
  

საკითხები, რომლებიც უნდა იცოდეს 

დოქტორანტურაში (ბიბლეისტიკა. მოდული 2. 

ახალი აღთქმა) შემსვლელმა: 

 

1. ახალი აღთქმის შესავალი, ახალი აღთქმიs წიგნთა  

შექმნის ისტორია, ახალი აღთქმის წიგნთა თარგმანები და 

რედაქციები. 

 

2. ახალი აღთქმის წიგნთა ქართულ  ენაზე  თარგმნის 

ისტორია  

 

3. მაცხოვრის მოლოდინი, განკაცება, ძველი აღთქმის 

აღსრულება. 

 

4. ieso qristes საღვთო წარმომავლობა, მისი კაცობრივი 

genealogia. 

 

5. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი - უფლის უბიწო ჭურჭელი. 



 

6. დასაბამად იყო სიტყვა, macxovris Sobis istoria, 

yrmoba. 

 

1. იოანე ნათლისმცემლის მოღვაწეობა, იოანეს მოწაფეთა 

მიმართება მაცხოვართან. 
 

 

7. ieso qristes moZRvrebis ძირითადი არსი. 

 

 

8. იესო ქრისტეს   mier aRsrulebul saswaulTa 

ZiriTadi arsi. 

 

9. macxovris mier sneulTa da davrdomilTa 

kurnebani. 

 

11.   მაცხოვრის მიერ ცოდვილთა შეწყნარების საფუძველი. 

 



 

 

12. მაცხოვრის მიერ მკვდართა აღდგინების შემთხვევები. 

 

13. saxarebiseul igavTa arsi, maTi klasifikacia. 

 

14. მაცხოვრის მიმართება ძველაღთქმისეულ დღესასწაულთა 

აღსრულებისას. 

 

15. macxovris mier gadmocemuli moZRvrebebi 

ierusalimSi dResaswaulebze.  

 

16. მაცხოვრის მიმართება იოანე ნათლისმცემლის 

მოღვაწეობასთან. 

 

17. მაცხოვრის დამოკიდებულება ძველი აღთქმის სჯულის 

მოთხოვნათა აღსრულებისას. 

 

18. მაცხოვრისა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 



ურთიერთმიმართების საკითხი. 

 

 

19. მოციქულთა გამორჩევის საფუძველი, მათი სამოციქულო 

მოღვაწეობა. 

 

20. მაცხოვრისა და მოციქულების ურთიერთმიმართების 

საკითხი. 

 

 

21. მაცხოვრის მიმართება ფარისევლებთან და 

სჯულისმეცნიერებთან. 

 

22. მაცხოვრის მიმართება წარმართებთან. 

 

23. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებანი ახალაღთქმისეული 

მოვლენების შესახებ. 

 

24.  ieso qristes წუხილი იერუსალიმის ურწმუნოების გამო.  



 

25. იესო ქრისტეს  jvarcmის მნიშვნელობა. 

 

26. იესო ქრისტეს aRdgomის და amaRlebის  არსი. 

 

27. suliwmidis mofena, ქრისტეს ეკლესიის დაფუძნება. 

 

28. ”საქმე წმიდათა მოციქულთა,” ტექსტის ისტორია, 

ძირითადი შინაარსი. 

 

29.mociqulTa saqmeebi suliwmidis mofenis     

    Semdeg. 

 

30.Mმociqulი pavle, moRvaweoba. 

 

31. epistoleTa klasifikacia. 

 



32. pavle mociqulis epistoleTa  

   მimoxilva, ძირითადი სწავლებანი. 

 

33. იოანე ღვთისმეტყველის ეპისტოლეები, ძირითადი     

     სწავლებანი. 

 

34. პეტრე მოციქულის ეპისტოლეები, ძირითადი   

    სწავლებანი. 

 

35. იაკობ მოციქულის ეპისტოლე. 

 

36. იუდა მოციქულის ეპისტოლე. 

 

37. apokalifsi anu gamocxadeba wmida 

   ioane RvTismetyvelisa. 

 

38. არაკანონიკურ წიგნთა კლასიფიკაცია. 



 

39. არაკანონიკურ წიგნთა ქართული თარგმანები. 

 

40. კანონიკურ და არაკანონიკურ წიგნთა ურთიერთმიმართების 

საკითხი. 
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     словами св. отцов Москва, 1896-1873 гг. 

50. Св. Феофан. Толкование II Послания Св. Апостола 

      Павла к Коринфаном. Москва, 1882 г. 

51. Св. Феофан. Толкование IX-XVII гл. Послание св.  

      Апостола Павла к Коринфяням. Москва, 1878 г. 

52. Св. Феофан. Толкование I-VIII гл. Послание св. 

      Апостола Павла к Римлянам. Москва 1879 г. 

53. Св. Феофан,  Толкование Послание Св. Апостола  

      Павла Колосяном и к Филимону. Москва 1880 г. 

54. Св. Феофан. Толкование Послание Св. Апостола Павла 

      к Галатам. Москва, 1875 г. 

55. Православная Богословская Энциклопедия или 

     Богословский Энциклопедический Словарь А. П.  

     Лопухина т. I-XII 

56. Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауз, И.А.  

     Ефрон. т. 1-82 с. П. 1890 г. 

57. Инокентий Архиепископ Херсонский. Последние дни  

      земной жизни Господа нашего Исуса Христа С.П. 

     1907 г. 



58. Прибавления к  изданию творений св. отцов т. III.  

     «О приготовлении рода человеческого к принятию 

    спасителя мира», Москва, 1845 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


