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იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა) 
 

სწავლება ეკლესიის შესახებ: ლინგვო-კულტუროლოგიური ასპეკტი 
 

 ეკლესიოლოგია, როგორც ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ცალკე ნაწილი, 

წარმოადგენს დოგმატურ სწავლების სფეროს ეკლესიის არსისა და მისი კათოლიკე 

(საერთო) მოწყობის შესახებ. ეკლესიოლოგიური დისკურსი უკიდურესად 

დატვირთულია და მოიცავს აურაცხელ საღვთისმეტყველო შრომას, რომლებიც 

ეძღვნება შიდასაეკლესიო დოგმატურ პრობლემატიკას, ასევე გარეეკლესიურ თემებს, 

რომლებიც პირველ ყოვლისა სხვა კონფესიებთან და დენომინაციებთან 

ურთიერთობის საკითხებს უკავშირდება. მაგრამ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

ეკლესიოლოგიის ძირითადი საკითხი ესაა საკითხი ეკლესიის მოწყობის არსსა და 

ნიშან-თვისებებზე. 

ქრისტიანულ ეკლესიოლოგიაში მიღებულია, რომ ეკლესია განიმარტება, 

როგორც ყველა დროისა და ხალხებისგან შემდგარი იესო ქრისტეს მორწმუნე 

საზოგადოება: „ეკლესია არის ღვთისგან დადგენილი ადამიანთა კრებული,  

რომელსაც აერთიანებს მართლმადიდებელი სარწმუნოება, საღვთო რჯული, 

სიწმინდეები და საიდუმლოებები.“ ასე განმარტავს მიტროპოლიტი ფილარეტი 

(დროზდოვი) თავის კატეხიზმოში ეკლესიის რაობას.1 

ნებისმიერი კონცეპტუალური განსაზღვრება გარკვეული თვალსაზრისით 

არასრულფასოვანია და სრულყოფილად ვერ ასახავს გარკვეული ობიექტის ნიშან-

თვისებებსა და არსს. მიტროპოლიტ ფილარეტის განსაზღვრება, როგორც ცნობილია, 

რთული და ხანგრძლივი ისტორიის მქონეა - მას წინ უძღვოდა მრავალი კამათი და 

დისკუსია. ასე მაგალითად, პროტოპრესვიტერი ლიბერიოსი (ვორონოვი)2 საკმაოდ 

ზედმიწევნით გადმოგვცემს იმ სიუჟეტს, რომელიც ამ განსაზღვრების 

კონსტრუქციული დოგმატური კრიტის გამოცდილებას უკავშირდება და რომელიც 

რუსი ღვთისმეტყველის ე.პ. აკვილინოვის შრომებშია მოცემული.3 

ე.პ. აკვილინოვი ამტკიცებდა, რომ ეკლესია, განმარტებული როგორც 

„მორწმუნეთა საზოგადოება,“ რაც არის კიდეც მისი ყველაზე მთავარი და არსებითი 

ნიშანი, უნდა განისაზღვროს მის დამაარსებელზე და თავზე იესო ქრისტეზე 

მინიშნებით, რომლის მისტიკურ სხეულსაც წამოადგენს იგი (ეკლესია).  

მიტროპოლიტ ფილარეტის კონკრეტულ განსაზღვრებაში ეკლესია 

განიმარტება როგორც „ღვთივდადგენილ ადამიანთა კრებული“ და ქრისტე, როგორც 

ეკლესიის თავი, მხოლოდ ფართო კონტექსტშია ნაგულისხმევი. ე.პ. აკვილინოვი 

აღნიშნავს, რომ ამ მხრივ განსაზღვრება კონცეპტუალურად არასაკმარისია. თუმცაღა, 

მისივე თვალთახედვით, სწორედ რომ მიტროპოლიტი ფილარეტი, „გვევლინება 

                                                 
1
 აღმოსავლეთის მართლმადიდებელი კათოლიკე ეკლესიის ვრცელი ქრისტიანული კატეხიზმო. / 

[შემდგ.: წმინდა ფილარეტი (დროზდოვი); Предисл., подг. текста примеч. и указ.: А.Г. Дунаев]. М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. 
2 ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд 

«Христианская жизнь», 2002. 
3 ე.პ. აკვილინოვი (1861-1911) – профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протопресвитер 

военного и морского духовенства. Автор ряда интереснейших богословских трудов по 

экклезиологической проблематике. Его сочинения «ეკლესია. ეკლესიის სამეცნიერო განმარტება და 

მოციქულთა სწავლება მასზე, როგორც ქრისტეს სხეულზე» (1894) и «ახალაღთქმისეული სწავლება 

ეკლესიის შესახებ. დოგმატიკურ-ეგზეგეტიკური კვლევის გამოცდილება» (1896) представлялись им на 

соискание ученой степени магистра богословия и вызвали оживлѐнную богословскую дискуссию. 
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ეკლესიაზე, როგორც ქრისტეს სხეულზე სამოციქულო სწავლების მთავარ 

დამცველად და განმმარტებლად.“4 

და მართლაც, ეკლესია ღვთისა უკვე მოციქულთა ეპისტოლეებში განიმარტება, 

როგორც ქრისტეს მისტიკური სხეული (σώμα τοσ Χρίστοσ): «…რაჲთა ღმერთმან და 

მამამან უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესმან, ღმერთმან დიდებისამან, მოგცეს თქუენ 

