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“სარწმუნოების აღორძინება იხსნის საქართველოს”
“სანამ ჭეშმარიტი რელიგია არ აღდგება ჩვენში, ჩვენს ერს
გადარჩენა არ უწერია”.
“სამწუხაროდ, მრავალი დადებითი პიროვნება, კარგი მამულიშვილი ან
უღმერთოა, ან მცირედ მორწმუნე. ასეთებს უნდა შევაშველოთ ხელი
დახმარებისა. ისინი არ უნდა შევიძულოთ, მოთმინებით უნდა
ვიზრუნოთ მათი გადარჩენისათვის, ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე
მოქცევისათვის”.
“ქართველობა გააერთიანა ქრისტიანობამ”.
“ჩვენი მტრები დღესაც ანგარიშს უწევენ იმ გარემოებას, რომ
ეკლესია მუდამ იყო და არის საქართველოს კულტურულ-ეროვნული
ერთიანობის დიდი ფაქტორი”.

“მტრის სადაზვერვო სამსახურების აგენტების ადგილი ეკლესიაში არ
არის. ჩვენი ეკლესია უნდა განიწმინდოს მათგან, რათა ერთი არ
დაიღუპოს. საჭიროა ახალი რუის-ურბნისი”.
“ჩვენს ეკლესიას სჭირდება განწმენდა. ძველი კომუნისტური დროიდან
ბევრი უარყოფითი მოვლენა და პიროვნება გადმოჰყვა ამ ახალ
პერიოდს. საბოლოოდ იგი უნდა იქცეს ჭეშმარიტად წმინდა ეკლესიად.
საერთოდ, ვთვლი, საჭიროა საეკლესიო კრების მოწვევა და დიდი
წმენდა კადრების სფეროში. საჭიროა ახალი რუის-ურბნისის კრება!”
“ხალხს უნდა განვუმარტოთ განსხვავება ეკლესიასა და ფიზიკურ
ტაძარს შორის. ეკლესია სულიერი გაგებაა, ეკლესია სულიერად
არსებობს და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი მას ვერასოდეს მოერევიან;
ეკლესია მოძღვრებაა, ღვთის, ზეციურ არსებათა და წმინდანთა
ერთობლიობაა. ეკლესია იდეაში არსებობს, ხოლო ტაძარი
მატერიალურია და ამქვეყნად არსებობს. ყველა ტაძარიც რომ
შემუსროს ბოროტმა ძალამ თავისი მსახურებითურთ, ეკლესიას მაინც
ვერ გაანადგურებს. ანტიქრისტეს ძალუძს თავისი გადაცმული
მსტოვრები შეგზავნოს ტაძარში, ეკლესიაში კი ვერ შეგზავნის”.
“ქრისტიანული
იდეალი
ადამიანობისა,
ქველმოქმედებისა,
კეთილშობილებისა იმდენად შეესისხლხორცა ქართულ ბუნებას, რომ
ცხოვრებისეულ სინამდვილეში ვლინდებოდა როგორც მისი თანდაყოლილი
თვისება და არა როგორც სწავლითა და წვრთნით შეძენილი”.

“ქართველი ადამიანი ორგანულად, თანდაყოლილად შეიგრძნობდა
ევანგელური მოძღვრების სისწორეს და ცხოვრებისეულად ახორციელებდა
მას”.
“ხანჟობა”, როგორც ასეთი, უცხო იყო იმ ერისათვის, რომელიც
მთლიანად, როგორც ერთი კაცი, ეწამა ქრისტიანული რწმენისათვის,
რომელმაც წარმოსვა ასიათასობით მოწამეები, რომელმაც თავის
ისტორიულ ამოცანად დაისახა ქრისტიანული იდეალის განხორციელება
ცხოვრებაში, აზროვნებასა და ხელოვნებაში”.

“საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა. ჩვენი ისტორია,
ცხოვრების წესი, ბრძოლა სარწმუნოებისათვის, ეროვნული
დამოუკიდებლობისათვის, ეს არის მოწამეობრივი, ქრისტესმიერი გზა
სიკეთისა, სიქველისა და სიყვარულისა”.
“დიახ, უპრეცენდენტოა ქართველი ერის მარტვილობა ქრისტიანული
კულტურის სახელით”.
“ვერაფერი დააკნინებს სიდიადეს და შარავანდედს ჯვარცმული
ქართველი ერისას, რომელმაც გამოიარა ისტორიის გოლგოთა და დღეს
ახალ სულიერ-კულტურული აღორძინების გზაზე დგას”.
“მსხვერპლის უნარიანობა, იდეისათვის თავგანწირვა, მოყვასისათვის
თავგანწირვა-აი, რა არის ძირითადი ჩვენს ეროვნულ ხასიათში”.
“მოყვასისათვის თავგანწირვაშია ქართული ისტორიის პათოსი და
როდესაც დაუფიქრდები: რამ მოიყვანა ქართველი ერი დღემდის, რამ
გადაარჩინა ისტორიის შემზარავ ქარტეხილებს, რწმუნდები, რომ
მხოლოდ და მხოლოდ ამ თავისებურებამ. ეს თვისება სისხლში ჰქონდა
გამჯდარი ერს. ეს თითქოსდა თანდაყოლილი, შესისხლხორცებული რამ
იყო და არა გარეგანი, ეთიკური აღზრდის მიღწევა”.
“რა შობს მოყვასისათვის თავგანწირვას? სიყვარული,
ყოვლისმომცველი, უსაზღვრო სიყვარული ადამიანისადმი. რა შობს
თავისუფლებას? იგივე სიყვარული, ოღონდ სიყვარული უზენაესი
ჭეშმარიტებისადმი”.
“მართლმადიდებლური ზნეობა ჩვენი ისტორიული ზნეობაა და ამას არ
უნდა ვუღალატოთ”
“დღევანდელი ფართო გაგებით მართლმადიდებლობა უნდა იყოს ერის
ცხოვრების საფუძველი… ეს ჩვენი ეროვნული იდეოლოგია იყო და
დღესაც უნდა დარჩეს ეროვნულ იდეოლოგიად”.
“მე არ მიმაჩნია ჯანსაღ მოვლენად მოდერნიზმი და დღევანდელი
გაგებით ეკუმენიზმი. ამას უნდა ვებრძოლოთ და ვამხილოთ”.
“სექტანტობა შეუთავსებადია ქართულ ცნობიერებასთან. უწინარეს

ყოვლისა თავისი დაკნინებული, მწვალებლური აზროვნებით, ზნეობრივი
დეგრადაციით. სექტანტობა ჩვენი მტრის მთავარი იარაღია”.
“მართლმადიდებლობა ქართული ცნობიერების საფუძველთა საფუძველია.
შემთხვევითი როდია, რომ წმინდა გიორგის გვერდით დგას წმინდა
ნიკოლოზი, კონფესიური მართლმადიდებლობის ბურჯი”.

“მართლმადიდებელ წმინდანთა და მოწამეთა სიმრავლითაც საქართველო
პირველ ადგილზე დგას მსოფლიოში”.
“ქრისტიანობა არ გახლავთ მარტოოდენ სულიერი სიმაღლეების წვდომა,
ჭეშმარიტი მორწმუნე პრაქტიკული საქმიანობითაცაა დაკავებული.
სწორედ, ასეთი იყო კეთილი სამარიტელი, რომელიც ბოროტს სჭვრეტდა
და ებრძოდა”.
“რა შეიძლება მოიფიქროს და მოიმოქმედოს დღეს ჭეშმარიტად
მართლმადიდებელმა და საკუთარი ერის მოყვარე ქრისტიანმა?
მთავარზე უმთავრესია ბრძოლა ჭეშმარიტი ქრისტიანობის
აღორძინებისათვის. ქრისტიანობა არა მხოლოდ ქადაგებით, არამედ
საქმით, ბრძოლა სატანასთან როგორც სულიერ, ასევე, ფიზიკურ
პლანში”.

“ბოროტებისადმი დაუმორჩილებლობა ქრისტიანული ეთიკისა და
პრაქსისის საფუძველთა საფუძველია. რა იყო პირველქრისტიანთა
ცხოვრება, თუ არა უღმერთობისა და უზნეობისადმი დაუმორჩილებლობა?…
ის, ვინც არ იბრძვის სიმართლისათვის და არ არის დევნილი, არც
ქრისტიანია ამასთან”.
“ჭეშმარიტების სამსახური მარტო მის აღიარებაში როდი
გამოიხატება. ეს სამსახური, უწინარეს ყოვლისა, გულისხმობს
სიცრუისა და ბოროტების მხილებას. მაცხოვარი ჩვენი
მართლმხილებისათვის აცვეს ჯვარს, მართლმხილების ძალამ, ღვთის
ძალამ აღადგინა იგი მკვდრეთით და ცად ამაღლდა”.
წიგნიდან: “აირჩიე, ქართველო ერო!” ზვიად გამსახურდიას
გამონათქვამები

