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დღე ვან დელ სა ქარ თვე ლო ში უაღ რე სად აქ ტუ ა ლუ რია ქვეყ
ნის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა კითხ ე ბის კვლე ვა და 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის გზე ბის და სახ ვა სი ნერ გი უ ლი, ანუ თე ო ლო გი
უ რი და სა ე რო პო ზი ცი ე ბის ურ თი ერ თშე ხა მე ბუ ლი გა აზ რე ბის სა ფუძ
ველ ზე. ნაშ რო მის მი ზა ნი ა, სა ქარ თვე ლო ში ასე თი სა კითხ ე ბის კვლე ვე
ბის გა ფარ თო ე ბის ხელ შეწყ ო ბა, შე სა ბა მი სი წყა რო ე ბის შეს წავ ლა და 
სა თა ნა დო დას კვნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ქვეყ ნის 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სი ნერ გი უ ლი კონ ცეფ ცი ის 
შე მუ შა ვე ბი სათ ვის.

მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სი ნერ გი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის სფე როს ფუ ძემ დებ ლუ რი დო კუ მენ ტე ბი: კონ სტი ტუ ცი
უ რი შე თან ხმე ბა (კონ კორ და ტი) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სა და სა
ქარ თვე ლოს ავ ტო კე ფა ლი ურ მარ თლმა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ას შო რის; 
დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი; გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძის პეტ რი წო ნის მო ნას
ტრის წეს დე ბა; სა ქარ თვე ლოს ავ ტო კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ
რი ეკ ლე სი ის მარ თვა გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბა.

სტა ტი ის ბო ლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ავ ტო რი სე უ ლი დას კვნე ბი, 
პა რა დიგ მა და რე კო მენ და ცი ე ბი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა
რე ბის სი ნერ გი უ ლი კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
სი ნერ გი უ ლი გა აზ რე ბა, ფუ ძემ დებ ლუ რი წყა რო ე ბი სი ნერ გი უ ლი გა
აზ რე ბი სათ ვის, კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბა, დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი, 
პეტ რი წო ნის მო ნას ტრის წეს დე ბა, სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დებ ლუ
რი ეკ ლე სი ის მარ თვა გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბა, სი ნერ გი უ ლი ეკო ნო მი
კი სა და მარ თვის პა რა დიგ მა, სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა.
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დღე ვან დელ სა ქარ თვე ლო ში, ბო ლო პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი (და ჩვე ნი აზ-
რით, პერ სპექ ტი ვა შიც დი დი ალ ბა თო ბით მო სა ლოდ ნე ლი) მძი მე სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე-
ბის მკვეთ რი, ხში რად სუ ბი ექ ტურ -ბოლ შე ვი კუ რად აგ რე სი უ ლი სე კუ ლა რი ზა-
ცი ა- ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, უაღ რე სად აქ ტუ ა ლუ რია ქვეყ ნის სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა კითხ ე ბის კვლე ვა და პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რის გზე ბის და სახ ვა სი ნერ გი უ ლი, ანუ თე ო ლო გი უ რი და სა ე რო პო-
ზი ცი ე ბის ურ თი ერ თშე ხა მე ბუ ლი გა აზ რე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

გა და უ დე ბე ლი სა ჭი რო ე ბა მო ითხ ოვს მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბი სა და სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ -მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბი სად მი რე ლი გი ურ -ეკ ლე-
სი უ რი (ქრის ტი ა ნუ ლი) და სა ე რო (ო ბი ექ ტუ რი, არა აგ რე სი ულ -სე კუ ლა რუ ლი) 
მიდ გო მე ბის სი ნერ გი ულ ჰარ მო ნი ზე ბას.

სამ წუ ხა როდ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და მარ თვის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და პრაგ მა-
ტულ -გა მო ყე ნე ბი თი სა კითხ ე ბის კვლე ვას არა სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა. 
ძალ ზე მცი რეა ამ სფე როს კვლე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნოგ რა ფი ე ბი და 
სა მეც ნი ე რო სტა ტი ე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც შე დე გი, თით ქმის არ 
არ სე ბობს ლი ტე რა ტუ რა, რო მე ლიც ეხე ბა ამ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მა ტი კას.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნი ა:
•	 ხე ლი შე ვუწყ ოთ სა ქარ თველ ში სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-

ბის სი ნერ გი ულ გა აზ რე ბა სა და შე სა ბა მი სი, ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნუ ლი კონ ცეფ-
ცი ის შექ მნას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ე ბის კვლე ვე ბის გა ფარ-
თო ე ბას;

•	 სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ ფუ ძემ დებ ლურ, ამ სფე რო სათ ვის უმ თავ რეს 
თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი ურ წყა რო ებ ში ასა ხუ ლი შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის შეს-
წავ ლი სა და მათ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პა რა დიგ მე ბის გა მოვ ლე ნის სა ფუძ ველ ზე, 
ავ ტო რი სე უ ლი სა თა ნა დო პა რა დიგ მე ბის, დას კვნე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ე ბი ასე თი რა კურ სით და ერ თობ ლი ვად პირ ვე ლა დაა 
გან ხი ლუ ლი ქარ თულ სა მეც ნი ე რო -ე კო ნო მი კურ -სა ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში. 

სტა ტი ა ში შეს წავ ლი ლია ისე თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი, ფუ ძემ დებ ლუ რი დო-
კუ მენ ტე ბი, რო გო რი ცა ა:

1. კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბა (კონ კორ და ტი) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო სა და სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლი ურ მარ თლმა დი დებ-
ლურ ეკ ლე სი ას შო რის;

2. დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი;
3. გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძის პეტ რი წო ნის მო ნას ტრის წეს დე ბა;
4. სა ქარ თვე ლოს ავ ტო კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მარ-

თვა- გამ გე ო ბის დებულება.
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კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა 
და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ 

მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-8 მუხ ლში, რწმე ნი სა და აღ მსა რებ ლო-
ბის თა ვი სუფ ლე ბას თან ერ თად, სა ხელ მწი ფო აღი ა რებს სა ქარ თვე ლოს სა მო-
ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის გან სა კუთ რე ბულ 
როლს სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში და მის და მო უ კი დებ ლო ბას სა ხელ მწი ფო სა-
გან (სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა). 

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სა და სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო-
კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ურ თი ერ თო ბა გა ნი საზღ ვრე-
ბა კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბით (კონ კორ და ტით), რო მელ საც სა ზე ი მოდ 
მო ე წე რა ხე ლი 2002 წლის 14 ოქ ტომ ბერს წმინ და ქა ლაქ მცხე თა ში (კონ სტი-
ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბა 2002). 

კონ კორ და ტი, კონ სტი ტუ ცი ის შემ დეგ, ყვე ლა ზე მა ღა ლი რან გის დო კუ-
მენ ტი ა, რი თაც ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო აღი ა რებს, რომ ეკ ლე სია ჩვე ნი ქვეყ ნი-
სათ ვის ის ტო რი უ ლად არ სე ბუ ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი ფუნ ქცი ი სა და მნიშ ვნე-
ლო ბის მქო ნე სა მარ თალ სუ ბი ექ ტი ა. 

სი ნერ გი უ ლი, თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი თვალ საზ რი-
სით, ამ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში უმ თავ რე სია მუხ ლი 1.1, რო მელ შიც ნათ ქვა მი ა, რომ 
,,სახელმწიფო და ეკლესია ადასტურებენ მზადყოფნას, ითანამშრომლონ 
ურთიერთდამოუკიდებლობის პრინციპის დაცვით, ქვეყნის მოსახლეობის 
საკეთილდღეოდ“. 

ხელშეკრულებაში სინერგიული პოზიციებიდან ასახულია, აგრეთვე, 
ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტები, როგორიცაა:

•	 ეკ ლე სი ის იუ რი დი უ ლი სტა ტუ სი (მუხ ლი 1.3);
•	 სა ეკ ლე სიო ჯვრის წე რის და სა მო ქა ლა ქო ქორ წი ნე ბის სტა ტუ სი (მუხ-

ლი 3);
•	 მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ერ თობ ლი ვი პროგ რა მე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის სა კითხი (მუხ ლი 4.3);
•	 გა ნათ ლე ბის სა კითხ ე ბი (მუხ ლი 5);
•	 სა კუთ რე ბი თი, ქო ნებ რი ვი, სა მე წარ მე ო, სა ფი ნან სო, საქ ველ მოქ მე დო, 

სა ინ ვეს ტი ცი ო, საგ რან ტო, სა შე მო სავ ლო და სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბე ბი 
(მუხ ლე ბი 6.1 - 6.6);

•	 სა ეკ ლე სიო ნა გე ბო ბე ბის და სა ეკ ლე სიო სა გან ძუ რის დაც ვი სა და მოვ-
ლა- პატ რო ნო ბის სა კითხ ე ბი (მუხ ლე ბი 7.1 -7.2; 8.1-8.2; 9.1-9.2);

•	 XIX-XX სა უ კუ ნე ებ ში ეკ ლე სი ი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი 
და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ნა წი ლობ რი ვი კომ პენ სა ცი ის სა კითხი (მუხ ლე ბი 11.1 
-11.2).

