
კრეტის	წმიდა	და	დიდი	კრება:
ახალი	ეკლესიოლოგია	თუ	გარდამოცემის	ერთგულება?
კირილოს	კატერელოსი
	

2.პირველ-მეორე	კრების	15-ე	კანონი
მართლმადიდებლობის	 ზოგიერთი	 თანამედროვე	 დამცველი
დადებითად	 პასუხობს	 ზემოთ	დასმულ	 კითხვებს	და	 საკუთარ
თავს	 ადარებენ		წმ.	ათანასეს,	მაქსიმე	აღმსარებელს,	
თეოდორე	სტუდიელს,	მარკოზ	ეფესელს	 და	 სხვა	 მრავალს.
ფიქრობენ,	რომ	უფლება	აქვთ	მოიხმონ	პირველ-მეორე	კრების
(861)	15-ე	კანონის	მეორე	ნაწილი1	განცალკევებულად:	„მაგრამ
ის,	 ვინც	 განუდგება	 თავის	 მღვდელმთავართან	 ზიარებას	 იმ
დროს,	 როდესაც	 იგი	 მწვალებლობას	 საჯაროდ	 ქადაგებს	 და
აშკარად	 ასწავლის	 ეკლესიაში,	 და	 საკრებო	 განჩინებამდე
თავის	 თავს	 განაშორებს	 ასეთი	 ეპისკოპოსის	 ერთობისაგან,
არამცთუ	 თავისუფალია	 კანონთამიერი	 განკანონებისაგან,
არამედ	 ჯეროვანი	 პატივის	 ღირსია,	 როგორც	 ჯეროვანი
მართლმადიდებლობისაკენ	 მისწრაფების	 მქონე,	 რადგან
განიკითხა	 არა	 ეპისკოპოსი,	 არამედ	 ცრუეპისკოპოსი	 და
ცრუმოძღვარი“2.

მართლმადიდებლობის	თანამედროვე	დამცველნი	საკუთარ	
ეპისკოპოსებს	ადანაშაულებენ	ერესში,	მაგრამ	არ	წყვეტენ	
მათთან	კავშირს,	როგორც	ამას	წესი	და	ამ	კანონის	
განმარტება		მოითხოვს3.	რადგან	კანონი	ავალდებულებს	
მწვალებლური	ეკლესიიდან	გამოსვლას,	რომელსაც	
წინამძღვრობს	ერეტიკოსი	პატრიარქი	და	მასთან	ზიარების	
გაწყვეტას.	ხოლო	ისინი	ეკლესიურად	მიუღებელი	წესით		
წყვეტენ	იმ	ეპისკოპოსის	მოხსენებას,	რომელსაც	ეკუთვნიან	და
არა	 პატრიარქის,	 რომელსაც	 ისედაც	 არ	 იხსენებენ	 და	 არც
არიან	 ვალდებულნი	 მოიხსენიონ,	 სურთ	დარჩნენ,	 იმსახურონ
და	 იქადაგონ	 ტაძარში,	 მონასტერში,	 ან	 სკიტში	 სადაც
იმყოფებიან,	რომ	იღვაწონ	მათთვის	„ერეტიკოსი“	ეპისკოპოსის
სამწყსოში.	 „კავშირის	 გაწყვეტისას“	 კატეგორიულად



აცხადებენ,	რომ	განხეთქილებას	არ	ქმნიან	და	არც	რომელიმე	
სხვა		სქიზმატურ	ეკლესიას	უერთდებიან.	ამგვარად	
უეპისკოპოსო	სასულირო	პირების	პოზიცია	მიანიშნებს.		რომ	
უფრო	მეტად	სურთ	საკუთარი	თეოლოგიური	შეხედულებების	
დანერგვა	და	გატარება,	 ვიდრე	 სქიზმის	 წარმოქმნა,	 რაც
გამოიწვევდა	 საეკლესიო	 ერთობის	 დარღვევას.	 გადამწყვეტი
მნიშვნელობა	აქვთ	თეოდორე	სტუდიელის	სიტყვებს4:	 „უთავო,
უწინამძღვრო,	 უწესრიგო	 და	 დაპირისპირებულნი	 ვერ
გადავრჩებით“.	მათი	მცდელობანი,	რაც	მათ	წინააღმდეგობრივ
პიროვნებას	 უკავშირდება,	 გვახსენებს	 ხალხურ	 ანდაზას:
„ძაღლიც	გააძღო	და	პური	მთლიანი	დაგრჩეს	შეუძლებელიაო“!

აკრიბიის	 გამოყენების	 შემთხვვაში,	 პატრიარქის	 მოხსენების
შეწყვეტას	 და	 საეკლესიო	 ერთობის	 დარღვევას	 (თუ	 ორივე
მათგანი	მართლაც	სახეზეა),	კანონის	მიხედვით	უნდა		მოხდეს
დამნაშავის	 განკვეთა:	 „თუ	 მღვდელი,	 ეპისკოპოსი	 ან
მიტროპოლიტი	 გაბედავს	 განდგომას	 თავისი	 პატრიარქის
ერთობისაგან	 და	 განსაზღვრებისა	 და	 განწესებისამებრ	 არ
ახსენებს	 მის	 სახელს	 საღვთო	 ჟამისწირვის	 დროს,	 არამედ
კრების	 მიერ	 განაჩენის	 გამოტანამდე	 და	 მის	 საბოლოო
დასჯამდე	 განხეთქილებას	 მოიმოქმედებს,	 საერთო	 კრებამ
დაადგინა	რომ	 იგი	 სრულიად	 უცხო	 უნდა	 იქნეს	 ყოველგვარი
მღვდლობისაგან,	თუკი	ემხილება	ეს	უკანონობა“.

იმ	 შემთვევაშუ	 თუ	 არ	 მომხდარა	 კრების	 მიერ	 პატრიარქის
ერესის	 გამო	დასჯა,	 კანონის	 პირველი	 ნაწილი	 შეუძლებელია
მოქმედებდეს5.	ცხდია	რომ	კანონი	შეუძლებელია	გამოყენებულ
იქნას	 იმ	 პრესვიტერების	 და	 ეპისკოპოსების	 მიმართ,
რომელებიც	პირდაპირ	არ	ემორჩილებიან	პატრიარქს,	რადგან		
ეს	პრესვიტერები	 და	 ეპისკოპოსები	 არ	 იხსენიებენ,		არც	
ვალდებულნი	არიან	და	არც	აქვთ	უფლება		იხსენიებდნენ	
პატრიარქის	სახელს,	 საღმრთო	ლიტურგიის	 დროს.	 			 კრების
მიერ	 პატრიარქის	 განსჯის	 არ	 არსებობის	 მიუხედავად,
მართლმადიდებლობის	 თანამედროვე	 დამცველნი	 ფიქრობენ
(მცდარად),	 რომ	 უფლება	აქვთ	მოიხმონ	კანონის	მეორე	
ნაწილი,		რომელიც	ამართლებს	კავშირის	გაწყვეტას	იმ	
შემთვევაში	თუ	პატრიარქი	ქადაგებს	ერესს	„აშკარად“.	ხოლო



მაშინ	როდესაც	მართლაც	საქმე	გვაქვს		„ცრუეპისკოპოს“		ან		
„ცრუმოძღვარ“	პატრიარქთან,	 მისგან	 განდგომით:	 „ეკლესია
სქიზმით	 კი	 არ	 დაისერება	 არამედ	 განხეთქილებისა	 და
განყოფისაგან	გადარჩება“6.

ჩვენს	 შემთხვევაში	 მართლმადიდებლობის	 თანამედროვე
დამცველებმა	 ჯერ	 უნდა	 აჩვენონ,	 რომელ	 ერესს	 ქადაგებს
პატრიარქი	 „აშკარად“,	 რომელ	 კრებებს,	 რომელ	 მამებს	 და
რომელ	ერესებს	გულისხმობს	 861	წელს	გამართული	კრება	და
შესაძლებელია	 თუ	 არა	 ამ	 კატეგორიაში	 შედიოდნენ
თანამედროვე	 კონფესიები	 (რომლებიც	 არ	 არსებობდნენ
აღნიშნული	კანონის	შემოღებისას,		ხოლო	აღმოსავლეთში	ჯერ
კიდევ	არ	იყო	დაგმობილი		„ფილიოკვე“.	 აღსანიშნავია	 რომ
შემდგომ	 კრებაზე	 879-880	 წლებში	დაიგმო	ნიკეა-
კონსტანტინოპოლის		სიმბოლოში	რაიმეს	ჩამატება	და	არა	
თავად	ფილიოკვეს	შესახებ	სწავლება).	დღეს,	 ისინი	 ვინც	 ამ
კანონს	 იშველიებენ	 არღვევენ	 საეკლესიო	 ერთობას,
როდესაც	 უერთდებიან	 ან	 ქმნიან	 ახალ	 (მათთვის
მართლმადიდებლურ)	ეკლესიას	და	ხდებიან	სქიზმატიკოსები,	
რაც	გამართლებლია	იმ	შემთხვევაში	თუ	პატრიარქი	„აშკარად“		
ქადაგებს	ერესს,	 ანუ	 დაუფარავად	 და	 მოურიდებლად,
როგორც	ამას	შენიშნავს	წმიდა	ნიკოდიმოს	მთაწმიდელი7.	თუ
ვინმე	ფიქრობს	რომ	ჰეტეროდოქსებთან	დიალოგის	სახით
ურთიერთობა	 ერესია,	 ეს	 როგორც	 არგუმენტი
მოკლებულია	 სერიოზულობას.	 შედეგად,	 ნათელია,	რომ	
	კანონის	 როგორც	 პირველი	 ასევე	 მეორე	 ნაწილი
გულისხმობს	 პრესვიტერებს,	 ეპისკოპოსებს,	 და
მიტროპოლიტებს	 რომლებიც	 პირდაპირ	 ემორჩილებიან
პატრიარქს,	 რასაც	 ადგილი	 არ	 აქვს	 ჩვენს	 შემთხვევაში,
როგორც	უკვე	აღვნიშნეთ.

