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Բո լոր ի րա վունք նե րը պաշտ պան ված են: Այս գրքի ոչ մի մա սը չի 
կա րող օգ տա գործ վել կամ կրկնօ րի նակ վել որ ևէ կերպ՝ ա ռանց 
գրա վոր թույլտ վութ յան:
Աստ վա ծաշնչ յան մեջ բե րում ե րը հա յե րեն Աստ վա ծա շունչ մատ-
յան «Ա րա րատ» թարգ մա նութ յու նից են, ե թե չկան այլ նշում եր:



 
Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը

Ք րիս տո նեութ յան կենտ րո նա կան ու ղեր ձը Հի սուս Ք րիս-
տո սի Ա վե տա րանն է: «Ա վե տա րան» բա ռը նշա նա կում է «բա-
րի լուր»: Ք րիս տո նեութ յու նը տա լիս է բո լոր ժա մա նակ նե րի 
ա մե նա լավ լու րը: Ի րա կա նում, այն ա ռա ջար կում է մեր ա մե-
նաճն շող ճգնա ժա մե րի միակ լու ծու մը: Ոչ մի կրթա կան հա-
մա կարգ, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն կամ հո գե բա նա կան 
թե րա պիա չի կա րող լու ծում տալ մարդ կութ յան ա մե նա խո րը 
խնդրին: Չ նա յած այն բա նին, որ մարդ կա յին ի մաս տութ յու նը 
բազ մա քա նակ, ժա մա նա կա վոր օ գուտ ներ է տվել՝ պատ մութ-
յու նը ցույց է տվել, թե որ քան սնանկ ենք մենք լու ծե լու մե ղա-
վո րութ յան և հա մա տա րած ա պա կա նութ յան հար ցը, ո րոնց 
ծան րութ յան տակ հա ռա չում է մեր աշ խար հը:

Ա վե տա րա նը հայտ նում է, որ Աստ ված ե կել և հաղ թա նակ 
է տա րել մեզ հա մար: Սա բա րի լուր է հենց այն պատ ճա ռով, 
որ պայ մա նա վոր ված չէ նրա նով, ինչ մենք ենք ա րել կամ կա-
րող ենք ա նել, այլ՝ ինչ Աստ ված է ա րել և կա նի Իր ժո ղովր դի 
փո խա րեն: Ա վե տա րա նը պատ մում է Աստ ծո մի ջամ տութ յան 
մա սին այս հու սա հատ աշ խար հի ըն թաց քին:

Ա վե տա րա նը հռչա կում է Հի սուս Ք րիս տո սի գալստ յան 
բա րի լու րը: Շուրջ եր կու հա զար տա րի ա ռաջ՝ Հ ռո մեա-
կան կայս րութ յան վե րել քի ժա մա նակ, Աստ ված Իր Որ դուն 
ուղար կեց մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ՝ ազ գութ յուն նե րին 
փրկե լու մեղ քե րից և թշ վա ռութ յու նից: Ք րիս տո սը Աստ ծո Հո-
գուց բեղմ ա վոր վեց կույ սի ար գան դում, և ծն վեց Հի սուս Նա-
զով րե ցին՝ Աստ ված- Մար դը:
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Հի սու սը ե կավ կրե լու ըն կած մարդ կանց մեղ քե րը և զո հա-
բե րե լու Իր կյան քը մեր փո խա րեն: Ն րա մա հով բա վա րար վե-
ցին Աստ ծո ար դա րութ յան պա հանջ մունք նե րը մե ղա վոր նե-
րից և հ նա րա վոր դար ձավ ստա նալ ար դար Աստ ծո նե րու մը: 
Ե րեք օր անց Ն րա հա րութ յու նը վկա յեց այն մա սին, որ Նա 
Աստ ծո Որ դին է, և Աստ ված ըն դու նել է Ն րա մա հը՝ որ պես 
մեր մեղ քե րի ամ բող ջա կան հա տու ցում: Հի մա մար դիկ կա-
րող են լիար ժե քո րեն ներ վել, հաշտ վել Աստ ծո հետ և, հա վա-
տա լով Հի սուս Ք րիս տոս Ան ձին ու Ն րա կա տա րած գոր ծին, 
ստա նալ հա վի տե նա կան կյանք: Փր կութ յան այս մեծ աշ խա-
տան քով Աստ ված բա ցա հայ տեց, թե Ով է Ին քը:

Աստ ծո բնա վո րութ յու նը1

Ա վե տա րա նը հաս կա նա լու հա մար մենք պետք է հաս կա-
նանք, թե Ով է Աստ ված: Աստ ված չանձ նա վոր ված ուժ կամ 
մեզ շրջա պա տող է ներ գիա չէ, այլ մեր անձ նա կան Ա րա րիչն է 
և բո լո րի Տե րը (տե՛ս Ծննդ. 1-ին գլուխ):

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ միակ ի րա կան Աստ-
ված գո յութ յուն ու նի Եր րոր դութ յան մեջ՝ Հայր, Որ դի և Սուրբ 
Հո գի (տե՛ս Մատթ. 3.16,17, 28.19): Ն րանք ե րեք ա ռան ձին Ան-
ձեր են՝ միմ յան ցից տար բեր վող, սա կայն մեկ էութ յուն են և  ոչ 
թե ե րեք (տե՛ս Հովհ. 10.30-33): Ն րանք կի սում են մեկ աստ-
վա ծա յին էութ յուն՝ միև նույն աստ վա ծա յին հատ կա նիշ նե րով: 
Այդ հատ կա նիշ նե րն են, ո ր Աստ ծուն ե զա կի են դարձ նում, 
և Տե րը մեղ քի հա մար զոհ է պա հան ջում, որ պես զի մե ղա-
վոր նե րը փրկվեն: Ուս տի, հաս կա նա լու հա մար, թե ին չու էր 
Ք րիս տո սի մահն անհ րա ժեշտ, պետք է ա վե լի լավ ճա նա չենք 
այս ե ռա մեկ Աստ ծո բնա վո րութ յու նը:

Ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել Փոլ Մ. Ս մո լիին՝ այս գրքույ կի 
խմբագր ման գոր ծում ցու ցա բե րած օգ նութ յան հա մար:
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Աստ ված սեր է
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ Աստ ված սեր է 

(տե՛ս Ա Հովհ. 4.8), և Ն րա սերն է մղում Ն րան ա զատ կամ-
քով և  անձն վի րա բար տալ Ի րեն ու րիշ նե րի բա րու և  օգ տի 
հա մար: Կար ևոր է հաս կա նալ, որ Աստ ծո սերն ա վե լին է, 
քան վե րա բեր մունք, զգաց մունք կամ Ն րա կող մից կա տար-
ված ինչ-որ գոր ծո ղութ յուն: Սերն Աստ ծո դրվածքն է՝ Ն րա 
բուն էութ յու նը կամ բնույ թը: Աստ ված ոչ միայն սի րում է, այլև 
սեր է: Նա է սի րո էութ յու նը, ի րա կան սե րը մշտա պես բխում 
է Ն րա նից, քա նի որ Նա է սի րո աղբ յու րը: Կան այլ խոս քեր, 
ո րոնք կա պակց վում են Աստ ծո սի րո հետ՝ բար յա ցա կա մութ-
յուն, ո ղոր մութ յուն, շնորհք և համ բե րա տա րութ յուն: Ան կախ 
այն բա նից, թե ինչ ենք մտա ծում, կամ նույ նիսկ՝ լսում, Աստ-
վա ծաշն չի ա նե րեր վկա յութ յունն այն է, որ Աստ ված սեր է:

« Նա, ով չի սի րում, Աստ ծուն չի ճա նա չել, ո րով հետև 
Աստ ված սեր է» (Ա Հով հան նես 4.8):

«Բա րե գութ և  ո ղոր մած է Տե րը. եր կայ նա միտ և բազ մա-
գութ» ( Սաղմ. 103.8, տե՛ս նաև Ե լից 34.6, Սաղմ. 86.15, 
145.8):

«Եվ դրա հա մար Տե րը սպա սե լու է, որ ձեզ ո ղոր մի, և 
դ րա հա մար բարձ րա նա լու է, որ ձեզ գթա...» (Ե սա յի 
30.18):

«Ա մեն բա րի տուրք և  ա մեն կա տար յալ պարգև վեր ևից 
է իջ նում՝ լույ սի Հո րից, ո րի մեջ բնավ փո փո խում կամ 
դարձ ված քի շուք չկա» (Հա կոբոս 1.17):
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Աստ ված սուրբ է
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ Աստ ված սուրբ 

է (տե՛ս Ե սա յի 6.3): « Սուրբ» բա ռը կրում է հետև յալ ի մաստ-
նե րը՝ «ա ռանձ նաց ված», «նշագր ված» կամ «զատ ված»: Ինչ 
վե րա բե րում է Աստ ծուն, այն եր կու կար ևոր ի մաստ է կրում: 
Ա ռա ջի նը՝ նշա նա կում է, որ Աստ ված վեր է ամ բողջ ա րար չութ-
յու նից և լիո վին տար բեր վում է ա րար ված ա մեն էա կից: Որ քան 
էլ հրա շա լի լի նեն այս երկ րում կամ երկն քում ապ րող էակ նե-
րը, նրանք պար զա պես ա րա րած ներ են: Միայն Աստ ված է 
Աստ ված՝ ա ռան ձին, վե րըն տիր և  ան հա մե մա տե լի: Երկ րոր-
դը՝ Աստ ծո սրբութ յու նը խո սում է այն մա սին, որ Նա վեր է ու 
զատ ված Իր ա րար չութ յան բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նից 
և  ա մեն ան վա յել ու մեղ սա լի բա նե րից: Աստ ված չի կա րող 
մեղք գոր ծել, մեղ քից հա ճույք ստա նալ կամ հա րա բեր վել մեղ-
քի հետ:

«Եվ մե կը կան չում էր մյու սին և  ա սում. 
« Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ, Սո՜ւրբ է Զո րաց Տե րը. 
ամ բողջ եր կի րը լի է Ն րա փառ քով»» (Ե սա յի 6.3):

«...Աստ ված լույս է, և  ոչ մի խա վար չկա նրա նում» (Ա 
Հով հան նես 1.5)

« Դու, որ աչ քերդ մա քուր են չա րութ յուն տես նե լուց, և  
ա նի րա վութ յան մտիկ տալ չես կա րող...» (Ամ բա կում 
1.13):

« Նա, ով փոր ձութ յան մեջ է, չա սի թե Աստ ծուց եմ փորձ-
վում. ո րով հետև Աստ ված չար բա նե րով չի փորձ վում. 
Ինքն էլ ոչ մե կին չի փոր ձում» ( Հա կո բոս 1.13):
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«Ո րով հետև Դու ա նօ րի նութ յան հա ճութ յուն տվող Աստ-
ված չես. չա րը չի բնակ վի Քեզ մոտ» ( Սաղ մոս 5.4):

Աստ ված ար դար է
«Ար դար» բա ռը խո սում է Աստ ծո բա րո յա կան գե րա զան-

ցութ յան մա սին: Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ Աստ ված բա ցար ձա կա-
պես ար դար է և հետ ևո ղա կա նո րեն գոր ծում է Իր կա տար յալ 
էութ յան հա մե մատ: Աստ ծո բնույ թի կամ Ն րա գոր ծե րի մեջ 
չկա որ ևէ սխալ կամ անճշ տութ յուն: Նա եր բեք չի լի նի այն-
պի սին և չի ա նի այն պի սի քայլ, ո րի հա մար Ի րեն հնա րա վոր 
կլի նի ար դա րա ցիո րեն մե ղադ րանք ուղ ղել: Ն րա գոր ծե րը, 
պատ վի րան նե րը և դա տաս տան նե րը բա ցար ձա կա պես կա-
տար յալ են:

«Ո րով հետև Տերն ար դար է և  ար դա րութ յուն է սի րում. 
ու ղիղ նե՛ րը կտես նեն Ն րա ե րե սը» ( Սաղ մոս 11.7):

«Աստ ծո գոր ծը կա տար յալ է, ո րով հետև Ն րա բո լոր ճա-
նա պարհ նե րը ի րա վունք են. Աստ ված հա վա տա րիմ է և  
ա նի րա վութ յուն չու նի. ար դար և  ու ղիղ է Նա» (Երկ րորդ 
Օ րի նաց 32.4):

Աստ ծո ար դա րութ յու նը ոչ միայն նկա րագ րում է Ն րա բնա-
վո րութ յու նը, այլև Ն րա հա րա բե րութ յունն Իր ա րար չութ յան՝ 
հատ կա պես մարդ կութ յան հետ: Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ Աստ-
ված Իր կամ քը բա ցա հայ տել է բո լոր մարդ կանց հա մար՝ 
Իր ա րար չութ յան (տե՛ս Հ ռոմ. 1.20,32), ինչ պես նաև մար դու 
խղճմտան քի (տե՛ս Հ ռոմ. 2.14-16) մի ջո ցով: Նաև ա մե նա-
պարզ ձևով բա ցա հայ տել է Ի րեն Իր Խոս քի՝ Աստ վա ծաշն չի 
մի ջո ցով (տե՛ս Սաղմ. 19.7-11): Ուս տի, ա մեն մարդ դատ վե լու 
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է այն չա փո րո շի չով, ո րը բա ցա հայտ վել է իր հա մար: Կ գա մի 
օր, երբ Աստ ված բո լո րին կդա տի ար դա րութ յան և  ազն վութ-
յան խստա գույն չա փո րո շիչ նե րով՝ վար ձա հա տույց լի նե լով 
կա տա րած բա րու հա մար և պատ ժե լով չա րը:

« Բայց Տե րը հա վիտ յան կա. Նա Իր ա թո ռը պատ րաս-
տեց դա տաս տա նի հա մար։ 
Եվ Նա այս աշ խար հը ար դա րութ յու նով կդա տի և  ազ-
գե րին ուղ ղութ յու նով ի րա վունք կա նի» ( Սաղ մոս 9.7,8)։

