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NestoRiaNizmas 
KRiKščioNišKo moKslo KoNteKste

Nestorianism in the Context of Christian Doctrine

summaRy

Nestorianism began in the eastern Church during the fourth century. it claimed that Jesus Christ was God 
as well as a man and that the divine and human natures were not related hypostatically, that is, united in 
one person. Hence the error about two Jesuses appeared. therefore Nestorian theology said that mary is 
only human mother of Jesus the man. later, the term was changed to Chrtistotokos - mother of Christ. this 
Nestorian teaching once caused great concern not only in the east but also in Rome. even two general 
meetings of the church wee devoted to this wrong mariology and Christology. Famous writers and theo-
logians of the Church opposed Nestorians doctrine. today nestorianism is not acceptable with its doctrine 
in the Christian community, but it is called to ecumenical dialogue with the Catholic Church. 

saNtRauKa

Nestorianizmas yra Rytų krikščionių bažnyčios srovė, atsiradusi iV a., teigianti, kad Jėzus Kristus buvo 
Dievas ir žmogus, kurio prigimtys – dieviška ir žmogiška – nebuvo hipostatiškai susijusios viename asme-
nyje. čia ir kilo jų klaida apie du Jėzaus asmenis. todėl nestoriečių teologijoje teigiama, kad marija yra 
tik Jėzaus žmogaus motina. Vėliau šis terminas pakeistas į Christokos – Kristaus motina. šis Nestoro mo-
kymas kažkada sukėlė didelį susirūpinimą ne tik Rytuose, bet ir Romoje. Net du visuotiniai bažnyčios 
susirinkimai reagavo į netinkamą šio vyskupo mariologijos bei kristologijos aiškinimą. Nestoriečių doktrinai 
prieštaravo žymieji Bažnyčios rašytojai ir teologai. šiandien nestorianizmas nėra priimtinas savo doktrina 
krikščioniškose bendruomenėse, tačiau Katalikų bažnyčios yra kviečiamas ekumeniniam dialogui. 

ĮVaDas

Nestoro mokymas kažkada sukėlė 
didelį susirūpinimą ne tik Rytuose, bet 

ir Romoje. Net du visuotiniai bažnyčios 
susirinkimai reagavo į netinkamą šio 



Kęstutis Žemaitis

162 LOGOS 73 
2012 SPALIS • GRUODIS

vyskupo mariologijos bei kristologijos 
aiškinimą. Nestorijaus sėkėjai susidūrė 
ir su politiniais sunkumais, nes ne visur 
buvo toleruojami. Vis dėlto ši viena iš 
pirmųjų atskilusi didesnė krikščionių 
grupė išsilaikė ne tik Rytuose, bet ir Va-
karuose iki dabartinių laikų. 

Apie nestoriečių teologiją žinių su-
teikia visuotinių Bažnyčios susirinkimų 
dokumentai ir Bažnyčios Tėvų bei įvai-
rių laikų teologų raštai. Vis dėlto nag
rinėti Nestoro pasaulėžiūrą gana sun-
ku – negalime remtis jo raštais, nes jie 
pražuvę.

Nestorianizmas yra Rytų krikščionių 
bažnyčios srovė, atsiradusi IV a., teigian-
ti, kad Jėzus Kristus yra žmogus, kuria-
me dieviškoji prigimtis (Dievo Žodis) 
apsigyveno tarsi šventovėje1. Tai reiškia, 
kad Kristuje yra du asmenys – dieviška-
sis ir žmogiškasis. Popiežius Benediktas 
XVI taip apibūdino šios klaidos pradžią: 
,,Naujasis Konstantinopolio vyskupas 
Nestora, priešindamasis liaudies pamal-
dumo tradicijai, Mergelę Mariją vadinan-
čiai Dievo Motina, ėmė ją tituluoti Kris-
taus Motina. Tačiau problemos esmė 
buvo kur kas rimtesnė negu vien Marijos 
titulas liaudies pamaldume. Pernelyg 
radikaliai sekdamas Antiochijos tradici-
ja, pabrėžiančia tikrą Kristaus žmogiš-
kumą, Nestoras ėmė tvirtinti, jog Kris-
tuje esama dviejų atskirų prigimčių – 
dieviškosios ir žmogiškosios. Dėl to ir 
Marijos, Kristaus Motinos, pasak Nesto-
ro, negalima tituluoti Dievo Motina.“2 

