
საგამოცდო საკითხები ახალ აღთქმაში 

1. ახალი აღთქმის შესავალი (ახალი აღთქმის წიგნთა შექმნის ისტორია, ახალი 

აღთქმის წიგნთა თარგმანები და რედაქციები). 

2. სახარება-ოთხთავის ძველი  ქართული თარგმანები და რედაქციები. 

3. სამოციქულო წიგნების ძველი ქართული თარგმანები და რედაქციები. 

4. წმინდა წერილის კანონიკურ და არაკანონიკურ წიგნთა ურთიერთმიმართების 

საკითხი. 

5. მესიის მოლოდინი, ღვთის ძის განკაცება და ძველაღთქმისეული მესიანისტური 

წინასწარმეტყველებები. 

6. იესო ქრისტეს გენეალოგიის შესახებ. 

7. სწავლება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, როგორც უფლის უბიწო ჭურჭლის, 

შესახებ. 

8.  იესო ქრისტეს ხორციელად შობის ისტორია. 

9. იოანე ნათლისმცემლის მოღვაწეობა; იოანეს მოწაფეთა მიმართება იესო 

ქრისტესთან. 

10. იესო ქრისტეს მოძღვრების ძირითადი არსი; მისი მიმართება ძველაღთქმისეულ 

საეკლესიო სჯულთან. 

11. იესო ქრისტეს მიერ აღსრულებული სასწაულების ძირითადი არსი 

მართლმადიდებლური ეგზეგეტიკის მიხედვით. 

12. იესო ქრისტეს სასწაულები - სნეულთა და დავრდომილთა განკურნების 

შემთხვევები. 

13. იესო ქრისტეს მიერ ცოდვილთა შეწყნარების საფუძველი. 

14. იესო ქრისტეს მიერ მიცვალებულთა აღდგინების სახარებისეული ეპიზოდები  

და მათი  განმარტება. 

15. იესო ქრისტე და ძველაღთქმისეული საეკლესიო დღესასწაულები - 

პარალელები და ანალიზი. 

16. იესო ქრისტეს ქადაგებანი იერუსალიმურ საეკლესიო დღესასწაულებზე. 



17. იესო ქრისტე იოანე ნათლისმცემლის პიროვნებისა და მოღვაწეობის შესახებ. 

18. იესო ქრისტე ძველაღთქმისეული საეკლესიო სჯულის მოთხოვნათა 

შესრულების  შესახებ. 

19. იესო ქრისტე და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. 

20. იესო ქრისტეს მიერ მოციქულთა გამორჩევის საფუძველი; ზოგადად - 

ახალაღთქმისეული სამოციქულო მსახურების შესახებ. 

21. იესო ქრისტე და მისი მოციქულები; ზოგადად - მოციქულთა წარმომავლობის, 

მათი სოციალური სტატუსისა და რაოდენობის  შესახებ. 

22. იესო ქრისტეს მიმართება ფარისევლებთან და სჯულის მცოდნეებთან. 

23. იესო ქრისტე და წარმართული საზოგადოება. 

24. ძველაღთქმისეული წინასწარმეტყველებანი ახალაღთქმისეული მოვლენების 

შესახებ. 

25. იესოს ქრისტეს სიტყვანი და ქადაგებანი: ა) სიტყვა მამასთან თანასწორობის 

შესახებ (ინ. 5.17-47); ბ) ძველაღთქმისეულ მცნებათა სულიერი განმარტება (მთ. 

5.17-48); გ) ქადაგება კარვობის დღესასწაულზე (ინ. 7.16-53); დ) ღვთის 

სასუფევლისა და კაცის ძის შესახებ (ლკ. 17.20-37). 

26. იესო ქრისტეს იგავები (მთესვარზე (მთ. 13.3-23); მეფის ძის ქორწილზე (მთ. 22.1-

14); ბოროტ მევენახეებზე (მთ. 21.33-42); ათ ქალწულზე (მთ. 25.1-13); ცხვრებსა 

და თხებზე (მთ. 25.31-46); მოწყალე სამარიელზე (ლკ. 10.30-37); უგუნურ 

მდიდარზე (ლკ. 12.15-20); უძღებ შვილზე (ლკ. 15.11-32); მდიდარსა და 

ლაზარეზე (ლკ. 16.19-31); უსამართლო მსაჯულზე (ლკ. 18.2-8);  კეთილ მწყემსსა 

და ცხვრების კარზე (ინ. 10.1-18)) და მათი კლასიფიკაცია. 

27. იესო ქრისტე და იერუსალიმი - მაცხოვრის წუხილი მისი ურწმუნოების გამო. 

28. იესო ქრისტეს ჯვარცმის სოტერიოლოგიური მნიშვნელობა. 

29. იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომისა და ხორციელად ამაღლების ძირითადი 

არსი. 

30. სულთმოფენობა, ახალი აღთქმის ეკლესიის დაფუძნება. 



31. „საქმე წმიდათა მოციქულთა“, შექმნის ისტორია (ავტორი, ადგილი, დრო, 

ნამდვილობა), წიგნის შედგენილობა. 

32. წმინდა მოციქულების - პეტრესა და პავლეს ცხოვრება და მოღვაწეობა 

სამოციქულო წიგნების („საქმე წმიდათა მოციქულთა“, „პავლენი“) მიხედვით. 

33. კათოლიკე ეპისტოლეთა ზოგადი მიმოხილვა (ტერმინ „კათოლიკეს“ შესახებ); 

წმინდა იაკობ მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლე (შექმნის ადგილი, დრო; 

ნამდვილობის საკითხი; წიგნის შედგენილობა) და მასში გადმოცემული 

ძირითადი სწავლებანი. 

