
დანართი

სახელმწიფოს როლი საზოგადოების ღირებულებათა სისტემის ფორმირებაში

1) „დღეს  საქართველოში აქცენტი ე.წ. კანონის უზენაესობაზე კეთდება, ამიტომაც როგორ
კანონებსაც მიიღებს სახელმწიფო, ეს განაპირობებს ქვეყანაში მიმდინარე არა მარტო
ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებს, არამედ ხალხის სულიერ მდგომარეობასაც. ეს უნდა
გაითავისოს თითეულმა ჩვენგანმა და აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო ბაზის
შექმნაში “ (ილია II, 2008: 27. აღდგომა ქრისტესი 2000). 

2) „ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ქვეყანაში არსებული კანონების არ უნდა
ეწინააღმდეგებოდეს ღვთისგან დადგენილ კანონებს... რადგან ცხოვრების ასეთი წესი
ნაყოფია თავისი თავის აბსოლუტიზაცისკენ მიმართული, ყველაფრის ლეგიტიმაციის
მოსურნე გონებისა, რომლისთვისაც აღარაფერია წმინდა და რომელიც თავის თავს შეიძლება
გაუცნობიერებლად, მაგრამ თვითონვე სპობს.. იმაზეც უნდა ვიზრუნოთ, რომ მოსახლეობას
არ დავაკარგვინოთ სასუფევლისკენ მიმავალი გზა და სხვათა შეცდომები აღარ გავიმეოროთ„ 
(ილია II, 2008: 30. აღდგომა ქრისტესი 2000).

3) „თუ პიროვნებას, ხალხს, სახელმწიფოს არ აქვს სწორი რელიგიური და ეროვნული
იდეოლოგია, ლიბერალიზმი აუცილებლად მტრების სასარგებლოდ იმუშავებს და შინაგანად
მთლიანად დაანგრევს ქვეყანას. ის უბიძგებს საზოგადოებას ფსევდოდემოკრატიისა და ცრუ
თავისუფლებისაკენ, გააუფასურებს ეროვნულ ღირებულებებს, დაარღვევს ფორმასა და
შინაარსს სახელმწიფოებრივი ცხოვრებისა.“ (ილია II, 2008: 39. აღდგომა ქრისტესი 2001).

რას უნდა ეფუძნებოდეს სახელმწიფოებრივი აზროვნება

4) „სახელმწიფოებრივი აზროვნება, უპირველეს ყოვლისა, ღირსების, თავისუფლებისა და
პასუხისმგებლობის გრძნობით გამოირჩევა. შეუძლებელია საზოგადოებას შინაგანად არ
სურდეს თავისუფლება და სხვაზე დამოკიდებულებას ამჯობინებდეს; შეუძლებელია, 
საზოგადოებას არ ჰქონდეს პასუხისმგებლობა წინაპრებისა და მომავალი თაობის წინაშე და
მან შექმნას ღირებული; შეუძლებელია ერს არ ჰქონდეს ღირსების გრძნობა და
სრულფასოვანი სახელმწიფო ააშენოს. უცხო სახელმწიფოს პოლიტიკური და კულტურული
გავლენის ქვეშ ცხოვრებამ ჩვენს საზოგადოებას ეს სამი ძირითადი საყრდენი გამოაცალა. 
პოსტიმპერიულ საზოგადოებებს კი ხშირ შემთხვევაში არასრულფასოვნების განცდა
უჩნდებათ, რაც მათ დამოუკიდებლობის მოპოვების ნაცვლად ხშირად ახალი „კეთილი“ 
ბატონის ძიებისკენ უბიძგებს... ამის საპირისპირო მოვლენაა ე.წ. მესიანიზმი, რომლის
გამოვლინებაა ფუნდამენტალიზმი და ფაშიზმი. ეს იდეოლოგია ამკვიდრებს თვალსაზრისს
საკუთარ განსაკუთრებულობაზე და. აქედან გამომდინარე, სხვებზე მბრძანებლობისა და
ბატონობის უფლებას. ქრისტიანული სწავლებით, ჭეშმარიტია მხოლოდ სამეუფო გზა, 



რომელიც გამიჯნულია უკიდურესობებისგან და წარმოადგენს ადამიანის, საზოგადოებისა
და სახელმწიფოს განვითარების ერთადერთ სწორ  ორიენტირს. სახელმწიფოებრივად ის
საზოგადოება აზროვნებს, რომელსაც გააზრებული აქვთ

5) „ჩვენი“ საჭიროების უპირატესობა „მეს“ და „ჩემის“ საჭიროებაზე „  (ილია II, 2008: 79.
აღდგომა ქრისტესი 2005). 

სახელმწიფოს ვალდებულებები, პასუხისმგებლობები და პრინციპები

6) „ადამიანისთვის  საკმარისი არ არის პიროვნული გადარჩენის გზის ჩვენება, აუცილებელია
შესაბამისი საზოგადოებრივი ყოფაც... ქრისტიანობამ არსებობის ნამდვილი მიზანი უჩვენა
საზოგადოების უმაღლეს გამოვლინებას - სახელმწიფოსაც“ (ილია II, 2008: 112. საშობაო
ეპისტოლე 1997-98).

7) „საქართველომ, როგორც ძველმა ქრისტიანულმა სახელმწიფომ, ქრისტიანული ეთიკით
უნდა იხელმძღვანელოს და ჩვენს ტრადიციებზე და მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაზე
დაყრდნობით ეროვნული სახელმწიფო ააშენოს“ (ილია II, 2008: 114. საშობაო ეპისტოლე
1997-98).

8) „სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას თავისი მოქალაქე სულიერი აგრესიისგან, მითუმეტეს, 
რომ სექტების მოქმედება უკვე ანტიეროვნულ, ანტისახელმწიფოებრივ სახეს იღებს“ (იქვე: 
114).

9) „საზოგადოებრივი ურთიერთობის ერთი ფორმიდან მეორეში გადასვლისას, ქვეყნის
ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როდესაც ხალხი ბავშვს ემსგავსება...ყრმასავით მიმნდობი და
უსუსური ხდება მათ მიიმართ, ვინც წინამძღოლის ფუნქციებს სთავაზობს. დროის ამ
„ეტაპით სარგებლობს სხვადასხვა ძალა და ცდილობს, არსებული სიტუაცია თავისი
მიზნების განსახორციელებლად გამოიყენოს. ესაა მიზეზი მაგალითად იმისა, რომ დღეს ასე
თარეშობენ სხვადასხვა სექტის წარმომადგენლები. საქმე ისაა, რომ ათეისტური ზეწოლისაგან
განთავისუფლებული ხალხი მზადაა გულის კარი გაუღოს უფალს, მაგრამ ვინაიდან, ვერ
არჩევს  თუ სად არის ჭეშმარიტება, ადვილად ექცევა ცრუმოძღვართა გავლენის ქვეშ და
გადარჩენის ნაცვლად სულს მარადიული სიკვდილისთვის წირავს. როგორც ეკლესიის, ისე
სახელმწიფოს და საერთოდ ნებისმიერი მოქალაქის ვალია, წინ აღუდგეს ხალხის ამ
მეტოდებით დაპყრობას და დამონებას და საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებულ სულიერ
აგრესიას“ (ილია II, 2012: 410. საშობაო ეპისტოლე 2000).

ავტოკეფალური ეკლესიის როლი სახელმწიფოებრივი აზროვნების შენარჩუნებაში

10) „მტრისგან იავარქმნილ საქართველოშიც, კი ავტოკეფალური ეკლესია ერს არა მარტო
სახელმწიფოებრივ აზროვნებას უნარჩუნებდა, არამედ მაქსიმალურად უწყობდა ხელს
პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებას“ (ილია II, 2008: 80. აღდგომა ქრისტესი 2005).  

დემოკრატიული და ლიბერალური ფასეულობებისადმი ეკლესიის დამოკიდებულება



11) „დემოკრატიული წყობის ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მხარე სწორედ ისაა, რომ ასეთ
ქვეყნებში განსაკუთრებულად უფრთხილდებიან სხვის ღირსებას, თავისთავადობას და
ქმნიან პირობებს ადგილობრივი მოსახლეობის შესაძლებლობების სრული
გამოვლენისათვის. ჩვენთან კი ზოგიერთნი სწორედ დემოკრატიის სახელით
უპირისპირდებიალინ იმას, რაც განაპირობებს ერის ინდივიდუალობასა და
თვითმყოფადობას, უპირისპირდებიან ჩვენს ტრადიციებსა და კულტურას და
გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად ცდილობენ ქვეყანას გადაუჭრან ის
მაცოცხლებელი ფესვები, რომელიც ასაზრდოვებს ჩვენს ერს და განაპირობებს მის წინსვლას“ 
(ილია II, 2008: 28. აღდგომა ქრისტესი 2000). 

12) „ჩვენ გვაქვს დიდი სწრაფვა დასავლეთისკენ, მაგრამ დასავლეთიდან შემოდის კულტურაც
და ფსევდო კულტურაც. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს იმის გარჩევა რა არის მისაღები და რა - არა“ 
(ილია II, 2008: 243. სიტყვა წარმოთქმული მეცნიერებათა აკადემიაში, 6 თებერვალი, 2005 ).

