
2015 წლის 21-22 ნოემბერს მიუნხენის მახლობლად შაიერნის  წმინდა ჯვრის მონასტერში, 

პროფესორთა ფორუმისა და ,,საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული 

ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის” ერთობლივი ძალისხმევით გაიმართება 

საერთაშორისო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ევროპული ცივილიზაცია“.  

 შაიერნის  წმინდა ჯვრის მონასტერი 

 

ჩვენი სამეცნიერო კონფერენციის მთავარი მიზანია დავანახოთ ევროპულ საზოგადოებას და 

მთელ მსოფლიოს, თუ რა როლი ითამაშა ქრისტიანობამ ინტელექტუალური კულტურის 

განვითარებაში: რომ ეს ორი სფერო არათუ უპირისპირდება, არამედ ავსებს ერთმანეთს; ასევე 

ჩვენ ცხადად უნდა ვაჩვენოთ, თუ რაოდენ სახიფათოა სარწმუნოებისა და მეცნიერების 

დაშორება, რისი ტენდენციაც სათავეს იღებს განმანათლებლობის ეპოქიდან,  და რა 

სავალალო შედეგები შეიძლება ახლდეს ამ პროცესს და ბოლოს, ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ის 

გზები და საშუალებები, რომელიც სულიერი ფასეულობებისაგან გაუცხოებული 

საზოგადოების წევრებს დაუბრუნებს საღმრთო და ადამიანური თანაშემოქმედების ანუ 

სინერგიის კულტურას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მშვიდობისა და კეთილდღეობის 

დაცვას ჩვენს პლანეტაზე. 

 

 

საერთაშორისო კონფერენციის  – „ქრისტიანობა და ევროპული ცივილიზაცია“ – 

პროგრამა 

 

21 ნოემბერი 

მისალმება - 9: 30 

ჰანს იოაჰიმ ჰაანი 

კლაუს ჰიპი (თუ ისურვებს) 



მიტროპოლიტი დანიელი (დათუაშვილი) 

 

მოხსენებები 

10: 00   

1) ეკა კვაჭანტირაძე - ,,ევროპა და ქრისტიანული ფასეულობები" 

10: 30  

2) თომას შირმახერი – ,,ქრისტიანობა და ადამიანის უფლებები" 

11: 00  

3) გიორგი ხუბუა – ,,სამართლიანობის იდეა" 

 

11: 30 - დისკუსია 

 

12: 00 - ყავის შესვენება 

 

12: 30 

4) დანიელ ვახთერი – ,,რა არის განმანათლებლობა?" 

13: 00  

5) თეიმურაზ ბუაძე – ,,ქრისტიანობა და განმანათლებლობა" 

 

13: 30 - დისკუსია 

 

14: 00 - სადილი 

 

15: 30  

6) ალექსი გერასიმოვი – ,,ქრისტიანული სარწმუნოება და მეცნიერება" 

16: 00  

7) გიორგი გვასალია – ,,ქრისტიანობა და რელატივიზმი" 



 

16:30 - დისკუსია 

 

17: 00 - პირველი დღის შეჯამება 

 

18: 00 - ვახშამი 

 

19: 30 - აზრთა გაზიარება და საუბრები 
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8: 00 - საუზმე 

 

მოხსენებები 

9: 00  

8) ედით დიუსინგი – ,,ყველაზე წმინდა ჩვენი დანების ქვეშ სისხლისაგან დაიცალა!“ - 

ღმერთის სიკვდილი და ადამიანის ღირსების განადგურება ნიცშეს დიაგნოზში  

 

 

9: 30  

9) არქიმანდრიტი ადამი (ახალაძე) – ოჯახი როგორც საკაცობრიო ღირებულება ქრისტიანულ 

და პოსტმოდერნისტულ აზროვნებაში (ბიოეთიკური კონტექსტი) 

 

10: 00 - დისკუსია 

 

10: 30  



9) ვერნერ ლახმანი – ,,სოციაური საბაზრო ეკონომიკის ქრისტიანული ფესვები" 

 

11: 00  

10) ალექსანდრე დაუშვილი – ,,დაშორება უფალთან – გზა სულიერი გადაგვარებისაკენ" 

 

11: 30 - დისკუსია 

 

12:00 - კონფერენციის დახურვა 

 

13: 00 - სადილი 

 

14: 00 - თავისუფალი პროგრამა 

 

18: 00 - ვახშამი 

 

მოხარული ვიქნებით, თუ გექნებათ შესაძლებლობა ამ კონფერენციაზე დასწრებისა და თუ 

ვერ შეძლებთ, შეგვიძლია მოგაწოდოთ კონფერენციის მასალები თქვენი სურვილის 

შემთხვევაში.  

გთხოვთ გვაცნობოთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ. 

ღმერთმა დაგლოცოთ! 

მიტროპოლიტი დანიელი. 

 


