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ერ ის კა ცო ბა ში ირ აკ ლი გი ორ გის ძე ღუ დუ შა -
ური-ში ოლ აშ ვი ლი და იბ ადა 1933 წლის 4 იან ვარს, ქ.
ორ ჯო ნი კი ძე ში.

1952 წელს მან და ამ თავ რა ქ. ვლა დი კავ კა ზის
N22-ე სა შუ ალო სკო ლა. 1952-1956 იგი სწავ ლობ და
მოს კო ვის სა სუ ლი ერო სე მი ნა რი აში, ხო ლო 1956-
1960 წლებ ში კი მოს კო ვის სა სუ ლი ერო აკ ად ემი აში.

1957 წლის 16 აპ რილს იგი აღ იკ ვე ცა ბე რად ხო -
ლო 1957წლის 18 აპ რილს მოხ და მი სი დი აკ ვნად
კურ თხე ვა და 1959წლის  10 მა ისს კი მი სი მღვდლად
კურ თხე ვა.

1960-1963 წლებ ში იგი ბა თუ მის წმ. ნი კო ლო ზის
სა ხე ლო ბის ტაძ რის მღვდელ მსა ხუ რი გახ და.

1960 წლის 19 დე კემ ბერს მან მი იღო იღ უმ ენ ის
წო დე ბა, ხო ლო 1961წლის 16 სექ ტემ ბერს კი არ ქი -
მან დრი ტის წო დე ბა.

1963 წლის 26 აგ ვის ტოს იგი გახ და ბა თუმ-შე -
მოქ მე დე ლი ეპ ის კო პო სი და სრუ ლი ად სა ქარ თვე -
ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის ქო რე პის კო  პო სი.

1963-1968 წლებ ში იგი მცხე თის სა მოძ ღვრო-
საღ ვთის მეტყვე ლო სას წავ ლებ ლის დი რექ ტო რი იყო,
ხო ლო 1968-1970წლებ ში კი  მცხე თის სამ წლი ანი სა -
მოძ ღვრო-საღ ვთის მეტყვე ლო სას წავ ლებ ლის დი -
რექ ტო რი.

1970-1972 წლებ ში იგი მცხე თის სა სუ ლი ერო სე -
მი ნა რი ის რექ ტო რი იყო.

1967 წლის 1 სექ ტემ ბერს იგი  ცხუმ-აფხა ზე თის
ეპ ის კო პო სი გახ და.

1969 წლის 15 მა ისს მან მი იღო მიტ რო პო ლი ტის
წო დე ბა.

1972 წელს იგი  მე ორე პა ნა ღი ათი და ჯილ დოვ -
და.

1975 წელს მან მი იღო სკუ ფი აზე ბრი ლი ან ტის
ჯვრის ტა რე ბის უფ ლე ბა.

1977 წლის 9 ნო ემ ბერს, წმ. სი ნო დის გან ჩი ნე -
ბით, იგი კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის მო საყ დრედ აირ -
ჩი ეს.

1977 წლის 23 დე კემ ბერს,  მე-12 ად გი ლობ რივ
სა ეკ ლე სიო კრე ბა ზე, იგი აირ ჩი ეს სრუ ლი ად სა ქარ -
თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქად, ხო ლო 1977 წლის
25 დე კემ ბერს შედ გა ახ ლა დარ ჩე ული პატ რი არ ქის
ინ ტრო ნი ზა ცია.

1979-1983 წლებ ში ილია II ეკ ლე სი ათა მსოფ -
ლიო საბ ჭოს პრე ზი დენ ტი გახ და.

1997 წელს მი სი უწ მი დე სო ბა კრი ტის სა სუ ლი -
ერო აკ ად ემი ის სა პა ტიო წევ რი გახ და.

1997 წელს მი სი უწ მი დე სო ბა  გა ერ ოს თან არ სე -
ბუ ლი ინ ფორ მა ტი ზა ცი ის სა ერ თა შო რი სო აკ ად ემი -
ის ნამ დვი ლი წევ რი იყო.

1998 წელს ილია II ამ ერ იკ ის მარ თლმა დი დე ბე -
ლი ეკ ლე სი ის წმინ და ტი ხო ნის საღ ვთის მეტყვე ლო
სე მი ნა რი ის ღვთის მეტყვე ლე ბის დოქ ტო რი გახ და.

2001 წლის  22 იან ვარს მის მა უწ მი დე სო ბამ სა -
ქარ თვე ლოს ეკ ლე სი ის ჯილ დო, წმ. გი ორ გის I ხა -
რის ხის ორ დე ნი მი იღო.

2002 წელს  ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი -
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ მა და თბი ლი სის
სულ ხან-სა ბა ორ ბე ლი ან ის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო
პე და გო გი ურ მა უნ ივ ერ ის ტეტ მა მის უწ მი დე სო ბას
სა პა ტიო დოქ ტო რი სა და პრო ფე სო რის წო დე ბა მი -
ან იჭ ეს.

2003-2005 წლებ ში და 2009 წელს მი სი უწ მი დე -
სო ბა თბი ლი სის სა სუ ლი ერო აკ ად ემი ისა და სე მი ნა -
რი ის რექ ტო რი იყო.

2010 წლის 21 დე კემ ბერს ილია II  ცხუმ-აფხა -
ზე თი სა და ბიჭ ვინ თის მიტ რო პო ლი ტი გახ და.

2010 წლის 29 დე კემ ბერს მის მა უწ მი დე სო ბამ
შ. რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო პრე მია და
ოქ როს მე და ლი მი იღო.

2013 წლის 23 იან ვარს მის მა უწ მი დე სო ბამ მარ -
თლმა დი დე ბელ ხალ ხთა ერ თო ბის სა ერ თა შო რი სო
სა ზო გა დო ებ რი ვი ფონ დის პრე მია მი იღო: „გან სა -
კუთ რე ბუ ლი დამ სა ხუ რე ბის თვის მარ თლმა დი დე ბელ
ხალ ხთა და ეკ ლე სი ათა შო რის ძმუ რი ურ თი ერ თო -
ბე ბის გან მტკი ცე ბის საქ მე ში“.

2013 წლის 19 ივ ნისს, ბა თუ მის შ. რუს თა ვე ლის
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის აკ ად ემი ური საბ ჭოს
გა დაწყვე ტი ლე ბით, მის უწ მი დე სო ბას სა პა ტიო დოქ -
ტო რის წო დე ბა მი ენ იჭა.

2013 წლის 21 ნო ემ ბერს ილია II  სა მარ თლი ან -
ობ ის უმ აღ ლე სი ორ დე ნით (მსოფ ლიო იურ ის ტთა
ას ოცი აცი ის ჯილ დო) და ჯილ დოვ და.

მცხე თა-თბი ლი სის ეპ არ ქია მო იც ავს  (ქ. თბი -
ლისს, ქ. მცხე თას, მცხე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნა -
წილს, გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნა წილს) – უწ -
მი დე სი და უნ ეტ არ ესი, სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა -
თო ლი კოს-პატ რი არ ქი ილია II (ში ოლ აშ ვი ლი-ღუ დუ -
შა ური).

კა თედ რა მდე ბა რე ობს თბი ლის სა და სვე ტიცხო -
ველ ში, რე ზი დენ ცია კი - თბი ლის ში.

ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-აფხა ზე თის ეპ არ ქია მო -
იც ავს  (ქ. სო ხუმს, სო ხუ მის, გაგ რის, გა ლის, გუ და -
უთ ის, გულ რიფ ში სა და ოჩ ამ ჩი რის მუ ნი ცი პა ლი ტე -
ტებს).

კა თედ რა მდე ბა რე ობს ბიჭ ვინ თა ში, რე ზი დენ -
ცია კი - სო ხუმ ში.

უწ მი დე სი და უნ ეტ არ ესი ილია II, 
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქი, მცხე თა-თბი ლი სის 

მთა ვა რე პის კო პო სი და მიტ რო პო ლი ტი ბიჭ ვინ თი სა და 
ცხუმ-აფხა ზე თი სა, წმი და სი ნო დის თავ მჯდო მა რე



The Chairman of the Holy Synod
Ilia II the son of George was born as Irakli Ghudushau-

ri-Shiolashvili on January 4, 1933 in Orjonikidze.
In 1952 he graduated from N22 high school of

Vladikavkaz. During the years of 1952-1956 he studied at
Moscow Theological Seminary and in 1956-1960 at Moscow
Theological Academy. 

On April 16, 1957 he became a monk, on April 18,
1957 he was ordained a deacon and on May 10, 1958 he
was ordained a priest.

In the years of 1960-1963 he was a priest of Batumi St.
Nikoloz Church.

On December 19, 1960 he was promoted to hegumen
and later to archimandrite, on September 16, 1961.

On August 26, 1963 he became a bishop of Batumi and
Shemokmedi and a chorbishop of the Catholicos-Patriarch
of All Georgia. 

During the years of 1963-1968 he was a director of
Mtskheta Theological Institute and in 1968-1970 he was a di-
rector of Mtskheta three-year Pastoral-Theological Institute.

In 1970-1972 he was a rector of Mtskheta Theological
Seminary. 

On September 1, 1967 he became the bishop of Tskhum-
Abkhazia.

On May 15, 1969 he was given the title of Metropolitan. 
In 1972 he was awarded a Second Panagia.
In 1975 he was granted to wear a diamond cross on the

skufia.
On November 9, 1977 by the decision of the Synod he

was elected as the patriarchal locum tenens.
On December 23, 1977 at the 12th local church meeting

he was elected the Catholicos-Patriarch of All Georgia and
on December 25, 1977 the enthronization ceremony of the
newly elected patriarch was held. 

In 1979-1983 Ilia II became the president of the World
Council of Churches. 

In 1997 His Holiness became an honorary member of
the Theological Academy of Crete.

In 1997 His Holiness was a full member of the UN In-
ternational Academy of Informatization.

HIS HOLINESS AND
BEATITUDE ILIA II 
CATHOLICOS-PATRIARCH OF
ALL GEORGIA, ARCHBISHOP
OF MTSKHETA-TBILISI AND

METROPOLITAN BISHOP 
OF BICHVINTA AND 
TSKHUM-ABKHAZIA
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თბილისის წმინდა 
სამების საკათედრო 
ტაძარი  19952004წწ. 

HOLY TRINITY CATHEDRAL 
OF TBILISI 19952004YY

In 1988 Ilia II became the Doctor of Theology of the St.
Tikhon’s Orthodox Theological Seminary in America.

On January 22, 2001 His Holiness was awarded Georgian
Church Award, St. George’s Order of 1st Quality. 

In 2002 His Holiness was granted the title of honorary
doctor and professor by Ivane Javakhishvili Tbilisi State Uni-
versity and Sulkhan-Saba Orbeliani Tbilisi State Pedagogical
University.

In 2003-2005 and in 2009 His Holiness was the Rector of
Tbilisi Theological Academy and Seminary. 

On December 21, 2010 Ilia II became the Metropolitan of
Tskhum-Abkhazia and Bichvinta. On December 29, 2010 His
Holiness was granted the Shota Rustaveli State Prize and Gold
Medal. 

On January 23, 2013 His Holiness was granted the prize
of the International Public Fund for the Unity of the
Orthodox Peoples: “for special contribution to strengthening

brotherly relations between the Orthodox peoples and church-
es”. 

On June 19, 2013 according to the decision of the Academic
Council of Batumi Shota Rustaveli State University His
Holiness was conferred an Honorary Doctorate. 

On November 21, 2013 Ilia II was awarded the Highest
Order of Justice (Award of the Worldwide Lawyers Association). 

The diocese of Mtskheta-Tbilisi includes (Tbilisi, Mtskheta,
part of Mtskheta municipality, part of Gardabani municipality)
– His Holiness and Beatitude, Catholicos-Patriarch of All Georgia
Ilia II (Shiolashvili-Ghudushauri).

The chair is located in Tbilisi and Svetitskhoveli, the resi-
dence - in Tbilisi.

The diocese of Bichvinta and Tskhum-Abkhazia covers
(city of Sukhumi, the municipalities of Sukhumi, Gagra, Gali,
Gudauta, Gulripsh and Ochamchira).

The chair is located in Bichvinta and the residence - in
Sukhumi.
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წმინ და  სი ნო დის  წევ რე ბი

წმ. სი ნო დის თავ მჯდო მა რე:   
უწ მი დე სი და უნ ეტ არ ესი ილია II
სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქი, მთა ვა რე პის კო პო სი 
მცხე თა-თბი ლი სი სა და მიტ რო პო ლი ტი ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ-აფხა ზე თი სა.

2. შიო – სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს-პატ რი არ ქის ტახ ტის მო -
საყ დრე, სე ნა კი სა და ჩხო როწყუს, ავ სტრა ლი ისა და ახ ალი ზე ლან დი ის მიტ -
რო პო ლი ტი

3. კა ლის ტრა ტე – ქუ თა თელ-გა ენ ათ ელი მიტ რო პო ლი ტი
4. და ნი ელი – საჩხე რი სა და ჭი ათ ურ ის მიტ რო პო ლი ტი
5. აბ რა ამი – და სავ ლეთ ევ რო პის მიტ რო პო ლი ტი
6. ისაია – ნი ქო ზი სა და ცხინ ვა ლის მიტ რო პო ლი ტი
7. ან ანია – მან გლი სი სა და თეთ რიწყა როს მიტ რო პო ლი ტი
8. ვახ ტან გი – ცურ ტა ვე ლი მიტ რო პო ლი ტი (ტი ტუ ლა რუ ლი)
9. ზო სი მე – წილ კნი სა და დუ შე თის მთა ვა რე პის კო პო სი
10. გი ორ გი – ტყი ბუ ლი სა და თერ ჯო ლის მიტ რო პო ლი ტი
11. იობი – მრო ველ-ურ ბნე ლი მიტ რო პო ლი ტი
12. და ვი თი – აბ ბა ალ ავ ერ დე ლი მიტ რო პო ლი ტი
13. სერ გი – ნეკ რე სის მიტ რო პო ლი ტი
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14. იოს ები – შე მოქ მე დე ლი მიტ რო პო ლი ტი
15. სე რა ფი მე  მიტ რო პო ლი ტი
16. გრი გო ლი – ფო თი სა და ხო ბის მიტ რო პო ლი ტი
17. ნი კო ლო ზი – ახ ალ ქა ლა ქი სა და კუ მურ დოს მიტ რო პო ლი ტი
18. თე ოდ ორე – ახ ალ ცი ხი სა და ტაო-კლარ ჯე თი სა მიტ რო პო ლი ტი
19. სა ბა – ხო ნი სა და სამ ტრე დი ის მიტ რო პო ლი ტი
20. დი მიტ რი – ბა თუ მი სა და ლა ზე თის მიტ რო პო ლი ტი
21. ან ტო ნი – ვა ნი სა და ბაღ და თის მიტ რო პო ლი ტი
22. გე რა სი მე – ზუგ დი დი სა და ცა იშ ის მიტ რო პო ლი ტი 

