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წინასიტყვაობა 

საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მეცნიერული კვლევა  ჯერ კიდევ მე-19 

საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მოგვიანებით ამ მიმართულებით მუშაობა მომდევნო 

საუკუნეშიც გაგრძელდა, მაგრამ მას არ ჰქონდა თანმიმდევრული ხასიათი. 70-წლიანი 

ტოტალიტარული მმართველობის დროს, ეკლესიის მიზანმიმართული დაკნინებისა  და  

ისტორიული წყაროების მკაცრად შეზღუდული ხელმისაწვდომობის  პირობებში 

ქართველ მეცნიერებს არ ჰქონდათ სრულფასოვანი მუშაობის საშუალება. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კომუნისტური 

იდეოლოგიის ბატონობისაგან გათავისუფლებული ქართული საზოგადოების დიდი 

ნაწილისათვის ქრისტეს რწმენა გახდა სულიერი ცხოვრების წარმმართველი. 

შესაბამისად გაღვივდა ინტერესი ეკლესიის ისტორიისადმი. სამეცნიერო მუშაობის 

გასაშლელად მკვლევარებს, პროფესიულ მიზნების გარდა,  სტიმულს სწორედ ეს 

საზოგადოებრივი ინტერესი უძლიერებდა. დღეისათვის შექმნილია საქართველოს 

ეკლესიის ისტორიის განმაზოგადებელი ფუნდამენტური სამეცნიერო ნაშრომები. 

მუშაობა გრძელდება მრავალი მიმართულებით, რაც საქართველოს ეკლესიის 

ისტორიის სიღრმისეული გამოკვლევის საფუძველია. 

  საქართველოს ეკლესიის ისტორიას, როგორც ქვეყნის ისტორიის ნაწილს, თავისი 

განვითარების რამდენიმე და არაერთგვაროვანი ეტაპი აქვს, რომლებსაც სხვადასხვა 

ფაქტორი განაპირობებდა. ერთერთი და უმნიშვნელოვანესი ამ მხრივ არის 

საქართველოს ეკლესიის მამამთავართა მოღვაწეობა, მათი როლი ეკლესიის 

ფუნდამენტური საკითხების გადაწყვეტაში.  ამიტომ განსაკუთებული მნიშვნელობა 

ენიჭება საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთა ცხოვრებისა და მოღვაწეობის 

შესწავლასა და ანალიზს. სასიხარულოა, რომ საქართველოს ეკლესიის 

მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით დაინტერესებულ საზოგადოებას უკვე აქვს საშუალება 

გაეცნოს სხვადასხვა დროს მოღვაწე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთა 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  ამსახველ სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარულ 

ნაშრომებს. თუმცა ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ დიდი მოცულობითი მასალისა, 

რომელიც შესწავლასა და გამომზიურებას მოითხოვს.  

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქების შესახებ სამეცნიერო მუშაობის 

სრულყოფილად წარმართვისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფესიულ დონეზე 

შესრულებულ ისეთ საცნობარო ლიტერატურას, როგორიცაა ბიობიბლიოგრაფია. ამ 

კუთხით ჯერ-ჯერობით თითქმის არაფერია გაკეთებული, თუ არ ჩავთვლით 2013 წელს 

გამოცემულ ნაშრომს „სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდეს და 

უნეტარეს ილია II-ის ბიო-ბიბლიოგრაფია პერიოდულ გამოცემებში (1977-2007)“ 



(შემდგ. ნ. კაჩუხაშვილი და ნ. ფურცელაძე). გარდა ამისა, გაზეთ „ქართულ წიგნში“ 

დაიბეჭდა „საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კირიონ II: ბიბლიოგრაფია,“ 

რომელიც შეადგინეს ც. კოჭლაშვილმა და ე. ბუბულაშვილმა (2002, N 4). ამ ფონზე 

ყურადღებას იმსახურებს საქართველოს საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის ბიბლიოგრაფ 

კონსტანტინე ალიბეგაშვილის მუშაობა, რომელმაც შეადგინა და 2011 წელს გამოსცა 

საქართველოს სამი კათოლიკოს-პატრიარქის ბიბლიოგრაფია: „სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის კალისტრატე ცინცაძის 

ბიბლიოგრაფია,“ „სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის უწმინდესისა და 

უნეტარესის წმიდა კირიონ II-ის ბიბლიოგრაფია“ და „სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის წმიდა ამბროსი აღმსარებლის 

ბიბლიოგრაფია.“ ეს ნაშრომები ერთგვარი მოთელვა იყო ახალგაზრდა 

ბიბლიოგრაფისათვის იმ საპასუხისმგებლო და რთული ამოცანის შესრულების წინ, 

რომელიც გულისხმობდა საქართველოს ეკლესიის ყველა დროის (IV საუკუნიდან 

დღემდე) მამამთავართა ბიობიბლიოგრაფიის შედგენას. და დღეს, ხელთ გვაქვს კ. 

ალიბეგაშვილის რამდენიმეწლიანი შრომის შედეგი - „სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქთა ბიბლიოგრაფია.“ 

ბიბლიოგრაფიაში  წარმოდგენილი მასალა  დაჯგუფებულია კათოლიკოს-

პატრიარქთა სახელების ანბანური განლაგებით. თითოეული მათგანის 

ბიბლიოგრაფიაში მოცემულია ჯერ მათი ავტორობით დაბეჭდილი ქადაგებებისა თუ 

სხვა სახის მასალის ბიბლიოგრაფიული აღწერილობები, შემდეგ კი - მათ შესახებ 

გამოქვეყნებული სტატიებისა და წიგნების ბიბლიოგრაფია. სტატიებისა და წიგნების 

ბიბლიოგრაფიული აღწერილობები ასევე დალაგებულია შიდა ანბანური პრინციპით. 

ჩანაწერის უმეტესობას ახლავს დეშიფრაცია ანუ განმარტება მასალის შინაარსის შესახებ 

(იმ შემთხვევაში, თუ ჩანაწერის სათაური არ იძლევა ამის საშუალებას). 

კონსტანტინე ალიბეგაშვილის ნაშრომი „სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქთა ბიბლიოგრაფია“ უაღრესად საჭირო და დროული გამოცემაა, რომელიც 

დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს  საქართველოს ეკლესიის ისტორიის კვლევის 

საქმეში. 

ბიბლიოგრაფი  მაია  მიქაბერიძე 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

სარჩევი 

 

 
1. ამბროსი აღმსარებელი [ბესარიონ ხელაია] 1921-1927 წწ. 

2. ანტონ I [თეიმურაზ ბაგრატიონი] 1744-1788 წწ. 

3. ანტონ II [თეიმურაზ ბაგრატიონი] 1788-1811 წწ. 

4. არსენ I დიდი (საფარელი) 860-887 წწ. 

5. არსენ II  955-980 წწ. 

6. არსენ IV [ბულმაისის ძე] 1230-1240 წწ. 

7. ბესარიონ კათალიკოსი [ბარათაშვილი-ორბელიშვილი] 1724-1737 წწ. 

8. ბესარიონ კათალიკოსი [ერისთავი] 1742-1769 წწ. 

9. გრიგოლ II კათალიკოსი [ლორთქიფანიძე] 1696-1742 წწ. 

10. დავით III კათალიკოს-პატრიარქი 1435-1459 წწ. 

11. დავით V კათოლიკოს-პატრიარქი [ხარიტონ დევდარიანი] 1972-1977 წწ. 

12. დომენტი II კათალიკოს-პატრიარქი 1595-1610 წწ. 

13. დომენტი III კათალიკოს-პატრიარქი 1660-1676 წწ. 

14. დომენტი IV კათალიკოს-პატრიარქი [დამიანე ბაგრატიონი] 1705-1741 წწ. 

15. ევდემოზ I კათალიკოს-პატრიარქი [დიასამიძე] 1630-1642 წწ. 

16. ევდემონ აფხაზეთის კათალიკოსი [ჩხეტიძე] 1557-1578 წწ. 

17. ელიოზ კათალიკოსი 1399-1411 წწ. 

18. ეფრემ II კათოლიკოს-პატრიარქი [გრიგოლ სიდამონიძე] 1960-1972 წწ. 

19. ექვთიმე I აფხაზეთის კათალიკოსი [საყვარელიძე] 1578-1616 წწ. 

20. ზაქარია აფხაზეთის კათალიკოსი [ქვარიანი] 1657-1660 წწ. 

21. ზაქარია კათალიკოს-პატრიარქი [ჯორჯაძე] 1623-1630 წწ. 

22. თალალე კათალიკოს-პატრიარქი 720-731 წწ. 

23. თეოდორე III კათალიკოს-პატრიარქი 1430-1435 წწ. 

24. იაკობი მთავარეპისკოპოსი 363-375 წწ. 

25. ილარიონი კათალიკოს-პატრიარქი 1657-1673 წწ. 

26. ილია II კათოლიკოს-პატრიარქი [შიოლაშვილი-ღუდუშაური] 1977-დან... 

27. იოანე I მთავარეპისკოპოსი 335-363 წწ. 

28. იოანე II კათალიკოსი 475 წ. 

29. იოანე III კათალიკოსი [ანტიოქიაში უკანასკნელად ნაკურთხი] 744-760 წწ. 

30. იოანე IV კათალიკოსი 1350 წ. 

31. იოსებ აფხაზეთის კათალიკოსი [ბატონიშვილი] 1769-1776 წწ. 

32. კალისტრატე კათოლიკოს-პატრიარქი [ცინცაძე] 1932-1952 წწ. 

33. კირიონ I კათალიკოსი 595-610 წწ. 

34. კირიონ II მღვდელმოწამე [გიორგი საძაგლიშვილი] 1917-1918 წწ. 

35. ლეონიდი კათოლიკოს-პატრიარქი [ლონგინოზ ოქროპირიძე] 1918-1921 წწ. 

36. მალაქია კათალიკოს-პატრიარქი 1528-1538 წწ. 

37. მამაი წმიდა კათალიკოსი 731-744 წწ. 

38. მარკოზ კათალიკოსი  1460-1466 წწ. 



39. მაქსიმე II აფხაზეთის კათალიკოსი [აბაშიძე] 1776-1795 წწ. 

40. მელქისედეკ I კათალიკოს-პატრიარქი 1010-1045 წწ. 

41. მელქისედეკ III კათალიკოს-პატრიარქი [ფხალაძე] 1952-1960 წწ. 

42. მიქაელ  I კათალიკოსი 452-467 წწ. 

43. მიქაელ IV კათალიკოსი [მირიანის ძე] 1178-1186 წწ. 

44. მიქაელ VI კათალიკოსი 1411-1426 წწ. 

45. ნიკოლოზ I კათოლიკოს-პატრიარქი [გულაბერისძე] 1150-1178 წწ. 

46. ნიკოლოზ II კათოლიკოს-პატრიარქი 1240-1280 წწ. 

47. ნიკოლოზ V კათალიკოსი 1584-1591 წწ. 

48. ნიკოლოზ VI კათალიკოსი [ამილახორი] 1684-1689 წწ. 

49. ოქროპირ (იოანე) I კათალიკოსი 980-1001 წწ. 

50. ოქროპირ (იოანე) II კათალიკოსი 1031-1049 წწ. 

51. პეტრე I კათალიკოსი 467-474 წწ. 

52. სამოელ I კათალიკოსი 474-502 წწ. 

53. სარმეანე კათალიკოსი 767-779 წწ. 

54. სვიმეონ კათალიკოსი XI ს. 

55. ქრისტეფორე I კათოლიკოს-პატრიარქი 1616-1622 წწ. 

56. ქრისტეფორე III კათოლიკოს-პატრიარქი [ციცქიშვილი] 1927-1932 წწ. 
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ამბროსი აღმსარებელი [ბესარიონ ხელაია] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1921-1927 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

ამბროსი (კ/პ) – 1918 წლის 1 სექტემბერს სოხუმის საკათალიკოსო ტაძარში 

შეკრებილი ქართველი მორწმუნეების მიმართ წარმოთქმული სიტყვა. 

/მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - 

თბ.,2016. - გვ.178-181.  

ამბროსი (კ/პ) – 1921 წლის 18 სეკტემბერი, მამულისათვის დახოცილთა ნახევარი 

წლის თავზე თქმული ტფილისის სამხედრო ტაძარში. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. 

წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.64-66. 

ამბროსი (კ/პ) – 1922 წლის 10 იანვარი, ლეონიდის მიცვალების ნახევარი წლის თავი. 

// წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.78-80. 

 ამბროსი (კ/პ) - 1924 წლის 16 მარტს სასამართლო პროცესზე წარმოთქმული 

საბოლოო სიტყვა. // დედაეკლესია. – 2007. – N11(55).~ - გვ.11-14. 

ამბროსი (კ/პ) – ამონარიდი 1. მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში: ჭელიშის მონასტრის 

ხელნაწერები; ამონარიდი 2. ქართული ეკლესია დევნილობის ჟამს; ამონარიდი 3. 

ქართული ეკლესია - ტყვეთა გაყიდვის წინააღმდეგი; ამონარიდი 4. ერი და ბერი; 

ამონარიდი 5. ქართველი ხალხი და ქრისტიანობა. /ამბროსი (ხელაია) ფსევდონიმით 

ამბერი. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.9. (ნაწილი II). - თბ.,2016. - გვ.75-79. 

ამბროსი (კ/პ) – არაბთა შემოსევები და მათი ბატონობა საქართველოში. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.161-255. 

ამბროსი (კ/პ) - გაენათის ეპისკოპოსი ექვთიმე თავად უვლიდა სნეულებს. [წმიდა 

ამბროსი აღმსარებლის მონათხრობიდან]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – 

N42(395).~ - გვ.12. 

ამბროსი (კ/პ) - გამოსათხოვარი სიტყვები [ილია ჭავჭავაძესთან]. // ჯვარი ვაზისა. – 

1978. – N1. - გვ.41-42. 
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ამბროსი (კ/პ) - გამოსათხოვარი სიტყვიდან... [წმიდა ალექსანდრე ოქროპირიძის 

გარდაცვალების გამო]. /არქიმანდრიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - 

ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.112. 

ამბროსი (კ/პ) - გიორგი შერვაშიძის ხსოვნისათვის! [მწერალ გიორგი შერვაშიძის 

გახსენება]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.126-131. 

ამბროსი (კ/პ) - დიმიტრი ყიფიანის პანაშვიდზე. 1922 წლის 12 ნოემბერი. [სიტყვა]. // 

წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.123-125. 

ამბროსი (კ/პ) - ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძისადმი მიძღვნილი 

გამოსათხოვარი სიტყვები. [გარდაცვალების გამო]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.64-68. 

ამბროსი (კ/პ) - ერთი აუცილებელი საჭიროება. [ხალხში სარწმუნოების 

ასამაღლებლად და გასამტკიცებლად ქართულ საეკლესიო ისტორიაზე წიგნის 

დაწერის აუცილებლობაზე; სტატიას ხელს აწერს ფსევდონიმით ამბერი]. // შინაური 

საქმეები. – 1909. – N4. - გვ.1-6. 

ამბროსი (კ/პ) - ერთი წერილის გამო. [გაზეთ „დროების“ N29-ში დაბეჭდილი 

მოწინავე წერილში სამღვდელოებისა და სარწმუნოების იმჟამინდელ 

მდგომარეობაზე; სტატიას ხელს აწერს ფსევდონიმით ამბერი]. // შინაური საქმეები. – 

1909. – N3. - გვ.1-5. 

ამბროსი (კ/პ) – 11 თებერვალს 1919 წ. ლეონიდის კათალიკოსად არჩევის დღეს. // წგ–

ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს–პატრიარქი: წგ.2. – თბ., 2012. – გვ.50–51. 

ამბროსი (კ/პ) – 11 ივნისი ვერის ეკლესიაში დ. ჭონქაძის, არდაზიანის და 

რჩეულიშვილის სულის მოსახსენებელი წირვის შემდეგ. [ამბროსი ხელაიას მიერ 

წარმოთქმული სიტყვა ქართველ მწერლებზე]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. 

- ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. 

- გვ.132-135. 

ამბროსი (კ/პ) – 12 დეკემბერი 1919 წ. გვარდიელების მეორე წლისთავზე. [ქართველი 

გვარდიელების შესახებ]. // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი: წგ.2. – თბ., 2012. – გვ.55-58. 

ამბროსი (კ/პ) - კათალიკოზ კირიონის ნახევარის წლის თავზე. 1919 წ. [წმიდა 

ამბროსი აღმსარებელი წმიდა კირიონ II მღვდელმოწამის შესახებ, მისი 
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გარდაცვალებიდან ნახევარი წლის თავზე]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - 

ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - 

გვ.59-60. 

ამბროსი (კ/პ) - კათოლიკოსი ამბროსის კონდაკი გენუის კონფერენციას. (ტფილისი, 

1922 წ. თებერვლის 7). // დამოუკიდებელი საქართველო. – 1927. – N17. - მაისი. - გვ.6. 

ამბროსი (კ/პ) - კულტურულ კაცობრიობას გენუის კონფერენციაზე წარმოდგენილს. // 

წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13. სასულიერო მწერლობა: 

ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი: წგ.2. - თბ.,2012. - 

გვ.81-84. 

ამბროსი (კ/პ) - კულტურულ კაცობრიობას გენუის კონფერენციაზე წარმოდგენილს. 

(7 თებერვალი 1922 წ.).  // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,1996-2005. - გვ.35-36. 

ამბროსი (კ/პ) – ლეონიდის კათალიკოზად კურთხევის დღეს, 23 თებერვალს, 1919 წ. 

[სიტყვა წარმოთქმული ეპისკოპოს ლეონიდის კათალიკოსად კურთხევის დღეს]. // 

წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს–პატრიარქი: წგ.2. – თბ., 2012. – გვ.52–54. 

ამბროსი (კ/პ) - მაღალ ყოვლად უსამღვდელოესო მწყემსთ მთავარო!. [მილოცვა, 

ეძღვნება ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძეს, ეკლესიისა და მამულის სამსახურის 

30 წლისთავზე]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. 

სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.238-

240. 

ამბროსი (კ/პ) - მაჰმადიანი ხალხის დამოკიდებულება ქართველი ხალხისადმი: (მის 

მიერ გამოყენებული ზომები საქართველოში მაჰმადიანური რელიგიის 

გასავრცელებლად). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.13. - ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.256-316. 

ამბროსი (კ/პ) – „მე აღვასრულე ჩემი ვალი.“ (სიტყვა, წარმოთქმული სასამართლო 

პროცესზე). // აია. - თბ.,1997. – N2. - გვ.114-118. 

ამბროსი (კ/პ) – „მე აღვასრულე ჩემი ვალი“ (სიტყვა, წარმოთქმული სასამართლო 

პროცესზე). [ნაწყვეტები: I-VIII]. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,1996-2005. - გვ.37-

41. 

ამბროსი (კ/პ) – „მე შევასრულე ჩემი მოვალეობა.“ // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.13. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი: წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.84-104. 

ამბროსი (კ/პ) - მემორანდუმი: [სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ 

ამბროსი ხელაიას მემორანდუმი, რომელიც დაიბეჭდა გენუას გაზეთ „კაფფარაში“ XX 
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საუკუნის 20-იან წლებში.]. // საარქივო მოამბე = The archival bulletin. – 2010. – N8. - 

ზამთარი. - გვ.88-89. 

ამბროსი (კ/პ) - მემორანდუმი გენუის სამშვიდობო კონფერენციას. [1922 წლის 7 

თებერვალი]. // ადამიანის უფლებები. – 1996. – N2. – 7-14 თებერვალი. - გვ.1. 

ამბროსი (კ/პ) - მიმართვა გენუის კონფერენციისადმი; საქართველოში თეოლოგიური 

განათლების შესახებ. /წინასიტყვაობა დეკანოზ ილია ოქრუაშვილისა. // ტაბულა. – 

2012. – N100. – 14-20 მაისი. - გვ.54. 

ამბროსი (კ/პ) - მიმართვა გენუის მსოფლიო სამშვიდობო კონფერენციას. [1922 წლის 7 

თებერვალი]. // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ამბროსი 

ხელაია: სილუეტი. - თბ.,1994. - გვ.40-43. 

ამბროსი (კ/პ) - მიმართვა გენუის საერთაშორისო კონფერენციისადმი 1922 წელს. 

[საქართველოს ისტორიის ფურცლებიდან]. // საშუალო ფენა. – 1992. – N6. - 

ოქტომბერი. 

ამბროსი (კ/პ) - მიმართვა კონფერენციისადმი. [საქართველოს საზღვრებიდან 

რუსეთის საოკუპაციო ჯარის გაყვანის თაობაზე]. // აიია-ძლევაი: პოლიტიკა, 

მეცნიერება, რელიგია... - ქთ., 2014. – N2. - დეკემბერი. - გვ.5-6. 

ამბროსი (კ/პ) - მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. // შინაური საქმეები. – 1914. – N7-8. - 

გვ.19-24. 

ამბროსი (კ/პ) - მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში I*). [ფსევდონიმით ამბერი]. // 

განთიადი. 1915. – N2-3...10...  (გაგრძელება)  

ამბროსი (კ/პ) - მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში II*). [ფსევდონიმით ამბერი]. // 

ცხოვრება. – 1915-1917. – NN... 

ამბროსი (კ/პ) - მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.7-62. 

ამბროსი (კ/პ) – მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში: ამონარიდი 1. მოგზაურობა რაჭა-

ლეჩხუმში: ჭელიშის მონასტრის ხელნაწერები; ამონარიდი 2. ქართული ეკლესია 

დევნილობის ჟამს; ამონარიდი 3. ქართული ეკლესია - ტყვეთა გაყიდვის 

წინააღმდეგი; ამონარიდი 4. ერი და ბერი; ამონარიდი 5. ქართველი ხალხი და 

ქრისტიანობა. /ამბროსი (ხელაია) ფსევდონიმით ამბერი. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1.  

- თბ.,1996-2005. - გვ.25-29. 

ამბროსი (კ/პ) – „მონღოლთა, სპარსთა და თურქ-ოსმალთა ბატონობის პერიოდი:“ 

მეფე ერეკლე II. // მაყვლოვანი. – 2013. – N4(13).~ - გვ.8-13. 
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ამბროსი (კ/პ) - მოწოდება გენუის კონფერენციისადმი. [1922 წლის 7 თებერვალი]. // 

ახალი საქართველო. – 1990. – 16 ნოემბერი. 

ამბროსი (კ/პ) - ნაწერებიდან ნაწყვეტი. [ჩემნი ექსორიანი, რუსიფიკაციასთან 

ბრძოლა]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N38(391).~ - გვ.17. 

ამბროსი (კ/პ) - ნიკორწმინდის ტაძრის გუჯარ-სიგელები. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.198-200. 

ამბროსი (კ/პ) – 26 მაისი 1920 წ. [სიტყვა წარმოთქმული 1920 წლის 26 მაისს]. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო მწერლობა: ამბროსი 

ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ. „ციცინათელა,“ 

2012. - გვ.61-63. 

ამბროსი (კ/პ) – 30 აგვისტო 1922 წლისა, ილიას პანაშვიდზე. [სიტყვა წამოთქმული 

ილია ჭავჭავაძის პანაშვიდზე]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: 

ტ.13: სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქი. წგ.2. - თბ., 2012. - გვ.115-119. 

ამბროსი (კ/პ) – „პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკვდილი“ ამნაირის კაცისა. [წმინდა 

ილია მართალი (ჭავჭავაძე)]. // მრევლი. – 1998. – N4. - გვ.4-5. 

ამბროსი (კ/პ) – 1 ოკდ. 1922 წ. [სიტყვა წარმოთქმული საქართველოს ეკლესიის - 

სვეტიცხოვლობის ეროვნულ დღესასწაულზე]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ., 2012. - გვ.120-122. 

ამბროსი (კ/პ) – რაჭა. [რაჭის სოფელ ქედის უბნის ეკლესია]. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.387-390. 

ამბროსი (კ/პ) – საგანგებო მიმართვა 1922 წლის გენუის საერთაშორისო 

კონფერენციისადმი: „კულტურულ კაცობრიობას, გენუის კონფერენციაზე 

წარმოდგენილს...“ // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.93-96. 

ამბროსი (კ/პ) – საგანგებო მიმართვა 1922 წლის გენუის საერთაშორისო 

კონფერენციისადმი: „კულტურულ კაცობრიობას, გენუის კონფერენციაზე 

წარმოდგენილს...“ // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.207-210. 

