მისაღები გამოცდის პროგრამა ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლებში (კატეხიზმო)
1.

სჯული – რელიგია და მისი დანიშნულება (საქ.ეკლ.კალენდ. - გვ. 103 )

2.

რას ნიშნავს „ქრისტიანობა“ და რა მოძღვრებას გულისხმობს იგი

(საქ.ეკლეს.კალენდ.- გვ.103-104)
3.

საღვთო გამოცხადება, საღვთო გარდამოცემა (მიხ.პომაზანსკი - გვ.9 - 13)

4.

საღვთო წერილის შედგენილობა, ღვთივსულიერება, კანონიკური და

არაკანონიკური წიგნები, ავტორები, სამწერლობო ენა (მიხ.პომაზანსკი - გვ.9 - 15 )
5.

ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი ( მიხ.პომაზანსკი - გვ.39– 47)

6.

„მრწამსი“– განმარტება ( საქ.ეკლეს.კალენდარი - გვ.111 – 172)

7.

ათი მცნება ( საქ.ეკლეს.კალენდ.- გვ.174 -187)

8.

სამყაროს შექმნა ( საქ.ეკლეს.კალენდ. - გვ.120 -122)

9.

სწავლება ანგელოზთა შესახებ (მიხ.პომაზანსკი -გვ.68 -75)

10.

ადამიანის შექმნა ( მიხ.პომაზანსკი - გვ.75 – 78)

11.

სწავლება სამოთხის შესახებ ( საქ.ეკლ.კალ.- გვ.120 -124; მიხ.პომაზანსკი -

გვ.147- 149)
12.

პირველქმნილი ცოდვა (მიხ.პომაზანსკი - გვ.105 -108)

13.

სწავლება ცოდვით დაცემული კაცობრიობის გამოხსნის შესახებ

(მიხ.პომაზანსკი - გვ.131 -140; გვ.145 -147)
14.

სწავლება ღვთისმშობლის შესახებ ( მიხ.პომაზანსკი გვ.124 – 127)

15.

ცხრა ნეტარება ( საქ.ეკლ.კალენდ.-გვ. 187 -190)

16.

ჯვარი და მისი არსი (მიხ.პომაზანსკი - გვ.229 -232)

17.

საყოველთაო სამსჯავრო ( მკვდრეთით აღდგომა ) ( მიხ.პომაზანსკი -გვ.243-

247; სქ.ეკლ.კალენდ.- გვ.168-171; მიხ.პომაზანსკი. – გვ. 238 – 240)
18.

შვიდი საეკლესიო საიდუმლო (მიხ.პომაზანსკი - გვ.176 – 215)
ა) ნათლისღება;
ბ) მირონცხება;
გ) სინანული;
დ) ზიარება;
ე) ქორწინება;
ვ) მღვდლობა;
ზ) ზეთის კურთხევა.

19. უდიდესი საეკლესიო დღესასწაულები
ბრწყინვალე აღდგომა;

ათორმეტთაგან მოძრავნი:
1. ბზობა;
2. ამაღლება;
3. სულთმოფენობა;

ათორმეტთაგან უძრავნი:
4. ქრისტეშობა;
5. განცხადება – იესო ქრისტეს ნათლისღება;
6. მირქმა;
7. ხარება;
8. ფერისცვალება;
9. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება;
10. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობა;
11. ჯვართამაღლება;
12. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება.
20. ხატთა თაყვანისცემა ( მიხ.პომაზანსკი - გვ.224 - 226)
21. წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა ( მიხ.პომაზანსკი გვ.226 -229)
22.ლოცვა, მარხვა და მათი მნიშვნელობა ( მიხ.პომაზანსკი - გვ. 217 – 224)
23. ლოცვები: „მამაო ჩვენო“, „მეუფეო ზეცათაო“ – ზეპირად, ლოცვების განმარტება
(საქ.ეკლ.კალენდ.-გვ.192-193)
50-ე ფსალმუნი (ზეპირად);
90-ე ფსალმუნი (ზეპირად);
ტროპრები:
მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი;
ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა;
„ღირს არსი“;
წმინდა ნინოს ტროპარი;
წმინდა გიორგის ტროპარი;
წმინდა ნიკოლოზის ტროპარი.
აბიტურიენტი უნდა ერკვეოდეს საზოგადო ღვთისმსახურების ელემენტარულ
საკითხებში.
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1) საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარი: 1989.
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