34. წმინდა პეტრე მოციქულის I და II კათოლიკე ეპისტოლენი (შექმნის ადგილი, 

დრო; ნამდვილობის საკითხი; წიგნთა შედგენილობა) და მათში გადმოცემული 

ძირითადი სწავლებანი. 

35. წმინდა იოანე მოციქულის I,  II  და III კათოლიკე ეპისტოლენი (შექმნის 

ადგილი, დრო; ნამდვილობის საკითხი; წიგნთა შედგენილობა) და მათში 

გადმოცემული ძირითადი სწავლებანი. 

36. წმინდა იუდა მოციქულის კათოლიკე ეპისტოლე (ავტორობის საკითხი; შექმნის 

ადგილი, დრო; ნამდვილობის საკითხი) და მასში გადმოცემული ძირითადი 

სწავლებანი. 

37. წმინდა პავლე მოციქულის ეპისტოლეთა ზოგადი მიმოხილვა 

(ზოგადქრისტიანული ეპისტოლენი, სამწყემსო ეპისტოლენი; შექმნის 

ისტორია: ადგილი, დრო; ავტორობისა და ნამდვილობის საკითხი). 

38. წმინდა პავლე მოციქული სწავლება მიცვალებულთა საყოველთაო აღდგომის 

შესახებ. 

39. წმინდა პავლე მოციქულის სწავლება ახალი აღთქმის ეკლესიის შესახებ. 

40. წმინდა იოანე მოციქულის „გამოცხადება“ (წიგნის შედგენილობა, ძირითადი 

სწავლებანი). 

 



შენიშვნა: საგამოცდო ბილეთებში შეტანილი იქნება სამ-სამი საკითხი, ორი - ახალი 

აღთქმიდან, ხოლო ერთი - ძველი აღთქმიდან. 

 

ბილეთის ნიმუში: 

1. ახალი აღთქმის შესავალი (ახალი აღთქმის წიგნთა შექმნის ისტორია, ახალი 

აღთქმის წიგნთა თარგმანები და რედაქციები). 

2. იესო ქრისტე და მისი მოციქულები; ზოგადად - მოციქულთა წარმომავლობის, 

მათი სოციალური სტატუსისა და რაოდენობის  შესახებ. 

3. ედემის ბაღში არსებული ქმნილებები, მათი დანიშნულება და ადამის მისია. 

 

 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. ახალი აღთქუმაÁ უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი, მეცნიერულად 

დადგენილი ტექსტი წმ. ექვთიმე და წმ. გიორგი მთაწმიდელთა რედაქციებისა 

(ოთხთავი და სამოციქულო - წმ. გიორგი მთაწმიდელის რედაქცია, 

„გამოცხადება“ - წმ. ექვთიმე მთაწმიდელის რედაქცია), თბილისი, 1995. 

2. ბოროსოვი ი., - ხერსონისა და ტავრიის მთავარეპისკოპოსი ინოკენტი 

(ბოროსოვი), უკანასკნელი დღეები მიწიერი ცხოვრებისა უფლისა ჩვენისა 

იესო ქრისტესი, თბილისი, 2008. 

3. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი, წმიდა მამათა და კომენტატორთა 

საღვთისმეტყველო განმარტება, მასალა შეკრიბა და შეადგინა დოდო (მარიამ) 

ღლონტმა, 1, თბილისი, 2008. 

4. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი, წმიდა მამათა და კომენტატორთა 

საღვთისმეტყველო განმარტება, მასალა შეკრიბა და შეადგინა დოდო (მარიამ) 

ღლონტმა, 2, თბილისი,  2008. 



5. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი, წმიდა მამათა და კომენტატორთა 

საღვთისმეტყველო განმარტება, მასალა შეკრიბა და შეადგინა დოდო (მარიამ) 

ღლონტმა, 3, თბილისი, 2008. 

6. იგავნი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესნი, წმიდა მამათა და კომენტატორთა 

საღვთისმეტყველო განმარტება, მასალა შეკრიბა და შეადგინა დოდო (მარიამ) 

ღლონტმა, 4, თბილისი, 2009. 

7. კლარჯული მრავალთავი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა 

დაურთო თამილა მგალობლიშვილმა, თბილისი, 1991. 

8. მელიქიშვილი ნ., - ნინო მელიქიშვილი, ბიბლიურ წიგნთა ძველი ქართული 

თარგმანები, რედ. ედიშერ ჭელიძე, თბილისი, 2009. 

9. ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელი, ლუკას სახარების განმარტება, თბილისი, 

2008. 

10. ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელი, იოანეს სახარების განმარტება, თბილისი, 

2012.  

11. პეტროვცი მ., - არქიმანდრიტი მარკ პეტროვცი, ახალი აღთქმის წმინდა 

წიგნები, თარგმნილია მოსკოვის სასულიერო აკადემიის 1984 წლის 

გამოცემიდან, თარგმნა მანანა დოლაქიძემ (თსა-ს ბიბლიოთეკა). 

12. სადღესასწაულო სახარების განმარტება, თბილისი, 2007. 

13. სამოციქულოს განმარტება I, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვა 

დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, თბილისი, 2011. 

14. სამოციქულოს განმარტება II, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვა 

დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, თბილისი, 2006. 

15. სინური მრავალთავი 864 წლისა, სასტამბოდ მოამზადეს კათედრის წევრებმა 

აკაკი შანიძის რედაქციით, წინასიტყვაობით და გამოკვლევით, თბილისი, 

1959. 
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