Todėl ši doktrina teigia, kad gimė, 
kentėjo ir mirė tik Kristus žmogus, o 
Marija yra tik Kristaus žmogaus motina. 
Jos negalima vadinti Dievo gimdytoja, o 
tik Kristaus gimdytoja. Ir nors nestorie-
čiai teigia, kad Kristaus žmogiškoji valia 
sekė dieviškąjа valiа, tačiau bet kokia 
jungtis tarp žmogiškosios ir dieviškosios 
prigimčių yra tik moralinė, tad kalbama 

apie dvi prigimtis ir du asmenis3. Nesto-
rianizmo pradininkas yra Konstantino-
polio vyskupas Nestoras (po 381–apie 
451). Jis gimė persų tėvų šeimoje. Persi-
kėlęs į Antiochiją, tapo Teodoro iš Mop-
svestijos4 mokiniu. Kunigas, vienuolis, 
geras kalbėtojas imperatoriaus Teodozi-
jaus valia nuo 428 m. tapo Konstantino-
polio vyskupu. Nors jis kovojo su erezi-
jomis, netrukus pats paneigė Marijos 
Dievo Gimdytojos5 titulą, už kurio sly-
pėjo ir kristologiniai klausimai6. Vėliau 
kilo ginčas tarp jo ir Kirilo Aleksandrie-
čio7. Ši ginčą,o kartu Nestoro klaidos 
esmę, aptaria vienas didžiausių mūsų 
laikų teologų Jacques Dupuis SJ savo 
veikale „O jūs kuo mane laikote?“: „An-
tiochijos kunigas Nestoras, tapęs Kons-
tantinopolio patriarchu, žvelgdamas 
kylančia ,,iš apačios“ perspektyva, sua-
bejojo tikra žmogiškaidieviška Jėzaus 
Kristaus vieno ve. Pradėdamas, kaip bu-
vo įprasta Antiochijos tradicijoje, nuo 
žmogaus Jėzaus, jis klausė, kokiu būdu 
jis susijęs su Dievo Sūnumi. Jo kristolo-
gija buvo homo assumptus kristo logija. Jo 
oponentas Kirilas Aleksandrietis, Alek-
sandrijos vyskupas, laikėsi priešingos, 
,,kylančiosios“, kristologijos. Pradėda-
mas nuo Dievo Žodžio, jis klausė, kokiu 
būdu Dievas prisiėmė tikrą žmogiškumą 

NestoRiaNizmo KRitiKa patRistiNėJe liteRatūRoJe
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Jėzuje Kristuje. [...] Galime pastebėti, kad 
polemikos tarp Nestoro ir Kirilo metu 
vis dar liko daug neaiškumų bei maiša-
ties dėl termi nijos. Kalbėdamas apie 
,,vieną vienintelę prigimtį (phuisis) Jėzu-
je Kristuje“, Kirilas turėjo omenyje asme-
nų Vienovę (hupostasis). Kai Nestorijus 
kalbėjo apie dvi ,,prigimtis“ (phuseis), 
atrodo, jis turi galvoje du asmenis (pro-
sopon). Ginčuose tarp Nestoro ir Kirilo 
lemiamas tapo Ne storo atsisakymas pri-
skirti Jėzaus žmogiškojo gyvenimo įvy-
kius asmeniškai Dievo Žodžiui. Jis teigė, 
kad žmogiškojo gimimo negalima pri-
skirti Dievo Sūnui. Todėl nors Marija ir 
gali būti vadinama Kristaus motina 
(christokos), ji niekuomet negali būti va-
dinama Dievo motina (theotokos). Dėl to 
kalbama apie du subjektus: Dievo žodį 
ir Jėzų Kristų. Jų vienovę Nestoras su-
prato kaip ,,sąjungą“ (sunapheia), turėda-
mas omenyje egzistuojan čius du konkre-

čius subjektus. Jis neigė įsikūnijimo 
realumą.“8 Nestoras aiškino, kad Jėzaus 
žmogiškumas yra tik tariamai susijęs su 
Dievo žodžiu9.