(დრო ებ ითი მმარ თვე ლი გერ მა ნი ისა და ავ სტრი ის ექ სარ ქი ისა)
23. ან დრია – გო რის და ატ ენ ის მიტ რო პო ლი ტი
24. პეტ რე – ჭყონ დი დის მიტ რო პო ლი ტი
25. სტე ფა ნე – ცა გე რი სა და ლენ ტე ხის მიტ რო პო ლი ტი
26. ილ არი ონი – მეს ტი ისა და ზე მო სვა ნე თის მიტ რო პო ლი ტი
27. იოანე – რუს თვე ლი მიტ რო პო ლი ტი
28. და ვი თი – ად იშ ელი მთა ვა რე პის კო პო სი (ტი ტუ ლა რუ ლი)
29. ექ ვთი მე – გურ ჯა ან ისა და ვე ლის ცი ხის მთა ვა რე პის კო პო სი
30. ლუ კა – სა გა რე ჯო სა და ნი ნოწ მინ დის მთა ვა რე პის კო პო სი
31. ზე ნო ნი – დმა ნი სი სა და აგ არ აკ-ტა ში რის, დი დი ბრი ტა ნე თი სა და 

ირ ლან დი ის მთა ვა რე პის კო პო სი
32. იუგ უდი ელი – სტე ფან წმინ დი სა და ხე ვის მთა ვა რე პის კო პო სი
33. სპი რი დო ნი – სხალ თე ლი მთა ვა რე პის კო პო სი
34. ეფ რე მი – ბოლ ნე ლი მთა ვა რე პის კო პო სი
35. მელ ქი სე დე კი – მარ გვე თი სა და უბ ის ის ეპ ის კო პო სი
36. იაკ ობი – ბოდ ბე ლი ეპ ის კო პო სი
37. მი ქა ელი – თი ან ეთ ისა და ფშავ-ხევ სუ რე თის ეპ ის კო პო სი
38. დი მიტ რი – ხორ ნა ბუ ჯე ლი ეპ ის კო პო სი
39. და მი ანე – სამ თა ვი სი სა და კას პის ეპ ის კო პო სი
40. სვი მე ონი – სუ რა მის და ხა შუ რის ეპ ის კო პო სი
41. გი ორ გი – მარ ნე ულ ისა და ჰუ ჯა ბის ეპ ის კო პო სი
42. იოანე – გარ დაბ ნი სა და მარ ტყო ფის ეპ ის კო პო სი
43. გრი გო ლი – წალ კე ლი ეპ ის კო პო სი
44. ლა ზა რე – ბორ ჯო მი სა და ბა კუ რი ან ის ეპ ის კო პო სი
45. დო სი თე ოსი – ბელ გი ისა და ჰო ლან დი ის ეპ ის კო პო სი
46. სა ბა – ჩრდი ლო ეთ ამ ერ იკ ის ეპ ის კო პო სი
47. ვახ ტან გი – ნი კორ წმინ დე ლი ეპ ის კო პო სი
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MEMBERS OF THE HOLY SYNOD

The chairman of the Holy Synod: CatholicosPatriarch of All Georgia, the
Archbishop of MtskhetaTbilisi and Metropolitan Bishop of Bichvinta and
TskhumAbkhazia, His Holiness and Beatitude Ilia II.

2) Shio  –  the patriarchal  locum  tenens, Metropolitan  of  Senaki  and
Chkhorotsku, Australia and New Zealand.

3) Kalistrate  Metropolitan of KutaisiGaenati
4) Daniel – Metropolitan of Sachkhere and Chiatura
5) Abraham – Metropolitan of Western Europe
6) Isaia – Metropolitan of Nikozi and Tskhinvali
7) Anania – Metropolitan of Manglisi and Tetritskaro
8) Vakhtang – Metropolitan of Tsurtavi (Titular) 
9) Zosime – Archbishop of Tsilkani and Dusheti
10) Giorgi  Metropolitan of Tkibuli and Terjola
11) Iobi  Metropolitan of RuisiUrbnisi
12) David – Metropolitan of Alaverdi
13) Sergi – Metropolitan of Nekresi
14) Joseph – Metropolitan of Shemokmedi
15) Metropolitan Seraphime
16) Grigol  Metropolitan of Poti and Khobi
17) Nicholas  Metropolitan of Akhalkalaki and Kumurdo
18) Theodore  Metropolitan of Akhaltsikhe and TaoKlarjeti
19) Saba  Metropolitan of Khoni and Samtredia 
20) Dimitri  Metropolitan of Batumi and Lazeti
21) Anton  Metropolitan of Vani and Baghdati
22) Gerasime  Metropolitan of Zugdidi and Tsaishi 

(temporary ruler of Germany and Austria Exarchate)
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23) Andria – Metropolitan of Gori and Ateni
24) Petre – Metropolitan of Chkondidi
25) Stephan – Metropolitan of Tsageri and Lentekhi
26) Ilarion  Metropolitan of Mestia and Zemo Svaneti
27) Ioane  Metropolitan of Rustavi
28) David  Archbishop of Adishi (Titular)
29) Ekvtime  Archbishop of Gurjaani and Velistsikhe
30) Luka – Archbishop of Sagarejo and Ninotsminda
31) Zenon – Archbishop of Dmanisi and AgarakTashir, 

Great Britain and Ireland
32) Iagudieli  Archbishop of Stepantsminda and Khevi
33) Spiridon – Archbishop of Skhalta
34) Ephrem  Archbishop of Bolnisi
35) Melchisedek – Bishop of Margveti and Ubisi
36) Jacob – Bishop of Bodbe
37) Michael – Bishop of Tianeti and PshavKhevsureti
38) Dimitri – Bishop of Khornabuji
39) Damiane – Bishop of Samtavisi and Kaspi
40) Svimeon – Bishop of Surami and Khashuri
41) Giorgi – Bishop of Marneuli and Hujabi
42) Ioane – Bishop of Gardabani and Martkopi
43) Grigol – Bishop of Tsalka
44) Lazare – Bishop of Borjomi and Bakuriani
45) Dositheos – Bishop of Belgium and Holland
46) Saba – Bishop of North Amerika
47) Vakhtang – Bishop of Nikortsminda



თბილისის სიონის 
ღვთისმშობლის 

მიძინების საპატრიარქო 
ტაძარი VVI სს. 

Sioni Cathedral 
of the Dormition - V-VI CC
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მთაწმინდის მამადავითის სახელობის ეკლესია 18591871წწ 
Mamadaviti Church 18591871yy
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თბილისის ქაშვეთის წმინდა 
გიორგის ეკლესია 19041910წწ.
Kashveti Church of St. George 19041910yy
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ანჩისხატის ღვთისმშობლის ტაძრადმიყვანების ეკლესია VI ს  /  Anchiskhati Basilica of St. Mary VI C



18

თბილისის ჯვარის მამის ეკლესია XVI ს / Jvaris Mama Church XVI C



19

მეტეხის ღვთისმშობლის 
შობის სახელობის ტაძარი XIII ს
Metekhi Church of  St. Mary XIII C
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ბეთანიის მონასტერი XIIXIII სს
Betania Monastery XIIXIII CC

ბეთანიის მონასტერი XIIXIII სს
Betania Monastery XIIXIII CC
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სვეტიცხოვლის 
საკათედრო ტაძარი XI ს
Svetitskhoveli Cathedral XI C

მცხეთა
Mtskheta
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სვეტიცხოვლის 
საკათედრო ტაძარი XI ს

Svetitskhoveli Cathedral XI C
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სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი XI ს
Svetitskhoveli Cathedral XI C
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სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი XI ს  Svetitskhoveli Cathedral XI C

სვეტიცხოვლის 
საკათედრო ტაძარი XI ს
Svetitskhoveli Cathedral XI C
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სვეტიცხოვლის 
საკათედრო 
ტაძარი XI ს
Svetitskhoveli 
Cathedral XI C



26

ჯვრის მონასტერი VI ს 
Jvari Monastery VI C



27

ჯვრის მონასტერი VI ს 
Jvari Monastery VI C



28

სამთავროს კომპლექსი IVXVIII სს  Samtavro Monastery IVXVIII CC



29

სამთავროს კომპლექსი IVXVIII სს  Samtavro Monastery IVXVIII CC



30

შიომღვიმე  VI ს  
Shiomghvime VI C 



31

შიომღვიმე  VI ს  Shiomghvime VI C 



ალავერდი XI ს  Alaverdi XI C

ალავერდი XI ს  Alaverdi XI C



დავით გარეჯა VI ს 
David Gareja VI C



34

გრემის მთავარანგელოზის ეკლესია XV ს  Gremi Church of Archangel XV C



35

იყალთოს მონასტერი VI ს  Ikalto Monastery VI C



36

ნეკრესის მონასტერი VI ს
Nekresi Monastery VI C



37

ნეკრესის მონასტერი VI ს  Nekresi Monastery VI C

ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერი VIIIIX სს  Monastery of St. Nino of Bodbe VIIIIX CC



38

გუდარეხის მონასტერი XIII ს  Gudarekhi Monastery XIII C



39

აკურის წმ. მამის დავით გარეჯელის სახელობის მონასტერი, 855 წ. / Monastery of St. Father David Garejeli of Akura 855 y

ალვანის სამება  ალვანის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, VIIIIX სს 
Alvani Trinity Church – Alvani Church of St. John the Baptist VIIIIX cc  



40

გურჯაანის ყველაწმინდა VIIIIX სს – Gurjaani Kvelatsminda Church VIIIIX CC

ლელიანის წმინდა თევდორეს ეკლესია XIXII სს  Leliani St. Tevdore Church XIXII CC



41

ზეგაანი  წმ. მარინეს ეკლესია V ს  Zegaani St. Marine Church V C

ზეგაანი  წმ. ღვთისმშობლის 
მიძინების ეკლესია V ს  
Zegaani of the Dormition 

of the Virgin Mary V C



42

კარდანახის საბაწმინდის 
სახელობის ეკლესია XIII ს  

St. Saba Church of Kardanakhi XIII C

კარდანახის საბაწმინდის სახელობის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია XIII ს  St. Saba Church of Kardanakhi XIII  C



43

საჩინის მონასტერი XIV ს –
Sachini Monastery XIV C

ხირსის სტეფანწმინდის მონასტერი VI ს  
St. Stephan Monastery of Khirsi VI C

ხირსის სტეფანწმინდის მონასტერი VI ს – St. Stephan Monastery of Khirsi VI C



44

ძველი შუამთის მონასტერი VVII სს – Old Shuamta Monastery VVII CC

ხაშმის სამების ეკლესია VVII სს  Khashmi Trinity Church VVII CC



45

ნაკიფარის წმინდა გიორგის ეკლესია X ს  St. George Church of Nakipari X c



46

ბოლნისის სიონი 478493 წწ  Bolnisi Sioni 478493 yy

ბოლნისის სიონი 478493 წწ  Bolnisi Sioni 478493 yy დაშბაში   XXI სს  წმინდა გიორგის ეკლესია
XXI CC  St. George Church



47

დმანისის სიონი  VI ს  – Dmanisi Sioni VI C

დმანისის სიონი  VI ს  – Dmanisi Sioni VI C

დმანისის სიონი  VI ს  – Dmanisi Sioni VI C



48

შავნაბადას 
წმინდა 
გიორგის 
სახელობის 
მონასტერი 
1992 წ  
Shavnabada 
Monastery of 
St. George 
1992 y

შავნაბადას 
წმინდა 

გიორგის 
სახელობის 
მონასტერი 

1992 წ  
Shavnabada 
Monastery of 
St. George 

1992 y

თევდორე
წმინდა 
(წმ.
თევდორეს
სახელობის 
ეკლესია) 
XIXIII სს  
Tevdore
tsminda 
(St. Tevdore 
Church) 
XIXIII CC



49

მანგლისის
სიონი V ს  
Manglisi 
Sioni V C

მანგლისის სიონი V ს  
Manglisi Sioni V C



50

კაზრეთის 
სამების ეკლესია XIII ს 
Kazreti Trinity Church XIII C



51

ღოუბნის ორმოცნი (ორმოცი სებასტიელი მოწამის სახელობის ეკლესია) XVIXVII სს  
Holy Forty (Forty Martyrs of Sebaste) XVIXVII CC



52

ფიტარეთის მონასტერი 12131222 წწ  Pitareti Monastery 12131222 yy



53

წუღრუღაშენის წმინდა გიორგის ეკლესია XIII ს  Tsughrughasheni St. George Church XIII C



54

წერაქვის სამონასტრო კომპლექსი XIIXIII სს  Tserakvi Monastic Complex XIIXIII CC

ტანძიის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია 1683 წ  Tandzia St. Nikoloz Church 1683 y



55

ხუჯაბის ივერიის ღვთისმშობლის მონასტერი  XIII ს  Khujabi Monastery of Our Lady of Iveron XIII C



მარტყოფის ღვთაების მონასტერი VI ს  
Martkopi Monastery VI C



57

ანანურის ციხესიმაგრე XVIXVII სს – Ananuri Castle XVIXVII CC



58

გერგეტის სამების ეკლესია XIV ს – Gergeti Trinity Church XIV C



59

გერგეტის სამების ეკლესია XIV ს – Gergeti Trinity Church XIV C



60

გარბანის ეკლესია, IXX სს  Church of Garbani, IXX cc

დავათის ღვთისმშობლის ეკლესია VIIIIX სს  Davati Church of Virgin Mary VIIIIX CC



წილკნის ეკლესია VI ს  
Tsilkani Church VI C



62

ატენის სიონი VII ს  Ateni Sioni Church VII C

იდლეთის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია VI ს  Church of St, John the Baptist of Idleti



63

იკვის მონასტერი XI ს  Ikvi Monastery XI C

მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძრის კომპლექსი XIII ს   Metekhi Cathedral of the Virgin Mary XIII C





სამთავისი XXI სს  Samtavisi XXI CC



66

სამთავისი XXI სს  Samtavisi XXI CC



67

ყინწვისის მონასტერი XIIXIII სს  Kintsvisi Monastery XIIXIII CC

ქვათახევის სამონასტრო კომპლექსი XIIXIII სს  Kvatakhevi Monastic Complex XIIXIII CC



სურამის წმინდა გიორგის ტაძარი XVIIIXIX სს  St. George Church of Surami XVIIIXIX CC

წრომის ტაძარი 626634 წწ  
Tsromi Church 626634 yy



უფლისციხე XV ს  Uplistsikhe XV C



70

აგარის სამონასტრო კომპლექსი XXI სს  Agara Monastic Complex XXI CC



71

აგარის სამონასტრო კომპლექსი XXI სს  Agara Monastic Complex XXI CC



72

სამწვერისის წმინდა გიორგის ტაძარი  VIIXVI სს  St. George Church of Samtsverisi VIIXVI CC



73

ბიეთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ეკლესია XIV ს  Holy Virgin Church of Bieti XIV C



74

იკორთის მთავარანგელოზის ტაძარი 1172 წ  Ikorta Church of the Archangel 1172 y

რუისის ფერისცვალების ტაძარი VIIIX სს  Ruisi Cathedral of Transfiguration VIIIX CC



75

რკონის სამონასტრო კომპლექსი VIIXVIII სს  Rkoni Monastic Complex VIIXVIII CC

რკონის სამონასტრო კომპლექსი VIIXVIII სს  
Rkoni Monastic Complex VIIXVIII CC

წმ. საბას სახელობის ეკლესია, XIII ს. I ნ. 
first half of XIII C Church of St. Saba



76

ურბნისის ნაქალაქარი VVI სს  Urbnisi Nakalakari VVI CC



77

ზემო ნიქოზის ღვთაების ეკლესია VXVII სს  Zemo Nikozi Church of Deity VXVII CC

ზემო ნიქოზის 
მთავარანგელოზის 
ეკლესია X ს  
Zemo Nikozi Church 
of Archangel X C