„ცოდვის“ გამოხატვა საჯარო სივრცეში, ვის ეკისრება „პასუხისმგებლობა“?

13) „ყველას აქვს არა მარტო უფლება, არამედ პასუხისმგებლობა უფლის, სამშობლოს, ოჯახის
წინაშე, გაჭირვებული და დაცემული მოყვასის წინაშე. თუ პირადული ცოდვა (რომელსაც
სწავლების სახე არ აქვს) მხოლოდ ამა თუ იმ ინდივიდის პრობლემაა და ღვთის წინაშე მის
საბოლოო ხვედრს განსაზღვრავს, საჯაროდ ცოდვის სწავლება და დანერგვა მთელ
საზოგადოებას რყვნის და ღუპავს, ღირსების გრძნობას ულახავს და წინსვლის სურვილს
უკარგავს. ამიტომაც საზოგადოება ვალდებულია, დაიცვას როგორც თავისი თავი, ისე
შთამომავლობა. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამ მხრივ ხელისუფლებას ეკისრება. 
რაც შეეხება ეკლესიას, იგი ცოდვის ყოველ ჩამდენს სინანულისკენ მოუწოდებს და სხვათაგან
მის განკითხვას კრძალავს, ხოლო მოქცეულს - სიყვარულით და სიხარულით იღებს. ცოდვის
ცხოვრების წესად დამნერგავს და ასეთი სწავლების საჯაროდ გამავრცელებელს კი, 
დაუნდობლად ებრძვის მხილების მახვილით, რათა დაიცვას სამწყსო და ამ ადამიანსაც (ან
ადამიანთა ჯგუფს) დაეხმაროს ეშმაკის მსახურებისაგან გათავისუფლებაში“ (ილია II, 2012: 
565. საშობაო ეპისტოლე 2000)

14) „პიროვნების განსაცდელი, ერის განსაცდელი[...]“ (ილია II, 2008: 64,65. აღდგომა ქრისტესი
2001).

რელიგიური პლურალიზმისადმი დამოკიდებულება

15) „რა თქმა უნდა ყველას აქვს უფლება , სწამდეს ის, რაც მას ჭეშმარიტად მიაჩნია. რელიგიის
არჩევაში შეზღუდვა არასწორია, მაგრამ სრულიად გაუგებარია ზოგიერთი იდეოლოგის
მცდელობა, რომ ნებისმიერი რელიგია, სექტა თუ სხვადასხვა მიმდინარეობა ერთ სიბრტყეზე
დააყენოს და ხალხს მათი არჩევის თავისუფალი შესაძლებლობა შესთავაზოს [...] საშუალოზე
დაბალი განვითარების ადამიანმაც კი იცის, რომ ჭეშმარიტება ერთია [...] მაინც რის
საფუძველზე ქადაგებენ დღეს ზოგიერთნი რელიგიურ პლურალიზმს? როგორც ჩანს, ისინი
იმქვეყნიურ სიცოცხლეზე  არც ფიქრობენ და არც სწამთ იგი, თორემ ასე როგორ



გაიმეტებდნენ თავიანთ თავსაც და ხალხსაც მრწამსის ნაირფეროვანი არჩევანისთვის?“ (ილია
II, 2008: 30. აღდგომა ქრისტესი 2000).

16) „თუ ჩემთვის სულერთია ქრისტიანობა, იუდაიზმი, წარმართობა, ესა თუ ის სექტა... მაშინ, რა
თქმა უნდა, ვიქნები შემწყნარებელიამა თუ იმ რწმენის მიმართ, მაგრამ რაში იქნება ღირსება
ჩემი შემწყნარებლობისა?!... „რელიგიური ინდეფერენტიზმი“, წერს ვლადიმერ სოლოვიოვი -
სრული უგულვებელყოფაა გულის სითბოსი და სულიერებისა. ეს არის ზნეობრივი გაყინვის
წერტილი, სიცივე სულიერი სიკვდილისა.“ (იქვე: 31).

17) „მიმაჩნია, რომ ჩვენს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში უნდა იყოს კომისია, რომელიც
შეისწავლის ქრისტიანულ თეოლოგიას და რელიგიათა ისტორიას. დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია
ამ საკითხების იგნორირება, მით უმეტეს, რომ საქართველო სხვადასხვა რელიგიისა და
ცივილიზაციის გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ რელიგიებს
შეცხედოთ არა მარტო ჩვენი, ქრისტიანული თვალსაზრისით, არამედ თვითონ იმ
რელიგიების თვალთახედვითაც- რას ამბობენ, როგორია მათი აზროვნების წესი“ 257 (ილია
II, 2008: 257. სიტყვა წარმოთქმული მეცნიერებათა აკადემიაში, 24 იანვარი, 2006).

18) „თვით საქართველოში ცხოვრობდა და ცხოვრობს მრავალი ადამიანი, რომელიც სხვა
რელიგიას, სხვა სარწმუნოებას აღიარებს. საქართველო მუდამ პატივს სცემდა მათ, მუდამ
იჩენდა ტოლერანტობას, პასუხისმგებლობასა და შემწყნარებლობას. ეს იყო
დამახასიათებელი ნიშანი ქვეყნისა და ჩვენი ეკლესიისა“ (ილია II, 2008: 252. სიტყვა
წარმოთქმული საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში - წარსული, 
აწმყო, მომავალი“ გახსნაზე, 24, 26 ნოემბერი, 2005).

მართლმადიდებლური რელიგიური იდენტობა, როგორც სახელმწიფოებრივი ინტერესების
დამცველი

19) „დღეს მაგალითად, ე.წ. იეღოველებზე ტელევიზია და პრესაც ალაპარაკდნენ და შეშფოთებას
გამოთქვამენ, რადგან უკვე ათეულობით შემთხვევაა იმისა, რომ სისხლის გადასხმაზე უარის
თქმის გამო ამ სექტის მიმდევარნი გარდაიცვალნენ. რა თქმა უნდა, ეს მეტად სამწუხარო
ფაქტია და არც შეიძლება, რომ იგი საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი არ გახდეს, მაგრამ
იგივე იეღოველთა სექტა, რომ ქვეყნისა და სახელმწიფოს ინტერესების მოწინააღმდეგეთა
მთელ არმიას აყალიბებს, ეს საგანგაშო არ არის? ის, რომ ათასობით ადამიანი ფაქტობრივად
სულიერად მკვდარია, როგორც სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი... არ არის საშიშროება
ჩვენი პატარა სამშობლოსათვის, რომელსაც გარშემო ამდენი უცხო სარწმუნოების ქვეყანა
ესაზღვრება?  (ილია II, 2008: 30,31. აღდგომა ქრისტესი 2000).

საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც უძველესი ქრისტიანული
ტრადიციის დამცველი

20) „ზოგიერთს ჰგონია, რომ მოციქულთა და წმიდა მამათა მიერ დადგენილი ქრისტიანული
ღირებულებანი დროის შესაბამისად უნდა იცვლებოდეს. ასეთი ადამიანები სულიერებაში
საერთოდ არ ერკვევიან და სარწმუნოებას მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მსგავსად



განიხილავენ... ქრისტიანობაში სწორედ სათავეები უნდა ეძებოს ჭეშმარიტების პოვნის
მსურველმა... საქართველოს ეკლესია იცავდა და იცავს უძველესი, მოციქულთაგან
ბოძებული, ერთიანი, განუყოფელი ქრისტეს ეკლესიის ტრადიციას“ (იქვე: 32).

21) „ჭეშმარიტება ერთია და მას სხვა ნახევრადჭეშმარიტებანი ვერ გაუწევს. ეს არ არის
ამპარტავნება და სხვათა ზემოდან ყურება, რადგან ჭეშმარიტება დამსახურებისამებრ არ
მოიპოვება, არამედ იგი ერს ღვთისაგან ეძლევა“ (იქვე: 32).

22) „...ადამიანის გონება და მისი შესაძლებლობები შეზღუდულია და სრულყოფილებისგან
დაშორებული. მაშინ, როდესაც ჭეშმარიტი ქრისტიანული სწავლება ისეთივეა, როგორიც იყო
პირველ საუკუნეებში. ეს იმიტომ, რომ იესო ქრისტე არა მარტო სრულყოფილი ადამიანია, 
არამედ - ჭეშმარიტი ღმერთიც და მისი სწავლება უცდომელია“ (ილია II, 2008: 77. აღდგომა
ქრისტესი 2005).

ჭეშმარიტი რწმენის გარეშე რეალობის აღქმა დამახინჯებულია

23) „თუ ადამიანს ჭეშმარიტი რწმენა არ აქვს, მასში ყველა მოვლენა დამახინჯებულად
აირეკლება და შედეგიც ასეთივე იქნება. თუ ადამიანს ჭეშმარიტი რწმენა არ აქვს, მასში ყველა
მოვლენა დამახინჯებულად აირეკლება და შედეგიც ასეთივე იქნება“ (ილია II, 2012: 341. 
საშობაო ეპისტოლე  1997). 