ყოველივე	 ეს	 ნიშნავს	 იმას,	 რომ	 ეს	 ფაქტები	 არ	 მიუთითებენ
საეკლესიო	 დანაშაულის	 არსებობაზე,	 რომელის	 შესახებაც
საუბრობს	 15-ე	 კანონის	 მეორე	 ნაწილი.	 უკვე	 კვიპრიანე
კართაგენელის	 ეპოქიდან	 (რომელსაც	 სქიზმების	 თეოლოგიც
ეწოდება)	 სქიზმის	 მნიშვნელობა	 და	 საეკლესიო	 ერთობის
დარღვევა	 ნიშნავს,	 უკვე	 არსებული	 ეკლესიის	 კანონიკურ



ფარგლებს	 გარეთ	 სხვა	 ეკლესიის	 წარმოქმას8.	 სწორედ	 ამას
განსაზღვრავს		პირველ-მეორე	 კრების	15-ე	კანონის		
შესატყვისი	მოციქულთა	31-ე	კანონი9,	რომელიც	მოქმედებს	იმ
შემთხვევაში	 თუ	 „მღვდელი	 უგლებელყოფს	 თავის
ეპისკოპოსს...	და	ხვა	საკურთხეველს	აღმართავს...“.

პირველ-მეორე	 კრების	 15-ე	 კანონთან	 დაკავშირებით	 უნდა
შეინიშნოს:

●	 15-ე	 კანონი	 შეუძლებელია	 გულისხმობდეს	 მოგვიანო	 ხანის
ცდომილებებს.	ობიექტურად	შეუძლებელია	ამგვარი	
ყოფილიყო	პირველ-მეორე	კრების	მამების	სურვილი,	რადგან	
იმ	დროს	არ	არსებობდნენ		თანამედროვე		კონფენსიები.	
კანონი	მოქმედებს			 „წმიდა	კრებების	მიერ	და	და	მამათაგან	
დაგმობილი	რომელიმე	ერესის“	არსებობის		შემთხვევაში,	
იგულისხმება		მსოფლიო	კრებების	მიერ	დაგმობილი	ერესები.	
აღნიშნული	კანონის	დადგენის	დროს		(861)	ჯერ	დაგმობილი	არ
იყო	ფილიოკვეს	შესახებ		ცდომილება,	 რომელიც	 უკვე
არსებობდა	 დასავლეთში.	 გარდა	 ამისა,	 ამგვარი	 სწავლება
აღმოსავლეთში	 არასოდეს	 ყოფილა	 შეწყნარებული,	 რაც
საფუძველს	არ	გვაძლევს	ვიფიქროთ,		რომ		კანონი	ამ	მიზეზით	
იქნა	შემოღებული.	იმ	 შეზღუდვების	 და	 წინაპირობების
(რომლებიც	მოცემულია	 კანონის	მეორე	ნაწილში),	 ასევე	იმის
გათვალისწინებით,	 რომ	 კანონის	 მოხმობა	 და	 გამოყენება
მამათა	ნაშრომებში	თითქმის	არ	ხდება10,	საეჭვოა		ამ	კანონის	
მიმღები	 მამების	 სურვილი	 ყოფილიყო		კანონს	ემოქმედა	
მოგვიანო		„დაგმობილი“11	 ცრუსწავლებების	 წინააღმდეგაც,
ეს	შეუძლებელიცაა,	 რადგან	 მეშვიდე	 მსოფლიო	 კრების
შემდგომ	მართლმადიდებელ	ეკლესიაში	არ	ჩატარებულა	სხვა
მსოფლიო	 კრება,	 შესაბამისად	 ჩვენს	 შემთხვევაშიც
დანაშაულიც	არ	არსებობს.	(„თანამედროვე	აღმსარებელების“12

ამ	 საკითხთან	 დკავშირებული	 არგუმენტის	 და	 საეკლესიო
სისხლის	 სამართალთან	 მისი	 კავშირის	 განხილვა,	ზედმეტად	
მიგვაჩნია,	რადგან		პირველ-მეორე	კრების	15-ე	კანონის	მეორე	
ნაწილს	მოცემულ	შემთხვევაში	ძალა	არ	 აქვს	 ბევრი	 სხვა
მიზეზის	გამო).



პირველ-მეორე	 კრების	 მამებმა	 კავშირის	 გაწყვეტის
წინაპირობად	 დაადგინეს	„დაგმობილი“		ცრუსწავლების
საჯაროდ	ქადაგება	და	განმსაზღვრელად	დააწესეს,	რომ	 			ეს
ერესი	ან	მსოფლიო	კრების	მიერ	უნდა	იყოს	დაგმობილი	და	ან
უნდა	არსებობდეს		Consensus	Patrum		(თუკი		რა	თქმა	უნდა	მამები	
რომლებსაც	კანონი	გულისხმობს	შეიძლება	განვასხვაოთ	
მსოფლიო	კრებების	მამებისაგან),		რაც	დღეს	არ	არსებობს	
იმასთან	დაკავშირებით,	კათოლიკები	მწვალებლები	არიან	თუ	
სქიზმატიკოსები.	 მართლმადიდებელ	 სამყაროში	 არც
ჰეტეროდოქსებთან	ურთიერთობების		საერთო	 განსაზღვრება
არსებობს.	 პირველ-მეორე	 კრების	 მამების	 მიზანი	 იყო
ერესის	 წინააღმდეგ	 ერთობის	 შენარჩუნება	 და	 არა
მართლადიდებლებს	 შორის	 განხეთქილების	 წარმოქმნა.
სწორეს	 ამიტომ	 აუცილებელ	 წინაპირობად	 დაადგინეს
ზემოთაღნიშნული	 ფრაზა.		ისინის	 ვინც		ამ	კანონით
მანიპულირებენ		პირველ	 რიგში	 უნდა	 უნდა			მიუთითონ,
ჰეტეროდოქსების	 რომელ	ცრუსწავლებას	იზიარებს		და
საჯაროდ	ასწავლის	პატრიარქი13.

●		განდგომილნი,	 საბედნიეროდ	 ცოტანი,	 არ	 წარმოქმნიან
სქიზმას,	 როგორც	 უკვე	 აღვნიშნეთ,	 რადგან	 ასეთი	 რამ
გულისხმობს	 ეკლესიის	 კანონიკურ	 ფარგლებს	 გარეთ	 სხვა
სამსხვერპლოს	 აღმართვას,	 მაგრამ	 არღვევენ	 საეკლესიო
ერთობას.	 პროფესორი	 სპირიდონ	 ტროიანოსი	 აღნიშნავს:
„სქიზმასთან	 ახლოს	 დგას	 პარასინაგოგეს	 დანაშაული.
პირველის	 შემთხვევაში	 აუცილებელია	 არსებობდეს	 თუნდაც
ერთი	 ეპისკოპოსი,	ხოლო	 მეორე	ხორციელდება	 პრესვიტერის
მიერ“14.	პროფსორი	გ.	პულისი15	სქიზმის	შესახებ	მსჯელობისას
აღნიშნავს:	 „ამ	 დანაშაულის	 გამორჩეული	 მახასიათებელი
არის	 ის	 რომ	 მოქმედი,	 ან	 თანამოქმედი	 არის	 სამღვდელო
პირი,	 ეპისკოპოსის	 ხარისხით.	 ეს	 ასეა,	 რადგან	 სქიზმის
შემთხვევაში		არსებობს		გარკვეული	მმართველობითი	
სტრუქტურა,	რომელსაც	იმისთვის	რომ	იმოქმედოს	სჭირდება	
ეპისკოპოსი	ეკლესიების	და		მღვდელების		საკურთხებლად.	
როდესაც		დანაშაულებრივ	მოქმედებას	სჩადის	პრესვიტერი,		
საქმე	გვაქვს	პარასინაგოგეს	კანონიკურ	დანაშაულთან“.
	განდგომილნი,	 მიუხედავად	 განცხადებისა	 რომ	 სქიზმას	 არ



ქმნიან,	იყნებენ	კანონს	რომელიც	სქიზმას	გულისხმობს.		

იმავეს	 აღნიშნავს	 აწგანსვენებული	 პრესვიტერი	 ევანგელოს
მანძუნიასი:	 „წმიდა	 კანონების	 მიხედვით	 სქიზმასა	 და
პარასინაგოგეს	 შორის	 განსხვავება	 კანონიკური	 დანაშაულის
ჩამდენში			ჩანს.	 ამგვარად,	 სქიზმა	 წარმოიქმნება	 ერთი	 ან
რამდენიმე	ეპისკოპოსის	მიერ	მღვდლებთან		და	ერისკაცებთან	
ერთად.	 პარასინაგოგე	 ხორციელდება	 არა	 ეპისკოპოსის,
არამედ	პრესვიტერების	მიერ,	რომლებიც	მღვდელმოქმედებენ
განცალკევებით.	ან	არ	აღიარებენ	თავიანთ	ეპისკოპოსს,	ან	არ
იხსენიებენ	მის	სახელს	დადგენილი		წესის	 მიხედვით,	თუნდაც	
იმ	შემთხვევაში	როდესაც	ის	(ეპისკოპოსი)	ჩადის	დანაშაულს	
ან	იზიარებს	ერეტიკულ	სწავლებას,	მაგრამ		ჯერ	კრებას	არ	
განუსჯია	იგი.	პრესვიტერს,	რომელიც	იმყოფება	იერარქიის	
მეორე			საფხურზე,	 არ	 აქვს	 უფლება	 განსაჯოს	 ან	 დაგმოს
ეპისკოპოსი“16.		