78

ტიმოთესუბნის ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი XIIXIII სს  Virgin Mary Monastery of Timotesubani XIIXIII CC



79

დაბის წმინდა გიორგის ეკლესია 1333 წ  St. George Church of Daba 1333y



ვარძიის კომპლექსი XII ს  
Vardzia Cave Monastery XII C





82

ზემო ვარძიის კომპლექსი XII ს  Zemo Vardzia Cave Monastery XII C



ვანის ქვაბები VIIIXVI სს  
Vanis Kvabebi VIIIXVI CC



ზარზმის მონასტერი XIIIXIV სს 
Zarzma Monastery XIIIXIV CC



85

ზარზმის მონასტერი XIIIXIV სს  Zarzma Monastery XIIIXIV CC



86

ნინოწმინდის მონასტერი VI ს  Ninotsminda Cathedral VI C



87

სათხის ეკლესია XXVII სს  Satkhe Church XXVII CC



88

საფარის სამონასტრო კომპლექსი XXIV სს  Sapara Monastic Complex XXIV CC



89

საღამოს მესამე ეკლესია, XIII ს.  Third Church of Saghamo,  XIII c



90

ფოკის წმინდა ნინოს  მონასტერი  XI ს  Phoka St. Nino Convent XI C



ჭულეს წმინდა გიორგის 
სახელობის მონასტერი XIXIV სს  
Chulevi Monastery of 
St. George XIXIV CC



ჭულეს წმინდა გიორგის 
სახელობის მონასტერი XIXIV სს  
Chulevi Monastery of 
St. George XIXIV CC





წუნდის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია XIIXIII სს  Tsunda Church of St. John the Baptist XIIXIII CC



გელათის სამონასტრო კომპლექსი XII ს  
Gelati Monastic Complex XII C



96

გელათის სამონასტრო კომპლექსი XII ს  Gelati Monastic Complex XII C



97

ბაგრატის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი XXI სს  Bagrati Cathedral of the Dormition XXI CC



98

ტაბაკინის წმინდა გიორგის მონასტერი VIIVIII სს  St. George Monastery of Tabakini VIIVIII CC



99

უბისას სამონასტრო კომპლექსი 1141 წ  
Ubisa Monastic Complex 1141 y

ბაგრატის ღვთისმშობლის მიძინების 
სახელობის ტაძარი XXI სს  
Bagrati Cathedral of the Dormition XXI CC





უბისას სამონასტრო 
კომპლექსი 1141 წ  
Ubisa Monastic 
Complex 1141 y



102

ბახმაროს ფერისცვალების ეკლესია  Bakhmaro Church of Transfiguration

ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესია 1753 წ  Barakoni Church of the Mother of God 1753 y



103

მარტვილის მონასტერი   მარტვილის მონასტრის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი   VI−VII სს
Martvili Monastery – Cathedral of the Dormition of the Virgin Mary of the Martvili Monastery VIVII cc



მარტვილი
(ჩიქვანების ეკლესია)
 Martvili Chikvanebi Charch



105

მარტვილის სამონასტრო ანსამბლი VIVII სს  Martvili Monastic Ensemble VIVII CC



106

ცაიშის ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარი XIII ს  
Tsaishi Cathedral of the Dormition of the Virgin Mary XIII C



ცაიშის ყოვლადწმინდა
ღმრთისმშობლის 

მიძინების სახელობის
საკათედრო 

ტაძარი XIII ს  
Tsaishi Cathedral of the 

Dormition of the 
Virgin Mary XIII C



108

ბათუმის კეთილმორწმუნე მეფე თამარის სახელობის ეკლესია 2001 წ  Batumi Church of the Pious King Tamar 2001 y

ფოთის საკათედრო ტაძარი 1907 წ    Poti Cathedral 1907 y



109

ნიკორწმინდის ტაძარი 10101014 წ.წ.  Nikortsminda Cathedral 10101014 yy

სხალთის ტაძარი XIII ს  Skhalta Cathedral XIII C



110

კალას წმ. კვირიკესა და 
წმ. ივლიტას სახელობის 
ეკლესია (ლაგურკა) X ს  

Kala St. Kvirike and 
St. Ivlita Church (Lagurka) X C

უშგულის ლამარია IXX სს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია  Ushguli Lamaria Church of the Virgin Mary IXX CC

სხალთის ტაძარი XIII ს  Skhalta Cathedral XIII C



უშგულის ლამარია IXX სს 
ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია  
Ushguli Lamaria Church 
of the Virgin Mary IXX CC



112

იენაშის იონა წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძარი XIV ს  Ienashi Church of Iona the Prophet XIV C



113

იენაშის იონა წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძარი XIV ს  Ienashi Church of Iona the Prophet XIV C



114

საკურთხევლის ჯვარი, იფარი, XII ს.   Altar Cross, Iphari, XII C



115

კარედი ხატი ინასარიძეთა საქტიტორო წარწერით, XIII ს.
Triptych Icon with an inscription of the Inasaridze family, XIII C

წმ. ბარბარეს ხატი, XI ს.  Icon of St. Barbara, XI C



116

ღვთისმშობელი ყრმით, ლატალი, XIIXIII სს.
The Holy Mother of God, Latali, XIIXIII CC

წმ. გიორგი, იფარი, XIII სს.
ST. GEORGE, IPHARI, XIII C

ლაღამის მაცხოვრის ფერისცვალების ეკლესია XIII  XIV სსების მხატვრობა  წმ. ივლიტე და წმ კვირიკე
Transfiguration Church of the Savior of Laghami, painting of XIIIXIV CC – St. Ivlita and St Kvirike



117

ოკუპირებული ტერიტორია

აფხაზეთი

OCCUPIED TERRITORY

ABKHAZIA



წმინდა მოციქული 
სვიმონ კანანელის მონასტერი 

ახალ ათონზე 1875 წ  
Monastery of St. Apostle 
Simon the Canaanite in 

New Athos 1875 y



წმინდა მოციქული სვიმონ კანანელის მონასტერი ახალ ათონზე 1875 წ  
Monastery of St. Apostle Simon the Canaanite in New Athos 1875 y

ანაკოფიის მონასტერი VIIVIII სს  Anakopia Monastery VIIVIII CC



ბედიის მონასტერი X XIII სს  
Bedia Cathedral XXIII CC



121

ბედიის მონასტერი X XIII სს  Bedia Cathedral XXIII CC

ბიჭვინთის ტაძარი X ს  Bichvinta Cathedral X C



122

ბიჭვინთის ტაძარი X ს  Bichvinta Cathedral X C



123

განთიადის ტაძარი VI ს   Gantiadi Church VI C

გაგრის ტაძარი (აბაათა) VI ს  Church of Gagra (Abaata) VI C



124

დრანდის ტაძარი VIII ს, ქართული კვალის წაშლამდე (2008)  Dranda Cathedral VIII C, Until the Georgian trace is deleted (2008) 

დრანდის ტაძარი VIII ს (2018)  Dranda Cathedral VIII C (2018)



125

დრანდის ტაძარი VIII ს  Dranda Cathedral VIII C

ილორის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს  Church of St. George of Ilori XI C



126

ილორის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს (2018)  Church of St. George of Ilori XI C (2018)

ილორის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს  Church of St. George of Ilori XI C



127

ილორის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს (2018)  Church of St. George of Ilori XI C (2018)

ილორის წმ. გიორგის ეკლესია XI ს, ქართული კვალის წაშლამდე (2008)  
Church of St. George of Ilori XI C, Until the Georgian trace is deleted (2008)



128

ბზიფის ტაძარი IX ს  Church of Bzyb IX C

მოქვის ტაძარი  X ს  Mokvi Cathedral X C



მოქვის ტაძარი  X ს 
Mokvi Cathedral X C



130

ოქუმის ეკლესია XI ს  Okumi Church XI C



131

რეჩხის ახალი ეკლესია    Rechkhi New Church

წმინდა სვიმონ კანანელის სახელობის ტაძარი VIIVIII სს  
Church of St. Simeon the Canaanite VIIVIII CC



132

ღუმურიშის ეკლესია XIXV  სს  Ghumurishi Church XIXV CC



ღუმურიშის ეკლესია XIXV  სს  
Ghumurishi Church XIXV CC



134

ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი XXI სს  Likhni Cathedral of the Dormition of the Virgin Mary XXI CC

ცხირის ეკლესია   Tskhiri Church



135

ჩხორთოლის ეკლესია XIXV სს  Chkhortoli Church XIXV CC



136

წარჩეს ეკლესია VVII სს  Tsarche Church VVII CC



137

წარჩეს ეკლესია VVII სს  Tsarche Church VVII CC



138

ჭუბურხინჯის წმინდა გიორგის ეკლესია XIXIX სს  St. George Church of Chuburkhinji XIXIX CC



ოკუპირებული ტერიტორია

ცხინვალის
რეგიონი

OCCUPIED TERRITORY

TSKHINVALI 
REGION



140

იკორთას კომპლექსი 1172 წ., XVIIXVIII სს.  Ikorta Complex 1172 y, XVIIXVIII CC

მთავარანგელოზთა ეკლესია. იკორთას კომპლექსი. 1172 წ., XVIIXVIII სს
Archangel Church. Ikorta Complex 1172 y, XVIIXVIII cc



141

თირის მონასტერი
Tiri Monastery



142

წმ. მთავარანგელოზ გაბრიელი. კონქი. მე  XIII ს. ღმრთისმშობლის მთავარი ეკლესია. თირის სამონასტრო კომპლექსი
St. Archangel Gabriel. Vault XIII C . Church of the Mother of God. Tiri Monastic Complex



143

ღმრთისმშობლის ეკლესია. აწრისხევი. IXX სს.  Church of the Mother of God. Atsriskhevi IXX CC

ერედვი. წმ. გიორგის ეკლესია. 906 წ.  Eredvi. St. George Church. 906 y



ლაპიდარული წარწერა 
სამხრეთი კარის სვეტზე. 

წმ. გიორგის ეკლესია.  ერედვი. 906 წ.
Lapidary inscription on the 

Southern door column. 
St. George Church. Eredvi. 906 y
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რელიეფური ქვა ქემერტის წმ. გიორგის ეკლესიიდან
Relief Stone from the  St. George Church of Kemerti

თიღვა. წმ. ჯვრის ეკლესია.1152 წ.  Tighva. Holy Cross Church 1152 y
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საერო პირის გამოსახულება. ჩრდილოეთი კედლის მოხატულობა. ღმრთისმშობლის ეკლესია. ვახტანა. XVI ს 
Image of the secular person. North wall painting. Church of the Mother of God. Vakhtana. XVI C



ცხავატი. მაცხოვრის ეკლესია. ხედი სამხრეთდასავლეთიდან. VIIIIX სს.
Tskhavati. The Church of the Savior. View from the southwest. VIIIIX cc

სავედრებელი წარწერა სამხრეთ ფასადზე. წმ. მარინეს ეკლესია. იკოთი. XVIII ს.
Prayer inscription on the southern façade. St. Marine Church. Ikoti XVIII c



დასავლეთი 
კარიბჭის შემკულობა. 

წმ. იოანე
ნათლისმცემლის
ეკლესია. ხოფას

მონასტერი. მე13 ს.

West Gate decoration.
Church of 

St. John the Baptist, 
Khopa Monastery. XIII c



ე ბ რ ა ულ ი  თ ე მ ი

JEWISH COMMUNITY 



რა ხა მიმ მურ დუ ხაშ ვი ლის 
ბი ოგ რა ფია

რა ხა მიმ მურ დუ ხაშ ვი ლი და იბ ადა 1979
წლის 5 მა ისს, მოს კოვ ში.

1992-1996  წლებ ში იგი ქ. თბი ლი სის ებ -
რა ულ რე ლი გი ურ სას წავ ლე ბელ ში სწავ -
ლობ და.

1996-1998 წლებ ში იგი ქ. იერ უს ალ იმ ის
ებ რა ულ რე ლი გი ურ სას წავ ლე ბელ ში „მიდ -
რაშ სე ფა რა დი“ სწავ ლობ და.

1998–2000 წლებ ში იგი თბი ლი სის ებ რა -
ული თე მის რა ბი ნი იყო, ხო ლო 2000-2002
წლებ ში ქ. ნა ზა რეთ-ილ ით ის სა ქარ თვე ლოს
ებ რა ელ თა თე მის რა ბი ნი.

2002-2004 წლებ ში მან სა ვალ დე ბუ ლო
სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი გაიარა.

2005–2007 წლებ ში იგი ქ. მოს კო ვის სა -
ქარ თვე ლოს ებ რა ელ თა თე მის რა ბი ნი იყო.

2008–2011 წლებ ში იგი ქ. სან კტ-პე ტერ -
ბურ გის სა ქარ თვე ლოს ებ რა ელ თა თე მის
რა ბი ნი იყო.

2014 წლი დან დღემ დე რა ხა მიმ მურ დუ ხაშ -
ვი ლი  ქ. თბი ლი სის დი დი სი ნა გო გის რა ბი ნია.

BIOGRAPHY OF 
RACHAMIM MURDUKHASHVILI

Rachamim Murdukhashvili was born on May 5,
1979 in Moscow.

During  the  years  of  19921996  he  studied  at
Tbilisi Jewish Religious School.

In  19961998  he  studied  at  Jewish  Religious
College “Midrash Sepharadi” in Jerusalem. 

In  the years of 19982000 he was the rabbi of
the Jewish community in Tbilisi and in 20002002 –
rabbi  of  the  Jewish  community  of Georgia  in the
city of Nazareth Illit.

In 20022004 he served in the compulsory military
service.

During the years of 20052007 he was the rabbi
of the Jewish community of Georgia. 

In 20082011 he was a rabbi of the Jewish com
munity of Georgia in St. Petersburg.

Since  2014  until  present  Rachamim  Mur
dukhashvili has been the rabbi of Tbilisi Great Syn
agogue.
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ავიმელეხ (ალ ექ სან დრე) 
რო ზენ ბლა ტის ბი ოგ რა ფია

ავიმელეხ (ალ ექ სან დრე) რო ზენ ბლა ტი
და იბ ადა 1968 წლის 25 თე ბერ ვალს ქ. თბი -
ლის ში. სა შუ ალო სკო ლის დამ თავ რე ბის
შემ დეგ 1986-1988 წლებ ში მან  სა ვალ დე ბუ -
ლო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი გაიარა. 

1988-1992 წლებ ში იგი  სა ხელ მწი ფო
ტექ ნი კურ უნ ივ ერ სი ტეტ ში, ელ ექ ტრო მე ქა -
ნი კო სის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობ და. 

1992-1996 წლებ ში რო ზენ ბლა ტი  ქ. თბი -
ლი სის ებ რა ულ რე ლი გი ურ სას წავ ლე ბელ -
ში სწავ ლობ და, ხო ლო 1999 წელს მან ქ.
იერ უს ალ იმ ის ებ რა ული რე ლი გი ური სას -
წავ ლე ბე ლი „შვუტ ამი“ და ამ თავ რა.

1992-1995 წლებ ში იგი  მუ შა ობ და ქ. თბი -
ლი სის ებ რა ულ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი -
ზა ცი აში, „რა ხა მიმ“. 

1999-2011 წლებ ში იგი  ქ.  თბი ლი სის ებ -
რა ულ სკო ლა ში ებ რა ული ტრა დი ცი ის მას -
წავ ლებ ლად  მუ შა ობ და.

