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______________________________________________________

Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը մե ծա գույնն է բո լոր գան ձե րից, 
ո րոնք տրվել են ե կե ղե ցուն և ա մեն մի քրիս տոն յա յի։ Այն պար զա-
պես ինչ-որ ու ղերձ չէ այ լոց թվում, այլ միակ ու ղեր ձը, ո րը վեր է մնա-
ցած բո լո րից։ Այն Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե լու հա մար, և Աստ ծո 
ի մաս տութ յան մե ծա գույն հայտ նութ յու նը՝ տրված մարդ կանց և հ րեշ-
տակ նե րին1։ Այս պատ ճա ռով էր, որ Պո ղոս ա ռաք յալն ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն էր հա մա րում Ա վե տա րա նը քա րո զե լը, ջանք էր գոր ծադ-
րում, որ պար զո րեն ազ դա րա րեր այն, և նույ նիսկ ա նեծք էր հռչա-
կում նրանց վրա, ով քեր փոր ձում էին ա ղա վա ղել Ա վե տա րա նի 
ճշմար տութ յու նը2։

Ք րիս տոն յա նե րի ա մեն մի սե րունդ Ա վե տա րա նի ու ղեր ձի տնտեսն 
է, և Սուրբ Հո գու զո րութ յամբ Աստ ված կոչ է ա նում մեզ պահ պա նել 
այն գան ձը, ո րը վստա հել է մեզ3։ Որ պես հա վա տա րիմ տնտես ներ՝ 
մենք պետք է կլան ված լի նենք Ա վե տա րա նի ու սուց մամբ, մեծ ջանք 
գոր ծադ րենք, որ հաս կա նանք դրա ճշմար տութ յուն նե րը, և պար տա-
վոր վենք հսկել դրա բո վան դա կութ յու նը4։ Այս պես վար վե լով՝ մենք 
կա պա հո վենք թե՛ մեր, թե՛ մեզ լսող նե րի փրկութ յու նը5։

Այս տնտե սութ յունն է դրդում ինձ գրել այս գրքե րը։ Ես այն քան էլ 
չեմ ցան կա նում լծվել գիրք գրե լու դժվա րին գոր ծին և, ան կաս կած, 
քրիս տո նեա կան գրքե րի պա կաս նույն պես չկա։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ես գրի ա ռա իմ քա րո զա շա րե րը նույն պատ ճա ռով, ո րով և քա րո-
զում էի դրանք՝ դրանց բե ռից ա զատ վե լու հա մար։ Ինչ պես Ե րե միա յի 
դեպ քում, ե թե ես չխո սեմ այս ու ղեր ձը, «այն ժա մա նակ սրտիս մեջ 
վառ ված կրա կի պես դար ձավ՝ ոս կոր նե րումս պահ ված, և ես հոգ նե-
ցի կրե լուց և չ կա րո ղա ցա»6։ Ինչ պես որ բա ցա կան չեց Պո ղոս ա ռաք-

1. Հռոմեացիների 1.16, Եփեսացիների 3.10
2. Ա Կ որ նթացիների 15.3, Կողոսացիների 4.4, Գաղատացիների 1.8,9
3. Բ Տիմոթեոս 1.14
4. Ա Տիմոթեոս 4.15
5. Ա Տիմոթեոս 4.16
6. Երեմիա 20.9
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յա լը. «Վա՛յ է ինձ, ե թե Ա վե տա րա նը չքա րո զեմ»7։ Ինչ պես հայտ նի է, 
«Ա վե տա րան» բառն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն «ե վան գե՛ լիոն» բա ռից, 
որն ա վե լի ճիշտ կլի նի թարգ մա նել «բա րի լուր»։ Ինչ-որ ի մաս տով, 
Աստ վա ծաշն չի ա մեն մի էջն Ա վե տա րան է պա րու նա կում, սա կայն, 
այլ ի մաս տով: Ա վե տա րա նը շատ հստակ ու ղերձ է փրկութ յան մա-
սին, ո րը կա տար վել է ան կում ապ րած մարդ կանց հա մար Հի սուս 
Ք րիս տո սի՝ Աստ ծո Որ դու կյան քի, մահ վան, հա րութ յան և համ բարձ-
ման մի ջո ցով։

Հոր բա րե հա ճութ յա նը հա մա ձայն՝ հա վի տե նա կան Որ դին, Ով 
հա վա սար է Հո րը և Ն րա բնութ յան ճշգրիտ պատ կերն է, հո ժա-
րա բար թո ղեց երկ նա յին փառ քը, հղաց վեց Սուրբ Հո գուց կույ սի 
ո րո վայ նում և ծն վեց որ պես Աստ ված-մարդ՝ որ պես Նա զով րե ցի 
Հի սուս8։ Նա ապ րեց այս աշ խար հում որ պես մարդ՝ կա տա րե լա-
պես հնա զանդ վե լով Աստ ծո օ րեն քին9։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու-
մը, մար դիկ մեր ժե ցին և խա չե ցին Ն րան։ Խա չի վրա Նա վերց րեց 
Իր վրա մարդ կութ յան մեղ քը, կրեց Աստ ծո զայ րույ թը և մա հա ցավ 
մարդ կութ յան փո խա րեն10։ Եր րորդ Օ րը Աստ ված հա րութ յուն տվեց 
Ն րան մե ռել նե րից։ Ն րա հա րութ յու նը՝ աստ վա ծա յին ազ դա րա րում 
էր այն մա սին, որ Հայրն ըն դու նեց Իր Որ դու մա հը՝ որ պես զոհ մեղ-
քե րի հա մար։ Հի սու սը կրեց մարդ կութ յան անհ նա զան դութ յան պա-
տի ժը, բա վա րա րեց Աստ ծո ար դա րա դա տութ յան պա հանջ նե րը և 
խա ղա ղեց րեց Աստ ծո զայ րույ թը11։ Հա րութ յու նից քա ռա սուն օր անց 
Աստ ծո Որ դին համ բարձ վեց Եր կինք և նս տեց Աստ ծո աջ կող մը՝ 
ստա նա լով փառք, պա տիվ և իշ խա նութ յուն ա մեն ին չի վրա12։ Այդ-
տեղ՝ Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ, Նա ներ կա յաց նում է Իր ժո ղովր-
դին և խնդ րանք ներ է մա տու ցում Աստ ծուն նրանց կող մից13։ Աստ-
ված լիար ժեք կեր պով կնե րի, կար դա րաց նի և Իր հետ կհաշ տեց նի 
նրանց, ով քեր ըն դու նում են ի րենց մե ղա վոր և ա նօգ նա կան վի ճա-
կը, և գ ցում են ի րենց Ք րիս տո սի վրա14։ Սա է Աստ ծո և Ն րա Որ դի 
Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը։

Մե րօր յա քրիս տո նեա կան սերն դի ա մե նա մեծ հան ցանք նե րից մե-
կը Ա վե տա րա նը ան տե սելն է. մեր բո լոր ախ տե րը բխում են դրա նից։ 
Կորս ված աշ խար հը ոչ թե խստաց ված է Ա վե տա րա նի հան դեպ, այլ, 
ա վե լի շուտ, ան տեղ յակ է Ա վե տա րա նից, քա նի որ այն մար դիկ, ով-

7. Ա Կորնթացիների 9.16
8. Գործք 2.23, Եբրայեցիների 1.3, Փիլիպեցիների 2.6,7, Ղուկաս 1.35
9. Եբրայեցիների 4.15
10. Ա Պետրոս 2.24, 3.18, Եսայի 53.10
11. Ղուկաս 24.6, Հռոմեացիների 1.4, Հռոմեացիների 4.25
12. Եբր այե ցի ների 1 .3, Մատթեոս 28.18, Դանիել 7.13,14
13. Ղուկաս 24.51, Փիլիպեցիների 2.9-11, Եբրայեցիների 1.3, Եբրայեցիների 7.25
14. Մարկոս 1.15, Հռոմեացիների 10.9, Փիլիպեցիների 3.3
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քեր հռչա կում են Ա վե տա րա նը, նույն պես չգի տեն դրա հիմնա րար 
ճշմար տութ յուն նե րը։ Այն տար րա կան թե մա նե րը, ո րոնք կազ մում են 
Ա վե տա րա նի մի ջու կը՝ Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը, մար դու ծայ-
րաս տի ճան ա պա կան ված լի նե լը, ար յան քա վութ յու նը, ճշմա րիտ 
դար ձի բնույ թը և փր կութ յան մեջ հա վաս տիա ցում ու նե նա լու աստ-
վա ծաշնչ յան հիմ քը, չեն հի շա տակ վում շատ ու շատ ամ բիոն նե րից։ 
Ե կե ղե ցի նե րը կրճա տում են Ա վե տա րա նի ու ղեր ձը՝ հասց նե լով այն 
քրիս տո նեա կան հա վա տամք նե րից վերց րած մի քա նի ար տա հայ-
տութ յուն նե րի. նրանք սո վո րեց նում են, որ դար ձը սոսկ մար դու ո րո-
շումն է, և հայ տա րա րում են, որ ցան կա ցած մարդ, ով ա պաշ խա-
րութ յան ա ղոթք է ա նում, փրկված է։

Ա վե տա րա նի նմա նօ րի նակ կրճա տու մը շատ լուրջ հետևանք ներ 
ու նի։ Ա ռա ջի նը՝ այն է՛լ ա վե լի է խստաց նում դար ձի չե կած մարդ-
կանց սրտե րը։ Այ սօր «դար ձի ե կած նե րից» քչերն են միա նում ե կե ղե-
ցի նե րին, իսկ միա ցող նե րը հա ճախ ետ են կանգ նում կամ մարմնա-
վոր կյանք են վա րում։ Մի լիո նա վոր մար դիկ, ով քեր քայ լում են մեր 
բնա կա վայ րե րի փո ղոց նե րով և նս տում են մեր ե կե ղե ցի նե րում, չեն 
վե րապ րում այն փո փո խութ յու նը, ո րը բե րում է Հի սուս Ք րիս տո սի 
ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը, սա կայն նրանք հա մոզ ված են, որ փրկված 
են, քա նի որ մեկ ան գամ ի րենց կյան քում նրանք ձեռք են բարձ րաց-
րել ինչ-որ ա վե տա րան չա կան հա վա քույ թի ժա մա նակ կամ ինչ-որ 
ա ղոթք են կրկնել։ Ա պա հո վութ յան այս կեղծ զգա ցու մը մեծ խո չըն-
դոտ է ստեղ ծում, ո րը հա ճախ փակ է դարձ նում նման մարդ կանց՝ 
ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը լսե լու հա մար։

Երկ րոր դը՝ նման ա վե տա րա նը խե ղաթ յու րում է ե կե ղե ցին (որը 
վե րածն ված հա վա տաց յալ նե րի հոգևոր մար մին է)՝ վե րա ծե լով այն 
մարմնա վոր մարդ կանց հա վա քույ թի, ով քեր դա վա նում են, որ ճա-
նա չում են Աստ ծուն, բայց ի րենց գոր ծե րով ու րա նում են Ն րան15։ 
Երբ քա րոզ վում է ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը, մար դիկ ե կե ղե ցի են գա-
լիս՝ ա ռանց քրիս տո նեա կան ժա ման ցա յին ծրագ րե րի, հա տուկ մի-
ջո ցա ռումնե րի կամ այն պի սի խոս տումնե րի, ո րոնք ա վե լին են, քան 
այն, ինչ տա լիս է Ա վե տա րա նը։ Մար դիկ ե կե ղե ցի են գա լիս, քա նի 
որ ցան կա նում են Ք րիս տո սին, փա փա գում են լսել Աստ վա ծաշն չի 
ճշմար տութ յու նը, սրտանց երկր պա գել Աստ ծուն, ինչ պես նաև հնա-
րա վո րութ յուն ներ են փնտրում՝ մարդ կանց ծա ռա յե լու հա մար։ Երբ 
ե կե ղե ցին հռչա կում է ցած րո րակ Ա վե տա րան, այն լցվում է մարմնա-
վոր մարդ կան ցով, ո րոնց գրե թե չեն հե տաքրք րում Աստ ծո ի րո ղութ-
յուն նե րը, իսկ նման մարդ կանց պա հե լը ծանր բեռ է դառ նում ե կե-

15. Տիտոս 1.16



X Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

ղե ցու հա մար16։ Ն ման պայ ման նե րում ե կե ղե ցին նվա զեց նում է Աստ-
վա ծաշն չի ծայ րա հեղ պա հանջ նե րը՝ փո խա րի նե լով դրանք հար մա-
րա վետ բա րո յա կա նութ յամբ, իսկ ճշմա րիտ նվի րու մը Ք րիս տո սին 
տե ղի է տա լիս այն պի սի գոր ծու նեութ յան, ո րի նպա տակն է՝ գո հաց-
նել իր ան դամնե րին։ Ե կե ղե ցին դառ նում է մի ջո ցա ռումնե րի վայր և 
դա դա րում է կենտ րո նա նալ Ք րիս տո սի վրա. այն ման րակր կի տո րեն 
զտում կամ վե րաձևա կեր պում է ճշմար տութ յու նը՝ իր մարմնա վոր մե-
ծա մաս նութ յա նը չվի րա վո րե լու նպա տա կով։ Ե կե ղե ցին ան տե սում է 
Աստ վա ծաշն չի և ուղ ղա դա վան քրիս տո նեութ յան ճշմար տութ յուն նե-
րը և սկ սում է ա ռաջ նորդ վել պրագ մա տիզ մով (կամ օգ տա պաշ տութ-
յամբ՝ այն ա մե նով, ին չը պահ պա նում է ե կե ղե ցու բնա կա նոն կյան քը 
և ա պա հո վում է ե կե ղե ցու ա ճը)։

Եր րոր դը՝ նման ա վե տա րա նը փոք րաց նում է ա վե տա րան չութ-
յան կամ մի սիո նե րա կան աշ խա տան քի նշա նա կութ յու նը՝ վե րա ծե լով 
այն մար կե տին գա յին ռազ մա վա րութ յամբ ա ռաջ նորդ վող մար դա-
սի րա կան ջան քե րի, ո րոնք հիմն ված են մշա կույ թի վեր ջին մի տում-
նե րի ման րակր կիտ ու սումնա սի րութ յուն նե րի վրա։ Տա րի ներ շա-
րու նակ տես նե լով ոչ սուրբգ րա յին ա վե տա րա նի ան կա րո ղութ յու նը՝ 
շատ ա վե տա րա նա կան ներ, թվում է, հա մոզ ված են, որ Ա վե տա րա նը 
չի գոր ծում, քա նի որ ինչ-որ կեր պով մարդն այն քան բարդ ա րա րած 
է դար ձել, որ չի կա րող փրկվել նման պարզ և վր դո վե ցու ցիչ ու ղեր-
ձով։ Ներ կա յումս ե կե ղե ցի ներն ա վե լի շատ ձգտում են հաս կա նալ 
մեր ան կում ապ րած մշա կույ թը և դ րա տա րօ րի նա կութ յուն նե րը, քան 
հաս կա նալ և հռ չա կել միակ ու ղեր ձը, որն իր զո րու է փրկե լու այդ 
մշա կույ թը։ Արդ յուն քում Ա վե տա րա նը շա րու նակ վե րաձևա կերպ վում 
է՝ ժա մա նա կա կից մշա կույ թին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար։ Մենք 
մո ռա ցել ենք, որ ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը մշտա պես հա մա պա տաս-
խան է ա մեն մի մշա կույ թի, քա նի որ այն Աստ ծո հա վի տե նա կան 
խոսքն է՝ ուղղ ված յու րա քանչ յու րին։

Չոր րոր դը՝ նման ա վե տա րա նը նա խա տինք է բե րում Աստ ծո ան-
վա նը։ Ար ժեզրկ ված ա վե տա րան հռչա կե լու արդ յուն քում մարմնա վոր 
և դար ձի չե կած մար դիկ մուտք են գոր ծում ե կե ղե ցի, ու թեև նրանք 
գրե թե լիո վին ար հա մար հում են աստ վա ծաշնչ յան և ե կե ղե ցա կան 
կար գա պա հութ յու նը, նրանց թույլ են տա լիս մնալ՝ ա ռանց շտկե լու 
կամ հան դի մա նե լու։ Այս փաստն ա րա տա վո րում է ե կե ղե ցու մաք-
րութ յու նը և համ բա վը և նա խա տում է Աստ ծո ա նունն ան հա վատ նե-
րի մեջ17։ Արդ յուն քում Աստ ված չի փա ռա վոր վում, ե կե ղե ցին չի կա-
ռուց վում, ե կե ղե ցու դար ձի չե կած ան դամնե րը չեն փրկվում, և ե կե-

16. Ա Կորնթացիների 2.14
17. Հռոմեացիների 2.24



XI«Վե րա դարձ Ա վե տա րա նին» գրքա շա րի նե րա ծութ յուն 

ղե ցին գրե թե կորց նում է իր զո րութ յու նը կամ լիո վին ան զոր է դառ-
նում՝ աշ խար հին վկա յե լու հա մար։

Մեզ՝ ծա ռա յող նե րիս և աշ խար հա կան հա վա տաց յալ նե րիս, սա-
զա կան չէ ան գոր ծութ յամբ հետևել, թե ինչ պես է մեր «ե րա նե լի Աստ-
ծո փա ռա վոր Ա վե տա րա նը» փո խա րին վում ան փա ռու նակ ա վե տա-
րա նով18։ Որ պես այս ա վան դի տնտես ներ՝ մենք պար տա վոր ենք վե-
րա դառ նալ միակ ճշմա րիտ Ա վե տա րա նին և խի զա խո րեն ու պար զո-
րեն ազ դա րա րել այն բո լո րին։ Մենք լավ կա նենք, ե թե ա կանջ դնենք 
Չարլզ Հեդ դոն Ս փեր ջե նի խոս քե րին.

«Այս օ րե րին ես պար տա վոր ված եմ զգում, որ շա րու նա կա բար անդ-
րա դառ նամ Ա վե տա րա նի տար րա կան ճշմար տութ յուն նե րին։ Խա ղաղ 
ժա մա նակ նե րում մենք մի գու ցե ա զա տո րեն ար շավներ կազ մա կեր-
պենք դե պի ճշմար տութ յան հե տաքր քիր շրջան նե րը, ո րոնք գտնվում 
են շատ հե ռու նե րում, բայց այժմ մենք պետք է տա նը մնանք և հս կենք 
ե կե ղե ցում գտնվող սրտե րը և ըն տա նիք նե րը՝ պաշտ պա նե լով մեր հա-
վատ քի ա ռա ջին սկզբունք նե րը։ Շա տերն են նե ղութ յուն պատ ճա ռում 
մեզ ի րենց փի լի սո փա յութ յուն նե րով և վի պա կան մեկ նա բա նութ յուն նե-
րով, ո րոն ցով նրանք մեր ժում են այն վար դա պե տութ յուն նե րը, ո րոնք, 
ի րենց իսկ ա սե լով, սո վո րեց նում և վար կա բե կում են այն հա վատ քը, 
ո րը պար տա վոր վել են պահ պա նել։ Անհ րա ժեշտ է, որ մեզ նից մի քա-
նի սը, ով քեր գի տեն, թե ին չին ենք մենք հա վա տում, և չեն ա ղա վա ղում 
մեր խոս քե րը, հաս տա տեն մեր ոտ քե րը և ամ րապն դեն մեր դիր քը՝ ու-
սու ցա նե լով կյան քի Խոս քը և պար զո րեն ազ դա րա րե լով Հի սուս Ք րիս-
տո սի Ա վե տա րա նի հիմնա րար ճշմար տութ յուն նե րը»19։

Թեև «Վե րա դարձ Ա վե տա րա նին» գրքա շա րը չի պա րու նա կում 
Ա վե տա րա նի ամ բող ջա կան հա մա կարգ ված ներ կա  յա ցում, այն, այ-
դու հան դերձ, անդ րա դառ նում է դրա ա մե նաէա կան տար րե րի մեծ 
մա սին, հատ կա պես այն ճշմար տութ յուն նե րին, ո րոնք ա մե նից ան-
տես ված են ժա մա նա կա կից քրիս տո նեութ յան մեջ։ Հու սով եմ, որ 
այս խոս քե րը կա ռաջ նոր դեն ձեզ՝ օգ նե լով վե րագտ նել Ա վե տա րանն 
ամ բողջ գե ղեց կութ յամբ, վրդո վե ցու ցիչ ճշմար տութ յուն նե րով և 
փրկա րար զո րութ յամբ։ Իմ ա ղոթքն է, որ այն վե րագտ նե լը նաև վե-
րա փո խի ձեր կյան քը, զո րաց նի ձեզ Ա վե տա րա նը հռչա կե լու մեջ և 
փա ռա վո րի Աստ ծուն։

Ձեր եղ բայր

Փոլ Դեյ վիդ Վո շեր

18. Ա Տիմոթեոս 1.11
19. Չարլզ Հ. Սփերջեն, ««Մետրոպոլիտեն Թեբերնեքլ»-ի ամբիոնը» (վերտպ. 

Փասադենա, Տեխաս, «Pilgrim Publications»), հ տ. 32, էջ 385։ 





ՄԱՍ ՄԵԿ
Ա վե տա րա նի կան չը

G

«Հի սու սը ե կավ Գա լի լեա, քա րո զում էր Աստ ծո թա գա վո րութ-
յան Ա վե տա րա նը և ա սում, թե «Ժա մա նա կը կա տար վել է, և 
Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը մո տե ցել է։ Ա պաշ խա րե՛ք և հա վա-
տա ցե՛ք Ա վե տա րա նին»։

— Մար կոս 1.14,15

«Որ ինչ պես ետ չպա հե ցի ոչ մի օգ տա կար բան, որ չպատ-
մեմ և սո վո րեց նեմ ձեզ թե՛ հրա պա րակ նե րում, և թե՛ տան մեջ, 
հրեա նե րին և հույ նե րին վկա յութ յուն տա լով՝ ա պաշ խա րել դե-
պի Աստ ված և հա վա տալ մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սին»։

— Գործք 20.20,21

«Բայց Գիրքն ի՞նչ է ա սում. «Մո տիկ է քեզ խոս քը, քո բե րա նում 
ու քո սրտում է», այ սինքն՝ հա վատ քի խոս քը, որ մենք քա րո-
զում ենք։ Ո րով հետև ե թե բե րա նովդ Հի սու սին Տեր դա վա նես և 
սր տումդ հա վա տաս, թե Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե-
ռել նե րից, կապ րես։ Քա նի որ սրտով հա վա տում ենք ար դա րա-
նա լու հա մար և բե րա նով դա վա նում ենք փրկվե լու հա մար»։

— Հ ռո մեա ցի նե րի 10.8-10





ԳԼՈՒԽ ՄԵԿ

Ա պաշ խա րութ յան կանչ
______________________________________________________

«Հի սու սը ե կավ Գա լի լեա, քա րո զում էր Աստ ծո թա գա վո րութ յան Ա վե-
տա րա նը և ա սում, թե «Ժա մա նա կը կա տար վել է, և Աստ ծո թա գա վո-
րութ յու նը մո տե ցել է։ Ա պաշ խա րե՛ք և հա վա տա ցե՛ք Ա վե տա րա նին»։

  — Մար կոս 1.14,15

«Աստ ված, տգի տութ յան ժա մա նակ ներն ան տես ա նե լով, հի մա մարդ-
կանց պատ վի րում է ա մե նին ա մեն տեղ ա պաշ խա րել»։

—Գործք 17.30

Հա մա ձայն Աստ ծո հա վի տե նա կան ծրագ րի և հա ճութ յան՝ Աստ ծո 
Որ դին, Ով հա վա սար է Հո րը և Ն րա էութ յան ճշգրիտ նկա րա գիր նէ, 
հո ժա րա կամ թո ղեց երկ նա յին փառ քը, Սուրբ Հո գով հղաց վեց կույ-
սի ո րո վայ նում և ծն վեց որ պես Աստ ված-մարդ։ Նա քայ լեց այս երկ-
րով՝ կա տա րե լա պես հնա զանդ վե լով Աստ ծո օ րեն քին, իսկ հե տո, երբ 
ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, մերժ վեց մարդ կանց կող մից և խաչ վեց։ 
Խա չի վրա Նա կրեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը, լքվեց Աստ ծուց, կրեց 
աստ վա ծա յին զայ րույ թը, դա տա պարտ վեց և մա հա ցավ։ Եր րորդ օ րը 
Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից՝ հրա պա րա կավ ազ դա-
րա րե լով, որ Ն րա մահն ըն դուն վեց, մեղ քի պա տի ժը վճար վեց, ար-
դա րա դա տութ յան պա հանջ նե րը բա վա րար վե ցին, և Աստ ծո զայ րույ թը 
խա ղա ղեց վեց։ Իր հա րութ յու նից քա ռա սուն օր անց Հի սուս Ք րիս տո-
սը՝ Աստ ծո Որ դին և մար դու Որ դին, համ բարձ վեց Եր կինք, որ տեղ Նա 
նստեց Հայր Աստ ծո աջ կող մում և ս տա ցավ փառք, պա տիվ և իշ խա-
նութ յուն ա մեն ին չի վրա։ Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ Նա ներ կա յաց-
նում է Իր ժո ղովր դին և Աստ ծո առջև բա րե խո սում է նրանց հա մար։ 
Սա Աստ ծո և Ն րա Որ դի Հի սուս Ք րիս տո սի բա րի լուրն է1։

Գի տակ ցե լով այն մեծ աշ խա տան քը, որ Աստ ված կա տա րել է, 
մենք պետք է ուղ ղենք մեր ու շադ րութ յու նը մարդ կութ յա նը։ Ո՞րն է 

1. Այս ամփոփումը մա սամբ հի մն ված է Վեստմինստերի հավատքի դավանանքի 
8-րդ գլխի վրա։



4 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

մար դու աստ վա ծաշնչ յան ար ձա գանքն Ա վե տա րա նին։ Ինչ պե՞ս ա վե-
տա րա նի չը պետք է ուղ ղոր դի հու սա հատ մարդ կանց, երբ նրանք 
ա ղա ղա կում են. «Ի՞նչ պետք է ա նեմ, որ փրկվեմ»։ Աստ վա ծա շուն չը 
պար զո րեն պա տաս խա նում է. մար դիկ պետք է ա պաշ խա րեն և հա-
վա տան Ա վե տա րա նին։ Երբ Հի սու սը հայտն վեց Իս րա յե լին, Նա չա-
ղա չեց բա ցել ի րենց սրտե րը և հ րա վի րել Ի րեն ի րենց սրտի մեջ, ո՛չ էլ 
ա ռաջ նոր դեց նրանց ինչ-որ ա ղոթք կրկնե լու։ Փո խա րե նը, Նա պատ-
վի րեց նրանց թող նել ի րենց մեղ քե րը և հա վա տալ Ա վե տա րա նին2։

ՄՇՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՓՈՓՈԽ ԿԱՆՉ
Մինչև շա րու նա կե լը, մենք պետք է հաս կա նանք, որ Ք րիս տո սի 

պատ վերն ա պաշ խա րութ յան և հա վատ քի վե րա բեր յալ դեռևս կի-
րա ռե լի է մեզ հա մար այ սօր։ Սար սա փե լիո րեն սխալ կլի ներ մտա-
ծե լը, որ այն սահ մա նա փակ վում է որևէ դիս պա նե սա ցիա յով կամ 
վե րա բե րում էր միայն Նոր կտա կա րա նի ժա մա նա կաշր ջա նում ապ-
րող հրեա նե րին։ «Ա պաշ խա րե՛ք և հա վա տա ցե՛ք» ա վե տա րա նա-
կան կան չը վա վե րա կան է ե րեկ, այ սօր և հա վիտ յան։ Ա ռաք յալ նե րը 
կրկին հաս տա տե ցին այս ճշմար տութ յու նը և հա մար ձակ հռչա կե ցին 
այն Ք րիս տո սի հա րութ յու նից և համ բար ձու մից հե տո։ Ու շադ րութ յուն 
դարձ րեք Պո ղոս ա ռաք յա լի պնդումնե րին.

«Որ ինչ պես ետ չպա հե ցի ոչ մի օգ տա կար բան, որ չպատ մեմ և սո-
վո րեց նեմ ձեզ, թե՛ հրա պա րակ նե րում, և թե՛ տան մեջ, հրեա նե րին և 
հույ նե րին վկա յութ յուն տա լով՝ ա պաշ խա րել դե պի Աստ ված և հա վա-
տալ մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սին» (Գործք 20.20,21)։

«Բայց Աստ ված, տգի տութ յան ժա մա նակ ներն ան տես ա նե լով, հի-
մա մարդ կանց պատ վի րում է ա մե նին ա մեն տեղ ա պաշ խա րել» 
(Գործք 17.30)։

Այս և մի քա նի այլ հատ ված ներ ա պա ցու ցում են, որ գո յութ յուն 
չու նի որևէ փաս տարկ, ըստ ո րի կա րե լի է վե րագ րել ա պաշ խա րութ-
յունն ա վե լի վաղ դիս պեն սա ցիա նե րից մե կին կամ ան տե սել այն 
ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան քա րոզ ման մեջ։ Աստ ծո առջև 
ա պաշ խա րե լու կոչ էին ա նում Հին կտա կա րա նի մար գա րե նե րը, 
Հով հան նես Մկր տի չը, Տեր Հի սուս Ք րիս տո սը, ա ռաք յալ նե րը և Ե կե-
ղե ցու պատ մութ յան ամ բողջ ըն թաց քում ա մե նից աստ վա ծա պաշտ և 
արդ յու նա վետ աստ վա ծա բան նե րի, քա րո զիչ նե րի և մի սիո ներ նե րի 
կող մից կազմ ված հա վատ քի դա վա նանք նե րը և քա րոզ նե րը։ Վեստ-
մինս տե րի և Ն յու Հեմփ շի րի հա վատ քի դա վա նանք նե րը հա մա պա-
տաս խա նա բար պնդում են հետև յա լը.

2. Կարդացե՛ք Մարկոս 1.14,15-ը՝ որպես մեկ օրինակ։



5Ա պաշ խա րութ յան կանչ

«Կ յան քի հա մար ա պաշ խա րութ յունն Ա վե տա րա նի շնորհ նե րից մեկն է, 
և վար դա պե տութ յունն այս մա սին պետք է քա րոզ վի Ա վե տա րա նի ա մեն 
ծա ռա յո ղի կող մից, ինչ պես և ա մեն Ք րիս տո սին հա վա տա ցո ղի» (15.1)։

«Մենք հա վա տում ենք, որ ա պաշ խա րութ յու նը և հա վատ քը սրբա զան 
պար տա կա նութ յուն ներ են, և նույն պես՝ ան քակ տե լի շնորհ ներ» (հդ. 8)։

ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԷԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Քա նի որ ա պաշ խա րութ յան կան չը բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն 
է Ա վե տա րա նի հռչակ ման մեջ, մենք պետք է պատ շաճ կեր պով հաս-
կա նանք ա պաշ խա րութ յան բնույ թը և դ րա դրսևո րու մը ճշմա րիտ դար-
ձի դեպ քում։ Ս տորև ներ կա յաց ված է ութ էա կան հատ կա նիշ, ո րոնք 
բնու թագ րում են ճշմա րիտ աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ յու նը.

• մտա փո խութ յուն
• տրտմութ յուն մեղ քի պատ ճա ռով
• մեղ քի անձ նա կան գի տակ ցում և խոս տո վա նում
• մեղ քից հե ռա նա լը
• հրա ժա րում ինք նաար դա րա ցու մից և բա րի գոր ծե րից
• դարձ դե պի Աստ ված
• գործ նա կան հնա զան դութ յուն
• ա պաշ խա րութ յան շա րու նա կա կան և ա վե լի խո րը աշ խա տանք

Ան չափ կարևոր է, որ հաս կա նանք, որ ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ-
յու նը բնու թագ րող այս էա կան հատ կա նիշ նե րը պար տա դիր չէ, որ 
դրսևոր վեն լիար ժեք կամ հա սուն կեր պով դար ձի պա հին, այլ շա-
րու նա կե լու են զար գա նալ և խո րա նալ հա վա տաց յա լի կյան քիամ-
բողջ ըն թաց քում։ Սար սա փե լիո րեն մո լո րեց նող և կոր ծա նա րար կլի-
նի են թադ րե լը, որ ճշմա րիտ դար ձի դեպ քում մար դը պետք է ու նե նա 
ա պաշ խա րութ յան և հա վատ քի այն պի սի խո րութ յուն, ո րը հազ վա-
դեպ է հան դի պում նույ նիսկ ա մե նա հա սուն քրիս տոն յա նե րի կյան-
քում։ Հի սուսն Ինքն ա սաց, որ նույ նիսկ մա նա նե խի հա տի չափ հա-
վատ քը բա վա կան է սա րեր շար ժե լու հա մար, ե թե այն ճշմա րիտ է3։ 
Դար ձի ժա մա նակ մար դու պատ կե րա ցու մը մեղ քի զար հու րե լի բնույ-
թի մա սին կա րող է ա ղոտ լի նել, բայց այն ի րա կան է։ Նո րա դար ձի 
կոտր վա ծութ յան աս տի ճա նը կա րող է մա կե րե սա յին լի նել՝ հա սուն 
հա վա տաց յա լի հա մե մատ, բայց այն, ան կաս կած, ճշմա րիտ է։ Վերջ-
նա կան ա պա ցույ ցը, որ մար դը փրկա րար ա պաշ խա րութ յուն և հա-
վատք ու նի, այն է, որ այս եր կու շնորհ ներն էլ շա րու նա կում են ա ճել 

3. Մատթեոս 17.20



6 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

և խո րա նալ նրա կյան քում՝ Աստ ծո սրբաց ման հա րատև աշ խա-
տան քի մի ջո ցով։ Մ տա պա հե լով այս պար զա բա նումնե րը և զ գու շա-
ցումնե րը՝ ա վե լի ու շադ րութ յամբ դի տար կենք այս հատ կա նիշ նե րից 
ա մեն մե կը։

Մ տա փո խութ յուն
Այն բա յը Նոր կտա կա րա նում, որն ա մե նից հա ճախ թարգ ման-

վել է «ա պաշ խա րել» բա ռով, կազմ ված է մեկ այլ բա յից, ո րը նշա-
նա կում է «ըն կա լել կամ հաս կա նալ», և մի նախ դի րից, ո րը փո փո-
խութ յան ի մաստ ու նի4։ Այս պի սով, ա պաշ խա րութ յու նը են թադ րում է 
ար մա տա կան փո փո խութ յուն պատ կե րաց ման կամ ի րա կա նութ յան 
ըն կալ ման մեջ։ Աստ վա ծաշն չում մտա փո խութ յու նը ոչ մի դեպ քում չի 
սահ մա նա փակ վում մտքով, այլ հա վա սա րա պես ար մա տա կան ազ-
դե ցութ յուն ու նի զգաց մունք նե րի և կամ քի վրա։ Որ պես ամ փո փում՝ 
ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յու նը սկսվում է Սուրբ Հո գու աշ խա տան քով 
մե ղա վո րի կյան քում, երբ Նա վե րած նում է նրա սիր տը, լու սա վո րում 
է միտ քը և բա ցա հայ տում է սխալ մունք նե րը աստ վա ծա յին ճշմար-
տութ յան հայտ նութ յամբ։ Այս աստ վա ծա յին աշ խա տան քի շնոր հիվ, 
մե ղա վո րի միտ քը փոխ վում է, և ն րա ըն կա լումն ի րա կա նութ յան մա-
սին են թարկ վում է ար մա տա կան շրջա դար ձի, հատ կա պես՝ Աստ ծո, 
սե փա կան ան ձի, մեղ քի և փր կութ յան ճա նա պար հի վե րա բեր յալ։

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մինչև դար ձը մար դը խա-
վա րած է իր մտքով և վար վում է մտքի ու նայ նութ յամբ5։ Ա վե լին՝ 
նրա միտ քը թշնա մա բար է տրա մադր ված Աստ ծո հան դեպ, ճնշում 
է ճշմար տութ յունն Աստ ծո մա սին և չի կա րող հնա զանդ վել Աստ ծո 
օ րեն քին6։ Հետևա բար, դար ձի չե կած մար դը լիո վին ա ղա վաղ ված 
պատ կե րա ցում ու նի ի րա կա նութ յան մա սին, և չա փա զան ցութ յուն չէ 
ա սե լը, որ նա սխալ է բո լոր հար ցե րում, ո րոնք ի րա պես կարևոր են։ 
Նա ու նի ինչ-որ գի տե լիք ճշմա րիտ Աստ ծո և Ն րա մե ծութ յան մա-
սին, սա կայն չի հա մա րում, որ անհ րա ժեշտ է պատ վել Ն րան որ պես 
Աստ ծո, կամ գո հա նալ Ն րա նից7։ Նա լցված է ե սա կենտ րոն ձգտում-
նե րով և իր ան ձի ա ռաջ խա ղա ցու մը հա մա րում է ա մեն ին չի վերջ-
նա կան նպա տա կը։ Աստ ծո օ րենք նե րը գրված են նրա սրտին, բայց 
նա չի կար ծում, որ անհ րա ժեշտ է կամ օգ տա կար է հետևել դրանց 
ցու ցումնե րին։ Փո խա րե նը, պայ քա րում է իր խղճի դեմ և ձգ տում է 

4. «Մետանոե՛ո»։ «Մետա» նախդի րը, որն օգ տագործվում է շարժում և մտավոր 
գործունեություն նշանակող բայերի հետ, ցույց է տալիս պարզ բայի իմաստի 
փոփոխություն»։ «Նոր կտակարանի աստվածաբանության նոր միջազգային բառարան» 
Կոլին Բրաունի հրատ. (Գրենդ Ռեփիդս, «Zondervan», 1975թ.) հտ. 1, էջ 357։

5. Եփեսացիների 4.17,18
6. Հռոմեացիների 1.18, 8.7
7. Հռոմեացիների 1.21



7Ա պաշ խա րութ յան կանչ

ճնշել այն, ին չը, ինչ պես ին քը գի տի, ճշմա րիտ է8։ Նա գի տի, որ ով-
քեր չա րիք են գոր ծում, ար ժա նի են մահ վան, բայց չի կար ծում, որ 
անհ րա ժեշտ է վա խե նալ դրա նից։ Նա ոչ միայն ա նում է նույն բա նե-
րը, այլև սրտանց հա վա նութ յուն է տա լիս այլ չա րիք գոր ծող նե րին9։ 
Ն րա մահ կա նա ցու լի նե լը հա կա ռակ վում է նրան, մինչ մա հը կլա նում 
է այն, ինչ նրա շուրջն է, բայց նա չի կար ծում, որ այդ ա ղե տը երբևէ 
կհաս նի իր դռա նը։ Պարզ ա սած՝ դար ձի չե կած մար դը սխալ է, սա-
կայն ամ բար տա վան կեր պով շա րու նա կում է ա նել այն, ին չը ճիշտ է 
հա մա րում10։ Նա գնում է այն ճա նա պար հով, ո րը ճիշտ է թվում ի րեն, 
բայց դրա վեր ջը մահ վան ճա նա պարհ ներ են11։

Այ նուա մե նայ նիվ, դար ձի պա հին Աստ ծո Հո գին վե րած նում է 
մար դու սիր տը, և ճշ մար տութ յու նը լու սա վո րում է նրա խա վա րած 
միտ քը։ Այդ ժա մա նակ, նման կույ րի, ո րը տե սո ղութ յուն է ստա-
ցել, կամ քնա ծի, որն անթ նա ցել է ե րա զից, նա գի տակ ցում է, որ 
իր ամ բողջ կյան քը ղե կա վար վել է իր մո լո րութ յուն նե րով, և որ ին քը 
սխալ է ե ղել ա մեն հար ցում։ Ա ռա ջին ան գամ իր կյան քում նա տես-
նում և հաս կա նում է ճշմար տութ յու նը։ Ն րա սխալ և նույ նիսկ հայ հո-
յիչ մտքերն Աստ ծո մա սին փո խա րին վում են միակ ճշմա րիտ Աստ-
ծո ա ղոտ, սա կայն ճշգրիտ ըն կալ մամբ։ Ն րա ու նայն կար ծիք ներն 
իր ա ռա քի նութ յան և ար ժա նիք նե րի մա սին փո խա րին վում են իր 
ա րա տա վոր բնութ յան և խղ ճուկ գոր ծե րի գի տակց մամբ։ Ն րա ամ-
բար տա վա նութ յու նը, ինք նավս տա հութ յու նը և ան կա խութ յու նը փո-
խա րին վում են ճշմա րիտ խո նար հութ յամբ, սե փա կան ան ձի հան դեպ 
անվս տա հութ յամբ, մեղ քի պատ ճա ռով կոտր վա ծութ յամբ և Աստ ծուց 
կախ վա ծութ յամբ, Ու մից նա այժմ նե րում է հայ ցում։ Նա հեն վում է 
Աստ ծո ո ղոր մութ յան վրա, որն ար տա հայտ վում է Հի սուս Ք րիս տո-
սի Ան ձի և աշ խա տան քի մի ջո ցով, և ո րո շում է կա յաց նում կա տա րել 
Աստ ծո կամ քը։ Այս պի սով, նրա միտ քը փոխ վում է, և ն րա կյանքն այլ 
է դառ նում։ Այդ պի սի մարդն ա պաշ խա րել է։

Տար սոն ցի Սո ղոսն աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ յան փայ լուն 
օ րի նակ է։ Իր ան տեղ յա կութ յան և ան հա վա տութ յան պատ ճա ռով նա 
հա մա րում էր, որ Նա զով րե ցի Հի սուսն ըն դա մե նը ինք նա կոչ և հայ-
հո յիչ էր, և կար ծում էր, որ ով քեր հետևում էին Ն րան, ար ժա նի էին 
բան տար կութ յան և մահ վան12։ Այն պես որ, նա գնաց քա հա նա յա պե-
տի մոտ՝ «սպառ նա լիք և մահ շնչե լով Տի րոջ ա շա կերտ նե րի վրա», 
և խնդ րեց նա մակ ներ, որ պես զի «ե թե մե կին գտնի այն ճա նա պար-

8. Հռոմեացիների 2.14,15
9. Հռոմեացիներ ի 1.32
10. Դատավորաց 17.6, 21.25
11. Առակա ց 14.12
12. Գործք 9.1,2 , Ա Տիմոթեոս 1.13
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հին հետևող՝ մարդ կանց կամ կա նանց, նրանց կա պած բե րի Ե րու-
սա ղեմ» (Գործք 9.1,2)։ Այ նուա մե նայ նիվ, Դա մաս կո սի ճա նա պար-
հին փա ռա վոր ված Ք րիս տոսն ընդ դի մա ցավ Սո ղո սին13։ Այդ պա հին 
Սո ղո սի պատ կե րա ցումն ի րա կա նութ յան մա սին լիո վին խարխլ վեց։ 
Նա բա ցա հայ տեց, որ ին քը սխալ էր ա մեն ին չում։ Նա կար ծում էր, 
որ Նա զով րե ցի Հի սու սը հայ հո յիչ էր, սա կայն բա ցա հայ տեց, որ Նա 
Աստ ծո Որ դին էր, խոս տաց ված Մե սիան և աշ խար հի Փր կի չը։ Նա 
կար ծում էր, որ ար դա րութ յու նը վաս տա կում էին օ րեն քին հնա զանդ-
վե լով, սա կայն բա ցա հայ տեց, որ ի րե նում ոչ մի բա րի բան չկար, և 
փր կութ յու նը շնորհ քով էր՝ հա վատ քի մի ջո ցով, և այն ոչ թե ի րե նից 
էր, այլ՝ պարգև էր Աստ ծուց14։ Նա կար ծում էր, որ ա շա կերտ ներն 
Իս րա յե լի թշնա մի ներն էին և չ պետք է ապ րեին, սա կայն նա բա ցա-
հայ տեց, որ հա լա ծում էր ճշմա րիտ Իս րա յե լը և մահ վան էր մատ նում 
կեն դա նի Աստ ծո որ դի նե րին և դուստ րե րին15։ Այս պի սով, ե րեք օր մե-
նակ մնաց, «չէր տես նում, և ո՛չ ու տում էր, և ո՛չ խմում» (Գործք 9.9)։ 
Ճշ մար տութ յան, այ սինքն՝ Հի սուս Ք րիս տո սի հետ մեկ հան դիպ ման 
արդ յուն քում հպարտ և սե փա կան անձն ար դա րաց նող մար դը, ով 
«եբ րա յե ցի էր եբ րա յե ցի նե րից», կոտր վեց՝ բա ժան վե լով մի լիո նա վոր 
մա սե րի։

Սուրբ Հո գու լու սա վո րող և վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով նրա 
սիր տը և միտ քը փոխ վե ցին, և ն րա կյան քը հա վիտ յան ար մա տա-
կան շրջա դարձ ապ րեց։ Նա ա պաշ խա րեց, վեր կա ցավ և մկրտ վեց. 
նա կե րավ և զո րա ցավ։ Նա ան մի ջա պես սկսեց քա րո զել Հի սու սին 
ժո ղո վա րան նե րում՝ ա սե լով. «Սա է Աստ ծո Որ դին» (Գործք 9.18-22)։ 
Լու րը տա րած վեց Հ րեաս տա նի բո լոր ե կե ղե ցի նե րում, թե «Նա, որ 
մի ժա մա նակ մեզ հա լա ծում էր, հի մա այն հա վատքն է ա վե տա րա-
նում, որ ա ռաջ կոր ծա նում էր» (Գա ղա տա ցի նե րի 1.22,23)։

Պո ղո սը նկա րագ րում է իր կյան քի այս ար մա տա կան փո փո խութ-
յու նը, ո րը սկսվեց Դա մաս կո սի ճա նա պար հին, հետև յալ բա ռե րով։ 
Դ րան ցում մենք բա ցա հայ տում ենք Սուրբ Հո գու վե րած նող աշ խա-
տան քի մի ջո ցով փոխ ված մտքի և նո րոգ ված սրտի զո րութ յու նը.

«Բայց այն, ինչ ինձ շահ էր, այն վնաս հա մա րե ցի Ք րիս տո սի հա մար։ 
Եվ հենց ա մեն բան էլ վնաս եմ հա մա րում իմ Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի 
գե րա զանց գի տութ յան հա մար, ո րի պատ ճա ռով ա մեն բա նից զրկվե-
ցի և աղբ եմ հա մա րում, որ Ք րիս տո սին շա հեմ և Ն րա նում գտնվեմ, 
և ոչ թե իմ ար դա րութ յունն ու նե նամ, որ օ րեն քից է, այլ այն, որ Ք րիս-
տո սի հա վատ քից է, այն ար դա րութ յու նը, որ Աստ ծուց է՝ հա վատ քով» 
(Փի լիպ. 3.7-9)։

13. Գործք 9.3-8
14. Հռոմեացիների 7.18, Եփեսացիների 2.8,9
15. Գործք 8.1, Հռոմեացիների 8.14,15, Գ աղ ատացիների 6.16 



9Ա պաշ խա րութ յան կանչ

Տրտ մութ յուն մեղ քի պատ ճա ռով
Եբ րա յե րեն «նա խամ» բառն օգ նում է մեզ ա վե լի լավ հաս կա նալ 

ա պաշ խա րութ յան ի մաս տը։ Այն կազմ ված է մի ար մա տից, ո րը նշա-
նա կում է «խո րը շնչել» և են թադ րում է տրտմութ յան, ափ սո սան քի 
և զղջ ման ար տա հայ տում16։ Այս պի սով, աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ-
խա րութ յունն ընդգր կում է ոչ միայն մտա փո խութ յուն, այլև ճշմա րիտ 
տրտմութ յուն մեղ քի պատ ճա ռով։

Մեր մեղ քի և հան ցան քի նույ նիսկ ա մե նաանն շան ըն կա լու մը 
կդրդի ճշմա րիտ զղջման, ա մո թի և նույ նիսկ ող ջա միտ ա տե լութ-
յան ու զզվան քի՝ մեր մեղ քի և մեր հան դեպ։ Դ պիր Եզ րա սը հայ տա-
րա րեց, որ նա «ա մա չում էր և չէր հա մար ձակ վում» բարձ րաց նել իր 
ե րե սը դե պի Աստ ված՝ Իս րա յե լի մեղ քե րի պատ ճա ռով (9.5,6)։ Ե րե-
միա մար գա րեն ա ղա ղա կեց. «Մենք պառ կում ենք մեր ա մո թով, և 
մեր ա նար գան քը ծած կում է մեզ, ո րով հետև մեր Տեր Աստ ծո դեմ մե-
ղան չե ցինք՝ մենք և մեր հայ րե րը, մեր ման կութ յու նից մինչև այ սօր, 
և չլ սե ցինք մեր Տեր Աստ ծո ձայ նին» (Ե րե միա 3.5)։ Ե զե կիել մար գա-
րեն նույ նիսկ այն քան հա մար ձակ էր, որ հայ տա րա րեց, որ երբ անհ-
նա զանդ Իս րա յելն ի վեր ջո գի տակ ցեր Տի րոջ դեմ գոր ծած իր մեղ-
քի զար հու րե լի բնույ թը, ժո ղո վուր դը կզզվեր ինքն ի րե նից՝ բո լոր չար 
գոր ծե րի հա մար, որ ա րել էր17։ Եվ վեր ջա պես, գրե լով Հ ռո մի հա վա-
տաց յալ նե րին՝ Պո ղոս ա ռաք յա լը նշեց, որ նրանք դեռ ա մա չում էին 
այն ա րարք նե րից, ո րոնք գոր ծել էին նախ քան դար ձի գա լը18։

Ն ման խո սակ ցութ յունն ան տե ղի է թվում այս աշ խար հում և այն-
պի սի ա վե տա րա նա կան հա մայնք նե րում, ո րոն ցում գե րակշ ռում է 
սե փա կան անձն արժևո րե լու հո գե բա նութ յու նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
տրտմութ յու նը, ա մո թը և ա տե լութ յու նը սե փա կան ան ձի հան դեպ՝ 
աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն ներ են և ճշ մա րիտ ա պաշ խա րութ-
յան էա կան մասն են թե՛ Հին, թե՛ Նոր կտա կա րան նե րում։ Տեր Հի-
սուս Ք րիս տո սի և Պո ղոս ա ռաք յա լի հետև յալ ու սու ցումնե րը պար զո-
րեն վկա յում են այս ճշմար տութ յան մա սին.

«Եվ մաք սա վո րը հե ռու կանգ նած իր աչ քերն էլ չէր կա մե նում դե պի եր-
կին քը բարձ րաց նել, այլ իր կուրծ քը ծե ծում էր և ա սում. «Ո՛վ Աստ ված, 
ո ղոր մի՛ր ինձ՝ մե ղա վո րիս»։ Ա սում եմ ձեզ, թե սա ար դա րա ցած ի ջավ 
իր տու նը, քան թե նա, ո րով հետև ա մեն ինքն ի րեն բարձ րաց նո ղը կխո-
նարհ վի, և ինքն ի րեն խո նար հեց նո ղը կբարձ րա նա» (Ղուկ. 18.13,14)։

«Հի մա ու րախ եմ, ոչ թե նրա հա մար, որ տրտմե ցիք, այլ որ տրտմե-
ցիք ա պաշ խա րութ յան հա մար, որ դուք Աստ ծո ու զած կեր պով 

16. Ռ . Լեյ րդ  Հ արիս, Գլիսոն Լ. Արչեր Կրտ. և Բրյուս Կ. Ուոլտկե. «Հին կտակարանի 
աստվածաբանական աշխատագիրք» (Չիկագո, «Moody Press», 1980թ.), հտ. 2, էջ 570։

17. Եզեկիել 20.43
18. Հռոմեացիների 6.21
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տրտմե ցիք, որ մեզ նից ոչ մի բա նով չվնաս վեք։ Ո րով հետև Աստ ծո ու-
զած կեր պով տրտմութ յու նը ա պաշ խա րութ յուն է գոր ծում փրկութ յան 
հա մար՝ ա ռանց զղջա լու, բայց աշ խար հի տրտմութ յու նը մահ է գոր-
ծում» (Բ Կորնթ. 7.9,10)։

Բախ վե լով այն ի րո ղութ յա նը, թե ով էր ին քը և ինչ էր ա րել՝ մաք-
սա վո րը զու գոր դեց իր խոս տո վա նութ յու նը կոտր վա ծութ յամբ, խո րը 
զղջմամբ և խո նար հութ յամբ։ Կորն թո սի ե կե ղե ցու մարմնա վոր վար-
քի և հ պար տութ յան դեպ քում տրտմութ յու նը ոչ միայն պատ շաճ ար-
ձա գանք էր, այլև հա մա պա տաս խա նում էր Աստ ծո կամ քին։ Եր կու 
դեպ քե րում էլ կարևոր է նշել, որ տրտմութ յու նը և ա մո թը ոչ թե նպա-
տակ են, այլ՝ մի ջոց դե պի վերջ նա կան արդ յուն քը։ Հար կա հա վա քի 
կող մից սե փա կան ան ձը խո նար հեց նելն ար դա րաց րեց նրան, իսկ 
Կորն թո սի հա վա տաց յալ նե րի տրտմութ յունն ա ռա ջաց րեց ա պաշ-
խա րութ յուն՝ ա ռանց զղջման, ո րի արդ յուն քը փրկութ յունն էր։

Թեև գո յութ յուն ու նի «աշ խար հի տրտմութ յու նը», որն ա ռանց հա-
վատ քի է և մահ վան է տա նում, ինչ պես Հու դա Իս կա րիով տա ցու դեպ-
քում, մենք եր բեք չպետք է բա ցա սա բար դի տար կենք աստ վա ծա յին 
տրտմութ յու նը, որն ու ղեկ ցում է դե պի ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յուն և 
ա ռաջ նոր դում է դե պի կյանք (Բ Կորնթ. 7.10)։ Սուրբ գիր քը վկա յում է, 
որ Աստ ված բարձր է գնա հա տում նման տրտմութ յու նը։ Նա չի ա նար-
գում «կոտր ված ու փշրված սիր տը» (Սաղմ. 51.17), և նա յում է «խո-
նար հին ու կոտ րած հո գի ու նե ցո ղին և Իր Խոս քից դո ղա ցո ղին» (Ե սա-
յի 66.2)։ Թեև Նա բնակ վում է բարձր ու սուրբ վայ րում, Նա նույն պես 
կոտ րած և խո նարհ հո գի ու նե ցող նե րի հետ է՝ նրանց կեն դա նաց նե-
լու հա մար19։ Ինչ պես որ Հի սու սը սո վո րեց րեց մեզ Ե րա նե լի նե րի մեջ. 
«Ե րա նի՜ սգա վոր նե րին, որ նրանք կմխի թար վեն» (Մատթ. 5.4)։

Մեղ քի անձ նա կան գի տակ ցում և խոս տո վա նում
Ա պաշ խա րութ յունն ընդգր կում է ոչ միայն սրտի տրտմութ յուն, 

այլև անձ նա կան գի տակ ցում և բա ցա հայտ խոս տո վա նութ յուն, որ 
Աստ ծո կար ծի քը մեր մա սին ճիշտ է, և Ն րա դա տավ ճիռն ար դար է. 
մենք մե ղա վոր ենք, մենք մե ղան չել ենք, և մենք ար ժա նի ենք աստ-
վա ծա յին դա տա պար տութ յան։ Աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ յու-
նը մշտա պես են թադ րում է մեր ինք նութ յու նը և ա րարք ներն ըն դու-
նե լը։ Այս ճշմար տութ յու նը հա կա ռակ է մեր ժա մա նա կա կից մշա-
կույ թի հա մոզ մունք նե րին։ Մենք ար դա րաց նում ենք ինք ներս մեզ 
և, հա մա ձայն տա րած ված կար ծի քի, ի րա կա նում, եր բեք սխալ չենք 
լի նում, այլ մշտա պես դառ նում են քինչ-որ չար և հա ճախ ա նա նուն 
ու ժե րի զո հը, ո րոնք ան կա րող ենք վե րահս կել։ Մենք հմտո րեն վե-

19. Եսայի 57.15
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րագ րում ենք մեր մեղ քե րը ցան կա ցած երևույ թի կամ անձ նա վո րութ-
յան՝ մեզ նից բա ցի։ Ար դա րաց նե լով ինք ներս մեզ՝ մենք մատ նա ցույց 
ենք ա նում հա սա րա կութ յու նը, կրթութ յու նը, դաս տիա րա կութ յու նը և 
հան գա մանք նե րը. մենք սար սա փում ենք և նույ նիսկ բար կա նում ենք 
թե կուզ անն շան ակ նար կից այն մա սին, որ մենք պա տաս խա նա տու 
ենք մեր հան ցան քի հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, երբ մենք դար ձի ենք 
գա լիս, մեր պատ կե րա ցու մը սկսում է ար մա տա պես տար բեր վել այս 
աշ խար հի կար ծի քից։ Կ յան քում ա ռա ջին ան գամ մենք ուղ ղում ենք 
մեր ցու ցա մա տը մեզ վրա և ան կեղ ծո րեն ըն դու նում ենք մեր մեղ-
քը։ Մեր բե րա նը փակ վում է, և մենք հաս կա նում ենք, որ հաշ վե տու 
ենք Աստ ծուն20։ Մենք չենք ներ կա յաց նում ոչ մի ար դա րա ցում և չենք 
փնտրում փա խուս տի ոչ մի ճա նա պարհ։

Մենք ըն դու նում ենք մեր հան ցան քը,այ սինքն՝ լիար ժեք կեր պով 
պա տաս խա նատ վութ յուն ենք ստանձ նում մեր ա րարք նե րի հա մար՝ 
Աստ ծո առջև թա փան ցիկ և ան կեղծ լի նե լով, նաև սրտանց խոս տո-
վա նե լով մեր մեղ քը։ «Խոս տո վա նել» բա ռը թարգ ման ված է մի հու-
նա րեն բա ռից, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «խո սել նույն բա նը»21։ 
Կա տա րե լով դար ձի աստ վա ծա յին աշ խա տան քը՝ Աստ ված բա ցում է 
մե ղա վո րի սիր տը և խո սում է նրա հետ նրա մեղ քի մա սին։ Աստ ծո 
Խոս քը, ո րը կեն դա նի է, զո րա վոր է և երկ սայ րի սրից ա վե լի սուր է, 
խո ցում է նրա սրտի խոր քե րը և բա ցա հայ տում է դրա նույ նիսկ ա մե-
նա խո րը մտքե րը և խոր հուրդ նե րը22։ Այդ ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ 
կյան քում մե ղա վո րը ե րես առ ե րես բախ վում է իր մեղ քին և պատ կե-
րա ցում է կազ մում դրա զար հու րե լի բնույ թի մա սին։ Այս պատ կե րա-
ցու մը մշտա պես նրա առջև է, և որ քան էլ նա փոր ձում է, չի կա րո-
ղա նում հե ռաց նել այն զար հու րե լի պատ կերն իր ան ձի մա սին, ո րը 
տես նում է23։ Նա այլևս չի կա րո ղա նում թաքն վել, այլ ստիպ ված է 
ըն դու նել իր մեղքն Աստ ծո առջև և խոս տո վա նել Տի րո ջը իր ա նօ րի-
նութ յուն նե րը24։ Դավ թին ման նա ստիպ ված է ա ղա ղա կել՝ լիո վին գի-
տակ ցե լով և հո ժա րա բար խոս տո վա նե լով իր հան ցան քը.

«Մի միայն Քեզ դեմ մե ղան չե ցի,
Եվ չա րը Քո աչ քի առջև գոր ծե ցի,
Որ Դու ար դար լի նես Քո խոս քե րում
Եվ մա քուր լի նես Քո դա տաս տա նում» (Սաղմ. 51.4)։

Ով սե մար գա րեն նկա րագ րում է հա վա տաց յա լի թա փան ցի կութ-
յունն Աստ ծո առջև, ո րով նա հա մա ձայ նութ յան է գա լիս Ն րա հետ և 

20. Հռոմեացիների 3.19
21. Հունա րեն «հոմոլոգե ՛ո»
22. Եբրայեցիների 4.12
23. Սաղ մո ս 51.3
24. Սաղմոս 32.5
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բա ցա հայտ խոս տո վա նում է, որ այն ա մե նը, ինչ Աստ ված ա սում է իր 
մա սին, ճիշտ է.

«Ձեզ հետ խոս քեր վե՛ր ա ռեք
Եվ ե՛տ դար ձեք Տի րոջ մոտ։
Ա սե՛ք Ն րան. «Ա մեն ա նօ րի նութ յուն վե՛ր առ
Եվ ըն դու նի՛ր բա րութ յամբ,
և մենք պի տի մա տու ցենք մեր շրթունք նե րի զվա րակ նե րը 
(կամ՝ զո հե րը)» (14.2)։

Կարևոր է նշել, որ նման զգա յու նութ յու նը մեղ քի հան դեպ և մեղ-
քը խոս տո վա նե լը ճշմա րիտ հա վա տաց յալ լի նե լու նշան է, իսկ դրա 
բա ցա կա յութ յունն ա պա ցու ցում է, որ մար դը մի գու ցե դեռ դար ձի 
չի ե կել։ Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում է. «Ե թե ա սենք, թե մեղք չու-
նենք, մեր ան ձե րը խա բում ենք, և ճշ մար տութ յու նը չկա մե զա նում։ 
Ա պա թե մեր մեղ քե րը խոս տո վա նենք, Նա հա վա տա րիմ է և ար դար, 
որ մեր մեղ քե րը թող նի մեզ և սր բի ա մեն ա նի րա վութ յու նից։ Ե թե 
ա սենք, թե մեղք չգոր ծե ցինք, ստա խոս ենք ա նում Ն րան, և Ն րա 
խոս քը մե զա նում չէ (այ սինքն՝ մենք քրիս տոն յա չենք)» (Հովհ. 1.8-10)։

Ճշ մա րիտ դար ձի մե ծա գույն ա պա ցույց նե րից մե կը ոչ թե ան մեղ 
կա տա րե լութ յունն է, ինչ պես ո մանք սխալ մամբ են թադ րում են, այլ՝ 
զգա յու նութ յու նը մեղ քի հան դեպ, թա փան ցի կութ յունն Աստ ծո առջև՝ 
մեղ քի վե րա բեր յալ, և մեղ քը բա ցա հայտ խոս տո վա նե լը։

Մեղ քից հե ռա նա լը
Հին կտա կա րա նում «ա պաշ խա րել» բա ռը հիմնա կա նում թարգ-

ման ված է մի եբ րա յե րեն բա ռից, ո րը նշա նա կում է «վե րա դառ նալ 
կամ ետ դառ նալ»25։ Այն են թադ րում է ոչ միայն չա րից հե ռա նա լը, 
այլև դե պի ար դա րութ յու նը գնա լը26։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, ճշմա րիտ 
ա պաշ խա րութ յան ակն հայտ նշան նե րից մե կը ազն վո րեն և ան կեղ-
ծո րեն մեղ քը թող նելն է կամ մեղ քից հե ռա նա լը։ Ար ցունք նե րի ա ռա-
տութ յու նը, ո րը մար դը կա րող է թա փել, կամ միայն նրա խոս տո վա-
նութ յան ակն հայտ ան կեղ ծութ յու նը ոչ մի դեպ քում չի կա րե լի հա-
մա րել աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ յան հստակ ա պա ցույց։ Այդ 
ա մե նի հետ մար դը պետք է հե ռա նա այն ա մե նից, ինչն Աստ ված 
ա տում է կամ ին չին Նա հա կա ռակ է։ Այս ճշմար տութ յունն այն քան 
հստակ է ներ կա յաց ված Սուրբ գրքում, որ գրե թե մեկ նա բա նութ յան 
կա րիք չու նի, ինչ պես Ե զե կիել մար գա րեի կող մից գրված հետև յալ 
ե րեք խոս քե րում.

25. Եբրայերեն «շուբ»
26. Հարիս, Արչեր և Ու ոլտկե. «Հին Կտակարանի աստվածաբանական աշխա տա-

գիրք» հտ. 2, էջ 909
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«Այս պես է ա սում Տե րը. «Դար ձի՛ ե կեք և ե՛տ դար ձեք ձեր կուռ քե րից և 
ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից ե՛տ դարձ րեք ձեր ե րես նե րը»» (14.6)։

«Դար ձի՛ ե կեք և ձեր բո լոր հան ցանք նե րից ե՛տ դար ձեք, որ ձեզ հա-
մար ա նօ րի նութ յան գայ թակ ղութ յուն չդառ նա։ Դե՛ն գցեք ձեր վրա յից 
ձեր բո լոր հան ցանք նե րը, ո րով դուք հան ցա վոր ե ղաք» (18.30,31)։

«Կեն դա նի եմ Ես, - ա սում է Տե րը, - որ Ես ամ բարշ տի մեռ նե լը չեմ ու-
զում, այլ որ ամ բա րիշ տը դար ձի գա իր ճա նա պար հից և ապ րի։ Դար-
ձե՛ք, դար ձե՛ք ձեր չար ճա նա պարհ նե րից, և ին չո՞ւ հա մար դուք մեռ-
նեք, ո՛վ Իս րա յե լի տուն» (33.11)։

Անժխ տե լի աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն է, որ ա պաշ խա րութ-
յու նը դրսևոր վում է մեղ քից հե ռա նա լով։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս ճշմար-
տութ յունն ա պաշ խա րութ յան մա սին հա ճախ շփոթ մունք և վախ է ա ռա-
ջաց րել նույ նիսկ ա մե նաաստ վա ծա պաշտ հա վա տաց յալ նե րի մոտ։ Այս 
շփոթ մուն քը սո վո րա բար ար տա հայտ վում է հետև յալ հար ցով. «Արդ յո՞ք 
ես ճշմար տա պես ա պաշ խա րել եմ, ե թե կրկին գոր ծում եմ այն մեղ քը, 
ո րից հրա ժար վել եմ և խոր շում եմ։ Արդ յո՞ք իմ հա ճա խա կի ձա խո ղում-
նե րը ցույց են տա լիս, որ ես ա պաշ խա րած չեմ»։ Այս ան չափ զգա յուն 
հար ցը մեծ հա վա սա րակշ ռութ յուն է պա հան ջում։ Մի կող մից, հա ճա-
խա կի վե րա դար ձը մեղ քին և դ րա հան դեպ կա յուն հաղ թա նա կի իս-
պառ բա ցա կա յութ յու նը կա րող է մա կե րե սա յին կամ ոչ աստ վա ծաշնչ-
յան ա պաշ խա րութ յան ա պա ցույց լի նել։ Սա է պատ ճա ռը, որ Հով հան-
նես Մկր տի չը հոր դո րեց փա րի սե ցի նե րին «ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի 
պտուղ բե րել», իսկ Հի սու սը հայ տա րա րեց. «Այս ժո ղո վուրդն իր բե-
րա նով է մո տե նում Ինձ և շր թունք նե րով է Ինձ պատ վում, բայց ի րենց 
սիրտն Ինձ նից հե ռա ցած, ջոկ ված է» (Մատթ. 3.8, 15.7,8)։

Մ յուս կող մից, ան կախ այն ա ռա ջա դի մութ յու նից, ո րը հա վա տաց-
յալն ու նի իր սրբաց ման մեջ, նույ նիսկ ա մե նա հա սուն հա վա տաց յա լը 
գի տակ ցում է, որ քրիս տո նեա կան կյան քը մեծ պայ քար է մեղ քի դեմ՝ 
հա ճա խա կի մար տե րով, մեծ հաղ թա նակ նե րով և հու սա հա տեց նող 
պար տութ յուն նե րով։ Մինչև Եր կինք գնա լը ոչ մի հա վա տաց յալ չի կա-
րող լիար ժեք խզել իր կա պը մեղ քի հետ՝ դառ նա լով ա նըն կա լու նակ 
դրա խա բեութ յան հան դեպ, և ա զատ վել ա մեն տե սա կի բա րո յա կան 
ձա խո ղումնե րից։ Թեև ճշմա րիտ հա վա տաց յալ ներն աճ կու նե նան՝ սո-
վո րե լով է՛լ ա վե լի թող նել մեղ քը, այն, միև նույն է, կրկնվող ախտ կլի նի 
նրանց կյան քում։ Թեև մեղ քը կա րող է ա վե լի հազ վա դեպ և պա կաս 
ար տա հայ տիչ դառ նալ, այն եր բեք ար մա տա խիլ չի լի նի մինչև հա վա-
տաց յա լի վերջ նա կան փա ռա վո րու մը Երկն քում։ Թեև Աստ ված խոս-
տա ցել է մաք րել մեզ մեր բո լոր պղծութ յուն նե րից և կուռ քե րից, նույ-
նիսկ մեր միջև գտնվող ա մե նա հա սուն հա վա տաց յա լը եր բեմն կա րող 
է բռնվել նույն մեղ քի մեջ, ո րից ին քը հրա ժար վել է (Ե զեկ. 36.25)։ Թեև 
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մենք պայ քա րում ենք մեղ քի դեմ և ձգ տում ենք սրբութ յան՝ ինչ պես 
մրցա նա կի հա մար վա զող մար զի կը, թեև մենք ճնշում ենք մեր մար-
մի նը՝ դարձ նե լով այն մեր ստրու կը, ու թեև մենք մեծ զգու շութ յամբ և 
ի մաս տութ յամբ ենք վար վում այս աշ խար հում, մենք կհայտ նա բե րենք, 
որ դեռ կա տար յալ չենք, և դեռ ա պաշ խա րութ յան և շ նորհ քի կա րիք 
ու նենք27։ Այս պատ ճա ռով, հա վա տաց յալ նե րը չպետք է հու սա հատ-
վեն այն պա տե րազ մի պատ ճա ռով, ո րը վա րում են, կամ հա ճա խա-
կի ա պաշ խա րե լու անհ րա ժեշ տութ յան պատ ճա ռով, որն ա ռա ջա նում 
է մեղ քի դեմ պայ քա րե լիս։ Ն ման պայ քա րի առ կա յութ յու նը ճշմա րիտ 
դար ձի նշան է։ Ճշ մա րիտ դարձ չվե րապ րած կամ կեղ ծա վոր մար դը 
տեղ յակ չէ նման պայ քա րի մա սին։ Կարևոր է հի շել, որ Աստ ված չի 
խոս տա նում Իր ներ կա յութ յու նը կա տար յալ մարդ կանց, այլ՝ նրանց, 
ո րոնք կոտր ված ու փշրված հո գի ու նեն և դո ղում են Ն րա Խոս քից28։

Այն պես որ, այս հար ցում անհ րա ժեշտ է հա վա սա րակշ ռութ յուն ու-
նե նալ։ Այս մե տա ղադ րամն ու նի եր կու կողմ, և կորց նե լով մե կը՝ մենք 
կկորց նենք նաև մյու սը։ Մի կող մից, ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներն աս-
տի ճա նա կան ա ռա ջըն թաց կու նե նան սրբաց ման մեջ և հա ճա խա կի 
հաղ թա նակ ներ կտա նեն մեղ քի դեմ։ Նա, Ով սկսել է ա պաշ խա րութ-
յան բա րի գոր ծը նրան ցում, կշա րու նա կի էլ, որ պես զի այն ա ճի, խո-
րա նա և ա վե լի ու ա վե լի մեծ ի րո ղութ յուն դառ նա նրանց կյան քում29։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, քրիս տոն յան եր բեք լիար ժեք կեր պով ա զատ չի լի-
նի մեղ քից և չի կա րո ղա նա ապ րել ա ռանց ա պաշ խա րութ յան, որն 
աստ վա ծա յին պարգև է։ Մ յուս կող մից, դա վա նող քրիս տոն յա նե րը, 
ո րոնք չեն ցու ցա բե րում ոչ մի ա ռա ջըն թաց սրբաց ման մեջ և հազ վա-
դեպ են ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի պտուղ բե րում, պետք է մե ծա պես 
մտա հոգ ված լի նեն ի րենց ան ձե րի հա մար։ Ն րանք պետք է փոր ձեն և 
քն նեն ի րենց՝ տես նե լու հա մար՝ արդ յո՞ք ի րենք հա վատ քի մեջ են30։

Հ րա ժա րում գոր ծե րից
Ա ռա ջին հա յաց քից այս հատ կա նի շը կա րող է ան հա մա պա տաս-

խան թվալ՝ ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յու նը ո րո շե լու հա մար։ Ի վեր ջո, 
մենք հա վա տում ենք, որ «Ն րա ստեղծ վածն ենք՝ Ք րիս տոս Հի սու-
սով հաս տատ ված բա րի գոր ծե րի հա մար, ո րոնց հա մար Աստ ված 
սկզբից պատ րաս տեց մեզ, որ նրան ցում վար վենք» (Ե փես. 2.10)։ Ա վե-
լին՝ Հով հան նես Մկր տի չը պատ վի րում է մեզ բե րել այն պի սի պտուղ 
կամ ա նել այն պի սի գոր ծեր, ո րոնք ար ժա նի են ա պաշ խա րութ յան, 
իսկ Հա կո բոսն ա սում է մեզ, որ հա վատքն ա ռանց գոր ծե րի մա հա-

27. Ա Կորնթացիների 9.24-27, Եփեսացիների 5.15
28. Եսայի 66.2
29. Փիլիպեցիների 1 .6 
30. Բ Կորնթացի նե րի  1 3. 5
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ցած է31։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս է, որ ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յունն ար-
տա հայտ վում է գոր ծե րից հրա ժար վե լով։ Պա տաս խա նը գրված է Եբ-
րա յե ցի նե րի 6.1-ում. «Ուս տի, Ք րիս տո սի մա սին սկզբնա կան խոս քը 
թող նե լով՝ դե պի կա տար յա լը գանք՝ ա ռանց կրկին հի մը դնե լու մե ռած 
գոր ծե րից ա պաշ խա րութ յան և Աստ ծուն հա վա տա լու հա մար»։ «Մե-
ռած գոր ծե րից ա պաշ խա րութ յուն» ար տա հայ տութ յու նը նշա նա կում 
է, որ մենք հրա ժար վում կամ հե ռա նում ենք ցան կա ցած հույ սից, որ 
կա րող ենք ար դա րա նալ կամ ճիշտ դիրք ու նե նալ Աստ ծո առջև մեր 
աստ վա ծա պաշտ ա րարք նե րից որևէ մե կով։ Ցան կա ցած գործ, ո րին 
մար դը կա րող է ա պա վի նել՝ Ք րիս տո սի Ան ձի և Ն րա կա տա րած աշ-
խա տան քի փո խա րեն, մե ռած գործ է, ո րը չի կա րող փրկել։

Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում է, որ փրկութ յու նը միայն շնորհ քով է և 
միայն հա վատ քի մի ջո ցով. այն գոր ծե րից չէ, որ ոչ մի մարդ չպար-
ծե նա32։ Սա է պատ ճա ռը, որ հա մա ձայն Սուրբ գրքի՝ շնորհ քը և 
գոր ծե րը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ են և փո խա դար ձա բար բա ցա-
ռում են մե կը մյու սին։ Պո ղոս ա ռաք յա լը փայ լուն կեր պով շա րադ-
րում է այս ճշմար տութ յու նը Հ ռո մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում. 
«Բայց ե թե (փրկութ յու նը) շնորհ քով է, էլ գոր ծե րից չէ. ա պա թե ոչ, 
շնորհքն էլ շնորհք չի լի նի» (Հ ռոմ. 11.6)։

Դա սա կան տրա մա բա նութ յան մեջ կա մի սկզբունք, ո րը կոչ վում 
է ան հա կա սե լիութ յան օ րենք, ըստ ո րի հա կա սա կան պնդումնե րը 
չեն կա րող ճիշտ լի նել միա ժա մա նակ և միև նույն ի րա վի ճա կում։ Սա 
ճշմա րիտ է գոր ծե րի և շ նորհ քի վե րա բեր յալ, երբ խոս քը փրկութ յան 
մա սին է։ Ե թե փրկութ յու նը շնորհ քով է, այն չի կա րող լի նել գոր-
ծե րով. ե թե այն գոր ծե րով է, չի կա րող լի նել շնորհ քով։ Այս պի սով, 
մինչև որ մար դը կա րո ղա նա ճշմա րիտ փրկա րար հա վատք ու նե նալ 
Ք րիս տո սի հան դեպ, նա պետք է թող նի որևէ այլ կեր պով փրկութ-
յուն ստա նա լու ա մեն մի հույս։

Սե փա կան ինք նաար դա րա ցու մը հա նուն Ք րիս տո սի թող նե լը՝ ար-
դեն իսկ Աստ ծո Հո գու զո րա վոր գոր ծե րից մեկն է, ո րոնք Նա կա-
տա րում է վե րածն ման ժա մա նակ։ Հո գու մի ջո ցով ճշմար տա պես 
ա պաշ խա րած մար դը պատ կե րա ցում է կազ մում Աստ ծո ան հա սա նե-
լի ար դա րութ յան և իր ա նօ րի նութ յան ան թա փան ցե լի խո րութ յուն նե-
րի մա սին։ Նա բախ վում է իր մեղ քին և հար կադր ված ա ղա ղա կում է 
Հոբ նա հա պե տի և Պո ղոս ա ռաք յա լի հետ.

«Ես պի տի ամ բա րիշտ լի նեմ,
Ու րեմն ին չո՞ւ հա մար զուր տե ղը տանջ վեմ։
Ե թե ձյան ջրի մեջ լվաց վեմ
Եվ մոխ րաջ րով մաք րեմ ձեռ քերս,

31. Մատթեոս 3.8, Ղուկաս 3.8, Հակոբոս 2.17,26
32. Եփեսացիների 2.8,9
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Այն ժա մա նակ էլ ինձ փո սի մեջ կկո խեիր,
Եվ իմ հան դեր ձը կզզվեր ինձ նից» (Հոբ 29.31)։

«Ես ի՜նչ խեղճ մարդ եմ. ո՞վ կապ րեց նի ինձ այս մա հի մարմնից» 
(Հ ռոմ. 7.24)։

Այս նոր հայտ նութ յու նը սե փա կան ան ձի և մեղ քի մա սին՝ դրդում 
է նույ նիսկ ա մե նից ինք նաար դա րա ցի մարդ կանց՝ հրա ժար վել ի րենց 
ա ռա քի նութ յա նը և ար ժա նիք նե րին վստա հե լուց՝ նույն ե ռան դով, 
ո րով նրանք մեր ժում էին ի րենց խիստ նող կա լի և զար հու րե լի մեղ քը։ 
Ն րանք այլևս չեն ձգտում հաս տա տել ի րենց ար դա րութ յունն Աստ ծո 
առջև գոր ծե րի մի ջո ցով, այլ պար ծե նում են Ք րիս տոս Հի սու սով՝ մարմ-
նի հան դեպ վստա հութ յուն չու նե նա լով (Փի լիպ. 3.3)։ Այս սկզբունքն 
ազ դե ցիկ կեր պով պատ կեր վում է Պո ղոս ա ռաք յա լի դար ձի մի ջո ցով.

«Թեև ես վստա հութ յուն ու նեմ մարմնի կող մից էլ, ե թե մի ու րի շը կար-
ծի, որ մարմնով վստահ լի նի, ա վե լի ևս՝ ես։ Ութ օր վա թլփատ ված, Իս-
րա յե լի ազ գից, Բե նիա մի նի ցե ղից, եբ րա յե ցի՝ եբ րա յե ցի նե րից, օ րեն-
քի կող մից՝ Փա րի սե ցի, ջեր մե ռան դութ յան կող մից հա լա ծող էի ե կե-
ղե ցուն, օ րեն քի ար դա րութ յան մտիկ տա լով՝ ա նա րատ էի։ Բայց այն, 
ինչ որ ինձ շահ էր, վնաս հա մա րե ցի Ք րիս տո սի հա մար։ Եվ հենց ա մեն 
բան էլ վնաս եմ հա մա րում իմ Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի գե րա զանց գի-
տութ յան հա մար, ո րի պատ ճա ռով ա մեն բա նից զրկվե ցի, և աղբ եմ 
հա մա րում, որ Ք րիս տո սին շա հեմ և Ն րա նում գտնվեմ և ոչ թե իմ ար-
դա րութ յունն ու նե նամ, որ օ րեն քից է, այլ այն, որ Ք րիս տո սի հա վատ-
քից է, այն ար դա րութ յու նը, որ Աստ ծուց է՝ հա վատ քով» (Փի լիպ. 3.4-9)։

Ինչ պես շնորհ քի և գոր ծե րի դեպ քում, ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ-
յու նը և սե փա կան անձն ար դա րաց նե լը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ 
են և չեն կա րող միա ժա մա նակ գո յակ ցել միև նույն մար դու մեջ։ Այն 
մար դը, ո րը չու նի ա պաշ խա րութ յուն, հա մա րում է, որ ին քը «ոչ մի 
բա նի կա րոտ» չէ, սա կայն երբ Աստ ծո Հո գին վե րած նում է նրա սիր-
տը և լու սա վո րում է միտ քը, նա տես նում է ի րեն որ պես «թշվառ և 
ո ղոր մե լի և աղ քատ և կույր և մերկ» (Հայտն. 3.17)։ Նա գրա վում է 
նույն դիր քը, ո րում մաք սա վորն էր, ով «իր աչ քերն էլ չէր կա մե նում 
դե պի եր կին քը բարձ րաց նել, այլ իր կուրծ քը ծե ծում էր և ա սում. «Ո՛վ 
Աստ ված, ո ղոր մի՛ր ինձ՝ մե ղա վո րիս» (Ղուկ. 18.13)։ Նա գա լիս է Աստ-
ծո մոտ մի հին հիմնի հե ղի նա կի դիր քո րոշ մամբ, ո րը գրել է.

Չեն կա րո ղա նա իմ ձեռ քի գոր ծե րը
Կա տա րել Քո օ րենք նե րի պատ վեր նե րը։
Թեև ե ռանդս հան գիստ չու նե նար,
Թեև ար ցունք ներս հա վիտ յան հո սեին,
Դ րանք չէին կա րող մեղ քերս քա վել.
Դու, և միայն Դու պետք է ինձ փրկես։
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Ո չինչ չեմ բե րում Քեզ մոտ իմ ձեռ քում,
Միայն խա չին է իմ ան ձը հա րում33։

Ա պաշ խա րող մե ղա վո րը կտրա կա նա պես մեր ժում է գոր ծե րի վրա 
հիմն ված կրո նի բո լոր խա բու սիկ գո վեստ նե րը։ Ն րա սրտից հոր-
դում են սաղ մո սեր գուի հետև յալ խոս քե րը. «Ոչ թե մեզ, Տե՛ր, ոչ թե 
մեզ, այլ՝ Քո ան վա նը փառք տուր» (Սաղմ. 115.1)։ Ցան կա ցած ա ռա-
ջարկ այն մա սին, որ նա ար դար է Աստ ծո առջև իր բնա վո րութ յան 
կամ գոր ծե րի հի ման վրա, կսար սա փեց նի նրան։ Լ սե լով դա՝ նա կա-
նի հետև յալ հա վատ քի հռչա կու մը. «Ինձ քավ լի ցի պար ծե նալ, բայց 
միայն մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի խա չով» (Գա ղատ. 6.14)։

Այդ դեպ քում, ո՞րն է գոր ծե րի դե րը մեր փրկութ յան մեջ։ Արդ յո՞ք 
քրիս տոն յան պետք է շա րու նա կի մե ղան չել, որ շնորհ քը շա տա նա34։ 
Մի՞ թե նա պետք է զուրկ լի նի պտղից և անձ նա կան ար դա րութ յու-
նից։ Ի հար կե՝ ո՛չ։ Այն մար դիկ, ո րոնք ճշմար տա պես ա պաշ խա րել են 
և հա վա տա ցել են փրկութ յա նը, վե րածն վել են Սուրբ Հո գու կող մից 
և վերս տեղծ վել են Ք րիս տո սի պատ կե րով։ Ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, 
նոր ա րա րած է և նոր բնութ յուն ու նի35։ Նա մա հա ցել է մեղ քի հա մար 
և հա րութ յուն է ա ռել նո րոգ ված կյան քի հա մար36։ Վերս տին ծնուն-
դի զո րութ յամբ, Սուրբ Հո գու ներբ նա կութ յամբ և Աստ ծո մշտա կան 
մա տա կա րար մամբ հա վա տաց յա լը պտուղ կբե րի և բա րի գոր ծեր 
կգոր ծի Աստ ծո փառ քի հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս բա րի գոր ծե-
րը փրկութ յուն չեն տա լիս, այլ բխում են փրկութ յու նից։ Ք րիս տոն յա յի 
կող մից կա տար վող գոր ծե րը, ո րոնք Աստ ված նա խօ րոք պատ րաս-
տել է, որ պես զի մենք վար վենք դրան ցում, ոչ թե նրա ար դա րաց ման 
պատ ճառն են, այլ՝ դրա ա պա ցույ ցը։

Դարձ դե պի Աստ ված՝ հնա զան դութ յամբ և հ պա տա կութ յամբ
Մեղ քը թող նելն ինք նան պա տակ չէ. այն մի ջոց է ա վե լի մեծ նպա-

տա կի՝ Աստ ծուն դառ նա լու հա մար։ Բա րո յա կա նութ յու նը նույ նը չէ, 
ինչ քրիս տո նեութ յու նը։ Ք րիս տոն յան չի ցու ցա բե րում բա րո յա կան 
վարք հա նուն բա րո յա կա նութ յան, այլ՝ հա նուն Աստ ծո, Ն րա փառ քի 
և հա ճութ յան37։ Թեև գո յութ յուն ու նի հստակ քրիս տո նեա կան կամ 
աստ վա ծաշնչ յան բա րո յա կա նութ յուն, քրիս տո նեութ յան գլխա վոր 
նպա տակն Աստ ված է և Ն րա հետ մտե րիմ, սրտանց շփու մը։ Հի-
սուսն այս պես նկա րագ րեց սա. «Եվ սա է հա վի տե նա կան կյան քը, 

33. Ավգուս տուս Մ. Թոփլեդի, «Դարերի Ժայռը», տներ 2-3։
34. Հռոմեաց ին երի 6.1
35. Բ Կորնթացիների 5.17
36. Հռոմեացիների 6.2-4
37. Երբ մարդը կատարում է Աստվածաշնչի բարոյական օրենքները այլ 

նպատակով՝ Աստծուն սիրելուց և Նրա փառքը տարածելուց բացի, դա բացահայտ 
կռապաշտություն է։ 
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որ ճա նա չեն Քեզ միայն ճշմա րիտ Աստ ված, և Ն րան, որ ու ղար կե-
ցիր՝ Հի սուս Ք րիս տո սին» (Հովհ. 17.3)։

Օգ տա գոր ծե լով «ճա նա չել» բա ռը՝ Հի սու սը չի սահ մա նա փա կում 
քրիս տո նեա կան կյան քը մտա վոր ըն կալ մամբ. այն ճա նա չո ղութ յու-
նը, ո րը Նա նկա տի ու նի, են թադ րում է մտե րիմ հա րա բե րութ յուն։ 
Ք րիս տո նեա կան կյան քի նպա տակն է մտեր մո րեն ճա նա չել Աստ-
ծուն, ին չը դրդում է մեզ ա վե լի բարձր գնա հա տել Ն րան, ա վե լի շատ 
գո հա նալ Ն րա նից և ու րա խա նալ Ն րա նով, նաև ա վե լի մեծ չա փով 
նվիր վել Ն րա փառ քին։ Ինչ պես պնդում է հին հար ցու պա տաս խան-
քը, «Մար դու մե ծա գույն նպա տակն է փա ռա վո րել Աստ ծուն և հա-
վիտ յան վա յե լել Ն րան»38։ Այն պես որ, ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յու-
նը չի ա վարտ վում մեղ քից հե ռա նա լով. այն ա նա վարտ է, քա նի դեռ 
մենք չենք դար ձել Աստ ծուն, և քա նի դեռ մենք չենք դարձ րել Ն րան 
մեր բո լոր ցան կութ յուն նե րի «մե ծա գույն նպա տա կը»։ Այս ճշմար-
տութ յու նը հատ կա պես ակն հայտ է եր կու աստ վա ծաշնչ յան հատ վա-
ծում՝ քաղ ված Հին և Նոր կտա կա րան նե րից։ Ա ռա ջի նը Ե սա յի մար-
գա րեի գրքից է, ո րի մի ջո ցով Աստ ված հայ տա րա րեց.

«Խնդ րե՛ք Տի րո ջը, քա նի որ Նա գտնվում է.
Ն րան կան չե՛ք, քա նի որ Նա մոտ է։
Ամ բա րիշ տը թող նի իր ճա նա պար հը,
Եվ ա նօ րեն մար դը՝ իր խոր հուրդ նե րը,
Եվ դառ նա Տի րո ջը, և Նա կո ղոր մի նրան,
Եվ մեր Աստ ծուն,
Ո րով հետև Նա շատ նե րող է» (Ե սա յի 55.6,7)։

Կարևոր է նշել, որ այս հատ վա ծը պար զո րեն շեշ տադ րում է դար-
ձը դե պի Տե րը։ Մեղ քից հրա ժար վելն ինք նան պա տակ չէ. այն ա ռա-
ջին քայլն է դե պի մե ծա գույն նպա տա կը, ո րը Տի րո ջը դառ նալն է։ 
Մենք հե ռա նում ենք մեղ քից, որ պես զի կա րո ղա նանք մո տե նալ 
Ն րան։ Եր կուս նէլ անհ րա ժեշտ են, քա նի որ Աստ ված և մեղ քը փո-
խա դար ձա բար բա ցա ռող են։ Մենք չենք կա րող միա ժա մա նակ ու-
նե նալ և փայ փա յել եր կուսն էլ։

Երկ րորդ հատ վա ծը Թե սա ղո նի կեի ե կե ղե ցուն ուղղ ված Պո ղո սի 
ա ռա ջին նա մա կում է։ Պո ղո սը նկա րագ րում է նրանց դար ձը հետև-
յալ կեր պով. «Ո րով հետև հենց ի րենք պատ մում են մեր մա սին, թե 
ինչ պի սի մուտք ու նե ցանք ձեզ մոտ, և ինչ պես դուք դար ձաք կուռ-
քե րից դե պի Աստ ված, որ ծա ռա յեք կեն դա նի և ճշ մա րիտ Աստ ծուն 
և ս պա սեք Ն րա Որ դուն Երկն քից, ո րին հա րութ յուն տվեց մե ռել նե րի 
մի ջից՝ Հի սու սին, որ փրկում է մեզ գա լու բար կութ յու նից» (Ա Թե սաղ. 
1.9,10)։ Կր կին, ակն հայտ է, որ մեղ քից հե ռա նա լը երկ րոր դա կան է՝ 
Աստ ծուն դառ նա լու գլխա վոր նպա տա կի հա մե մատ։ Թե սա ղո նի-

38. Վեստմինստերի Կարճ հարցուպատասխանք, հարց 1։
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կեում բնակ վող հա վա տաց յալ նե րի ճշմա րիտ դար ձի ա պա ցույցն այն 
էր, որ նրանք ոչ միայն հե ռա ցել էին ի րենց նախ կին կռա պաշ տութ-
յու նից, այլև դար ձել էին կեն դա նի և ճշ մա րիտ Աստ ծուն՝ հնա զանդ 
ծա ռա յութ յամբ։ Ա վե լին՝ նրանք այն պես էին փա փա գում Ն րան, որ, 
թեև շատ նե ղութ յուն ներ կրե լով, համ բե րա տար սպա սում էին Ն րա 
վերջ նա կան և ամ բող ջա կան հայտ նութ յա նը Ն րա սի րե լի Որ դու երկ-
րորդ գա լուս տի ժա մա նակ։ Ինչ պես որ ա մեն ճշմա րիտ ա պաշ խա-
րութ յան դեպ քում, նրանց կյան քում կար «դարձ՝ ինչ-որ բա նից» և 
«դարձ՝ դե պի ինչ-որ բան»։ Կար հրա ժա րում և ու րա ցում մեղ քից, 
ինչ պես նաև՝ ջեր մե ռանդ ցան կութ յուն և ձգ տում Աստ ծո հան դեպ39։

Գործ նա կան հնա զան դութ յուն
Հա վա նա բար, պարզ և սր տանց հնա զան դութ յունն Աստ ծո պատ-

վի րան նե րին՝ ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յան ա մե նից ակն հայտ և հս-
տակ ա պա ցույցն է։ Մար դը կա րող է պար ծե նալ, որ ու նի ներ քին 
ձգտում Աստ ծո հան դեպ և ան կեղծ աստ վա ծա պաշտ զգա ցումներ, 
բայց նման պնդումնե րը վա վե րա կան են միայն այն չա փով, որ քա-
նով նրա կյան քը հա մա պա տաս խա նում է Սուրբ գրքի պատ վի րան-
նե րին։ Հով հան նես Մկրտ չի խիստ բա ռերն ան կա րե լի է սխալ մամբ 
մեկ նել։ Մար դը կա րող է պնդել, որ ա պաշ խա րել է միայն այն չա փով, 
ո րով նա «ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի» պտուղ է բե րում (Մատթ. 3.8)։ 
Անպ տուղ կյանքն ա պա ցու ցում է, որ մար դու ա պաշ խա րութ յան հու-
զա կան դրսևո րումնե րը կեղծ են։ Սա զգու շա ցում է բո լո րիս, քա նի որ 
Աստ ծո դա տաս տա նի կա ցինն ար դեն դրված է ծա ռե րի ար մատ նե-
րին։ Ա մեն մի ծառ, ո րը բա րի պտուղ չի բե րում, կտրվում է և գց վում 
կրա կի մեջ։ Ինչ պես որ հա վատքն ա ռանց գոր ծե րի և՛ մա հա ցած է, և՛ 
ա նօ գուտ, այն պես էլ ա պաշ խա րութ յունն ա ռանց պտղի ան զոր կեղ-
ծիք է, ո րը չի կա րող փրկել40։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե մար դու սիր տը 
ճշմար տա պես դար ձել է Աստ ծուն, նա ցույց կտա դա իր նո րագ յուտ 
գործ նա կան հնա զան դութ յամբ Աստ ծո կամ քին։ Թեև ա պաշ խա րութ-
յունն ընդգր կում է մեր միտ քը և զ գաց մունք նե րը, այն, ի վեր ջո, ա պա-
ցուց վում կամ հերք վում է այն բա նով, թե արդ յո՞ք մար դը հո ժա րա կամ 
հնա զանդ վում է Աստ ծո պատ վեր նե րին։

Որ պես զի ոչ ոք չփոր ձի ներ կա յաց նել Հով հան նես Մկրտ չի զգու-
շա ցու մը որ պես հնա ցած մար գա րեա կան ու ղերձ՝ նա խա տես ված մեկ 
այլ դա րաշր ջա նի հա մար, մենք ճիշտ կա նենք, ե թե հի շենք, որ նրա 
վար դա պե տութ յու նը կա րե լի է գտնել նաև Հի սու սի և Պո ղոս ա ռաք-
յա լի ուս մունք նե րի մեջ.

39. Եվս մի քանի հատված, որոնք ցույց են տալիս աստվածաշնչյան ապաշ-
խարության երկակի բնույթը. Եսայի 45.22, Ողբեր 3.39-41, Հովել 2.12-14, Զա քա րիա 1.3։

40. Մատթեոս 3.10
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«Ա մեն ծառ, որ բա րի պտուղ չի բե րում, կտրվում է և կ րա կի մեջ 
գցվում։ Ու րեմն, ի րենց պտուղ նե րից ճա նա չեք նրանց։ Ոչ թե ա մեն 
Ինձ «Տե՛ր, Տե՛ր» ա սո ղը կմտնի Երկն քի ար քա յութ յու նը, այլ նա, որ 
կա տա րում է Իմ Հոր կամ քը, որ Երկն քում է» (Մատթ. 7.19-21)։

«Ուս տի, ո՛վ Ագ րի պաս ար քա, ես անհ նա զանդ չե ղա այն երկ նա յին 
տե սիլ քին։ Այլ ա ռաջ նրանց, որ Դա մաս կո սում և Ե րու սա ղե մում էին, 
և ամ բողջ Հ րեաս տա նի երկ րում, և հե թա նոս նե րին պատ մե ցի ա պաշ-
խա րել և դառ նալ դե պի Աստ ծուն՝ ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի գոր ծեր 
գոր ծե լով» (Գործք 26.19,20, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է)։

Սուրբ գիր քը խստո րեն դա տա պար տում է Աստ ծո առջև ճիշտ 
դիրք վաս տա կե լու ցան կա ցած փորձ՝ մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վութ յան կամ գոր ծե րի մի ջո ցով. այ նուա մե նայ նիվ, ա պաշ խա րութ-
յու նը և հա վատ քը Աստ ծո Հո գու գերբ նա կան վերս տեղ ծող աշ խա-
տան քի արդ յունքն են41։ Այս շնորհ քի աշ խա տան քը մշտա պես կար-
տա հայտ վի հա վա տաց յա լի կյան քի վե րա փոխ մամբ և պտ ղա բե-
րութ յամբ։ Ինչ պես Տեր Հի սուս Ք րիս տոսն է ա սում Լե ռան քա րո զում, 
ճշմա րիտ ա պաշ խա րութ յուն և հա վատք ու նե ցող մար դիկ հայտ նի 
կլի նեն «ի րենց պտուղ նե րից» (Մատթ. 7.16-20)։ Սա չի նշա նա կում, որ 
նման մար դիկ մշտա պես և կա տա րե լա պես հա մա պա տաս խա նում 
են Աստ ծո կամ քին և զուրկ են անհ նա զան դութ յան ա րա տից։ Ո՛չ էլ 
դա ակ նար կում է, որ նրանք մշտա պես ա ռատ պտուղ կբե րեն՝ նման 
Սաղ մոս 1.3-ում նկա րագր ված ե րա նե լի մար դուն.