Nestoras sąmoningai darė kristologi-
nes klaidas, todėl 431 m. Efezo susirin-
kimas10 jį pasmerkė. Jį pasmerkė ne tik 
anksčiau minėtas Kirilas Aleksandrietis, 
bet ir daugelis kitų teologų bei filosofų, 
tarp kurių paminėtinas Boetijus11. Jo vei-
kalų rinkinį išleido Rusijos mokslų aka-
demijos Filosofijos institutas. Tarp kny-
goje publikuojamų veikalų yra svarbus 
Boetijaus traktatas Prieš Eutychą ir Nesto-
rijų. Čia Boetijus aiškina apie dvi hipos-
tatiškai susijusias Kristaus prigimtis – 
dievišką ir žmogišką, taip paneigdamas 
anksčiau minėtus autorius Eutychą ir 
Nestorijų12. Imperatoriaus įsakymu buvo 
uždarytas į vienuolyną, o 451 m. ištrem-
tas. Mirė netrukus po Chalkedono13 san-
tarybos14. 

Kirilo aleksandriečio laiško prieš Nestorijų ištrauka
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Vyskupas Nestoras, davęs pradžią 
klaidingai kristologinei doktrinai, pasi-
žymėjo kovingumu prieš erezijas, tačiau 
pelagijiečius15 palaikė. Tai buvo jo trau-
kimosi nuo Visuotinės bažnyčios moky-
mo pradžia. Nestoras, remdamasis Teo-
doro iš Mopsvetijos16 kristologiniu mo-
kymu, pradėjo neigti Marijos Dievo 
motinystę. Kaip teologas ir vyskupas, 
paneigęs Marijos Dievo Motinos titulą, 
prieštaravęs kristologiniam Bažnyčios 
mokymui, buvo pasmerktas kaip ereti-
kas ir imperatoriaus ištremtas. Nestoria
nizmas kaip erezija pasmerktas Romos 
sinode 430 m, Efezo santaryboje 431 m.17 
Tačiau ši erezija neišnyko18, nors 435 m. 
nestorianizmą platinti uždraudė pats 
imperatorius. Persekiojimo metais jo iš-
pažinėjai pasitraukė toliau į Rytus, ir, 
kaip teigia daktaras Gerhardas Rausche-
nas, Edesos teologinė mokykla tapo svar-
biu jų centru19. 

Vis dėlto kyla klausimas, kodėl Nes
toras konfliktavo su senu ir visuotiniu 
bažnyčios mokymu, kuris išdėstytas jau 
Apaštališkųjų Tėvų raštuose. Jau šv. 
Ignotas Antiochietis savo laiške Trolles 
tikintiesiems liudijo apie Kristaus die-
viškąją ir žmogiškąją prigimtis, teigda-
mas esant tik vieną Kristaus asmenį20. 
Ignotas šią tiesą dar aiškiau išsako Smir-
nos bažnyčios tikintiesiems.21 Be minė-
tojo Kirilo Aleksandriečio, Nestoro mo-
kymą kritikuoja arba visiškai katalikiškai 
aiškina daugelis Bažnyčios rašytojų. Be-
veik aiškiausiai išsako tikėjimą Kristaus 
dievyste ir žmogyste šv. Augustinas22: 
,,Katalikų tikėjimas išpažįsta Kristų kaip 
Dievą ir tiki jį kaip žmogų. Taip yra pa-
rašyta, ir tai yra tikra. Jei Kristų tevadin-

si Dievu, tai paneigsi išganymo priemo-
nę, kuri tave išgelbėjo. Jei Kristų vadinsi 
tik žmogumi, tai atmesi jėgą, kuri tave 
su tvėrė.“23 Augustinui net į galvą neat-
eina, kad Kristuje gali būti du asmenys 
ir dvi tik moraliai susijusios prigimtys. 
Bažnyčios Tėvai nepritarė ir Nestoro 
Dievo Gimdytojos titulo neigimui. Iš 
daugelio Bažnyčios Tėvų bene nuosta-
biausiai Mariją kaip Dievo Motiną apra-
šo Efremas Sirietis24 savo sukurtame 
himne25. Tad darytina išvada, kad Nes
torui ir jo sekėjams netrūko žinių apie 
Bažnyčios tikėjimo supratimą, tačiau šio 
supratimo nebuvo paisoma.