1999 წლი დან დღემ დე ავიმელეხ (ალ ექ -
სან დრე) ალ ექ სან დრე რო ზენ ბლა ტი ებ რა -
ული თე მის რა ბი ნია.

BIOGRAPHY OF 
AVIMELEKH (ALEXANDER) 
ROZENBLAT

Avimelekh (Alexander) Rozenblat was born on
February 25, 1968 in Tbilisi. After graduating from
high school he served in compulsory military serv
ice in the years of 19681988. 

During the years of 19881992 he was studying
at the State Technical University, faculty of Electro
mechanics. 

Avimelekh (Alexander) Rozenblat was studying
at Tbilisi Jewish Institution of Religion in the years
of 19921996 and in 1999 he graduated from Jew
ish Religious Institution of Jerusalem “Shvut Ami”. 

During  the years of 19921995 he worked  for
Tbilisi Jewish Charity Organization “Rahamim”. In
19992011 he worked as a teacher of Jewish tradi
tion at Tbilisi Jewish School. 

Since 1999 until the present Avimelekh (Alexan
der) Rozenblat has been a rabbi of the Jewish com
munity.
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თბილისის დიდი სინაგოგა 1905 წ.  TBILISI'S BIG SYNAGOGUE 1905 y

თბილისის „ბეით რახელის“ სახელობის სინაგოგა 1915 წ.  THE BEAT RACHEL TBILISI SYNAGOGUE 1915 y
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ონის სინაგოგა 1893 წ.  ONI SYNAGOGUE 1893 y
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ქუთაისის სინაგოგა 1835 წ.  KUTAISI SYNAGOGUE 1835 y

ბათუმის სინაგოგა XIX ს.  BATUMI SYNAGOGUE XIX c



ლათინ-კათოლიკეთა   კავკასიის
სამოციქულო   ადმინისტრაცია

APOSTOLIC ADMINISTRATION 
OF LATIN CATHOLICS 

OF THE CAUCASUS
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ჯუზეპე  პაზოტოს 

ბი ოგ რა ფია

ჯუ ზე პე პა ზო ტო და იბ ადა 1954 წლის 6 ივ ლისს
ვე რო ნის რე გი ონ ის სო ფელ ბო ვო ლო ნე ში (იტ ალია).

იგი სტიგ მა ტელ მა მა თა სკო ლა ში სწავ ლობ და
და  ამ ავე კონ გრე გა ცი ის სა სუ ლი ერო სე მი ნა რი აში
ჩა ირ იცხა. პა ზო ტო დაწყე ბი თი კლა სე ბის პე და გო -
გად მუ შა ობ და და 1979 წელს თე ოლ ოგი ის ბა კა ლავ -
რის წო დე ბა მი იღო.

1979 წლის 12 მა ისს იგი ბო ვო ლო ნეს ეკ ლე სი აში
მღვდლად აკ ურ თხა კარ დი ნალ მა მო რე ირა ნე ვეს მა.
ხელ დას მის შემ დეგ პირ ვე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო -
ბა ში იგი  სა სუ ლი ერო სე მი ნა რი ის დი რექ ტო რად მუ -
შა ობ და კო ლო ნი ოლა აი კო ლი ში (ვე რო ნა). შემ დეგ
იგი  სე ძა ნოს მო ნას ტერ ში გა და ვი და, სა დაც  სუ ლი -
ერ ებ ის სახ ლის დი რექ ტო რი იყო და ამ ავე დროს,
თა ვი სი კონ გრე გა ცი ის პოს ტუ ლა ტებ სა და ახ ალ -
გაზ რდებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი და სტიგ მა ტელ თა კონ -
გრე გა ცი ის საბ ჭოს მრჩე ვე ლი.

1994 წლის სექ ტემ ბერ ში ჯუ ზე პე პა ზო ტო სა ქარ -
თვე ლო ში ჩა მო ვი და და ენ ის შეს წავ ლის შემ დეგ ქუ -
თა ის ში ცხოვ რობ და. 

1996 წელს პა ზო ტო  კავ კა სი ის ლა თინ კა თო ლი -
კე თა სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტრა ტო რად და ინ იშ ნა,
რის შემ დე გაც საცხოვ რებ ლად დე და ქა ლაქ ში გა და -
ვი და. მი სი ძა ლის ხმე ვით გა ნახ ლდა მა რი ამ ის ზე ცად
აყ ვა ნე ბის თბი ლი სის ძვე ლი კა თო ლი კუ რი ტა ძა რი,
რო მე ლიც 1999 წლის 15 აგ ვის ტოს  კარ დი ნალ მა ბა -
ტის ტა რემ აკ ურ თხა.

1999 წლის ნო ემ ბერ ში მი სი მოწ ვე ვით სა ქარ თვე -
ლო ში ჩა მო ვი და რო მის პა პი იოანე პავ ლე II.

2000 წლის 6 იან ვარს რომ ში, წმ. პეტ რეს ბა ზი -
ლი კა ში ჯუ ზე პე პა ზო ტო რო მის პაპ მა ეპ ის კო პო -
სად აკ ურ თხა.

2005 წლის 5 ნო ემ ბერს ეპ ის კო პოს მა პა ზო ტომ
პირ ვე ლი სა ეპ არ ქიო სი ნო დი გახ სნა, რო მე ლიც 2006
წლის 26 ნო ემ ბერს და იხ ურა.

2016 წლის 30 სექ ტემ ბერს, მონ სი ნი ორ ჯუ ზე პე
პა ზო ტომ პაპ ფრან ცის კეს სა ქარ თვე ლო ში უმ ას პინ -
ძლა. 
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თბილისის
ყოვლადწმიდა 
მარიამ 
ღვთისმშობლის 
ზეცად აღყვანების
საკათედრო 
ტაძარი  1804 წ

Assumption of the 
Blessed Mary 

Catholic Church  1804

BIOGRAPHY OF 
GIUSEPPE PASOTTO

Giuseppe Pasotto was born on July 6, 1954 in the village
of Bovolone, Verona region (Italy). 

He  studied  at  School  of  Stigmatine  Fathers  and  was
enrolled in the Theological Seminary of the same Congregation.
He worked as a primary school teacher and in 1979 he was
awarded a Bachelor’s degree in Theology. 

On  May  12,  1979  he  was  ordained  priest  by  Cardinal
Moreira Neves in the church of Bovolone. During the first five
years following his ordination he worked as a director of the
Theological Seminary at Colognola ai Colli  (Verona). Then
he moved to Sezano Monastery where he was the director of
the  House  of  Spirituality  and  at  the  same  time  he  was  in
charge of postulates and young people of his Congregation

and  an  advisor  to  the  Council  of  Congregation  of  the
Stigmatines. 

In September 1994 Giuseppe Pasotto arrived in Georgia
and after having studied the language he lived in Kutaisi. 

In 1996 Pasotto was appointed as Apostolic Administrator
of Latin Catholics in the Caucasus after which he moved to
the capital. Tbilisi ancient Catholic cathedral of the Assumption
of Virgin Mary into Heaven was renewed by his efforts which
was blessed by Cardinal Battista Re on August 15, 1999.

In November 1999 Pope John Paul II arrived in Georgia
by his invitation.

On  January  6,  2000  Giuseppe  Pasotto  was  ordained
bishop by the Pope in St. Peter’s Basilica, Rome.

On November 5, 2005 the Bishop Pasotto opened the 1st

Diocesan Synod which was closed on the 26th of November,
2006.

On  September  30,  2016  Monsignor  Giuseppe  Pasotto
hosted Pope Francis in Georgia.



თბილისის წმინდა
პეტრესა და პავლეს
კათოლიკური ეკლესია
18701877 წ.
St. Peter and Paul's 
Catholic Church of Tbilisi
18701877 y
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ახალციხე, წმ. სავარდის დედუფლის ეკლესია  (XIIIXVI სს) აღდგენილია 2012 წ.  
Akhaltsikhe, The Church of Holy Queen of Rosary – (XIIIXVI),  restored in 2012

თბილისის წმინდა პეტრესა და პავლეს კათოლიკური ეკლესია 18701877 წ.
St. Peter and Paul's Catholic Church of Tbilisi 18701877 y
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ბათუმი  სულიწმიდის
გარდამოსვლის
(სულთმოფენობის)
ეკლესია  2000 წ. 
The church of the Holy
Spirit (Pentecost)  2000

„გულმოწყალე იესოს“ სახელობის 
კათოლიკური ტაძარი. 2018 წ.
The name of "merciful Jesus"
Catholic Cathedral. 2018 y

„გულმოწყალე იესოს“ სახელობის 
კათოლიკური ტაძარი. 2018 წ.
The name of "merciful Jesus"
Catholic Cathedral. 2018 y



მუსლიმანური  თემი

MUSLIM  COMMUNITY
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თბილისის ჯამე 1864 წ.  Tbilisi Jameh , 1864 y
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ჰა ჯი ბეგ ლარ ქა მა ში ძის 
ბი ოგ რა ფია

ბეგ ლარ  ქა მა ში ძე  1976  წლის  25  მარ ტს  ხუ ლოს
რაიონის სო ფელ თხილ ვა ნა ში და იბ ადა. მან ხელ ვა ჩა 
ურ ის სა შუ ალო სკო ლა და ამ თავ რა. 

1992 წელს იგი თურ ქე თის რეს პუბ ლი კა ში  თე ოლ 
ოგი ური გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად გა ემ გზავ რა, სა დაც 4
წე ლი სწავ ლობ და.

1994 წელს იგი  ქა ლაქ იზ მი რის უნ ივ ერ სი ტე ტის აღ 
მო სავ ლეთ მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტეტ ზე ჩა ირ იცხა.

2004 წელს მან სწავ ლა გა აგ რძე ლა ქ. ბა თუ მის პე და 
გო გი ური ინ სტი ტუ ტის თე ოლ ოგი ურ ფა კულ ტეტ ზე, რო 
მე ლიც 2007 წელს წარ მა ტე ბით და ამ თავ რა. 

ბეგ ლარ ქა მა ში ძემ    ახ ლა ხანს და ამ თავ რა მა გის 

ტრა ტუ რა და  ხა რის ხს თურ ქე თის რეს ბუბ ლი კა ში ქა ლაქ
რი ზეს უნ ივ ერ სი ტეტ ში იც ავს, თე მა ზე: “XXXXI სა უკ უნე 
ებ ში სა ქარ თვე ლო ში ქარ თულ ენ აზე ნა თარ გმნი ყუ რა 
ნის შე სა ხებ”.

2004 წლი დან 2014 წლამ დე ბეგ ლარ ქა მა ში ძეს ხელ 
ვა ჩა ურ ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუფ თის თა ნამ დე ბო ბა ეკ 
ავა.  ხო ლო  2014  წლის  22  ნო ემ ბერს  მუს ლიმ თა  სამ 
მარ თვე ლოს  მეჯ ლი სის  გა დაწყვე ტი  ლე ბით  იგი  ერ 
თხმად აირ ჩი ეს სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მუფ თად და
დღემ დე იკ ავ ებს აღ ნიშ ნულ თა ნამ დე ბო ბას. 

იგი ფლობს თურ ქულ და არ აბ ულ ენ ებს.

BIOGRAPHY OF
BEGLAR KAMASHIDZE

Beglar Kamashidze was born on March 25, 1976 in the vil
lage of Tkhilvana, Khulo region.

He graduated from Khelvachauri high school. 
In 1992 he went to the Republic of Turkey to get a theo

logical education where he studied for 4 years.
In 1994 he was enrolled at the Faculty of Oriental Studies

of Izmir University.
In 2004 he continued his studies at the Theological Faculty

of Batumi Pedagogical Institute which he successfully gradu
ated in 2007. 

Beglar Kamashidze has recently graduated from the Mas
ter’s Course and is doing his master’s degree at Rize Univer
sity  of  the  Republic  of  Turkey,  on  the  topic:.  “About  the
translations of Qur’an into the Georgian language in the XX
XXI centuries, in Georgia.

From 2004 to 2014 Beglar Kamashidze held the position
of Mufti of the Khelvachauri municipality. On November 22,
2014 by the decision of the Majlis of the Administration of Mus
lims of All Georgia he was unanimously elected Mufti of all
Georgia and still holds this position. 

He speaks the Turkish and Arabic languages.

ბათუმის მეჩეთი 1886 წ.  Batumi Mosque 1886 y
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ჰა ჯი რა მინ იგ იდ ოვ ის 
ბი ოგ რა ფია

სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს შე იხი რა მინ იგ იდ ოვი
და იბ ადა 1980 წლის 10 სექ ტემ ბერს გარ დაბ ნის მუ -
ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მან  გარ დაბ ნის N3-ე სა შუ ალო სკო -
ლა და ამ თავ რა. 

შე იხ მა უმ აღ ლე სი რე ლი გი ური გა ნათ ლე ბა აზ ერ -
ბა იჯ ან ის რეს პუბ ლი კის ქა ლაქ ჯა ლი ლა ბად ში იმ ამ
ჰუ სე ინ ის სა ხე ლო ბის რე ლი გი ურ სას წავ ლე ბელ ში
მი იღო.

2000 წელს იგი სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუნ და და
თბი ლის ში მდე ბა რე „იმ ამ ალი“-ს სა ხე ლო ბის  მედ -
რე სეს დი რექ ტო რად და ინ იშ ნა. 

2005 წელს რა მინ იგ იდ ოვი კულ ტუ რულ-სა გან -
მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის „იმ ანი“-ს ხელ მძღვა ნე ლის

პოს ტზე და ინ იშ ნა. მან აგ რეთ ვე ჟურ ნალ „იმ ანი“-ს
და „სა მა გა ლი თო ოჯ ახი“-ს რე დაქ ტო რად და იწყო
მუ შა ობა.  იმ ავე წელს, იგი ქა ლაქ რუს თა ვის ახ უნ -
დის (წი ნამ ძღვრის) პო ზი ცი აზე იქ ნა არ ჩე ული. 

იგი  რამ დე ნი მე ვებ-გვერ დის ხელ მძღვა ნე ლი,
არა ერ თი წიგ ნის ავ ტო რი და თარ ჯი მა ნია. 

2013 წლის 27 დე კემ ბერს სრუ ლი ად სა ქარ თვე -
ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თვე ლოს უმ აღ ლეს მა რე ლი -
გი ურ მა საბ ჭომ რა მინ იგ იდ ოვი სრუ ლი ად სა ქარ -
თვე ლოს შე იხ ის პო ზი ცი აზე ერ თხმად აირ ჩია. 

იგი და ოჯ ახ ებ ულია და ჰყავს ორი შვი ლი.

BIOGRAPHY OF 
HAJI RAMIN IGIDOV

Sheikh of all Georgia Ramin Igidov was born on September
10, 1980  in  the Gardabani municipality. He graduated  from
N3 high school in Gardabani. 

Sheikh got higher religious education at the Imam Hussein
Religious Institute of the city of Jalilabad in the Republic of
Azerbaijan. 

In 2000 he returned to Georgia and was appointed as the
director of Tbilisi Imam Ali Medresse. 

In 2005 Ramin Igidov was appointed as the head of the
CulturalEducational Centre “Imani”. He also started working
as an editor of Magazine “Imani” and “Exemplary Family”. In
the  same  year  he  was  elected  to  the  position of  Rustavi
Akhund (leader).

