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Շ նորհ քի մի ջոց նե րը

Արդ յոք սգո՞ւմ եք ձեր հոգ ևոր ա ճի պա կա սի հա մար: Արդ-
յոք ձգտո՞ւմ եք ա վե լի նման վել Ք րիս տո սին: Ե թե ձեր պա տաս-
խա նը դրա կան է, ա պա այս հա մա ռոտ աշ խա տութ յունը ձեզ 
հա մար է: Այ դուհան դերձ, կան խավ զգուշաց նում ենք, որ այս 
գրքի է ջե րում չեք գտնի ձեր հոգ ևոր կյան քի ա րագ շտկման 
գաղտ նի քը կամ պա տաս խա նը, նույն պես և չեք հայտ նա բե-
րի որ ևէ նոր բան: Այս տեղ կգտնեք միայն հնուց ե կած խնդրի 
հնուց ե կած լուծումը: Ձեզ ա ռա ջարկ վե լու է ծանր դե ղա մի ջոց, 
ո րը շա տե րը նա խընտ րում են շրջան ցել և  ա ռա վել հա ճե լի 
է լիք սիր (բուսական թանձր թուրմ) ընտ րել: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ե թե դուք հոգ նել եք տկար լի նե լուց, բա վա կա նա չափ թա փա-
ռել եք հո վիտ նե րում և պատ րաս տա կամ եք գնալ լեռն ի վեր 
դժվար ճա նա պար հով, ա պա այս փոք րիկ աշ խա տութ յունը 
օգ տա կար կլի նի ձեզ՝ որ պես ա ճի մի ջոց՝ այն կե տից, որ տեղ 
հի մա կաք: 

Լա տի նե րե նում շատ կար ևոր աստ վա ծա բա նա կան ար-
տա հայ տութ յուն կա, ո րը պետք է ի մա նա և կի րա ռի ցան-
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կա ցած լեզ վով խո սող յուրա քանչ յուր քրիս տոն յա: Այդ ար-
տա հայ տութ յունը հետև յալն է՝ «media gratiae». հա յե րեն 
թարգ մա նութ յամբ՝ «շնորհ քի մի ջոց ներ»: Դա րեր շա րունակ 
ե կե ղե ցին օգ տա գոր ծել է այս փոք րիկ ար տա հայ տութ յունը՝ 
նկա րագ րե լու այն մի ջոց նե րը կամ նվեր նե րը, ո րոնք Տեր Հի-
սուս Ք րիս տո սը տվել է ե կե ղե ցուն՝ վեր ջի նիս շա րունա կա կան 
սրբա գործ ման կամ սրբութ յան մեջ ա ճե լու հա մար: 

Ա մե նա հայտ նի և կար ևոր մի ջոց նե րից են Սուրբ Գր քի 
ուսում ա սի րութ յունը, նվի րում ա ղոթ քին և մաս նակ ցութ-
յունը տե ղի ե կե ղե ցու կյան քին ու ծա ռա յութ յա նը: Այս մի ջոց-
նե րը գոր ծեր չեն, ո րոնք պետք է կա տա րենք՝ փրկութ յունը 
վաս տա կե լու կամ դրան ար ժա նա նա լու հա մար. դրանք նվեր-
ներ են Աստ ծուց, ո րոնց մի ջո ցով հա վա տաց յա լը կա րող է 
ա ճել այն փրկութ յան մեջ, ո րը ստա ցել է մի միայն շնորհ քով՝ 
Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա լու մի ջո ցով: Ինչ պես Պո ղոս 
ա ռաք յալն է գրում. «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 փես. 2.8,9)։

Սուրբ Գիր քը բազ միցս հաս տա տում է, որ փրկութ յունը 
մո ներ գե տիկ է՝ մեկ հո գու գործ: Աստ ված է մեր փրկութ յան 
Հե ղի նակն ու Կա տա րո ղը, իսկ մենք Ն րա փրկութ յան գոր ծի 
ա ռար կան ենք: Այ դուհան դերձ, Սուրբ Գիր քը նույն ջա նա սի-
րութ յամբ սո վո րեց նում է նաև, որ սրբութ յան մեջ մեր ա ճը սի-
ներ գե տիկ է՝ եր կու կամ ա վե լի ան ձանց հա վա քա կան աշ խա-
տանք*: Սա հրա շա լի կեր պով ներ կա յաց ված է Փի լի պիա յի 
ե կե ղե ցուն ուղղ ված Պո ղո սի հոր դո րի մեջ. «Ուրեմ, իմ սի րե-
լի նե՛ր, ինչ պես ա մեն ժա մա նակ հնա զանդ վե ցիք՝ ոչ միայն իմ 
ներ կա յութ յունում, այլև հի մա ա վե լի իմ բա ցա կա յութ յունում, 
ա հով և դո ղա լով գոր ծե՛ք ձեր ան ձե րի փրկութ յունը։ Ո րով-
հետև Աստ ված է, որ ներ գոր ծում է ձե զա նում՝ կա մե նալն էլ, 
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ա նելն էլ՝ Իր հա ճութ յան պես»։
Ուշադ րութ յուն դարձ րեք կա տար յալ հա վա սա րակշ ռութ-

յա նը: Քա նի որ Աստ ված է մե զա նում ներ գոր ծում՝ թե՛ կա մե-
նա լը, թե՛ ա նե լը՝ Իր հա ճութ յան պես, մենք պետք է ա հով և 
դո ղա լով, այ սինքն՝ Աստ ծո հան դեպ մե ծա գույն ակ նա ծան քով 
և  այս հանձ նա րա րութ յանն ուղղ ված խո րը լրջութ յամբ գոր-
ծենք մեր փրկութ յունը: Աստ վա ծաշնչ յան քրիս տո նեութ յան 
մեջ ան տար բե րութ յան, կար գուկա նո նի պա կա սի կամ «ա մեն 
բան Աստ ծո վրա թող նե լու» հա մար տեղ չկա: 

«Media gratiae» ար տա հայ տութ յան ի մաստն ա վե լի լավ 
հաս կա նա լու հա մար օգ նութ յան կգա լա տի նե րեն ordinarius 
ա ծա կա նը, ո րը նշա նա կում է «սո վո րա կան»: «Media gratiae»-ն 
վե րա բե րում է շնորհ քի սո վո րա կան մի ջոց նե րին կամ այն սո-
վո րա կան ձևին, ո րով Աստ ված կար գադ րել է, որ քրիս տոն յա-
նե րը ա ճեն Ք րիս տո սան մա նութ յան մեջ: Մենք այն պի սի օ րե-
րում ենք ապ րում, երբ թվում է, թե ե կե ղե ցում բո լորն ինչ-որ 
գերբ նա կան բա նի են սպա սում՝ Հո գու շար ժի, որն ակն թար-
թո րեն կբուժի մեր բո լոր հոգ ևոր ախ տե րը, ին չի հա մար մեր 
կող մից քիչ ջանք կամ գին կպա հանջ վի: Գերբ նա կա նի հան-
դեպ ցան կութ յունը չպետք է տա նի մեզ նրան, որ ա նար գենք 
այն սո վո րա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք Աստ ված տվել է մեզ՝ 
ա ճե լու հա մար: Ի րա կա նում, Աստ ծո տնտես վա րութ յան մեջ 
Նա չի ի րա գոր ծում գերբ նա կա նը, քա նի դեռ Իր ժո ղո վուր դը 
չի սպա ռել այն սո վո րա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք Ին քը տվել է:

Վե րոնշ յա լը փաս տե լուց հե տո ա սենք, որ խիստ ան հա վա-
նա կան է, որ ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցին կամ ան հատ քրիս-
տոն յան սպա ռած լի նի շնորհ քի սո վո րա կան մի ջոց նե րը. սո-
վո րած լի նենք այն ա մե նը, ինչ Սուրբ Գիրքն է ա սում, ա ղոթ քով 
սպա ռած լի նենք Աստ ծո բո լոր խոս տում ե րը, այն քան մտեր-
մա ցած լի նենք Հոր, Որ դու և Սուրբ Հո գու հետ, որ այլևս ա ճե-
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լու տեղ չլի նի, և քա ղած լի նենք բո լոր այն օ գուտ նե րը, ո րոնք 
կա րող ենք քա ղել տե ղի ե կե ղե ցուն ան դա մակ ցե լու արդ յուն-
քում: Ա ռա վել հա վա նա կան չէ՞, որ շնորհ քի այս սո վո րա կան, 
սա կայն հիմ ա կան մի ջոց նե րի հան դեպ ա նուշադ րութ յուն, 
ան հո գութ յուն կամ ծուլութ յուն ցուցա բե րած լի նենք: Հար կա-
վոր է ուշա դիր լի նել, որ չա նար գենք փոքր բա նե րի օ րը (տե՛ս 
Զա քա րիա 4.10): Ի րա կա նում, Հի սուսը սո վո րեց նում է. « Տե-
սեք՝ ինչ եք լսում, ինչ չա փով, որ չա փեք, նրա նով էլ ձեզ կչափ-
վի, և կա վե լա նա ձեզ՝ լսող նե րիդ» ( Մար կոս 4.24)։ Եվ կրկին. 
« Քիչ բա նի մեջ հա վա տա րի մը, շատ բա նի մեջ էլ հա վա տա-
րիմ է» ( Ղուկաս 16.10)։ Այն հա վա տաց յա լը, որն ա նար գում է 
սո վո րա կա նը, հազ վա դեպ ա կա նա տես կլի նի գերբ նա կա նին: 

Պատ ճա ռը, թե ին չու «media gratiae» ար տա հայ տութ յունը 
մեծ մա սամբ ծա նոթ չէ ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան նե-
րին, միայն այն է, որ մենք ան տեղ յակ ենք աստ վա ծաշնչ յան 
քրիս տո նեութ յան պատ մա կան շատ ճշմար տութ յուն նե րին, 
ո րոնք նախ կի նում ծա ռա յել են Ք րիս տո սի ե կե ղե ցու զո րաց-
մա նը և մաքր մա նը: Կար ժա մա նակ, երբ «media gratiae» կամ 
«շնորհ քի մի ջոց նե րը» ար տա հայ տութ յունն ա մեն քրիս տոն-
յա յի բա ռա պա շա րի մասն էր կազ մում: Ս րա ա պա ցույցն է 
Վեստ մինս տե րի հա մա ռոտ կա տե խի զի սի 88-րդ հար ցը, որն 
օգ տա գործ վել է ե րե խա նե րին և նո րա դարձ նե րին քրիս տո-
նեութ յան հի մունք նե րը սո վո րեց նե լու հա մար:

Հարց. Ո րո՞նք են այն ար տա քին մի ջոց նե րը, ո րոն ցով 
Ք րիս տո սը հա ղոր դում է մեզ փրկագն ման օ գուտ նե րը: 

Պա տաս խան. Ար տա քին և սո վո րա կան մի ջոց նե րը, 
ո րոն ցով Ք րիս տո սը մեզ է հա ղոր դում փրկագն ման 
օ գուտ նե րը, հետև յալն են՝ Ն րա կար գադ րութ յուն նե-
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րը, հատ կա պես՝ խոս քը, խոր հուրդ նե րը և  ա ղոթ քը1, 
ո րոնք ներ գոր ծում են ընտր ված նե րի մեջ փրկութ յան 
հա մար2:

Կար ևոր է նկա տի առ նել, որ «շնորհ քի մի ջոց նե րը» շեշ տադ-
րե լը կամ դրանց ա ռաջ նա հեր թութ յուն տա լը ըն դուն ված չէր 
Ե րի ցա կան կամ խիստ Բա րե կարգ ված ե կե ղե ցի նե րում, սա-
կայն լայն կի րա ռութ յուն ուներ և  ուսուցան վում էր վաղ մկրտա-
կան նե րի և  այլ ա վե տա րա նա կան նե րի կող մից: Մկր տա կան 
կա տե խի զի սի 95-րդ հար ցը, ո րի հե ղի նակն է հայտ նի կալ վի-
նիս տա կան մկրտա կան Բեն ջա մին Կի չը (1640-1704թթ.), բառ 
առ բառ կրկնօ րի նա կում է Վեստ մինս տե րի հա մա ռոտ կա տե-
խի զի սում շնորհ քի մի ջոց նե րին տրված սահ մա նումը:

Մենք այն պի սի դա րաշր ջա նում ենք ապ րում, երբ մեծ 
թվով ան կեղծ հա վա տաց յալ ներ հեն վում են հա մա ցան ցի 
քա րո զիչ նե րի, բլոգ նե րի, թվի թե րի և ձայ նա յին բի թե րի վրա: 
Չ նա յած այն բա նին, որ ո րոշ նե րը կա րող են օգ տա վետ լի նել՝ 
ո չինչ չի կա րող փո խա րի նել այն արդ յունա վետ մի ջոց նե րին, 
ո րոնք Տերն է տվել Իր ժո ղովր դին, որ պես զի վեր ջին ներս 
ա ճեն: Մենք մեր ոտ քե րը պետք է ուղ ղենք թե՛ դե պի Սուրբ 
Գր քի վա ղե մի ճա նա պարհ նե րը3, թե՛ մեզ նից ա ռաջ գնա ցած 

1   «Ուրեմ, գնա ցե՛ք բո լոր ազ գե րը, ա շա կեր տե՛ք՝ նրանց մկրտե լով Հոր և Որ դու և 
Սուրբ Հո գու ա նունով. նրանց սո վո րեց նե լով, որ ա մեն ինչ, որ ձեզ պատ վի րե ցի, պա հեն։ 
Եվ ա հա Ես ձեզ հետ եմ ա մեն օր՝ մինչև աշ խար հի վեր ջը։ Ա մե՛ն» ( Մատթ. 28.19,20)։

2   «Եվ նրանք, որ Ն րա Խոս քը հո ժա րութ յամբ ըն դունե ցին, մկրտվե ցին։ Եվ 
այն օ րը ե րեք հա զա րի չափ հո գի ա վե լա ցավ։ Եվ միշտ հետ ևում էին ա ռաք յալ նե րի 
վար դա պե տութ յա նը և հա ղոր դութ յա նը և հա ցի կտրե լուն և  ա ղոթք նե րին... Ա մեն 
օր միա բա նութ յամբ տա ճա րում էին լի նում և հաց էին կտրում տնե րում և  ուրա-
խութ յունով և սր տի միամ տութ յունով կե րա կուր էին ուտում. Աստ ծուն օրհ նում էին 
և  ամ բողջ ժո ղովր դի առջև շնորհք ունեին։ Եվ Տերն ա մեն օր փրկված նե րի թիվն 
ա վե լաց նում էր ե կե ղե ցու հետ» ( Գործք 2.41,42,46,47)։

3   «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՝ արդ յոք ո՞րն է լավ ուղին, այն ժա մա նակ գնա ցե՛ք նրա-
նով։ Եվ դուք հանգս տութ յուն կգտնեք ձեր հո գի նե րի հա մար։ Բայց նրանք ա սում 
են՝ չենք գնում»» (Ե րե միա 6.16)։
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հա վա տա րիմ տղա մարդ կանց և կա նանց ճա նա պարհ նե րը: 
Հա ջորդ է ջե րում հա մա ռոտ կքննար կենք շնորհ քի ե րեք սո վո-
րա կան մի ջոց նե րը, ո րոն ցով Աստ ված, շնոր հա շատ լի նե լով, 
օժ տել է ա մեն ան հատ քրիս տոն յա յի նաև ե կե ղե ցուն՝ ընդ-
հա նուր առ մամբ, խթա նե լու աստ վա ծա պաշ տութ յունը, ո րից 
բխում է Ք րիս տո սին կեր պա րա նա կից լի նե լու ցան կութ յունը. 
դրանք են Սուրբ Գիր քը, ա ղոթ քը և տե ղի ե կե ղե ցու ծա ռա-
յութ յունն ու ա րա րո ղութ յուն նե րը: 

 Հար ցեր և խորհր դա ծութ յուն ներ գլխի վե րա բեր յալ

1. Ի՞նչ ի մաստ է կրում լա տի նե րեն «media gratiae» ար տա-
հայ տութ յունը:

2. Ն շե՛ք այս գլխում թվարկ ված շնորհ քի մի ջոց նե րը:

3. Ին չո՞ւ են շնորհ քի մի ջոց նե րը հա ճախ ան վան վում 
շնորհ քի սո վո րա կան մի ջոց ներ:

4. Ո րո՞նք են սո վո րա կանն ա նար գե լու վտանգ նե րը, մինչ 
սպա սում ենք գերբ նա կա նին: 

5. Բա ցատ րե՛ք Վեստ մինս տե րի հա մա ռոտ կա տե խի զի սի 
88-րդ հար ցի ի մաստն ու  նշա նա կութ յունը:
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Շ նորհ քի մի ջոց նե րի մա սին հա մա ռոտ նե րա ծութ յունից 
հե տո այժմ քննար կենք ա ռա ջի նը՝ Սուրբ Գր քի ուսում ա սի-
րութ յունը և մեկ նա բա նումը: Բա ցի Ինքն Ի րեն մարդ կութ յա նը 
նվի րե լուց՝ ե ռա միաս նա կան Աստ ված ևս մեկ ան փո խա րի նե-
լի նվեր է շնոր հել ե կե ղե ցուն՝ Սուրբ Գիր քը: Գո յութ յուն չունի 
Աստ ծո Ան ձի, հրա ման նե րի, գոր ծե րի, կամ քի և խոս տում ե րի 
մա սին անս խա լա կան ճշմար տութ յան մեկ այլ աղբ յուր: Պո ղոս 
ա ռաք յալն իր ե րի տա սարդ ծա ռա յա կից Տի մո թեո սին ուղղ ված 
նա մա կում զո րա վոր կեր պով հաս տա տում է այս ճշմար տութ-
յունը. «Ա մեն Գիրք աստ վա ծա շունչ է և  օգ տա կար՝ վար դա-
պե տութ յան և հան դի մա նութ յան և  ուղ ղե լու և  ար դա րութ յամբ 
խրա տե լու հա մար. որ Աստ ծո մար դը կա տար յալ լի նի բո լոր 
բա րի գոր ծե րի հա մար պատ րաստ ված» (Բ Տի մոթ. 3.16,17):

Չ նա յած այն բա նին, որ Սուրբ Գիր քը մար դու կող մից վա-
վե րաց վե լու կա րիք չունի՝ մեր իսկ օգ տի հա մար կար ևոր է 
հաս տա տել այն, որ Սուրբ Գր քի՝ Աստ ծո կող մից ներշնչ ված, 
անս խա լա կան և բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն լի նե լը դա-
րեր շա րունակ ե ղել է և կա ճշմա րիտ ե կե ղե ցու մա յուն հա-
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մոզ մուն քը: Վեստ մինս տեր յան դա վա նան քը և 1689թ.-ի Լոն-
դո նի մկրտա կան դա վա նան քը հռչա կում են հետև յա լը.

Սուրբ Գիր քը փրկութ յան ա ռաջ նոր դող ամ բողջ գի տե լի քի, 
հա վատ քի և հ նա զան դութ յան միակ բա վա րար, հաս տա տուն 
ու անս խա լա կան չա փո րո շիչն է... Տերն այս հայտ նութ յունն 
ամ բող ջութ յամբ գրա վոր ձևով է տվել, որ պես զի ճշմար տութ-
յունն ա վե լի լավ պահ պան վի և տա րած վի, որ պես զի ե կե ղե-
ցին ա վե լի մեծ ո րո շա կիութ յամբ հաս տատ վի և մ ի թար վի՝ 
մարմ ի ա պա կա նութ յան և սա տա նա յի ու աշ խար հի չա րութ-
յան դեմ: Ուս տի, Սուրբ Գիր քը բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ-
յուն է, քա նի որ Աստ ված դա դա րել է նախ կին ձևե րով Իր 
կամ քը հայտ նել Իր ժո ղովր դին1:

Ե թե մենք որ ևէ կերպ հա պա ղում ենք հա մա ձայ նե լու այն 
բա նին, որ Սուրբ Գիր քը ներշնչ ված է Աստ ծո կող մից, անս-
խա լա կան է և բա վա րար, ա պա երբ ևէ չենք ունե նա քրիս տո-
նեա կան կյան քի ա մուր հիմք. կլի նենք «ե րեր ված ու տա տան-
ված վար դա պե տութ յան ա մեն քա մուց» (Ե փես. 4.14), կլի նենք 
մեր հա ճա խա դեպ և ս խա լա կան մտքե րի, հույ զե րի և  ազ դակ-
նե րի գե րին՝ պա տուհաս ված ա նընդ մեջ տա տան վող հույ սի, 
ան կան խա տե սե լի խառն ված քի և ս խա լա կան վար քի պատ-
ճա ռով: 

Սուրբ Գր քի ուսում ա սի րութ յուն

Ա նա պա տում փորձ վե լու ժա մա նակ Հի սուսը պնդեց, որ 
Սուրբ Գիր քը հա վա տաց յա լի կյան քում բա ցար ձակ անհ րա-
ժեշ տութ յուն է. «Գր ված է՝ ոչ միայն հա ցով կապ րի մար դը, 
այլև ա մեն խոս քով, որ դուրս է գա լիս Աստ ծո բե րա նից» ( Մատ-
թեոս 4.4)։ Այս տեղ տես նում ենք, որ հոգ ևոր սնունդ ստա նա-

1   1689թ.-ի Մկր տա կան դա վա նան քի ժա մա նա կա կից անգ լե րեն թարգ մա նութ-
յուն (Cape Coral, Fla.: Founders Press, 2017), 1.1. Cf. Westminster Confession of Faith 1.1.
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լու հա մար մենք պետք է մե ծա գույն ջա նա սի րութ յամբ սնվենք 
Խոս քով, ինչ պես սնվում ենք ֆի զի կա կան կե րա կուրով՝ որ-
պես ա մե նօր յա սնուց ման մի ջոց: Աստ վա ծա շուն չը ներշնչ ված 
է Աստ ծուց, սա կայն այն կա խար դա կան գիրք չէ: Դ րա նում 
գրված խոս քերն ու ճշմար տութ յուն նե րը է ջե րից պար զա պես 
չեն թռչում ըն թեր ցո ղի սրտի և մտ քի մեջ:

Սուրբ  Գրքից օգուտ քաղելու համար պետք է ջանասիրու-
թյամբ ուսումասիրենք այն: Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին 
գրել է. «Ջա՛նք արա, որ քո անձն ընտիր կանգնեցնես Աստծո 
առջև իբրև մի մշակ՝ առանց ամոթի, որ ճշմարտության 
խոսքն ուղիղ մատակարարես» (Բ Տիմոթ. 2.15)։ Եվ կրկին. 
«Մինչև որ գամ՝ միտք դի՛ր կարդալուն, հորդորմունքին և 
վարդապետությանը... Սրանք մտածի՛ր, սրանցում մա՛, որ քո 
առաջադիմությունը ամենին հայտնի լինի» (Ա Տիմոթ. 4.13-15)։

Չնայած այն բանին, որ Պողոսը հոդորում էր մեկին, ով 
նշանակվել էր ծառայության, նրա հորդորը ավելի լայն ու 
ընդհանուր կիրառություն ունի ամեն հավատացյալի համար: 
Աստվածաշնչյան, բարեկարգված և ավետարանական 
հավատքը կոչ է անում ամեն հավատացյալի՝ ամենահասուն 
սուրբից մինչև նորադարձը, ուսումասիրել, հասկանալ և կի-
րա ռել Աստ ծո Խոս քը: Երբ Հի սուսը հռչա կեց, որ «ոչ միայն 
հա ցով կապ րի մար դը, այլև ա մեն խոս քով, որ դուրս է գա-
լիս Աստ ծո բե րա նից», Նա վստա հա բար նկա տի ուներ ա մեն 
մար դու (տե՛ս Մատթ. 4.4), և  որ քան ա վե լի հա վատ քի ըն տա-
նի նե րին: 

Ե թե դուք հա մոզ ված և ն վիր ված չեք Սուրբ Գր քի անձ նա-
կան, ջա նա սեր և հետ ևո ղա կան ուսում ա սի րութ յա նը, ա պա 
շատ քիչ օ գուտ կքա ղեք այն ա մե նից, ին չը գրված է այս գրքի 
շա րունա կութ յան մեջ: Մեր ճա նա պար հը դե պի քրիս տո նեա-
կան հա սունութ յուն՝ հիմ ված է Աստ ծո Ան ձի, հրա ման նե-
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րի, գոր ծե րի, կամ քի և խոս տում ե րի ճա նա չո ղութ յան վրա: 
Հ նա րա վոր չէ ունե նալ նման գի տե լիք՝ ա ռանց Սուրբ Գր քի 
անձ նա կան, ջա նա սեր ուսում ա սի րութ յան, ա ռանց աստ վա-
ծաշնչ յան հայտ նութ յուն նե րի հետ ևո ղա կան մեկ նութ յան և  
ա ռանց ճշմա րիտ աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցուն ան դա մակ ցե-
լու: Ե թե այս հիմքն ա նար գենք, ա պա քիչ հա վա նա կան է, որ 
Աստ ծո ճա նա չո ղութ յան մեջ ա ռա ջըն թաց ապ րենք և  ա ճենք 
հա մա պա տաս խան Ն րա կամ քի։ 

Ան կախ այն բա նից՝ նոր եք դար ձել քրիս տո նեա կան հա-
վատ քին, թե շատ տա րի նե րի սուրբ եք, Աստ ծո ճա նա չո ղութ-
յան մեջ ա ճե լու գլխա վոր մի ջո ցը՝ Սուրբ Գիր քը՝ Ծնն դո ցից 
Հայտ նութ յուն, կրկին ու կրկին ըն թեր ցելն է՝ որ պես կյան քի 
ա մե նօր յա կարգ: Որ պես նշա նակ ված ծա ռա յող՝ ես օր վա ըն-
թաց քում ժա մեր եմ տրա մադ րում Աստ վա ծաշն չի ուսում ա սի-
րութ յա նը և հայտ նա բե րել եմ, որ ո չինչ չի կա րող փո խա րի նել 
Սուրբ Գր քի պարզ ա մե նօր յա ըն թերց մա նը: Ուս տի, խոր հուրդ 
եմ տա լիս այն, ին չը մե ծա պես օգ տա կար է ե ղել ինձ հա մար. 
ա մեն օր ժա մա նա՛կ հատ կաց րեք պար զա պես Սուրբ Գիրքն 
ըն թեր ցե լուն: Մի՛ շտա պեք և մի՛ բար կա ցեք, երբ ըն թեր ցա-
նութ յունը դան դաղ է ըն թա նում: Հեշտ է ըն թեր ցել Սուրբ Գր-
քի ո րոշ հատ ված ներ։ Կ լի նեն օ րեր, երբ ե րե քից հինգ գլուխ 
կըն թեր ցեք, սա կայն կլի նեն նաև օ րեր, երբ միայն մե կը կըն-
թեր ցեք: Ն պա տա կը՝ Աստ ծո Խոս քը վա յե լելն է, Աստ ծո ճա-
նա չո ղութ յան մեջ ա ճե լը և  այդ ճա նա չո ղութ յամբ վե րա փոխ-
վե լը: Ա մե նօր յա ըն թեր ցա նութ յան հա մար սրտանց խոր հուրդ 
եմ տա լիս օգտ վել Աստ վա ծաշն չի ուսում ա կան ձեռ նար կից՝ 
որ պես ա րագ վկա յա կո չում ե րի աղբ յուր: Այն կօգ նի հաս կա-
նալ բարդ եզ րույթ ներն ու ար տա հայ տութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև կպա հի ձեր պատ մա կան, ա վե տա րա նա կան քրիս տո-
նեութ յան հա մա տեքս տում: Ա հա՛ աստ վա ծաշնչ յան այն չորս 
ուսում ա կան ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք, ըստ իս, ա մե նաօգ տա-
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վետն են. Բա րե կարգ ման ժա ռան գութ յան ուսում ա կան Աստ-
վա ծա շունչ (Reformation Heritage Study Bible), Բա րե կարգ-
ման ուսում ա կան Աստ վա ծա շունչ (Reformation Study Bible), 
Աստ վա ծաշն չի՝ ESV թարգ մա նութ յան ուսում ա կան ձեռ նարկ 
(ESV Study Bible) և Աստ վա ծաշն չի՝ ՄակԱր թուրի ուսում ա-
կան ձեռ նարկ (MacArthur Study Bible)2:

Ըն թեր ցե լով Սուրբ Գիր քը՝ ան կաս կած կհայտ նա բե րեք 
շատ ա ռանց քա յին և հիմ քա յին խոս քեր, ո րոնք վե րա բե րում 
են աստ վա ծա բա նա կան ճշմար տութ յուն նե րի, և  այլ խոս քեր, 
ո րոնք հա տուկ նշա նա կութ յուն կունե նան տվյալ պա հին ձեր 
անձ նա կան ի րա վի ճա կի և կա րի քի հա մար:

Դ րանք պետք է ան գիր ա նել: Չ նա յած այն բա նին, որ կան 
Աստ ծո Խոսքն ան գիր ա նե լու շատ ձևեր, բո լո րի հիմ քում մեկ 
բան է՝ աշ խա տա սի րութ յուն և հաս տա տա կա մութ յուն: Մենք 
հա ճախ կար ծում ենք, թե այլ քրիս տոն յա ներ ո րո շա կի ուղ-
ղութ յուն նե րում բարձ րա նում, ա ճում են պար զա պես ի րենց 
պարգև նե րի, տա ղանդ նե րի և  ան հա տա կա նութ յան շնոր հիվ: 
Ա ճում են, ո րով հետև դա ի րենց ա վե լի հեշտ է տրվում, քան 
մեզ: Այ դուհան դերձ, ես պար զել եմ, որ մեծ մա սամբ դա այդ-
պես չէ: Ա յո՛, ո մանք կա րող են ունե նալ ա վե լի սուր միտք՝ Աստ-
ծո Խոսքն ան գիր ա նե լու հա մար, սա կայն նրանք բարձ րա նում 
են, քա նի որ գի տակ ցել են Աստ ծո Խոս քը ներ քի նաց նե լու մեծ 
օ գուտը և պատ րաս տա կամ են ա նել այդ աշ խա տան քը: Սաղ-
մո սեր գուն գրել է. «Իմ սրտում թաքց րի Քո խոս քե րը, որ չմե-
ղան չեմ Քո դեմ» ( Սաղմ. 119.11)։ Հա կա ռա կը կստաց վի. «Իմ 
սրտում չթաքց րի Քո խոս քե րը, որ մե ղան չեմ Քո դեմ»:

Ես հաս կա նում եմ, որ իմ խոր հուր դը շա տե րին կա րող է չա-

2   The Reformation Heritage KJV Study Bible, ed. Joel R. Beeke, Michael Barrett, 
Gerald Bilkes, and Paul Smalley (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2014); 
The Reformation Study Bible, ed. R. C. Sproul (Orlando, Fla.: Reformation Trust, 
2015); ESV Study Bible (Wheaton, Ill.: Crossway, 2011); MacArthur Study Bible, ed. 
John MacArthur (Nashville, Tenn.: Thomas Nelson, 2013).