ამბროსი (კ/პ) – საირმის მონასტერი. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.385-387. 
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ამბროსი (კ/პ) – სამადლობელი და მისალოცი წერილი ბერ ალექსი შუშანიასადმი. [1 

იანვარი (ძველით) 1922 წ.]. // წგ-ში: ღირსი ალექსი (შუშანია) - საღმრთო წადილი. - 

თბ.,2014. - გვ.736. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: აგვისტოს 6, 1918 წ. ქუთაისი: მაღალყოვლად 

უსამღვდელოესო მეუფეო, ძვირფასო მწყემსთმთავარო! [ეძღვნება ეპისკოპოს 

ალექსანდრე ოქროპირიძეს, გარდაცვალების შემდეგ]. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, 

წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.236-238. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა გიორგი შერვაშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე. (1918 

წლის 2 სექტემბერი). ამონარიდები. /მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-1927 წწ-ში: წერილები. 

/წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.30-31. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა გიორგი შერვაშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე. (1918 

წლის 2 სექტემბერი). ამონარიდები. /მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: 

წმინდა აღმსარებელი ამბროსი (ხელაია) და აფხაზეთი. /რედ. ჯ. გამახარია. - თბ.,2006. 

- გვ.209-216. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა დამფუძნებელი კრების მოწვევის წლისთავთან 

დაკავშირებით. (28 თებერვალი 1920 წ.). /ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ამბროსი 

(ხელაია). // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-1927 წწ-

ში: წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.34-35. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა დამფუძნებელი კრების მოწვევის წლისთავთან 

დაკავშირებით. (28 თებერვალი 1920 წ.). /ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ამბროსი 

(ხელაია). // წგ-ში: წმინდა აღმსარებელი ამბროსი (ხელაია) და აფხაზეთი. /რედ. ჯ. 

გამახარია. - თბ.,2006. - გვ.297-301. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა თქმული 1918 წლის 1 სექტემბერს, სოხუმის საკათალიკოსო 

ტაძარში, მიტროპოლიტ ამბროსი ხელაიას მიერ]. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეებში). - თბ.,2010. - გვ.117-119. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა თქმული არქიმანდრიტ იოანესადმი (მარღიშვილი) 

ეპისკოპოსად ხელდასხმისას; 1922 წლის 10 მარტს მიწერილი ეპისკოპოს იოანეს 

წერილი კათალიკოს-პატრიარქ ამბროსისადმი. სტატიას ახლავს პატრიარქ ამბროსის 

ფოტოსურათი]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2011. – N21. – 1-6 ივნისი. - გვ.17-20. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული კათოლიკოს-პატრიარქად აღსაყდრებისას. 

(სვეტიცხოვლობას, მცხეთა. სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი, 14 ოქტომბერი 

1921 წ.). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.196-202. 
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ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული კათოლიკოს-პატრიარქად აღსაყდრებისას. 

(სვეტიცხოვლობას, სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი, 14 ოქტომბერი 1921 წ.). // 

წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.79-86. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული ნინოწმინდელ მიტროპოლიტ კალისტრატესადმი 

[ცინცაძე], ჟამსა კვერთხის ჩაბარებისას, სიონის საკათედრო ტაძარში, 1925 წლის 

გიორგობისთვის I. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13: 

სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქი. წგ.2. - თბ., 2012. - გვ.136-139. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 

აღსანიშნავად. (1920 წლის 26 მაისს, სოხუმში). /ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი 

ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.187-189. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული სოხუმის საკათალიკოსო ტაძარში შეკრებილი 

ქართველი მორწმუნეების მიმართ: 1 სექტემბერი 1918 წ. /მიტროპოლიტი ამბროსი 

(ხელაია). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.57-62. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა თქმული სოხუმის სამხედრო რაზმის მესამე წლისთავთან 

დაკავშირებით. (1921 წლის 14 იანვარს). /ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი ამბროსი 

(ხელაია). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.190-191. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: კირიონის ცხედარზე 1918 წ., ივნისი. [სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონ მეორის გარდაცვალების გამო]. // წგ-

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: 

ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.228-230. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: 3 კვირიაკე სული წმიდის მოფენის შემდეგ, 1908 წ. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, 

სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.218-221. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: 22 კვირიაკე, 1919 წ. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.250-252. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: ოჩამჩირე, 1919 წ. [სიტყვა წარმოთქმული ოჩამჩირის 

ტაძარში საქართველოს მოსახლეობისადმი]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.247-249. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სასამართლო პროცესზე: (მარტი, 1924 წ.). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. 

(11 მარტი - 20 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.226-259. 
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ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სასამართლო პროცესზე: (მარტი, 1924 წ.). // წგ-ში: 

საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.116-155. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სასამართლო პროცესზე: „მე შევასრულე ჩემი მოვალეობა.“ // 

წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-1927 წწ-ში: 

წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.47-57. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სასამართლო პროცესზე: „მე შევასრულე ჩემი მოვალეობა.“ // 

მნათობი. – 1988. – N10. - გვ.147-161. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა: სახარებიდან „შეიყვარე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი“-ს 

განმარტება]: 25 კვირიაკე, 1918 წ. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული 

ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - 

გვ.240-242. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სოხუმის საკათედრო ტაძარში ქართული საზოგადოების 

წინაშე (1 სექტემბერი 1918 წ.). // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს 

პატრიარქები 1917-1927 წწ-ში: წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - 

თბ.,2010. - გვ.32-33. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სოხუმის საკათედრო ტაძარში ქართული საზოგადოების 

წინაშე (1 სექტემბერი 1918 წ.). // წგ-ში: წმინდა აღმსარებელი ამბროსი (ხელაია) და 

აფხაზეთი. /რედ. ჯ. გამახარია. - თბ.,2006. - გვ.203-209. 

ამბროსი (კ/პ) – სიტყვა სოხუმის სამხედრო რაზმის მესამე წლისთავთან 

დაკავშირებით თქმული 1921 წლის 14 იანვარს. /ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი 

ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.71-72. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: სოხუმში 1 აგვისტო. 1918 წ. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, 

წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.231-235. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ 

ლეონიდისადმი]: უწმინდესო და უნეტარესო მამათმთავარო! 10 ოკდომბერი, 1919 წ., 

ქ. სოხუმში. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო 

მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.242-244. 

ამბროსი (კ/პ) – [სიტყვა]: სულიწმიდის მოფენა, 1918 წ. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, 

წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.221-227. 

 ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული აღსაყდრების დროს. 1921 წლის 1/14 

ოქტომბერი, სვეტიცხოველი. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - ნათელი ქრისტესი: საქართველო: 

წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.76-77. 
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ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული კათოლიკოს-პატრიარქად კურთხევის დღეს. // 

წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო მწერლობა: 

ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ. 

„ციცინათელა,“ 2012. - გვ.67-72. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული 8 სექტემბერს სიონის ტაძარში ილიას 

პანაშვიდის წინ, 2 საათზე. /არხიმანდრიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: ილია 

ჭავჭავაძის სიკვდილი და დასაფლავება: დასურათებული კრებული. - ტფ.,1907. - 

გვ.172-175. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული 8 სექტემბერს სიონის ტაძარში ილიას 

პანაშვიდის წინ, 2 საათზე. /არქიმანდრიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - 

ნათელი ქრისტესი: საქართველო: წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.60-62. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული 8 სექტემბერს სიონის ტაძარში ილიას 

პანაშვიდის წინ, 2 საათზე. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,1996-2005. - გვ.32-33. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული 8 სექტემბერს სიონის ტაძარში ილიას 

პანაშვიდის წინ, 2 საათზე. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N6(406). - გვ.15-16. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 

აღსანიშნავად 1920 წლის 26 მაისს, სოხუმში. /მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // 

წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.67-70. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული  სიონის ტაძარში პანაშვიდის წინ, 2 საათზე. 

[ილია ჭავჭავაძის ცხედრის წინაშე]. // ჯვარი ვაზისა. – 1987. – N1. - გვ.68. 

ამბროსი (კ/პ) - სიტყვა წარმოთქმული  სიონის ტაძარში პატიმრობიდან 

გათავისუფლების შემდეგ. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - ნათელი ქრისტესი: საქართველო: 

წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.77-79. 

ამბროსი (კ/პ) - სოფელი აგარა. [განხილულია სოფელ აგარაში (რაჭა) მდებარე წმინდა 

გიორგის ეკლესია და ეკლესიაში დაცული ხატები]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.204-206. 

ამბროსი (კ/პ) - სოფელი თაბორი: ს. ლაილაში. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.277-292. 

ამბროსი (კ/პ) – სოფელი კვირიკე წმინდა. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.221-248. 
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ამბროსი (კ/პ) - სოფელი ნიკორწმინდა. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.174-179. 

ამბროსი (კ/პ) - სოფელი ხოტევი. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: 

ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.206-208. 

ამბროსი (კ/პ) - სტატიის გამო „ხმა სოხუმიდან.“ // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ. „ციცინათელა,“ 2012. - გვ.7-46. 

ამბროსი (კ/პ) - სტატიის გამო „ხმა სოხუმიდან.“ [გაზეთ „კოლოკოლ“ N45-ში 

დაბეჭდილი სტატიის „ხმა სოხუმიდან“ პასუხად. სტატია კირიონ კათოლიკოსის 

სოხუმის კათედრაზე მოღვაწეობას ეხება]. // ჯვარი ვაზისა. – 1995. – N1. - გვ.151-160. 

ამბროსი (კ/პ) - სტატიის გამო „ხმა სოხუმიდან.“ // ჯვარი ვაზისა. – 2005. – N1. - გვ.94-

97. 

ამბროსი (კ/პ) - სტატიის გამო „ხმა სოხუმიდან.“ // ჯვარი ვაზისა. – 2006. – N1. - 

გვ.196-201. 

ამბროსი (კ/პ) – ფიქრები. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,1996-2005. - გვ.30-31. 

ამბროსი (კ/პ) – ფიქრები. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.9. (ნაწილი II). - თბ.,2016. - გვ.80-

81. 

ამბროსი (კ/პ) – ფრესკები და კედლის წარწერანი: ხატები. ხელთნაწერნი. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი 

ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.209-

221. 

ამბროსი (კ/პ) - ქადაგება სოხუმის საკათედრო ტაძარში 1919 წლის 5 ოქტომბერს. 

/მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: თვენი. წგ.8. (11 მარტი - 20 მარტი). - 

თბ.,2016. - გვ.183-186. 

ამბროსი (კ/პ) - ქადაგება სოხუმის საკათედრო ტაძარში 1919 წლის 5 ოქტომბერს. 

/მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - 

გვ.63-66. 

ამბროსი (კ/პ) - ქართული ეკლესია - ტყვეთა გაყიდვის წინააღმდეგი. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2006. – N39(392). - გვ.17-18. 

ამბროსი (კ/პ) - ქართული საზოგადოებისა და ბერმონაზონთა დამსახურება 

მშობლიური ეკლესიისა  და საზოგადოების წინაშე მაჰმადიანობის წინააღმდეგ 



11 
 

ბრძოლაში. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო 

მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - 

თბ., 2012. - გვ.307-417. 

ამბროსი (კ/პ) - ქვაშუეთის ეკლესია, 10 ნოემბერი 1921 წ. [სიტყვა წარმოთქმული 

წმინდა გიორგის ხსენების დღის აღსანიშნავად საქართველოში]. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13: სასულიერო მწერლობა: ამბროსი 

ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. წგ.2. - თბ., 2012. - გვ.73-77. 

ამბროსი (კ/პ) – ქრისტიანობის ბრძოლა ისლამთან საქართველოში. [მისი 

სადისერტაციო თემა]. /რუსულიდან თარგმნა ზურაბ თორიამ. // ანეული: 

ლიტერატურული ჟურნალი. - თბ.,2013. – N1. - გვ.74-79. 

ამბროსი (კ/პ) – ქრისტიანობის ბრძოლა ისლამთან საქართველოში. [მისი 

სადისერტაციო თემა]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.13. 

სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათალიკოს-

პატრიარქი: წგ.2. - თბ.,2012. - გვ.140-420. 

ამბროსი (კ/პ) – „შენთან მოვედი, კეთილო მწყემსო და მამაო!“ [სიტყვა, წმიდა 

ალექსანდრე ოქროპირიძის ღვაწლის შესახებ აფხაზების გაქრისტიანების საქმეში]. // 

წგ-ში: კირთაძე, ნ. - ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.104. 

ამბროსი (კ/პ) - ჩემნი ექსორიანი. (1915 წ. მარიამობისთვე. ქ. სტარაია რუსა). // წგ-ში: 

ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,1996-2005. - გვ.31-32. 

ამბროსი (კ/პ) - ცაგერი. [ცაგერის ეკლესიების ხატები და ხელნაწერი წიგნები]. // წგ-

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: 

ამბროსი ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - 

გვ.292-385. 

ამბროსი (კ/პ) - ძველი ნაბეჭდი წიგნები ჭელიშის მონასტერში. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.134-174. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი: მუმლი მუხასაო. [გენუის კონფერენციისადმი მიმართვა 

რუსულ ენაზე, რომელიც XX საუკუნის 20-იან წლებში გენუას გაზეთ „კაფფარაში“ 

დაიბეჭდა]. // საარქივო მოამბე = The archival bulletin. – 2008. – N1. - აპრილი. - გვ.24-

25. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ეპისკოპოს დიმიტრის (აბაშიძე) წინააღმდეგ. /არქიმანდრიტი 

ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-

1927 წწ-ში: წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.20. 
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ამბროსი (კ/პ) – წერილი ეპისკოპოს დიმიტრის (აბაშიძე) წინააღმდეგ. /არქიმანდრიტი 

ამბროსი (ხელაია). // მწყემსი. – 1905. – N9-10. – 30 მაისი. - გვ.12. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ეპისკოპოს ლეონიდესადმი (ოქროპირიძე) [14 თებერვალი 

1906 წ.]. // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-1927 წწ-ში: 

წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.19. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ეპისკოპოს ლეონიდესადმი (ოქროპირიძე) ქართული 

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენასთან და აგრეთვე ეპისკოპოს კირიონის 

(საძაგლიშვილი) სოხუმის კათედრაზე დანიშვნასთან დაკავშირებით. [14 თებერვალი 

1906 წ.]. // ისტორიანი. - თბ.,2000. - გვ.92-93. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი საქართველოს საგანგებო კომისიის თავმჯდომარე კოტე 

ცინცაძისადმი გენუის კონფერენციაზე გაგზავნილ მემორანდუმთან დაკავშირებით. 

(26 ივნისი 1922 წ.). // წგ-ში: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები 1917-

1927 წწ-ში: წერილები. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. - თბ.,2010. - გვ.45-46. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი საქართველოს საგანგებო კომისიის თავმჯდომარე კოტე 

ცინცაძისადმი გენუის კონფერენციაზე გაგზავნილ მემორანდუმთან დაკავშირებით. 

(26 ივნისი 1922 წ.). // წგ-ში: წმინდა აღმსარებელი ამბროსი (ხელაია) და აფხაზეთი. 

/რედ. ჯ. გამახარია. - თბ.,2006. - გვ.339-340. 

ამბროსი (კ/პ) – [წერილი]: 17 ოკდომბერი, 1919 წ., თეკლათის მონასტერი, 

ელეონორას; ქრისტეს მიერ საყვარელო დაო! // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.244-247. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ცხუმის ეპისკოპოს კირიონისადმი თავად ემუხვარის 

შუამდგომლობის დაკმაყოფილების თხოვნით. (1906 წლის 21 აგვისტო). // წგ-ში: 

წმინდა მღვდელმოწამე კირიონ II და აფხაზეთი. - თბ.,2006. - გვ.176-177. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ცხუმის ეპისკოპოს კირიონისადმი იონა ცხაკაიას მღვდლად 

დანიშვნის თხოვნით (1906 წლის 25 აგვისტო).  // წგ-ში: წმინდა მღვდელმოწამე 

კირიონ II და აფხაზეთი. - თბ.,2006. - გვ.182-183. 

ამბროსი (კ/პ) – წერილი ცხუმის ეპისკოპოს კირიონისადმი საბერიოსა და აკვასქა-

ეშქეთში მღვდელბის დანიშვნის რეკომენდაციით. (1906 წლის 23 ივლისი). // წგ-ში: 

წმინდა მღვდელმოწამე კირიონ II და აფხაზეთი. - თბ.,2006. - გვ.170-171. 

ამბროსი (კ/პ) - ჭელიშის ვარიანტი „ქართლის მოქცევისა. [ავტორის მოსაზრებანი 

ახლად აღმოჩენილი ვარიანტის შესახებ: ქართველთა მოქცევის ქრონოლოგია ამ 

ვარიანტით]. // ძველი საქართველო: ტ.1. - თბ.,1909. - გვ.1-29. 
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ამბროსი (კ/პ) - ჭელიშის ვარიანტი „ქართლის მოქცევისა. [ავტორის მოსაზრებანი 

ახლად აღმოჩენილი ვარიანტის შესახებ: ქართველთა მოქცევის ქრონოლოგია ამ 

ვარიანტით]. // ძველი საქართველო: ტ.1. - თბ.,1911. - გვ.1-29. 

ამბროსი (კ/პ) - ჭელიშის ვარიანტი „ქართლის მოქცევისა. // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი ხელაია 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.468-492. 

ამბროსი (კ/პ) - ჭელიშის მონასტრის ხელნაწერები. სიწმინდეები. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული: ტ.12. სასულიერო მწერლობა: ამბროსი 

ხელაია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: წგ.1. - თბ.,2011. - გვ.62-

465. 

ამბროსი (კ/პ) – „ხმა სოხუმიდან.“ [თხზულება რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკაზე 

აფხაზეთში]. /რეც.: თამაზ ჯოლოგუა. „ხმა სოხუმიდან.“ // ლიტერატურული 

საქართველო. – 2006. – N28. -21 ივლისი. - გვ.15. 

Амвросий (К/П) – По поводу статьи „Голосъ изъ Сухума“ (газ. „Колоколъ“ №45). [О 

деятельности преосвященнаго Кириона]. /Архимандрит Амвросий. // Духовн. Вестн. 

Груз. Экзарх. – 1906. - №9-10. – с.20-47. 

Амвросий (К/П) – Я исполнил свой долг. (Наши публикации). [Публикуется последнее 

слово, произнесенное К/П Амвросия на судебном процессе и его письмо Генуэзской 

конференции]. // Литературная Грузия. – 1989. - №6. – с.199-224. 

 

სტატიები მასზე: 

ამბროსი (1861-1927) (საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 1921-1927 წწ.). [მოკლე 

ბიოგრაფიული ცნობები]. // სახალხო გაზეთი. – 1996. – N31. – 23 მარტი. - გვ.8. 

ამბროსი (ერისკაცობაში ბესარიონ ზოსიმეს ძე ხელაია). [7.09.1861, მარტვილი - 
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ტ. // საისტორიო ძიებანი: ტ.12. წელიწდეული XII. - თბ.,2013-2015. - გვ.186-204. 
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გამახარია, ჯ. - წმინდა აღმსარებელი ამბროსის (ხელაიას) წერილი „სოხუმის 

ეპარქიის შესახებ.“ // წგ-ში: რელიგიის ისტორიის საკითხები: I. - თბ.,2010. - გვ.219-

247. 

გელაშვილი, გ. - ერთი ინგლისური დოკუმენტი პატრიარქ ამბროსის სასამართლოს 

შესახებ. // წგ-ში: ჩვენი სულიერების ბალავარი: ტ.7. საერთაშორისო კონფერენციის 

მასალები (ბათუმი, 17-18 აპრილი, 2015). - თბ.,2015. - გვ.68-75. 

გელუკაშვილი, ი. - აღდგა ისტორიული სამართლიანობა (ივერიის ეკლესიის 

ავტოკეფალიის აღდგენიდან 90 წელი). [ფოტოსურათი: არქიმანდრიტი ამბროსი 

(ხელაია), ეპისკოპოსი ანტონი (გიორგაძე) და დეკანოზი კალისტრატე (ცინცაძე); 

პატრიარქთა კირიონ II-ის, ლეონიდი ოქროპირიძის, ამბროსი ხელაიას, კალისტრატე 

ცინცაძის, ილია II-ის როლი ავტოკეფალიის მოპოვებაში]. // ფუძე. – 2007. – N1(3).~ - 

გვ.20-21. 

გიორგაძე, ე. - კათალიკოსი ამბროსი ხელაია. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.9. (ნაწილი II). 

- თბ.,2016. - გვ.71. 

გიორგაძე, ე. - კათალიკოსი ამბროსი ხელაია: ისტორიული პარალელები XVIII-XXI 

საუკუნეები. // წგ-ში: ცოტნეიდელი: ტ.1. - თბ.,2005. - გვ.21. 

გიორგობიანი, დ. - სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული-საქართველოს, გვამს კი რაც 

გნებავთ ის უყავით. [საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ამბროსი აღმსარებლის 

(ხელაიას) მოღვაწეობა და მოწამეობრივი აღსასრული]. // ახალი 7 დღე. – 2000. – N12. 

– 24-30 მარტი. - გვ.10. 

გოგოლიშვილი, ო. - ქრისტიანობის აღმდგენი საზოგადოების მოღვაწეობა ბათუმის 

ოლქში XIX საუკუნის 80-90-იან წლებში. [არქიმანდრიტ ამბროსი ხელაიას 

მოღვაწეობის შესახებ]. // ანალები. – 2009. – N5. - გვ.87-98. 

გორგაძე, ს. - წერილი რედაქტორთან ყაზანიდან. [ბესარიონ ხელაიას შესვლა 

სასულიერო აკადემიაში]. // მწყემსი. – 1897. – N23-24. - გვ.7-8. 

გორგაძე, ს. - წერილი ქალაქ ყაზანიდან. [ბესარიონ ხელაიას ბიოგრაფია მისი ბერად 

აღკვეცის გამო. (აქ გორგაძე, სერგო = დროებით ჩრდილოელი)]. // მწყემსი. – 1900. – 

N5. - გვ.2-3. 

გურგენიძე, ვ. - ამბროსი ხელაია - საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი. [მისი 

ცხოვრების მოკლე ისტორიულ ფონზე გამოქვეყნებული დოკუმენტები, 

დაპატიმრების მასალები]. // ჯვარი ვაზისა. – 1997. – N1. - გვ.110-121. 

გურგენიძე, ვ. - ამბროსი ხელაია - საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი. 

[საიდუმლო ფონდებში დაცული უცნობი დოკუმენტები. მისი მიმართვები 
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მთავრობისა და გენუის კონფერენციისადმი]. // წგ-ში: გურგენიძე, ვ. - წმინდა 

მარიამის წილხვედრ ქვეყანაში: წგ.2. - თბ.,1997. - გვ.118-124. 

გურგენიძე, ვ. - ჩემი სული ღმერთს ეკუთვნის, გული საქართველოს... [სრულიად 

საქართველოს პატრიარქ ამბროსი ხელაიას პიროვნული ღირებულებები, ბრძოლა 

რუსიფიკატორული და შოვინისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ]. // ლაშარის გორი. – 

1996. – N39. - გვ.1..4-5. 

გურგენიძე, ვ. - წმინდა ამბროსი ხელაია - საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი: 

მოწოდება გენუის კონფერენციისადმი: წერილი საქართველოს ჩეკას თავმჯდომარეს: 

მემორანდუმი: ჩვენება. [მის შესახებ გამოქვეყნებული დოკუმენტები, დაპატიმრების 

მასალები]. // ჯვარი ვაზისა. – 1997. – N1. - გვ.110-121. 

დავიდოვი, რ. - პატრიარქის ბედი. [ამბროსი ხელაიას ცხოვრება, მისი ბრძოლა 

რუსეთისა და მისი თვითმპყობელური პოლიტიკის წინააღმდეგ]. // კომუნისტი. – 

1990. – 7 ოქტომბერი. - გვ.2. 

დარსალია, დ. – „აქ საქართველოა...“ წმიდა ამბროსი აღმსარებლის მოღვაწეობა 

აფხაზეთში. [ახლავს ფოტო]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2010. – N11. - გვ.12-14. 

დარსალია, დ. - წმინდა ამბროსი აღმსარებელის უცნობი წერილები საქართველოში 

სასულიერო განათლების შესახებ. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2011. – N12. - გვ.8-12. 