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ში ნა არ სობ რი ვად გან ვი ხი ლოთ შე თან ხმე ბის 
ის პუნ ქტე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ, სა მარ თლებ რივ, ქო-
ნებ რივ, მმარ თვე ლო ბით და სა გან მა ნათ ლებ ლო სა კითხ ებს.
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მუხ ლი 1. სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სია ადას ტუ რე ბენ მზად ყოფ ნას, ითა-
ნამ შრომ ლონ ურ თი ერ თდა მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პის დაც ვით, ქვეყ ნის 
მო სახ ლე ო ბის სა კე თილ დღე ოდ. სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სია უფ ლე ბა მო სილ ნი 
არი ან და დონ შე თან ხმე ბე ბი ერ თობ ლი ვი ინ ტე რე სე ბის სხვა დას ხვა სფერ ში, 
რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნი თაც მხა რე თა მი ერ მი ი ღე ბა შე სა ბა მი სი აქ-
ტე ბი.

ეკ ლე სია წარ მო ად გენს ის ტო რი უ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ სა ჯა რო სა მარ-
თლის სუ ბი ექტს, სა ხელ მწი ფოს მი ერ აღი ა რე ბულ სრუ ლუფ ლე ბი ან სა ჯა რო 
სა მარ თლის იუ რი დი ულ პირს, რო მე ლიც თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ მარ თავს სა-
ეკ ლე სიო (კა ნო ნი კუ რი) სა მარ თლის ნორ მე ბით, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი-
ის, ამ შე თან ხმე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად.

ეკ ლე სი ას, სპე ცი ა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა რე შე, წარ მო ად გე ნენ: სა-
ეკ ლე სიო კრე ბა, სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი, წმი და სი ნო დი და 
სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო (ქო რე პის კო პო სი სა და მდივ ნის სა ხით), ხო ლო 
სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს კა თო ლი კოს -
პატ რი არ ქი.

კონ კორ და ტის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი 
ხელ შე უ ვა ლი ა.

მუხ ლი 3. სა ხელ მწი ფო აღი ა რებს ეკ ლე სი ის მი ერ შეს რუ ლე ბულ ჯვრის-
წე რას კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით. სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ-
ში გა მო ი ყე ნე ბა ქორ წი ნე ბის სა ხელ მწი ფო რე გის ტრა ცი ის მო ნა ცე მე ბი. 

მუხ ლი 4. სა სუ ლი ე რო პი რი თა ვი სუფ ლდე ბა სამ ხედ რო ვალ დე ბუ ლე ბი-
სა გან. სა ხელ მწი ფო, ეკ ლე სი ას თან შე თან ხმე ბით, უზ რუნ ველ ყოფს სამ ხედ რო- 
სა ჯა რი სო ფორ მი რე ბებ ში, სა პა ტიმ რო ებ სა და თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის ად-
გი ლებ ში მოძღ ვრის (კა პე ლა ნის) ინ სტი ტუ ტის შექ მნას. 

სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სია უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ერ თობ ლი ვი პროგ რა მე ბი. 

მუხ ლი 5. სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მარ თლმა დი დებ ლუ-
რი სარ წმუ ნო ე ბის შე სა ხებ საგ ნის სწავ ლა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ა. სას წავ ლო 
პროგ რა მე ბის დად გე ნა, შეც ვლა, პე და გოგ თა და ნიშ ვნა და გა თა ვი სუფ ლე ბა 
ხდე ბა ეკ ლე სი ის წარ დგი ნე ბით.

სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სი ა, კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღ ვრუ ლი წე სით, ორ-
მხრი ვად და გა თა ნაბ რე ბუ ლად აღი ა რე ბენ შე სა ბა მი სი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის მი ერ გა ცე მულ გა ნათ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტებს, სა მეც ნი-
ე რო ხა რის ხებ სა და წო დე ბებს.

სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სია უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან გა ნათ ლე ბის სის ტე მა-
ში გა ნა ხორ ცი ე ლონ ერ თობ ლი ვი პროგ რა მე ბი. სა ხელ მწი ფო ხელს უწყ ობს ეკ-
ლე სი ის სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. 

მუხ ლი 6. ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბა და სხვა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბი და ცუ-
ლია კა ნო ნით. ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბა ში შე იძ ლე ბა იყოს ნე ბის მი ე რი ქო ნე ბა, 
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რო მე ლიც არ არის აკ რძა ლუ ლი სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით. ეკ ლე სია 
თა ვის არა საღ ვთის მსა ხუ რო ქო ნე ბის ფლო ბას, სარ გებ ლო ბა სა და გან კარ გვას 
ახორ ცი ე ლებს სა ეკ ლე სიო სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბი თა და სა ქარ თვე ლოს 
მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით.

ეკ ლე სია უშუ ა ლოდ არ ახორ ცი ე ლებს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას.
ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის წყა როს წარ მო ად გენს: ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი შე მო-

წი რუ ლო ბა ნი, სა მე წარ მეო შე მო სავ ლე ბი, ინ ვეს ტი ცი ე ბი, გრან ტე ბი, დახ მა რე-
ბე ბი, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად მი ღე ბუ ლი სხვა შე მო სავ ლე ბი.

ეკ ლე სი ის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი საღ ვთის მსა ხუ რო პრო დუქ ცია – მი სი დამ-
ზა დე ბა, შე მო ტა ნა, მი წო დე ბა და შე მო წი რუ ლო ბა, ასე ვე არა ე კო ნო მი კუ რი 
მიზ ნით არ სე ბუ ლი ქო ნე ბა და მი წა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია გა და სა ხა დე ბი სა გან.

სა ხელ მწი ფო ეკ ლე სი ას თან შე თან ხმე ბით იძ ლე ვა ნე ბარ თვას ან ლი ცენ-
ზი ას ეკ ლე სი ის ოფი ცი ა ლუ რი ტერ მი ნო ლო გი ი სა და სიმ ბო ლი კის გა მო ყე ნე ბა-
ზე, აგ რეთ ვე, საღ ვთის მსა ხუ რო პრო დუქ ცი ის დამ ზა დე ბა ზე, შე მო ტა ნა სა და 
მი წო დე ბა ზე. 

მუხ ლი 7. სა ხელ მწი ფო ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბად ცნობს სა ქარ თვე ლოს 
მთელ ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ მარ თლმა დი დებ ლურ ტაძ რებს, მო ნას-
ტრებს (მოქ მედს და არა მოქ მედს), მათ ნან გრე ვებს, აგ რეთ ვე, მი წის ნაკ-
ვე თებს, რომ ლებ ზეც ისი ნია გან ლა გე ბუ ლი. აღ ნიშ ნულ ნა გე ბო ბა თა დაც ვის 
ზო ნე ბი, მა თი მოვ ლა- პატ რო ნო ბი სა და სარ გებ ლო ბის წე სე ბი გა ნი საზღ ვრე ბა 
შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის მი ერ მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით და ეკ-
ლე სი ას თან შე თან ხმე ბით. 

მუხლი 8. სა ხელ მწი ფო ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბად ცნობს სა ხელ მწი ფო 
დაც ვა ში (მუ ზე უ მებ ში, სა ცა ვებ ში) მყოფ სა ეკ ლე სიო სა გან ძურს (კერ ძო 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ნა წი ლის გარ და). აღ ნიშ ნუ ლი სა ეკ ლე სიო სა გან ძუ-
რი, რო გორც სა ერ თო -ე როვ ნუ ლი სა გან ძუ რის ნა წი ლი, არის სა ხელ მწი ფო სა 
და ეკ ლე სი ის ერ თობ ლივ მფლო ბე ლო ბა ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა-
მი სად (წმი და ნა წი ლე ბი სა და წმი და რე ლიკ ვი ე ბის გარ და). 

მუხ ლი 9. სა ხელ მწი ფო და ეკ ლე სია ერ თობ ლი ვად ზრუ ნა ვენ ის ტო-
რი ულ -კულ ტუ რუ ლი და არ ქე ო ლო გი ურ -არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის 
მქო ნე სა ეკ ლე სიო ნა გე ბო ბე ბი სა და სა ეკ ლე სიო სა გან ძუ რის სა თა ნა დო 
დაც ვი სა და მოვ ლა- პატ რო ნო ბი სათ ვის.

მუხ ლი 11. სა ხელ მწი ფო ადას ტუ რებს XIX-XX სა უ კუ ნე ებ ში (გან სა კუთ-
რე ბით 1921-90 წლებ ში), სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის და კარ გვის 
პე რი ოდ ში, ეკ ლე სი ი სათ ვის მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბის 
ფაქტს. სა ხელ მწი ფო, რო გორც ჩა მორ თმე უ ლი ქო ნე ბის ნა წი ლის ფაქ ტობ-
რი ვი ფლო ბე ლი, იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ნა წი ლობ-
რივ კომ პენ სა ცი ა ზე. 

