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იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა) 

ქრისტიანული სახელების შესახებ 

 

ქრისტიანული სახელი იმ სიწმინდის გამოხატულებაა, რომლის მემკვიდრედაც ამ 

სახელის მატარებელი გვევლინება. ამ პლანში სახელი, თავისი ეტიმოლოგიის საშუალებით, 

არა მხოლოდ ლინგვისტურად განზომილებადია, არამედ ანტონიმურად განუზომელიცაა, 

რამდენადაც თავის თავში იტევს დაუტევნელს; ანდა, ფილოსოფიურ ენაზე რომ ვთქვათ, 

აბსოლუტურსა და ტრანსცენდენტურს - ღმერთს, ჩვენთვის - ჩვენი წმინდანების სახელის 

საშულებით - ბოძებულსა და მოცემულ სიწმინდეს: „სახელი განაპირობებს პიროვნებას და 

მისი ცხოვრების იდეალურ საზღვრებს დაადგენს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელით 

„განპირობებული“ პიროვნება ამ სახელის ფარგლებში თავისუფალი არ არის. და მაინც, 

უპირველეს ყოვლისა: ყოველი წოდებული სახელი ზნეობრივი თვითგანპიროვნულობისა 

და განსხვავებული ცხოვრებისეული გზის ნაკრებია. სახელის ზედა პოლუსი - საღვთო 

ნათლის წმინდად ინდივიდუალური სხივია, სრულქმნილების პირველსახე, რომელიც 

ბოძებული სახელის სიწმინდით ბრწყინავს. ქვედა პოლუსი გეენაში ჩადის, როგორც 

მოცემული სახელის საღვთო ჭეშმარიტების სრული წახდენა, მაგრამ იქაც უცვლელობას 

ინარჩუნებს.“1
  

ქრისტიანული სახელის ანტონიმური ბოძება-მოცემულობა წარმოადგენს 

ქრისტიანული ანთროპოლოგიის საფუძველს ადამიანისათვის, ვისაც ერთდროულად 

ებოძება და ეძლევა ეს სახელი, პირველ შემთხვევაში, ებოძება, როგორც ამ სახელის მქონე 

კონკრეტული წმინდანის კეთილშეწევნა და მეორე ეძლევა როგორც დავალება, ამ სახელის 

პირველდანიშნულების განსახორციელებლად:2 „სახელი ნამდვილად განსაზღვრავს 

პიროვნების ცხოვრების კალაპოტს და ცხოვრების მდინარებას საშუალებას არ აძლევს, რომ 

საითაც მოხვდება იქით წავიდეს. მაგრამ ამ კალაპოტში თავად პიროვნებამ უნდა 

განსაზღვროს თავისი ზნეობრივი შინაგანი მდგომარეობა. თუკი სახელი ცხოვრების 

რიტმია, განა ეს რიტმი, მთელი თავისი განსაზღვრულობით, ხელს შეუშლის ამ რიტმს, რომ 

სხვადასხვაგვარი ჰარმონიით აღივსოს იგი, თვით წინააღმდეგობრიობამდე?“3
.  

ქრისტიანული სახელის საღვთო წინაგანსაზღვრულობა და ადამიანის სწრაფვა 

მცნებებით ცხოვრებისაკენ - საღვთო შეწევნის ზემოქმედებით - გამოხატული ეკლესიის 

სწავლებაში ხატებისა და მსგავსების შესახებ: „... ღვთის ხატება ქმნილების თავისუფლებაში 

შემონახულია იმით, რომ ეს თავისუფლება არის თვითმმოიმედეობა, თუმცაღა - არა 

აბსოლუტური და ადამიანის ცხოვრება გამუდმებული პირადი თვითშემოქმედებითაა 

აღბეჭდილი. ამიტომ ხატება ღვთისა პირველყოვლისა ვლინდება პიროვნებაში, რომელიც 

                                                 
1 პ.ა. ფლოროვსკი. თხზულებები.. В 4 т. Т. 3(2) / Сост. Игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, 

М. С. Трубачевой; ред. Игумен Андроник (А. С. Трубачев). М.: Мысль, 2000. С. 225. 
2 «ქრისტიანული ანთროპოლოგია თავის მხრივ ერთგვარად პარადოქსულის. ქრისტიანობა - როგორც ასეთი 

თავისთავად ანთროპოლოგიურია: ქრისტეს სახარება არის გამოცხადება ადამიანის შესახებ, ის ადამიანის 

ბუნებაზე, ბედსა და გადარჩენის გზებზე გველაპარაკება. <…> უფრო მნიშვნელოვან ნაწილში ის 

იმპლიციტურად, ცნებებსა და ფორმებში შემოსილი, სხვა დისკურსებს მოიცავს, კერძოდ, 

საღვთისმეტყველოსა და ასკეტიკურს. ეს ორი დისკურსი თავად ქრისტიანობის პირმშოა და მის ავთენტურ 

არსს გამოხატავენ, მაშინ, როდესაც სამეცნიერო-დესკრიპტული ქრისტიანული შინაარსით არ შემოიფარგლება. 

ამდენად ქრისტიანული ანთროპოლოგია  სამსახოვანია: ანთროპოლოგია - ვიწრო გაგებით; ანთროპოლოგია - 

ღვთისმეტყველების ფორმით; ანთროპოლოგია - ასკეტიკის ფორმით, თანაც ეს ორი უკანასკნელი 

უმთავრესადაა მიჩნეული. (ს.ს. ხორუჟი. მართლმადიდებლობის ენციკლოპედია. Хоружий С. С. Антропология 

православия // «ფილოსოფიურ მეცნიერებათა ენციკლოპედია». Т.1 // Режим доступа:  

http://azbyka.ru/hristianstvo/chelovek/horuzhiy_pravoslavnaya_askeza_02-all.shtml). 
3 პ.ა. ფლოროვსკი. მით. ნაშრომი С. 224. 