„ალტერნატიული ღირებულებების“ ინტერპრეტირება ეკლესიის მიერ

24) “უფლის მცნების დარღვევა მიუღებლად აღარ მიიჩნევა, პირიქით, საჯარო ხდება ცოდვის
პროპაგანდა... საზოგადოებაში უკვე გაჩნდა ტერმინი „ხრწნილებისადმი შეგუება... 
დამკვიდრდა ე.წ. „თავისუფლება“, ანუ პრინციპი - „ყველაფერი ნებადართულია... მორალის
გარეშე დარჩენილი საზოგადოება ძლიერ ქვეყანას ვერ ააშენებს“ (ილია II, 2008: 65,66. 
აღდგომა ქრისტესი 2004).

25) „თანამედროვე ადამიანისთვის, რომელსაც არ აქვს ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ყოველივე
ნებადართულია: მრუშობაც, აბორტიც, მკვლელობაც, ძალადობაც და ზნეობრივი
დეგრადაციის სხვა გამოვლინებებიც. მეტად სამწუხაროა, რომ ასეთი აზროვნების დანერგვა
გარკვეულწილად ხელს უწყობს სატელევიზიო პროგრამები და ჟურნალ გაზეთები... საქმე
იქამდე მივიდა, რომ სასკოლო პროგრამებში ნატურალიზმამდე დასული სექსუალური
აღზრდის კურსის შეტანაც მოისურვეს... ზნეობრივი სიმახინჯეები ყოველთვის იყო, მაგრამ
ადრე ამ თემებზე საუბრისაც კი რცხვენოდათ...“  (ილია II, 2008: 156. საშობაო ეპისტოლე  
2002-2003). 

26) „დღეს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას ურწმუნოება კი აღარ უპირისპირდება, არამედ ცრუ
სარწმუნოება“ იქნება“ (ილია II, 2008: 109. საშობაო ეპისტოლე  1997-98). 

27) „არც ერთი ადამიანი ცისაც სურს, რომ გადარჩეს, არ უნდა დარჩეს ეკლესიის გარეშე“ (იქვე: 
110).

28) „...მცირ, მაგრამ აქტიური ჯგუფი მოქალაქეებისა, უზნეობით ამაყობს, ცოდვას ცოდვად არ
მიიჩნევს და ცდილობს, სხვებიც თავისი მსგავსი გახადოს; სამწუხაროდ, ამას ჩვენი



მასმედიის საშუალებებიც ხშირად მხარს უბამენ,“სიმართლის“ სახელით ავხორცობისა და
ავხორცობისა და სისასტიკის პროპაგანდას ახორციელებენ და ამით, ბოროტს დიდ სამსახურს
უწევენ“ 635 (ილია II, 2012: 156. საშობაო ეპისტოლე  2011). 

29) „თავისუფლება და ზნეობრიობა ბუნებითია ადამიანისათვის. რომელიმე მათგანის უარყოფა
იწვევს პიროვნების და საზოგადოების დამახინჯებას. სეკულარიზაციის მიმდევრებმა წინ
წამოსწიეს რა ცრუ თავისუფლების იდეა, ზნეობა საერთოდ ჩამოაშორეს მას და ბოლოს უკვე
ასეთი პრინციპიც წამოაყენეს: რაც მსურს ყველაფერი ბუნებრივია, დასაშვები და მისაღებია!... 
საყოველთაო ჭეშმარიტება აღარ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ინდივიდუალური
„ჭეშმარიტებები“. მათ შორის, კი წარმატებულია ის მიმართულება, რომელიც
მხარდაჭერილია ინფორმაციული მანქანისაგან და კარგად არის რეკლამირებული... ეს არის
ჭეშმარიტი თავისუფლების ანტიპოდი. ეს არის ცოდვის და ეშმაკის ისეთი ბატონობა, 
რომლის მსგავსიც არ ახსოვს კაცთა მოდგმას“ (ილია II, 2012: 669. სააღდგომო ეპისტოლე  
2012). 

30) „ეკლესიას, რომელიც მის წევრთა ნაკლულევანების მიუხედავად, ყოვლად წმინდაა და
სრულიად უცდომელი, ქრისტეს მცნებისაებრ, ყველა უყვარს და ცდილობს დაეხმაროს მათ, 
მაგრამ ეს სიყვარული სულაც არ ნიშნავს ცოდვასთან შემგუებლობას.“ (იქვე: 670).

31) „ყოველივეს თავი და თავი კი ის არის, რომ სეკულარულმა იდეოლოგიამ პიროვნება 
ღმერთისაგან დამოუკიდებელ არსებად წარმოაჩინა, კვარცხლბეკზე ცოდვით დამძიმებული 
ადამიანი დააყენა და ყველაფერი მის ინსტიქტებს დაუქვემდებარა, რითაც მდაბალი ვნებითი 
მიდრეკილებების ლეგიტიმაცია მოინდომა, მორალური და სულიერი ორიენტირები 
დაუკარგა და ეს ინდივიდუალიზმის საბაბით გაამართლა“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  
2013-2014).

32) „ესაა ყველა მიმართულებით გაშლილი ბრძოლა ტრადიციული შეხედულებების, აღზრდისა 
და ზნეობის წინააღმდეგ“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

33) „ძალიან სამწუხაროა, რომ ხდება ეგოისტური აზროვნების წახალისება. ასეთი ადამიანები
მოყვასს მოიაზრებენ მხოლო თავისი მიზნების განხორციელების საშუალებად [...]“ (ილია II, 
2008: 64. სააღდგომო ეპისტოლე  2011)

34) „საზოგადოების ნაწილი, კი თავის მრწამსს, თავის დანიშნულებას საკუთარ წარმოდგენაზე, 
ან სხვადასხვა თეორიისა და რელიგიის სწავლების საფუძველზე აყალიბებს. მათი ქმედება
მოტივირებულია და ხშირად წარმატებულიც ამ ქვეყანაზე, მაგრამ სულის ცხონება, რაც
ყველაზე მთავარია და არსებითი, ამ გზით ვერ მიიღწევა“ (ილია II, 2012: 652. საშობაო
ეპისტოლე  2012).

35) „თანამედროვე მსოფლიოში ოჯახურ ფასეულობებს ენაცვლება მხარეთა მერკანტილური 
ინტერესები. ე.წ. პარტნიორული ურთიერთობები, რომელსაც თან სდევს გარეშე 
თანაცხოვრების სხვადასხვა ფორმები. მეცნიერულ-ტექნიკურმა წინსვლამ კი ისეთი მძიმე 



ეთიკური საკითხები დააყენა დღის წესრიგში, როგორიც მანამდე არ სმენოდა კაცობრიობას: 
ხელოვნური განაყოფიერება, სინჯარაში ჩასახული ბავშვები, სუროგატი დედები, გენების 
შერწყმა, კლონირება და ა.შ.. "ჰუმანისტები" მხარს უჭერენ აბორტს, ევთანაზიასა და 
თვითმკვლელობას“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

რაში მდგომარეობს ადამიანის თავისუფალი ნება?

36) „თავისუფლების მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ამა თუ იმ პიროვნებამ თავისი
სურვილით, გაცნობიერებულად, სიყვარულით დაუმორჩილოს თავისი ნება ღვთის ნებას, 
რათა მოხდეს ძალდაუტანებელი შეერთება და სრული დაქვემდებარება მისდამი, რისი
შედეგიც არის შემოქმედთან მსგავსების მიღწევა, ანუ მადლისმიერი განღმრთობა“ 672-673 
(ილია II, 2012: 672-673. სააღდგომო ეპისტოლე  2012). 

37) „ღმერთი სული, და სადაც უფლის სულია, იქ თავისუფლებაა“ (II კორ, 3,17) (იქვე: 672).
38) „მიუხედავად სარწმუნოებრივი სხვაობისა ღირსების გრძნობა ყველა ადამიანს თანაბრად აქვს

მიცემული და მხოლოდ მასზეა გამოავლენს თუ არა ამ თვისებას“ (ილია II, 2012: 564. საშობაო
ეპისტოლე  2008).

39) „ადამიანი თავისი წინააღმდეგობრივი ხასიათის გამო, უპირველს ყოვლისა, უპირისპირდება
საკუთართავს, როგორც თავისუფალი ნებით დაჯილდოვებული პიროვნება ეძებეს
თავისუფლებას, მაგრამ ცოდვით დაცემული ბუნების გამო ადვილად ვარდება
მონობაში“(ილია II, 2008: 148. საშობაო ეპისტოლე  2001-2002).

40) „შენი თავისუფალი ნების გარეშე უფლის სიმართლე არ განცხადდება შენში. მან, ვინც
შეგქმნა, თავისუფლებაც მოგანიჭა და ამიტომაც გადაგარჩენს მხოლოდ შენი თანხმობით
(ქადაგება CIX, 13) (ილია II, 2008: 149. საშობაო ეპისტოლე  2001-2002).