«Ո րով հետև Աստ ված ա մեն գործ բե րե լու է դա տաս տան՝ 
ա մեն ծա ծուկ բա նի հետ՝ թե՛ բա րի, թե՛ չար» ( Ժո ղո վող 
12.14, տե՛ս նաև Ա ռակ. 5.21, 15.3, Եբր. 4.13):

«Ես՝ Տերս, քննում եմ սիր տը, փոր ձում եմ ե րի կա մուն-
քը, որ տամ մար դուն իր ճա նա պարհ նե րի հա մե մատ և  
իր գոր ծե րի պտղի հա մե մատ» (Ե րե միա 17.10, տե՛ս նաև 
Եբր. 9.27):

Մենք  պետք է գի տակ ցենք, որ մարդ կանց հան դեպ Աստ-
ծո դա տաս տա նը ան հիմ և դա ժան չէ, այն Աստ ծո ար դար 
բնա վո րութ յան  դրսևո րում է և Իր կա ռա վար ման անհ րա-
ժեշտ բա ղադ րի չը: Այն Աստ ված, Ով կհրա ժար վեր չա րութ-
յու նը պատ ժե լուց, չէր լի նի սի րող, բա րի կամ ար դար: Այն 
ա րար չութ յու նը, որ տեղ չա րութ յու նը չի զսպվում և դատ վում, 
շու տով կգնա ինք նաոչն չաց ման: 

Հան դի պե՞լ եք այս Աստ ծուն: Աստ ծո մա սին խո սե լը մեկ բան 
է, սա կայն Աստ վա ծաշն չում Ն րա փառ քին հան դի պե լը մեկ այլ 
բան է: Որ տեղ Աստ ծուն ի րա պես ճա նա չում են, ամ բողջ մարդ-
կութ յու նը ո չինչ է դառ նում: Ն րա սրբութ յան նվա զա գույն առ-
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կայ ծու մը խո նար հեց նում և ս պառ նում է չե ղար կել մեզ: Նույ-
նիսկ մեր սկզբնա կան, ան բա սիր վի ճա կում, երբ Աստ ված նոր 
էր ստեղ ծել մեզ, մենք պար զա պես պատ կեր էինք և ծա ռա, իսկ 
Նա Ա մե նա կա րող Աստ ված էր: Սա կայն, նույ նիսկ այդ կե տից 
ա վե լի ցածր ենք ըն կել, քա նի որ մե ղան չել ենք Ն րա դեմ:

Մարդ կութ յան բնա վո րութ յու նը
Ա վե տա րա նը հաս կա նա լու և գ նա հա տե լու հա մար մենք ոչ 

միայն պետք է ճա նա չենք Աստ ծո բնա վո րութ յու նը, այլև՝ մե-
րը: Այն, ինչ ա սում է Աստ վա ծա շուն չը մեր մա սին, շո յող կամ 
հա ճե լի չէ, սա կայն ճշմա րիտ է:

Մարդ կութ յու նը բա րո յա պես ա պա կան ված է
Մինչ մեղ քի մեջ ընկ նե լը՝ սկզբնա կա նում, մարդն ազ նիվ 

էր, իսկ ներ կա յումս մար դու վի ճա կը սար սա փե լի է:  Աստ վա-
ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ չնա յած այն բա նին, որ մարդ-
կութ յու նը բա րի է ստեղծ վել (տե՛ս Ծննդ. 1.26,31), բո լորն ըն-
կել են հոգ ևոր մահ վան մեջ (տե՛ս Ե փես. 2.1): Մենք բնույ թով 
բա րո յա պես ա պա կան ված ենք՝ հակ ված չա րին և թշ նա մա-
ցած ար դար Աստ ծո դեմ:

« Սա կայն, ա հա սա գտել եմ, որ Աստ ված մար դուն ու ղիղ է 
ստեղ ծել, բայց նրանք շատ հնարք ներ են ո րո նել» ( Ժո ղո-
վող 7.29):

« Խո րա մանկ է սիրտն ա մե նից ա վե լի և  ա պա կան ված. 
նրան ո՞վ կա րող է հաս կա նալ» (Ե րե միա 17.9):

«Ո րով հետև սրտից դուրս են գա լիս չար խոր հուրդ ներ, 
սպա նութ յուն ներ, շնութ յուն ներ, պոռն կութ յուն ներ, գո-
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ղութ յուն ներ, սուտ վկա յութ յուն ներ, հայ հո յութ յուն ներ» 
( Մատ թեոս 15.19)։

«Եվ մենք՝ ա մենքս, պիղծ բա նի պես ենք դա ռել, և դաշ-
տա նի շո րի պես է մեր ա մեն ար դա րութ յու նը, և տեր ևի 
պես մենք՝ ա մենքս, թո ռո մել ենք, և մեր հան ցանք նե րը 
քա մու պես վեր են առ նում մեզ» (Ե սա յի 64.6)։

«Ո րով հետև մարմ ի խոր հուր դը՝ Աստ ծո դեմ թշնա մութ-
յուն է. ո րով հետև Աստ ծո օ րեն քին չի հնա զանդ վում և չի 
էլ կա րող» (Հ ռո մեա ցի նե րի 8.7)։

Գու ցե ձեզ վի րա վո րեն վե րոնշ յալ սուրբգ րա յին խոս քե-
րը, սա կայն այդ պի սին է մարդ կութ յան պատ կե րը, ո րը հաս-
տատ վել է պատ մութ յան բո լոր է ջե րում: Ա վե լին՝ ե թե ինք ներդ 
ձեզ հետ ան կեղծ լի նեք, ա պա կըն դու նեք, որ այս խոս քե րի 
ճշմար տա ցիութ յու նը հաս տատ վում է նաև ձեր մտքե րով, 
խոս քե րով և գոր ծե րով, ո րոն ցով շա րու նա կա բար խախ տում 
եք Աստ ծո Տա սը պատ վի րան նե րը (տե՛ս Ե լից 20.1-17, Մատթ. 
5.21-48):

 Մե ղա վոր և դա տա պարտ ված
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մեր ներ քին բա րո յա-

կան ա պա կա նութ յու նը ստի պում է մեզ ա նել բա ներ, ո րոնք 
դեմ են սուրբ, ար դար և սի րող Աստ ծո ար դար չա փո րո շիչ-
նե րին: Բո լորս՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան, մե ղա վոր ներ ենք՝ թե՛ 
բնույ թով, և թե՛ գոր ծե րով: Բո լորս Աստ ծո առջև մե ղա վոր ենք 
և  ա ռանց ար դա րաց ման:

«Ո րով հետև ա մեն քը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից 
պա կա սած են» (Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23):
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«... մարդ չկա, որ չմե ղան չի...» (Գ Թա գա վո րաց 8.46):

«Ինչ պես որ գրված է, թե՝ ար դար չկա՝ մեկն էլ չկա։ Չ կա 
ի մա ցող, չկա Աստ ծուն խնդրող. ա մեն քը խո տոր վե ցին, 
միա սին ան պի տան ե ղան. չկա բա րութ յուն ա նող, նույ-
նիսկ մեկն էլ չկա» (Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10-12):

« Բայց գի տենք, թե այն, ինչ օ րենքն ա սում է, նրանց է 
ա սում, որ օ րեն քի տակ են. որ ա մեն բե րան խփվի, և  
ամ բողջ աշ խարհն Աստ ծո առջև դա տա պարտ լի նի» 
(Հ ռո մեա ցի նե րի 3.19):

« Տե՛ր, ե թե Դու ա նօ րի նութ յուն նե րը հա մա րես, ո՞վ կկե-
նա, Տե՛ր» ( Սաղ մոս 130.3):

Քն նե՛ք ձեզ: Արդ յոք մե ղա վո՞ր եք: Հարցն այն չէ, որ սխալ 
եք գոր ծել: Խոս քը չի վե րա բե րում ձեր մի քա նի սխալ քայ-
լերն ըն դու նե լուն. արդ յո՞ք գի տակ ցում եք, որ մե ղա վոր սիրտ 
ունեք և խախ տել եք Աստ ծո օ րենք նե րը: Ար դա րա ցում եր մի՛ 
փնտրեք: Մի՛ ձևաց րեք, թե ընդ հա նուր առ մամբ լավ մարդ 
եք: Ե թե այդ պես վար վեք, ա պա Հի սու սը ձեզ տա լու ո չինչ չի 
ունե նա, քա նի որ Նա մե ղա վոր նե րի հա մար է ե կել: Սա կայն 
ե թե կսկի ծով ըն դու նեք ձեր մեղ քը, ա պա Աստ ծո ի մաս տութ-
յան շնոր հիվ, ու շագ րավ ձևով լուծ ված կլի նի ձեր մեծ խնդի րը: 

 Մեծ եր կընտ րան քը
Մեզ մխի թա րում է այն, որ Աստ ված սուրբ է և  ար դար: 

Սար սա փե լի կլի ներ, ե թե տիե զեր քի Ա մե նա կա րող Կա ռա-
վա րի չը լի ներ չար: Տ րա մա բա նող մար դուն, սա կայն, Աստ ծո 
բա ցար ձակ բա րութ յու նը ևս  ան հանգս տութ յուն է պատ ճա-
ռում: Ե թե Աստ ված բա րի է, ա պա ինչ պե՞ս է վար վե լու նրանց 
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հետ, ով քեր բա րի չեն: Ի՞նչ է ա նե լու բա րի և  ար դար Աստ ված 
այն մարդ կանց, ով քեր ե սա կենտ րոն են, հակ ված են չա րին 
և  անհ նա զանդ են: Ե թե ամ բողջ երկ րի Դա տա վո րը մեզ հետ 
վար վի ար դա րութ յան հի մունք նե րով, մի՞ թե չի դա տա պար տի 
բո լո րիս:

Այս հար ցե րը տա նում են մեզ կրո նա կան և փի լի սո փա յա-
կան ա մե նա մեծ եր կընտ րան քին՝ ինչ պե՞ս կա րող է ար դար 
Աստ ված նե րել նրանց, ով քեր պետք է ար դա րա ցիո րեն դա-
տա պարտ ված լի նեն: Ինչ պե՞ս կա րող է սուրբ Աստ ված ըն կե-
րա նալ նրանց հետ, ով քեր չար են: Անզ գա մին ար դա րաց նո-
ղը զզվե լի է Տի րո ջը (տե՛ս Ա ռակ. 17.15): Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս 
կա րող է Աստ ված ար դա րաց նել մեզ պես մե ղա վոր նե րին և 
շա րու նա կել մալ ար դար (տե՛ս Հ ռոմ. 3.26):

Աստ ծո պա տաս խա նը մեր եր կընտ րան քին
Ե թե Աստ ված վար վի Իր ար դա րութ յան հա մե մատ, ա պա 

մե ղա վո րը պետք է դա տա պարտ ված լի նի: Ե թե Աստ ված նե-
րի մե ղա վո րին, ա պա փոխ զիջ ման կեն թար կի Իր ար դա րութ-
յու նը: Բո լոր եր կընտ րանք նե րից մե ծա գույ նի պա տաս խա նը 
կա րե լի է գտնել միայն Ա վե տա րա նում: Իր ար դա րութ յամբ 
Աստ ված դա տա պար տեց մարդ կութ յա նը և պա հան ջեց Իր 
դեմ գոր ծած մեր հան ցանք նե րի ամ բող ջա կան հա տու ցու մը: 
Իր սի րով Աստ ված կրեց մարդ կութ յան մեղ քե րը, տա րավ այն 
պա տի ժը, ո րին մենք էինք ար ժա նի, և մա հա ցավ մեր փո խա-
րեն: Այն Աստ ված, Ում ար դա րութ յու նը պա հան ջում էր մեր 
մեղ քե րի հա տու ցու մը, զո հա բե րեց Ի րեն մեր փո խա րեն՝ տա-
լով այդ իսկ հա տու ցու մը: Ա հա թե ինչն է Ա վե տա րա նը դարձ-
նում ի րա կան բա րի լուր:
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Հի սուս Ք րիս տո սը՝ մեր Փո խա նոր դը
Ըստ Աստ վա ծաշն չի՝ մեր հան դեպ Հոր սե րը դրդեց Ն րան, 

որ Իր Որ դուն զո հի մեր մեղ քե րի հա մար, իսկ Որ դին՝ մեր 
հան դեպ սի րուց դրդված, ինք նա կամ զո հա բե րեց Ի րեն մեզ 
հա մար:

«Ո րով հետև Աստ ված այն պես սի րեց աշ խար հը, որ Իր 
միա ծին Որ դուն տվեց, որ ա մեն Ն րան հա վա տա ցո ղը 
չկոր չի, այլ՝ հա վի տե նա կան կյանք ու նե նա» ( Հով հան-
նես 3.16)։

« Նա, ով չի սի րում, Աստ ծուն չի ճա նա չել, ո րով հետև 
Աստ ված սեր է։ 
Ս րա նով Աստ ծո սե րը եր ևաց մե զա նում, որ Աստ ված Իր 
միա ծին Որ դուն ու ղար կեց աշ խարհ, որ Ն րա նով կյանք 
ու նե նանք։ 
Ս րա նում է սե րը, որ ոչ թե մենք սի րե ցինք Աստ ծուն, 
այլ՝ որ Նա սի րեց մեզ, և  ու ղար կեց իր Որ դուն՝ քա վութ-
յուն մեր մեղ քե րի հա մար» (Ա Հով հան նես 4.8-10)։

[ Հի սուսն ա սաց]. «Ոչ ոք նրա նից ա վե լի մեծ սեր չու նի, 
որ մեկն իր ան ձը դնի իր բա րե կամ ե րի հա մար» ( Հով-
հան նես 15.13)։

Խա չը
Խա չի վրա Հի սուս Ք րիս տո սը՝ Աստ ծո Որ դին, զո հա բե րեց 

Ի րեն Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար: Պատ մա բան նե րի մեծ 
մա սը կար ծում է, որ խա չը տան ջանք նե րի ա մե նա դա ժան մի-
ջոցն էր, որ մարդ կութ յու նը երբ ևէ ստեղ ծել է: Այդ դա ժա նութ-
յու նը խո սում է եր կու կար ևոր ի րա կա նութ յան մա սին:
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Ա ռա ջին՝ այդ դա ժա նութ յու նը ցուց է տա լիս Աստ ծո դեմ մեր 
թշնա մութ յան մե ծութ յու նը: Աստ ված այն պես սի րեց աշ խար-
հը, որ Իր միակ Որ դուն տվեց, իսկ աշ խարհն այն պես ա տեց 
Աստ ծուն, որ են թար կեց ա մե նա սար սա փե լի տա ռա պանք նե րի 
և մահ վան:

Երկ րոր դը՝ այն պատ կե րում է մեր մեղ քե րի մե ծութ յունն 
Աստ ծո դեմ: Մեր հան ցանք ներն Աստ ծո նկատ մամբ այն քան 
ցա վա լի էին, իսկ մեզ հա սա նե լիք պա տիժն՝ այն քան խիստ, 
որ այն կա րե լի էր հա տու ցել միայն Աստ ծո Որ դու անն կա րագ-
րե լի տա ռա պանք նե րով և մա հով:

Այն ֆի զի կա կան տա ռա պանք նե րը և մա հը, ո րը Ք րիս տո-
սը կրեց խա չի վրա, միան շա նակ անհ րա ժեշտ էին: Այ դու հան-
դերձ, մենք պետք է հաս կա նանք, որ Ն րա տա ռա պանք նե րը 
պայ մա նա վոր ված էին ոչ միայն չար մարդ կանց դա ժա նութ-
յամբ: Խա չի վրա Ք րիս տո սը կրեց Աստ ծո դա տաս տա նը: 
Աստ ծո ար դա րութ յու նը պա հան ջում էր մեր մեղ քե րի հա տու-
ցու մը. Ն րա բար կութ յու նը բոր բոք ված էր մեր դեմ: Աստ ծո ար-
դա րութ յու նը բա վա րա րե լու և Ն րա բար կութ յու նը հանգցնե լու 
հա մար Ք րիս տո սը պետք է տա ներ այն դա տաս տա նը, ո րին 
մենք էինք ար ժա նի: Ուս տի, Նա կրեց մեր մեղ քե րը, ա նեծք 
դար ձավ մեր փո խա րեն, թողն վեց Աստ ծո կող մից և տա ռա-
պեց մեր հան դեպ Աստ ծո բար կութ յան ամ բողջ չա փա բաժ նի 
հա մե մատ:

Ք րիս տո սը կրեց մեր մեղ քե րը: Խա չի վրա մեր մեղ քե րը 
վե րագր վե ցին Ք րիս տո սին:  Սա նշա նա կում է, որ Աստ ված 
մեր մեղ քե րը դրեց Ք րիս տո սի հաշ վին և Ն րա նը հա մա րեց: 
Հետ ևա բար, Ք րիս տո սը հռչակ վեց մե ղա վոր Աստ ծո դա տաս-
տա նի գա հի առջև և ս տա ցավ մե ղա վոր կող մի հա տու ցու մը:
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« Մենք՝ ա մենքս, ոչ խար նե րի պես մո լոր վե ցինք, յու րա-
քանչ յուրն իր ճա նա պար հին դար ձավ, և Տե րը Ն րա վրա 
դրեց մեր ա մե նի մեղ քը» (Ե սա յի 53.6)։

«Ո րով հետև [Աստ ված] մեզ հա մար մեղք դարձ րեց 
Ն րան [Ք րիս տո սին], Ով մեղ քի տեղ յակ չէր, որ պես զի 
մենք Ն րա նում դառ նա յինք Աստ ծո ար դա րութ յու նը» 
(Բ Կորն թա ցի նե րի 5.21)։ 

Ք րիս տո սը կրեց մեր ա նեծ քը: Աստ ծո կող մից ա նիծ ված լի-
նել՝ նշա նա կում է դառ նալ Ն րա դժգո հութ յան և դա տա պար-
տութ յան ա ռար կան: Մեր մեղ քե րի պատ ճա ռով բո լորս էինք 
Աստ ծո ա նեծ քի տակ: Մեզ ա նեծ քից ա զա տե լու հա մար Ք րիս-
տո սը մեր փո խա րեն ա նեծք դար ձավ և  են թարկ վեց Աստ ծո 
դա տաս տա նին: Նա փրկագ նեց մեզ, ին չը նշա նա կում է, որ 
վճա րեց Իր աստ վա ծա յին ար դա րութ յու նը բա վա րա րե լու գի-
նը, որ պես զի ով քեր Ն րան հա վա տան, ա զատ ված լի նեն:

«Ո րով հետև, ո րոնք որ օ րեն քի գոր ծե րից են, ա նեծ-
քի տակ են. քա նի որ գրված է, թե՝ ա նիծ յա՛լ լի նի ա մեն 
մարդ, որ չի մում Օ րեն քի գրքի բո լոր գրված նե րում, որ 
ա մենն ա նի» ( Գա ղա տա ցի նե րի 3.10)։

«Ք րիս տո սը գնեց մեզ օ րեն քի ա նեծ քից՝ մեզ հա մար 
ա նեծք լի նե լով (քա նի որ գրված է, թե՝ ա նիծ յա՛լ լի նի 
ա մեն փայ տից կախ վա ծը)» ( Գա ղա տա ցի նե րի 3.13):

Ք րիս տո սը թողն վեց Աստ ծո կող մից մեր փո խա րեն: Մեր 
մեղ քի ա մե նա սար սա փե լի հետ ևանք ը՝ Աստ ծուց օ տա րա-
ցում է՝ Ն րա բա րե հաճ ներ կա յութ յու նից և հա ղոր դութ յու նից 
զրկվե լը:
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«Ձեր ա նօ րի նութ յուն ներն են բա ժա նում ձեր և ձեր Աստ-
ծո մեջ տե ղը։ Եվ ձեր մեղ քե րը ծած կե ցին Ն րա ե րե սը 
ձեզ նից, որ չլսի» (Ե սա յի 59.2):

Մեզ հա վի տե նա կան բա ժա նու մից փրկե լու հա մար Ք րիս-
տո սը կրեց մեր մեղ քե րը Գող գո թա յի վրա և Աստ ծո կող մից 
թողն վեց մեր փո խա րեն:

«Եվ մո տա վո րա պես ժա մը ին նին, Հի սու սը մեծ ձայ նով 
ա ղա ղա կեց և  ա սաց. «Է լի՛, Է լի՛, լա՛ մա սա բաք թա նի. այ-
սինքն, Իմ Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ վա՛ծ, ին չո՞ւ թո ղե ցիր Ինձ»» 
( Մատ թեոս 27.46)։

Ք րիս տո սը կրեց Աստ ծո բար կութ յու նը մեր փո խա րեն:
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված բար կա ցած 

է մար դու վրա նրա ա նո ղոք չա րութ յան պատ ճա ռով՝ չնա յած 
այն բա նին, որ այս ճշմար տութ յունն այն քան էլ ըն դուն ված չէ: 
Սաղ մոս 7.11-ում աս վում է. «Աստ ված ար դար Դա տա վոր է, և 
Աստ ված ա մեն օր բար կա նում է ամ բարշ տի վրա»:

Աստ ծո բար կութ յունն ան զուսպ, անտ րա մա բան կամ ե սա-
կենտ րոն զգաց մունք չէ, այլ՝ Ն րա սրբութ յան, ար դա րութ յան 
և բա րու հան դեպ տա ծած սի րո արդ յունքն է: Աստ ված ա տում 
է մեղ քը, և հա ճախ Ն րա բար կութ յու նը մեղ քի դեմ սար սա-
փե լի է և կա տա ղի: Պատ ճառն այն բա նի, որ մար դը կա րող 
է դառ նալ Աստ ծո բար կութ յան ա ռար կան, այն է, որ նա ընտ-
րում է մար տահ րա վեր նե տել Աստ ծո ինք նիշ խա նութ յա նը, 
խախ տել Ն րա կամքն ու հանձն վել չա րին:

Քա նի որ բո լո րը մե ղա վոր են, ա պա ար ժա նի են Աստ ծո 
բար կութ յա նը: Այ դու հան դերձ, Ք րիս տոսն Իր սի րով վերց րեց 
Աստ ծո բար կութ յան բա ժա կը, ո րին մենք էինք ար ժա նի, և 
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խ մեց մինչև վեր ջին կա թի լը՝ ամ բող ջութ յամբ դա տար կե լով 
այն և լիո վին բա վա րա րե լով Աստ ծո ար դա րութ յան պա հան ջը 
մեր հան դեպ:

«Ո րով հետև այս պես է ա սում ինձ Տե րը՝ Իս րա յե լի Աստ-
վա ծը. «Ա՛ռ այս բար կութ յան գի նու բա ժա կը Իմ ձեռ քից 
և խ մեց րո՛ւ բո լոր ազ գե րին, ո րոնց մոտ քեզ ու ղար կում 
եմ»» (Ե րե միա 25.15)։

« Դարձ յալ երկ րորդ ան գամ Հի սու սը գնաց, ա ղոթք ա րեց 
և  ա սաց. «Իմ Հա՛յր, ե թե կա րե լի չէ որ այս բա ժակն Ինձ-
նից անց նի՝ ա ռանց այն խմե լու, Քո կա՛մ քը լի նի»» ( Մատ-
թեոս 26.42)։

« Հի րա վի՜ Նա մեր ցա վե րը վեր ա ռավ և մեր վշտե րը 
բեռ նեց Իր վրա, բայց մենք Ն րան պատ վա հար ված 
էինք հա մա րում, Աստ ծուց զարկ ված և ն կուն ե ղած։  
Բայց Նա մեր մեղ քե րի հա մար վի րա վոր վեց և մեր ա նօ-
րի նութ յուն նե րի հա մար հար ված վեց, մեր խա ղա ղութ-
յան պա տի ժը Ն րա վրա ե ղավ, և Ն րա վեր քե րով մենք 
բժշկվե ցինք» (Ե սա յի 53.4,5)։

 Մեր ա նի րա վութ յուն նե րի դեմ Աստ ծո դա տաս տա նի ա մե-
նա մեծ ա պա ցույ ցը ֆի զի կա կան մահն է՝ հո գու բա ժա նու մը 
մարմ ից: Ա դա մի ժա մա նակ նե րից մինչև ներ կա ժա մա նակ-
նե րը մար դիկ ա ռե րես վում են այն սար սա փե լի և  ան հեր քե լի 
ի րա կա նութ յա նը, որ մա հա նա լու են (տե՛ս Հ ռոմ. 5.12): Աստ-
վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մա հը սկզբնա պես ա րար-
չութ յան բնա կան մաս չի կազ մել: Այն Աստ ծո դա տաս տանն է 
մարդ կանց հան դեպ՝ նրանց մեղ քե րի պատ ճա ռով: Մահ վան 
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իշ խա նութ յու նից մեզ փրկե լու հա մար Ք րիս տո սը պետք է մա-
հա նար մեր փո խա րեն:

«Ո րով հետև մեղ քի վարձ քը մահն է...» (Հ ռո մեա ցի նե-
րի 6.23):

«Եվ Հի սու սը մեծ ձայ նով կան չեց և  ա սաց. « Հա՛յր, Հո գիս 
Քո ձեռքն եմ ա վան դում», և  այս ա սե լով՝ Հո գին տվեց» 
( Ղու կաս 23.46)։

«Ո րով հետև Ք րիս տոսն էլ մեկ ան գամ մեղ քե րի հա մար 
չար չար վեց, այն Ար դարն ա նար դար նե րի վրա, որ մեզ 
մո տեց նի Աստ ծուն. որ թեև մե ռավ մարմ ով, բայց կեն-
դա նի ե ղավ Հո գով» (Ա Պետ րոս 3.18)։

Ք րիս տո սը չմա հա ցավ՝ պար զա պես որ պես նա հա տակ, 
այլ՝ որ պես Փր կագ նող մե ղա վոր մարդ կութ յա նը: Մինչև հո-
գին ա վան դե լը՝ Նա ա սաց. « Կա տար վե՛ց» (տե՛ս Հովհ. 19.30): 
Երբ սա ա սաց, նկա տի ու ներ, որ Իր տա ռա պանք նե րով և մա-
հով ամ բող ջութ յամբ վճա րեց Ի րեն հա վա տա ցող նե րի մեղ քե-
րի գի նը:

Հա վա տո՞ւմ եք, որ Ք րիս տո սը մա հա ցել է մե ղա վոր նե-
րի հա մար: Ե թե չեք հա վա տում, ա պա ին չո՞ւ եք հա կա ռակ-
վում  Աստ ծո Խոս քին, ո րը չի կա րող ստել: Ե թե հա վա տում 
եք, ա պա ի՞նչ ազ դե ցութ յուն է թո ղել ձեզ վրա այս մեծ ճշմար-
տութ յու նը: Արդ յոք շա րու նա կո՞ւմ եք ան տար բեր մալ խաչ-
ված Տի րոջ նկատ մամբ: Կամ, որ ա վե լի վատ է, օգ տա գոր-
ծո՞ւմ եք Ք րիս տո սի խա չը՝ որ պես ար դա րա ցում չար ու ան բա-
րո կյանք վա րե լու հա մար: Ե թե Ք րիս տո սի մահն իս կա պես 
դի պել է ձեր սրտին, ա պա չեք կա րո ղ շա րու նա կել ապ րել 
ինք ներդ ձեզ հա մար, այլ՝ ներ քին մղում կու նե նաք ապ րե լու 
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Ն րա հա մար, Ով մա հա ցել ու հա րութ յուն է ա ռել ձեզ հա մար: 
Երբ Աստ ված բա ցի ձեր աչ քե րը՝ տես նե լու Իր ի մաս տութ յու-
նը և զո րութ յու նը Խա չի մեջ, դուք եր բեք նույ նը չեք մա, այլ 
կհետ ևեք հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սին:

Հա րութ յու նը
Աստ վա ծա շուն չը վկա յութ յուն է տա լիս, որ Ք րիս տո սը ոչ 

միայն մա հա ցել է Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար, այլև եր-
րորդ օ րը հա րութ յուն է ա ռել մե ռել նե րից: Հի սուս Ք րիս տո սի 
հա րութ յու նը հիմ քա յին կար ևո րութ յուն ու նի քրիս տո նեութ յան 
հա մար: Ե թե Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռած չլի ներ, ա պա Ա վե-
տա րա նը ա ռաս պել կլի ներ, իսկ մեր հա վատ քը՝ ան պի տան  
(տե՛ս Ա Կորնթ. 15.14): Սա կայն, քա նի որ Ք րիս տո սի հա րութ-
յու նը պատ մա կան փաստ է, այն վա վե րաց նում է Ք րիս տո սի 
Ան ձը՝ ով Նա ներ կա յա ցել է, և  ինչ Նա ա րել է մեր փո խա րեն:

Հա րութ յու նը ա պա ցույցն է այն բա նի, որ Հի սուսն Աստ ծո 
Որ դի է: Հով հան նես 2.18,19 խոս քե րում հրեա ա ռաջ նորդ նե-
րը խնդրե ցին Հի սու սին, որ նշան տա, որ Ինքն իշ խա նութ-
յուն ու նի Աստ ծո տա ճա րը մաք րե լու: Ի պա տաս խան՝ Հի սուսն 
ա սաց. « Քան դե՛ք այս տա ճա րը, և Ես ե րեք օ րում կկանգ նեց-
նեմ»: Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4-ում Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է, որ 
Հի սու սը «սահ ման վեց զո րութ յու նով՝ սրբութ յան Հո գու կող-
մից՝ մե ռել նե րից հա րութ յուն առ նե լուց»: Սա չի նշա նա կում, 
որ Հի սու սը հա րութ յուն առ նե լով դար ձավ Աստ ծո Որ դի, այլ՝ 
որ հա րութ յու նը Հոր վա վե րա ցում էր այն մա սին, որ Հի սուսն 
Աստ ծո հա վի տե նա կան Որ դին է:

Հա րութ յու նը ա պա ցույցն է այն բա նի, որ Աստ ված ըն դու
նել է Ք րիս տո սի մա հը՝ որ պես մեր մեղ քե րի ամ բող ջա կան 
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հա տու ցում: Հ ռո մեա ցի նե րի 4.25-ում աս վում է, որ Ք րիս տո սը 
«մատն վեց մեր հան ցանք նե րի հա մար և հա րութ յուն ա ռավ 
մեզ ար դա րաց նե լու հա մար»։ Այս խոս քե րը նշա նա կում են, 
որ Աստ ված Հի սուս Ք րիս տո սին հա րութ յուն տվեց, քա նի 
որ Ն րա մա հով բա վա րար ված էր Աստ ծո ար դա րութ յու նը և  
ա պա հով ված էր հա վա տաց յալ նե րի նե րում ու ճիշտ դիրքն 
Աստ ծո առջև (ար դա րա ցու մը):

Հա րութ յու նը՝ հա վա տաց յալ նե րի ա պա գա հա րութ յան 
ա պա ցույցն է: Հով հան նես 11.25 խոս քում Հի սուսն ա սում է. 
«Ես եմ հա րութ յու նը և կ յան քը. Ինձ հա վա տա ցո ղը թեև մեռ նի 
էլ, կապ րի»։

Այս խոս տու մը ի չիք կդառ նար, ե թե Ք րիս տո սը մար գե-
րեզ մա նում: Ն րա հա րութ յունն ա պա ցու ցեց Ն րա իշ խա նութ-
յու նը մահ վան վրա: Այն ա պա ցու ցեց, որ Նա իշ խա նութ յուն 
ու նի կյան քի կո չե լու նրանց, ով քեր հա վա տում են Ի րեն: 
Կորն թա ցի նե րի Ա ռա ջին թղթի 6.14-ում Պո ղոս ա ռաք յա լը 
գրում է. «Աստ ված, որ մեր Տի րոջն էլ հա րութ յուն տվեց, ձեզ 
էլ հա րութ յուն կտա Իր զո րութ յամբ»։

Հա րութ յունն ա պա ցույցն է այն բա նի, որ աշ խարհն ու նի 
Տեր և Դա տա վոր: Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Ք րիս-
տո սը ոչ միայն հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից, այլև Աստ ված 
բարձ րաց րեց Ն րան՝ լի նե լու ամ բողջ ա րար չութ յան Տերն ու 
Դա տա վո րը: Հա րութ յու նից հե տո քա րոզ ված ա ռա ջին քա-
րո զի ժա մա նակ Պետ րոս ա ռաք յա լը հայ տա րա րեց հրեա նե-
րին. « Հի մա թող ստույգ գի տե նա Իս րա յե լի ամ բողջ տու նը, 
որ Աստ ված Ն րան Տեր և Օծ յալ ա րեց, սույն այս Հի սու սին, 
Ում դուք խա չե ցիք» ( Գործք 2.36)։

Պո ղոս ա ռաք յա լը հռչա կեց նաև հետև յալ ճշմար տութ յու նը.
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«Ն րա հա մար էլ Աստ ված շա՜տ բարձ րաց րեց Ն րան և 
մի ա նուն շնոր հեց, որ ա մեն ա նու նից ա վե լի բարձր է. 
Որ Հի սու սի ա նու նով կրնկվի ա մեն ծունկ երկ նա վոր նե-
րի և  երկ րա վոր նե րի և  երկ րի տակ լի նող նե րի» ( Փի լի պե-
ցի նե րի 2.9,10):

«Աստ ված... պատ վի րում է ա մե նին ա մեն տեղ ա պաշ-
խա րել։ Մեկ օր հաս տա տեց որ Ն րա նում աշ խարհն ար-
դա րութ յամբ պի տի դա տի այն մար դու ձեռ քով, որ սահ-
մա նեց Ն րա նով ա մե նին հա վատք տալ, Ո րին մե ռել նե-
րից հա րութ յուն տվեց» ( Գործք 17.30,31)։

Հա րութ յան բա րի լու րը ցույց է տա լիս, որ քրիս տո նեութ-
յու նը պար զա պես օ րենք նե րի ցանկ կամ կյան քի փի լի սո փա-
յութ յուն չէ: Այն լոկ բա նա վե ճի թե մա կամ դիր քո րո շում չէ: 
Ք րիս տո նեութ յան սրտում Հի սուս Ք րիս տո սի կեն դա նի անձն 
է: Տեր Հի սուսն այ սօր խո սում է Իր Խոս քի՝ Աստ վա ծաշն չի մի-
ջո ցով, և զո րա վոր կեր պով փրկում մե ղա վոր նե րին: Արդ յոք 
հան դի պե՞լ եք Ն րան: Արդ յոք Նա փրկե՞լ է ձեզ Իր մահ վան ու 
հա րութ յան հրա շա փառ աշ խա տան քով:

Ք րիս տո սի կա տա րած գոր ծը
Իր մահ վա նից ան մի ջա պես ա ռաջ Ք րիս տո սը հռչա կեց՝ 

« Կա տար ված է» ( Հով հան նես 19.30): Այս հա մա ռոտ փաս-
տար կը Ք րիս տո սի հաղ թա նա կի հռչա կում էր: Իր մա հով 
Նա կա տա րեց ա մե նը, ինչ մարդ կութ յանն անհ րա ժեշտ էր 
փրկութ յան հա մար:  Աստ ծո ար դա րութ յան պա հան ջը մեր 
հան դեպ բա վա րար ված էր, և Ն րա բար կութ յու նը հան դարտ-
ված էր: Աստ ված և՛ ար դար է, և՛ չար մարդ կանց ար դա րաց-
նողն է (տե՛ս Հ ռոմ. 3.26): Ք րիս տո սի խա չի վրա «Ո ղոր մութ-
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յուն և ճշ մար տութ յուն ի րար հան դի պե ցին. ար դա րութ յուն և 
խա ղա ղութ յուն ի րար համ բու րե ցին» ( Սաղ մոս 85.10): Հի մա 
Ք րիս տո սի Ան ձի և Ն րա կա տա րա ծի հան դեպ հա վատ քով 
մեզ հա սա նե լի են նե րում ու ար դա րա ցու մը:

«Արդ մենք՝ հա վատ քով ար դա րա ցած լի նե լով, Աստ ծո 
հետ խա ղա ղութ յուն ու նենք՝ մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի 
ձեռ քով։ Ու րեմ հի մա դա տա պար տութ յուն չկա Հի սուս 
Ք րիս տո սում լի նող նե րի հա մար, որ մարմ ա վո րա պես չեն 
վար վում, այլ՝ հոգ ևո րա պես» (Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1, 8.1)։

« Հի սու սը նրան ա սաց. «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՝ 
Ինձ նով»» ( Հով հան նես 14.6)։

«Եվ էլ ու րիշ ոչ մե կով փրկութ յուն չկա. ո րով հետև ու րիշ 
ա նուն էլ չկա երկն քի տակ մարդ կանց տրված, ո րով կա-
րե լի լի նի մեզ փրկվել» ( Գործք 4.12)։

«Ո րով հետև մեկ Աստ ված կա և մեկ միջ նորդ՝ Աստ ծո և 
մարդ կանց մեջ՝ Ք րիս տոս Հի սուս Մար դը» (Ա Տի մո թեոս 2.5):

Մեր ար ձա գան քը
Հաշ վի առ նե լով Աստ ծո կա տա րած գոր ծը մե ղա վոր մարդ-

կութ յան փո խա րեն՝ այժմ պետք է ինք ներս մեզ հարց ուղ ղենք՝ 
ինչ պե՞ս ար ձա գան քել՝ նման մեծ փրկութ յու նից օգտ վե լու հա-
մար, կամ՝ ի՞նչ պետք է ա նել՝ փրկվե լու հա մար: Աստ վա ծա-
շուն չը մարդ կան ցից եր կու բան է պա հան ջում՝ (1) ա պաշ խա-
րել մեղ քե րից և (2) վստա հել Հի սուս Ք րիս տոս Ան ձին ու Ն րա 
կա տա րած գոր ծին:
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«[ Հի սուս Ք րիս տոսն ա սաց]. « 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 1.15)։

«...[ Պո ղոս ա ռաք յա լը] հրեա նե րին և հույ նե րին վկա յութ-
յուն տա լով՝ ա պաշ խա րել դե պի Աստ ված և մեր Տեր Հի-
սուս Ք րիս տո սին հա վա տալ» ( Գործք 20.21)։

Ա պաշ խա րութ յուն
Ա պաշ խա րութ յու նը նվեր է Աստ ծուց (տե՛ս Գործք 11.18) և 

Սուրբ Հո գու աշ խա տանքն է մե ղա վո րի սրտում, ո րը բե րում է 
մտքի փո փո խութ յան (տե՛ս Ա Թե սաղ. 1.5,9): Սա կա րող է մա-
կե րե սա յին թվալ, քա նի դեռ չենք հաս կա ցել, որ սիրտ աս վա-
ծը մեր մտքի, կամ քի և զ գաց մունք նե րի կա ռա վար ման կենտ-
րոնն է:  Այս պատ ճա ռով մտքի փո փո խութ յու նը հա մար վում է 
ի րա կան, երբ ի րա կան փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում 
մեր վե րա բեր մուն քի և վար քի մեջ:

Ա պաշ խա րութ յան հրա շա լի օ րի նակ կա րե լի է տես նել 
տար սո նա ցի Սո ղո սի կյան քում, ով հե տա գա յում կոչ վեց Պո-
ղոս: Իր ան գի տութ յան և  ան հա վա տութ յան մեջ նա կար ծում 
էր, թե Հի սուս Նա զով րե ցին ոչ այլ ոք էր, քան ինք նա կոչ և 
սր բա պիղծ մե կը, իսկ բո լոր նրան հետ ևող նե րը Աստ ծո թշնա-
մի ներն էին և  ար ժա նի էին մահ վան (տե՛ս Գործք 9.1,2, Ա Տի-
մոթ. 1.13):  Այ դու հան դերձ, Դա մաս կո սի ճա նա պար հին Սո-
ղո սը հան դի պում ու նե ցավ հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սի հետ 
(տե՛ս Գործք 9.3-8) և բա ցա հայ տեց, որ Ն րա մա սին իր հա-
մոզ մունք նե րը սխալ էին: Նա կար ծում էր, թե Հի սու սը սրբա-
պիղծ 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: Կար ծում էր, թե 
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ար դա րութ յու նը հնա րա վոր է վաս տա կել օ րեն քին հնա զանդ-
վե լով, այ նինչ բա ցա հայ տեց, որ ի րե նում ոչ մի բա րի բան 
չկար (տե՛ս Հ ռոմ. 7.18), և  որ փրկութ յու նը նվեր էր Աստ ծուց 
(տե՛ս Ե փես. 2.8,9): Կար ծում էր, թե Հի սու սի ա շա կերտ ներն 
Իս րա յե լի թշնա մի ներն էին ու ար ժան չէին ապ րե լու (տե՛ս 
Գործք 8.1), մինչ դեռ բա ցա հայ տեց, որ ինքն էր ի րա կա նում 
Իս րա յե լին հա լա ծո ղը (տե՛ս Գա ղատ. 6.16) և կեն դա նի Աստ-
ծո որ դի նե րին ու դուստ րե րին մահ վան մատ նո ղը (տե՛ս Հ ռոմ. 
8.14,15):

Ք րիս տոս Հի սու սի հետ միայն մեկ հան դի պու մը տար սո-
նա ցի Սո ղո սին՝ այդ հպարտ և  ինք նա հա վան փա րի սե ցի նե րի 
փա րի սե ցուն, ա պա ցու ցեց նրա սխա լը: Նա ա պաշ խա րեց և  
ան մի ջա պես սկսեց ժո ղո վա րան նե րում Հի սու սի մա սին քա-
րո զել՝ ա սե լով, որ « Նա է Աստ ծո Որ դին» ( Գործք 9.18-22): Այդ 
լու րը տա րած վեց Հու դա յի բո լոր ե կե ղե ցի նե րում. « Նա, որ մի 
ժա մա նակ հա լա ծում էր մեզ, հի մա այն հա վատքն է ա վե տա-
րա նում, որ ա ռաջ կոր ծա նում էր» ( Գա ղատ. 1.22,23)։ Պո ղո-
սի մտքի փո փո խութ յու նը փո փո խութ յան էր են թար կել ա մեն 
բան:

Փո փո խութ յուն մեր մտա ծե լա կեր պում: Ա պաշ խա րութ յու նը 
նե րա ռում է մտքի փո փո խութ յուն, ո րը ստի պում է գի տակ ցել, 
որ այն, ինչ Աստ ված է ա սում, ճիշտ է, իսկ մենք սխալ էինք:

«Ո րով հետև ես ճա նա չում եմ իմ ա նօ րի նութ յուն-
նե րը, և  իմ մեղքն ա մեն ժա մա նակ իմ առջև է։ 
Մի միայն Քո դեմ մե ղան չե ցի և չա րը Քո աչ քի առջև 
գոր ծե ցի, որ Դու ար դար լի նես քո խոս քե րում, և մա-
քուր լի նես Քո դա տաս տա նում» ( Սաղ մոս 51.3,4):
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«Եվ ա ղո թե ցի իմ Տեր Աստ ծուն և խոս տո վա նե ցի ու 
ա սա ցի. «...Ո՜հ, Տե՛ր, մեծ Աստ ված և  ա հա վոր, որ ուխտ 
և  ո ղոր մութ յուն ես պա հում Քեզ սի րող նե րին և պատ վի-
րան ներդ պա հող նե րին։ Մենք մե ղան չե ցինք և  ա նօ րի-
նութ յուն գոր ծե ցինք և  ամ բա րիշտ ե ղանք ու ապս տամ-
բե ցինք և խո տո րե ցինք Քո պատ վի րան նե րից ու ի րա-
վունք նե րից»» ( Դա նիել 9.4,5):

Փո փո խութ յուն ներ մեր զգաց մունք նե րում: Մեր մեղ սա-
լիութ յան և մե ղա վո րութ յան ան կեղծ գի տակ ցու մը հան գեց-
նում է ան կեղծ վշտի, ա մո թի և նույ նիսկ ա տե լութ յան՝ այն 
ա մե նի, ինչ դար ձել ենք կամ ա րել ենք: Սկ սում ենք ար հա-
մար հանք, խորն ա մոթ ու զզվանք տա ծել այն մեղ քի նկատ-
մամբ, ո րը ժա մա նա կին սի րում էինք:

«Եվ այն տեղ պի տի հի շեք ձեր ճա նա պարհ նե րը և ձեր 
բո լոր գոր ծե րը, ո րոն ցով պղծվե ցիք, և պի տի զզվեք 
ձեր ան ձե րից ձեր ա րած բո լոր չա րութ յուն նե րի հա մար» 
(Ե զե կիել 20.43):

«Ի րավ՝ իմ դառ նա լուց հե տո զղջա ցի, և խե լո քա նա լուցս 
հե տո զար կե ցի իմ ազդ րին, ա մա չե ցի և պատ կա ռե ցի էլ, 
ո րով հետև կրե ցի իմ ման կութ յան ա նար գան քը» (Ե րե-
միա 31.19)։

«Ո րով հետև ինչ որ գոր ծում եմ, չգի տեմ. ո րով հետև ոչ թե՝ 
ինչ որ կա մե նում եմ, այն եմ գոր ծում, այլ՝ ինչ որ ա տում 
եմ, այն եմ գոր ծում։ Ես ի՜նչ խեղճ մարդ եմ. ո՞վ կապ րեց-
նի ինձ այս մահ վան մարմ ից» (Հ ռո մեա ցի նե րի 7.15,24)։
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« 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 տրտմե ցիք, որ մեզ նից ոչ մի բա նով 
չվնաս վեք» (Բ Կորն թա ցի նե րի 7.9)։

«Աստ ծո ըն դու նե լի պա տա րագ նե րը կոտր ված հո գին է. 
կոտր ված ու փշրված սիր տը Դու չես ա նար գի, ո՛վ Աստ-
ված» ( Սաղ մոս 51.17)։

Փո փո խութ յուն ներ մեր գոր ծո ղութ յուն նե րում: Այն, որ մենք 
պնդում ենք, թե այլ կերպ ենք մտա ծում կամ ու նենք մեղ քի 
դեմ ընդգծ ված զգաց մունք ներ, դեռևս ան կեղծ ա պաշ խա-
րութ յան բա վա րար ա պա ցույց չէ: Ի րա կան ա պաշ խա րութ յու-
նը զու գակց վում է կամ քի փո փո խութ յամբ, ո րը հան գեց նում է 
ճիշտ գոր ծո ղութ յուն նե րի, հատ կա պես, երբ խոս քը վե րա բե-
րում է մեղ քից շրջվե լուն և Աստ ծուն հնա զանդ վե լուն:

«Արդ, ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի պտուղ ա րե՛ք» ( Մատ-
թեոս 3.8)։

«...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)։

«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։
Եվ սպա սեք Ն րա Որ դուն Երկն քից, Ում հա րութ յուն տվեց 
մե ռել նե րից՝ Հի սու սին, որ փրկում է մեզ գա լու բար կութ-
յու նից» (Ա Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 1.9,10)։
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Ինք նա վեր լու ծութ յուն. արդ յոք ա պաշ խա րե՞լ եք
Սո վո րե ցինք, որ պետք է ա պաշ խա րենք, որ պես զի 

փրկվենք: Այժմ պետք է պա տաս խա նել մեկ անձ նա կան հար-
ցի՝ արդ յոք ա պաշ խա րե՞լ եք: Հետև յալ բա ցա հայ տող հար ցե-
րը կօգ նեն ձեզ հաս կա նալ, թե արդ յո՞ք ի րա կան ա պաշ խա-
րութ յու նը ձեր կյան քի ի րա կա նութ յունն է:

1. Արդ յո՞ք այժմ այլ կերպ եք մտա ծում Աստ ծո վե րա բեր-
յալ: Արդ յո՞ք գի տակ ցում եք, որ ա մեն ին չի կենտ րո նում 
պետք է լի նի Աստ ված, ոչ թե դուք: Ցա վո՞ւմ եք, որ ան-
տե սել եք Աստ ծուն: Արդ յո՞ք գի տակ ցում եք Ն րա ար ժե-
քը: Ցան կա նո՞ւմ եք փնտրել ու ճա նա չել Ն րան:

2. Արդ յո՞ք այժմ այլ կերպ եք մտա ծում մեղ քի վե րա բեր-
յալ: Արդ յո՞ք գի տակ ցում եք, որ մեղ քը չա րիք է և Աստ ծո 
նկատ մամբ սար սա փե լի հան ցանք: Ափ սո սանք և  ա մոթ 
զգո՞ւմ եք ձեր մեղ քի պատ ճա ռով: Արդ յո՞ք ձգտում եք 
ա զատ վել և՛ դա տա պար տութ յու նից, և՛ մեղ քի գե րութ յու-
նից: Ո րո շե՞լ եք խոս տո վա նել ձեր մեղ քը և դառ նալ Աստ-
ծուն՝ ստա նա լու Ն րա ո ղոր մութ յու նը:

3. Արդ յո՞ք այժմ այլ կերպ եք մտա ծում փրկութ յան ճա նա-
պար հի վե րա բեր յալ: Լիո վին հա մա ձա՞յն եք, որ Աստ ծուն 
կա րող եք դառ նալ միայն Ք րիս տո սի Ան ձի և կա տա րած 
գոր ծի շնոր հիվ, ոչ թե ձեր սե փա կան ար ժա նիք նե րով: 
Գի տակ ցո՞ւմ եք, որ ձեր ա մե նա բա րի գոր ծերն Աստ ծո 
առջև նման են աղ տոտ լա թի. արդ յոք լիո վին մեր ժե՞լ եք 
ձեր սե փա կան ար դա րութ յանն ա պա վի նե լը:

Ե թե կա րող եք հաս տա տուն պա տաս խան ներ տալ այս 
հար ցե րին, և  ե թե այս ամենը ձեր կյան քում զար գա ցող 
ի րականութ յուն է, նշա նա կում է, որ Աստ ված գոր ծել և գործում 
է ձեր սրտում՝ լու սա վո րե լով ձեր միտ քը, որ պես զի տես նեք 
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ճշմար տութ յու նը, և  ա ռաջ նոր դե լով ա պաշ խա րութ յան:
Ե թե չեք կա րող հաս տա տուն պա տաս խան ներ տալ այս 

հար ցե րին, սա կայն ցան կա նում եք փրկութ յուն ստա նալ, 
ա պա շա րու նա կե՛ք փնտրել Աստ ծուն Ն րա Խոս քի և  ա ղոթ քի 
մեջ: Վե րա նա յե՛ք սուրբգ րա յին այն խոս քե րը, ո րոնք ու սում-
նա սի րե ցինք, և քն նե՛ք ձեր կյան քը դրանց լույ սի ներ քո:

Շա րու նա կե՛ք կան չել Աստ ծուն և փնտ րել Ն րան Իր Խոս քի  
մեջ, մինչև Նա փո փո խութ յուն կա նի ձեր սրտում: 

 Հա վատք
Ա պաշ խա րութ յան հետ միա սին մար դու կյանք է գա լիս 

փրկող հա վատ քը: Այն ա վե լին է, քան հա մոզ մունք, որ Աստ-
ված կա. այն նե րա ռում է վստա հութ յուն, հա մոզ վա ծութ յուն 
կամ ա պա վի նութ յուն Ն րա բնա վո րութ յան և Խոս քի ճշմար-
տա ցիութ յան վրա: Աստ վա ծա շունչն ա սում է. « Դու հա վա տում 
ես, թե մեկ է Աստ ված, լավ ես ա նում. դևերն էլ են հա վա տում 
և սար սա փում են» ( Հա կո բոս 2.19)։ Ի րա կան հա վատք ու նե-
ցող մար դիկ պար զա պես չեն հա վա տում, որ Աստ ված կա, այլ 
վստա հում են՝ ինչ Աստ ված ա սել է, և  ա պա վի նում են Նրա 
ասածներին:

Հա վատ քի սահ մա նու մը
Աստ վա ծա շուն չը հա վատ քը սահ մա նում է որ պես «հու սա-

ցած բա նե րի հաս տա տութ յուն և չեր ևա ցող բա նե րի ա պա-
ցույց» (Եբ րա յե ցի նե րի 11.1)։ Սա հան գեց նում է մի շատ կարևոր 
հար ցի՝ ինչ պե՞ս կա րող է տրա մա բա նող մար դը վստահ կամ 
հա մոզ ված լի նել, որ այն, ին չին հուսացած է, և  այն, ին չը 
երբևէ չի տե սել, ի րա կա նում գո յութ յուն ու նի:

Այս հար ցի պա տաս խա նը կա րե լի է գտնել Աստ ծո բնա վո-
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րութ յան, Աստ վա ծաշն չի հա վա տար ժա նութ յան և Սուրբ Հո գու 
ծա ռա յութ յան մեջ: Մենք կա րող ենք վստահ լի նել մեղ քե րի 
ներ ման և Աստ ծո հետ հաշ տութ յան մեջ, ինչ պես նաև ունենալ 
հա վի տե նա կան կյան քի հույս, քա նի որ Աստ ված այս ա մե նը 
խոս տա ցել է Իր Խոս քում (տե՛ս Տի տոս 1.2,3), և Աստ ծո Հո գին 
մեր սրտե րին վկա յութ յուն է տա լիս, որ դրանք ճիշտ են (տե՛ս 
Հովհ. 16.13, Հ ռոմ. 8.14-16, Գա ղատ. 4.6, Ա Հովհ. 2.20,27):

Հա վատ քի կենտ րո նա ցու մը
Մաս նա վո րա պես, փրկող հա վատ քի հիմ քում այն վստա-

հութ յունն է, որ Ք րիս տո սը մեր Փր կիչն է և մեր ար դա րութ-
յունն Աստ ծո առջև: Ի րա կան ա պաշ խա րութ յան ա մե նա մեծ 
ա պա ցույցն այն է, որ մենք ոչ միայն շրջվում ենք մեղ քից, այլև 
մեր ա ռա վե լութ յուն նե րին, ար ժա նիք նե րին կամ գոր ծե րին 
ա պա վի նե լուց՝ Աստ ծո առջև ճիշտ դիրք ու նե նա լու հա մար: 
Գի տակ ցում ենք, որ մեր մարդ կա յին են թադր յալ ար դա րութ-
յու նը կամ բա րի գոր ծե րը ամ բող ջութ յամբ նման են կեղ տոտ 
լա թի (տե՛ս Ե սա յի 64.6), և հաս տա տա կա մո րեն մեր ժում ենք 
դրանք՝ որ պես փրկութ յան մի ջոց: Գի տենք, որ մեր հաշ տութ-
յու նը Աստ ծո հետ՝ Ն րա հա մար ար ված մեր գոր ծե րի արդ յուն-
քը չէ, այլ Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով մեզ հա մար կա տա րած 
Ն րա մեծ գոր ծի արդ յունքն է: Եվ ան վե րա պա հո րեն հա վա-
տում ենք հետև յալ աստ վա ծաշնչ յան խոս քե րին:

« Գի տենք, որ մար դը օ րեն քի գոր ծե րից չի ար դա րա-
նում, բայց միայն Հի սուս Ք րիս տո սի հա վատ քից։ Եվ 
մենք Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա ցինք, որ Ք րիս տո սի 
հա վատ քից ար դա րա նանք, և  ոչ թե օ րեն քի գոր ծե րից. 
ո րով հետև օ րեն քի գոր ծե րից ոչ մի մար մին չի ար դա րա-
նա» ( Գա ղա տա ցի նե րի 2.16)։



28 ՀԻ ՍՈՒՍ Ք ՐԻՍ ՏՈ ՍԻ Ա ՎԵ ՏԱ ՐԱ ՆԸ

« Բայց նրան, որ գործ է ա նում, վարձ քը չի հա մար վում 
շնորհ քի պես, այլ՝ պարտ քի պես։ Բայց նրան, որ գործ 
չի ա նում, այլ հա վա տում է Ն րան, որ ամ բարշ տին ար-
դա րաց նում է, նրա հա վատ քը հա մար վում է ար դա րութ-
յուն» (Հ ռո մեա ցի նե րի 4.4,5)։

