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იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა) 

 

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო ენასა და ენის ღვთისმეტყველების 

შესახებ 

ღვთისმეტყველება, როგორც საეკლესიო მეცნიერება, თანამედროვე 

სეკულირებულ სამყაროს ქრისტიანული სულიერი კულტურის მიერ ასწლეულობით 

ნაგროვებ ინტელექტუალურ საგანძურს სთავაზობს. ამასთან, ცნობიერებაში, 

რომელიც ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას შეიმეცნებს, კაცობრიობის 

ინტელექტუალური ძალისხმევის გამოცდილება და საღვთო გამოცხადება მტკიცედ 

ერთიანდება მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობის ინტელიგიბელურ 

(გონებით წვდომად) სამყაროში. 

წმინდა მამათაგან მომდინარე ღვთისმეტყველება და მართლმადიდებლური 

დოგმატიკა ჩამოყალიბებულია სულ სხვადასხვა ქვეყნების და ერების წიაღში 

დაბადებულ წმინდა ქრისტიან მოღვაწეთა გონიერი ლოცვის ასკეტური გმირობით. 

ქრისტიანობაში, როგორც ცნობილია, „არა არს ჰურიაება, არცა წარმართება; რამეთუ 

თქუენ ყოველნი ერთ ხართ ქრისტე იესუის მიერ― (გალ. 3,28.), და ეროვნული 

კულტურების სამყაროსადმი ქრისტიანული დამოკიდებულების ეს ზეეთნიკური 

ეროვნულობის მიღმა მდგომი ვექტორი სხვადასხვა ეროვნების მქონე, სხვადასხვა 

ენაზე მოლაპარაკე და ლოცვის აღმვლენ მორწმუნეთა კრებითი ერთიანობის  

მიმართულებას მიანიშნებს. მაგრამ იმისათვის, რომ მორწმუნეებმა თავი აარიდონ 

„ბაბილონური აღრევის― ცდუნებას, ადამიანებს ღმერთმა უბოძა ღვთისმსახურების 

ენა – საღვთო ლიტურგიის საკრალური ენა, რომელშიც  ეკლესიის ხილული 

ღვთისმეტყველებაა ხორცშესხმული. 

გასაგებია, რომ მართლმადიდებლური ქრისტიანობის ისტორიულ გზაზე ძველ 

კლასიკურ ენებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა არა მხოლოდ როგორც 

ქრისტიანული ღვთისმეტყველების საკრალურ ენებს, არამედ, ბევრად უფრო 

ყოვლისმომცველად – როგორც ქრისტიანული აზრებისა და იდეების აქტუალური 

გამოხატვის ფორმებს, ანუ, როგორც ღვთივაზროვნების და ღვთისმეტყველების 

საშუალებებს.  

მოცემული ნაშრომი გახლავთ მცდელობა, გაგვეაზრებინა ძველი კლასიკური 

ენების ლინგვისტიკა, როგორც მართლმადიდებლური ქრისტიანული 

ღვთისმეტყველების საფუძველი. 

სამწუხაროდ, ჩვენ მიერ უკვე ნახსენებ სეკულარიზაციის პროცესებს 

დღეისათვის მოცული აქვს არა მხოლოდ საზოგადოებრივი და კულტურული 

ცხოვრება, არამედ ძლიერი გავლენა მოახდინა საეკლესიო მეცნიერებასა და 

ღვთისმეტყველებაზეც, რომლებსაც თანამედროვე ობივატელი არააუცილებელ და 

ფუჭ ინტელექტუალურ გასართობად მიიჩნევს. პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე 

შმემანი აღნიშნავდა, რომ დიდი ხანია, წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა გირგოლ 

ღვთისმეტყველი „ვერ შედიოდა აბანოში ან პურის საცხობში ისე, რომ ვინმეს 

სახელოზე არ ეტაცა ხელი და არ ეკითხა: მითხარი, სწორად როგორ იქნება: 

ომოუსიოს თუ ომიუსიოსო―.1 თავის ცნობილ ლექციათა კურსში დოგმატური 

ღვთისმეტყველების შესახებ მამა ალექსანდრე აღნიშნავდა: „თავად მღვდლების 

უმრავლესობაც კი, რომელთათვისაც აუცილებელია საღვთისმეტყველო განათლების 

                                                 
1 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. შესავალი ღვთისმეტყველებაში. Курс лекций по догматиче-

скому богословию. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 3. 
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ქონა, სწავლების ხუთი წლის განმავლობაში მიღებული ცოდნიდან იყენებს მხოლოდ 

იმას, რაც წესდებასა და ზოგ პრაქტიკულ საკითხს შეეხება. დანარჩენი კი მათთვის 

რეალობას საერთოდ არ უკავშირდება. აქ წამოიჭრება ღვთისმეტყველების მიზნებისა 

და ამოცანების საკითხი―.2 ამიტომ თანამედროვე საეკლესიო ცხოვრებისათვის 

სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველების 

სფეროში საგანმანათლებლო მისიის აღორძინება — რაშიც რუსული სულიერი 

სკოლების მემკვიდრეობას უნდა დავეყრდნოთ.  

მნიშვნელოვანია, მართლმადიდებელ მორწმუნეთა აზროვნებაში აღდგეს და 

აქტუალიზდეს ცოცხალი კავშირი ღვთისმეტყველებასა და ქრისტიანი სულის 

ცხოვრებას შორის, ლოგოს-სიტყვა-ქრისტესა და მორწმუნე გულს შორის. საკრალური 

ენა ჩვენს ცნობიერებაში უნდა იყოს არა მკვდარი, არამედ ცოცხალი ენა საეკლესიო 

ლოცვისა, უნდა გახდეს ჭეშმარიტი კერიგმა – ქრისტეზე ქადაგებისა და 

ღვთისვმეტყველების ენა. ამასთან უნდა გვახსოვდეს, რომ „სანამ ღვთისმეტყველებას 

შევუდგებოდეთ, უნდა დავდოთ აღთქმა, რომ არ წარმოვთქვამთ სიტყვებს, თუ არა 

მათი ზუსტი მნიშვნელობით, რადგან ჰოი, რა სისხლი დაუთხევია ეკლესიას 

სიტყვათა საპოვნელად და რა ღვთივსასურველნი (ბასილი დიდი) იყვნენ ეს 

სიტყვები!―3. 