სული სიბრძნისა და გამოცხადებისაჲ მეცნიერებითა მისითა. და განანათლნეს 

თუალნი გულისა თქუენისანი, რაჲთა იცოდით თქუენ, რაჲ-იგი არს სასოებაჲ 

ჩინებისა მისისაჲ, და რაჲ-იგი არს სიმდიდრე დიდებისა მკჳდრობისა მისისაჲ 

წმიდათა შორის, და რაჲ-იგი არს გარდამატებული სიმდიდრე ძლიერებისა მისისაჲ 

ჩუენდა მომართ მორწმუნეთა შეწევნისაებრ სიმტკიცისა ძლიერებისა მისისა, რომელ 

ქმნა ქრისტეს თანა, რამეთუ აღადგინა იგი მკუდრეთით და დასუა მარჯუენით მისა 

ზეცათა შინა, უზეშთაეს ყოველთა მთავრობათა და ჴელმწიფებათა და ძალთა და 

უფლებათა და ყოვლისავე სახელისა, რომელ სახელ-დებულ არს არა ხოლო თუ ამას 

სოფელსა, არამედ მერმესაცა მას. და ყოველივე დაამორჩილა ქუეშე ფერჴთა მისთა და 

იგი მოსცა მთავრობად ზეშთა ყოველთა ეკლესიასა, რომელი-იგი არს გუამი მისი, 

აღსავსებაჲ იგი, რომელმან ყოველივე ყოველსა შინა აღავსო » (ეფეს. 1:17-23.). 

განსაკუთრებულად ეკლესიაში, როგორც ქრისტეს სხეულში ჩვენ, მორწმუნე 

ქრისტიანები, მაცხოვრის საღვთო ბუნების მოზიარენი ვხდებით: «რომელმან-იგი 

ყოველივე თჳსისა ღმრთეებისა ძალი საცხორებელად და ღმრთისა სამსახურებელად 

მოგუანიჭა ჩუენ მეცნიერებითა მისითა, რომელმან-იგი მიჩინნა ჩუენ თჳსსა მას 

დიდებასა და სათნოებასა; რომელთაგან დიდ-დიდნი და პატიოსანნი აღთქუმანი 

ჩუენ მოგუანიჭნა, რაჲთა ამის მიერ იქმნეთ საღმრთოჲსა მის ზიარ ბუნებისა» (2 

პეტრ. 1:3-4.). 

ახალ აღთქმაში იესო ქრისტესგან დაარსებული მსოფლიო ეკლესია „ქრისტეს 

სძალთან და საცოლესთანაა“ შედარებული: «ქმარი არს თავ ცოლისა, ვითარცა 

ქრისტე თავ არს ეკლესიისა, და იგი თავადი არს მაცხოვარი გუამისაჲ. არამედ 

ვითარცა ეკლესიაჲ დამორჩილებულ არს ქრისტესა, ეგრეთცა ცოლნი - თჳსთა ქმართა 

ყოვლითა. ქმართა გიყუარდედ ცოლნი თჳსნი, ვითარცა ქრისტემან შეიყუარა 

ეკლესიაჲ და თავი თჳსი მისცა მისთჳს, რაჲთა იგი წმიდა-ყოს, განწმიდა საბანელითა 

მით წყლისაჲთა და სიტყჳთა, რაჲთა წარუდგინოს თავადმან თავსა თჳსსა 

დიდებულად ეკლესიაჲ, რაჲთა არა აქუნდეს მწიკულევანებაჲ არცა ნაოჭ ბრძჳლისა, 

არცა სხუაჲ რაჲ ესე-ვითარი, არამედ რაჲთა იყოს წმიდა და უბიწო» (ეფეს. 5:23-27.).  

 ქრისტეს მორწმუნეთა საზოგადოების სახელდებისთვის ვხვდებით ასევე ფორმებს, 

როგორიცაა: „სულიერი სახლი,“ ან „ღვთის ტაძარი:“ «ამიერითგან უკუე არღარა ხართ 

უცხო და მწირ, არამედ თანა-მოქალაქე წმიდათა და სახლეულ ღმრთისა, აღშენებულ 

საფუძველსა ზედა მოციქულთასა და წინაწარმეტყუელთასა, რომლისა თავ 

საკიდურთა მისთა არს ქრისტე იესუ, რომლითა ყოველი შენებული, შენაწევრებული, 

ორძის ტაძრად წმიდად უფლისა მიერ, რომელსა ზედა თქუენცა თანა-აღშენებულ 

ხართ სამკჳდრებელად ღმრთისა სულითა» (ეფეს. 2:19-22.). «…ხოლო ქრისტე, - 

ვითარცა ძე სახლსა ზედა მისსა; რომლისა სახლ ვართ ჩუენ, უკუეთუ კადნიერებაჲ 

იგი და სიქადული სასოებისა მის ვიდრე აღსასრულადმდე მტკიცედ შევიკრძალოთ» 

(ებრ. 3:6.). 

                                                 
4 ე.პ. აკვილინოვი. სანკტ-პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის კოლოქვიუმი და მოხსენება. СПб., 

1894.  ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд 

«Христианская жизнь», 2002. С. 113. 
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ქრისტიანთა საზოგადოებამ იოანეს სახარების თანახმად, არის ამავე დროს „სამწყსო 

და ფარა ქრისტესი:“ «სხუანიცა ცხოვარნი მიდგან, რომელნი არა არიან ამის 

ეზოჲსაგანნი, იგინიცა ჯერ-არიან მოყვანებად ჩემდა, და ჴმისა ჩემისაჲ ისმინონ და 

იყვნენ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს» (იოან. 10:16.). ამგვარად, მორწმუნე ქრისტიანთა 

მთავარი შესაკრებელი, მოციქულთა სწავლების თანახმად, არის თავად ქრისტე: 

«…და იგი არს თავი გუამისა მის ეკლესიისაჲ, რომელი არს დასაბამი, პირმშოჲ 

მკუდრეთით, რაჲთა იყოს იგი თავადი ყოველსა შინა მთავარ» (კოლ. 1:18.).  

