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საღმრთო მადლის შესახებ 

ღმრთის შემეცნება და მისი საზღვრები 
 
“მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და 

მამისა და ზიარება სულისა წმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა” ასე 

გვლოცავს მოციქული პავლე, იცის რა რომ ესაა ის სამი მთავარი და 

აუცილებელი წინაპირობა ადამინის ცხონებისა და განღმრთობისათვის. 

რისთვისაც არის შექმნილი ადამიანი. “და შექმნა ღმერთმან კაცი. ხატებად 

ღმრთისა შექმნა იგი.” (დაბ.1.27) შემოქმედმა თავისი ღვთაებრივი 

მრავალმოწყალებით ადამიანს მიანიჭა ორი ღვთაებრივი თვისება: სულის 

უკვდავება და სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ. სწორედ რომ 

განღმრთობისთვისაა შექმნილი ადამიანი, რასაც მან თავისი თავისუფალი 

ნებით უნდა მიაღწიოს. რათქმაუნდა ადამიანი ვერასდროს ვერ გახდება 

როგორც ღმერთი, მაგრამ სწორეს ეს (განღმრთობის) პროცესი არის 

დაუსრულებელი.  

ღვთის მადლის გარეშე ადამიანს არ შეუძლია არც უფლის რწმენა, არც 

სულიერ საქმეთა კეთება. მაშასადამე, მას ღვთის შემწეობის გარეშე არ 

შეეძლება დარჩეს და განმტკიცდეს ქრისტიანულ რწმენასა და სათნოებებში 

სიცოცხლის ბოლომდე. მიტომაც ევედრებოდა უფალი იესო ქრისტე ზეციურ 

მამას: „მამაო წმიდაო დაიცვენ, დაიცვენ ესენი სახეილთა შენითა“(ინ.17.11), 

„მე ვევედრე მამასა ჩემსა სენთვის, რაითა არა მოგალდეს სარწმუნოებაი 

შენი“ (ლკ.22.32) 

 

საღმრთო მადლზე საუბრისას უნდა ითქვას რა არის კეროდ ის  რაში 

ვლინდება და როგორ მოვიპოვოთ იგი. 

სიტყვა „მადლს“ ბერძნულ ენაზე შეესაბამება სიტყვა „χαρίς ” (ბერძნ. 

χαρίς - სიხარული, კმაყოფილება, წყალობა, კეთილგანწყობა); ლათინურად 

სიტყვა „gratia“ . რუსული სიტყვა „блогодат“. ძველბერძნები და რომაელები 

ამ სიტყვით აღნიშნავდნენ პიროვნებისა თუ საგნის თვისებას ზოგადად. 

(რომელიმე ნივთსა თუ ხელოვნების ნაწარმოების სილამაზეს, სახის 

სილამაზეს, მოძრაობას, ქცევისა და ა.შ სილამაზეს).  ძველებრაულ ენაზე 

სიტყვა „მადლს“ შეესაბამება სიტყვა „gen“. აბრაამმა, როდესაც როდესაც 

ყოვლადწმიდა სამება იხილა, შესთხოვa: „უფალო, უკეთუ ვპოვე მადლი 

წინაშე შენსა“ (დაბ18.3)  ამრიგად ამ სიტყვით გამოიხატება ადამიანის 

მიმართ წყალობა ღმრთისა და კეთილგანწყობა. ახალ აღთქმაში სიტყვა 

„χαρίς” ხანდახან გამოყენებულია ადამიანთა მიმართებაში. მაგ: „დიდება 

მაღალთა შინა ღმერთსა, ქუეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის 

სათნოება“(ლკ.214) ანუ ადამიანთა მიმართ კეთილგანწყობაო. ხანდახან ამ 

სიტყვით ახალ აღთქმაში აღნიშნულია რაიმე სიკეთე, ამასთან არამარტო 

სულიერი, არამედ მატერიალური, რომელსაც სულიერი დატვირთვა აქვს.  
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იგი ზოგჯერ აღნიშნავს ღვთის წყალობას ზოგადად: „ღმერთმან 

ყოვლისა მადლისამან“ (I პეტ. 5,10). ამ ყველაზე ფართო გაგებით, მადლი 

არის ყველა დროში ღირსეულად მცხოვრები ადამიანების სათნოყოფა 

(ასეთნი არიან მაგ. ძველი აღთქმის მართალნი: აბელი, ენოქი, აბრაამი, მოსე 

წინასწარმეტყველი და გვიანდელი წინასწარმეტყველნი).  

მადლი გვეძლევა იესო ქრისტეს დამსახურებების გამო, როგორც 

გვასწაცლის პავლე მოციქული: „ვმადლობ ღმერთსა მარადის თქუენთვის 

მადლსა მას ზედა ღმრთისასა, მოცემულსა თქუენდა ქრისტე იესოს 

მიერ“.(1კორ1.4)  „ნუ უკუე გრცხვენინ წამებაი იგი უფლისა ჩვენისაი, ნუცა 

მე, კრული ესე მისი, არაედ თანა–იჭირვოდე სახარებასა მას ძალითა 

ღმრთისაითა, რომელმან–იგი მიხსნა ჩუენ და მიჩინნა ჩუენ ჩინებითა მით 

წმიდითა არა საქმეთა ჩუენთათვის, არამედ თუისითა ნებითა და მადლითა, 

რომელი მომცა ჩუენ ქრისტე იესუის მიერ უპირატეს ჟამთა მათ 

საუკუნეთა“(2ტიმ1.89)  

მადლი გვეძლევა განათლებისათვის ე.ი  განწმედისა და 

განმართლებისათვის, სათნოებაში წარმატებისა და ხსნისათვის. ამასვე 

ამტკიცებენ წმიდა წერილის შემდეგი ადგილები: „მადლი თქუენდა და 

მშვიდობაი თქუენდა გამრავლდინ მეცნიერებითა ღმრთისაითა და უფლისა 

ჩუენისა იესო ქრისტესითა! რომლელმან–იგი თვისისა ღმრთეებისა ძალი 

საცხოვრებელად და ღმრთისა სამსახურებელად მოგუანიჭა ჩუენ 

მეცნიერებითა მისითა, რომელმან იგი მიჩინნა ჩუენ თვისსა მას დიდებასა 

და სათნოებასა“(2პეტ.1.2,3). „სადა–იგი განმრავლდა ცოდუაი, მუნ 

უფროისად გარდაემატა მადლი, რაითა ვითარცა–იგი სუფევდა ცოდუაი 

სიკუდილსა შინა, ეგრეცა მადლი სუფევდეს სიმართლისა მიერ ცხოვრებად 

საუკუნოდ ქრისტე იესუს მიერ უფლისა ჩუენისა“(რომ.50.20.,21), „რაითა 

განვმართლდეთ მადლითა მით მისითა და მკვიდრ ვიქმნნეთ სასოებასა მას 

ცხორებისა საუკუნოისასა“(ტიტ.3.7) „მადლითა უფლისა ჩუენისა იესუ 

ქრისტესითა გურწამს ჩუენ ცხორებაი“(საქ.მოც.15.11). 

 

მართლმადიდებული ეკლესიის სწავლებაში მადლის შესახებ 

გამოიყოფა სამი ნაწილი: 

1. ადამინის განათლებისათვის მადლის აუცილებლობის შესახებ. 

2. მალდის საყოველთაობისა და ადამიანის თავისუფლებასთან 

დამოკიდებულების შესახებ. 

3. ღვთის მადლის არსობრიობისა და ადამიანის განათლების 

პირობებზე. 

თითოეული ნაწილი განვიხილოთ დაწვრილებით. ყოველი ნაწილის 

დასაწყისში მოცემული ქინება ეკლესიური თვალსაზრისი აღნიშნულ 

საკითხზე. 

 

  ადამიანის განათლებისათვის ღვთის მადლის აუცილებლობის 
შესახებ: 
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ჯერ კიდევ მე-5 საუკუნეში დაგმო ეკლესიამ პელაგიანთა და 

ნახევრად პელაგიანთა ცდომილება, რომელთაგან პირველები უარყოფდნენ 

მადლის აუცილებლობას ადამიანისათვის, ვინაიდან მათი სწავლებით მას 

პირველყოფილ ცოდვასთან თანაზიარება არ ჰქონდა; ხოლო მეორენი 

ამბობდნენ, რომ მადლი საჭიროა ადამინისთვის მხოლოდ რწმენაში, ხოლო 

რწმენის საწყისი ან ადამიანის რწმენაში მოქცვევა და მასში დარჩენა 

მოქცევის შემდეგ სიცოცხლის ბოლომდე დამოკიდებულია მხოლოდ მასზე, 

მადლის მოქმედების გარეშე. 

ღვთის მადლის ქვეშ იგულისხმება ღვთის მაცხოვნებელი ძალა, 

რომელიც გვენიჭება მაცხოვრის დამსახურებთა გამო, და რომელიც ახდენს 

ჩვენს განათლებას. ე.ი ერთის მხრივ გვწმენდს ცოდვათაგან, გვაძლიერებს 

და გვამართლებს ღვთის წინაშე, მეორეს მხრივ- გვამტკიცებს და გვზრიდს 

სათნოებაში მარადიული ცხოვრებისათვის. მადლის ამ გაგებში შეიძლება 

გამოვყოთ სამი პუნქტი:  

 

1. მადლი არის ღვთის ძალა. ეს ჩანს პავლე მოციქულის მიმართ 

მაცხოვრის სიტყვებიდან: „ და მრქუა მე : კმა არს შენდა მადლი ჩემი, 

რამეთუ ძალი ჩემი უძლურებასა შინა სრულ იქმნების, უმჯობესღა უკუე და 

უფროს ვიქადი უძლურებათა შინა ჩემთა, რაითა დაიმკვიდროს ჩემ თანა 

ქრისტემან“ ( 2 კორ. 12.9) და სხვა ადგილზე: „რომლისთვისცა ვშურები და 

ვიღუწი შეწევნისაებრ მისისა, შეწევნულისა ჩემ შორის ძალითა“ (კოლ. 1.29)  

2. მადლი გვეძლევა იესო ქრისტეს დამსახურებების გამო, 

როგორც გვასწავლის იგივე მოციქული: „ვჰმადლობ ღმერთსა ჩემსა მარადის 

თქუენთვის მადლსა მას ზედა ღმრთისასა, მოცემულსა თქუენდა ქრისტე 

იესოს მიერ.“ (1 კორ 1.4) „ ნუ უკუე გრცხვენინ წამებაი იგი უფლისა 

ჩუენისაი, ნუცა მე კრული ესე მისი, არმედ თანა-იჭირვოდდე სახარებასა მას 

ძალთა ღრთისაითა, რომელმან-იგი მიხსნა ჩუენ და მიჩინა ჩუენ ჩინებითა 

მით წმინდითა არა საქმეთა ჩეუნთათვის, არამედ თვისითა ნებითა 

მადლითა, რომელი მომცა ჩუენ ქრისტე იესუის მიერ უპირატეს ჟამთა მათ 

საუკუნეთა“ (1 ტიმ. 1.84) 

3. მადლი გვეძლევა განათლებისათვის. ე.ი განწმენდისა და 

განმართლებისთვის, სათნოებებეში წარმატებისა და ხსნისათვის. ამას  

ამტკიცებენ  წმ.წერილის შემდეგი ადგილები: „მადლი თქუენდა და 

მშვიდობაი განმრავლდინ მეცნიერებითა ღმრთისაითა და უფლისა ჩუენისა 

იესუ ქრისტესითა! რომელმან-იგი ყოველივე თვისისა ღმრთეებისა ძალი 

საცხოვრებელად და ღმრთისა სამსახურებელად მოგუანიჭა მეცნიერებითა 

მისითა, რომელმან-იგი მიჩინნა ჩუენ თვისსა მას დიდებასა სათნოებასა“ (2 

პეტ.1.2,3). „სადა-იგი განმრვალდა ცოდვაი, მუნ გარდაემატა უფროისად 

მადლი, რაითა ვითარცა-იგი სუფევდა ცოდვაი სიკუდილსა შინა, ეგრეცა 

მადლი სუფევდეს სიმართლისა მიერ ცხოვრებად საუკუნოდ ქრისტე იესოის 

მიერ უფლისა ჩუენისა“ (რომ. 50.20, 21),  „ რაითა განვმრავლდეთ მადლითა 

მით მისითა და მკვიდრ ვიქმნნეთ სასოებასა მას ცხოვრებისა საუკუნოისასა“ 
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(ტიტ. 3.7). „ მადლითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა გურწამს ჩუენ 

ცხორებაი“ (საქ. მოც. 15, 11) 

ახალ  აღთქმაში მადლის ცნება უფრო დაზუსტდა. განასხვავებენ მის 

ორ ძირითად მნიშვნელობას: პირველი - საღვთო ანუ ქრისტეს მადლში 

იგულისმხება ჩვენი გადარჩენის მთელი განგებულება, რომელიც ძე 

ღვთისას ამქვეყნად მოსვლით, ჯვარზე სიკვდილით, აღდგომითა და ზეცად 

ამაღლებით აღსრულდა: „მადლითა ხართ გამოხსნილ სარწმუნოებისა მიერ, 

და ესე არა თქუენგან, არამედ ღმრთისა ნიჭი არს: არა საქმეთაგან, რაჲთა 

არავინ იქადოს“ (ეფ. 2,8-9). მეორე - მადლი ეწოდება სულიწმიდის ნიჭებს, 

რომლებიც ვლინდება და გარდამოდის ქრისტეს ეკლესიაში მისი წევრების 

განწმედის, სულიერი ზრდისა და მათ მიერ ზეციური სასუფევლის 

მისაღწევად.  

ამ მეორე, ახალი აღთქმისეული მნიშვნელობით მადლი არის ზეციდან 

გარდამოვლენილი და ქრისტეს ეკლესიაში დავანებული ძალა ღვთისა, 

ამაღორძინებელი, მაცოცხლებელი, სრულმყოფი, მორწმუნე და 

კეთილმსახური ქრისტიანის წარმმართავი უფალ იესო ქრისტეს მიერ 

ბოძებული ცხონების მისაღებად.  

ამიტომ მოციქულები თავიანთ ნაწერებში ხშირად ხმარობენ ბერძნულ 

სიტყვას „χαρίς“ - მადლი, რომელიც მნიშვნელობით იგივეა, რაც სიტყვა 

„δΰναμι“ - ძალა. ტერმინს „მადლი“ წმიდა ცხოვრებისათვის ზემოდან 

მონიჭებული „ძალის“ მნიშვნელობით სამოციქულო ეპისტოლეებში 

მრავალჯერ ვხვდებით (2 პეტ. 1,3; რომ. 5,2: რომ. 16,20; I პეტ. 5,12; 2 პეტ. 

3,18; 2 ტიმ. 2,1; I კორ. 16,23; 2 კორ. 13,13; გალ. 6,18; ეფ. 6,24 და სხვა). პავლე 

მოციქული წერს: „კმა არს შენდა მადლი ჩემი, რამეთუ ძალი ჩემი 

უძლურებასა შინა სრულ იქმნების“ (2 კორ. 12,9).  

მხედველობაში უნდა მივიღოთ სიტყვა „მადლის“ უკვე ნახსენებ 

მნიშვნელობათა შორის განსხვავება და, აგრეთვე, ახალი აღთქმის წმიდა 

წერილში მისი უპირატესად საღვთო ძალად გააზრების გარემოება. ეს 

მნიშვნელოვანია, რადგან პროტესტანტიზმში დამკვიდრდა სწავლება, 

რომელიც მაცხოვრის მიერ ჯვარზე აღსრულებულ ღვაწლში - ჩვენი 

ცოდვებისგან გამოსყიდვის დიად საქმეში, მადლს ზოგად მნიშვნელობას 

ანიჭებს. პროტესტანტების აზრით, მაცხოვრის ღვაწლით ცოდვებისგან 

გათავისუფლებული, მორწმუნე ადამიანები უკვე გადარჩენილებად 

ითვლებიან. მაგრამ მოციქულები გვასწავლიან, რომ ქრისტიანს საჩუქრად 

ებოძა განმართლება საერთო გამოსყიდვის მადლით. მაგრამ ქვეყნად იგი, 

როგორც პიროვნება, ჯერ მხოლოდ „ცხორებულია“ (I კორ. 1,18) და 

ესაჭიროება მადლმოსილი ძალების მხარდაჭერა. ,,... მოუჴედით 

სარწმუნოებითა მადლსა ამას, რომლითაცა ვდგათ“ (რომ. 5,2): „რამეთუ 

სასოებით ვცხონდებით“ (რომ. 8,24).  
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როგორ მოქმედებს მაცხონებელი მადლი ღვთისა?  

 

ადამიანის სულიერი დაბადება, ასევე შემდგომი სულიერი ზრდა ორი 

საწყისის ურთიერთქმედებით ხდება: ერთი მათგანია სულიწმიდის მადლი, 

მეორე - მის მისაღებად გულის გახსნა, წყურვილი და სურვილი მისი 

შეთვისებისა ისე, როგორც წვიმის სისველეს ისრუტავს გამოფიტული, 

გამომშრალი მიწა; სხვა სიტყვებით, საჭიროა ადამიანის პირადი ძალისხმევა,  

რათა მოიპოვოს, დაიმარხოს და აამოქმედოს სულში საღვთო ნიჭები.  

ამ ორი საწყისის ერთობლივ მოქმედებაზე საუბრობს პეტრე 

მოციქული: „რომელმან-იგი ყოველივე თჳსისა ღმრთეებისა ძალი 

საცხორებელად და ღმრთისა სამსახურებელად მოგუანიჭა ჩუენ... და 

თქუენცა ესევე მოსწრაფებაჲ ყოვლითურთ მოიპოეთ და ყავთ 

სარწმუნოებასა შინა თქუენსა სათნოებაჲ და სათნოებასა შინა მეცნიერებაჲ, 

და მეცნიერებასა შინა - მარხვაჲ, მარხვასა შინა - მოთმინებაჲ, მოთმინებასა 

შინა - ღმრთის მსახურებაჲ და ღმრთისა მსახურებასა შინა - ძმათ 

მოყუარებაჲ და ძმათ მოყუარებასა შინა - სიყუარული. რამეთუ ესე რაჟამს 

იყოს თქუენ თანა და გარდაგემატოს არა უქმად, არცა უნაყოფოდ იპოვნეთ 

უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეს მეცნიერებასა. ხოლო რომლისა თანა ესე არა 

არს, ბრმა არს და ვერ ჰხედავს იგი, რამეთუ დაავიწყდა განწმედაჲ იგი 

პირველთა მათ ცოდვათა მისთაჲ“ (2 პეტ. 1,3,5-9). ასევე პავლე მოციქულთან 

ვკითხულობთ: „შიშითა და ძრწოლით თჳსსა ცხორებასა იქმოდეთ. რამეთუ 

ღმერთი არს, რომელი შეიქმს თქუენთანა ნებასაცა და შეწევნასა 

სათნოებისათვის“ (ფლპ. 2,12-13), ანუ თავად იმოქმედეთ, მაგრამ 

გახსოვდეთ, რომ ყოველივე საღვთო მადლით გეძლევათ. „მეყავნ მე ღმერთ 

მფარველ და სახლ შესავედრებელ ცხოვრებისა ჩემისასა“ (საკვირაო ცისკრის 

წარდგომა, ხმა 3).  

 

ამ წმიდა სწავლების შესაბამისად, კართაგენის (III ს.) კრებამ 

განმარტა: „ვინც ამბობს, რომ საღვთო მადლს, რომლითაც განვმართლდებით 

ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ, მხოლოდ ჩადენილი ცოდვების მოტევება 

შეუძლია და არ მოგვმადლებს შემწეობას, რათა შემდგომში აღარ ვცოდოთ, 

შეჩვენებული იყოს! რამეთუ საღვთო მადლი არა მარტო გვაძლევს ცოდნას, 

თუ რა უნდა ვაკეთოთ, არამედ სიყვარულს შთაგვბერავს, რათა შევძლოთ, 

აღვასრულოთ ის, რასაც შევიცნობთ“. 

მართლმადიდებელ მოსაგრეებს თავიანთი გამოცდილება კარნახობს, 

მთელი ძალით მოუწოდონ ქრისტიანებს, თავმდაბლად შეიგნონ თავიანთი 

უძლურება, რათა იმოქმედოს ღვთის მაცხონებელმა მადლმა. ამის თაობაზე 

შთამბეჭდავია ღირსი სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის დარიგებანი (XI ს.):  

„თუ ეშმაკის შეგონებით აზრად მოგივა, რომ შენი ცხოვნება მოხდება 

არა შენი ღმერთის ძალით, არამედ პირადი სიბრძნითა და ძალისხმევით, და 

თუკი ამ შეგონებებს სული დაეთანხმება - მას მადლი განეშორება. ჩვენს 

უკანაკნელ ამოსუნთქვამდე მართებს სულს, მასში აღმოცენებულ ამ ძლიერ 
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და უმძიმეს ბრძოლას ღვაწლით შეეწინააღმდეგოს. როგორც ნეტარი პავლე 

მოციქული ამბობს, სულმა უნდა იღაღადოს მთელი ხმით, კაცთა და 

ანგელოზთა გასაგონად, რომ მოქმედებს არა თავად, არამედ „მადლი იგი 

ღმრთისაჲ, რომელი იყო ჩემ თანა“ (I კორ. 15,10). მოციქულები და 

წმიდანები, მოწამენი და იერარქები, ღირსნი და მართალნი - ყველა 

აღიარებს სულიწმიდის ამგვარ მადლს. ისინი ასეთი აღიარებისათვის 

იღვწოდნენ და მისი (მადლის) შემწეობით აღასრულეს ღვაწლი კეთილი და 

სლვაჲ თჳსი“. 

1. „ქრისტიანის სახელის მატარებელს, - ვკითხულობთ იმავე 

მამასთან, - თუ გულით არ სწამს, რომ სარწმუნოებით ბოძებული საღვთო 

მადლი არის წყალობა ღვთისა... თუ იგი იმ მიზნით არ იღვწის, რომ 

პირველად საღვთო მადლი ნათლისღებით მიიღოს, ან თუ გააჩნდა და 

ცოდვის ჩადენის გამო დაკარგა, ისევ მოიპოვოს სინანულით, აღსარებითა და 

თავის დამამდაბლებელი ცხოვრებით: და ამის ნაცვლად არიგებს 

მოწყალებას, მარხულობს, მღვიძარებს, ლოცულობს და ა.შ. და თან ფიქრობს, 

რომ მნიშვნელოვან სათნოებებსა და თავისთავად დასაფასებელ კეთილ 

საქმეებს ასრულებს, ამაოდ გაირჯება და დაშვრება“. 

2. რა მნიშვნელობა ენიჭება ქრისტანულ ღვაწლს? იგი იარაღია, 

რათა დაითრგუნოს „გულისთქუმაჲ ხორცთაჲ, გულისთქუმაჲ თუალთაჲ, 

სილაღე ამის ცხორებისაჲ“ (I ინ. 2,15-16). მისი საშუალებით განიწმიდება 

სულიერი ველი ქვათაგან, სარეველებისა და ჭაობის წუმპესგან და 

მომზადდება წმიდა ნათესისათვის, რომელსაც ზემოდან გარდამოსული 

საღვთო მადლი მორწყავს. მადლის ქვეშ იგულისხმება ღვთის მაცხოვნებელი 

ძალა, რომელიც გვენიჭება მაცხოვრის დამსახურებათა გამო და რომელიც 

ახდენს ჩვენს განათლებას. ე.ი ერთის მხრივ გვწმენდს ცოდვათაგან, მეორეს 

მხრივ – გვამზადებს და გვზრდის სათნოებებში მარადიული 

ცხონებისათვის. აქ შეიძლება გამოვყოთ სამი რამ: 

 

ა) მადლი არის ღვთის ძალა. ეს ჩანს პავლე მოციქულის მიმართ 

მაცხოვრის სიტყვებში: “და მრქუა მე: კმა არს შენდა მადლი ჩემი, რამეთუ 

ძალი ჩემი უძლურებასა შინა სრულ იქმნების, უმჯობესღა უკუე და უფროს 

ვიქადი უძლურებათა შინა ჩემთა, რაითა დაემკვიდროს ჩემთანა ქრისტემან” 

(2კორ.12.9)  და სხვაგან: “რომლისათვისცა ვშურები და ვიღუწი შეწევნისაებრ 

მისისა, შეწევნულისა ჩემ შორის ძალითა.” (კოლ.1.29) 

 ბ) მადლი გვეძლევა იესო ქრისტეს დამსახურების გამო, როგორც 

გვასწავლის პავლე მოციქული: “ვჰმადლობ ღმერთსა ჩემსა  მარადის 

თქუენთვის მადლსა მას ზედა ღმრთისასა, მოცემულსა თქუენდა ქრისტე 

იესოს მიერ.”(1 კორ1.4) “ ნუ უკუე გრცხვენინ წამებაი იგი უფლისა ჩუენისაი, 

ნუცა მე, კრული ესე მისი, არამედ Tანა-იჭირვოდე სახარებასა  მას ძალითა 

ღმრთისაითა, რომელმან-იგი მიხსნა ჩუენ მიჩინნა ჩუენ ჩინებითა მით 

წმიდითა არა საქმეთა ჩუენთათვის, არამედ თვისითა ნებითა და მადლითა, 
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რომელ მომცა ჩვენ ქრისტე იესუის მიერ უპირატეს ჟამთა მათ საუკუნეთა.” 