მთლი ა ნო ბა ში, კონ კორ და ტის ში ნა არ სი გვი დას ტუ რებს სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ცხოვ რე ბის თე ო ლო გი ურ -სა ე რო (სი ნერ გი უ ლი) გა აზ რე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბას, შე საძ ლებ ლო ბას და წარ მოგ ვიდ გე ბა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
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უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი ურ ქვა კუთხ ე დად. ის ქმნის 
სა უ კე თე სო წა ნამ ძღვარს სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბის სი ნერ გი უ ლი, ჭეშ მა რი ტად ეროვ ნუ ლი კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბი-
სათ ვის, რომ ლის სა ფუძ ველს უნ და წარ მო ად გენ დეს ბიბ ლი უ რი სწავ ლე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე სა მერ თი ა ნი პა რა დიგ მე ბი: ,,მამული, ენა, სარწმუნოება“, 
,,წარსული, აწმყო, მომავალი“ (წმ. ილია მართალი - ილია ჭავჭავაძე) და 
„ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი“ (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 
ილია მეორე).

კონსტიტუციური შეთანხმება საფუძველს უყრის იმ დიდი საქმის 
განხორციელებას, რაც ევალებათ ქართველი ერის, მთელი საქართველოს 
მოსახლეობის წინაშე სახელმწიფოსა და ეკლესიას. ის წარმოადგენს ერთგვარ 
პროგრამას, რასაც უნდა დაეფუძნოს მათი საქმიანობა.

სამეურნეო-მმართველობითი თემატიკა დიდი სჯულის კანონში

თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლო სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა-
მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბის ყო ველ მხრი ვი, სი ნერ გი უ ლი გან-
ვი თა რე ბა რო გორც სა ე რო, ასე ვე სა ეკ ლე სიო სფე რო ებ ში. ეკ ლე სი ის და სა-
ხელ მწი ფოს მა ტე რი ა ლუ რი და ფი ნან სუ რი სიძ ლი ე რე უზ რუნ ველ ყოფს ერის 
სუ ლი ერ და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ კე თილ დღე ო ბას. სა თა ნა დო სა მარ თლებ-
რი ვი, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ეკო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე დე გად სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია მი აღ წი ოს ასეთ მი ზანს. 

აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის სუ ლი ერ -ხორ ცი ე ლი და 
სა მე ურ ნე ო- სა მარ თლებ რი ვი საწყ ი სე ბის სი ნერ გი უ ლი ჰარ მო ნი ზა ცი ა, რა ზეც 
ბევრს ფიქ რობ და და წერ და წმ. ილია მარ თა ლი (ჭავ ჭა ვა ძე). მას მი აჩ ნდა, რომ 
სა ყო ველ თაო კე თილ დღე ო ბის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ისე თი კა ნონ-
მდებ ლო ბი სა და მე ურ ნე ო ბის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც ის ტო რი ი სა და ცხოვ რე ბის 
ღვიძ ლი შვი ლია და მთლიანად ადგილობრივი ცხოვრებიდან გამომდინარეობს 
(ჭავჭავაძე 1955, 191-194). 

ბიბ ლი უ რი მოძღ ვრე ბით ნა საზ რდო ე ბი და სა ეკ ლე სიო სა მარ თალ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბა სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ცხოვ რე ბის ის სფე რო ა, რო მე ლიც ის ტო რი უ ლად აწეს რი გებ და და მო მა-
ვალ შიც უზ რუნ ველ ყოფს ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს ჰარ მო ნი ულ, სი ნერ გი-
ულ გან ვი თა რე ბას. 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი აღ ნიშ ნავ და, რომ ის ტო რი უ ლად სა ქარ თვე ლოს მარ-
თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია სა ხელ მწი ფო ყო ფა- ცხოვ რე ბის ძლი ერ ფაქ ტო რად 
ით ვლე ბო და, ერის მთელ აზ როვ ნე ბა ზე დი დი გავ ლე ნა ჰქონ და და გან სა კუთ-
რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლობ და. ამ დე ნად, სა ეკ ლე სიო სა მე ურ ნე ო- მმარ-
თვე ლო ბი თი სა მარ თლის ცოდ ნა ჩვე ნი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის 
მკვლე ვა რი სათ ვის აუ ცი ლებ ლად სა ჭი რო ა. ქარ თუ ლი სა მარ თლის უძ ვე ლე სი 
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ძეგ ლე ბიც სა ეკ ლე სიო კა ნონ მდებ ლო ბის ძეგ ლე ბია და წყა რო ე ბის გან ხილ ვა 
მათ გან ვე უნ და იწყ ე ბო დეს. ქარ თუ ლი სა ეკ ლე სიო სა მარ თლის შე ცუ ლო ბა და 
მოქ მე დე ბის არე ა ლი წმინ და სა ეკ ლე სიო მო წეს რი გე ბის სფე როს სცილ დე ბო და 
და სა ერ თო- სა ხელ მწი ფო ებ რივ მნიშ ვნე ლო ბას იძენ და (ჯა ვა ხიშ ვი ლი 1982, 23). 

სა ეკ ლე სიო სა მარ თლის წყა რო ებს შო რის გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი უკა-
ვია დი დი სჯუ ლის კა ნონს, რო მე ლიც დად გე ნი ლია რო გორც სა ვალ დე ბუ-
ლო კო დექ სი მსოფ ლიო მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ი სათ ვის. მი სი მთა-
ვა რი ღირ სე ბაა ის, რომ ის ში ნა არ სით და ქრო ნო ლო გი უ რად, სი ნერ გი ულ 
სის ტე მა ში არის მოყ ვა ნი ლი, შე ი ცავს სა მო ქა ლა ქო კა ნონ მდებ ლო ბა საც და 
სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მარ თლის ძეგ ლე ბის ნაკ ვე თებ საც, მათ შო რის, 
რუის-ურბნისის კრების ძეგლისწერას (დიდი სჯულის კანონი 1987, 121-553). 

ბი ზან ტი ა ში IV-IX სა უ კუ ნე ებ ში ჩა მო ყა ლიბ და სა ეკ ლე სიო კა ნო ნი კუ რი 
კრე ბუ ლი, რო მე ლიც კონ სტან ტი ნო პო ლის 920 წლის სა ეკ ლე სიო კრე ბამ და-
ამ ტკი ცა სა ეკ ლე სიო სა მარ თლის ძი რი თად კო დექ სად. ამ ძეგ ლის ქარ თუ ლად 
თარ გმანს, შეს რუ ლე ბულს XI ს. მი წუ რულს არ სენ იყალ თო ე ლის მი ერ, ეწო და 
„დიდი სჯულის კანონი“.

დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი სუ ლი ერ მო მენ ტებ თან ერ თად გა ნი ხი ლავს და 
არე გუ ლი რებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ, 
ეკო ნო მი კურ, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნე ო, მმარ თვე ლო ბით, კულ ტუ რულ, ეკო-
ლო გი ურ, ზნე ობ რივ და სხვა სფე რო ებს, რომ ლე ბიც ფრი ად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი და აქ ტუ ა ლუ რია რო გორც სა ე რო, ასე ვე ეკ ლე სი უ რი თვალ საზ რი სით. 
კერ ძოდ, დი დი სჯუ ლის კა ნონ ში სი ნერ გი უ ლი პო ზი ცი ე ბი დან გან ხი ლუ ლი და 
და რე გუ ლი რე ბუ ლია სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი თვალ-
საზ რი სით ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: შრო მა; სიმ დიდ რე; 
ქო ნე ბის მარ თვა; შე მო სავ ლის მარ თვა; იე რარ ქია და სუ ბორ დი ნა ცი ა; კად რე-
ბის მარ თვა; ეკო ნო მო სი; სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა; მექ რთა მე ო ბა; ვახ ში; მომ ხვე-
ჭე ლო ბა; უზ ნეო ბიზ ნე სი; სიწ მინ დე თა ხელ ყო ფა; ქრის ტეს უარ ყო ფა ყო ფი თი 
პრობ ლე მე ბის მი ზე ზით; სა ე რო და სა სუ ლი ე რო საქ მე თა შე თავ სე ბა; ბრალ დე-
ბის წა ყე ნე ბა; სა სა მარ თლო; მოწყ ა ლე ბა; მოკ რძა ლე ბუ ლად ცხოვ რე ბა და სხვა.