მართლაც, ქრისტიანობის ისტორიაში ღვთისმეტყველება არსებითად 

ყალიბდებოდა, როგორც ცდისეული მეცნიერება: წარმართულ კულტებთან, 

ერესებთან და განხეთქილებებთან  ბრძოლაში დგინდებოდა მართლმადიდებლური 

დოგმატიკა, ბერძნული ენის პლასტიკურად მკაცრ და ცხად ფორმებში გამოხატული: 

რწმენის სიმბოლოში, შვიდi მსოფლიო ეკლესიის დადგენილებებში, ეკლესიის 

წმინდა მამათა შრომებში.  

თავად სიტყვა „ღვთისმეტყველებას― ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში 

ქრისტიანთათვის უარყოფითი მნიშვნელობა სდევდა. ღვთისმეტყველებს ხომ 

უწოდებდნენ ძველბერძენ პოეტებს, რომლებიც თავიანთ თხზულებებში წარმართულ 

კოსმოგონიასა და მითოლოგიას აღწერდნენ, ძველ რომში კი ღვთისმეტყველება 

იმპერატორისა და მისი ძალაუფლების კულტს ამკვიდრებდა. მაგრამ 

ქრისტეშობიდან IV საუკუნეში ეს ტერმინი ქრისტიანულ ლექსიკონში შევიდა და 

აღნიშნავდა განსაკუთრებულ სწავლებას ქრისტეზე, როგორც განსხეულებულ 

ღმერთზე.    

ადრეული ქრისტიანობის ეპოქამ, რასაკვირველია, ბერძნულ ენაზე დაიწყო 

ღვთისმეტყველება: „ქრისტიანობა ბერძნული ფილოსოფიის ენაზე იყო 

მოთხრობილი. ძველი ეკლესიის მთელი სასწაული ის გახლდათ, რომ ელინიზმი 

გაეკლესიურდა. პარადოქსია, მაგრამ მთელმა ებრაულმა ძველიაღთქმისეულმა 

მემკვიდრეობამ – ისრაელის მოდგმის, ბრძოლების, ებრაელი ხალხის გამარჯვებათა 

და დამარცხებათა შესახებ, ამბავმა იმისა, თუ როგორ მოქმედებდა ღმერთი მათში – 

ელინური კულტურის ენაში ჰპოვა გამოხატულება. სწორედ ამ ორ 

სხვადასხვაბუნებოვან მიზეზთა შერწყმამ შექმნა ადრეული ქრისტიანული 

ღვთისმეტყველება―.4 ბერძნულმა ლინგვოკულტურულმა საფუძველმა 

შესაძლებელიო გახადა, აღმოსავლეთ-ქრისტიანული ღვთისმეტყველების რესურსად 

გამოყენებული ყოფილიყო ძველბერძნული ფილოსოფიური აზრისა და 

                                                 
2 იქვე. С. 3. (ibid ? ) 
3 ალ. შმემანი. იქვე. соч. С. 5-6. 
4 იქვე. С. 22. 
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დიალექტიკის უდიდესი პოტენციალი. თუმცა, უდავოდ, ძველბერძნული 

ფილოსოფიის ქრისტიანიზაციის ხანგრძლივი, წინააღმდეგობრივი და ძალიან 

რთული პროცესი იყო. 

ღვთისმეტყველების სპეციფიური გაგება უყალიბდებოდათ დასავლელ 

ქრისტიანებსაც: აქ ღვთის გააზრების ფორმა ლათინური ენის ლინგვისტურ 

სამოსელში ეხვეოდა, რამაც დასავლურ-ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას იმთავითვე 

შესძინა რაციონალიზებული ხასიათი და სტრუქტურულად გაფორმებული 

ანალიტიზმი, რაც მის ენობრივი წყაროს ახასიათებდა. რამდენიმე საუკუნის მერე, 

რუსეთის მიერ მართლმადიდებლური ქრისტიანობის მიღების შემდეგ, რუსული 

მართლმადიდებლობაც მოექცევა ლათინური გავლენის ქვეშ - სულიერ-

საგანმანათლებლო და საღვთისმეტყველო სფეროში (რასაც ექნება თავისი როგორც 

უარყოფითი, ასევე, უდავოდ, კონსტრუქტიული, დადებითი მხარე). მაგრამ, ვიდრე 

რუსული მართლმადიდებლობის საღვთისმეტყველო ენის სპეციფიკას 

მივაპყრობდეთ ყურადღებას, აუცილებელია, უფრო დაწვრილებით დავახასიათოთ 

ზოგადად ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ფორმირების ისტორიული ეტაპები და 

საღვთისმეტყველო მეცნიერების ენა – მათი განვითარების კვალად.  

ქრისტიანული ღვთისმეტყველება იმთავითვე პრინციპულად სკრიპტუალური 

და ეგზეგეტიკური ღვთისმეტყველება იყო – ანუ საფუძვლად წმინდა წერილი ედო. 

ხოლო წმინდა გარდამოცემა, რასაც მართლმადიდებლობაში არანაკლები 

დოგმატური მნიშვნელობა აქვს, ღვთივჩაგონებული წერილის ბიბლიური სულითაა 

განწმენდილი და გაჟღენთილი.  

ძველი და ახალი აღთქმის წიგნები, როგორც ბიბლიის კანონიკური ტექსტი, 

თანდათანობით ფორმირდებოდა. როგორც ცნობილია, ძველი აღთქმის წიგნები 

თავდაპირველად ძველებრაულ და არამეულ ენებზე დაიწერა – ქრისტეშობამდე XIII-

I საუკუნეებში.  

საინტერესო ფაქტია (ამის შესახებ ფილოლოგებმა კარგად იციან): ძველი 

აღთქმა მსოფლიო ისტორიაში პირველი წიგნია, რომელიც გადაითარგმნა (თანაც, 

სრულიად სხვა ენობრივი ოჯახის წევრ ენაზე). ძველბერძნული თარგმანი შესრულდა 

ალექსანდრიაში, ქრისტეშობამდე III-II საუკუნეებში („სეპტუაგინტა― – სამოცდაათთა 

თარგმანი―, LXX), ის მიიღეს პირველმა ქრისტიანებმა, მან მნიშვნელოვანი როლი 

შეასრულა ძველი აღთქმის ქრისტიანული კანონის შექმნაში, იქცა ბიზანტიური 

ქრისტიანობის კანონიკური ტექსტად და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის 

ძველსლავური თუ თანამედროვე საღვთისმსახურო ბიბლიის საფუძვლად 

(სეპტუაგინტის ძველბერძნული ტექსტიდან შესრულებულია ძველი აღთქმის 

ტექსტის თარგმანი სლავურ ენაზე, რასაც აქვს როგორც საღვთისმეტყველო, ასევე 

ლიტურგიული მნიშვნელობა). წმინდა მამები და ეკლესიის მასწავლებლები თავიანთ 

საღვთისმეტყველო თხზულებებში სწორედ სეპტუაგინტას იმოწმებენ.  