თუმცაღა, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტეს ეკლესიის ხატი ასე ფართოდაა 

წარმოდგენილი საღვთისმეტყველო ეგზეგეტიკასა და ჰერმენევტიკში, 

ეკლესიოლოგიური პრობლემატიკა იშვიათად განიხილებოდა ლინგვო-

კულტუროლოგიურ პერსპექტივაში. თუმცაღა საამისო საფუძველი ნამდვილად 

არსებობს.  

ლინგვო-კულტუროლოგიური მიდგომა თანამედროვე ფილოლოგიისა და სხვა 

გადამკვეთი ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და კულტუროლოგიური წრეების 

საშუალებით გვაძლევს იმის უფლებას, რომ თავი ავარიდოთ არაპროდუქტიულ 

დოგმატურ დავებს, ძალიან ხშირად სწორედ „ლინგვისტურ“ საფუძველზე რომ 

აღმოცენდება ხოლმე: ენობრივ საკითხებში აცდენა, რაც განსხვავებული ისტორიულ-

კულტურული კონტექსტებითაა გამოწვეული, ყოველთვის როდი აღმოჩნდება 

ხოლმე საღვთისმეტყველო კონფლიქტების მიზეზი. 

რუსული სიტყვა «Церковь» (ეკლესია), როგორც სხვა სლავურ ენებში:  

 Царква / ცერკვა /ბელორუსულად/ 

 Църква / ცი(ъ)ერკვა /ბულგარულად/ 

 Црквата / ცრკვატა /მაკედონურად/ 

 Црква / ცრკვა /სერბულად/ 

 Cirkev / სირკევ /სლოვაცკურად/ 

 Cerkev / სერკევ /სლოვენურად/ 

 Церква / ცერკვა /უკრაინულად/ 

 Crkva / ცრკვა /ხორვატულად/
5
,  

 

გამომდინარეობს ბერძნული ზედსართავი სახელიდან Κσριακόν «Господне», 

რომელიც შეიძლება ითარგმნოს, როგორც «принадлежащее Господу», „უფლის 

კუთვნილი“. ამავე ბერძნულ სიტყვას უკავშირდება ტაძრის სახელწოდება გერმანულ 

ენაში - Kirche (კირხე) და ინგლისურში - church (ჯრუჭ). თუ ბერძნულ არსებითს 

გავითვალისწინებთ, მაშინ ეს იგივეა, რაც Κσριακή [οἰκία], ანუ „სახლი უფლისა.“  

მეორე მხრივ, ეკლესიის სახელწოდება ლათინურად (Ecclesia) და 

პრაქტიკულად ლათინურიდან მომდინარე ყველა სხვა - ე.წ. რომანული ჯგუფის - 

ენებიდან უშუალოდაა დაკავშირებული სხვა ბერძნულ სიტყვასთან Ἐκκλησία, რაც 

ნიშნავს „კრებას:“ 
 

 L'église /французский/ 

 La chiesa /итальянский/ 

                                                 
5
 Kostel (ჩეხურად) и Kościół (პოლონურად) – «ტაძარი, ეკლესია». ეკლესიის ჩეხური და პოლონური 

სახელწოდებები ჩამოყალიბებულია ლათინური გავლენით რომაულ-კათოლიკურ ტრადიციაზე და 

მიდის ლათინურ castellum-მდე «განმტკიცება» (შუა საუკუნეების ეკლესიები განმტკიცდებოდნენ, 

როგორც ციხე-სიმაგრეები). 
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 La iglesia /испанский/ 

 A igreja /португальский/ 

 L'Església /каталанский/.  

 

ასევე ვალიელებთან, სომხებთან, ქართველებთან, თურქებთან და არაბებთან 

სიტყვა Церковь გამომდინარეობს ბერძნული სიტყვიდან  -Ἐκκλησία: 

 

 Yr Eglwys /валлийский/ 
 Եկեղեցի /армянский/ 

 ეკლესია /грузинский/ 

 Kilise /турецкий/ 

 الكنيسة /арабский/. 

 

ბერძნულ ახალაღთქმისეულ და ადრებიზანტიურ ტრადიციაში სწორედ რომ 

Ἐκκλησία აღნიშნავდა იმ ქრისტიანების რელიგიურ საზოგადოებას, ვინც ეკლესიის 

დამაარსებლისა და მისი მეთაურის, იესო ქრისტეს - განხორციელებული ღმერთი-

მხსნელის საერთო სარწმუნოებით იყვნენ გაერთიანებულები. 

თავად საღვთისმეტყველო ტერმინი „ეკლესიოლოგია,“ რომლითაც ჩვენ ეს 

სტატია დავიწყეთ, ასევე სიტყვა Ἐκκλησία-დან მოდის. 

ამგვარად, რუსული სიტყვა «церковь» „ცერკოვ“ (ეკლესია) ლინგვო-

კულტუროლოგიური“ თვალთახედვით არცთუ ზუსტად გადმოსცემს Ἐκκλησία-ის 

(«მორწმუნეთა კრებული»), ბერძნულ გაგებას, რადგანაც ეტიმოლოგიურად ის სხვა 

ბერძნულ ძირს უკავშირდება Κσριακόν (კირიაკონი, „უფლის კუთვნილი“) Κσριακή 

[οἰκία] (კირიაკე «ღვთის სახლი»). 