http://azbyka.ru/hristianstvo/chelovek/horuzhiy_pravoslavnaya_askeza_02-all.shtml
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შემოქმედებისა და თავისუფლების საწყისია. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ 

შემოქმედება აბსოლუტური კი არ არის, არამედ, კონკრეტული ადამიანის ბუნებაში 

არსებულ მოცემულობას გულისხმობს, ღვთის  ხატება ამავე დროს ადამიანს ეძლევა 

დავალებადაც, რომელიც რეალიზებისას იბადება და სწორედ ესაა მსგავსება ღვთისა. ხატება 

დაკავშირებულია მსგავსებასთან, როგორც დავალება მის შესრულებასთან, პასუხი - 

კითხვასთან, პოტენცია - ენერგიასთან. ხატებასა და მსგავსებას შორის დგას მოცემულობა, 

რომელიც განისაზღვრება და რომელშიც თავსდება დავალება. მოცემულობა გარდაუვალისა 

და იძულებითის, ანდა უკვე დასრულებულისა და ბოლომდე განხორციელებულის 

გარდაუვალი სახით არასოდეს წარმოდგება. <…> მსგავსება – სწორედ ესაა ადამიანური 

შემოქმედება, რომელსაც თავის თავში აქვს „ხატება.“ <…> ამგვარად, ხატება და მსგავსება 

თავიანთი განურჩევლობით გამოხატავენ ადამიანის ქმნილებრივ და შემოქმედებით 

თავისუფლებას.“4
  

შესაქმის ბიბლიურ წიგნში ორი ფრაგმენტია, სადაც ადამიანის შექმნაზეა ლაპარაკი, 

საღვთო მოწოდების კატეგორიაში: 

1) „და თქვა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატებისაებრ ჩვენისა და მსგავსებისაებრ“... (და თქვა 

ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატებისაებრ („ბეცალმენ“) ჩვენისა და მსგავსებისაებრ (კიდმუტენ)) 

(დაბ. 1:26.). 

2) „და შექმნა ღმერთმან კაცი სახედ თჳსად და ხატად ღმრთისა შექმნა იგი“ (და შექმნა 

ღმერთმან კაცი სახედ თჳსად („ბეცალმო“) და ხატად ღმრთისა („ბეცელემ ელოგიმ“) შექმნა 

იგი)(დაბ. 1:27.). 

ბიბლიური ტექსტის ბევრი კომენტატორი და მთარგმნელი ამახვილებს ყურადღება 

იმაზე, რომ პირველ შემთხვევაში საუბარია ღვთის განზრახვაზე, შექმნას ადამიანი ღვთის 

ხატებისა და მსგავსებისამებრ, მეორე შემთხვევაში კი ნათქვამია მხოლოდ ღვთის ხატად 
შექმნის შესახებ. 5

 ღვთისაგან კაცის შექმნა, შესაქმის პროცესის აღწერილობის კონტექსტში, 

ბიბლიაში წარმოდგენილია წინდაწინ განსაზღვრული მრავალგვარი წაკითხვისათვის.  

პროფესორმა პროტოპრესვიტერმა ლიბერიოსმა (ვორონოვი) ამ განსხვავებული 

წაკითხვის შესახებ წმინდა მამათა ნაწერებში არსებული განმარტებები განაზოგადა და 

დოგმატურად განმარტა კავშირი, რომელიც არსებობს ხატებისა (είκών, imago) და მსგავსების 

ცნებებს შორის: „ამგვარად, ხატებისა და მსგავსების (ομούοζιρ, similitude) ცნებებს შორის 

არსებობს მჭიდრო კავშირი, რომლის წყალობითაც, როგორც ძველ, ისე ახალ აღთქმაში 

შეგვიძლია, ერთი სიტყვა მეორით ისე ჩავანაცვლოთ, რომ აზრი არ დაირღვეს. შესაქმის 
პირველი თავის ოცდამეშვიდე მუხლში ღვთის მსგავსების არხსენებით ხაზი ესმება ხატება - 
მსგავსების ორმაგი გაგების ნიუანსს. „ხატება“ გვახსენებს ღვთის მიერ ადამიანისათვის 

მინიჭებულ ძღვენთა შორის უპირატესობას; „მსგავსება“ ხოლო - ადამიანის სულიერ-

ზნეობრივ მოვალეობას, რომ შეინარჩუნოს ეს ძღვენი და მის გასაბრწყინებლად იმოქმედოს.6
 

ხატება ღვთისა ადამიანში განიმარტება, როგორც ონტოლოგიური და უცვალებელი 

მოცემულობა და ძღვენი; მსგავსება, როგორც ამოცანა (მოცემულობა) ღვთისგან 

მონიჭებული ძღვნის რეალიზაცია და გამრავლება ღმერთში: „ღვთის სიტყვა - წერდა 

წმინდა მღვდელმთავარი ირინეოს ლიონელი - გახდა ადამიანი, თავი ადამიანს მიამსგავსა, 

ადამიანი კი - თავის თავს. რათა ძესთან მსგავსების საშუალებით ადამიანი მამისათვის 

                                                 
4
 ს.ნ. ბულგაკოვი, ტარიგის სძალი. ღმერთკაცებრიობაზე. Париж, 1945. С. 147.  