სეპტუაგინტაში უამრავი ფრაგმენტია, რომლებშიც გვხვდება განსხვავება ე.წ. 

მასორეტულ ტექსტთან – ეს ტანახის (ძველი აღთქმა) ძველებრაული ტექსტის ერთ-

ერთი ვარიანტია. ეს განსხვავებანი ქრისტიანობის ისტორიაში მწვავე 

საღვთისმეტყველო დისპუტების საგანი ხდებოდა ხოლმე. მაგალითად, XIX საუკუნის 

რუსული ბიბლეისტიკის ისტორიას ახსოვს ცხარე პოლემიკა მეცნიერ-ებრაისტებს 

შორის, ბიბლიის თარგმანებს რომ შეეხებოდა. ზოგი მეცნიერი აშკარად 

გადამეტებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა ორიგინალურ ებრაულ ტექსტს (მასორეტულ 

ტექსტს) და სეპტუაგინტაში მისგან განსხვავებულ ადგილებს ბერძენ მთარგმნელთა 
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შეცდომებად და ტექსტის დამახინჯებად მიიჩნევდნენ. ამ აზრის გახლდათ მოსკოვის 

სასულიერო აკადემიის პროფესორი პ.ი. გორსკი-პლატონოვი.5 სხვები ბერძნული 

ტექსტის განსაკუთრებულობას ემხრობოდნენ და მიუთითებდნენ პირველწყაროს 

ტენდენციური დამახინჯების ფაქტებზე, რომლებიც მასორეტებს დაეშვათ. ამ 

თვალსაზრისისა იყო წმინდა მღვდელმთავარი თეოფანე დაყუდებული6. ამ 

პოლემიკაში დაბალანსებულ ხაზს მისდევდა განმანათლებელი ფილარეტი 

(დროზდოვი), რომელიც მიიჩნევდა, რომ მასორეტული ტექსტი მიღებული უნდა 

ყოფილიყო ერთ-ერთ ძირითად წყაროდ, შედარებულიყო სეპტუაგინტის ტექსტთან 

და განსხვავებულ ფრაგმენტებში სწორედ ბერძნულ ტექსტს მინიჭებოდა 

უპირატესობა იმ განსხვავებების აღმოჩენისას, რომლებიც საიმედოდაა 

დამოწმებული ქრისტიანული ეკლესიის გადმოცემებში7. 

გამოჩენილი რუსი სწავლული ბიბლეისტი ნ.ნ. გლუბოკოვსკი უკვე XX 

საუკუნეში ამტკიცებდა, რომ სეპტუაგინტაში მკაფიოდაა გამოხატული 

უნივერსალური მესიანიზმის იდეა – მასორეტულ ტექსტში გამოთქმული ეროვნულ-

მესიანური იდეის საპირწონედ. სეპტუაგინტის მნიშვნელობა, მისი აზრით, იდო 

„წინასწარმეტყველებების პერსონალისტურ-მესიანურ ხასიათში, რომლებიც მერე და 

მერე სრულიად ლოგიკურად და ჩვეულებრივად იქნა გამოყენებული უფალ-

გამომსყიდველის პიროვნების მიმართ―.8 ნ.ნ. გლუბოკოვსკი, ახასიათებს რა ამ 

თარგმანის შესრულების კონკრეტულ დროს – „ალექსანდრიაში, პტოლომეოს 

ფილადელფოსიდან პტოლომეოს III ევერგეტამდე, ქრისტეშობამდე 285 და 221 წლებს 

შორის― – აღნიშნავს, რომ ამ პერიოდში „რასაკვირველია, არ არსებობდა ქრისტიანობა 

მეტ-ნაკლებად ცხადი წინასწარჭვრეტის სახითაც კი და არ იყო საგანგებო მესიანური 

დაძაბულობა  სავარაუდო წარმომშობ წრეებში―.9 ამის მერე სწავლულს 

კონცეპტუალური მნიშვნელობის მქონე დასკვნა გამოაქვს: „ებრაული მასორეტული 

ბიბლიისა და ბერძნულ თარგმან LXX-ის ურთიერთშედარება ობიექტურ ისტორიულ 

ჭრილში და მიუკერძოებელი ახსნით, როგორც მეცნიერს, მაიძულებს, საბოლოოდ 

დავასკვნა, რომ ბერძნული ინტერპრეტაცია გადმოსცემს მასორეტულისგან 

განსხვავებულ ებრაულ ტექსტურ ტიპს―.10  

XX საუკუნის შუა წლებში პალეოგრაფიულად უფრო ძველი ორიგინალური 

ებრაული ტექსტების („მკვდარი ზღვის ხელნაწერები― / „კუმრანის გრაგნილები―) 

აღმოჩენამ ბიბლიური ტექსტოლოგიის ბევრი პრობლემა გადაჭრა11 და მეტი 

                                                 
5 პ.ი. გორსკი-პლატონოვი რუსული თარგმანით გამოწვეული გაურკვევლობების შესახებ ახალი 

აღთქმის წმინდა წიგნებში. ст. 1 – 3, М., 1877; რამდენიმე სიტყვა ეპ. თეოფანეს სტატიაზე „რუსულ 

ენაზე თარგმნილი ძველი აღთქმის წიგნების გამოცემის შესახებ. М., 1875; ხუთწიგნეულის ებრაული 

ხელნაწერის შესახებ, XII ს. ებრაულიდან თარგმნილი სლავური ფსალმუნი XVIII ს,. СПб., 1880. 
6 წმინდა მღვდელმთავარი თეოფანე დაყუდებული (გოვოროვი), свт. По поводу издания священных книг 

Ветхого Завета в русском переводе // სულისმარგებელი საკითხავი, 1875, III. С. 342-352. 
7 წმინდა მღვდელმთავარი  ფილარეტი (დროზდოვი), свт. სამოცდაათი ბერძენი განმმარტებლის 