12 Շնորհքի հիմ ա կան մի ջոց նե րը

փից պար զունակ թվալ: Այ դուհան դերձ, Սուրբ Գիր քը կրկին 
կազ մից կազմ ըն թեր ցե լը ե կե ղե ցու պատ մութ յան մեջ ա կա-
նա վոր սուր բե րի փա փագն էր, և մինչև այ սօր էլ շա րունա կում 
է այդ պի սին լի նել: Ե թե չգի տեք որ տե ղից սկսել, ձեզ հա վա-
նա բար կօգ նի Ռո բերտ Մ յուրի Մակ Չեյ նի Աստ վա ծաշն չի ըն-
թեր ցա նութ յան օ րա ցույ ցը3: Մի քա նի տաս նամ յակ շա րունակ 
այն մե ծա պես օգ նել է շատ սուր բե րի, ով քեր ի րենց նվի րել են 
Սուրբ Գր քի ըն թեր ցա նութ յա նը:  

 Սուրբ Գր քի մեկ նա բա նումը 

Բա ցի մեր անձ նա կան ըն թեր ցա նութ յունից և Սուրբ Գր-
քի ուսում ա սի րութ յունից՝ Սուրբ Գիր քը սո վո րեց նում և քա-
րո զում են նաև տե ղի ե կե ղե ցու հա վա տա րիմ ա ռաջ նորդ նե-
րը, ով քեր հով վում են մեզ: Աստ ծո ժո վոր դի հա մար շնորհ քի 
ա մե նա մեծ մի ջո ցը՝ աստ վա ծա պաշտ հո վիվ նե րի հո գա ծութ-
յան ներ քո գտնվելն է. հո վիվ ներ, ով քեր նվիր ված են Խոս-
քի ուսում ա սի րութ յա նը, ապ րում են Խոս քով և հռ չա կում 
են Խոս քը: Ն ման ծա ռա յո ղի հրա շա լի օ րի նակ է Եզ րա սը 
(թե՛ կյան քում, թե՛ ծա ռա յութ յան մեջ), ում մա սին Սուրբ Գիր-
քը վկա յութ յուն է տա լիս. «Ն րա հա մար, որ Եզ րա սը պատ-
րաս տել էր իր սիր տը, որ ՏԻՐՈՋ օ րեն քը խնդրի և կա տա րի, 
և Իս րա յե լի մեջ սո վո րեց նի օ րենք և դա տաս տան» (Եզ րաս 
7.10)։ Օ րի նակն ա վե լի ցայ տուն ներ կա յաց ված է Մա ղա քիա յի 
գրքում, որ տեղ նկա րագր ված է կա տար յալ ղևտա ցի քա հա-
նան. «Ճշ մար տութ յան օ րենք կար նրա բե րա նում, և  ա նի րա-
վութ յուն չէր գտնվում նրա շրթունք նե րում. խա ղա ղութ յամբ և  

3   Ռ. Բ. Մակ Չեյ նը (1813-1843թթ.) ծա ռա յում էր Շոտ լան դիա յում՝ Դան դի քա ղա քի 
Սբ. Պետ րո սի ե կե ղե ցում: Նա մշա կել է Աստ վա ծաշն չի ըն թեր ցա նութ յան օ րա ցույց, 
որն ընդգր կում է հետև յա լը. մեկ տա րում Հին կտա կա րա նի ըն թեր ցա նութ յունը՝ մեկ 
ան գամ, իսկ Նոր կտա կա րա նի նը և Սաղ մոս նե րի նը՝ եր կու ան գամ: Այն կա րե լի է 
տպագ րել կամ օգտ վել առ ցանց:
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ուղ ղութ յամբ էր վար վում ինձ հետ և շա տե րին դարձ նում էր 
ա նօ րի նութ յունից։ Ո րով հետև քա հա նա յի շրթունք նե րը պետք 
է գի տութ յուն պա հեն և  օ րենք կփնտրեն նրա բե րա նից, ո րով-
հետև նա Զոր քե րի Տի րոջ դես պանն է» ( Մա ղա քիա 2.6,7)։

Ինչ պես ո չինչ չի կա րող փո խա րի նել Սուրբ Գր քի մեր անձ-
նա կան ուսում ա սի րութ յա նը, այն պես էլ ո չինչ չի կա րող փո-
խա րի նել աստ վա ծա պաշտ հով վի ծա ռա յութ յա նը, ով մեկ նում 
է Աստ ծո Խոս քը այն հո տի հա մար, ո րին ան ձամբ ճա նա չում 
է, սի րում և  անձ նա զո հութ յամբ ծա ռա յում է: Վեր ջին տա րի-
նե րին, հա մա ցան ցի տա րած ման շնոր հիվ, հա վա տաց յալ նե-
րը կա րող են լսել աշ խար հի ա մե նաշ նոր հա լի քա րո զիչ նե րին, 
սա կայն այս օրհ նութ յան մեջ նաև այլ բան է խառն ված: Հա-
մա ցան ցա յին ծա ռա յութ յան հա սա նե լիութ յունը չի փո խա րի-
նում տե ղի հա րան վա նութ յանն ան դա մակ ցե լու կեն սա կան 
անհ րա ժեշ տութ յա նը, իսկ ա մե նաա կա նա վոր հա մա ցան ցա-
յին քա րո զիչ նե րը, թեև օ գուտ են տա լիս, սա կայն չեն կա րող 
փո խա րի նել աստ վա ծա պաշտ հով վին, ով հա վա տա րիմ է 
Աստ ծո Խոս քին: Վեր ջինս գուցե ա կա դե միա կան հա վա տար-
մագ րեր կամ ար տա սո վոր պարգև ներ չունե նա, սա կայն հա-
վա տա րիմ հո վիվ է, և ն րա կար ևո րութ յունը ձեր սրբա գործ-
ման մեջ ա վե լին է, քան բո լոր հա մա ցան ցա յին քա րո զիչ նե րի-
նը միա սին: Շ նորհ քի այս հրա շա լի մի ջոցն ա նար գե լը հոգ ևոր 
ան հա սութ յան և սր տի թմրութ յան նշան է:

Կար ևոր է նաև հի շել, որ նույ նիսկ ա մե նաա կա նա վոր քա րո-
զիչ նե րը պար զա պես մար դիկ են, ով քեր ըն դունակ են սխալ վե լու 
և պետք է դատ վեն՝ ըստ Աստ ծո Խոս քի: Ինչ պես Պո ղո սի օ րե-
րում բե րիա ցի նե րը, այդ պես էլ մենք պետք է ըն դունենք «Խոս քը 
ամ բողջ հո ժա րութ յամբ», և «...ա մեն օր Գր քե րը քննենք, թե այս 
այս պե՞ս է» ( Գործք 17.11): Մենք չպետք է «ա նար գենք մար գա-
րեութ յուն նե րը» (այն է՝ աստ վա ծաշնչ յան ուս մուն քը), սա կայն 
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պետք է «ա մեն բան փոր ձենք»4: Այս հոր դոր նե րին հնա զանդ-
վե լու հա մար պետք է անձ նա պես, ջա նա սի րա բար և հետ ևո ղա-
կա նո րեն ուսում ա սի րենք Աստ ծո Խոս քը: 

Մինչ ա ռաջ անց նե լը ցան կա նում եմ հո վիվն ե րին կարճ 
հոր դոր տալ. դուք Եր կիր մո լո րա կի վրա ա մե նաար տոն ված 
մար դիկ եք, և ձեզ մեծ տնտես վա րութ յուն է տրվել: Ե թե հա վա-
տաց յա լին կոչ է ար վում ա հով և դո ղա լով գոր ծել իր փրկութ-
յունը, ա պա որ քան ա վե լի դուք պետք է ի րա կա նաց նեք ձեր 
ծա ռա յութ յունը մե ծա գույն ակ նա ծան քով (տե՛ս Փի լիպ. 2.12): 
Չե՞ք գի տակ ցում արդ յոք, որ դահ լի ճում նստած հա վա տաց յա լի 
հա ճախ հնչող դժգո հութ յունն այն է, որ ի րենց հո վիվ նե րը կար-
ծես ա վե լի շատ զբաղ ված լի նեն ծրագ րե րով, ռազ մա վա րութ-
յուն նե րով և  ի րենց հո տի ան դամ ե րի քա նա կով, քան Աստ ծո 
Խոս քը ուսում ա սի րելով, ծա ծուկ ա ղոթք նե րով, աստ վա ծա-
պաշտ կյան քի օ րի նակ ստեղ ծե լով և Սուրբ Գիր քը մեկ նե լով: 
Թան կա գի՛ն եղ բայր ներ, թո՛ղ մեր մա սին նման բան չաս վի: 
Թո՛ղ մենք լի նենք Եզ րա սի նման, ով «պատ րաս տել էր իր սիր-
տը, որ ՏԻՐՈՋ օ րեն քը խնդրի և կա տա րի, և Իս րա յե լի մեջ սո-
վո րեց նի օ րենք և դա տաս տան» (Եզ րաս 7.10)։ Թո՛ղ ա ռաք յա լի 
նման ա մեն շե ղող հան գա ման քի ա սենք. «Իսկ մենք ա ղոթ քին 
և պաշ տա մուն քին հետ ևենք» ( Գործք 6.4):

Աստ ծո Խոս քի կի րա ռութ յունը երկր պա գութ յան մեջ

Սուրբ Գիր քը ոչ միայն պետք է անձ նա պես ուսում ա սի րել 
և քա րո զի մի ջո ցով բա ցատ րել, այլև ար տա հայ տել մեր հան-

4   Մար գա րեութ յան պարգ ևը դա դա րել է: Այ դուհան դերձ, հոր դոր նե րը շա-
րունա կում են ար դիա կան մալ ե կե ղե ցում: Մար գա րե նե րի խոս քե րը հա վի տե նա-
պես գրված են Սուրբ Գր քի անս խա լա կան խոս քե րում: Մենք չպետք է ա նար գենք 
այդ մար գա րեա կան խոս քե րի ճշգրիտ մեկ նութ յունը և կի րա ռութ յունը, նույ նիսկ երբ 
դրանք մեր կաց նում, հան դի մա նում, շտկում և խ րա տում են մեզ: Այ դուհան դերձ, 
պետք է բո լոր հռչա կում ե րը քննենք Սուրբ Գր քի լույ սի ներ քո՝ հա վաս տիա նա լու, 
որ դրանք ճիշտ են և շի նութ յուն են բե րում (տե՛ս Ա Թե սաղ. 5.20,21, NASB)։
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րա յին երկր պա գութ յան մեջ և դ րա մի ջո ցով: Սա կա տար վում 
է ե րեք հիմ ա կան ձևե րով՝ Աստ ծո Խոս քի հան րա յին ըն թեր-
ցա նութ յուն, Աստ ծո Խոս քի հան րա յին մեկ նա բա նում և Աստ-
ծո Խոս քի եր գե ցո ղութ յուն: 

Այ սօր Խոս քի եր կար հատ ված նե րի հան րա յին ըն թեր ցա-
նութ յունը հազ վա դեպ է: Շա տե րը կզար մա նան, սա կայն վաղ 
Բա րե կարգ ված և Ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րում այն հա-
րան վա նա կան երկր պա գութ յան կենտ րո նա կան մաս էր: Եվ 
այդ մո տե ցումը հիմ ված չէր մեր հոգ ևոր հայ րե րի անձ նա-
կան նա խընտ րութ յան վրա, այլ կար գադր ված է հենց Սուրբ 
Գր քում: Տի մո թեո սի Ա ռա ջին թղթի 3.15-ում Պո ղոս ա ռաք յա լը 
եր կար հրա հանգ ներ է տա լիս այն մա սին, թե «ինչ պես պետք 
է Աստ ծո տան մեջ վար վել», և կար գադ րում է Խոս քի ըն թեր-
ցա նութ յունը դարձ նել հա րան վա նա կան երկր պա գութ յան 
կենտ րո նա կան մաս. « Մինչև որ գամ՝ միտք դի՛ր կար դա լուն, 
հոր դոր մուն քին և վար դա պե տութ յա նը» (Ա Տի մոթ. 4.13)։

Մենք մեր տունն ա վա զի վրա ենք կա ռուցում, երբ ան-
տե սում ենք այս կար գադ րութ յունը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, թե 
այն «դան դա ղեց նում» է ծա ռա յութ յան ըն թաց քը, կամ ժա-
մա նա կա կից մար դը կորց րել է ուշադ րութ յամբ լսե լու կա րո-
ղութ յունը: Մենք չպետք է հա մա ձայ նենք կամ հար մար վենք 
մեր մշա կույ թի ցածր չա փո րո շիչ նե րին: Հ ռո մեա կան կա թո-
լիկ ե կե ղե ցու ան հա մար սխալ նե րից և հերձ վա ծութ յուն նե րից 
մեկն այն է, որ այն քրիս տո նեութ յունը հար մա րեց նում է մշա-
կույ թին, որ պես զի հա ճե լի և  ըն դունե լի լի նի: Ի հա կադ րութ-
յուն՝ բա րե կար գող նե րը հա վա տա րիմ էին մում Սուրբ Գր քին 
և կոչ ա նում ի րենց շրջա պա տող մշա կույթ նե րին հա մա պա-
տաս խա նել դրա բարձր չա փո րո շիչ նե րին: Հ ռո մեա կան կա-
թո լիկ ե կե ղե ցին միայն ցած րաց րել և  աղ տո տել է քրիս տո-
նեութ յունը, մինչ դեռ բա րե կարգ ված հա վատ քը մշա կույթ նե րը 
բարձ րաց րել է նոր հոգ ևոր, ա կա դե միա կան, տնտե սա կան և 
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հա սա րա կա կան բար ձունք նե րի: Մենք չպետք է հան դուր-
ժենք այն միտ քը, որ հա մա ցան ցի ձայ նա յին բի թե րի այս դա-
րաշր ջա նի մար դիկ այլևս չեն կա րող Աստ ծո Խոս քի ըն թեր-
ցա նութ յան եր կար հատ ված ներ կամ քսան րո պեից ա վե լի 
տևո ղութ յամբ քա րոզ նել լսել: Փո խա րե նը՝ պետք է սի րով և 
համ բե րութ յամբ ըն թեր ցենք Խոսքն այն քան, մինչև մար դիկ 
դրա նով վե րա փոխ վեն:

Խոսքն ըն թեր ցե լուն զուգա հեռ անհ րա ժեշտ է նաև Խոս քի 
հա վա տա րիմ մեկ նութ յունը աստ վա ծա պաշտ ա ռաջ նորդ նե-
րի, ուսուցիչ նե րի և  ա վե տա րա նիչ նե րի կող մից, ով քեր նվիր-
ված են դրա ուսում ա սի րութ յա նը: Սա ևս  երկր պա գութ յան 
մի ձև  է, ո րում խոս նա կը հռչա կում, բա ցատ րում և գո վա բա-
նում է Աստ ծո գոր ծերն ու հատ կա նիշ նե րը: Իր հեր թին սա 
հա րան վա նութ յան հա վա տաց յալ նե րի սրտե րի մեջ ա վե լի մեծ 
ակ նա ծանք, գնա հա տանք և սեր է ա ռա ջաց նում Աստ ծո հան-
դեպ: Ժն ևի մեծ բա րե կար գող Ջոն Կել վի նը մեկ ան գամ գրել 
է. « Լավ ուսուց չի նպա տա կը պետք է լի նի մարդ կանց աչ քե րը 
աշ խար հից շրջե լը և դե պի Եր կինք ուղ ղե լը»5: Ճշ մա րիտ աստ-
վա ծաշնչ յան քա րոզ չութ յունը, նախ և  ա ռաջ, վե րա բե րում է 
կյան քի սկզբունք նե րի փո խանց մա նը, որ պես զի հա րան վա-
նութ յունը կա րո ղա նա հաս նել «լա վա գույն կյան քին հի մա՛»: 
Այն Աստ ծո մա սին գի տե լի քի փո խան ցում է, ին չը ծնում է 
հա վատք, երկր պա գութ յուն և սր տանց հնա զան դութ յուն: Ինչ-
պես Սուրբ Գր քի հան րա յին ըն թեր ցա նութ յունը, այն պես էլ 
նման պատ մա կան մո տե ցումը քա րոզ չութ յա նը այ սօր հազ-
վագ յուտ եր ևույթ է, և  այն շա րունա կում է մալ շնորհ քի հիմ-
նա կան մի ջոց նե րից մե կը: Որ պես քրիս տոն յա՝ սա ձեզ հա-
մար պետք է ա ռաջ նա հեր թութ յուն լի նի: Ինչ գին էլ պա հանջ-
վի և  ինչ դժվա րութ յամբ էլ հար կա վոր լի նի անց նել, ձգտե՛ք 