5 ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002. С. 22. 
6 ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002. С. 26.  
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უძვირფასესი ყოფილიყო. რადგანაც, თუმცაღა ძველ დროში ითქვა, რომ ადამიანი შეიქმნა 

სახედ და ხატად ღმრთისა, მაგრამ ეს (საქმით) არ გამოჩენილა, რადგანაც იყო კიდევ 

უხილავი სიტყვა, რომლის ხატადაც შეიქმნა ადამიანი. სწორედ ამიტომაა, რომ კაცმა 

ადვილად დაკარგა მსგავსება. როდესაც ღვთის სიტყვა განხორციელდა, მან დაამოწმა 

ერთიც და მეორეც, რადგანაც ჭეშმარიტად აჩვენა ხატის, რადგანაც თავად იქცა იმად, რაც 

იყო ხატება და მკვიდრად აღადგინა მსგავსებაც, ხილული სიტყვის მიერ ადამიანი უხილავი 

მამის თანამსგავსად აქცია.“7 

ადამიანის სულის ღმრთივხატობრიობა და მისი ღვთივმსგავსობრივი უნარი სრულ 

იქმნას და სიწმინდე მოიხვეჭოს შემოქმედებითობის მოწოდებად იქცევა, რომელიც 

თავდაპირველად გამოვლინდა ადამის უნარში - სახელები ეწოდებინა ქმნილებათათვის, 

ანუ შექმნილი სამყარო სახელებით განესაზღვრა: „...სახელების წოდების თავად უნარი, ანუ 

სახელშემოქმედება ონტოლოგიურად დასაბუთებულია, ის კარგავს თავის ცალსახად 

ფსიქოლოგიურ სურნელს და ადამიანში ღვთის ხატებრიობის შტრიხად, ონტოლოგიურად 

მის კუთვნილებად წარმოჩინდება. არსობრივად აშკარავდება, თუ რადაა ეს ადამიანი 

სწორედ სახელისმტვირთველი და სახელშემოქმედი; რადაა, რომ ყველაფერს სახელს 

არქმევს და თავადაც ჰქვია სახელი.8  

და ნამდვილად, სამყაროს მოწყობის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, სახელის დარქმევა, 
ანუ ქმნილების სახელების სიტყვით გამოთქმა - ღმერთისგან ადამიანს მიენდო. ბიბლიური 

თხრობის მიხედვით, ადამი, საღვთო განგებულების თანახმად, მის გარშემო, ღვთის მიერ 

შექმნილი ცხოველთა და ფრინველთა სამყაროს წარმომადგენლებს არქმევს სახელებს: „და 

და-ვე-ჰბადა უფალმან ღმერთმან ყოველი მჴეცი ველისაჲ ყოველი მფრინველი ცისაჲ და 

მოიყვანნა იგინი ადამისა ხილვად და ყოველთა მშჳნვიერთა ცხოველთა, რომელიცა უწოდა 

ადამ, იგი არს სახელი მათი, რაჲძი უწოდოს მათ. და ყოველი, რომელი უწოდა მათ ადამ 

სახელები ყოველთა საცხოვართა და ყოველთა მფრინველთა ცისათა და ყოველთა მჴეცთა 

ქვეყანისათა…“ (დაბ. 2:19-20.). არსობრივად ჩვენ აქ იმის ბიბლიურ აღწერილობას 

ვხვდებით, რასაც მოგვიანებით აღმოსავლეთის ქრისტიანობის ღვთისმეტყველება 

განსაზღვრავს, როგორც სინერგიას (ბერძნ. ζςνεπγεια – ერთობლივი, შეთანხმებული 

მოქმედება), საღვთო და ადამიანის ენერგიის შეთავსებას, წმინდად შემოქმედებითი 

თანამოქმედებისთვის (სინერგიის შესახებ მართლმადიდებლური დოგმატური სწავლება 

თანამშრომლობის, შეთანხმებული მოქმედების აუცილებლობას ამტკიცებს ღვთის 

ენერგიას, როგორც მადლის და ადამიანის (ნების) ენერგიას შორის - ცხონების, ადამიანის 

ღმერთთან შეერთების საქმეში).9 და ეს პირველი სინერგია მარტო სიტყვათშემოქმედებით 

კი არა, ღვთისმსახურებით მოქმედებათაც გვევლინება.  

შევნიშნავთ, რომ სახელების წოდების აქტი, ბიბლიური ტექსტის მიხედვით, ადამის 

ცოდვით დაცემამდე ხდება. პირველშექმნილი, ერთ-მთლიანი და თავისი საღვთო ბუნებით 

სრულიად უვნებელი (დაუზიანებელი) ადამი - შესაქმის პირველი კაცი - საღვთო ენერგიის 

მიერ მისთვის გაცხადებულ, შემოქმედებითი ჭვრეტის უნარს ფლობს და გამოცხადების ამ 

სიღიავით იგი უფრო დაბლა მდგომ ქმნილებებს თავისუფლად არქმევს სახელებს.  

                                                 
7  ციტ:  ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. С. 28-29. 
8  ს.ნ. ბულგაკოვი, სახელების ფილოსოფია. СПб.: «Наука», 1999. С. 310. 
9  ნახ.: სინერგია. მართლმადიდებლობის ასკეტიკისა და მისტიკის პრობლემები. Научный сб-к под ред. 

С.С. Хоружего. М., 1995.  
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უპირობოდ, სამყაროს შესაქმე და სახელების დარქმევა „...კოსმოგენეზისიდა და 

ანთროპოგენეზისის ქრონოლოგიურად უკანასკნელი ტალღაა.“10 თუმცა, სწორედ ამ ეტაპზე 

ადამიანი იძენს შექმნის, ღმერთთან თავისუფალი ურთიერთშემოქმედების უნარს. ამ 

საღვთო ძღვენის ერთ-ერთ ასპექტად გვევლინება ენათშემოქმედება და 

სიტყვათშემოქმედება - სახელების წოდება, სახელების წარმოთქმა და სხვადასხვა ენებზე 

ლაპარაკი.    