დოგმატური ღირსება და დაცვითი გამოყენება და წმინდა წერილის სლავური თარგმანები 1845. 

http://orthodox.ru/philaret/nasl_014.php 
8 ნ.ნ. გლუბოკოვსკი სლავური ბიბლია // პროფ. ლ. მილეტიჩისადმი მიძღვნილი კრებული: 

დაბადებიდან 70 წლისთავთან დაკავშირებით. (1863-1933). – София: Издание на Македонския Научену 

Институту, 1933, – С. 333-349.  http://azbyka.ru/library/slavjanskaja-biblija.shtml 
9 იქვე. 
10 იქვე. 
11 ნახ.: დ.უ. იურევიჩი. წინასწარმეტყველება ქრისტეზე მკვდარი ზღვის ხელნაწერებში. – СПб.: Аксион 

эстин, 2004. – 254 с. 
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საფუძვლიანობით დაადასტურა ნ.ნ. გლუბოკოვსკის თეორიული არგუმენტები.12 

ცხადი გახდა, რომ ძველი აღთქმის ტექსტების თარგმანის ძველი ბერძნული ენა 

წმინდა წერილის ფილოსოფიურ ასპექტებსა და ღვთისმეტყველურ აზრს წამოწევდა 

წინ. 

ასე მაგალითად, თუ ღმერთ იაჰვეს ძველაღთქმისეული სახელის 

ძველებრაული მნიშვნელობა, რომელიც მოსეს შეუწველი მაყვლის ბუჩქთან 

გამოეცხადა (გამოსვლ. 3,14-15.), ესაა „დამხმარე და მფარველი―, ანუ იგი, ვინც 
აქტიურადაა ჩართული მორწმუნის ცხოვრებაში და წინასწარგანუჭვრეტელი, 
სასწაულებრივი გზით შეეწევა, სეპტუაგინტაში ბერძნულ თარგმანს, სახელის 

თავდაპირველი მნიშვნელობის გაუუქმებლად, იგი გადმოაქვს ამაღლებული და 

ფილოსოფიური ფორმით (ძველი ბერძნული ენის ნირის შესაბამისად), როგორც 

„არსებული―, ანუ იგი, ვინც არსებობს დასაბამიდან და შექმნილი სამყაროს არსებობას 

უზრუნველყოფს.13 

გამოსვლათა 3,14 მუხლის ბერძნული თარგმანი ასეთია: „ეგო ეიმი ჰო ონ― 

(ქვემდებარე – საერთი – შემასმენლის სახელობითი ნაწილი ზმნა ყოფნის მიმღეობის 

ფორმით). სლავურ და რუსულ ბიბლიაში ეს ფრაგმენტი საკმაოდ ზუსტადაა 

ნათარგმნი: «Аз есмь Сый» და «Я есмь Сущий», „მე ვარ მყოფი―, (მე ვარ, რომელი ვარ). 

ამგვარად,  ბერძნულ (და სლავურ) თარგმანში ებრაულ ტექსტთან შედარებით 

სრულიად ახალი მნიშვნელობა იბადება. თუკი ებრაულ ტექსტში ღმერთის სახელს 

აქვს უკიდურესად კონკრეტული და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღთქმა აქ და 

ახლა მყოფობისა, მისგან განსხვავებით, სეპტუაგინტას თარგმანში ღმერთის სახელი 

ბერძნული სიბრძნის სამყაროს ეზიარება ფილოსოფიური საფუძვლის მქონე 

სიტყვათშეთანხმებით ჰო ონ (მყოფი) გამოისობით, რაც ღვთის საუკუნო და 

აბსოლუტურ მყოფობას ნიშნავს.  

ძველებრაულ ენას არ ახასიათებდა აბსტრაქტული კატეგორიები, რაც 

ბერძნულ ენას და კულტურას მოეპოვებოდა. ბერძნული თარგმანის წყალობით 

შესაძლებელი გახდა, გაერთიანებულიყო ორი პრინციპულად განსხვავებული ტიპის 

კულტურა: ახლოაღმოსავლური (იუდეური) – ერთ ღმერთთან ურთიერთობის 

ეგზისტენციალური განცდა რომ ახასიათებდა, და ძველბერძნული – განყენებულ-

ფილოსოფიური აზროვნების მისეული გამოცდილებით. ამ ორი აზრობრივი პლანის 

შერწყმა უდაოდ ასახავს ერთ ჭეშმარიტებას და ქრისტეს ხარებას წინასწარ აუწყებს. 

იბადება მომავალი ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ძირითადი ანტინომია: 

აბსოლუტის ტრანსცენდეტულობა და მისი ახლო თანამყოფობა, ანუ ღვთის 

განსხეულების აპოფატიკა და კატაფატიკა. ღმერთი ტრანსცენდეტული არსებაა. 

მაგრამ, რჩება რა მარადი, შეუცნობელი, სიცოცხლის საწყისად მყოფი და ამით 

თვითკმარი – ის თავს გვიცხადებს, მოდის მასთან, ვინც თავად გამოარჩია და 

ვისთანაც აღთქმა დადო - რათა მარადის მასთან იყოფოდეს.  

საღვთისმეტყველო მეცნიერების ლინგვისტური საფუძვლების ეს მკაფიო და 

საჩვენებელი მაგალითი მოწმობს, რუსეთში სულიერი სკოლების ტრადიციის 

ასაღორძინებლად თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ძველი კლასიკური ენების შესწავლა. 

                                                 
12 დ.უ. იურევიჩი. ძველი აღთქმის ბერძნული, სამოცდაათთაგანთა თარგმანი - მკვდარი ძღვის 

ხელნაწერების შუქზე. Приложение 1 // დ.უ. იურევიჩი. წინასწარმეტყველება ქრისტეზე მკვდარი 

ზღვის ხელნაწერებში.  – СПб.: Аксион эстин, 2004. С. 230. 
13 იქვე. С. 228. 
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ბიბლია ნაყოფიერად უნდა შეისწავლებოდეს სხვადასხვა ენებზე – ძველსა თუ 

ახალზე – არსებული მთელი საეკლესიო მწერლობის კონტექსტში. 