«Եվ նա ջրե րի գնաց քում տնկված ծա ռե րի պես է,
որ իր պտու ղը տա լիս է իր ժա մա նա կին,
և ն րա տերևը չի թափ վում,
և ա մեն ինչ, որ ա նում է, հա ջող վում է նրան»։

Այ նուա մե նայ նիվ, սա, ան կաս կած, նշա նա կում, որ նա հակ ված 
կլի նի դե պի Աստ ծո պատ վի րան նե րը, և ն րա կյան քը կբնու թագր վի 
պարզ, գործ նա կան հնա զան դութ յամբ։ Այն մար դիկ, ո րոնք պնդում 
են, որ ա պաշ խա րել են՝ ա ռանց պտուղ նե րի (ո րոնք, ան շուշտ, պետք 
է հետևեն ա պաշ խա րութ յա նը), գրե թե չու նեն հա վաս տիա ցում, որ 
ի րենց պնդու մը ճիշտ է, և որ ի րենք ճիշտ դիրք ու նեն Աստ ծո առջև, 
ինչ պես ի րենք են են թադ րում։

Ա պաշ խա րութ յան շա րու նա կա կան և ա վե լի խո րա ցող աշ խա տանք
Ճշ մա րիտ ա պաշ խա րութ յան վերջ նա կան հատ կա նի շը և ա ռա վե-

լա գույն չա փա նի շը դրա շա րու նա կա կան և հա րա ճուն բնույթն է հա-
վա տաց յա լի կյան քի ըն թաց քում։ Սուրբ Հո գու սրբաց նող աշ խա տան-
քի մի ջո ցով այն Աստ ված, Ով սկսում է ա պաշ խա րութ յան աշ խա տան-

41. Գաղատացիների 3.10
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քը, ա վար տին կհասց նի այն. Նա կհետևի, որ այն հա սու նա նա և խո-
րա նա մեր կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում42։ Այս ճշմար տութ յու նը երևում 
է Մար կո սի Ա վե տա րա նում՝ Ք րիս տո սի ու սուց ման հենց սկզբում. «Եվ 
Հով հան նե սի մատն վե լուց հե տո Հի սու սը ե կավ Գա լի լեա, քա րո զում 
էր Աստ ծո թա գա վո րութ յան Ա վե տա րա նը և ա սում, թե ժա մա նա կը 
կա տար վել է, և Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը մո տե ցել է։ Ա պաշ խա րե՛ք և 
հա վա տա ցե՛ք Ա վե տա րա նին» (1.14,15)։ Բ նա գիր հու նա րեն տեքս տում 
ա պաշ խա րե լու և հա վա տա լու պատ վե րը գրված է ներ կա ժա մա նա-
կով, ին չը խո սում է դրա շա րու նա կա կան բնույ թի մա սին։ Այս հատ վա-
ծի ի մաս տը պատ շաճ կեր պով փո խան ցե լու հա մար, Ք րիս տո սի հոր-
դո րը կա րե լի է թարգ մա նել հետև յալ կերպ. «Ժա մա նա կը կա տար վել 
է, և Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը մո տե ցել է. ու րեմն, ա պաշ խա րութ յան և 
Ա վե տա րա նի հան դեպ հա վատ քի կյանք ու նե ցեք»։

Ա պա ցույցն այն մա սին, որ մար դը ճշմար տա պես ա պաշ խա րել է՝ 
փրկութ յուն ստա նա լով, այն է, որ նա շա րու նա կում է ա պաշ խա րել իր 
կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում։ Թեև նա ստիպ ված է պայ քա րել մարմ-
նա կան բնութ յան, մեղ քի խա բեութ յան և սր տի խստաց ման դեմ, 
ա պաշ խա րութ յու նը ներ կա կլի նի նրա կյան քում։ Սա է պատ ճա ռը, 
որ աշ խար հի ո րոշ հատ ված նե րում ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե րին ծաղ-
րա կան կեր պով ան վա նում են «ա պաշ խա րող ներ», քա նի որ նրանց 
կյան քը բնու թագր վում է հա րա ճուն, շա րու նակ խո րա ցող և մշ տա-
պես հա սու նա ցող ա պաշ խա րութ յամբ43։

Մենք տես նում ենք նույն ճշմար տութ յու նը Ե րա նե լի նե րի մեջ, 
ո րում Ք րիս տո սը հայ տա րա րում է. «Ե րա նի՜ սգա վոր նե րին, որ նրանք 
կմխի թար վեն» (Մատթ. 5.4)։ Այս հատ վա ծում «սգա վոր ներ» բա ռը 
թարգ ման ված է ներ կա ժա մա նակ ու նե ցող դեր բա յից, ո րը շա րու-
նա կա կան գոր ծո ղութ յուն է են թադ րում։ Ք րիս տոսն օրհ նութ յուն չի 
հռչա կում այն մարդ կանց վրա, ո րոնց սու գը մեկ ակն թարթ է կամ 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ է, այլ նրանց վրա, ո րոնց կյան քը բնու-
թագր վում է սգա վոր լի նե լու վի ճա կով։ Թեև Ք րիս տո սի խոս քե րը հե-
տա գա վա վե րաց ման կա րիք չու նեն, դրանք լայն սա տա րում ու նեն 
ամ բողջ Աստ վա ծաշն չում։ Տե րը հաս տա տեց նույն ճշմար տութ յու նը 
Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով. «Եվ Ես սրան եմ մտիկ տա լիս. խո նար-
հին և կոտ րած հո գի ու նե ցո ղին և Իմ Խոս քից դո ղա ցո ղին» (66.2)։

Ժա մա նա կա կից քրիս տո նեութ յան մեջ ա պաշ խա րութ յու նը հա-
ճախ ներ կա յաց վում է որ պես գրի պի կամ պո լիո մե լի տի պատ վաս-
տում՝ այն պի սի բան, ին չը տրվում է դար ձի պա հին և մե կընդ միշտ 
բա վա կան է։ Այ նուա մե նայ նիվ, դա հա կա ռակ է ա պաշ խա րութ յան 

42. Փիլիպեցիների 1.6
43. Ռումինիայում ավետարանական հավատացյալներին հակառակ կամ 

թշնամաբար վերաբ երվող մարդիկ հաճախ նրանց անվանում են «ապաշխարողներ»։
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աստ վա ծաշնչ յան տե սանկ յա նը։ Ի րա կա նում, ա պա ցույցն այն մա-
սին, որ մար դը ճշմար տա պես ա պաշ խա րել է և փրկ ված է, այն է, որ 
նա շա րու նա կում է ա պաշ խա րել այ սօր, և որ նրա ա պաշ խա րութ յու-
նը և՛ ա վե լա ցել է, և՛ խո րա ցել է իր դար ձի օր վա նից։

Հա զիվ թե ինչ-որ մե կը վի ճար կի ճշմար տութ յունն այն մա սին, որ 
մենք ապ րում ենք մա կե րե սա յին ժա մա նա կաշր ջա նում, ո րում աշ-
խար հիկ և կ րո նա կան մար դիկ, թվում է, ձեռք ձեռ քի տված գնում 
են միև նույն նպա տա կը՝ ձգտու մը դե պի եր ջան կութ յունն այս կյան-
քում։ Հետևա բար, ժա մա նա կա կից մշա կույ թի և ք րիս տո նեութ յան մեջ 
խստո րեն ար գել ված է հի շա տա կել ցան կա ցած բան, ին չը կա րող է 
ար ժեզր կել մարդ կանց ծրագ րե րը և ձգ տումնե րը, ցա վեց նել նրանց 
զգաց մունք նե րը կամ թու լաց նել նրանց ինք նագ նա հա տա կա նը։ Մար-
դիկ ոչ միայն չպետք է ձգտեն ա պաշ խա րե լուն, կոտր ված լի նե լուն 
և ս գա լուն, ո րոնք քրիս տո նեա կան շնորհ ներ են, այլև պետք է ա մեն 
գնով խու սա փեն դրան ցից։ Այս պատ ճա ռով, Աստ ծո զա վակ նե րից 
շա տե րի ա ռա ջըն թա ցը լրջո րեն խո չըն դոտ վում է։ Ն րանք չեն հաս կա-
նում, որ ա պաշ խա րութ յու նը ոչ միայն ա ռա ջին ան փո խա րի նե լի քայլն 
է դե պի փրկութ յու նը, այլև ճշմա րիտ ու րա խութ յուն ու նե նա լու մի ջո ցը։

Դար ձի ժա մա նակ մար դը սկսում է տես նել Աստ ծուն և ինքն ի րեն 
այն պես, ինչ պես եր բեք չէր տե սել անց յա լում։ Ա վե լի մեծ հայտ նութ-
յունն Աստ ծո սրբութ յան և ար դա րութ յան մա սին բե րում է ա վե լի մեծ 
հայտ նութ յուն սե փա կան ան ձի մա սին, ին չը, իր հեր թին, հան գեց-
նում է ա պաշ խա րութ յան կամ կոտր վա ծութ յան մեղ քի պատ ճա ռով։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, հա վա տաց յա լը չի մնում հու սա հա տութ յան մեջ, 
քա նի որ նա նույն պես ստա նում է ա վե լի մեծ հայտ նութ յուն Ք րիս տո-
սում տրվող Աստ ծո շնորհ քի մա սին, ինչն ա նա սե լի ու րա խութ յուն է 
պատ ճա ռում նրան։ Ք րիս տո նեա կան կյան քում այս շրջա նը շա րու-
նակ կրկնվում է։ Տա րի նե րի ըն թաց քում քրիս տոն յան ա վե լի խորն է 
ըն կա լում Աստ ծուն և ինքն ի րեն, ին չի արդ յուն քում նրա նում ա վե լի 
մեծ և խո րը կոտր վա ծութ յուն է ա ռա ջա նում։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ 
ըն թաց քում քրիս տոն յա յի ու րա խութ յու նը հա վա սա րա պես ա վե լա-
նում է, քա նի որ նա ա վե լի ու ա վե լի մեծ հայտ նութ յուն է ստա նում 
Աստ ծո սի րո, շնորհ քի և ո ղոր մութ յան մա սին՝ Ք րիս տո սի ան ձի և 
Ն րա կա տա րած աշ խա տան քի մի ջո ցով։ Բա ցի այդ՝ տե ղի է ու նե նում 
ա վե լի մեծ փո խա նա կում, ո րում քրիս տոն յան սո վո րում է ա վե լի ու 
ա վե լի քիչ ա պա վի նել իր գոր ծե րին և ա վե լի ու ա վե լի շատ՝ Ք րիս տո-
սի կա տա րած աշ խա տան քին։ Որ պես արդ յունք, նրա ու րա խութ յու-
նը ոչ միայն ա վե լա նում է, այլև ա վե լի հաս տա տուն և կա յուն է դառ-
նում։ Նա դա դա րում է վստա հել իր մարմնին, ին չը կռա պաշ տութ յուն 
է, և հան գիստ է գտնում Ք րիս տո սի ա ռա քի նութ յան և ար ժա նիք նե րի 
մեջ, ին չը ճշմա րիտ քրիս տո նեա կան աստ վա ծա պաշ տութ յուն է։
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______________________________________________________

«Հի սու սը ե կավ Գա լի լեա, քա րո զում էր Աստ ծո թա գա վո րութ յան Ա վե-
տա րա նը և ա սում, թե ժա մա նա կը կա տար վել է, և Աստ ծո թա գա վո-
րութ յու նը մո տե ցել է։ Ա պաշ խա րե՛ք և հա վա տա ցե՛ք Ա վե տա րա նին»։

— Մար կոս 1.14,15

«Բայց հի մա ա ռանց օ րեն քի Աստ ծո ար դա րութ յու նը հայտն ված է՝ 
օ րեն քից և մար գա րե նե րից վկայ ված լի նե լով, այ սինքն՝ Աստ ծո ար դա-
րութ յու նը, որ Հի սուս Ք րիս տո սի հա վատ քից է, այն ա մե նի հա մար և 
ա մե նի վրա, որ հա վա տում են, ո րով հետև խտրութ յուն չկա»։

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.21,22

«Հա վատքն էլ հու սա ցած բա նե րի հաս տա տութ յու նը և չերևա ցող բա-
նե րի ա պա ցույցն է»։

— Եբ րա յե ցի նե րի 11.1

Հա վատ քի կամ հա վա տա լու կան չը գտնվում է ա պաշ խա րութ յան 
կան չի կող քին՝ որ պես ճշմա րիտ ա վե տա րա նա կան հրա վե րի ան-
փո խա րի նե լի տարր։ Այն պես որ, անհ րա ժեշտ է, որ մենք պատ շաճ 
կերպով հաս կա նանք հա վատ քի բնույ թը և դրսևո րու մը ճշմա րիտ 
դար ձի մեջ։

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հին կտա կա րա նում «հա վա տալ» բա ռը թարգ ման ված է մի եբ րա յե-

րեն բա ռից, ո րը նշա նա կում է «հաս տատ կանգ նել, վստա հել, հա մոզ-
ված լի նել ինչ-որ բա նում»1։ Ծնն դոց 15.6-ում գրված է, որ Աբ րա հա մը 
«հա վա տաց Տի րո ջը, և Նա նրա հա մար ար դա րութ յուն հա մա րեց այս»։ 
Այ սինքն, Աբ րա հա մը հաս տատ կանգ նեց և վս տա հեց այն բա նին, ինչ 
Աստ ված խոս տա ցել էր ի րեն։ Նույն գա ղա փարն ար տա ցոլ վում է Ամ-
բա կու մի հան րա հայտ «ար դարն իր հա վատ քով պի տի ապ րի» հռչակ-

1. Եբրայերեն «աման»։
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ման մեջ, ո րում «հա վատք» բա ռը թարգ ման ված է մի եբ րա յե րեն բա-
ռից, ո րը նշա նա կում է հաս տա տա կա մութ յուն կամ հա վա սա րակշռ վա-
ծութ յուն (2.4)2։ Հին կտա կա րա նում Աստ ծուն հա վա տա լը նշա նա կում էր 
հա մոզ ված լի նել Ն րա խոս տումնե րի մեջ, վստա հել՝ ա ռանց տա տան-
վե լու, և հաս տատ կանգ նել՝ ա պա վի նե լով Ն րա Խոս քին։

Նոր կտա կա րա նում «հա վա տալ» բա ռը թարգ ման ված է մի հու-
նա րեն բա ռից, ո րը նշա նա կում է «ըն կա լել ինչ-որ բան՝ որ պես ճշմա-
րիտ, հա մոզ ված լի նել դրա նում՝ վստա հե լու աս տի ճան»3։ Նոր կտա-
կա րա նի հե ղի նակ նե րը հա մա րե ցին, որ այս բառն ա մե նա պատ շաճն 
է՝ փո խան ցե լու հա մար եբ րա յե րե նում առ կա հա վատ քի գա ղա փա րը՝ 
որ պես վստա հութ յուն Աստ ծո բնա վո րութ յա նը և խոս տումնե րին։

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Մեծ օրհ նութ յուն է և աստ վա ծա յին ի մաս տութ յան մեծ դրսևո րում 

է, որ Սուրբ գիր քը չի ներ կա յաց նում հա վատ քը որ պես ա ռեղծ ված, և 
ո՛չ էլ թող նում է դրա ի մաս տի բա ցա հայ տու մը մեր երևա կա յութ յա-
նը։ Ընդ հա կա ռա կը՝ Սուրբ գրքում Աստ ված տվել է մեզ հստակ սահ-
մա նումներ հա վատ քի մա սին՝ բազ մա թիվ օ րի նակ նե րով և ն կա րագ-
րութ յուն նե րով, որ պես զի է՛լ ա վե լի պար զեց նի դրա ի մաս տը։ Եբ րա-
յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը գրեց այս սահ մա նումնե րից ա մե նա սեղ-
մը. «Հա վատքն էլ հու սա ցած բա նե րի հաս տա տութ յու նը և չերևա ցող 
բա նե րի ա պա ցույցն է» (11.1)։

«Հա վաս տիա ցում» բա ռը թարգ ման ված է մի հու նա րեն բա ռից, ո րը 
նշա նա կում է այն պի սի բան, ո րի վրա մեկ այլ բան է դրված, օ րի նակ՝ 
են թա կա ռույց կամ հիմք4։ Այս բա ռը ստա ցել է մտքի կա յու նութ յան, 
հաս տա տա կամ վճռա կա նութ յան, վստա հութ յան և հա վաս տիաց ման 
ի մաստ։ «Հա մոզ վա ծութ յուն» բա ռը թարգ ման վել է մի հու նա րեն բա-
ռից, ո րը նշա նա կում է վստա հութ յուն ինչ-որ բա նի գո յութ յան և ճշ-
մար տա ցիութ յան հան դեպ5։ Այս բա ռի մաստ նե րի լույ սի ներ քո մենք 
կա րող ենք սահ մա նել աստ վա ծաշնչ յան հա վատ քը որ պես քրիս տոն-
յա յի հա վաս տիա ցում կամ վստա հութ յուն, որ այն, ին չի հան դեպ ին-
քը հույս ու նի, ի րա կան է կամ կի րա կա նա նա, ինչ պես նաև՝ հա մոզ վա-
ծութ յուն, որ այն, ինչ ին քը չի տե սել, ի րա կա նում գո յութ յուն ու նի։

Հա վատ քի այս սահ մա նու մը, ո րը գրված է Սուրբ Հո գու ա ռաջ-
նոր դութ յամբ6, եր կու ան չափ կարևոր հարց է ա ռա ջաց նում մեզ 

2. Եբրայերեն «էմունա»։
3. Հունարեն «պիստե՛ո»։
4. Հունարեն «հուպո՛ստասիս»։
5. Հունարեն «է՛լեգչոս»։
6. Բ Տիմոթեոս 3 .16, Բ Պետրոս 1.21
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մոտ։ Ինչ պե՞ս կա րող ենք հա վաս տիա ցում ու նե նալ այն բա նում, ին չի 
հան դեպ հույս ու նենք, և ինչ պե՞ս կա րող ենք հա մոզ վա ծութ յուն ու նե-
նալ այն բա նում, ին չը չենք տե սել։ Ան պա տաս խան մնա լու դեպ քում, 
այս եր կու հար ցե րը կա րող են դրդել ան կեղծ հա վա տաց յալ նե րին 
են թադ րութ յուն ներ ա նե լու կամ զենք դառ նալ ան հա վատ նե րի ձեռ-
քում, ո րոնք պնդում են, որ հա վատքն ըն դա մե նը ա նի րա տե սա կան 
մտա ծե լա կերպ է, ո րը ցան կա լին ի րա կա նութ յուն է հա մա րում։ Ի 
վեր ջո, լուս նոր դը կա րող է լիո վին հա մոզ ված լի նել, որ ին քը Լոու-
րենս Ա րա բա ցին է, կամ որ Ատ լան տի դա յի կորս ված աշ խար հա մա-
սը գտնվում է ան մի ջա պես իր տան հիմ քի տակ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
դա ի րա կա նութ յուն չի դառ նում նրա անձ նա կան հա վաս տիաց ման 
և ան սա սան հա մոզ վա ծութ յան պատ ճա ռով։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս 
քրիս տոն յան կա րող է հա վաս տիա ցում ու նե նալ այն փրկութ յան մեջ, 
ո րի հան դեպ նա հույս ու նի, և ինչ պե՞ս նա կա րող է վստահ լի նել այն 
հոգևոր ի րո ղութ յուն նե րի մեջ, ո րոնք նա եր բեք չի տե սել։ Այս եր կու 
ան չափ կարևոր հար ցե րի պա տաս խա նը Հ ռո մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված 
Պո ղոս ա ռաք յա լի նա մա կում է։ Գ րե լով այն մա սին, թե ինչ պես տա-
րեց Աբ րա համն ար ձա գան քեց որ դի ու նե նա լու խոստ մա նը, նա նշում 
է, որ նա հա պետն «իր մտքում հա մոզ ված էր, թե Նա (Աստ ված), որ 
խոս տա ցավ, կա րող է և ա նել» (Հ ռոմ. 4.21)։

Այս հատ վա ծում մենք գտնում ենք եր կու ան փո խա րի նե լի տարր, 
ո րոնք ցույց են տա լիս աստ վա ծաշնչ յան հա վատ քի տար բե րութ յու նը 
են թադ րութ յու նից կամ ցան կա լին ի րա կա նութ յուն հա մա րե լուց։ Աբ-
րա հա մը լիո վին հա մոզ ված էր, որ ին քը որ դի էր ու նե նա լու, քա նի որ 
նա գի տեր, որ Աստ ված էր խոս տա ցել դա, և նա հա վա տաց, որ Աստ-
ված և՛ հա վա տա րիմ է, և՛ կա րող է ա նել դա։ Մ տա ծե լով իր մարմնի 
մա սին, նա գի տեր, որ այն գրե թե մա հա ցած էր, քա նի որ ին քը մո տա-
վո րա պես հար յուր տա րե կան էր։ Մ տա ծե լով իր կին Սա ռա յի մարմնի 
մա սին, նա գի տեր, որ բնա կան հղա ցու մը և ծնն դա բե րութ յունն անհ-
նար էին7։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված որ դի խոս տա ցավ Աբ րա հա մին, 
և Աբ րա համն «Աստ ծո խոստ ման հա մար չերկմ տեց ան հա վա տութ-
յամբ, այլ զո րա ցավ հա վատ քով և Աստ ծուն փառք տվեց» (Հ ռո մեա-
ցի նե րի 4.20)։ Աբ րա հա մի օ րի նա կից մենք սո վո րում ենք հինգ կարևոր 
ճշմար տութ յուն աստ վա ծաշնչ յան հա վատ քի բնույ թի մա սին.

1.  Մենք կա րող ենք հա վաս տիա ցում ու նե նալ այն բա նում, ին չի հան-
դեպ հույս ու նենք, ե թե Աստ ված խոս տա ցել է դա Իր Խոս քում։

2.  Մենք կա րող ենք հա մոզ վա ծութ յուն ու նե նալ, որ այն բա նե րը, 
ո րոնք մենք չենք տե սել, ի րա կան են, քա նի որ Աստ ված հայտ նել է 
դրանք կամ ցույց է տվել Իր Խոս քում։

7. Հռոմեացիների 4.19
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3.  Հա վաս տիաց ման բա ցա կա յութ յունն այն բա նում, ինչ Աստ ված 
խոս տա ցել է կամ հայտ նել է Իր Խոս քում, ան հա վա տութ յուն է։

4.  Հա վաս տիա ցումն այն բա նում, ինչ Աստ ված չի խոս տա ցել, են թադ-
րութ յուն է։

5.  Ճշ մա րիտ աստ վա ծաշնչ յան հա վատ քը հիմն ված չէ զգաց մունք նե-
րի, հույ զե րի կամ մարդ կա յին ի մաս տութ յան վրա, այլ՝ այն բա նի, 
ինչ Աստ ված հայտ նել է մեզ Իր Խոս քում։

Մինչև շա րու նա կե լը, մենք պետք է կարճ դի մենք այն ան հա վա-
տին, ո րը կպնդի, որ մեր դա տո ղութ յունն ու նի մեկ ճա կա տագ րա կան 
սխալ. մենք են թադ րում ենք, որ մեր Աստ վա ծա շունչն Աստ ծո Խոսքն 
է։ Ինչ պե՞ս կա րող ենք ի մա նալ, որ այս գիր քը, ո րը մենք ան վա նում 
ենք Սուրբ գիրք, Աստ ծո անս խա լա կան հայտ նութ յունն է մարդ-
կութ յա նը, և ինչ պե՞ս կա րող ենք վստահ լի նել, որ դրա դրույթ նե րը 
հատ կա պես վե րա բե րում են մեզ։ Այս հար ցե րի պա տաս խա նը բաղ-
կա ցած է եր կու մա սից։ Ա ռա ջի նը՝ մենք մատ նան շում ենք Աստ վա-
ծաշն չի փա ռա վոր վկա յութ յունն իր մա սին։ Դ րա գե ղեց կութ յու նը և 
ի մաս տութ յունն ան հա մե մա տե լի են։ Դ րա լայն շրջա նա կը և կա տար-
յալ միաս նութ յունն ան զու գա կան են։ Դ րա բազ մա թիվ մար գա րեութ-
յուն նե րը և ճշգրիտ ի րա կա նա ցումն ան կա րե լի է բա ցատ րել՝ ա ռանց 
աստ վա ծա յին մի ջամ տութ յան։ Ա վե լին՝ այն ա ռա ջար կում է միակ ող-
ջա միտ բա ցատ րութ յու նը մարդ կա յին կյան քի դժվա րութ յուն նե րի և 
չա րի գո յութ յան մա սին։ Պատ մութ յունն ա պա ցու ցում է, որ այն, ինչ 
Աստ վա ծա շունչն ա սում է մար դու մա սին, ճիշտ է։

Երկ րոր դը՝ մենք պետք է մատ նա ցույց ա նենք Սուրբ Հո գու աշ խա-
տան քը, քա նի որ ա ռանց դրա ան կա րե լի է հա վա տալ։ Ք րիս տոն յա-
նե րի մեծ մա սը հա վա տում է Ք րիս տո սին՝ ա ռանց ջա տա գո վութ յան 
օգ նութ յան։ Ա վե լին՝ ով քեր մա հա ցել են որ պես նա հա տակ ներ ի րենց 
հա վատ քի հա մար, չէին կա րո ղա նա բա ցատ րել ի րենց մեջ ե ղող հույ-
սի պատ ճա ռը՝ օգ տա գոր ծե լով ջա տա գո վութ յան դա սա կան փաս-
տարկ նե րը։ Այդ դեպ քում, ո՞րն է Աստ վա ծաշն չի և Ա վե տա րա նի հան-
դեպ նրանց հա վատ քի հիմ քը։ Պա տաս խա նը Սուրբ Հո գու վե րած նող 
և լու սա վո րող աշ խա տանքն է։ Ք րիս տոն յան հա վա տում է, որ Աստ վա-
ծա շունչն Աստ ծո Խոսքն է, քա նի որ Սուրբ Հո գին է հայտ նել դա նրան։ 
Ն ման Թի վա տիր քա ղա քում ապ րող Լի դիա յին՝ Տե րը բա ցել է քրիս-
տոն յա յի սիր տը՝ Խոս քին հա վատ քով ար ձա գան քե լու հա մար8։

Սա է պատ ճա ռը, որ աշ խար հի հե ռա վոր անկ յուն նե րում գտնվող 
ցե ղա յին մշա կույթ նե րում ապ րող մար դը պատ րաստ է մա հա նալ 
որ պես նա հա տակ, միայն թե չու րա նա Սուրբ գիր քը։ Նա գի տի, որ 

8. «Եվ մի կին, անունը Լիդիա, ծիրանավաճառ, Թիվատիր քաղաքից, աստվա ծա-
վախ, լսեց, որի սիրտը Տերը բացեց, որ Պողոսի խոսածներին մտիկ անի» (Գործք 16.14)։
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Աստ ծո Խոս քը ճշմա րիտ է, և որ ար ժե մա հա նալ դրա հա մար, քա նի 
որ Աստ ված է տվել նրան այդ գի տե լի քը։ Վայ րի ցե ղին պատ կա նող 
այդ ան կիրթ և ան պաշտ պան ան դա մը հա վաս տիա ցում ու նի այն 
փրկութ յան մեջ, ո րի հան դեպ ին քը հույս ու նի, և հաս տատ հա մոզ-
ված է այն հոգևոր ի րո ղութ յուն նե րի մեջ, ո րոնք նա եր բեք չի տե սել, 
քա նի որ Աստ ված է սո վո րեց րել նրան՝ շնոր հիվ Սուրբ Հո գու վե րած-
նող և լու սա վո րող աշ խա տան քի9։

Այս ճշմար տութ յան մեջ է աստ վա ծաշնչ յան քրիս տո նեութ յան և՛ 
գե ղեց կութ յու նը, և՛ վրդո վե ցու ցիչ ի րո ղութ յու նը։ Թեև ջա տա գո վութ-
յունն ան չափ օգ տա կար է ա վե տա րան չութ յան մեջ և հա վա տաց յալ-
նե րի հա վատ քը զո րաց նե լու հա մար, մեր հա վատ քը կախ ված չէ բո-
լոր հար ցե րին պա տաս խա նե լու կամ թե րա հա վատ նե րի պնդումնե րը 
հեր քե լու կա րո ղութ յու նից։ Մենք հա վա տում ենք Աստ վա ծաշն չին և 
Ա վե տա րա նին, քա նի որ այն Աստ ված, Ով ա սաց. «Թող խա վա րից 
լույս ծա գի», նույն Աստ վածն է, Ով ծա գեց մեր սրտե րի մեջ, որ պես զի 
տա մեզ Աստ ծո փառ քի գի տութ յան լույ սը Ք րիս տո սի դեմ քում10։ Այս 
ճշմար տութ յունն ան շե ղո րեն ուղ ղոր դում է այն քա րոզ չին, ո րը կա րող 
է օգ տա գոր ծել մե ծա գույն փաս տարկ նե րը՝ Ա վե տա րա նը պաշտ պա-
նե լու հա մար, սա կայն հաս կա նում է, որ հենց ին քը Ա վե տա րանն է 
Աստ ծո փրկա րար զո րութ յու նը11։

ՀԱՎԱՏՔ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՆԴԵՊ
Որ պես զի ըն դու նենք Աստ ծո փրկութ յան մեծ աշ խա տան քը, մենք 

պետք է ոչ միայն ա պաշ խա րենք մեր մեղ քե րից, այլև հա վա տանք 
կամ վստա հենք այն բա նին, ինչ Աստ ված ա րել է մեզ հա մար Իր Որ-
դի Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով։ Մենք պետք է դա դա րենք ա պա վի-
նել ցան կա ցած այլ բա նի և վս տա հենք մի միայն Հի սուս Ք րիս տո սի 
Ան ձին և Ն րա կա տա րած աշ խա տան քին, Ն րա մահ վա նը խա չի վրա՝ 
մեր մեղ քե րի հա մար, և Ն րա՝ մե ռել նե րից հա րութ յա նը։ Մենք պետք է 
հա վա տանք, որ Նա ա րեց այդ ա մե նը մեզ հա մար, ինչ պես նաև՝ որ 
մենք հաշտ վել ենք Աստ ծո հետ և հա վի տե նա կան կյանք ենք ստա-
ցել Ն րա նում։

Կարևոր է հաս կա նալ հետև յա լը. ինչ պես որ Աստ ված պատ վի րում 
է բո լո րին ա մե նու րեք ա պաշ խա րել ի րենց մեղ քե րից, այն պես էլ Նա 
պատ վի րում է բո լո րին ա մե նու րեք հա վա տալ Իր Որ դուն12։ Հով հան նես 
ա ռաք յա լը գրում է իր ա ռա ջին նա մա կում. «Եվ սա է Ն րա պատ վի-

9. Եսայի 54.13, Երեմիա 31.34, Հովհաննես 6.45
10. Բ Կորնթացիների 4.6
11. Հռոմեացիների 1.16
12. Գործք 17.30
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րա նը, որ հա վա տանք Ն րա Որ դի Հի սուս Ք րիս տո սի ան վա նը» (3.23)։ 
Երբ բազ մութ յու նը հարց րեց Հի սու սին, թե ինչ ի րենք պետք է ա նեին՝ 
«Աստ ծո գոր ծե րը գոր ծե լու» հա մար, Նա պա տաս խա նեց. «Սա է 
Աստ ծո գոր ծը, որ հա վա տաք Ն րան, ո րին Նա ու ղար կեց» (Հով հան-
նես 6.28-29)։ Նույն պես կարևոր է հաս կա նալ, որ մար դիկ կա րող են 
հնա զանդ վել Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա լու պատ վի րա նին՝ միայն 
բա ցա ռե լով հա վատ քի մնա ցած բո լոր ա ռար կա նե րը։ Հա վա տա լը, որ 
Հի սուսն այս աշ խար հի Փր կիչն է, նշա նա կում է դա դա րել հա վա տալ 
նրանց, ով քեր նման պնդում են ա նում։ Սա, հա վա նա բար, քրիս տո-
նեա կան հա վատ քի ա մե նավր դո վե ցու ցիչ պա հանջն է։ Մար դը չի կա-
րող պնդել, որ փրկա րար հա վատք ու նի Ք րիս տո սի հան դեպ՝ որ պես 
իր Փրկ չի, ե թե բա ցար ձա կա պես չժխտի փրկութ յան մնա ցած բո լոր 
մի ջոց նե րը։ Ճշ մա րիտ հա վատ քը վստա հում է Հի սուս Ք րիս տո սին ոչ 
թե որ պես փրկիչ նե րից մե կի, այլ՝ որ պես միակ Փրկ չի։

Այս պնդումն ար մա տա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մի կար ճա միտ 
գյուտ չէ. այն բխում է Ք րիս տո սի և Ն րա ա ռաք յալ նե րի ուս մունք-
նե րից։ Հի սու սը մատ նա ցույց ա րեց Ինքն Ի րեն՝ հայ տա րա րե լով. 
«Ես եմ ճա նա պար հը և ճշ մար տութ յու նը և կ յան քը. ոչ ոք չի գա լիս 
Հոր մոտ, ե թե ոչ Ին ձա նով» (Հով հան նես 14.6)։ Պետ րոս ա ռաք յա լը 
նույն քան հա մար ձակ էր, երբ Սի նեդ րիո նի առջև կանգ նած հայ տա-
րա րեց. «Եվ էլ մի ու րիշ ոչ մե կով փրկութ յուն չկա, ո րով հետև ու րիշ 
ա նուն էլ չկա երկն քի ներքև մարդ կանց տրված, ո րով կա րե լի լի նի 
մեզ փրկվել» (Գործք 4.12)։ Պո ղոս ա ռաք յա լը հոր դո րեց ե րի տա սարդ 
Տի մո թեո սին կա տա րել ա վե տա րան չի գոր ծը և նե ղութ յուն ներ կրել 
որ պես Հի սուս Ք րիս տո սի բա րի զին վոր13՝ ի մա նա լով, որ «մեկ Աստ-
ված կա և մեկ միջ նորդ Աստ ծո և մարդ կանց միջև՝ Ք րիս տոս Հի սուս 
մար դը» (Ա Տի մոթ. 2.5)։ Հիմն վե լով այս խոս քե րի վրա՝ ա նազ նիվ 
կամ խիստ քննա դա տա կան չէ ա սե լը, որ Ա վե տա րա նի ա մեն մի ծա-
ռա յող, ո րը չի մեր ժում փրկութ յան հնա րա վո րութ յու նը ցան կա ցած 
մի ջո ցով՝ Հի սու սից բա ցի, ու րա ցել է հա վատ քը։ Նա բե րել է Ք րիս-
տո սի կող մից ար ված դա տաս տա նի սար սա փե լի զգու շա ցումն իր 
իսկ գլխին. «Եվ ով որ Ինձ ու րա նա մարդ կանց առջև, Ես էլ կու րա-
նամ նրան Իմ Հոր առջև, որ Երկն քում է» (Մատթ. 10.33)։

Աստ ված տվել է միայն մեկ կար միր թել, ո րից կառ չե լով՝ մենք կա-
րող ենք ա պա հով ան ցում կա տա րել դե պի հա վի տե նութ յուն. Ք րիս-
տո սը և Ն րա ար յու նա լի մա հը Գող գո թա յի խա չի վրա։ Ինչ պես գրում 
է Պետ րոս ա ռաք յա լը. «Եվ էլ ու րիշ ոչ մե կով փրկութ յուն չկա» (Գործք 
4.12)։ Միայն այս Ա վե տա րանն է ստա նում Աստ ծո հա վա նութ յու նը։

13. Բ Տիմոթեոս 2.3, 4.5
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ՀԱՎԱՏՔ՝ ԱՍՏԾՈ ՓԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ
Հ ռո մեա ցի նե րի թղթում Պո ղոս ա ռաք յա լը խո րա թա փանց դի-

տար կում է ա նում ճշմա րիտ հա վատ քի արդ յուն քի կամ հետևան քի 
մա սին։ Նա գրում է. «(Աբ րա համն) Աստ ծո խոստ ման հա մար չերկմ-
տեց ան հա վա տութ յամբ, այլ զո րա ցավ հա վատ քով, և Աստ ծուն 
փառք տվեց» (4.20, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է)։ Ակն հայտ է, որ Աբ րա-
հա մի հա վատ քը չփա ռա վո րեց Աստ ծուն միայն նրա երկր պա գութ յան 
մի ջո ցով. նրա հա վատքն ինք նին փառք բե րեց Աստ ծուն։ Այս ճշմար-
տութ յու նը հաս կա նա լու բա նա լին Եբ րա յե ցի նե րի թղթում է։ Հե ղի նա-
կը գրում է. «Բայց ա ռանց հա վատ քի ան կա րե լի է հա ճո լի նել, ո րով-
հետև Աստ ծուն մո տե ցո ղը պետք է հա վա տա, թե Նա կա, և թե Ի րեն 
խնդրող նե րին վար ձա հա տույց կլի նի» (11.6)։

Մեր հա վատ քը հա ճեց նում է Աստ ծուն և փառք է բե րում Ն րան, 
քա նի որ այն մեր անձ նա կան հայ տա րա րութ յունն է Ն րա ազն վութ-
յան մա սին։ Երբ հա վատ քով ենք ար ձա գան քում Աստ ծո Խոս քին, 
մենք ցույց ենք տա լիս, որ ան սահ ման վստա հութ յուն ու նենք այն 
ա մե նի հան դեպ, ինչ Աստ ված ա սում է Իր մա սին։ Ն րան հա վա տա լը 
նշա նա կում է տալ անձ նա կան վկա յութ յուն մարդ կանց և հ րեշ տակ-
նե րին, որ Նա հա վա տա րիմ Աստ ված է, ո րում չկա ա նար դա րութ յուն, 
որ Ն րա գոր ծը կա տար յալ է, և Ն րա բո լոր ճա նա պարհ ներն ար դար 
են, որ Նա պա հում է Իր ուխ տը և Իր ո ղոր մութ յու նը հա զար սե րունդ-
նե րի հա մար, և ան կա րե լի է, որ Նա ստի14։ Մ յուս կող մից, ան հա վա-
տութ յու նը բա ցա հայտ թշնա մանք է Աստ ծո բնա վո րութ յան դեմ։ Այն 
կաս կած է նե տում Ն րա գոր ծե րի վրա անց յա լում և վի ճար կում է 
Ն րա ան կեղ ծութ յու նը ներ կա յում։ Նա ի րո՞ք գո յութ յուն ու նի։ Նա ի րո՞ք 
վար ձատ րում է Ի րեն փնտրող նե րին։ Նա ի րո՞ք նման խոս տում է 
տվել։ Ան հա վա տութ յու նը դա տաս տա նի առջև է կանգ նեց նում Աստ-
ծուն՝ են թար կե լով Ն րա պնդումնե րը մարդ կա յին քննութ յան։ Ն ման 
հար ցե րը սե րում են սա տա նա յի սրտից, և հենց դրանք դար ձան այն 
մի ջո ցը, որն օգ տա գործ վեց մեր նա խած նող նե րին սպա նե լու հա-
մար15։ Աստ ծուն չհա վա տա լը նշա նա կում է լիո վին վի ճար կել Ն րա 
ինք նութ յու նը, Իսկ Ն րան հա վա տա լը նշա նա կում է հաս տա տել Ն րա 
վկա յութ յունն Իր մա սին և փառք տալ Ն րան։

Ինչ վե րա բե րում է Ա վե տա րա նին, այս ճշմար տութ յու նը լուրջ 
հետևանք ներ ու նի։ Աստ ված դրել է Իր կնիքն Իր բո լոր գոր ծե րի վրա 
պատ մութ յան ըն թաց քում և հաս տա տել է դրանք բազ մա թիվ ու շագ-
րավ և ան վի ճար կե լի ա պա ցույց նե րով։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ծո մե-
ծա գույն վկա յութ յու նը վե րա բե րում է Իր Որ դուն։ Սա նշա նա կում է, որ 

14. Թվոց 23.19, Երկրորդ Օրինաց 7.9, 32.4, Տիտոս 1.2, Եբրայեցիների 6.18
15. Ծննդոց 3.1-6, Հովհաննես 8.44



30 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

Որ դուն հա վա տա ցո ղը հա վա տում է Աստ ծուն և կա տա րում է Ն րա 
կամ քը, իսկ Որ դուն չհա վա տա ցո ղը ստա խոս է ան վա նում Աստ ծուն և 
թշ նա մա բար է վե րա բեր վում Ն րան։ Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում է.

«Ե թե մարդ կանց վկա յութ յունն ըն դու նում ենք, Աստ ծո վկա յութ յունն 
ա վե լի մեծ է, ո րով հետև սա է Աստ ծո վկա յութ յու նը, որ վկա յեց Իր Որ-
դու մա սին։ Ով որ հա վա տում է Աստ ծո Որ դուն, վկա յութ յունն ու նի իր 
ան ձում։ Ով որ չի հա վա տում Աստ ծուն, ստա խոս է ա րել Ն րան, ո րով-
հետև չհա վա տաց այն վկա յութ յա նը, որ Աստ ված վկա յեց Իր Որ դու մա-
սին։ Եվ սա է վկա յութ յու նը, որ Աստ ված հա վի տե նա կան կյանք տվեց 
մեզ, և այս կյան քը Ն րա Որ դու մեջ է։ Ով որ Որ դուն ու նի, նա կյանքն 
ու նի, և ով որ Աստ ծո Որ դուն չու նի, կյան քը չու նի» (Ա Հովհ. 5.9-12)։

Ա ռաջ նորդ վե լով Սուրբ Հո գով՝ Հով հան նեսն անս խա լա կան տրա մա-
բա նութ յուն է ա ռա ջար կում։ Ա ռա ջի նը՝ նա պնդում է, որ Աստ ծո վկա-
յութ յունն ա վե լի ար ժա նա հա վատ է, քան ցան կա ցած մար դու վկա յութ-
յու նը։ Աստ վա ծա շուն չը հայտ նում է, որ բո լոր մար դիկ ստա խոս են16, 
իսկ Աստ ված «մարդ չէ, որ սուտ խո սի, ո՛չ էլ մար դու որ դի, որ զղջա» 
(Թ վոց 23.19)։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, ե թե մենք ա մեն օր հա վա տում ենք 
մարդ կանց վկա յութ յա նը, որ քա՞ն ա վե լի պետք է հա վա տանք Աստ-
ծո վկա յութ յա նը։ Երկ րոր դը՝ Հով հան նե սը հաս տա տում է, որ Աստ-
ված իս կա պես վկա յութ յուն է տվել Իր Որ դու մա սին, և Ն րա վկա յութ-
յու նը հետև յալն է. այն ա մե նը, ինչ վե րա բե րում է փրկութ յա նը, Աստ ծո 
հետ շփմա նը և հա վի տե նա կան կյան քին, միայն Հի սուս Ք րիս տո սի 
մեջ է։ Ի վեր ջո, Հով հան նե սը հան գում է իր ար մա տա կան և ան սա սան 
հետևութ յա նը, որ ցան կա ցած մարդ, ո րը լիար ժեք կեր պով չի ըն դու-
նում Որ դուն, չու նի հա վի տե նա կան կյան քի հույս, և ցան կա ցած մարդ, 
ո րը չի հա վա տում Որ դուն, ստա խոս է ան վա նում Աստ ծուն։ Ա ռանց Հի-
սուս Ք րիս տո սի՝ մար դիկ բա ժին չու նեն Աստ ծո հետ։ Սա է ա ռա քե լա-
կան քրիս տո նեութ յան վկա յութ յու նը. «Նա, ով Որ դուն ու րա նում է, Հորն 
էլ չու նի. նա, որ Որ դուն դա վա նում է, Հորն էլ ու նի» (Ա Հովհ. 2.23)։

Ն շա նա կում է՝ մենք ա մե նից ա ռա վել հա ճեց նում և փա ռա վո րում 
ենք Աստ ծուն, երբ հա վա տում, վստա հում և ա պա վի նում ենք այն 
փաս տին, ո րի մա սին Նա տվել է Իր մե ծա գույն վկա յութ յու նը. Նա-
զով րե ցի Հի սուսն Իր սի րե լի Որ դին է, Ով հա ճե լի է Ի րեն, Նա է ճա-
նա պար հը, ճշմար տութ յու նը և կ յան քը, և ոչ ոք չի գա լիս Հոր մոտ, 
ե թե ոչ Ն րա նով17։ Նա, ով հա վա տում և դա վա նում է այս ա մե նը Որ-
դու մա սին, և՛ հա ճե լի է Աստ ծուն, և՛ փառք է բե րում Ն րա ան վա նը։ 
Նա, ով հրա ժար վում է հա վա տալ, ար դեն իսկ ստա խոս է ան վա նել 
Աստ ծուն և զրկ վել է հա վի տե նա կան կյանք ստա նա լու ցան կա ցած 
հնա րա վո րութ յու նից։

16. Հռոմեացիների 3.4
17. Մատթեոս 3.17, 17.5, Մարկոս 9.7, Հովհաննես 14.6, Բ Պետրոս 1.17



31Հա վատ քի կանչ

ՊԱՐԾԱՆՔԻ ՎԵՐՋԸ
Այն պա հին, երբ փրկութ յան վար դա պե տութ յա նը ա վե լաց վում կամ 

միաց վում է նույ նիսկ խիստ անն շան գործ, քրիս տո նեութ յու նը վե րած-
վում է գոր ծե րի կրո նի, ար դա րա ցու մը հնա րա վոր է լի նում վաս տա կել, 
Աստ ված պար տա կան է դառ նում մարդ կանց, իսկ մար դիկ կա րո ղա-
նում են պար ծե նալ Ն րա առջև։ Սա է պատ ճա ռը, որ Պո ղոս ա ռաք յա-
լը պայ քա րում է իր ամ բողջ կա րո ղութ յամբ, որ պես զի իր գրվածք նե-
րում շեշ տադ րի մարդ կութ յան ան հույս վի ճա կը և ա պա ցու ցի, որ մար-
դը լիո վին ան կա րող է հա ճեց նել Աստ ծուն մարմնա վոր կեր պով։ Նա 
ցան կա նում է, որ «ա մեն բե րան խփվի, և ամ բողջ աշ խարհն Աստ ծո 
առջև դա տա պարտ լի նի» (Հ ռոմ. 3.19)։ Միայն այդ դեպ քում մար դիկ 
կհե ռաց նեն ի րենց հա յացքն ի րեն ցից և հա վատ քով կնա յեն Աստ-
ծուն։ Միայն այդ դեպ քում նրանք կթող նեն ի րենց գոր ծե րը և կընկ-
նեն շնորհ քի գիր կը։ Միայն այդ դեպ քում նրանց պար ծանքն ի րեն ցով 
կվե րած վի Տի րո ջով պար ծե նա լուն։ «Ինչ պես գրված է. «Նա, որ պար-
ծե նում է, թող Տի րո ջով պար ծե նա» (Ա Կորնթ. 1.31)։

Հ ռո մեա ցի նե րի 3-րդ գլ խում Պո ղո սը շա րադ րում է այս ճշմար-
տութ յուն ներն Աստ ծուց ո գեշնչ ված պար զութ յամբ։ Այս գլխի 1-20-րդ 
խոս քե րում նա ջա նում է ա պա ցու ցել, որ բո լոր մար դիկ մե ղա վոր են 
և դա տա պարտ ված են ար դար Աստ ծո և Ն րա օ րեն քի առջև18։ Դ րա-
նից հե տո նա ուղ ղում է իր ու շադ րութ յու նը Գող գո թա յում Ք րիս տո սի 
կա տա րած աշ խա տան քին և հայտ նում է մեզ Սուրբ գրքում գրված 
ա մե նա վեհ ճշմար տութ յուն նե րից մե կը։ Նա պատ կե րում է Ք րիս տո-
սին՝ որ պես այն մեծ քա վութ յու նը, ո րը կրեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը, 
նրանց փո խա րեն Իր վրա վերց րեց Աստ ծո զայ րույ թը և հ նա րա վո-
րութ յուն տվեց ար դար Աստ ծուն ար դա րաց նել մե ղա վոր մարդ կանց՝ 
ա ռանց դա վա ճա նե լու Իր ար դա րութ յա նը19։ Ի վեր ջո, Պո ղոսն ամ փո-
փում է իր ա սե լի քը հետև յալ բա ցա կան չութ յամբ. «Հի մա ո՞ւր է պար-
ծան քը։ Խա փան վեց։ Ո՞ր օ րեն քով, գոր ծե րի՞ օ րեն քով։ Ո՛չ, այլ՝ հա-
վատ քի օ րեն քով։ Ու րեմն, հա մա րում ենք, որ մար դը հա վատ քով է 
ար դա րա նում՝ ա ռանց օ րեն քի գոր ծե րի» (Հ ռոմ. 3.27,28)։

Պո ղոսն ա վար տում է իր փաս տար կը հռե տո րա կան հար ցով. «Հի-
մա ո՞ւր է պար ծան քը»։ Մինչև որ ինչ-որ մե կը կհասց նի ձեռք բարձ-
րաց նել՝ ար ձա գան քե լու հա մար, նա պա տաս խա նում է իր տված 
հար ցին այն պի սի բա ցա կան չութ յամբ, ո րը ցու ցադ րում է ան սա սան 
հա մոզ վա ծութ յուն և հաս տա տուն վճռա կա նութ յուն. «Խա փան վե՛ց»։ 
Այս բա ռը կա րե լի է թարգ մա նել նաև հետև յալ կեր պով. «Այն դուրս է 
ար վել կամ վռնդվել է»20։ Այս տեղ Պո ղոսն օգ տա գոր ծում է հու նա րեն 

18. Հռոմեացիների 3.1–20
19. Հռոմեացիների 3.21–26
20. Ջոզեֆ Հենրի Թայեր. «Թայերի հունարեն-անգլերեն բառարան» (Գրենդ 

Ռեփիդս, «Baker», 1977թ.), էջ 195։
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«աո րիստ» ժա մա նա կաձևը՝ ցույց տա լու հա մար, որ գոր ծե րով պար-
ծե նա լը՝ որ պես փրկութ յան մի ջոց, բա ցար ձա կա պես ա նըն դու նե լի է, 
որ պես զի կան խի ցան կա ցած հե տա գա բա նա վեճ այս թե մա յով21։ Պո-
ղո սը կար ծես ա սում է. «Պար ծանք՝ գոր ծե րո՞վ։ Նույ նիսկ մի՛ մտա ծեք 
այդ մա սին, ա ռա վել ևս՝ մի՛ փոր ձեք բա նա վի ճել։ Որ պես Աստ ծո առջև 
ար դար դիրք ու նե նա լու մի ջոց՝ այն մե կընդ միշտ բա ցառ ված է»։

Կարևոր է նշել, որ բա ցառ ված է ոչ թե ցան կա ցած տե սա կի պար-
ծանք, այլ միայն պար ծան քը մարդ կա յին ար ժա նիք նե րով։ Թեև 
մենք այլևս չենք կա րող պար ծե նալ մեր գոր ծե րով և նույ նիսկ մեր 
հա վատ քով, մենք ու նենք հիմ քեր և հ նա րա վո րութ յուն պար ծե նա լու 
Աստ ծով և Ն րա շնորհ քով։ Երբ մեզ հարց նում են «(մեր) մեջ ե ղած 
հույ սի հա մար» (Ա Պետր. 3.15), մենք պետք է հստակ հայ տա րա-
րենք. «Ա մեն ինչ միայն շնորհ քով է»22։

«Մեզ ա ռա ջուց սահ մա նե լով, որ Ի րեն որ դե գիր լի նենք Հի սուս Ք րիս-
տո սի ձեռ քով՝ Իր կամ քի հա ճութ յան պես, Իր փա ռա վոր շնորհ քի գո-
վա սան քի հա մար, որ նրա նով շնորհք ցույց տվեց մեզ այն Սի րե լիով» 
(Ե փես. 1.5,6)։

«Ո րով հետև շնորհ քով եք փրկված՝ հա վատ քի ձեռ քով, և սա ոչ թե 
ձեզ նից է, այլ Աստ ծո պարգևն է, ոչ թե գոր ծե րից, որ մե կը չպար ծե-
նա» (Ե փես. 2.8,9)։

«Ոչ թե մեզ, Տե՛ր, ոչ թե մեզ,
Այլ՝ Քո ան վա նը փառք տուր
Քո ո ղոր մութ յան հա մար
Եվ Քո ճշմար տութ յան հա մար» (Սաղմ. 115.1)։

Ի րենց բնութ յամբ մար դիկ լցված են ու նայ նութ յամբ, ամ բար-
տա վա նութ յամբ և պար ծեն կո տութ յամբ։ Ղա մե քի և Հա մա նի բնա-
վո րութ յու նը հա տուկ է բո լո րիս23։ Մենք պար ծե նում ենք մեր ի մաս-
տութ յամբ, ու ժով և կար գա վի ճա կով, սա կայն չենք նկա տում, որ 
մենք ըն դա մե նը ռուն գե րի մեջ գտնվող օդ ենք, մեր գո յութ յու նը 
նման է գո լոր շու, մեր ի մաս տութ յու նը հի մա րութ յուն է, և մեր ար դա-
րութ յու նը նման է կեղ տոտ լա թե րի24։ Ա հա թե ին չու է Ե րե միա մար-
գա րեն զգու շաց նում մեզ.

21. Պողոսն օգ տա գո րծում է «էկկլեի՛ո» բայի «աորիստ» ժամանակաձևը՝ ցույց 
տա լով, որ «(պարծենալը) կտրականապես կամ մեկընդմիշտ արգելված է»։ Վ. Ռոբեր-
տսոն Նիկոլլ. «Մեկնիչի հունարեն Նոր կտակարան» (Լոնդոն, «Hodder and Stoughton», 
1987-1910թթ.) հտ. 2, էջ 613։

22. Այս մտքի սկզբնաղբյուրը՝ «Ա մեն ինչ՝ միայն շնո րհքով. Լուրջ խոսք՝ ուղղված 
նրանց, ովքեր ձգտում են փրկության Տեր Հիսուս Քրիստոսով», Չարլզ Սփերջեն (Պասա-
դենա, Տեխաս, «Pilgrim Publications», 1978թ.)։

23. Ծննդոց 4.23,24, Եսթեր 5.11
24. Եսայի 2.22, 64.6, Հակոբոս 4.14
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«Այս պե՛ս է ա սում Տե րը.
«Ի մաս տու նը իր ի մաս տութ յամբ չպար ծե նա,
Եվ զո րա վորն իր զո րութ յամբ չպար ծե նա,
Հա րուստն իր հարս տութ յամբ չպար ծե նա,
Այլ սրա նով պար ծե նա, ով որ պար ծե նում է,
Թե հաս կա նում և ճա նա չում է Ինձ,
Որ Ես եմ Տե րը, որ երկ րի վրա ո ղոր մութ յուն,
 ի րա վունք և ար դա րութ յուն եմ ա նում,
Որ Ես սրանց եմ հա վա նում,- ա սում է Տե րը»» (Ե րե միա 9.23,24)։

Հա մա ձայն Աստ ծո Խոս քի՝ մար դիկ չու նեն ոչ մի հիմք պար ծե նա-
լու հա մար։ Ցան կա ցած վեհ բան, ո րին ի րենք հաս նում են, կա րե լի 
է վե րագ րել միայն Աստ ծո շնորհ քին։ Ցան կա ցած սխալ կամ տկա-
րութ յուն, ո րը կա ի րեն ցում, բխում է ի րեն ցից։ Այն, ին չը պար ծան քի 
ար ժա նի է, ի րեն ցը չէ, իսկ այն, ինչն ի րենցն է, պար ծան քի ար ժա նի 
չէ։ Սա հատ կա պես ճշմա րիտ է փրկութ յան և Աստ ծո առջև ար դար 
դիրք ու նե նա լու վե րա բեր յալ։ Յու րա քանչ յու րը, ով թե կուզ ինչ-որ 
բան է հաս կա ցել Աստ ծո ար դա րութ յան և իր մեղ քի մա սին, պետք 
է հա մա րի, «որ մար դը հա վատ քով է ար դա րա նում՝ ա ռանց օ րեն քի 
գոր ծե րի» (Հ ռոմ. 3.28)։ Այս խոս քում օգ տա գործ ված «հա մա րել» բա-
ռը թարգ ման վել է մի հու նա րեն բա ռից, ո րը նշա նա կում է «դի տար-
կել, հա մա րել, հաշ վար կել, կշռա դա տել կամ եզ րա կաց նել»25։ Մեր 
սրտի ե ղա ծի ան կողմնա կալ դի տար կու մը և մեր ար ժա նիք նե րի ու 
ա րատ նե րի պատ շաճ հաշ վար կու մը պետք է դրդի յու րա քանչ յու րիս 
եզ րա կաց նել, որ ե թե փրկութ յունն օ րեն քի գոր ծե րից է, ու րեմն մենք 
բո լո րո վին հույս չու նենք։ Նույ նիսկ ա մե նա փոքր հայտ նութ յու նը մեր 
մե ղա վո րութ յան մա սին՝ Աստ ծո ար դա րութ յան լույ սի ներ քո, պետք է 
դրդի յու րա քանչ յու րիս հա մա ձայ նել այն հու սա հատ մարդ կանց հետ, 
ո րոնք նույն պես ցա վա լիո րեն բա ցա հայ տել են ի րենց ի րա կան վի-
ճա կը՝ տես նե լով այն Աստ ծո փառ քի լույ սի ներ քո.

Հոբ. «Ա կան ջի լսե լով ես լսել էի Քո մա սին,
Բայց հի մա աչքս տես նում է Քեզ։
Այդ պատ ճա ռով նվաս տա նում եմ
Եվ զղջում հո ղի և մոխ րի վրա» (42.5,6)։

Ե սա յի. «Վա՜յ ինձ, ո րով հետև կո րած եմ,
Ո րով հետև ես պիղծ շրթուն քով մարդ եմ,
Եվ ես պիղծ շրթուն քով ժո ղովր դի մեջ եմ բնակ վում,
Եվ իմ աչ քե րը տե սան Զո րաց Տեր Թա գա վո րին» (6.5)։

Պո ղոս. «Ես ի՜նչ խեղճ մարդ եմ. ո՞վ կապ րեց նի
 ինձ այս մա հի մարմնից» (Հ ռոմ. 7.24)։

25. Հունարեն. «լոգի՛զոմայ»։
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Մե ղա վո րը պետք է հաս նի այն պի սի կարևոր գի տակ ցութ յան, 
ո րում ին քը տես նում է, որ բա ցար ձա կա պես զուրկ է փրկութ յուն 
ստա նա լու ար ժա նի քից, և որ քան էլ փնտրի, չի գտնի փրկութ յան 
հույս ի րե նում։ Միայն այդ դեպ քում նա կդառ նա շնորհ քին և կ կան չի 
Աստ ծուն՝ ո ղոր մութ յուն ստա նա լու հա մար։ Այլ կերպ ա սած՝ բո լորս 
պետք է միա նանք մաք սա վոր նե րին և մե ղա վոր նե րին, ե թե ցան կա-
նում ենք փրկված լի նել26։ «Ո րով հետև, ո րոնք որ օ րեն քի գոր ծե րից 
են, ա նեծ քի տակ են» (Գա ղատ. 3.10), բայց ե րա նի՜ նրան, ում Աստ-
ված ար դա րութ յուն է վե րագ րում հա վատ քով՝ ա ռանց գոր ծե րի.

«Ե րա նի՜ նրանց, ո րոնց ա նօ րի նութ յուն նե րը թող վե ցին,
Եվ ո րոնց մեղ քե րը ծածկ վե ցին։
Ե րա նի է այն մար դուն, ո րին Տե րը մեղք չի 
 հա մա րի» (Հ ռոմ. 4.7,8)։

Ճշ մա րիտ գի տե լիքն Աստ ծո և սե փա կան ան ձի մա սին ան չափ 
կարևոր է մե ղա վոր նե րի դար ձի հա մար, բայց այն հա վա սա րա պես 
կարևոր է նաև սուր բե րի շա րու նա կա կան սրբաց ման հա մար։ Հա վա-
տաց յա լը պետք է շա րու նա կի ա ճել Աստ ծուն և ինքն ի րեն ճա նա չե լու 
մեջ, մինչև այն քան հա մոզ ված լի նի, որ փրկութ յու նը միայն շնորհ-
քով է, որ զզվան քով վե րա բեր վի նույ նիսկ ակ նար կին այն մա սին, որ 
ին քը կա րող է փրկվել իր ա ռա քի նութ յան, ար ժա նիք նե րի կամ աստ-
վա ծա պաշ տութ յան մի ջո ցով։ Ի րա կա նում, սա մե ծա գույն նպա տակ-
նե րից և արդ յունք նե րից մեկն է, ո րոնց ձգտում է Աստ ված՝ կա տա-
րե լով Իր սրբաց ման աշ խա տան քը հա վա տաց յա լի կյան քում։ Մեր 
կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում Նա այն պես է կազ մա կեր պում ա մեն 
ինչ, որ կոր ծա նի մեր ինք նաար դա րա ցու մը և վս տա հութ յու նը սե փա-
կան ան ձի հան դեպ, որ պես զի մենք ա պա վի նենք Ք րիս տո սի Ան ձի 
ա ռա քի նութ յա նը և Գող գո թա յում Ն րա կա տա րած աշ խա տան քի ար-
ժա նի քին։ Նա ա նում է սա Իր փառ քի և մեր բա րօ րութ յան հա մար։ 
Մեր հոգևոր բա րե կե ցութ յու նը և պտ ղա բե րութ յու նը կախ ված են այն 
բա նից, թե որ քա նով մենք կփո խա րի նենք վստա հութ յու նը սե փա կան 
ան ձի հան դեպ՝ միայն Աստ ծուն վստա հե լով։ Ե րե միա մար գա րեն 
այս պես է ձևա կեր պում սա.

«Ա նիծ յա՛լ լի նի այն մար դը, որ մար դուն է ա պա վի նում,
Եվ մար մի նը ի րեն բա զուկ շի նում
Եվ իր սրտով խո տո րում Տի րո ջից։
Նա մո շե նու պես պի տի լի նի ա նա պա տում,
Եվ պի տի բա րի քը ե կած ժա մա նա կը չտես նի,
Եվ պի տի բնակ վի ա նա պա տի այր ված տե ղե րում,
Ա ղի և անբ նակ երկ րում։

26. Ղուկաս 18.13,14
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Օրհն յա՜լ լի նի այն մար դը, որ Տի րոջն է ա պա վի նում,
Եվ Տերն է նրա հույ սը։
Նա նման կլի նի մի ծա ռի, որ տնկված է ջրե րի մոտ,
Նա իր ար մատ նե րը կձգի գե տի մո տով
Եվ չի տես նի տա քութ յու նը ե կած ժա մա նա կը,
Այլ նրա տերև նե րը կա նաչ կլի նեն,
Եվ ե րաշտ տա րում նա չի վա խե նա
Եվ չի դա դա րի պտուղ տա լուց» (Ե րե միա 17.5-8)։

Ամ փո փե լով՝ ես ցնցված եմ՝ տես նե լով, թե ինչ պես են միև նույն 
ե կե ղե ցա կան հա մայն քում գտնվող մար դիկ ար ձա գան քում այն ու-
ղեր ձին, ո րը շեշ տադ րում է մարդ կա յին ա րա տա վո րութ յու նը, ցույց 
է տա լիս, որ ի րենց գոր ծե րը չու նեն փրկա րար ար ժեք, և որ ի րենք 
հու սա հա տո րեն աստ վա ծա յին շնորհ քի կա րիքն ու նեն։ Ո մանք 
վհատ վում, վի րա վոր վում կամ բա ցա հայտ բար կա նում են այն պատ-
ճա ռով, որ ի րենց և ի րենց աստ վա ծա պաշտ գոր ծե րի մա սին նման 
խիստ խոս քեր են հնչում։ Սա կայն այլ մար դիկ, ո րոնք նույն ե կե ղե-
ցա կան հա մայն քում են և լ սում են միև նույն ճշմար տութ յուն նե րը, 
լցվում են ու րա խութ յամբ և ցն ծում են Աստ ծո բա րութ յան շնոր հիվ։ 
Որ քան խա վար կեր պով է քա րո զի չը պատ կե րում նրանց, այն քան 
ա վե լի ցնծա գին են նրանք դառ նում, և այն քան նրանց փա ռա բա-
նութ յունն ա վե լա նում է։ Ո՞րն է տար բե րութ յունն այս եր կու խմբե-
րի միջև։ Ա ռա ջին խմբին պատ կա նող մար դիկ վստա հում են ի րենց 
մարմնին և պար ծե նում են ի րենց ա ռա քի նութ յամբ և ար ժա նիք նե-
րով։ Երկ րորդ խմբին պատ կա նող մար դիկ «թլփա տութ յունն» են, որ 
հո գով պաշ տում են Աստ ծուն, պար ծե նում են Ք րիս տոս Հի սու սով և 
մարմնի վրա վստա հութ յուն չու նեն (Փի լիպ. 3.3)։ Ն րանք գո հու նա-
կութ յամբ են ըն դու նում, երբ ի րենց խա վա րը բա ցա հայտ վում է, և 
ն ման վիշտ վե րապ րե լու պատ ճա ռով Ք րիս տո սը և Աստ ծո շնորհ քը 
մե ծար վում են։ Ն րանք գի տեն, որ ի րենց գի շեր վա խա վարն ա վե լի 
պարզ է ցույց տա լիս Աստ ծո շնորհ քի աստ ղե րը։
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Հա վա տալ և դա վա նել
______________________________________________________

«Բայց հա վատ քից լի նող ար դա րութ յունն այս պես է ա սում. «Չա սես քո 
սրտում՝ ո՞վ վեր կել նի եր կին քը, այ սինքն՝ Ք րիս տո սին վայր բե րե լու հա-
մար։ Կամ՝ ո՞վ կիջ նի ան դուն դը, այ սինքն՝ Ք րիս տո սին մե ռել նե րի մի ջից 
հա նե լու հա մար»։ Բայց Գիրքն ի՞նչ է ա սում. «Մո տիկ է քեզ խոս քը, քո 
բե րա նում ու քո սրտում է», այ սինքն՝ հա վատ քի խոս քը, որ մենք քա-
րո զում ենք։ Ո րով հետև, ե թե բե րա նովդ Հի սու սին Տեր դա վա նես և սր-
տումդ հա վա տաս, թե Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից, 
կապ րես։ Քա նի որ սրտով հա վա տում ենք՝ ար դա րա նա լու հա մար, և 
բե րա նով դա վա նում ենք՝ փրկվե լու հա մար»։

— Հ ռո մեա ցի նե րի 10.6-10

Այս հատ վա ծը հա մար վում է Սուրբ գրքի ա մե նա պեր ճա խոս և ա մե-
նա կարևոր հատ ված նե րից մեկն այն մա սին, թե ինչ պետք է ա նի մար-
դը՝ փրկվե լու հա մար1։ Ք րիս տո նեութ յան պատ մութ յան դա րե րի ըն-
թաց քում այն ե ղել է մխի թա րութ յան աղբ յուր նրանց հա մար, ով քեր 
հա վա տա ցել են, և պաշտ պա նա կան պա րիսպ՝ տա րա տե սակ սուտ 
ուս մունք նե րի գրե թե մշտա կան հար ձա կումնե րի դեմ, ո րոնք փոր ձում 
են խառ նել գոր ծե րը հա վատ քի հետ՝ դրանք փրկութ յան մի ջոց դարձ-
նե լով։ Մար դը չի ստա նում փրկութ յու նը քա ջա րի գոր ծե րով և վե հանձն 
ուխ տագ նա ցութ յուն նե րով, այլ՝ Տի րոջ ա նու նը հա վատ քով կան չե լով։

«ՄՈՏԻԿ Է ԽՈՍՔԸ»
Հ ռո մեա ցի նե րի 10-րդ գլ խի ա ռա ջին հինգ խոս քե րում Պո ղոս 

ա ռաք յա լը ցույց է տա լիս Իս րա յե լի ժո ղովր դից շա տե րի լուրջ աստ-
վա ծա բա նա կան սխալ մուն քը։ Թեև նրանք գո վե լի նա խան ձա վո րութ-
յուն ու նեին, նրանք չէին փնտրում ճիշտ դիրք Աստ ծո առջև՝ հա վա-
տա լով Ն րա Որ դու քավ չա րար աշ խա տան քին։ Փո խա րե նը, ձգտում 
էին ար դա րութ յուն ստա նալ՝ խստա պա հանջ և տան ջա լի կեր պով 
հնա զանդ վե լով օ րեն քին2։ Պո ղոսն ընդ դի մա նում է նրանց սխալ-

1. Գործք 16.30
2. Հռոմեացիների 10.1-3
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մուն քին՝ հայ տա րա րե լով, որ Ք րիս տո սի կա տար յալ փրկա րար աշ-
խա տան քը վերջ դրեց մարդ կա յին ար ժա նիք նե րով կամ ջան քե րով 
Աստ ծո առջև ար դա րա նա լու բո լոր փոր ձե րին3։

Օ րեն քը ներ կա յաց նում է ան կում ապ րած մարդ կանց այն պի-
սի պա հանջ ներ, ո րոնք նրանք չեն կա րող կա տա րել նույն քան, որ-
քան որ չեն կա րող «վեր ել նել եր կին քը» կամ «իջ նել ան դուն դը»։ 
Սա կայն հա վատ քը լիո վին այլ է. այն չի պա հան ջում ոչ մի հե րո-
սա կան սխրանք կամ անհ նա րին թվա ցող կրո նա կան հա մա պա-
տաս խա նութ յուն։ Փո խա րե նը, այն կոչ է ա նում մար դուն գի տակ-
ցել իր «ա նօգ նա կան վի ճա կը» և ա պա վի նել Ք րիս տո սի Ան ձին 
և ձեռք բե րումնե րին4։ Ա հա թե ին չու է Պո ղոս ա ռաք յա լը հա վաս-
տիաց նում Հ ռո մում գտնվող քրիս տոն յա նե րին, որ այն ա մե նը, ինչ 
ի րենց անհ րա ժեշտ էր Աստ ծո առջև ճիշտ դիրք ու նե նա լու հա մար, 
տրվեց ի րենց, երբ հա վա տա ցին Ա վե տա րա նի խոս քին, ո րը մո տե-
ցավ ի րենց ա ռա քե լա կան քա րոզ ման մի ջո ցով5։ Ն րանք կա րող էին 
վստահ լի նել ի րենց փրկութ յան մեջ, քա նի որ ի րենց սրտե րում հա-
վա տա ցին Ա վե տա րա նի ու ղեր ձին, ո րը քա րոզ վեց ի րենց, և բա ցա-
հայտ կեր պով դա վա նե ցին Հի սու սին որ պես Տեր։

ԱՅՍ ՀԱՏՎԱԾԻ ՍԽԱԼ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Այս հատ վածն ար դա րա ցիո րեն դար ձել է ա մե նա հայտ նին և 

ա մե նա գոր ծած վո ղը մե րօր յա ա վե տա րա նիչ նե րի կող մից, ինչ պես 
նաև՝ այն մարդ կանց, ո րոնք ցան կա նում են կիս վել ի րենց հա վատ-
քով։ Այ նուա մե նայ նիվ, ի՞նչ է այն ի րա կա նում նշա նա կում, և ո՞րն է 
այս հատ վա ծի պատ շաճ կի րա ռութ յունն ա վե տա րան չութ յան մեջ։ 
Կա րո՞ղ է արդ յոք որևէ մե կը կա տա րել այս աստ վա ծաշնչ յան պա-
հանջ նե րը՝ հա վա տա լը և դա վա նե լը, ե թե նա պար զա պես ո րո շում 
կա յաց նի ըն դու նել Ք րիս տո սին, ա ղո թի ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը 
և դա վա նի Ք րիս տո սին՝ այդ ո րոշ մա նը հա վա նութ յուն տվող հա վա-
տաց յալ նե րի հա մայն քի առջև։ Այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա-
մար մենք պետք է դի տար կենք Պո ղո սի խոս քերն ի րենց պատ շաճ 
հա մա տեքս տում և ո րո շենք Պո ղո սի լեզ վի ճշգրիտ ի մաս տը։ Մենք 
պետք է զգույշ լի նենք, երբ են թադ րում ենք, որ որևէ հատ ված ո րո-
շա կի նշա նա կութ յուն ու նի և պետք է կի րառ վի ո րո շա կի կեր պով, 
միայն ո րով հետև մեր ժա մա նա կա կից նե րը հակ ված են դրա լայ նո-
րեն ըն դուն ված մեկ նութ յա նը և կի րառ մա նը։ Մենք հա ճախ են թադ-

3. Հռոմեացիների 10.4
4. «Իմ անձն ապահով է» երգի երկրորդ տնից, հեղինակ՝ Հորացիո Գեյթս Սփեֆ-

ֆորդ (18 28 –1888թթ.)։
5. Այսինքն՝ «հեշտորեն հասանելի դարձվեց նրանց համար»։
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րում ենք, որ հաս կա նում ենք որևէ հատ ված, քա նի որ ա ռանց վի-
ճար կե լու ըն դու նել ենք դրա մեկ նութ յունն այն մարդ կան ցից, ո րոնք 
ա ռանց վի ճար կե լու ըն դու նել են այն ու րիշ նե րից։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
երբ ինչ-որ մեկն ի րա կա նում ու սումնա սի րում է այդ հատ վա ծը՝ պար-
զե լու հա մար, «թե այս այս պե՞ս է», այդ ան վի ճար կե լի վստա հութ յան 
միա միտ շղթան հա ճախ կտրվում է (Գործք 17.11)։ Ն շա նա կում է՝ մենք 
լավ կա նենք, ե թե տանք մեզ հետև յալ հար ցը. արդ յո՞ք Պո ղոս ա ռաք-
յա լը գրեց այս հատ վա ծը, որ պես զի ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քի նմուշ 
տար մեզ, թե՞ նա բո լո րո վին այլ նպա տակ ու ներ։

Ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չա կան շարժ ման մեջ ա պաշ խա-
րութ յան ա ղոթ քը դար ձել է մարդ կանց դե պի Ք րիս տոսն ա ռաջ նոր դե-
լու և ն րանց փրկութ յան հա վաս տիա ցում շնոր հե լու գլխա վոր մի ջո ցը։ 
Այս ա ղոթ քը կա րե լի է գտնել ա վե տա րան չա կան գրքույկ նե րի վեր ջին 
է ջում և կա րե լի է լսել ա վե տա րան չա կան քա րոզ նե րի ա վար տին։ Որ-
պես կա նոն, այն բաղ կա ցած է հետև յալ մա սե րից։ Աստ ծուն փնտրող 
մար դը պետք է խոս տո վա նի, որ մե ղա վոր է և ան կա րող է փրկել ինքն 
ի րեն։ Հա ջոր դը՝ նա պետք է դա վա նի, որ Հի սու սը մա հա ցավ իր մեղ-
քե րի հա մար և հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից։ Այ նու հետև նա պետք է 
խնդրի Հի սու սին գալ իր սրտի մեջ և լի նել իր Փր կի չը։ Դ րան հետևում 
է խոս տու մը, որ ե թե նա ան կեղ ծո րեն ա ղո թեց այս ա ղոթ քը, ար դեն իսկ 
փրկված է։ Ի վեր ջո, նա հա վաս տիա ցում է ստա նում, որ ե թե նա երբևէ 
կաս կա ծի իր փրկութ յան մեջ, պետք է հեն վի այն փաս տի վրա, որ այդ 
պա հին ա ղո թել է ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը և դա վա նել է Ք րիս տո սին։

Թեև այս կե տե րում ինչ-որ ճշմար տութ յուն կա, գո յութ յուն ու նեն 
մի քա նի լուրջ ա ռար կութ յուն ներ մե ղա վոր նե րին դե պի Ք րիս տոսն 
ա ռաջ նոր դե լու այս մե թո դի դեմ, ո րոնք մենք պետք է ներ կա յաց-
նենք։ Ա ռա ջի նը՝ այն չու նի աստ վա ծաշնչ յան նա խադր յալ։ Այն չէր 
օգ տա գործ վում Ք րիս տո սի, ա ռաք յալ նե րի և ա ռա ջին քրիս տոն յա նե-
րի կող մից։ Երկ րոր դը՝ այն հայտ նի չի ե ղել ե կե ղե ցու մեծ մա սին ամ-
բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում, այլ՝ վեր ջերս հո րին ված գա ղա փար 
է։ Եր րոր դը՝ այն վտանգ է ներ կա յաց նում, քա նի որ կա րող է սահ-
մա նա փա կել Ա վե տա րա նը՝ վե րա ծե լով այն հա վատ քի դա վա նան քի։ 
Բազ մա թիվ մար դիկ, ո րոնց կյան քում չկա աստ վա ծաշնչ յան դար-
ձի ոչ մի ա պա ցույց, հա վա տում են, որ փրկված են պար զա պես այն 
պատ ճա ռով, որ մեկ ան գամ ո րո շում են կա յաց րել ըն դու նել Ք րիս-
տո սին և ա ղո թել են ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը։ Թեև ա վե տա րան-
չութ յուն նե րի ըն թաց քում ա պաշ խա րութ յան ա ղոթքն օգ տա գոր ծող 
քրիս տոն յա նե րը մի տումնա վոր այդ պես չեն վար վում, շատ հա ճախ 
այս մե թո դա բա նութ յան արդ յուն քը հենց այս պի սին է։ Չոր րոր դը՝ այն 
գրե թե լիո վին փո խա րի նել է Սուրբ գրքի ա պաշ խա րութ յան և հա-



40 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

վատ քի կո չին։ Ապ շե ցու ցիչ է, որ մարդ կանց դե պի Ք րիս տոսն ա ռաջ-
նոր դե լու աստ վա ծաշնչ յան օ րի նակ նե րը, ըստ էութ յան, ան տես վում 
են՝ ի նպաստ այս ժա մա նա կա կից մե թո դի։ Հին գե րոր դը՝ այն դար-
ձել է հա վաս տիաց ման գլխա վոր և հա ճախ միակ հիմ քը։ Այ սինքն, 
ում կյան քում Աստ ծո կա տա րած աշ խա տան քի ա պա ցույցն անն-
շան է կամ գրե թե բա ցա կա յում է, հա մոզ ված կամ հա վաս տիա ցած 
են ի րենց փրկութ յան մեջ միայն նրա հա մար, որ նրանք մեկ ան գամ 
ան կեղ ծո րեն ա ղո թել են ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը։

Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9-ի այս ըն դուն ված կի րա ռումն Աստ ծուն 
փնտրող մարդ կանց հան դեպ հա կա ռակ է Պո ղո սի տրա մա բա նութ-
յա նը և ն պա տա կին։ Այն ա ղա վա ղում է Սուրբ գրքի ա մե նից ազ դե-
ցիկ ուս մունք նե րից մե կը՝ «սո լա ֆի դե»-ն6, և դ րա ա մե նից ազ դե ցիկ 
խոս տումնե րից մե կը՝ ուղղ ված է Աստ ծո ժո ղովր դին։ Այն նույն պես 
վե րա ծել է այս հատ վա ծը դա տարկ դա վա նան քի, ո րը մար դիկ օգ-
տա գոր ծել են՝ տա լով կեղծ հա վաս տիա ցում փրկութ յան մեջ ան թիվ 
մարդ կանց, ո րոնք գրե թե դար ձի պտուղ չու նեն։ Ա հա թե ին չու է ան-
չափ կարևոր, որ մենք ման րակր կիտ ձևով դի տար կենք այս հատ վա-
ծը՝ ըստ դրա քե րա կա նա կան և պատ մա կան հա մա տեքս տի։

Պո ղո սի գրվա ծի ի մաս տը և ն պա տակն ըն կա լե լու հա մար օգ տա-
կար է հաս կա նալ, որ նա նկա տի ու նի թե՛ հա վա տաց յա լի կյան քում 
տե ղի ու նե ցող մե կան գամ յա ի րա դար ձութ յու նը, թե՛ այդ ի րա դար-
ձութ յան պտու ղը, ո րը մնում է նրա կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում։ Այլ 
կերպ ա սած՝ նա խո սում է մար դու կող մից դար ձի գա լու և դ րա շա-
րու նա կա կան պտղի մա սին, ո րը վա վե րաց նում է նրա դար ձը կամ 
ցույց է տա լիս դրա իս կութ յու նը։ Մե ղա վորն ար դա րա նում և հաշտ-
վում է Աստ ծո հետ այն պա հին, երբ նա ճշմար տա պես հա վա տում է 
Ք րիս տո սի Ան ձին և Ն րա քավ չա րար աշ խա տան քին։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, ա պա ցույցն այն մա սին, որ այդ պա հին նա ճշմար տա պես հա-
վա տա ցել է և դար ձի է ե կել այն է, որ նա շա րու նա կում է հա վա տալ 
և դա վա նել իր կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում։ Սա չի նշա նա կում, որ 
ճշմա րիտ հա վա տաց յալն ա նըն կա լու նակ կլի նի կաս կած նե րի հան-
դեպ, են թա կա չի լի նի ձա խո ղումնե րի և ան խո չըն դոտ աճ կու նե նա՝ 
հոգևո րա պես հա սուն դառ նա լով։ Այ նուա մե նայ նիվ, սա նշա նա կում 
է, որ այն Աստ ված, Ով սկսել է այդ բա րի գոր ծը նրա նում, կշա րու նա-
կի կա տա րել այն մինչև վեր ջին օ րը7։ Փր կութ յու նը միայն շնորհ քով է 

6. Լատիներեն՝ «միայն հավատ քով»։ Այս պատմական արտահայտությունը 
նշանակում է, որ փրկությունը տրվում է միա յն հավատքով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով 
կատարված աստվածային փրկարար աշխատանքի հանդեպ՝ առան ց որև է մարդկային 
արժանիքի։ Այն հինգ «սոլա»-ներից մեկն է, որոնք ամփոփու մ են Բարեկա րգ ման 
(Ռ եֆորմացիայի) աստվածաբանական համոզմունքները։ Մյուս չորս «սոլա»-ներն են. 
«սոլա Սկրիպտուրա» (միայն Սուրբ գիրքը), «սոլա գրատիա» (միայն շնորհքով), «սո լուս 
Քրիստ ու ս» (միա յն Քրիստոսը) և «սոլի Դեո գլորիա» (փառքը միայն Աստծուն)։

7. Փիլիպ եց ին երի 1.6
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և միայն հա վատ քի մի ջո ցով8։ Այ նուա մե նայ նիվ, փրկա րար հա վատ-
քի վկա յութ յու նը Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան ան կեղծ և մշ տա-
կան դա վա նութ յունն է հա վա տաց յա լի կյան քի ըն թաց քում։

Ա հա և այս հատ վա ծի մե րօր յա կի րառ ման խնդի րը։ Ոչ ոք չի կա-
րող ժխտել, որ բազ մա թիվ մար դիկ, ո րոնք քայ լում են մեր քա ղաք-
նե րի փո ղոց նե րով և նս տած են մեր ե կե ղե ցի նե րի նստա րան նե րին, 
հա վա տում են, որ ի րենք փրկված են, քա նի որ մեկ ան գամ նրանք 
են թադ րա բար հա վա տա ցել են ի րենց սրտում և դա վա նել են ի րենց 
բե րա նով, սա կայն գրե թե մնա յուն պտուղ չու նեն։ Ն րանց ամ բողջ 
կյանքն անց նում է մարմնա վոր և աշ խար հիկ կեր պով՝ ա ռանց Աստ-
ծո մնա յուն զո րութ յան ի րա կան ա պա ցույ ցի, ո րը, ինչ պես Աստ վա-
ծա շունչն է սո վո րեց նում, փրկութ յան ան բա ժա նե լի մասն է: Այ նուա-
մե նայ նիվ, նրանք ան կոտ րում են ի րենց հա մոզ մունք նե րի մեջ, քա-
նի որ մեկ ան գամ «ո րո շում են կա յաց րել» և «ա ղո թել են ա պաշ խա-
րութ յան ա ղոթ քը»։ Այն ա վե տա րա նա կան ծա ռա յող նե րը, ո րոնք վա-
վե րաց նում են այդ պի սի մարդ կանց փրկութ յու նը, է՛լ ա վե լի են սրում 
այս խնդի րը։ Ն րանք հիմնա վո րում են այդ մարդ կանց փրկութ յու-
նը նրանց են թադր յալ դար ձով, սա կայն չեն փնտրում սրբաց ման 
շա րու նա կա կան աշ խա տան քի և հոգևոր պտղի որևէ ա պա ցույց։ 
Թ վում է՝ նրանք մո ռա ցել են Ա վե տա րա նի հիմնա րար ճշմար տութ-
յուն նե րից մե կը. ճշմա րիտ փրկա րար հա վատ քը վա վե րաց վում է 
իր հա րատևութ յամբ և պտ ղով, և մեր փրկութ յու նը մեղ քի դա տա-
պար տութ յու նից վա վե րաց վում է այն բա նով, որ ներ կա յումս մենք 
փրկվում ենք մեղ քի իշ խա նութ յու նից9։

ՍՐՏՈՎ ՀԱՎԱՏԱԼԸ
Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10-ում Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է, որ դուք 

փրկված եք, ե թե հա վա տում եք ձեր «սրտում» և «սրտով»։ Ե թե մեր 
փրկութ յու նը կախ ված է այս պի սի հա վատ քից, նշա նա կում է՝ այս եր-
կու բա ռե րը դի տար կե լը և ճշգր տո րեն մեկ նելն ան չափ կարևոր է։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, մինչև հա վատ քի մա սին որևէ քննար կում սկսե լը, լավ 
կլի նի՝ հի շենք, որ դևե րը նույն պես հա վա տում են և դո ղում են, բայց 
դա չի փրկում նրանց10։ Երբ Հի սու սը սկսեց քա րո զել Գա լի լեա յում, այն 
դևը, ո րով բռնված էր ժո ղո վա րա նում գտնվող մի մարդ, ա ղա ղա կեց. 
«Գի տեմ Քեզ, թե ով ես՝ Աստ ծո Սուրբդ» (Մարկ. 1.24)։ Գա դա րա ցի դի-
վա հա րը նույ նիսկ է՛լ ա վե լի ման րա մաս նեց՝ խոս տո վա նե լով, որ Հի-
սու սը «Բարձր յալ Աստ ծո Որ դին» է (Մարկ. 5.7)։ Աստ վա ծա շուն չը ցույց 

8. Եփեսացիների 2.8
9. Մարկոս 13.13, Փիլիպեցիների 1.6, Հակոբոս 2.18
10. Հակոբոս 2.19
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է տա լիս, որ սա տա նան և դևե րը խո րը գի տե լիք ու նեն Հի սուս Ք րիս-
տո սի Ան ձի և աշ խա տան քի մա սին և ըն դու նում են դրանք որ պես բա-
ցար ձակ ի րո ղութ յուն ներ։ Ն րանք գի տեն, որ Նա Աստ ծո Որ դին է, որ 
Նա մա հա ցավ Գող գո թա յում՝ Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար, և որ 
Նա հա րութ յուն ա ռավ եր րորդ օ րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց գի տե-
լի քը և Ք րիս տո սի վե րա բեր յալ ի րո ղութ յուն ներն ըն դու նե լը չի փրկում 
նրանց։ Ն րանք չեն փրկվում այն փաս տե րով, ո րոնց ճշմար տա ցիութ-
յան մեջ հա մոզ ված են. փո խա րե նը, նրանք դա տա պարտ վում են 
դրան ցով։ Նույն ախ տը գո յութ յուն ու նի նաև մարդ կանց միջև։

Ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա նա կան շարժ ման ցան կա ցած ազ նիվ 
գնա հա տա կան ցույց կտա, որ բազ մա թիվ մար դիկ, ո րոնք քայ լում են 
մեր քա ղաք նե րի փո ղոց նե րով և նս տած են մեր ե կե ղե ցի նե րի նստա-
րան նե րին, հա սել են «նույն պատ վա կան հա վատ քին», ինչ դևե րը (Բ 
Պետ րոս 1.1)11։ Ն րանք գի տեն ո րոշ բա ներ Ք րիս տո սի Ան ձի և աշ խա-
տան քի մա սին և դա վա նում են այդ բա նե րը, երբ հար մար է ի րենց։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց կյան քում գրե թե չկա ա պա ցույց Ք րիս տո սի 
շա րու նա կա կան փրկա րար աշ խա տան քի մա սին։ Ն րանց հա վի տե-
նա կան փրկութ յան հույ սը հիմն ված է հե ռա վոր անց յա լում կա յաց-
րած ո րոշ ման վրա, ո րը, ի րենց հա մոզ մամբ, ան կեղծ էր. նրանք ըն-
դու նել են Ք րիս տո սին պարզ ա ղոթ քի մի ջո ցով։ Ա վե տա րա նի ծա ռա-
յող նե րը, ո րոնք պետք է այդ քան ան միտ չգտնվեին, հաս տա տել են 
նրանց հույ սը։ Ն ման դևե րի, նրանք կո րած են։ Այ նուա մե նայ նիվ, ի 
տար բե րութ յուն դևե րի, նրանք չգի տեն այդ մա սին։

Այժմ, տես նե լով ոչ սրտանց հա վատ քի վտանգ նե րը, մենք պատ-
րաստ ենք ու սումնա սի րել ճշմա րիտ սրտանց հա վատ քը՝ այն, ո րը ոչ 
միայն ըն դու նում է ճշմար տութ յուն նե րը Ք րիս տո սի Ան ձի և Ն րա կա-
տա րած աշ խա տան քի մա սին, այլև հեն վում է դրանց վրա և վե րա-
փոխ վում է դրան ցով։ Աստ վա ծաշն չում սիր տը մար դու մի ջու կը կամ 
էութ յունն է։ Այն մար դու մտքի, կամ քի և զ գաց մունք նե րի գտնվե լու 
վայրն է։ Ինչ-որ ի մաս տով, կա րե լի է ա սել, որ սիր տը մեր ամ բողջ 
ինք նութ յան կա ռա վար ման կենտ րոնն է։ Այն, ինչ տե ղի է ու նե նում 
դրա նում, ազ դում է մեր կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րի վրա։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով, ան հե թե թութ յուն է մտա ծե լը, որ մար դը կա րող է հա-
վա տալ ինչ-որ բա նի իր «սրտում» և «սրտով» և շր ջա դար ձա յին կամ 
ար մա տա կան կեր պով չկրել դրա ազ դե ցութ յու նը։

Ե թե մենք սրտանց հա վա տում ենք, որ Աստ ված հա րութ յուն տվեց 
Հի սու սին մե ռել նե րից, նշա նա կում է՝ մեր էութ յան խոր քում հա վա-
տում ենք, որ այն ա մե նը, ինչ Հի սուսն ա սաց Իր մա սին, ճիշտ է։ Մի-

11. Ըստ այս հատվածի, ճշմարիտ քրիստոնյաները մարդիկ են, որ հասել են «նու յն 
պատվական հավատքին», ինչ առաքյալները։
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գու ցե սա այդ քան ծայ րա հեղ չթվա, մինչև չդի տար կենք Ն րա պնդում-
նե րից մի քա նի սը.

• Նա հա վի տե նա կան Աստ ված է և Տիե զեր քի Ա րա րիչն է12։
• Նա բո լոր մարդ կանց կյան քը և լույսն է13։
• Նա մարդ կութ յան միակ Փր կիչն է14։
• Նա տիե զեր քի բա ցար ձակ Տի րա կալն է15։
• Նա կո րո շի բո լոր մարդ կանց հա վի տե նա կան ճա կա տա գի րը16։
•  Նա ա վե լի ար ժե քա վոր է, քան ամ բողջ աշ խար հի հարս տութ յու նը՝ 

միա սին17։
•  Ն րա կամ քի և ծ րագ րի ի րա գոր ծու մը ամ բողջ տիե զեր քի և ա մեն 

մար դու կյան քի նպա տակն է18։
•  Ն րան պետք է սի րել ա վե լի, քան բո լոր մարդ կանց, ա ռար կա նե րը և 

երևույթ նե րը19։
•  Ն րան պետք է ար մա տա կան ձևով հետևել և հ նա զանդ վել՝ ան կախ 

դրա գնից20։
•  Նա կդա տի Իր ժո ղովր դի Ի րեն մա տու ցած ծա ռա յութ յու նը և դ րան 

հա մա պա տաս խան կվար ձատ րի նրան ցից յու րա քանչ յու րին21։

Ք րիս տո սի այս ծայ րա հեղ պնդումներն ան փույթ պա տաս խա նի 
հնա րա վո րութ յուն չեն տա լիս։ Մենք չենք կա րող հա վա տալ դրանց 
մեր մտքի, կամ քի և զ գաց մունք նե րի խոր քում և չ վե րապ րել դրանց 
ար մա տա կան և նույ նիսկ կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յու նը։ Ե թե բա-
նա կան ա րա րա ծը հա րի այս ճշմար տութ յուն նե րին, ան կա րե լի է, որ 
տե սա նե լիո րեն փո փո խութ յուն չապ րի դրան ցով։ Այս պնդումնե րի 
բնույթն իսկ պա հան ջում է ա ղե տա լի չա փե րի հաս նող փո փո խութ-
յուն մար դու ան ձի և ն րա կյան քի ըն թաց քի մեջ։

Այդ իսկ պատ ճա ռով, ճշմա րիտ փրկա րար հա վատքն ան գոր ծուն-
յա և մաս նա կի վստա հութ յուն չէ Ք րիս տո սի հան դեպ, այլ՝ գոր ծուն և 
հա րա ճուն վստա հութ յուն։ Սր բաց ման շա րու նա կա կան աշ խա տան քի 
մի ջո ցով, այն, ի վեր ջո, հա մա կում է հա վա տաց յա լի ամ բողջ կյան քը։ 
Փր կա րար հա վատ քի ա պա ցույցն այն չէ, որ մեկ ան գամ մենք պար-
զա պես «ըն դու նե ցինք Ք րիս տո սին»՝ ինչ-որ ա ղոթք կրկնե լով, այլ՝ 
որ այն պա հից, երբ մենք հա վա տա ցինք Ա վե տա րա նին, Ք րիս տո-
սի պնդումնե րին Իր մա սին և Ն րա հա վակ նութ յու նը մեր հան դեպ է՛լ 
ա վե լի մեծ տեղ են գրա վում մեր կյան քում։

12. Հովհաննես 1.1,2, 8.5 8, 59
13. Հովհաննես 1.4, 6.35, 8.12, 11.25
14. Հովհաննես 8.24, 14.6, Գործք 4.12
15. Մատթեոս 28.18, Գործք 2.36
16. Մատթեոս 16 .2 7, 25.31–46
17. Մատթեոս 16.26
18. Ղուկաս 6.46, 12.47
19. Ղուկաս 14.26
20. Մատթեոս 16.24,25, Ղուկաս 14.27–33
21. Մատթեոս 16.27, Բ Կորնթացիների 5.10
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ԲԵՐԱՆՈՎ ԴԱՎԱՆԵԼԸ
Սր տանց հա վատքն ամ փոփ կեր պով դի տար կե լուց հե տո մենք 

պետք է անդ րա դառ նանք այն բա նին, թե ինչ է նշա նա կում բե րա նով 
դա վա նե լը։ Ա ռա ջի նը, ին չին մենք պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նենք 
Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10-ում, այս դա վա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-
յունն է։ Այս դա վա նութ յու նը պար զա պես Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա-
տա լու մա սին չէ, այլ՝ Ն րա բա ցար ձակ և հա մընդ հա նուր իշ խա նութ-
յան։ Այս պի սով, ա պա ցույ ցը, որ մար դը հա վա տա ցել է իր սրտով և 
վս տա հում է Ք րիս տո սի Ան ձի և փր կա րար աշ խա տան քի ա ռա քի-
նութ յա նը այն է, որ նա նույն պես դա վա նում է Ն րան որ պես Տեր։

Ք րիս տո նեութ յան եր կա րատև պատ մութ յունն ա պա ցու ցում է, 
որ ո չինչ չի կա րող ա վե լի ծայ րա հեղ լի նել կամ ա վե լի թանկ նստել 
մար դու վրա, քան «Կ յու րիոս Իե սուս» (հու նա րեն՝ «Հի սու սը Տերն է») 
դա վա նութ յունն ա նե լը։ Հ ռո մեա կան ի րա կա նութ յան մեջ կար միայն 
մեկ տեր, և ն րա ա նու նը Կե սար էր։ Այլ տի րոջ մա սին նույ նիսկ հի-
շա տա կե լը հա մար վում էր քա ղա քա կան դա վա ճա նութ յուն, ո րը հա-
ճախ ա վարտ վում էր աք սո րով կամ մա հա պատ ժով։ Հ րեա կան կրո-
նում կար միայն մեկ Տեր, և Ն րա ա նու նը Յահ վեհ էր։ «Տեր» տիտ ղո-
սը մեկ այլ անձ նա վո րութ յա նը վե րագ րե լը հայ հո յութ յուն էր և ար ժա-
նի էր մահ վան։ Հու նա րե նի ակ նա ռու մաս նա գետ Ա. Թ. Ռո բերտ սո նը 
գրում է. «Ոչ մի հրեա չէր ա նի դա, ե թե ի րա կա նում չվստա հեր Ք րիս-
տո սին, քա նի որ LXX22-ում «կյու րիոս» (տեր) բառն օգ տա գործ վում 
է Աստ ծո վե րա բեր յալ։ Ոչ մի հե թա նոս, ո րը չէր դա դա րել երկր պա-
գել կայս րին որ պես «կյու րիո սի», նույն պես չէր ա նի դա»23։ Ռո բերտ-
սո նը շա րու նա կում է. «Կա րե լի է հի շել Պո լի կար պո սի մա սին, ո րից 
պա հան ջում էին ա սել «Կ յու րիոս Կեյ սար» (Կե սարն է տե րը), իսկ նա 
ա մեն ան գամ պա տաս խա նում էր «Կ յու րիոս Իե սուս»-ով։ Նա պատժ-
վեց՝ հա տու ցե լով իր կյան քով իր հա վա տար մութ յան հա մար։ Այ սօր 
ան հոգ մար դիկ կա րող են ա սել. «Տեր Հի սուս» բա ռե րը թեթևա միտ 
և նույ նիսկ ա ներկ յուղ կեր պով, բայց այդ ժա մա նակ ոչ մի հրեա կամ 
հե թա նոս այդ պես չէր ա սի, ե թե ի րա կա նում նկա տի չու նե նար դա»24։

Մենք փրկվում ենք՝ միայն հա վա տա լով Ք րիս տո սի Ան ձին և Ն րա 
կա տա րած աշ խա տան քին, բայց մեր հա վատ քի ճշմա րիտ լի նե լու 
ա պա ցույցն այն է, որ մենք դա վա նում ենք Հի սու սին որ պես Տեր և հա-
վա տա րիմ ենք Ն րան, նույ նիսկ երբ թանկ ենք վճա րում այդ դա վա-
նութ յան հա մար։ Ա ռա ջին ե կե ղե ցին չար չա րանք ներ էր կրում և մա հա-
նում էր, քա նի որ այն հա վա տար մո րեն հռչա կում էր Հի սու սին որ պես 

22. Յոթանասունից թարգմանության (Հին կտակարանի գրքերի հունարեն 
թարգմանության) հապավումը։ 

23. Ա. Թ. Ռոբերտսոն. «Խոսքի պատկերները Հին կտակարանում» (Նեշվիլ, 
«Broadman Press», 1930–1933թթ.), հտ. 4, էջ 389։

24. Ռոբերտսոն. «Խոսքի պատկերները», հտ. 4, էջ 168։
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Տեր և հ րա ժար վում էր երկր պա գել Կե սա րին։ Ներ կա յումս քրիս տոն յա-
նե րը կրում են բան տար կութ յուն, կտտանք ներ և մահ նույն դա վա նութ-
յան պատ ճա ռով։ Նույ նիսկ Արև մուտ քում, որ տեղ ֆի զի կա կան հա լա-
ծան քը շատ քիչ է կամ ընդ հան րա պես չկա, ճշմա րիտ հա վա տաց յալն 
այն մարդն է, ո րը հնա զանդ վում է Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յա նը, 
ոչ թե ապ րում է «այս չար աշ խար հի» չա փա նիշ նե րով (Գա ղատ. 1.4)։ 
Ա հա թե ինչ նկա տի ու ներ Պո ղոս ա ռաք յա լը՝ գրե լով. «Ո րով հետև, ե թե 
բե րա նովդ Հի սու սին Տեր դա վա նես և սր տումդ հա վա տաս, թե Աստ ված 
հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից, կապ րես» (Հ ռոմ. 10.9)։

Ճշ մա րիտ հա վատ քը Հի սու սի հան դեպ ար տա հայտ վում է Ն րա 
իշ խա նութ յա նը ի րա պես հնա զանդ վե լով և այն բա ցա հայտ կեր պով 
դա վա նե լով, ինչն ա վե լի է խո րա նում, որ քան որ հա վա տաց յա լը հա-
սու նա նում և զո րա նում է, նույ նիսկ ա մե նից ան բա րեն պաստ հան գա-
մանք նե րում։ Փր կութ յան մե ծա գույն ա պա ցույցն այն է, որ մար դը շա-
րու նա կում է հա սու նա նալ այս հա վատ քով և դա վա նութ յամբ։ Մեկ-
նե լով Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10-ը՝ ակ նա ռու շոտ լան դա ցի մկրտա կան 
Ռո բերտ Հոլ դեյ նը (1764-1842) գրում է.

