ თამაშებს, ნადირობის 

სცენებს და ა.შ. ქრისტიან დედაკაცებსაც უარი არ უთქვამთ ასეთ ძვირადღირებულ ახირებაზე 

და ტანსაცმელს რთავდნენ სახარებისეული მოტივებით, როგორიცაა განრღვეულის 

განკურნება, პურთა გამრავლება და ა.შ. რომისა და კონსტანტინოპოლის მქადაგებლები 

მკაცრად ამხელდნენ ამ წრეგადასულ ფუქსავატობას, მსმენელებს ჩააგონებდნენ, რომ 

ქრისტეს მოწყალების ამსახველი სურათების სამოსზე მოქარგვის ნაცვლად, უმჯობესი 

იქნებოდა საქმით გამოეჩინათ თავი. სამწუხაროდ, ქრისტიანული საზოგადოების დიდი 

ნაწილი თავისი რწმენის მხოლოდ გარეგნულ აღიარებას სჯერდებოდა. 

მაგრამ ქრისტიანობის ჭეშმარიტად შემწყნარებელი საზოგადოება ბოლომდე ვერ 

გაირყვნებოდა – საბოლოო დაღუპვისგან იგი წმინდა, ზნეობრივი რჯულის ძალას უნდა 

გადაერჩინა. თუმცა იშვიათად, მაგრამ ხალხის წიაღში ყოველთვის გამოჩნდებოდნენ ხოლმე 

ღირსეული წევრები ეკლესიისა. მათი მაგალითი განამტკიცებდა გადარჩენის ჭეშმარიტ 

გზაზე მავალთ, მათით აღფრთოვანებული განდგომილნი ეკლესიას უბრუნდებოდნენ. 

სწორედ ასე მოხდა რომში. ამ წარმართული, ფუქსავატი „მაღალი საზოგადოების“ წიაღში 

თანდათანობით აღმოცენდა მეორე ფენა, რომელიც ქრისტიანული რწმენით იყო 

განმსჭვალული და ცდილობდა, შეესრულებინა ქრისტეს მცნებები. მათგან გამოირჩევიან 

ღვთისმსახური დედები. როდესაც ათანასე დიდი რომში იმყოფებოდა, მისმა მონათხრობმა 

აღმოსავლელ ასკეტთა შესახებ ზოგიერთ რომაელ ქრისტიანს მაღალი მოღვაწეობის სურვილი 

აღუძრა. ერთმა ახალგაზრდა ქვრივმა, მარცელამ გადაწყვიტა, თავი მთლიანად მიეძღვნა 

ღვთისა და მოყვასის მსახურებისთვის. მარცელას დიდგვაროვნება, სიმდიდრე და სილამაზე 

ბევრს იზიდავდა, მაგრამ მან მეორედ ქორწინება არ მოისურვა და არჩეული წმინდა 

ცხოვრების წესის ერთგულება არჩია. ის იძულებული იყო, რომში დარჩენილიყო, რადგანაც 

დედამისმა არ მოუწონა განზრახვა, სრულად მიეტოვებინა საზოგადოება. სიმდიდრით 

მოყირჭებულ და განებივრებულ ამ ადამიანებს შორის მარცელა მაინც იცავდა ცხოვრების 

მკაცრ წესს: სწავლობდა წმინდა წერილს, გამუდმებით ლოცულობდა, დიდძალ ქონებას 



ხარჯავდა ღარიბთა და ავადმყოფთა დასახმარებლად; სიხარულით იღებდა სტუმრად 

აღმოსავლეთიდან ჩამოსულ ათანასე და პეტრე ალექსანდრიელებს, მოგვიანებით იერონიმეს, 

ეპიფანეს და სხვა მამებს, რომლებიც განამტკიცებდნენ მას რჩევებითა და შეგონებებით. 

მარცელამ შექმნა უფლისადმი რწმენითა და სიყვარულით შთაგონებული ახალგაზრდა 

დედების წრე. ეს იყო რომის საზოგადოების ნაღები დიდგვაროვნებითა და სიმდიდრით, 

მაგრამ მათ სძულდათ ეს ზერელე დიდებულება და მხოლოდ იმას ცდილობდნენ, 

ღირსეულად ეტარებინათ ამქვეყნად უმაღლესი წოდება – ქრისტიანი. მათ შორის იყო 

მელანია, პრეფექტის ცოლი, რომელმაც ოცი წლიდან მიუძღვნა თავი ღმერთს; დიდგვაროვანი 

და მდიდარი პაოლა, მისი და აზელა და ასულები: პაოლინა, ბლეზილა და ეუსტოქია; რომში 

პირველი საავადმყოფოს დამაარსებელი ფაბიოლა და სხვები, რომელთა სახელები იერონიმეს 

წერილებიდან არის ცნობილი. 

იერონიმე გახდა მოძღვარი და დამრიგებელი ამ ღვთისმსახური დედებისა, რომლებმაც 

ნებივრობისა და მფლანგველობის ჭაობში ჩაძირულ რომს აჩვენეს სათნო და მკაცრი 

ცხოვრების ნამდვილი მაგალითი. იერონიმე მათ განუმარტავდა წმინდა წერილს, მათთან 

ერთად ზრუნავდა ღარიბებსა და სნეულებზე. ამით მან დიდი ნუგეში ჰპოვა იმ 

უსიამოვნებებისა და იმედგაცრუებების შემდეგ, რისი დათმენაც მოუხდა მასზე 

გაბოროტებული სასულიერო პირებისგან. მხოლოდ პაპი დამასე იყო მისდამი კეთილად 

განწყობილი; იერონიმემ მისი რჩევით დაიწყო წმინდა წერილის ზოგიერთი ადგილის 

განმარტებების წერა და ბიბლიის თარგმნა. მაგრამ რომში დიდხანს დარჩენა ვერ შეძლო და 

თავისთვის უფრო მახლობელ აღმოსავლეთს დაუბრუნდა. 

აქ მან ხელახლა დაიარა პალესტინის ყველა წმინდა ადგილი, რათა უკეთ გაეგო მაცხოვრისა 

და მოციქულების ცხოვრება. ბოლოს დასახლდა ბეთლემის მღვიმეში და თავი სრულად 

მიუძღვნა ლოცვასა და სამეცნიერო შრომას. მისი მთავარი საქმე წმინდა წერილის თარგმნა 

იყო. მანამდე ცნობილი ლათინური თარგმანი, რომელიც იტალიური თარგმანის სახელითაა 

ცნობილი, ისე დაამახინჯეს გადამწერებმა, იმდენი ჩანართი და შეცდომა იყო მასში, რომ 

აუცილებელი გახდა ხელახლა გადათარგმნა. იერონიმემ ამ საქმეს მოჰკიდა ხელი, გამოიყენა 

ენათა ცოდნა, ორიგენესა და წმინდა წერილის სხვა მკვლევარების ნაწერები და ამ შრომას 

რამდენიმე წელიწადი მოანდომა. მისი შესრულებული თარგმანი დასავლეთში არსებულ 

ძველ ნიმუშებს ამჯობინეს.[1] გარდა ამისა, მან დაწერა წმინდა წერილის განმარტებანი, 

აღწერა ცნობილ პიროვნებათა ცხოვრება. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა რომაელ მეგობრებთან, 

ულმობლად ამხელდა იქაურ ერეტიკოსებს, რომლებიც მონაზვნობის, წმინდა ნაწილებისა და 

ხატების თაყვანისცემის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. იერონიმე დიდად ანუგეშა თავისი 

ზოგიერთი სულიერი შვილის ნახვამ – ესენი იყვნენ დედები, რომლებიც აღმოსავლეთს 

ეწვივნენ წმინდა ადგილების თაყვანისცემისა და მოღვაწეთა ცხოვრების უკეთ გაგების 

სურვილით. 

ღვთისმსახური მელანია ჯერ კიდევ ვალენტის მმართველობის დროს წავიდა აღმოსავლეთში, 

იქ მოინახულა ნიტრიის უდაბნო და მდიდრული ძღვენი ჩაუტანა განდეგილებს. როდესაც 

აბბა პამბოს 300 ლიტრი ვერცხლი გადასცა, განდეგილმა თავის მოწაფეს უთხრა: 

– ეს მოახმარე ლიბიასა და კუნძულებზე მცხოვრებ ჩვენს ძმებს. ისინი ჩვენზე ღარიბები არიან. 

– ბატონო ჩემო, აქ სამასი ლიტრია, – უთხრა მელანიამ. 



– შვილო ჩემო, მე არ მჭირდება ამის გაგება. მან, ვინც „აწონა მთანი... და ბორცუნი“ (ეს. 40,12) 

და არ უარყო ქვრივის ორი კოდრატი, შენი ვერცხლის წონაც იცის, – მიუგო მეუდაბნოემ. 

მელანია, რომელსაც დევნამ უდაბნოში მოუსწრო, რამდენიმე დღის განმავლობაში ხუთი 

ათასამდე მონაზონს აპურებდა. შემდეგ განდევნილებს გაჰყვა პალესტინაში და იქაც 

ემსახურებოდა და ეხმარებოდა მათ. 

მელანია იერუსალიმში დასახლდა და დედათა მონასტერი მოაწყო, სადაც 25 წელიწადი 

იღვაწა. თავისი უზარმაზარი ქონება ეკლესიებსა და ღარიბებს მოახმარა. იერონიმეს მუდამ 

მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა მასთან და რჩევებით ეხმარებოდა. მელანიასთან ასევე 

მეგობრობდა იტალიელი მღვდელი რუფინუსი, აკვილეადან, რომელიც განმარტოებით 

ცხოვრობდა ზეთისხილის მთაზე, სენაკში. რუფინუსსა და იერონიმეს თავიდან კარგი 

ურთიერთობა ჰქონდათ, მაგრამ შემდგომ, როცა მათ შორის უთანხმოება ჩამოვარდა 

ორიგენესთან დაკავშირებით, ისინი მელანიამ შეარიგა. 

წმინდა მოღვაწე მელანია, უკვე ღრმად მოხუცი, ოჯახის მოსანახულებლად გაემგზავრა 

რომში, რომელსაც იმ დროს ყოველი მხრიდან ემუქრებოდა მტერი. მელანიამ თავისი 

ნაამბობით აღმოსავლეთის შესახებ ბევრი მიმბაძველი გაიჩინა; მისმა ვაჟმა, ოცი წლის 

შვილიშვილმა და სიძემ გაყიდეს უზარმაზარი ადგილ-მამული და მელანიას გაჰყვნენ 

აღმოსავლეთში, გზად ააგეს სავანეები და გულუხვი შემწეობა დაურიგეს გაჭირვებულებს. 

იერუსალიმში ჩასვლის შემდეგ მოხუცმა განდეგილმა მალე მიაბარა სული უფალს. საქმე 

გააგრძელა მისმა შვილიშვილმა, აგრეთვე მელანიამ. მან ზეთისხილის მთაზე სენაკში დაიწყო 

ცხოვრება, სწავლობდა წმინდა წერილს, ლოცულობდა, უვლიდა ღარიბებსა და სნეულებს. მას 

და მის მეუღლეს იერონიმესთან ურყევი მეგობრობა აკავშირებდათ. მათ ააშენეს რამდენიმე 

მონასტერი, გასცეს დიდძალი ქონება და სიღარიბეში აღესრულნენ. 

პაოლამაც მიატოვა მდიდრული რომი და აღმოსავლეთს გაემგზავრა. იერონიმესთან ერთად 

იგი ეცნობოდა წმინდა მოღვაწეებს, გასცემდა მდიდრულ საბოძვარს, ბოლოს დასახლდა 

ბეთლემში, სადაც დააფუძნა მონასტერი. ბეთლემიდან იერუსალიმისკენ მიმავალ გზაზე 

ააშენა სასტუმრო სახლები მომლოცველთათვის. 

მას თან ახლდა უმცროსი ასული, ეუსტოქია, რომელმაც ცამეტი წლიდან მიუძღვნა თავი 

ღმერთს. დედა-შვილი მთელ დროს შრომასა და ლოცვაში ატარებდნენ, უვლიდნენ 

ავადმყოფებს; იერონიმეს ხელმძღვანელობით სწავლობდნენ წმინდა წერილს და გული არ 

სწყდებოდათ იმ ამაზრზენ განცხრომით ცხოვრებაზე, რაც უფლისთვის მიატოვეს. პაოლამ 

ზეპირად იცოდა თითქმის მთელი წმინდა წერილი და ღვთის სიტყვის უკეთ გასაგებად 

ებრაული ენაც შეისწავლა. პალესტინიდან მას ხშირი მიმოწერა ჰქონდა რომთან, სადაც ბევრი 

მეგობარი და სამი გათხოვილი ასული დატოვა. პაოლა ღრმად მოხუცი გარდაიცვალა. მისი 

უკანასკნელი სიტყვები იყო: „უფალო, შევიყუარე შუენიერებაჲ სახლისა შენისაჲ!“ (ფს. 25,8). 

ჩვენ ვახსენეთ ფაბიოლა, დიდგვაროვანი და მდიდარი რომაელი ქალი, რომელიც ადრე 

გათხოვდა მანკიერ ადამიანზე, შემდეგ გაეყარა და მეორედ იქორწინა. ამ საქციელის გამო 

სინდისი ქენჯნიდა და მეორე ქმრის სიკვდილის შემდეგ საჯაროდ მოინანია შეცდომა; 

ცხოვრება ღმერთისა და მოყვასის მსახურებას მიუძღვნა და ამით სცადა დანაშაულის 

გამოსყიდვა. ჯვალოთი შემოსილმა ლატერანში, წმინდა იოანეს ტაძრის სტოაში, მთელი 

რომის წინაშე აღიარა თავისი ცოდვები და შენდობა ითხოვა. შემდეგ გაყიდა თავისი ვრცელი 



მამულები და რომში პირველი ქსენონი ააგო, სადაც თვითონ უვლიდა სნეულებს, არ 

თაკილობდა ნებისმიერ სამუშაოს, რითაც ტანჯულთ მძიმე ხვედრს უმსუბუქებდა. 

წმინდა ადგილების თაყვანისცემის სურვილით შეპყრობილი ფაბიოლა აღმოსავლეთმა 

მიიზიდა. იერონიმე გაოცებული მოგვითხრობს მისი ქველმოქმედებისა და წმინდა წერილის 

ცოდნის შესახებ. რომში დაბრუნებულმა ფაბიოლამ გარდაცვლილი ასულის მეუღლის 

თანადგომით ოსტიაში, ტიბრის შესართავთან, უზარმაზარი სასტუმრო სახლი მოაწყო. 

გამოისყიდა ტყვეები, შემწეობა დააგზავნა იტალიის შორეულ ოლქებში, თვითონ კი 

სიღარიბეში გარდაიცვალა. მთელი რომი შეიკრიბა ქრისტესთვის გაღატაკებული და 

ქველმოქმედებით იტალიაში განთქმული ფაბიოლას დასაფლავებაზე. 

რა სულიერი გადატრიალება მოახდინა ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ!.. რაოდენ 

განსხვავდებიან თანაგრძნობითა და გულმოწყალებით აღვსილი ქრისტეს ეს თავმდაბალი 

მსახური დედები ამაყი, წარმართი, რომაელი მატრონებისგან, რომლებიც ნეტარებით 

შეჰყურებდნენ ცირკში სისხლიან თამაშებს, ნებივრობაში ატარებდნენ ცხოვრებას, მთელს 

რომს აოცებდნენ თავიანთი ბიწიერებით, სიმდიდრისადმი დაუოკებელი ლტოლვით, 

ახირებული, ზღვარგადასული თავშესაქცევებით! ქრისტიანობამ კი დედაკაცების გულები 

სიყვარულით გაათბო და ასწავლა, თუ როგორ უნდა დახარჯონ დრო და შესაძლებლობანი 

ღირსეულად. ქრისტიანმა დედებმა რომს დაუღალავი შრომის, ლოცვისა და უმკაცრესი 

ცხოვრების მაგალითი აჩვენეს. ქველმოქმედებისათვის დედაქალაქი არ იკმარეს და მთელს 

ქვეყნიერებას უხვად მოჰფინეს იგი. 

რომაელთა უმრავლესობას არ მოსწონდა სწავლება მიწიერ სიამეთაგან განდგომის შესახებ. 

ამის გარეშე, მათი აზრით, ცხოვრებას ყოველგვარი მიმზიდველობა ეკარგებოდა. ზოგი შიშით 

შეჰყურებდა ამ ახალი სწავლების გავლენასა და წარმატებებს, რომელიც წარმართობას 

საუკეთესო ადამიანებს ართმევდა. რომის ქუჩებში მდაბიონი ხშირად დასდევდნენ ქრისტიან 

მქადაგებლებს მუქარითა და გაავებული ყიჟინით. მოღვაწე დედებს ცილს სწამებდნენ და 

დასცინოდნენ. წარმართი მწერლები კვლავ და კვლავ განათლების მტრებად წარმოაჩენდნენ 

ქრისტიანებს. მათ ის უფრო აბოროტებდა, რომ გუმანით გრძნობდნენ 

კერპთაყვანისმცემლობის დაუძლურებას, შინაგან რღვევას მაშინ, როცა ქრისტიანობა, 

პირიქით, იზრდებოდა და ძლიერდებოდა. 

გასაგებია წარმართების აღშფოთება, რითაც ისინი თავიანთი მომხრის გაქრისტიანებას 

ხვდებოდნენ. მათში ასეთი გულისწყრომა აღძრა პავლინე ნოლანელის მოქცევამ და ქრისტეს 

გამო მიწიერ დიდებაზე უარის თქმამ. პავლინე დაიბადა ქალაქ ბორდოში, საფრანგეთში, 

მიიღო ბრწყინვალე განათლება ცნობილი წარმართი პოეტის – ავსონიუსის 

ხელმძღვანელობით. დიდგვაროვნობის, უდიდესი ქონებისა და პირადი ღირსებების 

წყალობით გზა ხსნილი ჰქონდა უმაღლესი სახელმწიფო თანამდებობების დასაკავებლად: 

ოცი წლის ასაკში უკვე სენატორი იყო; მალევე კამპანიის მდიდარი მხარის მმართველიც 

გახდა. ჰყავდა ბევრი ერთგული მეგობარი და თანამზრახველი, თავისუფალ დროს პოეზიითა 

და ხელოვნებით ტკბებოდა, წინ კვლავ უმაღლესი პატივი და წარმატებები ელოდა. მაგრამ 

ღვთისმოსავი მეუღლის, წმინდა ამბროსი მედიოლანელისა და სხვა ქრისტიანი მეგობრების 

გავლენით, პავლინე 25 წლის ასაკში მოინათლა, უარი განაცხადა თავის გვაროვნულ 

წოდებაზე, მამულის უდიდესი ნაწილი ღარიბებს დაურიგა და პირინეაში წავიდა 

სამოღვაწეოდ. წარმართმა მეგობრებმა მას არ დააკლეს საყვედურები, დაცინვა, ლანძღვა; იმ 



მონებმაც, რომლებსაც თავისუფლება აჩუქა, ზიზღით დაუწყეს ყურება. მასწავლებელმა 

ავსონიუსმა მკაცრად გაკიცხა იგი. მაგრამ ამ მძიმე განსაცდელმა ვერ შეარყია პავლინე, 

რომელსაც სწამდა, რომ არაფერი დაუკარგავს, პირიქით – ყველაფერი შეიძინა, როდესაც თავი 

ქრისტეს მიუძღვნა. 

რამდენიმე ხნის შემდეგ მან მიიღო პრესვიტერის (მღვდლის) ხარისხი და დასახლდა კამპანის 

მხარეში, ღარიბულ დაბა ნოლაში, იმ ტაძრის მახლობლად, სადაც წმინდა მოწამე ფელიქსის 

ნაწილები იყო დასვენებული. მოგვიანებით ის ეპისკოპოსად აირჩიეს. პავლინე და მისი ცოლი 

ტერესია ცხოვრობდნენ მოკრძალებულად, სიღარიბეში. პავლინე თხზავდა ჰიმნებს ღვთის 

სადიდებლად, თავის მიერ აგებულ ტაძრებს ხატებით განაშვენებდა,[2] ჰქონდა მიმოწერა 

ქრისტიან მეგობრებთან: ამბროსისთან, ავგუსტინესა და ნათესავ ქალ მელანიასთან. 

მოყვასისადმი მისი სიყვარული იქამდე მივიდა, რომ იტალიაში ვანდალების შემოსევის 

დროს მან ყველაფერი დახარჯა ტყვეთა გამოსასყიდად, ბოლოს ერთი ღარიბი ქვრივის ვაჟის 

გასათავისუფლებლად საკუთარი თავი გაყიდა მონად. როდესაც ეს ვანდალების მეფემ 

შეიტყო, პატივი სცა მის ხარისხსა და სათნოებას და გაუშვა. პავლინე მშვიდობით აღესრულა 

431 წელს. 

ქრისტიანული რწმენის ასეთ ძლიერებას ვერაფერს დაუპირისპირებდა წარმართობა, 

რომელიც მხოლოდ ფიზიკურ ძალას ეყრდნობოდა, მაგრამ ახლა ისიც თანდათანობით 

ეცლებოდა. 

[1] იერონიმეს თარგმანი, სახელად „ვულგატა“, არცთუ სასურველი ზოგი ცვლილებით, 

ტრიდენტის კრების განჩინებით მიღებულ იქნა საყოველთაო გამოყენებისთვის. 

[2] ზოგი ვარაუდით, პავლინე ნოლანელმა პირველმა გამოიყენა ზარები ღვთისმსახურების 

დროს მორწმუნეთა მოსახმობად. სხვები ამ მოვლენის დასაწყისად VII საუკუნეს ასახელებენ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნეტარი ავგუსტინეს მოქცევა. 

დაახლოებით იმავე დროს გაქრისტიანდა წარმართი, რომელიც ნეტარი ავგუსტინეს სახელით 

უნდა გამხდარიყო დასავლეთის ეკლესიის ერთ-ერთი უდიდესი მამა. იგი თავად 

მოგვითხრობს საკუთარი მოქცევის შესახებ წიგნში „აღსარება“; ავტორი თვალწინ გვიშლის 

თავის შინაგან სამყაროს, ვნებებითა და ცდომილებებით გატაცებას, ჭეშმარიტებას 

მოწყურებული სულის ტანჯვას. იგი მოგვითხრობს, თუ რა საოცარი გზებით მიუძღვებოდა 

უფალი წყვდიადიდან ნათლისკენ, როგორ ეხმარებოდა ჭეშმარიტების შეცნობასა და 

შეყვარებაში. 

ავგუსტინე დაიბადა ნუმიდიის (თანამედროვე ალჟირი) ქალაქ ტაგასტაში 354 წელს. მამა 

წარმართი იყო, დედა, მონიკა, ქრისტიანული სათნოების მაგალითი იყო. იგი ადრე გაათხოვეს 

უზნეო და ფიცხ კაცზე, მაგრამ შეძლო მისი სიყვარულისა და პატივისცემის მოპოვება. ბოლოს 

მეუღლე ქრისტეს რჯულზე მოაქცია. ეს განაპირობა არა იმდენად მონიკას საუბრებმა, 

რამდენადაც მისმა სამაგალითო, უმწიკვლო ცხოვრებამ. ყველგან, სადაც შესაძლებელი იყო, 

იგი თანხმობასა და მშვიდობას ამკვიდრებდა; ცდილობდა, თავისი შვილები ღვთისადმი 

სამსახურისთვის აღეზარდა. დიდი ტანჯვა, ლოცვა და უხვად ცრემლთაღვრა დასჭირდა, 

რათა უფროსი ვაჟი ავგუსტინე, როგორც თავად ამბობდა, ურწმუნოების წყვდიადიდან 

დაეხსნა, სულიერად აეღორძინებინა. ავგუსტინე წერს: 

“უფალო, ადრეული ბავშვობიდანვე მესმოდა მარადიული ცხოვრების შესახებ, რომელიც 

გვებოძა შენი ძის თავმდაბლობის წყალობით, რომელმაც ინება ჩვენამდე დამდაბლება. ჩემი 

დაბადებიდან მალევე დედაჩემმა, ვისთვისაც შენ იყავი ერთადერთი სასოება, სახეზე ჯვარი 

გადამსახა და საშუალება მომცა, მეგემა საიდუმლო მარილი შენი“.[1] 

მაგრამ ამ სამზადისს არ მოჰყოლია თავად ნათლისღება, რაც იმხანად ხშირად 

სრულწლოვანებამდე არ აღესრულებოდა. ავგუსტინემ ბავშვობაში მონათვლა მოინდომა 

იმიტომ, რომ ავად იყო, მაგრამ გამოჯანმრთელდა და საიდუმლოს აღსრულებაც გადაიდო. 

მშობლებმა ავგუსტინე სასწავლებლად გააგზავნეს მადავრაში. ის წარმატებით ეწაფებოდა 

ცოდნას, მაგრამ მეგობრების მიბაძვით თექვსმეტი წლის ასაკიდან უწესო ცხოვრებას მიჰყო 

ხელი. მამას ახარებდა მისი წარმატებები რიტორიკაში, მაგრამ დედა, ვინც შვილის 

განსწავლულობას დიდ მნიშვნელობას არ აძლევდა, მის უზნეობაზე დარდობდა. როდესაც 

ავგუსტინე სასწავლებლიდან დროებით დაბრუნდა მშობლიურ სახლში, მონიკამ, დიდად 

სამწუხაროდ, ვერ შენიშნა მასში მტკიცე რწმენა და სულიერი სიწმინდის კანონებისადმი 

ერთგულება, რომლებიც შეძლებდნენ მოეზღუდათ იგი სახიფათო გასართობებისგან. 

მონიკამ უხალისოდ გაუშვა ავგუსტინე კართაგენში და მას შემდეგ, რაც ქმარი გარდაეცვალა, 

თავადაც საყვარელ შვილთან გადასახლდა, რომელმაც დიდხანს აღვრევინა ცხარე ცრემლები, 

რაკი მანკიერ, გარყვნილ ცხოვრებას მისცა თავი, ბოლოს კი მანიქეველთა სწავლებამ გაიტაცა. 

ავგუსტინე მთლიანად ჩაეფლო ცრუსწავლებაში; უფალზე მისი მკრეხელური აზრებით 

შეძრწუნებულმა დედამ თავისთან ცხოვრება აუკრძალა შვილს. მონიკა დღედაღამ 

ლოცულობდა ცრემლმომდგარი, უფალს ევედრებოდა შვილის დაბრუნებას, რომელსაც 

მიცვალებულივით იგლოვდა. ავგუსტინე თავის „აღსარებაში“ ღაღადებს: 



“მაშინაც კი, ზეციური სიმაღლიდან გამომიწოდე ხელი, უფალო! შენ შეგძრა შენი ერთგული 

მსახურის ვედრებამ და ცრემლებმა. იგი მიგლოვდა უფრო მეტად, ვიდრე დედა დასტირის 

თავის გარდაცვლილ ბავშვს. ის უკვე მკვდრად მთვლიდა შენთვის. შენ ისმინე მისი, უფალო, 

შენ შეიწყნარე მისი ცრემლი, რომელიც ღვარად სდიოდა ყოველთვის, როდესაც შენდამი 

ლოცვას აღავლენდა. შენ მოუვლინე დედაჩემს სანუგეშო სიზმარი, რომლის შემდეგაც ნება 

დამრთო, მეცხოვრა მის სახლში და ერთად გვეჭამა პური, რაც ამიკრძალა მას შემდეგ, რაც მე 

გამიტაცა მისთვის ესოდენ საძაგელმა შეხედულებებმა!“ 

ერთხელ მონიკამ ძილში იხილა, თითქოს ღრმად დამწუხრებული იდგა გრძელ, ვიწრო 

ბილიკზე, უცებ გამოეცხადა ანგელოზი და თანაგრძნობით ჰკითხა ტირილის მიზეზი. 

– მე ჩემი ვაჟის სულის დაღუპვას დავტირი, – მიუგო დედამ. 

– დამშვიდდი, სადაც ახლა დგახარ, იქვე დაინახავ მასაც. 

“როდესაც დედამ მიამბო ეს სიზმარი, – წერს ავგუსტინე, – შევეცადე, ამეხსნა – ეს შენ უნდა 

მიიღო ჩემი შეხედულებები-მეთქი. მაგრამ მან მიპასუხა: 

– არა, ეს შეუძლებელია. ანგელოზს ჩემთვის არ უთქვამს, რომ მე დავდგებოდი იქ, სადაც შენ 

დგახარ, ეს შენ უნდა დამიდგე გვერდით. 

მონიკას მართლაც აუხდა ეს სანუგეშო სიზმარი, ოღონდ დიდი ხნის შემდეგ. მთელი ცხრა 

წელიწადი დაეხეტებოდა ავგუსტინე მანკიერებისა და სიცრუის უკუნეთში. ამასობაში 

დაასრულა სწავლა და თავად გახდა რიტორიკის მასწავლებელი კართაგენში. უყვარდა 

ციცერონის კითხვა, რაც დროებით ავიწყებდა ფუჭ მხიარულებას და აღუძრავდა 

ჭეშმარიტებისა და სიბრძნისკენ სწრაფვას. ავგუსტინემ დაიწყო წმინდა წერილის შესწავლაც, 

მაგრამ დიდებულ უბრალოებას იოლად ვერ მისწვდა ცრუსწავლებებით გაამაყებული მისი 

გონება. მით უფრო, რომ მანიქეველობის გავლენას იგი ჯერ კიდევ განიცდიდა. 

როდესაც მონიკამ ერთ ეპისკოპოსს სთხოვა, დალაპარაკებოდა მის ვაჟს და მოექცია იგი, მან 

უპასუხა: 

– ჯერ დრო არ დამდგარა. ჭაბუკი მეტისმეტად ქედმაღლობს თავისი ცოდნით. თავი დაანებე 

და ილოცე მისთვის. 

მაგრამ მონიკამ ისევ განაგრძო ტირილით ვედრება. 

– დამშვიდდი, მხოლოდ ლოცვა განაგრძე. შეუძლებელია ამდენი ცრემლთაღვრის შემდეგ 

შვილი დაგეღუპოს, – კვლავ ანუგეშა ეპისკოპოსმა. 

ავგუსტინე, დედის ნების საწინააღმდეგოდ, რომში გაემგზავრა და რიტორიკის 

მასწავლებლობა დაიწყო. მალე მძიმედ დაავადდა, მაგრამ ამჯერად ნათლისღება აღარ 

უთხოვია, პირიქით, რწმენადაკარგული დასცინოდა წმინდა საიდუმლოს; მაგრამ მოწყალე 

უფალმა არ მიატოვა იგი და თავისთან დასაახლოვებლად მისთვის გამოუცნობი გზებით 

ატარა. ამ დროს მილანში დასჭირდათ მჭევრმეტყველების მასწავლებელი და თხოვნით 

მიმართეს პრეფექტ სიმაქეს, რომელმაც ეს თანამდებობა ავგუსტინეს უბოძა. 



მილანში ავგუსტინე გულღიად მიიღო ეპისკოპოსმა ამბროსი მედიოლანელმა, რომლის 

ქადაგებებს შემდგომში ხშირად უსმენდა ხოლმე და ატყვევებდა მისი ენამზეობა; 

მიუხედავად ამისა, ქრისტეს ეკლესიაში ჭეშმარიტების პოვნის იმედი მაინც არ ჰქონდა – იგი 

სულიერად იტანჯებოდა: მანიქეველების ახლოს გაცნობამ დაარწმუნა მათი სწავლების 

სიცრუეში, ფუჭმა გართობებმა სულში დამთრგუნველი იმედგაცრუების კვალი დაუტოვა, 

მაგრამ ცოდვილ ცხოვრებას შეჩვეული გამოსავალს ვერ პოულობდა. 

ამბროსის ღვთივსულიერმა ქადაგებებმა თანდათანობით მაინც შეაღწია მის სულში და 

რამდენიმე ხნის შემდეგ გადაწყვიტა, შეერთებოდა კათაკმეველთა რიგებს. დედამ, რომელმაც 

შვილთან განშორება ვერ აიტანა და მილანში ჩავიდა, გაიხარა, როდესაც შეიტყო, რომ 

ავგუსტინემ შეიგნო თავისი შეცდომები. მონიკას ეჭვი არ შეჰპარვია, რომ ის ჭეშმარიტი 

ქრისტიანი გახდებოდა და განუწყვეტლივ ლოცულობდა მისთვის. ეს ის პერიოდი იყო, 

როდესაც ამბროსიმ შეუდრეკელი სიმტკიცე გამოიჩინა არიანელებთან ბრძოლაში. მონიკამ 

გაიცნო ეს წმინდა ეპისკოპოსი, მოუსმინა მის შეგონებებსა და რჩევებს. ამბროსიც, თავის 

მხრივ, ხშირად ეუბნებოდა ავგუსტინეს, რომ მას ბედნიერება ხვდა წილად, ჰყოლოდა ასეთი 

დედა. 

ამასობაში ავგუსტინეს სულში მძიმე, ტკივილებით სავსე ბრძოლა მიმდინარეობდა. ის 

გულმოდგინედ სწავლობდა ფილოსოფოსთა თხზულებებს, მაგრამ იქ აწყდებოდა მხოლოდ 

ჭეშმარიტების ახსნისკენ მისწრაფებას, მერყევ აზრებს, ბუნდოვან ვარაუდებს, რაც უფრო 

აბნევდა მას. ზოგჯერ ქრისტიანული სწავლება ნათლისა და გადარჩენის ერთადერთ გზად 

ეჩვენებოდა, მაგრამ საკუთარი ვნებების, ცოდვილი ცხოვრების მიტოვების ძალა არ შესწევდა. 

„უფალო, მიხსენ, ოღონდ ჯერ არა!“ – ზოგჯერ აღმოთქვამდა სულის სიღრმიდან, რომელსაც 

ტანჯავდა ჭეშმარიტების წყურვილიც და ცდომილებებისადმი მიჯაჭვულობაც. 

ზოგჯერ ამბროსის აკითხავდა რჩევისთვის, მაგრამ ეპისკოპოსს თითქმის ყოველთვის ხალხი 

ეხვია გარს. ავგუსტინეს ორ კართაგენელ მოწაფესა და მეგობარსაც – ალიპისა და ნებრიდიუსს 

– აწუხებდათ ეჭვები და გაურკვევლობა. ისინიც ხშირად საუბრობდნენ სულზე, მომავალზე, 

მიწიერ სიკეთეთა ამაოებაზე, ოცნებობდნენ სათნოებებით ცხოვრებაზე, მაგრამ არ 

ჰყოფნიდათ რწმენა და ნებისყოფა, ჩამოშორებოდნენ ძველ ცხოვრებას და შესდგომოდნენ 

ახალს, რომელიც თანხმობაში იქნებოდა ქრისტიანული სწავლების წესთან. 

ავგუსტინეზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა პავლე მოციქულის ეპისტოლეებმა. მან წმინდა 

წერილის შესწავლას მიჰყო ხელი ბერ სიმპლიციანეს ხელმძღვანელობით, რომელიც ამბროსის 

დამრიგებელიც იყო; და ჭეშმარიტების სხივმა თანდათან შეაღწია ავგუსტინეს შეგნებაში და 

გაუფანტა გაურკვევლობის წყვდიადი. იგი წერდა: 

“სიტყვები შენი, უფალო, ღრმად შემოიჭრა ჩემს გულში. თითქოს ყოველი მხრიდან მომაქციე 

ალყაში. უკვე აღარ მაეჭვებდა მარადიული ცხოვრების არსებობა, თუმცა მას დაბინდული 

მინის იქით, გუმანით ვხედავდი. უკვე ვაცნობიერებდი, რომ შენ ხარ ყოველივე არსებულის 

ერთადერთი წყარო. სხვა აღარაფერი მინდოდა, შენთან დამკვიდრების გარდა... მაგრამ, რაც 

შეეხება ქრისტიანული წესით ჩემს ცხოვრებას, კიდევ ვყოყმანობდი. ჩემი გული კიდევ არ იყო 

გაწმენდილი ძველი ცომისგან. მიხაროდა, რომ ვპოვე მაცხოვარი, შევიცან ჭეშმარიტი გზა, 

მაგრამ მაინც ვერ გადამეწყვიტა, დავდგომოდი თუ არა ამ ვიწრო ბილიკს“. 



ავგუსტინეს ერთხელ სიმპლიციანემ უამბო: იგი ახალგაზრდობაში რომში მეგობრობდა 

სიტყვიერების ცნობილ მასწავლებელთან, წარმართ ვიქტორინთან, რომელიც მუდამ 

ბეჯითად ასრულებდა ყველა წარმართულ რიტუალს. ცოდნის სიყვარულით ერთხელ წმინდა 

წერილის კითხვა დაიწყო, რამაც მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ვიქტორინი 

დარწმუნდა, რომ მხოლოდ იქ იყო ჭეშმარიტება და სიმპლიციანეს უთხრა: 

– მე სულით ქრისტიანი ვარ! 

– ამას ვერ დავიჯერებ და ვერც ქრისტიანად ჩაგთვლი, სანამ ჩვენთან ერთად არ შემოხვალ 

ქრისტეს ეკლესიაში, – შეეპასუხა სიმპლიციანე. 

– რა საჭიროა, განა ტაძრის კედლებშია მომწყვდეული ქრისტიანობა?! 

ვიქტორინი შემდგომშიც ხშირად არწმუნებდა მეგობარს, რომ ქრისტიანი იყო, მაგრამ 

როგორც კი ის ტაძარში წასვლას შესთავაზებდა, თავს არიდებდა. იგი უფრთხოდა თავისი 

კერპთაყვანისმცემელი მეგობრების საყვედურებსა და დაცინვას. მაგრამ წმიდა წერილის 

შესწავლასთან და რწმენის გაძლიერებასთან ერთად მიხვდა: უდიდეს ცოდვას ჩადიოდა, რომ 

ვერ ბედავდა რწმენის აღიარებას და თვალთმაქცურად ეთაყვანებოდა კერპებს, რომლებიც 

შინაგანად უარყო. მან შეინანა თავისი სულმოკლეობა და ერთხელ სიმპლიციანეს 

მოულოდნელად უთხრა: 

– წავიდეთ ტაძარში, მე გადავწყვიტე, ქრისტიანი ვიყო!.. 

გახარებული სიმპლიციანე მაშინვე გაჰყვა. სახელგანთქმული მასწავლებელი ჩაირიცხა 

კათაკმევლებს შორის და თავმდაბლად მოისმინა ნათლისღებისთვის მოსამზადებელი 

დარიგებანი. ქრისტიანები ხარობდნენ, წარმართებმა კი ვიქტორინი საყვედურებითა და 

დაცინვით აავსეს. როდესაც დადგა ჟამი, ვიქტორინის ნათლისღების წინ სარწმუნოება 

ეღიარებინა, პრესვიტერებმა შესთავაზეს, ეს ყველასგან ფარულად გაეკეთებინა, რადგან 

შიშობდნენ, მეგობრების აღშფოთებას არ დაებრკოლებინა იგი. მაგრამ ვიქტორინმა მოისურვა, 

სახალხოდ და ყველას გასაგონად გამოეცხადებინა თავი ქრისტეს მსახურად. მოგვიანებით, 

როდესაც იულიანეს ბრძანებით ქრისტიანებს აეკრძალათ სიტყვიერების სწავლება, მან 

მიატოვა თავისი კათედრა და უფალ იესო ქრისტეს ერთგულება არჩია. 

ამ ამბის მოსმენისას ავგუსტინეს შეშურდა ვიქტორინის სიმამაცე და შეუპოვრობა, რასაც 

საკუთარ თავში ვერ პოულობდა. ახლახანს აღმოცენებული სურვილი ღვთისადმი 

მსახურებისა არ იყო იმდენად ძლიერი, რომ დაემარცხებინა მის გულში ფესვგადგმული 

გულისთქმანი, ჩვევები და მიდრეკილებები, თუმცა ხვდებოდა, რომ მხოლოდ უფალს 

შეეძლო მისთვის სიმშვიდისა და სასოების მინიჭება. ესმოდა ძახილი: „განიღვიძე, რომელსა-

ეგე გძინავს, და აღდეგ მკუდრეთით, და განგანათლოს შენ ქრისტემან“ (ეფეს. 5,14). 

ავგუსტინეს გონება კი ზანტად ეხმიანებოდა: „ახლავე, კიდევ ერთი წუთი დამაცადე“. იგი 

აყოვნებდა ზეციური მამის ძახილზე პასუხს, მაგრამ სახიერი უფალი არ ტოვებდა და 

თავისკენ იზიდავდა. 

ერთხელ ავგუსტინესა და ალიპისთან მივიდა მათი ერთი თანამემამულე ქრისტიანი, 

პონტიციანე, რომელმაც მათთან საუბრის დროს შემთხვევით მაგიდიდან წიგნი აიღო და 

გაოცდა – ავგუსტინესთან ამას არ ელოდა – ეს იყო პავლე მოციქულის ეპისტოლენი. 

სტუმარმა დიდად გაიხარა და წამოიწყო საუბარი უფლისა და რწმენის ძალის შესახებ; 



მოუთხრო, თუ როგორ მოისმინა ეგვიპტესა და ანტიოქიაში სახარების სიტყვა 

კეთილნებობითი სიღატაკის შესახებ, მიატოვა ყველაფერი და ღვთის სამსახურს მიუძღვნა 

თავი. შემდეგ უამბო ყველა წოდების, მდგომარეობის უამრავი ადამიანის შესახებ, რომლებიც, 

ქრისტეს სიყვარულით ძლეულები, ტოვებენ ამა სოფელს, მიდიან უდაბნოსა და 

მონასტრებში, ემსახურებიან უფალს ლოცვით, უპოვარებითა და შრომით. ამან გააოგნა ორივე 

მეგობარი: მათ არასდროს სმენოდათ მონასტრებისა და მათში მოღვაწეთა შესახებ. თუმცა 

მილანის მახლობლად უკვე არსებობდა სავანე, რომელსაც ამბროსი უძღვებოდა. 

პონტიციანეს წასვლის შემდეგ სულის სიღრმემდე შეძრული ავგუსტინე წამოდგა და 

მღელვარებისაგან აკანკალებული ხმით ჰკითხა ალიპის: 

“რას ვაკეთებთ? რას ველით? უწიგნურებს სჯერათ ზეციური სასუფევლისა და ეს მათ 

აღაფრთოვანებს. ჩვენ კი, ჩვენი ამაო ცოდნით, სისხლსა და ხორცში ვართ ჩაფლული! იქნებ 

გვეთაკილება, მივბაძოთ ჩვენზე წარმატებულთ?! სირცხვილით უნდა ვწითლდებოდეთ, რომ 

გამბედაობა არ გვყოფნის, მათ მივყვეთ“. 

ავგუსტინე დიდი გატაცებით საუბრობდა. შეცვლილი ხმა, სახის გამომეტყველება – 

ყველაფერი მის სულიერ მღელვარებაზე მიუთითებდა. მეგობრები ბაღში გავიდნენ და 

ჩამოსხდნენ. ავგუსტინეს სულში საშინელი გრიგალი მძვინვარებდა – ერთმანეთს ებრძოდა 

ღვთისთვის თავდადების მხურვალე სურვილი და ამსოფლიურ საცდურთა მონობის 

გრძნობა. საკუთარი თავის სიძულვილი უმძაფრდებოდა, როცა ხედავდა თავის უძლურებასა 

და უნიათობას. 

“შენთან მოსასვლელად, უფალო, აუცილებელი არ არის ეტლი ან ხომალდი, მხოლოდ ნებაა 

საჭირო, მაგრამ ნება სრული, მტკიცე; ის არ უნდა ჰგავდეს სნეულ და მერყევ აღტყინებას, რაც 

დამქანცავი ბრძოლის დროს ხან ზეცად ამაღლებს სულს, ხან მიწას ანარცხებს“ – წერს 

ავგუსტინე. 

შინაგანი ბრძოლით ძალაგამოცლილი და გაწამებული ავგუსტინე მეგობარს გაეცალა, მიწაზე 

დაემხო და ატირდა. აი, რას მოგვითხრობს თავად: 

“ცრემლი ღვარად მდიოდა, შენ კი, უფალო, ისინი შეიწყნარე, როგორც შენთვის სათნო 

მსხვერპლი. მე ღაღად-ვყავ შენდამი: როდემდის, უფალო, გულისწყრომაჲ შენი ჩემ ზედა? 

დაივიწყე ჩემი ადრინდელი ცხოვრების ურჯულოებანი. ვგრძნობდი, რომ ზუსტად ეს 

ურჯულოებანი მამძიმებდნენ და ერთსა და იმავეს ვფიქრობდი: – როდის, უფალო, ხვალ თუ 

ზეგ? ახლა რატომ არ მოუღებ ბოლოს ჩემს განქიქებას? 

ამას ვიმეორებდი და ცხარე ცრემლს ვღვრიდი, რომ უცებ მომესმა ბავშვის წკრიალა ხმა, 

რომელმაც რამდენჯერმე გაიმეორა: – აიღე და წაიკითხე! აიღე და წაიკითხე! 

მე სახე მეცვალა, ვცადე, გამეხსენებინა ისეთი თამაში, რომლის დროსაც ბავშვები ამ ფრაზას 

იმეორებენ. მსგავსი ვერაფერი მოვიგონე და დავასკვენი: ეს იყო ბრძანება – გადამეშალა 

წმინდა წერილი და წამეკითხა, რაც თვალში მეცემოდა. 

ცრემლები შევიკავე, წამოვდექი და გავემართე ალიპისკენ, სადაც დავტოვე ეპისტოლეთა 

წიგნი. ავიღე ის, გადავშალე და შემდეგი სიტყვები წავიკითხე: „შუენიერად ვიდოდით ნუ 

სიმღერითა და მთრვალობითა, ნუ საწოლითა და ბილწებითა, ნუ ჴდომითა და შურითა. 



არამედ შეიმოსეთ უფალი იესუ ქრისტე და ჴორცთა ზრახვასა ნუ ჰყოფთ გულის სათქუმელ“ 

(რომ. 13,13-14). 

ავგუსტინემ კითხვა შეწყვიტა – მისი გული ნათელმა და სიმშვიდემ მოიცვა. შემდეგ 

მომხდარის შესახებ უამბო მეგობარს, რომელმაც წიგნს მოჰკიდა ხელი და კითხვა განაგრძო: 

„უძლური იგი სარწმუნოებითა შეიწყნარეთ“. ალიპიმ ეს სიტყვები თავისთავზე მიიღო და 

მაშინვე უყოყმანოდ, მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ მარტოოდენ ღმერთისთვის ემსახურა. 

შეუძლებელი იყო აღწერა მონიკას სიხარულისა, როდესაც შეიტყო, რომ მისი ლოცვა 

შესმენილ იქნა და საყვარელი ვაჟი შეუდგა უფლის გზას, რასაც დიდი ხანია ნატრობდა! 

ავგუსტინემ მიატოვა თავისი კათედრა, დედასა და ალიპისთან ერთად წავიდა ქალაქგარეთ 

მდებარე სახლში, სადაც მეგობრებმა ლოცვითა და წმინდა წერილის კითხვით დაიწყეს 

მზადება ნათლისღებისთვის. „როგორ გადმოგცეთ ჩემდამი გამოჩენილი ყველა მოწყალების, 

ყველა საშუალების შესახებ, რითაც უფალმა გამომასწორა, მოალბო და განსწავლა ჩემი 

გული!“ – წერს ავგუსტინე. 

ამბროსი მედიოლანელი, რომელიც ხშირად აძლევდა რჩევებს წმინდა წერილის თაობაზე, 

გაახარა ცნობამ ავგუსტინეს მოქცევის შესახებ. ქალაქგარეთ სახლის ბინადართა მუდმივი 

საქმიანობა გახდა საღვთო წერილის კითხვა, საუბრები ქრისტიანულ რჯულზე. მონიკა 

ეხმარებოდა ახალმოქცეულებს. მან, რწმენითა და სიყვარულით გულავსებულმა, გონებით 

დიდი ხნის წინ შეიცნო, რაც მათთვის მიუწვდომელი იყო. ავგუსტინე ამბობდა: „გვეგონა, რომ 

ჩენს შორის იჯდა არა სუსტი დედაკაცი, არამედ უდიდესი მამა და თავს ვეკითხებოდით – 

რომელი ზეციური წყაროდან იღებდა სათავეს მისი სიტყვები“. 

387 წელს, აღდგომის დღესასწაულზე ამბროსიმ მონათლა ავგუსტინე, მისი ვაჟი ადეოდატი 

და ალიპი. მათ მადლიერებით შეასრულეს საზეიმო ჰიმნი, რომელიც ამბროსიმ შეთხზა: „შენ 

ღმერთსა გაქებთ!“, რასაც იმჟამად გალობდნენ მოსანათლავიც და ნათლობის 

აღმსრულებელიც. 

მალე ავგუსტინემ და დედამისმა სამშობლოში დაბრუნება მოისურვეს, მაგრამ ღვთისმოსავმა 

მონიკამ აფრიკამდე ვერ ჩააღწია – თითქოს შვილის მოქცევას ელოდა, რათა შემდეგ 

წასულიყო უფალთან. იგი მშვიდად მიიცვალა, რადგან დაასრულა თავისი საქმე: ამოიყვანა 

შვილი ვნებებისა და ურწმუნოების ჭაობიდან, ეკლესიას შესძინა ერთგული მსახური, აჩვენა 

ქრისტიან დედებს, რაოდენ ძლიერია მშობლის ლოცვა-ვედრება და ცრემლები, რა შეუძლია 

რწმენითა და სიყვარულით ფრთაშესხმულ სუსტ დედაკაცს. 

ოსტიაში, სადაც მგზავრები შეჩერდნენ აფრიკაში გამგზავრების წინ, მარტოდ დარჩენილი 

დედა-შვილი დიდხანს საუბრობდნენ სამომავლო, მარადიულ ცხოვრებაზე; აქ მონიკამ შვილს 

მიმართა: 

“შვილო ჩემო, ახლა უკვე აღარაფერი მაკავებს ამა სოფლად. არც მჭირდება აქ დარჩენა. 

აქამომდე მხოლოდ ერთი მიზნით მსურდა სიცოცხლე – შენ რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანად 

მეხილე. უფალმა შეისმინა ჩემი ლოცვა. მაჩვენა ღვთისმსახურებისთვის სრულად მიძღვნილი 

შენი თავი. სხვა რისთვის ვიცოცხლო?!“ 

ამ სიტყვებიდან ჩანს, რომ მან იგრძნო აღსასრულის მოახლოება. ხუთი დღის შემდეგ მონიკა 

შეუძლოდ გახდა და მოკლე ხანში სული უფალს მიაბარა. აღსასრულის წინ ვაჟსა და მის 



თანმხლებთ მხოლოდ ერთი რამ სთხოვა – არ დაევიწყებინათ მისი მოხსენიება უზენაესის 

საკურთხევლის წინ. 

სამშობლოში დაბრუნებულმა ავგუსტინემ გაყიდა მამული და საფასური ღარიბებს დაურიგა, 

თავად კი მონაზვნად შედგა. სამი წელი გაატარა სრულ მარტოობასა და მკაცრ ღვაწლში. 

იპონიის ეპისკოპოსმა ვალერიუსმა იგი იძულებით აკურთხა პრესვიტერად. 395 წელს 

ავგუსტინე აირჩიეს იპონიის ეპისკოპოსად და ოცდათხუთმეტი წლის განმავლობაში თავისი 

მრევლის უთვალსაჩინოესი მწყემსი იყო. ეპისკოპოსის ხარისხშიც მკაცრ მოღვაწედ რჩებოდა – 

რაც გააჩნდა, ღარიბებს აძლევდა, მზად იყო, სიცოცხლე გაეღო თავისი სამწყსოსთვის. ღვთის 

წყალობით მას უღრმესი თავმდაბლობა და მხურვალე სიყვარულის ნიჭი ებოძა; ყოველთვის 

აცნობიერებდა, რომ ადამიანი ცოდვილია და უძლური; რომ მხოლოდ საღვთო მადლით 

ეძლევა მას სიკეთის ქმნის ძალა. 

[1] აფრიკაში ჩვეულებად იყო, კათაკმეველებისთვის დასაგემოვნებლად მიეცათ მარილი, 

როგორც სიმბოლო ქრისტეს მიერ კაცთათვის გამხელილი ზეციური სიბრძნისა. 

 

ეკლესია თეოდოსი დიდის დროს. 

ამასობაში ქრისტიანობამ კიდევ უფრო ღრმად გაიდგა ფესვები. თეოდოსის ბრძანებით 

აღმოსავლეთში აიკრძალა წარმართული მსხვერპლშეწირვა, ყველა ოლქში დაანგრიეს 

ბომონები, მათ ადგილას კი ქრისტიანული ტაძრები აღმართეს. ბევრჯერ გამოაშკარავდა 

ქურუმთა თაღლითობაც, ამიტომ თვით წარმართებიც უკვე აღარ ენდობოდნენ მათ. 

მართალია, სირიის ზოგიერთ ქალაქში მოსახლეობის ნაწილმა ამბოხი მოაწყო თავიანთი 

ღმერთების დასაცავად და რამდენიმე ქრისტიანიც მოკლა, მაგრამ გაბრძოლება ძალიან სუსტი 

აღმოჩნდა. ქრისტიანთა რაოდენობა ყველგან აღემატებოდა წარმართებისას და დღითიდღე 

მატულობდა. მხოლოდ ალექსანდრიაში მოჰყვა მნიშვნელოვანი არეულობები ბომონების 

დანგრევას. 

ეპისკოპოს თეოფილეს მიერ მხილებულმა და ამით გაგულისებულმა ალექსანდრიის 

წარმართებმა რამდენიმე ქრისტიანი შეიპყრეს, აწამეს და დახოცეს. ამან მთელი ქალაქი 

ააღელვა და ქუჩებში სისხლიანი შეტაკებები დაიწყო. სამოქალაქო ხელისუფლების ყველა 

მცდელობა ამ არეულობის ჩასაცხრობად ამაო გამოდგა. მეომართა რაზმის მეთაური, 

ეგვიპტის პრეფექტი, მეამბოხე წარმართებს უშედეგოდ არწმუნებდა, დანებებოდნენ, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონის შესაბამისად მკაცრი დასჯით ემუქრებოდა. მეამბოხეები 

სერაპისის ტაძრის გალავანს შიგნით თავს უსაფრთხოდ გრძნობდნენ და დარწმუნებულები 

იყვნენ, რომ მათზე ძალის გამოყენებას ვერავინ გაბედავდა, რადგან ამ ადგილს მთელი 

წარმართული ეგვიპტე თაყვანს სცემდა. მართლაც, პრეფექტმა ვერაფერი გააწყო და 

მომხდარის შესახებ თეოდოსის შეატყობინა. 

სერაპისის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მდიდარი წარმართული ნაგებობა იყო. ის 

მაღალ, ხელოვნურად შექმნილ მთაზე იდგა და ყოველი მხრიდან გარს ერტყა ბრწყინვალე 

დერეფნები და შენობები, სადაც ქურუმები და სხვა მსახურნი ცხოვრობდნენ. ტაძრამდე 

ასსაფეხურიანი მარმარილოს კიბით ადიოდნენ. თავისი მდებარეობის გამო ტაძარი 

მიუდგომელ ციხესიმაგრეს ჰგავდა. 



სერაპისის სახელი მდინარე ნილოსთანაც იყო დაკავშირებული. როგორც ვიცით, ეგვიპტის 

პაპანაქებაში წვიმა თითქმის არ მოდის და ამ მხარის მთელი წლიური მოსავალი 

დამოკიდებულია ნილოსის ადიდებასა და ნაპირებიდან მის გადმოსვლაზე. მდინარე 

ჩვეულებრივ აგვისტოსა და სექტემბერში ტბორავს ეგვიპტის მთელ დაბლობს და დარჩენილი 

შლამი ნიადაგის ნაყოფიერებას განაპირობებს. ეგვიპტე ხორბლით ამარაგებდა მცირე აზიის 

ნაწილსა და კონსტანტინოპოლს. მოუსავლიანობა სახალხო უბედურებად ითვლებოდა. 

ამიტომ სერაპისს მარტო ეგვიპტეში არ ეთაყვანებოდნენ – ალექსანდრიაში, მის პატივსაცემად 

აგებულ მდიდრულ ტაძარში, ნახავდით ეგვიპტელსაც, რომელიც სერაპისის სახით ნილოსს 

აღმერთებდა, ბერძენსაც, რომლისთვისაც იგივე კერპი ბუნების ნაყოფიერების განსახიერება 

იყო. ნილოსის თაყვანსაცემი რიტუალები ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგაც დიდხანს 

შემორჩა და მხოლოდ თეოდოსის დროს აიკრძალა. როგორ უნდა შეძრწუნებულიყვნენ 

წარმართები, როდესაც ეგვიპტის პრეფექტის საჩივარზე იმპერატორმა უპასუხა, რომ არ 

სურდა შური ეძია იმ ქრისტიანთა მოკვლისთვის, რომლებსაც მოწამებრივი აღსასრულის 

პატივი ერგოთ. მაგრამ ბრძანებდა, დაენგრიათ სერაპისის ტაძარი, ხოლო მისი ქანდაკება 

დაემსხვრიათ და ნატეხები ღარიბებისთვის დაერიგებინათ. ამ განკარგულებამ საშინლად 

განარისხა წარმართული ფრთა, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. 

დანიშნულ დღეს დიდძალი ხალხი გაჰყვა იმპერატორის განაჩენის აღსასრულებლად მიმავალ 

ეპისკოპოსსა და პრეფექტს. მეომრებმა ჯერ ტაძრის თაღების ქვეშ ყველა საიდუმლო 

გასასვლელი, ქურუმების საცხოვრისი, პტოლემეოსის მიერ შედგენილი ბიბლიოთეკა 

დაათვალიერეს, ბოლოს თვით ტაძარში შევიდნენ, სადაც იდგა სერაპისის ქანდაკება, 

რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში კრძალვასა და შიშს აღუძრავდა წარმართებს. ეს კერპი 

ჩამოსხმული იყო სხვადასხვა ლითონისგან (ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, თუთია, ბრინჯაო) 

და მთლიანად აღკაზმული პატიოსანი ქვებით. 

კერპის წინ შეჩერდა შიშით დაზაფრული ბრბოც. წარმართებს სჯეროდათ, რომ ვინც მას 

შეეხებოდა, ის დაუყოვნებლივ მოკვდებოდა, ამას კი მოჰყვებოდა მსოფლიოს ნგრევა და 

ყველა სტიქიონის პირველქმნილ ქაოსში დაბრუნება. დიდხანს ვერავინ ბედავდა 

ეპისკოპოსის ბრძანების ასრულებას და კერპზე ხელის აღმართვას. ბოლოს ერთმა მეომარმა 

შეჰბედა უროს დარტყმა... ელდანაცემი, დამუნჯებული წარმართები მის სიკვდილს 

ელოდნენ, მაგრამ რადგანაც ამას სერაპისის რისხვა არ მოჰყვა, გათამამებულმა მეომარმა კიბე 

მიადგა ქანდაკებას, აცოცდა მასზე, მიაღწია კერპის მხრებს და ურო თავში მაგრად ჩასცხო. 

თავი გადაგორდა, რასაც ყრუ გუგუნი მოჰყვა. და უცებ ძრწოლა საერთო ხარხარში 

გადაიზარდა, როდესაც ქანდაკებიდან – ამ მშვიდი თავშესაფრიდან – ვირთაგვები ხროვად 

ამოცვივდნენ და დამფრთხლები მთელს ტაძარს მოედვნენ. ახლა უკვე ყველა ეცა და 

ნამსხვრევებად აქცია ამდენ ხანს განდიდებული კერპი. ასე დასრულდა სერაპისის კულტი. 

წარმართებს მაინც არ ასვენებდა შიში და ავისმოლოდინი – „რა იქნება მაშინ, თუ 

განრისხებული ღმერთი შეგინებული სიწმინდისთვის სამაგიეროს გადახდას განიზრახავს და 

ნილოსი აღარ ადიდდება?!“ დადგა სეზონიც და მთელი ეგვიპტე მოუთმენლად ელოდა 

ნილოსის ადიდებას, მაგრამ წყალი არ მატულობდა და ხალხმაც დრტვინვა დაიწყო. ეგვიპტის 

პრეფექტს მღელვარების შეეშინდა და იმპერატორს სთხოვა, მიეცა ნილოსის პატივსაცემად 

დადგენილი რიტუალის ჩატარების ნებართვა. თეოდოსიმ უპასუხა: თუ ეგვიპტის მოსავალი 

წარმართულ რიტუალზეა დამოკიდებული და მის საფასურად ჭეშმარიტი ღმერთის ღალატია 

საჭირო, მაშინ უმჯობესია ხორბლის გარეშე დავრჩეთო. უფალმა დააჯილდოვა მისი მტკიცე 



რწმენა – პასუხი ჯერაც არ იყო ალექსანდრიაში ჩასული, რომ ნილოსი ადიდდა და თანაც ისე, 

რომ ასეთი წყალუხვი ის არასდროს უნახავთ. რა თქმა უნდა, მოსავალიც დიდი მოვიდა. ამან 

წარმართების ცრურწმენა საერთოდ გააცამტვერა. 

თეოდოსიმ, რომელიც ასე ექომაგებოდა ქრისტიანობას, მიაღწია კი ყველაზე რთულ 

გამარჯვებას – შეძლო, დამორჩილებოდა ქრისტეს და ქრისტიანული სარწმუნოების ძალით 

მოეთოკა თავისთავში ვნებათა მოძალება? პასუხს ამაზე მისი მმართველობის ზოგიერთი 

მოვლენა გაგვცემს. 

საბრძოლო ხარჯების გამო თეოდოსიმ გადასახადი გაუზარდა ზოგიერთ ოლქს. ანტიოქიაში 

ამან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, რაც უფრო გაამძაფრა ხარკის ამკრეფთა თვითნებურმა 

და სასტიკმა ქცევამ. 387 წელს იფეთქა აჯანყებამ და გაავებული ხალხი მუქარით მიიჭრა 

ქალაქის მმართველის სახლთან, იქიდან მოედნისკენ დაიძრა, დაამხო იმპერატორის, 

გარდაცვლილი დედოფლის, მათი ორი ვაჟის ქანდაკებები და ყიჟინითა და ლანძღვა-გინებით 

ათრია ქუჩებში. 

ჯარმა ამბოხი ჩაახშო, მოთავენი შეიპყრეს. მთელი ანტიოქია ძრწოლამ მოიცვა, რადგან 

განრისხებული იმპერატორისგან კარგს არაფერს ელოდნენ. რამდენიმე კაცი მივიდა ღრმად 

მოხუც ეპისკოპოს ფლაბიანესთან და შეევედრა, წასულიყო კონსტანტინოპოლში და ეცადა, 

შეერბილებინა თეოდოსის სამართლიანი რისხვა. 

წმინდა მოხუცი გზას გაუდგა... ანტიოქიის მცხოვრებლები – ავის მოლოდინით 

შეძრწუნებულნი – უცდიდნენ მოლაპარაკების შედეგს, მაგრამ პასუხი იგვიანებდა. ამ 

პერიოდში ანტიოქიაში მოღვაწეობდა მღვდელი, ახლახანს ხელდასხმული, რომელმაც უკვე 

მოასწრო დიდებისა და გავლენის მოპოვება მჭევრმეტყველებითა და უმწიკვლო ცხოვრებით. 

ეს იყო ცნობილი იოანე ოქროპირი. მარტო ის ამხნევებდა და ამშვიდებდა ერს, თუმცა არ 

ამართლებდა ანტიოქიელთა დანაშაულს. ოქროპირი ცდილობდა, ადამიანთა სულებში 

დაეძლია ყოველგვარი მიწიერის შიში, მათში ჩაენერგა სიმამაცე და სიმშვიდე, რასაც 

უფლისადმი მტკიცედ მსასოებელი ქრისტიანი უნდა ინარჩუნებდეს ნებისმიერი 

განსაცდელის დროს; შეახსენებდა ერთი, ყოვლადძლიერი ნუგეშინისმცემლის არსებობას და 

არწმუნებდა ადამიანებს, უფრო დანაშაულის ჩადენის შინებოდათ, ვიდრე ამის გამო 

დასჯისა, რადგან ქრისტიანს მხოლოდ ერთი – ღვთის რისხვა უნდა აძრწუნებდეს; არც 

სიკვდილის უნდა ეშინოდეს, რადგან ის მარადისობის დასაწყისია; ხალხს მოუწოდებდა – 

სინანულით, ცხოვრების გამოსწორებით, უფლის ნების აღსრულებით გამოეთხოვათ ღვთის 

წყალობა. 

მთელი ერი იყრიდა თავს ტაძარში, სადაც იოანე ქადაგებდა. იმ დროს ცარიელდებოდა 

მოედნები, თეატრები, ცირკი, რაც ადრე ასე იზიდავდა ფუქსავატ ანტიოქიელებს. საერთო 

წუხილის შემსუბუქება მხოლოდ იოანეს ლოცვასა და შეგონებებს შეეძლო. 

მალე ქალაქში საშინელი ხმები დაირხა. ამბობდნენ, რომ განრისხებულმა იმპერატორმა 

ანტიოქიისა და მისი მცხოვრებლების განადგურება გადაწყვიტა და ქალაქს უკვე 

მოუახლოვდნენ მეომრები, რომელთაც ამ საშინელი განაჩენის აღსრულება დაევალათ. ბევრმა 

თავის გადასარჩენად მიატოვა ანტიოქია. ბოლოს, როგორც იქნა, ჩამოვიდა მეფის ორი მოხელე 

დავალებით, ჩაეტარებინათ უმკაცრესი გამოძიება და გამოეცხადებინათ, რომ ანტიოქიას 

ჩამოერთვა დედაქალაქის უპირატესობები. დაიწყო ბრძანების შესრულება: სამსჯავროს 



გადასცეს წარჩინებული მოქალაქენი, მათ გამოსატეხად გამოიყენეს წამება, ქუჩებში გაისმოდა 

ჭირისუფალთა მოთქმა-გოდება. 

იოანე უშიშრად მიდიოდა სამსჯავროზე დატყვევებულთა გასამხნევებლად და მსაჯულებს 

მათ შეწყალებას ევედრებოდა. ანტიოქიის შემოგარენში მცხოვრებმა მონაზვნებმა, როგორც კი 

ამ განსაცდელის შესახებ შეიტყვეს, მაშინვე ქალაქს მოაშურეს, უშიშრად გამოცხადდნენ 

სამსჯავროზე, დამნაშავეებს გამოექომაგნენ და მზად იყვნენ, მოძმეებისთვის თავიც 

გაეწირათ. ბოლოს მათ და იოანემ დაარწმუნეს მსაჯულები, არავინ დაესაჯათ, ვიდრე ელჩად 

გაგზავნილი ფლაბიანესგან პასუხი არ მოვიდოდა. „დამხობილი ქანდაკებები ისევ 

აღიმართება, მაგრამ თუ ღვთის ხატს სიკვდილს მიუსჯით, ვინ აღადგენს დაღუპულებს და 

ვინ დაუბრუნებს სულებს მათ სხეულებს?“ – ამბობდნენ ისინი. 

ამასობაში ფლაბიანე კონსტანტინოპოლში ჩავიდა, იმპერატორთან მისულმა თავიდან 

მხოლოდ მდუმარებითა და ცრემლებით გამოხატა თავისი წუხილი ანტიოქიელთა 

დანაშაულის თაობაზე და ხელისუფალს მათი შეწყალება და მიტევება სთხოვა. 

ახლოვდებოდა აღდგომა... ჩვეულების თანახმად, ამ დროს რამდენიმე პატიმარი უნდა 

გაეთავისუფლებინათ. ცოტა ხნის წინ თეოდოსიმ ოლქებში დააგზავნა განკარგულება ამის 

თაობაზე, სადაც აგრეთვე წერდა: „ნეტავ შემეძლოს მოვუხმო და სიცოცხლე დავუბრუნო 

გარდაცვლილებს ისე, როგორც ტუსაღებს ვუბრუნებ თავისუფლებას!“ ფლაბიანემ 

იმპერატორს შეახსენა ეს სიტყვები და დასძინა: 

“ანტიოქია მოკვდა, მაგრამ შენი ერთი სიტყვა და წყვდიადსა და გლოვაში დაფლული ქალაქი 

აღდგება... დაამხეს შენი ქანდაკებები, მაგრამ შეგიძლია სხვა, უფრო უკეთესის აღმართვა. თუ 

შენს შეურაცხმყოფლებს მიუტევებ, თითოეული თავის გულში დაგიდგამს ძეგლს. ის ოქრო-

ვერცხლზე ძვირფასი იქნება, რადგან კაცთმოყვარებითა და მოწყალებით იქნება შემკული“. 

ფლაბიანემ შეახსენა იმპერატორს, თუ როგორ ლოცავდა თავის ჯვარმცმელებს ქრისტე, და 

მოვალეობები, რასაც ქრისტიანის წოდება აკისრებს ადამიანს; ბოლოს კი დასძინა: 

“ახლა იუდეველებისა და წარმართების – მთელი სამყაროს მზერა შენსკენ არის მომართული 

და ელიან შენს განაჩენს. თუ ის კაცთმოყვარებითა და სიმშვიდით იქნება გამოტანილი, მაშინ 

ეს ადამიანები განადიდებენ ღმერთს და იტყვიან: აი, რა ძალა აქვს ქრისტიანულ 

სარწმუნოებას... და ბოლოს, მე შენთან მარტო ანტიოქიელთა სახელით არ მოვსულვარ. მე 

ჩვენმა უფალმა გამომგზავნა, რათა გითხრა: „უკუეთუ მიუტევნეთ თქუენ კაცთა შეცოდებანი 

მათნი, მოგიტევნეს თქუენცა მამამან თქუენმან ზეცათამან“ (მათ. 6,14). სხვა დესპანებს შენთან 

მოაქვთ ოქრო-ვერცხლი ან სხვა რამ ძვირფასი ძღვენი, მაგრამ, მეუფეო, მე შენთან მოვედი 

წმინდა რჯულით და გევედრები, მიჰბაძო უფალს, რომელსაც ყოველდღე შეურაცხვყოფთ, 

მაგრამ ის მაინც არ გვაკლებს თავის სიკეთეს“. 

სულის სიღრმემდე შეძრულ იმპერატორს ცრემლები გადმოსცვივდა და ფლაბიანეს უთხრა: 

“თუ სამყაროს მეუფე – ჩვენთვის დედამიწაზე გარდამომხდარი, მონის ხატის მიმღები და 

ვნებული – ევედრებოდა მამას თავის ჯვარმცმელთათვის: – „მამაო, მიუტევე ამათ, რამეთუ 

არა იციან, რასა იქმან“, როგორ შემიძლია, არ შევუნდო მათ, რომლებმაც თავიანთი მსგავსი 

ადამიანი შეურაცხყვეს?!“ 



ამის შემდეგ თეოდოსიმ მისწერა ანტიოქიელებს, რომ დაივიწყებდა მათ დანაშაულს და ამ 

დიდსულოვანი გადაწყვეტილებით დააბრუნა ფლაბიანე თავის სამწყსოში; მაგრამ მის 

ჩასვლამდე ანტიოქიაში უკვე ჩაეტანა შიკრიკს წერილი და მთელი ქალაქი ზეიმობდა. 

აღდგომის დღესასწაულზე იოანემ ხალხს განუცხადა, რომ იმპერატორმა მიუტევა და 

მსმენელები დაარწმუნა, თავიანთი მადლიერება კეთილი საქმეებითა და ღვთისმსახურებით 

დაედასტურებინათ. 

როგორც ამ მოვლენიდან ვხედავთ, თეოდოსის შეეძლო ფრიად დიდსულოვანი ყოფილიყო, 

მაგრამ, სამწუხაროდ, მის ღირსებებს ჩრდილავდა უკიდურესი სიფიცხე. ის ყოველთვის ვერ 

ახერხებდა წონასწორობის შენარჩუნებას. 

ზემომოყვანილი მოვლენიდან სამი წლის შემდეგ აჯანყება მოეწყო თესალონიკში, სადაც 

ხალხმა დახოცა ქალაქის მმართველი და იმპერატორის მიერ გაგზავნილი რამდენიმე 

დიდებული. მომხდარის შესახებ შეატყობინეს მილანში მყოფ თეოდოსის, რამაც საშინლად 

განარისხა იგი. თავიდან ეპისკოპოსმა ამბროსიმ მოახერხა მისი მრისხანების დაცხრობა და 

თეოდოსიმ მას დამნაშავეთა შეწყალება აღუთქვა; მაგრამ ამბროსის წასვლის შემდეგ სხვათა 

რჩევებს აჰყვა – კარისკაცების წაქეზებით დაივიწყა დანაპირები და სასტიკი განაჩენი 

გამოუტანა ქალაქს. მისი ბრძანებით, მეომრებმა ალყაში მოაქციეს ცირკი, სადაც დიდძალი 

ხალხი იყო, და განურჩევლად ამოწყვიტეს შვიდი ათასამდე კაცი, ქალი და ბავშვი. 

ამ ცნობამ ყველა ქრისტიანი შეაძრწუნა. დროებით მილანიდან გასულმა ამბროსიმ 

იმპერატორს წერილი მისწერა, სადაც მკაცრად გამოხატა თავისი და მთელი ეკლესიის 

აღშფოთება, მეფეს მოუწოდა სინანულისკენ და განუცხადა, რომ ამიერიდან ვეღარ 

შეასრულებდა სამღვდელო საიდუმლოებს იმპერატორის თანდასწრებით, რომელმაც ამდენი 

უდანაშაული ადამიანის სისხლი დაღვარა. 

თეოდოსის სულში სინანულმა გაიღვიძა და რამდენიმე ხნის შემდეგ მაინც წავიდა მთავარ 

ტაძარში, მაგრამ კართან ეპისკოპოსი დახვდა და უფლის სახელით აუკრძალა შესვლა. ამაოდ 

ეხვეწებოდა იმპერატორი: 

– დავითმაც ხომ შესცოდა, მაგრამ ღვთის წყალობა არ მოჰკლებია. 

– შენ დავითს დანაშაულში ნუ ედრები, სინანულში მიჰბაძე! – უპასუხა ამბროსიმ. 

– როგორ მოვიქცე? 

– ისე, როგორც ყოველი მკვლელი. „არა არს თუალთღებაჲ ღმრთისა თანა“ (რომ. 2,11). 

იმპერატორი გაეცალა იქაურობას. ის მთელი რვა თვის განმავლობაში არ შეუშვეს ეკლესიაში. 

ამგვარი განყენება ზოგჯერ რისხვას, უფრო მეტად კი წუხილს იწვევდა მასში. შობის 

დღესასწაულზე იგი ოხვრითა და ცრემლით ეუბნებოდა თავის კარისკაც რუფინუსს: „სახლი 

ღვთისა ღიაა უპოვართა და მონათათვის, მაგრამ დახშულია ჩემთვის!“ რუფინუსი შეეცადა 

ეპისკოპოსის დაყოლიებას, მაგრამ იგი შეუვალი იყო: „ხელისუფალს შეუძლია, სიცოცხლე 

წამართვას, მაგრამ უფლება არ აქვს საეკლესიო განჩინებათა შეცვლისა“. ბოლოს მან 

თეოდოსისგან მიიღო აღთქმა, რომ ოცდაათი დღის განმავლობაში საერთოდ არავის დასჯიდა 

სიკვდილით, და დაუშვა ტაძრის სტოაში. იქ დიდი იმპერატორი იდგა მონანულთა შორის, 

ღარიბული სამოსით, მკერდში მჯიღს იცემდა და ცრემლმომდგარი იმეორებდა 



ფსალმუნთმგალობლის ლოცვას: „მიეახლა სული ჩემი მიწასა; მაცხოვნე მე სიტყვისაებრ 

შენისა; გზანი ჩემნი გითხრენ შენ და ისმინე ჩემი, მასწავენ მე სიმართლენი შენნი“ (ფს. 118,25-

26). ერს სიბრალულის ცრემლი სდიოდა და განიცდიდა იმპერატორთან ერთად, რომელსაც 

მთელი სიცოცხლე ტანჯავდა საკუთარი დანაშაულის განცდა. 

თანამედროვეებმაც და მომდევნო თაობებმაც ღირსეულად შეაფასეს ეპისკოპოს ამბროსი 

მედიოლანელის სიდიადე, რომელმაც უშიშრად ამხილა ქრისტიანული კაცთმოყვარებისა და 

სამართლიანობის რჯულის დამრღვევი, აგრეთვე ღირსება იმპერატორისა, რომელიც 

დაემორჩილა ქრისტიანული ჭეშმარიტების ძალას და გულწრფელად და თავმდაბლად 

შეინანა. 

თეოდოსის ყოფნა დასავლეთში ხელს უშლიდა წარმართებს: უკუგდებული იქნა მათი 

შუამდგომლობა, აღდგენილიყო გამარჯვების ქალღმერთის საკურთხეველი. თეოდოსი, 

რომელსაც დიდი გავლენა ჰქონდა ჭაბუკ ვალენტინიანეზე, არწმუნებდა მას, ქრისტიანობის 

სასარგებლოდ ემოქმედა. მაგრამ, როგორც კი სახელმწიფო საქმეების გამო თეოდოსი 

აღმოსავლეთში გაემგზავრა, დასავლეთში მღელვარება დაიწყო. 392 წელს ფრანკმა 

არბოგასტმა აჯანყების დროშა ააფრიალა, ვალენტინიანე მოკლა და იმპერატორად რიტორი[1] 

ევგენიუსი გამოაცხადა. გამარჯვების ქანდაკება და საკურთხეველი ისევ აღმართეს რომში, 

ყველა ქალაქში გახსნეს წარმართული ბომონები და იწყეს მსხვერპლშეწირვა. ამბროსი 

იძულებული გახდა, მილანი დაეტოვებინა, ბოლონიაში გადასულიყო და იქიდან ეგზავნა 

ევგენიუსისთვის მკაცრი, მამხილებელი წერილები. 

მალე ევგენიუსის ძალაუფლებას ბოლო მოეღო: თეოდოსიმ მასთან ბრძოლა გადაწყვიტა, 

ამისთვის ლოცვითა და მარხვით მოემზადა, 393 წელს გადალახა ალპები და აკვილეას 

მახლობლად შეხვდა ევგენიუსის მრავალრიცხოვან ლაშქარს. თეოდოსის ლეგიონებს 

კონსტანტინეს წმინდა დროშა მიუძღვოდა. ევგენიუსმა კი თავის მხედრობას წაუმძღვარა 

ჰერკულესის კერპი, რითაც სურდა წარმართული დაჯგუფების გულის მოგება, რომელიც 

ნამდვილად დიდ იმედებს ამყარებდა მასზე. 

დაიწყო ბრძოლა. დიდხანს გამარჯვების სასწორი ევგენიუსისკენ იხრებოდა. მტრის აშკარა 

უპირატესობის მხილველი ყველაზე გამოცდილი მხედართმთავრები ურჩევდნენ თეოდოსის 

უკან დახევას, მაგრამ მან უარი განაცხადა: „როგორ, ნუთუ ჯვრიანი დროშა უკან დაიხევს 

ჰერკულესის კერპის წინაშე?!“ მან ღვთისადმი მტკიცე სასოებით განაგრძო ბრძოლა. უცებ 

ამოვარდა ძლიერი გრიგალი, მიმოფანტა მტრის რაზმები, მტვრით დაუბრმავა თვალები, 

ხოლო მათგან ნატყორცნი ისრები უკან დააბრუნა. ისინი დაიბნენ, ბოლოს იარაღი დაყარეს 

და გაიქცნენ. გამარჯვება თეოდოსის დარჩა. თვითონ ევგენიუსი ტყვედ იგდეს და მოკლეს, 

არბოგასტმა თავი ჩამოიხრჩო. 

თეოდოსი რომში შევიდა, როგორც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ერთპიროვნული მმართველი. 

მან დიდსულოვნად აპატია ევგენიუსის ყველა მომხრეს, მაგრამ წარმართობას მისმა 

გამარჯვებამ სასტიკი დარტყმა მიაყენა. 

აღმოსავლეთში უკვე გამოცხადებული ბრძანება, რომლის თანახმად მკაცრად იკრძალებოდა 

მსხვერპლშეწირვა და ყოველგვარი ჯადოქრობა, ახლა დასავლეთშიც გავრცელდა. გრაციანემ 

თავის დროზე ბომონებს ჩამოართვა კუთვნილი მიწები და ქურუმები დაუქვემდებარა 

ხელისუფლებას, რომელმაც მათი შენახვის ხარჯები იკისრა. მაგრამ თეოდოსიმ განაცხადა, 



რომ ქრისტიანობა არის იმპერიის მთავარი რელიგია და ამიტომ თავს უფლებას ვერ მისცემს, 

წარმართობას მოახმაროს სახელმწიფო შემოსავლების უმცირესი ნაწილიც კი. ამრიგად, 

ქურუმებს უკვე ხელისუფლება აღარ შეინახავდა, რაც უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო 

წარმართობის ამოსაძირკვად. 

მართალია, აკრძალული წარმართული რიტუალები კიდევ დიდხანს აღესრულებოდა 

იტალიის, გალიისა და სხვა პროვინციების ზოგიერთ კუთხეში, მაგრამ ისინი თანდათანობით 

აღმოფხვრა მონაზვნობის გავრცელება-განმტკიცებამ. თავად რომში კი ხელისუფლება ვერ 

ბედავდა წარმართული დღესასწაულების უცებ აკრძალვას, რადგან ხალხის აღშფოთებას 

ერიდებოდა და დღესასწაულების ხარჯებსაც თავად იხდიდა. შემდეგ, თანდათანობით, ეს 

დღესასწაულები დავიწყებას მიეცა. შედარებით იოლი აღმოჩნდა იმპერიაში ქრისტიანობის 

მთავარ რელიგიად გამოცხადება, წარმართთა საწინააღმდეგო განკარგულებების გამოცემა და 

მათი რიტუალების აკრძალვა, ვიდრე კერპთაყვანისმცემლობის აღმოფხვრა კაცთა 

შეგნებიდან. ბევრმა ახალი სარწმუნოება სულიერი აღორძინების გარეშე მიიღო, ბევრიც 

ქრისტეს აღიარებდა, მაგრამ გულში წარმართად რჩებოდა. 

ქრისტიანებიც თითქმის აღარაფრით ჰგავდნენ იმ პერიოდის მორწმუნეებს, როცა მაცხოვრის 

აღიარება ადამიანს სიცოცხლის ფასად უჯდებოდა. მაგრამ ქრისტიანული რჯულის მიღება 

მაინც ამაღლებდა საზოგადოების შინაგან სიწმინდეს, განამტკიცებდა სამოქალაქო 

კანონმდებლობას და ამკვიდრებდა ზნეობრივ განათლებას. 

რომში ხანმოკლე ყოფნის შემდგომ თეოდოსი მილანს გაემართა. ის დიდხანს ვერ ბედავდა 

წმინდა საიდუმლოებთან მიახლებას ევგენიუსთან ბრძოლაში დაღვრილი სისხლის გამო, 

მიუხედავად იმისა, რომ სამართლიანობისთვის იბრძოდა – ასეთი ღრმა მოკრძალება ჰქონდა 

მას ეკლესიის წმინდა საიდუმლოებისადმი. მილანში თავისთან იხმო ორი ვაჟიშვილი: 

არკადიუსი და ჰონორიუსი, რათა დაელოცა მოახლოებული სიკვდილის წინ. იმპერატორს 

ერთმა მეუდაბნოემ, იოანემ, რომელმაც ადრე ევგენიუსის ძლევა უწინასწარმეტყველა, აუწყა, 

რომ თავისი მეორე გამარჯვების შემდეგ მალევე აღესრულებოდა. ასეც მოხდა – 395 წელს, მას 

შემდეგ, რაც თავის ორ ვაჟს გაუყო იმპერია, რომის უკანასკნელი დიდი იმპერატორი ამბროსი 

მედიოლანელს ჩააკვდა ხელში. 

ამ იმპერატორის ბიოგრაფიაში ცხადად ჩანს ქრისტიანობის მძლავრი გავლენა. მაშ რას 

შეეძლო სრული, ერთპიროვნული მმართველის მრისხანებისა და სიფიცხის მოთოკვა, თუ არა 

შინაგანი ზნეობრივი კანონის აღიარებასა და ქრისტიანობისადმი მორჩილებას?! ჩვენ 

დავინახეთ, თუ როგორ ჩააცხრო ანტიოქიელთადმი მისი სამართლიანი რისხვა ქრისტეს 

სახელმა და იგი მოწყალებად და დიდსულოვნებად შეუცვალა. მეორე შემთხვევაში ის 

მზვაობრობას აჰყვა და საშინელი დანაშაულიც ჩაიდინა, მაგრამ შემდგომში გულწრფელად 

შეინანა და დამორჩილდა ეკლესიის კანონს. თეოდოსი თავშეკავებულად ცხოვრობდა – არ 

იტაცებდა სიმდიდრე, საოცრად გულუხვი იყო ღარიბებისადმი და იოლად ივიწყებდა პირად 

წყენას. ცდილობდა, თავისი ვაჟები ქრისტიანულად აღეზარდა, რისთვისაც დამრიგებლად 

შეურჩია განსწავლულობითა და წმინდა ცხოვრებით ცნობილი არსენი, რომელიც რომში 

დიაკვნად მსახურობდა. სამწუხაროდ, ჭაბუკმა მემკვიდრეებმა მამისა და ღირსეული 

მოძღვრის იმედები ვერ გაამართლეს. 



თეოდოსის ცოლი, დედოფალი ფლაცილა, თავმდაბლობითა და ღვთისმოშიშებით 

გამორჩეული ჭეშმარიტი ქრისტიანი იყო. ის არა მარტო ფულით ეხმარებოდა ღარიბებს, 

თავადაც ნახულობდა მათ და უვლიდა ავადმყოფებს. ზოგი ასეთ ქცევას შეუფერებლად 

უთვლიდა და არწმუნებდა, რომ დედოფლისთვის საკმარისია, ღარიბებს შემწეობით 

დაეხმაროს, შრომა კი მისი წოდებისთვის უკადრისი საქციელია. ამაზე ფლაცილა პასუხობდა: 

„ჯეროვანია, რომ იმპერატორი ხალხს გულუხვად ეხმარებოდეს ფულით. მაგრამ ჩემს პირად 

გარჯას მე ვუძღვნი უფალს, ვინც კეთილ-ინება, ჩემთვის დედოფლობა ებოძებინა“. 

ეპისკოპოსი ამბროსი მედიოლანელი გარდაიცვალა თეოდოსის აღსრულებიდან სამი წლის 

შემდეგ. მას წინასწარ ეუწყა სიკვდილის მოახლოება და მეგობრებს მიმართა: „მხოლოდ 

აღდგომამდე დავრჩები თქვენთან“. მალე იგი შეუძლოდ შეიქნა, რამაც ქვეყანა ძლიერ 

დაამწუხრა. სტილიქონი, იტალიის მმართველი მცირეწლოვანი ჰონორიუსის დროს, 

ევედრებოდა ამბროსის, ღმერთისთვის ეთხოვა სიცოცხლის გახანგრძლივება, მაგრამ 

ეპისკოპოსის პასუხი ასეთი იყო: „მე ისე არ მიცხოვრია თქვენს შორის, რომ აქ დარჩენისა 

შემრცხვეს, მაგრამ არც სიკვდილის მეშინია, რადგან სახიერი მეუფე გვყავს“. 

ამბროსიმ სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები გამუდმებულ ლოცვაში გაატარა და სიხარულით 

ელოდა წუთისოფლიდან განსვლას. სახეზე ისეთი ნათელი გადასდიოდა, რომ მისი 

შემხედვარე ახლობლები გაოგნებული იყვნენ. ეპისკოპოსი გარდაიცვალა დიდი შაბათის 

ღამეს, 397 წელს. 

აღდგომის სასიხარულო დღეებში ქვითინი ისმოდა მილანის ქუჩებში – ამბროსის სახით ხომ 

ყველამ დაკარგა მოყვარული მამა და ბრძენი მოძღვარი. უამრავი ხალხი ეთხოვებოდა მის 

ცხედარს, რომელსაც უფალმა სასწაულქმედებისა და კურნების ძალა მიჰმადლა. 

ჩვენ ვიხილეთ ამბროსის უცვალებელი სიმტკიცე იუსტინასთან, მაქსიმუსსა და 

თეოდოსისთან ურთიერთობაში; მაგრამ მას არანაკლებ ახასიათებდა გულმოწყალება, 

სიმშვიდე და უსაზღვრო ხელგაშლილობა. მან ღარიბებს დაურიგა მთელი თავისი ქონება; 

საეკლესიო მორთულობებსაც კი ყიდდა ბარბაროსთაგან დატყვევებულთა გამოსახსნელად. 

„ეკლესიას ოქრო შესანახად არა აქვს, არამედ იმისთვის, რომ ადამიანთა სასიკეთოდ 

გამოიყენოს“, – ამბობდა იგი. 

ამბროსი ღვთისმსახურებას დასავლეთისათვის მანამდე არნახული ზეიმით აღასრულებდა. 

მანვე შეადგინა ლიტურგიისა და სხვა მსახურებათა განაწესი, რაც დიდხანს შემორჩა 

მედიოლანის ეკლესიას. დაგვიტოვა მრავალი სამოძღვრო თხზულება, საგალობლები, წმინდა 

წერილის განმარტებანი, წიგნები ქრისტიანული ზნეობის შესახებ... 

[1] ძველ საბერძნეთსა და რომში მჭევრმეტყველების მასწავლებელი. 

 

 

 

 

 



წმინდა იოანე ოქროპირი. 

ჩვენი მკითხველისთვის უკვე ნაცნობია ანტიოქიის უდიდესი პრესვიტერი, იოანე ოქროპირი. 

მისი ცხოვრების მიმოხილვით დავასრულებთ თხრობას მეოთხე ასწლეულის შესახებ, 

რომელიც ესოდენ მდიდარია ქრისტეს დიდებულ მსახურთა სახელებით. 

იოანე დაიბადა ანტიოქიაში 344 (ან 347) წელს მდიდარ და სახელოვან ოჯახში. მამამისს, 

სეკუნდს, სირიაში მაღალი სამხედრო თანამდებობა ეკავა, დედა ანთუსა იოანესთვის იგივე 

იყო, რაც მონიკა – ავგუსტინესთვის და ნონა – გრიგოლ ღვთისმეტყველისთვის. ის ოცი წლისა 

დაქვრივდა, მეორედ ქორწინება აღარ მოისურვა და თავი მთლიანად ქრისტიანისა და დედის 

მოვალეობათა შესრულებას მიუძღვნა: ხელი მოჰკიდა შვილის აღზრდას, გონივრულად 

უძღვებოდა მამულს; ცდილობდა, ვაჟისთვის ფართო და საფუძვლიანი განათლება მიეცა, 

ზედმიწევნით გაეცნო მისთვის წმინდა წერილი. იოანემ დედისგან მიიღო ქრისტიანული 

ღვთისმსახურების პირველი გაკვეთილები, რომელთა წარხოცვა მისი სულიდან ვერაფერმა 

შეძლო – ვერც წარმართი დამრიგებლების სწავლებამ, ვერც სიყმაწვილის გატაცებებმა. ასე 

ძლიერია დედის გავლენა ბავშვის აღზრდასა და მის სულიერ ძალთა განვითარებაზე! ასეთი 

მდგრადია ბავშვობაში მიღებული შთაბეჭდილება! სიყმაწვილის ასაკში იოანე უკვე დადიოდა 

წარმართულ სკოლებში, სადაც ისწავლებოდა ფილოსოფია, რიტორიკა და სხვა მეცნიერებები. 

იყო ცნობილი ლიბანიოსის – წარმართი ორატორის – ერთ-ერთი საუკეთესო მოწაფე. 

მოწაფეობისას იოანე ჯერ არ იყო მონათლული. თუმც ეკლესიის წმინდა მამები ებრძოდნენ 

ნათლისღების სრულწლოვანებამდე გადადების ჩვეულებას, მაგრამ იგი მაინც საკმაოდ იყო 

გავრცელებული. ამის მიზეზი გარკვეულწილად ისიც იყო, რომ ნათელღებულებს 

წარმართულ სკოლებში სიარულის უფლება არ ჰქონდათ. მოგვიანებით თვითონ იოანე 

გმობდა ამ ჩვეულებას და მშობლებს მოუწოდებდა, არ დაეყოვნებინათ ჩვილთა მონათვლა, 

დაბადების პირველივე დღეებიდან მიეძღვნათ ისინი ღმერთისთვის და თანაზიარნი 

გაეხადათ ქრისტეს მიერ ჩვენთვის ბოძებული მადლისა. 

განათლების დასრულების შემდგომ იოანე სამოქალაქო სამსახურში ჩადგა, შეისწავლა 

კანონმდებლობა და სამსჯავროებზე იცავდა მისთვის ჩაბარებულ საქმეებს. ამგვარმა 

სამსახურმა ის მაღალი საზოგადოების ადამიანებთან დააახლოვა, მეგობართა მიბაძვით 

დადიოდა თეატრებში, სანახაობებზე, მონაწილეობდა მხიარულ შეკრებებში. მაგრამ ასეთი 

ცხოვრება მალე ამაო და ცარიელი ეჩვენა. საერო პატივი იოანეს არ ხიბლავდა, გრძნობდა, რომ 

ნუგეშსა და სიმშვიდეს, ნათელსა და ჭეშმარიტებას მხოლოდ ქრისტეში ჰპოვებდა. ამიტომ 

გულმოდგინედ შეუდგა წმინდა წერილის შესწავლას, ხშირად დადიოდა ეკლესიაში, ბოლოს 

კი საერთოდ მიატოვა სამოქალაქო სამსახური. ანტიოქიის მაშინდელმა ეპისკოპოსმა, წმინდა 

მელეტიმ, შეიყვარა იგი და ხშირად ეპატიჟებოდა თავისთან სასაუბროდ. მანვე მონათლა 28 

წლის იოანე. 

უდიდესი კრძალვით მიეახლა იოანე საიდუმლოს, რითაც იგი ღმერთის შვილი ხდებოდა. ამ 

დროიდან უმკაცრესად ადევნებდა თვალს საკუთარ ქცევას. არასდროს იფიცებდა, არათუ 

მოყვასისადმი ბოროტმეტყველების, უწყინარი ხუმრობის ნებასაც არ აძლევდა თავს. ყველა 

ფიქრი და მცდელობა მიმართული იყო ერთისკენ – ღირსეულად ეტარებინა ქრისტიანის 

მაღალი წოდება. ძალიან უნდოდა საერო ცხოვრების მიტოვება და უდაბნოში სამონაზვნო 

მოღვაწეობა, მაგრამ ამ განზრახვამ დედამისი გაანაწყენა. მან ცხარე ცრემლებითა და 



გულისამაჩუყებელი სიტყვებით აღუწერა ვაჟს ადრე დაქვრივებული ქალის გაჭირვება, 

ზრუნვა მის აღზრდასა და ქონების შენარჩუნებაზე. ბოლოს კი დასძინა: „ყოველივესთვის 

ერთს გთხოვდი და გთხოვ ახლაც – კიდევ ერთხელ ნუ დამტოვებ მარტოდ, ნუ გააღვიძებ ჩემს 

სულში ოდნავ მიძინებულ დარდს. მოიცადე ჩემს სიკვდილამდე“. 

იოანემ დედას თხოვნა შეუსრულა, დარჩა მასთან; ცხოვრობდა მდიდრულ სახლში, მაგრამ 

მკაცრ სამოღვაწეო ცხოვრებას მისდევდა და მთელ დროს ლოცვაში ატარებდა. მელეტი 

ანტიოქიელმა მალე ის ეკლესიაში მედავითნედ განაწესა. 

ამ პერიოდს განეკუთვნება იოანეს პირველი ცნობილი ეპისტოლე, სახელწოდებით 

„დაცემულისადმი“, რომელიც მის ერთ-ერთ მეგობარს ეძღვნება. ამ თხზულებაში უკვე 

იგრძნობა სიყვარულით აღსავსე გულიდან გადმოღვრილი ცოცხალი, მიმზიდველი 

მჭევრმეტყველება, ზნეობრივი კანონებისადმი ერთგულება... 

მედავითნედ მსახურების დროს იოანემ ისე გაითქვა სახელი, რომ ერთ მახლობელ ქალაქში 

ეპისკოპოსობაც კი შესთავაზეს, მაგრამ მან თავი უღირსად ჩათვალა და უარი თქვა (აირჩიეს 

მისი ერთ-ერთი მეგობარი). იოანემ თავის თხზულებაში „მღვდლობის შესახებ“ გადმოგვცა 

შეხედულებანი მღვდელმსახურის, როგორც საიდუმლოთა აღმსრულებლისა და მოძღვრის, 

მაღალი მოვალეობების თაობაზე. 

დედის სიკვდილის შემდეგ იოანემ აისრულა დიდი ხნის სურვილი: გაყიდა მამული, ფული 

დაურიგა ღატაკებს, გაათავისუფლა მონები და მონაზვნად შედგა ანტიოქიის მახლობლად 

მდებარე ერთ-ერთ სავანეში. მას უნდოდა, მთელი სიცოცხლე განმარტოებით ლოცვაში 

გაეტარებინა, მაგრამ მისმა დიდებამ უამრავი მნახველი მიიზიდა: ვინ რჩევა-დარიგებისთვის 

მიდიოდა, ვინ სნეულებისგან განკურნების იმედით, რადგან უფალმა იოანეს 

სასწაულქმედების ძალა უბოძა. ისიც კურნავდა ავადმყოფებს და თან მოუწოდებდა, 

ღვთისმსახურებით ეცხოვრათ და ელოცათ. კაცთა შინაგანი ბუნების ღრმად მცოდნე იოანე 

თითოეულს მისივე სულიერი მდგომარეობის შესაბამის რჩევას აძლევდა. 

გადმოგვცემენ, რომ ერთხელ იოანეს საოცარი ხილვა ჰქონდა მონასტერში[1]. ღამით მას 

უჩვეულო ნათლით გაბრწყინებული ორი კაცი გამოეცხადა – ისინი იყვნენ იოანე და პეტრე 

მოციქულები. 

– მე იოანე ვარ, – თქვა პირველმა მათგანმა – შენც გაძლევს ღმერთი ნიჭს, იხილო სიღრმენი 

სიბრძნისა. შენ ასაზრდოებ ადამიანებს სწავლების უკვდავი საზრდოთი და დაუყოფ პირს 

მათ, ვინც უკუღმართად განმარტავს ჩვენი ღმერთის რჯულს. შემდეგ პეტრემ ოქროპირს 

გასაღები გადასცა და უთხრა: 

– ღმერთი გაძლევს თავისი ეკლესიების გასაღებს, ვისაც შეკრავ, იქნება შეკრული, და 

განიხსნება ის, ვისაც განხსნი. 

იოანე პირქვე დაემხო და შესძახა: 

– ვინ ვარ მე, რომ გავკადნიერდე, მივიღო და ვიტვირთო ამგვარი მსახურება. მე ხომ 

ცოდვილი ვარ და არარაობა! 



– მხნედ იყავ და განმტკიცდი! აღასრულე ბრძანება და ნუ დაფლავ უფლის მიერ ადამიანების 

განსანათლებლად ბოძებულ ნიჭს. თამამად გამოაცხადე ღვთის სიტყვა; გახსოვდეს, რაც 

უფალმა ბრძანა: „ნუ გეშინინ მცირესა მაგას სამწყსოსა, რამეთუ სათნო-იყო მამამან თქუენმან 

ზეცათამან მოცემად თქუენდა სასუფეველი“ (ლუკ. 12,32). შენც ნუ შეგეშინდება, რამეთუ 

უფალმა კეთილ-ინება, განანათლო მრავალი სული, ბევრ მწუხარებასა და დევნას გადაიტან 

სიმართლისათვის. ყველაფერს მხნედ გაუძელ და შეხვალ ღვთის სამკვიდრებელში. – 

უპასუხეს მახარებლებმა. 

იოანემ უფლისგან მითითებული მსახურებისთვის იწყო მზადება. მან დროებით დატოვა 

სავანე და მღვიმეში განმარტოვდა, სადაც რამდენიმე წელიწადი დაჰყო მარხვაში, ლოცვასა და 

მღვიძარებაში. მაგრამ ცხოვრების უმკაცრესმა პირობებმა იმდენად შეარყია მისი 

ჯანმრთელობა, რომ იძულებული გახდა, ანტიოქიაში დაბრუნებულიყო. მოგვიანებით თავის 

საუბრებში ბევრჯერ აღწერა ხატოვნად უდაბნოს სავანეთა სიმშვიდე და სიწყნარე, სადაც არ 

აღწევდა ამსოფლიური ამაოების ხმა და ყველა მხოლოდ ღვთისთვის სათნო-ყოფაზე 

ფიქრობდა. იმხანად ბევრი გამოდიოდა მონასტრების წინააღმდეგ, მათი აზრით, ისინი ერს 

საუკეთესო შვილებს ართმევდნენ. იოანე მთელი ძალით იცავდა მონაზვნურ ცხოვრებას. 

თავისი მოღვაწეობის ამ პერიოდში დაწერა მან რამდენიმე ასკეტური ხასიათის თხზულება, 

მაგალითად ტრაქტატი „მონაზვნური ცხოვრების მტრების წინააღმდეგ“. 

ანტიოქიაში მისი დაბრუნების შემდეგ წმინდა მელეტიმ მალევე დაადგინა დიაკვნად. ხოლო 

386 წელს მელეტის მემკვიდრე ფლაბიანემ სამღვდელო ხარისხში აიყვანა, მაგრამ არ განაწესა 

რომელიმე ეკლესიაში, არამედ მქადაგებელის მოვალეობა დააკისრა. იოანემ, რომელმაც ადრე 

ჩამოაყალიბა ჭეშმარიტი მღვდლის დიდებული სახე თავის წიგნში „მღვდლობის შესახებ“, 

ახლა ეს ხარისხი შიშითა და იმავდროულად უფლისადმი სასოებით მიიღო, რადგან 

მქადაგებლობა ანტიოქიაში განსაკუთრებით მძიმე იყო ბევრ ადგილობრივ გარემოებათა 

გამო. 

ჩვენ უკვე გიამბეთ უთანხმოებების შესახებ, რომლებიც ასე დიდხანს აღელვებდნენ 

ანტიოქიის ეკლესიას. იყო ჟამი, როცა მას ერთდროულად სამი ეპისკოპოსი ჰყავდა. 

სებასტიანელებს, მელეტიანელებსა და პავლინიანელებს ერთმანეთთან ურთიერთობა 

საერთოდ არ სურდათ. მელეტის სიკვდილის შემდეგ ფლაბიანეს დადგინებამ ბევრის 

უკმაყოფილება გამოიწვია. ხალხის დიდი ნაწილი ისევ პავლინეს აღიარებდა ეპისკოპოსად. 

ერეტიკოსები და იუდეველები, რომლებიც მრავლად იყვნენ ანტიოქიაში, ცდილობდნენ, 

მართლმადიდებლებში სამოციქულო სწავლებისადმი რწმენა შეერყიათ. არიანელები, 

ანომეველნი, საბელიანელები, პავლე სამოსატელის, მაკედონიუსისა და სხვადასხვა 

გნოსტიკური სექტების მიმდევრები ავრცელებდნენ თავიანთ ცრუსწავლებებს. წარმართები 

დასცინოდნენ ამაოდმეტყველებით გატაცებულ ქრისტიანებს, რომლებიც მხოლოდ 

დოგმატებს იხილავდნენ და თავიანთ მოვალეობებს არად აგდებდნენ. სხვანი, ირგვლივ 

გაჩაღებული პაექრობებით თავმობეზრებულნი, ნებისმიერ აღმსარებლობას გულგრილად 

უყურებდნენ. ბევრი ქრისტიანი ეკლესიის ჩვეულებათა მხოლოდ გარეგნულ დაცვას 

სჯერდებოდა და მარტო საკუთარი თავის სიამოვნებისათვის ცხოვრობდა. ცირკი და სხვა 

სანახაობები ერთნაირად იზიდავდა ქრისტიანსაც და წარმართსაც. 

რაოდენ რთული უნდა ყოფილიყო მქადაგებლობა ასეთ ქრისტიანულ საზოგადოებაში, 

რომლის დანაწევრებასაც ასე ღრმად განიცდიდა იოანე; ამ მდგომარეობას იგი ადარებდა 



პირველი პერიოდის ეკლესიის ყოფას და ნაღვლიანად ამბობდა: „მაშინ ყველას ერთი სული 

და ერთი გული ჰქონდა. ახლა ერთ სულშიც ვეღარ იპოვი თანხმობას, ყველგან დიდი 

განხეთქილებაა, არსად ჩანს მშვიდობა“. 

იოანეს შეგნებული ჰქონდა თავისი მოვალეობების სირთულე, მაგრამ სულიერად არ 

დაცემულა – მასთან იყო ყოვლიშემძლე უფალი, ვისაც მიმართავდა სრული სასოებით და 

რომელმაც აკურთხა მისი შრომა. სამღვდელო ხარისხის მიღების შემდგომ იგი უდიდესი 

გულმოდგინებით შეუდგა საქმეს; მამობრივი მზრუნველობით ადევნებდა თვალყურს 

თითოეული თავისი სულიერი შვილის შინაგან მდგომარეობას: ამხნევებდა გულგატეხილს, 

განამტკიცებდა მერყევს, არიგებდა, ანუგეშებდა, კიცხავდა; ერთდროულად იყო მშვიდი და 

მტკიცე, მხურვალედ მოყვარული, მიმტევებელი და ბრძნულად მკაცრი; შეძლებისდაგვარად 

უშლიდა ქრისტიანებს არაფრისმთქმელ პაექრობებში მონაწილეობას; მოუწოდებდა, 

რწმენითა და კეთილი საქმეებით დაეცვათ სამოციქულო სწავლების სიწმინდე; ამასთან, 

ერთგულად იცავდა მართალ დოგმატებს ცრუსწავლებებისგან. ერეტიკოსებს მისი სახით 

ჰყავდათ მათი გაუკუღმართებული აზროვნების მკაცრი მამხილებელი და იმავდროულად 

მშვიდი მოძღვარი, რომელიც ყოველთვის მზად იყო, დახმარებოდა ჭეშმარიტების 

კეთილსინდისიერ მაძიებელს. 

იოანე კვირაში რამდენჯერმე ქადაგებდა და მისი გავლენა დღითიდღე ძლიერდებოდა. 

ფუქსავატმა ანტიოქიელებმა დაივიწყეს საყვარელი სანახაობა-გართობები და ეკლესიას 

მიაწყდნენ. ბევრი მათგანი, რომელიც თავიდან უბრალო ცნობისმოყვარეობამ მიიყვანა, 

სულის სიღრმემდე შეძრა მქადაგებლის სიტყვის ძალამ. ზოგჯერ იოანეს სიტყვას 

აწყვეტინებდნენ მქუხარე ტაშითა და აღფრთოვანების შეძახილებით, რაც მას არ მოსწონდა: 

„რად მინდა ტაში და დიდება? ჩემი ქება იმით გამოხატეთ, რომ თქვენი ცხოვრება 

გამოასწორეთ და ღმერთისკენ მიიქეცით!“ 

გადმოგვცემენ, რომ ერთმა დედაკაცმა, რომელიც ხალხში ერია, იოანეს მოსმენისას წამოიძახა: 

„მოძღვარო სულიერო, იოანე, ოქროპირო! სწავლება შენი ღრმაა და სუსტ გონებას ჩვენსას 

მისი შეცნობა არ ძალუძს!“ აქედან მოყოლებული იოანე ცდილობდა, თავისი შეგონებანი 

მარტივი, ყველასთვის გასაგები სიტყვებით გადმოეცა. ხალხში მას შერჩა წოდება „ოქროპირი“ 

და დღესაც ამ სახელით განადიდებს მას ეკლესია. იოანემ ანტიოქიის პრესვიტერად ოცი წელი 

დაჰყო. 

397 წელს გარდაიცვალა კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსი, ნექტარიოსი, და იოანეს მისი 

ადგილის დასაკავებლად უხმეს. იმპერატორმა არკადიუსმა (343-408 წწ.) იცოდა, თუ როგორ 

უყვარდათ ანტიოქიელებს უდიდესი პრესვიტერი, ამიტომ შეეშინდა, მის გადაყვანას არ 

აეღელვებინა ხალხი და იოანეს ანტიოქიის ფარულად დატოვება ურჩია. 

კონსტანტინოპოლში აღფრთოვანებით შეხვდნენ მთელ აღმოსავლეთში ცნობილ 

მქადაგებელს. თუმცა ახალი მწყემსთმთავრის ხელდასხმისთვის შეკრებილთა შორის 

აღმოჩნდნენ არაკეთილმოსურნე ეპისკოპოსები და პრესვიტერები, რომელთაგან ბევრი 

თვითონ უმიზნებდა ამ ხარისხს. კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსის ადგილი თავისი მომხრე 

ერთი პრესვიტერისთვის უნდოდა ალექსანდრიის ეპისკოპოსს, პატივმოყვარესა და ცბიერ 

თეოფილეს. მაგრამ რაკი იოანეს მხარს უჭერდა იმპერატორთან დაახლოებული და ძლიერი 



პიროვნება, ევტროპი, თეოფილეს მისი მუქარისა შეეშინდა და თავად დაასხა ხელი ახალ 

ეპისკოპოსს. მაგრამ გულში მტრობა ჩაიდო, რაც მოგვიანებით გამომჟღავნდა. 

ახალ ხარისხში დადგინების ასეთი დასაწყისი ბევრ უსიამოვნებასა და სირთულეს უქადდა 

იოანეს. მართლაც, კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსობა მისთვის მძიმე გამოცდა გამოდგა. 

საქმე უამრავი ჰქონდა, რადგან კონსტანტინოპოლის პატრიარქის მეთვალყურეობის ქვეშ 

რამდენიმე ოლქის ეკლესიაც შედიოდა. მაგრამ იგი არ შეუშინდა შრომას და ბეჯითად შეუდგა 

ახალი მოვალეობების შესრულებას. მისდა სამწუხაროდ, სასულიერო დასში ბევრი 

თანამდგომი ვერ იპოვა, უმრავლესობა გულგრილად ეკიდებოდა საქმეს და მიწიერი 

სიკეთეებისა და პატივმოყვარების სენით იყო შეპყრობილი. მღვდლები ძლიერ კარისკაცთა 

მხრიდან მფარველობას ეძებდნენ, არ ამხელდნენ მათ მანკიერებებს, კარგავდნენ იმ ზნეობრივ 

გავლენას, რაც უნდა ჰქონდეს სულთა მწყემსს, თუ იგი კეთილსინდისიერად ასრულებს 

თავის მოვალეობებს. 

იოანეს პირველი საზრუნავიც სწორედ სასულიერო დასის გამოსწორება გახდა; ცდილობდა 

მათ დამოძღვრას მაგალითებით და სიტყვით: მოაშორა ყოველგვარი სიმდიდრე 

არქიეპისკოპოსის საცხოვრებლიდან, მთელ შემოსავალს მოწყალებად არიგებდა, იცავდა 

მკაცრ მარხვას; არ აინტერესებდა ამა სოფლის ძლიერთა კეთილგანწყობის მოპოვება, ამიტომ 

ნადიმებზე არ სტუმრობდა და არც თავისთან იწვევდა დიდებულებს... იოანე მუდამ 

დაკავებული იყო სამწყსოს საქმეებით, ლოცვით ან წმინდა წერილის შესწავლით. მისი ასეთი 

მკაცრი სამოღვაწეო ცხოვრება არ მოეწონა კონსტანტინოპოლის სამღვდელოებას, მაგრამ მათი 

აღშფოთება უფრო მაშინ გამწვავდა, როდესაც იოანემ ჩაიხედა ეკლესიის საქმეებში და 

აღმოაჩინა, რომ შემოსავალი არასწორად, ზოგჯერ კი უპატიოსნოდ იხარჯებოდა. ამის გამო 

მან დაითხოვა ზოგიერთი პიროვნება, შეამცირა ზედმეტი ხარჯები და დიდი თანხა გაიღო 

ღარიბთა დასახმარებლად და ქსენონების ასაგებად. ადამიანები, რომლებიც იოანემ 

ჩამოიშორა, დაუძინებელ მტრებად მოეკიდნენ მას. 

მალე ამ უკანასკნელთ შეუერთდა ყველა ის ერისკაცი, ვისაც არ ეხატებოდა გულზე მკაცრი 

მხილებანი ეპისკოპოსისგან. იოანე, როგორც თავდადებული მწყემსი, რომლის მოვალეობაც 

მისთვის მიბარებული სულების გადარჩენა იყო, ქადაგებებში დაუნდობლად გმობდა 

მანკიერებებს: პატივმოყვარეობას, ვერცხლისმოყვარეობას, ამაოებას, გულქვაობას... მისი 

სიტყვები შეურაცხმყოფლად ეჩვენებოდათ მათ, ვინც თავისთავში ამ უზნეობას ხედავდა. 

იოანე მართალი სულით ემსახურებოდა ღმერთს, არ აშფოთებდა მტრებისგან სიძულვილი და 

მოშურნეობით აგრძელებდა თავის საქმეს. როგორც ანტიოქიაში, აქაც მისმა ქადაგებებმა 

დიდძალი მსმენელი მიიზიდა და მისი გავლენა დღითიდღე იზრდებოდა. 

იმჟამად კონსტანტინოპოლში ჯერ კიდევ მრავლად იყვნენ არიანელები, განსაკუთრებით 

იმპერატორის მხედრობაში მომსახურე გოთებს შორის. თეოდოსის ბრძანებით არიანელებს 

ეკრძალებოდათ, ქალაქში ჰქონოდათ ტაძრები, ასე რომ, ღვთისმსახურების აღსრულება 

მხოლოდ ქალაქგარეთ შეეძლოთ. სამაგიეროდ, ისინი ღამღამობით იკრიბებოდნენ 

საზოგადოებრივი შენობების წინ და გვიანობამდე მღეროდნენ ყოვლადწმიდა სამების 

მგმობელ ჰიმნებს; ეს სანახაობა მრავალს იზიდავდა, რამაც აფიქრებინა ეპისკოპოსს, 

მართლმადიდებლებისთვის მოეწყო ღამისთევით ლოცვები და ეკლესიის ირგვლივ 

ჯვრებითა და ანთებული სანთლებით მსვლელობა საგალობლების თანხლებით. ასე დაიწყო 

ჯვრით მსვლელობები და მართლმადიდებლებიც აღარ ეტანებოდნენ არიანელთა შეკრებებს. 



ერთხელ ამით გაღიზიანებული ერეტიკოსები თავს დაესხნენ პროცესიას, დაარბიეს და 

დახოცეს ხალხი. მაშინ იმპერატორმა არკადიუსმა საერთოდ აკრძალა არიანელთა შეკრებები. 

ამ მოვლენებიდან ცოტა ხნის შემდეგ გოთების მეთაურმა, გაინამ, სთხოვა არკადიუსს, 

არიანელთათვის ერთი ტაძარი დაეთმო კონსტანტინოპოლში. იმპერატორი მზად იყო, 

დათანხმებოდა ამ მოთხოვნას, რადგან გოთების აჯანყების ეშინოდა. მაგრამ იოანემ უდრეკი 

სიმტკიცე გამოიჩინა და გადაჭრით განაცხადა უარი – ეკლესიას ქრისტეს მგმობელებს არ 

გადავცემო. მოგვიანებით კი, გოთების ამბოხის დროს, როდესაც გაინამ იმპერატორს ორი 

კონსულის დასჯა მოსთხოვა, მარტო იოანე გამოესარჩლა მათ. მსჯავრდებულთა 

გადასარჩენად იგი უშიშრად მივიდა ბანაკში გოთების ბელადთან. ეპისკოპოსის 

ქრისტიანული სიმამაცით შეძრულმა გაინამ იგი პატივით მიიღო თავის კარავში და შვილები 

მის ფეხებთან დააჩოქა კურთხევის სათხოვნელად. 

იოანემ არიანელებს უარი უთხრა ტაძრის გადაცემაზე, მაგრამ კონსტანტინოპოლში მოაწყო 

ახალი ტაძარი გოთებისთვის და ისინი ჭეშმარიტ რწმენაზე მოაქცია. იქ ღვითსმსახურება მათ 

მშობლიურ ენაზე აღესრულებოდა და იოანეც ხშირად ქადაგებდა თარჯიმნის დახმარებით. 

საერთოდ, ღვთის სიტყვის გავრცელება იოანეს ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავი იყო. მან 

გააგზავნა მქადაგებლები სპარსეთში, ფინიკიაში, დუნაისპირეთის სკვითებთან, თრაკიაში 

მცხოვრებ სლავურ ტომებთან. „შენ პირველმა აღუმართე საკურთხეველი კარვებში მცხოვრებ 

სკვითებს“, – სწერდა ოქროპირს თეოდორიტე კვირელი. 

ეკლესიის მწერლები მოიხსენიებენ ჰუნებსა და სლავურ ურდოებში მქადაგებელს, თეოტიმე 

სკვითელს, ქალაქ ტომის (ახლანდელი მანგალია) ეპისკოპოსს, რომლის ეპარქია 

ვრცელდებოდა დუნაის სამხრეთ ნაპირებიდან თრაკიამდე (ახლანდელი ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ბულგარეთი). ვარაუდობენ, რომ ამ ქვეყანაში ქრისტიანობა პირველივე 

საუკუნეებიდან იყო დამკვიდრებული. უკვე დიოკლეტიანეს დროს იხსენიებიან აქაური 

ქრისტიანი მქადაგებლები. 

იოანე გულუხვად ეხმარებოდა ღვთის სიტყვის გამავრცელებლებს, ზრუნავდა წმინდა 

წერილის თარგმანზე, ახარებდა ქადაგებით მიღწეული წარმატებები. „ახლა რაღად გვინდა 

ფილოსოფოსთა მოძღვრებანი? – ამბობდა წმიდა იოანე – მეთევზეთა და მეკარვეთა სწავლება 

არა მარტო იუდეაში, ბარბაროსთა ენაზეც მზეზე უნათლესად ბრწყინავს. სკვითებმა, 

თრაკიელებმა, სარმატებმა, მავრებმა, აგრეთვე, მსოფლიოს უშორესი ქვეყნების 

მცხოვრებლებმა მათი საუბრები თავიანთ ენაზე გადათარგმნეს, ფიქრობენ ისეთ თემებზე, 

რაც წარმართ სწავლულებს ვერც კი წარმოუდგენიათ“. 

სასიხარულოა, რომ ამ საქმეში მონაწილეობდნენ დედაკაცებიც და ეხმარებოდნენ 

მქადაგებლებს. როდესაც იოანე კონსტანტინოპოლში ჩავიდა, იქ შეხვდა რამდენიმე სათნო 

დედას, რომლებსაც თავი ღვთისმსახურებასა და ღარიბებზე ზრუნვას მიუძღვნეს. 

ეპისკოპოსი თვალყურს ადევნებდა მათ მოღვაწეობას, ეხმარებოდა რჩევებითა და 

თანადგომით. ცნობილია ზოგიერთის სახელი: პიკორეტა, პენტადია, დიაკონისები: 

პროკულა, ბასიანა და, განსაკუთრებით, ოლიმპიადა. 

ოლიამპიადა ადრე დაქვრივდა, იმპერატორის ნათესავთან მეორედ ქორწინებაზე უარი 

განაცხადა, დიაკონისას წოდება მიიღო და თავისი გარჯა და უზარმაზარი სიმდიდრე 



მოყვასთა სასიკეთოდ გაიღო. იოანე ოქროპირი მას სწერდა: „შენ სიყმაწვილიდანვე აპურებდი 

ქრისტეს, როდესაც შიოდა; ასმევდი, როდესაც სწყუროდა; აცმევდი შიშველს, შინ მიგყავდა 

უცხო, უვლიდი სნეულს, ზრუნავდი ტუსაღებზე. შენ სახლის კარი გაუღე ყველა 

გაჭირვებულს, დედამიწის ყველა კუთხეში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებმაც შენი 

გულუხვობა გამოსცადეს“. 

მანკიერებათა უშიშარი მამხილებელი იოანე ოქროპირი იმავდროულად თავის სამწყსოს 

მოსიყვარულე, გულჩვილ მამად ევლინებოდა. მასთან, როგორც მონანულთა მიმტევებელთან, 

ყველას შეეძლო მისვლა. მისი თანამედროვე ისტორიკოსი წერდა: „დაჩაგრული მასთან ეძიებს 

შველას, განსასჯელი დამცველად მას უხმობს, მშიერი საზრდოს სთხოვს, ღატაკი – სამოსს, 

ფეხშიშველი – ფეხსაცმელს. მტირალი ნუგეშს ევედრება, სნეული – მოვლას, მწირი – 

თავშესაფარს; ქვრივი – ობლების შებრალებას, მოვალე უმხელს თავის გასაჭირს, ზოგიც 

ოჯახური განხეთქილების მოგვარებას სთხოვს“. მღვდელთმთავარს იმედი ერთი 

მთხოვნელისთვისაც არ გაუცრუებია. მიუხედავად უამრავი საქმისა და საზრუნავისა, დროს 

ყველაფრისთვის პოულობდა. შეგახსენებთ, რომ მან შეარიგა ანტიოქიის ეკლესია 

დასავლეთთან, რომელიც დიდხანს არ ცნობდა ფლაბიანეს. ადამიანური უძლურების 

გათვალისწინებით მან რამდენადმე შეამცირა ბასილი დიდის ლიტურგია და შეადგინა ახალი 

განაწესი. 

ოქროპირის მაღალმა სათნოებებმა ვერ შეასუსტა მისდამი სიძულვილი მტრებისა, რომლებიც 

შურით შეჰყურებდნენ ხალხში მისი გავლენის ზრდას. მისი ერთ-ერთი ყველაზე 

გააფთრებული მოწინააღმდეგე იყო იმპერატორთან დაახლოებული ევტროპი, რომელიც 

თავიდან ხელს უწყობდა ოქროპირის დანიშვნას ეპისკოპოსად, მაგრამ როგორც კი 

დარწმუნდა, რომ იოანე არ აპირებდა მის მანკიერებათა ხელშეწყობას და არ მოუთმენდა 

უსამართლობას, მექრთამეობას, ანგარებისმოყვარებას და მტკიცედ დაიცავდა მისგან 

დაჩაგრულებს, მაშინვე შეიძულა. 

იმხანად ეკლესიაში არსებობდა თავშესაფრის უფლება, რომლის თანახმად, თუ 

მსჯავრდებული ეკლესიას შეეკედლებოდა, ხელშეუხებელი ხდებოდა, ვიდრე მის საქმეს 

ხელახლა არ განიხილავდნენ. ამ უფლებას ხშირად იყენებდნენ უდანაშაულოდ დევნილები, 

რომელთაც იოანე მფარველობდა, ეს კი მეტისმეტად აღიზიანებდა ევტროპის. მან მოახერხა 

და თავშესაფრის უფლების შეზღუდვას მიაღწია, თუმცა ვერ გაითვალისწინა, განგებით რა 

ელოდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ იმპერატორის წყალობა მოაკლდა და მაშინვე ყოველი 

მხრიდან გამოჩნდნენ აქამდე შიშით დადუმებული მისი ბრალმდებლები. 

მართლმსაჯულებამ ევტროპის სიკვდილი მიუსაჯა. განაჩენისა და საყოველთაო 

სიძულვილისგან თავის დასაცავად იგი ეკლესიას შეეფარა და სწორედ იქ დახვდა ის 

დიდსულოვანი ქომაგი, ვისაც დაუნდობლად ებრძოდა. შეიარაღებული მეომრები და 

უბრალო ხალხი ევტროპის გადაცემას მოითხოვდა. იოანემ მათ სიტყვით მიმართა და 

განრისხებულ მსმენელებში დაცემული მედროვისადმი სიბრალულის გრძნობა გააღვიძა. 

„დავუშვათ, გჩაგრავდათ, მაგრამ ახლა შეწყალების დროა და არა მსჯავრის გამოტანისა. 

როგორ შეგიძლიათ, წარმოთქვათ სიტყვები: „მოგვიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, 

ვითარცა ჩუენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა“, თუ თავად ასე ჯიუტად ითხოვთ 

თქვენი მევალის დასჯას?!“ 



ამ სიტყვებით შეძრული მსმენელები ახლა საცოდავს გამოექომაგნენ და იოანეც 

იმპერატორთან წავიდა მისთვის შეწყალების სათხოვნელად. იქ მას თავად დაემუქრნენ 

განდევნითა და სიკვდილით, თუმცა დიდსულოვანმა და მხნე მღვდელთმთავარმა ეკლესიას 

შეფარებული მსჯავრდებული არ გადასცა – სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდო, მაგრამ დაიცვა 

იგი. გარკვეული ხნის შემდეგ ევტროპიმ დაიჯერა, რომ შეიწყალებდნენ და ჩაბარდა 

ხელისუფალთ, რომელთაც მაინც დასაჯეს სიკვდილით. 

იოანეს მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდებოდა. ევტროპის ჩამოშორების შემდეგ დედოფალმა 

ევდოქსიამ მთლიანად დაიმორჩილა სუსტი არკადიუსი. ეს იყო უკიდურესად ხარბი, 

ვერცხლისმოყვარე დედაკაცი, რომელიც საიმპერატორო ხაზინის გასამდიდრებლად არაფერს 

თაკილობდა და ცრუ დასმენებით ისაკუთრებდა სხვის ქონებას. იოანეს ხშირად უხდებოდა 

მისგან დაჩაგრულთა დაცვა და მათთვის შუამდგომლობა, რაც მეტად აღიზიანებდა 

ევდოქსიას, ამიტომაც შეიძულა იოანე და ამას არც ფარავდა. 

ეს გამოიყენეს იოანეს მტრებმა და დედოფლის მხარდაჭერის იმედით თამამად 

დაუპირისპირდნენ მღვდელმთავარს. მცირე აზიაში გაჩენილი არეულობების გამო იოანემ 

მოიარა ეპარქიები და გადააყენა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში შემჩნეული 

რამდენიმე ეპისკოპოსი. ისინიც უმალ მტრებს შეუერთდნენ და ყოველი მხრიდან წამოვიდა 

საჩივრების ნიაღვარი. ერთნი იოანე ოქროპირს მეტისმეტ სიმკაცრეს აბრალებდნენ, მეორენი – 

დამნაშავეებისადმი ზედმეტ მიმტევებლობას. ამასობაში ერთმა გარემოებამ დააჩქარა იოანეს 

წინააღმდეგ გადამჭრელი ბრძოლის დაწყება. 

რამდენიმე ნიტრიელი მონაზონი, რომელთაც თეოფილე ალექსანდრიელი უსამართლოდ 

სდევნიდა, ჩავიდა კონსტანტინოპოლში, რათა ოქროპირისთვის ეთხოვა დაცვა. იოანემ მათი 

საქმე არ განიხილა, რადგან ისინი მისგან დამოუკიდებელ ეპარქიას ეკუთვნოდნენ, მაგრამ 

თეოფილეს მაინც მისწერა მეგობრული წერილი, რომელშიც ამ მონაზვნებს ექომაგებოდა. 

თეოფილემ წერილი შეურაცხყოფად აღიქვა, თუმცა, შესაძლოა, შეეშინდა კიდეც, რადგან 

ნიტრიის მონაზვნების ჩვენებები ააშკარავებდა მის მრავალ უმართებულო ქმედებას, 

რისთვისაც შეიძლებოდა მკაცრად მოეთხოვათ პასუხი; ამასთან იცოდა, თუ როგორ სძულდა 

ევდოქსიას იოანე და უფრო ხელსაყრელად და უსაფრთხოდ ჩათვალა, დედაქალაქში 

გამოცხადებულიყო იოანეს ბრალმდებლად, რომელსაც დიდი ხანია მტრობდა. თეოფილემ 

თან წაიყვანა ეგვიპტის რამდენიმე ეპისკოპოსი, რომელთა თანადგომის იმედიც ჰქონდა, და 

ჩავიდა კონსტანტინოპოლში. იქ პატრიარქთან არც მისულა, სამაგიეროდ მდიდრული 

ნადიმები მოაწყო გავლენიანი პირებისთვის და იოანეს არაკეთილმოსურნეებთანაც გააბა 

კავშირები. ევდოქსია ფარულად უწყობდა ხელს მღვდელთმთავრის წინააღმდეგ ნებისმიერ 

მოქმედებას. მისმა ბოღმამ უკიდურეს ზღვარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც ამბავი მიუტანეს, 

თითქოს ქადაგების დროს იოანემ შეურაცხმყოფელად მიანიშნა დედოფალზე. 

კონსტანტინოპოლის შემოგარენში, იმპერატორის მიერ შეთავაზებულ მამულში 

სახელწოდებით Villa Rufiniana, 403 წელს იოანეს მტრებმა, თეოფილეს მეთაურობით, უკანონო 

კრება მოიწვიეს და მის წინააღმდეგ ოცდაცხრა პუნქტისგან შემდგარი ბრალდება 

წარმოადგინეს. არსობრივად ეს „საბრალდებო დასკვნა“ მღვდელთმთავრის ნამდვილი 

გამარჯვება იყო, რადგან რამდენიც არ ეცადნენ მტრები, მის ცხოვრებაში ზადი ვერ იპოვეს, 

ხოლო ზერელე და უსუსური ბრალდებები თვითონ შეთითხნეს. მაგალითად, დანაშაულად 

უთვლიდნენ, რომ მარტო სადილობდა და სტუმრებს არ იწვევდა. ყველაზე მეტად 



ყურადღებას ამახვილებდნენ შეურაცხმყოფელ სიტყვებზე, რომლებიც თითქოს დედოფლის 

მისამართით წარმოთქვა და ა.შ. ამაოდ ცდილობდა ორმოცი ეპისკოპოსი, წინ აღდგომოდა ამ 

უკანონო კრებას და დაემტკიცებინა, რომ თეოფილეს უფლება არ ჰქონდა სხვა ეპარქიის 

საქმეებში ჩარევისა. ძალა ევდოქსიას მხარეს იყო... კრებამ დაამხო იოანე და იმპერატორმა მას 

განდევნა მიუსაჯა. 

როდესაც ქალაქში დაირხა ხმა ამ გადაწყვეტილების შესახებ, მთელი მოსახლეობა ეკლესიას 

მიაწყდა იოანეს – თავიანთი საყვარელი მწყემსის – დასაცავად. ყველა ძალიან ღელავდა, 

მხოლოდ იოანე იყო მშვიდად. მას, ვისაც ვერავინ და ვერაფერი განაშორებდა ღვითს 

სიყვარულს, რისი შიში უნდა ჰქონოდა?! ეს გამოხატა კიდეც ხალხისადმი მიმართულ 

სიტყვაში: 

“ძლიერია ტალღები და სასტიკია ქარიშხალი! მაგრამ მე ჩაძირვისა არ მეშინია, რადგან 

კლდეზე ვდგავარ. დაე, იბობოქროს ზღვამ – ის ვერ დაანგრევს კლდეს, დაე, აღიმართოს 

ტალღები – ვერც ისინი ჩაძირავენ იესოს ხომალდს. მითხარით, რისი მეშინოდეს? ნუთუ 

სიკვდილისა? – „ჩემდა ცხორებაჲ ქრისტე არს, და სიკუდილი – შესაძინელ“ (ფილიპ. 1,21). 

იქნება გადასახლებისა? – „უფლისაჲ არს ქუეყანაჲ და სავსებაჲ მისი“ (1 კორ. 10,28). ქონების 

დაკარგვის ხომ არა? – „არარაჲ შემოვიღეთ სოფლად; ჩანს, რამეთუ არცა განღებად რას Pელ-

გუეწიფების“ (1 ტიმ. 6,7). მე არად ვაგდებ ამა სოფლის შიშს და დავცინი მის სიკეთეებს. არ 

მეშინია სიღატაკისა, არც სიმდიდრეს ვეძებ. არ მეშინია სიკვდილისა, მაგრამ არც სიცოცხლე 

მსურს, მხოლოდ თქვენს სასიკეთოდ მინდა იგი. მე მხოლოდ იმიტომ გეუბნებით ამას, 

საყვარელნო, რათა დაგამშვიდოთ. ვერავინ შეძლებს ჩვენს დაშორებას... ჩვენ ადგილით 

ვიქნებით განყოფილნი და სიყვარულით შეერთებულნი; სიკვდილიც ვერ გაგვყრის: ჩემი 

სხეული, მართალია, მოკვდება, მაგრამ სული იცოცხლებს და არასდროს დაივიწყებს ამ 

ხალხს... ნუ გაშფოთებთ ამჟამინდელი მოვლენები. თქვენი სიყვარული მხოლოდ ერთში – 

ურყევ რწმენაში გამოავლინეთ. მე კი მაქვს წინდი უფლისა და საკუთარი ძალების იმედად არ 

ვარ. მაქვს საღვთო წერილი, ის არის ჩემი საყრდენი, სიმტკიცე, მშვიდი ნავსაყუდელი. მისი 

სიტყვები ჩემთვის ფარია და გალავანი. რომელი სიტყვები? – „აჰა ესერა მე თქუენ თანა ვარ 

ყოველთა დღეთა და ვიდრე აღსასრულადმდე სოფლისა“ (მათ. 28,20). ქრისტეა ჩემთან – ვისი 

მეშინოდეს?! დაე, აღიმართოს ზვირთები, აღელდეს ზღვა, მრისხანებდნენ ძლიერნი – ეს 

ყოველივე თხელი აბლაბუდაა. მხოლოდ თქვენ მაჩერებთ თქვენი სიყვარულით, მაგრამ მე 

ყოველთვის ვლოცულობ: იყავნ ნებაჲ შენი, უფალო! არა ისე, როგორც ჰნებავს ვინმეს, არამედ 

როგორც შენ! – აი, ჩემი სიმტკიცე, კლდე შეუძრველი, ლერწამი შეურყეველი! იყოს ისე, 

როგორც ღმერთს სურს, თუ ჩემი აქ დარჩენა ნებავს, ვმადლობ მას; თუ აქედან წამიყვანს – 

მაინც ვმადლობ!“ 

როდესაც ხალხი დაამშვიდა, იოანე თვითონ ჩაბარდა მოხელეს, რომელსაც დავალებული 

ჰქონდა მისი წაყვანა ბითვინიაში. როგორც კი იოანემ კონსტანტინოპოლი დატოვა, დიდმა 

მღელვარებამ იფეთქა. ადამიანები ხმამაღლა დრტვინავდნენ და მრისხანებდნენ კრების 

უკანონო გადაწყვეტილებათა გამო, შეურაცხყოფდნენ მასში მონაწილე ეპისკოპოსებს; ხალხმა 

სასახლეს ალყა შემოარტყა და მღვდელთმთავრის დაბრუნება მოითხოვა. 

ღამით საშინლად იძრა მიწა, ბიძგები განსაკუთრებით საიმპერატორო სასახლეში 

იგრძნობოდა. შეშინებულმა დედოფალმა არკადიუსი დაიყოლია და თავადვე მისწერა 



წერილი მღვდელთმთავარს, რომელშიც დაბრუნება სთხოვა, თან არწმუნებდა, რომ მის 

დასჯაში ბრალი არ მიუძღვოდა. 

ხალხი საყვარელი მწყემსთმთავრის შესახვედრად გაეშურა... კონსტანტინოპოლის ყურე 

ნავებით გაივსო. ერთი სული ჰქონდათ, დაბრუნებულ იოანეს მისალმებოდნენ. მთელი 

ქალაქი საზეიმოდ იყო განათებული. იოანეს სურდა, შემოგარენში გაჩერებულიყო და კრების 

განჩინების გაუქმებამდე არ შესულიყო ქალაქში, მაგრამ ხალხმა თითქმის ძალით შეიყვანა 

კონსტანტინოპოლში, თან დაჟინებით სთხოვდა კურთხევასა და ქადაგებას. იოანემ 

საკათედრო ტაძარში დალოცა ერი და წარმოთქვა ღვთისადმი სამადლობელი სიტყვა. 

ეპისკოპოსთა კრებამ იოანეს დამხობა ძალადაკარგულად და უკანონოდ გამოაცხადა და ისიც 

კვლავ შეუდგა სამწყსოს მართვას... იოანეს სურდა, ახალ კრებას, რომელმაც იგი გაამართლა, 

დასწრებოდნენ ისინიც, ვინც განაჩენი გამოუტანა, მაგრამ თეოფილე და ზოგიერთი სხვა პირი 

ჩუმად გაიქცნენ. 

მშვიდობა დიდხანს არ გაგრძელებულა; იოანეს მტრები შემთხვევას ელოდნენ, რათა ისევ 

დაედოთ მისთვის ბრალი. მღვდელთმთავრის დაბრუნებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, იოანე 

ნათლისმცემლის დღესასწაულის დღეს, წმინდა სოფიას ტაძრის წინ აღმართეს დედოფლის 

ვერცხლის ქანდაკება. მოედანზე გაისმოდა სიმღერები, გაჩაღდა ცეკვა, მოეწყო ხმაურიანი 

გასართობები, რაც ღვთისმსახურების მსვლელობას უშლიდა ხელს. იოანემ თავის ქადაგებაში 

მკაცრად დაგმო ასეთი სანახაობები. დედოფალს ამბავი მიუტანეს და დაარწმუნეს, თითქოს 

იოანემ ამ სიტყვაში იგი აუგად მოიხსენია. ევდოქსია განარისხა იმან, რომ იოანემ ხალხისადმი 

მიმართული ერთ-ერთი სიტყვა თურმე ასე დაიწყო: „ისევ ბორგავს ჰეროდიადა! ისევ როკავს 

ჰეროდიადა! ისევ იოანეს თავს მოითხოვს!“ გაავებულმა დედოფალმა კონსტანტინოპოლში 

კვლავ უხმო ოქროპირის მტრებს. გადაწყდა, დაემხოთ და გადაესახლებინათ 

მღვდელთმთავარი. 

თეოფილემ თავად ვერ გაბედა კონსტანტინოპოლში ჩასვლა, რადგან ხალხის რისხვას 

ერიდებოდა და მომხრეთა საშუალებით მოქმედებდა. ცხრა თვე გაგრძელდა უკანონო 

სამსჯავრო. ბევრს ეცადნენ იოანეს მტრები, მაგრამ მაინც ვერ მოძებნეს კანონიერი საფუძველი 

ეპისკოპოსის დასამხობად, რომელიც ამ დროის განმავლობაში აუმღვრეველი სიმშვიდითა და 

შეუვალობით განაგრძობდა სამწყსოს საქმეებზე ზრუნვას. ბოლოს უნებისყოფო არკადიუსი 

დაიყოლიეს და ხელი მოაწერინეს მისი განდევნის ბრძანებაზე. 

404 წელს, დიდ შაბათს, შეიარაღებული მეომრები წმინდა სოფიას ტაძარში შევიდნენ 

მწყემსთმთავრის წასაყვანად, რომელიც იმ დროს ნათლისღებას აღასრულებდა. ხალხმა მისი 

დაცვა მოინდომა და რამდენიმე კაცი იქვე მოკლეს. იოანე თავის სახლში წაიყვანეს, ხალხი კი 

სანათლავს მიაწყდა, სადაც პრესვიტერებმა დაასრულეს ნათლისღების საიდუმლო. მეომრები 

იქაც შეცვივდნენ, დაიტაცეს წმინდა ჭურჭელი, დაჭრეს რამდენიმე პრესვიტერი. დაიწყო 

აურზაური; მოსანათლავად გამზადებული დედები და ქალწულები შეძრწუნებულნი 

გაიქცნენ; შეიპყრეს ეკლესიის რამდენიმე მსახური, რომლებსაც იოანეს ახლობლებად 

თვლიდნენ, აწამეს და საპყრობილეში დაამწყვდიეს. აღდგომის დღეს მართლმადიდებლები 

ქალაქგარეთ, ველზე შეიკრიბნენ სალოცავად, რადგან ტაძრებში მეომრები აიძულებდნენ, 

დაეგმოთ იოანე. გულგატეხილობამ მოიცვა მთელი კონსტანტინოპოლი. 



სცადეს იოანეს მოკვლაც, მაგრამ ხალხი დღედაღამ იცავდა მის სამყოფელს. ორი თვის შემდეგ 

კი გამოიცა მისი გადასახლების ბრძანება. იოანე ოქროპირი კიდევ ერთხელ წავიდა ტაძარში, 

გამოეთხოვა მეგობრებს და სთხოვა დიაკონისებს, გაეგრძელებინათ თავიანთი მსახურება. 

ხალხმა ეკლესიის შესასვლელთან მოიყარა თავი, რათა კიდევ ენახათ მღვდელთმთავარი, 

მაგრამ იგი უკანა კარით გავიდა მღელვარების თავიდან ასაცილებლად და ნიკეაში 

გაემგზავრა. 