რას გულისხმობს პოსტმოდერნიზმი?

41) „პოსტმოდერნიზმის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სინამდვილის ხედვა, რომელიც 
ამა თუ იმ რელიგიურ მიმდინარეობას ეყრდნობა, არასწორადაა მიჩნეული, რადგან, მათი 
გაგებით, ცდება ყველა, ვინც აცხადებს, რომ ჭეშმარიტება იცის. თვით ათეისტებიც ცდებიან, 
რადგან ამტკიცებენ რაღაცას, მაგალითად, უღმერთოებას. მართალია მხოლოდ ის, ვინც 
არავის განსჯის“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014) http://www.tabula.ge/ge/story/78833-
ilia-meoris-2014-tslis-sashobao-epistole

42) „ასეთი აზროვნებისათვის, სწორი და არასწორი აღარ არსებობს. გვაქვს უბრალოდ სისტემა, 
რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, მართალია თუ არა ესა თუ ის პრინციპი, 
არამედ ის, თუ რამდენად მუშაობს და რამდენად სარგებლიანია იგი დღეს. ამ სისტემაში 
მიჩნეულია, რომ თვითონ ადამიანია ყველაფრის განმსაზღვრელი და რაც მას მოესურვება, 
ისაა კარგი. ამიტომაც პიროვნების გამოსწორება კი არ არის საჭირო, არამედ მისი აზროვნების 



შეცვლაა მისაღწევი. მაგალითად, თუ ვინმეს ჭუჭყიანი სამოსი აცვია და იგი ჩათვლის, რომ 
მისი ტანსაცმელი სუფთაა და ამას თვითონაც დაიჯერებს, ის მართალი იქნება. მნიშვნელობა 
არა აქვს, სხვაც ასე ფიქრობს თუ არა“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014)

ქრისტიანობა და არჩევანის თავისუფლება

43) „ფსევდო-ლიბერალური ,,არჩევანის თავისუფლება" ასარჩევ მოცემულობათა თანაბარ 
ღირებულებებს გულისხმობს და ყველაფერს თანაბრად კარგად მიიჩნევს.
ქრისტიანობა (ზოგადად, რელიგიური აზროვნება) კი გვასწავლის, რა არის კარგი და რა -
მიუღებელი, რა არის ცოდვა და რა - მადლი, მაგრამ არჩევის უფლებას პიროვნებას უტოვებს. 
ქრისტიანული პრინციპია: მე პატივს ვცემ შენი არჩევანის უფლებას, მაგრამ არა შენს 
ნებისმიერ არჩევანს; ყველაფერი ნებადართულია, მაგრამ ყველაფერი როდია სარგო“ 
(Iკორ.10;23). (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014). 

44) „ისედაც ხომ ცხადია, არჩევანის თავისუფლება მაშინაა ღირებული, როდესაც მას 
ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ფასეულობებს შორის აკეთებ, თორემ თუ ყველაფერი სულ 
ერთია, არჩევანსაც აზრი ეკარგება“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014)

ეკლესიის დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობებისადმი (LGBT თემისადმი) და მათი 
უფლებების დამცველთადმი

45) „კრიზისის მთავარ გამოვლინებას სექსუალური უმცირესობების ურთიერთობების ქალისა 
და მამაკაცის ქორწინებასთან გათანაბრების და ერთსქესიანი წყვილებისათვის ბავშვის 
შვილად აყვანის უფლების მინიჭების საშიშროება წარმოადგენს. ასეთი კანონი ქორწინების 
მთელ აზრს აუკუღმართებს და ბავშვსაც, ფაქტიურად, ნივთად აქცევს, ზოგადად, ჩვენ 
მიგვაჩნია, რომ ასეთი პიროვნებები დახმარებას და თანადგომას საჭიროებენ, რათა მათ 
დაძლიონ ცოდვითი მიდრეკილებები და სწორი ცხოვრების გზას დაუბრუნდნენ. თუმცა ეს 
იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მხარი დავუჭიროთ მათი ცოდვის პროპაგანდას“ (ილია II, საშობაო 
ეპისტოლე  2013-2014).

46) „საქართველოს ეკლესია მიესალმება ევროკავშირის პოზიციას იმის შესახებ, რომ 
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება არ წარმოადგენს ევროკავშირის სრულუფლებიან 
წევრად ჩვენი ქვეყნის გახდომის წინაპირობას...“ (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014)

47) „დიდად სამწუხაროა, რომ უმცირესობათა ჯგუფები, რომლებიც ქრისტიანობისთვის 
მკვეთრად უარყოფითი იდეებით გამოირჩევიან, ჰუმანიზმის აღიარებულ 
წარმომადგენლებად სახელდებიან. მათ აქვთ პრივილეგიები, რეკლამა, მათზე მუშაობს 
მასმედია, დაცულნი არიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ; მათი 
მიზნების განხორციელებისათვის ხდება კანონმდებლობების შეცვლაც და სხვა; ხოლო ვინც 



ეწინააღმდეგება ამ პროცესებს, განსაკუთრებით ეკლესია, დისკრეტიდირების ნიავღარში 
ექცევა, საზოგადოებაში კი მთავარი დარტყმის ობიექტი ოჯახია“ (ილია II, საშობაო 
ეპისტოლე  2013-2014).

ქართული იდენტობა და მართლმადიდებლობა

48) „ქართული სამყარო ძირითადად მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შექმნა და დაიცვა. 
მართლმადიდებლობა არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. იგია ჩვენი ცნობიერებისა და
ცხოვრების წესის საფუძველი და ლოგიკურია, რომ დღესაც ჩვენი სახელმწიფოს
ატრიბუტიკაში ქრისტიანული სიმბოლიკა დომინირებს: ხუთი ჯვარი მაცხოვრის ხუთ
ჭრილობაზე მიუთითებს. ქვეყნის უმაღლესი სამათლებრივი დოკუმენტი - კონსტიტუცია, კი
მართლმდიდებელ ეკლესიას განსაკუთრებულ იურიდიულ და აქედან გამომდინარე, 
პოლიტიკურ სტატუსს ანიჭებს, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს და მისი ხალხის ნების
გამოხატულებაა“ (ილია II, 2008: 98. სააღდგომო ეპისტოლე  2007). 

49) „დიახ, უზენაესი ჭეშმარიტებისადმი თავდადება არის ქართული იდეა, ამიტომაც
გვიანდერძა წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალმა: ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილსა!“ და
მართლაც, ჩვენი ერი ჯვარს ეცვა ჯვარცმული ღვთისთვის“ (ილია II, 2012: 647. სააღდგომო
ეპისტოლე  2011).

50) „ქართველისათვის პატრიოტიზმიც ღვთისმსახურებაა“ (იქვე: 648).
51) „ქართულ იდეაში ასევე სრული სისავსით არის განხორციელებული ქრისტიანული მცნება

მოყვასის სიყვარულისა... რაც რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჭეშმარიტებისა და სიკეთის
მსახურებას გულისხმობს. ბოროტ საქმეში ერთგულება და მეგობრობა, კი ეშმაკთან
თანაზიარებაა“ (იქვე: 648).

52) „ქართული იდეა არის იმ ჭეშმარიტი ღვთისმსახურების გაგრძელება, რომელიც უფალმა
დაუდგინა ადამს, ნოეს, აბრაამს, მოსეს... ოღონდ ეს არის ახალ ისრაელად სახელდებული
ერის მსახურება (ცხოვრების წესი) ზეციური იერუსალიმის დასამკვიდრებლად. ასეთია ჩვენი
წინაპრების მიერ არჩეული გზა; გზა ზნელი. მაგრამ საამაყო, ვიწრო, მაგრამ გადამრჩენელი, 
დროებით ტკივილით დამძიმებული, მაგრამ ქრისტესმიერი მარადიული სიხარულით სავსე. 
სწორედ, ამ სულისკვეთების პიროვნებები ქმნიან ღვთისმშობლის წილხვედრ ქართველ ერს, 
ხოლო ის ქართველები, რომელნიც ასეთი წესით არ ცხოვრობენ, თავისთავად განეშორებიან
ან უპირისპირდებიან მის წიაღს და ქართული იდეის ნაწილად ვერ მიიჩნევიან“ (იქვე: 648).

53) „ქართული სამყარო, ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერი ერის წიაღი, მხოლოდ გენეტიკური
ნიშნით არ შემოიფარგლება... აღვნიშნავთ, რომ ქართული იდეის შემოქმედნი იყვნენ
არაქართველნიც. მაგალითად სპარსი რაჟდენ პირველმოწამე და ევსტათი მცხეთელი, ტომით
სომეხი დიდებულის ასული შუშანიკ დედოფალი, არაბი აბო, ასურელი წმინდა მამები და
სხვანი“ (იქვე: 649). 

