
საკითხები პატროლოგიაში 

1. პატროლოგიის რაობა. ტერმინები „პატრისტიკა“, „პატროლოგია“. 

2. საეკლესიო ლიტერატურის აღმოცენება და მიზანდასახულობა. 

3. ეკლესიის მამათა სამწერლობო ენა. 

4. ბიბლია და საეკლესიო მწერლობა, საეკლესიო მწერლობის ჟანრები. 

5. „დიდაქე მოციქულთა“ და მისი მონათესავე ძეგლები. 

6.  „მოციქულთა სიმბოლო“ და მისი ტექსტობრივი ისტორია. 

7. წმ. კლიმენტი რომაელი: ეპისტოლე კორინთელთა მიმართ.  

8. წმ. კლიმენტი რომაელის ავტორობით ცნობილი მეორე ეპისტოლე კორინთელთა 

მიმართ - პირველი საეკლესიო ჰომილია. 

9. ფსევდოკლიმენტური ლიტერატურა (ზოგადი მიმოხილვა). 

10. ფსევდოკლიმენტინური „პეტრეს კერიგმები“. 

11. წმ. ეგნატე ანტიოქიელის ცხოვრება და შრომები. წმ. ეგნატეს ეპისტოლეთა 

კრებულები და ძველი ქართული თარგმანი. 

12. წმ. პოლიკარპე სმირნელის ცხოვრება და შრომები. პაპიას ჰიერაპოლელი. 

13. წმ. დიონისე არეოპაგელის ცხოვრება და შრომები. არეოპაგიტული კრებულის ძველი 

ქართული თარგმანია. 

14. არეოპაგეტიკის პრობლემატიკა (ძირითადი ასპექტები). 

15. აპოკრიფული ახალი აღთქმა. 

16. აპოლოგეტიკა. პირველი აპოლოგეტები: კოდრატე, არისტიდე ათენელი, არისტონ 

პელაიელი. 

17. მინუციუს ფელიქსის „ოქტავიუსი“. 

18. წმ. იუსტინე - ფილოსოფოსი, მოწამე, აპოლოგეტი ღვთისმეტყველი. 

19. წმ. ათენაგორა ათენელის ცხოვრება და შრომები. ტერმინოლოგიური მიღწევები.  

20. თეოფილე ანტიოქიელის სამწიგნედი 'ავტოლიკესადმი". 

21. წმ. ირინეოს ლიონელის მოძღვრება „შემოკრების“ შესახებ. 

22. ტერტულიანეს ცხოვრება და შრომები. საღვთისმეტყველო გაუკუღმართებანი. 

23. ალექსანდრიის საღვთისმეტყველო სკოლის აღმოცენება და მიმართულება. პანტენოს 

ალექსანდრიელი. წმინდა წერილის განმარტების ალექსანდრიული მეთოდი. 

24. კლიმენტი ალექსანდრიელის ცხოვრება და შრომები.  რწმენისა და ცოდნის 

ურთიერთმიმართების საკითხი კლიმენტი ალექსანდრიელის შრომებში. 

25. წმ. იპოლიტე რომაელის ცხოვრება და შრომები.  

26. ორიგენე. ორიგენიზმი და ანტიორიგენიზმი. საეკლესიო შეფასება. 

27. III ს-ის ალექსანდრიელი ღვთისმეტყველები: წმ. დიონისე დიდი ალექსანდრიელი, 

თეოგნოსტე ალექსანდრიელი, პიერიუსი, წმ. პეტრე ალექსანდრიელი, ევსუქი. 

28. წმ. კვიპრიანე კართაგენელის ცხოვრება და შრომები. 



29. პალესტინის კესარიის საღვთსმეტყველო სკოლა და III ს-ში მოღვაწე ადგილობრივი 

ღვთისმეტყველები.   

30. III ს-ის ანტიოქიელი ღვთისმეტყველები: მალქიონი და დოროთეოსი; წმ. ლუკიანე 

ანტიოქიელი, პავლე სამოსატელი. წმინდა წერილის განმარტების ანტიოქიური მეთოდი. 