ადა მი ა ნის ნე ბის მი ე რი მოქ მე დე ბა, იქ ნე ბა ეს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი თუ 
ფი ზი კუ რი, არის შრო მა. შრო მის ხა რის ხზეა და მო კი დე ბუ ლი ყო ველ გვა რი 
საქ მის წარ მა ტე ბა. თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა, შე მოქ მე დე ბი თი უნა რის სა შუ ა ლე ბით, 
ადა მი ან მა უნ და გა მო ხა ტოს შრო მით, ხო ლო შე დე გად მი ი ღოს თა ვი სი შრო მის 
კე თი ლი ნა ყო ფი, რაც ცა თა სა სუ ფე ველ ში დამ კვიდ რე ბის წი ნა პი რო ბა ა. ამას-
თან, თა ვად შრო მა აუ ცი ლე ბე ლია რო გორც ჩვე ნი სა კუ თა რი, ასე ვე სხვა ადა-
მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის.

ბიბ ლი უ რი მოძღ ვრე ბა გვას წავ ლის: „თუ ვინმეს არ სურს მუშაობა, 
მაშინ ნურცა ჭამს“ (ბიბლია 1989, 1117); „ზარმაცის სული მოწყურებულია, 
მაგრამ არაფერი აქვს; მუყაითნი კი დანაყრდებიან“ (ბიბლია 1989, 572); 
„შენი ხელების ნაყოფს თუ ჭამ, ნეტარება შენ და სიკეთე შენ!“ (ბიბლია 1989, 
556); „კაცს ღმერთი აძლევს ქონებასა და სიმდიდრეს და იმის შნოსაც, რომ 
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მოიხმაროს, მიიღოს წილი და გაიხაროს თავისი შრომით; ეს ყველაფერი ღვთის 
წყალობაა“ (ბიბლია 1989, 590). 

აღნიშნული ბიბლიური პარადიგმებიდან ნათლად ჩანს, რომ 
პატიოსანი შრომით მოპოვებული სიმდიდრე ღვთის წყალობაა. ეს სიბრძნე 
ღანგრაში შეკრებილ წმიდა მამათა კანონებშიც არის ასახული: პატივი უნდა 
ვცეთ სიმდიდრეს, „რომელიც სიმართლით არის შეძენილი და სიკეთისათვის 
იხარჯება“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 194). 

ამ ღვთა ებ რი ვი სიბ რძნი დან გა მომ დი ნა რე შეგ ვიძ ლია ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ 
ქრის ტი ა ნულ -სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი 
საქ მი ა ნო ბის უმ თავ რე სი, ჩვე ნე უ ლი პა რა დიგ მა: „ფასეულობათა (მათ შო რის 
– ფუ ლის, ქო ნე ბის, სიმ დიდ რის) სი მარ თლით (ღვთივ დად გე ნი ლი ზნე ო ბით) 
მო პო ვე ბა და სი კე თე ში გა მო ყე ნე ბა უზ რუნ ველ ყოფს მთე ლი სა ზო გა დო ე-
ბის (სა ხელ მწი ფოს, ერის) ამ ქვეყ ნი ურ, სი ნერ გი ულ, ჭეშ მა რიტ, ჰარ მო ნი-
ულ კე თილ დღე ო ბას და გზას გვი კა ფავს ზე ცი უ რი სასუფევლისაკენ“.

ეკ ლე სია წარ მო ად გენს ღმერ თის მი ერ და ფუძ ნე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ას. ეკ-
ლე სი ის მი სიაა ის, რომ ღმერ თსა და სა ხელ მწი ფოს თან სი ნერ გი უ ლი თა ნამ-
შრომ ლო ბით უზ რუნ ველ ყოს ყო ვე ლი ადა მი ა ნის თვის მი წი ე რი, ამ ქვეყ ნი უ რი 
კე თილ დღე ო ბა და მა რა დი უ ლი სი ცოცხ ლე ზე ცი ურ სა სუ ფე ველ ში. 

ასე თი უზე ნა ე სი მიზ ნის მი საღ წე ვად ეკ ლე სი ამ და სა ხელ მწი ფომ ერ-
თობ ლი ვად უნ და შე ი მუ შა ვონ ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის თვი სებ რივ -პრინ ცი პუ ლად ახა ლი, სი ნერ გი-
უ ლი კონ ცეფ ცი ა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც შე იქ მნე ბა სა თა ნა დო მო დე ლი, 
სტრა ტე გი ა, პროგ რა მე ბი და გა ხორ ცი ელ დე ბა შე სა ბა მი სი შე დე გი ა ნი პრო-
ექ ტე ბი.

დი დი სჯუ ლის კა ნონ ში დას მუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა შე საძ ლე ბე ლია 
დად გე ნი ლი კა ნო ნე ბი სა და და სა ხუ ლი საქ მი ა ნო ბის იე რარ ქი უ ლი მარ თვი თა 
და შე სა ბა მი სი სუ ბორ დი ნა ცი ის უპი რო ბო დაც ვით. 

იე რარ ქია არის ღვთივ დად გე ნი ლი ის მძლავ რი ია რა ღი, რომ ლის გა რე შეც 
შე უძ ლე ბე ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მარ თვა, მარ თვის ორ გა ნო ე ბის კომ პე ტენ ტუ-
რად და კომ პლექ ტე ბა და საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნი წარ მარ თვა სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში. 

ეკ ლე სი უ რი მარ თვის უმ თავ რე სი პა რა დიგ მა გად მო ცე მუ ლია სარ დი-
კი ის კრე ბის კა ნო ნებ ში (მუხლი 14): „ეპისკოპოსს ევალება, რომ გულწრფელად 
უყვარდეს და გულითადად წყალობდეს თავის მსახურებს, ასევე მსახურნიც 
ერთგულად უნდა ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას ეპისკოპოსის წინაშე“ 
(დიდი სჯულის კანონი 1987, 230-231). 

დიდი სჯულის კანონი საეკლესიო ქონების მართვა-განკარგვას 
ეპისკოპოსს მნიშვნელოვან მოვალეობად და იერარქიულ უფლებამოსილებად 
უწესებს: ყოველი ეპისკოპოსი „იმას უნ და აკე თებ დეს, რაც სა სარ გებ ლოა მი-
სი ეკ ლე სი ის თვის და მის თვის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სოფლებისათვის“ (დიდი 
სჯულის კანონი 1987, 166); ეპისკოპოსი „უნდა ზრუნავდეს ყოველგვარ 
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საეკლესიო ნივთებზე და განაგებდეს მათ, როგორც ღვთის ზედამხედველობის 
ქვეშ მყოფთ. მაგრამ მას არა აქვს ნება, რომ მიიხვეჭოს რამე მათგან, ან თავის 
ნათესავებს აჩუქოს ღვთის საუნჯე“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 167); ამასთან, 
„მღვდლები და დიაკვნები ნურაფერს ნუ გააკეთებენ ეპისკოპოსის ნებართვის 
გარეშე, რადგან იგია, ვისაც აბარია ერი ღვთისა და ვისაც მოეკითხება პასუხი 
მათი სულებისათვის“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 167); „ვბრძანებთ, რომ 
ეპისკოპოსს უნდა ჰქონდეს ძალაუფლება საეკლესიო ნივთებზე, რადგანაც 
თუ მას ჩაბარებული აქვს ადამიანების პატიოსანი სულები, რამდენად უფრო 
ნივთებზე შეიძლება ამისი დაშვება, რათა თავისი ძალაუფლებით განაგოს მან 
ყველაფერი და მღვდლებისა და დიაკვნების მიერ ღვთის შიშითა და სრული 
მოწიწებით უნაწილდებოდეს მთხოვნელებს“ (დიდი სჯუ ლის კა ნო ნი 1987, 167). 

ეკო ნო მო სი (სა ეკ ლე სიო ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის მმარ თვე ლი) 
ეპარ  ქი ის აუ ცი ლე ბე ლი სა კად რო ერ თე უ ლი ა. ეკო ნო მო სი უნ და ჰყავ დეს 
ყვე ლა ეპის კო პოსს, მო ნას ტერს და ეკ ლე სი ას. 

ქალ კე დო ნის IV მსოფ ლიო კრე ბის კა ნო ნე ბით დად გე ნი ლი ა: „როგორც 
გა ვი გეთ, ზოგ ეკ ლე სი ა ში ეპის კო პო სე ბი მარ თა ვენ სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბა სა და 
საქ მეს ეკო ნო მო სის გა რე შე. მი ვიჩ ნევთ, რომ ყვე ლა ეკ ლე სი ას, რო მელ საც 
ეპის კო პო სი ჰყავს, უნ და ჰყავ დეს ეკო ნო მო სიც, არ ჩე უ ლი სა სუ ლი ე რო პირ-
თა გან, რო მე ლიც უნ და გა ნა გებ დეს სა ეკ ლე სიო საქ მე ებს ეპის კო პოს თან შე-
თან ხმე ბით, რა თა სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბა მოწ მის გა რე შე არ იყოს და ხარ ჯუ ლი და 
გა ნა წი ლე ბუ ლი. ეს აღ კვეთს სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბის გაბ ნე ვას, რაც გა მო იწ ვევ და 
სამ ღვდე ლო ე ბის გა კიცხ ვა- დაგ მო ბას. ვინც ასე არ მო იქ ცე ვა, იგი საღ ვთო კა-
ნონ თა მი ერ დაისჯება“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 222). 