●	 პირველ-მეორე	 კრება	 ერეტიკოსებში,	 პირველ	 რიგში
გულისხმობს	 ხატმებრძოლებს17,	 სწორედ	 ეს	 იყო	 კრების
მოწვევის	 მიზეზიც	 (პატრიარქი	 ეგანეტეს	 გადაყენების	 (858),
მისი	 განკვეთის	 (859)	 დამოწმების	და	ფოტიოსის		
კონსტანტინოპოლის	პატრიარქად	არჩევის	აღიარების			
გარდა).		ხატმებრძოლეობა	წარმოადგენდა		„წმიდა	კრებების
მიერ	და	 			მამათაგან	 დაგმობილ“			ცრუსწავლებას.	 კანონის
ზედაპირული	 წაკითხვაც	 კი	 გვარწმუნებს,	 რომ	 იგი
ეწინააღმდეგება	 „ზილოტ“	 				მონაზვნებს	 და	 მღვდლებს,	 მათი
მხრიდან	 ახალი	 ხატმებრძოლური	 წინააღმდეგობის	 თავიდან
ასარიდებლად.				კანონი	 არ	 ითვალისწინებს	 კერძო
შემთხვევებს,	 არამედ	 მიემართება	 საეკლესიო	 ერთობის
დარღვევას	 გარკვული	 ჯგუფების	 მიერ,	 რასაც	 ჩვენს
შემთხვევაში	ადგილი	არ	აქვს.			

●	თეოლოგიური	დიალოგებში	 შესვლა	 არ	 		ნიშნავს	 იმას	 რომ
მართლმადიდებლური	 მხარე	 იზიარებს	 თანამოსაუბრეთა
დოგმატურ	შეხედულებებს.	ასეთ	შემთხვევაში	აუცილებელი	არ
იქნებოდა	 დიალოგი.	 თუ		ჰეტეროდოქსებთან	 დიალოგი	
წარმოადეგნს	 ერესს	 ან	 პანერესს,	 მაშინ	 ამ	 ერესში	 ყიფილა
ჩავადნილი	 ეკლესია	 და	 ამ	 ეკლესიის	 მამები	 უძველესი



დროიდან.

●	 ჰეტეროდოქსების	 არცერთი	 ცრუსწაველება	 არ	 იქადაგება
პატრიარქის	მიერ	 „საჯაროდ“.	რაც	შეეხება	კრეტაზე	მიღებულ	
დოკუმენტებს,	ქვემოთ	ვაჩვენებთ,	რომ	ისინი	არათუ	არ	
წარმოადგენენ	მართლმადიდებელი	ეკლესიის	მიერ	
გარდამოცემული	დოგმატური	სწავლებისაგან	გადახვევას,		
არამედ		პირიქით	-	სრულად	ეთანხმებიან	მას.

●	პირველ-მეორე	კრების	 13-ე,	 14-ე	და	 15-ე	კანონები18,		ეხებიან
საეკლესიო	 მოხსენების	 შეწყვეტას.	 13-ე	 კანონი	 განსჯის
პრესვიტერის	 და	 დიაკონის	 მიერ	 ეპისკოპოსის	 მოხსენების
შეწყვეტას,	 14-ე	 ეპისკოპოსის	 მიერ	 მიტროპოლიტის
მოხსენების,	ხოლო	15-ე	მიტროპოლიტების,	ეპისკოპოსების	და
პრესვიტერების	 მიერ	 პატრიარქის	 მოხნების	 შეწყვეტას.
მხოლოდ	 15-ე	 კანონი,	 ისიც	 ერეტიკოსი	 პატრიარქის
შემთხვევაში,		ამართლებს	პატრიარქის	 სახელის	 მოხსნების
შეწყვეტას	 (შემზღუდველი	 პირობების	 გათვალისწინებით,	რომ
ეს	ერესი	დაგმობილი	უნდა	იყოს	კრებების	და	მამების	მიერ	და
მას	საჯაროდ,	კადნიერად	და	თავისუფლად	უნდა	ქადაგებდეს
პატრიარქი)	 მათ	 			მიერ,	 რომლებიც	 ვალდებულნი	 არიან
იხსენიებდნენ	 მას.	 პირველ-მეორე	 კრების	 13-ე	 კანონი19,	 ისევე
როგორც	მოციქულთა	31-ე20,	რომელიც	მოქმედებს		მოხსენების	
შეწყვეტის		და				სქიზმის	 არსებობის	შემთხვევაში,	რასაც	ჩვენს
შემთხვევაში	 ადგილი	 არ	 აქვს,	 ძალიან	 მნიშვნელოვანია,
რადგან	 გამორიცხავს	 მიტროპოლიტის	 წინააღმდეგ
პრესვიტერების	 და	 მონაზვნების	 თვითნებურ	 მოქმედებას
საკრებო	გადაწყვეტილებამდე:	„როდესაც	მღვდლობის	პატივში
მყოფი	 მიიტაცებს	 მიტროპოლიტთა	 მსაჯულებას	 და	 მათ
ბჭობაზე	 ადრე	 გამოუტანს	 განაჩენს	 თავის	 მამასა	 და
ეპისკოპოსს	 ის	 არც	 მღვდლობის	 პატივის,	 არც	 მღვდლის
სახელის	 ღირსია.	 ხოლო	 მის	 მიმდევრებს	 თუ	 სამღვდელონი
იქნებიან	ისინი,	უნდა	წაერთვათ	პატივი,	ხოლო	თუ	მონაზვნები
ან	 ერისკაცები	 იქნებიან,	 უზიარებელნი	 უნდა	 იყვნენ	 და
ეკლესიიდან	სრულიად	უნდა	განეყენონ,	სანამ	არ	დაანებებენ
თავს	 განხეთქილების	 მოქმედთა	 ერთობას	 და	 არ
მიბრუნდებიან	თავის	ეპისკოპოსთან“.				



●	 იმ	 პრესვიტერების	 განსასჯელად,	რომლებიც	თვითნებურად
წყვეტენ	 საღმრთო	 ლიტურგიაზე	 თავიანთი	 ეპისკოპოსის
მოხსენებას,	 საკმარისია	 ღანგრის	 6-ე	 კანონი21.	ამ	კანონის	
გარდა	შეიძლება	გამოყენებულ	იქნას	მეხუთე-მეექვსე		კრების		
31-ე	კანონიც:	„განვაჩინებთ,	 რომ	 მღვდელმსახურებმა
სამღვდელო	 მოქმედება,	 ან	 ნათლისღება	 კარის	 ეკლესიაში
აღასრულონ	 სხვა	 არანაირად,	 თუ	 არა	 ადგილობრივი
ეპისკოპოსის	 ნებართვით.	 კლერიკოსი,	 რომელიც	 ამ	 წესს	 არ
დაიცავს,	განიკვეთოს”22.											(აუცილებელია	შევნიშნოთ	რომ		
კანონების					გამოყენება		მხოლოდ	და	მხოლოდ	ეკლესიის	
განსჯის	სფეროში	შედის,	რომელიც	ვალდებულია	გამოიყენოს	
ყველა	სამოძღვრო	საშუალება	შეცდომილთა	განსასწავლად
და	გაითვალისწინოს,		კონკრეტულ	შემთხვევაში,	დანაშაულის	
სუბიექტური	და	ობიექტური						მხარეები).			

პირველ-მეორე	კრების	15-ე	კანონი,	როგორც	უკვე						აღინიშნა,		
არ	აძლევს	პატრიარქის	სახელის	მოხსენების	შეწყვეტის	
უფლებას	პრესვიტერებს,	 რომლებიც	 სხვა	 მიტროპოლიტის
იურისდიქციაში	 შედიან.	 ამგვარი	 რამ	 გამოიწვევდა
ადგილობრივი	 ეკლესიის	 მსოფლიოობის	 გაუქმებას,	 რაც
წარმოადგენს	 მართლმადიდებელი	 ეკლესიის	 ძირითად
საფუძველს.	ნათელია,	რომ	პირველ-მეორე		კრების	მამებს	
სურდათ,	მოხსენების	შეწყვეტის	ბოროტად	გამოყენების	
შესაძლებლობის	თვიადან	არიდება,	სწორედ	ამიტომ	
დაადგინეს,	რომ	დანაშაული	 ფიქსირდება		მხოლოდ	
ერეტიკოსის	პატრიარქის	შემთხვევაში,	როდესაც	ეს	ერესი	
„დაგმობილია“,	როცა	ამ	ერესს	პატრიარქი	ქადაგებს	საჯაროდ
და	როდესაც	მოხსენების	შეწყვეტა	ხდება	მათ	მიერ,	რომლებიც
ვალდებუნი	არიან	იხსენიებდნენ	მას.

●	 წმიდა	 კანონები	 პრესვიტერებს	 არ	 აძლევენ	 არანაირ
საფუძველს	შეწყვიტონ	საკუთარი	მიტროპოლიტის	მოხსენიება,
სანამ	 კრება	 არ	 განსჯის	 მას	 (პირველ-მეორე	 კრების	 13-ე).
განდგომილთა	 არგუმენტი,	რომ	 წყვეტენ	მოხსენებას,	რადგან	
მათ	მიტროპოლიტს	კავშირი	აქვს		„ერეტიკოს“	
მიტროპოლიტებთან	და	პატრიარქებთან,	მოკლებულია	
კანონიკურ	საფუძველს	და	არასერიოზულია.				მაშინაც	კი	თუ			



მათი	მიტროპოლიტი	კავშირშია23,	 სხვა	 მართლაც	 ერეტიკოს
მიტროპოლიტებთან	 და	 პატრიარქებთან,	 შეუძლებელია	 იგი
დავადანაშაულოთ	ერესში,	რადგან			არ	არსებობს	დანაშაულის
სუბიექტური	მხარე.