He  is  the  head  of  several  web  pages  and  author  and
translator of a number of books. 

On the 27th of December, 2013 Ramin Igidov was unani
mously elected to the position of the Sheikh of all Georgia by
the  Supreme  Religious  Council  of  the  Administration  of
Muslims of All Georgia.

He is married and has two children.
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იას ინ ალი ევ ის 
ბი ოგ რა ფია
იას ინ მუ სას ძე ალი ევი და იბ ადა 1970 წლის 1 იან ვარს

დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ირ გან ჩა იში. 
1977-1987 წლებ ში იგი სო ფელ ირ გან ჩა ის სა შუ ალო

სკო ლა ში სწავ ლობ და. 
1988-1990 წლებ ში მან სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ -

სა ხუ რი გაიარა. 
1990 წელს იგი  ბა ქოს ის ლა მის უნ ივ ერ სი ტეტ ში თე -

ოლ ოგი ისა და ის ლა მის მცოდ ნე ობ ის ფა კულ ტეტ ზე ჩა ირ -
იცხა, რო მე ლიც 1995 წელს წარ მა ტე ბით და ამ თავ რა. 

1995-1999 წლებ ში იგი ბაღ და დის ის ლა მის უნ ივ ერ -
სი ტეტ ში სწავ ლობ და ის ლა მის კა ნო ნე ბის (შა რი ათ ის) ფა -
კულ ტეტ ზე.

1999-2010 წლებ ში იას ინ ალი ევი სა ქარ თვე ლო ში კავ -
კა სი ის მუს ლიმ თა სამ მარ თვე ლოს  წარ მო მად გენ ლის პირ -

ველ მო ად გი ლედ და თბი ლი სის ჯუ მა მე ჩე თის იმ ამ-ხა თი -
ბად მუ შა ობ და.

2011 წელს სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს მუს ლიმ თა სამ -
მარ თვე ლოს და ფუძ ნე ბის დღი დან 2013 წლის დე კემ ბრამ -
დე მას  სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს შე იხ ის პირ ვე ლი
მო ად გი ლის თა ნამ დე ბო ბა ეკ ავა. 2013 წლის 27 დე კემ ბერს
აზ ერ ბა იჯ ან ელ სუ ნიტ მუს ლიმ თა უმ აღ ლე სი რე ლი გი ური
საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით იას ინ ალი ევი  ერ თხმად  აირ -
ჩი ეს აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს მუფ თის პო ზი ცი აზე და
დღემ დე იკ ავ ებს აღ ნიშ ნულ თა ნამ დე ბო ბას.

იგი და ოჯ ახ ებ ულია და ჰყავს ორი ქა ლიშ ვი ლი.

BIOGRAPHY OF 
YASIN ALIEV
Yasin Musa Aliev was born on January 1, 1970 in the vil

lage of Irganchai, Dmanisi municipality. 
In the years of 19771987 he studied at high school of

the village of Irganchai. 
During the years of 19881990 he served in a compul

sory military service. 
In 1990 he was enroled in the Faculty of Theology and

Islamic Studies at the Islamic University of Baku which he suc
cessfully completed in 1995. 

During the years of 19951999 he studied in Baghdad
University of Islam, at the Faculty of Islamic Law (Sharia).

In the years of 19992010 Yasin Aliev served as the First
Deputy Representative in Georgia of the Administration of
Muslims of the Caucasus and the Imam Khatib of Tbilisi Juma
Mosque. Since  the establishment  of  the Administration of
Muslims of All Georgia in 2011 till December 2013, he held
the position of the First Deputy Sheikh of All Georgia. On De
cember 27, 2013 by the decision of the Supreme Religious
Council of the Azerbaijani Sunni Muslims, Yasin Aliev was
unanimously elected to the position of the Mufti of East Geor
gia and he still holds this position.

He is married and has two daughters.

იმამ ალის მეჩეთი 1739 წ.  
Imam Ali Mosque 1739 y
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ბათუმის მეჩეთი  Batumi Mosque

მარნეულის მეჩეთი  Marneuli Mosque
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იმამ ჰუსეინის მეჩეთი (ახალი)  2014 წ.  Imam Hussein Mosque (New) 2014 y

აჰლიბეითის მეჩეთი 2008 წ.  
Ahlibait Mosque 2008 y
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სეზონური მეჩეთი  XXXXI ს.  Seasonal Mosque  XXXXI c.



სომეხთა   სამოციქულო
მართლმადიდებელი   წმინდა   ეკლესიის

საქართველოს   ეპარქია

DIOCESE OF THE 
ARMENIAN APOSTOLIC 

ORTHODOX HOLY 
CHURCH IN GEORGIA
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ვაზ გენ მირ ზა ხა ნი ან ის 
ბი ოგ რა ფია

ეპ ის კო პო სი ვაზ გენ მირ ზა ხა ნი ანი  1965 წლის 21 ივ -
ლისს და იბ ადა ეჯ მი აწ ინ ის რაიონის სო ფელ არ ტი მედ ში
(ყო ფი ლი ათ არ ბე კი ანი).

1971-82 წლებ ში იგი სწავ ლობ და და და ამ თავ რა ად -
გი ლობ რი ვი სა შუ ალო სკო ლა.

1982 წელს იგი ჩა ირ იცხა მთა ვა რი სა კა თედ რო წმინ -
და ეჯ მი აწ ინ ის გე ვორ გი ან სა სუ ლი ერო სე მი ნა რი აში.

1984-86 წლებ ში იგი მსა ხუ რობ და საბ ჭო თა არ მი ის
რი გებ ში.

1989 წლის 7 მა ისს მთა ვა რე პის კო პო სი სან თუ რი ან -
ის მი ერ იგი ხელ დას მულ იქ ნა დი აკ ვა ნად.

1991 წლის 28 ივ ლისს მთა ვარ სა კა თედ რო წმი და ეჯ -
მი აწ ინ ში მთა ვა რე პის კო პოს ნერ სეს პო ზა პა ლი ან ის მი ერ
იგი ხელ დას მულ იქ ნა მღვდელ მო ნაზ ვნად და მიწ ვე ულ იქ -
ნა ლექ ცი ებ ის წა სა კითხად გე ვორ გი ან სა სუ ლი ერო სე მი -
ნა რი ასა და ქსქც-ში.  

1993-95 წლებ ში იგი მთა ვარ სა კა თედ რო წმინ და ეჯ -
მი აწ ინ თან არ სე ბუ ლი საკ ვი რაო სკო ლის გამ გე-დი რექ ტო -
რი იყო.

1995 წელს ყო ველ თა სო მეხ თა კა თო ლი კო სის უწ მინ -
დე სი სა და უნ ეტ არ ეს ის გა რე გინ პირ ვე ლის მა ღა ლი გან -
კარ გუ ლე ბით იგი და ინ იშ ნა ქსქც-ს გამ გე-დი რექ ტო რად.
იგი წარ მა ტე ბით ას რუ ლებ და მის თვის და კის რე ბულ მო -
ვა ლე ობ ებს. ამ პე რი ოდ ში მან გა მო აქ ვეყ ნა 26 და სა ხე ლე -
ბის სა სუ ლი ერო ლი ტე რა ტუ რა, რე ლი გი ის სა ხელ მძღვა -
ნე ლო ები და მას წავ ლე ბელ თა სას წავ ლო სა ხელ მძღვა ნე -
ლო ები. მან ას ევე და აფ უძ ნა ორ კვი რე ული გა ზე თი “ქრის -

ტი ან ული სომ ხე თი“ და მო ამ ზა და   ყო ველ დღი ური რე ლი -
გი ური გა და ცე მე ბის ციკ ლი.

1996 წელს მან წა რად გი ნა და და იც ვა სა არ ქი მან დიტ -
რო დი სერ ტა ცია “წმინ და გრი გორ ტა თე ვა ცის „ჰარ ცმანც“
და „ვოს კე ფო რიკ“ წიგ ნე ბის წყა რო ები“.

1996 წლის 20 ივ ნისს კა თო ლი კო სის გა რე გინ პირ ვე -
ლის ხელ დას ხმით მან არ ქი მან დრი ტის  ხა რის ხი მი იღო.

1997-99 წლებ ში არ ცა ხის ეპ არ ქი ის წი ნამ ძღვრის მთა -
ვა რე პის კო პოს მარ ტი რო სი ან ის მხარ და ჭე რით მან ორ გა -
ნი ზე ბა გა უწია არ ცა ხის და ქა შა თა ღის ქრის ტი ან ული რე -
ლი გი ის სკო ლე ბის მას წავ ლე ბელ თა გა დამ ზა დე ბის და ზო -
გად სა გან მა ნათ ლებ ლო სკო ლებ ში   სწავ ლე ბის საქ მეს.

2002 წლის 4 სექ ტემ ბერს უწ მინ დე სი სა და უნ ეტ არ -
ეს ის ყო ველ თა სო მეხ თა კა თო ლი კო სის მი ერ იგი და ინ იშ -
ნა სა ქარ თვე ლოს სო მეხ თა ეპ არ ქი ის წი ნამ ძღვრად. 

2003 წლის 23 ივ ლისს უწ მინ დე სი სა და უნ ეტ არ ეს ის
ყო ველ თა სო მეხ თა კა თო ლი კო სის გა რე გინ მე ორ ის მი ერ
ვაზ გენ მირ ზა ხა ნი ანი ხელ დას მულ იქ ნა ეპ ის კო პო სად. 

BIOGRAPHY OF THE PRIMATE OF 
THE DIOCESE OF THE ARMENIAN 
APOSTOLIC CHURCH IN GEORGIA, HIS 

GRACE BISHOP VAZGEN MIRZAKHANYAN

His Grace Bishop Vazgen Mirzakhanyan (the real name Edward)
was born on July 21, 1965, in the village of Artimed (formerly Atar
bekyan), Armavir Region.

From 1982 to 1989 he studied and graduated from the Gevorkian
Theological Seminary of the Mother See of Holy Etchmiadzin. From
1984 to 1986 he served in the Soviet Army. On May 7, 1989, was or
dained a deacon by His Grace Archbishop Husik Sandourian.

In 1990 Mirzakhanyan defended his dissertation on the theme
"Grigor Vardapet Skeratsi’s life and literary inheritance" and got an
excellent mark.

On July 28, 1991, with  the  solemn blessing of His Holiness
Vazgen I, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians,Vazgen
Mirzakhanyan was ordained a friar in the Mother See of Holy Etch
miadzin  by His Grace Archbishop Nerses Pozapalian. After the or
daining, he got down to work in the Gevorkian Theological Seminary
and  the newly opened Christian Education Center.

In 199395 he was the head of the adjacent Sunday School of
the Mother  See  of  Holy  Etchmiadzin  and  the  school  of Araratian
Pontifical Diocese.

From  1995  to  1999  under  the  leadership  of  His  Holiness
Karekin II ,Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, he
was  appointed  the  managing  director  of  the  reorganized  CEPC.
Before  the  end  of  his  tenure,  he  organized  training  courses  for
teachers of Christian Teaching in a number of cities of Armenia and
Artsakh. During that period, the CEPC published 26 books of spiritual
literature,  religious  textbooks  and  teacher  training  manuals.  The
"Qristonya Hayastan" weekly newspaper has been established, the
daily “Sireq zmimeants”, the Saturday “Khoran lusoy” and the Sunday
children’s religious “Aravot lusoy” TV programmes were realized. 

In 1996 he presented and defended the doctrinal thesis on the
theme "The sources of speech of Fathers of church in St. Grigor Tat
evatsi's" Hartsmants" and " Voskeporik" books.
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On June 20,1996, in the Mother See of Holy Etchmiadzin Altar
by His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of
All Armenians , he received four degrees of private doctrine.

On December 1, 1999, under the Patriarchal authority of His
Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
, he was appointed  a vicar of the Aragatsotn Diocese.

In 2001 at the initiative of His Grace Vazgen Vardapet Mirza
khanyan and with the support of Aragatsotn regional authorities and
the Mother See, the subject of Christian religion has been officially
included in the general education schools of Aragatsotn region.

During his work from 2000 to 2002, the reconstruction of the
monastic  complexes  of  "Surb  Gevorg"  and  "Saghmosavank"  of
Mughni  ,  the churches of  "Surb Hovhannes  " of   Byurakan,  “Surb
Khach” of Aparan and "Surb Mesrop Mashtots"   of Oshakan were
completed and their rededication ceremonies were arranged.

"Aragatsotn" weekly newspaper was published during the men
tioned period.

On September 4,2002, under the Patriarchal authority of His
Holiness  Karekin  II,  Supreme  Patriarch  and  Catholicos  of  All
Armenians, Vazgen Mirzakhanyan  was appointed the Primate of the
Diocese of the Armenian Apostolic Church in Georgia.

On  June  23,  2003  ,by  His  Holiness  Karekin  II,  Supreme
Patriarch and Catholicos of All Armenians, he has been ordained a
bishop.

Since  2006  ,His  Grace  Bishop  Vazgen  Mirzakhanyan  is  a
member of the Supreme Spiritual Council of the Armenian Apostolic
Church.

From 2003 to 2018 in the Diocese of the Armenian Apostolic
Church  in  Georgia  about  46  churches  and  chapels  were  built,
renovated and dedicated in Tbilisi, Akhaltsikhe, Akhalkalaki, Aspindza,
Batumi, TetriTskharo, Tsalka, Marneuli, Ninotsminda cities and re
gions.

During the leadership of His Grace Bishop Vazgen Mirzakhanyan,
"Hayartun",  "Vazgen  I  Catholicos  of  All  Armenians",  "Karapet
Archbishop Bagratuni "," Khrimyan Hayrik "," Alexander Mantashyants

"," Rafael Javakh " and " St. Grigor Narekatsi " educational, cultural
and youth centers were established where groups and ensemble of
singing, dance, folk instruments, recitations, vocal tools, computer
training and aesthetic education are operating. Preschools, Saturday
and Sunday schools are operating as well.

In order to make the activity of the Dioceses effective, a flexible
management  system  has  been  introduced  in  education,  culture,
youth, press and media, law and cooperation, financial administrative
and social departments. The Diocese is replenished with priests and
deacons, and the number of employees has increased dramatically.

Hovhannes Tumanyan's house was acquired, which after the ren
ovation and furnishing became H. Tumanyan’s ScientificCultural Cen
ter.

Over  a  dozen  of  valuable  books  and  albums  have  been
published in collaboration with the Union of Writers of Georgia, "Ver
natun" Union of Armenian Writers in Georgia and individual figures.
"Norashen" magazine was published as well.

The diocese's website has been set up.
The buildings of the Diocese of Prelacy and "Hayartun" center

in Tbilisi,  the building of  "Khrimyan Hayrik"center  in  the village of
Arakova ,Akhalkalaki region were built, the buildings of "Alexander
Mantashyats" center  in Batumi and  "Rafael Javakh" in Ninotsminda
were acquired, which were renovated and furnished.

During  the  mentioned  period,  dozens  of  crossstones  and
monuments  have  been  raised  and  dedicated  in  the  Armenian
populated cities and villages of Georgia.

Community  and  nongovernmental  organizations  have  been
established  to  promote  spiritual,  educational,  cultural  and  youth
activities. Traditional and ritual  traditions have been restored, and
the culture of Armenian cuisine has been widely spread.

Practical and friendly terms were established together with the
Georgian Orthodox Church Patriarchate, the Georgian government
and religious and national communities in Georgia.