Galima būtų šiame darbe ilgai nagri-
nėti senosios bažnyčios veikalus pavadi-
nimu contra nestorianos (prieš nestorie-
čius), kuriuos rašė daugelis krikščionių 
teologų bei filosofų po Chalkedono vi-
suotinio susirinkimo. Jų kristologinį mo-
kymą tarsi apžvelgia stačiatikių teologas 
Paulius Evdokimovas veikale Poznanie 
Boga w Kościele Wschodnim (Dievo pažini-
mas Rytų Bažnyčioje), Jėzaus Kristaus as-
menyje pažindamas hipostatiškai susiju-
sias dievišką ir žmogišką prigimtis, bet 
ne du asmenis26. Tarsi apibendrindamas 
šią diskusiją Evdokimovas pateikia visai 
kitokį Bažnyčios Tėvų mokymą apie Kris-
tų nei tas, kurį skelbia nestoriečių teolo-
gija. Evdokimovui pritaria ir kitas seno-
sios krikščionių literatūros žinovas (ypač 
Rytų) – Vladzimiežas Loskis savo veika-
le apie Rytų bažnyčios teologijos mistinį 
pobūdį. Jis teigia, kad senieji bažnyčios 
rašytojai nepritarė nei nestoriečių, nei 
monofizitų kristologijai27. Senųjų bažny-
čios Tėvų mokymą šiandien tarsi kartoja 
katalikų Bažnyčios katekizmas28.
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Nestoro mokslo sekėjai ilgainiui ski-
lo į atskiras grupes. Vieni ir toliau išliko 
Bažnyčiai priešingos doktrinos krikščio-
nys, o kiti sugrįžo į vienybę su Romos 
Katalikų Bažnyčia. Dalis nestoriečių, pa-
klusę Katalikų Bažnyčios doktrinai, su-
darė uniją. Taip 1841 m. susikūrė unijinė 
chaldėjų Bažnyčiа, kuri, kaip teigia arki-
vyskupas N. Eterovičius, ir šiandien yra 
visiškai vieninga: ,,Katalikų Bažnyčia 
Artimuosiuose Rytuose save išreiškia per 
šešias „sui iuris“ Bažnyčias: koptų, grai-
kųmelkitų, sirų, maronitų, chaldėjų ir 
armėnų Bažnyčias. Prie jų reikia pridėti 
lotynų apeigų katalikus ir iš Indijos at-
vykusius sirusmalankarus ir sirusma-
labarus. Šių Bažnyčių nariai visi kartu 
liudija tikėjimo vienybę išliekant jų tra-
dicijų, teologijos, dvasinių, liturginių ir 
kanoninių aspektų, kaip ir platesnio ge-
ografinio bei kultūrinio konteksto skir-
tumams. Visiems jiems yra skirtas apaš-
talinis paraginimas. Taip pat nereikia 
užmiršti, kad Sinodo darbuose dalyvavo 
kitų krikščioniškų Bažnyčių ir konfesijų 
nariai...“29 Kiti, apsigyvenę Malabar30 
vietovėje, jau Diampero sinode 1599 m. 
sudarė uniją su Katalikų Bažnyčia31.

Pastaruoju metu nedidelė nestoriečių 
bendruomenė pasklidusi Irake, Sirijoje, 
Amerikoje. Pagal Vatikano Rytų Kongre-
gacijos duomenis, kuriuos pateikia Mau-
ricijus Gardillo, iki 1954 m. Nestoro se-
kėjų, naudojančių chaldėjų ritą, pasau-
lyje buvo 82000, o tą patį ritą naudojan-
čių chaldėjų katalikų (unitų) – 140 720 
tikinčiųjų. Taip pat reikėtų paminėti, kad 
Malabarų ritą naudojo 947 109 tikinčių-
jų32. Savo svarstymus ir skaičius pateikia 
ir istorikas A. Frencenas. Anksčiau pa-