ადრეულ ქრისტიანულ თემს რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში არ 

გააჩნდა კანონიკურად დამტკიცებული წმინდა წერილი, მაგრამ ქრისტიანები სულ 

თავიდანვე მოიხმარდნენ თავიანთ გადმოცემებს – ზეპირ ტრადიციას, რომელიც 

მოიცავდა მონათხრობსა და მოწმობას იესო ქრისტეს ცხოვრებისა და ჯვარზე ვნების, 

მისი აღდგომისა და ამაღლების, მისი სწავლებისა და ეთიკის შესახებ. შემდეგ იწყება 

ამ ზეპირი ამბების დატანა პერგამენტებსა და  პაპირუსებზე და ასე იქმნება 

თავისთავად წმინდა წერილი – ახალი აღთქმა, რომლის ტექსტი ასევე ბერძნულადაა 

დაწერილი – ძველბერძნული ენის ალექსანდრიულ დიალექტზე (კოინე).  
ამგვარად, ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში ღვთისმეტყველება წარმოი-

შობა, როგორც სკრიპტუალური და ეგზეგეტიკური (წერილზე დაფუძნებული) 

გამოცდილება იესო ქრისტეს ღმრთივ-კაცებრივი ბუნების გააზრებისა, როგორც ამ 

საიდუმლოს გამოცხადების გამოცდილება და როგორც ამ გამოცხადების გამოხატვის 

ფორმა. იმ ეპოქაში ეკლესია შემუშავებული სისტემის მქონე მეცნიერული 

ღვთისმეტყველების გარეშე ცხოვრობდა (მოციქულთა მოღვაწეობის დროს არ 

არსებობდა საღვთისმეტყველო აზროვნების ისეთი, დღეს ჩვენთვის ძალიან ჩვეული, 

კატეგორიებიც კი, როგორიცაა სამება ან ღმერთკაცი). და მაინც, ბერძნულ, შემდგომ 

კი ლათინურ ენაზეც (რომის იმპერიის ენაზე) იქმნება პირველი აპოლოგეტური 

ნაშრომები და ტრაქტატები, რომლებშიც ავტორები ცდილობენ, დაასაბუთონ 

ქრისტიანული რწმენა და ქრისტეში ხსნის სასოებას გამოთქვამენ. 

მაგრამ ადრეული ქრისტიანული პერიოდის აპოლოგეტურ შრომებში ძველ 

ბერძენ მოაზროვნეთა წარმართული ფილოსოფიის რადიკალურ მიუღებლობასაც 

ხშირად შეხვდებოდით. 

მაგალითად, ქრისტიანი მოაზროვნე კვინტუს სეპტიმუს ფლორენს 

ტერტულიანე  (დაახლ.160 – 220 წ. შემდეგ) ანტიკური მემკვიდრეობის კატეგორიულ 

უარყოფას მოითხოვდა: „მაშ, რად არგია ათენი იერუსალიმს? რად უნდა აკადემია 

ეკლესიას?―14.  

ტერტულიანე უარყოფდა პლატონისა და არისტოტელეს დახვეწილი 

ფილოსოფიისა და დიალექტიკის მნიშვნელოვნებას. მისი თვალსაზრისით, მარტივი, 

აღუზრდელი და გაუნათლებელი სული ბუნებითად „ქრისტიანულია― და მხოლოდ 

ასეთი სულის მქონე ადამიანს შეუძლია უფლის სასუფეველში მოხვედრა. ხსნის გზას 

ადამიანს აძლევს არა წარმართული „ღვთისმეტყველება―, არამედ – ქრისტიანული 

რწმენა.  

ტრაქტატში „სულის მოწმობის შესახებ― («De testimonio animae», 197 წ.) 

ტერტულიანე ამტკიცებს, რომ ადამიანის სულს ბუნებითად აქვს ქრისტიანული 

სათნოებანი და  თავისთავად მოცემული ცოდნა შემოქმედზე, წარმოდგენა საშინელ 

სამსჯავროსა და ღმერთის სასუფეველზე. ადამიანის სულიო, ამტკიცებს 

ტერტულიანე, ასოებზე უადრესია, ხოლო „თავად ადამიანი – ფილოსოფოსსა და 

პოეტზე უფროსია―.15  

მაგრამ ამავე ეპოქაში ჩნდებიან ქრისტიანი მოაზროვნენი, რომლებიც ხაზს 

უსვამენ ძველი ბერძნული კულტურისა და ენის უაღრეს მნიშვნელობას  

ქრისტიანული ღვთისმეტყველებისთვის. ტიტუს ფლავიუს კლიმენტ 

                                                 
14  ტერტულიანე. რჩეული თხზულებები. М., 1994. С. 109. 
15 იქვე. С. 88. 
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ალექსანდრიელი (150 – 216) გახლდათ საღვთისმეტყველო სკოლის წინამძღოლი  

ალექსანდრიაში, რომელიც მაშინ რომის იმპერიის ნაწილი იყო. კლიმენტი 

ალექსანდრიელი ახალმოქცეულებს ნათლობის წინ „კათაკმეველებად― დაადგენდა. 

მან კატეხუმენატის გამოცდილებაზე დაყრდნობით შექმნა საკუთარი საღვთისმეტყ-

ველო სისტემა, რომელიც პრინციპულად განსხვავებულ საფუძველს ემყარებოდა. 

კლიმენტის შეხედულების თანახმად, მთელი ანტიკური განათლებულობა იყო 

მომზადება ქრისტიანული სწავლებისათვის. ღვთის სასუფევლისკენ მიმავალ გზაზე 

იერუსალიმის წინ ათენი მდებარეობს.  

ამგვარად, კლიმენტ ალექსანდრიელი კაბადოკიელ მამებზე ბევრად ადრე 

იცავდა კულტურისა და კულტის ურთიერთშემავსებლობის კონცეპციას. სწორედ მის 

შრომებში პირველად გვხვდება პრინციპი, რომლის თანახმადაც ფილოსოფია 

ღვთისმეტყველების მსახური უნდა იყოს. (შესაბამისად, ანტიკური გეომეტრია, 

ასტრონომია და მუსიკა ფილოსოფიის მსახურები უნდა იყვნენ.) 

ეკლესიის წმინდა მამების – აღმოსავლელ და დასავლელ ქრისტიან  ავტორთა – 

მემკვიდრეობას ეკლესიურ-მეცნიერული დისციპლინა პატრისტიკა შეისწავლის. ამ 

საეკლესიო მწერლებს პროფესიული ფილოლოგიური მომზადება ჰქონდათ 

გავლილი და ძველ კლასიკურ ენებზე – ბერძნულად და ლათინურად – დაწერილმა 

მათმა ნაშრომებმა განსაზღვრა არა მარტო ქრისტიანული ღვთისმეტყველების, 

არამედ ზოგადად ევროპული და თუნდაც მსოფლიო მეცნიერებისა და კულტურის 

განვითარების გზები.  