ნიკეის VII მსოფლიო კრება ადგენს: „საეპისკოპოსოებში და მო ნას-
ტრებ ში აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს ეკო ნო მო სი. ვი ნა ი დან ვა ლად გვა წევს 
ყვე ლა საღ ვთო კა ნო ნის შეს რუ ლე ბა, უც ვლე ლედ უნ და და ვიც ვათ აგ რეთ ვე 
კა ნო ნიც, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ ეკო ნო მო სის ყოფ ნა ყო ველ ეკ ლე სი ა ში 
არის საჭირო“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 356). 

დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი მკაც რად კიცხ ავს ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც მექ რთა-
მე ო ბა- მომ ხვე ჭე ლო ბის საქ მე ში, ვახ შის აღე ბა სა და სიწ მინ დე თა ხელ ყო ფა ში 
არი ან შემ ჩნე ულ ნი და მხი ლე ბულ ნი. ლა ო დი კი ის კრე ბის კა ნო ნებ ში წე რი ა: 
„სამღვდელო პირმა არ უნდა გაასესხოს სარგებლით ფული და არ უნდა 
აიღოს ვახში და აღნადგინები“ (დიდი სჯულის კანონი 1987, 204); ასევე, 
კართაგენის ადგილობრივი კრების კანონებიც ადასტურებენ: „მიგვაჩნია, რომ 
თუ სასულიერო პირი ვინმეს ასესხებს ფულს, თუ ახსოვს, რამდენი მისცა, 
იმდენივე უნდა მიიღოს უკან. იგივე ითქმის ნივთზეც“ (დიდი სჯულის კანონი 
1987, 243). 

მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი, ქო ნე ბა და ფი ნან სე ბი სჭირ დე ბა ეკ ლე-
სი ას, რა თა სა ა ქა ო ში იარ სე ბოს ადა მი ან თა სა ი ქი ოს თვის მომ ზა დე ბის მიზ-
ნით. უფ რო მე ტიც, სა ეკ ლე სიო თუ არა სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბის ხელ ყო ფა ღვთის 
რის ხვის გა მომ წვე ვი ა, ხო ლო ქველ მოქ მე დე ბა და მოწყ ა ლე ბა – ნე ტა რე ბის დამ-
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კვიდ რე ბის გა რან ტი ა ა, რად გან და წე რი ლია „ნეტარ არიან მოწყალენი, ვინაიდან 
ისინი შეწყალებულნი იქნებიან“ (ბიბლია 1989, 962). ამასთან, ქალკედონის IV 
მსოფლიო კრების კანონებში ვკითხულობთ: „თითოეული ეკლესიის კუთვნილი 
სახნავ-სათესი ადგილისა და სოფლის შემოსავალი მტკიცედ და უცვლელად 
უნდა ჰქონდეს ამ ეკლესიის მპყრობელ ეპისკოპოსს. და მით უმეტეს მაშინ, თუ 
ოცდაათი წლის განმავლობაში დავის გარეშე ფლობდნენ და განაგებდნენ მათ“ 
(დიდი სჯუ ლის კა ნო ნი 1987, 220). 

დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი არა ერ თხელ ეხე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და, კერ-
ძოდ მი წათ სარ გებ ლო ბის სა კითხ ებს და მი წის რა ცი ო ნა ლურ მოვ ლა- პატ რო ნო-
ბას უმ კაც რე სად გვიდ გენს. 

დი დი სჯუ ლის კა ნო ნი და მას ში ასა ხუ ლი სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბი-
თი სწავ ლე ბა სა ეკ ლე სიო და სა ე რო ხე ლი სუ ფალ თა მის წრა ფე ბე ბის ჰარ-
მო ნი უ ლი, სი ნერ გი უ ლი ურ თი ერ თშე ხა მე ბის ის ტო რი ულ სა ფუძ ველს და 
ნი მუშს წარ მო ად გენს, რი სი აღორ ძი ნე ბაც აუ ცი ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე 
პი რო ბებ ში, რა თა სა ქარ თვე ლომ აღიდ გი ნოს და ვი თი სა და თა მა რის დრო-
ინ დე ლი დი დე ბა და კე თილ დღე ო ბა. 

იმ დი დე ბულ ხა ნას თან და კავ ში რე ბით ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი წერს, რომ 
„შორს გამჭვრეტელმა გეგმიანმა სახელმწიფოებრივმა აღმშენებლობამ საქარ-
თველო ძლიერ და სახელგანთქმულ სახელმწიფოდ აქცია, რომლის გავლენა 
მაშინდელი მახლობელი აღმოსავლეთის საერთაშორისო ურთიერ თობაში 
კარგად იყო საგრძნობი“ (ჯავახიშვილი 1983, 384). 

დავითისა და თა მა რის პე რი ოდ ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში დი დად იყო გან ვი თა-
რე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მ. შ., მეცხ ო ვე ლე ო ბა, სა ში ნაო და სა გა რეო ვაჭ-
რო ბა. სა ქარ თვე ლო დან გაჰ ქონ დათ: ბამ ბა, მა ლემ სრბო ლი ცხე ნე ბი და ჯო რე-
ბი, სა უ კე თე სო ხა რის ხის მატყ ლი, ოქ როქ სო ვი ლე ბი, აბ რე შუ მი, ტა ნი სა მო სი, 
ხა ლი ჩე ბი, ქურ ქე ბი, ნავ თი, სინ დი ყი (ვერ ცხლის წყა ლი) და სხვ. ტრან სპორ ტად 
გა მო ი ყე ნებ დნენ აქ ლე მებ სა და გე მებს. თა ვი სი სიძ ლი ე რის პე რი ოდ ში, სა ქარ-
თვე ლო, ინ ტენ სი უ რი მე ურ ნე ო ბის და ფარ თო აღებ -მი ცე მო ბის წყა ლო ბით, ფი-
ნან სუ რად მდი და რი ქვე ყა ნა იყო. მი სი ყო ველ წლი უ რი სა ხელ მწი ფო სა ლა როს 
შე მო სა ვა ლი 3,750 მლნ ოქ როს მა ნეთს უდ რი და (ა მა ვე ხა ნა ში მცი რე აზი ის შე-
მო სა ვა ლი იყო 2,475 მლნ ოქ როს მა ნე თი, არა ბე თის ერა ყის – 2,250 მლნ ოქ როს 
მა ნე თი, ფარ სის – 2,154 მლნ ოქ როს მა ნე თი, ინ გლი სის – 4,000 მლნ. ოქ როს 
ფრან კი, საფ რან გე თის – 3,000 მლნ. ოქ როს ფრან კი) (ჯა ვა ხიშ ვი ლი 1983, 392). 

გრიგოლ ბაკურიანისძის პეტრიწონის მონასტრის წესდება

XI სა უ კუ ნის ბრწყინ ვა ლე იუ რი დი ულ, სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბით 
და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ძეგ ლთა რიცხვს მი-
ე კუთ ვნე ბა გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძის „პეტრიწონის წესდება“ (პეტრიწონის 
მონასტრის წესდება 1963, 83-301). ის და წე რი ლია 1084 წელს. თვით პეტ რი წო-
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ნის მო ნას ტე რიც და არ სე ბუ ლია XI სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი სა ხელ მწი-
ფო და სა ზო გა დო მოღ ვა წის გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძის მი ერ 1083 წელს ბი ზან-
ტი ა ში, ახ ლან დელ ბულ გა რე თის ტე რი ტო რი ა ზე, იმ ად გი ლას, სა დაც ამ ჟა მად 
არის სო ფე ლი ბაჩ კო ვო, ქა ლაქ ფი ლი პო პო ლის (პლოვ დი ვის) მახ ლობ ლად, რო-
დო პის მთის კალ თებ ზე. 

და არ სე ბი დან მე ო რე წელ სვე გრი გოლ ბა კუ რი ა ნის ძემ შე უდ გი ნა სა-
ვა ნეს ტი პი კო ნი, ანუ წეს დე ბა, რო მე ლიც შედ გე ბა 33 და სა თა უ რე ბუ ლი თა-
ვი სა გან. მათ გან გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია წეს დე ბის პირ ვე ლი სა მი 
თა ვი:

•	 I თავ ში გად მო ცე მუ ლია პეტ რი წო ნის სა ვა ნის და არ სე ბის მი ზა ნი და 
ამო ცა ნე ბი; აღ ნუს ხუ ლი ა, თუ რა მა მუ ლე ბი, რა სოფ ლე ბი და რა გან ძი ეძ ლე ვა 
ამ სა ვა ნეს შე სა წი რა ვის სა ხით მი სი პი რა დი, გრი გო ლის, ქო ნე ბი დან და მი სი 
ძმის, აბა ზის, მემ კვიდ რე ო ბი დან;

•	 II თა ვი – იმის შე სა ხე ბა ა, თუ რა შე სა წი რავ ნი შეს წი რეს ამ წმი და ეკ-
ლე სი ას გრი გოლ მა და მის მა ძმამ მა თი უძ რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბი დან;

•	 III თავ ში – აღ ნიშ ნუ ლია იმის შე სა ხებ, რომ ეს მა მუ ლე ბი გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლია ყო ველ გვა რი გა და სა ხა დე ბი სა გან. ეს შე ღა ვა თე ბი დამ ტკი ცე ბუ ლია 
სა თა ნა დო ოქ რო ბეჭ დე ბით.