სწორედ ამიტომ სლავურ ენებში სიტყვა „ცერკოვ (ეკლესია) შესაძლოა 

სხვადასხვა მნიშვნელობას შეიცავდეს - არა მხოლოდ კონტექსტზე 

დამოკიდებულების არამედ სემანტიკური მიზეზებითაც.  

1) ტერმინი ეკლესია გაგებულია ქრისტიანთა მსოფლიო საზოგადოების 

თვალსაზრისით (მსოფლიო ეკლესია), რომელიც შედგება მრავალი ამქვეყნიდან 

გასული და ცათა სასუფეველში კატეხონიასა და საშინელ სამსჯავრო მომლოდინე 

თაობებისგან;  ასევე, ამჟამად მიწაზე მცხოვრები ქრისტიანებისაგან. 

სწორედ ამ სემანტიკას გამოკვეთს მიტროპოლიტი ფილარეტი - სარწმუნოების 

სიმბოლოს მეათე მუხლის დამუშავებისას (ეკლესიის თვისებები): „ეკლესია 

ხილულია, რადგანაც ის მიწაზეა დაფუძნებული და მას მიეკუთვნება ყველა 

მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ვინც კი დედამიწაზე ცხოვრობს. ამავდროულად ის 

უხილავიცაა, რადგანაც ზეცაშიც მყოფობს და მას მიეკუთვნება ყველა ჭეშმარიტი 

სარწმუნოებითა და სიწმინდით აღსრულებული (პ. 252). <…> „არსებობს ასევე 

ერთობა მიწიერ და ზეციურ ეკლესიათა შორის, ჯერ ერთი, მათი 

დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ერთი თავის - ჩვენი უფლის იესო ქრისტესადმი 

და ასევე, ერთსა და მეორეს შორის ურთიერთდამოკიდეულებიდან გამომდინარე (პ. 

260). მიწიერ ეკლესიასთან ზეციური ეკლესიის ურთიერთობის საშუალება არის 

რწმენითა და სიყვარულით ლოცვა6
. 

2) მეორე მნიშვნელობა - კონკრეტული მრევლის მორწმუნეების ადგილობრივი 

                                                 
6
 აღმოსავლეთის მართლმადიდებელი კათოლიკე ეკლესიის ვრცელი ქრისტიანული კატეხიზმო. / 

[შემდგ.: წმინდა ფილარეტი (დროზდოვი); Предисл., подг. текста примеч. и указ.: А.Г. Дунаев]. М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. 
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ტერიტორიული თემი. ეს სემანტიკა ახლოსაა ბერძნული სიტყვის Ἐκκλησία, 

თავდაპირველ გაგებასთან, რომელიც ჯერ კიდევ ანტიკურ სამყაროში აღნიშნავდა 

კონკრეტულად „კრებულს, საზოგადოებას, საზოგადოებრივ გაერთიანებას, 

შეკრებას.“ 

ლინგვისტური მემეტონიმიის პროცესში მოცემული მნიშვნელობა შეიცვალა 

ზოგადად მორწმუნეთა კრებულის გაგებით, და თავად ტაძრის შენობის, საკულტო 

სახლის, ან ნაგებობის აღმნიშვნელადაც იქცა.    

3) დაბოლოს, სიტყვით церковь „ცერკოვ“ (ეკლესია) რუსულ ენაზე შიძლება 

აღინიშნებოდეს ქრისტიანების კრებულს ერთ ოჯახში, ნათესავების, მეზობლების 

ჩათვლით (ე.წ. „საოჯახო,“ ან „მცირე“ ეკლესია).   

გასაგებია, რომ ტერმინის ეს ლინგვისტური პოლისემია ურთიერთობის 

სიტუაციურ კონტექსტში იხსნება. 

ამგვარად რუსული სიტყვა церковь „ცერკოვ“ (ეკლესია) ეტიმოლოგიურად 

დაკავშირებულია ბერძნულ Κσριακή-სთან [οἰκία] («дом Господень»), а семантически 

соответствует другому греческому слову – Ἐκκλησία. ამასთან, ამგვარი სინტეზის 

ლინგვო-კულტუროლოგიურ პერსპექტივაში სრულად იწერება ეკლესიის როგორც 

ქრისტეს მისტიური სხეულის საფუძველი და კონცეპცია. 
  Причѐм в лингвокультурологическую перспективу этого синтеза вполне 

вписываются обоснование и концепция Церкви как мистического Тела Христова.  

«სახლი» და «ციხე-სიმაგრე» (ბერძნ. καστέλλιον) უფლისა ერთიანდება ცნებაში 

«ტაძარი».  

«ერთობა, საზოგადოება, საზოგადოებრივი გაერთიანება, კრება» 

(ბერძნ. ἐκκλησία) შობას რუსულ სიტყვას «Собор» (სობორ - კრებიდან ნაწარმოები 

ერთობა).  

«ტაძარი» და «Собор» (სობორ - კრებიდან ნაწარმოები ერთობა) – «Церковь» 

(ეკლესიის) ორი განუყოფელი შემადგენელი ნაწილი, რომლის გაგება შეიძლება ასე: 

როგორც, «ქრისტეს სხეულის ტაძარი» და «ეკლესია სულისა წმიდისა», რომელშიც 

მყოფობს ღმერთი - შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა - უფალი ყოვლისამპყრობელი 

წმინდა სამება, ერთარსობითა და განუყოფელობით დიდებული: „ეკლესია - ხაზს 

უსვამს მიტროპოლიტი ანტონი (სუროჟელი) - საიდუმლო სხეულია, რადგანაც 

ეკლესია ეს არის დაცემულ სამყაროში ღვთის სისავსის მყოფობაა. პირველი წევრი 

ისაა, რომლსაც პავლე მოციქული უწოდებს ასე: კაცი ქრისტე იესო. იგი - ერთი 

ჩვენთაგანია. იგი არა მხოლოდ - თუ ნებას დამრთავთ, ასე გამოვხატო - „ერთი 

იმათთაგანია,“ ანუ ერთი - სამებისაგანი, არამედ, ამავე დროს ის ერთი კაცთაგანია. 