 

იმავე დღეს წმინდა სოფიას საკათედრო ტაძარში ხანძარი გაჩნდა, რაც შემდეგ სენატის 

შენობას გადაედო და გადაწვა. ბრალი დასდეს იოანეს მომხრეებს – დაიწყო წამება და დასჯა, 

საპყრობილეები ტუსაღებით გაივსო. დაკითხეს და გადაასახლეს ღვთისმსახური დედებიც. 

ძიებამ დამნაშავეები ვერ გამოავლინა, მაგრამ, ევდოქსიას მოთხოვნით, იოანე წაიყვანეს კიდევ 

უფრო შორს, კუკუზაში, ქვემო სომხეთში. მალე იმპერიას ერთიმეორის მიყოლებით დაატყდა 

თავს სხვადასხვა განსაცდელი, რაც თვით წარმართებმაც კი სასჯელად აღიქვეს მართალი 

ადამიანის განდევნის გამო. 

შორეულ დევნულებაში მიმავალ იოანეს მძიმე, სამოცდაათდღიანი მოგზაურობის 

განმავლობაში ყველგან სიყვარულით ეგებებოდნენ. გზაზე ჯგუფებად ხვდებოდნენ მისგან 

კურთხევის მომლოდინე ერისკაცები, მეუდაბნოენი, სასულიერო დასი, დედები... გაისმოდა 

ცრემლნარევი შეძახილები: „უმჯობესია, მზე მიეფაროს თვალთაგან ჩვენთა, ვიდრე 

დადუმდეს ბაგენი იოანესნი“. 

კუკუზაში იოანე უმძიმეს პირობებში ცხოვრობდა. ეს იყო ველური, უნაყოფო ადგილი 

სომხეთის მთებში, სადაც გამუდმებით დათარეშობდნენ ისავრიელი ავაზაკები. მკაცრმა 

კლიმატმა და დამქანცველმა მოგზაურობამ სრულად შეარყია ეპისკოპოსის ჯანმრთელობა – 

მთელი ზამთარი საწოლს მიაჯაჭვა ავადმყოფობამ, მაგრამ ტანჯვამ და განსაცდელმა მისი 

სულიერი სიმტკიცე ვერ გატეხა. იგი დევნულებიდან ამხნევებდა და წარმართავდა 

თანამოაზრეთა საქმიანობას, ჰქონდა ურთიერთობა სახარების მქადაგებლებთან, წერდა 

ქრისტიანული სიყვარულით აღსავსე წერილებს. იოანემ დაივიწყა მიყენებული წყენანი, 

თავის მტრებსაც დაუკავშირდა, რათა დაერწმუნებინა ისინი, ყველასთვის სასიკეთოდ 

ემოქმედათ. გადაკარგულ კუკუზაში შორიდან მოდიოდნენ მისგან კურთხევის მისაღებად. 

ისიც ყველას სიყვარულით იღებდა, ეხმარებოდა რჩევით, შეგონებითა და მხურვალე 

თანაგრძნობით. არაერთხელ გამოისყიდა ისავრიელების მიერ ტყვედ აყვანილები – მთელი 

არემარე ლოცავდა მას. მღვდელთმთავრის სული არასდროს ყოფილა ესოდენ ამაღლებული, 

ღვთის მადლით გაცისკროვნებული და აუმღვრეველი მიწიერ განსაცდელთა მიმართ. 

ამასობაში კონსტანტინოპოლში იოანეს მტრები აგრძელებდნენ მისი მომხრეების დევნას, 

კათედრები ჩამოართვეს ეპისკოპოსებს, რომლებმაც არ სცნეს ოქროპირის მემკვიდრე. 

ბევრი შევიწროებული ეპისკოპოსი რომში გაემგზავრა, სადაც პაპი ინოკენტი ერთგულად 

იცავდა იოანეს, მასვე ექომაგებოდა წერილობით დასავლეთის იმპერატორი ჰონორიუსი (393-

423 წწ.). მეუდაბნოე მამებმა: ისიდორე პელუსიელმა და ნილოს სინელმა თამამად აღიმაღლეს 

ხმა დევნული ოქროპირის დასაცავად და ღვთის რისხვის გამოვლინებას მიაწერეს 

უბედურებები, რაც ასე ხშირად ატყდებოდა თავს დედაქალაქს, მაგრამ ამაოდ!.. 



იოანეს ქომაგად დასავლეთიდან გამოგზავნილი ეპისკოპოსები საპყრობილეში ჩაყარეს. მისმა 

მტრებმა, რომლებიც სულ უფრო დიდ ზეგავლენას ახდენდნენ არკადიუსზე, დაარწმუნეს 

იმპერატორი, კიდევ უფრო შორს გადაესახლებინა მღვდელთმთავარი. მან ბრძანა – იოანე 

კოლხიდის პიტიუნტში (ახლანდელი ბიჭვინთა) წაეყვანათ. ყურადღება არავინ მიაქცია 

მღვდელთმთავრის ავადმყოფობას, ისე ატარეს პაპანაქებასა თუ თავსხმა წვიმაში, რომ 

თითქმის არ მისცეს დასვენების საშუალება. 

სამი თვის შემდეგ მიაღწიეს ქალაქ კომანს. უკიდურესად დაუძლურებულ იოანეს ღამით 

გამოეცხადა კომანში დასაფლავებული წმინდა მოწამე ვასილისკო და უთხრა: „ნუ დარდობ, 

ძმაო იოანე! ხვალ ერთად ვიქნებით!“ მეორე დღეს იოანე ამაოდ ევედრებოდა მცველებს, აღარ 

გაეგრძელებინათ გზა. მათ მაინც წაიყვანეს იგი, მაგრამ იძულებულნი გახდნენ, 

დაბრუნებულიყვნენ, რადგან მღვდელთმთავარმა სიარული ვეღარ შეძლო. იოანემ იგრძნო რა 

სიკვდილის მოახლოება, ეზიარა წმინდა საიდუმლოს და დაასრულა ღვთისათვის შეწირული 

სიცოცხლე. მისი უკანასკნელი სიტყვები იყო: „დიდება ღმერთს ყველაფრისთვის“. ეს მოხდა 

407 წლის 14 სექტემბერს. უდიდესი მღვდელთმთავრის დაკრძალვაზე თავი მოიყარა ქალაქსა 

და მის შემოგარენში მცხოვრებმა ყველა ქრისტიანმა. 

უსამართლობასა და ძალადობას მძიმე შედეგები მოჰყვა. კონსტანტინოპოლში დიდხანს 

არსებობდა ე.წ. „იოანიტების“ დაჯგუფება, რომლებიც არ აღიარებდნენ იოანეს მემკვიდრეს, 

იწვევდნენ ახალ თავყრილობებს, აღელვებდნენ ეკლესიას და არეულობებს აწყობდნენ. მათ 

მიემხრნენ სხვა უკმაყოფილნიც და ყველას ერთად დასავლეთი უჭერდა მხარს. ოქროპირის 

მეორე მემკვიდრემ, არქიეპისკოპოსმა ატიკოსმა შერიგება მოინდომა და დიპტიქონში მისი 

სახელი ჩაწერა, რაც იოანეს უდანაშაულობის აღიარებას უდრიდა. ხოლო მღვდელთმთავრის 

სიკვდილიდან ოცდაათი წლის შემდეგ პატრიარქმა პროკლემ დაარწმუნა იმპერატორი 

თეოდოსი უმცროსი (402-450 წწ.), კონსტანტინოპოლში გადაესვენებინა წმინდა მოწამის 

ნეშტი, რაც უდიდესი ზეიმით შესრულდა. თავად იმპერატორი ქალკედონში წავიდა და იქ 

შეეგება წმინდანის ნაწილებს, მიწაზე დაეცა და შეევედრა, მიეტევებინა მისი 

მშობლებისათვის – არკადიუსისა და ევდოქსიასთვის. კონსტანტინოპოლის მთელი ყურე ისევ 

აივსო ნავებით და ხალხი კრძალვით ეგებებოდა უდიდესი მწყემსთმთავრის ნეშტს. 

ალბათ, არც ერთი მქადაგებელი არ ახდენდა ისეთ ძლიერ გავლენას თავის მსმენელებზე, 

როგორც იოანე ოქროპირი. სიყვარულითა და სითბოთი სავსე მისი სულიდან ამოხეთქილი 

თითოეული სიტყვა აუწერელ შთაბეჭდილებას ტოვებდა. მისი საუბრებიდან, რომელთა 

რიცხვი რვაასს აჭარბებს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია: შესაქმის წიგნის, ფსალმუნების, 

წინასწარმეტყველებების, მათესა და იოანეს სახარებების და პავლეს თითქმის ყველა 

ეპისტოლეს განმარტებანი. გარდა ამისა, მრავალი ქადაგება ეძღვნება რაიმე განსაკუთრებულ 

შემთხვევას, ისეთებს, როგორებიც იყო: ანტიოქიაში ქანდაკების დამხობა, მოწამეთა ხსენების 

დღესასწაულები, ცრუსწავლებები და სხვ. 

 

იოანე ოქროპირს უნდა ვუმადლოდეთ ლიტურგიას, რომელიც თითქმის მთელი წლის 

განმავლობაში აღესრულება. მან გაითვალისწინა კაცთა ხორციელი უძლურებანი და 

რამდენადმე შეამცირა ბასილი დიდის ლიტურგია. რამდენიმე ლოცვისა გარდა, რომლებიც 



მოგვიანებით დაემატა, იოანე ოქროპირის ლიტურგია დღესაც პირვანდელი სახით 

აღესრულება. ჩვენ მოგვიანებით მივუთითებთ შემდგომ შეტანილ დამატებებზე. 

მართლმადიდებელი ეკლესია უდიდეს პატივს მიაგებს მსოფლიო მასწავლებელს და მის 

ხსენებას აღნიშნავს 13 ნოემბერს, მისი ნაწილების გადმოსვენებას – 27 იანვარს, ხოლო 30 

იანვარს იგი მოიხსენიება უდიდეს მღვდელთმთავრებთან – ბასილი კესარიელთან და 

გრიგოლ ღვთისმეტყველთან ერთად. 

[1] სხვა გადმოცემით ეს ხილვა იმავე მონასტერში მცხოვრებმა ბერმა – ევსუქიმ იხილა და სხვა 

მამებს აუწყა, ხოლო იოანეს დაუმალა, რომ თავმდაბლობით მონასტრიდან არ წასულიყო. 

 

პელაგიუსის ერესი. დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა. 

ჩვენი თხრობა მიუახლოვდა V საუკუნეს. IV საუკუნის დასასრულს ხანგრძლივად დევნული 

ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა რომის მთელ იმპერიაში. რასაკვირველია, 

ეს იმას არ ნიშნავს, რომ წარმართული საზოგადოება მყისიერად გარდაიქმნა ქრისტიანულად. 

მასში კიდევ დიდხანს ბოგინობდა შენიღბული კერპთაყვანისმცემლობა. აღმსარებლობით 

ქრისტიანთაგან ბევრი წარმართად რჩებოდა ცხოვრების წესით; ისინი კმაყოფილდებოდნენ 

ეკლესიის წეს-ჩვეულებებში ზერელე მონაწილეობით და არ ცდილობდნენ, საქმით 

განეხორციელებინათ ქრისტეს რჯული. 

ეკლესიის მამები თავდაუზოგავად შრომობდნენ განათლების გასავრცელებლად; ხშირი 

საუბრებით განუმარტავდნენ ერს საღვთო წერილს, საეკლესიო წეს-ჩვეულებებისა და 

მღვდელმოქმედებათა შინაარსს; ეკლესია-მონასტრებთან აწყობდნენ სასწავლებლებს, 

არიგებდნენ წმინდა წერილის წიგნებს. ეპისკოპოსები თავიანთი კლიროსიდან ამზადებდნენ 

დამრიგებლებსა და მქადაგებლებს. ტაძრებს განაშვენებდნენ გამოსახულებებით, რომლებიც 

ადამიანებს შეახსენებდა წმინდა მოვლენებს. მოწამეთა სახელზე აგებული ტაძრების მოხატვა 

ჩვეულებრივ მათი ცხოვრების ამსახველი სურათებით ხდებოდა. 

იმჟამად საგანმანათლებლო საქმიანობა შეუდარებლად ინტენსიურად მიმდინარეობდა 

აღმოსავლეთში, ვიდრე დასავლეთში, სადაც ქრისტიანობამ მოგვიანებით შეაღწია. იტალიაში 

VI საუკუნემდე ქრისტიანები ძირითადად ქალაქებში იყვნენ თავმოყრილნი, სოფლად ისევ 

წარმართობა რჩებოდა. ამ დროს აღმოსავლეთში მქადაგებელთა და მოღვაწეთა შრომის 

წყალობით ღვთის სიტყვამ ყველაზე შორეულ ადგილებშიც შეაღწია. 

აღმოსავლეთის ეკლესიები შორეულ ქვეყნებში აგზავნიდნენ მქადაგებლებს, რომლებიც 

უშიშრად მკვიდრდებოდნენ ბარბაროსთა შორის, საუბრებითა და კეთილმსახურებით 

აქრისტიანებდნენ მათ. უდაბნოს სენაკებში განდეგილები იღვწოდნენ საღვთო წერილის 

შესასწავლად და განსამარტავად. სულიერებაში წინსვლის წყალობით აღმოსავლეთი უამრავ 

ღვთისმსახურ მამას იზიდავდა დასავლეთიდან და რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში 

ძლიერ გავლენას ახდენდა მის ეკლესიურ ცხოვრებაზე. 

სწავლა-განათლების აღორძინება, შეიძლება ითქვას, გარკვეულ საფრთხესაც ქმნიდა 

აღმოსავლეთში. ჩვენ უკვე ვნახეთ, და მოგვიანებითაც ვნახავთ, რომ იქ გაუთავებლად 

ჩნდებოდა ახალი ცრუსწავლებები, რომლებიც ზოგჯერ მთელ ეკლესიას არყევდა, თესავდა 



სამწუხარო უთანხმოებასა და შფოთს. ეკლესია, თავის მხრივ, ფხიზლად იცავდა 

ქრისტიანული სწავლების სიწმინდეს; ნებისმიერი ახალი ერესის გაჩენას პასუხობდა 

ჭეშმარიტების ზედმიწევითი ნათელ-ყოფითა და განმარტებებით. კრებები საზეიმოდ 

აცხადებდნენ ეკლესიის რწმენას და გმობდნენ მათგან ნებისმიერ გადახრას. 

როდესაც ქრისტიანული ეკლესია თავისი არსებობის V საუკუნეს მიადგა, უკვე ნიკეა-

კონსტანტინოპოლის სიმბოლოში ცხადად იყო განმარტებული და გამოკვეთილი ძე 

ღმერთისა და სულიწმიდის მამა ღმერთთან ერთარსობისა და თანადიდებულების დოგმატი. 

V-VII სს-ში გაჩაღებული დავები ძირითადად ეხებოდა უფალ იესო ქრისტეს განხორციელებასა 

და მასში ღვთაებრივ და კაცობრივ ბუნებათა შეერთებას. მაგრამ ვიდრე ამ პაექრობებს 

შევეხებოდეთ, ყურადღება მივაქციოთ პელაგიუსის ერესსა და ორიგენეს სწავლებათა შესახებ 

დავას. 

ორიგენეს სწავლებათა შესახებ უთანხმოება ჯერ კიდევ IV საუკუნის დასასრულს დაიწყო. 

მაშინ, როცა ბეთლემში იერონიმე წმინდა წერილის თარგმანზე მუშაობდა და ორიგენეს 

შრომებს იყენებდა, ეკლესიის ზოგიერთმა მოძღვარმა დაიწყო მტკიცება ამ ალექსანდრიელი 

სწავლულის სწავლებათა მცდარობის შესახებ და მოითხოვა მათი დაგმობა. გაჩაღდა ცხარე 

კამათი – ორიგენეს მომხრეებიც და მოწინააღმდეგენიც მტკიცედ იცავდნენ თავიანთ 

შეხედულებებს. დავაში ჩართულმა იერონიმემ ორიგენეს სწავლებათა საწინააღმდეგოდ 

გაილაშქრა. რომში პაპმა ანასტასიმ საჯაროდ დაგმო ორიგენეს თხზულებები, როგორც 

ერეტიკული, და აკრძალა მათი კითხვა. 

ასევე მნიშვნელოვანი იყო V საუკუნის დასაწყისში დაწყებული დავა პელაგიუსის 

შეხედულებების თაობაზე. შოტლანდიელი მონაზონი პელაგიუსი და მისი მეგობარი 

ცელესტინი ამტკიცებდნენ, რომ გადარჩენისთვის არ არის აუცილებელი საღვთო მადლი; 

ადამიანს შეუძლია, სიკეთე აკეთოს და ცხონდეს საკუთარი ძალებით; რომ არ არსებობს 

პირველქმნილი ცოდვა, სიკვდილი ბუნების კანონია და არა ცოდვით დაცემისთვის სასჯელი. 

ეს სწავლება საფუძველშივე ანგრევდა ქრისტიანულ რწმენას, რადგან უარყოფდა კაცთა 

მოდგმის გამოსყიდვის აუცილებლობას ძე ღვთისას სიკვდილით და ქრისტეს წარმოაჩენდა, 

როგორც რჯულმდებელს და არა როგორც მაცხოვარს. მაგრამ პელაგიუსი ამგვარ უკიდურეს 

დასკვნებამდე უცებ არ მისულა. იგი ფრთხილად ავრცელებდა თავის შეხედულებებს, 

იყენებდა ორაზროვან გამოთქმებს, რომელიც ჭეშმარიტ აზრს ბუნდოვანების საფარველში 

ხვევდა. მის ნააზრევს თავიდან ძლიერი წინააღმდეგობები არ შეხვედრია. მაგრამ როდესაც 

ნამდვილი მიზანი თანდათანობით გამოიკვეთა, მისი განხილვა კრებებზე დაიწყეს; იგი 

დაიგმო რომში, კართაგენსა და აღმოსავლეთში. უძლიერესი წინააღმდეგობა გაუწია ამ 

სწავლების გავრცელებას იპონიის ეპისკოპოსმა, ნეტარმა ავგუსტინემ. 

ავგუსტინე, დაწყებული თავისი მოქცევიდან, გამუდმებით ებრძოდა ცრუსწავლებებს. 

იტალიაში ამხილა მანიქეველები, რომლებსაც მანამდე თავადაც დიდხანს ემხრობოდა. 

აფრიკაში სათათბიროდ მოიწვია დონატისტები და მონდომებით ეცადა მათ დაბრუნებას 

ეკლესიის წიაღში – თუმცა ამაოდ. მთელი მგზნებარებით აღუდგა წინ პელაგიუსის მცდარ 

შეხედულებებს, მაგრამ მხილებისას ის საპირისპირო უკიდურესობისკენ გადაიხარა. მაშინ, 

როცა პელაგიუსი ყველაფერს ადამიანის თავისუფალ ნებას მიაწერდა და ღვთის მადლის 

შეწევნის აუცილებლობას უარყოფდა, ავგუსტინემ დაამცრო ადამიანის თავისუფალი ნების 

მნიშვნელობა ცხონების საქმეში. მისი შეხედულებების არასწორად გაგებამ საფუძველი 



დაუდო ე.წ. პრედესტინატების ცდომილებას, რომლის თანახმად, ადამიანი მხოლოდ 

მკვდარი იარაღია უფლის ნების აღსასრულებლად და წინასწარ არის განსაზღვრული მისი 

დაღუპვა ან გადარჩენა. მას საამისოდ არ გააჩნია თავისუფალი ნება, მაშასადამე, არც 

ზნეობრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება. 

პელაგიუსის ერესი დიდხანს აღელვებდა დასავლეთის ეკლესიას. საკითხი ადამიანური ნების 

თავისუფლებასა და საღვთო მადლზე მისი დამოკიდებულების შესახებ თავს იჩენდა 

სხვადასხვა დროს და ცხარე, ხანგრძლივ კამათსაც იწვევდა. აღმოცენდა პრედესტინატებისა 

(რომლებიც ადამიანის თავისუფლებას უარყოფდნენ) და პელაგიანელების (რომლებიც 

საღვთო მადლმოსილების ძალას არ ცნობდნენ) შუალედური სწავლება – ნახევრად 

პელაგიანიზმი, რომელმაც სცადა ამ ორი უკიდურესობის შერწყმა. ეს მიმდინარეობა ფართოდ 

გავრცელდა გალიაში. ხოლო პელაგიანიზმი გალიის ჩრდილო ნაწილსა და ბრიტანეთს 

მოედო. ამ ცრუსწავლებას ეწინააღმდეგებოდნენ პროსპერ აკვიტანიელი და ეპისკოპოსი 

ჰერმან ოქსერელი. ზემოხსენებული ერესები თითქმის არ შეხებია აღმოსავლეთს. ახლა კი 

გადავხედოთ იმ ისტორიულ მოვლენებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს ეკლესიის 

ცხოვრებაზე. 

V საუკუნის დასაწყისში რომის იმპერიის ტახტზე აღმოჩნდა თეოდოსი დიდის ორი ძე – 

არკადიუსი აღმოსავლეთში და ჰონორიუსი დასავლეთში. მათ არ შესწევდათ ძალა, ემართათ 

იმპერია ისეთ რთულ დროს, როცა მას ყოველი მხრიდან ემუქრებოდა ძლიერი და 

მრავალრიცხოვანი მტერი. არკადიუსმა უღიმღამო ცხოვრება განვლო, მასზე დიდი გავლენა 

ჰქონდათ უღირს კარისკაცებს, რომლებიც ძირითადად დაკავებული იყვნენ ქვეშევრდომთა 

ჩაგვრითა და ძარცვით, ამასობაში კი გოთები თუ სხვა ტომები არბევდნენ იმპერიის 

ჩრდილოეთ ოლქებს. 408 წელს იგი შეცვალა საკუთარმა შვილმა, 8 წლის თეოდოსი უმცროსმა, 

რომელიც პრეფექტ ანთიმოსის მეურვეობის ქვეშ იზრდებოდა. 

მალე იმპერატორის თექვსმეტი წლის დამ, პულხერიამ, ძმას ტახტი გაუყო და თავი თეოდოსი 

დიდის ღირსეულ ასულად წარმოაჩინა. იგი ბრძნულად განაგებდა ქვეყნის შინაურ საქმეებს, 

გარეშე მტრებთან ურთიერთობაშიც ახერხებდა რომის აღმოსავლეთ იმპერიის ღირსების 

შენარჩუნებას. მას პატივს მიაგებს ეკლესიაც და ისტორიაც. 

პულხერია მეთვალყურეობას არ აკლებდა თეოდოსი უმცროსს, რომელიც სიმამაცით არ 

გამოირჩეოდა, მაგრამ იყო კეთილი, ღვთისმოშიში, მეცნიერებისა და განათლების 

დამფასებელი. მან გამოსცა ადრინდელ იმპერატორთა კანონების კრებული – „თეოდოსის 

კოდექსი“, რითაც გააიოლა მართლმსაჯულების აღსრულება. თეოდოსი აწარმოებდა 

სამართლიან და წარმატებულ ომს სპარსეთთან, მაგრამ იმპერიის მდგომარეობა სულ უფრო 

მძიმდებოდა. თავისი მმართველობის უკანასკნელ წლებში იმპერატორი იძულებული გახდა, 

ხარკი ეხადა ჰუნებისთვის, რომლებიც ხშირად არბევდნენ მისი ქვეყნის ოლქებს. 

თეოდოსის სიკვდილის შემდეგ პულხერიამ თავის მეუღლედ და თანამმართველად აირჩია 

ბრძენი სენატორი მარკიანე (450-457 წწ.), რომელიც მამაცურად იცავდა იმპერიის ღირსებას. 

როცა ჰუნების მეფე ატილამ მას ხარკი მოსთხოვა, მარკიანემ მტკიცედ უპასუხა: „მე ოქრო 

მაქვს მეგობრებისთვის, მტრებისთვის კი რკინა!“ ამის შემდეგ ატილამ აღმოსავლეთს თავი 

დაანება და საომარი ძალები დასავლეთისკენ მიმართა. 



მარკიანეს მემკვიდრეებიც იცავდნენ იმპერიას მტრებისგან. ხოლო იუსტინიანეს ბრწყინვალე 

მმართველობამ (527-565 წწ.) მსოფლიოს რომის ძველი დიდება შეახსენა. 

უფრო ცუდად მიდიოდა საქმე იმპერიის დასავლეთ ნაწილში. სუსტი ჰონორიუსის დროს 

ბარბაროსები გაუთავებლად ესხმოდნენ თავს იტალიას და მეზობელ ოლქებს. იმპერიას ჯერ 

კიდევ იცავდნენ მამაცი მთავარსარდლები: სტილიქონი და აეციუსი, მაგრამ ქვეყანას 

დღითიდღე ეცლებოდა ძალა. V საუკუნის პირველ წლებში ვესტგოთების მეფე ალარიქმა 

დაარბია ჩრდილოეთი იტალია და ალყაში მოაქცია მილანი, სადაც იმპერატორი ცხოვრობდა. 

სტილიქონის დროულმა მიშველებამ გადაარჩინა ჰონორიუსი. მან ალარიქი დაამარცხა 

პოლენტიას ველზე და რომმაც უკანასკნელად იზეიმა გამარჯვება. ამ შემთხვევის 

აღსანიშნავად კოლიზეუმში უკანასკნელად მოეწყო სისხლიანი თამაშები (ისინი 

კონსტანტინემ აკრძალა, მაგრამ შემდგომ თანდათანობით ისევ დამკვიდრდა). მიუხედავად 

ქრისტიანი მქადაგებლებისგან მკაცრი გაკიცხვისა, მმართველობა ვერ ბედავდა, ხალხისთვის 

წაერთმია ესოდენ საყვარელი გასართობი – ყოველწლიურად რამდენიმე ათასი ადამიანი 

იღუპებოდა კოლიზეუმის კედლებში. 

ერთი მონაზვნის სიმამაცემ ბოლო მოუღო ქრისტიანული ქალაქისთვის ამ სამარცხვინო 

ჩვეულებას. როდესაც პოლენტიასთან გამარჯვებას საზეიმო თამაშებით აღნიშნავდნენ, ერთი 

აღმოსავლელი მონაზონი, სახელად ტელემაქე, უშიშრად გავიდა არენაზე და შეაჩერა 

სისხლიანი ბრძოლა, თუმცა ეს დიდსულოვანი საქციელი სიცოცხლის ფასად დაუჯდა – 

გაავებულმა ხალხმა იგი ჩაქოლა. მოგვიანებით ხალხმა მას მარტვილის პატივი მიაგო და 

უსიტყვოდ დაემორჩილა ჰონორიუსის ბრძანებას სისხლიანი თამაშების აკრძალვის შესახებ. 

ეს მოხდა 404 წელს. 

ჰონორიუსმა დედაქალქი რავენაში გადაიტანა. ამასობაში ბარბაროსების – გოთებისა და 

ალემანების ბელადები ალარიქი და რადაგაიზი ისევ არბევდნენ იტალიის ნაყოფიერ 

მხარეებს. 

ახალმა ბრწყინვალე გამარჯვებამ სტილიქონს იტალიის გადამრჩენის სახელი არგუნა, მაგრამ 

ამ სახელოვან მთავარსარდალს საიმპერატორო კარზე მტრებიც ჰყავდა – მას ღალატი 

დააბრალეს და სიკვდილით დასაჯეს. სტილიქონის სიკვდილით შეწყდა მოლაპარაკებები 

ალარიქთან, რომელიც ამ მოვლენებიდან ორი თვის შემდეგ ისევ შეიჭრა იტალიაში და რომის 

გალავანს მიადგა. ამაყი რომაელები გააოცა და განარისხა ცნობამ, რომ ბარბაროსებმა გაბედეს 

მარადიულ ქალაქზე თავდასხმა, თუმცა სამშობლოს საფრთხეში ყოფნამ მათში 

კეთილშობილური სიმამაცე ვერ აღძრა, სამაგიეროდ ბოღმა სტილიქონის ქვრივზე 

გადმოანთხიეს – ღალატი დასწამეს და სენატის განაჩენით სიკვდილით დასაჯეს. 

რომაელები ქვეყნის გადასარჩენად იარაღს არ ჰკიდებდნენ ხელს, არც ლოცულობდნენ, 

არამედ ისევ და ისევ მიმართავდნენ რაღაც წარმართულ რიტუალებსა და შელოცვებს. რა თქმა 

უნდა, ამან ვერ უშველა ქალაქს, რომელსაც ალარიქმა ყოველი მხრიდან შემოარტყა ალყა და 

სანოვაგის შეტანა შეუწყვიტა, რასაც მოჰყვა შემზარავი შიმშილობა. მხოლოდ ახლა ინება 

მასთან მოლაპარაკების გამართვა სენატმა, რომელსაც გოთების მეფემ უმძიმესი პირობები 

წამოუყენა. ბოლოს მოლაპარაკებები შეთანხმებით დასრულდა – ალარიქმა უზარმაზარი 

გამოსასყიდი მიიღო, ალყა მოხსნა და რომს გაეცალა. ის და მისი ლაშქარი არიმინთან 

დაბანაკდნენ და ჰონორიუსთან გამართეს მოლაპარაკება. გოთების მეფემ მოითხოვა რომის 



მთავარსარდლის ტიტული და აგრეთვე მიწები, თავისი ხალხის დასასახლებლად, რაზეც 

იმპერატორისგან უარი მიიღო. 

409 წელს ალარიქმა უკვე მეორედ მოაქცია ალყაში რომი. ამჯერად ქალაქი დანებდა და 

იმპერატორად აღიარა მის მიერ დანიშნული ატალე, რომის პრეფექტი. ამ დროს კი რავენაში 

გამოკეტილმა ჰონორიუსმა დაივიწყა თავისი სახელმწიფოს პატივი და ღირსება და მხოლოდ 

საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნავდა. ატალე დიდხანს არ ყოფილა იმპერატორი; მას 

განურისხდა თავისი მფარველი ალარიქი, რომელმაც ქალაქი მესამედ მოაქცია ალყაში, რომს 

კი ამჯერად წინააღმდეგობა არც გაუწევია – იგი დაეცა 410 წელს!.. 

ალარიქი ქრისტიანობას აღიარებდა, თუმცა არიანული ცდომილებებით დამახინჯებულს. 

ამიტომ მეომრებს უბრძანა, ხელი არ ეხლოთ ტაძრებისთვის და მათთვის, ვინც თავშესაფარს 

ეკლესიაში ჰპოვებდა. სამაგიეროდ, ქალაქი საძარცვავად ჩაუგდო ხელთ ბარბაროსებს, 

რომლებსაც ორმოც ათასამდე გათავისუფლებული მონა ეხმარებოდა. გოთებმა გადაბუგეს 

უამრავი შენობა, გაძარცვეს მდიდრული სასახლეები, ტყვედ წაიყვანეს ან დახოცეს მრავალი 

რომაელი, ოღონდ დაინდეს ტაძრები და ეკლესიის ქონება. 

შეუძლებელია დათვლა, რამდენი უბედური ემსხვერპლა იმ საშინელ დროს. უამრავ 

შეძლებულ რომაელს მთელი ქონება მოსტაცეს და თავად მონებად გაყიდეს, ზოგი მათგანი 

სამათხოვროდ დაეხეტებოდა უცხო ქვეყნებში. ის, ვისაც კიდევ შერჩა მამულები აფრიკაში, 

ესპანეთში, კამპანიაში ან სხვა პროვინციებში – იქით მიიჩქაროდა. მალე ყველა მეზობელმა 

პროვინციებმა, შემდეგ კი შორეულმა მხარეებმა: ეგვიპტემ, პალესტინამ, მცირე აზიამ, მიიღო 

რომიდან ლტოლვილები და შეიტყო მარადიული ქალაქის დაცემის ამბავი. 

ამ ამბავმა შეძრა და შეაშინა მსოფლიო. ბერი იერონიმე ბეთლემში თავისი ღარიბული 

სენაკიდან წერდა: „არ არსებობს ამა სოფლად რაიმე მარადიული. დროც არაფერია, წინ 

მარადისობა რომ არ არსებობდეს. ყოველი დაბადებული უნდა მოკვდეს, ის, რაც იზრდება, 

უნდა დაბერდეს. კაცთა ხელთაგან ქმნილი დროის ხელმა უნდა შემუსროს. მაგრამ ვინ 

იფიქრებდა, რომ თავად რომი, მსოფლიოს დამპყრობელი, ოდესმე დაეცემოდა და ერების 

დედად წოდებული მათსავე სამარედ იქცეოდა; რომ აფრიკისა და აღმოსავლეთის 

ზღვისპირეთი მარადიული ქალაქის ნანგრევებიდან გამოქცეული ლტოლვილებით 

აივსებოდა და თვით ბეთლემის ღატაკი თავშესაფარიც კი შეიკედლებდა მთელ დედამიწაზე 

უმდიდრეს, უწარჩინებულეს მოქალაქეებს! ეჰ, ამაოება ამაოებათა და ყოველივე ამაო!“ 

მაგრამ ქრისტიანებისთვის რომის დაცემას სხვა მნიშვნელობაც ჰქონდა. ეს თვალსაჩინო 

დადასტურება იყო ყოველგვარი მიწიერი დიდების ამაოებისა. პირქვე დამხობამ მარადიული 

ქალაქისა, რომლის დიდება მთელ მსოფლიოში ქუხდა, მორწმუნეთა ფიქრები და გულები 

მიმართა ერთადერთი წარუვალის და შეუძვრელისაკენ – ღმერთისკენ. ეს განწყობა ნეტარმა 

ავგუსტინემ გამოხატა თავის თხზულებაში – „საღვთო ქალაქის შესახებ“, სადაც 

თავდაპირველად ამხილა ისინი, ვინც იმპერიის უბედურების მიზეზად ქრისტიანობას 

თვლიდა, შემდეგ აღწერა რომის დაღუპვა და მიწიერი ქალაქის წარმავალ დიდებას 

დაუპირისპირა ზეციური ქალაქის, ღვთის ეკლესიის, ზეციური სასუფევლის, მარადიულობა 

და გარდუვალობა. ავგუსტინე მოუწოდებდა ქრისტიანებს, ღირსეული მოქალაქენი 

ყოფილიყვნენ იმ ქალაქისა, რომელიც მარადის უცვალებელია და უჭკნობი დიდებით არის 

გაბრწყინებული. 



სამწუხარო სანახავი იყო, თუ როგორ შეხვდა თავის ხვედრს რომაელთა უმრავლესობა: ერთნი 

სასოწარკვეთილებას მიეცნენ და უნუგეშოდ მისტიროდნენ სიმდიდრის დაკარგვას; მეორენი, 

რომლებმაც ქონების ნაწილი შეინარჩუნეს, უცხო ქვეყნებს შეეხიზნენ და გართობასა და 

მხიარულებაში ეძებდნენ ხსნას. სამშობლოს უბედურებისადმი გულგრილობა – აი, რა იყო 

უღრმესი ზნეობრივი დაცემის სამწუხარო ნიშანი. გულისწყრომის გარეშე ვერ შეხედავდით 

რომაელ ლტოლვილებს, რომლებითაც სავსე იყო კართაგენის თეატრები და ცირკები. 

ავგუსტინე აღშფოთებით წერდა: „აღმოსავლეთის ერები და უშორესი ტომები გლოვობენ 

თქვენს უბედურებას, თქვენ კი რას ჩადიხართ? უზნეო გასართობების ძებნაში თავი 

მოგიყრიათ თეატრების შესასვლელებთან. თქვენ არად გიღირთ სამშობლოს ღირსება, 

გულგრილნი ხართ მისდამი, ოღონდაც თქვენი ფუჭი თავშესაქცევი არ მოგაკლდეთ. თქვენ 

გაგრყვნათ კეთილდღეობამ და ფუფუნებამ, განსაცდელმა კი ვერაფერი გასწავლათ. 

თქვენთვის ამაო გამოდგა უბედურების გაკვეთილები“. 

სხვაგვარად იქცეოდნენ ჭეშმარიტი ქრისტიანები – მათ, ღვთის ნების მორჩილებმა, მშვიდად 

გადაიტანეს მიწიერი სიკეთეებისა და ბედნიერების დაკარგვა. მსოფლიოს აოცებდა მათი 

სულიერი სიდიადე, სიმტკიცე, ის დაუღალავი, ცხოველმყოფელი ქველმოქმედება, რასაც 

ქრისტიანული ურთიერთსიყვარული განაპირობებდა. ზოგიერთი დედაკაცი თავგანწირვის 

ღირსეულ მაგალითს იძლეოდა. ლეთა, იმპერატორ გრაციანეს ქვრივი, მთელ რომს აპურებდა 

პირველი ალყის დროს. პროვამ, ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა და მდიდარმა რომაელმა, 

არად ჩააგდო თავის მდიდრულ სასახლეში გაჩენილი ხანძარი. მან აფრიკაში ჰპოვა 

თავშესაფარი და უზარმაზარი ქონების ნარჩენები ტყვეთა გამოსყიდვასა და ღარიბთა 

დახმარებაზე დახარჯა. მრავალ საცოდავ ლტოლვილს თავშესაფარი მისცეს პალესტინაში 

მოღვაწე დედებმა. მხოლოდ ქრისტიანები ავლენდნენ მოქალაქეობრივ სიმამაცესა და 

სულიერ თავისუფლებას. ბევრი ეპისკოპოსი იმდენად უშიშრად იცავდა სამწყსოს, რომ ამ 

შეუპოვრობით, სიბრძნითა და სათნოებით ბარბაროსთა პატივისცემაც კი დაიმსახურა. 

იმპერია სწრაფად იშლებოდა და პროვინციას პროვინციაზე კარგავდა. იმპერატორი 

ჰონორიუსი იძულებული გახდა, ბრიტანეთიდან გამოეხმო თავისი ლაშქარი, რასაც მოჰყვა ამ 

ქვეყნის გათავისუფლება რომის მმართველობისგან. გალია დაიპყრეს გოთებმა, 

ბურგუნდიელებმა და ფრანკებმა; ესპანეთი – ალემანებმა, სვებებმა და ბოლოს, ვესტგოთებმა. 

გერმანიისკენ განუწყვეტლივ მიიწევდნენ გოთებისა და სარმაელების სხვადასხვა ტომები. 

აფრიკას დაეპატრონა ვანდალების მეფე ჰაიზერიხი. 

ნახევარ საუკუნეზე ცოტა მეტი გავიდა თეოდოსი დიდის სიკვდილიდან და ესოდენ ვრცელი 

დასავლეთ იმპერიისგან დარჩა მხოლოდ იტალია, რომელსაც კვლავ ემუქრებოდნენ 

ბარბაროსები. იმპერიის დაცვა ვერ შეძლეს ვერც ვალენტინიანე III (425-455 წწ.), ჰონორიუსის 

მემკვიდრემ, ვერც მისმა შემდგომმა მმართველებმა, რომლებმაც ერთმანეთი სწრაფად 

შეცვალეს ტახტზე. რომის ამაყი იმპერატორები თავიანთ დებსა და ასულებს ათხოვებდნენ 

ბარბაროს ბელადებზე. სიხარულით იხდიდნენ ხარკს, რათა მათთვის მტერს ხელი არ ეხლო. 

452 წელს ატილა, რომელსაც „ერთა მტარვალს“ უწოდებდნენ, რომს მიადგა, მაგრამ ამჯერად 

უბედურება ასცდა შიშით დაზაფრულ ქალაქს. რომის პაპი, ლეონ დიდი, ატილასთან წავიდა 

შესახვედრად, ევედრა, გაბრუნებულიყო და, ჯარის გასაოცრად, მეფემ უკან დაიხია. 

გადმოცემის თანახმად, მას ძილში გამოეცხადნენ რომის მფარველები, მოციქულები პეტრე და 

პავლე, და სიკვდილით დაემუქრნენ, თუ არ გაეცლებოდა იქაურობას. 



ამ მოვლენიდან სამი წლის შემდეგ, იმპერატორ მაქსიმუს II დროს, კართაგენში მყოფი 

ჰაიზერიხი ძლიერი ფლოტით იტალიისკენ გაემართა. 455 წელს მან რომს ალყა შემოარტყა. 

პაპი ლეონ დიდი ახლა მას შეევედრა, დაენდო ქალაქი. ჰაიზერიხმა აღუთქვა, რომ 

მოქალაქეთა სიცოცხლეს არ ხელყოფდა, სამაგიეროდ ქალაქს მთელი ორი კვირის 

განმავლობაში წვავდნენ და ძარცვავდნენ მისი მეომრები. ნადავლი ხომალდებით გადაზიდეს 

აფრიკაში, ჰაიზერიხის სამფლობელოში. მრავალი გავლენიანი და მდიდარი რომაელი 

ქველმოქმედმა ქრისტიანებმა გამოისყიდეს მონობიდან. კართაგენში ეპისკოპოსმა 

დეოგრაციანემ ეკლესიის საგანძური გაყიდა გაჭირვებულთა დასახმარებლად, გადააკეთა 

რამდენიმე ტაძარი ქსენონად, სადაც ტანჯულებს აძლევდა თავშესაფარს. 

მაგრამ თავად აფრიკასაც ძნელბედობის დღეები ედგა. ვანდალები მას 428 წელს ღალატით 

დაეპატრონნენ – თვითონ რომის მთავარსარდალმა ბონიფაციუსმა შემოუშვა ისინი; გარდა 

ამისა, მათ ეხმარებოდნენ მავრები და დონატისტები. ჰაიზერიხის მიერ იპონიის ალყის დროს, 

430 წელს, გარდაიცვალა ნეტარი ავგუსტინე, რომელიც გამუდმებით ევედრებოდა უფალს, 

დახმარებოდა ომისაგან განაწამებ საცოდავ მოქალაქეებს. 

ჰაიზერიხმა ჯერ იპონია აიღო, შემდეგ მის მმართველობაში კართაგენიც მოექცა და აფრიკას 

საშინელი განსაცდელები დაატეხა. უცხო მმართველობის სიმძიმეს სარწმუნოების ნიშნით 

ადამიანთა დევნაც დაერთო. ჰაიზერიხი არიანელი იყო და ცდილობდა, მთელ ქვეყანას მიეღო 

ეს აღმსარებლობა, რისთვისაც მიმართავდა წამებას, სიკვდილით დასჯას, დაპატიმრებას, 

განდევნას, ქონების ჩამორთმევას... ყველაზე ღირსეულ ეპისკოპოსებს წაართვეს კათედრები 

და გადაასახლეს მკაცრ უდაბნოში, ან მძიმე სამუშაოებზე გაამწესეს. მათი კათედრები 

არიანელებს გადაეცათ, რომლებიც მხარს უჭერდნენ ვანდალების ყოველგვარ სისასტიკეს. 

ჰაიზერიხის მემკვიდრეებმაც თავიანთ წინამორბედს მიჰბაძეს და მთელი ერთი საუკუნის 

განმავლობაში აფრიკაში სასტიკი დევნა იყო გაჩაღებული, სანამ 533 წელს იუსტინიანეს 

მთავარსარდალმა ველიზარიუსმა არ მოუღო ბოლო ვანდალების მმართველობას. აფრიკის 

ეკლესიამ ამ პერიოდშიც ღვთისადმი ერთგულება გამოავლინა: უმკაცრეს გვემას მორწმუნენი 

უდრტვინველად ითმენდნენ, სუსტი დედაკაცები განდგომას სიკვდილს ამჯობინებდნენ, 

წმინდა განდევნილები ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას მავრიტანიისა და ნუმიდიის ველურ 

ტომებთან; უფალიც სასწაულებრივი ნიშნებით ეხმარებოდა თავის მსახურთ. მაგალითად, 

რამდენიმე აღმსარებელს, სასტიკი მეფის ბრძანებით ენები ამოაჭრეს, მაგრამ მათ მაინც 

ხმამაღლა აღიარეს თავიანთი სარწმუნოება. ამ უჩვეულო მოვლენას ადასტურებენ 

თვითმხილველები, ამდენად მისი უტყუარობა ეჭვს არ იწვევს. 

მას შემდგომ, რაც ჰაიზერიხი რომს გაეცალა, დასავლეთის იმპერიის ტახტმა კიდევ 

რამდენიმე ხელისუფალი გამოიცვალა, რომლებსაც ძირითადად აღმოსავლეთის 

იმპერატორები მფარველობდნენ. ბარბაროსთა ბელადები სულ უფრო ძლიერდებოდნენ და 

ბოლოს, 476 წელს, რომის უკანასკნელი იმპერატორი რომულუს ავგუსტულუსი დაამხო 

ოდოაკრმა, ერთ-ერთი გერმანული ტომის ბელადმა. მან თავი ხალხთა მეფედ გამოაცხადა, 

მაგრამ მოგვიანებით, 493 წელს, იგი სიცოცხლეს გამოასალმა ოსტ-გოთმა თეოდორიხმა. 

ოდოაკრიც და თეოდორიხიც აღიარებდნენ აღმოსავლეთის იმპერატორის უზენაესობას, 

მაგრამ საქმით იტალიის დამპყრობელი, ფრანკებისა და ალემანების მძლეველი ოსტგოთების 

მეფე თეოდორიხი, სრულიად დამოუკიდებელი იყო. მისმა ოცდაათწლიანმა მეფობამ 



იტალიას კეთილდღეობა და მშვიდობა მოუტანა. თავად უსწავლელი და უწიგნური 

თეოდორიხი პატივს სცემდა განათლებას, კანონსა და სამართალს. ის, მართალია, არიანელი 

იყო, მაგრამ მართლმადიდებლებს დიდხანს არ სდევნიდა. მხოლოდ მეფობის დასასრულს 

შებღალა თავისი დიდება ჭეშმარიტი მორწმუნეების დევნით და ბოეციუსისა და თავისი 

სიმამრის, მხცოვანი სიმაქეს, უსამართლოდ დასჯით, რომლებსაც ღალატი დასდო ბრალად. 

აღმოსავლეთის იმპერატორები ამაოდ ცდილობდნენ დასავლეთის გათავისუფლებას 

ბარბაროსების ბატონობისგან. მხოლოდ VI საუკუნის მეორე ნახევარში მიაღწია ამ მიზანს 

იუსტინიანემ; იგი – წარმოშობით ილირიელი გლეხი, ტახტზე ავიდა 527 წელს და თავისი 

ბიძის, იმპერატორ იუსტინე I შემდგომ წარმატებით განაგრძო ბრძოლა აღმოსავლეთში. მისმა 

არმიამ მთავარსარდლების – ველიზარიუსისა და ნარსესის – მეთაურობით გაანადგურა 

ვანდალების მმართველობა აფრიკასა და სიცილიაში, სძლია ფრანკებსა და ალემანებს, 

ხუთჯერ წაართვა რომი გოთებს და ბოლოს, 554 წელს, გამარჯვებულმა იმპერატორმა 

იტალიაზეც განავრცო თავისი ხელმწიფება. 

ამ დროიდან ბიზანტიის იმპერატორები ორასი წლის განმავლობაში მართავდნენ იტალიის 

უდიდეს ნაწილს თავიანთი წარმომადგენლის, რავენის ეგზარქოსის საშუალებით. 

აღმოსავლეთის იმპერატორის მეუფებას აღიარებდნენ: რომი და მისი შემოგარენი, ფერარა, 

ანკონა, ნეაპოლი და კალაბრია, რავენა, კუნძულები: სიცილია, სარდინია და კორსიკა. 

იტალიის დანარჩენი ნაწილი 570 წელს დაიპყრეს ლანგობარდებმა. 

რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთში მიმდინარე არეულობებით შეწუხებული ბიზანტიელი 

იმპერატორები იტალიის საქმეებს დიდი ყურადღებით ვერ ადევნებდნენ თვალს. თანაც მათი 

წარმომადგენელი რომში კი არა, რავენაში ცხოვრობდა. ყოველივე ამის წყალობით რომში 

ყოველწლიურად ძლიერდებოდა პაპის მმართველობა. 

აღმოსავლეთში აღიარებული იყო მთავარ კათედრათა თანასწორობა, რაც გამორიცხავდა 

ერთი ეპისკოპოსის მბრძანებლობას დანარჩენებზე. მაგრამ დასავლეთში ვერავინ 

შეეწინააღმდეგებოდა რომის – ამ უძველესი დედაქალაქისა და დასავლეთში ერთადერთი 

სამოციქულო კათედრის ეპისკოპოსს. მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის დასავლეთში 

ის იყო მთავარი წარმომადგენელი და დამცველი ნიკეის ჭეშმარიტი აღმსარებლობისა. რომის 

იმპერიის ნანგრევებზე დამკვიდრებული ახალი ტომები და ევროპის სახელმწიფოები პაპს 

უდიდეს პატივის მიაგებდნენ. თეოდორიხმა ნაწილობრივ მას ანდო რომის მართვა. აფრიკის, 

გალიისა და ესპანეთის სასულიერო დასი რომის ეპისკოპოსს მიმართავდა, რათა თეოდორიხს 

ისინი ბარბაროსებისგან დაეცვა. ამრიგად, პაპი მთელი დასავლეთ საქრისტიანოს ქომაგად 

მოიაზრებოდა. მას უკვე დიდძალი სიმდიდრე ჰქონდა და შეეძლო, გულუხვად დახმარებოდა 

გაჭირვებულებს შიმშილის, წყალდიდობისა და სხვა უბედურებათა დროს. ბარბაროსთა 

თავდასხმებისას ის აცხრობდა სასტიკ მძლეველთა სიავეს. იტალიის მოსახლეობა თანდათან 

შეეჩვია პაპის ხელისუფლებას, როგორც ერთადერთ, მტკიცე მმართველობას ამ უმძიმეს 

ეპოქაში და მისგან ელოდა დაცვასა და თანადგომას. 

ჩვენ შემდგომ ვნახავთ, თუ როგორ გამოიყენეს რომის პაპებმა ყველა ეს ხელსაყრელი 

გარემოება თავიანთი როლის ასამაღლებლად და მიწიერ სარგებელთა მოსახვეჭად; 

თანდათანობით როგორ დამკვიდრდა სასულიერო პირების ხელისუფლება რომის – 

მსოფლიოს ამ ყოფილი მბრძანებლის ნანგრევებზე. 



ნესტორის ერესი და III მსოფლიო კრება. ევტიქის ერესი და IV მსოფლიო კრება. V მსოფლიო 

კრება. 

როგორც კი დასავლეთში ოდნავ ჩაცხრა დავა პელაგიანიზმის ირგვლივ, მაშინვე 

აღმოსავლეთში დაიწყო და მეტისმეტად დიდხანს გასტანა ნესტორის ცრუსწავლებით 

აღძრულმა მღელვარებამ. 

ანტიოქიელი პრესვიტერი ნესტორი 428 წელს კონსტანტინოპოლის პატრიარქად აირჩიეს. მას 

პატივს სცემდნენ მკაცრი ცხოვრების, განსწავლულობისა და მჭევრმეტყველებისთვის. 

ნესტორი გასაქანს არ აძლევდა არიანელებსა და სხვა ცრუმასწავლებლებს, დაუნდობლად 

ამხელდა საეკლესიო წესებიდან უმცირეს გადახვევასაც კი. 

ერთხელ პატრიარქის კლიროსის პრესვიტერმა ტაძარში ქადაგების დროს გამოთქვა აზრი, 

რომ, არ არის მართებული, ყოვლადწმიდა ქალწულ მარიამს ეწოდებოდეს ღვთისმშობელი. 

გაოცებული მსმენელები ელოდნენ, რომ პატრიარქი უმალ უარყოფდა ამ შეხედულებას, 

მაგრამ პირიქით მოხდა – მან რამდენიმე ხნის შემდეგ დაადასტურა პრესვიტერის სიტყვები 

და განმარტა, რომ ყოვლადწმიდა ქალწულს უნდა ეწოდოს ქრისტეს მშობელი და არა 

ღვთისმშობელი, რადგან მან შვა არა ღმერთი, არამედ უბრალო ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ 

მოგვიანებით, მისი წმინდა ცხოვრების გამო შეუერთდა ღმერთი. 

ამ მკრეხელურმა აზრმა, რაც უკვე დაგმო ეკლესიამ პირველ საუკუნეებში, საყოველთაო 

აღშფოთება გამოიწვია. პრესვიტერმა პროკლემ მაშინვე ამხილა ნესტორის შეხედულებათა 

მცდარობა, მაგრამ ეს უკანასკნელი მათ დაცვას განაგრძობდა. მისი მომხრე ერთი ეპისკოპოსი 

იმდენად გაკადნიერდა, რომ სახალხოდ დაწყევლა ყველა, ვინც ყოვლადწმიდა ქალწულს 

ღვთისმშობლად მოიხსენიებდა. ხალხის აღშფოთება სულ უფრო იზრდებოდა, მაგრამ 

ნესტორი იმპერატორისა და კარისკაცთა კეთილგანწყობით სარგებლობდა და 

დაუბრკოლებლად ავრცელებდა თავის სწავლებას კონსტანტინოპოლში, ხოლო შორეულ 

ეკლესია-მონასტრებში წერილობით აწვდიდა ამ მოძღვრებას. 

აღნიშნულმა საუბრებმა ეგვიპტემდეც მიაღწია, რამაც მონაზონთა ისეთი გულისწყრომა 

გამოიწვია, რომ ალექსანდრიის პატრიარქმა, წმინდა კირილემ, საჭიროდ ჩათვალა, ზომები 

მიეღო თავისი სამწყსოს დასაცავად ცრუსწავლების გავლენისგან. სასულიერო პირებისა და 

მონაზვნებისადმი გაგზავნილ ეპისტოლეში მან ცხადად ამხილა ახალი შეხედულების 

მცდარობა, თუმცა ნესტორის სახელის ხსენებას მოერიდა, სამაგიეროდ ამ უკანასკნელს 

მისწერა წერილი, სადაც გმობდა მის მწვალებლურ აზრებს. 

წმინდა კირილე, რომელმაც გარკვეული ხანი ნიტრიის უდაბნოში დაჰყო, 412 წლიდან 

ალექსანდრიის პატრიარქი იყო. მან შეცვალა თავისი ბიძა, ეპისკოპოსი თეოფილე 

ალექსანდრიელი, რომელიც ემტერებოდა წმ. იოანე ოქროპირს. 

კირილეს მღვდელთმთავრობა რთულად დაიწყო. ალექსანდრიაში ისედაც დიდი გავლენა 

ჰქონდათ და შემდგომ უფრო ბევრი მომხრეც შეიძინეს ნოვაციანელებმა. კირილემ ისინი 

გააძევა ქალაქიდან, დაუხურა ტაძრები და ჩამოართვა საეკლესიო ნივთები. შემდეგ 

იუდეველებმა წამოიწყეს მღელვარებანი ქალაქში და ბევრი ქრისტიანიც შეიწირეს. კირილემ 

დამნაშავეები განდევნა, მისმა ამგვარმა ქმედებამ კი სამოქალაქო ხელისუფლების 

უკმაყოფილება გამოიწვია. ყველა სირთულესთან ერთად, ალექსანდრიაში გამოცხადდნენ 



ნიტრიის მონაზვნები, რათა დაეცვათ, მათი აზრით, საფრთხეში მყოფი პატრიარქი. მათ 

შეუერთდნენ პარაბოლანები – ასე ეწოდებოდა მეტად მცირერიცხოვან ძმობას, რომელიც 

ძველთაგანვე არსებობდა ალექსანდრიაში და რომელთა მოვალეობაც იყო სნეულთა მოვლა 

და მიცვალებულთა დამარხვა. 

კირილე ვერ ახერხებდა თავისი მომხრეების მოთოკვას და მათსა და ხელისუფლებას შორის 

ზოგჯერ სისხლიანი შეტაკებები ხდებოდა. ერთ-ერთი ასეთი შფოთის დროს ნიტრიელმა 

მონაზონმა პრეფექტ ორესტეს ქვა ესროლა და დააშავა, რისთვისაც ეს მონაზონი წამებით 

მოკლეს. შემდეგ ქუჩაში სასიკვდილოდ გაუსწორდნენ ერთ ქალწულს, იპატიას, რომელიც 

ფილოსოფიას ასწავლიდა ალექსანდრიაში. ამ ყველაფერში სამოქალაქო მმართველობა 

ხედავდა კირილეს გავლენას, რომელსაც ძალაუფლებისმოყვარე ადამიანად მიიჩნევდა. მას 

მტრებიც ჰყავდა, რომლებიც ცდილობდნენ იმპერატორის ამხედრებას მის წინააღმდეგ. 

და აი, ეს ადამიანი აღუდგა წინ ნესტორს, რომელსაც იმპერატორი მფარველობდა და 

აღმოსავლეთის ბევრ ეპისკოპოსთან მეგობრობა აკავშირებდა. ნესტორი და მისი ეს მეგობრები 

დიდად გაანაწყენა კირილეს წერილმა და მას ეკლესიაში უთანხმოების ჩამოგდებაში დასდეს 

ბრალი. ბრალდებას კირილემ ასე უპასუხა: მშვიდობისა და სიყვარულისთვის მზად ვარ, 

ყველაფერზე ვთქვა უარი, ჭეშმარიტების გარდა! იგი სწერდა ნესტორს: „დავა ჩემი წერილის 

გამო კი არ დაიწყო, არამედ მავნე თხზულებათა მიზეზით, რომლებიც შენი ან სხვათა 

წყალობით ყველგან არის მიმოფანტული. ამ თხზულებებმა ისე შეძრა ეგვიპტე, რომ 

იძულებული შევიქენი, ასეთი საშუალებისთვის მიმემართა. ამრიგად, მიზეზი არა გაქვს, მე 

მადანაშაულებდე. გამოასწორე შენი შეხედულებები, გაანადგურე საცდური, უწოდე წმინდა 

ქალწულს ღვთისმშობელი. არადა, დარწმუნებული იყავი, ქრისტეს რწმენისთვის მზად ვარ, 

დავითმინო ყოველივე, სიკვდილიც კი!“ 

ამასობაში კონსტანტინოპოლში მღელვარება გამძაფრდა. ხალხზე გავლენის 

შესანარჩუნებლად პატრიარქმა ძალას მიმართა: თავის მოწინააღმდეგეებს ქადაგება 

აუკრძალა, ბევრი პრესვიტერი ერესში დაადანაშაულა და განკვეთა. 

კირილემ იმპერატორის, მისი დისა და დედოფლისადმი მიწერილ წერილებში ჩამოაყალიბა 

ეკლესიის სწავლება ძე ღვთისას განხორციელების შესახებ. იმავდროულად დაუკავშირდა პაპ 

ცელესტინს და მოუწოდა, ჭეშმარიტების დასაცავად ემოქმედა. 

430 წელს რომში მოწვეულმა კრებამ დაგმო ნესტორი და განაჩინა მისი დამხობა, თუ 

ცრუსწავლებას არ განუდგებოდა. იგივე გადაწყვეტილება დაადასტურა კირილეს მიერ 

ალექსანდრიაში მოწვეულმა კრებამ. კირილემ ისევ მისწერა ნესტორს და კრების სახელით 

გაუგზავნა ეკლესიის დოგმატის ზედმიწევნითი გადმოცემა, რომელსაც დაურთო თორმეტი 

„ანათემატიზმი“, ანუ ცრუსწავლების თორმეტპუნქტიანი დაგმობა. 

ნესტორმა და მისმა მიმდევრებმა უარყვეს ანათემატიზმები და თავიანთი მხრიდან კირილე 

ერესში დაადანაშაულეს. უთანხმოება გამძაფრდა... რომსა და ალექსანდრიაში მოწვეულ 

კრებებს საქმის საბოლოოდ გადაწყვეტის უფლება არ ჰქონდათ, რადგან ეკლესიაში უპირატეს 

ხმას არც რომის ეპისკოპოსი ფლობდა და არც ალექსანდრიისა. მაშინ თეოდოსიმ გადაწყვიტა 

ქალაქ ეფესოში III მსოფლიო კრების მოწვევა. ის უნდა გახსნილიყო 431 წლის 7 ივნისს 

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძარში. 



კირილე და რამდენიმე ეპისკოპოსი დათქმულ დრომდე რამდენიმე დღით ადრე ჩავიდნენ 

ეფესოში. ჩავიდა ნესტორიც და საკუთარი უსაფრთხოების მიზნით იმპერატორს 

შეიარაღებული დაცვა სთხოვა. იმპერატორმა თხოვნა შეუსრულა, თანაც გამოგზავნა 

სამოქალაქო პირი – დიდებული, რომელსაც უბრძანა, კრების სხდომებს დასწრებოდა, ოღონდ 

საღვთისმეტყველო პაექრობაში არ ჩაბმულიყო და მხოლოდ წესრიგის დაცვისთვის 

ედევნებინა თვალყური. ეს დიდებული და ბევრი ეპისკოპოსი ნესტორს ემხრობოდნენ. 

მთელი აღმოსავლეთი ღელავდა, თუ როგორ გადაწყდებოდა წამოჭრილი საკითხი. 

დათქმული დროც მოვიდა... მაგრამ ეფესოში ჯერ კიდევ არ იყვნენ ჩასულნი პაპის 

წარმომადგენლები, ანტიოქიის პატრიარქი იოანე და სირიის ეპისკოპოსები. ცნობილი იყო, 

რომ ანტიოქიის პატრიარქიც და ეპისკოპოსებიც ნესტორს ემხრობოდნენ, ამიტომ ყველა 

ეჭვობდა, განგებ ხომ არ იგვიანებდნენ, რათა ნესტორის მხილებაში არ მიეღოთ მონაწილეობა 

ან ჰქონოდათ მიზეზი, წინ აღდგომოდნენ დაგმობას, თუკი ის გამოცხადდებოდა. 

თექვსმეტდღიანი ლოდინის შემდეგ ეპისკოპოსთა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, მათ გარეშე 

გაეხსნათ კრება კირილეს თავმჯდომარეობით. სამჯერ მიიწვიეს ნესტორი, მაგრამ მან 

უკანონოდ მიიჩნია კრება ზოგიერთი ეპისკოპოსის დაუსწრებლობის გამო და 

მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იმავე აზრს მიემხრნენ იმპერატორის გამოგზავნილი 

დიდებული და ნესტორის სხვა მიმდევრები. მიუხედავად ამისა, რადგანაც უმრავლესობა 

კრების გახსნას უჭერდა მხარს, სხდომები დაიწყო... 

უპირველესად ხმამაღლა წაიკითხეს სარწმუნოების ნიკეის სიმბოლო, როგორც ეკლესიის 

ჭეშმარიტი სწავლების გადმოცემა, შემდეგ კირილეს მხილება ნესტორის წინააღმდეგ და ამ 

უკანასკნელის თხზულებები. ყველამ ერთსულოვნად აღიარა, რომ კირილეს შეხედულებანი 

ნიკეის მრწამსს ეთანხმებოდა, ხოლო ნესტორის განმარტებანი მიუღებელი იყო. შემდეგ 

წაიკითხეს გამონათქვამები ეკლესიის დიდი მამების ნაწერებიდან იესო ქრისტეს 

განხორციელების შესახებ. ნესტორი ერთსულოვნად დაგმეს მწვალებლური სწავლებისთვის 

და ჩამოართვეს ეპისკოპოსის ხარისხი. ეს განჩინება გამოცხადდა საჯაროდ და ეცნობა 

იმპერატორს. 

რამდენიმე დღის შემდეგ ეფესოში ჩავიდნენ ანტიოქიის პატრიარქი და სირიის ეპისკოპოსები, 

მათ პაპის რწმუნებულებიც მიჰყვნენ. ამ უკანასკნელეთ აღიარეს კრების გადაწყვეტილების 

კანონიერება, მაგრამ ანტიოქიის პატრიარქმა და სირიის ეპისკოპოსებმა იგი უკანონოდ 

მიიჩნიეს. შემდეგ ნესტორთან და მის მიმდევრებთან ერთად მოიწვიეს ახალი კრება, 

რომელზეც კირილე გამოაცხადეს ერეტიკოსად და განაჩინეს მისი და ეფესოს ეპისკოპოსის 

დამხობა. არაფერი თქმულა ნესტორის სწავლების შესახებ. ეს განჩინება გაუგზავნეს 

იმპერატორს, როგორც ნამდვილი მსოფლიო კრების გადაწყვეტილება. 

ურთიერთსაწინააღმდეგო ამბებით დაბნეულმა იმპერატორმა აღარ იცოდა, რა ექნა, ბოლოს 

დაადასტურა განჩინებანი ორივე მხარის დამხობის შესახებ და ნესტორისა და კირილეს 

ტყვედ აყვანა ბრძანა. 

კონსტანტინოპოლის მოსახლეობა აღაშფოთა საქმის ასეთმა დასასრულმა. სასახლისკენ 

გაემართა მონაზონთა დასი, რათა იმპერატორისთვის საქმის გადახედვა ეთხოვა; მას სათავეში 

ედგა ცნობილი მოღვაწე დალმაციუსი, რომელიც ორმოცდაოთხი წლის განმავლობაში 

სრულიად განმარტოებით ცხოვრობდა. მონაზვნებს უამრავი ხალხი გაჰყვა. მათ იმპერატორი 

დაჰპირდა, რომ მოუსმენდა ორივე მხარის წარმომადგენლებს. ხალხი ამ პასუხმა 



დააკმაყოფილა და სიხარულის ყიჟინით გაემართა ეკლესიისკენ. გზად 150-ე ფსალმუნს 

გალობდნენ: „აქებდით ღმერთსა წმიდათა შორის მისთა!“. დალმაციუსმა შეკრებილ ხალხს 

წაუკითხა კირილესგან მიღებული წერილი, სადაც გადმოცემული იყო საქმის არსი. კითხვის 

დამთავრებისას ხალხში გაისმა შეძახილები: „ნესტორს ანათემა!“ 

იმპერატორმა, მართლაც, მოიწვია ორივე მხრიდან რვა-რვა ეპისკოპოსი და საქმის 

მსვლელობის ყურადღებით შესწავლის შემდეგ ჭეშმარიტებამ იზეიმა – დაიგმო ნესტორის 

ცრუსწავლება. 

ეფესოს მსოფლიო კრებაზე მიღებულ იქნა რვა კანონი, რასაც ორასზე მეტმა ეპისკოპოსმა 

მოაწერა ხელი. ამ კანონთაგან ერთ-ერთი კრძალავდა სარწმუნოების ახალი სიმბოლოს 

შედგენას ან რაიმეს შეცვლას ნიკეის სიმბოლოში. ხოლო ეკლესიის დოგმატი ძე ღვთისას 

განხორციელების შესახებ შემდეგი სიტყვებით ჩამოყალიბდა: 

“ვაღიარებთ, რომ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე არის ძე ღვთისა, ღმერთი სრულყოფილი და 

კაცი სრულყოფილი, სხეულითა და გონიერი სულით; რომ იგი უწინარეს საუკუნეთა იშვა 

მამისგან ღვთაებრივად და უკანასკნელ ჟამს ჩვენთვის და ჩვენისა ცხოვრებისათვის იშვა 

ქალწულ მარიამისგან კაცობრივად. ამრიგად, აღსრულდა შეერთება ორი ბუნებისა, 

რისთვისაც ვაღიარებთ ერთ ქრისტესა და ერთ უფალს“. 

წმინდა კირილე ალექსანდრიაში დაბრუნდა და სიკვდილამდე, 444 წლამდე, უძღვებოდა 

ეკლესიას; ზრუნავდა ევიპტეში წარმართობის ნაშთების აღმოსაფხვრელად; დაწერა 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი თხზულება. მასვე მიაწერენ ლოცვას ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობლისადმი: „ღვთისმშობელო ქალწულო, გიხაროდენ...“. ითვლება, რომ მანვე 

შეადგინა დიდი პარასკევის ჟამნების წესი. მისი ხსენების დღეა 9 ივნისი. 

ნესტორმა რამდენიმე წელი დაჰყო მონასტერში ანტიოქიის მახლობლად. რადგანაც არ 

განუდგა თავის ცრუსწავლებას, იგი მოგვიანებით გადაასახლეს ეგვიპტის ერთ-ერთ უდაბურ 

ადგილას, სადაც გარდაიცვალა (ზოგიერთი გადმოცემით მისი ენა მატლებისგან იყო 

დაჭმული). 

ნესტორის შემდეგ კონტანტინოპოლის პატრიარქის ტახტი დაიკავა მოხუცმა მაქსიმიანემ, 

რომელიც მალევე შეცვალა წმინდა პროკლემ, იოანე ოქროპირის მოწაფემ, რომელიც 

თავიდანვე წინ აღუდგა ნესტორს. მისი მღვდელთმთავრობის დროს იოანე ოქროპირის 

ნაწილები კონსტანტინოპოლში გადმოასვენეს. ამავე პერიოდს უკავშირდება 439 წელს 

მომხდარი საოცარი ამბავი: საშინელმა მიწისძვრამ თავზარი დასცა ხალხს. ქრისტიანებმა 

ჯვრით მსვლელობა მოაწყეს ქალაქში და ღმერთს ევედრებოდნენ, ეს უბედურება 

შეეჩერებინა. თან ცრემლმომდგარნი გაიძახოდნენ: უფალო, შეგვიწყალენ! უცებ, ლოცვა-

ვედრების დროს, ერთი ყმაწვილი ჰაერში აიტაცა უხილავმა ძალამ. როდესაც მიწაზე დაეშვა, 

მან ხალხს უამბო, რომ იხილა ანგელოზთა დასები, რომლებიც გალობდნენ: „წმიდაო 

ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდავო, შეგვიწყალენ ჩუენ“. როგორც კი ერმა გალობა 

გაიმეორა, მიწისძვრა შეწყდა. მაშინვე დადგინდა, ეს საგალობელი ღვთისმსახურებაში 

ჩაერთოთ. 

კრების გადაწყვეტილების შემდგომაც არ შეწყვეტილა ნესტორის მიერ წამოწყებული დავა. 

მრავალი მომხრე ცდილობდა გაევრცელებინა ნესტორის შეხედულებები. სიმართლის 



დასადასტურებლად ისინი მიმართავდნენ ახლახანს გარდაცვლილი თეოდორე 

მოპსუესტიელის, მისი მოწაფე თეოდორიტე კვირელისა და ივა ედესელის თხზულებებს. 

ამ ეპისკოპოსების ნაწერებში ნამდვილად გვხვდება ნესტორის ცრუსწავლებასთან 

მიმსგავსებული ზოგიერთი შეხედულება. თეოდორიტე, სირიის ერთ-ერთი ყველაზე 

ღირსეული ეპისკოპოსი, დიდხანს უჭერდა მხარს ნესტორს და წერილობით გმობდა კირილეს 

ანათემატიზმებს, მაგრამ შემდგომ შეიგნო თავისი ცდომილებანი. ასევე მოიქცა ივა 

ედესელიც. ნესტორის მომხრეებმა ამ მღვდელთმთავართა თხზულებებიდან ამოწერეს 

ყველაფერი, რაც მათ შეხედულებებს ადასტურებდა, სხვადასხვა ენაზე გადათარგმნეს და 

ეკლესიის ჭეშმარიტ სწავლებად წარმოაჩინეს. როდესაც დაინახეს, როგორი წარმატებით 

ვრცელდებოდა ცდომილებები, მართლმადიდებელმა ეპისკოპოსებმა, მათ შორის პროკლე 

კონსტანტინოპოლელმა, ამხილეს ისინი, მაგრამ მშვიდობის შესანარჩუნებლად არ 

დაასახელეს მათი ავტორები. 

მღელვარება მაინც არ ცხრებოდა. ამან სირიის ხელისუფლება აიძულა, მკაცრი ზომები მიეღო 

– მან უკანონო ქმედებებისთვის განდევნა ზოგიერთი ნესტორიანელი, რომელთაც 

თავშესაფარი სპარსეთის მეფემ მისცა. მალე დევნილებმა მისი ისეთი კეთილგანწყობა 

მოიპოვეს, რომ ედესაში დიდი სასწავლებელი გახსნეს, სადაც მქადაგებლებს ზრდიდნენ 

თავიანთი მოძღვრების გასავრცელებლად. 

მათი მცდელობით ნესტორიანელობა გავრცელდა ეგვიპტეში, სირიაში, ინდოეთში, ჩინეთშიც 

კი შეაღწია. ერთ-ერთი ყველაზე თავგამოდებული ნესტორიანელი, ნიზიბიის ეპისკოპოსი 

თომა ბარსუმა, სასტიკად დევნიდა მართლმადიდებლებს სპარსეთში:[1] სჯიდა, ართმევდა 

ტაძრებს, უდგენდა ნესტორიანელ ეპისკოპოსებს. მოგვიანებით, როდესაც ძალები მოიკრიბეს, 

ნესტორიანელებმა ქტესიფონში (ქალაქი ასურეთში, ტიგროსის ნაპირას) დაადგინეს 

მღვდელმთავარი, რომელსაც კათოლიკოსი უწოდეს. 

მალე კონსტანტინოპოლში ახალი მღელვარება დაიწყო. ღვთისმსახური ეპიკოპოსები 

ერიდებოდნენ ქრისტიანული სიყვარულისათვის ესოდენ საშიშ საღვთისმეტყველო 

პაექრობათა წამოწყებას, რადგან იცოდნენ, როგორ ურთიერთმტრობას იწვევდა ასეთი 

დავები. მაგრამ, სამწუხაროდ, გამოჩნდნენ მღვდელთმთავრები, რომლებიც ხალისით 

აღძრავდნენ შუღლს პირადი მიზნებისთვის. ერთ-ერთი მათგანი იყო კირილე 

ალექსანდრიელის მემკვიდრე დიოსკორე – ამაყი და ძალაუფლების მოყვარე ადამიანი, 

რომელსაც არ სიამოვნებდა კონსტანტინოპოლის კათედრის პირველობა. დიოსკორე ყველგან 

გაფაციცებით ეძებდა ერესის უმცირეს კვალსაც კი, გაუთავებლად სდებდა ბრალს ხან ერთ, 

ხან მეორე ეპისკოპოსს და ახალი უთანხმოების ჩამოგდებას ცდილობდა. 

კონსტანტინოპოლის ერთ-ერთ მონასტერში იმ დროს მოღვაწეობდა არქიმანდრიტი ევტიქი, 

რომელიც ნესტორის გააფთრებულ მოწინააღმდეგედ ითვლებოდა. მაგრამ თავად ჩავარდა 

საპირისპირო უკიდურესობაში და დაიწყო მტკიცება, რომ უფალ იესო ქრისტეში კაცობრივი 

ბუნება სრულად შთანთქა ღვთაებრივმა, ამიტომაც მაცხოვარში მხოლოდ ეს ერთი – 

ღვთაებრივი ბუნება უნდა იქნეს აღიარებული. 

ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის, პროკლეს მემკვიდრე ფლაბიანეს, 

წინაშე მოითხოვა, რომ ევტიქის ერეტიკული შეხედულებანი განეხილა ადგილობრივ კრებას, 

რომელიც ზუსტად მაშინ, 448 წლის ნოემბერში, მიმდინარეობდა კონსტანტინოპოლში. 



მშვიდობისმოყვარე ფლაბიანეს არ უნდოდა დავის დაწყება; ეშინოდა, არ დაერღვია ახლახანს 

დამკვიდრებული სიმშვიდე და ცდილობდა, პირადად შეეგონებინა ევტიქისთვის მის 

შეხედულებათა მცდარობა, მაგრამ ამაოდ. 

კრება იძულებული გახდა, ამ ბრალდების საფუძველზე საპასუხოდ ეხმო ევტიქი, რომელმაც 

რამდენჯერმე უარი განაცხადა მისვლაზე. ხოლო მესამედ მოხმობის შემდეგ, იგი 

შეიარაღებულ მცველებთან ერთად გამოცხადდა. ეპისკოპოსების შეკითხვებს ორაზროვნად 

პასუხობდა და ფლაბიანეს არად აგდებდა. იგი ერესში ამხილეს და კრების განჩინებით 

საეკლესიო ხარისხი ჩამოართვეს. მაგრამ ევტიქი ამ გადაწყვეტილებას არ დაემორჩილა და 

მისი ხელახალი განხილვა მოითხოვა; დააგზავნა წერილები ეპისკოპოსებთან, მათ შორის 

რომის პაპ ლეონ დიდთანაც, და ფლაბიანე ნესტორიანელობისკენ მიდრეკაში დაადანაშაულა. 

პაპმა ფლაბიანესგან შეიტყო საქმის ნამდვილი ვითარება, ამხილა ევტიქის ნააზრევი და 

წერილობით ჩამოაყალიბა ეკლესიის სწავლება ქრისტეში ორი ბუნების: ღვთაებრივისა და 

კაცობრივის შეერთების შესახებ. 

მაგრამ ევტიქის ძლიერი მფარველები ჰყავდა – დედოფალი ევდოკია და იმპერატორ 

თეოდოსის უახლოესი საჭურისი ქრისათე, რომელიც დიდი ძალაუფლებით სარგებლობდა. 

მას სძულდა ფლაბიანე, რადგან როცა ფული სთხოვა, მისგან უარი მიიღო ასეთი პასუხით – 

ეკლესიის სახსრები მხოლოდ ეკლესიის საჭიროებას ან ღარიბებს უნდა მოხმარდესო. გარდა 

ამისა, ევტიქიმ ერთგულ მოკავშირეს მიაგნო დიოსკორე ალექსანდრიელის სახით, რომელმაც 

ხელიდან არ გაუშვა შემთხვევა, წინ აღდგომოდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს. 

ამ უღირსმა თანამზრახველებმა ფლაბიანეს ერესში დასდეს ბრალი და იმპერატორი 

დაარწმუნეს, ეფესოში მოეწვია კრება; იგი შედგა 449 წელს დიოსკორეს თავმჯდომარეობით. 

ფლაბიანეს ხვედრი თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი. დიოსკორეს განკარგულებაში იყო 

შეიარაღებული მეომრების რაზმები, მანვე მოიყვანა ათასამდე თავისი ერთგული მონაზონი; 

ხალხში ხმა დაყარა, თითქოს ფლაბიანე და მისი მომხრეები უფალ იესო ქრისტეს ერთ 

პიროვნებას ორად ხლეჩენ. მანვე გაამართლა კრებაზე ევტიქის სწავლება. როდესაც 

რამდენიმე ეპისკოპოსმა გამოთქვა სურვილი პაპის წერილის წაკითხვისა, დიოსკორემ ეს არ 

დაუშვა და გამოაცხადა ფლაბიანეს, თეოდორიტე კვირელისა და დომნა ანტიოქიელის, 

როგორც ერეტიკოსების, დამხობა. ეპისკოპოსები მუქარით აიძულა, დათანხმებოდნენ მის 

გადაწყვეტილებას; ზოგიერთს იძულებით მოაწერინეს ხელი სუფთა ფურცელზე. 

დიოსკორეს ყოველ სიტყვას მისი მომხრეები შეძახილებით ხვდებოდნენ და აქტებში 

შეჰქონდათ, როგორც კრების განჩინება. საწინააღმდეგო აზრებს არავინ უსმენდა, მათ 

ხმაურითა და ყვირილით ახშობდნენ. როგორც კი ფლაბიანემ ხმა აღიმაღლა უკანონო 

ქმედებათა წინააღმდეგ, დიოსკორემ მეომრებს უხმო. ისინიც იარაღით შეიჭრნენ და 

მონაზვნებთან ერთად პატრიარქს ეცნენ, თან გაჰყვიროდნენ, რომ უნდა დაეწვათ ან შუაზე 

გაეჭრათ ერეტიკოსები, რომლებიც ქრისტეს ორად განყოფას ქადაგებდნენ. პატრიარქ 

ფლაბიანეს მრავალი მძიმე ჭრილობა მიაყენეს, რისგანაც რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. 

მისი ხსენების დღეა 16 თებერვალი. 

დიოსკორემ ეკლესიიდან პაპის განკვეთაც გამოაცხადა. ასეთი აურზაურით დასრულდა ეს 

უკანონო კრება, რომელსაც სამართლიანად უწოდებენ „ავაზაკთა კრებას ეფესოში“. 



იმპერატორმა, რომელიც შეცდომაში შეიყვანეს, დაადასტურა უკანონო კრების განჩინებები. 

კრებიდან რომში დაბრუნებულმა რწმუნებულებმა შეატყობინეს პაპს დიოსკორეს უკანონო 

ქმედებათა შესახებ. პაპი ლეონი და ბევრი ეპისკოპოსი მოუწოდებდა თეოდოსის, მოეწვია 

ახალი მსოფლიო კრება, მაგრამ მას ეს არ დასცალდა. იმპერატორი მოულოდნელად 

გარდაიცვალა და უკვე მისმა დამ, პულხერიამ, და სიძემ – ახალმა იმპერატორმა მარკიანემ 451 

წელს ქალკედონში მოიწვიეს IV მსოფლიო კრება. 

კრების სხდომა მიმდინარეობდა წმინდა მოწამე ეფემიას ტაძარში. მონაწილეობდა 630 

ეპისკოპოსი, პაპის წარმომადგენლები, იმპერატორი და დედოფალი. თავმჯდომარეობდა 

ფლაბიანეს მემკვიდრე, პატრიარქი ანატოლი. დაიგმო ევტიქის ერესი, ის და დიოსკორე 

დაამხეს და განდევნეს. კიდევ ერთხელ დაგმეს ნესტორის ერესიც. შემდეგ წაიკითხეს პაპი 

ლეონის წერილი და ჩამოაყალიბეს დოგმატი, რომლის თანახმად, იესო ქრისტე არის 

სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი კაცი, ყველაფრით ჩვენი მსგავსი, ცოდვის გარდა. 

იესო ქრისტეს ერთ ჰიპოსტასში ორი ბუნება (ღვთაებრივი და კაცობრივი) შეერთებულია 

შეურწყმელად, შეუცვლელად, განუყოფლად, განუყრელად. 

ქალკედონის კრებამ დაადასტურა ადრინდელი სამი მსოფლიო და შვიდი ადგილობრივი 

კრებების განჩინებები, აგრეთვე, რომის კათედრას გაუთანაბრა კონსტანტინოპოლის 

კათედრა; მიიღო ოცდაათი კანონი. 

სამწუხაროდ, ვერც ქალკედონის მსოფლიო კრებამ შეძლო უთანხმოებების მოგვარება. 

ევტიქის მიმდევრებმა – მონოფიზიტებმა (ეს სიტყვა ნიშნავს „ერთბუნებოვანს“) ყველგან 

გაავრცელეს ცილისწამება, თითქოს ქალკედონის კრებას მიეღოს ნესტორის სწავლება, რითაც 

კვლავ აურზაური და განხეთქილება ჩამოაგდეს. დიოსკორეს მრავალრიცხოვანი მომხრეები 

მტრულად შეხვდნენ ალექსანდრიის ახალ პატრიარქს, პროტერიოსს, და ცოტა ხანში მოკლეს 

კიდეც. პალესტინასა და სირიაში ამბოხებულმა ევტიქიანელებმა ბევრი მომხრე შეიძინეს. 

უდაბნოს სავანეებში მღელვარება არ ცხრებოდა; დაპირისპირება ზოგჯერ სისხლისღვრითაც 

მთავრდებოდა. იერუსალიმში მცხოვრები თეოდოსის ქვრივი, დედოფალი ევდოკია, ევტიქის 

ერესს მფარველობდა. ერეტიკოსებმა განდევნეს იერუსალიმის პატრიარქი იუბენალი და მის 

მაგიერ დაადგინეს მონაზონი თეოდოსი, რომელიც სდევნიდა მართლმადიდებლებს და 

მონოფიზიტობის დამკვიდრებას ცდილობდა. 

ქალკედონის კრებიდან ოცდაათი წლის შემდეგ იმპერატორმა ზენონმა (474-491 წწ.) მოისურვა 

მტრული მხარეების შერიგება და ბრძანა, შეედგინათ და გამოეცათ ე.წ. ჰენოტიკონი (ერთობა), 

რომელშიც აღიარებული და დადასტურებული იყო სამი მსოფლიო კრების დოგმატები, 

დაგმობილნი იყვნენ ნესტორი და ევტიქი, მაგრამ მეოთხე მსოფლიო კრების აღიარებაზე და 

ქრისტეს ორი ბუნების შესახებ მართლმადიდებლურ სწავლებაზე არაფერი იყო ნათქვამი, ამ 

საკითხზე დუმილი იყო ნაბრძანები. არც ამან გამოიღო სასურველი შედეგი – პირიქით, დავა 

გაგრძელდა. მონოფიზიტები დაიყვნენ მრავალ სხვადასხვა სექტად, ემტერებოდნენ 

მართლმადიდებლებსაც და ერთმანეთსაც. 

ანტიოქიის ზოგიერთი პატრიარქი ერესისკენ მიიდრიკა. მაგალითად, პატრიარქი პეტრე 

გნათევსი ამტკიცებდა, რომ განხორციელდა და ივნო არა ერთი პირი, არამედ მთელი სამება. 

ამიტომ საგალობელი „სამწმიდაო“ ასე გადააკეთა: „წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, 

წმიდაო უკუდავო, ჯვარცმულო ჩვენთვის...“ მისი მიმდევრები ცალკე სექტად 



ჩამოყალიბდნენ. მათივე მიზეზით ბევრი სამწუხარო უთანხმოება და სისხლიანი შეტაკება 

მოხდა. ეს სწავლება ნაწილობრივ მიიღო სომხეთის ეკლესიამ, რომელმაც არ სცნო 

ქალკედონის კრება. იგი, აგრეთვე, არ აღიარა იმპერატორმა ანასტასიმ (491-518 წწ.) და დევნა-

შევიწროებით ცდილობდა თავისი შეხედულებების გავრცელებას. თავი იჩინა უთანხმოებამ 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიებს შორის. რომის პაპმა ფელიქს II დაგმო პატრიარქი 

აკაკიოს კონსტანტინოპოლელი ჰენოტიკონის მიღებისთვის და მისი სახელი დიპტიქონიდან 

ამოშალა. 

ქალკედონის კრების მოწინააღმდეგენი არ სცნობდნენ მის განჩინებებს, რადგან მან არ დაგმო 

თეოდორე მოფსუეტელის, თეოდორიტე კვირელისა და ივა ედესელის შეხედულებები. 

კრების ამ ნაბიჯს ისინი ნესტორის ერესის გამართლებად მიიჩნევდნენ. ამასვე ამტკიცებდნენ 

ნესტორიანელები და თვლიდნენ, რომ ქალკედონის კრებამ ისინი გაამართლა. ას წელზე მეტ 

ხანს გაგრძელდა ეს შფოთი, სანამ 553 წელს იმპერატორმა იუსტინიანემ არ გადაწყვიტა, 

მოეწვია მეხუთე მსოფლიო კრება. 

ამისთვის კონსტანტინოპოლში ჩასვლა სთხოვეს პაპ ვიგილიუსსაც. აღმოსავლეთის 

ეპისკოპოსებსა და პაპებს შორის უთანხმოება დიდი ხნის დაწყებული იყო. რომის ეპისკოპოსი 

მძიმე დღეში აღმოჩნდა – ერთი მხრივ, ეშინოდა, არ დაეკარგა ტახტი იუსტინიანესადმი 

ურჩობის გამო; მეორე მხრივ, აღმოსავლეთის შეხედულებებს არ იზიარებდა აფრიკისა და 

იტალიის ბევრი ეკლესია. ბოლოს საკუთარი მოსაზრების თუ ძლიერი იმპერატორის 

გადაკიდების შიშით, ვიგილიუსმა თანხმობა განაცხადა მიწვევაზე. 

165 ეპისკოპოსისგან შემდგარმა კრებამ, კონსტანტინოპოლის პატრიარქის, ევტიქის 

თავმჯდომარეობით, განიხილა „სამთა თავთა“ ანუ ასურეთის ეკლესიის სამი მასწავლებლის 

საქმე; დაგმო თეოდორე მოპსუესტიელი, აგრეთვე თეოდორიტე კვირელისა და ივა ედესელის 

ის შეხედულებანი, რაც ნესტორის ცრუსწავლებას ემთხვეოდა. კრებამ კიდევ ერთხელ დაგმო 

ნესტორისა და ევტიქის სწავლებანი და საზეიმოდ დაადასტურა ქალკედონის კრების 

დადგენილებები. ამავე კრებამ მეთერთმეტე ანათემატიზმში გაიმეორა ორიგენეს და მისი 

სწავლების დაგმობა; (ის მანამდე დაგმეს იმპერატორ იუსტინიანეს ედიქტით 543 წელს). 

პაპი ვიგილიუსი, რომელსაც კონსტანტინოპოლში იძულებით მოუხდა ცხოვრება შვიდი 

წლის განმავლობაში, რომში მას შემდეგ გაუშვეს, რაც კრების დადგენილებებს საჯაროდ 

დაეთანხმა. მაგრამ ის გზაში გარდაიცვალა. მისმა მემკვიდრემ, პელაგიუსმა, აღიარა მეხუთე 

კრება, რის გამოც რომის ეკლესიას გაემიჯნენ აფრიკის, აკვილეის, მილანის, რავენის, 

ისტრიისა და ვენეციის ეკლესიები. ეს განხეთქილება მხოლოდ 698 წლის შემდეგ შეწყდა, 

როცა აკვილეის კრებამ აღიარა V მსოფლიო კრება. 

აღმოსავლეთშიც არ იყო სიმშვიდე, მონოფიზიტები ისევ ამღვრევდნენ წყალს. ეგვიპტეში, 

იმპერიისადმი სიძულვილის გამო, საეკლესიო მსახურებიდან განდევნეს ბერძნული ენა. 

სპარსეთში, ასურეთსა და სომხეთში ეხმარებოდნენ იმპერიის მტრებს. მოგვიანებით ერთმა 

მონოფიზიტურმა ფრთამ ეპისკოპოსად აირჩია იაკობ ბარადეუსი, რომლის დროსაც 

ხსენებული ჯგუფი გაძლიერდა და იაკობიტების სახელით დამკვიდრდა. მეორე დაჯგუფება 

თავისთავს თეოდოსიანელებს უწოდებდა, თავიანთი მფარველის – ალექსანდრიის პატრიარქ 

თეოდოსის – პატივსაცემად. ეს უკანასკნელნი მოგვიანებით კოპტების სახელით გახდნენ 

ცნობილნი და დღევანდლამდე ასე იწოდებიან. მონოფიზიტთა უამრავი სექტა არსებობდა, 



რომლებიც ურთიერთს მტრობდნენ და იმეორებდნენ ეკლესიის მიერ დიდი ხნის წინ 

დაგმობილ ცდომილებებს. თავად იუსტინიანე დროებით გაიტაცა ერთ-ერთი 

მონოფიზიტური სექტის სწავლებამ, რომლის თანახმად, ქრისტეს სხეული უხრწნელი იყო და, 

მაშასადამე, ვერც ტანჯვას იგრძნობდა. იმპერატორის ასეთი მიდრეკის გამო დევნა დაუწყეს 

წმინდა ევტიქი კონსტანტინოპოლელსა და წმინდა ანასტასი ანტიოქიელ პატრიარქს. ორივე 

მედგრად იცავდა ჭეშმარიტებას იუსტინიანეს წინაშე. შედეგად ევტიქი გადაასახლეს, ასევე 

განდევნეს ანასტასიც. 

სიკვდილის წინ იუსტინიანემ შეიგნო თავისი ცდომილებები, შეინანა და თავის მემკვიდრე 

იუსტინე II (565-578 წწ.) დაუბარა, ევტიქი უკან დაებრუნებინა. 

მაგრამ დავა და აურზაური მეტისმეტად დიდხანს გაგრძელდა. გაუთავებლად ჩნდებოდა 

ახალი ცრუსწავლებები. მონოფიზიტური ერესიდან მოგვიანებით აღმოცენდა ახალი 

ცრუსწავლება – მონოთელიტობა. იესო ქრისტეს პიროვნებაში ორი ბუნების შეერთების 

შესახებ სწავლება ხელახლა განიხილეს 130 წლის შემდეგ, VI მსოფლიო კრებაზე. 

[1] ნესტორიანელები დღევანდლამდე არსებობენ სპარსეთში სახელით „ქალდეველი 

ქრისტიანები“. ეს სახელი მათ იმიტომ ეწოდა, რომ ძველი ქალდეას ტერიტორიაზე 

ცხოვრობენ, ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ ქალდეურ დიალექტზე ლაპარაკობენ. 

ნესტორიანელები ოსტინდოეთში ცნობილნი არიან, როგორც „თომისტი ქრისტიანები“, თომა 

ბარსუმას სახელის მიხედვით. თუმცა ზოგიერთი ისტორიკოსის ვარაუდით, ისინი ამ სახელს 

ატარებენ თომა მოციქულის, ინდოეთის პირველი მქადაგებლის, ხსოვნის პატივსაცემად. 

 

ქრისტიანობა სპარსეთში, სომხეთსა და ივერიაში. 

კონსტანტინოპოლის ეკლესიაში განვითარებული რელიგიური უთანხმოებანი მძიმედ აისახა 

აღმოსავლეთში, კერძოდ სპარსეთსა და სომხეთში. თვალი გადავავლოთ ამ ქვეყნების 

მდგომარეობას. 

სპარსეთში, მეფე შაბურისგან სასტიკი დევნის შემდეგ, იქაურ ქრისტიანებს შედარებით 

მშვიდი დრო დაუდგათ. V საუკუნის დასაწყისისთვის მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, 

რადგან ერთმა ეპისკოპოსმა მესოპოტამიიდან, წმინდა მარუთამ, ძლიერი ზეგავლენა მოიპოვა 

სპარსეთის მეფე ეზდიგერდ I (399-422 წწ.), მას შემდეგ რაც მძიმე სენისგან განკურნა. 

ეზდიგერდმა შეწყვიტა ქრისტიანების დევნა, მათ ტაძრების მშენებლობისა და 

ღვთისმსახურების თავისუფლად ჩატარების ნება დართო. მაგრამ ერთი სასულიერო პირის 

გადაჭარბებულმა მოშურნეობამ დაარღვია საერთო სიმშვიდე. ქალაქ სუზის ეპისკოპოსმა 

აბდიამ გადაწვა ბომონი და როდესაც მეფემ მისი აღდგენა მოსთხოვა, მან უარი განაცხადა და 

სიკვდილით დასჯა არჩია წარმართული ტაძრის განახლებას. განრისხებულმა მეფემ 

ქრისტიანული ტაძრების დანგრევა ბრძანა; ამას დევნა მოჰყვა, რომელიც ხანმოკლე 

შუალედებით მთელ ოცდაათ წელს გაგრძელდა, ხოლო უკიდურეს სისასტიკეს ეზდიგერდის 

მემკვიდრე ბაჰრამ V (421-438 წწ.) დროს მიაღწია. სპარსი მოგვები, ჯადოქრებისგან 

წაქეზებული ხელისუფლება თუ ხალხი ერთმანეთს არ აცლიდნენ: ცოცხლად მარხავდნენ, 

ტყავს აძრობდნენ ქრისტიანებს, რომელთაგან გამოჩენილი სიმხნევე და მოთმინება 

მტანჯველებსაც კი განაცვიფრებდა. 



მეფის გარემოცვაში, თვით მაღალი თანამდებობების კარისკაცთა შორის, ბევრმა ქრისტიანმა 

სარწმუნოებისაგან განდგომას სიკვდილი ამჯობინა. ერთ-ერთმა მათგანმა, ჰორმიზდასმა, 

მეფეს უთხრა: „რას გარგებს, მე რომ შენი მოთხოვნა შევასრულო? ვინც დათანხმდება, 

განუდგეს ყოვლადძლიერ ღმერთს, შემოქმედს, განა ის ერთგულად მოემსახურება მიწიერ 

მეფეს?!“ ამ სიტყვების მთქმელს ჩამოართვეს წოდება, ქონება და მწყემსად გაგზავნეს – 

ეგონათ, ასე შეძლებდნენ მის გადაბირებას, მაგრამ ამაოდ – ის ბოლომდე თავისი ღმერთის 

ერთგული დარჩა და სიკვდილით დაისაჯა კიდეც. დიაკონი ბენიამინი საპყრობილეში 

მძიმედ ნაწამები ჩააგდეს და შესთავაზეს თავისუფლება ქრისტიანობის ქადაგებაზე უარის 

თქმის სანაცვლოდ, მაგრამ მან ეს ბინძური გარიგება უარყო: „ჩემი მოვალეობაა, სხვები 

ვაზიარო ნათელს, რომელიც მომეცა. სახარება მკაცრად გმობს მას, ვინც მიბარებული 

ტალანტი მიწაში ჩაფლა“. იგი მოწამებრივად აღესრულა. 

აღმოსავლეთ იმპერიის ქრისტიანები მხურვალედ თანაუგრძნობდნენ თავიანთ მოძმეთა 

ტანჯვას სპარსეთში: ლტოლვილები თავშესაფარს მათ ჭერქვეშ პოულობდნენ. როდესაც 

ბაჰრამს მოახსენეს ამის შესახებ, მან საზღვრის დაცვა გააძლიერა და გაქცეულების 

დაპატიმრება ბრძანა, შემდეგ კი იმპერატორ თეოდოსის მოსთხოვა, გადაეცა ყველა 

ლტოლვილი სპარსეთიდან. თეოდოსიმ უარი განუცხადა და დაიწყო კიდეც ომი, რამაც 

ქრისტიანების მდგომარეობა ბევრად გააუარესა. ბოლოს ბაჰრამის გაბოროტება დააცხრო 

ერთი ეპისკოპოსის დიდსულოვანმა საქციელმა: შვიდი ათასამდე სპარსი ტყვეობაში 

იტანჯებოდა. ამიდიის ეპისკოპოსმა, აკაკიოსმა, შეკრიბა კლიროსი და შესთავაზა საეკლესიო 

ოქროს ჭურჭლის გაყიდვა ტყვეთა გამოსასყიდად. ყველა დაეთანხმა! მათ ტყვეები 

სამშობლოში დააბრუნეს და მგზავრობისათვის ყოველივე აუცილებელითაც მოამარაგეს. 

ქრისტიანთა ასეთმა გულმოწყალებამ გააოგნა ბაჰრამი: შეიცნო ჭეშმარიტი სული 

სარწმუნოებისა, რომელსაც სდევნიდა; მან მალევე ზავი დადო თეოდოსისთან და 

სიკვდილამდე მფარველობდა ქრისტიანებს, მაგრამ მისმა მემკვიდრემ, ეზდიგერდ II (438-457 

წწ.) განაახლა დევნა. 

ამის პირველი საბაბი გახდა მღელვარებანი სომხეთში, რომლის ერთი ნაწილი სპარსელებს 

ეპყრათ, მეორეს აღმოსავლეთის იმპერატორი მართავდა. როგორც ქრისტიანული ქვეყანა, იგი 

უფრო იმპერიის ერთგული იყო, რომელთანაც მუდმივად აკავშირებდა ეკლესიის საქმეები – 

სომხეთის ეპისკოპოსები (კათოლიკოსები) დიდხანს კესარიის არქიეპისკოპოსისგან იღებდნენ 

ხელდასხმას. სპარსეთის ხელისუფლება სომხეთში ქრისტიანებს ავიწროებდა, ანადგურებდა 

ბერძნულ წიგნებს და ხალხს არწმუნებდა, რომ ძველი კერპთმსახურება უკეთესი იყო. 

ქრისტიანები, თავის მხრივ, ზრუნავდნენ ჭეშმარიტი სარწმუნოების დაცვასა და 

დამკვიდრებაზე. სომეხთა ბრძენი და ღვთისმსახური მეფე ვრამშაპუჰის (400-414) დროს 

დაიწყო ოქროს საუკუნე ძველი სომხეთის განათლებისა. არქიეპისკოპოსმა ისააკმა და მისმა 

მეგობარმა მესროპმა მთელი ცხოვრება შესწირეს წმინდა წერილის თარგმანს. მათვე 

შეადგინეს 406 წელს სომხური ანბანიც, გადათარგმნეს ბიბლია, გახსნეს მრავალი სკოლა. მათი 

ზრუნვით ითარგმნა სომხურად ეკლესიის მამათა მრავალი ნაშრომი, სასწავლებლებმა 

გამოზარდა თვალსაჩინო პიროვნებანი ცოდნის ყველა დარგში. ისააკისა და მესროპის ერთ-

ერთი პირველი მოწაფე იყო სომეხთა პირველი ისტორიკოსი მოსე ხორენაცი. ასეთი 

ნაყოფიერი მოღვაწეობა გაგრძელდა პატრიარქ იოსების დროსაც. მიუხედავად იმისა, რომ 

იმჟამად სპარსელებმა თითქმის მთლიანად დაიპყრეს სომხეთი, ზემოხსენებულ მოღვაწეთა 



გარჯას უკვალოდ არ ჩაუვლია – ამ ქვეყანაში გაიღვიძა სარწმუნოებისადმი მხურვალე 

მოშურნეობამ. 

სპარსელთა ყველა ძალისხმევა, გაენადგურებინათ ქრისტიანობა სომხეთში, ამაო გამოდგა. 

ბევრმა ქრისტიანმა განადიდა უფალი მოწამებრივი სიკვდილით, მათ შორის იყო ეპისკოპოსი 

იოსებიც. ეზდიგერდ II შემოსევების დროს დაინგრა ეკლესია-მონასტრები. სომეხი 

ისტორიკოსები შთამბეჭდავად აღწერენ ქრისტიანთა ძნელბედობას სომხეთსა და სპარსეთში. 

მოსე ხორენაცი გლოვობს, რომ სომხეთს აღარ ჰყავს გრიგოლ განმანათლებლის მსგავსი 

კათოლიკოსები: „დაგტირი შენ, სომხეთის ეკლესიავ, მოკლებულო დიდსულოვან მწყემსსა 

და ბრძენ მოღვაწეს. საცხოვრისი ჩვენი ნანგრევებად იქცა, ქონება მძარცველებმა წარიტაცეს. 

წარჩინებულთ ბორკილები ადევთ, ერი უღელქვეშ გმინავს. გაანადგურეს ქალაქები, სოფლები 

ცეცხლს მისცეს და გაძარცვეს, ყველგან შიმშილი, სნეულება და სიკვდილია!..“ 

როდესაც დევნამ ჩაიარა, მღვდელთმთავრები დამკვიდრდნენ სომხეთის ახალ დედაქალაქ 

დვინში, არარატის მახლობლად. მომხდურთაგან მიყენებულ უბედურებას სომხეთში მალე 

სარწმუნოების ირგვლივ ატეხილი შფოთიც დაემატა. დევნამ ვერ შეძლო სომეხ ქრისტიანთა 

რწმენის მოსპობა, მაგრამ დამპყრობელთაგან გამოყენებულმა ერთმა ხრიკმა ხელი შეუწყო 

მათ შორის განხეთქილებისა და გაუგებრობათა გაჩენას. 

სომხეთის მოქცევის პირველივე დღეებიდან ამ ქვეყნის ეკლესია მტკიცედ იცავდა 

მართლმადიდებლურ სწავლებას. მისი ეპისკოპოსები მონაწილეობდნენ მსოფლიო კრებებში 

და მათს განჩინებებზე აწერდნენ ხელს. 

მაგრამ მას შემდეგ, რაც სომხეთი სპარსეთის მფლობელობაში აღმოჩნდა (428 წელს), 

აღმოსავლეთ იმპერიასთან მისი ურთიერთობა თანდათან გართულდა და ბოლოს სრულიად 

შეწყდა. ეპისკოპოსები აღარ მიდიოდნენ კესარიაში ხელდასხმის მისაღებად, ქალკედონის 

კრებასაც ვეღარ დაესწრნენ. მალე სომხეთში ხმა დაირხა, რომ ქალკედონის კრებამ ამხილა და 

დაგმო ევტიქის ერესი, სამაგიეროდ ნესტორის ერესი შეიწყნარა. ამ სიცრუეს ბეჯითად 

ავრცელებდნენ ეკლესიის მტრები და მოახერხეს კიდეც მორწმუნეთა მოტყუება. იმხანად 

ჭეშმარიტების დადგენა რთული იყო, რადგან სომხეთს იმპერიასთან კავშირი გაწყვეტილი 

ჰქონდა. 

იმპერატორების – ზენონისა და ანასტასის ქმედებებმა გააძლიერა იმპერიაში საეკლესიო 

არეულობები, რაც აისახა მეზობელ ქვეყნებზეც. საქმე იქამდე მივიდა, რომ სომხეთის 

ადგილობრივმა კრებამ ანათემა გამოუცხადა თითქოსდა ქალკედონის კრების მიერ 

მოწონებულ სწავლებას. ორმოცდაათიოდე წლის შემდეგ, დვინის II ადგილობრივ კრებაზე 

(551-554 წ.წ.) კიდევ უფრო მკაცრ ანათემას გადასცეს ქალკედონის კრება და მის მიერ 

მიღებული ყველა დადგენილება, ხოლო მონოფიზიტობა ოფიციალურ სარწმუნოებად 

გამოაცხადეს. ამრიგად, ცრუ განმარტებათა მიზეზით სომხეთის ეკლესია განუდგა მსოფლიო 

მართლმადიდებლობას. 

დროდადრო, როცა გარემოება მისცემდა ამის საშუალებას, საბერძნეთის ეკლესია ცდილობდა 

განდგომილთა შემობრუნებას ჭეშმარიტი სწავლებისკენ. სომხეთის ზოგიერთმა ეპისკოპოსმა 

აღიარა ცდომილებანი, რასაც სხვები ჯიუტად იცავდნენ. მღელვარებისა და შფოთის დროს 

ერთი დაჯგუფება მეორეს ადანაშაულებდა ერესში და შეჩვენებას უთვლიდა. საეკლესიო 



საკითხებს პოლიტიკური ვნებებიც შეერია და სომხებისა და ბერძნების 

ურთიერთდაპირისპირება გამძაფრდა. 

630 წელს სომხეთი დაიპყრეს არაბებმა. 

ამასობაში სპარსეთში ნესტორიანელებმა დიდი გავლენა მოიპოვეს და თავიანთი ცრუ 

შეხედულებები ფართოდ გაავრცელეს. 

ახლა ყურადღება მივაპყროთ სომხეთის მეზობელ ივერიას, ანუ საქართველოს. 

ჩვენ უკვე გიამბეთ ივერიის მოქცევის შესახებ IV საუკუნის დასაწყისში. V საუკუნემდე 

ივერიის ეკლესია ექვემდებარებოდა ანტიოქიის საპატრიარქოს. 342-499 წლებში მოღვაწე 

ღვთისმსახური მეფეები: ბაკური, მირდატი, არჩილი, ვახტანგი დიდად ზრუნავდნენ 

სარწმუნოების გასავრცელებლად: ადგენდნენ ახალ კათედრებს, ხსნიდნენ სასწავლებლებს, 

ებრძოდნენ წარმართობის ნაშთებს. ამის შედეგად ქვეყანაში ქრისტიანული 

განმანათლებლობა დიდად დაწინაურდა. სასწავლებლებში ბერძნულიდან ქართულ ენაზე 

ითარგმნებოდა საღვთისმსახურო წიგნები. 

რწმენის გავრცელებასა და განათლებაზე ზრუნავდა მეფე ვახტანგ გორგასალი. მანვე აღაშენა 

ქალაქი თბილისი, 499 წლიდან საქართველოს მეფეთა სატახტო ქალაქი, სადაც ბევრი 

დიდებული ტაძარი იდგა. თბილისის უძველესი – მეტეხის ტაძარი ღვთისმშობლის 

სახელზეა აგებული. საერთოდ ივერიაში მრავალი ტაძარი ეძღვნება ღვთისმშობელს, რადგან 

იგი ამ ქვეყნის მფარველად ითვლება. ძველი გადმოცემა გვაუწყებს: როდესაც მოციქულებმა 

წილი ყარეს, თუ ვინ სად უნდა წასულიყო საქადაგებლად, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს 

წილად შეხვდა საქართველო. 

V საუკუნის დასასრულს თუ VI საუკუნეში ივერიაში ჩამოვიდა ცამეტი ასურელი მამა, 

რომელთაც საქართველოს ეკლესია უდიდეს პატივს მიაგებს. ისინი დასახლდნენ უკაცრიელ 

ადგილებში, სახელი გაითქვეს სიწმინდითა და სიბრძნით, შემოიკრიბეს უამრავი მოწაფე, 

მოაწყეს მონასტრები, გააქრისტიანეს მეზობლად მცხოვრები წარმართი ტომები. ერთ-ერთი 

ასურელი მამა, ეპისკოპოსი აბიბოს ნეკრესელი, სარწმუნოებას შეეწირა მაშინ, როცა 

სპარსელებმა ცეცხლითა და მახვილით იავარჰყვეს ბედკრული საქართველო და 

ცდილობდნენ კერპთაყვანისმცელობისკენ დაებრუნებინათ ქრისტიანები. 

დიდი ზიანი ადგებოდა ივერიას მეზობელი ქვეყნებისგანაც, რომლებიც ურთიერთთან 

ბრძოლის დროს მასაც ითრევდნენ. ქართველებს ხან სპარსელები არბევდნენ ბერძნებთან 

კარგი ურთიერთობისთვის, ხანაც ბერძნები ვერ პატიობდნენ სპარსელებთან სიახლოვეს. 

ივერიაში შეღწევა სცადა მონოფიზიტობამ, მაგრამ სასულიერო დასმა და ერმა მტკიცედ 

დაიცვა მართლმადიდებლური სწავლება; მონოფიზიტთა ერესი ანათემას გადასცა ივერიის 

კათოლიკოსმა კირიონ I-მა. 

V საუკუნის შუა წლებიდან ივერიის არქიეპისკოპოსებმა საბერძნეთის ეკლესიისგან 

დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. მათ ეწოდათ „კათოლიკოსები“, რაც ნიშნავს საყოველთაოს. 

(მეთერთმეტე საუკუნიდან საქართველოს ეკლესიის უმაღლეს იერარქს ეწოდება 

„კათოლიკოს-პატრიარქი“). 



სარწმუნოებამ შეაღწია აფხაზეთშიც და კოლხეთშიც. დროდადრო საქართველოს ამ მხარეებს 

თავიანთი, დამოუკიდებელი კათოლიკოსები ჰყავდათ, რომელთაც ახლო ურთიერთობა 

ჰქონდათ ბიზანტიის ეკლესიასთან. ეს ნაწილობრივ იმითაც იყო გამოწვეული, რომ კავკასიის 

ქვეყნების განათლებაზე დიდად ზრუნავდნენ ბიზანტიის იმპერატორები, განსაკუთრებით 

იუსტინიანე, რომელიც ბერძენ მღვდლებს უგზავნიდა და ტაძრებს უშენებდა მათ. 

მაგრამ ქრისტიანობის შენარჩუნება ძნელი აღმოჩნდა კავკასიის მთიელთა შორის, რომლებიც 

დროდადრო სრულიად სწყდებოდნენ ქრისტიანებთან ურთიერთობას და წარმართობის 

გავლენის ქვეშ ექცეოდნენ. მიუხედავად ამისა, მთათა ხეობებში, ციცაბო კლდეებზე, 

აფხაზეთისა და სვანეთის უღრან ტყეებში დღევანდლამდე ვხვდებით ძველ ქრისტიანულ 

ტაძრებს. მთიელები პატივს მიაგებენ ძველ სიწმინდეებს, უფრთხილდებიან ქრისტიანულ 

დღესასწაულებს და უდიდეს წმინდანთა ხსოვნას. 

 

წმინდა მოღვაწენი და საეკლესიო მწერლები აღმოსავლეთსა და დასავლეთში. 

სხვადასხვა ერესი და განხეთქილება, რასაკვირველია, დიდად აბრკოლებდა ჭეშმარიტი 

სარწმუნოების გავრცელებას. მქადაგებლები ზოგჯერ მთელ ერს ასნებოვნებდნენ ერეტიკული 

სწავლებით. მაგალითად, გოთები, რომლებმაც ჯერ კიდევ ვალენტის დროს მიიღეს 

არიანელობა, მტკიცედ იცავდნენ ამ გამრუდებულ აღმსარებლობას. მრავალრიცხოვანი 

გოთური ტომები, რომლებმაც მთელი დასავლეთი წალეკეს: ოსტგოთები და ვესტგოთები, 

სვებები, ალემანები, ბურგუნდიელები, ვანდალები და ლანგობარდები დიდხანს 

აღიარებდნენ არიანელობას. აღმოსავლეთში ამ ერესმა ძალა დაკარგა, სამაგიეროდ ნესტორისა 

და ევტიქის ერესებმა და მათგან წარმოქმნილმა უამრავმა სექტამ ბევრი ქრისტიანი განაშორა 

ჭეშმარიტებას. ცრუსწავლებათა მომძლავრებასა და გავრცელებას ზნეობის დაცემა მოჰყვა. 

საზოგადოებაში თავი იჩინა გარყვნილებამ, მტრობამ და შუღლმა გამოდევნა ქრისტიანული 

სიყვარული, ცრურწმენამ ჩაანაცვლა ჭეშმარიტი სარწმუნოება. თვით სასულიერო დასი 

მეტისმეტად გაიტაცა ანგარებისმოყვარებამ და ამსოფლიური სიამეებისადმი ლტოლვამ. 

ეკლესიის ერთ-ერთი უდიდესი მამა, ღირსი ისიდორე პელუსიელი წერდა: „ამჟამად 

სასულიერო წოდება ძალაუფლების საშუალებად იქცა. თავმდაბლობა ამპარტავნებამ 

შეცვალა, თავშეკავება – ფუფუნებამ, სახლზე მშვიდად ზრუნვა – თვითმპყრობელობამ. ერთნი 

ბედავენ მღვდლობის გაყიდვას, მეორენი კი ყიდულობენ“. 

თითქმის მხოლოდ მონასტრებსა და უდაბნოთა სენაკებში შემორჩა ქრისტიანული სწავლების 

სიწმინდე. უდაბნოში მიისწრაფოდნენ ყველაზე ღირსეული და ნათელი პიროვნებები, 

რომლებიც ვერ ეგუებოდნენ ქალაქების თავაშვებულ ცხოვრებას, მაგრამ ერში ფესვგადგმულ 

ბოროტებასა და მანკიერებასთან ბრძოლის შესაძლებლობასაც ვერ ხედავდნენ. უდაბნოში 

გარბოდნენ დიდგვაროვანი და მდიდარი მოხელეებიც, რომლებმაც მიწიერი სიდიადის 

ამაოება სრულად გამოსცადეს; იქით ილტვოდნენ სწავლულნი, ცნობილი ბრძენნი, 

რომლებიც ადამიანური ცოდნის სიღრმეს ჩასწვდნენ. უდაბნოს სიღრმიდან მოედინებოდა 

მათი ბრძნული სიტყვების ნაკადი და მოძღვრავდა ქალაქური ცხოვრების ჭაობში 

ჩაკარგულთ. უდაბნოდან მოისმოდა ხმა რჩევებისა და შეგონებებისა, შერიგებისა და სიცრუის 

მხილებისა. მაგალითად, ღირსმა ისიდორემ, ქალაქ პელუსიის (ეგვიპტე) მახლობლად 

მდებარე სავანის წინამძღვარმა, რომელიც მუდამ თვალყურს ადევნებდა ეკლესიის საქმეებს, 



უდაბნოდან ათასობით წერილი გაუგზავნა ეპისკოპოსებს, მხარეთა მმართველებს, 

მონაზვნებსა და იმპერატორსაც კი. ისინი შეიცავენ მხილებებს, შეგონებებს, სარწმუნოების 

ჭეშმარიტებათა ახსნას და ზნეობრივ დარიგებებს, ერეტიკოსთა გმობას და წმინდა წერილის 

განმარტებებს... ისიდორეს ცხოვრება, სიბრძნე და მრავალმხრივი განათლება მის აზრსა და 

სიტყვას უდიდეს ძალას ჰმატებდა და მის შეგონებებს ყველა პატივისცემით უღებდა გულს. 

ჩვენამდე მოაღწია ისიდორე პელუსიელის დაახლოებით 2000-მდე წერილმა. ისინი 

გამოირჩევიან ქრისტიანული სიბრძნითა და გადმოცემის დახვეწილი, ლამაზი სტილით. 

ღირსი მამა გარდაიცვალა დაახლოებით V საუკუნის შუა წლებში. ეკლესია მის ხსენებას 

აღნიშნავს 4 თებერვალს. 

ისიდორეს ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული თანამედროვე იყო ღირსი არსენი დიდი. 

ის, როგორც ისიდორე, მდიდარ და წარჩინებულ ოჯახში დაიბადა, მაგრამ სიყმაწვილიდანვე 

მოიძულა ამქვეყნიური სიკეთენი, მიიღო სასულიერო ხარისხი და სრულად მიუძღვნა თავი 

ლოცვასა და სწავლას. 

იმხანად იმპერატორი თეოდოსი ღირსეულ დამრიგებელს ეძებდა თავისი ვაჟებისთვის და მას 

მიუთითეს არსენი დიაკონზე, როგორც რომის ერთ-ერთ ყველაზე განსწავლულ და 

კეთილმსახურ კაცზე. იმპერატორმა დაითანხმა არსენი, ხელი მოეკიდა ყმაწვილების 

აღზრდისთვის; მას თეოდოსი საკუთარ და თავისი ვაჟების მამას ეძახდა. არსენი უდიდეს 

ფუფუნებაში აღმოჩნდა, მაგრამ ის მაინც სამოღვაწეო ცხოვრებას ნატრობდა. ორმოცი წლის 

ასაკში აუსრულდა საწადელი – მან მიატოვა თვალისმომჭრელი ფუფუნება და გაეშურა 

სკიტეს სავანეში, სადაც თავმდაბალ მოწაფედ დაუდგა მეუდაბნოე იოანე მოკლეს, რომელმაც 

მკაცრი მორჩილებით მოიპოვა შინაგანი სიმტკიცე და სულიერი ცხოვრების გამოცდილება. 

გადმოცემის თანახმად, როდესაც იოანე პირველად მივიდა უდაბნოში, ბერმა, რომელსაც 

მორჩილად დაუდგა, მიწაში გამხმარი ჯოხი ჩაარჭო და უბრძანა – ყოველდღე მორწყე, სანამ 

ნაყოფს არ გამოიღებსო. იოანე თურმე სამი წლის განმავლობაში ასრულებდა ამ მითითებას, 

ბოლოს ჯოხი აყვავდა და ნაყოფი გამოიღო, რომელსაც ბერმა „მორჩილების ნაყოფი“ უწოდა. 

იოანემ არსენიც თვითუარყოფის მკაცრი გზით წაიყვანა. მალე ეს უკანასკნელი 

მეუდაბნოეთაც აოცებდა ცხოვრების სიმკაცრითა და უღრმესი თავმდაბლობით. ის 

ესწრაფოდა მდუმარებასა და უპოვარებას, რჩევებს უხალისოდ იძლეოდა, მაგრამ თვითონ 

ყველაზე უბრალო ადამიანებისგანაც იღებდა დარიგებებს და მორჩილად ასრულებდა 

უფროსების ბრძანებებს. მუდამ ლოცულობდა და არასდროს ივიწყებდა სიკვდილს. 

ალექსანდრიის ძალაუფლებისმოყვარე პატრიარქმა თეოფილემ სიკვდილის წინ შესძახა: 

„რაოდენ ნეტარი ხარ შენ, აბბა არსენი, რომ მარადის გახსოვდა ეს საშინელი ჟამი“. ღირსი 

არსენის ხსენების დღეა 8 მაისი. 

იმ პერიოდშივე ცხოვრობდა ღირსი ნილოსი, სიჭაბუკეში იოანე ოქროპირის ქადაგებათა 

მსმენელი. დიდგვაროვნებისა და უზარმაზარი სიმდიდრის წყალობით მას სასახლის კარზე 

ბრწყინვალე ადგილი ელოდა. ახალგაზრდობაში ნილოსი კონსტანტინოპოლის პრეფექტი 

იყო, მაგრამ ვერ აიტანა დედაქალაქის უზნეობა და ქარაფშუტობა, მიატოვა იგი და თავის 

ძესთან, ყმაწვილ თეოდულესთან, ერთად სინას ერთ-ერთ სავანეში დაემკვიდრა. დრო 

განუწყვეტელ ლოცვასა და წმინდა წერილის შესწავლაში გაჰყავდა, ცხოვრობდა საკუთარი 

ხელებით გამოთხრილ ვიწრო მღვიმეში და მცენარეთა ფესვებით იკვებებოდა. მან დაგვიტოვა 

თხზულებანი სულიერ ცხოვრებაზე და წმინდა წერილის განმარტებანი. უფალმა მეუდაბნოეს 



მძიმე განსაცდელი მოუვლინა: ერთხელ სინას სავანეს სარკინოზები დაესხნენ თავს და მისი 

ვაჟი ტყვედ წაიყვანეს; აპირებდნენ, ყმაწვილი მსხვერპლად შეეწირათ ვენერასთვის, მაგრამ 

ემესის ეპისკოპოსმა გამოისყიდა. მამას შვილი დაღუპული ეგონა და დიდხანს გლოვობდა, 

მხოლოდ მრავალი წლის შემდეგ იპოვა იგი. 

ღირსი ნილოს სინელის ხსენების დღეა 12 ნოემბერი. 

ეგვიპტეში ნიტრიის, სკიტესა და სხვა უდაბნოებს უდიდეს მოღვაწეთა დიდების 

შარავანდედი ედგა. აქ იღვწოდნენ: პაისი დიდი, მოსე შავი, პაფნუტი, ონუფრი დიდი, მარკოზ 

მოღვაწე. ამ უკანასკნელმა დაგვიტოვა მრავალი შეგონებითი ხასიათის თხზულება: 

„სინანულის შესახებ“, „ნათლისღების შესახებ“, „სულიერი სრულყოფის სხვადასხვა ხარისხის 

შესახებ“ და სხვა. 

განსხვავებულად ვლინდებოდა წმინდა მოღვაწეთა ღვაწლი: ზოგჯერ მოყვასის სიყვარულით 

ისინი გამოდიოდნენ მკაცრი უდაბნოს სიღრმიდან და დროებით მიდიოდნენ ქალაქებში 

დამრიგებლებად და მქადაგებლებად. მაგალითად, იოანე მოკლემ როდესაც შეიტყო, რომ 

მისმა ერთმა ნაცნობმა დედაკაცმა, თაისიამ, სიღარიბის გამო გარყვნილ ცხოვრებას მიჰყო 

ხელი, უმალ გაეშურა ალექსანდრიაში, მის გადასარჩენად არ დაიშურა ცრემლები და 

შეგონებანი, რამაც ცოდვილის სულში უღრმესი სინანული გააღვიძა; თაისიამ გადაწყვიტა 

ყველაფრის მიტოვება და უდაბნოში წასვლა. უფალმა შეიწყნარა მისი მსხვერპლი და გზაში 

უეცარი, მშვიდი აღსასრული მოუვლინა. 

სერაპიონ სინდონელმა თავისი სიცოცხლე მოყვასთა სულების გადარჩენას მიუძღვნა. მან 

ზეპირად იცოდა მთელი წმინდა წერილი, დადიოდა ქალაქებსა და დაბებში და ქადაგებდა 

ღვთის სიტყვას. ერთხელ მოხეტიალე მსახიობს, წარმართს, დაუდგა მსახურად და 

გააქრისტიანა, შემდეგ ასევე მოაქცია ერთი ერეტიკოსიც. მას არაფერი ებადა ერთი ხელი 

სამოსისა და სახარების გარდა. ბოლოს ეს უკანასკნელი საუნჯეც გაყიდა, რათა დახმარებოდა 

ერთ გაჭირვებულს, რომელსაც ვალების გამო ციხე ელოდა. „როგორ გაიმეტე სახარება?“ – 

ჰკითხა ერთმა ნაცნობმა. – „მე აღვასრულე მცნება, რომელსაც ეს წიგნი ყოველდღე 

მახსენებდა!“ – მიუგო მოღვაწემ. 

VI საუკუნეში მონოფიზიტურმა ცრუსწავლებამ ეგვიპტის უდაბნოებსა და სავანეებშიც 

შეაღწია და შესამჩნევად შეასუსტა ღვთისმსახურების სული. ერესებმა კიდევ უფრო ძალუმად 

მოიცვა სირია, სადაც ეპისკოპოსთა უმეტესობა ნესტორს ემხრობოდა. ნესტორის ერთგულება 

დააბრალეს ამ ქვეყნის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ეპისკოპოსს, ნეტარ თეოდორიტე კვირელს. 

ერთ დროს იგი მართლაც იცავდა ნესტორის აზრებს, მაგრამ შემდგომ განუდგა თავის 

ცდომილებებს. მისმა, როგორც ეპისკოპოსის, მოღვაწეობამ საერთო პატივისცემა დაიმსახურა: 

მოაქცია ბევრი წარმართი და ერეტიკოსი, თვითონ სიღატაკეში ღაფავდა სულს, მაგრამ 

გასცემდა ყველაფერს, რასაც შოულობდა, მშვიდად ითმენდა უსამართლო დევნას და ღმერთს 

ჰმადლობდა, რომ უდანაშაულოდ იტანჯებოდა. საღვთისმეტყველო საკითხებზე 

პაექრობებით აღგზნებულ გარემოში თეოდორიტე მუდამ მტრობისა და შუღლის ჩაცხრობას 

ლამობდა. იგი თავისი ეპოქის ერთ-ერთი უგანათლებულესი ადამიანი იყო; გარდა წმინდა 

წერილის განმარტებებისა, დაგვიტოვა მნიშვნელოვანი თხზულებებიც, მათ შორის ასურეთის 

მოღვაწეთა ისტორია (“ღვთისმოყვარეთა ისტორია“) და 322-450 წლების საეკლესიო 

ცხოვრების მატიანე. ნეტარი თეოდორიტე აღესრულა 457 წელს. 



ამავე პერიოდის მოვლენები, აგრეთვე, აღწერეს სოზომენემ და სოკრატემ, მომდევნო ეპოქისა 

(431-593 წწ.) კი გადმოგვცა ევაგრე სქოლასტიკოსმა. 

სირიაში ბევრი უდიდესი მოღვაწე ცხოვრობდა. მათგან განსაკუთრებით ცნობილია წმინდა 

სვიმეონ მესვეტე. იგი დაბალ ფენას ეკუთვნოდა. ცამეტი წლიდან ღვთისადმი მსახურების 

აღთქმა დადო. ქრისტეს სიყვარულით ანთებულს ყოველ ჟამს ახსოვდა მაცხოვრის ვნებანი და 

კეთილნებობით უწესებდა საკუთარ თავს შრომასა და აკრძალვებს. ბოლოს, ანტიოქიის 

მახლობლად, ერთ მაღალ სვეტზე ავიდა, იქ დადგა და დღედაღამ ლოცულობდა. მეუდაბნოე 

მამებმა შეუთვალეს, ჩამოსულიყო სვეტიდან, რაკი ეჭვობდნენ, რომ სვიმეონმა ცხოვრების 

ასეთი წესი ამპარტავნების გამო ირჩია. მან დაუყოვნებლივ და უსიტყვოდ შეასრულა 

ბრძანება, რადგან მორჩილებას ყოველგვარ ღვაწლზე მაღლა აყენებდა. მაშინ მეუდაბნოე 

მამებმა არჩეული გზის გაგრძელების ნება დართეს, რადგან დარწმუნდნენ, რომ იგი მორჩილი 

იყო და ნამდვილად ემსახურებოდა ღმერთს. სვიმეონმა დაახლოებით ორმოცი წელი გაატარა 

სვეტზე და ბევრი მნახველი მიიზიდა: ზოგს მისი ქადაგების მოსმენა სურდა, ზოგსაც მისი 

ლოცვების წყალობით განკურნების იმედი ჰქონდა. მის მიერ მოქცეულ წარმართებს 

მოჰქონდათ კერპები, სვეტის ძირში ამსხვრევდნენ და თავიანთ ცდომილებებს აღიარებდნენ. 

სვიმეონმა მოაქცია მრავალი სპარსი, არაბი, ლიბანელი, ივერიელი; ქმედითად 

მონაწილებოდა ეკლესიის საქმეებში, აგზავნიდა ეპისტოლეებს, რომლებსაც კრძალვით 

კითხულობდნენ როგორც სასულიერო, ისე საერო ხელისუფალნი. იგი – განდიდებული 

სასწაულებით – გარდაიცვალა V საუკუნის მეორე ნახევარში. მის მაგალითს მიჰბაძეს მისმა 

მოწაფემ დანიელ მესვეტემ და მოგვიანებით სვიმეონ უმცროსმა, რომელიც მოღვაწეობდა 

საკვირველ მთაზე, ანტიოქიის მახლობლად. 

სირიის მონასტრები განთქმული იყო მკაცრი სამოღვაწეო ცხოვრებით, სანამ აქაც 

ცრუსწავლებების სენი არ მოედო. ერთ-ერთი ცნობილი მონასტერი იყო ე.წ. უძინართა სავანე, 

რომელიც წმინდა ალექსანდრემ მოაწყო ევფრატის ნაპირებზე. იქ დღედაღამ არ წყდებოდა 

უფლის დიდებისმეტყველება. აქედან ალექსანდრე კონსტანტინოპოლში გადასახლდა, სადაც 

ზღვის ნაპირზე დააარსა სტუდიის მონასტერი უძინართა ტიპიკონით, რომელიც მისმა 

მემკიდრემ ბითვინიაში გადაიტანა. იგი განსაკუთრებით აყვავდა ღირსი მარცელუსის 

წინამძღვრობის დროს, რომელმაც ალექსანდრეს მემკვიდრე იოანე შეცვალა. 

სირიისა და პალესტინის სავანეებს ხშირად ესხმოდნენ თავს სარკინოზები, რომლებსაც ხან 

ტყვედ მიჰყავდათ მონაზვნები და ყიდდნენ, ხან წამებით ხოცავდნენ. ამით განსაკუთრებით 

ზარალდებოდა ღვთისმსახური მონაზვნებით განთქმული სირიის სავანეები. VI საუკუნეში 

მცხოვრებ მოღვაწეთაგან განსაკუთრებით ცნობილია იოანე სინელი ანუ კიბისაღმწერელი, ის 

სინას სავანის იღუმენი იყო და დაგვიტოვა უმნიშვნელოვანესი თხზულება „კიბე“, სადაც 

აღწერა სულიერი სრულყოფისკენ აღმავალი ხარისხები. 

ასევე მრავალი კეთილმსახური მონაზონი გაზარდა ფარანის ლავრამ. მათ რიცხვს ეკუთვნის 

ექვთიმე დიდი, იერუსალიმსა და იერიქონს შორის მდებარე პალესტინის ლავრის 

დამაარსებელი. ექვთიმეს უმწიკვლო ცხოვრება, სიბრძნე, ღვთივბოძებული 

სასწაულქმედების ძალა უამრავ მნახველს იზიდავდა და მის მიერ დაარსებული სავანე მალე 

მთელს პალესტინაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სულიერ ცენტრად იქცა. ამას 

განსაკუთრებით შემდეგმა გარემოებამ შეუწყო ხელი: 



სპარსეთთან ომის დროს, როდესაც ქრისტიანებს სასტიკად ავიწროებდნენ, ერთ სპარს 

მხედართმთავარს, სახელად აშპევეთს, შეეცოდა ისინი და მფარველობა გაუწია, რითაც 

სპარსეთის მეფის რისხვა დაიმსახურა. იგი იძულებული გახდა, ქვეყანა დაეტოვებინა და 

ბიზანტიის იმპერიაში ეძებნა თავშესაფარი. იმპერატორი გულთბილად შეხვდა მას და 

იმპერიას დაქვემდებარებულ სარკინოზთა ტომების მხედართმთავრად დანიშნა. აშპევეთის 

ვაჟი მძიმედ დასნეულდა, ექიმებმა ვერაფერი უშველეს და რამდენიმე წელიწადი 

იტანჯებოდა. საცოდავ მამას უკვე იმედი გადაეწურა, რომ ღმერთმა სასწაულებრივად 

მოუვლინა თავისი შემწეობა. ერთხელ თერებონმა (ასე ერქვა ჭაბუკს) ლოცვით შესთხოვა 

დახმარება ჭეშმარიტ ღმერთს; იმავე ღამეს ძილში გამოეცხადა კაცი მონაზვნის სამოსით და 

ჰკითხა: „ირწმუნებ ჭეშმარიტ ღმერთს, თუ მისი წყალობით განგკურნავ?“ – „ვირწმუნებ“ – 

მიუგო თერებონმა. – „მაშინ წადი პალესტინის ლავრაში და იქ მიპოვი, მე ექვთიმე ვარ“. 

ჭაბუკმა მამას უამბო სიზმარი, მანაც ღირსი ექვთიმეს სავანეში წაიყვანა სნეული შვილი, 

რომელიც მალე განიკურნა. მაშინ აშპევეთი, მისი ოჯახი და უამრავი სარკინოზი 

მოინათლნენ. აშპევეთმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა სავანე და მოგვიანებით მონასტრის 

წინამძღვარიც გახდა. 

ღირსი ექვთიმეს ერთ-ერთმა მოწაფემ, საბა კაპადოკიელმა, იერუსალიმის მახლობლად 

მდინარე კედრონის დამშრალ კალაპოტში მოაწყო დიდი სავანე, რომელსაც მოგვიანებით საბა 

განწმენდილის ლავრა ეწოდა. მეორე ცნობილმა მოღვაწემ, ღირსმა თეოდოსი დიდმა, 

იერუსალიმსა და ბეთლემს შორის დააარსა საერთო საცხოვრისის ტიპის ლავრა. საბაც და 

თეოდოსიც მტკიცედ იცავდნენ ჭეშმარიტებას ერესისკენ მიდრეკილი იმპერატორისაგან 

(ანასტასი) და თავიანთ სავანეებში ცრუსწავლების გავლენის შეღწევას ებრძოდნენ. ორივემ 

სახელი გაითქვა სასწაულმოქმედების ძალით. მათ შექმნეს განაწესი, რითაც პალესტინის 

მონასტრებში გარკვეული წესრიგი დაამყარეს. საბა წინამძღვრობდა განდეგილთა სავანეებს, 

რომელთაც რამდენიმე თვითონაც შეჰმატა. თეოდოსი საერთო საცხოვრისის ტიპის 

მონასტრების, ანუ კინობიების დამაარსებელი და მათი წინამძღვარი იყო. 

ყველა ამ სავანეში მონაზვნები უმკაცრეს ცხოვრებას მისდევდნენ და განუწყვეტლივ 

ლოცულობდნენ. სადაგ დღეებში წმინდა საბას ლავრის მონაზვნები თავიანთ სენაკებში 

აღავლენდნენ ლოცვებს, კვირაობით, სადღესასწაულო და დღესასწაულის წინადღეებში 

საზოგადო ღვთისმსახურებისთვის იკრიბებოდნენ. საზეიმო მსახურება იწყებოდა წინადღით 

საღამოს და მთელი ღამე, გარიჟრაჟამდე, გრძელდებოდა. საბამ თავის სავანეში ააგო ოთხი 

ტაძარი, სადაც ბერძნულ, სირიულ, ქართულ, სომხურ და კოპტურ ენებზე აღესრულებოდა 

ღვთისმსახურება, რათა მონაზვნებს შესაძლებლობა ჰქონოდათ, გასაგებ ენაზე მოესმინათ 

იგი. ზოგიერთ მონასტერში არსებობდა ასეთი ტრადიცია: ორმოცდღიანი მარხვის დროს 

ძმობის წევრები მკაცრი პირობებით გამორჩეულ უდაბურ ადგილებში მიდიოდნენ, რაც 

ზოგჯერ იანვრის შუა რიცხვებიდან ბზობის კვირამდე გრძელდებოდა. ისინი იკვებებოდნენ 

მცენარეული ფესვებით, ნაყოფით და გამუდმებით ლოცულობდნენ. 

ერთი პალესტინელი მონაზონი, სახელად ზოსიმე, ასეთი მოგზაურობის დროს საოცარ 

ადამიანს შეხვდა. გადაკარგულ პირქუშ გარემოში მან დაინახა დედაკაცი, წმინდა მოღვაწე, 

რომელსაც თითქმის ორმოცი წელი გაეტარებინა უდაბნოში და ლოცვითა და მარხვით 

ინანიებდა მანკიერი სიყმაწვილის ცოდვებს. მან ზოსიმეს თავისი ცხოვრების შესახებ შემდეგი 

უამბო: 



იგი დაიბადა ალექსანდრიაში და სიყმაწვილიდანვე გარყვნილებაში ჩაეფლო. ერთხელ გაჰყვა 

მომლოცველებს, რომლებიც იერუსალიმში ჯვართამაღლების დღესასწაულზე მიდიოდნენ. 

მაგრამ ეკლესიაში შესვლა რომ დააპირა, კართან რაღაც უხილავმა ძალამ შეაჩერა და 

ვერაფრით შეძლო ზღურბლის იქით გადაბიჯება. მან უცებ შეიგნო, თუ რაოდენ ცოდვილ 

ცხოვრებას მისდევდა; მის გულში სინანულმა გაიღვიძა და თვალებიდან ცხარე ცრემლი 

წამოსცვივდა. ასე შეძრულმა შემწეობა სთხოვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს და მისი ხატის 

წინა აღთქმა დადო, რომ მიატოვებდა მანკიერ ცხოვრებას და ღვთისადმი მსახურებას 

მიუძღვნიდა თავს. ამის შემდეგ იგი დაუბრკოლებლად შევიდა ტაძარში და ემთხვია უფლის 

პატიოსან ჯვარს. უცებ ხმა მოესმა, რომელმაც იორდანეს გადალახვა უბრძანა. ისიც 

მდინარისკენ გაემართა, იორდანეს მეორე ნაპირზე გავიდა და უდაბნოს მიაშურა. იქ ცხოვრება 

ძალიან გაუჭირდა, მოუხდა მოღვაწეთათვის ნაცნობი უმძიმესი შინაგანი ბრძოლის გადატანა, 

ადრინდელ ტკბილ ცხოვრებაზე მოგონებების დაძლევა. მაგრამ მოღვაწე დაუღალავად 

ებრძოდა საცდურს, მიწაზე გართხმული ტირილითა და გულშემუსრვილებით ევედრებოდა 

უფალს შემწეობას. ბოლოს მისი ვედრება შესმენილ იქნა – მრავალწლიანი ტანჯვისა და 

უმძიმესი შინაგანი ბრძოლის შემდეგ განდეგილმა სიმშვიდე ჰპოვა და ჩაუწყნარდა სულში 

მძვინვარე ქარიშხალი. 

ეს ამბავი რომ დაასრულა, განდეგილმა სთხოვა ზოსიმეს, მეორე წელს ისევ მოსულიყო და 

წმინდა ძღვენი მოეტანა. ზოსიმემ მას თხოვნა შეუსრულა და როდესაც მეორე წელს მის 

მოსანახულებლად უდაბნოში დაბრუნდა, იხილა, თუ განდეგილმა დედაკაცმა როგორ 

გადმოიარა ფეხით მდინარე იორდანე, შემდეგ ეზიარა და უკან წავიდა. რამდენიმე ხნის 

შემდეგ ზოსიმე კვლავ გაემართა უდაბნოში, მაგრამ ამჯერად მოღვაწე გარდაცვლილი 

დახვდა. ცხედრის გვერდით, ქვიშაზე წარწერა იყო: „მამა ზოსიმე, აქ დამარხე ცხედარი 

მდაბალი მარიამისა, გარდაცვლილისა პირველ აპრილს. დაე, მიწა მიწად იქცეს“. როგორც 

ვარაუდობენ, ეს მოხდა VI საუკუნის პირველ ნახევარში. ეკლესია პატივს მიაგებს ამ მოღვაწეს, 

რომელსაც მარიამ ეგვიპტელის (ძვ. ქართ. – მეგვიპტელი) სახელით იხსენიებს.[1] 

სამოღვაწეო ცხოვრების სურვილმა დასავლეთშიც იჩინა თავი, თუმცა აღმოსავლეთთან 

შედარებით ეს მისწრაფება ნაკლებად განხორციელდა. მართლმადიდებელი ეკლესია 

უდიდეს პატივს მიაგებს ღირს ალექსი ღვთისკაცს, რომში დაბადებულს. მან ჭაბუკობის 

წლებშივე მიატოვა სამშობლო, ოჯახი, ცოლი და დიდძალი ქონება, რათა ღმერთისთვის 

დაეთმინა სიღატაკე და მძიმე შრომა. იგი ჩავიდა ედესაში, ჩვიდმეტი წელიწადი ცხოვრობდა 

ღვთისმშობლის ტაძართან, დღედაღამ ლოცულობდა და მხოლოდ მოწყალებით ირჩენდა 

თავს. ერთხელ ზეციურმა ხმამ ტაძრის მსახურს აუწყა, რომ იქვე კარიბჭესთან მჯდომი 

ალექსი ღვთის რჩეული იყო. ეს ამბავი მორწმუნეთა შორისაც გავრცელდა. ალექსის შეეშინდა, 

ამას ამსოფლიური დიდების საცთური არ მოჰყოლოდა, ისევ რომში დაბრუნდა და კიდევ 

ჩვიდმეტი წელი გაატარა ღარიბულ ქოხში მამისეული მდიდრული სასახლის მახლობლად. 