54) „მოსე წინასწარმეტყველს ყველაზე მეტად თანამემამულეთა აზროვნების შეცვლა გაუჭირდა; 
გაუჭირდა მათი დარწმუნება, რომ ისინი აღარ არიან მონები, არამედ არიან თავისუფალნი, 
რომ მათ აუცილებლად უნდა შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრება, თვითონ უნდა შეიქმნან



კეთილდღეობა და ბატონად ფარაონი კი აღარ უნდა ჰყავდეთ, არამედ ღმერთი“ (ილია II, 
2012: 350. სააღდგომო ეპისტოლე  1997).

55) „ჩვენი ცხოვრებისა და საქმიანობის ყველაზე საიმედო საყრდენი და ორიენტირი არის
მართლმადიდებლობა. მე ხაზს ვუსვამ მათლმადიდებელ სარწმუნოებას, რადგან სწორედ
არასწორი სარწმუნოება აშორებს ყველაზე ხშირად ადამიანს ჭეშმარიტებისაგან და საბოლოო
ჯამში ღუპავს მას. უნდა გვახსოვდეს ჭეშმარიტების ძიება რთული პროცესია; რუდუნებით
სავსე, სულიერი, ინტელქტუალური და ფიზიკური შრომაა, რომლისთვისაც ყრმობიდანვე
უნდა მოვამზადოთ მომავალი თაობა“ (იქვე: 353).

56) „საიდუმლო ნამდვილი წინსვლისა და გამარჯვებისა სულიერ სიძლიერეშია. იმარჯვებს არა
გონება, აზროვნება და ფიზიკური ძალა, არამედ ძალა ღვთისამ რომელიც ღვთის სათნო
შვილთ, ღვთის საყვარელ ერს მიენიჭება. მტერზე გაიმარჯვებთ „არა ძალითა და ძლიერებით, 
არამედ ჩემი სულითო, ამბობს უფალი საბაოთ“ (ზაქარია, 4, 6). (ილია II, 2012: 348. საშობაო
ეპისტოლე 1997).

57) „სოციალური ინტეგრაცია „უნდა ვესწრაფოთ სულიერ და მორწმუნე ადამიანებთან
ურთიერთობას, ხოლო ბოროტ და უზნეო კაცთაგან თავის გარიდებას“ (ილია II, 2008: 112. 
საშობაო ეპისტოლე  1997-98).

58) „ბევრი მიხვდა, რომ ჭეშმარიტ რწმენას მოკლებული რაციონალიზმი დამღუპველია, როგორც
ცალკეული პიროვნების, ისე კაცობრიობისთვისაც; რომ ქრისტეს გარეშე ადამიანები
უფსკრულისკენ მიექანებიან და ამიტომაც თუ სწორად ცხოვრება გვსურს, თუ გვსურს
ბედნიერება ჩვენი ხალხისა და ქვეყნისა, „ნათელი მეცნიერებისა“ უნდა დაემკვიდროს
ყველგან:მთავრობაში, ინტელიგენციაში, სასწავლო დაწესებულებებსა და ჯარში, გლეხობასა
და უბრალო მშრომელებში“ (ილია II, 2008: 162. საშობაო ეპისტოლე  2002-2003).

59) „საერთოდ ერის სახეს, მის მეობას რამოდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: წარმომავლობის
გარდა დიდი მნიშვნელობა აქვს რელიგიას. განსხვავებული რელიგია ერთი და იმავე
საწყოსის მქონე ერს განსხვავებულ კულტურად აყალიბებს, ზოგჯერ კი
ურთიერთდაპირისპირებულადაც... ქრისტიანობამ და საქართველოს ეკლესიამ, კი
საბოლოოდ ჩამოაყლიბა ერთიანი ქათველი ერი ერთი ენით, ერთი კულტურით, 
ცნობიერებითა და ცხოვრების წესით“ (ილია II, 2012: 563. საშობაო ეპისტოლე  2008).

ერის გაერთიანების საფუძველი

60) ეკლესია, სკოლა, თუ ოჯახი ერთი და იმავე პრობლემების წინაშე დგას. საქართველოს
ეკლესია ყოველთვის იყო და დარჩება ქართველი ერის სულიერ გამაერთიანებელ ძალად, 
ამიტომ ეკლესია უნდა დაეხმაროს სახელმწიფოს, როგორც კოორდინატორს - ყოველი
სასიკეთო ნაბიჯის გადადგმისას, რა თქმა უნდა, იგივე მიმართულება უნდა ჰქონდეს
სკოლასაც და ოჯახსაც“ (ილია II, 2008: 123. საშობაო ეპისტოლე  1998-99).



61) „სწორედ კულტურას შეუძლია გაამთლიანოს ერი ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე“ 
(ილია II, 2008: 236. კულტურა და ეროვნული ცნობიერება - სიტყვა, წარმოთქმული
ინტელიგენციის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, 27 ოქტომბერი, 2004).

„აზროვნების განვითრებაზე“ კონტროლი საბჭოთა კავშირში

62) „საბჭოთა  წყობილების პერიოდი, მისთვის დამახასიათებელი ცნობილი მოვლენების გარდა, 
იმითაც იყო საშიში, რომ ეწინააღმდეგებოდა აზროვნების განვითარებას, რადგან ახალი
იდეების წარმოშობა საფრთხეს უქმნიდა მის არსებობას... არავინ იყო დაინტერესებული
მოაზროვნეთა ფენის წინ წამოწევით, სჭირდებოდად დავალების სიტყვის შეუბრუნებლად
შემსრულებელნი“ (ილია II, 2012: 408, 409. საშობაო ეპისტოლე  2000).

ქრისტიანული პატრიოტიზმი

63) ქრისტიანული პატრიოტიზმი და ეროვნულობის გრძნობა სრულიად განსხვავდება
შოვინიზმისა და ვიწრო ნაციონალიზმისაგან, რომელთაც საფუძვლად ნაციონალური
ამპარტავნება უდევთ; ქრისტიანული ცნობიერებისათვის, კი ამპარტავნება მომაკვდინებელ
ცოდვად ითვლება. ეროვნულობა ქრისტიანობაში ნიშნავს...მისი სულიერი და ზნეობრივი
განვითრებისათვის, ნიშნავს იმ ტრადიციებისა და ზნე-ჩვეულებების დაცვას, რაც მის
თავისთავადობას, მეობას განაპირობებს და ყოვლივე ეს, ამავე დროს, სხვა ხალხებისა და
ქვეყნების პატივისცემასა და კეთილგანწყობას გულისხმობს“ (იქვე: 411).

რელიგიური იდენტობის როლი ისტორიულ წარსულში

64) „ჩვენი ქვეყნის წარსულიც მამულის თავგანწირული სიყვარულის მრავალი მაგალითითაა
სავსე:მოწამეებმა დავითმა და კონსტანტინემ, მეფეებმა არჩილმა და ლუარსაბმა, დიმიტრი
თავდადებულმა, ქეთევან დედოფალმა და ათასობით სხვამ თავი დადეს რწმენისა და
სამშობლოსთვის და როგორც მისაბაძი მაგალითნი, ჩვენი ხალსხისა და ეკლესიის ისტორიაში
დიდ წმინდანებად შევიდნენ“ (ილია II, 2012: 344. საშობაო ეპისტოლე  1997).

65) „ზეციური ეკლესია, რომელიც არის ანგელოზთა, მოციქულთა, წმინდანთა და ჩვენს
დიდებულ წინაპართა მთელი დასი, ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ
ეკლესიას, რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლ და მოგზაურ წმინდა ეკლესიას უწოდებენ და
იქმნება ერთიანი განუყოფელი სხეული ქრისტესი: „მე თქუენ თანა ვარ ყოველთა დღეთა, 
ვიდრე აღსასრულადმდე სოფლისა (მათე, 28, 20) (იქვე: 346) 

„ღმერთი, სამშობლო, მოყვასის“ იერარქია

66) „ღმერთი, სამშობლო, მოყვასი“ - ესაა ერთმანეთისაგან გამომდინარე იერარქია და უწყვეტი
ჯაჭვი; ღმერთის ადგილი სხვა რამემ, თუნდაც სამშობლომ დაიკავა, ზემოთ აღნიშნული
თანმიმდევრობა ირღვევა და პატრიოტიზმი უკვე ხელოვნურად გამოგონილ ღირებულებებს



ეფუძნება, რომელთაც შეიძლება კარგი სახელიც ერქვას, მაგრამ შედეგად ისეთ მანკიერ
გამოვლინებებს ვიღებთ, როგორიცაა - ფაშიზმი, რასიზმი და შოვინიზმი, ან კიდევ
ტრადიციული ფასეულობების სრულ უარყოფას - კოსმოპოლიტიზმს“ (ილია II, 2008: 198).

