
საკითხები დოქტურანტურაში მისაღები გამოცდისათვის 

საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში 

1. საქართველოს ეკლესიის ადგილი მსოფლიო მართლმადიდებლურ ეკლესიათა 
დიპტიხში; 

2. საკონსტიტუციო შეთანხმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. კონკორდატი; 
3. 1995 წლის საქართველოს ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულება; 
4. საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრები; 
5. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის წყაროები (ზოგადი მიმოხილვა); 
6. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის ისტორიოგრაფია (ზოგადი მიმოხილვა); 
7. საქართველოს ეკლესიის ისტორიის პერიოდიზაცია; 
8. მსოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონები, ადგილობრივი საეკლესიო კრებების კანონები 

და მათი განმარტებანი; 
9. მსოფლიო საეკლესიო კრებები ქართველ ეპისკოპოსთა მონაწილეობით; 
10. საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვდომილობის საკითხისათვის; 
11. ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში I-III საუკუნეებში; 
12. ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება IV საუკუნეში; 
13. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის მოპოვება V საუკუნის II ნახევარში. 

ავტოკეფალიის მოპოვების კანონიკური საფუძვლები; 
14. ქართული და სომხური ეკლესიების ურთიერთობა. 608 წლის საეკლესიო განხეთქილება; 
15. სამონასტრო ცხოვრების დამკვიდრება საქართველოში. ასურელი მამების მოღვაწეობა; 
16. საქართველოს ეკლესია არაბთა ბატონობის დროს (VIII-IX საუკუნეები); 
17. ეკლესიის როლი ქართული კულტურის განვითარების საქმეში (VIII-X საუკუნეებში); 
18. უცხოეთში არსებული ქართული ქრისტიანული კერები (IX-XIII საუკუნეებში); 
19. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხები XI-XIII საუკუნეებში;  
20. რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების გადაწყვეტილებათა კანონიკური საფუძვლები; 
21. საქართველოს ეკლესია მონღოლთა ბატონობის დროს (XIII-XIV საუკუნეები); 
22. საკანონმდებლო კრება გიორგი ბრწყინვალის დროს (1335 წ.); 
23. საქართველოს ეკლესია ფეოდალური დაქუცმაცებულობის დროს (XV ს.); 
24. დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს ჩამოყალიბება XV საუკუნის II ნახევარში. 

“მცნებაჲ სასჯულო”; 
25. საქართველოს ეკლესია XVI საუკუნეში; 
26. საქართველოს ეკლესია XVII საუკუნეში; 
27. რელიგიურ-კონფესიური საჭრელე XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოში; 
28. ქართველი კათოლიკეები; 
29. ქართველი გრიგორიანელები; 
30. ქართველი მაჰმადიანები; 
31. ქართველთა დენაციონალიზაცია (ქართველთა გამაჰმადიანება, გასომხება, გააფხაზება, 

გაოსება, გალეკება); 
32. ქართული საეკლესიო დიასპორა უცხოეთში; 



33. საქართველოს ეკლესია XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში. დომენტი კათოლიკოს-
პატრიარქის მოღვაწეობა; 

34. საკანონმდებლო შეკრებანი ვახტანგ VI-ის კარზე (1706-1709) – ”სამართალი 
ბატონიშვილისა ვახტანგისა”; 

35. საქართველოს ეკლესია XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში. ანტონ I კათოლიკოს-
პატრიარქის მოღვაწეობა; 

36. სასულიერო სასწავლებლები XVIII საუკუნის საქართველოში; 
37. საქართველოს ეკლესია XVIII საუკუნის ბოლოს; 
38. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ანტონ II-ის მოღვაწეობა;  
39. საქართველოს ეკლესია XIX საუკუნის პირველ ათწლეულში; 
40. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება; 
41. საქართველოს ეკლესიის რეორგანიზაცია XIX საუკუნის I ნახევარში. რუსი ეგზარქოსების 

ზოგადი დახასიათება; 
42. “ოსეთის სასულიერო კომისიის” მოღვაწეობა (1814-1860 წლებში); 
43. “კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელი საზოგადოების” 

მოღვაწეობა (1860-1817); 
44. ეგზარქოსობის დროს არსებული სასულიერო სასწავლებლები (ზოგადი დახასიათება); 
45. რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკა საქართველოში; 
46. თერგდალეულები საქართველოს ეკლესიის უფლებების დაცვისათვის ბრძოლაში; 
47. ქართველი სამღვდელოების მოღვაწეობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ეროვნულ-

განმათავისუფლებელ მოძრაობაში; 
48. საქართველოს საეგზარქოსო 1901-1917 წლებში; 
49. ბრძოლა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის XX საუკუნის პირველ 

ათწლეულში; 
50. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა (1917 წლის 12 მარტი); 
51. კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონ II-ის მოღვაწეობა; 
52. საქართველოს ეკლესია 1917-1921 წლებში; 
53. საქართველოს ეკლესია XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. საბჭოთა რეჟიმის ათეისტური 

პოლიტიკა; 
54. წმ. ამბროსი (ხელაია) აღმსარებლის მოღვაწეობა; 
55. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ქრისტეფორე ციცქიშვილი; 
56. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე; 
57. საქართველოს ეკლესია XX საუკუნის 50-60-იან წლებში (კათოლიკოს-პატრიარქები 

მელქისედეკ III, ეფრემ II და დავით V); 
58. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის მოღვაწეობა; 
59. ”საქართველოს ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულებანი 1917, 1920, 1927, 1937, 1995 

წლებისა”; 
60. საქართველოს ეკლესია თანამედროვე ეტაპზე. 

 



ლიტერატურა: 

მიტროპოლიტი ანანია (ჯაფარიძე), საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, ტ. I-IV; 

მიტროპოლიტი ანანია (ჯაფარიძე), საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია, თბ., 2009; 

ს. ვარდოსანიძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ლეონიდე, თბ., 2009; 

ს. ვარდოსანიძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ქრისტეფორე III, თბ., 2009; 

ს. ვარდოსანიძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტარატე, თბ., 2009; 

ს. ვარდოსანიძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ეფრემ II, თბ., 2007; 

ს. ვარდოსანიძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II, თბ., 2008; 

ს. ვარდოსანიძე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1917-1952 წლებში; 

ს. ვარდოსანიძე, ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეებში), თბ., 2010; 

ე. ბუბულაშვილი, საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, თბ., 2006; 

ე. ბუბულაშვილი, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ანტონ II, თბ., 2010; 

ვ. გურული, საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის გაუქმება, თბ., 2012; 

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, საეკლესიო სამართალი. კანონები, თბ., 2012; 
http://meufeanania.info/წიგნები/მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, საეკლესიო სამართალი. 
კანონები; 

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული, თბ., 2010; 
http://meufeanania.info/წიგნები/საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებული; 

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, დიპტიხი და დიასპორა, თბ., 2009; 
http://meufeanania.info/წიგნები/დიპტიხი და დიასპორა; 

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ქართველთა დენაციონალიზაცია XVII-XX საუკუნეებში, თბ., 
2010; http://meufeanania.info/წიგნები/ქართველთა დენაციონალიზაცია XVII-XX საუკუნეებში, 
თბ., 2010; 

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, საქართველოს წმინდა სამოციქულო და მართლმადიდებელი 
ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრები, თბ., 2012; http://meufeanania.info/წიგნები/საქართველოს 
წმინდა სამოციქულო და მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრები; 

 