დაუჯდომელი საგალობელი წმინდისა მღვდელმთავრისა ამბროსი აღმსარებლისა 

(ხელაიასი). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.29. - თბ.,2013. - გვ.184-195. 

დურნოვო, ნ. - ქართული ეკლესია. [სტატიაში მოკლედ არის ნახსენები ეპისკოპოს 

კირიონისა და არქიმანდრიტ ამბროსი (ხელაიას) რუსეთში იძულებით გასახლების 

შესახებ]. // ივერია. – 1905. – N36. - გვ.1. 

ეროვნული ცნობიერების მატიანე - ამბროსი (ბესარიონ) ხელაია. [საქართველოს 

კათალიკოს-პატრიარქის ამბროსის მიერ გენუის კონფერენციაზე გაგზავნილი 

მემორანდუმის სრული და სასამართლო პროცესზე წარმოთქმული სიტყვის 

შემოკლებული ვარიანტი]. // რანი ვართ ქართველნი. – 1999. – N3-4. - გვ.19-22. 

ექსორიაში მყოფი ეპისკოპოსი კირიონ (საძაგლიშვილი) და არქომანდრიტი ამბროსი 

(ხელაია) შემდგომში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა 

მამამთავარნი. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2003. – N23. – 13-19 ივნისი. - გვ.20. 

ვარდოსანიძე, ს. - ამბროსი აღმსარებელი (ხელაია). [ცხოვრება და მოღვაწეობა]. // წგ-

ში: დიდნი საქმენი. - თბ.,2011. - გვ.477-479. 

ვარდოსანიძე, ს. - მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია). // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეებში). - თბ.,2010. - გვ.98-127. 
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ვარდოსანიძე, ს. - ნაწყვეტი დეკანოზ ნიკიტა თალაკვაძის მოგონებიდან: 

კათალიკოზ-პატრიარქი ამბროსი „ჩეკაში“ 1922 წლის 13 ივნისი. // წგ-ში: 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1927-1952 წლებში. - 

თბ.,2001. - გვ.167-170. 

ვარდოსანიძე, ს. - როგორ ებრძოდა ბოლშევიკებს უწმინდესი ამბროსი ხელაია: 

სასამართლოზე უწმინდესს ქართველი ერის ღალატში ბრალს სდებდნენ ვარლამიანი, 

ოქოიანი და ურზუმელიანი. /ინტერვიუ სერგო ვარდოსანიძესთან, ესაუბრა ლია 

ოსაძე. // გუმბათი - 2009. – N6(70).~ - გვ.13-14. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს ავტოკეფალია აღდგენილი ეკლესიის კათალიკოს-

პატრიარქნი და ქართული კულტურა (1917-1952 წწ.) [სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ამბროსი (ხელაიას) მოღვაწეობის შესახებ]. // წგ-ში: 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1927-1952 წლებში. - 

თბ.,2001. - გვ.119-122. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს ავტოკეფალია აღდგენილი ეკლესიის კათალიკოს-

პატრიარქნი და ქართული კულტურა (1917-1952 წწ.) [სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ამბროსი (ხელაიას) ღვაწლი ბოლშევიკური ოკუპაციის 

პერიოდში ქართული ეკლესიისა და კულტურის დაცვის საქმეში]. // წგ-ში: 

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

თბ.,2001. - გვ.227-229. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ბოლშევიკური 

მმართველობის პირველ წლებში (1921-1927 წწ.). [საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქის ამბროსი (ხელაიას) შესახებ]. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესია 1917-1952 წლებში. - თბ.,2000. - გვ.28-66. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ბოლშევიკური 

მმართველობის პირველ წლებში (1921-1927 წწ.). [საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის მესამე კრების მიერ (1921 წლის 1-5 სექტემბერი) საქართველოს  

კათოლიკოს-პატრიარქად არჩეულ იქნა ამბროსი (ხელაია). მისი მოღვაწეობის 

შესახებ]. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 

1917-1952 წლებში. - თბ.,2001. - გვ.59-80. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის II საეკლესიო 

კრება. [(1921 წ. 1-5 სექტემბერი) დღის წესრიგი: საქართველოს ეკლესიის საქმიანობა, 

ამბროსი ხელაიას არჩევა კათალიკოს-პატრიარქად]. // ინტელექტი. – 2001. – N2. - 

გვ.85-87. 

ვარდოსანიძე, ს. - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმინდესი და 

უნეტარესი ამბროსი ხელაია. (1861-1927 წლები). // წგ-ში: დიდი ქართველები: წგ.4. - 

თბ.,2011. - გვ.3-190. 
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უწმინდესისა და უნეტარესის ამბროსის წინააღმდეგ. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. – XX 

საუკუნის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის 
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ანტონ I (კ/პ) - თვის მამისა გიორგი ათონელისა, დიდისა მოძღურისა. // წგ-ში: 
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კალენდარი 2009. - თბ.,2008. - გვ.159. 

ბალაძე, მ. – „თორნიკე ერისთავის“ მხატვრულ-სახეობრივი სისტემა: [თორნიკე 

ერისთავი და არსენ კათალიკოსი]. // ლიტერატურული აჭარა. – 1999. – N7. - გვ.72-81. 

თამარაშვილი, მ. - კათალიკოსი არსენ II და მისი ღვაწლი. // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - 

ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.415-417. 

 

წიგნები მისი ავტორობით: 

არსენი კათალიკოსი - ცხოვრება წმიდა ნინოსი. /შედგენილი  დიდის არსენი 

ქართლისა კათოლიკოზის მიერ. X საუკუნეში XI-XII-ს ხელნაწერიდგან; დაბეჭდილი 

მღვდელ პ. კარბელაშვილის რედაქციით და ბოლოთქმით; საეკლესიო მუზეუმის 

გამოცემა, N10.  - ტფილისი.: (არ. ქუთათელაძის სტ.), 1902. – 53გვ. 

 

არსენ IV [ბულმაისის ძე] 

კათალიკოსი 1230-1240 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

კუკავა, თ. - არსენ ბულმაისის ძე - იოანე პეტრიწის პოეტური ტრადიციის 

გამგრძელებელი. // მნათობი. – 1981. – N7. - გვ.154-158. 

მანია, გ. - წმიდა ნინო პირველი მონაზონი ქალი. [არსენ ბულმაისის ძის თხზულების 

„წმ. ნინოს ცხოვრების“ მიხედვით]. // კლასიკური და თანამედროვე ქართული 

მწერლობა. – 2002. – N5-6. - გვ.3-13. 
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მიქაძე, გ. - არსენ ბულმაისის ძე. // ლიტერატურული ძიებანი XV. - თბ.,1963. - გვ.115-

140. 

სულავა, ნ. - არსენ ბულმაისის ძე - „გალობანი წმინდისა მოციქულისა ნინოისი.“ // 

ლიტერატურა და ხელოვნება. – 1999. – N1. - გვ.28-43. 

სულავა, ნ. - არსენ ბულმაისის ძის ლიტერატურულ-ესთეტიკური შეხედულებანი. 

[ეპისტოლე აბუსერ აბუსერისძისადმი - ეხება არსენ კათალიკოსის შეხედულებებს 

სამწერლო და საქვეყნო საქმეების შესახებ]. // ლიტერატურა და ხელოვნება. – 1999. – 

N3. - გვ.79-80. 

სულავა, ნ. - არსენ ბულმაისის ძის ჰიმნოგრაფიული მემკვიდრეობა. // წგ-ში: სულავა, 

ნ. – XII-XIII საუკუნეების ქართული ჰიმნოგრაფია. - თბ.,2003. - გვ.167-278. 

სულავა, ნ. – „გალობანი წმიდისა შიოისანი.“ - არსენ ბულმაისის ძე. [არსენ 

კათალიკოსის მიერ შიო მღვიმელისადმი მიძღვნილი საგალობლები]. // „ნაკადულის“ 

სალიტერატურო გაზეთი. – 1997. – N3. - თებერვალი. - გვ.10-11. 

სულავა, ნ. – „გიხაროდენ ღვთისმშობელო მარიამ!“ [ხარების თემა ბორენა 

დედოფლის, დემეტრე მეფისა და არსენ ბულმაისის ძის თითოსტროფიან 

იამბიკოებზე]. // კრიტერიუმი. – 2001. – N2. - გვ.101-107. 

სულავა, ნ. - ეპისტოლე - ავტოპორტრეტი: არსენ ბულმაისის ძის ლიტერატურული 

შეხედულებანი. // ლიტერატურული საქართველო. – 1997. – N16. – 18-25 აპრილი. - 

გვ.4. 

სულავა, ნ. - კანონი ჰიმნოგრაფიისა და მამულიშვილობისა: არსენ ბულმაისის ძე - 

„გალობანი წმიდისა მოციქულისა ნინოსი.“ [თხზულების მოკლე მიმოხილვა]. // 

ლიტერატურული საქართველო. – 1997. – N5. – 31 იანვარი - 7 თებერვალი. - გვ.7. 

ქავთარია, მ. - არსენ ჭყონდიდელი XIII საუკუნის უცნობი ჰიმნოგრაფი. [სანკტ-

პეტერბურგში - ერთერთ ბიბლიოთეკაში დაცული ხელნაწერის (არსენ 

ჭყონდიდელის) საგალობლების აღწერილობა და ანალიზი]. // საქართველოს 

ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის შრომები. – 1999. – N2. - გვ.262-315. 

ჯანელიძე, დ. - მისტერია „გალობაი წმიდისა მოციქულისა ნინოისი.“ (თეატრთ-

მცოდნეობითი ძიებანი) [არსენ ბულმაისის ძის „გალობაი წმიდისა ნინოისი“ XIII 

საუკუნის გალობანის - მისტერია]. // ხელოვნება. – 1998. – N3-4. - გვ.46-59. 

 

წიგნი მისი ავტორობით: 

არსენი IV კათალიკოსი - გალობა ხატისა უხილავისა. /თქუმული არსენი 

ბულმაისიმისძისაგან, ქართლისა კათალიკოზისა. - თბილისი, 2014. -64გვ. 
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ბესარიონ (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) 

კათალიკოსი 1724-1737 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

ბესარიონ კათალიკოსი - წერილი ვახტანგ VI-ისადმი: [იქვე] მამია გურიელის ფიცის 

წიგნი ბესარიონისადმი. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.15. მრავალტომეული: 

სასულიერო მწერლობა: წგ.1. - თბ.,2013. - გვ.159-162. 

სტატიები მასზე: 

ბარათაშვილ-ორბელიშვილი ბესარიონ. [ქართული ეკლესიის საჭეთმპყრობელი 

1724-1737 წწ.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2009. - თბ.,2008. - გვ.164-

166. 

მამულაშვილი, ზ. - ბესარიონ კათალიკოსი (1724-1737 წწ) // წგ-ში: დიდაჭარობა. - 

თბ.,2010. - გვ.17-22. 

მამულაშვილი, ზ. - ბესარიონ კათალიკოსი - „ღირსი მწყემსმთავარი.“ (1724-1737 წწ). 

// საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N42(395)~ - გვ.20. 

მამულაშვილი, ზ. - კათალიკოსი ბესარიონი. (საქართველოს ეკლესიის საჭეთ-

მპყრობელი ხუცეს-მონაზონი ბესარიონი (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) 1724-1737 

წლებში). [ამონარიდი წიგნის „ბესარიონ „კათალიკოსის საეკლესიო თხზულების“ 

წინასიტყვაობიდან]. // ფუძე. – 2006. – N4(12).~ - ნოემბერი-დეკემბერი. - გვ.33-34. 

ქავთარია, მ. - ბესარიონ კათალიკოსი. (ბესარიონ ორბელიშვილი-ბარათაშვილი XVIII 

საუკუნის პირველი ნახევრის ცნობილი მწერალი). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული. ტ.15. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.1. - თბ.,2013. - გვ.456. 

ქავთარია, მ. - ბესარიონ ორბელაშვილი. [XVIII საუკუნის გამოჩენილი საეკლესიო 

მოღვაწის შესახებ]. // წგ-ში: ქართული პოეზიის ისტორიიდან XVII-XVIII სს. - 

თბ.,1977. - გვ.171-200. 

Кавтария, М. К. – Жизнь и творчество Висариона Орбелишвили. (О Каталикосе XVIII в. 

центральной фигуре литер. школы Давида-Гареджийской пустыни). /Автореферат. – 

Тб.,Т.Г.У.,1960. – 14с. 
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წიგნები მისი ავტორობით: 

ბესარიონ კათალიკოსი - განსაწმედელისათვის თქმული, რომელსა იტყვიან მოსავნი 

პაპისანი. /ბესარიონ კათალიკოსი (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი); წიგნი ძველი 

ქართული ხელნაწერიდან გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვაობა დაურთო 

თბილისის სასულიერო აკადემიის სტუდენტმა ზაზა მამულაშვილმა. - თბილისი, 

2006. – 32გვ. 

ბესარიონ კათალიკოსი - „გრდემლი“: სიტყვისგებაი ლათინთა მიმართ ჩვენ 

მართლმადიდებელთა მიერ თუ რაი არს ჩუენგან მათი განყოფილება. /ბესარიონ 

კათალიკოსი (ორბელიშვილი); ტექსტი ხელნაწერ S-3269-ის მიხედვით გამოსაცემად 

მოამზადა და შესავალი დაურთო ზაზა მამულაშვილმა; რედაქტორი ზურაბ 

ჭუმბურიძე. - თბილისი, 2013. – 368გვ. 

 

 

 

ბესარიონ [ერისთავი]  

კათალიკოსი 1742-1769 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

თამარაშვილი, თ. - გრიგოლ კათალიკოსი მისიონერებს ითხოვს ერთობის 

დასამყარებლად: კლიმენტი XI-ის წერილი: კათალიკოსი ბესარიონი (1750-1761წწ) 

მისი მრწამსი. // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე. - 

თბ.,1995. - გვ.462-464. 
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გრიგოლ II [ლორთქიფანიძე] 

კათალიკოსი 1696-1742 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

თამარაშვილი, მ. - გრიგოლ კათალიკოსი (1719-1742 წწ) მისიონერებს ითხოვს, 

ერთობის დასამყარებლად... // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - ქართული ეკლესია 

დასაბამიდან დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.462-464. 

 

 

 

დავით III [გობელაძე] 

კათალიკოსი 1435-1459 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

Грамота Каталикоса Давида об определении подати Кулухи (1454 г). // В-кн: 

Грузинские документы IX-XV вв. – М.,1982. – с.171-173. 

Грамота на верность Иоване Кумурдоели Каталикосу Давиду (1447-1459 гг). // В-кн: 

Грузинские документы IX-XV вв. – М.,1982. – с.184-186. 
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დავით V [ხარიტონ დევდარიანი] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1972-1977 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

დავით V (კ/პ) - არა ცილ-სწამო! [ზვიად გამსახურდიას შეუფერებელი საქციელის და 

ქართული ეკლესიის დადანაშაულების საპირისპიროდ]. // ლიტერატურული 

საქართველო. – 1977. – 1 აპრილი. - გვ.4. 

დავით V (კ/პ) - გილოცავთ გულწრფელი სიყვარულითა, ქრისტეს შობასა და ახალსა 

წელსა! // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1974. - თბ.,1974.  - გვ.3-4. 

დავით V (კ/პ) - ეპისტოლე საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ყოვლად-

სამღვდელო მღვდელმთავართა, პატიოსანთა მღვდელთა, ღირსთა მღვდელ-

მონაზონთა, ქრისტეს მიერ დიაკონთა და კეთილმორწმუნე საეროთა მიმართ. 

(საშობაო ეპისტოლე. თბილისი, 1 იანვარი, 1975 წ.). // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1975. - თბ.,1975.  - გვ.3-4. 

დავით V (კ/პ) - საახალწლო მილოცვა: საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ყოვლადსამღვდელო მღვდელმთავართა, პატიოსანთა მღვდელთა, ღირსთა მღვდელ-

მონაზონთა, ქრისტეს მიერ დიაკონთა და კეთილმორწმუნე საეროთა მიმართ. 

(თბილისი 1 იანვარი, 1976 წ.). // ასავალ-დასავალი. – 2009-2010. – N1(797)~ - გვ.4. 

დავით V (კ/პ) - საახალწლო მილოცვა: საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 
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სალარიძე, ე. - დომენტი კათალიკოსის სასახლის ძებნაში მთელი კალა შემოვიარეთ... 

[ზემოუბნის ანჩისხატ-სიონის რიგზე ყოფილა კათალიკოსთა სამკვიდროც და ასევე 

დომენტი მესამის კათალიკოს-პატრიარქობის ხანა კი თექვსმეტ წელს მოიცავს (1660-

1676) იგი ბაგრატიონთა მუხრან-ნატონთა შტოს წარმომადგენელი ყოფილა]. // ომეგა. 

– 2001. – N10(24)~ - ოქტომბერი. - გვ.106-107. 

Такаишвили, Е. – Два акта Католикоса Доментия III, данные в Константинополе. 

[Первый акт принадлежит фамилии Гедевановых и акт даѐт биографические сведения 

о Католикос-Патриархе Доментии III, второй – фамилии Тлашадзевых даѐт сведения о 

путешествии Католикоса-Патриарха Доментия III-го в Константинополь, о свите К-П]. 

// В-кн: Такаишвили, Е. – Материалы для истории Грузии. – Тб.,1895. – с.61-70. 
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დომენტი IV [დამიანე ბაგრატიონი] 

კათალიკოსი 1705-1741 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

დომენტი IV (კ/პ) - წერილი ბესარიონ კათალიკოსისადმი: წერილი იმპერატორ 

ანასადმი: წერილი იმპერატორ ელისაბედისადმი: 1739 წლის აღაიანის მოურაობის 

წყალობის წიგნი, მიცემული კათალიკოს-პატრიარქ დომენტის მიერ გაბრიელ 

ჭარმაულისადმი. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: ტ.15. მრავალტომეული: 

სასულიერო მწერლობა: წგ.1. - თბ.,2013. - გვ.151-158. 

 

სტატიები მასზე: 

ალიმბარაშვილი, ი. - კათალიკოსი დომენტი IV. // საისტორიო ძიებანი: ტ.12. 

წელიწდეული XII. - თბ.,2013-2015. - გვ.88-119.  

ალიმბარაშვილი, ი. - კათალიკოსი დომენტი IV - ქართული კულტურის მოამაგე. // 

შრომათა კრებული: N2. /გორის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და 

არქეოლოგიის ცენტრი. - გორი, 2011. - გვ.166-179. 

დომენტი IV ქართლის კათოლიკოსი. [ქართული ეკლესიის საჭეთმპყრობელი 1705-

1741 წწ.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2009. - თბ.,2008. - გვ.205-206. 

კასრაძე, ო. - ქართული წიგნის ბეჭდვა-გამოცემის ოსტატები: დომენტი IV 

კათალიკოსი. [მისი დამსახურება ქართული წიგნის ბეჭდვის საქმეში]. // წგ-ში: 

კასრაძე, ო. - ნარკვევები ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორიიდან. - თბ.,1997. - გვ.320-

323. 

კაჭარავა, ე. - დომენტი კათალიკოსის მოღვაწეობის საკითხისათვის. [ისტორიული 

საბუთებისა და უცხოურ წყაროებზე დაყრდნობით მისი პიროვნების, სახელმწიფო 

და საეკლესიო მოღვაწეობის და დიპლომატიური მისიის შესახებ]. // ანალები. – 2002. 

– N1. - გვ.34-40. 

კაჭარავა, ე. - დომენტი კათალიკოსის მოღვაწეობის საკითხისათვის. [მისი როლი 

საქართველოს საერო და საეკლესიო პოლიტიკაში]. // წგ-ში: ქრისტიანობა: წარსული, 

აწმყო, მომავალი: საერთაშორისო სიმპოზიუმი. - თბ.,2000. - გვ.39. 
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კუპატაძე, ჯ. - უპრინციპო კომპრომისი ქართულ დიპლომატიაში. [დომენტი IV-ის 

პოლიტიკური და დიპლომატიური მოღვაწეობა]. // ქართული დიპლომატია: 

წელიწდეული IV. - თბ.,1997. – N4. - გვ.251-258. 

მენაბდე, ლ. - ქართლის კათალიკოსი დომენტი IV. // საღვთისმეტყველო კრებული. – 

1986. – N1. - გვ.113-172. 

მეტრეველი, რ. - დომენტი IV (დამიანე ლევანის ძე ბაგრატიონი). [აღმოსავლეთ 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 1705-1741 წლებში]. // წგ-ში: მეტრეველი, რ. - 

საქართველოს მეფეები და პატრიარქები. - თბ.,2010. - გვ.111-113. 

რაფავა, მ. - იერუსალიმური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა მინაწერების 

მნიშვნელობა მე-17 საუკუნის საქართველოს ისტორიისათვის. [ცნობები 

საქართველოს კათალიკოსის დომენტი IV-ის ჯვრის მონასტერში ყოფნის შესახებ]. // 

მაცნე: ენისა და ლიტერატურის სერია. - თბ.,1999. – N1-4. - გვ.192-200. 

ტატიშვილი, ქ. - გრიგოლ ხანძთელის უცნობი მინიატურა: [დაცულია 1718 წლის 

ხელნაწერში, რომელიც დომენტი IV კათალიკოსის რედაქციის „სადღესასწაულო“-ს 

სახელით არის ცნობილი (A-425). // მწიგნობარი. – 2000. – N2000. - გვ.185-191. 

ქავთარია, მ. - დომენტი კათალიკოსი: (1704-1741 წწ.). // წგ-ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული. ტ.15. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, 

წერილები: წგ.1. - თბ.,2013. - გვ.455. 

ქავთარია, მ. - რამდენიმე საკითხი დომენტი კათალიკოსის ბიოგრაფიიდან. [ზოების 

დასაწყისის დაზუსტება; კათოლიკე მისიონრების მიერ მისი სარწმუნოების 

შეცვლაზე გავრცელებული ჭორების უარყოფა]. // ლიტერატურული ძიებანი XXIII. 

[ტ.23.].  – თბ.,2002. - გვ.119-148. 

ქავთარია, ნ. - კათალიკოს დომენტი IV-ის ჯვარი ბალტიმორის ვოლტერის 

გალერეაში. [ქართული ასომთავრული წარწერით]. // ბურჯი ეროვნებისა. – 2000. – 

N8-9. - გვ.20. 

ქიქოძე, მ. - კათოლიკოს დომენტი IV ბაგრატიონის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური 

მოღვაწეობა. // DEDICATIO: ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. - თბ.,2001. - 

გვ.336-349. 

ძოწენიძე, ლ. - ისტორიულ პირთა პორტრეტები ძველ ქართულ ეპისტოლეებში: 

დომენტი კათალიკოსი. // წგ-ში: ძველი ქართული მწერლობისა და რუსთველოლო-

გიის საკითხები VII-VIII. - თბ.,1976. - გვ.246-263. 

Качарава, Е. – О жизни и деятельности Доментия – Католикоса-Патриарха Грузии. // 

Христианство: прошлое, настаящее, будущее. – Тб.,2000. – с.52. 
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ევდემოზ I [დიასამიძე] 

კათალიკოსი 1630-1642 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

დიასამიძე, ბ. - საქართველოს ერთიანობისათვის წამებული კათალიკოსი. [ქართლის 

კათალიკოსის ევდემოზ I დიასამიძის მოღვაწეობისა და მოწამეობრივი აღსასრულის 

თაობაზე]. // სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები: ტ.V. - 

ბთ.,2010. - გვ.42-53. 

ლევან (მათეშვილი) დიაკვანი - კათალიკოზი ევდემოზი წინ აღუდგა ბაგრატიონთა 

და სხვა დიდებული გვარის შვილთა სიყრმიდანვე ყაენის კარზე აღზრდის 

იმდროინდელ ჩვეულებას. // კარიბჭე. – 2005. – N20. - გვ.40-41. 

მენაბდე, ლ. - ქართლის კათალიკოსი ევდემოზ პირველი. // საღვთისმეტყველო 

კრებული. – 1986. – N1. - გვ.83-112. 

მჭედლიძე, გ. – XVII საუკუნის  I ნახევრის საქართველოს ისტორიის 

ქრონოლოგიიდან. [ქართლის კათალიკოსების ქრისტეფორე პირველის, ზაქარია 

ჯორჯაძის და ევდემოზ  I  დიასამიძის ზეობის დაზუსტებისათვის]. // მაცნე: 

ისტორიის სერია. – 1988. – N4. - გვ.65-70. 