(1ტიმ 1.8-9) 

გ) მადლი გვეძლევა განწმედისა და გამართლებისთვის, სათნოებაში 

წარმატებისა და ხსნისთვის. რაზეც წმიდა წერილშიცაა საუბარი: “მადლი 

ქუენდა და მშვიდობაი გამრავლდინ მეცნიერებითა ღმრთისაითა და 

უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა! რომელმან-იგი ყოველივე თვისისა 

ღმრთეებისა ძალი ძალი საცხოვრებელად და ღმღთისა სამსახურებლად 

მოგუანიჭა ჩუენ მეცნიერებითა მისითა, რომელმა-იგი მიჩინნა ჩუენ თვისსა 

მას დიდებასა და სათნოებასა” (1პეტ.1.2,3)  “სადა-იგი განმრავლდა ცოდვაი, 

მუნ უფროისად გარდაემატა მადლი, რაითა ვითარცა-იგი სუფევდა ცოდუაი 

სიკუდილსა შინა, ეგრეცა მადლი სუფევდეს სიმართლისა მიერ ცხორებად 

საუკუნოდ ქრისტე იესუს მიერ უფლისა ჩუენისა”(რომ.50.20,21), “რაითა 

განვმართლდეთ მადლითა მით მისითა და მკვიდრ ვიქმნნეთ სასოებასა მას 

ცხორებისა საუკუნოისასა”(საქ.მოც.15.11). 

  საღმრთო მადლი ვლინდება ღვთის ყოველ განგებულებაში და 

მოქმედებაში, წმიდა საიდუმლოებებში. 

ნათქვამიდან გამომდინარე გვმართებს, განვასხვავოთ ცნებები: 

საღვთო განგებულება და საღვთო მადლი. საღვთო განგებულებას 

ვუწოდებთ ძალას, რომლის შემწეობითაც ხდება სამყაროს, შესაბამისად 

კაცობრიობისა და თითოეული ადამიანის არსებობისა და ცხოვრების 

შენარჩუნება. საღვთო მადლი არის სულიწმიდის ძალა, რომელიც მოიცავს 

ადამიანის შინაგან არსებას და მას სულიერი სრულყოფისა და ცხონებისაკენ 

წარმართავს.  

 

 

აქ აღსანიშნავია ერთი მომენტი, რომლის გაფიქრებაც ადამიანს 

კეთილკრძალულებით აღაფრთოვანებს: შემოქმედმა, რომლის მარჯვენასაც 

უპყრია ყოველივე, შესაქმისთანავე ყველა ორგანულ არსებას, და მათ შორის 

მცენარეულ სამყაროსაც, მიანიჭა თავიანთი ბუნებისა და მოწყობის 

შესაბამისი ზრდა-განვითარების, საკუთარ ძალთა გამოყენებისა და 

გარემოთი სარგებლობის თავისუფლება. უფრო ფართო თავისუფლება 

შემოქმედმა დედამიწის უმაღლეს, გონიერ და ზნეობრივი 

პასუხისმგებლობის მქონე ქმნილებას - ადამიანს უბოძა. 

საღვთო განგებულება  განეფინება ყოველივეს: თავისთავში მოიცავს 

და საერთო განგებულებითი გეგმით წარმართავს ბუნებრივ და ინსტიქტურ 

სწრაფვათა მრავალგვარობას თუ მოაზროვნე სამყაროსთვის 

დამახასიათებელ ლტოლვას ზნეობრივი თავისუფლებისაკენ. საღვთო 

სიკეთე აწესრიგებს და კურნავს სამყაროსეულ მრავალგვარ მისწრაფებათა 

ურთიერთშეჯახებისას წარმოქმნილ ყოველგვარ არასრულყოფილებას, 

ტანჯვასა და სნეულებას, იგი აცხრობს მტრობას და მთელი სამყაროს 

ცხოვრებას მისთვის განსაზღვრული კეთილი მიზნისკენ წარმართავს. 
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თავისსავე შექმნილ გონიერ არსებებს კი უფლის მარადი განდიდებისკენ 

სავალ გზას უხსნის. 

 

 

ყოვლადწმინდა სამების პირის მონაწილეობა მადლის დანაწილებაში 

 

 

მადლი, მიუხედავად იმისა, განიხილება იგი როგორც ღვთის არსისის 

თვისება, თუ ღმერთთან ქმნილი სამყაროს მმართველი ძალა, ენერეგია, არის 

ღმრთაებრივი ბუნება. ანუ წარმოადგენს სამების სამივე ღმრთაებრვი 

პირისათვის. აქედან გამომდინარე,   ღვთაების სამივე პირი მონაწილეობს 

მაცხოვნებელი მადლის დანაწილებაში. ჩვენ მიჩვეული ვართ ერთ 

გამოთმქას  „მადლი სულისა წმინდისა“ და საღვთისმსახურო ტექტსებში 

ჩვეულებრივ ასე ითქმის მადლისთვის, მაგრამ წმინდა წერილში ასეთი 

გამოთქმა არ გვხვდება. ეს გამოთქმა ისეთი მტკიცე და გავრცელებულია, 

რომ არც თუ იშვიათად „სულიწმიდა“ და „სულიწმინდის მადლი“ როგორც 

ურთიერთშენაცვლებული ცნებებია გამოყენებული. ეს დაკავშირებულია 

იმასთან რომ სულიწმინდის მადლი აღწევს ჩვენამდე, წმინდა პახუმი 

დიდის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სული წმინდის ჰიპოზტასში გათავისებას 

ჩვენს მიერ, სწორედ ყოვლადწმინდა სამების მესამე პირი ახორციელებს. 

ისევე როგორც ნებისმიერი ქმედება შემოქმედისა, მის მიერ შექმნილ 

სამყაროსთან მიმართებაში და მადლი, მამის ნებით, ძის საშუალებით 

სულიწმინდაში. მამა ღმერთი წარმოადგენს წყაროს მადლით ჩვენი 

განწმენდისა, გაწმენდა ხორცილედება მისი კეთინებელობით, სწორედ ის 

მოავლენს სულიწმინდას, რომელიც მისგან გამოვალს უწინარე ყოველთა 

საუკუნეთა, სწორედ მამას ევედრება უფალი: „განანათლე იგი 

ჭეშმარიტებითა შენითა“ (ე.ნ 17.7) 

იმის შესახებ რომ სულიწმინდა სწორედ მამისაგან გარდამოევლინება, 

წმინდა წერილის სხვა ადგილებშიცაა გადმოცემული. მაგალითად: 

(გალ.4.7), თავად მადლი ხანდახან სახელდებულია მამა ღმერთის სახით. 

მამა ღმერთზე, როგორც ჩვენი განმანათლებლის წყაროზე საუბარია 

ეფესელთა მიმართ ეპოსტოლეში (ეფეელთა მიმართ1.6).  

 ძე ღმერთმა „დაიმსახურა“ ჩვენთვის სული წმინდის მადლომისლი 

ნიჭები, მისი ღვაწლის წყალობით გახდა შესაძლებელი ჩვენი გამოხსნა 

მადლით. ამიტომ თუ მამა ღმერთს უწოდებენ წევრს, ძე ღმერთი 

წოდებულია მაძიებელ ჩვენი განწმენდისა. სწორეს მისი შუამდგომლობით 

(მეოხებით) გარდამოევლინა სული წმინდა, მისი ღვაწლის გარეშე 

შეუძლებელი იქნებოდა სულიწმინდის გარდამოვლენა.  

სულიწმინდა ყოვლადწმინდა სამების მესამე პირი, რომელიც 

მამისაგანაა წარმოგზავნილი სამყაროში მის მიერ, ანუ ძის 

შუამდგომლობით, წარმოადგენს საკუთრივ შემსრულებელს ჩვენი 

განწმენდისა. მამა წევრია, ძე- მიზეზი, სულიწმიდა- უშუალო 
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შემსრულებელი. წმინდა წერილიდან ცნობილია, რომ სულიწმინდას 

მოიპოვებს ადამიანი ქრისტესაგან, იგი აღაორძინებს ადამიანს დაცემისას ( 

ინ.3.5), შედის თვით ადამიანის არსებაში (ტიტ 3.6), ასე რომ, წმინდა პავლე 

მოციქულის სიტყვებით ცნებებს უწესებს ადამიანს. ეფესელთა მიმართ 

ეპისტოლეში სულიწმინდა წოდებულია „მადლის სულად“. სულიწმინდის 

მყოფობა ადამიანებში წარმოადგენს მადლის საფუძველს. მადლის არსი ესაა 

თანაზირება ადამიანის სულიწმინდასთან. თავად წმიდნა წერილში 

გამოთმქები „მადლი“, „სულიწმინდა“, „მადლის ნიჭები“, „სულიწმინდის 

ნიჭები“ წარმოადგენს ურთიერთშენაცვლებად ტერმინებს. 

 ღმრთის გამოცხადების სწავლება საღმრთო მადლის შესახებ ვიწრო 

გაგებით, ესე იგი როგორც ძალაზე, ადამიანის განმწმენდელ და გამომხსნელ 

ძალაზე, დაეფუძნება შემდეგ ძირითად დებულებას: 

-    მადლი- განსაკუთრებული უქმნელი ღმრთისეული ძალაა.  

-  ეს ძალა ჩვენამდე აღწევს სულიწმინდის ჰიპოსტაზში, ამიტომ 

წმინდა გარდამოცემაში ხშირად იწოდება სულიწმინდის ძალად, თუმცა 

თანაბრად მიეკუთვნება ყოვლადწმინდა სამების ყველა პირს.  

-  ეს ძალა მოგვენიჭება უფალი იესო ქრისტეს გამომხსნელი ღვაწლის 

შედეგად. 

- მადლი გვათავისებინებს გამომხსნელი ღვაწლის ნაყოფებს 

ადამიანის გრძნობაზე შინაგანი იდუმალი ქმედებით. 

-  მადლი მოქმედებს ადამიანის ბუნებრივი ძალებისა და 

შესაძლებლობებთნ ერთად. 

-  მადლი არა ადამიანის შესაძლებლობებსა და ნიჭებზე მაგიური 

დამატებაა, იგი არ ცვლის თვით ადამიანის ბუნებას მისი არსით, არამედ 

გარდაქმნის (ფერს უცვლის) მისი არსებობის წესს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მადლის სახეები 
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მადლის სახეების კლასიფიკაციის მცდელობა აღმოსავლეთის 

ეკლესიის ღვთისმეტყველებს არ სჩვევია. წმინდა მამებთან ჩვენ ვერ 

ვხედავთ (ვპოულობთ) ასეთი კლასიფიკაციის მცდელობას. ამგვარი 

კლასიფიკაციები ჩნდება დასავლეთში, რეფორმაციის ეპოქაში კათოლიკებსა 

და პროტესტანტებს შორის დავების კონტექსტში. თუმცაღა ამ 

კლასიფიკაციას არავითარი საფუძველი არა აქვს აღმოსავლეთის ეკლესიის 

გარდამოცემაში, ჩვენს დროში იგი შეიძლება ძალზე სასარგებლოც იყოს. 

კათოლიციზმთან პროტესტანტიზმთან და საერო ჰუმანიზმთან, რომლებიც 

შემოჭრილია ღვთისმეტყველების პოლემიკაში ასეთი სქემატიზაცია ძალზე 

სასარგებლოა. 

ზოგადად შეიძლება გამოვყოთ მადლის ორი სახე: საყოველთაო 

მადლი და საკუთრივ საეკლესიო მადლი. 

 

საყოველთაო მადლი 

 
საყოველთაო მადლი საღვთისმეტყველო წიგნებში ხშირად იწოდება 

„წინმსწერებ მადლად“ ანუ „განმანათლებელ მადლად“.  

მართლმადიდებლური სარწმუნოების შესახებ აღმოსავლელ პატრიარქთა 

ეპისტოლეში ამ მადლის შესახებ წერია: „იგი იმ სინათლის მსგავსია, 

რომელიც უნათებს სიბნელეში მავალთ, იგი წინამძღოლობს, მსწრაფლ ეწევა, 

მის მძიებლებს, ანიჭებს მათ „ღმრთაებრივი ჭეშმარიტების შემეცნებას, 

ასწავლის, ღვთივსათნო სიკეთის ქმნას“. წიმსწრები, ანუ საყოველთაო 

მადლი მოქმედებს ღმერთის საყოველთაო განგებულების მეშვეობით, 

ამიტომაც მას ზოგჯერ განგებულებით მადლსაც უწოდებენ.  

 თვით ღმრთის განგებულებისა და წინმსწრები მადლის 

მცნებების განსხვავება საკმაოდ რთული საკითხებია. წინმსწრები მადლი 

არის ზოგადად ღმრთის განგებულების კერძო ასპექტი. ამ ორ მცნებას შორის 

განსხვავება შეიძელბა ამ სახით გამოიხატოს. პირდაპირი მნიშვნელობით 

წინმსწრებ მადლში ჩვენ ვგულისხმობთ ღმრთის მადლს არა როგორც 

შემოქმედისა, განმგებლისა, არამედ როგორც გამომხსნელს და 

განმწმენდელს, რომელიც სხვადასხვა საშუალებებით (ქრისტიანული 

ქადაგება, სინაული, და ა.შ) ადამიანის ბუნებისეულ ძალებთან (გონება, 

სინდისი, თავისუფალი ნება) თანაქმედებით მოუწოდებს და იზიდავს  

ქრისტეში ცხონებისათვის. მისი მოქმდება წინა უძღვის ადამიანის 

თავისუფლებას- აქედანაა სახელწოდება : „წინმსწრები მადლი“. 

 როგორია წინსმწრები მადლის მოქმედება ადამიანზე? 

პირველი, ესაა ადამიანის მოწოდება ცხონებისკენ. ცხონებისკენ მოწოდებას 

აქვს ორი მხარე. ერთის მხრივ სინანულისაკენ მოწოდება, საკუთარი 

ცოდვიანობის გააზრებით, ადამიანში არსებული ბოროტებისგან 

განთავისუფლების სურვილით. მეორეს მხრივ  ქრისტეს,  

სარწმუნოებისაკენ, რომელმაც თავს იდვა წუთისოფლის ცოდვები და 

ამიტომაც შეუძლია ცოდვისაგან ხსნა და ცხონება. 
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იოანე ნათლისმცემლის ქადაგებაცა და უფალი იესო ქრისტეს 

სახარებისეული ქადაგებაც იწყება სინანულისკენ მოწოდებით. მაგრამ 

მარტო სინანულით, ბოროტისგან განთავისუფლების სურვილით ადამიანი 

ვერ შეძლებს ღთისკენ მობრუნებას, საჭიროა რწმენაც. წმინდა პავლე 

მოციქული ამბობს (ებრელთა მიმართ ეპ. 11.6) საკმარისი არაა მხოლოდ 

ღვთისადმი, როგორც სამყაროს შემოქმედისადმი რწმენა, საჭიროა კიდევ 

რწმენა იმისა რომ ღმერთი ადამიანებთან თავის დამოკიდებულებას აგებს 

ზნეობრივი ურთიერთქმდედების პრინციპზე.   

თითონ სინანულისაკენ მოწოდება , რომელიც ხდება სატანისგან 

განშორებით, ანუ მტკიცე გადაწყვეტილებით ურთიერთობა შეწყვიტოს 

ბნელეთის სამეფოსთან, ხოლო შემდეგ რწმენის აღიარება. რომელიც 

გამოხატულია ქრისტეს შემდგომ სარწმუნოების სიმბოლოს კითხვებში. 

თუმცაღა სინანუილისკენ მოწოდება და დამოძღვრა , წმინდა წერილის 

თანახმად უმეტესად ღმრთისა სულის ცნებების შესახებ რაღაც ცოდნის 

უწყებაა ადამიანისთვის. 

ამრიგად, წმინდა წერილი გვარწმუნებს იმაში, რომ ყველაფერს რაც 

იზიდავს ადამიანს ქრისტესთან შეერთებისკენ, სინანულისა და რწმენისკენ 

მიჰყავს იგი, - ყველაფერი ეს არა მარტო ადამიანის ბუნებრივი ძალების და 

შესაძლებლობების ქმედებაა, არამედ გულისხმობს წინმსწრებ და 

ღმრთაებრივი მადლის ქმედებასაც. სინანულისა და რწმენის ამ 

საკითხებისგან მადლი თანდათანობით აღვიძებს ადამიანში ცხონების 

სურვლს. ადამიანის სულში სინანულისა და სარწმუნოების წარმოშობა 

შეადგენს ქრისტეში გონის დასაბამს, ანუ ეს იგივეა რაც მოქცევა 

ღმრთისაკენ. 

წინმსწრები მადლის მეორე ქმდება არის მოქცევა. 

მოქცევა, ეს უპირველეს ყოვლისა ადამინის მიერ ღმრთის წინაშე 

საკუთარი ცოდვიანობის გაცნობიერებისა და ამ ცოდვიანი 

მდგომარეობიდან გამოსვლის სურვლია. ყოველივე შეიძლება ერთი 

სიტყვით გამოვთქვათ-სინანული. სინანული ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს 

მხრივ კი სახარებისადმი ქმედითი რწმენაა, რომელიც გამოხატულია 

ქრისტეში ერთგულების და მისდამი შედგომის სურვილში, და იწყება 

(შინაგან სუბიექტურ მოქცევად). ამ შინაგანი მოქცევის შემდგომ ღმერთი 

აღასრულებს „გარეგან  მოქცევასაც“  ნათლობის საიდუმლოში.  

ნათლობის საიდუმლოში ადამიანის ღმერთთან შეერთება ასევე 

წინმსწრები მადლის საშუალებით აღესრულება. ნათლობის საშუალებით  

წინმსწრებ მადლს ადაიანი შეჰყავს ეკლესიაში და ამით მისი ქმედება 

სრულდება. წინმსწრები მადლი ატარებს საყოველთაო ხასიათს, მას ეწოდება 

განსაკუთრებული მადლი, რომელიც მოქმედებს მხოლოდ ეკლესიაში 

რომელთან მიახლებასაც ადამიანი ღებულობს ნათლობის საიდუმლოში 

 

საკუთრივ ეკლესიური მადლი 
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მის შესახებ აღმოსავლეთის პატრიარქთა ეპისტოლეში ნათქვამია: 

„შეეწევა რა განამტკიცებს და თანდათანობით აძლიერებს მორწმუნეებს 

ღმრთის სიყვარულში“. განასხვავებენ განმამართლებელი მადლის ორ 

მოქმედებას: განმართლება და განწმედა. ამ ორ ქმედებას შორის განსხვავება 

საერთოდ პირობითია, რამეთუ შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთი წმენდს რა, 

განამართლებს და განამართლებს რა, წმენდს. ამიტომ მართლმადიდებელ 

ღვთისმეტყველებაში აღორძინების შესახებ ხშირად საუბრობენ, როგორც 

განმამართლებელი მადლის ერთ ქმედებაზე. თუმცაღა განმართლებასა და 

განწმედას შორის განსხვავებას შორის საფუძველი წმ წერილშია. მაგ: 

კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ ქრისტეს მეძიებელნი 

მონათლულნი   „განიწმიდნენ და განმართლდნენ საბაოთ უფლისა ჩვენისა 

იესო ქრისტესითა და სულისა ღმრთისა  ზეცათა“ (1კორ6,11) 

ამგვარად, პავლე მოციქული განასხვავებს ამ ორ ქმედებას: განწმედასა 

და განმართლებას. 

ტერმინი „განმართლება“ ლათინურში ხშირად მიღებულია 

იურიდიული მნიშვნელობით, რაც არ შეესაბამება მის წმიდა მამათეულ 

მნიშვნელობას. აღმოსავლეთის ღვთისმეტყველებას განმართლება ესმის, 

როგორც ადამიანისთვის ქრისტეს სიმართლის ცნობება. ეს არაა ამინისტია, 

არც ცოდვილის მართლად გამოცხადება, არამედ ადამიანის რელიგიური 

გათავისუფლება ცოდვისგან. ღმრთის მადლი ამ ქმედებით ხსნის სასჯელს 

პირველქმნილი ცოდვისთვის და ჩადენილი ცოდვებისთვის.  ადამიანი 

იწმიდება ცოდვებისაგან და მისი ბუნება აღდგება თავის სისრულეში. სხვა 

სიტყვებით, განმართლება –ესაა ყოველგვარი ბოროტების განადგურება 

ადამიანში. მიუხედავად ამისა ბოროტების აღხოცვა ადამიანში საბოლოო 

მიზანი როდია ქრისტიანულ სრულყოფილებაში, იმიტომ, რომ ქრისტიანულ 

ცხოვრებას არააქვს მარტო ბოროტებისგან განთავისუფლების მიზანი, 

არამედ იგი გულისხმობს დიდებით შეერთებას ღმერთთან, რომელსაც 

შეესაბამება განმამართლებელი მადლის მეორე ქმედება– განათლება. 

განმართლებას თან სდევს განათლება ანუ ადამიანისთვის რეალური 

სიწმიდის ცნობება, მისი თანაზიარება ქრისტეში ცოვრების მთლიან 

სისავსესთან. ქრისტესაკენ მიქცევა გულისხმობს ერთის მხრივ ცოდვებისგან 

განთავისუფლებას, ხოლო მეორეს მხრივ სიწმიდის მთელ სისრულესთან 

თანაზიარებას.  

ეკლესიური მადლი, თავისთავად, არ ამოიწურება მხოლოდ 

განმამართლებელი მადლით. ჩვენ გვწამს, რომ ნათლობა წარმოადგენს ახალ 

ცხოვრებაში შობას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვერ ვხეადვთ, რომ 

მონათლული ადამიანები წმიდანებად ხდებოდნენ. ნათლობით ადამიანს 

ენიჭება ცოდვათაგან გათავისუფლება, მაგრამ რჩება ცოდვის შედეგი (ე.წ. 

„ცოდვის ნესტარი“), როგორც პირველქმნილი, რომელიც გამოიხატება 

ადამიანის ცოდვისკენ მიდრეკილებაში ზოგადად, და საკუთარი 

ცოდვებისადმიც, რაც დაკავშირებულია უსჯულო უნარ–ჩვევებთან, 



 15 

ჩვეულებებთან და ა.შ. ამიტომ ნათლობის შემდეგ ადამიანი დგას საკუთარ 

თავში ცოდვის ამ ნარჩენებზე. 

ნათლობაში ადამიანი ღებულობს ცოდვებისაგან გათავისუფლებას, 

მაგრამ ამ ცოვებისგან და ბოროტებისგან თავისუფალ მდგომარეობაში 

დარჩენა არ შეუძლია. ვინაიდან უსჯულო ჩვევები იტაცებენ მას ცოდვისკენ. 

ნათლობისაც იცვლება ადამიანის ბუნების მდგომარეობა. იგი აღდგება 

პირველყოფილ სისავსეში, მაგრამ ბუნების ყოფიერების სახე არ იცვლება. 

იმიტომ, რომ უსჯულო ჩვევები და ჩვეულებები ნათლობის შემდეგ 

განაგრძობენ მოქმედებას. ნათლობისას ადამიანი ეზიარება ღვთაებრივ 

სიწმიდეს, მაგრამ  მას თავად არ შეუძლია ამ სიწმიდით სარგებლობა, 

ამისთვის მას სჭირდება გარედან ვინმეს შეწევნა. ასეთი შეწევნა ადამიანს 

ეცნობება მადლის სხვა სახის ქმედებით. რომელიც წოდებულია სულიერი 

ცხოვრების დამბრუნებელ და აღმადგინებელ მადლად. 

 

 

 

მადლის მოქმედება წმიდა საიდუმლოებებში 
 

მთელი საეკლესიო ცხოვრება გამსჭვალულია სულიწმიდის 

საიდუმლო ქმედებებით. „სულისა წმიდისა მიერ ყოველი სული ცხოველ 

იქმნების. სულიწმიდითა გამოიხსნების ყოველი. მისა მიერ შთაბერილი 

ყოველი მსწრაფლ განიძარცვავს ამქვეყნიურს, აღფრთოვანდება, 

აღორძინდება, ზეაღიტაცება“ (ცისკრის საკვირაო ანტიფონი. ხმა 6). ამიტომ 

ყოველი საეკლესიო, საზოგადო, თუ პირადი ლოცვა სულიწმიდისადმი 

მიმართვით იწყება: „მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო 

ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა 

შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და 

დაემკვიდრე ჩუენ შორის...“ როგორც მიწაზე დაცემული წვიმა და ნამი 

აცოცხლებს, კვებავს და ზრდის ყოველ მცენარეს, ასევე მოქმედებენ 

სულიწმიდის ძალები ეკლესიაში.  

მოციქულთა ნაწერებში სულიწმიდის მოქმედებას ეწოდება 

„გარდამეტებული ძალა“, „ღმრთეების ძალი“ (2 პეტ. 1,3), „სული ქრისტესი“, 

მაგრამ ყველაზე ხშირად იგი აღინიშნება სიტყვით „მადლი“. ეკლესიაში 

შესულნი ვხვდებით მადლის სამეფოში, ჩვენ მოგვიხმობენ, რათა 

მივეახლოთ „უკუე განცხადებულად საყდარსა მას მადლისასა, რაითა 

მოვიღოთ წყალობაი და ვპოოთ მადლი ჟამსა შეწევნისასა“ (ებრ. 4,16; 

აგრეთვე ებრ. თ. 10-13). 