სახელდებული და სახელმდებელი სახელის გამოთქმის საიდუმლოთი არიან 

ერთმანეთთან დაკავშირებულები. სახელის, რომელიც ერთ სამყაროდ კრავს 

განსულიერებულ პიროვნებას და სიცოცხლეს ანიჭებს მას: „სახელში მეტნაკლები 

სიცხადით შეიცნობა სულიერი წყობა პიროვნებისა, რომელიც მეორადი გამოვლინებით არ 

არის დაბინდული და ბიოგრაფიისა და ისტორიის მინარევებისაგან სრულიად 

თავისუფალია. მისდამი ვერმიღწევა ნიშნავს იმ გრძნობად შთაბეჭდილებათა მოხეტიალე 

სფეროში გაჭედვას, რომელთაც ერთიანობას ვერ მიაღწიეს. მისთვის თავის არიდება ნიშნავს 

აზრის საყრდენის დაკარგვას და აზრისთვის ისეთი რამის მოთხოვნას, რაც მისთვის 

მიუღწეველია. <…> სახელი ჩვენი აზრების ფოკუსია. სახელის წართმევა ნიშნავს იმ 

გამოცდილებაზე გადასვლას, რომელიც თუმცაღა მიღებულია, მაგრამ უკვე უსახელოა, 

ადამიანური ენით გამოუთქმელია. <...> - სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ესაა მისტიკურ 

გამოცდილებაზე გადასვლა, მისი გამოცემა კი გამოთქმულის გამოცდილებით 

შეუძლებელია.“11 

ადამის მიერ ქმნილებისათვის სახელების წოდება იყო სამყაროს შეკრება და 

გაერთიანება ერთი ღმერთის ლიტურგიკული მსახურებისთვის.  შევნიშნავთ, რომ წმინდა 

მამათა წარმოდგენით, სიტყვა, გააზრებული მეტყველება ადამს შექმნისას მიეცა და 

გვიანდელი განვითარების ან რომელიღაცა კონვენციის შედეგი არ არის. ადამმა „დაარქვა“ 

სახელები, რაც სიტყვისა და მეტყველების თავისუფალი გამოყენების უნარს ნიშნავს. ანუ, 

სიტყვა და სიტყვათმეტყველება შეგვიძლია, ადამიანის საღვთო მოწოდების ერთ-ერთ 

ასპექტად მივიჩნიოთ. ადამი სრულყოფილი ადამიანი იყო, სიტყვიერი აზროვნების უნარით 

დაჯილდოებული: „ღმერთმა აღაშენა სხეული, შემდეგ (ერთდროულად) შექმნა სული და 

გონება და თავად ჩვენი შინაგანი სიტყვა.“12
. 

ღვთისაგან თავის „ხატად და მსგავსად“ შექმნილი ადამიანი, ქრისტიანული 

ღვთისმეტყველების თანახმად, თვისი პირველი, ცოდვით დაცემის შედეგად დაკარგული, 

ბუნების სიწმინდის აღსადგენადაა მოწოდებული. ღმერთს მიმსგავსება, მის მსგავსად 

გახდომა, განღმრთობა - წმინდა მამათა სწავლებით, შესაძლებელია მხოლოდ პირადი 

შემოქმედების, გონიერი ღვაწლის შედეგად. და ეს შემოქმედება პირდაპირაა 

დაკავშირებული საღვთო მოწოდებასთან, როგორც დავალებასთან, რაც მდგომარეობს 

სიმშვიდის მიღწევა და ღვთის შეცნობაში - ქმნილების სახელების და ღვთის სახელების 

მეშვეობით.  ასე მაგალითად, წმინდა ბასილი დიდი „ექვსთა დღეთაში“ ლაპარაკობს 

ღვთისგან შექმნილ სამყაროზე, როგორც „მხატვრულ შემოქმედებაზე, რომლის ჭვრეტაც 

ყველასთვის მისაწვდომია.“13 წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი წერდა: „ცა, მიწა და ზღვა 

                                                 
10 ვ.ნ. ტოპოროვი В.Н. მითი, რიტუალი, სიმბოლო, ხატი: კვლევა მითოპოეტიკის სფეროს ფარგლებში: 

Избранное. М., 1995. С. 8. 
11  პ.ა. ფლოროვსკი. მით. თხზულება. С. 212.  
12 სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, ქადაგებები. Творения. В 2 т. Т. 2. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2015. С. 83.   
13 ციტ. ბერი გრიგოლი, აზრები წმინდა სამების შესახებ. Цит. по: Круг, инок Григорий. Мысли о Святой Троице 

// Храм: Журнал церковного искусства. Вып. 1. М., 1991. С. 66. 
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ღვთის საოცარი წიგნია, რომლის წაკითხვაც უნდა შეგეძლოს.“14 ამგვარად, აქტუალიზდება 

ადამიანის საღვთო წინაგანგებულებისა და მოწოდების ლოგოსური შედგენილობა.  

ადამიანის მიერ იმედოვნებული და მოლოდებული საკუთარი - ცოდვის დაცემის 

შედეგად ღვთისაგან განშორებული - ბუნების აღორძინება განხორციელებადი გახდა. 

წმინდა მამათა ნააზრევის თანახმად, ახალი შეხვედრა საღვთო პიროვნებასთან, რომელიც 

ღვთის განხორციელების წყალობით გახდა შესაძლებელი, - ქრისტეში - და 

ცხოველმყოფელი სამების მადლით: „ახალ აღთქმაში ცნება ღვთის ხატებობის შესახებ 

პირდაპირ უკავშირდება ქრისტოლოგიასა და სოტეროლოგიას. ჭეშმარიტი ხატი ღვთისა 

არის ქრისტე. ისაა: „ხატი ღმრთისა უხილავისაჲ.“ ὅρ ἐζηιν εἰκὼν ηοῦ θεοῦ ηοῦ ἀοπάηος (2 კორ. 

4:4; კოლ. 1:15.); „ბრწყინვალებაჲ დიდებისაჲ და ხატი ძლიერებისა მისისაჲ.“ ὃρ ὢν 

ἀπαύγαζμα ηῆρ δόξηρ καὶ σαπακηὴπ ηῆρ ὑποζηάζεωρ αὐηοῦ (ებრ. 1:3.). ამის გათვალისწინებით 

შეიძლება ითქვას, რომ ღვთივმიმსგავსებულობა ქრისტეს მიმსგავსებულობას ნიშნავს.“15
  

უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და მისი წმინდა ხატი საეკლესიო-კანონიკური 

თვალთახედვიდან შეიძლება გამოიხატოს სწორედ რომ ღვთისგანხორციელების დოგმატის 

წყალობით: ღვთისა და მისი სახელის გამოსახულებად ითვლება ხატწერული 

გამოსახულებები, რომლებზეც გამოწერილი წმინდა სახელები წმინდა სახეებთან ერთად 

სამსახოვნებით „მყოფი“ ღმერთის ეიდოლოგიურ განუყოფელობას და ერთობას ქმნიან (ὁ 

ὢν)
16

. 