67) „რა არის სამშობლო, როგორ აღვიქვამთ მას? ჩვენი სამშობლო არის ჩვენი გენი, ჩვენი ენა, 
ღვთისა და მოყვასისადმი გამოვლენილი ჩვენი სიყვარული, ჩვენი წარსული, აწმყო და
მომავალი. საქართველო არის ჩვენი მოგებული და წაგებული ბრძოლები, წინაპართა
დადებითი და უარყოფითი თვისებები. საქართველო არის მტკიცე ოჯახი, ნათესავების
თანადგომა და მათი კავშირი. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც მეგობრისთვის თავს
სწირავენ და სადაც მეზობელი ოჯახის წევრად არის მიჩნეული; სადაც ნათელ-მირონობა და
ძმადნაფიცობა სისხლისმიერ ნათესაობაზე მეტია. საქართველო ჩვენი უნიკალური ფლორა
და ფაუნაა, ჩვენი მთა და ჩვენი ბარია, ჩვენი უდაბნოა, ჩვენი წყალი და ზღვაა. საქართველო
ურღვევია, როგორც კვართი უფლისა! თითეული ჩვენგანი ატარებს მას. საქართველო მე ვარ, 
იგი ჩემშია და მე მასში! მაგრამ მიუხედავად ასეთი დამოკიდებულებისა უნდა გვახსოვდეს, 
რომ არსებობს სამშობლოზე უზენაესი ღირებულება - ქვეყნის, მთელი კაცობრიობისა და
სამყაროს შემოქმედი  - ყოვლადწმინდა სამება“ 566 (ილია II, 2012: 566. საშობაო ეპისტოლე  
2008).

ძალადობის შესახებ

68) „ძალადობა, როგორც აღვნიშნეთ გაბატონებული ადამიანის მანკიერი თვისებაა, ძალა კი
სიდიადეა ღვთისა და გულისხმობს სიყვარულით, დარწმუნებით და შინაგანი ერთობით ამა
თუ იმ პიროვნებაზე გავლენის მოხდენას“ (ილია II, 2008: 148. საშობაო ეპისტოლე  2001-2002).

69) „ტოლერანტობა ჩვენი ბუნებიდან მომდინარეობს და მისი სწავლა არასოდეს დაგვჭირდება“ 
(ილია II, 2008: 198).

ცოდნა და რწმენა

70) „საქართველო იყო ის ქვეყანა, სადაც საოცრად იყო შერწყმული ცოდნა და რწმენა“ (ილია II, 
2008: 253. სიტყვა წარმოთქმული საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ქრისტიანობა ჩვენს
ცხოვრებაში - წარსული, აწმყო, მომავალი“ გახსნაზე, 24, 26 ნოემბერი, 2005).

71) „რწმენაზე უნდა იყოს აშენებული ცოდნა და საერთოდ მეცნიერება“ (ილია II, 2008: 198).

მართლმადიდებლობის არსი და მიზანი

72) „საერთოდ, მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო
გზაა. აქედან გამომდინარე მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია
ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია



ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)“ (ილია II, 2012: 573. სააღდგომო
ეპისტოლე  2008).

73) „მაცხოვრის ორბუნებოვნება ნიშნავს ღმერთის მიერ ადამიანის აღიარებას თანაშემოქმედად
და ამასთან, ჩვენი კაცობრივი ბუნების განმსჭვალვას უზენაესი საღვთო ღირსებით. თუმცა, 
ამას უნდა მივაღწიოთ, რისთვისაც გვმართებს ძლიერი ნებელობის გამოვლენა და
თავდაუზოგავი ღვაწლი; ეს კი საკუთარ თავთან და ბოროტის მიერ დაგებულ ათასგვარ
საცდურთან გამუდმებულ ბრძოლას გულისხმობს; ამიტომაც ამქვეყნიურ ეკლესიას
მებრძოლი ეკლესია ეწოდება, ზეციურს კი - მოზეიმე. მაგრამ ეს სოფელი ბოროტსა ზედა
დგას, იგი სხვა დინებით მიდის , რომელსაც სინდისის ქენჯნის გარეშე უშფოთველად
მიუყვება ადამიანთა დიდი ნაწილი ისე, რომ ვერც აცნობიერებენ რისთვის მოვიდნენ
ამქვეყნად“ (იქვე: 573).

74) „საერთოდ, ღვთისმსახურების შემდეგ სოციალურ საკითხებზე ზრუნვა ეკლესიისთვის ერთ-
ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია“ (იქვე: 577)

„საღვთო მადლი“

75) „ღმერთის გზით მავალი ადამიანები კი, თავმდაბლობასთან ერთად, ესწრაფვიან მოიპოვონ
მადლლი, რასაც წმინდა გრიგოლი პალამა ხელთუქმნელ ენერგიას უწოდებს. ეს ის ენერგიაა, 
რომელიც ნათლის სახით, მაცხოვრის ფერისცვალებისას მოციქულებმა თაბორის მთაზე
იხილეს. შევნიშნავთ, რომ ღვთის ამ წყალობით აღვსების შესაძლებლობა ყველას თანაბრად
აქვს... მადლმოსილება ადამიანის პიროვნული მდგომარეობაა და იგი უფლის საჩუქარია, მის
სიდიდეს თავმდაბლობის ხარისხი განსაზღვრავს, ანუ რამდენადაც თავმდაბალია ადამიანი, 
მით უფრო მეტი მადლის დამტევია იგი. მადლი, როგორც ღვთის არსების გამოვლინება, მისი
ყველა თვისების მატარებელია. იგი არ არის მოძალადე, არამედ მაშინვე განეშორება ცოდვის
ჩამდენს (რადგან ცოდვა-მადლი ურთიერთგამომრიცხავია), სინანულით შემუსვილ გულს კი, 
კვლავ უბრუნდება და წყალობით ავსებს“ (ილია II, 2012: 635. საშობაო ეპისტოლე  2011).

76) „ცოდვა-მადლს კიდევ ერთი თვისება აქვს, რაც ჩვენმა წინაპრებმა ასე გამოთქვეს: მადლი
ჰქენი ქვა დადე, გაიარე წინ დაგხვდებაო“ და კიდევ „პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს
მოჭრა კბილიო“. ასე, რომ ადამიანი თავისი ქმედებებით, საკუთარ თავსაც და თავის
შთამომავლობასაც უმზადებს ერთგვარ სულიერ საგზალს - ცუდს ან კარგს. მეცნიერებაში
არსებობს ენერგიის მუდმივობის კანონი, რომლის მიხედვითაც დამტკიცებულია, რომ
სამყაროში არაფერი იკარგება, არამედ ერთი სახეობიდან მეორეში გადადის; იგივე ითქმის
სულიერ სფეროზეც, ოღონდ აქ ჩვენ ვგულისხმობთ ამქვეყნიურ ყოფას, თორემ უფლის
წინაშე, ყველა მხოლოდ საკუთარი ცხოვრების მიხედვით განისჯება“(იქვე: 636)

77) „საერთოდ ეკლესია ღვთაებრივი მადლი საუნჯეა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მას გადასცა
ძალაუფლება ცოდვათა შეკვრისა და გახსნისა. ანუ ღვთაებრივი მადლის მოხვეჭა და
სასუფევლის დამკვიდრება მართლმადიდებელ ეკლესიაშია შესაძლებელი, რადგან იგია
მაცხოვრის მისტიური სხეული, რომელიც ღვთაებრივი მადლით ზეციურ მოზეიმე ეკლესიას



უკავშირდება და ეს ურთიერთობა ლოცვით ხორციელდება. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ
საქართველო ღვთის განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშაა“ (იქვე: 637).

78) „[...] ადამიანის ცხონებას მისი პირადი ნება განსაზღვრავს, ხოლო ქვეყნის კეთილდღეობას კი
- მადლმოსილი ადამიანების სიმრავლე, რათა სიძნელეების დაძლევა შევძლოთ“(იქვე: 637).

79) „ყველამ ვისაც უნდა ღვთის შვილად იწოდებოდეს, ზრუნვა პირველ რიგში მადლის
მოხვეჭისათვის უნდა დაიწყოს, რომ ერთობლივი ძალით ღმერთის მფარველობა მოვიპოვოთ
(ცალკეულ პირთა მადლმოსილება ქვეყნის გადარჩენისა და განვითარებისათვის არ არის
საკმარისი; გავიხსენოთ მართალი ლოთი და პირისაგან მიწისა აღგვილი სოდომ-გომორი), 
ვინაიდან ყველა ჩვენი პრობლემა სინამდვილეში ღვთაებრივი მადლის ნაკლოვანებიდან
მოდის“(იქვე: 640).

მეცნიერების,  კულტურისა და ფილოსოფიის რელიგიისაგან ემანსიპაციის საკითხი

80) „თანამედროვე ადამიანის ტრაგედია იმაშია, რომ კულტურა, მეცნიერება და ფილოსოფია
დიდად დასცილდა ეკლესიას“ (ილია II, 2008: 77. სააღდგომო ეპისტოლე 2005).  

81) „ისინი [მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი] უარყოფენ სასწაულს, რადგან ნებისმიერ
სასწაულში არის ის, რასაც ლოგიკითა და მეცნიერული კანონებით ვერ ახსნი“ (იქვე: 77).

82) „მშვენივრად თქვა გოეთემ: როგორადაც არ უნდა მოინდომოს ადამიანმა, ბუნება და მასში
მიმდინარე პროცესები გონებაზე უნაშთოდ არ იყოფა, ანუ ყველგან და ყველაფერში რჩება
ადგილი ირაციონალურისთვის“ (იქვე:77)

83) ანალიტიკური აზროვნების განვითარების აუცილებლობა სკოლაში და დიმიტრი უზნაძის
განწყობის თეორიაზე დაყრდნობით ბაღის ბავშვების აღზრდა. (ილია II, 2008: 74-77. 
სააღდგომო ეპისტოლე 2005).  

