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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

კ. ქუთათელაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო 

+995 557764861 

+995 032 2641214 

g.barnovi@sabauni.edu.ge  

gochabarnovi62@gmail.com     

 

განათლება 

 
აღწერა თარიღები 

 

Ph.D.,Theology, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტის 

თეოლოგიის ფაკულტეტი 

კვლევის სფერო: თეოლოგია, პატერიკული თეოლოგია 

დისერტაცია: იპოლიტე რომაელის ესქატოლოგია 

დისერტაციის ხელმძღვანელები: ათანასიოს გლაროსი, Ph.D., ნიკოლაოს 

ნიკოლაიდისი, Ph.D., პანაიოტის ხრისტინაკისი, Ph.D. 

 
B.A,  
M.A,Theology, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტის 

თეოლოგიის ფაკულტეტი,  

კვლევის სფერო: თეოლოგია, პატერიკული თეოლოგია 

დისერტაცია: კირილე ალექსანდრიელის ანთროპოლოგია 

დისერტაციის ხელმძღვანელი: კონსტანტინე ლიაკურასი, Ph.D., 
 
B.A, Theology, ათენის კაპოდისტრიას სახელობის უნივერსიტეტის 

თეოლოგიის ფაკულტეტი,  

 

B.A, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, საქართველოს 

პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,. 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2003 

 

 

1988 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

ლექტორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია, 

კურსები: მართლმადიდებლური დოგმატიკის საფუძვლები, 

მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სამართალი 
 
ასოცირებული პროფესორი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

კურსები: მართლმადიდებლური დოგმატიკის საფუძვლები, შესავალი 

მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ სამართალში, 

სოტერიოლოგია, თეოლოგია და ენა 

2012-2018 

 

 

 

 

2017-დან 

 

 

 

mailto:gochabarnovi62@gmail.com
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მიწვეული ლექტორი, თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტში  

კურსები: შესავალი საეკლესიო ღვთისმეტყველებაში 
 

 

2016-დან 
 

ლექტორი, თბილისის სასულიერო სემინარია და აკადემია, 

კურსები: მართლმადიდებლური დოგმატიკის საფუძვლები, 

მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური სამართალი 
 
ასოცირებული პროფესორი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

კურსები: მართლმადიდებლური დოგმატიკის საფუძვლები, შესავალი 

მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ სამართალში, 

სოტერიოლოგია, თეოლოგია და ენა 

 

მიწვეული ლექტორი, თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტში  

კურსები: შესავალი საეკლესიო ღვთისმეტყველებაში 
 

2012-2018 

 

 

 

 

2017-დან 

 

 

 

 

2016-დან 
 

  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

ფასეულობათა კვლევის საზოგადოება  
ლექტორი 

კურსი: მართლმადიდებლური დოგმატური ღვთისმეტყველება 
 
თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია, 

ეკლესიის ისტორიის, კანონიკური სამართლისა და ასკეტიკის კათედრა,  

კათედრის გამგის თანაშემწე 

 

კავშირგაბმულობის კვლევითი ინსტიტუტი „ეგრისი“, 

ინჟინერი 

2014 წლიდან 

 

 

 

 

2012-2018 

 

 

1988-1991 

  

  

კონფერენციები 

 
აღწერა თარიღები 

 

გოჩა ბარნოვი, „ადამიანის თავისუფლება პატერიკულ ტრადიციაში“, 

ფოთი, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო კონფერენცია: „თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, 

თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში“; 

 

გოჩა ბარნოვი, „დოგმა და თეოლოღუმენა“, თბილისის ი. ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია 

მიძღვნილი ანთიმოზ ივერიელის მოწამეობრივი აღსასრულის 300 

2014 

 

 

 

 

2016 
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წლისთავისადმი; 

 

გოჩა ბარნოვი, „კლასიკური და ქრისტიანული განათლების ასპექტები“, 

ვენის (ავსტრია) საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „განათლება - ვის 

აქვს პასუხისმგებლობა? - ისტორიული, სამართლებრივი და 

მსოფლმხედველობრივი ასპექტები“;  

 

გოჩა ბარნოვი, „თავისუფალი ნება ადამიანის დაცემისა და განღმრთობის 

საქმეში“, სულხან-საბას სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

კონფერენცია : „რელიგია და ადამიანის უფლებები“; 

 

გოჩა ბარნოვი, „კონსტანტინოპოლის საყდრის პატივის უპირატესობა და 

მეოთხე მსოფლიო კრების 28-ე კანონი“, სულხან-საბას სახელობის 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია : „ავტოკეფალიის 

ისტორიული, პოლიტიკური, სამართლებრივი და კანონიკური 

ასპექტები“; 

 

გოჩა ბარნოვი, „პატრიარქის მოსაყდრის ინსტიტუტისა და მისი 

საფრთხეების შესახებ“, სულხან-საბას სახელობის უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო კონფერენცია: „სახელმწიფო და ეკლესია“; 

 

გოჩა ბარნოვი, „სინოდურობის წესი ეკლესიაში“, სულხან-საბას 

სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია: „პრიმატი და 

სინოდურობა“. 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

  
  
 

 
სემინარები და ტრენინგები 

 
აღწერა თარიღები 

 

გოჩა ბარნოვი, „საღვთო ევქარისტია, როგორც ეკლესიის იდენტურობა“,  

ბოდბეს დედათა მონასტერი,  

ბოდბეს ინტერდისციპლინარული სემინარი  

 

გოჩა ბარნოვი, „ადამიანი ღვთის ხატისებრი და მსგავსებისებრი 

ქმნილება“, თბილისის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

სასწავლებელი, ინტერდისციპლინარული სემინარი  

2014 

 

 

 

2015 

  
  

 
გრანტები და სტიპენდიები 

 
აღწერა თარიღები 
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პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
თეოლოგიისა და ფილოსოფიის კვლევითი ინსტიტუტი    2019 დან 

 
ენობრივი კომპეტენცია 

   
ძალიან კარგად: ბერძნული, რუსული 

კარგად: ინგლისური 

სპეციალური ლიტერატურის კითხვა: ინგლისური 

მშობლიური ენა: ქართული 
 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 

Programming ability in C++ and PHP 

Extensive knowledge of SPSSX and SAS statistical programs 
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

      

      

      

      

სტატიები 

1.  