მართლმადიდებლობის	 „თანამედროვე			აღმსარებლების“
არგუმენტის	 მიხედვით,	 ყველა	რუს,	 ბულგარელ,	 ქართველ	და
ანტიოქელ	 პრესვიტერს	 უნდა	 გაეწყვიტა	 საკუთარ
მიტროპოლიტთან	საეკლესიო	 კავშირი,	რადგან	 იმ	პატრიარქს
და	 ეკლესიას	 რომელსაც	 იგი	 ეკუთვნის	საეკლესიო	კავშირი	
აქვთ			ათ	 „ერეტიკოს“	 პატრიარქთან,	 და	 მიტროპოლიტთან!
არსებობს	 ამაზე	 მეტი	 უგუნურება?	 არსებობს	 თუნთაც	 ერთი
ამგვარი	 შემთხვევა	 ამ	 სამყაროში?	 რატომ	 აგრძელებს	 ოთხი
მართლმადიდებლური	ეკლესია		საეკლესიო	კავშირს		დანარჩენ
ათ	ეკლესიასთან,	რომლებმაც	მონაწილეობა		მიიღეს	კრეტის	
წმიდა	და	დიდ	კრებაში,	თუ		ეკლესიის	 ის	 ათი
პირველმოსაყდრე,	 რომელიც	 მონაწილეობას	 იღებდა,
ერეტიკოსია?	არსებობს	ამაზე	დიდი	უგუნურება!!!

განდგომილთა	 მხრიდან	 პირველ-მეორე	 კრების	 15-ე	 კანონის
მცდარი	 განმარტების	 მიუხედავად24

,	არსებობს	უფრო	
მნიშვნელოვანი,	ანუ	მთავარი	პრობლემა:	შემოაქვს	კრეტის	
	წმიდა	 და	 დიდ	 კრებას	 ახალი	 ეკლესიოლოგია,	 რომელიც	 არ
ეთანხმება	 მართლმადიდებელი	 ეკლესიის	 დოგმატურ
სწავლებას25?

მნიშვნელოვანია	 წმიდა	 გრიგოლ	 პალამას	 შენიშვნა	 1351
კრების	 სინოდალურ	 ტომოსზე:	 „სხვა	 არის	 რწმენისთვის
სიტყვისგება	და	სხვა		რწმენის	აღმსარებლობა.	სიტყვისგების	
დროს	არ		უხმს	სიტყვისმგებელს	ზუსტსიტყვაობა,	როგორც	
ამბობს	ბასილი	დიდი,	რწმენის	აღსარების	 დროს	 კი	 სიზუსტე
ყველას	მოეთხოვება“26.		ოდნავ	ქვემოთ	ტომოსში	აღნიშნულია:	
„სიტყვების	 გამო	 კია	 არ	 ვდავობთ,	 რადგან	 სიტყვებში
საფრთხეს	 ვერ	 ვხედავთ,	 სანამ	 გონება	 ჯანმრთელად	 სჯის.
...არა	 ჩვენს	 სიტყვებში,	 არამედ	 ჩვენს	 საქმეებში	 ჩანს
ჭეშმარიტება	 და	 ღვისმოშიშება,	 როგორც	 ასწავლის	 გრიგოლ
ღვთისმეტყველი“.	 აუცილებელია	 ვაჩვენოთ	 ზუსტსიტყვაობენ
თუ	 არა	 კრების	დოკუმენტები	სიტყვების	მეშვეობით	



	ჭეშმარიტების	 გამოხატვისას,	და	 მართალია	თუ	 არა	 ის,	რომ
ისინი			 ვინც	 რწმენას	 იცავენ,		კი	 არ	 ზუსტსიტყვაობენ,	 რაც
დასაშვებია,	არამედ	ცდებიან.
	

	

	

	

3.ერეტიკოსები	და		სქიზმატები
კრების	დოკუმენტის	წინააღმდეგ	მთავარი	ბრალდება	ის	არის,
რომ	მასში	ერეტიკოსებად	არ	იწოდებიან			კათოლიკები	და	
პროტესტანტები.		მეორე	მსოფლიო	კრების	6-ე	
კანონში27მოცემული	 კრიტერიუმები	 განსაზღვრავენ	 თუ	 რა
შემთხვევაში	 შეიძლება	 ვინმეს	 ერეტიკოსად	 გამოცხადება:
„მწვალებლებს	ვუწოდებთ	ძველად	ეკლესიიდან	გაძევებულ	და
შემდეგ	 ჩვენს	 მიერ	 შეჩვენებულ,	 განკანონებულ
კლერიკოსებს“.	წმიდა	კანონების	თვითნებურად	 	მოხმობა		და	
მითუმეტეს	ბოროტად	 გამოყენება		ყოვლად	დაუშვბელია.	
ნათელია,	რომ	ადამიანი	ერეტიკოსად	ვერ	ჩაითვლება,	თუ	იგი
განკანონებული	 არ	 არის	 		მსოფლიო	კრების	მიერ.
ადგილობრივი	კრებების	მიერ	ზოგიერთი		სწავლების	დაგმობის
მიუხედავად28

,	 არ	 მომხადარა	 კათოლიკების	საზოგადო	
დაგმობა.		ჩანს,	რომ		1054	წლის	შედეგ	აღმოსავლეთში		ეს	
ფაქტი		ზოგიერთისთვის	დაფიქრების	მიზეზი	გახდა,	სწორედ	
ამიტომ	ბალსამონი	აღნიშნავს:	„ეს	 ყოველივე	 გაითვალისწინე,
რადგან	 შესაძლოა	 დაგჭირდეს	 მათ	 წინააღმდეგ	 რომლებიც
ამბობენ,	 რომ	 არ	 იყო	 სწორი	 რომის	 საყდრისგან	 გამოყოფა,
სანამ	 როგორც	 ბოროტის	 მოსურვეებს	 (κακόφρονες)	 ისე	 არ
დავგმობდით	 მათ.	 ხოლო	 წინამდებარე	 კანონი	 მათ
დოგმატური	 მიზეზის	 გამო	 არ	 სჯის...“29.	 აღსანიშავია,	რომ	
ბალსამონი		1054	წლის	ორმხრივი	ანათემებიდან,	 მხოლოდ
რამდენიმე	ათწლეულის	შემდეგ	საუბრობს	აღმოსავლეთსა	და
დასავლეთს	 შორის	 სქიზმის	 შესახებ,	რასაც	რა	თქმა	უნდა	
	უკავშირებს	 დოგმატურ	 მიზეზებს;	 ამისთვის		მიმართავს	
პირველ-მეორე	კრების	 (861)	15-ე	კანონს	არა	პიროვნულ,		



არამედ	ეკლესიათა	შორის		საეკლესიო	ერთობის	დარღვევის	
საფუძველზე.	ის	 თავს	 არიდებს	 კათოლიკებს	 უწოდოს
ერეტიკოსები,	 მაგრამ	 მათ	 ახასიათებს	 როგორც	 „ბოროტის
მოსურვეებს“	 (κακόφρονες),	თუმცა	არ	ცდილობს	განასხვაოს	ეს
ორი	ტერმინი	ერთმანეთისაგან.

რადგან	 ობიექტური	 მკვლევარი	 ვალდებულია	 დაწვრილებით
გამოიკვლიოს	 ყველაფერი;	 ამიტომაც	 არ	 უნდა	 დავივიწყოთ
აღმოსავლეთის	ეკლესიის	ის	სიმბოლური	დოკუმენტები,	სადაც
კათოლიკები	 და	 მათგან	 მოგვიანებით	 განყოფილნი
(პროტესტანტები)	 ხასიათდებიან	 როგორც	 ერეტიკოსები,	 ან
იგმობა	მათი	ესა	თუ	ის	სწავლება	 (რა	თქმა	უნდა	ამგვარი	რამ
არ	 მომხდარა	 მსოფლიო	 კრების	 მიერ,	 რომელიც
მართლმადიდებელი	 ეკლესიის	 კანონიკური	 და	 დოგმატური
ტრადიციის	 მიხედვით	 შეუძლებელია	 ჩაანაცვლოს
ადგილობრივმა	 კრებამ).	 განსაკუთრებით	 საინტერესოა	 თუ
როგორ	 განსაზღვრავს	 მართლმადიდებელი	 ეკლესია	 თავის
ურთიერთობებს	მათთან,	რომლებსაც		ადგილობრივ	 კრებებზე
ან	 სხვა	 დოკუმენტებში	 უწოდებს	 მწვალებლებს,
მაგალითისთვის:

●	 მარკოზ	 ეფესელი	 თავის	 ცირკულარულ	 ეპისტოლეში,
სათაურით:	 „ყოველთა	 მკვიდრთა	 ქვეყნისათა	და	 კუნძულებზე
მყოფ	მართლმადიდებელ	ქრისტიანთა	მიმართ“30,	კათოლიკებს
უწოდებს	 ერეტიკოსებს,	 ძირითადად	 ფილიოკვეს	 გამო	„მათ	
როგორც	ერეტიკოსებს	არ	გავექეცით?	და	ამის	გამო	არ	
განვშორდით?“.		მიუთითებს	 წმიდა	 ფოტიოსის	 ნომოკანონს31