აქვე უნდა ითქვას, რომ მადლის მოქმედება არის სულიწმიდის 

მოქმედება. 

საღმრთო მადლის აუცილებლობა ადამიანის ცხონებისთვის  და 

როგორ მოვიპოვოთ იგი.  

საიდუმლონი 
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ეკლესიის შიდაცხოვრება საიდუმლოა; იგი ყოველთვის არ შეესაბამება 

ეკლესიის ისტორიას, რომელიც მხოლოდ გარეგნულ ფაქტებს გადმოგვცემს 

და განსაკუთრებით მის ამქვეყნიურ ცხოვრებასა და ვნებებთან ჭიდილზე 

მოგვითხრობს. მის შიდაცხოვრებაში იგულისხმება ქრისტეს, როგორც მისი 

თავის, და ეკლესიის, როგორც უფლის სხეულის, საიდუმლო ერთობლივი 

ქმედება სულიწმიდაში, „რომლისაგან ყოველი გუამი შენაწევრებულ და 

შემტკიცებულ არს“ (ეფ. 4,16); „საიდუმლოჲ ესე დიდი არს; ხოლო მე ვიტყჳ 

ქრისტესთჳს და ეკლესიისთჳს“, - თქვა პავლე მოციქულმა (ეფ. 5,32).  

მაშასადამე, როდესაც მოციქულები ამბობდნენ, რომ ისინი არიან 

„მნენი საიდუმლოთა ღმრთისანი“: „ესრეთ შემრაცხენინ ჩუენ კაცმან, 

ვითარცა მსახურნი ქრისტესნი და მნენი საიდუმლოთა ღმრთისანი“         (I 

კორ. 4,1; οίκονομους μιστηριών θεον), მათ მხედველობაში ჰქონდათ თავიანთი 

მსახურებისა და მნეობის სხვადასხვა სახეები: 

ეკლესიაში სახელდება „საიდუმლო“ მიეკუთვნება შვიდ მსახურებას; 

ესენია: ნათლისღება, მირონცხება, ზიარება-ევქარისტია, სინანული, 

მღვდლობა, ქორწინება და ზეთის კურთხევა. „ვრცელი მართლმადიდებლ 

კატეხიზმო“ თითოეული საიდუმლოს არსს ასე განსაზღვრავს: 

„ნათლისღებით ადამიანი საიდუმლოდ იბადება სულიერ 

ცხოვრებაში; მირონცხებით ამაღორძინებელი და განმამტკიცებელი მადლი 

ენიჭება; ზიარებით სულიერ საკვებს იღებს; სინანული მას სულიერი 

სნეულებების - ცოდვებისაგან კურნავს; მღვდლობით მიიღება მადლი, რათა 

სწავლების, ლოცვებისა და საიდუმლოთა საშუალებით სულიერად 

ააღორძინონ და აღზარდონ სხვები; ქორწინებით ბოძებული მადლი 

აკურთხევს ცოლ-ქმრობას, ბავშვების ბუნებრივ დაბადებასა და აღზრდას; 

ზეთის კურთხევის დროს სულიერ სნეულებათაგან განკურნების გზით 

ხორციელი სნეულებანიც იკურნება“. 

უნდა განვასხვავოთ საიდუმლოს „სინამდვილე“ (რომ იგი 

თავისთავადი, ჭეშმარიტად მადლმოსილი ძალაა) და საიდუმლოს 

„ქმედითობა“ (თუ რამდენად ღირსია საიდუმლოს მიმღები, მასზე 

გარდამოვიდეს მადლმოსილი ძალა). „საიდუმლო იარაღია, რომელიც 

უეჭველად კეთილიისმყოფლად მოქმედებს მასში მონაწილეებზე“. მაგრამ 

მორწმუნეთა მიერ საიდუმლოთა მიღების შემდგომ მათი განმაახლებელი, 

მაცხოვნებელი ძალის მოქმედების ნაყოფიერება დამოკიდებულია იმაზე, 

თუ რამდენად ღირსეულად მიეახლება ადამიანი საიდუმლოს; მისმა 

უღირსად მიღებამ შესაძლოა გამართლება კი არა, სასჯელი გამოიწვიოს. 

მადლი არ ზღუდავს ადამიანის თავისუფლებას, თავისი მოქმედებით არ 

ლახავს მას. ხშირად ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობენ სარწმუნოებრივ 

საიდუმლოებებში, არ იღებენ იმას, რისი მიცემაც ამ უკანასკნელთ 

შეუძლიათ: ან მადლის მისაღებად არა აქვთ გულები გახსნილი, ან არ 

გაუფრთხილდნენ მიღებულ საღვთო ძღვენს. აი, რატომ ხდება, რომ 

მონათლულ ადამიანებს, როდესაც ისინი არ ასრულებენ აღთქმებს. 
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რომლებიც მათ (ან ნათლიებმა) დადეს ნათლისღების დროს, არა მარტო 

ერთმევათ უკვე მიცემული საღვთო მადლი, არამედ ხშირად ისინი ღვთის 

მტრები, მისი უარმყოფელნი, ურწმუნონი, „განდგომილნი“ ხდებიან და 

თავიანთ სულს ღუპავენ. ეს ცხოვრებისეული ფაქტები სულაც არ აკნინებს 

საიდუმლოთა ღირსებას. მათი უდიდესი მონაპოვარია: წმინდანები, 

მართალნი, სარწმუნოებისათვის წამებულთა დასები, აღმსარებელნი, 

მოსაგრენი, სასწაულმოქმედნი - ჯერაც ამქვეყნად „მიწიერ ანგელოზებად, 

ზეციურ ადამიანებად“ ქცეულნი. ეს არნახული მიღწევები, რომლებიც არ 

არსებობს ჭეშმარიტი ქრისტიანობის გარეშე, მოიპოვება იმ საღვთო, 

უხილავი მადლის მოქმედებით, რომელიც მიიღება ნათლისღებითა და 

მირონცხებით, განცხოველდება სინანულითა და წმიდა საიდუმლოთა 

ზიარებით და ინახება თავმდაბლობისა და შიშის იმ შეგნებით, რომ 

თითოეულ ქრისტიანში „ქრისტე არის მებრძოლი და გამარჯვებული, თავად 

იგი მოუხმობს ღმერთს, ლოცულობს, მადლობას აღავლენს და კეთილად 

ეკრძალვის, ეძიებს ლოცვითა და სიმდაბლით - ყოველივე ამას ქრისტე 

აღასრულებს. მას უხარია და ზეიმობს, როდესაც ხედავს, თითოეულ 

ქრისტიანში დამკვიდრებულ რწმენას იმისა, რომ ქრისტეა ყოველივე ამის 

აღმსრულებელი“. 

ნათლისღების საიდუმლო, რომელიც უზრუნველყოფს ეკლესიის 

შემადგენლობას. ეკლესიის სიწმიდისა და ცხოვრების სისავსისათვის ასევე 

აუცილებელია დანარჩენი საიდუმლოებანი, რომელთა საშუალებითაც ხდება 

ცალკეულ მორწმუნეებზე მადლის გადაცემა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოკლედ შევეხებით ამ საიდუმლოთა  მადლისმიერ უხილავ 

მოქმედებებს:  

1. ნათლისღებით ხდება  

1. მორწმუნის განახლება. ეს ჩანს მაცხოვრის სიტყვებიდან 

ნიკოდიმოსის მიმართ „მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: ამენ, ამენ გეტყვი შენ: 

უკეთუ ვინმე არა იშვეს მეორედ, ვერ ხელეწიფების ხილვად სასუფეველი 

ცათაი... მიუგო იესუ და რქუა მას: ამენ, ამენ გეტყვი შენ: უკეთუ ვინმე არ 
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იშვეს წყლისაგან და სულისა, ვერ ხელეწიფების შესვლად სასუფეველსა 

ღმრთისასა. შობილი იგი ხორცთაგან არს, და შობილი იგი სულისაგან სული 

არს“ (ინ. 3.3-6). ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული: „არა საქმეთაგან 

სიმართლისათა, რომელნი იგი ვქმენით ჩუენ, არამედ წყალობითა თვისითა 

მიხსნა ჩუენ, ბანითა მით მეორედ შობისაითა და განახლებისა სულისა 

წმიდისაითა“ (ტიტ. 3.5) 

2. ყოველგვარი ცოდვისაგან განწმედა, გამართლება და 

განათლება. 

ეს ჩანს იოანე მახარებლის ზემოთ მოყვანილი სიტყვებიდან და ასევე 

წმიდა პეტრე მოციქულის სიტყვებიდან: „შეინანეთ და ნათელ–იღეთ კაცად–

კაცადმან თქუენმან სახელითა უფლისა იესუ ქრისტესითა მოსატევებელად 

ცოდვათა“ (საქ.მოც. 2.38). ასევე პავლე მოციქულის მოწმობითაც: „არამედ 

განიბანენით, არამედ განჰმართლდით სახელისა უფლისა იესუისათა და 

სულისა ღმრთისა ჩუენისაითა“ (1 კორ.6.11) 

3. ღმრთის შვილად და ქრისტეს სხეულის ეკლესიის წევრად.  

წმ. პავლე მოციქული: „რამეთუ ყოველნი შვილნი ღმრთისანი ხართ 

სარწმუნოებითა ქრისტე იესოისითა, რამეთუ რაოდენთა  ქრისტეს მიმართ 

ნათელიღეთ, ქრისტე შეიმოსეთ. არა არს ჰურიაება არცა წარმართება, არა 

არს მონება, არცა აზნაურება, არა არს რჩევა მამაკაცისა, არცა დედაკაცისა, 

რამეთუ თქუენ ყოველნი ერთ ხართ ქრისტე იესუის მიერ“ (გალ. 3.26-28). 

სხვა ადგილზე: „რამეთუ ერთითა სულითა ჩუენ ყოველთა ერთისა მიმართ 

გუამისა ნათელ–ვიღეთ, გინა თუ ჰურიათა, გინა თუ წარმართთა, გინა თუ 

მონათა, გინა თუ აზნაურთა; და ყოველთავე ერთისა მიმართ გვისუამს“  

(1კორ. 12.13) 

4. იხსნის ცოდვათათვის მარადიული სასჯელისაგან და იქმს 

მარადიული სიცოცხლის მემკვიდრეებად: „რომელსა ჰრწმენეს და ნათელ–

იღოს ცხოვნდეს; და რომელსა არა ჰრწმენეს, დაისაჯოს.“ (მარ. 16.16)  

ნათლისღების საიდუმლოს მადლმოსილების შესახებ აღნიშნულია 

წმიდა წერილის ზემომოყვანილ ადგილებში: ნათლისღება არის „ახალი 

შობა“, იგი კაცთა ცხოვნებისათვის სრულდება (მრკ. 16,16). ამას გარდა, 

ნათლისღების მადლმოსილების მნიშვნელობის ასახსნელად მოციქულები 

თავიანთ ეპისტოლეებში მიუთითებენ, რომ ჩვენ მისი საშუალებით 

„განვიწმიდებით“, „განვიბანებით“, „განვმართლდებით“, „წარგვეხოცება 

ცოდვანი“ და ა.შ. ნათლისღებით ჩვენ „ვკვდებით ცოდვისათვის, რათა 

განახლებული ცხოვრებით ვიცხოვროთ“, „თანა-დავეფლობით ქრისტესთან“ 

და აღვდგებით მასში. „ქრისტემან შეიყუარა ეკლესიაჲ და თავი თჳსი მისცა 

მისთვის, რაჲთა იგი წმიდა-ყოს, განწმიდა იგი საბანელითა მით წყლისაჲთა 

და სიტყვთა“ (ანუ ნათლისღებით, და დადგენილი სიტყვების თანხლებით. 

ეფ. 5,25-26); „განიბანენით,... განიწმიდენით... განჰმართლდით სახელითა 

უფლისა იესუჲსითა და სულითა ღმრთისა ჩუენისაჲთა“ (I კორ. 6,11); „თანა-

დავეფლენით მას ნათლის-ღებითა მით სიკუდილსა მისსა, რაითა ვითარცა 

იგი აღდგა ქრისტე მკუდრეთით დიდებითა მამისაჲთა, ეგრეცა ჩუენ 
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განახლებითა ცხორებისაჲთა ვიდოდეთ“ (რომ. 6,4); ნათლისღებას ეწოდა 

„ბანა მეორედ შობისა“ (ტიტ. 3,5). რაც შეეხება სუბიექტურ მხარეს, ანუ 

თავად მოსანათლავის სულიერ განწყობას, ამის თაობაზე პეტრე მოციქული 

მიუთითებს, რომ ნათლისღება არის „გონებისა კეთილისა ტრფიალებაჲ 

ღმრთისა მიმართ“ (I პეტ. 3,21). ნათლისღების აღსრულებით ხდება 

ადამიანის შეერთება ეკლესიასთან. 

ნათლისღების საიდუმლოს მადლმოსილების შესახებ აღნიშნულია 

წმიდა წერილის ზემომოყვანილ ადგილებში: ნათლისღება არის „ახალი 

შობა“, იგი კაცთა ცხოვნებისათვის სრულდება (მრკ. 16,16). ამას გარდა, 

ნათლისღების მადლმოსილების მნიშვნელობის ასახსნელად მოციქულები 

თავიანთ ეპისტოლეებში მიუთითებენ, რომ ჩვენ მისი საშუალებით 

„განვიწმიდებით“, „განვიბანებით“, „განვმართლდებით“, „წარგვეხოცება 

ცოდვანი“ და ა.შ. ნათლისღებით ჩვენ „ვკვდებით ცოდვისათვის, რათა 

განახლებული ცხოვრებით ვიცხოვროთ“, „თანა-დავეფლობით ქრისტესთან“ 

და აღვდგებით მასში. „ქრისტემან შეიყუარა ეკლესიაჲ და თავი თჳსი მისცა 

მისთვის, რაჲთა იგი წმიდა-ყოს, განწმიდა იგი საბანელითა მით წყლისაჲთა 

და სიტყვითა“ (ანუ ნათლისღებით, და დადგენილი სიტყვების თანხლებით. 

ეფ. 5,25-26); „განიბანენით,... განიწმიდენით... განჰმართლდით სახელითა 

უფლისა იესუჲსითა და სულითა ღმრთისა ჩუენისაჲთა“ (I კორ. 6,11); „თანა-

დავეფლენით მას ნათლის-ღებითა მით სიკუდილსა მისსა, რაითა ვითარცა 

იგი აღდგა ქრისტე მკუდრეთით დიდებითა მამისაჲთა, ეგრეცა ჩუენ 

განახლებითა ცხორებისაჲთა ვიდოდეთ“ (რომ. 6,4); ნათლისღებას ეწოდა 

„ბანა მეორედ შობისა“ (ტიტ. 3,5). რაც შეეხება სუბიექტურ მხარეს, ანუ 

თავად მოსანათლავის სულიერ განწყობას, ამის თაობაზე პეტრე მოციქული 

მიუთითებს, რომ ნათლისღება არის „გონებისა კეთილისა ტრფიალებაჲ 

ღმრთისა მიმართ“ (I პეტ. 3,21). ნათლისღების აღსრულებით ხდება 

ადამიანის შეერთება ეკლესიასთან. 

ნათელღებული ადამიანი იწყებს ადრინდელი, ძველი მყოფობის 

სანაცვლოდ ახალ არსებობასა და ცხოვრებას, ხდება ღვთის შვილი, ქრისტეს 

სხეულის - ეკლესიის ნაწილი და მარადიული ცხოვრების მემკვიდრე.   

 

 

მადლის ყველა ეს ქმედება ნათლისღების საიდუმლოში 

ერთმანეთისგან განუყოფელია. 

 

2. მირონცხების საიდუმლოს მთავარი უხილავი მოქმედება 

მდგომარეობს იმაში, რომ მორწმუნეს ანიჭებს სულიწმიდის ნიჭებს. ეს ჩანს 

ლუკა მახარობლის სიტყვებიდან: „ესმა რაი უკუე მოციქულთა, რომელნი 

იყვნეს იერუსალიმს, რამეთუ შეიწყნარეს სამარიას სიტყუაი ღმრთისაი,  

მიავლინეს მათდა პეტრე და იოვანე, რომელნი იგი ვითარცა მივიდეს , 

ლოცვა ყვეს მათთვის, რაითა მიიღონ სული წმიდაი. რამეთუ მუნამდე არ 

იყო არცა ერთსა მათსა მათგანსა ზედა მოწევნულ სული წმიდაი, გარნა 
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ბანილ ხოლო იყვნეს სახელითა უფლისა იესუსითა. მაშინ დასხმიდეს 

ხელთა მათ ზედა და მიაქუნდა სული წმიდაი“. ასევე პავლე მოციქულიც: „ 

და დასხმიდა ხელთა პავლესაითა მათ ზედა მოვიდა სული წმიდაი, 

იტყოდეს ენათა და წინასწარმეტყუელებდეს“ (საქ.მოც. 8.14-17;19.6). 

სულიწმიდის ნიჭები, რომლებიც მირონცხებით გვენიჭება, ესაია 

წინასწარმეტყველის სიტყვებით შვიდია: „დაივანებს მასზე უფლის სული, 

სული სიბრძნისა და გონიერებისა, სული რჩევისა და სიმხნევისა, სული 

შეგნებისა და უფლის შიშისა, სული სათნოებისა“ (ეს.11.2), რომელთაგან 

სამი უმეტესად განეკუთვნება გონების განათლებას, ოთხი – დარიგებას და 

ნების სიკეთეში განმტკიცებას. მირონცხება გვანიჭებს სულის მადლს. 

1. განმანათლებელს და რწმენის ჭეშმარიტებებში განმაბრძნობელს: 

„და თქუენცა ცხებულებაი იგი, რომელი მიიღეთ მისგან, თქუენ თანა ჰგიეს 

და არა გიხმს, ვითარმცა ვინ გასწავლა თქუენ, არამედ თვით იგივე 

ცხებულებაი გასწავებს თქუენ ყოვლისათვის. და ჭეშმარით არს და არა არს 

ტყუივილ; და ვითარცა იგი გასწავა თქუნ, ეგენით მათ ზედა“ (1ინ.2.27).  

2. სათნოებებში განმამტკიცებელსა და ამაღორძინებელს: „რომელმან–

იგი განმამტკიცნა ჩუენ თქუენ თანა ქრისტეს მიმართ და ცხებულ გუყვნა 

ჩუენ ღმერთმან, და აღგუბეჭდნა ჩუენ და მომცნა წინდი იგი სულისაი 

გულთა შინა ჩუენთა“ (2კორ.2.21-22) „და ნუ შეაწუხებთ სულსა წმიდასა 

ღმრთისასა, რომლითაცა იგი აღიბეჭდენით დღედ გამოხსნისა“. (ეფ. 4.30)  

 

3. ზიარება – ევქარისტია 

ჩვენ გვრწამს, რომ ევქარისტიის საიდუმლოს აღსრულებისას 

ტრაპეზზე დაბრძანებული ძღვენი – პური და ღვინო სულიწმიდის 

გარდამოსვლით გონებისათვის მიუწვდომელი გზით მართლაც 

გარდაიქმნება ქრისტეს ხორცად და სისხლად, თუმცა გარეგნულად 

ხორციელი თვალისათვის  პური და ღვინო უცვლელი რჩება. აღნიშნულ 

რწმენას, რომ ნაკურთხ ძღვენში უხილავად მყოფობს იესო ქრისტე 

საფუძველი გააჩნია წმიდა წერილსა და საღვთო გადმოცემაში. 

1) მაცხოვრის აღქმის სიტყვებიდან ევქარტიის  შესახებ (ინ.6.27-28), 

რომელიც პირდაპირი აზრით ესმოდათ, როგორც იუდეველებს: „მე ვარ 

პური ცხოველი, რომელი ზეცით გარდამოვხედ. უკეთუ ვინმე ჭამდეს ამის 

პურისაგან, არა მოკუდეს, არამედ ცხოვნდეს უკუნისამდე და პური, რომელი 

მე მივსცე , ხორცი ჩემი არს, რომელსა მე მივსცემ ცხოვრებისათვის 

სოფლისა. ილალვიდეს ურთიერთარს  ჰურიანი და იტყოდეს: „ვითარ–მე 

ხელ–ეწიფების ამას მოცემად ჩუენდა ხორცი თვისი ჭამად?“ (ინ 6.51,52). 

ასევე მის მოწაფეებსაც „ფიცხელ არს სიტყუაი ესე ვის ხელ–ეწიფების სმენად 

მისა? (ინ.6.60). რასაც მაცხოვარი არ შეწინააღმდეგებია, პირიქით იმავე 

აზრით განაგრძო თავისი სიტყვა: „ჰრქუა მათ იესუ: ამენ, ამენ გეტყვი თქუენ, 

უკეთუ არა სჭამოთ ხორცი ძისა კაცისაი და სუათ სისხლი მისი, არა 

გაქუნდეს ცხოვრებაი თავთა თქუენთა. ხოლო რომელი ჭამდეს ხორცსა ჩემსა 
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და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქუნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი, და მე 

აღვადგინო იგი უკუანაისკნელსა მას დღესა“. 

2) საიდუმლო სერობის აღწერისას მათე, მარკოზ და ლუკა 

მახარებლები ამბობენ, რომ მაცხოვარმა აიღო პური, აკურთხა, განტეხა, 

დაურიგა მოწაფეებს და თქვა: „ ესე არს ხორცი ჩემი თქუენთვის მიცემული, 

ამას ჰყოფდით მოსახსენებელად, ასევე სასმელი შემდგომად სერობისა თქუა: 

„ესე სასუმელი – ახალი სჯული სისხლისაი მისად თქუენთვის დათხეული“ 

(რ. 2219, მთ 26 26 მრ 14 22) მაცხოვრის სიტყვების პირდაპირი პირისაგან 

გადახვევისათვის აქაც არ არის საფუძველი. 

3) მსოფლიო საეკლესიო კრებათა სწავლებაც ევქარისტიისა 

საიდუმლოს შეასხებ  ამასვე მოწმობს. ასე მაგალითად, ნიკეის 1 მსოფლიო 

საეკლესიო კრების მამები აღიარებდნენ:“ საღმრთო ტრაპეზზე ჩვენ არ უნდა 

ვხედავდეთ ნხოლოდ დადებულ პურსა და ბარძმით ღვინოს, არამედ უნდა 

ავმაღლდეთ გონებით  და რწმენით შევიმეცნოთ, რომ წმ. ტრაპეზზე წევს 

„ტარიგი ღმრთისაი, რომელმან აიხუნეს  ცოდვანი სოფლისანი (ინ.1,29), 

რომელიც  მსხვერპლად შეიწირვის მღვდელმსახურის მიერ და ჭეშმარიტად  

ეზიარება მის წმინდა  ხორცსა და სისხლს. უნდა ვირწმუნოთ რომ ეს არის 

ჩვენი აღდგომის ნიში“ 

ზემოთ აღწერილი სწავლების საფუძველზე განისაზღვრება სახე და 

შედეგი უფლის ევქარისტიულ ძღვენში მყოფობისა.  

1. ევქარისტულ ძღვენში არა მარტო ქრისტეს ხორცი და სისხლია, 

არამედ ღვთის სულიც მყოფობს მასში, ვინაიდან ის განუყოფელია 

ჰიპოსტასური შეერთებით  ადამიანურ ბუნებასთან. 

2. მიუხედავად იმისა, რომ მორწმუნეთა საზიარებლად წმ. პური 

განიტეხების და განიყოფის მრავალ ნაწილად და ეს აღესრულება  მრავალ 

ადგილსა  და სხვადასხვა დროს, მაგრამ თითოეულ ამ ნაწილში  უხილავად 

მყოფობს ქრისტე თავისი სრული ბუნებით. ამიტმ წმინდა ეკლესია  

წარმოსთქვამს სიტყვებს: „განიტეხების და განიყოფის ტარიგი ღვთისა, 

რომელი განიტეხების  და არაგანიყოფის, მარადის იჭამების და არა 

დაილევის, არამედ მაზიარებელთა განწმენდს.“ 

 

სინანულის საიდუმლოს  მადლისმიერი უხილავი მოქმედების 
შედეგია: 

 
1) უშუალო–ცოდვათა მიტევება და გამრავლება „უკეთუ ვინმეს 

მიუტევნეთ ცოდვანი, მიუტენენ მათ და უკუეთუ ვიეთმინე შეიპყრნეთ, 

შეპყრობილ იყვნენ“ (ინდ 20 23) 

2) ღმერთთან შერიგება „და მიუგო თავისსა, თქუა: რაოდენთა 

სასყიდლით–დადგინებულთა მამისა და ჩემისათა ჰმატს პური და აქა 

სიყმილითა წარწყმდები. აღვდგე და წარვიდე მამისა ჩემისა და ჰრქუა მას, 

ვცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა, და არღარა ღირს ვარ მე წოდებად ძედ 

შენდა, არამედ მყავ მე ვითარცა  ერთი  მუშაკთაგანი და აღდგა  და მივიდა  
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მამისა თვისისა...,და რქუა მას.., რქუა მამამან მისმან მონათა თვისთა . 

