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აბსტრაქტი 

 

წინამდებარე ნაშრომი მოკლედ აღწერს ლოგოსის კონცეპტს ქრისტიანულ 

თეოლოგიაში. იუსტინე მარტვილის „პირველი აპოლოგიის“ მიხედვით განხილულია 

ბერძნული ფილოსოფიის კავშირი ქრისტიანულ თეოლოგიასთან.  

თანამედროვების გამოწვევების საპასუხოდ ნაშრომი განიხილავს ინკლუსზივიმისა და 

ექსკლუზივიზმის საკითხებს ლოგოსის კომცეპტის შუქზე. 

ნაშრომი შედგება 5 ძირითადი ნაწილისგან, სადაც თანაბრად გაშლილია აღნიშნული 

თემა. 

პირველ ნაწილში წამოჭრილი პრობლემის შესავალია გაკეთებული. 

შემდგომ განხილულია ფილიპ შაფის წიგნიდან ნარკვევი იუსტინე მარტვილი 

ფილოსოფიაზე. 

მესამე ნაწილში განხილულია პირველი აპოლოგიის ზოგიერთი ფრაგმენტი და 

პლატონის გავლენა იუტინეს ტექსტებზე. 

მეოთხე ნაწილში ეთმობა კრეტის კრების შესახებ გამოთქმულ აზრებს საქართველოს 

მართმადიდებელი ეკლესიის წიაღში და გაკეთებულია მათი შედარება იუსტინეს 

ლოგოსის კონცეპტთან. 

მეხუთე ნაწილია დასკვნა, სადაც შეჯამებულია თემა და ტექსტში დასახელებული 

თანამედროვე გამოწვევების პასუხის პოვნის მცდელობაა გაშლილი. 
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კრეტის კრება, იუსტინე მარტვილი 
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Abstract 

 

 

The following paper briefly presents the concept of logos in the Christian theology. The 

connection between Christian theology and Greek philosophy is discussed in accordance to The 

First Apology of Justin the Martyr. 

In response to the contemporary challenges the paper studies the ideas of inclusion and 

exclusion in the light of the concept of logos. The paper consists of five parts where the above 

mentioned topics are discussed in equal depth. 

The first part presents an introduction to the given issues. The second part discusses the 

philosophy of Justin the Martyr as presented in the works of Philip Schaff.  

The third part discusses certain parts of first apology and Plato’s influence on Justin’s work. The 

forth part is dedicated to the theories voiced by the Eastern Orthodox Church about the Holy 

and Great Council of the Orthodox Church and their comparison to the Justin’s logos concept.  

The last part is a conclusion where attempt is made to find some answers to the contemporary 

challenges of exclusion as mentioned in the text. 

 

 

 

 

 