Close cooperation has been established with Mother Country
Armenia, panArmenian structures and Armenian diaspora.

თბილისის ეკლესია სურბ ეჯმიაწინი (1805წ.) 
Surb Etchmiadzin Church (1805)



თბილისის  საკათედრო ტაძარი 
სურბ გევორგი (1251წ.) 

Surb Gevorg Cathedral of Tbilisi (1251)



173

ახალქალაქის ეკლესია სურბ ხაჩი (1830წ. ) Surb Khach Church of Akhalkalaki(1830)

თბილისის სურბ გევორგ საკათედრო ტაძრის ინტერიერი (1251წ. ) The interior of Surb Gevorg Cathedral in Tbilisi.



ბათუმის ეკლესია სურბ ფრკიჩი (1879წ.) 
Surb Prkich Church of Batumi (1879)



საქართველოს   იეზიდთა
სასულიერო  კრება

SPIRITUAL ASSEMBLY 
OF YAZIDIS OF GEORGIA
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დი მიტ რი ფირ ბა რის 
ბი ოგ რა ფია

დი მიტ რი ფირ ბა რი და იბ ადა 1978 წელს
თბი ლის ში. 1999 წელს მან სა ქარ თვე ლოს
აგ რა რუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი, სპე ცი ალ ობ ით
მწვა ნე მშე ნებ ლო ბის არ ქი ტექ ტუ რა და ამ -
თავ რა, ხო ლო 2004 წელს - თბი ლი სის აზი -
ისა და აფ რი კის ინ სტი ტუ ტი, აღ მო სავ ლე -
თის ქვეყ ნე ბის ის ტო რია და სა ერ თა შო რი -
სო ურ თი ერ თო ბე ბი. 

2003 წელს მან სა გან მა ნათ ლებ ლო მოღ -
ვა წე ობა და იწყო სა ქარ თვე ლოს ეზ იდ ური
თე მის ახ ალ გაზ რდებ ში  და ატ არ ებ და ეზ -
იდ ური რე ლი გი ის შემ სწავ ლელ კურ სებს.
იგი მუ შა ობ და ეზ იდ ური გა ზე თის „ახ ალი
მზე რა“ სა რე დაქ ციო კო ლე გი აში.  

2003 წლი დან ფირ ბა რი გა მოს ცემს სტა -
ტი ებ სა და მო ნოგ რა ფი ებს ეზ იდ ებ ის ის ტო -
რი ის, ეთ ნოგ რა ფი ისა და ეზ იდ ური რე ლი -
გი ის შე სა ხებ. 

2011 წელს იგი ეზ იდ თა სა თე მო ცენ ტრის
და არ სე ბის ინ იცი ატ ორი და ერთ-ერ თი დამ -
ფუძ ნე ბე ლი იყო. იმ ავე წელს მან  რე ლი გი -
ური ორ გა ნი ზა ცია „ეზ იდ თა სა სუ ლი ერო
საბ ჭო სა ქარ თვე ლო ში“ დააარსა. 

2011 წელს ეზ იდ თა სა სუ ლი ერო საბ ჭომ
ით ავა ეზ იდ თა უმ აღ ლე სი სა სუ ლი ერო საბ -
ჭოს დე ლე გა ცი ის ჩა მოყ ვა ნა ერ აყ იდ ან, რა -
მაც დი დი ბიძ გი მის ცა ეზ იდ ური რე ლი გი ის
აღ ორ ძი ნე ბას სა ქარ თვე ლო ში. 

2014 წელს ფირ ბა რი სა ქარ თვე ლოს ეზ -
იდ თა სა სუ ლი ერო საბ ჭოს წი ნამ ძღო ლად
აირ ჩი ეს.

იგი რე გუ ლა რუ ლად ღე ბუ ლობს მო ნა წი -
ლე ობ ას სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო კონ -
ფე რენ ცი ებ ში, და სხვა დას ხვა უმ აღ ლეს და -
წე სე ბუ ლე ბებ ში მოწ ვე ვით კითხუ ლობს ლექ -
ცი ებს ეზ იდ ური რე ლი გი ისა და ის ტო რი ის
შე სა ხებ. 

დი მიტ რი ფირ ბა რი გი ორ გი წე რეთ ლის
სა ხე ლო ბის აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ობ ის ინ -
სტი ტუ ტის ას ოც ირ ებ ული წევ რია.

მან  მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი და ამ -
ყა რა სხვა დას ხვა რე ლი გი ებ ის სა სუ ლი ერო
ლი დე რებ თან, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ას -
ევე საზღვარ გა რეთ. 

დი მიტ რი ფირ ბა რი ეზ იდი სა ზო გა დო და
რე ლი გი ური მოღ ვა წე, თე ოლ ოგი, და აღ მო -
სავ ლეთ მცოდ ნეა. იგი ეზ იდ ური წმინ და ტექ -
სტე ბის, საღ ვთის მეტყვე ლო კვლე ვე ბის, ეზ -
იდ ებ ის ის ტო რი ასა და ეთ ნოგ რა ფი ას მიძ -
ღვნი ლი სტა ტი ებ ის და მო ნოგ რა ფი ებ ის ავ -
ტო რია. ეზ იდ თა სა სუ ლი ერო კე რა, რო მე -
ლიც თბი ლის ში  მი სი უშუ ალო ინ იცი ატ ივ -
ითა და ძა ლის ხმე ვით და არ სდა, წარ მო ად -
გენს სა სუ ლი ერო ცენ ტრს არა მარ ტო სა -
ქარ თვე ლო ში, არ ამ ედ რე გი ონ ში მცხოვ რე -
ბი ეზ იდ ებ ის ათ ვის.



BIOGRAPHY OF 
DIMITRI PIRBARI

Dimitri  Pirbari  was  born  in  1978  in  Tbilisi.  In
1999 he graduated from the Georgian Agricultural
University,  specializing  in  Architecture  of  Green
Construction and in 2004  Tbilisi Institute of Asia
and  Africa,  the  faculty  of  history  of  the  Eastern
Countries and International Relations.

In  2003  he  started  educational  activities  and
conducted  the  courses  of  Yezidi  religion  for  the
youth of Yezidi community of Georgia. He worked
in the editorial board of Yezidi newspaper “Akhali
Mzera”. 

Since 2003 Pirbari has been publishing articles
and  monographs  about  the  history  of  Yezidis,
ethnography and the Yezidi religion. 

In  2011  he  was  the  initiator  and  one  of  the
founders  of  the Yezidi  Community Center.  In  the
same year he established the religious organization
“Spiritual Assembly of Yazidis of Georgia”. 

In 2011 the “Spiritual Assembly of Yazidis” invited

the delegation of the Supreme Spiritual Assembly
of Yazidis from Iraq that gave impetus to the revival
of the Yezidi religion in Georgia. 

In 2014 Pirbari was elected as the Head of the
“Spiritual Assembly of Yazidis of Georgia”.

He regularly participates in international scientific
conferences  and  conducts  lectures  on  the Yezidi
religion and history at various higher education in
stitutions.

Dimitri Pirbari is an associate member of Giorgi
Tsereteli Institute of Oriental Studies.

He established  friendly  relations with  religious
leaders of different  religions both  in Georgia and
abroad.  

Dimitri  Pirbari  is  a  public  and  religious  figure,
theologian  and  Orientalist.  He  is  the  author  of
articles and monographs dedicated  to  the history
and  ethnography  of  Yezidis,  Yezidi  sacred  texts
and theological studies. The Yezidis Spiritual Centre
founded in Tbilisi with his direct initiative and efforts
is a religious center not only for the Yezidis living in
Georgia but also in the region. 

ეზიდთა სასულიერო ტაძარი
Yezidi Religious Temple
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საქართველოს  ევანგელურ-
ლუთერული  ეკლესია

EVANGELICAL LUTHERAN
CHURCH OF GEORGIA
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მარ კუს შო ხის 
ბი ოგ რა ფია

მარ კუს შო ხი 1966 წლის 4 მარ ტს გერ მა ნი აში
და იბ ადა. 1985 წელს მან  შვე ბის ჰა ლის გიმ ნა ზია ეკ -
ონ ომ იკ ური მეც ნი ერ ებ ებ ის გან ხრით და ამ თავ რა.
სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ მან  სა მო ქა ლა ქო სამ -
სა ხუ რი გაიარა (სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხუ -
რის სა ნაც ვლოდ) დი აკ ონი ის მო ხუ ცე ბულ თა სახ -
ლში.  

1987-1988 წლებ ში იგი  ბერ ძნულ და ლა თი ნურ
ენ ებს სწავ ლობ და ევ ან გე ლუ რი ეკ ლე სი ის ენ ებ ის
კო ლეჯ ში, შტუტ გარ ტში.  

1988-1990 წწ იგი  ტი უბ ინ გე ნის ევ ან გე ლუ რი თე -
ოლ ოგი ის ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლობ და, ამ ას თა ნა ვე
შე ის წავ ლა ებ რა ული ენა. 

1990-1991 წლებ ში შო ხი სწავ ლობ და ლა იფ ცი გის
ევ ან გე ლურ უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში. 1991-1992
წლებ ში მან გერ მა ნი ის აკ ად ემი ური გაც ვლი თი პროგ -
რა მის და ფი ნან სე ბით გაიარა ეკ უმ ენ ური სას წავ ლო
პროგ რა მა რო მის-კა თო ლი კურ ბე ნე დიქ ტი ან ელ თა
სა აბ ატ ოში სა ხე ლად “დორ მი ციო მა რია” იერ უს ალ -
იმ ის სი ონ ის მთა ზე.

1992-1996 წლებ ში იგი  სწავ ლას აგ რძე ლებ და
ტი უბ ინ გე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის ევ ან გე ლუ რი თე ოლ -
ოგი ის ფა კულ ტეტ ზე, რო მე ლიც თე ოლ ოგი აში დიპ -
ლო მით და ას რუ ლა. სწავ ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ

მან  ერ თწლი ანი პრაქ ტი კა იერ უს ალ იმ ის მაცხოვ -
რის ევ ან გე ლურ-ლუ თე რულ ეკ ლე სი აში გაიარა. 

1997-1999 წლებ ში შო ხი  ვი კა რი იყო, 1999 წელს
კი  ვი ურ ტემ ბერ გის ევ ან გე ლურ-ლუ თე რუ ლი სამ ხა -
რეო ეკ ლე სი ის პას ტო რი გახ და, რის შემ დე გაც 1 წლით
მი იღო პას ტო რის ად გი ლი ჰა იდ ენ ჰა იმ ში/ბრენ ცში.

2000-2004 წწ იგი  პას ტო რად მსა ხუ რობ და სა მა -
რა ში (რუ სე თი). 

2004-2012 წლებ ში იგი ზინ დელ ფინ გე ნის (შტუტ -
გარ ტის მახ ლობ ლად) სამ რევ ლოს პას ტო რი გახ და. 

2012-2017 წწ იგი  გერ მა ნი ის ევ ან გე ლურ-ლუ -
თე რუ ლი ეკ ლე სი ის მი ერ რი გა ში წარ გზავ ნი ლი პას -
ტო რი იყო და ლატ ვი ის გერ მა ნულ ევ ან გე ლურ-ლუ -
თე რულ ეკ ლე სი ას ედ გა სა თა ვე ში.

2017 წლის ნო ემ ბრი დან მარ კუს შო ხი სა ქარ თვე -
ლოს და სამ ხრეთ კავ კა სი ის ევ ან გე ლურ-ლუ თე რუ -
ლი ეკ ლე სი ის ეპ ის კო პო სია.

BIOGRAPHY OF 
MARCUS SHOKH

Marcus  Shokh  was  born  on  the  4th  of  March,  1966  in
Germany.  In  1985  he  graduated  from  the Schwabisch Hall
Gymnasium  in  Economic  Sciences.  After  graduating  from
school he was in the civil service (in exchange for compulsory
military service) at the house for elderly people of Diaconia. 

During  the  years  of  19871988  he  studied  Greek  and
Latin languages at the College of Evangelical Church Languages
in Stuttgart. 

In  19881990  he  studied  at  the  Faculty  of  Evangelical
Theology at Tubingen, He also learned the Hebrew Language. 

During the years of 19901991 Marcus Shokh studied at
Leipzig Evangelical University.

In  19911992  he  completed  the  ecumenical  training
program funded by the German academic exchange program
in the RomanCatholic Benedictine Abbey named „Dormition
Maria“ on Mount Zion in Jerusalem.

During the years of 19921996 he continued his studies
at the faculty of Evangelical Theology of Tubingen University
which he completed with Diploma in Theology. After graduating
he  took  a  oneyear  practice  in  the  Evangelical  Lutheran
Church of the Savior of Jerusalem. 

In 19971999 Shokh was a vicar and in 1999 became a
pastor of the EvangelicalLutheran Regional Church of Wurt
temberg after which he pastored in Heidenheim/Brenz for a
year. 

In 20002004 he served as a pastor in Samara (Russia). 
During  the  years  of  20042012  he was  a  pastor  of  the

parish of Sindelfingen (near Stuttgart).
In 20122017 he was a pastor sent to Riga by the Evan

gelicalLutheran Church of Germany and headed the German
EvangelicalLutheran Church of Latvia. 

Since November 2017 Marcus Shokh has been the bishop
of  EvangelicalLutheran  Church  of  Georgia  and  South
Caucasus. 
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თბილისის ევანგელურლუთერული ეკლესია  Evangelical Lutheran Church of Tbilisi
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თბილისის ევანგელურ
ლუთერული ეკლესია 
Evangelical Lutheran
Church of Tbilisi



საქართველოს  სახარების 
ქრისტიან-ბაპტისტთა 
ეკლესიების  კავშირი

UNION OF EVANGELICAL
CHRISTIAN BAPTIST 

CHURCH OF GEORGIA
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გია კან დე ლა კის 
ბი ოგ რა ფია

გია კან დე ლა კი და იბ ადა 1967 წლის 4
ივ ნისს ქ. ყვა რელ ში. იგი სა ქარ თვე ლოს სა -
ხა რე ბი სე ულ ქრის ტი ან-ბაპ ტის ტთა ეკ ლე -
სი ებ ის კავ ში რის პრე ზი დენ ტია (ეპ ის კო პო -
სი). 

1985-1987 წლებ ში მან  სამ ხედ რო სა -
ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხუ რი გაიარა.

1988   წელს მან  თე ლა ვის სა ამ შე ნებ ლო
ტექ ნი კუ მი და ამ თავ რა.

1992 წლი დან იგი  ყვარ ლის ბაპ ტის ტუ -
რი ეკ ლე სი ის წევ რია. 

1994-2001 წლებ ში იგი  თე ოლ ოგი ურ
სე მი ნა რი აში სწავ ლობ და. 

1995 წელს მას ზე მოხ და სა დი აკ ვნო ხელ -
დას ხმა, ხო ლო 2002 წელს იგი ყვარ ლის
ბაპ ტის ტურ ეკ ლე სი აში  ხელ დას მუ ლი ხუ -
ცე სი გახ და.

გია კან დე ლა კი სო ცი ალ ურ-ჰუ მა ნი ტა -
რულ პრო ექ ტებ ში იყო ჩარ თუ ლი  და დი დი
პა სუ ხის მგებ ლო ბით გა მო ირ ჩე ოდა ყვე ლა
და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ობ ის მი მართ. ამ ის
გა მო მას ნდო ბა გა მო უცხა დეს სა ქარ თვე -
ლოს სა ხა რე ბი სე ულ ქრის ტი ან ბაპ ტის ტთა
ეკ ლე სი ებ მა და 2015-2019 წლებ ში, ოთხი
წლის ვა დით, კავ ში რის მთა ვარ ეპ ის კო პო -
სად აირ ჩი ეს.