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

 Հա վատ քի օ րի նակ
Աբ րա հա մի կյան քով Աստ վա ծա շուն չը տվել է մեզ ի րա կան 

հա վատ քի հրա շա լի օ րի նակ: Երբ Աբ րա համ ու կի նը՝  Սա-
ռան, ար դեն հա տել էին ե րե խա ու նե նա լու տա րի քը, Աստ ված 
նրանց որ դի խոս տա ցավ: Ի պա տաս խան այս խոստ ման՝ 
ինչ պես Աստ վա ծա շունչն է ա սում, Աբ րա հա մը «հա մոզ ված 
էր, թե  Նա, որ խոս տա ցավ, կա րող է և  ա նել» (Հ ռո մեա ցի-
նե րի 4.21)։ Աբ րա հա մը հա վա տաց Աստ ծուն, և  դա ար դա-
րութ յուն հա մար վեց նրա հա մար (տե՛ս Հ ռո մ. 4.3)։ Ըստ Ա վե-
տա րա նի՝ ի րա կան հա վատ քը՝ հա վա տալն ու ա պա վի նելն է 
այն ա մե նին, ինչ Աստ ված հայտ նել է Իր մա սին, մեր մա սին 
նաև  Հի սուս Ք րիս տո սի կյան քով, մահ վամբ ու հա րութ յամբ 
կա տար ված Իր փրկա րար աշ խա տան քի մա սին:  Հա վա տալ՝ 
նշա նա կում է լիո վին հա մոզ ված լի նել, որ Աստ ված իս կա-
պես պատ րաս տա կամ է և Ա մե նա կա րող՝ ի րա կա նաց նե լու 
այն, ինչ խոս տա ցել է  Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով:  Հետև յալ 
սուրբգ րա յին խոս քե րը հրա շա լիո րեն ներ կա յաց նում են այն, 
ինչ Աստ ված խոս տա ցել է:
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«Ո րով հետև Աստ ված այն պես սի րեց աշ խար հը, որ Իր 
միա ծին Որ դուն տվեց, որ ա մեն Ն րան հա վա տա ցո ղը 
չկոր չի, այլ՝ հա վի տե նա կան կյանք ու նե նա» ( Հով հան-
նես 3.16)։

« Բայց ով քեր 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):

«[ Հի սուսն ա սաց]. «Ճշ մա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա սում եմ ձեզ, 
թե՝ Իմ  Խոս քը լսո ղը և Ինձ ու ղար կո ղին հա վա տա ցո ղը 
հա վի տե նա կան կյանք ու նի և  դա տաս տան չի մտնի, այլ՝ 
մա հից կփոխ վի դե պի կյանք»» ( Հով հան նես 5.24)։

Ինք նա վեր լու ծութ յուն. արդ յոք հա վա տո՞ւմ եք
Փրկ վե լու հա մար մենք պետք է հա վա տանք  Հի սուս Ք րիս-

տո սին: Այժմ պետք է պա տաս խա նել մի անձ նա կան հար ցի՝ 
արդ յոք հա վա տա ցե՞լ եք: Արդ յո՞ք հա վա տում, վստա հում ու 
ա պա վի նում եք  Հի սուս Ք րիս տոս Ան ձին ու կա տա րած աշ-
խա տան քին:  Հետև յալ բա ցա հայ տող բնույ թի հար ցե րը կօգ-
նեն հաս կա նալ՝ արդ յո՞ք ի րա կան հա վատ քը ձեր կյան քում 
ի րա կա նութ յուն է:

1. Արդ յոք հա մոզ վա՞ծ եք, որ փրկութ յուն չկա ոչ մի այլ 
ա նու նով, միայն  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով: Արդ յոք 
հա մոզ վա՞ծ եք, որ մյուս, այս պես կոչ ված, մար գա րե-
նե րի և փր կիչ նե րի պնդում ե րը կեղծ են: Արդ յոք ձեր 
հա վի տե նա կան բա րե կե ցութ յու նը վստա հո՞ւմ եք միայն 
մեկ անձ նա վո րութ յան՝  Հի սուս  Նա զով րե ցու զո րութ-
յանն ու հա վա տար մութ յա նը:
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2.  Հա մոզ վա՞ծ եք, որ փրկութ յու նը ձեր սե փա կան ար ժա-
նիք նե րի կամ ա ռա քի նութ յուն նե րի արդ յունք չէ:  Հա մոզ-
վա՞ծ եք, որ նույ նիսկ ձեր ա մե նաար դար վար մունք նե րը 
Աստ ծո առջև կեղ տոտ լա թի պես են: Արդ յոք հա մոզ վա՞ծ 
եք, որ գոր ծե րով փրկութ յուն ստա նա լը միան գա մայն 
հու սա լի չէ:

3. Արդ յոք լիո վին ա պա վի նո՞ւմ եք Աստ ծո Որ դուն, որ  փրկի 
ձեզ մեղ քե րից: Արդ յոք կառ չա՞ծ եք Ն րա նից, որ սո վո-
րեց նի ձեզ աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն նե րը, Իր 
ար յամբ նե րի ձեր մեղ քերն ու Իր  Հո գով փո խի ձեր սիր-
տը:

Ե թե կա րո ղա ցաք հաս տա տուն պա տաս խան տալ այս 
հար ցե րին, ա պա նշա նա կում է, որ Աստ ված աշ խա տել ու աշ-
խա տում է ձեր սրտում՝ լու սա վո րե լով ձեր միտ քը, որ տես նեք 
ճշմար տութ յու նը և  հա վա տաք փրկութ յա նը:

Ե թե չկա րո ղա ցաք հաս տա տուն պա տաս խան տալ այս 
հար ցե րին, սա կայն ցան կա նում եք փրկվել, ա պա շա րու-
նա կե՛ք փնտրել Աստ ծուն Իր  Խոս քի (Աստ վա ծաշն չի) մեջ և  
ա ղոթ քի մի ջո ցով:  Վե րա նա յե՛ք այն խոս տում ե րը, ո րոնք 
ու սում ա սի րե ցինք, և քն նե՛ք ձեր կյան քը դրանց լույ սի ներ-
քո:  Շա րու նա կե՛ք կան չել Աստ ծուն, որ պես զի օգ նի ձեզ հաղ-
թա հա րել ան հա վա տութ յու նը և փր կի ձեզ: Աստ վա ծա շուն չը 
խոս տա նում է. «Ո րով հետև, ով  Տի րոջ ա նու նը կան չի, կապ-
րի» (Հ ռո մեա ցի նե րի 10.13)։  Շա րու նա կե՛ք փնտրել Ն րան Ն րա 
 Խոս քի մեջ՝ մինչև Աստ ծո  Հո գին հաս տա տութ յուն տա ձեզ, 
որ դուք Աստ ծո զա վակ եք:

« Նույն Ին քը՝  Հո գին, վկա յութ յուն է տա լիս մեր հո գուն, 
որ մենք Աստ ծո որ դի ներ ենք» (Հ ռո մեա ցի նե րի 8.16)։
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«Եվ ո րով հետև դուք որ դի ներ եք, Աստ ված Իր Որ դու  Հո-
գին ու ղար կեց ձեր սրտե րի մեջ, որ ա ղա ղա կում է՝ Աբ բա 
 Հա՛յր» ( Գա ղա տա ցի նե րի 4.6)։

Փր կված լինելու վստա հութ յուն
 Հի սու սը զգու շաց րեց, որ բո լո րը չէ, որ կա սեն, թե քրիս-

տոն յա են կամ, նույ նիսկ, Ի րեն  Տեր կդա վա նեն, կմտնեն 
Երկն քի ար քա յութ յուն (տե՛ս  Մատթ. 7.21):  Դա տաս տա նի օ րը 
շա տե րը սար սա փով կի մա նան, որ խաբ ված են ե ղել, և Ք րիս-
տո սը եր բեք ի րենց չի ճա նա չել (տե՛ս  Մատթ. 7.23): Այս ան-
հանգս տաց նող փաս տը հան գեց նում է շատ կար ևոր հար ցի՝ 
ինչ պե՞ս ի մա նանք, որ իս կա պես հա վա տա ցել ենք և  ու նենք 
հա վի տե նա կան կյանք:

 Հի սուս Ք րիս տո սի ճշմա րիտ ա շա կերտ նե րին ճա նա չում 
են վեր ջին նե րիս պտուղ նե րից (տե՛ս  Մատթ. 7.16,19): Այլ կերպ 
ա սած, կան ի րա կան հա վատ քի նկա տե լի ա պա ցույց ներ: Փր-
կութ յու նը գոր ծե րի արդ յունք չէ, սա կայն գոր ծե րը փրկութ յան 
ա պա ցույց են:  Հա կո բո սը գրում է. «... Ցո՛ւյց տուր ինձ քո հա-
վատ քը գոր ծե րից, և  ես էլ ցույց կտամ քեզ իմ հա վատքն իմ 
գոր ծե րից...  Հա վատքն ա ռանց գոր ծե րի մե ռած է» ( Հա կո բոս 
2.18,26)։

Փր կութ յու նը Աստ ծո գերբ նա կան վե րաա րար ման աշ խա-
տան քի արդ յունք է, ո րը  Նա ա նում է մեր սրտե րում  Սուրբ  Հո-
գու մի ջո ցով: Այս պատ ճա ռով  Պո ղո սը գրել է. «Ու րեմ, ե թե 
մե կը Ք րիս տո սում է՝ նոր ստեղծ ված է. հներն ան ցան, ա հա 
ա մեն բան նոր ե ղավ» (Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.17)։ Ե թե մենք 
ճշմար տա պես հա վա տա ցել ենք Ք րիս տո սին, ա պա իս կա պես 
նոր ա րա րած ներ ենք՝ նոր ցան կութ յուն նե րով, ո րոնք մղում 
են մեզ ճա նա չել Աստ ծուն ու հա ճեց նել Ն րան: Այս պատ ճա-
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ռով մենք նոր կյանք ենք սկսում, որն ա վե լի ու ա վե լի է ար-
տա ցո լում Աստ ծո փրկութ յան գոր ծը մե զա նում:

 Սա չի նշա նա կում, որ փրկութ յու նը հա վատ քով և  գոր ծե րով 
է, կամ՝ որ մեր փրկութ յու նը պետք է պա հենք մեր գոր ծե րով: 
 Պար զա պես նշա նա կում է, որ վերս տին ծնուն դի (տե՛ս  Հովհ. 
3.3,5) և Աստ ծո շա րու նա կա կան աշ խա տան քի արդ յուն քը 
մեր կյան քե րում (տե՛ս Ե փես. 2.10,  Փի լիպ. 1.6, 2.13) այն է, որ 
մեր մեջ ար տա ցոլ վում են Աստ ծո զա վակ լի նե լու ա պա ցույց նե-
րը: Որ պես քրիս տոն յա ներ՝ մենք մեծ պայ քար ներ ու նենք մեղ քի 
դեմ և  գու ցե նույ նիսկ ինչ-որ պա հի ընկ նենք ցա վա լի մեղ քի մեջ: 
Այ դու հան դերձ, ե թե ճշմար տա պես վերս տին ծնված ենք, ա պա 
չենք մա այդ վի ճա կում, այլ կա պաշ խա րենք և կ շա րու նա կենք 
ա ճել Ք րիս տո սի նմա նութ յան մեջ:  Սա վստա հա բար այս պես է, 
քա նի որ այն Աստ ված, Ով բա րի գործ է սկսել մե զա նում, նույն-
պես ա վար տին կհասց նի (տե՛ս  Փի լիպ. 1.6):

 Փո խա կերպ ման ա պա ցույց նե րը
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ քրիս տոն յա նե րը պետք 

է քննեն կամ ստու գեն ի րենց՝ տես նե լու, թե արդ յո՞ք հա վատ-
քի մեջ են (տե՛ս Բ  Կորնթ. 13.5):  Սա կայն, որ պես զի նման 
ստուգումը ճիշտ լի նի, մենք պետք է ու նե նանք ճշմա րիտ չա-
փո րո շիչ: Ի մաս տուն չի լի նի ինք ներս մեզ դա տել ըստ մեր սե-
փա կան կամ ու րիշ նե րի կար ծիք նե րի: Աստ ծո  Խոսքն է այն 
միակ ճիշտ չա փո րո շի չը, ո րով կա րող ենք դա տել մեր հա վատ-
քի ի րա կան լի նե լը, որ պես զի ա ճենք այն վստահության մեջ, որ 
փրկված ենք:  Հով հան նե սի Ա ռա ջին թուղ թը գրված է հենց այս 
նպա տա կի հա մար:  Հով հան նե սը գրում է. «Այս բա նե րը գրե ցի 
ձեզ՝ Աստ ծո Որ դու ան վա նը հա վա տա ցող նե րիդ, որ գի տե նաք, 
թե հա վի տե նա կան կյանք ու նեք» (Ա  Հով հան նես 5.13)։
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Այս թղթում մի քա նի հատ կա նիշ է նշվում, ո րոնք ինչ-որ 
չա փով պետք է դրսևոր վեն ա մեն ճշմա րիտ քրիս տոն յա յի 
կյան քում: Ըստ նրա, թե որ քա նով են այս հատ կա նիշ նե րը 
դրսևոր վում մեր կյան քե րում, կա րող ենք վստահ լի նել, որ 
ճշմար տա պես ճա նա չել ենք Ք րիս տո սին և  վե րա փոխ վել Ն րա 
զո րութ յամբ:  Հետև յալ պնդում ե րում ամ փոփ ված են ի րա կան 
փո խա կերպ ման նշան նե րը:  Լավ կլի ներ, ե թե դրանց լույ սի 
ներ քո ու շադ րութ յամբ և  ա ղոթ քով քննեինք ինք ներս մեզ:

1. Ք րիս տոն յա նե րը քայ լում են լույ սի մեջ (տե՛ս Ա  Հովհ. 
1.5-7): Ք րիս տոն յա նե րի բնա վո րութ յունն ու վար քա գի-
ծը, աս տի ճա նա բար փո խա կերպ վե լով, հա մա պա տաս-
խա նում է Աստ ծո կամ քին, ո րը  Նա հայտ նել է մեզ Աստ-
վա ծաշն չում:

2. Ք րիս տոն յա նե րը զգա յուն են ի րենց կյան քում առ կա 
մեղ քի նկատ մամբ և  խոս տո վա նում են այն (տե՛ս Ա 
 Հովհ. 1.8-10): Ք րիս տոն յա նե րը դի մադ րո ղա կա նութ յուն 
չու նեն մեղ քի նկատ մամբ, այլ պայ քա րում են դրա դեմ: 
Ք րիս տոն յա նե րի կյան քին հատ կան շա կան են ա պաշ-
խա րութ յու նը, խոս տո վա նութ յու նը և  աս տի ճա նա կան 
հաղ թա նա կը:

3. Ք րիս տոն յա նե րը պա հում են Աստ ծո պատ վի րան նե րը 
(տե՛ս Ա  Հովհ. 2.3,4):

Ք րիս տոն յա նե րը վար վում են ար դա րութ յամբ (տե՛ս 
Ա  Հովհ. 2.29, 3.7,10) և  մեղ քը չեն դարձնում ի րենց 
կեն սաո ճը (տե՛ս Ա  Հովհ. 3.4,6,8,9): Ք րիս տոն յա նե-
րի կյան քին հատ կան շա կան է այն, որ նրանք փո խա-
կերպ վում են՝ հա մա պա տաս խա նե լու Աստ ծո կամ քին, 
ինչ պես նաև հատ կան շա կան է խոս տո վա նութ յու նը և  
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ա պաշ խա րութ յու նը, ե թե շեղ վել են Աստ ծո չա փո րո-
շի չից:  Սա չի նշա նա կում, որ քրիս տոն յա ներն ու նակ 
են կա տա րե լա պես հնա զանդ վել Աստ ծո պատ վի րան-
նե րին, այլ՝ որ նրանց ապ րե լա կերպն ար տա ցո լում է 
Աստ ծո պատ վի րան նե րի հան դեպ նոր և  ա ճող գնա-
հա տանք, ինչ պես նաև շա րու նա կա կան աճ դրանց 
հնա զանդ վե լու հար ցում:

4. Ք րիս տոն յա նե րը ձգտում են քայ լել  Հի սու սի հետ (տե՛ս 
Ա  Հովհ. 2.6): Ճշ մա րիտ ա շա կերտ նե րի մեծ ցան կութ-
յունն է լի նել ի րենց  Տի րոջ նման (տե՛ս  Մատթ. 10.25): 
Ն րանք ցան կա նում են ա մեն բա նում նմա նա կել Ք րիս-
տո սին (տե՛ս Ա  Կորնթ. 11.1, Ե փես. 5.1):  Հետ ևա բար, 
քրիս տոն յա նե րի մոտ աս տի ճա նա բար կո րում է այս 
ըն կած աշ խար հին նմա նա կե լու կամ դրա հա վա նութ-
յանն ար ժա նա նա լու ցան կութ յու նը:

5. Ք րիս տոն յա նե րը սի րում են մյուս քրիս տոն յա նե րին, 
ցան կա նում են ըն կե րակ ցել նրանց հետ և  ծա ռա յել 
նրանց գործ նա կան քայ լե րով (տե՛ս Ա  Հովհ. 2.9-11): 
 Սա փրկութ յան ա մե նա մեծ ա պա ցույցն է (տե՛ս  Մատթ. 
25.34-40, Ա  Հովհ. 3.14-18):

6. Ք րիս տոն յա նե րի հա մար աս տի ճա նա բար ա վե լի ան-
ցան կա լի և  մեր ժե լի է դառ նում աշ խար հը (տե՛ս Ա 
 Հովհ. 2.15-17): «Աշ խարհ» աս վա ծը ներ կա յիս ըն կած 
դա րաշր ջա նի գա ղա փար ներն են, վե րա բեր մունք ը 
և  ա րարք նե րը, ո րոնք հա կա սում և  հա կադր վում են 
Աստ ծո բնույ թին և  կամ քին:

7. Ք րիս տոն յա նե րը շա րու նա կում են վար վել այն վար-
դա պե տութ յուն նե րով և  հա վատ քի գոր ծե րով, ո րոնք 
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մե կընդ միշտ տրվել են ե կե ղե ցուն՝ Ք րիս տո սի և Ն րա 
ա ռաք յալ նե րի կող մից (տե՛ս Ա  Հովհ. 2.19,24,  Հու դա 3): 
Ք րիս տոն յա նե րը ուս ված են Աստ ծուց (տե՛ս Ե րե միա 
31.34,  Հովհ. 6.45) և  չեն ե րե րում ա մեն կեղծ ուս մուն քի 
քա մուց (տե՛ս Ե փես. 4.14):

8. Ք րիս տոն յա նե րը ինք նա մաքր վում են (տե՛ս Ա  Հովհ. 
3.3). ձգտում են ա ճել սրբութ յան մեջ, ո րը բա րո յա կան 
մաք րութ յունն է (տե՛ս Բ  Կորնթ. 7.1, Ա  Տի մոթ. 4.7, Ա 
 Պետր. 1.15,16):  Սա նե րա ռում է ոչ միայն չա րից զատ-
վե լը, այլև Աստ ծուն մո տե նա լը և  բա րին բռնե լը:

9. Ք րիս տոն յա նե րը հա վա տում և  դա վա նում են, որ  Հի-
սուսն է Ք րիս տո սը՝ Աստ ծո Որ դին և  աշ խար հի Փր կի-
չը (տե՛ս Ա  Հովհ. 2.22,23, 4.2,13-15): Ք րիս տոն յա նե րի 
փրկութ յան մեծ և  միակ հույ սը Ք րիս տո սի անձն է և 
Ն րա կա տա րա ծը: Ն րանք հա վա տում են հա վի տե նա-
կան կյան քի մա սին վկա յութ յա նը, որն Աստ ված տվել 
է Իր Որ դու՝  Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով (տե՛ս Ա  Հովհ. 
5.10-12):

10. Ք րիս տոն յա նե րը են թա կա են Աստ ծո սի րո և  հայ րա կան 
խրա տին (տե՛ս Եբր. 12.5-11): Աստ ված թույլ չի տա, որ 
Իր ե րե խա նե րը շա րու նա կեն վար վել ան հա սութ յամբ և  
անհ նա զան դութ յամբ, այլ կխրա տի նրանց, որ պես զի 
կի սեն Իր սրբութ յու նը և  ար դա րութ յան պտուղ ներ բե-
րեն:  Սա ճշմա րիտ փո խա կերպ ման կար ևոր նշանն ու 
բնու թա գիրն է:

Փր կութ յան օ գուտ նե րը
Չ նա յած այն բա նին, որ մենք չենք կա րող, ինչ պես հարկն 
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է, պար զա բա նել և ն կա րագ րել փրկութ յան բո լոր օ գուտ նե րը 
մեկ գրքույ կի մեջ՝ օգ տա կար կլի նի ու սում ա սի րել մի քա-
նի սը: Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մար դիկ ծնվում 
են հոգևո րա պես մա հա ցած և Աստ ծուն սի րով ու հնա զան-
դութ յամբ ար ձա գան քե լու ան պատ րաս տա կա մութ յամբ (տե՛ս 
Հ ռոմ. 8.7, Ե փես. 2.1):  Սա կայն, ով քեր հա վա տում են Ք րիս-
տո սին, վե րածն վում են (տե՛ս  Տի տոս 3.5), կամ՝ հոգ ևո րա պես 
կեն դա նա նում (տե՛ս Ե փես. 2.5), որ պես զի քայ լեն կյան քի նո-
րո գութ յան մեջ (տե՛ս Հ ռոմ. 6.4):  Հա վա տաց յա լը նոր ա րա րած 
է, ով ու նի նոր սիրտ, որն ու րա խա նում է Աստ ծով և  ցան կա-
նում է հա ճեց նել Ն րան (տե՛ս Ե զեկ. 36.26,27, Բ  Կորնթ. 5.17, 
Ա  Հովհ. 5.3):  Սա է «վերս տին ծնված» ար տա հայ տութ յան 
ի րա կան ի մաս տը (տե՛ս  Հովհ. 3.3, նաև  Հովհ. 3.5, Ա  Հովհ. 
5.1):  Մենք ոչ թե պար զա պես մտա փոխ վել ենք, այլ Աստ ված 
փո խել է մեր բուն էութ յու նը:

Երկ րոր դը՝ քրիս տոն յան ար դա րա ցած է Աստ ծո առջև 
(տե՛ս Հ ռոմ. 5.1):  Սա նշա նա կում է, որ մենք ոչ միայն ներ-
ված ենք մեր անց յալի, ներ կայի և  ա պա գայի մեղ քե րից, այլև 
Ք րիս տո սի կա տա րե լա պես ար դար կյան քը վե րագր վում է 
մեզ կամ փո խանց վում է մեր հաշ վին: Չ նա յած այն բա նին, որ 
մենք դեռևս պայ քա րում ենք մեղ քի և  հա ճա խա կի ան կում ե-
րի դեմ՝ Աստ ված օ րի նա կա նո րեն հռչա կել է մեզ ար դար Իր 
առջև, և  Նա այդ պես է վե րա բեր վում մեզ (տե՛ս Հ ռոմ. 8.33,34, 
Բ  Կորնթ. 5.21):

Եր րոր դը՝ քրիս տոն յան որ դեգր ված է: Աստ ված ամ բողջ 
մարդ կութ յան ինք նիշ խան Ա րա րիչն ու  Դա տա վորն է:  Հա-
վա տաց յալ նե րի հա մար  Նա նաև  Հայր է (տե՛ս  Գա ղատ. 4.5, 
Ե փես. 1.5): Ք րիս տո սի հան դեպ հա վատ քի շնոր հիվ մենք 
որ դեգր վել ենք Աստ ծո ըն տա նի քի մեջ և  վա յե լում ենք որ-
դիութ յան բո լոր ա ռա վե լութ յուն նե րը (տե՛ս  Հովհ. 1.12): Չ նա-
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յած թվում է, թե սա ա ռա վել հրա շա լի է ճշմար տութ յուն լի նե լու 
հա մար՝ Աստ ված սի րում է մեզ այն պես, ինչ պես սի րում է Իր 
սե փա կան Որ դուն (տե՛ս  Հովհ. 17.23), և  տա լիս է մեզ Իր  Հո-
գին՝ որ պես մեր ա պա գա ժա ռան գութ յան գրավ (տե՛ս Հ ռոմ. 
8.15, Ե փես. 1.13,14):

 Չոր րոր դը՝ քրիս տոն յա յի ներ սում ապ րում է Աստ ծո  Հո-
գին:  Մենք միայ նակ չենք քայ լում այս աշ խար հում. Աստ ված 
 Սուրբ  Հո գին ու ղար կել է՝ բնակ վե լու մեր ներ սում (տե՛ս  Հովհ. 
14.16,17):  Հո գին վկա յութ յուն է տա լիս Ք րիս տո սի մա սին, սո-
վո րեց նում, ա ռաջ նոր դում, օգ նում և  հան դի մա նում է մեզ, ինչ-
պես նաև գրավ է Աստ ծո լիութ յան հա մար, ո րը հա վա տաց-
յա լին սպաս վում է Երկն քում (տե՛ս  Հովհ. 14.16, 15.26, 16.7,8, 
Հ ռոմ. 8.14, Բ  Կորնթ. 1.22, 5.5, Ե փես. 1.14, Ա  Հովհ. 2.27): 
 Սուրբ  Հո գու շնոր հիվ  Հի սուս Ք րիս տո սը շա րու նա կում է լի-
նել մեր Էմ մա նու ե լը, ին չը նշա նա կում է՝ «Աստ ված մեզ հետ» 
(տե՛ս Ե սա յի 7.14,  Մատթ. 1.23):

 Հին գե րոր դը՝ քրիս տոն յա յին հա վի տե նա կան կյանք է 
տրվել:  Կար ևոր է հաս կա նալ, որ հա վի տե նա կան կյան քը մեզ 
հա մար սկսվել է այն պա հից, երբ հա վա տա ցել ենք  Հի սուս 
Ք րիս տո սին (տե՛ս  Հովհ. 5.24):  Հա վի տե նա կան կյանքն ա վե-
լին է, քան կյան քի տևո ղութ յուն (ա նա վարտ կյանք), այն նաև 
կյան քի ո րակ է (կյանք՝ Աստ ծո ըն կե րակ ցութ յամբ):  Հի սուսն 
ա սել է. «Եվ սա է հա վի տե նա կան կյան քը, որ ճա նա չեն  Քեզ 
միայն ճշմա րիտ Աստ ված։ Եվ Ն րան, որ ու ղար կե ցիր՝  Հի սուս 
Ք րիս տո սին» (տե՛ս  Հովհ. 17.3)։

Վե ցե րոր դը՝ քրիս տոն յան Աստ ծո գոր ծու նեութ յան դաշտն 
է:  Մե ծա գույն ա պա ցույ ցը, որ Աստ ված ար դա րաց րել է մեզ, 
այն է, որ  Նա շա րու նա կում է սրբաց նել մեզ՝ աշ խա տում է մեր 
կյան քե րում, որ պես զի մեզ սուրբ դարձ նի: Աստ վա ծա շուն-
չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված մեր կյան քում ուղ ղոր դում է 
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ա մեն բան, նույ նիսկ Իր խրատ նե րով, որ մենք կեր պա րա նա-
կից լի նենք Ք րիս տո սին և  ա նենք այն բա րի գոր ծե րը, ո րոնք 
նա խա պես պատ րաս տել է մեզ հա մար (տե՛ս Հ ռոմ. 8.28,29, 
Ե փես. 2.10, Եբր. 12.5-11): Ինչ պի սի՜ ա ռա վե լութ յուն է ի մա նալ, 
որ Աստ ված ան զի ջում աշ խա տե լու է մեր վե րա փոխ ման ուղ-
ղութ յամբ:  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրել է, որ ին քը «հաս տատ հա-
մոզ ված է սրա նում, թե  Նա, Ով ձե զա նում սկսեց այս բա րի 
գոր ծը, կկա տա րի էլ մինչև  Հի սուս Ք րիս տո սի օ րը» ( Փի լի պե-
ցի նե րի 1.6)։