teikti mažesni tikinčiųjų skaičiai paaiš-
kinami neseniai praūžusiu Antruoju 
pasauliniu karu: ,,Jo (Nestoro, – aut. 
past.) šalininkai prieglobsčio ieškojo Per-
sijoje ir ten įsteigė greitai suklestėjusią 
Nestoriečių bažnyčią. Jos sėkmę liudija 
gyvas vienuoliškas gyve nimas, ryški te-
ologija (mokyklos Seleukijoje ir Nisiby-
je) ir imponuojanti misijų veikla. Misio-
nieriai nusigavo iki Malabaro, Indijos 
(,,Tomo krikš čionys“) ir Turkestano; ne-
storiečių ,,karolikoso“ Timotiejaus I lai-
kais krikš čionybė per kinų Turkestaną 
780–823 m. pasiekė net Tibetą ir Centri
nę Kiniją. XIV a. pradžioje nestoriečių 
bažnyčia vien tik Vidurio Azijoje turėjo 
10 metropolitų sostų ir gausią čiabuvių 
dvasininkiją. Vėliau per kruvinus Ta-
merlano persekiojimus (1380 m.) šios 
misijos buvo sunai kintos ir XVI a. dide-
lės nestoriečių grupės (chaldėjai33 ir Ma-
labaro krikš čionys) prisijungė prie Ro-
mos; šiandien nestoriečių bažnyčia Ira-
ke, Irane ir Sirijoje dar priskaičiuoja apie 
80 000 išpažinėjų, Indijoje – 5000 ir Ame
rikoje – 25 000.“34

Tačiau didesnės jų įtakos krikščiony-
bė nebejaučia. Čia galima būtų remtis 
Rytų, kur ir kilo nestorianizmas, krikš-
čionybės tyrinėtojais. Štai Ukrainos ka-
talikų universiteto profesorius Vasilius 
Lаbа (Вacиль Лаба), patrologinės litera-
tūros specialistas, savo knygoje Пат ро
ло гiя aprašydamas senuosius krikščionių 
literatūros autorius, Nestorui netgi ne-
skiria atskiro teksto. Kalbėdamas apie 
nestorianizmą, V. Laba tiktai jo konteks-
te pristato Nestorijų, o jo mokymą na-
grinėja daugiau istoriniu požiūriu35. Ži-
nomiausias čekų kilmės Rytų krikščionių 

NestoRo moKymo ReiKšmė šių DieNų KRiKščioNyBei
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dvasingumo tyrinėtojas Tomašas Špidli-
kas daug dėmesio skiria ne tik viduri-
niųjų amžių, bet ir patristikos autoriams. 
Tačiau jo turbūt svarbiausiame veikale 
Krikščioniškųjų Rytų dvasingumas neužsi-
menama apie nestoriečių įtaką krikščio-
nybės autentiškam supratimui.36

Nestoriečių kristologijai bei mariolo-
gijai nepritaria ir Stačiatikių bažnyčia. 
Štai stačiatikių vyskupas Maksimas kris-
tologiją aiškina nenukrypdamas nuo 
seno ir visuotinio krikščionių tikėjimo.37 
Marijos, Dievo Motinos doktriną (kaip 
ir katalikai) dėsto Aleksis Knezefas savo 
dogmatikos veikale apie Mariją38. Ypa-
tingą pagarbą Marijai kaip Dievo moti-
nai išreiškia ir kitas stačiatikių teologas – 
Sergejus Bulgakovas. Veikale Stačiatikybė 
Mariją vadina Dievo motina ir žmonių 
užtarėja39. Mariologinį stačiatikių moky-
mą, vadindamas Mariją Dievo Motina, 
liudija kitas stačiatikių teologas vysku-
pas Aghiorgoussis, pats geras patrologi-
jos žinovas.40 Vis dėlto mariologijoje tarp 
stačiatikių ir katalikų ne visais klausi-
mais sutariama (pirmiausia – dėl Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo dogmos)41. Nors 
stačiatikiai Marijai teikia hiperdulijos 
kultą, jie prieštarauja minėtajai Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo dogmai remda-
miesi gimtosios nuodėmės universalu-
mu. Ir tai daro remdamiesi tik savaip 
interpretuojamomis keliomis Švento Raš-
to citatomis42, nesėkmingai mėgna para-
mos savo požiūriui ieškoti Bažnyčios 
Tėvų raštuose.