ქრისტიანობისა და მამულისათვის წამებული წმინდა მღვდელმოწამე ევდემოზ 

კათალიკოსი. /მოამზადა თინათინ მაჭარაშვილმა. // კარიბჭე: მართლმადიდებლური 

ჟურნალი. – 2008. – N21(108)~ - 16-29 ოქტომბერი. - გვ.47. 

ყიფიანი, მ. - ელვარეო სულითა და ბრწყინვალეო გონებითა. [4(17) ოქტომბერი - 

ხსენება წმიდა მოწამე ევდემოზ კათალიკოსისა]. // მრევლი. – 2001. – N6(54). - გვ.2-3. 

წმიდა ევდემოზ კათოლიკოსი, წამებული (1642). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა 

ცხოვრება. - თბ.,2002. - გვ.217-218. 

წმიდა ევდემოზ კათოლიკოსი, წამებული (1642). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა 

ცხოვრებანი. - თბ.,2007. - გვ.285-286. 

წმიდა კათოლიკოს-პატრიარქი ევდემოზ I. [ცხოვრება და მოღვაწეობა, მოწამეობრივი 

აღსასრული. ახლავს საფლავის ფოტო]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2004. – N38(296)~ 

- გვ.6-8. 
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წმინდა მღვდელმოწამე ევდემოზ I კათალიკოსი: განგებაი წმიდისა მამისა ჩვენისა 

ევდემოზ კათალიკოსისა, წამებულისა. /გამომთქმელი ნინო (ნანა) ლაზარაშვილი. // 

წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.27. - თბ.,2013. - გვ.116-164. 

წმინდა მღვდელმოწამე ევდემოზ I კათოლიკოსის საფლავი. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - 

ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.318. 

 

წიგნები მასზე: 

კაცელაშვილი, ზ. - საქართველოს პირველი წამებული კათალიკოს-პატრიარქი 

უწმინდესი და უნეტარესი ევდემოზ II (დიასამიძე) (1634-1649). - თბ.,2010. – 64გვ. 

წმიდა მოწამე კათოლიკოს-პატრიარქი ევდემოზ I (დიასამიძე). - თბ.,2002. – 48გვ. 

 

 

 

ევდემონ  [ჩხეტიძე] 

კათალიკოსი 1557-1578 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ევდემონ კათოლიკოსი (ჩხეტიძე) – 1557-1578 წლებში დასავლეთ საქართველოს 

კათოლიკოსი. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2009. - თბ.,2008. - გვ.207-

208. 

მეტრეველი, რ. - ევდემონ I (ჩხეტიძე): აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1557-1578 წლებში. // წგ-ში: მეტრეველი, რ. - საქართველოს 

მეფეები და პატრიარქები. - თბ.,2010. - გვ.134-135. 

ქორიძე, თ. - აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათალიკოს-პატრიარქი ევდემონ 

ჩხეტიძე. // ქრისტიანული დემოკრატია. – 1999. - ივნისი. - გვ.79. 

ხუსკივაძე, ი. - სასულიერო პირთა სახეები ქართულ ხელოვნებაში: დასავლეთ 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ევდემონ ჩხეტიძე. // საქართველოს 

საპატრიარქო. – 1999. – N1. - გვ.28-32. 
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ელიოზ [გობირახის ძე] 

კათალიკოსი 1399-1411 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ჯოხაძე, გ. - თემურ ლენგი და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია.  

[კათალიკოს ელიოზის შესახებ, გაპარტახებული ქვეყნის აღდგენის საქმეში]. // 

ინტელექტი. – 2000. – N2(8)~ - გვ.116-117. 

 

ეფრემ II [გრიგოლ სიდამონიძე] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1960-1972 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

ეფრემ II (კ/პ/) –  ეპისტოლე საქართველოს ეკლესიის მღვდელმთავართა, მღვდელთა 

და ღმრთის მოყვარე ქრისტეანეთადმი. [საშობაო ეპისტოლე 1967 წ. 1 იანვარი, 

თბილისი.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1967 წ. - თბ.,1967. - გვ.5-6. 

ეფრემ II (კ/პ/) –  ეპისტოლე საქართველოს ეკლესიის მღვდელმთავართა, მოძღვართა 

და საეროთა მიმართ. [საშობაო ეპისტოლე 1968 წ.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1968 წ. - თბ.,1968. - გვ.7-8. 

ეფრემ II (კ/პ/) –  ეპისტოლე საქართველოს ეკლესიის მღვდელმთავართა, მოძღვართა 

და საეროთა მიმართ. [საშობაო ეპისტოლე 1969 წ.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1969 წ. - თბ.,1969. - გვ.7-8. 

ეფრემ II (კ/პ/) - ინტერვიუ. [„ცოტა რამ თქვენი ბიოგრაფიიდან“]. // წგ-ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1972. - თბ.,1972. - გვ.6-8. 

ეფრემ II (კ/პ/) - ინტერვიუ. // სამშობლო. – 1972. – N2. - 28 იანვარი.  

ეფრემ II (კ/პ/) - ინტერვიუ: პატრიარქის მიმართვა 36 წლის წინ. [1972 წ. გაზეთ 

„სამშობლოში“ გამოქვეყნებული ინტერვიუ კათალიკოს-პატრიარქ ეფრემ 

მეორესთან]. // ფუძე. – 2008. – N1(15)~ - გვ.6-7. 

ეფრემ II (კ/პ/) - მსოფლიოს ყოველი მხრის მცხოვრებნო, მსოფლიოს ყოველი მხრის 

ხელმწიფებანო და მთავრობანო! [მიმართვა, 1962 წლის 12 ივნისი]. // წგ-ში: 
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ვარდოსანიძე, ს. - პატრიარქები: წგ.1. პატრიარქი ეფრემ II: პატრიარქი დავით V. - 

თბ.,2013. - გვ.167-170. 

ეფრემ II (კ/პ/) - საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს ნიკიტა სერგის 

ძე ხრუშჩოვს. [მიმართვა]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1964 

წლისათვის. - თბ.,1964. - გვ.5. 

ეფრემ II (კ/პ/) - საქართველოს უძველეს მართლმადიდებელ ეკლესიის ყოვლად 

სამღვდელონო, მამანო და ძვირფასო სამწყსოვ და სამშობლოს გარეთ, დავანებულნო 

შვილებო, გილოცავთ ბედნიერ ახალ წელს! // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1971. - თბ.,1971. - გვ.7-8. 

ეფრემ II (კ/პ/) - საშობაო ეპისტოლე 1968 წ. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1968. - თბ.,1968. - გვ.5. 

ეფრემ II (კ/პ) - სიგელი: ცხუმ-აფხაზეთის ეპისკოპოსს ილიას. (17 მაისი 1970 წ.) 

[სასულიერო სასწავლებლის პედხელმძღვანელობისათვის და მასში კეთილი 

წესრიგის დამყარებისათვის]. // წგ-ში: ილია II (კ/პ) – [ოთხტომეული]: ტ.1. პირადი 

წერილები, ჩანაწერები, ფოტოები. - თბ.,2016. - გვ.71. 

ეფრემ II (კ/პ/) - სიტყვა წარმოთქმული II სრულიად საქრისტიანო მშვიდობის 

კონგრესზე. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1965 წლისათვის. - 

თბ.,1965. - გვ.5-8. 

ეფრემ II (კ/პ/) - სიტყვა წარმოთქმული რესპუბლიკურ სამშვიდობო სხდომაზე. (1964 

წლის დეკემბრის 24-ს. თბილისი). // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1966 

წ. - თბ.,1966. - გვ.5-6. 

ეფრემ II (კ/პ/) - სიტყვა. [ხალხისადმი რადიომიმართვის ბეჭდური ვარიანტი, 1963 წ. 

თბილისი.]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1963 წლისათვის. - 

თბ.,1963. - გვ.5-7. 

ეფრემ II (კ/პ) - ყოვლადსამღვდელო შემოქმედელ ეპისკოპოსს ილიას (შიოლაშვილი): 

(1 იანვარი 1964 წ.). [საახალწლო მისალოცი წერილი]. // წგ-ში: ილია II (კ/პ) – 

[ოთხტომეული]: ტ.1. პირადი წერილები, ჩანაწერები, ფოტოები. - თბ.,2016. - გვ.60. 

ეფრემ II (კ/პ) – ჩემო კარგო ილიკო!: მამაო არქიმანდრიტო ილია...: ჩემთვის 

მლოცველო, მეუფეო ილია, ბატონო ჩემო...: თქვენო ყოვლადუსამღვდელოესობავ, 

ყოვლადსამღვდელო შემოქმედელო მეუფეო ილია! [წერილები იღუმენ, 

არქიმანდრიტ, ეპისკოპოს, შემდგომში საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია 

მეორისადმი. 1961-1966 წწ.]. // წგ-ში: ილია II (კ/პ) – [ოთხტომეული]: ტ.1. პირადი 

წერილები, ჩანაწერები, ფოტოები. - თბ.,2016. - გვ.47-69. 
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ეფრემ II (კ/პ/) - ძველ მუხასა და მის მწვანე ტოტებზე. /ინტერვიუ კათოლიკოს-

პატრიარქთან ეფრემ მეორესთან. ჩაიწერა ნაზი შამანაურმა. // კარიბჭე. – 2009. – N11. - 

გვ.56-57. 

ეფრემ II (კ/პ/) - ძვირფასო სამწყსოვ, გილოცავთ ახალ წელს! // წგ-ში: საქართველოს 

ეკლესიის კალენდარი 1970 წ. - თბ.,1970. - გვ.5-6. 

ეფრემ II (კ/პ/) - წერილი მწერალ კონსტანტინე გამსახურდიას (მეუღლის მირანდა 

ფალავანდიშვილ-გამსახურდიას გარდაცვალების გამო). [11.II.1970 წ.]. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2015. – N12(757).~ - 26 მარტი - 2 აპრილი. - გვ.10. 

Ефрем II (К/П) – Речь на христианской мирной конференции в Праге. // Журнал 

Москов. Патриарх. – 1960. – октябрь. – с.24-26. 

 

სტატიები მასზე: 

ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი 

ეფრემ II (სიდამონიძე). // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი; ბარბაქაძე, ლ. - 

საქართველოს საეკლესიო ისტორია: IX-X კლასის სახელმძღვანელო. - თბ.,2009. - 

გვ.92-100. 

ბოქოლიშვილი, ლ. - საქართველოს ეკლესია XX საუკუნის 60-იან წლებში. 

(უწმინდესი და უნეტარესი ეფრემ II). // საისტორიო ვერტიკალები. – 2014. – N29. - 

გვ.219-224. 

ბუბულაშვილი, ე. - საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ეფრემ II (სიდამონიძის) 

მოგონება წმ. დავით და კონსტანტინე მხეიძეების წმინდა ნაწილების შესახებ... // 

რელიგია. – 2011. – N3. - გვ.43-46. 

დედაბრიშვილი, მ. – [სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ეფრემ II-ის 

(სიდამონიძე) შესახებ. საინტერესო ამბის გახსენება]. // წგ-ში: მაჩურიშვილი, გ.; 

ტოგონიძე, ლ. – XVIII-XX საუკუნეში მოღვაწე სასულიერო პირთა ცხოვრება და 

მოღვაწეობა: ტ.1. - თბ.,2012. - გვ.349-353. 

დეკანოზი გიორგი ბიბილიური 1866-1962: ისტორიის ფურცელი. [სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთა ლეონიდე ოქროპირიძის, კალისტრატე 

ცინცაძისა და ეფრემ II სიდამონიძის შესახებ]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2013. – 

N39(695).~ - გვ.17-19. 

დემეტრე (დავითაშვილი) მთავარდიაკონი - ერის სულიერი მამა: ტუსაღი: სერაფიმე 

საროველის მფარველობის ქვეშ: პატრიარქად არჩევა: შენახული შაურიანი. 

[მოგონებები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ეფრემ მეორეზე]. // წგ-
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ში: ვარდოსანიძე, ს. - პატრიარქები: წგ.1. პატრიარქი ეფრემ II: პატრიარქი დავით V. - 

თბ.,2013. - გვ.171-181. 

დემეტრე (დავითაშვილი) მთავარდიაკონი - „თუ მთაწმინდის ტაძარს დახურავთ, 

აიღეთ და მეც თავი მომკვეთეთ.“ [უწმინდესისა და უნეტარესის, საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქ ეფრემ მეორის ცხოვრებაზე საუბრობს მთავარდიაკონი 

დემეტრე დავითაშვილი]. /მასალა მოამზადა რევაზ ტომარაძემ. // თბილისელები. - 

2014. - N6. - 10 თებერვალი. 

ელისე (ჯოხაძე) მთავარეპისკოპოსი - როგორ გავიცანი კათოლიკოს-პატრიარქი 

ეფრემ  II.  // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – N6(313)~ - გვ.10. 

ერის სულიერი მამა. [უწმინდესი და უნეტარესი ეფრემ მეორე]. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2007. – N12(412)~ - გვ.15-18. 

ეფრემ მეორე: (ერისკაცობაში გრიგოლ შიოს ძე სიდამონიძე) (19. 10.  1896 – 07. 04.  

1972) საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი 1960-1972 წწ. // წგ-ში: ქართული 

საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.4. - თბ.,1979. - გვ.247. 

ეფრემ მეორე: სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 1960-1972 წლებში. 

[მოკლე ბიოგრაფია]. // წგ-ში: საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები. - თბ., 2000. - 

გვ.207-209. 

ეფრემ მეორე (1896-1972). [საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის (1960-1972 

წლებში) მოკლე ბიოგრაფია]. // სახალხო გაზეთი. – 1996. – N31. – 23 მარტი. - გვ.9. 

ვარდოსანიძე, ს. - მიტროპოლიტი ეფრემ სიდამონიძე. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 1917-1952 წლებში. - 

თბ.,2001. - გვ.263-269. 

ვარდოსანიძე, ს. - მიტროპოლიტი ეფრემ სიდამონიძე. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი 

კალისტრატე (1932-1952 წწ.). - თბ.,2009. - გვ.125-127. 

ვარდოსანიძე, ს. - მიტროპოლიტი ეფრემი (სიდამონიძე). // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეებში). - თბ.,2010. - გვ.171-178. 
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ილია II [ირაკლი შიოლაშვილი-ღუდუშაური] 
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ილია II (კ/პ) - ათი მცნების განმარტება. // მადლი. – 1991. – N10(28)~ 
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გაემგზავრა. [უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე დელეგაციასთან ერთად 

სტამბულში გაემგზავრა, რათა მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონფერენციაზე 

„დიალოგი და ურთიერთგაგება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და 

ცენტრალურ აზიაში.“ // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – N38(345). - გვ.10. 
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ქრონიკა. ინფორმაცია: 2005 წლის 13 ნოემბერს, საპატრიარქოს რეზიდენციაში 

უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიიღო ფშაველ მომლოცველთა 30 კაციანი 

ჯგუფი. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – N39(346). - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2005 წლის 12 დეკემბერს, სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ საპატრიარქო რეზიდენციაში მიიღო 

ცხინვალიდან ჩამოსული ოსი მხატვარი ტატიანა გოგინოვა-თიბილოვა, თავის ვაჟთან 

ერთად. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – N43(350). - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 14 თებერვალს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია 

მეორე პარლამენტის პლენარულ სხდომას დაესწრო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 

2006. – N8(361)~ - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 3 მარტს საპატრიარქოს რეზიდენციაში უწმინდესმა 

და უნეტარესმა ილია მეორემ მიიღო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

მინისტრი გიორგი პაპუაშვილი. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N9(362)~ - გვ.6-7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 3 მარტს საპატრიარქოს რეზიდენციაში უწმინდესმა 

და უნეტარესმა ილია მეორემ მიიღო ტელეკომპანია „მზის“ კოლექტივი. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N9(362)~ - გვ.6. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 4 მარტს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

თბილისის ციხის საავადმყოფოში პატიმრები მოინახულა. // საპატრიარქოს უწყებანი. 

– 2006. – N9(362)~ - გვ.7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 14 მარტს უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 

თბილისის შემოგარენში არსებული მონასტრები მოილოცა. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2006. – N10(363)~ - გვ.8-9.  

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 14 აპრილს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის 

ფონდში, ჟურნალ „ცისკრის“ პრეზენტაცია გაიმართა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 

2006. – N17(370)~ - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 6 მაისს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ აღლუმს 

დაესწრო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N21(374)~ - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 14 ივნისს, მლეთაში ჯვრის გამოჩინებისა და 

ლომისის წმიდა გიორგის ხსენების დღეს უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 

სადღესასწაულო წირვა შეასრულა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N23(376)~ - 

გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 26 ივნისს უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ საპატრიარქო რეზიდენციაში მიიღო თბილისის სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი გიორგი ხუბუა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. 

– N25(378)~ - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 28 ივნისს, კინოს სახლში შედგა სატელევიზიო 

ფილმის „პატრიარქობის ჯვარისმტვირთველი“-ს პრეზენტაცია. [ფილმი ეძღვნება 

უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – 

N26(378)~ - გვ.9-10. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 31 ივლისს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ საპატრიარქო რეზიდენციაში მიიღო ქუთაისიდან ჩამოსული დელეგაცია, 

მიტროპოლიტ კალისტრატეს (მარგალიტაშვილი) ხელმძღვანელობით. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N31(384)~ - გვ.6. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 21 სექტემბერს გელათის აკადემიის 900 

წლისთავთან დაკავშირებით უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმიდა 

გიორგის ოქროს ორდენი გადასცა აკადემიის რექტორს, აკადემიკოს მაგალი თოდუას. 

// საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N35(388)~ - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 27 სექტემბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე ზემო აფხაზეთს ეწვია. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N35(388)~ - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2006 წლის 27 ოქტომბერს უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ საქართველოს საპატრიარქოში ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის დელეგაცია 

მიიღო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2006. – N39(392)~ - გვ.7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 3 იანვარს, კათოლიკოს-პატრიარქის 75 წლისთავის 

იუბილეს აღსანიშნავად, ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძართან არსებულ 

ახალგაზრდობის ცენტრში საიუბილეო საღამო გაიმართა. // საპატრიარქოს უწყებანი. 

– 2008. – N1. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 4 იანვარს, დღის 12.00 საათზე ყოვლადწმიდა 

სამების საპატრიარქო ტაძარში კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ სამშვიდობო 

პარაკლისი აღავლინა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N1. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 1-5 მარტს, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია 

მეორის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა საქართველოს საპატრიარქოს 

დელეგაციის ვიზიტი მოსკოვში. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N7(407)~ - გვ.6. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 22 მარტს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

40 სებასტიელი მოწამის სახელობის ტაძარი მოილოცა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 

2007. – N10(410)~ - გვ.14. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 25 მარტს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში წირვის დასრულების შემდეგ,  
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საბერძნეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დოქსოლოგია 

[სადიდებელი] აღავლინა. ასევე მან არღვლიანების გვარი დალოცა. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2007. – N10(410)~  - გვ.14. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 10 აპრილს, კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე 

სამღვდელოებასთან ერთად ლიახვის ხეობის სოფლებს ესტუმრა. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2007. – N11(411)~ - გვ.11. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 16 აპრილს, ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო 

ლავრის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ფოტოალბომისა და მისივე 

საგალობლების წარდგინება. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N12(412)~ - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 17-22 აპრილს უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე ქუვეითსა და ბახრეინს ეწვია. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N12(412)~ - 

გვ.4. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 7 მაისს, საპატრიარქო რეზიდენციაში ზემო 

აფხაზეთის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეები შეხვდნენ უწმინდესსა 

და უნეტარესს ილია მეორეს. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N15(415)~ - გვ.13. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 7 მაისს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

ფერეიდნელ ქართველებს უმასპინძლა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N17(417)~ 

- გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 17 მაისს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

სოლოლაკის ტაძარი მოილოცა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N17(417)~ - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 19 მაისს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 

ეკონომიკის უნივერსიტეტს ეწვია. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N17(417)~ - 

გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 23 მაისს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 

ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში წმიდა მოციქულის სვიმონ კანანელის 

პარაკლისი აღავლინა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N17(417)~ - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 

ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე შეხვდა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. 

– N18(418)~ - გვ.7-8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 29 მაისს, კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე 

გრიგოლ ყიფშიძის სახელობის თბილისის ცენტრალურ საუნივერსიტეტო კლინიკას 



225 
 

ეწვია. ამავე დღეს თბილისის 55-ე საჯარო სკოლაში წმიდა ილია მართლის კაბინეტის 

საზეიმო გახსნას დაესწრო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N19(419)~ - გვ.7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 30 მაისს, მცხეთის ჯვრის გამოჩინების 

დღესასწაულზე, ჯვრის მონასტერში უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ 

საზეიმო წირვა აღავლინა და სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძართან ახლადაგებული 

სამრეკლო აკურთხა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N18(418)~ - გვ.6-8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 2 ივნისს, კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე, 

წმიდა სინოდის წევრებთან და სამღვდელოებასთან ერთად სამეგრელოს ეწვია. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N19(419)~ - გვ.9-10. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 3 ივნისს, ზუგდიდის ვლაქერნის ყოვლადწმიდა 

ღვთისმშობლის სახელობის საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია 

მეორემ საღვთო ლიტურგიაზე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის შესამოსელი 

საგანგებოდ მომზადებულ ლუსკუმაში ჩააბრძანა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. 

– N19(419)~ - გვ.7-8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 9-10 ივნისს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქი ილია მეორე საქართველოს ძირძველ კუთხეს აჭარას ეწვია. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N20(420)~ - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 1 ივლისს, ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო 

ტაძარში, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ აბიტურიენტები დალოცა. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N23(423)~ - გვ.4. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 15 ივლისს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტები დალოცა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N25(425)~ - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 24 სექტემბერს საპატრიარქო რეზიდენციაში, 

კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ ბალტიისპირეთისა და სკანდინავიის 

ქვეყნების პარლამენტთა თავმჯდომარეები მიიღო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. 

– N29(429)~ - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 24-26 სექტემბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე სამეგრელოს ეწვია. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N29(429)~ - გვ.8-9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 29 სექტემბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე ორთაჭალის ბაღში გამართულ კრწანისის ომში დაღუპულ მებრძოლთა 

ხსოვნის საღამოს დაესწრო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N30. - გვ.13. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 30 სექტემბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის 90-ე 
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წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო საღამოს დაესწრო. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 

2007. – N30. - გვ.13. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 8 ოქტომბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში მისი ინტრონიზაციის 

30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საქველმოქმედო საღამოს დაესწრო. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2007. – N33. - გვ.7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 9 ოქტომბერს, წმიდა მოციქული იოანე 

ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს, უწმინდესმა და უნეტარესმა, კათოლიკოს-

პატრიარქმა ილია მეორემ წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში 

სავედრებელი პარაკლისი აღავლინა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N33. - გვ.6. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 26 ოქტომბერს, კათოლიკოს-პატრიარქის ფონდში 

გაიხსნა, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 30 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ფოტოგამოფენა, რომლის ავტორია 

ტელერეჟისორი ბორის მარგველაშვილი. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N34. - 

გვ.4. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 13 ნოემბერს, ასი ათას ქართველ წმინდანთა 

ხსენების დღეს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მეტეხის (მოწამეთა) 

ხიდზე პარაკლისი აღავლინა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2007. – N35. - გვ.7-8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2007 წლის 12 დეკემბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე თბილისის სასულიერო აკადემიის სტუდენტებს შეხვდა. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2007. – N39. - გვ.6-7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წელს, სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში 

შედგა კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის მიერ 300 ჩვილის ნათლობა. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N26. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 19 იანვარს, ყოვლადწმიდა სამების ტაძარში 

საღამოს 6 საათზე უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ტაძრის 

სამღვდელოებასთან ერთად საჯარო ნათლობა აღასრულა. // საპატრიარქოს უწყებანი. 

– 2008. – N2. - გვ.7. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 8 თებერვალს, ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო 

ტაძარში, პატრიარქის (ილია მეორის) ნათლულებს ნათლობის მოწმობები და 

დალოცვის სიგელები დაურიგდათ. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N5. - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 22 თებერვალს, საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქი ილია მეორე დავით გურამიშვილის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდა. 

// საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N7. - გვ.8. 
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ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 24 თებერვალს, ყოვლადწმიდა სამების 

საპატრიარქო ტაძარში, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დალოცა 

სარეაბილიტაციო ცენტრ „ცისარტყელას“ ბავშვები. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. 

– N7. - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 26 თებერვალს, ყოვლადწმიდა სამების 

საპატრიარქო ტაძართან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართა კათოლიკოს-

პატრიარქ ილია მეორის აღსაყდრების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი წიგნის 

„ქართული სულის“ პრეზენტაცია. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N7. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 6 მარტს, ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო 

ტაძარში  არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში პატრიარქის აღსაყდრების 30 წლისადმი 

მიძღვნილი საღამო გაიმართა: „ახალგაზრდობა - საქართველოს კათოლიკოს-

პატრიარქს.“ // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N9. - გვ.5. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 26 მარტს, საპატრიარქო რეზიდენციაში შედგა 

წიგნის პრეზენტაცია, რომელიც გამოიცა სერიით „შუა საუკუნეების 

პალეოგრაფიული ძეგლები.“ // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N11. - გვ.14. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 4 ივლისს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

პატიმრები მოინახულა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N26. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 15 ივლისს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

ცნობილი მომღერალი ბატონი პაატა ბურჭულაძე საპატრიარქო სიგელითა და ოქროს 

მინანქრის სამკერდე ხატით დააჯილდოვა: მიიღო და დალოცა ქართველი 

სპორტსმენები.  // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N26. - გვ.9. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 24 ივლისს, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 

ილია მეორე რუსულენოვანი მწერლების საერთაშორისო ფედერაციამ კულტურული 

მემკვიდრეობის ორდენით დააჯილდოვა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N27. - 

გვ.6. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 9 აგვისტოს, კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ 

საავადმყოფოში დაჭრილი მეომრები მოინახულა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. - 

სპეცგამოშვება. - გვ.8. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 23 აგვისტოს, საპატრიარქო რეზიდენციაში 

კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ დალოცა ტყვეობიდან გათავისუფლებული 

ათი ქართველი ჯარისკაცი. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. - სპეცგამოშვება. - 

გვ.10-11. 



228 
 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 5 სექტემბერს, საპატრიარქო რეზიდენციაში, 

უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მიიღო ცნობილი საოპერო მომღერალი 

პაატა ბურჭულაძე. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N31. - გვ.13. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 9 სექტემბერს, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია 

მეორემ საპატრიარქო რეზიდენციაში მიიღო ორმოცამდე ფერეიდნელი ქართველი. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2008. – N31. - გვ.13. 

ქრონიკა. ინფორმაცია: 2008 წლის 25 ოქტომბერს, უწმინდესი და უნეტარესი ილია 

მეორე თანმხლებ პირებთან ერთად ევროპის ქვეყნებში გაემგზავრა. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2008. – N37. - გვ.7-8. 
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ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.3. /ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის აღდგენის 25-ე წლისთავს: სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და 

ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია II-ის 

ეპოქალურ მოღვაწეობას. [საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის 

ბრძანებები, განცხადებები, მიმართვები, სიტყვები, ვიზიტები; სტატიები სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის შესახებ. ავტორები: ნესტან 
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(ელისაბედ) კირთაძე; მიტროპოლიტი ანანია (ჯაფარიძე); მიტროპოლიტი ანდრია 

(გვაზავა); მიტროპოლიტი დანიელი (დათუაშვილი); მიტროპოლიტი დიმიტრი 
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(აქიაშვილი); პროტოპრესვიტერი გიორგი (ზვიადაძე); არქიმანდრიტი ადამი 

(ახალაძე); დეკანოზი გიორგი (გუგუშვილი); მონაზონი ელენე (ნაფეტვარიძე); ზაზა 

აბაშიძე; ზაზა ალექსიძე; მანანა ანდრიაძე;  ქეთევან ასათიანი; სერგო ვარდოსანიძე; 

გიორგი კალანდია; მზია კაცაძე; ვაჟა ლორთქიფანიძე; თამილა მგალობლიშვილი; 

დამანა მელიქიშვილი; როინ მეტრეველი; ეკატერინე ონიანი; ჯაბა სამუშია; მაგდა 

სუხიაშვილი; ირინე ჩომახაშვილი; დავით ცხადაძე; ჯონი ხეცურიანი; ლელა 

ჯეჯელავა.]. /პროექტის ავტორი და მთავარი რედაქტორი ნესტან (ელისაბედ) 

კირთაძე; მთავარი კონსულტანტი და რედაქტორი პროტოპრესვიტერი გიორგი 

(ზვიადაძე); რედაქტორი როინ მეტრეველი. - თბილისი.: „სეზანი,“ 2007-2016. – 

1270გვ. 

ნიკოლოზ (თამაზი) - ლექსები. [ჩვენი ერის სულიერ მამას, სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს]. - ა.გ., წ.გ. – 125გვ. 

ობოლაძე, ნ. - რა არის სამშობლო. /ეძღვნება უწმინდესსა და უნეტარესს, სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ილის II-ს. [ახლავს პატრიარქის ფოტო და 

ნახატი სურათი]. - ათენი, 2015. – 106გვ. 

პატრიარქი ილია II. - თბილისი, 2009. – 112გვ. 

პატრიარქი ილია II: წერილები პატრიარქს. - თბილისი, 2009. – 260გვ. 

პატრიარქის მოღვაწეობა 2011 წ.: წგ.1. საიუბილეო გამოცემა: ილია II-ის 2011 წლის 

ეპისტოლენი. ქადაგებები. ვიზიტები. სიტყვები. ინტერვიუები. განცხადებები: 

საპატრიარქოს განცხადებები. წმიდა სინოდის ოქმები. მოვლენები: დანართი - 

კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის მოგონებები, ამოკრებილი სხვადასხვა წლის 

ქადაგებებიდან. /ტექსტები გაშიფრა და მოამზადა მარიამ გაგუამ; რედაქტორები: ნანა 

ბოკუჩავა და ნინო გაგოშაშვილი. - თბილისი, 2012.  –  350გვ. 

პატრიარქის ნათლულები: 2007-2011. [წიგნი-ფოტოალბომი]. - თბილისი.: საოჯახო 

ბიბლიოთეკა, 2016. – 348გვ. 

პატრიარქის ნათლულები: 2011-2015. [წიგნი-ფოტოალბომი]. - თბილისი.: საოჯახო 

ბიბლიოთეკა, 2016. – 368გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის 

ილია II-ის დაბადებიდან 75 და აღსაყდრებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი ბიო-

ბიბლიოგრაფია პერიოდულ გამოცემებში. /შემდგენელი ნანა კაჩუხაშვილი. - 

თბილისი., 2009. – 213გვ. 
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ილია II-ის ბიო-ბიბლიოგრაფია პერიოდულ გამოცემებში (1977-2007). /შემდგენელნი 

ნანა კაჩუხაშვილი და ნატო ფურცელაძე; რედაქტორი მამა თეიმურაზი 

(თათარაშვილი-უიარაღო). - თბილისი.: საპატრიარქოს ბიბლიოთეკა, 2013. – 288გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის 

ილია II-ის ბიო-ბიბლიოგრაფია პერიოდულ გამოცემებში (1977-2007). /შემდგენელნი 

ნანა კაჩუხაშვილი და ნატო ფურცელაძე; რედაქტორი მამა თეიმურაზი 

(თათარაშვილი-უიარაღო). - თბილისი.: საქართველოს საპატრიარქო ბიბლიოთეკა, 

2013. – 288გვ. [ელწიგნი.] 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, (ილია II-ის) საერთაშორისო 

საქველმოქმედო ფონდი. - თბილისი, 2006. – 23გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის 

(ილია II-ის) საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი. - თბილისი, 2014. – 54გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის 

(ილია II-ის) საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი. - თბილისი, 2015. – 54გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის 

ილია II-ის დაბადებიდან 75 და აღსაყდრებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი ბიო-

ბიბლიოგრაფია პერიოდულ გამოცემებში. /შემდგენელი ნანა კაჩუხაშვილი. - 

თბილისი, 2009. – 213გვ. 

ტკბილო პატრიარქო. /საიუბილეო გამოცემა. [ლექსები ეძღვნება საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქს ილია II-ს]. - თბილისი, 2012. – 148გვ. 

ტკბილო პატრიარქო: საიუბილეო. [ლექსები]. /ეძღვნება სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია II-ს; რედაქტორი გვანცა კოპლატაძე; მე-2 გამოცემა. - 

თბილისი.: საქ. საპატრიარქოს გამ-ბა, 2014. – 146გვ. 

ტოტიკაშვილი, მ. - დგას მეტეხი ურყევად... [ლექსები]. /ეძღვნება საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქს ილია II - ს]. - თბილისი, 2012. – 23გვ. 

ფრუიძე, ლ. - პატრიარქი რაჭაში: ყოველთა ქართველთა სულიერი წინამძღვრის, 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის 

მოგზაურობა რაჭაში: ოქტომბერი 1999 წ. - თბილისი.: რაეო, 2000. – 48გვ. 

ქეთევანი (კოპალიანი) იღუმენია - ქართული ენა: ლექსები. /ეძღვნება სრულიად 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარესს ილია მეორეს 

(დაბადებიდან 80 წლისთავს). - მცხეთა-სამთავრო, 2013. – 12გვ. 
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ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი: გამოფენა ეძღვნება სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის დაბადების 80 და აღსაყდრების 35 წლისთავს. 

/მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრა. - თბილისი, 2013. – 48გვ. 

ყამარაული, ს. - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესის და 

უნეტარესის ილია II-ის ცხოვრება და მოღვაწეობა. - თბილისი.: მერიდიანი, 2009. – 

320გვ. 

ყანწარაშვილი, გ. - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს ილია II-ს. 

[წერილი და პოემა „ამირანი“ (ნაბეჭდი)]. - თბილისი, წ.გ. – 60გვ. 

შიოლაშვილი, ნ. - ჩვენი პატრიარქი. /რედაქტორი თამარ კალხიტაშვილი. - 

თბილისი.: პირველად იყო სიტყვა, 2011. – 231გვ. 

ჩემი პატრიარქი. [ილია II ]. /იდეის ავტორები ზაურ ნაჭყებია და ლაშა გვასალია; 

რედაქტორი გვანცა კოპლატაძე. - თბილისი.: ივერიონი, 2013. – 368გვ. 

ჩემს უწმინდესს. /წიგნი ეძღვნება კათოლიკოს-პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარესს 
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უნეტარესობას, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია მეორეს. - თბილისი.: 

მერიდიანი, 2015. – 20გვ. 
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Раб Божий: Жизненный подвиг Илии II, Католикоса-Патриарха всея Грузии. 

[Жизнеописание. Послания. Интервью]. /Авт. Вардосанидзе, С.; Перевод на русский 

язык Абашидзе, З. и Короткова, Е. – М.: Православный Свято-Тихиновский 
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იოანე I 

მთავარეპისკოპოსი 335-363 წწ. 
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[იოანე მთავარეპისკოპოსის მოღვაწეობა]. // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - ქართული 

ეკლესია დასაბამიდან დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.242-244. 

მეტრეველი, რ. - ქართლის (მცხეთის) ეპისკოპოსები და კათალიკოსები. [იოანე I-ის 

შესახებ]. // ჯორჯიან თაიმსი. – 2002. – N209. – 5-12 დეკემბერი. - გვ.7. 

ცუხიშვილი, მ. - წმინდა იოანე I მთავარეპისკოპოსი მცხეთისა და სრულიად 

ივერიისა. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2014. – N23(723).~ - გვ.12-14. 

 

 

 

იოანე II 

კათალიკოსი V ს. 

 

სტატიები მასზე: 

ბოგვერაძე, ა. - ძიებანი V საუკუნის ისტორიიდან… : იოანე ეპისკოპოსი. [475 წლიდან 

ბოლნელი ეპისკოპოსი, შემდეგ კათალიკოსი]. // მაცნე: ისტორიის სერია. – 1985. – N4. 

- გვ.159-177. 
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იოანე III 

კათალიკოსი 744-760 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

გოილაძე, ვ. - ვინ  უნდა იყოს თეოფილაქტე ანტიოქიელის მიერ საქართველოს 

კათალიკოსად ხელდასხმული იოანე? [დასავლეთ საქართველოს (აფხაზეთის) 

ეპისკოპოსის იოანეს კურთხევა 744 წლის შემდგომ პერიოდში ანტიოქიელის მიერ]. // 

წგ-ში: გოილაძე, ვ. - ქართული ეკლესიის სათავეებთან. - თბ.,1991. - გვ.168-178. 

 

იოანე IV 

კათალიკოსი XIV ს. 

 

სტატიები მასზე: 

Грамота на верность Николоза Мацкверели Католикосу Иоане. (Около 1350 г.) // В-кн: 

Грузинские документы IX-XV вв. – М.,1982. – с.90-92. 

 

იოსები [იესე-იოსებ ბატონიშვილი] 

კათალიკოსი 1769-1776 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

რობაქიძე, მ. - იოსებ კათალიკოსი - ძმა იმერთა მეფისა. [იესე-იოსებ ბატონიშვილი 

ალექსანდრე მეხუთის (1721-1752) მესამე ვაჟი, დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსი 

(1773 წლიდან -1776 წლამდე): მოღვაწეობა]. // ქუთაისის საერო ინსტიტუტ 

„გელათის“ მოამბე. – 1997. – N2. - გვ.78-83.  

ღირსი იოსებ კათოლიკოს-პატრიარქი (1770). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა 

ცხოვრებანი. - თბ.,2007. - გვ.307-309. 
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წმიდა იოსებ კათოლიკოსი, სასწაულთმოქმედი (1770). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა 

ცხოვრება. - თბ.,2002. - გვ.236. 

წმინდა იოსებ კათოლიკოს-პატრიარქი (1770). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.50. - 

თბ.,2014. - გვ.17-19. 

 

კალისტრატე [ცინცაძე] 

წმიდა კათოლიკოს-პატრიარქი 1932-1952 წწ. 

 

სტასიები მისი ავტორობით: 

კალისტრატე (კ/პ) – [ამონარიდი მოგონებიდან: მედავითნე გიორგი ზალიკანიანისა 

და დეკანოზ დავით გრიგოლის ძე ჭარელაშვილის შესახებ; სტატიას ახლავს 

კათოლიკოს-პატრიარქის, კალისტრატე ცინცაძის ფოტოსურათი]. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2012. – N7(620). - გვ.19. 

კალისტრატე (კ/პ) – ბატონო რედაქტორო! [თხოვნა ქართული ქადაგებათა კრებულის 

გამოსაცემად, მასალების მიწოდების შესახებ]. // ივერია. – 1900. – N74. – 4 აპრ. – გვ.2–

3. 

კალისტრატე (კ/პ) – ბატონო რედაქტორო. (,,სიტყვა“–ს (ს. ფირცხალავას) წერილის 

გამო, მის მიერ ქაშვეთის ეკლესიაში წარმოთქმული სიტყვის შესახებ). // ცნობის 

ფურცელი. – 1904. – N2387. – 23 იანვ. – გვ.4. 

კალისტრატე (კ/პ) – ,,გთხოვთ ნება მოგვცეთ..“ [კიევში დაარსებული ქართული 

წიგნსაცავისათვის შეწირულობის გაღების გამო, მადლობა რედაქციებს, ე. 

თაყაიშვილს, თ. ჟორდანიას, მ. ჯანაშვილს და სხვ.]. // ივერია. – 1891. – N5. – გვ.3.  

 კალისტრატე (კ/პ) – „გიხაროდენ, ძლევაშემოსილო, დიდო მოწამეო გიორგი! [სიტყვა, 

თქმული დეკანოზ კალისტრატე ცინცაძის მიერ, თბილისის ქვაშვეთის წმინდა 

გიორგის ეკლესიაში, 1913 წლის 23 აპრილს]. // მრევლი. – 2016. – N190. - გვ.4-5. 

კალისტრატე (კ/პ) – დამწერლობის წარმოშობა ქართველთა შორის. [საკანდიდატო 

დისერტაციის თემის ნაწილი]. (თარგმნა და კომენტარები დაურთო კონსტანტინე 

გამსახურდიამ). // საღვთისმეტყველო კრებული. – 1991. – N1. – გვ.156–187. 

კალისტრატე (კ/პ) – დიდი კომპოზიტორის შესახებ. [კ. ცინცაძის მოგონება ზაქარია 

ფალიაშვილზე]. // საბჭოთა ხელოვნება. – 1971. – N10. - გვ.18-22. 
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კალისტრატე (კ/პ) – დღეს ისტორიული უსამართლობის გასწორების ჟამია. 

[მოწოდება ტაო-კლარჯეთის საქართველოსთან შემოერთების შესახებ დაწერა 1946 

წლის 5 იანვარს.]. /მოამზადა კახაბერ კენკიშვილმა. // კარიბჭე. – 2014. – N23(265).~ - 6-

19 ნოემბერი. - გვ.33-34. 

კალისტრატე (კ/პ) – ეგნატე ნინოშვილის ხსოვნის პატივისცემა. [მწერლის 

გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ მასალაში ჩართულია დეკანოზ კალისტრატე 

ცინცაძის სიტყვა ეგნატე ნინოშვილის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდის წინ.]. // 

დროება. – 1909. – N108. – 20 მაისი. - გვ.3. 

კალისტრატე (კ/პ) – ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძისადმი მიძღვნილი 

გამოსათხოვარი სიტყვები. [გარდაცვალების გამო]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: 

წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.76-78. 

კალისტრატე (კ/პ) – ეპისტოლე კონსტანტინეპოლის პატრიარქისადმი. // წგ–ში: 

თორაძე, ვ; თორაძე, ნ. – საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. – 

თბ.,,ელფი,“ წ. ა. – გვ.460. 

კალისტრატე (კ/პ) – ეპისტოლე. ქრისტე აღსდგა. // საღვთისმეტყველო კრებული. – 

1987. – N3. – გვ.170–172. 

კალისტრატე (კ/პ) – ,,ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის მსოფლმხედველობისათვის. [(კ/პ) 

კალისტრატე ცინცაძის პირადი არქივისა და წინამდებარე ნაშრომის შესახებ]. /ხელს 

აწერს ფსევდონიმით კ. ეკაშვილი. // წგ–ში: შოთა რუსთაველი: ისტორიულ–

ფილოლოგიური ძიებანი. – თბ.,1966. – გვ.227-274. 

კალისტრატე (კ/პ) – „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის მსოფლმხედველობისათვის. // წგ–

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.9. სასულიერო მწერლობა: 

კალისტრატე ცინცაძე: წგ.1. – თბ.,2010. – გვ.7–90. 

კალისტრატე (კ/პ) – ზაქარია ფალიაშვილი: [მოგონება]. /მოამზადა ნუგზარ 

პაპუაშვილმა. // საბა. – 2004. – N9. - გვ.6-9. 

კალისტრატე (კ/პ) – იბერიის ეკლესია სასანიანთა პერიოდში (265–570 წლებში). // 

ბოდბის სამრეკლო. – 2003. – N1. – გვ.16–18. 

კალისტრატე (კ/პ) – იბერიის ეკლესია სასანიანთა პერიოდში (265–570 წლებში). 

[საკანდიდატო დისერტაციის თემა]. // საღვთისმეტყველო კრებული. – 1987. – N3. – 

გვ.59–131. 

კალისტრატე (კ/პ) – იეზუიტური ნიღაბი. [სიტყვა, წარმოთქმული რუსეთის 

მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 500 წლისთავისადმი მიძღვნილ 



262 
 

საზეიმო სხდომაზე 1949 წელს, მოსკოვში.]. // წგ-ში: „მადლის“ 1990-2010 წლების 

კრებული: წგ.2. - თბ.,2011. - გვ.458-459. 

კალისტრატე (კ/პ) – იეზუიტური ნიღაბი. [სიტყვა, წარმოთქმული რუსეთის 

მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 500 წლისთავისადმი მიძღვნილ 

საზეიმო სხდომაზე 1949 წელს, მოსკოვში.]. // მადლი. – 1998. – N4-5. - გვ.4. 

კალისტრატე (კ/პ) – იოსებ ბესარიონის ძე სტალინს. [მიმოწერა საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქსა და ს.ს.რ.კ-ის მეთაურს შორის]. // წგ-ში: ვარდოსანიძე, ს. - 

პატრიარქები: წგ.2. პატრიარქი კალისტრატე: პატრიარქი მელქისედეკ III. - თბ.,2013. - 

გვ.151-156. 

კალისტრატე (კ/პ) – ისტორიული ცნობა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ. 

/ თარგმნა აკაკი ბრეგაძემ. // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.10. 

სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.2. – თბ.,2010. – გვ.7–137. 

კალისტრატე (კ/პ) – კანონი წმიდათა მოციქულთანნი. // წგ–ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული ტ.9. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.1. 

– თბ.,2010. – გვ.107–171. 

კალისტრატე (კ/პ) – კრიტიკული შენიშვნები მ. გოგიბერიძის წერილზე ,,უზენაესი 

არსების ცნება ,,ვეფხისტყაოსანში.“ // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.9. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.1. – თბ.,2010. 

– გვ.105–107. 

კალისტრატე (კ/პ) – კურთხევანის დაბეჭდვის გამო: ბ. ბ. კეთილის-მოსურნის, ალ. 

ხახანაშვილის და სხ. წერილების პასუხად. /არქიმანდ. პიროსი, კალისტრატე ცინცაძე, 

იუსტინე აბულაძე. // წგ-ში: კეკელიძე, კ. - ეტიუდები ძველი ქართული 

ლიტერატურის ისტორიიდან: XIII. - თბ.,1974. - გვ.152-160. 

კალისტრატე (კ/პ) – ლუარსაბ ბოცვაძის გარდაცვალების 25 წლისთავის გამო. // წგ–

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.10. სასულიერო მწერლობა: 

კალისტრატე ცინცაძე: წგ.2. – თბ.,2010. – გვ.216–223. 

კალისტრატე (კ/პ) – მაშ, ვიტიროთ თავთა ჩვენთა და შვილთა ჩვენთათვის. // ახალი 7 
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ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.110-112. 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მთავარმოწამის გიორგის ხსენების დღეს. 

[თბილისი, ქვაშვეთის წმიდა გიორგის ეკლესია, 10 ნოემბერი 1906 წ.]. // წგ-ში: 

ძნელაძე, მ. - თბილისის კლდისუბნის წმიდა გიორგის ეკლესია. - თბ.,2014. - გვ.82-84. 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდის მოციქულთასწორის ნინოს ხსენების დღეს. // წგ-

ში: წმიდაი ნინო ემბაზი ქართლისაი: რჩეული წყაროები. - მცხეთა, 2015. - გვ.539-547. 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდის მოციქულთასწორის ნინოს ხსენების დღეს 

თქმული. // ლაზარეს აღდგინება. – 1989. – N3. – გვ.107–115 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდის მოციქულთასწორის ნინოს ხსენების დღეს 

თქმული. (წარმოითქვა სიონში 1926. I, 27). // საღვთისმეტყველო კრებული. – 1985. – 

N1. – გვ.20–33. 
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კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდისა მოციქულთასწორი ნინოს ხსენების დღეს. [14. 

იანვარი 1926 წ. ძველი სტილით]. // თავისუფლება. – 2002. – N9. - სექტემბერი. - გვ.16-

23. 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვა წმიდისა მოციქულთასწორი ნინოს ხსენების დღეს. [14. 

იანვარი 1926 წ. ძველი სტილით]. // წგ-ში: თავისუფლებისთვის. - თბ.,2012. - გვ.56-61. 

კალისტრატე (კ/პ) – სიტყვები: განჯიდან ნ. ბარათაშვილის გადმოსვენებასთან 

დაკავშირებით; გიორგი ქართველიშვილის გარდაცვალების გამო; ილიას 

გარდაცვალების გამო; ყოვლადსამღვდელო ალექსანდრეს; გრიგოლ ორბელიანის 25 

წლის გარდაცვალების გამო; ეგნატე ნინოშვილის 15 წლის გარდაცვალების გამო; დ. 

სარაჯიშვილის, ნიკოლოზ ცხვედაძის, ნიკოლოზ ღოღობერიძის, იაკობ 

გოგებაშვილის, ალექსანდრე ხახანაშვილის, ა. ვ. ქუთათელაძის, კ. ს. მესხის 

გარდაცვალების გამო. // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.10. 

სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.2. – თბ.,2010. – გვ.150–185. 