და მის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ რას ნიშნავს, ერთდროულად 

სრულყოფილ კაცად და სრულყოფილ ღმერთად ყოფნა. მაგრამ ამაღლებითა და 

სულთმოფენობის დღესასწაულით სულიწმიდამ განმსჭვალა ეკლესია, თავისი 

მყოფობით აავსო იგი და სულის მიერ ქრისტეში მთელი სამება მყოფობს ეკლესიაში.“7
  

4.  განვიხილოთ ორივე - ლინგვისტური შედგენილობა და მასთან 

დაკავშირებული ასოციაციები წმინდა წერილში. 

5.ტაძარი, როგორც ასეთი, ღვთის სახლად გვევლინება - იმ წმინდა სივრცედ, 

რომელშიც ადამიანსა და ღმერთს შორის ლოცვითი კავშირი აღესრულება. ტაძრის 

                                                 
7
 მიტროპოლიტი ანტონი (სუროჟელი) „ნუგეშინისმცემელი“ Антоний, митрополит Сурожский. 

Утешитель. Доклад на епархиальной конференции, посвящѐнной теме «Дары Святого Духа – Церковь 

как продолжение Пятидесятницы» // Русская мысль. – №4279 – 22-28 июля, 1999. С. 21.  
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არქიტექტურა ლოცვის სახეს განახორციელებს, ანუ სიტყვა ღმერთის - ლოგოსის 

და აქედან გამომდინარე ღვთის სახელის სიმბოლურ განხორციელებად 

გვევლინება. 

ამგვარად, ტაძრის - ციხე-სიმაგრის წიაღში, უფლის სახლში გაისმის საღვთო სიტყვა 

და იბადება საღვთო სახელი: „ღვთიურისა და ადამიანურის სინერგიული შეერთება 

მართლმადიდებლური ტაძრის კედლების წეს-განგებითი კურთხევის შედეგად. - 

აღნიშნავს თანამედროვე კულტუროლოგი შ.მ. შუკუროვი - იკურთხება ის „სამების 

სავანეში“ ღვთის სახელის ლოცვითი დიდებით... <…> სწორედ ტაძარში საბოლოოდ 

გადაილახება ფორმალური დაპირისპირება ერთსა და სამებას შორის; ასევე, სახელსა 

და სახელების რიცხვს შორის.“ 8  

ტაძარი მორწმუნეთა საზოგადოებას აერთიანებს ღვთის სახელი ლოცვითი 

მოხმობის საშუალებით და თითოეულ მათგანს - ევქარისტიულ საიდუმლოში - 

უფლისა და ღვთისა ჩვენისა იესო ქრისტეს სისხლისა და ხორცის მოზიარეებად 

ჰყოფს. ტაძარი თითოეულ მორწმუნეს ეკლესიის ერთ მისტიურ სხეულთან აზიარებს. 

ეკლესია ეს ჩვენ ვართ - ქრისტიანები - უფალში შეკრებილნი. სწორედ ამგვარია 

სიტყვის Κσριακή [οἰκία] ასოციაციური აზრის გზა. 

სხვა ასოციაციური გზა, რომელიც ეკლესიისკენ, როგორც ქრისტეს მისტიური 

სხეულისაკენ მიდის, არის ბერძნული სიტყვა Ἐκκλησία.   

არქიმანდრიტი იანუარი (ივლიევი) საინტერესო შრომაში, რომელიც პავლე 

მოციქულის ეპისტოლეებში ეკლესიის ესქატოლოგიური ყოფის თემას ეხება, 

დაწვრილებით აღწერს სიტყვა Ἐκκλησία-ის გამოყენებას ახალ აღთქმაში.9  

ამ სიტყვას ახალი აღთქმის ტექსტებში შესაძლოა, აღენიშნა უშუალოდ მორწმუნეთა 

კრებულები: «ყოველნი ეკლესიანი» (რომ. 16:4.); «ეკლესიანი გალატიისა»  (1 კორ. 

16:1.), «ეკლესიანი ასიისანი» (1 კორ. 16:19.).   – აქ გამოყენებულია მრავლობითი 

რიცხვი, რომელიც ადრე ქრისტიანთა კონკრეტულ თემებზე მიუთითებს.  

თუმცა, პავლე მოციქულთან  Ἐκκλησία შესაძლოა, ქრისტეს ეკლესიის მთელ 

სისრულესაც აღნიშნავდეს, მისი უნივერსალური მნიშვნელობით, რაც ცალკეული 

თემის სემანტიკაშიც  გამოიხატება.  

არქიმანდრიტ იანუარს ეკლესიის გაგების ასეთ მაგალითად მოაქვს პავლე 

მოციქულის მისასალმებელი სიტყვა, რომელიც მიმართულია კონკრეტული 

თემისადმი და რომლის მისტიკური ასპექტი უნივერსალურია: «პავლე... ეკლესიასა 

ღმრთისასა, რომელი არს კორინთეს შინა, განწმედილთა ქრისტე იესუჲს მიერ, 

ჩინებულთა წმიდათა, ყოველთა თანა, რომელნი ხადიან სახელსა უფლისა ჩუენისა 

იესუ ქრისტესა, ყოველსა ადგილსა…» (1 კორ. 1:1.). 