გია კან დე ლა კი მო წო დე ბუ ლია ბაპ ტის -
ტურ ეკ ლე სი ებ თან ერ თად მრა ვა ლი სი კე -
თე გა აკ ეთ ოს, თე სოს სიყ ვა რუ ლი და გვერ -
დში და უდ გეს ქარ თულ სა ხელ მწი ფოს არ -
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის აღ მოფხვრა ში.

მას ჰყავს მე უღ ლე და ორი ქა ლიშ ვი ლი.

BIOGRAPHY OF 
GIA KANDELAKI

Gia Kandelaki was born on the 4th of June, 1967 in
Kvareli. He is the president (Bishop) of the Union
of  Evangelical  Christian  Baptist  Church  of  Geor
gia.

During  the  years  of  19851987  he  was  con
scripted for compulsory military service. 

In  1988  he  graduated  from  Telavi  Technical
College.

Since 1992 he has been a member of Kvareli
Baptist Church. 

In  19942001  he  studied  at  the  Theological
Seminary. 

In  1995  he  was  an  ordained  deacon  and  in
2002 he became an ordained priest in the Kvareli
Baptist Church. 

Gia Kandelaki was  involved  in sociohumani
tarian projects and was distinguished with a great
responsibility  towards  all  of  the  duties  imposed.
Because of this he was recognized by the Evangelical
Christian  Baptist  Churches  of  Georgia  and  was
elected as  the Chief Bishop of  the Union  for  four
years (20152019).

Gia Kandelaki  is committed together with  the
Evangelical Christian Baptist Churches of Georgia
to do a lot of good things, spread love around and
support the Georgian state in solving the existing
problems.

He has a wife and two daughters. 
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თბილისის ეკლესია, 2017 წ.  Tbilis Church  2017 y
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გურჯაანის ეკლესია, 1991 წ.  Gurjaani Church 1991 y

ყვარლის ეკლესია, 1996 წ.  Kvareli Church 1996 y



თბილისის   საერთაშორისო
ბაპტისტური   ეკლესია

INTERNATIONAL BAPTIST
CHURCH OF TBILISI
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ჩარ ლზ ჰობ ლი ცის 
ბი ოგ რა ფია

ჩარ ლზ  ჰობ ლი ცი და იბ ადა 1940 წელს ამ ერ იკ ის შე -
ერ თე ბულ შტა ტებ ში, კერ ძოდ ქა ლაქ მე რი ლენ დში ბალ ტი -
მო რის შტატ ში. 

1958-1962 წლებ ში მან  ამ ერ იკ ის სამ ხედ რო სამ სა -
ხურ ში იმ სა ხუ რა, სა დაც მი იღო AM2 (Avation Mechanic) წო -
დე ბა.  

1964–1970 წლებ ში იგი  თე ოლ ოგი ურ უნ ივ ერ სი ტეტ -
ში სწავ ლობ და და თე ოლ ოგი აში ბა კა ლავ რის ხა რის ხი მი -
იღო. ამ ავე წლებ ში მან წარ მა ტე ბით და ამ თავ რა ლუ იზი ან -
ას ბაპ ტის ტუ რი სე მი ნა რია. 

1998 წელს მას  „ღვთის მეტყვე ლე ბის დოქ ტო რის“ წო -
დე ბა მი ენ იჭა.

1970-1972 წლებ ში ჰობ ლიც მა მე რი ლენ დში, ბალ ტი -
მო რის შტატ ში  ქრის ტი ან ული დაწყე ბი თი სკო ლა დააარსა,
რო მელ შიც  400-მდე ბავ შვი სწავ ლობ და.

1972 წელს იგი შეუერთდა BIMI (Baptist International
Missions Inc) მი სი ონ ერ ულ სა ზო გა დო ებ ას და წარ გზავ ნილ
იქ ნა მი სი ონ ერ ად სამ ხრეთ აფ რი კა ში, კერ ძოდ მო ზამ ბიკ -
ში, შემ დგომ კი გერ მა ნი აში.

1993 წელს იგი შეუერთდა BIEM (Baptist International
Evangelistic Ministry) მი სი ონ ერ ულ სა ზო გა დო ებ ას და მი -
სი ონ ერ ად მსა ხუ რობ და რუ სეთ ში, კერ ძოდ სან ქტ-პე ტერ -
ბურ გში.

ამ ჟა მად იგი მი სი ონ ერ ად მსა ხუ რობს  სა ქარ თვე ლო -
ში, სა დაც 2002 წელს დააარსა თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო
ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია, რო მე ლიც წარ მა ტე ბით გა ნაგ რძობს
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას.

ჩარ ლზ ჰობ ლი ცი აქ ტი ურ ადაა ჩაბ მუ ლი ქრის ტი ან ულ
მსა ხუ რე ბა ში ორ მოც და ექ ვსი წლის გან მავ ლო ბა ში. იგი წარ -
მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ბაპ ტის ტურ ეკ ლე სი ებს ამ ერ იკ -
აში. 

ჰობ ლი ცი ემ სა ხუ რე ბო და ღმერ თს მო ზამ ბიკ ში, სამ -
ხრეთ აფ რი კა ში, გერ მა ნი აში, რუ სეთ ში და სა ქარ თვე ლო ში.
იგი არ იგ ებ და ბიბ ლი ებს და ქრის ტი ან ულ ლი ტე რა ტუ რას
ზე მოთ ხსე ნე ბულ ქვეყ ნებ ში. იგი იძი ებ და და არ იგ ებ და ჰუ -
მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბებს უპ ატ რო ნო და უს ახ ლკა რო თა
თავ შე საფ რე ბის თვის, ეხ მა რე ბო და გა ჭირ ვე ბუ ლებს და ხელს
უწყობ და სა მე დი ცი ნო მი სი ებს, რა თა დახ მა რე ბოდ ნენ ავ -
ად მყო ფებს და სნე ულ ებს. ნერ გავ და და მო უკ იდ ებ ელ ბაპ -
ტის ტურ ეკ ლე სი ებს და ას წავ ლი და ბიბ ლი ას. ჩარ ლზ ჰობ -
ლი ცი აგ რძე ლებს ქა და გე ბას ჯვარ ცმულ იესო ქრის ტე ზე,

რო მე ლიც აღ დგა მკვდრე თით და ყვე ლას სთა ვა ზობს სა უკ -
უნო სი ცოცხლეს ვინც იწ ამ ებს, მო ინ ანი ებს ცოდ ვებს და
მი იღ ებს ქრის ტეს პი რად მხსნე ლად და უფ ლად.

ჩარ ლზ ჰობ ლი ცი და ოჯ ახ ებ ულია და ჰყავს ორი შვი ლი. 

BIOGRAPHY OF 
CHARLEZ HOBLITZ

Charlez  Hoblitz  was  born  in  1940,  in  Baltimore,  Maryland,
U.S.A.

From  1958  to  1962  he  served  in  the  United  States  Military
Service where he achieved the title of AM2 (Avation Mechanic).

During the years of 1964 to 1970 he studied at the Theological
University and was conferred a Bachelor’s Degree in Theology. In the
same period he successfully graduated from Louisiana Baptist Semi
nary.

In 1998 he was awarded the title of the “Doctor of Theology”.
In  19701972  Hoblitz  established  the  Christian  Elementary

School in Baltimore, Maryland where up to 400 students studied. 
In 1972 he joined BIMI (Baptist International Missions Inc) the

missionaey  society  and was  sent  as  a missionary  to South Africa,
namely Mozambique and later to Germany.

In  1993  he  joined  BIEM  (Baptist  International  Evangelistic
Ministry) the missionary society and served as a missionary in St. Pe
tersburg, Russia.

He  is  currently  serving as  a missionary  in Georgia where he
founded Tbilisi International Baptist Church in 2002, which continues
functioning successfully. 

Charles Hoblitz has been actively involved in Christian service
during  the  fortysix  years.  He  represents  the  International  Baptist
Churches in America. 

Hoblitz    served  God  in  Mozambique,  South  Africa,  Germany,
Russia and Georgia.  He distributed Bibles and Christian literature in
the above mentioned countries. He collected and distributed humanitarian
aid for lonely and homeless shelters, assisted the poor and promoted
medical missions to help patients and sick people.  He was introducing
independent Baptist  churches  and was  teaching  the Bible.   Charles
Hoblitz continues preeching the crucified Jesus Christ who resurrected
from the dead and offers eternal life to everyone who will believe, will
repent of their sins and accept Christ as their personal Savior and Lord.

Charles Hoblitz is married and has two children.



საქართველოს   ევანგელურ-
პროტესტანტული   ეკლესია

EVANGELICAL-PROTESTANT
CHURCH OF GEORGIA
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გი ორ გი ჩი ტა ძის 
ბი ოგ რა ფია

გი ორ გი ჩი ტა ძე  1969 წლის 27 მარ ტს, სა ქარ თვე -
ლო ში, გო რის რაიონის სო ფელ ყელ ქცე ულ ში და იბ ადა.
იგი ბავ შო ბი დან მორ წმუ ნე იყო, რის გა მოც სა ქარ თვე -
ლო ში კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დროს დევ ნას გა ნიც დი -
და. სწო რედ ამ მო ტი ვით იგი  გო რის რაიონის სო ფელ
ყელ ქცე ულ ის სა შუ ალო სკო ლის მე-8 კლა სი დან და ითხო -
ვეს. შემ დეგ მან სწავ ლა გა ნაგ რძო ქ. თბი ლის ში, სა დაც
რე გუ ლა რუ ლად და დი ოდა ქ. თბი ლი სის სა ხა რე ბის რწმე -
ნის ეკ ლე სი აში.

1989 წელს გი ორ გი ჩი ტა ძე სას წავ ლებ ლად საბ ჭო -
თა კავ შირ ში პირ ველ თე ოლ ოგი ურ სა წავ ლე ბელ ში ლატ -
ვი ის ქა ლაქ ელ გა ვა ში გა ემ გზავ რა. ერ თი წლის შემ დეგ
იგი  სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუნ და და მი სი თა ოს ნო ბით  სა -
ქარ თვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი აში პირ ვე ლი ბიბ -
ლი ური სკო ლა გა იხ სნა. მა ლე ვე გი ორ გი თბი ლი სის სა ხა -
რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის ახ ალ გაზ რდუ ლი მსა ხუ რე ბის
ხელ მძღვა ნე ლი გახ და.

1993 წელს სა ერ თა შო რი სო ქრის ტი ანი მქა და გებ -
ლის, ბერტ კლენ დე ნე ნის მი ერ სა ქარ თვე ლო ში ქრის ტი -
ან ული კო ლე ჯის, „ქრის ტეს სკო ლა“, წარ მო მად გენ ლო ბა
გა იხ სნა, სა დაც გი ორ გი ჩი ტა ძე მი იწ ვი ეს მას წავ ლებ -
ლად.

1995 წელს გი ორ გი ჩი ტა ძე დაბ რუნ და ქ. გორ ში სა -
დაც   ეკ ლე სი ის პას ტო რი გახ და. 1996 წლი დან მი სი ხედ -
ვით და მო უკ იდ ებ ლად და იწყო ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა ქარ თვე -
ლოს ევ ან გე ლურ-პრო ტეს ტან ტულ მა ეკ ლე სი ამ, რომ ლის
პას ტო რი და წი ნამ ძღვა რი გი ორ გი ჩი ტა ძე იყო.

მა ლე ვე სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-პრო ტეს ტან ტულ -
მა ეკ ლე სი ამ და იწყო ეკ ლე სი ური მსა ხუ რე ბე ბი ქა რე ლი -
სა და ხა შუ რის რაიონებში და ას ევე ქა ლაქ რუს თავ ში.
პას ტო რი გი ორ გი ჩი ტა ძე გახ და ამ მოძ რა ობ ის უფ რო სი
პას ტო რი.

2003 წელს პას ტორ მა და ამ თავ რა სა ერ თა შო რი სო
უნ ივ ერ სი ტე ტის ”სი ცოცხლის სიტყვა” პას ტო რე ბის  აკ -
ად ემი ური სწავ ლე ბის სრუ ლი კურ სი ქა ლაქ მოს კოვ ში. 

2004 წელს პას ტო რი გი ორ გი ჩი ტა ძე  საცხოვ რებ -
ლად ქ. რუს თავ ში გა და ვი და სა დაც ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე -
სი ის პას ტო რი გახ და. 

პას ტო რი გი ორ გი  ჩი ტა ძე დღე საც ცხოვ რობს და
მოღ ვა წე ობს ქ. რუს თავ ში,

მას მე უღ ლე და ოთხი შვი ლი ჰყავს.

BIOGRAPHY OF 
GIORGI CHITADZE

Giorgi Chitadze was born on March 27, 1969 in the
village of Kelktseuli of the Gori district, Georgia. He was a
believer from childhood because of which he was persecuted
during the communist regime in Georgia. It’s for this
reason he was dismissed from the 8th grade of the high
school in the village of Kelktseuli, Gori district. Then he
continued his studies in Tbilisi where he regularly went
to Tbilisi Evangelical Faith Church. 

In 1989 Giorgi Chitadze left for Latvia in the city of
Elgava to study in the first theological school of the Soviet
Union. One year later he returned to Georgia and opened
the first Biblical School in the Evangelical Faith Church of
Georgia. Soon after, Giorgi became the head of the Youth
Service of Tbilisi Evangelical Faith Church. 

In 1993 the representation of the Christian College
“School of Christ” was opened in Georgia by Bert Klendenen,
international Christian preacher, where Giorgi Chitadze
was invited as a teacher. 

In 1995 Giorgi Chitadze returned to Gori where he
became a pastor of the church. 

Since 1996 the Georgian Evangelical-Protestant Church
began to develop independently according to his vision,
the pastor and head of which was Giorgi Chitadze. 

Soon after, Evangelical-Protestant Church of Georgia
began conducting church services in Kareli and Khashuri
districts and also in the city of Rustavi. Pastor Giorgi
Chitadze became the senior pastor of this movement.

In 2003 the pastor graduated from the full course of
pastors’ academic teaching of the international university
“Word of Life” in Moscow. 

In 2004 pastor Giorgi Chitadze moved to Rustavi
where he became a pastor of the local church. 

Pastor Giorgi Chitadze still lives and works in Rustavi. 
He has a wife and four children. 
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შმა გი ჭან კვე ტა ძის 
ბი ოგ რა ფია

შმა გი ჭან კვე ტა ძე და იბ ადა 1970 წლის 26 მა ისს  ქა -
ლაქ ჭი ათ ურ ის რაიონის სო ფელ ვა ჭევ ში. იგი  ათე ის -
ტურ გა რე მო ში იზ რდე ბო და და სწავ ლობ და სო ფელ ვა -
ჭე ვის სა შუ ალო სკო ლა ში.  რვა კლა სის დამ თავ რე ბის
შემ დეგ მან სწავ ლა  ქ. თბი ლი სის მო სე თო იძ ის სამ ხატ -
ვრო სას წავ ლე ბელ ში გა ნაგ რძო.