კალისტრატე (კ/პ) – ქართული ოდიკისათვის. // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.9. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.1. – თბ.,2010. 

– გვ.187–210. 

კალისტრატე (კ/პ) – ქვაშვეთის წმიდა გიორგის ეკლესიის შესახებ. // ჯვარი ვაზისა. – 

1986. – N1. - გვ.25. 

კალისტრატე (კ/პ) – ქრისტე აღსდგა! // თავისუფლება. – 2003. – N4(6).~ – გვ.48–49. 

კალისტრატე (კ/პ) – ქრისტე აღსდგა! [1943 წლის სააღდგომო ჰომილია]. // 

ლიტერატურული საქართველო. – 1996. –N14. -  12–19 აპრ. – გვ.1. 

კალისტრატე (კ/პ) – ყოვლად სამღვდელო ეპისკოპოზი ალექსანდრე [ოქროპირიძე]. 

(ნეკროლოგი) [დეკანოზ კალისტრატე ცინცაძის გამოსათხოვარი სიტყვა]. // მწყემსი. – 

1907. – N22. - გვ.4-5. 

კალისტრატე (კ/პ) – შალვა ნუცუბიძის მიერ რუსულად თარგმნილი 

,,ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ.  // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.9. 

სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.1. – თბ.,2010. – გვ.91–104. 

კალისტრატე (კ/პ) – შენიშვნა ტფილისის სამღვდელოების 1905 წ. 12 დეკემბრის 

განაჩენის გამო. // Духовн. Вестн. Груз. Экзарх. – 1906. - N4. – [ქართული განყოფილება]. 

– გვ.10–14. და N5. – გვ.1–4.  

კალისტრატე (კ/პ) – შენიშვნები საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან. // წგ–ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.9. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე 

ცინცაძე: წგ.1. – თბ.,2010. – გვ.171–182. 
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კალისტრატე (კ/პ) – ჩემი დაკითხვა. /მოამზადა მიხეილ ქავთარიამ. // მნათობი. – 

1990. – N9. – გვ.150–155. 

კალისტრატე (კ/პ) – ჩემი მოგონებიდან. / თარგმანი რ. კორძაიასი. // 

საღვთისმეტყველო კრებული. – 1987. – N3. –გვ.19–47. 

კალისტრატე (კ/პ) – ჩემი მოგონებიდან. [ნაწყვეტი]. // ციცინათელა. – 1999. – N34. – 

გვ.5. 

კალისტრატე (კ/პ) – ჩემი მოგონებებიდან. // წგ–ში: მწიგნობრობა ქართული: 

მრავალტომეული ტ.10. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: წგ.2. – 

თბ.,2010. – გვ.224–473. 

კალისტრატე (კ/პ) – ძვირფასი სახარება. [იამბიკო და სხვა მინაწერები]. // ივერია. – 

1891. – N227. – 26 ოქტ. – გვ.3–4. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი ივანე ჯავახიშვილს. [პუბლიკაცია და მიმოხილვა 

ნუგზარ პაპუაშვილისა]. // ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში. – 1986. – N2-3. - 

გვ.110-119. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი კონსტანტინე ჭიჭინაძეს. // წგ–ში: მწიგნობრობა 

ქართული: მრავალტომეული ტ.10. სასულიერო მწერლობა: კალისტრატე ცინცაძე: 

წგ.2. – თბ.,2010. – გვ.144–150. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი რედაქციის მიმართ. [თხოვნა, მიაწოდონ ქართული 

წიგნები კიევის ქართველ სტუდენტთა წიგნსაცავს]. // ივერია. – 1890. – N20. – გვ.3. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი რედაქციის მიმართ. [მ. ხ. ბ-ნო ბატონო რედაქტორო!...]. 

/კ. ცინცაძე, ნ. მაჭარაშვილი, მ. თოთიბაძე. - ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილი 

საეკლესიო პირთა სიტყვებისა და ქადაგებების კრებულების სახით გამოცემასთან 

დაკავშირებით]. // ივერია. – 1900. – N74. - 4 აპრილი. - გვ.2-3. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი რედაქციის მიმართ: მცირე შენიშვნა ბ. ხელის მხილების 

გამო. /დეკ. კ. ცინცაძე. // შინაური საქმეები. – 1909. – N36. - გვ.10-12; (გაგრძელება) 

N37. - გვ.5-7. 

კალისტრატე (კ/პ) – წერილი რედაქციის მიმართ: პატივცემულო რედაქტორო! 

[მოწოდება ტაო-კლარჯეთის საქართველოსთან შემოერთების შესახებ დაწერა 1946 

წლის 5 იანვარს. გთხოვთ მომცეთ საშუალება გაზეთ "კომუნისტში" ამ მოწოდების 

გამოქვეყნებით ჩემი და მთელი ჩემი სამწყსოს ხმა შევუერთო ქართველი ერის 

სამართლიან მოთხოვნას, რომელიც წამოყენებული იყო თურქეთის მიმართ 

პატივცემული მეცნიერების - სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილში 

(იხ. "კომუნისტი" N24, 14.XII.1945 წ.) ]. // კომუნისტი. – 1946. – N6(7479). - 8 იანვარი. - 

გვ.3. 
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კალისტრატე (კ/პ) - წერილი რედაქციის მიმართ, პატივცემულო რედაქტორო! 

[მოწოდება ტაო-კლარჯეთის საქართველოსთან შემოერთების შესახებ დაწერა 1946 

წლის 5 იანვარს. გთხოვთ მომცეთ საშუალება გაზეთ "კომუნისტში" ამ მოწოდების 

გამოქვეყნებით ჩემი და მთელი ჩემი სამწყსოს ხმა შევუერთო ქართველი ერის 

სამართლიან მოთხოვნას, რომელიც წამოყენებული იყო თურქეთის მიმართ 

პატივცემული მეცნიერების - სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილში 

(იხ. "კომუნისტი" N24, 14.XII.1945 წ.) ]. // კარიბჭე. – 2014. – 30 სექტემბერი.  

კალისტრატე (კ/პ) - წერილი რედაქციის მიმართ, პატივცემულო რედაქტორო! 

[მოწოდება ტაო-კლარჯეთის საქართველოსთან შემოერთების შესახებ დაწერა 1946 

წლის 5 იანვარს. გთხოვთ მომცეთ საშუალება გაზეთ "კომუნისტში" ამ მოწოდების 

გამოქვეყნებით ჩემი და მთელი ჩემი სამწყსოს ხმა შევუერთო ქართველი ერის 

სამართლიან მოთხოვნას, რომელიც წამოყენებული იყო თურქეთის მიმართ 

პატივცემული მეცნიერების - სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილში 

(იხ. "კომუნისტი" N24, 14.XII.1945 წ.) ]. // ისტორიანი: ისტორიულ-შემეცნებითი 

ჟურნალი. – 2011.- N9. - სექტემბერი. - გვ.20-23. 

კალისტრატე (კ/პ) – [წერილი] საქართველოს ს.ს.რ. კომუნისტური პარტიის, 

ცენტრალური კომიტეტის მდივანს, მოქალაქე კანდიდ ნესტორის ძე ჩარკვიანს. // 

საარქივო მოამბე. – 2009. – N4. - გვ.99-100. 

კალისტრატე (კ/პ) – [წერილი საქართველოს ს.ს.რ. ფინანსთა კომისარს, კონდრატე 

ციმაკურიძეს. 18 აპრილი 1941 წ.]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2014. – N15(715).~ - 

გვ.18. 

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Автокефалия церквы грузинской. /Свящ. К. Цинцадзе. // 

Пастырь. – 1894. – №2-24. 

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Заметка. [გამოხმაურება პედაგოგ ილია ფერაძის 

ნაშრომზე: Ил. Ферадзе. Мысли Преосвященного Гавриила, Епископа Имеретий, о 

воспитаний детей по его проповедям („Духовный Вестник Грузинского Экзархата,“ 

1896, №21, с.16-24; №23-24, с.9-26.]. /Свящ. К. Цинцадзе. // Пастырь. – 1897. - №5-6. – с.5-

6. 

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Историческая справка по вопросу об автокефальности 

грузинской церкви. // Духовн. Вустн. Груз. Экзарх. – 1906. - №7. – ст.16-28. и №8. – ст.2-21. 

и №9-10. – ст.54-56.  

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Недоуменные вопросы по поводу Грузинской церковной 

автокефалии. /Георгиевский, К. [ფსევდონიმით კ. გეორგიევსკი = კ. ცინცაძე]. // 

Возрождение. – 1917. - №88. – 26 июля. – с.1-2. 

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Обращение предстоятелей русской, грузинской и 

армянской церквей к христианам всего мира. /Алексии, Патриарх Московский и всея 
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Руси; Каллистрат, Католикос-Патриарх всея Грузии; Георг VI, Верховный Патриарх-

Католикос всех армян. // Журнал Московской Патриархии. – 1950. - №8. – июль. – с.5-7. 

Каллистратэ (К/П) Цинцадзе – Ответная телеграмма Католикоса-Патриарха Всея Грузии 
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,,ივერიის ეკლესია სასსანიდების დროს“, პროფ. მალიშევსკის რეცენზია ამ 

თხზულების შესახებ]. // მწყემსი. – 1892. – N13–14. – გვ.10–11. 
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და პ. სურგულაძის წერილების გამო. (სარწმუნოების შერყევა ხალხში და 
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ფოტომატიანე: ფოტოზე გამოსახულნი არიან, მარცხნიდან: სიონის საპატრიარქო 

ტაძრის პროტოპრესვიტერი მიხეილ მახათაძე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–

პატრიარქი კალისტრატე (ცინცაძე) და დეკანოზი ალექსანდრე გაბუნია (კათოლიკოს–

პატრიარქის მდივანი) სიონის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში. [თბილისი 1950წ.]. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2004. – N1(260).~ – გვ.20.  

ფოფხაძე, ნ. – ზოგი რამ ახლო წარსულიდან. [კათოლიკოს–პატრიარქ კალისტრატე 

ცინცაძის წერილზე იოსებ სტალინისადმი]. // ჯვარი ვაზისა. – 2005. – N1. – გვ.90–92. 

ფოფხაძეების სასულიერო გვარი: ნაწილი 2. ისტორიის ფურცელი. [ცნობა: 1944 წელს 

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კალისტრატე ცინცაძის მიერ გადასახლებიდან 

ახლად დაბრუნებული ეპისკოპოსი ეფრემის (სიდამონიძის) ქუთათელ-გაენათის 

ეპარქიის მმართველად დადგენის და 1947 წლის დადგენილების შესახებ: „ქუთაისის 

პეტრე-პავლეს ეკლესია გამოცხადდეს საკათედროდ და მის წინამძღვრად დაინიშნოს 

მიტროპოლიტი ეფრემი (სიდამონიძე)“]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2015. – N10. - 

გვ.17-20. 

ქავთარია, მ. - პატრიარქ კალისტრატეს (ცინცაძე) ცხოვრების უცნობი დეტალები: 

ინტერვიუ. /ესაუბრა ამირან-ლაზარე სინაურიძე. // კარიბჭე. – 2011. – N6(171).~ - 17-30 

მარტი. - გვ.52-55. 

ქავთარია, მ. - რამოდენიმე დეტალი კათალიკოს-პატრიარქის კალისტრატესა და 

აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის ბიოგრაფიიდან. // საქართველოს 

ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემია: შრომები - VII. (ტ.7). – 2011. – გვ.114-130. 

ქავთარია, მ. – ჩემი დაკითხვა. [ქართული სამღვდელოების მიერ გენუის 

კონფერენციაზე (1923წ.) გაგზავნილი მემორანდუმის თაობაზე დაპატიმრებულთა 

სასამართლო პროცესის ოქმი, რომელშიც მოთხრობილია აგრეთვე კათოლიკოს–
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თოთიბაძე; წევრებად მღვდლები ქრისტეფორე ციცქიშვილი; ი. ჩიჯავაძე; 
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და განაჩენის გამოტანა საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების მიერ. საარქივო 

მასალები, საბუთები, წერილები, თან ერთვის პატრიარქის ფოტოსურათი]. // 
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ცინცაძეს პატიმრობიდან თავის დაღწევაში. // თბილისელები. – 2012. – N37. – 10 

სექტემბერი. 

შათირიშვილი, ლ. – მეთორმეტე–მეცამეტე საუკუნეების ფრაგმენტები ლუკას 

სახარებიდან. [კათალიკოს–პატრიარქის კალისტრატე ცინცაძის აკაკი შანიძისადმი 

მიწერილი წერილი (დაცულია პატრიარქის საარქივო ფონდში), რომელიც ეხება 

ლუკას სახარების პერგამენტის სამ ფურცელს და თარიღდება XII–XIII 
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- გვ.8. 

ცინცაძე, დ. – რუსეთის პატრიარქი სვეტიცხოველში აკურთხეს. [საქართველოს 

კათოლიკოს–პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის კალისტრატე ცინცაძის 
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ოქროპირიძე, ამბროსი ხელაია, კორნელი კეკელიძე, კალისტრატე ცინცაძე, დავით 

კაჭახიძე, გრიგოლ ფერაძე და სხვ. /ტომის შემდგ.-რედ. მიხეილ ქავთარია. - თბ. 

„ციცინათელა,“ 2013. - 480 გვ. 

პაპუაშვილი, ნ. - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე 

ცინცაძე. [საბეჭდი მანქანით ნაბეჭდი სტატია. ამონარიდი საღვთისმეტყველო 

კრებულიდან, 1980. – N2]. - თბ.,1980. – 22გვ. 

პატრიარქები: წგ.2. ვარდოსანიძე, ს. – პატრიარქი კალისტრატე (ცინცაძე). პატრიარქი 

მელქისედეკ III (ფხალაძე). / რედაქტორი:  ზაზა აბზიანიძე. – თბ.,2013. – 214გვ. 

როსტომაშვილი, ნ. – კალისტრატე ცინცაძე და საქართველოს მართლმადიდებელი 

ეკლესიის ავტოკეფალიის პრობლემა: დისერტაცია. /სამეცნიერო ხელმძღვანელი ე. 

მამუკელაშვილი. – თელავი., 2008. – 141გვ. 

როსტომაშვილი, ნ. – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი კალისტრატე 

(ცინცაძე). – თბ.:თაგალი:,,უნივერსალი,“ 2009. –200გვ. 

ტაბიძე, ნ. – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. 

– თბ.,,უნივერსალი,“ 2008. – 68გვ.  

Горгадзе, С. – Библиография: Священникъ К. Цинцадзе – Автокефалия церкви 

грузинской. (Исторический очеркъ IV-XI в.). – Тф.,1905. – 11ст. [Оттиск из жур. Духов. 

Вестн. Груз. Экзарх. 1906г.] 
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კირიონ I 

კათალიკოსი VII ს. 

 

სტატიები მასზე: 

აბდალაძე, ა. - ქართველთა კათალიკოსი კირიონ I. [მოღვაწეობა]. // კავკასიონი. – 

1996. – 13 იანვარი. - გვ.6. 

აბრაამ სომეხთა კათალიკოსი - III ეპისტოლე კირონ [კირიონ I] ქართლის 

კათალიკოსისადმი. // წგ-ში: ალექსიძე, ზ. - ქრისტიანობა კავკასიაში: ისტორიულ-

ფილოლოგიური ძიებანი: ტ.1. - თბ.,2010. - გვ.137. 

ალექსიძე, ზ. –  კირონ (კირიონ) I. // წგ-ში: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.5. - 

თბ.,1980. - გვ.534. 

ალექსიძე, ზ. - საეკლესიო განხეთქილება კავკასიაში VII საუკუნის დამდეგს: კირონ 

[კირიონ I] ქართლის კათალიკოსის დიპლომატია. // წგ-ში: ალექსიძე, ზ. - 

ქრისტიანული კავკასია: ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. - თბ.,2010. - გვ.394-

410. 

ალექსიძე, ზ. - საეკლესიო განხეთქილება კავკასიაში VII საუკუნის დამდეგს: კირონ 

[კირიონ I] ქართლის კათალიკოსის დიპლომატია. // წგ-ში: ქართული დიპლომატიის 

ისტორიის ნარკვევები: ნაწილი 1. - თბ.,1998. - გვ.142-164. 

ალექსიძე, ზ. - უხტანესის ცნობების კრიტიკისათვის: (კირიონ ქართლის 

კათალიკოსის დაბადების ადგილი). // მაცნე: ისტორიის სერია. - თბ.,1973. – N1. - 

გვ.119-121. 

ალექსიძე, ზ. - უხტანესის ცნობების კრიტიკისათვის კირონ (კირიონ I) ქართლის 

კათალიკოსის დაბადების ადგილი. // წგ-ში: ალექსიძე, ზ. - ქრისტიანული კავკასია: 

ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი: ტ.1. - თბ.,2010. - გვ.121-123. 

ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - კირიონ I : კირიონ I-ის ღვაწლის შედეგები 

არმენიის იბერიულ ზოლში. // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - არიან-

ქართლი: საეპისკოპოსოები ისტორიულ ივერიაში. - თბ.,2014. - გვ.196-207. 

არველაძე, ბ. - კირიონ I. [ღვაწლი ერისა და სამშობლოს წინაშე]. // წგ-ში: 

საქართველოსთვის: საქართველოსთვის! საქართველოსთვის!. - თბ.,2002. - გვ.47-50. 

არველაძე, ბ. - ქართლის კათალიკოსი კირიონ I. [მოღვაწეობა]. // ლიტერატურული 

საქართველო. – 1998. – N32. – 7-14 აგვისტო. - გვ.13. 
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არველაძე, ბ. - ქართლის კათალიკოსი კირიონ I. [ქართლის კათალიკოსის კირიონ 

პირველის ღვაწლზე საქართველოში დიოფიზიტობის აღიარების საქმეში]. // გულანი: 

ტ.10. - ახალციხე, 2011. - გვ.5-9. 

გურგენიძე, ვ. – „არა არს დაფარული...“ [ლიტერატორის, ისტორიკოსის და 

საზოგადო მოღვაწის კირიონ პირველის შესახებ]. // წიგნის სამყარო. – 1989. – N20. – 

25 ოქტომბერი. - გვ.2. 

გურგენიძე, ვ. - კირიონ I ქართლის კათალიკოსი და პატრიარქი ალექსანდრიისა. // 

საღვთისმეტყველო კრებული. – 1984. – N2. - გვ.110-136. 

გურგენიძე, ვ. - კირიონ I ქართლის კათალიკოსი და პატრიარქი ეგვიპტისა. 

[ცხოვრება და მოღვაწეობა]. // წგ-ში: გურგენიძე, ვ. - წმინდა მარიამის წილხვედრ 

ქვეყანაში: წგ.1. - თბ.,1995. - გვ.102-121. 

თამარაშვილი, მ. - რომი. (პაპის -  გრიგოლ პირველის, 100 წლის იუბილეს აღწერა. 

მისი კავშირი საქართველოსთან. გამოქვეყნებულია წერილი კირიონ 

კათალიკოსისადმი). // ივერია. – 1904. – N108-109.~ - გვ.2-3. 

მერკვილაძე, დ. - ასურელ მამათა აღმსარებლობა: ქართლის ოფიციალური რელიგია 

ქართველ-სომეხთა საეკლესიო განხეთქილების ფონზე. [ასურელ მამათა 

სარწმუნოების მიმდინარეობის გარკვევა და ქართველ-სომეხთა საეკლესიო 

განხეთქილების მოთავედ კირიონ ქართლის კათოლიკოსის მიჩნევა (VII ს.)]. // 

რელიგია. – 1998. – N1-2. - გვ.14-38. 

შოშიტაიშვილი, ნ. - რელიგიური განხეთქილებიდან თბილისის პირველ 

ტრაგედიამდე. [ნოდარ შოშიტაიშვილი ისტორიული წყაროების მიხედვით, 

ქართლის ისტორიის VII საუკუნის პირველ ნახევარს მიმოიხილავს. კერძოდ, 

ქართველ და სომეხ კათალიკოსთა პაექრობას, კირიონ კათალიკოსის ღვაწლს და 

სხვა]. // კვირის პალიტრა. – 2003. – 14-20 ივლისი. 

ჯანაშვილი, მ. - ორი კირიონი. [კირიონ პირველისა და კირიონ მეორის შესახებ]. // წგ-

ში: ჯანაშვილი, მ. - მისი უწმინდესობა კირიონი, უნეტარესი და უკეთილმსახურესი 

კათოლიკოს-პატრიარქი. - თბ.,1917. - გვ.1-6. 

Католикос Кирион I – защитник Православия. // В-кн: Грузия – священный удел 

Пресвятой Богоматери. – Тб.,2011. – с.119-120. 
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წიგნები მასზე: 

ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - კირიონ  I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა 

(VI-VII სს.).  /რედაქტორი მარიამ თოღუზაშვილი. - თბ.: ქართული უნივერსიტეტი, 

2015. – 262გვ. 

ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - კირიონ  I დიდი კათალიკოსი ყოველი ივერიისა 

(VI-VII სს.).  [მონოგრაფია]. /რედაქტორი მ. ასათიანი. - თბ.: ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 2016. – 262გვ. 

 

 

კირიონ II [გიორგი საძაგლიშვილი] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1917-1918 წწ. 

წმიდა მღვდელმოწამე 

 

 

სტატიები წმიდა კირიონის ავტორობით: 

 

კირიონ II (კ/პ) –  „აზნაურთა ათესტატი.“  // ცნობის ფურცელი. - 1904. - N2695. - 10 

დეკ. - გვ.2. 

კირიონ II (კ/პ) - 1918წ. 26 იანვარს თბილისის უნივერსიტეტის გახსნაზე 

წარმოთქმული სიტყვა. [ახლავს ფოტოსურათი]. // წგ-ში: უნივერსიტეტი. - თბ. 

„თ.ს.უ.,“ 2008. - გვ.33. 

კირიონ II (კ/პ) - ამბავი დავით გარეჯის უდაბნოს საკვირველ-მოქმედისა მადლისა 

ქვისა. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული. ტ.11. სასულიერო 

მწერლობა. კირიონ II. - თბ. „ციცინათელა,“ 2011. - გვ.387-396. 

კირიონ II (კ/პ) - აპოკრიფები საზოგადოდ და ქართული განსაკუთრებით. // ივერია. - 

1893. - N28. - გვ.2-3. 

კირიონ II (კ/პ) - ართვინის ქართული სახარება. // ივერია. - 1903. - N39. - 19 თებ. - გვ.2. 

კირიონ II (კ/პ) - ახალი ვარიანტი ვეფხისტყაოსნისა. // ივერია. - 1895. - N93. - გვ.1-2. 
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კირიონ II (კ/პ) - ბიბლიოგრაფია. [ფსევდონიმით გ. საძაგელოვი-ივერიელი. 

მხედრული ხელნაწერი წიგნაკის „სინდისის ლოცვის“ მოკლე აღწერილობა, 

კალიგრაფ პეტრე ტაბლიაშვილის ხელით 1825 წელს გადაწერილი ლოცვები]. // 

ივერია. - 1895. - N107. - 25 მაის. - გვ.3-4. 

კირიონ II (კ/პ) - გერის ხეობიდამ (გორის მაზრა). [ფსევდონიმით გიორგი ლიახველი.] 

// მწყემსი. - 1886. - N32. - გვ.5-6. 

კირიონ II (კ/პ) - გიორგი მთაწმინდელი, როგორც სასულიერო პიიტიკოსი. // ივერია. - 

1895. - N105. - გვ.1-2. 

კირიონ II (კ/პ) - გიორგი მთაწმინდელი, როგორც სასულიერო პიიტიკოსი. // წგ-ში: 

საქართველოს სამოციქულო, მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 

აღდგენის აქტი. /გამოსაცემად მოამზადა ლუკა ხუნდაძემ. - თბ.,2005. - გვ.8-13. 

კირიონ II (კ/პ) - გიორგი მთაწმინდელი, როგორც სასულიერო პიიტიკოსი. // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული. ტ.11. სასულიერო მწერლობა. კირიონ II. - 

თბ. „ციცინათელა,“ 2011. - გვ.442-447. 

კირიონ II (კ/პ) - გიხაროდენ დავით! [დავით აღმაშენებლის დღეს თქმული]. // 

მრევლი. - 1998. - N9. - გვ.2. 

კირიონ II (კ/პ) - გორის სასულიერო სასწავლებლის ისტორია 75 წლის იუბილეს გამო. 