წმიდა	 თეოდორე	 სტუდიელის	 საპირისპიროდ,	 რომელიც
ფიქრობდა,	რომ	ვალდებულნი	ვართ	ერეტიკოსებად	მივიჩნიოთ	
„ისინი,	რომლებიც	არ		ნათლავენ	და	არ	ინათლებიან	მამის,	ძის	
და	სულიწმიდის	სახელით“32.	 წმიდა	 მარკოზ	 ეფესელი
აღნიშნავს:	 „ერეტიკოსი	 არის		ის	ვისაც	მიემართება	
ერეტიკოსების	 წინააღმდეგ	 გამოცემული	 კანონები,	 ასევე	 ის
ვინც	 თუნდაც	 მცირედით	 გადაუხვევს	 სწორ	 რწმენას“.	 ეს
პოზიცია	 მარკოზ	 ეფესელს	 ხელს	 არ	 უშლის	 კათოლიკებს
ეკლესია	უწოდოს:	„მრავალი	წლის	წინ	ჩამოშორდა	
დასავლეთის	ეკლესია,	ეს	სახელგანთქმული	წევრი,		ოთხ	



უწმიდეს	პატრიარქთან		ზიარებას“33.	ის	ფაქტი	რომ	კათოლიკები
მარკოზ	ეფესელის	მიერ	მწვალებლებად	ხასიათდებიან,	ხელს	
არ	უშლის	მას		კათოლიკობიდან	 მართლმადიდებლობაში
შემომსვლელები	მიიღოს	მხოლოდ	მირონის	ცხებით;	ამისთვის		
მიუთითებს	მეორე	მსოფლიო	კრების	7-ე	კანონს	და	
შესაბამისად	იყენებს	მას34.	 ფერერა-ფლორენციის	 კრებაზე
წარუმატებლობის	 შემდეგ	 უქმდება	 კათოლიკური	 ეკლესიის
წოდება	მოძმე	ეკლესია35?		იგივე	განსხვავებები	არ	გვაქვს?
●	 1638	 წლის	 კონსტანტინოპოლის	 კრება,	კირილე	ლუკარის	
კალვინისტურ		რწმენის	აღსარებას	უწოდებს	ერეტიკულს:	
„მიუხედავად	იმისა,	რომ	მასშიც	მოიძებნება	მცირე	სიკეთე,	მის
სიღრმეში	 იზრდება	 ერესი“36.	ამ	დოკუმენტში	
მართლმადიდებელ	ეკლესიას		მრავალჯერ	ეწოდება		
აღმოსავლეთის	ეკლესია37,	რაც	უშვებს	დასავლეთის	ეკლესიის
არსებობას.

●	სინოდალური	ეპისტოლე,	რომელსაც	სხვებთან	ერთად	ხელს
აწერენ	 კონსტანტინოპოლის	 პატრიარქი	 გრიგოლ	 მეხუთე	 და
იერუსილმის	ათანასე	(1836),	ეწინააღმდეგება	პროტესტანტების
პროზელიტურ	 საქმიანობას;	 ლუთერს,	 კალვინს	 და	ცვინგლს	
უწოდებს	ერეტიკოსებს.		სინოდალური	ეპისტოლე	
განსაზღვრავს:	„დღევანდელი	ერეტიკოსები	თანამოაზრენი	
არიან	და	იღწვიან		ერსიარქების	სასარგებლოდ,	რომელთა	
სახელებსაც	ატარებენ.	ეს	ერეტიკოსები		იწოდებიან	ლუთერო-
კალვინისტებად...“38.		ამას	გარდა,	 ამ	 დოკუმენტში	 საუბარია
აღმოსავლეთის	 (მართლმადიდებელ)	 ეკლესიასა	 და
დასავლეთის	ეკლესიაზე39.

●	აღმოსავლელი	პატრიარქების		ენციკლიკაში	 პაპი	 პიუს	 IX-ის
(1848)	 მიმართ,	 პაპიზმი	 ერესადაა	 მოხსენიებული	და	
	არიანიზმთანაა	შედარებული	 (იპერბოლაა	და	არა	ანალოგია):
„ეს	ერესები	განივრცნენ	თითქმის	მთელ		სამყაროში	და	უფალს	
აწუხებენ,	ოდესღაც	იყო	არიანიზმი,	დღეს		არსებობს	 პაპიზმი“40.
თუმცა,	 როგორც	 ამას	 ქვემოთ	 ვიხილავთ,	 ენციკლიკაში
პაპიზმის	ამგვარად	მოხსენიების	მიუხედავად,	 ხშირად
რომის	საყდარს	ეკლესია	ეწოდება.



●	 მართლმადიდებელი	 ეკლესიების	 მეთაურთა	 და	 მათ
წარმომადგენელთა	შეხვედრაზე	მოსკოვში	(1948)	აღნიშნულია:
„პაპიზმის	არსი	იმაში	გამოიხატება,	რომ	ნამდვილი	კათოლიკე
მართლმადიდებლობა	 ირყვნება,	 ამ	 ახლადგამოჩენილი
დოგმატების	 შემოტანით...	 პაპიზმის	 მთელი	 ისტორია
მიუთითებს	 ქრისტეს	 ეკლესიის	 ახალი	 აღთქმისეული
სწავლების	შერყვნაზე“41.	ქრისტიანული	სწავლების	შებღალვის
მიუხედავად,	 შეხვედრაზე	 საუბარია	 კათოლიკური	 ეკლესიის
შესახებ,	როგორც	ამას	ქვემოთ	ვიხილავთ.

ყოველივე	 ზემოთ	 თქმულის	 შემდეგ	 ნათელია,	 რომ	 XIX
საუკუნემდე	კათოლიკები	ადგილობრივი	კრებების	მიერ,	
რომელთაც	შეზღუდული	ავტორიტეტი	და	ძალა	აქვთ,	
ხასიათდებიან		ერეტიკოსებად.	აღსანიშნავია,	რომ	მოსკოვში	
გამართულ	შეხვედრაზე	მიუხედავად	იმისა,	რომ	საუბარია
	„ახლადგამოჩენილ	დოგმებზე“	 		კათოლიკების	 მხრიდან,	 მათ
ერეტიკოსები	 არ	 ეწოდებათ.	 დასავლეთის	 ქრისტიანები	 აღარ
ხასიათდებიან	ერეტიკოსებად	მას	 შემდეგ	რაც:	 1.	 1902-1904	და
1920	 წლებში	 დაიგზავნა	 მსოფლიო	 საპატრიარქოს
ენციკლიკები,	რომლებიც	 მიზნად	 ისახავენ	ორმხრივი	 ნდობის
აღდგენას	 კათოლიკებსა	 და	 მართლმადიდებლებს	 შორის,
ასევე	 პროზელიტური	 საქმიანობის	 შეწყვეტას	 კათოლიკების
მხრიდან42;	 2.			 გაუქმდა	 ანათემები	 (1965),	 რომელიც
გამოცხადებული	 ჰქონდა	 მსოფლიო	 საპატრიარქოს43	 (1054);	 3.
მიღებულ	იქნა		პანორთოდოქსული	 გადაწყვეტილება,
დაწყებულიყო	 თეოლოგიური	 დიალოგები44.	 მაგრამ	 ზუსტად
რას	ნიშნავს	ეს	ყოველივე?	ააქვთ	მათ	რაიმე	მნიშვნელობა?

1965	 წელს	 ანათემების	 გაუქმებამ,	 რომლებიც	 გამოცხადდნენ
1054	 წელს	 (ისტორიულად	 დამტკიცებულია,	 რომ
აღმოსავლეთსა	და	დასავლეთს	 შორის	 კავშირის	 გაწყვეტა	 XI
საუკუნის	 შემდეგ	 მყისიერად	 არ	 მომხდარა45.	 კავშირის
გაწყვეტაში	 გადამწყვტი	 როლი	 ითამაშეს	 ჯვაროსნულმა
ლაშქრობებმა),	 ხელი	 შეუწყო	 შემდგომში	 დაახლოებისკენს
სწრაფვას.	 ვლასიოს	 ფიდასი	 აღნიშნავს,	 რომ	 ანათემების
გაუქმებით	 (1965)	 შეიქმნა	 განკანონების	 	კანონიკური	ჩარჩო		
და	რომ		 აღმოსავლეთსა	 და	 დასავლეთს	 შორის	 საბოლოო



სქიზმა	 გადაზრდილია	 უზიარებლობაში	 დოგმატური
განსხვავებების	დაძლევამდე46.		ანათემების	გაუქმება	არ	არის	
საკმარისი	საეკლესიო	ერთობის	აღსადგენად	 დოგმატური
განსხვავებების	არსებობის	გამო,	 	ამიტომ	მისი		მნიშვნელობა	
უფრო	მეტად	ფსიქოლოგიურია;	 აიოლებს	 ერთობისაკენ
მსვლეობას	 დიალოგის	 მეშვეობით.	 უნდა	 გავიგოთ	 რომ:
„დიალოგი	 წარმოადგენს	 გულწრფელი	 შერიგების
გამოხატულებას,	 სულიერი	 ნდობის,	 პატივისცემის	 და
სიყვარულის	 ნიშანს...	 რათა	 ისევ	 ვიგემოთ	 რწმენაში	 სრული
კავშირი,	 ძმური	 ერთობა	 და	 საიდუმლოებითი	 ცხოვრება,
რომელიც	 არსებობდა	 ჩვენ	 შორის	 ეკლესიის	 ცხოვრების
პირველი	ათასწლეულის	მანძილზე“47.

შედეგად,	 ტერმინ	 „ჰეტეროდოქსის“	 გამოყენება
„ერეტიკოსის“	 ნაცვლად	 არ	 ნიშნავს	 დოგმატური
განსხვავებების	 დავიწყებას	 ან	 მათ	 იგნორირებას.	 ეს
შენიშვნა	 ძალიან	 მნიშვნელოვანია	 და	 არ	 შეიძლება
ყურადღებიდან	გამოგვრჩეს.