იგი იმდენად იყო შეცვლილი, რომ მამამ ვერც იცნო. გარდაცვალების დღე ალექსის ღვთისგან 

ეუწყა. მან სიკვდილამდე ქაღალდზე დაწერა თავისი ცხოვრება და ამ ქარტიით ხელში 

აღესრულა. როდესაც ნაწერი წაიკითხეს და მისი ვინაობა გამჟღავნდა, იმპერატორმა 

ჰონორიუსმა, პაპმა და რომის მოსახლეობამ დიდი პატივით დაკრძალეს იმ მოღვაწის 

ცხედარი, რომელმაც ყოველგვარ მიწიერ სიკეთეს ღვთისადმი მდაბალი სამსახური არჩია. 

ასეთივე თავგანწირვისა და თვითაღკვეთის გზით ვიდოდა V საუკუნეში კონსტანტინოპოლში 



მცხოვრები ღირსი იოანე გლახაკი. მისი ხსენების დღეა 15 იანვარი, ღირსი ალექსისა – 17 

მარტი. 

როგორც აღვნიშნეთ, დასავლეთის ბევრი ეპისკოპოსი მისდევდა მონაზვნურ ცხოვრებას, მათ 

შორის იყო ნეტარი ავგუსტინეც; მან თავის სახლში დააარსა მონაზონთა საზოგადოება. 

კასიანე რომაელმა (ზოგიერთი მას ქერსონესში დაბადებულად თვლის) აღმოსავლეთში 

შეისწავლა დიდი მონაზვნების სულიერი გამოცდილება და გალიაში ჩამოიტანა იქაური 

მონასტრების განაწესები, რომლებიც აღწერა წიგნებში: „კინობიათა განაწესების შესახებ“ და 

„მამათა საუბრები“. გალიაში მრავალი მონასტერი დაფუძნდა, განსაკუთრებით სამხრეთში, 

მარსელის მახლობლად. დასავლეთში მონაზვნური ცხოვრების მთავარ ჩამომყალიბებლად 

და განმავითარებლად ითვლება ღირსი ბენედიქტე ნურსიელი. 

ბენედიქტე დაიბადა V საუკუნის მეორე ნახევარში; განათლების მისაღებად რომს მიაშურა, 

დაიწყო მეცადინეობაც, მაგრამ მეგობრებისა თუ მასწავლებლების უზნეო ცხოვრებით 

შეწუხებული ქალაქს გაეცალა და დასახლდა რომის მახლობლად, სუბიაკოს უდაბნოში. 

დიდი ხნის განმავლობაში მისი ადგილსამყოფელი იცოდა მხოლოდ ერთმა განდეგილმა, 

რომელიც მასთან იყოფდა მწირ ლუკმას. ბენედიქტეს მღვიმე შემთხვევით აღმოაჩინეს 

მწყემსებმა, ამის შემდეგ განდეგილმა ფართოდ გაითქვა სახელი სასწაულქმედების ძალითა 

და ქრისტიანული სიბრძნით; უამრავი ადამიანი მიდიოდა მასთან რჩევისა და ლოცვა-

კურთხევისთვის. 

ერთ-ერთი მონასტრის მონაზვნებმა თავიანთი წინამძღვრობა სთხოვეს ბენედიქტეს, 

რომელიც დიდხანს უარზე იყო – შიშობდა, ვაითუ მისი მკაცრი წესები არ მოსწონებოდათ 

საკმაოდ თავნება ცხოვრებას მიჩვეულ მონაზვნებს. ასეც მოხდა: როდესაც მან იტვირთა 

მონასტრის წინამძღვრობა და მკაცრი წესრიგიც დაამყარა, ძმობა აღშფოთდა და ერთმა 

მათგანმა მისი მოწამვლაც კი სცადა. მაშინ ბენედიქტე ისევ თავის მღვიმეს დაუბრუნდა 

უდაბნოში და გარკვეული ხნის შემდეგ გადასახლდა სამხრეთ იტალიაში, კამპანიაში, სადაც 

აქა-იქ ისევ იყო შემორჩენილი კერპთაყვანისმცემლობა. კასინოს მთაზე, აპოლონის 

სადიდებლად სახელდებულ ტყეში, მსხვერპლშეწირვა აღესრულებოდა. ბენედიქტე იქვე, 

ძველი ციხე-სიმაგრის ნანგრევებში დასახლდა და დაიწყო ღვთის სიტყვის ქადაგება, რითაც 

მრავალი წარმართი მოაქცია. მან გაჩეხა აპოლონის ტყე და საძირკველი ჩაუყარა მთელ 

იტალიაში უმნიშვნელოვანეს მონტე-კასინოს მონასტერს. ბენედიქტემ შეადგინა მონაზონთა 

ტიპიკონი, რომელიც მოგვიანებით დასავლეთის მონასტრების უმრავლესობამ მიიღო. წმინდა 

მოღვაწე აღესრულა 343 წელს, მისი ხსენების დღეა 14 მარტი. მისმა დამ, მონაზონმა 

სქოლასტიკამ, დედათა სავანეებს შეუდგინა წესდება. 

მონაზვნურ ცხოვრებას თავგამოდებული მომხრე ჰყავდა რომის ერთ-ერთი თვალსაჩინო 

მღვდელთმთავრის – პაპ გრიგოლ დიდის სახით. იგი წარმოშობით სახელოვანი და მდიდარი, 

კეთილმსახურებით ოდითგანვე განთქმული ოჯახიდან იყო. მას სამოღვაწეო ცხოვრება 

იზიდავდა, ამიტომ მიატოვა რომის პრეფექტის მაღალი თანამდებობა, ქონების უდიდესი 

ნაწილი დახარჯა შვიდი მონასტრის ასაგებად იტალიის სხვადასხვა ადგილას და თავად ერთ-

ერთ მათგანში აღიკვეცა. მაგრამ მალე იძულებული შეიქნა, დამშვიდობებოდა მონასტრულ 

განმარტოებას. 



გრიგოლი ჯერ ეკლესიის საქმეების გამო კონსტანტინოპოლს გააგზავნა პაპმა პელაგიუსმა, 

რომლის სიკვდილის შემდეგ იგი ერთხმად აირჩიეს მის ადგილზე. გრიგოლმა რა აღარ სცადა, 

რომ შემოთავაზებული წოდება არ მიეღო. კონსტანტინოპოლში იმპერატორ მავრიკიუსს (578-

582 წწ.) მისწერა წერილი და სთხოვა, არ დაედასტურებინა მისი არჩევა. გარკვეულ ხანს 

მთებშიც იმალებოდა, მაგრამ არაფერმა გაჭრა და 590 წელს ის რომის ეპისკოპოსის ტახტზე 

ავიდა. 

იტალიის ცხოვრებაში იდგა უმძიმესი პერიოდი: ბარბაროსები გაუთავებლად ესხმოდნენ 

თავს და არბევდნენ მის ოლქებს. ამას დაერთო ეპიდემია, შიმშილი, მიწისძვრები, 

წყალდიდობები... ამ განსაცდელში წმინდა გრიგოლი ყველა გაჭირვებულს მამად და 

მანუგეშებლად მოევლინა. მისი გულმოწყალება უსაზღვრო იყო, თავად უვლიდა 

ავადმყოფებს და პირადი მაგალითით რომის სასულიერო დასსაც ძალას ჰმატებდა; ზრდიდა 

მქადაგებლებს, ხშირად მოძღვრავდა ხალხს, მრავალი არიანელი ლანგობარდი 

ჭეშმარიტებისკენ მოაბრუნა, თავისი გავლენის წყალობით იტალიის გულქვა დამპყრობლების 

სისასტიკეს აცხრობდა. 

გრიგოლს განსაკუთრებით გაუთქვა სახელი ინგლისის მოქცევამ. გადმოცემის თანახმად, ჯერ 

კიდევ მონაზონი იყო, როცა მან ბაზრობაზე ნახა ტყვე ჭაბუკები, რომელთაც მონებად 

გაყიდვას უპირებდნენ. გრიგოლი გააოცა მათმა გარეგნულმა სილამაზემ, ჰკითხა ვინაობა და 

იყვნენ თუ არა ქრისტიანები. მათ უპასუხეს, რომ შორეული კუნძულიდან ჩამოყვანილი 

ანგლები არიან და არაფერი იციან ჭეშმარიტი ღმერთის შესახებ. მას შემდგომ გრიგოლს 

ინგლისში ქადაგებაზე ფიქრი არ შორდებოდა. ბოლოს თავად მოისურვა იქ გამგზავრება, 

მანამდე კი ითხოვა – რომში მიეყვანათ ჭაბუკი ინგლისელები, რათა მათგან მქადაგებლები 

გამოეზარდა. როდესაც პაპი გახდა, თავისი დიდი ხნის გადაწყვეტილების 

განსახორციელებლად პირველივე ხელსაყრელი გარემოება გამოიყენა. ამის შესახებ 

დაწვრილებით შემდგომ თავში გიამბობთ. 

შინაგანად უაღრესად თავმდაბალი გრიგოლი თავისთავს ქრისტეს მსახურთა-მსახურს 

უწოდებდა. იმხანად კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წოდებას დაემატა „მსოფლიო“. ჯერ 

კიდევ გრიგოლის წინამორბედი, პელაგიუსი, არ დაეთანხმა ამ გადაწყვეტილებას და არ სცნო 

ადგილობრივი კრება, რომელმაც პატრიარქს ეს ტიტული მიაკუთვნა. პაპმა გრიგოლმაც 

მისწერა პატრიარქ იოანე მმარხველს და მიუთითა საშიშროებაზე, რაც შეიძლება 

წარმოქმნილიყო ეკლესიაში ერთი ეპისკოპოსის უპირატესობის აღიარებით. იგი სწერდა: „თუ 

ის, ვისაც უწოდებენ მსოფლიო ეპისკოპოსს, ჩავარდება ცდომილებაში, გამოდის მასთან 

ერთად შეცდება მთელი ეკლესიაც“. ჩანს, პაპს არასწორად ესმოდა ამ ტიტულის მნიშვნელობა. 

ეს იყო მხოლოდ პატივისცემის გამოხატვა, რაც ადრეც გამოიყენებოდა დიდი 

მიტროპოლიების ეპისკოპოსების, მათ შორის პაპის, მიმართაც და არავის ჰმატებდა 

ძალაუფლებას. მაგრამ გრიგოლის ეს სიტყვები შეიძლება გამოდგეს რომის პაპების 

გვიანდელი ქმედებების მხილებად, რომლებმაც მიითვისეს ძალაუფლება და საკუთარ თავს 

მიაწერეს ეკლესიისთვის ესოდენ საშიში უცდომელობა. 

დიდი მღვდელთმთავარი გულმოდგინედ იღვწოდა საეკლესიო ღვთისმსახურების უკეთ 

მოწყობისთვის. ის თავად ატარებდა გალობის გაკვეთილებს თავისსავე დაარსებულ 

სამგალობლო სკოლაში. მის მიერ შემოტანილი სამგალობლო კილო დღესაც ცნობილია 

„გრიგორიანული გალობის“ სახელით; შემოიღო პირველშეწირულის ლიტურგია 



დიდმარხვის დროს – ეს ტრადიცია უკვე არსებობდა აღმოსავლეთის ზოგიერთ ეკლესიაში. 

წმინდა გრიგოლი გარდაიცვალა 604 წელს და დაგვიტოვა რამდენიმე ღირსშესანიშნავი 

თხზულება: „საიდუმლოთა შესახებ“, „სამოძღვრო კანონი“, „ბიბლიის ზოგიერთი წიგნის 

განმარტებანი“, „საუბრები იტალიელ მამათა ცხოვრებასა და სულის უკვდავებაზე“. ამ 

უკანასკნელი წიგნის გამო, რომლის კომპოზიცია აგებულია ორ პიროვნებას შორის საუბარზე, 

გრიგოლს „დიოლოღოსი“ ეწოდა. 

იმხანად სასულიერო პირების საერთო საზრუნავად იქცა ღვთისმსახურების მკაცრი და 

ჩამოყალიბებული განაწესის დადგენა. ადგილობრივი ეკლესიების ბევრი ჩვეულება საერთო 

კანონად დადგინდა: მაგალითად, ანტიოქიის ეკლესიის ტრადიცია ყოველ ლიტურგიაზე 

სარწმუნოების სიმბოლოს წარმოთქმისა VI საუკუნეში ყველა ეკლესიამ დაამკვიდრა; მანამდე 

იგი მხოლოდ მოსანათლავად მომზადებულთა განსწავლისთვის იკითხებოდა ეპისკოპოსის 

მიერ. კლიროსმა და ერმა პატრიარქ ტიმოთეს სთხოვეს ნებართვა, ეგალობათ იგი ყოველ 

ლიტურგიაზე. ასევე მოხდა წმინდანთა ცხოვრებიდან საკითხავების შეცვლა მოკლე 

საგალობლებით იმ პიროვნების სახელზე, ვის ხსენებასაც აღნიშნავდნენ მოცემულ დროს. 

აღნიშნული საკითხავები შეიცავდა წმინდანთა ქებას და განსადიდებელი მოვლენის მოკლე 

გადმოცემას. მათ ეწოდათ კონდაკები და ტროპარები. 

მრავალი კონდაკის ავტორია რომანოზ ტკბილადმგალობელი – მნათე ღვთისმშობლის 

სახელობის ტაძრისა კონსტანტინოპოლში. სიბრძნითა და უფლისადმი მხურვალე 

სიყვარულით შთაგონებული რომანოზი მთელ ღამეებს ლოცვაში ატარებდა. თავად ცუდად 

კითხულობდა და ეკლესიის მსახურები ხშირად დასცინოდნენ კიდეც. ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობელმა მას მოწყალების თვალით გადმოხედა – ერთხელ, ქრისტესშობის ღამეს, 

გამოეცხადა ძილში და გრაგნილი გადასცა. გაღვიძებულ რომანოზს გული უჩვეულო 

სიხარულით უძგერდა. ეკლესიაში მისულმა ცისკრის მსახურების დროს ამბიონზე 

უტკბილესი ხმით დაიწყო შთაგონებული საგალობელი: „ქალწული დღეს არსებად 

უზეშთაესსა შობს ჩუენთვის და ქუეყანა ქუაბსა შეუხებელისა შესწირვენ, ანგელოსნი 

მწყემსთა თანა დიდებისმეტყველებენ, ხოლო მოგუნი ვარსკვლავისა თანა მოგზაურობენ, 

რამეთუ ჩვენთვის იშვა ყრმა ახალი, პირველსაუკუნეთა ღმერთი“. ყველა გაოცებული ისმენდა 

მათთვის მანამდე უცნობი ჰიმნის სიტყვებს. რომანოზმა უამბო მათ, რაც შეემთხვა, შემდგომ 

კი გალობის საოცარი ნიჭი აღარ განშორებია. მან შეთხზა შთაგონებული კონდაკები საუფლო 

და ღვთისმშობლის დღესასწაულების, მარხვის შვიდეულებისა და წმინდანების 

მოსახსენებელი მსახურებებისთვის. გარდაიცვალა VI საუკუნის პირველ ნახევარში. 

ბევრი სხვა მოღვაწეც წერდა საგალობლებს. მაგალითად, მრავალი ტროპარი ეკუთვნის ღირს 

ავქსენტიოსს, მეუდაბნოეს. პატრიარქი ანატოლი (V საუკუნე) ავტორია აღდგომის, 

სადღესასწაულო და წმინდა მოწამეთა სტიქარონებისა. იმპერატორმა იუსტინიანემ, რომელიც 

ღვთისმსახურების წესის გაუმჯობესებას დიდ ყურადღებას აქცევდა, თავადაც შექმნა 

ნესტორისა და ევტიქის ერესების მამხილებელი საეკლესიო საგალობელი: „მხოლოდშობილი 

ძე და სიტყვა ღმრთისა^“. პატრიარქმა იოანე მმარხველმა დააწესა ქერუბიმთა საგალობელის 

გალობა. ამრიგად, ღვთისმსახურება სულ უფრო მშვენდებოდა დიდებული ჰიმნებით. 

იუსტინიანემ ბევრი მდიდრული ეკლესია ააგო; ასევე აღადგინა წმინდა სოფიას ბრწყინვალე 

ტაძარი.[1] იოანე მმარხველმა 578 წელს თავი მოუყარა სახელმწიფო კანონებს, რაც ეკლესიას 



შეეხებოდა, აგრეთვე შეაგროვა მსოფლიო კრებათა დადგენილებები და გამოსცა ნომოკანონი 

ანუ სჯულისკანონი, რომლის მიხედვითაც წარიმართება საეკლესიო სამსჯავრო. 

აღნიშნულ პერიოდში ბარბაროსები გაუთავებლად არბევდნენ აღმოსავლეთსა და 

დასავლეთს. ცოდნის მიღება ძირითადად მონაზონთა სავანეებში იყო შესაძლებელი. ჩვენს 

მიერ ჩამოთვლილ სახელგანთქმულ მამათა გარდა, აღსანიშნავია შემდეგი მოღვაწენი: 

აპოლინარიუს სიდონიუსი (მოგვიანებით კლერმონის ეპისკოპოსი), პროსპერ აქვიტანიელი; 

პაპი გელასი; აფრიკის ეპისკოპოსები ვიგილიუსი და ფულგენციუსი; ბოეციუსი; კასიოდორე 

(პირველი დიდებული თეოდორიხის დროს, მოგვიანებით კალაბრიის ერთ-ერთი მონაზონი, 

ისტორიული შრომების ავტორი); გრიგოლი ტურელი (ტურის ეპისკოპოსი – ფრანკთა 

პირველი ისტორიკოსი); მეუდაბნოე თეოდორე სიკიოტელი. 

იუსტინიანეს დროიდან მოყოლებული, ისტორიკოსები ბიზანტიის იმპერატორებს უწოდებენ 

საბერძნეთის იმპერატორებს. ბერძნულმა ენამ კი სრულად განდევნა ლათინური, რომელიც 

მანამდე კონსტანტინოპოლში სახელმწიფო მმართველობის ენად ითვლებოდა. 

თანდათანობით გამოიკვეთა განყოფა აღმოსავლურ, ანუ ბერძნულ, სამყაროსა და დასავლურ, 

ანუ ლათინურ, სამყაროს შორის. ეს გაუცხოება განათლებასა და საეკლესიო ცხოვრებაზეც 

აისახა. დასავლეთის სასულიერო დასი სულ უფრო ეპატრონებოდა ძალაუფლებას და 

რელიგიისგან ქმნიდა „ეკლესიის ქვეშევრდომებზე“ ბატონობის იარაღს; მათთვის 

სარწმუნოება გახდა ზედაპირული მოვალეობა, რომელიც სულიერ მსხვერპლს არ ითხოვდა. 

აღმოსავლეთის ეკლესია ახალი ტომების გაქრისტიანების დროს ზრუნავდა, რომ მათ 

მშობლიურ ენაზე დაწერილი საეკლესიო წიგნები და ღვთისმსახურების ტიპიკონი 

ჰქონოდათ. დასავლელი მქადაგებლები ღვთისმსახურებას ყველგან ლათინურ ენაზე 

ამკვიდრებდნენ, რაც ხალხისთვის გაუგებარი იყო. 

V-VI საუკუნეებში ქრისტიანობა კიდევ უფრო გავრცელდა. ამ პერიოდში დაიხურა 

უკანასკნელი წარმართული სკოლები, სადაც ნეოპლატონური ფილოსოფია ისწავლებოდა. 

იუსტინიანეს ბრძანებით გააუქმეს პლატონის აკადემია ათენში, ხოლო ფილოსოფიის 

მასწავლებლები სხვადასხვა ქვეყნებში გაიფანტნენ. არც ამ ეპოქას ჩაუვლია 

ცრუწინასწარმეტყველთა გარეშე. მაგალითად, კვიპროსზე მრავალი იუდეველი მოიქცა, 

მაგრამ მათ შორის გამოჩნდა ვიღაც თაღლითი, რომელმაც თავი მკვდრეთით აღმდგარ მოსედ 

გაასაღა და ერს აღთქმულ მიწაზე დაბრუნება აღუთქვა. მან შეკრიბა ბრბო ზღვის მახლობლად 

მდებარე მთაზე, დაარწმუნა, რომ ზღვაზე, როგორც ხმელეთზე, ისე გაატარებდა და ყველას 

წყალში ჩახტომა უბრძანა. ზოგმა დაუჯერა და დაიხრჩო, გადარჩენილებმა თვითმარქვიას 

მოკვლა დააპირეს, მაგრამ ის მიიმალა. სწორედ მაშინ თითქმის ყველამ გადაწყვიტა 

გაქრისტიანება. არაბეთში მცხოვრები იუდეველები, ვიღაც ომერიტის მეთაურობით, 

რომელიც თავს მოსეს ძეს უწოდებდა, სასტიკად სდევნიდნენ ქრისტიანებს. ხოლო 

სამარიტელებმა და იუდეველებმა გადაწყვიტეს იმპერიისგან გამოყოფა, მეფედ ვინმე 

იულიანე გამოაცხადეს და საშინლად დაარბიეს პალესტინა. მათ დასაშოშმინებლად 

იუსტინიანემ უმკაცრესი ზომები გამოიყენა. 

[1] მარიამ ეგვიპტელი მოიხსენიება დიდმარხვის მე-5 კვირას. 



[2] წმინდა სოფია – ღვთის სიბრძნის სახელზე კონსტანტინოპოლში აგებული ტაძარი, დაიწვა 

იმპერატორ არკადიოსის დროს. აღდგენილი კიდევ ერთხელ დაიწვა იუსტინიანეს 

მმართველობის დასაწყისში, რომელმაც ხელახლა და უფრო მდიდრული ეკლესია ააგო. 

 

ქრისტიანობის გავრცელება ბრიტანეთსა და გალიაში. 

რომაელთაგან დაპყრობილმა ბრიტანეთმა ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეებში მოისმინა ღვთის 

სიტყვა. გადმოცემის თანახმად, პირველი მქადაგებლები იყვნენ მოციქულები – პეტრე და 

პავლე, არისტობულე და იოსებ არიმათიელი. ბევრი ვარაუდობს, რომ შემდგომში იქ 

აღმოსავლეთიდან ჩასულმა მქადაგებლებმა გაავრცელეს ქრისტიანობა. ამ თვალსაზრისის 

სასარგებლოდ მეტყველებს ფაქტი, რომ ბრიტანეთის ეკლესია დიდხანს ინარჩუნებდა მცირე 

აზიის უძველესი ეკლესიების ტრადიციებს. რომაელებს რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში 

ეპყრათ ბრიტანეთი, მაგრამ ვერასდროს შეძლეს ქვეყნის ჩრდილოეთის მოსახლეობის 

დამორჩილება. უელსის მთებში (დასავლეთ ბრიტანეთი), კალედონიის ტყეებში (ჩრდილოეთ 

შოტლანდია), კუნძულ ერინაზე ანუ იბერნიაზე (თანამედროვე ირლანდია) ცხოვრობდნენ 

უძველესი მკვიდრნი ბრიტანეთისა: გაელები და კიმბრები (მათ პიქტების და სკოტების 

სახელით უფრო იცნობენ). ისინი მედგრად იცავდნენ თავიანთ დამოუკიდებლობას და 

ხშირად ესხმოდნენ თავს რომაელების მიერ დაკავებულ ოლქებს. ეს ტომები ქრისტიანობას 

თითქმის არ იცნობდნენ; თუ ოდესმე იქ იქადაგა ვინმემ, ისიც დავიწყებას მიეცა. ხალხს 

ძირითადად ქურუმები ანუ დრუიდები მართავდნენ, უღვივებდნენ მეომრულ სულს და 

დამპყრობლებისადმი სიძულვილს. თავისუფლებისმოყვარე მთიელებს ეზიზღებოდათ 

ბრიტები, რომლებიც რომაელებს დაემონნენ და მათი სამოქალაქო წესები მიიღეს. ისინი თავს 

ესხმოდნენ მათ ქალაქებსა და დაბებს, სასტიკად არბევდნენ და ანგრევდნენ, თან მიჰქონდათ 

მდიდრული ნადავლი და მიჰყავდათ ტყვეები – ნაწილს მონებად ყიდდნენ, ნაწილს მიწაზე 

ამუშავებდნენ. 

V საუკუნის დასაწყისში მათ, სხვა ტყვეებთან ერთად, ხელში ჩაიგდეს თექვსმეტი წლის 

ყმაწვილი, სახელად პატრიკი; იგი ირლანდიაში წაიყვანეს, მონად დაუყენეს ერთ-ერთ 

ბელადს და მისი საქონლის მწყემსვა დაავალეს. პატრიკი ახლანდელი შოტლანდიის სამხრეთ 

ნაწილში დაიბადა, იყო დიაკონის ვაჟი და ქრისტიანულ რჯულზე აღზრდილი, მაგრამ 

ოჯახური სიმყუდროვის პირობებში თავისი სარწმუნოებისადმი დიდ გულმოდგინებას არ 

იჩენდა. როცა უბედურებაში ჩავარდა, მაშინ კი სარწმუნოება ერთადერთ ნუგეშად მოევლინა; 

დაიწყო გამუდმებით ლოცვა და თანდათან მგზნებარედ შეიყვარა უფალი. პატრიკი 

მოგვიანებით წერდა: „თექვსმეტი წლის ვიყავი და ღმერთზე არ ვფიქრობდი, თითქოს 

არაფერი მცოდნოდა მის შესახებ. მაგრამ უცხო ქვეყანაში უფალმა განაღო ჩემი სული წმინდა 

სარწმუნოებისთვის; გამახსენდა საკუთარი ცოდვები და მთელი გულით მივმართე 

გულმოწყალე ღმერთს, რომელმაც მომხედა განსაცდელში ჩავარდნილს, შეეცოდა ჩემი 

სიჭაბუკე და გამოუცდელობა, დამიცვა და მანუგეშა, როგორც მამამ შვილი“. ეს 

შთაბეჭდილება მას აღარც განელებია, პირიქით, ყოველდღე იდგამდა ფესვს მის სულში და 

ირლანდიის მომავალ მოციქულს ამზადებდა. 

ექვსი წლის მონობის შემდეგ პატრიკი გაათავისუფლეს, შემდეგ კვლავ დაატყვევეს და 

გალიაში წაიყვანეს, სადაც ქრისტიანებმა გამოისყიდეს. ამ ძნელბედობის ჟამს მან მტკიცედ 



გადაწყვიტა, მთელი ცხოვრება ღვთისადმი მსახურებისთვის მიეძღვნა. ჯერ გალია და იქაური 

მონასტრები მოინახულა. გალიის ჩრდილო ნაწილს – არმორიკას – უკვე მაშინ ეძახდნენ 

ბრეტანს იმ ბრიტანელთა გამო, რომლებიც იქ III საუკუნეში გადასახლდნენ. ქრისტიანობა 

თავისუფლად გავრცელდა ადგილობრივ მოსახლეობაში და პატრიკმაც დიდი გამოცდილება 

შეიძინა იქაური მონასტრების გაცნობით. როდესაც სამშობლოში დაბრუნდა, მალევე მიატოვა 

ოჯახი და საქადაგებლად გაემგზავრა იმ მხარეში, სადაც მონად ჰყავდათ. 

ზოგიერთი ისტორიკოსი ვარაუდობს, რომ პატრიკმა რომშიც იმოგზაურა, რათა პაპისგან აეღო 

კურთხევა ირლანდიაში სამოღვაწეოდ; მაგრამ მომდევნო მოვლენები ამ ვარაუდის 

მცდარობას ადასტურებს – იგი, უეჭველად, ლათინთა გვიანდელი გამონაგონი უნდა იყოს. 

პატრიკის სიკვდილიდან ას წელზე მეტი ხნის შემდეგაც კი პაპი გრიგოლისთვის ბრიტანეთი 

უცნობი ქვეყანა იყო. არც პატრიკის სიცოცხლეში ჰქონდა პაპს ისეთი ძლიერი გავლენა, რომ 

მქადაგებელს შორეული ქვეყნიდან მისგან აეღო კურთხევა. არსებობს გადმოცემაც, თითქოს 

პატრიკამდე პაპმა ირლანდიაში საქადაგებლად პალადიუსი მიავლინა, მაგრამ მისი 

მოღვაწეობის შესახებ ცნობები საერთოდ არ შემოინახა. პატრიკის მოღვაწეობა კი უაღრესად 

ნაყოფიერი გამოდგა და იგი სამართლიანად ითვლება ირლანდიის განმანათლებლად. 

მშობლიური ენისა და ტრადიციების ცოდნა დიდად დაეხმარა პატრიკს, რომელმაც ღვთის 

შეწევნით მოკლე ხანში მრავალი ადამიანი მოაქცია. დაემხო კერპები, დაიწყო ქრისტიანული 

ტაძრების მშენებლობა. ქურუმები გადაემტერნენ პატრიკს, რადგან მისი ქადაგებები ხალხზე 

უწინდელ გავლენას აკარგვინებდა. რამდენჯერმე მისი სიცოცხლე ბეწვზე ეკიდა, მაგრამ 

პატრიკს არაფრის ეშინოდა – მისთვის მხოლოდ საღვთო საქმის აღსრულება იყო 

მნიშვნელოვანი. 

ქადაგებით მიღწეული წარმატებების განსამტკიცებლად მან შეადგინა ირლანდიური ანბანი, 

გალიიდან გამოითხოვა წმინდა წერილის წიგნები, დააფუძნა რამდენიმე მონასტერი, სადაც 

უნდა აღზრდილიყვნენ დამრიგებლები და მქადაგებლები. პატრიკი სიკვდილამდე (დაახლ. 

460 წლამდე) მუხლჩაუხრელად შრომობდა. იმდენად ნაყოფიერი იყო მისი მოღვაწეობა, რომ 

მოგვიანებით, როცა მთელ ბრიტანეთში ქრისტიანული განათლება კერპთაყვანისმცემლობამ 

თითქმის ჩაკლა, წმინდა სარწმუნოების საწყისები მხოლოდ ირლანდიაში დაიცვეს და 

განავითარეს. იქ დუღდა სულიერი ცხოვრება და გონებრივი მოღვაწეობა, მონასტრებში 

ეცნობოდნენ წმინდა წერილსა და მეცნიერებებს. შუა საუკუნეებში ირლანდიის მონასტრებში 

აღზრდილმა მქადაგებლებმა ჭეშმარიტების ნათელი მოჰფინეს მთელ ევროპას: გალიის 

ნაწილს, გერმანიას, შვეიცარიას, ჰოლანდიას. შორეული ირლანდია მთელ მსოფლიოში 

იდიდებოდა, მას „წმინდანთა კუნძულს“ უწოდებდნენ. 

დაახლოებით 420 წელს რომს თავდასაცავად დასჭირდა ლაშქარი და ბრიტანეთიდან 

გამოიხმო თავისი ლეგიონები. მაშინ ბრიტანელებს კიდევ უფრო გაუჭირდათ ჩრდილოეთში 

მცხოვრებ მეომართა შეტევების მოგერიება და გადაწყვიტეს, საშველად მოეხმოთ მდინარე 

ელბის ნაპირებზე მცხოვრები ანგლო-საქსები. ისინი მამაცი და გაბედული მეზღვაურები 

იყვნენ და ხშირად მიადგებოდნენ ხოლმე ბრიტანეთის სანაპიროებს სავაჭროდ ან საძარცვად. 

ანგლო-საქსები ბრიტანეთში დაახლოებით V საუკუნის შუა წლებში გადასახლდნენ. მათ 

შეავიწროვეს და მთებში შეკეტეს ჩრდილოეთის მკვიდრნი და გაწეული დახმარებისთვის 

ითხოვეს სანაპირო ზოლის რამდენიმე ოლქი და კუნძული. მალე ბრიტანელები 

დარწმუნდნენ, რომ მათი სახით მოუხმეს დამპყრობლებს და არა მოკავშირეებს. ანგლო-



საქსებმა მყარად მოიკიდეს ფეხი უცხო ქვეყანაში და თანდათან გაძლიერდნენ. მათ ნაჩუქარი 

მიწები აღარ იკმარეს, წინ წაიწიეს, ადგილობრივი ხალხი შეავიწროვეს და ერთიმეორის 

მიყოლებით დააარსეს რამდენიმე, ურთიერთთან მჭიდროდ დაკავშირებული მცირე 

სახელმწიფო. ბრიტანელთა ნაწილი მათ დამორჩილდა, ბევრიც არმორიკაში გაემგზავრა, 

სადაც მონათესავე ტომს შეეხიზნა; ზოგმა თავშესაფრის საძებნელად ჩრდილოეთსაც მიაშურა 

და ანგლო-საქსებისადმი საერთო სიძულვილმა ყოფილი მტრები შეარიგა. ჩრდილოეთ 

კალედონიისა და უელსის მთებში მცხოვრებლებმა არ ისურვეს დამორჩილება, როგორც 

ოდესღაც არ დაემონნენ რომის ძალაუფლებას და დიდხანს სასახელოდ ეომებოდნენ 

მომხდურს. მაგრამ უთანასწორო ბრძოლამ მათ ძალა გამოაცალა, ხოლო მტერს მეომართა 

სულ ახალ-ახალი ჯგუფები ემატებოდა. შედეგად თითქმის მთელი მხარე ანგლო-საქსების 

ხელში გადავიდა, გარდა უელსის ყველაზე მიუდგომელი, მთიანი ნაწილისა. ბრიტანეთს 

დაერქვა ინგლისი, ერთ-ერთი დამპყრობელი ტომის – ანგლების სახელის მიხედვით. 

დამპყრობლები წარმართები იყვნენ. მათგან დამორჩილებული ტომების მტრული განწყობა 

დიდხანს აბრკოლებდა ანგლო-საქსების გაქრისტიანებას. თუმც თავად ბრიტანელებშიც 

რწმენა აშკარად დასუსტებული იყო. 

V საუკუნის დასაწყისიდან ბრიტანეთის ეკლესიას პელაგიუსის ერესი მოედო. ჩრდილოეთის 

მთებში საერთო ეკლესიური ცხოვრებიდან გამიჯნულ ქრისტიანობას სულ უფრო ერწყმოდა 

კალედონიელთა უამრავი ლეგენდა, რასაც ასევე ხელს უწყობდნენ ქურუმები (დრუიდები) და 

სახალხო მომღერლები. მხოლოდ ირლანდიელთა დაუღალავი მოღვაწეობის წყალობით 

ხდებოდა სულიერი ცხოვრების შენარჩუნება ქვეყანაში. კალედონიის პიქტებს ღვთის სიტყვა 

უქადაგეს ნინიანემ, შემდეგ (565 წ.) ირლანდიელმა კოლუმბამ. ირლანდიის სანაპირო 

კუნძულებზე მოეწყო მონასტრები, განსაკუთრებით გამოირჩეოდა კუნძულ იონაზე 

დაარსებული ადგილობრივ მქადაგებელთა სულიერი მოღვაწეობის ცენტრი. აქ მონაზვნები 

სწავლობდნენ საღვთო წერილსა და მეცნიერებებს. კალედონიელი პიქტების მოციქული 

კოლუმბა კალედონიის მთელ ადგილობრივ ეკლესიას უძღვებოდა, იცავდა მცირე აზიის 

ეკლესიებიდან მომდინარე ძველ ტრადიციებს. მისი სიკვდილის შემდეგ ეს მოღვაწეობა მისმა 

მოწაფეებმა განაგრძეს. 

ამ მონასტრებიდან მქადაგებლები სამხრეთისკენ მიეშურებოდნენ. ერთ-ერთი მათგანი, 

უილფრიდი, უელსიდან დადიოდა სამხრეთ ოლქებში, უქადაგებდა ქრისტიანობას და 

ნაწილი ანგლო-საქსებისა მოაქცია კიდეც. საერთოდ კი დამონებულებსა და დამპყრობლებს 

შორის გაუცხოება დიდი იყო, ხალხთა მტრობას მხარს უბამდა ბრიტანეთის სასულიერო 

დასიც და არაფერს აკეთებდა სარწმუნოების გასავრცელებლად. ასე გაგრძელდა თითქმის 

ასორმოცდაათი წელი. 

ამასობაში მეზობელ ქვეყანაში, გალიაში, მნიშვნელოვანი მოვლენები დატრიალდა. ვიცით, 

რომ ამ ქვეყანამ ქრისტიანობა დიდი ხნის წინ მიიღო და იქ მრავლად იყო მონასტრები. ყველა 

დიდ ქალაქს ჰყავდა ეპისკოპოსი, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალაუფლებით 

სარგებლობდნენ. V საუკუნეში რომაელებმა დაკარგეს გალიაზე მმართველობა, მაგრამ ახლა 

მთელი ქვეყანა თითქმის წალეკეს უცხოტომელებმა: სამხრეთ ოლქებს დაეპატრონნენ 

ვესტგოთები და ბურგუნდიელები, საქსონელები კი ჩრდილოეთ ნაწილს, არ წყდებოდა 

ალემანებისა და ფრანკების თავდასხმები. 



გალიის უდიდესი ნაწილის დამპყრობლები – ბურგუნდიელები და ვესტგოთები, არიანელები 

იყვნენ, თუმცა არ აწუხებდნენ და არ ავიწროებდნენ მართლმადიდებელ ეპისკოპოსებს. ეს 

უკანასკნელნი თავისუფლად უძღვებოდნენ ეკლესიას, რომლის საქმეებსაც პაპთან 

ათანხმებდნენ. პაპის გავლენა მნიშვნელოვნად გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც დასავლეთის 

ოლქების უდიდესი ნაწილი არიანელთა ხელში მოექცა. ნიკეის მრწამსის აღმსარებელი 

მართლმადიდებლებისთვის ერთადერთი ძლიერი დასაყრდენი დასავლეთში პაპი აღმოჩნდა, 

რამაც მისი ძალაუფლება უფრო გაზარდა. 

მართალია, არიანელები არ ავიწროებდნენ მართლმადიდებლებს, მაგრამ გალიის სასულიერო 

დასი მათგან თავის დასაღწევად სიხარულით იყენებდა პირველივე შესაძლებლობას. ერთი 

შეხედვით, გალიისთვის ყველაზე საშინელი ფრანკთა ბატონობა უნდა ყოფილიყო, რადგან 

ისინი კერპთაყვანისმცემლობას აღიარებდნენ და რამდენადაც ბრძოლებში თავს იჩენდნენ 

სიმამაცით, იმდენად დაუნდობელნი, მზაკვარნი და უზომოდ ანგარებისმოყვარენი იყვნენ. 

მათ საერთოდ არ იცოდნენ, რა იყო დანაშაული და არც ამით გამოწვეულ სინდისის ქენჯნას 

გრძნობდნენ. მიუხედავად ამისა, გალიაში ზუსტად ეს ფრანკები გახდნენ მოკავშირეები 

სასულიერო დასისა, რომელმაც გადაწყვიტა მათი საშუალებით დაეთრგუნა ერეტიკოსები და 

გაეძლიერებინა თავისი გავლენა. 

იმხანად ფრანკების ბელადი იყო ძალაუფლებისმოყვარე და სასტიკი ახალგაზრდა კაცი 

მეროვინგების დინასტიიდან, სახელად ხლოდვიგი (481-511 წწ.). მას ცოლად ჰყავდა 

ქრისტიანი, სახელად კლოტილდა, რომელიც ხშირად მოუწოდებდა მეუღლეს, განდგომოდა 

კერპთაყვანისმცემლობას და ეღიარებინა ჭეშმარიტი ღმერთი. მაგრამ მისი სიტყვები, აგრეთვე 

ეპისკოპოსებისა, რომლებიც ხშირად სტუმრობდნენ ფრანკების ბანაკს, ფუჭად იხარჯებოდა. 

თუმცა ხლოდვიგი თავისი ვაჟის მონათვლას დაეთანხმა, მაგრამ ბავშვი მალე გარდაიცვალა 

და მეფე კიდევ უფრო განეშორა ქრისტიანობას. ერთხელ, ალემანებთან ბრძოლაში, როდესაც 

გამარჯვების სასწორი აშკარად მტრის მხარეს იხრებოდა, ხლოდვიგმა აღთქმა დადო, რომ 

მოინათლებოდა, თუ კლოტილდას ღმერთი მას დაეხმარებოდა. ბოლოს გამარჯვება მას 

დარჩა და თავისი დანაპირები შეასრულა – 496 წელს იგი საზეიმოდ მონათლა რეიმსის 

ეპისკოპოსმა რემიგიუსმა. ბელადის მაგალითს მიჰბაძა სამი ათასამდე მისმა მეომარმა. პაპს 

შეატყობინეს ფრანკთა მეფის მოქცევა, ხოლო მეფემ შვილებრივი მორჩილების ნიშნად რომში 

მდიდრული ძღვენი გააგზავნა. 

გაქრისტიანებამ მაინც ვერ მოახდინა გავლენა ხლოდვიგისა და მისი მეომრების სასტიკ 

ჩვევებზე. მათ ახალი რჯული მხოლოდ გარეგნულად, სულიერი მოქცევის გარეშე მიიღეს. 

გარემომცველი სასულიერო დასის სამარცხვინოდ უნდა ითქვას, რომ მათ თითქმის არც 

მოინდომეს ახალმოქცეულთა ჭეშმარიტი გაქრისტიანება, მათი მანკიერებები უყურადღებოდ 

დატოვეს, ძალაუფლებასა და შემოსავალს ანაცვალეს საკუთარი ზნეობრივი ღირსება და 

ქრისტიანული სწავლების სიწმინდე. ფრანკების ძლიერი ბელადის მოქცევა სასულიერო 

პირებს დიდ სარგებელს უქადდა და ისინიც ხალხზე თავიანთ გავლენას ხლოდვიგის 

მხარდასაჭერად იყენებდნენ. ასე რომ, მათი თანადგომით ფრანკებმა მალე თითქმის მთელი 

გალია დაიკავეს. 

ხლოდვიგმა გაილაშქრა ბურგუნდიაზე და დაიპყრო მისი მიწები, სადაც გამარჯვებული 

მეომრები ხოცავდნენ უმწეო ადამიანებს, წვავდნენ სოფლებს, ძარცვავდნენ ტაძრებს. 

მიუხედავად ყველაფრისა, ეპისკოპოსებმა ეს ლაშქრობა „წმინდა ომად“ მონათლეს და 



ბურგუნდიის მეფეს მოუწოდეს, დაეგმო არიანული ცდომილება და მოქცეულიყო ჭეშმარიტ 

სარწმუნოებაზე. 

ხლოდვიგმა ასევე დაამარცხა ვესტგოთები და მიწები წაართვა. ამ საქმეში მას ეპისკოპოსები 

ეხმარებოდნენ, რომლებიც ხალხს ფრანკთა მხარეზე აჯანყებისკენ მოუწოდებდნენ. ამრიგად, 

ნაბიჯ-ნაბიჯ, მთელი გალია დამარცხდა... შემდგომ მას საფრანგეთი დაერქვა. 

ეკლესიას მამულები გადაეცა სხვადასხვა მხარეში. პაპი მის საქმეში ნაკლებად ერეოდა. 

მხოლოდ მღვდელთმთავარს, რომელსაც ეპისკოპოსობის ღირსად ჩათვლიდა, ოლქის 

სასულიერო დასზე მმართველობის ნიშნად ომოფორს უგზავნიდა. 

ყველაზე დიდხანს საერო და საეკლესიო დამოუკიდებლობას იცავდა ბრეტანი. მან უარი 

განაცხადა ფრანკთა მეფისთვის ხარკის გადახდაზე, არ სცნო ტურის ეპისკოპოსის უფლებები, 

რომელიც, პაპის სახელით, ბრეტანის სასულიერო პირებისგან მორჩილებას მოითხოვდა. 

აქამდე ბრეტანელები მტკიცედ იცავდნენ ძველი ეკლესიის გადმოცემებს, რაც ზღვით 

მოსულმა თავდადებულმა მქადაგებლებმა გაავრცელეს მათ სამშობლოში. რაც შეეხება 

აღდგომის დღესასწაულის თარიღს, მონაზვნური ცხოვრების სახეს და სხვა ბევრ ტრადიციას, 

ისინი დანარჩენი გალიის წეს-ჩვეულებათა მსგავსი იყო. ბრეტანელებს ჰყავდათ პაპისა და 

სხვა ეპისკოპოსებისგან დამოუკიდებელი საკუთარი მღვდელთმთავრები. 

ტურის არქიეპისკოპოსის მოთხოვნა, მას დამორჩილებოდა ბრეტანის ეკლესია, რა თქმა უნდა, 

უკუგდებული იქნა. თავის მხრივ, არქიეპისკოპოსმა ეკლესიიდან განკვეთა ბრეტანელები, 

რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ გულგრილად მიიღეს – მათ არად უღირდათ 

ურთიერთობა მათთან, ვისაც უცხოელებად და თავიანთი მტრების მოკავშირეებად 

თვლიდნენ. მაგრამ ტანჯულ ბრეტანს ძვირად დაუჯდა დამოუკიდებლობის სიყვარული – 

ფრანკების გამანადგურებელ თავდასხმებს ბოლო არ უჩანდა. ეპისკოპოსები ფრანკების 

ბელადებს არწმუნებდნენ, რომ ურჩ ტომთან ბრძოლა წმინდა საქმე იყო, ლაშქარს ხშირად 

მოჰყვებოდნენ ცხენზე ამხედრებული, შეიარაღებული მღვდლები და მონაზვნები და 

თავიანთი მონაწილეობით ერთგვარად აკურთხებდნენ გამარჯვებულთა სისასტიკეს. ბოლოს 

ბრეტანიც დამორჩილდა და დაექვემდებარა რომის სასულიერო ხელისუფლებას, თუმცა ეს 

მხოლოდ IX საუკუნეში მოხდა. 

ხლოდვიგი და მისი მემკვიდრენი ქრისტიანები მხოლოდ სახელით იყვნენ. მეროვინგების 

დინასტიის სისხლიანი მატიანე სავსეა გარყვნილებისა და დაუნდობლობის საზარელი 

სცენებით. მიუხედავად ამისა, პაპები ფრანკ მეფეებში ხელსაყრელ მოკავშირეებს ხედავდნენ 

და ამიტომ მათდამი უკიდურესი კეთილგანწყობით გამოირჩეოდნენ – უწოდებდნენ თავიანთ 

საყვარელ შვილებს, ეკლესიის პირმშოებს და ა.შ. 

რა ბელადებიც ჰყავდათ, მეომრებიც ისეთნი იყვნენ. ტლანქმა და უწიგნურმა ფრანკებმა 

ქვეყანაში თითქმის მოსპეს რომის მმართველობის დროს აღორძინებული განათლების კვალი. 

წიგნიერებას ამრეზით უყურებდნენ, მათი მთავარი საქმე ბრძოლა და ყაჩაღობა იყო. 

ნადავლის ხელში ჩასაგდებად ფრანკები აკლდამების ძარცვასაც არ ერიდებოდნენ, 

სოფლებიდან ტყვეები მიჰყავდათ და მონებად ყიდდნენ; ცრურწმენებითა და გარყვნილებით 

ცხოვრობდნენ; დანაშაულთა გამოსყიდვას ეკლესიისთვის შესაწირის გაღებით ან მონასტრის 

აშენებით ცდილობდნენ. თავის მხრივ, ჭეშმარიტ რწმენას მოკლებული სასულიერო დასი 



საკმაოდ გულგრილად ეკიდებოდა ახალმოქცეული ფრანკების სისხლიან საქმეებს, ღალატს, 

ორგულობასა და უზნეობას. 

სახელმწიფოში თანდათან იზრდებოდა სასულიერო დასის გავლენა: ეპისკოპოსები საკმაოდ 

ქმედითად მონაწილეობდნენ მმართველობაში. ზოგჯერ ყველაზე ურჩ მეთაურებს 

იმორჩილებდნენ ეკლესიიდან განკვეთის მუქარით. მაგრამ ერზე მათ უკვე აღარ ჰქონდათ 

ჯეროვანი კეთილისმყოფელი გავლენა. ხალხი ქრისტეს მსახურებად ვერ აღიქვამდა მათ, ვინც 

დაუნდობელ დამპყრობლებს შეეკრა, ჩაგრავდა მოსახლეობას და ნადავლით მდიდრდებოდა. 

ამრიგად, საფრანგეთში ქრისტიანობა დიდხანს ძალაუფლების იარაღად აღიქმებოდა, 

ამიტომაც არ გამოიღო ისეთი სასიკეთო ნაყოფი, როგორც სხვა ქვეყნებში. 

რა თქმა უნდა, ეპისკოპოსთა შორის იყვნენ ქრისტეს ჭეშმარიტი მსახურნი, თავდადებული 

მქადაგებლები, რომლებიც სიცოცხლეს საფრთხეში იგდებდნენ, წარმართების მოსაქცევად 

იღვწოდნენ და სახარების საუწყებლად შორეულ ქვეყნებში მიდიოდნენ. განსაკუთრებით 

დედაკაცებში იგრძნობოდა რწმენის სიმტკიცე. იმხანად საფრანგეთის მაღალი წრეების 

ბანოვნები შეუდარებლად უფრო განათლებულნი იყვნენ, ვიდრე მამაკაცები, ქრისტიანულ 

რწმენასაც უფრო შეუბღალავად იცავდნენ. მათი საუკეთესო ნაწილი ხშირად ტოვებდა 

გარყვნილ საზოგადოებას და მონასტრებში ეძლეოდა ლოცვას, არიგებდა მოწყალებას. ბევრი 

მონასტერი საფრანგეთის მეფეთა ცოლებისა და ასულების მიერ არის დაარსებული. მათგან 

ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინოა კორბის სავანე პიკარდიაში – იგი VII საუკუნეში მოაწყო 

დედოფალმა ბატილდამ. 

 

ბრიტანეთის ეკლესია. რომის ეკლესიის ბრძოლა ძველბრიტანულ ეკლესიასთან. 

გავიდა ასი წელი ხლოდვიგის გაქრისტიანებიდან და პაპმა გრიგოლმა ხელი მიჰყო ანგლო-

საქსების მოქცევას, რომლებმაც იმ დროისთვის ბრიტანეთში უკვე შექმნეს შვიდი პატარა 

სახელმწიფოს გაერთიანება, სახელწოდებით ჰეპტარქია. შვიდივეს მეფეები 

კერპთაყვანისმცემლები იყვნენ. ერთმა მათგანმა – კენტის მეფემ ეტელბერტმა თავის ცოლს, 

ფრანკთა მეფის ასულს, ბერტას, უფლება მისცა, თაყვანი ეცა ჭეშმარიტი ღმერთისთვის 

ქრისტიანულ ტაძარში. გრიგოლმა ამ ხელსაყრელი გარემოების გამოყენება გადაწყვიტა და 

საქადაგებლად ინგლისში გაგზავნა ორმოცი ბენედიქტელი მონაზონი, რომელთაც 

წინამძღვრობდა მონაზონი ავგუსტინე. პაპმა მას გაატანა წერილი ფრანკთა მეფეებთან,[1] 

რომელთაც სთხოვდა, დახმარებოდნენ რომიდან ინგლისში მიმავალთ და გაეყოლებინათ 

თარჯიმნები. საფრანგეთში ჩასულმა მქადაგებლებმა ჯერ დაბრუნება გადაწყვიტეს, რადგან 

სირთულეებისა და საფრთხის შეეშინდათ, მაგრამ პაპის შეგონებებით გულმოცემულებმა გზა 

განაგრძეს. 

597 წელს რომაელი მქადაგებლები ინგლისს მიადგნენ. კენტის მეფემ მათ ნება დართო, 

ეცხოვრათ ნაპირთან ახლოს, კუნძულზე, და მოსათათბირებლად დღე დაუნიშნა; ოღონდ 

თავის სასახლეში მათი მიღება ვერ გაბედა, რადგან ცრურწმენის გამო მათი „ჯადოქრობისა“ 

შეეშინდა და თავად გაემართა კუნძულზე, სადაც შეხვედრა ღია ცის ქვეშ უნდა 

გამართულიყო. მქადაგებლები საზეიმოდ შეეგებნენ. მსვლელობას წინ ვერცხლის დიდი 

ჯვარი და მაცხოვრის ხატი მიუძღოდა. შეხვედრის შემდეგ მათ გაქრისტიანებისკენ 



მოუწოდეს მეფეს და სანაცვლოდ ზეციური სასუფეველი და მარადიული ცხოვრება 

აღუთქვეს. 

ეტელბეტრმა მოუსმინა მათ და უპასუხა: „თქვენი სიტყვები და აღთქმანი კარგია, მაგრამ 

ჩემთვის სრულიად ახალია. მე ვერ შევძლებ, დაუყოვნებლივ მივატოვო ტრადიციები და 

რწმენა, რომელიც ჩემთვის და ჩემი ქვეშევრდომებისთვისაც ძვირფასია. მაგრამ მჯერა, თქვენ 

აქ კეთილი განზრახვით ხართ მოსულები და მსურს, თავი კარგად იგრძნოთ. მე ყოველივე 

აუცილებლით მოგამარაგებთ, უფლებას მოგცემთ, მონათლოთ ყველა, ვინც თქვენს რწმენას 

შეიწყნარებს“. 

მქადაგებლები დასახლდნენ ქალაქ კენტერბერში და მალე ღირსეული ცხოვრებით საერთო 

პატივისცემა დაიმსახურეს. გადმოცემის თანახმად, ისინი აღასრულებდნენ სასწაულებს და 

ლოცვით კურნავდნენ სნეულებს. ხალხი მოდიოდა მათი ქადაგებების მოსასმენად. ერთ დღეს 

ავგუსტინემ ათი ათასამდე ადამიანი მონათლა ძველ, ნახევრად დანგრეულ ქრისტიანულ 

ტაძარში. მალე ნათელ-იღო მეფე ეტელბერტმაც. მან საჯაროდ გამოაცხადა თავი ქრისტიანად, 

თანაც დასძინა, რომ ქვეშევრდომები ვალდებულნი არ არიან მიჰბაძონ მას – ყველას 

თავისუფლად შეუძლია აღიაროს ახალი ან ძველი სარწმუნოება. მეფემ მქადაგებლებს უბოძა 

მიწები. ავგუსტინემ პაპს შეატყობინა მიღწეული წარმარტებების შესახებ და თანაშემწეთა 

გამოგზავნა სთხოვა. „სამკალი ბევრია, მომკელი ცოტა“ – სწერდა იგი. 

გრიგოლი ძალიან გაახარა საქმის წარმატებამ, ავგუსტინეს გაუგზავნა ომოფორი, როგორც 

არქიეპისკოპოსის ხარისხის ნიშანი, საეკლესიო ჭურჭელი, საღვთისმსახურო წიგნები და 

რამდენიმე თანაშემწე. თან აახლა საპასუხო წერილი, სადაც ავგუსტინეს აფრთხილებდა – 

წარმატებით არ ეამაყა, მხოლოდ ღმერთისთვის აღევლინა ქება-დიდება; გამოეჩინა 

ქრისტიანული მიმტევებლობა ახალმოქცეულებისადმი და უდიდესი სიფრთხილით 

მოჰკიდებოდა ქვეყნის ძველ ტრადიციებს; აუკრძალა, რომის სახელით დაერღვია ის 

ადგილობრივი წეს-ჩვეულებანი, რომელთა შენარჩუნება შეიძლებოდა რწმენისთვის ზიანის 

მიუყენებლად. 

მალე გაქრისტიანდა კენტის სამეფოს მეზობელი სახელმწიფოც: იქ გაიგზავნა ერთი 

მქადაგებელი, რომელიც შემდგომ მთავარი ქალაქის, ლონდონის, ეპისკოპოსი გახდა. 

გრიგოლმა დაადგინა თორმეტი ეპისკოპოსი, რომელთაგან მთავარი იქნებოდა იორკის 

მღვდელთმთავარი. ხოლო ავგუსტინე, კენტერბერიის ეპისკოპოსი, უნდა ყოფილიყო თავი 

მთელი ინგლისის ეკლესიისა, რომელიც რომს დაექვემდებარებოდა. 

ამ საზრუნავით დაკავებულ მქადაგებლებს თითქმის დაავიწყდათ, რომ ბრიტანეთის 

კუნძულებზე ოდითგანვე არსებობდა ქრისტიანული ეკლესია. ეს იყო ძველბრიტანული ანუ 

კალედონიის ეკლესია, რომელიც ნაკლებად ზრუნავდა ანგლო-საქსების მოქცევაზე, 

სამაგიეროდ ჰყავდა მრავალრიცხოვანი მიმდევარი კელტურ მოსახლეობაში. ეს უკანასკნელნი 

ძირითადად უელსში, ირლანდიასა და თანამედროვე შოტლანდიის ტერიტორიაზე 

ცხოვრობდნენ. ამ ეკლესიამ მოაქცია ჰებრიდისა და ორკნის კუნძულების მოსახლეობა. 

მონასტრებში ასწავლიდა ახალგაზრდებს და ბევრი მოშურნე მქადაგებელი და სწავლულიც 

გაზარდა. 

ძველბრიტანულ ეკლესიას, რომელიც დიდხანს იყო საერთო ეკლესიური ცხოვრებისგან 

გამიჯნული, ჰქონდა ზოგიერთი თავისებური წესი. მაგალითად, იგი აღდგომას აღნიშნავდა 



მცირე აზიის ძველი ეკლესიების წესისამებრ, რაზედაც აღმოსავლეთმა დიდი ხნის წინ თქვა 

უარი; არ იცავდა საყოველთაოდ მიღებულ იერარქიულ წყობას. უმნიშვნელოვანესი 

მონასტრები, როგორიც იყო იონა, ბანგორი და სხვები, შეადგენდნენ ერთგვარ რელიგიურ 

თემებს, რომლებსაც წინამძღვრები ანუ უხუცესნი მართავდნენ მონაზვნური ცხოვრების 

საერთო წესდებისგან განსხვავებული წესებით. იონას მონასტრის წინამძღვარი, რომელსაც 

განსაკუთრებულ პატივს მიაგებდნენ, როგორც წმინდა კოლუმბას მემკვიდრეს, განაგებდა 

კალედონიის მთელ ეკლესიასაც. ის, თავის მონაზვნებთან ერთად, ადგენდა პრესვიტერებსა 

და ეპისკოპოსებს, აგრეთვე მითითებებს აძლევდა მქადაგებლებს, თუ სად და როგორ 

ეღვაწათ. დიდი მონასტრების წინამძღვრები საყოველთაო, ღრმა პატივისცემით 

სარგებლობდნენ. 

უნდა ვივარაუდოთ, რომ ავგუსტინეს მოღვაწეობა გაცილებით წარმატებული და ნაყოფიერი 

იქნებოდა, სათანადო ყურადღება რომ მიექცია ძველბრიტანული ეკლესიის სასულიერო 

დასისთვის და მათთან შეთანხმებით ემოქმედა, მაგრამ მან დაუკვირვებლობა და 

ამპარტავნება გამოიჩინა. საერთოდ, რომის გაგზავნილები დამპყრობლებივით იქცეოდნენ. 

ავგუსტინემ პაპის სახელით უბრძანა ბრიტანული ეკლესიის ეპისკოპოსებსა და მონაზვნებს, 

ეღიარებინათ ის ინგლისის მთელი ეკლესიის თავად და იმავდროულად სათათბიროდ 

მიიწვია. 

ამ ბრძანებამ დიდად განაცვიფრა ბრიტანელები – ისინი დიდი ხნის ქრისტიანები იყვნენ და 

მიეჩვივნენ, ჰქონოდათ დამოუკიდებელი, საკუთარი წინამძღვრების მიერ მართული 

ეკლესია; ვერაფრით მიხვდნენ, უცებ რატომ უნდა დაქვემდებარებოდნენ მათთვის სრულიად 

უცხო რომს. ბანგორის მონასტრის წინამძღვარმა ბრიტანეთის სასულიერო დასის სახელით 

პასუხი გაუგზავნა ავგუსტინეს: „ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, აღმოვუჩინოთ სიყვარული და 

ძმური, ქრისტიანული დათმობა ნებისმიერ ღვთისმსახურ ქრისტიანს, ყველა ეპისკოპოსს – 

რომის იქნება ის თუ სხვა. მაგრამ არ გვესმის, რა განსაკუთრებულ მორჩილებას გვთხოვთ მის 

მიმართ, ვისაც პაპს ან მამათა მამას უწოდებთ?!“ 

მაგრამ შვიდმა ბრიტანელმა ეპისკოპოსმა და რამდენიმე მონაზონმა, უპირატესად ბანგორის 

მონასტრიდან, გადაწყვიტა დანიშნულ თავყრილობაზე წასვლა. ძველი ინგლისის მემატიანე 

მოგვითხრობს: წასვლის წინ მათ ჰკითხეს ერთ ბრძენ განდეგილს, როგორ მოქცეულიყვნენ 

ავგუსტინესთან. მეუდაბნოემ ურჩია, დამორჩილებოდნენ არქიეპისკოპოსს, თუ ის ღვთის 

კაცი იქნებოდა. 

– როგორ შევიტყოთ, არის თუ არა ის ღვთის კაცი? – ჰკითხეს მათ. 

– თუ იგი, უფლის მსგავსად, მშვიდია და თავმდაბლი; თუ, როგორც მოწაფეს უფლისა, 

ქრისტეს უღელი ადგას, ის თქვენ სხვანაირ უღელს აღარ დაგადგამთ; მაშინ დაემორჩილეთ! –

მიუგო მეუდაბნოემ. 

როდესაც ისევ ჰკითხეს, როგორ ამოეცნოთ, თავმდაბალი იყო თუ არა ავგუსტინე, 

მეუდაბნოემ ასე უპასუხა: თუ თათბირზე მისულებს ავგუსტინე ფეხზე ადგომით 

მოგესალმებათ, მაშინ ის ღვთის კაცად ჩათვალეთ. 

როდესაც ბრიტანელები შეკრებაზე მივიდნენ, ავგუსტინე არც წამომდგარა, მაშინვე 

მბრძანებლური კილოთი მოსთხოვა მათ, ეღიარებინათ მისი უპირატესობა და 



დახმარებოდნენ ანგლოსაქსების მოქცევაში. შეურაცხყოფილმა და უკმაყოფილო 

ბრიტანელებმა მიუგეს, რომ არ სურთ, რაიმე საერთო ჰქონდეთ მტრებთან მანამ, სანამ არ 

დააბრუნებდნენ წართმეულ მიწებს, და დასძინეს: 

– ჩვენი თანასწორი ჩვენთან შეხვედრისას ფეხზე არც ადგა. არასდროს დავთანხმდებით მის 

მმართველობას. 

– თუ ასეა და არ გსურთ მშვიდობა ძმებთან, მაშინ იომებთ მტრებთან. თუ არ გინდათ ჩემთან 

ერთად აჩვენოთ სიცოცხლის გზა საქსონელებს, მაშინ ისინი გახდებიან თქვენი სიკვდილის 

მაუწყებლები! – დაემუქრა ავგუსტინე. 

მალე მისი მუქარა ასრულდა: ანგლოსაქსთა ერთ-ერთი მეფე, კერპთაყვანისმცემელი 

ედელფრიდი, უეცრად დიდი საომარი ძალებით თავს დაესხა მხარეს, სადაც ბანგორის 

მონასტერი იყო, დაამარცხა მთიელები, დაარბია სავანე და ორასამდე მონაზონი ამოხოცა. 

ახალმოქცეულები და რომის სასულიერო პირები ამ მოვლენას ავგუსტინეს 

წინასწარმეტყველების სასწაულებრივ ახდენად აღიქვამდნენ. ბრიტანელები კი 

დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ თვითონ ავგუსტინემ წააქეზა მათი მტრები. 

ამით უფრო გამძაფრდა დაპირისპირება ძველბრიტანულსა და რომის ეკლესიებს შორის. 

რომის სასულიერო დასი ძველბრიტანულ ეკლესიას ერეტიკულს უწოდებდა და ისეთივე 

მონდომებით ცდილობდა მის ამოძირკვას, როგორც კერპთაყვანისმცემელთა მოსაქცევად 

იბრძოდა. ბრიტანეთის სასულიერო პირებმა კიდევ უფრო ჯიუტად განაგრძეს საკუთარი 

ტრადიციების დაცვა. შედეგად ძველბრიტანული ეკლესია კიდევ მეტად ჩამოშორდა საერთო 

ეკლესიურ ცხოვრებას; თავად ბრიტანელებისა და მეომარი მთიელების გულებში სულ უფრო 

ღვივდებოდა დამპყრობთა მიმართ მტრობა და უცხო ეკლესიისადმი უნდობლობა. 

რომაელ მქადაგებელთა სწრაფი წარმატება წარმავალი აღმოჩნდა. კენტის მშვიდი და 

ღვთისმსახური მეფის ეტელბერტის სიკვდილის შემდეგ მისი ვაჟი კერპთაყვანისმცემლობას 

დაუბრუნდა. ასევე მოიქცნენ მეზობელი სამეფოს მემკვიდრეებიც. მეფეებს უამრავმა ხალხმა 

მიჰბაძა და მქადაგებლებს დევნა დაუწყო; ამ უკანასკნელთაგან ზოგი სულიერად დაეცა და 

იქაურობას გაეცალა. მაგრამ ავგუსტინეს მემკვიდრემ, ლავრენტიმ, დარჩენა გადაწყვიტა და 

მალე ისეთი ზეგავლენა მოიპოვა მეფეზე, რომ ჭეშმარიტ გზაზე დააბრუნა. მეორე მოშურნე 

მქადაგებელმა პავლინემ ქრისტიანი დედოფლის დახმარებით მოაქცია ნორტუმბერლანდის 

მეფე ედვინი, რომელმაც მოიწვია სახალხო კრება ანუ საბჭო, აუხსნა ქვეშევრდომებს თავისი 

გაქრისტიანების მიზეზები, აუწყა ახალი სარწმუნოების ძირითადი ჭეშმარიტებები და აზრი 

ჰკითხა. უმრავლესობამ აღიარა, რომ ახალი რჯული ძველზე უკეთესი იყო. 

შეკრებაზე მყოფმა პავლინემ ჩამოაყალიბა ქრისტიანული აღმსარებლობა, დამსწრეებმა 

ყურადღებით მოუსმინეს და ერთხმად გადაწყვიტეს – მიეტოვებინათ ძველი ღმერთები და 

მიეღოთ ახალი სარწმუნოება. თავად უმაღლესმა ქურუმმა აღუთქვა შეკრებილთ კერპების 

განადგურება; პავლინემ მთელი სამეფო მოიარა და მონათლა ისინი, ვინც ქრისტე ირწმუნა. 

მაგრამ არც ეს წარმატება გამოდგა მკვიდრი. ედვინი დაიღუპა მერსიის წარმართ მეფე 

პენდასთან ბრძოლაში და დროებით ისევ აღორძინდა კერპთაყვანისმცემლობა თანამდევი 

დევნითა და ძარცვით. 



რომაელ გზავნილებზე წარმატებულად სხვა მქადაგებლები მოქმედებდნენ. ძველბრიტანული 

ეკლესიის სასულიერო დასმა ახლა დიდი მონდომებით მოჰკიდა ხელი ანგლოსაქსონურ 

სახელმწიფოებში მქადაგებლობას. ამ კეთილ საქმეს სათავე დაუდო ახალგაზრდა მეფე 

ოსვალდმა, მოკლული ედვინის ძმამ. ამ ჭაბუკმა მემკვიდრეობა დაკარგა და ჯერ კიდევ 

ბავშვმა თავი იონას მონასტერს შეაფარა, სადაც მონაზვნებმა აღზარდეს და 

ქრისტიანობისადმი სიყვარული შთაუნერგეს. როცა გაიზარდა, დაიპყრო ნორტუმბერლანდი 

და დაუყოვნებლივ მოიწვია მქადაგებლები ჩრდილოეთის მონასტრებიდან. ისინი ხალისით 

კი ჩავიდნენ, მაგრამ რამდენჯერმე მზად იყვნენ, ისევ მიეტოვებინათ დაწყებული საქმე, 

იმდენად რთული გამოდგა გაველურებული წარმართების გულებში ქრისტიანული 

სარწმუნოების შეღწევა. იონაში დაბრუნებული ერთ-ერთი მქადაგებელი ამბობდა: „ისინი ისე 

არიან გაკერპებულნი, რომ მათი მოქცევის იმედი აღარ არსებობს“. 

ამ სიტყვებით გაოგნებულმა ერთ-ერთმა იქ მყოფმა პრესვიტერმა, აიდანმა შეჰყვირა: 

“უფალო, ნუთუ მაშინაც არ გატყდებიან, როცა შენი სიყვარულის შესახებ ეუწყებათ. მე წავალ 

და ვამცნობ სახელს სახიერი იესოსი, რომელმან „ლელწამი განტეხილი არა შემუსროს“ (ეს. 

42,3)“. შემდეგ მქადაგებელს მიუბრუნდა და უთხრა: „ძმაო, მეტისმეტად მომთხოვნი ხომ არ 

იყავი ახალბედების მიმართ? საჭიროა მათი კვება რძით, სანამ უფრო უხეში საკვების 

მისაღებად არ მომაგრდებიან“. 

იონას უხუცესებმა აიდანი ეპისკოპოსად დაადგინეს და გადაწყვიტეს მისი მივლინება 

ნორტუმბერლანდში. ასე ჩავიდა იგი ოსვალდის სამეფოში, სადაც დიდი სიხარულით მიიღეს. 

აიდანს ჯერ კიდევ არ ესმოდა ადგილობრივი ენა, მაგრამ თავად მეფე დაჰყვებოდა ყველგან 

და ერს უთარგმნიდა ეპისკოპოსის სიტყვებს. ორივე თავდაუზოგავად, მუხლჩაუხრელად და 

უდიდესი სიყვარულით იღვწოდა. მოკლე ხანში სრული წარმატებით დაგვირგვინდა მათი 

ზრუნვა: საქსონელების სასტიკ გულებზე სახარებისეულმა ჭეშმარიტებამ იზეიმა. აიგო 

ეკლესია-მონასტრები, სარწმუნოება მტკიცედ დამკვიდრდა მთელ იმ ვრცელ მხარეში. 

ოსვალდი კერპთაყვანისმცემლებთან ბრძოლაში მოკლეს. მან თავისი ხალხის 

გადარჩენისთვის ვედრებით მიაბარა სული უფალს. ერი მის ხსოვნას პატივს მიაგებს და 

წმინდანად აღიარებს. 

ნორტუმბერლანდიდან მქადაგებლები სხვა სამეფოებშიც გადადიოდნენ, აუწყებდნენ 

სახარებას, აფუძნებდნენ ეკლესია-მონასტრებს, ამასთან იცავდნენ ძველბრიტანული 

ეკლესიის წეს-ჩვეულებებს. მათი საქმიანობა კიდევ უფრო გაფართოვდა, როცა ოსვალდის 

მემკვიდრე ოსვემ თავის სამფლობელოს მიუერთა სხვა სახელმწიფოები, რითაც მისი 

მფარველობის ქვეშ მყოფ მქადაგებლებს გზა გაეხსნათ და შესაბამისად სარწმუნოებაც 

სწრაფად გავრცელდა. 

მაგრამ მათ წარმატებებს აღშფოთებითა და შურით შეჰყურებდნენ რომაელი მქადაგებლები, 

რომლებიც მყარად დამკვიდრდნენ ჰეპტარქიის მხოლოდ ერთ სახელმწიფოში – კენტში და 

გულისწყრომას ვერ ფარავდნენ, როცა ხედავდნენ პაპის ძალაუფლებისგან დამოუკიდებელი 

ეკლესიის განვრცობასა და გაძლიერებას. 

რომაელი სტუმრებისგან ქედმაღლური და უღირსი მოპყრობით გაღიზიანებული 

ბრიტანელები უფრო დიდი მონდომებით იცავდნენ ადგილობრივ, ძველ ტრადიციებს. 



ამასთან ეროვნულ დამოუკიდებლობას ეკლესიასთან დაკავშირებულ საკითხებთან 

ერთიანობაში მოიაზრებდნენ. ხალხს უყვარდა თავისი მქადაგებლები და ხალისითაც 

უსმენდა, რადგან ისინი უფრო მახლობლებად მიაჩნდა, ვიდრე რომაელები. მით უმეტეს, რომ 

ბრიტანელები გამოირჩეოდნენ უბრალოებითა და უანგარობით, რომაელი მქადაგებლები კი 

ხალისით იღებდნენ, ხშირად ითხოვდნენ კიდეც, ძღვენსა და მიწებს. პაპები მეფეებისადმი 

მიწერილ წერილებში ჰპირდებოდნენ ზეციურ და მიწიერ სიკეთეებს მათ, ვინც მფარველობას 

გაუწევდა რომის ეკლესიას და მორჩილებას მიაგებდა მის თავს – რომის ეპისკოპოსს. 

მცდელობას არ აკლებდნენ, გადაებირებინათ ბრიტანეთის უმაღლესი სასულიერო იერარქია 

და სიმდიდრესა და ძალაუფლებას ახარბებდნენ. 

ძველბრიტანული და რომის ეკლესიების საუკუნოვანი ბრძოლის შესახებ საკმაოდ 

დაწვრილებით ცნობებს გვაწვდის ინგლისის ეკლესიის პირველი მემატიანე, 

მღვდელმონაზონი ბედა ღირსეული; იგი VIII საუკუნეში ცხოვრობდა და იმხანად ინგლისში 

უკვე დამკვიდრებული რომის ეკლესიის ერთგული იყო. ხალხის მეხსიერებაში შემონახულ 

გადმოცემებზე აგებული მისი მარტივი მონათხრობი სწორ წარმოადგენას გვიქმნის, თუ რა 

ხერხებს მიმართავდა რომი მისდამი ურჩი ადგილობრივი ეკლესიის დასაჩაგრავად და 

განსადევნად. ვფიქრობთ, ზედმეტი არ იქნება ამ მატიანედან ზოგიერთი ეპიზოდის გაცნობა, 

რადგან რომის წინააღმდეგ ამ საუკუნოვანმა ბრძოლამ ღრმა კვალი დააჩინა ბრიტანეთის 

ეკლესიას. 

მეფე ოსვალდი გარდაიცვალა VII საუკუნის შუა წლებში და სამფლობელოები გადავიდა მისი 

ძმის – ოსვეს ხელში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააფართოვა იგი და ინგლისის ყველაზე 

ძალმოსილი მეფე გახდა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იგი მფარველობდა ქრისტიან 

მქადაგებლებს, მაგრამ ყველაზე მეტად სახელმწიფოს საზღვრების გაფართოება აწუხებდა და 

მიზნის მისაღწევად ბოროტმოქმედებასაც არ ერიდებოდა. მაგალითად, მან მუხანათურად 

მოკლა მეზობელი მეფე, თავისი ნათესავი, და მის სამფლობელოს დაეპატრონა. 

ამ დროს რომის ეკლესიის სასულიერო პირები, რომლებმაც მხოლოდ კენტში ჰპოვეს 

დასაყრდენი, შურით შესცქეროდნენ ბრიტანელი მქადაგებლების წარმატებებს, ცდილობდნენ 

მეფე ოსვეს გადაბირებას, რაც, მათი აზრით, მთელი ინგლისის დასამორჩილებლად 

გადადგმული უდიდესი ნაბიჯი იქნებოდა. მალე საამისო შესაძლებლობაც მიეცათ – თვითონ 

ოსვე ძველბრიტანული ანუ კალედონიის ეკლესიის წესებს იცავდა, ცოლი კი რომის 

ეკლესიისას. სასახლეში ცხოვრობდა მისი მოძღვარიც. მაშინ, როცა მეფე და კარისკაცები 

აღდგომას ზეიმობდნენ ძველბრიტანული ეკლესიის გამოთვლის თანახმად, დედოფალი და 

მისი მოძღვარი ისევ მარხვას იცავდნენ. ასე რომ, აღდგომას სასახლეში წელიწადში ორჯერ 

აღნიშნავდნენ. ამგვარად, თვით მეფის ოჯახში არსებობდა ორი დაპირისპირებული ეკლესიის 

ტრადიციები, რაც უთანხმოების მიზეზი ხდებოდა. 

დედოფალსა და მის მოძღვარს მალე გამოუჩნდა ძლიერი და მონდომებული მეკავშირე – 

მოხერხებული და ჭკვიანი, მეფისთვის დიდად საყვარელი ინგლისელი ჭაბუკი უილფრიდი, 

რომელმაც რომში იმოგზაურა და იქიდან პაპის მხურვალე მიმდევრად დაბრუნდა. თუმცა ეს 

მოკავშირეობა მთლად უანგარო არ ყოფილა. მან ნახა, თუ როგორ სარგებლობდა 

ძალაუფლებითა და სიმდიდრით იტალიისა და საფრანგეთის სასულიერო დასი, რომელიც 

ამასთანავე სახელმწიფო საქმეებშიც მონაწილეობდა. დედოფალმა და მისმა მოძღვარმა 



უილფრიდსაც იმგვარივე პატივი აღუთქვეს, თუ მეფე ოსვეს სიმტკიცეს გატეხდა და რომს 

დაუმორჩილებდა. 

უილფრიდმა მცდელობა არ დააკლო: გამუდმებით მართავდა პაექრობას სარწმუნოებრივ 

საკითხებზე, ბრიტანეთის ეკლესიას აბრალებდა ერეტიკოსობას, ადიდებდა პაპის 

ძალაუფლებას, მეფეს მიუთითებდა, რომ რომის მღვდელთმთავართან კავშირი მისთვის 

პოლიტიკურად სასარგებლო იქნებოდა. ქრისტიანი მეფის ყოყმანი – რომისკენ გადახრილიყო 

თუ არა, გააღრმავა მისმა ზნეობრივმა მდგომარეობამ, რადგან სინდისი აწუხებდა ჩადენილ 

დანაშაულებათა გამო. უილფრიდმა ამით ისარგებლა და კიდევ უფრო გაუმძაფრა შინაგანი 

შფოთვა და შიში მარადიული სასჯელისა; ამის შემდეგ კი დაარწმუნა, რომ არსებობდა 

მიტევების ერთადერთი გზა. აი, მისი სიტყვები: 

“მხოლოდ პაპს აქვს უფლება და ძალა ასეთ დანაშაულებათა მიტევებისა, რამეთუ ეს უფლება 

მას თავად ღმერთმა გადასცა. გადარჩენის რა იმედი უნდა ჰქონდეს მეფეს, რომელიც მხარს 

დაუჭერს ერეტიკულ ეკლესიას?! მას ხომ არსებობის უფლებაც არა აქვს და არ აღიარებს პაპს, 

რომელსაც თავად უფალმა უბოძა შეკვრისა და განხსნის უფლება; რომელსაც, როგორც 

პეტრეს ნაცვალს, ხელთ უპყრია ზეციური სასუფევლის კარის კლიტენი და მხოლოდ მათ 

გაუღებს, ვინც მისი მორჩილია“. 

ასეთმა გაუთავებელმა შეგონებებმა მეფეს რწმენა შეურყია, ამსოფლიური პატივის წადილიც 

რომისკენ ძალუმად იზიდავდა. მან გადაწყვიტა, სათათბიროდ შეეკრიბა ბრიტანეთის 

სასულიერო დასი, რომელიც შეშფოთებით ადევნებდა თვალს რომის მომხრეთა გაძლიერებას 

სასახლის კარზე და მათს მზაკვრობებს. 

თათბირი გაიხსნა სტრინსგოლის მონასტერში. 

 

– რადგანაც ერთი ზეციური სასუფევლისადმი ვსასოებთ, რატომ არ მივიღოთ ჩვენ ყველამ 

ერთი რჯული, ერთი ტრადიცია? – მეფემ მიმართა შეკრებილთ. 

– ვინც მე ეპისკოპოსად დამადგინა, მასწავლა წმინდა რჯულის დაცვა; ისინი ღვთის 

ერთგული მსახურები არიან და არ უნდა შეურაცხვყოთ მათი სწავლება, რამეთუ ეს არის 

სწავლება კოლუმბასი, ნეტარი მოციქულის იოანესი და ყველა ეკლესიისა, რომელსაც იგი 

მეთვალყურეობდა, – უპასუხა ბრიტანელმა ეპისკოპოსმა კოლმანმა. 

– ჩვენი სწავლება და ტრადიცია რომის სწავლება და ტრადიციაა, სადაც პეტრე და პავლე 

მოციქულებმა იქადაგეს. ამ რჯულს აღიარებენ გალიასა და იტალიაში, მთელს მსოფლიოში; 

მხოლოდ თქვენ – პიქტები და კალედონიელნი, უბადრუკ, შორეულ კუნძულებზე 

გადაკარგულნი, კადნიერდებით და მთელ მსოფლიოს ეწინააღმდეგებით? რატომ იმოწმებთ 

კოლუმბას სახელს? რაოდენ დიდი წმინდანიც უნდა იყოს იგი, განა შეიძლება ამჯობინოთ 

მოციქულთა თავს, ვისაც უფალმა უთხრა: „შენ ხარ კლდე, და ამას კლდესა ზედა აღვაშენო 

ეკლესიაჲ ჩემი, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. და მიგცნე შენ კლიტენი 

სასუფეველისა ცათაჲსანი“ (მათ. 16, 18-19)! – შეეპასუხა უილფრიდი. 

ამ სიტყვებმა დამსწრეებზე დიდად იმოქმედა. 



– შენ თავად მითხარი, კოლმან, მართალია, რომ უფალმა ამ სიტყვებით მიმართა პეტრეს? – 

ჰკითხა მეფემ. 

– მართალია! 

– შეგიძლია, დაამტკიცო, რომ თქვენს კოლუმბას ოდესმე მიუღია ამგვარი უფლება? 

– არა, რა თქმა უნდა. 

– მაშასადამე, მე მირჩევნია დავემორჩილო პეტრეს, რამეთუ მას უპყრია სასუფევლის 

კლიტენი. სხვაგვარად, როდესაც კარს მივადგები, არ გამიხსნიან, – უთხრა კოლმანს მეფემ. 

ამრიგად, გამარჯვება რომს ერგო. კოლმანმა და მისმა თანამზრახველმა ეპისკოპოსებმა და 

პრესვიტერებმა მაინც განაცხადეს, რომ არ სურთ უღალატონ თავიანთ ტრადიციებს და არ 

აღიარებენ პაპის მმართველობას. მათ დატოვეს თათბირი და თავიანთ მონასტრებში 

გაბრუნდნენ: ვინ უელსის მთებში, ვინ შოტლანდიაში. თან გულში ჩაიმარხეს ახალი 

ტრადიციებისა და რომის მმართველობისადმი მტრობა, რაც დღითიდღე ღრმად იდგამდა 

ფესვებს. 

უილფრიდი, რომისთვის გაწეული სამსახურის გამო, ნორტუმბერლანდის ეპისკოპოსის 

ხარისხში აიყვანეს და ჯილდოდ უბოძეს ძველი მონასტრებისთვის ჩამორთმეული ვრცელი 

მიწები. მან, მართალია, გულმოდგინედ მიჰყო ხელი რომის ახალი წესების შემოღებას, მაგრამ 

ამავე დროს თავისი ქედმაღლობით შეურაცხყოფდა მისდამი დაქვემდებარებულ სასულიერო 

პირებს; მისი წრეგადასული ფუფუნება საყოველთაო აღშფოთებას იწვევდა. ამ პერიოდში 

ბევრი უღირსი ეპისკოპოსი იქნა დადგინებული, რომელთაც რწმენა და შეხედულებები 

ნაკლებ აწუხებდათ. გამოჩნდა ამ პატივის უამრავი მაძიებელიც, რომლებიც ურთიერთს 

ემტერებოდნენ. თვითონ უილფრიდიც მოგვიანებით განაწყენდა, რადგან ინგლისის 

პრიმასის, კენტერბერიის ეპისკოპოსის გათავისუფლებული ადგილი დაიკავა არა მან, არამედ 

რომიდან გამოგზავნილმა სწავლულმა, ბერძენმა თეოდორემ. უილფრიდი უკმაყოფილოთა 

რიცხვს შეემატა, რისთვისაც დაამხეს და საპყრობილეში ჩააგდეს. 

მაგრამ მისი მცდელობები ამით არ დასრულებულა. ციხიდან გათავისუფლებულმა 

გააქრისტიანა და პაპს დაუქვემდებარა წარმართული სახელმწიფო სესექსი, ისევ დაიკავა 

იორკის ეპისკოპოსის ადგილი, რამდენჯერმე გაემგზავრა რომში, უქადაგა წარმართ ფრიზებს 

(ახლანდელი ჰოლანდიის ტერიტორია) და გარდაიცვალა განუსაზღვრელი სიმდიდრის 

პატრონი, მაგრამ ისევ ეპისკოპოსის წოდებააყრილი. 

VIII საუკუნეში უკვე მთელი ინგლისი აღიარებდა პაპის მმართველობას; მისი მეფენი რომის 

ტახტის მორჩილი შვილები იყვნენ. ხშირად აგზავნიდნენ ძღვენს რომში, დაადგინეს 

გადასახადი პაპის სასარგებლოდ და მომლოცველებად მიდიოდნენ წმინდა პეტრეს 

საფლავზე. 

ჩრდილოეთში ასე იოლად არ აღიარეს პაპის უზენაესობა. რომის მმართველობა ნაბიჯ-ნაბიჯ 

მიიწევდა მათკენ და ავიწროებდა თავის შეურიგებელ მოწინააღმდეგეებს. შოტლანდიისა და 

უელსის მთებში ახლაც ისეთივე მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ კათოლიკური რომის 

გავლენას, როგორითაც ოდესღაც წარმართულ რომს ებრძოდნენ. ძველბრიტანული ეკლესია 

არ დაემორჩილა პაპს და განაგრძო ხალხში ღრმა სიძულვილის დათესვა მოსულებისა და 



მათი მომხრეებისადმი, რომელთაც სარწმუნოების მოღალატეებს უწოდებდა. მქადაგებელთა 

საუბრებში, ხალხურ სიმღერებში ამხელდნენ ღალატით დაღდასმულ სამარცხვინო საქციელს 

იმ „დაქირავებული მწყემსებისა“, რომლებმაც თავიანთი ცხოვარნი „რომის მტაცებელ 

მგლებს“ მიჰყიდეს. გაღიზიანება ძალზე ძლიერი იყო: როდესაც VIII საუკუნის დასასრულს 

ერთმა ეპისკოპოსმა გაბედა ინგლისელებთან ერთად ეზეიმა აღდგომა, ამან ისეთი 

მღელვარება გამოიწვია, რომ მხოლოდ ძალის გამოყენებით მოახერხეს მისი ჩაცხრობა. 

ხალხმა მოკლა უელსის ერთ-ერთი მეთაური, რომელსაც რომის ტრადიციების ერთგულება 

დააბრალეს. 

თანდათან აღიარეს რომის უპირატესობა ძველბრიტანული ეკლესიის ბურჯებმა – იონამ, 

ბანგორმა და სხვა მონასტრებმა. რომის მმართველობა, მართალია, სცნეს, მაგრამ მათში დარჩა 

უწინდელი წყურვილი წმინდა წერილის შესწავლისა და ქადაგებისადმი მოშურნეობა. 

ზოგიერთი მონაზონი, რომელმაც ბოლომდე უერთგულა ძველ ტრადიციებს და არ შეურიგდა 

რომის აღმსარებლობას, გაიხიზნა სამშობლოდან და თავისი გულმოდგინე მოღვაწეობა 

გერმანიის მიწებზე განაგრძო. 

საერთოდ კი რომმა ვერასდროს მოახერხა, სრულად ეძლია ინგლისის ეკლესიის 

დამოუკიდებლობის სული. ისტორიის ყველა პერიოდში იმაღლებდნენ ხოლმე ხმას პაპის 

მიერ სიახლეთა შემოტანის წინააღმდეგ. სასულიერო პირთა უქორწინებლობას ხშირად 

უარყოფდნენ. რამდენჯერმე სცადეს, მშობლიურ ენაზე გადაეთარგმნათ წმინდა წერილი 

მაშინ, როცა რომს დაქვემდებარებულ ყველა ქვეყანაში წერილი აუცილებლად მხოლოდ 

ლათინურ ენაზე უნდა ეკითხათ. 

ირლანდიის მონასტრებში ესოდენ ადრე დაწყებულ გონებრივ მოღვაწეობას უცებ ვერ 

ჩაახშობდა რომის გავლენა. VII-VIII საუკუნეებში, როდესაც მთელს დასავლეთ ევროპაში 

სამეცნიერო განათლების დონე მეტად დაბალი იყო, ინგლისის სავანეებში და მათთან 

გახსნილ სასწავლებლებში ბეჯითად ეწაფებოდნენ ცოდნას. ბედა ღირსეული – ინგლისის 

ეკლესიის მემატიანე – შეიძლება ჩაითვალოს უთვალსაჩინოეს წარმომადგენლად იმ 

კეთილმსახურებითი სამეცნიერო მიმართულებისა, რაც ინგლისელ მონაზონთა შორის იყო 

გავრცელებული. 

ბედა აღიზარდა ვერმუტის მონასტერში და ადრეულ ასაკში შედგა მონაზვნად. იქიდან 

დაწყებული მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ლოცვას, სამეცნიერო შრომასა და ყმაწვილების 

აღზრდას; თავად ასწავლიდა იაროუს მონასტერთან არსებულ სასწავლებელში; იცოდა 

ბერძნული, ლათინური, ებრაული ენები, ზედმიწევნით შეისწავლა წმინდა წერილი და 

დასავლეთში პირველმა სცადა მისი ინგლისურად თარგმნა. იოანეს სახარების თარგმნის 

დროს ბედა ღირსეული სასიკვდილო სენით დაავადდა. იგი სიხარულით შეეგება უფალთან 

თავისი განსვლის ჟამს და ბაგეებზე მისდამი სადიდებელი სიტყვებით აღესრულა 735 წელს, 

თავისი მოწაფეების გარემოცვაში. 

ბედას მოწაფეებმა მისი შრომა განაგრძეს. ერთმა მათგანმა, ეგბერტმა, მოგვიანებით იორკის 

ეპისკოპოსმა, დააარსა ცნობილი იორკის სასწავლებელი, სადაც გაიზარდა მრავალი 

სწავლული და ღვთისმსახური – ღვთის სიტყვისა და ცოდნის დაუღალავი 

გამავრცელებელნი. ასეთი იყო ცნობილი ალქუინი, რომელიც ბედას სიკვდილის წელიწადს 

დაიბადა. მის შესახებ შემდგომ ვისაუბრებთ. 



ახლა გიამბობთ სარწმუნოების გავრცელებაზე შუა ევროპაში: გერმანიაში, ბელგიასა და 

შვეიცარიაში. ყველა ეს ქვეყანა თავის სულიერ განათლებას დიდწილად უნდა უმადლოდეს 

ბრიტანეთის კუნძულებიდან გადმოსახლებულებს. 

[1] საფრანგეთს ორი მეფე ჰყავდა, ქვეყანა გაყოფილი იყო აღმოსავლეთ – ავსტრაზია და 

დასავლეთ – ნოისტრია ნაწილებად. ავსტრაზიას ეკუთვნოდა ახლანდელი გერმანიის ნაწილი. 

 

ეკლესია შუა ევროპასა და ესპანეთში IX საუკუნემდე. 

გერმანიის ზოგიერთ მხარეში ქრისტიანობამ ძალიან ადრე იწყო გავრცელება. III-IV 

საუკუნეებში უკვე საეპისკოპოსოები არსებობდა რეინისპირეთში: კელნში, ტრირში, მაინცში, 

სტრასბურგსა და ბაზელში. ქრისტიანობა გავრცელდა დუნაისპირეთშიც – მხარეში, 

რომელსაც რომაელები ნორიკუმს უწოდებდნენ (ახლანდელი ავსტრიისა და ბავარიის 

ნაწილი). იქ ქრისტიანული განათლების მთავარ ცენტრებად ითვლებოდა ქალაქები: ფაბიანა, 

პასაუ, ლორეაკუმი. 

ამ მხარეს, მეზობელ პანონიასთან ერთად, ხშირად არბევდნენ ბარბაროსები: ჯერ ჰუნები, 

ხოლო ატილას სიკვდილის შემდეგ ალანები, ჰერულები, გოთები, ვანდალები. ისინი 

წარმართები ან არიანელები იყვნენ, ამიტომ ახლად დამკვიდრებულმა ქრისტიანობამ ვერ 

გაუძლო მათ მძვინვარე თარეშს. 

ბარბაროსთა შემოსევების უმძიმეს პერიოდებში აქა-იქ ჩნდებოდნენ თავდადებული 

მოღვაწენი და მქადაგებლები. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სევერინის მოღვაწეობა V 

საუკუნის დუნაისპირეთში, ნორიკუმში. ეს მხარე საშინლად იავარჰყვეს ბარბაროსებმა: 

გაანადგურეს სავარგულები, გადაწვეს დაბა-ქალაქები, ტყვედ წაიყვანეს და მონებად გაყიდეს 

უამრავი ადამიანი. რომის იმპერატორის მიერ დანიშნული მმართველები თავშესაფრად 

უფრო გამაგრებულ ადგილებს ეძებდნენ. რომს დახმარება არ შეეძლო, რადგან თავად იყო 

განწირული დასაღუპავად, თანაც იტალიისკენ მიმავალი ყველა გზა ბარბაროსებს ეკავათ. 

ხალხს, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანებად იწოდებოდნენ, მეტად ბუნდოვანი 

წარმოდგენა ჰქონდა სარწმუნოებაზე, ხოლო თავიანთ მწყემსთმთავრებში ისინი მოძღვარსა 

და ნუგეშინისმცემელს ვერ პოულობდნენ. სასულიერო პირთაგან ზოგმა გაქცევით უშველა 

თავს, ზოგიც ბარბაროსებმა დახოცეს. სასოწარკვეთილებამდე მისული უპატრონოდ 

დარჩენილი მოსახლეობა უძლებდა ომსა და შიმშილობას... და დაიწყო კიდეც დიდი ხნის წინ 

მივიწყებული წარმართული რიტუალების შესრულება, დავიწყებას მიეცა ზნეობის კანონები, 

თანაგრძნობა და სიყვარული თვითგადარჩენის გრძნობამ შეცვალა. ზოგი ბარბაროსებს 

მიეკედლა და თავისიანებს მათთან ერთად ძარცვავდა, ზოგმაც ყაჩაღთა ბანდები შექმნა. 

ამ საშინელ ჟამს დუნაის ნაპირებს მოევლინა ღვთის გამოგზავნილი მწირი, რომელსაც 

სევერინს ეძახდნენ. იგი ოცდაათი წლისა იქნებოდა, სადაური იყო, არავინ იცოდა. მალე 

ხალხმა შეიტყო, რომ სევერინი გარკვეულ ხანს სამოღვაწეო ცხოვრებას მისდევდა 

აღმოსავლეთში. მეტყველება და საუბრები ადასტურებდა მის განათლებულობას. ცოტა ხანში 

იგი ყველა გაჭირვებულის მანუგეშებელი გახდა. ცდილობდა იავარქმნილი მხარის მოწყობას 

და სამოქალაქო წესრიგის აღდგენას. ქრისტეში მარადიული ცხოვრების ქადაგებით, ლოცვისა 

და სინანულისკენ მოწოდებით მან შეძლო მდიდართა გულების მოლბობა და თანაგრძნობის 



აღძვრა ღარიბებისადმი. სასტიკი ბარბაროსებიც კი პატივს მიაგებდნენ, რადგან ხედავდნენ 

მის გულუხვობასა და გაუტეხელობას. თავისი გავლენის წყალობით სევერინმა ზოგი 

ურწმუნო გააქრისტიანა, ტყვეებისთვის თავისუფლება გამოითხოვა... მიღებულ შემწეობას 

მაშინვე გაჭირვებულებს ურიგებდა... 

 

ეს ღვთის კაცი მთელი მხარის ნამდვილი მმართველი გახდა, ყველა მას ემორჩილებოდა, 

ლოცავდა მის წმინდა მოღვაწეობას. მისი თაოსნობით ქალაქებსა და სოფლებში გროვდებოდა 

ხორბლის, სამოსისა და ყოველივე აუცილებლის მარაგი და საწყობებში ინახებოდა. იმდენად 

დიდი იყო მისდამი საყოველთაო პატივისცემა, რომ ბარბაროსებიც ვერ ბედავდნენ, ხელი 

ეხლოთ წმინდა ადამიანის მონდომებით დაცული ამ მწირი მარაგისათვის. სევერინი ხშირად 

ზამთრის სუსხში ფეხშიშველი, გაცრეცილი სამოსით, რაც ძლივს იცავდა სიცივისგან, 

გადადიოდა დუნაის გაყინულ ზედაპირზე და ღატაკთათვის სანოვაგე და ტანსაცმელი 

მიჰქონდა. ყველა ენდობოდა მას, დუნაისპირელები რიგრიგობით ეპატიჟებოდნენ სახლებში, 

სწამდათ, რომ მისი იქ გამოჩენაც კი დაიცავდა მათ ბარბაროსებისგან. 

სევერინი დროდადრო მიდიოდა თავის მიერ დაარსებულ მონასტერში ფაბიანას (ახლანდელი 

ვენა) მახლობლად, რათა ლოცვითა და განმარტოებით შეეძინა ახალი ძალები. მან მრავალი 

მოწაფე გაზარდა და როდესაც ნორიკუმში, ოცდაათწლიანი მოღვაწეობის შემდეგ, მას უფლის 

დიდებაში აღმოხდა სული, მთელი მხარის მოსახლეობამ გამოიგლოვა იგი, როგორც მამა, 

მოძღვარი და მანუგეშებელი. როცა ახალი უბედურებებით გულგატეხილმა, ბარბაროსთაგან 

გაძარცვულმა ნორიკუმის ქრისტიანებმა იტალიაში გადასახლება გადაწყვიტეს, სევერინის 

წმინდა ნაწილები საზეიმოდ გადაასვენეს სამხრეთ იტალიაში. ნორიკუმი ბარბაროსების 

მსხვერპლი გახდა და იქ მალე ქრისტიანობის კვალიც კი აღარ დარჩა. 

მთელი შუა ევროპა მიწასთან გაასწორეს ბარბაროსებმა, მხოლოდ ალაგ-ალაგ შემორჩა 

ადრინდელი განათლების კვალი. მაგრამ ვერც წარმართობამ მოასწრო ამ მხარეში 

დამკვიდრება. VI საუკუნეში აქ ისევ დაიწყო სახარების ქადაგება. ფრანკების მოქცევამ მათ 

მიერ დამორჩილებულ სხვა გერმანულ ტომებზეც იქონია გავლენა. VI საუკუნეში გერმანულ 

ტერიტორიებზე იღვწოდნენ ფრანკთა ეპისკოპოსები და პრესვიტერები, მათ შორის რუპერტი, 

ემერან აქვიტანიელი, ავიტუს ვიენელი და სხვები, წმინდა წერილს უქადაგებდნენ 

ბავარიელებს, ტურინგიელებსა და ბურგუნდიელებს. გერმანია თავის სულიერ განათლებას 

ყველაზე მეტად უნდა უმადლოდეს ირლანდიელ მონაზვნებს, რომლებმაც VI-VIII 

საუკუნეებში ღვთის სიტყვის ქადაგებით მოიარეს მთელი მხარე. 

ერთ-ერთი ასეთი თავდადებული მსახური ღვთისა იყო მონაზონი ფრიდოლინი, რომლის 

შესახებ მწირი ცნობები შემორჩა. ცნობილია, რომ იგი იღვწოდა ვოგეზის მთებში. VI 

საუკუნეში ჩავიდა იქ მეორე ირლანდიელიც, სახელად კოლუმბანი. ის თორმეტ მეგობართან 

ერთად დასახლდა ამავე მთების მწირ და პირველყოფილ ბუნებაში. იქაურები თითქმის 

ველურები იყვნენ და მიწათმოქმედებაზე წარმოდგენაც არ ჰქონდათ. მონაზვნებმა დიდი 

გაჭირვებით დაიწყეს მიწის დამუშავება, მალე წმინდა ცხოვრებით ისეთი პატივისცემა 

მოიპოვეს, რომ იქაურებმა ჯგუფებად იწყეს მათთან სიარული რჩევებისთვის. მონაზვნები 

ხალისით უხსნიდნენ მათ საღვთო რჯულს და შრომაში ეხმარებოდნენ. თავიანთი ხელით 



მოწყობილ მონასტერში აღსაზრდელად იღებდნენ ბავშვებს, დაუღალავად ავრცელებდნენ 

ღვთის სიტყვას და ასწავლიდნენ წერა-კითხვას. 

მონაზონთა რიცხვი სულ უფრო იზრდებოდა. კოლუმბანის ხელმძღვანელობით დაარსდა 

სამი მონასტერი, რომელთაგან ყველაზე წარმატებული გახდა ლუქსიოლის მონასტერი, რამაც 

შური აღუძრა ადგილობრივ ეპისკოპოსებსა და პრესვიტერებს. მათ დევნა დაუწყეს 

კოლუმბანს, რომელიც ხშირად კიცხავდა იმისთვის, რომ ისინი დაქირავებულ მუშაკებს 

უფრო ჰგავდნენ, ვიდრე კეთილ მწყემსებს. 

კოლუმბანი ირლანდიის მონასტრების წესდებას მისდევდა, იცავდა ზოგიერთ ძველ, რომის 

ეკლესიისგან განსხვავებულ ტრადიციას და თავს არ ცნობდა პაპის ქვეშევრდომად. ამით 

ისარგებლეს მისმა მტრებმა და აუმხედრეს სასულიერო და საერო მმართველობა. კოლუმბანი 

იძულებული გახდა, იქაურობას გასცლოდა და თავისი მოღვაწეობა ახლა სვებებთან 

(ახლანდელი შვეიცარია) დაეწყო. ირლანდიელთაგან მოისმინეს ღვთის სიტყვა შაფჰაუზენში, 

ციურიხში და მოგვიანებით ბრეგენცში. რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ დაუწყეს დევნა 

კოლუმბანს, რომელიც ახლა იტალიაში გადასახლდა, სადაც ქალაქ პავიის მახლობლად 

მოაწყო ბობიოს მონასტერი, რომლის მონაზვნებიც ჩრდილოეთ იტალიაში ქადაგებდნენ 

ღვთის სიტყვას. კოლუმბანის საყვარელი მოწაფე გალი შვეიცარიაში დარჩა და ბრეგენცის 

ახლოს მოაწყო სავანე, რომელიც ცნობილია სენტ-გალენის სახელით. 

ამ წმინდა მამებს უამრავი მოწაფე დარჩათ, რომლებმაც ასევე ბეჯითად განაგრძეს 

დაწყებული საქმე. მათ გამუდმებით ემატებოდნენ ზღვით მოსული მქადაგებლები, 

განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის კუნძულებზე ძველბრიტანული ეკლესია პაპის 

მმართველობამ შეავიწროვა. მათი წყალობით გაიცნეს სახარება შვეიცარიაში, გერმანიასა და 

ნაწილობრივ საფრანგეთში. მქადაგებლებით გაივსო დუნაის, რეინის ნაპირები, ვოგეზის 

მთები, შვარცვალდის ტყეები... დაარსდა მონასტრები, სადაც ყმაწვილები იღებდნენ 

განათლებას. უღრან ტევრებსა და კლდოვან ხეობებში სახლდებოდნენ მოღვაწენი და გარშემო 

იკრებდნენ მოწაფეებს. ღვთისადმი მსახურებისთვის თავდადებული მქადაგებლები ძღვენს 

არავისგან იღებდნენ, საკუთარი შრომით შოულობდნენ ლუკმაპურს და დაუღალავად 

ზრუნავდნენ მოყვასის სასიკეთოდ. 

 

ადგილობრივ ხალხურ გადმოცემებში დღევანდლამდე შემოინახა პირველმქადაგებლების 

სახელები. ესენი არიან: კოლუმბანი, გალი, მაგნოალდი, რომლებიც იღვწოდნენ საფრანგეთში, 

შვეიცარიასა და ნაწილობრივ იტალიაში; ტრუტბერგი და ზიგბერტი – შვარცვალდში; 

პირმინი – ელზასში; კილიანი, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა რწმენისთვის. მან აუკრძალა 

საკუთარი ძმის ქვრივზე დაქორწინება ვიურცბურგის მთავარს, რის გამოც ამ უკანასკნელის 

ბრძანებით მოკლეს. მქადაგებლებზე უამრავი გადმოცემაა შემონახული, მადლიერი ხალხის 

ხსოვნაში ისინი ცოცხლობენ, როგორც წმინდანები და სასწაულმოქმედნი. 

ძველბრიტანული აღმსარებლობის დამცველებს ბრიტანეთის კუნძულებიდან ჩამოჰყვნენ 

სხვა, ამჯერად რომის მორჩილი, მქადაგებლები. რასაკვირველია, ადრე ჩასულნი მათ 

მტრულად დახვდნენ და შუაგულ ევროპაში ისევ გაჩაღდა ბრძოლა პაპის მმართველობასა და 

დამოუკიდებელ ეკლესიას შორის. 



ქრისტიანობა ძნელად იკვლევდა გზას ახლანდელი ჰოლანდიისა და ბელგიის ტერიტორიაზე, 

ფრიზებსა და ბატავებს შორის. ქრისტიანობის მქადაგებლები პირველ საუკუნეებში ამ 

მხარეში თითქმის არ მიდიოდნენ და კერპთაყვანისმცემლობასაც ღრმად გაედგა ფესვები. 

შემდგომ, როდესაც მოქცეულმა ფრანკებმა სცადეს ბატავებისა და ფრიზების გაქრისტიანება, 

ამ ტომებმა მაინცდამაინც დიდი ხალისით არ მიიღეს თავიანთი მტრების სარწმუნოება. მით 

უმეტეს, რომ ფრანკი მმართველები ამისთვის ხშირად ძალასაც მიმართავდნენ. მათ არად 

ანაღვლებდათ ამ ხალხის კეთილდღეობა, მხოლოდ თავიანთი ძალაუფლების ქვეშ მათ 

მოქცევას ესწრაფვოდნენ 

ამიტომაც აქ ვერ მოიკიდა ფეხი ქრისტიანულმა რწმენამ. ახალმოქცეულები ბრძოლაში 

პირველი გამარჯვებისთანავე ივიწყებდნენ ქრისტეს რჯულს, აძევებდნენ მახარებლებს და 

უბრუნდებოდნენ უწინდელ აღმსარებლობას. მაგრამ აქაც გამოჩნდნენ თავგანწირული 

მქადაგებლები, რომელთათვისაც ჭეშმარიტება სიცოცხლეზე ძვირფასი იყო. VII საუკუნის 

დასაწყისში ასეთი მოღვაწე იყო ამანდი (წარმოშობით ნანტიდან), რომელსაც ბელგიის 

მოციქულს უწოდებენ. ის თავდაპირველად ქადაგებდა ბასკებთან პირინეის 

ნახევარკუნძულზე, შემდეგ დუნაის ნაპირებზე, ბოლოს დარჩენილი სიცოცხლე ბელგიას 

მიუძღვნა. იგი ღვთის სიტყვას აუწყებდა გენტის, ლუტიხისა (თანამედროვე ლიეჟი) და 

მაასტრიხტის მოსახლეობას და წარმართთაგან ბევრი ტანჯვაც გადაიტანა. 

მისი მოღვაწეობა დიდი წარმატებით განაგრძო ფრანკმა ეპისკოპოსმა, ღვთისმსახურმა 

ელიგიუსმა. იგი ჯერ კიდევ სიჭაბუკეში თავისი ხელობით – ოქრომჭედლობით, მოგებულ 

ფულს ქრისტიანულ მოწყალებაზე ხარჯავდა: მან ბევრჯერ გამოისყიდა ტყვეები და 

ყოველივე აუცილებლით მოამარაგა. ელიგიუსი ასწავლიდა საღვთო რჯულს, აგებდა 

ტაძრებს, მოგვიანებით იგი ნუაიონის ეპისკოპოსად დაადგინეს. მის ეპარქიაში შედიოდა 

ახლანდელი ბელგია და საფრანგეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილი. 

და მაინც, მიუხედავად მახარებელთა და ხელისუფალთა ძალისხმევისა, ქრისტიანობა 

შეფერხებებით ვრცელდებოდა. VII საუკუნეში კერპთაყვანისმცემლებმა მოკლეს 

ირლანდიელი მქადაგებელი ლივინი. დიდი სირთულეების გადალახვა მოუხდათ ინგლისელ 

მახარებლებს, რომლებიც იმავე საუკუნეში მივიდნენ ფრიზებთან და ბატავებთან. ერთ-ერთი 

პირველი იყო უილფრიდი – ის, ვინც ასე წარმატებულად იღწვოდა ინგლისში პაპის 

სასარგებლოდ. მას მოჰყვნენ ინგლისელები: ეგბერტი, უიგბერტი და უილიბრორდი. ამ 

უკანასკნელის მოღვაწეობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა. იგი მოგვიანებით უტრეხტის 

ეპისკოპოსი გახდა, იმოგზაურა დანიაში და კუნძულ ჰელჰოლანდზე, უქადაგა წარმართებს 

და მათგან ბევრი გაჭირვება დაითმინა. 

როგორც უკვე ითქვა, ფრანკები სარწმუნოებას იარაღით ავრცელებდნენ. VIII საუკუნის 

დასაწყისში ფრიზების მეფე რადბოდმა მოახერხა, დროებით გათავისუფლებულიყო 

ფრანკების მმართველობისგან. მისი სამხედრო გამარჯვება წარმართობის ზეიმის ტოლფასი 

აღმოჩნდა. თუმცა იმასაც გადმოგვცემენ, თითქოს ღვთისმსახური ეპისკოპოსის – უილფრამის 

შეგონებით ეს სასტიკი წარმართი მზად იყო ნათლისღებისათვის, მაგრამ ემბაზში ერთი ფეხი 

ჩადგა თუ არა, მოულოდნელად ეპისკოპოსს ჰკითხა: 

– ჩემი წინამორბედები, ფრიზების ადრინდელი მეფეები, ზეცაში არიან თუ ჯოჯოხეთში? 

– რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთში, ისინი ხომ მოუნათლავნი დაიხოცნენ, – მიუგო ეპისკოპოსმა. 



– მაშინ უმჯობესია ჩემს დიდებულ წინაპრებთან ერთად ვიყო ჯოჯოხეთში, ვიდრე 

სამოთხეში რამდენიმე ღატაკთან, – შეეპასუხა რადბოდი და ემბაზიდან ამოვიდა. 

მოგვიანებით იგი ისევ დამარცხდა ფრანკებთან და ქრისტიანობაც შედარებით გაძლიერდა, 

მაგრამ ეს უფრო ბრიტანელ მახარებელთა დამსახურება იყო, ვიდრე ფრანკი მქადაგებლებისა. 

თვით საფრანგეთში ქრისტიანულ განათლებაზე თითქმის არავინ ზრუნავდა. ხლოდვიგის 

მემკვიდრეების უმრავლესობა მხოლოდ სახელით იყო ქრისტიანი. ის საშინელი 

დანაშაულებანი და გარყვნილი ცხოვრება, რაც ჩვენთვის გრიგოლ ტურელის 

მონათხრობიდან არის ცნობილი, ცხადად ადასტურებს, რომ მათ გულებში ჭეშმარიტ რწმენას 

ჯერ ისევ უჭირდა წარმართობაზე გამარჯვება. სარწმუნოების სიწმინდისთვის დიდად თავს 

არ იწუხებდა ამსოფლიურ სარგებელს დახარბებული სასულიერო დასიც. 

ეპისკოპოსები, როგორც ერთადერთი განათლებული პიროვნებანი ქვეყანაში, აგზავნიდნენ 

ელჩებს, აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს უცხოელ მმართველებთან, ზოგჯერ განაგებდნენ 

ქალაქებსა და ოლქებს, ეკავათ თანამდებობა სამეფო კარზე: ეს ყოველივე ხელს უშლიდა მათი 

პირდაპირი მოვალეობების შესრულებას. ეპისკოპოსებს ნახავდით სამეფო კარის უხეშ და 

უზნეო გასართობებსა და მხიარულებაში, ბრძოლაში, ნადირობაში, ხმაურიან და 

წრეგადასულ ნადიმებში ჩართულებს. სამაგიეროდ, ისინი იშვიათად ჩნდებოდნენ თავიანთ 

ეპარქიებში, თითქმის არ ასრულებდნენ მოძღვრისა და მწყემსის მოვალეობებს. ერზე 

ზრუნავდა უკიდურესად უწიგნური დაბალი სასულიერო იერარქია, რომელსაც, თავის მხრივ, 

ჩაგრავდა უმაღლესი სასულიერო და საერო ხელისუფლება. არსებობდა წესი, რომლის 

თანახმად, ეპისკოპოსს წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მოევლო თავისი ეპარქია საეკლესიო 

საქმეების განსახილველად, ხალხის დასამოძღვრად და საჩივრების მისაღებად, რაც შემდგომ 

ირჩეოდა სასულიერო პირთა თათბირზე, რომელსაც სინოდი ეწოდებოდა. მაგრამ ამ წესს 

მაინცდამაინც არ იცავდნენ; სინოდის მოწვევა თანდათანობით შეწყდა, რადგან ეკლესიის 

საქმეებს უკვე სახელმწიფო თათბირებზე არჩევდნენ, სადაც ეპისკოპოსებიც ესწრებოდნენ. 

მომხვეჭელობა იმთავითვე შავ ლაქად დააჩნდა ფრანკთა სასულიერო დასს. 

ახალმოქცეულებს მოეთხოვებოდათ ეკლესიისადმი პატივისცემის გარეგნული გამოხატვა, 

რაც ყველაზე ხშირად შესაწირით გამოიხატებოდა. მათ ასწავლიდნენ, რომ ამით ცოდვებსა და 

დანაშაულს გამოისყიდიდნენ. ბარბაროსთა ბელადები, რომელთაც თვითონ ეკლესია 

აკურთხებდა სალაშქროდ და სათარეშოდ, სასულიერო პირებს გულუხვად უნაწილებდნენ 

თავიანთ ნადავლს – ძალითა და უსამართლობით ხელში ჩაგდებულ მიწებსა და სიმდიდრეს; 

ხალისით ჩუქნიდნენ ეკლესიას მამულებსა და საგანძურს „ცოდვათა მისატევებლად და 

სულის საცხონებლად“. ამასთან სჯეროდათ, რაც მოძღვრებმა შეაგონეს – ეკლესიისთვის 

შესაწირით შეიძლებოდა ადრინდელი დანაშაულების შენდობა და ახლის ჩადენის უფლების 

ყიდვა. 

ამრიგად, სასულიერო პირთა ხელთ ისეთმა უზღვავმა სიმდიდრემ მოიყარა თავი, რომ 

ზოგიერთი მეფე იძულებული შეიქნა, აეკრძალა ეკლესიებისთვის მამულების ჩუქება 

პირდაპირი მემკვიდრის თანხმობის გარეშე. მაგრამ ვერც ამ განკარგულებამ გამოიღო 

სასურველი შედეგი. მანკიერებებისა და ბოროტმოქმედებებისადმი საკმაოდ გულგრილი 

სასულიერო დასი შეჩვენებითა და მარადიული ტანჯვით ემუქრებოდა მათ, ვინც ხელყოფდა 

მათ ქონებასა და უფლებებს. სადავო საქმეების განხილვის შემთხვევაშიც სიმდიდრე მაინც მას 

რჩებოდა. ყოველივე ამის შედეგად VII საუკუნის დასასრულისთვის გალიის მიწების მესამედი 



ეკლესია-მონასტრებს ეკუთვნოდა. ეს მამულები თავისუფალი იყო ყოველგვარი 

გადასახადისა და ხარკისგან. სასულიერო პირები გადასახადის სახით მრევლის შემოსავლის 

მეათედსაც კრეფდნენ. მეფეები ზოგჯერ წუწუნებდნენ კიდეც, რომ ეკლესიამ ისინი 

გააღატაკა. 

მღვდელთმთავრები თავიანთ ეპარქიებს განაგებდნენ თვითნებურად და ერთპიროვნულად, 

ხშირად არად აგდებდნენ ეკლესიის კანონებს, იხვეჭდნენ ქონებას. ზოგიერთი მათგანი, 

მიუხედავად მეფისადმი მორჩილებისა, ძლიერ გავლენას ახდენდა სახელმწიფო საქმეებზე. 

ასეთ ვითარებაში პაპთან ურთიერთობა თითქმის შეწყდა; თუმცა სიტყვიერად აღიარებდნენ 

მის უპირატესობას, მაგრამ სინამდვილეში გალიის ეკლესია პაპისგან სრულიად 

დამოუკიდებელი იყო და იმართებოდა მეფისა და არქიეპისკოპოსების მიერ. მეფეები, 

თვითნებურად განაგებდნენ რა ეკლესიის საქმეებს, მისი ქონების მითვისებაც შეეძლოთ – ამას 

ნაწილობრივ აკეთებდნენ კიდეც – ეპისკოპოსების ადგილებსაც დიდ ფასად ყიდდნენ. 

VIII საუკუნის დასაწყისში ეკლესიამ დაკარგა თავისი სიმდიდრის დიდი ნაწილი. იმხანად 

სახელმწიფო საქმეებს ფაქტობრივად განაგებდნენ ე.წ. მაიორდომები. თავდაპირველად მათ 

მეფის სასახლეზე მეურვეობა ევალებოდათ, მაგრამ მოგვიანებით ხელთ იგდეს თითქმის 

მთელი სამხედრო-ადმინისტრაციული ძალაუფლება. 715 წელს ფრანკთა სახელმწიფოს 

მაიორდომი გახდა კარლოს მარტელი (715-741 წწ.), მტკიცე და შეუპოვარი ადამიანი, 

რომელმაც სარკინოზებთან ბრძოლაში გაითქვა სახელი. მან თავის მომხრეებს 

მფლობელობაში გადასცა მამულები, ე.წ. ბენეფიციები. ამასთან მიწის ნაკვეთის მიმღებს 

დაავალა სამხედრო სამსახური, უარის შემთხვევაში ის ბენეფიციას კარგავდა. თავისუფალი 

ნაკვეთები არც ისე ბევრი იყო, ამიტომ კარლოს მარტელმა დაიწყო ეპარქიებისა და 

მონასტრების კუთვნილი სამფლობელოების დარიგება, რითაც სასტიკად გაანაწყენა 

სასულიერო დასი. მისი ვაჟები კიდევ უფრო თვითნებურად განაგებდნენ ეკლესიის 

სიმდიდრეს. 

ეპისკოპოსებს აფასებდნენ სიმდიდრით და არა წოდებით. გაუნათლებელი, ტლანქი, ხარბი 

და ხშირად გარყვნილი სასულიერო პირები ხალხში ვერ პოულობდნენ პატივისცემასა და 

ნდობას. მდიდარი მიწათმფლობელები თავიანთ მამულებში ან ციხესიმაგრეთა მახლობლად 

აგებდნენ ტაძრებს და სამღვდლოდ თავიანთ მონებს წარადგენდნენ. ამ საცოდავთა ხვედრი 

უარესი იყო, ვიდრე უკანასკნელი მსახურისა – ისინი იტანდნენ ზიზღსა და უხეშობას, 

ემსახურებოდნენ სუფრაზე თავიანთ ბატონებს და ხშირად ძაღლების მოვლა ევალებოდათ. 

რა კეთილისმყოფელი გავლენის მოხდენა შეეძლო ასეთ სასულიერო დასს ერზე, რომელიც 

ქრისტიანული განათლების მიღების საშუალებას მოკლებული იყო. 

ასეთი იყო ეკლესიის მდგომარეობა შუა ევროპაში VIII საუკუნის დასაწყისამდე, სანამ არ 

გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც უდიდესი გავლენა მოახდინა გერმანელთა და ფრანკთა 

საეკლესიო ცხოვრებაზე. ეს იყო ინგლისელი უინფრიდი, რომელიც უფრო ცნობილია 

სახელით – ბონიფაციუსი, რომელიც მონაზვნად შედგომის დროს ეწოდა. 

იგი დაიბადა ინგლისში, დაახლოებით 680 წელს. ახალგაზრდობის ადრეული წლებიდან 

შედგა მონაზვნად. ჯერ უნდოდა ფრიზლანდიაში გამგზავრება, სადაც უკვე ბევრი 

ინგლისელი მქადაგებელი იღვწოდა, მაგრამ საამისო ნებართვის მიღება იოლი არ გამოდგა – 

ინგლისის სასულიერო მმართველობამ სცადა, ინგლისშივე დაეტოვებინა მოშურნე 



მონაზონი, რომლის სამეცნიერო ნააზრევს უკვე გამოეღო ნაყოფი. ბოლოს მან მაინც მიაღწია 

საწადელს, მიატოვა ცნობილი ინგლისური მონასტერი ნუტშელი და ფრიზლანდიაში 

გაემგზავრა. 

აქ მქადაგებლობისთვის უკიდურესად არახელსაყრელი დრო იყო. ფრიზთა მეფემ რადბოდმა 

გარკეულ გამარჯვებას მიაღწია კარლოს მარტელთან ბრძოლაში, შედეგად კი დევნა 

გამოუცხადა თავისი მტრების სარწმუნოებას, გაძარცვა ეკლესია-მონასტრები და შეავიწროვა 

მქადაგებლები. ბონიფაციუსი იძულებული შეიქნა, ინგლისში დაბრუნებულიყო, მაგრამ ორი 

წლის შემდეგ ისევ განაახლა მოღვაწეობა გერმანიაში, მანამდე კი რომში შესაბამისი კურთხევა 

აიღო პაპ გრიგოლისგან. ბონიფაციუსი პაპის ერთგული მომხრე იყო და ყველგან რომის 

ტახტის სახელით მოქმედებდა. მან იქადაგა მდინარეების: საარისა და ნეკარის ნაპირებზე 

მცხოვრებთა შორის, ტიურინგენში, ფრანკონიასა და ჰესენში, სადაც საკმაოდ მრავლად იყვნენ 

წარმართები. როდესაც შეიტყო, რომ ფრიზლანდიაში გარემოება შეიცვალა, ისევ გაემგზავრა 

იქით და სამი წელიწადი ეხმარებოდა უტრეხტის ეპისკოპოსს, ვილიბრორდს, შემდგომ კვლავ 

დაუბრუნდა გერმანიას. 

როდესაც რომს მეორედ ესტუმრა, ბონიფაციუსმა საზეიმოდ შეჰფიცა ერთგულება პაპს და 

მისგან ეპისკოპოსის წოდება მიიღო. პაპმა აღუთქვა მფარველობა და შესაბამისი წერილები 

დაუგზავნა მაიორდომ კარლოს მარტელს და გერმანიის სასულიერო და საერო 

ხელისუფლებას. მაგრამ ბონიფაციუსი მალე დარწმუნდა, რომ კარლოს მარტელის 

თანადგომის იმედი არ უნდა ჰქონოდა. ეს უკანასკნელი და მასთან დაახლოებული 

სასულიერო დასი უკმაყოფილებას არ ფარავდნენ, როდესაც მათ საქმეებში პაპი ერეოდა 

მისივე რწმუნებულის საშუალებით. 

ბონიფაციუსმა ისევ ჰესენს მიაშურა, სადაც ჯერ საკმაოდ ძლიერი იყო წარმართობა. 

ჰეისმარის მახლობლად იდგა უზარმაზარი მუხა, მიძღვნილი ჭექა-ქუხილის ღმერთისადმი 

და ცრუმორწმუნენი მას თაყვანს სცემდნენ. ბონიფაციუსმა მოჭრა ეს „წმინდა“ ხე. შიშით 

დაზაფრული წარმართები ელოდნენ, რომ ღმერთი შურს იძიებდა ამ კადნიერზე, მაგრამ 

არაფერი მოხდა და ისინიც დარწმუნდნენ თავიანთი ღვთაების არარაობაში. მოჭრილი მუხა 

წმინდა პეტრეს სახელობის პატარა ეკლესიის მშენებლობაზე გამოიყენეს. ასეთივე 

წარმატებით მოღვაწეობდა ბონიფაციუსი ტიურინგენშიც. 

 

პაპ გრიგოლ II მემკვიდრემ, გრიგოლ III უფრო გაუფართოვა უფლებები და სამოღვაწეო სფერო 

ბონიფაციუსს – მიანიჭა მთელი გერმანიის არქიეპისკოპოსისა და პრიმასის წოდება და 

ეპარქიების შექმნის, ეპისკოპოსების დადგინების ნება დართო. ბონიფაციუსი როდესაც უფრო 

ახლოს გაეცნო გერმანელთა და ფრანკთა ეკლესიების მდგომარეობას, უფრო მეტად 

დარწმუნდა პაპისადმი მათი სრული დაქვემდებარების აუცილებლობაში. მას მიაჩნდა, რომ 

ეს იყო ერთადერთი საშუალება აღნიშნული ეკლესიების გათავისუფლებისა საერო და 

სასულიერო მმართველთა განუკითხაობისგან, რასაც შფოთი და არეულობა მოსდევდა. 

მაგრამ ამ განზრახვის განხორცილება ძნელი აღმოჩნდა: ბონიფაციუსს თითქმის ყველგან 

მტრულად ხვდებოდნენ, უკმაყოფილო ხელისუფალნი ეურჩებოდნენ და არ აღიარებდნენ მის 

უფლებებს. ძველბრიტანული ეკლესიის მქადაგებლები – გაფანტულნი მთელ გერმანიაში – 

ცდილობდნენ, ყველგან რომისადმი მტრული განწყობა დაენერგათ. დიდი ხნის წინ 



დაარსებული ზოგი მონასტერი თავს სრულიად დამოუკიდებლად მიიჩნევდა და არ 

ემორჩილებოდა ბონიფაციუსის მიერ შემოღებულ წესებს. მაგრამ ამ უკანასკნელმა თავისი 

შეუპოვრობითა და დაუღალავი ძალისხმევით შეძლო წინააღმდეგობათა გადალახვა. მთელი 

მისი მოღვაწეობა გამუდმებული ბრძოლა იყო ხან წარმართებთან, ხან საერო და სასულიერო 

მმართველობასთან, ხანაც დამოუკიდებელი ეკლესიის მქადაგებლებთან. 

ყველგან, სადაც მან ხალხის მოქცევა მოახერხა, მოაწყო ეკლესია-მონასტრები და ეპარქიები და 

ეპისკოპოსებად თავისი თანამზრახველები დანიშნა. მოგვიანებით განსაკუთრებით გაითქვა 

სახელი ფულდას მონასტერმა, რომელიც ბონიფაციუსმა თავის საყვარელ მოწაფეს, ბავარიელ 

შტურმს ჩააბარა. აქ ისწავლებოდა უმაღლესი მეცნიერებანი. საერთოდ ბონიფაციუსი 

ახალგაზრდობის განათლებაზე ზრუნავდა, ხსნიდა სასწავლებლებს; პირადად 

განუწყვეტლივ ზრდიდა რამდენიმე ყმაწვილს, რომლებიც შემდგომ მისი თანამუშაკნი და 

თანაშემწენი ხდებოდნენ. 

ბონიფაციუსმა ინგლისიდან გამოითხოვა წიგნები სკოლებისთვის, წმინდა ჭურჭელი 

ეკლესიებისთვის, მოუხმო მონაზვნებს ახლად მოწყობილ მონასტრებში საცხოვრებლად. მან 

ინგლისის მრავალ სასულიერო პირთან შეინარჩუნა მეგობრული ურთიერთობა. ეპისკოპოს 

დანიელ ვინჩესტერელისადმი, აგრეთვე პაპისადმი მიწერილი მისი წერილები შეიცავს 

უაღრესად საინტერესო ცნობებს, თუ როგორი იყო ეკლესია ცენტრალურ ევროპაში და რა 

სირთულეები ეღობებოდა წინ მოშურნე მახარებელთა მოღვაწეობას. 

ვიდრე ცოცხალი იყო კარლოს მარტელი, რომელიც საფრანგეთსა და გერმანიის ნაწილს 

მართავდა, ბონიფაციუსს გაუჭირდა წარმატების მიღწევა ფრანკთა მიწებზე, მაგრამ 

კარლოსის ვაჟები შედარებით დამყოლნი აღმოჩნდნენ: კარლომანმა, რომელიც განაგებდა 

ავსტრაზიას (ფრანკთა სამეფოს აღმოსავლეთი ნაწილი, სადაც ახლანდელი გერმანიის 

რამდენიმე ოლქიც შედიოდა) და პიპინმა, ნოისტრიის (ფრანკთა მიწების დასავლეთ ნაწილის, 

ანუ საფრანგეთის) მმართველმა ბონიფაციუსს ნება დართეს, ჩარეულიყო გალიის ეკლესიის 

საქმეებში, სადაც უკიდურესი განუკითხაობა და უწესრიგობა იყო გამეფებული. 

ბონიფაციუსმა მოახერხა სინოდების ანუ ეკლესიის საქმეთა განსახილველი კრებების 

აღდგენა, რომლებიც ბოლო ოთხმოცი წლის განმავლობაში არ მოუწვევიათ. პირველივე 

სხდომებზე აღიკვეთა ზოგიერთი აღმაშფოთებელი უწესობა, გადააყენეს რამდენიმე უღირსი 

მღვდელთმთავარი და დაადგინეს ის ეპისკოპოსები, რომლებიც წარადგინა ბონიფაციუსმა, 

თავად კი ავსტრაზიის ეკლესიის მიტროპოლიტად აღიარეს. ამრიგად მთელი საფრანგეთის 

ეკლესიამ ცნო პაპის სრული უპირატესობა და ძალაუფლება, რასაც, როგორც ვიცით, დიდი 

ხანია სიტყვიერად აღიარებდნენ, მაგრამ საქმით ეს არ ჩანდა. დათმობა ახლაც არ მომხდარა 

წინააღმდეგობის გარეშე. საფრანგეთის სამ უმნიშვნელოვანეს ეპისკოპოსს (რუანის, რეიმსისა 

და სიენის) პაპმა ომოფორი გაუგზავნა, მაგრამ ისინი დიდხანს უარობდნენ მის მიღებას, 

რადგან ეს რომის ტახტისადმი თავიანთ დაქვემდებარებად მიაჩნდათ. მათი წინააღმდეგობა, 

როგორც იქნა, გატეხა ბონიფაციუსის შეუპოვრობამ. 

ბონიფაციუსს ყველაზე მეტად გაუჭირდა ურთიერთობა მრავალრიცხოვან მქადაგებლებთან, 

რომლებიც მანამდე იღვწოდნენ გერმანიაში და თითქმის ყველა მათგანი ძველბრიტანულ 

ეკლესიას ეკუთვნოდა. ისინი თავდაუზოგავად და უანგაროდ შრომობდნენ და დიდი 

გავლენითაც სარგებლობდნენ. ხშირად ერი მათ გაცილებით ყურადღებით უსმენდა, ვიდრე 



ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ სასულიერო პირებს, რომლებიც პაპის მმართველობის 

დამყარებისთვის იღვწოდნენ. 

ძველბრიტანული ეკლესიის მქადაგებლები – რომის ეკლესიის გამარჯვებით დიდად 

დამწუხრებულნი – დიდხანს და შეუპოვრად ეწინააღმდეგებოდნენ ბონიფაციუსს. მათთვის 

მიუღებელი მის მიერ შემოღებული საეკლესიო მოწყობა და წესდება, უარყოფდნენ 

სასულიერო პირთა უქორწინებლობას, რომის ბევრ ტრადიციას ცრურწმენას უწოდებდნენ. 

ამავე დროს თავად ეს მქადაგებელნი ჯიუტად და ბრმად იცავდნენ ჩვეულებებს, რომლებიც 

ეკლესიისთვის უცხო იყო. 

ბონიფაციუსსა და მათ შორის მძიმე, უთანასწორო ბრძოლა გაჩაღდა. ძალაუფლება 

ბონიფაციუსის მხარეს იყო. პაპები მას და მის მომხრეებს არათუ ნებას რთავდნენ, 

უბრძანებდნენ – უმკაცრესად გასწორებოდნენ „ბრიტანელ ერეტიკოსებს“, რომლებსაც 

გმობდნენ, ჯურღმულებში ამწყვდევდნენ, დევნიდნენ, ასახლებდნენ... ეს განსაკუთრებით 

გამოცადეს მქადაგებლებმა: ადალბერტმა, კლიმენტიმ და ვირგილიუსმა. ბოლოს ყველა 

იძულებული გახდა, დამორჩილებოდა ბონიფაციუსს, რომელსაც ზურგს უმაგრებდნენ რომი 

და ყველა ადგილობრივი ხელისუფალი. ძველბრიტანული, დამოუკიდებელი ეკლესიის 

მმართველობა დროებით დამარცხდა გერმანულ მიწებზე. 

ბონიფაციუსის გამუდმებულ და დაუღალავ მოღვაწეობას ნიადაგ მხარს უჭერდა რომი, სადაც 

მან მესამედაც იმოგზაურა. თავისი ორმოცწლიანი შრომის დასასრულს ბონიფაციუსმა 

დატოვა მოწყობილი, მკაცრ კანონებსა და პაპის ტახტს დაქვემდებარებული ეკლესია. მასთან 

ბრძოლაში დამარცხდნენ გალიის ეპისკოპოსები და ძველბრიტანული ეკლესიის 

მქადაგებლები. ბონიფაციუსი განაგებდა მთელი გერმანიის საეპისკოპოსოებს, მაგრამ თავად 

არ ჰქონდა ეპარქია; მხოლოდ სიცოცხლის ბოლოს დაინიშნა მაინცის ეპისკოპოსად. 

ამ ეპარქიაში ბონიფაციუსის წინამორბედი ეპისკოპოსების ცხოვრების მაგალითად 

გამოდგება შემდეგი ამბავი: კარლოს მარტელის მმართველობისას ამ ოლქს განაგებდა მისი 

ერთ-ერთი მთავარსარდალი, რომელიც ბრძოლაში მოკლეს. კარლოს მარტელმა მოისურვა, 

დახმარებოდა მის დაობლებულ ოჯახს და ეპარქია ჩააბარა გარდაცვლილის უფროს ვაჟს. 

ჰევილიბი მამასავით მეომარი იყო და მეორე წელიწადსვე სალაშქროდ გაემართა. მამის 

სიკვდილისთვის შურისძიებით ანთებულმა სათათბიროდ მიიტყუა მეომარი, რომელმაც 

მამამისი მოკლა, და საკუთარი ხელით გამოასალმა სიცოცხლეს. მაშინდელი ეპისკოპოსისაგან 

ასეთი ქმედებანი უჩვეულო არ იყო, მაგრამ ბონიფაციუსმა მაინც მოითხოვა ჰევილიბის 

გადაყენება. 

მრავალწლიანი მოღვაწეობით დამაშვრალმა ბონიფაციუსმა იგრძნო, რომ საქმის 

გასაგრძელებლად ძალა აღარ შესწევდა და ახალ პაპს, ზაქარიას, სთხოვა უფლება (რაც უკვე 

აღუთქვა გრიგოლ III), თავის სიცოცხლეშივე აერჩია მემკვიდრე, რათა მისთვის გადაეცა 

მაინცის ეპისკოპოსისა და გერმანიის პრიმასის წოდება. პაპი უხალისოდ დაეთანხმა, რადგან 

ეშინოდა, გერმანიის უდიდეს ეკლესიას და მის პრიმასს მოგვიანებით დამოუკიდებლობა არ 

გამოეცხადებინა. მაგრამ უარი მაინც ვერ აკადრა ბონიფაციუსს, რომელმაც 754 წელს თავისი 

წოდება და უფლებები გადაულოცა თავის მოწაფესა და თანამემამულეს – ლულას. 



ბონიფაციუსმა მოისურვა, თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები და შერჩენილი ძალები 

მიეძღვნა საქმისთვის, რითაც თავისი მოღვაწეობა დაიწყო – წარმართ ფრიზებთან ქადაგებით. 

ისინი ჯერ კიდევ მრავლად იყვნენ, მიუხედავად ამდენი მახარებლის ძალისხმევისა. 

ორმოცდაათ თანამზრახველთან, ძირითადად მონაზვნებთან, ერთად მოხუცი ბონიფაციუსი 

რეინს დაუყვა, გადალახა ზუიდერზი, კარვები მდინარე ბორნას ნაპირას გააშლევინა, იქიდან 

მოიარა წარმართების სამკვიდრო მხარეები, უქადაგა და რამდენიმე ათასი კაცი მონათლა. 

ბონიფაციუსმა ახალმოქცეულებს უთხრა, დათქმულ დღეს მასთან მისულიყვნენ 

მირონცხების საიდუმლოს აღსასრულებლად, და მხლებლებთან ერთად კარვებს დაუბრუნდა. 

იმ დღეს, 755 წლის 5 ივნისს, გამთენიისას მან გაიგონა მოახლოებული ბრბოს ხმაური, ეგონა – 

ახალმოქცეულები მოდიოდნენ და სიხარულით გამოეგება, მაგრამ მისკენ მოემართებოდა 

შეიარაღებული წარმართების ტალღა – მათ გადაეწყვიტათ, თავიანთი ღმერთების 

შეურაცხყოფისთვის შური ეძიათ მახარებლებზე. მხლებლებმა იარაღს სტაცეს ხელი, მაგრამ 

ბონიფაციუსმა ისინი შემდეგი სიტყვებით შეაჩერა: „მტკიცე იყავით და სულით შეუძვრელნი, 

სასოებდეთ უფალს და ნუ შეგეშინდებათ მათი, ვისაც ხორცის მოკვდინება შეუძლია“. 

მოხუცმა სახარება მაღლა აღმართა და მშვიდად შეეგება სიკვდილს – 78 წლისამ მიაბარა 

უფალს სული; მისმა თანამზრახველებმაც რწმენას შესწირეს სიცოცხლე. ბონიფაციუსის 

ნეშტი გადაასვენეს მის საყვარელ ფულდას მონასტერში. ხოლო ფრიზებთან ქადაგება 

წარმატებით განაგრძო 14 წლის ასაკიდან მისმა მოწაფემ, სარწმუნოებისთვის თავდადებულმა 

გრიგოლმა. 

ბონიფაციუსის მოღვაწეობას სხვადასხვაგვარად აფასებენ – ერთნი მოწიწებით იხსენიებენ, 

როგორც გერმანიის ეკლესიის დამაარსებელს და მის საქმიანობას გამართლებულად 

მიიჩნევენ. მეორენი საყვედურობენ, რაკი ასე შეუწყო ხელი პაპის მმართველობის 

გაძლიერებას და დიდ ყურადღებას უთმობდა ეკლესიის გარეგნულ კეთილმოწყობას, მაგრამ 

თრგუნავდა ადრინდელი მქადაგებლების მიერ დანერგილ მრავალ კეთილ საწყისს. 

მიუხედავად აზრთა ამგვარი სხვადასხვაობისა, ყველა აღიარებს მის გულწრფელობას, 

უანგარობასა და თავგანწირვას. ყველას აოცებდა მისი უდრეკი ნებისყოფა, ფართო აზროვნება 

და წამოწყებული საქმის განსრულებისადმი თავდადება. ყოველივე ამისთვის მას 

სამართლიანად ეწოდა გერმანიის მოციქული, თუმცა, როგორც ვიცით, ის ამ მიწებზე 

პირველი მქადაგებელი არ ყოფილა. 

სავარაუდოა, საშინელმა უწესრიგობამ საფრანგეთის ეკლესიაში, მის საქმეებში საერო 

ხელისუფალთა თვითნებურმა ჩარევამ და ქრისტიანული განათლების დაცემამ აფიქრებინა 

ბონიფაციუსს, რომ რომის სასულიერო ხელისუფლების მმართველობის ქვეშ უკეთ 

განვითარდებოდა და შენარჩუნდებოდა სულიერი საწყისები, რასაც ეკლესია ეფუძნება. 

თავად ბონიფაციუსი გულწრფელად და მონდომებით ზრუნავდა განათლებაზე, 

დაუნდობლად ებრძოდა თანამდებობათა გაყიდვას, სასულიერო პირთა მხრიდან 

მოვალეობათა არად ჩაგდებას. რომის პაპისადმი თავისი ღრმა პატივისცემის მიუხედავად, 

მასაც თამამად მიუთითებდა მისი ნებართვით ჩადენილ ბოროტმოქმედებებზე. 

მაგრამ რომის ეკლესია უკვე იდგა მცდარ გზაზე; გარეგნული უპირატესობისა და ძლიერების 

ძიებაში მისი მოღვაწეობა სულ უფრო შორდებოდა ჭეშმარიტ ქრისტიანულ საწყისებს. 