«Մար դը դառ նում է ար դար, կա տար յալ ար դար՝ հա վա տա լով Իր Որ-
դու մա սինԱստ ծո լու րին։ Բայց ա պա ցույ ցը, որ նրա հա վատ քը ճշմա-
րիտ է, այն է, որ նա բա ցա հայտ դա վա նում է Տի րոջն իր բե րա նով այն 
ա մե նում, ին չում Ն րա կամ քը հայտ նի է։ Ք րիս տո սին դա վա նե լը նույն-
քան անհ րա ժեշտ է, որ քան Ն րան հա վա տա լը, սա կայն անհ րա ժեշտ 
է այլ նպա տա կով։ Հա վատքն անհ րա ժեշտ է՝ ար դա րութ յան պարգևը 
ստա նա լու հա մար։ Դա վա նութ յունն անհ րա ժեշտ է՝ ա պա ցու ցե լու հա-
մար, որ դուք ստա ցել եք այդ պարգևը։ Ե թե մար դը չի դա վա նում 
Ք րիս տո սին՝ պատ րաստ է վտան գի են թար կել իր կյան քը, համ բա վը, 
ու նեց ված քը, ա զա տութ յու նը և այն ա մե նը, ին չը թանկ է իր հա մար, 
նա չու նի Ք րիս տո սի հա վատ քը։ Այս պի սով, ա սե լով, որ դա վա նում 
ենք փրկվե լու հա մար՝ ա ռաք յա լը նկա տի չու նի, որ այն փրկութ յան 
պատ ճառն է, կամ որ ա ռանց դրա փրկութ յան պարգևն ամ բող ջա-
կան չէ։ Երբ մար դը հա վա տում է իր սրտում, նա ար դա րա նում է։ Բայց 
Ք րիս տո սին դա վա նե լը հա վատ քի արդ յունքն է, և վեր ջին օ րը այն 
կլի նի նաև հա վատ քի ա պա ցույ ցը։ Հա վատ քը, ո րը շնոր հում է Ք րիս-
տո սի ար դա րութ յու նը մե ղա վո րին, ար տա հայտ վում է Ն րա ա նու նը 
դա վա նե լով՝ թշնա մի նե րի միջև կամ վտան գի առջև»25։

ԴԱՎԱՆԵԼԸ՝ ԻՐ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՎ
Որ պես զի հաս կա նանք, թե ինչ նկա տի ու ներ Պո ղո սը՝ գրե լով, որ 

անհ րա ժեշտ է դա վա նել Հի սու սին որ պես Տեր, ար ժե հաշ վի առ նել, 
թե ինչ էր նշա նա կում քրիս տոն յա լի նելն Ա ռա ջին ե կե ղե ցում։ Բե թա-

25. Ռոբերտ Հոլդեյն. «Հռոմեացիների թղթի մեկնություն» (Էդինբուրգ, «Banner of 
Truth», 1958թ.), էջ 508։
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նիա յի կա ռա վա րիչ Պ լի նիոս Կրտ սե րը, նա մակ գրե լով Տ րա յա նոս 
կայ սե րը (թագ. 98-117թթ.), հա կիրճ նկա րագ րում է, թե ինչ պես էին 
քրիս տո նեութ յան մեջ մե ղադր վող մար դիկ հար ցաքնն վում, և ինչ պես 
էին նրանց դեմ ուղղ ված մե ղադ րանք ներն ա պա ցուց վում կամ հերք-
վում. «Ինձ ներ կա յաց վեց ա նա նուն տե ղե կութ յուն, ո րը մե ղադ րում էր 
մի քա նի մար դու, ո րոնք հե տաքն նութ յան ըն թաց քում հեր քե ցին, որ 
ի րենք քրիս տոն յա են կամ երբևէ ե ղել են։ Ն րանք կրկնե ցին ինձ հետ 
ա ղոթք՝ ուղղ ված մեր աստ ված նե րին, գի նի և խունկ մա տու ցե ցին քո 
ար ձա նի առջև և նույ նիսկ հայ հո յե ցին Ք րիս տո սի ա նու նը... այդ իսկ 
պատ ճա ռով, ես պատ շաճ հա մա րե ցի ա զատ ար ձա կել նրանց»26։

Պ լի նիո սը գրում է մի քա նի մար դու մա սին, ո րոն ցակն հայ տո րեն 
Ք րիս տո սի հետևորդ լի նե լու սուտ մե ղադ րանք էին ներ կա յաց րել։ 
Ի րենց ան մե ղութ յունն ա պա ցու ցե լու հա մար նրանք ա ղո թե ցին հռո-
մեա կան աստ ված նե րին, երկր պա գութ յուն մա տու ցե ցին կայս րին և 
հայ հո յե ցին Հի սու սի ա նու նը։ Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10-ում նրանք ա րե-
ցին քրիս տոն յա նե րին ուղղ ված պատ վե րի ճիշտ հա կա ռա կը։

Թեև Պ լի նիո սի նա մա կում գրված է այն պի սի մարդ կանց մա-
սին, ո րոնք հան ցա վոր չէին քրիս տոն յա լի նե լու մեջ, այն լուրջ հիմք է 
տա լիս մեզ են թադ րե լու, թե ինչ պես կլի ներ ա մեն ինչ, ե թե մե ղադր-
յալ ներն ի րա կա նում քրիս տոն յա լի նեին։ Պատ կե րաց րեք, որ Հ ռո-
մի իշ խա նութ յուն նե րը հայտ նա բե րում են մի փոք րիկ տնա յին ե կե ղե-
ցի և բե րում են այդ մարդ կանց նույն հռո մեա կան պաշ տոն յա յի մոտ։ 
Ն րանց դեմ ուղղ ված մե ղադ րանքն ա պա ցու ցե լու կամ հեր քե լու հա-
մար, նրանց տա նում են մի փոք րիկ խնկարկ ման սե ղա նի մոտ, որ-
տեղ նրանց պատ վի րում են մի քա նի կարճ ծես կա տա րել։ Ա ռա ջի-
նը՝ նրանք պետք է կան չեն հռո մեա կան աստ ված նե րին։ Երկ րոր դը՝ 
պետք է մաս նակ ցեն կայ սե րա կան երկր պա գութ յան ծե սի, որ պես-
զի ա պա ցու ցեն ի րենց հա վա տար մութ յու նը Կե սա րին։ Եվ վեր ջի-
նը, նրանց պատ վի րում են հայ հո յել Ք րիս տո սին՝ կա՛մ ու րա նալ Ն րա 
իշ խա նութ յու նը, կա՛մ նզովք հռչա կել Ն րա վրա27։ Ի զար հու րանք 
այդ փոք րիկ հա մայն քի՝ նրան ցից եր կուսն ա րա գո րեն կանգ նում են 
խնկա մա նի մոտ և վար վում են այն պես, ինչ պես ի րենց պատ վիր վել է։ 
Երբ նրանք ա զատ են ար ձակ վում, հա ջոր դին ու ժով ոտ քի են կանգ-
նեց նում՝ պատ վի րե լով հնա զանդ վել։ Թեև լցված վա խով ու դո ղով, 
նա ոչ միայն հրա ժար վում է երկր պա գել հռո մեա կան աստ ված նե րին 
և Կե սա րին, այլև պա տաս խա նում է. «Կ յու րիոս Իե սուս»՝«Հի սուսն է 
Տե րը»։ Ն րան ու ժով հե ռաց նում են՝ աք սո րի կամ մա հա պատ ժի դա-

26. Մերիլ Չ. Թեննի. «Նոր կտակարան ի ժամանակաշրջանը» (Գրենդ Ռեփիդս, 
«E er dmans», 1965թ.), էջեր 329-330։

27. Ա Կորնթացիների 12.3
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տա պար տե լու հա մար։ Մեկ առ մեկ այդ ե կե ղե ցու ան դամներն ա նում 
են նույն հա վա տա րիմ դա վա նութ յու նը, ո րը կան խո րո շում է նրանց 
ճա կա տա գի րը։ Թեև սա հո րին ված սցե նար է, քրիս տո նեա կան պատ-
մութ յան ար խիվներն ա պա ցու ցում են, որ ան թիվ հա վա տաց յալ նե րի 
հար կադ րել են նման փոր ձութ յան, և ն րանք հաղ թող են դուրս ե կել՝ 
վճա րե լով ի րենց կյան քով։ Ն րանց փոր ձութ յունն ա պա ցու ցում էր, որ 
նրանք սրտանց հա վա տում էին փրկութ յա նը, քա նի որ դա վա նում էին 
Հի սու սին որ պես Տեր, նույ նիսկ՝ մինչև մահ։

ՊԱՏՇԱՃ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
Հաշ վի առ նե լով Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10-ի ի րա կան նշա նա կութ-

յու նը և այն փաս տը, թե դա րե րի ըն թաց քում ինչ պի սի գին են վճա-
րել Ք րիս տո սի հետևորդ նե րը՝ Ն րա ա նու նը դա վա նե լու հա մար, այս 
հատ վա ծի տա րած ված կի րա ռութ յու նը ժա մա նա կա կից ա վե տա-
րան չութ յան մեջ չու նի ոչ մի ար դա րա ցում։ Պն դե լը, որ այս հատ-
վածն աստ վա ծաշնչ յան հիմք է այն ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քի հա-
մար, ո րով ա վարտ վում են բազ մա թիվ ա վե տա րան չա կան գրքույկ-
ներ և քա րոզ ներ, լուրջ մեկ նո ղա կան սխալ մունք է։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
այս տա րած ված հա մոզ մուն քի պատ ճա ռով բազ մա թիվ դար ձի չե-
կած տղա մար դիկ, կա նայք և ե րե խա ներ գրե թե ան սա սան հա վաս-
տիա ցում ու նեն ի րենց հա վի տե նա կան փրկութ յան մեջ, միայն ո րով-
հետև մեկ ան գամ նրանք հա մա ձայ նել են մի քա նի աստ վա ծաշնչ յան 
ճշմար տութ յուն նե րի հետ և մի նմու շա յին ա ղոթք են կրկնել։ Դ րա նից 
հե տո նրանց կյան քում չի ե ղել ոչ մի վե րա փո խում, սրբաց ման ոչ մի 
շա րու նա կա կան աշ խա տանք և ոչ մի ձգտում Ք րիս տո սի հան դեպ։ 
Օգտ վե լով Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րից՝ ար ժե հարց նել. «Ան միտ 
ա վե տա րա նիչ ներ, ո՞վ ձեզ կա խար դեց»28։

Հ ռո մեա ցի նե րի 10.6-10-ը սո վո րեց նում է, որ մենք փրկված ենք 
միայն հա վատ քով։ Ք րիս տոն յա նե րը չեն վաս տա կում փրկութ յու նը 
ինչ-որ հե րո սա կան սխրան քի կամ ու ժաս պառ ա նող ջան քե րի մի-
ջո ցով. նրանք ըն դու նում են այն՝ հա վա տա լով Ք րիս տո սի Ան ձին և 
Ն րա կա տա րած աշ խա տան քին։ Այն մար դիկ, ո րոնք ճշմար տա պես 
հա վա տա ցել են, վա ղուց ար դեն թո ղել են ի րենց ար դա րութ յու նը 
հաս տա տե լու ցան կա ցած փորձ։ Ն րանք ըն կել են Ք րիս տո սի վրա և 
կանգ նած են Ն րա ա ռա քի նութ յան և ար ժա նիք նե րի վրա։

Այ նուա մե նայ նիվ, հա վատ քը Ք րիս տո սի հան դեպ՝ կար ճատև, ան-
գոր ծուն յա և անն կատ չէ. այն մնա յուն, գոր ծուն և ակն հայտ է։ Սա 
ե րաշ խա վոր ված է, քա նի որ փրկութ յունն Աստ ծո գործն է՝ Աստ-

28. Գաղատացիների 3.1
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ծո փառ քի հա մար։ Նա, Ով սկսել է ձևա վո րել փրկա րար հա վատ-
քը հա վա տաց յա լի սրտում, ան պայ ման կհետևի, որ այն հա րատևի, 
խո րա նա և դրսևոր վի։ Այդ դրսևո րումնե րից մե կը Հի սուս Ք րիս տո սի 
իշ խա նութ յու նը և՛ խոս քով, և՛ գոր ծով դա վա նելն է՝ ան կախ այն գնից, 
ո րը պետք է վճա րել դրա հա մար։

Այս պի սով, ինչ պե՞ս պետք է ըն դու նենք և կի րա ռենք այս խոս քե րը։ 
Հա վա տաց յա լի հա մար դրանք պետք է մշտա կան մխի թա րութ յուն 
և զ գու շա ցում լի նեն։ Մ խի թա րութ յու նը հետև յալն է. մենք փրկված 
ենք միայն շնորհ քով և միայն հա վատ քի մի ջո ցով։ Մեր ճիշտ դիրքն 
Աստ ծո առջև մեր ջան քե րի կամ հե րո սա կան գոր ծե րի արդ յուն քը չէ, 
այլ՝ Գող գո թա յում Ք րիս տո սի մեծ աշ խա տան քի և ձեռք բե րումնե րի 
արդ յուն քը։ Զ գու շա ցու մը հետև յալն է. փրկա րար հա վատ քի և ճշ մա-
րիտ դար ձի գլխա վոր ա պա ցույց նե րից մե կը մեր կյան քում այն է, որ 
Ք րիս տո սի իշ խա նութ յունն է՛լ ա վե լի ի րա կան է դառ նում մեզ հա մար, 
և մենք պատ րաստ ենք հետևել Ն րան՝ նույ նիսկ ա մե նա մեծ գի նը 
վճա րե լու դեպ քում։ Ինչ վե րա բե րում է ա վե տա րան չութ յա նը և Աստ-
ծուն փնտրող մարդ կանց հետ աշ խա տե լուն, այս խոս քե րը պետք 
է կի րառ վեն ե ռա կի կեր պով։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք է կի րա ռենք 
դրանք, որ պես զի ա պա ցու ցենք Աստ ծուն փնտրող մար դուն գոր ծե րի 
ա նօ գուտ լի նե լը, և հոր դո րենք նրան թող նել սե փա կան ար ժա նիք-
նե րով և ա ռա քի նութ յամբ փրկութ յուն ստա նա լու ցան կա ցած հույս։ 
Երկ րոր դը՝ մենք պետք է կի րա ռենք դրանք, որ պես զի խրա խու սենք 
նրան սպա սել իր փրկութ յու նը միայն Ք րիս տո սից և փր կութ յան հա-
մար հա վա տալ միայն Ն րան։ Եր րոր դը՝ Աստ ծուն փնտրող մար դը 
պետք է կի րա ռի դրանք որ պես անս խա լա կան մի ջոց՝ իր դա վա նան-
քի իս կութ յու նը մշտա պես ստու գե լու հա մար։ Նա պետք է ի մա նա, 
որ ե թե ին քը ճշմար տա պես դար ձի է ե կել, Հի սուս Ք րիս տո սի իշ-
խա նութ յունն է՛լ ա վե լի ի րա կան կդառ նա իր կյան քում։ Թեև կյան քի 
ըն թաց քում նա կկրի մեծ դժվա րութ յուն ներ և շատ ձա խո ղումներ իր 
հա վատ քի, աստ վա ծա պաշ տութ յան և դա վա նութ յան մեջ, նրա ան ձը 
և ն պա տակ ներն է՛լ ա վե լի կհնա զանդ վեն Ք րիս տո սի իշ խա նութ յա նը։



ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՍ

Ընդունել Քրիստոսին
______________________________________________________

«Բայց ո րոնք որ Ն րան ըն դու նե ցին, իշ խա նութ յուն տվեց նրանց Աստ ծո 
որ դի ներ լի նե լու՝ նրանց, որ Ն րա ան վա նը հա վա տում են»։

— Հով հան նես 1.12

«Ա հա Ես դռան առջև կանգ նած եմ և թա կում եմ։ Ե թե մե կը լսի Իմ ձայ-
նը և դու ռը բա ցի, կմտնեմ նրա մոտ և ընթ րիք կա նեմ նրա հետ, և նա՝ 
Ինձ հետ»։

— Հայտ նութ յուն 3.20

Մե րօր յա ա վե տա րան չութ յու նը շեշ տադ րում է հետև յա լը. մար դը 
պետք է ո րո շում կա յաց նի, ա ղո թի ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը և ըն-
դու նի Հի սուս Ք րիս տո սին իր սրտում։ Այս քայ լերն այն քան ար մա տա-
ցած են դար ձել ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան մտքի հա մար, որ 
գրե թե անհ նար է թվում ա վե տա րան չա կան հա վա քույթ անց կաց նել՝ 
ա ռանց դրանց։ Այ նուա մե նայ նիվ, չնա յած այս քայ լե րի լայ նո րեն ըն-
դուն ված լի նե լուն, մենք պետք է հարց նենք մեզ, թե արդ յո՞ք այս մե-
թոդն իս կա պես աստ վա ծաշնչ յան է։ Քա նի որ Հով հան նես 1.12-ը և 
Հայտ նութ յուն 3.20-ն ա մե նից հա ճախ են մեջ բեր վում՝ որ պես աստ վա-
ծաշնչ յան հիմք ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չութ յան այս ձևի հա մար, 
օգ տա կար կլի նի ման րակր կիտ ձևով ու սումնա սի րել այս եր կու խոսքն 
այս և հա ջորդ գլուխ նե րում։ Արդ յո՞ք դրանք սա տա րում են այն պի սի 
ա վե տա րան չութ յան, ո րը հա վաս տիաց նում է մարդ կանց հա վի տե նա-
կան փրկութ յան մեջ պար զա պես այն պատ ճա ռով, որ նրանք մե կան-
գամ յա ո րո շում են կա յաց րել հօ գուտ Ք րիս տո սի, հո ժա րա կամ բա ցել 
են ի րենց սրտե րը և ըն դու նել են Հի սու սին՝ ա ղոթ քի մի ջո ցով։

Մինչև այս խոս քե րը դի տար կե լը, մենք պետք է ևս մեկ ան գամ լիո-
վին գի տակ ցենք մեր նա խա ձեռ նութ յան լրջութ յու նը։ Շա տե րը կհա մա-
ձայ նեն, որ ա մե նա տա րած ված խնդիր ներն Արև մուտ քի ա վե տա րա նա-
կան հա վա տաց յալ նե րի միջև դա տարկ դա վա նութ յուն նե րը և ան զուսպ 
մարմնա վոր վարքն են։ Մի լիո նա վոր մար դիկ հա մոզ ված են ի րենց 
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փրկութ յան մեջ, քա նի որ ի րենք հետևել են այդ «քայ լե րին», սա կայն 
նրանք դեռ ապ րում են աշ խար հիկ կեր պով՝ չու նե նա լով նույ նիսկ անն-
շան ձգտում Աստ ծո հան դեպ։ Ո՞րն է պատ ճա ռը։ Մի՞ թե փրկութ յունն 
այն քան տկար է, որ չի կա րող ազ դել մար դու վրա, ե թե նա ամ բողջ 
կյան քում ջա նա սի րա բար չա շա կեր տի և հաշ վե տու չլի նի ինչ-որ մե կին։ 
Կամ, մի գու ցե, կա ա վե լի՞ ցա վա լի պատ ճառ՝ այն, որ մեր են թադր յալ 
դար ձի ե կած նե րից շա տե րը բո լո րո վին դար ձի ե կած չեն։ Հ նա րա վո՞ր է, 
որ Ա վե տա րա նի մա սին գի տե լի քի պա կա սը կոր ծան ման է տա նում մի-
լիո նա վոր մարդ կանց։ Հ նա րա վո՞ր է, որ մենք ան գի տակ ցա բար դար ձել 
ենք հին ժա մա նակ նե րի կեղծ մար գա րե նե րի պես, ո րոնք մա կե րե սո-
րեն էին բժշկում մարդ կանց՝ ա սե լով. «Խա ղա ղութ յո՜ւն, խա ղա ղութ յո՜ւն», 
այ նինչ խա ղա ղութ յուն չկա (Ե րե միա 6.14)։ Լավ կլի նի, ե թե հի շենք, որ 
մենք չենք քա րո զում սուրբգ րա յին Ա վե տա րա նը, ե թե մեր կո չը չի հա-
մա պա տաս խա նում սուրբգ րա յին Ա վե տա րա նին։

ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ
Հով հան նե սի Ա վե տա րա նի նա խա բա նում գտնվում է ա մե նահ րա շա-

լի սուրբգ րա յին խոս տումնե րից մե կը փրկութ յան մա սին. «Բայց ո րոնք 
որ Ն րան ըն դու նե ցին, իշ խա նութ յուն տվեց նրանց Աստ ծո որ դի ներ լի-
նե լու՝ նրանց, որ Ն րա ան վա նը հա վա տում են» (1.12)։ Հաս կա նա լի է, թե 
ին չու այն դար ձավ ա մե նա գոր ծա ծա կան հատ ված նե րից մե կը մե րօր յա 
ա վե տա րան չութ յան մեջ։ Շա տերն օգ տա գոր ծել են այն պատ շաճ կեր-
պով՝ ա ռաջ նոր դե լով բազ մութ յուն նե րին Ք րիս տո սի թա գա վո րութ յան 
մեջ։ Այ նուա մե նայ նիվ, շա տերն օգ տա գոր ծել են այն սխալ կեր պով՝ 
ա ռաջ նոր դե լով բազ մութ յուն նե րին փրկութ յան կեղծ հա վաս տիաց ման։ 
Այս պատ ճա ռով, մենք պետք է ճշտո րեն հաս կա նանք այս հատ վա ծը և 
դ րա աստ վա ծաշնչ յան կի րա ռու մը, մինչև որ օգ տա գոր ծենք այն՝ մարդ-
կանց դե պի Ք րիս տոսն ա ռաջ նոր դե լու հա մար։

Հով հան նե սը նա խոր դում է այս հատ վա ծը հայ տա րա րութ յամբ այն 
մա սին, որ հրեա նե րը լիո վին մեր ժե ցին Մե սիա յին։ Այն հա կիրճ, բայց 
ազ դե ցիկ կեր պով պնդում է, որ Ք րիս տո սը «Ի րեն նե րի (սե փա կան ժո-
ղովր դի) մեջ ե կավ, և Ի րեն նե րը Ն րան չըն դու նե ցին» (1.11)։ «Ըն դու նել» 
բա ռը թարգ ման ված է հին և գոր ծա ծա կան հու նա րեն «պա րա լամ բա՛-
նո» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «անց նել մե կի կող մը», «ըն դու նել»։ Հի-
սու սը նույն պես օգ տա գոր ծում է այս բա ռը՝ նկա րագ րե լով հա վա տաց-
յալ նե րի ըն դու նե լութ յու նը Հոր երկ նա յին բնա կա րան նե րում1։

Ցույց տա լով, որ հրեա ժո ղո վուր դը չըն դու նեց Ք րիս տո սին՝ Հով-
հան նեսն ան ցում է կա տա րում բո լո րին ուղղ ված փա ռա վոր և հա-

1. Հովհաննես 14.2
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մընդ հա նուր խոստ մա նը. «Բայց ո րոնք որ Ն րան ըն դու նե ցին, իշ-
խա նութ յուն տվեց նրանց Աստ ծո որ դի ներ լի նե լու՝ նրանց, որ Ն րա 
ան վա նը հա վա տում են» (1.12)։ Որ դեգ րութ յունն Աստ ծո ըն տա նի-
քում՝ որ դիութ յան լիար ժեք ի րա վունք նե րով և ար տո նութ յուն նե րով, 
հա սա նե լի է բո լո րին՝ հրեա յին և հույ նին, թա գա վո րին և ծա ռա յին, 
հա րուս տին և չ քա վո րին, փի լի սո փա յին և տ կա րա մի տին, ա ռա քի նի 
մար դուն և մարմնա վա ճա ռին՝ նրանց, ով քեր ըն դու նում են Ք րիս տո-
սին և հա վա տում են Ն րա ան վա նը։

Մենք չպետք է վի ճար կենք, որ սա հա վի տե նա կան փրկութ յան և 
որ դիութ յան հա մընդ հա նուր հրա վեր է։ Այ նուա մե նայ նիվ, քննարկ-
ման են թա կա է այն, թե ինչ պես ենք մենք յու րաց նում այս խոս տու մը։ 
Ի՞նչ է նշա նա կում ըն դու նել Ն րան։ Արդ յո՞ք այս հատ վածն աստ վա-
ծաշնչ յան հիմնա վո րում է՝ խրա խու սե լու հա մար Աստ ծուն փնտրող 
մար դուն բա ցել իր սիր տը և ըն դու նել Հի սու սին։ Կա րե լի՞ է ա սել, որ 
ինչ-որ մեկն ըն դու նել է Հի սու սին, ո րով հետև նա հա մա ձայն է Ա վե-
տա րա նի հիմնա րար պնդումնե րին, գի տակ ցում է, որ ներ ման կա-
րիք ու նի և ա ղոթ քով հրա վի րում է Հի սու սին իր կյան քի մեջ։ Այս մեկ-
նո ղա կան հար ցե րը պետք է պա տաս խան վեն։

Հու նա րեն «ըն դու նե ցին» բա ռի մեջ չկա ոչ մի բա ցա ռիկ բան, ին-
չը կօգ ներ մեզ ա վե լի լավ հաս կա նալ, թե ինչ է նշա նա կում Հի սու սին 
ըն դու նե լը։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս բա ռի հա մա տեքս տը թույլ է տա լիս 
մեզ ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մել այդ մա սին։ Ա ռա ջին մեկ նո ղա-
կան բա նա լին այս խոս քի վեր ջին ար տա հայ տութ յան մեջ է, ո րում 
Հով հան նե սը պնդում է, որ Հի սու սին ըն դու նող մար դիկ «Ն րա ան-
վա նը հա վա տում են»։

Սուրբ գրքում հա վա տալ բա յը չի սահ մա նա փակ վում ո րո շա կի 
փաս տե րի մտա վոր ըն կալ մամբ և նույ նիսկ դրանց հա մա ձայ նե լով։ 
Փո խա րե նը, այն նշա նա կում է վստա հել մեր հա վատ քի ա ռար կա-
յին և ա պա վի նել դրան այն աս տի ճան, որ դառ նա մեր բո լոր գոր-
ծե րի հիմ քը։ Մեր հա վատ քը կամ վստա հութ յու նը Հի սուս Ք րիս տո սի 
հան դեպ չի վա վե րաց վում մեր տպա վո րիչ բա նա վոր դա վա նան քով և 
նույ նիսկ այն բա նով, ինչ մենք են թադ րա բար զգում ենք մեր սրտում. 
փո խա րե նը, այն ճշմա րիտ կամ կեղծ է այն չա փով, ո րով Ն րա Ան-
ձը և կամ քը ո րո շում են մեր գոր ծո ղութ յուն նե րը և ուղ ղոր դում են մեր 
կյան քի ամ բողջ ըն թաց քը։ Այս պի սով, ճշմա րիտ հա վատքն ընդգր-
կում է ռիս կի ո րո շա կի չափ հա վա տաց յա լի կող մից, քա նի որ նա 
բա ռա ցիո րեն բախ տա խա ղի է դնում իր կյան քը՝ այն պնդման հի ման 
վրա, որ Հի սուսն է «Ք րիս տո սը՝ կեն դա նի Աստ ծո Որ դին» (Մատթ. 
16.16)։ Ինչ պես որ Պո ղոս ա ռաք յա լը գրեց Կորն թո սի ե կե ղե ցուն, ե թե 
Ք րիս տո սի պնդումնե րը ճիշտ չեն, նշա նա կում է՝ ճշմա րիտ հա վա-
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տաց յալն «ա մեն մարդ կան ցից ա վե լի ո ղոր մե լի» է, քա նի որ նրա 
կյան քի ամ բողջ ըն թաց քը հիմն ված է ե ղել ստի վրա (Ա Կորնթ. 15.19)։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, «Ք րիս տո սին ըն դու նե լը» նշա նա կում է վստա-
հել Ն րան կամ ա պա վի նե լայն աս տի ճան, որ մենք բախ տա խա ղի 
ենք դնում մեր ժա մա նա կա վոր և հա վի տե նա կան բա րե կե ցութ յու նը՝ 
հա վա տա լով Ն րա պնդումնե րի ճշմար տա ցիութ յա նը, և ուղ ղոր դում 
ենք մեր կյան քի ամ բողջ ըն թաց քը՝ հա մա ձայն Ն րա կամ քի։

Երկ րորդ մեկ նո ղա կան բա նա լին գտնվում է «Ն րա ան վա նը» բա-
ռա կա պակ ցութ յան մեջ։ Սուրբ գրքում Աստ ծո ան վա նը հա վա տա լը 
նշա նա կում է լիար ժեք կեր պով հա վա տալ Ն րա Ան ձին և այն ա մե նին, 
ինչ Նա հայտ նել է Իր մա սին։ Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ ա նըն դու նե-
լի է հա վա տալ աստ վա ծա յին հայտ նութ յան մեկ մա սին և մեր ժել մյու-
սը։ Նույն պես, մենք չենք կա րող ըն դու նել Ն րա Ան ձի կող մե րից մե կը՝ 
Ն րան լիար ժեք կեր պով ըն դու նե լու փո խա րեն։ Գա ղա փարն այն մա-
սին, որ հնա րա վոր է ուխտ կնքել Աստ ծո հետ՝ Ն րան մաս նա կիո րեն 
ըն դու նե լով, աստ վա ծաշնչ յան չէ։ Հա վա սա րա պես ան հիմն է մտա ծե-
լը, որ մար դը կա րող է «ըն դու նել» Հի սու սին որ պես Փր կիչ իր կյան-
քի մեկ փու լում և ա վե լի ուշ ըն դու նել Ն րան որ պես Տեր և Թա գա վոր։ 
Հի սու սին ըն դու նե լը՝ փրկութ յուն և որ դեգ րութ յուն ստա նա լու հա մար, 
նշա նա կում է ըն դու նել Ն րան ամ բող ջո վին՝ որ պես Մար գա րե, Քա հա-
նա և Թա գա վոր։ Թեև հա վա տաց յա լի հա վատ քը Ք րիս տո սի հան դեպ՝ 
որ պես Փրկ չի, և հ նա զան դութ յու նը Ք րիս տո սին՝ որ պես Տի րոջ, կա րող 
է թույլ լի նել սկզբում, այն ի րա կան է, և փր կութ յան շա րու նա կա կան 
աշ խա տան քի մի ջո ցով ա ճե լու է՝ հաս նե լով հա սու նութ յան։

Եր րորդ մեկ նո ղա կան բա նա լին նա խորդ խոս քում է, ո րում ճշմա-
րիտ հա վա տաց յա լի կող մից Ք րիս տո սին ըն դու նելն ուղ ղա կիո րեն 
հա կադր վում է հրեա նե րի կող մից Ն րան մեր ժե լուն։ Քա նի որ Հի սու-
սի օ րե րի հրեա կան մշա կույ թը և կ րոնն ան ծա նոթ է շա տե րիս, մենք 
հա ճախ մո ռա նում ենք, որ հրեա նե րը սպա սում էին ոչ միայն փրկչի, 
այլև թա գա վո րի։ Մե սիան պետք է լի ներ Դավ թի որ դին և նս տեր 
Դավ թի գա հին։ Նա պետք է բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն ու նե նար։ 
Ա հա թե ին չու, երբ հրեա նե րը մեր ժե ցին Ք րիս տո սին, նրանք չա սա-
ցին. «Մենք փրկիչ չու նենք՝ բա ցի Կայս րից», այլ՝ «Մենք թա գա վոր 
չու նենք՝ բա ցի Կայս րից» (Հովհ. 19.15, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է)։ Այս-
պի սով, Մե սիան, Ով պետք է գար, պար զե լու էր Իր ժո ղովր դին ոչ 
միայն խա ղա ղութ յան ձի թե նու ճյու ղը՝ որ պես փրկիչ, այլև Իր ար քա-
յա կան գա վա զա նը՝ որ պես թա գա վոր։ Հ րեա նե րը չու նեին հաս կա-
ցութ յուն Մե սիա յի մա սին, ո րը փրկե լու էր ի րենց, սա կայն չէր իշ խե-
լու ի րենց վրա։ Ե թե նրանք «ըն դու նեին Ն րան» որ պես փրկչի, նույն-
պես կող ջու նեին Ն րան՝ որ պես թա գա վո րի։
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Այն, ինչ ճշմա րիտ էր հրեա ազ գի հա մար Ք րիս տո սի օ րե րում, 
ճշմա րիտ է նաև այ սօր թե՛ հրեա յի, թե՛ հե թա նո սի հա մար։ Ք րիս տո-
սին ըն դու նե լը նշա նա կում է ըն դու նել Ն րան լիո վին՝ որ պես Փր կիչ և 
Տեր։ Սա է պատ ճա ռը, որ Ե սա յին մար գա րեա ցավ Մե սիա յի մա սին՝ 
ա սե լով. «Հես սեի ար մա տը կլի նի, և Նա, որ հե թա նոս նե րի հա մար 
իշ խան կկանգ նի, Ն րան կհու սան հե թա նոս նե րը» (Հ ռոմ. 15.12)։ Այն-
պես որ, մենք կա րող ենք ի րա վա ցիո րեն պնդել, որ Ք րիս տո սը, Ում 
սպա սում էր Ե սա յին, իշ խե լու է այն հե թա նոս նե րի վրա, ո րոնք հու-
սա լու են Ն րան՝ փրկութ յան հա մար։ Նա ոչ միայն հրեա նե րի թա գա-
վորն է, այլև հա վա տաց յալ հե թա նոս նե րի թա գա վո րը։

Հետև յալ օ րի նա կը ճշտո րեն ցույց է տա լիս, թե ինչ է նշա նա կում 
ըն դու նել Ք րիս տո սին՝ որ պես Փր կիչ և Տեր։ Պատ կե րաց րեք մի պարս-
պա պատ քա ղաք, ո րին կոր ծա նում է սպառ նում թշնա մու մո տե ցող 
բա նա կի կող մից։ Քա նի դեռ թշնա մին հե ռու է, մի ազ դե ցիկ թա գա-
վոր մո տե նում է այդ քա ղա քի դար պաս նե րին և կան չում է ներ սում 
գտնվող ժո ղովր դին։ Նա պատ վի րում է նրանց բա ցել դար պաս նե րը 
և հ նա զանդ վել իր բա ցար ձակ իշ խա նութ յա նը։ Ի պա տաս խան, նա 
խոս տա նում է փրկել նրանց մո տե ցող բա նա կից։ Ա ռա ջին տար բե րա-
կը. այդ ժո ղո վուր դը ծի ծա ղում է նրա վրա և ծաղ րում է։ Ն րանք կա՛մ 
հա մոզ ված են, որ ի րենց փրկիչ պետք չէ, կա՛մ չեն հա վա տում, որ այդ 
թա գա վո րը կա րող է ա զա տել ի րենց։ Ա մեն դեպ քում, նա հե ռա նում է, 
և քա ղա քը կոր ծան վում է։ Երկ րորդ տար բե րա կը. մար դիկ հաս կա նում 
են, որ այդ թա գա վո րը կա րող է ա զա տել ի րենց, և ցան կա նում են ըն-
դու նել նրան որ պես փրկչի, սա կայն նրանք հրա ժար վում են հանձն վել 
նրա իշ խա նութ յա նը։ Կր կին, թա գա վո րը հե ռա նում է, և քա ղա քը կոր-
ծան վում է։ Եր րորդ տար բե րա կը. մար դիկ հաս կա նում են, որ այդ թա-
գա վո րը կա րող է ա զա տել ի րենց և ու րա խութ յամբ բա ցում են քա ղա-
քի դար պաս նե րը՝ ըն դու նե լով նրան որ պես և՛ փրկիչ, և՛ իշ խան։ Թա-
գա վո րը մուտք է գոր ծում այդ քա ղա քը, նստում է գա հի վրա և ա զա-
տում է այդ ժո ղովր դին։

Մենք ըն դու նում ենք Ք րիս տո սին նման կեր պով։ Դար ձի պա հին 
մենք գի տակ ցում ենք, որ գտնվում ենք հու սա հատ վի ճա կում, ո րից 
ինք նու րույն չենք կա րող փրկվել։ Մենք լսում ենք Ք րիս տո սի կան չը՝ 
Ն րա թա գա վո րութ յան պա հանջ նե րը և փր կութ յան խոս տու մը։ Ի պա-
տաս խան, մենք թույլ ենք տա լիս Ն րան մուտք գոր ծել մեր կյանք՝ ըն-
դու նե լով Ն րան որ պես Փր կիչ և Տեր։ Մենք մեր ժում ենք մեր ինք նա-
վա րութ յու նը և ըն դու նում ենք Ն րա գե րիշ խա նութ յու նը մեր կյան քում։ 
Մենք հրա ժար վում ենք մեր ու ժե րից և ար ժա նիք նե րից և ա պա վի նում 
ենք միայն Ն րա փրկա րար զո րութ յա նը։ Հետևա բար, ա պա ցույ ցը, 
որ մենք ճշմար տա պես ըն դու նել ենք Ն րան, այն է, որ մեր հնա զան-
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դութ յու նը Ն րա իշ խա նութ յա նը և մեր վստա հութ յու նը Ն րա փրկա րար 
աշ խա տան քին՝ շա րու նա կում են խո րա նալ և ա վե լա նալ մեր ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում։ Սր բաց ման այս մշտա կան աշ խա տան քը ե րաշ-
խա վոր ված է ա մեն մի հա վա տաց յա լի կյան քում։ «Ո րով հետև Ն րա 
ստեղ ծածն ենք» և «Նա, որ ձե զա նում սկսեց այս բա րի գոր ծը, կկա-
տա րի էլ մինչև Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը» (Ե փես. 2.10, Փի լիպ. 1.6)։

Ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չութ յու նը հա ճախ չի շեշ տադ րում 
այս ճշմար տութ յուն նե րը։ Փո խա րե նը, Աստ ծուն փնտրող մարդ-
կանց դրդում են հա վա տալ, որ ի րենք կա րող են ըն դու նել Ք րիս-
տո սի փրկութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րը՝ ա ռանց Ն րա իշ խա նութ յա նը 
հնա զանդ վե լու։ Ա վե լին՝ այդ մար դիկ հա ճախ հա մոզ ված են ի րենց 
փրկութ յան մեջ, քա նի որ ի րենք ան կեղ ծո րեն ա ղո թել են ա պաշ խա-
րութ յան ա ղոթ քը, նույ նիսկ ե թե ի րենց կյան քում չկա սրբաց ման շա-
րու նա կա կան աշ խա տան քի ոչ մի ա պա ցույց։ Սա մեր օ րե րի ախտն 
է, ո րը մո լո րութ յան և կոր ծան ման է տա նում շա տե րին։

ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԵՐ ԱՄԵՆԸ
Փր կութ յուն ստա նա լու հա մար մենք ըն դու նում ենք ոչ միայն 

Ք րիս տո սի գե րիշ խա նութ յու նը, այլև Ն րա գե րա զան ցութ յու նը։ Ա վե-
տա րա նը կոչ է ա նում մեզ ըն դու նել Ք րիս տո սին ոչ թե որ պես մեր 
կյան քի հա վե լում, այլ՝ որ պես մեր կյան քը։ Հի սուս Ք րիս տո սին 
չպետք է վե րա բեր վել որ պես լրա ցու ցիչ պա րա գա յի մեր կյան քում, 
ինչ պես գո տու կամ մեկ զույգ կո շի կի, ո րը կա րող է ինչ-որ հա գուստ 
լրաց նել։ Վա տա գույն բա նը, ո րը կա րե լի է ա սել մե ղա վոր նե րին, այն 
է, որ նրանք ու նեն հրա շա լի կյանք, հրա շա լի ըն տա նիք, գե ղե ցիկ 
տուն և լավ աշ խա տանք, սա կայն նրանց կյան քը լիար ժեք դարձ նե լու 
հա մար պա կա սում է մեկ բան՝ անձ նա կան հա րա բե րութ յու նը Հի սուս 
Ք րիս տո սի հետ։ Ն ման ձևա կեր պու մը պատ կե րում է Հի սու սին որ-
պես բալ՝ դրված ար դեն իսկ հրա շա լի կյան քի վրա։ Լա վա գույն դեպ-
քում, այն նկա րագ րում է Ն րան որ պես անհ րա ժեշտ կամ պար տա-
դիր հա վե լում։ Ն ման ձևա կեր պու մը հայ հո յութ յան աս տի ճան նվաս-
տա ցում է Ք րիս տո սի հան դեպ։ Այն խորթ է Սուրբ գրքին և ք րիս տո-
նեութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում ապ րող սուր բե րին, ո րոնք լա վա-
գույնս հաս կա նում էին, թե որ քան գե րա զանց է Ն րա Ան ձը և ինչ պի-
սի ար տո նութ յուն է տա լիս մեզ Ն րա Ա վե տա րա նը։ Ի հա կադ րութ յուն 
այդ մո տեց մա նը՝ մաք րակ րոն քա րո զիչ Ջոն Ֆ լա վե լը (1627-1691) խո-
սում է Ք րիս տո սի մա սին հետև յալ կեր պով.

«Ո՜վ գե ղե ցիկ արև, և գե ղե ցիկ լու սին, և գե ղե ցիկ աստ ղեր, և գե ղե-
ցիկ ծա ղիկ ներ, և գե ղե ցիկ վար դեր, և գե ղե ցիկ շու շան ներ, և գե ղե ցիկ 
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ա րա րած ներ։ Բայց բյու րա վոր, հա զա րա վոր ան գամ գե ղե ցիկ Տեր Հի-
սո՜ւս։ Ա վա՜ղ, ես ա նար դա րա ցի վար վե ցի Ն րա նկատ մամբ՝ նման կեր-
պով այս հա մե մա տութ յունն ա նե լով։ Ո՜վ սև  արև և լու սին, բայց ո՜վ 
գե ղե ցիկ Տեր Հի սուս։ Ո՜վ սև ծա ղիկ ներ, և սև շու շան ներ ու վար դեր, 
բայց ո՜վ գե ղե ցիկ, գե ղե ցիկ, շատ ա վե լի գե ղե ցիկ Տեր Հի սուս։ Ո՜վ 
բո լոր գե ղե ցիկ բա նե րը՝ սև, տձև ու ա ռանց գե ղեց կութ յան, երբ դուք 
դրվում եք գե ղեց կա գույն Տեր Հի սու սի կող քին։ Ո՜վ սև  եր կինք, բայց 
ո՜վ գե ղե ցիկ Ք րիս տոս։ Ո՜վ սև հ րեշ տակ ներ, բայց ո՜վ գե րա զանց գե-
ղեց կութ յամբ Տեր Հի սուս»2։

Ե թե մենք ճշմար տա պես ճա նա չում ենք Ք րիս տո սին և ազ նիվ 
դես պան ներ ենք, պետք է դա դա րենք օգ տա գոր ծել այն պի սի ձևա-
կեր պումներ, ո րոնք ակ նար կում են, որ երկն քում և երկ րի վրա կա-
րող է ինչ-որ բա րի բան լի նել՝ Ք րիս տո սից բա ցի։ Մի՞ թե ճշմա րիտ չէ, 
որ «ա մեն ինչ Ն րա նով ե ղավ, և ա ռանց Ն րա ո չինչ չե ղավ, ինչ որ 
ե ղավ» (Հովհ. 1.3)։ Մի՞ թե ճշմա րիտ չէ, որ կյանքն ա ռանց Ք րիս տո-
սի ու նայ նութ յուն է և ոչն չից էլ պա կաս է3։ Մի՞ թե ճշմա րիտ չէ, որ մե-
զա նում ոչ մի բա րի բան չի բնակ վում՝ ա ռանց Ք րիս տո սի, և որ մեր 
ար դա րութ յունն ամ բող ջութ յամբ նման է կեղ տոտ լա թե րի4։ Այդ դեպ-
քում, ինչ պե՞ս ենք մենք հա մար ձակ վում նույ նիսկ են թադ րել կամ ակ-
նար կել, որ ան կում ապ րած մար դիկ ու նեն Ք րիս տո սի կա րի քը՝ ըն-
դա մե նը որ պես լրա ցում ի րենց ան հա տա կա նութ յա նը կամ այն ձեռք-
բե րումնե րին, ո րոնց նրանք հա սել են ի րենց ու ժե րով և ա ռա քի նութ-
յամբ։ Մենք լավ կա նենք, ե թե ա սենք մե ղա վոր նե րին հետև յա լը. «Քո 
կյանքն ան պի տան և ու նայն է5։ Քո ոտ նա թա թե րից մինչև քո գլխիդ 
ծայ րը քեզ վրա ողջ տեղ չկա6։ Դու ա սում ես. «Ես հա րուստ եմ և 
մե ծա ցա և ոչ մի բա նի կա րոտ չեմ», բայց չգի տես, թե դու թշվառ և 
ո ղոր մե լի և աղ քատ և կույր և մերկ ես7։ Քո ըն տա նի քը մար մին է, 
ո րի կյանքն այս երկ րի վրա գո լոր շու պես է8։ Դու դրդել ես նրանց 
ան տե սել ի րենց Աստ ծուն և դարձ րել ես նրանց հար դի պես, ո րը քա-
մին ցրիվ է տա լիս9։ Քո նյու թա կան ձեռք բե րումնե րը վկա յե լու են քո 
դեմ դա տաս տա նի օ րը, և քո գոր ծե րը վառ վե լու են կրա կի մեջ10։ Քո 
փո ղը չի օգ նի քեզ, քա նի որ ան ձի փրկան քը թանկ է11։ Եվ ի՞նչ օ գուտ 

2. Ջոն Ֆլավել. «Ընծայական նամակ»՝ «Ջոն Ֆլա վելի աշխատություններում», (Լոն-
դոն, «Banner of Truth», 1968թ.), հտ. 1, էջեր xix–xx։

3. Ժողովող 1.2
4. Եսայի 64.6, Հռոմեացիների 7.18
5. Հռոմեացիների 3.12
6. Եսայի 1.6
7. Հայտնություն 3.17
8. Հակոբոս 4.15
9. Սաղմոս 1.4
10. Ա Կորնթացիների 3.11–15
11. Սաղմոս 49.7-9
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քեզ, ե թե շա հես ամ բողջ աշ խար հը, բայց կորց նես քո ան ձը12։ Ա պաշ-
խա րի՛ր և հա վատ քով դար ձի՛ր Ք րիս տո սին։ Ա մեն ինչ կո րուստ հա-
մա րի՛ր և քո ձեռք բե րումներն աղբ հա մա րի՛ր, որ պես զի կա րո ղա նաս 
շա հել Ք րիս տո սին և գտն վել Ն րա նում13։

Մե րօր յա ա վե տա րա նա կան հա վա տաց յա լը, ա մե նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ, կպա տաս խա նի այս ան մի ջա կան խոս քե րին հետև-
յալ կեր պով. «Խիստ է այս խոս քը. ո՞վ կա րող է լսել դա» (Հովհ. 6.61)։ 
Ե կե ղե ցա կան ա ճի մաս նա գե տը և Ա վե տա րա նը միջմ շա կու թա յին 
հա ղոր դակց մա նը հար մա րեց նող մի սիո նե րը, ա մե նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ, կմեր ժեն այս խիստ խոս քե րը՝ պնդե լով, որ ժա մա նա-
կա կից մար դիկ չա փա զանց փխրուն ու կոտր ված սիրտ ու նեն՝ նման 
մե ղադ րան քի դի մա նա լու հա մար։ Թեև այդ ձևա կեր պումներն աստ-
վա ծաշնչ յան են, դրանք նա խա տես ված են ե ղել այլ ժա մա նա կի հա-
մար, երբ մար դիկ ա վե լի կա յուն հո գե բա նութ յուն և ինք նագ նա հա-
տա կան ու նեին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա վե լի ան հե թեթ բան չի կա րող 
լի նել։ Ա վե տա րա նը քա րո զո ղի ա ռա ջադ րանքն է՝ հա մո զել մարդ-
կանց, որ ի րենք ո չինչ են և ո չինչ չու նեն՝ ա ռանց Ք րիս տո սի։ Ա վե-
տա րա նի ճշմա րիտ ու ղեր ձը կո ղոպ տում է ան ձը՝ զրկե լով ա մեն ին-
չից։ Այն ձեռ նու նայն է թող նում սիր տը, որ պես զի Ք րիս տո սը կա րո-
ղա նա մտնել այն տեղ՝ որ պես ա մեն ինչ։ Ե թե մար դը տես ներ ա մեն 
ինչ Ք րիս տո սի հա մե մատ այն պես, ինչ պես Ֆ լա վե լը, մի՞ թե նրա սիր-
տը մե ծա պես չէր բա րե լավ վի։ Մի՞ թե սխալ է քա րո զել այն պի սի Ա վե-
տա րան, ո րը խլում է մար դուց ա մեն ինչ՝ թող նե լով միայն Ք րիս տո-
սին։ Մի՞ թե Ք րիս տո սը բա վա կան չէ։ Մի՞ թե Նա ա վե լին չէ, քան ամ-
բողջ աշ խար հը։

Որ պես քրիս տոն յա ներ և Ա վե տա րա նի ծա ռա յող ներ՝ մենք պետք 
է քա րո զենք, որ Ք րիս տո սը կա տա րե լա պես գե ղե ցիկ է և գե րա զանց 
է այս և մ յուս աշ խար հի բո լոր հարս տութ յուն նե րից։ Մենք պետք է 
լիո վին ա ռանձ նաց նենք Ն րան այն շու քե րից և խորհր դա պատ կեր նե-
րից, ո րոնք կան այս ա վե լի ցածր աշ խար հում։ Այ նուա մե նայ նիվ, որ-
պես զի այս կեր պով հռչա կենք Ք րիս տո սին, մենք պետք է այս կեր-
պով ճա նա չենք Ն րան։ Սա կայն այս ճա նա չո ղութ յու նը ստա նում են 
միայն նրանք, ով քեր սպա սում են և փնտ րում են Ն րան Աստ ծո Խոս-
քի և ա ղոթ քի մեջ։ Ե թե միայն մենք ա վե լի շատ ժա մա նակ անց կաց-
նեինք Ն րա հետ, ա վե լի լավ կճա նա չեինք Ն րան և ա վե լի մեծ զո-
րութ յամբ կհռչա կեինք Ն րան։ Այդ ժա մա նակ մենք կփայ լեինք ու րա-
խութ յամբ և նա խան ձա վո րութ յամբ՝ շատ ա վե լի պայ ծառ, քան ա վե լի 
ցածր աստ ված ներ ու նե ցող նե րը, և կա մա չեց նեինք նրանց։

12. Մարկոս 8.36,37
13. Փիլիպեցիների 3.8,9
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ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՈՐՊԵՍ ՄԵՐ ԳՈՅԱՄԻՋՈՑ
Կա փառ նա յու մի ժո ղո վա րա նում Հի սու սը հայ տա րա րեց հրեա նե-

րին. «Ես եմ կյան քի հա ցը», և «Ճշ մա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա սում եմ ձեզ, 
ե թե մար դու Որ դու մար մի նը չու տեք և Ն րա ար յու նը չխմեք, կյանք 
չու նեք ձեր ան ձե րում» (Հով հան նես 6.48,54)։

Թեև այս պնդումնե րի մեջ կան ան թիվ ճշմար տութ յուն ներ, մենք 
հա կիրճ կանդ րա դառ նանք միայն մե կին. Հի սու սին ըն դու նե լը նշա-
նա կում է ըն դու նել Ն րան որ պես մեր կյան քի գո յա մի ջոց կամ աղբ-
յուր։ Նա այն պի սի բան չէ, ին չը մենք պար զա պես ա վե լաց նում ենք 
մեր կյան քին՝ այն ամ բող ջա կան դարձ նե լու հա մար, կամ այն պի սի 
բան, ինչն օգ նում է մեզ հաս նել լիար ժեք կյան քի. Նա մեր կյանքն է, 
մեր կե րա կու րը և խ մե լի քը, այն կե նա րար բու սահ յու թը, ո րը հո սում է 
որ թից դե պի ճյու ղե րը14։

Թեև նո րա դար ձը դեռ ա ղոտ է ըն կա լում այս ճշմար տութ յու նը, և 
այն նոր է ի րա կան դառ նում նրա կյան քում, այն Աստ ված, Ով սկսեց 
այս բա րի գոր ծը նրա նում, կհետևի, որ այն աճ ու նե նա15։ Որ քան հա-
վա տաց յա լը շա րու նա կի իր քրիս տո նեա կան ուխ տագ նա ցութ յու նը, 
այն քան այս աշ խար հի ի րո ղութ յուն ներն ան սո վոր կեր պով մշու շոտ 
կդառ նան նրա հա մար՝ Ք րիս տո սի փառ քի և շ նորհ քի հա մե մատ16։ 
Հա վա տաց յա լը կհայտ նա բե րի, որ իր ինք նա բա վութ յու նը և ինք նա-
գո հութ յու նը մթագ նում են՝ Ք րիս տո սից մշտա պես ա վե լա ցող կախ-
վա ծութ յան և Ն րա նում ու նե ցած բա վա կա նութ յան պատ ճա ռով։ Սր-
բաց ման աշ խա տան քի մի ջո ցով մարմնի ձեռքն աս տի ճա նա բար 
ան զոր կդառ նա՝ չգոր ծած վե լու պատ ճա ռով, և հա վա տաց յա լը կթող-
նի այն ծակ հո րե րը, ո րոնք փո րել է իր ձեռ քե րով՝ ընտ րե լով Դավ-
թի տան հա մար բաց ված կեն դա նի ջրե րի աղբ յու րը, ո րը լրաց նում է 
ա մեն կա րիք17։

Այն, որ մենք պետք է ըն դու նենք Ք րիս տո սին որ պես մեր կյան-
քի գո յա մի ջոց և աղբ յուր, ու նի եր կու կարևոր կի րա ռում։ Ա ռա ջի նը՝ 
Ք րիս տո սը պար զա պես ճա շի ու տեստ նե րից մե կը չէ. Նա ամ բողջ ու-
տեստն է։ Նա մեր ինք նա բավ աղբ յուրն է, ո րը տա լիս է մեզ ա մեն 
ինչ կյան քի և աստ վա ծա պաշ տութ յան հա մար18։ Ինչ պես որ Պո ղոս 
ա ռաք յա լը գրում էր Կորն թո սի ե կե ղե ցուն, Ք րիս տո սը դառ նում է մեզ 
հա մար «Աստ ծուց... ի մաս տութ յուն, և ար դա րութ յուն, և սր բութ յուն, 
և փր կութ յուն», որ պես զի մենք այլևս չպար ծե նանք մեր ան ձով և 
կ րո նա կան գոր ծե ր ով, այլ՝ Տի րո ջով և այն աշ խա տան քով, ո րը Նա 

14. Հովհաննես 15.1-6, Կողոսացիների 3.4
15. Փիլիպեցիների 1.6
16. Հելեն Հ. Լեմմել. «Ուղղի՛ր քո հայացքը Հիսուսին», կրկներգ։
17. Երեմիա 2.13, Զաքարիա 13.1
18. Բ Պետրոս 1.3
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կա տա րել է մեր փո խա րեն (Ա Կորնթ. 1.30,31)։ Ք րիս տո սին ըն դու-
նե լը նշա նա կում է ու րա նալ ինք նա բա վութ յու նը, մի կողմ դնել բո լոր 
նախ կին հաղ թան շան նե րը և հ րա ժար վել բո լոր ներ կա և ա պա գա 
գո վեստ նե րից։ Այն նշա նա կում է հա վի տե նութ յան ըն թաց քում ու րա-
խութ յամբ կրել միայն մեկ տիտ ղոս՝ «Շ նոր հըն կալ» տիտ ղո սը։

Ճշ մար տա պես քրիս տոն յա լի նե լը նշա նա կում է գի տակ ցել, որ 
ա մեն բա րի և կա տար յալ պարգև գա լիս է վերևից՝ Հի սուս Ք րիս տո-
սի Ան ձի և Ն րա կա տա րած աշ խա տան քի մի ջո ցով19։ Այն նշա նա կում 
է մեր ժել ցան կա ցած ակ նարկ սե փա կան ար ժե քի և ար ժա նի քի մա-
սին և ու րա խութ յամբ ու հրա պա րա կավ դա վա նել, որ ցան կա ցած 
բա րիք, անձ նա կան ձեռք բե րում կամ ար ժե քա վոր բան, ո րը կա մե-
զա նում, բխում է միայն Ք րիս տո սից։ Այն նույն պես նշա նա կում է ապ-
րել՝ նույն քան կախ ված լի նե լով Ն րա նից, որ քան օ դից, ո րը շնչում 
ենք, և ջ րից ու կե րա կու րից, ո րոնք պահ պա նում են մեր մար մի նը։ 
Այն նշա նա կում է, որ մենք այն քան գո հու նակ ենք Ն րա նում, որ այլևս 
չենք ծախ սում մեր փողն այն բա նի հա մար, ին չը հաց չէ, և մեր վար-
ձատ րութ յու նը այն բա նի հա մար, ին չը չի կշտաց նում20։ Այն նշա նա-
կում է զբա ղեց նել մեր տե ղը Ք րիս տո սի սե ղա նի շուրջ և այլևս չո րո-
նել լրա ցու ցիչ ու տեստ ներ կամ աշ խար հիկ փո խա րի նող մի ջոց ներ։ 
Մենք ճա շա կել ենք և տե սել ենք, որ Տե րը քաղցր է21։ Ի՞նչ են Ե գիպ-
տո սի պրաս նե րը և սո խե րը՝ Ք րիս տո սի մա նա նա յի հա մե մատ22։

Այն ճշմար տութ յու նը, որ Ք րիս տո սը հա վա տաց յա լի գո յա մի-
ջոցն է, ու նի ևս մեկ կի րա ռում։ Խն ջույ քը Ն րա հետ մե կան գամ յա 
ճաշ կե րույթ չէ, ո րը սահ մա նա փակ վում է դար ձի պա հով և այլևս չի 
կրկնվում. այն շա րու նակ վում է հա վա տաց յա լի կյան քի ըն թաց քում։ 
Դար ձը պար զա պես մինչև կյան քի վեր ջը տևող և հա վի տե նա կան 
ճաշ կե րույ թի սկիզբն է, ո րը Սուրբ Հո գին մշտա պես ա վե լա ցող չա-
փով շնոր հում է հա սու նաց ման ճա նա պար հով քայ լող ա մեն մի քրիս-
տոն յա յի։ Ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մե ծա գույն 
մեղ քե րից մե կը փրկութ յու նը որ պես անց յա լում տե ղի ու նե ցած մե-
կան գամ յա ի րա դար ձութ յուն հա մա րելն է՝ գրե թե հաշ վի չառ նե լով 
դրա ըն թա ցիկ բնույ թը ներ կա յում և ա պա գա յում։ Մենք պետք է հի-
շենք, որ շա րու նա կա կան սրբա ցու մը մե կընդ միշտ տե ղի ու նե ցած 
դար ձի ա պա ցույցն է։ Ն մա նա պես, քրիս տոն յա յի կող մից Ք րիս տո-
սով շա րու նա կա բար սնվե լը վկա յում է, որ նա ար դեն իսկ նստած է 
Ն րա սե ղա նին։ Հի սու սը Եր կինք տա նող տոմս չէ, ո րը մար դը ձեռք 
է բե րում ա ղոթ քի մի ջո ցով, գրպանն է դնում և հա նում է միայն մահ-

19. Հակոբոս 1.17
20. Եսայի 55.2
21. Սաղմոս 34.8
22. Թվոց 11.5
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վան պա հին՝ Եր կինք մտնե լու հա մար։ Փր կութ յունն ի րա կան չէ, ե թե 
այն հա մար վում է մե կան գամ յա փո խա նա կում, ո րը, են թադ րա բար, 
ո րո շում է ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը կրկնող մարդ կանց ճա կա տա-
գի րը։

Դար ձի պա հին մե ղա վո րը ճա շա կում և տես նում է, որ Տե րը 
քաղցր է23։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրա քիմ քը դեռ մաքր ված չէ։ Այս աշ-
խար հի մնա ցոր դը դեռ փտում է նրա ո րո վայ նում, և ճշ մա րիտ կե-
րա կու րը ճա շա կե լու նրա կա րո ղութ յու նը բթա ցած է։ Ք րիս տո-
սի սննդա րար մի սը չա փա զանց պինդ է նրա հա մար, և նա պետք 
է սնվի միայն կա թով24։ Ինչ պես որ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը 
սո վո րեց նում է մեզ, նա «...անհ մուտ է ար դա րութ յան խոս քին, ո րով-
հետև տղա է» (Եբր. 5.13)։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված խոս տա ցել է, 
որ նո րա դարձ քրիս տոն յան չի մնա այդ վի ճա կում, այլ աճ կու նե նա՝ 
կա տար յալ հա սա կի հաս նե լով։ Այս պի սով, Աստ ված պատ վի րում է 
նրան (տա լով կա րո ղութ յուն դրա հա մար) թող նել այս աշ խար հի մա-
հա ցու սննդա կար գը և նո րա ծին ման կան պես փա փա գել Խոս քի 
ա նա րատ կա թին, որ պես զի դրա նով ա ճի դե պի փրկութ յու նը25։

Աս տի ճա նա բար, աստ վա ծա յին ու սուց ման, մտքի նո րոգ ման և 
հաղ թա կան շնորհ քի մա տա կա րար ման մի ջո ցով Սուրբ Հո գին վար-
ժեց նում է հա վա տաց յա լի զգա յա րան նե րը, որ պես զի նա զա նա զա նի 
բա րին և չա րը, խու սա փի այս աշ խար հի ճա շա ցան կից և փա փա գի 
միայն Ք րիս տո սին26։ Փ տած մարմնա կան բնութ յան մնա ցած համն 
աս տի ճա նա բար մաքր վում է նրա նից, և ն րա հոգևոր զգա յա րան նե-
րը զտվում են։ Նա ոչ միայն մո ռա նում է Ե գիպ տո սի կե րա կուր նե րը, 
այլև սկսում է խոր շել դրան ցից։ Ն ման Մեմ փի բոս թեին, նա ըն տե լա-
նում է թա գա վո րի սե ղա նին, և ոչ միայն դա դա րում է ցան կա նալ այս 
աշ խար հում տա րած ված կե րակ րա տե սակ նե րը, այլև ար հա մար հում 
է դրանք27։

Մինչև այս կարճ քննար կումն ա վար տե լը, կարևոր է հի շել, որ 
դար ձի ժա մա նակ ոչ ոք լիո վին չի գի տակ ցում, թե ինչ է նշա նա կում 
ըն դու նել Ք րիս տո սին, լիո վին կախ ված լի նել Ն րա նից կամ փա փա-
գել միայն Ն րան։ Թեև մենք ըն դու նում ենք Ն րան՝ Հո գու մղու մով և 
զո րաց մամբ, մեր մտքում կան սխալ մունք ներ, մեր դրդա պատ ճառ-
նե րը խառն ված են ե սա սի րա կան ցան կութ յուն նե րի հետ, և մեր նվի-
րու մը բա ժան ված է մրցակ ցող սի րո ա ռար կա նե րի միջև։ Նույ նիսկ 
Աստ ծո տաս նամ յակ ներ տևող սրբաց ման աշ խա տան քից հե տո այս 

23. Սաղմոս 34.8
24. Եբրայեցիների 5.12
25. Ա Պետրոս 2.1-3
26. Եբրայեցիների 5.14
27. Բ Թագավորաց 9.6,7



60 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

ախ տե րը լիո վին չեն հե ռաց վում։ Թեև մեր հոգևոր վի ճա կը մե ծա-
պես բա րե լավ վում է, մեր կախ վա ծութ յու նը Ք րիս տո սից խո րա նում է, 
և մեր ցան կութ յու նը Ն րա հան դեպ ա վե լա նում է, մենք դեռ լիո վին 
Ն րա նը չենք։ Մենք չենք կա րող կա տար յալ սիրտ ու նե նալ, մինչև որ 
չփա ռա վոր վենք Ն րա ներ կա յութ յան մեջ։

Ա հա թե ին չու է սար սա փե լիո րեն սխալ, որ նո րա դար ձից պա-
հան ջենք հա սուն ըն կա լում և ն վի րում, ե թե նույ նիսկ ա մե նա հա սուն 
սուր բը դեռ պայ քա րում է Ք րիս տո սին հաս կա նա լու և գ նա հա տե-
լու հա մար։ Թեև սրբա ցումն ար դա րաց ման ի րա կան ա պա ցույցն 
է, և Ք րիս տո սին շա րու նակ ճա շա կե լը վկա յում է, որ մենք ըն դու նել 
ենք Ն րան և փրկ վել ենք Ն րա նով, մենք պետք է զգույշ լի նենք, որ 
չխլենք սուր բե րի հա վաս տիա ցու մը՝ դարձ նե լով կա տա րե լութ յու նը 
հա վատ քի վկա յութ յուն, և ա նա րատ նվի րու մը՝ փրկութ յան ա պա-
ցույց։ Մենք մշտա պես պայ քար ենք մղե լու, որ պես զի շա հենք այն, 
ին չի հա մար շահ վել ենք՝ նմա նութ յու նը Հի սուս Ք րիս տո սին28։ Փր-
կութ յան ա պա ցույցն այն չէ, որ մենք հա սել ենք այդ նպա տա կին, 
այլ՝ որ մենք ան կեղ ծո րեն ջա նում ենք ա ճել սրբութ յան մեջ և աս-
տի ճա նա բար ա ռա ջա դի մում ենք դե պի աստ վա ծա յին ի րո ղութ յուն-
նե րը։ Ն րանք, ով քեր ի րա կա նում ըն դու նել են Ք րիս տո սին, վկա-
յում են, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում Նա ա վե լի ի րա կան է դառ նում 
ի րենց հա մար, և ի րենք ա վե լի լիար ժեք կեր պով են ըն կա լում Ն րան։ 
Ն րանք, ով քեր են թադ րա բար ըն դու նել են Ն րան, սա կայն չու նեն աճ 
փրկութ յան ի րո ղութ յունն ըն կա լե լու մեջ, չու նեն ճշմա րիտ դար ձի բա-
վա րար ա պա ցույց ներ։

28. Փիլիպեցիների 3.12-14



ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳ

Քրիստոսը՝ սրտի դռան առջև
______________________________________________________

«Ա հա Ես դռան առջև կանգ նած եմ և թա կում եմ։ Ե թե մե կը լսի Իմ ձայ-
նը և դու ռը բա ցի, կմտնեմ նրա մոտ և ընթ րիք կա նեմ նրա հետ, և նա՝ 
Ինձ հետ»։

— Հայտ նութ յուն 3.20

Սալլ ման Ուոր նե րի «Ք րիս տո սը՝ սրտի դռան մոտ» կրո նա կան գե-
ղան կա րը լայ նո րեն ճա նաչ ված է թե՛ ա վե տա րա նա կան, թե՛ Հ ռո մի Կա-
թո լիկ հա վա տաց յալ նե րի կող մից1։ Այն հիմն ված է Հայտ նութ յուն 3.20-
ում Լա վո դի կեի ե կե ղե ցուն ուղղ ված Ք րիս տո սի կան չի վրա. «Ա հա Ես 
դռան առջև կանգ նած եմ և թա կում եմ։ Ե թե մե կը լսի Իմ ձայ նը և դու ռը 
բա ցի, կմտնեմ նրա մոտ և ընթ րիք կա նեմ նրա հետ, և նա՝ Ինձ հետ»։

Ըստ հե ղի նա կի մեկ նութ յան, այս հատ վա ծում Ք րիս տո սը թա կում է 
մար դու սրտի դու ռը և խնդ րում է ներս մտնել։ Ա մե նից ակ նա ռուն դռան 
բռնա կի կամ սող նա կի բա ցա կա յութ յունն է, ինչն ան տե սում չէր հե ղի-
նա կի կող մից։ Փո խա րե նը, նա ցան կա նում էր ցույց տալ, որ մար դու 
սիր տը կա րող է բաց վել միայն ներ սից։ Մշ տա պես ո ղոր մած Ք րիս տո-
սը հրե լով չի բա ցի դու ռը և ու ժով ներս չի մտնի։ Աստ ված կա մե նում է 
փրկել, բայց մարդն է ո րո շում բա ցել իր սրտի դու ռը և թույլ տալ, որ Նա 
ներս մտնի։ Այս գե ղան կա րը կա րե լի է տես նել ամ բողջ Արև մուտ քով 
գտնվող բազ մա թիվ մեծ տա ճար նե րում և փոք րիկ մա տուռ նե րում։ Ան-
թիվ ա վե տա րան չա կան քա րոզ ներ, բրոշ յուր ներ և գր քեր հի շա տա կում 
են այն։ Այն դար ձել է ա վե տա րա նա կան հրա վե րի կարևոր խորհր դա նիշ։

ՍԽԱԼԱԿԱՆ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ
Դժ վար է չա փա զանց նել լրատ վա մի ջոց նե րի և ար վես տի ազ դե-

ցութ յու նը։ Շա տե րը պատ կե րա ցում են կազ մում որևէ պատ մա կան 
ի րա դար ձութ յան մա սին ոչ թե սկզբնաղբ յու րի հի ման վրա, այլ հա-

1. Սալլման Ուորները (1892–1968թթ.) Չիկագոյում ապրող քրիստոնյա գեղա նկարիչ 
էր։ Նրա աշխատանքը հիմնված է բրիտանացի նկարիչ Վիլյամ Հոլմեն Հանթի 
նախկինում արված աշխատանքի վրա, որը կոչվում է «Աշխարհի լույսը» (ավարտված 
1853 թվականին)։ 
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մա ձայն լրատ վա մի ջոց նե րի և ար վես տի ներ կա յաց ված տար բե րա-
կի՝ գե ղան կա րի, վե պի կամ կի նո ֆիլ մի տես քով։ Սե սիլ Բ. Դե Միլ լի 
կող մից 1956 թվա կա նին նկա րա հան ված «Տա սը պատ վի րան նե րը» 
կի նոն կարն այս փաս տի վառ օ րի նակ է։ Շա տե րի պատ կե րա ցումն 
այն մա սին, թե ինչ պես Իս րա յե լը դուրս ե կավ Ե գիպ տո սից, ա վե լի 
շատ հիմն ված է այս ֆիլ մի վրա, քան Աստ վա ծաշն չի։

Ն մա նա պես, թվում է՝ շա տե րը, ով քեր ա վե տա րան չա կան ու ղերձ-
ներ են քա րո զում Հայտ նութ յուն 3.20-ի հի ման վրա, ա վե լի շատ հիմ-
նում են դրանք Ուոր նե րի գե ղան կա րի վրա, քան այս հատ վա ծի 
լուրջ ու սումնա սի րութ յան։ Քա րո զիչ ներն ա սում են մարդ կանց, որ 
Ք րիս տո սը թա կում է ի րենց սրտի դու ռը, և միայն ի րենք կա րող են 
բա ցել այն՝ ա ղոթ քի մի ջո ցով ներս հրա վի րե լով Ք րիս տո սին։ Ե թե 
մարդն ա ղո թում է և վս տահ է, որ ինքն ան կեղծ է, նրան հա վաս-
տիաց նում են, որ Ք րիս տո սը մուտք է գոր ծել իր սրտի մեջ և փր կել է 
ի րեն։ Ն րան պատ վի րում են հա վատ քով կանգ նել այդ ճշմար տութ-
յան վրա և չվս տա հել սե փա կան զգաց մունք նե րին և հույ զե րին։ Նո-
րա դարձ նե րի հետ խորհր դատ վութ յուն անց կաց նող մար դիկ հա ճախ 
փա րա տում են նրանց կաս կած նե րը հետև յալ դա տո ղութ յուն նե րով.

1.  Ք րիս տո սը խոս տա ցել է մտնել ձեր սրտի մեջ, ե թե դուք բա ցեք դու ռը։

2. Դուք բա ցել եք դու ռը՝ հա վա տա լով և ա ղո թե լով։

3.  Ք րիս տո սը մշտա պես պա հում է Իր խոս տումնե րը, և ու րեմն, Նա 
ե կել է ձեր սրտի մեջ։ Հա կա ռակ դեպ քում, Նա ստա խոս է։

4.  Բայց մենք գի տենք, որ Ք րիս տո սը չի ստում։ Ն շա նա կում է՝ դուք 
գի տեք, որ փրկված եք և ա պա հով եք։

Այս տրա մա բա նութ յան պատ ճա ռով, ան թիվ մար դիկ հա վա-
տում են, որ փրկված են, թեև նրանց կյան քում գրե թե չկա ա պա-
ցույց փոխ ված կյան քի մա սին։ Ի րենց կյան քում նրանք չեն ցու ցա բե-
րում նույ նիսկ անն շան նվի րում Ք րիս տո սին, և ն րանց կյան քում չկան 
քրիս տո նեութ յան տե սա նե լի նշան ներ։ Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել 
սա։ Այս հատ վա ծը սխա լա կան չէ. սխա լա կան է դրա ըն դուն ված մեկ-
նութ յու նը և կի րա ռու մը։

Կար դա լով Հայտ նութ յուն 3.20-ն իր հա մա տեքս տում՝ մենք տես-
նում ենք, որ այն շատ է տար բեր վում ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա-
նա կան շարժ ման կող մից ա ռա ջարկ վող տար բե րա կից։ Ա ռա ջի նը՝ 
Ք րիս տո սը չի թա կում մե ղա վո րի սրտի դու ռը, այլ՝ Լա վո դի կեի ե կե-
ղե ցու դու ռը։ Երկ րոր դը՝ Նա չի խնդրում մարդ կանց հրա վի րել Ի րեն 
ի րենց սրտի խոր քը՝ ա ղոթք ա նե լով։ Փո խա րե նը, Նա հան դի մա-
նում է մի խումբ մարդ կանց, ո րոնք հա վաք վում էին Իր ա նու նով, և 
պատ վի րում է նրանց ա պաշ խա րել Իր հան դեպ ան տար բե րութ յու նից 
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(նրանք գաղջ են), ի րենց հոգևոր կու րութ յու նից (նրանք չեն տես նում, 
որ ի րենք թշվառ, ո ղոր մե լի, աղ քատ, կույր և մերկ են) նաև նյու թա-
պաշ տութ յու նից և հ պար տութ յու նից (նրանք ա սում են, որ ի րենք հա-
րուստ են, մե ծա ցել են և ոչն չի կա րիք չու նեն)2։ Եր րոր դը՝ Նա չի կան-
չում մարդ կանց հա վա տա լու Ա վե տա րա նին և չի խոս տա նում հա վի-
տե նա կան կյանք Աստ ծուն փնտրող ան հա վատ նե րին։ Փո խա րե նը, 
Նա խոս տա նում է վե րա կանգն ված շփում և հա վի տե նա կան վար-
ձատ րութ յուն ե կե ղե ցում գտնվող այն հա վա տաց յալ նե րին, ո րոնք 
կլսեն Իր ձայ նը և ճշ մա րիտ ա պաշ խա րութ յան մի ջո ցով կնո րո գեն 
ի րենց հա րա բե րութ յուն ներն Իր հետ։

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆ
Այն, որ Հայտ նութ յուն 3.20-ի ան մի ջա կան հա մա տեքս տը գրե թե 

առն չութ յուն չու նի ա վե տա րան չութ յան հետ, պետք է որ խնդրա հա-
րույց թվա շա տե րի հա մար։ Սա հատ կա պես ճիշտ է, երբ մենք հաս-
կա նում ենք, որ Աստ վա ծա շուն չը ոչ մի տեղ չի պատ վի րում մարդ-
կանց ար ձա գան քել Ա վե տա րա նի ու ղեր ձին՝ բա ցե լով ի րենց սրտե րը 
և ներս հրա վի րե լով Հի սու սին։ Փո խա րե նը, Աստ վա ծա շուն չը պատ-
վի րում է մարդ կանց ա պաշ խա րել ի րենց մեղ քե րից և վս տա հել 
Ք րիս տո սին3։

Նույն պես հե տաքր քիր է, որ այս հատ վա ծը հիմք է դար ձել ժա մա-
նա կա կից ա վե տա րան չա կան մե թոդ նե րի մեծ մա սի հա մար և ա մե-
նից հա ճախ օգ տա գործ վողն է ա վե տա րան չութ յուն նե րի ժա մա նակ, 
թեև այն գրե թե առն չութ յուն չու նի ա վե տա րան չութ յան հետ։ Միև-
նույն ժա մա նակ, Գործք 16.14-ը, ո րը ներ կա յաց նում է ա ռա քե լա կան 
ա վե տա րան չութ յու նը և Աստ ծո աշ խա տան քը փրկութ յան մեջ՝ ըստ 
Աստ վա ծաշն չի, գրե թե լիո վին ան տես վում է. «Եվ մի կին՝ ա նու նը Լի-
դիա, ծի րա նա վա ճառ, Թի վա տիր քա ղա քից, աստ վա ծա վախ, լսեց, 
ո րի սիր տը Տե րը բա ցեց, որ Պո ղո սի խո սած նե րին մտիկ ա նի»։

Շատ քա րո զիչ ներ օգ տա գոր ծում են Հայտ նութ յուն 3.20-ը՝ որ-
պես հիմք, որ պես զի հոր դո րեն մարդ կանց բա ցել ի րենց սրտի դու-
ռը Ք րիս տո սի հա մար և ցույց տան, որ մար դու սրտի դռան բռնա կը 
ներ սի կող մից է։ Ս րա նով նրանք ա սում են, որ Աստ ված չի կա րող 
կամ չի պատ րաստ վում բա ցել այն դրսից, և միայն մարդն է ի զո րու 
ա նել դա։ Ն ման Ուոր նե րի նկա րին, Ք րիս տոսն ա նօգ նա կան սպա-
սում է դրսում՝ խնդրե լով ներս մտնել։ Այս պի սով, այս հատ վածն օգ-
տա գործ վում է՝ պատ կե րե լու հա մար մի վար դա պե տութ յուն, որն այն 

2. Հայտնություն 3.16,17
3. Մարկոս 1.15, Ղուկաս 24.46,47, Գործք 16.30,31, 17.30
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չի սո վո րեց նում, և վա վե րաց նե լու հա մար մի ա վե տա րան չա կան մե-
թո դա բա նութ յուն, ո րը լիո վին բա ցա կա յում է Սուրբ գրքում։

Ա վե լին՝ Հայտ նութ յուն 3.20-ի ժա մա նա կա կից մեկ նութ յու նը և 
կի րա ռումն ուղ ղա կիո րեն հա կա ռակ է Գործք 16.14-ի պարզ ու սուց-
մա նը, ո րում Սուրբ գիր քը պար զո րեն հայ տա րա րում է, որ Աստ-
ված բա ցեց Լի դիա յի սիր տը՝ ար ձա գան քե լու այն բա նե րին, ինչ 
խո սում էր Պո ղո սը։ Այս խոս քում «բաց» բա ռը թարգ ման վել է հու-
նա րեն «դիա նոի՛ գո» բա ռից4, ո րը հու նա րե նի ակ նա ռու մաս նա գետ 
Ա. Թ. Ռո բերտ սո նը սահ մա նում է որ պես «բա ցել լայն կամ ամ բող-
ջո վին՝ նման ծալ վող դռնե րի եր կու փեղ կե րի»5։ Հու նա րե նի բա ռա-
գետ Ջո զեֆ Հեն րի Թա յե րը նմա նա տիպ սահ մա նում է ա ռա ջար կում. 
«բա ցել՝ բա ժա նե լով կամ քա շե լով տար բեր կող մեր, ամ բող ջո վին 
բա ցել»6։ Ղու կասն օգ տա գոր ծում է այս բառն իր գրքե րի այլ հատ-
ված նե րում՝ նկա րագ րե լով ա ռաջ նե կի կող մից իր մոր ո րո վայ նը բա-
ցե լը7, Հի սու սի կող մից ա շա կերտ նե րի միտ քը բա ցե լը՝ Սուրբ գրքե րը 
հաս կա նա լու հա մար8, և Աստ ծո կող մից Եր կին քը բա ցե լը՝ ցույց տա-
լով Իր աջ կող մում կանգ նած Հի սու սին9։ Այս ի րա դար ձութ յուն նե րը 
կրա վո րա կան բնույ թի չեն. ընդ հա կա ռա կը, դրանք ցույց են տա լիս 
գոր ծո ղութ յուն և ուժ, ա ռա ջի նը՝ նո րած նի կող մից, իսկ մյուս եր կու-
սը՝ Աստ ծո։

Պատ շաճ կի րա ռում
Ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա նա կան շար ժու մը վտան գա վոր կեր-

պով ա ղա վա ղում է Հայտ նութ յուն 3.20-ը, սա կայն այս խոս քը կա րող 
է կի րառ վել որ պես ա վե տա րան չա կան հրա վեր՝ ող ջա միտ աստ վա-
ծա բա նա կան հիմ քի և ճշ մա րիտ դար ձի պատ շաճ ըն կալ ման դեպ-
քում։ Թեև ա մե նա լուրջ աստ վա ծա բան ներն ան մի ջա պես մատ նա-
ցույց են ա նում, որ այս խոս քում Ք րիս տո սը դի մում է ան տար բեր, 
ինք նա գոհ և ինք նա խա բեութ յան մեջ գտնվող ե կե ղե ցա կան հա-
մայն քի, նրանք նույն պես ըն դու նում են, որ այն կա րող է ցույց տալ 
Ք րիս տո սի համ բե րութ յու նը մե ղա վո րի հան դեպ և Իր հետ շփման 
հա րատևող ա ռա ջար կը։ Ճիշտ լույ սի ներ քո տես նե լու դեպ քում, մենք 
կա րող ենք կի րա ռել Հայտ նութ յուն 3.20-ը հետև յալ կեր պով.

4. Կազմված հունարեն «դի՛ա» նախածանցից (երկու, տարբեր կողմեր, միջով) և 
«անոգի՛ո» բայից (բացել)։

5. Ռոբերտսոն. «Խոսքի պատկերները», հտ. 3, էջ 252։
6. Թայեր. «Հունարեն-անգլերեն բառարան», էջ 140։
7. Ղուկաս 2.23
8. Ղ ու կաս 24.45
9. Գործք 7.56
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«Ա հա Ես դռան առջև կանգ նած եմ...»
Այս խոս քը պատ կե րում է ճշմար տութ յունն այն մա սին, որ գո-

յութ յուն ու նի Ա վե տա րա նի հա մընդ հա նուր կանչ, և ոչ մի քրիս տոն-
յա երբևէ չպետք է կաս կա ծի են թար կի այն։ Ամ բողջ Սուրբ գրքում 
Աստ ված հստակ նշում է, որ Ին քը չի ցան կա նում ա նօ րե նի մա հը, 
այլ՝ որ ա նօ րե նը հե ռա նա իր ճա նա պարհ նե րից և ապ րի10։ Այն պես 
որ, մենք պար տա վոր ենք ներ կա յաց նել Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա-
րա նը երկն քի տակ ապ րող ա մեն ա րա րա ծի և բո լո րին ա մե նու րեք 
կան չել ա պաշ խա րութ յան և հա վատ քի11։ Մենք պետք է ջա նա սի րա-
բար և շա րու նա կա բար կա տա րենք այս աշ խա տան քը մինչև Տի րոջ 
վե րա դար ձը։ Ա վե տա րա նը ներ կա յաց նե լը մեր սերն դի ա մեն ներ կա-
յա ցուց չին՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան, պետք է լի նի մեր հո յա կապ մո-
լուց քը, և ա նե լով սա՝ մենք պետք է խո նար հա բար բա ցատ րենք մեր 
ունկն դիր նե րին, որ Ք րիս տո սը և՛ այ ցե լեց, և՛ կան չեց ի րենց՝ մեր քա-
րո զած ու ղեր ձի մի ջո ցով։

Երկ րոր դը՝ այս խոս քից մենք ի մա նում ենք, որ Աստ ծո կան չը մե-
ղա վո րին և՛ համ բե րա տար է, և՛ հա րատևող։ Նա սի րող և գ թած Աստ-
ված է, եր կայ նա միտ, ա ռատ ո ղոր մութ յամբ և ճշ մար տութ յամբ12։ Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, Նա կան չում է նույ նիսկ ա մե նախս տա ցած մե ղա-
վո րին, և ս պա սում է նրանց, ով քեր չեն ըն դու նել Իր ո ղոր մութ յունն 
ի րենց կյան քի ամ բողջ ըն թաց քում։ Իր գրքում Ե սա յին գե ղե ցիկ և 
տ պա վո րիչ պատ կե րում է Աստ ծո եր կայ նամ տութ յու նը.

«Ես... ա սա ցի. «Ա հա՛ Ես, ա հա՛ Ես»,
Այն ազ գին, որ Իմ ա նու նը չէր կան չել։
Ես տա րա ծե ցի Իմ ձեռ քե րը ա մեն օր դե պի մի ապս տամբ ժո ղո վուրդ,
Ո րոնք գնում են մի այն պի սի ճա նա պար հով, որ լավ չէ,
Ի րենց խոր հուրդ նե րի ետևից.
Մի այն պի սի ժո ղո վուրդ, որ Ինձ բար կաց նում են միշտ Իմ առջև» (65.1-3)։

Քա րո զի չը պետք է հաշ վի առ նի Աստ ծո եր կայ նամ տութ յու-
նը մե ղա վոր նե րի հան դեպ, քա նի որ Աստ ծո բա րութ յու նը և համ բե-
րութ յունն են, որ ա պաշ խա րութ յան են ա ռաջ նոր դում մարդ կանց13։ 
Բայցևայն պես, քա րո զի չը պար տա վոր է զգու շաց նել մե ղա վո րին այն 
օր վա մա սին, ո րը հայտ նի է միայն Աստ ծուն, երբ փրկութ յան կան չը 
կդա դա րի, և կմնա միայն դա տաս տա նը։

10. Եզեկիել 18.23
11. Մարկոս 16.15, Գործք 17.30
12. Ելից 34.6
13. Հռոմեացիների 2.4
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«Ե թե մե կը լսի Իմ ձայ նը և դու ռը բա ցի...»
Այս ար տա հայ տութ յան մեջ հայտն ված է մի զար մա նա լի ճշմար-

տութ յուն. Աստ ված կոչ է ա նում մարդ կանց ար ձա գան քել Ա վե տա-
րա նի ու ղեր ձին։ Քա րո զե լու այն տե սա կը, ո րը չի պա հան ջում ար ձա-
գանք մարդ կան ցից, լա վա գույն դեպ քում ոչ հա վա սա րակշռ ված է, 
իսկ վա տա գույն դեպ քում հերձ ված է։ Ա վե տա րա նի չը չի կա տա րել իր 
աշ խա տան քը, ե թե նա պար զա պես հռչա կել է Ա վե տա րա նի ու ղեր ձը 
և թո ղել է իր ունկնդ րին ա ռանց հրա տա պութ յան զգա ցու մի, ա ռանց 
այն պի սի զգա ցու մի, որ ին քը չի ա վար տել, քա նի դեռ նա պատ շաճ 
կեր պով չի ար ձա գան քել Ա վե տա րա նի պա հանջ նե րին։ Սա պար զո-
րեն երևում է այն օ րի նակ նե րից, ո րոնք Տե րը և Ն րա ա ռաք յալ նե րը 
թո ղել են մեզ հա մար Սուրբ գրքում։ Իր ծա ռա յութ յան սկզբից Հի սու-
սը պատ վի րեց մարդ կանց ար ձա գան քել Ա վե տա րա նին ա պաշ խա-
րութ յամբ և հա վատ քով14։ Պեն տե կոս տեի օ րը Պետ րո սը հաս տա տա-
կա մո րեն դրդեց իր ունկն դիր նե րին քայլ ա նել՝ ա սե լով. «Ա զատ վե՛ք 
այս թյուր ազ գից» (Գործք 2.40)։ Պո ղոս ա ռաք յա լը և՛ հա մո զում էր, և՛ 
ա ղա չում էր մե ղա վոր նե րին հաշտ վել Աստ ծո հետ՝ Ք րիս տո սի ա նու-
նից15։ Սուրբ գրքի ա մե նից ազ դե ցիկ հոր դո րը մե ղա վոր նե րին պատ-
կա նում է հենց նրա գրչին. «Ա հա հի մա՛ է ըն դու նե լի ժա մա նա կը. 
ա հա հի մա՛ է փրկութ յան օ րը» (Բ Կորնթ. 6.2)։

Ա վե տա րա նը պար զո րեն և ա ռանց ա մա չե լու պա հան ջում է ար-
ձա գանք իր ունկնդ րից։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ար ձա գան քը չի 
սահ մա նա փակ վում ա վե տա րան չա կան գրքույ կի ետևում գրված 
մի ա ղոթք կրկնե լով տա նը կամ որևէ ա վե տա րան չա կան ու ղեր ձի 
ա վար տին։ Սուրբ գրքի ամ բող ջա կան խոր հուրդն այն է, որ մե ղա-
վոր նե րը պետք է ար ձա գան քեն՝ ըն դու նե լով Ք րիս տո սի փրկա րար 
աշ խա տան քը և գե րա գույն իշ խա նութ յու նը։ Սուրբ գիր քը կոչ է ա նում 
նրանց ա պաշ խա րել ի րենց մեղ քե րից, հրա ժար վել ա մեն տե սա կի 
ինք նա վա րութ յու նից կամ ի րենց կյանքն ան ձամբ ղե կա վա րե լուց և 
դա վա նել Հի սու սին որ պես Տեր16։ Սուրբ գիր քը պատ վի րում է նրանց 
մեր ժել ի րենց մարմնի զո րութ յամբ փրկութ յուն ստա նա լու ցան կա-
ցած հույս և հա վատ քով ա պա վի նել Աստ ծո ո ղոր մութ յա նը Ք րիս տո-
սում։ Հաս կա նա լու հա մար Ք րիս տո սի ձայ նը լսե լու և մեր կյան քի դու-
ռը Ն րա առջև բա ցե լու կարևո րութ յու նը, մենք պետք է դի տար կենք 
հետև յալ հատ ված նե րը Հով հան նե սի Ա վե տա րա նից.

«Ճշ մա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա սում եմ ձեզ. թե ժա մա նակ կգա և հի մա է, որ 
մե ռել ներն Աստ ծո Որ դու ձայ նը կլսեն, և լ սող նե րը կապ րեն» (5.25)։

14. Մարկոս 1.15
15. Բ Կորնթացիների 5.11,20
16. Հռոմեացիների 10.9–10
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«Իմ ոչ խար ներն Իմ ձայ նը լսում են, և Ես ճա նա չում եմ նրանց, և Իմ 
ետևից գա լիս են» (10.27)։

Ա ռա ջին խոս քում Ք րիս տո սը նկա րագ րում է փրկութ յու նը՝ որ պես 
հոգևո րա պես մա հա ցած մարդ կանց հա րութ յուն։ Այն գերբ նա կան և 
հ րա շա գործ աշ խա տանք է, ո րը կա տա րե լով՝ Նա փո խում է մե ղա-
վո րի սիր տը և օժ տում է նրան հոգևոր կյան քով։ Ք րիս տո սի մեծ և 
ան սահ ման զո րութ յամբ, նո րա դար ձը հա րութ յուն է առ նում մե ռել նե-
րից որ պես նոր ա րա րած՝ ստեղծ ված Ք րիս տոս Հի սու սում, որ պես զի 
վար վի այն բա րի գոր ծե րի մեջ, ո րոնք Աստ ված պատ րաս տել է իր 
հա մար աշ խար հի ստեղ ծա գոր ծութ յու նից ա ռաջ17։ Սա հոգևոր հա-
րութ յուն է, ո րը պա կաս հրա շա գործ և կ յանք փո խող չէ, քան Ղա-
զա րո սի հա րութ յու նը՝ Ք րիս տո սի հրա մա նով։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
ան հե թե թութ յուն կլի ներ մտա ծե լը, որ մար դը կա րող է ճշմար տա պես 
լսել Ք րիս տո սի ձայ նը և վե րապ րել Աստ ծո այս զո րա վոր աշ խա տան-
քը, սա կայն չկրել որևէ փո փո խութ յուն։ Ինչ պես Հով հան նես 5.25-ը 
սո վո րեց նում է մեզ, «լսող նե րը կապ րեն» (շե ղա գիրն ա վե լաց րած է)։ 
Հետևա բար, նրանք նույն պես կվար վեն «կյան քի նո րո գութ յան մեջ» 
(Հ ռոմ. 6.4)։

Հով հան նե սի Ա վե տա րա նում գտնվող երկ րորդ խոս քում տես-
նում ենք այն մարդ կանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը, ո րոնք 
ճշմար տա պես լսել են Ք րիս տո սի ձայ նը և տ վել են ի րենց կյան քը 
Ն րան. նրանք շա րու նա կում են հետևել Ք րիս տո սին։ Անմ տութ յուն է 
մտա ծե լը և հերձ վա ծութ յուն է սո վո րեց նե լը, որ մար դը կա րող է լսել 
Ք րիս տո սի ձայ նը և հա րութ յուն առ նել հոգևոր մա հից, սա կայն չկրել 
որևէ տևա կան ազ դե ցութ յուն։ Ն մա նա պես, Հով հան նես 10.27-ին հա-
կա սում է հա մոզ մունքն այն մա սին, որ մար դը կա րող է բա ցել իր 
սիր տը Ք րիս տո սի հա մար, որ պես զի փրկութ յուն ստա նա, իսկ հե տո 
կրկին փա կել այն, որ պես զի կա րո ղա նա ինք նա վար կյանք վա րել՝ 
ա ռանց նույ նիսկ կյան քում անն շան կեր պով հաշ վի առ նե լու իր Փրկ-
չին։ Լավ կլի նի, ե թե հի շենք, որ լսե լու գա ղա փա րը եբ րա յե րե նում են-
թադ րում է ոչ միայն լսե լը, այլև՝ հնա զանդ վե լը։

Մենք պետք է կրկին հաս տա տենք Ա վե տա րա նի մի պարզ ճշմար-
տութ յուն. մար դիկ փրկվում են միայն շնորհ քով և միայն հա վատ քի 
մի ջո ցով։ Փր կութ յունն Աստ ծո պարգևն է, որն ա ռան ձին է մարդ կա-
յին ար ժա նիք նե րից և բա ցա ռում է ցան կա ցած պար ծանք մարմնով18։ 
Նույն պես, Հո գու գերբ նա կան աշ խա տան քով է, որ մար դը դառ նում է 
նոր ա րա րած և Աստ ծո ստեղ ծա ծը։ Այս ճշմար տութ յու նը ե րաշ խա վո-
րում է, որ այն մար դը, ո րը լսել է Ա վե տա րա նը և բա ցել է իր սիրտն 

17. Բ Կո րնթացիների 5.17, Եփեսացիների 2.10
18. Եփեսացիների 2.8,9
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Աստ ծո փրկութ յան հա մար, կա ռա ջա դի մի անձ նա կան սրբաց ման և 
Ք րիս տո սին նման վե լու մեջ։ Պատ ճա ռը նո րա դար ձի կամ քի ու ժը չէ, 
այլ՝ նրան փրկող Աստ ծո զո րութ յու նը և հա վա տար մութ յու նը։ Նա, Ով 
սկսեց այս բա րի գործն այդ մար դու կյան քում, ա վար տին կհասց նի 
այն19։

«...Կմտ նեմ նրա մոտ...»
Նոր ուխ տի ա մե նա մեծ և ա մե նա թանկ ի րո ղութ յուն նե րից մեկն 

այն է, որ Ք րիս տո սը բնակ վում է Իր ժո ղովր դի մեջ։ Նա ճշմար-
տա պես մեր Էմ մա նուելն է մինչև այս աշ խար հի վեր ջը20։ Կարևոր է 
պնդել, որ երբ Սուրբ գիր քը նշում է, որ Ք րիս տո սը բնակ վում է հա-
վա տաց յա լի մեջ, դա պոե տիկ կամ այ լա բա նա կան լե զու չէ, այլ՝ ի րո-
ղութ յուն, ո րը ճշմա րիտ է Աստ ծո յու րա քանչ յուր զա վա կի հա մար։ Կո-
ղո սիա յի ե կե ղե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում Պո ղո սը գրում է, որ մե-
զա նում բնակ վող Ք րիս տո սը հա վա տաց յա լի ա պա գա փառ քի հույ սի 
հիմքն է21։ Ք րիս տո սի ներբ նա կութ յու նը Հո գու մի ջո ցով, ո րի արդ յուն-
քում ա ռա ջա նում է ներ քին հոգևոր կյանք և ար տա քին տե սա նե լի 
վե րա փո խում, հա վաս տիաց նում է հա վա տաց յա լին, որ ին քը պատ-
կա նում է Ք րիս տո սին, և որ ինքն ի րա վամբ կա րող է հու սալ այն 
վերջ նա կան փառ քին, ո րը դեռ գա լու է։ Այս պի սով, Ք րիս տո սի ներբ-
նա կութ յու նը Հո գու մի ջո ցով ան գոր ծուն յա չէ, այլ արդ յու նա վետ է22։ 
Այն գաղտ նիք չէ և չի սահ մա նա փակ վում ա ռեղծ վա ծա յին կամ ան-
հա տա կան տպա վո րութ յամբ. ընդ հա կա ռա կը, այն զա նա զա նե լի և 
ն կա տե լի ի րո ղութ յուն է։

Ք րիս տո սը խոս տա նում է բնակ վել նրանց ներ սում, ով քեր հա-
վատ քով ըն դու նում են Ի րեն, սա կայն պետք է կրկնենք, որ ա պա-
ցույ ցը, որ մենք հա վա տա ցել և ըն դու նել ենք Ք րիս տո սին, Ն րա գոր-
ծուն աշ խա տանքն է մե զա նում՝ մեզ Իր պատ կե րին կեր պա րա նա կից 
դարձ նե լու հա մար։ Այն մար դը, ո րը դա վա նում է Ն րա ա նու նը, վե-
րապ րում է թեև աս տի ճա նա կան, բայց մնա յուն փո փո խութ յուն։ Հով-
հան նե սի Ա վե տա րա նում կա մի խոսք, ո րը ցույց է տա լիս, թե ինչ է 
նշա նա կում Ք րիս տո սի ներբ նա կութ յու նը հա վա տաց յա լի մեջ. «Հի-

19. Փիլիպեցիների 1.6
20. Եսայի 7.14, Մատթեոս 1.23, 28.20
21. Կողոսացիների 1.27, Ա. Թ. Ռոբերտսոնը գրում է. «Նա դիմում է 

հեթանոսներին, բայց «ձեզանում» գաղափարն այստեղ նշանակում է «ձեր մեջ», ոչ 
թե «ձեր միջև»։ Պողոսը նկատի ունի Քրիստոսին վերապրելը և Նրա ներկայությունը 
բոլոր հավատացյալների անձնական կյանքում, Քրիստոսի ներբնակությունը սրտում, 
ինչպես Եփեսացիների 3.17-ում։ Նա բովանդակում է նաև փառքի հույսը, քանի որ 
Նա Աստծո «շխինան» է։ Քրիստոսը մեր հույսն է հիմա (Ա Տիմոթեոս 1.1), և մեր գալիք 
նպատակի հույսն է (Հռոմեացիների 8.18)։ «Խոսքի պատկերները», հտ. 4, էջ 485։

22. Վիլյամ Հենդրիկսեն. «Նոր կտակարանի մեկնություն. Կողոսացիների և 
Փիլիմոնի մեկնություն» (Գրենդ Ռեփիդս, «Baker», 1964թ.), էջ 91։
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սու սը պա տաս խա նեց և ն րան ա սաց. «Ե թե մեկն Ինձ սի րում է, Իմ 
Խոս քը կպա հի, և Իմ Հայ րը կսի րի նրան, և ն րա մոտ կգանք և բ նա-
կութ յուն կա նենք նրա մոտ» (14.23)։

Հի սու սը չի սո վո րեց նում, որ Իր ներբ նա կութ յու նը հա վա տաց յա-
լի կյան քում հիմն ված է այն բա նի վրա, որ հա վա տաց յա լը սրտանց 
սի րում է և լիա կա տար հնա զանդ վում է Ի րեն։ Սե րը Ք րիս տո սի հան-
դեպ և Ն րա Խոս քը պա հե լը ոչ թե ե րաշ խա վո րում են Ն րա ներբ նա-
կութ յու նը, այլ վկա յում են այդ մա սին։ Մենք գի տենք, որ վերս տին 
ծնվել ենք, և Ք րիս տո սը Սուրբ Հո գով բնակ վել է մե զա նում, քա նի որ 
մեր մեջ կա սեր Ն րա հան դեպ, ո րը նախ կի նում գո յութ յուն չու ներ, և 
մեր կյան քում ար տա հայտ վում է նոր հա րա բե րութ յուն Ն րա Խոս քի 
հետ, ո րը բնու թագր վում է հա րա ճուն հնա զան դութ յամբ։

Այս աստ վա ծաշնչ յան ու սու ցումն ուղ ղա կիո րեն հա կադր վում է այն 
ըն դուն ված գա ղա փա րին, որ մար դիկ կա րող են հաս տատ կանգ-
նել ի րենց փրկութ յան հույ սի վրա պար զա պես այն պատ ճա ռով, որ 
ի րենք մեկ ան գամ ա ղո թել են՝ խնդրե լով Հի սու սին գալ ի րենց սրտի 
մեջ։ Թեև չու նեն Ք րիս տո սի ներբ նա կութ յան որևէ ներ քին վե րապ-
րում կամ ար տա քին ա պա ցույց, նրանք պետք է հաս տատ կանգ-
նեն, միայն ո րով հետև Նա ճշմար տա պես խոս տա ցել է, իսկ ի րենք 
ան կեղ ծո րեն խնդրել են։ Այս մո տե ցու մը ներ կա յաց նում է Ք րիս տո սի 
ներբ նա կութ յու նը որ պես ան գոր ծուն յա, ան զոր և ան ճա նա չե լի ի րո-
ղութ յուն։ Փր կութ յու նը պար զա պես դառ նում է տոմս դե պի Եր կինք՝ 
ա ռանց որևէ սպաս ման, որ այն նկա տե լի ազ դե ցութ յուն կթող նի 
մար դու բնա վո րութ յան և Աստ ծո հետ հա րա բե րութ յուն նե րի վրա։

Որ քան էլ ըն դուն ված լի նի այս մեկ նութ յու նը, այն չու նի աստ վա-
ծաշնչ յան հիմք։ Թեև մար դու հա վաս տիա ցու մը կա րող է ա վե լա նալ, 
ե թե նա մտո րի իր դար ձի փոր ձա ռութ յան մա սին, այ նուա մե նայ նիվ 
մտո րու մը միակ գոր ծո նը չէ, ո րը ո րո շում է Ք րիս տո սի հան դեպ նրա 
հա վատ քի դա վա նան քի իս կութ յու նը։ Կան այլ կարևոր և ան փո-
խա րի նե լի գոր ծոն ներ, ո րոնք վկա յում են հա վա տաց յա լի կյան քում 
Աստ ծո շա րու նա կա կան աշ խա տան քի մա սին. սրբա ցու մը, ա վե լի 
խո րը ա պաշ խա րութ յու նը, հա վատ քի ա ճը, ա վե լի բարձր գնա հա-
տան քը Ք րիս տո սի հան դեպ և ա վե լի հիմնա վոր հնա զան դութ յու նը 
Ն րա կամ քին։

«...Եվ ընթ րիք կա նեմ նրա հետ, և նա՝ Ինձ հետ»։
Ա վե տա րա նի մե ծա գույն խոս տումնե րից մե կը Ք րիս տո սի հետ 

շփումն է, սա կայն թվում է, թե այն ետ է մղվել՝ տե ղի տա լով ա վե-
լի ցան կա լի ա ռա վե լութ յա նը, ո րը մե ղա վո րի ինք նա պահ պա նումն է։ 
Մարդ կանց խրա խու սում են հրա վի րել Հի սու սին ի րենց սրտի մեջ՝ 
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խոս տա նա լով ա վե լի բա րե կե ցիկ կյանք այս աշ խար հում և փր կութ-
յուն կոր ծա նու մից՝ հա ջոր դում։ Թեև այս խոս տումնե րը վա վե րա կան 
են, երբ մենք դարձ նում ենք դրանք ա վե լի ա ռաջ նա հերթ, քան շփու-
մը Ք րիս տո սի հետ, դրանք խե ղաթ յու րում են Ա վե տա րա նը։ Այս մո-
տե ցու մը հա կա սում է հա վի տե նա կան կյան քի ի մաս տին՝ հա մա ձայն 
Հի սու սի խոս քե րի. «Եվ սա է հա վի տե նա կան կյան քը, որ ճա նա չեն 
Քեզ, միայն ճշմա րիտ Աստ ված, և Ն րան, որ ու ղար կե ցիր՝ Հի սուս 
Ք րիս տո սին» (Հովհ. 17.3)։

Սա տա նան ճիշտ նկա տեց՝ ա սե լով, որ մար դը կա նի գրե թե ա մեն 
ինչ՝ իր կա շին փրկե լու հա մար23։ Նա կա ղո թի, ե կե ղե ցի կհա ճա խի, 
կընդգրկ վի կրո նա կան ծա ռա յութ յան մեջ և նույ նիսկ կնա հա տակ վի։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է Աստ ծո Հո գու գերբ նա կան աշ խա-
տան քը՝ ա րա տա վոր ված մար դուն ար մա տա պես փո խե լու հա մար, 
որ պես զի նա սկսի արժևո րել Ք րիս տո սին և ցան կա նա հա ղոր դակց-
վել Ն րա հետ։ Ա վե լի բա րե կե ցիկ կյան քի կամ հա վի տե նա կան ե րա-
նութ յան ա ռա ջար կը կգրա վի բազ մա թիվ մարմնա վոր մարդ կանց, 
սա կայն շփու մը Ք րիս տո սի հետ չի գրա վի ոչ ո քի՝ բա ցի այն մարդ-
կան ցից, ո րոնց գրա վում է Աստ ծո Հո գին. «Ոչ ոք չի կա րող Ինձ մոտ 
գալ, ե թե Հայ րը, որ Ինձ ու ղար կեց, չքա շի նրան, և Ես հե տին օ րում 
հա րութ յուն կտամ նրան» (Հովհ. 6.44)։

Որ պես քրիս տոն յա ներ և Ա վե տա րա նի ծա ռա յող ներ մենք պետք է 
հի շենք եր կու կարևոր ճշմար տութ յուն, երբ օգ տա գոր ծում ենք Հայտ-
նութ յուն 3.20-ը Ք րիս տո սի մա սին պատ մե լիս։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք 
է ուղ ղենք մեր ունկն դիր նե րի ու շադ րութ յու նը Ք րիս տո սի վրա և ցույց 
տանք Ք րիս տո սի ար ժե քը, որ պես զի ա մեն ին չից ա ռա վել նրանք 
ցան կա նան հա ղոր դակց վել Ն րա հետ։ Թեև Ա վե տա րանն ու նի ան-
թիվ ա ռա վե լութ յուն ներ, ո րոնք պետք է հայտ նենք մարդ կանց, մենք 
պետք է ազ դա րա րենք Ք րիս տո սին՝ որ պես գլխա վո րը բո լոր այդ 
ա ռա վե լութ յուն նե րից և որ պես ա վե լի ար ժե քա վոր, քան այդ ա մե նը՝ 
միա սին։ Ի րա կա նում, մենք պետք է ջանք գոր ծադ րենք, որ պես զի 
ցույց տանք մե ղա վո րին, որ Ք րիս տո սի լույ սի ներ քո մնա ցած բո լոր 
ա ռա վե լութ յուն նե րը գրե թե չու նեն ար ժեք և հե ռան կար։

Ի՞նչ կա րող է ա ռա ջար կել քա րո զի չը՝ Ք րիս տո սի հա մե մատ։ Արդ-
յո՞ք մենք պետք է ան տե սենք այս վեհ թե ման և խո սենք պա կաս 
կարևոր բա նե րի մա սին, որ պես զի գրա վենք մարմնա վոր մարդ-
կանց, ո րոնք ա վե լի գե րա դա սում են ու տել խո զե րի տաշ տից, քան 
ընթ րել Տի րոջ սե ղա նի շուրջ։ Ե թե մեր հիմնա կան թե ման լի նի Ք րիս-
տո սի գե ղեց կութ յու նը և Ն րա Ա վե տա րա նի փառ քը, մի գու ցե մենք 

23. «Եվ սատանան պատասխանեց Տիրոջը և ասաց. «Մորթի տեղ մորթ, նաև 
մարդս իր ամբողջ ստացվածքն իր անձի տեղ կտա»» (Հոբ 2.4)։
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գրա վենք ա վե լի քիչ մարդ կանց, բայց նրանք, ով քեր կգան, հենց 
այն պես չեն գա։ Աստ ծո Հո գով, նրանք կգան Ք րիս տո սի հա մար և 
կմնան Ք րիս տո սի հա մար։ Նույ նիսկ ե թե թվա, թե երկ րա յին ու րա-
խութ յան և բար գա վաճ ման բո լոր խոս տումնե րը չեն կա տար վում, 
նրանք կմնան ի րենց ըն թաց քի մեջ, քա նի որ նրանք մի ակն թարթ 
տե սել են փա ռա վոր Ք րիս տո սին և աղբ են հա մա րել մնա ցած ա մեն 
ին չը՝ դրա հա մե մատ24։

Երկ րոր դը՝ մենք պետք է օգ տա գոր ծենք այս հրա շա լի խոս քը, որ-
պես զի ցույց տանք հետև յա լը. ա պա ցույցն այն մա սին, որ մար դը 
բա ցել է իր սրտի դու ռը Ք րիս տո սի հա մար, այ սինքն՝ ճշմա րիտ դարձ 
է վե րապ րել, այն է, որ նա շա րու նա կում է հա ղոր դակց վել Ք րիս տո սի 
հետ։ Հի սու սը խոս տա ցավ. «(Ես) կմտնեմ նրա մոտ և ընթ րիք կա նեմ 
նրա հետ, և նա՝ Ինձ հետ»։ Ս րա նով Հի սու սը սո վո րեց նում է մի ան-
չափ կարևոր ճշմար տութ յուն. նո րա հա վա տի մեջ Իր ներբ նա կութ յու-
նը կդառ նա Իր և այդ մար դու ի րա կան և տևա կան շփման սկիզ բը։ 
Սա ճշմա րիտ դար ձի նշան նե րից մեկն է։ Մենք գի տենք կամ հա վաս-
տիա ցում ու նենք, որ Ք րիս տո սը և՛ փրկել է մեզ, և՛ բնակ վել է մե զա-
նում, քա նի որ փո խա դարձ շփում ու նենք Ն րա հետ. Նա ընթ րում է 
մեզ հետ, և մենք՝ Ն րա հետ։

Ան չափ կարևոր է նշել, որ տևա կան շփման մա սին այս խոս տու մը 
չի տրվել ըն դա մե նը որ պես հա վա նա կա նութ յուն, այլ՝ որ պես հստակ 
ի րո ղութ յուն, այն պի սի բան, ին չը տե ղի կու նե նա յու րա քանչ յուր ճշմա-
րիտ հա վա տաց յա լի կյան քում։ Այն շատ նման է Նոր կտա կա րա նի վե-
րա բեր յալ հինկ տա կա րան յան ա մե նա գե ղե ցիկ խոս տումնե րից մե կին. 
«Այլ այս է այն ուխ տը, որ պի տի կա պեմ Իս րա յե լի տան հետ այն օ րե-
րից հե տո,- ա սում է Տե րը. Իմ օ րեն քը պի տի դնեմ նրանց ներ սում և 
ն րանց սրտի վրա պի տի գրեմ այն, և Ես պի տի լի նեմ նրանց Աստ-
ված, և ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո վուրդ լի նեն»25։

Այս ուխ տի խոս տու մը վե րա բե րում է այն պի սի ժա մա նակ վա, ո րը 
ներ կա յումս կա տար վել է, երբ Աստ ված ստեղ ծե լու էր Իր հա մար մի 
ժո ղո վուրդ՝ հաշտ ված Մե սիա յի քավ չա րար մա հով և վե րածն ված 
Սուրբ Հո գով։ Շ նոր հիվ նրանց հա մար կա տա րած գերբ նա կան աշ-
խա տան քի՝ Նա լի նե լու էր նրանց Աստ վա ծը, իսկ նրանք՝ Իր ժո ղո-
վուր դը։ Սա ոչ թե հու սա ցող Աստ ծո ա նի րա կա նա նա լի ցան կութ յունն 
է, այլ՝ գե րիշ խան Աստ ծո ան փո փոխ վճի ռը։ Նա ոչ միայն խոս տա-
նում է Իր հա րատև հա վա տար մութ յունն Իր նո րոգ ված ժո ղովր դին, 
այլև խոս տա նում է այն պես գոր ծել նրան ցում, որ նրանք էլ պատ շաճ 
կեր պով ար ձա գան քեն դրան։ Ն րանք կլի նեն Իր ժո ղո վուր դը։

24. Փիլիպեցիների 3.7,8
25. Երեմիա  24.7, 31.33, 32.38, Եբրայեցիների 8.10
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Հայտ նութ յուն 3.20-ում տես նում ենք նույն հա մոզ վա ծութ յամբ 
ար ված մի պնդում։ Ք րիս տո սը ոչ միայն խոս տա նում է հա րատև 
շփում ու նե նալ նո րա դար ձի հետ, այլև որ Իր ներբ նա կութ յու նը նրա-
նում կե րաշ խա վո րի նրա պատ շաճ ար ձա գան քը։ Սա չի նշա նա կում, 
որ հա վա տաց յա լը եր բեք չի ձա խող վի իր ըն թաց քի մեջ, և որ նրա 
նվի րու մը Ք րիս տո սին եր բեք գաղջ չի դառ նա։ Այ նուա մե նայ նիվ, սա 
նշա նա կում է, որ հա վա տաց յա լի կյան քում կլի նի ի րա կան և ն կա տե-
լի շփում Ք րիս տո սի հետ։ Նա չի հիմնի իր փրկութ յան հա վաս տիա-
ցումն ըն դա մե նը անց յա լում ար ված մի ա ղոթ քի վրա, որն, իր հա մոզ-
մամբ, ան կեղծ էր, այլ կհիմնի կեն դա նի Ք րիս տո սի հետ տևա կան և 
փո խա դարձ շփման վրա։