საეკლესიო	ლიტერატურაში	არ	ხდება	ტერმინების	„ერეტიკოსი“
და	 „ჰეტეროდოქსი“,	 ერთმანეთისაგან	 განსხვავება.
საჩვენებლად	რამდენიმე	მაგალითს	მოვიყვანთ:

●	 ათანასე	დიდი:	 „ისინი	 ცრუობენ	 როდესაც	 წერენ	 რწმენის
შესახებ...	 ჰგონიათ	 რომ	 რწმენის	 საკითხებს	 განსაზღვრავენ...
ცრუმოძღვრების	 (ἑτεροδοξία=ჰეტეროდოქსია)	 ბრალდებას
გაურბიან...“48.

●	 იოანე	 დამასკელი:	 „ერესებს	 უთანხმოებანი,
დაპირისპირებები	და	ცრუმოძღვრებანი	(τεροδοξίαι)	ახლავს	თან
როდესაც	 ერთი	 ერესი	მეორეს	 ამხობს.	 ბრძოლის	 ველად	 იქცა
ერეტიკოსთა	სამყოფელი“49.

●	იოანე	ოქროპირი:	 „მოძღვარივით	კი	არ	საუბრობს,	არამედ
როგორც	 მსახური,	 რათა	 ასწალოს	 მოწაფეს	 თავმადაბლობა
„რაჲთა	 ამცნო	 ვიეთმე,	 რაჲთა	 არა	 სხუასა	 რასმე
მოძღურებდენ“	 (ἑτεροδιδασκαλεῖν).	 ასე	 არ	 მოიხსენიებს	 მათ,
რათა	უფრო	მეტად	შერცხვენილნი	არ	გამოაჩინოს“50.



●	 ევსები	 კესარიელი:	 „და	 პავლეს	 მანკიერი
სხვაგვარადმადიდებლობა,	 მხილებები	 და	 შეკითხვები,
რომლებიც	მის	მიმართ	აღიძრა”51.

●	 ევსები	 კესარიელი:	 „ერთად	 ხშირად	 იკრიბებოდნენ,
მტკიცებულებები	 და	 გამოძიებები	 აღიძვრებოდა	 თითოეულ
სინოდზე,	 როდესაც	 სამოსატელის	 გარშემო	 მყოფნი
ცდილობდნენ	 უცხოდმადიდებლობის	 დაფარვასა	 და
დამალვას,	 სხვები	 კი	 მოშურნეობით	 აშიშვლებდნენ	 და
სააშკარაოზე	 გამოჰქონდათ	 მისი	 მწვალებლობა	 და	 ქრისტეს
გმობა“52.

საეკლესიო	 ლიტერატურაში	 ტერმინები	 „ჰეტეროდოქსი“	და	
„ერეტიკოსი“	აღნიშნავენ		რწმენაში	განსხვავებას	და	
ერთმანეთის	გვერდიგვერდ	იხმარებიან.			მართლმადიდებელი	
ეკლესია	ტერმინს	 „ჰეტეროდოქსი“	დღეს	იყენებს	მათ	მიმართ,
რომლებიც	 იმყოფებიან	 მის	 გარეთ	 და	 აწარმოებს	 მათთან
დიალოგს	 შერიგებისა	 და	 სიყვარულის	 პირობებში.
მართლმადიდებელი	 ეკლესია	აცნობიერებს			ჩვენ	 შორის
არსებულ	 განსხვავებებებს	 და	 იმასაც,	 რომ	 ძირითად
საკითხებთან	 დაკავშირებით	 საერთო	 რწმენა	 ერთმანეთთან
გვაკავშირებს.	 იგი	 განსხვავებების	დაძლევის	 შემდეგ,	 მოელის
ევქარისტიული	 კავშირის	 აღდგენას.	 მართლმადიდებელი
ეკლესია	თვლის,	რომ	ეს	ტერმინი		შესაფერისია	მისი	 პოზიციის
და	 ურთიერთობის	 გამოსახატავად	 კონკრეტულ	 ქრისტიანულ
აღმსარებლობებთან,	 რომლებშიც	 ხედავს,	 რომ
დასაახლოებლად	 არსებობს	 ძირითადი	 პირობები.	 საზოგადო
ტერმინი	 „ერეტიკოსი“	 შინარსობრივად	 გამოხატავს
განვრდომას	 და	 მოკვეთას;	 სიცოცხლის,	 გამოცდილების,	 და
ჭეშმარიტების	 უარყოფას,	 სწორედ	 ამის	 გამო	 აღნიშნული
ტერმინი	 ისტორიულად	 უარყოფითი	 შინარსისაა	 და
გამოიყენება	 ყველა	 მოკვეთილის	 და	 კანონიკური	 ეკლესიის
მიღმა	 მყოფების	 მიმართ.	 ტერმინი	 „ჰეტეროდოქსი“	 ერთის
მხრივ		განასხავებს	მართლმადიდებელს	
სხვაგვარადმადიდებელისაგან	 (ἄλλως	 δοκοῦντας)	 რწმენაში,
ხოლო	 მეორეს	 მხრივ	 გამოხატავს	 ნეიტრალურ	 პოზიციას
არსებული	 განსხვავებების	 მიმართ,	 რომლებიც	 უნდა



წარმოადგენდნენ	 დიალოგის	 საგანს	 გამოძიებისა	 და
შეთანხმების	 პროცესში.	 დიალოგი	 როგორც	 კათოლიკებთან,
ასევე	 სხვა	 რომელიმე	 ქრისტიანულ	 აღმსარებლობასთან		
მრავალსაუკუნოვანი	დაშორებისა	და	გაუცხოების	შემდეგ
მიმდინარეობს	თანასწორობის	 საფუძველზე.			დიალოგის	
დასაწყებად		აუცილებელია	განსხვავებული	აზრის	პატივისცემა	
(ეს	 არ	 ნიშნავს	 იმას,	 რომ	 იგი	 გაზიარებული	 იქნება
მართლმადიდებლების	მიერ),	პირველ	რიგში	კი	განსხვავებული
აზრის	 განხილვა	 უნდა	 მოხდეს	 ობიექტური	 კრიტერიუმებით,
რასაც	 წარმოადგენს	 საერთო	 ტრადიცია	 პირველი
ათასწლეულის	 მანძილზე.	 ეს	 უკანასკნელი	გამორიცხავს		
ჭეშმარიტების	რელატივიზაციას.	ტერმინები	„ჰეტეროდოქსი“	
და	„ერეტიკოსი“		შინაარსობრივად		არ	უიგივდებიან	
ერთმანეთს	სრულად;		დღეს		 მათ	 ვიყნებთ		ზუსტი
შინაარსობირვი	 მნიშვნელობით.	 ტერმინი	 „ერეტიკოსი“
შეურაცხმყოფელია	და	სალანძღავია.	ისტორიიდან	გვახსენებს
განურჩევლად	 ყველა	 იმ	 ჯგუფს,	 რომლებიც	 უარყოფდნენ	 და
ებრძოდნენ	 ეკლესიის	 მთავარ	 დოგმატურ	 სწავლებებს	 და
თვითონ	 ეკლესიასაც.	 ტერმინი	 „ჰეტეროდოქსი“	 აღნიშნავს
ქრისტიანულ	 აღმსარებლობებს,	 სადაც	 არსებობს	 საფუძველი
დიალოგის	 საწარმოებლად,	 რათა	 შესაძლებელი	 იყოს
შეთანხმება.

„რწმენის	 აღმსარებელთა“	 მოწოდებაზე,	 რომ	 კათოლიკები
ერეტიკოსებად	 უნდა	 იწოდებოდნენ,	 პასუხი	 ნათელია	 და
კატეგორიული.	 მათთვის	 ერეტიკოსის	 სახელით	 მოხსენიება
იმიტომ	 არ	 ხდება,	რომ	 არ	 არიან	 განკანონებულნი	 მსოფლიო
კრების	მიერ;	ასევე	დიალოგის	პირობებში		ტერმინი	
„ჰეტეროდოქსი“,	რომელიც	ცხადად	გამოხატავს	
აღმსარებლობით	განსხვავებას,	ითვლება	 უფრო	 შესაფერისად
იმ	მიზეზების	გამო	რომლებიც	ზემოთ	დავასახელეთ.	რატომ	არ
უწოდებდა	მარკოზ	ეფესელი	კათოლოკებს	ერეტიკოსებს,	სანამ	
ფერარა-ფლორენციის	კრებაზე			ჩიხში	არ	შევიდა	
მოლაპარაკებები?	რატომ	არ	თქვა		II	მსოფლიო	კრებამ,	რომ		
სულიწმიდა	მამის	თანაარსია53?	 სხვაგვარად	 ფიქრობდა?	 რა
თქმა	უნდა	არა.