წარმართების მოქცევამ თანდათანობით პაპის ძალაუფლებისადმი იძულებით 



დამორჩილების ხასიათი მიიღო. ძირითად მიზნად იქცა არა ქრისტიანული ეკლესიის 

დაფუძნება, არამედ პაპის უპირატესობის აღიარება, ხოლო ქვეყნის ჭეშმარიტი განათლება 

არავის ახსოვდა. იგებოდა ეკლესია-მონასტრები, ადამიანები ინათლებოდნენ და 

ღვთისმსახურებასაც ესწრებოდნენ, მაგრამ სარწმუნოების შესახებ თითქმის არაფერი 

იცოდნენ. მიუხედავად ამისა, ქვეყანა გაქრისტიანებულად ითვლებოდა. 

ამგვარი მოვლენების მიზეზი ისიც იყო, რომ რომის ეკლესიამ ყველგან ლათინურ ენაზე 

შემოიღო ღვთისმსახურება და წმინდა წერილს სხვა ენებზე საერთოდ არ თარგმნიდა. 

მხოლოდ მოშურნე მქადაგებლები თვლიდნენ საჭიროდ, შეესწავლათ ადგილობრივი ენა, 

რათა ახალმოქცეულთათვის ყველაზე აუცილებელი ლოცვები ეთარგმნათ. ასე იღვწოდნენ 

რომის მახარებლები VIII-IX საუკუნეების განმავლობაში, როდესაც პაპის ძალაუფლება 

სწრაფად იზრდებოდა აღმოსავლეთ-დასავლეთში მომხდარ სხვადასხვა ხელსაყრელ 

გარემოებათა გამო. ბონიფაციუსის მოწაფემ, ლულამ, მიიღო მისი უფლებები, მაგრამ 

განსხვავებით მისგან, ნაკლებად უერთგულა პაპის ტახტს. პაპებიც არ ენდობოდნენ და 

ცდილობდნენ, შეეზღუდათ მისი გავლენა. მოგვიანებით კელნის, ზალცბურგისა და პასაუს 

ეპარქიები გაუთანაბრეს მაინცის ეპარქიას, თუმცა ეს უკანასკნელი მაინც ყველაზე დიდი 

პატივისცემით სარგებლობდა. 

გერმანული ტომებიდან ძველ სარწმუნოებასა და ეროვნულ დამოუკიდებლობას ყველაზე 

ჯიუტად საქსონელები იცავდნენ. მათთანაც პირველნი ინგლისელი მქადაგებლები მივიდნენ. 

შემდეგ, მრავალი წლის განმავლობაში, ფრანკები ცდილობდნენ საქსონელების დაპყრობასა 

და იძულებით მონათვლას, მაგრამ ამაოდ. ბონიფაციუსიც რამდენჯერმე მიადგა მათ 

საზღვრებს, მაგრამ ვერაფერი გააწყო. მათი გაქრისტიანება მხოლოდ VIII საუკუნის 

უკანასკნელ წლებში მოხერხდა, თუკი მახვილის ძალით მოქცეულებზე ასე შეიძლება ითქვას. 

ეს იყო ეპოქა კარლოს დიდისა (768-814 წწ.), რომელიც საქსონელებს დაუნდობლად ებრძოდა. 

მის ლაშქარს უკან მიჰყვებოდნენ მღვდლები და მონაზვნები, რომლებიც ნათელს სცემდნენ 

დამარცხებულებს, ჩეხავდნენ „წმინდა ხეებსა“ და „ღმერთებისადმი“ მიძღვნილ მუხნარებს, 

აგებდნენ ტაძრებს. საქსონელებს სძულდათ ქრისტიანობა, როგორც თავიანთი მტრების 

სარწმუნოება. მათი ბელადი ვიტეკინდი ბრძოლაში მიღწეული ყოველი წარმატების შემდეგ 

იწყებდა ქრისტიანი მქადაგებლების დევნას. თავად მოსახლეობა წვავდა და ანადგურებდა 

ტაძრებს, ხოცავდა მღვდლებს, ხელახლა აღმართავდა საკუთარ კერპებს. მათ ასეთ ქმედებებს 

მოჰყვა კარლოს დიდის შემზარავი შურისძიება – მისი ბრძანებით ოთხიათას ხუთასამდე 

საქსონელი დასაჯეს სიკვდილით. VIII საუკუნის დასასრულს, ოცდაათწლიანი ბრძოლის 

შემდეგ, საქსონელების სიმტკიცე საბოლოოდ გატყდა – მეთაურები მოინათლნენ, ყველა 

მხარეში დაიგზავნენ მღვდლები და მონაზვნები, აიგო ბევრი ტაძარი, დაარსდა რამდენიმე 

ეპარქია... ახალმოქცეულებს დაეკისრათ შემოსავლის მეათედის გადახდა სასულიერო 

დასისთვის. მაგრამ ბევრი საქსონელი ფარულად მაინც საკმაოდ დიდხანს დარჩა 

კერპთაყვანისმცემლად... 

კარლოს დიდი უმკაცრეს კანონებს იღებდა და ახორციელებდა – სიკვდილით ისჯებოდა 

ყველა, ვინც ნათლისღებაზე იტყოდა უარს; ვინც უკვე ნათელღებული ფარულად 

აღასრულებდა წარმართულ რიტუალებს; ვინც ტაძარს გადაწვავდა... ყველა ეს ზომა 

ადასტურებს ადგილობრივთა არაგულწრფელად გაქრისტიანებას. 



კარლოს დიდი შემდგომაც ცდილობდა ქრისტიანობის დამკვიდრებას ავარებში (რომლებიც 

პანონიაში დაამარცხა) და გერმანელების მეზობლად მცხოვრებ სლავურ ტომებში 

(ხორუტანებსა და მორავიელებში). ამისთვის გულმოდგინედ იღვწოდა ზალცბურგის 

ეპისკოპოსი არნოც, მაგრამ ბევრს ვერაფერს მიაღწია. ხალხისთვის გაუგებარ ენაზე 

ნაქადაგები ქრისტიანული სარწმუნოება ვერც გავრცელდა და ვერც დამკვიდრდა. ამას არად 

დაგიდევდნენ პაპები – საკმარისი იყო ქვეყანაში ტაძრები აშენებულიყო და ეპარქიები 

შექმნილიყო, რომ ისინი მას უკვე ქრისტიანულ და თავის მმართველობას დაქვემდებარებულ 

მხარედ მიითვლიდნენ. 

ამ ქვეყნებში ქრისტიანობის საწყისებს ჩვენ შემდგომაც დავუბრუნდებით, ახლა კი რამდენიმე 

სიტყვა ესპანეთის ეკლესიაზე. იქ V საუკუნის შუა წლებიდან ბატონობდნენ არიანელი 

ვესტგოთები, რომლებიც არავის სდევნიდნენ ნიკეის აღმსარებლობისთვის. პირველი 

მარტვილობა, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, განეკუთვნება VI საუკუნის დასასრულს. 

არიანულად აღზრდილი უფლისწული ჰერმენგილდი ჭეშმარიტებისკენ მოაქციეს მისმა 

მეუღლემ და სევილიის ეპისკოპოსმა ლეანდრემ. მეფე ლეოვიგილდი მკაცრად ეპყრობოდა 

შვილს, განსაკუთრებით შეურაცხყოფდა მის მეუღლეს. ამგვარმა საქციელმა იმდენად 

განარისხა მეფის ძე, რომ მამის წინააღმდეგ იარაღი აღმართა და აჯანყება მოუწყო, მაგრამ 

დამარცხდა და საპყრობილეში მოხვდა. მეფემ სრული თავისუფლება აღუთქვა, თუ 

განუდგებოდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, რაც ჰერმენგილდისთვის უკვე სიცოცხლეზე 

ძვირფასი იყო. მან არ უარყო აღმსარებლობა, გაუძლო ტანჯვასა და ტყვეობას და მოწამებრივი 

სიკვდილით ჩამოირეცხა მამის წინააღმდეგ აჯანყების ცოდვა. მის ხსენებას ეკლესია 1 

ნოემბერს აღნიშნავს. ლეოვიგილდის სიკვდილის შემდეგ სამეფო ტახტი დაიკავა 

უფლისწულმა რეკარედმა (586-601 წწ.), რომელმაც ჭეშმარიტი სარწმუნოება აღიარა. ამის 

შემდეგ ესპანეთში არიანელობა დაემხო. 

VI საუკუნის დასასრულს ესპანეთში მომხდარ ერთ ამბავს ეკლესიის განვითარების 

ისტორიაში სამწუხარო შედეგები მოჰყვა. პატივმოყვარებისა და შეუწყნარებლობის სენით 

დაავადებული ესპანეთის სასულიერო დასი ნაკლებად ურთიერთობდა დანარჩენ 

ეკლესიასთან; უცხო რჯულის ხალხისადმი ხშირად გამოსცემდა სასტიკ, სისხლიან, 

ქრისტიანობისთვის მიუღებელ კანონებს, ცდილობდა სახელმწიფო საქმეებში ჩარევას; 

ტოლედოში მოწვეულ კრებაზე გადაწყდა, სარწმუნოების სიმბოლო თვითნებურად 

შეეცვალათ, რაც აკრძალული იყო მსოფლიო კრებების მიერ. სულ ცოტა ხნის წინ, V კრებაზე, 

იუსტინიანე მოითხოვდა, რომ სიმბოლოში სიტყვები „მარიამისაგან ქალწულისა“ შეეცვალათ 

სიტყვებით: „მარიამისაგან მარადისქალწულისა“, მაგრამ კრების მამებმა ერთსულოვნად 

უარყვეს ეს წინადადება, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ უფლება არ ჰქონდათ, მსოფლიო კრების 

დადგენილება დაერღვიათ. ამ დროს კი ტოლედოს კრებაზე, 589 წელს, ესპანეთის 

ეპისკოპოსებმა, იმხანად დამხობილი არიანელობის შიშით, რამდენიმე სიახლე ჩართეს 

ღვთისმსახურებაში. აღმოსავლური ტრადიციის მსგავსად, მათაც შემოიღეს ყოვლადწმიდა 

სამების დიდებისმეტყველების ხშირი გამეორება, ევქარიისტის საიდუმლოს აღსრულებას წინ 

სარწმუნოების სიმბოლოს ხმამაღლა წაკითხვა. ამასთან არიანელთა დაგმობისა და ძე 

ღვთისას ღირსების განდიდების სურვილით სიმბოლოს მიამატეს ფრაზა, რომ სულიწმიდა 

გამოდის ძისგანაც (Fილიოქუე). შფოთისა და მღელვარების იმ ეპოქაში, როდესაც ეკლესიები 

ერთმანეთს იშვიათად უკავშირდებოდნენ, ამ მოვლენას არავინ მიაქცია სათანადო 

ყურადღება, მაგრამ მოგვიანებით მას უაღრესად არასასურველი შედეგები მოჰყვა. 



აღმოსავლეთის განსაცდელები. მუჰამედი. მონოთელიტური ერესი და VI მსოფლიო კრება. 

იმ დროს, როდესაც დასავლეთში ჭეშმარიტი რწმენის ნათელი ეფინებოდა ახალ-ახალ 

ქვეყნებს, აღმოსავლეთში ქრისტიანული ეკლესია დიდი შემოტევების წინაშე აღმოჩნდა. მას 

ყოველი მხრიდან ემუქრებოდნენ ძლიერი მტრები. ეკლესიის მფარველი აღმოსავლეთ 

იმპერიაც თანდათან აშკარად სუსტდებოდა შიდააშლილობისა და გარს მომდგარ საფრთხეთა 

გამო. 

ჩვენ შევჩერდით იმპერატორ მავრიკიოსის ტრაგიკულ აღსასრულზე. ბოროტმოქმედი ფოკას 

(602-610 წწ.) ხანმოკლე მმართველობამ იმპერიას ბევრი ახალი თავსატეხი და განსაცდელი 

მოუვლინა. ამ საძულველი ხელისუფლის ავკაცობა საერთო რისხვას იწვევდა. 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქი კირიონი თამამად კიცხავდა მას მავრიკიოსის 

მკვლელობისთვის, რისთვისაც ფოკამ მოიძულა მღვდელთმთავარი, სამაგიეროდ, მეტისმეტი 

კეთილგანწყობა გამოამჟღავნა რომის ეპისკოპოსებისადმი, ბონიფაციუს III და 

გრიგოლისადმი. ბონიფაციუსმა გადაწყვიტა ამ მდგომარეობის გამოყენება თავისი 

ძალაუფლების განსამტკიცებლად და ფოკას მიმართა თხოვნით: რომის ეკლესია უპირატეს 

ეკლესიად ეღიარებინა, სანაცვლოდ კი მთელ იტალიას დაუქვემდებარებდა. 

ფოკა დათანხმდა, მდიდრული ძღვენი გააგზავნა რომში, პაპს – ერთადერთს, მიანიჭა უფლება 

ტიტულისა „მსოფლიო“ და ბრძანა – რომის ეკლესია ყველა ეკლესიათა თავად ეღიარებინათ. 

ამ დადგენილებით წახალისებული პაპები ყველა დანარჩენი ეპისკოპოსის მათდამი 

დაქვემდებარებასაც მოითხოვდნენ, მაგრამ ეს უარყო აღმოსავლეთის ეკლესიამ. ამან პაპების 

უკმაყოფილება გამოიწვია – ისინი აღმოსავლეთის ეკლესიებისგან კვლავ მოითხოვდნენ 

მორჩილებას და მათ წინააღმდეგ ამბოხებებს აწყობდნენ. ასეთი მცდელობები ძლიერ 

წინააღმდეგობას აწყდებოდა დასავლეთის ეკლესიის მხრიდანაც – თუნდაც ის, რომ რომის 

ეპისკოპოსს უთანაბრებდნენ თავს აკვილეის, ლანგობარდიის, ისტრიისა და რავენის 

ეპისკოპოსები. 

ფოკას დანაშაულმა იმპერიას ახალი განსაცდელი მოუვლინა: მას მავრიკიოსის მკვლელობის 

გამო ომი გამოუცხადა სპარსეთის მეფემ ხოსრო II, რომელმაც სწრაფად მიაღწია წარმატებებს 

და მალე ბევრი ქალაქი და სირიის უდიდესი ნაწილი მის მფლობელობაში გადავიდა. 610 

წელს ფოკა ტახტიდან ჩამოაგდეს და მალევე მოკლეს კიდეც, მისი ადგილი კი დაიკავა 

ჰერაკლემ (610-641 წწ.). მაგრამ ამით ბრძოლები არ შეწყვეტილა, რადგან მავრიკიოსის 

მკვლელობა მხოლოდ საბაბი აღმოჩნდა. ხოსრო II მთავარი და ნამდვილი მიზანი თავიდანვე 

მისთვის საძულველი ქრისტიანობის აღმოფხვრა იყო. მან საჯაროდაც კი განაცხადა, რომ 

დაუზავდებოდა ფოკას მხოლოდ იმ პირობით, თუ ქრისტიანები განუდგებოდნენ 

სარწმუნოებას და დაიფიცებდნენ, რომ მზეს სცემდნენ თაყვანს. 

ხოსრო II დაიკავა მთელი პალესტინა, შეტევით აიღო იერუსალიმი, გაიტაცა უფლის 

პატიოსანი ჯვარი (614 წელს) და ტყვედ წაიყვანა პატრიარქი ზაქარია; დაიპყრო ეგვიპტე, 

ლიბია, თითქმის მთელი მცირე აზია... ხანგრძლივი ალყის შემდეგ დაიკავა ქალკედონი და 

გამარჯვებული ლაშქარი პირდაპირ კონსტანტინოპოლთან განალაგა. 

დაპყრობილ მხარეებში მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ხოსრო ქრისტიანებს დაუნდობლად 

დევნიდა და აწამებდა; იუდეველებმა, რომელთაც იგი მფარველობდა, ქრისტიანებისადმი 

სიძულვილი ამოანთხიეს და მხეცურად გაუსწორდნენ – ანტიოქიაში ისინი ცეცხლითა და 



მახვილით ამოწყვიტეს, იქამდე მივიდნენ, რომ პალესტინაში ჯერ ტყვეობიდან გამოისყიდეს 

ოთხმოცდაათი ათასამდე ქრისტიანი და შემდეგ წამებით დახოცეს. ანტიოქიის პატრიარქი 

ანასტასი კოცონზე დაწვეს... მაგრამ, როგორც ყოველი მძიმე განსაცდელის ჟამს, ამჯერადაც 

ბევრმა მორწმუნემ გამოავლინა გაუტეხლობის, ქრისტიანული თავგანწირვისა და 

გულმოწყალების მაგალითები. 

იმხანად ყველა ტანჯულს მანუგეშებლად მოევლინა ალექსანდრიის პატრიარქი იოანე 

მოწყალე. მან თავშესაფარი მისცა დევნილებს, გამოისყიდა ტყვეები, თავად უვლიდა 

სნეულებსა და დაჭრილებს, უხვი შემწეობა გააგზავნა იერუსალიმში სპარსელთაგან 

დანგრეული ტაძრების აღსადგენად... წმინდა იოანემ მთელი ცხოვრება ღვთისა და მოყვასის 

სამსახურში გალია. პატრიარქად დადგინების დღიდან ყოველდღე უამრავ უპოვარს 

ურიგებდა შემწეობას. მტკიცედ სწამდა საღვთო გულმოწყალების, ამიტომაც არ ეშინდა 

ეკლესიის ხაზინის დაცარიელებისა და უფალიც არ აკლებდა დახმარებას. როდესაც 

სპარსელები ალექსანდრიას დაეპატრონნენ, პატრიარქმა თავის მშობლიურ კვიპროსს 

მიაშურა. გზად მიმავალს ანგელოზმა აუწყა აღსასრულის მოახლოება: „მეუფე მეუფეთა 

გიხმობს თავისთან!“ მწყემსთმთავარმაც სიხარულით მიიღო ეს სიტყვები და მშვიდად 

მიაბარა უფალს სული. მისი წმინდა ცხოვრება და უსაზღვრო გულმოწყალება ეკლესიამ არ 

დაივიწყა და პატრიარქ იოანე მოწყალის ხსენების დღედ 12 ნოემბერი დაადგინა. 

ამასობაში იმპერია დაღუპვის პირამდე მივიდა – მისი ოლქების უმეტესობას სპარსელები 

დაეპატრონნენ, მეორე მხრიდან უტევდნენ ავართა ტომები, რომლებმაც დაარბიეს პანონია, 

თრაკია, იტალია და ახლა ემუქრებოდნენ კონსტანტინოპოლს, რომელიც შიმშილობდა, 

რადგან ეგვიპტიდან ხორბლის შემოტანა შეწყდა. ხაზინა დააცარიელა ხანგრძლივმა ომმა და 

ქვეყანას ძალა გამოაცალა შინააშლილობამ. ჰერაკლე სულიერად დაეცა, გადარჩენის იმედი 

გადაეწურა და გადაწყვიტა, აფრიკაში გახიზნულიყო, იმპერია კი მიეტოვებინა. ამ უღირს 

გადაწყვეტილებას წინ აღუდგა პატრიარქი. მან შეახსენა ჰერაკლეს თავისი, როგორც 

იმპერატორის, მოვალეობები და წმინდა სოფიას ეკლესიაში საზეიმოდ ჩამოართვა ფიცი – 

ეცხოვრა და მომკვდარიყო მათთან, ვინც უფალმა საპატრონოდ ჩააბარა მას. ხალხი მზად იყო 

ქვეყნის დასაცავად! პატრიარქისა და ერის ამგვარმა გაუტეხელობამ ჰერაკლეს სულის 

სიმხნევე შესძინა და თერთმეტწლიანი უღიმღამო მმართველობის შემდეგ იგი ხალხს 

მოევლინა გმირად, როგორსაც ცოტას თუ იცნობს ისტორია. 

მან მოიკრიბა უკანასკნელი ძალები, გადავიდა მომხდურის სამფლობელოებში და იქ დაიწყო 

ბრძოლა; ერთიმეორის მიყოლებით მოიპოვა ბრწყინვალე გამარჯვებები, ექვს წელიწადში 

დაიბრუნა ყველა დაკარგული ოლქი და გაანადგურა სპარსელები. ასევე გადარეკა ავარები 

დუნაის გადაღმა და აღადგინა იმპერიის სახელოვნება. თავად ჰერაკლე ედგა სათავეში 

ლეგიონებს და რიგითი მეომარივით იბრძოდა. მხედრულ დიდებასთან ერთად იგი 

ტყვეებისადმი ლმობიერებამ, გამარჯვების შემდგომ ზომიერებისა და სიმშვიდის 

შენარჩუნების უნარმაც განადიდა. 

ხოსრომ გაქცევით უშველა თავს; იგი მოკლეს მისივე აჯანყებული შვილის – კავადის – 

ბრძანებით, რომელმაც ამის შემდეგ კაცი გაუგზავნა ჰერაკლეს და დაზავება სთხოვა. დაიდო 

ხელსაყრელი ზავი: სპარსელებმა დაუბრუნეს იმპერიას ეგვიპტე, ყველა წართმეული 

ტერიტორია და უდიდესი სიწმინდე – ცხოველმყოფელი ჯვარი. ჰერაკლე, როგორც ქვეყნის 

მხსნელი, სიხარულითა და ზეიმით მიიღო კონსტანტინოპოლის მოსახლეობამ. 



სპარსელებთან და ავარებთან წარმატებით დასრულებული ბრძოლის აღსანიშნავად გიორგი 

პისიდიელმა, კონსტანტინოპოლის უდიდესი ეკლესიის დიაკონმა, დაწერა „ღვთისმშობლის 

აკათისტოს“ (ღვთისმშობლის დაუჯდომელის) სახელით ცნობილი სამადლობელი ლოცვა, 

რომელიც იკითხება დიდმარხვის მეხუთე კვირის შაბათს. 

მომდევნო 628 წელიც მშვიდობიანი ზეიმით აღინიშნა – იერუსალიმში დააბრუნეს უფლის 

პატიოსანი ჯვარი, რომელიც 614 წლიდან ესვენა სპარსეთში, სადაც მისმა სასწაულმოქმედმა 

ძალამ ქრისტიანობის გავრცელებას შეუწყო ხელი. ზავის ერთ-ერთი პირობა იყო უფლის 

პატიოსანი ჯვრის, აგრეთვე პატრიარქ ზაქარიასა და ყველა ტყვე ქრისტიანის დაბრუნება. 

ჰერაკლე თავად გაემგზავრა იერუსალიმში ამ ზეიმზე. მას გამოეგებნენ სასულიერო პირები 

და ერი, ხელთ პალმის ტოტებით და ხმამაღალი შეძახილებით ესალმებოდნენ. მეფე 

ძოწეულით იყო შემოსილი, თავზე ოქროს გვირგვინი უბრწყინავდა. 

მან მოისურვა, თვითონ დაებრუნებინა იერუსალიმისთვის სიწმინდე, მიადგა ქალაქს და 

პატიოსანი ჯვარი საკუთარი მხრებით წააბრძანა! მაგრამ აქ მოხდა სასწაული: გოლგოთისაკენ 

მიმავალ გზაზე, კარიბჭესთან, ჯვარი უცებ უხილავმა ძალამ შეაჩერა. სანამ გაერკვეოდნენ, თუ 

რას ნიშნავდა ეს, პატრიარქ ზაქარიას გამოეცხადა ანგელოზი და აუწყა: „ასე არ მიჰქონდა 

უფალს თავისი ჯვარი“. პატრიარქმაც მეფეს მიმართა: „ხელმწიფეო, არ არის ჯეროვანი 

მდიდრულად შემოსილმა ატარო ჯვარი, რომელიც ჩვენთვის დაგლახაკებულ მაცხოვარს 

მხრებით მიჰქონდა თავმდაბლად“. ჰერაკლემ დაუყოვნებლივ მოიხსნა გვირგვინი, გაიძრო 

ძოწეული, ღარიბულად შეიმოსა და თავშიშველმა უკვე დაუბრკოლებლად განაგრძო წმინდა 

ჯვრის ტარება იერუსალიმში. პატრიარქმა მთელი ერის ლოცვის და შეძახილების 

თანხლებით ჯვარი უწინდელ ადგილას დაასვენა. 

იმპერიაში დიდხანს არ გაგრძელებულა მშვიდობა. მაშინ, როდესაც ჰერაკლე სპარსელებზე 

გამარჯვებას ზეიმობდა, სირიის საზღვარზე მდებარე პატარა ქალაქი გაძარცვეს სარკინოზებმა 

და აჩეხეს მათთან საბრძოლველად გაგზავნილი რაზმი. ამისთვის დიდი ყურადღება არავის 

მიუქცევია – სირიაც და მეზობელი ქვეყნებიც ოდითგანვე მიჩვეულნი იყვნენ სარკინოზთა 

თარეშს. მაგრამ მაშინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ ეს ბანდები, რომლებიც მუჰამედის 

მიმდევართაგან შედგებოდა, სათავეს დაუდებდნენ უსასტიკეს და ძლევამოსილ ლაშქრობებს 

და მომავალში ნახევარ მსოფლიოს დაიპყრობდნენ. ამ შემთხვევიდან ცოტა ხნის შემდეგ 

ჰერაკლეს ეწვივნენ მუჰამედის ელჩები, რომლებმაც ისლამის მიღება შესთავაზეს. ასე 

ეწოდებოდა ახალ სწავლებას, რომლის ფუძემდებელი იყო არაბეთში გამოჩენილი 

ცრუწინასწარმეტყველი. 

არაბეთი – ეს მეტისმეტად ცხელი ქვეყანა, მდებარეობს სპარსეთსა და სირიას შორის, 

ნახევარკუნძულზე, რომელსაც გარს აკრავს სპარსეთის ყურე, ოკეანე და მეწამული ზღვა. იგი 

ნაწილობრივ ისმაელის (აბრაამის ძის) შთამომავლებით იყო დასახლებული. მათ 

უწოდებდნენ ისმაიტელებს, აგარიანელებს, არაბებს ან სარკინოზებს, რომლებიც ყველა 

მოსაზღვრე ქვეყანას შიშის ზარს სცემდნენ. ისმაელის შთამომავლებზე ახდა ბიბლიური 

წინასწარმეტყველება: „ხელნი მისნი ყოველთა ზედა და ხელნი ყოველთანი მის ზედა“ (შესაქ. 

16,12). ისმაიტელები ომითა და ძარცვით ცხოვრობდნენ; მამაცურად ებრძოდნენ მათი 

დამოუკიდებლობის ხელყოფის ნებისმიერ მცდელობას; დაუოკებელი შეუპოვრობით 

ესხმოდნენ თავს მეზობელ ხალხებს, არბევდნენ ქალაქებსა და სოფლებს, ნადავლს კი 

ურთიერთში იყოფდნენ. სარკინოზების დაუნდობლობასა და სიხარბეს საზღვარი არ ჰქონდა. 



თვით უპოვარ ქრისტიან მოღვაწეებსაც კი ხშირად გაძარცვის მიზნით თავს ესხმოდნენ, 

სისასტიკით არბევდნენ მათ მშვიდობიან სავანეებს და ხშირად ხოცავდნენ დაუცველ ბერებს. 

ძნელი სათქმელია, თუ რა სარწმუნოება ჰქონდათ არაბებს. მათში ნაწილობრივ შემორჩენილი 

იყო უძველესი ბიბლიური გადმოცემები და ებრაელთა ჩვეულებები. ბევრი რამ გადაღებული 

ჰქონდათ სპარსი მოგვებისა და ძველი ქალდეველებისგან. არცთუ დიდი ხნის წინ მათ 

ქრისტიანული ზნეობის ზოგიერთი კანონი გააცნეს ქრისტიანმა მოღვაწეებმა და ნაწილობრივ 

ნესტორიანელმა მქადაგებლებმა. სარკინოზები ციურ მნათობებს ეთაყვანებოდნენ, 

განსაკუთრებული მოწიწებით ეპყრობოდნენ მექაში არსებულ ძველ ტაძარს, სახელწოდებით 

ქააბს, რომლის დაარსებასაც აბრაამს მიაწერდნენ. ამ ტაძარში დაახლოებით 360 კერპი იდგა. 

არაბი მომლოცველების თაყვანისცემის საგანი აგრეთვე იყო შავი ქვა, რომელიც თითქოს 

ზეციდან ჩამოვარდა. 

დაახლოებით 570 წელს მექაში ყურაიშთა ტომში დაიბადა ახალი სარწმუნოების 

ფუძემდებელი, მუჰამედი. სიჭაბუკეში იგი დაჰყვებოდა თავისი ბიძის სავაჭრო ქარავანს. 610 

წლიდან მუჰამედმა თავი წინასწარმეტყველად გამოაცხადა, ირწმუნებოდა – თითქოს 

გაბრიელ მთავარანგელოზის მიერ ზეციური გამოცხადება ეუწყა. მუჰამედი წარმოსადეგი და 

მჭევრმეტყველი ადამიანი იყო; მდიდარი ცოლისგან დიდძალი ქონება დარჩა, რითაც 

გაჭირვებულებს ეხმარებოდა. მან მალე შეიძინა საკმაოდ ბევრი მოწაფე და მიმდევარი. 

„ერთია ღმერთი და მუჰამედი წინასწარმეტყველია მისი“ – აი, არსი ამ ადამიანის სწავლებისა! 

მუჰამედი ამტკიცებდა, რომ არ იყო მოხმობილი ახალი სარწმუნოების დამაარსებლად – მას 

უნდა აღედგინა ნოეს, აბრაამისა და სხვა წინასწარმეტყველთა სარწმუნოება, რომელიც 

თითქოს დაამახინჯეს იუდეველებმა და ქრისტიანებმა. იგი ამ უკანასკნელთ 

მრავალღმერთიანობას აბრალებდა, რაკი თაყვანს სცემდნენ წმინდა სამებას. მუჰამედს იესო 

ქრისტე უდიდეს წინასწარმეტყველად მიაჩნდა; თავის სწავლებას გადმოსცემდა მოკლე 

გამონათქვამების და ლექსების სახით, რომლებიც მოგვიანებით ერთ წიგნად შეკრეს და 

უწოდეს „ალ ყურანი“. მუჰამედმა იუდაიზმიდან აიღო ზოგიერთი წესი, ქრისტიანული 

სწავლების მიბაძვით შემოიღო მოწყალების გაცემა, მარხვები, ხშირი ლოცვა... მიუხედავად 

ამისა, თანამემამულეებს მოუწოდებდა, გაევრცელებინათ ისლამი და ამოეძირკვათ ღვთის 

მტრები. ამას იგი წმინდა საქმედ მიიჩნევდა და „მართლმორწმუნეებს“ (როგორც უწოდებდა 

თავის მომხრეებს) სამოთხესა და მარადიულ ნეტარებას ჰპირდებოდა. მანვე დაუშვა 

მრავალცოლიანობა. 

მუჰამედს ხელისუფლებამ დაუწყო დევნა და ისიც იძულებული შეიქნა, 622 წელს მექადან 

მედინაში გაქცეულიყო; მისმა მიმდევრებმა ამ დროიდან დაიწყეს თავიანთი წელთაღრიცხვა – 

ჰიჯრა. 

მედინაში მუჰამედს უამრავი ერთგული და თანამოაზრე დახვდა. მან შეძლო თავისი 

ინტერესებისათვის გამოეყენებინა არაბთა მეომრული შემართება; მებრძოლებს მოუწოდებდა, 

არად ჩაეგდოთ საფრთხე და სიკვდილი, თან არწმუნებდა, რომ თითოეული ადამიანის 

ხვედრი უკვე გადაწყვეტილია და მას ვერავინ გადაურჩება. მალე მუჰამედმა მექაც დაიპყრო, 

ცოტა ხანში კი მთელმა არაბეთმა აღიარა მისი სწავლება და ძალაუფლება. 

629 წელს, როდესაც იმპერატორმა ჰერაკლემ უარყო წინადადება, მიეღო ისლამი, მუჰამედმა 

დიდი ძალებით გაილაშქრა მის იმპერიაზე. მუჰამედი 632 წელს გარდაიცვალა და ომი 



განაგძრო მისმა მემკვიდრე აბუ-ბაქარმა (632-634 წწ.), პირველმა ხალიფამ, რაც 

წინასწარმეტყველის ნაცვალს ნიშნავს. აბუ-ბაქარმა და მისმა მემკვიდრე ომარმა (634-644 წწ.) 

იმდენად სწრაფად მიაღწიეს წარმატებებს, რომ რვა წლის განმვლობაში ჰერაკლემ ისევ 

დაკაგრა სპარსეთთან ომის შედეგად დაბრუნებული თითქმის ყველა ოლქი. მუჰამედის 

სწავლება გავრცელდა სირიაში, ეგვიპტეში, პალესტინაში და ყველა ამ ქვეყანამ აღიარა 

ხალიფას მმართველობა. 

637 წელს ხალიფა ომარმა ალყა შემოარტყა იერუსალიმს, რომელსაც ოთხი თვის 

განმავლობაში თავგანწირვით იცავდა იქაური მოსახლეობა, მაგრამ ბოლოს იძულებული 

გახდა, დანებებოდა მომხდურს. მოლაპარაკებებს ომართან აწარმოებდა პატრიარქი სოფრონი, 

რომელმაც ხალიფას ქალაქი ჩააბარა იმ პირობით, რომ ხელს არ ახლებდნენ უფლის საფლავსა 

და ქრისტიანულ ტაძრებს. ეს პირობა დაცული იქნა, ხოლო იქ, სადაც სოლომონის ტაძარი 

იდგა, ომარმა მეჩეთის – მაჰმადიანთა სამლოცველო სახლის – მშენებლობა დაიწყო. 

VII საუკუნის განმავლობაში ხალიფებმა თავიანთი მმართველობა განავრცეს სპარსეთზე, 

სომხეთზე, კაპადოკიაზე, კვიპროსზე, როდოსსა და აფრიკის ნაწილზე. მაგრამ 

კონსტანტინოპოლზე შეტევისას დამარცხდნენ და იძულებულნი შეიქნენ, ხარკი ეხადათ 

ბიზანტიის იმპერიისთვის. ეს მოხდა იმპერატორ კონსტანტინე პოგონატის (654-685 წწ.) 

დროს. 

ხალიფები თავიანთ უწმინდეს მოვალეობად მიიჩნევდნენ ისლამის გავრცელებას, ამიტომ 

გამარჯვების შემდეგ დამარცხებულებისგან დაჟინებით მოითხოვდნენ, რომ მუჰამედი 

წინასწარმეტყველად ეღიარებინათ; გადასახადისგან ათავისუფლებდნენ მხოლოდ მათ, ვინც 

ისლამს მიიღებდა; სდევნიდნენ და აწამებდნენ ქრისტიანებს, აბრალებდნენ 

მრავალღმერთიანობას და კერპთაყვანისმცემლობას, რაკი ისინი თაყვანს სცემდნენ წმინდა 

სამებას და წმინდა ხატებს. 

ბევრ ქვეყანაში ქრისტიანობა დაუძლურდა და, რა თქმა უნდა, დაეცა განათლებაც: დაინგრა 

და განადგურდა სკოლები და ბიბლიოთეკები. არსებობს ცნობა, რომ ომარ-ხალიფამ 

ალექსანდრია აიღო თუ არა, ბრძანა – მსოფლიოში უმნიშვნელოვანესი, სახელგანთქმული 

ბიბლიოთეკა დაეწვათ (ეს მოხდა 638 წელს). მასვე ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: „თუ ეს 

წიგნები იმასვე გვეუბნება, რასაც ყურანი, ისინი რაღა საჭიროა, თუ განსხვავებულს, მაშინ 

საზიანო ყოფილა!“ გადმოგვცემენ, რომ ქალაქის აბანოებს ექვსი თვის განმავლობაში 

ათბობდნენ უძვირფასესი ხელნაწერებით ალექსანდრიის ბიბლიოთეკიდან, რომელიც 

პტოლემეოსმა დააარსა ქრისტესშობამდე დაახლოებით სამასი წლის წინ. 

გამარჯვებული არაბები ქრისტიანებს ავიწროებდნენ, მაგრამ იმავდროულად 

მფარველობდნენ ეგვიპტეში, სირიასა და მესოპოტამიაში არსებულ ნესტორიანულ და 

მონოფიზიტურ სხვადასხვა სექტებს; ეს ვითომ კეთილგანწყობა არ ემყარებოდა 

სარწმუნოებას, უბრალოდ ერეტიკოსები, რომელთაც სძულდათ მართლმადიდებლები და 

მათ საერთო სახელით მელქიტებად (მეფის სარწმუნოების აღმსარებლებად) მოიხსენიებდნენ, 

მაჰმადიანთათვის ხელსაყრელ მოკავშირეებად და ერთგულ ქვეშევრდომებად 

მოიაზრებოდნენ. 

მთელი ამ გართულებული საგარეო ვითარების ფონზე სახელმწიფოში არ შეწყვეტილა 

საღვთისმეტყველო პაექრობებით გამოწვეული არეულობა. ერეტიკული სექტები ისევ 



აგრძელებდნენ ურთიერთისა და განსაკუთრებით მართლმადიდებლების მტრობას. იქამდე 

მივიდა საქმე, რომ დავაში ჩაერია იმპერატორი ჰერაკლე, მაგრამ დაპირისპირებათა 

ჩაცხრობის სანაცვალოდ უფრო გაართულა საქმე. იგი ცდილობდა მონოფიზიტებისა და 

მართლმადიდებლების შერიგებას, ამიტომ კონსტანტინოპოლის პატრიარქ სერგის რჩევით 

630 წელს გამოსცა განკარგულება, სადაც აღიარებული იყო ქრისტეს ორბუნებოვნება და 

ერთი, საღვთო ნება. ამან უფრო დაძაბა ვითარება. ალექსანდრიის პატრიარქი კვიროსი ახალ 

სწავლებას მიემხრო და ადგილობრივ კრებაზე დაადასტურა იგი. მას მხარი დაუჭირა პაპმა 

ჰონორიუსმა. მაგრამ სიბრძნითა და განსწავლულობით განთქმულმა სოფრონმა, 

იერუსალიმის პატრიარქმა, დამაჯერებლად დაასაბუთა, რომ ახალი სწავლება, რომელიც 

ცნობილი გახდა სახელით მონოთელიტობა (ერთი ნების აღიარება), იყო მწვალებლობა, 

ამიტომ კრებაზე დაგმო იგი. 

ჰერაკლემ კიდევ ერთ, მეტად უხეირო საშუალებას მიმართა. გამოაქვეყნა დეკრეტი სათაურით 

ეკთეზისი (სარწმუნოების გადმოცემა), სადაც ნაბრძანები იყო, ყოველგვარი განსჯისა და 

კამათის გარეშე ეღიარებინა ყველას ქრისტეში ერთი ნების არსებობა. იმპერატორის ამ 

ნაბიჯმა კიდევ უფრო დაძაბა ვითარება. 

მონოთელიტობის მოწინააღმდეგედ გამოდიოდა უშიშარი და მჭევრმეტყველი მონაზონი 

მაქსიმე, რომელსაც კონსტანტინოპოლში დიდ პატივს სცემდნენ. იგი ცნობილ და მდიდარ 

გვარს ეკუთვნოდა და სიჭაბუკეში მნიშვნელოვანი თანამდებობაც ეკავა სასახლის კარზე. 

შემდგომ მონაზვნად შედგა და მთლიანად ლოცვასა და სამეცნიერო მოღვაწეობას მიეცა. 

ჰერაკლეს შვილიშვილმა, კონსტანს II (642-662 წწ.), თავისი უახლოესი წინაპრის მაგალითს 

მიჰბაძა და გამოაქვეყნა დეკრეტი სახელწოდებით – ტიპოსი (სარწმუნოების ნიმუში), რითაც 

კრძალავდა სადავო საკითხზე მსჯელობას. მაგრამ კამათს ბოლო მაინც არ უჩანდა, ზოგან 

დევნაც კი დაუწყეს მათ, ვინც იმპერატორის განკარგულებას არ დაემორჩილა. მონოთელიტმა 

ეპისკოპოსებმა მოიარეს პროვინციები თავიანთი სწავლების გასავრცელებლად, 

შეგონებებითა თუ ძალით მომხრეების შესაძენად. 

მაშინ მაქსიმემ დატოვა კონსტანტინოპოლი და იტალიასა და აფრიკაში გაემგზავრა, რათა წინ 

აღდგომოდა ცრუსწავლების წარმატებას. მას მონოთელიტებთან ცხარე პაექრობაში 

მოკავშირედ რომის პაპი მარტინი მოევლინა, რომელმაც 649 წელს ლატერანში კრება მოიწვია 

და ანათემას გადასცა ახალი ერესიც და მისი მხარდამჭერი დეკრეტებიც. 

როდესაც ამის შესახებ იმპერატორმა შეიტყო, მეომრები გაგზავნა რომში და დატყვევებული 

მარტინი კონსტანტინოპოლში ჩამოაყვანინა. მას დააბრალეს წინასწარგანზრახული 

დანაშაული, გვემეს და აწამეს, ბოლოს ქერსონესში გადაასახლეს, სადაც აღესრულა. წმინდა 

მარტინი სიცოცხლის ბოლომდე ჭეშმარიტების ერთგული დარჩა. მისი ხსენების დღეა 14 

აპრილი. 

ასეთივე ხვედრი ელოდა მაქსიმესაც. 653 წელს ის და მისი ორი მოწაფე (ანასტასი ბერი და 

ანასტასი აპოკრისარი) კონსტანტინოპოლში ჩაიყვანეს და საპყრობილეში ჩაამწყვდიეს. 

რამდენიმე ხნის შემდეგ მაქსიმე სამსჯავროზე წარადგინეს და ბრალად დასდეს – თითქოს 

სარკინოზებისთვის იმპერიის ზოგიერთი ქალაქის გადაცემას უჭერდა მხარს და თრაკიაში 

გადაასახლეს. მაქსიმემ დევნულება ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიმშვიდითა და სიმტკიცით 



დაითმინა. „ვმადლობ ღმერთს, რამეთუ ვიტანჯები გამოგონილ დანაშაულთა გამო. დაე, ამით 

წარმეხოცოს ნებსითნი ცოდვანი ჩემნი“ – ამბობდა იგი. 

656 წლის ზაფხულში მაქსიმეს ეწვივნენ იმპერატორის გზავნილები: თეოდოსი – ბითვინიის 

კესარიის ეპისკოპოსი და ორი რწმუნებული. მათ სცადეს მისი გადაბირება, რაც დიდად 

ხელსაყრელი იქნებოდა მონოთელიტური სწავლების გასავრცელებლად. მიმართეს 

შეგონებებს, დაყვავებასა თუ მუქარას, მაგრამ ყველაფერი ამაო გამოდგა – მაქსიმე ვერ 

გატეხეს. ბოლოს მოსთხოვეს, არაფერი ეთქვა თავისი აღმსარებლობის შესახებ. 

– დუმილი ჭეშმარიტების უარყოფის ტოლფასია! – მიუგო მან. 

– ჩვენ არ გვინდა შენი აზრები; გულით გწამდეს, რაც გსურს, ოღონდ დადუმდი. 

– უფალი გვიბრძანებს, აღვიაროთ იგი არა ოდენ გულით, არამედ პირითაც; წმინდა 

მოციქული ბრძანებს: „რამეთუ გულსა გრწამს სიმართლედ, ხოლო პირითა აღიარებ 

საცხორებელად“ (რომ. 10,10). – უპასუხა მაქსიმემ. 

ამის შემდეგ მაქსიმე იმპერატორის ბრძანებით გადაიყვანეს კონსტანტინოპოლში, წმინდა 

თეოდორეს მონასტერში. იქ მასთან ისევ მივიდნენ ეპისკოპოსი თეოდოსი და ორი 

დიდებული, მაგრამ მოლაპარაკებები ამჯერადაც მარცხით დასრულდა. 

როდესაც დარწმუნდნენ, რომ შეგონებებით ვერაფერს გახდებოდნენ, წამებას მიმართეს. 662 

წელს კონსტანტინოპოლის ადგილობრივ კრებაზე შეაჩვენეს პაპი მარტინი, პატრიარქი 

სოფრონი, მაქსიმე, მისი ორი მოწაფე და სხვა მართლმადიდებლები. ნეტარი აღმსარებელი 

გვემეს, ენა ამოაჭრეს, მარჯვენა ხელი მოჰკვეთეს და საქართველოში გადაასახლეს თავის ორ 

მოწაფესთან ერთად. ჩასვლისთანავე ისინი სხვადასხვა ციხეებში დაამწყვდიეს. წმინდა 

მაქსიმე და ანასტასი ბერი იმავე წელს გარდაიცვალნენ, ხოლო მეორე მოწაფე, ანასტასი 

აპოკრისარი, იმპერატორის სიკვდილის შემდეგ გათავისუფლდა, საბერძნეთში დაბრუნდა და 

მშვიდობით მიიცვალა. ღირსი მაქსიმე აღმსარებლის ხსენებას ეკლესია აღნიშნავს 21 იანვარს 

და 13 აგვისტოს. 

ძალადობამ და დევნამ, ბუნებრივია, მშვიდობა ვერ მოიტანა. აუცილებელი გახდა, საკითხი 

მსოფლიო კრებას გადაეწყვიტა. 

680 წელს, იმპერატორ კონსტანტინე პოგონატის დროს, მოწვეული იქნა VI მსოფლიო 

(კონსტანტინოპოლის III) კრება – მონაწილეობდა 170 მამა. ხანგრძლივი პაექრობის შემდეგ 

დადგინდა: „აღიარებულ იქნას იესო ქრისტეში შეურევნელად და განუყოფლად ორი ნება, ორ 

ბუნებათა შესაბამისად“. 

VI კრებას ესწრებოდა ჭეშმარიტების ერთ-ერთი მოშურნე ქომაგი ანდრია კრიტელი, 

იერუსალიმის პატრიარქის სვინგელოზი (პირადი მდივანი). მოგვიანებით იგი 

არქიეპისკოპოსად დაადგინეს კუნძულ კრეტაზე, სადაც სახელი გაითქვა ღვთისმსახურებითა 

და სარწმუნოებისადმი თავდადებით. მან ეკლესიას უბოძა „სინანულის დიდი კანონი“, 

რომელიც დიდმარხვის პირველ კვირას იკითხება; იგი ცნობილია ანდრია კრიტელის კანონის 

სახელწოდებით. 



თერთმეტი წლის შემდეგ კრებამ განაახლა სხდომები საიმპერატორო (ტრულის) პალატებში. 

აუცილებელი გახდა საეკლესიო წესრიგის ზოგიერთი კანონის გადახედვა. კრებამ კიდევ 

ერთხელ დაგმო მონოთელიტობა, პაპ ჰონორიუსის შეცდომები და სავალდებულოდ 

გამოაცხადა მოციქულთა 85 განწესება, ყველა მსოფლიო და შვიდი ადგილობრივი კრების 

კანონები. მას აგრეთვე ეწოდება ტრულის ან V-VI კრება, რადგან ერთგვარად წინა ორი კრების 

დამატებას წარმოადგენდა. 

VIII საუკუნის დასაწყისში იმპერატორმა ფილიპიკემ (711-713 წწ.) მოისურვა მონოთელიტობის 

აღდგენა, უკანონოდ შეკრიბა მღვდელთმთავრები და დაგმო VI მსოფლიო კრება; ამასთან 

ბრძანა – ტაძრებიდან გაეტანათ მასში მონაწილე წმინდა მამათა ხატები. თავნებობამ ყველა 

აღაშფოთა, რომში აჯანყებამ იფეთქა, კონსტანტინოპოლი დრტვინავდა... ფილიპიკემ ამის 

შემდგომ მალევე დაკარგა ტახტი. 

მონოთელიტები არ დაემორჩილნენ VI მსოფლიო კრების განჩინებას, შეიკრიბნენ ლიბანში, 

წმინდა მარონის სახელობის მონასტრის მახლობლად, აირჩიეს პატრიარქი (იოანე მარონის 

სახელით) და დაირქვეს „მარონიტები“. ამ სახელით იხსენიებიან ისინი დღესაც. 

სარკინოზები VIII საუკუნეშიც განაგრძობდნენ თავიანთ დამპყრობლურ ომებს. ისინი 

საბოლოოდ დაეპატრონნენ აფრიკას და ძალიან მალე იქ თითქმის გაანადგურეს ქრისტიანობა, 

რომელიც უკვე დიდი ხნის დასუსტებული იყო დონატისტების გაუთავებელი მღელვარების, 

ვანდალებისაგან დევნის თუ სხვა მიზეზების გამო. მაჰმადიანებმა დამარცხებულებს ხარკი 

დაადეს, რისგან გათავისუფლებაც მხოლოდ ისლამის მიღებით შეიძლებოდა. აღნიშნული 

საუკუნის დასასრულს აფრიკაში ამის გამო თითქმის მთელმა მოსახლეობამ დამპყრობთა 

რჯული აღიარა. კვიპრიანესა და ავგუსტინეს სამშობლომ სარწმუნოებასთან ერთად 

ქრისტიანული განათლებაც დაკარგა. უმეცრებამ და დაუნდობლობამ სწრაფად მოიცვა 

ოლქები, სადაც ადრე სარწმუნოება და მეცნიერება ყვაოდა. ვინც ქრისტიანობა შეინარჩუნა, 

შიშით არ ამხელდა საკუთარ აღმსარებლობას. 

აფრიკიდან სარკინოზებმა მეზობელ ესპანეთში გადაინაცვლეს და იქაც თავიანთი 

ძალაუფლება დაამყარეს. იმხანად ესპანეთი ვესტგოთებს ეკავათ, რომელთა ერთ-ერთი 

ბელადის, იულიანეს ღალატმა მომხდურთ გაუადვილა განზრახვის ასრულება. მეფე 

როდრიგოს მიერ შეურაცხყოფილმა იულიანემ თავად მოუხმო სარკინოზებს და დიდად 

შეუწყო ხელი ქვეყნის დაპყრობაში. გამოჩნდა არაბებისათვის ხელსაყრელი სხვა 

გარემოებანიც: ესპანეთის სამეფო კარის მცონარე და უზნეო ქვეშევრდომებს არ უყვარდათ 

მეფე და არ ენდობოდნენ; ხალხიც ქვეყნის მდგომარეობისადმი გულგრილი იყო. სასულიერო 

დასი მხოლოდ ძალაუფლებასა და სარგებელზე ზრუნავდა. ესპანეთში მრავლად მცხოვრები 

ებრაელები, შევიწროებულ-შეწუხებულნი, მზად იყვნენ, მოსულ უცხოტომელებს 

დახმარებოდნენ. ტოლედოს არქიეპისკოპოსი და დამხობილი მეფის, ვიტიცას, ვაჟები 

გამყიდველები აღმოჩნდნენ. ამ გარემოებათა გამო ესპანეთი შეუმჩნევლად, თითქმის 

წინააღმდეგობის გარეშე დანებდა მაჰმადიან მოძალადეებს. 

მეფე როდრიგო ბრძოლის ველზე მდიდრული ეტლით, მეწამული მოსასხამითა და ოქროს 

გვირგვინით გავიდა, მაგრამ მალე გაქცევით სცადა თავის შველა და დაიღუპა მდინარე 

გვადალკვივირას მახლობლად, ჭაობში, 711 წელს. სარკინოზებმა მისი მოკვეთილი თავი 



დამასკოში გააგზავნეს. „ასეთი ბედი ეწევა ყველა მეთაურს, რომელიც ბრძოლის ველიდან 

გარბის“ – წერდა მათი ერთ-ერთი მემატიანე. 

ესპანეთის მოსახლეობის მეტად მცირე ნაწილი არ დაემორჩილა სარკინოზებს და პელაიოს 

მეთაურობით დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა მხოლოდ ასტურიის ოლქში. აქაურ 

ქრისტიანებს გამარჯვებულებმა ნება დართეს, დაეცვათ თავიანთი სარწმუნოება და 

აღესრულებინათ ღვთისმსახურება, მაგრამ ხარკი უნდა ეხადათ. ამის გამო კი ბევრი 

გამაჰმადიანდა. 

ესპანეთის დამპყრობლებმა მეზობელი ქვეყნის, საფრანგეთის, დამორჩილებაც მოინდომეს და 

სამხრეთის რამდენიმე ოლქიც დაიკავეს. მაგრამ 732 წელს პუატიეს ველზე სასტიკად 

დამარცხდნენ კარლოს მარტელთან ბრძოლაში. ამან დროებით შეაჩერა მომხდურთა წინსვლა 

დასავლეთში. სარკინოზებმა აღმოსავლეთშიც იწვნიეს მარცხი. კონსტანტინოპოლი ორჯერ 

მოაქციეს ალყაში, მაგრამ მის გალავანს ვერაფერი დააკლეს და გაეცალნენ. სამაგიეროდ, 

დამასკოში მჯდომ ხალიფას დაემორჩილა ეგვიპტე, სირია, პალესტინა. აქამომდე თავიანთი 

განათლებით სახელგანთქმულ ამ ქვეყნებში სწრაფად დაეცა ცოდნის დონე. ხალიფები, 

ისინიც კი, რომლებიც აშკარად არ ემტერებოდნენ ქრისტიანებს, სდევნიდნენ განათლებას და 

ამგვარად ფიქრობდნენ მათ გამაჰმადიანებას. მაგალითად, ხალიფა აბდალას ბრძანებით, 

ქრისტიანებს სიკვდილით სჯიდნენ, თუ ისინი სწავლას გაბედავდნენ. თუმცა მოგვიანებით 

თავად სარკინოზებმა მიჰყვეს ხელი მეცნიერებების შესწავლას და წარმატებებსაც მიაღწიეს. 

მაგალითად, ესპანეთში კორდოვას ხალიფები მეცნიერებასა და ხელოვნებას 

მფარველობდნენ. 

 

 

ხატთმბრძოლობის ერესი და VII მსოფლიო კრება. 

ეკლესიას, ისედაც შევიწროებულს მაჰმადიანების თავხედობით, მოულოდნელად თავს 

დაატყდა ახალი ერესი – ხატთმბრძოლობა, რამაც თითქმის ერთი საუკუნე იბობოქრა და 

აღმოსავლეთ საქრისტიანოში უდიდესი არეულობა გამოიწვია. 

როგორც აღვნიშნეთ, მაჰმადიანები გამუდმებით საყვედურობდნენ ქრისტიანებს 

კერპთაყვანისმცემლობას, რომ თითქოს განუდგნენ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთის 

თაყვანისცემაზე დამყარებულ ძველ ღვთისმსახურებას, სამაგიეროდ თაყვანს სცემენ სამ 

ღმერთს და აღმერთებენ კერპებს – ასე უწოდებდნენ წმინდა ხატებს. იუდეველები 

გულმოდგინედ იმეორებდნენ ამ უკანასკნელ ბრალდებას და უხაროდათ, რომ ქრისტიანთა 

შეურაცხყოფის საშუალება მიეცათ. 

შესაძლოა, სულიერი ცხოვრებისა და განათლების დაცემის პერიოდში ხატს მდაბიონი 

ზოგჯერ აღმერთებდნენ კიდეც, მაგრამ ეკლესიის წმინდა მამები ყოველგვარი ცრურწმენისა 

და ჭეშმარიტებისგან გადახრის წინააღმდეგ ყოველთვის იმაღლებდნენ ხმას. 

ამჯერად თვითონ იმპერატორებმა ჩაიფიქრეს წმინდა წესის აღმოფხვრა ძალაუფლებითა და 

იძულებით. მაგალითად, მაჰმადიანებზე სამხედრო გამარჯვებებით სახელგანთქმულმა 

იმპერატორმა ლეონ ისავრიელმა (717-741 წწ.) მოინდომა, ხატების განადგურებით 



„ცრურწმენისგან“ გაეწმინდა ეკლესია და ამ გზით გაექრისტიანებინა მაჰმადიანები და 

იუდეველები. კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა წმინდა გერმანემ სცადა იმპერატორის 

დაყოლიება, უარი ეთქვა ამ განზრახვაზე; განუმარტა ხატთა თაყვანისცემის ნამდვილი 

მნიშვნელობა და გააფრთხილა, რომ არც იმპერატორს და არც პატრიარქს უფლება არ აქვთ, 

შეცვალონ ეკლესიის ტრადიციები. თავის მხრივ კი დასძინა, რომ სიკვდილი ერჩივნა ამ 

უკანონობისთვის ხელშეწყობას. 

მეფემ არ შეისმინა პატრიარქის რჩევები და 728 წელს გამოსცა ბრძანებულება, რომლის 

თანახმად იკრძალებოდა ხატების თაყვანისცემა ტაძრებსა და სახლებში. მამაცმა პატრიარქმა 

წინააღმდეგობის ნიშნად უარი განაცხადა თავის წოდებაზე, რის გამოც იგი შეურაცხყვეს, 

სცემეს და კონსტანტინოპოლიდან განდევნეს, ხოლო მის ადგილას დანიშნეს იმპერატორის 

სრული მორჩილი ანასტასი. ღრმად მოხუცი პატრიარქი გერმანე აღესრულა დევნულებაში, 

დაგვიტოვა რამდენიმე მნიშვნელოვანი თხზულება. 

იმპერატორმა დეკრეტის გამოცემა არ იკმარა და ბრძანა: ტაძრებიდან და სახლებიდან 

გამოეტანათ და სახალხოდ დაეწვათ ხატები. ხალხი უკიდურესად აღშფოთდა. მაცხოვრის 

გამოსახულება, რომელიც ჯერ კიდევ კონსტანტინე დიდის დროიდან საიმპერატორო 

სასახლის კარიბჭის თავს ამშვენებდა, ახლა უნდა გაენადგურებინათ. ხელისუფლისგან 

გამოგზავნილმა სამხედრო მოხელემ კედელს კიბე მიადგა და ბრძანების შესრულებას 

შეუდგა. ამაოდ ევედრებოდა ცრემლმომდგარი ხალხი, ხელი არ ეხლო წმინდა, ყველასთვის 

თაყვანსაცემი გამოსახულებისთვის – მეომარმა ხატს ურო მაინც დაჰკრა. მაშინ გამწარებულმა 

დედაკაცებმა კიბე გადააყირავეს და შემცოდე მეომარი სასიკვდილოდ დაშავდა. ამას მოჰყვა 

აჯანყება, რომელიც იარაღით ჩააქრეს; ბევრი ეჭვმიტანილი სიკვდილით დასაჯეს, მაგრამ 

ხალხმა ისინი ჭეშმარიტებისთვის მარტვილებად აღიარა და პატივს მიაგებდა მათ ხსოვნას. 

ბრძანებისადმი ქვეშევრდომთა დაუმორჩილებლობით განრისხებულმა იმპერატორმა 

მიმართა უმკაცრეს ზომებს: განდევნას, ქონების ჩამორთმევას, პატიმრობას, წამებასა და 

სიკვდილით დასჯას. ლეონ ისავრიელმა დაანგრია სასწავლებელი, რომლის მოძღვრებიც არ 

იზიარებდნენ მის შეხედულებებს ხატების შესახებ, კონსტანტინოპოლში დაწვა უზარმაზარი 

ბიბლიოთეკა და მისი თორმეტი ბიბლიოთეკარი მარტო იმიტომ, რომ ერთ-ერთი მათგანი 

ხელნაწერებში ხატთმბრძოლობის განმაქიქებელ გამონათქვამებზე მიუთითებდა. 

მღელვარება გადაედო ყველა მხარეს, სადაც კი იმპერატორის ბრძანებამ მიაღწია. ზოგიერთი 

ეპისკოპოსი ლეონ ისავრიელისადმი მაამებლობისა თუ საკუთარი შეხედულების გამო 

ბეჯითად შეუდგა მისი ბრძანების შესრულებას, რამაც სახალხო მღელვარება უფრო გააღვივა, 

მაგრამ გამოჩნდნენ ისეთი მწყემსთმთავრებიც, რომლებიც უშიშრად იცავდნენ ეკლესიის 

ძველ წესებს. 

რომის პაპმა გრიგოლ II დაგმო ხატთმბრძოლობის ერესი და იმპერატორი წერილით მკაცრად 

გაკიცხა მისი საქციელისათვის. ლეონმა მამხილებელი პაპის დამხობა გადაწყვიტა, მაგრამ 

მთელი რომი გამოექომაგა თავის მღვდელთმთავარს. იტალიის ბევრ ქალაქში განრისხებულმა 

ხალხმა დაამტვრია იმპერატორის გამოსახულება; მზად იყო, აერჩია ახალი ხელისუფალი და 

ისავრიელის წინააღმდეგ ებრძოლა. მაშინ პაპებმა – გრიგოლ II და გრიგოლ III შეაჩერეს 

მოსახლეობიდან გადასახადების აკრეფა იმპერატორისთვის. ჩვენ მოგვიანებით ვნახავთ, 

რაოდენ მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა ამ ქმედებამ. 



აღმოსავლეთს ხატთა თაყვანისცემის უძლიერეს დამცველად მოევლინა იოანე დამასკელი, 

მთელ საქრისტიანოში კეთილმსახურებით, მჭევრმეტყველებითა და განსწავლულობით 

სახელგანთქმული პიროვნება. მან ბავშვობიდანვე ბრწყინვალე განათლება მიიღო 

კალაბრიელი მონაზვნის, კოსმასგან, რომელიც მამამისმა გამოისყიდა ტყვეობიდან. იოანე 

შემდგომ ქალაქ დამასკოს მმართველი გახდა და ხალიფას სრული ნდობით სარგებლობდა. 

როგორც კი დამასკომდე მიაღწია ცნობამ ხატებისა და მათი თაყვანისმცემლების წინააღმდეგ 

იმპერატორის ბრძოლის შესახებ, იოანემ კონსტანტინოპოლის ეკლესიას მისწერა რამდენიმე 

ეპისტოლე, სადაც დიდი შემართებით დაიცვა ქრისტიანთა უფლება – გამოესახათ 

განხორციელებული ქრისტე, თაყვანი ეცათ მაცხოვრისა და მისი წმინდანების 

გამოსახულებებისთვის, რაც კერპთაყვანისმცელობას სრულიადაც არ ნიშნავდა. მისმა 

ეპისტოლეებმა ღრმა შთაბეჭდილება მოახდინა კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მოღვაწეებზე 

და გაამხნევა მართლმადიდებლები. 

იმპერატორმა შეიტყო რა ეს ამბავი, ბინძური შურისძიება გადაწყვიტა – ხალიფას 

ცილისმწამებლური წერილი გაუგზავნა და აცნობა, თითქოს იოანეს იმპერატორისთვის 

დამასკოს გადაცემა შეეთავაზებინოს. ხალიფამ დაიჯერა ეს სიცრუე, რის გამოც მისთვის 

მარჯვენა ხელის მოკვეთა და თანამდებობის ჩამორთმევა ბრძანა. მაგრამ ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობლის სასწაულებრივი შეწევნით დასჯის დროს მოკვეთილი მტევანი მკლავს 

შეეზარდა, რითაც იოანეს უდანაშაულობა დამტკიცდა. ხალიფა მიხვდა თავის შეცდომას და 

იოანეს თანამდებობა შესთავაზა, მაგრამ მან ამ პატივზე უარი განაცხადა, დატოვა დამასკო და 

დარჩენილი სიცოცხლე წმინდა საბას ლავრაში მკაცრ სამოღვაწეო ცხოვრებაში განასრულა. 

ხატთმბრძოლობა გაგრძელდა ლეონ ისავრიელის მემკვიდრეების დროსაც. მისმა ძემ, 

კონსტანტინე V კოპრონიმოსმა 754 წელს მოიწვია თანამზრახველთა უკანონო კრება, 

რომელზეც დაიგმო ხატთა ნებისმიერი სახით თაყვანისცემა და მისი მიმდევრები შეადარეს 

არიოზის, ნესტორისა და ევტიქის მომხრეებს. აგრეთვე სახიფათო ცრურწმენად მიიჩნიეს 

მონაზვნობა, ღვთისმშობლის, წმინდანებისა და წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა. ამის 

შემდეგ ეკლესიის კედლებიდან ჩამოფხიკეს სახარებისეულ მოვლენათა გამოსახულებები და 

ისინი ბუნების, ნადირობისა და სხვა სურათებით შეცვალეს. 

კონსტანტინეს ოცდათხუთმეტწლიანი (741-775 წწ.) მმართველობა ქრისტიანებისთვის 

საშინელ განსაცდელად იქცა; ბევრმა თავისი რწმენა მოწამებრივი სიკვდილით დაბეჭდა. 

ანდრია კრიტელი (არ უნდა აგვერიოს „სინანულის კანონის“ ავტორთან), ყველასგან 

პატივცემული განდეგილი, ჩაქოლეს იმისთვის, რომ იმპერატორი უშიშრად ამხილა 

გაუკუღმართებული შეხედულებებისათვის მხარდაჭერასა და სისასტიკეში. სტეფანე ახალი, 

ავქსენტიოსის მონასტრის იღუმენი, აწამეს და გადაასახლეს, მაგრამ მისი სიმტკიცე ვერ 

გატეხეს. ბოლოს იგი მხეცურად მოკლეს, მისი სავანე კი დაარბიეს. 

როგორც ყოველთვის ხდებოდა მსგავს ვითარებაში, სასტიკმა დევნამ ახლაც აღანთო 

მორწმუნენი თავგანწირვისთვის. მთელი ერი უდიდეს პატივს მიაგებდა დევნულ 

ეპისკოპოსებს; საპყრობილეები, სადაც ხატთა თაყვანისმცემლები იყვნენ დატუსაღებულნი, 

სამლოცველოებად გადაიქცა. იქ უამრავი ხალხი მიდიოდა და ცდილობდა წმინდა 

მოწამეთაგან კურთხევის მიღებას. 



სახლებიდან და ტაძრებიდან გამოტანილ ხატებს მართლმადიდებლები ფარულად სცემდნენ 

თაყვანს: ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და წმინდანთა სადიდებლად გაისმოდა იოანე 

დამასკელის, კოსმა მაიუმელის, გერმანესა და სხვათა საგალობლები, რასაც ყველა 

აღფრთოვანებით იმეორებდა. 

გაუთავებელი ამბოხისა და მღელვარების გამო ბევრმა მიატოვა სამშობლო და უსაფრთხოებას 

დასავლეთში ეძებდა. ზოგმა ეპისკოპოსმა მფარველობა სთხოვა იმხანად ძალზე ძლიერ რომის 

ეპისკოპოსს. ლატერანის კრებაზე რომის პაპმა სტეფანემ ანათემას გადასცა ხატთმბრძოლობა. 

ლეონ II, კოპრონიმოსის ძემ, მამისა და პაპის მაგალითს მიჰბაძა და განაგრძო მორწმუნეთა 

დასჯა, მონასტრების ნგრევა, სახლების ჩხრეკა და გადამალული ხატების წვა; ცეცხლში 

ყრიდნენ წიგნებსაც, რომლებშიც რაიმე ხატს იპოვნიდნენ. საბედნიეროდ, ლეონი სულ ხუთი 

წელი იყო იმპერატორი, მემკვიდრის მცირეწლოვნების გამო მმართველობა გადავიდა მისი 

ქვრივი დედოფლის – ირინეს ხელში, რომელმაც აღადგინა ხატთა თაყვანისცემა. 

ამ პერიოდში კონსტანტინოპოლის პატრიარქი იყო პავლე – კეთილი, მაგრამ უნებისყოფო 

ადამიანი, რომელიც ყველაფერს უთმობდა ხატთმბრძოლ იმპერატორს. იგი სინდისის 

ქენჯნას განიცდიდა, ამიტომ ლეონის სიკვდილისთანავე მიატოვა პატრიარქის ტახტი და 

ღარიბულ სენაკში დასახლდა. ირინეს ამაო ხვეწნას – ემართა ეკლესია, პავლე პასუხობდა, რომ 

უნდოდა მთელი სიცოცხლე ლოცვასა და სინანულში გაეტარებინა. მისი აზრით, 

ხატთმბრძოლობითა და დასავლეთთან ქიშპობით არეულ ეკლესიაში მშვიდობის აღდგენის 

ერთადერთი საშუალება მსოფლიო კრების მოწვევა იყო. მანვე ურჩია, პატრიარქად 

დაედგინათ ტარასი, სულის სიმტკიცითა და ღვთისმოშიშებით ცნობილი საერო მოხელე. 

ტარასი დიდხანს უარობდა, ბოლოს დაემორჩილა საერთო სურვილს იმ პირობით, რომ 

დაუყოვნებლივ მოიწვევდა მსოფლიო კრებას. „მე ვხედავ დარღვეულ და განყოფილ ეკლესიას 

ღვთისას; ვხედავ აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ქიშპობას, ურთიერთმტრობას 

ნაცვლად მშვიდობითა და სიყვარულით ერთობისა“ – ამბობდა იგი. 

დაუყოვნებლივ დაიგზანა წერილები აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეპისკოპოსებთან, 

რომელთაც კონსტანტინოპოლში მსოფლიო კრებაზე დასასწრებად იწვევდნენ. მაგრამ 

შემდგომ იძულებულნი გახდნენ ქალაქი შეეცვალათ, რადგან კონსტანტინოპოლში კრების 

ჩატარება არცთუ უხიფათო იყო – ხატთმბრძოლთა დაჯგუფებას ზურგს უმაგრებდნენ 

მეომრები, რომლებმაც ალყა შემოარტყეს ტაძარს, სადაც სხდომები უნდა გამართულიყო; თან 

გაჰყვიროდნენ, რომ არ დაუშვებდნენ ტაძარში კერპების შეტანას. გადაწყდა კრების მოწვევა 

ნიკეაში. აქ 788 წელს გაიხსნა VII მსოფლიო კრება ტარასის თავმჯდომარეობით და 367 

ეპისკოპოსის მონაწილეობით, რომელთა შორის პაპ ადრიანეს წარგზავნილებიც იყვნენ. 

ხატთმბრძოლობის ეპოქაში საეკლესიო ურთიერთობანი თითქმის შეწყდა რომსა და 

კონსტანტინოპოლს შორის. სამაგიეროდ, სხვადასხვა გარემოებათა გამო პაპების გავლენა 

ძალიან გაიზარდა დასავლეთში, რის შესახებაც შემდგომ თავში მოგითხრობთ. პაპმა 

ადრიანემ კრებაზე მიწვევის პასუხად იმპერატორს გაუგზავნა წერილი, საიდანაც ცხადად 

იკვეთებოდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის უთანხმოებათა პერიოდში, 

განსაკუთრებით კი ხატთმბრძოლობის დროს, რომის მღვდელთმთავრებში ჩამოყალიბებული 

მტკიცე თვითშეგნება, რომ პაპი არის უპირატესი და აქვს სხვა ეკლესიების მართვის უფლება, 

რადგან პაპები მოციქულთა თავის – პეტრეს მემკვიდრენი არიან. წერილში ჩამოყალიბებული 



მოთხოვნებიდან აშკარა იყო, რომ პაპს სურდა ძალაუფლების მითვისება, რაც უწინდებურად 

არ დაუშვა აღმოსავლეთმა. 

კრებამ წმინდა წერილსა და წმინდა მამათა ნაწერებზე დაყრდნობით უარყო 

ხატთმბრძოლობის ერესის ყველა დებულება და დაადგინა ხატთა თაყვანისცემა; ჯეროვანია 

„პატივი მივაგოთ წმინდა ხატებს და თაყვანი ვცეთ მათ არა როგორც ღმერთს, არამედ 

როგორც ღვთისა და მისი წმინდანების გამოსახულებას“. 

კრების განჩინებანი ეცნობა ყველა ეკლესიას. რომმა სრულად შეიწყნარა იგი, მაგრამ, 

მიუხედავად პაპის სასულიერო ხელისუფლების მზარდი სიძლიერისა, მას წინააღმდეგობა 

გაუწიეს რამდენიმე ფრანგმა ღვთისმეტყველმა და თავად საფრანგეთის მეფემ, კარლოს 

დიდმა, რომლებმაც ფრანკფურტის კრებაზე უარყვეს VII მსოფლიო კრების რამდენიმე 

გადაწყვეტილება. 

ხანმოკლე სიმშვიდის შემდგომ ხატთმბრძოლობის ერესი ისევ აღმოცენდა აღმოსავლეთში და 

მრავალი წლით ააღელვა ეკლესია. ეს იყო გაუთავებელი პოლიტიკური ქიშპობისა და 

გაურკვევლობის ხანა, რასაც დაერთო ბიზანტიის იმპერიის უაღრესი დაქვეითება – ძნელი 

დასაჯერებელი იყო, რომ ქრისტიანული რწმენით განათლებული ქვეყანა ასე დაეცემოდა 

ზნეობრივად. საიმპერატორო კარზე და ერში გარყვნილება, სისასტიკე და ცრურწმენა 

გამეფდა. ბოროტმოქმედებას დასასრული არ უჩანდა, ირღვეოდა საერო და საეკლესიო 

სამართალი. 

ერესისკენ მიდრეკილი იმპერატორები ბოროტად იყენებდნენ ძალაუფლებას და ეკლესიის 

დადგენილებათა შეცვლასაც ბედავდნენ; აშკარად უჭერდნენ მხარს ცრუსწავლებებს და 

დაუნდობლად სდევნიდნენ, ვინც მათ შეხედულებებს არ იზიარებდა. იმპერია უწესრიგობამ 

შეძრა, ალაგ-ალაგ ამბოხმა იფეთქა... ძალაუფლების მაძიებლები სარგებლობდნენ 

საყოველთაო უკმაყოფილებით, მომხრეებს იმრავლებდნენ და ტახტის ხელში ჩაგდებას 

ესწრაფოდნენ. გამარჯვებული ფრთა სასტიკად უსწორდებოდა მოწინააღმდეგეებს; 

მორწმუნეთა სისხლი კი შეუწყვეტლივ იღვრებოდა ხან პოლიტიკური, ხანაც რელიგიური 

არეულობების დროს. 

ეკლესიის სადიდებლად უნდა ითქვას, რომ მძიმე ჟამს მასში ყოველთვის ჩნდებოდნენ წმინდა 

მამები, რომლებიც ურყევი სიმტკიცითა და თავგანწირვით იცავდნენ ქრისტიანული 

სწავლების სიწმინდეს და თამამად იმაღლებდნენ ხმას უზნეობის წინააღმდეგ. მაგრამ უფლის 

მსახურთა ცხოვრება ამის გამო ტანჯვით იყო აღსავსე. VIII საუკუნესა და IX საუკუნის 

დასაწყისში მრავალი აღმსარებელი და მარტვილი ცხოვრობდა, რომელთაც მარადიული 

დიდება ერგოთ უფლისადმი ერთგული სამსახურის გამო. ერთ-ერთმა მათგანმა, თეოდორე 

სტუდიელმა, უშიშრად ამხილა იმპერატორი კონსტანტინე (ირინეს ვაჟი), რომელმაც 

ცილისწამების საფუძველზე დაარღვია ქორწინება სათნო მეუღლესთან და უკანონოდ 

დაქორწინდა ახლო ნათესავზე. ეს მხილება დროული და აუცილებელი იყო, რადგანაც 

იმპერატორის ეს უღირსი საქციელი დამღუპველი მაგალითი აღმოჩნდა სასახლის კარისთვის. 

მხილებულმა იმპერატორმა აითვალწუნა პატრიარქი ტარასი, რადგან უზნეობა მანაც 

უსაყვედურა, ხოლო თეოდორე, რომელიც მაშინ კონსტანტინოპოლის მახლობლად მდებარე 

სეკუდიანის მონასტრის იღუმენი იყო, სიმართლის თქმისათვის აწამებინა და ათ მონაზონთან 

ერთად თესალონიკში გადაასახლებინა. 



კონსტანტინეს სიკვდილის შემდეგ დედოფალმა ირინემ დააბრუნა თეოდორე, რომელიც 

სტუდიის მონასტრის იღუმენი გახდა. მის ირგვლივ შეიკრიბა ათასზე მეტი სულიერი მოძმე; 

თეოდორე მათ უდიდესი სიბრძნით მართავდა, ზრუნავდა განათლებაზე, მონასტერში გახსნა 

სკოლა ბავშვებისთვის... მაგრამ სასიკეთო შრომა ისევ შეაწყვეტინა დევნამ, რაც 

პავლიკიანელთა ერესის მომხრე იმპერატორმა ნიკიფორემ (802-811 წწ.) დაიწყო. თეოდორე 

ისევ დაატყვევეს. გავიდა ხანი... იგი ნიკიფორეს მემკვიდრემ დააბრუნა, მაგრამ ახლა მას 

დაუპირისპირდა იმპერატორი ლეონ V სომეხი (813-820 წწ.). ლეონი ყველა ღონისძიებას 

მიმართავდა ხატთმბრძოლობის აღსადგენად, მოიწვია თავის მომხრეთა კრება, 814 წელს 

გააუქმა მსოფლიო კრების განჩინებანი და ისევ შეავიწროვა ხატთა თაყვანისმცემლები. 

თეოდორე უშიშრად მიმართავდა: „მეფეო, ნუ დაარღვევ ეკლესიაში მშვიდობას! მოციქულმა 

ბრძანა, რომ უფალმა ეკლესიას მისცა „რომელნიმე მოციქულნი, რომელნიმე 

წინაჲსწარმეტყველნი, რომელნიმე მახარებელნი, რომელნიმე მწყემსნი და მოძღუარნი“ (ეფეს. 

4,11), მაგრამ მას მეფეები არ უხსენებია. დაუთმე ეკლესია მწყემსებსა და მოძღვრებს. თუ არა 

და, დაიჯერე, თავად ზეციურმა ანგელოზმაც რომ მოგვთხოვოს ჩვენი სარწმუნოებისათვის 

მიუღებელი რამ, არც მას მოვუსმენთ!“ 

თეოდორეს შეგონებანი სულით ყრუ იმპერატორს არ ესმოდა. დევნა ძლიერდებოდა. 

ერთხელ, დღესასწაულის დროს, თეოდორემ მონასტრის ირგვლივ მოაწყო საზეიმო 

მსვლელობა ხატებით, რასაც თან ახლდა იოანე დამასკელის საგალობელი: „უხრწნელსა ხატსა 

შენსა თაყვანის-ვცემთ, ქველის-მოქმედ...“ 

როდესაც ეს იმპერატორმა შეიტყო, წმინდანის გვემა ბრძანა, შემდეგ კი გადაასახლა შორეულ 

ქალაქში, სადაც ნესტიან და ბნელ საპყრობილეში დაამწყვდიეს. თეოდორეს მაშინაც არ 

შეუწყვეტია მართლმადიდებლობისთვის ბრძოლა, ჰქონდა მიმოწერა ჭეშმარიტების ერთგულ 

ეპისკოპოსებთან, ასწავლიდა, აიმედებდა და ანუგეშებდა ტანჯულ ქრისტიანებს. მისი 

სულიერი სიძლიერე ამ არეულობით დათრგუნულ პატრიარქ ტარასისაც ამხნევებდა. 

თეოდორე არაერთგზის აწამეს, აშიმშილეს, ერთი საპყრობილიდან მეორე, უფრო შორეულ და 

პირქუშ სატუსაღოში გადაიყვანეს. წმინდა აღმსარებელი ყველაფერს მოთმინებით იტანდა. 

თუმცა ხორცით უძლურება ერეოდა, მაგრამ სულიერი სიმტკიცე არ ღალატობდა. „ჩემთვის 

სულ ერთია, სად გამაგზავნიან. ღმერთი ყველგან არის, „უფლისაჲ არს ქუეყანაჲ და ყოველი 

სავსებაჲ მისი“; არსად დავდუმდები, როცა საჭირო იქნება სიმართლის დაცვა“, – ამბობდა 

იგი. 

წმინდა თეოდორეს დევნულება მხოლოდ ლეონის სიკვდილის შემდგომ დასრულდა. იგი 

დააბრუნეს კონსტანტინოპოლში, მაგრამ ვერ აიტანა დედაქალაქში გამეფებული უზნეობა და 

განმარტოებულ ადგილას დასახლდა. წმინდანს – 68 წლის დამაშვრალსა და ნაწამებ მოხუცს – 

უფლის დიდებაში აღმოხდა სული 826 წელს. ხატთა თაყვანისცემისთვის ასევე იდევნებოდა 

ძმა მისი, თესალონიკის ეპისკოპოსი იოსები. 

ხატთა თაყვანისმცემლების დევნა დაახლოებით ოცდახუთ წელიწადს გაგრძელდა. ლეონ 

სომეხის, მიქაელისა (820-829 წწ.) და თეოფილეს (829-842 წწ.) მმართველობის დროს დაემხო 

მონასტრები და განადგურდა უდაბნოს სენაკები, ბოლო არ უჩანდა მონაზვნებისა და 

ხატმწერთა წამებას. იმ დროს აღმოსავლეთიდან დევნულთაგან ბევრმა ჰპოვა თავშესაფარი 

იტალიაში. ბევრი მართლმადიდებელი გაქცევით ინარჩუნებდა სიცოცხლეს, მაგრამ უცხო 

ქვეყნებშიც კი ყოველთვის ვერ ემალებოდნენ გაავებულ მდევნელებს, რომლებიც წამებათა 



აქამდე უცნობ წესებსაც კი იგონებდნენ. მაგალითად, ორი ძმა, თეოდორე და თეოფანე, 

რომლებიც იერუსალიმის პატრიარქმა გამოაგზავნა იმპერატორ ლეონთან ჭეშმარიტების 

დასაცავად, სასტიკად აწამეს. მათი დანაშაული მხოლოდ ის იყო, რომ ერთი სწავლებეს, 

მეორე კი წმინდანთა პატივსაცემად კანონებს წერდა. ლეონის ბრძანებით ისინი 

საპყრობილეში აშიმშილეს, ხოლო იმპერატორმა თეოფილემ მათ სახეებზე ამოაშანთვინა 

მკრეხელური სიტყვები. წამების დროს ისინი იმეორებდნენ: „დაწერე, მეფეო! საშინელ 

სამსჯავროზე წაიკითხავ შენს დაწერილს!..“ 

მონაზონი იოსები, წარმოშობით სიცილიელი, მართლმადიდებლებმა დასავლეთში 

გააგზავნეს დახმარების სათხოვნელად; იგი ავაზაკებმა შეიპყრეს და ხატმბრძოლებს 

გადასცეს, რომლებსაც დიდხანს ჰყავდათ გამოკეტილი საპყრობილეში, სადაც ის პატიმართა 

მანუგეშებელი და დამრიგებელი გახდა. ხატთმბრძოლობის ერესის დასრულების შემდეგ იგი 

გათავისუფლდა და დასახლდა კონსტანტინოპოლში; წერდა წმინდანთა განმადიდებელ 

საგალობლებს, ამიტომ შთამომავლობა მას იცნობს იოსებ მგალობლის სახელით. 

იმპერატორი ლეონი დევნიდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, ნიკიფორესაც. ხოლო 

მომდევნო იმპერატორები მიქაელი და თეოფილე – პატრიარქ მეთოდეს, რომელიც ტანჯვა-

წამების შემდეგ გადაასახლეს შორეულ კუნძულზე, სადაც მიწისქვეშა დილეგში ჩაამწყვდიეს 

ორ ავაზაკთან ერთად. 

იმპერატორ თეოფილეს სიკვდილის შემდეგ მისმა ქვრივმა, თეოდორამ, დევნა შეწყვიტა და 

ყველა წმინდა დევნილი დააბრუნა გადასახლებიდან; მათ შორის იყო მეთოდეც. მისი 

თავმჯდომარეობით 842 წელს მოწვეულმა ადგილობრივმა საეკლესიო კრებამ აღადგინა 

ხატთა თაყვანისცემა, დაგმო ხატთმბრძოლობის ერესი და დაადგინა მართლმადიდებლობის 

ზეიმი, რომელიც დღესაც აღინიშნება დიდმარხვის პირველ კვირადღეს. 

ასე დასრულდა ეს ერესი, რომელმაც ასი წლის მანძილზე მოსვენება დაუკარგა ეკლესიას და 

ხატებთან ერთად გაანადგურა მეცნიერება, მხატვრობა, განათლება... დაანგრია უთვალავი 

მონასტერი, დაწვა უძვირფასესი ხელნაწერები. 

აღსანიშნავია, რომ ზუსტად მაშინ, როდესაც წმინდანთა თაყვანისცემა დანაშაულად 

ითვლებოდა და იდევნებოდა, შეიქმნა იმ საეკლესიო საგალობელთა უდიდესი ნაწილი, 

რომელთაც დღესაც გალობენ ეკლესიაში ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და ღვთისსათნო 

წმინდანთა სადიდებლად. 

შთაგონებულ საგალობელთა ერთ-ერთი შემქმნელი იყო ეკლესიის მიერ განდიდებული იოანე 

დამასკელი, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, როგორც ხატთა თაყვანისცემის მოშურნე 

ქომაგზე. იოანე მონაზვნად შედგა წმინდა საბას ლავრაში, იერუსალიმის მახლობლად. 

გადმოცემის თანახმად, სავანეში მყოფთაგან თავიდან ვერავინ გაბედა მოწაფედ მისი მიღება, 

იმდენად იყო სახელგანთქმული. ბოლოს გამოჩნდა ერთი ბერი, რომელიც მის მოძღვრობას 

დათანხმდა და თავის ცნობილ მოწაფეს დაუწესა უმძიმესი მორჩილება – საერთოდ აუკრძალა 

მწიგნობრული მოღვაწეობა. იოანე უდრტვინველად დაემორჩილა ბერს. 

ერთხელ იოანეს ვინმე მონაზონმა, რომელიც ძმის სიკვდილს დიდად გლოვობდა, 

თვალცრემლიანმა სთხოვა, შეემსუბუქებინა მისი მწუხარება და დაეწერა გარდაცვლილის 

მოსახსენიებელი საგალობელი. იოანემ დაარღვია მორჩილება და იქვე შეთხზა ტროპრები, 



რომელიც დღესაც იგალობება მიცვალებულთა წესის აგების დროს: „რომელი შუებაჲ 

სოფლისაჲ დაადგრების თKნიერ მწუხარებისა, რომელი დიდებაჲ ჰგიეს ქუეყანასა ზედა 

შეუცვალებელად; ყოველივე აჩრდილისა უუძლურეს არს, ყოველივე სიზმრისა უმაცთურეს 

არს; ერთი წამი, და ამას ყოველსა სიკუდილი უჩინო-ჰყოფს. არამედ ნათელსა პირისა 

შენისასა, ქრისტე, და სიტკბოებასა შენისა შუენიერებისასა, რომელი გამოირჩიე, განუსუენე, 

ვითარცა მხოლო კაცთმოყუარე ხარ“. „სადა არს სოფლისა ამის სიხარული და საწუთოჲსა 

საოცრება, სადა არს ოქრო, გინა ვეცხლი, სადა არს მონათა სიმრავლე და ამბოხი; აჰა ესერა 

ყოველივე იქმნა ავლ, ყოველივე ესე იქმნა მტუერ, ყოველივე ესე იქმნა სიზმარ და აჩრდილ. 

არამედ მოვედით და Pმა-ვყოთ უკუდავისა მიმართ მეუფისა: საუკუნეთა კეთილთა შენთა 

ღირს-ყვენ, უფალო, ჩუენგან მიცვალებულნი, და განუსუენე მათ დაუსრულებელსა მას შინა 

ნეტარებასა შენსა“. 

როდესაც ბერმა ეს შეიტყო, იოანე თავისი სენაკიდან გააძევა. დიდი ხნის სინანულის 

ცრემლების ღვრისა და შენდობის თხოვნის შემდეგ ბერი დათანხმდა მის დაბრუნებას, მაგრამ 

სასჯელად სავანის ბინძური ადგილების გაწმენდა დაავალა. იმავე ღამით ბერს 

ღვთისმშობელი გამოეცხადა და უბრძანა, იოანესთვის არ დაეშალა სამწერლო მოღვაწეობა. ამ 

დროიდან უტკბილეს ნაკადად გადმოდინდა უფლის, ღვთისმშობლისა და წმინდანთა 

სადიდებელი საოცარი საგალობლები. ეკლესია იოანე დამასკელს უნდა უმადლოდეს 

საზეიმო სააღდგომო მსახურებას, უფლისა და ღვთისმშობლის მთავარი დღესასწაულების, 

სულთმოფენობისა და მრავალი წმინდანის მოსახსენიებელ კანონებს. მანვე შეადგინა რვა 

ხმად დაყოფილი საკვირაო მსახურებანი. იოანე დამასკელის მიერ შექმნილ საგალობელთა და 

ლოცვათაგან უმეტესობა ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში ჩართეს ღვთისმსახურებაში. გარდა 

საგალობლებისა, მან შეადგინა „მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი 

გადმოცემა“, „დიალექტიკა“, „წიგნი ერესების შესახებ“, მჭევრმეტყველური სიტყვები წმინდა 

ხატების მგმობელთა წინააღმდეგ. კოპრონიმოსის მიერ გაჩაღებული დევნის დროს იოანემ 

მცირე ხნით დატოვა სავანე და ისევ მოევლინა კონსტანტინოპოლს ხატების დამცველად. 

ტაძრის ამბიონიდან თვით კოპრონიმოსმა გადასცა იგი ანათემას, მაგრამ იოანე დამასკელმა 

ისევ განაგრძო ერესის უშიშრად მხილება. იგი გარდაიცვალა დაახლოებით 786 წელს. 

იოანეს მეგობარმა და მასთან ერთად აღზრდილმა კოსმამ, მოგვიანებით მაიუმის 

ეპისკოპოსმა, ასევე მრავალი შესანიშნავი საეკლესიო საგალობელი დაწერა. იმხანად 

წმინდანთა სადიდებელ საგალობლებს წერდნენ: გერმანე კონსტანტინოპოლელი, თეოდორე 

სტუდიელი და მისი მოწაფენი: იოსებ მგალობელი, თეოფანე სიგრიანელი, იოსებ 

თესალონიკელი, მონაზონი დედა კასიანა და მრავალი სხვა. და ეს ხდებოდა 

ხატთმბრძოლობის მძიმე ეპოქაში, ტანჯვისა და სიკვდილით დასჯის მუქარის ქვეშ. 

602-769 წლების ეკლესიის ისტორიის მემატიანედ ითვლება კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 

ნიკიფორე I. 

ხატთმბრძოლობით გამოწვეულ არეულობას იმხანად პავლიკიანელთაგან წამოწყებული 

მღელვარებაც დაერთო. მათი სწავლების ზოგიერთი დებულება გნოსტიკოსთა და 

მანიქეველთა სექტების მოძღვრებას ჰგავდა. ისინი უარყოფდნენ ეკლესიის საიდუმლოებს და 

წეს-ჩვეულებას, არ ცნობდნენ იერარქიას და ძველი აღთქმის არც ერთ წიგნს. უცნობია, საიდან 

მოდის ამ მიმდინარეობის სახელწოდება: ერთ-ერთი თავიანთი მასწავლებლის თუ პავლე 

მოციქულის სახელიდან, რომლის ეპისტოლეებსაც განსაკუთრებით პატივს მიაგებდნენ. ჩვენ 



მოგვიანებით ვისაუბრებთ იმ პერიოდზე, როცა პავლიკიანელთა სწავლება უფრო გამოიკვეთა 

და ახალი სექტები წარმოშვა აღმოსავლეთ-დასავლეთში. 

საეკლესიო და საერო ხელისუფალთაგან დევნილი პავლიკიანელები სასაზღვრო ოლქებში 

სახლდებოდნენ, სადაც უკავშირდებოდნენ სარკინოზებსა და იმპერიის სხვა მტრებს. ბევრნი 

დამკვიდრდნენ სომხეთში, სადაც წარმატებით გაავრცელეს თავიანთი ცრუსწავლება და 

იმპერიის მტრებსაც დაეხმარნენ, რის გამოც მათ დევნა დაუწყეს – მაგალითად, დედოფალ 

თეოდორას დროს ასი ათასამდე პავლიკიანელი გაწყვიტეს. მაგრამ სისასტიკემ მათში 

მხოლოდ გააძლიერა მტრობა მართლმადიდებლებისა და საბერძნეთის იმპერიისადმი, 

რომელსაც შემდგომში ხშირი თავდასხმებით მოსვენებას უკარგავდნენ. 

დევნილ პავლიკიანელთა დიდმა ნაწილმა მცირე აზიას მიაშურა. სარკინოზების 

მხარდაჭერით მათ ააშენეს ციხე-ქალაქი ტეფრიკა და იქ გამაგრდნენ, საიდანაც მეზობელ 

ოლქებს VIII-IX საუკუნეებში ფართოდ მოჰფინეს თავიანთი ცრუსწავლება. 

 

პაპის ძალაუფლების გაფართოება IX საუკუნეში. 

რომის მღვდელთმთავრის როლი სწრაფად გაიზარდა VII-VIII საუკუნეებში – მას შემდეგ, რაც 

მისი უპირატესობა აღიარეს ინგლისმა და მთელმა შუა ევროპამ. პაპის ძალაუფლების სფერო 

განსაკუთრებით IX საუკუნეში გაფართოვდა მრავალ გარემოებათა გამო. ხატთმბრძოლობის 

ერესმაც კი, რომელიც დასავლეთს თითქმის არ შეხებია, ხელი შეუწყო პაპების 

მმართველობის გაძლიერებას და დააჩქარა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის 

განხეთქილება, რომელიც დიდხანს მზადდებოდა. 

იმპერიის დასავლეთი ნაწილის დაცემის შემდგომ რომის უზენაეს მმართველებად ბიზანტიის 

იმპერატორები ითვლებოდნენ. იუსტინიანეს დროიდან ისინი, თავიანთი წარმომადგენლის, 

რავენის ეგზარქოსის, საშუალებით განაგებდნენ იტალიის უდიდეს ნაწილს. რომში ჰყავდათ 

ნაცვალი, რომელიც ეგზარქოსს ემორჩილებოდა. პაპის არჩევაც იმპერატორის დასტურით 

ხდებოდა. როდესაც 537 წელს ველიზარიუსმა რომი აიღო, პაპი სილვერიუსი განდევნეს და 

იუსტინიანეს ნებით ის ვიგილიუსით შეცვალეს. მაგრამ აღმოსავლეთში არეულობის 

გაძლიერებას მოჰყვა იტალიაში შესუსტება იმპერატორის მმართველობისა, რომლის 

ყურადღებასა და ძალებს იზიდავდა ბრძოლები ხან გერმანულ, ხან სლავურ ტომებთან, ხანაც 

სპარსელებთან თუ მაჰმადიანებთან; ამიტომ მათ იტალიისთვის აღარ ეცალათ და არც 

შეეძლოთ დაეცვათ იქაური ქვეშევრდომები მტრების თავდასხმებისგან. ეს გამოიყენეს 

ლანგობარდებმა: დაიკავეს იტალიის ზოგიერთი ოლქი, რომლებიც ბიზანტიას ეკუთვნოდა 

და შიშის ზარს სცემდნენ ქვეყანას. 

რამდენადაც სუსტდებოდა შორეული ბიზანტიის იმპერატორების როლი, იმდენადვე 

ძლიერდებოდა რომის ეპისკოპოსთა გავლენა იტალიაში, სადაც, მართალია, მათ სახელმწიფო 

ძალაუფლება არ გააჩნდათ, მაგრამ ხალხის დასაცავად და მძიმე ჟამს მათ დასახმარებლად 

ყველა საშუალება ჰქონდათ. პაპები დიდძალ ქონებას ფლობდნენ, V საუკუნიდან მათ 

საკუთრებაში იყო უამრავი მიწის ნაკვეთი... უნდა ითქვას, რომ ბევრი მათგანი გულუხვად 

ხარჯავდა სახსრებს ხალხის სასარგებლოდ: აპურებდა მათ შიმშილობის დროს, არ იშურებდა 



ფულს ტყვეების გამოსასყიდად, ზოგჯერ საკუთარი სახსრებით ინახავდა ლანგობარდების 

თავდასხმებისგან რომის მცველ ჯარს. 

აღმოსავლეთიდან შველას აღარავინ ელოდა... 

იტალია თანდათან მიეჩვია, მიემართა პაპის ტახტისთვის, როდესაც დახმარება და დაცვა 

სჭირდებოდა. ასე რომ, რომის ეპისკოპოსების ძალაუფლებამ ნელ-ნელა შეცვალა ბიზანტიის 

იმპერატორების მოჩვენებითი მმართველობა. პაპის შემოსავალი და ძალა დასავლეთში 

ქრიატიანობის გავრცელებასთან ერთად იზრდებოდა; ასევე ძლიერდებოდა მისი როლი 

სულიერების სფეროში, რადგან ახალმოქცეული ერები მას, როგორც ეკლესიის თავს, 

უცხადებდნენ მორჩილებას. 

გასაგებია, ამგვარ ვითარებაში პაპებს გაფიქრებაც კი არ სიამოვნებდათ, რომ ბიზანტიის 

იმპერატორებს ემორჩილებოდნენ, მაგრამ ჯერ არ შეეძლოთ მათგან გამიჯვნა და ისევ 

ქვეშევრდომობას აგრძელებდნენ: განსაკუთრებით ლანგობარდებისგან იტალიის ოლქების 

დაცვის დროს დაუჭირეს მხარი იმპერატორის, როგორც იტალიის უზენაესი მეუფის, 

უფლებებს. ეს მოჩვენებითი თვინიერება პაპებს ხელს აძლევდა, რადგან მათთვის სახიფათო 

იყო ლანგობარდების გაძლიერება, რომელთა მმართველობაც გაცილებით მძიმე იქნებოდა, 

ვიდრე შორს მყოფი იმპერატორის ქვეშევრდომობა. რომის ეპისკოპოსებს ესმოდათ, რომ უნდა 

დალოდებოდნენ ხელსაყრელ დროს, რათა უსაფრთხოდ გაეწყვიტათ საერო კავშირი 

აღმოსავლეთის იმპერატორთან. 

თუ აღმოსავლეთთან ურთიერთობა ასე მძიმე იყო, საეკლესიო კავშირები კიდევ უფრო 

გაუსაძლისად ეჩვენებოდა რომის ამაყ მღვდელთმთავარს, რომელსაც ეძლეოდა 

შესაძლებლობა, დასავლეთში გამხდარიყო ეკლესიის თავი, მეუფე და რჯულმდებელი. 

მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობდა აღმოსავლეთი. ძველ საეკლესიო გადმოცემაზე დაყრდნობით, 

იგი არასდროს ხედავდა რომის ეპისკოპოსში ეკლესიის თავს და მუდამ უკუაგდებდა მის 

ყოველ მცდელობას, დაუმსახურებლად მიეთვისებინა უფლებები; სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 

რომ პაპი ჰონორიუსი, როგორც ერეტიკოსი, დაგმო VI მსოფლიო კრებამ, რითაც დადასტურდა 

შემდეგი: საეკლესიო მმართველობა არის კრებითი და არ ეკუთვნის ერთ პირს. ძველი 

მიტროპოლიების იერარქები პაპის თანასწორად თვლიდნენ თავს და მხოლოდ მისი 

პირველობის პატივს ცნობდნენ. მათ დამოკიდებულებაში არაფერი შეცვლილა, გარდა იმისა, 

რომ პაპი მეტისმეტად გაძლიერდა დასავლეთის ახალმოქცეული ქვეყნების დამორჩილებით. 

აღმოსავლეთს ამ დროს მუსლიმანთაგან შევიწროებისა და ხატმბრძოლობის ვნებათაღელვის 

გამო გაჭირვების დღეები ედგა. დასავლეთის ახალმოქცეულ ერებსა და მათ ბელადებს 

სრულად სწამდათ პაპის გამოგონილი უფლებები და შვილებრივი მორჩილებით იდრეკდნენ 

ქედს მის წინაშე, როგორც ქრისტეს ნაცვალისა და მოციქულთა თავადის (ასე უწოდებდნენ 

პაპები პეტრე მოციქულს) მემკვიდრისა. 

იმ დარღვევებში, რაც ეკლესიას ეხებოდა, აღმოსავლეთი მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა 

დასავლეთს. ეკლესიის გადმოცემებისადმი უღრმესი პატივისცემიდან გამომდინარე, 

აღმოსავლეთი ზღუდავდა პაპის მოქმედების თავისუფლებას. მსოფლიო კრებათა 

განჩინებების ყოველგვარი დარღვევა, რაიმე სიახლის შემოტანა, თუ იგი არ ეთანხმებოდა 

ქრისტეს ეკლესიის სულს, აღმოსავლეთში ყოველთვის დიდ წინააღმდეგობას ხვდებოდა. აქ 

თითოეული წევრი მონაწილეობდა ნებისმიერი საკითხის განხილვაში, რაც ეკლესიას 



ეხებოდა; მის გადმოცემებსა და დადგენილებებს, რაც ყველა მორწმუნისთვის ძვირფასი იყო, 

სიყვარულითა და კრძალვით იცავდნენ. 

ნაკლებად განათლებულ დასავლეთში, სადაც ეკლესიური ცხოვრება ის-ის იყო იწყებოდა, 

პაპს შეეძლო, თავისუფლად ემოქმედა: გამოეცა კანონები, გაეუქმებინა ან შეეცვალა ძველი 

დადგენილებები. რომაელ მქადაგებელთა მიერ მოქცეულ ერებს შთაუნერგეს, რომ ისინი 

ეკლესიის ქვეშევრდომები არიან და არა მისი წევრები. დასავლელ ღვითსმეტყველთა 

სწავლებით, ეკლესიას შეადგენს საკუთრივ სასულიერო დასი, რომლის წარმომადგენლებიც 

ერისკაცებზე გაცილებით მაღლა დგანან და თავისთავზე იღებენ მათ სულებზე ზრუნვას, 

ამიტომაც სასულიერო პირებს უფლება აქვთ, ერისკაცებისგან უპირობო მორჩილება 

მოითხოვონ. დასავლელი სასულიერო პირები სულ უფრო ცდილობდნენ ამ შეხედულების 

დამკვიდრებას, რათა გავლენა მოეპოვებინათ ერებზე, აქედან კი აურაცხელი სარგებელი 

მიეღოთ. 

ეს ყოველივე დიდად იყო დაშორებული ქრისტიანული ეკლესიის სულს. გარდუვალი 

ხდებოდა განხეთქილება აღმოსავლეთთან, რომელიც გამუდმებული შფოთის, 

ჭეშმარიტებისგან ცალკეული პიროვნებების განდრეკისა თუ ერეტიკული შეხედულებებით 

გატაცების მიუხედავად, ერთგულად იცავდა ქრისტეს ეკლესიის ჭეშმარიტებას. 

განხეთქილება შესაძლოა პაპებისთვის სასურველიც იყო, მაგრამ ისინი მაინც ამჯობინებდნენ, 

რომ საამისო ხელსაყრელი მიზეზი აღმოსავლეთიდან წამოსულიყო; აგრეთვე, დასავლეთშიც 

უნდა გაჩენილიყო საიმედო ძალა, რომელსაც პაპი დაეყრდნობოდა. 

მას ამის შესაძლებლობა მალე მიეცა... 

იმხნად აღმოსავლეთის იმპერატორების მმართველობა ისედაც შერყეული იყო იტალიაში და 

როდესაც მათ ერეტიკოსებად წარმოაჩინეს თავი, ამით კიდევ უფრო აიმხედრეს ხალხი. VIII 

საუკუნის დასაწყისში იმპერატორმა ფილიპიკემ რომს ბრძანება გაუგზავნა – ეკლესიებიდან 

მოეშორებინათ VI მსოფლიო კრების მამათა ხატები, ამან კი მოქალაქეთა მღელვარება 

გამოიწვია – მათ განაცხადეს, რომ არ ცნობდნენ ერეტიკოს იმპერატორს. 

ხატების წინააღმდეგ ლეონ ისავრიელის ბრძანებამ უფრო გაამწვავა ვითარება – რომში 

იფეთქა ამბოხმა, შეიქნა საშიშროება, რომ ბოლო მოჰღებოდა ბიზანტიელი იმპერატორების 

მმართველობას იტალიაში, სადაც მათ ეკუთვნოდათ: რავენის საეგზარქოსო, რომის ოლქი, 

ნეაპოლი, ამალფი და გაეტა ოლქებითურთ, აპულეა, კალაბრია, სიცილია და მასთან 

ახლომდებარე კუნძულები. 

ამ მღელვარებით სარგებლობა გადაწყვიტა ლანგობარდების მეფემ ლიუტპრანდმა. პაპმა 

გრიგოლ II, რომელსაც ამ უკანასკნელთა ბატონობისა ეშინოდა, ჩააწყნარა ხალხის მღელვარება 

და ამით ბიზანტიას შეუნარჩუნა მისი კუთვნილი ოლქები, მაგრამ იმავდროულად 

იმპერატორისადმი მიწერილ წერილებში მკაცრად გაკიცხა მისი საქციელი. ლეონ ისავრიელმა 

ამაზე უკმეხი პასუხი შემოუთვალა. რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის ურთიერთობები 

ძალზე დაიძაბა. 

თავის წინამორბედზე უფრო მკაცრად და თამამად მოქმედებდა პაპი გრიგოლ III. მან რომში 

მოიწვია კრება და ანათემას გადასცა ხატთმბრძოლნი; პასუხად ლეონ ისავრიელი დამხობით 

დაემუქრა, მაგრამ რომაელები გამოექომაგნენ თავიანთ ეპისკოპოსს, ჩამოაგდეს იმპერატორის 



ქანდაკება და მასთან ბრძოლა განიზრახეს. პაპმა შეაკავა გააფთრებული ხალხი, მაგრამ 

იტალიის ქვეშევრდომებს ნება დართო, არ გადაეხადათ ხარკი ერეტიკოსი იმპერატორისთვის. 

ლეონ ისავრიელმა იტალიელთა მღელვარების მოსათოკად ფლოტი გაგზავნა, მაგრამ იგი 

ადრიატიკის ზღვაში ქარიშხალს შეეწირა. 

ამის შემდეგ იმპერატორმა პაპს იმით გადაუხადა სამაგიერო, რომ რომის მიტროპოლიას 

ჩამოაშორა სამხრეთ იტალია, ილირია, აქაიისა და პელოპონესის ეპარქიები და ისინი 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ოლქს მიუერთა. ამით პაპმა დაკარგა შემოსავალი იმ 

მდიდარი მიწებიდან, რომლებიც ოდესღაც რომის ტახტს იუსტინიანემ და მისმა 

მემკვიდრეებმა უბოძეს. ამ დროს აღმოსავლეთის ეკლესიებში სასულიერო დასი მძიმე და 

გარდუვალი არჩევანის წინაშე დადგა: ან ერეტიკოსი იმპერატორის ნებისამებრ უნდა 

მოქცეულიყვნენ, ანდა გაეწირათ თავისუფლება და სიცოცხლე. რომის პაპს კი თითქმის 

უსაფრთხოდ შეეძლო ჭეშმარიტების დაცვა, რადგანაც იმპერატორის ძალაუფლება უშუალოდ 

მასზე არ ვრცელდებოდა. ამიტომ მას არა მხოლოდ დასავლეთის, აღმოსავლეთის ბევრი 

ჩაგრულიც მიმართავდა დასახმარებლად, რადგან მასში ეკლესიის ჭეშმარიტი სწავლების 

ძლიერ ქომაგს ხედავდა. 

მაგრამ ლანგობარდები ბიზანტიას ქალაქს ქალაქზე ართმევდნენ და რომსაც ემუქრებოდნენ... 

ამიტომ პაპმა გადაწყვიტა, დახმარებისთვის ფრანკთა ბელადისთვის მიემართა. 

VIII საუკუნეში საფრანგეთის მეფეები მეროვინგების დინასტიიდან, ხლოდვიგის 

მემკვიდრენი, ნაკლებად ჰგავდნენ თავიანთ მებრძოლ წინაპარს. ისინი ბრძოლის ველზე 

ლაშქრის სათავეში მდგომნი არ გამოჩენილან; მარტოოდენ სახელით იყვნენ მეფენი – ქვეყნის 

მართვა არც აინტერესებდათ, მთელ თავიანთ ძალაუფლებას მთავარ დიდებულს – პალატის 

მერს (მაიორდომს) ანდობდნენ. ასეთი მერი იყო სარკინოზებზე გამარჯვებით 

სახელგანთქმული კარლოს მარტელი, რომელიც საფრანგეთს მტკიცე ხელით მართავდა და 

თვითნებურად განაგებდა ყველაფერს, ეკლესიის საქმეებსა და ქონებასაც კი. 

სწორედ მას მიმართა პაპმა გრიგოლ III და სთხოვა დახმარება ლანგობარდების წინააღმდეგ, 

თან რომის პატრიცის წოდება მიანიჭა, რისი უფლებაც ჰქონდა მხოლოდ ბიზანტიის 

იმპერატორს. მაგრამ პაპმა ეს გარემოება არად ჩააგდო იმ იმედით, რომ დასაყრდენს ფრანკთა 

ძლიერ მეთაურთან იპოვიდა. 

კარლოს მარტელმა არ მოისურვა, ზავი დაერღვია ლანგობარდებთან, და მათთან 

მოლაპარაკება წამოიწყო, მაგრამ მალევე გარდაიცვალა. იმავე 741 წელს აღესრულნენ პაპი 

გრიგოლ III და ლეონ ისავრიელი. ამ უკანასკნელის მემკვიდრე, კონსტანტინე კოპრონიმოსი, 

მამამისზე მეტი თავგამოდებით ემხრობოდა ხატთმბრძოლობის ერესს, რის შედეგად 

ბიზანტიასა და რომს შორის ურთიერთობა საერთოდ შეწყდა. 

გრიგოლ III მემკვიდრემ, ზაქარიამ, მოახერხა ლანგობარდების მეფესთან მშვიდობიანი 

ურთიერთობა და მისგან საჩუქრადაც კი მიიღო ბიზანტიის იმპერატორისთვის წართმეული 

ოთხი ქალაქი. ასე გაჩნდა უშუალოდ რომის მღვდელთმთავრების სამფლობელოები 

იტალიაში. მაგრამ პაპებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გამოდგა ზაქარიას მიერ, 

სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე, ფრანკთა მეთაურისადმი გაწეული სამსახური, რის 

შედეგადაც მათ შორის მეგობრული ურთიერთობა დამყარდა. ამან კი დიდად შეუწყო ხელი 

პაპების აღზევებას. 



კარლოს მარტელის ძემ, პიპინმა, მემკვიდრეობით მიიღო მამის ძალაუფლება და ხარისხი; 

მისმა მტკიცე მმართველობამ ფრანკებს თითქმის დაავიწყა, რომ ჰყავდათ კანონიერი მეფე 

ხილდერიკ III (743-751 წწ.). პიპინის სურვილი იყო, თავისი ძალაუფლებისთვის სამეფო 

ტიტულიც მიემატებინა, ოღონდ უმაღლესი სასულიერო პირის კურთხევით, რაც მის 

საქციელს ხალხის თვალში კანონიერ ქმედებად გამოაჩენდა; მან პაპს კაცი აახლა შეკითხვით: 

მას, ვისაც აქვს სამეფო ძალაუფლება, ეკუთვნის თუ არა სამეფო ტიტულიც? 

ზაქარიამ თანხმობა შემოუთვალა, შემდეგ კი ფრანკები გაათავისუფლა კანონიერი მეფის 

წინაშე დადებული ერთგულების ფიცისგან (თავად მეფე იძულებით გამოკეტეს მონასტერში), 

მოსახლეობას უბრძანა, სამეფო ოჯახად კაროლინგები, ანუ კარლოს მარტელის მემკვიდრენი, 

ეღიარებინა. მეროვინგების შემცვლელ ამ დინასტიის წარმომადგენლებს ეკლესიის უფროსი 

და საყვარელი შვილები ეწოდათ. ზოგიერთი ისტორიკოსის ვარაუდით, პიპინის მეფედ 

მირონცხება აღასრულა გერმანიის მოციქულმა ბონიფაციუსმა. 

752 წელს ლანგობარდები ისევ დაემუქრნენ რომს. პაპი სტეფანე III მას შემდეგ, რაც ამაოდ 

ევედრა შველას ბიზანტიის იმპერატორს, თავად გაემგზავრა საფრანგეთში დახმარების 

სათხოვნელად. იქ, წმინდა დიონისეს მონასტერში, პარიზის მახლობლად, პაპმა თავისი 

ხელით დაადგა სამეფო გვირგვინი პიპინს, სამაგიეროდ მისგან დაპირება მიიღო, რომ 

ლანგობარდებისთვის წართმეული მიწები რომის ტახტს გადაეცემოდა საჩუქრად. 

754 წელს პიპინი მართლაც შეუძღვა იტალიაში ძლიერ ლაშქარს და ალყა შემოარტყა 

ლანგობარდების დედაქალაქს – პავიას. მათი მეფე თავდამსხმელებს დაჰპირდა 

საეგზარქოსოს გათავისუფლებას და პაპისთვის გადაცემას, მაგრამ როგორც კი პიპინი 

გაბრუნდა, ლანგობარდებმა ისევ შეუტიეს რომს. სასოწარკვეთილი პაპი წერილს წერილზე 

აგზავნიდა საფრანგეთში, ბოლოს პიპინს მისწერა თავად პეტრე მოციქულის სახელით, 

თითქოს ეს წმინდანი ევედრებოდა თავის საყვარელ შვილებს, ფრანკებს, გადაერჩინათ 

ქალაქი და მისი მემკვიდრეობა ნგრევისა და ძარცვისგან; სანაცვლოდ კი ჰპირდებოდა 

ზეციურ და მიწიერ სიკეთეებს, უარის შემთხვევაში კი მარადიული ტანჯვით აშინებდა. 

პიპინმაც, მეორედ გადალახა რა ალპები, სძლია ლანგობარდებს, დაადო ხარკი, წაართვა 

საეგზარქოსოს ოლქები, რაც საზეიმოდ აჩუქა წმინდა პეტრეს, ანუ პაპს, როგორც მის ნაცვალს. 

იმპერატორმა კონსტანტინე კოპრონიმოსმა პიპინს მოსთხოვა ამ მიწების, როგორც თავისი 

საკუთრების, დაბრუნება. ამაზე პასუხად მიიღო, რომ ფრანკებს სრული უფლება აქვთ 

განაგონ ის, რაც იარაღის ძალით წაართვეს მტერს; რომ მათ სისხლი დაღვარეს პეტრესთვის 

და არა ბერძნებისთვის, ამიტომაც პიპინი არ აპირებს, მოციქულს წაართვას საკუთარ 

ცოდვათა მისატევებლად და სულის გადასარჩენად მირთმეული ძღვენი. ბიზანტიის 

იმპერატორს მეტი რა გზა ჰქონდა – დაკმაყოფილდა ასეთი პასუხით; მას ძალა არ შესწევდა, 

დაებრუნებინა დაკარგული მიწები, რომელთაც ამიერიდან ეწოდათ წმინდა პეტრეს 

საკუთრება ანუ საეკლესიო პროვინცია. 

 პაპმა პიპინსა და მის ვაჟებს რომის პატრიცთა წოდება უბოძა, და ამით დაუფარავად 

მიითვისა აღმოსავლეთის იმპერატორის უფლებები. მას უკვე ფრანკთა მეფის ძლიერი 

მფარველობის იმედი ჰქონდა და აღარ ერიდებოდა კონსტანტინე კოპრონიმოსს. 755 წელს 

პიპინის ამ საჩუქრით დაიწყო პაპთა ძალაუფლების აღზევება. 



ლანგობარდები საშიშ მეზობლებად დარჩნენ იქამდე, სანამ პიპინის ძემ, კარლოს დიდმა, 

საბოლოოდ არ მოუღო ბოლო მათ მმართველობას იტალიაში; შემდეგ მან თავის ტიტულს 

ლანგობარდების მეფის წოდებაც მიამატა და კიდევ უფრო გააფართოვა რომის ტახტის 

სამფლობელოები. პაპ ადრიანეს დროს კარლოსმა წმინდა პეტრეს საფლავზე საზეიმოდ დადო 

ჩუქების სიგელი, რითაც პაპის ტახტის მმართველობაში გადადიოდა რომის ოლქი და ადრე 

ბიზანტიისა და ლანგობარდების კუთვნილი რამდენიმე ქალაქი. ვარაუდობენ, რომ მათ 

რიცხვში იყო: ბოლონია, ფერარა, ანკონა; დანამდვილებით კი დღევანდლამდე არავინ იცის, 

თუ რა იყო ჩამოთვლილი პიპინისა და კარლოსის მიერ გაცემულ ჩუქების სიგელებში – ისინი 

ძალიან მალე დაკარგეს ან გადამალეს. ბევრი ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევით არ მომხდარა და 

თავად პაპებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ დოკუმენტების გაქრობაში. მათი მიზანი იყო ამ 

აქტებისთვის სხვა მნიშვნელობა მიეცათ: დაემკვიდრებინათ აზრი, თითქოს პიპინმა და 

კარლოსმა კი არ აჩუქეს, არამედ „დაუბრუნეს“ ძველთაგანვე რომის ეპისკოპოსის კუთვნილი 

ოლქები და უფლებები. თავიანთი დიდების განსამტკიცებლად აგრეთვე გამოიგონეს 

„კონსტანტინე დიდის ჩუქების სიგელის“ არსებობა. უკვე კარლოსისადმი მიწერილ წერილში 

ადრიანე ახსენებს ამ საბუთს, რომლის მიხედვითაც კონსტანტინემ პაპ სილვესტრს და მის 

მემკვიდრეებს დაუთმო რომისა და მთელი იტალიის მართვა, ამის შემდეგ კი გადაწყვიტა 

აღმოსავლეთში ახალი დედაქალაქის დაარსება. 

უცნობია, დაიჯერა თუ არა ეს არაკი კარლოს დიდმა. მაგრამ კონსტანტინეს მაგალითმა იგი 

ვერ აიძულა, პაპისთვის გადაეცა თავისი, როგორც ხელისუფალის, უფლებები იტალიის 

ოლქებზე, როგორც არ დათმო პიპინმა თავის დროზე. პაპებმა მხოლოდ ეგრეთწოდებული 

საეკლესიო პროვინციიდან მიღებული შემოსავლით სარგებლობისა და სასამართლო 

თანამდებობეზე დანიშვნაში მონაწილეობის უფლება მიიღეს. საკუთრივ მმართველობა, 

უმაღლესი ზედამხედველობა კი გადავიდა ნაცვალთა ხელთ, რომელიც ფრანკთა მეფეების 

დანიშნულნი იყვნენ რომსა და სხვა ქალაქებში. პაპებს, სხვა ქვეშევრდომების მსგავსად, 

სახელმწიფოსთვის ერთგულება უნდა შეეფიცათ. 

ამრიგად, თავდაპირველად პაპები სულაც არ ყოფილან საეკლესიო პროვინციის სრული 

მფლობელნი და ხელისუფალნი – მათ ამას მხოლოდ მოგვიანებით მიაღწიეს. რაც შეეხება 

აღმოსავლეთის იმპერატორებს, პაპებმა მათგან სრული დამოუკიდებლობა მოიპოვეს; 

თავიანთი ახალი დიდებით შეგულიანებულნი თამამად ალაპარაკდნენ და ყოველ წელიწადს 

სულ უფრო მეტად იჩემებდნენ უპირატესობას მთელ ეკლესიაში. როდესაც 787 წელს პაპ 

ადრიანეს შეატყობინეს VII მსოფლიო კრების მოწვევის შესახებ და მონაწილეობა შესთავაზეს, 

მან თავის პასუხში აშკარად მოითხოვა საკუთარი უპირატესობის აღიარება და ბრძანა – 

მისთვის ილირია დაებრუნებინათ; უკმაყოფილება გამოთქვა პატრიარქად ტარასის 

დანიშვნის გამო და აღმოსავლეთს „ჭკუის სასწავლებლად“ მიუთითა პაპის ტახტისადმი 

ფრანკთა მეფეების მორჩილებაზე, რისთვისაც უფალმა ეს უკანასკნელნი გამარჯვებებით 

დააჯილდოვა. მაგრამ, როგორც ყოველთვის, მისი ეს მოთხოვნები აღმოსავლეთმა არ მიიღო. 

გარდაიცვალა ადრიანე. მისმა მემკვიდრე ლეონ III, როგორც ერთგულმა ქვეშევრდომმა, 

საჩქაროდ აახლა წერილი კარლოსს და საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ძლიერ 

ხელმწიფეს მფარველობა სთხოვა. ეს მისთვის აუცილებელი იყო, რადგანაც ეპისკოპოსის 

ტახტი მას უბრძოლველად არ რგებია. პაპს ჰყავდა მოწინააღმდეგე – მრავალრიცხოვანი 

დაჯგუფება, რომელიც მას დამნაშავედ აცხადებდა და მალე თავის ძალაც აჩვენა. ერთხელ, 

საეკლესიო დღესასწაულის დროს, პაპს თავს დაესხნენ შეიარაღებული მტრები და უმძიმესი 



ჭრილობები მიაყენეს. ძლივს გადარჩენილი მღვდელთმთავარი სასწრაფოდ გაეცალა რომს და 

თავშესაფრის საძებნელად კარლოსთან გაეშურა, რომელიც იმხანად გერმანიაში, 

პადერნბორნის სეიმში მონაწილეობდა. იქ ჩავიდნენ პაპის ბრალმდებლებიც. კარლოსმა 

მოუსმინა მათ, მაგრამ ლეონს დაუჭირა მხარი და ისევ აიყვანა პაპის ტახტზე. ცოტა ხნის 

შემდეგ ამ საქმის საბოლოოდ განსახილველად თავად კარლოსი ჩავიდა რომში. იქ 

ეპისკოპოსებმა განაცხადეს, რომ პეტრეს ნაცვალის გასამართლება არ შეიძლებოდა, პაპმა კი 

საზეიმოდ დაიფიცა, რომ უდანაშაულოა და უსამართლოდ დასდეს ბრალი – ამით ყველა 

დაკმაყოფილდა. კარლოსმა მის მტრებს განდევნა და პატიმრობა მიუსაჯა. 

ლეონ III კარლოსისთვის მადლობის გადახდის საშუალება მალევე მიეცა. დადგა 800 წელი – 

ქრისტესშობის დღესასწაული და იმავდროულად ახალი ასწლეულის დასაწყისი. კარლოსი 

წმინდა პეტრეს ტაძარში ლიტურგიას ესწრებოდა, რომლის დასრულებისთანავე პაპი 

მოულოდნელად მიუახლოვდა საკურთხეველთან მდგომ მეფეს და საზეიმოდ დაადგა 

საიმპერატორო გვირგვინი. კარლოსმა თავი ისე დაიჭირა, თითქოს ამ საქციელმა გააოცა 

(არსებობს მრავალი სარწმუნო მოწმობა, რომ ეს მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა – 

ყველაფერი წინასწარ, ჯერ კიდევ პადერბორნში დაგეგმილი გარიგება იყო მეფესა და პაპს 

შორის). ეკლესია ხალხით იყო სავსე... მათ რომის ეპისკოპოსის საქციელი ზეშთაგონებას 

მიაწერეს და შესძახეს: „გაუმარჯოს კარლოსს, ღვთისგან გვირგვინდადგმულ იმპერატორს 

რომისას!“ 

კარლოსი ფრიად კმაყოფილი დარჩა – ზუსტად ისე შეაფასეს მისი იმპერატორად კურთხევა, 

როგორც სურდა. მან, დასავლეთის მთელი იმპერიის მეუფემ, რომის ეპისკოპოსის ხელიდან 

მიიღო გვირგვინი, როგორც ღვთიური ძღვენი. მოგვიანებით ამ მოვლენიდან განსხვავებული 

დასკვნა გამოიტანეს პაპებმა, როცა უფრო მეტ ძალაუფლებასა და დიდებას მიაღწიეს. 

კარლოსის მეფედ კურთხევის მაგალითით ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მხოლოდ მათ, და სხვას 

არავის, აქვს უფლება სამეფო გვირგვინის დადგმისა და წართმევისა. 

 

კარლოს დიდის მეფობა. ცვლილება სიმბოლოში. 

რომის იმპერატორად კარლოს დიდის გამოცხადების შემდეგ ქრისტიანული სამყარო ორ, 

დასავლეთ და აღმოსავლეთ, იმპერიად დაიშალა, რომლებშიც სამოქალაქო და საეკლესიო 

ცხოვრება სრულიად განსხვავებული გზებით წარიმართა. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის 

ეკლესიებს შორის არსებული ღრმა შინაგანი უთანხმოება საბოლოოდ და თვალსაჩინოდ 

გამოიკვეთა. 

ახლა დასავლეთის ანუ რომის იმპერატორს გადაეცა უფლება, თავისი თანხმობით 

დაედასტურებინა პაპის არჩევა; მის ხელთ აღმოჩნდა რომი და იტალია, რომლებიც სულ ცოტა 

ხნის წინ ბიზანტიის იმპერატორს ეკუთვნოდნენ. რა მოიგეს ამით პაპებმა? თავიდან არაფერი; 

პირიქით, ადრე არსებული მათი პრივილეგიები უფრო მტკიცე ხელში გადავიდა. ამიტომაც 

არაერთხელ ინანეს ბიზანტიის იმპერატორებისადმი თავიანთი ქვეშევრდომობის გაცვლა 

დასავლეთის იმპერატორთან ასეთივე ურთიერთობაზე. თანაც ეს უკანასკნელი უფრო მეტ 

მორჩილებას ითხოვდა მათგან. 



რომის ეპისკოპოსებს პატივისა და ძალაუფლების მოპოვების მოლოდინი არ დაუკარგავთ, 

თუმცა სრული დიდება უცებ და იოლად არ მიუღიათ – სხვადასხვა გარემოებათა გამო ამის 

შესაძლებლობა ხან იზრდებოდა, ხანაც მცირდებოდა. პიპინისა და კარლოს დიდის ძღვენი 

ერთგვარი მარცვალი იყო, საიდანაც პაპის ძალაუფლება თანდათანობით უნდა 

აღმოცენებულიყო. 

კარლოს დიდის დროს რომის მღვდელთმთავრის ძლიერება უმნიშვნელო იყო; თუმცა მეფე 

პაპს დიდად მფარველობდა და უხვად ასაჩუქრებდა, ძალაუფლებას მაინც თავისთვის 

იტოვებდა. საჩუქრები და მფარველობა კი პაპს იმდენად სჭირდებოდა, რომ იძულებული 

იყო, ეამებინა მეფისთვის, ან უკიდურეს შემთხვევაში, ძალიან არ შეწინააღმდეგებოდა მაშინაც 

კი, როცა იმპერატორი აშკარად ხელყოფდა მის აღიარებულ უფლებებს. ამ მიმართებით 

კარლოსი არაფერს ერიდებოდა. ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ მისი წინამორბედებიც საკმაოდ 

თვითნებურად განაგებდნენ ეკლესიის საქმეებს, მაგრამ მეფეთა ამგვარი დამოკიდებულება 

ყველაზე მწვავედ კარლოს დიდის დროს წარმოჩინდა: ის ერეოდა ყველა საღვთისმეტყველო 

საკითხში, წყვეტდა მათ თვითნებურად, ყურადღებას არ აქცევდა პაპის თვალსაზრისსა და 

წინააღმდეგობას. მაგალითად, პაპი სრულად დაეთანხმა VII მსოფლიო კრების განჩინებებს, 

რომელიც ხატთმბრძოლობის ერესს გმობდა. მაგრამ როდესაც ეს დადგენილებები კარლოსს 

გააცნო, მან სამეფო კარის სასულიერო პირებს თავისი, როგორც ხელისუფალის, სახელით 

დააწერინა კრების ზემოხსენებულ განჩინებათა საწინააღმდეგო თხზულება. ამ ნაშრომში 

(Lიბრი ჩაროლინი) დაგმობილია ხატთა თაყვანისცემა, რაც კერპთაყვანისმცემლობად 

იწოდება. კარლოსმა ეს თხზულება მიართვა პაპ ადრიანეს, რითაც გამოხატა თავისი 

წინააღმდეგობა ნიკეის VII მსოფლიო კრების დადგენილებათა მიმართ. პაპი საკმაოდ 

უსუსურად იცავდა ეკლესიის განჩინებებს, მაგრამ კარლოსმა მას საერთოდ არ ათხოვა ყური 

და 792 წელს ფრანკფურტში მოიწვია კრება, რომელზეც უარყო რომისა და აღმოსავლეთის 

მიერ მსოფლიო კრებად აღიარებული VII კრება, აკრძალა ხატთა თაყვანისცემა და ნება 

დართო, ისინი მხოლოდ ტაძართა მოსართავად გამოეყენებინათ. 

ეს მოხდა კარლოსის საზეიმო კორონაციამდე, ხოლო როდესაც იგი იმპერატორი გახდა, პაპის 

ძალაუფლება უფრო შეიზღუდა. კარლოსი თავისთავს მთელი დასავლეთ საქრისტიანოს 

ღვთივდადგინებულ მთავრად თვლიდა. სწამდა, რომ მის უფლებებსა და მოვალეობებში 

შედიოდა როგორც სახელმწიფოზე, ისე ეკლესიაზე ზრუნვა; რომ იყო ეკლესიის პირველი 

მსახური, ერთგული შვილი და ამასთან მისი უმაღლესი მფარველი, მტერთაგან დამცველი და 

სწავლების სიწმინდის ქომაგი. კარლოსის მიერ გამოცემული კანონები ეხებოდა საეკლესიო 

ღვთისმსახურებას, საღვთისმეტყველო დავათა გადაწყვეტას; მეფე სჯიდა და დევნიდა 

ერეტიკოსებს, ერთი სიტყვით, თავის დიდ იმპერიაში განაგებდა ყველა საეკლესიო საქმეს. 

რაც შეეხება პაპს, კარლოსმა მას თავად აუხსნა, თუ რა როლი ეკისრებოდა. აი, რას სწერდა იგი 

ლეონ III: „მე მმართებს, ღვთის შეწევნითა და იარაღის ძალით გარედან დავიცვა წმინდა 

ეკლესია წარმართთა შემოტევისა და ურწმუნოთა დარბევებისგან, შიგნიდან კი განვამტკიცო 

იგი კათოლიკე სარწმუნოების აღიარებით. თქვენ, წმინდა მამაო, გმართებთ, მოსესავით 

ზეცისკენ ხელებაპყრობილმა ილოცოთ და ამით გააძლიეროთ ჩემი, როგორც მეომრის, 

მსახურება“. კარლოს დიდი თოთხმეტი წელი იჯდა სამეფო ტახტზე. ამ პერიოდმა 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა დასავლეთის ეკლესიის ისტორიაში – მაშინ გამოიკვეთა 

ცხადად მისი სული და მიმართულება. ამიტომ, აუცილებელია, ყურადღება შევაჩეროთ ამ 

ეპოქაზე. 



მართალია თავად იმპერატორი გაუნათლებელი კაცი იყო და მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში 

ისწავლა წერა, მაგრამ პატივს სცემდა ცოდნას და ცდილობდა სამეფო კარზე განათლებული 

ხალხის მიზიდვას. იმხანად სწავლის ისეთი დაბალი დონე არსად იყო, როგორც 

საფრანგეთში. იტალიას ჯერ კიდევ ჰქონდა ურთიერთობა განათლებულ საბერძნეთთან, 

მეცნიერებებს ეუფლებოდნენ პავიაში, აკვილეაში, რომსა და სხვა ქალაქებში. ბრიტანეთის 

კუნძულები თავიანთი სკოლებით იყო სახელგანთქმული. გერმანიაში ბრიტანელი 

მახარებლებისა და ბონიფაციუსის ღვაწლით დაარსდა სასწავლებლები. საფრანგეთში კი 

საშინელი უმეცრება სუფევდა. სხვაგვარად როგორ იქნებოდა, როდესაც ეპარქიებსა და 

მონასტრებს უწიგნურ მეომრებს ურიგებდნენ და საეკლესიო მსახურებებსაც ასევე უვიცი 

დაქირავებული მღვდელმსახურები ასრულებდნენ. ერს თითქმის არაფერი ესმოდა 

ქრისტიანული რჯულის შესახებ და ბრიყვულ ცრურწმენას მისდევდა; დიდგვაროვანთა 

ფენამ წერა-კითხვა თითქმის არ იცოდა, ხოლო სასულიერო პირთაგან ცოტა ვინმეს თუ 

შეეძლო სწორად წერა. 

კარლოსმა თავისი მეფობის პირველივე წლებიდან დაიწყო ცოდნის გავრცელებაზე ზრუნვა. 

იტალიიდან მიიწვია სწავლული ბერძნები და იტალიელები, ინგლისიდან – იქაური ცნობილი 

სასწავლებლების აღზრდილები და ყოველმხრივ ხელს უწყობდა მათს საქმიანობას. ამ საქმეში 

მას მხარში ამოუდგნენ და თავდაუზოგავად შრომობდნენ დიაკონი პავლე ვარნერფრიდი, 

პაულინუს აკვილეელი, თეოდულფი, შემდგომში ორლეანის ეპისკოპოსი და 

სახელგანთქმული ინგლისელი ფლაკუს ალბინუს ალკუინი. ეს უკანასკნელი იყო კარლოსის 

ყველა სასიკეთო წამოწყების განმახორციელებელი. 

ალკუინი ჯერ იორკის სასწავლებლის მოწაფე, შემდეგ კი მისი უფროსი, თავისი დროის ერთ-

ერთ უგანათლებულეს პიროვნებად ითვლებოდა. მისი შრომით შესწორდა წმინდა წერილის 

ლათინური ტექსტი, დაარსდა ბევრი სკოლა, საფუძველი ჩაეყარა პარიზისა და პავიის 

უნივერსიტეტებს. საიმპერატორო კარზე გაიხსნა უმაღლეს მეცნიერებათა სასწავლებელი, 

სადაც ალკუინის მეთვალყურეობით იზრდებოდნენ ყმაწვილები უწარჩინებულესი 

ოჯახებიდან. თვითონ იმპერატორი სწავლობდა მასთან და პირადი მაგალითით განათლების 

შეძენის უდიდესი სურვილი აღუძრა თავის ახლობლებსა და კარისკაცებს. მოგვიანებით 

ალკუინმა, სუსტი ჯანმრთელობის გამო, მიატოვა სამეფო კარი, წავიდა ტურში და წმინდა 

მარტინის სავანის იღუმენი გახდა, იქვე დააარსა სასწავლებელი, სადაც დაუღალავად 

იღვწოდა. 

ალკუინის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი წმინდა წერილის გავრცელება იყო. თავის მიერ 

შესწორებული წმინდა წიგნების ნუსხა მან კარლოს დიდს მიართვა მისი კორონაციის შემდეგ, 

როგორც ყველა ძღვენზე უძვირფასესი. ალკუინი მუდამ ამტკიცებდა, რომ აუცილებელი იყო 

საღვთო წერილის ცოდნა და მისი სწორად გაგება. ერთ ეპისკოპოსს იგი სწერდა: „წმინდა 

წერილის გარეშე ღმერთს ვერ შევიცნობთ. უბედურება არ აგვცდება, თუკი ბრმა ბრმას 

წაუძღვება – ორივენი ორმოში ჩაცვივიან. შეეცადეთ, არასდროს განეშოროთ საღვთო წერილს, 

რათა არ დაიშრიტოს თქვენში წყარო ჭეშმარიტებისა“. 

როდესაც საქსების მოქცევას ძალის გამოყენებით შეეცადნენ, ალკუინმა ყველაფერი გააკეთა 

ამგვარი ქმედების შესაჩერებლად. კარლოსისა და ლაშქრის თანმხლები სასულიერო 

პირებისადმი მიწერილ წერილებში იგი ევედრებოდა მათ, იარაღად მხოლოდ ღვთის სიტყვა 

და ლოცვის ძალა გამოეყენებინათ. მაგრამ მიუხედავად მისდამი პატივისცემისა და 



მეგობრული დამოკიდებულებისა, კარლოსი ალკუინის რჩევებს ყოველთვის არ იღებდა 

ყურად. 

ალკუინის დაჟინებული თხოვნით, კარლოსმა სკოლების გახსნა ბრძანა მონასტრებთან და 

საკათედრო ტაძრებთან; მღვდლებს დაევალათ, ყოველი ღვთისმსახურების შემდეგ 

ხალხისთვის განემარტათ საღვთო რჯული. მაგრამ, რადგანაც სასულიერო პირთა შორის ეს 

ცოტა ვინმეს თუ შეეძლო, კარლოსმა პავლე დიაკონს უბრძანა, შეეკრიბა ეკლესიის ძველი 

მამების სადღესასწაულო ქადაგებები და შეგონებები. ზოგიერთ ქალაქში, მაგალითად მეცასა 

და სუასონში საეკლესიო გალობის სკოლები დააარსა, რისთვისაც იტალიიდან მოიწვია 

გამოცდილი მგალობლები. ერთხელ ნათლისღების დღესასწაულზე კარლოს დიდმა 

საბერძნეთის საელჩოს ტაძარში მოუსმინა ბერძნულ ღვთისმსახურებას და ბრძანა, 

ლათინურად გადაეთარგმნათ ბერძნული ანტიფონები. ვარაუდობენ, რომ მანვე ჩართო 

მსახურებაში დამასკელის ოქტოიხი (რვა ხმათა). ზოგი მოსაზრებით ამ პერიოდში დაიწყო 

დასავლეთის ეკლესიამ ორღანის გამოყენება. პირველი ორღანი კონსტანტინე კოპრონიმოსმა 

აჩუქა პიპინს. შემდეგ ასევე საბერძნეთის იმპერატორმა მიქაელმა მიართვა კარლოს დიდს ეს 

საკრავი, რომელიც ააქენის ტაძარში დაიდგა და ღვთისმსახურების დროს გამოიყენებოდა. 

კარლოს დიდი საეკლესიო და სახელმწიფო საქმეებს არჩევდა სეიმებზე, რომელთაც ხშირად 

იწვევდა სხვადასხვა ქალაქში, სახელმწიფოს ყველა წარჩინებულის მონაწილეობით. ყველა 

საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მეფე იღებდა. მანვე შეზღუდა და განსაზღვრა 

დღესასწაულების რაოდენობა გალიურ ეკლესიაში, გააუქმა ზოგიერთი ცრურწმენითი 

ტრადიცია, გამოსცა დადგენილებები ეკლესიის მოწყობის შესახებ და, როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, დაგმო ხატთა თაყვანისცემა. 

იმხანად საფრანგეთში შეაღწია ესპანეთში აღმოცენებულმა ადოპციანელების ცრუსწავლებამ 

და კარლოსმაც ინტერესით მიიღო მონაწილეობა აღნიშნული ერესის განხილვასა და 

ერეტკოსთა დევნაში. ამ საკითხს კვლავ რომ არ მივუბრუნდეთ, აქვე დავძენთ, რომ ეს 

ცრუსწავლება გაავრცელეს ეპისკოპოსებმა: ფელიქს ურგელელმა და ელიპანდ ტოლედოელმა; 

ისინი ქადაგებდნენ, რომ იესო ქრისტეს მხოლოდ კაცობრივი ბუნება ჰქონდა და ღმერთმა 

იშვილა, ამიტომაც ეწოდა ძე ღვთისა. პაპმა დაგმო ეს ერესი, როგორც ნესტორიანელობის 

გამოძახილი, ხოლო კარლოსმა ფელიქსი რეგენსბურგის კრებაზე იხმო, სადაც იგი განუდგა 

ეკლესიის მიერ დაგმობილ თავის თვალსაზრისს. ფელიქსი მაინც ჩაამწყვდიეს რომის 

საპყრობილეში, თუმცა შემდეგ გაათავისუფლეს. კიდევ დიდხანს გრძელდებოდა ზეპირი და 

წერილობითი პაექრობა ფელიქსსა და კარლოსის სამეფო კარის ღვთისმეტყველებს შორის. 

ერესს იხილავდნენ ფრანკფურტისა და ააქენის კრებებზე. მთელ ამ პროცესში იმპერატორი 

ხალისით იღებდა მონაწილეობას. 

კარლოს დიდს საკმარისი საღვთისმეტყველო ცოდნა არ ჰქონდა, ამიტომაც მის მონაწილეობას 

ხშირად გაუთვალისწინებელი შედეგები მოსდევდა. ზოგჯერ იგი პოლიტიკური გათვლების 

გათვალისწინებით წყვეტდა საეკლესიო საკითხებს, როგორც ეს მოხდა სარწმუნოების 

სიმბოლოსთან დაკავშირებით. 

უკვე გიამბეთ, რომ VI საუკუნის დასასრულს ესპანეთის სასულიერო დასმა, თვითნებურად 

და დანარჩენი ეკლესიისგან დაუკითხავად, შეცვალა მსოფლიო კრების მიერ შედგენილი და 

მთელი ეკლესიისგან აღიარებული სარწმუნოების სიმბოლო. სიტყვებს, „სულიწმიდა... 



რომელი მამისაგან გამოვალს“ ესპანელმა ეპისკოპოსებმა მიამატეს „და ძისაგან“ (“მამისაგან 

და ძისაგან გამოვალს“). 