გამოიღეთ სამოსელი პირველი და შეჰმოსეთ შეაცუთ ბეჭედი ხელსა მისსა 

და ხამლნი ფერხთა მისთა და მოიბთ ზუარაკი წამებული და დაკალთ და 

ვჭამოთ და ვიხარებდეთ, რამეთუ ძე ესე ჩემი მომკუდარი იყო და 

განცოცხლდა, წარწყმედულ იყო და იპოვა“.(ლკ15, 17-24) 

3) ცოდვათათვის მარადიული სასჯელისაგან განთავისუფლება და  

მარადიული ხსნის სასოების მინიჭება:(ლკ.19,7-9,23,42,43): „და იხილეს 

ყოველთა და დრტვინვიდეს და იტყოდეს, ვითარმედ. ცოდვილისა კაცისა 

თანა შევიდეს  დადგომად..., ჰრქუა მას იესუ: „დღეს იქმნა ცხოვრებაი 

სასახლისაი ამის, რამეთუ ესეცა შვილი აბრაამისი არს“. 

      უნდა უწყოდეთ რომ მადლის მოქმედება იმდენად ფართო და 

ძლიერია ამ საიდუმლოში , რომ არ არსებობს ცოდვა , რომლის მიტევებაც არ 

შეეძლოს უფალს, თუკი მორწმუნე გულწრფელად შეინანებს მას  უფლის 

წინაშე ცოცხალი რწმენითა და მიტევების სასოებით.“ წყალობა მნებავს და 

რა მსხვეპლი“(მთ.9,13), რამეთუ არა მოვედ წოდებად მართალთა, არამედ 

ცოდვილთა“, „რამეთუ მოვიდა ძე კაცისა  ცხოვრებად წარწყმედულისა 

„(მთ.18.11) „ესრეთ არს ნებაი  მამისა თქუენისა ზეცათაისა, რაითა არა 

წარწყდეს ერთი მცირეთა ამათგანი“(მთ.18 14) 

ე) ზეთის კურთხევის საიდუმლოს უხილავი მადლისმიერი 

მოქმედება ჩანს: 

1) სხეულის უზლურების განკურნებაში  ხორციელად 

უძლურთათვის არის პირველ რიგში ზეთისკურთხევის  საიდუმლო, ამიტომ 

მათი განკურნება არის ამ საიდუმლოს პირველი მადლისმიერი ნაყოფი, 

როგორც მოციქული ამბობს: „უძლურ თუ ვინმე  არს თქუენ შორის, 

მოუწოდენ ხუცესთა ეკლესიისა  და ილოცონ მის ზედა და სცხონ მას ზეთი 

სახელითა  უფლისაითა და ლოცვამან სარწმუნოებისამან აცხოვნოს სნეული 

იგი და აღადგინოს იგი უფალმან“ (იაკ. 5,14,15). თუმცა, კი განკურნება 

ყოველთვის არ ხდება, განვიხილოთ შემთხვევები. 

ა) ზოგჯერ ხდება ავადმყოფის სრული თანდათანობითი 

გამოჯამრთელება 

ბ) მძიმე ავადმყოფი ღებულობს  ავადმყოფების დროებით 

შემსუბუქებას, სიმტკიცეს და უძლურების ატანის უნარს. ესეც ზეთისცხების 

მიზანია, ვინაიდან ბერძნული ზმნა „egeirw” აღნისნავს არმარტო აღდგენას, 

არამედ აღზნებას, აღფრთოვანებას  განმტკიცებას. 

გ) ზოგჯერ კი არავიტარი კურნება არ ხდება. ალბათ იმავე მიზეზით,  

როგორც ზიარებულნი, ნაცვლად მაცხონებელი ნაყოფისა, „დასაშჯელად 

თავისა თვისისა ჭამს და სუამს“ (1კორ 11,29). ანუ თავისი უღირსებისათვის, 

იესო ქრისტეს ცოცხალი რწმენის უქონლობისა და გულსატიკობისათვის. 

დ) ღვთისაგან ყოველი ავადმყოფის უცილობელი კურნების მოთხოვნა 

არ შეიძლება ვინაიდან, თუ ყოველთვის განვიკურნებით, აღარც 

მოვკვდებით, რაც ღვთაებრივი განგებულებით შეუძლებელია, რადგან 

სიკვდილით ადამიანი განიძარცვება ცოდვილი მკვდარი სხეულისაგან, (და ) 
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რათა შეიმოსოს უხრწნელი. ამიტომ ზეთისცხებისას უნდა მივენდოთ 

უფალს. მან უკეთ უწყის, რა გვესაჭიროვება––კურნება და სიცოცხლის 

განგრძობა თუ მისი დროული შეწყვეტა „ღვთისათვის სათნი შეყვარებულ 

იქნა და ცოდვილთა სორის მცხოვრები წაყვანი იქნა“, „ რადგან სიგლახისკენ 

ლტოლვა სიკეთეს აბნელებს და უმანკო გონებას რყვნის ვნებათა ღელვა“ 

(სიბ.სოლ. 4,10,12)  

2) სულიერ უძლურებათა კურნება. იაკობ მოციქულმა უძლურის 

ზეთით   ცხების შესახებ თქმულს დაუმატა „დაღაცათუ ცოდვაი რაიმე 

ექმნეს, მო–ვე–ეტეოს მას“ (იაკ.5,15) ამ პირობითი გამოთქმით, მოციქული, 

ცხადია, გულისხმობს, რომ ავადმყოფმა ზეთისკურთხევამდე  უკვე 

ისარგებლა ცოდვათაგან განწმენდის სხვა საშუალებით––სინანულის 

საიდუმლოთი, სხვაგვარად უძლურის უცოდველად წარმოდგენა არ 

შეეძლო: „უკეთუ ვთქუათ,  ვითარმედ ცოდვაი არა გვაქუს, თავთა თვისთა 

ვაცდუნებთ და ჭეშმერიტებაი არ არს ჩვენთანა“ (1ინ.1,8) და დღეინდელ 

დღემდე, მართმადიდებელ ეკლესიაში ყოველი, რომელიც მიეახლება 

ზეთის: კურთხევის საიდუმლოს, წინასწარ წმენდს თავს ცოდვათაგან 

მოძღვართან აღსარებით. მაგრამ, ვინაიდან მძიმე ავადმყოფობისას, როცა 

ჩვეულებრივ ითხოვენ ზეთისცხებას, ადამიანს არ ძალუძს, სხეულებრივი 

და სულიერი უძლურებით, ცოდვათა ჭეშმარიტი, სრული სინანული და არ 

შეუძლია საერთოდ შეასრულოს ის პირობები,  რაც მოეთხოვება 

ჩვეულებრივ  მონანულს ცოდვათა მიტევებისათვის; რადგან ზოგი ცოდვა 

უძლურების გამო შეიძლება არასრულად მოინანიოს, სხვები–დაავიწყდეს; 

ზოგი ცოგვა, განსაკუთრებით მძიმე, აღსარების შემდეგაც შეიძლება 

აწუხებდეს სინდისს, ამიტომ ყოვლადმოწყალე ღმერთმა, საკუთრივ ამგვარი 

ავადმყოფობისთვის, მოგვანიჭა სულიერ უძლურებათა კურნების 

საშუალება–ზეთისკურთხევის საიდუმლო. დაუძლურებული 

ავადმყოფისთვის ღვთის წინაშე შუადმგომლობს მთელი ეკლესია და 

რწმენის ლოცვით შესთხოვს ცოდვათა მიტევებასა და სინდისის გაწმენდას 

ყოველგვარი ბიწიასგან. 

ვ) ქორწინების საიდუმლო (ჯვრისწერა) : მადლის უხილავი 

მოქმედება, რომელიც ჯვრისწერის საიდუმლოს აღსრულებისას გადაეცემა 

დაქორწინებულებს, მდგომარეობს იმაში, რომ ის, მოციქულის სიტყვით, 

ცოლ–ქმრულ კავშირს აქცევს დიდ საიდუმლოდ; ვინაიდან აქცევს მას 

ქრისტეს ეკლესიასთან საიდუმლო კავშირის სახედ: „საიდუმლო ესე დიდ 

არს; ხოლო მე ვიტყვი ქრისტესთვის და ეკლესიისა“ (ეფ.5.32) და მასასადამე 

მადლი: 

1.ანათებს, ანათებს ასულიერებს ცოლქმრულ კავშირს. ამიტომ წმ. 

პავლე მოციქული საუბრობს რა ქრისტიანულ ქორწინებაზე, ამბობს: 

„პატიოსან არს ქორწილი ყოვლითავე და საწოლი სეუგინებელ“ (ებრ.13.4) და 

მცნებად აძლევს: „რამეთი ესე არს ნებაი ღმრთისაი, სიწმიდე ეგე თქუენი, 

განშორებად თქუენდა სიძვისაგან, ცნობად კაცად–კაცადსა თქუენისა თავისა 

თვისისა ჭურჭელი მოგებად სიწმიდით და პატივით“ (1თეს.4.3,4) 
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ორი პიროვნების შეერთებას ამტკიცებს ურღვევი კავშირით, ვინაიდან 

დაურღვეველია ქრისტეს ეკლესიასთან კავშირი: “აჰა, მე თქუენთანა ვარ 

ყოველთა დღეთა და ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა” (მთ. 28. 20). 

ქრისტიანული ქორწინებისთვის უნდა შევიმეცნოთ: “აწ უკვე რომელნი-იგი 

ღმერთმან შეაუღლნა, კაცი ნუ განაშორებს” (მთ.19.6), ვინაიდან აუღლებს 

არამარტო ძველაღთქმისეული ქორწინების კავშირით, არამედ მადლით, 

რომელსაც ანიჭებს ახალაღთქმისეულ საიდუმლოში. 

  2. ეხმარება მეუღლეებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, წმიდად 

აღასრულონ ცოლქმრული მოვალეობები, გააჩინონ და არზარდონ შვილები-

ეკლესიის მომავალი წევრები, ყოველ კეთილ საქმეში დაეხმარონ ერთმანეთს 

და დაიცვან თავი უკანონო და ღვთისაგან აკრძალული კავშირებისაგან. 

Mხოლოდ ასე ხდება გასაგები პავლე მოციქულის დარიგებანი: “ვითარცა 

ეკლესია დამორჩილებულ არს ქრისტესა, ეგრეცა ცოლნი-თვისთა ქმართა 

ყოვლითა. ქმართა გიყუარდეთ ცოლნი თვისნი, ვითარცა ქრისტემან 

შეიყვარა ეკლესია და თავი თვისი მიცა მისთვის” რომ არა ღვთის მადლყ, 

ასეთი ამაღლებული მიზნისკენ სწრაფვას ვერ შეძლებდა ადამიანი. 

  ზ) მღვდლობის საიდუმლოს უხილავი მოქმედება მდგომარეობს 

იმაში, რომ ხელდასხმითა და ლოცვით ხელდასასხმელს გადაეცემა მისი 

მომავალი მსახურების შესაბამისი ღვთაებრივი მადლყ-მღვდლობის მადლი. 

Aმის შესახებ საუბრობს პავლე მოციქული: ,,ნუ უდებ-ჰყოფ,რომელ ეგე არს 

შენთანა მადლყ, რომელი მოგეცა შენ წინასწარმეტყველებითა, დასხმითა 

ხელთა ხუცობისათა”(1 ტიმ. 4. 14), ,,რომლისათვის მოგახსენებ შენ 

განცხოველებად მხურვალედ მადლსა მას ღმრთისასა, რომელ არს შენ თანა 

დასხმითა ხელთა ჩემთათა”(2 ტიმ. 1.6) ასევე (საქ.მოც.20.28) 

   ქალკედონის 1V მსოფლიო  კრების წმ. Mამები საუბრობენ ამ მადლის 

ფულით გაუცემლობის შესახებ. ,,თუ ვინმე ეპისკოპოსმა ფულით 

შეასრულოს ხელდასხმა და ამგვარად, ვაჭრობის საგნად აქციოს მადლყ, 

რომელიც არ იყიდება,…, ვისაც ამის ქმნა ემხილოს, მას ჩამოერთვას ხარისხი 

ხელდასხმულნი კი ჩამოერთვათ ხელდასხმით მიღებული პატივი და 

მოვალეობა.”(ქალკ.1Vკრ. კ.2) 

  უნდა ითქვას, რომ თუმცა მღვდლობის მადლი ერთია, მაგრამ 

სამღვდელო იერარქიის შესაბამისად ის ხელდასხმულთ გადაეცემა 

სხვადასხვა ხარისხით, მითვე განესაზღვრებათ სამსახურო მოვალეობა 

სასულიერო პირი ერთი და იმავე სასულიერო წოდებაში ორჯერ არ 

შეიძლება იკურთხოს. Eს იკრძალება პავლე მოციქულის ზემოთ მოყვანილი 

ნათქვამიდან და ასევე მოციქულთა 68, ასევე კართაგენის კრების 36 და 59 

კანონებით ,,ხელ-დასხმის შესახებ” და მასში მხილებული განკვეთილი 

იქნება სამღვდელო დასიდან. 

 

მაქსიმე აღმსარებლის შეხედულება საღმრთო მადლის შესახებ 
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ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიის წმ. 

მამები მადლის შესახებ სწავლებას დეტალურად არ განიხილავენ, თუმცა ეს 

იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი საერთოდ არ ეხებოდნენ ამ საკითხს. 

საილუსტრაციოდ მოგვყავს წმ. მაქსიმე აღმსარებლის შეხედულება 

კაცობრიობაში სულიწმიდის მადლის  გამოვლინების თაობაზე: 

 

 

საეკლესიო ღვთისმეტყველების უდიდესი ძგლი „საღვთო წერილის 

სხვადასხვა სირთულის შესახებ“, რაც წმ. მაქსიმე აღმსარებელს ეკუთვნის 

დარაც მან სათნადო კითხვებზე პასუხების სახით გაუგზავნა ცნობილ 

ხუცესსა და იღუმენს თალასის, მრავალ არსებით საკითხს ეხება. მათგან 

ერთერთი უმნიშვნელოვანესია მაქსიმესეული განმარტება კაცობრიობასთან 

სულიწმიდის კავშირის შესახებ. დიდი მოძღვარი აღნიშნავს სულიწმიდის 

სამგვარი გამოვლინებას. 

მისი განჩინებით, სულიწმიდა, ერთის მხრივ, მარტივად მყოფობს 

ყველაში  და ყველაფერში. განსაკუთრებით კი–მოაზროვნე ქმნილებებში. ეს 

„მარტივი მყოფობა“  სულიწმიდისა ნიშნავს არსთა არსებობის 

შემამტკიცებლობას, მათ განჭოლვას წინაგანგებითი ძალით, მათში 

ბუნებითად შთათესილი უნარის, მათ ბუნებისეულ თესლთა ანუ მათი 

ბუნებიდან მომდინარე მართებული აზრების ამოქმედებას, რისი შედეგიცაა 

თვით უკიდურეს ბარბაროსებში და მომთაბარეებში სიკეთისა და 

მშვენიერების (ეს ორი მცნება ბერძნულში გაერთიანებულია ერთ ტერმინად: 

მშვენიერკეთილობა ანუ კეთილმშენიერება) მრავალგზისი გამოვლინება. 

ყველა ამგვარ გამოვლინების წყარო და სათავე სწორედ სულიწმიდაა.  

მეორეგვარი გამოვლინება სულიწმიდის მადლისა სახეზეა იმათ 

შორის, რომლებსაც რჯული აქვთ, რომლებიც რჯულს არიან შედგომილნი. 

შესაბამისად, სულიწმიდის მადლის მეორეგვარი გამოვლინება არის, ერთის 

მხრივ რჯულმდებლობითი და მცნებათდამცველობითი ანუ 

მამხილებლობითი მცნებათა დარღვევისათვის, მეორეს მხრივ კი–

ქრისტესეულ საიდუმლოთა წინამაუწყებლობითი და ქრისტესმიერი 

სისრულის მეცნიერებით განმასხივოსნებლობითი. ამგვარი მეცნიერების 

მფლობელნი წადიერად გადადიან ძველიდან ახალზე. აჩრდილისებრიდან –

საიდუმლოებითზე ანუ ჭეშმარიტზე. 

მესამეგვარი გამოვლინება სულიწმიდისა საკუთრივ ქრისტიანულია 

ანუ ეს გამოვლინება აღესრულება ქრისტიანთა შორის, რაც (გარდა 

ზემოთთქმული სიკეთეებისა) გულისხმობს ყველაზე არსებითს–ღვთის 

შვილობის, ღვთისადმი ძეობილობის მადლისმიერ საბოძვარს მათთვის 

სარწმუნოების მიერ, ანუ მათში სულიწმიდის. სულიწმიდისეული სიბრძნის 

შთამკვიდრებულობას (ესაა „განმაღმრთობელი შთამკვიდრებულობა“). 

მათდამი როგორც თავისიანებისადმი გაზრხებას სულიწმიდისას მარტივი 

და უნივთო ცოდნის გზით, სულიწმიდის მიერ მათი გონების გარდაქმნას 

ანუ განღმრთობისაკენ გონებითად მათ  დასახვას, დატვიფრვას, 
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გადატვიფრვას (გელათური ტერმინი „გადატვიფრვაი“ კარგად ესადაგება 

აღნიშნულ მოვლენას) ზენა უხრწნელი აზრების მიერ: 

     რა არის „რამეთუ შენი უხრწნელი სული არის ყველაში, ამიტომ 

დაცემულებს მცირე მცირედ ამხილებ“ (სიბრძნ.სოლ.12,2,1, 4)? თუკი 

[სოლომონი] ამას ამბობს ულიწმინდის შესახებ, მაშინ როგორღა არ შედის 

უგნურ გულში სიბრძნე, როგორღა არ მკივდრდება ისი იმ სულსი, რომელიც 

ცოდვებს არის დაქვემდებარებული? ამაზე იმიტომ სევნისნეთ, რომ 

მარტივად თქვა მან „ყველაში“. 

     პასუხი: 

      სულიწმინდა არ არის განშორებული არცერთი არსისგან, 

განსაკუტრებით კი იმათგან, რომლებსაც რაღაცნაირად თნაზიარება აქვთ 

აზროვნებასთან, რადგან სულიწმინდა ყოველი მათგანის არსებობის 

სჰემამტკიცებელია, არის რა იგი ღმერთი და სული ღვთისა. წინაგანგებითი 

ძალით ყოველთვის გამჭოლი და თითოეულში ბუნებითად არსებულიი 

უნარის ამამოძრავებელი, რისი მეშვეობითაც ბუნების რჯულის 

საწინააღმდეგო ცოდვილ ნამოქმედართა განცდამდე მიჰყავს მას ის,ვინც 

ამას შემგრძნობია, და ვისაც ადვილად დამყოლი არჩევანი აქვს ბუნებისგან 

მომდინარე მართებული აზრების მოსაგებად. ამოტონაც მრავალს 

აღმოვაჩენთ უკიდურესად ბარბაროსულ და მომთაბარე ადამიანთაგან, 

რომლებიც კეთილმშვენიერებას განიკუთვნებენ და ძველთაგანვე მათ შორის 

გაბატონებულ მხეცურ კანონებს უკუაგდებენ. აი, ამგვარად არის ყველაში 

მარტივად სულიწმინდა. 

      ამასთან, განსაზღვრული აზრით  და სხვაგვარი გაგებით. იგი არის 

ყველა რჯულის მქონეში როგორც რჯულმდებელი  და სამომავლო 

საიდუმლოთა წინასწარმაუწყებელი, შთაუნერგავს რა მათ, ერთი მხრივ, 

მცნებათა დარღვევის განცდას, მეორე მხრივ კი– წინასწარნაუწყები 

ქრისტესმიერი სისრულის მეცნიერებას. ამოტომაა, რომ ამათგანაც ბევრს 

აღმოვაჩენთ, რომლებიც ტოვებენ ძველსა და  აჩრდილში მდებარე 

მსახურებას, წადიერად გადადიან რა ახალსა და საიდუმლოებითზე. 

      ზემოთქმულ  გვარეობათა გარდა იგი არის იმასიც, რომლებმაც 

სარწმუნოებითად იხვედრეს საღვთო და ჭეშმარიტად ღმერთმყოფელი 

სახელი ქრისტესი, ხოლო არის იგი მათში არა მხოლოდ როგორც 

დამცველობითი, როგორც წინაგანგებითად აღმძვრელი ბუნებითი სიტყვისა 

ან როგორც წარმომჩენი მცნებათა  დარღვევისა და დაცვისა ან კიდევ 

როგორც განმაცხადებელი ქრისტეს შესახებ წინასწარ უწყებისა, არამედ, 

აგრეთვე, როგორც შემქმნელი სარწმუნოების მიერ მადლისმიერად 

ბოძებული ძეობილობისა, რადგან იგი, როგორც სიბრძნის დამბადებელი, 

მხოლოდ იმათში მყოფობს, რომლებმაც  სულიერადაც და სხეულებრივადაც 

განიწმინდეს თავი მცნებათა ზედმიწევნითი ღვწით. ამათ, როგორც 

თავისიანებს, მარტივი და უნივთო ცოდნის გზით ეზრახება იგი და გონებას 

მათსას განღმრთობისაკენ დასახავს გამოუთქმელ (საიდუმლოთა) 

უხრწნელი აზრებით. 
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ამრიგად, ერთი მხრივ, სულიწმინდა ყველაში არის მარტივად, 

რამდენადაც ყველას შემამტკიცებელია იგი და წინაგამგებელი, ამასთან – 

ბუნებისეული თესლთა ამამოძრავებელი. მეორე მხრივ, განსაზღვრული 

აზრით იგი არის ყველა იმათსი, რომლებიც რჯულისი არიან, როგორც 

გამომააშკარავებელი მცნებათა დარღვევის და გამასხივოსნებელი ქრისტეს 

შესახებ წინასწარ ნაუწყები აღთქმისა. კიდევ, იგი არის ყველა ქრისტიანში 

და არის არა მხოლოდ იმგვარად, როგოც უკვე ითქვა, არამედ აგრეთვე – 

როგორც შვილმყოფელი. ამასთან, იგი როგორც სიბრძნის დამბადებელი, 

ზემოთქმულთაგან არცერთში არ არის მარტივად, იმათ გარდა, რომლებიც 

გონიერნი არიან და რომლებიც საღვთო  მოღვაწეობის გზით თავიანთ თავს 

მისი განმაღმრთბელი შთამკვიდრების ღირსად გამოაჩენენ, რამეთუ ყველა 

ის, ვინც არ არსი საღვთო ნებათა მქნელი, თუნდაც რომ მორწმუნე იყოს, 

უგნური გულის მქონეა, როგორც უკეთურ აზრთა სამჭედლოსი. მისი 

სხეული კი ცოდვას არის დაქვემდებარებული, როგორც მთლიანად მოცული 

ბნებათა სიბილწეებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ღმრთის–შემეცნება და მისი საზღვრები 
 

           1.ღმრთისშემეცნება ქრისტიანის ცხოვრებაში 

 

 არსებობს მრავალი სხვადასხვა დარგი მეცნიერებისა, რომელთა 

დასახელებაში ჩართულია სიტყვები: „მეცნიერება“, ან „მცოდნეობა“ მაგ: 

„ენათმეცნიერება“, „ლიტერატურათმცოდნეობა“, „სამართალმცოდნეობა“ და 

ა.შ. 

      ცხადია, რომ ღმრთისმშობლის, ანუ ღმრთისმცოდნეობის, 

მეცნიერების ამ დარგთა რიგში ჩაყენება შეუძლებელია, რადგან ნებისმიერ 

მეცნიერებაში რაიმეს ცოდნა და სპეციალისტობა–უპირველეს ყოვლისა 
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ნაშნავს ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ სრულყოფილი ინფორმაციის 

ფლობას. მაგრამ ღმრთისმეტყველებაში სულ სხვაგვარადაა საქმე.  

        წმ. წერილის თანახმად, იცოდე–ნიშნავს შენს თავზე გამოცადო 

რაღაც, ეზიარო მას, ამიტომაა რომ უფალი იესო ქროსტე 

ღმრთისმცოდნეობას არსებითად ათანაბრებს ცხონებასთან ანუ მარადიული 

სიცოცხლის მოპოვებასთან: 

        „და ესე არს ცხოვრებად საუკუნოდ რაითა გიცოდიან შენ, 

მხოლოი ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელი მოავლინე, იესუ ქრისტე“(ინ.17.3), 

       წმ. წერილის მოწმობით, ადამიანის ცხოვრების მიზანიც 

ღმრთისშემეცნებაა, რომელიც მიიღწევა ღმერთთან ზიარების შედეგად. 

წმ.პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთმა „...შექმნა ერთისაგან სისხლისა 

ყოველნი ნათესავნი კაცთანი დამკვიდრებად ყოველსავე ზედა პირსა 

ქვეყანისასა, და უკუთუმცა ვინმე ეძიება, პოამცა იგი, და რამეთუ არცა შორს 

არს კაცად– კაცადისაგან ჩუენისა, რამეთუ მის მიერ ცხოველ–ვართ და 

ვიქცევით და ვართ,...“(საქმ.17,26–28). 

         აქ არაა აუცილებელი იმის მტკიცება, რომ ღმრთისშემეცნება არაა 

ერთჯერადი აქტი, არამედ ესაა მთელი პროცესი და თანაც ისეთი, რომელიც 

გულისხმობს არა მარტო აზრისმიერ განცდებს, არამედ უპირველეს 

ყოვლისა ცხოვრების ნირის შეცვლას. 