 
„ღვთის ძის განკაცება წმინდა 

კირილე ალექსანდრიელის 

მიხედვით“ 
 

ბერძნული 

 

გოჩა ბარნოვი 

 

ჟურნ. Ἅγιος 

Σπυρίδων, τευ. Δ΄, 

έτος Β΄, 2014, გვ. 15-

20.) 

 

2014 

2.  „ღმერთის შემეცნება გრიგოლ 

ღვთისმეტყველის მეორე 

თეოლოგიურ სიტყვაში“ 
 

ბერძნული 

 

გოჩა ბარნოვი 

 

ჟურნ. Ἅγιος 

Σπυρίδων, τευ. Δ΄, 

έτος Β΄, 2014, გვ. 15-

20.) 

 

 

2014 

3.  „ნებელობა და განზრახულება“ 
 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, № 12, გვ. 

69-94 

 

2015 

4.  „თაბორის ნათელი“ ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ– 2015 



                                                                                                                         Curriculum Vitae 

3 Kalistrate Kutateladze St, Tbilisi, 0186 
Tel: (+995 32) 2 42 22 42.  E-mail:  info@sabauni.edu.ge 

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, № 13, გვ. 

79-97; N 14, გვ. 49-67 

5.  „სამი მღვდელმთავრის 

დღესასწაული“ 

ბერძნული გოჩა ბარნოვი ჟურნ., Ἅγιος 

Σπυρίδων, τευ. Δ΄, 

έτος Γ΄, გვ. 24-32. 

2015 

 

6.  „გრიგოლ პალამას სწავლება 

სულიწმიდის გამომავლობის შესახებ“ 

ბერძნული გოჩა ბარნოვი ჟურნ., Ἅγιος 

Σπυρίδων, τευ. Β΄, 

έτος Δ΄, გვ. 5-15 

2016 

7.  „ჰუმანისტური ფასეულობები და 

გრიგოლ პალამას ღვთისმეტყველება“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი 

 

რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი”, N 15, 

თბილისი, გვ. 116-

135 

2016 

8.  „ელინიზმი და ქრისტიანობა“ ქართული გოჩა ბარნოვი 

 

რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 16, 

თბილისი, გვ. 121-

140 

2017 

9.  „სათნოების ცნება წმინდა მაქსიმე 

აღმსარებლის სწავლებაში“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 17, 

თბილისი, გვ. 97-119 

2017 

 

10.  „ეკლესიისა და რომის იმპერიის 

ურთიერთობის სიმფონიური 

მოდელი“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 18, 

თბილისი, გვ. 68-86 

2017 

11.  „ჭეშმარიტი ცოდნის გაგება 

პატერიკულ ტრადიციაში“ 
 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

2018 
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გონიერი“, N 19, 

თბილისი, გვ. 93-106 

12.  „კლასიკური და ქრისტიანული 

განათლება“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 20, 

თბილისი, გვ. 113-

127 

2018 

13.  „დროისა და მარადისობის გაგება 

თეოლოგიაში“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 21, 

თბილისი, გვ. 54-72 

2019 

14.  „პიროვნების შესახებ ქრისტიანული 

სწავლება“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 22, 

თბილისი, გვ. 78-94 

2019 

15.  „წმინდა წერილი და პატერიკული 

ტრადიცია ეკლესიის შესახებ“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 23, 

თბილისი, გვ. 47-64 

 

2019 

16.  „ადამიანის თავისუფალი ნების 

ქრისტიანული გაგება“ 

ქართული გოჩა ბარნოვი რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 24, 

თბილისი, გვ. 110-

129 

2019 

17.  სახარების საკითხავების 

კომენტარები 

ბერძნული გოჩა ბარნოვი ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ, 

ΙΔΑΛΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ 

2019 
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თარგმანები 

 

 
„შემეცნება და რწმენა“ ქართული 

(თარგმანი 

ბერძნულიდან) 

იოანე ზიზიულასი, 

პერგამოს 

მიტროპოლიტი 

რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 6, 

თბილისი, გვ. 23-62; 

2013 

 „ნიღბიდან პიროვნებამდე“ ქართული 

(თარგმანი 

ბერძნულიდან) 

იოანე ზიზიულასი, 

პერგამოს 

მიტროპოლიტი 

რელიგიურ–

საგანმანათლებლო 

ჟურნალი „გული 

გონიერი“, N 7, 

თბილისი, გვ. 25-67 

2014 

 „თეოლოგია და ენა“ ქართული 

(თარგმანი 

ბერძნულიდან) 

სტილიანოს 

პაპადოპულოსის, 

ათენის 

უნივერსიტეტის 

პროფესორის 

წიგნის სრული 

თარგმანი 

გამოცემის პროცესში 2020 2020 
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