5   Կելվինի մեկնությունները Տիտոս 1.2-ի վերաբերյալ, 21:283.
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ան դա մակ ցել այն պի սի ե կե ղե ցու, որ տեղ ա ռաջ նորդ ներն ու 
ուսուցիչ նե րը նվիր ված են Սուրբ Գր քի ուսում ա սի րութ յա նը, 
ով քեր քա րոզ չութ յունը և  ուսուց չութ յունը հա մա րում են ի րենց 
կյան քի ծա ռա յութ յունը, և  ում քա րոզ նե րը գի տե լիք են տա-
լիս և շար ժա ռիթ ծա ռա յում՝ հո գով և ճշ մար տութ յամբ երկր-
պա գե լու Աստ ծուն, «ո րով հետև Հայրն էլ այս պես է ուզում Իր 
երկր պա գող նե րից» ( Հովհ. 4.23)։

Ի վեր ջո, Աստ ծո Խոս քի ըն թեր ցա նութ յան և մեկ նութ յան 
հետ զուգակց վում է Խոս քի եր գե ցո ղութ յունը: Հա րան վա նա-
կան եր գե ցո ղութ յունը երկր պա գութ յան քայլ է, ո րը պետք է 
ուղղ ված լի նի բա ցա ռա պես Աստ ծուն, ին չի արդ յուն քում շին-
վում է հա րան վա նութ յունը: Աստ ծուն հա ճեց նե լու և սուր բե րին 
շի նութ յուն տա լու հա մար նման եր գե ցո ղութ յունը պետք է լի նի 
թե՛ աստ վա ծաշնչ յան, թե՛ խրա տա կան6: Ո րոշ Բա րե կարգ ված 
ե կե ղե ցի ներ սո վո րեց նում են, որ ա մե նաա պա հով և լա վա-
գույն տար բե րա կը հետև յալն է՝ ե կե ղե ցում եր գել միայն այն, 
ինչ գրված է եր գե ցո ղութ յան Աստ ծո կա նո նա կան ձեռ նար-
կի շրջա նակ նե րում, այն է՝ սահ մա նա փակ վել սաղ մոս նե րով, 
մինչ դեռ այլ Բա րե կարգ ված ե կե ղե ցի նե րի հա մար ըն դունե լի 
է եր գել օրհ ներ գեր, ո րոնք փո խան ցում են Աստ ծո Խոս քից 
վերց ված վար դա պե տա կան ճշմար տութ յուն ներ, խրատ ներ, 
հոր դոր ներ և զ գուշա ցում եր:

Չ նա յած որ եր կու կող մի տե սանկ յուն ներն էլ ա մուր են 
տվյալ հար ցի վե րա բեր յալ՝ եր կու կող մերն էլ հա մա ձայն են, 
որ եր գե ցո ղութ յունը՝ որ պես միաս նա կան երկր պա գութ յուն, 

6  «Խ րա տա կան» բա ռը վերց ված է հունա րեն «didaskein» բա ռից, ո րը նշա-
նա կում է սո վո րեց նել: Երկր պա գութ յան եր գե րը, ո րոնք խրա տա կան բնույթ են 
կրում, ուսուցո ղա կան են, տե ղե կատ վա կան և կր թա կան: Դ րանք աստ վա ծաշնչ յան 
ճշմար տութ յուն են հա ղոր դում: Այն, որ եր գե ցո ղութ յունը պետք է խրա տա կան լի նի, 
ա պա ցուց ված է Կո ղո սա ցի նե րին ուղղ ված Պո ղո սի խոս քե րով. «Ք րիս տո սի Խոս քը 
բնակ վի ձեր մեջ ա ռա տա պես ա մեն ի մաս տութ յունով. ի րար սո վո րեց րե՛ք և խ րա-
տե՛ք, սաղ մոս նե րով և  օրհ նութ յուն նե րով և հոգ ևոր եր գե րով և շ նորհ քով օրհ ներ գե՛ք 
Տի րո ջը ձեր սրտե րում» (3.16)։ 
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Աստ ծո ժո ղովր դի հա մար շնորհ քի ճշմա րիտ և կար ևոր մի-
ջոց է: 

Շատ գիտ նա կան ներ և  ե կե ղե ցա կան պատ մա բան ներ վի-
ճում են, որ բա րե կարգ ման (ռե ֆոր մա ցիա յի) կար ևոր ճշմար-
տութ յուն նե րը հա սա րակ մարդ կանց փո խանց վել են ոչ միայն 
բա րե կար գող նե րի քա րոզ չութ յան շնոր հիվ, այլ նաև աստ-
վա ծաշնչ յան օրհ ներ գե րի մի ջո ցով, ո րոնք գրվել և  երգ վել 
են ե կե ղե ցում: Պա տա հա կան չէ, որ Սուրբ Գր քի օրհ ներ գե-
րը կամ եր գա րա նը՝ Սաղ մոս նե րի գիր քը, քրիս տո նեութ յան 
ա մե նա կար ևոր վար դա պե տութ յուն նե րից շա տե րի ուսում ա-
սի րութ յան ա ռաջ նա յին աղբ յուրն է՝ հատ կա պես, երբ խոս քը 
Աստ ծո մա սին վար դա պե տութ յան մա սին է: Պո ղոս ա ռաք-
յա լը Կո ղո սա ցի նե րին ուղղ ված իր նա մա կում հաս տա տում է 
երկր պա գութ յան և Խոս քի միջև գո յութ յուն ունե ցող այս կա-
պը. «Ք րիս տո սի Խոս քը բնակ վի ձեր մեջ ա ռա տա պես ա մեն 
ի մաս տութ յունով. ի րար սո վո րեց րե՛ք և խ րա տե՛ք, սաղ մոս նե-
րով և  օրհ նութ յուն նե րով և հոգ ևոր եր գե րով և շ նորհ քով օրհ-
ներ գե՛ք Տի րո ջը ձեր սրտե րում» ( Կո ղոս. 3.16)։

Աստ վա ծաշն չի վրա հիմ ված հույ զե րը հա ճե լի նվեր են 
Աստ ծուց, իսկ աստ վա ծաշնչ յան երկր պա գութ յունը վստա հա-
բար մեր հույ զերն Աստ ծո կամ քի հա մե մատ շար ժե լու զո րութ-
յուն ունի: Այ դուհան դերձ, մեր հուզա կան ար ձա գան քը ե րաժշ-
տութ յա նը, ռիթ մին կամ օրհ ներ գի բա ռե րին՝ չի խո սում եր գի 
պատ շաճ լի նե լու մա սին: Այն պետք է փորձ վի Աստ ծո Խոս-
քով և հա ղոր դի Աստ ծո Խոս քի ճշմար տութ յուն նե րը: Բա վա-
րար չէ միայն այն, որ օրհ ներ գը զերծ լի նի հերձ վա ծութ յունից, 
այն պետք է լցված լի նի նաև ճշմար տութ յամբ: Երբ ե րաժշ-
տութ յունը լռում է, իսկ ռիթ մը՝ դա դա րում, մում է Աստ ծո այն 
ճշմար տութ յունը, ո րը հա ղորդ վել է օրհ ներ գի մի ջո ցով:
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 Սուրբ Գր քի կար ևո րա գույն թե ման

Հաս կա ցանք, որ Սուրբ Գիր քը հզոր մի ջոցն է, ո րի օգ-
նութ յամբ մենք ոչ միայն փրկվում ենք7, այլև՝ սրբա գործ վում: 
Այ դուհան դերձ, կթե րա նա յինք, ե թե չա ռա ջադ րեինք ա մե նա-
կար ևոր ճշմար տութ յունը՝ այն, որ Սուրբ Գր քի կենտ րո նա-
կան թե ման Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի Անձն ու Ն րա կա տա րած 
փրկագն ման աշ խա տանքն է: Նա է Սուրբ Գր քի ձգո ղա կան 
ուժը և պետք է լի նի մեր ըն թեր ցա նութ յան, ուսում ա սի րութ-
յան, քա րոզ չութ յան և  եր գե ցո ղութ յան սկզբում, կենտ րո նում 
և վեր ջում:

Չ նա յած այն բա նին, որ Ա վե տա րա նի ուղեր ձը Սուրբ Գր քի 
մաս է, այն այն քան կար ևոր և գե րա զանց թե մա է, որ պետք 
է ա ռան ձին քննար կել: Շատ քա րո զիչ ներ դա րեր շա րունակ 
հաս տա տել են, որ նույ նիսկ Աստ վա ծաշն չի փո շին ոս կու ար-
ժեք ունի, և նույ նիսկ Աստ ծո Խոս քի փոք րիկ նշա գիրն ու վեր-
նա գիրն ա վե լի մեծ ար ժեք ունեն, քան այն գրքե րը, ո րոնք 
գրվել են և դեռ պետք է գրվեն: Այ դուհան դերձ, նույ նիսկ 
Սուրբ Գր քում կա մեկ ուղերձ, մեկ ճշմար տութ յուն, որն ա վե լի 
բարձր է դաս վում, քան մյուս նե րը. «Ո րով հետև Ես ա ռա ջուց 
այն տվի ձեզ, որ Ես էլ ըն դունե ցի, թե Ք րիս տո սը մեր մեղ քե-
րի հա մար մա հա ցավ՝ գրքե րի հա մե մատ։ Եվ թե՛ թաղ վեց, թե՛ 
եր րորդ օ րը հա րութ յուն ա ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ» (Ա Կորնթ. 
15.3,4)։ Այս հաս տա տում ե րում ամ փոփ ված է Աստ ծո և փր-
կութ յան ամ բողջ ծրագ րի ա մե նա մեծ հայտ նութ յունը:

Ա վե տա րա նը ոչ միայն «Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե լու 
ա մեն հա վա տա ցո ղի», այլև՝ հա վատ քի մեջ մեր ա ռաջ խա-
ղաց ման և հաս տա տա կա մութ յան ա մե նա մեծ խթա նը (տե՛ս 
Հ ռոմ. 1.16): Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է. «Ո րով հետև Ք րիս տո-

7   «Եվ որ ման կութ յունիցդ Սուրբ գրքե րը գի տես, որ կա րող են քեզ ի մաս տուն 
ա նել փրկութ յան հա մար՝ այն հա վատ քի ձեռ քով, որ Ք րիս տոս Հի սուսում է» (Բ Տի-
մոթ. 3.15)։
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սի սե րը ստի պում է մեզ, որ սա ենք միտք ա նում՝ ե թե մեկն 
ա մե նի տեղ մե ռավ, ուրեմ ա մե նը մե ռած են։ Եվ ա մե նի հա-
մար մե ռավ, որ կեն դա նի լի նող նե րը այլևս ոչ թե ի րենց ան ձե-
րի հա մար կեն դա նի լի նեն, այլ նրա հա մար, որ ի րենց հա մար 
մե ռավ և հա րութ յուն ա ռավ» (Բ Կորնթ. 5.14,15)։

Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նում նշված են հա վատ քի 
բո լոր պատ ճառ նե րը և  ա ճի, տո կունութ յան, ծա ռա յութ յան ու 
զո հա բե րութ յան բո լոր խթան նե րը: Ք րիս տո սի մեկ առ կայ-
ծումը բա վա կան է, որ հա վա տաց յա լի վե րածն ված սիրտն 
անց նի տա սը հա զար կյան քե րի հոգ ևոր պա տե րազմ ե րի, 
մարմ ի հետ ճա կա տա մար տե րի, ներ քին փոր ձութ յուն նե-
րի, հա լա ծանք նե րի և ֆի զի կա կան տկա րութ յուն նե րի մի ջով: 
Ա վե տա րա նում պատմ վող Ք րիս տո սի պատ կե րի հե ռա վոր 
առ կայ ծում էր, որ Մով սե սին ստի պեց թող նել Ե գիպ տո սը և 
մեղ քի ան ցո ղիկ հա ճույք նե րը ու տա ռա պել Աստ ծո ժո ղովր դի 
հետ՝ դեմ դուրս գա լով աշ խար հի ա մե նահ զոր կա ռա վարչին8:

Ք րիս տո սի պատ կե րի առ կայ ծում էր, որ դրդեց Պո ղո սին 
նվիր վել ան խոնջ ծա ռա յութ յանն ու նա հա տակ վել: Ք րիս տո սի 
պատ կե րի առ կայ ծում էր, որ զո րաց րեց Հով հան նես Բուն-
յա նին՝ տա րի ներ անց կաց նել ճա ղե րի ետ ևում և չհ րա ժար վել 
Ա վե տա րա նի քա րոզ չութ յունից: Ք րիս տո սի պատ կե րի առ-
կայ ծում էր, որ Վիլ յամ Քե րիին տա րավ Հնդ կաս տան, Հադ-
սոն Թեյ լո րին՝ Չի նաս տան, Ջորջ Մ յուլե րին՝ Բ րիս թո լի որ բե րի 
մոտ: Մեջ բե րենք Եբ րա յե ցի նե րի հե ղի նա կի խոս քե րը. «Էլ ի՞նչ 
ա սեմ, որ ժա մա նակս բա վա կան չէ, որ պատ մեմ» այն ան-
հա մար սուր բե րի մա սին, ով քեր դա րե րի ըն թաց քում ա րե-

8   « Հա վատ քով՝ Մով սե սը երբ որ մե ծա ցավ, չկա մե ցավ Փա րա վո նի աղջ կա 
որ դի կոչ վել։ Ա վե լի լավ հա մա րեց Աստ ծո ժո ղովր դի հետ չար չար վել, քան թե միա-
ժա մա նակ մեղ քի զվար ճութ յունն ունե նալ. ա վե լի մեծ հարս տութ յուն հա մա րե լով 
Ք րիս տո սի նա խա տին քը Ե գիպ տա ցի նե րի հա րուստ գան ձե րից. ո րով հետև աչք 
դրած մտիկ էր տա լիս վարձ քի հա տուց մա նը։ Հա վատ քով թո ղեց նա Ե գիպ տո սը՝ 
չվա խե նա լով թա գա վո րի բար կութ յունից, ո րով հետև համ բե րեց՝ ան տե սա նե լին 
տես նո ղի պես» (Եբր. 11.24-27)։
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ցին և դի մա կա յե ցին ար տա սո վոր բա նե րի՝ ունե նա լով մեկ 
դրդա պատ ճառ՝ այն, որ Ք րիս տո սը մա հա ցել է մե ղա վոր նե րի 
հա մար: Ե թե ցան կա նում եք միա նալ այդ պատ վե լի խմբին 
նմա նա տիպ սխրա գոր ծութ յուն նե րով և տո կունութ յամբ, 
ա պա ա մեն բա նից ա վե լի փնտրե՛ք Ք րիս տո սին Սուրբ Գր քի 
և  ա ղոթ քի մեջ: Ինչ պես ի մաս տունն է ա սել՝ ի մաս տութ յունը 
կա տա րե լութ յան է հաս նում Ք րիս տո սում. նա ա վե լի պատ վա-
կան է, քան գո հար նե րը, և քո բո լոր ցան կա լի բա նե րը նրան 
չար ժեն9:

Հար ցեր և խորհր դա ծութ յուն ներ գլխի վե րա բեր յալ

1. Ո՞րն է շնորհ քի «ա ռաջ նա յին» մի ջո ցը, որն Աստ ված 
տվել է հա վա տաց յա լին: Ին չո՞ւ այն պետք է հա մար վի 
ա ռաջ նա յին կամ հիմ քա յին:

2. Ո՞րն է սուրբգ րա յին այն խոս քը, ո րը փաս տում է Աստ-
ծո Խոս քի բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն լի նե լը: Ի՞նչ 
ճշմար տութ յուն է այն հա ղոր դում:

3. Արդ յոք հա մա ձա՞յն եք հետև յալ պնդմա նը: Ին չո՞ւ: «Եթե 
մենք որ ևէ կերպ հա պա ղում ենք հա մա ձայ նել այն 
պնդմա նը, որ Սուրբ Գիր քը ներշնչ ված է Աստ ծո կող-
մից, անս խա լա կան է և բա վա րար, ա պա եր բեք չենք 
ունե նա քրիս տո նեա կան կյան քի ա մուր հիմք»:

4. Ի՞նչ է նշա նա կում հետև յալ պնդումը, և  արդ յո՞ք հա մա-
ձայն եք դրան. «Աստ վա ծա շուն չը ներշնչ ված է Աստ ծո 
կող մից, սա կայն կա խար դա կան գիրք չէ: Դ րա խոս քե-
րը և ճշ մար տութ յուն նե րը պար զա պես դուրս չեն թռչի 

9    «Նա պատվական է գոհարներից, և քո բոլոր ցանկալի բաները նրան 
չարժեն» (Առակ. 3.15)։
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գրքի է ջե րից՝ ըն թեր ցո ղի սրտի և մտ քի մեջ: Աստ ծո 
Խոս քից օ գուտ ստա նա լու հա մար մենք պետք է ուսում-
նա սի րե նք այն և անենք դա ջանասիրաբար»:

5. Ինչպե՞ս պետք է ուսումասիրենք Սուրբ Գիրքը: 
Ուսումասիրության ի՞նչ գործիք է ներկայացված այս 
գլխում: Ինչո՞ւ: 

6. Համաձայն այս գլխի՝ որքա՞ն կարևոր է այն, որ մենք 
միանանք տեղի եկեղեցուն և գտնվենք որակավորված 
առաջնորդների բացատրական քարոզչության ներքո: 

7. Որո՞նք են այն երեք առաջնային միջոցները, որոն ցով 
Աստծո Խոսքը հաղորդվում է հանրային երկրպա-
գության մեջ և միջոցով: Ո՞րն է յուրաքանչյուրի նշանա-
կությունը: 

8. Ինչո՞ւ պետք է Հիսուս Քրիստոսի Ավետարանը լինի մեր 
ուսումասիրության, քարոզչության և երկրպագության 
կենտրոնում: Բացատրե՛ք, թե ինչու են Քրիստոսը և 
Նրա Ավետարանը քրիստոնեական կյանքի մեծագույն 
խթանը: 
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Ա ղոթք

Դեռ պարզ չէ, թե որն է քրիս տո նեա կան կյան քի ա մե-
նաան տես ված կար գը՝ Աստ վա ծաշն չի ա մե նօր յա ըն թեր ցա-
նութ յո՞ւ նը, թե՞ ա ղոթ քը: Որ քան էլ պար զունակ հնչի, այդ բա-
ղադ րի չի ան տե սումը ան հատ հա վա տաց յա լի և հա վա քա կան 
ե կե ղե ցու՝ գրե թե բո լոր հոգ ևոր ախ տե րի աղբ յուրն է: Թ վում 
է, թե բո լո րը միա ձայն ըն դունում են Խոս քի ու ա ղոթ քի անհ-
րա ժեշ տութ յունը, սա կայն, նույն կերպ միա ձայն ըն դունում են 
նաև, որ անձ նա պես ան տե սում են եր կուսն էլ: Թե՛ ծա ռա յող-
նե րը, և թե՛ աշ խար հա կան նե րը հա ճախ են ա սում. «Երբ ևէ չեմ 
լսել, որ մահ վան շե մին ե ղող հա վա տաց յա լը զղջա, որ չա փից 
շատ ժա մա նակ է հատ կաց րել Աստ ծո Խոս քին և  ա ղոթ քին»:

Այս ա մե նը պետք է հան գեց նի կար ևոր և ցա վոտ հար ցին. 
«Ին չո՞ւ ենք ա ղոթքն այդ քան դժվար բան հա մա րում»: Ակն-
հայտ պատ ճա ռը մեր մար մինն է և մեր հա մառ ինք նա բավ լի-
նե լը: Մեր մար մինն ա տում է ծա ծուկ սեն յա կի ա ղոթ քը, քա նի 
որ վեր ջինս մեր ժում է ինք նա բա վութ յունը, ար գե լում է փառ քը 
վերց նել սե փա կան ան ձի վրա և հիաց մունքն ու գո վա սանքն 
ուղ ղում է Աստ ծուն: Ինչ-որ ա ռումով մեր մար մի նը կա րող է 
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ուղ ղոր դել մեզ այն հար ցում, թե ինչն է իս կա պես կար ևոր 
քրիս տոն յա յի կյան քում. այն, ին չին մար մինն ա մե նից շատն 
է հա կա ռակ վում, ա մե նա կար ևորն է: Իսկ ին չի՞ն է հա կա ռակ-
վում մեր մար մի նը ա վե լի, քան Սուրբ Գր քի ըն թեր ցա նութ յա-
նը կամ անձ նա կան ա ղոթ քին:

Ա ղոթ քի դեմ մեր պայ քար նե րի մեկ այլ պատ ճառ է մեր 
պարզ հա վատ քի բա ցա կա յութ յունը: Ա ղոթ քը հնա րա վո րութ-
յուն է՝ հրա շա գոր ծութ յան մեջ մաս նակ ցութ յուն ունե նա լու և 
դ րան ա կա նա տես լի նե լու՝ թե ինչ պես է Աստ ված «ա ռա տութ-
յամբ ա նում բո լոր բա նե րից ա վե լի, քան որ խնդրում ենք և  
ի մա նում» (Ե փես. 3.20): Ղուկաս 18.1-8-ում Հի սուսը տա լիս 
է հաս տա տա կամ ա ղոթ քին պա տաս խա նե լու Աստ ծո պատ-
րաս տա կա մութ յան Իր մեկ նութ յունը։ Նա Իր Խոսքն ա վար-
տում է ա մե նատ խուր լուսա բա նում ե րից մե կով այն մա սին, 
որ մար դիկ հա վատ քի և  ա ղոթ քի հան դեպ նվիր ման պա կաս 
ունեն. « Սա կայն մար դու Որ դին գա լիս՝ արդ յոք հա վատք 
կգտնի՞ երկ րի վրա» ( Ղուկաս 18.8)։

Թան կա գի՛ն եղ բայր ներ և քույ րեր Ք րիս տո սում, թո՛ղ սա 
չլի նի մեր սերն դի նկա րա գի րը: Թո՛ղ մենք չլի նենք այն մար-
դիկ, ով քեր չունեն, ո րով հետև չեն խնդրում (տե՛ս Հա կոբ. 4.2): 
Մի կողմ թող նենք մարմ ի կա րո ղութ յունն ու դրա թե րի հնա-
րա վո րութ յուն նե րը և մեզ ամ բող ջութ յամբ ու հաս տա տա կա-
մո րեն ա ղոթ քով նվի րենք Աստ ծուն: Մի՞ թե Նա չի խոս տա ցել. 
«Ո րով հետև Տի րոջ աչ քե րը դի տում են ամ բողջ եր կի րը, որ 
զո րաց նի նրանց, ո րոնց սիր տը ուղիղ է Ն րա հետ» (Բ Մ նաց. 
16.9): Եվ կրկին. « Քո պա րիսպ նե րի վրա, ո՛վ Ե րուսա ղեմ, պա-
հա պան ներ եմ դրել. դրանք ամ բողջ օ րը և  ամ բողջ գի շե րը 
բնավ չպի տի լռեն. դուք, ո՛վ Տի րո ջը հի շող ներ, մի՛ լռեք, և 
Ն րան դա դար մի՛ տվեք, մինչև որ Նա հաս տա տի, և մինչև որ 
Նա Ե րուսա ղե մը օրհ նութ յուն շի նի երկ րում» (Ե սա յի 62.6,7)։ 
Որ քան ա վե լի քիչ վստա հենք մեր մարմ ին, և  որ քան ա վե լի 
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շատ մեզ ա ղոթ քով գցենք Աստ ծո վրա, այն քան ա վե լի կտես-
նենք Ն րա հրա շա գործ զո րութ յունը մեր մեջ և մեր մի ջո ցով: 
Ն ման խոս տում ե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում ինչ պե՞ս կա-
րող ենք հուսալք վել: Ինչ պե՞ս կա րող ենք վեր չկե նալ և  ա ռաջ 
չշարժ վել:

 Հետ ևե լով Ք րիս տո սի օ րի նա կին

Մեր ինք նա բա վութ յան անմ տութ յունը բա ցա հայ տե լու հա-
մար բա վա կան է միայն, որ ինք ներս մեզ հա մե մա տենք կա-
տար յալ մար դու՝ Աստ ված- Մար դու՝ Հի սուս Ք րիս տո սի հետ: 
Չենք չա փա զանց նի, ե թե ա սենք, որ Նա ա ղոթ քի Մարդ էր: 
Ն րա ծա ռա յութ յան ե րեք տա րի նե րը վի ճե լիո րեն ա մե նազ բաղ-
վա ծը, ա մե նա հոգ նե ցուցի չը և  ա մե նախս տա պա հանջն էին 
երբ ևէ գրի առն ված նե րից, և Նա գե րա զանց էր՝ որ պես ա ղոթ-
քի Մարդ: 

Շա տերն են ա սում, որ ե թե Մար կո սի Ա վե տա րա նը ճիշտ 
ըն թեր ցենք, ա պա ըն դա մե նը մի քա նի էջ կար դա լուց հե տո 
կհոգ նենք: Այն նման է ակն թար թա յին նկար նե րի շար քի, 
ո րոն ցում պատ կեր ված է, թե ինչ պես է Ք րիս տո սը ջա նում  
կա տա րել Իր Հոր կամ քը: Ա ռա ջին գլխում մի քա նի ան գամ 
հան դի պում ենք «շուտով» բա ռին՝ Ք րիս տո սի գոր ծո ղութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ: Շուտով Նա դուրս ե կավ մկրտութ յան ջրից 
(խոսք 10), շուտով Հո գին Ն րան ա նա պատ տա րավ (խոսք 
12), շուտով Նա կան չեց Հով հան նե սին և Հա կո բո սին (խոսք 
20), շուտով Շա բաթ օ րը Նա ժո ղո վա րան մտավ և սո վո րեց-
րեց (խոսք 21), շուտով ժո ղո վա րա նից դուրս գա լով՝ ե կավ Սի-
մո նի և Անդ րեա սի տուն (խոսք 29), շուտով Ն րան ա սա ցին, 
որ Սի մո նի զո քան չը հի վանդ է, և Նա բժշկեց նրան (խոսք 
30,31): Այ նուհետև նույն օր վա մա սին Մար կո սը գրում է. «Եվ 
երբ որ ի րի կուն ե ղավ, ա րե գա կը մայր մտնե լիս, բո լոր հի-
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վանդ նե րին և դի վա հար նե րին Ն րա մոտ բե րին։ Եվ ամ բողջ 
քա ղա քը ժո ղով ված էր դռան առջև։ Եվ շատ կերպ-կերպ ցա-
վե րով հի վանդ նե րի բժշկեց և շատ դևեր հա նեց։ Եվ թույլ չէր 
տա լիս դևե րին, որ խո սեն, ո րով հետև գի տեին Ն րան» (խոս-
քեր 32-34)։ 

Ք րիս տո սի ամ բողջ օրն ու ե րե կոն նվիր ված էր Իր Հոր 
կամ քը կա տա րե լուն և Իր ժո ղովր դի կա րիք նե րը հո գա լուն: 
Մենք նույ նիսկ չգի տենք՝ արդ յո՞ք այդ գի շեր Նա քնեց, սա-
կայն գի տենք, որ « Լուսա ծա գին՝ ա ռա վոտ կա նուխ, վեր կա-
ցավ, դուրս ե կավ, գնաց մի ա նա պատ տեղ և  այն տեղ ա ղոթք 
էր ա նում» (խոսք 35)։ Կար ևոր է նշել, որ այս Խոս քը չպետք է 
օգ տա գործ վի, որ պես ա պա ցույց այն բա նի, թե քունը կա րե-
լի է ան տե սել կամ հանգս տից հրա ժար վել. դրա նով պետք է 
միայն մատ նանշ վի, որ Հի սուսը գի տակ ցում էր ա ղոթ քի բա-
ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յունը:

Ք րիս տո սի նվի րում ա ղոթ քին՝ ա ռա վել հաս տատ վում է 
Ղուկա սի Ա վե տա րա նում և Ք րիս տո սի ա ղոթ քի կյան քի մա սին 
բա զում վկա յա կո չում ե րում: Նա ա ղո թեց իր մկրտութ յան ժա-
մա նակ (տե՛ս Ղուկ. 3.21): Նա «դուրս ե կավ և գ նաց ա նա պատ 
տեղ»՝ ա ղո թե լու, երբ մարդ կանց ամ բո խը Ն րան էր ո րո նում 
(4.43): Իր հա գե ցած ծա ռա յութ յան մեջ Նա «քաշ վում էր ա նա-
պատ տե ղեր և  ա ղոթք էր ա նում» (5.15,16): Մինչ կընտ րեր Իր 
ա շա կերտ նե րին՝ «ե լավ սա րը ա ղոթք ա նե լու և  ամ բողջ գի շերն 
անց կաց րեց՝ ա ղոթք ա նե լով Աստ ծուն» (6.12): Նա «ա ռան ձին 
ա ղոթք ա րեց»՝ մինչև Իր ա շա կերտ նե րին կա սեր գա լիք մահ վան 
մա սին (9.18-22): 

Ք րիս տո սի ա ղոթ քի կյան քի մա սին այս վկա յա կո չում ե րը 
գա գաթ նա կե տին են հաս նում, երբ Ղուկա սի Ա վե տա րա նում 
աս վում է, որ « Նա մի տեղ ա ղոթք էր ա նում, և  երբ որ դա-
դա րեց, Իր ա շա կերտ նե րից մեկն ա սաց Ն րան. « Տե՛ր, սո վո-



27Ա ղոթք

րեց րո՛ւ մեզ  ա ղոթք ա նել...»» ( Ղուկաս 11.1): Պատ կե րաց նո՞ւմ 
եք: Որ ևէ տեղ գրված չէ, որ ա շա կերտ նե րը խնդրե ցին Հի-
սուսին սո վո րեց նել ի րենց ջրե րի վրա յով քայ լել, հի վանդ նե-
րին բժշկել, մա հա ցած նե րին հա րութ յուն տալ կամ քա րո զել, 
սա կայն այդ մի բա նը խնդրե ցին. « Սո վո րեց րո՛ւ մեզ ա ղո թել»: 
Կա րո՞ղ է պա տա հել, որ Ք րիս տո սի մեջ ա մե նատ պա վո րիչ 
կամ ապ շեց նող բա նը Ն րա ա ղոթ քի կյանքն էր: Ն րա հա ղոր-
դութ յունն Աստ ծո հետ մի բան էր, որ ա շա կերտ նե րը նախ կի-
նում երբ ևէ չէին տե սել որ ևէ մար դու կյան քում և ցան կա նում 
էին ի մա նալ՝ ինչ պե՞ս ա ղո թեն Ն րա նման:

Ի հար կե, մենք պետք է ձգտենք ա մեն ա ռումով նման վել 
Ք րիս տո սին մեր բնա վո րութ յամբ և ծա ռա յութ յամբ: Սա կայն 
բնա վո րութ յան և ծա ռա յութ յան հար ցե րում ձգտում ե րը թող 
պատ ճառ չդառ նան, որ ան տե սենք Ք րիս տո սի նվիր ման կամ 
ա ղոթ քի կյան քը նմա նա կե լը. «Ո րով հետև նրա նում է բնակ-
ված Աստ վա ծութ յան ա մեն լիութ յունը մարմ ա պես» ( Կո ղոս. 
2.9)։ Նա իս կա կան Մարդ էր, և  որ պես Մարդ՝ Նա մեր օ րի-
նակն է1: Նա ա ղոթ քով, Սուրբ Հո գու օգ նութ յամբ, Հո րից 
ստա նում էր ուղ ղոր դում և կա րո ղութ յուն: Որ քա՜ն ա վե լի մենք 
պետք է գի տակ ցենք նույն կա րի քը և ն վի րենք մեզ ա ղոթ քին:

Սո վո րենք Ք րիս տո սից 

Ինչ վե րա բե րում է ա ղո թել սո վո րե լուն և  ա ղոթ քի բո վան-
դա կութ յա նը, այս հար ցում եր կու ծայ րա հե ղութ յուն կա: Մի 
դեպ քում կան մար դիկ, ով քեր ար հա մար հում կամ ան տե սում 
են Սուրբ Գր քի ուս մունք նե րը և  ա ղո թում են՝ ըստ նրա, ինչն 
ի րենց ճիշտ է թվում, կամ՝ ըստ ի րենց հույ զե րով փո խանց-
ված տար բեր ազ դակ նե րի: Եվ չնա յած այն բա նին, որ պնդում 