„იმაში, რომ სიტყვა „ეკლესია“ ხან ერთ კონკრეტულ ეკლესიას გულისხმობს, 

და ხანაც „მსოფლიო“ ეკლესიას - შენიშნავს არქიმანდრიტი იანუარი -  აისახება 

ღვთის ესქატოლოგიური ერის თავისებურ ორმაგ ხასიათში. ერთი მხრივ ეკლესია არ 

წარმოადგენს  ამ ცოდვილი სამყაროს ფენომენს: ის სხვა, ახალი საუკუნის 

კუთვნილებაა. მეორე მხრივ ეს ესქატოლოგიურად უხილავი ეკლესია ამ სამყაროში 

ხილული სახით ხორციელდება ცალკეულ საეკლესიო თემებში. ამგვარად, ეკლესია 

                                                 
8
 შ.მ. შუკუროვი. სახელი და რიცხვი. ტაძრის თეოლოგიისა და იკონოგრაფიის საღვთო და 

პიროვნული საწყისები. // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сборник под 

общей редакцией С.С. Хоружего. М.: Издательство Ди-Дик, 1995. С. 275. 
9
 არქიმანდრიტი იანუარი (ივლიევი), ღვთის ეკლესია, როგორც სამყაროში ესქატოლოგიური 

რეალობის გამოვლინება. // Азбука веры. Православное общество [Режим доступа]:   

http://azbyka.ru/ivliev/tserkov_kak_eshatologicheskaya_realnost-all.shtml  

http://azbyka.ru/ivliev/tserkov_kak_eshatologicheskaya_realnost-all.shtml
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ორმაგი რეალობაა. ხილული, როგორც ქვეყნიური ფაქტი, მაგრამ უხილავი, როგორც 

ესქატოლოგიური რეალობა, რეალობა მომავალი საუკუნისა.»10
. 

ჩვენს მიერ განხილული ეკლესიის ცნების შემადგენელი ორი აზრის სინთეზი 

1) როგორც ტაძრის ღვთის სახლისა (Κσριακή [οἰκία]) და 2) მორწმუნეთა თემისა თუ 

კრებულის - წმინდანთა კრებისა (Ἐκκλησία), შეესაბამება ეკლესიის, როგორც „ქრისტეს 

სხეულის“ კონცეპციას (σώμα του Χρίστου) და უფრო მეტიც, სწორედ მასში იღებს იგი 

თავის საღვთისმეტყველო საფუძველს.  

ეკლესია, გაგებული, როგორც უფლის ტაძარში წმიდათა კრებული, 

წარმოადგენს მიმღებელს საღვთო მადლისა, რომელიც მიწიერ კაცობრიობას ებოძება. 

ქრისტეს ღმერთ-კაცობრივი ბუნება არის ეკლესიის, როგორც «ჭეშმარიტი ცხოვრების 

ღმერთ-კაცობრივი ორგანიზმის» განუყოფლობისა და ერთიანობის საფუძველი.11
. 

ეკლესია, როგორც „ქრისტეს სხეულის“ მოქცეული მისი ერთობის პრინციპის, 

ზებუნებრივი ისტორიისა და მისი მისიის მნიშვნელობის კონცეპცია: «ვითარცა-იგი 

გუამი ერთ არს, და მრავალი ასოები აქუს, და ყოველი იგი ასოები ერთისა მის 

გუამისაჲ მრავალ ღათუ არს, ერთგუამვე არს, ეგრეთცა ქრისტე. რამეთუ ერთითა 

სულითა ჩუენ ყოველთა ერთისა მიმართ გუამისა ნათელ-ვიღეთ, გინა თუ ჰუარიათა, 

გინა თუ წარმართთა, გინა თუ მონათა, გინა თუ აზნაურთა; და ყოველთავე ერთისა 

მიმართ სულისა გჳსუამს. და რამეთუ გუამი იგი არა არს ერთ ასო, არამედ მრავალ. 

უკუეთუ თქუას ფერჴმან, ვინაჲთგან არა ვარ ჴელ, არა ვარ მის გუამისაგანი, ამისგან-

მე არა არსა მის გუამისაგანი? ანუ თუ თქუას ყურმან, რამეთუ არა ვარ თუალ, არა ვარ 

მის გუამისაგანი, ნუ ამისთჳს არა არსა მის გუამისაგანი? უკუეთუ ყოველი გუამი 

თუალ იყოს, სადა არს სასმენელი? უკუეთუ ყოველი სასმენელ იყოს, სადა არიან 

საყნოსელნი? აწ ესერა ღმერთმან დასხნა ასონი იგი თჳთოეულად გუამსა მას შინა, 

ვითარცა ინება. ხოლო უკუეთუმცა იყო ყოველი ერთ ასო, სადამცა იყო გუამი იგი? 