კითხვაზე,	რა	კრიტერიუმით	უნდა	შევრაცხოთ	ვინმე	
ერეტიკოსად	ან	ჰეტეროდოქსად,		ვოლოკოლამსკის	
მიტროპოლიტი	 ილარიონი	 ამგვარად	 პასუხობს:	 „ძველ
ეკლსიაში				ერეტიკოსების	 მიმართ	 დამოკიდებულება	 იყო
ძალიან	 მკაცრი.	 საეკლესიო	 კანონები	 კრძალავდნენ
არახოლოდ	 ზიარებაში	 მონაწილეობას,	 არამედ
ერეტიკოსებთან	 თანალოცვასაც.	 ამასთან,	 არ	 შეიძლება
გამოგვრჩეს,	 რომ	 პირველი	 საუკუნის	 ერესები	 არიანიზმი,
საბელიანიზმი	და	მონოფიზიტიზმი	უარყოფდნენ	ქრისტიანული
სარწმუნოების	 ძირითად	 საფუძვლებს:	 ქრისტეს	 ღმერთობას,	
სამების	პირთა	თანასწორობას,		ქრისტეში	საღმრთო	და	
ადამიანური	ბუნების	სისრულეს.	 იმავეს	 ვერ	 ვიტყვით
თანამედროვე	 ქრისტიანული	 აღმსარებლობების	 მიმართ,
რადგან	იღებენ	ეკლესიის	ძირითად		დოგმატებს.	
მართლმადიდებლურმა	ქრისტიანობამ	დიდი	სიზუსტით	უნდა	
განარჩიოს	ერთმანეთისაგან	ერეტიკოსები	და		
ჰეტეროდოქსები.	მოსკოვის	წმიდა	პატრიარქი,	 ფილარეტი
თვლიდა,		რომ		 „მოუღებელია	 და	 მცდარი	 პაპიზმი	 (ე.ი
კათოლიკობა)	 გავუთანაბროთ	 არიანიზმს“	.	მთლად	სწორი	
არ	იქნებოდა	ჰეტეროდოქსებს	მოვეპყრათ	ისე	როგორც	ეს	
განსაზღვრეს	დიდი	კრებების	ეპოქის		მამებმა	ერეტიოსების	
მიმართ;	რომ	უნდა	მოვიკვეთოთ	ისინი	და	არ	უნდა	გვქონდეს
მათთან	კავშირი“54.

მიტროპოლიტი	 ილარიონის	 ზემოთმოყვანილი	 მოსაზრება
ძირითადად	 სწორია.	 თანამედროვე	 ჰეტეროდოქსები
განსხვავებულადმადიდებელი	 ქრისტიანები	 არიან	 და	 არ
უიგივდებიან	 უძველეს	 ერეტიკოსებს,	 რადგან	 ეთანხმებიან
სამების	 პირთა	 ღმერთობას	 და	 ქრისტეში	 საღმრთო	 და
ადამიანური	 ბუნების	 სისრულეს	 (რამდენად	 ეთამხმებიან	 ეს
განსაზღვრავს	მართმადიდებლებლთა	კავშირს		მათთან.	 უნდა
დაკონკრეტდეს,	რა	დონეზე	შეიძლება	არსებობდეს	ეს	კავშირი,
რადგან	 შეუძლებელია	 ზოგადად	 ვისაუბროთ
ჰეტეროდოქსებტან	 ზიარების	 შესაძლებლობაზე,	 ისე	 როგორც
ეს	 ესმის	 დღეს	 ანტიოქიის	 საპატრიარქოს,	 როგორც	 ქვემოთ
ვნახავთ).	 მიტროპოლიტი	 ილარიონის	 ეს	 შეხედულებები
წარმოდგენია	 მისი	 ნაშრომის	 „რწმენის	 საიდუმლოება“



გერმანული	 თარგმანის	 უკანასკნელ	 ქვეთავში,	 სათაურით
„ეკლესია	 და	 ეკლესიები“.	 გასაკვირია,	 რომ	 მეშვიდე	 თავის
(სათაურით	 „ეკლესია”)	 ეს	ქვეთავი	გამოტოვებულია		იმავე	
ნაშრომის	ბერძნულ	თარგმანში55.	აღსანიშნავია,	რომ	ეს	
ქვეთავი	გამოტოვებულია		მიმდინარე	 წლის	 რუსულენოვან
გამოცემაშიც56

.	ბუნებრივია		ისმის	 კითხვა,	 რამ	 გამოიწვია	 ამ
ქვეთავის	გამოტოვება?		სხვას	ვეუბნებით	კათოლიკებს	და	სხვა	
მართლმადიდებლებს?	თითოეულს	უფლება	აქვს	გამოიტანოს	
საკუთარი	დასკვნა	და	არ	არის	საჭირო	ზედმეტი	კომენტარი.	
მხოლოდ	სინანულს	იწვევს	ზემოთაღნიშნული.	

მიტროპოლიტი	ილარიონი	უკუაგდებს	არქიმანდრიტ	(ჯერ	
კიდევ	არქიმანდიტი	იყო)	იუსტინე	პოპოვიჩის		მოსაზრებებს57,
რომ	 ეკუმენიზმი	 ეს	 არის	 ზოგადი	 ნიშანი,	 რომელიც	 შეიცავს
დასავლეთ	 ევროპის	 ფსევდოქრისტიანულ	 გაერთიანებებს,
რომლის	 მწვერვალს	 წარმოადგენს	პაპიზმი,	როგორც	ერესთა	
ერესი.	მიტროპოლიტი	ილარიონი	ეწინააღმდეგება	ასევე		
რუსული	დიასპორის	არქიეპისკოპოს	ამბერკის	(Tauscher)
მოსაზრებას58,	რომ	მსოფლიო	ეკლესიის	ერთობიდან	მხოლოდ
ჰეტეროდოქსები	არ	მოკვეთილან,	არამედ	ისინიც,	როლებიც	
თავიანთ	ცდომილებაში	იწოდებიან	მართლმადიდელებად,	
გულისხმობს	მოსკოვის	საპატრიარქოს	(ეს	ყოველივე	დაიწერა	
არქიეპისკოპოს	ამბერკის	მიერ,	რა	თქმა	უნდა	დიასპორის		
რუსული	ეკლესიის	მოსკოვის	საპატრიარქოს	იურისდიქციაში	
შესვლამდე).		მიტროპოლიტი	ილარიონი	საკუთარი	
მოსაზრებების	გასამყარებლად	მოიხმობს		ბულგაკოვისა,	
ფლოროვსკის		მეინდორფის	და	ანტონი	ბლუმის	შეხედულებებს
აღნიშნულ	საკითხზე.	ხაზს	 უსვამს	 წმიდა	 ფილარეტ
მოსკოველის	 (XIX	ს.)	სიტყვებს:	„ვერ	გავბედავ	ვუწოდო	ცრუ
ვერცერთ	 ეკლესიას,	 რომელსაც	 წამს,	რომ	იესო	არის		
ქრისტე“59.		მიტროპოლიტი	ილარიონი	აღნიშნავს,	რომ	ხშირად	
სქიზმები	წარმოიშვებოდნენ	პოლიტიკური	მიზეზებით	და	არა	
თეოლოგიურით.		დროის	გასვლასთან	 ერთად	 პოლიტიკური
ფაქტორები	 გავლენას	 ვეღარ	 ახდენდენ,	 მაგრამ	 ეკლესიათა
შორის	მტრობა	შენარჩუნდა.

მიტროპოლიტი	 ილარიონი	 არ	 ეთანხმება	 ეკლესიის



განსაკუთრებულობას	ხსნის	საქმეში60.	იგი	სწორად	მიუთითებს
ნეტარ	 ავგუსტინეს	 შესაბამის	 ციტატას:	 „ზოგიერთები,
რომლებიც	 თვლიდნენ	 რომ	 უცხონი	 არიან	 ეკლესიისაგან,
მეორდ	 მოსვლის	დროს	 აღმოაჩენენ,	რომ	 მას	 ეკუთვნოდნენ;
სხვანი,	 რომლებიც	 სამწუხაროდ	 თვლიდნენ,	 რომ	 ეკლესიის
წევრები	 არიან,	 ნახავენ	 რომ	 უცხონი	 იყვნენ	 მისგან“61	 და
აღნიშნავს,	რომ	 მხოლოდ	ღმერთმა	 იცის	 სად	 იწყება	და	 სად
მთავრდება	 ეკლესიის	 საზღვრები.	 მას	 ვისაც	 ჰგონია	 რომ
ეკლესიის	 ფარგლებს	 გარეთ	 არ	 არსებოს	 ღვთის	 მადლი,	 ეს
ნიშნავს	 იმას	 რომ	 იგი	 ცდილობს	 ღვთის	ყოვლადძლიერების	
წინაშე	ზღუდე	აღმართოს.	მიტროპოლიტი	ილარიონი	ასკვნის:	
მართმადიდებელი	ეკლესიისადმი	თავგანწირვა	არ	უნდა	
იწვევდეს	უზომო	ზეიმს,	ისე	რომ	სხვა	ქრისტიანულ	ეკლესიებს	
ვთვლიდეთ		ადამიანური	ბოროტების		ნაყოფად,	 რომელიც
ადამიანების	99%-ს	სიკვდილისკენ	მიაქანებს62.		

ამ	 ყველაფრის	 მიუხედავად	 ზოგიერთები	 თვლიან,	 რომ
მხოლოდ	 ისინი	 მოხვდებიან	 სასუფეველში.	 მაქსიმე
აღმსარებლი	 თავის	 კომენტარში	 დიონისე	 არეოპაგელის
ნაშრომზე,	 „საეკლესიო	 იერარქიის	 შესახებ“	 აღნიშნავს:
„მომავალი	 მდგომარეობის	 შესახებ	 ჭეშმარიტება	 ისაა
რომელის	 შესახებაც	მოციქული	პავლე			ამბობს:	 „რამეთუ
ვხედავთ	აწ,	ვითარცა	სარკითა	და	სახითა	 (I	კორ.	 13,	 12)63.	ჩვენ
ალბათ	ვერაფერს	ვერ	ვხედავთ!	რა	თქმა	უნდა	მათი	უფლებაა
ეთანხმებოდნენ	 წმიდა	 კვიპრიანე	 კართაგენელის
შეხედულებებს	 ყველაფერში,	 მაგრამ	 შეუძლებელია
დაამტკიცონ,	 რომ	 მათ	 შეხედულებებს	 საფუძველი	 აქვს
ბიბლიასა	 და	 მამათა	 ღვთისმეტყველებაში	 (უკვე	 მოვიყვანეთ
ერთი	ციტატა	ნეტარი	ავგუსტინეს	ნაშრომებიდან,	ქვემოთ	სხვა
ციტატებსაც	მოვიყვანთ).
	