 

  ღვთის შემეცნება შეუძლებელია ღვთებრივი გამოცხადების გარეშე. 

ადამიანმა ღმერთი იცის იმდენად, რამდენადაც თავად ღმეთი ეცხადება, 

ეხსნება მას. მაგრამ ამასთან ადამიანი რაღაცნაირად მაინც, უნდა 

ემზადებოდეს ღვთაებრივი გამოცხადების აღქმისათვის. ღმერთის 

შესამეცნებლად ასეთ შესაწევარს ღვთაებრივი გამოცხადებიდან  

წარმოადგენს ბუნებრივი ღვთისშემეცნება. ამას გარდა არსებობს 

ზებუნებრივი ღვთისშემეცნება. თუ რა განსხვავება და თანაფარდობაა 

ბუნებოთ ღმრთისშემეცნებასა და ზებუნებით, ანუ გამოცხადებით ღმრთის  

შემეცნებას შორის, კარგად გამოთქვამს ღირსი მამა თეოდორე სტუდიელი:  

     „აქაურ, მიწიერ შემეცმებათაგან ერთი არის ბუნებრივი, მეორე კი 

ზებუნბრივი. რას წარმოადგენს ეს უკანასკნელი, ნათელ იქნების 

პირველისგან. ბუნებრივ ცოდნას ჩვენ ვუწოდებთ იმას, რომლის მიღებაც 

სულს შეუძლია გამომძიებლობითი და ცოდვათა მოკითხვით, 

ზღვევინებით, ბუნებითი ძალებისა და საშვალებების გამოყენებით... ხოლო 

ზებუნებითი ცოდნა არის ის, რაც გონებაში მოდის ისეთი გზით, რომელიც 

აღემატება მის (გონების) ბუნებრივ ძალებსა და საშუალებებს, ანუ 

რომელშიც შესაცნობელი გაცილებით მეტია გონებაზე... და ეს ხდება 

მხოლოდ ღმრთისგან, როცა იგი გონებას ჰპოვებს განწმენდილს ყოველგვარ 

ნივთიერ ვნებათაგან და მოცულს ღმრთიული სიყვარულით.“ 
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1.1. ბუნებითი ღმრთისშემეცნება 

                                      (ბუნებრივი გამოცხადება) 

  ქრისტიანს რომელსაც სწამს, რომ მთელი სამყარო შექმნილია 

ღმრთეებრივი  სიტყვა– შემოქმედის მიერ, მსოფლიო ესახება როგორც 

მარადიული საღმრთო იდეების გამოცხადება. ამდენად ღმერთის შემეცნება 

შესაძლებელია სამყაროში არსებული მშვენიერებით, ჰარმონიითა და 

მიზანდასახულობით. ზოგადად, ეს სხვა არაფერია, თუ არა ადამიანის 

სულის ბუნებრივი რეაქცია, რომელიც, ტერტულიანეს თქმით,– თავისი 

ბუნებით „ ქრისტიანულია.“ 

წმ. წერილში უამრავი დამადასტურებელი ადგილის მონახვა 

შეიძლება იმისა, რომ ღმრთის შეცნობა შეიძლება მის მიერ ქმნულის 

საშუალებით. 

    „ცანი უთხრობენდიდებასა ღმრთისასა და ქმნულსა ხელთა მისთასა 

მიუთხრობს სამყაროი“ (ფსალმ.18,1) 

    „რამეთუ უხილავი იგი მისი დაბადებითგან სოფლისთაი ქნულთა 

მათ შინა საცნაურ იხილვების, და სამარადისოი იგი ძალი მისი და 

ღმრთეებაი“(რომ.1,20); 

    „ამაონი არიან ბუნებით ყველანი, ღმრთის უმეცრებაში მყოფნი, 

რომელთაც ხილულ სიკეთეთაგან ვერ შეძლეს შემეცნება არსებულისა და 

ვერც საქმეთა მიხედვით გამოიცნეს შემოქმედი. ან ცეცხლი, ან ქარი, ან 

სწრაფი ჰაერი, ან ვარსკვლათა წრე, ან წყალი, ან მნათობები მიიჩნიეს 

სამყაროს გამგებელ ღმერთებად. თუკი, მათი სილამაზით დატყვევებული, 

ესენი ღმერთები ეგონათ, ისიც უნდა შეეცნოთ, თუ რაზომ უმჯობესია 

მათზე უფალი, რადგან მან, დასაბამმან მშვენიერებისამან, შექმნა ისინი. 

ხოლო თუ ძალი და მოქმედება აკვირვებდათ, მათგანვე უნდა შეეცნოთ, 

რაზომ ძლიერი უნდა იყოს მათზე მათი შემოქმედი. რადგან ქმნილებათა 

სიდიადისა და მშვენიერების კვალობაზე მათი შემოქმედიც 

შეიცნობა“.(სიბრძ.13,1-5) 

      ღირსი მამა იოანე დამასკელი თავის წიგნში „მართმადიდებელი 

სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა“-ამბობს „და თავად სამყაროს 

შექმნა, მისი დაცვა დამართვა ცხადყ-ყოფს ღმრთეების დიდებას“ ან კიდევ: 

„.... თავად შედგენილობა (წყობა), დაცვა და განმგებლობა ქმნუულისა 

გვიჩვენებს ჩვენ, რომ არს ღმერთი,  რომელმაც  ყველაფერი ეს შექმნა, 

პატრონობს და ყოველივეს განაგებს.“ 
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წმ. მღდეელმთავარი ბასილი დიდი თავის ნაშრომში „ექუსთა ღეთა 

შესახებ“  პირველ საუბარში ამტკიცებს, რომ „სამყაროს ჭვრეტით (მისი)  

შემოქმედის ვერშეცნობა –ეს იგივეა, რომ  შუადღისას (დღისით, მზისით) 

ვერაფერი დაინახოო“. 

ქმნილებათა მიმოხილვის შედეგად ღმრთის ასეთნაირ შემეცნების 

კოსმოლოგიური გზით დანასკვნი ეწოდება, ე.ი როცა ადამიანი ქმნილი 

სამყაროს (იგივე–კოსმოსს)  ჭვრეტითა და შემეცნებით მაღლდება იმის 

გულისხმისყოფამდე, რომ ამ სამყაროს (ნამდვილად) ჰყავს შემოქმედი და 

განმგებელი. 

თუმცა ადამიანი ღმრთის არსებობის დასკვნამდე შეიძლება მივიდეს 

არა მარტო ბუნების შესწავლით. ეს შესაძლებელია აგრეთვე საკუთარი 

თავის შემეცნებითაც. ღირსი მამა იოანე დამასკელი ამტკიცებს, რომ  ,,ცნობა 

იმისა, რომ არსებობს ღმერთი, თვით მან (ე.ი. ღმერთმა) ჩაბეჭდა ყოველივეს 

ბუნებაში“... 

            ადამიანის სულის სამივე ძირითადი ძალა გვემოწმება ჩვენ 

ღმრთის არსებობაში: 

1 _ ადამიანის გონებას წარმოუდგება დასაბამისეული აზრი            

უსრულყოფილესისა და უსასრულო არსების შესახებ;    

2 _ რაც შეეხება ნებას, მისთვის ესაა სინდისის ხმა ადამიანში და 

ზნეობრივი კანონი, რომელსაც საკუთარ თავში გრძნობს ადამიანი;  

3 _ გულისმიერი ცხოვრებისა და განცდის სფეროში ანუ 

გრძნობებისათვის–ესაა ნეტარებისადმი თანდაყოლილი მისწრაფება; 

         ამასთან საღი გონება და ზნეობრივი კანონი ადამიანს 

კარნახობენ, რომ ნეტარება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ (ღმრთის) 

სათნოდ ცხოვრების შედეგი იყოს, მაშინ როდესაც ცოდვილნი–ღირსნი 

არიან დასჯისა. 

            წმ. ბასილი დიდი ძველი აღთქმის წიგნის– ,, მეორე რჯულის“ 

(თავი მე–15–ე) მისეულ განმარტებებში, ღმრთის მოწოდებაზე: ,,ყურად–

იღე...“  ამბობს:  ,,თუკი ყურად –იღებ, შენ აღარ დაგჭირდება 

შემოქმედისეული ძალების ძიება კოსმიურ წყობაში, არამედ შენშივე, 

ვითარცა მცირე რამ სამყაროში, დაინახავ შენი შემოქმედის უდიდეს 

სიბრძნეს“. 

გარდა ამ ორი გზისა, ანუ კოსმოლოგიური დანასკვნისა და 

თვითშემეცნებისა, შეიძლება მივუთითოთ ღმრთისშემეცმების კიდევ ერთ 

გზაზე–ესაა კაცობრიობის ისტორიის  შესწავლა, რომელიც ასევე მოწმობს, 
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რომ კაცობრიობის ისტორიაში მოქმედებს ღმრთის განგებულება, რომელიც 

მართავს ისტორიულ პროცესებს. 

 თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ბუნებითი ღმრთისშემეცნება და 

ბუნებითი გამოცხადება წარმოადგენენ მხოლოდ საწყის და ძალიან 

შეზღუდულ მეთოდს ღმრთისშემეცნებაში. ამგვარ ღმრთისშემეცნებას 

შეუძლია მიგვიყვანოს მხოლოდ ზოგად და გაურკვეველ წარმოდგენებამდე 

ღმრთის შესახებ, როგორც სამყაროს შემოქმედსა და განმგებელზე. 

ამას გარდა, ცოდვით დაცემის შედეგად ბუნებრივი ღმრთივშემეცნება 

დამატებით დამძიმდა იმითაც, რომ დაირღვა და დამახინჯდა ადამიანსა და 

მის გარშემო არსებულ სამყაროს შორის ურთიერთობა, და ადამიანი 

ყოველთვის ვერ ჭვრეტს სამყაროსეულ სიმშვეიერესა და ჰარმონიულობას, 

ამასთან ერთად ცოდვით დაცემის შედეგად თავად ადამიანის ცნობიერების 

შესაძლებლობები ერთობ მოუძლურდა და დაიბინდა. 

ბუნებრივი გამოცხადების შემდგომ ეტაპს ღმრთისშემეცნებაში 

წარმოადგენს წმ. წერილიდან და წმ. მამათა თხზულებათაგან შემეცნება. 

ღმრთის შმეცნების ამ სახეს შუალედური ადგილი უკავია ბუნებით და 

ზებუნებით შემეცნებებს შორის. 

თავისი პირვლწყაროს მიხედვით ეს ზებუნებრივი ცოდნაა, რამეთუ 

წმ. წერილი იგივე ღმრთის სიტყვაა, თუმცა მეორეს მხრივ, გათავისების 

მეთოდის მიხედვით იგი წარმოადგენს ბუნებითს, და შესაბამისად, ის 

მცოდნეობა, რომელსაც ჩვენ წმ. წერილსა და წმ. მამათა თხზულებათა 

შესწავლით ვგებულობთ, ბუნებითი და შეზღუდული რჩება. წმ. წერილიდან 

ჩვენ ვიძენთ ღმრთის შესახებ ცოდნას, მაგრამ ღმრთის ცოდნასა და ღმრთის 

შესახებ ცოდნას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. 

ღირსი მამა სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ამხელს მათ: „რომლებიც 

ამბობენ და ჰგონიათ, რომ გარეგანი სიბრძნითა და სწავლულთა ნაწერებით 

იციან ნამდვილი ჭეშმარიტება და თავად ღმერთიც, და რომ ამ საშუალებით 

მოიპოვებენ ღმრთის დაფარულ საიდუმლოთაც კი, რომლებიც მხოლოდ და 

მხოლოდ სულიწმიდის მიერ ცხადდება“.  

1.2 ზებუნებითი ღმრთისშემეცნება 

ღმრთის ნამდვილ, ჭეშმარიტ შემეცნებად, ანუ ღმრთისშემეცნებად ამ 

სიტყვის სრული მნიშვნელობით, შეიძლება იწოდოს მხოლოდ ზებუნებითი 

ღმრთისშემეცნება. ადამიანს იგი ეძლევა მხოლოდ გამოცდილებით, 

უშუალოდ სულიწმიდის ზეშთაგონებით. ქრისტიანული სარწმუნოების 

ყოველი  ჭეშმარიტება   წმ. წერილში  და ეკლესიის  გადმოცემა მხოლოდ 

ოდნავღა– თუ გვეხსნება ჩვენ.  მთელი სისრულით  კი ისინი  შეიმეცნება  

მხოლოდ და მხოლოდ  მადლისმიერი  ცხოვრებისეული  გამოცდილებით. 
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         წმინდა  მამები  ზებუნებით    ღმრისშემეცნებაში   განასხვავებენ 

ორ თანმიმდევრულ საფეხურს:  

   პირველი საფეხური–ძველი  აღქმის, „წინაქრისტიანული“   

კაცობრიობისთვისაა დამახასიათებელი. ესაა  გარეგნული  სახით 

გამოცხადება; მაგალითად: ასეთი სახეებია:  შეუწველი მაყვალი, რომელიც  

სინას მთაზე იხილა  მოსემ, ან კიდევ,  კიბე–რომელიც იხილა  პატრიარქმა       

იაკობმა და სხვ. ადამიანისთვის ამ სახეებს   აღმზრდელობითი  

მნიშვნელობა აქვთ.  

მეორე დონე–ზებუნებითი  ღმრთისშემეცნებისა  შესაძლებელია  

მხოლოდ ახალ  აღთქმაში,  მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ ეკლესიაში  

ესაა  ე.წ.  გონებითი გამოცხადება– ყოველგვარი  გარეგანი  სახის   გარეშე         

გამოცხადება, რომელიც  ყოველგვარ  სახესა და  ყოველგვარ სიტყვაზე  

მაღლა დგას. 

ზებუნებითი  გამოცხადების ეს, მეორე  საფეხური–ლოცვითი  

მჭვრეთელობაა, გამოცხადება, რომელიც ხდება  ადამიანის  სულში  ასეთი  

გამოცხადებისას  ღმერთი  ადამიანს  რაიმე გარეგნული სახით  კი არ  

ეჩვენება არამედ ადამიანი მას (ღმერთს შეიცნობს) შეიცნობს და განიცდის  

საკუთარ (ადამიანის) თავშივე. ამასთან, ადამიანი  ღმერთს  „ხედავს“  

იმიტომ, რომ  იგი (ადამიანი)  უკვე ღმერთშია და ღმერთის ძალა მოქმედებს 

მასში. ყველაზე უფრო ნათელი მაგალითი ასეთი შემეცმებისა არის  

ისიქასტთა პრაქტიკა. 

                     

 

 

 

 

2.ღმრთისშემეცნების  ხასიათი  და საზღვრები 
 

2.1. ღმრთისშემეცნების ხასიათსა და საზღვრების 

ირგვლივ აღძრული პოლემიკა    IV საუკუნეში 

 

 

ქრისტიანულ ღმეთისმეტყველებაში საკითხი ღმრთისშემეცნების 

ხასიათსა და საზღვრების შესახებ პირველად დაისვა IV საუკუნეში 

მიმდინარე ტრინიტარული დავების ფონზე. 

356 წელს ალექსანდრიაში „ანომეველობის“ ქადაგებით გამოვიდა 

აეტიოსი. „ანომეველობა“ სიტყვასიტყვით არამსგავსებას ნიშნავს. 

ანომეველები იყვნენ უკიდურესი არიოზელები, რომლებიც უარყოფდნენ 

არამარტო მამისა და ძის ერთარსობის (თანაარსობის) შესახებ 

მართლმადიდებლურ სწავლებას, არამედ ზომიერ, კომპრომისულ 
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სწავლებასაც აღნიშნულ საკითხზე მართლმადიდებელთა და არიოზელთა 

შორის. 

შემდგომში აეტიოსი ანტიოქიაში გადასახლდა, რომელიც იმ 

პერიოდში არიოზელთა დიდ დასაყრდენს წარმოადგენდა, სადაც განავრცო 

კიდეც თავისი სწავლება. საეკლესიო ისტორიკოსი სოზიმენე მის შესახებ 

გვაუწყებს, რომ იგი „ძლიერი ორატორი იყო და ძლზე გამოცდილი საჯარო 

პაექრობებში“, ხოლო წმ. მღვდელმთავარი ეპიფანე კვიპროსელი ასე წერს 

აეტიოსის შესახებ: „იგი დილიდან საღამომდე თავაუღებლად იჯდა და 

გეომეტრიული ფიგურების საშუალებით ცდილობდა შეედგინა ღმრთის 

შესახებ სწავლებანი“. 

ამგვარად დოგმატიკა აეტიოსისთვის წარმოადგენდა რაღაც 

თამასობებსა და დიალექტიკურ განსაზღვრებებს, და თავისი 

პატივმოყვარეობით იმასაც კი ამტკიცებდა, რომ საკუთარ თავზე უკეთესად 

ვიცი ღმერთიო.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.ევნომიოსელთა დოქტრინა 

აეტიოსს მრავალი მოწაფე ჰყავდა და მათ შორის იყო ვინმე 

ევნომიოსი, წარმოშობით კაბადიკიელი, რომელსაც საეპისკოპოსო კათედრა 

ეკავა კიზიკეში. სწორედ მან მისცა აეტიოსის დიალექტიკას ლოგიკური 

თანამიმდევრობა და სისრულე. 

იგი ამტკიცებდა; რომ „ადამიანის ჭეშმარიტი მიზანი და 

სარწმუნოების დედააზრი... ღმრთის შემეცნებაში ძევს და ამასთან ოდენ 

თეორიულში“–ო. 

   IV საუკუნეში დაისვა ღმრთისმეტყველებისათვის ძალზე 

მნიშვნელოვანი და პრინციპიალური საკითხი: „როგორაა საერთოდ 

შესაძლებელი ღმრთის შემეცნება?“ 
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       მართლმადიდებელთათვის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ 

წარმოადგენს სირთულეს, რადგან ღმრთისშემეცნების 

მართლმადიდებლური თეორია დაფუძნებულია ერთარსობის იდეაზე. 

გავიხსენოთ იოანეს სახარებიდან წმ. ფილიპე მოციქულის სიტყვები და 

მაცხოვრის პასუხი მათზე: „ჰრქუა მას ფილიპე: უფალო, მიჩუენე ჩუენ მამაი 

შენი და კმა არს ჩუენდა. ჰრქუა მას იესუ: ესოდენ ჟამ თქუენ თანა ვარ, და 

არა მიცი მე ფიილპე? რომელმან მიხილა მე, იხილა მამაი ჩემი,...არა გწამსა 

რამეთუ მე მამისა თანა ვარ, და მამაი ჩემ თანა არს?“(ინ.14,8–10). ამდენად 

მართმადიდებელთათვის, მამისა და ძის ერთარსობიდან გამომდინარე, 

ღმრთისშემეცნების სისავსე შესაძლებელია ქრისტეში. 

           ბუნებრივია, რომ ანომეველები, რომლებიც უკიდურესი 

არიოზელები იყვნენ, ვერ შეძლებდნენ შემეცნების ასეთი თეორიის მიღებას 

და ისინი იძულებულნი გახდნენ შეექმნათ საკუთარი ღმრთისშემეცნების 

თეორია. და ამ, არიოზელთა შემეცნების თეორიის დეტალურად 

შემუშავებას შეუდგა კიდც ევნომიოსი. 

ევნომიოსის თეორიამ „სახელთა თეორიის“ სახელწოდება მიიღო, იგი 

ამტკიცებდა, რომ ყველა ცნება, რითაც კი სარგებლობენ ადამიანები, 

შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: 

  პირველი–ესაა ადამიანთა მიერ წოდებული, სახელდებული, ე.წ. 

„მონაგონი“ ცნებები. ევნომიოსის აზრით, ასეთი ცნებებს შეიძლება 

ვუწოდოთ ლოგიკური ფიქციები, რომლებიც მხოლოდ პირობითად 

მიანიშნებენ საგნებზე. არსებითად ესაა რაღაც ზედმეტსახელები, რომლებიც 

არაფერს გვეუბნებიან საგანთა ბუნებაზე და არავითარ ობიექტურ ცოდნას 

არ შეიცავენ. 

  ამ ლოგიკურ ფიქციებს ევნომიოსი უპირისპირებს მეორე ჯგუფს, ე.წ. 

„საგნობრივ“ სახელებს. ესენი გვიჩვენებენ თავად არსს საგნებისა, 

განუყოფელად არიან დაკავშირებული მათთან და გარკვეულწილად მათ 

(ე.ი.საგნების) ენერგიებს წარმოადგენენ. მათში ჩადებულია ღმრთის 

სიბრძნე და შესისხლხორცებულია ყოველი შესაბამისიქმნილი საგნის 

მარჯვედ შერჩეული სახელი. სწორედ ეს საგნობრივი, ანუ სოფიური 

სახელები, განფენილნი ცნებებსა  და ნიშანთვისებებში, გვაძლევენ ჩვენ 

ობიექტურ ცოდნას სამყაროს შესახებ. 

  ევნომიოსის სწავლება შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს (ლ.პ. კარსავინის 

მიხედვით) 

  „ღმერთი... სარყაროში თავის თავს ამჟღავნებს თავისივე 

ნამოქმედარის ნაყოფებით, რომლებიც მოწმობენ მასზე...ღმერთმა შექმნა 

საგნების ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულებაც, მოქმედებაცა და 

შესაბამისობაც; მანვე შეათანხმა თვითოეული სახელდებული საგნის 
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დასახელება (სახელი) მათშივე ჩადებული კანონების შესაბამისად ანუ, რაც 

იგივეა, მათ ბუნებასთან. ამგვარად, ძირითადი ცნებები, 

არისტოტელესეული კარეგორიები, „სახელები“ ჩვენ მოცემული გვაქვს და 

ცნებებისა და განსაზღვრებებისაგან შემდგარი ჩვენი ცოდნა ჩვენი 

მოგონებული კი არაა, არამედ ესაა თავისი წამომავლობით გამოცხადებითი 

ცოდნა. მაგ. როდესაც ღმერთმა ბრძანა არარასაგან მიწის წარმოქმნა, მან 

წარმოსთქვა სიტყვა „მიწა“ და მიწა გაჩნდა როგორც ხორცშესხმა ამ 

სახელისა. იგივე სახელი ჩაბეჭდა ღმერთმა ჩვენს სულში. მაშასადამე 

სახელებიდან და ცნებებიდან გამომდინარე, სავსებით შესაძლებელია  

ლოგიკურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა და სრული სიცხადის 

მიღწევა“. 

 სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სახელთა თეორია ვარაუდობს 

საგანთა სამყაროსა და ადამიანურ შემეცნებულ გონებრივ სტრუქტურას 

შორის თავდაპირველ, ღვთისაგან დადგინებულ, ურთიერთშეთანხმებას. 

ყველა საგანი იქმნება განსაზღვრული კატეგორიების შესაბამისად და 

სწორედ ეს კატეგორიებია შესისხლხორცებული ადამიანის გონებასთან. 

შემეცნების მიზანი მდგომარეობს მხოლოდ იმაში, რომ დამყარდეს კავშირი 

ობიექტური სამყაროს ცნებებსა და ადამიანურ გონებას შორის.  

 ბუნებრივია, რომ ევნომიოსი ამაზე არ შეჩერებულა, რამეთუ 

შემეცნების საშუალებეზე და საზღვრებზე დავა მეოთხე საუკუნეში 

უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული იყო ღმრთის შემეცნების საკითხთან . 

 ევნომიოსი ამტკიცებს, რომ გრძნობადი საგნების სახელებთან 

ერთად არსებობენ აგრეთვე გონებისმიერი საგნების სახელებიც, რომლებშიც 

ასევე ჩადებულია ყველაზე უფრო ზუსტი ასახვა სახელდებულისა კერძოდ, 

არსებობს ღმრთის სახელები და თუ ეს ასეა, მაშინ ჩვენ შგვიძლია ვიცოდეთ  

ღმერთი არანაკლებ, ვიდრე თავად მან იცის თვისი თავი (აქ, რა თქმა უნდა 

არ იგულისხმება ღმრთის არსის შემეცნების შესაძლებლობა, რაც 

არამართებულადაა შეფასებული ზოგიერთი ავტორის სახელმძღვანელოში).  

 ევნომიოსის მიხედვით, ადამიანს, როგორც შემეცნების 

სუბიექტის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ღმრთის სახელთა მთელი 

სიმრავლიდან მოძებნოს ისეთი სახელი, რომელიც ყველაზე უფრო 

მიესადაგება ღმრთაებრივ ბუნებას. იმეორებს რა თავისი მოძღვრის, 

აეტიოსის აზრს, ევნომიოსი ასკვნის, რომ ასეთი სახელი, რომელიც 

მისაღებია მხოლოდ ღმრთისადმი და მიუღებელია ქმნილებისადმი, არის 

„არშობილი“ („უშობელი“). სწორედ ეს სახელი წარმოადგენსო ღმრთაებრივი 

არსის ყველაზე უფრო სრულ გამოხატულებასო.  
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2.1.2 დიდ კაბადოკიელ მამათა და წმინდა იონე 

ოქროპირის სწავლება ღმრთისშემეცნების შესახებ 
 

ევნომიოსისეული „ სახელთა თეორიის“ კრიტიკა და შემეცნების 

შესახებ მართლმადიდებლური სწავლების სწორად და დადებითად 

ჩამოყალიბება მიეკუთვნება დიდ კაბადოკიელ მამებს. წმინდა 

მღვდელმთავრებს: ბასილი დიდს, გრიგოლ ღმრთისმეტყველს, გრიგოლ 

ნოსელს და მათთან ერთად წმინდა მღდელმთავარ იოანე ოქროპირს. 