ՏԵՍԵՔ, ԹԵ ՈՎ Է ԳԱԼԻՍ ԸՆԹՐԻՔԻ
Մինչև այս թե ման եզ րա փա կե լը և ա ռաջ շարժ վե լը, մենք պետք 

է ա նենք վեր ջին պնդու մը։ Բազ մա թիվ խնդիր ներ՝ կապ ված Հայտ-
նութ յուն 3.20-ի ա վե տա րան չա կան գոր ծա ծութ յան հետ, լուծ ված 
կլի նեին, ե թե մենք պար զա պես հաս կա նա յինք և ճշ տո րեն ազ դա-
րա րեինք, թե ով է թա կում դու ռը։ Նա մերժ ված Ք րիս տո սը չէ, որն 
ըն ծայ ման մնա ցորդ ներ է խնդրում։ Նա փառ քի Տերն է։ Ի՞նչ մենք 
կա րող ենք տալ Ն րան։ Նա նստած է գա հի վրա Երկն քում, և եր-
կի րը Ն րա ոտ քե րի պատ վան դանն է26։ Մարդ կանց ձեռ քե րը չեն ծա-
ռա յում Ն րան այն պես, ա սես Նա ինչ-որ բա նի կա րիք ու նի, քա նի 
որ Նա Ինքն է տա լիս բո լո րին կյանք և շունչ և ա մեն ինչ27։ Ե թե Նա 
քաղ ցած լի ներ, չէր ա սի այդ մա սին մարդ կանց, քա նի որ Ն րանն 
է աշ խար հը և դ րա լիութ յու նը28։ Ա վե լին՝ ե թե մար դը մե ղան չում է և 
ա վե լաց նում է իր ա նօ րի նութ յու նը, ի՞նչ է դա ա նում Աստ ծուն, և ե թե 
մարդն ար դար է, ի՞նչ օ գուտ Աստ ծուն դրա նից29։ Է. Ու. Թո զե րը ճիշտ 
էր գրում. «Նույ նիսկ ե թե բո լոր մար դիկ հան կար ծա կի կու րա նա յին, 
միև նույն է՝ արևը լույս կտար ցե րե կը, իսկ աստ ղե րը՝ գի շե րը, քա նի 
որ նրանք ոչն չով կախ ված չեն այն մի լիո նա վոր նե րից, ո րոնք օգտ-
վում են ի րենց լույ սից։ Նույն կեր պով, ե թե բո լոր մար դիկ այս երկ-
րի վրա ա թեիստ ներ դառ նա յին, դա որևէ կեր պով չէր ազ դի Աստ ծո 
վրա։ Ն րա ինք նութ յունն ան փո փոխ է և կախ ված չէ որևէ մար դուց։ 
Ն րան հա վա տա լը ո չինչ չի ա վե լաց նում Ն րա կա տա րե լութ յա նը, և 
Ն րան կաս կա ծե լը ո չինչ չի պա կա սեց նում Ն րա նից»30։

26. Եսայի 66.1
27. Գործք 17.25
28. Սաղմոս 50.12
29. Հոբ 35.6,7
30. Է. Ու. Թոզեր. «Սուրբի գիտությունը» (Նյու Յորք, «Harper & Row», 1961թ.), էջ 40։
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Այս պի սով, Ք րիս տո սը թա կում է մար դու սրտի դու ռը՝ որ պես 
ո ղոր մած Տեր, ո րին մենք պետք է վե րա բեր վենք երկ յու ղա ծութ-
յամբ և պատ վով, ոչ թե որ պես մու րա ցիկ վտա րան դի, ո րին պետք է 
խղճանք։ Երբ Նա մտնում է մար դու սրտի մեջ, Նա է ո րո շում բո լոր 
պայ ման նե րը և ներ կա յաց նում բո լոր պա հանջ նե րը։ Նա չի են թար-
կում իր կամ քը մարդ կանց քմա հա ճույ քին, այլ պա հան ջում է լիա-
կա տար նվի րում։ Սա է պատ ճա ռը, որ Ե րա նե լի նե րի մեջ Ք րիս տո-
սը սո վո րեց նում է. «Ե րա նի՜ նրանց, որ սրտով մա քուր են» (Մատթ. 
5.8)։ Ե րա նե լի են նրանք, ո րոնց սրտե րը պատ ված չեն խա րա մով, և 
ո րոնց նվի րու մը բա ժան ված չէ մրցակ ցող սի րո ա ռար կա նե րի միջև, 
ո րով հետև նրանք կտես նեն Աստ ծուն։

Որ պես օ րի նակ՝ պատ կե րաց նենք, որ Ք րիս տո սը թա կում է ինչ-որ 
մե կի սրտի դու ռը։ Նա ա ռա ջար կում է այդ մար դուն հրա շա լի խոս-
տումներ՝ բժշկութ յուն, խա ղա ղութ յուն և հա վի տե նա կան կյանք։ Եվ, 
լսե լով այդ մեծ փրկութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին, այդ մար դը 
պար զում է ձեռ քը դե պի դռան բռնա կը՝ պատ րաստ բա ցե լու այն։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, մինչ նա քա շում է սող նա կը, Ք րիս տո սը զգու շաց նում 
է նրան. «Ե թե բա ցես դու ռը, Ես ներս կմտնեմ և կ կա տա րեմ ա մեն մի 
խոս տում, ո րը տվել եմ քեզ, բայց Ես կգամ որ պես Տեր, և Իմ կամքն 
օ րենք կլի նի։ Քո ամ բողջ ու նեց ված քով կդառ նաս Ի մը, և այդ ա մե նի 
հետ Ես կվար վեմ՝ ըստ Իմ բա րի կամ քի և ն պա տա կի։ Դու կլի նես Իմ 
ծա ռան, և Ես կլի նեմ քո Տե րը։ Ես կսո վո րեց նեմ քեզ, կփոր ձեմ քեզ, 
կխրա տեմ քեզ և կ վերց նեմ քեզ նից այն ա մե նը, ին չը հա ճե լի չէ Ինձ։ 
Ես կիշ խեմ քո կյան քում և կ փո խեմ քեզ՝ ըստ Իմ պատ կե րի։ Ու զում 
եմ նա խա պես զգու շաց նել քեզ. այն պա հին, երբ բա ցես այս դուռն 
Ինձ հա մար, դու այն կփա կես մնա ցած ա մեն ին չի հա մար։ Ինձ «ա-
յո» ա սե լը նշա նա կում է «ոչ» ա սել այս աշ խար հին, և Ինձ շա հե լը 
նշա նա կում է կորց նել այս աշ խար հը»։ Այս ա վե տա րա նա կան կանչն 
ու րա նա լը նշա նա կում է ու րա նալ այն ա մե նը, ինչ Հի սուս Ք րիս տո սը 
երբևէ սո վո րեց րել է ճշմա րիտ դար ձի և ա շա կեր տութ յան ար մա տա-
կան և պար տա վո րեց նող բնույ թի մա սին։





ՄԱՍ ԵՐԿՈՒ
Նոր սրտեր և

ճշմա րիտ դար ձի բնույ թը

G

«Ս րա հա մար ա սա Իս րա յե լի տա նը ՝այս պես է ա սում Տեր Ե հո-
վան. «Ոչ թե ձեզ հա մար եմ ա նում Ես, ո՛վ Իս րա յե լի տուն, 
այլ Իմ սուրբ ան վան հա մար, որ դուք պղծե ցիք այն ազ գե րի 
մեջ, ուր որ գնա ցել եք։ Եվ Ես սրբե ցի Իմ սուրբ մեծ ա նու նը, 
որ պղծված էր այն ազ գե րի մեջ, ո րոնց մեջ դուք պղծե ցիք։ Եվ 
ազ գե րը պի տի գի տե նան, որ Ես եմ Տե րը,- ա սում է Տեր Ե հո-
վան,- երբ որ Ես կսրբվեմ ձեր մեջ նրանց աչ քե րի առջև։ Եվ 
ձեզ պի տի առ նեմ ազ գե րի մի ջից և ժո ղո վեմ ձեզ բո լոր երկր-
նե րից և ձեզ բե րեմ ձեր հո ղը։ Եվ ձեզ վրա մա քուր ջուր պի տի 
սրսկեմ, և մա քուր պի տի լի նեք. ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից ու 
ձեր բո լոր կուռ քե րից պի տի մաք րեմ ձեզ։ Եվ Ես ձեզ նոր սիրտ 
պի տի տամ և նոր հո գի պի տի դնեմ ձեր մեջ և վեր պի տի առ-
նեմ ձեր մարմնից քա րե ղեն սիր տը և ձեզ մարմնե ղեն սիրտ 
պի տի տամ։ Եվ Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր մեջ և պի տի ա նեմ, 
որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք և Իմ դա տաս տան նե րը պա հեք 
և կա տա րեք։ Եվ բնակ վեք այն երկ րում, որ տվել եմ ձեր հայ-
րե րին, և Իմ ժո ղո վուր դը լի նեք, և Ես ձեր Աստ վա ծը լի նեմ»»։

— Ե զե կիել 36.22-28





ԳԼՈՒԽ ՎԵՑ

Փր կութ յան գե րա զանց 
դրդա պատ ճա ռը և ն պա տա կը

______________________________________________________

«Ս րա հա մար ա սա Իս րա յե լի տա նը ՝այս պես է ա սում Տեր Ե հո վան. «Ոչ 
թե ձեզ հա մար եմ ա նում Ես, ո՛վ Իս րա յե լի տուն, այլ Իմ սուրբ ան վան 
հա մար, որ դուք պղծե ցիք այն ազ գե րի մեջ, ուր որ գնա ցել եք։ Եվ Ես 
սրբե ցի Իմ սուրբ մեծ ա նու նը, որ պղծված էր այն ազ գե րի մեջ, ո րոնց 
մեջ դուք պղծե ցիք։ Եվ ազ գե րը պի տի գի տե նան, որ Ես եմ Տե րը,- ա սում 
է Տեր Ե հո վան,- երբ որ Ես կսրբվեմ ձեր մեջ նրանց աչ քե րի առջև»։

 — Ե զե կիել 36.22,23

Հետև յալ հար ցե րը քրիս տո նեա կան կրո նի ա մե նա կարևոր հար-
ցե րի թվում են. «Ի՞ն չը կա րող է դրդել ար դար և սուրբ Աստ ծուն բա-
րութ յամբ վար վել չար մարդ կանց հան դեպ և գոր ծել նրանց փրկութ-
յան հա մար»։ Ինչ պե՞ս Նա կա րող է մե ղա վոր նե րի ըն կեր լի նել, երբ 
Ն րա աչ քե րը չա փա զանց սուրբ են՝ չա րին նա յե լու հա մար»1։ «Մի՞ թե 
ամ բողջ երկ րի դա տա վո րը չպետք է ար դա րութ յամբ վար վի»2։

Ցան կա ցած մարդ, ով լրջո րեն ու սումնա սի րել է վար դա պե տութ-
յունն Աստ ծո մա սին (այ սինքն՝ Աստ ծո Ան ձը և հատ կա նիշ նե րը) և 
ան կում ապ րած մար դու ծայ րա հեղ ա րա տա վոր վի ճա կը, պետք է 
ան մի ջա պես հաս կա նա, որ գո յութ յուն չու նի որևէ ընդ հան րութ յուն 
Աստ ծո և մար դու բնա վո րութ յան և գոր ծե րի միջև։ Աստ ված բա րի, 
ար դար և սի րող է։ Ան կում ապ րած մարդ կութ յու նը չար, ա նար դար, 
ե սա կենտ րոն և ան սեր է։ Ե թե նման ցածր կար ծի քը մար դու մա սին 
զար մաց նում է մեզ, մենք պետք է գի տակ ցենք, որ Սուրբ գիրքն է՛լ 
ա վե լի խստո րեն է պար սա վում մարդ կութ յա նը։

«(Մար դիկ) լցված են ա մեն ա նի րա վութ յամբ, պոռն կութ յամբ, անզ գա-
մութ յամբ, ա գա հութ յամբ, չա րութ յամբ, լի քը նա խան ձով, մար դաս-
պա նութ յամբ, կռվով, նեն գութ յամբ, չա րա բա րութ յամբ. քսու ներ, բամ-
բա սող ներ, աստ վա ծա տող ներ, թշնա մա ցող ներ, ամ բար տա վան ներ, 
1. Ամբակում 1.13
2. Ծննդոց 18.25
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գո ռոզ ներ, չար բա ներ հնա րող ներ, ծնող նե րին անհ նա զանդ ներ, ան-
միտ ներ, ուխ տադ րուժ ներ, ան գութ ներ, ան հաշտ ներ, ա նո ղորմներ» 
(Հ ռոմ. 1.29-31)։

Ինչ պես որ գրված է, թե՝
«Ար դար չկա, մեկն էլ չկա։
Չ կա ի մա ցող, չկա Աստ ծուն խնդրող,
Ա մե նը խո տոր վե ցին, միա սին ան պի տան ե ղան:
Չ կա բա րութ յուն ա նող, մինչև մեկն էլ չկա։
Ն րանց կո կոր դը բաց գե րեզ ման է,
Եվ ի րենց լե զու նե րով նեն գութ յուն են ա նում.
Ի ժե րի թույն կա նրանց շրթունք նե րի տակ։
Ո րոնց բե րա նը ա նեծ քով և դառ նութ յամբ լիքն է,
Ո րոնց ոտ քե րը շու տագ նաց են ար յուն թա փե լու հա մար։
Կոր ծա նում և թշ վա ռութ յուն է նրանց ճա նա պարհ նե րում։
Եվ խա ղա ղութ յան ճա նա պար հը չճա նա չե ցին։
Աստ ծո երկ յու ղը նրանց աչ քե րի առջև չէ» (Հ ռոմ. 3.10-18)։

Դի տար կե լով Սուրբ գրքի գնա հա տա կանն ան կում ապ րած մար-
դու մա սին՝ Աստ վա ծաշն չին ծա նոթ միտ քը չի հարց նի, թե ինչ պես 
Աստ ված կա րող է ընդ դի մա նալ մարդ կանց, դա տա պար տել նրանց 
և նույ նիսկ հա վիտ յան հե ռաց նել Ի րե նից։ Փո խա րե նը, այն կհարց-
նի, թե ինչ պես Աստ ված կա րող է սի րել մարդ կանց, ար դա րաց նել 
նրանց և հասց նել մտե րիմ շփման Իր հետ՝ ա ռանց կաս կա ծի են-
թար կե լու Իր ա ռա քի նութ յու նը և ազն վութ յու նը։ Չէ՞ որ յու րա քանչ յու-
րը հար ցա կա նի է են թար կում իր բա րո յա կան պատ կերն այն բա նով, 
թե ում հետ է հա ղոր դակց վում։

Հետև յալ օ րի նա կը նկա րագ րում է այս խնդի րը։ Մար դը կա րող 
է չար հա մար վել իր չար ա րարք նե րի պատ ճա ռով։ Օ րի նակ, Հիտ-
լե րը մնա ցել է պատ մութ յան մեջ որ պես մարդ կա յին չա րի քի մարմ-
նա վո րում՝ մարդ կութ յան դեմ գոր ծած սար սա փե լի հան ցանք նե րի 
պատ ճա ռով։ Այ նուա մե նայ նիվ, ինչ-որ մե կը, ով նման ա րարք ներ չի 
գոր ծել, նույն պես կա րող է չար հա մար վել, ե թե կապ է ու նե ցել այդ 
ա րարք նե րը գոր ծո ղի հետ։ Օ րի նակ, նա, ով չի գոր ծել Հիտ լե րի վայ-
րա գութ յուն նե րը, սա կայն ի մա ցել է դրանց մա սին և, միև նույն է, շա-
րու նա կել է հա մա րել Հիտ լե րին իր ըն կե րը և փոր ձել է փրկել նրան 
այդ վայ րա գութ յուն նե րի հետևանք նե րից, նույն պես կա րող է չար 
հա մար վել։ Թեև նա մե ղա վոր չի ե ղել ան ձամբ չա րիք գոր ծե լու մեջ, 
նա ցույց է տվել իր չա րութ յու նը՝ լի նե լով գոր ծո ղի հա մա խո հը և ըն-
կե րը:

Այս պի սով, ին չո՞ւ է սուրբ և ար դար Աստ ված, ով ա տում է չա րը 
և խոր շում է չա րից, հե տա մուտ լի նում չար մարդ կանց հետ հա ղոր-
դակց վե լուն և ն րանց ի րենց մեղ քի հետևանք նե րից փրկե լուն։ Մինչև 
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Աստ վա ծաշն չի պա տաս խա նը դի տար կե լը, մենք պետք է մեր կաց-
նենք մի տա րած ված և հայ հո յիչ ժա մա նա կա կից կար ծիք՝ այն, որ 
Աստ ված հե տա մուտ է լի նում մարդ կանց փրկութ յա նը, քա նի որ Նա 
ու նի շփման կա րիք և ձգ տում։

Մ տա հո գիչ է, որ շա տերն այն քա՜ն են հե ռա ցել ճշմար տութ յու նից, 
որ այլևս չեն տես նում, երբ որևէ կար ծիք ուղ ղա կիո րեն հա կա սում 
է Աստ վա ծաշն չին և պատ մա կան քրիս տո նեա կան մտքին։ Աստ ծո 
հատ կա նիշ նե րին վե րա բե րող ա մե նա կարևոր և ա մե նախ րա խու սա-
կան վար դա պե տութ յուն նե րից մե կը Ն րա ինք նա բավ լի նելն է։ Նա 
ոչն չի կա րիք չու նի, և վեր ջի նը, ին չի կա րի քը Նա կա րող է ու նե նալ, 
մար դու հետ շփումն է։ Արև մուտ քի քրիս տո նեութ յունն այն աս տի-
ճան է բարձ րաց րել մար դու ար ժե քը, որ ներ կա յումս այն գործ նա կա-
նո րեն Աստ ծուց վեր է դա սում նրան՝ հա մա րե լով, որ նա ա մեն ին չի 
նպա տակն է, և որ նրա ար ժեքն ան սահ ման է։ Մենք հա մո զել ենք 
մեզ, որ եր կին քը եր կինք չի լի նի՝ ա ռանց մեզ, և Աստ ված լիար ժեք 
չի լի նի, ե թե մարդ կութ յու նը կորս վի։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ վա ծա-
շուն չը ներ կա յաց նում է բո լոր ազ գե րի ընդ հա նուր ար ժե քը որ պես 
«դույ լին կպած կա թիլ» և «կշեռ քի վրա յի փո շի» (Ե սա յի 40.15)։ Որ-
պես պա տաս խան այն հաս կա ցութ յա նը, որ Աստ ված ու նի այն պի-
սի կա րիք, ո րը միայն մար դը կա րող է լրաց նել, Պո ղոս ա ռաք յա լը 
ներ կա յաց նում է հետև յալ ժխտու մը. «Այն Աստ ված, որ աշ խար հը և 
ա մեն բան, որ նրա նում կա, ա րեց, Նա, երկն քի և երկ րի Տե րը լի նե-
լով, ձե ռա գործ տա ճար նե րում չի բնակ վում» (Գործք 17.24)։

Աստ ված չու նի ոչ մի կա րիք, և այդ պատ ճա ռով Ն րան պետք չէ 
Ի րե նից դուրս գտնվող ոչ ոք և ո չինչ՝ Իր գո յութ յու նը պահ պա նե լու 
կամ բա րե լա վե լու հա մար։ Ա վե լին՝ Աստ ված չու նի հա ղոր դակց ման 
կա րիք, քա նի որ Հայ րը, Որ դին և Հո գին գո յութ յուն են ու նե ցել միմ-
յանց հետ կա տար յալ հա ղոր դակց ման մեջ հա վի տե նութ յան ամ բողջ 
ըն թաց քում։ Ան սահ մա նո րեն ա ռա տա ձեռն Աստ ված ստեղ ծեց այս 
աշ խար հը՝ ել նե լով ոչ թե ինչ-որ աստ վա ծա յին կա րի քից, այլ՝ Իր գե-
րա ռա տութ յու նից։

ԱՍՏԾՈ ՍԵՐԸ
Մենք կդի մենք Աստ վա ծաշն չին, որ պես զի ստա նանք հետև յալ 

հար ցի պա տաս խա նը. «Ի՞ն չը դրդեց Աստ ծուն փրկել մեզ»։ Ա ռա ջին 
պա տաս խա նը, ո րը կդի տար կենք, Ա Հով հան նես 4.8-ում է։ Ինչ-որ 
ի մաս տով այս պա տաս խա նը չպետք է զար մաց նի քրիս տոն յա յին, 
սա կայն, այլ ի մաս տով, այն պետք է մշտա պես զար մաց նի և ցն ցի 
նրան. «Աստ ված սեր է»։ Աստ ված սի րեց ան կում ապ րած մարդ կութ-
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յա նը, քա նի որ Աստ ված սե րէ։ Այս պարզ պնդու մը պար զա պես չի 
սո վո րեց նում, որ Աստ ված սի րում է, թեև այդ փաստն ինք նին ար-
տա սո վոր ճշմար տութ յուն է, այլ՝ որ Աստ ված սեր է, և որ Ն րա սե րը 
շատ ա վե լին է, քան ո րո շում, հակ վա ծութ յուն կամ աշ խա տանք։ Այն 
Աստ ծո հատ կա նիշ նե րից մեկն է՝ Ն րա էութ յան կամ բնութ յան մա սը։ 
Իր էութ յան շնոր հիվ, Նա ձրիա բար և անձ նու րաց զո հեց Ի րեն հա-
նուն մարդ կանց՝ նրանց օգ տի կամ բա րօ րութ յան հա մար։ Այս պի-
սով, Աստ ծո սե րը մարդ կանց հան դեպ Իր էութ յան արդ յունքն է, և 
որևէ առն չութ յուն չու նի Իր սի րո ա ռար կա նե րին հա տուկ որևէ ար-
ժե քի կամ ար ժա նի քի հետ։ Նա չփրկեց մարդ կանց ի րենց պատ ճա-
ռով, այլ՝ ան կախ այն բա նից, թե ինչ պի սին են ի րենք։ Աստ ծո սե րը 
բխում է Ի րե նից՝ Իր ա ռա քի նութ յամբ և Իր կամ քով։ Մար դու բնա վո-
րութ յա նը կամ գոր ծե րին բնո րոշ ոչ մի ա ռա քի նութ յուն կամ ար ժա-
նիք՝ ակնհայտ կամ թաքն ված, բնա ծին կամ ձեռք բեր ված, չի գրա-
վում Աստ ծո սե րը։ Տ րա մա բա նութ յու նը պարզ է. Աստ ված փրկում է 
չար մարդ կանց, քա նի որ սի րում է նրանց, և սի րում է նրանց, քա նի 
որ Նա սեր է։

Ճշ մար տութ յունն Աստ ծո ա նար ժա նա բար տրված և ան պայ մա-
նա կան սի րո մա սին հրա շա լի կեր պով պատ կեր ված է Երկ րորդ Օ րի-
նաց գրքում, ո րում Աստ ված բա ցատ րում է Իս րա յե լին ընտ րե լու հիմ-
քը կամ դրդա պատ ճա ռը։ Մով սե սը հի շեց նում է ժո ղովր դին. «Ոչ թե 
ձեր բո լոր ազ գե րից շատ լի նե լու հա մար Տե րը ձեզ սի րեց և ձեզ ընտ-
րեց, ո րով հետև դուք բո լոր ազ գե րից քիչ էիք։ Այլ՝ Տե րը ձեզ սի րե լու 
հա մար...» (7.7,8)։

Իս րա յե լը հարց նում է. «Ին չո՞ւ Դու սի րե ցիր ինձ», և Աստ ված պա-
տաս խա նում է. «Ես սի րե ցի ձեզ, քա նի որ Ես սի րե ցի ձեզ»։ Այս պի-
սով, Աստ ծո սե րը՝ Իս րա յե լի և ան կում ապ րած մարդ կութ յան հան-
դեպ, որևէ առն չութ յուն չու նի նրանց ինք նութ յան և գոր ծե րի հետ. 
ընդ հա կա ռա կը՝ այն բխում է Աստ ծո Ան ձից և ո րո շումնե րից։ Աստ-
ված սի րում է մե ղա վոր և ան կում ապ րած մարդ կանց, քա նի որ Նա 
սեր է, և Նա ո րո շել է սի րել նրանց։

Ճշ մար տութ յունն այն մա սին, որ Աստ ված սի րում է՝ չնա յած որ 
ան կում ապ րած մարդ կութ յու նը զուրկ է որևէ ար ժա նի քից, ա վե լի 
պատ կեր վում է նաև Ե զե կիե լի գրքում։ Դ րա նում Աստ ված նկա րագ-
րում է այն ո ղոր մե լի, նույ նիսկ նող կա լի բնութ յու նը, որն ու ներ Իս րա-
յե լը, և որն ու նեինք բո լորս, մինչև որ Ն րա փրկա րար աշ խա տան քը 
կա տար վեց մեր կյան քում.

«Եվ ա սա՝ այս պես է ա սում Տեր Ե հո վան Ե րու սա ղե մին. «Ս կիզբդ ու 
ծնունդդ Քա նա նա ցի նե րի երկ րից է, հայրդ ա մոր հա ցին էր, և մայրդ՝ 
քե տա ցին։ Եվ ծնունդդ՝ դու ծնված օրդ, պորտդ չկտրվեց, և ջ րով 
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չլվաց վե ցիր՝ մաքր վե լու հա մար, և ա ղով չաղ վե ցիր և խան ձա րու րով 
չփա թաթ վե ցիր։ Մի աչք քեզ չխնա յեց, որ սրան ցից մեկն ա ներ քեզ 
հա մար՝ քեզ ո ղոր մե լով, այլ դաշ տի ե րե սը գցվե ցիր՝ քո ան ձի զզվան-
քով, քո ծնված օ րը։ 

Եվ Ես ան ցա մո տովդ ու տե սա քեզ ար յանդ մեջ կոխ տա լիս և 
ա սա ցի քեզ քո ար յան մեջ, թե՝ ապ րի՛ր։ Ա յո՛, ա սա ցի քեզ քո ար յան 
մեջ, թե՝ ապ րի՛ր»» (Ե զեկ. 16.3-6)։

Այս հատ վա ծում Աստ ված նկա րագ րում է Իս րա յե լի ժո ղովր դին և 
ան կում ապ րած մարդ կութ յա նը՝ որ պես խայ տա ռակ ծա գում և մերժ-
ված ծնունդ ու նե ցած ման կան՝ ծնված թշնա մի ազ գից, կեղ տոտ և 
վիժ ված, լքված բաց դաշ տում և սե փա կան ար յան մեջ գա լար վող։ 
Նույ նիսկ ա մե նազ գա յուն սիրտ ու նե ցող մար դու գու թը չշարժ վեց՝ 
փրկե լու նման ան ճոռ նի ա րա րա ծին, որն այդ քան ո ղոր մե լի վի ճա-
կում էր։

Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված, Ով մեծ է ո ղոր մութ յամբ, Իր մեծ սի րո 
շնոր հիվ, ո րով սի րեց մեզ, նույ նիսկ երբ մա հա ցած էինք մեր ա նօ րի-
նութ յուն նե րի մեջ, կեն դա նաց րեց մեզ Ք րիս տո սի հետ3։

Ա վե տա րա նի փառքն այն չէ, որ Աստ ված փրկում է ար ժա նի ա րա-
րած նե րի, ո րոնց գե ղեց կութ յու նը գրա վում է Ն րա սե րը և անհ նա րին 
է դարձ նում Ն րա կյան քը՝ ա ռանց ի րենց։ Ա վե տա րա նի փառքն այն 
է, որ Աստ ված փրկում է չար ու թշվառ մե ղա վոր նե րի, ո րոնք լիո վին 
պղծել են ի րենց, ո րոն ցից խոր շում են, և ո րոնց լքել են բո լո րը՝ բա ցի 
Աստ ծուց, Ով սեր է։

ԱՍՏԾՈ ՓԱՌՔԸ
Մենք մի փոքր հե ռա ցանք Ե զե կիել 36.22-28-ից՝ ցույց տա լու հա-

մար, որ մե ղա վոր նե րի միջև Աստ ծո փրկա րար աշ խա տան քի գլխա-
վոր դրդա պատ ճա ռը Ն րա ա նար ժա նա բար (երբ մար դը ար ժա նի 
չէր, բայց ար ժա նա ցավ) տրվող սերն է։ Այժմ կվե րա դառ նանք այս 
հատ վա ծին, որ պես զի բա ցա հայ տենք Աստ ծո բո լոր գոր ծե րի մե ծա-
գույն դրդա պատ ճա ռը՝ Ն րա փառ քի տա րա ծու մը։ Որ պես ամ փո-
փում՝ Աստ ված փրկում է մարդ կանց Իր հա մար և ըստ Իր բա րե հա-
ճութ յան։ Այս պնդու մը կա րող է տա րօ րի նակ և նույ նիսկ վի րա վո րա-
կան թվալ ոչ միայն աշ խար հիկ մտքի, այլև ժա մա նա կա կից քրիս տո-
նեութ յան հա մար, ո րը ո ղող ված է հու մա նիզ մով։

Ա ռա ջին ակ նա ռու ճշմար տութ յու նը, ո րը ներ կա յաց վում է մեր ու-
շադ րութ յա նը, այն է, որ Աստ ված չու նի Իս րա յե լը փրկե լու մղում 
նրա նում գտնվող որևէ ար ժա նի քի պատ ճա ռով։ Եր կու ան գամ այս 

3. Եփեսացիների 2.4,5
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կարճ հատ վա ծում Աստ ված մատ նան շում է, որ Իս րա յե լը միայն պա-
խա րա կել և պղ ծել է Իր ա նունն ազ գե րի մեջ։ Պո ղոս ա ռաք յալն ա վե-
լի հե ռու է գնում՝ ա սե լով, որ Աստ ծո ա նու նը հայ հոյ վում էր հե թա-
նոս նե րի մեջ Իս րա յե լի կռա պաշ տութ յան և չար գոր ծե րի պատ ճա-
ռով4։ Աստ ված չգտավ որևէ պատ ճառ Իս րա յե լի մեջ՝ այն փրկե լու 
հա մար, այլ՝ միայն դա տա պար տե լու։

Ե թե նման բան կա րե լի է ա սել Իս րա յե լի մա սին, որ քա՜ն ա վե լի 
են այս խոս քե րը վե րա բե րում ամ բողջ աշ խար հում ապ րող հե թա նոս 
ազ գե րին։ Ե թե հրեա նե րը, ո րոնք ու նեին Աստ ծո օ րեն քը և վ կա յութ-
յուն նե րը, բա ցար ձա կա պես զուրկ էին ա ռա քի նութ յու նից և ար ժա-
նիք նե րից, որ քա՜ն ա վե լի խա վա րած և խս տա սիրտ են հե թա նոս նե-
րը։ Հ րեա նե րի ձա խո ղու մը բա ցա ռում է թե՛ ի րենց, թե՛ ամ բողջ աշ-
խար հի պար ծան քը5։ Այս պի սով, բո լորս պետք է կանգ նենք փակ ված 
բե րա նով՝ լսե լով մեր դա տավ ճի ռը.

«Ար դար չկա, մեկն էլ չկա։
Չ կա ի մա ցող,
Չ կա Աստ ծուն խնդրող,
Ա մե նը խո տոր վե ցին,
Միա սին ան պի տան ե ղան.
Չ կա բա րութ յուն ա նող, մինչև մեկն էլ չկա» (Հ ռոմ. 3.10-12)։

Ե թե Աստ ված չի գտնում ոչ մի պատ ճառ մե զա նում, որ պես զի 
փրկի մեզ, ին չո՞ւ է Նա ա նում դա։ Մենք գտնում ենք պա տաս խա-
նը հետև յալ հատ վա ծում. «Ոչ թե ձեզ հա մար եմ ա նում Ես... այլ Իմ 
սուրբ ան վան հա մար», և կր կին. «Եվ Ես սրբե ցի Իմ սուրբ մեծ ա նու-
նը...Եվ ազ գե րը պի տի գի տե նան, որ Ես եմ Տե րը»։ Աստ ված վճռել է 
փրկել մի ժո ղովր դի ազ գե րի մի ջից՝ Իր հա մար, և Նա վճռել է ա նել 
դա Իր փառ քի հա մար, հա նուն Իր մեծ ան վան և հա նուն Իր գո վա-
սան քի, որ պես զի բո լորն ի մա նան, որ միայն Ինքն է Աստ ված։ Աստ-
ված հայտ նում է Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով.

«Եվ պի տի մաք րեմ նրանց ի րենց ա նօ րի նութ յուն նե րից, որ մե ղան չե-
ցին Ինձ դեմ, և պի տի նե րեմ նրանց բո լոր ա նօ րի նութ յուն նե րը, ո րով 
մե ղան չե ցին Ինձ դեմ, և ո րով Ինձ դեմ ապս տամ բե ցին։ Եվ նա պի-
տի լի նի Ինձ հա մար ու րա խութ յան ա նուն, փառք և պար ծանք՝ երկ րի 
բո լոր ազ գե րի հա մար, ո րոնք կլսեն այն բո լոր բա րիք նե րի մա սին, որ 
Ես կա նեմ նրանց հա մար։ Եվ նրանք պի տի վա խե նան և դո ղան այն 
բո լոր բա րիք նե րի և խա ղա ղութ յան հա մար, որ Ես կա նեմ» (Ե րե միա 
33.8,9)։

4. Հռոմեացիների 2.24
5. Հռոմեացիների 3.19
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Այս տեղ Աստ ված հստակ ցույց է տա լիս Իր ժո ղովր դին փրկե լու 
դրդա պատ ճա ռը. նրանց հան դեպ ցու ցա բե րած բա րութ յան շնոր-
հիվվ Նա կստա նա Իր հա մար փառք, գո վա սանք և երկ յու ղա ծութ յուն 
նրան ցից, ով քեր կլսեն այդ մա սին։

Կարևոր է նշել, որ Աստ ծո ձգտումն Իր փառ քի հան դեպ մի թե-
մա է, ո րը ներ կա յաց վում էաստ վա ծա յին հայտ նութ յան ըն թաց քում։ 
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ տիե զեր քի ա րա րու մը, մար դու 
ան կու մը, Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը, Ք րիս տո սի խա չը, ե կե ղե ցին և ազ-
գե րի դա տաս տանն ու նեն մեկ մեծ և վերջ նա կան նպա տակ՝ Աստ ծո 
փառ քը։ Այլ կերպ ա սած, Աստ ված ա նում է այն, ինչ ա նում է, որ պես-
զի լիար ժեք կեր պով Ի րեն հայտ նի Իր ա րար չա գոր ծութ յա նը, և որ-
պես զի ա րար չա գոր ծութ յունն արժևո րի, երկր պա գի և վա յե լի Ի րեն՝ 
որ պես Աստ ծո։ Ե կե ղե ցու պատ մութ յան ա մե նից ակ նա ռու աստ վա-
ծա բան նե րից մի քա նի սը պատ րաս տա կա մո րեն ըն դու նում են Ե զե-
կիել 36.22,23-ի նման մեկ նութ յու նը։ Չարլզ Հո ջը գրում է. «Մար դիկ 
վա ղուց են ձգտում գո հա ցու ցիչ պա տաս խան գտնել հետև յալ հար-
ցին. «Ին չո՞ւ Աստ ված ստեղ ծեց այս աշ խար հը։ Ո՞ր նպա տա կի հա-
մար է այն նա խա տես ված...»: Այս հար ցի պա տաս խա նը գտնե լու 
միակ գո հա ցու ցիչ մի ջո ցը Սուրբ գրքին դի մելն է։ Դ րա նում պար զո-
րոշ ու սու ցան վում է, որ Աստ ծո փառ քը կամ Ն րա կա տա րե լութ յուն-
նե րի դրսևո րու մը Ն րա բո լոր գոր ծե րի վերջ նա կան նպա տակն է»6։ 
Ջո նա թան Էդ վարդ սը գրում է. «Այս պի սով, մենք տես նում ենք Աստ-
ծո գոր ծե րի մե ծա գույն նպա տա կը, որն այն քան բազ մա պի սի կեր-
պով ար տա հայտ ված է Սուրբ գրքում. այս նպա տա կը ՄԵԿՆ է, և 
այս մեկ նպա տակն ա մե նից պատ շաճ և ս պա ռիչ կեր պով կոչ վում է 
«ԱՍՏԾՈ ՓԱՌՔԸ»»7։

Աստ ծո ձգտումն Իր փառ քի հան դեպ Սուրբ գրքի պարզ և միան-
շա նակ ուս մունք է, սա կայն շա տե րը, իսկ եր բեմն՝ նույ նիսկ ան կեղծ 
քրիս տոն յա նե րը, հարց նում են, թե արդ յո՞ք ճիշտ է, որ Աստ ված գոր-
ծի հա նուն Իր փառ քի։ Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար մենք 
պետք է հաշ վի առ նենք, թե ով է Աստ ված։ Հա մա ձայն Աստ վա-
ծաշն չի՝ Նա ան սահ մա նո րեն ա վե լի մեծ է, քան Իր ամ բողջ ա րար-
չա գոր ծութ յու նը՝ միա սին։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, ոչ միայն ճիշտ է, 
այլև անհ րա ժեշտ է, որ Նա զբա ղեց նի բարձ րա գույն դիր քը և դարձ-
նի Իր փառքն Իր բո լոր գոր ծե րի մե ծա գույն պատ ճա ռը կամ գլխա-
վոր նպա տա կը։ Նա ի րա վա ցիո րեն պետք է զբա ղեց նի կենտ րո նա-

6. Չարլզ Հոջ. «Համակարգված աստվածաբանություն», Էդվարդ Ն. Գրոսի խմբ., 
(Գրենդ Ռեփիդս, «Baker», 1988թ.), հտ.1, էջեր 565, 567։

7. Ջոնաթան Էդվարդս. «Դիսերտացիա այն նպատակի մասին, որի համար 
Աստված ստեղծել է այս աշխարհը՝ Ջոնաթան Էդվարդսի աշխատություններում». 
(Էդինբուրգ, «Banner of Truth», 1974թ.), հտ. 1, էջ 119։ 
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կան դիր քը և ա մեն ինչ այն պես ա նի, որ Իր փառ քը (այ սինքն՝ Իր 
ամ բող ջա կան էութ յու նը) հայտ նի լի նի բո լո րին, որ պես զի Նա փա-
ռա վոր վի (այ սինքն՝ ստա նա գնա հա տանք և երկր պա գութ յուն) ա մեն 
ին չից ա ռա վել։ Աստ ծո հա մար նման գե րա զան ցութ յու նից խու սա փե-
լը կնշա նա կեր ժխտել, որ Ինքն Աստ ված է։ Աստ ծուց բա ցի ցան կա-
ցած անձ նա վո րութ յան հա մար նման գե րա զան ցութ յան ձգտե լը կլի-
ներ կռա պաշ տութ յան ծան րա գույն տե սա կը։ Կր կին, այս պնդմա նը 
հա մա ձայն են թե՛ աստ վա ծա բան նե րը, թե՛ քա րո զիչ նե րը։ Ա. Ա. Հո ջը 
գրում է. «Քա նի որ Աստ ված ան սահ մա նո րեն ա վե լի մեծ ար ժեք ու-
նի, քան բո լոր ստեղծ ված նե րի հա մա գու մա րը, դրա նից հետևում է, 
որ Ն րա գե րա զան ցութ յան դրսևո րու մը... մե ծա գույն և ա մե նից ար-
ժա նի նպա տակն է, ո րը կա րող է լի նել»8։ Չարլզ Ս փեր ջե նը գրում է. 
«Աստ ված պետք է ու նե նա բարձ րա գույն դրդա պատ ճա ռը, և չի կա-
րող լի նել ա վե լի բարձր դրդա պատ ճառ, քան Ն րա փառ քը»9։

Երկ րորդ ճշմար տութ յու նը, ո րը մենք պետք է հաս կա նանք, այն 
է, որ Աստ ված չի փնտրում Իր փառ քը՝ Իր ստեղ ծած նե րի մե ծա գույն 
բա րի քից ա ռան ձին։ Ի րա կա նում, մե ծա գույն բա րի քը, որն Աստ ված 
կա րող է ա նել Իր ստեղ ծած նե րին, և մե ծա գույն բա րութ յու նը, ո րը 
Նա երբևէ կա րող է ցու ցա բե րել նրանց, Ի րեն փա ռա վո րելն է, այ-
սինքն՝ ուղ ղոր դել և կա տա րել ա մեն ինչ այն պես, որ Իր ստեղ ծած-
նե րին հայտ նի Իր ամ բող ջա կան էութ յու նը։ Ե թե Աստ ված ու նի ան-
սահ ման ար ժեք, շքե ղութ յուն և գե ղեց կութ յուն, նշա նա կում է՝ ա մե-
նից թան կար ժեք, շքեղ և գե ղե ցիկ պարգևը, ո րը Նա կա րող է տալ 
Իր ստեղ ծած նե րին, Իր մա սին հայտ նութ յունն է։ Հաշ վի առ նե լով այս 
թանկ ճշմար տութ յու նը՝ Լուիս Բերկ հո ֆը գրում է. «Ձգ տե լով ինք-
նաար տա հայտ ման՝ Իր ան վան փառ քի հա մար Աստ ված չա նար գեց 
այ լոց բա րե կե ցութ յու նը և մե ծա գույն բա րի քը, այլ նպաս տեց դրան... 
Այս պի սով, Աստ ծո գե րա գույն նպա տակն ա րար չա գոր ծութ յան մեջ՝ 
Իր փառ քի դրսևո րու մը, ընդգր կում է որ պես ստո րա դաս նպա տակ, 
Իր ստեղ ծած նե րի եր ջան կութ յու նը և փր կութ յու նը, և ն րանց շնոր հա-
կա լութ յամբ ու պաշ տա մուն քով լի սրտե րից փա ռա բա նութ յուն ըն-
դու նե լը»10։

Մենք ի մա ցանք, որ Աստ ված փա ռա վո րում է Ի րեն՝ ուղ ղոր դե-
լով և կա տա րե լով ա մեն ինչ այն պես, որ հայտ նի Իր ստեղ ծած նե րին 
Իր ամ բող ջա կան էութ յու նը: Սա հատ կա պես ճշմա րիտ է Ք րիս տո սի 

8. Ա. Ա. Հոջ. «Աստվածաբանության ուրվագծերը» (Էդինբուրգ, «Banner of Truth», 
1972թ.), էջ 245։

9. Չ. Հ. Սփերջեն. ««Մետրոպոլիտեն Թեբերնեքլ»-ի ամբիոնը. ընդգրկում է քա-
րոզ ված և վերանայված քարոզներ», (Փասադենա, Տ եխ աս , «Pilgrim Publications», 1969-
1980թթ.) հտ. 10, էջ 304։

10. Լուիս Բերկհոֆ, «Համակարգված աստվածաբանություն» (վերտպ. Էդինբուրգ, 
«Banner of Truth», 1998թ.), էջեր 136-137։
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խա չի և դ րա մի ջո ցով կա տար ված փրկութ յան վե րա բեր յալ։ Այս մեկ 
ի րո ղութ յամբ Աստ ծո բո լոր հատ կա նիշ նե րը հայտն վում են ա ռա վե լա-
գույն կեր պով, որ պես զի և՛ հրեշ տակ նե րը, և՛ փրկված նե րը ա ռա վե լա-
գույնս արժևո րեն, երկր պա գեն և վա յե լեն Աստ ծուն։ Ին չո՞ւ Աստ ված 
տվեց Իր Որ դուն՝ ա նօ րեն մարդ կանց փրկե լու հա մար։ Մի՛ փնտրեք 
պատ ճառն ան կում ապ րած մարդ կութ յան մեջ, ո րը կորց րել է իր ար-
ժե քը և զրկ վել իր ար ժա նիք նե րից։ Նա յե՛ք Աստ ծո՜ւն։ Նա կա տա րել է 
փրկութ յան մեծ աշ խա տան քը՝ հա նուն Իր ան վան և Իր փառ քի գո-
վա սան քի։ Ե թե սա մտա հո գիչ է թվում, մենք պետք է հաս կա նանք, 
որ ե թե Աստ ված չգոր ծեր հա նուն Ի րեն, Նա չէր ու նե նա հա նուն մեզ 
գոր ծե լու ոչ մի պատ ճառ։

Այս ճշմար տութ յու նը չպետք է պար զա պես երկ յու ղա ծութ յուն 
ներշն չի մե զա նում. այն նաև ու նի ակ նա ռու գործ նա կան հետևանք-
ներ, հատ կա պես՝ մեր փրկութ յան հա մար։ Այն ցույց է տա լիս, թե 
ին չու Աստ ված եր բեք չի ձա խող վում փրկութ յան աշ խա տան քի մեջ, 
ո րը Նա սկսել է հա վա տաց յա լի կյան քում։ Նա, Ով սկսել է մե զա նում 
այս բա րի գոր ծը, ան պայ ման ա վար տին կհասց նի, քա նի որ դրա նից 
է կախ ված Ն րա հե ղի նա կութ յու նը11։ Փր կութ յունն Աստ ծո գործն է և, 
հա վա նա բար, Ն րա մե ծա գույն ձեռք բե րու մը։ Ձա խո ղումն այս մեկ 
բա նում կմթագ նեց նի Ն րա փառ քը։ Այս ճշմար տութ յու նը հրա շա լի 
կեր պով պատ կեր վում է մի պատ մութ յան մեջ, ո րում Իս րա յելն ապս-
տամ բեց Աստ ծո դեմ, իսկ Մով սե սը բա րե խո սեց նրանց հա մար։

Լր տես նե րի զե կույ ցից հե տո, երբ Իս րա յել ցի նե րը հրա ժար վե ցին 
մուտք գոր ծել Խոստ ման եր կիր, Աստ ված սպառ նաց լիո վին բնա-
ջինջ ա նել նրանց։ Մով սե սը, բախ վե լով Աստ ծո դա տաս տա նի վտան-
գին, բա րե խո սեց՝ օգ տա գոր ծե լով հետև յալ փաս տար կը.

«Եվ ե թե այս ժո ղովր դին մեկ մար դու պես մեռց նե լու լի նես, Քո համ-
բա վը լսող ազ գե րը կխո սեն՝ ա սե լով. «Տե րը չկա րո ղա ցավ տա նել 
նրանց այն եր դու մով խոս տա ցած եր կի րը, դրա հա մար ա նա պա տի 
մեջ մեռց րեց նրանց»: Եվ հի մա թող իմ Տի րոջ կա րո ղութ յու նը մե ծա-
նա... Ա ղա չո՛ւմ եմ, նե րի՛ր այս ժո ղովր դին՝ Քո մեծ ո ղոր մութ յան հա մե-
մատ» (Թ վոց 14.15-19)։

Մով սե սի փաս տար կը բխում է Աստ ծո փառ քի հան դեպ ձգտու մից, 
և նա փայ լուն տրա մա բա նութ յուն ու նի։ Ե թե Աստ ված լիո վին մեր ժեր 
Իր ժո ղովր դին ու չհասց ներ Խոստ ման եր կիր, ազ գե րը կվե րագ րեին 
այդ ձա խո ղու մը Ն րա ան կա րո ղութ յա նը։ Նույն կեր պով, Աստ ված չի 
թող նի Իր փրկութ յան աշ խա տանքն ա ռան ձին հա վա տաց յա լի կյան-
քում, այլ Նա, Ով սկսեց այս բա րի գոր ծը, կկա տա րի մինչև վեր ջին 

11. Փիլիպեցիների 1.6
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օ րը12։ Աստ ծո հա րատևութ յու նը և ան սա սան նվի րումն Իր ժո ղովր դի 
փրկութ յա նը ու նի մեկ նպա տակ՝ Իր փառ քը։

«Եվ ազ գե րը պի տի գի տե նան, որ Ես եմ Տե րը» (Ե զեկ. 36.23)։
«Եվ նա պի տի լի նի Ինձ հա մար ու րա խութ յան ա նուն, փառք և պար-
ծանք՝ երկ րի բո լոր ազ գե րի հա մար, ո րոնք կլսեն այն բո լոր բա րիք նե-
րի մա սին, որ Ես կա նեմ նրանց հա մար։ Եվ նրանք պի տի վա խե նան 
և դո ղան այն բո լոր բա րիք նե րի և խա ղա ղութ յան հա մար, որ Ես կա-
նեմ» (Ե րե միա 33.9)։

«Ո րով հետև ա րե գա կի ել քից մինչև նրա մուտ քը մեծ է Իմ ա նու նը ազ-
գե րի մեջ» (Մա ղա քիա 1.11)։

12. Փիլիպեցիների 1.6



ԳԼՈՒԽ ՅՈԹ

Փր կութ յան Հե ղի նա կը
______________________________________________________

«Եվ ձեզ պի տի առ նեմ ազ գե րի մի ջից և ժո ղո վեմ ձեզ բո լոր երկր նե րից 
և ձեզ բե րեմ ձեր հո ղը։ Եվ ձեզ վրա մա քուր ջուր պի տի սրսկեմ, և մա-
քուր պի տի լի նեք. ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից ու ձեր բո լոր կուռ քե րից 
պի տի մաք րեմ ձեզ։ Եվ Ես ձեզ նոր սիրտ պի տի տամ և նոր հո գի պի-
տի դնեմ ձեր մեջ և վեր պի տի առ նեմ ձեր մարմնից քա րե ղեն սիր տը և 
ձեզ մարմնե ղեն սիրտ պի տի տամ։ Եվ Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր մեջ 
և պի տի ա նեմ, որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք և Իմ դա տաս տան նե րը 
պա հեք և դ րանք կա տա րեք։ Եվ բնակ վեք այն երկ րում, որ տվել եմ ձեր 
հայ րե րին, և Իմ ժո ղո վուր դը լի նեք, և Ես ձեր Աստ վա ծը լի նեմ»։

— Ե զե կիել 36.24-28

Մենք դի տար կե ցինք այն աստ վա ծա յին դրդա պատ ճա ռը, ո րով 
Աստ ված հե տա մուտ է լի նում ա նօ րեն մարդ կանց փրկութ յա նը։ Այժմ 
մենք կդի տար կենք այն աշ խա տան քը, ո րը տե ղի է ու նե նում դար ձի 
ժա մա նակ ա ռան ձին հա վա տաց յա լի կյան քում։ Ե զե կիել 36.24-28-ն 
ա մե նից գե ղե ցիկ և ազ դե ցիկ հինկ տա կա րան յան մար գա րեութ յուն-
նե րից մեկն է Նոր ուխ տի մա սին, ո րը պետք է ի րա կա նաց վեր ե կող 
Մե սիա յի կող մից՝ Ն րա փրկա րար աշ խա տան քի մի ջո ցով։ Այն վե-
րածն ման և դար ձի վար դա պե տութ յուն նե րի ա մե նա պարզ նկա րագ-
րութ յուն նե րից մեկն է Աստ վա ծաշն չում։

Այն հա վա տաց յալ նե րի հա մար, ո րոնք հաս կա նում են այս հատ-
վա ծի բո վան դա կութ յու նը, այն եր կա կի նպա տակ ու նի։ Ա ռա ջի նը՝ 
այն ներ կա յաց նում է մի չա փա նիշ, ո րով մենք կա րող ենք գնա հա-
տել Ք րիս տո սի հան դեպ մեր հա վատ քի դա վա նան քի վա վե րա կան 
լի նե լը և աստ վա ծաշնչ յան հա վաս տիա ցում ստա նալ։ Այս հատ վա-
ծը սո վո րեց նում է մեզ, որ ճշմա րիտ դարձն Աստ ծո գերբ նա կան աշ-
խա տան քի արդ յունքն է, ո րի մի ջո ցով մար դու սիր տը կամ էութ յու-
նը փոխ վում է, և Նա սկսում է ար ձա գան քել Աստ ծո կամ քին։ Այս-
պի սով, ճշմար տա պես դար ձի ե կած մար դու նշան ներն են Աստ ծո 
սրբաց ման շա րու նա կա կան աշ խա տան քը և հա րա ճուն հնա զան-
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դութ յու նը Ն րա կամ քին։ Երկ րոր դը՝ այս հատ վածն ու րա խութ յան, 
սփո փան քի և մխի թա րութ յան անս պառ աղբ յուր է։ Հա վա տաց յա լի 
ուխ տագ նա ցութ յան մեջ ա ռա ջըն թա ցը հա ճախ դան դաղ է տե ղի ու-
նե նում և խա փան վում է բազ մա թիվ ե տըն թաց նե րով ու շե ղումնե րով։ 
Նա մտա ծում է, թե արդ յո՞ք ին քը երբևէ ա ռաջ խա ղա ցում կու նե նա 
կա մ կհաղ թա հա րի այն մեղ քե րը, ո րոնք պա շա րում են ի րեն և խո-
չըն դո տում են իր ըն թաց քը1։ Այս հատ վա ծը հա վաս տիաց նում է յու-
րա քանչ յուր հա վա տաց յա լին, որ Նա, Ով սկսել է այս բա րի գոր ծը, 
ա վար տին կհասց նի այն։ Նա կմաք րի մեզ բո լոր պղծութ յուն նե րից և 
կուռ քե րից և այն պես կա նի, որ Իր օ րենք նե րի մեջ վար վենք2։

Ա ռա ջին մեծ ճշմար տութ յու նը, ո րը կդի տար կենք այս հատ վա-
ծից, այն է, որ Աստ ված մեր փրկութ յան և՛ Հե ղի նակն է, և՛ Կա տա-
րո ղը, և որ մար դու փրկութ յու նը՝ ան հա տա պես, և ե կե ղե ցու նը՝ հա-
վա քա կա նո րեն, Աստ ծո աշ խա տանքն է։ Նա սկսում է այն, հետևում 
է, որ շա րու նա կա կան լի նի, և հասց նում է վերջ նա կան ա վար տին 
Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը։ Աստ ծո գե րիշ խա նութ յու նը փայ լուն կեր պով 
ցու ցադր վում է այս հատ վա ծում ոչ թե որ պես ծեծ ված ար տա հայ-
տութ յուն, այլ՝ որ պես հա վա տաց յա լի հույ սի հիմ քը և ն րա զո րութ-
յան աղբ յու րը։ Աստ ված խո սում է անս խա լա կան հա մոզ վա ծութ յամբ։ 
Սա ակն հայտ է մեր հատ վա ծում գտնվող հետև յալ ար տա հայ տութ-
յուն նե րից։ Մենք պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նենք ա ռա ջին դեմ քով 
օգ տա գործ վող «Ես» դե րան վա նը (գոր ծող անձն Աստ ված է), ո րին 
հետևում է ան պայ մա նա կան խոս տում (ո րը Նա չի ձա խո ղի).

«(Ես) ձեզ պի տի առ նեմ ազ գե րի մի ջից»։
«(Ես պի տի) ժո ղո վեմ ձեզ ա մեն երկր նե րից»։
«(Ես պի տի) ձեզ բե րեմ ձեր հո ղը»։
«(Ես) ձեզ վրա մա քուր ջուր պի տի սրսկեմ»։
«(Ես)  պի տի մաք րեմ ձեզ ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից ու բո լոր կուռ-

քերից»։
«Ես ձեզ նոր սիրտ պի տի տամ և նոր հո գի պի տի դնեմ ձեր մեջ»։
«(Ես) վեր պի տի առ նեմ ձեր մարմնից քա րե ղեն սիր տը և ձեզ մարմ-
նե ղեն սիրտ պի տի տամ»։
«(Ես) Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր մեջ»։
«(Ես) պի տի ա նեմ, որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք»։

Այս հայ տա րա րութ յուն նե րի մեջ չկա նույ նիսկ մի փոքր կաս կած 
կամ ա նո րո շութ յուն։ Աստ ված բարձ րա ձայն չի մտո րում և ո՛չ էլ թույլ է 
տա լիս մեզ լսել Իր հույ սե րը կամ ե րա զանք նե րը։ Նա չի խո սում այն 
մա սին, թե ինչ կա ներ, ե թե մենք հա մա գոր ծակ ցեինք Իր հետ։ Փո-
խա րե նը, Նա խո սում է որ պես այն պի սի անձ նա վո րութ յուն, ով «ա-

1. Եբրայեցիների 12.1
2. Փիլիպեցիների 1.6
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մեն ինչ, որ կա մե նում է, ա նում է» և «ա մեն բան հա ջո ղում է Իր կամ-
քի խոր հուրդ նե րի պես» (Սաղմ. 115.3, Ե փես. 1.11)։ Նույն պես, ու շադ-
րութ յուն դարձ րեք, որ Աստ ված ոչ միայն ա սում է մեզ, թե ինչ է Ինքն 
ա նե լու յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի կյան քում, այլև ե րաշ խա վո րում է 
Իր աշ խա տան քի արդ յուն քը.

«(Դուք) մա քուր պի տի լի նեք»։
«(Դուք  պի տի) Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք և Իմ դա տաս տան նե րը 

պա հեք և դ րանք կա տա րեք»։
«(Դուք պի տի) բնակ վեք այն երկ րում, որ տվել եմ ձեր հայ րե րին»։
«(Դուք պի տի) Իմ ժո ղո վուր դը լի նեք, և Ես ձեր Աստ վա ծը լի նեմ»։

Ա հա և Աստ ծո զո րութ յու նը Իր ե կե ղե ցու փրկութ յան և յու րա քանչ-
յուր ան դա մի դար ձի գա լու մեջ։ Ա ռանց բա ցա ռութ յան՝ Նա վերս-
տեղ ծում է նրանց, ում կան չում է, մաք րում է նրանց, ում վերս տեղ-
ծում է, ներբ նակ վում է նրան ցում, ում մաք րում է, և նույն պես դրդում 
է նրանց, ում մեջ ներբ նակ վում է, վար վել իր օ րենք նե րի մեջ և ջա-
նա սի րա բար պա հել Իր դա տաս տան նե րը։ Ա հա և փր կութ յան ոս կե 
շղթան՝ նման այն շղթա յին, ո րը Պո ղոս ա ռաք յա լը նկա րագ րեց Հ ռո-
մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում3։ Ինչ պես Պո ղո սը, մենք կա րող 
ենք բա ցա կան չել. «Ա պա ի՞նչ ա սենք այս բա նե րի հա մար. ե թե Աստ-
ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ հա կա ռակ» (Հ ռոմ. 8.31)։

Նա, Ով սկսեց այս բա րի գոր ծը մե զա նում, ան ձամբ կա վար-
տի այն։ Այս պնդու մը չի հեր քում մար դու պա տաս խա նատ վութ յու-
նը փրկութ յան մեջ կամ քրիս տոն յա յի մեծ պայ քա րը մեղ քի դեմ։ Այս 
պնդու մը չի ժխտում, որ Ք րիս տո սին կեր պա րան վե լու ճա նա պար հին 
հաղ թա նակ նե րի հետ մեկ տեղ լի նե լու են նաև մեծ կո րուստ ներ։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, այն հա վաս տիաց նում է մեզ, որ Աստ ված վճռել է 
ժո ղո վուրդ պատ րաս տել Իր հա մար, և Նա կի րա գոր ծի դա Իր զո-
րութ յամբ։ Ն րանց, ո րոնց Նա կան չում է, կգան Իր մոտ, և Իր մոտ 
ե կող նե րից ոչ ոք չի կորս վի4։ Ն րանք ար դա րա նում են Ք րիս տո սի 
ար յամբ և վե րածն վում, սրբաց վում և ա ռաջ նորդ վում են Սուրբ Հո գու 
զո րութ յամբ5։ Թեև յու րա քանչ յու րը կա րող է աճ ու նե նալ տար բեր 
ա րա գութ յամբ կամ չա փով, և կա րող է թվալ, թե ո մանք թռչում են 

3. Հռոմեացիների 8.29,30-ը հաճախ անվանում են «Փրկության ոսկե շղթա», 
քանի որ այն հստակորեն ներկայացնում է հավատացյալի կյանքում կա տար-
վող Աստծո փրկարար աշխատանքի բոլոր կողմերը՝ ընտրությունը, նախա սահ մա-
նությունը, արդարացումը, սրբացումը (ենթադրվող) և փառավորումը. «Որովհետև 
նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց Իր Որդու պատկերին կերպա-
րա նակից լինելու, որ Նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ։ Եվ որոնց առաջուց 
սահմանեց, նրանց կանչեց էլ, և որոնց կանչեց, նրանց արդարացրեց էլ, և որոնց 
արդարացրեց, նրանց փառավոր էլ արեց»։

4. Հո վհ ան նես 6.37,39, 18.9
5. Հովհաննես 3.3-8, Հռոմեացիների 5.9, 6.11, 8.14, Ա Կորնթացիների 6.11, 

Գաղատացիների 5.18, Տիտոս 3.5
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դե պի հա սու նութ յու նը, իսկ մյուս նե րը հա զիվ սո ղում են, բո լո րը, այ-
նուա մե նայ նիվ, գնում են ա ռաջ, և վեր՝ դե պի Աստ ծո կո չու մը Ք րիս-
տո սում, և խոս քով ու գոր ծով ցույց են տա լիս, որ ի րենք Ն րա ժո ղո-
վուրդն են, և Նա դար ձել է ի րենց Աստ ված6։

Ըն թեր ցո ղը պետք է ըն կա լի այս կարևոր ճշմար տութ յուն նե րը 
դար ձի վե րա բեր յալ այն պես, ինչ պես որ Ե զե կիել 36.24-28-ը հայտ-
նում է դրանք։ Անհ րա ժեշտ է շա րու նա կա բար հայ տա րա րել, որ 
ճշմա րիտ աստ վա ծաշնչ յան դար ձը իր պտու ղըկ տաա մեն հա վա-
տաց յա լի կյան քում, թեև այդ պտու ղը կա րող է տար բեր չա փե րի 
լի նել. ո մանք կբե րեն հար յու րա պա տիկ պտուղ, մյուս նե րը՝ վաթ-
սու նա պա տիկ, ու րիշ նե րը՝ ե րես նա պա տիկ7։ Այ նուա մե նայ նիվ, բո լո-
րը պտուղ կբե րեն և կ ճա նաչ վեն ի րենց պտղով8։ Այս ի րո ղութ յունն 
ա ռա ջին հեր թին չի բխում նրանց նվի րու մից, այլ դար ձի բնույ թի 
արդ յունքն է։ Այն մար դիկ, ո րոնք ար դա րաց վել են միայն հա վատ-
քով, դար ձել են Աստ ծո «ստեղծ վա ծը... Ք րիս տոս Հի սու սով հաս-
տատ ված բա րի գոր ծե րի հա մար, ո րոնց հա մար Աստ ված ա ռա ջուց 
պատ րաս տեց մեզ, որ նրան ցում վար վենք» (Ե փես. 2.10)։

6. Փիլիպեցիների 3.14
7. Մատթեոս 13.23
8. Մատթեոս 7.16–20



ԳԼՈՒԽ ՈՒԹ

Ա ռանձ նա ցում և մաք րում
______________________________________________________

«Եվ ձեզ պի տի առ նեմ ազ գե րի մի ջից և ժո ղո վեմ ձեզ ա մեն երկր նե րից 
և ձեզ բե րեմ ձեր հո ղը։ Եվ ձեզ վրա մա քուր ջուր պի տի սրսկեմ, և մա-
քուր պի տի լի նեք. ձեր բո լոր պղծութ յուն նե րից ու ձեր բո լոր կուռ քե րից 
պի տի մաք րեմ ձեզ»։

 — Ե զե կիել 36.24,25

Այ սօր, երբ թվում է՝ քրիս տո նեութ յան աճն Արև մուտ քում ու ղիղ 
հա մե մա տա կան է մարմնա վո րութ յան ա ճին ե կե ղե ցում, կարևոր է 
հարց նել, թե ինչ պի սին են աստ վա ծաշնչ յան դար ձի ի րա կան բնույ-
թը և էա կան հատ կա նիշ նե րը։ Ի՞նչ է կա տար վում, երբ մար դը վերս-
տին ծնվում է, և ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում վերս տին ծնուն դը։ Մենք 
կա րող ենք շնոր հա կալ լի նել, որ մեզ հա մար և, ընդ հա նուր առ-
մամբ,ամ բողջ ե կե ղե ցու հա մար այս հար ցերն ազ դե ցիկ և պատ կե-
րա վոր պա տաս խան վում են Ե զե կիել 36.22-28-ում գրված նորկ տա-
կա րան յան խոստ ման մի ջո ցով։

Հա ջորդ գլուխ նե րում կդի տար կենք ճշմա րիտ դար ձի էա կան 
հատ կա նիշ նե րից մի քա նի սը, պար տա դիր չէ՝ ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նութ յամբ, ո րով դրանք ի հայտ են գա լիս դար ձի մեջ, 
բայց այն պես, ինչ պես որ դրանք ներ կա յաց ված են այս հատ վա ծում։ 
Այս ու սումնա սի րութ յան ըն թաց քում մենք լավ կա նենք, ե թե հարց 
տանք, թե որ քա նո՞վ են այս դար ձի նշան ներն ի րա կան մեր կյան քում։ 
Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րով, մենք պետք է քննենք մեզ՝ տես նե լու 
հա մար, թե արդ յո՞ք հա վատ քի մեջ ենք1։

ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
Ճշ մա րիտ դար ձի ա ռա ջին նկա տե լի արդ յունք նե րից մե կը սուրբգ-

րա յին ա ռանձ նա ցումն է այս աշ խար հից՝ աս տի ճա նա կան բա ժա-
նութ յու նը կամ հե ռա ցումն այն ա մե նից, ին չը տհաճ է Աստ ծուն և հա-

1. Բ Կորնթացիների 13.5
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կա ռակ է Ն րա կամ քին։ Ն ման ա ռանձ նա ցումն ինք նան պա տակ չէ, 
այլ ա ռա ջին էա կան քայլն է դե պի ա վե լի մեծ նպա տա կը՝ Աստ ծուն 
մո տե նա լը և Ն րա նպա տակ նե րին ու կամ քին նվիր վե լը։ Այս ճշմար-
տութ յու նը և՛ խոս տաց ված է, և՛ գե ղե ցիկ կեր պով պատ կեր ված է Ե զե-
կիել 36.24-ում։ Ե զե կիել մար գա րեի մի ջո ցով Աստ ված հայտ նում է Իր 
ժո ղովր դին. «Եվ ձեզ պի տի առ նեմ ազ գե րի մի ջից և ժո ղո վեմ ձեզ 
ա մեն երկր նե րից և ձեզ բե րեմ ձեր հո ղը»։

Այս նորկ տա կա րան յան խոս տու մը վերջ նա կա նո րեն չի կա տար-
վում Իս րա յե լի ժո ղովր դի վե րա դար ձով Բա բե լո նի գե րութ յու նից, այլ 
մատ նան շում է այն օ րը, երբ Աստ ված կան չե լու է Իր ժո ղովր դին՝ բո-
լոր ազ գե րի մեջ ապ րող հրեա նե րին և հե թա նոս նե րին, և հա վա քե-
լու է նրանց Իր սի րե լի Որ դու դրո շի ներ քո։ Ա վե լին՝ վե րածն ման և 
սր բաց ման աշ խա տան քի մի ջո ցով Աստ ված խոս տա նում է ոչ միայն 
դուրս բե րել Իր ժո ղովր դին հե թա նոս ազ գե րից, այլև հե ռաց նել հե-
թա նոս ազ գե րի ազ դե ցութ յունն Իր ժո ղովր դից։ Նա մո տեց նե լու է 
նրանց Ի րեն։ Նա լի նե լու է նրանց Աստ ված, և ն րանք լի նե լու են Իր 
ժո ղո վուր դը։

Երբ կար դում ենք Ե զե կիել 36.24,25-ը, ա ռա ջին ճշմար տութ յու նը, 
ո րը գրա վում է մեր ու շադ րութ յու նը, այն է, որ Աստ ված է այն շա-
հագրգռ ված կող մը կամ նա խա ձեռ նո ղը, Ով ա ռանձ նաց նում է Իր 
ժո ղովր դին ի րենց շրջա պա տող աշ խար հի կութ յու նից։ Թեև աստ վա-
ծաշնչ յան ա ռանձ նա ցու մը են թադ րում է մարդ կա յին պա տաս խա-
նատ վութ յուն, այն ա ռա ջին հեր թին Աստ ծո աշ խա տանքն է, ո րը Նա 
նույն պես ե րաշ խա վո րում է։ Աստ ված կհե ռաց նի Իր ժո ղովր դին այս 
ան կում ապ րած աշ խար հի բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նից և կ բե րի 
նրանց Իր մոտ։ Ք րիս տոն յան աս տի ճա նա բար կսկսի ա ռանձ նա նալ 
այս ներ կա աշ խար հի գա ղա փար նե րից և հա ճույք նե րից, և կ սո վո րի 
վար վել Աստ ծո հետ և կ հա րի Ն րա պատ վի րան նե րին։ Այս հատ վա-
ծը և շատ այլ հատ ված ներ Սուրբ գրքում ե րաշ խա վո րում են այս ըն-
թաց քը։ Աստ ված մեր հա վատ քի Հե ղի նա կը և Կա տա րողն է2։ Մենք 
Աստ ծո ձեռ քի գործն ենք3։ Նա, Ով սկսել է այս բա րի գոր ծը մե զա-
նում, ա վար տին կհասց նի4։

Արևմտ յան քրիս տո նեութ յան վեր ջին մի քա նի տաս նամ յա կի ըն-
թաց քում, թվում է, բազ մա թիվ մեծ և թանկ ճշմար տութ յուն ներ ան-
տես վել կամ, առն վազն, մո ռաց վել են։ Ն ման ճշմար տութ յուն նե րից 
մեկն այն է, որ ե կե ղե ցին և ա մեն հա վա տաց յալ Աստ ծո սե փա կա-
նութ յունն է։ Նա հա վակ նում է նրանց ամ բող ջո վին՝ նրանց ստեղ ծե-

2. Եբրայեցիների 12.2
3. Եփեսացիների 2.10
4. Փիլիպեցիների 1.6
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լու և փր կագ նե լու պատ ճա ռով։ Նա և՛ ստեղ ծել է նրանց, և՛ մեծ գնով 
գնել է5։ Այն պես որ, նրանք Ի րենն են, և Նա կա րող է ա նել նրանց 
հետ այն, ինչ կա մե նում է։ Հին ուխ տում Աստ ված ա սաց Իս րա յե լին. 
«Դուք Ինձ հա մար սե փա կան ժո ղո վուրդ կլի նեք բո լոր ազ գե րից, 
ո րով հետև Իմն է ամ բողջ եր կի րը»6։ Նոր ուխ տում Աստ ված ա սում է 
նույ նը ե կե ղե ցուն։ Մենք Աստ ծո սե փա կա նութ յունն ենք՝ Ն րա փառ քի 
գո վա սան քի հա մար, որ պես զի ազ դա րա րենք Ն րա գե րա զան ցութ-
յուն նե րը տիե զեր քով մեկ7։ Սա էր պատ ճա ռը, որ Ք րիս տո սը մա-
հա ցավ, որ պես զի փրկեր մեզ ա մեն ա նօ րի նութ յու նից և մաք րեր ու 
Իր հա մար դարձ ներ մի ժո ղո վուրդ, ո րոնք կդառ նա յին Իր սե փա կա-
նութ յու նը, և նա խան ձա վոր կլի նեին բա րի գոր ծե րի հա մար8։

Մի՞ թե Աստ ված ի րա վունք չու նի,նրանց հե տո, ով քեր պատ կա նում 
են Ի րեն,վար վել Ի րեն հա ճե լի կեր պով։ Ե թե մենք պատ կա նում ենք 
Ն րան և՛ ստեղծ վե լու, և՛ փրկագն վե լու եր կա կի հա վակ նութ յամբ, մի՞-
թե Նա ի րա վունք չու նի ա ռանձ նաց նել մեզ մարդ կութ յան բազ մութ-
յու նից և դարձ նել Ի րե նը՝ Իր բա րե հա ճութ յան և Իր հա վի տե նա կան 
նպա տակ նե րի հա մար։ Աստ վա ծաշն չի պա տաս խանն այս հար ցին 
հնչեղ և միան շա նակ «ա յո» է։

Գո յութ յուն ու նի ևս մեկ հա վա սա րա պես ան տես ված ճշմար տութ-
յուն. Աստ ված նա խան ձոտ Աստ ված է, Ով չի պատ րաստ վում կի սել 
Իր ժո ղովր դի սե րը ոչ ո քի հետ9։ Այս պատ ճա ռով է, որ Նա պատ վի-
րեց Իս րա յե լին չերկր պա գել և չ ծա ռա յել օ տար աստ ված նե րի10։ Նույն 
պատ ճա ռով, Նա զգու շաց նում է ե կե ղե ցուն և յու րա քանչ յուր հա վա-
տաց յա լի, որ ըն կե րութ յունն այս աշ խար հի հետ թշնա մութ յուն է Իր 
հետ, քա նի որ այն Հո գին, Ում Նա բնա կեց րել է մե զա նում, նա խան-
ձով փա փա գում է մեզ11։ Թեև վար դա պե տութ յունն աստ վա ծա յին նա-
խան ձի կամ խան դի մա սին մե ծա պես զրպարտ վել է, այն Աստ վա-
ծաշն չի ա մե նա գե ղե ցիկ ճշմար տութ յուն նե րից մեկն է։ Այն ա պա ցու-
ցում է Աստ ծո ան փո փոխ սերն Իր ժո ղովր դի հան դեպ։ Մենք կկաս-
կա ծեինք այն պի սի ա մուս նու սի րո վրա, ո րը պատ րաստ է կի սել իր 
կնո ջը ցան կա ցած տղա մար դու հետ։ Մի՞ թե մենք պետք է դրա նից 
պա կաս հա մա րենք Աստ ծո սե րը։ Ա վե լին՝ Աստ ծո սի րո մե ծա գույն 
դրսևո րումն Իր ժո ղովր դի հան դեպ՝ նրանց հե ռու պա հելն է այլ սե-
րե րից, ո րոնք չեն կա րող ճշմար տա պես գո հաց նել նրանց, այլ միայն 
մեծ վնաս կհասց նեն։

5. Ա Կորնթացիների 6.20, 7.23, Կող ոսացիների 1.16
6. Ելից 19.5
7. Եփեսացիների 1.14, Ա Պետրոս 2.9
8. Տիտոս 2.14
9. Ելից 34.14
10. Ելից 20.4,5
11. Հակոբոս 4.5
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Այս եր կու ճշմար տութ յուն նե րի՝ սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի և 
նա խան ձոտ սի րո հի ման վրա, Աստ ված գոր ծում է բո լոր հա վա տաց-
յալ նե րի կյան քում, որ պես զի բա ժա նի նրանց այս ան կում ապ րած 
աշ խար հի բո լոր կեղծ սե րե րից և բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նից, 
և մո տեց նում է մեզ Ի րեն՝ որ պես թան կա գին և վե րա փոխ ված սե-
փա կա նութ յուն։ Այս ցան կա լի նպա տա կին հաս նե լու հա մար Նա չի 
խնա յի ո չինչ, կօգ տա գոր ծի բո լոր մի ջոց նե րը և կս պա ռի բո լոր ռե-
սուրս նե րը։ Ինչ պես Աստ ված հայտ նեց Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով, 
Նա կհասց նի Իր ժո ղովր դին այն նպա տա կին, ո րը ո րո շել է նրանց 
հա մար, և Նա կա նի դա «(Իր) ամ բողջ սրտով և (Իր) ամ բողջ Ան ձով» 
(Ե րեմ. 32.41)։ Այլ կերպ ա սած, Նա կօգ տա գոր ծի Իր աստ վա ծութ յան 
լիութ յու նը՝ այս աշ խա տան քի ա վարտն ա պա հո վե լու հա մար։

Մինչև շա րու նա կե լը, մենք պետք է մի հարց տանք. «Արդ յո՞ք մեր 
կյան քում տե ղի է ու նե նում Աստ ծո ա ռանձ նաց ման աշ խա տան քը։ 
Արդ յո՞ք մեր դար ձի պա հից մինչև ներ կա պա հը մենք տես նում ենք, 
թե ինչ պես է Աստ ծո նա խախ նա մութ յու նը գոր ծում մեր կյան քում՝ հե-
ռաց նե լով մեզ այս աշ խար հի բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նից և ձ գե-
լով դե պի Ի րեն»։ Սա յու րա քանչ յուր ճշմա րիտ քրիս տոն յա յի վկա-
յութ յունն է և ժա ռան գութ յու նը։ Ե թե այս սրբաց ման աշ խա տան քը 
տե ղի չի ու նե նում կամ տե սա նե լի չէ մեր կյան քում, նշա նա կում է՝ 
մենք պետք է քննենք մեզ, և նույ նիսկ փոր ձենք՝ տես նե լու հա մար, 
թե արդ յո՞ք մենք հա վատ քի մեջ ենք12։

ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
Բա րո յա կան ան մաք րութ յու նը բո լոր ան կում ապ րած մարդ կանց 

ընդ հա նուր հատ կա նիշն է։ Սաղ մո սեր գուն հայ տա րա րեց, որ բո լորս 
խո տոր վել ենք, և միա սին ան պի տան ենք դար ձել՝ այն աս տի ճան, 
որ չկա նույ նիսկ մեկ բա րի գոր ծող մարդ13։ Ե սա յի մար գա րեն ա ղա-
ղա կեց, որ բո լորս պիղծ բա նի պես ենք դար ձել, և մեր բո լոր ար դար 
գոր ծե րը նման են կեղ տոտ հան դեր ձի14։ Նա հա պետ Հո բը եզ րա-
կաց րեց, որ մարդ կա յին բա րո յա կան կեղտն այն քան տա րած ված է, 
որ ոչ մի մարդ կա յին մի ջոց չի կա րող մաք րել այն15։

Աստ վա ծաշն չի վկա յութ յու նը մարդ կութ յան դեմ չի շո ղո քոր թում, 
այլ խո սում է ճշմար տութ յու նը։ Մարդ կա յին պատ մութ յան յու րա-
քանչ յուր էջ վկա յում է այն փաս տի մա սին, որ ան կում ապ րած մար-
դը ծայ րա հեղ ա րա տա վոր ված է, բա րո յա պես ա պա կան ված է և չի 

12. Բ Կորնթացիների 13.5
13. Սաղմոս 14.3
14. Եսայի 64.6
15. Հոբ 9.29–31
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կա րող ուղղ վել որևէ մարդ կա յին մջամ տութ յամբ։ Այն պես որ, Աստ-
ծո խոս տու մը Ե զե կիել 36.24,25-ում այն մա սին, որ Նա կմաք րի մեզ 
մեր բո լոր պղծութ յուն նե րից և կուռ քե րից, պետք է մեծ ու րա խութ յան 
պատ ճառ լի նի։

Ք րիս տո նեա կան կրո նը տար բեր վում է բո լոր կրոն նե րից այն բա-
նով, որ այն պա հան ջում է մաք րութ յուն, սա կայն բա ցա ռում է, որ 
մարդ կա յին ջան քե րը կա րող են հաս նել դրան։ Ի տար բե րութ յուն այլ 
կրոն նե րի՝ այն միան շա նակ հայ տա րա րում է, որ սե փա կան ան ձը 
բա րո յա կան գե րութ յու նից ա զա տե լու կամ բա րո յա կան կեղ տից մաք-
րե լու ցան կա ցած մարդ կա յին փորձ ա նօ գուտ է։ Ք րիս տո նեութ յունն 
ա ռա ջար կում է ա նօգ նա կան մար դուն այն Աստ ծուն, Ով միակն է, որ 
կա րող է և՛ ա զա տել, և՛ մաք րել։ Ինչ պես որ Նա ազ դա րա րեց Ե սա-
յի մար գա րեի մի ջո ցով. «Ես՝ Ես եմ Տե րը, և Ինձ նից ջոկ Փր կիչ չկա» 
(Ե սա յի 43.11)։

Ե զե կիել 36.24,25-ում Աստ ված խոս տա նում է մաքր ման աստ վա-
ծա յին աշ խա տանք կա տա րել նրանց կյան քում, ում ա ռանձ նաց նում է 
Իր հա մար։ Սուրբ գրքից պարզ է դառ նում, որ այս մաք րու մը և՛ դիր-
քա յին է, և՛ փոր ձա ռա կան։ Այ սինքն, այն վե րա բե րում է և՛ ար դա րաց-
մա նը, և՛ սրբաց մա նը։ Այս եր կու սը զույգ շնորհ ներ են և այդ պատ-
ճա ռով, ան բա ժան են ի րա րից։ Ն րանց, ո րոնց Աստ ված ար դա րաց-
նում է, նույն պես և սր բաց նում է։

Հա մա ձայն Սուրբ գրքի՝ մարդն ար դա րա նում է կամ ճիշտ դիրք 
է ստա նում Աստ ծո առջև այն պա հին, երբ դա դա րում է հու սալ ինքն 
ի րեն և հա վա տում է Ք րիս տո սի քավ չա րար աշ խա տան քին։ Այդ պա-
հին նրա դիրքն Աստ ծո առջև այն պի սին է, ինչ պի սին հայ տա րա րում 
է սաղ մո սեր գուն. նրա ա նօ րի նութ յուն նե րը ներ վել են, նրա մեղ քե-
րը ծածկ վել են, և ն րա ա նօ րի նութ յունն այլևս չի հա մար վում նրան16։ 
Օգ տա գոր ծե լով մեկ այլ փո խա բե րութ յուն՝ այն պես է, ա սես նրա 
մեղ քե րը սրբվել են զո պա յով, և նա լվաց վել է՝ ձյու նից էլ սպի տակ 
դառ նա լով17։ Նույ նիսկ սուրբ և ա մե նա գետ Աստ ծո խո րա թա փանց 
աչ քե րը չեն տես նում ոչ մի ա րատ և բիծ նրա նում18։

Հա վատ քով ար դա րաց ման վար դա պե տութ յունն ա մե նից վեհ և 
մխի թա րա կան վար դա պե տութ յուն նե րից է Աստ վա ծաշն չում, բայց 
այն եր բեք միայ նակ չի հայտն վում քրիս տոն յա յի կյան քում։ Շա րու-
նա կա կան սրբաց ման աշ խա տան քը, ո րը նույն պի սի գե ղեց կութ յուն 
ու նե ցող շնորհ է, մշտա պես ու ղեկ ցում է այն։ Ար դա րաց ման մի ջո-
ցով հա վա տաց յա լը մե կընդ միշտ մա քուր է հռչակ վում Աստ ծո գա-

16. Սաղմոս 32.1,2, Հռոմեացիների 4.7,8
17. Սաղմոս 51.7
18. Երգ երգոց 4.7
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հի առջև՝ ա զատ վե լով կռա պաշ տութ յան և բա րո յա կան պղծութ յան 
հան ցան քից և դա տա պար տութ յու նից։ Դ րա հետ մեկ տեղ, նրան է 
վե րագր վում Ք րիս տո սի ար դա րութ յու նը, ին չի արդ յուն քում նա ին քը 
դառ նում է Աստ ծո ար դա րութ յու նը19։ Այ նուա մե նայ նիվ, սրբաց ման 
շա րու նա կա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով է, որ ար դա րաց ված հա վա-
տաց յալն աս տի ճա նա բար վե րա փոխ վում է՝ նման վե լով Ք րիս տո սին։ 
Աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յամբ, ինչ պես նաև Հո գու և Խոս քի 
ծա ռա յութ յամբ, Աստ ված շա րու նա կա բար մաք րում է հա վա տաց յա-
լին այն պղծութ յու նից, ո րը կառ չում է նրա նից, և կոր ծա նում է նրա 
կյան քում գո յութ յուն ու նե ցող կուռ քե րը, ո րոնք վի ճար կում են Աստ ծո 
գե րիշ խա նութ յու նը և մր ցակ ցում են նրա նվիր ման հա մար։ Աստ ծո 
ար դա րաց ման աշ խա տան քը մեր կյան քում ա վարտ ված է։ Այն ոչն չով 
չի կա րե լի լրաց նել և դ րան ո չինչ չի կա րե լի ա վե լաց նել։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, Աստ ծո սրբաց ման աշ խա տան քը մեր կյան քում ըն թա ցիկ և 
շա րու նա կա կան է, և այն չի ա վարտ վի, մինչև որ մենք չկանգ նենք 
Ն րա առջև՝ փառ քի մեջ։ Կր կին, ար դա րա ցու մը և սր բա ցու մը մշտա-
պես միա սին են։ Ար դա րա ցու մը հնա րա վոր է դարձ նում սրբա ցու մը, 
իսկ սրբա ցու մը վկա յում է, որ մենք ար դա րաց վել ենք։

Ն ման Ե զե կիել 36.23-28-ի մյուս բո լոր խոս տումնե րին, Աստ ծո 
սրբաց ման աշ խա տան քը հա վա տաց յա լի կյան քում ըն դա մե նը ան-
հաս տատ հույ սի վրա հիմն ված ցան կութ յուն չէ։ Այն լիո վին հա վաս-
տի ի րո ղութ յուն է՝ հիմն ված ան փո փոխ աստ վա ծա յին վճռի վրա։ 
Թեև քրիս տո նեա կան կյան քում լի նե լու են բազ մա թիվ պայ քար ներ, 
թեև քրիս տոն յան վե րապ րե լու է բազ մա թիվ կո րուստ ներ և հաղ թա-
նակ ներ, Աստ ված, Ով բա րի գործ է սկսել նրա կյան քում, ա վար տին 
կհասց նի այն20։ Այն մեղ քե րը, ո րոնք պա շա րում են նրան, աս տի ճա-
նա բար կհե ռաց վեն, և այն կուռ քե րը, ո րոնք հրա պու րում են նրան՝ 
ձգտե լով հե ռաց նել Աստ ծուց, կկոր ծան վեն։ Թեև հա վա տաց յալն այս 
կյան քում եր բեք չի լի նի ա ռանց մեղ քի այս կյան քում, նա ա ռա ջըն թաց 
կու նե նա աստ վա ծա յին ի րո ղութ յուն նե րի մեջ և աճ կու նե նա՝ կեր պա-
րան վե լով Հի սուս Ք րիս տո սի պատ կե րին։ Աստ ված կհաս տա տի Իր 
գե րիշ խա նութ յու նը և ա մեն ինչ հա վա տաց յա լի կյան քում կուղ ղոր դի 
այս նպա տա կի հա մար, և Նա կա նի դա հա նուն Իր ան վան փառ քի 
և Իր ժո ղովր դի բա րօ րութ յան։ Նա կհետևի, որ դա կա տար վի։ Այս 
ճշմար տութ յու նը կա րե լի է պատ կե րել հետև յալ օ րի նա կով։

Պատ կե րաց րեք մի գյու ղա ցի տղա յի, ո րը մե ծա ցել է Ա մե րի կա-
յի Մի ջին Արև մուտ քում։ Ա մեն օր, ա ռա վո տից ե րե կո, նա աշ խա տում 
և խա ղում է գո մե րում և դաշ տե րի հեր կած ա կոս նե րում։ Ա մեն ե րե-

19. Բ Կորնթացիների 5.21
20. Փիլիպեցիների 1.6
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կո նա տուն է վե րա դառ նում՝ ոտ քից գլուխ կեղ տի մեջ։ Ա մեն ան գամ, 
մինչև տուն մտնե լը, նրա մայ րը դի մա վո րում է նրան տան մուտ քի 
մոտ՝ մի պարզ ցու ցու մով. «Դի՛ր քո հա գուս տը լվաց քի մեջ և ան մի-
ջա պես բաղ նիք գնա»։

Թեև այդ տղան մշտա պես հնա զանդ վում է, մեկ ան գամ նա անմ-
տո րեն ո րո շում է ինք նա կա մութ յուն դրսևո րել և ա սում է իր մո րը, որ 
չի պատ րաստ վում լո ղա նալ։ Նա շատ հոգ նած է և, ի րա կա նում, այն-
քան էլ կեղ տոտ չէ։ Ն րա մայրն ա րա գո րեն լու ծում է այդ խնդի րը՝ 
գոր ծադ րե լով ծնո ղի օ րի նա կան իշ խա նութ յու նը։ Նա մտնում է նրա 
սեն յակ, նա յում է նրա աչ քե րի մեջ և հայ տա րա րում. «Ե րի տա սա՛րդ, 
դու հենց հի մա կլո ղա նաս»։

Ի մա նա լով, որ չի կա րող հա կա ռակ վել ճշմա րիտ ծնո ղա կան իշ խա-
նութ յա նը՝ նա փնթփնթա լով բաղ նիք է գնում, բա ցում է ծո րա կը և մի 
քա նի կա թիլ ջուր է քսում այն հատ ված նե րին, որ տեղ կեղտն ա մե նից 
երևա ցողն է։ Նա ա րա գո րեն չո րաց նում է ի րեն սրբի չով և ծած կում 
է մնա ցած կեղտն իր ննջազ գես տով։ Ն րա ծրա գի րը գոր ծում է, քա նի 
դեռ մայ րը բաղ նիք չի մտնում։ Այդ կի նը տես նում է իր մա քուր սպի-
տակ սրբիչ նե րի ող բեր գա կան վի ճա կը և որ դու ոտ քե րի տա կի կեղ-
տոտ ված սա լիկ նե րը։ Նա բարձ րաց նում է որ դու կզա կը՝ ի ցույց հա-
նե լով այն կեղ տը, ո րը դեռ հա վաք ված է նրա վզի շուր ջը։ Նա բարձ-
րաց նում է նրա ննջազ գես տի թևքե րը և ոտ քե րը՝ բա ցա հայ տե լով այն 
կեղ տը, ո րը մնա ցել է նրա ար մունկ նե րի և ծնկ նե րի վրա։ Ի պա տաս-
խան, նա կրկին գոր ծադ րում է իր ծնո ղա կան իշ խա նութ յու նը և հ րա-
մա յում է նրան հան վել և մեկ ան գամ էլ մտնել լո գա րան։ Ի սար սափ 
այդ տղա յի՝ նա նոր ջուր է լցնում լո գա րա նի մեջ և փրփ րեց նում է 
օ ճա ռը՝ ա սե լով. «Դու իմ ե րե խան եսև պի տի մա քուր լի նես»։

Այդ տղա յի մայրն անց կաց րել էր իր հա սուն կյան քի մեծ մա սը 
գյու ղա կան տա րած քում։ Թեև նա իս կա կան տի կին էր, նա կա րող էր 
գե րա զան ցել այդ տե ղի տղա մարդ կան ցից շա տե րին, և հա ճախ այդ-
պես էլ ա նում էր։ Ձի հե ծած՝ նա խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ էր 
հով վում, հարդ էր քարշ տա լիս, և ն րա ձեռ քե րը, աշ խա տող տղա-
մար դու ձեռ քե րի պես, պատ ված էին կոշ տուկ նե րով։ Երբ նա լո ղաց-
նում էր իր ե րե խա նե րին, նրանք մաքր վում էին։ Թ վում էր՝ նա ոչ 
միայն մաք րում էր նրանց կեղ տը, այլև նրան ցից հե ռաց նում էր մաշ-
կի առն վազն մեկ շերտ։ Երբ այդ կի նը լո ղաց նում էր իր ե րե խա նե-
րին, նրանք մա քուր էին դառ նում։

Ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ այն դեպ քե րում, երբ այդ տղա յի մայ-
րը մի ջամ տում էր՝ լո ղաց նե լով իր ե րե խա յին, ոչ ոք չէր դի տար կի դա 
գե րիշ խա նութ յան և ա զատ կամ քի տե սանկ յու նից։ Ոչ ոք չէր մե ղադ-
րի այդ մորն իր իշ խա նութ յու նը չա րա շա հե լու և իր ե րե խա յի ա զատ 
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կամ քը ոտ նա հա րե լու մեջ։ Նա պար զա պես գոր ծադ րում էր իր ծնո-
ղա կան ի րա վունքն այդ ե րե խա յի հան դեպ, ո րը հա ճախ ան փույթ և 
ան հոգ էր, եր բեմն էլ՝ դժկամ և անհ նա զանդ։

Մենք պետք է տանք հետև յալ հար ցը. արդ յո՞ք Արև մուտ քի Ա վե-
տա րա նա կան շար ժու մը եզ րա կաց րել է, որ Աստ վա ծի րա վունք չու-
նի գոր ծադ րել Իր իշ խա նութ յու նը ոչ ո քի, նույ նիսկ՝ Իր զա վակ նե րի 
հան դեպ։ Մի՞ թե երկ րա յին մայ րը պետք է ա վե լի մեծ իշ խա նութ յուն 
ու նե նա իր ե րե խա նե րի կյան քում, քան Աստ ված՝ Իր զա վակ նե րի։ 
Ինչ-որ մե կը դի պուկ նշել է, որ ա մե րիկ յան քրիս տո նեութ յան Աստ-
ված միակ ա մե նա կա րող և գե րիշ խան Տերն է, Ով չու նի որևէ բան 
ա նե լու իշ խա նութ յուն, քա նի դեռ Ի րեն թույլ չեն տվել։ Նա կա րող է 
փրկել Իր զա վակ նե րին դժոխ քից, բայց ի րա վունք չու նի որևէ բան 
պա հան ջել նրան ցից, որ պես զի չխախ տի մեր օ րե րի ա ղա վաղ ված 
պատ կե րա ցու մը մարդ կա յին ինք նա վա րութ յան մա սին։

Պատ կե րաց րեք, թե որ քան ան հե թեթ է և նույ նիսկ ան պար կեշտ 
է հետև յալ օ րի նա կը։ Դա տա րա նը քննում է մի քա նի փոքր ե րե խա-
ներ ու նե ցող հոր գոր ծը, քա նի որ ե րե խա նե րը թերսն ված են և չխ-
նամ ված տեսք ու նեն։ Ի պաշտ պա նութ յուն, նա հա վաս տիաց նում է 
դա տա րա նին, որ ա մեն օր պատ րաս տում է իր ե րե խա նե րի ճա շե րը, 
հետևում է, որ նրանք լո գանք ըն դու նեն և մա քուր հա գուստ է դնում 
նրանց հա մար։ Սա կայն, չնա յած իր ջա նա սի րութ յա նը, իր ե րե խա-
նե րը պար զա պես հրա ժար վում են հնա զանդ վել։ Թեև նա ճշմար-
տա պես ցան կա նում է լա վա գույ նը իր ե րե խա նե րի հա մար, նրա ան-
փո փոխ հար գան քը նրանց ա զա տութ յան հան դեպ՝ թույլ չի տա լիս 
նրան մի ջամ տել։ Դա տա րա նը չի ծա փա հա րի այդ հո րը մարդ կա յին 
ինք նա վա րութ յու նը պատ վե լու պատ ճա ռով, այլ կհան դի մա նի նրան 
այդ անտ րա մա բա նա կան վար քի հա մար, ո րը հան գեց րել է նման 
բար ձի թո ղի վի ճա կի։

Ալ կո հո լի պատ ճա ռով տե ղի ու նե ցող ավ տով թար նե րը տագ-
նա պա լի չա փե րով ա վե լա ցել են և, որ պես ար ձա գանք, ստեղծ վել 
է լրատ վա կան քա րո զար շավ՝ հետև յալ կար գա խո սով. «Ըն կեր նե-
րը թույլ չեն տա լիս ի րենց ըն կեր նե րին հար բած վի ճա կում մե քե նա 
վա րել»։ Գա ղա փարն այն է, որ իս կա կան ըն կե րը կա նի այն ա մե նը, 
ինչ իր ու ժե րի մեջ է, որ պես զի թույլ չտա իր ըն կե րո ջը ղե կին նստել 
ալ կո հո լի ազ դե ցութ յան տակ։ Ապ շե ցու ցիչ է, որ ոչ ոք չի վի ճար կում 
նման մի ջամ տութ յու նը՝ փոր ձե լով պաշտ պա նել մարդ կա յին ինք նա-
վա րութ յու նը։ Ոչ ոք նույ նիսկ չի մտա ծում այդ մա սին։ Այն, որ մար դը 
կա րող է թույլ տալ իր ըն կե րո ջը մե քե նա վա րել հար բած վի ճա կում՝ 
պատ վե լով նրա ա զատ կամ քը, չի դի տարկ վում որ պես ա ռա քի նի 
վարք, այլ՝ ան բա րո, և նույ նիսկ՝ հան ցա վոր։
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Մե րօր յա ըն դուն ված հա յացք ներն Աստ ծո գոր ծե րի և մարդ կա յին 
ինք նա վա րութ յան մա սին ոչ միայն հա կա ռակ են ա ռողջ դա տո ղութ-
յա նը, այլև օ տար են Աստ վա ծաշն չին։ Ա ռա ջի նը՝ Աստ վա ծաշն չի Աստ-
ված այն Տերն է, Ով «ա մեն բան հա ջո ղում է իր կամ քի խոր հուրդ նե րի 
պես» (Ե փես. 1.11)։ Ան կաս կած, Նա, Ով «ոչն չաց նում է հե թա նոս նե րի 
խոր հուրդ նե րը» և «փչաց նում է ժո ղո վուրդ նե րի մտած մունք նե րը», 
ի րա վունք է վե րա պա հել ղե կա վա րել Իր ժո ղովր դին՝ հա մա ձայն Իր 
նպա տակ նե րի և ն րանց բա րօ րութ յան (տե՛ս Սաղմ. 33.10)։ Ա հա թե ին-
չու է Ա ռա կաց գրքի հե ղի նա կը միան շա նակ հայ տա րա րում. «Մար դու 
սիր տը խոր հում է իր ճա նա պար հը, բայց նրա քայ լե րը Տերն է հաս-
տա տում» և «Շատ դի տա վո րութ յուն ներ կան մար դու սրտում, բայց 
Տի րոջ խոր հուր դը կմնա հաս տատ» (16.9, 19.21)։ Մենք չպետք է տագ-
նա պենք և սկ սենք պաշտ պա նել մեր են թադր յալ ինք նա վա րութ յունն 
այն պատ ճա ռով, որ Աստ ված ծրա գիր ու նի ա մեն հա վա տաց յա լի 
կյան քում և կ կի րա ռի Իր զո րութ յու նը՝ այն կա տա րե լու հա մար։ Փո խա-
րե նը, այս ճշմար տութ յու նը պետք է մխի թա րութ յան և հույ սի մեծ աղբ-
յուր լի նի, ինչ պես որ բա ցատ րում է Ե րե միա մար գա րեն. «Ո րով հետև 
Ես գի տեմ այն խոր հուրդ նե րը, որ խոր հում եմ ձեր մա սին,- ա սում է 
Տե րը,- խա ղա ղութ յան խոր հուրդ նե րը և ոչ թե չա րութ յան, որ ձեզ տամ 
ա պա գան և հույ սը» (Ե րե միա 29.11)։

Որ պես Իր ժո ղովր դի Ս տեղ ծող և Փր կիչ՝ Աստ ված ի րա վունք ու-
նի գոր ծե լու նրանց կյան քում հա մա ձայն Իր բա րե հա ճութ յան։ Ե սա յի 
մար գա րեն ա սում է, որ այդ ի րա վուն քին ընդ դի մա նա լը կամ դրա հա-
կա ռա կը պնդե լը հա վա սար է ապս տամ բութ յան և մեր Ս տեղ ծո ղի հետ 
վի ճե լուն21։ Դա նշա նա կում է գլխի վայր շրջել ա մեն ինչ, փո խել ստեղծ-
ված կար գը և կա վը բրու տին հա վա սար հա մա րել22։ Փո խա րե նը հա-
մա ռո րեն պաշտ պա նենք մեր՝ ստեղծ ված նե րի են թադր յալ ի րա վունք-
նե րը, մենք պետք է շեշ տադ րենք Աստ ծո՝ մեր Ա րար չի և Փրկ չի ի րա-
վուն քը պատ վե լը։ Մենք լավ կա նենք, ե թե հետևենք Ե սա յու հնա զան-
դութ յա նը՝ Աստ ծո ո ղոր մած նա խախ նա մութ յան առջև, և ա ղա ղա կենք.