პრესვიტერ ორიგენეს  (დაახლ. 185 – 253/4), ალექსანდრიის სკოლის კიდევ 

ერთ უთვალსაჩინოეს წევრს, მიუხედავად მისთვის დადებული, ეკლესიის 

ისტორიისთვის ცნობილი, სასჯელისა, საეკლესიო მეცნიერება მეცნიერული 

ბიბლიური ტექსტოლოგიის დამფუძნებლად მიიჩნევს: „მან შეისწავლა ბიბლიის 

ებრაული და ბერძნული ტექსტები, შეადარა ძველი და ახალი აღთქმის სხვადასხვა 

თარგმანები, რისთვისაც თარგმანთა ექვსი წყება გამოიყენა, ალექსანდრიაში შეაგროვა 

ძველი აღთქმის ტექსტების უამრავი ხელნაწერი და ვერსია. ორიგენემ 

ღვთისმეტყველთა მომავალ თაობებს წმინდა წერილის მრავალი განსხვავებული 

განმარტება დაუტოვა. ამით მიმართულება მისცა წმინდა წერილის მერმინდელ 

შესწავლას და თავად ღვთისმეტყველების იერსახეს. ორიგენეს უმთავრესი 

მტკიცებულება ასეთია: წმინდა წერილის – როგორც ახალი, ასევე ძველი აღთქმის – 

მთელი შინაარსი თავად ქრისტეა―.16  

ეკლესიის საღვთისმეტყველო ლექსიკური აპარატი და ტერმინოლოგია 

იმთავითვე ფორმირდება ბერძნული ენის მიხედვით, რომელიც გახლდათ 

კულტურის ენა – იტალიაში, გალეასა თუ აფრიკაში. მრავალი ავტორი, თავს 

რომაელად რომ მიიჩნევდა, ბერძნულ ენაზე წერდა (იმპერატორი მარკუს 

ავრელიუსი, აპულეუსი და სხვები). ლათინურ ენაზე ქრისტიანული ლიტერატურის 

არსებობის საჭიროება იუდეური თემის გარეთ პროზელიტების რიცხვის გაზრდამ 

განაპირობა. ამგვარად გაჩნდა ქრისტიანული ლიტერატურა ლათინურ ენაზე 

(ტერტულიანე, მინუციუს ფელიქსი, კლიმენტ რომაელი და სხვა): „ქრისტიანული 

სამყაროს ლათინური ენა – ეს, უპირველესად, წმინდა წერილისა და ეკლესიის ენაა: 

ანუ, ვულგატის, ლიტურგიის, გაყოფამდელი ეკლესიის მამების – ავგუსტინეს, 

იერონიმეს ენა; ამავე პერიოდის საეკლესიო მწერლების – ტერტულიანეს, 

                                                 
16 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. შესავალი ღვთისმეტყველებაში. Курс лекций по догматиче-

скому богословию. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 28. 



8 

 

ლაკტაციუსის, ოროზიუსის, სულპიციუსის ენა. აგრეთვე, ქრისტიანობის პირველ 

საუკუნეთა სქოლასტიკისა და მომდევნო საუკუნეების ღვთისმეტყველების ენა, 

კათოლიკური ეკლესიის მამათა ენა, კანონიკური სამართლის ენა, გრიგოლ დიდიდან 

ბენედიქტე XVI-მდე პერიოდში პაპის საყდრის დადგენილებების ენა―.17 

ასეთ პირობებში განუზომლად გაიზარდა მთარგმნელთა საქმიანობის 

მნიშვნელობა. უაღრესად ფასეულია ნეტარი იერონიმე  სტრიდონელის (342 – 420) 

მთარგმნელობითი მოღვაწეობა: იგი გახდა ლათინურ ენაზე ბიბლიის კანონიკური 

ტექსტის («Vulgata» / „ვულგატა―) შემქმნელი. არსებობდა ბიბლიის სხვა 

ავტორიტეტული თარგმანებიც, მაგალითად, II საუკუნეში აფრიკაში (Versio Afra) და 

იტალიაში (Vetus Itala) შესრულებული. ლათინური ვარიანტი, რომელიც იერონიმეს 

ეკუთვნის, ებრაულ ტექსტსაა შედარებული (ორიგინალის სიტყვათა მიმდევრობაც კი 

შენარჩუნებულია) და სამართლიანადაა მიჩნეული ყველაზე უკეთეს თარგმანად. 

ლათინურ ენაზე წერდა უდიდესი ქრისტიანი მოაზროვნე და ღვთისმეტყველი 

ნეტარი ავგუსტინე (354 – 430), რომელმაც ეკლესიის ფუნდამენტალური საღვთის-

მეტყველო შრომები შექმნა, უძლიერესი გავლენა მოახდინა დასავლურ-

ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ფორმასა და სტილზე და საკუთარი მოქცევისა და 

ქრისტეში ცხოვრების აღწერით («Confessionum libri tredecim», ок. 400 г.) გახდა 

ლათინურ-ქრისტიანულ ტრადიციაში „აღმსარებლური ჟანრის― ფუძემდებელი. 

ქრისტიანული ღვთისმეტყველების წმინდა მამათა პერიოდი მოიცავდა 

როგორც დასავლურ, ასევე აღმოსავლურ ქრისტიანულ ტრადიციას და IV-დან XII 

საუკუნემდე გრძელდებოდა. ამ ეპოქაში იქმნება ძირითადი, საფუძვლად მდებარე 

საღვთისმეტყველო ტრაქტატები როგორც ბერძნულ, ასევე ლათინურ ენაზე, 

კრისტალიზდება მსოფლიო ეკლესიათა ღვთისმეტყველება. 

ეკლესიის წმინდა მამათა – ათანასე დიდის (298 – 373), ბასილი დიდის (დაახლ. 