31. არიანული ერესი და არიანელები, ნახევრად არიანელები, ანომეელები. 

32. პირველი ანტიარიანელები: წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელი; წმ. ევსტათი 

ანტიოქიელი. წმ. ევსტათი ანტიოქიელი და საქართველო. მარკელოზ ანკვირიელი. 

33. წმ. ათანასე ალექსანდრიელის ცხოვრება და შრომები. „ცხოვრება ანტონი დიდისა -  

პირველი სრული ჰაგიოგრაფიული შრომა. 

34. IV ს-ის და V ს-ის I მეოთხედის ნაკლებად ცნობილი ალექსანდრიელი და ეგვიპტელი 

ავტორები: სერაპიონ თმუისელი, დიდიმე ალექსანდრიელი, თეოფილე ალექსანდრიელი, 

ნონოს პანოპოლელი. 

35. ეგვიპტის მეუდაბნოე მამები (ანტონი დიდი, ამონა, პახუმი, ჰორსისიუსი, თეოდორე, 

მაკარი ალექსანდრიელი) და მათი შრომები. 

36. წმ. მაკარი ეგვიპტელის ჰომილიები. 

37. წმ. ბასილი დიდის ცხოვრება და შრომები. ბასილი დიდის შრომათა ძველი ქართული 

თარგმანები და მათი მთარგმნელები. 

38. ჟამისწირვები ანუ ლიტურგიები (იაკობ მოციქულის, პეტრე მოციქულის, მარკოზ 

მახარებლის, წმ. ბასილი დიდის, წმ. იოანე ოქროპირის და პირველშეწირულის ლიტურგია 

გრიგოლ დიდისა). 

39. წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის ცხოვრება და შრომები. გრიგოლ ღვთისმეტყველის 

შრომათა ძველი ქართული თარგმანები და მათი მთარგმნელები. 

40. წმ. გრიგოლ ნოსელის ცხოვრება და შრომები. გრიგოლ ნოსეელის შრომათა ძველი 

ქართული თარგმანები და მათი მთარგმნელები. 

41. წმ. ამფილოქე იკონიელის ცხოვრება და შრომები. 

42. წმ. კირილე იერუსალიმელის ბაპტიზმალურ-მისტაგოგიური კატეხიზმოები და მისი 

ავტორობით ცნობილი აპოკრიფები.  

43. წმ. ამბროსი მედიოლანელის ცხოვრება და შრომები. 

44. წმ. ეპიფანე კვიპრელის ცხოვრება და შრომები. 

45. წმ. ეპიფანე კვიპრელის სახელით ცნობილი „ფიზიოლოგი“ - „ბუნებისმეტყველი“ 

(ძეგლის ისტორია, თარგმანები და საღვთისმეტყველო რაობა). 

46. წმ. ისიდორე პელუზიელის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა. 

47. წმ. იოანე ოქროპირი - მოძღვარი, მარტვილი, მქადაგებელი, ღვთისმეტყველი, 

ლიტურგისტი.  

48. ნეტარი იერონიმე სტრიდოენლის ცხოვრება და შრომები. 

49. ნეტარი ავგუსტინეს ცხოვრება და შრომები. 



50. წმ. კირილე ალექსანდრიელი - ანტინესტორიანელი, დოგმატიკოსი, 

ანტიივლიანისტი, ეგზეგეტი, მქადაგებელი. 

51. ნესტორიანიზმი და ანტინესტორიანიზმი. 

52. პირველი სამი მსოფლიო კრების (ნიკეის პირველი, კონსტანტინოპოლის პირველი და 

ეფესოს) დოგმატური განჩინებები. 

53. თეოდორიტე კვირელი - დოგმატიკოსი, ეგზეგეტი, მქადაგებელი; გზა 

ცთომილებიდან ჭეშმარიტების აღიარებისკენ. 