«Եվ հի մա, ո՛վ Տեր,
Դո՛ւ ես մեր Հայ րը.
Մենք կավն ենք, և Դու՝ մեր Բ րու տը,
Եվ Քո ձեռ քի գործն ենք մենք ա մենքս» (Ե սա յի 64.8)։

Այն քրիս տոն յա նե րը, ով քեր եր կար ժա մա նակ Աստ ծո հետ են, 
կնկա րագ րեն քրիս տո նեա կան կյան քը որ պես Աստ ծո հա րատևող 
հա վա տար մութ յան դրսևո րում, ո րը ոչ միայն փրկում է մեղ քի դա-
տա պար տութ յու նից, այլև սրբաց նում է ի րենց։ Ետ նա յե լով իր կյան-

21. Եսայի 45.9
22. Եսայի 29.16
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քին՝ քրիս տոն յան տես նում է Աստ ծո նա խախ նա մութ յան ան թիվ 
դրսևո րումներ, ո րոնք արդ յու նա վետ կեր պով լիո վին մաք ր ել են 
ի րեն պղծութ յու նից և կ ռա պաշ տութ յու նից։

Արդ յո՞ք այս Աստ ված, Ով մաք րում և ոչն չաց նում է կռա պաշ տութ-
յու նը, ներ կա է մեր կյան քում։ Ետ նա յե լով մեր ուխ տագ նա ցութ յան 
տա րի նե րին՝ արդ յո՞ք մենք տես նում ենք, թե ինչ պես է Աստ ված վա-
ռում մեր մի ջի խա րա մը՝ հա լեց նո ղի կրա կի պես, և մաք րում մեզ՝ 
թա փի չի օ ճա ռի պես23։ Արդ յո՞ք մենք տես նում ենք, թե ինչ պես է Նա 
վայր գցում մեր կուռ քե րը, ինչ պես որ վայր գցեց Դա գո նին և կ տոր-
կտոր ա րեց նրա իսկ տա ճա րում24։ Ե թե մենք ճշմա րիտ քրիս տոն յա 
ենք, Աստ ծո հա վակ նութ յու նը և Ն րա սրբաց ման աշ խա տան քը մեր 
կյան քում ակն հայտ կլի նեն ոչ միայն մեզ հա մար, այլև՝ մեզ շրջա-
պա տող մարդ կանց։ Մեր քրիս տո նեա կան կյան քի տա րի նե րի ըն-
թաց քում մենք կա ռա ջա դի մենք Ք րիս տո սի ի րո ղութ յուն նե րի մեջ և 
է՛լ ա վե լի կկեր պա րան վենք Ն րա պատ կե րով։ Պատ ճառն այն է, որ 
մենք Ն րա ստեղ ծածն ենք, և Նա, Ով սկսել է այս բա րի գոր ծը մե զա-
նում, ա վար տին կհասց նի այն25։ Ինչ պես որ Նա խոս տա ցավ. «Ձեզ 
վրա մա քուր ջուր պի տի սրսկեմ, և մա քուր պի տի լի նեք. ձեր բո լոր 
պղծութ յուն նե րից ու ձեր բո լոր կուռ քե րից պի տի մաք րեմ ձեզ»։

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԽՐԱՏԸ
Մենք չենք կա րող ա վար տել ու սումնա սի րութ յունն ա ռանձ նաց-

ման և մաքր ման աստ վա ծա յին աշ խա տան քի մա սին՝ ա ռանց դի-
տար կե լու այն գլխա վոր մի ջոց նե րից մե կը, որն Աստ ված օգ տա գոր-
ծում է, որ պես զի հաս նի այս հրա շա լի նպա տակ նե րին՝ աստ վա ծա-
յին խրա տը։ Հա վա տաց յա լի Աստ ված և՛ սի րող է, և՛ ի մաս տուն։ Նա 
հա մա րում է հա վի տե նութ յունն ան սահ մա նո րեն ա վե լի կարևոր, քան 
բո լոր ժա մա նա կա վոր հա ճույք նե րը՝ միա սին։ Նա հստակ տես նում 
է, որ մե ծա գույն բա րիքն Իր զա վակ նե րի հա մար Ք րիս տո սի պատ-
կե րին կեր պա րան վելն է26։ Ն շա նա կում է՝ Նա կօգ տա գոր ծի ցան-
կա ցած ար դար մի ջոց, որն անհ րա ժեշտ է, որ պես զի վե րա փո խի Իր 
ժո ղովր դին՝ վար դա պե տութ յու նը, հան դի մա նութ յու նը, ուղ ղե լը և ար-
դա րութ յամբ խրա տե լը27։ Եր բեմն այդ խրա տը թեթև է, իսկ եր բեմն՝ 
խիստ. այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված խրա տում է սի րով և մ տա պա հում 
է հա վա տաց յա լի մե ծա գույն բա րօ րութ յու նը։ Նա չա փա զանց շատ է 

23. Մաղաքիա 3.2
24. Ա Թագավո րաց 5.2–7
25. Եփեսացիների 2.10, Փիլիպեցիների 1.6
26. Հռոմեացիների 8.28,29
27. Բ Տիմոթեոս 3.16



101Ա ռանձ նա ցում և մաք րում

սի րում մեզ, որ թույլ տա մնալ այն պի սին, ինչ պի սին մենք հի մա ենք։ 
Ն րա նա խախ նա մութ յու նը նույ նիսկ թույլ կտա մեզ բախ վել ժա մա-
նա կա վոր չար չա րանք նե րից ա մե նա մե ծե րին, ե թե դրանց մի ջո ցով 
մենք կա րող ենք գե րա զանց հա վի տե նա կան փառ քի ա վե լի մեծ կշիռ 
ու նե նալ28։

Ն ման աստ վա ծա յին խրա տի մի ար տա սո վոր դեպք տե ղի ու նե-
ցավ Հա կոբ նա հա պե տի կյան քում։ Տե րը, Մա ղա քիա յի մի ջո ցով ուղ-
ղե լով Իր խոս քը կա մա կոր Իս րա յե լին, հայ տա րա րեց հետև յա լը. 
«Ես Հա կո բին եմ սի րել, իսկ Ե սա վին ա տել եմ» (Մա ղա քիա 1.2,3)։ 
Այս հատ վա ծի հա մա տեքս տում Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը քա ղա քա կան 
և տն տե սա կան զրկանք ներ էր կրում։ Աստ ված ա զա տել էր նրանց 
գե րութ յու նից և վե րա դարձ րել էր ի րենց եր կի րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
թվում էր՝ աստ վա ծա յին խրա տը դեռ չէր ա վարտ վել, և խոս տաց ված 
բար գա վա ճու մը չէր երևում։ Իս րա յե լը հոգ նել էր և սկ սել էր կաս կա-
ծել Աստ ծո ուխ տի սի րո մեջ։ Ն րանց կաս կա ծը փա րա տե լու հա մար, 
Մա ղա քիա մար գա րեն հանձ նա րա րեց նրանց հա մե մա տել այն, թե 
ինչ պես Աստ ված վար վեց Հա կո բի (Իս րա յե լի) և ն րա եղ բայր Ե սա-
վի (Ե դո մի) հետ։ Ա յո՛, Իս րա յե լը խստո րեն խրատ վեց Աստ ծո ձեռ-
քից, բայց դա ժո ղովր դի փրկութ յան հա մար էր։ Թեև Ե դոմն անվնաս 
մնաց և, թվում է, նույ նիսկ բար գա վա ճեց Իս րա յե լի կորս տի պատ-
ճա ռով, դա նշան էր, որ Աստ ված մեր ժել էր նրանց, և որ նրանք լիո-
վին կոր ծան վե լու էին։ Այլ կերպ ա սած՝ Մա ղա քիա մար գա րեն հի-
շեց նում էր կաս կա ծա միտ Իս րա յե լին, որ շտկու մը և խ րատն Աստ ծո 
ուխ տի սի րո դրսևո րումներ են, ոչ թե այն մեր ժե լու նշան ներ։ Ա ռա-
կաց գրքի ի մաս տութ յու նը վճռա կա նո րեն սա տա րում է նրա տրա մա-
բա նութ յու նը.

«Որդ յա՛կս, մի՛ ա նար գիր Տի րոջ խրա տը
Եվ Ն րա հան դի մա նութ յու նից մի՛ ձանձ րա ցիր։
Ո րով հետև Տե րը, ո րին որ սի րում է, հան դի մա նում է,
և ինչ պես մեկ հայր, որ իր որ դուն սի րում է» (3.11,12)։

Մենք տես նում ենք, թե ինչ պես է այս հատ վա ծի ճշմար տութ յու-
նը վե րա բե րում քրիս տոն յա նե րին, երբ ու սումնա սի րում ենք Հա կո-
բի և Ե սա վի կյան քե րը և այն, թե ինչ պես Աստ ված վար վեց նրանց 
հետ։ Ինչ պե՞ս Աստ ված ցույց տվեց Իր սե րը Հա կո բի հան դեպ, և Իր 
ա տե լութ յու նը կամ բար կութ յու նը Ե սա վի հան դեպ։ Հա կո բի դեպ քում, 
Աստ ված ա ռանձ նաց րեց նրան, պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ-
նեց նրա կյան քի հա մար և սկ սեց աշ խա տել նրա հետ՝ Իր կամ քին 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար։ Ե սա վի դեպ քում, Աստ ված որևէ 

28. Բ Կորնթացիների 4.17
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կեր պով չզսպեց նրան՝ թող նե լով իր հա յե ցո ղութ յա նը և տա լով գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ա զա տութ յուն, ինչ պի սին որ ու ներ ամ բողջ հե թա նո-
սա կան աշ խար հը։

Ու սումնա սի րե լով Ե սա վի կյան քը՝ հայտ նա բե րում ենք, որ Աստ-
ված կա տա րեց ա մեն մի խոս տում, ո րը Նա երբևէ տվել էր Ի սա-
հա կին նրա վե րա բեր յալ։ Նա կոտ րեց իր վրա յից իր եղ բայր Հա կո-
բի լու ծը և այն քան բար գա վա ճեց, որ չու ներ Հա կո բի ա ջակ ցութ յան 
կամ օրհ նութ յան կա րի քը29։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք տես նում ենք, որ 
Աստ ված մեր ժեց Ե սա վին կամ բար կա ցավ նրա վրա այն ա ռու մով, 
որ չմի ջամ տեց նրա կյան քում։ Ն րա կյան քում չկար ա ռանձ նաց ման 
և սր բաց ման աշ խա տանք։ Նա չմի ջամ տեց Ե սա վի գոր ծե րի մեջ՝ 
թույլ տա լով նրան դառ նալ ա նաստ ված մար դու մարմնա վո րում30։

Ի հա կադ րութ յուն, ու սումնա սի րե լով Հա կո բի կյան քը՝ մենք հայտ-
նա բե րում ենք, որ Աստ ված գոր ծում էր ա մեն քայ լա փո խին՝ սո վո-
րեց նե լով, ա ռաջ նոր դե լով և խ րա տե լով զար մա նա լի ման րակր կի-
տութ յամբ և նույ նիսկ խստութ յամբ։ Ի րա կա նում, այդ խրատն այն-
քան ծանր էր Հա կո բի հա մար, որ երբ վե րա դար ձավ Խոստ ման եր-
կիր, նա կա ղում էր31։

Աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յու նը թո ղել էր իր հետ քը Հա կո բի 
մարմնի վրա, բայց նաև վե րա փո խել էր նրան՝ խա բե բա յից դարձ նե-
լով կոտր ված, բայց հնա զանդ որ դի։ Աստ ված այս պես է վար վում Իր 
բո լոր օ րի նա կան զա վակ նե րի հետ. «Ո րով հետև Տերն Իր սի րա ծին 
խրա տում է. Նա ծե ծում է ա մեն որ դուն, որ ըն դու նում է» (Եբր. 12.6)։

Այս հատ վա ծից մենք սո վո րում ենք, որ ճշմա րիտ դար ձի մե ծա-
գույն ա պա ցույց նե րից մեկն աստ վա ծա յին խրատն է, ո րը սրբութ յան 
է տա նում։ Աստ ված սի րով նվիր վել է Իր զա վակ նե րից յու րա քանչ-
յու րին։ Նա կխրա խու սի, կսո վո րեց նի և կխ րա տի ի րենց իսկ օգ տի 
հա մար, որ պես զի նրանք ըն դու նեն Իր սրբութ յու նը32։ Նա կվերց նի 
նրանց բո լոր ազ գե րից, կհա վա քի բո լոր երկր նե րից և կ բե րի այն եր-
կի րը և այն կյան քի մեջ, որ պատ րաս տել է նրանց հա մար։

Հա ճախ քրիս տոն յա նե րը բեռ են հա մա րում այն, ին չը պետք 
է արժևո րեն որ պես օրհ նութ յուն։ Եր բեմն ինչ-որ հա վա տաց յալ 
տրտնջում է, որ այլ մար դիկ ա զա տո րեն խախ տում են Աստ ծո օ րեն-
քը՝ ա ռանց նույ նիսկ անն շան հետևան քի, իսկ ի րենք խրատ վում են 
ա մե նաանն շան օ րի նա զան ցութ յան հա մար։ Դա պետք է ա ռա ջաց-
նի ոչ թե տրտունջ, այլ՝ ցնծութ յուն և փա ռա բա նութ յուն։ Դա վերս-
տին ծնուն դի մեծ ա պա ցույց է։ Դա որ դիութ յան ա պա ցույց է. «Ե թե 

29. Ծննդոց 27.40, 33.9
30. Եբրայեցիների 12.16
31. Ծննդոց 32.31
32. Եբր այեցիների 12.10
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խրա տին համ բե րեք, Աստ ված ձեզ հետկ վար վի՝ ինչ պես որ դի նե րի 
հետ, ո րով հետև ո՞ր որ դին է, որ հայ րը նրան չի խրա տում։ Բայց ե թե 
ա ռանց խրա տի եք, ո րին ա մե նը մաս նա կից ե ղան, ու րեմն խորթ եք 
և ոչ՝ որ դի ներ» (Եբր. 12.7,8)։

Պատ կե րաց րեք մի տղա յի, ո րը դպրոց է գնում ա ռա ջին օ րը ա մա-
ռա յին ար ձա կուր դից հե տո։ Ն րա մայ րը հագց նում է նրան իր նոր 
դպրո ցա կան հա գուս տը և զ գու շաց նում է, որ տուն գա ան մի ջա պես 
դա սե րի ա վար տից հե տո։ Նա չպետք է մնա իր ըն կեր նե րի հետ կամ 
խա ղա լու գնա առ վա կի մոտ։ Այ նուա մե նայ նիվ, տան ճա նա պար հին 
գայ թակ ղութ յու նը հաղ թա հա րում է ող ջամ տութ յու նը, և նա հետևում է 
իր ըն կեր նե րին՝ առ վա կի մոտ գնա լով։ Նա չի նկա տում, թե ինչ պես 
է մեկ րո պեն մեկ ժամ դառ նում, իսկ իր մա քուր հա գուս տը վե րած-
վում կեղ տոտ ցնցո տի նե րի։ Հաս կա նա լով իր սխա լը և ի րեն սպաս վող 
հետևանք նե րը՝ նա տուն է վե րա դառ նում ևս  եր կու անհ նա զանդ ըն-
կեր նե րի հետ։ Երբ նրա մայ րը տես նում է նրան և ա սում է, թե ինչ պես 
է խրա տե լու, նա ա րա գո րեն մատ նա ցույց է ա նում մյուս տղա նե րին՝ 
հարց նե լով, թե որ քա նո՞վ է ար դար պատ ժել ի րեն և ան պա տիժ թող-
նել մյուս նե րին։ Ն րա մայ րը կարճ և դի պուկ պա տաս խան է տա լիս. 
«Ն րանք իմ ե րե խա նե րը չեն և չեն գտնվում իմ հսկո ղութ յան ներ քո։ 
Իսկ դու իմ ե րե խան ես, և իմ խրա տը վե րա բե րե լու է միայն քեզ»։

Այս պատ մութ յան ի մաս տը հետև յալն է. խրա տը վկա յում է ծնող-
ե րե խա հա րա բե րութ յան մա սին, ոչ թե ժխտում է այն։ Մոր հա րա-
բե րութ յունն իր ե րե խա յի հետ, և ն րա սերն ու մտա հո գութ յու նը նրա 
բա րե կե ցութ յան հա մար դրդե ցինև՛ շտկել, և՛ խրա տել նրան։ Կր կին, 
Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը պար զո րեն օգ տա գոր ծում է այս 
փաս տար կը. «Նաև մենք, մեր մարմնա վոր հայ րե րը խրա տող ու նե-
նա լով, նրան ցից ա մա չում էինք. չէ՞ որ ա ռա վել ևս պի տի հնա զանդ-
վենք հո գի նե րի Հո րը և ապ րենք։ Ո րով հետև սրանք մի քիչ ժա մա-
նակ ի րենց հա ճո երևա ցա ծի պես խրա տում էին, բայց Նա՝ օգ տի 
հա մար, որ Ն րա սրբութ յունն ըն դու նենք» (12.9,10)։

Ինչ-որ ի մաս տով, Աստ ված տի րում է Իր զա վակ նե րից յու րա-
քանչ յու րի կյան քում։ Նա աշ խա տում է նրանց հետ և ա ռաջ նոր դում 
է այն պես, որ կա տա րի Իր նպա տա կը՝ սրբաց նե լով նրանց։ Թեև դա 
միշտ չէ, որ ակն հայտ է, Նա շա րու նակ աշ խա տում է, սո վո րեց նում է, 
ուղ ղում է, պատ ժում է և խ րա տում է։ Ն րա սերն Իր ժո ղովր դի հան-
դեպ դրդում է Ն րան ան նա հանջ գոր ծել նրանց կյան քում։ Նա ցած 
չի դնի Իր մուր ճը և բ րի չը, քա նի դեռ չի ա վար տելԻր աշ խա տան քը։

Աստ ված այն պի սին չէ, ինչ պի սին ո մանք հա մա րում են Ն րան. 
Նա ան բա րե խիղճ և ան տար բեր հայր չէ։ Նա թույլ չի տա Իր զա-
վակ նե րին ա ռանց հսկո ղութ յան վազվ զել այս աշ խար հի փո ղոց նե-
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րով։ Նա վար ձու հո վիվ չէ, ով ան տար բե րութ յամբ է վե րա բեր վում 
Իր հո տի դե գե րումնե րին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ով քեր հա վա տում են, որ 
քրիս տոն յան կյան քի բո լոր օ րե րում կա րող է ապ րել շա րու նա կա կան 
և ան փո փոխ մարմնա վոր վի ճա կում, ծանր մե ղադ րանք են ներ կա-
յաց նում։ Աստ ծո շնորհ քը մե ծա րե լու փո խա րեն, նրանք մե ղան չե լու 
ա ռիթ են դարձ նում այն33։ Աստ ծո համ բե րութ յու նը մե ծա րե լու փո-
խա րեն, նրանք պատ կե րում են Ն րան՝ որ պես ան շա հագր գիռ և ան-
կա րող հոր։ Ա վե տա րա նը մե ծա րե լու փո խա րեն, նրանք ա սում են, որ 
այն ան զոր է։ Այս մեծ սխա լի արդ յունքն ան հա վատ աշ խար հի հայ-
հո յութ յունն է։ Ինչ պես Պո ղոս ա ռաք յալն էգ րում. «Աստ ծո ա նու նը ձեր 
պատ ճա ռով հայ հոյ վում է հե թա նոս նե րի մեջ» (Հ ռոմ. 2.24)։

Ա վար տե լով այս գլու խը՝ մնում է մի քա նի հարց յու րա քանչ յու րիս 
հա մար, ով դա վա նում է Հի սու սի ա նու նը։ Մենք ու նե՞նք ա պա ցույց, 
որ աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յու նը գոր ծում է մեր կյան քում՝ և՛ 
ա ռանձ նաց նե լով մեզ այս աշ խար հից, և՛ մո տեց նե լով մեզ Աստ-
ծուն։ Երբ ետ ենք նա յում մեր կյան քին՝ սկսած մեր դար ձի պա հից, 
գտնո՞ւմ ենք ա պա ցույց ներ Աստ ծո ա ռանձ նաց նող և սր բաց նող աշ-
խա տան քի մա սին։ Արդ յո՞ք մենք դառ նում ենք հա տուկ մար դիկ, ով-
քեր պատ կա նում են միայն Ն րան։ Երբ մենք վար վում ենք Ն րա հետ, 
զգո՞ւմ ենք Ն րա հա ճութ յու նը։ Երբ հե ռա նում ենք Ն րա նից, մենք վե-
րապ րո՞ւմ ենք Ն րա շտկու մը։ Արդ յո՞ք Ն րա սի րող հայ րա կան խրա տը 
ներ կա է մեր կյան քում։ Մենք պետք է տանք այս հար ցե րը։ Աստ ծո 
սրբաց ման աշ խա տան քի առ կա յութ յու նը մեր կյան քում պետք է մեծ 
վստա հութ յուն հա ղոր դի մեզ։ Դ րա բա ցա կա յութ յու նը պետք է մեծ 
մտա հո գութ յան պատ ճառ դառ նա։

33. Հուդա 4
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Նոր սիրտ
______________________________________________________

«Եվ Ես ձեզ նոր սիրտ պի տի տամ և նոր հո գի պի տի դնեմ ձեր մեջ 
և վեր պի տի առ նեմ ձեր մարմնից քա րե ղեն սիր տը և ձեզ մարմնե ղեն 
սիրտ պի տի տամ»։

— Ե զե կիել 36.26

Ե զե կիել 36.26-ում մենք գտնում ենք վե րածն ման վար դա պե տութ-
յան ա մե նից պատ կե րա վոր և խ րա տա կան նկա րագ րութ յուն նե րից 
մե կը։ Ան չափ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն հաս կա նանք այս աստ-
վա ծաշնչ յան վար դա պե տութ յու նը, այլև ըն կա լենք դրա մեծ կարևո-
րութ յու նը։ Չա փա զան ցութ յուն չէ ա սե լը, որ մեր պատ կե րա ցու մը 
վերս տին ծնուն դի մա սին կո րո շի թե՛ մեր տե սանկ յու նը դար ձի վե րա-
բեր յալ, թե՛ մեր մե թո դա բա նութ յու նը ա վե տա րան չութ յան մեջ։

Վե րածն ման վար դա պե տութ յու նը վե րա բե րում է Աստ ծո Հո գու 
գերբ նա կան աշ խա տան քին, ո րի մի ջո ցով հոգևո րա պես մա հա ցած մե-
ղա վո րը կեն դա նա նում է, նրա ծայ րաս տի ճան ա րա տա վոր ված բնութ-
յու նը վե րա փոխ վում է, և նա կա րո ղութ յուն է ստա նում ար ձա գան քե լու 
Ա վե տա րա նի կան չին՝ ա պաշ խա րութ յամբ և Հի սուս Ք րիս տո սի հան-
դեպ հա վատ քով։ «Վեստ մինս տե րի հա վատ քի դա վա նան քը» և «1689 
թվա կա նի Լոն դո նի Մկր տա կան հա վատ քի դա վա նան քը» նկա րագ րում 
են Հո գու վե րած նող աշ խա տան քը որ պես «միտ քը հոգևո րա պես և փր-
կա րար կեր պով լու սա վո րող՝ հաս կա նա լու հա մար աստ վա ծա յին ի րո-
ղութ յուն նե րը, քա րե սիր տը վերց նող և այն մսե ղեն սրտով փո խա րի-
նող. կամ քը նո րո գող... և արդ յու նա վետ կեր պով գրա վող (մարդ կանց) 
Հի սուս Ք րիս տո սի մոտ, սա կայն այն պես, որ նրանք լիո վին ա զա տո րեն 
են գա լիս՝ դառ նա լով հո ժա րա կամ Ն րա շնորհ քի մի ջո ցով»1։

«Վե րած նում» (կամ «վե րած նունդ») բա ռը մի լա տի նե րեն բա յից է, 
ո րը նշա նա կում է «կրկին ստեղ ծել»2։ Նոր կտա կա րա նի հե ղի նակ-
ներն օգ տա գոր ծում են բազ մա թիվ ար տա հայ տութ յուն ներ և լայն 

1. «Վեստմինստերի հավատքի դավանանք», գլ. 10, «1689 թվականի Լոնդոնի 
Մկրտական դավանանք», գլ. 10։

2. Լատիներեն «ռ եգեներարե»։
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տեր մի նա բա նութ յուն՝ այս վար դա պե տութ յու նը նկա րագ րե լու հա-
մար։ Հով հան նե սի Ա վե տա րա նում Հի սու սը խո սում է վերս տին կամ 
ի վե րուստ ծնվե լու մա սին3։ Իր ա ռա ջին Նա մա կում Պետ րոս ա ռաք-
յալն օգ տա գոր ծում է մի հու նա րեն բայ՝ ե զա կի թվով, ո րը նշա նա-
կում է նո րից կամ նո րո վի ծնվել4։ Պո ղոս ա ռաք յա լը նկա րագ րում է 
վե րածն ման վար դա պե տութ յու նը որ պես կեն դա նա ցում, հա րութ յուն 
մե ռել նե րից և նո րոգ ված կյան քի ըն թացք5։ Հո գու այս աշ խա տանքն 
այն աս տի ճան ար մա տա կան և ս պա ռիչ է, որ յու րա քանչ յու րը, ով 
Ք րիս տո սում է,նրանց հա մա րում է նոր ա րա րած կամ ստեղծ ված6։

Բո լոր այս ճշմար տութ յուն նե րը պատ կե րա վոր նկա րագր ված են 
Ե զե կիել 36.26-ում։ Ըստ այս հին մար գա րեի՝ վե րածն ման վար դա պե-
տութ յու նը թա փան ցում է շատ ա վե լի խո րը, քան մա կե րե սա յին բա րե-
փո խու մը և վար քի փո փո խութ յու նը, ո րոնք կամ քը վար ժեց նե լու արդ-
յունքն են։ Այն ընդգր կում է գո յա բա նա կան փո փո խութ յուն7։ Մար դու 
էութ յունն իսկ կոր ծան վում և վերս տեղծ վում է։ Քա րե սիր տը, որն ան-
կա րող է ար ձա գան քել աստ վա ծա յին ազ դակ նե րին, վե րա փոխ վում է՝ 
դառ նա լով մսե ղեն սիրտ, ո րը պատ րաստ է ար ձա գան քել։

Որ պես օ րի նակ՝ պատ կե րաց րեք, որ կանգ նած եք քա րե ար ձա նի 
առջև, ո րը պատ րաստ ված է մար դու կա տար յալ նմա նութ յամբ։ Այն 
ճշգրտո րեն հի շեց նում է մտքով և կամ քով օժտ ված մարդ կա յին էա-
կի։ Այ նուա մե նայ նիվ այն քա րից է և այդ պատ ճա ռով ան կեն դան է։ 
Մենք կա րող ենք հրել այն, ծա կել ինչ-որ սուր ա ռար կա յով և նույ-
նիսկ այ րել, բայց այն չի ար ձա գան քի։ Այն անկ յանք քար է և այդ 
պատ ճա ռով ան կա րող է ար ձա գան քել ցան կա ցած տե սա կի ազ դակ-
նե րի։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե մենք ի զո րու լի նեինք վե րա ծե լու այդ 
քա րը կեն դա նի մարմնի, մեր ծակծ կոց նե րը և հ րոց նե րը բո լո րո վին 
այլ արդ յունք կու նե նա յին։ Ա ռողջ, կեն դա նի մար մի նը խիստ զգա յուն 
է, և այն կա րող է ոչ միայն զգալ, այլև ար ձա գան քել։ Ա ռողջ մար մի-
նը զգում է նույ նիսկ ա մե նա թեթև զեփ յուռն իր մաշ կին և ն կա տում է 
նույ նիսկ անն շան հպու մը մա տի ծայ րով։ Այն ի զո րու է ար ձա գան քել 
հա մա ձայն իր ստա ցած ազ դակ նե րի։

Ն մա նա պես, մե ղա վո րը հոգևո րա պես մա հա ցած է և ան կա րող է 
ար ձա գան քել աստ վա ծա յին ազ դակ նե րին։ Այս ան կա րո ղութ յու նը չի 
ար դա րաց նում նրա հան ցան քը և չի պա կա սեց նում նրա պա տաս խա-
նատ վութ յունն Աստ ծո առջև, քա նի որ այդ ան կա րո ղութ յու նը նրա իսկ 
ո րո շումն է։ Մե ղա վո րը չի կա րո ղա նում դրա կա նո րեն ար ձա գան քել 

3. Հովհաննես 3.3, 6,7, հունարեն «գեննա՛ո ա՛նոթեն»։
4. Ա Պետրոս 1.3,23, հունարեն «անագեննա՛ո»։
5. Հռոմեացիների 6.4, Եփեսացիների 2.4,5
6. Բ Կորնթացիների 5.17
7. Այն, ինչը վերաբերում է որևէ անձի, առարկայի կամ երևույթի էությանը, 

բնությանը կամ գոյությանը։
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Աստ ծուն, քա նի որ չի ցան կա նում։ Թեև նա ու նի և՛ Աստ ծուն ճա նա չե լու, 
և՛ Ն րա հայտն ված կամ քը հաս կա նա լու անհ րա ժեշտ կա րո ղութ յու նը, նա 
ճնշում է այն, ին չը, ինչ պես ին քը գի տի, ճշմա րիտ է8։ Ն րա սերն ա նար-
դա րութ յան հան դեպ և ան կախ լի նե լու ցան կութ յունն այն աս տի ճան են 
թշնա մաց նումն րան Աստ ծո դեմ, որ նա պար զա պես չի կա րո ղա նում 
ստի պել ի րեն ըն դու նել Աստ ծուն կամ հնա զանդ վել Ն րա օ րեն քին։

Այս խիստ ճշմար տութ յու նը մար դու մա սին լա վա գույնս նկա րագր-
վում է հայ րա պետ Հով սե փի և ն րա եղ բայր նե րի հա րա բե րութ յուն նե-
րով։ Աստ վա ծա շուն չը հայտ նում է, որ Հով սե փի եղ բայր նե րը «չէին 
կա րո ղա նում» խա ղա ղութ յամբ խո սել նրա հետ, քա նի որ «ա տե ցին 
նրան» (Ծննդ. 37.4)։ Այս խոս քում պար զո րեն նկա րագր վում է բա-
րո յա կան ան կա րո ղութ յան վար դա պե տութ յու նը։ Հով սե փի եղ բայր-
ներն ու նեին անհ րա ժեշտ կա րո ղութ յուն՝ նրա հետ հա ղոր դակց վե լու 
և նույ նիսկ նրա հետ խա ղա ղութ յամբ խո սե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, նրանք ան կա րող էին ա նել դա՝ նրա հան դեպ ու նե ցած ա տե-
լութ յան պատ ճա ռով։ Ն րանք ան կա րող էին ա նել դա, քա նի որ չէին 
ցան կա նում, և չէին ցան կա նում, քա նի որ ա տում էին նրան։

Այս ճշմար տութ յու նը նույն պես կա րե լի է պատ կե րել մի քա ղա քա-
կան բան տարկ յա լի օ րի նա կով, որն ա զա տազրկ վել է գա հին հա կա-
ռակ վե լու պատ ճա ռով։ Պատ կե րաց րեք, որ այդ երկ րի թա գա վորն իր 
մեծ ո ղոր մութ յամբ պատ վի րում է բա ցել բան տի դռնե րը և ա ռա ջար-
կում է այդ ապս տամ բին լիա կա տար նե րում, ե թե միայն նա ըն դու նի իր 
իշ խա նութ յան ի րա վուն քը։ Այ նուա մե նայ նիվ, դրդված բա ցար ձակ ա տե-
լութ յու նից, այդ ապս տամ բը շրխկաց նե լով փա կում է դռնե րը և հայ-
տա րա րում, որ ա վե լի լավ է՝ ին քը փտի բան տում, քան ծնկի գա այդ 
թա գա վո րի առջև։ Նա ու ներ ներ ման ա ռա ջար կը լսե լու և հաս կա նա-
լու կա րո ղութ յուն։ Դռ նե րը բաց վել էին, և ճա նա պար հը պատ րաստ ված 
էր։ Այ նուա մե նայ նիվ, բան տարկ յա լը չէր կա րող ա նել դա, քա նի որ չէր 
ցան կա նում, և նա չէր ցան կա նում, քա նի որ ա տում էր թա գա վո րին։

Ա հա թե ինչ պի սին է չվե րածն ված մարդն Աստ ծո առջև։ Նա չի կա-
րո ղա նում գալ Աստ ծո մոտ, քա նի որ չի ցան կա նում, և չի ցան կա նում, 
քա նի որ ա տում է սուրբ և գե րիշ խան Աստ ծուն։ Այս պի սով, նրա սիր տը 
կա րե լի է հա մե մա տել քա րի հետ։ Այն անկ յանք է և ա նըն կա լու նակ է 
Ա վե տա րա նի կան չի հան դեպ՝ ա ռանց Հո գու գերբ նա կան աշ խա տան քի։

Ո մանք ա սում են, որ այս աշ խար հը դար ձի կգար, ե թե միայն 
մենք ա վե լի հստակ հայտ նեինք մարդ կանց Հի սու սին։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, նման մտա ծե լա կեր պը ցու ցադ րում է մա կե րե սա յին պատ կե րա-
ցում մարդ կութ յան բա րո յա կան ա պա կա նութ յան, հոգևոր կու րութ-
յան և Աստ ծո հան դեպ խո րը թշնա ման քի մա սին։ Պատ կե րաց րեք, 

8. Հռոմեացիների 1.18–3 2
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որ մենք կա րո ղա նա յինք բա ցել վա րա գույր նե րը և ցույց տալ Նա զով-
րե ցի Հի սու սին դար ձի չե կած մարդ կան ցով լե ցուն մի դահ լի ճի։ Ինչ-
պե՞ս նրանք կար ձա գան քեին։

Ա ռա ջի նը՝ մենք կբախ վեինք հոգևոր կու րութ յան խնդրին։ Հա մա-
ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ նրանք չէին ճա նա չի Ք րիս տո սի Ան ձի ե զա կի 
բնույ թը և չէին արժևո րի Ն րա ուս մուն քը։ Հայտն վե լով՝ Նա չէր ու նե-
նա վե հա պանծ ար տա քին, ո րի վրա մարմնա վոր մար դիկ կնա յեին, 
և ո րը կգրա վեր նրանց դե պի Ի րեն9։ Աստ վա ծա շուն չը հայ տա րա-
րում է, որ Ն րա ուս մունքն ա նըն դու նե լի կլի ներ այդ մարդ կանց հա-
մար, նրանք չէին հաս կա նա դրա ճշմար տութ յու նը և կ պար սա վեին 
այն որ պես հի մա րութ յուն10։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք ոչ թե ի րենց 
ա նի րա զե կութ յան զոհն են, այլ դրա պատ ճա ռը. ա սե լով, որ ի մաս-
տուն են՝ նրանք հի մա րա ցան11։

Երկ րոր դը՝ ե թե այդ դար ձի չե կած մարդ կանց հոգևոր կու րութ յու-
նը հե ռաց վեր, և ն րանք կա րո ղա նա յին տես նել Ք րիս տո սին ու ա վե-
լի հստակ զա նա զա նեին Ն րա ուս մուն քը, մենք կբախ վեինք է՛լ ա վե-
լի բարդ խնդրի՝ նրանց սրտե րի բա րո յա կան ա պա կա նութ յա նը և 
ար դա րութ յան հան դեպ նրանց թշնա ման քին։ Աստ վա ծա շուն չը սո-
վո րեց նում է, որ մար դիկ ծայ րաս տի ճան ա պա կան ված են։ Ն րանք 
ա տում են Աստ ծուն և ար հա մար հում են Ն րա ար դար գոր ծե րը։ Այն-
պես որ, որ քան ա վե լի մար դիկ զա նա զա նեին Ք րիս տո սի ճշմա րիտ 
բնութ յու նը և հաս կա նա յին Ն րա ուս մուն քը, այն քան ա վե լի կա տեին 
Ն րան։ Կա տա րե լա պես ար դար Ք րիս տո սի ա վե լի մեծ հայտ նութ յու-
նը ա նար դար մարդ կանց չէր մո տեց նի Ն րան, այլ, ընդ հա կա ռա կը, 
կվա ներ նրանց։ Հի սուսն Ինքն ա սաց. «Եվ սա է դա տաս տա նը, որ 
լույսն ե կավ աշ խարհ, և մար դիկ խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան թե 
լույ սը, ո րով հետև նրանց գոր ծե րը չար էին։ Ո րով հետև ա մեն չար 
գոր ծող ա տում է լույ սը և չի գա լիս դե պի լույ սը, որ Ն րա գոր ծե րը 
չհան դի ման վեն» (Հով հան նես 3.19,20)։

Որ պես զի դար ձի չե կած մար դը ըն դու նի Ք րիս տո սին, միայն 
հոգևոր տե սո ղութ յուն ստա նա լը բա վա կան չէ. պետք է փոխ վի նրա 
բնութ յու նը։ Նա պետք է վե րա փոխ վի՝ դառ նա լով նոր ստեղծ ված, ո րը 
նոր զգաց մունք ներ ու նի։ Միայն այդ դեպ քում նա կտես նի Ք րիս տո սին 
այն պես, ինչ պես որ Նա է, և կ սի րի այն Ք րիս տո սին, Ում տես նում է։

Այն ա նա սե լիո րեն մեծ փո փո խութ յու նը, ո րը պետք է կա տար-
վի մար դու ներ սում, մինչև որ նա կա մե նա ըն դու նել Ք րիս տո սին, չի 
կա րող տե ղի ու նե նալ հար կադ րան քով կամ նրա կամ քի գոր ծադր-

9. Եսայի 5 3. 2
10. Ա Կորնթացիների 2.14
11. Հռոմեացիների 1.22
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մամբ։ Անհ րա ժեշտ է Սուրբ Հո գու գերբ նա կան վերս տեղ ծող աշ-
խա տան քը, ո րը տե ղի է ու նե նում վե րածն ման ժա մա նակ։ Պատ կե-
րաց րեք, որ մի միայ նակ գայլ հար ձակ վել է ոչ խար նե րի հո տի վրա։ 
Հո վիվնե րը միա սին բռնում են այդ կեն դա նուն։ Այժմ գո յութ յուն ու-
նի խնդրի ե րեք հնա րա վոր եր կա րա ժամ կետ լու ծում։ Ա ռա ջի նը՝ հո-
վիվնե րը կա րող են սպա նել գայ լին և վերջ տալ նրա հար ձա կումնե-
րին։ Թեև հո վիվնե րը և ոչ խար նե րը կշա հեն այս տար բե րա կից, այն 
գրե թե ա նօ գուտ կլի նի գայ լի հա մար։ Սա խորհր դան շում է Աստ ծո 
դա տաս տա նին են թա կա մար դուն։ Երկ րոր դը՝ հո վիվնե րը կա րող 
են վան դա կի մեջ պա հել գայ լին և հս կել մինչև կյան քի ա վար տը։ 
Այդ կեն դա նու վար քը կփոխ վի, բայց միայն այն պատ ճա ռով, որ նա 
վան դա կի մեջ է։ Նա դեռ ոճ րա գործ է, թեև գտնվում է խղճուկ վի ճա-
կում և ե տուա ռաջ է քայ լում վան դա կի մեջ։ Նա չի կա րող ու րա նալ 
իր բնութ յու նը և ո՛չ էլ ա զատ վել դրա նից։ Նա կա մե նում է սպա նել 
և ու տել։ Մ նա լով ա ռանց հսկո ղութ յան՝ նա կփախ չի իր վան դա կից 
և հ նա րա վո րինս մեծ կո տո րած կա նի ոչ խար նե րի մեջ։ Սա խորհր-
դան շում է դար ձի չե կած մար դուն, ո րը գտնվում է կրո նի գե րութ յան 
ներ քո։ Կր կին, քա նի դեռ գայ լը վան դա կի մեջ է, հո վիվնե րը և ոչ-
խար ներն օ գուտ կստա նան դրա նից, բայց գայ լը շա րու նակ տանջ-
վե լու է ոչ խար նե րի հան դեպ ցան կութ յու նից։ Եր րորդ լու ծու մը վեր է 
հո վիվնե րի կա րո ղութ յու նից և զո րութ յու նից։ Այն հետև յալն է. վե րա-
փո խել այդ կեն դա նու բնութ յու նը՝ նրան հափշ տա կող գայ լից դարձ-
նե լով հլու ոչ խար։ Երբ փոխ վի գայ լի բնութ յու նը, կփոխ վի նրա վե-
րա բեր մուն քը և՛ հո վիվնե րի, և՛ գառ նե րի հան դեպ։ Նա կհետևի հով-
վին և ներ դաշ նակ կապ րի գառ նե րի հետ։ Սա խորհր դան շում է Սուրբ 
Հո գու զո րութ յամբ վե րածն ված մար դուն։ Այն, ինչ անհ նար է մարդ-
կանց հա մար, հնա րա վոր է Աստ ծո հա մար12։

Չարլզ Ս փեր ջենն օգ տա գոր ծում էր հետև յալ օ րի նա կը՝ նկա րագ-
րե լու հա մար դար ձի չե կած մարդ կանց ճշմա րիտ բնութ յու նը և վերս-
տին ծնուն դի զո րութ յու նը։ Պատ կե րաց րեք, որ մենք ճա շե լու եր կու 
տար բե րակ ենք ա ռա ջար կում խո զին։ Սեն յա կի մի կող մում սե ղան 
ենք պատ րաս տում, ո րի վրա դրված են մեր ու նե ցած լա վա գույն կե-
րա կուր նե րը։ Սեն յա կի մյուս կող մի հա տա կին մենք թափթ փուկ նե րով 
լի կե րակ րա տաշտ ենք դնում։ Դ րա նից հե տո խո զին թույլ ենք տա-
լիս ընտ րել իր ցան կա լի տար բե րա կը։ Ի զար մանս քա ղա քա ցի նե րի, 
բայց ոչ՝ գյու ղա ցի նե րի, ո րոնք գի տեն, թե ինչ պի սին են խո զե րը, այդ 
կեն դա նին վա զում է ու ղիղ դե պի թափթ փուկ նե րը՝ ա ռանց նույ նիսկ 
մի փոքր մտա ծե լու մյուս կող մում գտնվող ճոխ սե ղա նի մա սին։ Այ նու-
հետև նա մտցնում է իր գլու խը կե րակ րա տաշ տի մեջ և ու տում է ան-

12. Ղուկաս 18.27
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խո հեմ հապ ճե պութ յամբ՝ մինչև իր ցան կութ յուն նե րը բա վա րա րե լը։ 
Նա որևէ վնաս չի կրում իր կող մից կլան ված աղ բի պատ ճա ռով և բո-
լո րո վին չի ա մա չում մյուս նե րից իր վար քի հա մար։ Պատ ճառն այն է, 
որ նրա գոր ծե րը կա տա րե լա պես հա մա պա տաս խա նում են իր բնութ-
յա նը։ Նա ա նում է ճիշտ այն, ինչ խո զը պետք է ա նի, և միշտ ա նե լու է։

Այ նուա մե նայ նիվ, որ պես այլ տար բե րակ՝ են թադ րենք, որ մենք 
ի զո րու ենք փո խել այդ խո զի բնութ յու նը և տալ նրան մարդ կա յին 
բնութ յուն։ Ինչ պի սի՞ն կլի ներ այս գերբ նա կան գո յա բա նա կան փո-
փո խութ յան արդ յուն քը։ Ա ռա ջի նը՝ այդ մար դուն զզվե լի կթվար այն, 
ինչ ին քը ցան կա նում էր միայն վայրկ յան ներ ա ռաջ։ Նա կսկսեր սուր 
կեր պով զգալ այն գար շե լի հո տե րը, ո րոնք նախ կի նում չէր նկա տում։ 
Երկ րոր դը՝ նա կբարձ րաց ներ իր գլուխն այդ կե րակ րա տաշ տից և ամ-
բող ջութ յամբ կփսխեր այն պղծութ յու նը, ո րը մինչ այդ ցան կա նում 
էր։ Գո յութ յուն ու նեն կե րա կուր ներ, ո րոնք ա խոր ժե լի են խո զի հա-
մար, սա կայն մարդ կա յին ստա մոք սը պար զա պես չի կա րող դի մա նալ 
դրանց։ Եր րոր դը՝ նա կհաս կա նար, որ մյուս նե րը նկա տել էին իր վար-
քը։ Նա կկրեր մե ծա գույն ա մո թը և նե րո ղութ յուն կհայ ցեր բո լո րից։ 
Չոր րոր դը՝ նա եր բեք չէր մո ռա նա իր վե րա փոխ ման օ րը և չէր դա դա-
րի խոր շել կե րակ րա տաշ տի տես քից ու թափթ փուկ նե րի հո տից։

Թեև սա հա ճե լի մտո րում չէ, այս օ րի նա կը նկա րագ րում է յու րա-
քանչ յու րի դար ձը, ով ճշմար տա պես ըն դու նել է Ք րիս տո սին։ Աստ-
վա ծա շուն չը վկա յում է, որ բո լորս ծնվել ենք մեղ քի մեջ, և մինչև 
դար ձի գա լը խմում էինք ա նօ րի նութ յու նը ջրի պես13։ Թեև Աստ ված 
պատ րաս տել էր Իր սե ղա նը մեր առջև և հ րա վի րել էր մեզ ճա շա-
կե լու և տես նե լու, որ Տե րը քաղցր է, մենք ա նու շադ րութ յան էինք 
մատ նել Ն րա հրա վե րը14։ Ամ բողջ օ րը Նա պար զում էր իր ձեռ քե րը 
դե պի կա մա կոր մար դիկ, ո րոնք գե րա դա սում էին այս աշ խար հի կե-
րակ րա տաշտն Աստ ծո պատ րաս տած սե ղա նից15։ Մենք վա զում էինք 
դե պի մեր բա րո յա կան պղծութ յու նը, ինչ պես որ խոզն է վա զում դե-
պի թափթ փուկ նե րը և ցե խը։ Եվ ա նե լով դա՝ մենք վար վում էինք՝ 
կա տա րե լա պես հա մա ձայն մեր ինք նութ յա նը, ո րը ծայ րաս տի ճան 
ա պա կան ված և բա րո յա պես ա րա տա վոր ված է։ Մենք քա րե սրտեր 
ու նեինք և մա հա ցած էինք մեր մեղ քե րի մեջ։ Մենք քայ լում էինք այս 
ան կում ապ րած աշ խար հի ճա նա պար հով՝ Աստ ծո գլխա վոր թշնա մու 
կամ քի հա մա ձայն։ Մենք տար վում էինք մեր ան կում ապ րած բնութ-
յան կրքե րով, հանձն վում էինք մեր մարմնի ցան կութ յուն նե րին և 
բ նութ յամբ բար կութ յան որ դի ներ էինք16։

13. Հոբ 15.16, Սաղմոս 51.5
14. Սաղմոս 34.8, Եսայի 55.1,2
15. Եսայի 65.2, Հռոմեացիների 10.21
16. Եփեսացիների 2.1-3
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Այ նուա մե նայ նիվ, երբ այլևս չկար ոչ մի հույս վե րա կանգն ման 
հա մար, Աստ ված մի ջամ տեց և հա րութ յուն տվեց մեզ Ք րիս տո սում, 
որ պես զի մենք նո րոգ ված կյանք ու նե նա յինք17։ Նա վերց րեց մեր 
ա նար ձա գանք քա րից պատ րաս տած սիր տը և փո խա րի նեց այն 
կեն դա նի մսե ղեն սրտով։ Նա փո խեց մեր բնութ յու նը, զգաց մունք-
նե րը և կամ քը։ Նա վերս տեղ ծեց մեզ Աստ ծո պատ կե րով՝ ճշմա րիտ 
ար դա րութ յամբ և սր բութ յամբ, և մեր քիմ քը փոխ վեց. մենք սկսե-
ցինք քաղց ու ծա րավ զգալ ար դա րութ յան հան դեպ18։

Արդ յուն քում, այժմ մենք ա տում ենք այն մեղ քը, ո րը մի ժա մա նակ 
սի րում էինք, և սի րում ենք այն ար դա րութ յու նը, ո րը մի ժա մա նակ 
ա տում էինք։ Այժմ մենք ա մա չում ենք այն ապս տամ բութ յու նից, ո րով 
մի ժա մա նակ պար ծե նում էինք, և պար ծե նում ենք այն Աստ ծով, ո րից 
մի ժա մա նակ ա մա չում էինք19։ Թեև մենք ա նըն կա լու նակ չենք մարմ-
նա կան ցան կութ յուն նե րի և պիղծ գայ թակ ղութ յուն նե րի հան դեպ, 
ո րոնք ետևում ենք թո ղել, այժմ մենք գի տենք, որ դրանք սխալ են։ 
Ե թե կրկին խաբ վենք և հ րա պուր վենք դրան ցով, մենք կզգանք դրանց 
գար շե լի հոտն ու փտած հա մը և չենք կա րո ղա նա եր կար հան դուր ժել։ 
Մեր բնութ յու նը պա հան ջում է, որ մենք զզվան քով շրջվենք դրան ցից 
և ա մա չե լով ա պաշ խա րենք։ Մենք նոր ստեղծ ված ներ ենք՝ նոր զգաց-
մունք նե րով, ո րոնք դրդում են մեզ վե րա դառ նալ Աստ ծուն։

Որ պես ամ փո փում՝ այս ճշմար տութ յուն ներն ուղ ղում են մեզ անձ-
նա կան բնույ թի ո րոշ հար ցեր, ո րոնք կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի։ 
Ա ռա ջի նը՝ արդ յո՞ք մենք այն պի սի մար դիկ ենք, ո րոնք ըն դա մե նը Ք րիս-
տո սին ըն դու նե լու ո րո շում են կա յաց րել, թե՞ մենք նոր ստեղծ ված ներ 
ենք։ Արդ յո՞ք մենք այն պի սի մար դիկ ենք, ո րոնք պար զա պես միա ցել են 
քրիս տո նեութ յան ո րո շա կի ձևի կամ հաս տա տութ յան, թե՞ մեր սրտե րը 
փոխ վել են։ Արդ յո՞ք կա որևէ վկա յութ յուն, որն ա պա ցու ցում է մեր պար-
ծան քը փրկութ յան մա սին։ Արդ յո՞ք մեր զգաց մունք նե րը վե րա փոխ վել 
են։ Արդ յո՞ք մենք ա վե լի ար ձա գան քող ենք դար ձել Աստ ծո Ան ձին և 
կամ քին։ Լավ կլի նի, որ հի շենք Պո ղոս ա ռաք յա լի հետև յալ եր կու զգու-
շա ցումնե րը. «Ո րով հետև Ք րիս տոս Հի սու սում ո՛չ թլփա տութ յու նը մի 
բան է, և ո՛չ անթլ փա տութ յու նը, բայց նոր ա րա րա ծը» (Գա ղատ. 6.15)։ 
Ո րով հետև ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, նա նոր ա րա րած է20։

Երկ րոր դը՝ արդ յո՞ք մեր քա րո զու մը դար ձի չե կած նե րին, կամ՝ մեր 
ա վե տա րան չա կան մե թո դա բա նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է այն 
բա նին, ինչ մենք գի տենք դար ձի գերբ նա կան բնույ թի մա սին։ Ե թե 
մար դու փրկութ յու նը պար զա պես կախ ված է նրա կամ քի կամ զգաց-
մունք նե րի վրա ազ դե լուց, այդ դեպ քում, կան ան թիվ մի ջոց ներ՝ նրան 

17. Հռոմեացիների 6.4, Եփեսացիների 2.5
18. Մատթեոս 5.6, Եփեսացիների 4.24
19. Հռոմեացիների 6.21
20. Բ Կորնթացիների 5.17
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այդ ո րոշ մա նը բե րե լու հա մար։ Բայց ե թե մար դու դար ձի գա լը պա-
հան ջում է Հո գու գերբ նա կան աշ խա տանք, ո րը հա վա սար է տիե զեր քի 
ա րար մա նը և Ք րիս տո սին մե ռել նե րից հա րութ յուն տա լուն, մենք հաս-
կա նում ենք, որ հա մո զե լու, հար կադ րե լու և ազ դե լու ոչ մի կա րո ղութ-
յուն բա վա կան չէ մեր բաղ ձա լի արդ յուն քին հաս նե լու հա մար։ Մենք 
պետք է մի կողմ դնենք մեր մարմնա վոր զի նա նո ցը՝ պեր ճա խո սութ-
յու նը, խե լա ցի փաս տարկ նե րը և հմ տո րեն կազմ ված կո չե րը21։ Մենք 
պետք է տես նենք մարդ կանց որ պես խիստ չոր ոս կոր ներ, ո րոնք ան-
կա րող են կյանք ստա նալ՝ ա ռանց Աստ ծո ան մի ջա կան և անձ նա կան 
աշ խա տան քի։ Այն ա մե նում, ինչ մենք ա նում ենք, պետք է ա պա վի նենք 
միայն Աստ ծո զո րութ յա նը22։ Մենք պետք է կա ռու ցենք մեր ամ բողջ ծա-
ռա յութ յունն այն աստ վա ծաշնչ յան փաս տի վրա, որ Ա վե տա րանն Աստ-
ծո զո րութ յունն է՝ փրկութ յան հա մար, և մենք պետք է քա րո զենք այն 
մե ծա գույն վստա հութ յամբ, պար զութ յամբ և հա մար ձա կութ յամբ23։

Ա մեն ան գամ, երբ քա րո զում ենք այս աշ խար հի մարդ կանց, մենք 
պետք է հա մե մա տենք մեզ չոր ոս կոր նե րի դաշ տով քայ լող Ե զե-
կիե լի հետ24։ Ե թե մեզ հարց նեն. «Կ կեն դա նա նա՞ն այս ոս կոր նե րը», 
մենք պետք է հեն վենք միայն Աստ ծո գե րիշ խա նութ յան և զո րութ յան 
վրա։ Այն ու ժը, որն անհ րա ժեշտ է հա րութ յան հա մար, վեր է մարդ-
կա յին կա րո ղութ յու նից և կախ ված չէ մար դու կամ քից։ Քա մին փչում 
է՝ որ տեղ որ կա մե նում է, և մենք լսում ենք դրա ձայ նը, բայց միայն 
Աստ ված գի տի, թե որ տե ղից է այն գա լիս և ուր է գնում25։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, հա վատ քով մենք պետք է կանգ նենք և մար գա րեա նանք 
այդ ոս կոր նե րի վրա՝ ա սե լով նրանց. «Ո՛վ չո րա ցած ոս կոր ներ, լսե՛ք 
Տի րոջ Խոս քը»26։ Մենք պետք է ա ղո թենք՝ ա ղա ղա կե լով Քա մուն, 
որ պես զի Նա փչի այդ սպան ված նե րի վրա՝ նրանց կեն դա նաց նե-
լու հա մար։ Թեև մենք պետք է օգտ վենք այն պարգև նե րից, ո րոնք 
տրվել են մեզ, մենք պետք է զգույշ լի նենք, որ զերծ մնանք ցան-
կա ցած մարմնա վոր զեն քից։ Մենք պետք է սահ մա նա փա կենք մեզ 
Ա վե տա րա նի քա րոզ մամբ, քա նի որ Ա վե տա րանն է Աստ ծո զո րութ-
յու նը՝ փրկութ յան հա մար, և այն մի ջո ցը, ո րով Աստ ծո Հո գին հա-
րութ յուն է տա լիս մե ռել նե րին և դար ձի է բե րում մե ղա վոր նե րին27։

21. Ա Կոր նթացիների 2.1,2
22. «Տիրոջ ձեռքը ինձ վրա եղավ, և Տերը ինձ դուրս հանեց Հոգով և ինձ դուրս 

հա նեց դաշտի մեջ, և դա լիքն էր ոսկորներով։ Եվ ինձ ման ածեց նրանց վրա շուր ջա-
նակի, և ահա նրանք խիստ շատ էին դաշտի երեսի վրա, և ահա շատ չորացած էին։ 
Եվ ինձ ասաց. «Մարդո՛ւ որդի, մի՞թե կկենդանանան այս ոսկորները». Եվ ես ասա ցի . 
«Ո ՛վ Տեր Եհովա, Դու գիտես»» (Եզեկ. 37.1-3)։

23. Հ ռոմեացիների 1.16
24. Եզեկիել 37.1–10
25. Եզե կիել 37.3, Հովհաննես 3.8
26. Եզեկիել 37.4
27. Հռոմեացիների 1.16



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍԸ

Արդ յու նա վետ Հո գին
______________________________________________________

«Եվ Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր մեջ, և պի տի ա նեմ, որ Իմ օ րենք նե-
րի մեջ վար վեք և Իմ դա տաս տան նե րը պա հեք և դ րանք կա տա րեք։ Եվ 
բնակ վեք այն երկ րում, որ տվել եմ ձեր հայ րե րին, և Իմ ժո ղո վուր դը լի-
նեք, և Ես ձեր Աստ վա ծը լի նեմ»։

— Ե զե կիել 36.27,28

Մենք դի տար կե ցինք վե րածն ման աշ խա տան քը մար դու սրտում, 
և այժմ կուղ ղենք մեր ու շադ րութ յու նը Սուրբ Հո գու բնա կութ յա նը հա-
վա տաց յա լի մեջ և այս ի րո ղութ յան արդ յունք նե րին։ Կր կին, կար-
դա լով Ե զե կիել 36.27,28-ը, տես նում ենք, թե ինչ պի սի վստա հութ-
յուն ու նի Խո սո ղը։ Ն րա խոսքն ար տա հայ տում է գե րա զան ցութ յուն 
և իշ խա նութ յուն։ Նա ու նի փրկութ յան ծրա գիր Իր ժո ղովր դի լիա-
կա տար փրկութ յան հա մար, և Նա կհետևի, որ այն կա տար վի՝ Իր 
փառ քի և ն րանց բա րօ րութ յան հա մար։ Նա կկան չի մի ժո ղովր դի, 
կփո խի նրանց բնութ յու նը և կբ նակ վի նրանց մեջ՝ Իր Հո գով։ Ի պա-
տաս խան՝ նրանք կլի նեն Իր ժո ղո վուր դը, և Նա կլի նի նրանց Աստ-
ված։ Ն րանք կվար վեն Ն րա օ րենք նե րի մեջ և զ գու շութ յամբ կպա հեն 
Ն րա դա տաս տան նե րը։ Ն րանք կտի րա նան այն ժա ռան գութ յա նը, 
ո րը Նա պատ րաս տել է ի րենց հա մար աշ խար հը ստեղ ծե լուց ա ռաջ1։ 
Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է Ե փե սո սի ե կե ղե ցուն. «Ո րով էլ ստա ցանք 
ժա ռան գութ յու նը մենք ա ռա ջուց ո րոշ ված լի նե լով, Ն րա ա ռա ջադ-
րութ յան պես, որ ա մեն բան հա ջո ղում է Իր կամ քի խոր հուրդ նե րի 
պես» (Ե փես. 1.11)։

Աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յան խոր հուր դը և վե հութ յունն 
անքն նե լի են։ Նույ նիսկ հա վի տե նա կան ու սումնա սի րութ յու նը չի 
հայտ նի դրա բո լոր ճշմար տութ յուն նե րը։ Ե թե այս աշ խար հը մինչև 
եզ րե րը լցված լի ներ մե ծա գույն ճա ռե րով այս թե մա յով, դեռ բա-
ցա հայ տե լու շատ բան կմնար։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք հաս տատ 
գի տենք, որ Աստ ված կա ռաջ նոր դի Իր ժո ղովր դին դե պի ո րոշ ված 

1. Մատթեոս 25.34, Եփեսացիների 1.4
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նպա տա կա վայ րը, և Նա չի կորց նի նույ նիսկ մե կին այդ մեծ բազ-
մութ յան մեջ։ Նա, Ով սկսել է այս բա րի գոր ծը նրան ցում, ա վար տին 
կհասց նի այն2։

Այ նուա մե նայ նիվ, նրան ցից յու րա քանչ յու րը հո ժա րա բար է գա-
լու՝ հետևե լով ի րենց նո րոգ ված սրտե րի ցան կութ յուն նե րին, ա ռանց 
աստ վա ծա յին հար կադ րան քի կամ նույ նիսկ անն շան ազ դե ցութ յան 
ի րենց կամ քի վրա։ Նա հնա զանդ կդարձ նի Իր ժո ղովր դին՝ նրանց 
նո րո գե լու մի ջո ցով։ Նա կփո խի նրանց վար քը՝ փո խե լով նրանց 
սրտե րը։ «Ու րեմն, ե թե մե կը Ք րիս տո սում է, նոր ստեղծ ված է» (Բ 
Կորնթ. 5.17)։ «Ո՜վ Աստ ծո մե ծութ յան և ի մաս տութ յան և գի տութ յան 
խո րութ յու նը. ինչ պե՜ս անքն նե լի են Ն րա դա տաս տան նե րը, և ան-
հաս կա նա լի են Ն րա ճա նա պարհ նե րը» (Հ ռոմ. 11.33)։

ՆԵՐԲՆԱԿՎՈՂ ՀՈԳԻՆ
Նա խորդ գլխում ի մա ցանք, որ Աստ ված խոս տա ցավ Իր հա մար 

ստեղ ծել նոր ժո ղո վուրդ՝ Սուրբ Հո գու գերբ նա կան վե րած նող աշ-
խա տան քի մի ջո ցով։ Նա հե ռաց նե լու էր նրանց հոգևո րա պես մա հա-
ցած և ծայ րաս տի ճան ա րա տա վոր ված սիր տը, ո րը թշնա մա բար էր 
տրա մադր ված Իր հան դեպ և հա կա ռակ էր Իր կամ քին, և փո խա րե-
նը տա լու էր նոր և կեն դա նի սիրտ՝ վերս տեղծ ված Աստ ծո պատ կե-
րով3։ Այս նոր սիրտն ըն կա լու նակ էր լի նե լու Աստ ծո հան դեպ, դրա-
կա նո րեն էր ար ձա գան քե լու աստ վա ծա յին ազ դակ նե րին և դրսևո-
րե լու էր «նոր հո գի» կամ նոր ներ քին դիր քո րո շում Աստ ծո հան դեպ, 
այ սինքն՝ և՛ արժևո րե լու էր Ն րան, և՛ բերկ րանք էր զգա լու Ն րա օ րեն-
քի հան դեպ։

Այս հատ վա ծում մենք կտես նենք, որ դար ձի ժա մա նակ Աստ ված 
ոչ միայն վե րա փո խում է մեր բնութ յու նը և մեր հո գին (կամ՝ դիր-
քո րո շումն Իր հան դեպ), այլև բնակ վում է մե զա նում Իր Հո գով։ Նա 
ա նում է սա, որ պես զի և՛ ե րաշ խա վո րի այն աշ խա տան քը, որն Ին քը 
սկսել է, և՛ ա վար տին հասց նի այն. «Եվ Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր 
մեջ, և պի տի ա նեմ, որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք»։ Հիմն վե լով այս 
ճշմար տութ յան վրա, ինչ պես նաև այն ճշմար տութ յուն նե րի, ո րոնք 
քննար կե ցինք նա խորդ գլխում՝ մենք կա րող ենք ա մեն հա վա տաց-
յա լի կյան քում կազ մել հետև յալ հա մա ռոտ նկա րա գի րը դար ձի զար-
մա նա լի աշ խա տան քի մա սին։

•  Ես ձեզ նոր սիրտ պի տի տամ. Աստ ված վե րած նում է հա վա տաց յա-
լի սիր տը և փո խում է նրա բնութ յու նը. նա դառ նում է նոր ստեղծ-

2. Փիլիպեցիների 1.6
3. Եզեկիել 36.26
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ված4։ Այս ի րո ղութ յու նը վե րա բե րում է ա մեն քրիս տոն յա յի՝ ա ռանց 
բա ցա ռութ յան։

•  Ես նոր հո գի պի տի դնեմ ձեր մեջ. Սա վե րածն ման արդ յունքն է։ Նոր 
ստեղծ վա ծը, ո րը վերս տեղծ վել է Աստ ծո պատ կե րով, ու նի նոր հո գի 
կամ նոր ներ քին դիր քո րո շում Աստ ծո հան դեպ։ Նա ու նի նոր զգաց-
մունք ներ, ո րոնք բերկ րանք են զգում Աստ ծո և Ն րա օ րեն քի հան դեպ5։

•  Ես Իմ Հո գին պի տի դնեմ ձեր մեջ. Աստ ված ներբ նակ վում է հա վա-
տաց յա լի մեջ Սուրբ Հո գու մի ջո ցով, որ պես զի խրա տի, գոր ծո ղութ-
յան դրդի և զո րաց նի նրան՝ Իր օ րենք նե րի մեջ վար վե լու հա մար6։

Այս ե րեք պարզ պնդումնե րը ցույց են տա լիս Աստ ծո ի մաս տութ-
յու նը և զո րութ յու նը մեր փրկութ յան մեջ։ Նույ նիսկ մի փոքր մտա-
ծե լով դրանց մա սին և հաս կա նա լով դրանք՝ մենք հա մակ վում ենք 
մե ծա գույն վստա հութ յամբ և ու րա խութ յամբ։ Մենք մա հա ցած էինք 
հան ցանք նե րի և մեղ քի մեջ, մենք ա տում էինք Աստ ծուն, ճնշում էինք 
ճշմար տութ յու նը և թշ նա մա բար էինք տրա մադր ված ար դա րութ յան 
հան դեպ7։ Մենք ան զոր էինք, ան կա րող էինք հաշտ վել Աստ ծո հետ 
և ա զատ վել մեղ քի իշ խա նութ յու նից8։ Մենք ան հույս էինք և ա ռանց 
Աստ ծո էինք այս աշ խար հում9։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն, ինչ ան կա րե-
լի է մարդ կանց հա մար, հնա րա վոր է Աստ ծո հա մար10։ Հա նուն Իր 
ան վան փառ քի և Իր ժո ղովր դի բա րօ րութ յան, Նա ծրագ րել և վճ ռել 
է մեր փրկութ յու նը։ Այն կազմ ված էր Իր մտքում աշ խար հի սկզբից 
ա ռաջ, և այն ի րա կա նա ցավ երկ րա յին ժա մա նա կի ըն թաց քում՝Իր 
Որ դու մարմնա վոր ման և Իր Հո գին ու ղար կե լու մի ջո ցով։ Ք րիս տո սի 
ար յու նա լի մահ վան մի ջո ցով Նա հաշտ վեց Իր ժո ղովր դի հետ։ Հո-
գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով Նա փո խեց նրանց սրտե րը և, 
հետևա բար, փո խեց նրանց զգաց մունք նե րը։ Նա բնակ վում է նրան-
ցում Իր Հո գով, դրդում է նրանց հնա զանդ վել և զո րաց նում է դրա 
հա մար։ Նա ա նում է այս ա մե նը Իր փա ռա վոր շնորհ քի գո վա սան քի 
հա մար, որ պես զի ու րա խութ յան, գո վա սան քի և փառ քի ա նուն ստա-
նա երկ րի բո լոր ազ գե րի առջև, ո րոնք կլսեն այն բա րի քի մա սին, ո րը 
Նա կա նի Իր ժո ղովր դին11։

Աստ ծո այս ներ քին աշ խա տանքն Իր ժո ղովր դի հա մար զար մա-
նա լի զու գա հեռ ու նի Սաղ մոս նե րի գրքում գտնվող մի հատ վա ծի 
հետ, ո րում Դա վիթն ա ղա ղա կում է.

4. Եզեկիել 36.26
5. Եզեկիել 36.26 
6. Եզեկիել 36.27
7. Հռոմեացիների 1.18, 1.30, 8.7, Եփեսացիների 2.1
8. Հռոմեացիների 5.6, 7.24, 8.7
9. Եփեսացիների 2.12
10. Մատթեոս 19.26, Մարկոս 10.27, Ղուկաս 18.27
11. Երեմիա 33.9, Եփեսացիների 1.6



116 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

«Սուրբ սիրտ ստեղ ծի՛ր ին ձա նում, ո՛վ Աստ ված,
Եվ ու ղիղ հո գի նո րո գի՛ր իմ ներ սում։
Դեն մի՛ գցիր ինձ Քո ե րե սից,
Եվ Քո Սուրբ Հո գին մի՛ վեր առ ինձ նից։
Դարձ յալ տուր ինձ Քո փրկութ յան ու րա խութ յու նը
Եվ կա մա վոր հո գով հաս տա տի՛ր ինձ» (51.10-12)։

Այս հատ վա ծում Դա վի թը, Աստ ծո ա ռաջ մեծ մեղք գոր ծե լուց հե-
տո, ա պաշ խա րութ յան էր ե կել։ Վե րա կանգ նում փնտրե լով՝ նա ըն-
դու նեց իր եր կու մե ծա գույն կա րիք նե րը։ Ա ռա ջի նը՝ Դա վի թը խնդրեց 
Աստ ծուն իր ներ սում նո րո գե լու ղիղ հո գի՝ ներ քին դիր քո րո շում, ո րը 
հաս տա տուն կեր պով հա վա տում է Աստ ծուն և կա րող է հա կա ռակ-
վել գայ թակ ղութ յուն նե րին, ո րոնք կրկին կհար ձակ վեին իր վրա։ 
Երկ րոր դը՝ նա խնդրեց, որ Սուրբ Հո գին շա րու նա կեր բնակ վել իր 
ներ սում և հաս տա տել իր նո րոգ ված հո գին, որ պես զի ին քը կրկին 
չհայտն վեր մի տումնա վոր անհ նա զան դութ յան մեջ։

Մենք պետք է սո վո րենք հետև յալ ճշմար տութ յու նը այս հատ վա-
ծից. որ պես զի փրկութ յան աշ խա տան քը կա տար վի քրիս տոն յա յի 
կյան քում, անհ րա ժեշտ է եր կու բան. սրտի սկզբնա կան վե րած նու մը 
և դ րա շա րու նա կա կան պահ պա նութ յու նը։ Դար ձի ժա մա նակ մար-
դուն նոր սիրտ է տրվում, ո րի արդ յուն քը նոր հո գին կամ Աստ ծո 
հան դեպ նոր դիր քո րո շումն է։ Այ նուա մե նայ նիվ, ներբ նակ վող Սուրբ 
Հո գու ըն թա ցիկ աշ խա տան քը պետք է շա րու նա կա բար սա տա րի, 
պահ պա նի և զո րաց նի նրան։ Սա հա վա տաց յա լի մե ծա գույն և մշ-
տա կան կա րիքն է, և այն լրաց վել է ա մեն ա ռու մով Աստ ծո ի մաս-
տութ յամբ, զո րութ յամբ և ո ղոր մա ծութ յամբ։ Նա ոչ միայն ճիշտ հո գի 
է ստեղ ծում մե զա նում՝ վե րածն ման ժա մա նակ Սուրբ Հո գու կա տա-
րած աշ խա տան քի մի ջո ցով, այլև բնակ վում է մե զա նում Իր Հո գով՝ 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար, որ Իր աշ խա տան քը կշա րու նակ վի և զար-
գա ցում կապ րի մինչև վեր ջին օ րը։

Աստ ծո շա րու նա կա կան աշ խա տանքն Իր ա րար չա գոր ծութ-
յան և նա խախ նա մութ յան մեջ այս ճշմար տութ յան օգ տա կար օ րի-
նակ է։ Աստ ված ստեղ ծեց տիե զեր քը, բայց Նա նույն պես պետք է 
շա րու նա կի պահ պա նել այն12։ Նա ամ բողջ կյան քի սկզբնաղբ յուրն 
է, բայց Նա նույն պես պետք է շա րու նա կի կյանք տալ ա մեն ին-
չին13։ Ե թե Աստ ված վերց նի Իր Հո գին, ա մեն մար մին կկոր ծան վի, և 
ա մեն մարդ կրկին փո շի կդառ նա14։ Ն մա նա պես, Աստ ված պետք է ոչ 
միայն վե րած նի և նոր ստեղծ ված դարձ նի մեզ, այլև պահ պա նի այն 

12. Ծննդոց 1.1,2. Հոբ 12.10, 34.14,15. Սաղմոս 104.27–30, Հովհաննես 1.2,3, Կողո սա-
ցի ների 1.17, Եբրայեցիների 1.3

13. Ա Տիմոթե ոս 6.13
14. Հոբ 34.14,15



117Արդ յու նա վետ Հո գին

նոր մար դուն, ո րին ստեղ ծել է։ Աստ ված պետք է ոչ միայն նոր հո գի 
դնի մե զա նում, այլև պահ պա նի այն Սուրբ Հո գով, Ում Նա բնա կեց-
րել է մե զա նում։ Պարզ ա սած՝ Աստ ված պետք է ոչ միայն փրկի մար-
դուն, այլև պահ պա նի նրան փրկութ յան մեջ։

Այս ճշմար տութ յու նը մատ նան շե լու նպա տակն է մե ծա րել Աստ-
ծո փրկա րար զո րութ յու նը և ցույց տալ, որ ճշմա րիտ քրիս տոն յան 
ա ռա ջա դի մութ յուն կու նե նա սրբաց ման մեջ և պտ ղա բեր կլի նի։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, այս ճշմար տութ յունն ու նի նաև հրա շա լի և անհ րա-
ժեշտ գործ նա կան կի րա ռութ յուն քրիս տո նեա կան կյան քում. հա վա-
տաց յալն ամ բող ջո վին կախ ված է Սուրբ Հո գու կեն սա պահ պան աշ-
խա տան քից։ Ա վե տա րա նա կան հա մայն քի ներ սում գո յութ յուն ու նեն 
այն քան վտան գա վոր հերձ վա ծութ յուն նե րը Սուրբ Հո գու մա սին, որ 
շատ ան կեղծ քրիս տոն յա ներ նույ նիսկ պատ շաճ չա փով չեն դի տար-
կում Ն րա դե րը քրիս տո նեա կան կյան քում։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք 
պետք է հի շենք, որ Ն րա ան ձը և ծա ռա յութ յունն ան փո խա րի նե լի 
են մեզ հա մար։ Անհ նար է ապ րել քրիս տո նեա կան կյան քը՝ ա ռանց 
Ն րա։ Շա րու նա կա կան աճ և պտ ղա բե րութ յուն ու նե նա լու հա մար, 
հա վա տաց յա լը պետք է հաս կա նա այս ճշմար տութ յու նը և կա ռու ցի 
այն պի սի կյանք, ո րը լիո վին կախ ված է Ն րա Ան ձից, ի մաս տութ յու-
նից և զո րութ յու նից։ Ն ման գա ղա տա ցի նե րին, մեզ պետք է հի շեց-
նել, որ քրիս տո նեա կան կյան քը, ո րը սկսվել է Հո գով, չի կա րող 
ա վարտ վել մարմնով15։ Ինչ պես որ ար դա րա ցումն է հա վատ քից հա-
վատք, այն պես էլ սրբա ցումն է սկսվում և ա վարտ վում Սուրբ Հո գու 
Ան ձով և աշ խա տան քով16։

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Աստ ծո բո լոր խոս տումնե րը և գոր ծերն ու նեն հա մա պա տաս խան 

արդ յունք ներ։ Աստ ված խոս տա նում է Ե զե կիել մար գա րեի մի ջո ցով 
դնել Իր Հո գին մեր մեջ։ Այ նու հետև, Իր զո րութ յան հան դեպ մե ծա գույն 
վստա հութ յամբ, Նա խոս տա նում է, որ այդ ներբ նա կութ յան արդ յուն քը 
կլի նի նոր կյան քը, ո րը հնա զանդ է Իր կամ քին. «Եվ Իմ Հո գին պի տի 
դնեմ ձեր մեջ և պի տի ա նեմ, որ Իմ օ րենք նե րի մեջ վար վեք և Իմ դա-
տաս տան նե րը պա հեք և դ րանք կա տա րեք» (Ե զեկ. 36.27)։

«Պի տի ա նեմ» բա ռա կա պակ ցութ յու նը թարգ ման ված է մի պատ-
ճա ռա կա նութ յուն ար տա հայ տող եբ րա յե րեն բա ռից, ո րը կա րե լի է 
թարգ մա նել «դրդել» կամ «շար ժել» բա ռե րով17։ Ե զե կիե լը փո խան-
ցում է հետև յալ գա ղա փա րը. ներբ նակ վող Հո գու մի ջո ցով Աստ ված 

15. Գաղատացիների 3.3
16. Հռոմեացիների 1.17
17. Եբրայերեն «ա սա հ» ։
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կդրդի Իր ժո ղովր դին վար վել Իր օ րենք նե րի մեջ և զ գու շութ յամբ 
կա տա րել Իր դա տաս տան նե րը։ Թեև, Սաղ մոս 119.35-ում օգ տա գոր-
ծե լով մեկ այլ եբ րա յե րեն բայ, Դա վի թը փո խան ցում է նույն գա ղա-
փա րը. «Ա ռաջ նոր դի՛ր ինձ Քո պատ վի րան նե րի շա վիղ նե րում, որ 
նրանց հա վա նե ցիր (կամ՝ ո րոնք ես հա վա նում եմ)»։

Այն, որ Աստ ված կդրդի Իր զա վակ նե րին վար վել ըստ Իր օ րենք-
նե րի, ան հեր քե լի աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն է, և այդ պատ-
ճա ռով չու նի պաշտ պա նութ յան կա րիք։ Այ նուա մե նայ նիվ, թե ինչ պես 
է Նա կա տա րում այս աշ խա տան քը, ի րա կա նում ար ժա նի է լրա-
ցու ցիչ բա ցատ րութ յան։ Նախ մենք պետք է միան շա նակ հաս տա-
տենք, որ Աստ ված չի բռնա նում Իր ժո ղովր դի կամ քին և չի դրդում 
նրանց հնա զան դութ յան որևէ հար կադ րա կան մի ջո ցով։ Նա չի ստա-
նում նրանց պատ րաս տա կա մութ յու նը՝ հա կա ռակ նրանց կամ քին 
և զ գաց մունք նե րին։ Փո խա րե նը, դար ձի ժա մա նակ Աստ ված վե-
րած նում է հա վա տաց յա լի սիր տը և փո խում է նրա զգաց մունք նե-
րը։ Հա վա տաց յա լը դառ նում է նոր ստեղծ ված՝ նոր բնութ յամբ, որն 
այլևս չի ցան կա նում այն, ինչ հա կա ռակ է Աստ ծո կամ քին, այլ բերկ-
րանք է զգում Տի րոջ օ րեն քի հան դեպ18։ Դ րա հետ մեկ տեղ, Աստ ված 
բնակ վում է հա վա տաց յա լի ներ սում Սուրբ Հո գով, Ով շա րու նա կում 
է սո վո րեց նել, ա ռաջ նոր դել, նո րո գել և զո րաց նել նրան, որ պես-
զի նա հնա զանդ վի Աստ ծո կամ քին իր երկ րա յին ուխ տագ նա ցութ-
յան մեջ։ Հա վա տաց յա լը դեռ կբախ վի ան թիվ գայ թակ ղութ յուն նե րի 
և կտրտ մի բազ մա թիվ մեղ քե րի պատ ճա ռով. նա մշտա պես կու նե-
նա շնորհ քի կա րի քը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ճշմա րիտ հա վա տաց յա լի 
կյան քում կլի նեն աստ վա ծա յին զգաց մունք ներ և Հո գու զո րութ յու նը, 
ո րոնք կտան նրան կա րո ղութ յուն՝ կա նո նա վոր կամ հետևո ղա կա-
նո րենհ նա զանդ վե լուԱստ ծուն։ Թեև Աստ ված ա պա հո վում է Իր ժո-
ղովր դի հնա զան դութ յու նը, Նա չի հպա տա կեց նում Իր ժո ղովր դին, 
մինչ նրանք հա կա ռակ վում են՝ բղա վե լով և թա փա հա րե լով ի րենց 
ոտ քե րը. փո խա րե նը, նրանք հետևում են Ն րան՝ ինչ պես ոչ խա րը, 
ո րը հետևում է իր հով վին։ Ինչ պես որ Հի սուսն ա սաց ան հա վատ 
հրեա նե րին. «Իմ ոչ խար ներն Իմ ձայ նը լսում են, և Ես ճա նա չում եմ 
նրանց, և Իմ ետևից գա լիս են» (Հով հան նես 10.27)։

ՉՈՐՍ ՏԵՍԱԿԻ ՄԱՐԴԻԿ
Այս ճշմար տութ յուն նե րը պատ կե րե լու և դ րանց կի րա ռութ յու նը 

ցույց տա լու հա մար, մենք կնկա րագ րենք չորս տե սա կի մարդ կանց, 
ո րոնց սո վո րա բար կա րե լի է տես նել ժա մա նա կա կից ա վե տա րա-

18. Սաղմոս 1.2, Ա Հովհաննես 5.3
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նա կան հա մայնք նե րում։ Ա ռա ջին ե րե քը քրիս տոն յա են ան վա նում 
ի րենց, սա կայն նրանց կյան քը գրե թե կամ ոչ մի առն չութ յուն չու նի 
դար ձի հետ՝ հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի։ Չոր րոր դը վերս տին ծնված է 
և վերս տին ծնուն դի պտուղ ներ է բե րում։

Ա ռա ջին տե սա կի մար դը ո րո շում է կա յաց րել ըն դու նել Ք րիս տո-
սին, սա կայն գրե թե չի հե տաքրքր վում աստ վա ծա յին ի րո ղութ յուն-
նե րով և չու նի ակն հայտ պտուղ՝ բա ցի հա վատ քի դա վա նութ յու նից։ 
Որ պես զի նա հաղ թա հա րի իր ան հե տաքրք րութ յունն իր նո րագ յուտ 
հա վատ քի հան դեպ և իր նվիր ման բա ցա կա յութ յու նը, ե կե ղե ցին 
նշա նա կում է ինչ-որ մե կի, ով կայ ցե լի նրան և կաշ խա տի նրա հետ։ 
Այն նվիր ված քրիս տոն յան, ո րին նշա նա կում են այդ ա ռա ջադ րան-
քի հա մար, շատ ջա նա սեր է, սա կայն գրե թե արդ յունք ներ չի տես-
նում։ Մի քա նի այ ցե լութ յուն նե րից և հե ռա խո սա զան գե րից հե տո 
նրան հա ջող վում է այդ նո րա դար ձին բե րել կի րակ նօր յա ծա ռա յութ-
յան։ Եվս մի քա նի ա միս ան նա հանջ աշ խա տան քից հե տո նո րա դար-
ձը մկրտվում է, և բո լո րը տո նում են հաղ թա նա կը։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ա ռանց մշտա կան խթան ման, նա կրկին ան տար բեր է դառ նում և, ի 
վեր ջո, ընդ հան րա պես ան հայ տա նում է։ Այդ մար դը նման է Հո վաս 
թա գա վո րին, ով ուղ ղութ յամբ էր վար վում Տի րոջ առջև, քա նի դեռ 
Հո վիա դա քա հա նան ողջ էր, բայց թո ղեց Տի րո ջը, հենց որ Հո վիա-
դան մա հա ցավ19։

Ն րա կյան քում գրե թե չկար ա պա ցույց վե րածն ման, նոր սրտի և 
նոր զգաց մունք նե րի մա սին։ Նա քայ լեր էր ա նում միայն այլ մար-
դու մշտա կան քա ջա լե րան քի պատ ճա ռով, սա կայն հո ժա րա կամ 
հետևորդ չէր՝ նման ոչ խա րի, ո րը լսում է Հով վի ձայ նը և հ նա զանդ-
վում։

Երկ րորդ տե սա կի մար դը հա ճա խում է ժա մա նա կա կից ե կե-
ղե ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, ո րոնք հայտ նի են ի րենց տպա վո-
րիչ փա ռա բա նութ յամբ, վեր ջին սերն դի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծու մով և կարճ քա րոզ նե րով՝ այս աշ խար հում ապ րե լու 
սկզբունք նե րի մա սին։ Այս մար դը հա ճույ քով է մաս նակ ցում այդ պի-
սի ծա ռա յութ յուն նե րի, հե տաքր քիր շփման շրջա նակ է ձևա վո րում 
և պատ կա նե լիութ յան զգա ցում է ստա նում։ Ն րա կա րիք նե րը եր բեք 
այս կեր պով լրաց ված չեն ե ղել, և ն րա կյան քում նպա տա կի զգա ցում 
է հայտն վում։ Այ նուա մե նայ նիվ, նման մի ջա վայ րում Ա վե տա րա նը և 
Ք րիս տո սի անձ նա զոհ ա շա կեր տութ յան ար մա տա կան կան չը հազ-
վա դեպ են ընդ դի մա նում նրան։ Իր հեր թին, նա գրե թե չի դրսևո րում 
Աստ ծուն ճա նա չե լու կամ Աստ վա ծա շունչն իր ա ռօր յա կյան քում կի-
րա ռե լու որևէ ձգտում։ Ն րա կյան քի նպա տա կը, մտքե րը և գոր ծե րը 

19. Բ Մնացորդաց 24.2,17,18
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շատ քիչ են տար բեր վում իր շուր ջը գտնվող աշ խար հիկ մշա կույ թից։ 
Արդ յո՞ք այս մարդն ըն դու նել է Ք րիս տո սին, թե՞ ըն դուն վել է ինչ-որ 
հա սա րա կա կան ա կումբ, ո րը գնա հա տում է նրան և լ րաց նում է նրա 
կա րիք նե րը։ Արդ յո՞ք նրա զգաց մունք նե րը փոխ վել են այն պես, որ 
նա արժևո րում է Ք րիս տո սին ա մեն ին չից ա ռա վել, թե՞ նա ըն դա մե նը 
գտել է այն պի սի վայր և այն պի սի մարդ կանց, ո րոնք բա րե լա վում են 
իր ներ կա կյան քը։

Եր րորդ տե սա կի մար դը մի ժա մա նակ դա վա նում էր Ք րիս տո-
սին, սա կայն տա րի ներ շա րու նակ չի հա ղոր դակց վել ե կե ղե ցու հետ։ 
Ե կե ղե ցու նոր հո վիվն այ ցե լում է նրան և հան դի պում է սրտա բաց և 
նե րում հայ ցող մար դու։ Ի րենց զրույ ցի ըն թաց քում հո վի վը հան դի-
մա նում է նրան իր աշ խար հի կութ յան, անպ տուղ կյան քի և ե կե ղե ցին 
ան տե սե լու մեջ։ Ի պա տաս խան, այդ մար դը հա մա ձայ նում է իր դեմ 
ներ կա յաց ված դա տավճ ռին։ Նա ըն դու նում է, որ պետք է թող նի իր 
բո լոր ա նա ռա կութ յուն նե րը՝ ան կախ այն բա նից, որ դրանք հա ճույք 
են պատ ճա ռում ի րեն, կար գա պահ դառ նա, հե ռա նա ի րեն հրա-
պու րող մեղ քից և, ընդ հան րա պես, ճիշտ վար վի։ Ինչ-որ ա ռու մով, 
կա րող է թվալ, թե Աստ ված աշ խա տանք է կա տա րել նրա սրտում, 
սա կայն ա վե լի ման րակր կիտ քննութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նրա 
սիր տը և զ գաց մունք նե րը նույնն են մնա ցել։ Ի րա կա նում, նրա խոս-
քերն իսկ վկա յում են նրա դեմ։ Նա պար զա պես ո րո շում է կա յաց-
րել շրջվել բո լոր չար գոր ծե րից, ո րոնք նա դեռ սի րում է, և կա տա-
րել բո լոր ար դար գոր ծե րը, ո րոնք նա դեռ ա տում է, որ պես զի փրկվի 
դա տաս տա նից և ա պա հո վի իր բնա կութ յու նը Երկն քում20։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, այդ մարդն ի րա կա նում Աստ ծո զա վակ չէ։ Թեև քրիս-
տոն յան բախ վում է իր դեմ պա տե րազ մող գայ թակ ղութ յուն նե րի և 
մարմնի ցան կութ յուն նե րի, նրա ցան կութ յուն նե րը նկա տե լի կեր պով 
փոխ վում են, և դա է՛լ ա վե լի ար տա հայ տիչ է դառ նում նրա կյան քի 
ըն թաց քում։ Նա չի հե ռա նում մեղ քից, միայն՝ ո րով հետև դա ճիշտ է, 
և ո՛չ էլ գոր ծում է բա րին՝ հա նուն բա րութ յան։ Փո խա րե նը, նա սկսում 
է ի րա պես ա տել Աստ ծո հա մար ա տե լի մեղ քը և սի րել Աստ ծո հա-
մար սի րե լի ար դա րութ յու նը։ Նա դրդված է ոչ միայն պարտ քի զգա-
ցու մով, այլև իր աստ վա ծա յին զգաց մունք նե րով, ո րոնք բխում են վե-
րածն ված սրտից։

Չոր րորդ տե սա կի մար դը լսում է Ա վե տա րա նը և դա վա նում է իր 
հա վատ քը Ք րիս տո սի հան դեպ։ Նա չգի տի, թե ինչ կա տար վեց իր 
հետ, և ինչ պես բա ցատ րել դա։ Նա պար զա պես գի տի, որ ինչ-որ 

20. Առաջին անգամ ես լսեցի այս ճշմարտությունը մի քննարկման ժամանակ, 
որին մասնակցու մ էր հովիվ Չարլզ Լեյտերը, ով հովվում է «Լեյք Ռոուդ Չեյփլ» 
եկեղեցին Միսսուրի նահանգի Կիրկսվիլ քաղաքում։
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բան փոխ վել է, որ ինքն է փոխ վել։ Նա սկսում է տես նել իր նախ կին 
կյան քը նոր լույ սի ներ քո։ Այն բա նե րը, ո րոն ցով նա մի ժա մա նակ ու-
րա խա նում էր և նույ նիսկ պար ծե նում էր, սխալ և ա մո թա լի են թվում 
ի րեն։ Նա սկսում է հե տաքրքր վել Ք րիս տո սով և ցան կա նում է ի մա-
նալ ա վե լին Ն րա և Ն րա կամ քի մա սին։ Թ վում է՝ նա օ տա րա նում 
է իր հին ըն կեր նե րից և սկ սում է ա վե լի հա ճույ քով շփվել սուր բե րի 
հետ։ Մ նա լով հա վատ քի մեջ՝ նա զգում է, որ ա ռա ջըն թաց է ու նե-
նում և աճ է ապ րում՝ հա սու նութ յան հաս նե լով, սա կայն նա նույն-
պես բախ վում է դժվա րութ յուն նե րի և հա ճա խա կի ձա խո ղումներ է 
ու նե նում։ Նա բերկ րանք է զգում Աստ ծո կամ քի հան դեպ, սա կայն 
հայտ նա բե րում է, որ ինքն ա նըն կա լու նակ չէ գայ թակ ղութ յուն նե րի 
հան դեպ։ Նա պայ քա րում է այս աշ խար հի դեմ՝ ար տա քուստ, և իր 
մարմնի դեմ՝ ներ քուստ։ Նա ցնծում է Աստ ծո շնորհ քով, ո րը հաղ-
թե լու կա րո ղութ յուն է տա լիս նրան, և հա ռա չում է ա մեն ան գամ, երբ 
ձա խող վում է։ Նա մեծ հա կա սութ յուն է գտնում ի րե նում։ Նա քա րոզ-
ներ է լսում և գր քեր է կար դում, ո րոնք դրդում են ի րեն ցնծալ Ք րիս-
տո սով՝ որ պես ա մեն ցան կութ յան նպա տակ, սա կայն մի քա նի րո-
պե անց նա ար դեն ստիպ ված է պայ քա րել սրտի գաղ ջութ յան հետ։ 
Կար դա լով Խոս քը՝ նա մեծ սփո փանք է զգում, բայց այն նույն պես 
խո ցում է նրան՝ որ պես երկ սայր սուր, և բա ցա հայ տում այն մեղ քը, 
ո րը մինչ այդ հայտ նի չէր նրան։ Շա րու նա կե լով իր ըն թաց քը՝ նա 
սկսում է պար զո րեն գի տակ ցել Աստ ծո հայ րա կան վե րահս կո ղութ-
յունն իր կյան քում։ Եր բեմն Ն րա խրա տը թեթև է, բայց այլ դեպ քե-
րում թվում է, թե ին քը ա ռանց նե րո ղամ տութ յան պատժ վում է։ Մի 
քա նի ան գամ նա նույ նիսկ մտա ծում է ա մեն ինչ թող նե լու մա սին, 
սա կայն չի կա րո ղա նում։ Նա չի կա րո ղա նում դի մա նալ նույ նիսկ 
Ք րիս տո սից բա ժան ված լի նե լու մտքին և վե րա դառ նում է «թույլ ու 
խոց ված, հի վանդ ու տա ռա պած»21։ Թ վում է՝ իր քրիս տո նեա կան ըն-
թաց քը ե րեք քայլ ա ռաջ և եր կու քայլ ետ է։ Նա մե ղան չում է, բայց 
չի կա րո ղա նում մնալ մեղ քի մեջ. նա ընկ նում է, բայց չի կա րո ղա նում 
ըն կած մնալ։ Թ վում է՝ նա սար է բարձ րա նում՝ միայն դրա մյուս կող-
մից ցած իջ նե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա քայլ առ քայլ բարձ-
րա նում է, ա ռա ջա դի մում է և աճ է ապ րում։ Այս ա մե նում՝ թե՛ լավ, թե՛ 
վատ, երևում է դար ձի ան դառ նա լի ա պա ցույ ցը։ Բո լոր ճշմա րիտ հա-
վա տաց յալ նե րը տես նում են ի րենց այս նկա րագ րութ յան մեջ։

Այս գլուխն ամ փո փե լու հա մար, բո լորս պետք է մտա ծենք հետև-
յալ հար ցի շուրջ. «Արդ յո՞ք մեր կյան քում կա ա պա ցույց, որ Աստ ված 
փո խել է մեր բնութ յու նը և վե րա փո խել է մեր զգաց մունք նե րը։ Արդ-
յո՞ք մեր կյան քում կա ա պա ցույց ներբ նակ վող Սուրբ Հո գու մա սին, 

21. Ջոզեֆ Հարթ. «Եկե՛ք, մեղավորնե՛ր, աղքատ և կարիքավո ր», տուն 1։
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Ով սո վո րեց նում է, ա ռաջ նոր դում է և զո րաց նում է մեզ, որ պես-
զի վար վենք Ն րա օ րենք նե րի մեջ և զ գու շութ յամբ կա տա րենք Ն րա 
կամ քը»։ Ե թե մենք ցան կա նում ենք հաս կա նալ դար ձի բնույ թը և 
զո րութ յու նը, պետք է հա մա ձայ նենք հետև յալ մեծ ճշմար տութ յա նը. 
Աստ ված պար զա պես չի փրկում մար դուն մեղ քի դա տա պար տութ-
յու նից, իսկ հե տո թող նում նրան ա ռանց աստ վա ծա յին օգ նութ յան, 
որն անհ րա ժեշտ է՝ մեղ քի զո րութ յու նը հաղ թա հա րե լու հա մար։ Նա 
տրա մադ րում է այն ա մե նը, ինչ անհ րա ժեշտ է՝ ե րաշ խա վո րե լու հա-
մար, որ Իր ժո ղո վուր դը կվար վի Իր օ րենք նե րի մեջ և զ գու շութ յամբ 
կկա տա րի Իր կամ քը։



ՄԱՍ ԵՐԵՔ
 Նոր ժո ղո վուրդ և

ճշմա րիտ դար ձի բնույ թը

G

«Այլ այս է այն ուխ տը, որ պի տի կա պեմ Իս րա յե լի տան հետ այն 
օ րե րից հե տո,- ա սում է Տե րը,- Իմ օ րեն քը պի տի դնեմ նրանց 
ներ սում և ն րանց սրտի վրա պի տի գրեմ այն, և Ես պի տի լի նեմ 
նրանց Աստ ված, և ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո վուրդ լի նեն։ 
Եվ այլևս մեկ մարդ իր ըն կե րո ջը և մեկ մարդ իր եղ բո րը չպի տի 
սո վո րեց նի՝ ա սե լով, թե « Ճա նա չեք Տի րո ջը», ո րով հետև նրանք 
ա մե նը պի տի ճա նա չեն Ինձ, նրանց փոք րե րից մինչև նրանց 
մե ծե րը,- ա սում է Տե րը,- ո րով հետև Ես պի տի նե րեմ նրանց 
ա նօ րի նութ յու նը և ն րանց մեղ քե րը այլևս չպի տի հի շեմ»։

— Ե րե միա 31.33,34

«Եվ նրանք Ինձ հա մար կլի նեն ժո ղո վուրդ, և Ես կլի նեմ 
նրանց հա մար Աստ ված։ Եվ Ես կտամ նրանց մեկ սիրտ և 
մեկ ճա նա պարհ, որ Ինձ նից վա խե նան ա մեն ժա մա նակ, որ 
լավ լի նի ի րենց հա մար և ի րեն ցից հե տո ի րենց որ դի նե րի 
հա մար։ Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ դնում նրանց հետ, 
որ ետ չդառ նամ նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ 
երկ յու ղը կդնեմ նրանց սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան։ Եվ 
Ես պի տի ու րա խա նամ՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լով, և ն րանց 
պի տի տնկեմ այս երկ րում հա վա տար մութ յամբ՝ Իմ ամ բողջ 
սրտով և Իմ ամ բողջ Ան ձով»։

— Ե րե միա 32.38-41





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՄԵԿ

 Նոր ուխ տի փառ քը
______________________________________________________

«Ա հա օ րեր են գա լիս,- ա սում է Տե րը,- որ Իս րա յե լի տան հետ և Հու-
դա յի տան հետ պի տի նոր ուխտ կա պեմ։ Ոչ թե այն ուխ տի պես, որ 
Ես ա րի նրանց հայ րե րի հետ այն օ րը, որ Ես բռնե ցի նրանց ձեռ քե րը՝ 
Ե գիպ տո սի երկ րից նրանց հա նե լու հա մար, որ Իմ այն ուխ տը նրանք 
զանց ա րին, թե պետ Ես նրանց հետ ա մուս նա կա նա պես կապ վել էի 
(կամ՝ «թեև Ես ա մու սին էի նրանց հա մար»),- ա սում է Տե րը։ Այլ այս է 
այն ուխ տը, որ պի տի կա պեմ Իս րա յե լի տան հետ այն օ րե րից հե տո, 
ա սում է Տե րը. Իմ օ րեն քը պի տի դնեմ նրանց ներ սում, և ն րանց սրտի 
վրա պի տի գրեմ այն»։

— Ե րե միա 31.31-33

Ու սումնա սի րե լով Ե զե կիել 36.22-28-ը՝ մենք դի տար կե ցինք վե-
րածն ման և դար ձի նշան նե րից մի քա նի սը՝ այն հեր թա կա նութ յամբ, 
ո րով դրանք ներ կա յաց ված են Հին կտա կա րա նի նորկ տա կա րան-
յան խոս տումնե րի մեջ։ Այս հատ վա ծից մենք սո վո րե ցինք եր կու 
կարևոր ճշմար տութ յուն։ Ա ռա ջի նը՝ ի մա ցանք, որ դարձն Աստ ծո 
գերբ նա կան աշ խա տանքն է, ո րը կա րե լի է հա մե մա տել տիե զեր քը 
ա րա րե լու և Հի սուս Ք րիս տո սին մե ռել նե րից հա րութ յուն տա լու հետ1։ 
Աստ ծո հրա շա գործ աշ խա տան քը վե րա փո խում է մար դու բնութ յու նը 
և զ գաց մունք նե րը, դրդում է նրան կա տա րել Աստ ծո պատ վի րան նե-
րը և զ գու շութ յամբ պա հել Ն րա դա տաս տան նե րը։ Աստ ված սկսում է 
և ա վար տում է այն՝ Իր Հո գով և Իր փառ քի հա մար։ Իր հա մար է, որ 
Նա սկսեց այս աշ խա տան քը, և Իր փա ռա վոր ան վան հա մար է, որ 
Նա ա վար տին կհասց նի այն։

Երկ րոր դը՝ մենք ի մա ցանք, որ գո յութ յուն ու նի մեծ հա կադ րութ յուն 
այն բա նում, թե ինչ պես է դար ձը դի տարկ վում Սուրբ գրքում և ինչ-
պես՝ ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա նա կան շարժ ման կող մից։ Մեր օ րե-
րում Ա վե տա րա նը փոք րաց վել է՝ գրե թե վե րած վե լով մի շարք հոգևոր 
օ րենք նե րի, և նույ նիսկ սուրբգ րա յին ու պատ մա կան ա վե տա րան չութ-
յա նը վե րա բե րող կարևո րա գույն վար դա պե տութ յուն ներն ան տես-

1. Բ Կորնթացիների 5.21, Եփեսացիների 2.5,6
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վել են։ Քա րո զիչ նե րը կոչ են ա նում մարդ կանց «ո րո շում կա յաց նել» 
կամ ա ղոթք ա նել, սա կայն գրե թե չեն հի շա տա կում ա պաշ խա րե լու 
և հա վա տա լու աստ վա ծաշնչ յան պա հանջ նե րը և չեն մտա հոգ վում, 
թե արդ յո՞ք մար դիկ պատ շաճ կեր պով հաս կա ցել են դրանք։ «Հօ-
գուտ Ք րիս տո սի ո րո շում կա յաց րած» մարդ կանց նրանք ըն դու նում են 
Աստ ծո ըն տա նիք՝ գրե թե ա ռանց քննութ յան և զ գու շաց նե լու։ Հե տա-
գա յում այդ մարդ կան ցից քչերն են ի մա նում ճշմա րիտ դար ձի ա պա-
ցույց նե րի մա սին կամ ցու ցումներ ստա նում, թե ինչ պես քննեն ի րենց 
Աստ վա ծաշն չի լույ սի ներ քո՝ պար զե լու հա մար, թե արդ յո՞ք ի րենք 
ի րա կա նում հա վատ քի մեջ են2։ Ի վեր ջո, օգ տա գործ վում են բազ մա-
թիվ մե թո դա բա նութ յուն ներ և ա շա կեր տութ յան ծրագ րեր, որ պես զի, 
այս պես կոչ ված, «մարմնա վոր քրիս տոն յա ներն» ա ճեն ի րենց հա-
վատ քի մեջ։ Նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ այդ ծրագ րե րը հիմնա կա-
նում ան կա րող են կեն սու նակ քրիս տոն յա ներ պատ րաս տել, քչերն են 
ցան կա նում խոս տո վա նել, որ «մարմնա վոր քրիս տոն յա նե րի» այդ մեծ 
բազ մութ յու նը ե կե ղե ցում պար զա պես դար ձի ե կած չէ։

Ու սումնա սի րե լով Ե րե միա 31.31-33-ը՝ մենք կձգտենք է՛լ ա վե լի 
հաս կա նալ դար ձի բնույ թը և ճշ մա րիտ քրիս տոն յա յի հատ կա նիշ-
նե րը։ Մենք կսկսենք՝ հա մե մա տե լով և հա կադ րե լով Իս րա յե լի ժո-
ղովր դին (ո րը գտնվում էր Հին ուխ տում) Հի սուս Ք րիս տո սի ե կե ղե ցու 
հետ (ո րը գտնվում է նո րում)։ Մենք կտես նենք, որ Իս րա յե լի ժո ղո-
վուր դը, ո րը բաղ կա ցած էր Աբ րա հա մի մարմնա վոր ժա ռանգ նե րից, 
հիմնա կա նում ոչ վե րածն ված ազգ էր, ո րում կար հա վա տաց յալ նե-
րի կամ ճշմա րիտ իս րա յել ցի նե րի ըն դա մե նը մի փոքր մնա ցորդ։ Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, Իս րա յե լի պատ մութ յու նը բնու թագր վում է կռա-
պաշ տութ յամբ, ապս տամ բութ յամբ և նա հան ջով։ Ի հա կադ րութ յուն, 
Հի սուս Ք րիս տո սի ե կե ղե ցին բաղ կա ցած է Աբ րա հա մի հոգևոր ժա-
ռանգ նե րից՝ և՛ հրեա նե րից, և՛ հե թա նոս նե րից։ Ե կե ղե ցու ա մեն մի 
ճշմա րիտ հա վա տաց յալ վե րածն վել է Սուրբ Հո գու կող մից և ս տա ցել 
է Աստ ծո օ րեն քը՝ ոչ թե քա րե տախ տակ նե րի վրա, այլ՝ գրված ի րենց 
սրտե րի վրա։ Այս պատ ճա ռով, ճշմա րիտ ե կե ղե ցին բնու թագր վում է 
նվիր մամբ, հնա զան դութ յամբ և հա րատևութ յամբ, նույ նիսկ ա մե նա-
սար սա փե լի հան գա մանք նե րում։

ՀԻՆ ՈՒԽՏԻ ՏԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ե րե միա 31.31-ը սկսվում է «Ա հա» ձայ նար կութ յամբ, ո րը ցույց է 

տա լիս, որ Աստ ված կոչ է ա նում Իս րա յե լին ու շադ րութ յուն դարձ-
նել մեծ կարևո րութ յուն ու նե ցող մի բա նի վրա՝ այն պի սի բա նի, ինչն 
ա ռանձ նա նում է նույ նիսկ դրան նա խոր դող և հա ջոր դող ո գեշնչ ված 

2. Բ Կորնթացիների 13.5
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սուրբգ րա յին հատ ված նե րից։ Այն պես որ, բո լոր պա կաս կարևոր 
գոր ծե րը պետք է դա դա րեց վեն, բո լոր խո սակ ցութ յուն նե րին պետք է 
վերջ տրվի, և ա մեն մի ա կանջ պետք է լար վի՝ լսե լու հա մար այն, ինչ 
Աստ ված խո սե լու է։

Գ րա վե լով Իս րա յե լի ու շադ րութ յու նը՝ Աստ ված ուղ ղեց նրանց հա-
յաց քը դե պի ա պա գան, երբ Նա նոր ուխտ էր կնքե լու նրանց հետ։ 
Այս նոր ուխ տը մե ծա պես գե րա զան ցե լու էր այն ուխ տը, ո րը Նա 
կնքել էր Իս րա յե լի հետ՝ ա զա տե լով նրանց Ե գիպ տո սից։ Թեև հին 
ուխ տը, ո րը Նա կնքել էր Իս րա յե լի հետ Սի նա սա րի մոտ, նույն պես 
շնորհք էր պա րու նա կում՝ չնա յած իր խստութ յա նը, ծանր պա հանջ-
նե րին և էթ նի կա կան սահ մա նա փա կումնե րին, Ք րիս տո սում բո լոր 
հին տար րե րը հե ռաց վե լու էին։ Ժա մա նա կա կից ըն թեր ցո ղի հա մար 
Աստ ծո հայ տա րա րութ յու նը նոր ուխ տի մա սին ազ դե ցիկ չի թվում, 
սա կայն իս րա յել ցի նե րի հա մար, ո րոնց այն սկզբնա պես ուղղ ված էր, 
այն գրե թե նման էր երկ րա շար ժի։ Իս րա յե լը և իր ազ գա յին պատ-
մութ յունն ամ բող ջութ յամբ հիմն ված էր Սի նա յի մոտ կնքված ուխ տի 
վրա։ Նույ նիսկ ակ նար կե լը, որ այն հե ռաց վե լու էր և փո խա րին վե լու 
էր նոր ուխ տով, նշա նա կում էր՝ կան խա սել հա մընդ հա նուր ա ղե տի 
չա փե րի հաս նող ի րա դար ձութ յուն։ Այն նշա նա կում էր, որ Իս րա յե լի 
գո յութ յան և Աստ ծո հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ քը փո խա րին վե-
լու էր այլ բա նով։ Դա ա վե լին էր, քան հիմնա վոր փո փո խութ յու նը. 
դա հա վա սա րա զոր էր ա սե լուն, որ ի րա կա նութ յու նը հե ռաց վե լու էր և 
փո խա րին վե լու էր այլ բա նով։