ხოლო აწ მრავალ არს ასოები და ერთ გუამი. ხოლო ვერ ჴელ-ეწიფების თუალსა, 

ვითარმცა ჰრქუა ჴელსა: არა მიჴმ შენ; ანუ კუალად თავსა - ფერჴთა, ვითარმედ: არა 

მიჴმთ თქუენ. არამედ უფროჲსღა უმეტეს, რომელი-იგი საგონებელ არს ასოჲ 

გუამისაჲ მის უუძლურესად, იგი უსაჴმარეს არს. და რომლისასა ვჰგონებთ უპატიო-

ყოფად გუამისაგან, ამათ პატივსა უმეტესსა მივსცემთ. და უშუერსა მას ჩუენსა 

შუენიერებაჲ უმეტესი აქუს, ხოლო შუენიერსა მას ჩუენსა არარაჲ უჴმს. არამედ 

ღმერთმან შეზავა გუამი იგი და ნაკლულსა მას უმეტესი მისცა პატივი, რაჲთა არა 

იყოს წვალებაჲ ჴორცთა მათ შინა, არამედ მასვე ერთიერთისათჳს ზრუნვიდენ ასონი 

იგი.  და თუ ევნებინ რაჲ ერთსა ასოსა, მის თანა ელმინ ყოველთა ასოთა; და თუ 

იდიდებინ ერთი ასოჲ, მის თანა იდიდებიედ ყოველნი ასონი. თქუენ ხართ ჴორცნი 

ქრისტესნი და ასონი ასოთა მისთაგანნი» (კორ. 12:12-27.).  

ე.წ. ორგანიციზმის კალაპოტში, რომელიც ანტიკურ ფილოსოფიაში 

განვითარდა და კარგად იყო გასაგები ადრესატებისთვის - რომლის ეკლესიის თემის 

ქრისტიანებისათვის, პავლე მოციქული იყენებს მეტაფორას, რომლის არსი 

მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანური სხეულის ყველა ნაწილი - უგამონაკლისოდ, 

საკუთარი თავისთავადი დანიშნულებით - თანასწორნი არიან ერთი მთელის - 

                                                 
10 არქიმანდრიტი იანუარი (ივლიევი), ღვთის ეკლესია, როგორც სამყაროში ესქატოლოგიური 

რეალობის გამოვლინება. 
11 დოც. ე.პ. აკვილინოვი. სანკტ-პეტერბურგის სასულიერო აკადემიის სამაგისტრო კოლოქვიუმი და 

მოხსენება. СПб., 1894.  Цит. по: Воронов, Ливерий (протоиерей). Догматическое богословие. Клин: Фонд 

«Христианская жизнь», 2002. С. 115. 
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ტელეოლოგიური ორგანიზმის მოდუსში; და ამას დაურთავს მნიშვნელოვან აზრს - 

ქრისტიანების ზესოფლიურ-ესქატოლოგიურ ერთობის - მისტიკურ პლანში ქრისტეს 

სხეულის შესახებ, რომელშიც ასევე ყველას თავისი განსაკუთრებული დანიშნულება 

აქვს: «ვითარცა ერთსა მას გუამსა მრავალ ასოებ აქუს, ხოლო ასოებსა მას ყოველსა არა 

იგივე საქმე აქუს, ეგრეთცა ჩუენ ყოველნი ერთ გუამ ვართ ქრისტეს მიერ, ხოლო 

თითოეული ურთიერთას ასოებ ვართ» (რომ. 12:4-5.). 

ეკლესიის მისტიკური სხეული ყალიბდება არა მისი ცალკეული წევრების 

მეშვეობით, მაგრამ თავად ქრისტეს მიერ: «ვითარცა-იგი გუამი ერთ არს, და მრავალი 

ასოები აქუს, და ყოველი იგი ასოები ერთისა მის გუამისაჲ მრავალ ღათუ არს, 

ერთგუამვე არს, ეგრეთცა ქრისტე. რამეთუ ერთითა სულითა ჩუენ ყოველთა ერთისა 

მიმართ გუამისა ნათელ-ვიღეთ, გინა თუ ჰუარიათა, გინა თუ წარმართთა, გინა თუ 

მონათა, გინა თუ აზნაურთა; და ყოველთავე ერთისა მიმართ სულისა გჳსუამს» (1 

კორ. 12:12-13.). 

ამგვარად, ცნება Церковь „ცერკოვ“ (ეკლესია) მისტიკურ მნიშვნელობას იძენს 

(თუმცა, ჩვენ გვახსოვს, რომ მოციქულთა ეპისტოლეებში ეკლესია იწოდება, როგორც 

Ἐκκλησία, ანუ, კონკრეტული სემნატიკიდან გამომდინარე, როგორც „ადამიანთა 

კრებული“)  თემის ან კრებულის აზრიდან ცნება იზრდება და აღწევს ერთობის 

სიმაღლეს Κσριακή [οἰκία] (სახლი უფლისა) და ამგვარი გაგების ზრდის კვალად იძენს 

σώμα τοσ Χρίστοσ მნიშვნელობას აღმდგარი ქრისტესი, სამყაროს ღვთიურ რეალობაში 

მარადიულად რომ არსებობდა.  

თითოეული ცალკეული ქრისტიანი, მორწმუნეთა კრებულის ვიწრო წრის 

ჩათვლით (Ἐκκλησία), ერთვება ეკლესიის მაცხოვნებელ რეალობაში, როგორც ქრისტეს 

ერთიან სხეულში: „ეკლესიის (როგორც თავისი სხეულის) საშუალებით ქრისტე 

განაგრძობს სამყაროს გადარჩენას და ასრულებს იმ მიზანს, რისთვისაც მან 

ადამიანური ბუნება მიიღო. ამ აზრით ეკლესია არის ღვთის მაცხოვნებელი 

მოღვაწეობის სფერო დედამიწაზე. როდესაც იყენებს ტერმინს „ხორცი 

ქრისტესი,“ მოციქული მიზნად ისახავს, ხაზი გაუსვას სწორედ ამ უწყვეტობას - იესო 

ქრისტეს მესიანურ ამოცანას ცხონების ისტორიაში.“12
. 