საფრანგეთსა და გერმანიაში მანამდე სარწმუნოების სიმბოლო ლიტურგიაზე არ 

წარმოითქმებოდა, მაგრამ 809 წლის ააქენის კრების დადგენილებით, მისი წარმოთქმა წირვის 

დროს სავალდებულო გახდა. ოღონდ, კარლოსის სურვილის მიხედვით, სიმბოლოში 

ცვლილება შეიტანეს და ისე ჩართეს მსახურებაში. 

ალკუინმა და ზოგიერთმა ღვთისმეტყველმა არ მოიწონეს სიმბოლოში ცვლილების შეტანა, 

თუმცა მის შინაარსს მხარი დაუჭირეს. ეს საკითხი რამდენჯერმე იქნა განხილული. ახალ 

ტრადიციას გარკვეულ ხანს უჭირდა დამკვიდრება, მაგრამ კარლოსი უკან არ იხევდა. იგი ამ 

გზით აპირებდა ადოპციანიზმის ერესის მხილებას და ასევე ესპანეთის სასულიერო დასის 

მხარდაჭერის მოპოვებას, რაც გაუადვილებდა ესპანეთის დაპყრობას. მოგვიანებით, როდესაც 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის იმპერიებს შორის ერთგვარი მეტოქეობა გაჩაღდა, კარლოს 

დიდს შესაძლოა სურდა, დასავლეთის ეკლესიის დამოუკიდებლობაც გამოეცხადებინა, 

რითაც კიდევ უფრო გაემიჯნებოდა აღმოსავლეთს. რა თქმა უნდა, იმხანად მეფე ვერ 

აცნობიერებდა გადადგმული ნაბიჯის მთელ სერიოზულობას. 

ამრიგად, მიუხედავად საფრანგეთის განსწავლულ ღვთისმეტყველთა აზრისა, შეცვლილი 

სიმბოლოს გამოყენება ესპანეთის მსგავსად საფრანგეთისა და გერმანიის ეკლესიებშიც 

დაიწყეს. პაპისთვის საერთოდ არაფერი უკითხავთ და რამდენიმე წლის განმავლობაში მან 

ამის შესახებ არაფერი იცოდა, სანამ თავად კარლოსმა არ შეიგნო ამ საქციელის მთელი 

სერიოზულობა. მან მხოლოდ ამის შემდგომ მიმართა რომის ეპისკოპოსს ლოცვა-

კურთხევისთვის. აღმოჩნდა, რომ ცნობა მრწამსში ცვლილების შეტანის შესახებ პაპმა ცოტა 

ხნის წინ სხვა გზით შეიტყო: იერუსალიმის ერთ-ერთ მონასტერში ლათინმა მონაზვნებმა 

შეცვლილი სიმბოლოს გალობა დაიწყეს. როდესაც ისინი ბერძენმა ბერებმა გაკიცხეს, მათ პაპ 

ლეონ III მიმართეს და თავის გასამრთლებლად ფრანკთა ეკლესიაში არსებული ტრადიცია 

მოიშველიეს. პაპმა ბრძანა: კარლოსისთვის გადაეცათ, რომ ნებას არ რთავდა, რაიმე 

ცვლილება შეეტანა სიმბოლოში, რადგანაც ამგვარი ჩარევა ტექსტში ეფესოს მსოფლიო კრებამ 

აკრძალა. მეტიც, მან მოითხოვა დროებით საერთოდ შეეწყვიტათ სიმბოლოს გალობა 

საფრანგეთისა და გერმანიის ეკლესიებში; ლეონ III იმედოვნებდა, რომ ამ სიახლეს 

მიივიწყებდნენ და შემდგომ შესაძლებელი გახდებოდა ტექსტის პირვანდელი სახით 

აღდგენა. 

კარლოსმა პაპს ყური არ ათხოვა. ლეონ III, თავისი მართლმორწმუნეობის დასადასტურებლად 

და ნიკეა-კონსტანტინოპოლის სიმბოლოს ტექსტის მთლიანობის სამარადისოდ დასაცავად, 

ბრძანა: იგი ლათინურ და ბერძნულ ენებზე ამოეტვიფრათ ვერცხლის დაფებზე და ეს დაფები 

წმინდა პეტრეს ტაძარში დაედგათ. მიუხედავად ამისა, ახალი სიმბოლო მაინც დამკვიდრდა 

საფრანგეთსა და გერმანიაში, მოგვიანებით იტალიაშიც შეაღწია. ლეონ III უშუალო 

მემკვიდრეები კი პაპისგან უარყოფილ ახალ სიმბოლოს აღმოსავლელი ღვთისმეტყველების 

წინაშე იცავდნენ. 

კარლოს დიდი გარდაიცვალა 814 წელს, სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე კი მეფის 

გვირგვინი დაადგა თავის ძეს ლუდოვიკოს. მან მემკვიდრეს დაუტოვა უზარმაზარი იმპერია, 



რომელშიც შედიოდა საფრანგეთი, გერმანია სლავურ მიწებამდე, ესპანეთის რამდენიმე ოლქი 

და იტალიის უდიდესი ნაწილი. 

 

პაპების მმართველობა კარლოს დიდის მემკვიდრეების დროს. ცრუისიდორეს 

დეკრეტალიები. პაპი ნიკოლოზ I. 

კარლოს დიდის მიერ შექმნილმა იმპერიამ მისი დამაარსებლის სიკვდილის შემდეგ დიდხანს 

ვეღარ იარსება. კარლოსის უსუსურმა მემკვიდრეებმა ვერ შეძლეს მისი მართვა, მით უმეტეს, 

რომ არსებობდა უამრავი გადაუჭრელი საკითხი, რომელთაგან ერთ-ერთი მთავარი საერო და 

სასულიერო ძალაუფლებათა ურთიერთობა იყო. რომის ეპისკოპოსები, თუმც კარლოსის 

ძღვენით განდიდებულნი, მაინც შეურაცხყოფილად გრძნობდნენ თავს, საეკლესიო 

საკითხებში მისი თვითნებური ქმედებების გამო, და ცდილობდნენ, როგორმე მოეპოვებინათ 

იმპერატორისგან სრულიად თავისუფალი, დამოუკიდებელი მდგომარეობა. ფრანკთა 

სასულიერო დასიც თვლიდა, რომ არ უნდა დამორჩილებოდა რომის ტახტს, და ისიც საერო 

ხელისუფლებისგან გათავისუფლებასა და დამოუკიდებლობის მიღწევას ლამობდა. ამ 

ყოველივეს შეკავება და კალაპოტში მოქცევა მხოლოდ კარლოსის მტკიცე ნებას შეეძლო: მისი 

სიკვდილის შემდეგ კი ბრძოლა გაჩაღდა. 

კარლოსის უფროს ვაჟს, იმპერატორ ლუდოვიკოს, „ღვთისმოსავად“ წოდებულს, სამონასტრო 

ცხოვრება უფრო იზიდავდა, ვიდრე სამეფო საქმეები. ნიადაგ მონაზვნების გარემოცვაში 

მყოფი, თავადაც სავანეების განახლებასა და სარწმუნოების გავრცელებაზე ზრუნავდა და 

თითქმის არაფერს აკეთებდა სახელმწიფოსთვის, რომელიც უკიდურესად დასუსტდა. 

იმპერატორზე უდიდესი გავლენა მოიპოვა აბატმა ბენედიქტე ანიანელმა, რომლის 

სიკვდილის შემდეგ მისი ადგილი დაიკავეს კორბის მონასტრის წინამძღვრებმა. ბოლოს 

სასულიერო დასი, რომლის ხელთ მოექცა არა მარტო საეკლესიო, სახელმწიფო საქმეებიც, 

მეტისმეტად გაძლიერდა და თამამად მონაწილეობდა არეულობებსა და შფოთში, რაც 

ლუდოვიკოს მეფობის დროს არასდროს შეწყვეტილა. სასულიერო პირები, მიუხედავად 

იმისა, რომ ასეთი უზარმაზარი გავლენა იმპერატორის სისუსტის წყალობით მოიპოვეს, მისი 

ერთგულნი მაინც არ ყოფილან. როდესაც ლუდოვიკოს სამმა ვაჟმა – უკმაყოფილოებმა, რომ 

მათმა მამამ უზომოდ დიდი მემკვიდრეობა უბოძა თავის უმცროს ძეს (მეორე ქორწინებიდან), 

იარაღი აიღეს ხელთ, მათ მხარი დაუჭირეს ფრანკთა უმაღლესმა სასულიერო პირებმა და 

პაპმა გრიგოლ IV. 

მოტყუებული, ჯარისგან მიტოვებული საცოდავი ლუდოვიკო იძულებული გახდა, 

დანებებოდა თავის ვაჟს ლოტარს და აეტანა დამცირება-შეურაცხყოფა. სავარაუდოდ, 

კომპიენის სეიმზე (833 წ.) მის ბრალმდებლად გამოვიდა არქიეპისკოპოსი აგობარდ 

ლიონელი, მიმოიხილა მისი მოღვაწეობა და გაკიცხა მამამისისგან დანატოვარი ესოდენ 

აღზევებული იმპერიის გაპარტახებისთვის. აგობარდის მამხილებელ სიტყვას თავიანთი ხმა 

სხვა არქიეპისკოპოსებმაც შეუერთეს. მოხუცი იმპერატორი იძულებული იყო, უსიტყვოდ 

მოესმინა საყვედურები და ბრალდებები, ბოლოს კი საკურთხევლის წინ მუხლმოყრილს 

ყველას გასაგონად შეენანა, ეღიარებინა თავისი ცოდვები და მმართველობის დროს 

დაშვებული შეცდომები. ამის შემდგომ მოიხსნა საჭურველი, რეიმსის არქიეპისკოპოსმა კი ის 

მონანულის ღარიბული სამოსით შემოსა, თან განაცხადა: ამიერიდან ლუდოვიკოს 



სამუდამოდ ჩამორთმეოდა იარაღის ტარების უფლება, ხოლო დარჩენილი სიცოცხლე 

ლოცვასა და სინანულში გაეტარებინა. 

ლოტარს მთელი წელი ჰყავდა მამა დატყვევებული, სანამ იგი მეორე ვაჟმა არ გაათავისუფლა 

და ხელახლა არ აიყვანა ტახტზე. თუმცა ლუდოვიკოსთვის არც მეფობის უკანასკნელი წლები 

ყოფილა მშვიდი. დარდით დათრგუნული მეფე გარდაიცვალა თუ არა (840 წ.), მისმა ვაჟებმა 

სასტიკი ბრძოლა გააჩაღეს მემკვიდრეობისათვის. ამას მოჰყვა ფონტენთან სამდღიანი 

ბრძოლა, რომლის დროსაც ასი ათასამდე მეომარი დაიღუპა. ბოლოს, 843 წლის ვერდენის 

ხელშეკრულების თანახმად, კარლოს დიდის მიერ შექმნილი უზარმაზარი იმპერია სამ 

ნაწილად გაიყო. ლოტარს, იმპერატორის ტიტულთან ერთად, ერგო იტალია და ე.წ. 

ლოტარინგია, ლუდოვიკო II – მომავალი გერმანიის ტერიტორია; შარლ მელოტს – საკუთრივ 

საფრანგეთი. 

მაგრამ კარლოს დიდის მემკვიდრენი, თავიანთი სისუსტის მიუხედავად, პაპებთან 

მიმართებაში საკმაოდ მტკიცედ იცავდნენ თავიანთ უფლებებს და ოდნავი სურვილიც არ 

გასჩენიათ, მათთვის დაეთმოთ იტალიისა და რომის უმაღლესი მმართველობა. რომის 

ეპისკოპოსები კი გამუდმებით იბრძოდნენ სრული დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების 

მოსაპოვებლად. მათ დამამცირებლად და ქვეშევრდომობის მიმანიშნებლად მიაჩნდათ, რომ 

პაპის ტახტზე რომელიმე მათგანის ასარჩევად და დასამტკიცებლად იმპერატორის თანხმობა 

იყო საჭირო. ამიტომ მუდამ ცდილობდნენ, გვერდი აევლოთ ამ აუცილებლობისთვის: ხან 

ტახტზე ასვლის შემდგომ ბოდიშს იხდიდნენ, რომ არჩევა ნაჩქარევად მოხდა და იმპერატორს 

დროზე ვერ შეატყობინეს, ხან გულის მოსალბობად ელჩებს უგზავნიდნენ მდიდრული 

ძღვენით... ამის მიუხედავად, კარლოს დიდის მემკვიდრეები თავიანთ ამ უფლებას მტკიცედ 

იცავდნენ და არაფერს თმობდნენ. მათ არაერთხელ გააგზავნეს თავიანთი ლაშქარი და 

რწმუნებულები იტალიაში, რათა პაპებისთვის შეეხსენებინათ იმპერატორის ტახტის ძალა და 

ღირსება; რამდენჯერმე მიუთითეს, რომ რომის ეპისკოპოსი კანონიერად დადგინებულად 

ითვლებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ მის არჩევას დაეთანხმებოდა იმპერატორი და ისიც ამ 

უკანასკნელის ერთგულების ფიცს დადებდა. 

ლუდოვიკო „ღვთისმოსავმა“ რომის მოქალაქეებს პაპის არჩევის უფლებაც წაართვა. 

მართალია, ვერდენის ხელშეკრულების შემდეგ სამეფო ძალაუფლება მნიშვნელოვნად 

დაასუსტა იმპერიის სამად გაყოფამ, მაგრამ ლოტარმა, უკმაყოფილომ იმით, რომ პაპმა სერგიმ 

ტახტი მისი ნებართვის გარეშე დაიკავა, მაინც მოახერხა, ლაშქარი გაეგზავნა იტალიაში. მათ 

საშინლად დაარბიეს რომანიის მხარე და პაპი და რომაელები იძულებულნი გახდნენ, ისევ 

აღეთქვათ ერთგულება იმპერატორისთვის. 844 წელს მათ ხელახალი ფიცით იკისრეს 

ვალდებულება – არ დანიშნულიყო პაპი იმპერატორის თანხმობის გარეშე. 

მაშინ, როდესაც იმპერატორები ასე დაბეჯითებით იცავდნენ საკუთარ ზემოხსენებულ 

უფლებას, რომის ეპისკოპოსები თავიანთ მხრივ ცდილობდნენ, გაევრცელებინათ აზრი, რომ 

მეფედ კურთხევა უსათუოდ პაპს უნდა აღესრულებინა. ჩანს, კარლოს დიდი ამ შეხედულებას 

არ იზიარებდა. მან თავად საიმპერატორო გვირგვინი პაპის ხელიდან კი მიიღო, როგორც 

ღვთივბოძებული საჩუქარი და თავისი გვარის ხელშეუვალ საკუთრებადაც თვლიდა, მაგრამ 

სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე საკუთარი ხელით დაადგა გვირგვინი უფროს ძეს, 

რომელმაც, თავის მხრივაც, უფროსი ვაჟის კორონაცია აღასრულა. პაპები კი, პირველი 

შესაძლებლობისთანავე, იმეორებდნენ, რომ მეფედ კურთხევა და გვირგვინის დადგმა მათი 



მონაწილეობის გარეშე არასრულია და არასაკმარისია. მაგალითად, ლეონ III მემკვიდრე 

სტეფანე III (ან IV) დაუპატიჟებლად გაემგზავრა რეიმსში ლუდოვიკოს მეფედ 

გამოცხადებისათვის, არადა კარლოს დიდმა მას მანამდე დაადგა გვირგვინი და სამი წელი 

უკვე იმპერატორადაც ითვლებოდა. როდესაც ლუდოვიკოს ძე ლოტარი მამის დავალებით 

რომში ჩავიდა, პაპმა პასქალის I ამით ისარგებლა და მამის მიერ უკვე გვირგვინდადგმული 

ლოტარის კორონაცია მოაწყო. რომის მღვდელთმთავრები ჯერ თანდათან ამკვიდრებდნენ 

აზრს, მოგვიანებით კი, როდესაც მათი ინსტიტუტი სრულად აღზევდა, ყველას გასაგონად 

განაცხადეს: ქრისტეს ნაცვალსა და წმინდა პეტრეს მემკვიდრეს, პაპს, ღმერთმა მიანიჭა 

უფლება, განაგოს სამეფო გვირგვინი – მაშასადამე, მას მეფეზე მეტი უფლებები აქვს. 

იმავდროულად მიმდინარეობდა პაპების ბრძოლა უმაღლეს სასულიერო პირებთან, ეს 

უკანასკნელნი კი საერო ხელისუფლებას უპირისპირდებოდნენ. იტალიის არქიეპისკოპოსთა 

ნაწილი უარს აცხადებდა, თავისი ეპარქია რომისთვის დაექვემდებარებინა. მილანის, 

აკვილეისა და რავენის არქიეპისკოპოსები თვლიდნენ, რომ თავიანთ ეპარქიებში ისინი 

ისეთივე დამოუკიდებლები და ერთმმართველები იყვნენ, როგორც პაპი – რომის ოლქში. 

ასეთივე მოთხოვნებს აყენებდნენ ფრანკთა უმთავრესი არქიეპისკოპოსები ანუ 

მიტროპოლიტები – ისინი საერთოდ ვერ იტანდნენ პაპის ჩარევას თავიანთი ოლქების 

საეკლესიო საქმეებში. 

როდესაც პაპი გრიგოლ IV ეწვია საფრანგეთს იმ განზრახვით, რომ იმპერატორ ლუდოვიკო 

„ღვთისმოსავსა“ და მის შვილებს შორის ატეხილ დავაში შუამავალი და მსაჯული ყოფილიყო, 

სამეფო კარის არქიეპისკოპოსებმა იგი ძალიან ცუდად, ყოველგვარი პატივის გარეშე მიიღეს. 

როდესაც პაპი ეკლესიიდან განკვეთით დაემუქრა, მათაც ისეთივე მუქარით უპასუხეს, მეტიც 

– ტახტიდან გადმოგდებით შეაშინეს. 

არქიეპისკოპოსები თავინთ ოლქებში ერთპიროვნული მბრძანებლები იყვნენ: პაპისგან 

დაუკითხავად იწვევდნენ კრებებს, წყვეტდნენ საეკლესიო საქმეებს, ჩაგრავდნენ უდაბლეს 

სასულიერო დასს. სუსტი მმართველობის დროს ეკლესიის უმაღლესი იერარქები 

სახელმწიფო საქმეებში ერეოდნენ და მათ გადაწყვეტაზე დიდ გავლენასაც ახდენდნენ, მაგრამ 

ისინი მაინც დაუცველნი იყვნენ საერო ხელისუფალთაგან. სასულიერო პირები, როგორც 

მიწების მფლობელნი, ექვემდებარებოდნენ მეფეებს, რომლებიც თვითნებურად 

მოქმედებდნენ – ხან პატივს მიაგებდნენ მათ, ხანაც ძარცვავდნენ და ჩაგრავდნენ. 

ამიტომ სასულიერო დასი გამუდმებით ისწრაფოდა, გაერკვია და განესაზღვრა საკუთარი 

მდგომარეობა, მოეპოვებინა საერო ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობა. IX საუკუნისთვის, 

როდესაც საეკლესიო იერარქიამ გარკვეულწილად უკვე გაუგო გემო ძალაუფლებასა და 

გავლენას, დამოუკიდებლობის გარდა მათ საერო ხელისუფლებაზე მბრძანებლობაც 

მოისურვეს; გადაწყვიტეს, ტლანქ ძალას წმინდა უფლებებით დაპირისპირებოდნენ. ამ 

განზრახვის განხორციელებას პაპები იმპერატორებთან ცდილობდნენ, ფრანკთა 

მიტროპოლიტები კი თავიანთი მეფეების დარწმუნებას ლამობდნენ. IX საუკუნის შუა 

წლებამდე აღნიშნული მდგომარეობა კიდევ არ იყო გარკვეული, გრძელდებოდა ბრძოლა. 

სასურველის მისაღწევად სასულიერო პირებს უნდა დაემტკიცებინათ, რომ რასაც ახლა 

ითხოვდნენ, ამის უფლება მათ ძველთაგან ჰქონდათ. და, აი, დაახლოებით IX საუკუნის შუა 

წლებში გამოჩნდა ცნობილი ნაყალბევი თხზულება „ცრუისიდორეს დეკრეტალიები“, სადაც 

ცხადად და მკვეთრად იყო გამოთქმული სასულიერო დასის მიზნები. 



აქამდე დასავლეთში საეკლესიო სამართლის საკითხების გადასაწყვეტად 

ხელმძღვანელობდნენ რომაელი აბატის – დიონისე მცირეს მიერ VI საუკუნეში შედგენილი 

„საეკლესიო კანონების ან უფლებების კრებულით“. ამ კოდექსს საჭიროებისამებრ ემატებოდა 

ახალი მუხლებიც, თუმცა საფუძვლად მაინც დიონისეს კრებული რჩებოდა. ასე შედგა 

საეკლესიო კანონების კოდექსი ესპანეთში, საფრანგეთში... და აი, IX საუკუნის 30-იან წლებში 

უცებ გამოჩნდა საეკლესიო კანონების, სიგელებისა და წერილების კრებული, რომელიც 

თითქოს ქრისტიანობის სათავეებიდან, წმინდა პეტრეს მოწაფე კლიმენტის (რომის მესამე 

პაპი) დეკრეტალიებით იწყებოდა. ამ კრებულით დასტურდებოდა, რომ პაპსა და სასულიერო 

პირებს ოდითგანვე ჰქონდათ ის უფლებები და უპირატესობები, რომლის მიღებასაც ახლა 

ითხოვდნენ. ეს კრებული გამოვიდა VII საუკუნეში მცხოვრები ფრიად ღირსეული 

ეპისკოპოსის ისიდორე სევილიელის სახელით და ამიტომაც მას „ცრუისიდორეს 

დეკრეტალიები“ ეწოდა. მასში დიონისეს მიერ შედგენილი კანონების გარდა, შედიოდა 

ასამდე ყალბი სიგელი – დაწერილი თითქოსდა სხვადასხვა პაპის მიერ, დაწყებული რომის 

პირველი ეპისკოპოსებიდან გრიგოლ II ჩათვლით. ამას ერთვოდა ჩუქების სიგელი 

კონსტანტინესი, რომლის შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ. 

დეკრეტალიების მთავარი აზრია – სასულიერო დასის აღმატებულობა ერისკაცებზე; რომ 

სასულიერო პირები არიან ქრისტეს საყვარელი მსახურნი, ღმერთთან დაახლოებულნი და 

ყველაფრით მაღლა მდგომნი საერო პირებზე, რომელნიც ხორციელ, „ცოდვის შვილებად“ 

არიან მოხსენიებულნი. სასულიერო დასი – ეს არის ღვთივდადგინებულ ხელისუფალთა, 

მმართველთა და მსაჯულთა კრებული. რამდენადაც სული უპირატესია სხეულზე, იმდენად 

სულიერი სამყაროც აღემატება ნივთიერს და სულიერი მმართველობა – საერო 

ხელისუფლებას. 

აქედან გამომდინარე ერისკაცმა საერთოდ არ უნდა მისცეს ნება საკუთარ თავს რომელიმე 

სასულიერო პირის გაკიცხვისა. რასაკვირველია, არსებობენ უღირსი მღვდლებიც და 

ეპისკოპოსებიც, მაგრამ ეს საერო პირმა არ უნდა განსაჯოს. მას ჰმართებს, მათი უსამართლობა 

ღვთის ნების გამოვლინებად ჩათვალოს და ჩაგვრაც უდრტვინველად აიტანოს. თავად 

ღმერთს შეურაცხყოფს ის, ვინც სასულიერო პირს უდიერად მოექცევა, რადგანაც ეს 

უკანასკნელი უფლის წარმომადგენელია დედამიწაზე. ეპისკოპოსების განსჯა შეიძლება 

მხოლოდ ყველასგან პატივცემული 72 პირის მოწმობის საფუძველზე. სამსჯავრო ეწყობა 12 

ეპისკოპოსის მონაწილეობით, ხოლო გადაწყვეტილებას მხოლოდ პაპი იღებს. 

პაპის, როგორც ეკლესიის თავის, უზენაესი მმართველის როლი უჩვეულოდ არის 

გაზრდილი. შეიძლება ითქვას, ის ერთადერთი ეპისკოპოსია, რომელიც ძალაუფლებას 

გადასცემს სხვა ეპისკოპოსებს. ეს უკანასკნელნი პაპის მორჩილ იარაღად გვევლინებიან და 

მის გარეშე თითქმის უუფლებონი არიან. მარტო რომის მღვდელთმთავარს ხელეწიფება, 

დაადგინოს ან განაყენოს ეპისკოპოსი, მოიწვიოს კრებები; მისი თანხმობის გარეშე მიღებულ 

გადაწყვეტილებებს ძალა არა აქვს. მიტროპოლიტს არ შეუძლია, განსაჯოს თავისი ოლქის 

ეპისკოპოსები, რადგან ის მხოლოდ „პირველია თანასწორთა შორის“ – განსჯის ნება მარტო 

პაპს აქვს. რომის მღვდელთმთავრებსა და ეპისკოპოსებს შორის არიან პაპის ნაცვალნი 

(ვიკარიუსები), ანუ ქვეყანაში მის მიერ დანიშნული პრიმასები. მათ, სხვა ეპისკოპოსებთან 

შედარებით, მეტი უფლებები აქვთ, როგორც რომის ეპისკოპოსის რწმუნებულებსა და 

წარმომადგენლებს. პაპი მსოფლიოს უზენაესი ხელისუფალია და თავის საქციელზე მხოლოდ 

ღვთის წინაშე აგებს პასუხს, მისი სამსჯავრო მეფეებსაც ეხებათ. „ცრუისიდორეს 



დეკრეტალიებში“ ხშირად მეორდება, რომ ქრისტემ დაადგინა რომის ეკლესია მთელი 

ქრისტიანული ეკლესიის თავად და მისი ტახტის მპყრობელია უზენაესი მსაჯული ნებისმიერ 

სადავო საკითხში. 

ზუსტად სად და ვინ შეადგინა „ცრუისიდორეს დეკრეტალიები“, დღევანდლამდე 

გაურკვეველია. ერთნი ავტორად მიიჩნევენ მაინცის არქიეპისკოპოსს, რომელსაც იმხანად 

იმპერატორი დამხობით ემუქრებოდა, ამიტომაც იგი ეცდებოდა, ისეთი კრებული შეექმნა, 

რომლის ძალითაც მას არ შეეხებოდა საერო სამსჯავრო. მეორენი მიუთითებენ ეპისკოპოს 

როტად სუასონელზე, რომელიც მუდამ ებრძოდა თავის მიტროპოლიტს და, შესაძლოა, 

უნდოდა, პაპის მმართველობის დამკვიდრებისთვის შეეწყო ხელი. ასეა თუ ისე, 

ცრუდეკრეტალიები იმდენად ზუსტად და ცხადად ასახავდა მაშინდელი სასულიერო დასის 

ცნობიერებაში ჩამოყალიბებულ შეხედულებებსა და მისწრაფებებს, რომ ისინი უსიტყვოდ 

მიიღეს და უმალ აამოქმედეს კიდეც. ამ დეკრეტალიებმა პაპებს ისეთი სიძლიერე შეჰმატა, 

რომ მეტს ყველაზე ძალაუფლებისმოყვარეც ვერ ინატრებდა. სასულიერო დასი, რომელიც ასე 

ხშირად იტანჯებოდა საერო ხელისუფალთა თვითნებობით და განუკითხაობით, ამ 

დეკრეტალიების წყალობით სრულად ემიჯნებოდა მათ, ხოლო მისი უფლებები 

ხელშეუხებლად ცხადდებოდა. 

რა თქმა უნდა, ამ კოდექსით უმაღლესი იერარქები კარგავდნენ თავიანთ უფლებებს უდაბლეს 

სასულიერო პირებზე, მაგრამ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საერო 

ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობა იყო. გალიის ზოგიერთმა მიტროპოლიტმა სცადა 

წინააღმდეგობის გაწევა, მაგრამ მოგვიანებით უარი თქვა სადავო გაეხადა კანონები, რასაც 

საჭიროებისამებრ თავადაც იყენებდა; ფრანკთა ბევრმა ეპისკოპოსმა უდიდესი ხალისით 

აღიარა პაპის შორეული ძალაუფლება თავიანთი მჩაგვრელი მიტროპოლიტების სანაცვლოდ. 

ყველა ამ მიზეზის გამო ცრუდეკრეტალიები მაშინვე აღიარა და მათში ჩამოყალიბებული 

კანონები გულმოდგინედ გაავრცელა მთელმა სასულიერო დასმა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 

კრებულის სიყალბე აშკარა იყო, მას თითქმის არავინ შეწინააღმდეგებია. ნებისმიერი, ოდნავ 

განათლებული ადამიანისთვისაც კი ცხადია, რომ კოდექსი შედგენილია უაღრესად 

დაუდევრად, იგრძნობა ისტორიის უცოდინარობა და სავსეა უხეში შეცდომებით. 

მაგალითად, მათში მოყვანილია პაპ ვიქტორის წერილი თეოფილე ალექსანდრიელისადმი, 

რომელიც პაპზე ორი საუკუნით გვიან ცხოვრობდა. პაპი მილტიადე, რომელიც 314 წელს 

გარდაიცვალა, ახსენებს 325 წელს შემდგარ ნიკეის კრებას. პირველი საუკუნეების პაპები 

წმინდა წერილის IV საუკუნეში შესრულებულ თარგმანს იშველიებენ და ა.შ. უხვადაა 

მოყვანილი ტრადიციები, სახელწოდებები, რომლებიც თავდაპირველად საერთოდ არ 

არსებობდა. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, პაპებმა ცრუ-დეკრეტალიები, როგორც საღვთო 

სამართალი, საეკლესიო კანონში შეიტანეს და მასზე დაყრდნობით განაგრძეს მოღვაწეობა. 

იმ დროს, როდესაც ეს დოკუმენტი ვრცელდებოდა, 858 წელს პაპის ტახტზე ავიდა 

ნიკოლოზი, რომელმაც შეძლო სრულად დაეცვა დეკრეტალიებით პაპებისთვის მინიჭებული 

უფლებები. ადრიანე I და ლეონ III დროიდან[1] ყველა პაპი ჯიუტად მიიწევდა დასახული 

მიზნისკენ, მაგრამ არავის ჰქონია ისეთი უდრეკი ნებისყოფა და თავისი მოთხოვნების 

სამართლიანობის რწმენა, როგორც ნიკოლოზ I. მართალია, საერო ხელისუფლებაზე გავლენა 

ჯერ არ ჰქონდა, მაგრამ პაპი იმედოვნებდა, რომ გაცილებით დიდ ძალაუფლებას მიაღწევდა. 

მას ამხნევებდა ფიქრი, რომ მთელი ქრისტიანული სამყარო ჩააბარეს: მისი, როგორც უზენაესი 



სასულიერო ხელისუფალისა და თავად ქრისტეს ნაცვალის, განსასჯელი იყო ზნეობის 

კანონების ნებისმიერი დარღვევა, საეკლესიო წესრიგისა და განაწესის ყოველი 

უგულებელყოფა, განურჩევლად ადგილისა და დამნაშავისა. ასეთი შეხედულებით ავიდა იგი 

პაპის ტახტზე და შესაბამისადაც იქცეოდა. 

 

პაპ ნიკოლოზის მაღალი ღირსებები, სულის სიმტკიცე, გაჭირვებულთა მიმართ 

გულმოწყალება რომაელებში მისდამი ღრმა პატივისცემასა და ერთგულების გრძნობას 

აღძრავდა. კარლოს დიდის დანაწევრებული იმპერიის მმართველთაგან ვერავინ შეძლო 

ზნეობრივად შეწინააღმდეგებოდა პაპის პატივმოყვარებას. ცრუ-დეკრეტალიებში გაჩნდა 

ახალი კანონი, რომელიც ამართლებდა პაპის მოთხოვნებს და მათ მოციქულთა ეპოქიდან 

არსებულ წმინდა ტრადიციად განიხილავდა. ასე რომ, სასულიერო პირთათვის ფრიად 

ხელსაყრელი ვითარება შეიქმნა... 

პაპის ტახტზე ასვლისთანავე ნიკოლოზმა ეპისკოპოსებზე მბრძანებლობა დაიწყო. რავენის 

არქიეპისკოპოსი თავს ოდითგანვე რომისგან დამოუკიდებლად თვლიდა და ამის გამო 

არაერთხელ მომხდარა შეტაკება მათ შორის. იმხანად რავენის ეპარქიას მართავდა უზნეო, 

ანგარებისმოყვარე და წოდებისთვის ყოვლად უღირსი არქიეპისკოპოსი იოანე. მოისმინა რა 

საჩივრები, ნიკოლოზმა იგი სამსჯავროზე იხმო რომში, მაგრამ იოანე არ გამოცხადდა და 

მფარველობისათვის იმპერატორს მიმართა. ლუდოვიკო II, მართლაც, გამოექომაგა და სცადა 

პაპის წინაშე მისი დაცვა, თუმცა ამაოდ. პაპმა ნიკოლოზმა ეკლესიას ჩამოაშორა ურჩი 

არქიეპისკოპოსი, თავად მოაგვარა ეკლესიის საქმეები რავენაში და იქ დატოვა იოანეს მიერ 

დადგინებული რამდენიმე პირი. მიუხედავად იმპერატორის გამოსარჩლებისა, ნიკოლოზმა 

მაინც აიძულა არქიეპისკოპოსი, ჩასულიყო რომში, შეენანა თავისი საქციელი, ეღიარებინა 

პაპის ქვეშევრდომობა და ფიცი დაედო, რომ მისგან დაუკითხავად არც ეპისკოპოსებს 

დაადგენდა და არც საეკლესიო საქმეებს გადაწყვეტდა. 

შეუპოვარი და ხანგრძლივი იყო ბრძოლა ნიკოლოზსა და რეიმსის არქიეპისკოპოს ჰინკმარს 

შორის. ამ უკანასკნელს – ამაყ და უდრეკ პიროვნებას – ყველაზე დიდ პატივს მიაგებდნენ 

გალიის მიტროპოლიტები, რომლებიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიეჩვივნენ რომისგან 

დამოუკიდებლად არსებობას. საერო ხელისუფლებასთან ყოველი შეტაკების დროს ჰინკმარი 

სასულიერო დასის უფლებებსა და დამოუკიდებლობას იცავდა ცრუისიდორეს 

დეკრეტალიების საფუძველზე. მაგრამ როდესაც თავად მას მოსთხოვეს პაპისადმი 

მორჩილება და ჩამოართვეს კუთვნილი ოლქის სასულიერო პირთა მართვის უფლება, მაშინ 

ცრუდეკრეტალიები მაინცდამაინც აღარ მოუვიდა თვალში და არაერთხელ აღნიშნა მათი 

სიყალბე და უსაფუძვლობა. 

ადრე არქიეპისკოპოსი ჰინკმარი თავის ოლქს ერთპიროვნულად განაგებდა, იწვევდა კრებებს, 

ადგენდა და ამხობდა ეპისკოპოსებს. ერთ-ერთმა ასეთმა შეურაცხყოფილმა ეპისკოპოსმა 

როტად სუასონელმა აპელაციით მიმართა პაპს. მსგავსი რამ მანამდე არ მომხდარა, რადგანაც 

გალიის სასულიერო პირები პაპისგან თავიანთ დამოუკიდებლობას უფრთხილდებოდნენ. ამ 

საქციელმა უმაღლესი იერარქების უდიდესი უკმაყოფილება გამოიწვია. იწყინა მეფემაც – 

დაუკითხავად როგორ მიმართეს პაპს და მისი ხელისუფლება არად ჩააგდეს. ამიტომაც იგი 

დიდხანს ეწინააღმდეგებოდა როტადის გამგზავრებას რომში. 



სამაგიეროდ, ნიკოლოზმა დიდი ხალისით მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. მას ხომ ხელსაყრელი 

შემთხვევა ეძლეოდა, გამოეცხადებინა თავი მთელი ეკლესიის მმართველად, 

გათავისუფლებულიყო მეფის ხელისუფლებისგან და გაეტეხა გალიის უმაღლეს იერარქთა 

სიამაყე. საქმის დაწვრილებითი გაცნობის შემდეგ გამოაშკარავდა, რომ როტადი დამნაშავე 

იყო და პატივისცემას არ იმსახურებდა, მაგრამ პაპის სახით მას თავგამოდებული და მტკიცე 

მფარველი გამოუჩნდა. ამ საქმესთან, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა, 

დაკავშირებულ ყველა წერილში პაპი ეყრდნობოდა დეკრეტალიებს და ურცხვად აცხადებდა, 

რომ ისინი ოდითგანვე რომის ეკლესიის არქივში ინახებოდნენ. ბევრი ვარაუდობს, რომ პაპმა 

ამ დეკრეტალიების შესახებ თავად როტადისგან, როგორც აღნიშნული კრებულის 

შემდგენელისაგან, შეიტყო. კრება, რომელზეც როტადი დამნაშავედ ცნეს, ძალადაკარგულად 

გამოცხადდა, როგორც პაპის დაუკითხავად მოწვეული. საბოლოოდ როტადი გაამართლეს და 

პაპის ლეგატმა იგი ეპისკოპოსად აღადგინა. 

ეს იყო აშკარა გამარჯვება გალიის ამაყ სასულიერო დასზე! 

მეორე საქმემ კი ყველაზე მეტად აამაღლა რომის ეპისკოპოსის მნიშვნელობა ზნეობის დაცვის 

თვალსაზრისით, თუმცა იგი ნიკოლოზის გამარჯვებით არ დასრულებულა. საქმე ეხებოდა 

ლოტარინგიის მეფესთან პაპის ბრძოლას, სადაც ეს უკანასკნელი სიმართლის ქომაგად 

წარმოჩინდა. თუმცა ეს დაპირისპირება ნიკოლოზ I თითქმის მთელი მმართველობის 

განმავლობაში არ შემწყდარა, იგი პაპის მნიშვნელობისა და გავლენის გასაძლიერებლად 

ყველაზე ხელსაყრელი გამოდგა. 

ლოტარინგიის მეფემ, ლოტარ II, რომელიც ბურგუნდიის მეფის დაზე – თიტბერგაზე იყო 

დაქორწინებული, მოისურვა ცოლთან გაყრა და ვინმე ვალდრადას შერთვა, რაკი იგი 

მგზნებარედ უყვარდა. მეფემ უტიფრად დასწამა ცილი თავის ცოლს, რომელიც დიდხანს არ 

ცნობდა თავს დამნაშავედ, ბოლოს კი ქმრის სასტიკმა მოპყრობამ გატეხა მისი ნებისყოფა, 

მოსალოდნელი ტყვეობითა და მუქარით დაშინებული დათანხმდა მეფის მოთხოვნებს, 

„აღიარა დანაშაული“ და განქორწინების სამართლიანობა დაადასტურა. შემდეგ მეფემ 862 

წელს ააქენში მოიწვია კრება ანუ სინოდი, რომელსაც მართავდნენ არქიეპისკოპოსები: 

გიუნტერ კელნელი და თიტგო ტრირელი, აგრეთვე ვალდრადას ახლობლები. კრებაზე 

ეპისკოპოსებმა ერთხმად გადაწყვიტეს ქორწინების დარღვევა და მეფეს ნებართვა მისცეს, 

მეორედ შეერთო ცოლი. ლოტარმაც არ დააყოვნა ქორწინება ვალდრადაზე და დედოფლადაც 

კი აკურთხა იგი. 

ააქენის სინოდის ამ უკანონო გადაწყვეტილებას მხოლოდ არქიეპისკოპოსი ჰინკმარ 

რეიმსელი აღუდგა წინ და მოითხოვა, საქმე ფრანკთა სასულიერო დასისგან შემდგარ კრებას 

განეხილა. ლოტარმა, რაკი დაბრკოლებას წააწყდა, პაპს მიმართა თხოვნით – 

დაედასტურებინა ააქენის კრების გადაწყვეტილება ან საქმის ხელახლა განსახილველად 

თავისი ლეგატები გამოეგზავნა. ნიკოლოზმა მანამდეც იცოდა ყველაფერი, რადგან საჩივრით 

მიმართა მეფის ყოფილმა ცოლმა თიტბერგამ. პაპმა გააგზავნა თავისი ორი ლეგატი, ლოტარმა 

კი მეცაში შეკრიბა ის ეპისკოპოსები, რომელნიც დაყვავებით ან მუქარით წინასწარ განაწყო 

თავის სასარგებლოდ. მანვე მოისყიდა ლეგატებიც და მეცას სინოდმა (863 წ.) ააქენის სინოდის 

გადაწყვეტილება დაადასტურა. 



მაშინ არქიეპისკოპოსები გიუნტერი და თიტგო პაპთან გაემგზავრნენ რომში და კრების 

განჩინება წაუღეს დასადასტურებლად. ნიკოლოზმა ხელახლა განიხილა აღნიშნული საქმე 

რომის კრებაზე და გააუქმა წინა კრებების განჩინებები, ეკლესიიდან განკვეთა თავისი 

ანგარებიანი ლეგატები, ზემოხსენებული ორ არქიეპისკოპოსს კათედრა ჩამოართვა და 

მღვდელმოქმედება აუკრძალა. რაც შეეხება სინოდის სხდომებში მონაწილე დანარჩენ 

ეპისკოპოსებს, მათაც იგივე სასჯელით დაემუქრა, თუ სამოციქული (პაპის) ტახტის წინაშე არ 

შეინანებდნენ დანაშაულს. 

ამ გადაწყვეტილებამ ლოტარინგიის სასულიერო დასი აღაშფოთა. ასე პირველად 

გაკადნიერდა პაპი და უცხო ქვეყანაში, იქაური საერო და სასულიერო ხელისუფლების 

დაუკითხავად, კათედრებიდან გაყარა მღვდელთმთავრები. დამხობილმა არქიეპისკოპოსებმა 

მიმართეს იმპერატორ ლუდოვიკო II და განუმარტეს, რომ პაპმა თავისი საქციელით 

შეურაცხყო სამეფო და სასულიერო ხელისუფლების ღირსება. მათ აუმხედრეს ნიკოლოზს 

იმხანად იტალიაში მყოფი იმპერატორი, რომელმაც რომზეც კი გაილაშქრა, რათა პაპი 

იძულებული გაეხადა, გაეუქმებინა თავისი გადაწყვეტილება. რომის მღვდელთმთავარი 

სიმტკიცესა და უშფოთველობას ინარჩუნებდა... თავდაცვისთვის მზადება არც დაუწყია, 

მხოლოდ მარხვა დააწესა და ერს უბრძანა – ღმერთს შევედრებოდნენ, რათა იმპერატორს 

კეთილგონიერება და პეტრე მოციქულისადმი სათანადო პატივისცემა გამოეჩინა. პაპის 

ერთგული ხალხი ერთობლივი ლოცვისთვის შეიკრიბა. გრძელი პროცესია, რომელსაც 

სასულიერო პირები ჯვრებით მიუძღვოდნენ, ფსალმუნების გალობით გაემართა წმინდა 

პეტრეს ტაძრისკენ. ამ დროს მათ თავს დაესხნენ იმპერატორის მეომრები, დაჭრეს და მოკლეს 

რამდენიმე მლოცველი. თვითონ პაპი იძულებული გახდა, ტაძრისთვის შეეფარებინა თავი. 

აღელვებული ერი ხმამაღლა გმობდა იმპერატორის საქციელს. მალე თავდამსხმელთაგან 

ერთ-ერთი, რომელმაც ჯვარი გადააყირავა, უეცრად გარდაიცვალა. დაავადდა იმპერატორიც, 

რაც ყველამ ზეციურ სასჯელად აღიქვა და შეშინებული ლუდოვიკოც უმალ შეურიგდა პაპს. 

მაგრამ ლოტარინგიის ეპისკოპოსები ასე იოლად არ დანებდნენ. ორმა დამხობილმა 

არქიეპისკოპოსმა, რომიდან წასვლის წინ, პეტრე მოციქულის საფლავზე დატოვა პაპის 

მამხილებელი მკაცრი წერილი; მათვე, დანარჩენ ბრალდებულ ეპისკოპოსებთან ერთად, 

დაწერეს რამდენიმე ეპისტოლე, სადაც ფრანკთა ყველა მღვდელთმთავარს შეახსენეს, რომ 

პაპის ასეთი ქმედება მათი შეურაცხყოფაც იყო და თანადგომისკენ მოუწოდეს. წერილების 

ავტორებმა აგრეთვე განაცხადეს, რომ უარს ამბობდნენ პაპთან ეკლესიურ ერთობაზე და 

შეეცდებოდნენ, დაახლოებოდნენ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, რომელიც იმხანად 

ასევე ებრძოდა ნიკოლოზ I. ერთ-ერთმა დამხობილმა არქიეპისკოპოსმა, მიუხედავად პაპისგან 

აკრძალვისა, მაინც განაგრძო მღვდელმოქმედება. 

ამ მოვლენებით ატეხილი ქარიშხლის მიუხედავად პაპი არაფერს თმობდა და სიმშვიდესა და 

სიმტკიცეს ინარჩუნებდა... 

ამაოდ ევედრებოდნენ მას საერო და სასულიერო ხელისუფალნი განაჩენის შემსუბუქებას – 

პასუხად მან ეკლესიიდან განკვეთა არქიეპისკოპოსი გიუნტერ კელნელი. თანდათან 

მომჩივარ მღვდელთმთავრებს მომხრეები შემოეცალნენ; საზოგადოებრივი აზრი პაპისკენ 

იხრებოდა, ლოტარის მდგომარეობა კი დღითიდღე უარესდებოდა. ბოლოს ლოტარინგიის 

ეპისკოპოსები იძულებულნი გახდნენ, თავმდაბლად გამოეხატათ სინანული; პაპმაც მიუტევა, 

მაგრამ მკაცრად გაკიცხა მწყემსის მოვალეობებისადმი დაუდევრობისათვის და მიუთითა: 



ლოტარის უზნეობაში თავადაც დამნაშავენი ხართ, რადგან მეფის უწესობაზე თვალს 

ხუჭავდით და მის მაამებლობას ცდილობდითო. 

საჯაროდ გაკიცხულმა ლოტარმა პაპთან შერიგება გადაწყვიტა, თავი დაიმდაბლა, მიტევებისა 

და გამართლების სათხოვნელად დააპირა რომში წასვლა, მაგრამ ნიკოლოზმა შეუთვალა, რომ 

მას სათანადო პატივით ვერ მიიღებდა, სანამ ვალდრადას არ გაეყრებოდა და კანონიერ 

მეუღლედ თიტბერგას არ აღიარებდა. შემდეგ მოსთხოვა, ვალდრადა გამოეგზავნა რომში 

მოსანანიებლად. ლოტარი, ცოტა ხნის ყოყმანის შემდეგ, იძულებული შეიქნა, 

დამორჩილებოდა. პაპის ლეგატისა და თავისი დიდებულების თანდასწრებით მან მიიღო 

თიტბერგა და შეჰფიცა, რომ პატივს მიაგებდა, როგორც თავის ცოლსა და დედოფალს. 

ვალდრადა კი ლეგატთან ერთად რომის გზას დაადგა... 

დაპირისპირება ამით არ დასრულებულა. ლოტარს სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა – უნდა 

დაეთმო, მაგრამ მოტყუებით თავის დაძვრენა მაინც სცადა. მისი ფარული ბრძანებით რომში 

მიმავალი ვალდრადა გაიტაცეს. თიტბერგას კი იმდენად მკაცრად ეპყრობოდა, რომ 

საცოდავმა ქალმა პაპს წერილი მისწერა, სადაც თავისი განქორწინების და მეფისა და 

ვალდრადას ქორწინების აღიარება სთხოვა. ამის შემდგომ იგი მონასტერში წავიდა. 

მაგრამ პაპი არც ამ თხოვნას დაეთანხმა და თიტბერგას ასე უპასუხა: „შენ შენი სისუსტით 

სიცრუისა და მანკიერების აღზევებას უწყობ ხელს; ამგვარი საქციელი შესაძლოა სახიფაო 

მაგალითად ექცეს მთელ ქვეყანას; არ შეუშინდე მუქარასა და ძალას და ბოლომდე დაიცავი 

სიმართლე!.. თუ ტანჯვაში ამოგხდება სული, შენი სიკვდილი ქრისტესთვის მოწამებრივი 

აღსასრულის ტოლფასი იქნება!..“ ამასთან მან გააფრთხილა თიტბერგა, რომ არასოდეს და 

არავითარ შემთხვევაში არ აღიარებს კანონიერად მეფისა და ვალდრადას ქორწინებას. თავად 

მას კი მაშინ დართავს მონასტერში წასვლის ნებას, თუ მისი ქმარიც იგივეს გადაწყვეტს. 

ლოტარი არ ჩქარობდა პაპის მოთხოვნების შესრულებას, მით უფრო, რომ მისი მდგომარეობა 

ერთგვარად გაუმჯობესდა – იგი შეურიგდა იმპერატორსაც და საფრანგეთის მეფესაც, 

რომლებიც უკვე შეაშფოთა პაპის მეტისმეტმა მოთხოვნებმა. 867 წელს ნიკოლოზი 

გარდაიცვალა და მის მიერ წამოწყებული საქმე, მართალია წარმატებით არ დასრულებულა, 

მაგრამ თავად მისმა მსვლელობამ უჩვეულოდ აამაღლა პაპის ტახტის მნიშვნელობა. პაპი 

ისეთი შეუპოვრობითა და რწმენით მოითხოვდა ზნეობასთან დაკავშირებულ ყოველ საქმეში 

უზენაეს მსაჯულად ყოფნას, რომ ხალხის თვალში ეს უფლება პაპის ტახტის კუთვნილება 

გახდა. ნიკოლოზის მემკვიდრეს ისღა რჩებოდა, რომ ამ მაღალი მდგომარეობის 

შენარჩუნებაზე ეზრუნა. 

ჯერ კიდევ ზემოხსენებული ბრძოლა მიმდინარეობდა, როცა ნიკოლოზის სიცოცხლეშივე 

დაიწყო მეორე, თავისი შედეგებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი უთანხმოება, რის 

შესახებაც მომდევნო თავში გიამბობთ. 

[1] რადგანაც საჭიროდ არ ვთვლით პაპობის ისტორიის დავწრილებით გადმოცემას, 

თანმიმდევრობით არ დავასახელეთ თითოეული მათგანი და ჩვენს თხრობაში არ ჩავრთეთ 

საკმაოდ გახმაურებული გადმოცემა, თითქოს ლეონ IV და ბენედიქტე III შორის, დაახლოებით 

855 წელს, პაპის ტახტზე იჯდა დედაკაცი, სახელად იოანა. ამ ცნობას ზოგიერთი ისტორიკოსი 

უარყოფს. 



პატრიარქ ფოტიოსის ბრძოლა პაპ ნიკოლოზსა და მის მემკვიდრეებთან. 

რაოდენ დიდიც უნდა ყოფილიყო იმხანად პაპების მნიშვნელობა, მათ უკმარისობის გრძნობა 

მაინც არ ტოვებდა, სანამ აღმოსავლეთი არ აღიარებდა მათ უპირატესობას. 

რომის მღვდელთმთავრთა მოთხოვნებს ნიადაგ უარყოფდა ძველი გადმოცემების ერთგული 

აღმოსავლეთის ეკლესია, რომლის დაქვემდებარებაც პაპების მისწრაფებათა მთავარ მიზნად 

იქცა. IX საუკუნის მეორე ნახევარში, ჩანს, ამ სურვილის განსახორციელებლად ხელსაყრელი 

ვითარება შეიქმნა. 

კონსტანტინოპოლში ხატთმბრძოლობის ქარიშხალმა გადაიარა და ეკლესიამ სულის მოთქმა 

ძლივს მოასწრო, რომ ისევ დავა და არეულობა დაიწყო. რასაკვირველია, პაპმა ნიკოლოზმა 

სიხარულით გამოიყენა ეს შემთხვევა, რათა ერთხელ და სამუდამოდ დადგინებულიყო 

მსოფლიო მმართველად. 

კონსტანტინოპოლს 842 წლიდან მართავდა ახალგაზრდა იმპერატორი მიქაელ III, რომელიც 

საკუთარი დედა-დედოფლის თეოდორასა და მისი ძმის – ბარდას მეურვეობის ქვეშ 

იმყოფებოდა. ჭკვიან, მაგრამ ძალაუფლების მოყვარე და უზნეო ბარდას დიდი ზეგავლენა 

ჰქონდა ყმაწვილ იმპერატორზე. გულისთქმასა და ვნებებს დამონებულმა მიქაელმა კი 

ხალისით გადაულოცა სახელმწიფო საზრუნავის ტვირთი ბარდას, როგორც მეურვეს; მათ 

აერთიანებდათ ერთი ზრახვა – ორივეს მკაცრი თეოდორას მოშორება უნდოდა: ბარდას 

იმიტომ, რომ მარტოს სურდა ქვეყანა ემართა, მიქაელს კი დედამისი ხელს უშლიდა 

სასახლეში ხმაურიანი და უწესო ღრეობების მოწყობაში. შედეგად საიმპერატორო კარზე ორი 

ფრთა ჩამოყალიბდა. 

სასულიერო პირთა უმრავლესობა თეოდორას მიემხრო. მათ შორის გამოირჩეოდა პატრიარქი 

ეგნატე, რომელსაც უმწიკვლო ცხოვრებისთვის ყველა დიდ პატივს მიაგებდა. იგი იყო 

იმპერატორ მიქაელ რანგავეს (811-813 წწ.) ძე და მისივე ნებით დადგენილ იქნა პატრიარქად. 

ბარდამ მას მოსთხოვა, მონაზვნად აღეკვეცა თეოდორა და მისი ასულები, რაზეც უარი მიიღო. 

ეგნატე ხშირად კიცხავდა მას გარყვნილი ცხოვრებისათვის, ბოლოს კი, ერთ-ერთ დიდ 

დღესასწაულზე, მთელი ხალხის თვალწინ, ზიარების ნება არ მისცა. რისხვით ანთებულმა 

ბარდამ ეგნატე დაამხო და გადაასახლა, თეოდორა და მისი ასულები კი მონასტერში 

გამოამწყვდია. 

აუცილებელი იყო ახალი პატრიარქის დანიშვნა. მართალია, რჯულისკანონით საერო 

ხელისუფლებას ნება არ ჰქონდა, ჩარეულიყო საეკლესიო თანამდებობებზე დანიშვნაში და 

ცოტა ხნის წინ, VII მსოფლიო კრებაზე, ეს აკრძალვა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, მაგრამ 

ბიზანტიის მმართველები საეკლესიო წესებს ანგარიშს ნაკლებად უწევდნენ – თვითნებურად 

ამხობდნენ და ნიშნავდნენ პატრიარქებს, რაც ყოველთვის იწვევდა ხალხის მღელვარებას. 

ახლაც, ყველასგან პატივცემული ეგნატეს უკანონო გაძევებას დიდი მითქმა-მოთქმა და 

აღშფოთება მოჰყვა. მართალია, ეგნატემ თვითონ თქვა უარი ტახტზე, მაგრამ ბევრს ეს 

იძულებით ნაბიჯად მიაჩნდა. ბარდას ესმოდა, რომ აუცილებელი იყო პატრიარქის მაღალი 

წოდებისთვის ღირსეული ადამიანის არჩევა – მხოლოდ ასე თუ შეძლებდა თავისი უკანონო 

საქციელის გამოსწორებას. მან არჩევანი, მართლაც, ასეთ ადამიანზე შეაჩერა. 



ფოტიოსი, ყოფილი პატრიარქის – ტარასის ძმისწული, მართლმადიდებლობისთვის 

წამებულთა ვაჟი და შვილიშვილი, მთელ იმპერიაში იყო ცნობილი გონიერებით, ფართო 

ცოდნითა და ეკლესიისადმი ერთგულებით. იგი საყოველთაო პატივისცემით სარგებლობდა 

და მაღალი სახელმწიფო თანამდებობები ეკავა: იყო საიმპერატორო გვარდიის მეთაური, 

სახელმწიფოს პირველი მდივანი და სენატის წევრი. სასახლის ხმაურიან სამყაროშიც იგი 

დიდი ინტერესით სწავლობდა საღვთო წერილსა და მეცნიერებებს. იცოდა ფილოსოფია, 

ფილოლოგია, მედიცინა, ისტორია, სამართალმცოდნეობა, რიტორიკა... მის სახლში 

იკრიბებოდნენ კონსტანტინოპოლის უღირსეულესი და განსწავლული პიროვნებები. 

ფოტიოსმა იმდენად დიდი გავლენა მოახდინა იმდროინდელი ბიზანტიის განათლებასა და 

საერთოდ მეცნიერულ სამყაროზე, რომ მისი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ხანას 

დღევანდლამდე „ფოტიოსის ეპოქა“ ეწოდება. 

ბარდას არჩევანს წინ ვერავინ აღუდგებოდა. სასულიერო დასის უდიდეს ნაწილს პატრიარქის 

ტახტზე ფოტიოსის ხილვა სურდა. კრებაზე, რომელსაც ეგნატეს მომხრეებიც ესწრებოდნენ, 

მხოლოდ ხუთი ხმა მისცეს პატრიარქად მისი არჩევის წინააღმდეგ. თვითონ ფოტიოსი უარს 

აცხადებდა შეთავაზებულ თანამდებობაზე. მოგვიანებით იგი წერდა: „მე ვგრძნობდი, რომ 

უღირსი ვიყავი არქიეპისკოპოსის ხარისხისა და მწყემსის მოვალეობისა. იმავდროულად 

მაშფოთებდა მოლოდინი უსიამოვნებებისა. ამ შეგრძნებამ ჩემი სული მოიცვა. ვტიროდი, 

ვევედრებოდი, მივმართე ყველა ზომას, რათა ამეცილებინა არჩევა. ვთხოვე, აერიდებინათ 

ჩემთვის მრავალი საზრუნავითა და საცდურით სავსე თასი. ამიტომაც ვჯიუტობდი ასე, 

როდესაც მარწმუნებდნენ, სამღვდელო ხარისხი მიმეღო“. 

ამ სიტყვების გულწრფელობა ეჭვგარეშეა. ფოტიოსი კეთილდღეობით ცხოვრობდა, იყო 

დამოუკიდებელი და თავისუფალი, დროც ჰქონდა საყვარელი საქმეებისთვის. ბარდას 

მსგავსი მმართველის დროს, რომელიც ასე უკანონოდ მოექცა ეგნატეს, პატრიარქობა 

საზრუნავისა და უსიამოვნების მეტს არაფერს უქადდა. ფოტიოსმა რამდენჯერმე გაიმეორა 

უარი, მაგრამ ეგნატეს ჩამოგდებიდან ერთი თვის შემდეგ, მაინც დაჰყვა იმპერატორის 

დაჟინებულ ვედრებას, რომელიც, სასულიერო პირთა თანხლებით, პირადად მივიდა მასთან. 

ექვსი დღის განმავლობაში ფოტიოსმა გაიარა ყველა საეკლესიო ხარისხი და დადგინებულ 

იქნა პატრიარქად. 

შემდგომში მან არაერთხელ ინანა, რომ დათანხმდა ძალადობითა და თვითნებობით 

გათავისუფლებული ტახტის დაკავებას. დადგინებისთანავე მას ყოველი მხრიდან თავს 

დაატყდა უსიამოვნებანი. ეგნატე, რომელიც თავიდან დათანხმდა გადადგომას, ახლა 

ამტკიცებდა, რომ ის იყო კანონიერი პატრიარქი. ბარდას მტრები მის მხარეს იყვნენ, 

სასულიერო დასის ნაწილიც ფოტიოსს არ აღიარებდა. ბარდამ ძალის გამოყენებით სცადა 

მოწინააღმდეგეთა დამორჩილება; ეგნატესა და მის მომხრეებს დაუნდობელი დევნა დაუწყო, 

ბევრი მათგანი დააპატიმრა, აწამა, ქონება ჩამოართვა... მსგავსი ქმედებები ფოტიოსისთვისაც 

საზიანო გამოდგა, თუმცა თვითონ ყოველგვარი საშუალებით ცდილობდა ბარდას შეჩერებას 

და სიმშვიდისა და მიმტევებლობისაკენ მოუწოდებდა. 

სასახლის კარზე უწესობამ უკიდურეს ზღვარს მიაღწია. ახალგაზრდა იმპერატორი აშკარად 

აბუჩად იგდებდა ეკლესიას და მის ტრადიციებს. მისი საყვარელი გასართობი იყო ეკლესიის 

მღვდელმოქმედებათა დაცინვა მთვრალ კარისკაცებთან ერთად. ამ აღმაშფოთებელ 

ტაკიმასხარობაში მის ზოგიერთ კარისკაცს ეპისკოპოსი ერქვა, ერთ-ერთი დიდებული 



პატრიარქს განასახიერებდა და ა.შ. „ეგნატე თეოდორას პატრიარქია, ფოტიოსი – ბარდასი, 

ხოლო თეოკტისტე – ჩემი“ – ამბობდა მიქაელი. ფოტიოსი შეძლებისდაგვარად ცდილობდა, 

ბოლო მოეღო ამ მკრეხელობისთვის, მაგრამ მტრებმა მას მაინც დასდეს ბრალად, თითქოს 

იმპერატორს უწყობდა ხელს წრეგადასული ორგიების გამართვაში. 

კონსტანტინოპოლში მოწვეულმა კრებამ ეგნატე, მისივე უარის საფუძველზე, გადამდგარად 

გამოაცხადა. მაგრამ ამან წონასწორობა ვერ აღადგინა. კონსტანტინოპოლში მიმდინარე 

მოვლენებით უკმაყოფილო დაჯგუფებამ საჩივრით რომს მიმართა. ახლა, როგორც არასდროს, 

ჩამოგდებულ ეგნატეს და მის მომხრეებს შეეძლოთ ჰქონოდათ იმედი პაპის მხარდაჭერისა, 

რომელიც მნიშვნელოვან ძალას ფლობდა და საეროსგან სასულიერო ხელისუფლების 

დამოუკიდებლობას ქადაგებდა. 

ამ უთანხმოებათა მოსაგვარებლად ფოტიოსმა გადაწყვიტა დიდი კრების მოწვევა, რომელზეც, 

ეგნატეს საქმის გარდა, უნდა გადაწყვეტილიყო ხატთმბრძოლობის არეულობის გამო 

გადაუჭრელი რამდენიმე საეკლესიო საკითხი. პაპს მოსაწვევი წერილები გაუგზავნეს 

იმპერატორმაც და ფოტიოსმაც. ეს უკანასკნელი რომის მღვდელთმთავარს ატყობინებდა 

პატრიარქად თავისი დადგინების შესახებ, სთხოვდა ძმურ კეთილგანწყობას და 

მოსალოდნელ კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად ეპატიჟებოდა. წერილი დაწერილი იყო 

რომის – იმპერიის ამ პირველი და უძველესი დედაქალაქის – ეპისკოპოსისადმი სათანადო 

პატივისცემით, მაგრამ პაპმა ნიკოლოზმა მისი შინაარსი სხვაგვარად გაიგო. ამიტომ პასუხიც 

უკიდურესად ქედმაღლური შეუთვალა, საიდანაც ჩანდა, რომ მან მიითვისა ეკლესიის თავისა 

და ეკლესიის საქმეებში უზენაესი მსაჯულის უფლებები. პაპი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას 

– როგორ თუ მასთან შეუთანხმებლად და საეკლესიო კანონების დარღვევით (ასეთი კანონი 

მხოლოდ ცრუდეკრეტალიებშია წარმოდგენილი) იქნა მოწვეული კრება, რომელზეც ეგნატე 

დაამხეს, პატრიარქად კი ერისკაცი აირჩიეს. პაპი უარს აცხადებდა, ეღიარებინა ფოტიოსი, 

ვიდრე კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად გამოგზავნილი თავისი ლეგატების მეშვეობით 

მთელ საქმეს არ შეისწავლიდა. იმავდროულად ითხოვდა, დაებრუნებინათ ილირია და ლეონ 

ისავრიელის მიერ წართმეული ოლქებიდან მიღებული შემოსავლები. 

კრება გაიხსნა 861 წელს. მას სამასზე მეტი ეპისკოპოსი ესწრებოდა, რომელთა შორისაც იყო 

პაპის ორი ლეგატიც. კრებამ დაადასტურა ეგნატეს დამხობა და ფოტიოსი კანონიერ 

პატრიარქად გამოაცხადა. ამ უკანასკნელმა პაპს კრების დადგენილებებთან ერთად წერილი 

გაუგზავნა, რომელშიც თავაზიანად, მაგრამ მტკიცედ უარყო პაპის მიერ წამოყენებული 

მოთხოვნები. ამასთან სწერდა, რომ შეუძლებელი იყო პაპს ესაყვედურა ეკლესიისთვის 

უცნობი კანონების დარღვევისთვის (ამით მიანიშნა, რომ ნიკოლოზი თავის პირველობას 

ასაბუთებდა ყალბ კანონებზე დაყრდნობით). 

რაც შეეხება პატრიარქის არჩევას ერისკაცთაგან, ამის მრავალი მაგალითი არსებობდა 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიათა ისტორიაში. ამასთან ქრისტიანობის პირველივე 

საუკუნეებიდან სხვადასხვა ეკლესია განსხვავებულ ტრადიციებს მისდევდა, რაც მათ 

ურთიერთობას ხელს არ უშლიდა, თუ ეს სხვაობა დოგმატების არსს არ ეხებოდა. რომის 

ეკლესიამ არაერთხელ შეცვალა ძველი, სამოციქულო ეკლესიის მიერ დადგენილი 

ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები. ფოტიოსი წერილში პაპს მიუთითებდა ამგვარ 

გადახვევებზე და მოუწოდებდა, დაეცვა ძველი დადგენილება, რომლის თანახმადაც უცხო 

ქვეყნის ეპისკოპოსს ან პატრიარქს არ უნდა განეხილა საჩივარი იმ პირებისგან, რომლებიც 



თავიანთი ქვეყნის სასულიერო მმართველების უკმაყოფილონი იყვნენ, ამასთან არ ჰქონდათ 

საკუთარი ეპისკოპოსისგან მიღებული ნდობის სიგელი. პაპის მოთხოვნაზე ილირიის 

დაბრუნების შესახებ ფოტიოსს პასუხი არ გაუცია. 

რა თქმა უნდა, პაპი ნიკოლოზი ამგვარი წერილით დიდად უკმაყოფილო დარჩა. მან 862 წელს 

რომში მოიწვია კრება, დაამხო თავისი ლეგატები, როგორც კონსტანტინოპოლის მიერ 

მოსყიდულნი, ეგნატე კვლავ კანონიერ პატრიარქად გამოაცხადა, ხოლო ფოტიოსი ანათემას 

გადასცა; იმპერატორსაც შეჩვენებით დაემუქრა, თუ იგი მის დადგენილებებს არ 

აღასრულებდა. მიქაელმა პასუხად გაუგზავნა ერთობ უკმეხი წერილი, სადაც აღნიშნავდა, 

რომ ფოტიოსი მართალია და პაპს ამ საკითხში მსაჯულად არავინ სცნობდა. 

რომის მღვდელთმთავარი მაინც თავისას არ იშლიდა, მაგრამ ამაოდ... 

ფოტიოსმა გულმოდგინედ მოჰკიდა ხელი ეკლესიის საქმეებს. როდესაც 864 წელს 

ბულგარეთის მეფემ, ბორისმა გაქრისტიანება მოინდომა, ფოტიოსმა მასთან გაგზავნა 

მქადაგებლები და მღვდლები, წერილობითაც განუმარტა სარწმუნოების დოგმატები და 

ქრისტიანული ცხოვრების წესები. მანვე მორავიის მთავრებს აახლა კირილე და მეთოდე, 

რომლებმაც სლავურ მიწებზე ღვთის სიტყვა სლავურად იქადაგეს, რითაც ამ ქვეყნებში 

მტკიცე საფუძველი ჩაუყარეს ქრისტიანულ განათლებას. ამასობაში ბულგარეთში 

განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ უფრო გაამძაფრა რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის 

დაპირისპირება და ნიკოლოზმაც კიდევ ერთხელ შეაჩვენა პატრიარქი ფოტიოსი. 

როდესაც ბერძენი მქადაგებლები ცდილობდნენ ქრისტიანობის გავრცელებას ბულგარეთში, 

პაპის საიდუმლო აგენტები ერთი მხრივ აღმოსავლეთის ეკლესიისადმი უნდობლობას 

უნერგავდნენ ახალმოქცეულებს, მეორე მხრივ კი ბულგარეთის მეფე ბორისის დარწმუნებას 

ცდილობდნენ, რომ მისი ქვეყნისთვის გაცილებით უსაფრთხო იქნებოდა ურთიერთობა 

რომთან, ვიდრე კონსტანტინოპოლთან. ამას იმპერატორ ლუდოვიკოს მუქარაც დაერთო – 

შეშფოთებულმა და დაბნეულმა მეფემ გადაწყვიტა, პაპისთვის ეთხოვა დახმარება და რჩევა. 

პაპმა ნიკოლოზმაც წერილობით აუხსნა ქრისტიანული ზნეობის წესები და რომისადმი 

მორჩილება ურჩია, თან საჩქაროდ გააგზავნა ბულგარეთში ეპისკოპოსი და მრავალი 

მღვდელი, რომლებმაც ბერძნების ნაღვაწს მთლიანად ხაზი გადაუსვეს: ბერძენ მღვდელთაგან 

აღსრულებული მირონცხება არად ჩათვალეს და მონათლულებს თავიდან სცხეს მირონი; 

დაადგინეს სასულიერო პირთა უქორწინებლობა, შაბათის მარხვა და ლათინთა ეკლესიის 

სხვა სიახლენი. გაავრცელეს სარწმუნოების შეცვლილი სიმბოლო, წინ აღუდგნენ მშობლიურ 

ენაზე ღვთისმსახურებას და გააძევეს ბერძენი მქადაგებლები. 

როდესაც ფოტიოსმა პაპის ასეთი საქციელი შეიტყო, ყველაფერი ეპისტოლეს საშუალებით 

აუწყა აღმოსავლეთის ეკლესიებს, ზედმიწევნით მიუთითა ძველი მართლმადიდებლური 

დოგმატებიდან და ტრადიციებიდან რომის ეკლესიის ყოველ გადახრაზე და აღმოსავლელი 

პატრიარქები და ეპისკოპოსები კონსტანტინოპოლის კრებაზე მიიწვია. 867 წელს შემდგარმა 

კრებამ დაგმო დასავლეთის ეკლესიის მიერ შემოტანილი სიახლენი და პაპი ნიკოლოზის 

დამხობა განაჩინა. კრების გადაწყვეტილებას ხელი ათასამდე ეპისკოპოსმა მოაწერა და იქვე 

გადაწყდა – თანადგომა იმპერატორ ლუდოვიკოსთვის ეთხოვათ, რომელიც ასევე 

შეწუხებული იყო ძალაუფლებისმოყვარე პაპის საქციელით. 



ფოტიოსის ამგვარმა ქმედებამ, განსაკუთრებით კი დასავლეთის ეკლესიის მისამართით 

გამოთქმულმა ბრალდებამ სამოციქულო ეკლესიის დოგმატებისგან გადახრის თაობაზე, პაპი 

შეაშფოთა. ჩვენ უკვე ვნახეთ, როგორი სიმკაცრით დაგმო ნიკოლოზის ერთ-ერთმა 

წინამორბედმა, პაპმა ლეონ III, სიმბოლოში სიახლის შეტანა. ფოტიოსის სიტყვების 

სამართლიანობას ასევე ადასტურებდა სიმბოლოს წარწერებიანი დაფები, რომლებიც წმინდა 

პეტრეს ტაძარში იყო დადგმული. მაგრამ პაპ ნიკოლოზს შეცდომების აღიარება არ სურდა. მან 

გალიის ეპისკოპოსებს მისწერა და მოუწოდა, დაეცვათ სიმბოლოში ასახული ახალი 

სწავლება, რამდენადაც საფრანგეთში იგი უკვე აღიარებული იყო. სიმბოლოში ფრაზის – „და 

ძისაგან“ დასაცავად საფრანგეთში, მართლაც, გამოჩნდა რამდენიმე თხზულება, რომელთა 

შორის აღსანიშნავია ეპისკოპოს ენეა პარიზელისა და კორბის მონასტრის აბატის – რატრამნის 

შრომები. ამ დროიდან სიმბოლოში შეტანილი სიახლე, რაც მხოლოდ ცალკეულ პირთა პირად 

აზრად ითვლებოდა დასავლეთში, უკვე დოგმატის სახით დამკვიდრდა. 

ამასობაში ვითარება ძალიან შეიცვალა. 867 წელს გარდაიცვალა პაპი ნიკოლოზი, ბასილი 

მაკედონიელმა (867-886 წწ.) მოკლა იმპერატორი მიქაელი და მისი ტახტი დაიკავა. ფოტიოსმა 

უშიშრად ამხილა მეფის მკვლელი, რისთვისაც ბასილიმ ხარისხი ჩამოართვა და მონასტერში 

გამოკეტა, კონსტანტინოპოლის კათედრაზე კი ეგნატე დააბრუნა. 

რომში ფოტიოსის დამხობას ზეიმობდნენ. იმპერატორ ბასილის დასავლეთთან დაახლოება 

სურდა, ამიტომაც პაპი მისგან დიდ დათმობებს ელოდა. ნიკოლოზის მემკვიდრე ადრიანე II 

რომის კრებაზე საბერძნეთიდან მოწვეულ დესპანთა თანდასწრებით გაიმეორა ფოტიოსის 

შეჩვენება და იმპერატორი დაარწმუნა, მის განსასჯელად კონსტანტინოპოლში კრება მოეწვია. 

დაახლოებით ორი წელიწადი აგროვებდნენ ეპისკოპოსებს, რომლებიც თანახმანი 

იქნებოდნენ, ფოტიოსი დამნაშავედ ეცნოთ. თითქმის მთელი სასულიერო დასი ერთგული 

რჩებოდა პატრიარქისა, რომელიც ასე მტკიცედ იცავდა ეკლესიის დამოუკიდებლობასა და 

მისი სწავლების სიწმინდეს, ესოდენ თავდაუზოგავად ასრულებდა საკუთარ მოვალეობებს. 

ბოლოს პაპის საიმედო მომხრე რამდენიმე კაცი მაინც გამოიძებნა და 869 წელს კრებაც 

საზეიმოდ გაიხსნა. პაპმა მასში მონაწილეობისათვის ორი ლეგატი მიავლინა. აღმოსავლეთის 

სამმა პატრიარქმა თავიანთი რწმუნებულები არ გამოგზავნა. კრებაზე პაპი აღიარებული იქნა 

მთელი ეკლესიის ხელისუფლად, ფოტიოსი ანათემას გადასცეს. ლათინები ამ კრებას 

დღევანდლამდე „VIII მსოფლიო კრებას“ უწოდებენ. თვითონ ფოტიოსმა, რომელიც კრებაზე, 

როგორც ბრალდებული, ძალით მიიყვანეს, არ სცნო განჩინებათა კანონიერება, ლეგატების 

შეკითხვებს არ უპასუხა, ბრალდებები დუმილით მოისმინა და ყველა გააოცა თავისი 

თავდაჭერითა და ღირსებით. 

რამდენიმე ეპისკოპოსი არ შეშინდა და კრებაზე გაბედულად გამოექომაგა პატრიარქს; მათ 

განაცხადეს, რომ ფოტიოსის დადგინება კანონიერი იყო და თვითონაც სამართლიანად 

მოქმედებდა, ამდენად კრების განჩინებანი უკანონოა. ეს უშიშარი ეპისკოპოსები დაამხეს და 

ანათემას გადასცეს, მსგავსად ფოტიოსისა, რომელიც შემდეგ საპყრობილეში ჩააგდეს; იგი 

გაუსაძლის პირობებში ჰყავდათ, წაართვეს წიგნებიც კი. მან ერთი თვე მძიმედ იავადმყოფა, 

მაგრამ მასთან არავინ შეუშვეს. 

ფოტიოსმა შვიდი წელიწადი დაჰყო მკაცრ პატიმრობაში. მისი მტრებიც კი ვერ უარყოფენ, 

რომ ამ პერიოდში მან სულიერი სიმტკიცე და დიდსულოვნება გამოიჩინა, ყველაფერი 

აუმღვრეველი სიმშვიდით დაითმინა და არად ჩააგდო მისთვის გამოცხადებული ანათემა. აი, 



რას სწერდა იგი ერთ-ერთ მეგობარს: „ანათემა, წარმოთქმული ჭეშმარიტების მქადაგებელთა 

მიერ უკეთურების წინააღმდეგ – საშინელი სასჯელია; მაგრამ ჭეშმარიტების მტრებისგან 

გამოცხადებული შეჩვენება მხოლოდ მათვე თუ გაანადგურებს, უდანაშაულოს კი უჭკნობ, 

უხრწნელ დიდებას განუმზადებს“. და კიდევ: „ჭეშმარიტ ნეტარებას მხოლოდ ღვთის სიტყვა 

და მისი შესწავლა განგვაცდევინებს. მწუხარებამ რომ ხელი არ დამრიოს, რა უნდა გავიხადო 

საზრუნავად? ის, რომ სულს ცოდვის ისრები არ გავაკარო და უვნებლად დავიცვა. თუკი 

რომელიმე მათგანი მაინც დააზიანებს ან თუნდაც დააწყლულებს სულს, ვაიძულო იგი, 

ჭრილობა მოიშუშოს და სიჯანსაღე აღიდგინოს. სხვა დანარჩენი კი – დიდება თუ სიმდიდრე, 

სილამაზე თუ ძალაუფლება, სხეულის ძალღონე თუ სიმტკიცე, და მათზე უფრო ძვირფასი – 

სიტყვის ძალაც – ეს ყველაფერი მოჩვენებითია“. ამგვარი აზრებითა და გრძნობებით 

ფოტიოსს, ცხადია, შეეძლო თავს დამტყდარი უბედურების მშვიდად ატანა. 

ვერც ლათინთა მიერ VIII მსოფლიო კრებად წოდებულმა თავყრილობამ აღადგინა მშვიდობა 

რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის. ჯერ ერთი, კრების მიერ მიღებულმა და ყველა 

დამსწრის ხელმოწერით განმტკიცებულმა დადგენილებებმა რომამდე ვერ ჩააღწია – ისინი 

გაბრუნებულ ლეგატებს გზაზე მოჰპარეს. ბევრი ამას ბერძნებს აბრალებდა – თითქოს მათ 

სურდათ, თავიანთი სამარცხვინო საქციელის მოწმობათა განადგურება. მეორეც, 

ბულგარეთის საკითხის პაპისეული გადაწყვეტა კონსტანტინოპოლმა არ მიიღო. ამასობაში 

ბულგარელები დარწმუნდნენ, რომ ლათინებს მხოლოდ მათზე ბატონობა სურდათ და ისევ 

ბერძნებს მიმართეს. ადრიანე II ამაოდ აცხადებდა საკუთარ უფლებას ბულგარეთზე, 

პატრიარქმა ეგნატემ, კონსტანტინოპოლში ჩასული ბულგარელების თხოვნით, მათ 

ეპისკოპოსი დაუდგინა და მღვდლებიც გაუგზავნა. პაპმა ეგნატეც შეაჩვენა, რაც, იმავე 

საფუძველზე, გაიმეორა ადრიანეს მემკვიდრემ – იოანე VIII. მაგრამ ბასილი მაკედონიელი, 

რომელიც ტახტზე უკვე მყარად დამკვიდრდა, ნაკლებად ზრუნავდა რომთან კარგი 

ურთიერთობის დამყარებისთვის. 

შვიდწლიანი მძიმე პატიმრობის შემდეგ ფოტიოსი ისევ იხმეს საიმპერატორო კარზე. 

ბასილიმ, რომელიც პატივს სცემდა განსწავლულობას, მას თავისი შვილების აღზრდა 

მიანდო. ფოტიოსს უპირველესად ეგნატესთან შერიგება სურდა. ასეც მოხდა – ყოფილი 

მეტოქეები შეხვედრისთანავე ურთიერთს ფეხებში ჩაუვარდნენ და შენდობა ითხოვეს. 

ამიერიდან ადრინდელი დაპირისპირება გულწრფელმა მეგობრობამ შეცვალა... როდესაც 

ეგნატე სასიკვდილოდ დაავადდა, მასთან ფოტიოსი მიდიოდა და ანუგეშებდა, მან კი 

აღსასრულის წინ თავის ნათესავებსა და მეგობრებზე ზრუნვა ფოტიოსს მიანდო. 

ეგნატეს სიკვდილის შემდეგ, 879 წელს, მისი ადგილი ფოტიოსმა დაიკავა. ხოლო პაპმა იოანე 

VIII, რომელსაც ბიზანტიასთან მშვიდობა სურდა, ძალადაკარგულად გამოაცხადა ყველა 

ანათემა და დაგმობა, რაც ფოტიოსს ეხებოდა. პაპმა კონსტანტინოპოლში მოწვეულ კრებაზე 

გაგზავნა თავისი ლეგატები, რომლებსაც ფოტიოსი კანონიერ პატრიარქად უნდა 

ეღიარებინათ იმ პირობით, თუ რომს ბულგარეთს დაუთმობდნენ. 

ფოტიოსი, ცხადია, პაპის ნებართვას არ დალოდებია, რომ თავი კანონიერ პატრიარქად 

ჩაეთვალა. მან, როგორც თავმჯდომარემ, გახსნა ხალხმრავალი კრება, რომელმაც უარყო 869 

წლის კრების ყველა დადგენილება, კვლავ გაიმეორა აკრძალვა – რაიმე მიმატებოდა ნიკეა-

კონსტანტინოპოლის სიმბოლოს – და დაადასტურა რომისა და კონსტანტინოპოლის 

კათედრების თანასწორუფლებიანობა. დადგენილებას ხელი მოაწერა ყველამ, მათ შორის 



იყვნენ პაპის ლეგატებიც, რომელთაც იმედი ჰქონდათ, რომ ამ დათმობით მიაღწევდნენ 

სასურველს – ხელში ჩაიგდებდნენ ბულგარეთს. მაგრამ ფოტიოსმა ბულგარეთი არ დათმო! 

ლეგატების დაბრუნების შემდგომ კი რომიდან ამ პიროვნების მისამართით ისევ წყევლა-

კრულვა გაისმა, რაც იოანეს მემკვიდრეებმაც გაიმეორეს. როგორც იქნა, ფოტიოსის მტრებმა 

მოახერხეს, მის წინააღმდეგ განეწყოთ ახალი იმპერატორი ლეონ ბრძენი (866-912 წწ.), 

რომელმაც მეორედ დაამხო იგი. 886 წელს მონასტერში აღესრულა მართლმადიდებლობის ეს 

უდიდესი დამცველი – პაპისგან შეჩვენებული და საბერძნეთის იმპერატორისგან 

ათვალწუნებული. 

ფოტიოსის სახელი დღევანდლამდე საძულველია ლათინებისთვის, რომლებიც ბერძნულ 

მართლმადიდებლობას „ფოტიოსის ერესსაც“ კი უწოდებენ, თითქოს მას შემოჰქონდა 

სიახლენი და არ იცავდა ძველ, სამოციქულო კანონებს. 

ჩვენ კი უღრმესი პატივისცემით წარმოვთქვამთ ძალაუფლებისმოყვარე პაპებისგან ეკლესიის 

თავისუფლების დამცველისა და ამასთან მისი სწავლების სიწმინდის ქომაგის სახელს. ზემოთ 

უკვე ვნახეთ, თუ როგორ გაუკუღმართდა ეს სწავლება სიახლეების თვითნებური შეტანით. 

ამ დროიდან მოყოლებული რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის განხეთქილება უფრო 

ღრმავდებოდა, შერიგების მცდელობებს წარმატება არ მოსდევდა. უკვე სახეზე იყო 

მართლმადიდებლობიდან მნიშვნელოვანი გადახრები რომის ეკლესიაში, თუმცა მას ამის 

აღიარება არ სურდა. პირიქით, რაღაც გამოგონილი უფლებების წამოყენებით მეტად 

შორდებოდა ჭეშმარიტებას და ადგებოდა სიცრუის გზას. 

დასავლეთის ეკლესიასთან დავის გამო ფოტიოსმა რამდენიმე დოგმატური თხზულება 

დაწერა იმ საკითხებზე, რაც ეკლესიათა განყოფის მიზეზი ხდებოდა. ასეთი იყო ნაშრომი 

„სულიწმიდის გამომავლობის შესახებ“, „ენციკლური ეპისტოლე“, სადაც ამხილა 

დასავლეთის მიერ თვითნებურად შემოტანილი სიახლეები. გარდა ამისა, შემონახულია მისი 

მრავალი თხზულება სხვადასხვა თემაზე: „პავლიკიანელთა წინააღმდეგ“, „ბიბლიოთეკა“ 

(რომელშიც კრიტიკულად არის განხილული სხვადასხვა ავტორთა დაახლოებით 286 

თხზულება), წმინდა წერილის განმარტებანი, რამდენიმე ქადაგება და შეგონება, რომლებიც 

აზრის სიღრმითა და მჭევრმეტყველებით გამოირჩევიან. 

სლავურ მიწებზე ღვთის სიტყვის გავრცელებაში პატრიარქ ფოტიოსის მონაწილეობაზე ჩვენ 

შემდგომ ვისაუბრებთ. აქ კი გიამბეთ მხოლოდ მისი ბრძოლის შესახებ პაპის მოთხოვნების 

წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთის ეკლესიის დამორჩილებას ცდილობდა. ამ ბრძოლაში 

მან, როგორც ჭეშმარიტების მსახურმა, გასაოცარი სულიერი სიმტკიცე და გონიერება 

გამოავლინა. 

 

 

 

 

 



ეკლესიისა და ქრისტიანული განათლების მდგომარეობა ცენტრალურ ევროპაში X 

საუკუნემდე. ცნობილი ღვთისმეტყველნი. ცრუსწავლებანი. მონასტრები. 

ჩვენ საკმაოდ დიდი ადგილი დავუთმეთ მოვლენებს, რომლებშიც ღვთისსათნო საქმისთვის 

თავდადებას სჭარბობდა ადამიანური ვნებები: ძალაუფლების სიყვარული, 

დიდებისმოყვარება... პაპების მისწრაფება მსოფლიო მმართველობისკენ და ამის თაობაზე 

წარმოშობილი უთანხმოებანი უფრო საერო ისტორიის თემა უნდა ყოფილიყო, ამ ყოველივეს 

ასეთი უზარმაზარი გავლენა რომ არ მოეხდინა ეკლესიის ცხოვრების მდინარებასა და 

განვითარებაზე. 

ახლა განვიხილოთ ეკლესიის მდგომარეობა დასავლეთში და მისი დამკვიდრების პროცესი 

ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში. 

უპირველესად, ყურადღებას შევაჩერებთ კარლოს დიდის იმპერიაზე. ქვეყნის განათლებაზე 

მეფის ზრუნვამ ნაყოფი გამოიღო. კარლოსის მემკვიდრეების მმართველობის დროსაც ბევრი 

სწავლული, შესანიშნავი ღვთისმეტყველი იღვწოდა ცოდნის გასავრცელებლად. 

მრავალრიცხოვან სასწავლებლებში ამზადებდნენ მქადაგებლებს შორეულ ქვეყნებში 

სამოღვაწეოდ, ზრუნავდნენ ზნე-ჩვეულებათა გაუმჯობესებაზე. ფრანკთა მმართველების 

კარზე მრავლად იყვნენ ბრიტანეთის კუნძულებიდან გადმოსული სწავლულები. ბრიტანეთს 

თავს ესხმოდნენ დანიელები, ანგრევდნენ ეკლესია-მონასტრებსა და სკოლებს. ამის გამო IX 

საუკუნის პირველი ნახევრისთვის ბრიტანეთში აქამდე განათლების ესოდენ მაღალმა დონემ 

მნიშვნელოვნად დაიწია. სამაგიეროდ საფრანგეთის სამეფო კარი იქცა მეცნიერებათა მთავარ 

ცენტრად დასავლეთში. 

იმხანად მოღვაწე უამრავ გამოჩენილ პირთა შორის იყვნენ: ვალაფრიდი (წმინდა წერილის 

განმმარტებელი, წერდა სტრაბოს ფსევდონიმით), აგობარდ ლიონელი, კლავდიუს 

ტურინელი, იონა ორლეანელი (რომელიც ბევრს წერდა ეკლესიის მოწყობასა და 

ტრადიციებზე), რაბან მავრი (ალკუინის მოწაფე, რომელმაც სახელი გაითქვა, როგორც 

განათლების თავდადებულმა გამავრცელებელმა და ღრმად განსწავლულმა პიროვნებამ); 

მონაზვნები: პასქასიუს რადბერტი, რატრამნ კორბელი, რემიგიუს ოქსერელი, სერვატუს 

ლუპუსი; აღსანიშნავია ანასტასი ბიბლიოთეკარი, რომელმაც დასავლეთს ბერძენი მწერლების 

თხზულებები გააცნო. 

მაგრამ ყველა ამ შესანიშნავი პიროვნების ღირსებას არ დავამცირებთ, თუ ვიტყვით, რომ მათი 

თხზულებები ხელს უწყობდა საღვთისმეტყველო ცოდნის გავრცელებას მხოლოდ 

სწავლულთა შორის, ხალხის დიდი ნაწილისთვის კი ეს ნაშრომები არაფერს ნიშნავდა. ყველა 

მეცნიერი ლათინურად წერდა, ამდენად მათი თხზულებები სწავლულ ღვთისმეტყველთა 

ვიწრო წრეში ტრიალებდა და, როგორც ვთქვით, ხალხის განსანათლებლად ცოტა რამ 

კეთდებოდა. რა თქმა უნდა, მაინც დიდი მიღწევა იყო, რომ აქამდე უმეტესად სახელმწიფო 

საქმეებით დაკავებული სასულიერო დასი საღვთისმეტყველო და საეკლესიო საკითხებს 

მიუბრუნდა. 

სასულიერო პირთაგან ამ საკითხებით დაინტერესება ჯერ კიდევ კარლოს დიდის დროს 

აღიძრა. ჩვენ ვნახეთ, რომ გალიის სასულიერო პირები, იმპერატორის მეთაურობით, 

რომისგან დამოუკიდებლად მოქმედებდნენ და ხშირად ეჭვქვეშ აყენებდნენ პაპის 

შეხედულებებსა და კანონებს საღვთისმეტყველო თემებზე. ასეთი დამოკიდებულება 



შემდგომაც გაგრძელდა და ჩვენს განსახილველ პერიოდში გალიის სასულიერო დასი უკვე 

საკმაოდ იყო მომზადებული საეკლესიო საკითხების დამოუკიდებლად გადასაწყვეტად. 

აგობარდ ლიონელმა გამოსცა თხზულება, რომელშიც გმობდა ხატების თაყვანისცემას; თავის 

ოლქში აკრძალა ღვთისმსახურების დროს გალობა, გარდა ბიბლიური საგალობლებისა; იგი 

დაჟინებით მოითხოვდა წმინდა წერილის ზედმიწევნით შესწავლას და ებრძოდა ეკლესიაში 

შემოპარულ ბევრ ცრურწმენას. 

კიდევ უფრო თვითნებურად მოქმედებდა კლავდიუს ტურინელი – მან უარყო პაპის 

ხელისუფლების კანონიერება. წარმოშობით ესპანელმა კლავდიუსმა რამდენიმე წელი 

გაატარა ლუდოვიკო „ღვთისმოსავის“ კარზე, რომლის შემწეობით იგი ტურინის 

ეპისკოპოსად იქნა დადგენილი. მეფეს ამით სურდა დაემტკიცებინა, რომ უფლება აქვს, 

ჩაერიოს მისი ქვეშევრდომი იტალიის არა მარტო პოლიტიკურ, არამედ საეკლესიო 

საქმეებშიც. კლავდიუსმა მალევე გადაიმტერა პაპი, რადგან მის მმართველობას უშიშრად 

აღუდგა წინ. მაგრამ ამავე დროს მთელი თავისი სამწყსოს უკმაყოფილებაც დაიმსახურა, 

რადგან ბრძანა ეკლესიებიდან ხატების გატანა, დაგმო წმინდანებისა და მათი ნაწილების 

თაყვანისცემა. კლავდიუსის ქცევამ, ასევე მისმა თხზულებებმა, რომლებშიც იგი ამხელდა 

ცრურწმენასა და მცდარ შეხედულებებს, მაგრამ ამასთან ერთად გმობდა ეკლესიის 

გადმოცემით დამკვიდრებულ წესებს, ბევრის გულისწყრომა გამოიწვია. კლავდიუსი, 

როგორც ერეტიკოს ფელიქს ურგელელის მიმდევარი, წერილობით ამხილეს იონა 

ორლეანელმა, შოტლანდიელმა დუნგალმა და სხვებმა. კლავდიუს ტურინელს, როგორც 

რეფორმაციის ერთ-ერთ წინამორბედს, პატივს მიაგებენ გვიანდელი ეპოქის პროტესტანტები. 

ვფიქრობთ, საკმარისი იქნება, მოკლედ შევეხოთ ორ საღვთისმეტყველო დავას, რომლებშიც 

მონაწილეობდა ყველა იმდროინდელი სწავლული. IX საუკუნეში აღმოცენებული 

უთანხმოებანი შემდგომშიც ხშირად იჩენდა ხოლმე თავს, განსაკუთრებით კი რეფორმაციის 

პერიოდში გამწვავდა. ეს იყო ევქარისტიისა და პრედესტინაციის (ანუ 

წინასწარგანსაზღვრულობის) შესახებ აზრთა დაპირისპირება. 

ამ დრომდე არც ერთ კრებას არ განუსაზღვრავს ევქარისტიის ცნება. კორბის მონასტრის 

აბატმა – პასქასიუს რადბერტმა, რომელიც უკვე ცნობილი იყო წმინდა წერილის 

განმარტებებით, გამოსცა წიგნი სათაურით „უფლის ხორცისა და სისხლის შესახებ“, სადაც 

ამტკიცებდა, რომ ევქარისტია მოჩვენებითი ხორცი და სისხლი არ არის, არამედ ნამდვილად 

ქალწულისგან შობილი, ჯვარცმული და საფლავიდან აღმდგარი უფლის ხორცი და სისხლია. 

ამას არ დაეთანხმა ბევრი დასავლელი ღვთისმეტყველი. მათ შორის იყვნენ: რატრამნ 

კორბელი, რაბან მავრი, იოანე ერიუგენა, რომელთაც შემდეგნაირად განმარტეს სადავო 

საკითხი: ევქარისტია მხოლოდ სახეა ან სიმბოლოა ქრისტეს სისხლისა და ხორცისა. 

პასქასიუსის შეხედულებებს იზიარებდნენ ჰინკმარ რეიმსელი და ბევრი სხვა 

ღვთისმეტყველი. დავა დიდხანს გაგრძელდა და ამ თემაზე რამდენიმე თხზულებაც შეიქმნა. 

ამ პაექრობაში ეკლესიის მმართველობა არ ჩარეულა, რაიმე გადაწყვეტილება არ მიუღია და 

მხარეთაგანაც არავინ გაუკიცხავს. ორი ასწლეულის შემდეგ ეს უთანხმოება ბერენგარ 

ტურელმა განაახლა. 

ეკლესიის მმართველობა სხვაგვარად მოიქცა მეორე დავასთან დაკავშირებით. გოდეშალკი, 

საქსონელი გრაფის ვაჟი, მშობლებმა ადრეული ყრმობის ასაკში მიიყვანეს ფულდას 

მონასტერში და მის მაგიერ დადეს აღთქმა, რომ ყმაწვილი აბატი გახდებოდა. როდესაც 



გოდეშალკი გაიზარდა, მიხვდა, რომ მონაზვნური ცხოვრებისთვის არ იყო მოწოდებული; 

მალე მას მაინცის კრებამ მოუხსნა სხვათა მიერ დადებული აღთქმა, მაგრამ ამ 

გადაწყვეტილებას წინ აღუდგა ფულდას მონასტრის წინამძღვარი რაბან მავრი და ახალმა 

კრებამ გააუქმა პირველი გადაწყვეტილება – გოდეშალკი მონაზვნად დატოვა, ოღონდ სხვა 

მონასტერში გადასვლის ნება დართო. როდესაც იგი შეუდგა წმინდა მამათა, განსაკუთრებით 

კი ნეტარი ავგუსტინეს, თხზულებათა შესწავლას, მისი ყურადღება მიიქცია საკითხმა 

პრედესტინაციის შესახებ. გოდეშალკი იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ყოველ პიროვნებას 

ღმერთმა წინასწარ განუკუთვნა მარადიული ნეტარება ან სასჯელი; და რომ ამ 

წინასწარგანსაზღვრულობას ვერაფერი შეცვლიდა. 

გოდეშალკის მიერ გამოთქმულმა ამ აზრმა რაბან მავრის ყურამდე მიაღწია, რომელიც იმ 

დროისთვის უკვე მაინცის არქიეპისკოპოსი იყო. მან ჯერ წერილობით ამხილა, შემდეგ კი 

მაინცის კრებაზე იხმო გოდეშალკი, რომელმაც კრებას გააცნო თავის მიერ შედგენილი 

„სარწმუნოების გადმოცემა“; კრებაზე იგი დაგმეს, როგორც ერეტიკული, ხოლო აბატი 

გაგზავნეს ჰინკმარ რეიმსელთან, რომლის ოლქსაც ეკუთვნოდა მისი მონასტერი. ახალმა 

კრებამაც, ჰინკმარის თავმჯდომარეობით, დაგმო გოდეშალკის აზრები და მოსთხოვა მათი 

უარყოფა. აბატმა უარი განაცხადა, ამიტომ იგი დასაჯეს – გაშოლტეს და იქამდე აწამეს, ვიდრე 

ცეცხლში არ ჩააგდო „საწმუნოების აღსარება“. ამის შემდეგ მას სამუდამო ტყვეობა მიუსაჯეს, 

მონასტერში დაამწყვდიეს და დამნაშავესავით ექცეოდნენ. გოდეშალკი ითხოვდა, ნება 

მიეცათ „საღვთო სამსჯავროზე“ დაემტკიცებინა თავისი შეხედულებების სამართლიანობა. 

პასუხად შესთავაზეს, რომ აპატიებდნენ, თუ მეორედაც განუდგებოდა თავის ნააზრევს, 

მაგრამ იგი უდრეკი დარჩა. 

ამ საქმეში ჰინკმარის საქციელი ბევრს არ მოსწონდა, სასულიერო დასის ნაწილი გოდეშალკს 

იცავდა და მის ტანჯვას თანაუგრძნობდა. ზოგიერთი ღვთისმეტყველი, მაგალითად 

რატრამნი და სერვატუს ლუპუსი, დაუფარავად უჭერდნენ მას მხარს. თვითონ 

დატყვევებული მონაზონი ჰინკმარს სდებდა ბრალს ცდომილებებში და პაპის მფარველობას 

ეძებდა. რამდენიმე წელიწადს კამათობდნენ ღვთისმეტყველები 

„წინასწარგანსაზღვრულობის“ საკითხზე. აბატი გოდეშალკი ოცდაერთწლიანი ტყვეობის 

შემდეგ აღესრულა – ქრისტიანული წესით მისი დასაფლავება აკრძალეს. 

გოდეშალკთან დაკავშირებით ჩვენ პირველად ვახსენეთ „საღვთო სამსჯავრო“. მას 

მიმართავდნენ ბრალდებულები თავიანთი უდანაშაულობისა და სიმართლის 

დასამტკიცებლად. ეს პრაქტიკა იმხანად ერთობ გავრცელებული იყო ცენტრალურ ევროპაში 

და მისი რამდენიმე სახეც არსებობდა: გამოცდა ცივი და ცხელი წყლით, ცეცხლით, 

გავარვარებული რკინით, ორთაბრძოლითა და ა.შ. ცივი წყლით გამოცდის დროს 

ბრალდებულს მდინარეში აგდებდნენ. თუ ის ჩაიძირებოდა, უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ და 

წყლიდან ამოჰყავდათ, რადგან ითვლებოდა, რომ წყალი დამნაშავეს არ მიიღებდა და 

ამოატივტივებდა. ეს მეთოდი რაკი არასაიმედოდ მიაჩნდათ, მას იშვიათად მიმართავდნენ. 

უფრო ხშირად იყენებდნენ ცეცხლით, გავარვარებული რკინით, ცხელი წყლით გამოცდას. 

მაგალითად, ბრალდებულს მდუღარე წყლით სავსე ქვაბის ფსკერიდან უნდა ამოეღო ბეჭედი 

ან სხვა რამ საგანი; ბრალეულობის გამოსავლენად ხელში აჭერინებდნენ გახურებულ რკინას, 

შემდეგ დამწვარ ხელს შეუხვევდნენ და თუ სამ დღეში წყლული სრულიად მორჩებოდა, ეს 

ბრალდებულის უდანაშაულობას ადასტურებდა. ორთაბრძოლების დროს დამარცხებული 

დამნაშავედ ითვლებოდა და ა.შ. 



“საღვთო სამსჯავროს“ აზრი იყო ბრალდებულის აშკარა საფრთხეში ჩაგდება, რათა უფლის 

მართლმსაჯულებისთვის მიენდოთ უდანაშაულოს დაცვა. „საღვთო სამსჯავროები“ 

ტარდებოდა ეკლესიის ნებართვით, ხშირად ტაძარში ან მის ეზოში; მას სასულიერო პირები 

ესწრებოდნენ, რომლებიც განსაკუთრებული ლოცვებით აკურთხებდნენ ამ რიტუალისთვის 

საჭირო ნივთებს. ამ ჩვეულებას უკვე X საუკუნიდან დაუპირისპირდა საუკეთესო ნაწილი 

საზოგადოებისა, თუმც ეს ტრადიცია მაინც ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. 

ეგრეთწოდებული „საღვთო სამსჯავროს“ გარდა, არსებობდა სხვა ჩვეულებებიც, რომლებშიც 

იკვეთებოდა ცრურწმენა და ქრისტიანული რჯულის გაუკუღმართებული გაგება. ამას 

ებრძოდნენ კეთლგონიერი ადამიანები. განსწავლული და ღვთისმოსავი ეპისკოპოსები 

ზრუნავდნენ რწმენის სიწმინდის დასაცავად, განათლებისა და წმინდა წერილის 

განმარტებების გასავრცელებლად, მაგრამ ამისთვის საჭირო ხდებოდა სასულიერო პირთა 

უმრავლესობის დაუდევრობასა და სიტლანქესთან ბრძოლა. ამ უკანასკნელთ ნაკლებ 

ესმოდათ ქრისტეს რჯულის არსი და მას უკუღმართად განუმარტავდნენ ადამიანებს. 

შედეგად ბევრი ცრურწმენა დამკვიდრდა – ზედაპირულმა აღქმამ შეცვალა ქრისტიანული 

კანონებისა და დადგენილებების ჭეშმარიტი აზრი. სულის შინაგან, ლოცვით ღვაწლს 

ხილული წეს-ჩვეულებები ჩაენაცვლა. 

ამ პერიოდში ხალხის ზნეობრიობის მთავარი მეთვალყურე, რა თქმა უნდა, სასულიერო დასი 

იყო. ეპისკოპოსს ევალებოდა, წელიწადში ერთხელ მაინც მოევლო თავისი ეპარქია, 

დარწმუნებულიყო, იცნობდა თუ არა მრევლი ქრისტიანულ სარწმუნოებას და დაემოძღვრა 

იგი. ასეთ მოგზაურობას ახლდა ქრისტიანული ზნეობის კანონების დარღვევაში შემჩნეულ 

დამნაშავეთა სამსჯავროც. 

აი, როგორ ტარდებოდა ე.წ. „სინოდები“ ფრანკთა სახელმწიფოში: ეპისკოპოსი, 

არქიდიაკონის პირით, ატყობინებდა თავისი ჩასვლის დროს და ადგილს, სადაც თავი უნდა 

მოეყარა ყველას, ვისაც მისი მართლმსაჯულება სჭირდებოდა. მისული ეპისკოპოსი 

საზოგადოებიდან ირჩევდა შვიდ ღირსეულ კაცს და ადებინებდა ფიცს, რომ ილაპარაკებდნენ 

მხოლოდ სიმართლეს; ამის შემდეგ უსვამდა შეკითხვებს (ამ უკანასკნელთა მიხედვით 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ მაშინდელი საზოგადოების განვითარების დონე) ხომ არ 

მომხდარა ეპარქიაში მკვლელობა, ქურდობა, ფიცის გატეხვა; არიან თუ არა ოლქში 

ჯადოქრები, შემლოცველები, მკითხავები; ხომ არავინ აღასრულა წარმართული რიტუალი 

ხეების, წყაროების ან ქვების თაყვანსაცემად. ხომ არ შეულოცეს მწყემსებმა ან მონადირეებმა 

მარცვლეულის ყანებს, სათიბებს და ა.შ.; ხომ არ დაუმალავთ ეს შელოცვები ხის 

ფუღუროებში, დაუმარხავთ გზაჯვარედინებზე, რათა საქონელი დაეცვათ დაცემისგან; ხომ 

არ ირწმუნებოდა რომელიმე დედაკაცი, რომ ჯადოქრობითა და მისნობით შეეძლო – 

სიძულვილი სიყვარულით შეეცვალა ან პირიქით; ხომ არავის აქვს ბოროტ სულთან კავშირი; 

ვინმემ რაიმე უწმინდური ხომ არ შეჭამა და მარხვა დაარღვია; ან გააცდინა დღესასწაულის 

ღვთისმსახურება, იმუშავა საზეიმო დღეებში, უარი თქვა საეკლესიო გადასახადზე, უდიერად 

მოექცა სასულიერო პირს, უღალატა სტუმართმოყვარეობის კანონს; ზრუნავენ თუ არა 

ნათლიები, რომ ნათლულებმა იცოდნენ საუფლო ლოცვა; ხომ არავინ გამოიყენა ყალბი 

სასწორი ან გირები; ვინმე ხომ არ მევახშეობს; ეკლესიის მახლობლად ვინმე ხომ არ მღერის 

უწესო სიმღერებს ან საუბრობს თუ არა ღვთისმსახურების დროს და ა.შ. 



მოწმეების პასუხთა მოსმენის შემდგომ იწყებოდა სამსჯავრო; დამნაშავედ მიჩნეულებს 

ძირითადად ხორციელი სასჯელი ელოდათ, თუმცა მისი შეცვლა შეიძლებოდა ფულადი 

ჯარიმით ან საეკლესიო ეპიტიმიის აღსრულებით. მოგვიანებით ჩვევად იქცა ფულადი 

ჯარიმით ან გარკვეული რაოდენობის ლოცვის წაკითხვით საკუთარი ცოდვების გამოსყიდვა. 

უკვე VIII საუკუნეში გამოჩნდა ეპისკოპოს ჰალიტგარ კამბრელის მიერ შეთხზული წიგნი, 

რომელშიც თითოეულ დანაშაულზე განსაზღვრული იყო ეპიტიმიის ხარისხი. 

ასეთი ზერელე მონანიების წინააღმდეგ მაშინვე ბევრი აღდგა, შალონის კრებამ პირდაპირ 

აკრძალა კიდეც პენიტენციალური, როგორც მათ უწოდებდნენ, წიგნების გამოყენება და 

გამოაცხადა, რომ ჭეშმარიტი სინანულის გამომხატველია ლოცვის გულწრფელობა და არა 

მისი რაოდენობა, რამეთუ „გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან არა 

შეურაცხყოს“. მაგრამ იმდენად ძლიერი იყო ეკლესიის დადგენილებების მარტოოდენ 

ზედაპირული, გაუაზრებლად შესრულებისკენ ლტოლვა, რომ X-XI საუკუნეებში დასავლეთში 

ძლიერ დამკვიდრდა და ეკლესიაშიც შეიწყნარეს ჩვეულებები, რომელთა წინააღმდეგ VIII 

საუკუნეში თავგამოდებით იბრძოდნენ. თითოეული დანაშაულისთვის განისაზღვრა 

ლოცვებისა და ფსალმუნების რაოდენობა, აღკვეთისა და თვითგვემის ხარისხები – 

სასჯელების სისტემა იმდენად ცხადად ჩამოყალიბდა, რომ შემცოდებელს წინასწარ შეეძლო 

სცოდნოდა, რა რით შეეცვალა. მაგალითად, ერთწლიანი სინანულის მაგიერ შეიძლებოდა 

ოცდაათი ფსალმუნის წაკითხვა ან ამდენივე დარტყმის ატანა. ამრიგად, მას, ვისაც ეკლესიამ 

სინანულის ხუთწლიანი ვადა დაუდგინა, სანაცვლოდ ფსალმუნთა მთელი წიგნი უნდა 

წაეკითხა. სინანულში იგულისხმებოდა მარხვის დაცვა, მოკრძალებული, უბრალო სამოსის 

ტარება და ა.შ., რისი შეცვლაც შეიძლებოდა მომლოცველობით, გარკვეული ფულადი 

ჯარიმის გადახდით... ზოგიერთმა სამომავლოდ დანაშაულის ჩადენისთვის ფულის 

წინასწარი გადახდა და საკუთარი სინდისის წინაშე უპასუხისმგებლობის უფლების ყიდვა 

დაიწყო. ასე თანდათანობით განვითარდა ინდულგენციების საშინელი სისტემა... 

ვინც უარს იტყოდა მასზე სასჯელად დადებული საეკლესიო სინანულის აღსრულებაზე, 

ეკლესიიდან განიკვეთებოდა, მძიმე დანაშაულებისთვის კი ანათემა ელოდა. სხვაგვარად, მას 

ეკრძალებოდა ყოველგვარი მონაწილეობა საეკლესიო მსახურებებსა და საიდუმლოებში და 

თვითონაც კანონგარეშედ ცხადდებოდა. ეს მეთოდი მოგვიანებით საშინელ იარაღად იქცა 

ძალაუფლებისმოყვარე სასულიერო დასის ხელთ (ჩვენ შემდგომ დაწვრილებით ვისაუბრებთ 

ამის შესახებ). VIII-IX საუკუნეებშივე დაედო სათავე მრავალ ტრადიციასა და დადგენილებას, 

რომლებიც შემდგომ ანგარებისა და ძალაუფლებისმოყვარე სასულიერო დასის ხელშეწყობით 

განვითარდნენ. იმხანად რომის ეკლესიამ სცადა, სასულიერო პირთა უქორწინებლობას 

საეკლესიო კანონის სახე მისცემოდა და 868 წელს ვორმსის კრებაზე შესაბამისი 

დადგენილებაც გამოიტანა, თუმცა იგი დასავლეთში საყოველთაოდ არ იქნა მიღებული. 

იტალიაში XI საუკუნემდე იყვნენ ცოლიანი მღვდელმსახურები. 

ფრანკთა სამღვდელო პირთა მომხვეჭელობა და სიხარბე, მოვალეობებისადმი დაუდევარი 

დამოკიდებულება და აღვირახსნილი ცხოვრება სასულიერო დასის საუკეთესო ნაწილის 

აღშფოთებას იწვევდა; ისინი ყოველმხრივ ცდილობდნენ მდგომარეობის გამოსწორებას. 

სხვათა შორის, VIII საუკუნის შუა წლების ერთ-ერთი ასეთი მცდელობა ეკუთვნის ეპისკოპოს 

ქროდეგანგ მეცელს, რომელმაც სასულიერო პირთა კრებული დაარწმუნა, ერთად ეცხოვრათ 

მისი მეთვალყურეობის ქვეშ და დაეცვათ მისგანვე შედგენილი წესდება (ვიტა ცანონიცა), 

რომელიც ძალიან ჰგავდა სამონაზვნო ცხოვრების განაწესს, ოღონდ ნაკლები სიმკაცრით 



ხასიათდებოდა. კლირიკოსები უნდა დამორჩილებოდნენ კანონიკურ წესებს (ამიტომ მათ 

კანონიკები ეწოდათ) და ერთად ეცხოვრათ საკათედრო ტაძართან არსებულ სახლში 

ეპისკოპოსის მეთვალყურეობით და შემწეობაც იმავე ტაძრიდან მიეღოთ; ექნებოდათ საერთო 

ტრაპეზი, დამახასიათებელი სამოსი. გარკვეულ საათებში (ჰორაე ცანონიცა) შეიკრიბებოდნენ 

სალოცავად, იგალობებდნენ ჟამნს, მოისმენდნენ თავებს (ცაპიტულუმ) წმინდა წერილიდან ან 

კანონიკური წესდებიდან. ამიტომაც შემდგომ „კანონიკთა“ მთელ ამ კრებულს ეწოდა 

კაპიტულუმი. 

ამგვარი ცხოვრება ქროდეგანგმა მხოლოდ თავისი საკათედრო ტაძრის კლირიკოსებისთვის 

მოაწყო, მაგრამ უკვე IX საუკუნეში კანონიკთა ტიპიკონი, რომელიც ბევრი ახალი წესით 

შეივსო, აუცილებელი გახდა საფრანგეთის ყველა საკათედრო და ზოგიერთი სამრევლო 

ტაძრისთვის, რამაც მოგვიანებით სასულიერო პირთა უკმაყოფილება გამოიწვია. ბევრს 

ამძიმებდა განაწესის სიმკაცრე და ზოგჯერ მისი შემსუბუქებაც ხდებოდა. კანონიკებმა 

მოახერხეს, მიეღოთ საეკლესიო ქონების ნაწილის დამოუკიდებლად გამოყენების უფლება. 

ისინი თანდათან დაშორდნენ თავდაპირველ მკაცრ წესებს და დაიწყეს თავისუფალი, 

შემსუბუქებული ცხოვრება. შემდგომ ისინი ძირითადად ახალგაზრდობის აღზრდაზე 

ზრუნავდნენ. ასევე ჩამოყალიბდა დედაკაცთა – კანონისების საზოგადოებები, ქალწულებისა 

და ქვრივებისაგან, რომლებიც დებდნენ უქორწინებლობის აღთქმას, მაგრამ ოჯახებს არ 

ტოვებდნენ და ემორჩილებოდნენ მონაზვნური ცხოვრების გარკვეულ წესებს. კანონისების 

ტიპიკონიც ასევე IX საუკუნის პირველ ნახევარში დაიწერა. 

ამავე პერიოდში უკიდურესად აუცილებელი შეიქნა მონასტრების რეფორმირება; ეს 

განსაკუთრებით ეხებოდა საფრანგეთს, სადაც ეს სავანეები მეტისმეტად დაშორდა 

თავდაპირველ სიმკაცრესა და უბრალოებას. გარკვეულწილად ამის მიზეზი გახდა 

დამღუპველი ჩვეულება – ერისკაცებისთვის ჯილდოდ მონასტრების ჩუქება. ახალი 

მფლობელებიც სარგებლობდნენ მონასტრის მიწებიდან მიღებული შემოსავლით და 

საერთოდ არ აწუხებდათ, იცავდნენ თუ არა მონაზვნები ტიპიკონს, ღვთისმოშიშნი იყვნენ თუ 

უზნეოდ ცხოვრობდნენ. არცთუ იშვიათად მეპატრონე ერისკაცი თვეობით ცხოვრობდა 

სავანეში ოჯახთან, მეგობრებსა და მოსამსახურეებთან ერთად. ისინი ნადირობდნენ 

მონასტრის ვრცელ მამულებში, აწყობდნენ ხმაურიან გართობებს და წრეგადასულ ღრეობებს. 

გაძევებული მონაზვნები შემოგარენში დაეხეტებოდნენ და თავის სარჩენად მოწყალებას 

თხოულობდნენ. მონაზვნობა თითქმის მოიშალა, ტიპიკონს საერთოდ არავინ იცავდა. 

აუცილებელი იყო ძირეული გარდაქმნა, რაც მკაცრი ბენედიქტე ანიანელის მოღვაწეობის 

მთავარი მიზანი გახდა. 

ლანგეტოკის დიდგვაროვან ოჯახში დაბადებული ახალგაზრდა ვიტიცა კარლოს დიდის 

მეომარი იყო. სასიკვდილო საფრთხის წუთებში მან აღთქმა დადო, რომ სიცოცხლეს ღმერთს 

მიუძღვნიდა. იგი მონაზვნად შედგა ბენედიქტეს სახელით, მისდევდა უმკაცრეს ცხოვრებას 

და მოძმეებს აოცებდა ხორცის დამთრგუნავი მარხვით, მღვიძარებითა და თვითგვემით. 

მონაზონთა აღვირახსნილობის შემყურე ბენედიქტემ გადაწყვიტა დაარსება მონასტრისა, 

რომელიც სხვათათვის სანიმუშო იქნებოდა. მან თავის საგვარეულო მამულში დააფუძნა 

ანიანის მონასტერი და იქ შეკრებილ მონაზვნებს ბენედიქტე ნურსიელის განაწესით 

დააწყებინა ცხოვრება, თვითონ კი მკაცრად ადევნებდა თვალს ამ ტიპიკონის დაცვას და 

ყველას თავგანწირვის, თავმდაბლობისა და შრომისმოყვარების მაგალითს აძლევდა. 



მონასტრისა და მისი წინამძღვრის ქება-დიდება შორს გავრცელდა. კარლოს დიდის 

მფარველობამ და მდიდრულმა შესაწირმა ბენედიქტეს საშუალება მისცა, მონასტერთან 

მოეწყო უმაღლეს მეცნიერებათა სასწავლებელი, ბიბლიოთეკა, საეკლესიო გალობის სკოლა. 

ანიანის მონასტერი საფრანგეთის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სავანედ იქცა. კარლოს დიდის 

ვაჟის, ლუდოვიკო ღვთისმოსავის დროს ბენედიქტემ უზარმაზარი გავლენა მოიპოვა 

სახელმწიფო და საეკლესიო საქმეებში – მისი მონაწილეობისა და რჩევის გარეშე არაფერი 

წყდებოდა. მანვე დაარწმუნა ლუდოვიკო, ხელი მოეკიდა სამონასტრო რეფორმისთვის და აი, 

817 წელს ააქენში, სახელმწიფო სეიმზე, უმნიშვნელოვანესი სავანეების წინამძღვრებთან 

თათბირის შემდეგ გადაწყდა, საფრანგეთის ყველა მონასტერი დამორჩილებოდა ბენედიქტე 

ნურსიელის განაწესს, რომელიც გარკვეულწილად შეცვალა ბენედიქტე ანიანელმა. მასვე 

დაევალა სახელმწიფოში ყველა სამონაზვნო სავანეზე მკაცრი მეთვალყურეობა. 

ბენედიქტე თავდაუზოგავად შეუდგა მასზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას: 

გამუდმებით დადიოდა მონასტრებში და ამოწმებდა ტიპიკონის შესრულების მდგომარეობას, 

ცდილობდა მონაზონთა განათლებას, მოუწოდებდა მკაცრი და შრომისმოყვარე 

ცხოვრებისაკენ, უქადაგებდა ღარიბებისადმი გულმოწყალებას, მაგრამ ერთი კაცის შრომა არ 

აღმოჩნდა საკმარისი ფრანკთა მონასტრებში შეღწეული მთელი ბოროტებისა და წახდენის 

ამოსაძირკვად. სავანეთა უმეტესობა ბენედიქტეს სიკვდილის შემდეგ ადრინდელ ყოფას 

დაუბრუნდა. X საუკუნემდე არ მოიშალა დამსახურებული ერისკაცების მონასტრებით 

დასაჩუქრების ტრადიცია. ასწლეულების განმავლობაში არ შეწყვეტილა ჩივილი 

მონაზვნური ცხოვრების მოშლაზე, ზნეობის დაცემაზე, აბატთა უმეცრებასა და მცონარებაზე, 

რაც ერისკაცთაგან სიძულვილსა და დაცინვას იწვევდა. ბენედიქტე ანიანელის შემდგომ 

მრავალი ღვთისმოსავი პიროვნება შეეცადა მონასტრებში სიმკაცრისა და ძველი 

ღვთისმსახურების სიწმინდის აღდგენას. 

ჩვენ დავასახელეთ უმნიშვნელოვანესი მონასტრები და გიამბეთ მათ დამაარსებლებზე. 

ზოგიერთმა სავანემ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, როგორც სასწავლებელმა. 

ასეთი მონასტრები იყო: სენტ-გალენი, რეიხენაუ (შვეიცარია); ლორში, ჰირშაუ (რეინის 

მახლობლად); ფულდა (ბავარია); კორბი პიკარდიაში (საფრანგეთი). ეს უკანასკნელი იმითაც 

იყო მნიშვნელოვანი, რომ უდიდესი ყურადღება დაუთმო მქადაგებლობას და საკმაოდ ბევრი 

მოშურნე მოღვაწეც აღზარდა. ამ მონასტერმა სხვა სავანეც მოაწყო, რომლის განსაკუთრებული 

მიზანი წარმართთათვის ღვთის სიტყვის ქადაგება იყო. აი, როგორ მოხდა ეს: 

კარლოს დიდმა საქსების დამორჩილების შემდგომ რამდენიმე იქაური ყმაწვილი გაგზავნა 

მონასტრებში, უმთავრესად კი კორბის სავანეში, რათა ესწავლათ ქრისტეს რჯული და 

თავიანთ ქვეყანაში დაემოძღვრათ ერი. განსაკუთრებული მონდომებით შეუდგა საქსონელთა 

განათლებას კორბის სავანის წინამძღვარი ადალჰარდი. როდესაც დაინახა, რომ თავისი 

მცდელობა წარმატებული გამოდგა, განიზრახა საქსების სამშობლოში მონასტრის მოწყობა. 

გამოჩნდნენ საკმაოდ ღირსეული მონაზვნები, რომლებიც მზად იყვნენ, კორბის მონასტერში 

აღზრდილ ყმაწვილებთან ერთად გადასახლებულიყვნენ საქსონიაში. მათ მრავალი გაჭირვება 

და ტანჯვა გამოიარეს ველურ, უკაცრიელ ადგილზე დასამკვიდრებლად, იქ თავს ძლივს 

ირჩენდნენ; ბოლოს მდინარე ვეზერის ნაპირას, გერმანულ მიწაზე, დააფუძნეს მონასტერი, 

რომელსაც ახალი კორბი ეწოდა. იქვე დაარსდა სკოლაც, რომლის მთავარი დამრიგებელი 

გახდა პასქასიუს რადბერტის მოწაფე ანსგარი, სკანდინავიის მომავალი მოციქული. მისი 

მოშურნე, დაუღალავი მოღვაწეობა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. 



ქრისტიანობის გავრცელება სკანდინავიის მიწებზე. ინგლისის მეფე ალფრედი. 

როდესაც კარლოს დიდმა ხანგრძლივი, შეუპოვარი ბრძოლის შემდეგ საქსები დაიმორჩილა 

და რომის ეკლესიას დაუქვემდებარა, განიზრახა სხვა ტომების დაპყრობაც, რომლებიც 

ახლანდელი გერმანიის აღმოსავლეთ მხარეში სახლობდნენ. ბალტიისპირეთი, ელბასა და 

ოდერის აუზის სანაპიროები, ახლანდელი გოლშტინია და მაკლენბურგი დასახლებული იყო 

სხვადასხვა სლავური ტომებით, გერმანელებითა და დანიელებით, რომლებიც გამუდმებით 

ებრძოდნენ ერთმანეთს. კარლოს დიდს სურდა, ჰამბურგში დაეარსებინა საეპისკოპოსო 

იქაურთა გასაქრისტიანებლად. მან ააგო ეკლესია, გაგზავნა მღვდელი და ამით სათავე 

დაუდო მქადაგებლობას იმ მხარეში, მაგრამ საქმის ბოლომდე მიყვანა არ დასცალდა. 

ამასობაში კარლოსსა და დანიელებს შორის, რომლებსაც სამხრეთ იუტლანდია ეკავათ 

(ახლანდელი შლეზვიგ-გოლშტეინი), ომი ატყდა. მეფემ სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე 

მოწინააღმდეგესთან ზავი დადო, მაგრამ მქადაგებლობის წინსვლას ამანაც ვერ უშველა. 

ლუდოვიკო „ღვთისმოსავის“ მეფობის დროს დანიის უფლისწულმა ჰარალდმა, რომელსაც 

ნათესავი სამეფო ტახტს ედავებოდა, დახმარებისთვის ფრანკებს მიმართა და მათი შემწეობით 

გაიმარჯვა. ამას შედეგად მოჰყვა მეგობრული ურთიერთობა და 822 წელს ლუდოვიკომ 

იუტლანდიაში ელჩები გაგზავნა, რეიმსის არქიეპისკოპოს ებოსა და კამბრეს მომავალი 

ეპისკოპოსის – ჰალიტგარის თაოსნობით. მათ თითქმის დაიყოლიეს ჰარალდი, მიეღო 

ქრისტიანობა, მაგრამ მას შეეშინდა ხალხის უკმაყოფილებისა და უარი თქვა ნათლისღებაზე. 

თუმცა ქრისტიანი ეპისკოპოსებისთვის ხელი არ შეუშლია, მოენათლათ ახალმოქცეულები. 

ელჩები დიდხანს არ დარჩენილან დანიელთა შორის. ისინი ისე დაბრუნდნენ სამშობლოში, 

რომ დიდ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. 

დანიაში ატეხილმა ახალმა მღელვარებამ ჰარალდი იძულებული გახადა, ისევ 

ლუდოვიკოსთვის ეთხოვა დახმარება. 826 წელს მაინცს, სადაც იმპერატორი იმყოფებოდა, 

მიადგა ასი ხომალდი, რომელთაც ჩაიყვანეს მეფე ჰარალდი ოჯახითა და მრავალრიცხოვანი 

მხლებლებით: ძირითადად დანიელებითა და ნორმანებით. ყველა საზეიმოდ მოინათლა 

იმპერატორის და დედოფლის თანდასწრებით, რომლებიც დანიის სამეფო წყვილის 

ნათლიებიც გახდნენ. მაგრამ საეჭვოა, რომ დანიელებს, რომლებიც ნაკლებად იცნობდნენ 

ქრისტიანობას, ერწმუნათ მისი ჭეშმარიტება. მეფეს უბრალოდ იმპერატორის დახმარება 

სჭირდებოდა. ნათლისღების შემდგომ ყველამ ხალისით მიიღო ლუდოვიკო 

„ღვთისმოსავისგან“ ნაბოძები საჩუქრები. 

 

ჰარალდმა მოისურვა, მის ქვეყანაში გაეგზავნათ მახარებლები. კორბის მონასტრის 

წინამძღვარმა ეს საქმე იმპერატორთან ერთად განიხილა და შეარჩია ნიჭიერი და მოშურნე 

ახალგაზრდა მონაზონი ანსგარი. ის წარმოშობით ამიენიდან იყო. ბავშვობიდანვე 

ამჟღავნებდა სურვილს, სიცოცხლე ღმერთისთვის მიეძღვნა. იგი ადრე აღიკვეცა მონაზვნად, 

გადასახლდა ახალი კორბის მონასტერში, მთლიანად მისცა თავი ლოცვას და 

მასწავლებლობას იქაურ სკოლაში. მაგრამ ამგვარი შრომა მას არ აკმაყოფილებდა და 

სხვაგვარი ღვაწლისკენ ისწრაფოდა. მას ჩაესმოდა ხმა უფლისა: „წადი და მარტვილის 

გვირგვინით შემკული დამიბრუნდი“. ერთხელ, შეკითხვაზე: „ღმერთო, რის გაკეთებას 



მიბრძანებ?“, პასუხად მოესმა: „აუწყე ადამიანებს სიტყვა ღვთისა!“ ამის შემდეგ 

წარმართთათვის სახარების ქადაგება ანსგარის სანუკვარ მიზნად იქცა. 

მან სიხარულით მიიღო წინადადება, მახარებლად წასულიყო დანიაში. კორბის მონასტრის 

მონაზონთაგან ერთი თანაშემწეც გამოუჩნდა და ორივე გზას გაუდგა. საქმე რთული და მძიმე 

გამოდგა: მეფის გაქრისტიანებით უკიდურესად უკმაყოფილო დანიელებს ამ სარწმუნოების 

შესახებ მოსმენაც არ სურდათ. არც ქვეყნის სიღრმეში შეღწევის საშუალება არსებობდა, 

ამიტომ მისიონერები სამხრეთ იუტლანდიაში, ქალაქ ჰადებში, შეჩერდნენ და ქრისტიანული 

სკოლა დააარსეს. ანსგარმა არაერთხელ გამოისყიდა ტყვე ბავშვები და ასწავლა იმ იმედით, 

რომ მათგან მახარებლები და დამრიგებლები გამოვიდოდნენ. მაგრამ ეს საქმიანობა მალე 

შეჩერდა. მეტოქის მიერ ძლეული ჰარალდი იძულებული გახდა, გაქცეულიყო. ქვეყნის 

დატოვება მოუხდათ მქადაგებლებსაც, რადგნაც მათდამი ადგილობრივი მოსახლეობა 

მტრულად იყო განწყობილი. 

მაგრამ ანსგარი იმედს არ კარგავდა, რომ დაწყებულ საქმეს გააგრძელებდა. ამასობაში მისი 

თანამგზავრი გარდაიცვალა, თავად კი დაელოდა ხელსაყრელ ვითარებას, რათა თავისი 

მოღვაწეობა განეახლებინა და იმავდროულად სცადა სხვა ქვეყანაში, შვეციაში, შეღწევა. იქ 

ჯერ კიდევ VIII საუკუნის დასაწყისში იქადაგეს (მისიონერთა სახელები უცნობია), მაგრამ 

მხოლოდ შვეციის უფლისწულ სკირას მონათვლა მოახერხეს. იმ დროიდან გაუთავებელი 

არეულობის პირობებში ქრისტიანობაზე აღარავინ საუბრობდა, თუმცა საბოლოო დავიწყებას 

იგი არ მისცემია – სავაჭრო ურთიერთობებისა და ომების დროს შვედებს ხშირად 

უხდებოდათ ქრისტიანებთან ურთიერთობა. 

829 წელს ლუდოვიკოს სამეფო კარს ესტუმრნენ შვედი ვაჭრები და ქრისტიან მქადაგებელთა 

გაგზავნა სთხოვეს. ანსგარი და მისი მეგობარი სიხარულით გაუდგნენ გზას, მაგრამ 

მოგზაურობისას ზღვის მეკობრეებმა გაძარცვეს და ძლივს გადარჩნენ. ბოლოს ჩააღწიეს ქალაქ 

ბირკაში (მელარენის ტბის მახლობლად), სადაც კეთილგანწყობით მიიღო მეფე ბიორნმა, იქვე 

გადაეყარნენ ქრისტიან ტყვე მეომრებს, რომლებიც აუწერელი სიხარულით შეხვდნენ 

ერთმორწმუნეებს და მათგან წმინდა ზიარება მიიღეს. მქადაგებლობა საკმაოდ წარმატებული 

გამოდგა. ბევრმა ირწმუნა, ხოლო ქვეყნის ერთ-ერთმა მმართველმა, ჰერიგარმა, ნათელ-იღო 

და პირველი ქრისტიანული ეკლესიაც დააფუძნა. 

ანსგარი შვეციაში წელიწადნახევარი დარჩა და დაუღალავად იღვაწა. დაბრუნებულმა 

ვითარება გააცნო ლუდოვიკოს, რომელმაც თავის მამის, კარლოს დიდის განზრახვის 

აღსრულება გადაწყვიტა და სარწმუნოების გავრცელების ხელშესაწყობად ჰამბურგში დააარსა 

ნორდალბინგიის საეპისკოპოსო, რომლის არქიეპისკოპოსობა ანსგარს ანდო. ნორდალბინგია 

ეწოდება ელბის გადაღმა დანიის მოსაზღვრე ტერიტორიას, ჰამბურგსა და ახლანდელი 

გოლშტინიის დასავლეთ ნახევარს. საეპისკოპოსოს ინახავდნენ ფრიზლანდიის ერთ-ერთი 

მონასტრის შემოსავლებით, მაგრამ ანსგარი ყოველმხრივ უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. 

მის ოლქს გაუთავებლად თავს ესხმოდნენ და ძარცვავდნენ მეზობელი ტომები. ანსგარის 

სიცოცხლესაც არაერთხელ დაემუქრა საფრთხე, მაგრამ იგი ვერაფერმა შეაშინა და ვერ 

გაუნელა მოშურნეობა. მთელი არსებით ღვთის ყოვლისშემძლე შემწეობას იყო მინდობილი; 

იცოდა, რომ უფალი არ დაუშვებდა კეთილი თესლის უნაყოფობას და მას თავის დროზე 

აღმოაცენებდა. მან გამოისყიდა ტყვეობიდან გერმანელი, ნორმანი და სლავი ყმაწვილები და 

ქრისტეს სარწმუნოება შეასწავლა. იმავდროულად დაუკავშირდა მახარებლებს დანიაში, 



სადაც ჯერ გაურკვევლობა სუფევდა. როდესაც იმარჯვებდა ქრისტიანობისადმი მტრულად 

განწყობილი ძალა, მორწმუნეებს საფრთხე და დევნა ელოდათ; ზოგჯერ მახარებლები 

იძულებულნი ხდებოდნენ, საერთოდ გასცლოდნენ იქაურობას. 

რამდენიმე წლის შემდეგ ახალი უბედურება დაატყდა თავს ანსგარის ეპარქიას – ნორმანებმა 

საშინლად დაარბიეს მხარე, გადაწვეს ჰამბურგი და მის მიერ დაარსებული ტაძარი, სკოლა და 

ბიბლიოთეკა; თვითონ ანსგარი ძლივს გადარჩა. „უფალმანცა მომცა, უფალმანცა მიმიღო, 

ვითარცა უნდა, ეგრეთცა ქმნა. იყავნ სახელი უფლისაჲ კურთხეულ!“ – გაიმეორა იობის 

სიტყვები და დროებით გოლშტინიაში, ერთი ქრისტიანი ქვრივის მამულში, გადასახლდა. 

როგორც კი მცირეოდენი შესაძლებლობა მიეცემოდა, იგი მიმოივლიდა ხოლმე იავარქმნილ 

ეპარქიას, ანუგეშებდა გაუბედურებულ ადამიანებს, უნერგავდა სულიერ სიმტკიცესა და 

ღვთისადმი სასოებას. თვითონ ანსგარი უკიდურეს სიღატაკეს ითმენდა; ლუდოვიკოს 

მემკვიდრეებმა ნორდალბინგიის ეპარქიას შემოსავალი წაართვეს და ანსგარიც სრულიად 

უსახსროდ დარჩა. თანამუშაკნი სულიერად დაეცნენ და სამშობლოში დაბრუნდნენ, მან კი არ 

მიატოვა დაწყებული საქმე და უკეთესი მომავლის მოლოდინში მარტომ განაგრძო 

მოღვაწეობა. რამდენიმე ხნის შემდეგ ჰამბურგი და ბრემენი ერთ ეპარქიად გაერთიანდა და 

მოშურნე არქიეპისკოპოსს ისევ მიეცა შესაძლებლობა და სახსრები სასიკეთო საქმის 

გასაგრძელებლად. 

ნორდალბინგიის არქიეპისკოპოსობასთან ერთად ანსგარს მთელი ჩრდილოეთი მხარის 

პრიმასის წოდებაც მიენიჭა და დანიისა და შვეციის ეკლესიების ზედამხედველობა დაევალა. 

837 წელს შვეციაში მოღვაწე ეპისკოპოსი ჰაუცბერგი განდევნა ქრისტიანობისადმი მტრულად 

განწყობილმა დაჯგუფებამ. ანსგარი რამდენჯერმე ჩავიდა დანიაში, იუტლანდიის მეფე 

ერიხის მფარველობით ისარგებლა და ქალაქ შლეზვიგში ტაძარი ააგო. თვითონ მეფემ 

მონათვლა არ მოისურვა, მაგრამ ბევრი გაქრისტიანდა, რამაც წარმართული ფრთის რისხვა 

გამოიწვია. იფეთქა ამბოხებამ და ანსგარის მფარველი მეფე ჯერ ტახტიდან ჩამოაგდეს, 

შემდეგ კი, 854 წელს, მოკლეს და მეფედ გამოაცხადეს ყმაწვილი ერიკი. შლეზვიგის მთავარმა 

იარლ შლეზვიგელმა, ქრისტიანობის სასტიკმა მტერმა, რომელიც ერიკის მაგიერ მართავდა 

ქვეყანას, ქრისტიანების დევნა დაიწყო – ბევრი სიკვდილით დასაჯა, მღვდლები გააძევა, 

ეკლესია კი დახურა. მაგრამ მისი მმართველობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. 856 წელს 

ანსგარი თავად მეფემ მიიწვია დანიაში და მქადაგებლობითი მოღვაწეობაც განახლდა. 

რაც შეეხება შვეციას, სადაც დევნის გამო შვიდი წლის განმავლობაში მახარებლები არ 

ჰყოლიათ, ბევრი მოქცეული ნამდვილი ქრისტიანი გამოდგა. ხიფათმა და დევნამ მათში ვერ 

გაანელა ღვთისადმი მსახურების მხურვალე სურვილი. ერთ-ერთი ასეთი იყო ჰერიგარი, 

რომლის სულიერი სიმტკიცე და სათნო ცხოვრება კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენდა 

გარშემო მყოფებზე. მისი წყალობით მოიქცა ბევრი – ზოგი ფარულად, ზოგიც საჯაროდ. 

ქრისტიანებთან ხშირი ურთიერთობის შედეგად შვედებმა გაიცნეს ქრისტე. თორისა და 

ოდინის (სკანდინავიის წარმართთა მთავარი ღმერთები) თაყვანისმცემლები თანდათან 

ხვდებოდნენ, რომ ქრისტიანთა ღმერთი ძალმოსილი და შემწეა მათი, ვინც მისი ირწმუნა. 

ანსგარი, როგორც კი შესაძლებლობა მიეცა, 852 წელს ჩავიდა შვეციაში, რათა გაემხნევებინა 

ქრისტიანები და მოენათლა ახალმოქცეულნი. დანიის მეფე ერიკი, რომელსაც უყვარდა 

ანსგარი, მის შესახებ სწერდა მეფე ოლაფ შვედს: „არასდროს შევხვედრივარ ასეთ მართალ და 



სათნო ადამიანს, გთხოვ, ნება მისცე შვეციაში დააარსოს ქრისტიანული ეკლესია, რადგან 

ესოდენ მართალი კაცი მხოლოდ ჭეშმარიტად კარგისა და სასარგებლოსთვის გამოიდებს 

თავს“. 

ოლაფმა ანსგარი კარგად მიიღო, მაგრამ თანადგომას არ დაჰპირებია, რადგან ეშინოდა 

ხალხის რისხვისა, რომელიც ისედაც იყო აღელვებული ქრისტიანული სარწმუნოების 

წინსვლით. ძველი კერპთმსახურების ბევრი მოშურნე დამცველი სახალხო ყრილობებზე 

თორისა და ოდინის უარმყოფელებს ზეციური რისხვით ემუქრებოდა. მღელვარება იმდენად 

ძლიერი იყო, რომ ანსგარის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნა, მაგრამ იგი არსად წასულა და 

უშიშრად ელოდა ხელსაყრელ ვითარებას. ერთხელაც მეფემ წილი ყარა, მიეცა თუ არა 

მისთვის ქადაგების ნება, და საქმე ქრისტიანთა სასარგებლოდ გადაწყდა. მაშინ მან ანსგარს 

უფლება მისცა, საკითხი განსახილველად სახალხო კრებისთვის შეეთავაზებინა. ლოცვითა და 

მარხვით მომზადებულმა ანსგარმა ერს გაქრისტიანებისკენ მოუწოდა. ხალხი აღელდა, ბევრმა 

უარყო ეს წინადადება, მაგრამ ერთმა ღირსეულმა მოხუცმა ყრილობას შეახსენა, რომ 

ქრისტიანთა ძლიერმა და ყოვლისშემძლე ღმერთმა უკვე მრავალი იხსნა საფრთხისგან ზღვასა 

და ბრძოლებში; რომ უგუნურებაა, უარყო ის, რაც შეიძლება სასარგებლო გამოდგეს. მოხუცის 

სიტყვები ბევრმა ყურად-იღო. გადაწყდა, არ აღდგომოდნენ წინ ქრისტიანობის გავრცელებას 

და მორწმუნეებისთვის უფლება მიეცათ, ჰქონოდათ ეკლესია და აღესრულებინათ 

ღვთისმსახურება. 

ანსგარი სიხარულით შეხვდა ამ გადაწყვეტილებას. მეფემ მას აჩუქა მიწის ნაკვეთი, სადაც 

საფუძველი ჩაეყარა ეკლესიას. როდესაც ანსგარი ბრემენში დაბრუნდა, იქ მღვდლად დატოვა 

თავისი ერთ-ერთი საყვარელი მოწაფე რიმბერტი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე 

ერთგულად ემსახურებოდა მქადაგებლობის საქმეს. 

სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში ანსგარი თავის ეპარქიაში ცხოვრობდა და უწინდებურად 

იღვწოდა. მას ახალგაზრდობიდან უყვარდა განმარტოება, ამიტომ თავისთვის ვიწრო სენაკი 

მოიწყო, თუმცა იქაც იშვიათად ახერხებდა დასვენებას – მთელს დროს მოყვასზე ზრუნვას 

უთმობდა. მისი წმინდა ცხოვრების შესახებ შეიტყვეს თუ არა, მნახველთა ნაკადი მიაწყდა მის 

სამყოფელს, შორიდან მოჰყავდათ სნეულები იმ იმედით, რომ ანსგარის ლოცვა მათ 

განკურნავდა. როდესაც ანსგარს, როგორც სასწაულთმოქმედს, ადიდებდნენ, იგი 

თავმდაბლად ეუბნებოდა: „მე არ შემიძლია სასწაულების მოხდენა. ღმერთს მხოლოდ ერთ 

სასწაულს ვთხოვ – თავისი მადლით გარდამქმნას კარგ ადამიანად“. ანსგარს 

სარწმუნოებისთვის მოწამებრივი სიკვდილი არ რგებია, მაგრამ წილად ხვდა, 

ოცდათოთხმეტი წლის განმავლობაში ეშრომა, დაეთმინა გაჭირვება და დაუღალავად ეღვაწა 

ღვთის სადიდებლად. სკანდინავიის დიდი მოციქული გარდაიცვალა 865 წელს. 

ანსგარის მემკვიდრე იყო მისი საყვარელი მოწაფე რიმბერტი. მან აღწერა თავისი მოძღვრის 

ცხოვრება, რომელსაც მოღვაწეობასა და თავგანწირვაში თავადაც ჰბაძავდა. რიმბერტი 

ოცდასამი წლის განმავლობაში იყო ნორდალბინგიის არქიეპისკოპოსი და შვეციასა და 

დანიაში ქრისტიანობის დასამკვიდრებლად იღვწოდა, მაგრამ სრულ გამარჯვებას ის და მისი 

მემკვიდრენი ვერ მოესწრნენ. კიდევ ას წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდა ახალ სარწმუნოებასა 

და ერში მყარად ფესვგადგმულ ძველ კერპთმსახურებას შორის ბრძოლა. 



ნორმანებმა და დანიელებმა ევროპას ახალი რისხვა დაატეხეს თავს, დაუნდობლად 

ესხმოდნენ თავს მეზობელ ქვეყნებს, ძარცვავდნენ ქრისტიანულ ტაძრებს, ხოცავდნენ 

მორწმუნეებს. შვეციასა და დანიაში ისევ დაიწყო ქრისტიანთა დევნა. მაგრამ ანსგარისა და 

მისი მოწაფეების მიერ ჩაგდებული კეთილი თესლი არ დაღუპულა – ამ ქვეყნებში მაინც 

დარჩნენ ქრისტიანები, ცოცხლობდა ხსოვნა ნაქადაგები ღვთის სიტყვისა; სწორედ ამის 

საფუძველზე IX საუკუნის დასასრულს, როგორც შემდგომ ვნახავთ, ქრისტიანობა ხელახლა 

აღორძინდა. 

IX საუკუნეში დაუნდობელი დანიელების თავდასხმებისგან განსაკუთრებით ბრიტანეთის 

კუნძულები დაზარალდა. ცეცხლში ჩაიფერფლა ეკლესია-მონასტრები, სასწავლებლები. 

განათლება იმდენად დაეცა, რომ X საუკუნის დასასრულისთვის რამდენიმე განსწავლულ 

ადამიანს თუ შეხვდებოდით ქვეყანაში, რომელიც აქამდე განთქმული იყო თავისი სკოლებით. 

მრავალი მეცნიერი საფრანგეთში გადასახლდა. 

872 წელს ტახტზე ავიდა ალფრედ დიდი. ინგლისი დღევანდლამდე მადლიერებით ინახავს 

თავისი ერთ-ერთი ყველაზე ღირსეული მეფისადმი ხსოვნას. მან დაამარცხა დანიელები და 

ძალისხმევა არ დაიშურა მშობლიური ერის განსანათლებლად. თავად მოშურნე ქრისტიანი, 

ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ მხოლოდ საღვთო რჯულზე დაფუძნებული განათლება 

მოიტანდა სიკეთეს. მეფემ ყოველი მხრიდან მიიხმო სწავლული და ღვთისმოსავი ადამიანები, 

გაუხსნა სკოლები და თავადაც სწავლობდა მათგან. მთელ დროს ლოცვაში, ცოდნის შეძენასა 

და სახელმწიფო საქმეებზე ზრუნვაში ატარებდა. 

მეფე ხედავდა, თუ როგორ იოლად და მალე დაეცა განათლება ინგლისში, რაც, მისი აზრით, 

იმის შედეგი იყო, რომ მეცნიერებანი და ღვთისმეტყველება ისწავლებოდა არა მშობლიურ, 

არამედ ლათინურ ენაზე. ამიტომ იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა აუცილებელი 

სახელმძღვანელოებისა და სასულიერო წიგნების გადათარგმნას. თავადვე შეისწავლა 

ლათინური ენა და ინგლისურად თარგმნა: ფსალმუნთა წიგნი, გრიგოლ დიოლოღოსის 

ზოგიერთი თხზულება, ბედა ღირსეულის „ინგლისის ეკლესიის ისტორია“. მეფე ალფრედი 

ერთ-ერთი თავისი წიგნის წინასიტყვაობაში წერდა: „მახსოვს, უკანასკნელ დარბევებამდე 

ჩვენი ეკლესია-მონასტრები მდიდარი იყო წიგნებით, მაგრამ სასულიერო პირები მათგან 

სიკეთეს ვერ იღებდნენ, რადგან არაფერი ესმოდათ. ჩვენმა წინაპრებმა კი ისინი მშობლიურ 

ენაზე არ გადათარგმნეს, რადგან ვერ წარმოიდგინეს, რომ ოდესმე ასეთი უმეცარნი 

გავხდებოდით“. 

ალფრედმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ოქსფორდის სასწავლებელი, რომლის 

საფუძველზეც შემდგომ დაარსდა ცნობილი უნივერსიტეტი. მანვე დაადგინა ნაფიც 

მსაჯულთა სამსჯავრო ინგლისში. კეთილშობილი, მოწყალე და ბრძენი მეფე გარდაიცვალა 

901 წელს. მართალია, დანიელებმა კვლავ განაახლეს თავდასხმები და დარბევები, მაგრამ 

ინგლისში განათლება მაინც ვითარდებოდა. ალფრედის ღვაწლს უნაყოფოდ არ ჩაუვლია... 

 

[1] იარლი – უმაღლესი საერო ტიტული სკანდინავიის ქვეყნებში. 

 

 



ქრისტიანთა დევნა ესპანეთში. 

ახლა ყურადღება მივაპყროთ ქვეყანას, სადაც დაწყებული IX საუკუნის შუა წლებიდან 

ქრისტიანებს მძიმე განსაცდელის დღეები ედგათ. როგორც ვიცით, VIII საუკუნის დასაწყისში 

ესპანეთის დიდი ნაწილი მაჰმადიანებმა დაიპყრეს, თუმცა ქრისტიანობის დევნა არ 

დაუწყიათ. კორდოვას ხალიფები მფარველობდნენ მეცნიერებას, განათლებას და საკმაო 

შემწყნარებლობას იჩენდნენ ქრისტიანი ქვეშევრდომებისადმი, რომლებიც გაცილებით უკეთ 

ცხოვრობდნენ ესპანეთში, ვიდრე მათი ერთმორწმუნენი აღმოსავლეთში. მართალია, 

თითოეულ მათგანს ყოველთვიურად გადასახადი უნდა გადაეხადა, სამაგიეროდ, კანონი 

ნებას რთავდა, აეგოთ ეკლესია-მონასტრები, თავისუფლად აღესრულებინათ 

ღვთისმსახურება, საკუთარ სამსჯავროზევე მოეგვრებინათ უთანხმოებანი... ოღონდ 

აკრძალული იყო მაჰმადიანთა გაქრისტიანება და მუჰამედის ლანძღვა. მაჰმადიანებსაც 

ქრისტეს შეურაცხყოფის უფლება არ ჰქონდათ, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მუჰამედის 

მგმობელს კლავდნენ, ქრისტესას – სხეულებრივ სასჯელს აკმარებდნენ. ბევრ ქრისტიანს 

მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა სახელმწიფოში. მღვდლები და მონაზვნები შუამავლების 

როლს ასრულებდნენ მაჰმადიან და ქრისტიან მმართველებს შორის. 

მალე ქრისტიანულ საზოგადოებაში რწმენისადმი ერთგვარმა გულგრილობამ იჩინა თავი. 

არაბების განათლების დონე უფრო მაღალი იყო და ქრისტიანი ყმაწვილებიც სიამოვნებით 

დადიოდნენ მათ სკოლებში, ამასთან არად აგდებდნენ საკუთარი რჯულისა და მამათა 

ნაწერების შესწავლას. ზოგი ესწრაფოდა, შეჰმატებოდა მმართველთა რიგებს და თავი 

დაეღწია გადასახადისგან. ამ მიზეზთა გამო გახშირდა ქრისტიანთა გამაჰმადიანების 

შემთხვევები. 

სარწმუნოებისგან ამგვარი განდგომა, რასაკვირველია, მოშურნე ქრისტიანთა გულწრფელ 

აღშფოთებას იწვევდა. ზოგი მათგანი, განდგომილთა და გულგრილთა გასაკიცხად ხშირად 

ხმამაღლა საუბრობდა საკუთარ სარწმუნოებაზე, რაც მტრული შეტაკების მიზეზი ხდებოდა 

ქრისტიანებსა და მუსლიმანებს შორის. ეს უკანასკნელნი მონაზვნებსა და მღვდლებს ხან 

სიცილითა და ლანძღვით ხვდებოდნენ, ხანაც მათი ბავშვები უშენდნენ ქვებს. ზარების რეკვა, 

რითაც ქრისტიანებს ტაძრებში მისასვლელად უხმობდნენ, მუსლიმანთა აღშფოთებას 

იწვევდა. 

ასევე მოშურნე ქრისტიანებსაც აძრწუნებდა, როგორ გაჰყვიროდა მოლა მინარეთიდან: „არ 

არის ღმერთი თვინიერ ალაჰისა. მუჰამედი კი წინასწარმეტყველია მისი!“ ამის გაგონებაზე 

მორწმუნენი პირჯვარს იწერდნენ და უზენაესს შესთხოვდნენ: „ნუ დადუმდები, ღმერთო, 

შემუსრე მტერნი შენნი!“ 

ამგვარმა მდგომარეობამ აფეთქებისთვის მოამზადა ნიადაგი. თავად ქრისტიანები ჯგუფად 

გაიყვნენ: ზომიერი ფრთა თვლიდა, რომ უფლისთვის მადლობა უნდა შეეწირათ იმ 

თავისუფლებისთვის, რითაც ურჯულოთა უღელქვეშ მოქცეულნი სარგებლობდნენ და თავი 

შეეკავებინათ მაჰმადიანთა გაღიზიანებისგან. უარი არ ეთქვათ სახელმწიფო 

თანამდებობებზე და კარგი ურთიერთობის შესანარჩუნებლად გამოეყენებინათ 

ქრისტიანული რჯულისთვის მისაღები ყველა საშუალება. მეორე, უკიდურესთა ფრთა 

სამარცხვინოდ მიიჩნევდა ამგვარ მიდგომას და მას სილაჩრედ, სულმოკლეობად, რჯულისგან 

განდგომადაც კი თვლიდა. ისინი მაჰმადიანურ ხელისუფლებაში უმცირეს მონაწილეობასაც 



კი ცოდვად თვლიდნენ. მათი აზრით, ჭეშმარიტი ქრისტიანის უწმინდესი მოვალეობა იყო, 

ყველგან, ყოველთვის დაუფარავად ეღიარებინა თავისი სარწმუნოება და მაჰმადიანობისადმი 

სიძულვილი. უკიდურესთა ფრთის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ალვარეს კორდოველი 

ზომიერებს ეუბნებოდა: „თქვენ ნახევრადქრისტიანები ხართ. ურჯულოთა თანდასწრებით 

ლოცვას, პირჯვრის გადაწერასა და ქრისტეს ღმერთად აღიარებას ვერ ბედავთ... დღედაღამ 

გაისმის მინარეთიდან უფლის გმობა... ვაი სოფელსა ამას, ქრისტეს სიბრძნისგან ესოდენ 

განძარცულს!.. არავინ ჩანს, ვინც ღვთის ბრძანებით აღმართავს ჯვარს მთებისა და ბაბილონის 

კოშკების თავზე, შესწირავს ღმერთს სამწუხრო მსხვერპლს!“ 

გაჩნდა მსხვერპლიც, თუმცა ალვარესი ამგვარ შესაწირს არ გულისხმობდა. პირველი, ვინც ამ 

გარემოებაში ქრისტესთვის დაიღუპა, იყო მღვდელი, რომელიც ეკუთვნოდა ზომიერ და არა 

უკიდურეს ფრთას. ეს მოხდა 850 წელს. კორდოვის მღვდელმონაზონი პერფექტო 

მონასტრიდან გამოვიდა საყიდლებისთვის. გზად მუსლიმანებს გადაეყარა, რომლებმაც 

მასთან საუბარი გააბეს ქრისტიანობაზე, თან ჰკითხეს, რა აზრის იყო მუჰამედზე. 

მღვდელმონაზონმა უარი უთხრა პასუხზე და აუხსნა, რომ მათ შეურაცხყოფას ერიდებოდა. 

ისინი გაჯიუტდნენ, მოსთხოვეს – გულახდილად ეთქვა სათქმელი, თან დაჰპირდნენ, რომ 

მის სიტყვებს შეურაცხყოფად არ ჩათვლიდნენ და შურს არ იძიებდნენ. მაშინ პერფექტომ 

უპასუხა: მუჰამედი ერთ-ერთია იმ ცრუწინასწარმეტყველთაგან, რომელთა შესახებაც ხალხს 

აფრთხილებდა ქრისტე. ამის გამგონე მუსლიმანებმა ბოღმა არ გამოამჟღავნეს და მღვდელი 

მშვიდობიანად გაუშვეს, რათა საკუთარი დაპირება არ დაერღვიათ. გარკვეული ხნის შემდეგ 

კი დახვდნენ, შეიპყრეს და სამსჯავროს წარუდგინეს, როგორც მუჰამედის მგმობელი. 

პერფექტო საპყრობილეში ჩააგდეს და მოსთხოვეს – უკან წაეღო თავისი სიტყვები; მან უარი 

განაცხადა მობოდიშებაზე, პირიქით, დაადასტურა თავისი ნათქვამი და უშიშრად აღიარა 

თავისი სარწმუნოება, რისთვისაც იგი სიკვდილით დასაჯეს. 

ამ ამბის შემდგომ მთელი სიმძაფრით გამოვლინდა მუსლიმანთა ფანატიზმი და ქრისტიანთა 

მზადყოფნა მარტვილობისთვის. კორდოველი ვაჭარი იოანე, რომელსაც მუჰამედის ლანძღვა 

დააბრალეს, სასტიკად გვემეს და სიკვდილით დასაჯეს. ერთი ყმაწვილი, სახელად ისააკი, 

სამსჯავროს წარუდგა და თავი მოაჩვენა, თითქოს მუჰამედის რჯულის ახლოს გაცნობა 

სურდა. როდესაც ამ ამბით გახარებულმა მსაჯულმა სცადა, აეხსნა მისი არსი, ისააკმა მათ 

წინასწარმეტყველს მატყუარა და მაცდური უწოდა. იგი სიცოცხლეს გამოასალმეს. 

მარტვილობისთვის მზადყოფნის განწყობა დღითიდღე ძლიერდებოდა. ყმაწვილები, 

ქალწულები, მოხუცები თავიანთი ნებით მიდიოდნენ მსაჯულებთან; მეჩეთებში 

მოულოდნელად ცხადდებოდნენ ქრისტიანები და ხმამაღლა ჰგმობდნენ მუჰამედს. 

შორეული მონასტრებიდან, უდაბნოებიდან და ტყეებიდან ქალაქისკენ დაიძრა მონაზვნებისა 

და განდეგილების ნაკადი – ისინი ხმამაღლა გმობდნენ ცრუწინასწარმეტყველს და სიკვდილს 

ეგებებოდნენ. ამაოდ ცდილობდნენ ზომიერი ფრთის ზოგიერთი მღვდელი და ერისკაცი, 

შეეჩერებინათ ასეთი თავგანწირვა. ისინი უხსნიდნენ ხალხს, რომ თვითნებური მარტვილობა 

არ ითვლება ღვთისსათნო ღვაწლად; რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანს ჰმართებს, თავმდაბლად და 

მოთმინებით ელოდოს უფლის ნების გამოვლინებას და თავი განგებ არ ჩაიგდოს საფრთხეში; 

რომ მტრებიც უნდა დაინდონ, ვითარცა მოყვასნი; რომ მოწამეობისადმი ასეთ დაუოკებელ 

სწრაფვაში უფრო მეტად ამპარტავნება მჟღავნდება, ვიდრე სიყვარული. ყველა ეს შეგონება 

ამაო გამოდგა. სამაგიეროდ, უზარმაზარი გავლენით სარგებლობდნენ მღვდელი ევლოგი და 

მისი მეგობარი, პავლე ალვარეს კორდოველი. ისინი ნებისმიერი მარტვილობის მომხრენი 



იყვნენ და მათი მგზნებარე სიტყვები კიდევ უფრო განაწყობდა ქრისტიანებს, ეძებნათ 

მოწამებრივი აღსასრული. 

ბოლოს თავად ხალიფა აბდ-არ-რაჰმან II მიმართა ორ ესპანელ მიტროპოლიტს – სევილიისა 

და ტოლედოს არქიეპისკოპოსებს, და დაარწმუნა, გამოეყენებინათ სასულიერო ძალაუფლება, 

ქრისტიანებისთვის აეკრძალათ მაჰმადიანთა გამოწვევა და განგებ სიკვდილის ძებნა. 

არც მიტროპოლიტების სიტყვებმა უშველა საქმეს... 

სიკვდილის ძიება და შესაბამისად დასჯა გაგრძელდა. მშვიდობიან დროს ქრისტიანები და 

მუსლიმანები ქორწინდებოდნენ კიდეც; ასეთ ოჯახებში ბავშვს ზოგჯერ ქრისტიანული წესით 

ზრდიდნენ. ახლა მუსლიმანებმა დაიწყეს ქრისტიანობაზე მოქცეულთა დასმენა. მაგალითად, 

შერეული ქორწინების შედეგად დაბადებულსა და დედის მიერ ქრისტიანად აღზრდილ 

ქალწულ ფლორას ძმამ, თავგამოდებულმა მუსლიმანმა, დას მაჰმადიანობისგან განდგომაში 

დასდო ბრალი. ფლორას დასჯითა და მუქარით აიძულებდნენ, დაეგმო ქრისტე. იგი არ 

გატყდა, მაგრამ რადგანაც გაირკვა, რომ მუჰამედისთვის შეურაცხყოფა არ მიუყენებია, 

გაუშვეს. ცოტა ხნის შემდეგ უკიდურესთა ფრთის ზეგავლენით ანთებული თავად 

გამოცხადდა მსაჯულებთან და ცრუწინასწარმეტყველი დაგმო. ფლორა ჯერ დილეგში 

ჩააგდეს, შემდეგ სიკვდილით დასაჯეს. 

როდესაც ტოლედოს მიტროპოლიტი მიხვდა, რომ სიტყვებით ვერაფერს გახდებოდა, ბრძანა 

საპყრობილეში დაემწყვდიათ მღვდლები, რომლებიც ქრისტიანებში მარტვილობის სურვილს 

აღვივებდნენ. მათ შორის ერთ-ერთი და მთავარი იყო ევლოგი. ტოლედოს მიტროპოლიტი 

იმავდროულად ცდილობდა დატყვევებული ქრისტიანებისთვის აეხსნა, რომ მათი საქციელი 

ეკლესიის მშვიდობას არღვევდა; რომ ბევრ ეკლესიაში მწყემსი აღარ დარჩა და მრავალ 

ქრისტიანს მოაკლდა საიდუმლოების აღსრულებისა და ღვთისმსახურებისგან ბოძებული 

ნუგეშინისცემა; რომ ქრისტიანის მოვალეობაა, იყოს მტკიცე აღმსარებელი სარწმუნოებისა და 

თვითნებურად არ ჩაიგდოს თავი საფრთხეში, განგებ არ ეძებოს სიკვდილი. 

ქრისტიანებს საპყრობილიდანაც მიმართავდა ტყვეობაში მყოფი ევლოგი, აქებდა მათ ღვაწლს 

და კიდევ უფრო ამძაფრებდა მოწამებრივი აღსასრულისადმი მათ ლტოლვას. შეუპოვარი 

ბრძოლა გრძელდებოდა ზომიერ და უკიდურეს დაჯგუფებებს შორის. ბოლოს, ისევ აბდ-არ-

რაჰმანის სურვილით, კორდოვაში მოწვეული იქნა კრება, რომელმაც გამოსცა ბრძანება: 

ქრისტიანებს ეკრძალებოდათ თვითნებურად, მოხმობის გარეშე, გამოცხადებულიყვნენ 

მაჰმადიან მმართველებთან საკუთარი რწმენის აღიარებისთვის. 

მალე გარდაიცვალა ხალიფა აბდ-არ-რაჰმანი და მისმა მემკვიდრემ დაიწყო ქრისტიანების 

შევიწროება, გაათავისუფლა ისინი დაკავებული თანამდებობებიდან... ასევე ხშირი იყო 

ქრისტიანთა სიკვდილით დასჯა, რადგან მარტვილობისკენ მათი სწრაფვა არ ჩამცხრალა. 

უკიდურესი ფრთის სული და გული ევლოგი ტოლედოს არქიეპისკოპოსად აირჩიეს. ბოლოს, 

859 წელს, იგი თავადაც წარდგა სამსჯავროს წინაშე. მუსლიმანურ ხელისუფლებას მისი 

გადარჩენა უნდოდა, რადგან პატივს სცემდნენ უზადო ცხოვრებისა და მრავალმხრივი 

განათლებისათვის, მაგრამ ევლოგი, რომელიც სხვებს აქეზებდა მოწამებრივი 

სიკვდილისაკენ, თავადაც გულწრფელად იყო ანთებული ამ სურვილით. მან დაუფარავად 

დაგმო მუჰამედი და თავი სასიკვდილოდ გაწირა. 



ეს იყო ერთ-ერთი უკანასკნელი მსხვერპლი დევნისა, რომელიც შემდგომ მალე შეწყდა და 

ძლეულებსა და მძლეველთა შორის უწინდელი ურთიერთობებიც აღდგა. ამ დევნის შესახებ 

ცნობები მოცემულია ევლოგისა და პავლე ალვარეს კორდოველის ორ წიგნში, რომლებიც 

გაჯერებულია მოწამეთა მიმართ აღფრთოვანებული ქება-დიდებით. 

მაჰმადიანებს მთელი ესპანეთი არ დაუპყრიათ; ასტურიის მთებში მამაცმა დონ პელაიომ (714-

737 წწ.) შეძლო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და დაცვა. იგივე გააკეთა ბისკაის ყურესთან 

მისმა სიძემ, ალფონსომ (739-757 წწ.), რომელმაც მოგვიანებით ერთი კვერთხის ქვეშ 

გააერთიანა პელაიოსა და თავისი სამფლობელოები. მან მაჰმადიანებს შემდგომ წაართვა 

გალისიისა და კასტილიის ოლქის ნაწილი, რითაც უფრო გააფართოვა თავისი სამფლობელო. 

მისმა შვილიშვილმა ალფონსო II (789-842 წწ.) ასევე რამდენიმე გამარჯვება მოიპოვა 

ხალიფებზე. მანვე ააგო მრავალი ტაძარი, რომელთა შორის არის იაკობ მოციქულის სახელზე 

აგებული ბრწყინვალე ტაძარი სანტიაგო დე კომპოსტელა. ხოლო 829 წელს ესპანეთში 

გადაასვენეს იაკობ მოციქულის ნაწილები, რომელსაც ეს ქვეყანა თავის ზეციურ მფარველად 

დღესაც მიიჩნევს. 

ალფონსოს მემკვიდრეებმა განაგრძეს ხალიფებთან ბრძოლა, რაც დაგვირგვინდა იმით, რომ IX 

საუკუნის ბოლოსთვის უკვე არსებობდა მაჰმადიანთაგან დამოუკიდებელი, ესპანეთის 

საკმაოდ ძლიერი სახელმწიფო. ხალიფებმა ესპანეთის აღმოსავლეთ ნაწილშიც დაკარგეს 

ოლქები, რომელთაც ფრანკები დაეპატრონნენ. მთელი სამხრეთ ესპანეთი კი კიდევ დიდხანს 

დარჩა მუსლიმანთა ხელთ. 

ესპანეთის ქრისტიანულ ეკლესიას მართავდნენ ქალაქების ეპისკოპოსები და სევილიისა და 

ტოლედოს მიტროპოლიტები. მათ საკმაოდ დიდხანს შეინარჩუნეს პაპისგან 

დამოუკიდებლობა. 

 

სლავების გაქრისტიანება. კირილე და მეთოდე და მათი მოწაფენი. 

V-VI საუკუნეებიდან სლავები სულ უფრო ხშირად იხსენიებიან ქრონიკებში. მათი ზოგი ტომი 

დასახლდა ილირიასა და ძველი საბერძნეთის ნაწილში, ზოგნი, გერმანელთა ჩაგვრისგან 

ატილას მიერ გათავისუფლებულნი, ფართოდ მოედვნენ გერმანიას, დასახლდნენ 

ბალტიისპირეთში, ელბის (ლაბის) ჩრდილოეთ მხარეში, ახლანდელი გოლშტინიისა და 

მეკლენბურგის ნაწილში, განეფინენ დუნაის ნაპირებზე – ბავარიიდან და ტიროლიდან 

დაწყებული შავ ზღვამდე. საბერძნეთში ძველთაგანვე მკვიდრობდა მრავალი სლავი, 

რომლებიც დროთა განმავლობაში ადგილობრივ მცხოვრებლებს შეერივნენ. იმპერატორებმა 

ჰერაკლემ და მავრიკიოსმა სლავები მიიწვიეს ზოგიერთ ოლქში, სადაც მოსახლეობა 

ეპიდემიამ თითქმის გაწყვიტა. მათ დაიკავეს თრაკია, მაკედონია, თესალია, პელოპონესი, 

ილირია, დალმაცია და მდინარე სავასა და ადრიატიკის ზღვას შორის მდებარე 

ტერიტორიები. 

თავდაპირველად მშვიდობიანი ახალმოშენეები და ხარკის თვინიერად გადამხდელნი, 

ხელისუფლებაზე დამოკიდებული სლავები იმპერიის დასუსტებასთან ერთად 

თანდათანობით მის მრისხანე და სახიფათო მეზობლებად გადაიქცნენ. უკვე VII საუკუნის 

ბოლოს ბულგარელებმა, ასპარუხის მეთაურობით, დამოუკიდებელი სამთავრო დააარსეს, 



რომელიც თანდათან განივრცო და გაძლიერდა. იგი იმპერიის ჩრდილო ნაწილის 

მყუდროებას არღვევდა და კონსტანტინოპოლსაც არაერთხელ დაემუქრა. პელოპონესი 

სრულად დაიკავეს სლავებმა ავარებთან ერთად. ილირიაში მცხოვრები სერბები და 

ხორვატები გამოეყვნენ ბიზანტიას და IX საუკუნის დასაწყისში ნაწილობრივ ფრანკთა 

ბატონობის ქვეშ მოექცნენ. პანონიაში, სადაც კარლოს დიდმა შემუსრა ავარების ბატონობა, 

აგრეთვე ბოპემიაში – დუნაის მარცხენა ნაპირზე – IX საუკუნეში გაძლიერდა მორავიელებისა 

და ჩეხების სლავური ტომი. მათი ენა ძალზე ჰგავდა დნეპრის, ბუგის, ვისლის, დვინის, 

დესნის, ოკას, ვოლგისა და ტბა ილმენის ნაპირებზე მცხოვრები სლავების ენებს, მიუხედავად 

იმისა, რომ ისინი უზარმაზარ ტერიტორიაზე იყვნენ განსახლებულნი და ერთმანეთთან 

მჭიდრო ურთიერთობა არც ჰქონიათ. 

ცოტა რამ არის ცნობილი სლავების სარწმუნოებისა და ადათების შესახებ, რაც 

მრავალრიცხოვან სლავურ ტომებს ერთნაირი არ ექნებოდათ. ბევრი რამ მათ ადგილობრივ 

მცხოვრებთაგანაც გადაიღეს. მაგალითად, გერმანელებისა და სკანდინავიელთა გარემოცვაში 

მყოფი ბალტიისპირეთის სლავები დიდხანს კერპთაყვანისმცემლები იყვნენ. რა თქმა უნდა, 

ზოგჯერ მათი გაქრისტიანებაც ხდებოდა, როგორც, მაგალითად, ანსგარის დროს, მაგრამ 

განათლებამ მაინც დიდი დაგვიანებით შეაღწია მათთან. 

სამხრეთსა და სამხრეთ-დასავლეთში, საბერძნეთთან ახლოს, მცხოვრებ სლავებს ძალიან 

ადრე მიეცათ საშუალება, გასცნობოდნენ ქრისტიანობას. პირველი საუკუნეებიდანვე 

იხსენიებიან სკვითების ეპისკოპოსები, რომლებიც დუნაიზე, ქალაქ ტომში ცხოვრობდნენ. X 

საუკუნეში სკვითიის ეპარქია კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ეკუთვნოდა. მთელი ის მხარე, 

დუნაის გაყოლებაზე, მჭიდროდ იყო დასახლებული სლავებით. 

ძველი საბერძნეთის ოლქებში მცხოვრებმა სლავებმა იოლად შეითვისეს ბერძნული 

ტრადიციები და მათგანვე მიიღეს სარწმუნოება. ჰერაკლეს მიერ ილირიაში მოხმობილი 

სერბები და ხორვატები ჯერ კიდევ VII საუკუნეში მონათლეს რომაელმა მღვდლებმა; მათ 

თავიანთი არქიეპისკოპოსიც ჰყავდათ ჯერ თესალონიკში, შემდეგ სპოლეტოში. მართალია, 

მათ ქრისტიანები ერქვათ, მაგრამ წარმართულ ტრადიციებსა და ცრურწმენებს მაინც 

მისდევდნენ. დასავლელ სლავებთან დროდადრო ლათინი მისიონერები მოღვაწეობდნენ. 

მაგალითად, 845 წელს რეგენსბურგში თოთხმეტი ჩეხი ბელადი მოინათლა და ამ დროიდან 

ბოჰემია (ან ჩეხეთი) რეგენსბურგსიქეთ ეპარქიად ითვლებოდა. თუმცა, ეს სულაც არ ნიშნვს, 

რომ ჩეხებმა რაიმე ისწავლეს ქრისტიანული სარწმუნოების შესახებ. 

გერმანული ტომები, საქსები და ბავარიელები, რომლებიც კარლოს დიდს ებრძოდნენ, 

დასახმარებლად სლავებს უხმობდნენ. კარლოსი კი მათ გაქრისტიანებას ცდილობდა, რადგან 

ასე უფრო იოლად დაიმორჩილებდა, მაგრამ საქმე წარუმატებელი აღმოჩნდა: გაუგებარ ენაზე 

ნაქადაგები სარწმუნოება, როგორც უცხოთა მმართველობის იარაღი, სლავებმა არ მიიღეს. ორ 

ძმას, კირილესა (ერისკაცობაში კონსტანტინე) და მეთოდეს, ხვდა წილად, გამხდარიყვნენ 

ღვთის ნების აღმსრულებელნი, სლავები მოეხმოთ გადარჩენისკენ და მათში 

კეთილისმყოფელი განათლების საწყისები შეეტანათ. ეს IX საუკუნის მეორე ნახევარში მოხდა. 

კონსტანტინე და მეთოდე თესალონიკში დაიბადნენ. მაკედონია, სადაც ეს ქალაქი 

მდებარეობს, სლავებით მჭიდროდ იყო დასახლებული, ამიტომაც სავარაუდოა, რომ მათ 

ბავშვობაშივე შეისწავლეს სლავური ენა. მათ მამას, ლეონს, ქალაქის ერთ-ერთ წარჩინებულს, 



ჰყავდა შვიდი შვილი, რომელთაგან უფროსი იყო მეთოდე, ხოლო უმცროსი – კონსტანტინე. 

უფროსმა სამსახური დაიწყო სლავური სამთავროს მმართველად, ხოლო კონსტანტინე, 

რომელიც ბავშვობიდან გამოირჩეოდა საოცარი ნიჭიერებითა და ცოდნისადმი სიყვარულით, 

მცირეწლოვანი მიქაელ III აღმზრდელის თხოვნით კონსტანტინოპოლში გაგზავნეს, სადაც 

მომავალ იმპერატორთან ერთად იზრდებოდა. 

კონსტანტინოპოლის ზნეობრივი ყოფა იმხანად უმძიმესი იყო, მაგრამ მეცნიერებები 

წარმატებით ვითარდებოდა. ღვთისმოსავ კონსტანტინეს არ იტაცებდა სახიფათო საცდურები 

და მყარად მიჰყვებოდა მართალ გზას. სარგებლობდა ცნობილი ფოტიოსის გაკვეთილებით, 

შეისწავლა ბერძნული, ლათინური და ასურული ენები, იმდროინდელ მეცნიერებათაგან 

განსაკუთრებით შეიყვარა ფილოსოფია. ახალგაზრდა კონსტანტინემ უარი თქვა ქორწინებასა 

და პატივზე, რომელიც სამეფო კარზე ელოდა, რადგან სურდა სიცოცხლე ღმერთისთვის 

მიეძღვნა. რამდენიმე ხანს ბიბლიოთეკარის მოვალეობას ასრულებდა, შემდეგ ფარულად 

გაეცალა იქაურობას და მონაზვნად აღიკვეცა, თუმცა მეგობართა დაჟინებული თხოვნით 

კონსტანტინოპოლში დაბრუნდა და ფილოსოფიას ასწავლიდა. 

კონსტანტინე ფილოსოფოსმა სახელი მალევე გაითქვა დედაქალაქში. ერთხელ, სარკინოზთა 

ემირისგან იმპერატორთან მივიდნენ ელჩები, რომლებმაც ქრისტიანობის შეურაცხყოფა 

დაიწყეს. მაშინ იმპერატორმა გადაწყვიტა, ბაღდადში სწავლული პიროვნება გაეგზავნა 

მათთან საპაექროდ და არჩევანი შეაჩერა კონსტანტინეზე, რომელიც მაშინ 24 წლის იყო. 

ახალგაზრდა ფილოსოფოსი ბაღდადში გაემგზავრა და ჩინებულად გაართვა თავი 

დავალებას. დაბრუნებული დასახლდა ოლიმპოს მთაზე თავის ძმასთან – მეთოდესთან 

ერთად, რომელმაც დიდი ხნის წინ მიატოვა სოფელი და მონაზვნად შედგა. 

858 წელს იმპერატორს ეწვივნენ კავკასიელთა ტომის, ხაზარების, ელჩები, რომლებიც 

ახლანდელი რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მომთაბარეობდნენ. ელჩები 

სარწმუნოების საკითხებში გარკვევას ცდილობდნენ და იმპერატორს ეუბნებოდნენ: „ჩვენ 

გვაშფოთებენ ებრაელები და სარკინოზები – ყველა თავის რჯულს ადიდებს. გამოგვიგზავნე 

განსწავლული ადამიანები, რომლებიც გვეტყვიან, თუ რომელი სარწმუნოება არის 

უმჯობესი“. 

ისევ მიმართეს კონსტანტინე ფილოსოფოსს, რომელმაც ხალისით მიიღო ხაზარებთან 

წასვლის დავალება და მეთოდეც დაარწმუნა, გაჰყოლოდა. ძმები თავდაპირველად დროებით 

დასახლდნენ ძველ ბერძნულ ქალაქ ქერსონესში, ყირიმის ნახევარკუნძულზე. იქ მათ 

შეისწავლეს ხაზართა ენა, ასევე ზედმიწევნით გამოიკვლიეს ებრაული წიგნები, რათა 

წარმატებით ეპაექრათ ებრაელებსა და სამარიტელებთან, რომლებსაც ხაზართა მიწაზე უნდა 

შეხვედროდნენ. ძველი გადმოცემის თანახმად, იქ გაიცნეს ერთი რუსი, თუ სლავი, რომელსაც 

რუსულ ენაზე გადათარგმნილი სახარება და ფსალმუნნი ჰქონდა; და კონსტანტინემაც ამ 

წიგნების საშუალებით შეისწავლა რუსული ენა. 

ქერსონესში ყოფნისას მათ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულება ხვდათ წილად. როგორც 

ცნობილია, ჯერ კიდევ ტრაიანეს დროს იქ აღესრულა მოციქულთა მოწაფე, რომის 

ეპისკოპოსი კლიმენტი, რომელიც შავ ზღვაში დაახრჩვეს. ხალხში არსებული გადმოცემის 

თანახმად, საუკუნეთა განმავლობაში, ყოველ წელიწადს, მისი სიკვდილის დღეს, ზღვა უკან 

იხევდა და მორწმუნეებს საშუალება ეძლეოდათ, ეხილათ მღვდელთმთავრის ნაწილები. 



კონსტანტინემ და მეთოდემ წმინდა ნაწილების აღმოყვანება მოისურვეს. მათი თხოვნით, 

ქერსონესის ეპისკოპოსმა გიორგიმ საზეიმო ლოცვა აღავლინა იმ ადგილის მახლობლად, 

სადაც ფსკერზე ჩაძირული კლიმენტის ნეშტი ესვენა. უცებ ზეციდან ნათელი გამობრწყინდა 

და წმინდა ნაწილები ზედაპირზე ამოტივტივდა. ისინი ზღვიდან ამოასვენეს და პატივით 

გადააბრძანეს ტაძარში. 

ხაზართა ენა შეისწავლეს თუ არა, კონსტანტინე და მეთოდე საქადაგებლად წავიდნენ. მათი 

შრომა წარმატებული აღმოჩნდა – ბევრი მოაქციეს, თავად ხანიც კი მოინათლა. კონსტანტინემ 

პაექრობა გამართა სწავლულ ებრაელებთან, სამარიტელებთან, მაჰმადიანებთან, რომელთაც 

მჭევრმეტყველურად და ბრძნულად დაუმტკიცა ჭეშმარიტი სარწმუნოების უპირატესობა მათ 

სწავლებებთან შედარებით. ეს საუბრები ჩაიწერა მეთოდემ. ხანმა, კმაყოფილმა, რომ 

ჭეშმარიტი სარწმუნოება ჰპოვა, მოისურვა მქადაგებელთა გულუხვად დასაჩუქრება, მაგრამ 

მათ ძღვენზე უარი თქვეს და ხაზართა ტყვეობაში მყოფი ყველა ბერძენის გათავისუფლება 

სთხოვეს. შემდეგ უკან დაბრუნდნენ და გზად კიდევ ერთ, სუროჟის (აზოვის) ზღვის 

მახლობლად მცხოვრებ წარმართულ ტომს უქადაგეს ქრისტიანობა. 

მახარებლებს სიხარულითა და პატივით შეეგებნენ კონსტანტინოპოლში. მეთოდე 

პოლიქრონის იღუმენი გახდა. კონსტანტინე წმინდა მოციქულთა ტაძართან დასახლდა და 

ლოცვასა და ცოდნის შეძენას მიეცა. მალე უფალმა ახალი შრომისთვის უხმო მათ. სლავებში 

თანდათანობით მომწიფდა სურვილი, მიეღოთ ჭეშმარიტი სარწმუნოება; და მათ 

დახმარებისათვის ბიზანტიას მიმართეს. 

ბულგარეთში, იმპერიასთან ხშირი ურთიერთობის წყალობით, დიდი ხნის წინ შეაღწია 

ქრისტიანული რწმენის სხივებმა. მით უფრო, რომ ამ ქვეყანაში სლავებს უკვე დახვდათ 

ბერძენთაგან მოქცეული, გაქრისტიანებული ხალხი. VIII საუკუნის დასასრულს 

კონსტანტინოპოლში მოინათლა ბულგარეთის ერთ-ერთი მთავარი, ხოლო IX საუკუნის 

დასაწყისში ბულგარელი თავადი ბოიანი მოწამებრივად აღესრულა სარწმუნოებისთვის, 

მანამდე კი მთელი ქვეყნის ახლო მომავალში მოქცევა იწინასწარმეტყველა. მისი 

შვილიშვილის ბორისის (ბოგორისის) დროს სარწმუნოების გასავრცელებლად იღვწოდა ერთი 

ბერძენი ტყვე, თეოდორე კუფარა. ამასობაში ბორისის და, რომელიც ბერძნებს ჰყავდათ 

დატყვევებული, ტყვეთა გაცვლის შედეგად კონსტანტინოპოლიდან სამშობლოში მოშურნე 

ქრისტიანად დაბრუნდა. მან სცადა თავისი ძმის მოქცევა და ამ საქმეში ღმერთი დაეხმარა: 

შიმშილობასა და სახადს მაშინვე მოეღო ბოლო, როგორც კი ბულგარელებმა ლოცვით 

შესთხოვეს ქრისტიანთა ღმერთს. ამან დაარწმუნა ბორისი ქრისტიანობის ჭეშმარიტებაში და 

საბერძნეთში ხალხი გაგზავნა მასწავლებელთა სათხოვნელად. 

861 წელს მეთოდე ბულგარეთში ჩავიდა. ზოგი მემატიანე მოგვითხრობს, რომ მეთოდემ, 

როგორც დახელოვნებულმა ფერმწერმა, სამეფო სასახლის კედლებზე საშინელი სამსჯავროს 

სურათი გამოსახა, თან მეფეს აუხსნა მისი შინაარსი, რითაც საბოლოოდ დაარწმუნა იგი, 

გაქრისტიანებულიყო. ბორისი მოინათლა და ბიზანტიის იმპერატორის პატივსაცემად 

დაირქვა მიქაელი. მართალია, მისი ქვეშევრდომების ნაწილი დიდხანს უკმაყოფილო იყო, 

რადგან მიიჩნევდა, რომ მეფემ მამა-პაპათა სარწმუნოებას უღალატა; ამ მიზეზით ზოგჯერ 

არეულობასაც ჰქონდა ადგილი, მაგრამ სარწმუნოება თანდათანობით მაინც მკვიდრდებოდა. 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ფოტიოსმა წერილობით განუმარტა მეფეს ქრისტიანობის 

არსი, მსოფლიო კრებათა კანონები, ამასთან ბულგარეთში გაგზავნა არქიეპისკოპოსი და 



მღვდლები. კონსტანტინემ და მეთოდემ იქ ღვთის სიტყვა სლავურად იქადაგეს და შემდეგ 

სხვა ქვეყნებისკენ გაუდგნენ გზას. ბულგარეთის თაობაზე წამოჭრილ უთანხმოებათა შესახებ 

ჩვენ უკვე გიამბეთ. 

დაახლოებით იმავე პერიოდში სხვა სლავებმაც მოინდომეს, გასცნობოდნენ ქრისტიანობას. 

ავართა სახანოს დაცემის შემდგომ წარმოქმნილი დიდი მორავია ქრისტიანულ სამთავროდ 

ითვლებოდა; იქ ლათინი მისიონერები მოღვაწეობდნენ. ზალცბურგის არქიეპისკოპოსს 

სლავთა მოქცევაზე ზრუნვა დაევალა (თუმცა ამის თაობაზე მას დიდხანს ედავებოდა პასაუს 

არქიეპისკოპოსი, რომელიც ამ მხარეს თავის საკუთრებად თვლიდა) და მანაც დააფუძნა 

მორავიელებისა და დუნაისპირეთის სხვა ხალხებისთვის საეპისკოპოსოები ოლომოუცში, 

ნიტრასა და ფაბიანაში (ვენაში). IX საუკუნის მთელი პირველი ნახევრის განმავლობაში 

გრძელდებოდა დავა ორ არქიეპისკოპოსს შორის, თუ რომელ ეპარქიას ეკუთვნოდნენ 

სლავები და ვის უნდა აეკრიფა გადასახადი მათგან. ამ ხალხის ჭეშმარიტი მოქცევისთვის კი 

თითქმის არაფერი კეთდებოდა. უცხო ენაზე აღვლენილი ღვთისმსახურება ადამიანებს არ 

იზიდავდა, ქრისტიანულ რჯულსაც არავინ ასწავლიდა. 

ამასობაში დიდი მორავიის სამთავრო სწრაფად იზრდებოდა სლავი მთავრების 

მმართველობის ქვეშ. კარლოს დიდის მემკვიდრე გერმანიის მეფეები მათ დამორჩილებას 

ცდილობდნენ, მაგრამ მორავიელ თავადთაგან უძლიერესმა როსტისლავმა (რასტიცმა) 

მოახერხა დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. დიდი მორავია მძლავრ სახელმწიფოდ იქცა, 

მისი ტერიტორია ელბიდან კარპატებამდე იყო გადაჭიმული. როდესაც მორავიისა და 

პანონიის სლავებმა გაქრისტიანება მოისურვეს, მთავრებმა როსტისლავმა და სვიატოპოლკმა 

მორავიაში, აგრეთვე თავადმა კოცელამ პანონიაში 862 წელს გადაწყვიტეს, იმპერატორისთვის 

ეთხოვათ, მასწავლებლები გაეგზავნა მათთან. მათ მიერ წარგზავნილი ელჩები სთხოვდნენ 

იმპერატორს: „ჩვენი ქვეყანა მონათლულია და ერს ქრისტეს რჯულის დაცვა სურს, მაგრამ არ 

გვყავს მასწავლებლები, რომლებიც განგვიმარტავდნენ სარწმუნოებასა და წმინდა წიგნებს 

ჩვენს მშობლიურ ენაზე. გთხოვთ, იზრუნო ჩვენს გადასარჩენად და გამოგვიგზავნო 

ეპისკოპოსი და მასწავლებელი; ჩვენ ვიცით, რომ თქვენგან აღწევს კეთილი რჯული სხვა 

ქვეყნებში“. 

გახარებულმა იმპერატორმა და პატრიარქმა უხმეს თესალონიკელ ძმებს და სლავებთან 

წასვლა შესთავაზეს. კონსტანტინე ხალისით დაეთანხმა, მიუხედავად იმისა, რომ 

ავადმყოფობდა. წმინდა საქმის წარმატებით დასაგვირგვინებლად მან განიზრახა, 

სლავებისთვის ღვთის სიტყვა წერილობით მიეწოდებინა. ამიტომ ჰკითხა იმპერატორს: 

– ამ ხალხებს აქვთ დამწერლობა? 

– ჩემი მამა-პაპა ეძებდა მას, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო, – მიუგო მან. 

– როგორ მოვიქცეთ? მარტო ზეპირი ქადაგება ქვიშაზე ნაწერის ტოლფასია. თუ ანბანის 

შედგენას დავიწყებ, მეშინია, ერეტიკოსობა არ დამაბრალონ, – უთხრა ფილოსოფოსმა. 

– ღმერთს შეევედრე და ის შეგაგონებს! – ასეთი იყო იმპერატორის რჩევა. 

კონსტანტინემ წმინდა საქმის აღსასრულებლად მზადება ლოცვითა და ორმოცდღიანი 

მარხვით დაიწყო. მას ღრმად სწამდა სარწმუნოების უკეთ შეცნობისთვის დამწერლობის 

აუცილებლობა და სლავური ანბანის შედგენაზე დაიწყო მუშაობა. მას ეხმარებოდნენ მეთოდე 



და რამდენიმე მოწაფე, რომლებიც თან უნდა გაჰყოლოდნენ. როგორც კი ანბანი შექმნა, 

კონსტანტინემ სლავურ ენაზე ყოველდღიურ საკითხავებად გადათარგმნა ფრაგმენტები 

სახარებიდან და სამოციქულოდან. ზოგი მემატიანე გადმოგვცემს, რომ სლავურ ენაზე 

დაწერილი პირველი სიტყვები იყო იოანეს სახარების საწყისი მუხლი: „პირველითგან იყო 

სიტყუაჲ და სიტყუაჲ იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი“. 

 

ამ უდიდეს შრომას სიხარულით მიესალმა კონსტანტინოპოლის მთელი სასულიერო დასი. 

იმპერატორის დასწრებით ჩატარდა სამადლობელი პარაკლისი... 863 წელს კონსტანტინე, 

მეთოდე და რამდენიმე მათი მოწაფე გაემგზავრნენ სლავური მიწებისკენ და ფასდაუდებელი 

საჩუქარი – მშობლიურ ენაზე გადათარგმნილი საღვთო წერილი – წაუღეს. ზოგი ვარაუდით, 

გამგზავრების წინ კონსტანტინე ეპისკოპოსად აკურთხეს. დამშვიდობებისას იმპერატორმა 

მას მთავარ როსტისლავთან წერილი გაატანა: „ღმერთმა, რომელიც ყველას გვიბრძანებს 

ჭეშმარიტების შეცნობას, აღასრულა უდიდესი საქმე – მოგვივლინა დამწერლობა თქვენს 

ენაზე. შენთან ვაგზავნით პატიოსან მამას – კეთილმორწმუნე და ფრიად განსწავლულ 

ფილოსოფოსს, რომლის მიერაც უფალმა გამოგვიცხადა ეს დამწერლობა. იგი მოგართმევს 

ყოველგვარ ოქროსა და პატიოსან თვლებზე უძვირფასეს ძღვენს... ნებისმიერ ღვაწლს 

დაუზარებლად შეუდექი. როდესაც შენი ხელშეწყობით ქვეშევრდომები ღმერთს შეიცნობენ, 

შენც მიიღებ ჯილდოს ამა სოფლადაც და სამომავლო ცხოვრებაშიც“. 

ძმები გზას გაუდგნენ. ზოგი ვარაუდით, მათ განვლეს ბულგარეთი, სადაც იქადაგეს, და ისე 

ჩავიდნენ მორავიაში. ველეგრადში მათ სიხარულით შეეგება მთავარი თავისი ხალხით. ძმები 

დადიოდნენ სხვადასხვა მხარეში, ასწავლიდნენ, ქადაგებდნენ, განმარტავდნენ ღვთის 

სიტყვას, ამეცადინებდნენ ბავშვებს, შემოიღეს სლავურ ენაზე ღვთისმსახურება. დაუღალავად 

შრომობდნენ და მოკლე ხანში სლავურად თარგმნეს ფსალმუნნი, ჟამნი, კურთხევანი, 

კონდაკი, დამასკელის ოქტოიხი და ძველი და ახალი აღთქმის საკითხავთა კრებული. 

შემოინახა სლავური სახარების ძველი პირი, რომლის წინასიტყვაობაც ეკუთვნის ნეტარ 

მასწავლებელს, კონსტანტინე ფილოსოფოსს. ამ უძვირფასესი ძეგლიდან ჩანს, თუ როგორი 

გულმოდგინებით ცდილობდა იგი, რათა ახალმოქცეულებს მთელი სულითა და გულით, 

გონებით შეეცნოთ მაცხონებელი სიტყვები: „სლავებო, ისმინეთ ყველამ! სიტყვა – ღვთისგან 

მოვლინებული, სიტყვა – საზრდო ადამიანთა სულებისა, სიტყვა, რომელიც განამტკიცებს 

გულსა და გონებას... ღვთის სიტყვის გარეშე სული კვდება, განაღეთ კარნი გონებისანი, 

შეიწყნარეთ უფლის წიგნებისგან გამოჭედილი საჭურველი უმტკიცესი. მის ასოებში 

ვლინდება სიბრძნე ქრისტესი, რომელიც სულს განგიმტკიცებთ... [საღვთო წერილს] ვერ 

გულისხმაჰყოფთ არა უგუნურებისა გამო, არამედ იმიტომ, რომ უცხო ენაზე გაგონილი 

სიტყვა სპილენძის საყვირის ხმად ჩაგესმით... ვითარცა უსინათლო თვალი ვერშემძლებელია 

ხილვად ღვთის ქმნილებისა, ასევე საღვთო რჯულის არმცოდნის სული პირუტყვისას 

ემსგავსება... სული კაცისა განათლების გარეშე მკვდარია. ყოველი სული განიგდება საღვთო 

ცხოვრებისგან, თუ უფლის სიტყვას არ ისმენს“. 

ოთხ წელიწადზე მეტ ხანს იღვწოდნენ წმინდა მქადაგებლები ხალხის განსანათლებლად და 

მათი შრომა ამაო არ ყოფილა – უამრავმა ადამიანმა ირწმუნა ქრისტე. მთავარმა კოცელამ წერა-



კითხვა შეისწავლა და კონსტანტინეს ორმოცდაათი ყმაწვილის განათლება მიანდო. ღვთის 

სიტყვა მთელ ქვეყანას განეფინა... 

ამით დიდად უკმაყოფილონი დარჩნენ გერმანელი და ლათინი ეპისკოპოსები, რომელთა 

ხანგრძლივ გარჯას პანონიასა და მორავიაში მცირედი წინსვლა თუ მოჰყვა. ეს ბუნებრივიც 

იყო, მათ ხომ საკუთარი ინტერესები და პაპის მმართველობის დამკვიდრება უფრო 

აწუხებდათ, ვიდრე ხალხის ჭეშმარიტად განათლება. ისინი ღვთისმსახურებას უცხო ენაზე 

აღასრულებდნენ, წმინდა წერილს არ განმარტავდნენ, ითხოვდნენ მხოლოდ ზერელე, სხვათა 

დასანახავად მოქცევას და არა ქრისტიანული რჯულის დაცვას. მაგალითად, ზემოხსენებულ 

ეპისკოპოსთა ოლქებში ნებადართული იყო მრავალცოლიანობა და წარმართული 

მსხვერპლშეწირვა. 

თესალონიკელი მახარებლების მისვლის შემდგომ ლათინმა ეპისკოპოსებმა საერთოდ 

დაკარგეს გავლენა ხალხზე, რომელმაც მაშინვე აქცია ზურგი მათ და მიაშურა სიყვარულითა 

და სიბრძნით დამმოძღვრავ მოღვაწეებს. შურით გაავებული ეპისკოპოსები ძალ-ღონეს არ 

იშურებდნენ, რომ კონსტანტინესა და მეთოდესთვის ჩირქი მოეცხოთ: უწოდებდნენ 

არიანელებს, ერეტიკოსებს, ხალხში გაავრცელეს აზრი, თითქოს ღვთის სიტყვა უნდა 

იკითხებოდეს მხოლოდ იმ სამ ენაზე, რითაც შესრულდა წარწერა მაცხოვრის ჯვარცმაზე 

მიმაგრებულ დაფაზე, ხოლო ის, ვინც სხვაგვარად მოიქცეოდა, ერეტიკოსი იყო. ბოლოს 

მქადაგებლებს პაპ ნიკოლოზთან უჩივლეს. 

ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ფოტიოსმა დაადანაშაულა პაპი ბულგარეთში არამართებული 

ქცევისთვის, აგრეთვე, ამხილა რომის ეკლესიის ყველა გადახრა ძველი 

მართლმადიდებლობიდან. ძალაუფლებისმოყვარე პაპი შეაშფოთა ცნობამ, რომ აქამდე რომს 

დაქვემდებარებულ კიდევ ერთ ქვეყანაში გაისმა ბერძნული ლიტურგია, ახლა უკვე სლავურ 

ენაზე, და მახარებლები თავისთან, რომში, მიიწვია. კონსტანტინე და მეთოდე, უეჭველია, არ 

სცნობდნენ რომის მღვდელთმთავრის უზენაესობას, როგორც ეს დასავლეთში აღიარეს, 

მაგრამ რაკი ეკლესია ყოველთვის პატივს მიაგებდა პაპს, როგორც პირველს თანასწორთა 

შორის, თანაც მხოლოდ მას შეეძლო, ბოლო მოეღო თავისი ქვეშევრდომი ლათინი 

ეპისკოპოსების ხრიკებისთვის მორავიაში, ძმები ხალისით გაემგზავრნენ და წაასვენეს წმინდა 

კლემენტის ნაწილები, აგრეთვე წაიღეს სლავურ ენაზე გადათარგმნილი წმინდა წიგნები. 

გზად მახარებლებმა სლავურ ენაზე უქადაგეს დალმაციაში მცხოვრებ ტომებს. ვენეციაში 

ცხარე პაექრობა მოუხდათ ლათინ მონაზვნებსა და მღვდლებთან, რომლებიც კონსტანტინეს 

ასე მიმართავდნენ: 

“როგორ გაბედე, სლავებისთვის წიგნები შეგედგინა და გესწავლებინა, როცა ამის ნება არ 

მოუციათ მოციქულებს, რომის პაპს, გრიგოლ ღვთისმეტყველს, იერონიმესა და ავგუსტინეს?! 

ჩვენ ვცნობთ მხოლოდ სამ ენას, რომლებზეც შეიძლება იწერებოდეს წიგნები ღვთის 

სადიდებლად: ებრაულს, ელინურსა და ლათინურს“. ფილოსოფოსის პასუხი ასეთი იყო: 

„განა წვიმას ყველას არ უგზავნის ღმერთი?! ნუთუ მთელს მსოფლიოს არ დაჰნათის მზე და 

ყველა ერთი ჰაერით არ ვსუნთქავთ?! გრცხვენოდეთ, მხოლოდ სამ ენას რომ აღიარებთ! მაშ, 

ვისაც ისინი არ ესმის, უბრძანებთ, დაბრმავდნენ და დაყრუვდნენ! თქვენ რომ გისმინოთ, 

გამოდის, რომ ღმერთი ან უძლურია და არ შეუძლია მისცეს ერთსაც ის, რასაც მეორეს 

უბოძებს, ანდა შურიანია, რადგან არ სურს [თანაბრად გასცეს]. ჩვენთვის ცნობილია მრავალი 



ერი, რომელიც ღმერთს მშობლიურ ენაზე განადიდებს... თუ არ გსურთ ეს შეიგნოთ, მაშინ 

წმინდა წერილიდან შეიცანით ღვთის ნება. დავითი ღაღადებს: „უგალობდით უფალსა 

ყოველი თესლები და აქებდით მას ყოველი ერი. უგალობდით უფალსა გალობითა ახლითა“. 

ამასობაში პაპი ნიკოლოზი, რომელმაც მახარებლებს უხმო, გარდაიცვალა. ადრიანემ, 

რომელიც აღმოსავლეთთან შერიგებით იყო დაინტერესებული, გადაწყვიტა ისინი უდიდესი 

პატივით მიეღო. როგორც კი შეიტყო, რომ რომს უახლოვდებოდნენ და წმინდა კლიმენტის 

ნაწილებს მოასვენებდნენ, თავად გაეშურა მათ შესახვედრად და ქალაქგარეთ შეეგება 

სასულიერო პირებისა და დიდძალი ხალხის თანხლებით – ყველას ანთებული სანთლები 

ეჭირა. პაპმა კონსტანტინესა და მეთოდეს მოწიწებით ჩამოართვა მოწამის ნაწილები და 

წმინდა კლიმენტის ტაძარში დაასვენა. ხოლო სლავურად თარგმნილი წიგნები რომის 

უძველესი ბაზილიკის – სანტა მარია მაჯორეს ტრაპეზზე აკურთხა. 

კონსტანტინემ, თავისი და თავისი ძმის სახელით, შეადგინა სარწმუნოების აღსარება, სადაც 

აღიარა ნიკეა-კონსტანტინოპოლის სიმბოლოს დოგმატები და უარყო რომის მიერ შეტანილი 

სიახლეები. იგი შემდეგი სიტყვებით მთავრდება: „ამგვარად, აღვიარებ მე ჩემს მრწამსს 

მეთოდესთან – ჩემს ძმასა და ღვთის სამსახურში მარადიულ თანაშემწესთან – ერთად. ამ 

მრწამსშია ხსნა და სასოება! და ჩვენ, ორივე, მას გადავცემთ ჩვენს მოწაფეებს, რათა ამ 

რწმენით გადარჩნენ“. 

პაპი კმაყოფილებით შეხვდა ამ მრწამსს, დაგმო ისინი, ვინც სლავური ენის გამოყენებას 

ებრძოდა და ბრძანა, აღესრულებინათ ღვთისმსახურება ორივე – ლათინურ და სლავურ 

ენებზე წმინდა პეტრესა და წმინდა ანდრია პირველწოდებულის, როგორც სლავურ მიწებზე 

პირველი მახარებლის, ტაძრებში. პაპმა მეთოდეს ხელი დაასხა პრესვიტერად და თავის ორ 

ეპისკოპოსს უბრძანა, მახარებელთა რამდენიმე მოწაფე მღვდლისა და დიაკონის ხარისხში 

აეყვანათ. 

რომში ჩასვლიდან ცოტა ხნის შემდეგ კონსტანტინე მძიმედ დასნეულდა – გამუდმებულმა 

ჯაფამ დიდი ხანია შეურყია ჯანმრთელობა. როდესაც იგრძნო, რომ მალე გარდაიცვლებოდა, 

სქემაში აღიკვეცა კირილეს სახელით და მშვიდად შეუდგა სიკვდილისთვის მზადებას. 

დაახლოებით ორი თვე იავადმყოფა. მართალ მამას სიკვდილისა არ ეშინოდა, მას მხოლოდ 

ერთი რამ აწუხებდა – მისი აღსრულების შემდეგ არ შეწყვეტილიყო დაწყებული 

საგანმანათლებლო საქმიანობა სლავებთან. იგი დაჟინებით ევედრებოდაა ძმას, არ 

მიეტოვებინა ეს წმინდა საქმე, სიკვდილის წინ კი ასე დაუბარა: „ძმაო, მე და შენ თითქოს 

უღელში შებმული ორი ხარი ვართ ერთი სავარგულის მოსახნავად. აი, მე ადრე დავასრულე 

სამუშაო დღე და ხნულზე დავეცი. ვიცი, რომ ნატრობ ოლიმპოს მთაზე განმარტოებას, მაგრამ 

გევედრები, ნუ მიატოვებ ჩვენს საქმეს. ამით სათნო-ეყოფი ღმერთს“. შემდეგ თვალები ზეცად 

აღაპყრო და ილოცა თავის მიერვე მოქცეული ხალხებისთვის. დასასრულს ნეტარმა 

მასწავლებელმა დალოცა ყველა დამსწრე და უფალს 42 წლის ასაკში მიაბარა სული. ეს მოხდა 

869 წლის 14 თებერვალს. 

პაპმა და რომის სასულიერო დასმა საზეიმო პანაშვიდი გადაუხადეს მიცვალებულს. მეთოდეს 

სურდა, დედის ანდერძის თანახმად, საყვარელი ძმის ცხედარი სამშობლოში გადაესვენებინა, 

მაგრამ სასულიერო პირებმა პაპს სთხოვეს, ეს არ დაეშვა. ნეტარი კირილე დაკრძალეს წმინდა 

კლიმენტის ეკლესიაში, წმინდა ნაწილებთან ახლოს, რომელიც მან ზღვის ფსკერიდან 



აღმოიყვანა. უამრავმა ადამიანმა, საერო თუ სასულიერო პირმა, გააცილა სლავთა უდიდესი 

მასწავლებლის ცხედარი განსასვენებლამდე. მისი ნეშტი დღესაც რომში, წმინდა კლიმენტის 

ტაძარშია დასვენებული. 

დრო გადიოდა... თითქმის ორი წელი სრულდებოდა, რაც სლავებს მასწავლებლები აღარ 

ჰყავდათ. მთავარმა კოცელამ რომში ელჩები გაგზავნა და პაპს სთხოვა, მეთოდე გამოეშვა. 

ადრიანეს პასუხი ასეთი იყო: „არა მარტო შენ, არამედ მთელს სლავურ ქვეყნებს ვუგზავნი 

ღვთისა და წმინდა პეტრე მოციქულისგან მოვლინებულ მასწავლებელს“. 

პაპის დიდი სურვილი იყო, რომ სლავთა მოქცევა მისი, ანუ რომის დამსახურებად 

ჩათვლილიყო და არა საბერძნეთის. მან მეთოდე გაუშვა და სლავ მთავრებს მისწერა: 

„სიხარულით შევიტყეთ, რომ უფალმა შთაგაგონათ სურვილი, გეძებნათ ღმერთი და მანვე 

გიჩვენათ, რომ მისდამი სამსახური არა ოდენ რწმენით, არამედ კეთილი საქმეებითაც 

გმართებთ, რამეთუ „სარწმუნოებაჲ თჳნიერ საქმეთაჲსა მკუდარ არს“ (იაკ. 2,20). თქვენ 

ითხოვეთ მასწავლებლები, საბერძნეთის იმპერატორმა კი ჩვენ შეგვატყობინა და თქვენთან 

გამოაგზავნა ნეტარი კონსტანტინე ფილოსოფოსი ძმასთან ერთად. ახლა ჩვენ უკან 

გიბრუნებთ ჩვენს შვილს, მეთოდეს, როგორც გონიერებითა და მართლმორწმუნეობით 

სრულყოფილ მამას, რათა მან გაგანათლოთ ღვთის შეწევნით კონსტანტინე ფილოსოფოსის 

მიერ თქვენს მშობლიურ ენაზე გადათარგმნილი საეკლესიო წიგნებით. თუკი ვინმე სხვაც 

შეძლებს წმინდა წიგნების თქვენს ენაზე ღირსეულად და მართლმორწმუნეობით თარგმნას, 

რათა იოლად შეძლოთ ღვთის მცნებათა შეცნობა, დაე, ეს საქმე წმინდა და კურთხეული იყოს 

ღვთისა და ჩვენი კათოლიკე, სამოციქულო ეკლესიის მიერ! დაე, აღსრულდეს სიტყვები 

წერილისა: „აღგიარებდენ შენ ერნი, ღმერთო, აღგიარებდენ შენ ერნი ყოველნი“ (ფსალმ. 66,3) 

და თუ ვინმე გაკადნიერდება და ეცდება ჭეშმარიტების გზიდან თქვენს გადაცდენას, დაგმობს 

თქვენს წიგნებსა და ენას, იგი ცრუმასწავლებლად მიიჩნიეთ“. მაგრამ პაპი მაშინაც ითხოვდა, 

რომ ღვთისმსახურებისას სახარება თავდაპირველად ლათინურად, შემდეგ კი სლავურად 

წაეკითხათ და ამ ბრძანების დამრღვევს ეკლესიიდან განკვეთით ემუქრებოდა. 

მეთოდე პანონიის ეპისკოპოსად დაადგინეს. მან ერთგულად შეასრულა ძმის უკანასკნელი 

თხოვნა – მთელი ცხოვრება და შრომა სლავებს მიუძღვნა. მეთოდე ასწავლიდა ყმაწვილებს, 

თარგმნიდა საეკლესიო წიგნებს, ადგენდა სლავ მღვდლებს; უდიდეს ყურადღებას აქცევდა, 

რომ საეკლესიო მსახურება ხალხისთვის გასაგები ყოფილიყო. ერსაც უხაროდა ღვთის 

სიტყვის გაგონება მშობლიურ ენაზე – ლათინთა მსახურება და მღვდლები კი საერთოდ 

მიივიწყა. ამან კიდევ უფრო გააბოროტა მეთოდეს მტრები, განსაკუთრებით ზალცბურგის 

ეპისკოპოსი, რომელიც სლავთა მასწავლებლების გამოჩენამდე მთელ ამ მხარეს თავის 

სამფლობელოდ თვლიდა. ახლა კი ხედავდა, დღითიდღე როგორ სუსტდებოდა მისი 

გავლენა. მალე გერმანელ ეპისკოპოსებს ძალის მოკრების საშუალება მიეცათ და ამით 

ისარგებლეს კიდეც. 

როსტისლავი (846-870 წწ.) თავგამოდებით იცავდა დიდი მორავიის სამთავროს 

დამოუკიდებლობას იმპერატორ ლუდოვიკო გერმანელისგან (843-876 წწ.), რომელიც მის 

დაპყრობას ცდილობდა, მაგრამ მისი მცდელობები დიდხანს წარუმატებლად მთავრდებოდა. 

მეზობელი სლავები, სერბები და ჩეხები ეხმარებოდნენ როსტისლავს, რომელიც მალე 

ღალატის მსხვერპლი გახდა. მისმა ძმისწულმა სვიატოპოლკმა, ნიტრის მთავარმა, ფარული 

კავშირი გააბა გერმანელებთან და გადასცა როსტისლავი. მას იმპერატორის ბრძანებით 



თვალები დასთხარეს და სიცოცხლის ბოლომდე მონასტერში გამოკეტეს. გერმანელები 

სლავურ მიწას დაეპატრონნენ. ამით ისარგებლეს იქაურმა ეპისკოპოსებმა, მეთოდეს 

სამსჯავროზე უხმეს და სიკვდილით დაემუქრნენ. მეთოდემ მტკიცედ დაიცვა თავისი 

უფლება, ექადაგა ღვთის სიტყვა, ბოლოს კი ეპისკოპოსებს მიმართა: „თუმცა, როგორც 

გნებავთ, ისე მომექეცით. მე არაფრით ვჯობივარ მათ, ვისაც სიმართლის თქმისთვის 

მოწამებრივი სიკვდილი ერგო“. ეპისკოპოსებმა მაინც მიაღწიეს მეთოდეს შვაბიაში 

გადასახლებას. 

ეს პატიმრობა ორ წელიწადს გაგრძელდა, თუმცა არაერთხელ მოითხოვა მისი 

გათავისუფლება პაპმა, რომელსაც მაინცდამაინც არ სიამოვნებდა სლავური 

ღვთისმსახურების გავრცელება, მაგრამ უფრო მეტად აღიზიანებდა ზალცბურგის 

ეპისკოპოსის თვითნებობა – იგი ხომ ერთპიროვნულად განაგებდა საეკლესიო საქმეებს 

პაპისადმი დაქვემდებარებულ ქვეყანაში. ბოლოს უკვე ადრიანეს მემკვიდრე, იოანე VIII 

ეკლესიიდან განკვეთით დაემუქრა ურჩ ეპისკოპოსებს და აუკრძალა მღვდელმოქმედება, 

სანამ მეთოდეს არ გაათავისუფლებდნენ. მხოლოდ მაშინ გამოუშვეს საპყრობილიდან 

მახარებელი, რომელიც, როგორც პანონიის ეპისკოპოსი, თავის ეპარქიას დაუბრუნდა. 

ამ პერიოდისთვის ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება სხვაგვარად წარიმართა. ხალხი ვერ 

ეგუებოდა გერმანელთა ქვეშევრდომობას. ხოლო სვიატოპოლკმა (870-894 წწ.), რომელმაც 

თავისი ღალატის სანაცვლოდ მოსალოდნელი გასამრჯელო ვერ მიიღო, ამჯერად უკვე 

გერმანელები გაყიდა. იგი სათავეში ჩაუდგა სლავებს და გერმანელებთან სისხლიანი ომი 

წამოიწყო, რაც დიდი მორავიის დამოუკიდებლობის აღდგენით დასრულდა. 

როგორც კი მორავიელებმა შეიტყვეს მეზობელ პანონიის მხარეში მეთოდეს დაბრუნების 

ამბავი, დაიწყეს ლათინი მღვდლების გაყრა და პაპს სთხოვეს მისი დადგინება მორავიის 

არქიეპისკოპოსად. იოანე VIII ეს სურვილი შეუსრულა, მეთოდე რომში მიიწვია, საიდანაც იგი 

მორავიის მწყემსთმთავრად დაბრუნდა. 

მეთოდეს მოღვაწეობის წყალობით სლავური ღვთისმსახურება მორავიისა და პანონიის 

ფარგლებს გასცდა. მორავიელ სვიატოპოლკს დაუნათესავდა ჩეხეთის მთავარი ბორივოი. 

მალე ის და მისი მეუღლე ლუდმილა მეთოდემ მონათლა. თავადის მაგალითს ბევრმა მიჰბაძა 

და ამ ქვეყანაშიც გაისმა ხალხისთვის ესოდენ სასურველი ღვთისმსახურება სლავურ ენაზე. 

მეთოდეს მოწაფეებმა ღვთის სიტყვა პოლონეთშიც იქადაგეს და იქაც მრავალი გაქრისტიანდა. 

VIII საუკუნეში ბიზანტიამ თითქმის დაკარგა თავისი გავლენა ადრიატიკის ნაპირებზე. 

ილირიისა და დალმაციის სლავებმა თავი საბერძნეთისგან დამოუკიდებლად მიიჩნიეს; 

ხორვატიასა და კარინტიის საგრაფოს ნაწილს საფრანგეთი დაეპატრონა. ამ მხარის ეკლესიები 

რომს ემორჩილებოდნენ და იქიდან იღებდნენ მღვდლებსა და ეპისკოპოსებს, მაგრამ ცოტა რამ 

იცოდნენ ქრისტიანობის შესახებ. 

დაახლოებით IX საუკუნის შუა წლებისთვის ხორვატებმა მოიშორეს ფრანკების უღელი. 

სარკინოზთაგან ხშირი თავდასხმებით შეწუხებულ დალმაციას დაეხმარა ბერძენი 

იმპერატორი ბასილი მაკედონიელი, რომელმაც გაათავისუფლა არაბების მიერ 

ალყაშემორტყმული რაგუზა და ბარი. ამან გაზარდა საბერძნეთის იმპერიის მნიშვნელობა 

ადრიატიკის მთელ სანაპირო მხარეში. თანაც ილირიის სლავებში ხმა დაირხა, რომ მათი 

მონათესავე ტომები მშობლიურ ენაზე აღასრულებდნენ ღვთისმსახურებას და 



კითხულობდნენ საბერძნეთიდან მათთვის ჩამოტანილ საღვთო წერილს. თვითონ კირილემ 

და მეთოდემ მოინახულეს ეს მხარე, როდესაც რომში მიემგზავრებოდნენ და უქადაგეს 

დალმაციის სლავებს ცხოველმყოფელი სიტყვა. 

878 წელს დალმაციამ უარი თქვა პაპის ქვეშევრდომობაზე და აღმოსავლეთის ეკლესიას 

შეუერთდა, იგივე გააკეთა ხორვატიამაც. სერბებმა კონსტანტინოპოლში მიავლინეს ელჩები 

და მღვდლების გამოგზავნა ითხოვეს. გავიხსენოთ, რომ ამ პერიოდში პაპს ბულგარეთის 

დამორჩილების იმედი საერთოდ გადაეწურა, ხოლო რუსები – ახალი სლავური ერი, 

რომელიც მაშინ იწყებდა საერო არსებობას, ქრისტიანულ განათლებას აღმოსავლური 

ეკლესიის დახმარებით ეზიარა. 

დაახლოებით 866 წელს კიევის მთავრების, ასკოლდისა და დირის, წინამძღოლობით რუსთა 

რაზმების გამოჩენამ თავზარი დასცა კონსტანტინოპოლს, სადაც ერთი კიეველი ვაჭრის 

დაჩაგვრის გამო მათ საშინელი რბევა მოაწყეს დედაქალაქის მისადგომებთან და მის 

თავისუფლებას დაემუქრნენ. შეშინებულმა ხალხმა ლოცვა დაიწყო. პატრიარქმა ფოტიოსმა 

ჯვრით მსვლელობა მოაწყო და პარაკლისის შემდგომ ზღვაში ჩაუშვა კალთა ღვთისმშობლის 

საფარველისა, რომელიც ვლაქერნის ტაძარში ინახებოდა. უეცრად ამოვარდნილმა 

ქარიშხალმა რუსების ხომალდები მიმოფანტა. 

ეს უბედურება თავდამსხმელთათვის გადარჩენის დასაწყისი აღმოჩნდა. ღვთის ძალის 

ამგვარი გამოვლინებით გაოგნებულმა ასკოლდმა და დირმა, კიევში დაბრუნდნენ თუ არა, 

კონსტანტინოპოლს ქრისტიანი მასწავლებლების გამოგზავნა სთხოვეს. პატრიარქმაც 

მიავლინა ბერძენი ეპისკოპოსი, რომელმაც კიდევ უფრო კეთილად განაწყო მთავრები 

ქრისტიანული სარწმუნოებისადმი. მთავრებთან ერთად ბევრი მოინათლა და სარწმუნოებამ 

იწყო დამკვიდრება კიევში, რომელიც რუსული ქალაქების დედად ითვლება. რუსეთი 

მიჩნეული იქნა კონსტანტინოპოლის საეკლესიო ოლქის კუთვნილ ერთ-ერთ ეპარქიად. 

საბერძნეთსა და ბულგარეთთან ხშირი ურთიერთობის წყალობით კიევის ქრისტიანებისთვის 

მალე გახდა ცნობილი წმინდა წიგნები და ბერძნული საეკლესიო ტრადიციები. ასევე 

დამკვიდრდა მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურებაც. 

ამ ყოველივემ, რა თქმა უნდა, პაპი შეაშფოთა. IX საუკუნის მეორე ნახევარში ის-ის იყო 

იკვეთებოდა უზარმაზარი სლავური სამყარო. ზოგი სლავური ერი ერთობ გაძლიერდა, 

სხვები თავისი ისტორიული არსებობის გარიჟრაჟზე იყვნენ. მათ ყოფას საფუძვლად დაედო 

ქრისტიანობა, ოღონდ არა რომიდან წამოსული მკვდარი ფორმალობა და მისდამი მონობის 

სიმბოლო, არამედ ცოცხალი ძალა – წინსვლისა და სულიერი თავისუფლების საწინდარი. 

პაპი ხედავდა, თუ მახლობლად როგორ ყალიბდებოდა მისგან დამოუკიდებელი ახალი დიდი 

სამყარო. რომის მღვდელთმთავარს ესმოდა, რომ ყველაფერი უნდა ეღონა, რათა ამ 

უზარმაზარი სივრცის ნაწილზე მაინც მოეპოვებინა მმართველობის შესაძლებლობა. 

გარკვეულწილად მან ეს მოახერხა კიდეც. 

პაპი გერმანელი ეპისკოპოსებისგან გამუდმებით იღებდა საჩივრებს მეთოდეზე, რომელსაც 

მათი აზრით, მორავია რომის ტახტის დაქვემდებარებიდან გამოჰყავდა, ამკვიდრებდა 

სლავურად ღვთისმსახურებასა და ავრცელებდა სლავურ წიგნებს. რომის 

მღვდელთმთავრისთვის ძნელი იყო გადაჭრით მოქმედება – იგი ხან კრძალავდა ლიტურგიას 

„ბარბაროსთა“ ენაზე, როგორც თავად უწოდებდა სლავურს, ხანაც ნებას რთავდა, რადგან 



ეშინოდა, მორავია საერთოდ არ მიერთებოდა კონსტანტინოპოლის ოლქს. ლათინი 

ეპისკოპოსები დაჟინებით ცდილობდნენ დაემკვიდრებინათ შეხედულება, რომ წმინდა 

წერილის კითხვა რომელიმე ენაზე, გარდა ლათინურისა, ბერძნულისა და ებრაულისა, ცოდვა 

იყო. ამ ეგრეთწოდებული „პილატეს მიმდევრების“ ანუ სამენოვნების მომხრეთა უგუნური 

თვალსაზრისი მაინც გავრცელდა, მიუხედავად იმისა, რომ პაპმა იგი დაგმო. ლათინი 

ეპისკოპოსების მიზანი იყო ახალმოქცეულ ქვეყნებში სარწმუნოების შეცვლილი სიმბოლო 

შეეტანათ, მაგრამ მეთოდე მტკიცედ იცავდა ნიკეა-კონსტანტინოპოლის მრწამსს. პაპი მას ვერ 

გაკიცხავდა, რადგანაც თავადაც პატივს მიაგებდა ძველ სიმბოლოს და ამასთან ბულგარეთის 

ამბებიც ახსოვდა. ეს ყოველივე იძულებულს ხდიდა, მეთოდე დაენდო და მფარველობაც კი 

გაეწია მისთვის. 

როდესაც ამ მხრივ ვერაფერს გახდნენ, ლათინი ეპისკოპოსები შეეცადნენ აღმოსავლეთის 

იმპერატორის ამხედრებას მეთოდეს წინააღმდეგ. მას რომის მხარდაჭერა დააბრალეს, მაგრამ 

აქაც არაფერი გამოუვიდათ. პირიქით – იმპერატორმა იხმო მეთოდე, პატივით მიიღო იგი, 

ხოლო მის მიერ ჩამოტანილი სლავურად ნათარგმნი წიგნები კონსტანტინოპოლის 

პატრიარქმა ბულგარელებისთვის გამოიყენა. სახიფათო მგზავრობის შემდეგ მეთოდე 

დაბრუნდა თავის ეპარქიაში და უწინდელი მოშურნეობით განაგრძო საქმე, რისი გაკეთებაც 

მისმა ძმამ ვერ მოასწრო – თავისი მოწაფეების დახმარებით დაასრულა ბიბლიის თარგმნა 

(მაკაბელთა წიგნების გარდა). თუ კონკრეტულად სლავურ ენათაგან რომელზე იქნა 

გადათარგმნილი წმინდა წიგნები, ამის შესახებ მეცნიერები დღესაც დავობენ. 

მეთოდემ თავისი უდიდესი შრომა დაასრულა დიმიტრი თესალონიკელის ხსენების დღეს, 

რომელსაც უდიდეს პატივს მიაგებდა და მის სახელზე საზეიმოდაც აღასრულა 

სამადლობელი პარაკლისი. 

მეთოდეს დევნა არ შეუწყვეტიათ გერმანელ ეპისკოპოსებს, რომელთაც მოახერხეს მთავარ 

სვიატოპოლკის კეთილგანწყობის მოპოვება. მისი განსაკუთრებული ნდობა დაიმსახურა 

ცბიერმა და უზნეო გერმანელმა ვიჰინგმა. მან მიაღწია ნიტრას ეპისკოპოსობას და 

მეთოდესთან, როგორც არქიეპისკოპოსთან, ვიკარიუსის თანამდებობაზე დანიშვნას. თუმცა 

ვერც ამან ჩააცხრო მისი სიძულვილი. ბოლოს მან და რამდენიმე გერმანელმა ეპისკოპოსმა 

იმდენს მიაღწიეს, რომ მეთოდეს წინააღმდეგ განაწყეს პაპი, რომელმაც აკრძალა სლავურად 

ლიტურგიის ჩატარება და ამ ენაზე მხოლოდ ქადაგების ნება დართო. მეთოდე პირადად 

გაემგზავრა რომში, მაგრამ ვერაფერს გახდა – პაპის გადაწყვეტილებით სახარება ლათინურად 

ან ბერძნულად უნდა წაკითხულიყო. 

რომიდან დაბრუნების შემდეგ მეთოდემ კიდევ ხუთ წელიწადს იღვაწა მორავიაში და 885 

წელს, თექვსმეტწლიანი მღვდელთმთავრობის შემდეგ, უფალს მიაბარა სული. იგი 

გარდაიცვალა ველეგრადში. გადმოგვცემენ, რომ სიკვდილის წინ დაიბარა, მის შემდეგ 

არქიეპისკოპოსად დაედგინათ გორაზდი, რომელიც გააგრძელებდა მის საქმიანობას. 

გერმანელი ეპისკოპოსები კი მოუთმენლად ელოდნენ, როდის აღმოხდებოდა სული 

მეთოდეს, რომ მისი მოწაფეები გაეძევებინათ და მოურიდებლად გაჰყვიროდნენ: „შორს 

ჩვენგან გორაზდი! მისი სახით მეთოდე გაცოცხლდება. ჩვენ ვიჰინგი გვინდა!“ 



დაიწყო მეთოდეს თანამუშაკთა და მოწაფეთა დევნა – გორაზდი, კლიმენტი, ნაუმი, 

ანგელარიოსი, საბა ბორკილდადებულნი ჩაყარეს საპყრობილეში, გვემეს, შეურაცხყვეს, 

ბოლოს კი მეომართა თანხლებით მორავიიდან სხვადასხვა მხარეში განდევნეს. 

როდესაც გერმანელებმა, ვიჰინგის მეთაურობით, ხელში ჩაიგდეს ძალაუფლება, შეეცადნენ 

სლავთა დიდი განმანათლებლების ნაღვაწის განადგურებას. მართალია, მეთოდემ, 

სიკვდილის შემდეგ, ქვეყანას დაუტოვა ორასამდე თავის მიერვე განსწავლული მღვდელი, 

მაგრამ ისინი მალევე გააძევეს ან გადააყენეს. ეს ყოველივე ხდებოდა სვიატოპოლკის ზურგს 

უკან, რომლის მთელი ყურადღება გერმანელებთან და მადიარებთან დაუნდობელი 

ბრძოლებისკენ იყო მიპყრობილი. მადიარები – ეს შეუძვრელი წარმართები – თავისთან 

მიიხმო გერმანელთა მეფე არნულფმა (მოგვიანებით იმპერატორმა), როდესაც საკუთარი 

ძალებით მორავიის დამორჩილების იმედი დაკარგა. 

გერმანულმა დაჯგუფებამ გამოიყენა არეულობა, ხელისუფლების არარსებობა მორავიაში და 

საეკლესიო საქმეებს დაეპატრონა. თითქმის თოთხმეტი წელიწადი ეს ქვეყანა 

მღვდელთმთავრის გარეშე იყო დარჩენილი. თავიდან ზალცბურგის ეპისკოპოსს სურდა ამ 

მხარის ხელში ჩაგდება, მაგრამ 899 წელს, სვიატოპოლკის მემკვიდრის მოიმირის 

დაჟინებული თხოვნით, პაპმა მორავიის ახალ არქიეპისკოპოსს დაასხა ხელი. დაახლოებით 

906 წელს შუღლითა და ინტრიგებით დასუსტებული დიდი მორავიის სამეფოს ნაწილი 

შეუერთდა უნგრეთს, ანუ მადიარების ახალ სახელმწიფოს, ნაწილი კი მომძლავრებულ 

ბოჰემიას, ანუ ჩეხეთს. 

მეზობელ ჩეხებშიც სარწმუნოების გავრცელებამ ძნელბედობის ქარცეცხლი გაიარა. აქ 

ერთმანეთს ებრძოდნენ სახალხო ფრთა, გერმანული და წარმართული დაჯგუფებები. 

ბორივოის შვილიშვილი ვიაჩესლავი ტახტზე ავიდა მამის სიკვდილის შემდეგ. ბებია 

ლუდმილას მიერ აღმოსავლური ეკლესიის ტრადიციებზე აღზრდილი ვიაჩესლავი 

სარწმუნოების უდიდესი დამცველი გამოდგა. მისი ძმა ბოლესლავი და დედა დრაგომირა 

წარმართულ დაჯგუფებას ემხრობოდნენ. ღვთისმოსავი ლუდმილა დრაგომირას ბრძანებით 

მოკლეს, ხოლო ვიაჩესლავი ღვიძლი ძმის ხელით დაეცა 935 წელს. ეკლესია პატივს მიაგებს 

წმინდა მოწამეების – ვიაჩესლავისა და ლუდმილას – ხსოვნას. 

ბოლესლავმა (935-967 წწ.) ძმის სიკვდილის ფასად მთავრის ტახტი მოიპოვა. მოგვიანებით, 

სინდისის ქენჯნით გატანჯულმა, მიიღო ქრისტიანობა ლათინი მღვდლებისგან, რომლებმაც 

სლავურ ღვთისმსახურებას დევნა დაუწყეს. მთელ საეკლესიო საქმეებს უკვე გერმანელები 

განაგებდნენ, პაპმაც კრებებზე გამოაცხადა, რომ იკრძალებოდა სლავურ ენაზე 

ღვთისმსახურება. ჩეხეთსა და მორავიაში კიდევ დიდხანს ახსოვდათ მშობლიურ ენაზე 

ღვთისმსახურება და ინახავდნენ ამ ენაზე შექმნილ საეკლესიო წიგნებს. 

დავუბრუნდეთ მეთოდეს მოწაფეებს... 

სლავთა დიდი მასწავლებლების მიერ ჩაგდებული კეთილი თესლი განათლებისა დევნის 

დროს არ დაღუპულა – მან ფესვი სხვა ქვეყანაში გაიდგა, აღმოცენდა და ნაყოფიც უხვად 

გამოიღო. ის, რასაც ასე ხშირად ვაკვირდებოდით საეკლესიო ისტორიაში, ახლაც განმეორდა. 

კაცთა ბრმა მტრობამ ვერ შეაფერხა ღვთის საქმე – მქადაგებელთა განდევნამ ჭეშმარიტების 

უფრო ფართო და ნაყოფიერ გავრცელებას შეუწყო ხელი. 



ჩვენ უკვე გიამბეთ, თუ როგორ ამღვრევდნენ ახალმოქცეული ბულგარელების რწმენას პაპის 

ხელქვეითები და ცდილობდნენ აღმოსავლელი მახარებლების ნაღვაწის განადგურებას. 

აგრეთვე, განვიხილეთ რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის ატეხილი დავა ბულგარეთის 

თაობაზე. ბულგარელები მალე მიხვდნენ, რომ პაპის ერთადერთი მიზანი ქვეყნის 

დამორჩილება იყო და არა მათზე ზრუნვა, ამიტომ მათ საბერძნეთის ეკლესიასთან 

დაახლოება არჩიეს. 

869 წელს კონსტანტინოპოლში მოწვეულ კრებაზე (პატრიარქ ეგნატეს თავმჯდომარეობით) 

ბულგარეთის ელჩებმა კითხვა დასვეს, თუ რომელ საეკლესიო ოლქს ეკუთვნოდა მათი 

მიწები. 

– როდესაც დაეპატრონეთ ქვეყანას, სადაც ახლა ცხოვრობთ, სადაური მღვდლები დაგხვდათ? 

– ჰკითხეს მათ. 

– იქ ბერძენ მღვდლებს შევხვდით, – მიუგეს ბულგარელებმა. 

– გამოდის, რომ თქვენი ქვეყანა კონსტანტინოპოლის მიტროპოლიას ეკუთვნის! – იყო პასუხი. 

ამ დასკვნას პაპის ლეგატები წინ აღუდგნენ, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ – კრებამ, რომელმაც 

მათ ამდენი რამ დაუთმო, ამჯერად ბულგარეთზე უთხრა უარი. და წამოვიდა რომიდან 

ნიაღვარი პატრიარქ ეგნატეს წყევლა-კრულვისა, როგორც ადრე ფოტიოსს ატეხდნენ თავს. 

მაგრამ ეგნატემაც და მის შემდგომ ფოტიოსმა (მეორედ არჩეულმა) განაგრძეს დაწყებული 

საქმე ბულგარელთა მოქცევისა. მათთან გააგზავნეს არქიეპისკოპოსი თეოფილაქტე და 

მღვდლები. ქვეყანაში ბერძნული ეკლესიის ტრადიციები თანდათან დამკვიდრდა. 

მოსახლეობამ ქრისტიანული რჯული სწრაფად შეითვისა კირილესა და მეთოდეს მიერ 

ნათარგმნი წმინდა წიგნებისა და მეფე ბორისის მფარველობის წყალობით. 

ძველ ბულგარულ მატიანეებში ლოცვით იხსენიება დიდი და წმინდა მამა, რომელმაც 

სლავებს მშობლიური ანბანის შექმნით ღვთის სიტყვის შეცნობის გზა გაუხსნა: „მანამდე 

სლავებს წიგნები არ ჰქონიათ, ისინი წარმართები იყვნენ, ხაზებისა და ნაჭდევების 

საშუალებით ითვლიდნენ და მკითხაობდნენ. ნათლისღების შემდგომ როცა 

დასჭირდებოდათ, სლავურ სიტყვებს რომაული და ბერძნული ასოებით წერდნენ. ასე 

გრძელდებოდა დიდხანს. შემდეგ კაცთმოყვარე ღმერთმა, ყოველივეს განმგებელმა, 

რომელმაც კაცთა მოდგმა უმეცრებაში არ მიატოვა... სლავი ერიც შეიწყალა და მას მოუვლინა 

კონსტანტინე ფილოსოფოსი, კირილედ წოდებული, კაცი მართალი და ჭეშმარიტების 

მოყვარული, და მან შეუქმნა სლავებს დამწერლობა“. 

მეთოდეს მოწაფეებს, რომლებიც მორავიიდან გამოაძევეს, ბულგარეთში სიხარულით 

შეეგებნენ. სამეფო კარსა და დიდებულთა სახლებში მათ, როგორც საყვარელ მოძღვრებს, ისე 

ხვდებოდნენ და მათივე ხელმძღვანელობით ეუფლებოდნენ სლავურ დამწერლობას. 

ბულგარეთში დაარსდა შვიდი საკათედრო ტაძარი საეპისკოპოსო კათედრებით; მოეწყო 

მრავალი სასწავლებელი. მეთოდეს მოწაფეები: კლიმენტი, ნაუმი, ანგელარიოსი, საბა, 

გორაზდი დაუღალავად მიმოდიოდნენ ბულგარეთის ქალაქებსა და დაბებში, მოძღვრავდნენ 

ახალმოქცეულებს, თარგმნიდნენ ბერძნულ წიგნებს სლავურად. ბულგარეთი მათ 

მადლიერებით იხსენიებს და თავიანთ პირველმასწავლებლებთან ერთად განადიდებს 

საერთო სახელით „შვიდი მამა“. 



ბულგარეთში განათლებამ განსაკუთრებულ სიმაღლეს მიაღწია ბორისის უმცროსი ვაჟის, 

სიმეონის (888-927 წწ.) დროს. მან კონსტანტინოპოლში მიიღო ბრწყინვალე განათლება, 

რისთვისაც ისტორიკოსები „ნახევრადბერძენს“ უწოდებენ; იგი უდიდეს ყურადღებას 

აქცევდა ქვეყანაში სარწმუნოებისა და ცოდნის დამკვიდრებას. სიმეონმა დიდებით იმეფა, 

გააფართოვა სახელმწიფოს საზღვრები. მისი მეფობის პერიოდი ბულგარული დამწერლობის 

ოქროს ხანად ითვლება. სიმეონს ახარებდა წმინდა მამათა გარჯა ბულგარეთში განათლების 

გასავრცელებლად და ყოველმხრივ მფარველობდა მათ. თავადაც იღებდა მონაწილეობას 

იოანე ოქროპირის თხზულებებისა და სხვა წიგნების თარგმნაში. 

ჩვენ ცოტა რამ ვიცით მეთოდეს მოწაფეთა ცხოვრებაზე. ყველაზე მეტი ცნობა შემონახულია 

კლიმენტის შესახებ, რომელიც პირველი სლავი ეპისკოპოსი იყო ბულგარეთში, კერძოდ 

ველიჩის ოლქში. ზოგიერთი ცნობით, მასვე მიეწერება გლაგოლიცად წოდებული ანბანის 

შექმნა, რომელიც რამდენადმე განსხვავდება ღირსი კირილეს მიერ შედგენილი 

დამწერლობის, ე.წ. კირილიცასგან. რუსები სლავურ წიგნებს კირილიცათი წერდნენ. 

ბულგარეთის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეში, ოხრიდის ოლქში, განსაკუთრებით 

სჭირდებოდათ მოშურნე ქრისტიანი მოძღვრები. თავდაპირველად იქ გორაზდი 

მოღვაწეობდა, შემდეგ კი კლიმენტი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე იქ დარჩა. მისი 

თავდადებული შრომა შთამბეჭდავად აღწერა ერთ-ერთმა მისმა მოწაფემ და ჩვენც, 

უმჯობესია, მის სიტყვებს მივმართოთ: „მან შემოიარა ხსენებული ქვეყანა და იქადაგა ღვთის 

სიტყვა; ოლქებში შეკრიბა სამიათას ხუთასამდე რჩეული მოწაფე. იგი დიდ დროს მათთან 

ატარებდა. ჩვენც, რომლებიც ყოველთვის თან ვახლდით, ვხედავდით და ვისმენდით 

ყოველივეს, რასაც იგი აკეთებდა და საუბრობდა, უქმად მყოფი არასდროს გვინახავს. 

ასწავლიდა ბავშვებს: ზოგს ასოების მნიშვნელობას უხსნიდა, ზოგს დაწერილის შინაარსს, 

ზოგსაც ხელწერაში ავარჯიშებდა. შრომობდა ღამითაც, ლოცულობდა, კითხულობდა და 

წერდა წიგნებს. ზოგჯერ ერთდროულად წერდა და ასწავლიდა კიდეც ყმაწვილებს. თავის 

მოწაფეთაგან მან გამოზარდა წიგნისმკითხველნი, იპოდიაკვნები, დიაკვნები, მღვდლები. 

სამასამდე მათგანი ბულგარეთის სხვადასხვა ოლქში დაგზავნა. მისთვის სამაგალითო იყო 

დიდი მეთოდეს პიროვნება. ის და მისი საქმენი ყოველთვის თვალწინ ედგა, როგორც 

დიდოსტატი ფერმწერის სურათი, და მას ჰბაძავდა. იგი სიყმაწვილიდან მეთოდეს 

თანამგზავრი და მისი ღვაწლის თვითმხილველი იყო. როდესაც დაინახა, რომ ერი ვერ 

იგებდა წერილის შინაარსს, მეტიც, ბევრ ბულგარელ მღვდელს ბერძნული წიგნები არც 

ესმოდა, მქადაგებლობა ხომ საერთოდ არ არსებობდა ბულგარულ ენაზე, მან თავისი შრომით 

შემუსრა ბულგარელთა დამაბრკოლებელი უმეცრების კედელი და ახალ კორინთელთა ახალ 

პავლედ მოგვევლინა. ყველა დღესასწაულისთვის შექმნა მარტივი, იოლად გასაგები 

ქადაგებანი. მათი საშუალებით შეისწავლი სარწმუნოების საიდუმლოებს; გაეცნობი 

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ქებას, მის სახელზე ეკლესიის მიერ მრავალგზის აღვლენილს 

დღესასწაულის დროს... შეიტყობ მისი (იოანე ნათლისმცემლის) თავის პოვნის ამბავს, 

წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა ცხოვრებას, მოწამეთა ღვაწლს. გწადია წმინდა მამათა 

კანონების გაცნობა? შენ მათ ბრძენი კლიმენტის მიერ ბულგარულად გადაწერილს იპოვი. 

ერთი სიტყვით, ღმერთისა და მისი წმინდანების განსადიდებელი და სულიერი სიმდაბლის 

მასწავლებელი ყველა საეკლესიო წიგნი ჩვენ, ბულგარელებს, კლიმენტიმ გადმოგვცა. 

როდესაც ბორისმა ბულგარეთი შვიდი საკათედრო ტაძრით განაშვენა, მაშინ კლიმენტიმაც 

მოისურვა ოხრიდში საკუთარი მონასტრის აგება. იქვე ააშენა ტაძარიც, სადაც მოგვიანებით 



არქიეპისკოპოსის ტახტი დაიდგა. იხილა რა მარტოოდენ ხელუხლებელი, უნაყოფო ტყეებით 

დაფარული ბულგარეთი, მან ბერძნული მიწებიდან ჩამოიტანა ნაყოფისმომცემელი (ჯიშები) 

და დამყნობით გააკეთილშობილა ველური ხეები“. 

 

კლიმენტი გარდაიცვალა 916 წელს. მისი ხსენების დღეა 21 ივლისი. 

 

ასეთი იყო კირილესა და მეთოდეს ღირსეული მემკვიდრეების კეთილისმყოფელი 

მოღვაწეობა. მათი ღვაწლითა და შრომით გავრცელდა სარწმუნოება და განათლება. მეფე 

სვიმეონის ეპოქის ცნობილი მეცნიერები არიან: იოანე ეგზარქოსი – იოანე დამასკელის 

თხზულებათა მთარგმნელი; კონსტანტინე ეპისკოპოსი, რომელმაც ბულგარელებს ათანასე 

დიდის, იოანე ოქროპირისა და ისიდორე პელუსიელის შრომები გააცნო; თეოდორე დუქსი, 

მღვდელი გრიგოლი; ბერი ხრაბრი, რომელიც გვაუწყებს ცნობებს სლავურ ქვეყნებში 

ქრისტიანობის საწყის პერიოდზე. 

სლავი ხალხები წიგნებს ბულგარეთიდან იღებდნენ. მათ შორის იყვნენ რუსებიც, რომელთაც 

XI საუკუნის დასაწყისში, დიდი მთავრების ვლადიმირისა და იაროსლავის დროს მიიღეს 

სარწმუნოება და მასთან ერთად განათლებაც. „შვიდი მამისა“ და მათი მოწაფეების შრომის 

ნაყოფი უხვ და ცხოველმყოფელ ნაკადად შეიჭრა სლავურ ქვეყნებში. ამ ადამიანების 

მოღვაწეობის ხანა ბულგარული მწერლობის ისტორიაში ყველაზე ღირსშესანიშნავ 

პერიოდად ითვლება. 

მათ შემდგომ, ბულგარეთის ძლიერებისა და დიდების დაცემასთან ერთად, 

საგანმანათლებლო მოღვაწეობაც მოიშალა. ჯერ კიდევ სვიმეონის დროს საბერძნეთის 

იმპერატორის, ლეონის, მიერ ბულგარელებთან საბრძოლველად მოხმობილმა მადიარებმა ამ 

ქვეყნის ნაწილი დაიპყრეს, ხოლო სიმეონის მემკვიდრის, პეტრეს (927-969 წწ.) მეფობის 

პერიოდში კიდევ უფრო შეავიწროვეს მოსახლეობა. ბულგარელებს აგრეთვე ებრძოდა 

მთავარი სვიატოსლავი. ამასობაში ქვეყნის შიგნით ატეხილი შუღლიც დაეხმარა მტრებს და 

მეფე სიმეონის სიკვდილიდან 40 წლის შემდეგ ბულგარეთი ბიზანტიას დაექვემდებარა. 

მართლმადიდებლობა ბულგარეთში, რასაკვირველია, შენარჩუნებული იქნა. მეფე პეტრეს 

დროს ბულგარეთის ეკლესია საბერძნეთისგან დამოუკიდებელიც კი გახდა და თავისი 

პატრიარქი, დამიანე, ჰყავდა, თუმცა ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა. იმავე პეტრეს დროს 

ბულგარეთში ჩნდება დიდი ქრისტიანი მოღვაწე, ღირსი იოანე რილელი, რომელიც 

ახალგაზრდობიდან განდეგილის ცხოვრებას მისდევდა. მოგვიანებით, როდესაც მის 

ირგვლივ მოწაფეებმა მოიყარეს თავი, მოაწყო რილის სავანე, რომელმაც კეთილისმყოფელი 

გავლენა იქონია ბულგარეთზე. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საგანმანათლებლო საქმემ 

შესამჩნევად იწყო დასუსტება, ამას დაემატა პავლიკიანელთა ერესის გავრცელება 

ბულგარეთში. მისი მიმდევრები მრავლად იყვნენ თრაკიაში, განსაკუთრებით ქალაქ 

ფილიპოპოლისში. ერთი ბულგარელი მღვდელი, სახელად ბოგომილი, ერთგვარად ამ 

ცრუსწავლების მეორე დამამკვიდრებელი გახდა. ერესი სწრაფად მოედო მთელ ქვეყანას და 

მეზობელი სერბიის ზოგ ოლქშიც შეაღწია ბოგომილის ერესის სახელწოდებით. 



ბულგარელთა ერთი შტო სამხრეთის გარდა დასახლდა ვოლგისა და კამის ნაპირებზე. ამ 

ხალხს მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა რუსეთთან, ფართოდ ვაჭრობდა აღმოსავლეთთან და 

დაახლოებით 920 წელს მიიღო მაჰმადიანობა. ეს სახელმწიფო თავის დაცემამდე (1241 წელს 

იგი დაიპყრეს თათარ-მონღოლებმა) ქრისტიანობისადმი მტრულად იყო განწყობილი. 

პაპები არაფერს ერიდებოდნენ თავიანთი გავლენის დასამკვიდრებლად და დაკარგულის 

დასაბრუნებლად, რასაც ხშირად ახერხებდნენ კიდეც. მაგალითად, ხორვატია და დალმაცია 

ისევ რომს დაემორჩილა. 925 წელს სლავთა განმანათლებლების მშობლიურ ქალაქ 

თესალონიკში შემდგარმა კრებამ აკრძალა ლიტურგია სლავურ ენაზე. იგივე განმეორდა 

დალმაციის ქალაქ სპლეტში. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბევრს ვერაფერს მიაღწიეს, რადგან რომში 

ასი წლის შემდეგაც აწუხებდათ ეს პრობლემა: მაგალითად, პაპმა გრიგოლ VII დალმაციის 

მთავარს გვირგვინი დაადგა მხოლოდ იმ პირობით, რომ იგი ყველა ეროვნულ ტრადიციას 

აღმოფხვრიდა. 

ხალხი ვერ შეეგუა მშობლიურ ენაზე აღვლენილი ღვთისმსახურების გაუქმებას და სრულიად 

კანონიერად ითხოვდა მის აღდგენას, მაგრამ ამაზე უარს ეუბნებოდნენ; ერის თვალწინ 

იდევნებოდა ყოველივე მშობლიური, რაც მათში მტრობას აღძრავდა ლათინებისადმი. მცდარ 

გზაზე ერთხელ უკვე შემდგარი რომის ეკლესია კვლავ მიჰყვებოდა მას. მაგალითად, არ 

ითარგმნებოდა წმინდა წერილი და არც ღვთისმსახურება ტარდებოდა ადგილობრივი 

მოსახლეობის ენაზე, რადგან არავინ აქცევდა ყურადღებას ახალმოქცეულთა ჭეშმარიტ 

განათლებას. სამაგიეროდ თანდათანობით დაწესდა და თითქმის დოგმატად იქცა საეკლესიო 

ენად მარტოოდენ ლათინურის გამოყენება, რასაც რომის ეკლესია იცავდა, როგორც 

ერთიანობის ხილულ ნიშანს. ამ საკითხში საპირისპირო პოზიცია ეკავა აღმოსავლეთის 

ეკლესიას. 

მას შემდეგ, რაც რუსეთმა თვალსაჩინო ადგილი დაიკავა ისტორიაში, რომის პაპები იქ 

თავიანთ მქადაგებლებს აგზავნიდნენ. განსაკუთრებული მონდომებით ისინი დიდი 

მთავრის, ვლადიმირის, რომისადმი დამორჩილებას ცდილობდნენ, თუმცა არაფერი 

გამოუვიდათ. 988 წელს კორსუნში (ქერსონესში) ვლადიმირი მონათლა ბერძენმა 

ეპისკოპოსმა. 

პაპების მცდელობები უფრო წარმატებული გამოდგა სხვა სლავურ მიწებზე, რასაც მომდევნო 

თავში შევეხებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 



სარწმუნოების გავრცელება პოლონეთში, უნგრეთსა და ჩრდილოეთ გერმანიაში მცხოვრებ 

სლავებში. 

912 წელს გერმანიაში შეწყდა კაროლინგების დინასტიის მმართველობა და ხელისუფლებას 

დაეპატრონნენ მეფეები საქსონელი ჰერცოგების საგვარეულოდან. ისინი მიჰყვნენ კარლოს 

დიდისა და მისი მემკვიდრეების გაკვალულ გზას და შეეცადნენ სლავი ერების 

დამორჩილებას, რითაც უფრო განიმტკიცებდნენ მშვიდობიან მმართველობას გერმანულ 

ტომებზე. მიზნის მისაღწევ საუკეთესო საშუალებად მათ მიიჩნიეს ამ ქვეყნებში 

ქრისტიანობის გავრცელება თავიანთი მისიონერების საშუალებით. ეს ნაცადი გზა იყო – 

მოქცეული ერები ერთგვარად დამოკიდებულნი ხდებოდნენ სახელმწიფოსგან, რომელმაც 

მოაქცია და რომელიც უგზავნიდა თავის ერთგულ ეპისკოპოსებს. იმავე მიზანს ესწრაფოდნენ 

პაპებიც. ისინი უფრო წარმართი ბელადების „გადაბირებას“ ცდილობდნენ და არა მათ 

მოქცევას. ჰპირდებოდნენ უამრავ სიკეთეს, განსაკუთრებით მეფის ტიტულს, თუკი ბელადი 

წარმატებით გაავრცელებდა რომის ნაქადაგებ ქრისტიანობას – რა თქმა უნდა, 

იგულისხმებოდა პაპის აღიარება ეკლესიის თავად და ლათინური ენის დამკვიდრება. 

აღმოსავლურ ქრისტიანობას, რომელიც დასაშვებად თვლიდა მშობლიური ენის გამოყენებას 

ღვთისმსახურებაში, რომი სახიფათო ერესად მიიჩნევდა და ისევე დევნიდა, როგორც 

წარმართობას. 

სამეფო გვირგვინი უდიდესი საცდური იყო... იმხანად უკვე გავრცელდა აზრი, რომ რომის 

ეკლესიის თავს უფლება ჰქონდა გვირგვინის მინიჭების ან წართმევისა, ამიტომ პაპის მიერ 

ნაკურთხ პიროვნებას დასავლეთის ყველა სახელმწიფო კანონიერ მეფედ აღიარებდა. თვით 

ბულგარეთის მეფე სიმეონმა – თავდადებულმა ქრისტიანმა, რომელმაც სარწმუნოება 

საბერძნეთიდან მიიღო, და მისმა მემკვიდრე პეტრემ მეფის ტიტული პაპს სთხოვეს, 

რომელმაც სიხარულით შეუსრულა სურვილი იმ იმედით, რომ თავის გავლენას 

განამტკიცებდა ბულგარეთზე. თუმცა, იმედი გაუცრუვდა. 

ამრიგად, გერმანელი მახარებლებისა თუ პაპისგან გამოგზავნილი მისიონერებისგან 

ნაქადაგები სარწმუნოების მიღება ერთნაირად უქადდა ერებს უცხო ძალაუფლების 

ქვეშევრდომობას, ამიტომაც ხალხი გაურბოდა ქრისტიანობის მიღებას, რადგანაც მასში ვერ 

ხედავდა საღვთო ჭეშმარიტების ნათელს და მხოლოდ უცხოთა მმართველობის იარაღად 

აღიქვამდა. 

სამაგიეროდ, ხალისით ქრისტიანდებოდნენ ბელადები, რადგანაც ეს მათ ხელს აძლევდა. 

გახშირდა ამბოხებანი. განსაკუთრებული გულმოდგინებით იბრძოდნენ ისინი, ვინც მოასწრო 

მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურებისა და წმინდა წერილის შეყვარება, შეითვისა ის 

ტრადიციები და ჩვევები, რომლებსაც ახალი მქადაგებლები სდევნიდნენ. ასე ხდებოდა 

სლავურ მიწებზე, სადაც ხალხმა სარწმუნოება წმინდა პირველმასწავლებელთაგან მიიღო. 

ზოგჯერ გერმანიის იმპერატორისა და პაპის მიერ გაგზავნილი მქადაგებლები, პოლიტიკური 

ინტერესებით, ერთმანეთს მტრობდნენ. ეს ყოველივე, ცხადია, ხელს უშლიდა ჭეშმარიტი 

სარწმუნოების დამკვიდრებას. 

ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ბოჰემიაში, ვიაჩესლავის მოწამებრივი აღსასრულის შემდგომ, მთავარი 

გახდა მისი ძმა, ბოლესლავი. თავდაპირველად წარმართი და ქრისტიანთა მდევნელი 

ბოლესლავი (935-967 წწ.) მოგვიანებით დამორჩილდა გერმანიის იმპერატორს ოტონ I (936-973 



წწ.), გაქრისტიანდა და ერთგულად იცავდა სარწმუნოებას. კიდევ უფრო დიდი მოშურნეობა 

გამოავლინა ბოლესლავ II (967-999 წწ.), რომლის დროსაც ბოჰემია დიდად გაძლიერდა – მან 

დაიკავა მორავია, ზოგიერთი პოლონური ოლქი, გალიციის ნაწილი, რომელიც შემდგომ 

რუსმა მთავარმა, ვლადიმირმა, წაართვა. ბოჰემია რეგენსბურგის საეპისკოპოსოს ეკუთვნოდა, 

ბოლესლავმა კი გერმანიის იმპერატორისგან მიიღო თანხმობა ამ ეპარქიიდან ჩეხეთის 

გამოყოფისა. ასე დაარსდა პრაღის საეპისკოპოსო 937 წელს. ამას პაპი მხოლოდ ერთი 

პირობით დათანხმდა – ჩეხეთში უნდა დაეცვათ ლათინთა ტრადიცია და 

ღვთისმსახურებიდან განედევნათ სლავური ენა. 

პრაღის პირველი ეპისკოპოსი იყო გერმანელი, საქსონელი მთავარი დიტმარი. მეორე – ჩეხი 

ეროვნების ვოიცეხი, რომის ერთგული, სწავლობდა მაგდებურგში, მონაზვნად შედგომისას 

სახელად ეწოდა ადალბერტი. ქადაგებდა მეზობელ მიწებზე, უნგრეთსა და პოლონეთში; 983 

წელს ის პრაღის ეპისკოპოსის ხარისხში აიყვანეს. ჩეხებში ნაწილობრივ იყო შემორჩენილი 

აღმოსავლური ეკლესიის ტრადიციები, სლავური წიგნები, მაგრამ განათლებამ ბოლომდე ვერ 

ამოძირკვა წარმართული ადათები. ადალბერტმა მკაცრი და დაუნდობელი ბრძოლა 

გამოუცხადა კერპთაყვანისმცემლობის ამგვარ გადმონაშთებსა და ჩეხურ ენას, რისთვისაც 

ხალხის სიძულვილი დაიმსახურა და იძულებული შეიქნა, გასცლოდა თავის სამშობლოს. იგი 

რომში გაემგზავრა და წმინდა ალექსის სახელობის ბენედიქტელთა მონასტერში დაიწყო 

ცხოვრება. რამდენიმე წლის შემდეგ, ბოლესლავის მიწვევით, დაბრუნდა ჩეხეთში, მაგრამ 

წარუმატებელი და ხელმოცარული ისევ იტალიაში წავიდა, სადაც უმკაცრეს სამონაზვნო 

ცხოვრებას შეუდგა მონტე-კასინოს მონასტერში. შემდგომ ადალბერტმა ახალი საქმე 

წამოიწყო – იგი საქადაგებლად წავიდა წარმართ პრუსიელებთან, სადაც მოწამებრივი 

აღსასრული ჰპოვა 997 წელს. პოლონეთის მეფე ბოლესლავ I (992-1025 წწ.) გამოისყიდა წმინდა 

მოწამის ნეშტი, რომელიც საზეიმოდ გადაასვენეს ქალაქ გნეზდნოში. 

ჩეხეთის დიდი ნაწილი მალე ბოლესლავ პოლონელის მმართველობის ქვეშ მოექცა. 

საეკლესიო საქმეებში რომის გავლენა სულ უფრო ძლიერდებოდა, თუმცა ხალხი ფარულად 

ინახავდა სლავურ წიგნებს; მას შემდგომ, რაც გერმანელებმა აკრძალეს, ისინი უფრო 

ძვირფასი გახდნენ. გადმოცემა მოგვითხრობს: ერთხელ ჩეხი ჰერცოგი ულრიხი ნადირობისას 

მიადგა მღვიმეს, სადაც ბენედიქტელი მონაზონი პროკოფი ცხოვრობდა. ჰერცოგმა შეიტყო, 

რომ მეუდაბნოე – ოდესღაც პრაღის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელი – განდეგილად 

შედგომის სურვილით და სლავური წიგნების დაცვისთვის დევნის გამო ამა სოფელს გაეცალა. 

მას შემდეგ დიდხანს ცხოვრობდა მღვიმეში, სანამ ულრიხმა არ იპოვა 1032 წელს. მთავარზე 

ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ბერის ღვთისმოსავმა საუბარმა, რომ მისი სულიერი შვილი 

გახდა, ხოლო მდინარე საზავასთან, ბერის სამყოფელი მღვიმის ადგილზე მოაწყო საზავას 

მონასტერი, რომლის იღუმენად წმინდა პროკოფი დადგა. მთელი იქაური მოსახლეობა 

ტაძარში გროვდებოდა მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურების მოსასმენად. იქვე ხდებოდა 

სლავური წიგნების გადაწერაც. 

ეს ყოველივე ეპისკოპოსთა დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა, ამიტომაც პროკოფის სიკვდილის 

შემდეგ საზავას მონასტრის მონაზვნებს დევნა დაუწყეს – დააბრალეს ერეტიკოსობა, რაკი 

სლავური წიგნებით სარგებლობდნენ. ბევრი მათგანი უნგრეთში წავიდა. მოგვიანებით 

მონასტერი ისევ აღადგინეს უწინდელ საფუძვლებზე. 1079 წელს ჩეხეთის მეფე ბრატისლავმა 

პაპ გრიგოლ VII სთხოვა, ჩეხებისთვის მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურების ნება დაერთო. 

პაპმა უპასუხა, რომ ღვთის სიტყვის დამცირება იქნებოდა მდაბიურ ენაზე მისი მიწოდება. 



ხოლო პაპმა ინოკენტი II ბრძანა, მთელს ქვეყანაში ამოეძირკვათ ეს „უგუნური და კადნიერი 

ჩვეულება“. ისევ შეავიწროვეს საზავას სავანე, იქ მისულმა ლათინმა მონაზვნებმა დაწვეს 

ყველა სლავური წიგნი, რაც ხელთ მოხვდათ. არსებობს ცნობა, რომ XV საუკუნეში კარლოს IV 

მიართვეს რამდენიმე გადარჩენილი გვერდი წმინდა პროკოფის ხელნაწერისა სლავურად. მას 

შემდგომ ამ ნაწერებს თაყვანს სცემენ, როგორც სიწმინდეს. 

პოლონეთში ქრისტიანობის ისტორიის დასაწყისი კვლავ მეთოდეს სახელს უკავშირდება. მან 

გააგზავნა თავისი მოწაფეები „ვისლასთან მჯდომ წარმართ მთავართან“ საქადაგებლად. 

უცნობია, თუ რამდენად წარმატებულად იღვაწეს მახარებლებმა, მაგრამ როდესაც 

მოგვიანებით იქ პაპის მისიონერები მივიდნენ, მათ ნახეს, რომ ღვთისმსახურება სლავურ 

ენაზე აღესრულებოდა (ამას ბოჰემიიდანაც შეეძლო შეღწევა) და დევნა გამოუცხადეს ამ 

ტრადიციას. პოლონეთში სარწმუნოებამ განსაკუთრებით მოიკიდა ფეხი 966 წლიდან, 

როდესაც ადგილობრივმა მთავარმა მეჩისლავმა ცოლად შეირთო ჩეხი მთავრის ასული 

დუბრავნა (დომბროვკა). პოლონეთში იქადაგა ადალბერტ პრაღელმა, ხოლო პაპმა იოანე XIII 

ეპისკოპოსი და მღვდლები გაგზავნა. თავიდან ხალხი მათ ცუდად შეხვდა, რადგან არ 

ენდობოდა მახარებლებს, რომლებმაც მათი ენა არ იცოდნენ. მაგრამ ხალხის მოსაქცევად მათ 

ძალა გამოიყენეს, მთავარს კი მეფის ტიტულს დაჰპირდნენ. 

 

საქმე სწრაფად წავიდა წინ მეჩისლავის მემკვიდრის, პოლონეთის მეფე ბოლესლავ მამაცის 

(992-1025 წწ.) დროს. მისი მმართველობის პერიოდში დაარსდა გნეზდნოს, კრაკოვისა და 

პოზენის საეპისკოპოსოები. ადალბერტ პრაღელის გარდა, პოლონეთში პაპის მიერ 

გაგზავნილი სხვა მქადაგებლებიც იყვნენ, რომელთაც ბოლესლავი მეტი ხალისით ხვდებოდა, 

ვიდრე გერმანიის იმპერატორის მისიონერებს (პოლონეთის მეფე მას დიდხანს და სასტიკად 

ებრძოდა). ბოლესლავის ასული ცოლად ჰყავდა სვიატოპოლკს – ვლადიმირ კიეველის 

ძმისწულსა და შვილობილს. ბოლესლავი დაეხმარა სვიატოპოლკს თავისი ძმის, იაროსლავ 

ბრძენის წინააღმდეგ ბრძოლაში, გამარჯვებული შევიდა კიევში და იქიდან დიდძალი 

სიმდიდრე წამოიღო, რაც პოლონეთში ეკლესია-მონასტრების აგებასა და გამშვენებას 

მოახმარა. ბოლესლავიც და მისი მემკვიდრეებიც პაპის ერთგული და თავდადებული 

მომხრენი იყვნენ. 

პოლონეთისა და ბოჰემიის მეზობლად უგრებმა, ანუ მადიარებმა, IX საუკუნის დასასრულს 

დააარსეს უნგრეთის ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც სულ ახალ-ახალ ტერიტორიებს 

იპყრობდა და ფართოვდებოდა. პირველად მადიარები ვოლგის აღმოსავლეთით, ხაზარებს 

შორის მომთაბარეობდნენ, შემდგომ იქიდან, პაჭანიკების მიერ გამოდევნილებმა, დუნაისპირა 

მხარეს მიაშურეს. ისინი ამ კუთხეს თავიანთ საკუთრებად თვლიდნენ, რადგანაც იქ ოდესღაც 

მათი მონათესავე ტომები – ჰუნები და ავარები – სახლობდნენ. 

კიეველი მონაზონი ნესტორი (1113 წ.), მემატიანე, გვაწვდის ცნობას, რომ მადიარებმა გვერდი 

აუარეს კიევს და დაიკავეს დუნაისპირეთი: პანონია, ტრანსილვანია და ბულგარეთის ნაწილი. 

თავად ქრისტიანი მთავრები, ერთმანეთთან შუღლის გამო, დაეხმარნენ სასტიკ მადიარებს, 

მეზობლად დამკვიდრებულიყვნენ. მაგალითად, საბერძნეთის იმპერატორმა ლეონმა ისინი 

ბულგარელებთან საბრძოლველად მოიხმო, გერმანიის მეფე არნულფმა – მორავიელთა 

დასამორჩილებლად დაიხმარა. 



დიდხანს წყევლა-კრულვით იხსენიებდნენ არნულფის სახელს, რომლის წინამძღოლობითაც 

უგრები რისხვად მოევლინენ ევროპას. ისინი არათუ მეზობელ ქვეყნებს, არამედ გერმანიის, 

იტალიისა და საფრანგეთის მხარეებსაც ესხმოდნენ თავს, არაფერს ინდობდნენ, აყვავებულ 

კუთხეებს აპარტახებდნენ, ანგრევდნენ და ძარცვავდნენ ეკლესია-მონასტრებს, მიჰქონდათ 

აურაცხელი ნადავლი. მაგრამ რაოდენ საოცარიც არ უნდა ყოფილიყო დანარჩენი 

ევროპისთვის, უგრები საკმაოდ მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ დუნაისპირეთში, სადაც უკვე 

სლავებთან შერეული მათი მონათესავე ავართა ტომის ნაშთები მკვიდრობდნენ. არ არსებობს 

ცნობები, რომ უგრები იქაურ მოსახლეობას სასტიკად ეპყრობოდნენ ან ქრისტიანებს 

სდევნიდნენ. მეთოდეს ცხოვრების ძველ ვარიანტში არის ცნობა, რომ იგი თავისთან მიიწვია 

უგრების მთავარმა. მეგობრები შეეცადნენ ეპისკოპოსის შეჩერებას, ეშინოდათ საფრთხეში არ 

ჩაეგდო სიცოცხლე, მაგრამ მეთოდე უშიშრად გაემართა მასთან და იმედოვნებდა, რომ 

განანათლებდა ღვთის სიტყვით; მკაცრმა თავადმა მართლაც პატივით მიიღო და დალოცვაც 

სთხოვა. 

X საუკუნის შუა წლებისთვის მადიართა ორი მეთაური – ბუიაჩუ და დულა (ან გიულაი) 

კონსტანტინოპოლში მოინათლნენ, იქიდან წამოიყოლეს მღვდლები და პატრიარქის მიერ 

დადგინებული ეპისკოპოსი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი იყვნენ მადიართა პირველი 

განმანათლებლები. თუმცა გერმანელი იმპერატორები დიდხანს მათ წარმართებად 

თვლიდნენ და მოლაპარაკებების დროს მოითხოვდნენ, მიეღოთ მახარებლები უნგრეთში. 

ასეთი შეთანხმება შედგა აუგსბუგრთან ბრძოლის შემდეგ, 955 წელს, როდესაც უნგრელები 

სასტიკად დაამარცხა იმპერატორმა ოტონ I. გარეშე ძალის მიერ თავსმოხვეულ ამ 

მისიონერებს, რომელთა მიზანი უცხო ხელისუფლებისადმი უნგრელების დამორჩილება იყო, 

ხალხი მტრულად დახვდა. როგორც კი მცირეოდენი შესაძლებლობა მიეცემოდა, 

შურისძიებას იწყებდა: მქადაგებლებს აძევებდა და საშინლად არბევდა გერმანელთა 

ტერიტორიებს. 

მაგრამ უნგრელებს არც გერმანელებმა დაუთმეს და არც პაპმა – ბოლოს საწადელსაც 

მიაღწიეს. 

კონსტანტინოპოლში მონათლულმა ერთ-ერთმა მეთაურმა – ბუიაჩუმ, მალევე უარყო 

ქრისტიანობა, მაგრამ მეორე – გიულაი და მისი გვარი სარწმუნოების ერთგული დარჩნენ. 

მისი ასული შარლოტა ცოლად გაჰყვა უნგრელ ვოევოდა ჰეიზას და თავისი მეუღლეც 

მოაქცია. ამასობაში პაპის მისიონერები მომძლავრდნენ. ერთ-ერთი მათგანი – პასაუს 

ეპისკოპოსი პილგრიმი, მართლაც, უდიდესი მოშურნეობით გამოირჩეოდა. ჰეიზას ვაჟი 

ბოიკა ადალბერტ პრაღელმა მონათლა და უწოდა სტეფანე (იშტვანი). 

უნგრეთი ძლიერდებოდა... სტეფანე დაქორწინდა გერმანიის იმპერატორის ასულზე, 

გიზელაზე, პაპისგან მიიღო მეფის ტიტული და გვირგვინი, რომელსაც დღესაც ადგამენ 

უნგრეთის მეფეებს – იგი სიწმინდედ ითვლება და მას წმინდა სტეფანეს გვირგვინი ეწოდება. 

ამრიგად, ცხოვრება დაუკავშირა რა დასავლელ ხელისუფალთა საგვარეულოს, სტეფანემ 

ქვეყანაში გარდაქმნები დაიწყო და გერმანული წესების შემოტანას მიჰყო ხელი. რომის 

ეკლესიამაც უდიდეს ზეგავლენას მიაღწია უნგრეთში, რაც მაინცდამაინც არ მოსწონდა 

ხალხს, მაგრამ მოთმინებით იტანდა, რადგანაც სტეფანე უყვარდა და წმინდანად თვლიდა. 



1038 წელს, როდესაც სტეფანე გარდაიცვალა და მისმა მემკვიდრე პეტრემ თავი გერმანიის 

იმპერატორის მორჩილად აღიარა, იფეთქა ამბოხმა. პეტრე ტახტიდან ჩამოაგდეს და მიიწვიეს 

სტეფანეს ბიძაშვილი ანდრია (ანდრაში), რომელიც რუსეთს აფარებდა თავს. მას ცოლად 

ჰყავდა იაროსლავის ასული და აღმოსავლურ მართლმადიდებლობას აღიარებდა. შფოთის 

დროს წარმართების ფრთაც გამოჩნდა. ბოლოს კი ძალაუფლება ისევ გერმანულ დაჯგუფებასა 

და ლათინებს დარჩათ. 

უნგრეთში მოღვაწე მახარებელთაგან არ უნდა დავივიწყოთ მონაზონი ბრუნო, რომელმაც 

აღწერა ვოიცეხის (ადალბერტ პრაღელის) ცხოვრება. ამ უკანასკნელის მაგალითით 

შთაგონებული ბრუნო მონტე-კასინოს მონასტრიდან გაემგზავრა უნგრეთში, პოლონეთში, 

იქიდან კი, დაახლოებით 1006 წელს, რუსეთში. იქ მას მეგობრულად შეხვდა დიდი მთავარი 

ვლადიმირი და შეეცადა დაერწმუნებინა, უარი ეთქვა პაჭანიკებთან წასვლაზე; აუხსნა, რა 

სახიფათო საქმეს მოჰკიდა ხელი. როდესაც ვერ გადაათქმევინა, თავად მიაცილა საზღვრამდე. 

ბრუნომ ოცდაათამდე პაჭანიკი მოაქცია. იქიდან მოინახულა ჩრდილოეთის მისია, რომელიც 

გერმანელმა იმპერატორებმა მოაწყეს სკანდინავიელების, პრუსიელების და 

ბალტიისპირეთის სლავების მოსაქცევად. შემდეგ გაემგზავრა დაუნდობელ პრუსიელებთან 

და მოწამებრივი სიკვდილით აღესრულა თავის 18 თანამოაზრესთან ერთად, რუსეთისა და 

ლიტვის საზღვარზე. 

ახლა გადავხედოთ ბალტიის ზღვის ნაპირებსა და გერმანიის ტერიტორიის დიდ ნაწილზე 

დასახლებულ ხალხს. აქ მრავალრიცხოვანი სლავური ტომები მკვიდრობდნენ, მათგან 

გამოირჩეოდნენ ვაგრები, რანები, ლუტიჩები, ობოდრიტები (ბოდრიჩები), სტოდორიელები, 

ველეტები. გერმანელები მათ საერთო სახელს – ვენდებს (ვენიდებს) უწოდებდნენ. გერმანელი 

ხელისუფალნი ოდითგანვე ცდილობდნენ მათ დამორჩილებას ხან იარაღით, ხანაც 

ქრისტიანობის ქადაგებით, თუმცა ორივე მცდელობა წარუმატებლად მთავრდებოდა. 

მეომარი სლავები მამაცურად იგერიებდნენ გერმანელებისა და დანიელების თავდასხმებს და 

სასტიკად არბევდნენ მათ ტერიტორიებს. ზოგიერთი ტომი, ნორმანებთან ერთად, ძარცვა-

გლეჯით ცხოვრობდა და შიშის ზარს სცემდა ზღვისპირა ქვეყნებს. სხვებმა მნიშვნელოვნად 

განავითარეს ვაჭრობა და დააარსეს ისეთი მდიდარი ქალაქები, როგორებიცაა იულიცი და 

შჩეცინი. ეს ტომები გრძნობდნენ, რომ ქრისტიანობა გერმანელ ხელისუფალთათვის მხოლოდ 

იარაღი იყო დასამორჩილებლად, ამიტომ ადგილობრივი მკვიდრნი ჯიუტად იცავდნენ 

წარმართობას და მასთან ერთად დამოუკიდებლობას. 

ბალტიისპირელი და გერმანელი სლავები, როგორც სხვა მათი მონათესავე ტომები, 

ეთაყვანებოდნენ ერთ ღვთაებას – სვაროგს და მისდამი დაქვემდებარებულ მრავალ 

ნახევარღმერთს, რომლებიც, მათი აზრით, განაგებდნენ დედამიწასა და ხილულ ბუნებას. 

ამათგან მთავარი ღმერთი იყო სვიატოვიტი. ქალაქ არკონაში, კუნძულ რიუგენზე, იდგა 

სვიატოვიტის უზარმაზარი ოთხთავიანი კერპი. ხალხი უდიდესი მოწიწებით უვლიდა მის 

თეთრ ცხენს, რადგან სწამდა, რომ მასზე ამხედრებული მეომარი ღმერთი ღამღამობით თავს 

ესხმოდა მტრებს. 

ბალტიის სლავებში, სხვა ტომებთან შედარებით, უფრო გამოკვეთილი იყო კერპთმსახურება: 

ჰყავდათ ქურუმთა კასტა, რომელიც უდიდეს შემოსავალს იღებდა მსხვერპლშეწირვებიდან 

და ძლიერი ზეგავლენა ჰქონდა ხალხზე. მათი მთავარი „სიწმინდეები“ იყო ქალაქებში 

არკონაში, რეტრასა და რადიგოშში, სადაც დროდადრო სხვადასხვა ტომის წარმომადგენლები 



იკრიბებოდნენ. ქურუმები მათ აუწყებდნენ „ღმერთების“ ნებას, უნერგავდნენ ძველი, მამა-

პაპის სარწმუნოებისადმი ერთგულებას და გერმანელთა მიერ ნაქადაგები ქრისტიანობის 

სიძულვილს. 

გერმანელი მქადაგებლები გულს მაინც არ იტეხდნენ. კორბის მონასტრის მონაზვნები 

დროდადრო მიდიოდნენ კუნძულ რიუგენზე, სადაც ქალაქ არკონაში სლავების მთავარი 

„სიწმინდე“ იყო. მონაზონმა ბოსომ სლავების ენა შეისწავლა და მათ მოსაქცევად დააარსა 

მერზებურგის საეპისკოპოსო, მაგრამ მისი ხანგრძლივი მოღვაწეობა წარუმატებელი 

აღმოჩნდა. იმპერატორმა ოტონ I იმ მიწებზე, სადაც სლავები მკვიდრობდნენ, დაადგინა 

ჰაველბერგის, ოლდენბურგის, მეისენისა და მაგდებურგის საეპისკოპოსოები, საიდანაც 

მისიონერები იგზავნებოდნენ საქადაგებლად. თავდაუზოგავად შრომობდა ადალბერტი – 

მაგდებურგის ეპისკოპოსი. მეორე ადალბერტი, ბრემენის არქიეპისკოპოსი, მთელი სიცოცხლე 

ზრუნავდა სლავთა მოქცევაზე, უფრო სწორად, მათ მიწებზე ქრისტიანული ეპარქიის 

შექმნაზე. მისი ოცნება იყო მთელი ჩრდილოეთის პატრიარქობა, ამიტომაც ზრდიდა 

ეპარქიების რაოდენობას, რათა თავისი მოღვაწეობა წარმოეჩინა და სასურველი მიზნისთვის 

მიეღწია. 

სლავების მოქცევა მაინც მდორედ და უღიმღამოდ მიმდინარეობდა. თუ ისინი დროებით 

დამორჩილდებოდნენ უცხო ძალას და აღიარებდნენ ახალ სარწმუნოებას, შემდგომ ისევ 

უბრუნდებოდნენ კერპთაყვანისმცემლობას. აწყობდნენ გამანადგურებელ თავდასხმებს 

გერმანელთა მიწებზე, რითაც ცდილობდნენ წინაპართა სარწმუნოების ღალატის 

გამოსყიდვას. მაგალითად, ობოტრიტების (ან ბოდრიჩების) ერთმა მთავარმა, თანამედროვე 

მეკლენბურგის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მისტივოიმ მეგობრული ურთიერთობა გააბა 

გერმანელებთან და მოინათლა. შემდეგ რატომღაც შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი, რეტრაში 

თანამემამულენი შეკრიბა და „დიდი ღმერთების“ – სვიატოვიტისა და რადეგასატის – 

სახელით გერმანელებთან ბრძოლისკენ მოუწოდა, რასაც სიხარულით შეხვდნენ. შედეგად 

ჩრდილოეთ გერმანიას უდიდესი ზიანი მიადგა სლავთა თავდასხმებისგან, რომლებმაც 

ქრისტიანობის კვალიც კი მოსპეს. ისევ წარმართობამ იზეიმა გამარჯვება. თუმცა რამდენიმე 

წლის შემდეგ მისტივოი გულწრფელად დაუბრუნდა ქრისტიანობას და სიცოცხლის 

ბოლომდე ნანობდა თავის განდგომას. 

მისტივოის შვილიშვილმა გოდესკალკმა ქრისტიანული აღზრდა ლუნებურგში მიიღო. მაგრამ 

როდესაც შეიტყო, რომ გერმანელებმა მამამისი მოკლეს, მასში ველური წარმართის სასტიკმა 

ვნებებმა იფეთქა. შურისძიების წყურვილით აღძრული მეომრებს ჩაუდგა სათავეში და 

საშინლად დაარბია ნორდალბინგია, ჰამბუგრისა და გოლშტინიის შემოგარენი, დაანგრია 

ეკლესიები, გააპარტახა აყვავებული მხარეები. ბოლოს მასში ქრისტიანობამ მაინც სძლია 

ულმობელ წარმართს, რასაც მოჰყვა სინანულის გრძნობა. თუ ადრე დაუნდობლად სდევნიდა 

ქრისტიანობას, ახლა მოშურნეობით დაუბრუნდა მას. გოდესკალკმა გააძლიერა სახელმწიფო 

და დიდად იღვაწა თავისი ხალხის მოსაქცევად; მიიწვია მახარებლები, რომელთაც თავად 

ეხმარებოდა ლოცვების სლავურად გადათარგმნაში; მანვე დააარსა მრავალი ეკლესია-

მონასტერი ლუბეკში, ოლდენბურგში, რატცებურგში, ლენცენსა და მეკლენბურგში. 

ამგვარი ქმედებებით უკმაყოფილო წარმართები, რომელთაც ქურუმები უჭერდნენ მხარს, 

აუჯანყდნენ გოდესკალკს. იგი მოწამებრივად აღესრულა 1066 წელს ლენცენში და მისი 

ხვედრი ბევრმა მღვდელმა და ქრისტიანმა ერისკაცმა გაიზიარა. მეკლენბურგის 



ღრმადმოხუცი ეპისკოპოსი იოანე სასტიკად გვემეს, ბოლოს კი მსხვერპლად შესწირეს 

რადეგასტის კერპს რეტრაში. დაიწყო ქრისტიანთა დევნა, დაინგრა ეკლესია-მონასტრები, 

გაუდაბურდა არემარე და აღდგა წარმართობა, რაც, მიუხედავად გერმანელთა ძალისხმევისა, 

XII საუკუნის ბოლომდე ბატონობდა. 

 

ამ ეპოქის მწერლები აღნიშნულ მოვლენებს გერმანელთა სიხარბესა და სისასტიკეს 

აბრალებენ. აი, რას წერს XI საუკუნის მემატიანე ადამ ბრემენელი: „სლავური ტომების 

გაქრისტიანება დიდი ხნის წინ შეიძლებოდა, ხელი რომ არ შეეშალა გერმანელთა ანგარებას, 

რომლებიც უფრო გადასახადის აკრეფაზე ფიქრობდნენ, ვიდრე წარმართთა მოქცევაზე. მათ 

არ სურთ, დაინახონ, თუ რა ხიფათში იგდებენ თავს. თავიანთი სიხარბით ჯერ ქრისტიანობას 

გამოუთხარეს ძირი სლავურ მიწებზე, შემდეგ სისასტიკით აიძულეს ქვეშევრდომები, 

ამბოხებულიყვნენ. ფულის გაუთავებელი მოთხოვნით იმ ადამიანებსაც მოუსპეს მოქცევის 

საშუალება, ვინც მზად იყო, ერწმუნა“. 

მეორე მემატიანე, ჰელმოლდი, გადმოგვცემს: „გამარჯვებულმა სლავებმა იარაღით ხელში 

დაამხეს მონობა და ისეთი სულიერი შეუპოვრობით იცავდნენ თავიანთ თავისუფლებას, რომ 

ისევ ქრისტიანის სახელის დარქმევასა და საქსონელთა მეთაურისთვის გადასახადის 

გადახდას სიკვდილს ამჯობინებდნენ. ჭეშმარიტად, ეს უბედურება გამოიწვია საქსონელთა 

ანგარებისმოყვარებამ, რომლებიც სანამ ძლიერები იყვნენ და ხშირი გამარჯვებებით 

ქედმაღლობდნენ, არ სურდათ ეღიარებინათ, ბრძოლაც და წარმატებაც ღვთის ხელთ რომ 

არის...“. 

პრუსიაში მქადაგებლობა IX საუკუნის დასასრულს დაიწყო და ბევრი მახარებლის, მათ შორის 

ადალბერტ პრაღელის, ბრუნოს, და მისი მეგობრების, მოწამებრივი სიკვდილით დაიბეჭდა. 

წარმართობა პრუსიაში ამ მოვლენებიდან კიდევ ორი ასწლეულის განმავლობაში ბატონობდა. 

 

ქრისტიანული ეკლესია სკანდინავიის ქვეყნებში. 

 რაც შეეხება ჩრდილოეთის სხვა ქვეყნებს: დანიას, შვეციასა და ნორვეგიას, იქაც შეუპოვარი 

ბრძოლა მიმდინარეობდა ქრისტიანობასა და წარმართობას შორის. მიუხედავად ანსგარის 

თავდაუზოგავი შრომისა, მის შემდგომ კიდევ ასორმოცდაათ წელიწადს ბატონობდა 

კერპთაყვანისმცემლობა, თუმცა ხშირი იყო გაქრისტიანების შემთხვევებიც. არც ანსგარის 

მემკვიდრეებს, რიმბერტსა და უნის შეუწყვეტიათ აქ მოღვაწეობა. 