Կր կին, քա նի դեռ մենք չենք ըն կա լում Ե րե միա յի հայ տա րա րութ-
յան ար մա տա կան բնույ թը, այդ պես էլ չենք հաս կա նա Նոր ուխ տի 
գե րա զան ցութ յու նը հնի հան դեպ, ե կե ղե ցու բնութ յու նը և ճշ մա րիտ 
դար ձի բնույ թը։ Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով Աստ ված խոս տա նում 
էր կա տա րել այն պի սի փրկա րար աշ խա տանք Իր ժո ղովր դի մեջ, 
որն աչք չէր տե սել, ա կանջ չէր լսել և նախ կի նում չէր ե ղել ոչ ո քի 
սրտում՝ այն պի սի աշ խա տանք, որն ա մեն բա նե րից ա վե լի է, քան 
մենք կա րող ենք խնդրել և մ տա ծել3։

Ն ման ապ շե ցու ցիչ հայ տա րա րութ յուն ա նե լուց հե տո Աստ ված 
շա րու նա կում է բա ցա հայ տել Հին ուխ տի տկա րութ յուն նե րը, ո րոնց 
պատ ճառն Իր բնա վո րութ յան թե րա ցումնե րը և Իր նա խախ նա մութ-
յան ձա խո ղումնե րը չէին։ Հին ուխ տի տկա րութ յու նը լիո վին պայ մա-
նա վոր ված էր մար դու ան կում ապ րած բնութ յամբ։ Ինչ պես գրում 
է Պո ղոս ա ռաք յա լը. «Արդ թող Աստ ված ճշմա րիտ լի նի, իսկ ա մեն 
մարդ՝ սուտ, ինչ պես գրված է. «Որ ար դար լի նես Քո խոս քե րում և 
հաղ թես Քո դատ վե լում»» (Հ ռոմ. 3.4)։

3. Ա Կորնթացիների 2.9, Եփեսացիներ ի 3.20
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Աստ ված սկսում է Հին Ուխ տի լու ծա րու մը՝ ներ կա յաց նե լով Իր 
փրկութ յան աշ խա տան քը և Իր հա վա տար մութ յունն Իս րա յե լի ժո-
ղովր դի հան դեպ։ Նա ձեռ քից բռնած դուրս էր հա նել նրանց Ե գիպ-
տո սի երկ րից։ Նա ուխ տի մեջ էր մտել նրանց հետ, ինչ պես ա մու սի-
նը՝ իր հարս նա ցուի հետ։ Նա օ րի նա կե լի կեր պով հո գա ցել էր Իս-
րա յե լի կա րիք նե րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, Իս րա յե լի ար ձա գան քը հա մա-
պա տաս խան չէր դրան. այն, թե ինչ պի սի հարս նա ցու դար ձավ Իր 
ժո ղո վուր դը, վառ կեր պով ցույց է տրվում Ով սեի և Գո մե րի հա րա բե-
րութ յուն նե րում։ Իս րա յե լը «պոռն կութ յան կին» էր4։ Իս րա յե լը խախ-
տեց Աստ ծո պատ վի րա նը, ինչ պես որ խո տոր ված հարս նա ցուն կա-
րող է ար հա մար հել հա վա տա րիմ ա մուս նու սե րը և ա մա չեց նել նրան 
իր հա ճա խա կի ա մուս նա կան ան հա վա տար մութ յուն նե րով։ Իս րա յե լը 
շա րու նակ փախ չում էր Ն րա նից ու րիշ նե րի գիր կը։ Նա շա րու նակ և 
հա վա տար մո րեն Իր մոտ էր վե րա դարձ նում Իր ժո ղովր դին, մինչև 
որ վեր ջա պես աք սո րեց նրանց։ Թեև Աստ ված փա փա գում էր լի նել 
նրանց Աստ վա ծը, որ պես զի նրանք լի նեին Իր ժո ղո վուր դը, նրանք 
հազ վա դեպ էին են թարկ վում Ի րեն։

Իս րա յե լի մշտա կան ապս տամ բութ յու նը ցույց է տա լիս մեզ մի 
կարևոր ճշմար տութ յուն։ Հին ուխ տի ներ քո Աստ ված դարձ րեց Իս րա-
յելն Իր ժո ղո վուր դը, սա կայն մենք չպետք է կար ծենք, թե ճշմա րիտ 
Իս րա յե լը բաղ կա ցած էր Իս րա յե լի բո լոր ժա ռանգ նե րից5։ Ե գիպ տո սից 
դուրս ե կած Իս րա յե լը բաղ կա ցած էր Աբ րա հա մի մարմնա վոր ժա-
ռանգ նե րից, սա կայն դա չի նշա նա կում, որ բո լոր այդ մար դիկ հա վա-
տաց յալ էին։ Ի րա կա նում, աստ վա ծաշնչ յան պա տումն ա պա ցու ցում 
է ճիշտ հա կա ռա կը։ Թեև ամ բողջ ազ գի մեջ կար աստ վա ծա պաշտ 
մնա ցորդ՝ փոք րա մաս նութ յուն, ո րը ճշմար տա պես վե րածն ված և հա-
վատ քով ար դա րաց ված էր, սա կայն ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը չվե-
րածն ված և ան հա վատ կռա պաշտ ներ էին։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե-
ղի նա կը հայտ նում է մեզ, որ Ե գիպ տո սից դուրս ե կած նե րի մեծ մա սը, 
ո րոնց ա ռաջ նոր դում էր Մով սե սը, մա հա ցավ ա նա պա տում՝ ան հա-
վա տութ յան պատ ճա ռով6։ Նույ նիսկ թա գա վոր նե րի ժա մա նա կաշր-
ջա նում ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի մնա ցորդն Իս րա յե լում այն քան 
փոքր էր, որ Ե ղիան ա ղա ղա կեց. «Տե՛ր, քո մար գա րե նե րին կո տո րե-
ցին և Քո սե ղան նե րը կոր ծա նե ցին, և միայն ես մնա ցի, և իմ ան ձը 
ո րո նում են» (Հ ռոմ. 11.3, հմտ. Գ Թագ. 19.10,14)։ Աստ ծո պա տաս խա նը 
հու սալք ված մար գա րեին ա պա ցու ցեց, որ կար մնա ցորդ, բայց և ցույց 
տվեց, որ այն ի րա կա նում շատ փոքր էր՝ Իս րա յե լի որ դի նե րի թվի հա-

4. Ովսե 1.2
5. Հռոմեացիների 9 .6 
6. Եբրայեցիների 3.16-19
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մե մատ։ Նա հայ տա րա րեց. «Յոթ հա զար մարդ թո ղե ցի ինձ հա մար, 
որ Բա հա ղին ծունր չդրե ցին» (Հ ռոմ. 11.4, հմտ. Գ Թագ. 19.18)։ Այս ող-
բեր գա կան ի րա կա նութ յու նը, թվում է, բնու թագ րում է Իս րա յե լին իր 
ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում։ Նույ նիսկ Ք րիս տո սի գա լուս տը 
հայտ նեց, որ մնա ցել էին շատ քիչ հա վա տա ցող կամ ճշմա րիտ իս-
րա յել ցի ներ, ո րոնք «ար դար և աստ վա ծա վախ» էին և «Ե րու սա ղե մում 
փրկութ յան էին սպա սում» (Ղուկ. 2.25,38)։

Ճշ մար տութ յունն այն մա սին, թե ինչ բնույթ ու ներ Իս րա յե լը Հին 
ուխ տում, կարևոր է, քա նի որ չա փա զանց հա ճախ Իս րա յե լի ապս-
տամբ վարքն օգ տա գործ վել է՝ ար դա րաց նե լու հա մար նույն վարքն, 
այս պես կոչ ված, «դա վա նող ե կե ղե ցում»7։ Ո մանք պնդում են, որ 
ճնշող մե ծա մաս նութ յան մարմնա վոր վար քը և միայն փոքր աստ վա-
ծա պաշտ մնա ցոր դը ե կե ղե ցում սպա սե լի երևույթ է, քա նի որ մենք 
տես նում ենք ճիշտ նույն ի րա վի ճա կը՝ ու սումնա սի րե լով Իս րա յե-
լի պատ մութ յու նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ինչ պես մենք կտես նենք, նման 
հա մե մա տութ յունն Իս րա յե լի և ե կե ղե ցու միջև՝ սխալ է։

 Նոր ուխ տի ամ բողջ ի մաստն այն է, որ այն նման չէր լի նե լու 
հնին։ Հին ուխ տում Աստ ված կան չեց Աբ րա հա մից ա ռա ջա ցած մի 
ամ բողջ ազ գի՝ Իր ժո ղո վուր դը լի նե լու հա մար, բայց այդ ժո ղովր-
դի ստվար բազ մութ յան միայն մի փոքր մասն էր ճշմար տա պես վե-
րածն ված և հա վա տա ցող։ Մ յուս նե րը չվե րածն ված և մարմնա վոր 
էին, և այժմ նրանք հա վի տե նա կան կո րուստ են կրում։ Նոր ուխ տում 
Աստ ված կան չում է հոգևոր ազ գի՝ կազմ ված հրեա նե րից և հե թա-
նոս նե րից, ո րոն ցից բո լո րը վե րածն ված և հա վա տա ցող են։ Ճշ մա-
րիտ ե կե ղե ցում գո յութ յուն չու նի աստ վա ծա պաշտ մնա ցորդ. ճշմա-
րիտ ե կե ղե ցին հենց ին քը աստ վա ծա պաշտ մնա ցորդն է։

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ դա վա նող ե կե ղե ցում մշտա-
պես լի նե լու են հա վա տաց յալ ներ և ան հա վատ ներ8։ Մենք նույն պես 
հաս կա նում ենք Աստ վա ծաշն չից և ե կե ղե ցու պատ մութ յու նից, որ այս 
վնա սա կար վի ճա կը շատ ա վե լի նկա տե լի է դառ նա լու, երբ ե կե ղե-
ցին քա րո զում է Ա վե տա րա նին չհա մա պա տաս խա նող ու ղերձ և ան-
տե սում է ե կե ղե ցա կան կար գու կա նո նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ճշմա րիտ 
ե կե ղե ցին կազմ ված է միայն վե րածն ված, ա պաշ խա րող և հա վա-
տա ցող մարդ կան ցից, ո րոնք կեր պա րան վում են Ք րիս տո սի պատ-
կե րով։ Սա է ա մե նա մեծ տար բե րութ յու նը Հին և Նոր ուխ տե րի միջև, 
և մենք պետք է պահ պա նենք ու հռչա կենք այն։

7. «Դավանող եկեղեցի» տերմինը վերաբերում է այն մարդ կա նց , ովքեր դավա-
նում են իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և նույնացնում են իրենց քրիս տո-
նեության հետ։ Դավանող եկեղեցին և Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին նույնը չեն։

8. Մատթեոս 13.24-30,36-43
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ՆՈՐ ՈՒԽՏԻ ՓԱՌՔԸ
 Սի նա սա րի վրա Աստ ված փո րագ րեց Տաս նա բան յա կամ Տա սը 

պատ վի րան նե րը քա րե տախ տակ նե րի վրա և տ վեց դրանք Իս րա յե-
լի ժո ղովր դին՝ Մով սե սի միջ նոր դութ յամբ9։ Աստ վա ծա շունչն այս պես 
է նկա րագ րում այդ ի րա դար ձութ յու նը. «Եվ երբ որ Սի նա սա րի վրա 
Մով սե սի հետ խո սե լը վեր ջաց րեց, վկա յութ յան եր կու տախ տակ նե րը 
տվեց նրան՝ քա րե տախ տակ ներ, Աստ ծո մա տով գրված» (Ե լից 31.18)։

Օ րեն քը մեծ պարգև էր Աստ ծուց Իս րա յե լին, և այն պետք է ա մեն 
ա ռու մով օ գուտ բե րեր ամ բողջ ազ գին10։ Այ նուա մե նայ նիվ, հենց որ 
Աստ ված տվեց օ րեն քը, ժո ղո վուր դը խախ տեց այն։ Երբ Մով սեսն ըն-
դու նում էր օ րեն քը Սի նա յի վրա, իս րա յել ցի նե րը ձու լա ծո հորթ պատ-
րաս տե ցին ի րենց հա մար և երկր պա գե ցին այն՝ որ պես աստ ծո, ո րը 
դուրս էր բե րել ի րենց Ե գիպ տո սի երկ րից11։ Խախ տե լով Տա սը պատ վի-
րան նե րի ա ռա ջին եր կու սը՝ նրանք շա րու նա կե ցին ա պա կա նել ի րենց 
ա մեն տե սա կի ան բա րո յութ յամբ12։ Հա մա ձայն Սուրբ գրքի՝ «Եվ ժո ղո-
վուր դը նստեց ու տե լու և խ մե լու և վեր կա ցավ խա ղա լու» (Ե լից 32.6)։

Ի պա տաս խան այդ մեծ ապս տամ բութ յան, Մով սե սը ցած նե տեց 
քա րե տախ տակ նե րը՝ կտոր-կտոր ա նե լով դրանք սա րի ստո րո տում13։ 
Այն, ինչ Աստ ված տվեց նրանց՝ կյանք ու նե նա լու հա մար, դար ձավ 
դա տա պար տութ յան և մահ վան նա խան շան նրանց հա մար14։ Ի վեր-
ջո, ժո ղովր դի ան հա վա տութ յու նը և Աստ ծո պատ վի րան նե րը շա րու-
նակ մեր ժե լը հան գեց րեց նրանց բա ցար ձակ բնաջնջ մա նը ա նա պա-
տում։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը գրում է. «Ու մի՞ց զզվեց (կամ՝ 
ո՞ւմ վրա բար կա ցավ) այն քա ռա սուն տա րին. չէ՞ որ մեղք գոր ծող նե-
րից, ո րոնց ոս կոր ներն ըն կան ա նա պա տի մեջ» (3.17)։

Իս րա յե լի ժո ղովր դի այս ող բեր գա կան, բայց հա ճախ կրկնվող 
ապս տամ բութ յան մեջ ի հայտ է գա լիս ե րեք կարևոր ճշմար տութ յուն։ 
Ա ռա ջի նը՝ պար զո րեն հայտն վում է օ րեն քի աստ վա ծա յին ծա գու մը և 
բ նույ թը։ Օ րեն քը մարդ կա յին կամ հրեշ տա կա յին գյուտ չէր. այն գրեց 
Աստ ված։ Մով սե սը վկա յում է. «Եվ տախ տակ ներն Աստ ծո գործք էին, 
և գր վածքն Աստ ծո գրվածք էր՝ տախ տակ նե րի վրա փո րագր ված» 
(Ե լից 32.16)։ Քա նի որ Օ րեն քը ծա գում է Աստ ծուց, այն Ն րա ար դա-
րութ յան և ի մաս տութ յան ար ժա նա հա վատ ար տա հայ տութ յունն է։ 

9. «Տասնաբանյա» բառը հունարեն «դեկալոգոս» բառից է (դեկա [տասը] + լոգոս 
[բառ])։ Այդ իսկ պատճառով, Տասը պատվիր անները նաև հաճախ անվանում են 
«Տասը բան» կամ «Տասը խոսք»։

10. Հռոմեացիների 3.1,2
11. Ելից 32.1-5
12. Ելից 20.3-6
13. Ելից 32.19
14. Երկրորդ Օրինաց 30.15,19, Հռոմեացիների 7.9,10
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Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րով՝ «Ու րեմն, օ րեն քը սուրբ է, և պատ վի-
րանքն էլ՝ սուրբ և ար դար և բա րի» (Հ ռոմ. 7.12)։ Այդ իսկ պատ ճա-
ռով, մենք կա րող ենք վստահ լի նել, որ Հին ուխ տի տկա րութ յու նը 
չէր բխում օ րեն քում գտնվող որևէ թե րա ցու մից։ Օ րենքն ան կա րող էր 
կյանք տալ Իս րա յե լի ժո ղովր դին՝ մար դու ան կում ապ րած մարմնա-
կան բնութ յան պատ ճա ռով15։

Երկ րոր դը՝ օ րեն քը փո րագր ված էր քա րե տախ տակ նե րի վրա, 
ո րոնք վերց ված էին Աստ ծո սա րից։ Քա րը ոչ միայն խորհր դան շում 
է օ րեն քի ան փո փոխ բնույ թը, այլև այն սրտե րի բնույ թը, ո րոնց Աստ-
ված տվեց այն։ Իս րա յել ցի նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը մա հա-
ցած էր «հան ցանք նե րում և մեղ քե րում» (Ե փես. 2.1)։ Թեև Սուրբ Հո-
գին վե րած նել էր փոք րիկ մնա ցոր դի՝ ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի 
սրտե րը, մնա ցած իս րա յել ցի նե րը նման էին ի րենց շրջա պա տող հե-
թա նոս նե րին։ Ն րանք «խստա պա րա նոց ներ՝ սրտով և ա կանջ նե րով 
չթլփատ ված ներ» էին, և «ի րենց սիրտն ա դա ման դի պես շի նե ցին, 
որ չլսեն օ րեն քը» (Գործք 7.51, Զա քա րիա 7.12)։

Օ րեն քը գրված էր քա րե տախ տակ նե րի վրա, բայց ոչ՝ իս րա յել ցի-
նե րի մե ծա մաս նութ յան սրտե րի։ Թեև այն տրված էր բո լոր իս րա յել-
ցի նե րին, այն չէր գտնվում նրան ցից շա տե րի մեջ։ Մե ծա մաս նութ յան 
հա մար օ րեն քը միշտ ար տա քին և օ տար էր. այն հա կա ռակ էր ի րենց 
բնութ յա նը և ընդ դի մա նում էր ի րենց ցան կութ յուն նե րին։ Ն րանք չէին 
զգում ոչ մի հա մակ րանք, ո՛չ էլ ինք նա բուխ կամ բնա կան ձգտում 
օ րեն քի հան դեպ։ Փո խա րե նը, նրանք ա տում էին օ րեն քը և հա կա-
ռակ վում էին դրան։ Ի րենց քա րե սրտե րի պատ ճա ռով, օ րեն քի Տա սը 
խոս քը վե րած վեց տա սը մե ղադ րան քի նրանց դեմ, և այն, ին չը նա-
խա տես ված էր կյան քի հա մար, դար ձավ նրանց մահ վան պատ ճա-
ռը16։ Ա հա թե ին չու էր Ե զե կիել մար գա րեն կան խա տե սում այն օ րը, 
երբ Սուրբ Հո գին փո խե լու էր այդ ան շարժ քա րե սրտերն ար ձա գան-
քող մարմնե ղեն սրտե րով17։

Եր րոր դը՝ օ րեն քը կամ Հին ուխ տը տրվեց Մով սե սի միջ նոր դութ-
յամբ։ Թեև նա օ րի նա կե լի մարդ էր, միև նույն է, են թա կա էր իր ժո-
ղովր դի բո լոր մեղ քե րին և տ կա րութ յուն նե րին։ Թեև նա հա վա տա-
րիմ էր Աստ ծո տան մեջ որ պես ծա ռա, նա ան կա րող էր քա վել մեղ-
քը կամ ա ռա ջաց նել տևա կան ներ քին վե րա փո խում այն մարդ կանց 
կյան քե րում, ո րոնք հետևում էին ի րեն Ե գիպ տո սից18։ Ան կա րե լի է, 
որ ցլե րի և այ ծե րի ար յու նը վերց նի մեղ քը կամ կա տար յալ խիղճ տա 

15. Հռոմեացիների 8.3
16. Հռոմեացիների 7.9-10
17. Եզեկիել 36.26
18. Եբրայեցիների 3.5
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երկր պա գող նե րին19։ Մար դու մարմնա կան բնութ յան տկա րութ յան 
պատ ճա ռով, օ րենքն ան կա րող է փո խել մար դու զգաց մունք նե րը, 
միտ քը և գոր ծե րը20։ Սա է պատ ճա ռը, որ Ե րե միա յի մի ջո ցով Աստ-
ված հայտ նեց ու րա խա լի լու րը նոր և գե րա զանց ուխ տի մա սին, ո րը 
հաս տատ վեց ա վե լի ազն վա գույն խոս տումնե րով21։ Նոր ուխտն ու-
նե նա լու էր և դրսևո րե լու էր այն ա մե նի լիութ յու նը, ին չի խոր հուր դը 
կամ շուքն էր հան դի սա նում Հին ուխ տը։ Այն ներ կա յաց նե լու էր Աստ-
ծո ժո ղովր դին այն պի սի պա հանջ ներ, ո րոնք մե ծա պես գե րա զան-
ցում էին Մով սե սի պա հանջ նե րը, սա կայն տա լու էր վե րա փո խում և 
զո րութ յուն, ո րոնց շնոր հիվ մար դիկ կա րո ղա նա լու էին հնա զանդ-
վել։ Օ րենքն այլևս գրված չէր լի նե լու քա րե տախ տակ նե րի վրա, չէր 
պար տադր վե լու քա րե սրտե րին, և դ րա արդ յուն քը չէին լի նե լու դա-
տա պար տութ յու նը և մա հը։ Նոր ուխ տում Աստ ված հե ռաց նե լու էր 
ա նօ րի նութ յունն Իր ժո ղովր դից մի Անձ նա վո րութ յան մի ջո ցով, որն 
ա վե լի մեծ է, քան Մով սե սը, վե րա փո խե լու էր նրանց քա րե սրտե րը 
կեն դա նի և ար ձա գան քող մարմնե ղեն սրտե րի, և գ րե լու էր Իր օ րեն-
քը դրանց վրա22։

Երբ Աստ ված Ե րե միա յի մի ջո ցով հայ տա րա րեց՝ «Իմ օ րեն քը պի-
տի դնեմ նրանց ներ սում և ն րանց սրտի վրա պի տի գրեմ այն», Նա 
նկա տի ու ներ վե րածն ման հրա շա լի վար դա պե տութ յու նը։ Նոր ուխ-
տում Աստ ված չէր հար կադ րե լու Իր օ րեն քը դժկամ ժո ղովր դի. Նա 
վերս տեղ ծե լու էր այդ ժո ղովր դին՝ դարձ նե լով հա մա պա տաս խան 
Իր օ րեն քին։ Լի նե լու էր այն, ինչ մենք տե սանք Ե զե կիե լի մար գա-
րեութ յուն նե րում. Աստ ված վերց նե լու էր մարդ կանց քա րե սրտե-
րը և փո խա րի նե լու էր դրանք ար ձա գան քող մարմնե ղեն սրտե րով։ 
Ն րանք այլևս չէին լի նե լու Աստ ծուն թշնա մա բար տրա մադր ված 
և Ն րա օ րեն քին հա կա ռակ վող մար դիկ, այլ՝ հո ժար, հնա զանդ և 
ն վիր ված։ Այլ կերպ ա սած, Սուրբ Հո գու վե րած նող աշ խա տան-
քի մի ջո ցով Աստ ված վե րա կանգ նե լու էր Իր պատ կերն Իր ժո ղովր-
դի մեջ։ Նա փո խե լու էր նրանց բնութ յու նը, և արդ յուն քում նրանք 
նոր զգաց մունք ներ էին ու նե նա լու։ Նա նույն պես գրե լու էր Իր օ րեն-
քը նրանց սրտե րի վրա չջնջվող թա նա քով, և Ն րա գրի չը լի նե լու էր 
Աստ ծո մա տը։ Դ րա նից հե տո, Իր գոր ծը հաս տա տե լու և Իր ցան կա-
լի ա վար տին հասց նե լու հա մար, Նա բնակ վե լու էր Իր ժո ղովր դի մեջ 
Սուրբ Հո գու մի ջո ցով և դր դե լու էր նրանց վար վել Իր օ րենք նե րի մեջ 
և զ գու շութ յամբ պա հել Իր դա տաս տան նե րը23։

19. Եբրայեցիների 9.9, 10.4
20. Հռոմեացիների 8. 3
21. Եբ րայեցիների 8.6 
22. Եբրայեցի ներ ի 3.1,3 
23. Եզեկիել 36.26,27
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 Կարևոր է, որ հաս կա նանք, որ այս խոս քե րում օգ տա գործ վող 
լե զուն չա փա զանց ված բա նաս տեղ ծա կան ար ձակ չէ, ո րի նպա տա-
կը միայն սրտանց ոգևո րութ յուն ա ռա ջաց նելն է։ Այն, ինչ Աստ ված 
խոս տա ցավ ա նել Նոր ուխ տում, այժմ կեն դա նի ի րա կա նութ յուն է 
Հի սուս Ք րիս տո սի ճշմա րիտ ե կե ղե ցում։ Ք րիս տո սի մարմնի յու րա-
քանչ յուր ճշմա րիտ ան դամ Աստ ծո Հո գու կող մից գերբ նա կա նո րեն 
վերս տեղծ ված էակ է։ Յու րա քանչ յու րը են թարկ վել է ար մա տա կան 
վե րա փոխ ման իր էութ յան խոր քից, և Աստ ծո օ րեն քը գրվել է նրա 
սրտի վրա։ Նոր ուխ տում ապ րող մարդ կանց հա մար օ րենքն այլևս 
ար տա քին հա մա կարգ չէ, ո րը հա կա ռակ է ի րենց բնութ յա նը, և ո րին 
ի րենք ընդ դի մա նում են։ Այն դար ձել է ի րենց մա սը։ Այն այլևս բեռ 
չէ. այն ի րենց բերկ րանքն է։ Այն այլևս ի րենց դա տա պար տութ յան և 
մահ վան նա խան շա նը չէ. այն արդ յու նա վետ ու ղե ցույց է դե պի ա վե լի 
խո րը աստ վա ծա պաշ տութ յուն։

Այս բա րի լու րը որևէ կեր պով չի ար ժեզր կում այն փաս տը, որ 
ա ռան ձին հա վա տաց յա լը և ե կե ղե ցին՝ ընդ հա նուր առ մամբ, դեռ 
սպա սում են ի րենց լիար ժեք և վերջ նա կան փա ռա վոր մա նը։ Նույ նիսկ 
ա մե նան վիր ված հա վա տաց յա լը դեռ են թա կա է բազ մա թիվ տկա-
րութ յուն նե րի և ձա խո ղումնե րի, ո րոնք նա չի կա րո ղա նա հաղ թա հա-
րել մինչև Ք րիս տո սի վե րա դար ձը և ա մեն ին չի ա վար տը։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, ճշմա րիտ քրիս տոն յան և ճշ մա րիտ ե կե ղե ցին ու նի նոր հա-
րա բե րութ յուն Աստ ծո և Ն րա կամ քի հետ։ Նոր ուխ տում ապս տամ-
բութ յու նը և անհ նա զան դութ յունն այլևս Աստ ծո ժո ղովր դի ակ նա ռու 
հատ կա նիշ նե րը չեն։ Փո խա րե նը, նրանց ակ նա ռու հատ կա նի շը նոր 
սերն է Աստ ծո, Ն րա Որ դու և Ն րա պատ վի րան նե րի հան դեպ։ Սաղ-
մոս 119-ը հրա շա լի կեր պով նկա րագ րում է այս նոր զգաց մունք նե րը.

«Եվ Քո պատ վի րան նե րով կու րա խա նամ,
Որ նրանց սի րում եմ։
Եվ իմ ձեռ քը կբարձ րաց նեմ դե պի Քո պատ վի րան նե րը,
Որ սի րում եմ,
Եվ Քո հրա ման նե րի վրա կմտա ծեմ» (խս. 47,48)։

«Ես Քո վկա յութ յուն նե րը ժա ռան գե ցի մինչև հա վիտ յան,
Ո րով հետև նրանք իմ սրտի ցնծութ յունն են։
Ես խո նար հեց րի իմ սիր տը, որ Քո հրա ման ներն ա նեմ
 Հա վիտ յան, մինչև վերջ» (խս. 111,112)։

«Ս րա հա մար ես սի րում եմ Քո պատ վի րան նե րը
Ոս կուց և ազ նիվ ոս կուց ա վե լի։
Ս րա հա մար բո լոր պատ վի րան նե րը
 Բո լո րո վին ու ղիղ պա հում եմ,
Ս տութ յան ա մեն ճա նա պարհն ա տում եմ» (խս. 127,128)։
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 Մեկ նա գի տա կան ա ռու մով անտ րա մա բա նա կան և խիստ վտան-
գա վոր է օգ տա գոր ծել Իս րա յե լի գրե թե մշտա կան ապս տամ բութ յան 
օ րի նա կը, այս պես կոչ ված՝ մարմնա կան քրիս տոն յա յի կամ դա վա-
նող ե կե ղե ցու գրե թե մշտա կան ապս տամ բութ յունն ար դա րաց նե լու 
հա մար։ Արև մուտ քի Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեծ մա սի ան զուսպ 
ապս տամ բութ յան պատ ճառն այն չէ, որ Նոր ուխ տը ոչն չով լավ չէ 
Հին ուխ տից, կամ որ այն ընդգր կում է Հին ուխ տի տկա րութ յուն նե-
րից մի քա նի սը։ Ընդ հա կա ռա կը, ան տար բե րութ յան, նյու թա պաշ-
տութ յան և ապս տամ բութ յան պատ ճառն այն է, որ ով քեր դա վա նում 
են Ք րիս տո սին, ի րա կա նում Ք րիս տո սի նը չեն, և ե կե ղե ցի կոչ վող 
բազ մութ յան մեծ մասն ընդ հան րա պես ճշմա րիտ և կեն դա նի ե կե-
ղե ցին չէ։ Մենք փոք րաց րել ենք Ա վե տա րա նը և դ րա պա հանջ նե րը. 
մենք հագց րել ենք ե կե ղե ցուն այս աշ խար հի պես. մենք հրա ժար վել 
ենք քա րո զել ծան րա գին շնորհ քը և ա ռանձ նա ցումն այն ա մե նից, 
ին չը պղծում է մար դուն, և պար զա պես ար հա մար հել ենք ե կե ղե ցա-
կան վե րահս կո ղութ յան և կար գա պա հութ յան ցան կա ցած ձև։ Այս և 
շատ ա վե լի պատ ճառ նե րով, ան թիվ մար դիկ պնդում են, որ քրիս-
տոն յա են՝ ա ռանց քրիս տոն յա լի նե լու որևէ ա պա ցույ ցի, և ե կե ղե ցա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը հպար տութ յամբ նույ նաց նում են ի րենց 
ե կե ղե ցու հետ, սա կայն գրե թե նման չեն Նոր ուխ տում հայտն ված 
Ք րիս տո սի հարս նա ցուին։

Այն պես որ, մենք պետք է վե րա դառ նանք վե րածն ման և դար-
ձի աստ վա ծաշնչ յան ըն կալ մա նը։ Մենք պետք է մեր ժենք այն տա-
րած ված հռե տո րա բա նութ յու նը, ո րը պատ կե րում է ե կե ղե ցին ա ռա-
ջին հեր թին որ պես փրկված, բայց մարմնա վոր մարդ կանց հա վա-
քույթ՝ Ք րիս տո սի հոգևոր կամ նվիր ված հետևորդ նե րի խիստ անն-
շան մնա ցոր դով։ Մենք պետք է ևս մեկ ան գամ ա ղա ղա կենք. «Դուք 
պետք է վերս տին ծնվե՛ք», և բա ցատ րենք, որ վե րածն ման արդ յունքն 
է վե րա փոխ ված սիր տը, ո րը բերկ րանք է զգում Աստ ծո մա տով իր 
վրա գրված օ րեն քի հան դեպ։



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ

 Նոր ժո ղովր դի պատ րաս տու մը
______________________________________________________

«Ես պի տի լի նեմ նրանց Աստ ված, և ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո-
վուրդ լի նեն»։

— Ե րե միա 31.33

Երբ Աստ ված Ե րե միա յի մի ջո ցով հռչա կում է՝ «Իմ օ րեն քը պի-
տի դնեմ նրանց ներ սում, և ն րանց սրտի վրա պի տի գրեմ այն», Նա 
նկա տի ու նի վե րածն ման աշ խա տան քը։ Երբ Նա հռչա կում է՝ «Ես 
պի տի լի նեմ նրանց Աստ ված, և ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո-
վուրդ լի նեն», Նա նկա տի ու նի այդ աշ խա տան քի արդ յուն քը՝ ե զա կի 
փոխ հա րա բե րութ յու նը Աստ ծո և հա վա տաց յալ նե րի հա մայն քի միջև, 
ո րոնք կհա վա տան Իր ան վա նը և կ վար վեն ըստ Իր պատ վեր նե րի։ 
Այս Նոր ուխ տի հա վա տաց յալ նե րը ոչ միայն հնա զանդ կլի նեն Աստ-
ծո օ րեն քին, այլև կու նե նան ա ռանձ նա հա տուկ նվի րում և հա վա-
տար մութ յուն ան ձամբ Աստ ծո հան դեպ։ Ն րանք կու նե նան հա մակ-
րանք՝ բնա կան և ինք նա բուխ ձգտում Ն րա հան դեպ, և Նա կհա վակ-
նի նրանց՝ հա մա րե լով Ի րե նը։ Նա կլի նի նրանց Աստ ված՝ ճշմար-
տութ յամբ և ար դա րութ յամբ, և ն րանք կլի նեն մի ժո ղո վուրդ, ո րը 
երկր պա գում է Ն րան հո գով և ճշ մար տութ յամբ։ Աստ ված փնտրում է 
այս պի սի մարդ կանց՝ որ պես Իր երկր պա գու նե րի1։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԱՍՏԾՈ ՓԱՓԱԳԸ
 Մե ղան չու մից ի վեր և սուրբգ րա յին պատ մութ յան ամ բողջ ըն-

թաց քում Աստ ծո փրկութ յան նպա տա կը ե ղել է պատ րաս տել ժո ղո-
վուրդ Իր հա մար ան կում ապ րած մարդ կութ յան հոծ զանգ վա ծից։ 
Նա Աբ րա հա մին ա սաց. «Եվ քեզ և քեզ նից հե տո քո սերն դին տվե-
ցի քո պանդխ տութ յան եր կի րը, այ սինքն՝ Քա նա նի ամ բողջ եր կի րը՝ 
հա վի տե նա կան ստաց ված քի հա մար, և ն րանց Աստ ված կլի նեմ» 
(Ծննդ. 17.8)։ Նա Մով սե սին խոս տա ցավ. «Իս րա յե լի որ դի նե րի մեջ 

1. Զաքարիա 8.8, Հովհաննես 4 .2 3
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կբնակ վեմ և ն րանց Աստ ված կլի նեմ» և «Ձեր մեջ ման կգամ և ձեզ 
հա մար Աստ ված կլի նեմ, և դուք ինձ հա մար ժո ղո վուրդ կլի նեք» (Ե-
լից 29.45, Ղևտ. 26.12)։

Աստ ված խոս տա ցավ ա մե նամ տե րիմ հա րա բե րութ յու նը Իս րա-
յե լի ժո ղովր դի հետ. այ նուա մե նայ նիվ, նրանք հազ վա դեպ էին ար-
ձա գան քում Ն րան ար ժա նի և պատ շաճ կեր պով։ Այդ պատ ճա ռով է, 
որ մար գա րե նե րը խստո րեն հան դի մա նում էին նրանց։ Ե սա յին հայ-
տա րա րեց, որ ե զը ճա նա չում է իր տի րո ջը, և է շը՝ իր տի րոջ մսու րը, 
բայց Իս րա յե լը չէր հաս կա նում Աստ ծո ար ժե քը և չէր գնա հա տում իր 
հա րա բե րութ յու նը Ն րա հետ2։ Մա ղա քիա մար գա րեն պնդում էր, որ 
բնա կան կյան քում որ դին պատ վում է իր հո րը, և ծա ռան՝ իր տի րո ջը, 
բայց Իս րա յե լը չէր պատ վում Աստ ծուն և երկ յու ղա ծութ յուն չէր ցու-
ցա բե րում Ն րա հան դեպ։ Փո խա րե նը, ամ բողջ ազգն ա նար գում էր 
Ն րա ա նու նը և մեր ժում էր Ն րա պատ վեր նե րը3։ Նեե միա յի գրքում 
գրված է ընդ հա նուր խոս տո վա նութ յուն, ո րում Իս րա յե լի ժո ղո վուրդն 
ըն դու նում էր ի րենց տևա կան անհ նա զան դութ յու նը և ապս տամ բութ-
յունն Աստ ծո դեմ. նրանք ի րենց ետևն էին գցել Աստ ծո օ րեն քը և 
ս պա նել էին Ն րա մար գա րե նե րին, ո րոնք հոր դո րում էին ի րենց վե-
րա դառ նալ Աստ ծուն4։ Թեև Աստ ված ուխտ էր կնքել նրանց հետ և 
ան նա խա դեպ Ի րեն հայտ նել էր նրանց, Աստ վա ծա շուն չը նկա րագ-
րում է նրանց որ պես «խստա պա րա նոց ներ և սր տե րով և ա կանջ նե-
րով չթլփատ ված ներ», ո րոնք «միշտ Սուրբ Հո գուն հա կա ռակ վում 
են» (Գործք 7.51)։ Ն ման հա մառ ապս տամ բութ յու նը տրտմեց նում էր 
Աստ ծո սիր տը՝ դրդե լով Ն րան հետև յալ բա ցա կան չութ յա նը. «Ե րա նի՜ 
թե նրանց սիրտն էլ այն պես լի ներ, որ Ինձ նից վա խե նա լով Իմ բո լոր 
պատ վի րան նե րը պա հեին ա մեն ժա մա նակ, որ պես զի ի րենց հա մար 
բա րի լի ներ, և ի րենց որ դի նե րին էլ՝ հա վիտ յան» (Երկր. Օր. 5.29)։

Սկ սած այն ժա մա նակ վա նից, երբ Աստ ված ուխտ կնքեց Իս րա-
յե լի հետ, Նա փա փա գում էր ու նե նալ այն պի սի ժո ղո վուրդ, ո րոնք 
ըստ ար ժան վույն կգնա հա տեին Ի րեն և կ պա հեին Իր պատ վի րան-
նե րը, որ պես զի Ինքն օրհ ներ և հա վիտ յան հաս տա տեր նրանց։ Շա-
րու նա կե լով թեր թել Հին կտա կա րա նի է ջե րը՝ մենք տես նում ենք, որ 
այս աստ վա ծա յին փա փա գը վե րած վում է հստա կո րեն սահ ման ված 
խոստ ման։ Այն Աստ ված, Ով ա մեն ինչ հա ջո ղում է Իր կամ քի խոր-
հուրդ նե րի պես, կկա տա րի Իր ցան կութ յունն այս երկ րի վրա5։ Նա 
կստա նա Իր հա մար այն պի սի ժո ղո վուրդ, ո րոնք կըն դու նեն Ի րեն՝ 
որ պես ի րենց Աստ ված։ Նա կթլփա տի նրանց քա րե սիր տը, կստեղ-

2. Եսայի 1. 3
3. Մաղաքիա 1.6
4. Նեեմիա 9.26
5. Եփեսացիների 1.11
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ծի նրան ցում նոր սիրտ և կ դարձ նի նրանց ար ձա գան քող Իր կամ-
քին։ Մենք ի մա նում ենք այս մա սին Ե րե միա յի և Ե զե կիե լի գրքե րի 
հետև յալ մար գա րեութ յուն նե րից.

«Եվ նրանց մի սիրտ պի տի տամ՝ Ինձ ճա նա չե լու, որ Ես եմ Տե րը, 
և ն րանք Իմ ժո ղո վուր դը պի տի լի նեն, իսկ Ես կլի նեմ նրանց Աստ-
ված, ո րով հետև ի րենց ամ բողջ սրտով դե պի Ինձ պի տի դառ նան» 
(Ե րե միա 24.7)։

«Այս պես է ա սում Տեր Ե հո վան. «Ա հա Ես վեր եմ առ նե լու Իս րա յե լի 
որ դի նե րին այն ազ գե րի մի ջից, ուր որ ի րենք գնա ցել են, և ն րանց ժո-
ղո վե լու եմ շուր ջա նա կի և բե րե լու եմ ի րենց եր կի րը։ Եվ նրանց մեկ 
ազգ եմ շի նե լու երկ րում՝ Իս րա յե լի սա րե րի վրա, և մեկ թա գա վոր 
պի տի լի նի նրանց ա մե նի թա գա վո րը, և այլևս եր կու ազ գեր չեն լի նի 
և այլևս պի տի չպա ռակտ վեն եր կու թա գա վո րութ յուն նե րի։ Եվ այլևս 
չպի տի պղծվեն ի րենց կուռ քե րով ու գար շե լիք նե րով և ի րենց բո լոր 
հան ցանք նե րով, և Ես պի տի ա զա տեմ նրանց ի րենց բո լոր բնա կութ-
յուն նե րից, ո րոնց մեջ ի րենք մեղք գոր ծե ցին, և ն րանց պի տի սրբեմ, 
և ն րանք կլի նեն Իմ ժո ղո վուր դը, և Ես կլի նեմ նրանց Աստ վա ծը։ Եվ 
Իմ ծա ռա Դա վի թը՝ թա գա վոր նրանց վրա, և ն րանց ա մե նին մեկ հո-
վիվ կլի նի։ Եվ Իմ ի րա վունք նե րի մեջ կգնան և Իմ կա նոն նե րը կպա-
հեն և դ րանք կկա տա րեն» (Ե զեկ. 37.21-24)։

Ա մե նասկզ բից Աստ ված փա փա գում էր ժո ղո վուրդ ու նե նալ, սա-
կայն ոչ ոք հար մար չէր այդ նպա տա կի հա մար։ Սա ա պա ցույց է, որ 
պա տաս խա նը ոչ թե մար դու մեջ է, այլ՝ Աստ ծո ի մաս տութ յան, գե-
րիշ խա նութ յան և զո րութ յան։ Այն, ինչ անհ նար է մարդ կանց հա մար, 
հնա րա վոր է Աստ ծո հա մար6։ Որ պես զի Աստ ված Իր հա մար ժո ղո-
վուրդ պատ րաս տեր ան կում ապ րած և բա րո յա պես ա պա կան ված 
մարդ կութ յու նից, անհ րա ժեշտ էր ոչ պա կաս, քան տիե զեր քի ա րար-
մա նը հա մար ժեք հրաշք։ Աստ ծո Հո գին, Ով սա վառ նում էր անձև 
դա տար կութ յան վրա յով՝ ա րա րե լով աշ խար հը, սա վառ նե լու էր Աստ-
ծո նոր ժո ղովր դի յու րա քանչ յուր ան դա մի վրա յով՝ հա րութ յուն տա-
լով և վերս տեղ ծե լով նրանց մարդ կութ յան ա րա տա վոր ված և գար շե-
լի զանգ վա ծից՝ դարձ նե լով նրանց կեն դա նի Աստ ծո զա վակ ներ7։

ԱՍՏԾՈ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓԱՓԱԳԸ
 Թեև այս աշ խա տան քը կա րող է չա փա զանց սքան չե լի թվալ՝ հա-

վա տա լու հա մար, Աստ ված հենց սա է խոս տա նում Նոր ուխ տում, և թե՛ 
յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, թե՛ ե կե ղե ցին՝ ընդ հա նուր առ մամբ, ապ րում 
են սրա նով ա մեն օր։ Ք րիս տո սի քավ չա րար աշ խա տան քի և Սուրբ Հո-

6. Մատթեոս 19.26, Մարկոս 10.2 7, Ղ ու կա ս 18.27
7. Ծննդոց 1.2
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գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով Աստ ված նոր ժո ղո վուրդ պատ-
րաս տեց Իր հա մար։ Նա հե ռաց րեց նրանց քա րե սրտե րը և փո խա րի-
նեց կեն դա նի մարմնե ղեն սրտե րով։ Նա վերս տեղ ծեց նրանց՝ դարձ-
նե լով ըն տիր ազգ, թա գա վո րա կան քա հա նա յութ յուն, սուրբ ազգ, Իր 
սե փա կան ժո ղո վուր դը, ո րոնք քա րո զե լու են Ն րա ա ռա քի նութ յուն նե րը, 
Ով կան չել է ի րենց խա վա րից Իր զար մա նա լի լույ սի մեջ8։

Ա հա այն մեծ տար բե րութ յու նը, ո րը կա Հին ուխ տի Իս րա յե-
լի ժո ղովր դի և Հի սուս Ք րիս տո սի Նոր ուխ տի ճշմա րիտ ե կե ղե ցու 
միջև։ Իս րա յե լի ժո ղո վուր դը բաղ կա ցած էր նույն ծա գումն ու նե ցող 
մարդ կան ցից՝ Աբ րա հա մի ժա ռանգ նե րից։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց 
մեծ մա սը «շնչա վոր» կամ «մարմնա վոր» մար դիկ էին՝ ա ռանց Հո-
գու9։ Ն րանք մնա ցին ի րենց ան կում ապ րած հայր Ա դա մի պատ կե-
րով, ստրկաց վե ցին ի րենց սրտե րի ա րա տա վո րութ յա նը և հետևե-
ցին ի րենց մարմնա վոր կրքե րին10։ Ն րանց մե ծա մաս նութ յու նը չու ներ 
ի րենց հայր Աբ րա հա մի հա վատ քը, այլ չվե րածն ված, ան հա վատ և 
անհ նա զանդ էր։ Պո ղոս ա ռաք յա լի ու սուց ման հիմ քը Հ ռո մի ե կե ղե-
ցուն ուղղ ված նա մա կում այն էր, որ Իս րա յե լից ծնված նե րի մեծ մասն 
ընդ հան րա պես իս րա յել ցի չէր11։

Ի հա կադ րութ յուն, Նոր ուխ տի ճշմա րիտ ե կե ղե ցին բաղ կա ցած է 
ա մեն ցե ղից, լեզ վից, ժո ղովր դից և ազ գից, և այլևս չկա ոչ մի տար-
բե րութ յուն հույ նի և հ րեա յի, թլփատ վա ծի և անթլ փա տի, բար բա րո-
սի, սկյու թա ցու, ստրու կի և ա զա տի միջև12։ Ն րանց միա բա նութ յու նը 
ոչ թե Աբ րա հա մի ար յան մեջ է, այլ՝ նույն հա վատ քի. նրանք հա վա-
տում են Աստ ծո վկա յութ յանն Իր Որ դու մա սին, և դա ար դա րութ յուն 
է հա մար վում նրանց13։ Ն րանք վստա հել են Ք րիս տո սին՝ որ պես 
ա մեն խոստ ման ի րա կա նա ցում, որն Աստ ված երբևէ տվել է նա հա-
պետ նե րին և ամ բողջ աշ խար հին14։ Բա ցի այդ՝ Նոր ուխ տի ժո ղովր-
դին միա բա նում է ա վե լին, քան ընդ հա նուր կո չու մը, կրո նա կան դա-
վա նան քը կամ միաս նա կան բա րո յա կան պա հանջ նե րը։ Կեն դա նի 

8. Ա Պետրոս 2.9
9. Ա Կորնթացիների 2.14, 3.3
10. Ծննդոց  5 .3 , Հովհաննես 8.33,34, Եփե սացիների 2.3
11. Ղուկաս 3.7,8, Հռոմեացիների 9.6-8
12. Կողոսացիների 3.11, Հայտնու թյ ու ն 5.9
13. Ծննդոց 15.6, Հռոմեացիների 4.3 ,16, Գաղատացիների 3.6, Հակ ոբոս 2.23
14. «Որովհետև որքան Աստծո խոստումները, որ կան, Նրանում է  «այո»-ն, և Նր-

անում է «ամեն»-ը՝ Աս տծո փառքի համար մեզան ով» (Բ Կորնթ. 1.20)։ «Բա յց ասում 
եմ, թե Հիսուս Քրիստոսը թլփատության սպասավոր եղավ Աստծո ճշմարտության 
հա  մար, որ հայրերի խոստումները հաստատի։ Բայց հեթանո սն երը ողո րմության հա-
մար փառավորում են Աստծուն, ինչպես գրված է, թե «Սրա համար կգոհանամ Քեզ-
նից հեթանոսներ ի մեջ և Քո անվանը սաղմոս կասեմ»։ Եվ դարձյալ ասում է. «Ուր-
ախա ցե՛ք, ո՛վ հեթանոսներ, Նրա ժողովրդի հետ»։ Եվ դարձյալ՝ «Օրհնե՛ք Տիրոջը, 
ամեն հեթանոսներ, և գովե՛ք Նրան, ամեն ժողովուրդ նե ր» ։ Եվ դարձյալ Եսային ասում 
է. «Հեսսեի արմատը կլինի, և Նա, որ հեթանոսների հ ամ ար ի շխ ան  կկանգնի, Նրան 
կհու սան հեթանոսները»» (Հռոմ. 15.8-12)։



139 Նոր ժո ղովր դի պատ րաս տու մը

Աստ ծո Հո գին վե րած նել է ճշմա րիտ ե կե ղե ցու ա մեն մի ան դա մի և 
հա րութ յուն է տվել յու րա քանչ յու րին՝ կյան քի նո րո գութ յան մեջ վար-
վե լու հա մար15։ Այն Աստ ված, Ով ա սաց. «Թող խա վա րից լույս ծա-
գի», Ինքն է ծա գել նրանց սրտե րում, որ պես զի տա նրանց Աստ ծո 
փառ քի գի տութ յան լու սա վո րութ յու նը՝ Հի սուս Ք րիս տո սի դեմ քում16։ 
Նա այն պես է ա րել, որ նրանք տես նեն Ք րիս տո սին, և ն րանք վե րա-
փոխ վել են, որ պես զի հա վիտ յան սի րեն Ն րան, Ում ի րենք տես նում 
են, և ան դի մադ րե լիո րեն կապ վեն Ն րան։ Ն րանք նոր ժո ղո վուրդ են 
և փա փա գում են Աստ ծուն ու բերկ րանք են զգում Ն րա օ րեն քի հան-
դեպ, ոչ թե ո րով հետև նրանք ա վե լի լավ ծա գում ու նեն, քան Իս րա-
յե լի ժո ղո վուր դը, այլ ո րով հետև Սուրբ Հո գին վերս տեղ ծել է նրանց։ 
Ն րանք դար ձել են նոր ստեղծ ված ներ Ք րիս տոս Հի սու սում. հներն 
ան ցել են, և ա մեն բան նոր է ե ղել17։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՄԵՂԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻՆ

 Թե՛ հա վա տաց յալ նե րը, թե՛ ան հա վատ նե րը բո ղո քում են, որ ե կե-
ղե ցում կա նույն քան ա նօ րի նութ յուն, որ քան ան հա վատ աշ խար հում։ 
Պատ մա բան նե րը մատ նան շում են ե կե ղե ցու են թադր յալ վայ րա գութ-
յուն նե րը դա րե րի ըն թաց քում՝ Խա չակ րաց ար շա վանք նե րից մինչև 
Հա վա տաքն նութ յու նը (Ինկ վի զի ցիան)։ Մեր օ րե րում սո ցիո լո գիա-
կան հար ցումներ անց կաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րը մատ նա ցույց 
են ա նում վի ճա կագ րութ յու նը, ըստ ո րի ե կե ղե ցին լցված է սե ռա կան 
ան բա րո յութ յամբ, մո լե ռան դութ յամբ, ա գա հութ յամբ, ա տե լութ յամբ, 
կեղ ծա վո րութ յամբ և ցան կա ցած այլ չա րի քով, որն առ կա է մեր հա-
սա րա կութ յան մեջ։ Ինք նահռ չակ մար գա րե նե րը հան դի մա նում են 
ե կե ղե ցին իր են թադր յալ պղծութ յուն նե րի մեջ՝ ան վա նե լով այն ինչ-
պես ա սես՝ սկսած Սո դո մից և Գո մո րից մինչև մո լոր ված մարմնա վա-
ճառ։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց բո լոր մե ղադ րանք նե րը պար զա պես 
ճիշտ չեն։ Այդ ա մե նը մեկ աստ վա ծա բա նա կան սխալ մուն քի արդ-
յունք է. նրանք չու նեն աստ վա ծաշնչ յան պատ կե րա ցում ե կե ղե ցու 
մա սին։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մե ղադ րում են ճշմա րիտ ե կե ղե ցին այն 
վայ րա գութ յուն նե րի մեջ, ո րոնք գոր ծել են այլ մար դիկ, ով քեր նույ-
նաց րել են ի րենց ե կե ղե ցու հետ, սա կայն բա ժին չեն ու նե ցել ո՛չ նրա, 
ո՛չ էլ նրա Փրկ չի հետ։

Ա ռա ջի նը՝ դի տար կենք այն են թադր յալ վայ րա գութ յուն նե րը, 
ո րոնք ե կե ղե ցին գոր ծել է պատ մութ յան ըն թաց քում։ Դ րա օ րի նակ-

15. Հռոմեացիների 6. 4
16. Բ Կորնթացիների 4.6
17. Բ Կորնթացիների 5.17
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նե րից մե կը Սուրբ Հա վա տաքն նութ յունն է (Ինկ վի զի ցիան)։ Հա մա-
ձայն պատ մա բան նե րի՝ Պապ Գ րի գո րիուս IX-ը (մոտ. 1227-1241թթ.) 
հիմնադ րեց Հա վա տաքն նութ յու նը՝ ե կե ղե ցա կան ատ յա նը, ո րը 
ճնշում էր հերձ վա ծութ յուն նե րը։ Այն գոր ծում էր հիմնա կա նում Հ յու-
սի սա յին Ի տա լիա յում և Հա րա վա յին Ֆ րան սիա յում և տխ րահռ չակ 
էր կտտանք նե րի օգ տա գործ մամբ։ 1542 թվա կա նին Պա պա կան Հա-
վա տաքն նութ յունն ուղ ղեց իր ու շադ րութ յու նը նոր թշնա մու՝ բո ղո քա-
կան նե րի վրա։ Կարևոր ճշմար տութ յունն այն է, որ Հա վա տաքն նութ-
յու նը Հ ռո մի Կա թո լիկ ե կե ղե ցի կոչ վող ա ռան ձին ե կե ղե ցա կան կազ-
մա կեր պութ յան ատ յանն էր։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս ե կե ղե ցին կա րող 
է մե ղադր վել հենց ի րեն հա լա ծող հերձ ված ե կե ղե ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան վայ րա գութ յուն նե րի մեջ։ Մար դու չա րա գոր ծութ յուն նե րը 
հեր քում են Ք րիս տո սի հան դեպ նրա հա վատ քի դա վա նութ յու նը18։ 
Նույ նը վե րա բե րում է ցան կա ցած ե կե ղե ցա կան կազ մա կեր պութ յան 
պնդմա նը այն մա սին, որ ին քը ճշմա րիտ ե կե ղե ցին է։ Ինչ պես Հի սու-
սը հայտ նեց. «Ո րով հետև ծա ռը պտղից կճա նաչ վի» (Մատթ. 12.33)։

Երկ րոր դը՝ դի տար կենք սո ցիո լո գիա կան հար ցումներ անց կաց-
նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի վի ճա կագ րութ յու նը, հա մա ձայն ո րի 
ե կե ղե ցին նույն քան ան բա րո է, որ քան ի րեն շրջա պա տող մշա կույ-
թը։ Մենք պետք է գի տակ ցենք, որ սա խիստ կարևոր հարց է։ Ե թե 
ե կե ղե ցին այն քան ստրկաց ված և չար է, որ քան պնդում է վի ճա կագ-
րութ յու նը, ե թե այն ոչն չով չի տար բեր վում այս ա նաստ ված աշ խար-
հից, դա վի ճար կում է Սուրբ գրքի անս խա լա կա նութ յու նը և ք րիս տո-
նեութ յան ան կեղ ծութ յու նը։ Հին կտա կա րա նի հղումնե րը Նոր ուխ-
տին պար զո րեն խոս տա նում են, որ Աստ ված պատ րաս տե լու է Իր 
հա մար նվիր ված ժո ղո վուրդ հրեա նե րից և հե թա նոս նե րից՝ այն պի սի 
ժո ղո վուրդ, ո րոնք երկ յու ղով կվե րա բեր վեն և կհ նա զանդ վեն Ի րեն։ 
Ե թե ե կե ղե ցին՝ ընդ հա նուր առ մամբ, այս աշ խար հից ա վե լի նվիր-
ված և հ նա զանդ չէ, նշա նա կում է՝ այդ խոս տումնե րը չեն կա տար վել։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պնդում ենք, որ թե՛ Աստ ված, թե՛ Ն րա խոս-
տումնե րը չեն ձա խող վել։ Հի սուս Ք րիս տո սի ճշմա րիտ ե կե ղե ցին հա-
վա տա րիմ է, նվիր ված է, պտղա բեր է և է՛լ ա վե լի է կեր պա րան վում 
իր Տի րոջ պատ կե րով։ Թեև այն դեռ պայ քա րում է մեղ քի դեմ և մշ-
տա պես շնորհ քի կա րիք ու նի, այն լիո վին հա կադր վում է ի րեն շրջա-
պա տող ա նաստ ված և ան բա րո մշա կույ թին։ Հար ցումներ անց կաց-
նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա մե նա կո պիտ սխալն այն է, որ, ի րենց 
կար ծի քով, յու րա քանչ յուր մարդ, ո րը նույ նաց նում է ի րեն Ք րիս տո սի 
հետ, քրիս տոն յա է, և յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պութ յուն, ո րը ե կե-
ղե ցի է ան վա նում ի րեն, իս կա պես ե կե ղե ցի է։

18. Մատթեոս 7.21-23, Հակոբոս 2.18,19
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 Սո ցիո լո գիա կան հար ցումներ անց կաց նող կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը սխալ են, քա նի որ նրանք եզ րա հան գումներ են ա նում աղ տոտ-
ված հե տա զո տա կան դաշ տից։ Ա վե տա րա նա կան շարժ ման ա մե-
նից լայ նո րեն տա րած ված ախ տե րից մեկն այն է, որ նրանք, ով քեր 
պնդում են, թե քրիս տոն յա են, ու նեն այն պի սի հա մոզ մունք ներ և 
վարք, ո րոնք օ տար են աստ վա ծաշնչ յան և պատ մա կան քրիս տո-
նեութ յա նը։ Թեև նրանք դա վա նում են, որ հա վա տա րիմ են Ք րիս տո-
սին, նրանք քրիս տոն յա ներ չեն ի րենց վար դա պե տութ յամբ, բա րո յա-
կան ար ժեք նե րով և կ յան քի ո ճով։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, են թադ րե լը, 
որ նրանք ներ կա յաց նում են ե կե ղե ցին, անմ տութ յուն է, և ե կե ղե ցու 
մա սին եզ րա կա ցութ յուն ներ ա նե լը՝ հիմն վե լով այդ մարդ կանց կար-
ծիք նե րի և վար քի վրա, նույն պի սի անմ տութ յուն է։ Հետև յալ օ րի-
նակ նե րը կօգ նեն մեզ բա ցա հայ տել այս խնդի րը։

Այն, որ Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յունն էա պես կարևոր վար դա-
պե տութ յուն է, ան վի ճե լի է։ Ե թե մար դը լիար ժեք չի ըն դու նում այս 
վար դա պե տութ յու նը, նա չի կա րող քրիս տոն յա հա մար վել ոչ մի 
աստ վա ծաշնչ յան կամ պատ մա կան չա փա նի շով։ Այն պես որ, ե թե 
մենք հար ցում անց կաց նենք հա զար մար դուց, ո րոնք պնդում են, 
թե քրիս տոն յա են, և պարզ վի, որ նրանց 75 տո կո սը չի հա վա տում 
հա րութ յա նը, մենք չենք կա րող տրա մա բա նո րեն եզ րա կաց նել, որ 
բո լոր քրիս տոն յա նե րի 75 տո կո սը չի հա վա տում հա րութ յա նը։ Ա վե-
լի տրա մա բա նա կան է եզ րա կաց նել, որ ի րենց քրիս տոն յա հա մա-
րող մարդ կանց 75 տո կոսն ընդ հան րա պես քրիս տոն յա չէ։ Այս փաս-
տարկն է՛լ ա վե լի ծա վա լե լու հա մար, պատ կե րաց րեք մի տե ղա կան 
ե կե ղե ցի, ո րը տխրահռ չակ է իր ա տե լութ յամբ, վե ճե րով և կ ռիվնե-
րով։ Ն րանց ամ սա կան ան դա մա կան հա վա քույ թի ժա մա նակ սար-
սա փե լի վեճ է բռնկվում, ո րի պատ ճա ռով ե կե ղե ցու մի կե սը դուրս է 
գա լիս մյու սի դեմ։ Այդ հա վա քույ թը լցված է բար կութ յամբ, տա րա-
ձայ նութ յուն նե րով, մե ղադ րանք նե րով և չա րա կամ սպառ նա լիք նե-
րով։ Ի վեր ջո, մի աստ վա ծա պաշտ մարդ այդ հա մայն քից ոտ քի է ել-
նում և բա ցա կան չում. «Մենք քրիս տոն յա ներ ենք և այդ պատ ճա ռով 
չպետք է ա տենք մեկս մյու սին»։ Սա կայն նա ա վե լի ճիշտ կլի ներ, 
ե թե ա սեր. «Մենք ա տում ենք մեկս մյու սին և այդ պատ ճա ռով մենք 
քրիս տոն յա ներ չենք»19։

Ճշ մա րիտ ե կե ղե ցին ի րեն շրջա պա տող մշա կույ թի պես ան բա րո 
և ա նաստ ված չէ։ Թեև այն դեռ փա ռա վոր ված չէ, այն ա ռանձ նա նում 
է սրբութ յամբ, նվիր մամբ և հ նա զան դութ յամբ։ Երբ այն սայ թա քում և 
մեղ քի մեջ է ընկ նում, այն կոտր վում է, ա պաշ խա րում է և կա մե նում 

19. Այս օրինակը պատկանում է հովիվ Չարլզ Լեյտերին, ով հովվում է «Լեյք 
Ռոուդ Չեյփլ» եկ եղեցին Միսսուր ի նահանգի Կիրկսվիլ քաղաքում։
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է ըն դու նել իր մեղքն Աստ ծո և մարդ կանց առջև։ Այն մար դիկ, ով-
քեր այլ կերպ են հա վա տում, գրե թե պատ կե րա ցում չու նեն ե կե ղե ցու 
բնութ յան մա սին, ինչ պես նաև՝ Նոր ուխ տի խոս տումնե րի վե հութ յան 
մա սին, ո րոնց վրա այն հիմն ված է։

Եր րոր դը՝ խո սենք այն բա րի մտադ րութ յուն ներ ու նե ցող մար գա-
րե նե րի մա սին, ո րոնք հան դի մա նում են ե կե ղե ցին իր են թադր յալ 
պղծութ յուն նե րի մեջ՝ ան վա նե լով այն ինչ պես ա սես՝ սկսած Սո դո-
մից և Գո մո րից մինչև մո լոր ված մարմնա վա ճառ։ Երբ մենք նա յում 
ենք այն հաս տա տութ յա նը, ո րը մար դիկ ներ կա յումս ե կե ղե ցի են 
ան վա նում, մենք իս կա պես տես նում ենք բազ մա թիվ պղծութ յուն-
ներ և պոռն կութ յուն ներ։ Հա ճախ, այս պես կոչ ված քրիս տոն յա նե րի 
մեջ գո յութ յուն ու նի այն պի սի ան բա րո յութ յուն, ո րը չկա նույ նիսկ ան-
հա վատ նե րի մեջ. նրանք այն պի սի խայ տա ռակ ա րարք ներ են թույլ 
տա լիս, ո րոնց մա սին մենք նույ նիսկ չենք կա րող խո սել՝ ա ռանց 
պղծվե լու20։ Այ նուա մե նայ նիվ, նման վար քը հա տուկ չէ Ք րիս տո սի 
հարս նա ցուին. այն հա տուկ է ոչ խար նե րի հան դերձ ներ ու նե ցող գայ-
լե րին և հաս կե րի հետ մե ծա ցող ո րոմնե րին21։

Ճշ մա րիտ ե կե ղե ցին ա նըն կա լու նակ չէ մեղ քի հան դեպ և նույ-
նիսկ կա րող է ո րոշ ժա մա նա կով խճճվել աշ խար հիկ գոր ծե րի մեջ։ 
Ն մա նա պես, ճշմա րիտ հա վա տաց յա լը պայ քա րում է մեղ քի դեմ 
և նույ նիսկ կա րող է ցա վա լիո րեն ան կում ապ րել։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, ո՛չ ճշմա րիտ ե կե ղե ցին, ո՛չ ճշմա րիտ հա վա տաց յա լը չեն ապ-
րում այս աշ խար հի ա նաստ ված և ան բա րո գոր ծե րով։ Վար դը, ինչ 
ա նուն էլ ու նե նա, միև նույն է՝ վարդ է, քա նի որ այն կրում է վար դի 
հատ կա նիշ նե րը՝ ան կախ այն ա նու նից, ո րը տրված է ի րեն։ Ն մա նա-
պես, փու շը, միև նույն է՝ փուշ է, նույ նիսկ ե թե այն վարդ կոչ վի։ Մենք 
պետք է տար բե րենք նրանց, ով քեր հրա պա րա կավ նույ նաց նում են 
ի րենց Ք րիս տո սի և Ն րա ե կե ղե ցու հետ, նրան ցից, ով քեր ի րա կա-
նում քրիս տոն յա ներ և Ք րիս տո սի մարմնի ան դամներն են։

 Հիմն վե լով այս ճշմար տութ յան վրա՝ այն «մար գա րե նե րը», ո րոնք 
հան դի մա նում են ե կե ղե ցին, պետք է զգու շութ յուն ցու ցա բե րեն այն 
բա նում, թե ինչ պես են ի րենք գնա հա տում ե կե ղե ցին և ինչ պես են 
դի մում նրան։ Մենք չպետք է մե ղադ րենք գառ նե րին այ ծե րի գոր ծե-
րի մեջ, ո՛չ էլ այ րենք ցո րե նի դաշ տը ո րոմնե րի պատ ճա ռով։ Ա վե լին՝ 
մի՞ թե սար սա փե լի չէ Սո դոմ և Գո մոր ան վա նել Ք րիս տո սի հարս նա-
ցուին կամ վի րա վո րել նրան՝ մարմնա վա ճառ կո չե լով։ Ճիշտ է, որ 
նման խոս քեր օգ տա գործ վում են Հին կտա կա րա նում Իս րա յե լի վե-
րա բեր յալ, բայց մենք պետք է հի շենք, որ Աստ ված ա ռա ջին հեր թին 

20. Ա Կորնթա ցի ների 5.1, Եփեսացիների 5.12
21. Մատթեոս 7. 15 , 13.24-30,36-43
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դի մում էր չվե րածն ված մարդ կանց, ո րոնց թշնա ման քով լի սրտե րը 
քա րից էին, և ո րոնց գոր ծե րը հա ճախ ա վե լի վատն էին, քան ի րենց 
շրջա պա տող հե թա նոս նե րի նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ոչ ոք չպետք է 
նման խիստ բա ռեր օգ տա գոր ծի ճշմա րիտ ե կե ղե ցու՝ Ք րիս տո սի 
հարս նա ցուի հաս ցեին։ Ոչ մի պատ վա վոր անձ նա վո րութ յուն ան գործ 
չի կանգ նի, մինչ մեկ ու րի շը մե ղադ րում է իր կնոջն ան հա վա տար-
մութ յան, ան մաք րութ յան և պոռն կութ յան մեջ։ Մի՞ թե մենք կար ծում 
ենք, որ Ք րիս տո սը կհան դուր ժի նման վե րա բեր մուն քը Իր սի րե լի 
հարս նա ցուի հան դեպ։ Թեև մենք պետք է ցույց տանք նրան իր մեղ-
քը, սա կայն եր բեք չպետք է մո ռա նանք, թե ում ենք դի մում, և թե ում 
է նա պատ կա նում։

Ա հա թե ին չու է Նոր կտա կա րա նի մար գա րե նե րին պատ վիր-
ված խո սել ե կե ղե ցուն «շի նութ յուն, մխի թա րութ յուն և ս փո փանք» (Ա 
Կորնթ. 14.3)։ Ն րանց պատ վիր ված չէ հան դի մա նել ե կե ղե ցուն այն 
հան ցանք նե րի մեջ, ո րոնք ին քը չի գոր ծել, և վի րա վո րել այն պի սի 
բա ռե րով, ո րոնք սա զա կան չեն նույ նիսկ ա մե նից խստա սիրտ և ան-
պի տան մարդ կանց։ Մենք պետք է նա խան ձա վոր լի նենք ե կե ղե ցու 
հա մար «աստ վա ծա յին նա խան ձով», սա կայն մեր հար գան քը նրա 
դիր քի հան դեպ՝ որ պես Ք րիս տո սի հարս նա ցու, պետք է զսպի մեր 
լե զու նե րի կրա կը (Բ Կորնթ. 11.2)։ Մենք պետք է ա նենք այն ա մե նը, 
ինչ մեր ու ժե րի մեջ է, որ պես զի ներ կա յաց նենք ե կե ղե ցին Ք րիս տո-
սին՝ որ պես սուրբ կույ սի22։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է զգույշ լի-
նենք, որ ոչ մի դեպ քում չճնշենք և կոպ տո րեն չվե րա բեր վենք նրան։

ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱԿՆՀԱՅՏ 
ՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Այժմ մենք պետք է մի քա նի կարևոր հարց տանք։ Ին չո՞ւ է թվում, 
թե ճշմա րիտ ե կե ղե ցին անն կատ է այս աշ խար հում, և ին չո՞ւ կան բազ-
մա թիվ մար դիկ, ո րոնք նույ նաց նում են ի րենց Ք րիս տո սի հետ, սա-
կայն գրե թե չեն բե րում Ն րա պտու ղը։ Ին չո՞ւ է թվում, թե մարմնա վոր 
մար դիկ մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում ժա մա նա կա կից ա վե տա րա-
նա կան ե կե ղե ցում, իսկ հոգևոր և ն վիր ված մար դիկ անն շան մնա-
ցորդ են։ Թեև մեր բա ցատ րութ յուն նե րը կա րող են մի ամ բողջ գիրք 
զբա ղեց նել, մենք պետք է սահ մա նա փակ վենք միայն մի քա նի սով։

Ա ռա ջի նը՝ բազ մա թիվ մարմնա վոր մար դիկ նույ նաց նում են ի րենց 
ե կե ղե ցու հետ այն պատ ճա ռով, որ ա վե տա րա նա կան ամ բիոն նե րից 
մեծ մա սամբ քա րոզ վում է ոչ սուրբգ րա յին Ա վե տա րան։ Ինչ պես նշել 
ենք այս գրքի ըն թաց քում, մենք փոք րաց րել ենք Հի սուս Ք րիս տո սի 

22. Բ Կորնթացիների 11.2



144 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

Ա վե տա րա նը՝ հասց նե լով մի քա նի դա վա նան քա յին կե տե րի, ո րոնք 
մենք կոչ ենք ա նում մարդ կանց ըն դու նել։ Մենք հե ռաց րել ենք Ա վե-
տա րա նի ար մա տա կան պա հանջ նե րը և դ րա վրդո վե ցու ցիչ դրույթ նե-
րի մեծ մա սը։ Մենք անն շան կեր պով ենք ներ կա յաց րել Աստ ծո գե րա-
զան ցութ յու նը և ար ժե քը՝ Իր ստեղ ծա գոր ծութ յան հան դեպ, և կանգ-
նեց րել ենք մար դուն աստ վա ծա յին ներ կա յաց ման բե մի վրա։ Մենք 
հազ վա դեպ ենք հի շա տա կում և բա ցատ րում մար դու ծայ րա հեղ ա րա-
տա վո րութ յու նը և ն րա մեղ քի զար հու րե լի բնույ թը՝ այն ուս մունք նե րը, 
ո րոնք խո ցում են մարդ կա յին խիղ ճը։ Մենք փո խա րի նել ենք ա պաշ-
խա րե լու և հա վա տա լու կոչն ա ղոթք կրկնե լով։ Ե կե ղե ցա կան ա ռաջ-
նորդ նե րը փրկութ յան հա վաս տիա ցում են շնոր հում մարդ կանց՝ գրե թե 
չհե տաքրքր վե լով դար ձի ա պա ցույց նե րի առ կա յութ յամբ։ Ար մա տա կան 
ա շա կեր տութ յան ծան րա գին կան չը և սր բութ յան պա հանջն իս պառ 
բա ցա կա յում են։ Ա հա թե ին չու մարմնա վոր և դար ձի չե կած մար դիկ 
կա րող են հա վակ նել Սիո նին և ն րա պա րիսպ նե րի ներ սում բնակ վե-
լուն՝ չու նե նա լով ոչ մի խղճի խայթ և հա կա սութ յուն ի րենց մտքում։

Երկ րոր դը՝ բազ մա թիվ մարմնա վոր մար դիկ նույ նաց նում են 
ի րենց ե կե ղե ցու հետ այն պատ ճա ռով, որ մենք ցածր կար ծիք ու-
նենք դար ձի մա սին։ Պատ կե րա ցու մը վե րածն ման մա սին գրե թե 
կորս վել է, և «վերս տին ծնվել» ար տա հայ տութ յու նը սկսել է նշա նա-
կել «ըն դու նել Ք րիս տո սին» կամ «ա պաշ խա րութ յան ա ղոթք ա նել»։ 
Ա վե լին՝ շա տե րը հա վա տում են, որ մար դը կա րող է ճշմար տա պես 
վերս տին ծնված լի նել, սա կայն լիո վին ապ րել աշ խար հիկ կյան քով։ 
Ե կե ղե ցին ոչ միայն հան դուր ժում է տևա կան մարմնա վո րութ յու նը, 
այլև, թվում է՝ ակն կա լում է այն։ Այն պի սի տպա վո րութ յուն է, որ վե-
րածն ման ծայ րա հեղ բնույ թը՝ որ պես Սուրբ Հո գու գերբ նա կան վերս-
տեղ ծող աշ խա տանք, ան հա սա նե լի է մեզ հա մար։ Թ վում է՝ մար դիկ 
այլևս չեն հա վա տում, որ Ա վե տա րանն ի զո րու է ճնշել մեղ քը դար-
ձի ե կած մար դու կյան քում և դր դել նրան ա վե լի մեծ քրիս տո սան մա-
նութ յան։ Քա րո զիչ նե րը հազ վա դեպ են հռչա կում ա ռա քե լա կան ու-
ղեր ձը, ո րը պա հան ջում է «ա պաշ խա րել և դառ նալ Աստ ծուն՝ ա պաշ-
խա րութ յան ար ժա նի գոր ծեր գոր ծե լով» (Գործք 26.20)։ Մեր «կո չու մը 
և ընտ րութ յու նը հաս տատ» ա նե լու հոր դո րը բա ցա կա յում է մեր քա-
րոզ նե րից, ինչ պես և զո րութ յու նը՝ մեր ամ բիոն նե րից (տե՛ս Բ Պետր. 
1.10)։ Մենք այլևս չենք մտա ծում, որ անհ րա ժեշտ է ստու գել և քն նել 
մեզ՝ տես նե լու հա մար, թե արդ յո՞ք մենք հա վատ քի մեջ ենք23։ Այս պի-
սով, մարմնա վոր նե րը եր գում են Սիո նի եր գե րը՝ մտա ծե լով, որ եր-
կինքն ի րենց հա վի տե նա կան տունն է, թեև նրանց սիր տը պատ կա-
նում է այս աշ խար հին։

23. Բ Կորնթացիների 13.5



145 Նոր ժո ղովր դի պատ րաս տու մը

 Մեծ արթ նութ յու նից ա ռաջ ե կե ղե ցին լի էր նրբան կատ, բայց 
մարմնա վոր մարդ կան ցով։ Ն րանք վստահ էին Աստ ծո առջև ի րենց 
դիր քի մեջ՝ ի րենց մկրտութ յան, նա խա հա ղոր դութ յան և բա րեկր-
թութ յան պատ ճա ռով։ Ն րանք կար ծում էին, որ մինչև ուղն ու ծու ծը 
քրիս տոն յա էին և ապ րում էին մինչև ուղն ու ծու ծը քրիս տո նեա կան 
երկ րում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված բարձ րաց րեց Ջորջ Ուայթ ֆիլ դի, 
Ջոն և Չարլզ Վես լի նե րի, Հոուել Հա րի սի և Դա նիել Ռոու լեն դի նման 
մարդ կանց, ո րոնց ու ղեր ձը հիմնո վին ցնցեց Անգ լիան և Ուել սը։ 
Ն րանց ու ղեր ձի ու ժը հիմն ված էր այն հա մոզ մուն քի վրա, որ Ա վե-
տա րա նը Աստ ծո զո րութ յունն է, որն ա զա տում է մար դուն ոչ միայն 
մեղ քի դա տա պար տութ յու նից, այլև՝ դրա իշ խա նութ յու նից։ Ն րանք 
քա րո զում էին, որ վե րած նուն դը հրա շա գործ ի րա դար ձութ յուն է, ո րը 
կա րող է փո խել ա մե նա վատ մե ղա վո րին՝ կեն դա նի Աստ ծո սուր բը 
դարձ նե լով։ Երբ այդ մարդ կանց քա րոզ նե րը հան դի մա նում էին ե կե-
ղե ցու մարմնա վոր ան դամնե րին, նրանք կորց նում էին ի րենց կեղծ 
հա վաս տիա ցու մը և՝ կա՛մ վա զում էին Գող գո թա յի մոտ, կա՛մ բար կա-
նում էին՝ ընդ դի մա նա լով նրանց, ով քեր հա մար ձակ վում էին վի ճար-
կել ի րենց հա վատ քի ան կեղ ծութ յու նը և դար ձի իս կութ յու նը։

 Նույ նը պետք է տե ղի ու նե նա այ սօր, ե թե ցան կա նում ենք արթ-
նութ յուն և բա րե կար գում (ռե ֆոր մա ցիա) տես նել։ Ուայթ ֆիլ դի օ րե-
րում մարմնա վոր մար դիկ հա վաս տիա ցում էին գտնում ի րենց 
մկրտութ յան և նա խա հա ղոր դութ յան մեջ։ Մեր օ րե րում նույն տե սա-
կի մարմնա վոր մար դիկ հա վաս տիա ցում են գտնում ակն հայտ ան-
կեղ ծութ յամբ մեկ ան գամ կա յաց րած ո րոշ ման և մեկ ան գամ ար ված 
ա ղոթ քի մեջ։ Բա րի մտադ րութ յուն ներ ու նե ցող հո վիվնե րը, ով քեր 
ըն դու նում են նրանց Աստ ծո ըն տա նի քի մեջ՝ ա ռանց զա նա զա նութ-
յան, պատ շաճ ու սուց ման և անհ րա ժեշտ ա վե տա րա նա կան զգու շա-
ցումնե րի, հաս տա տում են նրանց կեղծ հա վաս տիա ցու մը։ Ե թե մենք 
բա րե կարգ ման և արթ նութ յան ենք փա փա գում այն կա ռույ ցում, ո րը 
հայտ նի է որ պես Ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի, մենք պետք է ա ղա ղա-
կենք ամ բիո նից. «Դուք պետք է վերս տի՛ն ծնվեք»։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
մինչև այդ ճշմար տութ յու նը պատ շաճ կեր պով ազ դա րա րե լը, մենք, 
նախ, պետք է հաս կա նանք, թե ինչ է այն նշա նա կում։

Եր րոր դը՝ բազ մա թիվ մարմնա վոր մար դիկ նույ նաց նում են ի րենց 
ե կե ղե ցու հետ, քա նի որ ե կե ղե ցին սխալ ու ղերձ է հղում այն մա սին, 
որ ին քը հա մա պա տաս խան է այս աշ խար հին։ Մե րօր յա այս սխա լա-
կան, բայց լայ նո րեն տա րած ված տե սութ յու նը պնդում է հետև յա լը. 
ե կե ղե ցին պետք է հնա րա վո րինս նման լի նի այս աշ խար հին, որ պես-
զի հա մա պա տաս խան լի նի և շա հի մարդ կանց Ք րիս տո սի հա մար։ 
Այս պի սով, մենք փո խում ենք մեր ար տա քին տես քը, մեր ծա ռա յութ-
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յուն նե րը և մեր շեշ տադ րու մը։ Մենք սկսում ենք հե տաքրքր վել այն 
բա նե րով, ո րոնք հե տաքրք րում են մարմնա վոր մարդ կանց, որ պես զի 
նրանք հե տաքրքր վեն մեզ նով։ Սա լուրջ սխալ է։ Ե կե ղե ցին հա մա-
պա տաս խան չէ այս աշ խար հին այն պատ ճա ռով, որ մեր ար տա քին 
տես քը նման է այս աշ խար հին, մենք վար վում ենք դրա պես կամ կի-
սում ենք դրա հե տաքրք րութ յուն նե րը։ Մենք հա մա պա տաս խան ենք 
այն պատ ճա ռով, որ ձգտում ենք հպա տա կեց նել մեզ Ք րիս տո սին մեր 
կյան քի ա մեն բնա գա վա ռում, և Նա վե րա փո խում է մեր հե տաքրք-
րութ յուն նե րը, վար քը և ար տա քին տես քը։ Մենք հա մա պա տաս խա-
նենք այս աշ խար հին այն պատ ճա ռով, որ տար բեր վում ենք դրա նից, 
և որ քան մեծ է մեր տար բե րութ յու նը, այն քան ա վե լին է մեր հա մա-
պա տաս խա նութ յու նը։ Իր ա ռանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րի շնոր-
հիվ, աղն ազ դում է այն ա մե նի վրա, ին չի հետ օգ տա գործ վում է։ Լույ-
սի ե զա կի հատ կա նիշ նե րը տար բե րում են այն խա վա րից։

 Մար դիկ չեն ըն դու նի Ք րիս տո սին այն պատ ճա ռով, որ մենք վե-
րա ծել ենք ե կե ղե ցին սնա փա ռութ յան տո նա վա ճա ռի, սպոր տա յին 
մար զա դաշ տի կամ ժա ման ցա յին կենտ րո նի։ Ե թե մենք օգ տա գոր-
ծենք մարմնա վոր մի ջոց ներ, որ պես զի գրա վենք մարմնա վոր մարդ-
կանց, մենք պետք է շա րու նա կենք օգ տա գոր ծել մարմնա վոր մի ջոց-
ներ, որ պես զի պա հենք նրանց։ Մենք չենք կա րող, ինչ պես ո մանք 
են թադ րում են, փո խել ճա շա ցանկն ա վե լի հոգևոր սննդա կար գով 
ճա շի կե սից։ Ա ռանց Սուրբ Հո գու գերբ նա կան աշ խա տան քի, ո րը 
կա տար վում է, երբ Ա վե տա րա նը քա րոզ վում է ճիշտ կեր պով, մար-
դիկ եր բեք չեն ցան կա նա այն հա ցը, որն ի ջել է Երկն քից24։

Ա վե լին՝ մշտա պես գո հաց նե լով մարմնա վոր մարդ կանց՝ մենք 
սո վա մա հութ յան ենք մատ նում իս կա կան ոչ խար նե րին։ Ն րանք չեն 
ցան կա նում զվար ճութ յուն ներ։ Ն րանք ցան կա նում են երկր պա գութ-
յուն։ Ն րանք չեն կա րող ապ րել տա րօ րի նակ հա կա թույ նե րով, խրա-
տա կան պատ մութ յուն նե րով և կ յան քի սկզբունք նե րով։ Ն րանց անհ-
րա ժեշտ է Աստ ծո Խոս քի ճշմա րիտ կա թը25։ Ն րանք կա րող են ա վե լի 
պա կաս չա փով հո գալ ի րենց ան մի ջա կան կա րիք նե րը։ Ն րանք ցան-
կա նում են սո վո րել, թե ինչ պես հնա զանդ վել և ծա ռա յել Աստ ծուն։ 
Ն րանք չեն ցան կա նում, որ ինչ-որ մե կը շո յի ի րենց ա կանջ նե րը կամ 
ինք նագ նա հա տա կա նը։ Ն րանք ցան կա նում են կեր պա րան վել Ք րիս-
տո սի պատ կե րով։ Ն րանք չու նեն այն ա մե նի կա րի քը, ին չով ի րենց 
կե րակ րում են դար ձի չե կած մարդ կանց վրա կենտ րո նա ցած բազ-
մա թիվ մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումնե րի ժա մա նակ։ Ն րանք պար զա-
պես ցան կա նում են ճա նա չել Աստ ծուն և Հի սուս Ք րիս տո սին, Ում 

24. Հովհաննես 6.26,3 5
25. Ե բր այեցիների 5.14, Ա Պետրոս 2.2
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Նա ու ղար կել է26։ Ի լրումն այս ա մե նի, որ քա՜ն սար սա փե լի կլի նի 
հով վի, ե րե ցի կամ ու սուց չի հա մար, ե թե պարզ վի, որ իր ամ բողջ 
կյան քի և ծա ռա յութ յան ըն թաց քում նա սի րա շա հել է աշ խար հիկ նե-
րին և գո հաց րել է մարմնա վոր մարդ կանց կրքե րը, սա կայն թո ղել է 
Ք րիս տո սի ոչ խար նե րին ա ռանց կե րա կու րի և հո գա տա րութ յան։

 Չոր րոր դը՝ բազ մա թիվ մարմնա վոր մար դիկ նույ նաց նում են ի րենց 
ե կե ղե ցու հետ այն պատ ճա ռով, որ մենք չենք հնա զանդ վել Աստ-
ծուն ե կե ղե ցա կան կար գա պա հութ յան հար ցում։ Թեև ե կե ղե ցա կան 
կար գա պա հութ յու նը Նոր կտա կա րա նի ե կե ղե ցու կյան քի անժխ տե լի 
մասն է, ա վե տա րա նա կան նե րի շրջա նում լայն թյու րըմբռ նում կա դրա 
վե րա բեր յալ27։ Ե կե ղե ցա կան կար գա պա հութ յան դեմ օգ տա գործ վող 
ա մե նա տա րած ված փաս տարկն այն է, որ այն զուրկ է սի րուց և դա-
տող է։ Հեր քե լով սա՝ մենք ըն դա մե նը պետք է մատ նան շենք մեր Տի-
րոջ ուս մունք նե րը, Ով պատ վի րեց այս պես վար վել։ Ե թե մենք զուրկ 
ենք սի րուց՝ հնա զանդ վե լով պատ վի րա նին, մի՞ թե Նա զուրկ էր սի-
րուց՝ տա լով այն։ Թեև մենք չպետք է դա տենք քննա դա տա կան վե-
րա բեր մուն քով, մեզ պատ վիր ված է դա տել և, անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում, նույ նիսկ հե ռաց նել28։ Ե թե ա մեն ին չի ա վար տին մենք դա-
տե լու ենք հրեշ տակ նե րին, արդ յո՞ք ներ կա յումս ի վի ճա կի չենք դա տե-
լու ե կե ղե ցուն և ն րա բա րե կե ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը29։

 Մեր պար ծանքն այն սի րով, ո րը հրա ժար վում է հան դի մա նել 
չա պաշ խա րող մարդ կանց մեղ քը, լավ չէ։ Մի՞ թե մենք չենք հաս կա-
նում, որ մի փոքր թթխմո րը խմո րում է ամ բողջ զանգ վա ծը30։ Մի՞ թե 
մենք սեր ենք ցու ցա բե րում Աստ ծո հան դեպ, երբ թույլ ենք տա լիս, 
որ մեղքն ան զուսպ կեր պով տա րած վի ե կե ղե ցում, որ պես զի Աստ-
ծո ա նու նը հայ հոյ վի ան հա վատ նե րի մեջ31։ Մի՞ թե մենք սեր ենք ցու-
ցա բե րում մեր եղ բայր նե րի հան դեպ, ով քեր Ք րիս տո սի մեջ են, երբ 
թույլ ենք տա լիս նրանց կոր ծան վել շա րու նա կա կան մեղ քով, թե՞ 
դրա նով ի ցույց ենք հա նում մեր ե սա սի րութ յու նը և այն, որ մենք 
խու սա փում ենք բա խումնե րից՝ հա նուն մեր ա պա հո վութ յան։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 Լավ կլի նի, ե թե հի շենք, որ ե կե ղե ցին պատ կա նում է Աստ ծուն, և 

այն Ք րիս տո սի հարս նա ցուն է։ Մենք չու նենք իշ խա նութ յուն ա նե լու այն, 
ինչ ճիշտ է թվում։ Մենք պետք է հնա զանդ վենք Ք րիս տո սի իշ խա նութ-

26. Հովհաննես 17.3
27. Մատթեոս 18.15-20 , Ա Կորնթացիների 5.1-5, Բ Թեսաղոնիկեցիների 3.6,14
28. Մատթեոս 7.1-5,15-20, Ա Կորնթացիների 5.13
29. Ա Կորնթացիների 6.3
30. Ա Կորնթացիների 5.6
31. Հռոմեա ցիների 2 .2 4
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յա նը և հոգ տա նենք ե կե ղե ցու մա սին՝ հա մա ձայն Ն րա Խոս քի։ Մենք 
պետք է ծա ռա յենք Աստ ծո ժո ղովր դին Աստ ծո ու զած կեր պով։

Որ քա՜ն քիչ է այ սօր քա րոզ վում ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը։ Որ քա՜ն 
մար դիկ են անվր դով նստած ե կե ղե ցա կան նստա րան նե րին, թեև 
նրանք փրկված չեն։ Քա նի՜, այս պես կոչ ված, ե կե ղե ցի ներ են ծա ռա-
յում մարմնա վոր մարդ կանց՝ հա ճեց նե լով նրանց, մինչ Աստ ծո գառ-
նե րը հյուծ վում են Խոս քի, ճշմա րիտ երկր պա գութ յան և աստ վա ծա-
հա ճո շփման քաղ ցից։ Որ քա՜ն հա ճախ է Աստ ծո ա նու նը հայ հոյ վում 
ան հա վատ նե րի մեջ, ո րոնց պատ կե րա ցու մը Ք րիս տո սի և ե կե ղե ցու 
մա սին խե ղաթ յուր վել է մարմնա վոր մարդ կանց պատ ճա ռով, ո րոնք 
պնդում են, թե պատ կա նում են Ք րիս տո սին, այ նինչ բա ժին չու նեն 
Ն րա հետ։

 Մենք պետք է վե րա դառ նանք աստ վա ծաշնչ յան պատ կե րաց մա-
նը դար ձի մա սին՝ որ պես Սուրբ Հո գու գերբ նա կան աշ խա տան քի, 
ո րի արդ յուն քը շա րու նա կա կան սրբա ցումն ու պտղա բե րութ յունն է։ 
Մենք պետք է վե րա դառ նանք աստ վա ծաշնչ յան պատ կե րաց մա նը 
ճշմա րիտ ե կե ղե ցու մա սին՝ որ պես փրկված հոգևոր տղա մարդ կանց 
և կա նանց հա սա րա կութ յան, ո րոնք ճա նա չել են Ք րիս տո սին և չեն 
ցան կա նում ո չինչ՝ դրա նից ա վե լի կամ դրա նից պա կաս։ Մենք պետք 
է դա դա րենք ե կե ղե ցին սնա փա ռութ յան տո նա վա ճա ռի վե րա ծե լու՝ 
փոր ձե լով տպա վո րել և հե տաքրք րել մարմնա վոր մարդ կանց։ Աստ-
ված վճռել է ստեղ ծել Իր հա մար մի ժո ղո վուրդ, ո րոնք կհայ տա րա-
րեն, որ Նա ի րենց Աստ վածն է։ Նա վճռել է ա նել սա Իր փա ռա վոր 
Ա վե տա րա նի ազ դա րար մամբ և Իր սուր բե րի վկա յութ յամբ, ո րոնք 
վար վում են պար զութ յամբ, սրբութ յամբ և սի րով՝ ա պա ցու ցե լով, որ 
ի րենք Աստ ծո ան բիծ և ա նա րատ զա վակ ներն են՝ ա ռանց մե ղադ-
րան քի այն կա մա կոր և ծ ռած ազ գի մեջ, ո րոնց մեջ նրանք երևում 
են՝ ինչ պես լույս տվող ներ աշ խար հում32։

32. Փ իլի պեցիների 2.15
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______________________________________________________

«Եվ այլևս մեկ մարդ իր ըն կե րո ջը և մեկ մարդ իր եղ բո րը չպի տի սո-
վո րեց նի՝ ա սե լով, թե «Ճա նա չե՛ք Տի րո ջը», ո րով հետև նրանք ա մե նը 
պի տի ճա նա չեն Ինձ՝ նրանց փոք րե րից մինչև նրանց մե ծե րը,- ա սում 
է Տե րը,- ո րով հետև Ես պի տի նե րեմ նրանց ա նօ րի նութ յու նը և ն րանց 
մեղ քե րը այլևս չպի տի հի շեմ»։

— Ե րե միա 31.34

Ա հա ա մե նա զար մա նա լի մար գա րեութ յունն այն մա սին, որ ե կե-
ղե ցու ա մեն ան դամ պետք է ի րա պես և մ տեր մո րեն ճա նա չի Աստ-
ծուն։ Մենք չպետք է հաս կա նանք սա որ պես փո խա բե րութ յուն կամ 
չա փա զան ցութ յուն, այլ՝ հինկ տա կա րան յան մար գա րեութ յուն, ո րը 
կա տար վել է նորկ տա կա րան յան քրիս տոն յա յի կյան քում։ Եբ րա յե-
ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը հաս տա տում է այս ճշմար տութ յու նը՝ հան-
գա մա նո րեն մեջ բե րե լով այս հատ վա ծը և վե րագ րե լով այն Հի սուս 
Ք րիս տո սի ե կե ղե ցուն. «Եվ նրանց ա մեն մե կը չի սո վո րեց նի իր ըն-
կե րո ջը, և ո՛չ էլ ա մեն մե կը՝ իր եղ բո րը, և ա սի՝ ճա նա չի՛ր Տի րո ջը, 
ո րով հետև ա մենն էլ կճա նա չեն Ինձ՝ նրանց փոք րե րից մինչև մե ծը։ 
Ո րով հետև նրանց ա նօ րի նութ յուն նե րը նե րող կլի նեմ և ն րանց մեղ-
քե րը և ն րանց ա նօ րի նութ յուն ներն այլևս չեմ հի շի» (8.11,12)։

ԱՆՏԵՂՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՆ ՈՒԽՏԻ ՆԵՐՔՈ
Այս խոստ ման կարևո րութ յու նը հաս կա նա լու հա մար նախ պետք է 

հաս կա նանք դրա հա մա տեքս տը։ Հին ուխ տի ներ քո գի տե լիքն Աստ-
ծո մա սին կար ծես սահ մա նա փակ ված լի ներ մարդ կանց հա րա բե-
րա կա նո րեն փոքր խմբի մեջ։ Այն ստա ցող նե րի թվում էին մար գա-
րե նե րը, քա հա նա նե րը, դպիր նե րը և եր բեմն՝ թա գա վոր նե րը։ Ի րենց 
հեր թին, նրանք պա տաս խա նա տու էին ի րենց գի տե լի քի հա մար և 
պար տա վոր էին սո վո րեց նել Իս րա յե լի ուխ տի ժո ղովր դին։ Այ նուա-
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մե նայ նիվ, նման ու սու ցա նու մը վհա տեց նող ա ռա ջադ րանք էր՝ ոչ 
միայն Իս րա յե լի մե ծա թիվ լի նե լու, այլև ժո ղովր դի հոգևոր կու րութ-
յան և խս տութ յան պատ ճա ռով։ Ի րա կա նում, նրանց ինք նա կամ ան-
տեղ յա կութ յու նը, թվում է, Աստ ծո ա մե նա մեծ և հա ճա խա կի մե ղադ-
րանքն էր՝ ուղղ ված Իր Հին ուխ տի ժո ղովր դին։

«Լ սե՛ք Տի րոջ Խոս քը,
Ո՛վ Իս րա յե լի որ դի ներ,
Որ Տե րը վեճ ու նի երկ րի բնա կիչ նե րի հետ,
Ո րով հետև ճշմար տութ յուն չկա, ո ղոր մութ յուն չկա,
Եվ Աստ ծո գի տութ յուն չկա երկ րի մեջ» (Ով սե 4.1)։

«Ո րով հետև հի մար է Իմ ժո ղո վուր դը.
Ինձ չճա նա չե ցին.
Ն րանք ան միտ զա վակ ներ են
Եվ բան չհաս կա ցող.
Ն րանք ի մաս տուն են չա րութ յուն ա նե լու,
 Բայց բա րութ յուն ա նե լը չգի տեն» (Ե րե միա 4.22)։

«Ո րով հետև դա մի ապս տամբ ժո ղո վուրդ է՝
Ս տա խոս որ դի ներ,
Որ դի ներ, որ չեն ու զում լսել Տի րոջ օ րեն քը։
Որ ա սում են տես նող նե րին. «Մի՛ տե սեք»,
Եվ մար գա րե նե րին, թե. «Մեզ հա մար ու ղիղ բա ներ 
 մի՛ մար գա րեա ցեք.
 Մեզ կա կուղ բա ներ ա սե՛ք, խա բեութ յուն ներ մար գա րեա ցե՛ք։
 Հե ռա ցե՛ք ճա նա պար հից,
Ծ ռե՛ք ու ղուց,
 Վերց րե՛ք մեր ա ռա ջից
Իս րա յե լի Սուր բին» (Ե սա յի 30.9-11)։

Այս խոս քե րից հաս կա նում ենք, թե ին չու էր Աստ ված հա ճախ զգու-
շաց նում Իր մար գա րե նե րին, որ Ինքն ու ղար կում էր նրանց մի ժո-
ղովր դի մոտ, ո րոնք չէին լսե լու։ Նա ա սաց Ե սա յուն, որ նա պետք է 
գնար մի ժո ղովր դի մոտ, ո րոնց սրտերն անզ գա էին, ա կանջ նե րը 
թանձ րա ցած էին և աչ քե րը ծե փած էին1։ Նա զգու շաց րեց Ե րե միա յին, 
որ նա պետք է խո սեր հի մար ժո ղովր դի հետ, ո րոնք չու նեին գի տե լիք 
Աստ ծո մա սին, և ան միտ զա վակ նե րի հետ, ո րոնք ո չինչ չէին հաս կա-
նում2։ Եվ վեր ջա պես, ու ղար կե լով Ե զե կիե լին՝ որ պես մար գա րե Իս-
րա յե լի հա մար, Աստ ված հայ տա րա րեց. «Ոչ թե դժվա րի մաց և ծան-
րա լե զու շատ ժո ղո վուրդ նե րի մոտ, ո րոնց խոս քե րը դու չես հաս կա-
նում։ Հի րա վի ե թե քեզ նրանց մոտ ու ղար կեի, նրանք քեզ մտիկ կտա-
յին։ Բայց Իս րա յե լի տու նը չի ու զե լու քեզ լսել, ո րով հետև նրանք չեն 

1. Եսայի 6.10
2. Երեմիա 4.22, 10.14
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ու զում Ինձ լսել. ո րով հետև ամ բողջ Իս րա յե լի տու նը ճա կա տա պինդ և 
խս տա սիրտ է։ Ա հա Ես պինդ եմ շի նում քո ե րե սը՝ նրանց ե րե սի դեմ, 
և ճա կատդ ա մուր՝ նրանց ճա կա տի դեմ» (Ե զե կիել 3.6-8)։

Ար դեն մար գա րե նե րի ժա մա նակ Իս րա յե լը ցու ցադ րեց իր հո ժա-
րա կամ ան տեղ յա կութ յունն Աստ ծո մա սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց 
գի տե լի քի պա կա սի պատ ճա ռը թաքն վող Աստ ված չէր, այլ՝ ժո ղովր-
դի խստա ցած սրտե րը, սե րը մեղ քի հան դեպ և «Իս րա յե լի Սուր բին 
ի րենց առջևից վերց նե լու» ցան կութ յու նը (Ե սա յի 30.11)։ Գ րե թե ա մեն 
ան գամ Իս րա յե լի ան տեղ յա կութ յու նը ճշմա րիտ Աստ ծո մա սին վե-
րագր վում է ժո ղովր դի սրտե րի ա րա տա վոր վի ճա կին։ Ե րե միա մար-
գա րեն վե րագ րում է իս րա յել ցի նե րի գի տե լի քի պա կա սը նրանց հի-
մա րութ յա նը և չա րութ յու նը սեր տո րեն ճա նա չե լուն3։ Ե սա յին կշտամ-
բում է նրանց խստա ցած սրտե րը և ապս տամբ վե րա բեր մունքն 
Աստ ծո հան դեպ4։ Ե զե կիե լը մատ նա ցույց է ա նում նրանց հա մա-
ռութ յու նը և կա մա կո րութ յու նը5։

 Նոր կտա կա րա նում Պո ղոս ա ռաք յա լը հստակ ներ կա յաց նում է 
Աստ ծո մա սին ան տեղ յա կութ յան և մարդ կա յին սրտի ա րա տա վո-
րութ յան ան մի ջա կան կա պը՝ վե րագ րե լով ամ բողջ մարդ կութ յան ան-
տեղ յա կութ յու նը «մարդ կանց... ամ բարշ տութ յան և ա նի րա վութ յան... 
որ ճշմար տութ յունն ա նի րա վութ յամբ բռնում են»6։ Սա է պատ ճա-
ռը, որ ան տեղ յա կութ յու նը հան ցանք է հա մար վում, իսկ ան տեղ յակ 
մարդ կանց վե րա բեր վում են հան ցա վո րի պես։ Սա է պատ ճա ռը, որ 
Աստ ված վերջ նա կա նո րեն գե րութ յան ու ղար կեց իս րա յել ցի նե րին՝ 
տգի տութ յան պատ ճա ռով, և կոր ծա նեց նրանց՝ գի տե լիք չու նե նա լու 
պատ ճա ռով7։

ԱՍՏԾՈՒՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԽՈՍՏՈՒՄԸ
 Հին կտա կա րա նի նորկ տա կա րան յան մար գա րեութ յուն նե րի մեջ 

Աստ ված խոս տա ցավ պատ րաս տել Իր հա մար այն պի սի ժո ղո վուրդ, 
ո րոնք ճա նա չե լու էին Ի րեն, վա խե նա լու էին Ի րե նից և վար վե լու էին 
Իր պատ վի րան նե րի հա մե մատ։ Ա վե լին՝ Նա խոս տա ցավ ի րա կա-
նաց նել այդ նպա տա կը Մե սիա յի գա լուս տի մի ջո ցով՝ Ն րա մարմնա-
վոր ման, քա վութ յան և հոգևո րա պես մա հա ցած մարդ կանց հա րութ-
յուն տա լու զո րութ յամբ8։

3. Երեմիա 4.22
4. Եսայի 6.10, 30.9
5. Եզեկիել 3. 7
6. Հռոմեացիների 1.18
7. Եսայի 5.13, Ովսե 4.6
8. «Ճշմարի՛տ, ճշմարի՛տ ասում եմ ձեզ, թե ժամանակ կգա և հիմա է, որ 

մեռելներն Աստծո Որդու ձայնը կլսեն, և լսողները կապրեն» (Հովհ. 5.25)։ 
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 Հա մա ձայն Հին կտա կա րա նի գրքե րի՝ Մե սիա յի գա լուս տի գլխա-
վոր արդ յունք նե րից մե կը լի նե լու էր այն, որ Նա փրկե լու էր Իր ժո-
ղովր դին հոգևոր կու րութ յու նից և դ րա նից բխող բա րո յա կան 
ստրկութ յու նից։ Ե սա յի 42.6,7-ում գտնվող մե սիա կան մար գա րեութ-
յու նը պար զո րեն հայտ նում է այս ճշմար տութ յու նը։ Այս հատ վա ծում 
Աստ ված ա ռա ջադ րանք է տա լիս Մե սիա յին և բա ցատ րում է Ն րա 
աշ խա տան քի նպա տա կը.

