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აბსტრაქტი 
 
წინამდებარე ნაშრომში განხილულია აპოკატასტასისის თეორია გროგოლ ნოსელის 
თხზულებებსა და მათ ძველ ქართულ (ეფთვიმე მთაწმიდელისეულ) თარგმანებში. 
მიმოხილულია აპოკატასტასისის, როგორც ტერმინის, ისე შესაბამისი თეორიის 
ისტორია, განსაკუთრებით ალექსანდრიელი ღვთისმეტყველის, ორიგენეს 
აპოკატასტასისის დოქტრინა, მისი ანათემატიზირება მსოფლიო კრებაზე და ა. შ. 
გავლებულია პარალელები მის და ნოსელისეულ ესქატოლოგიურ სწავლებებს 
შორის. ამავე ნაშრომში მიმოხილულია ბოლოდროინდელი კვლევები ნოსელის იმ 
თხზულებათა ძველი ქართული (ეფთვიმე მთაწმიდელისეული) თარგმანებისა, 
რომლებშიც გადმოცემულია საყოველთაო აღდგინების შესახებ მოძღვრება, 
ქართული თარგმანის თავისებურებათა აქცენტირებით.  
კვლევის ფარგლებში წამოიჭრა საკვლევ თემატიკასთან დაკავშირებული ვრცელი 
პრობლემატიკა. 
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