მედიის შესახებ

84) „მედიამაც უნდა იტვირთოს აღმზრდელობითი ფუნქცია - „საზოგადოებას მიაწოდოს
ზნეობრივი და საერთოდ, ზნეობრივი ღირებულებების მქონე ტელეპროდუქცია“ (ილია II, 
2008: 117. საშობაო ეპისტოლე 1998-99). 

85) „სამწუხარო, ხშირია შემთხვევები, როცა პრესაც და ტელევიზიაც საეჭვო ღირებულების
უცხოურ ხელოვნებას უწევს პროპაგანდას“ (ილია II, 2008: 151. საშობაო ეპისტოლე  2001-
2002).

86) „ჩვენი ტრადიციებისა და ცხოვრების წესის გადაგვარება სხვადასხვა მეთოდით
ხორციელდება და ამაში დიდ როლს სამწუხაროდ, მასმედია ასრულებს. მასმედიის სახელს
მრავალი კარგი საქმეც უკავშირდება, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ტელეგადაცემებით და
პრესითაც ხდება ცოდვის დემონსტრირება, ლეგალიზება და იმ აზრის დამკვიდრება, 
თითქოს ეს ადამიანის ჩვეულებრივი თვისებაა“ (ილია II, 2012: 565. საშობაო ეპისტოლე  
2008).

87) „სავსებით ნათელია, რომ ძალადობრივი, ნიჰილისტური და უხამსი ფილმებითა და
გადაცემებით აღზდილი თაობა ჯანსაღ ატმოსფეროს ვერ შექმნის და ოჯახსაც



მნიშვნელოვნად დააზიანებს. არადა, როგორი მონდომებაა, რომ უძლიერესი
ფსიქოლოგიური საშუალებით - მასმედიით ბოროტება და ცოდვითი ცხოვრება აღზევდეს, 
ვულგარიზებული, ტექნოლოგიური საზოგადოება ჩამოყალიბდეს და მის ბატონ-პატრონად
ფული იქცეს, რომ ადამიანებმა და განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებმა, სწორი ორიენტირები
დაკარგონ და ქრისტეს მცნებები წარსულის გადმონაშთად მიიჩნიონ“ (ილია II, 2012: 647. 
სააღდგომო ეპისტოლე  2011).

88) „...ახლა ბრძოლა ადამიანის საზრისის, ანუ აზროვნების წესისთვის მიმდინარეობს, რაც
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით ხორციელდება. ძირითადად, ამ გზით
ვრცელდება ფსევდო-კულტურა და ანტირელიგიურ ღირებულებათა სისტემები, რომელთა
ქვაკუთხედსა და მთავარ მამოძრავებელ ძალას ეგოიზმი წარმოადგენს“ 653 (ილია II, 2012: 
653. საშობაო ეპისტოლე 2012) 

განათლების შესახებ

89) „არ უნდა დავუშვათ სექსუალური აღზრდის შესახებ ცალკე საგნის სწავლება; ამ მხრივ
ბავშვებს ეთიკური ნორმების დაცვით სათანადო ცოდნა შეიძლება მიეცეს ანატომიისა და
ზოგადი ბიოლოგიის გაკვეთილებზე“  (ილია II, 2008: 157. საშობაო ეპისტოლე 2002-2003).

90) „[...] ამიტომაც სკოლა და, ზოგადად, სასწავლებელი მარტო ცოდნას კი არ უნდა აძლევდეს
მოზარდს, არამედ მან უნდა აღზარდოს იგი და თავისი ქვეყნის ღირსეულ მოქალაქედ
ჩამოაყალიბოს. ამ საქმეში მეტად დიდია ოჯახისა და ეკლესიის როლი. განათლების სისტემა
ეკლესიისა და ოჯახის ტრადიციულ ღირებულებებს უნდა შეესაბამებოდეს (ვისაც სურვილი
აქვს განსხვავებულ გარემოში აღზარდოს შვილები, შეუძლია ეს კერძო სასწავლებელში
განახორციელოს)“ (ილია II, 2008: 193).

91) „[...] რამოდენიმე წლის წინ მე გამოვთქვი თვალსაზრისი სასკოლო განათლებაში ღრმა
აზროვნების, განყენებული თუ ფილოსოფიური აზროვნების კურსის შეტანი თაობაზე. რა
თქმა უნდა მასში ლოგიკაც შევიდოდა, ანთროპოლოგიაცა და ფილოსოფიაც“ (ილია II, 2008: 
244. სიტყვა წარმოთქმული მეცნიერებათა აკადემიაში, 6 თებერვალი, 2005 წელი).

92) „ჩვენთან იყო და დღესაც არის საოცარი ტრადიცია, რომელიც ჯერ კიდევ უწმინდესი და
უნეტარესი პატრიარქის კალისტრატეს დროს დამკვიდრდა: მეცნიერები, ჩვენი კულტური
მუშაკები იკრიბებოდნენ პატრიარქთან ხუთშაბათობით და იმართებოდა მსჯელობა ამა თუ
იმ საკითხზე“ (ილია II, 2008: 241. სიტყვა წარმოთქმული მეცნიერებათა აკადემიაში, 6 
თებერვალი, 2005 წელი).

გლობალიზაციისა და ეროვნული ღირებულებების შესახებ

93) „ტელევიზიის, მობილური კავშირგაბმულობის, კომპიუტერისა და ინტერნეტის
განვითარებას მანძილი და დრო მკვეთრად შეამცირა. ეკონომიკა თანდათან კარგავს მხოლოდ



ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას და იქმნება ტრანსნაციონალური კომპანიები, 
რომლებთაც, ძირითადად, საკუთარი მიზნები ამოძრავებთ და არა სახელმწიფო ინტერესები. 
მიმდინარეობს კულტურათა ასიმილაციის პროცესიც. ეს ყველაფერი მრავალსახოვანი
გლობალიზაციის გამოვლინებაა [...] კონკრეტული ძალა არ ჩანს, მაგრამ ცრუ
თავისუფლებაზე დაყრდნობით, მასმედიის საშუალებებით ხდება ზემოქმედება ჩვენი
საზოგადოების, განსაკუთრებით ჩვენი მომავალი თაობის ცნობიერებაზე, რათა მასში
დაინერგოს არაეროვნული, არაქრისტიანული მსოფლმხედველობა, რაც შედეგად გამოიწვევს
ჩვენი ეთნოფსიქიკის შეცვლას და ერთიანი ქართველი ერის დაშლასა და გადაგვარებას [...] ეს
თუ ის პიროვნება ან რჩება ქართველად ან თავისი შინაგანი სისუსტისა და მიმბაძველობის
გამო, იცვლის ღირებულებათა სისტემას. ეს ისეთივე მნიშვნელობის ომია, როგორიც ჩვენ
მამა-პაპათ გამოუვლიათ. მოგმართავთ ყველას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, 
შეინარჩუნეთ თვითმყოფადობა, ჩვენი ტრადიციული ქრისტიანული ცხოვრების წესი. 
გახსოვდეთ მთავარი ბრძოლა ბოროტთან მოგებულია. უფალი ბრძანებს: ნუ გეშინინ, რამეთუ
მე მიძლევიეს სოფელსა“(იოანე, 16, 33). მაშ იბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაპრების მსგავსად, 
რათა საკუთარ თავში და თქვენ გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგ ომია
თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი. უნდა იცოდეთ, რომ ქართული იდეა ორ უმთავრეს სვეტს
ეყრდნობა. ესაა სულიერი ღირებულებები (რაც გულისხმობს მართლმადიდებლურ
სარწმუნოებას და მის წეს-ჩვეულებებს) და ეროვნულ-კოლტურული ფასეულობები, რითაც
ასე მდიდარია ჩვენი ქვეყანა. ქართულმა იდეამ, რომ ხორცი შეისხას და განვითარდეს, 
საჭიროა განვითარდეს სახელმწიფოს, საზოგადოებისა და ეკლესიის ძალისხმევა“ (ილია II, 
2008: 192).

       შრომის შესახებ

94) „ შრომის მიზანი მარტო კეთილდღეობის მიღწევა არ არის . იგი სულიერ განვითარებასაც
უწყობს ხელს. ცხოვრების ეს წესი თვით შემოქმედმა დაგვიდგინა. ამიტომაც, მონასტრულ
ტიბიკონებში შრომას დიდი ყურადღება ექცევა“ (ილია II, 2012: 579. სააღდგომო ეპისტოლე  
2008).

ოჯახის შესახებ

95) „საერთოდ, ოჯახი არის ერის, სახელმწიფოს, საზოგადოების მთავარი ქვაკუთხედი. იგი
პატარა სახელმწიფოა, ქრისტიანული გაგებით კი - ,,მცირე ეკლესია."(ილია II, საშობაო
ეპისტოლე  2013-2014).