Ի վեր ջո, քրիս տոն յան փա ռա վոր ված կլի նի:  Մեր մեծ ու 
հաս տա տուն հույսն այն է, որ քա նի որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն է 
ա ռել, մենք ևս  հա րութ յուն կառ նենք մե ռել նե րից և կ փա ռա վոր-
վենք, երբ Ք րիս տո սը վե րա դառ նա (տե՛ս Հ ռոմ. 8.11,17,29,30): 
 Մեր մահ կա նա ցու մար մին նե րը կվե րա փոխ վեն՝ կեր պա րա-
նա կից լի նե լու Ք րիս տո սի փա ռա վոր մարմ ին, և  այլևս են-
թա կա չեն լի նի մեղ քի, մահ վան կամ ա պա կա նութ յան (տե՛ս 
Ա  Կորնթ. 15.53,54,  Փի լիպ. 3.20,21, Ա  Թե սաղ. 4.16,17):  Մենք 
հա վիտ յան  Տի րոջ հետ կլի նենք  Նոր երկն քում և  Նոր երկ րում, 
որ տեղ կտի րի միայն ար դա րութ յու նը (տե՛ս  Հովհ. 14.2, Ա  Թե-
սաղ. 4.17, Բ  Պետր. 3.13,  Հայտն. 21.1-4, 22-27):

Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս պի տի ապ րենք
Աստ վա ծա շուն չը կոչ է ա նում, որ ապ րենք մեր կոչ մանն 

ար ժա նի կյան քով (տե՛ս Ե փես. 4.1), ա ճենք Ք րիս տո սին կեր-
պա րա նա կից լի նե լու հար ցում (տե՛ս Հ ռոմ. 8.29) և  կա տա-
րենք այն բա րի գոր ծե րը, ո րոնք Աստ ված պատ րաս տել է մեզ 
հա մար, որ ա նենք (տե՛ս Ե փես. 2.10): Ի պա տաս խան Աստ-
ծո ո ղոր մութ յա նը՝ պետք է մեր կյան քե րը ներ կա յաց նենք որ-
պես կեն դա նի պա տա րագ՝ սուրբ ու ըն դու նե լի Ն րա հա մար 
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(տե՛ս Հ ռոմ. 12.1,2):  Հետև յալ գործ նա կան ցու ցում ե րը վերց-
ված են Աստ վա ծաշն չից, որ պես զի օգ նեն մեզ այս փա ռա հեղ 
փնտրտու քի մեջ:

 Սեր տե՛ք Աստ վա ծա շուն չը
 Մենք պետք է ա ճենք Աստ ծո ճա նա չո ղութ յան մեջ, այն բա նի 

ի մա ցութ յան մեջ, թե ինչ է  Նա ա րել մեզ հա մար Ք րիս տո սում, 
ինչ պես նաև Ն րա կամ քի ճա նա չո ղութ յան մեջ մեր կյան քե րի 
հա մար:  Մենք պետք է զո րա նանք հա վատ քի մեջ, քա ջա լեր վենք 
հնա զան դութ յամբ և  կեր պա րա նա կից դառ նանք Աստ ծուն: Այս 
ա մե նը կա րե լի է ա նել միայն Աստ վա ծա շունչն ըն թեր ցե լով, սեր-
տե լով, ան գիր ա նե լով և դ րան հնա զանդ վե լով: Աստ վա ծա շուն-
չը ներշնչ ված է Աստ ծո կող մից և  օգ տա կար է վար դա պե տութ-
յան, հան դի մա նութ յան, ուղ ղե լու և  ար դա րութ յամբ խրա տե լու 
հա մար (տե՛ս Բ  Տի մոթ. 3.15-17): Այս պատ ճա ռով մենք պետք 
է ջա նանք ի մա նալ դրա նում գրված ճշմար տութ յուն նե րը և  կի-
րա ռենք մեր կյան քե րում (տե՛ս Բ  Տի մոթ. 2.15):  Հի սուսն ա սաց. 
«Ոչ միայն հա ցով կապ րի մարդ, այլ ա մեն խոս քով, որ դուրս է 
գա լիս Աստ ծո բե րա նից» ( Մատ թեոս 4.4):

Ն վի րում ա ղոթ քին
Աստ ված խո սում է մեզ հետ Աստ վա ծաշն չի մի ջո ցով, իսկ 

մենք կա րող ենք խո սել Ն րա հետ ա ղոթ քի մի ջո ցով:  Մենք 
ինք ներս ո չինչ ա նել չենք կա րող (տե՛ս  Հովհ. 15.4,5), սա կայն 
կա րող ենք պտղա բեր դառ նալ՝ կառ չե լով Ք րիս տո սի զո րութ-
յու նից և  մեր կա րիք ներն ա ղոթ քի մի ջո ցով Ն րան հայտ նե լով 
(տե՛ս  Հովհ. 15.7,8): Աստ վա ծա շուն չը լի է ա ղոթ քի անհ րա ժեշ-
տութ յան, դրա օ գուտ նե րի և  բո լոր ա ղո թող նե րին խոս տաց ված 
օրհ նութ յուն նե րի մա սին ուս մունք նե րով (տե՛ս  Մատթ. 7.7-11, 
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 Ղուկ. 11.1-13,  Հա կոբ. 4.2): Այս և այլ պատ ճառ նե րով մենք 
պետք է նվիր վենք ա ղոթ քին և  թույլ չտանք, որ մեր սրտե րը 
թու լա նան (տե՛ս  Ղուկ. 18.1,  Կո ղոս. 4.2):

Ա ղոթ քը հա ղոր դութ յուն և զ րույց է Աստ ծո հետ: Այն նե-
րա ռում է երկր պա գութ յու նը կամ փա ռա բա նութ յու նը, Աստ ծո 
կամ քը մեր կյան քե րում, ըն տա նիք նե րում, ե կե ղե ցի նե րում և  
աշ խար հում կա տար ված լի նե լու խնդրան քը, նաև՝ որ Աստ-
ված լրաց նի մեր կա րիք ներն Իր ի մաս տութ յամբ։ Այն նե րա-
ռում է նաև մեղ քե րի խոս տո վա նութ յու նը և  հոգ ևոր զո րութ-
յուն խնդրե լը, որ պես զի կա րո ղա նանք հաղ թա հա րել դրանք: 
Ա ղո թել սո վո րե լու ա մե նա լավ մի ջո ցը՝ Աստ վա ծաշն չի ա ղոթք-
նե րը սեր տելն է: Ա ղոթ քի ա մե նաօգ տա կար օ րի նակ նե րից մե-
կը գրված է  Մատ թեո սի 6.9-13-ում:

Հ րա պա րա կա յին նույ նա ցում Ք րիս տո սի հետ՝ մկրտութ յամբ
Փրկ վում ենք միայն հա վատ քով, սա կայն Ք րիս տո սը կար-

գադ րում է՝ ով քեր հա վա տում են, հրա պա րա կայ նո րեն նույ-
նա նան Իր և Իր ժո ղովր դի հետ՝ մկրտութ յան մի ջո ցով (տե՛ս 
 Մատթ. 28.18-20,  Գործք 8.36,37):

Ան դա մակ ցութ յուն աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցուն
Աստ ծո կամքն է, որ բո լոր ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րը 

միա նան հա մա խոհ հա վա տաց յալ նե րի հա մայն քի (տե՛ս Եբր. 
10.23-25): Ս տորև ներ կա յաց ված են աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե-
ցուն բնու թագ րող ո րոշ հատ կա նիշ ներ.

• հա մոզ մունք, որ Աստ վա ծա շունչն անս խա լա կան է և 
 բա վա րար.

• աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յան գնա հա տանք և  այն 
քա րո զե լու ու սո վո րեց նե լու խան դա վա ռութ յուն.
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• հա վա տար մութ յուն՝ ուղ ղա փառ, Եր րոր դութ յան քրիս-
տո նեութ յա նը, ինչ պես գրված է  Ռե ֆոր մա ցիա յից բխող՝ 
հա վատ քի դա սա կան դա վա նութ յուն նե րում.

• Աստ ծո վե հութ յան ըն կա լում և  մար դու մեղ սա լիութ յան 
ու կա րի քի ըն դու նում.

• հա մոզ մունք, որ Ք րիս տոսն ու Իր Ա վե տա րա նը քրիս-
տո նեա կան հա վատ քի մեջ ա ռանց քա յին են և  ա ռաջ-
նա կարգ. 

• փո խա կերպ ման աստ վա ծաշնչ յան ըն կա լում, ո րը տա-
նում է ա պաշ խա րութ յան, հա վատ քի և սր բութ յան.

• նվի րում աստ վա ծաշնչ յան երկր պա գութ յա նը Աստ ծո 
երկ յու ղով՝ ի հա կադ րութ յուն զվար ճա լի կամ հու զա կան 
երկր պա գութ յա նը.

• ա ռաջ նորդ նե րի խմբի առ կա յութ յուն՝ բաղ կա ցած սուրբ, 
խո նարհ, սո վո րեց նե լու ու նակ մարդ կան ցից, ով քեր 
կյան քե րը դրել են ի րենց հո գա ծութ յան ներ քո գտնվող 
հա վա տաց յալ նե րի հա մար և  հով վա կան խնամք են 
տա նում նրանց մա սին.

• նվի րում աստ վա ծաշնչ յան խորհր դատ վութ յա նը և  ե կե-
ղե ցա կան կար գա պա հութ յա նը.

• ի րա կան ձգտում քրիս տո սան մա նութ յա նը, սրբութ-
յա նը և  սի րուն՝ խո նար հա բար կոտր վե լով սե փա կան 
թե րութ յուն նե րի ո լոր տում և հ րա ժար վե լով  ա վե լի վեր 
դաս վել, քան այլ ա ռողջ ու հա վա տա րիմ ե կե ղե ցի նե րը.

• ի րա կան և ն կա տե լի նվի րում ա վե տա րան չութ յա նը և 
 մի սիա յին.

• կախ վա ծութ յուն Աստ ծուց, որն ար տա հայտ վում է ջեր-
մե ռանդ ա ղոթք նե րի պար բե րա կան հա վա քույթ նե րով.
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 Շա րու նա կա կան սրբա ցում
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ սրբա ցու մը (մեր 

անձ նա կան ա ճը սրբութ յան կամ քրիս տո սան մա նութ յան մեջ) 
Աստ ծո կամքն է (տե՛ս Ա  Թե սաղ. 4.3, Եբր. 12.14, Ա  Պետր. 
1.14-16):  Սա պետք է դառ նա մեր կյան քի ի րա կա նութ յու նը, 
մենք պետք է ձգտենք Աստ ծուն՝ ըն թեր ցե լով Աստ վա ծա շուն-
չը, ա ղո թե լով, աստ վա ծա հա ճո հա վա տաց յալ նե րի հետ ըն կե-
րակ ցե լով և  այս աշ խար հի մեղ սա լի բա նե րից հե ռու մա լով, 
որ պես զի դրանք չվա րա կեն մեզ (տե՛ս Բ  Կորնթ. 6.14-7.1):

 Ծա ռա յութ յուն տե ղի ե կե ղե ցում
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ ա մեն հա վա տաց յալ 

թա գա վո րա կան քա հա նա յութ յան մաս է (տե՛ս Ա  Պետր. 2.9): 
 Յու րա քանչ յու րիս տրված են հոգ ևոր պարգև ներ (կա րո ղութ-
յուն ներ), ո րոնք պետք է օգ տա գործ վեն տե ղի ե կե ղե ցու շի-
նութ յան հա մար (տե՛ս Հ ռոմ. 12.4-8, Ա  Կորնթ. 12.4-7):  Մենք 
չպետք է պար զա պես միա նանք տե ղի ե կե ղե ցուն, այլ՝ մեր կա-
րո ղութ յուն նե րով ծա ռա յենք ե կե ղե ցում: Ե կե ղե ցում ծա ռա յե լը 
միայն հո վիվն ե րի և  ա վագ նե րի գոր ծը չէ:  Հո վիվն ե րը պետք է 
պատ րաս տեն ե կե ղե ցու բո լոր ան դամ ե րին ծա ռա յութ յան աշ-
խա տան քի հա մար (տե՛ս Ե փես. 4.11,12):

 Ծա ռա յութ յուն ա վե տա րան չութ յան և  մի սիա յի ո լոր տում
Աստ ծո կամքն է, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը քա-

րոզ վի բո լոր ազ գութ յուն նե րին և  երկ րի վրա գտնվող ա մեն 
մար դու (տե՛ս  Մարկ. 16.15,  Ղուկ. 24.47): Ք րիս տո սի պատ-
վի րա նը կոչ վեց  Մեծ հանձ նա րա րա կան (տե՛ս  Մատթ. 28.18-
20), և  ա մեն քրիս տոն յա պետք է իր պարգև նե րով նվիր ված 
լի նի այդ ա ռա ջադ րան քը կա տա րե լուն:  Սա նե րա ռում է նաև 
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հա վատ քի պատ ճա ռով հա լած ված քրիս տոն յա նե րի մա սին 
հոգ տա նե լուն, կա րի քա վոր նե րին օգ նե լուն և  բա րե գոր ծութ-
յուն ներ ա նե լուն նրանց հա մար, ով քեր չեն հա վա տում (տե՛ս 
 Մատթ. 25.31-46,  Գա ղատ. 6.10, Եբր. 13.3,16,  Հա կոբ. 1.27):

Մեր հույսն ու ա ղոթ քը ձեզ հա մար

«Եվ Ին քը՝ խա ղա ղութ յան Աստ վա ծը, ձեզ սուրբ ա նի 
բո լո րո վին։ Եվ ձեր ամ բողջ հո գին և  շուն չը և  մար մի-
նը ա նա րատ պահ վի՝ մինչև մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի 
գա լը»։

- Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 5.23