უპირველეს ყოვლისა კაბადოკიელმა მამებმა უარყვეს ევნომიოსის 

წარმოდგენა, რომ ღმერთი რომელიმე წარმოთქმულ სახელთაგანში 

სახელდებდა საგანთა არსს, როგორც აშკარად დაუშვებელი და მიუღებელი 

ანთროპომორფიზმი. 

ევნომიოსის საპირისპიროდ ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ღმერთი 

თავისი ყოვლისშემძლე ნებით და ადამინის მსგავსად არ საჭიროებს რაიმე 

სიტყვების გამოთქმას, ამ მხრივ სახელდება, ანუ ბგერათა კომპლექსი, 
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რომლის საშუალებითაც აღნიშნული ესა თუ ის საგანი, გონების პროდუქტია 

და შემთხვევითი ხასიათი აქვს. 

ამასთან წმინდა მამები ამტკიცებდნენ, რომ არ არსებობს ზუსტად 

გამოხატვას შესძლებდა, რომ არ შეიძლება ღმრთის შესახებ ჩვენი ცოდნის 

ერთ რომელიმე ცნებათაგანზე რედუცირება.  

წმინდა გრიგოლი ნოსელი წერდა:„ღმრთაებრივი ბუნება არის, 

როგორვ განუსაზღვრელი და უსასრულო, ყოველგვარ დროისა და ბუნების 

წარმოდგენებს მიღმა გამოფენილი, არსის ზღვა“. 

 ყველაზე უფრო ღრმა ევნომიოსელობა წმინდა მღდელმთავარმა 

ბასილი დიდმა გააკრიტიკა. მან უკუაგდო სახელებისა და ცნებების 

ონტოლოგიურად მნიშვნელოვნად და არამნიშვნელოვნად დაყოფა. 

მართლაც, ყოველი ცნება თუ სახელი, რომლებსაც იყენებს კაცობრიობა, 

არსებობს არა უბრალოდ, თავისთავად, არამედ იქმნებიან ადამიანთა მიერ 

გარკვეული მიზნით 
თუ ეს ცნებები ადამიანს საშუალებას აძლევენ ასე თუ ისე მე-

ნაკლებად შეიმეცნოს  გარე სამყარო და ორინეტირდეს წუთისოფელში, 

თუკი ისინი ეხმარებიან ადამიანს გარემომცველი სინამდვილის 

გაანალიზებაში ( და ეს მართლაც ასეა ცნებების გარეშე ჩვენ არ ძალგვიძს 

საკუთარი გამოცდილების ლოგიკურად, რაციონალურად გამოხატვა), მაშინ 

ისინი ატარებენ გარკვეულ აზრობრივ დატვირთვას და შუძლებელია 

უშინაარსო იყვნენ. აქედან გამომდინარე არანაირი აბსოლიტურად ცარიელი 

დაუშინაარსო, არანაირი მნიშვნელობის ცნება, რომელსაც არ შეუძლია რაიმე 

ცოდნის მოცემა, უბრალოდ რომ ვთქვათ, არ არსებობს. ზუსტად ასევე, 

როგორც არ არსებობენ უსაფუძვლო, არაფრის გამომხატველი ცნებები, 

შეუძლებელია ე.წ „სოფიური სახელების“, ანუ რომელღაც ისეთი ცნებების 

შემოღებაც, რომელიც შეძლებდნენ საგანთა არსის ზუსტი გამოხატულების 

მოცვას. 

 არსებითად, როგორც სამართლიანად შენიშვნავს წმინდა 

მღვდელმთავარი ბასილი დიდი, ევნომიოსის მოძღვრებას, ზოგადად 

შემეცნების და მათ შორის ღმრთისშემეცნების საქმეში, ადამიანთა 

აქტივობის უარყოფამდე მივყავართ. გამოდის, რომ შემეცნება არის პასიური 

პროცესი, რომელიც მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის სულში 

ჩაბეჭდილი მარადიულ სახელ-ცნებათა და ადამიანის გარშემო მყოფ საგნებს 

შორის შესაბამისობის დადგენაში. 

 ევნომიოსის მოძღვრება სრულიად გამორიცხავს გამოცდილებას. 

არსებითად, იგი არაფერს ამბობს იმის შესახებ, რომ ყოველგვარი შემეცნება, 

და მით უმუტეს ღმრთისშემეცნება, აუცილებლად გულისხმობს პირად 

გამოცდილებას. 

 ერთის მხრივ, ჩვენი გამოცდილება მნიშვნელოვანია  ჩვენთვის 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ იგი რაციონალურადაა გამოხატული 

ცნებების მეშვეობით, მაგრამ მეორეს მხრივ, თავად ცნებები ვარაუდობენ და 
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ითხოვენ გამოცდილებას და მათი გამოყენება მხოლოდ გამოცდილების 

კვალობაზეა შესაძლებელი. 

 მართლაც, თუკი ადამიანს ვეუბნებით რაიმე საგნის შესახებ, თავად 

საგნის სახელი ცარიელი ბგერათა კომპლექსად დარჩება მისთვის, რომელიც 

ვერანაირ ცნობას აუწყებს მას, რამეთუ ყველა ადამიანური ცნება 

გამოცდილებიდან წარმოიქმნება და აუცილებლად გულისხმობს მას. მაგრამ 

გამოცდილება არანირად არ შეილძება დაყვანილ იქნას ცნებამდე. რეალობის 

ანალიზი ჭვრეტას გულისხმობს, მაგრამ ეს  უკანასკნელი ვერასდროს 

ამოწურავს მას. 

ჩვენს გამოცდილებში ყოველთვის რჩება რაღაც ირაციონალური 

მარცვალი (ნაშთი), რომელიც არ იფინება ნიშანთვისებებში, ანუ არ 

იშიფრება. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ საგნების და მათ შორის ქმნილი 

საგნების, არსი ბოლომდე მიუწვდომელია ჩვენთვის მითუმეტეს 

მართებულია და ნთალდა სჩანს ეს ღმრთაებრივი რეალობასთან 

მიმართებაში წმ. ბასილი დიდი ამბობს: 

„ არ არსებობს ერთი რომელიმე სახელი, რომელიც მოიცავდა არსს და 

საკმარისი იქნეოდა მისი სრულად გამოხატვისათვის“. 

ამას გარდა, სახელები თავისთავად არ არსებობს. სახელები 

ყოველთვის დაკავშირებულნი არიან შემმეცნებელთან, ანუ შემეცნიების 

სუბიექტთან, და ისინი მეტყველებენ არა ნივთების შესახებ ზოგადად, 

არამედ შემეცნების საგანზე ანუ, რაც იგივეა შემმეცნიებლისათვის 

შესამეცნებლის შესახებ. 

შეიძლება ითქვას, რომ სახელები გვიდგენენ საგნების შესახებ ჩვენი 

მსჯელობის საზომს, და ამ მხრივ ისინი ყოველთვის „ნივთების შემგომ“ 

მოიაზრება (დგანან), ანუ ლოგიკურად მოსდევენ ნივთებს. ღმერთთან 

მიმართებაში ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი შეიმეცნენება  იმდენად, რამდენადაც 

იგი თავად აცხადებს თავს სამყაროში. 

წმინდა მღვთელმთავარი გრიგოლი ღმრთისმეტყველი ამბობს: „ 

საკუთარ თავს წარმოიდგენდე იმის მდცოდნედ თუ რა (ვინ) არს ღმერთი, 

გონებაშეშლილობაა.“ ღმერღი შეიმეცნება „არა იმაზე მსჯელობით, თუ რაა 

თავად მასში, არამედ რაც მის ირგვლივაა“... 

თავის ნაშრომში (სიტყვა 28-ე „ღმრთისმეტყველების შესაახებ“) 

წმ.გრიგოლ ღმრთისმეტყველი განმარტავს, თუ რატომაა შეუძლებელი 

ვიცოდეთ რა არის ღმერთი: 

„ღმრთაება აუცილებელად შეიზღუდება, უკუეთუ აზრითა და 

გონებითა მისაწვდომი ხდება იგი, რამეთუ ეს წარმოდგენა შეზღუდული 

სახისაა. 

და სინამდვილეში მართლაც ასეა, ცნებითი შემეცნება ყოველთვის 

შეზღუდული ხასიათისაა, რომლისათვის განსაზღვრების მიცემა ნიშნავს- 

რაღაც კონკრეტულის ზოგადი მნიშვნელობით გამოხატვას, უნიფიცირებას, 

საგნის ინდივიდუალური თვისებისა და ხარისხის უგულებელყოფას. 
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გარნა, თუ წმ. გრიგოლი ღმრთისმეტყველმა და წმ.ბასილი დიდმა 

მოგვცეს ევნომიოსელების ბრწყინვალე კრიტიკა, რაც შეეხება 

მართმადიდებლური ღმრითისმეტყველების მოძღრების შემუშავებას, იგი 

უმეტესწილად წმ. მღვდელმთავარ გრიგოლ ნოსელს ეკუთვნის. 

წმ. გრიგოლი ნოსელი აღნინიშნავდა, რომ ევნომიოსიოსიათვის 

შემეცნება „სიტყვის ხელოვნებას“ წარმოადგენს, თავად ღმრთისმეტყველება 

კი მან გამოთქმული ცნებათა ლოგიკურ და ფილოსოფიურ ანალიზად აქცია. 

გარნა ღმრთაება, წმ. გრიგოლ ნოსელის მიხედვით, ჰგიებს „ იქ, სადაც მცნება 

თუ წარმოდგენა ვერ აღვალს.“ ამიტომაც ევნომიოსის მცდელობები წმ. 

გრიგოლისათვის არა მხოლოდ თეორიულად უსაფუძვლოა და უვარგისი, 

არამედ სულისათათვისაც სახიფათოც კი. იგი ევნომიოსის აზრთაწყობას 

გარკვეულწილად თავისუბერ ინტელექტუალურ 

კერპტთაყვანისმცემლობადაც კი მიიჩნევს. 

„რაიმე ადვილად მისაღწევი წარმოდგედგენების თანახმად 

ბუნებრივი გულისხმისყოფითა და ვარაუდით შედგენილი ყოველი ცნება, 

ღმრთის კერპს გვიქმნის და ვერ აღგვამაღლებს თავად ღმერთამდე“, 

ვინაიდან „ შეუძლებელია განუსაზღვრელი ბუნება მოცული იქნეს რაიმე 

სახელით“. 

ღმერთი იმდენად აღემატება ყოველგვარ ცნებასა თუ წარმოდგენას, 

იმდენად აღემატება ყოველგვარ ქმნილებას, რომ მისი შემეცნება 

მიუწვდომელია არა მარტო ადამიანსიათვის, არამედ თვით გონიერი 

ძალისთვისაც თუ, ანუ რაც იგივეა ანგელოზთა სამყაროსათვის. 

„ღმერთი ვერ მოიცვება ვერც სახელით, ვერც ცნებით, ვერც გონების 

სხვა, რომელიმე ხელმისაწვდომი ძალით... იგი ჰგიებს ყოველივეზე, არა 

მხოლოდ ადამიანურის, არამედ თვით ანგელოზებრივ და 

წინასამყაროსეული წვდომებზე (გულისხმისყოფაზე) მაღლა“.  

მარგამ გრიგოლი ნოსელისათვის, ისევე როგორც ყველა 

კაბადოკიელისათვის (იგულისხმება წმ. ბასილი დიდი და წმ. გრიგოლ 

ღმრთისმეტყველი) ღმთაებრივი არსის მიუწვდომელობა სულაც არ ნიშნავს 

ღმრთის შემეცნების შეუძლებლობასა და მიუწვდომელეობას. 

„ბინებით უხილავი, ხილულ იქმნების ქმედებებში, რომლებიც 

შესამჩნევი ხდება რაიმე მას ირგვლივ მყოფთაგანში“.  

ღმრთისშემეცნების ამ მოძღვრებამ მიიღო ასეთი სახელწოდება: 

სწავლებებში ანუ ენერგიებში, ღმრთის შემეცნებადობის შესახებ.  

ამ მოძღვრების არსი გადმოცემულია ბასილი დიდის სიტყვებით:  

„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ღმერთს ვიმეცნებთ მისივე ქმედებებით, 

მარგამ არ ვიძლევით თავად მის არსთან მიახლოების პირობას. მისი 

ქმედებები ჩვენდამი ჩამოვალს, მაგრამ მისი არსი მიუწვდომელი რჩება“.  

მაგრამ ღმრთაებრივი არსის შეუცნობელობის შესახებ სწავლება. 

კაბადოკიელთა თვალსაზრისით, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანური 

ღმრთისშემეცნების უნარი ნაკლულევან იყოს. რა თქმა უნდა ღმერთს 

მთელი სისრულით ცნობა ღმრთის გარდა არავის ძალუძს, მაგრამ 
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მიუხედავად ამისა, მისი ქმედებებითა თუ ენერგიებით ღმრთის 

შემეცნებითაც კი, ჩვენ შეგვიძლია მისი ისეთ დონეზე ცნობა, რაც სრულიად 

საკმარისია ცხონებისათვის, სულიერი ცხოვრების სწორად დასახვისა და 

წარმატებისათვის. 

 

აი, რას წერს ამის შესახებ წმ. გრიგოლ ნოსელი. 

„ღმერთის ბუნება, თავის თავს, თავისი არსით, ყოველგვარ წვდომით 

აზროვნებაზე მაღლა დგას: „იგი აზროვნების ყოველგვარი გონივრული 

ხერხებისათვის მიუწვდომელია და მოუხელთებელი, და ადამიანებში ჯერ  

კიდევ არ აღმოჩენილა ისეთნიერი ძალა, რომელიც შესძლებდა 

მიუწვდომელის მიწვდომას და არ მოუფიქრებიათ არანაირი საშუალება 

გამოუთქმელობის გულისხმისსაყოფად.“ 

მარგამ ამსათან ერთად: 

„სრულიად მიუწვდომელია და შეუდარებელი. ღმრთაება შეიცნობა 

მხოლოდ და მხოლოდ თავისივე ქმედებით. ეჭვგარეშეა, რომ (ადამიანს) 

გონებას ღმერთის არსში წვდომა არ ძალუძს, მაგრამ სამაგიეროდ, იგი 

წვდება ღმერთის ქმდებებს და ამ ქმდებათა საფუძველზე იმდენად იმეცნებს 

ღმერთს, რაც სრულიად საკმარისია მისი უძლური ძალებისათვის.“  

ღმრთაბერივი არსის მიუწვდომელობა არანაირ ზღვარს არ უდებს 

ღმრთისშემეცნებას, ასევე შეუზღუდავია, როგორადაც შეუძღუდავია 

ადამიანის სულიერი სრულყოფისაკენ აღმავალი გზა, ანუ რაც იგივეა, 

ღმრთისშემეცნება ისევე უსასრულოა, როგორც თავად ღმერთი. 

ევნომიოსელებთან პოლემიკისა და ბოლო წერტილი წმინდა იოანე 

ოქროპირმა დაუსვა, რომელიც მიმართავდა არა თავად ევნომიოსს (ეს 

ხდებოდა უკვე მე-4-5 საუკუნეების მიჯნაზე), არამედ მის მიმდევრებს. 

წმ.იოანე ოქროპირის დამოკიდებულება აღნიშნულ საკითხთან 

მიმართებაში ნათლად ჩანს მის მიერ ტიმოთეს მიმართ პავლე მოციქულის 

ეპისტოლეს განმარტებაში, ეს მუხლია: 

„რომელსა მხოლოსა აქუს უკუდევებაი და ნათელსა მყოფ არს 

მიუწვდომელოსა, რომელი არავინ იხილა კაცთაგანმან, არცა ხილვად 

ხელეწიფების...“ (1 ტიმ. 6.16) 

აი, წმ იოანე ოქროპირის სიტყვები: 

„ყურადღება მიაქციე პავლეს გამოთქმის სიზუსტეს! მას არ უთვქმს : 

მიუწვდომელითა ნთლითა მყოფ-არს-ო, არამედ „ ნათელსა მყოფ არს 

(ცხოველ არს) მიუწვდომელისა“-ო, იმისათვის, რომ იცოდე, თუ სამყოფელი 

მიუწვდომელია, მით უფრო -მასში მყოფი ღმერთი... ამასთან არ უთქვამს, „ 

ნათელსა მყოდ არს „მიუღწეველსა“-ო, არამედ „მიუწვდომელსა“-ო, რაც 

უფრო მეტია „მიუღწეველზე“. „მიუღწეველი“ ეწოდება იმას, რაც თუმცაღა 

გამოძიებულ-არს და ნაპოვნი, მაგრამ გაუგებარი რჩება 

გამომძიებელთათვის, ხოლო „მოიწვდომელი-ისაა, რაც არ უშვებს 

გამომძიებლობის დაწყებასაც კი, რომელთანაც არავის შეუძლია 

მიახლოება.“ 
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4.2.2 მე-14 საუკუნეში აღძრული დავები ღმრთისშემეცნების 

ხასიათისა და საზღვრების შესახებ. 

 

ევნომიოსელებთან დავის დასრულების შემდგომ გნოსეოლოგიასთან, 

ანუ, რაც იგივეა, შემეცნების თეორიასთან დაკავშირებული საკითხები 

ქრისტიანული ღმრთისმეტყველებაში პრაქტიკულად არ აღძრულა მთელი 

1000 წლის განმავლობაში. ზუსტად 1000 წლის შემდეგ კი კვლავ წამოიჭრა 

დავა ღმერთის შესახებ ჩვენი შემეცნების ხარისხისა და საზღვრებზე. ეს დავა 

დაკავშირებულია წმინდა მღვდელმთავარ გრიგოლ პალამასა და მისი 

მთავარი ოპონენტის, კალამბრიელი ბერის ვარლამის სახელებთან. 

 

4.2.2.1 ვარლამ კალამბრიელის დოქტრინა 

 

ვარლამი იყო ეროვნებით ბერძენი, ფრიად განსწვალული პიროვნება. 

დაიბადა კალაბრიაში (იტალიის ისტორიული ოლქია). სარწმუნოებით 

მართლმადიდებელი გახლდათ. მან, ეროვნული გრძნობებით შემართულმა, 

დატოვა იტალია და დასახლდა ბიზანტიის ტერიტორიაზე, დედაქალაქ 

კონსტატინეპოლში, მაშინდელი ქრისტიანული აღმოსავლეთის 

ინტელექტუალურ ცენტრში. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, იგი ფრიად 

განსწავლული ადამიანი იყო, მაგრამ მისი დასავლეთში მიღებული 

განათლება ორიენტირებული იყო არა იმდენად წმინდა მამათა 

მოძღვრებაზე, რამდენადაც სქოლასტიკური მეთოდით სწავლებაზე. 

როგორც იმდროინდელი დასავლელ ღმრთისმეტყველთა 

უამრავლესობა, ვარლამიც საღმრთისმეტყველო საკითხებში ნეტარ 

ავგუსტინეს სწავლებათა ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ იყო მოქცეული. 

ნეტარი ავგუსტინე პირველი იყო ღმრთისმეტყველთაგან, რომელიც 

ღმერთში არსისა და ენერგიის განსხვავების წინაამდეგ გამოვიდა. მას 

მიაჩნდა, რომ ეს ეწინააღმდეგებოდა ღმრთის არსის მარტივობის, 

მხოლოობის, ერთიანობისა და მთლიანობის შესახებ სწავლებას. 

აქედან ვარლაამმა დაასკვნა, რომ ღმრთაბერივი არსი შეუცნობადია 

და სრულიად შეუცნობელი. ამაში იგი გარკვეულწილად ეთანხმებოდა 

აღმოსავლელ მამებს, მაგრამ, რადგანაც იგი არ აღიარებდა ღმერთში არსისა 

და ენერგიებს შორის განსხვავებას, ამტკიცებდა, რომ ღმრთაების ენერგიები 

რაღაც ქმნულ ღმრთაებრივ ძალებს წარმოადგენენო. 

შეტაკების საბაბად ისიხასტობის ირგვლივ შექმნილი დავა იქცა, 

ვარლამი ჩასულა ათონზე და გაცნობია ათონელი ბერების პრაქტიკას, 

რომლებიც, როგორც თავად ამტკიცებდნენ, გონებისმიერ ხილვებში 
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ჭვრეტდნენ შეუქმნელ ღმრთაებრივ ნათელს. ვარლაამმა ყოველივე ეს 

უმეცრებად ჩათვალა და თავის პამფლეტებში გაამასხარავა ათონელი 

მოსაგრეები. მართლმადიდებელი მოსაგრეების გამოცდილების 

უტყუარობის დასაცავად ხმა აღიმაღლა წმინდა მღვდელმთავარმა გრიგოლ 

პალამამ. 

ეს პოლემიკა, რომელიც მე-14  საუკუნის შუა ხანებში დაიწყო, 

შეიძლება ითქვას, რომ 1000 წლის წინანდელი დავის ლოგიკურ 

გაგრძელებას წარმოადგენდა, რადგან, მართალია მე-4 საუკუნეში წმინდა 

მამებმა ღმრთის არსის შეუცნობელობისა და ენერგიებში მისი შემეცნების 

შესახებ უბრწყინვალესი სწავლება შეიმუშავეს, მარგამ , მიუხედავად იმისა, 

ამ მოძღვრებაში არ განსაზღვრულა  ერთი მეტად მნიშვნელოვანი  ასპექტი, 

კერძოდ: როგორი ბუნებისა არიან ეს ენერგიები, რომლებშიც შეიმეცნება 

ღმერთი. სწორედ ეს საკითხი დაედო საფუძვლად მე-14 საუკუნეში 

წამოჭრილ დავებს. 

რადგანაც ათონელი ბერები ამტკიცებნდედ, რომ ისინი ჭვრეტდნენ 

ღმრთის შეუქმნელ ნათელს, იმ ნათლის იდენტურს, რომელიც ღმრთის 

შეუქმნელ ნათელს, რომელიც ქრისტეს მოწაფეებმა პეტრემ, იაკობმა და 

იოანემ იხილეს თაბორის მთაზე მაცხოვრის ფერისცვალებისას, ამიტომ ამ 

დავებს ხშირად თაბოსრის ნათლის შესახებ დავებსაც უწოდებენ. 

ვარლამის აზრით თაბორის ნათელი რაღაც ატმოსფერულ მოვლენას 

წარმოადგენს და სხვა არაფერს. მას მიაჩნდა, რომ ყველა თეოფანიები, 

რომელთა შესხებ მოწმობს წმინდა წერილი, არაუმეტეს ქმნილი 

სიმბოლოებია, რომელთაც ღმერთი ქმნის, რათა მათი საშულებით 

დაუკავშირდეს ადამიანს. 

 ვარლაამის მოძღვრების წინამძღვრებიდან გამოდიოდა, რომ 

ღმერთთან ჭეშმარიტი, უშუალო ურთიერთობა ადამიანისთვის 

შეუძლებელია. ასევე არარეალურია განმღრთობაც, როგორც ადამიანის 

ცხოვრების მიზანი, და ღმერთშემეცნებაც ოდენ ქმნილის საშუალებითაა 

შესაძლებელი. 

 ამგვარად, ვარლაამი, ევნომიოსის მსგავსად, უარყოფდა 

გამოცდილების მნიშვნელობას ღმრთისშემეცნებაში და საბოლოო ჯამში 

ღმრთისმეტყველება მისთვის წარმოადგენდა რაღაც თეორიულ მსჯელობას, 

რომელიც ეფუძნებოდა წმ. წერილიდან ამოღებულ ღმრთივგამოცხადებით 

წანამძღვრებას. 

 თავისი არსით ვარლაამის ცდომილება წარმოადგენს 

ევნომიოსის საპირისპირო ცდომილებას. ეს უკანასკნელი ძალზედ 

ოპტიმისტურად იყო განწყობილი ადამიანის შემეცნებითი უნარისადმი და 

თვლიდა, რომ ადამიანს თავისი გონებით შეუძლია მიაღწიოს ღმერთის 

შესახებ სრულ და ადეკვატურ ცოდნას, რომ შეუძლია იცოდეს ღმერთი ისევე 

კარგად, როგორც თავად ღმერთმა იცის თავისი თავი. ვარლაამი კი ჩავარდა 

საპირისპირო უკიდურესობაში და თვლიდა, რომ არ შეიძლება ღმერთის 

შესახებ რამე რეალური ცოდნის მიღება, რომ შეუძლებელია ღმერთთან 
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პირადად, უშუალოდ შეხება, რომ ღმერთი საკუთარი თავის შესახებ 

გვესაუბრება მხოლოდ და მხოლოდ ამისათვის სპეციალურად შექმნილი 

სიმბოლოების საშუალებით. 

 

 

4.2.2.2. წმ. მღვდელთავარ გრიგოლ პალამას სწავლება ღმერთში 

არსისა და ენერგიების განსხვავების შესახებ 

 

წმინდა მღვდელთავარმა გრიგოლ პალამამ საფუძვლიანად 

გააკრიტიკა ვარლაამის მოძღვრება. 