ცხადია, ეკლესიის, როგორც „ქრისტეს სხეულის“ მისტიკურ განსაზღვრებას, 

აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული და საფუძვლიანი საკრამენტალური აზრი, 

რომელიც ევქარისტიულ ღვთისმსახურებაში და უფრო ფართედ - ევქარისტიულ 

ღვთისმეტყველბაში ხორციელდება და ისტორიულ კონტექსტში ეკლესიის 

ლიტურგიკულ ტრადიციაში ყალიბდება. ეკლესია როგორც „ქრისტეს 

სხეული“ უპირობოდ არის კიდეც „ევქარისტიული სხეული:“ «სასუმელი ესე 

კურთხევისაჲ, რომელსა ვაკურთხევთ, არა-მე ზიარებაჲ სისხლთა ქრისტესთაჲ არსა? 

პურსა ამას რომელსა განვსტეხთ, არა-მე ზიარებაჲ ჴორცთა ქრისტესთაჲ არსა? 

რამეთუ ერთ პურ და ერთ ჴორც ჩუენ მრავალნი ესე ვართ, რამეთუ ყოველთა ერთისა 

მისგან პურისა მოგუაქუს» (1 კორ. 10:16-17.). «რამეთუ მე მოვიღე უფლისაგან, 

რომელიცა მიგეც თქუენ, რამეთუ უფალი იესუ ქრისტე ღამესა მას რომელსა 

მიეცემოდა, მოიღო პური.  ჰმადლობდა, განტეხა და თქუა: მიიღეთ და ჭამეთ; ესე არს 

ჴორცი ჩემი, თქუენთჳს განტეხილი; ამას ჰყოფდით მოსაჴსენებელად ჩემდა.  ეგრეთვე 

სასუმელი იგი შემდგომად სერობისა, და თქუა: ესე სასუმელი ახალი რჩული არს 

სისხლისა ჩემისაჲ; ამას ჰყოფდით, რაოდენ-გზისცა სუმიდეთ, ჩემდა 

                                                 
12 არქიმანდრიტი იანუარი (ივლიევი), ღვთის ეკლესია, როგორც სამყაროში ესქატოლოგიური 

რეალობის გამოვლინება. 
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მოსაჴსენებელად. რამეთუ რაოდენ-გზისცა შჭამდეთ პურსა ამას და სუმიდეთ 

სასუმელსა ამას, სიკუდილსა უფლისასა მიუთხრობდით, ვიდრემდის მოვიდეს. 

ამიერითგან, რომელი ჭამდეს პურსა ამას და სუმიდეს სასუმელსა ამას უფლისასა 

უღირსებით, თანა-მდებ არს იგი ჴორცსა და სისხლსა უფლისასა. გამო-ღა-იცადენ 

კაცმან თავი თჳსი და ესრეთ პურისა მისგან ჭამენ და სასუმელისა მისგან სუნ. ხოლო 

რომელი არა ღირსად ჭამდეს და სუმიდეს, დასაშჯელად თავისა თჳსისა ჭამს და 

სუამს, რამეთუ არა გამოიკითხნა ჴორცნი უფლისანი» (1 კორ. 11:23-29.).  

მორწმუნეთა შეკრება (ἐκκλησία) - ეს მომსახურეთა რიგითი შეკრება კი არ არის, 

თუნდაც წეს-განგებითი მსახურებისთვის, არა! ესაა სულთა შეკრება ქრისტეს 

ხორცისა და სისხლის საიდუმლოზე - ღვთის სამადლობელად (ევქარისტია – ბერძნ. 

εσταριστίες / სამადლობელი - მადლიერება) თავად უფლის იესო ქრისტეს მიერ 

დადგენილი - ევქარისტიული პურის განტეხის წესით და ევქარისტიული ბარძიმის 

კურთხევით, ცხონებისა და აღდგომის დასამოწმებლად: «ესე არს ჴორცი ჩემი, 

თქუენთჳს მიცემული; ამას ჰყოფდით მოსაჴსენებლად ჩემდა.... ეგრეთვე სასუმელი 

შემდგომად სერობისა და თქუა: ესე სასუმელი  ახალი სჯული სისხლისა ჩემისაჲ 

თქუენთჳს დათხეული, მოსატევებელად ცოდვათა» (ანამნესისი /ბერძნ.ανάμνησις – 

მოხსენიება/, ევქარისტიული ლოცვის მთავარი ნაწილი: см. (ლუკ. 22:19; 1 კორ. 

11:24.).  

ევქარისტიული კავშირი ლიტურგიკულ ქმედებაში ქრისტეს მორწმუნეების 

გამაერთიანებელია და ახსენებს (ανάμνησις) მათ იმის შესახებ, რომ მათი სახლი არის 

სახლი უფლისა; რომ მათი ეკლესია, მათი კრებული არის სხეული ქრისტესი: «მიუგო 

იესუ და ჰრქუა: დაჰჴსენით ტაძარი ესე, და მესამესა დღესა აღვადგინო ეგე. ჰრქუეს 

მას ჰურიათა: ორმეოცდაექუსსა წელსა აღეშენა ტაძარი ესე, და შენ სამთა დღეთა 

აღადგინო იგი? ხოლო იგი იტყოდა ტაძრისათჳს გუამისა თჳსისა. და ოდეს აღდგა 

მკუდრეთით, მოეჴსენა მოწაფეთა მისთა, რამეთუ ამისთჳს იტყოდა, და ჰრწმენა 

წიგნისაჲ და სიტყუაჲ იგი, რომელი ჰრქუა მათ იესუ» (იოან. 2:19-22.).  
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