1   Ա Տի մոթ. 2.5-ում Պո ղոս ա ռաք յա լը Աստ ծո Որ դուն կո չում է «Ք րիս տոս 
Հի սուս Մարդ»: Ա Կորնթ. 11.1-ում նա գրում է. «Ինձ նման վող ե ղե՛ք, ինչ պես ես էլ՝ 
Ք րիս տո սին»: 
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են, թե ա ռաջ նորդ վում են Սուրբ Հո գով, հա ճախ մե ղան չում 
են նրա նով, որ ա ղո թում են Հո գու՝ Սուրբ Գր քով բա ցա հայտ-
ված կամ քին հա կա ռակ: Մ յուս ծայ րա հե ղութ յունն այն է, որ 
կան մար դիկ, ով քեր պար ծե նում են բա ցար ձա կա պես աստ-
վա ծաշնչ յան ա ղոթք նե րով, քա նի որ ի րենց ա ղոթ քի կյան քը 
բաղ կա ցած է պար զա պես սուրբգ րա յին ա ղոթք ներն ու խոս-
տում երն Աստ ծո հա մար ըն թեր ցե լուց: Չա փի մեջ կի րա-
ռե լու պա րա գա յում սա կա րող է շի նութ յուն բե րել, սա կայն 
Սուրբ Գր քի ուս մուն քը չի ար գե լում կամ հետ չի պա հում մեր 
ա ռանձ նա հա տուկ ա ղոթք նե րից, ո րոնք հիմ ված են Աստ ծո 
Խոս քի վրա և  ա ռաջ նորդ ված են դրա նով: Ե թե դուրս թող-
նեինք ա ղոթ քի բո լոր տե սակ նե րը՝ բա ցի Սուրբ Գիր քը Աստ ծո 
հա մար ըն թեր ցե լու տար բե րա կից, ա պա պետք է բա ցա ռեինք 
նաև Խոս քի մեկ նութ յունը քա րոզ չութ յան մի ջո ցով և թող-
նեինք միայն Աստ վա ծաշն չի հան րա յին ըն թեր ցա նութ յունը: 

Ի հա կադ րութ յուն վե րոնշ յալ ծայ րա հե ղութ յուն նե րի՝ ե կե ղե-
ցու պատ մութ յան ամ բողջ ըն թաց քում աստ վա ծաշնչ յան բա րե-
պաշտ սուր բե րը ջա նա ցել են նո րո գել ի րենց մտքե րը՝ Ք րիս տո-
սի միտ քը զար գաց նել ի րեն ցում՝ Սուրբ Գիր քը սեր տե լով: Հա-
վա տա րիմ մա լով այս աստ վա ծաշնչ յան կար գին՝ մենք պետք 
է ուսում ա սի րենք Աստ ծո բո լոր ցուցում ե րը, ո րոնք գրված են 
Աստ ծո Խոս քում, ա ճենք Աստ ծո Ան ձի և գոր ծե րի ճա նա չո ղութ-
յան, Ք րիս տո սում՝ Աստ ծո առջև մեր ով լի նե լու հաս կա ցո ղութ-
յան մեջ, ինչ պես նաև հա սունա նանք Սուրբ Գր քով բա ցա հայտ-
ված Աստ ծո կամ քի և խոս տում ե րի զա նա զա նութ յան հար ցում: 
Ա վե լին՝ մենք պետք է նվի րենք մեզ ա ղոթ քի մա սին վար դա-
պե տութ յան ուսում ա սի րութ յա նը և խոր հենք Աստ վա ծաշն չում 
գրված ա ղոթք նե րի շուրջ՝ այն պես, որ «դրանք մտա ծենք, դրան-
ցում կե նանք», որ պես զի մեր «ա ռա ջա դի մութ յունը [ա ռա ջա դի-
մութ յունն աստ վա ծաշնչ յան ա ղոթ քի մեջ] ա մե նին հայտ նի լի նի» 
(Ա Տի մոթ. 4.15):
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Սուրբ Գիր քը լի է ա ղոթք նե րի օ րի նակ նե րով, ո րոն ցից կա-
րող ենք սո վո րել, սա կայն դրան ցից մե կը վեր է և  ա ռանձ նա նում 
է մյուս նե րից: Ղուկա սի 11.1-ում ա շա կերտ նե րը խնդրում են Հի-
սուսին. « Սո վո րեց րո՛ւ մեզ ա ղո թել»: Ի պա տաս խան՝ Հի սուսը սո-
վո րեց նում է նրանց այն ա ղոթ քը, ո րը հայտ նի է որ պես «Տե րունա-
կան ա ղոթք»: Ինչ պես Մով սեսն է ա սել վառ վող մո րե նու մա սին, 
մենք պետք է «դառ նանք և տես նենք այդ մեծ տե սա րա նը» (Ե լից 
3.3): 

Ա վե տա րա նա կան նե րը հա ճախ են խուսա փում «Տե րունա-
կան ա ղոթ քը» որ պես ա ղոթ քի օ րի նակ գոր ծա ծե լուց, քա նի 
որ այն սխալ կեր պով գոր ծած վել է հռո մեա կան կա թո լիկ նե րի 
կող մից: Այ դուհան դերձ, մենք չենք կա րող ար դա րաց նել այդ 
ա ղոթ քը չկի րա ռե լը նրա նով, որ ինչ-որ մե կը սխալ է գոր ծա-
ծել այն: Սուրբ Գր քում նշվա ծը զար մա նահ րաշ փաստ է, որ 
մեկ ան գամ, երբ Հի սուսին խնդրե ցին ա ղո թել սո վո րեց նել, 
Նա ուղ ղոր դեց դե պի «Տե րունա կան ա ղոթ քը».

«Արդ, դուք այս պես ա ղոթք ա րե՛ք. « Մեր Հա՛յր, որ 
Երկն քում ես. Սուրբ լի նի Քո ա նունը.

Գա Քո Ար քա յութ յունը, լի նի Քո կամ քը՝ ինչ պես 
երկն քում, այն պես էլ երկ րի վրա։

Մեր ա մեն օր վա հա ցը տուր մեզ այ սօր։

Եվ թող մեզ մեր պարտ քե րը, ինչ պես մենք էլ թող-
նում ենք մեր պար տա կան նե րին։

Եվ մի՛ տար մեզ փոր ձութ յան, այլ ա զա տի՛ր մեզ 
չա րից. ո րով հետև Քոնն է թա գա վո րութ յունը և զո-

րութ յունը և փառ քը հա վիտ յանս. ա մե՛ն»»։ 
– Մատ թեոս 6.9-13
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Ա ռա ջին թան կար ժեք քա րը, ո րը մեզ տրված է այս ա ղոթ-
քում, պատ շաճ վե րա բեր մունքն է ա ղոթ քի նկատ մամբ՝ հա-
վա սա րակշ ռութ յունը մտեր մութ յան և  ակ նա ծան քի միջև: 
Աստ ված մեզ սի րող Հայրն է, Ում հետ կա տա րե լա պես հաշտ-
վել ենք ու կա րող ենք ա զատ զրուցել՝ ա ռանց դա տա պար-
տութ յան վա խի: Սա կայն պետք է միշտ հի շենք, որ մեր Հայ րը 
Երկն քի Թա գա վորն է, բո լո րի Տե րը և  ար ժա նի է մեր մե ծա-
գույն ակ նա ծան քին: Աստ վա ծաշն չի շատ ուսուցիչ ներ ճիշտ 
շեշ տադ րում են ա րել «Աբ բա Հայր» ար տա հայ տութ յան վրա: 
Պո ղո սը Հ ռո մի հա վա տաց յալ նե րին խրա խուսում է. «Ո րով-
հետև դուք ծա ռա յութ յան հո գին չա ռաք, որ դարձ յալ վա խե-
նաք. այլ՝ որ դեգ րութ յան հո գին ա ռաք, ո րով ա ղա ղա կում ենք՝ 
Աբ բա, Հա՛յր» (Հ ռոմ. 8.15)։ Եվ նույ նը գրում է Գա ղա տիա յի 
ե կե ղե ցուն. «Եվ ո րով հետև դուք որ դի ներ եք, Աստ ված Իր 
Որ դու Հո գին ուղար կեց ձեր սրտե րի մեջ, որ ա ղա ղա կում 
է Աբ բա, Հա՛յր» ( Գա ղատ. 4.6)։ Այս խոս քե րը վստա հա բար 
ա ղոթ քի մեծ քա ջա լե րանք են մեզ հա մար, քա նի որ հաս տա-
տում են այն, որ մենք Աստ ծո հետ ունենք մտե րիմ, հայ րա-
կան-որդիա կան հա րա բե րութ յուն:

Այ դուհան դերձ, այն տա րած ված ուս մուն քը, թե ա րա մեե-
րեն «Աբ բա» ար տա հայ տութ յան հա յե րեն հա մար ժե քը «հայ-
րիկն» է, ան հիմ է և վ նա սա բեր: Մենք պետք է հաս կա նանք, 
որ ա ռա ջին դա րի մեր ձա վո րար ևել յան հա մա տեքս տում «աբ-
բա» բա ռը հստակ հա ղոր դում է քաղց րութ յուն և մ տեր մութ յուն՝ 
ա ռանց նվա զեց նե լու հա տուկ ակ նա ծան քը հայր-որ դի հա րա-
բե րութ յուն նե րին: Հա յե րեն «հայ րիկ» բա ռի կի րա ռումը բո լո րո-
վին պատ շաճ չէ այդ հա մա տեքս տում, քա նի որ այն չի հա-
ղոր դում պատ շաճ ակ նա ծանք Իս րա յե լի Սուր բին մո տե նա լիս, 
Ով ա սել է. «...Ինձ մո տե ցող նե րով պի տի սրբվեմ, և  ամ բողջ 
ժո ղովր դի առջև պի տի փա ռա վոր վեմ...» (Ղևտ. 10.3): 

Երկ րորդ թան կար ժեք քա րը, ո րը կա րե լի է տես նել այս 
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ա ղոթ քի մեջ, նման է բազ մա կող մա նի ա դա ման դի. դրա-
նում ե րեք ա ռան ձին խնդրանք ներ են ար տա հայտ ված, 
ո րոնք բարդ կեր պով փոխ կա պակց ված են: Այդ խնդրանք-
նե րը պետք է լի նեն մեզ կա ռա վա րող ձգտում ե րը և կազ մեն 
մեր ա ղոթք նե րի մեծ մա սը: Դ րանք պետք է ա ղո թել թե՛ ան-
հատ քրիս տոն յա յի ա նունից, թե՛ ե կե ղե ցու ա նունից՝ ընդ հա-
նուր առ մամբ, և թե՛ ամ բողջ մարդ կութ յան ա նունից: Ա ռա ջին 
խնդրան քով՝ « Սուրբ լի նի Քո ա նունը», մենք ա ղո թում ենք, որ 
Աստ ծո ա նունը ճա նաչ վի որ պես ա ռան ձին և զատ ված ա նուն, 
ո րը վեր է մյուս ա նուն նե րից, և հա մա պա տաս խան պա տիվ 
տրվի Ն րան: Դ րա նով մեր և  ե կե ղե ցու հա մար Աստ ծուց 
խնդրում ենք, որ կա րո ղա նանք ա ճել Ն րան ուղղ ված մե ծա-
րան քի և ն վիր ման մեջ, որ պես զի Նա մեր սրտե րում լիո վին 
ա ռան ձին տեղ զբա ղեց նի, ո րը վեր կլի նի մյուս բո լոր սե րե-
րից՝ մրցակ ցութ յունից դուրս: Ան հա վատ աշ խար հի հա մար 
ա ղո թում ենք, որ Ա վե տա րա նը տա րած վի, ազ գե րից հե ռա նա 
հոգ ևոր կուրութ յունը և ն րանց նոր սիրտ տրվի, որ պես զի մե-
ծա րեն Աստ ծո Անձն ու կամ քը՝ ա մեն բա նից ա վե լի:

Երկ րորդ խնդրան քը՝ « Գա Քո Ար քա յութ յունը», այս ար-
տա հայ տութ յան մի ջո ցով մենք խնդրում ենք Աստ ծուց, որ 
Ն րա գե րիշ խան և  օ րի նա վոր կամ քը դառ նա մեր ան հա տա-
կա նութ յան և  ե կե ղե ցու միաս նա բար ա ճող ի րա կա նութ յունը, 
որ պես զի մեզ լիո վին հանձ նենք Ն րան՝ մեր սիր տը, շուն չը, 
միտ քը և կա րո ղութ յունը, որ Նա թա գա վոր նե րի Թա գա վոր 
ճա նաչ վի մեր կյան քի ա մեն ակն թար թի, բնա գա վա ռի և ման-
րուքի մեջ: Ան հա վատ աշ խար հի հա մար ա ղո թում ենք, որ 
այն դա դա րի պա տե րազ մել Աստ ծո դեմ և  ըն դունի ա մեն անձ, 
հաս տա տութ յուն և  աշ խա տանք ղե կա վա րե լու Ն րա ի րա վուն-
քը, որ պես զի հա սա րա կութ յան, կա ռա վա րութ յան, մշա կույ թի 
և գի տութ յան ա մեն բնա գա վառ Տեր ըն դունի Ն րան և թույլ 
տա, որ Աստ ծո գե րիշ խան ի րա վուն քը ղե կա վա րի: 
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Եր րորդ խնդրան քով՝ « Լի նի Քո կամ քը՝ ինչ պես երկն քում, 
այն պես էլ երկ րի վրա», Աստ ծուց խնդրում ենք, որ մեր ներ քին 
են թա կա յութ յունը Ն րա տի րա կա լութ յա նը՝ ար տա հայտ ված լի նի 
ար տա քին, ակ տիվ հնա զան դութ յամբ և ծա ռա յութ յամբ, որ պես-
զի կա րո ղա նանք երկ րի վրա Ն րա առջև ապ րել այն պես, ինչ պես 
մեկ օր կապ րենք Երկն քում: Ինչ վե րա բե րում է ան հա վատ աշ-
խար հին, ա պա ա ղո թում ենք, որ Ա վե տա րանն այն պես տա րած-
վի, որ «բո լոր ազ գե րը, ցե ղե րը, ժո ղո վուրդ ներն ու լե զունե րը» 
հաշտ վեն Աստ ծո հետ և պատ րաս տա կա մո րեն ու ուրա խութ յամբ 
հնա զանդ վեն թա գա վոր նե րի Թա գա վո րին և տե րե րի Տի րո ջը 
(տե՛ս Հայտն. 7.9):

Այս ե րեք խնդրանք նե րը Ք րիս տո սի սրտի կամ ձգտում-
նե րի բա ցա հայ տում են. հետ ևա բար, դրանք պետք է լի նեն 
մեր կյան քե րի կենտ րո նա կան ձգտումը և մեր ա ղոթք նե րի 
ա ռանց քը: Որ պես Աստ ծո ժո ղո վուրդ՝ մենք ունենք մեծ խնդիր 
և  ուզում ենք, որ այն լուծ ված լի նի. որ սուրբ լի նի Ն րա ա նունը, 
գա Ն րա Ար քա յութ յունը, և կա տար ված լի նի Ն րա կամ քը մե-
զա նում, ե կե ղե ցում և  ամ բողջ երկ րագն դի վրա: Այլ ցան կութ-
յուն կամ կա րիք՝ որ քան էլ հիմ ա վոր լի նի, մում է երկ րոր-
դա կան: Նույ նիսկ «Տե րունա կան ա ղոթ քի» մյուս խնդրանք նե-
րը պետք է ըն կալ վեն այդ մեկ խնդրի հա մա տեքս տում: 