IX-X საუკუნეებში ზღვისპირეთის ყველა ქვეყანას ეშინოდა ნორმანებისა, რომლებიც 

ყაჩაღურად ესხმოდნენ თავს და ანადგურებდნენ მთელ ოლქებს, იპყრობდნენ ქალაქებს, 

ზოგჯერ სახელმწიფოებსაც კი. ქრისტიანებთან ურთიერთობის შედეგად ნორმანებიც ხშირად 

ქრისტიანდებოდნენ. ასე მოიქცა როლონი, ნორმანთა მეთაური, რომელმაც დაიკავა 

შემდგომში ნორმანდიის სახელით ცნობილი საფრანგეთის ერთ-ერთი ოლქი. უამრავი 

საფრთხე და მოულოდნელობა, რასაც ნორმანები თავიანთი დაუდგრომელი ცხოვრების 

გზაზე აწყდებოდნენ, განაწყობდა მათ, ერწმუნათ უზენაესი არსება, რომლის ხელთაც იყო 

მათი სიკვდილ-სიცოცხლე. ისინი თანდათანობით რწმუნდებოდნენ, რომ ქრისტიანთა 

ღმერთს მეტად ძალუძს თავის მსახურთა დაცვა და გადარჩენა, ვიდრე იმ კერპებს, 



რომლებსაც ეთაყვანებოდნენ და მსხვერპლს სწირავდნენ. თავიდან ნორმანებს წინაპართა 

სარწმუნოებაზე უარი არ უთქვამთ – ქრისტე მიაკუთვნეს ღვთაებათა დასს, სანამ სრულად არ 

დარწმუნდნენ მამა-პაპათა სარწმუნოების სიყალბეში. ასე თანდათან ვრცელდებოდა 

ქრისტიანობა ნორმანებში და მათ მიერ დაპყრობილ მიწებზე. 

ანსგარისა და მისი მემკვიდრეების დროს დანიის მოსახლეობის მხოლოდ ნაწილი 

გაქრისტიანდა. X საუკუნის დასაწყისში დიდად გაძლიერდა დანიელთა მეფე ჰორმი (899-936 

წწ.), რომელსაც სძულდა ქრისტიანობა. მან საქსები დაამარცხა, დაუკავშირდა წარმართ 

ობოტრიტებს და ყველგან ცდილობდა ახალი სარწმუნოების ჩახშობას. სხვაგვარად 

მოქმედებდა მისი ძე ჰარალდ ბლატანდი (950-986 წწ.), რომელიც დედამ ქრისტიანად 

აღზარდა. იგი ცდილობდა წარმართობის აღმოფხვრასა და ქრისტიანობის დამკვიდრებას, 

თუმცა ამისთვის ისეთივე მკაცრ მეთოდებს იყენებდა, როგორსაც მამამისი. 

ამან ხალხი სიძულვილით განაწყო ახალი სარწმუნოებისადმი, რამაც ამბოხსა და 

არეულობებს დაუდო სათავე. ბოლოს ძლიერმა წარმართულმა ფრთამ ჰარალდის ძის, 

სვენდის (986-1014 წწ.) მეთაურობით, ძალაუფლება ხელთ იგდო. თვითონ ჰარალდი 

ბრძოლაში დაეცა 991 წელს და წარმართობა ისევ აღზევდა, თუმცა მცირე ხნით. მეფე სვენდის 

წინამძღოლობით დანიელებმა დაიკავეს ინგლისი და დაანგრიეს ეკლესია-მონასტრები. 

სვენდი დიდხანს არ დამტკბარა თავისი გამარჯვებით. იგი გარდაიცვალა ინგლისის ტახტზე 

ასვლიდან ერთი თვის შემდგომ. როგორც ისტორიკოსები გადმოგვცემენ, სიკვდილის წინ მან 

შეინანა ქრისტიანობისაგან განდგომა. მისი ძე კნუდ I დიდი (1018-1035 წწ.), რომელმაც თავისი 

მმართველობის ქვეშ გააერთიანა ინგლისი, დანია და ნორვეგია, სიკვდილამდე ზრუნავდა 

ქრისტიანობის დასამკვიდრებლად. 

დაახლოებით იმავე პერიოდში მოიკიდა ფეხი ქრისტიანობამ შვეციაშიც. XI საუკუნის 

დასაწყისში მეფე ოლაფმა (1017-1033 წწ.) ინგლისიდან მიიწვია მახარებლები. მათი ერთგული 

მოღვაწეობის მიუხედავად, მაინც ძალიან ძლიერი იყო წარმართობა, რომელთა მთავარი 

ტაძარი უპსალაში მდებარეობდა. როდესაც მეფემ მისი დანგრევა მოინდომა, წარმართებმა 

სთხოვეს – აერჩია სახელმწიფოს საუკეთესო ნაწილი, იქ ეშენებინა ტაძრები და 

გაევრცელებინა ქრისტიანობა, მათთვის კი ხელი არ შეეშალა, რათა თაყვანი ეცათ თავიანთი 

ღმერთებისა და სალოცავებისთვის. მეფე დათანხმდა – სამეფოს დასავლეთ მხარეში, სკარში, 

პირველი ეპარქია დააარსა და ეპისკოპოსად ინგლისელი მიიწვია. 

მისი მემკვიდრის დროს ქრისტიანობა სწრაფად გავრცელდა. წარმატება უფრო თვალსაჩინო 

იქნებოდა, ხელი რომ არ შეეშალა ბრემენის პატივმოყვარე არქიეპისკოპოს ადალბერტს, 

რომელიც ჩრდილოეთის პატრიარქის ტიტულზე ოცნებობდა და შვეციისგან მორჩილებას 

ითხოვდა. ამგვარი მოპყრობა შვედებში ამძაფრებდა თავისუფლების სულს და აძლიერებდა 

წარმართულ დაჯგუფებას. 

ზემოხსენებული მემატიანე ადამ ბრემენელი შენიშნავს, რომ ერი კეთილგანწყობით უსმენდა 

სათნო ცხოვრებით გამორჩეულ მახარებლებს, მაგრამ მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, 

რომელთაც არ აინტერესებდათ, ახალმოქცეულები ჭეშმარიტ სიკეთეს შეიცნობდნენ თუ არა 

და რწმენას უკარგავდნენ თავისი ანგარებისმოყვარებით. 

X საუკუნეში ნორვეგიაში ქრისტიანობის გავრცელებაზე ზრუნავდა უფლისწული ჰაკონი. იგი 

აღიზარდა ინგლისში, ღვთისმოსავი მეფის – ეთელსტანის კარზე. როდესაც ხალხმა 



ნორვეგიის მეფედ აირჩია, მან ტახტზე ასვლისთანავე მოისურვა კერპთაყვანისმცემლობის 

აკრძალვა. მაგრამ მის პირველ მცდელობას საყოველთაო აღშფოთება მოჰყვა, ამიტომ უკან 

დაიხია, დამალა თავისი სარწმუნოება და დათანხმდა კიდეც, მონაწილეობა მიეღო სახალხო, 

წარმართულ რიტუალებში. ჰაკონს ამგვარი ორგულობის გამო სინდისი არ ასვენებდა; მან 

რამდენჯერმე განაახლა თავისი მცდელობა, თუმცა კვლავ უშედეგოდ. ჰაკონმა მხოლოდ 

რამდენიმე ახლობელი გააქრისტიანა, სამაგიეროდ, დაკარგა ქვეშევრდომთა სიყვარული, 

რომლებიც ხედავდნენ, რომ მეფე თვალთმაქცობდა და იძულებით ასრულებდა წარმართულ 

ტრადიციებს. 

მტრების შემოსევამ ჰაკონ კეთილი, როგორც მას უწოდებდნენ, და ერი შეარიგა და სამშობლოს 

დასაცავად გააერთიანა. ბრძოლაში დაჭრილმა მეფემ აღთქმა დადო, რომ გამოჯანმრთელების 

შემთხვევაში მიატოვებდა სამეფოს, წავიდოდა ქრისტიანულ მიწაზე და ცხოვრებას ლოცვასა 

და სინანულში გალევდა. მაგრამ იგი ჭრილობისგან გარდაიცვალა. მამულისთვის ბრძოლაში 

მეფის გმირულმა აღსასრულმა მის უბოროტეს მტრებსაც კი მოულბო გული – იგი ყველამ 

გულწრფელად იგლოვა. ჰაკონის ხსოვნამ ბევრი კეთილად განაწყო იმ სარწმუნოებისადმი, 

რომლის გასავრცელებლადაც მეფე ასე ზრუნავდა. მაგრამ წარმართულმა დაჯგუფებამ კიდევ 

დიდხანს შეინარჩუნა ძლიერება. ხოლო ზოგიერთი მმართველის მიერ 

კერპთაყვანისმცემლობის აღმოსაფხვრელად გამოყენებული სასტიკი მეთოდები მხოლოდ 

ხალხს აბოროტებდა და ჭეშმარიტების გავრცელებას აბრკოლებდა. 

ასეთ მკაცრ ზომებს მიმართა დანიის მეფე ჰარალდმა, როდესაც 967 წელს მცირე ხნით 

დაიპყრო ნორვეგია. მისმა სიმკაცრემ ხალხი აღაშფოთა, რითაც ისარგებლა ერთ-ერთმა 

იქაურმა მეთაურმა იარლ ჰაკონმა და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო. იმ მღელვარე დროს 

ხელისუფლების მითვისება უფრო იოლი იყო, ვიდრე შენარჩუნება. ყოველი მხრიდან 

ჩნდებოდნენ მამაცი და თავზეხელაღებული, ტახტის მაძიებელი ნორმანი მეთაურები. მალე 

ერთი ასეთი დიდებისმოყვარეც მოევლინა ქვეყანას. ეს იყო ოლაფ ტრიუგვასონი (995-1000 

წწ.). 

ბობოქარმა და ცვალებადმა ცხოვრებამ ტრიუგვასონი ხან ინგლისში გადაისროლა, ხან 

საბერძნეთში, ხანაც ჩრდილოეთ გერმანიაში. ოლაფი ერთხანს რუსეთშიც (მთავარი 

ვლადიმირის დროს) ცხოვრობდა. როდესაც ქრისტიანობას გაეცნო და დარწმუნდა, რომ 

ქრისტიანთა ღმერთი ოდინსა და თორზე ძლიერია, მოინათლა და მტკიცედ დაისახა ორი 

მიზანი: ნორვეგიის ტახტის ხელში ჩაგდება და წარმართული კერპთაყვანისმცემლობის 

ამოძირკვა. ნორვეგიის დაპყრობა მისთვის იოლი გამოდგა იარლ ჰაკონისადმი საყოველთაო 

სიძულვილის ფონზე, მაგრამ ქრისტიანობის დამკვირდება ერთობ გაუძნელდა. ოლაფმა 

სახალხო კრებას აუხსნა, რომ ერისგან იგი ითხოვდა თავისუფალი ადამიანებისთვის 

ღირსეულ ქვეშევრდომობას; სთავაზობდა, დამორჩილებოდნენ ყოვლისშემძლე ღმერთს, ცისა 

და მიწის შემოქმედს, რომელსაც თავად სცემდა თაყვანს; რომელიც ერთგულ მსახურებს, 

სახიერების გამო, თავისი მხოლოდშობილი ძის ძმებად და ზეციური სასუფევლის 

თანამემკვიდრეებად გახდიდა. მაგრამ ოლაფის შეგონებებს ყური არავინ ათხოვა, მეფემაც 

დაიწყო ბომონების ნგრევა და ქვეშევრდომთა იძულება, მონათლულიყვნენ. დაახლოებით 

1000 წელს იგი მოკლეს შვედებთან და დანიელებთან ბრძოლაში. 

რამდენიმე წლის განმავლობაში ნორვეგიას უცხო ხელისუფალნი მართავდნენ, რომლებსაც 

აღმსარებლობის საკითხი დიდად არ აინტერესებდათ. ამ პერიოდში ქრისტიანებს 



თავისუფლად შეეძლოთ ღვთისმსახურება, ასევე არავინ ავიწროებდა წარმართებსაც და 

მათაც, ვინც ეთაყვანებოდა როგორც ქრისტეს, ისე ოდინსაც და თორსაც. 1017 წელს 

ნორვეგიაში გამეფდა ოლაფ ჰარალდსონი (1015-1028 წწ.), რომელმაც ინგლისიდან ჩამოიყვანა 

ეპისკოპოსი და მღვდლები. მანვე ქრისტიანობის დასამკვიდრებლად გამოიყენა გადამჭრელი 

და უმკაცრესი მეთოდები – მიმართავდა ხალხის წამებას, სიკვდილით დასჯას, ქონების 

ჩამორთმევას. ბევრი შიშის გამო ინათლებოდა. სამაგიეროდ, ფარულად იცავდა ძველ 

სარწმუნოებას და აღასრულებდა რიტუალებს. დროდადრო ხალხში მძაფრდებოდა ძველი 

კერპთაყვანისმცემლობისადმი მოშურნეობა, რასაც მღელვარება მოსდევდა. 

ერთხელ, საშინელი შიმშილობის დროს, ახალმოქცეულებმა ჩათვალეს, რომ ისჯებოდნენ 

მამა-პაპათა ღმერთებისგან განდგომისთვის, აღადგინეს მრავალი დანგრეული ბომონი და 

დაიწყეს მსხვერპლშეწირვა ოდინის სახელზე. როდესაც ეს ოლაფს შეატყობინეს, მან მოიარა 

მთელი ქვეყანა, დაარბია წარმართული შეკრებები, დასაჯა ურჩნი და აღდგენილი ბომონების 

ადგილებზე ეკლესიები დააფუძნა. გადმოგვცემენ, რომ ერთხელ მოულოდნელად დაადგა 

თავზე ხალხმრავალ შეკრებას მთავარ ჰუდბრანდის მეთაურობით, რომელიც ხალხში დიდი 

პატივისცემით სარგებლობდა. იგი ერს ოლაფის წინააღმდეგ აჯანყებისკენ მოუწოდებდა და 

„დიდი ღმერთის“ – თორის შემწეობას ჰპირდებოდა. იქვე მიეტანათ თორის ოქრო-ვერცხლით 

შემკული უზარმაზარი კერპი, რომელსაც მოწიწებით შემორტყმოდნენ წარმართები და 

ჰუდბრანდის სიტყვებს უსმენდნენ. სწორედ ამ დროს მათ მიუახლოვდა მეფე ოლაფიც თავის 

რაინდებთან ერთად. 

– სად არის ქრისტიანთა ღმერთის ძლიერება? სად არის თავად ეს ღმერთი, რომელიც არავის 

არასდროს უნახავს? აი, ჩვენ კი გვყავს ხილული ღმერთი, დიდი თორი, რომლის წინაშეც 

ყველა უნდა ძრწოდეს, – რიხიანად ამბობდა ჰუდბრანდი. 

მეფემ ნიშანი მისცა თავის ერთ-ერთ თანმხლებს, რომელიც სიმაღლითა და ძალით 

გამოირჩეოდა, და მანაც ერთი დარტყმით გადააყირავა და დაამსხვრია კერპი. იქიდან 

ამოცვივდნენ ვირთხები და ამოძვრნენ ქვეწარმავლები – გველები და ხვლიკები. ამის 

მხილველმა ხალხმა ძველი სალოცავის მიმართ რწმენა დაკარგა. 

მაგრამ ხალხს არ უყვარდა ოლაფი. ამ საყოველთაო უარყოფითმა განწყობამ გაუადვილა 

დანიის მეფე კნუდ დიდს ნორვეგიის დაპყრობა. ოლაფი იძულებული გახდა, უცხოეთში 

ეძებნა თავშესაფარი. იგი საკმაოდ დიდხანს ცხოვრობდა რუსეთში მთავარ იაროსლავის 

კარზე; 1033 წელს რუსეთში დატოვა თავისი ვაჟი მაგნუსი, თავად კი სამშობლოში დაბრუნდა, 

რათა იგი კნუდისთვის წაერთმია. მის ლაშქარში მხოლოდ ქრისტიანები იყვნენ – ფარებსა და 

მუზარადებზე მათ ჯვრები ჰქონდათ გამოსახული. ბრძოლაში ოლაფი დაიღუპა. ხალხმა მას 

სიკვდილის შემდგომ მიაგო პატივი, როგორც მოწამეს. როდესაც ტახტზე მისი ვაჟი მაგნუსი 

ავიდა, მან ტაძარი ააგო წმინდა ოლაფის სახელზე, სადაც მეფის ნეშტს მიაგებდნენ პატივს. 

მისი ხსენების დღეა 29 ივლისი. 

XI საუკუნის მეორე ნახევრიდან ევროპის ჩრდილოეთში ქრისტიანობამ სწრაფად იწყო 

გავრცელება. თანდათანობით შეწყდა საბრძოლო და ყაჩაღური თავდასხმები, რითაც სახელი 

გაითქვეს დანიელმა და ნორმანმა მეთაურებმა, აგრეთვე გულადმა ვიკინგებმა ანუ „ზღვის 

მეფეებმა“, როგორც მათ ისტორია უწოდებს. „ქრისტიანული განათლების წყალობით მათ 



შეუყვარდათ მშვიდობა და ისწავლეს, როგორ დასჯერებოდნენ მცირედს“ – წერს 

ჩრდილოეთის ქვეყნების მემატიანე ადამ ბრემენელი. 

კუნძული ისლანდია IX საუკუნის შუა წლებში ნორმანებმა დაიკავეს და თავიანთი კოლონია 

დააარსეს. გადმოცემა გვაუწყებს, რომ მისულებმა იქ აღმოაჩინეს კვალი ქრისტიანული 

სარწმუნოებისა, რომელიც მოშურნე ირლანდიელმა მახარებლებმა გაავრცელეს შორეულ 

ჩრდილოეთში. მოთარეშე წარმართების მმართველობამ კი იგი თანდათანობით ჩაკლა. 

X საუკუნის შუა წლებში ჭეშმარიტი სარწმუნოებით განათლებულმა, წარსულში ცნობილმა 

ნორმანმა ავაზაკმა ტორვალდმა, სათავე დაუდო ახალ მქადაგებლობით საქმიანობას. ჯერ 

კიდევ წარმართად ყოფნის დროს იგი უპოვართა მიმართ თანაგრძნობას ამჟღავნებდა და 

ნაძარცვს ღარიბთა დასახმარებლად და ტყვეთა გამოსასყიდად ხარჯავდა. ერთხელ 

გერმანიაში იგი შეხვდა მოშურნე ეპისკოპოსს, ფრიდრიხს, რომელმაც ჭეშმარიტი 

სარწმუნოება ასწავლა. ტორვალდმა თავადაც გულწრფელად ირწმუნა და თავისი სამშობლოს 

გაქრისტიანებაც მოისურვა; ფრიდრიხი დაარწმუნა და მასთან ერთად გაემგზავრა 

ისლანდიაში. მათ მოღვაწეობას დიდი წარმატება არ მოჰყოლია. წარმართები კვლავ 

სდევნიდნენ ახალმოქცეულებს; სკალდები (სახალხო მომღერლები) ქრისტიანული 

სწავლების განმაქიქებებელ სიმღერებს თხზავდნენ. ისლანდიელთა უმრავლესობა კვლავ 

ძველ სარწმუნოებას იცავდა; მათ დაწვეს პირველი ქრისტიანული ტაძარი. მრავალი უშედეგო 

მცდელობის შემდეგ ტორვალდი იძულებული გახდა, დაეტოვებინა კუნძული. 

ასევე წარუმატებელი აღმოჩნდა მოღვაწეობა ოლაფ ნორვეგიელისა, რომელიც X საუკუნის 

დასასრულს ისლანდიის მოქცევას შეეცადა. თანამემამულეთაგან დევნილი 

ახალმოქცეულები ხშირად იძულებულნი ხდებოდნენ, კუნძულს გასცლოდნენ და 

თავშესაფარი ნორვეგიაში ეძებნათ. მრავალი წლის შემდეგ გაქცეულთაგან ორი, როგორც 

მახარებელი, დაბრუნდა სამშობლოში და თან ჩაიყვანა მღვდლები. დაახლოებით XI საუკუნის 

შუა წლებში დაარსდა პირველი საეპისკოპოსო სკალჰოლმში. ადგილობრივმა მღვდლებმა, 

რომლებმაც მოსახლეობის პატივისცემა დაიმსახურეს, თანდათანობით ამოძირკვეს 

წარმართული წეს-ჩვეულებები, რომელთაც დიდი ხნის განმავლობაში ახალმოქცეულებიც კი 

იცავდნენ. XII საუკუნეში ადამ ბრემენელი ქებით იხსენიებს ისლანდიელ ქრისტიანებს, მათ 

მოკრძალებულ ყოფას, სტუმართმოყვარებასა და ურთიერთსიყვარულს. 

ჩრდილოეთის კუნძულებს – ორკადასა და ფერას – მახარებლები მეფე ოლაფ ტრიუგვასონმა 

გაუგზავნა. კუნძულ გრენლანდიას ნორვეგიელი მახარებლები ეწვივნენ. ხოლო XI საუკუნის 

შუა წლებში იქ ბრემენელმა მღვდელთმთავარმა ადალბერტმა ეპისკოპოსი მიავლინა. 

ყველგან ერთი და იგივე, თანაც მსგავსი თანმიმდევრობით მეორდებოდა: პირველი 

მქადაგებლების უდიდესი ძალისხმევა, შედეგად ხალხის გაღიზიანება, წარმართობის 

ჯიუტად დაცვა და მახარებელთა განდევნა. მაგრამ ნელ-ნელა მაინც მკვიდრდებოდა ქრისტეს 

სწავლება, რომელიც თავისთავად იწყებდა მოქმედებას მოქცეულთა გულებში და მათი 

საშუალებით სხვებსაც იზიდავდა. 

 

 

 



პაპობა X-XI საუკუნეებში. 

წინა თავებში ვნახეთ, თუ როგორ ვრცელდებოდა ქრისტიანობა ევროპის ჩრდილოეთ 

ქვეყნებში, როგორ იმორჩილებდა რომის ეკლესია ახალ-ახალ მიწებს და განავრცობდა თავის 

მმართველობას. ახლა ყურადღება გადავიტანოთ რომსა და რომის მღვდელთმთავრებზე. 

 

ნიკოლოზ I, რომელმაც ესოდენ აამაღლა პაპის ტახტის მნიშვნელობა, და მისი მემკვიდრეების 

– ადრიანე II და იოანე VIII (ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მათ შესახებ) შემდგომ პაპობის ისტორიაში 

დადგა სამარცხვინო ხანა. ამის დასტურად ისიც კმარა, რომ ასორმოცდაათი წლის 

განმავლობაში რომის ტახტზე ორმოცდაათამდე პაპი გამოიცვალა – თითქმის ყველა უუნარო, 

მანკიერი ან სახელგატეხილი. ისინი ხან ურთიერთმოქიშპე იტალიურ დაჯგუფებებზე იყვნენ 

დამოკიდებულნი, ხანაც გერმანელ იმპერატორებზე და ტახტს მხოლოდ გარეშე ძალის 

მხარდაჭერით ინარჩუნებდნენ. გამარჯვებული დაჯგუფების ნებაზე იყო დამოკიდებული 

მათი ჩამოგდება ან შეცვლა. მაგრამ, მიუხედავად რომის მღვდელთმთავართა ასეთი 

ზნეობრივი დაცემისა და უსუსურობისა, თავად პაპობის ინსტიტუტი ძალას იკრებდა. სულ 

უფრო მკვიდრდებოდა აზრი, რომ პაპის ტახტს აქვს უფლება, იყოს მსოფლიოს მსაჯული და 

გადაწყვიტოს მეფეთა კურთხევა. თითქოს ეს უპირატესობა თავად ქრისტემ მიანიჭა პეტრე 

მოციქულსა და მის მემკვიდრეებს. რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ რაც მეტად ეცემოდნენ 

პაპები ზნეობრივად, მით უფრო ჯიუტად იჩემებდნენ ამ პრივილეგიებს. ეს გასაგებიცაა, მათ 

თავიანთი სისუსტის ნიღბად სჭირდებოდათ უდავო ავტორიტეტი. აუცილებელი იყო ეს 

უფლებები წარმოეჩინათ ღვთივბოძებულად და რომის ტახტის კუთვნილებად, 

დამოუკიდებლად იმ ადამიანის პიროვნული თვისებებისაგან, ვისაც იგი ეკავა. 

ყველაფერი ხელს უწყობდა რომის მღვდელთმთავრის მმართველობის გაძლიერებას. 

სასულიერო დასის უმრავლესობა მხარს უჭერდა პაპის „ღვთივბოძებულ უფლებას“, რადგან 

თავადაც მას ეყრდნობოდა საერო ხელისუფლებასთან უთანხმოების დროს. მეთაურები და 

ტახტის მაძიებლები ცდილობდნენ პაპის ლოცვა-კურთხევით განემტკიცებინათ თავიანთი, 

ხშირად საეჭვო, მოთხოვნები, სამაგიეროდ კი სამსახურსა და მორჩილებას ჰპირდებოდნენ. 

ახალმოქცეულებს რომის მღვდელთმთავრის უზენაესობის გარდაუვალობას უნერგავდნენ. 

ზოგჯერ ცალკეული პიროვნებები ან დაჯგუფებები იმაღლებდნენ ხმას პაპის 

გადაჭარბებული მოთხოვნების წინააღმდეგ, თუმცა ეს იშვიათად ხდებოდა. ასეთ 

წინააღმდეგობას რომის მღვდელთმთავარს ძირითადად გალიის სასულიერო დასი უწევდა, 

რომელსაც არ სიამოვნებდა მისი უზენაესობის აღიარება. მაგალითად, როდესაც პაპი ადრიანე 

II ეკლესიიდან განკვეთით დაემუქრა ფრანკთა მეფე შარლ II მელოტს (840-876 წწ.), მას 

გამოექომაგა ჰინკმარ რეიმსელი. ეს ის პიროვნებაა, ვინც ნიკოლოზ I ედავებოდა, 

დამაჯერებლად ამტკიცებდა მსოფლიოს მმართველობაზე პაპის მოთხოვნის უსაფუძვლობას 

და ამხელდა დეკრეტალიების სიყალბეს. ამ დაპირისპირებაში თავად შარლმა დაუთმო პაპს, 

რადგან იმპერატორობა სურდა და მისი თანადგომა ესაჭიროებოდა; ამის შემდეგ ჰინკმარი და 

ზოგი სხვა ეპისკოპოსი ვერაფერს გახდნენ: მეფის თანხმობით პაპმა საფრანგეთში დანიშნა 

თავისი ნაცვალი (ვიკარიუსი), ეპისკოპოსი, რომელიც ვალდებული იყო, ყველა საეკლესიო 

საქმე რომთან შეეთანხმებინა. შარლ მელოტის მორჩილება იმპერატორის გვირგვინით 

დაჯილდოვდა 875 წელს. აღასრულა რა ეს ცერემონიალი, იოანე VIII, საჯაროდ განაცხადა, რომ 



პაპის ტახტი გვირგვინს ანიჭებდა მეფეს ღვთივბოძებული უფლების ძალითა და ღვთის 

ნებით. 

ოღონდ თვითონ რომის კათედრა, რომელის მღვდელმთავრებმაც გვირგვინის დადგმის 

უფლება მიისაკუთრეს, დიდი ხნის განმავლობაში სათამაშო იყო ძალაუფლების მაძიებელ 

დაჯგუფებათა ხელში. მეფის გვირგვინის მოხელთებას ცდილობდნენ სპოლეტოს, ფრიულისა 

და ტოსკანის ჰერცოგები. ისინი რიგრიგობით ექცეოდნენ ხელისუფლების სათავეში, რასაც 

მათი მომხრეების აღზევება და მტრების დამცრობა მოსდევდა. გამარჯვებული ფრთა 

ნიშნავდა პაპს. მფარველის წარუმატებლობის შემთხვევაში მას აძევებდნენ. რომში საშინელი 

არეულობა სუფევდა. ყოფილა შემთხვევები, როცა ერთდროულად რამდენიმე პაპი ჰყავდა 

ეკლესიას. ერთი მხარის დროებით გამარჯვებას მეორისგან საშინელი შურისძიება მოსდევდა. 

მაგალითად, პაპმა სტეფანე VI (ან VII) თავისი წინამორბედისა და დიდი ხნის მტრის – 

ფორმოზუსის გვამი ამოათხრევინა, პაპის სამოსით შემოსა და გაასამართლა; შემდეგ შეაჩვენა, 

მიცვალებულს სამი თითი მოჰკვეთა და ასე დასახიჩრებული ტიბრში გადააგდებინა. თავად 

სტეფანე ხალხმა გამოასალმა სიცოცხლეს. ეს მოხდა დაახლოებით 891 წელს. გაიმარჯვა 

ტოსკანის ჰერცოგების ფრთამ. 

მაშინ დადგა პაპობის ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო პერიოდი. თავგამოდებული 

მომხრეებიც კი დღესაც უხერხულობას ვერ მალავენ მასზე საუბრის დროს. ძალაუფლება 

მოექცა გარყვნილი დედაკაცების მაროციასა და მისი ორი ასულის, მაროცია უმცროსისა და 

თეოდორას ხელში. ფაქტობრივად ისინი დაეპატრონნენ ტახტს, რომელზედაც თავიანთი 

სურვილისამებრ ნიშნავდნენ და აგდებდნენ პაპებს. აურაცხელ სიმდიდრეს იხვეჭდნენ 

საეკლესიო თანამდებობების გაყიდვით. იყვნენ პაპები, რომლებიც ტახტზე ისხდნენ რაღაც 

ოთხი-შვიდი თვის განმავლობაში, ზოგი მათგანი მოწამლეს, ზოგმაც ტყვეობაში დაასრულა 

სიცოცხლე. რომის მღვდელთმთავართა კარზე გაბატონდა გარყვნილება, ვერაგობა და სხვა 

წრეგადასული მანკიერებანი, ხდებოდა საზარელი დანაშაულები. პაპებს ტახტის შენარჩუნება 

მხოლოდ ამ გახრწნილი დედაკაცების წინაშე მლიქვნელობითა და მათთვის ქრთამის 

მირთმევით შეეძლოთ. 

ასეთი სამარცხვინო მმართველობა ნახევარ საუკუნეზე მეტ ხანს (904-964 წწ.) გრძელდებოდა. 

ბოლოს პაპის ტახტზე ავიდა იოანე XII, მაროციას 18 წლის ვაჟი. მას თავიდან ოქტავიანე ერქვა; 

იგი პირველი პაპი იყო, რომელმაც გადაირქვა სახელი, რაც მოგვიანებით ტრადიციად 

დამკვიდრდა. ბინძური და გარყვნილი ცხოვრებით მან თავის წინამორბედებზე მეტად 

გაუტეხა სახელი პაპის წოდებას. იტალიის მეფე ბერენგარიუსის მიერ შევიწროებულმა იოანემ 

საშველად უხმო გერმანიის მეფე ოტონ I, რომელმაც ჩაახშო მღელვარება. სამაგიეროდ, 962 

წელს უღირსი პაპისგან მიიღო გვირგვინი. მაგრამ, როგორც კი ოტონი წავიდა, პაპმა თავის 

მფარველს უღალატა და მტრებს შეეკრა. მოულოდნელად იმპერატორი დაბრუნდა და 

შეშინებულმა პაპმა თავს გაქცევით უშველა. იმპერატორმა წმინდა პეტრეს ტაძარში კრება 

მოიწვია პაპის განსასჯელად, თუმცა თავად მაინც მას მიემხრო და მრავალი 

ბრალმდებლისგან დაიცვა. „ის ჯერ ყმაწვილია, იქნებ გამოსწორდეს“ – ეუბნებოდა 

დამსწრეებს. 

მაგრამ იოანეს არც სინანული გამოუხატავს და არც თავმდაბლობა. კრებაზე არ გამოცხადდა, 

მოიშველია თავისი „ღვთივბოძებული უფლება“ და კრების მესვეურებს შეჩვენებით 

დაემუქრა. ამასობაში მის წინააღმდეგ საშინელი, ერთი მეორეზე უარესი ბრალდებები გაისმა: 



ამხელდნენ გარყვნილებაში, სიწმინდეთმგმობელობაში. ამბობდნენ, რომ ვატიკანში 

მოწყობილ ერთ-ერთ აღვირახსნილ ღრეობაზე მან სატანის სადღეგრძელო შესვა; რომ თამაშის 

დროს მოსაგებად წარმართთა ღმერთებს უხმობდა. გადაწყდა უღირსი მღვდელთმთავრის 

დამხობა! ოტონის გავლენით აირჩიეს ახალი პაპი, ლეონ VIII (ადრე ერისკაცი). 

აქ ოტონმა დრო იხელთა და ისევ წამოაყენა დასავლელი იმპერატორების ძველი მოთხოვნა – 

თავად ყოფილიყვნენ უზენაესი ხელისუფალნი რომში. ამასთან, რომაელებს მოსთხოვა, 

შეეფიცათ მისთვის – არ დაედგინათ პაპი იმპერატორის თანხმობის გარეშე. ოტონი რომში 

დიდხანს ვერ დარჩა, საკმარისი იყო მისი წასვლა, რომ დაჯგუფებები ისევ გამოვიდნენ 

ასპარეზზე. მაროციამ ხელმეორედ მოახერხა, ტახტზე აეყვანა იოანე, რომელიც მალევე 

მოკლეს. შემდეგ პაპი გახდა ბენედიქტე V, რომელიც დაბრუნებულმა იმპერატორმა სანტ-

ანჯელოს ციხეში ჩაამწყვდია და ლეონ VIII მეორედ დაადგინა რომის მღვდელთმთავრად. 

ოტონის მემკვიდრეებმაც ასევე მოითხოვეს პაპის არჩევის უფლება, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ 

ყველა ის პრივილეგია, რაც ოდესღაც კარლოს დიდმა მიითვისა, მათაც ეკუთვნოდათ. მაგრამ 

სხვა საქმეების გამო ისინი იტალიას სათანადო ყურადღებას ვერ აქცევდნენ, ამიტომაც ვერ 

ახერხებდნენ თავიანთი მოთხოვნების გატანას. თუ რომაელები ფიცს გატეხდნენ, გერმანიის 

იმპერატორები ქალაქს დამსჯელებად ევლინებოდნენ და მაშინ, მათი თანხმობის გარეშე 

დადგინებულ პაპს ხანმოკლე დიდების სანაცვლოდ მკაცრი ტყვეობა ან სასტიკი გვემა 

ელოდა. მაგალითად, არქიეპისკოპოსი იოანე პიაჩენელი, რომელმაც პაპის ხარისხს ოტონ III 

თანხმობის გარეშე მიაღწია, არა მარტო დაატუსაღეს, არამედ თვალები დასთხარეს და ენა 

ამოჰკვეთეს. 

ოტონ I შემდგომ კიდევ დიდხანს გრძელდებოდა შფოთი და არეულობა რომში. პაპებიც 

გამარჯვებული დაჯგუფებების ნება-სურვილით იცვლებოდნენ: პაპი იოანე XIII იმპერატორმა 

დაატყვევა, ბენედიქტე VI ამბოხებულებმა მოუღეს ბოლო, დომნუს II, როგორც ვარაუდობენ, 

მოკლა თავისმა მემკვიდრემ, ძალაუფლების მაძიებელმა ბონიფაციუს VII. ამ უკანასკნელმა 

ისეთი საყოველთაო სიძულვილი დაიმსახურა, რომ იძულებული შეიქნა, რომს გასცლოდა, 

სადაც მის სანაცვლოდ სხვა აირჩიეს. ბონიფაციუსი კონსტანტინოპოლში წავიდა და იქიდან 

ისე უხვად არიგებდა საფასურს მომხრეების მოსასყიდად, რომ მაინც მოახერხა ტახტის 

მეორედ დაკავება. ბონიფაციუს VII სიკვდილის შემდგომ ხალხი დიდხანს უარს აცხადებდა 

მის დასაფლავებაზე. 

იტალიაში შექმნილ ამ ვითარებას დაერთო საფრანგეთთან უთანხმოებაც, სადაც ისევ დაიწყო 

პაპის გაკიცხვა და მის მიერ მითვისებული უფლებების უარყოფა. ამ დავას წინ შემდეგი 

მიზეზი უძღვოდა: 987 წელს საფრანგეთში არსებობა შეწყვიტა კაროლინგების დინასტიამ და 

მეფედ გამოცხადდა ჰუგო კაპეტი (987-996 წწ.), რომლის კორონაცია რეიმსში მოეწყო. ტახტის 

დაპატრონება მოინდომა ლოტარინგიის ჰერცოგმაც, რომელსაც მხარს უჭერდა რეიმსის 

არქიეპისკოპოსი არნულფი. ერთი შეხედვით, საფრანგეთში თითქოს პაპი დიდი ხნის წინ 

დაივიწყეს – მას არავინ ეკითხებოდა საეკლესიო საქმეებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც 

ტახტი სადავო გახდა, კაპეტმა პაპს მიმართა თანადგომისთვის. მან, თავის ერთგულ 

ეპისკოპოსებთან ერთად, იოანე XV მისწერა მორჩილებითა და პატივისცემით აღსავსე 

წერილი, სრულად აღიარა მისი, როგორც ეკლესიის თავის, უზენაესობა და ბოდიში მოუხადა, 

რომ დიდხანს არ მიუმართავს საეკლესიო საქმეების თაობაზე; ბოლოს კი მეფემ და 

ეპისკოპოსებმა სთხოვეს რომის მღვდელთმთავარს, ეღიარებინა ჰუგო კაპეტი, ამასთან 



ჩამოეგდო არნულფი და დაენიშნა რეიმსის ახალი არქიეპისკოპოსი. კაპეტის მეტოქემაც პაპს 

მიმართა ლოცვა-კურთხევისთვის. ამ უკანასკნელს ორივე მათგანის ეშინოდა და დიდხანს არ 

სცემდა პასუხს. 

ამასობაში ჰუგომ გაიმარჯვა ლოტარინგიის ჰერცოგზე და ტახტი დაიკავა. რადგან 

ძალაუფლება პაპის გარეშე ჩაიგდო ხელთ, გადაწყვიტა, საეკლესიო საქმეებიც მის გარეშე 

მოეგვარებინა: მოიწვია კრება, რომელმაც ჩამოაგდო მეფისთვის არასასურველი 

არქიეპისკოპოსი და მის ადგილას დანიშნა მაშინდელი ცნობილი მეცნიერი ჰერბერტი. ამ 

კრებაზე ბევრმა გაკიცხა პაპი. გალიის ეპისკოპოსებმა, ჰერბერტისა და ორლეანის 

არქიეპისკოპოსის მეთაურობით, თამამად და გადაჭრით უარყვეს პაპის მოთხოვნა, 

ყოფილიყო მსოფლიოს განმგებელი. 

– ნუთუ, ეკლესიის ყველა კანონი და დადგენილება შეიძლება დაარღვიოს და თვითნებურად 

შეცვალოს ერთმა პიროვნებამ?! – კითხულობდნენ ისინი. 

ორლეანის არქიეპისკოპოსმა კრებას მიუთითა მთელ იმ გარყვნილებასა და უწესობაზე, რასაც 

უკანასკნელი პაპების დროს ჰქონდა ადგილი, და შესძახა: 

– ნუთუ ასეთ გარყვნილ ურჩხულებს, საღვთო რჯულის ასეთ უმეცრებს უნდა მორჩილებდეს 

მსოფლიოს ყველა მღვდელი, მათ შორის ცოდნით, წმინდა და უმწიკვლო ცხოვრებით 

გამორჩეულნი?! ვინ არის ეს ოქროსა და ძოწეულში ჩაფლული, ამაღლებულ ტახტზე 

მჯდომი?! თუ მას სიყვარული არ გააჩნია და მარტო ცოდნით ქედმაღლობს, მაშინ ღვთის 

ტაძარში მჯდომი ანტიქრისტე ყოფილა. თუ არც სიყვარული აქვს და არც ცოდნა, მაშინ იგი 

მუნჯი კერპია ღვთის ტაძარში. მას დაელაპარაკო, ეს იგივეა, რომ ქვას რაიმე სთხოვო! იქნებ 

სჯობდეს, რჩევისთვის მივმართოთ სხვა ქვეყნებს, სადაც ბევრმა ღირსეულმა ეპისკოპოსმა 

ნამდვილად იცის ღვთის სიტყვა, განსხვავებით რომისგან, სადაც განისჯებიან არა 

სიმართლით, არამედ ოქროს ოდენობის მიხედვით?! 

როდესაც პაპმა მომხდარის შესახებ შეიტყო, კრების გადაწყვეტილებანი გაუქმებულად 

გამოაცხადა, ყველა მონაწილე ეპისკოპოსს მღვდელმოქმედება აუკრძალა და საფრანგეთში 

თავისი ლეგატი გაგზავნა დამხობილი არნულფის აღსადგენად. დიდხანს და უტეხად იცავდა 

ჰერბერტი გალიის ეკლესიის უფლებებსა და თავისუფლებას; საერო და სასულიერო 

ხელისუფალთადმი მიწერილ წერილებში იგი ასაბუთებდა პაპის მოთხოვნების 

უსაფუძვლობას; აკრძალვის მიუხედავად განაგრძობდა მღვდელმოქმედებას, მაგრამ 

საბოლოოდ იძულებული გახდა, დაეთმო. პაპის სიტყვებს ისეთი ძალა ჰქონდა, რომ ხალხს არ 

სურდა მათი დარღვევა და ჰერბერტის მიერ აღსრულებულ ღვთისმსახურებას აღარ 

ესწრებოდა. მას, ვისაც აქამდე დიდ პატივს სცემდნენ, ახლა გაურბოდნენ, თითქოს შავი 

ჭირით ყოფილიყოს დაავადებული. ჰერბერტს სხვა გზა აღარ დარჩა – მან წოდება 

ჩამოგდებულ ეპისკოპოსს დაუთმო; თავად საფრანგეთის მეფეც შეურიგდა პაპს, რომელიც მას 

ანათემით ემუქრებოდა, და ყველა მისი მოთხოვნა შეასრულა. 

ზემოხსენებული ჰერბერტი, იმპერატორ ოტონ III მოძღვარი, მოგვიანებით, 999 წელს, თავად 

გახდა პაპი და ეწოდა სილვესტრ II. მისი მმართველობა ხანმოკლე გამოდგა; არც ის ჩანს, 

დარჩა თუ არა საქმით ერთგული იმ მოსაზრებებისა, რასაც თავის დაწინაურებამდე 

გამოთქვამდა. ცნობილია, რომ მან პირველმა მიაქცია ყურადღება პალესტინის მძიმე ყოფას 



ურჯულოთა უღელქვეშ და იერუსალიმის სახელით დაწერა ეპისტოლე, სადაც ქრისტიანებს 

მოუწოდებდა, წმინდა მიწის გათავისუფლებისთვის ებრძოლათ. 

ოტონ III სიკვდილის შემდეგ, რომელზეც დიდად იყო დამოკიდებული პაპების არჩევა, 

იტალიურმა ფრთამ ხელახლა მიისაკუთრა ძალაუფლება, პაპის ტახტს ისევ დაეპატრონა 

ბევრი უღირსი პიროვნება. ერთ-ერთი მათგანი, იოანე XIX, აღმოსავლეთის იმპერატორს 

გაურიგდა, რომ გარკვეულ საფასურად უარს იტყოდა პაპის ტახტის პრივილეგიების 

მოთხოვნაზე და აღიარებდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ისეთსავე უფლებებს 

აღმოსავლეთში, როგორითაც თავად სარგებლობდა დასავლეთში. ფასზეც შეთანხმდნენ, 

მაგრამ საქმე გახმაურდა და დასავლეთში აფეთქებულმა საერთო აღშფოთებამ ისინი აიძულა, 

შეეწყვიტათ მოლაპარაკებები. 

ერთმა პაპმა კი ნამდვილად გაყიდა ტახტი – ეს იყო თეოფილაქტე, რომელიც ტახტზე 12 წლის 

ასაკში აიყვანეს ბენედიქტე IX სახელით. ამდენ უღირსთა შორის იგი იყო ერთ-ერთი ყველაზე 

უზნეო და უგარყვნილესი პაპი, რომელიც, მართალია, რომიდან განდევნეს და შეცვალეს 

სილვესტრ III (1045 წ.), მაგრამ ისევ მოახერხა პაპის ტახტის დაბრუნება გერმანიის იმპერატორ 

ჰენრიხ III (1039-1056 წწ.) დახმარებით. როდესაც მიხვდა, რომ ყველასგან მოძულებულს 

წოდების შენარჩუნება გაუჭირდებოდა, გადაწყვიტა, დიდ საფასურად გაეყიდა იგი. 

მყიდველიც გამოჩნდა – მღვდელი იოანე გრაციანე გახდა პაპი გრიგოლ VI. მაგრამ მალე 

გაირკვა, რომ ბენედიქტე IX ვერ ელეოდა ტახტს და ფულის მითვისებაც ეწადა. ამ არეულობის 

ფონზე ერთდროულად გამოჩნდა სამი პაპი: ბენედიქტე, სილვესტრი და გრიგოლი, 

რომელთაგან თითოეულს თავისი მომხრეები ჰყავდა. ბოლოს საქმე მოაგვარა გერმანიის 

იმპერატორმა ჰენრიხ III თავის ჯართან ერთად. მან პაპობის ყველა პრეტენდენტი მოაშორა 

ტახტს და კრება აიძულა, ეს პატივი გერმანელს, ბამბერგის ეპისკოპოსს, კლიმენტი II 

რგებოდა. 

ჰენრიხ III მოთხოვნით კვლავ გამეორებულ იქნა არაერთგზის მიცემული და ასე ხშირად 

დარღვეული დაპირება – არ აერჩიათ პაპი იმპერატორის თანხმობის გარეშე. ამჯერად 

გერმანიის იმპერატორის სურვილით აირჩიეს კლემენტი II მემკვიდრენი: ლეონ IX, ვიქტორ II, 

სტეფანე IX, ნიკოლოზ II. ისინი პატიოსანი ადამიანები იყვნენ და კეთილსინდისიერად 

ცდილობდნენ სასულიერო დასის ზნეობრივ გამოსწორებას. დაიწყო რეფორმატორული 

მოძრაობა იტალიაში ღრმად ფესვებგადგმული საშინელი ბოროტების – „სიმონიის“ 

აღმოსაფხვრელად. მკითხველისთვის ცნობილია, რომ ასე ეწოდებოდა საეკლესიო ხარისხთა 

გაყიდვის პრაქტიკას. ეს ტერმინი უკავშირდება სიმონ მოგვის სახელს, რომელმაც 

მოციქულებს საფასური შესთავაზა სულიწმიდის ნიჭთა მისაღებად. 

ახლა მთელი ძალისხმევა იქით იყო მიმართული, რომ სასულიერო პირთა შორის 

ამოძირკვულიყო დასავლეთის საქრისტიანოს დედაქალაქისთვის ნიშანდობლივი 

სამარცხვინო გარყვნილება და გამკაცრებულიყო ზნეობრივი მოთხოვნები. რეფორმატორულ 

მოძრაობას, გარდა პაპებისა, სათავეში ედგნენ კარდინალი დამიანე და ჰილდებრანდი, 

კლიუნის მონასტრის აბატი. ეს უკანასკნელი იყო ამ წამოწყების სული და გული. 

ნებისყოფითა და გონიერებით დაჯილდოებული ჰილდებრანდი უკანასკნელი პაპების დროს 

ყველა საეკლესიო საქმეს განაგებდა. მას მთავარ მიზნად მიაჩნდა სამარცხვინო „სიმონიის“ 

აღმოფხვრა და სასულიერო დასის ზნეობრივი გაჯანსაღება; სრულად იზიარებდა რა ცრუ-



ისიდორეს დეკრეტალიებში გამოთქმულ შეხედულებებს, მიიჩნევდა, რომ სასულიერო 

პირებს უპირატესობა ღვთისგან აქვთ მინიჭებული, ამიტომაც ისინი ერისკაცთაგან უნდა 

გამოირჩეოდნენ მაღალი ზნეობითა და ცხოვრების მკაცრი წესით. ჰილდებრანდი 

დაუნდობლად ებრძოდა საეკლესიო ხარისხებით სამარცხვინო ვაჭრობას და იმავდროულად 

მთელი ძალით იცავდა კლირიკოსთა უქორწინებლობას. ამ თავგამოდების შედეგად 

დასავლეთში უკვე ბევრმა კრებამ აუკრძალა სასულიერო პირებს ცოლის შერთვა. მაგრამ ეს 

წესი გამუდმებით ირღვეოდა და შეუვალ კანონად ვერ მკვიდრდებოდა. ზოგიერთი 

იტალიელი ეპისკოპოსი, მაგალითად, ტურინის მღვდელთმთავარი ხელს უწყობდა 

ქვეშევრდომი კლირიკოსების ქორწინებას. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ცოლიანი მღვდელი 

უფრო იოლად და სუფთად დაიცავდა ზნეობას, რითაც კეთილ მაგალითს მისცემდა მრევლს, 

ვიდრე უცოლო. 

საერთოდ, უმაღლეს იერარქიას რამდენადმე ეშინოდა ამ საკითხზე მსჯელობის წამოწყება, 

რათა კიდევ მეტად არ ახდოდა ფარდა იტალიის სასულიერო დასის უზნეობას, რომელმაც 

ისედაც თითქმის დაკარგა ხალხის პატივისცემა. მაგრამ ახალმა ფრთამ, რომელსაც სათავეში 

ედგნენ ჰილდებრანდი და დამიანე, მკაცრ, გადამჭრელ ზომებს მიმართა. „სიმონიის“ 

მოსპობის ერთ-ერთ საშუალებად მათ კლირიკოსთა უქორწინებლობა (ცელიბატი) მიაჩნდათ; 

ფიქრობდნენ, რომ დაოჯახებულთათვის ძნელი იყო, არ ეზრუნათ რაიმეს შეძენასა და 

შემოსავლებზე. სასულიერო პირთა ქორწინებას, როგორც ერესს, ისე დაუწყეს დევნა. 

ერისკაცებს ეკრძალებოდათ ცოლიანი მღვდლის მიერ ჩატარებულ ღვთისმსახურებაზე 

დასწრება, მისი ხელიდან ზიარების მიღება. ზოგან ამის გამო სახალხო მღელვარებაც დაიწყო. 

“სიმონიის“ ხშირი მიზეზი იყო საეკლესიო საქმეებში ჩარევა საერო ხელისუფლებისა, 

რომელიც განაგებდა საეკლესიო თანამდებობებს და დაუფარავად ყიდდა მათ; ამგვარი 

მოპყრობა კი მიუღებელი იყო, რადგან სასულიერო დასს, დეკრეტალიების მიხედვით, 

ეკუთვნოდა მაღალი, დამოუკიდებელი მდგომარეობა. ჰილდებრანდს სურდა, ზნეობრივად 

აემაღლებინა მღვდელმსახურნი და სრულიად გაეთავისუფლებინა საერო 

მეთვალყურეობისაგან; რომ თავად ეკლესიას (ანუ სასულიერო დასს, რაც დასავლეთში 

დამკვიდრებული ცნების თანახმად, ეკლესიასთან იგივდებოდა) ჰქონოდა საშუალება, 

საეკლესიო თანამდებობებზე თავისუფლად აერჩია მათგანვე ღირსეულად მიჩნეული 

ადამიანები. 

თუმცა ცოტა ხნის წინ რომაელებმა კიდევ ერთხელ დადეს აღთქმა, არ აერჩიათ პაპი 

იმპერატორთან შეუთანხმებლად, მაგრამ ჰილდებრანდის გავლენა იმდენად ძლიერი იყო, 

რომ პაპი ლეონ IX, რომელმაც საერო ხელისუფლებისგან მიიღო ხარისხი, დაითანხმა, 

ეკლესიას ხელახლა აერჩია იგი. 

შემდგომ, ჰილდებრანდის გავლენით პაპმა ნიკოლოზ II გამოსცა ახალი დადგენილება, 

რომლის თანახმად, პაპი უნდა აერჩია არა ხალხს, არა სახელმწიფოს წარჩინებულ 

მოქალაქეებს, არამედ ეკლესიის უმაღლეს მოხელეებს – კარდინალებს.[1] მათი არჩევანი 

შემდგომ თანხმობით უნდა დაედასტურებინათ დანარჩენ სასულიერო დასს, ერსა და 

იმპერატორს (ეს იმ შემთხვევაში, „თუ იმპერატორს რომის ტახტისგან ჰქონდა მიღებული 

თავისი ხელისუფლება“). მოგვიანებით დადგინდა, რომ პაპიც კარდინალთა წრიდან აერჩიათ. 



ამრიგად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, რა თქმა უნდა, ბრძოლითა და დაბრკოლებათა გადალახვით, პაპობა 

სულ უფრო უახლოვდებოდა პატივისა და დამოუკიდებლობის იდეალს, რასაც მას 

ცრუისიდორეს დეკრეტალიები უსახავდა. ამ დიდებას სრულად მიაღწია ნიკოლოზ I 

მემკვიდრემ, ჰილდებრანდმა, როდესაც იგი 1073 წელს პაპი გრიგოლ VII გახდა. 

 

[1] ასე იწოდებოდნენ საკათედრო ტაძრების მთავარი მღვდლები და დიაკვნები ჯერ კიდევ პაპ 

გრიგოლ I-ის დროიდან. მათ ევალებოდათ დანარჩენ სასულიერო პირებზე მეთვალყურეობა. 

XI საუკუნეში კარდინალებად იწოდებოდნენ პაპის ვიკარიუსები, ანუ მოადგილე 

ეპისკოპოსები, რომლებიც მის მაგიერ ყოველ კვირას ატარებდნენ ღვთისმსახურებას. 

თავდაპირველად ისინი შვიდნი იყვნენ: ოსტიის, პორტოს, წმინდა რუფინას, ალბას, საბინას, 

ტუსკულუმისა და პრეპესტას ეპისკოპოსები. პირველი მათგანი ადგენდა პაპს. თანდათან 

კარდინალთა რიცხვი გაიზარდა, ისინი იერარქიულობის წესით გაიყვნენ კარდინალ-

ეპისკოპოსებად, კარდინალ-პრესვიტერებად და კარდინალ-დიაკვნებად. პაპი მათგან 

ირჩევდა ლეგატებს, რომელთაც სხვადასხვა ქვეყანაში აგზავნიდა გარკვეული დავალების 

შესასრულებლად. 

 

რომისა და ბიზანტიის ურთიერთობანი X-XI საუკუნეებში. მიქაელ კერულარიოსი. 

მთელ ამ პერიოდში რომისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობებს რასაკვირველია, მეგობრულს 

ვერ ვუწოდებთ. მათ შორის კეთილგანწყობა დიდი ხნის წინ მინელდა, მაგრამ მას შემდგომ, 

რაც პატრიარქმა ფოტიოსმა სახალხოდ ამხილა რომის ეკლესიის გადახრები, 

ურთიერთობებმა აშკარად მტრული ხასიათი მიიღო. პაპის მიერ სიახლეთა თვითნებურად 

შემოტანა ყოველწლიურად აღრმავებდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიათა შორის 

განხეთქილებას. კავშირი აშკარად ჯერ არ იყო გაწყვეტილი, მაგრამ ერთიანობა თითქმის აღარ 

ჩანდა. ლათინთა სასულიერო პირები ბერძნებს ერეტიკოსებს, არიანელებს უწოდებდნენ, 

აბრალებდნენ ურჩობას ღვთისადმი, რომელმაც თითქოს, რომის პაპებს, როგორც პეტრე 

მოციქულის მემკვიდრეებს, მიანიჭა მთელს მსოფლიოზე უზენაესი მმართველობის უფლება. 

ამ შეხედულების საფუძველზე პაპები მთელ სამყაროს თავიანთ კანონიერ სამფლობელოდ 

თვლიდნენ და საკუთარ გადაწყვეტილებას კრების განჩინებებზე მაღლა აყენებდნენ. ისინი 

ვერ ამტკიცებდნენ ბერძენთა ერეტიკოსობას, რომლებმაც უცვლელად შემოინახეს 

მოციქულთა და მსოფლიო კრებათა დადგენილებები, მაგრამ ამას არად აგდებდნენ. 

დასავლური გულგრილობა და უმეცრება განურჩევლად იღებდა სასულიერო დასის 

შეხედულებებს. 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქებიც იცავდნენ თავიანთ სამწყსოს დასავლური თვითნებური 

სიახლეებისგან და გამუდმებით ამხელდნენ რომის ეკლესიის ნებისმიერ მორიგ დოგმატურ 

ცდომილებას და ძველი ტრადიციისგან გადახვევას: ცვლილებას მსოფლიო კრების მიერ 

შედგენილ სიმბოლოში; ეკლესიაში ხალხისთვის გაუგებარი ენის გამოყენებას, რასაც ასე 

დამაჯერებლად კრძალავდა პავლე მოციქული; ქრისტეს ეკლესიის სულისთვის ესოდენ 

მიუღებელ ქედმაღლურ მოთხოვნებს. 



ფოტიოსის მემკვიდრე პატრიარქები: ნიკოლოზ II ქრისობერგი, სისინიოს II და სერგი II, 

მკაცრად ამხელდნენ ლათინთა თავგასულობას; პაპის სახელსაც კი აღარავინ ახსენებდა 

აღმოსავლეთის ეკლესიაში. საბერძნეთის სასულიერო დასი გულმოდგინედ ცდილობდა, 

დაეცვა ახალმოქცეულები ლათინთა სიახლეებისა და ცდომილებებისგან. 

დროდადრო იყო შერიგებისა და დაახლოების მცდელობები, მაგრამ ამას იმპერატორები 

მიმართავდნენ პოლიტიკური მოსაზრებით, ან მაშინ, როდესაც პატრიარქით იყვნენ 

უკმაყოფილონი და იმედოვნებდნენ, რომ პაპი მეტ მიმტევებლობას გამოიჩენდა 

სარწმუნოების საკითხებში. საბერძნეთის სასულიერო დასს კარგად ესმოდა, რომ პაპის 

უზენაესობის აღიარების გარეშე რომის ეკლესიასთან დაახლოება შეუძლებელი იყო. ეს 

დათმობა კი ნიშნავდა ქრისტიანული სწავლების სიწმინდის გაწირვას და თვითნებურად 

შემოტანილი ყველა სიახლის კანონიერების ცნობას. 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქები მეტისმეტად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამ 

პერიოდის ბიზანტიის იმპერიის ისტორიაში მრავლად იყო შფოთი და არეულობა. 

ხელისუფლების მაძიებელთა მიერ მოწყობილი სისხლიანი შეტაკებების წყალობით 

იმპერატორები ერთიმეორის მიყოლებით იცვლებოდნენ. ეს უკანასკნელნი ხშირად ყოვლად 

უტიფრად არღვევდნენ ეკლესიის კანონებსა და განჩინებებს. ტახტის მიმტაცებლები და 

კანონის დამრღვევები პატრიარქის გადაბირებას ცდილობდნენ, რათა მისი ლოცვა-

კურთხევით გაემართლებინათ თავიანთი საქციელი. თუ პატრიარქი მკაცრი მამხილებელი 

აღმოჩნდებოდა, მას ქრისტიანული მამაცობისთვის სასჯელად ტყვეობა და განდევნა ელოდა, 

ან იმპერატორი დაემუქრებოდა, რომ მიმართავდა პაპს, სცნობდა მის უზენაეს უფლებებს და 

მის ხელისუფლებას დაუმორჩილებდა აღმოსავლეთის ეკლესიას. იმპერატორს ეჭვი არ 

ეპარებოდა, რომ პაპი ასეთ შემთხვევაში ყველაფერს შეუსრულებდა, რაკი რომის 

მღვდელთმთავრის უპირველესი სურვილი იყო, ბიზანტიის მიერ მისდამი მორჩილების 

აღიარება. 

ასეც მოხდა ლეონ ბრძენის (866-912 წწ.) იმპერატორობის დროს. იგი სამჯერ იყო 

დაქორწინებული, მაგრამ შვილი არ ჰყავდა. როდესაც მან მეოთხედ გადაწყვიტა ცოლის 

შერთვა, რასაც ეკლესია კრძალავს, პატრიარქმა ნიკოლოზ მისტიკოსმა ამის ნება არ დართო. 

მიუხედავად ამისა ჯვრისწერა მაინც შედგა, რაც აღასრულა საიმპერატორო კარის ერთ-ერთმა 

მღვდელმა. როდესაც ეს პატრიარქმა შეიტყო, მღვდელს ხარისხი ჩამოართვა, ხოლო 

იმპერატორს ტაძარში შესვლა აუკრძალა. ლეონმა, რაკი ხვეწნითა და მუქარით ვერაფერი 

გააწყო, რომის პაპ სერგი III მიმართა, რომელსაც იმედი მიეცა, რომ აღმოსავლეთი აღიარებდა 

და ამით გახარებულმა კონსტანტინოპოლში უმალ გაგზავნა ლეგატები. მათ კი მისი სახელით 

შეიწყნარეს, აკურთხეს იმპერატორის ქორწინება და გამოაცხადეს პატრიარქის დამხობა. 

ნიკოლოზ მისტიკოსი მონასტერში გამოკეტეს და მის მაგიერ ექვთიმე დაადგინეს. ამან ხალხი 

ააღელვა – ბევრმა არ სცნო რომის ლეგატების მონაწილეობით არჩეული პატრიარქი და 

ნიკოლოზის ერთგულებად დარჩნენ. როდესაც ლეონის სიკვდილის შემდეგ ნიკოლოზი ისევ 

აღადგინეს, პაპმა იოანე X ისევ გამოგზავნა ლეგატები კონსტანტინოპოლში. მათ, ახალი 

ხელისუფალისადმი მაამებლობის მიზნით, ამჯერად ადრინდელი განჩინება დაგმეს, 

ნიკოლოზის აღდგენა სცნეს და აღიარეს, რომ მეოთხე ქორწინების ნება არავის ჰქონდა. პაპმა 

თავისი დათმობების სანაცვლოდ მაინც ვერ მიიღო ის, რასაც ელოდა და ურთიერთობანი ისევ 

გაწყდა. 



X საუკუნის დასასრულს ნიკოლოზ II ქრისობერგმა და მისმა მემკვიდრეებმა – სისიონის II და 

სერგი II, ისევ ამხილეს სამოციქულო გადმოცემიდან რომის გადახრები. 1025 წელს 

იმპერატორმა ბასილი II (976-1025 წწ.) და პატრიარქმა ევსტათიმ თითქმის დაიყოლიეს პაპი 

იოანე XIX, რომ უარი ეთქვა თავის მოთხოვნებზე გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, რის 

შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ. XI საუკუნის შუა წლებისთვის პატრიარქ მიქაელ კერულარიოსსა 

და პაპ ლეონ IX შორის ჩამოყალიბდა ახალი, უკიდურესად მტრული დამოკიდებულება. 

ახლა აუცილებელია, თვალი გადავავლოთ საბერძნეთის ეკლესიის მდგომარეობას სამხრეთ 

იტალიაში, რომლის ოლქებს: კალაბრიას, აპულეას, სიცილიასა და ახლომდებარე კუნძულებს 

ძველად ეწოდებოდა დიდი საბერძნეთი. ამ ტერიტორიებზე მრავალი ბერძნული კოლონია 

არსებობდა. სირაკუზის, რეგიუმის, ტავრომენიის და ნეაპოლის ეპისკოპოსები მეტწილად 

ბერძნები იყვნენ, ღვთისმსახურებას ბერძნულად ატარებდნენ და აღმოსავლური ეკლესიის[1] 

წეს-ჩვეულებებს მისდევდნენ. იტალიის ეს ნაწილი ძველთაგანვე რომის მიტროპოლიაში 

შედიოდა, მაგრამ ხატთმბრძოლობის ეპოქაში, როდესაც პაპმა იტალიელები აღმოსავლეთის 

იმპერატორებისადმი ქვეშევრდომობის ფიცისგან გაათავისუფლა, ლეონ ისავრიელმა შური 

იძია – რომის მიტროპოლიას ჩამოაშორა სამხრეთ იტალია და კონსტანტინოპოლის 

პატრიარქის ოლქს მიაკუთვნა. შედეგად, პაპის განკარგულებაში იტალიის მხოლოდ ხუთი 

ლათინური ეპარქია დარჩა. ეს გახდა რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის დავის მიზეზი. 

პაპები ამაოდ ითხოვდნენ წართმეულ ოლქებს, შეეცადნენ კიდეც მათ დაბრუნებას იარაღის 

ძალითა და დასავლელი იმპერატორების, განსაკუთრებით ოტონთა საგვარეულოს, 

დახმარებით. 

რაც უფრო ღრმავდებოდა განყოფა აღმოსავლურ და დასავლურ ეკლესიებს შორის, მით უფრო 

მონდომებით ცდილობდა რომის ეკლესია ლათინური ენისა და ტრადიციების გავრცელებას 

ამ მხარეებში. პასუხად ბიზანტიის იმპერატორები ამრავლებდნენ ეპარქიების რიცხვს 

სამხრეთ იტალიაში. 968 წელს იმპერატორმა ნიკიფორე II ფოკამ (963-969 წწ.) 

კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ოლქს რომის გამგებლობაში დარჩენილი ხუთი ეპარქიაც 

მიაკუთვნა, ხოლო კალაბრიასა და აპულეაში აკრძალა ლათინურ ენაზე ღვთისმსახურება. 

მაგრამ ეს უთანასწორო ბრძოლა იყო: სხვა საზრუნავთა გამო იმპერატორი სათანადო 

ყურადღებას ვერ აქცევდა იტალიას. იგი ამ ქვეყნიდან შორს იყო, პაპს კი იოლად შეეძლო 

გარემოებათა გამოყენება თავისი მიზნის მისაღწევად. IX საუკუნის შუა წლებიდან იტალიას 

გაუთავებლად თავს ესხმოდნენ სარკინოზები. პაპ ლეონ IV დროს ისინი რომსაც დაემუქრნენ, 

მაგრამ შეშინებულ რომაელებს პაპის სახით მტკიცე და მამაცი დამცველი გამოუჩნდა. ამ 

თავდასხმებით განსაკუთრებით სამხრეთი იტალია ზიანდებოდა, სარკინოზებმა აქ 

რამდენიმე ქალაქიც დაიკავეს, რასაც მოჰყვა ეპისკოპოსების გამგზავრება 

კონსტანტინოპოლში დახმარების სათხოვნელად; მაგრამ იმპერატორს მათი შველა 

ყოველთვის არ შეეძლო. 

ამასობაში პაპები, სარგებლობდნენ რა თავიანთი ძალაუფლებით, არეულობებითა და 

ეპისკოპოსების არყოფნით, ბერძნულ-იტალიურ ოლქებში თავიანთ მმართველობასა და 

ლათინთა ტრადიციებს ამკვიდრებდნენ. მათ შეავიწროვეს ბერძნული ენა, შეეცადნენ 

სასულიერო პირთა უქორწინებლობის, შეცვლილი სიმბოლოსა და აღმოსავლური 

ეკლესიისთვის მიუღებელი სხვადასხვა ტრადიციის დანერგვას. 



XI საუკუნის შუა წლებისთვის აპულეას დედაქალაქ ბარს, საბერძნეთის იმპერატორის 

სახელით მართავდა არგირა, ნახევრად ბერძენი, ნახევრად იტალიელი – თვალთმაქცი, 

რომელიც საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ ხან იმპერატორს ემსახურებოდა, ხანაც პაპს. 

იგი ხელს უწყობდა მისთვის ჩაბარებულ ოლქებში ლათინთა ტრადიციების დამკვიდრებას. 

მით უმეტეს, რომ სძულდა ბერძნები, რომელთაც იგი ერთხანს დატყვევებულიც კი ჰყავდათ. 

იმხანად იმპერატორმა მიქაელ პაფლაგონიელმა (1034-1041 წწ.) სიცილიაში სარკინოზებთან 

საომრად გაგზავნა თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო მთავარსარდალი გიორგი მანიაკოსი, 

რომელმაც ჩრდილოეთ საფრანგეთიდან დაიქირავა რამდენიმე ასეული ნორმანი. არგირას 

ღალატმა და ხრიკებმა საქმე იქამდე მიიყვანა, რომ ბერძენი მთავარსარდალი იმპერატორს 

აუმხედრდა, ხოლო ნორმანებმა ძალა მოიკრიბეს და რომს დაემუქრნენ. პაპი ლეონ IX თავად 

გაუძღვა ლაშქარს, მაგრამ დამარცხდა და ტყვედ ჩაუვარდა მტერს. ეს ხდებოდა 1038-1054 

წლებში. შედეგად ბიზანტიამ დაკარგა სამხრეთ იტალია, რომელსაც ნორმანები 

დაეპატრონნენ. 

იმავე პერიოდში კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა შეიტყო, რომ იტალიის იმ ოლქებში, რაც 

მისი გამგებლობის ქვეშ იყო, ვრცელდებოდა აღმოსავლური ეკლესიისთვის უცხო 

ტრადიციები: შაბათის მარხვა, ევქარისტიისას გაუფუებელი პურით სარგებლობა 

(სანაცვლოდ გაფუებულისა, რაც მოციქულთა ეპოქიდან IX საუკუნემდე გამოიყენებოდა 

აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც) და სხვა წეს-ჩვეულებები. პატრიარქი მიქაელ 

კერულარიოსი ვალდებული იყო, ყურადღება მიექცია ეკლესიის ძველი ტრადიციების ასეთი 

დარღვევისთვის. მან ოხრიდის ეპისკოპოს ლეონთან ერთად 1053 წელს იტალიაში, ტრანიის 

ეპისკოპოს იოანეს მისწერა წერილი, სადაც მშვიდად და კრძალვით მიუთითებდა მცდარ 

საქციელზე და აპულეის ეპისკოპოსებსა და მღვდლებს ევედრებოდა, „სწორ გზაზე 

დაეყენებინათ საკუთარი თავი და ერი და უარეყოთ მიღებული სიახლენი“. ზოგიერთი 

ცნობით, პატრიარქმა ბრძანა, დაეხურათ კონსტანტინოპოლის ეპარქიაში განლაგებული 

ლათინთა რამდენიმე მონასტერი. მაგრამ ამ ბრალდების დამამტკიცებელი საბუთი არ 

არსებობს. თანაც ლათინები იმდენად არაკეთილსინდისიერად გადმოგვცემენ საქმის 

ვითარებას, რომ საფუძველი გვაქვს, ეჭვი შევიტანოთ ზემოთქმულის სიმართლეში. 

პატრიარქის წერილი ხელთ ჩაუვარდა გულფიცხ კარდინალ ჰუმბერტს, რომელმაც ეს ამბავი 

რომის ეკლესიის უდიდეს შეურაცხყოფად ჩათვალა. მანვე დაარწმუნა ლეონ IX, რომ მიქაელ 

კერულარიოსი საჯაროდ ცილს სწამებდა რომის მღვდელთმთავრის ტახტს. ამას მოჰყვა 

პატრიარქთან პაპის ეპისტოლე, რომელიც 41 თავისგან შედგებოდა და პატრიარქის მოკლე 

წერილში გამოთქმულ შეხედულებებს უარყოფდა. მთლად მართებული არ იქნება, 

გამოვიყენოთ სიტყვა „უარყოფა“ – ეს უკიდურესად უცნაური ეპისტოლე არც არაფერს 

უარყოფდა, არც ადასტურებდა; კერულარიოსის მიერ მოხსენიებულ ერთ საკითხსაც არ 

ეხებოდა. 

სამაგიეროდ, პაპი ქედმაღლებად და უტიფრებად მოიხსენებდა ბერძნებს, რომლებმაც 

გაბედეს და ივარაუდეს, თითქოს ზეციურმა მამამ არ გაუმხილა მოციქულთა თავს, პეტრეს, 

როგორ და რით უნდა აღსრულებულიყო ქრისტეს ვნებათა გახსენება (დასავლეთში ძალიან 

კარგად იცოდნენ, რომ IX საუკუნემდე ევქარისტიისთვის გაფუებული პური გამოიყენებოდა. 

შეუძლებელია, პაპს არ სცოდნოდა, რომ გაუფუებელი პურით ევქარისტიის აღსრულების 

ტრადიცია პეტრე მოციქულს არ უკავშირდებოდა). რომის იერარქის წერილში აქცენტი 



ძირითადად გაკეთებული იყო პაპების აღმატებულობაზე, რომელნიც არ საჭიროებენ 

ვინმესგან შენიშვნებს, პირიქით თავად არიან ყველას მასწავლებლები. განსაკუთრებით იყო 

ხაზგასმული თითქოსდა კონსტანტინე დიდის მიერ პაპ სილვესტრისა და მისი 

მომხრეებისთვის ნაბოძები პრივილეგიები. რომის მღვდელთმთავარი ამტკიცებდა, რომ 

კონსტანტინე დიდმა, თავისი ნათლობის მეოთხე დღეს, პაპს უბოძა ძალაუფლება, რაც 

იმპერატორისას აღემატებოდა; შემდეგ აღწერა, როგორ მოიხადა გვირგვინი იმპერატორმა, 

რათა იგი სილვესტრისთვის დაედგა; მიქაელ კერულარიოსს „შეახსენა“, რომ კონსტანტინემ 

პაპს დაუთმო რომი, იტალია და დასავლეთის ყველა პროვინცია. წერილის დასასრულს კი 

განაცხადა, რომ კონსტანტინესაგან ჩუქების ეს სიგელი დადასტურდა და ხელმოწერილი იქნა 

პირველ მსოფლიო კრებაზე ნიკეაში. 

“დაასაბუთა“ რა ამგვარი მტკიცებულებებით რომის ტახტის შეუმცდარობა, პაპმა კიდევ 

ერთხელ მკაცრად გაკიცხა ბერძნები: როგორ თუ სათანადო პატივს არ მიაგებდნენ ლათინებს 

– პეტრეს ამ მახლობელ და საყვარელ მოწაფეებს – უფალმა ხომ უპირატესად მათთვის გაწირა 

თავისი სიცოცხლე ჯვარზე. ბრალდებას – რომ ბერძნები, ადრეც და ახლაც, პირწავარდნილი 

ერეტიკოსები არიან, პაპი ასაბუთებდა პავლე მოციქულის სიტყვებით კორინთელებისადმი: 

„ხოლო ვიტყჳ ამას, რამეთუ კაცად-კაცადი თქუენი იტყჳს, ვითარმედ: მე პავლესი ვარ, ხოლო 

მე – აპოლოჲსი, ხოლო მე – კეფაჲსი, ხოლო მე – ქრისტესი“ (1 კორ. 1,12). პაპი ვერ მიხვდა, რომ 

ეს სიტყვები უფრო ლათინებს ამხილებდა, ვიდრე ბერძნებს. 

ამ უცნაურ ეპისტოლეს პატრიარქმა თავაზიანად და ძმური სიყვარულით უპასუხა. 

იმპერატორ კონსტანტინე მონომაქოსს (1042-1054 წწ.) პაპთან მშვიდობიანი ურთიერთობა 

სურდა და იმედოვნებდა, რომ მისი საშუალებით გერმანიის იმპერატორ ჰენრიხ III 

დაითანხმებდა საერთო ბრძოლაზე სარკინოზებისა და ნორმანების წინააღმდეგ, ამიტომ 

თავადაც მისწერა პაპ ლეონ IX და სთხოვა, გამოეგზავნა ელჩები კონსტანტინოპოლში 

ეკლესიაში მშვიდობის დასამყარებლად და საერთო მტრის წინააღმდეგ ომის დაწყებაზე 

მოსალაპარაკებლად. 

პატრიარქისა და იმპერატორის წერილები გადაეცა აპულეის მმართველს, არგირას, რომელმაც 

ითავა მათი მიტანა პაპთან. იმჟამად ლეონ IX ნორმანების ტყვე იყო, რომლებიც, თუმცა 

გარკვეულ პატივს მიაგებდნენ, როგორც ეკლესიის თავს, მაგრამ მაინც რვა თვეზე მეტი ხნის 

განმავლობაში დაპატიმრებული ჰყავდათ ბენევენტაში. როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაუშვეს, 

პაპი რომში სნეული დაბრუნდა და რამდენიმე დღეში, 1054 წლის 19 აპრილს, გარდაიცვალა. 

მიიღო თუ არა მან პატრიარქისა და იმპერატორის წერილები, გასცა თუ არა რაიმე 

განკარგულება, ვერაფერს ვიტყვით. 

ლეონ IX გარდაცვალებიდან ორი თვის შემდეგ კონსტანტინოპოლს მისი სახელით ეწვივნენ 

ელჩები: კარდინალი ჰუმბერტი, ამალფის ეპისკოპოსი პეტრე და რომის ეკლესიის კანცლერი 

არქიდიაკონი ფრიდრიხი. მათ იმპერატორს გადასცეს თითქოსდა პაპის წერილი – აღსავსე 

მლიქვნელობითა და ქება-დიდებით, რასაც კონსტანტინე მონომაქოსი სრულიადაც არ 

იმსახურებდა. ამავე წერილის ავტორი შეეცადა მის ამხედრებას მიქაელ კერულარიოსის 

წინააღმდეგ, რომელსაც დააბრალა გაუგონარი პატივმოყვარეობა – თითქოს მას უნდოდა 

ალექსანდრიისა და ანტიოქიის პატრიარქების დამორჩილება და „მრავალი შეუწყნარებელი 

ქმედება“. ლეგატებს კონსტანტინოპოლში მეტისმეტად ქედმაღლურად ეჭირათ თავი და 



საჯაროდ აცხადებდნენ, რომ ბერძნებისთვის სარწმუნოების ჭეშმარიტი დოგმატების 

მასწავლებლებად ჩამოვიდნენ. 

მიქაელ კერულარიოსმა სასულიერო პირთა კრება მოიწვია ლეგატებთან მოსათათბირებლად. 

ლეგატებმა კრებაზე პატრიარქს გადასცეს საყვედურებით აღსავსე წერილი პაპისგან (მათი 

თქმით). აი, რა ეწერაა წერილში: „ჩვენამდე მოაღწია ხმებმა, რომ ბევრი შეუწყნარებელი რამ 

ჩაგიდენია, მაგრამ აქამომდე ჩვენ ამის თაობაზე გადაწყვეტილება არ მიგვიღია. ამბობენ, რომ 

ახალმონათლული ხარ და საეკლესიო ხარისხების თანმიმდევრობათა დაუცველად მიითვისე 

ეპისკოპოსობის პატივი. უზომო პატივმოყვარების გამო ცდილობ, ანტიოქიისა და 

ალექსანდრიის პატრიარქებს წაართვა მათი კუთვნილი უფლებები და დაიმორჩილო... 

საკუთარ თავს მსოფლიო პატრიარქს უწოდებ, – საძაგელი მკრეხელობა და წყეული 

თვითნებობაა! ბოლოს, შენ რომის ეკლესიის ცილისმწამებლად მოგვევლინე. და თუ 

რომელიმე ერი, მთელი დედამიწის ზურგზე, სიამაყის გამო რაიმეში არ ეთანხმება რომის 

ეკლესიას, მაშინ შეუძლებელია ეს ხალხი რომელიმე ეკლესიას ეკუთვნოდეს. მას უნდა 

ეწოდოს ერეტიკოსთა თავყრილობა, განხეთქილებაში გასულთა კრება, სატანის სინაგოგა...“ 

პატრიარქმა წერილი გამოართვა, მაგრამ ბეჭედი საეჭვოდ მოეჩვენა. მისი წაკითხვის შემდგომ 

კი დარწმუნებით განაცხადა, რომ იგი პაპისგან არ იყო გამოგზავნილი. ამ დასკვნის 

საშუალებას მარტო წერილის შინაარსი არ იძლეოდა: იოანე ტრანიელისგან მიღებულმა 

ცნობებმა პატრიარქს აფიქრებინა, რომ კონსტანტინოპოლიდან გაგზავნილი წერილები 

პაპისთვის არ გადაუციათ – ისინი და მათთან ერთად ფულიც არგირამ დაიტოვა. ყველაფრის 

მოთავე ბერძენთა და პირადად მიქაელ კერულარიოსის ეს შეურიგებელი მტერი გამოდიოდა. 

პატრიარქმა ლეგატებს ადგილი მიტროპოლიტების უკანა რიგში შესთავაზა, ისინი 

განაწყენდნენ და საჩქაროდ დატოვეს კრება. შემდეგ მიქაელ კერულარიოსმა თავი აარიდა 

მათთან ახალ მოლაპარაკებას და დაელოდა ლეგატების ელჩობისა და მათ მიერ ჩამოტანილი 

წერილის უტყუარობის დამადასტურებელ ცნობებს. ამასობაში კი ანტიოქიის, 

ალექსანდრიისა და იერუსალიმის პატრიარქებს დაწვრილებით აუხსნა საქმის ვითარება და 

თანადგომა სთხოვა. მათთვის გაგზავნილ წერილებში ჩამოთვალა რომის ეკლესიის ყველა 

გადახრა და აცნობა, რომ ლეგატებთან აპირებდა ამ საკითხზე პაექრობას. 

მაგრამ ლეგატები არც ამ პაექრობას დაელოდნენ და არც წერილის უტყუარობის საჭირო 

დასაბუთება წარმოადგინეს; განიზრახეს, თვითნებურად, უაღრესად თავხედურად 

გაეწყვიტათ ყოველგვარი ურთიერთობა პატრიარქთან. 1054 წლის 16 ივლისს მათ 

მღვდელმსახურთა და ხალხის თვალწინ ღვთისმსახურების დროს წმინდა სოფიას ტაძრის 

ტრაპეზზე დადეს სიგელი და პაპის სახელით ანათემას გადასცეს მიქაელი თავისი ყველა 

მიმდევარითა და „მისი სისულელეების ქომაგებთან ერთად“. ამ სიგელით „ცრუპატრიარქის, 

უბოროტესი დანაშაულებებით პატივაყრილი“ მიქაელის თანამზრახველთ ყველა შესაძლო 

ერესი ბრალდებოდათ. მათ უწოდებდნენ არიანელებს, მაკედონიანელებს და ა.შ. და რაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია, აბრალებდნენ, თითქოს მათ ამოიღეს სიმბოლოდან, რომ 

სულიწმიდა ძისაგანაც გამოდის. 

დიაკვნები ამაოდ არწმუნებდნენ ლეგატებს, უკან წაეღოთ სიგელი, მაგრამ მათ ეს ყურად არ 

იღეს, გამოვიდნენ ტაძრიდან, ბერძნებისადმი დაპირისპირების დასტურად ფეხებიდან 



მტვერი ჩამოიბერტყეს და კონსტანტინოპოლი დატოვეს. პატრიარქმა ნაადრევად ჩათვალა, ეს 

სიგელი ხალხისთვის გაეცნო და მისი დამალვა ბრძანა. 

მომხდარის შესახებ შეატყობინეს იმპერატორს; სცადეს ლეგატების მობრუნებაც, მაგრამ 

არსებობს ვარაუდი, რომ თავად იმპერატორმა ფარულად შეატყობინა მათ, არ 

დაბრუნებულიყვნენ კონსტანტინოპოლში – ეს მათი სიცოცხლისთვის საშიში იქნებოდა. 

სასულიერო დასი და ხალხი მეტისმეტად იყო აღშფოთებული მათი საქციელით, 

იმპერატორიც უკიდურესად უკმაყოფილო დარჩა. მას პაპთან დაზავება სურდა და 

პოლიტიკური მოსაზრებით მზად იყო, გარკვეულ დათმობებზე წასულიყო საეკლესიო 

საკითხებში, რაც მას ნაკლებ აღელვებდა. ასევე არ სიამოვნებდა პატრიარქის მიერ 

გამოჩენილი სიმტკიცე და მოშურნეობა, მაგრამ ეშინოდა რომთან დათმობებით არ 

განერისხებინა სასულიერო დასი და ხალხი. იმპერატორი საკმაოდ ორაზროვნად იქცეოდა – 

გარკვეულწილად კონსტანტინოპოლში მყოფ ლეგატებს მფარველობდა და ისინიც 

კმაყოფილნი იყვნენ მისი საქციელით. ეს უკანასკნელნი ცხოვრობდნენ სტუდიის 

მონასტერში, სადაც პაექრობა გამართეს იქაურ მონაზონ ნიკიტა სტიფატთან – ავტორთან 

წიგნისა ლათინთა ცდომილებების შესახებ. ჰუმბერტი, რომელმაც აღწერა 

კონსტანტინოპოლში თავისი ყოფნა და საქმიანობა, მოგვითხრობს, რომ იმპერატორმა 

ზემოხსენებული წიგნის დაწვა ბრძანა. შემდეგ ლეგატების მიერ შედგენილი სიგელის 

მთარგმნელთა დასჯა გადაწყვიტა, ბოლოს კი რისხვა არგირას დაატეხა თავს. 

ლეგატების გამგზავრებიდან მეოთხე დღეს პატრიარქმა მოიწვია კრება მომხდარის 

განსახილველად. კრების დეკრეტში ეწერა: „უკეთური ადამიანები ...შეეცადნენ ჯანსაღი 

სწავლების გაუკუღმართებას თავიანთი უგუნური შეხედულებებით და იმდენად უტიფრად 

მოიქცნენ, რომ ანათემას გადაგვცეს ჩვენ ყველა და ისინიც, ვისაც მათი ცდომილებების მიღება 

არ სურს. მათ თავი მოგვაჩვენეს პაპის გამოგზავნილებად. მაგრამ ზედმიწევნითი გამოძიებით 

გაირკვა, რომ ისინი თავიანთი ნებით მოვიდნენ, დაჰყვნენ არგირას ხრიკებს და პაპის 

სახელით წარმოადგინეს ყალბი, თავიანთი შეთხზული წერილები. შეადგინეს ჩვენი 

განკვეთის სიგელი და იგი წმინდა სოფიას ტრაპეზზე დადეს“. ამას მოსდევს განკვეთის 

სიგელის შინაარსის თარგმანი (თავად დედანი მუზეუმში შეინახეს, მისი დამწერნი კი 

ანათემას გადასცეს). 

დასავლელი მწერლები მკაცრად კიცხავენ პატრიარქ მიქაელ კერულარიოსს, როგორც 

მშვიდობის დამრღვევსა და აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიებს შორის 

განხეთქილების ჩამომგდებს. ლათინთაგან ერთნი მას პაპისადმი ურჩობაში სდებენ ბრალს, 

მეორენი – თითქოს მან დიდი ხმაური ატეხა ტრადიციაში შეტანილი უმნიშვნელო 

ცვლილების გამო. 

ჩვენ ამ შეხედულებებს ვერაფრით გავიზიარებთ. სინამდვილეში აღმოსავლეთისა და 

დასავლეთის ეკლესიებს შორის განხეთქილება მოხდა სიმბოლოს შეცვლის, რომის ეკლესიის 

მსოფლიო ბატონობისკენ მისწრაფების, გაუთავებლად და თვითნებურად სიახლეთა 

შემოღების გამო. ძველი ერთობა დიდი ხანია აღარ არსებობდა. ასეთ ვითარებაში მიქაელ 

კერულარიოსი დინჯად მოქმედებდა და მშვიდობის შენარჩუნება სურდა. შეუძლებელია, 

უყურადღებოდ დაეტოვებინა საკუთარ დაქვემდებარებაში არსებულ ეპარქიებში ძველი 

ტრადიციებიდან თვითნებური გადახვევები. მან ტრანიის ეპისკოპოსს შენიშვნა ძმური 

სიყვარულით მისცა, რაც სულაც არ იმსახურებდა პაპ ლეონ IX ლანძღვა-გინების ნიაღვარს 



(თუ ვაღიარებთ, რომ პირველი ტრაქტატი და მეორე წერილი მას ეკუთვნოდა, რისი 

დაჯერებაც ძნელია). როდესაც ლეგატებმა ისევ პაპის სახელით შეაჩვენეს პატრიარქი და მისი 

ყველა თანამზრახველი, ანუ მთელი აღმოსავლეთის ეკლესია, მიქაელ კერულარიოსმა ისინი 

რომის მღვდელთმთავრის წარმომადგენლებად არ სცნო, რითაც შეინარჩუნა ეკლესიებს 

შორის მშვიდობის დამყარების შესაძლებლობა. მან ეს ამბავი წარმოაჩინა, როგორც დავა 

პატრიარქსა და სამ პიროვნებას შორის, რომლებმაც თავხედურად და უგუნურად მოქცევა 

გაბედეს. ყოველივე ამის შემდეგ რატომ უნდა დაბრალდეს მას განხეთქილება?! 

და მართლაც, ეს მოვლენა იმხანად არავის მიუჩნევია ეკლესიებს შორის განხეთქილებად. 

რომში ლეონ IX უახლოესმა მემკვიდრემ ვიქტორ II ეს საქმე საერთოდ უყურადღებოდ 

დატოვა. 1057 წელს პაპის ტახტზე სტეფანე IX სახელით, ავიდა ფრიდრიხი (იგი თან ახლდა 

ჰუმბერტს), რომელმაც დაუყოვნებლივ გაგზავნა ელჩები კონსტანტინოპოლში ეკლესიის 

საქმეებზე მოსათათბირებლად. მაგრამ წარგზავნილები დიდი ხნით შეაფერხა უამინდობამ, 

შემდეგ გზაშივე მიიღეს ცნობა პაპის გარდაცვალების შესახებ და რომში დაბრუნდნენ. 

აღმოსავლეთის ეკლესიაში კიდევ დიდხანს არ კარგავდნენ შერიგების იმედს. პეტრე 

ანტიოქიელი და თეოფილაქტე ბულგარელი, რომლებიც ბევრს წერდნენ ბერძნებსა და 

ლათინებს შორის არსებულ სადავო საკითხებზე, ყველაზე მნიშვნელოვნად სიმბოლოს 

შეცვლას თვლიდნენ. მათი აზრით, მშვიდობის აღდგენა მაშინ იქნებოდა შესაძლებელი, თუ 

რომის ეკლესია უარს იტყოდა აღნიშნულ სიახლეზე. მაგრამ ლათინებს დოგმატი სულაც არ 

აწუხებდათ – პაპისთვის ყოველგვარ საეკლესიო საკითხზე მნიშვნელოვანი საერო 

ხელისუფლება და დიდება იყო. რომის ეკლესია სულ უფრო ემსგავსებოდა ამსოფლიურ 

სამეფოს, რომელთანაც მშვიდობის დამყარება მხოლოდ მისდამი მორჩილებით იყო 

შესაძლებელი. 

XI საუკუნის დასასრულს პაპმა ურბან II ქალაქ ბარში მოიწვია კრება, რომელშიც 

მონაწილეობდა იტალიის მართლმადიდებელი სასულიერო დასი. მსჯელობის ძირითადი 

თემა იყო სულიწმიდის გამომავლობა. მაშინ გამოცხადდა ანათემა ყველას მიმართ, ვინც არ 

დაეთანხმებოდა ლათინთა სარწმუნოების სიმბოლოს და არ მიიღებდა შესაბამის დოგმატს. 

ლეგატებისა და პატრიარქ მიქაელ კერულარიოსის საქმე კონსტანტინოპოლის გარეთ 

თითქმის შეუმჩნეველი დარჩა. იგი გახმაურდა და საყოველთაოდ ცნობილი გახდა XVI 

საუკუნიდან, როდესაც ვატიკანის ბიბლიოთეკარი ბარონიუსი ბიბლიოთეკის 

მოწესრიგებისას წააწყდა პატრიარქის წერილს ტრანიის ეპისკოპოსისადმი და ჰუმბერტის 

ნაამბობს. ამ დროიდან აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ეკლესიათა საბოლოო განყოფის 

თარიღად 1054 წელი ჩაითვალა. 

 

 

[1] მაგალითად, სიცილიაზე X საუკუნემდე შემორჩა წმინდა იაკობის ლიტურგია, რომელმაც 

იქ აღმოსავლეთიდან შეაღწია. 

 

 



მონაზვნობა დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. განათლება X-XI საუკუნეებში. საერთო 

მიმოხილვა. 

ჩვენს მიერ წინა თავში აღწერილ ხანას ისტორია სამართლიანად უწოდებს ბნელი 

საუკუნეების ეპოქას. ეს მართლაც ასე იყო განათლებისა და ქრისტიანული ცხოვრების 

თვალსაზრისით. პატივმოყვარულმა მისწრაფებებმა, ზრუნვამ ამსოფლიურ სიკეთეთა 

მოხვეჭაზე დასავლეთის ეკლესიის მესვეურებს სრულიად დაავიწყა თავიანთი ნამდვილი 

მოვალეობა. ხალხში უმეცრება და ცრურწმენა გამეფდა, რაკი მათ არ ჰქონდათ წმინდა 

წერილი თავიანთ მშობლიურ ენაზე. სარწმუნოებაც, ლოცვებიც და სინანულიც მათთვის 

რაღაც ზედაპირული, იძულებითი, ცხოველმყოფელ ძალას მოკლებული კანონი იყო. 

მეცნიერული განათლების დონე ხომ საერთოდ დაეცა – თითქოს დაიშრიტა, ჩაკვდა... 

სწავლულთა ნაშრომებს, რომლებიც ღვთისმეტყველებისა და ფილოსოფიის განყენებულ 

საკითხებს ეხებოდნენ, უმრავლესობა ვერ იგებდა. რა თქმა უნდა, უღირს ეპისკოპოსთა შორის 

იყვნენ მოშურნე, ჭეშმარიტად ქრისტიანი მწყემსები, რომლებიც დიდად განიცდიდნენ 

ქრისტიანული ზნეობის დაცემას და საკუთარი სამწყსოს განათლებისთვის ძალ-ღონეს არ 

იშურებდნენ. 

ასეთი იყო რაფერიუსი, ვერონის ეპისკოპოსი, X საუკუნის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და 

ღირსეული პიროვნება. იგი გამუდმებით ცდილობდა, თავისი სამწყსოსთვის აეხსნა 

ქრისტიანული რჯულის ჭეშმარიტი მოთხოვნები; ებრძოდა უღირს მოძღვრებს, ცდილობდა 

სასულიერო პირთა ზნეობის ამაღლებას, მღვდლებს უკრძალავდა ტავერნებში თრობას და 

შემდეგ ღვთისმსახურების ჩატარებას, მონადირე ძაღლების ყოლას, ეკლესიაში იარაღით 

მისვლას... სასულიერო პირებს მანამდეც ეკრძალებოდათ იარაღის ტარება, მაგრამ ამ წესს 

თითქმის არავინ იცავდა. ეპისკოპოსები ხშირად ბრძოლაშიც კი იღებდნენ მონაწილეობას. 

მაგალითად, თავად პაპი ლეონ IX წაუძღვა ლაშქარს ნორმანების წინააღმდეგ საომრად. 

როდესაც იგი დამარცხდა და ტყვედ ჩავარდა, ბევრმა ეს აღიქვა, როგორც სასჯელი საეკლესიო 

კანონის დარღვევისთვის. 

X საუკუნეში მოღვაწე ღირსეული ეპისკოპოსი იყო ბრუნო კელნელი, იმპერატორ ოტონ I ძმა. 

იგი დიდ ყურადღებას აქცევდა სამონასტრო რეფორმას, სასულიერო პირთა განათლებას, 

უყვარდა მეცნიერება, მონაწილეობდა სახელმწიფო საქმეებშიც. იგი ყველგან დაჰყვებოდა 

თავის ძმას, აძლევდა ბრძნულ რჩევებს და კეთილისმყოფელ ზეგავლენას ახდენდა მასზე, 

რისთვისაც თანამედროვეებმა მას „მშვიდობისმყოფელი“ და „დიდი ეპისკოპოსი“ შეარქვეს. 

მას მხოლოდ ერთს საყვედურობდნენ – ფილოსოფიისადმი გადაჭარბებულ ინტერესს. 

ფართო განათლებით გამოირჩეოდა ჰერბერტი, იმპერატორ ოტონის მოძღვარი, რომელიც 

მოგვიანებით პაპი სილვესტრ II გახდა. ქრისტიანული სათნოებებით, ქველმოქმედებებითა და 

თავმდაბლობით იყვნენ გამორჩეულნი: ვილიგის მაინცელი, ბერნგარდ ჰილდესჰეიმელი, 

რადბოდ ტრირელი, ადალბერ მაინცელი. მათ ბევრი იღვაწეს ხალხში განათლების დონის 

ასამაღლებლად. 

საერთოდ იმ პერიოდში გერმანიას, შედარებით იტალიასა და საფრანგეთთან, უფრო 

ღირსეული მწყემსნი და ხელისუფალნი ჰყავდა. მაშინ, როდესაც პაპის კარი უსაშინლეს 

მანკიერებათა ბუდე იყო, ხოლო საფრანგეთში პირველი კაპეტინგების დროს გარყვნილება და 

სიტლანქე ბატონობდა, გერმანიის იმპერატორები საქსონელთა საგვარეულოდან: ჰენრიხ 



ფრინველმჭერი (919-936 წწ.), ოტონები და სხვები გამოირჩეოდნენ მაღალი ზნეობით, 

ზრუნავდნენ სარწმუნოებისა და განათლების გავრცელებაზე. თავიანთი ქველმოქმედებითა 

და ღვთისმოსაობით გაითქვეს სახელი ოტონის დედამ მატილდამ, მეუღლემ ედიტმა და 

ასულებმა, რომლებმაც მონასტერში დაასრულეს სიცოცხლე. 

გერმანელები, ფრანგებთან შედარებით, უფრო ღრმად იცნობდნენ ქრისტიანობას. მართალია, 

წმინდა წერილის გერმანული თარგმანი არ არსებობდა, მაგრამ ჯერ კიდევ IX საუკუნის 

ლექსებითა და პოემებით ხალხი სახარებისეულ მოვლენებს ეცნობოდა. ერთ-ერთი ასეთი 

პოემაა „მხსნელი“. ასევე აღსანიშნავია აბატ ოტფრიდის ლექსები სახარებისეულ თემებზე. 

ამავე პერიოდის ინგლისს ჰყავდა ბევრი ღვთისმოსავი, მაგრამ უსუსური მეფე; მათზე დიდი 

გავლენა ჰქონდათ ეპისკოპოსებს, რომელთაგან განსაკუთრებით ცნობილია X საუკუნის 

მოღვაწე დუნსტან კენტერბერიელი – მკაცრი, გამჭრიახი გონებითა და ძლიერი ნებისყოფით 

დაჯილდოებული. იგი ჯერ კიდევ გლასტონბერის მონასტრის წინამძღვარი იყო, როდესაც 

მთელ სახელმწიფო საქმეებს მართავდა მეფეების ედმუნდის (940-946 წწ.) და ედრედის (946-

955 წწ.) დროს. დუნსტანი სრულად იზიარებდა ცრუისიდორეს დეკრეტალიებს და 

სასულიერო ხელისუფლებას საეროზე მაღლა აყენებდა; ცდილობდა, ინგლისში 

დაეკანონებინა კლირიკოსთა უქორწინებლობისა და მონაზვნობის უმკაცრესი წესები. მან 

თავისი მოღვაწეობის გამო ბევრი გადაიმტერა და იძულებული შეიქნა, დროებით გასცლოდა 

ინგლისს, საიდანაც ასევე გააძევეს ყველა ბენედიქტელი მონაზონი, მათი მონასტრები კი 

დაარბიეს. ახალმა მეფემ გადასახლებიდან დააბრუნა დუნსტანი, რომელიც ეპისკოპოსად 

აირჩიეს და ცოტა ხანში კენტერბერიის არქიეპისკოპოსის ხარისხშიც აიყვანეს. იგი ოცდაათი 

წლის განმავლობაში განაგებდა სახელმწიფო საქმეებს; ინგლისში დააბრუნა ბენედიქტელები; 

მონასტრებსა და სასულიერო პირებს მკაცრად, ზოგჯერ სასტიკადაც კი მართავდა. დუნსტან 

კენტერბერიელი აღესრულა 988 წელს. 

საერთოდ, X საუკუნეში და მომდევნო ხანაშიც მონაზვნობას დიდ ყურადღებას უთმობდნენ 

და ბევრს ზრუნავდნენ მოშლილი მონასტრული ცხოვრების გარდაქმნაზე. გერმანიისა და 

საფრანგეთის საუკეთესო ეპისკოპოსები და წინამძღვრები მონასტრებში შედარებით მკაცრი 

წესების შემოღებას ცდილობდნენ, თუმცა წარუმატებლად. X საუკუნეში ბურგუნდიელი 

გრაფი ბერნონი, მონაზვნად შედგომის შემდგომ, შეეცადა მკაცრი წესრიგის აღდგენას 

ზოგიერთ სავანეში. 910 წელს მან დააარსა და სანიმუშო მონასტრად აქცია კლიუნის სავანე; იქ 

აღზრდილი მონაზვნები სხვა სავანეებშიც ამკვიდრებდნენ კლიუნის მონასტრისთვის 

დამახასიათებელ კეთილმსახურებისა და მკაცრი წესრიგის სულს. ბევრმა ღირსეულმა 

იღუმენმა განამტკიცა ამ სავანის დიდება. ხოლო კლიუნის წინამძღვარი, რომელსაც მრავალ 

მონასტერზე მეთვალყურეობის უფლება ჰქონდა, მთელი საფრანგეთის მონასტრების 

იღუმენთა შორის უპირატესი იყო. ამ დროს ფართოდ გაითქვა სახელი ბერნონის მემკვიდრე 

აბატმა ოდონმა (აღესრ. 942 წ). 

X საუკუნეშივე, როდესაც საფრანგეთში კლიუნის მონაზვნები მკაცრი სამონაზვნო ცხოვრების 

აღდგენას ცდილობდნენ, იმავე მისწრაფებებმა იჩინა თავი იტალიაშიც. ზნეობრივი 

გახრწნილებითა და ქრისტიანული ცხოვრების საყოველთაო დაქვეითებით აღშფოთებული 

ღვთისმოსავი მამები ძველ მეუდაბნოეთა მკაცრ მოღვაწეობას ჰბაძავდნენ და მიდიოდნენ 

უკაცრიელ ადგილებში. მაგრამ დიდი ხნით განმარტოებულ ცხოვრებას ბევრი ვერ ახერხებდა. 

მათი მკაცრი და წმინდა ცხოვრების შესახებ გავრცელებული ცნობები იზიდავდა უამრავ 



მოწაფეს, რომლებიც იმედოვნებდნენ, რომ ამ მამების წინამძღვრობით აირიდებდნენ 

ცოდვილი სამყაროს საცდურსა და გატაცებებს. ასე თანდათან იქმნებოდა სავანეები. 

ამ ტენდენციამ განსაკუთრებით X საუკუნის დასასრულს იჩინა თავი. იმხანად ქალაქები, 

ყველაზე მეტად კი სამეფო კარი საშინელ გარყვნილებას მოეცვა. მონაზვნები თავაშვებულ 

ცხოვრებას ეწეოდნენ, ხალხში უმეცრება ზეიმობდა – რწმენას ცრურწმენა ცვლიდა. 

გავრცელდა აზრი, თითქოს საუკუნის დასასრულს გამობრწყინდებოდა ნათელი და 

დადგებოდა განკითხვის დღე. ეს აზრი ეყრდნობოდა აპოკალიფსის სიტყვებს: „და შეიპყრა 

ვეშაპი იგი – გუელი დასაბამისაჲ, რომელ არს ეშმაკი და სატანა, რომელი აცთუნებს ყოველსა 

სოფელსა, და შეკრა იგი ათას წელ“ (გამოცხ. 20,2). ყველა ძრწოდა საშინელი სამსჯავროს 

მოლოდინში, მრავალი ტოვებდა სახლებს, თავს ანებებდა ვაჭრობას, ხვნა-თესვას და 

უდაბნოსა და მონასტრებს აფარებდა თავს. ყველაზე მოშურნენი საკუთარი სულის 

გადასარჩენად და ცოდვათა მისატევებლად თავიანთ ქონებას ეკლესია-მონასტრებს 

ურიგებდნენ, თავად კი იერუსალიმს მიემგზავრებოდნენ, რათა იქ დალოდებოდნენ ქრისტეს 

მეორედ მოსვლას. ითვლებოდა, რომ საშინელი სამსჯავრო იოსაფატის ველზე უნდა 

გამართულიყო. მაგრამ შიშისმომგვრელმა წელმა მშვიდობიანად ჩაიარა, საფრთხის 

მოლოდინიც განელდა, ისევ ანგარებიანმა ამსოფლიურმა გულისთქმებმა, უდარდელმა და 

ცოდვილმა ცხოვრებამ დაისადგურა... 

აღნიშნული პერიოდის იტალიაში გაბრწყინდა უდიდესი წმინდანი, ბერძენი მონაზონი 

ნილოს კალაბრიელი. მას სიყმაწვილიდანვე სურდა, ღვთისთვის მიეძღვნა თავი და უდიდესი 

მოღვაწეების: ანტონი დიდისა და ილარიონ დიდის მაგალითებით შთაგონებულმა მკაცრი 

ცხოვრება აირჩია. მოაწყო რამდენიმე მონასტერი და შეუდგინა ტიპიკონი. მასთან ყოველი 

მხრიდან მიდიოდნენ რჩევა-დარიგებისა და კურთხევის მსურველნი – ღატაკნიც და 

მდიდრებიც, ჩაგრულნიც და ძალაუფლების მქონენიც... ნილოსი ყველას სიბრძნითა და 

სიყვარულით მოძღვრავდა, პირდაპირ ეუბნებოდა სიმართლეს ამა სოფლის ძლიერთ და 

მიუთითებდა, თუ როგორ დაარღვიეს ქრისტეს რჯული. მან იმდენად შთამბეჭდავად გაკიცხა 

იმპერატორი ოტონ III არქიეპისკოპოს იოანე პიაჩენელისადმი სასტიკი მოპყრობის გამო, რომ 

იმპერატორმა გვირგვინი მოიხადა და წმინდა მონაზონს ცრემლმორეულმა სთხოვა შენდობა 

და ლოცვა-კურთხევა. ნილოსი ხშირად მიდიოდა შორეულ მოგზაურობაში, რათა 

გამოჰქომაგებოდა და სიკვდილისაგან ეხსნა მსჯავრდებულნი. ყოფილა შემთხვევა, რომ 

ქალაქებისთვის აურიდებია საშინელი საფრთხე. მას დიდი გავლენა ჰქონდა ხალხსა და 

ხელისუფლებაზე. წმინდა ცხოვრებით გაითქვა სახელი, აგრეთვე, მისმა ერთ-ერთმა მოწაფემ 

– კრიპტო-ფერატის მონასტრის იღუმენმა ბართლომემ. 

მეორე უდიდესი მოღვაწე იყო მონაზონთა მოძღვარი რომუალდი, რავენის ჰერცოგთა 

საგვარეულოდან. სიყმაწვილეშივე მიატოვა მან ამსოფლიური ბრწყინვალება და უმწიკვლო 

ცხოვრებით დიდი პატივისცემა მოიპოვა ხალხში. მისი ეშინოდათ ყველაზე ზნედაცემულ 

ადამიანებსაც კი; მის სიტყვას შეეძლო, ჩაგრულნი ხელისუფალთა ძალადობისგან ეხსნა. 

დააფუძნა რამდენიმე სავანე; ჰყავდა მრავალი მოწაფე; როგორც მქადაგებელმა, იმოგზაურა 

უნგრეთში. რომუალდმა სიცოცხლე დაასრულა აპენინის მთებში, მალდოლის ველზე თავის 

მიერ 1018 წელს დაარსებულ სავანეში. ამ მონასტრის ძმობა ცნობილი გახდა კამალდოლის 

ორდენის სახელწოდებით. 



რამდენიმე წლით გვიან ფლორენციის მახლობლად, ვალამბროზას ველზე, იტალიელმა იოანე 

გუალბერტომ ასევე დააფუძნა მკაცრი კეთილმოწესეობით გამორჩეული სავანე. კამალდოს, 

ვალამბროზასა და მონტე-კასინოს მონასტრები ყველაზე მნიშვნელოვანი სავანეები იყო 

იტალიაში. 

სამხრეთ იტალიაში ბევრი ბერძნული მონასტერი არსებობდა. მათმა რაოდენობამ 

განსაკუთრებით იმატა ხატთმბრძოლობის დროს, როდესაც აღმოსავლეთში დევნული 

მონაზვნები იძულებულნი ხდებოდნენ, თავშესაფარი უცხო მიწაზე ეძებნათ. სამხრეთ 

იტალია ძველთაგანვე იყო დაკავშირებული საბერძნეთთან, სადაც ბერძენმა დევნილებმა 

დაამკვიდრეს აღმოსავლეთში აკრძალული ხატწერა და მკაცრი სამონაზვნო წესდება. 

კალაბრიის მთებში მაშინ იმდენი მოღვაწე დასახლდა, იმდენი მონასტერი და მეუდაბნოეთა 

სკიტე მოეწყო, რომ ამ მხარეს ძველ ეგვიპტესაც კი ადარებდნენ. ბერძენი მონაზვნები 

ცხოვრების შედარებით მკაცრი წესებითა და ფართო განათლებით გამოირჩეოდნენ. 

მართლმადიდებელი ეკლესია უდიდეს პატივს მიაგებს იტალიაში დაბადებულ მრავალ 

ბერძენ მოღვაწეს; ესენი არიან პირველი საუკუნეების წმინდანები: რეგიუმის ეპისკოპოსი 

სტეფანე, პანკრატი ტავრომენელი, მარკიანე სირაკუზელი, ნიკონი, მოწამე ალფეოსი, გრიგოლ 

აკრაგანტელი; VIII საუკუნეში ლეონ კატანელი; IX საუკუნეში მეთოდე (რომელიც 

დაახლოებით 840 წელს კონსტანტინოპოლის პატრიარქი გახდა და დიდად იღვაწა ხატთა 

თაყვანისცემის აღსადგენად), იოსებ მგალობელი (პელოპონესზე გადასახლებული 

სიცილიელი, რომელმაც ბევრი ტანჯვა გადაიტანა იმპერატორ თეოფილესგან ხატთა 

თაყვანისცემის გამო. პატრიარქების: ფოტიოსისა და ეგნატეს დროს იგი წიგნისმკითხველი 

იყო წმინდა სოფიას ტაძარში, მანვე შეადგინა საეკლესიო საგალობლები, რომლებიც 

დღევანდლამდე სრულდება ეკლესიაში), მაღალი განათლებით გამოირჩეოდნენ ოტრანტოს 

ეპისკოპოსი მარკოზი, ტავრომენიონის ეპისკოპოსები გრიგოლი და თეოფანე, პეტრე 

სიცილიელი. 

რაც შეეხება აღმოსავლეთს, მონაზვნობის აკვანს, იქ განდეგილური ცხოვრება გაცილებით 

მაღლა იდგა, ვიდრე დასავლეთში. მონასტრების რიცხვი კი მნიშვნელოვნად შემცირდა იმის 

გამო, რომ მონაზვნური ცხოვრების ტრადიციებით მდიდარ ბევრ ქვეყანაში ახლა 

მაჰმადიანები ბატონობდნენ. სარწმუნოებისადმი მოშურნეობით ანთებული ზოგი მოღვაწე 

მაინც უშიშრად სახლდებოდა მტრულად განწყობილი მოსახლეობის გარემოცვაში; ბევრმა 

მათგანმა ურწმუნოები გააქრისტიანა, ბევრიც მოწამებრივად აღესრულა. IX საუკუნის 

დასასრულს ედესელი თეოდორე მესვეტე თავდაუზოგავად ებრძოდა სირიაში მცხოვრებ 

ერეტიკოსებს; ნიკონ სომეხი სინანულს ქადაგებდა სომხეთში და კუნძულ კრეტაზე, სადაც 

მაჰმადიანთა ბატონობის გამო ბევრი განუდგა სარწმუნოებას. თავად კონსტანტინოპოლსა და 

მის შემოგარენში არსებული მონასტრები ცნობილნი იყვნენ თავიანთი ღვთისმსახურებითა 

და მონაზონთა განსწავლულობით. ამ პერიოდში მონაზვნობა განსაკუთრებით განვითარდა 

ათონის წმინდა მთაზე. 

ვარაუდობენ, რომ ათონის მთაზე ქრისტიანობის პირველივე საუკუნიდან ცხოვრობდნენ 

მოღვაწენი, თუმცა მათ შესახებ არაფერია ცნობილი. იქ მრავლად იყო განდეგილთა სენაკები 

და გამოქვაბულები, სადაც მარტოსული მოღვაწენი ცხოვრობდნენ, თავს სრულად 

უძღვნიდნენ ღმერთს და ამიტომაც არ აღელვებდათ მიწიერი ცხოვრებისმიერი საფრთხეები. 

ისინი დღედაღამ ლოცულობდნენ, შრომითა და გაჭირვებით დამაშვრალთ ღვთისმშობლის 



განსაკურებული მეოხების იმედი ჰქონდათ. გადმოცემის თანახმად, როდესაც ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობელი წმ. იოანე მახარებელთან ერთად კვიპროსისკენ მიემგზავრებოდა 

მკვდრეთით აღმდგარი ლაზარეს მოსანახულებლად, ძლიერმა ქარმა გემი ათონის 

სანაპიროსთან მიიყვანა, იმ ადგილას, სადაც ივერთა მონასტერია (ივერონი). ღვთისმშობელმა 

თავის ძეს სთხოვა, მისთვის მიენიჭებინა ეს მშვენიერი მთა. პასუხად ეუწყა, რომ ეს ადგილი 

მას მიენიჭა, ეს მთა იქნებოდა მისი ბაღი და თავშესაფარი მათთვის, ვინც ცხონებას ეძიებს. 

ამიტომ ათონის მთის (იგივე მთაწმინდის) მფარველად ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი 

ითვლება. 

X საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი ასკეტი იყო ღირსი მიქაელ მალეინი, რომელიც ბითვინიაში, 

კიმინის მთაზე მოღვაწეობდა. მისმა მოწაფემ, ათანასემ, ტრაპიზონში დაბადებულმა, ათონის 

საერთო საცხოვრებელი მონასტერი დააარსა. ათანასემ ისარგებლა ჯერ ნიკიფორე ფოკას 

მფარველობით, რომელსაც ადრე იმპერატორობა უწინასწარმეტყველა, შემდეგ იოანე 

ციმისქეს (969-976 წწ.) კეთილგანწყობით და მოაწყო „დიდი ლავრა“, რომლის მონაზვნებიც 

მკაცრ, კინობიალურ განაწესს დაუქვემდებარა. ამის შემდეგ ათონის მთაზე ახალ-ახალი 

დიდი მონასტრები დაარსდა. უკვე XI საუკუნის დასაწყისში არსებობდა ივერონის, 

ვატოპედის, ქსიროპოტამის, ესფიგმენის და სხვა მონასტრები, მოღვაწეობდა შვიდასამდე 

მონაზონი. ეს რიცხვი თანდათანობით ოთხი ათასამდე გაიზარდა. 

რაც შეეხება აღმოსავლეთს, დასავლეთთან შედარებით, ქრისტიანული განათლება და 

მეცნიერება აქ გაცილებით მაღალ დონეზე იდგა, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს ნიშნავდა, რაკი 

კონსტანტინოპოლის საიმპერატორო კარი გარყვნილების, სისასტიკისა და მანკიერებათა 

ბუდედ იყო ქცეული. საზოგადოებრივი ცხოვრება სულ უფრო შორდებოდა ქრისტეს რჯულს, 

გონებრივი მოღვაწეობა ქვეითდებოდა. 

პატრიარქთა შორის, რომელთაც იმ მძიმე პერიოდში კონსტანტინოპოლის კათედრა ეკავათ, 

რასაკვირველია, იყო ბევრი ღირსეული პიროვნება. ისინი შეუპოვრად იცავდნენ ეკლესიის 

უფლებებსა და მსოფლიო კრებათა კანონებს, თამამად და მკაცრად ამხელდნენ ზნეობრივი 

კანონებისა და საეკლესიო მოწყობის ყოველგვარ დარღვევას. 

ამგვარ მოღვაწეთაგან, წმინდა ფოტიოსისა და ეგნატეს შემდეგ, შეიძლება დავასახელოთ: 

სტეფანე I, ანტონი II, ტრიფონი, რომლებიც ეკლესიამ წმინდანთა დასს მიაკუთვნა; ჩვენს მიერ 

მოხსენიებული ნიკოლოზ I მისტიკოსი: პოლიევქტოსი, რომელიც წმინდა ცხოვრებითა და 

ფართო განსწავლულობით იყო ცნობილი, ხოლო მჭევრმეტყველური ნიჭისთვის მას მეორე 

ოქროპირსაც უწოდებდნენ; ბასილი I, ანტონი III სტუდიელი, ნიკოლოზ ქრიზობერგი, 

სისინიოს II, სერგი II, რომლებმაც ერს კეთილად დაამახსოვრეს თავი, როგორც სათნო და 

სულიერად მტკიცე ადამიანებმა. კონსტანტინოპოლის მხოლოდ ერთი პატრიარქი 

მოგვაგონებს იმდროინდელი რომის მღვდელთმთავარს – ეს არის თეოფილაქტე, იმპერატორ 

რომანოს I ლაკაპენოსის (919-944 წწ.) ვაჟი, რომელიც მამამ 17 წლის აიყვანა საპატრიარქო 

ტახტზე. მას უყვარდა ნადირობა, ცხენით ნავარდი... და საერთოდ არ ადარდებდა საეკლესიო 

საქმეები. იგი ახალგაზრდობაშივე გარდაიცვალა – ნადირობისას ცხენიდან ჩამოვარდა და 

სასიკვდილოდ დაშავდა. 

აღმოსავლეთში ხატთმბრძოლობის დროს იდევნებოდნენ მონაზვნები, არეულობები 

ხდებოდა სასულიერო პირთა წრეში და საერთოდ სახელმწიფოში, ამიტომაც განათლების 



საერთო დონემ ერთხანს დაიწია. მაგრამ იგი ისევ აღორძინდა სწავლული ფოტიოსისა და 

ისეთი განათლებული იმპერატორების მფარველობის წყალობით, როგორებიც იყვნენ: 

ბასილი მაკედონიელი (867-886 წწ.), ლეონ ბრძენი (886-911 წწ.) და კონსტანტინე 

პორფიროგენეტი (911-917 წწ.). ისინი თავადაც ეუფლებოდნენ მეცნიერებას და წერდნენ 

ისტორიული და საღვთისმეტყველო ხასიათის თხზულებებს. 

კონსტანტინოპოლში არსებობდა მდიდარი წიგნსაცავები, მონასტრებში მონაზვნები 

სამეცნიერო ნაშრომებით იყვნენ დაინტერესებულნი, იმპერატორებიც დიდად აფასებდნენ 

განათლებულ ადამიანებს. ისწავლებოდა ძველი, წარმართი მწერლების თხზულებანი, 

იკვლევდნენ ისტორიულ საკითხებს, ადგენდნენ წმინდა წერილის განმარტებებს. 

იმპერატორების ლეონისა და კონსტანტინეს დროს ნეტარმა სვიმეონ მეტაფრასტმა (აღესრ. 940 

წ.) ძველი წყაროების მიხედვით გადმოსცა წმინდანთა ცხოვრებანი, შექმნა მრავალი 

საეკლესიო საგალობელი და ლოცვა, რომლებიც დღევანდლამდე გამოიყენება 

ღვთისმსახურებაში. სვიმეონ ახალ ღვთისმეტყველს (აღესრ. 1032 წ.), მამანტის სავანის 

მონაზონს, ეკუთვნის თხზულებანი სულიერი ცხოვრების შესახებ. ისტორიული 

მეცნიერებით იყვნენ დაინტერესებული ევტიქიოს ეგვიპტელი, ლეონტი, იოსებ გენეზიოსი. 

დაახლოებით XI საუკუნის შუა წლებში მოღვაწეობდა მწერალი და მეცნიერი მიქაელ 

ფსელოსი – მისი თხზულებები საინტერესო ცნობებს გვაწვდის მეცნიერების სხვადასხვა 

დარგებზე იმდროინდელ ბიზანტიაში. X საუკუნის უთვალსაჩინოესი ძეგლია ე.წ. სუდას 

ისტორიული ენციკლოპედია, რომლის ავტორის შესახებ, სამწუხაროდ თითქმის არაფერია 

ცნობილი. 

IX საუკუნისთვის აღმოსავლეთის ეკლესიაში უკვე ცხადად და უზუსტესად ჩამოყალიბდა 

ქრისტიანული სწავლება. აღმოსავლეთის უდიდესმა მამებმა მომდევნო თაობებს 

ჭეშმარიტების შეცნობა თავიანთი შრომით გაუადვილეს, შექმნეს უკვდავი თხზულებანი და 

მათი სახით შთამომავლობას დაუტოვეს ქრისტიანული სიბრძნის ულევი საგანძური. 

აღმოსავლელმა მქადაგებლებმა გაავრცელეს სარწმუნოება უშორეს ქვეყნებში. და ეს უდიდესი 

საქმე ხორციელდებოდა უთვალავ მტერთან გამუდმებული ბრძოლის პირობებში. ბიზანტია 

პირველი ხვდებოდა და იგერიებდა ბარბაროსთა ტომების დაუნდობელ შემოტევებს, 

რომლებიც მოგვიანებით არბევდნენ და აპარტახებდნენ ევროპის სხვა სახელმწიფოებს. და ამ 

სამკვდრო-სასიცოცხლო, განუწყვეტელი თავდასხმების ფონზე ასეთივე სიმძაფრით 

მიმდინარეობდა შიდაბრძოლები ცრუსწავლებათა წინააღმდეგ, რომლებიც ქრისტიანული 

მოძღვრების ჭეშმარიტ შინაარსს აუკუღმართებდნენ. 

საღვთისმეტყველო და განყენებული თემებით დაინტერესება, ბუნებრივია, ხშირად ხდებოდა 

ჭეშმარიტებისგან განდრეკილი აზროვნების მიზეზი. მართლაც, გაუთავებლად ჩნდებოდა 

ეკლესიის სწავლებასა და მის გადმოცემასთან მბრძოლი ახალი მოძღვრებები, რაც ეკლესიას 

უბიძგებდა, უფრო ღრმად ჩასწვდომოდა და უზუსტესად ჩამოეყალიბებინა სარწმუნოების 

დოგმატები. 

ეკლესიის მოშურნე მამები და ჭეშმარიტების მასწავლებლები სულიერ ძალთა უდიდესი 

დაძაბვით ამხელდნენ ცრუსწავლებებს და ქმნიდნენ საღვთისმეტყველო მეცნიერებას 

მორწმუნეთა ფარად და ზღუდედ. ეს მამები ჰგავდნენ ძველ იუდეველებს, რომლებიც ერთი 

ხელით იგერიებდნენ მტერს, მეორეთი კი იერუსალიმის კედლებს აგებდნენ. 



სამწუხაროდ, ეკლესიის მიერ მშვიდობიანი გზით მოპოვებული გამარჯვების დამკვიდრებას 

საერო ხელისუფლება ზოგჯერ ძალის გამოყენებით ცდილობდა. ამგვარი „ხელშეწყობა“, რაც 

საერთოდ არ სჭირდებოდა წმინდა ჭეშმარიტებას, ყოველთვის სავალალო შედეგით 

მთავრდებოდა. ადამიანები ან გადაჭრით უარყოფდნენ სწავლებას, ან მოჩვენებითად 

აღიარებდნენ იმას, რასაც მათგან ითხოვდნენ. გარდა ამისა, სახელმწიფოსაც ადგებოდა ზიანი: 

ოლქებში არეულობა და დევნა იწყებოდა; საერო ხელისუფალთაგან გაძევებული 

ერეტიკოსები სახელმწიფოს მტრებს უკავშირდებოდნენ. ასე მოიქცნენ ნესტორიანელები, 

მონოფიზიტები, პავლიკიანელები. ასე ხდებოდა მაშინ, როცა საერო ხელისუფლება ძალით 

ამკვიდრებდა ჭეშმარიტებას. 

ზოგჯერ საერო ხელისუფლება თავად მიემხრობოდა ხოლმე ერესს, როგორც ეს მოხდა 

არიანელი და ხატთმბრძოლი იმპერატორების დროს, რაც, რასაკვირველია, უფრო ძლიერ 

მღელვარებას იწვევდა. არც ერთ რელიგიურ დავას არ მოჰყოლია იმდენად სავალალო 

შედეგი, რაც საიმპერატორო ტახტიდან გავრცელებულსა და ძალის გამოყენებით 

განხორციელებულ ხატთმბრძოლობის ერესს. მან შფოთი დათესა მთელ სახელმწიფოში, 

მოშალა განათლება, ხალხს დაუკარგა კანონიერი ხელისუფლებისადმი რწმენა და ნდობა. 

ისავრიელთა დინასტიის იმპერატორები ბრწყინვალე სამხედრო გამარჯვებებმაც კი ვერ 

შეარიგა ერთან, რომელიც ღრმად იყო შეურაცხყოფილი სარწმუნოების თავისუფლებისა და 

უძვირფასესი წმინდა გადმოცემის ხელყოფით. და ბოლოს – ამ ერესით გამოწვეული 

არეულობა დაეხმარა იტალიას, ჩამოშორებოდა იმპერიას; მისივე წყალობით გაძლიერდა 

რომის პაპის გავლენაც. 

ბრძოლა ხატთმბრძოლობის ერესთან საუკუნეზე მეტ ხანს გაგრძელდა, რაც ადასტურებს, თუ 

რაოდენ ძლიერი იყო ხალხის წინააღმდეგება მის მიმართ. საინტერესოა, როდესაც მშვიდობამ 

დაისადგურა, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა იმპერია? – მას ყოველი მხრიდან ავიწროებდნენ 

მაჰმადიანები. სულ უფრო უახლოვდებოდნენ დედაქალაქს, დაპყრობილ ტერიტორიებზე კი 

ქრისტიანებს აიძულებდნენ, სარწმუნოებას განშორებოდნენ. იმპერიის შიგნით დაუდგენელი 

რჩებოდა ტახტის მემკვიდრის საკითხი, რაც ხელისუფლების მაძიებელთ გზას უხსნიდა, 

შეთქმულებებითა და დანაშაულებით მიეღწიათ საწადელისთვის. ასეთი ადამიანები, 

ბუნებრივია, ხალხის პატივისცემასა და სიყვარულს ვერ მოიპოვებდნენ... 

ამასობაში რომის ეკლესიამ უდიდეს ძალაუფლებას მიაღწია, ოღონდ მისი და აღმოსავლეთის 

ეკლესიის ძლიერება ერთმანეთის საპირისპირო საფუძველზე იყო აგებული. დასავლეთის 

ეკლესიის გავლენის ზრდა გამუდმებულ საფრთხეს უქმნიდა მართლმადიდებელ 

აღმოსავლეთს. რომი თავისი გავლენის სფეროს აფართოებდა არა სწავლების სიწმინდით, 

არამედ ხალხის გადაბირებით, რომელთაც ამსოფლიურ სიამეებსა და დიდებას ჰპირდებოდა. 

ნიკიფორე ფოკასა და იოანე ციმისქეს გამარჯვებებმა დროებით შეაჩერა სარკინოზთა 

წინსვლა, მათ ხელიდან გამოჰგლიჯა კრეტა და ანტიოქია. მაგრამ იმპერიის გამარჯვების 

იმედი აღარ არსებობდა; მას განუწყვეტლივ ავიწროებდნენ მაჰმადიანთა სულ უფრო მზარდი 

ძალები. ამასთან რომის ეკლესიის მორჩილი დასავლეთის ერებიც მტრებად მოევლინენ 

ბიზანტიას, რომელსაც მათგან დახმარების ყიდვა მხოლოდ ერთადერთი საფასურის 

გადახდით შეეძლო – დაემორჩილებინა აღმოსავლეთის ეკლესია დასავლეთის ეკლესიისთვის 

და ეღიარებინა პაპის მმართველობა. 



ბიზანტიის იმპერატორებმა ეს ყოველივე მშვენივრად იცოდნენ, ბევრი მათგანი მზადაც იყო, 

თვალთმაქცური ან ნამდვილი დათმობების ფასად დასავლეთისგან ეყიდა დახმარება. მაგრამ 

მართლმადიდებელ სარწმუნოებას, როგორც თავის უძვირფასეს მონაპოვარს, თავგამოდებით 

იცავდა ხალხი, რომელსაც იმდენად არ აინტერესებდა მაჰმადიანების გამარჯვება ან 

დამარცხება, რამდენადაც აღელვებდა რომის ეკლესიასთან დასაახლოვებლად გადადგმული 

უმნიშვნელო ნაბიჯიც კი. ყველას ესმოდა, რომ არსებობდა რომთან შერიგების ერთადერთი 

პირობა – პაპისთვის დაეთმოთ, რათა თვითნებურად მოჰქცეოდა დოგმატებსა და მსოფლიო 

კრებათა დადგენილებებს, ყველაფერს, რაც შრომითა და ბრძოლით, უდიდესი მსხვერპლის 

ფასად განსაზღვრა და განმარტა ეკლესიამ საუკუნეთა განმავლობაში. 

რომი სულ უფრო შორდებოდა ძველი ეკლესიის გადმოცემას და ჭეშმარიტებიდან გადახრის 

მწარე ნაყოფიც მალე გაჩნდა და მომწიფდა. პაპის მიერ სიახლეთა თვითნებურად დანერგვამ 

ყოველგვარი ნოვაცია დასაშვები გახადა. საკუთარი ინტერესებისათვის საეკლესიო 

ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება ხშირად უთანხმოებათა მიზეზი ხდებოდა, ადამიანებს 

ეჭვი შეჰქონდათ დასავლეთის ეკლესიის მიერ ნაქადაგები სწავლების სიწმინდეში. ამის 

შემხედვარე რომი იძულებული იყო, გარეშე ძალისთვის მიემართა, ამასთან აუცილებლად 

უნდა ექადაგა სწავლება პაპის უცდომელობის შესახებ, რათა მისი ძალაუფლებითა და 

სახელით, გარეგნულად მაინც შეენარჩუნებინა ერთიანობა. შინაგანი მთლიანობა კი, 

რომელიც ემყარება არა ზედაპირულ ერთგვაროვნებას, არამედ ქრისტიანული სიყვარულით 

განპირობებულ ცოცხალ კავშირს და საღვთო რჯულისადმი თავმდაბლად მორჩილებას, უკვე 

დაკარგული იყო. 

აღმოსავლეთშიც მწირი და უფერული გახდა სულიერი ცხოვრება. მთელი ყურადღება და 

ძალები მიმართული იყო რომისგან თავდაცვისა და ეკლესიის დოგმატებისა და 

ტრადიციების შენარჩუნებისკენ. გახშირდა გარეგნულ წეს-ჩვეულებათა ბრმა ერთგულება. 

მაჰმადიანთაგან დაპყრობილ ქვეყნებში განათლების დონე დაეცა, გონებრივი მოღვაწეობა 

დასუსტდა. ამასთან საჭირო იყო მთელი ძალების მოკრება გარეშე მტრებთან საბრძოლველად. 

მაგრამ დრომოჭმულმა ბიზანტიამ უკვე დაურიგა ახალ ერებს სარწმუნოების უწმინდესი 

განძი და მათაც სრულად, დაუფარავად და გულწრფელად მიიღეს იგი, თანახმად მოციქულის 

სიტყვებისა: „არა თუ სიტყუაჲ კაცთაჲ, არამედ ვითარცა არს ჭეშმარიტად სიტყუაჲ ღმრთისაჲ, 

რომელიცა-იგი შეწევნასა აჩუენებს თქუენ შორის მორწმუნეთა მაგათ“ (1 თეს. 2,13). 

ამრიგად, ბიზანტიამ აღასრულა ურთულესი ღვაწლი: მისცა ახალმოქცეულ ერებს წმინდა 

წერილი, დაუმკვიდრა ღვთისმსახურება მშობლიურ ენაზე, ასწავლა ღვთის სიტყვისა და 

მსოფლიო კრებების უცვალებელი დადგენილებების მორჩილება და არა მოქმედება ერთი 

ადამიანის სურვილისამებრ, როგორც ეს დასავლეთში ხდებოდა. ამგვარ ნიადაგზე 

აღმოცენებულ საეკლესიო ცხოვრებას შეეძლო თავისუფლად და ნაყოფიერად განვითარება. 

 

 

 

 

 



ღვთისმსახურება მოციქულთა დროიდან. საიდუმლონი. დღესასწაულები. ტრადიციები. 

ჩვენმა თხრობამ ათ საუკუნეზე მეტი მოიცვა. გადმოვეცით ქრისტიანობის გავრცელების 

ისტორიული მოვლენები და თან ვცდილობდით, მოგვეწოდებინა ცნობები ეკლესიის 

ტრადიციებზეც იმ თანმიმდევრობით, როგორითაც ისინი დამკვიდრდნენ ყოფაში. 

მივადექით ღირსშესანიშნავ ეპოქას: უკვე შვიდმა მსოფლიო კრებამ, ერეტიკოსთა 

მამხილებელად და მორწმუნეთა შესაგონებლად, ცხადად გამოხატა და განსაზღვრა წმინდა 

სამოციქულო ეკლესიის სწავლება. მოხდა ძალიან სამწუხარო ფაქტიც – რომის ეკლესია 

მწვალებლობაში ჩავარდა და გამოეყო მსოფლიო ეკლესიის ერთობას. 

ახლა გვსურს, თქვენი ყურადღება მივაპყროთ საეკლესიო მსახურებასა და ტრადიციებს 

მოციქულთა ეპოქიდან XI საუკუნის შუა წლებამდე. მივუთითოთ, თუ როდის, რა მიზეზით 

დამკვიდრდნენ ისინი; რა განსხვავებები არსებობდა აღმოსავლურ და დასავლურ 

ღვთისმსახურებებს შორის. 

ეკლესიამ უცვლელად შემოინახა სამოციქულო ღვთისმსახურების არსებითი ნიშნები, მაგრამ 

ცნობილია, რომ ყოველ საუკუნეს მასში შეჰქონდა ახალი ლოცვები, საგალობლები თუ 

ტრადიციები. ამ სიახლეთა ჩართვის მიზეზი იყო ეკლესიის ისტორიის მდინარების 

თავისებურებანი და სწავლების თანდათანობითი გააზრება. ხან საჭირო ხდებოდა, 

ყველასთვის გასაგებად განემარტათ სადავო ან ერეტიკოსთაგან გაუკუღმართებული 

დოგმატი და ჩნდებოდა საგალობელი, სადაც ასახული იყო ეკლესიის სწავლება. ზოგჯერ 

ახალნაბოძები წყალობისთვის უფალს ქებასა და სამადლობელს აღუვლენდნენ, ხანაც კარს 

მომდგარი ხიფათის ასაშორებლად ევედრებოდნენ უზენაესს. ეკლესიის ისტორია ცოცხალ, 

ჩვენთვის უძვირფასეს კვალს ტოვებდა საგალობლებსა და ტრადიციებზე. ისინი დიდი ხნის 

წინ გარდასულ, მაგრამ მნიშვნელობით წარუვალ მოვლენებს წარმოგვიდგენენ; გვევლინებიან 

აწმყოსა და წარსულის შემაკავშირებელ რგოლებად; მჭევრმეტყველურად მოგვითხრობენ 

სარწმუნოებაზე, სასოებაზე. ხშირად ხდება, რომ ბევრ ჩვენგანს არ ესმის, ვერ ერკვევა, თუ რას 

წარმოადგენს საგალობლები და ტრადიციები და საეკლესიო მღვდელმოქმედების მხოლოდ 

პასიურ მაყურებლად რჩება, ნაცვლად იმისა, რომ მონაწილეობდეს მასში, როგორც ჭეშმარიტი 

წევრი ეკლესიისა. 

ძველი აღთქმის ტაძარში ღვთისმსახურებისთვის დადგენილი იყო მესამე, მეექვსე და მეცხრე 

ჟამნი, რაც ჩვენთვის დილის მეშვიდე, მეთორმეტე და შუადღის მესამე საათს შეესაბამება. 

საეკლესიო დღე იწყებოდა მწუხრიდან, თანახმად სამყაროს შექმნის შესახებ თხრობისა: „და 

იქმნა მწუხრი და იქმნა განთიად დღე ერთი“ (შესაქ. 1,5). 

მესამე, მეექვსე და მეცხრე ჟამნზე ოდითგანვე მადლიერებით იხსენიებდნენ საღვთო 

მოწყალებას, რაც უფალმა ადამიანებს სამყაროს შექმნის დღიდან უბოძა; ახლა კი ქრისტეს 

მოწაფეებისთვის ეს დრო მაცხოვარზე მოგონებებით იკურთხებოდა. ისინი იხსენებდნენ, რომ 

მესამე ჟამზე მტრებით გარემოცული უფალი იესო პილატეს წინაშე წარდგა; ამავე დროს 

(აღდგომიდან მეერგასე დღეს) მორწმუნეებზე გარდამოვიდა საღვთო ნიჭთა მომცემელი 

სულიწმიდა; რომ მეექვსე ჟამზე უფალი ჯვარს აცვეს; მან „ჯვარზე მიამსჭვალა ადამის 

ცოდვა“; მეცხრე ჟამს კი ჯვარცმულმა ქრისტემ გვაუწყა, რომ აღსრულდა კაცთა მოდგმის 

გამოხსნა. მხოლოდ ერთმანეთთან შეეძლოთ მორწმუნეებს ყველა ამ საზეიმო მოვლენის 

გახსენება, უფლის მიერ აღსრულებული და მოწაფეთათვის ნაანდერძევი ზიარების 



საიდუმლოს აღსრულება. ისინი სახლებში იკრიბებოდნენ „განტეხად პურისა“; მაცხოვრის 

მსგავსად, ხშირად მთელ ღამეს ლოცვაში ატარებდნენ. დღის პირველ ჟამს კი უფლისადმი 

საგალობლებით ხვდებოდნენ. 

მოციქულთა ეპოქის დასასრულამდე დაინგრა იერუსალიმის ტაძარი და გაუქმდა ძველი 

აღთქმისეული მსხვერპლშეწირვა. ყველაფერი მიუთითებდა, რომ „ძველი წავიდა და 

ყოველივე განახლდა“. ამ დროისთვის ქრისტიანები საკმაოდ მომრავლდნენ, დადგინდა 

სამღვდელო ხარისხები; სულიწმიდით შთაგონებულმა მოციქულებმა შეადგინეს 

სამღვდელმსახურო განაწესი, ახალი მღვდელმოქმედებანი, ქრისტიანულ საიდუმლოთა 

აღსრულების წესი. 

როგორ სრულდებოდა ღვთისმსახურება მოციქულთა ეპოქაში? – გადმოცემის თანახმად, იგი 

ხანგრძლივი იყო და შედგებოდა ფსალმუნებისა და წმინდა ჰიმნების გალობის, წმინდა 

წერილის კითხვისა და განმარტების, ევქარისტიის აღსრულების, ლოცვებისა და 

სამადლობელისგან. რა თქმა უნდა, ახალ ღვთისმსახურებაში შევიდა იერუსალიმის ტაძარში 

შესრულებული საგალობლებიც, სადაც იხსენიება ადამიანისადმი საღვთო მოწყალება 

სამყაროს შექმნის დღიდან და ძველი აღთქმის სასწაულები, რომლებშიც ვლინდება უფლის 

ძალა და სახიერება; ზოგი საგალობელი ეძღვნებოდა აღთქმულ მესიაზე 

წინასწარმეტყველებასა და გადარჩენის სასოებას. იერუსალიმის ტაძარში ძირითადად 

შემდეგი ჰიმნები იგალობებოდა: სადიდებელი და სამადლობელი საგალობელი მოსესი 

მეწამული ზღვის სასწაულებრივად გადალახვის შემდგომ: „უგალობდეთ უფალსა, რამეთუ 

დიდებით დიდებულ არს!...“ (გამ. 15,1). ეს არის აგრეთვე მამხილებელი საგალობელიც, 

რადგან გადმოგვცემს, ღვთის ბრძანებით რა ხვედრი უწინასწარმეტყველა მოსემ ებრაელ ერს, 

თუკი ჭეშმარიტ ღმერთს დაივიწყებდნენ; ანა წინასწარმეტყველის (სამოელის დედის) 

საგალობელი; ესაია წინასწარმეტყველის საგალობელი, რომელსაც ერთვოდა მისივე 

წინასწარმეტყველებანი მესიის შესახებ; იონა წინასწარმეტყველის საგალობელი, რომელიც 

სასწაულებრივად იხსნა უფალმა; ამბაკუმ წინასწარმეტყველის სავედრებელი; აზარიას 

ლოცვა; სამი ყრმის საგალობელი, რომელიც სახმილში მყოფმა ჭაბუკებმა აღუვლინეს 

ღმერთს; ზოგჯერ მათ ემატებოდა მეფეების: ეზეკიასა და მანასეს ლოცვები. 