Nestoriečių teologijai, turint omenyje 
kristologiją, prieštarauja ir šiandieninė 
evangelikų liuteronų teologija. Kalbėda-
mi apie žmogaus atpirkimą, jų teologai 
kalba apie Jėzų kaip žmogų ir Dievą, 

nekalbėdami apie du asmenis43. Tokios 
pat nuomonės laikosi ir evangelikai re-
formatai44. Monofizitų bažnyčios, prieš-
taraudamos Chalkedono visuotinio su-
sirinkimo nutarimams, prieštarauja tiek 
katalikų, stačiatikių, evangelikų, tiek ne-
storiečių kristologijai; jos teigia, kad Jė-
zaus Kristaus asmenyje esama tik die-
viškosios prigimties45. Tad sunku įsivaiz-
duoti jų ir nestoriečių ekumeninį dialogą. 
Tad apskritai kyla klausimas, ar nesto-
riečius galima kviesti į dialogą.

Vis dėlto labai svarbus krikščionių 
vienybės žingsnis buvo popiežiaus Jono 
Pauliaus II ir Babilono chaldėjų (unijinės 
bažnyčios)46 patriarcho Dinchos IV pasi-
rašytas kristologinis susitarimas 1994 m.47, 
o 1997 m. pradėtas dialogas tarp Asirų 
rytų ir Antiochijos sirų stačiatikių (orto-
doksų) bažnyčių48.

Visgi gerokai pasikeitė ir pačių nes-
toriečių doktrina, gerokai priartėjusi prie 
visuotinio ir senojo krikščionybės moky-
mo. „Šiandien tebegyvuojančios vadina-
mosios nestorietiškos (Senovės Rytų) 
Bažnyčios kristologiškai kalba apie dvi 
prigimtis, dvi hipostazes ir vieną asme-
nį Jėzuje Kristuje.“49 Beliktų kalbėti tik 
apie prigimčių hipostatinę vienybę.

Nepaisant esminių teologinių prieš-
taravimų, Katalikų Bažnyčia kviečia ir 
Nestoro pasekėjus ekumeniniam dialo-
gui, nes ir praėjus penkiasdešimčiai me-
tų po Antrojo Vatikano susirinkimo pra-
džios tebelieka aktualus jo siekis: „Vie-
nybės atkūrimas tarp visų krikščionių 
yra vienas pagrindinių Šventojo Visuo-
tinio Vatikano II susirinkimo tiklų.“50 Tad 
nestoriečimsi, nors ir susipainiojusiems 
jų teologiniuose klystkeliuose, atverta 
krikščioniško bendravimo galimybė.
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IšvADOS

ną, prieštaravusią oficialiam Bažnyčios 
mokymui, iškilmingai skalbtam Visuoti-
niuose susirinkimuose.

Šių laikų krikščionys teologai nepri-
taria esminėms nestoriečių klaidoms. 
Katalikų autoriai paneiga minėtosios 
bendruomenės teologines klaidas. Esmi-
niams kristologiniams nestoriečių teigi-
niams nepritaria ir Stačiatikių bažnyčia, 
ir evangelikų bažnyčios. Vis dėlto Kata-
likų Bažnyčia kviečia Nestorio sekėjus 
ekumeniniam dialogui.

Pasvarstę nestorianizmo ištakas, jo 
santykį su Bažnyčios Tėvų mokslu bei 
šiandieninių krikščionių teologų moky-
mu, galime daryti šias išvadas:

Nestoriečių doktrina, prieštaravusi 
senam ir visuotiniam Bažnyčios moky-
mui, buvo labai aiškiai sukritikuota se-
nuose krikščionių teologų veikaluose. 
Nei kristologija, nei mariologija, nei kitos 
klaidingos nestoriečių pažiūros nerado 
paramos Bažnyčios Tėvų raštuose. Dau-
gelis ankstyvosios Bažnyčios autorių 
labai aiškiai kritikavo nestoriečių doktri-
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