 თავდაპირველად წმ. გრიგოლი იწყებს იმით, რომ ღმერთი არ 

შეიძლება გავაიგივოთ ფილოსოფიურ ცნება „არსთან“. ამასთან იგი 

ეყრდნობა ბიბლიას - (გამ. 3.14). ღმერთი, გამოეცხადა რა მოსეს, ეუბნება „ მე 

ვარ მყოფი“, ხოლო არის ის, რომელიც აღემატება არსს. მყოფი არის ის, 

რომელსაც ეკუთვნის არსი. აქედან გამომდინარე, ღმერთი–არა უბრალოდ 

არსია, არამედ პიროვნებაა. 

           შემდგომ წმ. გრიგოლი ასაბუთებს ღმრთაებრივი ენერგიების 

მარადიულობას. მისი მსჯელობა ასე წარიმართება: თუკი ღმერთს არ 

ექნებოდა ენერგიები (ენერგიებში იგი გულისხმობს მეცნიერებას,სიბრძნეს,  

შემოქმედებას, დიდებას, ძლიერებას, ნათელს, სიყვარულსა და ა.შ.), მაშინ 

იგი არც იქნებოდა ღმერთი. მართლაც, ყველა ქმნილ არსებას გააჩნიათ 

განსაზღვრული ენერგიები, რომლებშიც წარმოჩნდებიან ისინი. არის კი 

რაიმე საფუძველი უარვყოთ ანალოგიური რამ ღმრთისათვის? თუკი 

ღმერთს არ ჰქონდა ეს ენერგიები, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, იგი არ 

იქნებოდა ღმერთი,ხოლო თუკი ეს ენერგიები მან შეიძინა მხოლოდ დროში, 

მაგ: სამყაროს შექმნის კვალობაზე, მაშინ უნდა ვაღიაროთ, რომ მანამდე 

ღმერთი არასრულყოფილი ყოფილა, რაც ეწინაარმდეგება ღმერთს, როგორც 

აბსოლიტური არსების შესახებ სწავლებას. 

         ღირსი მაქსიმე აღმსარებელი, რომელსაც იმოწმებდა წმ. 

მღვდელმთავარი გრიგოლი, წერდა, რომ „ყოფა, ცხოვრება, სიწმინდე, 

ძლიერება ღმრთის ქმედებებს წარმოადგენენ, რომლებიც არა ოდესმე 

შეუძენია უფალს.“ და რამდენადაც არსებებს გააჩნიათ ბუნებრივი 

ქმედებები, რაღა თქმა უნდა, ღმერთსაც უნდა გააჩნდეს ისინი თავისი 

ბუნების შესაბამისად.ამიტომაცაა რომ ღმერთი არასდროს არ ყოფილა 

უმოქმედო და სიცოცხლის გარეშე მღვდელმთავარი გრიგოლი წმ. წერილის 

ტექსტებსაც იმოწმებს, მაგ: წმ.იოანეს სახარებაში უფალ იესო ქრისტეს 

საღვდელმთავრო ლოცვაში საუბარია დიდებაზე, რომელსაც ძე ღმრთისა 

ფლობდა სამყაროს შექმნამდე: 

              „და აწ მადიდე მე მამაო, თავისი შენისა თანა დიდებითა 

მით,რომელი მაქუნდა წინაშე შენსა უწინასწარეს სოფლის 

დაბადებისა“(ინ.17.5) 
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              აქედან გამომდინარე, დიდება, როგირც ერთ–ერთი 

ღმრთაებრივ ენერგიათაგანი, მარადიულია. 

          იმოწმებდა იგი აგრეთვე წმიდა პეტრე მოციქულცს: „იქმნეთ 

საღმრთოისა მის ზიარ ბუნებისა“. (2პეტრ1.4). ამ სიტყვებს აღმოსავლეთში 

ყოველთვის იყენებდნენ, როგორც ჭეშმარიტად   განღმრთობის,  ანუ 

ადამიანის ღმერთთან შეერთების  რეალურად  შეერთების   

შესაძლებლობის, ბიბლიურ   დასაბუთებად.   

 ამრიგად, წმ. მღვდელმთავარ  გრიგოლ  პალამას  პოლემიკა  

ვარლამის წინააღმდეგ  ატარებს  არა თეორიულ, არამედ   უაღრესად 

პრაქტიკულ  ხასიათს.  წმ.   გრიგოლი უპირველეს ყოვლისა  მიზნად 

ისახავდა სულიერი გამოცდილების  დაცვას, და ამასთან  არა მარტო  

საკუთარი,  ან თუნდაც  ათონელ  ბერთა  გამოცდილებისა, არამედ  იმ 

გამოცდილებისა, რომლითაც  განმსჭვალულია აღმოსავლეთის ეკლესიის  

მთელი  ასკეტური ტრადიცია. 

    წმ. გრიგოლ პალამას  მოძღვრებამ მიიღო  სახელწოდება– სწავლება 

ღვთაებრივი არსის  შეუცნობადობისა და  შეუქმნელ  ენერგიებში  ღმერთის 

შემეცნების შესახებ. 

 

 ეს სწავლება შეიძლება შეჯამდეს  შემდეგ  ძირითად  დებულებებში: 
 
1.ღმერთის არსსა და ენერგიას შორის არსებობს  ღირსებითი 

(ღმრთივღირსებითი) განსხვავება. არსი მიზეზია  ენერგიისა; არსი არ 

უშვებს თავისთან ზიარებას. ენერგია კი უშვებს ; ღმთაებრივ არსზე  ოდენ 

მხოლობით რიცხვშია შესაძლებელი  საუბარი, ხოლო ენერგიაზე  

მრავლობითში;  ღმთაებრივი არსი  უსახელოა  (ანუ  არ გამოიხატება რაიმე 

სახელით, მის  შესახებ  მხოლოდ    უარყოფითი   ფორმულირებებითაა 

შესაძლებელი  საუბარი),  მაშინ  როდესაც   ენერგიები  სახელდებულია.  

2.ენერგია არის შეუქმნელი  ღმრთაებრივი  მადლი (ანუ არაა ქმნილი), 

იგი  გამოდის   არსისგან, მაგრამ თავისი   გამოსვლით  არ განეშორება არსს.  

 3. ღმერთში არსსა და  ენერგიას   შორის  განსხვავება არ  

ეწინააღმდეგება ღმრთაებრივ სიმარტივეს. მსგავს   მაგალითებს  ჩვენ 

შექმნილ  სამყაროშიც  ვხვდებით. მაგალითად, გრიგოლ  პალამას   აზრით, 

შეიძლება  მოვიყვანოთ ადამიანის  გონება,  რომელშიც  შეიძლება    

განვასხვავოთ  ერთის მხრივ არსი, ხოლო  მეორეს  მხრივ  სხვადასხვა  

ქმედება და უნარი, რომლებიც ნიშანდობლივია  გონებისათვის. თუმცაღა   

ასეთი განსხვავების   მიუხედავად  არავინ  დაიწყებს მტკიცებას, რომ 

ადამიანის  გონება  რთული და სხვადასხვა  ელემენტებისაგან შედგენილი 

რამააო.    

4. ენერგიას შეიძლება ,, ღმერთი“ ვუწოდოთ. ღმრთაებრივი ენერგია 

თავად ღმერთია, ანუ, უფრო ზუსტად, ღმერთის განსაკუთრებული 

ყოფიერებაა საკუთარი არსის გარეთ. 
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5.ღმერთთან ზიარება არის მის ენერგიებთან ზიარება და   არავითარ 

შემთხვევაში მის არსთან ზიარება. 

        წმ.მღვდელმთავარ გრიგოლ პალამას მოძღვრებას, რომელსაც 

შემდგომში იზიარებდნენ სხვა მამებიც (მაგ... ნიკოლოზ კავასილია, მარკოზ 

ეფესეული და სხვ.) საფუძველი უეჭველად წმინდა წერილში აქვს, 

რომელშიაც ჩვენ გვხვდება ორგვარი სახის გამონათქვამები ადამიანის მიერ 

ღმერთის შემეცნების შესაძლებლობის შესახებ. 

ერთნი მეტყველებნენ ჩვენი შესაძლებლობებისათვის ღმერთის 

შემეცნების მიუწვდომლობის შესახებ, მაგალითად:  

                ღმერთი,  ,,რომელსა მხოლოსა აქვს უკუდავებაი და ნათელსა 

მყოფ არს მიუწვდომელსა, რომელი არავინ იხილა კაცთაგან, არცა ხილვად 

ხელეწიფების“ (ტომ.6–16):  

                 ან კიდევ:  

                  ,,დიდ არს ღმერთი და ვერ ხელგვეწიფების ცნობად მისსა“ ( 

იობ.36.26).  

    მაგრამ, უკიდურეს შემთხვევაში, არანაკლებია ისეთი 

გამონათქვამებიც, რომლებშიც საუბარია ადამიანის მიერ ღმერთის 

შემეცნების შესაძლებლობის, ღმრთაების უშუალოდ ხილვის, ჭვრეტის 

შესაძლებლობის შესახებ, მაგალითად: 

ესაი წინასწარმეტყველთან:  ,, თვალთა ჩემთა იხილეს მეუფე, უფალი 

საბაოთ.“ (ეს.5.6):   

ან კიდევ, მთაზე მაცხოვრის ქადაგებიდან მათეს სახარებაში:  ,,ნეტარ 

არიან წმინდანი გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი იხილონ.“ (მთ. 5.8).  

ამრიგად, გვაქვს ორი ჯგუფი გამონათქვამებისა, რომლებიც ერთი 

შეხედვით ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს. წმ. გრიგოლ პალამას სწავლების 

მიხედვით წმ. წერილის ტექსტები , რომლებიც მეტყველებენ ღმრთის 

შეუმეცნებლობაზე უნდა მივაწეროთ ღმთაებრივი არსის შეუმეცნებლობას, 

ხოლო ისინი, რომლებიც, პირიქით, მეტყველებენ ღმრთის შეუმეცნებლობის 

შესაძლებლობებზე, უნდა მივაწეროთ ღმთაებრივი ენერგიებით შემეცნება.  

     ამიტომ, როცა პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთი არავინ იცის, 

გარნა სულმანვე ღმრთისამან“ (1კორ.2.11), მიეკუთვნება ღმრთაებრივ არსს. 

ღმრთის სულში კი იგულისხმება სულიწმინდა ღმერთი. 
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4.3 აპოფატიკური და კატაფატიკური 

ღმრთისმეტყველების ცნება 

 
მართმადიდებული სწავლების თანახმად ღმერთი ერთდროულად 

ტრანსცენდენტულიცაა და იმანენტურიც. ვ.ნ. ლოსკის აქვს ხატოვანი 

გამონათქვამი : „გამოცხადების იმანენტურობაში ღმერთი ამტკიცებს 

ქმნილებისადმი თავის ტრანსცენდენტულობას“ ანუ აცხადებს რა თავს 

ღმრთაებრივ ენერგიებში, ღმერთი სწორედ ამით ამტკიცებს, რომ იგი 

მიუწდომელია არსით. 

     აქედან გამომდინარე არსებობს ორი, ერთმანეთთან მჭიდროდ 

დაკავშირებული ღმრთისშემეცნების გზა. 

     ჯერ კიდევ ქრისტიანობამდელმა ფილოსოფოსებმა, კერძოდ 

ნეოპლატონიკოსებმა, იცოდნენ, რომ ღმრთის გააზრების მცდელობას თავად 

ღმერთში, მდუმარებამდე მიჰყავს ადამიანი, რომ ყოველგვარ გამოთქმად 
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სახეებსა თუ ცნებებს, რომლებიც შემეცნების საგნის განსაზღვრისას, 

აუცილებლად ზღვარს უდებენ მას, არ ძალუძთ უსასრულოს მოცვა. 

        სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საკუთრივ ღმრთისშემეცნების 

გამოცდილება აუხსნადია. მაშასადამე სავსებით კანონიერია უარყოფის ანუ 

უკუთქმითი, ე.წ. აპოფატიკური გზა, ანუ ღმრთის შემეცნების მცდელობა არა 

იმით, რაც არის იგი (არაჩვენეული, ქმნილი გამოცდილების შესაბამისად), 

არამედ იმაში, რაც იგი არ არის. 

       აპოფატიკური ღმრთისმეტყველების გზა უპირველეს ყოვლისა 

პრაქტიკული გამოცდილების. აპოფატიკური ღმრისმეტყველების მიზანია 

ცოცხალ ღმერთთან შეერთება ღმერთთან წიაღსვლის ეს გზა გულისხმობს 

მოსაგრის მიერ ღმრთის ყველა იმ თვისებისა თუ ხარისხის თანამიმდევრულ  

უარყოფას, რომლებიც ასე თუ ისე დამახასიათებელია ქმნული 

ბუნებისათვის. თავისი წიაღსვლისათვის ადამიანმა გონებიდან უნდა 

განაგდოს ყოველივე წარმოდგენა ქმნილების შესახებ, ამასთან არამარტო 

მატერიალურის, როგორიცაა სიყვარული, სიბრძნე და თავად ყოფიერებაც 

კი! 

ღმრთისადმი წიაღსვლის აპოფატიკური გზა–ასკეტური გზაა, 

რომელიც აუცილებლად გულისხმობს განწმედას ადამიანის მხრიდან და 

პიროვნულ ღმერთთან საიდუმლო შეერთების საშუალებას იძლევა 

ექსტაზის ანუ განკვირვების მდგომარეობისას. 

განკვირვების მდგომარეობაში მიღებული ცოდნა სრულიად 

აპოფატიკურია. ამ დროს ადამიანი აღწევს ენით აღუწერელ მდგომარეობას, 

სინამდვილეში ღებულობს ღმრთის შესახებ რაღაც ცოდნას, როგორღაც 

უშუალოდ ჭვრეტს მას, მაგრამ, როცა იგი გამოდის ამ მდგომარეობიდან, 

აღმოჩნდება, რომ ადამიანურ ენას არ ძალუძს იმის გამოთქმა, რაც მან 

განიცადა განკვირვების პროცესში.  და ამ გამოცდილების შესახებ საუბარი 

შესაძლებელლია მხოლოდ უარყოფით ასპექტში, ისე, როგორადაც მოიქცა 

წმ. პავლე მოციქული, როცა ამბობდა (და რათქმა უნდა საკუთარ თავს 

გულისხმობდა): ,,ვიცი კაცი ქრისტეს მიერ უწინარეს თოთხმეტისა წლის, 

გინა ხორცითა, არა ვივი, გინა თუ თვნიერ ხორცთასა, არა ვიცი, ღმერთმან 

იცის, აღიტაცა ესევითარი კაცი, ვიდრე მესამედ ცადმდე. და ვიცი 

ესევითარი კაცი, გინა თუ ხორცითა გინა თუ გარეშე ხორცთასა, არა ვიცი, 

ღმერთმან იცის, რამეთუ მიიტაცა სამოთხედ და ესმნეს უთქმელნი 

სიტყვანი, რომელ არა ჯერ– არიან კაცთა სიტყუად.“ ( კორ. 12. 2 – 4). 

 ეს, რაც შეეხებოდა აპოფატიკურ ღმრთისმეტყველებას. ახლა ორიოდე 

სიტყვით შევეხოთ კატაფატიკურ ღმრთისმეტყველებას. 

 ღმერთი არამარტო რაღაც არსია, როგორც ფიქრობენ არაქრისტიანი 

მისტიკოსები, არამედ ამასთან ერთად ამ არსის მფლობელი პიროვნებაცაა, 

რომელიც თავად უცხადებს თავს ადამიანს თავის ქმედებებში ანუ 

ენერგიებში. 

წმ. წერილის ღმერთების ამ  ენერგიების შებამასად გვიდგენს 

სახელებს, რომლებითაც ვხელმღვანელობთ ჩვენ ღმერთის შესახებ 
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საუბრისას, მაგ; მყოფი, სახიერი, სიყვარული, სიბრძნე, ცხოვრება, გზა, 

ჭეშმარიტება, სიმართლე,  ნათელი, წმინდა, ძლიერება, დიდება, მხსნელი, 

მაცხოვარი, მწყემსი კეთილი და ა.შ. ეს სახელები–არც თვითოეული ცალ–

ცალკე და არც ერთად აღებული–ვერ ამოწურავენ ღმერთის არსს, ისინი 

საუბრობენ და გვაუწყებენ მხოლოდ იმის შესახებ, რაც განეკუთვნება არსს. 

თუკი დავუშვებდით საპირიპიროს, რომ ღმერთი განისაზღვრება თავისი 

ატრიბუტებით, ანუ თავისი თვისებებითა და ღირსებებით, ამით 

ვაღიარებდით, რომ ღმერთი არ წარმოადგენს აბსოლიტურ პიროვნებას, 

არამედ განისაზღვრება საკუთარი ბუნების მახასიათებლების საშუალებით.  

 

ღმრთის შემეცნების ამ ორ, აპოფატიკურ და კატაფატიკურ გზას 

შორის უმჭიდროვესი კავშირია. კატაფატიკური ღმრთისმეტყველება 

საყრდენია აპოფატიკური წიაღსვლისათვის. თავის ქმედებებში ღმერთი 

უცხადებს ადამიანს თავს, რითაც შესაძლებელს  ხდის ღმრთისშემეცნებას, 

მარგარმ ამასთან ერთად, ყოველი საფეხური, რომელიც მიიღწევა ამ 

წიაღსვლისთვის, არ წარმოადგენს  უკანასკნელს, მის შემდეგ იხსნება ახალი 

საფეხური და შესაძლებლობები შემდგომი წიაღსვლისთვის. 

ამგვარად, კატაფატიკურ ღმრთისმეტყველებას პრაქტიკული 

მნიშვნელობა აქვს აპოფატიკურ წიაღსვლისთვის. იგი წარმოადგენს 

თავისებურ კიბეს, რომლის საფეხურებითაც ადამიანი ზეაღვალს 

ღმრთისაკენ. ასევე აპოფატიკურ ღმრთისმეტყველებასაც არანაკლები, 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კატაფატიკური 

ღმრთისმეტყველებისათვის. ვ.ნ ლოსკი შემდეგნაერად გამოხატავს ამას:  

„აპოფატიკური გზის შესახებ გამოდმებულმა ხსოვნამ უნდა 

განწმინდოს ჩვენი წარმოდგენები და არ უნდა მისცემს მათ თავის 

შეზღუდულ მნიშვნელობებში ჩაკეტვის საშუალება“ 

 

ღვთის მადლის ანუ ღვთაებრივი ნათლის გათავისება 

ადამიანის მიერ 
 

ამრიგად,  აღმოსავლეთის   ეკლესიის ღვთისმეტყველება ღმერთში 

არჩევს: პიროვნულად არსებულ სამ  ჰიპოსტასს;  ბუნებას ანუ არსს;  

ბუნებით არსებულ ენერგიებს;  რომლებიც განუყოფელია ჰიპოსტასური 

პირებისაგან. ამ სწავლებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მისტიკური 

ცხოვრებისთვის. 

 ვუახლოვდებით რა ჩვენი ნაშრომის დასასრულს, ჩვენ უნდა 

განვიხილოთ  ღვთაებრივი ენერგიები   სხვა ასპექტში–შეუქმნელი   ნათლის 

ასპექტში   რომელშიც  ღმერთი  იხსნება  და  უკავშირდება  მათ,  რომლებიც 

შედიან მასთან  ერთობაში. ეს  ნათელი შეიძლება განვსაზრვროთ, როგორც  

ღვთაებრიობის ხილული ნიშანი,  ღვთაებრივი ენერგიისა ანუ  მადლისა, 

რომელშიც   შეიცნობა   ღმერთი.  ეს ნათელი არ არის ინტელექტუალური 

რიგის,  როგორიცაა გონების  განათება. იგი არ არის  არც  გრძნობადი   
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რიგის რეალობა,  თუმცა კი ეს    ნათელი   ერთდროულად   ავსებს გონებას 

და  გრძნობას,  როცა ენიჭება  მთლიან ადამიანს და არა მის  რომელიმე  

უნარს. ღვთაებრივი სინათლე   არამატერიალურია  და  თავის თავში არ 

შეიცავს არავითარ    გრძნობადს, მაგრამ ეს არც  გონების სინათლეა.  ე.წ. 

„ტომოს  ჰაგიორიტიკოსი „ _   ათონელ –ბერთა   აპოლოგიაში“,  ანსხვავებს. 

1) გრძნობად  სინათლეს;  2) გონების სინათლეს ;  3) შეუქმნელ სინათლეს, 

რომელიც აღემატება, როგორც პირველს, ასევე  მეორეს. გონების  სინათლე  

განსხვავებულია  იმისგან, რომელიც  გრძნობებით აღიქმება , მართლაც   

გრძნობადი  სინათლე  ჩვენ გვიცხადებს საგნებს., რომლებიც  შეესაბამებიან 

ჩვენს  გრძნობებს,  ხოლო  გონების  სინათლე   ჭეშმარიტებას, რომელიც  

აზრებში იმყოფება, მაშასადამე  მხედველობა  და  გონება  აღიქვამენ   არა 

ერთსა და იმავე  სინათლეს, მაგრამ  თითოეულ  ამ  უნარს  ახასიათებს  

მოქმედება   შესაბამისად  თავის    ბუნებასთან და  თავის საზღვრებში,  

ხოლო,  როდესაც    ისინი, ვინც ამის ღირსია, ღებულობენ  მადლსა და 

სულიერ   და ზეუნებრივ   ძალას, ისინი აღიქვამენ   როგორც   გრძნობებით, 

ასევე  გონებით, იმას   რაც აღემატება  ყოველგვარ  გრძნობასა და ყოველგვარ  

გონებას.... როგორ?  ეს უწყის  მხოლოდ ღმერთმა  და იმან,  ვინც მოიპოვა 

მადლიანი  ცდა.   

წმ. წერილში  მრავლადაა  გამოთქმები, რომლებიც ეხება  სინათლეს, 

ღვთაებრივ  განათებას, ღმერთს,  რომელსაც  უწოდეწბენ  სინათლეს.  

აღმოსავლეთის ეკლესიის  მისტიკური    ღვთისმეტყველებისთვის  ეს არც 

მეტაფორებია, არც  რიტორიკული  ფორმები, არამედ სიტყვები,  რომლებიც 

გამოხატავენ  ღვთაებრიობის  რეალურ ასპექტებს  „გნოსისი“ –  

ღვთაებრიობის შეცნობა  მის  უმაღლეს  საფეხურზე არის  ხელთუქმნელი  

ნათლის  ცდისეული  აღთქმა და  ეს აღთქმა თავისთავად  არის სინათლე 

„ნათლითა შენითა  ვიხილოთ  ჩუენ  ნათელი „ (ფს.35.10) ეს არის ის  რაც   

აღიქმება  მისტიკურ ცდაში  და  ის  რითაც   აღიქვამენ, არიან რა 

მასში.სვიმეონ  ახალი  ღვტისმეტყველისათვის  სინათლის   ცდისეული  

აღქმა  იგივე შეგნებული  სულიერი  ცხოვრება ან „ გნოსისი“– არის 

ადამიანის  პიროვნების მიერ  მოხვეჭილი  მადლის  გაცხადებული ყოფნა. „ 

ჩვენ არა იმას ვამბობთ  რაც ვიცით,  არამედ   ვამბობთ იმას, რაც ვიცით, 

მასზე ვამოწმებთ. სინათლე უკვე ბნელში ანათებს, ღამით და დღისით, და 

ჩვენს გულებში, და ჩვენს გონებაში, და გვაბრწყინებს დაუვალად, 

უცვალებლად, დაუფარავად–ღაღადებს, მოქმედებს, ცოცხლობს და 

ცხოველმოქმედებს და სინათლედ აქცევს მათ, რომლებიც ბრწყინდებიან 

მისით ღმერთი ნათელია და ყოველნი, რომელნიც ღირსი ხდებიან მისი 

ხილვისა, ხედავენ როგორც ნათელს, და ისინი, რომელთაც მიიღეს ის,  

როგორც ნათელი, ვინაიდან მისი დიდების ნათელი წინ უძღვის მის სახეს 

და სინათლის გარეშე მას არ შეუძლია გამოჩენა. იმათ, რომელთაც არ 

უხილავთ მისი სინათლე, არ უხილავთ ის იმიტომ, რომ ღმერთი არის 

ნათელი და იმათ, რომელთაც არ უნახიათ მისი ნათელი, ჯერ არ მიუღიათ 

მისი მადლი, იმიტომ რომ მადლის მიმღებები ღებულობენ ღვთის ნათელს 
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და თავად ღმერთს, მაგრამ ისინი, რომელთაც არ მისცემიათ ნება  მიეღოთ 

და ეგემათ ის – ყველანი ჯერ იმყოფებიან რჯულის უღლის ქვეშ, ჯერ კიდევ 

დგანან აჩრდილების და სახეების ქვეშ, ჯერ კიდევ მონის ძენი არიან, 

თუნდაც ისინი იყვნენ მეფეები, თუნდაც პატრიარქები, თუნდაც 

მღვდელმთავრები და მღვდელები, თუნდ უფროსები ან ხელქვეითები, 

თუნდ ერისთაგანნი ან მონაზონნი. ყველანი ისინი ჯერ კიდევ ბნელში 

სხედან და ბნელში დადიან და არ სურთ, როგორც საჭიროა, მოინანიონ. 