ძველი აღთქმისეულ ამ საგალობლებს, რომლებსაც უღრმესი წინასწარმეტყველური 

მნიშვნელობა ჰქონდათ და საღვთო სახიერებასა და ძალმოსილებაზე ღაღადებდნენ, 

ქრისტიანული ღვთისმსახურების დროს დაემატა საზეიმო, სადიდებელი ჰიმნები, სადაც 

გამოხატული იყო მადლიერება ახალი წყალობის გარდამოვლენისა და აღთქმის 

შესრულებისთვის; პირველი ქრისტიანების ლოცვით შეკრებებზე გაისმოდა 

ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი საგალობელი „ადიდებს სული ჩემი უფალსა...“; 

ანგელოზთა გალობა: „დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა 

შორის სათნოება“; სვიმეონ ღვთისმიმქმელის საგალობელი: „აწ განუტევე მონაჲ შენი, 

მეუფეო, სიტყვისაებრ შენისა მშვიდობით, რამეთუ იხილეს თუალთა ჩემთა მაცხოვარებაჲ 

შენი...“; დიდებისმეტყველება ყოვლადწმიდა სამებისადმი: „დიდება მამასა და ძესა და 

წმინდასა სულსა...“ სიყვარულით სავსე გულებიდან აღევლინებოდა ლოცვა, რომელიც თავად 

უფალმა ასწავლა თავის მოწაფეებს – მამაო ჩვენო; მორწმუნეები ღმერთს შესთხოვდნენ და 

ევედრებოდნენ მთელი მსოფლიოს საკეთილდღეოდ, რაც მთავრდებოდა საერთო ღაღადით: 

უფალო შეგვიწყალენ! 



ამრიგად, ქრისტიანულმა ღვთისმსახურებამ შეაერთა უფლის მიერ სამყაროს დასაბამიდან 

მოვლენილი წყალობისა და მის მიერვე ბოძებული გადარჩენის სასოების ხსოვნა თავად 

გადარჩენასთან დაკავშირებული მოვლენების გახსენებასთან. ღვთისმსახურების 

განვითარებასთან ერთად, საუკუნეთა განმავლობაში სულ უფრო იკვეთებოდა აზრი – 

სიმბოლური ქმედებებით გამოეხატათ და საგალობლებში აესახათ წმინდა ისტორიის მთელი 

მდინარება და მისი უმთავრესი მოვლენები, როგორებიცაა: სამყაროსა და ადამიანის შექმნა, 

ადამიანის დაცემა და მისი გადარჩენა ქრისტეს კეთილნებობითი სიკვდილის წყალობით... 

ეპისტოლეებსა და წიგნში „საქმე წმიდათა მოციქულთაჲ“ ხშირად გვხვდება ქრისტიანთა 

ერთობლივი გალობის მაგალითები, ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ ბევრი სხვა ისეთი 

ჰიმნის არსებობა, რომლებიც ყველა მორწმუნისთვის იყო ცნობილი, თუმცა ამ ნიმუშებს 

ჩვენამდე არ მოუღწევია. 

მოციქულის სიტყვებიდან უკვე ვიცით, რომ ღვთისმსახურება გარკვეული წესით 

მიმდინარეობდა. მოციქულთა მოწაფე, წმინდა კლიმენტი რომაელი წერდა: „ყოველივე, რაც 

მცნებად დაგვიდო უფალმა, უნდა სრულდებოდეს წესისამებრ. ნაბრძანებია, გარკვეულ ჟამს 

შესრულდეს შესაწირი და მსახურება, თანაც არა უწესრიგოდ“. მოციქულთა დროიდან 

ცნობილია ორი სახის ლიტურგია: წმინდა იაკობისა, რომელიც დიდხანს შემორჩა 

იერუსალიმში და დღესაც აღესრულება მისი ხსენების დღეს; და წმინდა მარკოზისა, 

რომელსაც ალექსანდრიაში აღასრულებენ. გარდა ამისა, რომის ეკლესიაში ლიტურგია, 

სავარაუდოდ, წმინდა კლემენტის მიერ დატოვებული წესით სრულდებოდა, ხოლო მილანის 

ეკლესიაში – წმინდა ბარნაბას მიერ შედგენილ ლიტურგიას ატარებდნენ. ყველა ისინი 

არსობრივად ძალიან ჰგავდნენ ერთმანეთს და ევქარისტიისთვის მომზადებისა და წმინდა 

საიდუმლოს აღსრულების მსახურებათაგან შედგებოდნენ. 

ლიტურგიის პირველ ნაწილში გალობდნენ ფსალმუნებსა და წმინდა ჰიმნებს – მათ 

წინამძღვარი ირჩევდა; კითხულობდნენ წმინდა წერილს, ქადაგებდნენ შეგონებებს. 

საიდუმლოს აღსრულების მოახლოებასთან ერთად მორწმუნეები იწყებდნენ ლოცვას მთელი 

მსოფლიოსთვის, ჰმადლობდნენ ღმერთს უდიდეს ქველმოქმედებათათვის. ძღვენის 

კურთხევისას წარმოითქმებოდა თავად ქრისტეს სიტყვები; ლოცვა სულიწმიდის მოხმობისა, 

რათა მას თავისი ძალით შეეცვალა პური ქრისტეს ხორცად, და ღვინო – მის სისხლად; და 

კურთხევა. ნაკურთხი მსხვერპლის წინაშე მართალნი ისევ აღავლენდნენ ლოცვებს ცოცხალი 

და მიცვალებული თანამოძმეებისთვის, ამბობდნენ საუფლო ლოცვას, რის შემდეგაც 

ეზიარებოდნენ ჯერ ქრისტეს ხორცით, შემდეგ – სისხლით. ზიარებას მოსდევდა 

სამადლობელი. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად ლიტურგიას უწოდებდნენ ყოველგვარ 

საზოგადო ღვთისმსახურებას. მოგვიანებით ეს სახელი შერჩა წმინდა მსახურების მხოლოდ 

იმ ნაწილს, რომლის დროსაც აღესრულება ევქარისტია. იგი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს 

სამადლობელს. 

როდის სრულდებოდა ლიტურგია? – თავიდან, უფლის სერობის მაგალითით, ძირითადად 

საღამოობით ტარდებოდა. ლიტურგიას მოსდევდა საერთო ტრაპეზი, რომელსაც აღაპი ანუ 

სიყვარულის სერობა ერქვა. ყველაფერი, რაც ევქარისტიისა და მისი მომდევნო სიყვარულის 

სერობისთვის იყო საჭირო, მორწმუნეებს მიჰქონდათ. ღვთისმსახურება, კითხვა და 

შეგონებანი ხშირად გვიან ღამემდე გრძელდებოდა. დევნის დროს, როცა ღამით შეკრებებს 

კრძალავდნენ, ქრისტიანებმა საზოგადო ლოცვისთვის შეკრება დაიწყეს გარიჟრაჟზე. 



განსაკუთრებით დაუნდობელი დევნის დროს, როცა ხშირი ლოცვითი შეკრებები საერთოდ 

შეუძლებელი ხდებოდა, მორწმუნეები უპირატესად იკრიბებოდნენ კვირა დღეს და სამყაროს 

შექმნასა და ქრისტეს აღდგომას იხსენებდნენ. შეძლებისამებრ, თავს იყრიდნენ შაბათობით, 

ოთხშაბათობითა და პარასკევობით – ეს უკანასკნელი ორი დღე ქრისტეს ვნებისა და 

სიკვდილის დღეებია. 

როგორც აღვნიშნეთ, გადარჩენასთან დაკავშირებული მოვლენების გახსენებას გარკვეული 

დღეები და საათები ეძღვნებოდა. ამიტომაც მესამე, მეექვსე და მეცხრე ჟამნი ლოცვის 

საათებად ითვლებოდა და ისევე, როგორც დღის პირველი ჟამი, ღმერთს ეძღვნებოდა; 

ქრისტიანები ჰმადლობდნენ უფალს იმისთვის, რომ განვლო ღამემ და დადგა დღე; 

შესთხოვდნენ, დაელოცა მათი იმდღევანდელი საქმიანობა. ძილის წინ ისევ ლოცულობდნენ. 

ასე თანდათანობით დადგინდა მწუხრის, ღამისა და ცისკრის მსახურებანი, რომელთაც 

ხშირად აერთებდნენ. დევნის დროს ქრისტიანები იკრიბებოდნენ როცა შეძლებდნენ და 

სადაც მოუხდებოდათ, ამიტომაც ლოცვის საათების მკაცრად დაცვას ვერ ახერხებდნენ. 

 

ჩვენ მეტად მწირი ცნობები შემოგვრჩა პირველი საუკუნეების ღვთისმსახურებისა და 

საიდუმლოთა აღსრულების თავისებურებათა შესახებ. აპოლოგეტები, რომლებიც 

წერილობით იცავდნენ დევნისა და ცილისწამების მსხვერპლთ, თავს მოვალედ თვლიდნენ, 

არ გაემხილათ წარმართებისთვის ქრისტიანული ეკლესიის საიდუმლოთა აღსრულების 

თავისებურებანი, რადგანაც ყველა ქრისტიანულ ეკლესიაში წმინდად იცავდნენ 

მოციქულთაგან მიღებულ გადმოცემას და მას ყველა კრძალვით უფრთხილდებოდა. 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დევნის შეწყვეტის შემდეგ, როცა ქრისტიანებს მიეცათ 

ღვთისმსახურებაში ღიად მონაწილეობის უფლება, ისინი მას მოციქულთა გადმოცემის 

თანახმად აღასრულებდნენ. ფრიად მნიშვნელოვან მონაცემებს შეიცავს უკვე IV საუკუნიდან 

ცნობილი საეკლესიო წესებისა და კანონების კოდექსი სახელწოდებით „მოციქულთა 

განწესებანი“. მაგრამ ჯერ აპოლოგეტთა მიერ ნაუწყებ რამდენიმე ცნობაზე შევჩერდებით. 

წმინდა იუსტინე მოწამე (II ს.) ასე აღწერს ქრისტიანთა საკვირაო შეკრებებს: „ეგრეთ წოდებულ 

მზის დღეს (კვირა დღეს – მთარგმნ. შენ.) ჩვენ ყველანი, ქალაქად და სოფლად მცხოვრებნი, 

ერთ ადგილას ვიკრიბებით; და რამდენის საშუალებასაც დრო მოგვცემს, იკითხება 

მოციქულთა სწავლებები და წინასწარმეტყველთა წიგნები. შემდეგ, როდესაც მკითხველი 

კითხვას დაასრულებს, წინამძღვარი წარმოთქვამს დარიგებას – მოგვიწოდებს იმ მშვენიერი 

მაგალითების მიბაძვისკენ (იგულისხმება წმიდა წერილში ამოკითხული მაგალითები – 

მთარმნ. შენ.). ამის შემდეგ ყველანი ფეხზე ვდგებით და ლოცვას აღვავლენთ. როდესაც 

ლოცვა დასრულდება, მაშინ, როგორც გითხარით, მოიტანენ პურს, ღვინოსა და წყალს, და 

წინამძღვარი აგრეთვე აღავლენს ლოცვებსა და სამადლობელს, რამდენსაც შეძლებს. ხალხი 

თავის თანხმობას გამოხატავს სიტყვით „ამინ“, და ხდება ყველასთვის დარიგება და ზიარება 

ძღვენისა, რომელზედაც აღსრულდა სამადლობელი, ხოლო მათ, ვინც იქ ვერ დაესწრო, 

ეგზავნებათ (ძღვენი) დიაკვნის საშუალებით. ვისაც აქვს საშუალება და სურვილი, თავისი 

ნებით გაიღებენ რაც სურთ, და შეკრებილი ინახება წინამძღვართან. მას ეხება ზრუნვა ქვრივ-

ობლებზე, ყველაზე, ვინც დახმარებას საჭიროებს, სნეულებისა თუ სხვა მიზეზის გამო, 

პატიმრებზე, შორიდან მოსულ მწირებზე, საერთოდ ყველაზე ზრუნავს, ვისაც უჭირს“. 

„...გვასწავლეს და გვწამს, რომ ეს საზრდო, რომელზედაც წარმოთქმულ იქნა სამადლობელი 



ღმერთი-სიტყვის ლოცვით (იგულისხმება საიდუმლო სერობისას წარმოთქმული მაცხოვრის 

სიტყვები – მთარგ. შენ), მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სისხლისა და ხორცის საკვებად იქცევა, 

არის განხორციელებული იესო ქრისტეს სისხლი და ხორცი“. 

ტერტულიანე, რომელმაც გაცილებით გვიან აღწერა ლოცვითი შეკრება და თანამდევი აღაპე, 

ანუ სიყვარულის სერობა, წერს: „სერობა იწყება ღვთისადმი ლოცვით; შემდეგ იღებენ 

საზრდელს და არც იმას ივიწყებენ, რომ ღამით ლოცვას უნდა დაესწრონ; საუბრობენ, მაგრამ 

იციან, რომ უფალს ყველაფერი ესმის. როდესაც ხელს დაიბანენ და სანთლებს აანთებენ, 

თითოეულს სთავაზობენ, წინ გამოვიდეს და ღვთის სადიდებლად რაიმე იგალობოს წმინდა 

წერილიდან, ან რასაც თავად შეძლებს. დასასრულს ისევ ლოცულობენ, ამით მთავრდება 

სერობა და იშლებიან“. 

 

სიყვარულის სერობისთვის სურსათი მორწმუნეებს მიჰქონდათ და ერთად მიირთმევდნენ. 

მაგრამ წარმართებმა არაერთხელ სცადეს, ეს მოკრძალებული ტრაპეზი აღვირახსნილ 

ღრეობად წარმოეჩინათ, სადაც თითქოს ქრისტიანები გარყვნილებას ეძლეოდნენ და თავიანთ 

მიერ მოკლული ჩვილის სისხლს სვამდნენ და ხორცს ჭამდნენ. მაშინ ქრისტიანების ნაწილმა 

გადაწყვიტა ამ სერობების გაუქმება, როგორც ღვთისმსახურებისთვის არააუცილებელი 

დანართისა. უკვე III საუკუნეში სიყვარულის სერობები მხოლოდ მარტვილთა ხსენების 

დღეებში ეწყობოდა, რომელთაც მარადიული ცხოვრების იმედით აღსრულებულთა 

დაბადების დღეებსაც უწოდებდნენ. ქრისტიანები იკრიბებოდნენ მოწამის საფლავზე, 

აღასრულებდნენ ღვთისმსახურებას, იკითხებოდა ამბავი გარდაცვლილი მოძმის დიდებული 

აღსასრულის შესახებ და ყველა მორწმუნე ჰმადლობდა უფალს, რომელმაც ამ ადამიანს მისცა 

ძალა, ეტვირთა ასეთი ღვაწლი, და შესთხოვდნენ, მათთვისაც არ მოეკლო ზეგარდმო 

შემწეობა. რაოდენ მხურვალე და წრფელი უნდა ყოფილიყო ეს ლოცვა დევნის საშინელ 

დროში! მოწამენი ხომ რწმენის ძალით იმარჯვებდნენ ამა სოფლის მტრულ ძალებზე და 

იხოცებოდნენ სიხარულით, როგორც ქრისტეს მოზეიმე მეომარნი. ლოცვის შემდგომ ყველა 

ერთად იღებდა საზრდოს და იხსენებდა გარდაცვლილს. ქრისტიანთა შორის თანდათან 

ტრადიციად იქცა მიცვალებულ ახლობელთა და ნათესავთა ამგვარად მოხსენიება, აგრეთვე, 

მათ სახელზე მოწყალების გაღება გაჭირვებულთათვის. აი, საიდან დაიწყო ჩვენში 

დღევანდლამდე შემონახული ეს ტრადიცია. 

მორწმუნეებს ლოცვით შეკრებებზე მიჰქონდათ ლიტურგიისთვის საჭირო პურის, ღვინო, 

ზეთი და სანთლები. – ეს იყო ღვთისთვის შესაწირი. მორწმუნეებს ეს ძღვენი მიჰქონდათ 

საიდუმლოში თავიანთი მონაწილეობისა და მოძმეებთან ერთობის ნიშნად. რამეთუ 

სასულიერო დასის მიერ ძღვენის მიღება შემწირველის საეკლესიო ერთობის წევრად 

აღიარებასაც ნიშნავდა. ურწმუნოთა, კათაკმეველთა (ანუ ვინც ჯერ არ იყვნენ მისი წევრები), 

მძიმედ შემცოდეთა და ამ მიზეზით დროებით განკვეთილთაგან ეკლესია შესაწირს არ 

იღებდა. 

ეკლესია თავისი სიყვარულით აერთიანებს ცოცხლებსაც და მიცვალებულებსაც და 

ყველასთვის ევედრება ცხოვრებისა და უკვდავების მომნიჭებელ უფალს. საზოგადო 

ღვთისმსახურებაში საკუთარი შესაწირით მონაწილეობის უფლება ძალიან ძვირფასი იყო 

ეკლესიის თითოეული წევრისთვის, ამიტომაც მრევლს ძღვენი ძალდაუტანებლად, 



სიხარულით მიჰქონდა. შემწირველთათვის საერთო ლოცვის წარმოთქმის დროს დიაკონი 

აცხადებდა მათ სახელებსაც, რაც შეჰქონდათ ე.წ. დიპტიქონში. ეს იყო ორი მოსახსენიებელი 

ფირფიტა – დაფა. ერთზე იწერებოდა ეკლესიის ცოცხალ წევრთა სახელები, მეორეზე – 

გარდაცვლილთა. დიპტიქონში აგრეთვე შეჰქონდათ შორეული ქალაქებისა და ოლქების იმ 

ეპისკოპოსთა სახელები, რომლებიც პატივისცემით სარგებლობდნენ, და ვისთანაც 

ადგილობრი ეკლესიას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. დიპტიქონიდან ვინმეს სახელის ამოშლა 

ნიშნავდა მასთან ურთიერთობის გაწყვეტას. როდესაც დიაკონი აცხადებდა დიპტიქონში 

ჩაწერილი ქრისტიანების სახელებს და ლოცულობდა მათთვის, იქ მყოფნი პასუხობდნენ: 

ყოველთა და ყოვლისათვის (მოგვიანებით ამას სასულიერო დასი წარმოთქვამდა). 

 

მორწმუნეთა მიერ მიტანილი ძღვენი თანდათანობით ფულადი შესაწირით შეიცვალა, რაც 

ეკლესიის, მისი მსახურების და ეკლესიას მიკედლებული ღარიბების შესანახავად 

იხარჯებოდა. სიყვარული აერთიანებდა ქრისტიანებს და ისინიც, როგორც ქრისტეს 

ჭეშმარიტი მოწაფეები, დაუყოვნებლივ ეხმარებოდნენ მოძმეებს, რომელთაც უბედურება 

დაატყდათ თავს (მაგალითად, შიმშილობა, ტყვეობა და ა.შ.). შესაწირავის შეგროვება 

ძირითადად ხდებოდა კვირას ანუ უქმე დღეს (ამას უკვე პავლე მოციქული ახსენებს) და მას 

წინამძღვარს გადასცემდნენ. აქედან მოდის საეკლესიო შესაწირის შეგროვების ტრადიცია. 

პირველ ხანებში მორწმუნეები ყოველ ლიტურგიაზე ეზიარებოდა წმინდა საიდუმლოს; ამით 

ისინი ღმერთთან ერთობის უდიდეს ნეტარებას განიცდიდნენ. მოგვიანებით, როდესაც 

ქრისტიანობა გავრცელდა და კრებულს შეემატნენ გულგრილი, ყოფითს საზრუნავს 

გადაგებული ადამიანები, მორწმუნეები უფრო იშვიათად ეზიარებოდნენ. ასევე ტრადიციად 

დამკვიდრდა ლიტურგიის ბოლოს დამსწრეთათვის დაერიგებინათ საიდუმლოს 

აღსრულებისთვის გამოყენებული სეფისკვერებიდან დარჩენილი ნაწილები, რასაც 

ანტიდორი ეწოდა, რაც ნიშნავს „ძღვენის სანაცვლოს“. ამ ქმედებით ერთგვარად სიყვარულის 

სერობის გახსენება ხდებოდა. 

II საუკუნეში წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილმა ანტიოქიის ეკლესიაში შემოიღო ანტიფონები. 

ეს არის ძირითადად ფსალმუნების ან წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან აღებულ მუხლებზე 

შექმნილი სასულიერო ჰიმნების ორი გუნდის მიერ რიგრიგობით გალობა. მალე ეს ტრადიცია 

თითქმის მთელი აღმოსავლეთისთვის საერთო გახდა, თუმცა საგალობლები ყველგან 

ერთნაირი არ ყოფილა. 

ეკლესიაში დღესაც სრულდება ერთ-ერთი უძველესი ჰიმნი: „დიდება მაღალთა შინა 

ღმერთსა, ქუეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. გიგალობთ შენ, გაკურთხებთ 

შენ, თაყვანის-გცემთ შენ, დიდების-გმეტყველებთ შენ და გმადლობთ შენ, დიდისა დიდებისა 

შენისათვის; უფალო და მეუფეო ზეცათაო, ღმერთო, მამაო ყოვლისა მპყრობელო, უფალო 

ძეო, მხოლოდშობილო იესო ქრისტე და წმიდაო სულო, უფალო ღმერთო, კრავო ღვთისაო და 

ძეო მამისაო, ამღებელო ცოდვათა სოფლისათაო, მიწყალენ ჩუენ; რომელმან აღიხუენ 

ცოდვანი სოფლისანი, მიითვალე ვედრება ჩვენი; მჯდომარეო მარჯვენით მამისათაო, 

შეგვიწყალენ ჩვენ. რამეთუ შენ მხოლო ხარ წმიდა, შენ მხოლო უფალი, იესო ქრისტე, 

სადიდებლად ღვთისა მამისა, ამინ!“ ეს საგალობელი მოციქულთა ეპოქის შემდგომ მალევე 



გავრცელდა. III საუკუნეში მრავალი სასულიერო ჰიმნი დაწერეს კლიმენტი ალექსანდრიელმა 

და პენტაპოლისის ეპისკოპოსმა ნეპოტმა. 

თავისი შინაგანი, ცოცხალი ერთიანობით ძლიერი სამოციქულო ეკლესია არ ითხოვდა 

ღვთისმსახურების ზედმიწევნით ერთნაირად აღსრულებას ყველგან. ზოგიერთმა ეკლესიამ 

შეინარჩუნა სიყვარულის სერობა, როდესაც სხვებმა უარი თქვეს მასზე. საკითხავების 

შერჩევას ტაძრის წინამძღვარს ანდობდნენ. ეკლესიათა ნაწილში მლოცველნი გალობდნენ, 

ზოგში – მხოლოდ კლიროსი. ტერტულიანეს ცნობით, იყო შემთხვევები, როდესაც ლოცვითი 

შეკრების ზოგიერთი მონაწილე გალობდა იმას, რასაც იმწამიერად უკარნახებდა შთაგონება. 

ასეთ თავისუფლებას ერეტიკოსები ბოროტად იყენებდნენ და სასულიერო ჰიმნების 

საშუალებით თავიანთ მრუდე აზრებს ავრცელებდნენ. ასე შეთხზეს მათ მრავალი 

საგალობელი და ლოცვით შეკრებებში მათი ჩართვაც სცადეს. 

ეკლესიის მამები იძულებულნი გახდნენ, უფრო მკაცრად შეემოწმებინათ, თუ როგორ 

სრულდებოდა ღვთისმსახურება. III საუკუნეში გრიგოლი ნეოკესარიელმა თავის სამწყსოს 

დაუდგინა ლიტურგიის წესი. ნეოკესარიელები იმდენად დიდ პატივს სცემდნენ უდიდესი 

სასწაულთმოქმედის ხსოვნას, რომ სხვის მიერ შედგენილს დიდხანს არაფერს იკარებდნენ – 

„არც მღვდელმოქმედებებს, არც სიტყვას, არც რომელიმე საიდუმლო წესს“, – წერდა 

მოგვიანებით ბასილი დიდი. 

IV საუკუნეში, როდესაც არიოზისა და სხვა ერეტიკოსთა ცრუსწავლებებმა თავგზა აუბნია 

მრავალ ქრისტიანს, ეკლესიის მამანი და წინამძღვარნი გაფაციცებით ადევნებდნენ 

თვალყურს და ზრუნავდნენ, რათა ღვთისმსახურებათა წესი ზუსტად და მკაცრად ყოფილიყო 

განსაზღვრული. ლაოდიკიის კრებამ 368 წელს რამდენიმე დადგენილება მიიღო ამ საკითხზე, 

ამასთან განაჩინა, რომ ეკლესიაში მხოლოდ კლიროსს უნდა ეგალობა. 

ამავე საუკუნეში ბასილი დიდმა წერილობით გადმოსცა ლიტურგიის წესი, რომლითაც 

რამდენამდე შეამოკლა მანამდე საყოველთაოდ მიღებული მსახურება, ისე, რომ მისი 

ადრინდელი სახე არ შეუცვლია. ამას ადასტურებს „მოციქულთა განწესებებში“ შემონახული 

ცნობები ძველი ლიტურგიის შესახებ და ბასილი დიდის თანამედროვის, კირილე 

იერუსალიმელის მიერ აღწერილი ძველი იერუსალიმის ლიტურგია. იგი თავის „განსასწავლ 

დარიგებებში“ გადმოგვცემს ლიტურგიისა და საიდუმლოთა შესრულების ზოგიერთ წესსაც. 

ლიტურგიაში მაშინაც, როგორც ახლა, შედიოდა: პროსკომიდია (კვეთა) – როდესაც ხდებოდა 

წმინდა ძღვენის მომზადება; კათაკმეველთა ლიტურგია, რომელსაც ესწრებოდნენ 

მოსანათლავად მომზადებულებიც, და მართალთა ლიტურგია, რომელშიც მხოლოდ 

ნათელღებულნი მონაწილეობდნენ. დიაკონის მიერ წარმოთქმულ სიტყვებზე: 

„კათაკმეველნო, განვედით!“, კათაკმევლები ტაძრიდან გადიოდნენ, ხოლო მართალნი 

განსაკუთრებული გულისყურითა და კრძალვით ელოდნენ ლიტურგიის უმნიშვნელოვანეს 

ნაწილს. ამ დროს მღვდელმსახურთაგან წარმოთქმული ყველა ლოცვა და ქმედება იუწყებოდა 

საიდუმლოს აღსრულების მოახლოებას. მორწმუნეები ემზადებოდნენ უფლის ტრაპეზთან 

მისასვლელად და საუფლო ლოცვის წარმოსათქმელად, რომლის დროსაც ღმერთს საკუთარ 

მამად მოიხსენიებდნენ. მანამდე კი მღვდელმსახური მათ შეახსენებდა უდიდეს მცნებას, 

რომელიც ქრისტემ მოწაფეებს მისცა: „ვიყვარებოდეთ ურთიერთარს, რაჲთა ერთობით 

აღვიარებდეთ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა“. 



ამ სიტყვების მოსმენისთანავე ყველა ერთმანეთს ეამბორებოდა ნიშნად იმისა, რომ მხოლოდ 

მათ შეუძლიათ ერთი, ჭეშმარიტი ღმერთის აღიარება, ვისაც ძმური, ქრისტიანული 

სიყვარული აერთიანებს. დიაკონის მოხმობაზე: „კარნი, კარნი!“ დამსწრენი განსაკუთრებით 

აკვირდებოდნენ, რომ მორწმუნეთა კრებულში არ გარეულიყო უცხო ადამიანი. ეს სიტყვები 

ქრისტიანებს გამუდმებით შეახსენებს, რომ მსახურებაზე დგომისას მათ მართებთ 

განსაკუთრებული ყურადღება, რათა განიშორონ ყოველგვარი გარე და ფუჭი აზრი. აი, 

როგორ გადმოსცემს და განმარტავს კირილე იერუსალიმელი (IV ს.), რაც ამის შემდგომ ხდება 

ტაძარში: 

“მღვდელი წარმოთქვამს: „ზე გვაქუნდინ გულნი“; რამეთუ ამ საშინელ ჟამს ადამიანის გული 

ღმერთისკენ უნდა მიისწრაფოდეს და არ იყოს მიჯაჭვული მიწასა და მიწიერზე. ამიტომაც 

უბრძანებს მღვდელი ყველას, ამ დროს მიატოვონ ყოფითი საზრუნავი, შინაური საქმენი და 

გული მიმართონ ზეცისკენ, კაცთმოყვარე ღმერთისკენ. შემდგომ ამ მოწოდების პასუხია: 

„გვაქუს უფლისა მიმართ“ და ამ აღიარებით ვეთანხმებით სამღვდელო მოწოდებას. ნურავინ 

იქნება წარდგომილთაგან, რომ ბაგეებით ამბობდესს: „გვაქუს უფლისა მიმართ“, ხოლო 

გონებით მიწიერ საზრუნავს იყოს მიჯაჭვული. 

მღვდელი განაგრძობს: „ვმადლობდეთ უფალსა“, რამეთუ გულით უნდა ვმადლობდეთ 

უფალს, რადგანაც ჩვენ, მისი მტრები, თავისთან შეგვარიგა და ღირს-გვყო შვილებად 

წოდებისა. ამ ხმას თქვენ უპასუხეთ: „ღირს არს და მართალ“, რამეთუ მადლობის აღვლენით 

ჩვენ ღირსეულად და მართლად ვიქცევით. 

შემდგომ მღვდელი იხსენიებს ყოველ ქმნილებას, ხილულს და უხილავს: ანგელოზებს, 

მთავარანგელოზებს, უზენაესის საყდრის წინაშე წარდგომილ ძალებს, რომლებიც ღაღადებენ: 

წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოთ! 

მას მერე, რაც სასულიერო საგალობლებით განვიწმინდებით, ვევედრებით კაცთმოყვარე 

ღმერთს, რათა გარდამოავლინოს სულიწმიდა წინადაგებულ ძღვენზე და გარდააქციოს პური 

ქრისტეს ხორცად, ხოლო ღვინო – ქრისტეს სისხლად. რამეთუ ის, რასაც შეეხება სული (სული 

სწმიდა), უეჭველად განიწმინდება და გარდაიქცევა. 

სულიერი მსხვერპლის, უსისხლო მსახურების აღსრულების შემდგომ – ამ მოწყალებად 

აღმძვრელ მსხვერპლთან ვევედრებით ღმერთს ეკლესიის მშვიდობისა და ქვეყნის 

კეთილდღეობისათვის, მეფეთა, მხედრობათა, თანამოღვაწეთა, უძლურებასა შინა მყოფთა და 

მუშაკთათვის, ერთი სიტყვით, ყველასთვის, ვისაც შემწეობა სჭირდება. ვლოცულობთ ჩვენ 

ყველა და ვწირავთ ამ მსხვერპლს. 

შემდგომ ვიხსენიებთ პირველგარდაცვალებულებს – ჯერ პატრიარქებს, 

წინასწარმეტყველებს, მოციქულებს, რათა ღმერთმა, მათი ლოცვებითა და მეოხებით, 

შეისმინოს ჩვენი ვედრება; ამას მოსდევს პირველგარდაცვალებულ წმინდა მამათა, 

ეპისკოპოსთა და საერთოდ ყველა ჩვენგან პირველაღსრულებულთა მოხსენიება. გვწამს, რომ 

უდიდეს სარგებელს ჰპოვებენ სულნი, რომელთათვისაც ვლოცულობთ წმინდა და საშინელი 

მსხვერპლის შეწირვის დროს. 



დასრულებისთანავე ვკითხულობთ ლოცვას, რომელიც მაცხოვარმა დაუტოვა მოწაფეებს, 

სუფთა სინდისით ვუწოდებთ ზეციურ ღმერთს მამას და წარმოვთქვამთ: მამაო ჩვენო, 

რომელი ხარ ცათა შინა... 

ამის მერე მღვდელი ამბობს: „წმიდა წმიდათა“. ანუ წმინდა არს წინადაგებული ძღვენი, 

რომელზეც გარდამოვიდა სულიწმიდა; წმინდა ხართ თქვენც, რამეთუ ღირს-იქმენით სულისა 

წმიდისა. 

ამაზე თქვენ ამბობთ: „ერთ არს წმიდა, ერთ არს უფალი იესუ ქრისტე“. ჭეშმარიტად ერთია ის, 

ვინც ბუნებითად არის წმინდა; წმინდანი ვართ ჩვენც, მაგრამ არა ბუნებითად, არამედ 

ზიარებით, ღვაწლითა და ლოცვით. 

გაისმის მგალობლის ხმა, რომელიც საღვთო ჰიმნით გიხმობთ წმინდა საიდუმლოსთან 

საზიარებლად: „განიცადეთ და იხილეთ, რამეთუ ტკბილ არს უფალი“. 

შემდგომ ამისა მიეახლე და ეზიარე ჯერ ქრისტეს ხორცს, მერე – მის სისხლს. ბოლოს, 

დაელოდე ლოცვას და ღმერთს მადლობა შესწირე, რადგანაც ღირს-გყო ამგვარ საიდუმლოში 

მონაწილეობისა“. 

აღწერს რა ევქარისტიის აღსრულების წესს, წმინდა კირილე აღნიშნავს, რომ ეს არის 

ტრადიცია, რაც ძველთაგანვე მოდის და მორწმუნეებს მოუწოდებს, დაუმახინჯებლად 

დაიცვან იგი. ეს ლიტურგია არც ბასილი დიდს შეუცვლია, მხოლოდ რამდენიმე ახალი 

ლოცვა ჩართო მასში. 

იტალიაში მოციქულთა მოწაფეების მიერ დადგენილი ლიტურგიის წესი (გადმოცემის 

თანახმად, რომში იგი შემოიღო წმინდა კლიმენტიმ, ხოლო მილანში – წმინდა ბარნაბამ) 

ძალიან ჰგავდა აღმოსავლურს. შემდგომ მასში ბევრი რამ შეიცვალა, სახელდობრ, ადრევე 

დაიკარგა მსახურების გაყოფა კათაკმეველთა და მართალთა ლიტურგიებად. 

აღმოსავლეთში ეკლესიის მამები ღვთისმსახურების წესის დაზუსტებასთან ერთად 

ცდილობდნენ თავიანთი სამწყსოს დაცვას ერეტიკულ სწავლებათაგან; იგივე ხდებოდა 

დასავლეთშიც. მილანში მოღვაწე მღვდელთმთავარმა ამბროსი მედიოლანელმა 

ღვთისმსახურებას მეტი სადღესასწაულო ხასიათი შესძინა. მანვე განსაზღვრა წმინდა 

წერილის მიხედვით შედგენილი საგალობლების თანმიმდევრობა და აღმოსავლეთიდან 

გადაიღო ანტიფონური გალობა. ამბროსის ბრძოლამ არიანელთა წინააღმდეგ წარუშლელი 

კვალი დატოვა მილანის ეკლესიის საღვთისმსახურო ტიპიკონზე. როდესაც დედოფლის 

მფარველობით გულმოცემული არიანელები თავიანთი ცრუ შეხედულებების დამკვიდრებასა 

და მილანის ტაძრების დაპატრონებას ლამობდნენ, ამბროსი ხალხს შეგონებებითა და 

საგალობლებით განსწავლიდა. 

ამ მაღალპოეტური ჰიმნების უდიდესი ნაწილი წმინდა ამბროსის ეკუთვნის და მათში 

ასახულია დოგმატური სწავლება ყოვლადწმიდა სამების შესახებ. არიანელებზე გამარჯვების 

შემდგომ მან დაწერა საზეიმო სამადლობელი ჰიმნი, რომელიც ნაწილობრივ გადაიღო 

გრიგოლ ღვთისმეტყველის ღვთისადმი საგალობლიდან: „შენ ღმერთსა გაქებთ, შენ უფალსა 

აღგიარებთ“. 



შემდგომ საუკუნეებში რომის ეპისკოპოსებმა, განსაკუთრებით პაპებმა: გელასიმ, ლეონ 

დიდმა და გრიგოლ დიოლოღოსმა, ბევრი რამ შეცვალეს ლიტურგიაში; ამ სიახლეთა შეტანას 

მილანის ეკლესიაშიც შეეცადნენ, მაგრამ ეს უკანასკნელი თავისი უდიდესი 

მღვდელთმთავრისადმი ღრმა პატივისცემის ნიშნად დიდხანს იცავდა მის მიერ შემოღებულ 

ტიპიკონს. დღევანდლამდე არსებობს სხვაობა მილანისა და რომის ეკლესიების 

ღვთისმსახურებათა შორის. 

გალიაში II საუკუნეში სარწმუნოება იქადაგეს პოლიკარპე სმირნელის მოწაფეებმა; მათვე 

დაადგინეს ლიტურგიის აღმოსავლური წესი, რასაც ერთგულად იცავდნენ ლიონში. მხოლოდ 

VII საუკუნეში შეძლო რომის ეკლესიამ აქედან ბერძნული ტრადიციების გამოდევნა. დიდხანს 

ძალიან ჰგავდა აღმოსავლურ ლიტურგიას ესპანური მსახურებაც. 

მოციქულთა ლიტურგია მეტად ხანგრძლივი იყო. ღვთისადმი მხურვალე რწმენა და 

სიყვარული, ცხადია, პირველ ქრისტიანებს უღვიძებდა სურვილს, საკუთარი დროის 

უდიდესი ნაწილი ღმერთისთვის მიეძღვნათ და ლოცვებში ეპოვათ უმაღლესი ნუგეში. მაგრამ 

მოშურნეობამ თანდათან იკლო და ბევრს აღარ მოსწონდა მსახურება, რომელიც დიდ დროს 

მოითხოვდა. მაშინ ბასილი დიდმა საჭიროდ ჩათვალა, რამდენადმე შეემოკლებინა იგი. 

საერთოდ ამ ლიტურგიაში დიდი დრო ეთმობოდა ძველი აღთქმიდან საკითხავებს, რაც 

პირველ კვერექსს მოსდევდა, და სწავლებას, რომელსაც წარმოთქვამდნენ სახარების კითხვის 

დასრულებისთანავე, კათაკმეველთა ტაძრიდან გასვლამდე. კონსტანტინოპოლის უდიდეს 

მღვდელთმთავარს, იოანე ოქროპირს დიდად აწუხებდა ქრისტიანთა გულგრილი 

დამოკიდებულება ლოცვისადმი. იგი ხშირად მოუწოდებდა მსმენელებს წმინდა წერილის 

კითხვისა და გულისყურით შესწავლისკენ, ღვთისმსახურებაში მონაწილეობისაკენ. 

„ყურადღება მივაპყროთ კითხვას არა მხოლოდ ამ ორი საათის განმავლობაში. მდინარის 

პირას ამოსული ხე დღედაღამ წყალშია და არა ორი-სამი საათით. ამიტომაც იმოსება იგი 

ფოთლებით და უხვად ისხამს ნაყოფს“ – მოძღვრავდა მღვდელთმთავარი ერს. ბევრი უკვე 

მაშინაც მიიჩნევდა, რომ ხანგრძლივი ლოცვები სჭირდებოდათ მხოლოდ მონაზვნებს და მათ, 

ვინც თავისი ცხოვრება მთლიანად ღმერთს მიუძღვნეს. ასეთებს იოანე ოქროპირი 

უმტკიცებდა, რომ სამოქალაქო საქმეებით დაკავებული პირები ხშირად უნდა მიმართავდნენ 

ღვთის სიტყვის შესწავლასა და ლოცვებს ძალთა მოსაკრებად. რაკი ხედავდა, რომ 

საკითხავებს ნაკლებად უსმენდნენ და არ მოსწონდათ ლიტურგიის ხანგრძლივობა, დიდმა 

მღვდელთმთავარმა ანგარიში გაუწია ქრისტიანთა უძლურებას და გადაწყვიტა ბასილი 

დიდის ლიტურგიის წესის შემოკლება. 

არ არის აუცილებელი იოანე ოქროპირის ლიტურგიის წესის აღწერა, რადგან იგი ჩვენს 

ეკლესიაში მთელი წლის განმავლობაში აღესრულება, გარდა იმ ათი დღისა, რომლებიც 

ბასილი დიდის ლიტურგიას ეთმობა, და დიდმარხვის იმ დღეებისა, როდესაც 

პირველშეწირულის ლიტურგია ტარდება. ამჯერად ჩვენ აღვნიშნავთ მხოლოდ იმ 

ცვლილებებსა და დამატებებს, რაც უკვე მოგვიანებით შევიდა იოანე ოქროპირის სახელით 

ცნობილ ლიტურგიაში. 

პირველი დამატება პატრიარქ პროკლეს უკავშირდება, როდესაც სასწაულებრივი მოვლენის 

შემდეგ (ჩვენ მის შესახებ უკვე გიამბეთ) ღვთისმსახურებაში ჩართეს „სამწმიდაოს“ გალობა: 

„წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩუენ“. 



იოანე ოქროპირის დროს ლიტურგიაზე სარწმუნოების სიმბოლოს ყოველთვის არ 

წარმოთქვამდნენ. მას მაშინ კითხულობდნენ, როდესაც კათაკმევლებს ამზადებდნენ 

ნათლისღებისთვის. არსებობს საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ანტიოქიის ეკლესიაში 

სარწმუნოების სიმბოლოს ყოველ ლიტურგიაზე წარმოთქვამდნენ. როდესაც ერესები 

მომრავლდა, ეკლესიის მამებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ წმინდა საიდუმლოთა ზიარების წინ 

მთელი მრევლის სახელით წარმოთქმულიყო მართალი სარწმუნოების აღიარება. ეს 

ტრადიცია შემოვიდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ტიმოთეს დროს, 510-517 წლებში. 

ზოგიერთ ტაძარში სიმბოლოს გალობდნენ, ზოგან – კითხულობდნენ. ამ ტრადიციამ 

აღმოსავლეთიდან რომშიც შეაღწია. VI საუკუნის დასასრულს, როდესაც ესპანეთში 

არიანელობა დაამხეს, ტოლედოს კრებამ დააწესა ადგილობრივ ტაძრებში სარწმუნოების 

სიმბოლოს წაკითხვა, ოღონდ შეცვლილი სახით. ჩვენ უკვე ვიცით, თუ რა მოჰყვა ამას. 

VI საუკუნეში ეკლესიაში დიდი მღელვარება გამოიწვიეს ერეტიკოსებმა, რომელთაგან ზოგი 

ძე ღმერთის ღვთაებრივ ბუნებას უარყოფდა, სხვები – მის კაცობრივ ბუნებას. მაშინ 

იმპერატორმა იუსტინიანემ დაწერა ლოცვა, რომელიც იესო ქრისტეს აღიარებდა სრულ 

ღმერთად და სრულ კაცად. ეს ლოცვა მაშინვე, 536 წელს, დაემატა ლიტურგიას: 

„მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა ღმრთისა, უკვდავი არსება! თავს-იდვა ჩვენისა 

ცხოვრებისათვის: ხორცნი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა, 

უქცეველად განკაცნა; და ჯვარს ეცვა ქრისტე ღმერთი ჩვენი, სიკვდილითა სიკვდილი 

დათრგუნა; და ერთი წმიდისა სამებისაჲ, თანადიდებულ არს მამისა და ყოვლადწმიდისა 

სულისა, გვაცხოვნენ ჩვენ“. 

იმ დროს, როდესაც მღვდელმსახურებს შესაწირავი უნდა გადაესვენებინათ ტრაპეზზე, 

მართალთა კვერექსის შემდგომ მსახურება დროებით წყდებოდა და ხალხიც ლაპარაკს 

იწყებდა. ამის აღსაკვეთად პატრიარქმა იოანე სქოლასტიკოსმა (იუსტინე უმცროსის დროს, 

573 წელს) დაადგინა: ამ შუალედში კლიროსს ეგალობა საგალობელი, რომელიც მორწმუნეებს 

განაწყობდა მოახლოებულ უდიდეს საიდუმლოში მონაწილეობისთვის. მაშინ ჩართეს 

ლიტურგიის ტიპიკონში „რომელი ქერუბიმთა“, რაც დიდ ხუთშაბათს იცვლებოდა 

საგალობელით: „სერობასა საიდუმლოჲსა შენისასა“. ამ ორი ჰიმნის ავტორად პატრიარქ იოანე 

სქოლასტიკოსს ვარაუდობენ. თუმცა არსებობს მოსაზრებაც, რომ მეორე ეკუთვნის იოანე 

ოქროპირს. დიდ შაბათს იგალობებოდა: „სდუმენინ ყოველნი ხორცი კაცობრივი და სდეგინ 

შიშით და კრძალულებით“... 

VII საუკუნეში, პატრიარქ სერგის დროს, ლიტურგიას შეემატა ჰიმნი: „აღავსე პირი ჩემი ქებითა 

შენითა, უფალო“... 

VII საუკუნეში იოანე დამასკელთან ერთად აღზრდილმა კოსმა მაიუმელმა დაწერა 

ღვთისმშობლის სადიდებელი ჰიმნი: „უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა“ და ლიტურგიაზე მისი 

გალობა მაშინვე დამკვიდრდა. გადმოცემის თანახმად, კოსმამ იგი დიდ პარასკევს – 

ღვთისმშობლისთვის უმძიმეს დღეს შექმნა; და სიხარულით აღივსო გული მისი, როცა დედა 

ღვთისა გამოეცხადა და კეთილად მიიღო მისგან სიყვარულისა და კრძალვის ამგვარი 

გამოვლინება. გადმოცემის თანახმად, ჰიმნის თავდაპირველი ვარიანტი კოსმას ეკუთვნის, 

მაგრამ მოგვიანებით, უკვე X საუკუნეში იგი შეავსო ანგელოზმა, რომელიც ერთ ათონელ 

მოღვაწეს გამოეცხადა და აუწყა გალობის დასაწყისი: „ღირს არს...“ 



ტროპარები, რომლებიც მცირე შესვლის წინ იგალობება, ეკუთვნით იოანე ოქროპირის 

შემდგომ მოღვაწე ჰიმნოგრაფებს. ზოგ ეკლესიაში უკვე ძველად არსებობდა შემდეგი 

ჩვეულება: ლიტურგიის ან ცისკრის მსახურების დროს იმ დღეს მოხსენიებული წმინდანის 

ცხოვრებას კითხულობდნენ. თანდათანობით ეს ტრადიცია შეიცვალა ღვთისსათნო 

ადამიანთა სადიდებლად დაწერილი მოკლე საგალობლებით – ტროპარებითა და 

კონდაკებით, რომლებშიც გადმოცემულია წმინდანის ქება ან დღესასწაულის არსი. ეს 

ტროპარ-კონდაკები შედარებით გვიანდელ ჰიმნოგრაფებს ეკუთვნით. ამ მოკლე 

საგალობლებიდან შეიკრა ვრცელი ჰიმნები, რომელთაც კანონები ეწოდათ. მათ შესახებ 

შემდგომ ვისაუბრებთ. 

აღსანიშნავია, რომ იოანე ოქროპირის მოღვაწეობამდე არსებობდა ტრადიცია ჯერ ქრისტეს 

ხორცით, შემდეგ კი მისი სისხლით ზიარებისა – მღვდელი მორწმუნეებს ხელთ აძლევდა 

უფლის ხორცს, ხოლო სისხლს ბარძიმიდან ასმევდა. მაგრამ იყო შემთხვევები წმინდა 

ძღვენისადმი უღირსად მოპყრობისა. ზოგი მონაცემით, იოანე ოქროპირმა შემოიღო ქრისტეს 

სისხლის და ხორცის ერთად, კოვზის საშუალებით ზიარება ერისკაცთათვის, თუმცა ამ 

ვარაუდს ბევრი არ იზიარებს. 

368 წელს ლაოდიკიის კრებამ დაადგინა, რომ დიდმარხვისას, როგორც გლოვისა და საკუთარ 

ცოდვებზე ტირილის დროს, არ ჩატარებულიყო სრული ლიტურგია, გარდა შაბათ-კვირისა. 

ბასილი დიდის ცნობით, ასეთი ტრადიცია ალექსანდრიის ეკლესიაში უძველესი დროიდანვე 

არსებობდა. იქ, გადმოცემის თანახმად, დიდმარხვაში, ოთხშაბათობითა და პარასკევობით 

სრულდებოდა პირველშეწირული ძღვენის ლიტურგია. VI საუკუნის ბოლოს ან VII საუკუნის 

დასაწყისში პირველშეწირული ძღვენის ლიტურგიის წესი წერილობით ჩამოაყალიბა წმინდა 

გრიგოლ დიოლოგოსმა. VII საუკუნის დასაწყისში მარხვაში გალობდნენ: „წარემართენ 

ლოცვაჲ ჩემი“; 612 წელს დადგინდა, მარხვის პერიოდში ქერუბიმთა საგალობელის ნაცვლად 

ეგალობათ: „აწ ძალნი ცათანი ჩუენთანა უხილავად მსახურებენ, რამეთუ ესერა შემოვალს 

მეუფე დიდებისა, ესერა მსხვერპლი საიდუმლოდ აღსრულებული ძღვენი. სარწმუნოებით და 

სიყვარულით მოვედით, რაჲთა ზიარებად ცხოვრებისა საუკუნოსა ვიქმნეთ, ალილუია“. 

პირველშეწირულის ლიტურგიის საყოველთაო აღსრულება 680 წელს, VI მსოფლიო კრების 

განჩინებით დადგინდა. 

დანარჩენი საეკლესიო მსახურებანიც პირველი საუკუნეებიდან იღებენ დასაბამს, თუმცა მათი 

შესრულების წესი დროთა განმავლობაში თანდათან ყალიბდებოდა ეკლესიის წმინდა მამათა 

მიერ. სამწუხრო, ღამის, ცისკრისა და შუადღის ლოცვების დროის მკაცრად დაცვა 

შესაძლებელი გახდა მხოლოდ დევნის შეწყვეტის შემდგომ. „მოციქულთა განწესებებში“ 

ნახსენებია, რომ მწუხრზე იკითხებოდა 140-ე ფსალმუნი: „უფალო, ღაღად-ვყავ...“, ლოცვა „და 

ღირს-მყვენ ჩუენ უფალო...“ და სვიმეონ ღვთისმიმქმელის ლოცვა. 

311 წელს მღვდელმოწამე ათინოგენემ, ემზადებოდა რა მოწამებრივი სიკვდილისთვის, 

უფალს აღუვლინა ჰიმნი, რომელიც დღევანდლამდე იგალობება სამწუხრო 

ღვთისმსახურებაზე და მიუთითებს ჭეშმარიტი, დაუღამებელი ნათლის გამოცხადების 

მოახლოებას: „ნათელი მხიარული წმიდისა დიდებულისა, უკუდავისა მამისა ზეცათასა, 

წმიდა მაცხოვარი ჩუენი იესო ქრისტე. მოსრულთა დასლვასა მზისასა, ვიხილეთ ნათელი 

სამწუხროჲ. ვაქებთ მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა ღმერთსა; ღირსმცა ვართ ყოველსა ჟამსა 

მგალობლად შენდა ხმითა ტკბილითა, ძეო ღმრთისაო, ცხოვრების მომცემელო, 



რომლისათვისცა ყოველი სოფელი შენ გადიდებს“. ეს საგალობელი ძალიან ადრე ჩაერთო 

სამწუხრო ღვთისმსახურებაში. 

ცნობილია, რომ ჩვენს მართლმადიდებლურ მსახურებაში ასახულია წმინდა ისტორიის 

მდინარების უმთავრესი მოვლენები: სამყაროსა და ადამიანის შექმნა, ადამიანის დაცემა და 

მისი გამოსყიდვა იესო ქრისტეს სიკვდილით. ამ ეპიზოდებს ასახავს სამი მსახურების: 

მწუხრის, ცისკრისა და ლიტურგიის საკითხავები, საგალობლები და სიმბოლური ქმედებანი; 

მწუხრიც, ცისკარიც და ლიტურგიაც თავისთავში ასევე სამ მსახურებას აერთიანებს: 

მწუხრთან ერთად იკითხება მეცხრე ჟამნი და სერობა, ცისკრის წინ – შუაღამიანი, შემდგომ – 

პირველი ჟამნი; ხოლო ლიტურგიის წინ მესამე და მეექვსე ჟამნები. 

რადგანაც საეკლესიო დღე საღამოდან დგება, ამ დროს სრულდება სამწუხრო მსახურებანი. 

იგი იწყება მეცხრე ჟამნის საკითხავებით (ეს ქრისტეს საშინელი და მაცხონებელი 

აღსასრულის დროა), შემდეგ მოდის მწუხრი – იგი ეძღვნება სამყაროს შექმნის მოვლენების 

გახსენებას: დაბადებას, პირველ ადამიანთა ნეტარებას სამოთხეში, მათ დაცემასა და მათთვის 

ნაბოძებ გადარჩენის სასოებას. ეს იმედი ასახულია ღვთისმშობლის სადიდებელ ჰიმნებში და 

საგალობელში იესო ქრისტესადმი: „ნათელი მხიარული“. სვიმეონ ღვთისმიმქმელის ლოცვა 

უკვე მიანიშნებს აღთქმის აღსრულებას. სერობაში გამოთქმულია სინანული და ლოცვითი 

ვედრება ღვთისადმი, რათა დაგვიფაროს ყოველი ბოროტისაგან ღამით, რომელიც წინ 

გვიძევს. 

ცისკრის მსახურებაზე, რომელიც შედგება შუაღამიანის, ცისკრისა და პირველი ჟამნისგან, 

იკითხება საკითხავები ძველი აღთქმის წიგნებიდან. ამით ვიხსენებთ იმ დროს, როდესაც 

ებრაელი ერი მძიმე მონობით იტანჯებოდა ეგვიპტეში და აღთქმულ მიწაზე ოცნებობდა; 

თვალწინ ცოცხლდება ცოდვის მონობით გაწამებული, გადარჩენის მოიმედე მთელი 

კაცობრიობა. 

ექვსფსალმუნება გამსჭვალულია გლოვით, დაცემული ადამიანის სინანულითა და 

აღთქმული მოწყალებისადმი მტკიცე სასოებით. სამწუხრო მსახურების დასასრული ახალი 

აღთქმის ეპოქას მოასწავებს – უკვე კრთება ათინათი, რომელმაც უნდა განკვეთოს წყვდიადი 

და ნათელი მოჰფინოს ადამიანებს. გაისმის სამყაროსთვის უდიდესი სიხარულის 

მაუწყებელი ანგელოზთა საგალობელი: „დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქუეყანასა ზედა 

მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება“ და აი, შეძახილიც: „ღმერთი უფალი და გამოგვიჩნდა 

ჩუენ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისაჲთა!“ გარიჟრაჟს, რასაც ქრისტიანები 

ესოდენ ხშირად ეგებებოდნენ ლოცვით, ესალმებიან სასიხარულო დიდებისმეტყველებით: 

„დიდება შენდა, რომელმან მოგვფინე ნათელი...“ ანუ ნათელი დღისა, „ნათელი მხიარული“, 

რომელმაც სამყარო გააცისკროვნა „სიმართლის მზის“ (ღმერთის) ბრძანებით. 

სხვა დანარჩენ მსახურებებთან ლიტურგიის დამოკიდებულება ძალიან ჰგავს ძველი 

აღთქმისა და ახალი აღთქმის ურთიერთმიმართებას. ყველა მსახურება მხოლოდ 

მოსამზადებელი ეტაპია ლიტურგიისა – საზეიმო, ახალი აღთქმისეული მსახურებისა. 

ევქარისტიის უწმინდესი საიდუმლო ასახავს გოლგოთის მსხვერპლშეწირვას. ამ დროს 

მორწმუნეებს პურისა და ღვინის სახით ეძლევათ თავად ქრისტეს ხორცი და სისხლი. 

წმინდა მამათა ნაწერებიდან ვიგებთ, როდის რომელი ფსალმუნები და ლოცვები 

იკითხებოდა, მაგალითად, ღამის მსახურებისას გარდა გამოკრებილი ფსალმუნებისა, 



მთლიანად, თანმიმდევრულად იგალობებოდა მთელი „ფსალმუნნი“. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ლაოდიკიის კრების დადგენილებით დაწესდა თითოეული ფსალმუნის შემდეგ საკითხავის 

წაკითხვა (ლაოდ. კრების კანონი, 17). რადგანაც ფსალმუნთა მთელ წიგნს ერთ მსახურებაზე 

ან ერთ დღეში ვერ იგალობებდნენ, იგი დაყვეს ოც ნაწილად და თანმიმდევრობით 

კითხულობდნენ. მსმენელთა ყურადღების მოსაკრებად თითოეული ნაწილი – კაფიზმა 

(კანონი),[1] კიდევ სამად დაყვეს. თითოეული მათგანის შემდგომ იგალობებოდა 

ყოვლადწმიდა სამების სადიდებელი, რომლის დროსაც ყველა ფეხზე დგებოდა. 

აი, როგორ აღწერს ცისკრის მსახურებას ბასილი დიდი: „ჩვენთან, სამლოცველო სახლში, ჯერ 

კიდევ ღამიდან ისწრაფვის ხალხი: ცრემლით, შრომითა და შემუსვრილებით ლოცულობენ... 

შემდეგ დგებიან ფსალმუნთა საგალობლად. ორ ჯგუფად გაყოფილი მლოცველები გალობენ 

რიგრიგობით, ასე ერთად ხდება აზრის მოკრება ღვთის სიტყვებზე, ხელი ეწყობა 

ყურადღების მოზიდვას... შემდგომ ერთი დაიწყებს გალობას, სხვანი აჰყვებიან. ასე გალევენ 

ღამეს სხვადასხვა ფსალმუნთგალობაში, მას ანაცვლებენ ლოცვას, ხოლო განთიადზე ყველა 

ერთად, ერთითა პირითა და ერთითა გულითა, გალობს აღიარების ფსალმუნს....“ 

იოანე ოქროპირი, ბასილი დიდის მსგავსად, ხშირად მოუწოდებდა ქრისტიანებს, ღამის 

ნაწილი დაეთმოთ ლოცვისთვის და ღამის ღვთისმსახურებისთვის დადგენილ ფსალმუნებსა 

და ლოცვებზე მიუთითებდა. მან მნიშვნელოვნად შეავსო აღნიშნული მსახურებანი და უფრო 

საზეიმო და მიმზიდველი გახადა. ეს გადაწყვეტილება იოანე ოქროპირს ერთმა შემთხვევამ 

მიაღებინა: როდესაც კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსი იყო, არიანელები, რომელთაც 

ქალაქის ტაძარში მსახურების უფლება არ ჰქონდათ, ღამღამობით იკრიბებოდნენ მოედნებზე 

და ორ გუნდად გალობდნენ ანტიფონებს, რომლებშიც ერეტიკული მოტივები სჭარბობდა. 

გამთენიისას საზეიმო მსვლელობით მიემართებოდნენ ქალაქგარეთ და იქ თავიანთ ტაძრებში 

აგრძელებდნენ ჰიმნების გალობას, რომლებიც გამოირჩეოდნენ ტკბილხმოვანებით და 

ამიტომაც მრავალს იზიდავდნენ. 

იოანე ოქროპირმა დაინახა, რომ ხალხზე გალობა დიდ ზემოქმედებას ახდენდა, ამიტომ 

ყურადღება გაამახვილა ტაძრებში გალობაზე და შემოიღო საერთო ასამაღლებლები, რითაც 

ხალხი ყოვლადწმიდა ერთარსება სამებას აღიარებდა. მისი მცდელობით გახშირდა ძველი 

დიდებისმეტყველების – „დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა“ – გამეორება; მანვე 

დაადგინა ჯვრებითა და სანთლებით მსვლელობა, რომლის დროსაც აღევლინებოდა 

ეკლესიის მშვიდობის, სულის ცხონების, განსაცდელთა არიდების სავედრებელი 

საგალობლები. ყველა თხოვნა მთავრდებოდა საერთო შეძახილით: „უფალო, შეგვიწყალენ!“ 

წესად იქცა ჯვრით მსვლელობა სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მაგალითად, უბედურების 

შეწყვეტის სათხოვნელად, ღვთის მიერ მონიჭებული წყალობის გასახსენებლად და ა.შ. ღამის 

ღვთისმსახურება განსაკუთრებით საზეიმოდ სრულდებოდა დიდი დღესასწაულებისა და 

დიდი წმინდანების ხსენების დღეებში. ყოველივე ამის შედეგად ხალხმა მიატოვა არიანელთა 

შეკრებები. 

ღვთისმსახურება განსაკუთრებით ხანგრძლივი იყო მონასტრებში. მაგალითად, წმინდა საბას 

ლავრაში სადღესასწაულო მსახურება იწყებოდა წინა საღამოს და მთავრდებოდა მეორე დღეს 

დილით. ტრადიციად დამკვიდრდა ასეთ დროს პურის, ღვინისა და ზეთის კურთხევა, რაც 

მლოცველებს ურიგდებოდათ მცირედ საზრდოდ, თან ხმამაღლა იკითხებოდა მოციქულთა 

საქმენი აღდგომიდან სულთმოფენობამდე. ჩვეულებრივ იკურთხებოდა ხუთი პური – ამით 



იხსენებდნენ უფლის მიერ აღვლენილ სასწაულს, როდესაც მან ხუთი პურით ხუთი ათასი 

კაცი განაძღო. პურის კურთხევა ხდებოდა ლიტიის შემდეგ (“ლიტია“ ნიშნავს საზოგადო, 

გულმოდგინე ლოცვას. იგი სრულდებოდა სტოაში ან შუა ტაძარში). 

ეკლესიის წმინდა მამები ამდიდრებდნენ და განაშვენებდნენ საეკლესიო მსახურებას ახალი 

საგალობლებითა და ლოცვებით. როგორც აღვნიშნეთ, ერეტიკოსებიც თხზავდნენ თავიანთი 

ცრუსწავლების განმადიდებელ მრავალ სასულიერო ჰიმნს, რასაც, რაკი პირველ ხანებში ჯერ 

კიდევ მკაცრად არ იყო განსაზღვრული საეკლესიო მსახურების ტიპიკონი, საერთო ლოცვით 

შეკრებებზე გალობდნენ. ამან აიძულა ეკლესიის მამები, შეედგინათ ეკლესიის წმინდა 

სწავლების ამსახველი ჰიმნები და ლოცვები და ფხიზლად ედევნათ თვალყური, თუ რა 

იგალობებოდა მსახურების დროს. ამრიგად, ეკლესიის თითქმის ყველა მამამ თავისი კვალი 

დატოვა საეკლესიო საგალობლების შექმნა-განვითარებაში. 

წმინდა ათანასე დიდი, რომელიც ასე დაუღალავად ზრუნავდა ეკლესიის სწავლების 

სიწმინდეზე, თავის წიგნებსა და წერილებში მიუთითებდა, რომელი ფსალმუნები უნდა 

ეკითხათ ღვთისმსახურებაზე და როდის. მაგალითად, მოითხოვდა ტრაპეზის წინ საუფლო 

ლოცვის წაკითხვას, თავადვე შეადგინა სამადლობელი ლოცვა საზრდელის მიღების შემდეგ: 

„კურთხეულ არს ღმერთი, რომელი გვზრდის და გვწყალობს...“ და ლოცვა: „უხვი და მოწყალე 

არს უფალი, რომელი მოსცემს საზრდელსა მოშიშთა მისთა...“ 

წმინდა ბასილი დიდს ეკუთვნის მრავალი ლოცვა, მანვე დაწერა სულთმოფენობის მწუხრის 

განაწესი, რომლის დასასრულსაც იკითხება ლოცვები და სრულდება მუხლმოდრეკა – 

პირველად აღდგომის დღესასწაულის შემდგომ. ცნობილია, რომ აღდგომიდან მთელი 

ერგასის განმავლობაში, როგორც ზეიმისა და სიხარულის პერიოდში, ძველთაგანვე არ 

სრულდებოდა მუხლმოდრეკა, რაც გლოვისა და შემუსვრილების სიმბოლოა. მუხლმოდრეკას 

არც კვირადღეს ასრულებდნენ. 

გრიგოლ ღვთისმეტყველს ეკუთვნის მრავალი სასულიერო ლექსი, თუმცა ისინი 

ღვთისმსახურებისას არ იკითხება. მაგრამ მისი შთაგონებული საუბრებიდან, სადაც ის ასეთი 

ძალმოსილებითა და ენამზეობით გადმოსცემს ეკლესიის ჭეშმარიტ სწავლებას, ბევრი რამ 

შევიდა საეკლესიო საგალობლებში. მაგალითად, მისი სიტყვიდან ქრისტესშობის შესახებ: 

„ქრისტე იშვება, ადიდეთ...“; აღდგომის შესახებ: „პასქა დიდი და წმიდა...“ 

ეფრემ ასურის მოღვაწეობის დროს სირიასა და მესოპოტამიაში გავრცელდა გნოსტიკოს 

ბარდესანისა და სხვათა ერეტიკული ლექსები, რაც ამ წმინდა მამამ თავისი 

მაღალმხატვრული საგალობლებით განდევნა. აი, რას მოგვითხრობს მისი მემატიანე: „ეფრემი 

ხედავდა, რაოდენ ხიბლავდათ ედესელებს ჰანგები და უჯერო სიმღერები, და გადაწყვიტა, 

ისინი ამოეძირკვა მათი მეხსიერებიდან. შეკრიბა აღთქმადადებული ქალწულები და ასწავლა 

საგალობლები და მონაცვლეობით (კლიროსებად) გალობა. ეს საგალობლები შეიცავდა 

სულიერად ამაღლებულ აზრებს ქრისტესშობაზე, ნათლისღებაზე, მარხვაზე, ტანჯვაზე, 

სინანულზე, აღდგომასა და ამაღლებაზე; მათ ერთვოდა ჰიმნები მოწამეთა მიმართ, 

სინანულზე და მიცვალებულებზე. მისი ბრძანებით, ქალწულნი თავს იყრიდნენ ეკლესიაში 

ბრწყინვალე საუფლო დღესასწაულების, მოწამეთა ხსენების დროს და კვირადღეობით. ასე 

თანდათან მთელმა ქალაქმა მოიყარა თავი მასთან, ერეტიკულ ლექსთა მთხზველნი კი 

მიმოიფანტნენ“. 



ღირს ეფრემს დაახლოებით 12000 სასულიერო საგალობელის ავტორობას მიაწერენ. ზოგი 

მათგანი დაწერილია ერეტიკოს აერიოსის წინააღმდეგ, რომელიც ქადაგებდა – უარი ეთქვათ 

მიცვალებულთათვის ლოცვაზე; როგორც ვიცით, ეკლესია უძველესი დროიდანვე 

აღუვლენდა უფალს ლოცვებს მიცვალებულთათვის და მათ ფსალმუნების გალობითა და 

ზეიმით ასაფლავებდა. ღირსი ეფრემის ლოცვებიდან დღეს ჩვენთვის ცნობილია 

სულიწმიდისადმი ლოცვა: „უფალო, მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო 

ჭეშმარიტებისაო, მილხინე და მომიტევე უღირსსა მონასა შენსა...“; ღვთისმშობლისადმი 

ლოცვა; განსაკუთრებით კი მუხლმოდრეკით წასაკითხი სინანულის ლოცვა, რომელიც 

დიდმარხვის დღეებში გაისმის: „უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო...“. იგი ღირსი 

ეფრემის სიკვდილიდან ძალიან მალე ჩართეს დიდმარხვის მსახურებაში. 

IV საუკუნის დიდმა მოღვაწემ, ღირსმა მაკარი ეგვიპტელმა დაწერა ცისკრისა და მწუხრის 

ლოცვები და ლოცვა მფარველი ანგელოზისადმი. 

V საუკუნეში, როდესაც ერეტიკოსი ნესტორი გონებას უმღვრევდა მორწმუნეებს და 

უკრძალავდა ყოვლადწმიდა ქალწულისთვის ღვთისმშობელი ეწოდებინათ, შეიქმნა 

სადიდებელი ჰიმნი: „ღვთისმშობელო ქალწულო, გიხაროდენ!..“ ფიქრობენ, იგი ეკუთვნის 

კირილე ალექსანდრიელს, რომელმაც ნესტორის დამარცხებაში დიდი როლი შეასრულა. 

მასვე მიეწერება დიდი პარასკევის სამეუფო ჟამნის განაწესი, რომელსაც მოგვიანებით 

გადახედა და შეავსო სოფრონ იერუსალიმელმა. 

V საუკუნის ბოლოსა და VI საუკუნეში სადღესასწაულოდ და მოწამეთა მოსახსენებლად 

მრავალი საგალობელი დაწერეს ანატოლი იერუსალიმელმა, რომანოზ ტკბილადმგალობელმა 

და ავქსენტიოსმა; კონსტანტინოპოლის მთავარი ტაძრის დიაკონმა გიორგი პისიდიელმა 

სპარსელებთან იმპერატორ ჰერაკლეს ომის (VII ს. დასაწყისი) წარმატებით დასასრულის 

აღსანიშნავად შეადგინა ღვთისმშობლის აკათისტო (დაუჯდომელი); პატრიარქმა სერგიმ 

დაადგინა – ყოველწლიურად, დიდმარხვის მეხუთე კვირის შაბათს, ჩატარებულიყო 

ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი მსახურება ამ სამადლობელი ჰიმნის გალობით. 

ამავე საუკუნეში იერუსალიმის პატრიარქმა სოფრონმა დაწერა ქრისტესშობის დიდი ჟამნი. 

მისი სიტყვიდან ვიგებთ, რომ ამ დღესასწაულისადმი მიძღვნილ მსახურებას თავად 

იერუსალიმის პატრიარქი ოდითგანვე განსაკუთრებით საზეიმოდ ატარებდა ბეთლემში. 

მაგრამ, იმხანად ქვეყანას მაჰმადიანები დაეპატრონნენ, რომელთაც აკრძალეს ტრადიციული 

დღესასწაულის ჩატარება ბეთლემში, რის შემდეგაც მსახურება იერუსალიმში, 

ღვთისმშობლის ტაძარში აღევლინებოდა. უდიდესი ზეიმით აღნიშნავდნენ იორდანეს 

წყლების კურთხევას ნათლისღების დღეს. დიდი წყალკურთხევის განაწესის საბოლოოდ 

ჩამოყალიბებასაც, მართალია პატრიარქ სოფრონს მიაწერენ, მაგრამ მისი ტრადიცია ძველია – 

ცნობების თანახმად, იგი უკვე არსებობდა არაუგვიანეს IV საუკუნისა. 

VIII საუკუნეში შეიქმნა და ეკლესიაში დამკვიდრდა ანდრია კრიტელის დიდი კანონი. ამ 

პიროვნებამ კიდევ ბევრი კანონი შეადგინა ღვთისმშობლისა და წმინდანთა პატივსაცემად. 

დადგა ხატთმბრძოლობის უმძიმესი პერიოდი!.. 

აიკრძალა ღვთისმშობლისა და წმინდანების დიდება, წმინდა ხატების თაყვანისცემა, მაგრამ 

არასდროს შექმნილა ისე ამაღლებული და მრავალფეროვანი საგალობლები, როგორც ამ 



დროს – ასე გამოხატეს ქრისტიანებმა სიწმინდისადმი კეთილკრძალულება. ღვთისმსახურება 

ღვთისმშობლისა და წმინდანთა პატივსაცემად შთაგონებული საგალობლებით განაშვენეს 

ჭეშმარიტების ისეთმა აღმსარებლებმა, როგორებიც იყვნენ: გერმანე კონსტანტინოპოლელი, 

იოანე დამასკელი, კოსმა მაიუმელი, თეოდორე და იოსებ სტუდიელები, თეოფანე და 

თეოდორე აღმსარებლები, თეოსტერიკე, იოსებ მგალობელი, პატრიარქი მეთოდე... 

ბოლოს მსოფლიო კრებამ დაადგინა, რომ ეკლესიას აქვს სრული უფლება, სიტყვითაც და 

გამოსახულებათა საშუალებითაც გამოხატოს თავისი კრძალვითი თაყვანისცემა 

მარადისქალწულისა და ღვთისსათნო წმინდანებისადმი. ამ მძიმე დროს ღვთისმსახურებათა 

წესი საბოლოოდ განისაზღვრა, რაშიც განსაკუთრებული წვლილი იოანე დამასკელს 

მიუძღვის. ხატთმბრძოლობის ერესის მოწინააღმდეგემ, ჭეშმარიტების ქომაგმა და მისთვის 

ტანჯულმა იოანე დამასკელმა, როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, სიჭაბუკიდანვე 

შეიძულა ამსოფლიური ბრწყინვალება და პატივი; წმინდა საბას ლავრაში შედგა მონაზვნად 

და უფალს მიუძღვნა სიცოცხლეც და საგალობელთა შეთხზვის ნიჭიც. მან იმოგზაურა 

იერუსალიმში, მოინახულა ადგილები, სადაც აღსრულდა ჩვენი გადარჩენა და დაწერა 

უაღრესად შთამბეჭდავი, განუმეორებელი საგალობლები, რომლებშიც ხოტბა შეასხა საღვთო 

მოწყალებას. 

გავიხსენოთ მის მიერ შედგენილი სააღდგომო მსახურება – იგი სიხარულითა და ზეიმით 

სუნთქავს, შთამბეჭდავად გამოხატავს ხალისით სავსე გრძნობებს, რაც ქრისტიანს ეუფლება 

აღდგომის დღეს – ქრისტეს მიერ სიკვდილით სიკვდილის დათრგუნვაზე ფიქრის დროს; 

გავიხსენოთ ესოდენ სულშიჩამწვდომი ანტიფონები და ეპიტაფიები, მაღალპოეტური 

ტროპარები წმინდანებისადმი და სადღესასწაულო კანონები, ღვთისმშობლის სადიდებელი: 

„შენდამი იხარებს, მიმადლებულო, ყოველი დაბადებული“, „აურაცხელ არიან ცოდვანი 

ჩემნი, ღვთისმშობელო“ და ა.შ. იოანე დამასკელსვე ეკუთვნის უფლის დედისადმი 

მიძღვნილი სხვა საგალობლებიც, რომელთა კრებულს „დოგმატიკონი“ ეწოდება, რადგანაც 

მათში ასახულია იესო ქრისტეს განხორციელების საეკლესიო დოგმატი ნესტორიანულ, 

მონოფიზიტურ და მონოთელიტურ ცრუსწავლებათა სამხილებლად. აქედან გასაგები ხდება, 

იოანე დამასკელი რატომ ითვლება (სრულიად სამართლიანად!) ეკლესიის ერთ-ერთ უდიდეს 

მამად და ჰიმნოგრაფად. 

ამ პერიოდისთვის საეკლესიო მსახურებებმა უკვე მიიღო გამოკვეთილი და ჩამოყალიბებული 

სახე. ახლა ყურადღება მივაპყროთ ზოგიერთი საგალობლის აგებულების თავისებურებებს. 

როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ქრისტიანული ეკლესიის მსახურებაში უფლის მიერ 

თავდაპირველად თავის რჩეულ ერზე – ებრაელებზე გარდამოვლენილ წყალობათა გახსენება 

ახალი აღთქმის მოვლენების ხსოვნასთან არის გაერთიანებული. ამით ნაჩვენებია, რომ ძველი 

და ახალი აღთქმის ეკლესიები განუყოფლად არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულნი. ასევე 

ცოცხალი კავშირი არსებობს ძველი აღთქმის პერიოდში მესიის მომლოდინეთა და უკვე 

მოვლინებული მესიის მორწმუნეთა შორის, რომელთაც იციან, რომ მაცხოვარმა აღასრულა 

ძველ აღთქმაში წინასწარმეტყველებათა და წინასახეთა საშუალებით მითითებული 

უდიდესი საქმენი. 

ეს უწყვეტი კავშირი ცხადად ჩანს ქრისტიანული ეკლესიის საგალობლებში. ეკლესიამ 

შეიწყნარა ძველი აღთქმის ღვთისმსახურების დროს გამოყენებული საგალობლები და ისინი 

ახალი აღთქმისათვის ნიშანდობლივ სადიდებელ ჰიმნებს შეუერთა. ყურადღება მივაქციოთ 



კანონებს – ასე ეწოდება გარკვეული წესითა და სალექსო მეტრით შერჩეულ წმინდა 

საგალობელთა ერთობლიობას. სადღესასწაულო კანონების უდიდესი ნაწილი იოანე 

დამასკელს ეკუთვნის, ზოგიერთი უფრო ადრე პატრიარქმა ანატოლიმ შეთხზა, ზოგიც იმავე 

დროს, ან მოგვიანებით კოსმა მაიუმელმა და სხვა ჰიმნოგრაფებმა შეადგინეს. 

ერთი სრული კანონი შედგება ცხრა გალობისგან, რომელთაგან თითოეულში შედის 

რამდენიმე მოკლე მუხლი, ე.წ. ტროპარები. ცხრა გალობათაგან თითოეულის პირველ 

ტროპარს ეწოდება ირმოსი (ძლისპირი). იგი წყობის მეტრითა და სამგალობლო კილოთი 

ნიმუშს წარმოადგენს. დანარჩენი ტროპარების მეტრიც და კილოც ირმოსზეა 

დამოკიდებული. ასეთია კანონის გარეგნული აგებულება. თავისი შინაარსით კანონის 

თითოეული გალობა ეხება წმინდა წერილის ამ მუხლებიდან ერთ-ერთს: 

პირველი – მოსესა და მარიამის (აარონის დის) მიერ მეწამული ზღვის გადალახვის შემდგომ 

გალობას: „უგალობდით უფალსა, რამეთუ დიდებით დიდებულ არს“ (გამ. 15,1). 

მეორე – ებრაელთა მიმართ მოსეს მამხილებელ გალობას: „მოიხილე, ცაო, და ვიტყოდი, და 

ისმენდინ ქუეყანაჲ სიტყუათა პირისა ჩემისათა“ (2 სჯ. 32,1). იგი შედგენილია მკაცრი 

საყვედურებისა და მხილებათაგან და ერს მოუწოდებს სინანულისა და შემუსვრილებისკენ, 

ამიტომაც სადღესასწაულო კანონებში არ შედის, სამაგიეროდ, იგალობება მარხვის დღეებში. 

მესამე – ანნა წინასწარმეტყველის მიერ ღვთისადმი აღვლენილ სადიდებელს: „განძლიერდა 

გული ჩემი უფლისა მიერ, და ამაღლდა რქაჲ ჩემი ღმრთისა მიერ ჩემისა, განავრცნა პირი ჩემი 

ზედა მტერთა ჩემთა; განვიხარე მე მაცხოვარებითა შენითა“ (1 მეფ. 2,1). 

მეოთხე – ამბაკუმ წინასწარმეტყველის საგალობელს, სადაც იგი გვამცნობს ძე ღვთისას 

მოვლინებას: „უფალო, მესმა სმენაჲ შენი და შემეშინა“ (ამბ. 3,2). 

მეხუთე – ესაია წინასწარმეტყველის გალობას: „ღამითგან აღიმსთობს სული ჩემი შენდამი, 

ღმერთო“ (ეს. 26,9). 

მეექვსე – იონა წინასწარმეტყველის გალობას: „ღაღად-ვყავ ჭირსა ჩემსა უფლისა მიმართ 

ღმრთისა ჩემისა“ (იონ. 2,3). 

მეშვიდე და მერვე – ბაბილონის სახუმილში უვნებლად გადარჩენილი სამი ყრმის 

უფლისადმი სადიდებელს: „კურთხეულ ხარ შენ, უფალო, ღმერთო, მამათა ჩვენთაო, ქებულ 

და დიდებულ არს სახელი შენი უკუნისამდე“ (დან. 3,26); „აკურთხევდით ყოველნი საქმენი 

უფლისანი უფალსა, უგალობდით და უფროსად ამაღლებდით მას უკუნისამდე“ (დან. 3,57). 

ბოლოს, მეცხრე გალობა, რომელშიც უკვე გამოყენებულია ახალი აღთქმის სადიდებლები: 

ყოვლადწმიდა ქალწულისა – „ადიდებს სული ჩემი უფალსა...“ (ლუკ. 1,46-55) და იოანე 

ნათლისმცემლის მამის, ზაქარიასი – „კურთხეულ არს უფალი ღმერთი...“ (ლუკ. 1,68-79). 

ამგვარად, ეკლესია საგალობლებით იხსენიებს უმთავრეს მოვლენებს, დაწყებულს სამყაროს 

შექმნიდან, რომლებშიც გაცხადდა საღვთო ძალა და სახიერება, და მათ უკავშირებს უფლის 

უდიდეს მოწყალებას – მაცხოვრის მოვლინებას, რისთვისაც ამზადებდა ადამიანებს მთელი 

ძველი აღთქმა. არსებობს კანონები, რომლებშიც შედის არა ცხრა ან რვა, არამედ ორი-სამი 

საგალობელი. მათ ორსაგალობელი ან სამსაგალობელი კანონები ეწოდებათ. თითოეული 



მათგანი შედგება ირმოსისა და ტროპარებისგან. ვნების შვიდეულის მსახურება და ბევრი 

კანონი ეკუთვნის იოანე დამასკელის მეგობარსა და მასთან აღზრდილ კოსმა მაიუმელს. 

საგალობელთა სიმრავლემ და საეკლესიო მსახურებათა გამდიდრებამ, რამაც ცვლილებები 

შეიტანა მსახურების წლიურ ციკლში, აუცილებელი გახადა საეკლესიო წეს-განგების 

ხელახალი გადახედვა. ტიპიკონის შექმნისა და ჩამოყალიბებისთვის იღვწოდნენ: ხარიტონ 

აღმსარებელი (IV საუკუნე), შემდგომ ღირსი ექვთიმე, საბა განწმენდილი და პატრიარქი 

სოფრონი. იოანე დამასკელმა ხელახლა განიხილა წეს-განგება და მასში ახალი მსახურებანი 

ჩართო. იგი მოგვიანებით შეავსეს თეოდორე სტუდიელმა და მარკოზ ოტრანტელმა (IX ს.). 

დღეს ეს წიგნი ცნობილია ტიპიკონის ანუ საეკლესიო განაწესის სახელით. 

შემდეგ იოანე დამასკელმა შეკრიბა კანონები, სტიქარონები და ანტიფონები, რომლებიც 

კვირაობით იგალობება, აგრეთვე საკვირაო მსახურებანი, დაწყებული შაბათის მწუხრიდან, 

და დაყო რვა ხმად, ანუ კილოდ. თითოეული ხმა ერთ საკვირაო მსახურებას ეძღვნება. ამ 

კრებულს ოქტოიხოსი ანუ რვა ხმათა (იგივე პარაკლიტონი) ეწოდება. იგი მოგვიანებით 

შეივსო შვიდეულის დანარჩენ დღეთა მსახურებებით და ასეთად მოაღწია ჩვენამდე. 

ამ დიდმა მასწავლებელმა კიდევ ერთი უდიდესი შრომა გაწია: მანამდე ქრისტიანული 

სწავლების ჭეშმარიტებანი მეცნიერულ სისტემად არ იყო ჩამოყალიბებული. ერეტიკოსებთან 

ბრძოლა და ჭეშმარიტი სწავლების გავრცელებაზე ზრუნვა წმინდა მამებს აიძულებდა, 

პირველი საუკუნეებიდანვე ზუსტად გამოეკვლიათ და განემარტათ სარწმუნოების 

დოგმატები. ხოლო იოანე დამასკელმა, სწავლულმა ღვთისმეტყველმა და ღრმა მოაზროვნემ, 

პირველმა შეკრიბა წმინდა მამათა განმარტებანი საეკლესიო დოგმატების შესახებ, შეადარა 

ისინი წმინდა წერილსა და მსოფლიო კრებათა მასალებს და შეადგინა 

„მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნით გადმოცემა“. ეს იყო პირველი წიგნი, 

სადაც მეცნიერულად იყო განმარტებული ღვთისმეტყველება. 

იოანე დამასკელის შემდგომ ღვთისმსახურების წესზე დიდად ზრუნავდა ღირსი თეოდორე 

სტუდიელი, რომელმაც ბევრი კანონი და სტიქარონი დაწერა დიდმარხვის მსახურებისთვის. 

მას ეკუთვნის: ჯვრის თაყვანისცემის კვირის მსახურება და კანონი პატიოსანი ჯვრისა; 

ხორციელის კვირის კანონი და წმინდანებისადმი მიძღვნილი მრავალი საგალობელი. 

საეკლესიო ჰიმნებს სტუდიელის სავანის სხვა მონაზვნებიც წერდნენ. 

840 წელს, პატრიარქ მეთოდეს დროს, ხატთმბრძოლობის დამხობის შემდეგ, დადგინდა 

„მართლმადიდებლობის ზეიმი“. ფოტიოსის მოღვაწეობის ჟამს შემოღებული იქნა წყლის 

კურთხევა ყოველი თვის დასაწყისში; ვარაუდობენ, რომ მცირე წყალკურთხევის წესიც, 

რომელიც პარაკლისთან ერთად სრულდება, პატრიარქ ფოტიოსს ეკუთვნის. 

IX საუკუნის შემდგომ საეკლესიო მსახურებებში მნიშვნელოვანი დამატებები აღარ 

შეუტანიათ. 

ეკლესიის მამათა ღვაწლით X-XI საუკუნეებისთვის უკვე შედგენილი იყო შემდეგი 

საღვთისმსახურო წიგნები: 

ტიპიკონი ანუ საეკლესიო წეს-განგება. 



წირვის კონდაკი – სახელმძღვანელო მღვდლებისა და დიაკვნებისთვის – მწუხრის, ცისკრისა 

და წირვის ჩასატარებლად. 

პარაკლიტონი, თვენი, სადღესასწაულო თვენი – მათში შედის მსახურებანი, რომლებიც 

სრულდება ხმებისა და კალენდრის მიხედვით. 

მარხვანი – შეიცავს მსახურებებს, რომლებიც სრულდება დიდმარხვასა და მისთვის 

მოსამზადებელ პერიოდში. 

ზატიკი – შეიცავს მსახურებებს აღდგომიდან ყოველთა წმინდათა კვირიაკემდე. მისი 

შემდგენლები არიან კოსმა მაიუმელი, წმინდა ანდრია კრეტელი, იოსებ და თეოდორე 

სტუდიელები – ამ წიგნებში მოგვიანებით რამოდენიმე ლოცვა ჩართეს ნიკიფორე 

კალისტოსმა (XI ს.) და გრიგოლ პალამამ (XIV ს.). 

ირმოლოგიონი – ხმების მიხედვით განაწილებული ძლისპირების კრებული. მის 

შემდგენლად ითვლება თეოდორე სტუდიელი. 

კურთხევანი – ლოცვების კრებული ყველა საეკლესიო წესის აღსასრულებლად 

(საიდუმლოების, ტაძრის კურთხევის, წყლის კურთხევის, პანაშვიდის და სხვ.). 

ჩამოყალიბებული სახე მიიღო IX საუკუნისათვის, თუმცა მოგვიანებითაც შევიდა მასში 

ზოგიერთი ცვლილება და დამატება. 

ქრისტიანობის ადრეული ეპოქის მწერლების მიხედვით, სამლოცველო სახლებში 

იკითხებოდა ძველი და ახალი აღთქმის წიგნები. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თავიდან 

წინამძღვარზე – ეპისკოპოსზე ან პრესვიტერზე იყო დამოკიდებული საკითხავების შერჩევა. 

მაგრამ ისინი თანდათან განისაზღვრა გასახსენებელი დროის ან მოვლენის შინაარსის 

მიხედვით. მაგალითად, ვიცით, რომ უკვე IV საუკუნეში შესაქმის წიგნი იკითხებოდა დიდი 

მარხვის განმავლობაში; იობის წიგნი – ვნების კვირას; მოციქულთა საქმენი – აღდგომის 

შემდგომ. რაც შეეხება სახარების საკითხავებს, იგი დაზუსტდა მას შემდგომ, რაც წმინდა 

მოვლენებისადმი მიძღვნილი დღესასწაულები დადგინდა. 

ახალი აღთქმის წიგნების თავებად დაყოფა უკვე V საუკუნიდანაა ცნობილია. ამავე საუკუნეში 

დიაკონმა ევთალიოსმა კითხვის გასაიოლებლად ტექსტი მუხლებად გაანაწილა. უცნობია, 

იყო თუ არა სახარება დაყოფილი დასაწყისებად იმ სახით, როგორც დღეს გვაქვს. როგორც 

უკვე აღვნიშნეთ, ფსალმუნნი IV საუკუნეში დაყვეს კანონებად. 

წმინდა წერილის წიგნების ჩამონათვალს ვხვდებით II-III საუკუნეების მწერლებთან 

(მელიტონი, ორიგენე, ევსები და სხვები). 393 წელს კართაგენის კრებამ საბოლოოდ დაადგინა, 

თუ ბიბლიის რომელი წიგნები უნდა ჩაითვალოს კანონიკურად და რომელი არა. უკვე II 

საუკუნეში არსებობდა წმინდა წერილის სირიული და ლათინური თარგმანები. IV საუკუნის 

დასასრულს იერონიმემ ხელახლა გადათარგმნა წმინდა წერილი, რომლის გამოყენებაც 

დაიწყეს მთელ დასავლეთში „ვულგატას“ სახელწოდებით. ინგლისში VII საუკუნეში ბედა 

ღირსეულმა დაიწყო სახარების თარგმნა მშობლიურ ენაზე, ხოლო IX საუკუნეში მეფე 

ალფრედმა ფსალმუნთა წიგნი გადათარგმნა ინგლისურად. 

აღმოსავლეთში მცხოვრები თითქმის ყველა ერი მშობლიურ ენაზე კითხულობდა წმინდა 

წერილს. ხშირად მოწმდებოდა და სწორდებოდა ბერძნული ტექსტი; ადრევე არსებობდა 



წმინდა წერილი სირიულ, ქალდეურ და ეთიოპიურ ენებზე. იოანე ოქროპირი და 

თეოდორიტე კვირელი ადასტურებენ, რომ დუნაისა და შავი ზღვისპირეთში მცხოვრები 

ახალმოქცეული ტომები ღვთის სიტყვას თავიანთ ენაზე სწავლობდნენ, ასევე სავარაუდოა, 

რომ თავადვე არჩევდნენ ღვთისმსახურებაში ჩასართავ საკითხავებს. IV საუკუნეში ულფილამ 

გოთების ენაზე თარგმნა წმინდა წერილი; V საუკუნის დასაწყისში კი მესროპმა – სომხურად; 

წმინდა წერილი მშობლიურ ენაზე ჰქონდათ ქართველებსაც, კოპტებსაც და ლიბანელებსაც. IX 

საუკუნეში წმინდა წერილი სლავურადაც ითარგმნა. 

საიდუმლონი სრულდებოდა მოციქულთა ეპოქიდან შემონახული გადმოცემის თანახმად. 

ნათლისღებისა და მირონცხების წესის აღსრულების ზუსტ აღწერას გვაწვდის კირილე 

იერუსალიმელი თავის ქადაგებათა კრებულში კათაკმეველთა მიმართ. მაგრამ საიდუმლოს 

შესრულებისას გამოყენებული ზოგიერთი ლოცვა მოგვიანებით დაწერეს ბასილი დიდმა და 

იოანე ოქროპირმა. საიდუმლოს აღსრულებისას ნებისმიერ ხილულ ქმედებას აქვს გარკვეული 

სიმბოლური მნიშვნელობა. მაგალითად, ნათლისღების დროს ემბაზში მოსანათლავის 

სამჯერადი შთაფლვა მამის, ძისა და სულიწმიდის სახელით გამოხატავს იესო ქრისტესთან 

ერთად თანადაფლვას, რითაც გვეძლევა სასოება, რომ ასევე ქრისტესთან თანააღვდგებით. 

რამეთუ მოციქული ბრძანებს: „ანუ არა უწყითა, რამეთუ რომელთა-ესე ნათელ-ვიღეთ ქრისტე 

იესუჲს მიერ, სიკუდილისა მისისა მიმართ ნათელ-ვიღეთ? და თანა-დავეფლენით მას 

ნათლისღებითა მით სიკუდილსა მისსა, რაჲთა ვითარცა-იგი აღდგა ქრისტე მკუდრეთით 

დიდებითა მამისაჲთა, ეგრეცა ჩუენ განახლებითა ცხორებისაჲთა ვიდოდით. რამეთუ 

უკუეთუ თანა-ნერგ ვექმნენით მსგავსებასა მას სიკუდილისა მისისასა, ეგრეთცა აღდგომასა 

მას მისსა ვიყვნეთ“ (რომ. 6,3-5). 

სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს ნათლისღების მომდევნო საიდუმლოს – მირონცხების 

ხილულ ქმედებებსაც: ახალმონათლულის მირონის ცხება მოასწავებს მისი, როგორც ქრისტეს 

მეომრის, მომზადებას საბრძოლველად ხორცთან, ამა სოფელთან და ეშმაკთან; უნაყოფო 

ტოტის დამყნობას ნაყოფიერ ზეთისხილზე – იესო ქრისტეზე. ანთებული სანთლებით 

ემბაზის ირგვლივ მსვლელობა აღნიშნავს განახლებული ცხოვრების ნათელში სვლას და 

ღმერთთან სულის სამარადჟამო დაწინდვას, ხოლო მონათლულისთვის ახალი სახელის 

დარქმევა – ახალი ცხოვრების დაწყებას. თავზე აჭრა თმისა მიანიშნებს, რომ ამიერიდან 

მონათლულმა უნდა აღასრულოს ქრისტეს ნება და არა თავისი.[2] 

საიდუმლოს თანამდევი ზოგიერთი ხილული სიმბოლური ქმედება, რომელიც უძველესი 

დროიდანვე დამკვიდრდა, ყველგან ერთნაირად არ სრულდებოდა. მაგალითად, ზოგან 

ახალმონათლულს თაფლსა და რძეს აძლევდნენ ნიშნად სულიერ ნიჭთა სიტკბოებისა და 

ახალ ცხოვრებაში აღორძინებისა. აფრიკაში აძლევდნენ მარილს, თანახმად ქრისტეს 

სიტყვებისა (იხ. მარკ. 9,50); იტალიაში ახალმონათლულს ოქროს მონეტას ჩუქნიდნენ, რითაც 

შეახსენებდნენ მისთვის მიბარებული ტალანტის შესახებ. 

თავდაპირველად ყველა ქვეყანაში ნათლისღებას, ანუ ახალ ცხოვრებაში აღორძინებას, 

მაშინვე მოჰყვებდა მირონცხება, ანუ სულიწმიდის ნიჭების გადაცემა. მაგრამ დასავლეთში, V 

საუკუნიდან შემოსული ტრადიციის თანახმად, ეპისკოპოსი გარკვეულ დროს მიმოივლიდა 

ხოლმე თავის ეპარქიას და მაშინ აღასრულებდა მირონცხებასა და ხელდასხმას მათზე, ვინც 

უკვე მონათლა მღვდელმა. ეს ჩვეულება VIII-IX საუკუნეებში მთელ დასავლეთში დამკვიდრდა 

– იქ მხოლოდ ეპისკოპოსი აღასრულებდა მირონცხებას. აღმოსავლეთში კი დარჩა ძველი 



ტრადიცია, რომლის თანახმად, ამ მსახურებას მღვდელი ნათლისღების დასრულებისთანავე 

ატარებდა. მირონს კი მხოლოდ ეპისკოპოსი აკურთხებდა. 

მოგვიანებით ლათინები კიდევ უფრო დაშორდნენ ძველ ტრადიციას და დააწესეს 

მირონცხება ნათლისღებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც მონათლული ყმაწვილები 

კატეხიზმოს ცოდნაში გამოიცდებოდნენ. ზოგი მათგანი მირონცხების გარეშეც რჩებოდა. 

სხვა საიდუმლოთა ხილულ ქმედებებშიც სიმბოლურ დატვირთვას ვხედავთ. მაგალითად, 

უძველესი დროიდან ეკლესია ევქარისტიის აღსრულებისას იყენებდა გაფუებულ პურს 

(სეფისკვერს) და არა ხმიადს. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი პური გამოიყენა ქრისტემ 

ევქარიისტის საიდუმლოს დასაწესებლად, არამედ იმიტომაც, რომ ხმიადს იუდეველები 

პასექზე მიირთმევდნენ მწარე ბალახთან ერთად, რაც ტანჯვასა და გლოვაზე მიანიშნებდა. 

ხოლო ქრისტიანული აღდგომა, თავად ქრისტე, სიხარულისა და სიცოცხლის სიმბოლოა. 

ეკლესია ამიტომაც თვლიდა ევქარისტიაზე ხმიადის გამოყენებას არასწორ ტრადიციად, 

თუმცა ამას პირველხარისხოვან საკითხად მაინც არ მიიჩნევდა. 

აღსარება, ანუ სინანულის საიდუმლო, პირველ საუკუნეებში საჯაროდ სრულდებოდა – 

ქრისტიანები ყველას გასაგონად აღიარებდნენ ცოდვებს. ეკლესიის წინამძღვარი, მისთვის 

მინიჭებული უფლების ძალით, ზოგს აძლევდა ზიარების ნებას, ზოგსაც მეტ-ნაკლებად 

ხანგრძლივ ეპიტიმიას ადებდა. მონანულნი ოთხ ჯგუფად იყოფოდნენ: 

1. მძიმედ შემცოდენი, ანუ მგლოვარენი – მათ აკრძალული ჰქონდათ ტაძრის სტოაში შესვლა. 

იდგნენ ეზოში ღია ცის ქვეშ და ემუდარებოდნენ ტაძარში შემსვლელთ, მათთვის ელოცათ. 

2. მსმენელნი – მათ შეეძლოთ, მდგარიყვნენ სტოაში და ღვთისმსახურების დროს მოესმინათ 

საკითხავები და ქადაგება. 

3. შევრდომილნი – ისინი ღვთისმსახურებას ესწრებოდნენ დიაკონის მოხმობამდე: 

„კათაკმეველნო, განვედით!“ ლიტურგიის შემდეგ კი ტაძრის გარეთ მუხლს იდრეკდნენ 

წინამძღვრის წინაშე და მისგან იღებდნენ დალოცვას. 

4. მართლებთან თანამდგომარენი – ესწრებოდნენ მთელ ლიტურგიას, ოღონდ ზიარების ნება 

არ ჰქონდათ. მსახურების დასრულების შემდეგ მათ მხოლოდ ნაკურთხ წყალს აძლევდნენ. 

ყველა მონანულს ეცვა შესაფერისი სამოსი, ისინი საერო სიამეებისგან თავს იკავდებდნენ და 

ზოგჯერ თმებსაც იკვეცდნენ. კათაკმეველთა და მართალთა ლიტურგიების შუალედში 

ეკლესია ლოცულობდა მონანულთათვისაც. ეპიტიმიის დასრულების შემდგომ მათ მთელი 

ეკლესიის წინაშე უკითხავდნენ მიტევების ლოცვას. III საუკუნის დასასრულს და IV საუკუნის 

დასაწყისში საჯაროდ აღსარება ფარულით შეიცვალა. 

VI საუკუნის დასასრულს პატრიარქმა იოანე მმარხველმა, როგორც ვარაუდობენ, შეადგინა 

წიგნი, სადაც განსაზღვრული იყო ეპიტიმიის ხარისხი შეცოდებისთვის, მაგრამ მან ვერ ჰპოვა 

საყოველთაო გამოყენება – ეპიტიმიებს მონანულებს თავიანთი შეხედულებისამებრ 

უწესებდნენ სულიერი მამები. დასავლეთში ასეთ პენიტენციალურ წიგნებს, როგორც მათ 

უწოდებდნენ, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ და, როგორც აღვნიშნეთ, VIII საუკუნისთვის უკვე 

შედგენილი იყო გარკვეული კანონები ეპიტიმიებისთვის, რასაც ხშირად ფულადი ჯარიმით 



ცვლიდნენ. XI საუკუნეში პაპმა ლეონ III გამოსცა ცოდვათა მიტევების სიგელები, რომლებიც 

ტაძრებში იყიდებოდა. 

მღვდლობის საიდუმლოს აღსრულების უფლება აქვს მხოლოდ ეპისკოპოსს. მოციქულთა 

ეპოქიდან ჩვენთვის ცნობილია მღვდლობის სამი ხარისხი: ეპისკოპოსი, პრესვიტერი 

(მღვდელი) და დიაკონი. ხარისხში აყვანა ხდება ხელდასხმითა და ლოცვით, რომლის 

დროსაც რჩეულზე გარდამოდის სულიწმიდის მადლი. ხელდასხმას ეწოდება ქიროტონია და 

აღმოსავლეთის ეკლესიებში იგი სრულდება მოციქულთა დადგენილებებისა და ძველი 

ტრადიციების თანახმად. ამ საიდუმლოს ხილულ ქმედებებს, როგორც სხვა საიდუმლოთა 

აღსრულების დროს, აქაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ასეთივე შინაარს ატარებს 

მღვდელმსახურთა შესამოსელიც. 

დასავლეთში VI საუკუნეში შემოიღეს მღვდელმსახურთათვის თმის განსაკუთრებული 

ფორმით მოკვეცა, ე.წ. ტონზურა, რაც VII საკუნეში სავალდებულო გახდა. დასავლელი 

ეპისკოპოსები ბეჭედს ატარებდნენ ეკლესიასთან დაწინდვის ნიშნად. რომის ეკლესიაში 

თანდათანობით დაკანონდა სასულიერო პირთა უქოწინებლობის ტრადიცია, რაც 

აღმოსავლეთში მხოლოდ ეპისკოპოსებს მოეთხოვებოდათ. 

 

ქორწინების საიდუმლო და ზეთის კურთხევის საიდუმლო დღევანდლამდე აღესრულება 

მოციქულთა ეპოქის გადმოცემის თანახმად, თუმცა მათ მოგვიანებით შექმნილი რამდენიმე 

ლოცვაც დაემატა. 

პირველი საუკუნეების წმინდა მამათა საუბრებიდან ვიგებთ, რომ ქრისტიანები თავიდანვე 

საზეიმოდ აღნიშნავდნენ კაცთა მოდგმის გადარჩენასთან დაკავშირებულ დიად მოვლენებს; 

ბუნებრივია, ამ დღესასწაულების დეტალები დროთა განმავლობაში თანდათან 

დგინდებოდა. ოდითგანვე პირველი და ყველაზე საზეიმო დღე იყო აღდგომა. მორწმუნეები 

ქრისტეს აღდგომის სასიხარულო ამბავს ულოცავდნენ და ბედნიერების ნიშნად სიყვარულით 

ეამბორებოდნენ ურთიერთს. გადმოცემის თანახმად, წითელი კვერცხების ჩუქების ტრადიცია 

ძალიან ძველია და იგი მარიამ მაგდალინელს უკავშირდება, რომელმაც იმპერატორ 

ტიბერიუსს ქრისტეს შესახებ აუწყა და კვერცხი მიართვა, როგორც სიცოცხლის სიმბოლო. 

პირველი საუკუნეებიდანვე აღდგომის დღესასწაულს უსწრებდა მარხვა, რაც ყველგან 

ერთნაირი ხანგრძლივობის არ ყოფილა; არც აღდგომას აღნიშნავდნენ ერთსა და იმავე დროს. 

აღდგომის დღესასწაულის დროის შესახებ ადრევე არსებობდა უთანხმოება აღმოსავლეთისა 

და დასავლეთის ეკლესიებს შორის. საკითხი მხოლოდ ნიკეის I მსოფლიო კრების განჩინებით 

გადაწყდა, მაგრამ მარხვის დაცვის თაობაზე განსხვავება მაინც დარჩა. აღმოსავლეთში ადრევე 

დაწესდა ექვსკვირიანი მარხვა და ვნების შვიდეული, დასავლეთში კი იგი შედარებით 

ხანმოკლე იყო. 

აღდგომის ღამეს ქრისტიანები ლოცვაში ატარებდნენ. კონსტანტინე დიდის დროს 

საყოველთაო ზეიმის ნიშნად მთელი ქალაქი განათებული იყო სვეტებად აღმართული 

ცვილის სანთლებით. განსაკუთრებული აღმაფრენით და სიხარულით განადიდებდნენ 

ეკლესიის წმინდა მამები ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულს. გავიხსენოთ გრიგოლ 

ღვთისმეტყველის სიტყვები: „აწ აღსრულდა გადარჩენა სამყაროსი, ხილულისაც და 



უხილავისაც. ქრისტე აღდგა მკვდრეთით, თქვენც მასთან ერთად თანა-აღდექით... ქრისტე 

საფლავიდან აღდგა, თქვენ კი ცოდვის ბორკილებიდან განთავისუფლდით; განიხვნა 

ჯოჯოხეთის ბჭენი, მოისრა სიკვდილი... პასექი, პასექი უფლისა! ის ჩვენთვის დღესასწაულია 

დღესასწაულთა და ზეიმი ზეიმთა!“ ეს სიტყები შევიდა იოანე დამასკელის შთაგონებულ 

საგალობლებშიც, რომელთაც დღესაც სიხარულითა და ლმობიერებით ვუსმენთ. 

ყოვლადწმიდა სამების სადიდებლად და მორწმუნეებზე სულიწმიდის გარდამოსვლის 

აღსანიშნავად მოციქულები და პირველი ქრისტიანები ზეიმობდნენ სულთმოფენობის 

დღესასწაულს. 

პირველ საუკუნეებში უფლის განცხადებად წოდებულ დღესასწაულში ერთიანდებოდა 

ქრისტესშობა, ნათლისღება, მოგვთა თაყვანისცემა, ქორწილი გალილეას კანაში და ქრისტეს 

სასწაული – ხალხის დაპურება ხუთი პურით. აღმოსავლეთში მხოლოდ IV საუკუნეში დაიწყეს 

ქრისტესშობისა და ნათლისღების ცალ-ცალკე აღნიშვნა. დასავლეთში დღესაც ერთად 

დღესასწაულობენ ნათლისღებასა და მოგვთა თაყვანისცემას. 

ხარებასა და უფლის ამაღლებასაც მოციქულთა დროიდან ზეიმობდნენ. არსებობს ეფრემ 

ასურის საუბრები ფერისცვალებისა და ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულთა შესახებ. IV 

საუკუნეში ელენე დედოფალმა პალესტინაში ააგო ტაძარი ღვთისმშობლის შობის სახელზე. 

ვარაუდობენ, რომ მისივე ბრძანებით აშენდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების ეკლესიაც. 

არსებობს III-IV საუკუნეებში მოღვაწე წმინდა მამათა საუბრები მირქმის დღესასწაულის 

შესახებ, რაც განსაკუთრებული ზეიმით აღინიშნებოდა იუსტინიანეს მმართველობის 

პერიოდიდან. იმხანად იმპერიას უდიდესი ზიანი მიაყენა საშინელმა მიწისძვრამ და სახადმა; 

ერთ ღვთისმოსავ ადამიანს ხილვით ეუწყა, რომ განსაცდელები შეწყდებოდა, თუ მირქმის 

სადღესასწაულოდ აღნიშვნას დააწესებდნენ. იმავე პერიოდში უბედურებათა შესაჩერებლად 

შეიქმნა საეკლესიო საგალობელი, რომელსაც დღესაც კითხულობენ. 

ჯვართამაღლება თავიდან აღინიშნებოდა აღდგომის მეორე დღეს, როდესაც დედოფალმა 

ელენემ ცხოველმყოფელი ჯვარი იპოვა. VII საუკუნეში, როდესაც იმპერატორმა ჰერაკლემ 

ჯვარი სპარსეთიდან დააბრუნა, ეს ორი მოვლენა გააერთიანეს და ჯვართამაღლების 

დღესასწაული 14 სექტემბერს დაადგინეს. ამ დღესვე დაწესდა მარხვა ქრისტეს ჯვარზე 

სიკვდილის გასახსენებლად. და კიდევ, უფლისადმი მადლიერების ნიშნად მაშინვე 

დადგინდა ხორციანი საკვებისგან თავშეკავება დიდმარხვის წინა კვირაში. 

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს ეხება ეფრემ ასურის, იერონიმე 

სტრიდონელის, ავგუსტინესა და IV-V საუკუნეების მამათა ზოგიერთი საუბარი. პირველ 

ცნობას კი გვაწვდის მელიტონ სარდელი, რომელიც II საუკუნის დასასრულს ცხოვრობდა. 

იერუსალიმში უფლის დიდებითა შესვლა (ბზობა, ბაიაობა) ეკლესიის მიერ ძველადაც იმ 

დღეს აღინიშნებოდა, რა დღესაც ჩვენ აღვნიშნავთ, რაც დასტურდება ათანასე დიდის, იოანე 

ოქროპირისა და სხვათა მონაცემებით. 

კათაკმევლები ძირითადად ინათლებოდნენ დიდ შაბათს (აღდგომის წინ), ნათლისღების, 

სულთმოფენობის და სხვა დიდი დღესასწაულების წინ. 



წმინდა მოწამეთა ხსოვნას უდიდესი პატივისცემით აღნიშნავდნენ პირველი საუკუნის 

ქრისტიანები. ისინი ყოველწლიურად, მარტვილთა დიდებული აღსასრულის დღეს (რასაც 

მარადიულ ცხოვრებაში მათი დაბადების დღეს უწოდებდნენ), იკრიბებოდნენ მათს 

საფლავებზე, აღასრულებდნენ ლიტურგიას და სიყვარულის სერობით ამთავრებდნენ ამ 

დღესასწაულს. დევნის დროს მორწმუნენი გულმოდგინედ იწერდნენ მარტვილთა 

დაკითხვებს, დასჯა-წამების პროცესს, რაც შემდგომში მათი ცხოვრების აღწერის წყაროდ 

იქცა. ამავე ჩანაწერების საფუძველზე დადგინდა მოწამეთა აღსასრულის დღეები; მათ 

შეემატა ეკლესიის ღირსეულ მწყემსთა, მეუდაბნოე მოღვაწეთა, ძველი აღთქმის წმინდანთა 

მოხსენიების საზეიმო თარიღებიც. თითოეული ქალაქი, დაბა თუ სავანე, განსაკუთრებული 

კრძალვითა და სიხარულით იხსენიებდა იმ წმინდანებს, რომლებიც იქ იყვნენ 

დაკრძალულნი. საქვეყნოდ ცნობილი წმინდანების საფლავებზე მიდიოდნენ შორეული 

ქვეყნებიდან ან ქალაქებიდან მდინარეებად დაძრული მომლოცველები: მაგალითად, რომში 

პეტრესა და პავლეს საფლავთა თაყვანსაცემად; გალიაში მარტინ ტურელის საფლავზე და ა.შ. 

აღმოსავლეთში, რა თქმა უნდა, მორწმუნეები ყველაზე ხშირად მიეშურებოდნენ თავად 

ქრისტეს ცხოვრებითა და ტანჯვით ნაკურთხ პალესტინის წმინდა ადგილებში. 

საერთოდ ღვთისსათნო ადამიანებს ეკლესია მათი აღსასრულის დღის მიხედვით იხსენიებს, 

მაგრამ ყველგან აღინიშნება და საყოველთაო სიხარულის დღედ ითვლება იოანე 

ნათლისმცემლის, როგორც მაცხოვრის წინამორბედის, შობა. ასევე აღინიშნება იოანე 

ნათლისმცემლის თავისკვეთის დღეც, რომლის შესახებ ცნობებს IV საუკუნის მამათა 

საუბრებში ვხვდებით. ამ დღეს, დიდი მმარხველის საპატივცემულოდ და იმის 

გულისხმისსაყოფელად, რომ საშინელ ცოდვას, უფლის წინამორბედის მკვლელობას, წინ 

უძღოდა ღრეობა და სიმთვრალე, ეკლესიამ მარხვა დააწესა. წმინდა იოანეს ცხედარი 

მოწაფეებმა დაასაფლავეს სამარიის სებასტიაში, უკვე III საუკუნეში არსებობდა მის საფლავზე 

აგებული ტაძარი. ჰეროდიადამ დამალა იოანეს მოკვეთილი თავი, რაც ქოზამ, ჰეროდეს 

ეზოსმოძღვარმა, იპოვა. მართალია, ღვთისმოსავი ადამიანები კრძალვით ინახავდნენ ამ 

სიწმინდეს, მაგრამ იგი ორჯერ კიდევ დაიკარგა და ორჯერვე იპოვეს. ბოლოს ეს სიწმინდე 

იმპერატორმა მარკიანემ საზეიმოდ გადაასვენა კონსტანტინოპოლში, მაგრამ ისევ დაიკარგა 

ხატთმბრძოლობის პერიოდში. ეკლესიამ IX საუკუნემდე დააწესა ნათლისმცემლის პატიოსანი 

თავის პირველი, მეორე და მესამე პოვნის ხსენების დღეები. 

ეკლესია, აგრეთვე, საზეიმოდ აღნიშნავდა წმინდანთა ნაწილების გადასვენებას. მაგალითად, 

IV საუკუნეში, კონსტანციუსის დროს, კონსტანტინოპოლში, წმინდა მოციქულთა ტაძარში 

გადაასვენეს მოციქულების: ანდრიას, ლუკასა და ტიმოთეს ნაწილები; იულიანე 

განდგომილის დროს ანტიოქიელმა ქრისტიანებმა საზეიმოდ გადააბრძანეს ეპისკოპოს 

ბაბილას ნეშტი; V საუკუნეში მთელი კონსტანტინოპოლი შეეგება იოანე ოქროპირის 

ნაწილებს, რომლებიც კომანიდან გადმოასვენეს. 

წმინდანთა ნაწილების გადასვენების დღე ყოველწლიურად აღინიშნება, განსაკუთრებული 

დღესასწაული კი ეწყობა იმ ადგილებში, სადაც ნეშტი იქნა დასვენებული. ეკლესია ასევე 

ყოველწლიურად დღესასწაულობს ტაძრების კურთხევის, ღვთისგან განსაკუთრებული 

მოწყალების ბოძების, განსაცდელის თავიდან აცილებისა და სხვა მოვლენათა ხსენების 

დღეებს. 



ეკლესიამ ძველთაგანვე დააწესა ყოველთა წმიდათა დღესასწაული, რომელიც 

სულთმოფენობიდან პირველ კვირას აღინიშნება. ამის შესახებ ცნობებს იოანე ოქროპირის 

საუბრებში ვხვდებით. დასავლეთში ეს ზეიმი VII საუკუნეში დააწესა პაპმა ბონიფაციუსმა. მან 

იმპერატორ ფოკასგან (602-610 წწ.) საჩუქრად მიიღო პანთეონი – წარმართთა ყველა ღმერთის 

სახელზე აგებული ტაძარი, რომელიც შემდგომ აკურთხა ღვთისმშობლისა და ყოველთა 

წმინდათა ტაძრად. IX საუკუნეში კონსტანტინოპოლში ყოველთა წმინდათა სახელობის 

ტაძარი ააგო იმპერატორმა ლეონ ბრძენმა. 

აღმოსავლეთში IV საუკუნიდან გავრცელდა ამბავი მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის შესახებ, 

რომელიც ედესაში ინახებოდა. ეს ხატი თავად ქრისტემ აჩუქა ედესის მთავარს – ავგაროსს. 

რასაკვირველია, მან მრავალი მომლოცველი მიიზიდა ამ ქალაქში; X საუკუნეში ბიზანტიის 

იმპერატორებმა: კონსტანტინე პორფიროგენეტმა და რომანოზ ლაკაპენოსმა ეს ხატი ედესის 

მმართველებისგან იყიდეს, სანაცვლოდ გაუგზავნეს 200 ტყვე სარკინოზი, 12000 ვერცხლის 

მონეტა და აღუთქვეს, არასდროს დასხმოდნენ თავს ედესას. 16 აგვისტოს ხატი საზეიმოდ 

დააბრძანეს კონსტანტინოპოლში, წმინდა სოფიას ტაძარში. ამ დროიდან ხელთუქმნელი 

ხატის ხსენების დღე ყოველწლიურ დღესასწაულად იქცა. 

ამავე საუკუნის დასაწყისში დადგინდა ღვთისმშობლის საფარველის დღესასწაული. ლეონ 

ბრძენის მმართველობის დროს, როდესაც ბიზანტიას სარკინოზები ემუქრებოდნენ, ერთმა 

წმინდა მამამ, ანდრია სალოსმა, ღვთისმშობლის სახელობის ვლაქერნის ტაძარში ლოცვის 

დროს მზერა აღაპყრო და იხილა ანგელოზთა და წმინდანთა დასებით გარსშემორტყმული 

ღვთისმშობელი, რომელიც ლოცულობდა და ბოლოს თავისი საფარველი გადააფარა 

ქრისტიანებს. ამ საოცარი გამოცხადების შესახებ ანდრიამ უამბო თავის მოწაფე ეპიფანეს და 

ამის შემდეგ მალევე დაწესდა ღვთისმშობლის მეოხების ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

დღესასწაული, რომელიც აღინიშნება 1 ოქტომბერს, ანუ ხილვის დღეს. 

კონსტანტინოპოლში, რომელიც მისმა დამაარსებელმა ყოვლადწმიდა ქალწულს მიუძღვნა, 

ღვთისმშობლის სახელზე აშენებული მრავალი ეკლესია არსებობს. განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია ვლაქერნის ყურესთან მდებარე ოდიგიტრიის ტაძარი, რომელიც V საუკუნეში 

ააგო დედოფალმა პულხერიამ. ყოვლადწმიდა ქალწულისა და წმინდანთა 

თაყვანისმცემელნი, ბუნებრივია კრძალვით ეპყრობოდნენ მათ ნივთებსაც; ამ მიზნით 

დაწესდა კონსტანტინოპოლში (VI-VII სს.) ღვთისმშობლის კვართისა და სარტყელის 

სასწაულებრივი პოვნის დღის საზეიმოდ აღნიშნვა. ქრისტიანები განსაკუთრებით თაყვანს 

სცემდნენ ლუკა მახარებლის მიერ დაწერილ ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედ ხატებს, 

რომელთაგან განსაკუთრებით ცნობილია ოდიგიტრია ანუ „გზის მაჩვენებელი“. იგი ესვენა 

დედოფალ პულხერიას ბრძანებით აგებულ ტაძარში. ყოვლადწმიდა ქალწულის უამრავ 

სასწაულმოქმედ გამოსახულებათაგან განსაკუთრებით ცნობილი იყო ლიდის (ანუ რომის), 

ეფესოს, მიასინის, იერუსალიმის, ფილერმის ღვთისმშობლის ხატები. 

წმინდანთა მოხსენიების დღეები შეძლებისამებრ შემდეგი თანმიმდევრობით ნაწილდებოდა: 

ქრისტესშობის დღესასწაულამდე იხსენიებდნენ ძველი აღთქმის პატრიარქებსა და 

წინასწარმეტყველებს, რომლებიც სამყაროს აუწყებდნენ მაცხოვრის მოვლინების შესახებ. 

ქრისტესშობის შემდეგ – პირველმოწამე სტეფანეს, როგორც ქრისტესთვის პირველ მარტვილს 

და უდანაშაულოდ გაჟლეტილ ჩვილებს. სულთმოფენობიდან იწყებოდა მოციქულთა, 



სახარების მქადაგებელთა, მოწაფეთა, აღმსარებელთა და ქალწულთადმი პატივის მიგების 

დღეები. 

იგივე აზრი – ყოველი დღე იკურთხოს წმინდა მოხსენიებით – კარგად ჩანს კვირის დღეების 

ღვთისმსახურებაში. კვირას ეკლესია ადიდებს უფლის აღდგომას; ორშაბათს იხსენიებს წმიდა 

ანგელოზებს; სამშაბათს – წინასწარმეტყველთა შორის უდიდესს, იოანე ნათლისმცემელს; 

ოთხშაბათს – უფლის გაცემას და ჯვარცმას; ხუთშაბათს – წმინდა მოციქულებსა და მათ 

ღირსეულ მემკვიდრეებს, რომლებმაც მთელ დედამიწას მოჰფინეს ქრისტეს სწავლება, ამავე 

დღეს იხსენიება წმიდა მღვდელთმთავარი ნიკოლოზი; პარასკევს – უფლის ჯვარცმას; შაბათი 

– ყოველთა წმიდათა და მარადიული ცხოვრების სასოებით აღსრულებულ მიცვალებულთა 

მოხსენიების დღეა; ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სადიდებელ-სავედრებელი ლოცვები 

ეკლესიაში კვირის ყოველ დღეს იკითხება. 

ამრიგად, მთელი შვიდეულის მსახურებანი მორწმუნეს განამზადებს, რათა საზეიმო 

განწყობით შეხვდეს კვირადღეს, რომელიც ეძღვნება ქრისტეს აღდგომით სიკვდილზე 

გამარჯვებასა და კაცთა მოდგმის გადარჩენას. 

პირველი საუკუნიდანვე არსებობს ცნობები, რომ ქრისტიანები მარხულობდნენ ოთხშაბათსა 

და პარასკევს, რითაც ქრისტეს გაცემას, ვნებასა და სიკვდილს იხსენიებდნენ. 

I-IV საუკუნეებში დაწესდა ქრისტესშობის, მოციქულთა თავთა (პეტრე-პავლობის) და 

ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულების წინმსწრები მარხვები. პატიოსანი ჯვრის 

თაყვანისცემა დიდმარხვის III კვირას, სავარაუდოდ, VIII საუკუნეში დადგინდა, ხოლო წმინდა 

თეოდორე სტუდიელმა შეადგინა ჯვრის თაყვანისცემის კვირის მსახურება. 

ისტორიულად, დიდი და მდიდრული ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა ძირითადად IV 

საუკუნიდან დაიწყო. ადრე ქრისტიანები სალოცავად იკრიბებოდნენ სახლებში, სადაც ერთი 

ოთახი იკურთხებოდა ღვთისმსახურებისთვის, ან მოწამეთა აკლდამებთან კატაკომბებში – 

ერთი სიტყვით, სადაც ამ ფარული თავშეყრის შესაძლებლობა მიეცემოდათ. დევნისგან 

თავისუფალ პერიოდებში ზოგჯერ შენდებოდა ტაძრები, მაგრამ ძალიან ცოტა და მათაც 

დევნის დროს ანგრევდნენ. ასე მოხდა ნიკომიდიაში დიოკლეტიანეს დროს. 

როდესაც იმპერატორი კონსტანტინე დარწმუნდა ქრისტიანული სარწმუნოების 

ჭეშმარიტებაში, იზრუნა, რათა პალესტინაში და აღმოსავლეთის ყველა ოლქში, რომსა და 

ახალ დედაქალაქში აეგოთ ბრწყინვალე ქრისტიანული ტაძრები. ზოგჯერ, თუმცა იშვიათად, 

წარმართული ტაძრის გადაკეთებაც ხდებოდა ქრისტიანულ ეკლესიად; მაგრამ ნაგებობები, 

სადაც სალოცავ კერპებს დგამდნენ, სრულიად შეუფერებელი აღმოჩნდა ქრისტიანული 

ღვთისმსახურებისთვის, მათი შიდა სივრცის სივიწროვის გამო. წარმართულ რიტუალებს 

საერთოდ არ ახლდა საკითხავები და შეგონებანი, ამდენად საჭიროც არ იყო მსმენელების 

ყოფნა ფართო, გადახურულ ნაგებობაში და ყველა მსახურება შენობის გარეთ 

აღესრულებოდა. ქრისტიანული ღვთისმსახურებისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს 

შესანიშნავად პასუხობდა ძველი ბაზილიკა. ეს იყო საჯარო, სავაჭრო ან სასამართლო 

დარბაზი, მოგრძო ოთხკუთხა, რომელსაც სვეტების ორი სიგრძივი რიგი სამ ნაწილად ყოფდა, 

თანაც სვეტებს შუა სივრცე ორჯერ განიერი იყო, ვიდრე გვერდით სვეტსა და კედელს შორის. 

ამიტომ რომის ზოგიერთი ბაზილიკა ქრისტიანულ ტაძრად გადაკეთდა; ბევრიც აიგო 

ბაზილიკის სტილით, ოღონდ ერთი განსხვავებით – მათი გვერდითი მხარეები (ნავები) 



ცენტრალურ ნავზე დაბალი და ვიწრო იყო. შუა, გრძელი ნავის აღმოსავლეთ ნაწილში, 

ამაღლებულ ადგილას, მოწყობილი იყო საკურთხეველი ერთი ტრაპეზით. დანარჩენი 

სივრცისგან საკურთხეველს ცხაური ან ფარდა ყოფდა. 

რომი ცნობილია გადაკეთებული ბაზილიკებით ან ამავე სტილით აგებული უძველესი 

ქრისტიანული ტაძრებით: წმინდა იოანეს სახელობის ლატერანის ბაზილიკა, რომელიც 

რომის ეპისკოპოსს იმპერატორმა კონსტანტინემ აჩუქა; წმინდა პეტრეს სახელობის ვატიკანის 

ბაზილიკა, რომელიც კონსტანტინემ ააგებინა ვატიკანის მთაზე. გადმოცემის თანახმად, ამ 

ადგილას მოწამებრივად აღესრულა პეტრე მოციქული. ქრისტიანული ტაძრის კედლები 

დაშენებული იყო ნერონის დროინდელი ცირკის ნანგრევებზე, სადაც უამრავი ქრისტიანი 

დაიხოცა. ეს ბაზილიკა XIV საუკუნემდე იდგა, მოგვიანებით კი მის ადგილზე აიგო წმინდა 

პეტრეს ახალი ტაძარი. 

აკვილეა და რავენა ბევრი მდიდრული ქრისტიანული ტაძრით იყო განთქმული. 

კონსტანტინოპოლში იდგა წმინდა სოფიას (სიბრძნე ღვთისა) უბრწყინვალესი ტაძარი, 

რომელიც კონსტანტინეს დროს აიგო და მნიშვნელოვნად გაფართოვდა კონსტანციუსის 

მმართველობის პერიოდში. მას შემდეგ, რაც ნაგებობა მთლიანად გაანადგურა ხანძარმა, 

იუსტინიანემ მის ადგილას ააშენა ახალი, დედაქალაქში ყველაზე დიადი და ბრწყინვალე 

ტაძარი. 

თავდაპირველად ეკლესიებთან აშენებდნენ სპეციალურ სანათლავებს. ამ მრგვალი ფორმის 

შენობის ცენტრში მოწყობილი იყო აუზი, გარს შემორიგებული სვეტების მწკრივით, 

რომელთა შორისაც ფარდები ეკიდა. შემდგომში, როდესაც ყრმათა მონათვლის ტრადიცია 

ყველგან გავრცელდა, ცალკე აშენებული სანათლავები შეცვალა ემბაზმა, რომელიც ტაძარში 

იდგა. 

დიდ ტაძრებთან ზოგჯერ აშენებდნენ ნაგებობას საეკლესიო ნივთების, შესამოსელის 

შესანახად, და თითქმის ყოველთვის – ბიბლიოთეკას... გარდა ამისა, არსებობდა სახლები 

მღვდელმსახურთათვის, თავშესაფრები ობლებისა და მოხუცთათვის, სკოლები, მგზავრთა 

ღამისსათევები... ეკლესიის ეზოში ხშირად სასაფლაოც იყო. თავად ეზოსა და შენობებს ქვის 

გალავანი ერტყა. 

პირველ საუკუნეებში, როდესაც ქრისტიანობა იდევნებოდა, ღვთისმსახურებაზე მიწვევა, 

სავარაუდოდ, ხდებოდა დაძახებით, განსაკუთრებული მაცნეების საშუალებით. IV 

საუკუნიდან მორწმუნეებს უხმობდნენ ხის ან ლითონის ძელზე დარტყმით გამოცემული 

ხმებით. ზუსტად არ არის ცნობილი, როდიდან დაიწყო ზარების გამოყენება საამისოდ. 

სავარაუდოდ, პირველად ისინი გამოიგონეს VI საუკუნეში დასავლეთში, მათი ფართოდ 

გამოყენება კი ეკლესიამ VIII საუკუნიდან შემოიღო. ფიქრობენ, რომ აღმოსავლეთში 

ღვთისმსახურებაზე ზარების საშუალებით მრევლის მოხმობის ტრადიცია დამკვიდრდა არა 

უადრეს IX საუკუნისა. მაშინ დაიწყეს ტაძრებთან სამრეკლოების მშენებლობაც. 

ტრაპეზს აკეთებდნენ გათლილი ქვისგან და ფარავდნენ ოქრო-ვერცხლის ჭედურობით. 

სამოგზაუროდ, ლაშქრობაში ან რაიმე მისიით მიმავალთ თან მიჰქონდათ ნაკურთხი ქვის 

ფილები (დასავლეთში) ან ანტიმინსი (აღმოსავლეთში. იგივე ოდიკი – ტრაპეზზე 

გადასაფარებელი ქსოვილი, რომელშიც ჩაკერებული იყო წმინდა ნაწილები და მას 

ეპისკოპოსი აკურთხებდა). 



უკვე ვისაუბრეთ პირველი საუკუნეების ფერწერაზე. გავეცანით მაშინდელ მოზაიკურ 

ხელოვნებას, რომლის გამოყენებაც დაიწყეს ახალი მდიდრული ქრისტიანული ტაძრების 

მოსართავად. ნაგებობის კედლებს ძველი და ახალი აღთქმისეული მოვლენების ამსახველი 

გამოსახულებებით ამშვენებდნენ. ტაძრის წინა ნაწილში კი ქრისტეს, ღვთისმშობლისა და 

ახალი აღთქმის წმინდანების ხატები იყო დასვენებული. 

აღმოსავლეთში დღევანდლამდე შემორჩა გალობა მუსიკალური ინსტრუმენტების გარეშე; 

დასავლეთში IX საუკუნიდან დაიწყეს ორღანის გამოყენება. 

ადრე გავრცელდა მიცვალებულთათვის ფსალმუნთა კითხვის ჩვეულება. იმპერატორმა 

იუსტინიანემ ცალკე საცხოვრებელიც კი მიუჩინა მონაზონ დედებს, რომელთა მოვალეობაც 

მიცვალებულთათვის ფსალმუნთა წიგნის კითხვა იყო. საერთოდ, მიცვალებულთა 

დასაფლავების ყველა ის ჩვეულება, რასაც დღეს მივმართავთ, უძველესი დროიდან მოდის. 

პანაშვიდის დროს სანთლების ანთების წესს თავიანთ ნაწერებში ახსენებენ ათანასე დიდი, 

იოანე ოქროპირი და სხვა მამები. ეს აღნიშნავდა ამ ბობოქარი წუთისოფლიდან მარადიულ 

განსვენებაში გადასვლის სიხარულს, სიმშვიდესა და ბრძოლაში გამარჯვებულის ზეიმს. 

კოლიოს (თაფლით შეზავებული მოხარშული ხორბალი) გამოყენებას თავისი მნიშვნელობა 

აქვს. მარცვლიდან ახალი სიცოცხლის აღმოცენება ჩვენი სხეულების აღდგომის სიმბოლოა (1 

კორ. 15, 37-38). 

მოციქულთა კანონებიდან ჩანს, რომ მიცვალებულს ძველთაგანვე იხსენიებენ აღსრულებიდან 

მესამე დღეს – ქრისტეს აღდგომის გასახსენებლად; მეცხრე დღეს – ანგელოზთა ცხრა დასის 

პატივსაცემად, რათა მათ მიცვალებულის სული მიეღოთ ნეტარ სამყაროში, და მეორმოცე 

დღეს – ისრაიტელთა მიბაძვით, რომლებიც მოსეს ორმოც დღეს იგლოვდნენ, და აგრეთვე 

უფლის ამაღლების მოსაგონებლად. წლისთავი უკვე უშუალოდ მიცვალებულის ხსოვნას 

ეძღვნებოდა. 

ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე უმთავრეს ტრადიციასა და ჩვეულებას შევეხეთ, რომლებიც 

ეკლესიაში დამკვიდრდნენ ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში, და მივუთითეთ, თუ საიდან 

იღებენ ისინი სათავეს. ასევე გიამბეთ სამოციქულო სწავლებიდან დასავლეთის ეკლესიის 

მნიშვნელოვანი გადახრების შესახებ. 

ეს ნაშრომო ძირითადად განკუთვნილია ახალგაზრდა მკითხველებისთვის. თუ მისი 

წაკითხვის შემდეგ მათ გაუჩნდებათ სურვილი, დაწვრილებით გაეცნონ ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორიას და ღრმად ჩასწვდნენ მის სწავლებას, ჩვენს მიზანს აღსრულებულად 

ჩავთვლით! 

[1] კაფიზმა ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს „ჯდომას“; ძველად ფსალმუნთა გალობის დროს 

ფეხზე მხოლოდ მგალობელი იდგა, დანარჩენები ისხდნენ და ისე უსმენდნენ. 

[2] ძველად მონებს თმას კრეჭდნენ ნიშნად იმისა, რომ ამიერიდან მათ უნდა შეესრულებინათ 

თავიანთი ბატონის ნება და მის სრულ განკარგულებაში გადადიოდნენ. 

 

 



თავი 1. როგორი იყო მსოფლიო მაცხოვრის მოსვლამდე. 

თავი 2. სულიწმიდის გარდამოსვლა. სამოციქულო ეკლესია იერუსალიმში. 

თავი 3. პირველმოწამე სტეფანეს აღსასრული. ეკლესიის ზრდა. 

თავი 4. სავლეს მოქცევა. 

თავი 5. პეტრე მოციქულის მოღვაწეობა. წარმართთა მოხმობა. დევნა. პეტრეს სასწაულებრივი 

გამოხსნა. 

თავი 6. პავლესა და ბარნაბას პირველი სამოციქულო მოგზაურობა კვიპროსსა და მცირე 

აზიაში. მოციქულთა კრება იერუსალიმში. 

თავი 7. პავლე მოციქულის მოგზაურობა საბერძნეთში. 

თავი 8. პავლეს მესამე სამოციქულო მოგზაურობა. ამბოხი ეფესოში. პავლეს დაბრუნება 

იერუსალიმში. 

თავი 9. პავლე ტყვეობაში. მოციქულის მოგზაურობა რომში. 

თავი 10. პავლე მოციქულის მოღვაწეობა რომში. 

თავი 11. წმინდა იაკობ მოციქულის აღსასრული. 

თავი 12. რომი. ქრისტიანთა პირველი დევნა. წმინდა მოციქულების – პეტრესა და პავლეს 

აღსასრული. 

თავი 13. სხვა მოციქულთა ღვაწლი. 

თავი 14. იუდეველთა ომი. იერუსალიმის დაცემა. 

თავი 15. წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი. ქრისტიანთა მეორე დევნა. ერესები. 

თავი 16. მოციქულთა ეპოქის ზოგადი მიმოხილვა. მოციქულთა მოწაფენი. ღვთისმსახურება, 

საიდუმლონი. პირველი ქრისტიანების ცხოვრების წესი. ერესები. 

თავი 17. მეორე საუკუნე. ქრისტიანთა მესამე დევნა. წმინდა სვიმეონის და წმინდა ეგნატეს 

აღსასრული. პლინიუს უმცროსის წერილი ტრაიანესადმი. 

თავი 18. მესამე დევნის გაგრძელება. ადრიანეს მმართველობა. მოწამენი. აპოლოგიები 

ქრისტიანების სასარგებლოდ. იუდეველთა ამბოხი და იერუსალიმის საბოლოო დანგრევა. 

თავი 19. წმინდა იუსტინე მოწამე. ქრისტიანთა მეოთხე დევნა. 

თავი 20. მღვდელმოწამე პოლიკარპე სმირნელი. 

თავი 21. მეოთხე დევნის გაგრძელება. გალიის მოწამენი. 

თავი 22. ეკლესია მეორე საუკუნის დასასრულს. მონტანიზმი და სხვა ერესები. საეკლესიო 

მწერლები. ტერტულიანე. ალექსანდრიის სასწავლებელი. დავა პასექის შესახებ. 



თავი 23. მეხუთე დევნა. 

თავი 24. მეექვსე დევნა. 

თავი 25. ეკლესიის მამები და მწერლები. წმინდა გრიგოლ საკვირველმოქმედი. 

თავი 26. მეშვიდე დევნა. ალექსანდრიის, მცირე აზიისა და სხვა მხარეთა მოწამენი. 

თავი 27. მღვდელმოწამე კვიპრიანე კართაგენელი. 

თავი 28. მერვე დევნა. წმინდა კვიპრიანეს განდევნა და აღსასრული. წმინდა არქიდიაკონი 

ლავრენტი. მცირე აზიის მოწამენი. წმინდა დიონისე ალექსანდრიელის წამება. 

თავი 29. მეცხრე დევნა. კრებები. ცრუსწავლებები. 

თავი 30. დიოკლეტიანეს მმართველობის დასაწყისი. ქრისტიანთა ღვთისმსახურება და 

ჩვეულებები. მონაზვნობის დასაწყისი და ღირსი ანტონი დიდი. ქრისტიანთა დევნა და 

მოწამენი. წმინდა გრიგოლი – სომხეთის განმანათლებელი. 

თავი 31. IV საუკუნე. ქრისტიანთა მეათე დევნა. 

თავი 32. კონსტანტინე დიდი. დადგენილებები ქრისტიანთა სასარგებლოდ. ომი 

ლიცინიუსთან. დონატისტები. 

თავი 33. პირველი მსოფლიო კრება ნიკეაში. 

თავი 34. კონსტანტინეს მმართველობის უკანასკნელი წლები. 

თავი 35. წმინდა ათანასე დიდი და არიანელთაგან დევნა. 

თავი 36. დონატისტების მღელვარება. სპარსეთის ქრისტიანთა ტანჯვა. 

თავი 37. ეგვიპტის, პალესტინისა და სირიის მოღვაწენი. 

თავი 38. წმინდა ბასილი დიდი და წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. 

თავი 39. ეკლესიის ძნელბედობა იულიანე განდგომილის დროს. 

თავი 40. არიანელთაგან დევნა ვალენტის დროს. კესარიის ეპისკოპოსი ბასილი დიდი. 

თავი 41. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი. მეორე მსოფლიო კრება. 

თავი 42. დასავლეთის ეკლესია გრაციანესა და ვალენტინიანე II დროს. ამბროსი 

მედიოლანელი, იერონიმე სტრიდონელი, მარტინ ტურელი, რომაელი მოღვაწენი, პავლინე 

ნოლანელი. 

თავი 43. ნეტარი ავგუსტინეს მოქცევა. 

თავი 44. ეკლესია თეოდოსი დიდის დროს. 

თავი 45. წმინდა იოანე ოქროპირი. 

თავი 46. პელაგიუსის ერესი. დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემა. 



თავი 47. ნესტორის ერესი და III მსოფლიო კრება. ევტიქის ერესი და IV მსოფლიო კრება. V 

მსოფლიო კრება. 

თავი 48. ქრისტიანობა სპარსეთში, სომხეთსა და ივერიაში. 

თავი 49. წმინდა მოღვაწენი და საეკლესიო მწერლები აღმოსავლეთსა და დასავლეთში. 

თავი 50. ქრისტიანობის გავრცელება ბრიტანეთსა და გალიაში. 

თავი 51. ბრიტანეთის ეკლესია. რომის ეკლესიის ბრძოლა ძველბრიტანულ ეკლესიასთან. 

თავი 52. ეკლესია შუა ევროპასა და ესპანეთში IX საუკუნემდე. 

თავი 53. აღმოსავლეთის განსაცდელები. მუჰამედი. მონოთელიტური ერესი და VI მსოფლიო 

კრება. 

თავი 54. ხატთმბრძოლობის ერესი და VII მსოფლიო კრება. 

თავი 55. პაპის ძალაუფლების გაფართოება IX საუკუნეში. 

თავი 56. კარლოს დიდის მეფობა. ცვლილება სიმბოლოში. 

თავი 57. პაპების მმართველობა კარლოს დიდის მემკვიდრეების დროს. ცრუისიდორეს 

დეკრეტალიები. პაპი ნიკოლოზ I. 

თავი 58. პატრიარქ ფოტიოსის ბრძოლა პაპ ნიკოლოზსა და მის მემკვიდრეებთან. 

თავი 59. ეკლესიისა და ქრისტიანული განათლების მდგომარეობა ცენტრალურ ევროპაში X 

საუკუნემდე. ცნობილი ღვთისმეტყველნი. ცრუსწავლებანი. მონასტრები. 

თავი 60. ქრისტიანობის გავრცელება სკანდინავიის მიწებზე. ინგლისის მეფე ალფრედი. 

თავი 61. ქრისტიანთა დევნა ესპანეთში. 

თავი 62. სლავების გაქრისტიანება. კირილე და მეთოდე და მათი მოწაფენი. 

თავი 63. სარწმუნოების გავრცელება პოლონეთში, უნგრეთსა და ჩრდილოეთ გერმანიაში 

მცხოვრებ სლავებში. 

თავი 64. ქრისტიანული ეკლესია სკანდინავიის ქვეყნებში. 

თავი 65. პაპობა X-XI საუკუნეებში. 

თავი 66. რომისა და ბიზანტიის ურთიერთობანი X-XI საუკუნეებში. მიქაელ კერულარიოსი. 

თავი 67. მონაზვნობა დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. განათლება X-XI საუკუნეებში. საერთო 

მიმოხილვა. 

თავი 68. ღვთისმსახურება მოციქულთა დროიდან. საიდუმლონი. დღესასწაულები. 

ტრადიციები. 