«Ես՝ Տերս, կան չել եմ Քեզ ար դա րութ յամբ,
Եվ բռնում եմ Քո ձեռ քը և Քեզ պաշտ պա նում,
Եվ Քեզ պի տի ժո ղովր դի ուխտ շի նեմ
Եվ ազ գե րի լույս՝
 Կույ րե րի աչ քե րը բա նա լու,
 Բան տարկ յալ նե րին բան տից հա նե լու,
Եվ կա պան քի տնից՝ խա վա րի տա նը նստող նե րին»։

Որ պես Աստ ծո մարմնա վոր ված Որ դի՝ Մե սիան պար զա պես լույ-
սը կրող չէր լի նե լու. Նա Ինքն էր լի նե լու լույ սը։ Նա չէր լի նե լու ևս 
մեկ հայտ նութ յուն՝ ի թիվս շա տե րի. Նա լի նե լու էր Աստ ծո մե ծա գույն 
հայտ նութ յու նը, որն այս աշ խար հը երբևէ ճա նա չե լու էր։ Այս պատ-
ճա ռով, Ե սա յի մար գա րեն հայ տա րա րեց, որ խա վա րում գնա ցող 
ժո ղո վուր դը մեծ լույս էր տես նե լու, և խա վա րի մեջ նստած ժո ղովր-
դի վրա լույս էր ծա գե լու9։ Ամ բա կում մար գա րեն ա վե լաց րեց Ե սա-
յու խոս քե րին՝ ազ դա րա րե լով, որ Աստ ծո հայտ նութ յու նը Մե սիա յի 
մի ջո ցով չէր սահ մա նա փակ վե լու միայն մեկ տա րա ծաշր ջա նով կամ 
մեկ ժո ղովր դով, այլ Ն րա մի ջո ցով ամ բողջ եր կի րը լցվե լու էր Տի րոջ 
փառ քի գի տութ յամբ, ինչ պես որ ջրե րը ծած կում են ծո վը10։ Հետևա-
բար, այս գի տե լիքն ա ռա ջաց նե լու էր այն պի սի նվի րում մարդ կանց 
մեջ, որ ա րե գա կի ել քից մինչև նրա մուտ քը Աստ ծո ա նու նը մեծ էր 
լի նե լու ազ գե րի մեջ11։

 Մարմնա վոր ման մի ջո ցով Աստ ծո գի տութ յու նը լույս էր տա լու այս 
ան կում ապ րած աշ խար հի ա մե նա խա վար վայ րե րում։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով Աստ վա ծաշն չի ուս մունք նե րը մար դու սրտի 
ա րա տա վո րութ յան և Աստ ծո ճա նա չո ղութ յանն ուղղ ված թշնա ման քի 
մա սին՝ մենք հաս կա նում ենք, որ նույ նիսկ մե ծա գույն հայտ նութ յուն-
նե րը գրե թե չեն ազ դե լու մար դու սրտի վրա, ե թե այն ինչ-որ կեր-
պով չվե րա փոխ վի, որ պես զի կա րո ղա նա ըն դու նել դրանք։ Մինչև 
որ գի տե լիքն Աստ ծո մա սին ծաղ կունք ապ րի որևէ ան հա տի կամ մի 
խումբ մարդ կանց կյան քում, մար դու սիր տը պետք է նո րոգ վի կամ 

9. Եսայի 9.2, Մատթեոս 4.15,16
10. Եսայի 11.9, Ամբակում 2.14
11. Մաղաքիա 1.11 
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վե րա փոխ վի։ Սա է պատ ճա ռը, որ Հին կտա կա րա նի նորկ տա կա-
րան յան խոս տումնե րը ոչ միայն ակն կա լում էին, որ Մե սիան հայտ-
նե լու էր Աստ ծուն, այլև՝ որ Ն րա զո րութ յու նը հա րութ յուն էր տա լու 
մարդ կա յին սիր տը, և այն հո ժա րութ յամբ ըն դու նե լու էր Աստ ծո մա-
սին հայտ նութ յու նը։ Ինչ պես որ Աստ ված հայտ նեց Ե րե միա մար-
գա րեի մի ջո ցով. «Եվ նրանց մի սիրտ պի տի տամ՝ Ինձ ճա նա չե լու» 
(Ե րե միա 24.7)։

Այս խոս տու մը գտնվում է Նոր ուխ տի հիմ քում։ Աստ ված վերց-
նե լու էր Իր ժո ղովր դի քա րե սրտե րը և փո խա րի նե լու էր մարմնե-
ղեն սրտե րով12։ Նա գրե լու էր Իր օ րեն քը նրանց նոր սրտե րի վրա, 
և բո լո րը ճա նա չե լու էին Ն րան՝ փոք րից մինչև մե ծը13։ Այս պի սով, 
Նա հե ռաց նե լու էր այն խա վա րը, ո րը շրջա պա տում էր Իր ժո ղովր-
դին, և յու րա քանչ յու րը Իր ուխ տի ժո ղովր դից ու նե նա լու էր ի րա կան 
և մ տե րիմ գի տե լիք Ն րա Ան ձի և կամ քի մա սին՝ ա մե նա վայ րի ցե ղին 
պատ կա նող ա մե նից ան կիրթ մար դուց մինչև պատ մութ յան մեջ մե-
ծա գույն աստ վա ծա բան նե րը և ե կե ղե ցա կան ծա ռա յող նե րը։ Ով սե 
մար գա րեն հրա շա լի կեր պով ամ փո փում է այս ա մե նը.

«Եվ քեզ պի տի նշա նեմ Ինձ հա մար հա վիտ յան:
Եվ քեզ պի տի նշա նեմ Ինձ հա մար
Ար դա րութ յամբ և ի րա վուն քով
Եվ ո ղոր մութ յամբ ու գթութ յամբ։
Եվ քեզ պի տի նշա նեմ Ինձ հա մար ճշմար տութ յամբ,
Եվ դու կճա նա չես Տի րո ջը» (2.19,20)։

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԽՈՍՏՈՒՄԸ
Այն, ինչ Հին կտա կա րա նում մար դիկ միայն մար գա րեա նում և 

փա փա գում էին, հրա շա լի կեր պով կա տար վեց Նոր կտա կա րա նում՝ 
Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձի և աշ խա տան քի մի ջո ցով։ Նոր կտա կա րա նի 
հե ղի նակ նե րը պնդում են, որ Նա զով րե ցի Հի սու սը ճշմա րիտ լույսն է, 
ո րի մա սին խո սում էին մար գա րե նե րը։ Գա լով այս աշ խարհ՝ Նա լու-
սա վո րում է ա մեն մե կին14։ Նա աշ խար հի Լույսն է, և Ն րան հետևո ղը 
«խա վա րում չի գնա, այլ՝ կյան քի լույ սը կըն դու նի» (Հովհ. 8.12)։ Ոչ ոք 
երբևէ չի տե սել Աստ ծուն, բայց Նա, Ով միշտ Հոր կող քին էր, բա-
ցատ րեց, թե ինչ պի սին է Նա15։ Նա, ով տե սել է Որ դուն, տե սել է Հո-
րը, քա նի որ Որ դին ան տե սա նե լի Աստ ծո պատ կերն է, Ն րա փառ քի 
լույ սը և Ն րա էութ յան ճշգրիտ նկա րա գի րը16։

12. Եզեկիել 36.26
13. Երեմիա  3 1.33,34
14. Հովհաննես 1.9
15. Հովհանն ես 1.18
16. Հովհաննես 14.9, Կողոսացիների 1.15, Եբր այե ցիների 1.1,3
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 Հին կտա կա րա նի մար գա րեութ յուն ներն ակն կա լում էին գե րա-
զանց զոհ, ո րը հե ռաց նե լու էր երկ րի ա նօ րի նութ յու նը մեկ օ րում17։ 
Այդ զոհն աղբ յուր էր բա ցե լու Դավ թի տան հա մար, ո րը մաք րե լու էր 
մեղ քը և պղ ծութ յու նը18։ Այն թույլ էր տա լու ար դար Աստ ծուն նե րել 
Իր ժո ղովր դի ա նօ րի նութ յու նը և այլևս չհի շել նրանց մեղ քը19։ Այն ի 
զո րու էր լի նե լու հա վիտ յան նշա նել Աստ ծո ժո ղովր դին Իր հա մար՝ 
ար դա րութ յամբ և ի րա վուն քով20։ Նոր կտա կա րա նի հե ղի նակ նե րը 
պնդում են, որ այս մե կընդ միշտ ար ված զո հը Նա զով րե ցի Հի սուսն 
է21։ Նա է Աստ ծո Գա ռը, ո րը վերց նում է այս աշ խար հի մեղ քը22։ Ն րա 
ար յու նը Նոր ուխ տի ար յունն էր, ո րը թափ վեց շա տե րի մեղ քե րի թո-
ղութ յան հա մար23։ Նա դար ձավ Իր ժո ղովր դի հա մար ի մաս տութ-
յուն, ար դա րութ յուն, սրբութ յուն և փր կութ յուն24։ Ն րա մի ջո ցով նրանք 
հաշ տութ յուն ստա ցան25։ Նա Ին քը նրանց խա ղա ղութ յունն է26։

 Հին կտա կա րա նի մար գա րեութ յուն ներն ակն կա լում էին այն ժա-
մա նակ վան, երբ Աստ ծո ամ բողջ ժո ղո վուր դը՝ ա մե նա մե ծից մինչև 
ա մե նա փոք րը, ճա նա չե լու էին Ն րան՝ այն ժա մա նակ վան, երբ եր-
կի րը լցված էր լի նե լու Աստ ծո մա սին գի տե լի քով, ինչ պես որ ջրե-
րը ծած կում են ծո վը27։ Նոր կտա կա րա նի հե ղի նակ նե րը պնդում են, 
որ Հի սուս Ք րիս տոսն ազ դա րա րեց այդ ժա մա նակ վա գա լուս տը՝ Իր 
մահ վան, հա րութ յան և Սուրբ Հո գու թափ ման մի ջո ցով28։ Ն րա վե-
րածն ման աշ խա տան քի մի ջո ցով մար դու սիր տը վե րա փոխ վում է՝ 
ճա նա պար հի տրոր ված հո ղից, ո րը մեր ժում է Ա վե տա րա նի սեր մը, 
վե րած վե լով բա րի հո ղի, ո րը խո նար հութ յամբ ըն դու նում է սերմ-
ված Խոս քը29։ Այս նո րոգ ված և պտ ղա բեր սիրտն «ուս ված է Տի րո-
ջից», որ պես զի արժևո րի Ք րիս տո սին և մո տե նա Ն րան՝ փրկութ յան 
հա մար (Հովհ. 6.45)։ Գի տե լի քի նման փո խան ցու մը բնա կան չէ. այն 
Սուրբ Հո գու հրա շա գործ աշ խա տանքն է, ո րը կա րե լի է հա մե մա տել 
ա րար չա գոր ծութ յան ա ռա ջին օր վա հետ, երբ Աստ ված կան չեց լույ սը 
սկզբից ի վեր գո յութ յուն ու նե ցող խա վա րից։ Պո ղոս ա ռաք յալն այս-
պես է նկա րագ րում սա. «Ո րով հետև Աստ ված, որ ա սաց, թե «Խա-
վա րից լույս ծա գի», Ին քը մեր սրտե րի մեջ ծա գեց րեց՝ Աստ ծո փառ-

17. Զաքարիա 3.9 
18. Զաքարիա 13.1
19. Երեմիա 31.34
20. Ովսե 2.19-20
21. Եբրայեցիների 7.27, 9.12, 10.10
22. Հ ով հաննես 1.29
23. Մատթեոս 26.28
24. Ա Կորնթացիների 1.30
25. Հռոմեացիների 5.11
26. Եփես ացիների 2.14
27. Եսայի 1 1. 9, Երեմիա 31.34, Ամբակում 2.14
28. Գ որ ծք 2.16-21
29. Մատթեոս 13.19, Հակոբոս 1.21
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քի գի տութ յան լու սա վո րութ յու նը տա լու հա մար Հի սուս Ք րիս տո սի 
դեմ քում» (Բ Կորնթ. 4.6)։

 Մենք պար զա պես չենք կա րող չա փա զանց նել այն աշ խա տան քի 
ար տա սո վոր և գերբ նա կան բնույ թը, որն Աստ ված կա տա րում է յու-
րա քանչ յուր ճշմա րիտ հա վա տաց յա լի մտքում և սր տում։ Ք րիս տո սի 
լու սա վո րող աշ խա տան քը քրիս տոն յա յի սրտում՝ Սուրբ Հո գու մի ջո-
ցով, ճշմա րիտ դար ձի նշան է, և այն խոս տաց ված է բո լո րին՝ ա ռանց 
բա ցա ռութ յան։ Այս պատ ճա ռով, Հով հան նես ա ռաք յալն ա ռանց վա-
րա նե լու հայ տա րա րեց հետև յա լը յու րա քանչ յուր ճշմա րիտ հա վա-
տաց յա լի մա սին. «Եվ գի տենք, որ Աստ ծո Որ դին ե կավ և մեզ միտք 
տվեց, որ ճշմա րի տը ճա նա չենք, և ճշ մա րի տում ենք, այ սինքն՝ Ն րա 
Որ դի Հի սուս Ք րիս տո սում։ Նա է ճշմա րիտ Աստ վա ծը և հա վի տե նա-
կան կյան քը» (Ա Հովհ. 5.20)։

Այս հաս տատ գի տե լիքն Աստ ծո մա սին, որն ի րա կա նութ յուն է 
դառ նա լու յու րա քանչ յուր հա վա տաց յա լի կյան քում, Սուրբ Հո գու վե-
րած նող աշ խա տան քի արդ յունքն է։ Շ նոր հիվ Ն րա լու սա վոր ման և 
սր բաց ման շա րու նա կա կան ծա ռա յութ յան, խա վարն անց նում է, և 
ճշ մա րիտ լույսն ար դեն իսկ շո ղում է Աստ ծո յու րա քանչ յուր զա վա-
կի ներ սում30։ Նույն նա մա կում սի րե լի ա ռաք յա լը հա վաս տիաց նում 
է նույ նիսկ նո րա դարձ նե րին, որ նրանք օծ վել են Հո գով և ճա նա չում 
են ճշմար տութ յունն Աստ ծո մա սին31։ Նա շա րու նա կում է՝ ա սե լով, 
որ այդ օ ծութ յունն այն քան զո րա վոր է, որ ի րենք կա րիք չու նեն, որ 
որևէ մե կը սո վո րեց նի ի րենց, քա նի որ Աստ ծո Հո գին սո վո րեց նում է 
ի րենց այն ա մե նը, ինչ անհ րա ժեշտ է կյան քի և աստ վա ծա պաշ տութ-
յան հա մար32։

 Սա չի նշա նա կում, որ քրիս տոն յա նե րին պետք չեն աստ վա ծա-
պաշտ ու սու ցիչ ներ։ Սուրբ գիր քը պար զո րեն ա սում է, որ Աստ ված 
օժտ ված ու սու ցիչ նե րի է պարգևել ե կե ղե ցուն, որ պես զի սպա ռա զի-
նի սուր բե րին և կա ռու ցի Ք րիս տո սի մար մի նը33։ Սա նշա նա կում է, որ 
հա վա տաց յա լը (ի հա կադ րութ յուն Հին ուխ տի չվե րածն ված իս րա յել-
ցի նե րի) այլևս կախ ված չէ միայն մարդ կա յին միջ նոր դից, ո րը պետք 
է թե լադ րի ի րեն Աստ ծո ճշմար տութ յու նը։ Բո լոր ճշմա րիտ հա վա տաց-
յալ ներն «Աստ ծուց սո վո րած են»՝ Իր Որ դուն ըն դու նե լու և «ի րար սի-
րե լու» հա մար (Հովհ. 6.45, Ա Թե սաղ. 4.9)։ Աստ ծո ու սուց չա կան ծա-
ռա յութ յու նը շա րու նակ վե լու է հա վա տաց յա լի կյան քի ամ բողջ ըն թաց-

30. Ա Հովհաննես 2.8
31. «Եվ դուք օծություն ունեք այն Սուրբից և ամեն բան գիտեք» (Ա Հովհ. 2.20)։ 

Այն օծությունը, որը բոլոր հավատացյալները ստանում են, հավանաբար, հղում է 
Աստծո Հոգու վերածնման աշխատանքին և ներբնակությանը հավատացյալի սրտում։

32. Ա Հովհաննես 2.27
33. Եփեսացիների 4.11,12
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քում, և Աստ ծո նա խախ նա մութ յան գոր ծե րը, Աստ վա ծա շուն չը և Սուրբ 
Հո գին, Ով ա մեն բան հաս կաց նում է, կի րա գոր ծեն այն։ Ի պա տաս-
խան, քրիս տոն յան պետք է ա հով ու դո ղով գոր ծի իր փրկութ յու նը, 
ձգտի ճա նա չել Տի րո ջը և ջանք ա նի, որ իր անձն ըն տիր կանգ նեց-
նի Աստ ծո առջև իբրև մի մշակ՝ ա ռանց ա մո թի, որ ճշմար տութ յան 
խոսքն ու ղիղ մա տա կա րա րի34։ Պետ րոս ա ռաք յա լի խոս քե րով, հա վա-
տաց յա լը պետք է ա ճի Իր «Տեր և Փր կիչ Հի սուս Ք րիս տո սի շնորհ քով 
և գի տութ յամբ» և պ տուղ բե րի՝ հա մա ձայն այդ գի տե լի քի35։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
Ք րիս տո սի քավ չա րար աշ խա տան քի և Սուրբ Հո գու վե րածն ման 

աշ խա տան քի մի ջո ցով Աստ ված նոր ժո ղո վուրդ է պատ րաս տել Իր 
հա մար։ Նա հաշ տեց րել է նրանց և վե րա փո խել է՝ դարձ նե լով ան-
հատ նե րի մի հա վա քա կան խումբ, ո րը և՛ ճա նա չում է Ի րեն, և՛ փա-
փա գում է ա վե լի շատ ճա նա չել։ Ն րանք սկսել են հաս կա նալ այն 
մեծ ի րո ղութ յուն նե րը, ո րոնք պետք է կա ռա վա րեն ի րենց կյան քը, 
օ րի նակ՝ այն, թե ով է Աստ ված, ով են ի րենք, ինչ է Աստ ված ա րել 
ի րենց հա մար, և ինչ պես ի րենք պետք է ապ րեն Ն րա առջև։ Աստ-
ված տվել է նրանց հա վի տե նա կան կյանք, որ պես զի նրանք ճա նա-
չեն միակ ճշմա րիտ Աստ ծուն և Հի սուս Ք րիս տո սին, Ում Նա ու ղար-
կել է36։ Աստ ված հայտ նել է նրանց, թե որն է բա րին, և թե ինչ է Նա 
պա հան ջում նրան ցից՝ ար դա րութ յուն գոր ծել, ո ղոր մութ յուն սի րել և 
խո նար հութ յամբ վար վել ի րենց Աստ ծո հետ37։ Աստ ծո և Ն րա կամ քի 
այս ի րա կան, անձ նա կան գի տե լի քը ճշմա րիտ ե կե ղե ցու տար բե րա-
կիչ նշանն է, ո րը մշտա պես լի նե լու է յու րա քանչ յուր ճշմա րիտ հա-
վա տաց յա լի կյան քում։ Ինչ պես որ Հի սուսն ա սաց այն թշնա մա բար 
տրա մադր ված հրեա նե րին, ո րոնք հա կա ռակ վում էին Ի րեն. «Իմ ոչ-
խար ներն Իմ ձայ նը լսում են, և Ես ճա նա չում եմ նրանց, և Իմ ետևից 
գա լիս են» (Հովհ. 10.27)։

 Մենք հա ճախ ենք լսում, որ Աստ ված հա մե մա տում է Իր ժո ղովր-
դին ոչ խար նե րի հետ այն պատ ճա ռով, որ ոչ խար ներն ան միտ ա րա-
րած ներ են, ո րոնք հեշ տո րեն մո լոր վում են։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս-
տո սի նկա րագ րութ յան լույ սի ներ քո, այս գա ղա փա րը հա կադ րութ յուն 
է թվում Աստ վա ծաշն չի ուս մուն քին։ Ք րիս տո սը ոչ խար ներ է ան վա նում 
Իր ժո ղովր դին, քա նի որ նրանք, ի տար բե րութ յուն քմա հաճ և կա մա-
կոր այ ծե րի, հստակ զա նա զա նում են Ն րա ձայ նը և հե զա բա րո կեր-

34. Ովսե 6.2,3, Փիլիպեցիների 2.12, Բ Տիմոթեոս 2.15
35. Բ Պետրոս 1.8, 3 .1 8
36. Հովհաննես 17.3
37. Մի քի ա 6.8
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պով հետևում են Ն րան։ Այդ դեպ քում, ո՞րն է այս ըն դուն ված և վնա-
սա կար կար ծի քի հիմ քը։ Ս խա լա կան հա կա ռակ տրա մա բա նութ յու նը։ 
Շա տե րը, փո խա րե նը փնտրեն Աստ վա ծաշն չում սուրբգ րա յին նկա-
րագ րութ յուն ոչ խա րի կամ հո տի մա սին, կազ մում են ի րենց կար ծիքն 
այն մարդ կանց հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա, ո րոնք նույ նաց նում են 
ի րենց ա վե տա րա նա կան քրիս տո նեութ յան հետ։ Քա նի որ շատ դա-
վա նող քրիս տոն յա ներ Արև մուտ քում ան տեղ յակ են Աստ ծո տար րա-
կան ճշմար տութ յուն նե րին և, թվում է, խուլ են Տի րոջ ձայ նի հան դեպ, 
մենք են թադ րում ենք, որ Աստ ծո ոչ խար նե րը պար զա պես բթա միտ 
կեն դա նի ներ են, ո րոնք մշտա պես մո լոր վում են և ան կա րող են զա-
նա զա նել ի րենց Տի րոջ ձայ նը։ Մենք մո ռա նում ենք, որ Ք րիս տո սի 
խոս քե րով՝ Իր ոչ խար նե րը լսում են Իր ձայ նը և հետևում են Ի րեն։ 
Այն պես որ, Աստ վա ծաշն չին ա վե լի հա մա պա տաս խան է են թադ րե լը, 
որ բազ մա թիվ դա վա նող քրիս տոն յա ներ ա վե տա րա նա կան հա մայն-
քից՝ ճշմա րիտ ոչ խար ներ չեն։ Ն րանք չվե րածն ված այ ծեր են, ո րոնք 
ապ րում են հա մա ձայն ի րենց ինք նութ յան։ Վեր ջին օ րը Ք րիս տո սը 
կկանգ նեց նի նրանց հո տի ձախ կող մում, և ն րանք կլսեն ի րենց զար-
հու րե լի դա տավ ճիռն ան ձամբ Ք րիս տո սից. «Ինձ նից դե՛ն գնա ցեք, ո՛վ 
ա նիծ յալ ներ, հա վի տե նա կան կրա կի մեջ, որ պատ րաստ ված է սա-
տա նա յի և ն րա հրեշ տակ նե րի հա մար»38։

Ճշ մա րիտ քրիս տոն յա նե րի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րից մե կը՝ 
թե՛ ան հա տի, թե՛ ան տե սա նե լի հա վա քա կան ե կե ղե ցու, նրանց գի-
տե լիքն է Աստ ծո մա սին և ն րանց ար ձա գանքն այդ գի տե լի քին։ Թեև 
բո լոր քրիս տոն յա ներն ա շա կեր տութ յան կա րիք ու նեն, և սր բաց ման 
աշ խա տան քը եր բեք վերջ նա կա նո րեն չի կա տար վում այս կյան քում, 
ճշմա րիտ քրիս տոն յան ու շագ րավ կեր պով կտար բեր վի Աստ ծո մա-
սին ու նե ցած իր գի տե լի քով և այդ գի տե լի քին հնա զանդ վե լով։ Այս 
տար բե րութ յունն ակն հայտ կլի նի նույ նիսկ բո լո րո վին վեր ջերս դար-
ձի ե կած մար դու կյան քում։ Շ նոր հիվ վե րածն ված սրտի և ներբ նակ-
վող Հո գու՝ նա կու նե նա ճշգրիտ և հաս տատ գի տե լիք այն մա սին, 
թե ով է Աստ ված, և ինչ է պա հան ջում Ն րա օ րեն քը։ Նա կգի տակ ցի, 
որ մեղ քը սխալ է, իսկ հնա զան դութ յու նը՝ ճիշտ։ Ոչ ոք կա րիք չի ու-
նե նա ա սել նրան, որ չպետք է ստել, գո ղա նալ, շնութ յուն գոր ծել կամ 
ան փու թո րեն վե րա բեր վել իր Փրկ չի ան վա նը։ Նա կու նե նա գի տե լիք 
այս ա մե նի մա սին և աճ կու նե նա դրա նում, քա նի որ Աստ ված, Ով 
բա րի գործ է սկսել նրա նում, կշա րու նա կի ա վար տին հասց նել այն39։

Ամ փո փե լով՝ մենք պետք է տանք մեզ հետև յալ հար ցե րը։ Արդ յո՞ք 
կա որևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ մենք «Աստ ծուց սո վո րած» ենք, 

38. Մատթեոս 25.31-33,41
39. Փի լի պե ցիների 1.6
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թե՞ մենք ան տեղ յակ ենք մեր հա վատ քի հիմնա րար ճշմար տութ յուն-
նե րին։ Արդ յո՞ք մենք ա ճում ենք մեր գի տե լի քի մեջ, թե՞ շա րու նա կում 
ենք ան տար բեր մնալ։ Արդ յո՞ք մենք է՛լ ա վե լի ենք ա ռաջ նորդ վում այն 
բա նով, ինչ գի տենք, թե՞ մեր կյան քում գրե թե ա պա ցույց չկա աստ-
վա ծա պաշ տութ յան մեջ ու նե ցած ա ռա ջըն թա ցի մա սին։ Արդ յո՞ք մենք 
լսում ենք Տի րոջ ձայ նը և հետևում ենք Ն րան, թե՞ մենք խուլ և կույր 
ան պի տան ներ ենք, ո րոնք ո րո շում են գնալ ի րենց ճա նա պար հով։ 
Արդ յո՞ք մենք ու նենք հաս տատ գի տե լիք այն մա սին, որ Աստ ված նե-
րել է մեր մեղ քը և մո ռա ցել է մեր ա նօ րի նութ յուն նե րը հա նուն Իր Որ-
դու, Ով մա հա ցել է և հա րութ յուն է ա ռել մեր փո խա րեն։ Դա վա նող 
քրիս տոն յան պետք է պա տաս խա նի այս հար ցե րին, իսկ Ք րիս տո սի 
հա վա տա րիմ ծա ռա յո ղի պար տա կա նութ յունն է՝ դրոշ մել այս հար-
ցերն իր հո տի սրտին և խղ ճին։



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՉՈՐՍ

Աստ ծո ժո ղովր դի 
սիր տը և ճա նա պար հը

______________________________________________________

«Եվ նրանք Ինձ հա մար կլի նեն ժո ղո վուրդ, և Ես կլի նեմ նրանց հա մար 
Աստ ված։ Եվ Ես կտամ նրանց մեկ սիրտ և մեկ ճա նա պարհ, որ Ինձ նից 
վա խե նան ա մեն ժա մա նակ, որ լավ լի նի ի րենց հա մար և ի րեն ցից հե-
տո ի րենց որ դի նե րի հա մար»։

— Ե րե միա 32.38,39

 Մեր առջև է Նոր ուխ տի ա մե նաս քան չե լի խոս տումնե րից մե-
կը Հին կտա կա րա նում։ Այն Աստ ծո գե րիշ խա նութ յան պեր ճա խոս, 
սա կայն ազ դե ցիկ հռչա կում է. Նա վճռել է ժո ղո վուրդ պատ րաս տել 
Իր հա մար, և Նա կա նի դա։ Թեև այս փրկութ յան աշ խա տան քը շա-
րու նակ վում է մարդ կութ յան ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում, մեր 
վստա հութ յու նը չպետք է սա սան վի։ Աստ վա ծա յին զո րութ յունն ի զո-
րու է կա տա րե լու այն, ինչ վճռել է աստ վա ծա յին գե րիշ խա նութ յու նը։ 
Ինչ պես որ Աստ ված ազ դա րա րեց Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով.

«Ո րով հետև ինչ պես որ իջ նում է անձրևը և ձ յու նը երկն քից
Եվ ետ չի դառ նում այն տեղ,
Այլ ո ռո գում է եր կի րը
Եվ նրան ար գա սա վոր ա նում և բող բո ջեց նում նրան,
Եվ տա լիս է սերմ սերմնա ցա նին և հաց՝ ու տո ղին,
Այն պես էլ պի տի լի նի Իմ բե րա նից դուրս ե կած խոս քը.
Այն չպի տի պա րապ ետ դառ նա Ինձ մոտ,
Այլ կա տա րի Իմ ու զա ծը
Եվ  հա ջող վի նրա նում, ին չի հա մար որ Ես նրան ու ղար կե ցի» 

(55.10,11)

 Հա մա ձայն Աստ ծո վճռի, երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, Նա ու-
ղար կեց Իր Որ դուն՝ ծնված կնո ջից, ծնված օ րեն քի ներ քո, որ պես-
զի փրկեր մի ժո ղովր դի Իր հա մար1։ Վեր ջին եր կու հա զար տար-
վա ըն թաց քում Նա կա տա րել է այս փրկութ յան աշ խա տանքն ան-

1. Գաղատացիների 4.4
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թիվ մարդ կանց կյան քե րում՝ Ա վե տա րա նի քա րոզ ման և Սուրբ Հո գու 
վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով։ Այս կեր պով Նա ստեղ ծել է Իր 
հա մար ճշմա րիտ ե կե ղե ցի, ո րի մա սին կա րե լի է ա սել. «Ն րանք Իր 
ժո ղո վուրդն են, և Ին քը նրանց Աստ վածն է»։ Իր գե րիշ խան շնորհ-
քով Նա ա ռանձ նաց րեց այդ մարդ կանց մնա ցած մարդ կութ յու նից 
և դարձ րեց նրանց Իր սե փա կան ժո ղո վուր դը2։ Նույն այս շնորհ-
քով Նա ուղ ղեց նրանց զգաց մունք նե րը դե պի Ի րեն՝ ցույց տա լով, որ 
նրանց ցան կութ յուն նե րից ոչ մե կը չի կա րող հա մե մատ վել Իր հետ3։ 
Ն րանք ճա շա կե ցին և տե սան, որ Տե րը քաղցր է4։ Ն րանք հայտ նա-
բե րե ցին, որ Ն րա ներ կա յութ յան մեջ ու րա խութ յան լիութ յուն կա, և 
Ն րա աջ կող մը՝ քաղց րութ յուն ներ՝ հա վիտ յան5։ Ուս տի, նրանք հա-
մա րում են, որ մեկ օ րը Ն րա սրահ նե րում ա վե լի լավ է, քան հա զար 
օր այլ վայ րե րում, և ն րանք գե րա դա սում են կանգ նել ի րենց Աստ ծո 
տան շե մին, քան ապ րել աշ խար հիկ մարդ կանց ճոխ վրան նե րում6։ 
Նա նրանց Աստ վածն է, և ի րենք Ն րա ժո ղո վուրդն են։ Նա տվել է 
նրանց մեկ սիրտ, մեկ ճա նա պարհ և մեկ երկ յուղ՝ նրանց և ն րան ցից 
հե տո ե կող ան թիվ սե րունդ նե րի բա րօ րութ յան հա մար։

ՄԵԿ ՍԻՐՏ
Այն բա նից հե տո, երբ Աստ ված ազ դա րա րեց Իր հա մար ժո ղո-

վուրդ ստեղ ծե լու Իր ան սա սան հանձ նա ռութ յու նը, Նա հայտ նեց այդ 
ժո ղովր դի ա ռա ջին հատ կա նի շը. նրանք մեկ սիրտ էին ու նե նա լու։ 
Ի րենց սի րով նրանք միա բան էին լի նե լու Աստ ծո և միմ յանց հան-
դեպ, ինչ պես նաև՝ ի րենց կյան քի նպա տա կով և վար քով։ Այլ կերպ 
ա սած, նրանք մեկ էին լի նե լու7։

 Բազ մա թիվ ան կեղծ հա վա տաց յալ նե րի հա մար այս խոս տու-
մը, թվում է, մեծ խնդիր է ներ կա յաց նում։ Հաշ վի առ նե լով քրիս տո-
նեութ յան մեջ գտնվող գրե թե ան թիվ հա րան վա նութ յուն նե րը և վար-
դա պե տա կան շե ղումնե րը՝ ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք հաս տա տել, որ 
Նոր ուխ տի միա բա նութ յան խոս տու մը կա տար վել է ե կե ղե ցում։ Այս 
ակն հայտ խնդրի պա տաս խա նը եր կա կի է։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք է 
գի տակ ցենք, որ երբ Հո գով լցված ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե րը մեկ-

2. Երկրորդ Օրինաց 26.18
3. Առակաց 3.14,15
4. Սաղմոս 34.8
5. Սաղմոս 16.11
6. Սաղմոս 84.10
7. «Ե վ ուր իշ  ոչխարներ էլ ունեմ, որ այս գավթից չեն, և նր ան ց էլ պետք է բերեմ, 

և Իմ ձայնին կլսեն և մի հոտ և մի հովիվ կլինեն» (Հովհ. 10.16)։ «Եվ Ես այլևս աշխար-
հում չեմ, իսկ նրանք աշխարհում են, և Ես քեզ մ ոտ եմ գալիս։ Ո՛վ Սուրբ Հայր, պահի՛ր 
նրանց Քո անունով, որոնց տվեցիր Ինձ, որ մեկ լինեն, ինչպես մենք» (Հովհ. 17.11)։ 
«Որ ամենքը մեկ լինեն, ինչպես Դու, Հայր, Ինձանում, և Ես՝ Քեզանում, որ  նրանք էլ 
Մեզանում մեկ լինեն, որ աշխարհը հավատա, թե Դու ուղարկեցիր Ինձ» (Հո վհ . 17 .21)։



161Աստ ծո ժո ղովր դի սիր տը և ճա նա պար հը 

տեղ են հա վաք վում, նրանց միջև գո յութ յուն ու նի միա բա նութ յան և 
սի րո կապ, ո րը մե ծա պես գե րակշ ռում է ի րենց բո լոր երկ րոր դա կան 
վար դա պե տա կան տար բե րութ յուն նե րը։ Երկ րոր դը՝ մենք պետք է 
գի տակ ցենք, որ Ք րիս տո նեութ յան մեջ այս պես կոչ ված բա ժա նութ-
յուն նե րի մեծ մա սի պատ ճա ռը հա ճախ մո ռաց ված ճշմար տութ յունն 
է այն մա սին, որ Ք րիս տո սին դա վա նող ա մեն մե կը չէ, որ ճշմար-
տա պես քրիս տոն յա է, և ի րեն ե կե ղե ցի ան վա նող ա մեն կրո նա կան 
կազ մա կեր պութ յուն չէ, որ ի րա պես ե կե ղե ցի է։

ԻՐԱԿԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Որ պես քրիս տոն յա ներ՝ մենք հաս կա նում ենք ճշմար տութ յան 

կարևո րութ յու նը և դ րա նից շեղ վե լու վտանգ նե րը։ Այս պատ ճա-
ռով, մենք ջեր մե ռան դո րեն պահ պա նում ենք մեր հա վատ քը, շտա-
պում ենք պաշտ պա նել այն և պատ րաս տա կա մո րեն կիս վում ենք 
մարդ կանց հետ մեր հա մոզ մունք նե րով։ Ե թե ա վե լաց նենք սրան այն 
ի րա կան հա վա նա կա նութ յու նը, որ մենք կա րող ենք մե ղա վոր լի նել 
հպար տութ յան, ե սա կենտ րո նութ յան, ե սա սի րութ յան նաև մեր խոսքն 
ու գործն ար դա րաց նե լու ցան կութ յան մեջ, կա րե լի է հեշ տո րեն տես-
նել, որ Ք րիս տո սում մեր եղ բայր նե րի և քույ րե րի հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րը կա րող են բարդ լի նել։ Ըստ էութ յան, դար ձի գերբ նա կան 
բնույ թը միակ ճշմար տութ յունն է, ո րի շուրջ նման ջեր մե ռանդ ան-
հատ նե րը կա րող են լիար ժեք կեր պով հա մա ձայ նութ յան գալ։

 Նոր կտա կա րա նը վկա յում է, որ ե կե ղե ցին պաշտ պան ված չէ պա-
ռակ տումնե րից8։ Նույ նիսկ Պո ղոս ա ռաք յա լը և սի րե լի Բառ նա բա-
սը ո րոշ ժա մա նա կով բա ժան վե ցին9։ Չ նա յած դրան, անժխ տե լի 
է, որ երբ Հո գով լցված ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե րը մեկ տեղ են հա-
վաք վում, նրանց միջև կա միա բա նութ յան և սի րո կապ, ո րը գե րա-
զան ցում է ցան կա ցած բան, ին չին այս աշ խար հը կա րող է հրահ րել 
նրանց։ Ն րանց սերն Աստ ծո և Ն րա սի րե լի Որ դու հան դեպ, նրանց 
գո հութ յու նը Գող գո թա յի հա մար, նրանց ըմբռ նու մը շնորհ քի մա սին 
և ն րան ցում բնակ վող Հո գին կմիա բա նեն նրանց։ Դա կդրդի նրանց 
կրել միմ յանց բեռ նե րը, ծա ռա յել մե կը մյու սի կա րիք նե րին և նույ-
նիսկ զո հել ի րենց կյան քը միմ յանց հա մար, ե թե անհ րա ժեշտ լի նի։ 
Սա դա տարկ հռե տո րա բա նութ յուն չէ։ Սա ե ղել է ճշմա րիտ քրիս տոն-
յա նե րի վկա յութ յու նը ա մե նու րեք և ե կե ղե ցու ամ բողջ պատ մութ յան 
ըն թաց քում։ Սե րը եղ բայր նե րի հան դեպ մշտա պես ե ղել է ճշմա րիտ 
քրիս տո նեութ յան տար բե րա կիչ հատ կա նի շը10։

8. Ա Կորնթացիների 1.10-12, 11.18, Փիլիպեցիների 4.2
9. Գոր ծք  15.37-40
10. Հովհաննես 13.35, Ա Հովհաննես 2.9-11, 4.7-12
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 Պատ կե րաց րեք հետև յա լը. մի ե րի տա սարդ ա մե րի կա ցի մի սիո-
ներ այ ցե լում է Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի բարձ րա դիր ջունգ լի նե րում 
գտնվող ե կե ղե ցի նե րը։ Ն րա ճա նա պար հոր դութ յու նը վտան գա վոր 
է, քա նի որ ա հա բե կիչ նե րը հսկում են ամ բողջ այդ տա րած քը։ Մի 
գի շեր մի սիո նե րը մո լոր վում է և հաս նում մի գյու ղակ։ Նա գի տի, որ 
գի շե րը ջունգ լի նե րում մնա լը խե լա միտ չէ, սա կայն վա րա նում է այդ 
գյուղ գնալ՝ վա խե նա լով, որ գյու ղա ցի նե րը կա րող են ա հա բե կիչ նե-
րի հա մա խոհ նե րը լի նել։ Ի վեր ջո, վա խը տե ղի է տա լիս անհ րա ժեշ-
տութ յա նը, և նա թա կում է բլրի լան ջին կա ռու ցած մի փոք րիկ կա վա-
շեն հյու ղա կի դու ռը։ Մի քա նի րո պե անց դու ռը բա ցում է մի փոք րա-
մար մին տա րեց կին՝ լապ տե րը ձեռ քին։ Ակն հայտ է, որ նա վա խե-
ցած է. նա հարց նում է իր այ ցե լուի ա նու նը։ Երբ նա պա տաս խա նում 
է, որ քրիս տոն յա մի սիո ներ է, այդ կի նը բռնում է նրա վե րար կուից 
և ներս է քա շում։ Նա զգու շաց նում է ե րի տա սար դին, որ այդ տեղ 
վտան գա վոր է, և թաքց նում է նրան իր տան գետ նա փոր նկու ղում։ 
Մինչ մի սիո նե րը հանգս տա նում է ե գիպ տա ցո րե նի ցո ղուն նե րի վրա, 
այդ տա րեց կի նը պատ վի րում է մի փոք րիկ տղա յի հա վա քել ե կե-
ղե ցու եղ բայր նե րին և ա սել նրանց, որ կե րա կուր բե րեն ի րենց հետ։ 
Մեկ ժամ վա մեջ հա վա տաց յալ նե րը գա լիս են թարմ մոր թած հա վով 
և մի քա նի կար տո ֆիլ նե րով, նրանք ա րա գո րեն ե փում են և հ յու րա-
սի րում քաղ ցած մի սիո նե րին։ Զ րու ցե լով ճա շի ըն թաց քում՝ նրանք 
ի մա նում են, որ ի րենց հյու րը Մկր տա կան է, իսկ նա ի մա նում է, որ 
նրանք Նա զով րե ցի ներ են։ Կան շատ հար ցեր, ո րոնց վե րա բեր յալ 
նրանք տար բեր տե սա կետ ներ ու նեն, բայց այդ գի շեր այդ ա մենն 
անն շան է թվում։ Ն րանք հա վա տաց յալ նե րի փոք րիկ մար մին են, 
ո րոնք սի րում են ի րար այն պես, ա սես մեկ մար մին և ար յուն լի նեին, 
և հո գում են միմ յանց կա րիք ներն այն պես, ա սես դի մա ցի նը Ին քը 
Ք րիս տո սը լի ներ։ Այդ մի սիո նե րը վտան գել էր կյան քը՝ նրանց Աստ-
ծո Խոս քը հասց նե լու հա մար, և ն րանք ա րել են նույ նը՝ պատս պա րե-
լով նրան այդ գի շեր։ Չ նա յած ի րենց վար դա պե տա կան տա րա ձայ-
նութ յուն նե րին, նրանք ցույց տվե ցին, որ մեկ սիրտ ու նեն, ինչ պես որ 
Ե րե միան մար գա րեա նում էր11։

Իր խա չե լութ յա նը նա խոր դող գի շե րը Տեր Հի սուս Ք րիս տոսն 
ա ղա չեց Հո րը Իր քա հա նա յա կան ա ղոթ քի մեջ, որ Իր ժո ղո վուր-
դը մեկ լի նի12։ Մենք չպետք է մտա ծենք, որ Հայ րը չպա տաս խա նեց 
այս ա ղոթ քին, կամ որ այս նորկ տա կա րան յան խոստ ման թե կուզ 
մեկ կետ կամ նշա նա գիր չի կա տար վել։ Երբ ճշմա րիտ հա վա տաց-
յալ նե րը հա վաք վում են Ք րիս տո սի ա նու նով, լի նե լու են տար բե րութ-

11. Երեմիա 32. 38 ,39
12. Հովհաննես 17.11
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յուն ներ, հա կա սութ յուն ներ և նույ նիսկ տա րա ձայ նութ յուն ներ, բայց 
նրանց միջև մշտա պես սեր է լի նե լու։ Ե թե այն չկա, կա րե լի է նույ-
նիսկ կաս կա ծի են թար կել նրանց հա վատ քի դա վա նան քը։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԲԱԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Բազ մա թիվ ան հատ ներ և շար ժումներ Արև մուտ քի ա վե տա րա-

նա կան քրիս տոն յա նե րի մեջ նույ նաց նում են ի րենց Ք րիս տո սի հետ, 
սա կայն նրանք պատ մա կան քրիս տո նեութ յան հո սան քից դուրս են 
գտնվում։ Ն րանց վար դա պե տութ յուն նե րը և սո վո րույթ ներն այն քան 
հա կա ռակ են Աստ վա ծաշն չի կա նոն նե րին, որ նրանք տրա մա բա նո րեն 
չեն կա րող նույ նա նալ քրիս տո նեա կան հա վատ քի հետ։ Կա՛մ նրանք են 
ճիշտ, և ամ բողջ պատ մա կան քրիս տո նեութ յու նը սխալ է, կա՛մ նրանք 
սուտ ու սու ցիչ ներ և սուտ եղ բայր ներ են, ո րոնց մա սին Ք րիս տո սը և 
ա ռաք յալ նե րը զգու շաց րին մեզ. «Եվ սուտ մար գա րե ներ էլ կա յին այն 
ժո ղովր դի մեջ, ինչ պես ձեր մեջ էլ պի տի սուտ վար դա պետ ներ լի նեն, 
որ ներս կմտցնեն կորս տա կան հերձ վա ծութ յուն ներ, և ու րա նա լով այն 
Տի րո ջը, որ ի րենց գնեց՝ ի րենց վրա շու տա հաս կո րուստ կբե րեն։ Եվ 
շատ մար դիկ կհետևեն նրանց կորստ յա նը, ո րոնց պատ ճա ռով ճշմար-
տութ յան ճա նա պար հը կհայ հոյ վի» (Բ Պետ րոս 2.1,2)։

 Թեև ան կեղծ քրիս տոն յա նե րի մեջ տե ղի են ու նե նում բա ժա նութ-
յուն ներ, կարևոր է հաս կա նալ, որ են թադր յալ խո շոր և հա ճա խա կի 
բա ժա նութ յուն ներն ամ բողջ քրիս տո նեութ յան մեջ տե ղի են ու նե նում 
ոչ այդ քան Ք րիս տո սի մարմնի ան դամնե րի միջև, այլ՝ հաս կե րի և 
ո րոմնե րի, ոչ խար նե րի և այ ծե րի, բա րի հո վիվնե րի և գայ լե րի միջև13։ 
Այս պատ ճա ռով Պո ղոս ա ռաք յա լը գրեց Կորն թո սի ե կե ղե ցուն, որ 
պետք է լի նեն ո րո շա կի տա րա ձայ նութ յուն ներ և բա ժա նութ յուն ներ 
նրանց միջև, ով քեր նույ նաց նում են ի րենց Ք րիս տո սի հետ, որ պես զի 
ակն հայ տո րեն երևան նրանք, ով քեր հաս տատ ված են Աստ ծո կող-
մից14։ Այլ կերպ ա սած, Աստ ված ու նի եր կա կի նպա տակ բա ժա նութ-
յան հա մար։ Ա ռա ջի նը՝ հայտ նի դարձ նել նրանց, ով քեր ճշմա րիտ 
քրիս տոն յա ներ են, և բա ցա հայ տել նրանց, ով քեր այդ պի սին չեն։ Եվ 
երկ րոր դը՝ հե ռաց նել սուտ ու սու ցիչ նե րին և սուտ եղ բայր նե րին Իր 
մարմնից, որ պես զի նրանք այլևս չպղծեն Իր ժո ղովր դին։

Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեջ կան շատ հայտ նի ու սու ցիչ ներ, 
ո րոնք բազ մա թիվ հետևորդ ներ ու նեն։ Ն րանց հա վա քույթ նե րը մեծ 
մար զա դաշ տեր են լցնում, և ն րանք հե ռար ձա կում են ի րենց ծա ռա-
յութ յուն նե րը աշ խար հով մեկ։ Ն րանց ու սու ցումնե րը հին հերձ վա-

13. Մատթեոս 13.24-30,36-43, 25.31 -33, 7.15, Գործք 20.29,30
14. Ա Կորնթացիների 11.19 
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ծութ յուն նե րի, ժա մա նա կա կից հո գե բա նութ յան, հու մա նիզ մի և ցան-
կա սի րութ յան խառ նուրդ են։ Ն րանք խո սում են ան ձի կա յաց ման, 
նյու թա կան բար գա վաճ ման, մարմնի ա ռող ջութ յան և ժա մա նա-
կա վոր ու րա խութ յուն նե րի մա սին։ Արդ յուն քում, շա տե րը հե ռա նում 
են պատ մա կան քրիս տո նեութ յու նից և, նման Հի մե նո սին և Ա ղեք-
սանդ րո սին, նա վա կո ծութ յան են են թար կում ի րենց հա վատ քը15։ 
Դա սրտաճմ լիկ և ան տա նե լի ի րո ղութ յուն է, սա կայն մենք պետք է 
հաս կա նանք, որ Աստ ված օգ տա գոր ծում է այն։ Նա օգ տա գոր ծում է 
այդ սուտ ու սու ցիչ նե րին, որ պես զի ա ռանձ նաց նի այ ծե րին ոչ խար-
նե րից և պա հի նրանց ա ռան ձին փա րա խում, որ պես զի պաշտ պա նի 
Իր հո տը նրանց վար դա պե տա կան և բա րո յա կան սխալ մունք նե րից։ 
Ինչ պես որ հին ժա մա նակ նե րում ապ րող բժիշ կը կա րող էր թրջո ցա-
լաթ պատ րաս տել՝ թույ նը վեր քից հա նե լու հա մար, Աստ ված օգ տա-
գոր ծում է այս սուտ մար գա րե նե րին՝ ան հա վատ նե րին և չ վե րածն-
ված նե րին Իր ժո ղովր դի մի ջից հե ռաց նե լու հա մար, որ պես զի նրանց 
թույնն ի հայտ չգա և չպղ ծի շա տե րին16։

Երբ ե կե ղե ցին ընդ հա նուր առ մամբ ան տե սում է ե կե ղե ցա կան 
կար գա պա հութ յա նը հետևե լու Ք րիս տո սի պատ վի րա նը, Նա Ինքն է 
զբաղ վում այդ հար ցով17։ Բա րի հով վի պես Նա այն պես է ա նում, որ 
ոչ մի ան բա րո կամ ա նաստ ված մարդ՝ Ե սա վի նման, եր կար ժա մա-
նակ չմնա Իր ժո ղովր դի մեջ18։ Ե թե ե կե ղե ցին ի րա կա նում ե կե ղե ցի 
է, և Ք րիս տոսն ի րա կա նում գտնվում է նրանց միջև, Նա հա լեց նո ղի 
կրա կի և թա փի չի օ ճա ռի պես է։ Նա կնստի՝ իբրև ար ծաթ հա լեց նող 
և մաք րող, և կզ տի Իր ժո ղովր դին ոս կու պես19։ Իսկ ե թե ա նաստ-
ված մար դիկ մնում են որևէ ե կե ղե ցում, և Ք րիս տո սը որևէ կեր պով 
չի մի ջամ տում դրան, դա վկա յում է, որ այդ ե կե ղե ցու ճրա գա կա-
լը հե ռաց վել է, և այն այլևս ե կե ղե ցի չէ։ Ն րա դռան վրա գրված է 
«Ի քա բոդ», քա նի որ Տի րոջ փառ քը հե ռա ցել է20։

ՄԵԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
 Հին ուխ տի ներ քո Իս րա յե լի ժո ղո վուրդն ա ռանձ նա նում էր հա մա-

ռութ յամբ։ Ն րանք նման էին ան միտ ձիու կամ ջո րիի, ո րի բե րա նը 
պետք է սան ձել՝ նրան զսպե լու հա մար21։ Այս պատ ճա ռով Աստ ված 
հայտ նեց Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով. «Ես տա րա ծե ցի Իմ ձեռ քերն 

15. Ա Տիմոթեոս 1.19,20
16. Եբրայեցիների 12.15
17. Մատթեոս 18.15-18
18. Եբրայեցիների 12.15,16
19. Մաղաքի ա 3. 2,3
20. Ա Թագավորաց 4.21
21. Սաղմոս 32.9
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ա մեն օր դե պի մի ապս տամբ ժո ղո վուրդ, ո րոնք գնում են մի այն պի-
սի ճա նա պար հով, որ լավ չէ, ի րենց խոր հուրդ նե րի ետևից» (65.2)։ 
Աստ ված շա րու նա կա բար կոչ էր ա նում Իս րա յե լին.

«Այս պես է ա սում Տե րը. «Կանգ նե՛ք ճա նա պարհ նե րին և տե սե՛ք և 
հարց րե՛ք վա ղե մի ճա նա պարհ նե րից, թե արդ յոք ո՞րն է լավ ու ղին, այն 
ժա մա նակ գնա ցեք նրա նո՛վ, և դուք հանգս տութ յուն կգտնեք ձեր հո գի-
նե րի հա մար»։ Բայց նրանք ա սում են. «Չենք գնում»» (Ե րե միա 6.16)։

Ն ման մո լոր ված ոչ խար նե րի, նրան ցից ա մեն մե կը գնա ցել էր իր 
ճա նա պար հով22։

Իս րա յե լի ապս տամ բութ յան ըն թաց քում Աստ ված ու ղար կեց Իր 
մար գա րե նե րին՝ ոչ միայն ազ գին հան դի մա նե լու և զ գու շաց նե լու 
հա մար, այլև մար գա րեա նա լու այն օր վա մա սին, երբ Նա ստեղ-
ծե լու էր նոր ժո ղո վուրդ Իր հա մար, ո րոնք լսե լու և հ նա զանդ վե լու 
էին։ Ն րանք չէին ու նե նա լու սան ձի, պա խուր ցի և սո վո րեց նող նե րի 
կա րիք, քա նի որ Սուրբ Հո գին վե րա փո խե լու էր նրանց, բնակ վե լու 
էր նրան ցում և ա ռաջ նոր դե լու էր23։ Աստ ված տա լու էր նրանց նոր 
սիրտ, ո րը քաղց ու ծա րավ էր ու նե նա լու ար դա րութ յան հան դեպ, և 
Ն րա նա խախ նա մութ յունն ա ռաջ նոր դե լու էր նրանց ար դա րութ յան 
ճա նա պարհ նե րով՝ հա նուն Իր ան վան24։ Ն րանք ու նե նա լու էին ընդ-
հա նուր նպա տակ և բա րո յա կան ար ժեք ներ։ Ն րանք գնա լու էին այն 
ճա նա պար հով, ո րը Մե սիան նա խո րո շել էր նրանց հա մար՝ սրբութ-
յան, ար դա րութ յան և սի րո ճա նա պար հով։ Ե սա յի մար գա րեն գե ղե-
ցիկ և ազ դե ցիկ կեր պով նկա րագ րում է այս ճշմար տութ յու նը.

«Եվ այն տեղ պո ղո տա և ճա նա պարհ է լի նե լու,
Եվ նրան սուրբ ճա նա պարհ է աս վե լու.
Ն րա վրա պիղ ծը չպի տի անց նի.
 Նա նրանցն է։
 Ճա նա պար հը գնա ցո ղը և տ կա րա միտ ներն էլ չեն մո լոր վի։
Այն տեղ առ յուծ չի լի նի,
Եվ գի շա տիչ գա զան չի գա նրա վրա,
Եվ այն տեղ չի գտնվի,
Եվ փրկված նե րը ման կգան» (35.8,9)։

«Բայց քո ու սու ցիչ նե րը այլևս ետ չեն քաշ վե լու,
Եվ քո աչ քե րը շա րու նակ տես նե լու են քո ու սու ցիչ նե րին։
Եվ քո ա կանջ նե րը լսե լու են մի խոսք քո ետևից, որ ա սե լու է.

22. Եսայի 53.6
23. «Դեռ որ հավա տքը չէր եկած, օրենքի ներքև փակված պահվում էինք այն 

հավատքի համ ար , որ պետք  է հա յտնվեր։ Ուրեմն, օրեն քը մեզ համար դաստիա-
րակ եղավ դեպի Հիսուս Քրիստոսը, որ հավատքից արդարանանք։ Բայց երբ որ 
հավատքը եկավ, այլևս դաստիարակի տակ չենք։ Որովհետև ամենդ Աստծո որդիք եք 
Քրիստ ոս  Հ իսուսի հավատքով» (Գաղատ. 3.23-26)։ 

24. Սաղմոս 23.3, Մատթեոս 5.6
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«Սա՛ է ճա նա պար հը, սրա նո՛վ գնա ցեք»:
Երբ որ աջ կող մը պետք է գնաք
Եվ երբ որ ձախ կող մը պետք է գնաք» (30.20,21)։

«Եվ կույ րե րին պի տի ման ա ծեն ի րենց չգի տե ցած ճա նա պար հով,
Ն րանց չգի տե ցած շա վիղ նե րով ա ռաջ նոր դե լու եմ նրանց։
Ն րանց առջև խա վա րը լույ սի եմ դարձ նե լու,
 Դա րու փո սե րը՝ հա վա սա րի։
Այս բա նե րը պի տի ա նեմ սրանց
Եվ նրանց պի տի չձգեմ» (42.16)։

 Հին կտա կա րա նի նորկ տա կա րան յան խոս տումնե րում Աստ-
ված ակն կա լում էր այն պի սի ժա մա նակ վա, երբ Նա ոչ միայն ստեղ-
ծե լու էր նոր ժո ղո վուրդ, այլև հաս տա տե լու էր այդ ժո ղովր դին նոր 
ըն թաց քի մեջ և հետևե լու էր, որ չհե ռա նա յին։ Ե զե կիե լը մար գա-
րեա ցավ, որ Աստ ված տա լու էր Իր ժո ղովր դին նոր սիրտ, դնե լու էր 
նրան ցում Իր Հո գին և այն պես էր ա նե լու, որ նրանք վար վեին Իր 
օ րենք նե րի մեջ25։ Ե րե միան կան խա սեց այն օր վա մա սին, երբ Աստ-
ված տա լու էր Իր ժո ղովր դին մեկ ճա նա պարհ և սո վո րեց նե լու էր 
նրանց քայ լել դրա նով26։ Ե սա յին հայ տա րա րեց, որ Աստ ված սրբութ-
յան ճա նա պարհ էր պատ րաս տե լու Իր ժո ղովր դի հա մար և պաշտ-
պա նե լու էր նրանց ա մեն վտան գից, ո րը փոր ձե լու էր շե ղել նրանց 
այդ ճա նա պար հից կամ խո չըն դո տել նրանց ա ռա ջըն թա ցը27։ Նա 
վար վե լու էր նրանց հետ ու սուց չի պես՝ ցույց տա լով ճա նա պար հը 
և վե րա դարձ նե լով նրանց, ե թե նրանք շեղ վեին դրա նից28։ Նույ նիսկ 
ա մե նից ան հե ռա տես մար դիկ Իր ժո ղովր դից վա խե նա լու պատ ճառ 
չէին ու նե նա, քա նի որ Նա խա վա րը լույս կդարձ ներ նրանց առջև 
և կ հա վա սա րեց ներ ան հարթ տե ղան քը29։ Նոր ուխ տում վեր ջա պես 
ի րա կա նութ յուն կդառ նա յին Ա ռա կաց գրքի հետև յալ խոս քե րը.

«Բայց ար դար նե րի ճա նա պար հը ծա գող լույ սի պես է,
Որ գնա լով լու սա վոր վում է, մինչև որ կա տար յալ օր է դառ նում։
Ամ բա րիշտ նե րի ճա նա պար հը խա վա րի նման է,
նրանք չգի տեն, թե ին չով են գայ թակ ղում
(կամ՝ թե ին չի պատ ճա ռով են սայ թա քում)» (4.18,19)։

Ի ու րա խութ յուն քրիս տոն յա յի, բո լոր այս խոս տումներն ի րա կա-
նա ցել են Ք րիս տո սում՝ Գող գո թա յում Ն րա քավ չա րար աշ խա տան-
քի և Սուրբ Հո գուն ու ղար կե լու մի ջո ցով։ Հա մա ձայն Նոր կտա կա-
րա նի, Աստ ված ոչ միայն նա խա սահ մա նեց մի ժո ղո վուրդ, այլև նա-

25. Եզեկիել 36.26,27
26. Երեմիա 31.34, 32.39
27. Եսայի 35.8,9
28. Եսայի 30.20,21
29. Եսայի 42.16
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խա պատ րաս տեց այն բա րի գոր ծե րը, ո րոն ցում նրանք պետք է 
վար վեին30։ Երբ ե կավ ժա մա նա կը, Նա ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ նրանց 
փրկե լու հա մար, և Նա կան չում է նրանց Ա վե տա րա նի քա րոզ ման և 
Հո գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով31։ Բո լո րը, ով քեր լսում և սո-
վո րում են Հո րից, գա լիս են Որ դու մոտ և Աստ ծո զա վակ ներ լի նե լու 
ի րա վունք են ստա նում32։ Քա նի որ նրանք որ դի ներ են, Աստ ված ու-
ղար կում է նրանց սրտե րի մեջ Իր Որ դու Հո գին, ո րը կան չում է «Աբ-
բա Հայր»33։ Նույն Հո գին նաև կնքում է նրանց, սրբաց նում է նրանց, 
զո րաց նում է նրանց և ա ռաջ նոր դում է Ք րիս տո սի կող մից պատ-
րաստ ված նեղ ճա նա պար հով34։ Վեր ջա պես, թեև նրանք պայ քա-
րում են, տա տան վում են և եր բեմն ձա խող վում են, Աստ ծո նա խախ-
նա մութ յան ան նա հանջ ձեռ քը պա հում է նրանց մինչև վեր ջին օ րը35։ 
Ս րա նում մենք տես նում ենք ևս մեկ փրկութ յան ոս կե շղթա՝ ա ռանց 
կտրված օ ղա կի։ Նա, Ով բա րի գործ է սկսել ա մեն հա վա տաց յա լի 
կյան քում, ա վար տին կհասց նի այն36։ «Ա պա ի՞նչ ա սենք այս բա նե րի 
հա մար. ե թե Աստ ված մեր կողմն է, ո՞վ է մեզ հա կա ռակ» (Հ ռոմ. 8.31)։

 Զար մա նա լի չէ, որ ա ռա ջին դա րի քրիս տոն յա նե րը և ն րանց 
թշնա մի նե րը «Ճա նա պարհ» էին ան վա նում քրիս տո նեութ յու նը37։ Ու-
շագ րավ է, որ Գործք ա ռա քե լոց գրքում Ղու կասն ան վա նում է այն 
Տի րոջ ճա նա պար հը, Աստ ծո ճա նա պար հը, ճշմար տութ յան ճա նա-
պար հը և ար դա րութ յան ճա նա պար հը38։ Սա լավ հի շե ցում է մեզ 
այ սօր, քա նի որ մենք հակ ված ենք դի տար կել քրիս տո նեութ յու նը 
միայն որ պես ի րա վա բա նա կան դիրք Աստ ծո առջև՝ հիմն ված հա-
վատ քի վրա։ Հա ճախ, ձգտե լով պաշտ պա նել «սո լա ֆի դե» վար դա-
պե տութ յու նը, մենք ան տե սում ենք այն ճշմար տութ յու նը, որ քրիս տո-
նեութ յու նը նաև կյան քի ճա նա պարհ է։ Հի սուս Ք րիս տո սը ոչ միայն 
մեր Փր կիչն է, այլև՝ մեր օ րի նա կը։ Մենք պետք է ոչ միայն հա վա-
տանք Ն րան, այլև հետևենք Ն րան, նմա նա կենք Ն րան և կեր պա-
րան վենք Ն րա պատ կե րով՝ մտքով, խոս քով և գոր ծով39։ Ա հա թե ին-
չու է Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում. «Ով որ ա սում է, թե Ն րա նում եմ 

30. Հռոմեացիների 8.29,30, Եփեսացիների 1.4,5, 2.10
31. Եզեկիել 37.1-14, Հովհաննես 3.3-8, Հռոմեացիների 1.16, Գաղատացիների 4.4,5
32. Հով հաննես 1.12, 6.45
33. Գաղատացիների 4.6
34. Մատթեոս 7.13,14, Գո րծ ք 1.8, Հռոմեացիների 8.14, 15.13,16, Եփեսացիների 

1.13,18,19, 3.16,20, 4.30, 6.10, Կողոսացիների 1.29, Ա Թեսաղոնիկեցիների 1.5, Բ Թե սա-
ղո նի  կեցիների 2.13, Ա Պետրոս 1.2 

35. Եբրայեցիների 12.5-11
36. Փիլիպեցիների 1.6
37. Գործք 9.2, 19.9, 23 , 24.14,22 
38. Գործք 18.25,26, Բ Պե տրոս 2.2,21
39. Մատթեոս 16.24, Հովհաննես 10.27, Ա Կորնթացիների 11.1, Ա Թեսա ղո նի կե-

ցիների 1.6, Հռոմեացիների 8.29, Բ Կորնթացիների 10.5, Փիլիպեցիների 3.10
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բնակ վում, պետք է, ինչ պես որ Նա գնաց, ինքն էլ այն պես գնա» (Ա 
Հովհ. 2.6)։

 Մենք եր բեք չպետք է մո ռա նանք, որ փրկութ յու նը միայն շնորհ-
քով է՝ միայն հա վատ քի մի ջո ցով, և այն մեզ նից չէ, այլ Աստ ծո 
պարգև է40։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք նույն պես պետք է հի շենք, որ 
շնորհ քով և հա վատ քի մի ջո ցով փրկված մար դիկ դար ձել են Աստ-
ծո ձեռ քի գոր ծը՝ հաս տատ ված Ք րիս տոս Հի սու սով բա րի գոր ծե րի 
հա մար, ո րոնք Աստ ված նա խա պես պատ րաս տել է, որ պես զի ի րենք 
վար վեն դրան ցում41։ Ն րանք, ով քեր հա վա տա ցել են ար դա րաց մա-
նը, նույն պես վե րածն վել են կամ հա րութ յուն են ա ռել՝ նո րոգ ված 
կյան քի հա մար42։ Աստ ված դարձ րել է նրանց նոր ստեղծ ված ներ՝ նոր 
զգաց մունք նե րով։ Նա որ դեգ րել է նրանց, ինչ պես ե րե խա նե րի՝ ըն-
դու նե լով Իր խնա մա կա լութ յան և խ րա տի ներ քո43։ Նա դարձ րել է 
նրանց Իր ձեռ քի գոր ծը, և Նա, Ով սկսել է այս բա րի գոր ծը նրան-
ցում, ա վար տին կհասց նի այն44։ Այն պես որ, ար դա րութ յան շա վիղ նե-
րով վար վելն ըն դա մե նը այն պի սի բան չէ, ինչ քրիս տոն յա նե րը պար-
տա վոր են ա նել, այլ՝ այն պի սի բան, ինչ նրանք ա նե լու են։

 Դի տար կե լով Հին կտա կա րա նի մար գա րեութ յուն նե րը և դ րանց 
ի րա կա նա ցու մը Նոր կտա կա րա նում՝ մենք տես նում ենք, որ բո-
լոր քրիս տոն յա ներն ու նեն ընդ հա նուր նպա տակ և բա րո յա կան ար-
ժեք ներ։ Ն րանք կքայ լեն այն ճա նա պար հով, ո րը պատ րաստ ված է 
ի րենց հա մար Ք րիս տո սի օ րի նա կով և ուս մունք նե րով։ Թեև քրիս-
տոն յա նե րը կա րող են տար բեր վել մշա կույ թով, մտա վոր զար գաց-
մամբ, հա սու նութ յամբ և շատ այլ բա նե րով, նրանք ցնցող նմա նութ-
յուն կու նե նան դա վա նան քի և վար քի մեջ։ Ի րա կա նում, նրանց նմա-
նութ յուն ներն այն քան ակ նա ռու կլի նեն, որ միայն Աստ ծո գերբ նա-
կան աշ խա տան քը կա րող է բա ցատ րել դրանք։

•   Բո լոր քրիս տոն յա նե րը հա վա տում են, որ Հի սուս Ք րիս տոսն Աստ ծո 
Որ դին է, միակ քավ չա րար զո հը մարդ կութ յան մեղ քե րի հա մար և 
միակ ա նու նը երկն քի տակ, ո րով մար դիկ կա րող են փրկվել45։

•   Բո լոր քրիս տոն յա նե րը դա վա նում են ի րենց բե րա նով Հի սու սին՝ որ-
պես Տեր, և հա վա տում են ի րենց սրտում, որ Աստ ված հա րութ յուն 
տվեց Ն րան մե ռել նե րից46։

40. Եփեսացի ների 2.8,9
41. Եփեսացիների 2.10
42. Հռոմեացիների 6.4
43. Եբրայեցիների 12.5-11
44. Փիլիպեցիների 1.6
45. Գործք 4.12
46. Հռոմեացիների 10.9
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•   Բո լոր քրիս տոն յա ներն ըն դու նում են Աստ վա ծա շուն չը՝ որ պես անս-
խա լա կան չա փա նիշ ի րենց հա վատ քի և վար քի հա մար, և ձգ տում 
են հնա զան դեց նել ի րենց կյան քը դրա ուս մունք նե րին47։

 •  Բո լոր քրիս տոն յա ներն աշ խա տում են ա նա րատ պա հել ի րենց այս 
աշ խար հից և ձգ տում են սրբութ յան, ա ռանց ո րի ոչ ոք չի տես նի 
Տի րո ջը48։

•   Բո լո րը ջանք են գոր ծադ րում ու նե նալ Հո գու պտու ղը և լի նել Աստ-
ծուն նմա նա կող ներ Ք րիս տո սում49։

•   Բո լո րը ձգտում են սի րել ի րենց Տեր Աստ ծուն՝ ամ բողջ սրտով, ան-
ձով, մտքով և զո րութ յամբ, և սի րել ի րենց ըն կե րոջն ի րենց ան ձի 
պես50։

•   Բո լո րը պայ քա րում են մեղ քի դեմ, սգում են բա րո յա կան ձա խո ղում-
նե րի պատ ճա ռով, խոս տո վա նում են դրանք Աստ ծուն և վս տա հում 
են ներ ման մա սին Ն րա խոս տումնե րին51։

•   Բո լո րը սպա սում են Ք րիս տո սի վե րա դար ձին, քա նի որ նրանք 
սպա սում են հիմ քով հաս տատ ված մի քա ղա քի, ո րի ճար տա րա պե-
տը և կա ռու ցողն Աստ ված է52։

Այս ամ փոփ ցու ցա կը ոչ մի դեպ քում սպա ռիչ չէ, բայց այն բա վա-
կան է՝ ցույց տա լու հա մար, որ Աստ ված տվել է Իր ժո ղովր դին մեկ 
սիրտ և մեկ ճա նա պարհ։ Թեև աշ խար հով մեկ սփռված ե կե ղե ցում 
կան շատ տար բե րութ յուն ներ, ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներն այն աս-
տի ճան միա բան են ի րենց հա վատ քի և վար քի հիմ քե րում, որ այդ 
տար բե րութ յուն ներն այն քան էլ էա կան չեն, որ քան կա րող են թվալ 
սկզբում։

 Հայ րը պա տաս խա նել է Ք րիս տո սի ա ղոթ քին միա բա նութ յան 
մա սին, և Նոր ուխ տի խոս տումնե րը մեկ սրտի և մեկ ճա նա պար հի 
մա սին ի րա կա նութ յուն են ճշմա րիտ քրիս տոն յա նե րի կյան քում53։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել այն հար ցին, թե արդ-
յո՞ք մենք՝ որ պես ան հատ ներ, բաժ նեկ ցում ենք այս միա բա նութ յա նը 
և քայ լում ենք այս նեղ ճա նա պար հով։ Ե թե մար դու հա մոզ մունք նե-
րը և կեն սաո ճը հա կա սում են այն բա նին, ին չը ճշմա րիտ է տար բեր 
սո վո րույթ ներ ու նե ցող բո լոր քրիս տոն յա նե րի հա մար, նա պետք է 
մտա հոգ վի և կաս կա ծի են թար կի այն փաս տը, թե արդ յո՞ք ին քը հա-
վատ քի մեջ է54։

47. Հովհաննես 17.20, Բ Տի մոթեոս 3.15-17
48. Եբրայեցիների 12.14, Հակոբոս 1 .2 7
49. Ա Կորնթացիների 11.1, Գաղատացիների 5.22,23 , Եփեսացիների 5.1
50. Մատթեոս 22.37-40, Մարկոս 12.30, Ղուկաս 10.27
51. Մատթեոս 5.4, Գաղատացիների 5.17, Ա  Հովհաննես 1.8-10
52. Ա Թեսաղոնիկեցիների 1.9,10, Եբրայեցիների 11.10
53. Երեմիա 32.38,39
54. Բ Կորնթացիների 13.5
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ՄԵԿ ԵՐԿՅՈՒՂ
 Մենք դի տար կե ցինք ե կե ղե ցու միա բա նութ յու նը սի րո և վար քի 

մեջ։ Այժմ կուղ ղենք մեր ու շադ րութ յու նը Աստ ծո Նոր ուխ տի ժո ղովր-
դի եր րորդ բնո րոշ հատ կա նի շին՝ գե րակշ ռող երկ յու ղին կամ երկ-
յու ղա ծութ յա նը Աստ ծո հան դեպ, ո րի արդ յունքն ա ռող ջութ յու նը և 
օրհ նութ յունն է։ Ե րե միա յի մի ջո ցով Աստ ված խոս տա նում է. «Եվ Ես 
կտամ նրանց մեկ սիրտ և մեկ ճա նա պարհ, որ Ինձ նից վա խե նան 
ա մեն ժա մա նակ, որ լավ լի նի ի րենց հա մար և ի րեն ցից հե տո ի րենց 
որ դի նե րի հա մար» (Ե րե միա 32.39)։

 Մար դիկ հա ճախ են զրպար տում և հազ վա դեպ են հաս կա նում 
Տի րոջ երկ յու ղը։ Այ նուա մե նայ նիվ, Հին կտա կա րա նի գրքե րը հա-
մա րում են այն ա մեն ա ռա քի նութ յան և ի մաս տութ յան հիմ քը55։ Այն 
սո վո րեց նում է Աստ ծո ժո ղովր դին ա տել չա րը և հե ռա նալ դրա նից56։ 
Այն դրդում է նրանց սի րել, երկր պա գել և ծա ռա յել Տի րո ջը լիա կա-
տար նվիր մամբ57։ Այն կա ռա վա րում է մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րը և դր դում է Աստ ծո ժո ղովր դին մեծ զգու շա վո րութ յամբ վար վել 
մե կը մյու սի հետ, քա նի որ

գի տեն, որ Աստ ծո մոտ ա նի րա վութ յուն չկա։ Այս և58 շատ այլ 
պատ ճառ նե րով, Տի րոջ երկ յու ղը հա մար վում է կյան քի աղբ յու րը և 
ճշ մա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յան էա կան կող մե րից մե կը59։ Ի րա-
կա նում, Տի րոջ երկ յուղն այն պի սի ա ռանց քա յին դիրք է զբա ղեց նում 
Հին կտա կա րա նի աստ վա ծա պաշ տութ յան մեջ, որ Իս րա յե լի աստ-
վա ծա պաշտ մնա ցոր դը հա ճախ կոչ վում էր «Տի րո ջից վա խե ցող նե-
րը» (Մա ղա քիա 3.16)։ Նաև ու շագ րավ է, որ հա մա ձայն մար գա րե նե-
րի՝ ե կող Մե սիա յի ակ նա ռու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը լի-
նե լու է Տի րոջ երկ յու ղը.

«Եվ Ն րա վրա կհանգ չի Տի րոջ Հո գին,
Ի մաս տութ յան և հան ճա րի Հո գին,
 Խորհր դի և զո րութ յան Հո գին,
 Գի տութ յան և Տի րոջ երկ յու ղի Հո գին։
Եվ Ն րա ա խոր ժան քը Տի րոջ երկ յուղն է» (Ե սա յի 11.2,3)։

«Երկ յուղ» բա ռը թարգ ման ված է մի եբ րա յե րեն բա ռից, ո րը նշա-
նա կում է վախ, սոս կում, սար սափ, հար գանք և երկ յու ղա ծութ յուն60։ 
Ն ման շատ բա ռե րի, հատ կա պես եբ րա յե րե նում, այն բազ մա պի-

55. Սաղմոս 111.10, Առակաց 1.7, 9.10, 15.33
56. Առակաց 3.7, 8.13, 16.6, 23.17
57. Երկրորդ Օրինաց 6.13, 10.12, Ա Թագավորաց 12.24, Բ Մնացորդաց 19.9
58. Ղևտացիների 25.17, Բ Մնացորդաց 19.7
59. Առակաց 14.27
60. Եբրայերեն «յիրահ»



171Աստ ծո ժո ղովր դի սիր տը և ճա նա պար հը 

սի ի մաստ ներ ու նի՝ կախ ված իր հա մա տեքս տից։ Աստ ծո թշնա մի-
նե րը վա խե նում են Աստ ծուց՝ Իր ար դա րութ յան և դա տաս տան նե րի 
պատ ճա ռով։ Ն րանք ճա նա չում են Ն րան որ պես մա շող կրակ61, և որ 
«Սար սա փե լի բան է կեն դա նի Աստ ծո ձեռքն ընկ նե լը» (Եբր. 10.31)։ 
Ն րա ներ կա յութ յու նից սա րե րը մո մի պես հալ վում են, և Նա չո րաց-
նում է ծովն Իր սաս տե լով62։ Ոչ ոք չի կա րող կանգ նել Ն րա ներ կա-
յութ յան մեջ, երբ Նա բար կա ցած է, և ոչ ոք չի կա րող դի մա նալ Ն րա 
բոր բոք ված զայ րույ թին63։ Այս պատ ճա ռով, մե ղա վոր նե րը վա խե նում 
են, և կեղ ծա վոր նե րին դող է բռնել64։ Ն րանք ա ղա չում են սա րե րին և 
բ լուր նե րին ընկ նել ի րենց վրա և ծած կել ի րենց Աստ ծո ե րե սից65։

Ի հա կադ րութ յուն մե ղա վոր նե րի, Աստ ծո ժո ղո վուր դը չի սար-
սա փում Ն րա նից, այլ ու նի խո րը և մնա յուն երկ յու ղա ծութ յուն, ո րը 
ծնվում է Ն րա Ան ձի գե րա զան ցութ յու նը, Ն րա հատ կա նիշ նե րի մե-
ծութ յու նը և Ն րա բո լոր գոր ծե րի կա տա րե լութ յու նը հաս կա նա լուց։ 
Փա ռա վոր ված սուր բե րը Երկն քում պար զո րեն հայտ նում են այս 
ճշմար տութ յու նը Գա ռան Եր գում.

«Մեծ և զար մա նա լի են Քո գոր ծե րը,
 Տե՛ր Աստ ված, Ա մե նա կա՛լ։
Ար դար և ճշ մա րիտ են Քո ճա նա պարհ նե րը,
Ո՛վ սուր բե րի Թա գա վոր։
Ո՞վ է, որ Քեզ նից չվա խե նա, ո՛վ Տեր, և Քո ա նու նը չփա ռա վո րի,
Որ միայն Դու ես սուրբ։
Ո րով հետև բո լոր ազ գե րը կգան և Քո առջև երկր պա գութ յուն կա նեն,
Ո րով հետև Քո ի րա վունք նե րը հայտն վե ցին» (Հայտն. 15.3,4)։

 Սուրբ Հո գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով քրիս տոն յան պատ-
կե րա ցում է կազ մում Աստ ծո ան սահ ման ար ժե քի, կա տար յալ ար դա-
րութ յան, անն կա րագ րե լի գե ղեց կութ յան, ան զու գա կան զո րութ յան 
և ա նըմբռ նե լի սի րո մա սին։ Թեև այս տե սիլքն ա ղոտ է այս երկ րի 
վրա, այն դրդում է վե րածն ված սրտին երկ յուղ տա ծել Աստ ծո հան-
դեպ և փա ռա վո րել Ն րա ա նու նը։ Որ քան ա վե լա նում է այդ տե սիլ քը, 
այն քան ա վե լա նում է հա վա տաց յա լի երկ յու ղա ծութ յու նը։ Նա սկսում 
է ա հով ու դո ղով գոր ծել իր փրկութ յու նը, քա նի որ հաս կա նում է, որ 
Աստ ված ներ գոր ծում է ի րե նում՝ թե՛ կա մե նա լը, թե՛ ա նե լը՝ ըստ Իր 
բա րե հա ճութ յան66։ Նա սո վո րում է մեր ժել ի րեն շրջա պա տող ան բա-
րո յութ յու նը և պղ ծութ յու նը՝ հաս կա նա լով, որ այս պատ ճա ռով Աստ-

61. Ելից 24.17, Երկրորդ Օրինաց 4.24, 9.3, Եսայի 29.6, 30.27,30, 33.14, 
Եբրայեցիների 12.29

62. Սաղմոս 97.5, Եսայի 50.2, Միքիա 1.4, Նաում 1.4
63. Սաղմոս 76.7
64. Եսայի 33. 14 
65. Ովսե 10.8, Հայտնություն 6.16
66. Փիլիպեցիների 2.12,13
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ծո բար կութ յու նը գա լիս է այս աշ խար հի վրա67։ Ն րա նում ա վե լա նում է 
Տի րոջն իր բո լոր գոր ծե րում հա ճեց նե լու ձգտու մը, քա նի որ նա գի տի, 
որ պետք է կանգ նի Ք րիս տո սի ատ յա նի առջև և հա տու ցում ստա նա 
իր գոր ծե րի հա մար՝ թե՛ բա րի, թե՛ չար68։ Ա վե լին՝ Տի րոջ ա հա վո րութ-
յու նը ի մա նա լով, նա ոչ միայն հնա զան դեց նում է իր կյանքն Աստ ծուն, 
այլև ձգտում է հա մո զել այլ մարդ կանց ա նել նույ նը69։

 Նույն պես կարևոր է նշել, որ Տի րոջ երկ յու ղը ոչ միայն ղե կա վա-
րում է քրիս տոն յա յի գոր ծե րը, այլև խո րը ազ դե ցութ յուն է թող նում 
Աստ ծո հետ նրա հա րա բե րութ յուն նե րի վրա։ Այն խո նար հութ յուն է 
հագց նում նրան։ Թեև քրիս տոն յան Աստ ծուն իր Հայրն ան վա նե լու 
ար տո նութ յուն է ստա ցել, նա քա ջա տեղ յակ է, որ իր Հայ րը Երկն քում 
է և բ նակ վում է ան մա տույց լույ սի մեջ, և որ Նա թա գա վոր նե րի Թա-
գա վո րը և տե րե րի Տերն է70։ Թեև քրիս տոն յան մուտք ու նի իր Հոր 
ներ կա յութ յան մեջ և խ րա խուս վում է գալ Ն րա առջև մեծ հա մար ձա-
կութ յամբ, նա գի տակ ցում է, որ այդ մուտ քը Ք րիս տո սի շնոր հիվ է, և 
նա թույլ չի տա լիս ի րեն օգտ վել որևէ ա զա տութ յու նից, ո րը հստա կո-
րեն շնորհ ված չէ ի րեն71։ Ի վեր ջո, թեև քրիս տոն յան մեծ սփո փանք 
է զգում այն ճշմար տութ յան պատ ճա ռով, որ Ք րիս տո սը չի ա մա չում 
ի րեն եղ բայր ան վա նել, նա ոչ մի դեպ քում չի հա վակ նում Ք րիս տո-
սի հետ հա վա սա րութ յան և խո սում է Ն րա մա սին միայն մե ծա գույն 
հիաց մուն քով ու հար գան քով72։ Ե թե նա հաս կա նում է, որ ինչ-որ 
կեր պով սո վո րա կա նի պես է վե րա բեր վել Ք րիս տո սին կամ ա ներկ-
յուղ ձևով է խո սել Ն րա մա սին, նա ի սրտե տրտմում է և ա մա չում։

Որ քան ա վե լի քրիս տոն յան ի մա նա Աստ ծո գե րա զան ցութ յան և 
մե ծութ յան մա սին, այն քան կա վե լա նա նրա երկ յու ղա ծութ յու նը։ Կ գա 
այն ժա մա նա կը, երբ այն կվե րահս կի իր կյան քի ա մեն բնա գա վա-
ռը։ Նույ նիսկ բա րո յա կան ձա խող ման դեպ քում քրիս տոն յան կբա ցա-
հայ տի, որ ու նի խո րը և մնա յուն երկ յու ղա ծութ յուն Աստ ծո հան դեպ, 
ո րից նա չի կա րող փախ չել։ Աստ ծուց դրված այս երկ յու ղա ծութ յու նը 
կա ռաջ նոր դի նրան ա պաշ խա րութ յան և խոս տո վա նութ յան73։

67. Եփեսացիների 5.3-7
68. Բ Կորնթացիների 5.9,10
69. Բ Կորնթացիների 5.11
70. Մատթեոս 6.9, Ա Տիմոթեոս 6.15,16
71. Եփեսացիների 2.18, 3.12, Եբրայեցիների 4.16։ «Սակայն Տերն Իր սուրբ տա ճա-

րում է, լռի՛ր Նրա առջև, ո՛վ ամբողջ երկիր» (Ամբակում 2.20)։ «Մի՛ շտապիր լեզ վովդ, 
և սիրտդ շուտով բան չարտասանի Աստծո առջև, ո րովհետև Աստված Երկնքում է, և 
դու՝ երկրի վրա։ Սր ա համար թող խոսքերդ քիչ լինեն» (Ժ ողով. 5.2)։ 

72. Եբրայեցիների 2.11
73. Երեմիա 32.40-ում Աստված հայտնում է. «Եվ Ես հավիտենական ուխտ 

եմ դնում նր անց հետ, որ ետ չդառնամ նրանցից՝ նրանց բարություն անելուց, և Իմ 
երկյու ղը կդնեմ նրանց սրտերում, որ Ինձնից չհեռանան»։ Թեև հավատացյալը կա-
րող է և պետք է զարգացնի Տիրոջ երկյուղը, այն պարգև է Աստծուց, որը դրվել է նրա 
սրտում վերածնման պահից։
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Ակն հայտ է, որ Տի րոջ երկ յու ղը հա ճախ հան դի պող ա ռա քի նութ-
յուն չէ բազ մա թիվ դա վա նող ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րի 
կյան քում և ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րում։ Դ րա սա կա վութ յու նը 
զգու շաց նող նշան է այն մա սին, որ ա մեն ինչ չէ, որ լավ է։ Քա նի որ 
Տի րոջ երկ յու ղը և ճշ մա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յունն ան մի ջա կան 
կապ ու նեն, այս եր կու սից մե կի պա կա սութ յու նը խո սում է մյու սի 
նվազ ման մա սին։ Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, Տի րոջ երկ յուղն այն պի սի 
ա ռանց քա յին դիրք ու նի սուրբգ րա յին աստ վա ծա պաշ տութ յան մեջ, 
որ Աստ ծո ճշմա րիտ ժո ղովր դին հա ճախ կո չում էին «Տի րո ջից վա-
խե ցող նե րը»74։ Լավ կլի նի, ե թե մեզ հարց նենք, թե արդ յո՞ք մեզ լա-
վա գույնս ճա նա չող մար դիկ կա րող են այս պես նկա րագ րել մեզ։ Տի-
րոջ երկ յու ղի պա կա սութ յունն Աստ ծո ժո ղովր դի մոտ հա ճախ տե ղի 
է ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ նրանք ան տեղ յակ են Աստ ծո հատ-
կա նիշ նե րին և գոր ծե րին։ Տի րոջ երկ յու ղի բա ցա կա յութ յու նը հա ճախ 
նշան է, որ մար դիկ դեռևս վե րածն ված և դար ձի ե կած չեն։

ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ե րե միա 32.38,39-ն ա վարտ վում է Նոր ուխ տի ժո ղովր դին տրվող 

ևս մեկ խոս տու մով. բա ցի այն, որ նրանք կու նե նան Տի րոջ երկ յու ղը, 
և դ րա օրհ նութ յու նը կլի նի թե՛ ա ռան ձին քրիս տոն յա յի կյան քում, թե՛ 
ե կե ղե ցում՝ ընդ հա նուր առ մամբ, այս ա ռա վե լութ յուն նե րը կհաս նեն 
նաև նրանց զա վակ նե րին և զա վակ նե րի զա վակ նե րին։ Ինչ պես որ 
Ե րե միան ազ դա րա րում է 39-րդ խոս քում՝ մար դիկ, ո րոնք վա խե նում 
են Տի րո ջից, ա նում են դա, «որ լավ լի նի ի րենց հա մար և ի րեն ցից 
հե տո՝ ի րենց որ դի նե րի հա մար»։

 Տի րո ջից երկ յուղ ու նե ցող մար դու ժա ռանգ նե րի օրհ նութ յու-
նը սո վո րա կան երևույթ է Հին ուխ տում։ Ըստ Ա ռա կաց գրքի, Տի րոջ 
երկ յու ղը ոչ միայն մեծ վստա հութ յուն է հա ղոր դում այն ու նե ցո ղին, 
այլև ա պաս տան է նրա զա վակ նե րի հա մար75։ Ծնն դոց 18.19-ը, ո րում 
Աստ ված հայտ նում է Իր ծրա գիրն Աբ րա հա մի հա մար, ազ դե ցիկ 
կեր պով պատ կե րում է կապն աստ վա ծա պաշտ մար դու և ն րա ժա-
ռանգ նե րի միջև. «Ո րով հետև Ես ճա նա չե ցի նրան, որ իր որ դի նե րին 
և ի րե նից հե տո իր տա նը կպատ վի րի, և ն րանք Ե հո վա յի ճա նա-
պար հը կպա հեն՝ ար դա րութ յուն և ի րա վունք ա նե լու հա մար, որ պես-
զի Ե հո վան Աբ րա հա մի վրա բե րի՝ ինչ որ ա սել է նրան»։

 Քա նի որ այս նա հա պե տը ճշմար տութ յան լավ տնտես էր, Աբ-
րա հա մի Աստ ված դառ նա լու էր նաև Ի սա հա կի, Հա կո բի և ն րանց 

74. Մաղ աքիա 3.16
75. Առակաց 14.26
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ժա ռանգ նե րի Աստ վա ծը։ Նույն կեր պով, ա մեն սե րունդ Իս րա յե լում 
պար տա վոր էր խրա տել հա ջորդ սերն դին՝ պատ մե լով Աստ ծո մեծ 
փրկա րար գոր ծե րը, սո վո րեց նե լով Ն րա պատ վի րան նե րը և լի նե լով 
ճշմա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յան օ րի նակ՝ ի րենց երկ յու ղա ծութ յամբ 
և հ նա զան դութ յամբ։ Ն պա տակն այն էր, որ ա մեն սե րունդ ապ րեր 
որ պես լույս իր ժա ռանգ նե րի և ի րեն շրջա պա տող հե թա նոս ազ գե րի 
հա մար, որ պես զի բո լո րը հա մոզ վեին միակ ճշմա րիտ Աստ ծուն հա-
վա տա րիմ և հ նա զանդ լի նե լու ա ռա վե լութ յուն նե րի մեջ։ Ա հա թե ին-
չու Մով սե սը հոր դո րեց Իս րա յե լի ժո ղովր դին.

«Լ սի՛ր, ո՛վ Իս րա յել, մեր Ե հո վա Աստ ված՝ Ե հո վան մեկ է։ Եվ սի րի՛ր քո 
Ե հո վա Աստ ծուն ամ բողջ սրտովդ, ամ բողջ հո գովդ և ամ բողջ զո րութ-
յու նովդ։ Եվ այս խոս քե րը, որ Ես այ սօր քեզ պատ վի րե ցի, քո սրտի մեջ 
լի նեն։ Եվ կրկնի՛ր դրանք քո որ դի նե րին, խո սի՛ր դրանց վրա քո տան 
մեջ նստած ժա մա նակդ և ճա նա պարհ գնա ցած ժա մա նակդ, և՛ պառ-
կե լիս, և՛ վեր կե նա լիս։ Եվ դրանք կա պի՛ր նշա նի հա մար ձեռ քիդ վրա, 
դրանք ճա կա տա նոց լի նեն աչ քե րիդ մեջ տե ղում։ Նաև քո տան դրան-
դի քի վրա և դռ նե րիդ վրա գրի՛ր դրանք» (Երկ րորդ Օ րի նաց 6.4-9)։

«Հի մա (Աստ ծո պատ վի րան նե րը) պա հե՛ք և ա րե՛ք, ո րով հետև Նա է 
ձեր ի մաս տութ յու նը և հան ճա րը ազ գե րի առջև, ո րոնք, այս բո լոր կա-
նոն նե րը լսե լով, պի տի ա սեն. «Ի րավ այս մեծ ազ գը մի ի մաս տուն և 
հան ճա րեղ ժո ղո վուրդ է» (Երկ րորդ Օ րի նաց 4.6)։

 Յու րա քանչ յուր սերն դի հայ րեր պետք է լիո վին տրվեին հա ջորդ 
սերն դին ու սու ցա նե լու ա ռա ջադ րան քին։ Աստ ծո պատ վի րան նե րը 
պետք է լի նեին նրանց սրտե րում, և ն րանք պետք է ջա նա սի րա բար 
սո վո րեց նեին դրանք ի րենց որ դի նե րին և դուստ րե րին։ Աստ ված և 
Ն րա Խոս քը պետք է լի նեին նրանց կյան քի կարևո րա գույն մա սը՝ թե՛ 
տա նը, թե՛ դրսում76։ Այ նուա մե նայ նիվ, թեև Օ րեն քը և Մար գա րե նե րը 
մշտա պես հի շեց նում էին Իս րա յե լին, թե որ քան կարևոր էր դա, մար-
դիկ հազ վա դեպ էին հնա զանդ վում։ Ի րա կա նում, Դա տա վո րաց գրքի 
հե ղի նա կը հայտ նում է, որ նույ նիսկ ա ռա ջին սե րուն դը, ո րը մուտք 
գոր ծեց Խոստ ման եր կիր, կոպ տո րեն ան տե սեց այս տնտե սութ յու նը. 
«Եվ այն (Հե սուի) դա րի բո լոր մար դիկ ի րենց հայ րե րի մոտ ժո ղով-
վե ցին, և ն րան ցից հե տո մեկ ու րիշ ազգ վեր կա ցավ, որ չէր ճա նա-
չում ո՛չ Տի րո ջը, և ո՛չ այն գոր ծե րը, որ Նա ա րել էր Իս րա յե լի հա մար» 
(2.10)։

 Թեև Իս րա յե լի պատ մութ յան մեջ կա յին արթ նութ յան կարճ ժա-
մա նա կա հատ ված ներ, դրանք շա րու նա կա կան չէին։ Հազ վա դեպ է 
ե ղել, որ ինչ-որ սե րունդ կա տա րեր իր ե րե խա նե րին սո վո րեց նե լու իր 
վեհ կո չու մը։ Հազ վա դեպ է ե ղել, որ հա ջորդ սե րունդն օ գուտ քա ղեր 

76. Երկրորդ Օրինաց 6.6-9
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նա խոր դի աստ վա ծա պաշ տութ յու նից և խ րատ նե րից։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, այս հա մա տեքս տում Ե րե միան մար գա րեա ցավ ա պա գա ժա-
մա նա կաշր ջա նի և ուխ տի մա սին, ո րում Աստ ծո ժո ղովր դի ա մեն ան-
դամ Տի րո ջից վա խե նա լու սիրտ կստա նա՝ ոչ միայն իր օգ տի հա մար, 
այլև ի րե նից հե տո իր զա վակ նե րի օգ տի հա մար77։

 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ այս խոս քե րում Աստ ված չի ե րաշ-
խա վո րում քրիս տո նեա կան ըն տա նիք նե րում ծնված յու րա քանչ յուր 
ե րե խա յի փրկութ յու նը, բայց Նա խոս տա նում է, որ յու րա քանչ յուր 
ճշմա րիտ քրիս տոն յա, ե կե ղե ցու յու րա քանչ յուր ճշմա րիտ ան դամ 
հա մակ ված կլի նի Տի րոջ խո րը և մնա յուն երկ յու ղով, ո րը մեծ հոգևոր 
օ գուտ կբե րի իր զա վակ նե րին, և ն րանց, ո րոնց հետ նա կհա ղոր-
դակց վի։ Ի րա կա նում, ճշմա րիտ քրիս տոն յա լի նե լու մե ծա գույն 
ա պա ցույց նե րից մեկն այն հոգևոր բա րիքն է, ո րը հո սում է նրա նից և 
հպ վում է իր շուր ջը գտնվող մարդ կանց, հատ կա պես՝ իր ա մե նա մոտ 
մարդ կանց՝ իր կնո ջը և ե րե խա նե րին։ Նույ նը կա րե լի է ա սել ե կե-
ղե ցու մա սին՝ ընդ հա նուր առ մամբ։ Մենք կա րող ենք հա մա րել, որ 
որևէ տե ղե կան ե կե ղե ցի ճշմա րիտ ե կե ղե ցի է՝ տես նե լով, որ մար դիկ 
հոգևոր բա րիք կամ օ գուտ են ստա նում այդ ե կե ղե ցու ուս մունք նե րի 
և աստ վա ծա պաշ տութ յան շնոր հիվ։

Որ պես ամ փո փում, այն մար դիկ, ո րոնք պնդում են, թե քրիս տոն-
յա են, պետք է պա տաս խա նեն մի քա նի կարևոր հար ցե րի։ Արդ յո՞ք 
Տի րոջ երկ յուղն ու շագ րավ հատ կա նիշ է մեր կյան քում։ Արդ յո՞ք այն 
նկա տե լի է մեր կրո նա կան հա մայնք նե րում կամ ե կե ղե ցի նե րում։ 
Արդ յո՞ք մեր երկ յու ղա ծութ յու նը Տի րո ջից դրա կան հոգևոր ազ դե ցութ-
յուն է թող նում մեզ շրջա պա տող մարդ կանց վրա, հատ կա պես՝ ա մե-
նամ տե րիմ մարդ կանց։ Արդ յո՞ք մենք հա վա տա րիմ ենք մեզ հանձն-
ված տնտե սութ յան մեջ, որն Աստ ծո ճշմար տութ յու նը մեր հա ջորդ 
սե րունդ նե րին փո խան ցելն է։ Արդ յո՞ք մենք կա տա րում ենք մեր ե րե-
խա նե րին սո վո րեց նե լու վեհ կո չու մը, և արդ յո՞ք նրանք օ գուտ են քա-
ղում մեր օ րի նա կից։ Մենք պետք է մե ծա պես մտա հոգ վենք, ե թե այս 
բա նե րը օ տար են մեզ հա մար կամ հազ վա դեպ են դրսևոր վում մեր 
միջև։ Ս րանք ոչ թե քրիս տո նեա կան կյան քի թույ լատ րե լի տար բե-
րակ ներ են, այլ՝ դրա ա պա ցույ ցը։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Մենք ի մա ցանք Աստ ծո ուխ տի ժո ղովր դի ե րեք էա պես կարևոր 

հատ կա նի շի մա սին։ Ա ռա ջի նը՝ ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներն ու նեն 
մեկ սիրտ և միա բան են Աստ ծո և միմ յանց հան դեպ ու նե ցած զգաց-

77. Երեմիա 32.38,39
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մունք նե րով։ Երկ րոր դը՝ նրանք ու նեն մեկ ճա նա պարհ կամ միև նույն 
նպա տա կը և վար քը. նրանք Հի սուս Ք րիս տո սի հետևորդ ներն են։ 
Եր րոր դը՝ նրանց կյան քում կա ի րա կան երկ յուղ Տի րոջ հան դեպ, ո րի 
արդ յուն քում օրհն վում են թե՛ ի րենք, թե՛ ի րենց ժա ռանգ նե րը։

 Դար ձի ար մա տա կան բնույթն ան կա րե լի է չա փա զանց նել։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, քրիս տոն յան կա տար յալ չի դառ նում իր դար ձի օ րը։ 
Բո լորս էլ դեռ սպա սում ենք մեր վերջ նա կան փրկութ յա նը և փա ռա-
վոր մա նը78։ Չ նա յած բո լոր այն փո փո խութ յուն նե րին, ո րոնք Սուրբ 
Հո գին կա տա րել է մե զա նում, մեր ան կում ապ րած բնութ յու նը դեռևս 
մեր մասն է։ Այն հա կա ռակ վում է մեր նոր բնութ յա նը և պայ քա րում 
է Ք րիս տո սին կեր պա րան վե լու և ճշ մա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յա-
նը ձգտե լու յու րա քանչ յուր փոր ձի հետ։ Պո ղոս ա ռաք յալն ան վա նում 
է այս թշնա մուն մար մին կամ մարմնա կան բնութ յուն և ն կա րագ րում 
է այն պա տե րազ մը, ո րը վա րում է մեր դեմ. «Ո րով հետև մար մի նը 
ցան կա նում է հո գուն հա կա ռակ, և հո գին՝ մարմնին հա կա ռակ։ Եվ 
սրանք ի րար հա կա ռակ են, որ մի գու ցե այն, որ դուք կա մե նում եք, 
այն ա նեք (կամ՝ որ պես զի դուք չա նեք այն բա նե րը, ո րոնք կա մե նում 
եք)» (Գա ղատ. 5.17)։ Ք րիս տո նեա կան կյան քը նոր մար դու տի տա-
նա կան պայ քարն է մարմնա կան բնութ յան, այս աշ խար հի և սա տա-
նա յի դեմ, սա կայն մեր պայ քա րը մեղ քի դեմ, մեր կոտր վա ծութ յու նը 
ձա խո ղումնե րի ժա մա նակ և մեր ա ռա ջըն թա ցը (չնա յած եր բեմն ճա-
նա պար հից շեղ վե լուն) ա պա ցու ցում են, որ Աստ ված գոր ծում է մե-
զա նում։

Այ նուա մե նայ նիվ, գո յութ յուն ու նի մեծ ան հա մա պա տաս խա նութ-
յուն այն ա մե նի միջև, ինչ Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ Աստ-
ծո Նոր ուխ տի ժո ղովր դի մա սին, և այն ի րա վի ճա կի, ո րում գտնվում 
է Արև մուտ քի Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեծ մա սը։ Շատ դեպ քե-
րում հու մա նիզ մը և ն յու թա պաշ տութ յունն ա վե լի ա ռաջ նա հերթ են, 
քան Աստ ծուն ուղղ ված զգաց մունք նե րը և անձ նա զոհ սե րը եղ բայր-
նե րի հան դեպ։ Այն ա ռանց քա յին վար դա պե տութ յուն նե րը, ո րոնք մե-
կընդ միշտ հանձն վե ցին սուր բե րին, վե րաի մաս տա վոր վել են անձ-
նա կան նա խա պատ վութ յան, արևմտ յան մշա կույ թի հար մա րա վե-
տութ յան և հո գե բա նութ յան մի ջո ցով՝ ա ռանց նույ նիսկ մի փոքր ու-
շադ րութ յուն դարձ նե լու քե րա կա նութ յա նը, հա մա տեքս տին և ա վե լի 
ազն վա գույն ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա վատ քի հան գա նակ նե րին 
ու դա վա նանք նե րին։ Միակ նպա տա կը՝ քրիս տո սան մա նութ յու նը, 
փո խա րին վել է այս ժա մա նա կա վոր կյան քում սե փա կան ան ձը կա-

78. Հռոմեացիների 8.30, Ա Կորնթացիների 15.51-52, Եփեսացիներ ի 1. 14, 4.30, 
Փիլիպեցիների 3.19,20
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յաց նե լով79։ Տի րոջ երկ յու ղը ներ կա յաց վել է շատ ա վե լի մեղմ կեր-
պով կամ լիո վին ար գել վել է՝ բո լոր այն աստ վա ծաշնչ յան վար դա պե-
տութ յուն նե րի հետ, ո րոնք չա փա զանց խիստ են հա մար վում ժա մա-
նա կա կից թու լա կամ մար դու հա մար։

 Հաշ վի առ նե լով այս շե ղումնե րը Սուրբ գրքից և պատ մա կան 
քրիս տո նեութ յան ա մե նից ըն դուն ված դա վա նանք նե րից՝ զար մա-
նա լի չէ, որ ա վե տա րա նա կան շար ժու մը, թվում է, հե ղեղ ված է մարմ-
նա վո րութ յամբ և մեղ քով։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա մե նա սար սա փե լի 
փաստն ի րենց Ա վե տա րա նա կան շարժ ման հետ նույ նաց նող բազ-
մա թիվ ան հատ նե րի և ե կե ղե ցի նե րի մա սին այն չէ, որ նրանք պայ-
քա րում են մեղ քի դեմ, այլ՝ որ նրանք բո լո րո վին չեն պայ քա րում։ 
Մե ծա գույն վտանգն Արև մուտ քի Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեջ 
այն չէ, որ այս շար ժու մը ո րոշ չա փով ա րա տա վոր ված է աշ խար հի-
կութ յամբ, ան տար բե րութ յամբ և ե սա սի րութ յամբ, այլ՝ որ այդ ա րա-
տը չի ան հանգս տաց նում այդ մարդ կանց։ Ի րա կա նում, մե ծա մաս-
նութ յու նը, թվում է, նույ նիսկ չի նկա տում այն։ Կու րութ յու նը նման 
սար սա փե լի և ակն հայտ խնդրի հան դեպ կա րող է ու նե նալ միայն 
եր կու հնա րա վոր պատ ճառ։

Ա ռա ջին հնա րա վոր պատ ճառն այն է, որ բազ մա թիվ ծա ռա յող ներ 
և ե կե ղե ցի նե րի ան դամներ Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեջ դար-
ձի չե կած և մարմնա վոր են։ Այս ի րո ղութ յու նը գո յութ յուն ու ներ նույ-
նիսկ Ա մե րի կա յի Մեծ արթ նութ յան օ րե րին։ Մեծ ա վե տա րա նիչ Ջորջ 
Ուայթ ֆիլ դը (1714-1770թթ.) գրում է.