330 – 379), გრიგოლ ღვთისმეტყველის (329 – 389), გრიგოლ ნოსელის (დაახლ. 335 – 

394) – შრომებში ყალიბდება საეკლესიო დოგმატიკა, ვითარდება დახვეწილი 

ინტელექტუალიზმი, რომელიც მისტიკური გამოცდილების გაცხადებასთან და 

გონიერ-გულითადი ლოცვის ჭვრეტითი წმინდა მდუმარების სიღრმეებთანაა 

შეუღლებული. და, რასაკვირველია, წმინდა მამათა პერიოდის საღვთისმეტყველო 

დავათა არსს ფესვი გადგმული ჰქონდა  პრობლემაში, რომელსაც სათქმელის 

ავთენტური ქრისტიანული სწავლების ენის ფორმულებით გამოხატვა ეწოდება, ანუ 

ლინგვისტური ბუნებისა იყო. ქრისტიანული ლიტერატურის უდიდესი მცოდნე ს.ს. 

ავერინცევი წერდა: „სიტყვიერი გამოხატვის საკითხი უქმი როდია. ტერმინის 

სტაბილური სტატუსი შეიძლება ჩამორჩებოდეს პრობლემის გაცნობიერებას, მაგრამ 

ბრძოლა ტერმინისათვის ამ გაცნობიერებიდან იწყება. გავიხსენოთ, IV საუკუნის 

ქრისტიანული დოგმატური აზროვნება რა ძალისხმევით, სემანტიკური ინერციის 

მსხვრევით, სიტყვის ადრინდელი მნიშვნელობის გარდასახვით ქმნიდა ტერმინს 

მისთვის საჭირო ცნება „იპოსტასის― გადმოსაცემად. როგორც საერთოდ ანტიკურ 

ყოფით და ფილოსოფიურ უზუსში, ასევე სეპტუაგინტაში (მაგ. სიბრძ. 16:21), სიტყვა 

„ipostasis― ჯერ კიდევ ძალიან შორს დგას თავისი მომავალი ქრისტიანულ-

დოქტრინული მნიშვნელობისგან. ტერმინი „პირი― თავისი „პერსონალისტური―, 

ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მნიშვნელობით ასევე უცხოა ბიბლიური 

                                                 
17 ქრისტიანული სამყაროს ლათინური ენა: учеб. Пособие / იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა), ლ.ა. 

სამუტკინა, ს.ბ. პრონკინა.– Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. С. 4. 
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მოხმარებისთვის – შეთანხმებანი, როგორიცაა „პირის წინაშე (წარდგომა)― ან 

„პირისპირ― სრულიად სხვა რამეს გულისხმობს. „პერსონალისტური― ტერმინოლოგია 

„ტრინიტარულ― დავებში („სამპიროვნული ერთი ღმერთი―) ხშირად დიდ 

სიძნელეებს უკავშირდებოდა – ამიტომაც იყო საჭირო ტერმინი „იპოსტასი―.18 

ქრისტიანული ღვთისმეტყველების შემდგომი, ბიზანტიური, პერიოდი ასევე 

სავსე იყო დოქტრინალური დავებით, რომლებიც, ცხადია, ცდებოდა უბრალო 

ლინგვისტური პრობლემატიკის ჩარჩოებს, მაგრამ მათი ფესვები ამავდროულად 

ფილოსოფიასა და ენის ღვთისმეტყველების პრობლემატიკაში აღწევა. ფოტი 

პატრიარქის ღვთისმეტყველება, წმ. გრიგოლ პალამას და ვარლაამ კალაბრიელის 

დავა არსობრივად ეფუძნება სიმბოლოს გამოსახვადობა-გამოუსახველობის, ენის 

გამოთქმადობა-გამოუთქმელობის პრობლემატიკას, რომელიც ფილოსოფიურ-

ლინგვისტური ბუნებისაა.  

ჯერ კიდევ ბიზანტიის დაქცევამდე (XV ს.) ქრისტიანული ღვთისმეტყველების 

და ქრისტიანული კულტურის უდიდესი მემკვიდრეობა სილუანელი ძმების 

კირილესა და მეთოდეს ძალისხმევის, მათ მიმდევართა და მოწაფეთა 

გულმოდგინების წყალობით გადაეცათ სლავებს – მორავიისა და ბულგარეთის 

გავლით – რუსეთში. ბიზანტიისგან ქრისტიანობის მიღებით რუსეთი საღვთისმეტყ-

ველო, კულტურულ-ისტორიულ, შემოქმედებით და ინტელექტუალურ 

ურთიერთქმედებას იწყებს ძველ ლინგვისტურ-კულტუროლოგიურ ტრადიციებთან 

და დოგამტურ კონცეპციებთან. მამა გიორგი ფლოროვსკი ცნობილ წიგნში „რუსული 

ღვთისმეტყველების გზები― («რუსული ღვთისმეტყველების გზები», 1937) 

აღნიშნავდა კირილესა და მეთოდეს საქმის უაღრეს მნიშვნელობას: „ეს გახლდათ 

თავად „სლავური― ენის წარმოქმნა და ჩამოყალიბება, მისი შინაგანი ქრისტიანიზაცია 

და გაეკლესიურება, თავად სლავური აზრისა და სიტყვის სტიქიის, სლავური 

„ლოგოსის―, თავად ხალხის სულის გარდასახვა. „სლავური― ენა წარმოიქმნა და 

გაძლიერდა სწორედ ქრისტიანულ სკოლაში, ბერძნული საეკლესიო ენის ძლიერი 

გავლენით, და ეს იყო არა მხოლოდ ენობრივი პროცესი, არამედ სწორედაც რომ 

აზრის ჩამოყალიბება. ქრისტიანობის გავლენა იგრძნობა თავად რელიგიური თემების 

არეალზე ბევრად უფრო შორს და ღრმად, თავად აზროვნების ნირშიც კი იგრძნობა... – 

ასე, XI საუკუნის დასაწყისში რუსეთში უეცრად ჩნდება მთელი ლიტერატურა ახლოს 

მდგომ და სავსებით გასაგებ ენაზე. არსებითად, რუსი მწიგნობრისთვის 

ხელმისაწვდომი გახდა და იყო სიმეონის ბულგარეთის მთელი წერილობითი 

მარაგი―.19 

ისტორიკოსები დაობენ, თუ რამდენადაა გაშუალოებულია ძველრუსულ 

კულტურაზე ბერძნულ-ბიზანტიური გავლენა, რომელიც, უწინარეს ყოვლისა, 

სამხრეთ სლავური წერილობითი ტრადიციის მეშვეობით, ანუ ბულგარეთის 

მეშვეობით, ხდებოდა. და მართლაც, უშუალო სულიერ-კულტურული შეხვედრა 

ბიზანტიასა და „ბერძნულ სტიქიასთან― (პროტოპრესვიტერი გიორგი ფლოროვსკი) 