შემ დეგ თა ვებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მე ურ-
ნე ო- მმარ თვე ლო ბი თი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: 

თა ვი V: შე სა ხებ წი ნამ ძღვრი სა თუ რო გორ უნ და ამო ირ ჩი ონ ის მო ნა-
ზონ თა უფ რო სად. 

თა ვი XIV: შე სა ხებ მო ნა ზონ თა ხელ თსაქ მი სა და შრო მი სა და რომ მუ შა ო-
ბის დროს სა ჭი როა გულ დას მით გა ლო ბა.

თა ვი XV: იმის შე სა ხებ, რომ ძმე ბი არ უნ და გა ვიდ ნენ მო ნას ტრის გა რეთ 
წი ნამ ძღვარ თა ნე ბარ თვის გა რე შე. 

თა ვი XVIII: იმის შე სა ხებ, რომ მო ნას ტე რი თა ვი სუ ფა ლი იყოს და მა არ სებ-
ლის ნა თე სა ვე ბის მხრით რა ი მე უფ ლე ბის გა მოცხ ა დე ბი სა გან და ზი ა ნი სა გან 
და ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ყო ველ გვა რი სა ხის მას ში არ სე ბუ ლი გა მო სა ღე ბი სა გან.

თა ვი XIX: იმის შე სა ხებ, თუ წი ნამ ძღვა რი მო ნას ტრი სა ან სხვა ვინ მე ან 
მო ნას ტრის მსა ხუ რე ბა ში მო ნა წი ლე თა გა ნი რა მეს იც რუ ებს, ან უწყ ა ლოდ გაფ-
ლან გავს მის ქო ნე ბას, არა თუ გა დად გნენ ისი ნი, არა მედ დევ ნილ იქ მნენ და 
სა ბო ლო ოდ გა ძე ვე ბულ იქ მნენ. 

თა ვი XXI: ბრძა ნე ბა ძმე ბის მი მართ, გა ცე მუ ლი და მა არ სებ ლის ხსოვ ნი-
სათ ვის და მი სი ახ ლობ ლე ბის სახ სე ნებ ლად და რომ ძმებ მა აღა პი შე ას რუ ლონ 
და მათ ფუ ლი და უ რიგ დეს და მა არ სებ ლის ხსოვ ნის დღეს, აგ რეთ ვე ღა რიბ თა 
მი მართ მოხ დეს უხ ვი ქველ მოქ მე დე ბა. 

თა ვი XXVI: იმის შე სა ხებ, რომ იკო ნო მო სი და და ნარ ჩე ნი მსა ხურ ნი ან-
გა რიშს აბა რე ბენ წი ნამ ძღვარს, ხო ლო წი ნამ ძღვა რი ან გა რიშს აბა რებს ძმა თა 
სა ზო გა დო ე ბას.
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თა ვი XXVIII: იმის შე სა ხებ, რომ მო ნას ტრის შიგ ნით იყოს მო ხუც თა თავ-
შე სა ფა რი და შე სა ხებ იმი სა, თუ რო გორ უნ და მო ას ვე ნონ მო ნას ტერ ში მყო ფი 
მო ხუ ცე ბი ჯე როვ ნად და ნუ გე ში ნის ცე მით. 

თა ვი XXIX: შე სა ხებ მო ნას ტრის და მა არ სებ ლის მი ერ აშე ნე ბულ სა მი სას-
ტუმ რო სი: ერ თი სტე ნი მა ხი სა, მარ მა რი სა და პრი ლონ გი სა, და თუ რო გორ გა-
ნი წეს ნეს ისი ნი და მა არ სებ ლის მი ერ.

თა ვი XXXII: იმის შე სა ხებ, რომ წი ნამ ძღვა რი არ აძ ლევს მო ნას ტრის ქო-
ნე ბას ვინ მეს ძმა თა განს ან სხვას ამათ გარ და, არც რომ მო ნას ტრის ქო ნე ბა თა-
გან რა მე გა ი ყი დოს.

თა ვი XXXIII: იმის შე სა ხებ, რომ სიფ რთხი ლით უნ და მო ვუ ა როთ მო ნას-
ტრის ტი პი კო ნის წიგნს, და ურ ყე ვად და შე ურ ყვნე ლად და ვიც ვათ რაც მას ში 
სწე რი ა.

ტი პი კო ნის იმ ნა წი ლებ ში, სა დაც სა ვა ნის მა მუ ლე ბის მოვ ლა ზეა აღ ნიშ-
ნუ ლი, მო ცე მუ ლია მდი და რი ცნო ბე ბი ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ი სათ ვის, სა ეკ ლე-
სიო ეკო ნო მი კის მარ თვის, კერ ძოდ, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ის შე სა ხებ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ წეს დე ბას და მის სა ფუძ ველ ზე შექ მნილ, ანა ლო გი-
ურ წეს დე ბებს უწი ნაც და ახ ლაც იყე ნე ნე ბენ თა ვის საქ მი ა ნო ბა ში ქრის ტი ა ნუ-
ლი მო ნას ტრე ბი, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ასე ვე უცხ ო ეთ ში. 

მთლი ა ნო ბა ში, პეტ რი წო ნის მო ნას ტრის წეს დე ბა წარ მო ად გენს სა ნი-
მუ შო სა ეკ ლე სიო სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბით სა მარ თლებ ლივ აქტს, რო-
მე ლიც შე იძ ლე ბა სა ფუძ ვლად და ე დოს არამ ხო ლოდ სა ეკ ლე სი ო- სა მო ნას-
ტრო, არა მედ სა ე რო სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბით სი ნერ გი ულ საქ მი ა ნო ბა-
საც.

საქართველოს ავტოკეფალიური მართლმადიდებლური 
ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულება

დღე ვან დელ პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია თა ვის საქ მი ა ნო ბას წარ-
მარ თავს სა ქარ თვე ლოს ავ ტო კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის 
მარ თვა- გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია სა ქარ-
თვე ლოს მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის გა ფარ თო ე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი 
კრე ბის მი ერ 1995 წლის 18-19 სექ ტემ ბერს წმ. ქა ლაქ მცხე თა ში, სვე ტიცხ ოვ-
ლის სა პატ რი არ ქო ტა ძარ ში (სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის მარ თვა- გამ გე ო ბის დე-
ბუ ლე ბა 1995). 

გან ვი ხი ლოთ დე ბუ ლე ბა ში ასა ხუ ლი ძი რი თა დი სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ -
ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბით სა კითხ ე ბი.

სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია იყო ფა ეპარ ქი ე ბად, სამ თა ვარ ხუ ცე სო ე ბე ბად და 
სამ რევ ლო ე ბად. 
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სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სია გა მო ყო ფი ლია სა ხელ მწი ფო სა გან, და მო უ კი დე-
ბე ლია და ახორ ცი ე ლებს მას თან ურ თი ერ თო ბას სა ეკ ლე სიო კა ნო ნე ბის, სა ხელ-
მწი ფო კონ სტი ტუ ცი ი სა და შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე. 

სა ეკ ლე სიო ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მმარ თვე ლო ბის უმაღ ლეს ორ გა ნოს წარ-
მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ად გი ლობ რი ვი სა ეკ ლე სიო კრე ბა - სა ქარ-
თვე ლოს ეკ ლე სი ის წმინდა სინოდი, ხოლო კრებებს შორის პერიოდში უმაღლესი 
საეკლესიო ხელისუფალი და მმართველი არის სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქი. 

სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო, მი სი გან ყო ფი ლე ბე ბი, და წე სე ბუ ლე ბე ბი, 
ეპარ ქი ე ბი, სამ რევ ლო ე ბი, მო ნას ტრე ბი, სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლე ბი და საზღ-
ვარ გა რეთ არ სე ბუ ლი სამ რევ ლო ე ბი და და წე სე ბუ ლე ბე ბი სარ გებ ლო ბენ იუ რი-
დი უ ლი პი რის უფ ლე ბით. 

სხვა სა კითხ ებ თან ერ თად, სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის წმ. სი ნო დი შე სა-
ბა მი სი სა შუ ა ლე ბე ბით გა მო ხა ტავს თა ვის და მო კი დე ბუ ლე ბას სა ხელ მწი ფო ში 
და მთელ მსოფ ლი ო ში მომ ხდა რი მოვ ლე ნე ბი სა და წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბის 
შე სა ხებ; სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მმარ თვე ლი 
მღვდელ მთავ რე ბის პენ სი ა ში გას ვლის შე სა ხებ; გა ნა წე სებს სა ეკ ლე სიო ჯილ-
დო ებს.