54. მეხუთე მსოფლიო (კონსტანტინოპოლის მეორე) კრება და დოგმატური განჩინებანი; 

ანტიორიგენისტული შეჩვენებანი. 

55. მონოფიზიტობა და მონოფიზიტები. 

56. წმ. ლეონ დიდის „ტომოსი“ და ქალკედონის კრების დოგმატი. ლეონის ტომოსის 

ძველი ქართული თარგმანი. 

57. წმ. ევლოგი ალექსანდრიელი – ნესტორიანიზმისა და აგნოიტიზმის 

(„უმეცრებიანობის“) დამამხობელი. 

58. წმ. გრიგოლ დიდი რომაელის ლიტურგიკული და ანტიერეტიკული მოღვაწეობა. 

59. წმ. იოანე მოსხის 'ლიმონარი" და მისი ძველი ქართული თარგმანი. წმ. სოფრონ 

იერუსალიმელის ლიტურგიკული, ჰომილეტიკური და ჰაგიოლოგიური მოღვაწეობა. წმ. 

სოფრონის ენკომია წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველისადმი. 

60. წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დოგმატური და ანტიერეტიკული მოღვაწობა. ამბა თალასი 

- წმ. მაქსიმეს სულიერი მეგობარი და ასკეტი. წმ. მაქსიმე აღმსარებლის და წმ. გერმანე 

კონსტანტინოპოლელის სქოლიოები. 

61. წმ. სოფრონ იერუსლიმელის „სინოდიკონი“ და მეექვსე მსოფლიო 

(კონსტანტინოპოლის მესამე) კრება; მეხუთე-მეექვსე მსოფლი საეკელსიო კრებათა შევსება 

ტრულის კანონების მიერ. მონოთელიტობის დამხობა. 

62. წმ. იოანე დამასკელი - პატრისტიკის გვირგვინი. წმ. იოანე დამასკელისა და წმ. კოზმა 

მაიუმელის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა. 

63. მეშვიდე მსოფლიო (ნიკეის მეორე) კრება და მისი დოგმატური დანართი 

„მართლმადიდებლობის სინოდიკონი". 

64. წმ. ფოტი პატრიარქის ცხოვრება და შრომები. ანტიკათოლიკური მოღვაწეობა. წმ. 

ფოტის თოთხმეტტიტლოვანი სჯულისკანონი როგორც კანონიკური სამართლის 

გვირგვინი. 

65. წმ. თეოდორე სტუდიელის დოგმატურ-ანტიერეტიკული და ჰიმნოგრაფიულ-

ტიპიკონური  მოღვაწეობა. სამონასტრო და კათედრალური ტიპიკონების ისტორია. 

ჰიმნოგრაფიის ლიტურგიკული არსი და ისტორია წმ. რომანოზ მელოდოსიდან წმ. იოსებ 

მგალობლამდე. 

66. წმ. სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველის ცხოვრება და შრომები; ნიკიტა სტითატი - მისი 

ბიოგრაფი და ღვთისმეტყველი. 



67. წმ. სვიმეონ მეტაფრასტის შრომები. 

68. წმ. გრიგოლ პალამას ცხოვრება და ანტიერეტიკული მოღვაწეობა. 

 

 

 

ბილეთის ნიმუში დოქტურანტურაში შემსვლელთათვის 

1. წმ. ირინეოს ლიონელი, მოძღვრება „შემოკრების“ შესახებ. 

2. ნესტორიანიზმი და ანტინესტორიანიზმი. 

3. წმ. იოანე დამასკელი - პატრისტიკის გვირგვინი. წმ. იოანე დამასკელისა და წმ. კოზმა 

მაიუმელის ჰიმნოგრაფიული მოღვაწეობა. 

 

 

ლიტერატურა 

1. მოძღვრება თორმეტი მოციქულისა (მოძღვრება უფლისა თორმეტი მოციქულის მიერ 
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