ამგვარად, ღვთის სახელების თეოფორულობა (საღმრთოობა) ქრისტიანობაში 

განიხილება როგორც იკონოგრაფიულ გამოსახულებათა ერთ-ერთი დოგმატური 

საფუძველი: „ღვთის სახელი გარკვეული  აზრით ღმერთის სიტყვიერი ხატია.“17
  

პირველი ცოდვის შედეგად დაცემულ სამყაროში ადამიანისათვის ღვთის 

გამოცხადება მხოლოდ სასწაულს შეუძლია. სწორედ ასეთ სასწაულად მოგვევლინა 

წინასაუკუნობრივი შობა იესო ქრისტესი, მისი განხორციელება, ჯვარზე სიკვდილი და 

აღდგომა. ქრისტიანულ ლოცვაში, რომლსაც მის წმინდა ხატებას ხატის წინაშე მივმართავთ, 

ჩვენ მოვიხმობთ ღმერთის სახელს, რომელშიც ეს ენერგიები პირდაპირ ღმერთთან 

გვაკავშირებს: „ანომატიკური საწყისის უმაღლესი წერტილი, ანუ პირველმყოფის მიერ 

თავისთვის მინიჭებული სახელი - სახელი ღვთისა, - აღნიშნავს ლ.ა. გოგოტიშვილი 

„იმიასლავცური“ კონცეპციის დახასიათებისას, - შეუქმნელია..., და შესაბამისად, ისაა 

გრძნობადი სხეულის არმქონე სიმბოლო. სოფიისტური და სიმბოლური საწყისებიც 

ღმერთში, ნებისმიერ ქმნილებამდე და მის დამოუკიდებლად არსებული, ასევე 

წინასაუკუნეთაა, სწორედ ისევე, როგორც ისიხაზმის თანახმად, წინასაუკუნეთაა საღმრთო 

ენერგიები. <…> ამოსავალი, პირველადი სიმბოლოები - შეუქმნელი და არაგრძნობადია.“18 

სწორედ ამიტომ წმინდა გამოსახულებები ხატებზე კატეგორიულად გამორიცხავს 

ისეთ თვისებებს, როგორიცაა პორტრეტული მსგავსება და ანდა, ფოტოგრაფიული სურათის 

- საერო ტექნიკური სიზუსტე, სურათი ანდა ფოტოგრაფიული პორტრეტი წარმოადგენს 

                                                 
14 ციტ. ქრისტეს ეკლესია. Цит. по: Церковь Христова. Саранск, 1991. 
15 ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд «Христианская 

жизнь», 2002. С. 28. 
16

 მამა მიქაელის (ჩეპელი) საინტერესო ნაშრომში, რომელიც მცირე ხნის წინ გამოქვეყნდა პორტალზე 

«Богослов. ру», განზოგადებულია საღვთო იპოსტასთა საკუთარი თვისებების კვლევები. см.: მღვდელ-

მონაზონი მიქაელი (ჩეპელი). საღვთო იპოსტასთა საკუთარი თვისებები. // Богослов.ru. Научный богословский 

портал [Режим доступа]: http://www.bogoslov.ru/text/4530947.html  
17

 ს.ნ. ბულგაკოვი, სახელების ფილოსოფია. СПб.: «Наука», 1999. С. 280. 
18

 ლ.ა. გოგოტიშვილი, ისიხაზმის კომუნიკატორული ვერსია. // ა.ფ. ლოსევი. მითი - რიცხვები - არსი.   М., 

1994. С. 883. 

http://www.bogoslov.ru/text/4530947.html
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ქმნილი ბუნების დოკუმენტს (ლათ. documentum – „მაგალითი, მოწმობა, მტკიცებულება“).  

ხაზს ვუსვამთ, რომ ხატის „ხატად ქცევის“ მიზეზი მხატვრული ღირებულება, ან 

პორტრეტული მსგავსება არ არის, - რამდენადაც ამ კატეგორიებს ვერ მივუსადაგებთ 

აბსოლუტის აღწერის გამოცდილებას, რომელიც წმინდა იოანე დამასკელის განსაზღვრებით 

შესაძლოა, „...სხეულით უსაზღვრო და გარეშემოუწერელია, არც ფორმა აქვს და თვალითაც 

აღუქმელია.“19
   

საღვთო სახელის ანაბეჭდი აკურთხებს ხატს და მასზე გამოსახულში შინაგანად 

გამოიხატება, ყველა იკონოგრაფიული გამოსახულების შუაკედელად გვევლინება. 

„რადგანაც წმინდა ხატი მხოლოდ სურათი, ადამიანის ნახელავი, ფოტოგრაფია კი არ არის, 

არამედ ის ღვთის ძალის მტვირთველია და ღვთის სახელის წმინდა იეროგლიფი. და თავად 

სახელი, სახელწოდება ღვთისა მხოლოდ მისი აღნიშვნის საშუალება როდია - მხოლოდ 

იმისთვის დარქმეული, რომ მისი აღნიშნვა შევძლოთ, ის არც უბრალო წოდებაა და არც 

უბრალო სიმბოლო (როგორც ზოგჯერ გამოხატავენ ხოლმე ამას, როდესაც სიმბოლოს 

მნიშვნელობის დამცირებასა და გარყვნას ცდილობენ), არამედ ისევ და ისევ წმინდა ხატია - 

ოღონდ სიტყვით გადმოცემული, წმინდა სიმბოლო, რომლის არსი ორბუნებოვნებაში 

მდგომარეობს. ღვთის სახელი მხოლოდ მისი აღნიშვნისა და მოხმობის საშუალება კი არ 

არის, არამედ სიტყვიერი ხატი, რადგანაც წმინდაა იგი.“20
  

ამგვარად, უფალი იესო ქრისტე გამოსახულია მის წმინდა ხატებზე და მყოფობს მის 

საღვთო სახელში. წმინდა სამების ხატი და ქრისტეს საღვთო სახელი თაყვანისიცემება 

ქრისტიანთაგან, ის ჩვენი სულიერი ზრდის ერთგვარი საზომია ღვთივმიმსგავსების პირად 

ღვაწლში - ხატებისა და მსგავსების განმმარტებელი, რისთვისაც ვართ კიდეც შექმნილები 

და რასაც უნდა შევესაბამებოდეთ. 