წმ. სი ნო დი აგ რეთ ვე ზრუ ნავს: სა ეკ ლე სიო კა ნო ნე ბის კრე ბუ ლე ბის, სა-
სუ ლი ე რო და სა ე რო სას წავ ლებ ლე ბის შე სა ბა მი სი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის, საღ-
ვთის მეტყ ვე ლო ლი ტე რა ტუ რი სა და პე რი ო დი კის გა მო ცე მი სათ ვის; სა სუ ლი ე-
რო გა ნათ ლე ბის სრულ ყო ფი სათ ვის; სა სუ ლი ე რო პირ თა და ეკ ლე სი ის სა ე რო 
თა ნამ შრო მელ თა პენ სი ით უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის; სა ეკ ლე სიო სა გან ძუ რის 
აღ რიცხ ვის, დაც ვი სა და შევ სე ბი სათ ვის.

საეკლესიო ფინანსები და ქონება

საქარ თვე ლოს ეკ ლე სია უზ რუნ ველ ყოფს თა ვის მა ტე რი ა ლურ მოთხ ოვ-
ნი ლე ბებს თვით და ფი ნან სე ბის სა ფუძ ველ ზე. მი სი ფი ნან სე ბი იქ მნე ბა: მორ წმუ-
ნე თა ნე ბა ყო ფი ლო ბი თი შე მო წი რუ ლო ბით, სა ეკ ლე სიო წე სე ბის აღ სრუ ლე ბის 
შე მო წი რუ ლო ბით, სა ეკ ლე სიო სა წარ მო ე ბის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
რე ა ლი ზა ცი ით და სხვა სა ეკ ლე სი ო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბით. 

ცენ ტრა ლუ რი სა ეკ ლე სიო ბი უ ჯე ტი სა პატ რი არ ქო ში იქ მნე ბა ეპარ ქი ე ბის, 
სტავ რო პი გი ა ლუ რი (უ შუ ა ლოდ პატ რი არქს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი) მო ნას ტრე-
ბი სა და სხვა სა ეკ ლე სი ო- სა მე ურ ნეო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ გა და რიცხ უ ლი 
ფუ ლა დი სახ სრე ბით, რომ ლის პრო ცენ ტულ რა ო დე ნო ბას გან საზღ ვრავს წმ. 
სი ნო დი. 

სა ერ თო- სა ეკ ლე სიო ფი ნან სე ბის გან მკარ გავ ნი არი ან სრუ ლი ად სა ქარ-
თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი და წმ. სი ნო დი. 

სა პატ რი არ ქოს გან ყო ფი ლე ბე ბის და და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბა 
ხდე ბა სა ერ თო- სა ეკ ლე სიო სახ სრე ბი დან, გარ და იმ გან ყო ფი ლე ბე ბი სა, რომ-
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ლებ საც შეს წევთ თვით და ფი ნან სე ბის უნა რი. 
ეპარ ქი ის ბი უ ჯე ტი იქ მნე ბა სამ რევ ლო ე ბის, მო ნას ტრე ბი სა და სა ე პარ ქი-

ო- სა მე ურ ნეო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე მო სავ ლი დან წმ. სი ნო დის მი ერ დად გე ნი ლი 
პრო ცენ ტის გა და რიცხ ვით. 

სა ერ თო- სა ე პარ ქიო ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან მკარ გა ვი ბი უ ჯე ტის ფარ-
გლებ ში არის მმარ თვე ლი მღვდელ მთა ვა რი, რო მე ლიც აწარ მო ებს სა ეკ ლე სიო 
და ნიშ ნუ ლე ბით გა ცე მუ ლი თან ხის აღ რიცხ ვას. 

სამ რევ ლო ე ბის ფუ ლა დი სახ სრე ბი იქ მნე ბა: მორ წმუ ნე თა ნე ბა ყოფ ლო ბი-
თი შე მო წი რუ ლო ბე ბის და სა პატ რი არ ქო დან გა ცე მუ ლი სან თლის, სა ეკ ლე სიო 
ლი ტე რა ტუ რის და სხვა ნივ თე ბის რე ა ლი ზა ცი ით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის გან. 

სამ რევ ლოს ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან მკარ გა ვი ბი უ ჯე ტის ფარ გლებ ში 
არის სამ რევ ლოს წი ნამ ძღვა რი და სამ რევ ლო საბ ჭო. 

მო ნას ტრე ბის ფუ ლა დი სახ სრე ბი იქ მნე ბა ისე ვე, რო გორც სამ რევ ლო ე ბი-
სა. მა თი გან მკარ გა ვი ბი უ ჯე ტის ფარ გლებ ში არის მო ნას ტრის წი ნამ ძღვა რი. 

სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლე ბის და ფი ნან სე ბა ხდე ბა იმ ეპარ ქი ის სა ერ თო- 
სა ეკ ლე სიო ფუ ლა დი სახ სრე ბი დან, სა დაც მდე ბა რე ობს ეს სას წავ ლე ბე ლი და 
სას წავ ლებ ლის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი სა მე ურ ნეო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე მო-
სავ ლი დან. 

სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლე ბის ხარ ჯთაღ რიცხ ვას ამ ტკი ცებს ეპარ ქი ის 
მღვდელ მთა ვა რი სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქთან შე თან-
ხმე ბით. სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლის ფუ ლა დი სახ სრე ბის გან მკარ გა ვი ბი უ ჯე-
ტის ფარ გლებ ში არის რექ ტო რი და პედ საბ ჭო. 

სა ეკ ლე სიო თან ხე ბი ინა ხე ბა ბან კში შე სა ბა მი სი სა ეკ ლე სიო და წე სე ბუ ლე-
ბის სა ხელ ზე. 

სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი და წმი და სი ნო დი ახ დე-
ნენ სა ერ თო- სა ეკ ლე სიო და სა ე პარ ქიო ფუ ლა დი სახ სრე ბი სა და ქო ნე ბის რე ვი-
ზი ას, რის თვი საც მათ მი ერ იქ მნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სი ნო და ლუ რი კო მი სი ა. 

სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და სტავ რო პი გი ა ლუ რი მო ნას ტრე ბის ფუ-
ლა დი სახ სრე ბი სა და ქო ნე ბის რე ვი ზი ას ახ დენს სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა-
თო ლი კოს -პატ რი არ ქის მი ერ და ნიშ ნუ ლი კო მი სი ა. 

ეპარ ქი ის სამ რევ ლო ე ბის, მო ნას ტრე ბი სა და და წე სე ბუ ლე ბე ბის ფუ ლა დი 
სახ სრე ბი სა და ქო ნე ბის რე ვი ზი ას ახ დენს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქის ან ეპარ ქი-
ის მმარ თვე ლი მღვდელ მთავ რის მი ერ და ნიშ ნუ ლი სა რე ვი ზიო კო მი სი ა. 

სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ეპარ ქი ებს, მო ნას ტრებს, სამ რევ ლო ებს, სა ეკ-
ლე სიო და წე სე ბუ ლე ბებს, სა სუ ლი ე რო სას წავ ლებ ლებს, სა ეკ ლე სი ო- სა მე ურ-
ნეო და წე სე ბუ ლე ბებს უფ ლე ბა აქვთ ფლობ დნენ უძ რავ -მოძ რავ ქო ნე ბას, მი წის 
ნაკ ვეთს, აი ღონ არენ დით, აა შე ნონ და შე ი ძი ნონ შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი და სხვა. 
კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქის კურ თხე ვით აქვთ უფ ლე ბა ქა და გე ბი სათ ვის ისარ-
გებ ლონ მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბით და სხვა. 

სა ეკ ლე სიო ქო ნე ბის მარ თვა და გან კარ გვა ხდე ბა სა ეკ ლე სიო კა ნო ნე ბის, 
სა ხელ მწი ფო ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის და „საქართველოს ავტოკეფალიური 
მართლმადიდებლური ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულების“ თანახმად. 
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სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და ეპარ ქი ე ბის ბი უ ჯეტ ში შე მო სავ ლე ბი-
დან გა და სა რიცხ პრო ცენტს ად გენს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის წმი და სი ნო დი. 

ეპარ ქი ე ბის, მო ნას ტრე ბის, სამ რევ ლო ე ბი სა და სხვა სა ეკ ლე სიო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბის ფუ ლა დი სახ სრე ბი მღვდელ მთავ რე ბი სა და წი ნამ ძღვრე ბის მი ერ 
მხო ლოდ სა ეკ ლე სიო მიზ ნე ბი სათ ვის უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის მთელ კა ნო ნი კურ ტე რი ტო რი ა ზე სან თლე ბის, 
სა ეკ ლე სიო ლი ტე რა ტუ რი სა თუ სხვა ნივ თე ბის რე ა ლი ზა ცია ხდე ბა სა პატ რი-
არ ქოს მი ერ დად გე ნი ლი ფა სე ბის მი ხედ ვით. 

