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საკითხები ეკლესიის ისტორიაში 

1. ეკლესიის დაარსება. ეკლესია მოციქულთა ეპოქაში 

2. ეკლესიის მდგომარეობა ანტონინების ეპოქაში და II საუკუნის ბოლოს 

3. ეკლესიის მდგომარეობა აღმოსავლეთელი  იმპერატორების  ეპოქაში და  III 

საუკუნის  II ნახევარში. 

4. წმიდა კონსტანტინე დიდი და მილანის ედიქტი 313 წ. 

5. ქრისტიანული ეკლესია მილანის ედიქტის შემდეგ 

6. I მსოფლიო კრების გამომწვევი მიზეზები 

7. ნიკეის I მსოფლიო კრება (325) 

8. ნიკეის I მსოფლიო კრების კანონები 

9. I მსოფლიო კრების შემდგომი პერიოდი, არიოზელების აღზევება. 356 წ.  

10. I მსოფლიო კრების შემდგომი პერიოდი, არიოზელების დაშლა პარტიებად. 356-

379 წ.  

11. II მსოფლიო კრების მოწვევის მიზეზები. 

12. II მსოფლიო კრება (კონსტანტინოპოლი) 381 წ.  II მსოფლიო კრების კანონები. 

13. წმინდა იოანე ოქროპირი და მისი მოღვაწეობა აღნიშნულ პერიოდში  

14. თეოდოსი II საეკლესიო პოლიტიკა.  

15. ნესტორიანული ქრისტოლოგიური კამათების დასაწყისი.  

16. III  მსოფლიო კრების მოწვევის მიზეზები 
 

17.  ეფესოს III  მსოფლიო კრება (431),  

 

18. ეფესოს III  მსოფლიო კრების მიერ მიღებული კანონები და დადგენილებები. 

433 წლის  ანტიოქიის უნია 

19. მონოფიზიტობის წარმოშობის  ისტორია.   

20. კონსტანტინოპოლის 448 წლის კრება. ეფესოს ავაზაკთა 449 წლის კრება.   

21. IV მსოფლიო კრების მიზეზები 

22. ქალკედონის  IV მსოფლიო კრება (451).  



2 
 

23. ქალკედონის  IV მსოფლიო კრების კანონები, მიღებული დადგენილებები. კრების 

შედეგები. 

24. IV მსოფლიო კრების შემდგომი პერიოდი( ლეონ დიდი; ზენონის ჰენოტიკონი და 

მისი საღვთისმეტყველო ანალიზი. ბრძოლა ქალკედონის კრების წინააღმდეგ. 

25. მონოფიზიტთა გაძლერება ( ანასტასი I  ეპოქა). აკაკიანელების სქიზმა. 

26. იუსტინიანეს საეკლესიო პოლიტიკა. 

27. V მსოფლიო კრების მოწვევის მიზეზები.  

28.  კონსტანტინოპოლის V მსოფლიო კრება (553) 

29. V მსოფლიო კრების  შემდგომი პერიოდი. პატრიარქი იოანე მმარხველი. 

30. მონოფიზიტებთან ერთობის ძიების პერიოდი.  

31. მონოთელიტური ერესის წინამძღვრები.  

32. მონოთელიტური ერესის წარმოშობა. პატრიარქები იოანე მოწყალე და სოფრომ 

იერუსალიმელი.  

33. მონოთელიტობის გავრცელების  II   პერიოდი და ლათერანის 649 წლის კრება.  

34. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი, მარტინე რომის პაპი, მათი მოღვაწეობა აღნიშნულ 

პერიოდში. VI მსოფლიო კრების გამომწვევი მიზეზები. 

35.   კონსტანტინეპოლის  VI მსოფლიო კრება (680) 

36.  VI  მსოფლიო კრების შემდგომი პერიოდი. ტრულის  692 წლის კრება.   

37. იმპერატორი იუსტინიანე II. მონოთელიტობის დროებით აღდგენა. 

38. ხატმებრძოლობის წარმოშობის მიზეზები( ლეონ ისავრიელი). ხატმებრძოლობის  I 

პერიოდი (754 წლის  ხატმებრძოლთა კრება) 

39. VII მსოფლიო კრების გამომწვევი მიზეზები 

40.  ნიკეის VII მსოფლიო კრება (787) .  

41. ნიკეის VII მსოფლიო კრების კანონები და დადგენილებები 

42.   VII მსოფლიო კრებაის შემდგომი პერიოდი. ხატმებრძოლობის საბოლოო 

მარცხი. მართლმადიდებლობის ზეიმი. 
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43. წმინდა  ეგნატეს და ფოტიოსის პატრიარქებად არჩევა.   

44. კონსტანტინეპოლის კრებები 861, 867, 869, 879 წლებში.  

45. დაძაბულობა რომსა და კონსტანტინეპოლს შორის. ფოტიოსის ანტილათინური 

პოლემიკა.  

46. დასავლეთისა  და აღმოსავლეთის ეკლესიების გაყოფის ისტორია. პატრიარქი 

მიქაელ I. 

47. 1341 და 1351 წლების კონსტანტინეპოლის კრებები.  

48. სწავლება ისიხაზმისა და შეუქმნელი ნათლის შესახებ;  

49. წმინდა გრიგოლ პალამა. 

50. ფერარა-ფლორენციის  კრება და კონსტანტინეპოლის დაცემა (1453).  

 

 

წყაროები 

1. სოძომენე, საეკლესიო ისტორია, თბილისი 2017 

2. სოკრატე, საეკლესიო ისტორია, თბილისი 2012 

3. თეოდორიტე კვირელი, საეკლესიო ისტორია, თბილისი 22008 

4. ევსები კესარიელი, საეკლესიო ისტორია, თბილისი2007 

 

ლიტერატურა 

1. ა. ლებედევი, მსოფლიო საეკლესიო კრებების ისტორია, თბილისი 2012 

2. ვ. ბოლოტოვი, ეკლესიის ისტორია მსოფლიო კრებების პერიოდში, თბილისი 2009 

 

 