მეორადი იყო –  უკვე ბულგარული ქრისტიანული დამწერლობის გაცნობის მერე 

განხორციელდა. „თუმცა ბულგარული დამწერლობა არ ეფარებოდა ბერძნულს, 

ყოველ შემთხვევაში, XI საუკუნეში მაინც. იაროსლავის დროს სულ ცოტა კიევში 

მაინც (და, ალბათ, სოფიას ტაძარში) მუშაობს ბერძნულიდან მთარგმნელთა მთელი 

                                                 
18 ს.ს. ავერინცევი თხზულებათა კრებული/ Под ред. Н. П. Аверницевой и К. Б. Сигова. Связь времён. – 

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2005. С. 16 
19 პროტოპრესვიტერი გიორგი ფლოროვსკი. «რუსული ღვთისმეტყველების გზები» – Париж, 1983. С. 6. 
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წრე, და ამ წრის მუშაობას უკავშირდება სლავურ მოხმარებაში მთელი რიგი 

ძეგლების გამოჩენა, რომლებსაც სიმეონის ბულგარეთში არ იცნობდნენ―.20 

და მაინც, ძველრუსულ კულტურაში მონღოლებამდელ პერიოდში საღვთის-

მეტყველო სისტემამ ჩამოყალიბება ვერ მოასწრო, თუმცა ამ დროის რუსულ 

მართლმადიდებლობაში ძლიერად განვითარდა საღვთისმსახურო, ლიტურგიკული, 

ხატწერის ტრადიციები, რომლებიც მჭიდროდ უკავშირდებოდა თარგმნილ ბერძნულ 

მწერლობას. და ამ ეპოქაში რუსული მართლმადიდებლობის, საერთოდ რუსული 

კულტურის მიერ შეძენილი უმთავრესი სიმდიდრე, რასაკვირველია, საეკლესიო 
სლავური ენა გახლდათ. ვ.ვ. ვეიდლე წერდა: „საეკლესიო სლავური ენა, რომელმაც 

აღზარდა რუსული და საბოლოოდ შეერწყა მას ახალ რუსულ ლიტერატურულ ენაში, 

თავისი კულტურული ლექსიკონით, სიტყვათწარმოქმნით, სინტაქსით, 

სტილისტური შესაძლებლობებით – ეს ბერძნული ენის ზუსტი გადმონაშათი, 

ბევრად უფრო ახლოს დგას მასთან (არა გენეტიკურად, არამედ – თავისი შინაგანი 

ფორმით), ვიდრე რომანული ენები – ლათინურთან―.21 

XVII საუკუნიდან ძველი რუსეთის ისტორიაში დასავლურ ქრისტიანულ 

კულტურასთან საღვთისმეტყველო შეხვედრა შედგა. კათოლიკური და 

პროტესტანტული გავლენისგან (ამასთან, მაღალინტელექტუალური და მძლავრი 

გავლენებისგან: სქოლასტიკა, იეზუიტების დახვეწილი ღვთისმეტყველება, 

რეფორმაციის იდეის მწვავედ კრიტიკული რაციონალიზმი) მართლმადიდებლური 

ტრადიციის დაცვის აუცილებლობამ რუსული საღვთისმეტყველო სკოლის 

წარმოქმნა და მისი თანდათანობით გაძლიერება გამოიწვია. კიევის აკადემია და  

მასში პეტრე მოგილას მიერ განვითარებული ღვთისმეტყველება ლათინურ ენას 

ეფუძნებოდა. მოსკოვში დაარსებული „სლავურ-ბერძნულ-ლათინური აკადემია― 

სასწავლო-საგანმანათლებლო პროცესს ასევე ლათინურ ენას აყრდნობდა და 

გამოცდილ სქოლასტურ მიდგომას იყენებდა. „და მაინც, რუსულ მართლმადიდებ-

ლურ ნიადაგზე მოხვედრის შემდეგ დასავლური ღვთისმეტყველების მეთოდები, 

თუნდაც რომ გონებით იოლად ყოფილიყო აღქმული, მართლმადიდებლური 

სულისთვის უცხო რჩებოდა―,22 წერდა მამა ალექსანდრე შმემანი. 

ამგვარად, ბიზანტიურმა (და უფრო ფართოდ – ბერძნულმა) ქრისტიანულმა 

კულტურამ თავისი მემკვიდრეობა სრულად გადასცა თავის უახლოეს ნათესავ 

ლათინელ (ევროპელ) და სლავ ხალხებს. ქრისტიანული ეკლესიის ბერძნული ენის 

მნიშვნელოვნება რუსული მართლმადიდებლური კულტურისათვის მოცემულია 

ლოგოსის იდეაში, რომელსაც ქრისტიანობა ღმერთი-სიტყვის განსხეულების ძღვენად 

აღიქვამს.  რუსული სიტყვა-ლოგოსის ბერძნული საფუძველი – მოწმობა და გარანტია 

იმისა, რომ იგი ბიზანტიური მართლმადიდებლობის ეკლესიურ-დოგმატური 

მემკვიდრეა –  რუსული მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების ისტორიაში 

შერწყმულია სქოლასტური თეოლოგიის ლათინურ ძირთან, რაც დანამდვილებით 

შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სასიკეთო შედეგი რუსული საეკლესიო კულტურის 

გამამდიდრებელი ურთიერთქმედებისა. ხოლო ძველი კლასიკური ენები – 

ქრისტიანული ღვთისმეტყველების ენები – სლავი ხალხების განათლებისა და 

ზრდის კულტურულ ნიადაგად შეიქნენ და გახდნენ არა მხოლოდ სესხებისა და 

                                                 
20 იქვე. С. 7. 
21 ვ.ვ. ვეიდლე რუსეთის ამოცანა / [по благословению митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси Филарета]. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011. С. 13. 
22 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. შესავალი ღვთისმეტყველებაში. … С. 47. 
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გავლენის ლინგვისტური კომპენდიუმი, არამედ ქრისტიანული სიტყვიერი 

კულტურის ტრადიციის ცოცხალი განსხეულებაა – განსხეულება წმინდა წერილისა 

და წმინდა გადმოცემის, წმინდა მამათა და ეკლესიის მოძღვართა შრომათა ენების 

ტრადიციისა. 
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