«Քա նի որ ես լրջո րեն հա մոզ ված եմ, որ քա րո զիչ նե րի մեծ մա սը խո-
սում է մի Ք րիս տո սի մա սին, ո րին նրանք չեն ճա նա չել և չեն վե րապ-
րել, և ե կե ղե ցի նե րի ան դամնե րը մա հա ցած են, քա նի որ նրանք թույլ 
են տվել, որ մա հա ցած նե րը քա րո զեն ի րենց։ Ե րա նի՜ Տերն արթ նաց-
ներ և հա րութ յուն տար նրանց՝ հա նուն Իր ան վան։ Ո րով հետև ինչ պե՞ս 
կա րող է մա հա ցած մար դը կեն դա նի զա վակ ներ ծնել։ Ի հար կե, ճշմա-
րիտ է, որ Աստ ված կա րող է օգ տա գոր ծել նաև սա տա նա յին՝ մար դուն 
դար ձի բե րե լու հա մար, ե թե Նա կա մե նա, և կա րող է օգ տա գոր ծել 
նաև դար ձի չե կած ծա ռա յող նե րի, սա կայն ես հա մոզ ված եմ, որ Նա 
հազ վա դեպ է օգ տա գոր ծում այդ եր կու սին էլ այս նպա տա կով։ Ո՛չ, 
Տերն ընտ րե լու է օրհն յալ Հո գով պատ րաստ ված ա նոթ ներ՝ Իր գոր-
ծա ծութ յան հա մար»80։

Այն մար դիկ, ո րոնք ակ նար կում են, որ Ա վե տա րա նա կան շար-
ժու մը հե ղեղ ված է դար ձի չե կած մարդ կան ցով, մե ղադր վում են սի-

79. Կարևոր է նշել, որ չափից մեծ մտահոգությունը սեփական անձի կայացմամբ 
պահանջում է, որ Աստված հեռանա ամեն ինչ ի կենտրոնից և դառնա ծառա-
աստված, որի գոյության նպատակը մարդու առա ջխ աղացումն է։

80. Ջորջ Ուայթֆիլդ. «Ջորջ Ուայթֆիլդի օրագրերը» (Լոնդոն, «Banne r of Truth», 
1960թ.), էջ 470։
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րո բա ցա կա յութ յան, ինք նաար դա րա ցի լի նե լու և ան հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան մեջ։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է ա սենք դա։ Նույ-
նիսկ հա վատ քի ա մե նա փայ լուն դա վա նան քը չի ա պա ցու ցում մար-
դու դար ձը։ Հի սու սը զգու շաց րեց, որ ոչ ա մեն մե կը, ով «Տեր, Տեր» 
է ան վա նում Ի րեն, կմտնի Երկն քի թա գա վո րութ յուն. կմտնի նա, ով 
կա տա րում է Հոր կամ քը81։ Ք րիս տոն յան հայտ նի է իր պտղով82։ Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, մենք սեր չենք ցու ցա բե րում բազ մա թիվ դա վա-
նող, բայց անպ տուղ ա վե տա րա նա կան նե րի հան դեպ, ե թե թույլ ենք 
տա լիս նրանց քնել Սիո նում, մինչ նրանց կոր ծա նու մը մո տե նում է։ 
Աստ ված ա սաց Ե զե կիել մար գա րեին. «Եվ դու պետք է Իմ բե րա նից 
խոսք լսես և զ գու շաց նես նրանց Իմ կող մից։ Երբ որ Ես ամ բարշ տին 
ա սեմ. «Ան պատ ճառ պետք է մեռ նես», և դու նրան չզգու շաց նես և 
չ խո սես, որ զգու շաց նես ամ բարշ տին իր չար ճա նա պար հից, որ ապ-
րի, այն ամ բա րիշտն իր ա նօ րի նութ յամբ կմեռ նի, բայց նրա ար յու նը 
քո ձեռ քից կպա հան ջեմ» (Ե զեկ. 3.17,18, կար դա ցե՛ք նաև 33.7-9)։

Երկ րորդ հնա րա վոր պատ ճառն այն է, որ բազ մա թիվ ճշմար-
տա պես դար ձի ե կած մար դիկ տկա րա ցած են գի տե լիք չու նե նա լու 
պատ ճա ռով, ինչն ամ բիո նի ետևում կանգ նող նե րից շա տե րի մե ղա-
վո րութ յունն է։ Ն րանք հազ վա դեպ են սո վո րեց նում Աստ ծո հատ կա-
նիշ նե րի մա սին։ Ն րանք կա՛մ մեր ժում են, կա՛մ ան տե սում են մար դու 
ծայ րաս տի ճան ա րա տա վո րութ յու նը։ Ն րանք ներ կա յաց նում են խա-
չը որ պես սի րո նա հա տա կութ յուն, ոչ թե քա վութ յուն՝ աստ վա ծա յին 
ար դա րա դա տութ յու նը բա վա րա րե լու և սուրբ Աստ ծո բար կութ յու նը 
խա ղա ղեց նե լու հա մար։ Ն րանք կրճա տել են Ա վե տա րա նը՝ հասց նե-
լով այն մի քա նի պնդումնե րի Ք րիս տո սի մա սին, ո րոնք այն քան աղ-
քա տիկ են ի րենց վար դա պե տա կան բո վան դա կութ յամբ, որ չեն կա-
րող նույ նիսկ հա վատ քի հան գա նակ հա մար վել։ Ն րանք փո խա րի նել 
են ա պաշ խա րութ յան և հա վատ քի կանչն Աստ ծո և մարդ կանց միջև 
ար վող սնո տիա պաշտ փո խա նակ մամբ։ Ծա ռա յող նե րը փրկութ յան 
հա վաս տիա ցում են տա լիս այն մարդ կանց, ո րոնք խո նար հեց նում 
են ի րենց գլու խը, բարձ րաց նում են ի րենց ձեռ քը և ա պաշ խա րութ յան 
ա ղոթք են կրկնում։ Ք րիս տո սի հան դեպ ի րենց հա վատ քը դա վա նող 
մարդ կանց հազ վա դեպ են կոչ ա նում քննել ի րենց՝ տես նե լու հա-
մար, թե արդ յո՞ք ի րենք հա վատ քի մեջ են, և արդ յո՞ք ի րենք հաս տատ 
են ա նում ի րենց կո չու մը և ընտ րութ յու նը83։ Շատ քչերն են լսել, որ 
ա ռանց սրբութ յան կամ սրբաց ման՝ ոչ ոք չի տես նի Տի րո ջը84։ Վեր-
ջա պես, գործ նա կան սկզբունք նե րը, ո րոնց նպա տակն է թույլ տալ 

81. Մատթեոս 7.21
82. Մատթեոս 7.16,20
83. Բ Կորնթացիների 13.5, Բ Պետրոս 1.10
84. Եբրայեցիների 12.14
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մարդ կանց վա րել հնա րա վո րինս լա վա գույն կյանքն այս աշ խար-
հում, փո խա րի նել են այն վար դա պե տութ յուն նե րը, ո րոնք խրա տում 
են մար դուն աստ վա ծա պաշ տութ յան մեջ և պատ րաս տում են նրան 
հա վի տե նութ յան հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, չնա յած մեր ամ բողջ 
գոր ծու նեութ յա նը, մենք չենք պա կա սեց րել Աստ ծո Խոս քի սո վը մեր 
երկ րում85։

Այդ դեպ քում, ի՞նչ պետք է ա նենք բժշկութ յան հա մար։ Ա ռա ջի նը՝ 
մենք պետք է հաս կա նանք, որ ան կա րող ենք ինք ներս բժշկել այս 
ի րա վի ճա կը, և պետք է ա ղա ղա կենք Աստ ծուն՝ խնդրե լով Ն րա ո ղոր-
մութ յունն այն խառ նաշ փո թի հա մար, ո րը մենք ստեղ ծել ենք։ Ե զե-
կիե լի օ րե րում Աստ ված փնտրում էր այն պի սի մար դու, ով կկանգ ներ 
Իր առջև՝ խրա մա տում, որ պես զի ժո ղո վուր դը չկոր ծան վեր, սա կայն 
չգտավ ոչ ո քի86։ Աստ ծո շնորհ քով, թող Նա տես նի, որ մենք օր ու 
գի շեր լուռ չենք մնում և հան գիստ չենք տա լիս Ն րան, մինչև որ Նա 
դարձ նի Իր ե կե ղե ցին օրհ նութ յուն աշ խար հով մեկ87։

Երկ րոր դը՝ մենք պետք է ա մա չենք բո լոր մարմնա վոր մի ջոց նե-
րից, ո րոնք օգ տա գոր ծել ենք՝ ե կե ղե ցու թիվն «ա վե լաց նե լու» հա-
մար, և պետք է մեծ խոր շան քով դեն նե տենք դրանք։ Մենք պետք է 
հե ռաց նենք մեզ նից Սա վու ղի սպա ռա զի նութ յու նը և ընտ րենք միայն 
լա վա գույն քա րե րը մեր պար սա տի կի հա մար՝ Աստ ծո Խոս քը, բա րե-
խո սա կան ա ղոթ քը և անձ նա զոհ սե րը։ Մենք եր բեք չպետք է մո ռա-
նանք, որ թեև մարմնի մեջ ենք, մենք մարմնով չենք պա տե րազ մում։ 
Մեր պա տե րազ մի զեն քե րը մարմնա վոր չեն. դրանք աստ վա ծա յին և 
զո րա վոր մի ջոց ներ են՝ կոր ծա նե լու հա մար ա մեն ամ րութ յուն և խո-
չըն դոտ, որ բարձ րա նում է Ա վե տա րա նի և Ք րիս տո սի թա գա վո րութ-
յան տա րած ման դեմ։

 Միայն Աստ ծո զո րութ յամբ մենք կա րող ենք կոր ծա նել մեր ժա-
մա նա կաշր ջա նի շա հար կումնե րը և ա մեն բարձ րութ յուն, ո րը հա-
կա ռակ վում է Աստ ծո մա սին գի տե լի քին։ Միայն Աստ ծո զեն քե րով 
մենք կա րող ենք գե րել ա մեն միտք՝ Ք րիս տո սին հնա զան դեց նե լու 
հա մար88։ Եր րոր դը՝ մարդ կան ցից հա վա նութ յուն ստա նա լու կա րի քը 
չպետք է իշ խի մեզ։ Մենք պետք է ա նար գենք ցան կա ցած գո վեստ՝ 
բա ցի այն պի սի նե րից, ո րոնք պատ շաճ են Աստ ծո մար դու հա մար։ 
Պո ղոս ա ռաք յա լը հա տուկ ցու ցումներ է տա լիս մեզ այս մա սին.

«Այլ՝ ա մեն բա նի մեջ մեր ան ձե րը ըն ծա յում ենք ինչ պես Աստ ծո պաշ-
տոն յա ներ՝ շատ համ բե րութ յամբ նե ղութ յուն նե րում, վշտե րում, չար-
չա րանք նե րում, ծե ծե րում, բան տե րում, խռո վութ յուն նե րում, աշ խա-

85. Ամովս 8.11
86. Եզեկիել 22.30
87. Եսայի 62.6,7, կարդացե՛ք նաև Եզեկիել 36.37,38
88. Բ Կորնթացիների 10.3-5
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տանք նե րում, հսկումնե րում, ծո մե րում՝ սրբութ յամբ, գի տութ յամբ, 
եր կայ նամ տութ յամբ, քաղց րութ յամբ, Սուրբ Հո գով, ան կեղծ սի րով, 
ճշմար տութ յան խոս քով, Աստ ծո զո րութ յամբ, ար դա րութ յան զեն քե-
րով՝ աջ կող մից և ձախ կող մից, փառ քով և ա նար գան քով, պար սա-
վան քով և գո վա սան քով՝ ինչ պես մո լո րեց նող ներ, բայց ճշմա րիտ ներ, 
ինչ պես չճա նաչ ված ներ, բայց լավ ճա նաչ ված ներ, ինչ պես մե ռած ներ, 
բայց ա հա կեն դա նի ենք, ինչ պես պատժ ված ներ, բայց չսպան ված-
ներ, ինչ պես տրտմած ներ, բայց միշտ ու րախ ներ, ինչ պես աղ քատ-
ներ, բայց շա տե րին հարս տաց նող ներ, ինչ պես թե ո չինչ չու նե ցող ներ, 
բայց ա մեն բան ու նե ցող ներ» (Բ Կորնթ. 6.4-10)։



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՀԻՆԳ

 Հա վի տե նա կան ուխ տը
______________________________________________________

«Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ դնում նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ 
նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ երկ յու ղը կդնեմ նրանց 
սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան»։

— Ե րե միա 32.40

Ե թե մենք ի րա կա նում քրիս տոն յա ենք, շատ ժա մա նակ չի անց նի, 
մինչև որ խո րա պես գի տակ ցենք, որ մեր փրկութ յան ա պա հո վութ-
յու նը և հա վաս տիա ցու մը հիմն ված են եր կու մեծ սյու նե րի վրա։ Այդ 
սյու ներն են Աստ ծո հա վա տար մութ յունն Իր ուխ տին և Ն րա փրկութ-
յան կա տար յալ աշ խա տան քը մեր փո խա րեն1։ Ճշ մա րիտ հա վա տաց-
յա լի ա մե նից ցնցող և հիմնա րար հատ կա նիշ նե րից մեկն այն է, որ 
իր ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում նա շա րու նակ ա վե լի ու ա վե լի է գի-
տակ ցե լու, որ փրկութ յու նը լիո վին Աստ ծուց է, լիո վին շնորհ քից է և 
լիո վին Ք րիս տո սից է։ Աստ ված սի րեց մեզ, թեև մենք չէինք սի րում 
Ն րան2։ Նա օգ նութ յան ե կավ և կանգ նեց մեր կող քին, երբ մենք 
չէինք ցան կա նում կանգ նել Ն րա կող քին3։ Նա ար դա րաց րեց մեզ Իր 
առջև, երբ մենք լիո վին ան զոր էինք4։ Նա ե րես չի թե քի մեզ նից, թեև 
մեր ձա խո ղումներն ան թիվ են, իսկ խղճի և սա տա նա յի մե ղադ րանք-
նե րը հե ղե ղի պես տե ղում են մեզ վրա5։

 Հա սուն հա վա տաց յա լը, ո րը քաջ գի տակ ցում է, որ փրկութ յու նը 
միայն շնորհ քով է, խո րա պես կմտա հոգ վեր նույ նիսկ անն շան ակ-
նար կից այն մա սին, որ իր փրկութ յու նը կա րող է լի նել իր ա ռա քի-
նութ յան կամ ար ժա նիք նե րի արդ յուն քը։ Նա կգե րա դա սեր, որ բա-
ցա հայտ վեին իր մե ծա գույն բա րո յա կան ձա խո ղումնե րը, և որ ի րեն 
նա յեին մե ծա գույն ար հա մար հան քով, քան թե ինչ-որ մե կը չա փա-

1. «Որովհետև Ես՝ Տերս, չեմ փոփոխվի, և դուք, ո՛վ Հակոբի որդիներ, չեք 
սպառվի» (Մաղաքիա 3.6)։ «Եվ երբ որ Հիսուսը քացախն առավ, ասաց. «Կատարվա՛ծ 
է»։ Եվ գլուխը խոնարհեցրեց, հոգ ին  ավանդեց» (Հովհաննես 19.30)։

2. Ա Հովհաննես 4.10
3. Հովհաննես 3.19,20
4. Հռոմեացիների 5.6
5. Ա Հովհաննես 3.20, Հայտնություն 12.10
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զանց բարձր մտա ծեր իր մա սին և չա փա զանց ցածր՝ Ք րիս տո սի 
մա սին։ Ա վե լին՝ նա կար հա մար հեր ցան կա ցած գո վեստ՝ բա ցի այն 
գո վեստ նե րից, ո րոնք դրված են Ք րիս տո սի ոտ քե րի մոտ։ Այս պատ-
ճա ռով է, որ հա սուն քրիս տոն յա յին չեն վա նում այն քա րոզ նե րը, 
ո րոնք բա ցա հայ տում են մար դու բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը։ 
Նա գի տի՝ որ քան ա վե լի խա վար է պատ կեր վում մար դը, այն քան 
ա վե լի վառ է շո ղում Ա ռա վոտ յան Աստ ղը՝ Ք րիս տո սը6։

 Հա սուն հա վա տաց յա լը բերկ րանք է զգում այն աշ խա տան քի 
պատ ճա ռով, որն Աստ ված կա տա րեց իր փո խա րեն, և պար ծե նում 
է, որ իր ար դա րա ցու մը, սրբա ցու մը և վերջ նա կան փա ռա վո րու մը 
միայն Ք րիս տո սի մեջ են7։ Նա սրտանց ա ղա ղա կում է. «Սա կայն ինձ 
քավ լի ցի պար ծե նալ, բայց միայն մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի խա-
չով» և «Ոչ թե մեզ, Տե՛ր, ոչ թե մեզ, այլ Քո ան վա նը փառք տուր՝ 
Քո ո ղոր մութ յան հա մար և Քո ճշմար տութ յան հա մար» (Գա ղատ. 
6.14, Սաղմ. 115.1)։ Այս ճշմար տութ յու նը զար մա նա լի պար զութ յամբ 
ներ կա յաց ված է Պո ղո սի նա մա կում՝ ուղղ ված Փի լի պեի ե կե ղե ցուն, 
ո րում նա ներ կա յաց նում է մեզ ճշմա րիտ քրիս տոն յա յի ա մե նա հա-
կիրճ, սա կայն ա մե նաազ դե ցիկ նկա րագ րութ յուն նե րից մե կը։ Նա 
գրում է. «Ո րով հետև մենք ենք թլփա տութ յու նը, որ Հո գով պաշ տում 
ենք Աստ ծուն, և պար ծե նում ենք Ք րիս տոս Հի սու սով, և մարմնի վրա 
վստա հութ յուն չու նենք» (Փի լիպ. 3.3)։

Ե թե գո յութ յուն ու նի դար ձի ե զա կի ա պա ցույց, այն հետև յալն է. 
ճշմա րիտ հա վա տաց յա լը պար ծե նում է Ք րիս տո սի Ան ձով և աշ խա-
տան քով, և նույ նիսկ մի փոքր չի վստա հում ի րեն և իր գոր ծե րին։ Նա 
մեր ժում և ա նար գում է ցան կա ցած հույս, որ ին քը կա րող է ու նե նալ, 
սե փա կան ար դա րութ յու նը՝ օ րեն քի մի ջո ցով, որ պես զի գտնվի Ք րիս-
տո սում և ու նե նա այն ար դա րութ յու նը, ո րը գա լիս է Աստ ծուց՝ հա վատ-
քի հի ման վրա8։ Ն րա մե ծա գույն բերկ րանքն ու դա վա նանքն է «սո լա 
ֆի դե», «սո լա գրա տիա», «սո լուս Ք րիս տուս» և «սո լի Դեոգ լո րիա»։

 Մենք չենք կա րող չա փա զանց նել այս ճշմար տութ յու նը։ Որ քան 
քրիս տոն յան հա սու նա նա, այն քան նա կփոք րա նա, իսկ Ք րիս տո-
սը կմե ծա նա9։ Նա այլևս չի հու սա իր ար ժա նիք նե րին և կվս տա հի 
մեկ այլ Անձ նա վո րութ յան կա տար յալ և ա վարտ ված աշ խա տան քին։ 
Ներ քուստ ի րեն քննե լով՝ նա չի գտնի ոչ մի վստա հութ յուն, և կուղ ղի 
իր հա յացքն ի րե նից դուրս՝ միայն Ք րիս տո սին։ Ապ րանք նե րով բեռն-
ված ուղ տը չի կա րող անց նել ա սե ղի ծա կով10։ Ո՛չ էլ մար դը կա րող է 

6. Բ Պետրոս 1.19, Հայտնություն 22.16, կարդացե՛ք նաև Մաղաքիա 4.2, Ղուկաս 1.76-79
7. Ա Կորնթացիների 1.30
8. Փիլիպեցիների 3.8,9
9. Հովհաննես 3.30
10. Մատթեոս 19.24, Մարկոս 10.25, Ղուկաս 18.25



183 Հա վի տե նա կան ուխ տը

մուտք գոր ծել Երկն քի թա գա վո րութ յուն՝ բեռն ված սե փա կան ար դա-
րութ յամբ։

ԱՍՏԾՈ ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՐ ՈՒԽՏԻՆ
Ե րե միա 32.40-ի սկզբում Աստ ված խոս տա նում է հա վի տե նա կան 

ուխտ կնքել Իր ժո ղովր դի հետ՝ ան փո փոխ և ան դառ նա լի եր դում, 
որ Նա եր բեք չի դա դա րի բա րութ յուն ա նել նրանց։ «Հա վի տե նա-
կան» բա ռը թարգ ման վում է մի եբ րա յե րեն բա ռից, ո րը նշա նա կում 
է այն, ինչ մշտա կան է, հա վեր ժա կան է կամ ան վեր ջա նա լի է11։ Այս 
խոս քում այս բառն օգ տա գործ վում է՝ որ պես ա պա ցույց, որ Աստ ծո 
հա վա տար մութ յունն Իր ուխ տի հան դեպ և դ րա հետևանք նե րը հա-
վի տե նա կան են լի նե լու12։ Հա վա տաց յա լի կյան քի ամ բողջ ըն թաց-
քում, բազ մա թիվ սե րունդ նե րի կյան քում՝ մինչև օրս, և ա պա գա յում՝ 
հա վի տե նութ յան ան թիվ օ րե րում, այս Նոր ուխ տի օրհ նութ յու նը եր-
բեք չի սպառ վի։ Մե սիա յի գա լուս տով սկսվե ցին վեր ջին օ րե րը. Ն րա 
գա լուստն այն ա մե նի փա ռա հեղ ի րա կա նա ցումն է, ին չը կան խա սում 
էին Օ րեն քը և Մար գա րե նե րը13։ Ժա մա նակ նե րի լրու մը և ա մեն բա նե-
րի ի րա կա նա ցու մը Ք րիս տո սում հա սան մեզ14։ Թեև մենք դեռ սպա-
սում ենք մեր մար մին նե րի փրկագն մա նը և ա մեն ին չի ա վար տին, 
մենք գի տենք, որ մեր ներ կա դիրքն Աստ ծո առջև նույն քան կա տար-
յալ է, որ քան այն կլի նի ա պա գա յում15։ Նա դար ձել է մեր Աստ վա ծը, 
իսկ մենք՝ Ն րա ժո ղո վուր դը։ Նա «մեզ օրհ նեց ա մեն հոգևոր օրհ-
նութ յամբ երկ նա վոր բա նե րում Ք րիս տո սով» (Ե փես. 1.3)։ Մեր դիր-
քը վերջ նա կան է, հա վի տե նա կան է, ան փո փոխ է և ան դառ նա լի է։ 
Աստ ված ա վե լի շուտ կխախ տի Իր ուխ տը ցե րեկ վա և գի շեր վա հետ 
և կ փո խի երկն քի ու երկ րի հա մար Իր հաս տա տած կա նոն նե րը, քան 
կմեր ժի Իր ժո ղովր դին16։ Նույ նիսկ ե թե կի նը մո ռա նա իր կաթ նա կեր 
ման կա նը և գութ չու նե նա իր ո րո վայ նի ծնուն դի հան դեպ, Աստ ված 
չի մո ռա նա մեզ. Նա դրոշ մել է մեզ Իր ձեռ քի ա փի վրա17։

 Թեև հետև յա լը հստա կո րեն նշված չէ, Ե րե միա 32.40-ի շա րադ-
րան քից պարզ է դառ նում, որ մեր վստա հութ յու նը Նոր ուխ տի ան-
խախտ և ան փո փոխ բնույ թի հան դեպ պետք է հիմն ված լի նի Աստ-

11. Եբրայերեն «օլամ»
12. Մեթյու Հենրի. «Մեթյու Հենրիի ամբողջ Աստվածաշնչի մեկնությունը» (Լոն դո ն, 

«F le ming H. Revell», անհայտ տարեթիվ), հտ. 4, էջ 61 6։ 
13. Եսայի 2.2, Ովսե 3.5, Մատթեոս 5.17, 11.13, Գոր ծք  2 4.14, 28.23, Հռոմեացիների 

3.21, Եբրայեցիների 1.2, Բ Պետրոս 3.3
14. Եփեսացիների 1.10
15. Հռոմեացիների 8.23, Եփեսացիների 1.14, 4.30, Փիլիպեցիների 3.20,21, Ա 

Թեսա ղոնիկեցիների 1.10, Հայտնություն 21.1
16. Երեմիա 33.25,26
17. Եսայի 49.14-16
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ծո անս խա լա կան բնա վո րութ յան վրա։ Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով 
Աստ ված հայտ նում է Ի րեն որ պես մեր փրկութ յան գլխա վոր կա-
տա րո ղը, սկզբնա կան նա խա ձեռ նո ղը և նա, ու մից այս ուխ տը լիո-
վին կախ ված է։ Նա հայ տա րա րում է. «Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ 
դնում... որ ետ չդառ նամ նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և 
Իմ երկ յու ղը կդնեմ նրանց սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան» (Ե րեմ. 
32.40)։ Այս պի սով, մենք հաս կա նում ենք ան մի ջա պես Աստ ծո խոս-
քե րից, որ այս Նոր ուխ տը լիո վին հիմն ված է Ն րա հա վա տար մութ-
յան և զո րութ յան վրա, ո րոն ցով Նա կա տա րում է այն, ինչ խոս տա-
ցել է։ Այս ճշմար տութ յու նից բխում է եր կու հետևութ յուն։ Ա ռա ջի նը՝ 
այն փառք է բե րում Աստ ծուն։ Այս աշ խա տան քը Ն րանն է՝ սկզբից 
մինչև վերջ, և այդ պատ ճա ռով, դրա ի րա կա նա ցու մը փա ռա վո-
րում է միայն Ն րան։ Երկ րոր դը՝ այն Աստ ծո ժո ղովր դի մխի թա րութ-
յունն է և ն րա զո րութ յան հիմ քը։ Մեր սրտե րը կհալ չեին հու սա հա-
տութ յան աս տի ճան և կտ կա րա նա յին՝ ա ռանց ա պա քին ման, ե թե 
մեր փրկութ յան նույ նիսկ ա մե նա փոքր մա սը կախ ված լի ներ մեզ նից։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի որ այս ուխ տը հիմն ված է Աստ ծո վրա, Ով 
չի կա րող ձա խող վել, և այն փրկութ յան աշ խա տան քի վրա, որն ան-
սահ ման է թե՛ տևո ղութ յամբ, թե՛ ար ժե քով, այն հա վի տե նա կան է։

 Թեև մենք կրկնվում ենք, բայց պետք է հարց տանք. ի՞նչ հույս 
կու նե նար նույ նիսկ լա վա գույն մար դը, ե թե այս ուխտն ան պայ մա-
նա կան չլի ներ։ Նույ նիսկ ե թե մեր վա տա գույն ա րարք նե րը հե ռաց-
վեին, և մեզ թույլ տրվեր ներ կա յաց նել միայն մեր լա վա գույն գոր ծե-
րը Աստ ծո դա տաս տա նի գա հի առջև, մի՞ թե այդ միտ քը չէր սար սա-
փեց նի մեզ։ Մի՞ թե Աստ վա ծա շունչն ար դեն իսկ չի վկա յել մեր դեմ, 
որ մեր ա մե նաար դար գոր ծերն ըն դա մե նը կեղ տոտ լա թեր են։ Աստ-
ծո բո ցա վառ վող ճեր մակ ար դա րութ յան առջև բո լորս կթա ռա մեինք 
տերևի պես, և մեր ա նօ րի նութ յուն նե րը քա մու պես կքշեին մեզ18։

 Յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա, ով թե կուզ մի փոքր ծա նոթ է Աստ ծո 
Խոս քին, կհաս կա նա, որ մենք կհայտն վեինք սար սա փե լի վի ճա կում, 
ե թե չլի ներ Ե րե միա մար գա րեի այս խոս տու մը, ո րը հա վա տա րիմ և 
ան փո փոխ է, քա նի որ Աստ ված է այդ պի սին դարձ րել այն։ Այս խոս-
տու մը նույն քան հա վի տե նա կան է, որ քան այն կազ մած աստ վա ծա-
յին միտ քը։ Այն հա վաս տիաց նում է մեզ՝ որ պես հա վա տաց յալ նե րի, 
որ չնա յած մեր ան կա րո ղութ յա նը՝ մենք բեր վել ենք հա վի տե նա կան 
և ան պայ մա նա կան ուխ տի մեջ Աստ ծո հետ։ Այս ա մե նը Ն րա գործն 
է, և այդ պատ ճա ռով մենք ու նենք հաս տատ խոս տում, ո րի վրա 
կանգ նած ենք ոչ միայն այս կյան քում, այլև բո լոր գա լիք դա րե րում։ 
Այս պատ ճա ռով է, որ մենք պատ րաս տա կա մո րեն և միա բան ըն դու-

18. Եսայի 64.6
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նում ենք, որ շնորհ քով ենք փրկված, և դա մեզ նից չէ և մեր գոր ծե-
րից չէ, որ պես զի ոչ ոք մեզ նից չպար ծե նա19։

 Հին կտա կա րա նի խոս տումնե րը Նոր ուխ տի հա վի տե նա կան և 
ան պայ մա նա կան բնույ թի մա սին չեն սահ մա նա փակ վում Ե րե միա յի 
մար գա րեութ յամբ. մենք տես նում ենք նման խոս տումներ նաև Ե սա յի 
մար գա րեի գրքում։ Ն րա մի ջո ցով Աստ ված հայտ նեց Իր ժո ղովր դին.

«Ձեր ա կան ջը խո նար հեց րե՛ք և Ինձ մոտ ե կե՛ք,
Լ սե՛ք, և ձեր հո գին կապ րի։
Եվ ձեզ հետ հա վի տե նա կան ուխտ պի տի դնեմ՝
 Դավ թի հա վա տա րիմ ո ղոր մութ յուն նե րը» (55.3)։

Այս հատ վա ծից հաս կա նում ենք, որ այն հա վի տե նա կան ուխ-
տը, որն Աստ ված կնքե լու էր Իր ժո ղովր դի հետ, հիմն ված էր լի նե-
լու Դավ թին ցու ցա բե րած ո ղոր մութ յուն նե րի վրա կամ լի նե լու էր 
հա մա ձայն այդ ո ղոր մութ յուն նե րի։ Թեև ինչ-որ ա ռու մով այս հատ-
վա ծը դժվար է մեկ նել, աստ վա ծա բան նե րի մեծ մա սը հա մա ձայ նում 
են հետև յա լի շուրջ։ Ա ռա ջի նը՝ մե ծա գույ նը բո լոր ո ղոր մութ յուն նե րից, 
ո րոնք Աստ ված ցու ցա բե րեց Դավ թին, խոս տումն էր Մե սիա յի մա-
սին։ Թեև Դա վի թը միա նա լու էր իր հայ րե րին, և ն րա ցե ղը կոր ծան-
վե լու էր մեղ քի և ապս տամ բութ յան պատ ճա ռով20, Աստ ված խոս տա-
ցավ, որ Դավ թի ցե ղի ըն կած ծա ռից մի Շա ռա վիղ (կամ ճյուղ) էր 
բարձ րա նա լու21։ Նա վե րա կանգ նե լու էր Իր ժո ղովր դին, և Ն րա մի-
ջո ցով Դավ թի տու նը կամ դի նաս տիան հա վիտ յան մնա լու էր, և ն րա 
գահն ան վերջ հաս տատ էր լի նե լու22։

 Հա մա պա տաս խա նա բար, այն հա վի տե նա կան ուխ տը, որն Աստ-
ված կնքեց Իր ժո ղովր դի հետ, լի նե լու էր հա մա ձայն այս հա վա տա-
րիմ ո ղոր մութ յուն նե րի։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, երբ այս աշ-
խա հում մենք ան զոր էինք և ա ռանց Աստ ծո, Մե սիան ծնվեց Դավ-
թի ցե ղից23։ Նա վի րա վոր վեց մեր մեղ քե րի հա մար, հար ված վեց մեր 
ա նօ րի նութ յուն նե րի հա մար, և Ն րա մտրակ վե լով մենք բշկվե ցինք24։ 

19. Եփեսացիների 2.8,9
20. Գ Թագավորաց 2.10, Գործք 2.29, 13.36. Դավթի դինաստիան այնքան սակա-

վաթիվ էր դարձել Քրիստոսի գալուստի ժամանակ, որ այն կարելի էր համեմատել 
«ծ ա րավուտ երկրի» (Եսայի 53.2) և ընկած ծառի կոճղի (Եսայի 11.1) հետ։

21. Եսայի 4.2, 11.1, Երեմիա 23.5, 33.15, Զաքարիա 3.8, 6.12
22. «Եվ քո տունը և ք ո թա գավորությունը քո առջև հավիտյան ապահ ով է, քո 

աթոռը հաստատ պիտի մնա հավիտյան» (Բ Թագ. 7.16)։ «Նրա զավակը հավիտ յան 
պիտի լինի, և նրա աթոռը՝ ին չպ ես արեգակն Իմ առջև։ Ինչպես լուսինը հավիտ յան 
հաստատ պիտի լինի, և ինչպես վկան ամպերում՝ հավատարիմ» (Սաղմ. 89.36,37)։ 
«Եվ Նրան տրվեց իշխանություն և պատիվ ու թագավորություն, որ բոլոր ժողո վուրդ-
ները, ազգերը և լեզուները Նրան ծառայեն։ Նրա իշխանությունը հավ իտեն ական 
իշխանություն է, որ չի անցնի, և Նրա թագավորությունը չի քանդվի» (Դանիել 7.14)։

23. Հռոմեացիների 1.3, 5.6, Գաղատացիների 4.4, Եփեսացիների 2.12
24. Եսայի 53.5



186 Ա վե տա րա նի կան չը և ճշ մա րիտ դար ձը

Եր րորդ օ րը Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան՝ վերջ դնե լով մահ վան 
տա ռա պան քին, քա նի որ ան կա րե լի էր, որ մա հը պա հեր Ն րան25։ 
Դ րա նից հե տո Նա համ բարձ վեց Եր կինք, որ տեղ նստեց Աստ ծո աջ 
կող մը26։ Ն րա մի ջո ցով Դավ թի ըն կած խո րա նը շին վել է, որ պես զի 
ամ բողջ մարդ կութ յու նը փնտրի Տի րո ջը, և այն հե թա նոս նե րը, ո րոնց 
վրա կանչ ված է Ն րա ա նու նը27։ Ն րա նում մենք ու նենք փրկութ յուն՝ 
Ն րա ար յամբ, մեղ քե րի թո ղութ յուն՝ Ն րա շնորհ քի մե ծութ յան չա փով, 
ո րը Նա շռայ լո րեն տվեց մեզ28։

 Մե սիան ե կավ և բարձ րաց րեց Դավ թի վայր ըն կած բնա կա րա նը, 
երբ այն նո րո գե լը վեր էր մահ կա նա ցու մար դու ու ժից և կա րո ղութ յու-
նից։ Ն մա նա պես, Նա ե կավ մեր մեջ՝ մեր կոր ծան ված և թշ վառ վի-
ճա կում, և հա վի տե նա կան ուխտ կնքեց մեզ հետ՝ ոչ թե ըստ մեր ար-
ժա նիք նե րի, այլ՝ ըստ Իր բազ մա բո վան դակ և անս պառ ո ղոր մութ յուն-
նե րի։ Ինչ պես և Դավ թի դեպ քում, մեր փրկութ յու նը և դ րա ըն թաց քը 
լիո վին կախ ված են Աստ ծուց և Ն րա Ք րիս տո սից։ Այս ճշմար տութ յու նը 
մե ծա գույն հույս է հա ղոր դում այն մարդ կանց, ո րոնք հույս չեն գտնում 
ի րեն ցում։ Թեև մեր ձա խո ղումներն ան թիվ են, մենք գի տենք, որ մենք 
ա պա հով ենք, քա նի որ թե՛ Աստ ված, թե՛ Ն րա Ք րիս տո սը եր բեք չեն 
դա դա րի պահ պա նել այն ուխ տը, ո րը նրանք կնքել են մեզ հետ։

Երկ րոր դը՝ Դավ թին ցու ցա բեր ված Աստ ծո հա վա տա րիմ ո ղոր-
մութ յուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում այն բա նով, որ նա բարձ րա-
ցավ՝ գառ նա րած տղա յից Իս րա յե լի թա գա վո րը դառ նա լով, կամ որ 
նա ստա ցավ հա վի տե նա կան տան խոս տու մը՝ Մե սիա յի մի ջո ցով. 
դրանք նույն պես վե րա բե րում են Աստ ծո ո ղոր մա ծութ յա նը Դավ թի 
հան դեպ՝ չնա յած նրա ան հա վա տար մութ յա նը և բա րո յա կան ձա-
խո ղումնե րին։ Թեև Դա վի թը բազ մա թիվ ա ռա քի նութ յուն ներ ու ներ, 
միև նույն է, մարդ էր, ո րը մեզ նման բնութ յուն ու ներ, են թա կա էր իր 
մարմնին և ա պա կան ված էր Աստ ծո օ րեն քի դեմ գոր ծած բազ մա թիվ 
օ րի նա զան ցութ յուն նե րով29։ Թեև նա հա վատ քով հա րեց Աստ ծուն և 
եր բեք չշեղ վեց՝ նման այլ թա գա վոր նե րի, ո րոնք տրվե ցին կռա պաշ-
տութ յա նը, նա մի քա նի ծանր մեղ քեր գոր ծեց։ Ա քի մե լե քին ստե լու 
արդ յուն քում սպան վեց ամ բողջ քա հա նա յա կան Նոբ քա ղա քը30։ Ն րա 
շնութ յու նը Բեր սա բեի հետ ա վարտ վեց նրա ա մուս նու՝ Ու րիա յի սպա-
նութ յամբ, նաև Դավ թի և Բեր սա բեի նո րա ծին ման կան մա հով31։ 
Իր հպար տութ յամբ նա մար դա հա մար անց կաց րեց, ո րի պատ ճա-

25. Մատթեոս 16.21, Հովհաննես 2.19-21, Գործք 2.24, Ա Կորնթացիների 15.4
26. Մարկոս 16.19 , Եբ րա յեցիների 1.3, 10.12, 12.2
27. Գործք 15.16,17
28. Եփեսացիների 1.7,8
29. Հակոբոս 5.17
30. Ա Թագավորաց 21 .2 -1 0, 22.9-19
31. Բ Թագավորաց 11.2-5,14-17, 12.15-18
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ռով ա ռա ջա ցած հա մա ճա րա կից, Դա նից մինչև Բեր սա բե յո թա նա-
սուն հա զար մարդ մա հա ցավ32։ Այ նուա մե նայ նիվ, չնա յած Դավ թի 
մեղ քին՝ Աստ ված կա տա րեց ա մեն մի խոս տում, ո րը տվել էր նրան 
և ն րա տա նը, և իր օ րե րի վեր ջում Դա վիթն ազ դա րա րեց իր վեր ջին 
գրած եր գով. «Ո րով հետև հա վի տե նա կան ուխտ է ա րել ինձ հետ՝ 
հաս տատ ված ա մեն բա նի մեջ և պահ ված» (Բ Թագ. 23.5)։

Կր կին, այն ո ղոր մութ յուն նե րը, ո րոնք ցու ցա բեր վե ցին Դավ թին, 
և ո րոնք ցու ցա բեր վում են մեզ Նոր ուխ տում, չեն տրվում ըստ մեր 
ա ռա քի նութ յուն նե րի և ար ժա նիք նե րի, այլ հիմն ված են մեր Աստ ծո 
բնա վո րութ յան վրա։ Այս ուխ տը «հաս տատ ված է ա մեն բա նի մեջ և 
պահ ված է», քա նի որ այն հեն վում է Ն րա վրա։ Նա չի փոխ վում, և 
դ րա հա մար էլ մենք չենք սպառ վում33։ Նա խոս տա ցավ բա րութ յուն 
ա նել մեզ՝ ոչ թե ըստ մեր ար ժա նիք նե րի, այլ՝ ըստ Իր մեծ ո ղոր մութ-
յան և գ թութ յան, ո րոնք պատ կա նում են մեզ Հի սուս Ք րիս տո սին հա-
վա տա լու մի ջո ցով։ Ի րա կա նում, միայն Ք րիս տո սի Ան ձի և քա վութ-
յան շնոր հիվ է, որ աստ վա ծա յին ո ղոր մութ յուն նե րը, ո րոնք Դա վի թը 
մե ծա րում է իր սաղ մոս նե րում, հնա րա վոր են դար ձել։

Աստ ծո հա վի տե նա կան ուխ տի և դ րա խոս տումնե րի շնոր հիվ 
քրիս տոն յան մեծ ա պա հո վութ յուն ու նի։ Ք րիս տո սում Աստ ված հա վի-
տե նա կան, ան փո փոխ և ան խախտ ուխտ է կնքել յու րա քանչ յու րիս 
հետ, որ Նա չի դա դա րի մեզ բա րութ յուն ա նե լուց։ Այս ճշմար տութ յու-
նը՝ մեր հա վատ քի հետ մեկ տեղ, պետք է հա ղոր դի մե ծա գույն հույ-
սը նույ նիսկ ա մե նաերկ չոտ սուր բին։ Այն պետք է դարձ նի մեզ նից 
ա մե նատ կա րին առ յու ծի պես հա մար ձակ, նույ նիսկ երբ բախ վում 
ենք մեր խղճի ան նա հանջ մե ղադ րանք նե րին և չա րի ա մե նա դա ժան 
զրպար տութ յուն նե րին։ Երբ չա րա խո սը թվար կում է մեր ձա խո ղում-
նե րը և հայ տա րա րում է, որ ուխ տը խզված է, մենք նա յում ենք մեր 
Աստ ծո հա վա տար մութ յա նը և մեր փո խա րեն կա տար ված Ք րիս տո-
սի աշ խա տան քին։ Երբ նա, լի վրի ժա ռութ յամբ, հար ձակ վում է մեզ 
վրա, մենք հա րում ենք Ք րիս տո սին նույն հա մա ռութ յամբ։ Մենք չենք 
վա խե նում և չենք սա սան վում, քա նի որ հու սա ցած ենք հա վի տե նա-
կան ուխ տին, ո րը հիմն ված է մեր Աստ ծո հա վա տա րիմ ո ղոր մութ-
յուն նե րի վրա։ Նա չի դա դա րի մեզ բա րութ յուն ա նե լուց։

ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼԻ ՆՎԻՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Այն խոս տումնե րը, ո րոնք դի տար կե ցինք մինչև այս պա հը, հա-

վա տաց յա լի հույ սի մեծ հիմքն ու աղբ յուրն են։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
այս խոս տումնե րը հա ճախ սխալ մամբ են մեկ նա բան վել։ Ե թե Աստ-

32. Բ Թագավորաց 24.2-17
33. Մաղաքիա 3.6
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ված հա վի տե նա կան ուխտ է կնքել մեզ հետ, ըստ ո րի Նա չի թող-
նի մեզ, մի՞ թե դա նշա նա կում է, որ մեր փրկութ յունն ա պա հով է, 
նույ նիսկ ե թե մենք ապ րում ենք ան տար բե րութ յամբ և ապս տամ-
բութ յամբ Ն րա Ան ձի և կամ քի դեմ։ Մի՞ թե մենք պետք է շա րու նա-
կենք մե ղան չել, որ պես զի շնորհքն ա վե լա նա34։ Ոչ մի դեպ քում։ Նույն 
Աստ ված, Ով խոս տա ցավ եր բեք չթող նել Իր ժո ղովր դին, նույն պես 
խոս տա ցավ ստեղ ծել նրան ցում երկ յու ղա ծութ յուն, որն այլևս թույլ 
չէր տա նրանց հե ռա նալ Ի րե նից։ Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով Նա 
հայտ նեց. «Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ դնում նրանց հետ, որ 
ետ չդառ նամ նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ երկ յու ղը 
կդնեմ նրանց սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան» (Ե րե միա 32.40)։

Այս խոս քը պատ շաճ կեր պով հաս կա նա լու և կի րա ռե լու հա մար 
պետք է գի տակ ցենք, որ այն պա րու նա կում է եր կու փոխ կա պակց-
ված խոս տում։ Ինչ պես դրա մի եր կու կող մե րը՝ մե կը չի կա րող գո-
յութ յուն ու նե նալ ա ռանց մյու սի։ Ա ռա ջին խոստ ման մեջ Աստ ված 
պար տա վոր վում է հա վի տե նա կան ուխտ կնքել Իր ժո ղովր դի հետ, 
ըստ ո րի Նա չի դա դա րի բա րութ յուն ա նել նրանց։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, տա լով երկ րորդ խոս տու մը՝ Աստ ված պար տա վոր վում է դնել 
Իր երկ յու ղը Իր ժո ղովր դի սրտե րում, որ պես զի նրանք չհե ռա նան 
Ի րե նից և չ հայտն վեն ան հա վա տութ յան և ապս տամ բութ յան մշտա-
կան կամ ան փո փոխ վի ճա կում։ Թեև բո լորն են սայ թա քում շատ 
կեր պե րով, և ո մանք ո րոշ ժա մա նա կով կա րող են ցա վա լի մեղ քե րի 
մեջ հայտն վել, ե թե նրանք ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ են, կվե րա դառ-
նան՝ կոտր ված և հա վատ քով35։ Ն րանք չեն կա րող վերջ նա կա նո րեն 
հե ռա նալ և կր կին կոր ծան ման գնալ36։ Ե կե ղե ցու մե ծա գույն դա վա-
նանք ներն ար տա հայ տում են այս փա ռա վոր ճշմար տութ յու նը.

«Ու թեև նրանք (սուր բե րը) կա րող են սա տա նա յի և աշ խար հի գայ-
թակ ղութ յան, նրան ցում մնա ցած ա պա կա նութ յան գե րա կա յութ յան 
և ի րենց պահ պան ման մի ջոց ներն ան տե սե լու պատ ճա ռով ընկ նել 
ծանր մեղ քե րի մեջ և ո րոշ ժա մա նա կով մնալ դրան ցում, և դ րա-
նով ա ռա ջաց նել Աստ ծո տհա ճութ յու նը և տրտ մեց նել Սուրբ Հո գուն, 
վնաս հասց նել ի րենց շնորհ նե րին և մխի թա րութ յա նը, խստաց նել 
ի րենց սրտե րը և խո ցել ի րենց խիղ ճը, ցավ և վր դով մունք պատ ճա-
ռել մարդ կանց և ժա մա նա կա վոր դա տաս տան ներ բե րել ի րենց վրա, 
այ նուա մե նայ նիվ (չնա յած այս ա մե նին), նրանք (ո րոշ ժա մա նակ անց) 
կնո րո գեն ի րենց ա պաշ խա րութ յու նը և կ պահ պան վեն Ք րիս տոս Հի-
սու սի հան դեպ հա վատ քով մինչև վերջ»37։

34. Հռոմեացիների 6.1
35. Հակ ոբոս 3.2
36. Եբրայեցիների 10.39
37. «Վեստմինստերի հավատքի դավանանք» և «1689 թվականի Լոնդոնի 

Մկրտա   կան դավանանք», գլ. 17, «Սուրբերի հարատևությունը», նշումները փակա գծե-
րի մեջ մասամբ պատկանում են Լոնդոնի «Մետրոպոլիտեն Թեբերնեքլ» եկեղեցու 
հո վիվ Պիտեր Մաստերսին։
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 Մար դու դար ձը, հա վա նա բար, Աստ ծո զո րութ յան ա մե նա վեհ 
դրսևո րումն է տիե զեր քում։ Թեև դար ձի հա մար անհ րա ժեշտ է ո րո-
շում մար դու կող մից, սա կայն այն, նախևա ռաջ, Աստ ծո աշ խա-
տանքն է՝ սկզբից մինչև վերջ։ Դար ձի ժա մա նակ Աստ ված վե րած-
նում և վե րա փո խում է մար դու սիր տը, և նա դառ նում է նոր ստեղծ-
ված38։ Սա պար զա պես բա նաս տեղ ծա կան խոսք, ուռ ճաց ված փո-
խա բե րութ յուն կամ չա փա զան ցութ յուն չէ. այս խոս քե րը պետք է բա-
ռա ցիո րեն ըն կա լել։ Սուրբ Հո գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով 
մար դը ստա նում է նոր բնութ յուն՝ նոր և ար դար զգաց մունք նե րով, 
ո րոնք այլևս չեն կա րող հան դուր ժել բա ցար ձակ օ տա րա ցումն Աստ-
ծուց, ըն կե րութ յունն այս աշ խար հի հետ և մեղ քը39։ Թեև մար դը կա-
րող է շեղ վել, սա կայն չի կա րող շեղ վել շատ եր կար ժա մա նա կով. 
նա Աստ ծուն վե րա դառ նա լու մղում կզգա թե՛ իր ներ սում, թե՛ ի րե նից 
դուրս գտնվող բազ մա թիվ ու ժե րի պատ ճա ռով։ Ն րա նոր բնութ յու նը 
նող կանք կզգա իր մեղ քի հան դեպ և կդր դի նրան խոր շել դրա նից, 
նույ նիսկ ե թե ար գել ված մի սը դեռ նրա ա տամնե րի մեջ է40։ Այն Հո-
գին, Ով բնակ վում է նրա նում, կհան դի մա նի նրան իր մեղ քի մեջ և 
կր կին հույս կտա, որ ին քը կա րող է նե րում և վե րա կանգ նում գտնել 
իր Աստ ծո ո ղոր մութ յամբ41։ Որ դին կգտնի նրան և կձ գի դե պի Ի րեն՝ 
հի շեց նե լով նրան Գող գո թա յի սի րո վե հութ յու նը42։ Հայ րը կգոր ծա ծի 
նա խախ նա մութ յան յու րա քանչ յուր մի ջոց և կ պար զի Իր ձեռ քը՝ սի-
րով լի խրա տով։ Նա ետ կբե րի նրան կոր ծան ման ու ղուց, կսո վո րեց-
նի նրան Տի րոջ երկ յու ղը և կ դարձ նի նրան Աստ ծո սրբութ յան բաժ-
նե կի ցը43։ Այս պատ ճա ռով, ճշմա րիտ քրիս տոն յան չի հե ռա նա և չի 
գնա կոր ծան ման։ Նա կհա րատևի մինչև վերջ՝ ոչ միայն հա վատ քով, 
այլև սրբաց մամբ, ո րի արդ յունքն անձ նա կան ար դա րութ յունն է։ Այն 
Աստ ված, Ով բա րի գործ է սկսել նրա նում, կշա րու նա կի մինչև Ք րիս-
տոս Հի սու սի օ րը44։

 Կարևոր է հաս կա նալ, որ Նոր ուխ տի խոս տումնե րում Աստ ված ոչ 
միայն ազ դա րա րում է այն, ինչ ա նե լու է Իր ժո ղովր դի հա մար, այլև 
այն, ինչ Նա ա նե լու է Իր ժո ղովր դի ներ սում։ Ք րիս տո սի քավ չա-
րար աշ խա տան քը մեզ հա մար Նոր ուխ տի հիմքն է, և այն մշտա-
պես պետք է ա ռաջ նա հերթ դիրք գրա վի մեր մտքում և մեր նվիր-
ման մեջ։ Այ նուա մե նայ նիվ, Սուրբ Հո գու վե րածն ման աշ խա տան քը 

38. Բ Կոր նթացիների 5.17
39. «Ամեն, ով որ Աստծուց է ծնված, մեղք չի անում, որովհետև Նրա սերմը նրա-

նում մնում է, և չի կարող մեղանչել, որովհ ետև Աստծուց է ծնված» (Ա Հովհաննես 3.9)։
40. Թվոց 11.33
41. Եսայի 55.6-13, 57.16-19, Հովհաննես 16.8, Եբրայեցիների 4.15,16
42. Ղուկաս 19.10, 15.4-7, 8- 10, Հռոմեացիների 5.8-10, Ա Հովհաննես 4.9,10
43. Եբրայեցիների 12.10
44. Փիլիպեցիների 1.6
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մեր ներ սում հա վա սա րա պես անհ րա ժեշտ է։ Նոր ուխ տի փառքն ըն-
դա մե նը այն չէ, որ Աստ ված ա զա տե լու է Իր ժո ղովր դին մեղ քի դա-
տա պար տութ յու նից, այլ՝ որ Նա նույն պես ա զա տե լու է նրանց մեղ քի 
իշ խա նութ յու նից։ Ա ռա ջի նը կա տար վում է խա չի մի ջո ցով։ Երկ րոր դը 
կա տար վում է Սուրբ Հո գու վե րածն ման աշ խա տան քով. Նա ար մա-
տա պես վե րա փո խում կամ վերս տեղ ծում է Աստ ծո Նոր ուխ տի ժո-
ղովր դի յու րա քանչ յուր ան դա մին։ Արդ յուն քում նրանք ոչ միայն օ րի-
նա պես հաշտ վում են Աստ ծո հետ, այլև ջեր մե ռան դո րեն նվիր վում են 
Ն րան։ Այս պի սով, նրանք ճշմար տա պես Աստ ծո ժո ղո վուրդն են, և 
Նա ճշմար տա պես նրանց Աստ վածն է45։

Կր կին, մենք պետք է շեշ տադ րենք, որ այս խոս տումնե րը չեն 
ժխտում մշտա կան պայ քա րը մեղ քի դեմ նույ նիսկ ա մե նա հա սուն հա-
վա տաց յա լի կյան քում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ա վե տա րա նին հա վա տա րիմ 
լի նե լու հա մար մենք պետք է ըն դու նենք այն ճշմար տութ յու նը, որ «ե թե 
մե կը Ք րիս տո սում է, նա նոր ստեղծ ված է»46։ Նա կու նե նա հա մակ րանք 
Աստ ծո հան դեպ, ճշմա րիտ գի տե լիք Աստ ծո մա սին և այն պի սի երկ յուղ 
Աստ ծուց, որ չի հե ռա նա Ն րա նից։ Թեև նույ նիսկ ա մե նու ժեղ հա վա-
տաց յալ նե րը շատ ա ռումնե րով սայ թա քում են և տ կա րա նում են, նույ-
նիսկ ա մե նա թույլ հա վա տաց յալ նե րը չեն հե ռա նա Աստ ծուց՝ տևա կան 
կամ մշտա կան նա հան ջի տես քով47։ Մենք չենք ա նի դա, քա նի որ չենք 
կա րող ա նել դա, և մենք չենք կա րող ա նել դա, քա նի որ նոր ստեղծ-
ված ներ ենք, ո րոնք այլևս չեն կա րող ապ րել ա ռանց Աստ ծո ներ կա-
յութ յան լույ սի և դի մա նալ այս աշ խար հի խա վա րին ու պղծութ յա նը։

Այս ճշմար տութ յուն նե րի լույ սի ներ քո պետք է ակն հայտ լի նի, որ 
Նոր ուխ տի խոս տումն այն մա սին, որ հա վա տաց յալ նե րը նվիր ված 
կլի նեն Աստ ծուն, անս խա լա կան մի ջոց է՝ ճշմա րիտ դար ձը ստու գե-
լու հա մար։ Ճշ մար տա պես վե րածն ված մար դիկ կհա րատևեն կամ 
հույ սով կհա րեն Աստ ծուն մինչև վերջ։ Ա վե լին՝ նրանք աչ քի կընկ-
նեն ճշմա րիտ երկ յու ղա ծութ յամբ Աստ ծո հան դեպ, ո րի արդ յուն քը 
կլի նի հնա զան դութ յու նը։ Ի հա կադ րութ յուն, մար դիկ, ո րոնք չու նեն 
հա րատևող երկ յու ղա ծութ յուն, հա զիվ թե կա րող են վստահ լի նել, 
որ ի րենք գտնվում են այս ուխ տի մեջ։ Այն մար դիկ, ո րոնք պնդում 
են, որ ա պա հով են Ք րիս տո սում, սա կայն չեն հա րատևում հա վատ-
քի, սրբաց ման և Տի րոջ երկ յու ղի մեջ, գրե թե չու նեն հիմք ի րեն ցում 
գտնվող հույ սի հա մար։ Ինչ պես հայ տա րա րեց Բաղ դատ Սո քե ցին. 
«Ն րա (կեղ ծա վո րի) վստա հութ յու նը պի տի կտրվի, և ն րա հույ սը 
սար դի ոս տայն է» (Հոբ 8.14)։

45. Երեմիա 31.33, Եզեկիել 36.28
46. Բ Կորնթացիների 5.17
47. Հակոբոս 3.2
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 Նոր ուխ տի ճշմար տութ յուն նե րը մեծ զգու շա ցում են հան դի-
սա նում ե կե ղե ցու մարմնա վոր և ան տար բեր ան դամնե րի հա մար, 
ո րոնք պար ծե նում են փրկութ յամբ և ա պա հով նստած են Սիո նում48։ 
Ն րանք ար դա րա ցիո րեն հա վա տում են, որ Աստ ված եր բեք չի թող-
նի Իր ժո ղովր դին, սա կայն սխալ մամբ են թադ րում են, որ ի րենք 
Ն րա ժո ղո վուրդն են, այ նինչ նրանց կյան քը հա կա սում է ի րենց դա-
վա նան քին։ Ն րանց անհ րա ժեշտ է հան դի սա վոր կեր պով հոր դո րել, 
որ հաս տատ ա նեն ի րենց կո չու մը և ընտ րութ յու նը, քննել և ս տու գել 
ի րենց՝ տես նե լու հա մար, թե արդ յո՞ք հա վատ քի մեջ են49։ Ե թե գրե թե 
չկա ա պա ցույց այն մա սին, որ նրան ցում կա Տի րոջ երկ յու ղը, նշա-
նա կում է՝ չկա ա պա ցույց, որ նրանք բա ժին ու նեն Աստ ծո ժո ղովր-
դի մեջ՝ ան կախ այն բա նից, թե որ քան հա ճա խա կի և ան սա սան է 
նրանց դա վա նան քը։ Աստ վա ծաշնչ յան հա վաս տիա ցումն այն մա սին, 
որ Աստ ված հա վի տե նա կան ուխտ է կնքել մեզ հետ, հնա րա վոր է 
այն չա փով միայն, ո րով կա ի րա կան և մնա յուն ա պա ցույց, որ Նա 
վե րած նել է մեր սրտե րը և մեր մեջ ա ռա ջաց րել է երկ յու ղա ծութ յուն 
Իր հան դեպ։

Արև մուտ քի Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մե թոդ նե րի մե ծա-
մաս նութ յու նը ա վե տա րան չութ յան, դար ձի և փր կութ յան հա վաս-
տիաց ման հար ցե րում հա կա սում է այն ա մե նին, ինչ Աստ վա ծա-
շուն չը սո վո րեց նում է Նոր ուխ տի, վերս տին ծնուն դի և թե՛ Աստ ծո, 
թե՛ փրկութ յան բնույ թի մա սին։ Ա հա թե ին չու են Ե րե միա 32.40-ում 
գտնվող ճշմար տութ յուն ներն այս քան կարևոր։ Աստ ված խոս տա ցել 
է եր բեք չթող նել նրանց, ո րոնց Ին քը փրկել է։ Այ նուա մե նայ նիվ, Նա 
նույն պես խոս տա ցել է դնել Իր երկ յու ղը նրանց սրտե րում, որ պես-
զի նրանք եր բեք չհե ռա նան Ի րե նից։ Մենք գի տենք, որ մուտք ենք 
գոր ծել Նոր ուխ տի մեջ ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ մեկ ան գամ մեր 
կյան քում ա ղոթք ենք բարձ րաց րել և հ րա պա րա կա յին դա վա նութ յուն 
ենք ա րել, այլ՝ քա նի որ մեր ներ սում կա մնա յուն և հա րա ճուն երկ-
յու ղա ծութ յուն Աստ ծո հան դեպ, որն ար տա հայտ վում է մեր սրբաց-
մամբ։ Որ պես ամ փո փում, մեր սրբա ցու մը, ո րը վերս տին ծնուն դի 
արդ յունքն է, ա պա ցու ցում է, որ մենք հա վատ քով ար դա րա ցել ենք։

 Մինչև ա վար տե լը, կարևոր է նշել, որ Ե րե միա 32.40-ի այս վեր-
ջին խոս տու մը ոչ միայն զգու շա ցում է ե կե ղե ցու մարմնա վոր ան դա-
մի հա մար, այլև մխի թա րութ յուն և խ րա խու սանք է ճշմա րիտ հա վա-
տաց յա լի հա մար, երբ նրա հա վաս տիա ցու մը փրկութ յան մեջ թու-
լա նում է իր սրտի դա տա պար տութ յան կամ չա րի մե ղադ րանք նե րի 

48. «Վա՜յ Սիոնում ապահով նստողներին և Սամարիայի սարի վրա վստահ 
եղողներին» (Ամովս 6.1)։

49. Բ Պետրոս 1.10, Բ Կորնթացիների 13.5, Բ Պետրոս 1.10
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պատ ճա ռով50։ Հետև յալ օ րի նա կը կօգ նի մեզ հաս կա նալ և կի րա ռել 
այս ճշմար տութ յու նը։

 Պատ կե րաց րեք մի ե րի տա սար դի, ո րի կյան քում ճշմա րիտ դար ձի 
հստակ ա պա ցույց կա, սա կայն նրա կաս կած ներն իր փրկութ յան վե-
րա բեր յալ հու սա հա տութ յան են հասց նում նրան։ Նույ նիսկ մի քա նի 
հո վիվնե րի հետ հա ճա խա կի և եր կա րատև խորհր դատ վութ յուն նե-
րից հե տո նա չի կա րո ղա նում հաս տատ վել իր հույ սի մեջ։ Չա րա խո-
սը շփո թեց րել է նրան և այն քան է խո շո րաց րել նրա մեղ քե րը, որ նա 
գրե թե չի հա վա տում, որ Աստ ծո շնորհ քը ներ կա է իր կյան քում։ Մեկ 
ան գամ նա բա ցում է իր սիրտն ի րենց ե կե ղե ցի այ ցե լած մի ա վե տա-
րան չի։ Մո տա վո րա պես մեկ ժամ նրան լսե լուց հե տո այդ ա վե տա րա-
նի չը եզ րա կաց նում է, որ նա ճիշտ խոր հուրդ ներ է ստա ցել իր դրութ-
յան վե րա բեր յալ, սա կայն չու նի ա ռա ջըն թաց։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
նա նա յում է նրա աչ քե րի մեջ և ա սում է.

- Թ վում է՝ Ք րիս տո սը և Ն րա Ա վե տա րա նը գրե թե ո չինչ չեն ա րել 
քեզ հա մար։ Դ րանք ըն դա մե նը հու սա հա տութ յան և թշ վա ռութ յան 
գիրկն են նե տել քեզ։ Ա ռա ջար կում եմ, որ պար զա պես մո ռա նաս այս 
ա մե նը և հե ռա նաս։ Թո՛ղ Ք րիս տո սին և ամ բող ջո վին խո րա սուզ վի՛ր 
մեղ քի մեջ։ Ե թե ապ րես սան ձար ձակ մարմնա վոր կյան քով, դու գո նե 
ո րոշ ժա մա նակ ու րա խութ յուն կու նե նաս, և մի գու ցե այն քան խստա-
նաս, որ նույ նիսկ մո ռա նաս ա պա գա դա տաս տա նի մա սին։

Ե րի տա սար դը, ա վե տա րան չի պա տաս խա նից ցնցված, ա սում է.
- Ես չեմ կա րող ա նել դա։
- Ին չո՞ւ ոչ, - ա րա գո րեն պա տաս խա նում է ա վե տա րա նի չը։ - Դու 

չու նես փրկութ յան հույս, և մինչև այժմ քո պայ քա րը մեղ քի դեմ ոչ մի 
թեթևութ յուն չի տվել քեզ։ Ին չո՞ւ պար զա պես չփախ չես Ք րիս տո սից։

Լ սե լով դա՝ ե րի տա սար դը բա ցա կան չում է.
- Ես չեմ կա րող փախ չել Ք րիս տո սից, քա նի որ փրկութ յու նը 

միայն Ն րա նում է։ Թեև իմ մեղ քը հա զար ան գամ էլ հաղ թի ինձ, ես 
չեմ փախ չի դրա մոտ, ո րով հետև ես ա տում եմ մեղ քը։ Ես չեմ հե ռա-
նա Աստ ծուց, ո րով հետև ես վա խե նում եմ Ն րա նից։

Ա վե տա րա նի չը նա յում է այդ ե րի տա սար դի աչ քե րի մեջ և պար զա-
պես մեջ բե րում է Ե րե միա 32.40-ը. «Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ 
դնում նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե-
լուց, և Իմ երկ յու ղը կդնեմ նրանց սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան»։

Այդ պա հին ե րի տա սար դի դեմ քը զար ման քից շա ռա գու նում է, և 
նա հայ տա րա րում է.

- Ինչ պե՞ս ես կա րող էի սի րել Ն րան, ե թե սկզբում Նա չսի րեր ինձ։ 
Ինչ պե՞ս ես կա րող էի ա տել մեղ քը, ե թե Նա չնո րո գեր իմ սիր տը։ Եվ 

50. Ա Հովհաննես 3.19,20
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ինչ պե՞ս կա րող էի վա խե նալ Ն րա նից, ե թե Նա չդներ Իր երկ յուղն իմ 
մեջ։

Ե րի տա սար դը հե ռա նում է մեծ հա վաս տիաց մամբ և Սուրբ Հո գու 
ու րա խութ յամբ։

Աստ ծո զո րութ յու նը և հա վա տար մութ յու նը և՛ փրկում են, և՛ պահ-
պա նում են ճշմա րիտ հա վա տաց յա լին։ Այդ պատ ճա ռով, նույ նիսկ 
ա մե նատ կար հա վա տաց յալ նե րը կա րող են հեն վել այն փաս տի 
վրա, որ Աստ ված եր բեք չի դա դա րի բա րութ յուն ա նել մեզ։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, մենք պետք է նույն կեր պով հա վա տանք և քա րո զենք, 
որ Նոր ուխ տում ճշմա րիտ դար ձի և Աստ ծո հետ հա րա բե րութ յան 
ա պա ցույցն այն է, որ մենք վերջ նա կա նո րեն չենք հե ռա նա Ն րա-
նից, և ո՛չ էլ ամ բող ջո վին կխո րա սուզ վենք մեղ քի մեջ՝ դարձ նե-
լով այն մեր սո վո րա կան վար քը։ Նոր ուխ տում հայտն ված Աստ ծո 
շնորհ քը չի դրդում ան տար բե րութ յան կամ ծու լութ յան, այլ ա ռաջ-
նոր դում է քրիս տոն յա յին ա վե լի խո րը աստ վա ծա պաշ տութ յան և 
ջա նա սի րութ յան։ Մենք կա րող ենք հա մոզ ված լի նել, որ կտես նենք 
այս արդ յունք նե րը, ոչ թե ո րով հետև վստա հում ենք մարդ կա յին ու-
ժե րին, այլ ո րով հետև հաս կա նում ենք Աստ ծո նպա տա կը և զո րութ-
յու նը փրկութ յան մեջ։ Նա, Ով սկսեց այս բա րի գործն Իր ժո ղովր դի 
մեջ, կկա տա րի այն մինչև Ք րիս տոս Հի սու սի օ րը։ Նա տվել է մեզ 
նոր սրտեր, որ պես զի մենք բերկ րան քով ար ձա գան քենք Իր Ան ձին 
և կամ քին51։ Նա տվել է մեզ Իր Հո գին՝ մեզ ա ռաջ նոր դե լու և զո րաց-
նե լու հա մար52։ Նա գրել է Իր օ րենք նե րը մեր սրտե րի վրա և դ րել է 
Իր երկ յու ղը մեր մեջ, որ պես զի չհե ռա նանք Ի րե նից53։ Նա մեր Աստ-
վածն է, և մենք Ն րա ժո ղո վուրդն ենք54։

51. Եզեկիել 36.26
52. Եզեկիել 36.27
53. Երեմիա 31.33, 32. 40
54. Երեմիա 31.33, 32.38, Եզեկիել 36.28





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՎԵՑ

Աստ ծո բա րութ յունն 
Իր ժո ղովր դի հան դեպ

______________________________________________________

«Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ դնում նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ 
նրան ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ երկ յու ղը կդնեմ նրանց 
սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան։ Եվ Ես պի տի ու րա խա նամ՝ նրանց 
բա րութ յուն ա նե լով, և ն րանց պի տի տնկեմ այս երկ րում հա վա տար-
մութ յամբ՝ Իմ ամ բողջ սրտով և Իմ ամ բողջ Ան ձով»։

— Ե րե միա 32.40,41

Ե րե միա յի մար գա րեութ յան այս հատ վա ծից մենք սո վո րում ենք 
ե րեք կարևոր ճշմար տութ յուն։ Ա ռա ջի նը՝ Մե սիա յի քավ չա րար զո-
հի մի ջո ցով Աստ ված հա վի տե նա կան և ան փո փոխ ուխտ է կնքել Իր 
ժո ղովր դի հետ. Նա չի դա դա րի նրանց բա րութ յուն ա նե լուց։ Երկ րոր-
դը՝ Սուրբ Հո գու վե րած նող աշ խա տան քի մի ջո ցով Նա հաս տա տել է 
Իր ժո ղովր դի հա մակ րանքն Իր հան դեպ. նրանք երկ յու ղա ծութ յամբ 
կվե րա բեր վեն Ի րեն և չեն հե ռա նա Ի րե նից։ Եր րոր դը՝ ա պա հո վե լով 
փո խա դարձ հա րա բե րութ յուն ներ Իր ժո ղովր դի հետ և ն րանց հա-
մակ րանքն Իր հան դեպ՝ Նա ճա նա պարհ է բա ցել ա մե նամ տե րիմ 
շփման և երկ նա յին օրհ նութ յան հա մար։ Այն ա մե նը, ինչ գտնվում 
էր Աստ ծո և Իր ժո ղովր դի միջև Ա դա մի ան կու մից ի վեր, հե ռաց վեց 
ճա նա պար հից։ Ք րիս տո սի փրկա րար աշ խա տան քի մի ջո ցով մեղ քը 
պատժ վեց, ար դա րա դա տութ յու նը բա վա րար վեց, և վե րագր վեց կա-
տար յալ ար դա րութ յուն։ Հո գու վե րած նող աշ խա տան քը հե ռաց րեց 
թշնա մա բար տրա մադր ված սիր տը, կոր ծա նեց մեղ քի զո րութ յու նը և 
նոր սիրտ տվեց Աստ ծո ժո ղովր դին, որ պես զի նրանք նոր կյանք ու-
նե նան1։ Հետևա բար, այժմ Աստ ված կա րող է ցնծալ Իր ժո ղովր դով 
և կա տա րել այն ծրագ րե րը, ո րոնք Նա ո րո շել էր նրանց հա մար նույ-
նիսկ մինչև աշ խար հի սկիզ բը՝ «խա ղա ղութ յան խոր հուրդ նե րը, և ոչ 
թե չա րութ յան, որ ձեզ տամ ա պա գան և հույ սը» (Ե րե միա 29.11)։

1. Հռ ոմեացիների 6.4
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ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՑՆԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Հին կտա կա րա նում Աստ ված պար բե րա բար խո սում է անտ-

րո պո մոր ֆիկ կեր պով2, որ պես զի նկա րագ րի Իր ճնշվա ծութ յան և 
տրտ մութ յան զգա ցումն Իր ժո ղովր դի մշտա կան ապս տամ բութ յան 
պատ ճա ռով։ Մարդ կա յին պատ մութ յան ա մե նա վաղ փու լե րում Աստ-
ված հայտ նեց, որ Ին քը «զղջաց, որ երկ րի վրա մար դուն ստեղ ծեց, 
և Իր սրտի մեջ տրտմեց» (Ծննդ. 6.6)։ Սաղ մո սեր գուն տե ղե կաց նում 
է, որ ան մի ջա պես այն բա նից հե տո, երբ Նա ա զա տեց Իր ժո ղովր-
դին Ե գիպ տո սի ստրկութ յու նից, նրանք «դառ նաց րին Աստ ծուն ա նա-
պա տում և բար կաց րին Ն րան ան ջուր տե ղում» (Սաղմ. 78.40)։ Սա է 
պատ ճա ռը, որ քա ռա սուն տա րի շա րու նակ Նա զզվեց այդ սերն դից 
և ա սաց, որ նրանք այն պի սի ժո ղո վուրդ էին, ո րոնք մո լոր ված էին 
սրտով և չէին ճա նա չում Աստ ծո ճա նա պարհ նե րը3։ Մար գա րե նե րը 
շատ ա վե լի պարզ էին խո սում։ Ե զե կիե լի մի ջո ցով Աստ ված ա սաց 
Իս րա յե լին, որ Նա ցավ էր զգում նրանց շնա ցող սրտե րի պատ-
ճա ռով, ո րոնք հե ռա ցան Ի րե նից, և ն րանց աչ քե րի պատ ճա ռով, 
ո րոնք շնա նում էին ի րենց կուռ քե րի հետ4։ Ե սա յի մար գա րեի մի ջո-
ցով Նա վկա յեց, որ Իր ժո ղո վուր դը չէր կան չել Ի րեն, այլ նե ղաց-
րել էին ի րենց մեղ քե րով և հոգ նեց րել էին ի րենց ա նօ րի նութ յուն նե-
րով5։ Ա մով սի գրքում տես նում ենք, որ Իս րա յե լի ա պա կա նութ յու նը 
և այն, որ ժո ղո վուր դը հրա ժար վեց լսել Տի րոջ Խոս քը, դրդեց Աստ-
ծուն հայ տա րա րել. «Ա հա Ես ճնշված եմ ձեզ նից, ինչ պես որ ճնշվում 
է հաս կե րով լի սայ լը» (2.13, NKJV)։ Եվ վեր ջի նը, Հին կտա կա րանն 
ա վարտ վում է Մա ղա քիա յի գրքով, ո րում Աստ ված մե ղադ րում է Իս-
րա յե լին, որ ժո ղո վուր դը հոգ նեց րել կամ ձանձ րաց րել է Ի րեն «ի րենց 
խոս քե րով»՝ այն աս տի ճան, որ Նա ցան կա նում էր, որ ինչ-որ մե կը 
փա կեր տա ճա րի դռնե րը, և երկր պա գութ յու նը դա դա րեր (տե՛ս Մա-
ղա քիա 2.17, 1.10)։

Աստ ված ա զա տեց Իս րա յե լը Ե գիպ տո սից՝ եր կա թե հնո ցից, 
և ուխ տի մեջ մտավ նրանց հետ Սի նա սա րի մոտ6։ Նա ընտ րեց 
նրանց երկ րի ե րե սի վրա ապ րող բո լոր ժո ղո վուրդ նե րից՝ որ պես Իր 
սե փա կան ժո ղո վուրդ, և ն րանք պետք է սուրբ ազգ լի նեին ի րենց 
Տեր Աստ ծո հա մար7։ Այ նուա մե նայ նիվ, հա կա ռակ ի րենց մեծ կոչ-

2. Խոսելով անտրոպոմորֆիկ կերպով՝ Աստված արտահայտվում է մարդու նման։ 
Օրինակ՝ Աստված ամենակարող է և չի հոգնում։ Այնուամենայնիվ, Իր ժողովրդի 
մեղքերը շեշտադրելու համար, Նա կարող է ասել, որ դրանք հոգնեցրել են Իրեն։

3. Սաղմոս 95.10
4. Եզեկիել 6.9
5. Եսայի 43.22-24
6. Ելից 19.5, Երկրորդ Օրինաց 4.20
7. Երկրորդ Օրինաց 7.6
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մա նը, նրանց ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը մնաց սրտով չվե րածն ված, 
թշնա մա բար տրա մադր ված Աստ ծո պատ վի րան նե րին և հակ ված 
ա մեն տե սա կի կռա պաշ տութ յան և ան բա րո յութ յան։ Կարճ ա սած, 
Աստ ծո սե փա կան ժո ղո վուր դը դար ձավ ծանր բեռ, ո րը կրե լուց Նա 
հոգ նել էր8։

 Միայն մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված այս սոս կա լի մե ղադ րանք նե րի 
հա մա տեքս տում կա րող ենք տես նել մեր նորկ տա կա րան յան խոստ-
ման զո րութ յու նը և վե հութ յու նը։ Ք րիս տո սի քավ չա րար աշ խա տան-
քի և Սուրբ Հո գու վե րածն ման աշ խա տան քի մի ջո ցով Աստ ված Իր 
հա մար ստեղ ծեց մի ժո ղո վուրդ, ո րոն ցով կա րող է ցնծալ և ո րոնց 
կա րող է ա մեն կերպ բա րութ յուն ա նել՝ ա ռանց չա փի։ Շ նոր հիվ մե-
զա նում կա տար ված աշ խա տան քի՝ այժմ Նա կա րող է ան վե րա պա-
հո րեն գոր ծել հօ գուտ մեզ9։

 Թեև Ե րե միա 32.41-ը ման րա մաս նո րեն չի խո սում այս ու րա-
խութ յան մա սին, «Ես պի տի ու րա խա նամ» ար տա հայ տութ յու նը են-
թադ րում է հար սա նե կան սեն յա կի ան խո չըն դոտ և ան զուսպ ու րա-
խութ յու նը։ Այս ճշմար տութ յու նը պար զո րեն երևում է Ե սա յու մար գա-
րեութ յան մեջ գտնվող մի հա ման ման խոս քում. «Եվ փե սան հար սի 
վրա ու րա խա նա լու պես պետք է քեզ վրա ու րա խա նա քո Աստ վա ծը» 
(62.5)։ Ինչ պես որ փե սան հո ժա րութ յամբ և ու րա խութ յամբ տրվում է 
իր հար սին, այն պես էլ Աստ ված նվի րում է Ի րեն Իր ժո ղովր դին՝ նրա 
բա րօ րութ յան հա մար։ Աստ ծո հա ղոր դակց ման մեջ չկա ժլա տութ յուն 
կամ ափ սո սանք։ Այն պես չէ, որ Նա դժկա մո րեն է տա լիս կամ օրհ-
նում՝ նախ կի նում ար ված ինչ-որ խոստ ման պատ ճա ռով, ո րի մա սին 
Նա այժմ զղջում է։ Նա տա լիս է ու րա խութ յամբ, նույ նիսկ՝ հիաց-
մուն քով, և ա ռանց նա խա տե լու10։

 Հա վա տաց յա լը պետք է մե կընդ միշտ հա մոզ վի իր սրտում, որ 
Աստ ված իր կող մից է և բերկ րանք է զգում՝ ի րեն բա րութ յուն ա նե-
լով։ Այ նուա մե նայ նիվ, այժմ պետք է ո րո շենք, թե ինչ բնույթ ու նի այն 
բա րի քը, որն Աստ ված ու րա խութ յամբ տա լիս է մեզ։ Նոր կտա կա րա-
նի ուս մունք նե րի լույ սի ներ քո սա չի կա րող նշա նա կել, որ Աստ ված 
ցնծում է՝ տա լով մեզ մշտա պես բար գա վաճ և հար մա րա վետ կյանք։ 
Սա նույն պես չի կա րող նշա նա կել, որ Նա ո րո շել է պաշտ պա նել մեզ 
նե ղութ յուն նե րից, հիաս թա փութ յուն նե րից և նույ նիսկ մեծ տա ռա-
պան քից։ Այն, ինչ սա նշա նա կում է, հստակ ներ կա յաց ված է Հ ռո մի 
ե կե ղե ցուն ուղղ ված Պո ղո սի նա մա կում. «Բայց գի տենք, որ Աստ-
ծուն սի րող նե րին բո լոր բա նե րը գոր ծա կից են լի նում դե պի բա րին՝ 

8. Եսայի 1.14
9. Հռոմեացիների 8.31
10. Հակոբոս 1.5
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նրանց, որ նա խա սահ ման վե լով կանչ ված են։ Ո րով հետև նրանց, որ 
ա ռա ջուց ճա նա չեց, ա ռա ջուց էլ սահ մա նեց Իր Որ դու պատ կե րին 
կեր պա րա նա կից լի նե լու, որ Նա անդ րա նիկ լի նի շատ եղ բայր նե րի 
մեջ» (Հ ռոմ. 8.28,29)։

Այս հատ վա ծում Աստ ված տվել է մեզ և՛ խոս տու մը բա րու մա սին, 
և՛ դրա ճշգրիտ սահ մա նու մը։ Նա խոս տա ցավ օգ տա գոր ծել ա մեն 
ինչ մեր կյան քում՝ ա մե նա մե ծից ա մե նա փոքր բա նե րը, որ պես զի 
մենք կեր պա րան վենք Ք րիս տո սի պատ կե րով։ Հաշ տեց նե լով մեզ Իր 
հետ Իր Որ դու մահ վան մի ջո ցով՝ այժմ Աստ ված ցնծում է՝ մեզ Ն րա 
պատ կե րին կեր պա րա նա կից դարձ նե լով։ Սա քրիս տո նեա կան կյան-
քի «սում մում բո նու մը» կամ մե ծա գույն բա րիքն է։ Սա բարձ րա գույն 
նպա տա կը և ա մե նաշ ռայլ ար տո նութ յունն է, ո րը կա րող էր շնորհ վել 
մեզ։ Ք րիս տո նեա կան կյան քի մնա ցած բո լոր բա րիք նե րը հիմն ված 
են սրա վրա կամ բխում են սրա նից։

Այս ճշմար տութ յու նը հաս կա նա լու հա մար մենք միայն պետք է 
հի շենք, որ մարդ կութ յան բո լոր խնդիր նե րը բխում են մեր բա րո յա-
կան ա պա կա նութ յու նից։ Մեր աստ վա ծա պաշ տութ յան բա ցա կա յութ-
յունն այս ներ կա ան կում ապ րած աշ խար հի բո լոր ախ տե րի պատ-
ճառն է։ Մեր բա րօ րութ յունն այս և հա ջորդ կյան քե րում լիո վին անհ-
նա րին կլի ներ՝ ա ռանց մեր բա րո յա կան վե րա փոխ ման դե պի բարձ-
րա գույն չա փա նի շը, որն Ին քը Ք րիս տոսն է։ Ե թե ան բա րո ա րա րած-
ներն ու տո պիա ժա ռան գեին, այն ա րա գո րեն կվե րած վեր կորս ված 
դրախ տի։ Եր կին քը՝ ա ռանց քրիս տո սան մա նութ յան, շու տով կվե-
րած վեր դժոխ քի։ Այս պատ ճա ռով, Աստ ված ցնծում է մեզ նով, քա-
նի որ Նա կեր պա րա նա կից է դարձ նում մեզ Իր Որ դու պատ կե րին 
և օրհ նում է բո լոր բա րիք նե րով, ո րոնք բխում են Ն րան նման վե լուց։ 
Մենք Ն րա ստեղ ծածն ենք11, և Նա չի խնա յի ոչ մի բա րիք, որ պես զի 
վե րա փո խի մեզ՝ մեր «կի սա հումք» վի ճա կից Իր Որ դի Հի սուս Ք րիս-
տո սի փա ռա վոր պատ կե րին12։ Հա մա ձայն սաղ մո սեր գուի՝ «Տե րը 
շնորհք և փառք է տա լիս. Նա ոչ մի բա րիք չի խնա յում ա նա րա տութ-
յամբ գնա ցող նե րից» (84.11)։

ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՑԱՆՔ
Այլ բան է, երբ մար դը սրտանց ցան կա նում է ինչ-որ բան ա նել, 

սա կայն լիո վին այլ բան է, երբ նա ու նի կա րո ղութ յուն և մի ջոց ներ 
դրա հա մար։ Աղ քատ մար դը կա րող է սրտանց ցան կա նալ բա-
րութ յուն ա նել իր զա վա կին և կա րող է աշ խա տել դրա հա մար՝ լա-

11. Եփեսացիների 2.10
12. Կիսահումքը՝ իր բնական վիճակում գտնվող քարն է կամ փայտը, որը դեռ 

պետք է ձևավորվի վարպետի գործիքով։
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րե լով բո լոր ու ժե րը, սա կայն բնա կան խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք նա չի 
վե րահս կում, կա րող են սահ մա նա փա կել նրան։ Ի վեր ջո, նրա բո-
լոր ջան քե րը կա րող են ա նարդ յունք լի նել, և հ նա րա վոր է, որ նրա 
զա վա կը հու սալք վի և հիաս թափ վի։ Այս պես հա ճախ է լի նում այն 
մարդ կանց կյան քում, ո րոնք, լա րե լով բո լոր ու ժե րը, աշ խա տում են 
ա մե նից ար ժա նա վոր նպա տակ նե րի հա մար, սա կայն ցա վա լիո րեն 
ձա խող վում են։ Այ նուա մե նայ նիվ, սա ոչ մի դեպ քում չի վե րա բե րում 
Աստ ծուն։ Նա է «Տե րը՝ ա մեն մարմնի Աստ վա ծը» (Ե րե միա 32.27)։ 
Նա ստեղ ծել է եր կին քը և եր կի րը Իր մեծ զո րութ յամբ և մեկ նած ձեռ-
քով։ Ո չինչ դժվար չէ Ն րա հա մար13։ Նա հա ջո ղութ յամբ կա տա րում 
է ա մեն ինչ՝ Իր կամ քի խոր հուրդ նե րի պես14։ Ն րա խոր հուր դը կհաս-
տատ վի, և Նա կա նի այն, ինչ կա մե նում է15։ Հա մա ձայն սաղ մո սեր-
գուի՝ «Տի րոջ խոր հուր դը հաս տատ է հա վիտ յան. Ն րա սրտի մտած-
մունք նե րը՝ ազ գից մինչև ազգ» (33.11)։

Այս ճշմար տութ յուն նե րի հաս տատ հիմ քի վրա է, որ մենք մեկ նում 
ենք Աստ ծուց մեզ տրված հետև յալ խոս տու մը. «(Ես) նրանց պի տի 
տնկեմ այս երկ րում հա վա տար մութ յամբ»։ Աստ ծո հա վա տար մութ-
յունն Իր աք սոր ված ժո ղո վուրդ Իս րա յե լի հան դեպ՝ ի հայտ ե կավ այն 
խոստ մամբ, որ Նա հա վա քե լու էր նրանց բո լոր երկր նե րից, ո րոն-
ցում նրանք ցրվել էին՝ նրանց վրա ե կած դա տաս տա նի պատ ճա-
ռով, և բե րե լու էր մի եր կիր, ո րը հա տուկ ա ռանձ նաց ված էր նրանց 
հա մար16։ Նոր ուխ տում այս խոստ ման ի րա կա նա ցումն այն է, որ 
հա վա տաց յա լը կեր պա րան վում է Ք րիս տո սի պատ կե րով և, ի վեր-
ջո, փա ռա վոր վում է Երկն քում։ Աստ ված հա վա տար մո րեն տե ղա փո-
խեց ամ բողջ ազ գեր՝ Իր աք սոր ված ժո ղովր դին տուն վե րա դարձ նե-
լու հա մար. նույն կեր պով, Նա ոչ միայն հա վա տա րիմ է, այլև կա րող 
է շար ժել եր կինքն ու եր կի րը, որ պես զի դարձ նի մեզ կեր պա րան-
ված Իր Որ դու պատ կե րով, և տա նի մեզ տուն՝ փառ քի մեջ։ Հիմն վե-
լով այս ճշմար տութ յան վրա՝ Պո ղո սը խրա խու սում է Փի լի պե ցի նե րի 
ե կե ղե ցուն. «Եվ հաս տատ հա մոզ ված եմ սրան, թե Նա, որ ձե զա նում 
սկսեց այս բա րի գոր ծը, կկա տա րի էլ մինչև Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը» 
(Փի լիպ. 1.6)։

Այն Աստ ված, Ով կա ռա վա րում է տիե զեր քը, Ով պտտում է է լեկտ-
րոն ներն ա տո մի մի ջու կի շուր ջը, Ով դարձ նում է թա գա վո րի սիր տը՝ 
որ կողմ որ կա մե նում է, Ով և՛ հաս տա տում է, և՛ կորց նում է ամ բողջ 
ազ գեր, ուղ ղել է Իր հա յաց քը մեզ վրա, որ պես զի բա րիք ա նի մեզ 
և բե րի այն վայ րը, ո րը ո րո շել է մեզ հա մար աշ խար հը ստեղ ծե լուց 

13. Ծննդոց 18.14, Երեմիա 32.17
14. Եփեսացին եր ի 1.11
15. Եսայի 46.9,10
16. Եզեկիել 36.24
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ա ռաջ17։ Ի տար բե րութ յուն այն զա վա կի, ով հիաս թափ ված է իր հոր 
ան կա տար խոս տումնե րի պատ ճա ռով, մենք ան սա սան հույս ու-
նենք, ո րը հիմն ված է ա վե լի լավ խոս տումնե րի վրա18։ Մեր Աստ ված 
պա հեց Իր Խոս քը. Նա ոչ միայն ա զա տեց մեզ մեղ քի դա տա պար-
տութ յու նից, այլև ներ կա յումս գոր ծում է մեր մեջ՝ ա զա տե լով մեզ 
մեղ քի իշ խա նութ յու նից։ Նա հաս տատ ե րաշ խիք է տվել, որ Ին քը 
գոր ծում է մե զա նում և գոր ծե լու է մինչև վերջ, որ պես զի մենք կեր-
պա րան վենք Իր սի րե լի Որ դու պատ կե րով։ Նա այն պես կա նի, որ Իր 
Ա ռաջ նեկն ու նե նա ան թիվ եղ բայր ներ, ո րոն ցից չի ա մա չի19։

Աստ ված Ք րիս տո սում ոչ միայն մեր փրկութ յան Հե ղի նակն է, 
այլև՝ Կա տա րո ղը20։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, սրբութ յան ըն թաց քին 
մաս նա կից լի նե լը տար բե րակ չէ քրիս տո նեա կան կյան քում, ո րը հա-
վա տաց յա լը կա րող է ըն դու նել կամ մեր ժել։ Այն փրկութ յան հստակ 
և ան փո խա րի նե լի մաս է, ո րը վե րահսկ վում է Աստ ծո անս խա լա կան 
նա խախ նա մութ յան կող մից։ Այն Աստ ված, Ով ար դա րաց րել է հա-
վա տաց յա լին և տ վել է Իր հաս տատ խոս տումներն ա պա գա փա ռա-
վոր ման մա սին, նույն պես կսրբաց նի նրան մինչև վեր ջին օ րը։ Արդ-
յո՞ք Ք րիս տո սին հա վա տա ցո ղը կա րող է վստահ լի նել ար դա րաց-
ման մեջ։ Ան շո՛ւշտ։ Կա րո՞ղ է հա վա տա ցող և ար դա րաց ված մար դը 
վստահ լի նել փա ռա վոր ման մեջ։ Ան շո՛ւշտ։ Կա րո՞ղ է նա, ով հա վա-
տում է փրկութ յա նը և հույ սով սպա սում է ա պա գա փա ռա վոր մա նը, 
հա մոզ ված լի նել, որ Աստ ված կշա րու նա կի սրբաց նել ի րեն իր կյան-
քի ամ բողջ ըն թաց քում։ Ան շո՛ւշտ։ Ինչ պես որ հայտ նում է Եբ րա յե ցի-
նե րի թղթի հե ղի նա կը՝

«Ե թե խրա տին համ բե րեք, Աստ ված ձեզ հետ՝ ինչ պես որ դի նե րի հետ 
կվար վի, ո րով հետև ո՞ր որ դին է, որ հայ րը նրան չի խրա տում։ Բայց 
ե թե ա ռանց խրա տի եք, ո րին ա մե նը մաս նա կից ե ղան, ու րեմն խորթ 
եք և ոչ՝ որ դի ներ։ Նաև մենք, մեր մարմնա վոր հայ րե րին խրա տող ու-
նե նա լով, նրան ցից ա մա չում էինք. չէ՞ որ ա ռա վել ևս պի տի հնա զանդ-
վենք հո գի նե րի Հո րը և ապ րենք։ Ո րով հետև սրանք մի քիչ ժա մա-
նակ ի րենց հա ճե լի երևա ցա ծի պես խրա տում էին, բայց Նա՝ օգ տի 
հա մար, որ Ն րա սրբութ յունն ըն դու նենք։ Եվ ա մեն խրատ հենց նույն 
ժա մա նակ ու րա խութ յուն չի երևում, այլ՝ տրտմութ յուն, բայց հե տո 
նրա նով վարժ ված նե րին ար դար խա ղա ղութ յան պտուղ է վճա րում» 
(Եբր. 12.7-11, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է)։

Աստ ված հա վա տար մո րեն կտնկի Իր ժո ղովր դին ի րենց երկ րում 
և կա վար տի այն աշ խա տան քը, ո րը սկսել է նրան ցում։ Ն րա՝ հա ճախ 

17. Առակաց 21.1, Երեմի ա 18.7-10
18. Եբրայեցիների 8.6
19. Հռոմեացիների 8.29, Եբրայեցիների 2.11,12
20. Եբրայեցիների 2.10, 12.2
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ծանր, սա կայն միշտ նպա տա կաուղղ ված խրա տը կկա տա րի այս աշ-
խա տան քը։ Ի րա կա նում, փրկութ յան մե ծա գույն ա պա ցույց նե րից մե-
կը մեր կյան քում Աստ ծո խրա տի առ կա յութ յունն է, ո րի շնոր հիվ մենք 
կբաժ նեկ ցենք Ն րա սրբութ յա նը և խա ղա ղութ յան ար դար պտուղ 
կբե րենք։ Նույն պես, կեղծ հա վատ քի և դա տարկ դա վա նութ յան մե-
ծա գույն ա պա ցույց նե րից մեկն այն է, որ թեև մար դը պնդում է, թե 
քրիս տոն յա է, Աստ ծո սրբաց ման աշ խա տան քը բա ցա կա յում է նրա 
կյան քում։ Նա կա րող է ապ րել մեղ քի մեջ, ան տար բեր լի նել ար-
դա րութ յան հան դեպ, սա կայն զերծ մնալ աստ վա ծա յին խրա տից21։ 
Աստ ված ան փույթ հայր չէ, և թույլ չի տա Իր ե րե խա նե րին ան զուսպ 
և ան խո չըն դոտ մե ղան չել։ Նա ոչ միայն ծնում է Իր զա վակ նե րին, 
այլև մեծ հո գա տա րութ յամբ հսկում է նրանց։ Նա ետ չի պա հի Իր 
գա վա զանն Իր զա վա կից, այլ կցու ցա բե րի իր սե րը՝ ջա նա սի րա բար 
խրա տե լով նրան22։

ԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՆՍՊԱՌ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Ճշ մա րիտ հա վա տաց յա լի նկա տե լի ա ռա ջըն թա ցը սրբաց ման մեջ 

տե ղի չի ու նե նում շնոր հիվ իր ու ժե րի, կամ քի կամ նվիր ման աս տի-
ճա նի։ Սր բա ցումն այն պի սի բան չէ, ին չը նա ա վե լաց նում է իր հա-
վատ քին՝ փրկվե լու հա մար. այն նրա հա վատ քի արդ յունքն է։ Աստ-
ված, Ով ար դա րաց րել է նրան, նույն պես վե րած նել է և դարձ րել նոր 
ստեղծ ված՝ նոր զգաց մունք նե րով և նոր զո րութ յամբ, ո րոնց շնոր-
հիվ նա աստ վա ծա պաշտ կյանք է վա րում։ Ինչ պես գրում է Պետ րոս 
ա ռաք յա լը՝ «Ն րա աստ վա ծա յին զո րութ յու նը շնոր հեց մեզ այն ա մե-
նը, որ կյան քի և աստ վա ծա պաշ տութ յան հա մար պետք է» (Բ Պետ-
րոս 1.3)։

Ե րե միա 32.40-42-ում գտնում ենք Աստ վա ծաշն չի ա մե նա զար մա-
նա լի խոս տումնե րից մե կը, ո րը չի կրկնվում ոչ մի տեղ Սուրբ գրքում։ 
Ե րե միա մար գա րեի մի ջո ցով Աստ ված խոս տա նում է գոր ծել մեր 
սրբաց ման հա մար Իր ամ բողջ սրտով և Իր ամ բողջ Ան ձով23։ Այս 
անտ րո պո մոր ֆիկ ար տա հայ տութ յու նը չի սո վո րեց նում, որ գո յութ-
յուն ու նեն հո գե բա նա կան նմա նութ յուն ներ Աստ ծո և մար դու միջև, 
այլ՝ որ Նա կօգտ վի Իր աստ վա ծութ յան անս պառ մի ջոց նե րից, որ-

21. «Խրատ» բառը թարգմանված է հունարեն «պաիդեո՛ւո» բառից, որը նշանա-
կում է վարժանք, ուսուցում և պատիժ։ «Ծեծել» բառը թար գմ անված է հունարեն 
«մաստիգո՛ո» բառից, որը նշանակում է «ծեծել կամ մտրակել»։ Պատժի այս տեսակի 
խստությունը նկարագրված է Մատթեոս 10.17, 20.19 և  23.34 խո սք երում։ Դոնալդ 
Գոսրին գրում է. «Պատիժը դառնում է որդիության հոմանիշը»։ «Եբրայեցիների 
թուղթ. Ներածություն և մեկնություն», «Tyndale»-ի Նոր կտակարանի մեկնություններ 
(Գրենդ Ռեփիդս, «Eerdmans», 1983թ.), էջ  2 53։

22. Առակաց 13.24
23. Երեմիա 32.41
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պես զի ի րա կա նաց նի Իր նպա տակ ներն Իր ժո ղովր դի մեջ։ Այս 
պնդու մը ցույց է տա լիս, որ մեր սրբա ցու մը և վերջ նա կան փա ռա-
վո րումն անն շան հար ցեր չեն Աստ ծո հա մար, այլ այն քան կարևոր 
են, որ Նա խոս տա նում է գոր ծի դնել Իր աստ վա ծութ յան լիութ յու-
նը, որ պես զի ե րաշ խա վո րի դրանց ի րա կա նա ցու մը։ Ապ շե ցու ցիչ է, 
որ Աստ ված ստեղ ծել է և պա հում է տիե զեր քը Խոս քով, սա կայն Նա 
խոս տա նում է ի կա տար ա ծել հա վա տաց յա լի սրբա ցու մը և վերջ նա-
կան փա ռա վո րումն Իր ամ բողջ Ան ձով և զո րութ յամբ24։

Այս զար մա նա լի պնդու մը եր կա կի կի րա ռութ յուն ու նի. այն և՛ հու-
սադ րող խոս տում է, և՛ զար հու րեց նող զգու շա ցում։ Հա վա տաց յա-
լի հա մար այն խոս տում է։ Նույ նիսկ ա մե նաու ժեղ հա վա տաց յալ նե-
րը բախ վում են մեղ քին և դ րան ու ղեկ ցող հու սալ քութ յա նը։ Մենք 
մշտա պես կա րիք ու նենք տես նե լու մրցա վազ քի վերջ նա կե տը և լց-
վե լու վստա հութ յամբ, որ կհաղ թենք և կ հաս նենք դրան։ Մեզ անհ-
րա ժեշտ է ա վե լին, քան խնդիր նե րը մի կերպ հաղ թա հա րե լու մտա-
ծե լա կեր պը։ Մեզ անհ րա ժեշտ է վստա հութ յուն, ո րը ա վե լի շատ է 
գե րա զան ցում մեր վճռա կա նութ յու նը և դի մաց կու նութ յու նը։ Մեզ 
անհ րա ժեշտ է Ն րա օգ նութ յու նը, Ով ա վե լի զո րա վոր է մեզ նից, Ում 
ու ժը և ո ղոր մութ յունն ան սահ ման են, և Ով ազն վա գույն բնա վո րութ-
յուն ու նի։ Մեզ անհ րա ժեշտ է Աստ ված, Ով «ա մեն բան հա ջո ղում 
է Իր կամ քի խոր հուրդ նե րի պես» և ա վար տում է ա մեն գործ, ո րը 
սկսել է25։ Այն պես որ, մե ծա գույն խրա խու սանք է ի մա նա լը, որ մեր 
հա վատ քի Հե ղի նա կը և Կա տա րո ղը լիո վին նվիր վել է մեր փրկութ-
յունն ա վար տին հասց նե լուն։ Թեև հա վատ քի մեջ ա ռա ջըն թա ցի 
ա րա գութ յու նը և չափն այլ են տար բեր հա վա տաց յալ նե րի կյան-
քում, թեև ո մանք վա զում են դե պի սա րե րի գա գաթ նե րը, իսկ մյուս-
նե րը միայն քայ լում են ցած րա դիր վայ րե րում, բո լորն աճ կու նե նան 
և ու շագ րավ ա ռա ջըն թաց հա վատ քի մեջ, և բո լորն աս տի ճա նա բար 
կկեր պա րան վեն Հի սուս Ք րիս տո սի պատ կե րին։

 Հա մա պա տաս խա նա բար, այս հատ վա ծը նույն պես մեծ զգու շա-
ցում է այն մարդ կանց, ով քեր չու նեն ա ռա ջըն թաց հա վատ քի մեջ, 
այլ լճա ցել են ի րենց դա վա նութ յան մեջ, ով քեր ու նեն աստ վա ծա-
պաշ տութ յան կեր պա րանք, սա կայն մեր ժում են դրա զո րութ յու նը, և 
ով քեր կան չում են Տի րոջ ա նու նը, սա կայն չու նեն ներ քին նվի րում, 
ճշմա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յուն և ձգ տում սրբութ յա նը, ա ռանց 
ո րի ոչ ոք չի տես նի Տի րո ջը26։ Սա զգու շա ցում է բո լո րին, որ ծա ռը 
ճա նաչ վում է իր պտղից, գիր քը ստուգ վում է իր բո վան դա կութ յամբ, 

24. Ծննդոց 1.3-31, Եբրայեցիների 1.3, 11.3
25. Եփեսացիների 1.11, Փիլիպեցիների 1.6
26. Բ Տիմոթեոս 3.5, Եբրայեցիների 12.14
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և ար դա րաց ման ա պա ցույ ցը սրբաց ման շա րու նա կա կան աշ խա-
տանքն է։ Աստ ված լիո վին նվիր վել է հա վա տաց յա լի սրբաց մա նը 
և վերջ նա կան փա ռա վոր մա նը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, ով քեր դա վա-
նում են Ք րիս տո սին, սա կայն ու նեն անն շան ա պա ցույց ներ կամ չու-
նեն ոչ մի ա պա ցույց, որ աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յու նը գոր ծում 
է ի րենց կյան քում՝ վե րա փո խե լով ի րենց, կա ռու ցում են ի րենց տունն 
ա վա զի վրա27։

«Այս պես են բո լոր Աստ ծուն մո ռա ցող նե րի ճա նա պարհ նե րը.
Եվ կեղ ծա վո րի (կամ՝ կեղ ծա վոր նե րի) հույ սը պի տի կոր չի։
Ո րով հետև նրա վստա հութ յու նը պի տի կտրվի,
Եվ նրա հույ սը սար դի ոս տայն է։
 Նա կկռթնի իր տան վրա, և նա չի դի մա նա,
 Նա կբռնի նրա նից, բայց նա չի կե նա» (Հոբ 8.13-15)։

 Թող պայ քա րող հա վա տաց յա լը մխի թար վի, և թող ե կե ղե ցու ան-
տար բեր ան դա մը զգու շա նա։ Ճշ մա րիտ դար ձի մե ծա գույն վկա յութ-
յու նը մեր կյան քում Աստ ծո սրբաց ման շա րու նա կա կան աշ խա տանքն 
է։ Ե թե մենք փրկվել ենք շնորհ քով՝ հա վատ քի մի ջո ցով, այժմ Աստ-
ծո «ստեղ ծածն ենք՝ Ք րիս տոս Հի սու սով հաս տատ ված բա րի գոր ծե-
րի հա մար, ո րոնց հա մար Աստ ված ա ռա ջուց պատ րաս տեց մեզ, որ 
նրան ցում վար վենք» (Ե փես. 2.8-10)։ Ա պա ցույ ցը, որ Աստ ված սկսել է 
այս բա րի գոր ծը մե զա նում, այն է, որ Նա շա րու նա կում է մինչև վեր-
ջին օ րը28։

27. Մատթեոս 7. 26
28. Փիլիպեցիների 1.6
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