(1818-1893წ.) // ივერია. - 1893. - N102. - გვ.1-3. 

კირიონ II (კ/პ) -  გუჯარი. // ჯვარი ვაზისა. -  1987. - N1. -  გვ.9-10. 

კირიონ II (კ/პ) - გუჯარი. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული. ტ.11. 

სასულიერო მწერლობა. კირიონ II. - თბ. „ციცინათელა,“ 2011. - გვ.523-525. 

კირიონ II (კ/პ) - გუჯარი, რომელიც პირველ ეროვნულ ყრილობაზე წაიკითხა 
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ეროვნულ-საზოგადოებრივი და საისტორიო შეხადულებები: საკანდიდატო 

დისერტაცია. - თბ.,2001. - 185გვ. 

ჩხარტიშვილი, ც. - დეკანოზი იოსებ ჩიჯავაძე: წერილები კირიონ II-ისადმი. - თბ., 

„უნივერსალი,“ 2013. - 97გვ. 

წმიდა კირიონ II კათოლიკოს-პატრიარქი გაზეთ „ივერიის“ ფურცლებზე (1887-1905). 

/კრებული შეადგინეს და გამოსცეს დეკანოზმა მიქაელ ბუკიამ და საპატრიარქოს 

ბიბლიოთეკის ბიბლიოგრაფმა კონსტანტინე ალიბეგაშვილმა. – თბ. „სიგნის სავანე,“ 

2013. – 155გვ. [ელწიგნი] 
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ლეონიდე [ლონგინოზ ოქროპირიძე] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1918-1921 წწ. 
 

 
სტატიები მისი ავტორობით: 

 
ლეონიდე (კ/პ) – აი, როგორ დღესასწაულობდა სვეტიცხოვლობას ჩვენი მამა–პაპა. 

[სიტყვა სვეტიცხოვლობას]. // მრევლი. – 2000. – N7(43).~ – გვ.3. 

ლეონიდე (კ/პ) – ბატონ მოსე ჯანაშვილის წერილის გამო. [ლუარსაბ მეფის ნაწილების 

გადმოსვენებაზე სპარსეთიდან მცხეთაში]. // ივერია. – 1898. – N72. – 3 აპრილი. – გვ.2. 

ლეონიდე (კ/პ) – ბატონო რედაქტორო! (ს. კ–ძეს წერილის გამო, გელათის მონასტრის 
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ნინო - ქართველთა განმანათლებელი]. // კრიალოსანი: ქართული ქრისტიანული 

ჟურნალი. – 2012. – N1(78).~ - იანვარი. - გვ.26. 

ლეონიდე (კ/პ) – „დაგვალულს მინდორს ვაცოცხლებ“ - სიტყვა თქმული ეპისკოპოს 

ლეონიდის მიერ ვაჟა-ფშაველას დასაფლავების დღეს. (1915 წ.) [ვაჟა-ფშაველა - 

გარდაცვალებიდან 100 წლისთავი]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2015. – N28(733)~ - 

24-30 ივლისი. - გვ.8-10. 

ლეონიდე (კ/პ) – დახშული, დაკეტილი და შეუვალი იყო კაცისათვის ზეცა ქრისტეს 

ამაღლებამდე: დღესასწაული. // კრიალოსანი: ქართული ქრისტიანული ჟურნალი. – 

2010. – N5(63).~ - მაისი. - გვ.20-21. 

ლეონიდე (კ/პ) – ეპისტოლე, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის, 

უწმინდესი ტიხონის მიმართ. [1919 წლის 5 აგვისტო. „მთარგმნელის“ ხელმოწერითა 

და კომენტარებით]. // სამშობლო. - პარიზი,1932. – N11. - გვ.36-56. 

ლეონიდე (კ/პ) – ეპისტოლე, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის, 

უწმინდესი ტიხონის მიმართ. // ჯვარი ვაზისა. – 1990. – N3. - გვ.64-76. 

ლეონიდე (კ/პ) - ეპისტოლე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარის, 

უწმინდესი ტიხონის მიმართ. [შედგენილი კალისტრატე ცინცაძის მიერ]. // წგ-ში: 

ვარდოსანიძე, ს. - პატრიარქები: წგ.2. პატრიარქი კალისტრატე: პატრიარქი 

მელქისედეკ III. - თბ.,2013. - გვ.108-128. 

ლეონიდე (კ/პ) - თამარობა: სიტყვა თქმული დიდუბის ეკლესიაში 1917 წლის 1(14) 

მაისს. // წგ-ში: გამონათლევი: წგ.1. - ბთ., 2014. - გვ.68-70. 
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ლეონიდე (კ/პ) – 14 იანვარი ქალაქ ფოთში. [ეპისკოპოს ლეონიდის ქადაგება 

წარმოთქმული წმიდა ნინოს ხსენების დღეს]. // შინაური საქმეები. – 1911. – N5. - გვ.1-

4. 

ლეონიდე (კ/პ) - მამაო რედაქტორო! [პასუხი იმერეთის სამღვდელოების 

რწმუნებულთა კომისიის წერილზე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ]. 

// სიტყვა. – 1906. – N3. - გვ.15-16. 

ლეონიდე (კ/პ) – მეფე თამარი - სხივმოსილი მზე. // კრიალოსანი: ქართული 

ქრისტიანული ჟურნალი. – 2011. – N1(69).~ - იანვარი. - გვ.15-16. 

ლეონიდე (კ/პ) – მიმართვა მიტროპოლიტისა ქართველებისადმი. // საქართველო. – 

1918. – 8 აგვისტო. 

ლეონიდე (კ/პ) – მიმართვა მიტროპოლიტისა ქართველებისადმი. // სახალხო 

განათლება. – 1989. – 24 მაისი. 

ლეონიდე (კ/პ) – მისიონერის ჩანაწერებიდან. // კანდელი. – 2006. – N29(210).~ – გვ.5. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება თქმული წმიდა ნინოობას დაისად. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.145–148. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება მამისა ანტონ მარტოთმყოფელის დღეს (19 იანვარს 

ძველი სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. 

სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.97-102. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება ოცდა პირველ კვირიაკეს. [ადამიანისათვის ღვთის 

სიტყვის, ღვთის მოძღვრებისა და სწავლის აუცილებლობაზე]. // ქადაგებანი. - 

თბ.,1913. – N10. - გვ.31-34. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება ღირსისა მამისა ანტონ მარტყოფელის დღეს თქმული. // 

წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.173–178. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება ღირსისა მამისა ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს (19 

იანვარს). // ქადაგებანი. - თბ.,1912. – N1. - გვ.27-32. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება წმიდა დავით აღმაშენებლის დღეს თქმული. // 

საღვთისმეტყველო კრებული. – 1985. – N1. – გვ.40–44. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება წმიდა დავით აღმაშენებლის დღეს თქმული ქუთაისის 

სასულიერო სასწავლებლის მოწაფეთადმი. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.179–182. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება წმიდა დავით აღმაშენებლის დღეს (26 იანვარს ძველი 

სტილით) თქმული ქუთაისის სასულიერო სასწავლებლის მოწაფეთადმი. // წგ-ში: 
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მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, 

სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.102-106. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოძღვრება წმიდა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს. // 
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მოწყალეო ბიძავ ბატონო!“ [წერილები ბიძისადმი, ახალგაზრდა ლუნგინოზის, 
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ლეონიდის მიერ ქუთაისის საკათედრო ტაძარში 17 სექტემბერს, პირველად 
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ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ვარლამ გელოვანის ორმოცის თავზე, თქმული ფოთის 
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დასაფლავებაზე. // შინაური საქმეები. – 1909. – N28. - გვ.1-3. 
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ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - 

გვ.213-217. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამა შიო მღვიმელის ხსენების დღეს. // შინაური 

საქმეები. – 1911. – N7. - გვ.3-7. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამა შიო მღვიმელის ხსენების დღეს. // ქადაგებანი. – 

თბ.,1913. – N2. - გვ.10-17. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის გიორგი მთაწმინდელის ხსენების დღეს 

თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.211–219. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის ექვთიმე ათონელის დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.200–204. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის შიო მღვიმელის წმიდა ნაწილთა აღმოსვენების 

დღეს თქმული. // კრიალოსანი. – 2008. – N3. – გვ.20–21. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის შიო მღვიმელის წმიდა ნაწილთა აღმოსვენების 

დღეს თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – 

გვ.305–309. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის შიო მღვიმელის წმიდა ნაწილთა აღმოსვენების 

დღეს თქმული. /ეპისკოპოსი ლეონიდი. // წგ–ში: საქართველოს იმედი: წგ.47. - 

თბ.,2014. - გვ.97-102. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსი მამის შიო მღვიმელის ხსენების დღეს თქმული. // წგ–

ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.310–315. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ექვთიმე ათონელის დღეს (18 მაისს ძველი 

სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო 

მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.125-130. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელის დღეს (27 

ივნისს ძველი სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. 

სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.135-

144. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ჩვენისა იოანე ივერის დღეს [12 ივლისს 

ძველი სტილით]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. 

სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.145-

150. 



355 
 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ჩვენისა იოანე ივერის დღეს თქმული. // წგ–

ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.220–224. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ჩვენისა სტეფანე ხირსელის დღეს. [27 

დეკემბერს ძველი სტილით]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული 

ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - 

გვ.209-213. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ღირსისა მამისა ჩვენისა სტეფანე ხირსელის ხსენების დღეს 

თქმული.  // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.301–

304. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ყოვლად წმიდა ქალწულისა მარიამის ტაძრად მიყვანების 

დღეს. // შინაური საქმეები. – 1912. – N40. - გვ.1-5. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ყოვლად წმიდა ღვთისმშობლის დაბადების დღეს (8 

ენკენისთვეს). // ქადაგებანი. - თბ.,1913. – N9. - გვ.7-10. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა, წაკითხული დეკანოზ გ. ცაგარეიშვილის მიერ ს. ბ. 

თოფურიას დასაფლავების დროს. // მწყემსი. – 1904. – N13. - გვ.7-8. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული არხიმანდრიტის ლეონიდის მიერ 11 იანვარს 

სიონის საკათედრო ტაძარში ჩვენის სასიქადულო მეფის ერეკლე მეორის პანაშვიდის 

გარდახდის დროს. // ივერია. – 1898. – N8. – 13 იანვარი. – გვ.3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული არხიმანდრიტის ლეონიდის მიერ 11 იანვარს 

სიონის საკათედრო ტაძარში ჩვენის სასიქადულო მეფის ერეკლე მეორის პანაშვიდის 

გარდახდის დროს. // ცნობის ფურცელი. – 1898. – N426 და N428. – გვ.3–4. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული ეპისკოპოსად სახელწოდების დღეს. 

[გამოაქვეყნა მოსე ჯანაშვილმა]. // ივერია. – 1898. – N94. – 5 მაისი. – გვ.2–3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული 8 თებერვალს პეტროგრადში, კაზანის 

ღვთისმშობლის საკრებულო ტაძარში. [აკაკი წერეთლის დაკრძალვის დღეს 

ეპისკოპოს ლეონიდის მიერ 1915 წ.]. // რელიგია. – 1995. – N10-11-12. - გვ.100-101. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული სიონის ტაძარში. (ილია ჭავჭავაძის 

გარდაცვალების გამო). /ეპისკოპოსი ლეონიდე. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - ნათელი 

ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.61-62. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული ქუთაისის საკათედრო ტაძარში (1902წ.) // 

მწყემსი. – 1902. – N6. – 15–30 მარტი. – გვ.1–3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წარმოთქმული ქუთაისის საკათედრო ტაძარში (1902წ.) // წგ–

ში: საქართველოს ეკლესიის ისტორია (XX-XXI ს): ტ.1. – თბ.,2007. – გვ.59–61. 
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ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წინამძღვრიანთ კარის სასოფლო-სამეურნეო სასწავლებლის 

30 წლის იუბილეს დღეს. // განათლება. – 1913. – N8. - გვ.600-603. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა თამარ მეფის დღეს თქმული. // წგ–ში: საქართველოს 

ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.183–193. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა თამარ მეფის დღეს თქმული. // ქუთაისი. – 1990. – 15 

მაისი. – გვ.6. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა თამარ მეფის დღეს (1 მაისს ძველი სტილით). // წგ-ში: 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, 

სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.106-117. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა იოანე ზედაზნელის ხსენების დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.194–199. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა იოანე ზედაზნელობას (7 მაისს ძველი სტილით). // წგ-

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: 

ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.118-124. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მთავარ მოწამის რაჟდენის დღეს (3 აგვისტოს ძველი 

სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო 

მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.156-162. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მთავარმოწამის რაჟდენის ხსენების დღეს თქმული.  // 

წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.231–237.  

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მთავარმოწამის ქეთევან დედოფლის დღეს (13 

ენკენისთვეს ძველი სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული 

ტ.16. სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - 

გვ.171-182. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მთავარმოწამის ქეთევან დედოფლის ხსენების დღეს 

თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.246–256. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე აბო თბილელის დღეს თქმული. // კანდელი. – 

2007. – N2(228).~ – გვ.14–16. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე აბო თბილელის დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.124–128. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე აბოს დღეს (8 იანვარს ძველი სტილით). // წგ-

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: 

ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.90-94. 
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ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე ევსტათი მცხეთელის დღეს. [29 ივლისს ძველი 

სტილით]. // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო 

მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.150-155. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე ევსტათი მცხეთელის ხსენების დღეს თქმული. 

// წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.225–230. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე კონსტანტინე ქართველის ხსენების დღეს 

თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ,1990. – გვ.282–286. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე შუშანიკ დედოფლის დღეს (28 აგვისტოს 

ძველი სტილით). // წგ-ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. 

სასულიერო მწერლობა: ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.162-

171. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა მოწამე შუშანიკ დედოფლის ხსენების დღეს თქმული. 

// წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.238–245. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა ნინოობას. // კრიალოსანი: ქართული ქრისტიანული 
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N27. – 5 თებერვალი. – გვ.2–3. 
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ხელაძე, ე. – წერილი რედაქციის მიმართ. [ხუცური შრიფტით ქართული საეკლესიო 

წიგნების თბილისში ბეჭდვის საკითხი, ეპისკოპოს ლეონიდის ხელმძღვანელობით. 

ხელის მოწერა: „მოხუცი მესტამბე ექვთიმე ხელაძე.“+. // ივერია. – 1898. – N181. – 23 

აგვისტო. – გვ.4. 

ხუნაშვილი, ა. – თქვენო მეუფებავ! ძვირფასო ბიძავ, ბატონო! [ალექსანდრე 

ეპისკოპოსისა და კათალიკოს–პატრიარქ ლეონიდეს მიმოწერიდან]. // კალმასობა. – 

2002. – N5. – გვ.12–13; და N6. – გვ.16–17.  

ხურციძე, ბ. - იმერეთის ეპისკოპოსი ლეონიდე (ოქროპირიძე): (1900-1908). 

[მღვდელმთავარ ლეონიდე ოქროპირიძის მოღვაწეობა იმერეთის ეპარქიაში]. // 

ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები: კრებული: ტ.XIX. - ქთ.,2009. 

- გვ.141-150. 

ხუსკივაძე, თ. – ქართველები რუსეთში. ისტორიული მასალა. (ვუძღვნი იმერეთის 

ეპისკოპოზს ლეონიდეს). // ივერია. – 1903. – N143. – 3 ივლისი. – გვ.2–3; N144. – 4 

ივლისი. – გვ.3–4; N145. – 5 ივლისი. – გვ.2–3. 

ჯავახია, კ. [კირილე წუთისოფლელი] - შენიშვნები: ღვდელმთავრები: ანტონი, 

გაბრიელი და ლეონიდი: (თხზულებანი ეპ. ლეონიდის, I ტ. გამოც. 1914 წ.) 

წინასიტყვაობის მაგიერი. // განთიადი. – 1915. – N14. - გვ.23-27. გაგრძელება – N17. - 

გვ.22-24. 

ჯანაშვილი, დ. ინგილო. – სოფელი კახი (ზაქათალის ოლქი) 22 ოქტომბერი. 

[არქიმანდრიტ ლეონიდის მოღვაწეობა; მის ნაცვლად ტარასი ივანიცკის დანიშვნა 

მისიონერად]. // ივერია. – 1894. – N237. – 8 ნოემბერი. – გვ.2.  

ჯანაშვილი, მ. - სიტყვა წარმოთქმული ლეონიდის მიერ მისი ეპისკოპოსად 

სახელწოდების დღეს. // ივერია. – 1898. – N94. – 5 მაისი. - გვ.2-3. 

Черкезов, В. – Ваше Преосвященство, глубоко уважаемый Леонид! [სამძიმრის წერილი, 

ყოვლად-სამღვდელო ეპისკოპოს ალექსანდრეს (ოქროპირიძის) გარდაცვალების გამო 

თავად ვ. ჩერქეზიშვილისაგან]. // წგ-ში: სიტყვები და წერილები ყოვლად-სამღვდელო 

ალექსანდრეზე. /შეკრებილი ზ. ჭიჭინაძისაგან. - თფილისი, 1908. - გვ.92. 

N. - ყოვლად-სამღვდელო ლეონიდის მოგზაურობა გურიაში. // შინაური  საქმეები. – 

1910. – N21-31. - გვ.7... 

N. - ყოვლად-სამღვდელო ლეონიდის მოგზაურობა სამეგრელოს ეკკლესიების 

დასათვალიერებლად. // შინაური  საქმეები. – 1912. – N4-24.  

X. - ჩუნეშის საბლაღოჩინო მაზრის ეკკლესიების და სამღვდელოების დათვალიერება 

მათი მეუფების იმერეთის ეპისკოპოს ლეონიდის მიერ: 13 – 21 აპრილს, 1901 წ. // 

მწყემსი. – 1901. – N8. - გვ.6-7. 
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წიგნები მისი ავტორობით: 
 

 

ლეონიდე (კ/პ) – ორი სიტყვა დიდებულის საქართველოს მეფის ერეკლე მეორის 

გარდაცვალებიდან ასი წლის შესრულების გამო. – ტფილისი.: მ. შარაძის სტამბა, 

1898. – 18გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა თამარ მეფის დღეს. 1 მაისს. – თბ.,1915. – 24გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა ნინოობის დღეს. – თბ.,1915. – 8გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა წმიდა ქალწულ–მოწამის ბარბარეს დღეს. – თბ.,1915. – 8გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვანი და მოძღვრებანი: წგ.1. ქართველი წმიდანების დღეები. – 

ფოთი.,1914. – 287გვ. ილ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – ქადაგებანი: ქართველი წმიდანების დღეები. – ა.ა., წ.ა. –  გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – წერილი ეკლესიის სახელმწიფოსგან გამოყოფის შესახებ. 

/გამოსაცემად მოამზადეს ილია აბულაძემ და ლუკა ხუნდაძემ. – თბ.,2005. – 12გვ. 

 

ლეონიდე (კ/პ) – წმიდა ნინოს დღეობა და მისი მნიშვნელობა. ორი სიტყვა, თქმული 

ფოთის საკრებულო ტაძარში 14 იანვარს 1912 წ. ეპისკოპოს ლეონიდესაგან და 

მღვდელ მ. კელენჯერიძისაგან. – ქუთაისი.: ჟურნალ „შინაური საქმეების რედაქციის 

გამოცემა N10. სტამბა „ძმობა,“ 1912. – 30გვ.   

 

 

 

 

წიგნები მასზე: 
 

ვარდოსანიძე, ს. – სრულიად საქართველოს კათალიკოზ–პატრიარქი ლეონიდი 

(1918–1921 წ.წ.) /რედაქტორი ეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე. – თბ., 2000. – 46გვ.  

 

ვარდოსანიძე, ს. – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქი, უწმიდესი და 

უნეტარესი ლეონიდე (1861–1921 წწ.) /რედ.: არქიმანდრიტი ამბროსი (მაღლაკელიძე). 

– თბ. „ნათლისმცემელი,“ 2014. – 174გვ. 

მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული. ტ.16. სასულიერო მწერლობა: 

ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. მელქისედეკ კათალიკოსი, ალექსანდრე 

ოქროპირიძე, ზოსიმე ხელაია, ტიმოთე სახოკია, ნიკიტა თალაქვაძე, ლეონიდე 

ოქროპირიძე, ამბროსი ხელაია, კორნელი კეკელიძე, კალისტრატე ცინცაძე, დავით 
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კაჭახიძე, გრიგოლ ფერაძე და სხვ. /ტომის შემდგ.-რედ. მიხეილ ქავთარია. - თბ. 

„ციცინათელა,“ 2013. - 480 გვ. 

 

ნებოძირელი, ილ. – იმერეთის  ეპისკოპოზი ლეონიდი. / ილ. ნებოძირელისა. – თბ., ზ. 

ჭიჭინაძის გამოცემა, არ. ქუთათელაძის სტამბა, 1902. – 28გვ. [4] ჩართ. ფურც. 

საქართველოს იმედი: წგ.47. წმინდა მღვდელმთავარი ალექსანდრე (ოქროპირიძე): 

მიტროპოლიტი ლეონიდე (ოქროპირიძე): ეპისკოპოსი პიროსი (ოქროპირიძე): 

პარაკლისი სავედრებელი წმიდათა მღვდელმთავართა. /რედაქტორი თამარ 

მამაცაშვილი. - თბილისი.: პალიტრა L, 2014. – 166გვ. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქები 1917–1927 წწ–ში: წერილები. 

[კირიონ მეორე (საძაგლიშვილი), ლეონიდე (ოქროპირიძე), ამბროსი (ხელაია). მაშინ 

არქიმანდრიტ ამბროსი ხელაიას წერილი ეპისკოპოს ლეონიდესადმი (1906წ. 14/02) 

და სხვა]. /წინასიტყვაობა ლევან გიგინეიშვილისა. – თბ. „ილიას სახელობის 

უნივერსიტეტი,“ 2010. – 60გვ.  

  

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ლეონიდი (ოქროპირიძე) გაზეთ 

„ივერიის“ ფურცლებზე (1889-1905). /კრებული შეადგინა და გამოსცა საქართველოს 

საპატრიარქოს ბიბლიოთეკის ბიბლიოგრაფმა კონსტანტინე ალიბეგაშვილმა. - თბ. 

„ბეთანია,“ 2014. – 159გვ. [ელწიგნი] 

 

 

 

მალაქია  

კათალიკოსი 1528-1538 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

თამარაშვილი, მ. - მთავარი და კათალიკოსი მალაქია. ურბან VIII-ის წერილი. 

დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე კათალიკოსი. // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - 

ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.457-463. 
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მამაი 

წმიდა კათოლიკოსი 731-744 წწ.  

 

სტატიები მასზე: 

წმიდა მამაი კათოლიკოსი (744). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.28. - თბ.,2013. - 

გვ.7. 

წმიდა მამაი კათოლიკოსი (744). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა ცხოვრებანი. - თბ.,2007. - 

გვ.131. 

წმიდა მამაი კათოლიკოსი (744). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა ცხოვრება. - თბ.,2002. - 

გვ.91. 

წმიდა მამაი კათოლიკოსი (744). // წგ-ში: წმინდანთა ცხოვრება: ტ.2. - თბ.,2001. - გვ. 

 

 

 

მარკოზი 

კათალიკოსი 1460-1466 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

Грамота Католикоса Маркоза Меджинибет-Ухуцесу Беринасшвили Мамисе (1464). // В-

кн: Грузинские документы IX-XV вв. – М., 1982. – с.188-189. 
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მაქსიმე II [აბაშიძე] 

კათალიკოსი 1776-1795 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

მაქსიმე აბაშიძე. [დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსი 1776-1795 წწ.]. // 

ისტორიული მემკვიდრეობა. – 2011. – N6. - გვ.28-30. 

მელიტონ (კელენჯერიძე) მღვდელი - მაქსიმე აბაშიძე უკანასკნელი კათალიკოსი 

იმერეთისა (1776-1795 წწ): (ბატონ თევდორე ჟორდანიას წერილისა გამო: „ბიჭვინთის 

სიგელ-გუჯრები“). // შინაური საქმეები. – 1913. – N8. - გვ.1-4. 

ცუხიშვილი, მ. - დასავლეთ საქართველოს უკანასკნელი კათალიკოსი [მაქსიმე II 

აბაშიძე]. // სამი საუნჯე: სამეცნიერო-საზოგადოებრივი ჟურნალი. – 2014. – N3(13)~ - 

სექტემბერი. - გვ.45-51. 