ქრისტიანული კულტურის ისტორიაში ცნობილია დოგმატური დავა ღვთის 

პირველი იპოსტასის მამა ღმერთის გამოსახვა/გამოუსახველობის შესახებ. ამ ხატის 

არაკანონიკური იკონოგრაფია დღესაც არსებობს. მამა ღმერთის გამოსახვა მოხუცებულის 

სახით (ძველთა დღეთა) უკიდურესად იყო გავრცელებული მაგალითად, რუსულ 

მართლმადიდებლურ ტაძრებში - მოსკოვის დიდი კრების (1666-1667) კანონიკური 

აკრძალვის მიუხედავად. 

მამა ღმერთის არაკანონიკური გამოსახულებები, როგორც ცნობილია, ძირითადად 

ეყრდნობა ბიბლიური წინასწარმეტყველების, კერძოდ კი ესაია წინასწარმეტყველის (ეს. 6:5.) 

და დანიელ წინასწარმეტყველის (დან. 7:9; 7:13.). ესაია 6:5: „და ვთქუ: ჵ უბადრუკსა მე, 

რამეთუ შეკდემულ ვარ, რამეთუ კაცად მყოფი და არაწმიდათა ბაგეთა მქონებელი საშუალ 

ერისა, არაწმიდათა ბაგეთა მქონებელისა, მკჳდრ ვარ მე და მეუფე უფალი საბაოთ ვიხილე 

თვალითა ჩემითა“ („ვიფიქრე: ვაი მე, დავიღუპე, რადგან ბაგეუწმიდური კაცი ვარ და 

ბაგეუწმიდურ ხალხში ვცხოვრობ-მეთქი, ჩემმა თვალებმა კი მეუფე, საბაოთ უფალი 

იხილეს“); დანიელი 7:9: „და ვხედევდ, ვითარმედ საყდარნი დაიდგნეს და ძუელი დღეთა 

დაჯდა. და შესამოსელი მისი, ვითარცა თოვლი სპეტაკი, და თმაჲ თავისა მისისა, ვითარცა 

მატყლი განწმედილი, საყდარი მისი - ალი ცეცხლისა, ეტლისთუალნი მისნი - ცეცხლი 

მოტყინარე “ („ბოლოს ვნახე, რომ დაიდგა ტახტრევნები და დაჯდა ძველი დღეთა. მისი 

სამოსელი თოვლივით სპეტაკი იყო და სუფთა მატყლივით იყო თმები მის თავზე. მისი 

ტახტი ცეცხლის ელვარება იყო, მისი ეტლის თვლები კი - მგზნებარე ცეცხლი“); დანიელი 

                                                 
19 იოანე დამასკელი. მართლმადიდებელი სარწმუნოების ზედმიწევნით გადმოცემა.  М.; Ростов н/Д., 1992. С. 7. 
20 ს.ნ. ბულგაკოვი, სახელების ფილოსოფია. СПб., 1999. С. 282-283. 
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7:13: „ვხედევდ ხილვასა შინა ღამისასა: და, აჰა, ღრუბელთა თანა ცისათა, ვითარცა ძე 

კაცისა, მომავალ იყო, და ვიდრე ძუელისა დღეთაჲსამდე მოიწია და წინაშე მისსა 

მიყვანებულ იქმნა იგი“ („ჩემს ღამის ხილვაში ვნახე: აჰა, ცის ღრუბლებზე მოდიოდა კაცის 

ძის მსგავსი; იგი ძველ დღეთასთან მოვიდა და წარდგენილ იქნა მის წინაშე“). 

ამგვარად, ძველი აღთქმის წიგნებში წინასწარმეტყველთაგან აღწერილი ხილვები მამა 

ღმერთის არაკანონიკური იკონოგრაფიული გამოსახულების საფუძვლად იქცა. საეკლესიო 

ხელოვნების მართლმადიდებელი მკვლევარი, ისტორიკოსი და ღვთისმეტყველი  ლ.ა. 

უსპენსკი დაწვრილებით აანალიზებს ამ არაკანონიკური გამოსახულებების წარმოშობის 

ისტორიას21. „ძველთა დღეთა“ ხატი - აღნიშნავს მკვლევარი - ამ იკონოგრაფიაში 

დამახინჯებულად განიმარტება - როგორც პირველი ჰიპოსტასის გამოსახულება. 

სინამდვილეში მართლმადიდებელი დოგმატიკა ასწავლის, რომ თავისი საღმრთოობით 

გამოუსახველი გამოისახება კაცობრივი სახით, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის 

განხორციელების ძალით, როგორც ძე ღვთისა. 