მთლი ა ნო ბა ში, ისე ვე რო გორც სა ეკ ლე სიო სა მარ თლის სხვა დო კუ-
მენ ტე ბი, სა ქარ თვე ლოს ავ ტო კე ფა ლი უ რი მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის 
მარ თვა- გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბაც სა ფუძ ვლად უდევს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე-
სი ის საქ მი ა ნო ბას. ამას თან, ღვთივ სუ ლი ე რი წარ მო მავ ლო ბი სა და და ნიშ-
ნუ ლე ბის გა მო, მი სი ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბი და პრინ ცი პე ბი წარ მა ტე ბით 
შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ე რო სა მე ურ ნე ო- მმარ თვე ლო ბით სი ნერ-
გი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. 

სტა ტი ა ში ასა ხუ ლი სა კითხ ე ბის გან ხილ ვის შე დე გად შე საძ ლებ ლად მიგ-
ვაჩ ნია დას კვნე ბის, პა რა დიგ მე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით ჩა მო ვა ყა ლი-
ბოთ შემ დე გი მო საზ რე ბე ბი:

•	 ქრის ტი ა ნულ -სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე-
ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბის უმ თავ რე სი პა რა დიგ მა ა: „ფასეულობათა (მათ შო რის 
– ფუ ლის, ქო ნე ბის, სიმ დიდ რის) სი მარ თლით (ღვთივ დად გე ნი ლი ზნე ო ბით) 
მო პო ვე ბა და სი კე თე ში გა მო ყე ნე ბა უზ რუნ ველ ყოფს მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის 
(სა ხელ მწი ფოს, ერის) ამ ქვეყ ნი ურ, სი ნერ გი ულ, ჭეშ მა რიტ, ჰარ მო ნი ულ კე-
თილ დღე ო ბას და გზას გვი კა ფავს ზე ცი უ რი სასუფევლისაკენ“;

•	 სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი ფუ ძემ დებ ლუ რი დო კუ მენ ტე ბი წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფო სა და ეკ ლე სი ას შო რის ღვთივ სუ ლი ე რი, სი ნერ გი უ ლი ურ თი ერ-
თო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ სო ცი ა ლურ -სა მე ურ ნე ო- სა მარ თლებ რი ვი და ის ტო-
რი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ძეგ ლებს, რო მელ თა არ სობ რივ შეს წავ ლა- გა მო ყე ნე ბას 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე-
ლო ბა აქვს სა ქარ თვე ლოს კე თილ დღე ო ბი სათ ვის;

•	 სტა ტი ა ში შეს წავ ლილ დო კუ მენ ტებ სა, და მთლი ა ნად ქრის ტი ა ნულ 
მოძღ ვრე ბა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი სიბ-
რძნე, პა რა დიგ მე ბი და პრინ ცი პე ბი უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს შე სა ბა მი სი სი ნერ-
გი უ ლი კონ ცეფ ცი ის შე საქ მნე ლად;

•	 სა ქარ თვე ლოს ღვთივ სუ ლი ე რი, სი ნერ გი უ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით სა ხელ მწი ფომ, ეკ ლე სი ამ, მეც ნი ე რებ მა და სა ზო-
გა დო ე ბის ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ ერ თობ ლი ვად უნ და შე ი მუ შა ვონ 
ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის თვი-
სებ რივ -პრინ ცი პუ ლად ახა ლი, სი ნერ გი უ ლი კონ ცეფ ცი ა, რომ ლის სა ფუძ ველ-
ზეც შე იქ მნე ბა სა თა ნა დო მო დე ლი, სტრა ტე გი ა, პროგ რა მე ბი და გა ხორ ცი ელ-
დე ბა შე სა ბა მი სი შე დე გი ა ნი პრო ექ ტე ბი;
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•	 ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და კე თილ დღე ო ბის 
სი ნერ გი უ ლი კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბის მო სამ ზა დე ბელ ეტაპ ზე სა ჭი რო ა:

	თე ო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და მმარ თვე ლო ბი თი კვლე-
ვის მე თო დე ბის კომ ბი ნა ცი ა; სა ზო გა დო ე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი თე ო ლო გი ურ -
ე თი კუ რი ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბა;

	სი ნერ გი უ ლი ურ თი ერ თქმე დე ბის თე ო ლო გი უ რი და თე ო რი ულ -მე თო-
დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვლე ბის გა მოვ ლე ნა, დად გე ნა და მკა ფიო ჩა მო ყა ლი ბე ბა;

	სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ის ტო რი უ ლი 
ას პექ ტე ბის სიღ რმი სე უ ლი გა აზ რე ბა; 

	სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სის ტე მის მარ თვის ტრა დი ცი უ ლი და თა ნა-
მედ რო ვე ფორ მე ბის ჰარ მო ნი უ ლი კომ ბი ნა ცი ის, ეკო ნო მი კი სა და თე ო ლო გი უ-
რი პრინ ცი პე ბის ურ თი ერ თშე ხა მე ბის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბა;

	სი ნერ გი ულ გან ვი თა რე ბა ზე გა დას ვლის ამო ცა ნე ბის, მი მარ თუ ლე ბე ბი-
სა და ეტა პე ბის გან საზღ ვრა;

	სი ნერ გი უ ლი გან ვი თა რე ბა ზე გა დას ვლის სა ხელ მწი ფო მარ თვის ორ გა-
ნი ზე ბა, გან ვი თა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი, ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რა.
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Nowadays in Georgia it is very urgent to study the socio-economic development 
issues of the country and to set the ways to solve the problem based on the mutual 
understanding of synergistic, or in other words theological and secular positions. 

The aim of the work is to promote the study of such issues in Georgia, as well 
as relevant sources and develop appropriate conclusions and recommendations for 
elaboration of a synergistic concept of socio-economic development of the country.

Pursuant to the purpose, the fundamental documents for synergistic development 
sphere are reviewed in this article: constitutional agreement (concordat) between the 
State of Georgia and Autocephalous Orthodox Church of Georgia; The Canon Law; 
Charter of Petritsoni Monastery by Grigol Bakurianisdze; Management Regulation of 
Autocephalous Orthodox Church of Georgia. 

The relationship between the state of Georgian and the apostolic autocephalous 
Orthodox Church of Georgia is determined by constitutional agreement (concordat),

In terms of synergistic, theoretical-methodological and social point of view, the 
most important article in this agreement is 1.1, and pursuant to the above mentioned 
article “the state and the Church confirm their readiness to cooperate with the principle 
of mutual independence, for the benefit of the country’s population.”

The content of the Concordat confirms the necessity and possibility of synergistic 
understanding of the public life, and represents the most important theoretical-
methodological cornerstone for the development of the country.

It creates the best precondition for the development of a synergistic, truly national 
concept of socio-economic development of Georgia,

Among the ecclesiastical law sources, the distinguished place is given to the 
Canon Law, which is determined as a mandatory code for the World Orthodox Church. 

The Canon Law discusses and regulates social, political, economic, agricultural, 
managerial, cultural, ecological, moral and other spheres of social life among other 
spiritual moments, that are very important and urgent in both secular and ecclesiastical 
points of view.

The Canon Law and economic-governing doctrine reflected in it, represent 
the historical basis and pattern of harmonious, synergistic mutual agreement of the 
aspirations of the church and the secular authorities as well,

“Petritsoni Charter” by Grigol Bakurianisdze belongs to the XI century’s 
magnificent legal, economic-managing and agricultural production organization legal 
code. 
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This statute and the same statutes established on the basis of it have been used 
and are still being used by Christian monasteries in their activities, both in Georgia and 
abroad.

The Charter of Petritsoni Monastery represents an exemplary ecclesiastical 
economic-management legal act, that can serve as the basis for not only ecclesiastical 
– monastery, but also secular economic-managing synergic activity.

The Management Regulation of the Autocephalous Orthodox Church of Georgia 
is based on the activities of the Georgian Church. In addition, due to the divine origin 
and purpose, its basic provisions and principles can be successfully used in the secular 
social and economic-management synergistic activities.

In the article, the author’s main opinions are formed in terms of synergistic 
conclusions, paradigms and recommendations: 

● The main paradigm of Christian-synergistic socio-economic and managerial 
activity is: “ to gain valuables (including money, property, wealth) in the truth (in the 
dignity of the divine) and use it in kindness way will provide a universal, synergistic, 
genuine, harmonious well-being of the whole community and paves the way to the 
kingdom of heaven; “

●The socio-economic and governance wisdom, paradigms and principles in the 
documents 

studied in this article as well as in the whole Christian doctrine should be used to 
create a relevant synergistic concept;

● For the purpose of the divine, synergistic socio-economic development of 
Georgia, the State, Church, Scientists and stakeholders of the society should jointly 
develop a qualitative- principal new, synergistic concept of the socio-economic 
development and well-being of the country, based on which the appropriate model, 
strategy, program will be created and the relevant effective projects will be implemented.

Keywords: Synergistic understanding of socio-economic development, 
fundamental sources for synergistic understanding, constitutional agreement, Canon 
Law, Charter of Petritsoni Monastery; management regulation of the Georgian Orthodox 
Church, paradigm of synergistic economy and management, concept of synergistic 
socio-economic development. 
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