	

	

	



	

	

	

	

	

4.მოსკოვის	 საპატრიარქო	 და	 ჰეტეროდოქსები	 კრეტის
წმიდა	და	დიდი	კრების	დოკუმენტებში

მოსკოვის	 საპატრიარქომ	 2000	 წელს	 მიიღო	 დოკუმენტი,
სათაურით	 „ჰეტროდოქსების	 მიმართ	რუსული	
მართლმადიდებლური	ეკლესიის		დამოკიდებულების
ძირითადი	 საფუძვლები“64.	 ეს	დოკუმენტი	 იყოფა	 შვიდ	თავად,
რომელთაც	 ემატება	 ორი	 განყოფილება65.	 დოკუმენტში
ერეტიკოსები	 და	 ჰეტეროდოქსები	 ერთმანეთისაგან	 ცხადად
განირჩევიან.	 ჰეტეროდოქსებს	მიეკუთვნებიან	ისინი	ვისაც	
სწამს		სამების	და	იესო	ქრისტეს		ღმერთკაცად	და	მხსნელად	
აღიარებენ.	ერეტიკოსებს	მიკუთვნებიან	ისინი	ვინც	უარყოფენ
ამ	 მთავარ	 ქრისტიანულ	 დოგმატებს66.	 ჰეტეროდოქსების	 ის
ჯგუფები,	რომლებთანაც	რუსული	ეკლესია	ორმხრივ	დიალოგს
აწარმოებს,	ან	მონაწილეობს	პანორთოდოქსულ	დიალოგებში,		
ეკლესიებად	იწოდებიან.

წმიდა	 და	 დიდი	 კრების	 დოკუმენტებში,	 ის	 ქრისტიანული
ერთობები,	რომელთაც	 შენარჩუნებული	 აქვთ	 საერთო	რწმენა
ძირითადი	დოგმატების	მიმართ,	იწოდებიან	ჰეტეროდოქსებად.		
თეოლოგიური	დიალოგის	მიმართ	ერთობლივი	ნდობის	 გამო,
არსებობს	 მათთან	 შეთნხმების	 მოლოდინი.	 ამგვარი	 რამ
შეუძლებელია	 მოხდეს	 ერესების	 მიმართ,	 სწორედ	 ამის
გამო,	 სამართლიანად	 არ	 ხდება	 მათი	 მოხსენება	 კრების
დოკუმენტებში.	 პირველი	 ათასწლეულის	 მონარქიანისტი
შეუძლებელია	 გაუთანაბრდეს	 მეორე	 ათასწლეულის
კათოლიკეს.	 არცერთ	მსოფლიო	კრებას	არ	შეუწყნარებია		
საეკლესიო	ექსკლუზივიზმი.	 მართლამიდებელი	 ეკლესიის
პატრიკულ	 სწავლებას	 დავუპირისპირდებით	 იმ	 შემთხვევაში,
თუ	 გამონაკლისის	 გარეშე	 მართლმადიდებელი	 ეკლესიის



გარეთ	 მყოფ	 ქრისტიანულ	 ერთობებს	 ერეტიკოსებად
ჩავთვლით	 და	 გამოვრიცხავთ	 მათი	 წევრების	 ხსნის
შესაძლებლობას.	 ამგვარი	 რამ	 ოფიციალურად	 დაფიქსირდა
ფლორენციის	კრებაზე		ვულაში:	 „Contate	 Domino“	 და	 ეხება
კათოლიკურ	 ეკლესიას67.	 მსოფლიო	 კრებების	 პერიოდში	
ეკლესია	ერთმანეთისაგან	განარჩევდა		ერესებს	და	აღიარებდა	
ზოგიერთი	 მათგანის	 საიდუმლოებებს;	 აღიარებდა	 მათ
ნათლობას,	 მირონცხებას	და	 მღვდლობის	 საიდუმლოს,	 მაშინ
როდესაც	 ამ	 ერსების	 წევრები	 ჭეშმარიტი	 ეკლესიის	 წიაღში
შემოსვლას	 განიზრახავდნენ68.	ეკლესია	ამგვარად	იქცეოდა,	
რადგან	ეკლესიის	წიაღში	შემოსვლა	არ	წარმოადგენდა		და	
არც	ახლა	წარმოადგენს	მექანიკურ	მოქმედებას,	 არც	 მაგიის
ძალით	 ხდება.	 ეკლესია	 აღიარებს	 მადლის	 არსებობას	 და
საიდუმლოებების	ნამდვილობას	მის	ფარგლებს	გარეთ,	მაშინ
როდესაც	 ეს	 საიდუმლოებები	 ქრისტეს	 ერთ	 და
განუყოფელ	სხეულში	შესვლისკენ	მიუძღვიან.

აღსანიშნავია	ყველაზე	დიდი	რუმინელი		თეოლოგის,	დიმიტრი	
სტანილოაეს	 მითითება69,	 რომ	 ეკლესია	 ჰეტეროდოქსებთან
ურთიერთობის	 დროს	 მოქმედებს	 „თავის	 სასარგებლოდ“!
ეკლესიას	 შეუძლია	 აამოქმედოს	 ჰეტეროდოქსების	 მიერ
შესრულებული	 საიდუმლოებები,	 ითვალისწინებს	 რა
ავაზაკის	 მაგალითს,	რომელიც	სასუფველში	შევიდა	
საიდუმლოებებში	მონაწილეობის	გარეშე.		თავიანთი	
საიდუმლოებებით	ჰეტეროდოქსები	გამოხსნის	 აღთქმას	 და
იმედს	 მოიპოვებენ.	 ეზიარებიან	 სინათლის	 მკრთალ	 სხივს,
რომელიც	 კათოლიკებში	 უფრო	 ძლიერია,	 ვიდრე
პროტესტანტებში.	ჰეტეროდოქსების	შორიდან	ესმით	ის	ცნობა
და	აღთქმა,		რომელიც	გარკვვით	მხოლოდ	მართლმადიდებელ
ეკლესიაში	 ისმის.	 ჰეტეროდოქსები	თავიანთი	
საიდუმლოებებით	ამყარებენ		გარკვეულ	კავშირს	
ქრისტესთან,	მიუხედავად	იმისა	რომ	ეს	კავშირი	ბუნდოვანია,
რადგან	რწმენა	რომელიც	უპყრიათ	შეცვლილია.

ამგვარად,	 დასაშვებია	 ვიფიქროთ,	 რომ	თუ	 ჰეტეროდოქსების
საიდუმლოებებში	 არსებობს	 ქრისტეს	 ერთ	 სხეულში	 და
საღმრთო	 ევქარისტიაში	 ზიარების	 შესაძლებლობა,	 შედეგად



მართლმადიდებელ	 ეკლესიას	 შეუძლია	 აღიაროს,	ამ	
საიდუმლოებებში	საღმრთო	მადლის	არსებობა.	რა	თქმა	უნდა		
ეს		არ	აღინიშნა		კრეტის	წმიდა	და	დიდ	კრებაზე	(შესაძლოა	ეს	
არც	არასოდეს	მოხდეს).		კრებამ	სავსებით	მართებულად		
გამოიყენა	ტერმინი	„ჰეტეროდოქსები“		და	ამგვარად	
განასხვავა	თანამედროვე	ჰეტროდოქსები,	რომლებთანაც	
დიალოგს	აწარმოებს,	ძველი	და	თანამედროვე	
მწვალებლებისაგან.

არ	 იქნება	 სერიოზული,	 თუ	 თავს	 მოვიტყუებთ	 თითქოს	 არ
ვიცოდეთ	 ვინ	 არიან	 დღეს	 ჰეტეროდოქსები	 და	 ვინ
მწვალებლები.	 იმის	 მაგივრად,	 რომ	 ვკიცხავდეთ	 ჩვენს
უცოდინარობას	 და	 ურწმუნოებას,	 ვაკრიტიკებთ	 წმიდა	 და
დიდი	 კრების	 გადაწყვეტილებებს!	 1986	 წელს	 პანორთოქსულ
შეხვედრაზე	განისაზღვრა	ტერმინ	ჰეტეროდოქსის	შინაარსი	და	
მოხდა	მანამდე	არსებული	დიალოგის	მსვლელობის	აღწერა.		
ამ	შეხვედრაზე	დადგინდა	კრიტერიუმები		ჰეტეროდოქსების			
ვიანაობის	და	რაობის	განსასაზღვრად,	რათა	შეგვეძლოს	
განვარჩიოთ	ისინი	მწვალებლებისაგან.	ჰეტეროდოქსები	არიან:
კათოლიკები,		აღმოსავლური	უძველესი	ეკლესიები	
(პროქალკედონელები),	ლუთერანები,	რეფორმატორები,	
	ძველი	კათოლიკები	და	ანგლიკანები.

სავსებით	 მართებულად	 კრეტის	 წმიდა	 და	 დიდი	 კრების
საბოლოო	 დუკუმენტში	 არ	 ხდება	 არცერთი	 იმ	 დიალოგის
ხსენება,	 რომლებიც	 ჯერ	 განვითარების	 პროცესშია,	 რადგან
მათი	 ხსენება	 შეუძლებელია	 ყოფილიყო,	 ამ	 ფაზაში,
სინოდალური	გადაწყვეტილების	საგანი.	ვისაც	სურს	ადვილად
შეუძლია	მიიღოს	ინფორმაცია	დიალოგის	პროცესის	და	ასევ	იმ
საერთო	დოკუმენტების	შესახებ,	რომლებიც		შეადგინა	
შერეულმა	საღვთისმეტყველო	კომისიამ.

წმ.	 გრიგოლ	 პალამას	 საღვთისმეტყველო	 ცენტრისთვის
სპეციალურად	თარგმნა	ნიკო	ღონღაძემ
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