1992 წელს იგი დაბ რუნ და ქ. ჭი ათ ურ აში, გახ და ქ.
ჭი ათ ურ ის სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სის წევ რი და მოკ ლე
პე რი ოდ ში - ეკ ლე სი ის მსა ხუ რი. და საწყის ში იგი მსა ხუ -
რობ და ქე ბა-დი დე ბის ჯგუფ ში და ეხ მა რე ბო და პას ტორს
მა ხა რობ ლურ საქ მი ან ობ აში. 

1993 წელს  იგი  საჩხე რის რაიონის სო ფელ კორ ბო -
ულ ის ეკ ლე სი ის ხელ მძღვა ნე ლი გახ და. 

1994 წელს შმა გი ჭან კვე ტა ძემ  ქ. თბი ლის ში ბიბ ლი -
ის სა ფუძ ვლე ბის შემ სწავ ლე ლი კო ლე ჯი “ქრის ტეს სკო -
ლა” და ამ თავ რა.

1995 წელს მან და იწყო ეკ ლე სი ური მსა ხუ რე ბა ქ. ხა -
შურ ში სა დაც  ად გი ლობ რი ვი ეკ ლე სი ის პას ტო რი გახ და. 

1996 წელს შმა გი ჭან კვე ტა ძე  პას ტორ გი ორ გი ჩი -
ტა ძეს თან ერ თად  სა ქარ თვე ლოს ევ ან გე ლურ-პრო ტეს -
ტან ტუ ლი ეკ ლე სი ის სუ ლი ერი საბ ჭოს წევ რი გახ და. 

1999 წელს  იგი საცხოვ რებ ლად გა და ვი და ქ. გორ ში
და გახ და პას ტორ გი ორ გი ჩი ტა ძის დამ ხმა რე და გო რის
ეკ ლე სი ის ად მი ნის ტრა ტო რი. ამ ავე დროს იგი იყო ქ. ხა -
შუ რის ეკ ლე სი ის პას ტო რი.

2003-2004 წლებ ში შმა გი ჭან კვე ტა ძემ და ამ თავ რა
სა ერ თა შო რი სო უნ ივ ერ სი ტე ტის `სი ცოცხლის სიტყვა”
პას ტო რე ბის  აკ ად ემი ური სწავ ლე ბის სრუ ლი კურ სი ქა -
ლაქ ერ ევ ან ში.

2004 წელს შმა გი ჭან კვე ტა ძე  ქ. გო რის ეკ ლე სი ის
პას ტო რი გახ და. 

მას მე უღ ლე და სა მი ქა ლიშ ვი ლი ჰყავს.

BIOGRAPHY OF 
SHMAGI CHANKVETADZE

Shmagi Chankvetadze was born on May 26, 1970
in the village of Vachevi, Chiatura region. He grew up in
an atheistic environment and studied at secondary school
of the village of Vachevi. After graduating from the eighth
grade he continued his studies in Tbilisi Mose Toidze
Art School.  

In 1992 he returned to Chiatura, became a member
of the Evangelical Faith Church of Chiatura and in a
short period of time – the church servant. In the beginning,
he served in the group of fame and assisted the pastor
in the evangelical activity. 

In 1993 he became the head of the church in the
village of Korbouli, the Sachkhere district. 

In 1994 Shmagi Chankvetadze graduated from Tbilisi
College of Bible Studies “School of Christ”.

In 1995 he began conducting church service in
Khashuri where he became a pastor of the local church. 

In 1996 Shmagi Chankvetadze together with the
pastor Giorgi Chitadze became a member of the Spiritual
Board of the Evangelical-Protestant Church of Georgia. 

In 1999 he moved to live in Gori and became an as-
sistant of the pastor Giorgi Chitadze and administrator
of the Gori church. At the same time he was a pastor of
Khashuri church. 

In the years of 2003-2004 Shmagi Chankvetadze
graduated from the full course of pastors’ academic
teaching of the international university “Word of Life”
in the city of Yerevan. 

In 2004 Shmagi Chankvetadze became a pastor of
Gori Church. 

He has a wife and three daughters.
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რუსთავის ტაძარი, 2005 წ.  Rustavi Church 2005 y

გორის ტაძარი, 2005 წ.  Gori Church 2005 y

რუსთავის ტაძარი, 2005 წ.   Rustavi Church 2005 y
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ოლ ეგ ხუ ბაშ ვი ლის
ბი ოგ რა ფია

ოლ ეგ ხუ ბაშ ვი ლი  და იბ ადა 1958 წლის 22
ოქ ტომ ბერს თი ან ეთ ის რაიონში. საბ ჭო თა კავ -
ში რის არ მი აში სამ სა ხუ რის შემ დეგ მან აქ ტი -
ურ ად და იწყო ქრის ტი ან ული მოღ ვა წე ობა. მან
შვე დე თის „სი ცოცხლის სიტყვის“ უნ ივ ერ სი -
ტე ტი და ამ თავ რა. 

მი სი ქრის ტი ან ული ცხოვ რე ბა 1970-იანი
წლე ბი დან და იწყო, რო დე საც იგი  სა ქარ თვე -
ლოს ,,სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის“ მრევ ლი
გახ და. 

1980 წელს თბი ლი სის სა ხა რე ბის რწმე ნის
ეკ ლე სი აში მან  ახ ალ გაზ რდუ ლი მოძ რა ობა
და აფ უძ ნა, რო მელ საც 2 წლის გან მავ ლო ბა ში
ხელ მძღვა ნე ლობ და. 

1982 წელს ოლ ეგ ხუ ბაშ ვი ლი  სა ქარ თვე -
ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის ეპ ის კო -
პო სი გახ და. მი უხ ედ ავ ად კო მუ ნის ტუ რი რე -
ჟი მი სა, იგი ხელ მძღვა ნე ლობ და და აქ ტი ურ -
ად იყო ჩარ თუ ლი სხვა დას ხვა საქ ველ მოქ მე -
დო თუ მა ხა რებ ლურ ღო ნის ძი ებ ებ ში. 

1980-იან წლებ ში მან ჩა მო აყ ალ იბა იატ -
აკ ქვე შა სტამ ბა, სა დაც  სხვა დას ხვა სა ხის
ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ქრის ტი ან ული ლი ტე რა ტუ -
რა იბ ეჭ დე ბო და. მან და აფ უძ ნა   ,,სა ქარ თვე -
ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ქრის ტი ან თა ას ოცი -
აცია“, რომ ლის ბა ზა ზეც 1992 წლი დან 1996
წლამ დე ფუნ ქცი ონ ირ ებ და უფ ასო სა სა დი -
ლო, რა თა მძი მე სო ცი ალ ურ თუ ეკ ონ ომ იკ ურ

პი რო ბებ ში მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ ისა და
პენ სი ონ ერ ებ ის ათ ვის შიმ ში ლით სიკ ვდი ლი -
სა გან გა დარ ჩე ნა ში დახ მა რე ბო და. იგი ას ევე
ორ გა ნი ზე ბას უწ ევ და სა ქარ თვე ლოს სა ხა რე -
ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის სა ხე ლით აფხა ზე თი -
დან დევ ნი ლე ბის დახ მა რე ბას, რო გორც ფი -
ნან სუ რი რე სურ სით ას ევე მე დი კა მენ ტე ბით. 

1992 წელს მი სი ჩარ თუ ლო ბით თბი ლის -
ში გა იხ სნა პირ ვე ლი ბიბ ლი ური კო ლე ჯი. 2001
წელს კი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია ,,საღ -
ვთო ას ამ ბლე ას თან“ თა ნამ შრომ ლო ბით სა -
ქარ თვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის ბა -
ზა ზე ჩა მო ყა ლიბ და თე ოლ ოგი ური ინ სტი ტუ -
ტი. მი სი მოღ ვა წე ობ ის პე რი ოდ ში სა ქარ თვე -
ლოს არა ერთ რე გი ონ ში ჩა მო ყა ლიბ და სა ხა -
რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სია. 

2015 წელს პირ ვე ლად, მი სი უშუ ალო მეთ -
ვალ ყუ რე ობ ითა და ინ იცი ატ ივ ით გა მო იცა ახ -
ალი რე დაქ ცი ის ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ბიბ ლია კო -
მენ ტა რე ბით. 

2016 წელს და ფუძ ნდა ორ გა ნი ზა ცია ,,ქრის -
ტი ან ული სა ელ ჩო იერ უს ალ იმ იდ ან“, რომ ლის
ნა ცი ონ ალ ური დი რექ ტო რიც ეპ ის კო პო სი ოლ -
ეგ ხუ ბაშ ვი ლი გახ და. 

მას მი ნი ჭე ბუ ლი აქ ვს  სა ერ თა შო რი სო
ბიბ ლი ური აკ ად ემი ის ,,ალ ფა და ომ ეგა“-ს მი -
ერ აკ ად ემი ური დოქ ტო რის ხა რის ხი, ხო ლო
კა ლი ფორ ნი ის შტატ ში არ სე ბუ ლი ლა თი ნუ -
რი თე ოლ ოგი ური უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ - თე -
ოლ ოგი ის დოქ ტო რის სა პა ტიო წო დე ბა. 

ოლ ეგ ხუ ბაშ ვილს ჰყავს მე უღ ლე, 5 ვა ჟი,
3 ქა ლიშ ვი ლი და 10 შვი ლიშ ვი ლი.
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BIOGRAPHY OF 
OLEG KHUBASHVILI

Oleg  Khubashvili was  born  on  October  22,
1958  in  the district of Tianeti. After serving in the
army of the Soviet Union he actively started Christian
activity.  He graduated from the Swedish “Word of
Life” University.

His Christian life began in the 1970s when he
became a member of the parish of the Evangelical
Faith Church of Georgia.

In 1980 he established a youth movement  in
Tbilisi Evangelical Faith Church which he headed
for two years.

In 1982 Oleg Khubashvili became a bishop of
the Evangelical Faith Church of Georgia. Despite
the communist regime, he headed and was actively
involved in various charitable or evangelical events. 

In 1980s he founded the underground printing
house, where various types of Christian literature
were printed in the Georgian language. He estab
lished the “Christian Association of Georgian Evan
gelical Faith”, on  the base of which  from 1992  to
1996 a free dining room was functioning in order to
save  the citizens and pensioners  living  in severe

social or economic conditions from death by hunger.
In  the  name  of  the  Evangelical  Faith  Church  of
Georgia,  he  also  organized  assistance for IDPs
from Abkhazia with medicines and financial resources
as well.

In 1992 through his involvement the First Bible
College was opened in Tbilisi.  In 2001, in cooperation
with the international organization “Holy Assembly”
the  theological  institute  was  established  on  the
base of  the Evangelical Faith Church of Georgia.
During  his  tenure Evangelical  Faith  Church was
established in many regions of Georgia.

In 2015 for  the  first  time, with his  immediate
supervision and initiative, a new edition of Georgian
Bible was published with comments.

In  2016  the organization  “Christian Embassy
from  Jerusalem”  was  founded and  Bishop  Oleg
Khubashvili became the national director.

He has been awarded the academic doctorate
degree by the International Biblical Academy “Alpha
and Omega” and the honorary title of the Doctor of
Theology by  the  Latin  Theological University  of
California.

Oleg Khubashvili has wife, 5 sons, 3 daughters
and 10 grandchildren. 
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კრიშნას ტაძარი და სამლოცველო თბილისში
Krishna Temple and Chapel in Tbilisi

იოსებ კაპანაძე, საქართველოს კრიშნას საზოგადოების ხელმძღვანელი 
Ioseb Kapanadze, Head of the International Society for Krishna Consciousness



199

შრი ლა დაიანანდა სვა მის 
ბი ოგ რა ფია

შრი ლა დაიანანდა სვა მი ად რე ცნო ბი ლი, რო -
გორც აბ ჰაი პრაბ ჰუ, მი სი უწ მინ დე სო ბა რად ჰა ნათ -
ჰა სვა მის მოს წავ ლე იყო. 1983 წელს 31 წლის ას აკ ში
იგი შეუერთდა  კრიშ ნას ცნო ბი ერ ებ ის სა ერ თა შო -
რი სო სა ზო გა დო ებ ას. 

1986 წლი დან 2002 წლამ დე იგი მსა ხუ რობ და მან -
ჩეს ტერ ში, წიგ ნე ბის გა მავ რცე ლებ ლად და ას ევე ას -
რუ ლებ და სხვა დას ხვა მსა ხუ რე ბებს ტა ძარ ში.

2002-2015 წლებ ში დაიანანდა სვა მი მსა ხუ რობ -
და ბჰაქ ტი ვე დან ტა მე ნორ ში.

2005 წლი დან იგი მოგ ზა ურ ობს და ქა და გებს დიდ
ბრი ტა ნეთ ში, რუ სეთ სა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში.

2011 წელს მან მი სი უწ მინ დე სო ბა რად ჰა ნათ ჰა
სვა მის გან სა ნი ას ის ინ იცი ატ ივა მი იღო შრი რა მა ნუ -
ჯა ჩა რი ას მოვ ლი ნე ბის წმინ და დღე სას წა ულ ზე და

კრიშ ნას ცნო ბი ერ ებ ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო -
ებ ის მე ასე სა ნი ასი გახ და.

რო დე საც მი სი უწ მინ დე სო ბა დაიანანდა სვა მი
დიდ ბრი ტა ნეთს სტუმ რობს იგი მოგ ზა ურ ობს, ატ -
არ ებს გაკ ვე თი ლებს და ავ რცე ლებს წიგ ნებს ქვეყ -
ნის მას შტა ბით ნა მა ჰა  ტე ბის რაიონებში. იგი ას ევე
წიგ ნე ბის გა მოც დი ლი გა მავ რცე ლე ბე ლია, რო გორც
ქუ ჩა ში ას ევე კარ და კარ.

მი სი უწ მინ დე სო ბა შრი ლა დაიანანდა სვა მი ამ -
ჟა მად ფას და უდ ებ ელ დახ მა რე ბას უწ ევს კრიშ ნას
ცნო ბი ერ ებ ის ქა და გე ბის გავ რცე ლე ბას აღ მო სავ -
ლეთ ევ რო პა ში, დიდ ბრი ტა ნეთ სა და სა ქარ თვე ლო -
ში. 

BIOGRAPHY OF 
SRILA DAYANANDA SWAMI

Srila  Dayananda  Swami  previously  known  as  Abhay
Prabhu was a disciple of His Holiness Radhanath Swami.
In  1983  he  joined  the  International  Society  for  Krishna
Consciousness at the age of 31.

From 1986  to 2002 he served  in Manchester  to spread
books and performed various services in the temple. 

In  the years of 20022015 Dayananda Swami served  in
Bhaktivedanta Manor.

Since 2005 he has been traveling and preaching in Britain,
Russia and neighboring countries. 

In  2011  he  took  sannyasi  initiation from  His  Holiness
Radhanath Swami on the holy day of the appearance of Sri
Ramanujacarya and became the 100th sannyasi of the Inter
national Society for Krishna Consciousness.

When His Holiness Dayananda Swami visits UK he travels,
gives  lessons and  distributes  books  in  Namahat  regions
throughout the country. He is also an experienced distributor
of books, both in the street and door to door. 

His Holiness Srila Dayananda Swami is currently providing
invaluable  assistance  to  the  spread  of  preaching  Krishna
consciousness in Eastern Europe, Britain and Georgia.

კრიშნას ტაძარი და სამლოცველო თბილისში
Krishna Temple and Chapel in Tbilisi
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