მონანიება არის კარი, რომელსაც ადამიანი გამოჰყავს სიბნელედან და 

შეჰყავს ნათელში ამიტომ, ვინც ჯერ კიდევ არ შესულა ნათელში, ის აშკარად 

უკეთურია და უღირსად გავიდა სინანულის კარში ცოდვის მქმნელი კი 

ცოდცის მონაადა სძულს ნათელი, რომ არ გაცხადდეს მისი საქმეები.“ თუ 

ცოდვაში ცხოვრება ზოგჯერ გაუცნობიერებელია, მადლში ცხოვრბა 

ცნობიერების განუწყვეტელი გაღრმავებაა, ცდისეული ზრდა ღვთაებრივ 

ნათელში. 

    წმ. მაკარი მეგვიპტელი ამბობს, რომ სულიწმიდის ქრისტიანთა 

გულებში დანთებულ მადლის ცეცხლი აიძულებს მას, ენთონ სანთელივით 

ღვთის ძის წინაშე. ადამიანის ნების თანაზომი ღვთაებრივი ცეცხლი, ხან 

ძლიერდება და კაშკაშებს, ხან მცირდება და აღარ იძლევა ნათელს ვნებებით 

დაბნელებულ გულებში: ,, არანივთიერი და ღვთაებრივი ცეცხლი ანათებს 

სულებს და განცდის მათ... ეს ცეცხლი მოქმედებდა მოციქულებში. როცა 

ისინი მეტყველებდნენ ცეცხლის ენებით ამ ცეცხლმა გაუნათა გონება წმ. 

პავლე მოვიქულს, მაგრამ დაუბინდა მხედველობა, რამეთუ ხორციელი 

თვალის გარეშე უჭვრეტდა მას. ამ ცეცხლს უმზერდა წმ. მოსე 

წინასწარმეტყველი მაყვლოვანში. ამ ცეცხლმა ცეცხლოვანი ეტლის სახით 

აიტაცა წმ. ილია წინასწარმეტყველი ზეცად... ანგელოზები და მომსახურე 

სულები ეზიარებიან მის ნათელს... ეს ცეცხლი დევნის დემონებს, აღჰხოცს 

ცოდვას, ის არის აღდგომის ძალა, უკვდავების ქმედობითა, წმიდა სულების 

განათლება, გონიერ ძალთა დამტკიცება“. ეს –ღვთაებრივი ენერგიებია: 

„ღვთაების სხივები“, რომელთა შესახებ საუბრობს დიონესე არეოპაგელი, 

შემოქმედებითი ძალები, რომლებიც განჭოლავენ სამყაროს. „ღმერთს 

უწოდებენ ნათელს არა მისი არსებით, არამედ მისი ენერგიებით“––– 

ამბობდა წმ. გრიგოლ პალამა. ღმერთი გამოვლინდება, შეცნობადია და 

შეიძლება შევიცნოთ,–– ის ნათელია. ღმერთს უწოდებენ ნათელს არა 

მხოლოდ მატერიალურ ნათელთან ანლოგიის გამო, ღვთაებრივ სინათლეს 

არ გააჩნია ალეგორიული  ან აბსტრაქტული მნიშვნელობა, ის – რეალურია, 

მისტიკურ ცდაში მოცემული. „ღვთაებრიობის ეს ცდისეული შეცნობა, 

ეძლევა თითოეულ ადამიანს მისი საზომით და შეიძლება განსხვავებული 

იყოს ხარისხათ, იმათ ღირსებაზე დამოკიდებულობით, ვისაც ის ენიჭება“ 

ღვთის სრულყოფილი ჭვრეტა, რომელიც შესაძლებელია მის შეუქმნელ 

ნათელში, არის „მერვე დღის“ საიდუმლო, ის განეკუთვნება მომავალ 

საუკუნეს. თუმცა ისინი, ვინც ღირსია, აღწევინ იმას, რომ ხედავენ „ღვთის 
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დიდებას მოსულს ძალით „ (მკ.9.1) ჯერ კიდევ მიწიერ ცხოვრებაში, იმის 

მსგავსად, როგორც სამი მოციქული ხედავდა მას თაბორზე. 

     საღვთისმეტყველო კამათი, რომელიც  მე–14 საუკუნის შუახანებში 

გაიმართა თაბორის შეუქმნელი ნათლის შესახებ მართლმადიდებული 

ეკლესიის დოგმატური სწავლების დამცველთა და თომა აქვინელის 

აღმოსავლელი მომხრეებს შორის, არსობრივად ეხებოდა 

პირველხარისხოვანი მნიშვნელობის რელიგიურ პრობლემებს მისტიკური 

გამოცდების რეალობას, ღმერთთან შეგნებული ურთიეთობის 

შესაძლებლობას, მადლის შეუქმნელ ან შექმნილ ბუნებას. 

    წმ. მამათა უმეტესობა, რომლებიც საუბრობდნენ ფერიცვალების 

შესახებ, ამტკიცებდნენ მოციქულების მიერ ხილული ნათლის შეუქმნელ და 

ღვთაებრივ ბუნებას. წმ. გრიგოლისვთის მეტყველი, წმ.კირილე 

ალექსანდრიელი, წმ. მაქსიმე აღმსარებელი, წმ.ექვთიმე ზოგაბენი 

საუბრობენ ამ აზრის სასარგებლოდ და არ არის საჭირო მათი სიტყვების 

განმარტება მეტაფორული აზრით. წმ. გრიგოლ პალამა ანვითარებს ამ 

სწავლებას მისტიკური ცდის საკითხთან დაკავშირებით. ნათელი, რომელიც 

მოციქულებმა იხილეს თაბორზე, ღმერთს ბუნებით ახასიათებს. 

მარადიული, უსასრულო, დროის და სივრცის გარეთ არსებული, ის ძველ 

აღთქმაში ევლინებოდა როგორც ღვთის დიდება–– ქმნილებისათვის 

საშინელი და დაუტევო მოვლენა, რამეთუ ის იყო  გარეგანი, ადამიანის 

ბუნებისათვის უცხო ქრისტეს მოსვლამდე და ეკლესიის გარეთ. აი რატომ 

იყო, წმ. სვიმეონ ღვთისმეტყველის სიტყვებით, წმ.პავლე მოციქული 

დამასკოს გზაზე იქნა დაბრმავებული და მიწაზე დანარცხებული 

ღვთაებრივი ნათლის გამოჩინებით, ვინაიდან მას ჯერ კიდევ არ გააჩნდა 

ქრისტეს რწმენა. პირიქით, წმ.მარიამ მაგდალინელს, წმ. გრიგოლ პალამას, 

სიტყვებით, შეეძლო ეხილა აღდგომის ნათელი, რომელიც ავსებდა 

მაცხოვრის საფლავს  და ხილულად ქმნიდა იქ მყოფს ღამის უკუნის 

მიუხედავად, როცა გძნობდა დღეს ჯერ კიდევ არ გაენათებინა მიწა, ამ 

ნათელმა მისცა მის თვალებს ძალა ეხილა ანგელოზი და ესაუბრა მათთან.  

განხორციელების მომენტში ღვთაებრივმა ცეცხლმა თავი მოიყარა,  თუ ასე 

შეიძლება ითქვას, ქრისტე–ღმერთკაცში. ეს ნიშნავს, რომ ქრისტეს 

ადამიანური ბუნება განიღმრთო ღვთაებრივ ბუნებასთან ჰიპოსტასური 

შეერთებით; რომ ქრისტე თავის მიწიერ ცხოვრებაში ყოველთვის იყო 

განათებული ამ ნათლით, რომელიც უხილავი იყო ადამიანთა 

უმრავლესობისთვის. ღვთის ფერისცვალება არ იყო დროითა და სივრცით 

შემოსაზღვრული, ქრისტესთვის არავითარი ცვლილება არ მომხდარა, 

მაგრამ ცვლილება მოხდა მოციქულთა ცნობიერებაში, რომლებმაც 

გარკვეული დროით მიიღეს იმის უნარი, რომ თავისი მასწავლებელი 

ეხილით ისეთი, როგოროც ის იყო თავისი ღვთაებრიობის მარადიულ 

ბრწყინვალე ნათელში. მოციქულთათვის ეს იყო ისტორიიდან გამოსვლა, 

მარადიული რეალობების აღქმისთვის. წმ. გრიგოლ პალამა ამბობს: „ღვთის 

ფერისცვალება არც დასრულებულა, ის დარჩა დროსა და სივრცეში 
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ჩაურთველად და გარეგნულ გრძნობებს დაუქვემდებარებლად, თუმცა კი 

აღთქმული იყო ხორციელი თვალებით...თავისი გრძნობების 

განსაკუთრებული ცვლილებით უფლის მოწაფეები ხორციელიდან 

გადავიდნენ სულიერ აღთქმაზე“. 

         ღვთაებრივი ნათელი რომ ვიხილოთ, უფლის მოწაფეთა დარად, 

უნდა ვაყოთ ამ ნათლის თანაზიარი; აუცილებელია, რომ მის მიერ 

შეცვლილი ვიყოთ მეტად ან ნაკლებად. ამგვარად, მისტიური ცდა 

გულისხმობს ადამიანური ბუნების ცვლას ღვთის მადლის მოქმედებით. წმ. 

გრიგოლ პალამა ამბობს: „...(ადამიანი), რომელმაც მიიღო ღვთაებრივი 

მადლი, თვითონ არის თითქოსდა ნათელი, და სინათლესთან იმყოფება და 

მისი მეოთხებით ხედავს იმას, რაც ამგვარი მადლის გარეშე ყველასთვის 

დაფარულია, იგი მაღლდება არამარტო ხორციელ გრძნობებზე, არამედ 

ყოველივეზე, რაც ჩვენ უწყით... რამეთუ გულით წმიდანი ხედავენ ღმერთს, 

რომელიც არის რა ნათელი, უსახლდება სულში და თავს უმხელს მის 

მოყვარულთ და მისგან შეყვარებულთ...“ 

          აი, რატომ არის, რომ „ტომოსი“ გულისხმობს აქ, ჯერ კიდევ 

მიწაზე, განწმედილ ხორციელ ბუნებაში გარკვეულ „სულიერ 

განწყობილებას“, თუკი სხეულმა სულთან ერთად უნდა მიიღოს 

მონაწილეობა მომავალი საუკუნის ენით გამოუთქმელ ნატარებაში, მაშინ, 

მან უნდა მიიღოს მასში მონაწილეობა შესაძლებლობის მიხედვით, უკვე 

ახლა...,ვანაიდან სხეულს თავად გააჩნია ღვთაებრივ საგანთა გამოცდილება, 

როცა სულის ვნებიანი ძალები არიან არა მოკვდავები, არამედ ფერნაცვალი 

და განათლებული. 

        მადლი არის  რა ღვთაებრიობის გამომაჩინებელი სინათლე, არ 

შეგვიძლია არ აღვიქვათ და ვერ შევიგრძნოთ ღმერთი, თუკი ჩვენი ბუნება 

იმყოფება  სულიერი სიჯანსაღის  მდგომარეობაში შინაგანი ცხოვრების   

უგრძნობელობა არის არანორმალური მდგომარეობა. აუცილებელია 

ვისწავლოთ  საკუთარი სულის მდგომარეობის გამოცნობა, ასევე მისტიკური  

ცხოვრების საგნებზე მსჯელობა ამიტომ ღირსი სერაფიმე საროველი თავის 

სულიერ დარიგებებს იწყებს შემდეგი სიტყვებით: „ღმერთი არის ცეცხლი, 

გულთა და საშოთა გამათბობელი  და გამაღვივებელი. ამგვარად თუ ჩვენს 

გულებში ვგრძნობთ სიგრილეს, მოვიხმოთ ღმერთი, და ის მოვა რა, 

გაგვითბობს გულებს სრულყოფილი სიყვარულით არამარტო, მის მიმართ;  

არამედ მოყვასის მიმართაც. და სითბოს პირისაგან განიდევნება 

სიკეთისმოძულე სიგრილე“. მადლი გვევლინება როგორც სიხარული, 

მშვიდობა, შინაგანი სითბო, სინათლე. ადამიანს, რომელიც ღმერთთან 

შედის მზად სულიერ ურთიერთობაში, არ შეუძლია დარჩეს სინათლის 

გარეთ, თუ ის აღმოჩნდა ბნელში ჩაძირული, ეს იმიტომ, რომ მისი ბუნება 

დაბნელებულია რაიმე ცოდვით, ან კი ღმერთი ცდის მას, რათა უფრო 

გაძლიერდეს მისი მოშურნეობა. ეს მდგომარეობა შეიძლება გადავლახოთ 

მორჩილებით და თავმდაბლობით, რაზეც ღმერთი პასუხობს იმით, რომ 

კვლავ ჩნდება სულში და თავის სინათლეს ანიჭებს დროებით მიტოვებული 
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ადამიანის არსებას. სულიერი სიმშრალე არის ავადმყოფობა, რომელიც არ 

შეიძლება იყოს ხანგრძლივი, ის არასოდეს არ განიხილებოდა 

აღმოსავლეთის ეკლესიის მამების მიერ, როგორც ღმერთთან შეერთების 

გზაზე აუცილებელი და ნორმალური ეტაპი. ამ გზაზე ასეთი მდგომარეობა 

საშიშია, თუმცა ხშირია, ვინაიდან ახასიათებს ნათესაობა მწუხარებასთან და  

მოწყინებასთან. ეს გამოცდაა, რომელიც ადამიანს აყენებს სულიერი 

სიკვდილის ზღვარზე. 

„მე ხშირად ვხედავდი ნათელს ამბობს სვიმეონ ახალი 

ღვთისმეტყველი, ზოგჯერ ის მეცხადებოდა ჩემში, როცა ჩემი სული გააჩდა 

სიმშვიდე და მდუმარება, ზოგჯერ კი მეცხადებოდა შორს, ან კი სრულიად 

იმალებოდა, და როცა იმალებოდა, მანიჭებდა უზომო მწუხარებას, ვინაიდან 

ვფიქრობდი რომ უკვე აღარ სურდა მეტად მეჩვენოს, მაგრამ, როცა ვიწყებდი 

ცრემლთა ღვრას და ვაჩვენებდი სრულად გაუცხოვებას ყოველივესაგან და 

ყოველგვარ მორჩილებასა და სიმშვიდეს, მაშინ ჩნდებოდა ისევ, როგორც 

მზე, როცა ის ფანტავს მიჯარულ ღრუბლებს და მცირედ–მცირედ იწყებს 

გამობრწყინებას..“ შეიძლება მრავალი მაგალითი მოგვეყვანა ამ მადლის 

ხილული გამოვლინებისა წმინდა მეუდაბნოე მამათა ცხოვრებიდან, მაგრამ 

მოვიყვან ერთ უფრო გვიანდელ მაგალითს: „წმ. სერაფიმე საროველის 

გულახდილი საუბრებისაგან“, რომელიც თვალსაჩინოდ დაგვეხმარება 

„სინათლის ღვთისმეტყველების“ არსში და მნიშვნელობაში კიდევ უფრო 

გარკვევაში. 

საუბრის დროს, რომელიც ხდებოდა ზამთრის დილას ტყის პირას, წმ. 

სერაფიმეს ერთ-ერთმა მოწაფემ, აქ მოტანილი ტექსტის ავტორმა, ჰკითხა 

თავის      მოძღვარს: „მაინც არ მესმის, რატომ შემიძლია ვიყო მტკიცედ 

დარწმუნებული, რომ ვიმყოფები სულ ღვთისაში და როგორ უნდა 

გამოვიცნო  მე თვითონ ჩემში მისი ჭეშმარიტი მოვლენა?“ წმ.სერაფიმემ 

უპასუხა: „მე  უკვე ვთქვი, რომ ეს ძალზე  ადვილია და დაწვრილებით 

მოგიყევით, თუ როგორ იმყოფებიან ადამიანები სული ღვთისაში და როგორ 

უნდა გავიგოთ მისი მოვლინება ჩვენში, კიდევ რაღა გსურთ თქვენ ? 

„საჭიროა _ვთქვი მე_რომ ეს კარგად გავიგო“. მაშინ მან მაგრად ჩამკიდა 

მხრებში ხელი და მითხრა „ეხლა ჩვენ ორივე, შენთან ერთად სულ ღვთისაში 

ვიმყოფებით: რატომ იყურებით დაბლა, რატომ არ მიყურებთ მე? მე 

ვუპასუხე: „ არ შემიძლია ყურება, რადგან თქვენ თვალთაგან ელვა 

იფრქვევა, თქვენი სახე მზეზე უფრო ნათელი გახდა და მე თვალებს მტეხს 

ტკივილისგან „მან მიპასუხა“: არ შეშინდეთ, თქვენო  ღვთისმოყვარებავ, 

თქვენც ასევე განათლდით ახლა, თქვენც ხომ თავად სწორედ ასეთსავე 

მადლში სინათლეში იმყოფებით, თორემ ჩემზე ამის დანახვა თქვენთვის 

შეუძლებელი იქნებოდა.“ მან თავი მომადო და ყურში ჩუმად მითხრა:“ 

შესწირეთ მადლობა უფალს თქვენდამი ენით გამოუთქმელი 

წყალობისათვის!  თქვენ ხომ ხედავთ, რომ მე პირჯვარიც არ გამომისახავს, 

არამედ მხოლოდ ჩემს გულში ვილოცე ღვრთის მიმართ და ვთქვი ; უფალო 

ღირსყავ  იგი სხეულებრივი თვალებით დაინახოს ის გარდამოსვლა სულისა 
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შენისა წმინდისა, რომელსაც  შენ ანიჭებ მონათა შენთა, როდესაც სწყალობ 

მათ მოუვლინო შენი დიდების ნათელში“ და აი, უფალმა მყის აღასრულა  

მორჩილი თხოვნა  ბეჩავი სერაფიმისა, როგორ არ უნდა შევსწიროთ 

მადლობა მას ამ გამოუთქმელი წყალობისათვის ორივე ჩვენთვის? ასე  თვით 

დიდ მეუდაბნოვეთ ყოველთვის არ უვლენდათ უფალი თავისი წყალობას, 

და უკვე ღვთის ამ მადლმა, როგორც შვილების მოყვარულმა დედამ, დედა 

ღვთისას წარდგინებით, კეთილებმა თავისი მოწყალებით დაემშვიდებინა 

მჭმუნვარე გული თქვენი....  რატომ არ მიყურებთ თვალებში? უბრალოდ 

მიყურებთ და არ შეშინდეთ: უფალი ჩვენთანაა! და როდესაც ამ სიტყვების 

შემდეგ მე მას სახეში შევხედე, კიდევ უფრო დიდმა, კრძალვით აღსავსე 

შიშმა შემიპყრო.  წარმოიდგინეთ მზის  შუაგულში, შუადღის  ნათელი 

მოკაშკაშე სხივების ცენტრში, სახე ადამიანისა, რომელიც თქვენ 

გესაუბრებათ. თქვენ მაგალითად ხედათ მის ბაგეთა მოძრაობას, ცვლილებას 

თვით სახის გამომეტყველებაში, გრძნობთ, რომ თქვენს მხრებში ვიღაცას 

ხელი აქვს ჩაკიდებული, მაგრამ არ ხედავთ არა მარტო მის ხელეს, არამედ 

არც საკუთარ თავს და არც თვითონ მას, არამედ ხედავთ თვალის მომჭრელ 

სინათლეს, გესმის ხორხოშელა თოვლისა, რომელიც გეცემათ თქვენ, 

გრძნობთ, რომ იგი სულ ცოტა გოჯის ოდენა მაინც იქნება დაგედოთ....“  

     ძნელი დასაჯერებელია, რომ წმ. სერაფიმ საროველს 

შესაძლებლობა ქონდა სცოდნოდა წმ. გრიგოლ პალამას   მოძღვრება  

შეუქმნელი  ნათლის ბუნების შესახებ, მაგრამ მასთან ჩვენ ვხვდებით 

სულიერი გამოცდილებიდან შობილ ; „სინათლის ღვთისმეტყველებას“, 

ღვთაებრივი სინათლე ავსებს ღმერთთან ერთობას მიღწეული ადამიანის 

არსებას და ეს ექსტაზი  არ არის , წარმავალი მდგომარეობა, რომელიც 

აღიტაცებს, წყვეტს ადამიანურ ბუნებას  

ჩვეულ გამოცდილებისაგან, არამედ შეგნებული ცხოვრება ნათელში,    

ღმერთთან უწყვეტი ურთიერთობა. ექსტაზური მდგომარეობა 

განსაკუთრებით დამახასიათებელია იმ ადამიანისათვის, რომლის ბუნება 

ჯერ არ შეცვლილა და რომელსაც არ მოუწყვია ცხოვრება ღმერთში, 

შექმნილი ბუნების ფერიცვალება, ჯერ კიდევ მიწიერ ცხოვრებაში 

დაწყებული, არის ახალი ცისა და ახალი მიწის აღთქმა, ქმნილების 

მარადიულ სიცოცხლეში შესვლა სიკვდიმდე და აღდგომამდე. დიდ 

წმინდათა შორისაც ცოტანი აღწევენ ამ მდგომარეობას მიწიერ ცხოვრებაში. 

ღირსი სერაფიმეს მაგალითი იმდენად შთამბეჭფავია, რომ ის, ჩვენთვის 

შედარებით ახლო ეპოქაში აცოცხლებს ქრისტიანობას პირველი საუკუნის 

მეუდაბნოე მამათა  წმინდაობას,  რომელიც გვეჩვენება თითქმის 

დაუჯერებლად  ჩვენი განმსჯელობითი  და გრილი რწენისათვის, 

ცოდვებისაგან დაბინდული გონებისათვის.  

 

ამრიგად, ჩვენ  ზემოთ განვიხილეთ მართლმადიდებელი ეკლესიის 

სწავლება მადლის შესახებ, როგორ მოქმედებს მაცხონებელი მადლი ღვთისა, 

ყოვლადწმინდა სამების პირის მონაწილეობა მადლის დანაწილებაში , 
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მადლის სახეები, საყოველთაო და საკუთრივ ეკლესიური მადლი,  მადლის 

მოქმედება წმიდა საიდუმლოებებში, მაქსიმე აღმსარებლის შეხედულება 

საღმრთო მადლის შესახებ, ღმრთის–შემეცნება და მისი საზღვრები, 

ბუნებითი ღმრთისშემეცნება, ზებუნებითი ღმრთისშემეცნება, 

ღმრთისშემეცნების ხასიათი და საზღვრები ღმრთისშემეცნების ხასიათსა და 

საზღვრების ირგვლივ აღძრული პოლემიკა  IV საუკუნეში, ევნომიოსელთა 

დოქტრინა, დიდ კაბადოკიელ მამათა და წმინდა იონე ოქროპირის სწავლება 

ღმრთისშემეცნების შესახებ, მე-14 საუკუნეში აღძრული დავები 

ღმრთისშემეცნების ხასიათისა და საზღვრების შესახებ. ვარლამ 

კალამბრიელის დოქტრინა, წმ. მღვდელთავარ გრიგოლ პალამას სწავლება 

ღმერთში არსისა და ენერგიების განსხვავების შესახებ, აპოფატიკური და 

კატაფატიკური ღმრთისმეტყველება, ღვთის მადლის ანუ ღვთაებრივი 

ნათლის გათავისება ადამიანის მიერ, მაგრამ რათქმაუნდა საღმრთო მადლის 

მოქმედებების სრულყოფილად გააზრება ასევე ღმრთის შემეცნების 

ბოლომდე გაცნობიერება შეუძლებელია გონების მიერ, მითუფრო ძნელია 

ყოველივე ამის ფურცელზე გამოტანა.  

იმედი მაქვს ჩვენი მოკრძალებული მცდელობა შევხებოდით ისეთ 

ფაქიზ დოგმატურ საკითხებს, როგორიცაა ღმრთის შემეცნება და საღმრთო 

მადლი სწორად იქნება შეფასებული. 

მომიტევეთ თემაში დაშვებული გრამატიკული თუ სხვა თემატური 

უზუსტობისათვის, რაც მოსალოდნელია კიდეც ჩემი ცოდვით დაბინდული 

გონებისაგან და გთხოვთ აღწეროთ შენიშვნების ფურცლებზე თქვენი 

მითითებები ან შენიშვნები. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 
 

 

1. „ბიბლია“  საქართველოს საპატრიარქოს გამოცემა თბილისი 

1989 წ 

 

2. წმინდა იოანე დამასკელი „მართლმადიდებელი სარწმუნოების 

ზედმიწევნითი გადმოცემა“  საპატრიარქოს გამოცემა  1989წ 
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3. პროტოპრესვიტერი მიქაელ პომაზანსკი „დოგმატური 

ღვთისმეტყველება“ თბილისი. : "ლაზარე"-ს საგამომც. ცენტრი, 2004 

 

4. წმ. სვიმეონ თესალონიკელი „წმინდა საიდუმლოთა შესახებ“ 

 

5.         ვ. ლოსკი 

           „სინათლის ღვთისმეტყველება წმ. გრიგოლ პალამას 

მოძრვრებაში“      (ჟურნალიდან მეცნიერება და რელიგია N–11) 

 

6.      გაზეთი საეკლესიო სიწმინდეები  2000წ  3,ოქტომბერი N–3 

გამოცემა 

 

7.       „დავითნი“ საქართველოს საპატრიარქოს გამოცემა თბილისი 

1989 წ 

 

8.  Иереи Олег Давиденков  Догмататическое богословие (курс лекции 

ч.III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნისათვის 
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შენიშვნისათვის 

 

 

 