96) „ქრისტიანობა ქორწინებას ერთ-ერთ საიდუმლოდ მიიჩნევს. ეს არის საიდუმლო არა
მხოლოდ ადამიანური, არამედ ღვთიური სიყვარულისაც. ოჯახური ცხოვრება ქრისტიანული
ღვაწლია, გზაა სულის ხსნისა, რადგან იგი გულისხმობს არა მარტო ერთად ცხოვრებას, 
არამედ ერთმანეთისათვის ცხოვრებას.(ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

97) „ოჯახში მეუღლეები ერთმანეთს სიყვარულით უნდა ემსახურონ, თუმცა იერარქია
ყოველთვის უნდა იყოს დაცული“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).



98) „ის, რომ მამაკაცი თავია ოჯახისა, არ ნიშნავს მის ბატონობას, არამედ მის მსხვერპლშეწირულ 
მსახურებას, მის პასუხისმგებლობას ცოლისა და შვილებისადმი. იგია მათი დამცველი, 
მომპოვებელი არსობის პურისა და ამასთან, ღვთისმმსახური თავისი სახლისა. მან უნდა 
გამოითხოვოს უფლისაგან წყალობა, სიყვარული და მადლი ოჯახის წევრებისათვის“. (ილია 
II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

99) „ქალი პასუხისმგებელია სახლზე, მისი წევრებისათვის ზრუნვაზე, შვილების აღზრდაზე. იგი 
ღვთის მცნებების გათვალისწინებით უნდა დაემორჩილოს ქმარს, თუნდაც, რომ ერთი 
შეხედვით ამის განხორციელება შეუძლებელი იყოს, რადგან ამით აღასრულებს უფლის ნებას 
(თუმცა ეს არ ნიშნავს ცოდვასა და არასწორ ქმედებებში მორჩილებას)“. (ილია II, საშობაო 
ეპისტოლე  2013-2014).

100) „ქრისტიანულ ოჯახში, რა თქმა უნდა, თავს იჩენს არაერთი განსაცდელი, რაც
ურთიერთსიყვარულით უნდა დაიძლიოს. და თუ ეს ასე არ ხდება, იქ არც არის ნამდვილი
ოჯახი“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

101) „ანუ შვილთა სიმრავლე მათი სწორად აღზრდის ერთ-ერთი გარანტიაა, რადგან ასეთ 
გარემოში "მე"-ზე ორიენტირებული სულისკვეთება სიყვარულის გამრავლებითა და გაცემით 
იცვლება და თუ ამას სწორი აღზრდაც დაემატა, მივიღებთ იმ მდგომარეობას, რაზეც ბიბლია 
ბრძანებს: ქალი შვილთა სიმრავლით ცხონდებაო (I ტიმ. 2,15)“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  
2013-2014).

102) „თუ დიასახლისი ხარ და შვილებზე ზრუნვას გირჩევნია, სამსახური გქონდეს 
მხოლოდ იმიტომ, რომ უკეთესად გაერთო, თუ შენ არაფერს ერიდები, რათა კომფორტული 
ცხოვრება მოიწყო და არ გადარდებს ამისთვის სხვისი მსხვერპლად გაწირვა, თუ შენ 
აბორტით ან სხვა თანამედროვე საშუალებებით ახდენ ოჯახის დაგეგმარებას, ეგოისტურად 
ზრდი ბავშვებს, არ ასწავლი მათ მოწყალების გაცემას და გაჭირვებულისადმი თანადგომას, 
არ ასწავლი მეგობრობას, სიმართლის სიყვარულს, ერთგულებას, - კაენის სულს ვერ 
მოიცილებ და მისი ხვედრის თანაზიარი გახდები“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის გამოწვევებზე

103) ამასთან, მათთვის მეცნიერული პროგრესი აბსოლუტიზირებულია და მიიჩნევენ, რომ 
რისი გაკეთებაც შესაძლებელია, უნდა გაკეთდეს. ეს ეთიკური სოფიზმია, რადგან ის, რაც 
ტექნოლოგიურად მიღწევადია, ყველაფერი როდია მორალური და სას„არგებლო“ (ილია II, 
საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

104) „განა შეიძლება ბედნიერი იყოს ის ოჯახი, სადაც აბორტი კეთდება და უსუსური 
პატარა არსებების უღვთოდ დაჩეხილი სხეულების აჩრდილები დადიან? და როგორი 



საშინელებაა იმის წარმოდგენაც კი, რომ ყოველ წელს, არაოფიციალური მონაცემებით, 
მილიონამდე აბორტი კეთდება საქართველოში და ამის შემჩერებელი ჯერჯერობით არავინ 
არის“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

105) „შეიძლება ოჯახი იყოს ბედნიერი, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული 
ბავშვი იზრდება? ეს პატარა ხომ თავიდანვე გაწირეს უსიყვარულობისათვის, მიუსაფრობისა 
და მარტოობისათვის. იგი კეთილდღეობაშიც რომ გაიზარდოს, მუცლადყოფნის პერიოდის 
ამ სიმძიმეს ვერაფერი შეცვლის და ეს, აუცილებლად, იჩენს თავს ზრდასრულ ასაკში“. (ილია 
II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

106) „პრობლემატურნი იქნებიან ის ბავშვებიც, რომლებიც ხელოვნური განაყოფიერებით 
დაიბადნენ და მათი სიცოცხლე მრავალი ემბრიონის განადგურების შედეგად განვითარდა“.

107) „ის, რომ კაცთა მოდგმას არ შეუქმნია ოკეანე, ხმელეთი, ციური სხეულები და 
ბალახიც კი (აღარაფერს ვამბობთ ადამიანზე), ცხადზე ცხადია. აქამდე მხოლოდ 
ბიოლოგიურად საინტერესო ქიმიკატები (მაგ. ამინომჟავები) მიიღეს, შეჯვარდა და შეარეთეს 
სიცოცხლის უკვე არსებული ფორმები და სხვა არაფერი.
ხოლო, თუ ჩვენ არ მოგვიტანია სიცოცხლე ამ წუთისოფელში, რა უფლება გვაქვს გვაქვს 
მოვინდომოთ ბატონობა მასზე? რატომ ვისაკუთრებთ მას, რაც ჩვენი არ არის?
107) ფაქტია ისიც, რომ მიუხედავად მეცნიერულ-ტექნიკური დიდი წინსვლისა, არ 
შეგვიძლია თავი დავაღწიოთ სიკვდილს. რატომ? ჩვენ ხომ ყოვლისშემძლენი ვართ? 
სინამდვილე კი სხვა არის. უფალი ეუბნება მოსეს: ,,მე ვკლავ და მე ვაცოცხლებ" (II რჯ.32,39). 
იობის წიგნშიც იგივე აზრია: სიცოცხლე 'უფალმა მომცა, უფალმა წაიღო"(იობი 1,21)“. (ილია 
II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

რას გულისხმობს „სწორი ცხოვრების წესი“?

108) „და თუ გვსურს, სწორად ვიცხოვროთ, უნდა ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენს წარმავალ
დროში მარადიულობა შემოვიყვანოთ და დრო მოძრავ მარადისობად ვაქციოთ (წმ.იოანე
დამასკელი)“. (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

109) „თუ შენ დამლაგებელი ხარ და ყოველდღე პატიოსნად და სიყვარულით აკეთებ შენს
საქმეს, არ აგვიანებ სამსახურში, ეხმარები მოყვასს, ჰმადლობ ღმერთს არსობის პურისთვის, 
არ ივიწყებ სულიერ ცხოვრებას და უფლის მცნებებს, შინ და გარეთ კეთილი
დამოკიდებულების დამკვიდრებას უწყობ ხელს, შენ ლიტურგიკული დროით ცხოვრობ“. 
(ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

ადამიანური ბუნების ერთიანობა



110) „ასეთი მაგალითები მის ცხოვრებაში მრავლად იყო და როცა ეკითხებოდნენ, როგორ
ახერხებდა ადამიანების მოქცევას, მოძღვარი პასუხობდა: ,,როდესაც ჩემთან მოდის ცოდვით
დამძიმებული პიროვნება, რომელიც ვერ ხედავს თავის დანაშაულს და სინანული არა აქვს, 
ვცდილობ სულიერად მის შინაგან სამყაროს ჩავწვდე და იმ აზრით, რომ ჩვენ ვართ ხორცი
ხორცთაგანი და სისხლი სისხლთაგანი ერთმანეთისა, ვიწყებ სინანულით ლოცვა-ვედრებას
მისი და ჩემი, ანუ ჩვენი ცოდვებისათვის და ეს ადამიანიც, ღვთის მადლით, თანდათან
იწყებს შემობრუნებას". (ილია II, საშობაო ეპისტოლე  2013-2014).

იმედი

111) „საქართველო გაუძლებს დროის გამოცდას და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის
მეოხებით ღვთის მადიდებელი სული მუდამ იზეიმებს ჩვენს ქვეყანაში“. (ილია II, საშობაო
ეპისტოლე  2013-2014).


