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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 

გაძარცვის შესახებ). // ივერია. – 1904. – N179. – 4 აგვისტო. – გვ.2–3. 

ლეონიდე (კ/პ) - თამარობა: სიტყვა თქმული დიდუბის ეკლესიაში 1917 წლის 1(14) მაისს. // 

წგ-ში: გამონათლევი: წგ.1. - ბთ., 2014. - გვ.68-70. 

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 ღირსისა მამისა ანტონ მარტყოფელის დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.173–178. 

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 ნინოს დღეს, წარმოთქმული ქ. ქუთაისის სამრევლო 

სასწავლებლის მოწაფეების კრებულის წინაშე. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 

1990. – თბ.,1990. – გვ.141–144. 

ლეონიდე (კ/პ) – მოწოდება. [რუბრიკით ისტორია დღევანდელობისთვის, ასახულია 

ქართული ეკლესიის უახლესი ისტორია]. // თბილისი. – 1991. – 25 მარტი. 

ლეონიდე (კ/პ) – „ნინოს ხსენება სიხარულისა ღირს არს.“ // მრევლი. – 1999. – N10. – გვ.1. 

ლეონიდე (კ/პ) – როგორ ვდღესასწაულობთ? [ქადაგება]. // საპატრიარქოს უწყებანი. – 2005. – 

N17(324).~ – გვ.12. 

ლეონიდე (კ/პ) – პარასკევას [ვაჟა–ფშაველას] წერილის გამო [ხევსურეთის ჩამორჩენილობა. 

სოფლის მასწავლებლის მოვალეობა. სკოლები ხევსურეთში და თიანეთში. ქრისტიანობის 

აღმდგენელი საზოგადოების საქმიანობა მთიელთა შორის საერთოდ და კერძოდ 



ხევსურეთში. პასუხი ვაჟა–ფშაველას კორესპონდენციაზე]. // ივერია. – 1891. – N44. – 24 

თებერვალი. – გვ.2–3. 

ლეონიდე (კ/პ) – პატივცემულო სოფიო დავითის ასულო!: „შესწირეთ თავი სამშობლო 

ქვეყნის სამსახურს.“ (წერილი პატრიარქ ლეონიდე (ოქროპირიძისა) იმხანად 

მთავარეპისკოპოსისა, სამთავროს მონასტრის პედაგოგ სოფიო ციციშვილისადმი). // 

მაყვლოვანი. – 2013. – N2–3(11–12).~ – 28 აგვისტო. – გვ.38–40. 

ლეონიდე (კ/პ) – რომელი ეთეროვან იქმნა ხელმწიფეთა შორის. [სახელოვანი მეფე თამარის 

შესახებ]. // მრევლი. – 1999. – N2. – გვ.1–2. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიმართლე მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტრის ოქონის ხატის შესახებ. 

// ივერია. – 1905. – N19. – 9 თებერვალი. – გვ.3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა დავით გარეჯში მოწყვეტილთა ექვსიათას მოწამეთა დღეს. ქრისტე 

აღსდგა. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.316–319. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა დავით და კონსტანტინეს ხსენების დღეს. [მოწამეთობას]. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.266–281. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული დიდუბის ეკლესიაში განსვენებულის დ. ზ. ბაქრაძის 

დასაფლავებაზე. [მაშინ მღვდელ–მონაზონი ლეონიდის სიტყვა]. // ივერია. – 1890. – N34. – 15 

თებერვალი. – გვ.1. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული 14 იანვარს, ქართველთა განმანათლებელ წმიდა ნინოს 

დღესასწაულის დღეს, სიონის ტაძარში [გორის ეპისკოპოსის ყოვლად უსამღვდელოესის 

ლეონიდის მიერ]. // ივერია. – 1899. – N11. – 17 იანვარი. – გვ.3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული იესო ქრისტეს ფერისცვალების დღეს. // საღვთისმეტყველო 

კრებული. – 1985. – N1. – გვ.81–85. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული ილია ჭავჭავაძის კუბოს შესვენებაზე სიონის ტაძარში. // 

საქართველოს მოამბე. – 2007. – N7–8. – გვ.44–45. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული ილიას კუბოს შესვენებაზე სიონის ტაძარში. // ჯვარი 

ვაზისა. – 1987. – N1. – გვ.67. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული ნინოობა დღეს, სიონის ტაძარში იღუმენის ლეონიდის 

მიერ. // ივერია. – 1893. – N13. – 20 იანვარი. – გვ.3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული პანაშვიდზე, კრწანისის ველზედ სამშობლოსათვის 

დახოცილ მეომართა სულის მოსახსენებლად. [მაშინ არქიმანდრიტ ლეონიდის სიტყვა]. // 

ივერია. – 1895. – N195. – 12 სექტემბერი. – გვ.1–3.  

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული 8 ივლისს შიო მღვიმის მონასტერში ალექსანდრე 

ეპისკოპოსის ბერობაში ორმოცდაათი წლის შესრულების დღეს. [მაშინ არქიმანდრიტ 

ლეონიდის სიტყვა]. // ივერია. – 1895. – N149. – 15 ივლისი. – გვ.2. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა თქმული სვეტიცხოვლის ტაძარში ავტოკეფალიის აღდგენის 

წლისთავზე. [1918 წლის 12(25) მარტს]. // არტანუჯი. – 1994. – N1. – გვ.51–54. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა მღვდელმოწამის აბიბოს ნეკრესელის დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.296–300. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ნეტარისა მამისა ჩვენისა ილარიონ ქართველის ხსენების დღეს 

თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.187–195. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა ნინოობას თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 

1990. – თბ.,1990. – გვ.129–140. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა სამსონ თოფურიას დასაფლავებაზე. // ცნობის ფურცელი. – 1904. – 

N2545. – 6 ივლისი. – გვ.3–4. აგრეთვე იხ. „სურათ. დამატება,“ N234, – გვ.1. 



ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა სვეტიცხოვლობას (პირველ ღვინობისთვეს) თქმული. // 

საღვთისმეტყველო კრებული. – 1985. – N1. – გვ.108–112. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა სვეტიცხოვლობის დღეს თქმული. // კანდელი. – 2005. – N24. – გვ.2–3. 

ლეონიდე (კ/პ) – სიტყვა სვეტიცხოვლობის დღეს თქმული. // წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის 

კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.262–265. 

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 ხსენების დღეს თქმული. // წგ–ში: 

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.310–315. 

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 ხსენების დღეს თქმული.  

// წგ–ში: საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990. – თბ.,1990. – გვ.301–304. 

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 
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