არაკანონიკური ხატწერული ტრადიცია მამა ღმერთს - ძველი აღთქმის 

წინასწარმეტყველთა ხილვების თანახმად - კაცის სახით გამოხატავდა, ძირითადად, 

როგორც ჭაღარა მოხუცებულს. მიუხედავად ამისა, წინასწარმეტყველთა ხილვების 

განმარტება, როგორც პირველი ჰიპოსტასის მამა ღმერთის გამოსახულებისა 

კატეგორიულად არ ეთანხმება წმინდა მამათა განმარტებებს, საღვთისმსახურო ტექსტებს, 

და არც მთელ საეკლესიო-დოგმატურ სწავლებას: „წინასწარმეტყველთა ამ ხილვებს 

ეკლესია მამა ღმერთს კი არა, ძე ღმერთს მიაკუთვნებს. ყველა ეს ხილვა მის 

განხორციელებას ეხება და ამ განხორციელების მისაღებად მომზადების გარდა სხვა მიზანი 

არ გააჩნია. ამ ხილვათა შორისაა დანიელის ესქატოლოგიური სიზმარი („ვხედევდ ხილვასა 

შინა ღამისასა“), რომელიც მაცხოვრის მეორედ მოსვლას გამოხატავს.22
  

მამა ღმერთის ანთროპომორფიზაცია დაუშვებელია მართლმადიდებელ 

ქრისტიანობაში, როგორც კანონიკური, ისე დოგმატური პოზიციიდან. გასაგებია, რომ ძველ 

აღთქმისეულ ლიტერატურაში ამგვარი მიმართულების ანთროპომორფული მოტივები - 

ღვთის აღწერილობისა - უკიდურესად გავრცელებული მოვლენაა. ანთროპომორფული 

გამოსახულებები და ღვთაების თვისებებისა და ნიშნების აღწერილობა და ძველი აღთქმის 

წიგნების ფურცლებზე გვხვდება. ეს მოვლენები დაკავშირებულია ბიბლიური ტექსტის 

ჩამოყალიბების ქრონოლოგიურ ეტაპებთან და ეთნოკულტურულ გავლენებს შეესაბამება 

და უკავშირდება.  

ამგვარი ანთროპომორფიზაცია დამახასიათებელი ნიშანია მაგალითად, იმ ტექსტების 

შედგენილობისთვის, რომლებიც მოსეს ხუთწიგნეულში ბაბილონის ტყვეობის შემდეგაა 

ჩართული (იაჰვისტური ტექსტები - J). მათში იუდეის სამეფოს წმინდა ისტორიაა 

გადმოცემული. ამასთან დაკავშირებით პროტოპრესვიტერ ა. სოროკინის წიგნში აღწერილ 

შესანიშნავ დაკვირვებას მოვიტანთ.23
  

თანამედროვე მკვლევარი მიუთითებს, რომ იაჰვისტურ ტრადიციაში მართლაც იყო 

გავრცელებული ღმერთის აღწერილობა კაცობრივი ყოფის, შრომისა და მოღვაწეობის 
                                                 
21 ლ.ა. უსპენსკი მართლმადიდებელი ეკლესიის ხატის ღვთისმეტყველება.  М., 1997. 
22 ლ.ა. უსპენსკი მართლმადიდებელი ეკლესიის ხატის ღვთისმეტყველება.  С. 448. 
23 პროტოპრესვიტერი ა. სოროკინი. შესავალი ძველი აღთქმის წმინდა წერილში.  Курс лекций. СПб.: Институт 

богословия и философии, 2002. 
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კატეგორიებით. თვით კაცის შექმნის მოთხრობისას (დაბ. თავი 2.) ღმერთი 

წარმოდგენილია, როგორც მეთუნე: „და შექმნა უფალმან ღმერთმან კაცი მტუერისა 

მიმღებელმა ქვეყანისაგან. და შთაბერა პირსა მისსა სული სიცოცხლისაჲ და იქმნა კაცი იგი 

სულად ცხოველად“ („მოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი (კაცი) მიწის მტვერისაგან და 

შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად“). (დაბ. 2:7.). 

როგორც მებაღე: „და დაასხა ღმერთმან სამოთხე ედემისა აღმოსავალით და დადვა მუნ კაცი 

იგი, რომელ შექმნა“ („უფალმა ღმერთმა ბაღი გააშენა ედემში, აღმოსავლეთში, და დასვა იქ 

ადამი, რომელიც გამოსახა “). (დაბ. 2:8.). როგორც ქირურგი: „დასდვა ღმერთმან განკჳრვებაჲ 

ადამს და დააძინა: მოიღო ფერცხალი ერთი გუერდისა მისისა. და აღმოუვსო ჴორცითა მის 

წილ“ („უფალმა ღმერთმა ძილქუში მოჰგვარა ადამს და რა დაეძინა, გამოუღო ერთი ნეკნი 

და მის ადგილას ხორცი ჩაუდო“). (დაბ. 2:21.). როგორც მკერავი-მოდელიორი: „და უქმნა 

უფალმან ღმერთმან ადამს და ცოლსა მისსა სამოსელნი ტყავისანი და შეჰმოსნა მათ“ 

(„გაუკეთა უფალმა ადამს და მის დედაკაცს ტყავის სამოსელი და შემოსა“). (დაბ. 3:21.). 

„ღმერთის შესახებ იაჰვისტების მონათხრობში შეუძლებელია ანთროპომორფიზმი არ 

დაინახო. - განაგრძობს თავის აზრს პროტოპრესვიტერი ა. სოროკინი - უფალი ადამთან 

ერთად მეგობარივით სეირნობს (დაბ. 3:8.). ის აღთქმის დასადებად მიდის აბრაამთან და 

ევაჭრება მას (დაბ. 18:22-33.)... ადამიანი მას როგორც ნაცნობს ისე ექცევა და ჩვეულებრივი 

ყოფითი ცხოვრების მდინარებაში ხვდება მას.24
  

მიუხედავად ამისა, იაჰვისტების მონათხრობებში გამუდმებით ვხვდებით მკვეთრ 

ხაზგასმას ღვთის აღმატებულ ბუნებაზე - კაცობრივ ყოფასთან შედარებით. ღმერთი 

ადამიანთან მიმართებაში მბრძანებელ და ამკრძალვ ბატონად გვევლინება.25
 დანიელის 

წიგნში გადმოცემული ანთროპომორფული ხილვები ნამდვილად ამ იაჰვისტური 

ტრადიციის კალაპოტშია მოქცეული. ამგვარი სახეები განიმარტება ფოლკლორულ და 

მითოლოგიურ წარმოდგენებთან კავშირში, რომლებიც ძველი აღმოსავლეთის კულტურაში 

იყო გავრცელებული.  