Цкитишвили, З. В. - Католикос Максиме (Абашидзе). // В-кн: Цкитишвили, З. В. – 

Государственные деятели Грузии. – Тб., 1992. – с.18-51. 

 

 

წიგნები მასზე: 

 

Пальмов, Н. Н. – Некоторые сведения о католикосе Имеретинском и Абхазском 

Максиме II. – Киев.,1913. – 23с. [отт. из журн. „Тр. Имп. Киев. дух. акад.“ 1913г.] 
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მელქისედეკ I 

კათალიკოსი 1010-1045 წწ. 

 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

მელქისედეკ I - ანდერძი: მცხეთის საბუთი: XI საუკუნე. /მოამზადა მარიამ გაგუამ. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2014. – N14(714). - გვ.4. 

მელქისედეკ I - დაწერილი მელქისედეკ კათალიკოსისა მცხეთის საყდრისადმი. // წგ-

ში: მწიგნობრობა ქართული: მრავალტომეული ტ.16. სასულიერო მწერლობა: 

ქადაგებები, სიტყვები, წერილები: წგ.2. - თბ.,2013. - გვ.5-14. 

 

სტატიები მასზე: 

ასათიანი, თ. - წმიდა მელქისედეკ I - საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. // 

საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – N35(342).~ - გვ.7-8. 

გურიელი, თ. - მელქისედეკ I კათოლიკოსი. // ჯვარი ვაზისა. – 2015. – N1-2. - გვ.159-

160. 

თამარაშვილი, მ. - მელქისედეკ კათალიკოსის საეკლესიო ღვაწლი. // წგ-ში: 
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(ფხალაძე) [ცხოვრება და მოღვაწეობა]. // წგ-ში: ჟვანია, ზ. - საქართველოს 

კათალიკოს-პატრიარქნი და მღვდელმთავარნი 1917 წლიდან. - ქთ.,1994. - გვ.32-35. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მოსაყდრე ურბნელი 

მიტროპოლიტი მელქისედეკის (ფხალაძე) პატრიარქად გამორჩევა (1952 წლის 5 

აპრილი). [ახალი კათოლიკოს-პატრიარქის გამოსარჩევად გამართული საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის მე-9 საეკლესიო კრების შესახებ]. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2014. – N42(742). - გვ.19-20. 

ჯავახიშვილი, ნ. - კათოლიკოს-პატრიარქ მელქისედეკ III-ის ბიოგრაფიისათვის. // 

წგ-ში: ჩვენი სულიერების ბალავარი: ტ.7. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 

(ბათუმი, 17-18 აპრილი, 2015). - თბ.,2015. - გვ.415-421. 

Мелхиседек III (Пхаладзе) Католикос-Патриарх Всея Грузии 1952-1960 гг. // В-кн: Все 

человецы Божии. – б.м., б.г. – с.3-50. 

Никодим Архимандрит – Святейший Католикос-Патриарх Всея Грузии Мелхиседек III 

(некролог). // Журн. Моск. Патр. – 1960. – февраль. – с.62-65. 

Стефан Архиепископ – Новый Католикос-Патриарх Всея Грузии Святейший 

Мелхиседек III. // Журн. Моск. Патр. – 1953. - №5. – с.34-39. 

 

წიგნები მასზე: 

პატრიარქები: წგ.2. ვარდოსანიძე, ს. - პატრიარქი კალისტრატე: პატრიარქი 

მელქისედეკ III. /რედაქტორი ზაზა აბზიანიძე. - თბ.,2013. – 214გვ.  
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მიქაელ I  

მთავარეპისკოპოსი 452-467 

 

სტატიები მასზე: 

გორდაძე, ვ. - მიქაელი იყო „მღვდელი ჭეშმარიტი, მაგრამ არ იყო...“ [რატომ უარყო 

ვახტანგ გორგასალმა ქართლის კათალიკოსად მიქაელ პირველი?]. // მნათობი. – 1987. 

– N4. - გვ.171. 

 

მიქაელ IV [მირიანის ძე] 

კათალიკოსი 1178-1186 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ანთელავა, ი. - მიქაელ მირიანის ძე და 1181-1191 წწ. პოლიტიკური კრიზისი 

საქართველოში. // წგ-ში: საისტორიო კრებული VII. - თბ.,1977. - გვ.133-161. 

მჭედლიშვილი, გ. - ბრძოლა მეფის თვითმპყრობელობის მომხრეთა და 

მოწინააღმდეგეთა შორის XII საუკუნის საქართველოში. [კათოლიკოსების ნიკოლოზ 

გულაბერიძის და მიქაელ მირიანის ძის როლი თამარის გამეფებაში]. // საქართველო = 

Georgia. - თბ.,1998. – N4. - გვ.14-18.  

მიქაელ VI  

კათალიკოსი 1411-1426 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

Грамота на верность Герасиме Мацкурели Католикосу Микаелу (1414-1426 гг.) // В-кн: 

Грузинские документы IV-XV вв. – М., 1982. – с.134-135. 

 



389 
 

ნიკოლოზ I [გულაბერისძე] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1149-1178 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

ნიკოლოზ I (კ/პ) - გალობანი სუეტისა ცხოველისანი. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - ნათელი 

ქრისტესი: საქართველო. წგ.1. - თბ.,2003. - გვ.61-68. 

 

სტატიები მასზე: 

კოჭლამაზაშვილი, ე. - ნიკოლოზ გულაბერისძე - თხზულებანი. /გამოსაცემად 

მოამზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ნესტან სულავამ. - 

მცხეთა, 2007. - 206გვ. [რეცენზია წიგნზე]. // კადმოსი: ჰუმანიტარულ კვლევათა 

ჟურნალი. – 2009. – N1. - გვ.330-332. 

კუჭუხიძე, გ. – „ისტორიანი და აზმანი“-ს წყაროთა მოძიების საკითხისათვის. 

[ნიკოლოზ გულაბერისძის მიჩნევა ავტორად]. // კალმასობა. – 2001. – N4. - გვ.4. 

კუჭუხიძე, გ. - ნიკოლოზ გულაბერისძის უცნობი ნაწარმოები: [XII საუკუნის II 

ნახევარში საქართველოს კათალიკოსი, ნიკოლოზ გულაბერისძის უცნობი 

ნაწარმოების ძირითად წყაროდ გამოყენება „ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი“-ს პირველ ნაწილში - ავტორის მოსაზრება.]. // კრიტერიუმი. - 

თბ.,2004. – N11-12. - გვ.136-140. 

მჭედლიშვილი, გ. - ბრძოლა მეფის თვითმპყრობელობის მომხრეთა და 

მოწინააღმდეგეთა შორის XII საუკუნის საქართველოში. [კათოლიკოსების ნიკოლოზ 

გულაბერისძის და მიქაელ მირიანის ძის როლი თამარის გამეფებაში]. // საქართველო 

= Georgia. - თბ.,1998. – N4. - გვ.14-18.  

სირაძე, რ. - სიმბოლოები სვეტი-ცხოველისა. [ნიკოლოზ გულაბერისძის ვინაობის და 

მისი თხზულების „საკითხავი სვეტისა ცხოველისაი, კუართისა საუფლოისი და 

კათოლიკე ეკლესიისაი.“ შესახებ]. // წგ-ში: სირაძე, რ. - ქრისტიანული კულტურა და 

ქართული მწერლობა: წგ.1. - თბ.,1992. - გვ.10. 

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძე - „გალობანი სვეტიცხოვლისანი“ 1. ცნობები 

ნიკოლოზ გულაბერიძის შესახებ. // წგ-ში: სულავა, ნ. – XII-XIII საუკუნეების 

ქართული ჰიმნოგრაფია. - თბ.,2003. - გვ.48-68. (თხზულების ტექსტი იხ. გვ.280-291.) 



390 
 

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძე - საქართველოს კათოლიკოსი. (XII ს.). // 

ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი. - თბ.,2012. – N5. - გვ.202-251. 

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძის საგალობლები. [„საკითხავი სუეტისა და 

ცხოველისა და კათოლიკე ეკლესიისაი და სვეტიცხოვლისადმი მიძღვნილი 

ლიტურგიულ-ჰიმნოგრაფიული განგება]. // რელიგია. – 2000. – N4.-5-6. - გვ.10-15. 

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძის „საკითხავის“ ჟანრობრივი რაობისა და 

კომპოზიციის შესახებ. // გულანი: სამეცნიერო ჟურნალი. – 2008. – N3. - გვ.82-95. 

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძის სასულიერო და სახელმწიფო მოღვაწეობიდან. 

// გულანი: სამეცნიერო ჟურნალი. – 2013. – N13. - გვ.192-217.  

სულავა, ნ. - ნიკოლოზ გულაბერისძისა და მამა პავლეს თანამოღვაწეობა ივირონის 

საბუთების მიხედვით. [ნიკოლოზ I კათალიკოსისა და ათონის ქართველთა 

მონასტრის წინამძღვრის მამა პავლეს შესახებ]. // II საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ქართული ხელნაწერი: მოხსენებათა თეზისები. /ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - 

თბ.,2013. - გვ.49-51.  

სულავა, ნ. – წმიდა ნინო „ღვთისმშობლის მონაცვლე“: [ნიკოლოზ გულაბერისძის 

„გალობანი სუეტისა ცხოველისანი“-ს მიხედვით]. // ბოდბის სამრეკლო. – 2004. – N1. - 

გვ.96-97. 

სულავა, ნ. – „წმინდა ნინოს სახის ინტერპრეტაციისათვის ნიკოლოზ გულაბერიძის 

„საკითხავსა“ და „გალობანში“: [საქართველოში ქალის მიერ ქრისტიანობის 

გავრცელება-ქადაგების საკითხი ნიკოლოზ I კათოლიკოსის თხზულებებში:  

„საკითხავი სუეტისა ცხოველისა კუართისა საუფლოისა და კათოლიკე ეკლესიისაი“ 

და „გალობანი სუეტისა ცხოველისანი“-ში]. // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

მაცნე. - თბ.,2004-2005. - გვ.123-132. 

ჯავახიშვილი, ი. - ნიკოლოზ კათალიკოზი. [ცხოვრება და სამწერლო მოღვაწეობა]. // 

წგ-ში: ჯავახიშვილი, ი. - ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. - 

თბ.,1956. - გვ.97-109. 
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გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ნესტან სულავამ; რედაქტორი 
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ნიკოლოზი I (კ/პ) – „საკითხავი სუეტისა ცხოველისაი კუართისა საუფლოისა და 

კათოლიკე ეკლესიისა.“ /გამოცემული დ. ს. ს. პლატ. იოსელიანის ქვრივის ანნა 
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ნიკოლ. იოსელიანის მიერ და მღვდელ ვასილ კარბელაშვილის რედაქტორობით. - 

ტფილისი, 1908. – 135გვ. 

 

ნიკოლოზ II 

კათალიკოსი 1240-1280 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

„...განკვირდა წესსა და ხილვასა შესახედავსა მისსა.“ [სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს-პატრიარქი ნიკოლოზი (1240-1280). /მასალა მომზადებულია 

ჟამთააღმწერლის „მონღოლთა დროინდელი მატიანეს“ მიხედვით]. // საპატრიარქოს 

უწყებანი. – 2005. – N6(313). - გვ.11. 

თამარაშვილი, მ. - კათალიკოსი ნიკოლოზ II და მისი ღვაწლი. // წგ-ში: თამარაშვილი, 

მ. - ქართული ეკლესია დასაბამიდან დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.415-417. 
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წმიდა კათალიკოსი 1584-1591 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ღირსი ნიკოლოზ კათოლიკოს-პატრიარქი (1591). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა 

ცხოვრებანი. - თბ.,2007. - გვ.81-82. 

წმიდა ნიკოლოზ კათოლიკოსი (1591). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა ცხოვრება. - 

თბ.,2002. - გვ.50. 

წმიდა ნიკოლოზ კათოლიკოსი (1591). // წგ-ში: ქართველ წმინდანთა ცხოვრებანი. - 

თბ.; ათენი, 2003. - გვ.33-59. 

წმიდათა შორის მამაი ჩვენი ნიკოლოზ კათოლიკოსი (1591). // წგ-ში: საქართველოს 

იმედი: წგ.28. - თბ.,2013. - გვ.172-174. 

წმიდათა შორის მამაი ჩვენი ნიკოლოზ კათოლიკოსი (1591). // წგ-ში: წმინდანთა 

ცხოვრება: წგ.1. იანვარი-ივნისი. - თბ.,2003. - გვ.163. 
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წმინდათა შორის მამაი ჩვენი ნიკოლოზ კათოლიკოსი (1591). // წგ-ში: თვენი (11 

თებერვალი - 20 თებერვალი). - თბ.,2016. - გვ.323. 

 

ნიკოლოზ VI [ამილახორი] 

კათალიკოსი 1684-1689 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

დევდარიანი, ფ. - ანჩისხატის გულანის შემკვეთი კათალიკოსი ნიკოლოზ 

ამილახორი. [ბიოგრაფიული ცნობები]. // ძეგლის მეგობარი. – 1981. – N57. - გვ.60-65. 

 

 

ოქროპირ (იოანე) I 

წმიდა კათალიკოსი 980-1001 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

იოანე IV (ოქროპირად წოდებული), საქართველოს კათოლიკოსი და პირველი 

პატრიარქი (1001). [ოქროპირ (იოანე) I]. // წგ-ში: თვენი. წგ.7. (1 მარტი - 10 მარტი). - 

თბ.,2016. - გვ.60-66. 

სილოგავა, ვ. - პატრიარქი X საუკუნის საქართველოში. [პარხალის წარწერა ოქროპირ 

(იოვანეს) ქართლისა და ყოვლისა აღმოსავლეთის პატრიარქის შესახებ]. // წგ-ში: 

კირთაძე, ნ. - ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.1. - თბ.,2003. - გვ.298-303. 

ღირსი იოვანე IV (ოქროპირი) კათოლიკოს-პატრიარქი (1001). // წგ-ში: ქართველ 

წმიდათა ცხოვრებანი. - თბ.,2007. - გვ.86-87. 

წმიდა იოანე IV (ოქროპირი) კათოლიკოსი (1001). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა 

ცხოვრება. - თბ.,2002. - გვ.54. 
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ოქროპირ (იოანე) II 

წმიდა კათალიკოსი 1031-1049 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

იოანე V (ოქროპირი), საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი (1049). [ოქროპირ 

(იოანე) II]. // წგ-ში: თვენი. წგ.7. (1 მარტი - 10 მარტი). - თბ.,2016. - გვ.67. 

წმიდა იოანე (ოქროპირი) კათოლიკოსი (1049). // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.28. 

- თბ.,2013. - გვ.34-41. 

 

 

პეტრე I 

წმიდა კათალიკოსი 467-474 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

გოგიტიძე, ს. - პირველი ქართველი კათალიკოსის კურთხევა. [პეტრე კათალიკოსის 

კურთხევისა და სვეტიცხოვლის აშენების თარიღის დადგენა ისტორიული წყაროების 

მიხედვით]. // ლიტერატურული აჭარა. – 1999. – N1. - გვ.87-91. 

თამარაშვილი, მ. - მიქაელ ეპისკოპოსი და მისი მოღვაწეობა. ქართული ეკლესიის 

პირველი კათალიკოსის დანიშვნა. [მეფე ვახტანგ გორგასლის მიერ 

კონსტანტინოპოლიდან მოწვეული ეპისკოპოსი მიქაელი და მისი ღვაწლი. პირველი 

კათალიკოსი პეტრე]. // წგ-ში: თამარაშვილი, მ. - ქართული ეკლესია დასაბამიდან 

დღემდე. - თბ.,1995. - გვ.246-250. 

კირთაძე, ნ. - წმინდა პეტრე პირველი კათოლიკოსი [ქართლისა]. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. 

- ნათელი ქრისტესი. საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.139-149. 

ღირსი პეტრე კათალიკოსი (V ს.). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა ცხოვრებანი. - თბ.,2007. 

- გვ.353. 

წმიდა პეტრე კათალიკოსი. (V ს.). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა ცხოვრება. - თბ.,2002. - 

გვ.273-274. 



394 
 

წმიდა პეტრე I კათალიკოსი. // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.36. - თბ.,2014. - გვ.165-

167. 

წმიდა პეტრე I (V ს.) - წმიდა მეფის, ვახტანგ გორგასლის თანამოღვაწე კათალიკოსი: 

წმინდა სინოდმა დაადგინა და წმინდანთა დასში შერაცხა 2002 წლის 17 ოქტომბერს. 

[ხსენების დღედ განაჩინა 30 ნოემბერი (ძველი სტილით)]. // საპატრიარქოს უწყებანი. 

– 2002. – N43. - გვ.5. 

წმინდა პეტრე ქართლის პირველი კათოლიკოსი. /მოამზადა თორნიკე მჭედლიძემ. // 

მახვილი მესიისა. – 2016. – N2. - მარტი. - გვ.18. 

 

 

სამოელ I 

წმიდა კათალიკოსი 474-502 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ბოგვერაძე, ა. - სამოელ I - ქართლის კათალიკოსი. [ქართული და სომხური 

საისტორიო წყაროები სამოელ კათალიკოსის ვინაობის შესახებ]. // წგ-ში: 

საქართველოს ეკლესიის, ქართული სასულიერო მწერლობისა და ქრისტიანული 

ხელოვნების ისტორიის საკითხები. - თბ.,1998. - გვ.65-79. 

კირთაძე, ნ. - წმიდა სამოელ I კათალიკოსი [ქართლისა]. // წგ-ში: კირთაძე, ნ. - 

ნათელი ქრისტესი: საქართველო. წგ.2. - თბ.,2006. - გვ.139-149. 

ღირსი სამოელ კათალიკოსი (V-VI სს.). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა ცხოვრებანი. - 

თბ.,2007. - გვ.353-358. 

წმინდა სამოელ  კათალიკოსი. (V-VI სს.). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა ცხოვრება. - 

თბ.,2002. - გვ.275-276. 

წმინდა სამოელ I კათალიკოსი. // წგ-ში: საქართველოს იმედი: წგ.36. - თბ.,2014. - 

გვ.168-169. 
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სარმეანე  

წმიდა კათალიკოსი 767-779 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

ღირსი სარმეან კათოლიკოსი (779). // წგ-ში: ქართველ წმიდათა ცხოვრებანი. - 

თბ.,2007. - გვ.244. 

წმიდა სარმეან კათოლიკოსი (779). // წგ-ში: ქართველ წმიდანთა ცხოვრება. - 

თბ.,2002. - გვ.181. 

წმინდათა შორის მამაი ჩვენი სარმეანე კათოლიკოსი (779). // წგ-ში: საქართველოს 

იმედი: წგ.28. - თბ.,2013. - გვ.8-13. 

 

სვიმეონ  

კათალიკოსი XI ს. 

 

სტატიები მასზე: 

სილოგავა, ვ. - უძველესი წერილობითი ცნობა აფხაზეთის კათალიკოსის შესახებ. 

[სვიმეონი (სავარაუდოდ XI ს. II ნახევარი), - მისი მოღვაწეობის შესახებ]. // ქართული 

წყაროთმცოდნეობა  XI. - თბ.,2006. - გვ.108-113. 

 

ქრისტეფორე I 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1616-1622 წწ. 

 

სტატიები მასზე: 

მჭედლიძე, გ. – XVII საუკუნის I ნახევრის საქართველოს ისტორიის 

ქრონოლოგიიდან. [ქართლის კათალიკოსების ქრისტეფორე პირველისა და სხვათა 

ზეობის დაზუსტებისათვის]. // მაცნე: ისტორიის სერია. – 1988. – N4. - გვ.65-70. 
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ქრისტეფორე III [ციცქიშვილი] 

კათოლიკოს-პატრიარქი 1927-1932 წწ. 

 

სტატიები მისი ავტორობით: 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - გორის ოლქის სამღვდელოების დეპუტატთა კრების გამო. // 

ივერია. – 1899. – N132. – 24 ივნისი. - გვ.2. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - თავისუფლება და ეკლესია. // ახალი სიტყვა. – 1918. – N1. – 25 

თებერვალი. - გვ.3-4. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - მცირე შენიშვნა ქართული ანბანის შესახებ. // ცნობის 

ფურცელი. – 1902. – N1702. – 20 იანვარი. - გვ.4. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - მცხეთის ტაძრის შესახებ. // მწყემსი. – 1898. – N23-24. - გვ.9. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - მხედრულისა და ხუცურის ანბანის გამო. // მწყემსი. – 1899. – 

N7. - გვ.4. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - სოფლური შთაბეჭდილებანი და ფიქრები. // ცნობის 

ფურცელი. – 1902. – N1879. – 27 ივლისი. - გვ.3. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის 

შვილთა მიმართ. [თანაავტორი მიმართვისა, მაშინ მთავარეპისკოპოსი ბათომ-

შემოქმედისა ქრისტეფორე]. // წგ-ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1928 

წლისთვის. - ტფ.,1928. - გვ.32-33. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - ტბეთის ეკლესია: (შორაპნის მაზრაში). // კვალი. – 1893. – N38. 

- გვ.6-7. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - ძველი საეკლესიო ნივთები ჩვენში. // ივერია. – 1900. – N262. – 

2 დეკემბერი. - გვ.4. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - წერილი რედაქციის მიმართ. // ივერია. – 1899. – N84. – 22 

აპრილი. - გვ.4. 

ქრისტეფორე III (კ/პ) - წერილი „ცაკ-ს“ [კომუნისტური ხელისუფლებისადმი 1929 წ. 

14 მარტით დათარიღებული]. // დედაეკლესია. – 2007. – N11(55)~ - გვ.7-11. 
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სტატიები მასზე: 

ალექსი (გულისაშვილი) დეკანოზი - [წერილი ურბნელ ეპისკოპოს ქრისტეფორეს 

(ციცქიშვილი); 1 აპრილი 1923 წ. ნინოწმინდის ოლქში მდებარე თოხლიაურის, 

გიორგიწმინდის და საგარეჯოს ეკლესიების მდგომარეობის შესახებ]. // წგ-ში: 

მაჩურიშვილი, გ.; ტოგონიძე, ლ. – XVIII-XX საუკუნეში მოღვაწე სასულიერო პირთა 

ცხოვრება და მოღვაწეობა: ტ.1. - თბ.,2012. - გვ.296. 

ალექსი (მირცხულავა) იღუმენი - წერილი „უწმინდესსა და უნეტარესს პატრიარქ 

ქრისტეფორეს“ (22 მარტი 1929 წ.). [ხობის მონასტრის წინამძღვრის, არქიმანდრიტ 

შიო ქვილითაიას გარდაცვალების შესახებ]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2012. – 

N8(621). - გვ.20. 

ალექსი (ქვარცხავა) დეკანოზი - [წერილი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს 

ქრისტეფორეს (ციცქიშვილი). 8 აპრილი 1930 წ.]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2014. – 

N38(738).~ - გვ.19. 

ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი - კათალიკოს-პატრიარქი ქრისტეფორე III 

(ციცქიშვილი). // წგ-ში: ანანია (ჯაფარიძე) მიტროპოლიტი; ბარბაქაძე, ლ. - 

საქართველოს საეკლესიო ისტორია: IX-X კლასის სახელმძღვანელო. - თბ.,2009. - 

გვ.81-85. 

ბახტაძე, ვ. – „საქართველოს პატრიარქ-კათოლიკოსის დროებით მოადგილე“ 

ქრისტეფორე ციცქიშვილი და „ქრისტეს აღდგომა.“ // კომუნისტი. – 1924. – N96. – 27 

აპრილი. - გვ.2. 

ევაგრე (დიასამიძე-ხმალაძე) არქიმანდრიტი - [წერილი კათოლიკოს-პატრიარქის 

მოსაყდრეს, ურბნელ ეპისკოპოს ქრისტეფორეს (ციცქიშვილი); 19 მაისი 1923 წ.]. // წგ-

ში: მაჩურიშვილი, გ.; ტოგონიძე, ლ. – XVIII-XX საუკუნეში მოღვაწე სასულიერო 

პირთა ცხოვრება და მოღვაწეობა: ტ.1. - თბ.,2012. - გვ.358. 

ვარდოსანიძე, ს. - მიტროპოლიტი ქრისტეფორე (ციცქიშვილი). // წგ-ში: 

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

გვ.134-140. 

ვარდოსანიძე, ს. - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის IV საეკლესიო 
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