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უძ ვე ლე სი დრო ი დან რო მის იმ პე რი ის საზღ ვრებს მიღ მა აღ მო
სავ ლეთ ში, სი რი ა ში ყა ლიბ დე ბო და ქრის ტი ა ნო ბა. მნიშ ნვე ლო ვა ნი 
სა ის ტო რიო წყა რო ე ბი ეკ ლე სი ის შექ მნის შე სა ხებ სა სა ნი ან თა იმ
პე რი ა ში IV სა უ კუ ნით თა რიღ დე ბა.

VVI სა უ კუ ნე ე ბის სა ეკ ლე სიო ის ტო რი ის სა კითხ ე ბის კვლე ვი
სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ ამ პე რი ოდ ში, „ეკუმენი
კური კრება“ არ ნიშნავდა „მსოფლიო“ კრე ბას. ეს იყო კრე ბა, რო მე
ლიც შედ გა რო მის იმ პე რი ის ოი კუ მე ნე ში. მას იწ ვევ და იმ პე რა ტო რი 
და ეს წრე ბოდ ნენ ეპის კო პო სე ბი მხო ლოდ სა კუთ რივ იმ პე რი ი დან. 
მა შა სა და მე, „ეკუმენიკურ კრებას“ არ ჰქონ და პირ და პი რი კავ ში რი 
სპარ სე თის იმ პე რი ა ში (და ახ ლო ე ბით თა ნა მედ რო ვე ერა ყი სა და 
ირა ნის ტე რი ტო რი ა) არ სე ბულ ქრის ტი ა ნულ ეკ ლე სი ას თან ან აღ
მო სავ ლე თის ეკ ლე სი ას თან, ვიდ რე ამ უკა ნას კნელ მა შემ დგომ ში არ 
ცნო ის, რაც ოფი ცი ა ლუ რად და დას ტურ და კი დეც ნი კე ის კრე ბა ზე 
სარ წმუ ნო ე ბის სიმ ბო ლოს მი ღე ბი დან 85 წლის შემ დეგ, სე ლევ კი ა 
ქტე ზი ფო ნის კრე ბა ზე (410 წ.) 

აღ მო სავ ლე თის ეკ ლე სი ის ქრის ტო ლო გი ას ახა სი ა თებ და არ
ქა უ ლო ბა. VVII სსში სი რი ულ ენა ზე ითარ გმნა დიდ ძა ლი ბერ ძნუ
ლი პატ რის ტი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. უმე ტე სი ნა წი ლი ამ თარ გმა ნე
ბი სა შეს რულ და რო მის იმ პე რი ის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში და არა 
სპარ სეთ ში და ამი ტომ აღ მო სავ ლე თის ეკ ლე სია პირ ვე ლად ეზი ა
რა ამ მა სა ლას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, რო მის იმ პე რი ის ეკ ლე სი ას
თან მთა ვა რი შე ხე ბის წერ ტი ლის, კერ ძოდ, ედე სის სპარ სუ ლი სკო
ლის მეშ ვე ო ბით, სა დაც გან ხორ ცი ელ და თე ო დო რე მოფ სუ ეს ტე ლის 
თხზუ ლე ბა თა თარ გმა ნი სი რი ულ ენა ზე 430ი ან წლებ ში. სი რი ულ ეკ
ლე სი ებ ში ბერ ძნუ ლი ენის გავ ლე ნის ზრდის წყა ლო ბით ბერ ძნუ ლი
დან სი რი ულ ენა ზე მთარ გმნე ლე ბი ორ ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის გან მავ
ლო ბა ში თარ გმა ნის საკ მა ოდ თა ვი სუ ფა ლი და პა რაფ რას ტი კუ ლი 
ფორ მი დან გა და დი ოდ ნენ სულ უფ რო ზედ მი წევ ნით სტილ ზე, რო მე
ლიც VII ს. და საწყ ი სი სათ ვის ცდი ლობ და აე სა ხა ბერ ძნუ ლი დედ ნის 
რაც შე იძ ლე ბა მე ტი დე ტა ლი.
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From ancient times Christianity was taking shape beyond the bor
ders of the Roma Empire  in the East, in Syria. Important historical sourc
es regarding the formation of the church in the Sassanian Empire are dat
ed to the 4th c.

In the process of study of issues of the church history of the 5th6th 
cc. the fact should be taken into consideration that at that period “the 
Ecumenical Council” did not mean the “World” Council. This was the Coun
cil held in the oikoumene of the Roman Empire, it was convened by the 
Emperor and was attended by the bishops only from the Empire proper. 
Thus, the “Ecumenical Council” had no direct relations to the Christian 
church existing in the Persian Empire (roughly the territory of modern Iraq 
and Iran) or the Church of the East, until later on the latter recognized it, 
which was officially confirmed at the Council of SeleuciaCtesiphon (410), 
85 years after the adoption of the Symbol of Faith at the Council of Nicaea.

The Christology of the Church of the East was characterized by ar
chaism. In the 5th7th cc. numerous works of Greek patristic literature were 
translated into the Syriac language. Most of these translations were made 
in the eastern part of the Roman Empire and not in Persia. So, the Church of 
the East familiarized with this material for the first time, primarily through 
the main point of contact with the Roman Church  the Persian School of 
Edessa, in which the works by Theodore of Mopsuestia were translated 
into the Syriac language in the 430s. Owing to the growing influence of the 
Greek language in the Syrian churches, translators from Greek into Syrian 
were moving from the quite free and paraphrastic manner of translation, 
characteristic for two and a half centuries, to an increasingly accurate 
style, which at the beginning of the 7th c. strived to reflect as many details 
of the Greek original as possible. 
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