ამ ყოველივეს ენაცვლება ქრისტიანული სწავლება ღმერთზე - წმინდა სამებაზე, - მის 

საღვთო სახელებზე და ჰიპოსტასებზე მამაზე, ძეზე და სულიწმინდაზე. წმინდა სამების 

პირებს წინასახეობრივი მნიშვნელობით ეკლესია ნახულობს ძველი აღთქმის ტექსტებშიც, 

მათ შორის - ზემოხსენებულში. 

ძველ აღთქმაში მესია წინასახეობრივია; ახალ აღთქმაში - რეალურად მოსული იესო 

ქრისტე - უფალი და ღმერთი ჩვენი. საიდუმლო, გამოუთქმელი, წარმოუთქმელი და 

გამოუსახველი სახელი ძველი აღთქმის ღმერთისა ხსნის ჩვენი ცხონების გზას იესო 

ქრისტეს სახელით - გამოთქმული და განხორციელებული ღვთის სიტყვის - ლოგოსის - 

სიტყვა-ღმერთის.  

ქრისტე-ლოგოსის თანაზიარობა ლოცვით სახელდებაში არის ლოცვის შესახებ 

მართლმადიდებლური სწავლების უმთავრესი მოტივი.  

„სახელითა მამისათა და ძისათა და წმიდისა სულისათა.“ - ლოცვის ტრადიციული 

ფორმით - სამიპოსტასური ღმერთის მოხმობითა და მისი სახელის დიდებით იწყება ყველა 

ქრისტიანული ლოცვა. თავის მხრივ, საზოგადო, სხვაგვარად რომ ვთქვათ ეკლესიის 

                                                 
24 პროტოპრესვიტერი ა. სოროკინი. მით თხზულება.  С. 91. 
25 პროტოპრესვიტერი ა. სოროკინი. მით თხზულება. С. 91. 
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ერთობლივი ღვთისმსახურება - საღვთო ლიტურგია - წარმოადგენს ღვთისა და მისი 

სახელის მსახურებას მთელი საეკლესიო კრებულის მხრიდან.  

ლიტურგიკული ღვთისმსახურების საკრალურ ცენტრალურ ნაწილში - ანაფორაში - 

ისმის ღვთის სახელის დიდება: „და მომეც ჩვენ ერთითა პირითა და ერთითა გულითა 

დიდებად და გალობად ყოვლადწმიდისა და დიდებულისა სახელისა შენისა, მამისა და ძისა 

და წმიდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ.“ „სახელი ღვთისა - 

წერდა მამა სერგეი ბუგაკოვი - არის ღვთისმსახურების საფუძველი, მისი გული, აქ კი თავის 

მხრივ, გულთა გულად გვევლინება იესოს სახელი. რადგანაც მასთან კავშირში და მისი 

ძალით გვაქვს ჩვენ ყოვლადწმინდა და ყოვლადდიდებული სახელი მამისა და ძისა და 

წმიდისა სულისა, გამოცხადება წმინდა სამებისა, სახელი დედისა ღვთისა და ყოველთა 

წმიდათა.26
.  

ზიარება ქრისტეს ხორცთან და სისხლთან - პურისა და ღვინის სახით - ევქარისტიის 

საიდუმლოში, არის არამარტო პირადი შეხვედრა, არამედ რეალური შეერთება ღმერთთან: 

„ასეთია წმინდა საიდუმლოებები, რომლებიც წარმოადგენს არა ხატს, არამედ, უფრო მეტს, 

რადგანაც ესაა ის, ვინც ხატებზე გამოისახება, თავად უფალი იესო, პურისა და ღვინის 

სახით, საღვთო სისხლითა და ხორცით.“27 ეს საიდუმლო ადამიანის ცოდვით დაბინდულ 

ღმრთივხატებრიობას განწმენდს და ადამიანის სულს სიწმიდის მიმსგავსებით აღადგენს, 

რომელშიც თითოეული ჩვენგანი მოწოდებულია თავისი ქრისტიანული სახელით.  

ადამიანის ღმრთივხატებრიობაში - წმინდა მამათა სწავლებით - ღვთის 

შინაგანსამებობრივი ცხოვრება აისახება: „ადამიანის სულში შესაძლებელია სხვა, უფრო 

ზუსტი მსგავსების მონახვა... გონება შობს სიტყვას. სიტყვასთან ერთად ამოდის სუნთქვა, 

რომელიც სიტყვის მსგავსად არ იბადება, მაგრამ გამუდმებით თანა სდევს სიტყვას, 

დაბადებულ სიტყვასთან ერთად ამოდის. თუმცა, ადამიანში ეს მხოლოდ სახეობრივად 

ხდება. ამიტომ მისი სიტყვა და სუნთქვა თავისთავადი არ არის.“28 ცხოვრების დასაბამი 

სამების ერთობა გამოვლენილია ადამიანის ქრისტიანულ სახელში: „სახელი (და 

სახელდება) ფსიქოლოგიური კრიტიკისათვის მიუღწეველ ონტოლოგიურ სიმაღლეს 

იპყრობს: ისაა ღვთის ხატება ადამიანში, მის ონტოლოგიური შედგენილობის ნაწილია. და 

პირიქით: ღვთის განკაცება, რომელსაც მიზანი და შესაბამისად შედეგი ადამიანის 

განღმრთობაა, კაცის ღვთივმიმსგავსებულობის წინაპირობად წარმოდგება. და სხვა უამრავ 

შტრიხებს შორის, ადამიანს რომ ახასიათებს - უკვდავი და თავისუფალი სული, გონება, 

ნება, სიყვარული - არის ჩვენთვის საინტერესო შტრიხი: ადამიანს აქვს სახელი (და 

ამიტომაც აძლევს და არქმევს სახელებს), როგორც საკუთარი პიროვნების ბირთვი.“29
. 
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