Ա մե նօր յա հա ցի, փոր ձութ յա նը դի մա կա յե լու կա րո ղութ յան, 
ե կե ղե ցու միա բա նութ յան մա սին խնդրանք նե րը նրա հա մար 
են, որ կա րո ղա նանք ա վե լի մեծ կենտ րո նաց մամբ և  արդ յունա-
վե տութ յամբ գոր ծել՝ Տի րոջ ա նունը պատ վե լու, Ն րա Ար քա յութ-
յունը տա րա ծե լու և Ն րա կամ քը կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ: Կա-
րող ենք վստահ լի նել, որ Աստ ված կպատ վի այդ պի սի ա ղոթ քը:

«Տե րունա կան ա ղոթ քի» հետ մեկ տեղ Սուրբ Գր քում կան 
ան հա մար ա ղոթք ներ՝ ընդ հա նուր սրբա գործ ման, Սուրբ 
Գիր քը հաս կա նա լու հա մար լուսա վոր վե լու և ք րիս տո նեա կան 
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կյան քում ուղ ղոր դում ու զո րութ յուն ստա նա լու վե րա բեր յալ: 
Դ րանց մեկ տաս նե րոր դին նույ նիսկ հա մա ռոտ անդ րա դարձ 
կա տա րե լու հա մար հար կա վոր կլի ներ մի քա նի հա տոր գրել: 
Այ դուհան դերձ, դրանք ձեզ են սպա սում Սուրբ Գր քում: Իսկ 
ինչ պա հանջ վում է ձեզ նից, պատ րաս տա կա մութ յունն է, որն 
ար տա հայտ վում է ջա նա սի րա բար սեր տե լով:

Անձ նա կան և միա բան ա ղոթք ներ

Կա ա ղոթ քի եր կու կար ևոր հա մա տեքստ, ո րոնք հիմ քա յին 
են քրիս տոն յա յի ա ճի և հա սունութ յան հա մար: Ա ռա ջի նը՝ անձ-
նա կան կամ ծա ծուկ ա ղոթքն է: Այն նե րա ռում է անձ նա կան 
երկր պա գութ յունը, շնոր հա կա լութ յունը, հա ղոր դութ յունը և 
Աստ վա ծաշն չի վրա հիմ ված բո լոր խնդրվածք նե րի բարձ րա-
ձայ նումը: Անձ նա կան ա ղոթ քը մեծ կար ևո րութ յուն ունի Սուրբ 
Գր քի սեր տո ղութ յան մեջ, քա նի որ մենք ա նընդ մեջ ունենք Հո-
գու օգ նութ յան կա րի քը: Աստ ծո Հո գին է, որ լուսա վո րում է մեզ՝ 
հաս կա նա լու Աստ ծո Խոս քը2, և զո րաց նում է՝ հնա զանդ վե լու 
հա մար3: Բա ցի այդ՝ անձ նա կան ա ղոթքն ու հա ղոր դութ յունը 
պաշտ պա նում են մեզ հա վատ քի այն տե սա կից, որն ամ բող ջո-
վին հիմ ված է ուղե ղի, բա նա կա նութ յան կամ ա կա դե միա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի վրա՝ մինչ դեռ պետք է լի նի վե րա փո խող, 
հա րա բե րութ յուն նե րի վրա հիմ ված և գործ նա կան: 

Մշ տա պես պետք է հի շենք, որ ճշմա րիտ քրիս տո նեութ-
յունն ա վե լին է, քան հե ղի նա կա վոր ճշմար տութ յունը, ո րը 
հայտ նի է դառ նում Աստ ծո կող մից ներշնչ ված, անս խա լա կան 
և  ան թե րի Գր քի մի ջո ցով: Այն նաև անձ նա կան, վե րա փո խող 
և փո խա դարձ հա րա բե րութ յուն է Աստ ծո հետ, Ով բա ցա-
հայտ վում է այդ Գր քի մեջ:

2   Ա Կորնթ. 2.12, Ա Հովհ. 2.20,27, Եփես. 1.15-19
3   Եփես. 3.14-16, Կողոս. 1.29
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Մեր անձ նա կան կամ ծա ծուկ ա ղոթ քի կյան քին զուգա-
հեռ պետք է մաս նակ ցենք նաև ե կե ղե ցա կան կամ միա բան 
ա ղոթք նե րին: Ե րուսա ղե մի քա րե տա ճա րի վե րա բեր յալ Հի-
սուսն ա սաց. «Գր ված է՝ Իմ տունն ա ղոթ քի տուն պի տի լի նի»4: 
Որ քան ա վե լի պետք է կի րառ վի Ե սա յու գրքի այս մեջ բե րումը 
Ք րիս տո սի հոգ ևոր տա ճա րում՝ ե կե ղե ցում5: Գործք ա ռա քե-
լոց գրքում տես նում ենք, որ վաղ ե կե ղե ցին նվիր ված էր միա-
բան ա ղոթք նե րին: Ղուկա սը գրում է. «Եվ միշտ հետևում էին 
ա ռաք յալ նե րի վար դա պե տութ յա նը և հա ղոր դութ յա նը և հա-
ցը կտրե լուն և  ա ղոթք նե րին» ( Գործք 2.42)։

Շատ ե կե ղե ցի նե րում այ սօր միա բան ա ղոթք նե րի ո լոր տը 
տուժում է Սուրբ Գր քի հան րա յին ըն թեր ցա նութ յունն ան տե-
սե լու պատ ճա ռով: Կի րառ վե լու դեպ քում էլ հա ճախ քիչ է տար-
բեր վում քա ղա քա յին հա վա քույ թից, որ տեղ ժա մա նա կի մեծ 
մասն անց կաց վում է՝ լուրեր փո խա նա կե լով կամ, նույ նիսկ, 
բամ բա սե լով, ինչն ընդ միջ վում է մի քա նի րո պե տևո ղութ յամբ 
ընդ հա նուր ա ղոթ քով: Հա ճախ է պա տա հում է նաև, որ ե կե ղե-
ցու միա բան ա ղոթ քը հիմ ա կա նում կենտ րո նա ցած է լի նում 
հա րան վա նութ յան ֆի զի կա կան կա րիք նե րի վրա, և լիո վին 
ան տես վում են Ար քա յութ յան ա ռա վել մեծ կա րիք նե րը, ո րոնք 
նշված են «Տե րունա կան ա ղոթ քի» մեջ:

Տե ղի հա րան վա նութ յունում միա բան կամ հան րա յին 
ա ղոթ քի ճիշտ տե ղը վե րա կանգ նե լու հա մար ա ռաջ նորդ նե-
րը պետք է ղեկն ի րենց ձեռ քը վերց նեն: Ոչ միայն պետք է 
ժա մա նակ հատ կաց նեն ա ղոթ քին ու ցուցում եր տան ա ղոթ-
քի կար ևո րութ յան մա սին, այլև սո վո րեց նեն ե կե ղե ցուն ինչ-
պես ա ղո թել աստ վա ծաշնչ յան հի մունք նե րով և  ինչ պես շտկել 
Աստ վա ծաշն չին հա կա սող վե րա բեր մունքն ու կար գը, ո րով 
պատ ված են միա բան ա ղոթ քի հա վա քույթ նե րը: Պետք է 

4   Ղուկ. 19.46, Եսայի 56.7
5   Ա Կորնթ. 3.16,17, 6.19, Բ Կորնթ. 6.16, Եփես. 2.21
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նշել, որ ա ղոթ քի ճիշտ դիր քի վե րա կանգ նումը հա րան վա-
նութ յունում գրե թե անհ նար է, քա նի դեռ ա ռաջ նորդ նե րը 
(հատ կա պես՝ արև մուտ քում) շա րունա կում են ա ռաջ տա նել 
ե կե ղե ցա կան հա վա քույթ նե րը՝ որ պես դար ձի չե կած նե րի 
մարմ ա կան քմա հա ճույք նե րի մա տա կա րար մա նը ծա ռա յող 
և հա սունութ յուն չունե ցող նե րին զբա ղեց նող ա րա րո ղա կարգ: 
Թո՛ղ որ Աստ ված բարձ րաց նի այն պի սի ա ռաջ նորդ նե րի, ով-
քեր ա ռա ջին դա րի ա ռաք յալ նե րի նման հան դի սա վոր հա-
մոզ վա ծութ յամբ կհռչա կեն. «Իսկ մենք ա ղոթ քին և Խոս քի 
պաշ տա մուն քին հետ ևենք» ( Գործք 6.4), և կա ռաջ նոր դեն 
ե կե ղե ցուն նույնն ա նել։

Հար ցեր և խորհր դա ծութ յուն ներ գլխի վե րա բեր յալ

1. Ո՞րն է ձեր կար ծի քը պնդման վե րա բեր յալ. « Թե՛ ծա ռա-
յող նե րը, և թե՛ աշ խար հա կան նե րը հա ճախ են ա սում. 
«Երբ ևէ չեմ լսել, որ մահ վան շե մին ե ղող հա վա տաց-
յա լը զղջա, որ չա փից շատ ժա մա նակ է հատ կաց րել 
Աստ ծո Խոս քին և  ա ղոթ քին»»: Ինչ պե՞ս կա րող է այս 
պնդումը կի րա ռա կան լի նել ձեր կյան քում:

2. Ո րո՞նք են եր կու հիմ ա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնց պատ-
ճա ռով ա ղոթ քը դժվար է թվում մեզ:

3. Ինչ պե՞ս Հի սուսն Իր կյան քով ցույց տվեց, որ Ինքն 
ա ղոթ քի Մարդ է: Ինչ պե՞ս պետք է հետ ևենք Ն րա օ րի-
նա կին:

4. Ո րո՞նք են եր կու ծայ րա հե ղութ յուն նե րը, ո րոն ցից պետք 
է խուսա փենք, երբ սո վո րում ենք ա ղո թել աստ վա-
ծաշնչ յան հի մունք նե րով: Ինչ պե՞ս էին ե կե ղե ցու պատ-
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մութ յան ըն թաց քում աստ վա ծաշնչ յան բա րե պաշտ 
սուր բե րը սո վո րում ա ղո թել: 

5. Ին չո՞ւ պետք է «Տե րունա կան ա ղոթ քը» հիմ քա յին հա-
մա րենք աստ վա ծաշնչ յան հի մունք նե րով ա ղոթ քի մեր 
պատ կե րաց ման մեջ:

6. Հա մա ռոտ բա ցատ րե՛ք «Տե րունա կան ա ղոթ քի» մեջ 
հի շա տակ ված ար տա հայ տութ յուն նե րից յուրա քանչ-
յուրի կար ևո րութ յունը:

7. Բ նութագ րե՛ք անձ նա կան կամ ծա ծուկ ա ղոթ քը և դ րա 
կար ևո րութ յունը:

8. Ի՞նչ տեղ է զբա ղեց րել միա բան, հան րա յին ա ղոթ քը վաղ 
ե կե ղե ցու կյան քում: Ի՞նչ պետք է ա նենք այդ կարգն այ-
սօր վա ե կե ղե ցում վե րա կանգ նե լու հա մար:
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Մեր հոգ ևոր հայ րե րը հազ վա դեպ են ա ռանձ նաց րել ա պաշ-
խա րութ յունը խոս տո վա նութ յունից՝ որ պես շնորհ քի մի ջոց, 
քա նի որ դրանք հա մար վել են ա ղոթ քի հիմ ա կան տար րեր: 
Այլ կերպ ա սած՝ ա ղոթ քի մա սին որ պես շնորհ քի մի ջոց խո-
սե լիս, ըստ էութ յան, նկա տի են առն վել նաև ա պաշ խա րութ-
յունը և խոս տո վա նութ յունը: Այ նու ա մե նայ նիվ, քա նի որ ժա-
մա նա կա կից ե կե ղե ցում այդ չափ ան տես ված են ա պաշ խա-
րութ յունն ու խոս տո վա նութ յունը, հարկ եմ հա մա րում դրանց 
մա սին գրել ա ռանձ նաց ված՝ որ պես շնորհ քի մի ջոց ներ: 

Ժա մա նա կա կից մշա կույ թի և մե ծա պես ա վե տա րա նա կան 
ուղղ վա ծութ յան մեջ ա պաշ խա րութ յունը և խոս տո վա նութ-
յունը դի տար կում են բա ցա սա բար կամ, առն վազն, որ պես 
անհ րա ժեշտ չա րիք: Ժա մա նա կա կից հո գե բա նութ յունը սո վո-
րեց րել է ա մեն գնով պաշտ պա նել մեր «ես»-ը, նույ նիսկ ե թե 
դրա հա մար ստիպ ված ենք հեր քել ի րա կա նութ յունը կամ ստել 
թե՛ միմ յանց, թե՛ ինք ներս մեզ: Ի րա վի ճա կը վատ թա րաց նում 
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է այն, որ ա վե տա րա նա կան քա րոզ չութ յան մեծ մա սը կար ծես 
այն պես է նա խագծ ված, որ քար տե րը չեն բաց վում, և Աստ-
ծո Խոս քի լույ սով չեն բա ցա հայ տում մեր սխալ նե րը ու մեզ 
ան հար մար դրութ յան մեջ չեն դնում: Մենք մեծ վճռա կա նութ-
յամբ պահ պա նում ենք «Ես լավ եմ... Դու լավ ես» ստա տուս 
քվոն, նույ նիսկ՝ երբ փաս տե րը հա կա ռակն են խո սում: Արդ-
յուն քում մեր խղճմտան քը տանջ վում է մեղ քի զգա ցումից, մեր 
խա ղա ղութ յունը գե րա կայ վում է Աստ ծուց օ տա րա նա լու խո րը 
և հա մա կող վե րապ րումով, իսկ գրե թե հա վեր ժա կան պար-
տութ յունը կուլ է տա լիս մեր հաղ թա նա կը:

Ո՞րն է քրիս տո նեութ յունը պա շա րած այս հա ճախ հան-
դի պող ախ տի բուժումը: Ինչ պես հա ճախ պա տա հում է, մեզ 
անհ րա ժեշտ է հենց այն դե ղո րայ քը, ո րից խուսա փում են՝ 
ա պաշ խա րութ յուն և խոս տո վա նութ յուն: Աշ խար հի, մարմ ա-
կա նի և չխ րատ վե լու տե սանկ յունից՝ ա պաշ խա րութ յունը և 
խոս տո վա նութ յունը ստո րա ցուցիչ ու քայ քա յիչ են: Իսկ Աստ-
վա ծաշն չի տե սանկ յունից՝ դրանք նվեր են Աստ ծուց՝ որ պես 
շնորհ քի մի ջոց, ո րը տա նում է վե րա կանգն ման, խա ղա ղութ-
յան և  ուրա խութ յան:

Ե թե ցան կա նում ենք քայ լել Ք րիս տո սի հետ այն վստա-
հութ յամբ և  ուրա խութ յամբ, ո րը Նա է կա մե նում մեզ հա մար, 
ա պա պետք է շրջվենք աշ խար հի գա ղա փա րա խո սութ յուն-
նե րից և  ըն դունենք այն բուժումը, որն ամ փոփ ված է Սուրբ 
Գր քում: Աշ խար հի և Խոս քի՝ միմ յանց հա կադր վող դե ղա մի-
ջոց նե րը հնա րա վոր չէ հա մա տե ղել. դա կվնա սի հի վան դին: 
Մենք պետք է մեր ժենք աշ խար հի բուժում ե րը, ո րոնք մեզ 
ստի պում են պար զա պես քո ղար կել մեղ քի թա րա խա կա լող 
վեր քը, և  ըն դունենք Խոս քի բուժումը, ո րը կար գադ րում է մեզ 
հե ռաց նել քո սը և մաք րել վեր քը:
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Նոր կտա կա րա նում «ա պաշ խա րել» բառն ա մե նից հա ճախ 
թարգ ման ված է հունա րեն «metanoéo» բա յից՝ կազմ ված է 
«noéo» (ըն կա լել, հաս կա նալ) բա յից և «meta» նա խա ծան ցից, 
ո րը նշա նա կում է փո փո խութ յուն: Ուս տի, ա պաշ խա րութ յունը 
նե րա ռում է ար մա տա կան փո փո խութ յուն ի րո ղութ յուն նե րի և  
ի րա կա նութ յան ըն կալ ման մեջ: Սուրբ Գր քում մտքի այդ պի սի 
փո փո խութ յունը երբ ևէ չի սահ մա նա փակ վում ին տե լեկ տով, 
այլ՝ հա վա սա րա պես կտրուկ ազ դում է հույ զե րի և կամ քի վրա:

Կա եր բա յե րեն բառ՝ «nacham», որն օգ նում է ա ռա վել լավ 
հաս կա նալ, թե ինչ է ա պաշ խա րութ յունը: Այդ բա ռի ար մա տը 
կրում է «խո րը շնչել» ի մաս տը՝ փո խան ցե լով մար դու զգաց-
մունք նե րի, օ րի նակ՝ վիշտ, ափ սո սանք կամ զղջում1 ֆի զի-
կա կան ար տա հայ տումը: Ուս տի, աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ-
խա րութ յունը ոչ միայն նե րա ռում է մտքի փո փո խութ յունը 
մեղ քի վե րա բեր յալ, այլև՝ ան կեղծ վիշտ մեղ քի պատ ճա ռով:

Մեր մե ղա վո րութ յան և մեղ քի մա սին ճշմա րիտ գի տակ-
ցում ա ռա ջաց նում է ան կեղծ վշտի, ա մո թի ու նույ նիսկ 
ա ռողջ ա տե լութ յան կամ զզվան քի զգա ցում՝ մեր մեղ քի կամ 
մարմ ա կան բնույ թի նկատ մամբ: Գ րա գիր Եզ րասն ա սում է, 
որ Իս րա յե լի մեղ քե րի պատ ճա ռով «ա մա չում է և չի հա մար-
ձակ վում բարձ րաց նել» իր ե րե սը դե պի Աստ ված: Ե րե միա 
մար գա րեն ա ղա ղա կում է. « 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 յունից 
մինչև այ սօր։ Եվ չլսե ցինք մեր Տեր Աստ ծո ձայ նին» (Ե րե-
միա 3.25)։ Ե զե կիել մար գա րեն նույ նիսկ այն քան հա մար ձակ 
գտնվեց, որ հռչա կեց, թե երբ անհ նա զանդ Իս րա յե լը վեր ջա-

1   Հին կտա կա րա նի աստ վա ծա բա նա կան աշ խա տան քա յին գրքեր, R. Laird 
Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke (Chicago: Moody, 1980), 2:570.
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պես կգի տակ ցի Տի րոջ դեմ իր գոր ծած մեղ քի սար սա փե լի 
բնույ թը, կզզվի ինքն ի րե նից՝ այն բո լոր չար բա նե րի հա մար, 
որ գոր ծել է (Ե զեկ. 20.43): Ի վեր ջո, Հ ռո մի հա վա տաց յալ նե-
րին գրե լով՝ Պո ղոս ա ռաք յա լը նշում է, որ նրանք դեռևս ա մա-
չում էին այն բա նե րի հա մար, որ ա րել էին մինչև դար ձի գա լը 
(տե՛ս Հ ռոմ. 6.21): Ն մա նա տիպ խո սակ ցութ յուն նե րը կար ծես 
տե ղին չլի նեն այն պի սի աշ խար հում և  ա վե տա րա նա կան հա-
մայն քում, ո րը ո ղող ված է ինք նարժ ևոր ման մա սին հո գե բա-
նութ յամբ: Այ նու ա մե նայ նիվ, վիշ տը, ա մո թը և  ինք նա տե լութ-
յունը աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն ներ են, ո րոնք եր կու 
Կ տա կա րան նե րում էլ ան կեղծ ա պաշ խա րութ յան կար ևոր 
մաս են կազ մում: 

Ա պաշ խա րութ յունը հաս կա նա լու հա մար պետք է դի տար-
կենք եր կու տե սանկ յունից՝ ա պաշ խա րութ յուն դե պի փրկութ-
յուն՝ մեր դար ձի գա լու պա հին, և շա րունա կա կան ա պաշ խա-
րութ յուն՝ դե պի սրբա գոր ծում, մեր ամ բողջ քրիս տո նեա կան 
կյան քի ըն թաց քում: Դար ձի գա լու պա հից Սուրբ Հո գին վե-
րած նում է մեր սրտե րը, լուսա վո րում է մեր մտքե րը և  ի հայտ 
է բե րում մեր սխալ ներն ու մեղ քե րը՝ բա ցա հայ տե լով աստ վա-
ծա յին ճշմար տութ յունը: Այս աստ վա ծա յին աշ խա տան քի արդ-
յուն քում փոխ վում են մեր մտքե րը և  ար մա տա կա նո րեն վե րա-
փոխ վում է ի րա կա նութ յան հան դեպ մեր ըն կա լումը՝ հատ կա-
պես Աստ ծո, ինք ներս մեր, մեղ քի և փր կութ յան վե րա բեր յալ: 
Ան հա վա տութ յունից և  ինք նա վա րութ յունից մենք դառ նում ենք 
դե պի հա վատ քը և հ նա զան դութ յունն Աստ ծո կամ քին: Դար ձի 
գա լու պահից Սուրբ Հո գին մեր մեջ շա րունա կում է ա պաշ խա-
րութ յան աշ խա տան քը՝ բա ցա հայ տե լով մեզ հա մար աստ վա-
ծա յին ճշմար տութ յունը, որ պես զի այդ ա հագ նա ցող լույ սի մեջ 
ա վե լի ու ա վե լի պարզ տես նենք Աստ ծո բնա վո րութ յունը և  ինք-
ներս մեզ: Այս լույ սի մեջ է, որ բա ցա հայտ վում են մեր մեղ քե րը, 
և մենք ա պաշ խա րում ու խոս տո վա նում ենք: Հին աստ վա ծա-
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բան նե րից և քա րո զիչ նե րից շա տե րը սրա մա սին խո սե լիս այն 
կո չել են « Գող գո թա յի ճա նա պարհ»2՝ միակ ճա նա պար հը դե-
պի ա զա տութ յուն և  ուրա խութ յուն:

Հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ պես են ա պաշ խա րութ յունը և 
խոս տո վա նութ յունը տա նում դե պի կյանք, նախ և  ա ռաջ, մենք 
պետք է հաս կա նանք, որ մեղ քի բո լոր տե սակ նե րը մա հա ցու 
ախտ են քրիս տոն յա յի կյան քի հա մար: Այն աղ տո տում3, գե-
րե վա րում4, թշվա ռութ յուն է բե րում և ս պա նում այն, ին չին 
դիպ չում է5: Սա կայն, ա մե նից ա ռա վել այն խո չըն դո տում է 
հա վա տաց յա լի ըն կե րակ ցութ յունն Աստ ծո հետ և պի տա-
նիութ յունն Աստ ծո հա մար: Չ նա յած որ բո լո րո վին ըն դունե լի 
ճշմար տութ յուն է այն, որ Տեր Հի սուս Ք րիս տո սում գտնվող 
հա վա տաց յա լին ո չինչ չի կա րող բա ժա նել Աստ ծուց (տե՛ս 
Հ ռոմ. 8.39), հա վա սա րա պես ճշմա րիտ է նաև, որ մեղ քը խո-
չըն դո տում է մեր հա ղոր դութ յունն Աստ ծո հետ երկ րից: Սաղ-
մո սեր գուն ա ղա ղա կում է. «Ե թե ես ա նօ րի նութ յուն տես նեի իմ 
սրտում, Տե րը չէր լսի ինձ» ( Սաղմ. 66.18)։ Ե սա յի մար գա րեն 
հա մար ձա կութ յամբ հայ տա րա րում էր քմա հաճ Իս րա յե լին. 
«Ա հա Տի րոջ ձեռ քը չի կար ճա ցել փրկե լուց, և Ն րա ա կան ջը 
չի ծան րա ցել լսե լուց. այլ ձեր ա նօ րի նութ յուն ներն են բա ժա-
նում ձեր և ձեր Աստ ծո մեջ տե ղը, և ձեր մեղ քե րը ծած կե ցին 

2   Ռոյ Հեյ սո նի հե ղի նա կած « Գող գո թա յի ճա նա պար հը» գիր քը (Fort Washing-
ton, Pa.: Christian Literature Crusade, 1990) հրա շա լի աշ խա տութ յուն է աստ վա-
ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ յան թե մա յով, ո րը տա նում է դե պի կյանք, ուրա խութ յուն և 
սր բա գոր ծում: 

3   «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 յունը» (Ե սա յի 64.6): «Եվ եր կի րը պղծե ցիր քո պոռն կութ յուն-
նե րով ու չա րութ յուն նե րով» (Ե րե միա 3.2)։

4   « Հի սուսը պա տաս խա նեց նրանց. «Ճշ մա րի՛տ, ճշմա րի՛տ ա սում եմ ձեզ, թե՝ 
նա, ով որ մեղք է գոր ծում, մեղ քի ծա ռա է»» ( Հովհ. 8.34)։ «Դուք չգիտե՞ք, թե ում 
ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում՝ նրան հնազանդվելու, ծառաներ եք նրան, 
որին հնազանդվում եք. թե՛ մեղքին՝ դեպի մահ, և թե՛ հնազանդությանը՝ դեպի 
արդարություն» ( Հռոմ. 6.16)։

5   «Եվ այ նուհետև, որ ցան կութ յունը հղա ցած է, ծնվում է մեղք, և մեղքն էլ, երբ 
որ կա տար վում է, մահ կծնի» ( Հա կոբ. 1.15)։



42 Շնորհքի հիմ ա կան մի ջոց նե րը

Ն րա ե րե սը ձեզ նից, որ չլսի» (Ե սա յի 59.1,2)։
Հա վա տաց յա լի կյան քում մեղ քի պղծող և մա հա բեր բնույ-

թը, ինչ պես նաև Աստ ծո հետ մեր հա ղոր դութ յան վրա դրա 
ազ դե ցութ յունը հպան ցիկ տես նե լը պետք է դրդի մեզ ա րագ և 
պատ շաճ բուժում գտնել: Այն պետք է մեր մեջ պատ րաս տա-
կա մութ յուն ա ռա ջաց նի կրկին օգտ վե լու այդ բուժումից ամ-
բողջ կյան քի ըն թաց քում: Այդ բուժում ա պաշ խա րութ յունն 
է, և  այն արդ յունա վետ գոր ծում է, երբ մեր միտ քը հա գեց-
նում ենք Աստ ծո Խոս քով, ան դա մակ ցում ենք տե ղի աստ վա-
ծաշնչ յան ե կե ղե ցուն և տ րա մադր ված ենք ար մա տա կա նո րեն 
լուծել մեղ քի հար ցը, երբ այն ի հայտ է գա լիս: 

Երբ մեր կյան քե րը հա գեց նում ենք Աստ ծո Խոս քով, նախ 
և  ա ռաջ, զգա յուն ենք դառ նում մեր մեղ քի նկատ մամբ և գի-
տակ ցում ենք, որ ա պաշ խա րութ յան կա րիք ունենք: 

«Դուք չգիտե՞ք, թե ում որ ձեր ան ձե րը ծա ռա եք ներ կա յաց-
նում՝ նրան հնա զանդ վե լու, ծա ռա ներ եք նրան, ո րին հնա-
զանդ վում եք. թե՛ մեղ քին՝ դե պի մահ, և թե՛ հնա զան դութ յա նը՝ 
դե պի ար դա րութ յուն»։

Ինչ պես Դա վիթն է ա սել, ուղիղ կապ կա սիրտն Աստ-
ծո Խոս քով լցնե լու և մեղ քից փախ չե լու կա րո ղութ յան միջև 
(տե՛ս Սաղմ. 119.11): Այս տեղ մենք պետք է գի տակ ցենք Աստ-
ծո Խոս քի բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յունը՝ հա վա տաց յա լին 
մեղ քի նկատ մամբ ա վե լի ու ա վե լի զգա յուն դարձ նե լու գոր-
ծում: Չ նա յած այն բա նին, որ մեղ քը հան դի մա նե լը Սուրբ Հո-
գու աշ խա տանքն է (տե՛ս Հովհ. 16.8)՝ այն թուրը կամ երկ սայ-
րի սուրը, ո րը Հո գին օգ տա գոր ծում է սիր տը հա տե լու հա մար, 
Աստ ծո Խոսքն է: Կրկ նենք այն, ինչ քննար կե ցինք: Որ քան 
ա վե լի ենք տես նում Աստ ծո լույ սը՝ Ն րա Խոսքն ուսում ա-
սի րե լու արդ յուն քում, այն քան ա վե լի ենք կա րո ղա նում ինք-
ներս մեզ տես նել այդ լույ սի ներ քո: Երբ ա ճում ենք Խոս քի 
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մեջ, մեր՝ նախ կի նում թաքն ված մեղ քերն ի հայտ են գա լիս, 
և մենք սո վո րում ենք տես նել մեղքն այն պես, ինչ պես Աստ-
ված է տես նում, ինչ պես նաև սուրբ մո լեգ նութ յամբ ա տում ու 
ա ռանց փոխ զի ջում ե րի մեր ժում ենք այն: Հո գու աշ խա տան-
քը, ո րով Նա բա ցա հայ տում է մեր կյան քում առ կա թաքն ված 
մեղ քը, հա ճախ կա րող է ցա վոտ, տան ջա լի և վշ տա լի լի նել, 
սա կայն դա է բուժ ման ուղին: Երբ մար դը տեղ յակ չէ իր ներ-
սում գո յութ յուն ունե ցող քաղց կե ղից, նա կա րող է եր ջա նիկ 
լի նել իր ան տեղ յա կութ յան մեջ, սա կայն դա մա հա բեր ան-
տեղ յա կութ յուն է: Իսկ այն հի վան դը, ով տեղ յակ է քաղց կե-
ղից, գուցե ո րոշ ժա մա նակ ցավ ապ րի, սա կայն սիրտ ցա վեց-
նող այն լուրն ի վեր ջո կփրկի նրա կյան քը: 

Երկ րոր դը՝ մենք զգա յուն են դառ նում մեղ քի նկատ մամբ 
և գի տակ ցում ենք, որ ա պաշ խա րութ յան կա րիք ունենք, երբ 
մեր քրիս տո նեա կան կյանքն ապ րում ենք՝ ըն կե րակ ցե լով 
տե ղի ե կե ղե ցու ան կեղծ հա վա տաց յալ նե րի հետ: Սա հա ճախ 
ան տես վում կամ, նույ նիսկ, ար հա մարհ վում է ներ կա սերն դի 
կող մից, այ դուհան դերձ, բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն է: 
Աստ ված է ո րո շել, որ ա մեն հա վա տաց յալ պետք է ա ճի աստ-
վա ծա պաշտ ա ռաջ նորդ նե րի, հա վա տա րիմ ուսուցիչ նե րի և 
սուր բե րի հետ ըն կե րակ ցութ յան պայ ման նե րում: Հին կտա-
կա րա նը հաս տա տում է դա. «Եր կա թը եր կա թով է սրվում, և 
մար դը սրում է իր ըն կե րոջ ե րե սը» (Ա ռակ. 27.17)։

 Նոր կտա կա րանն ա ռա վել պարզ է ար տա հայտ վում: Պո-
ղոս ա ռաք յա լը գրում է, թե ո րոնք են Ք րիս տո սին ծա ռա յող նե-
րի ա ռաջ նա յին հանձ նա րա րա կան նե րը. « Խո՛ս քը քա րո զիր. 
վրա հա սիր՝ թե՛ ժա մա նա կին լի նի, թե՛ ժա մա նա կից դուրս. 
հան դի մա նի՛ր, սաս տի՛ր, հոր դո րի՛ր ա մեն եր կայ նամ տութ-
յունով և վար դա պե տութ յունով» (Բ Տի մոթ. 4.2)։ Ն ման ծա ռա-
յութ յունը չի վե րա բե րում միայն Ք րիս տո սին ծա ռա յող նե րին, 
այլև՝ ամ բողջ հա րան վա նութ յա նը: Նույ նը Պո ղո սը գրում է 



44 Շնորհքի հիմ ա կան մի ջոց նե րը

Կո ղո սիա յի ե կե ղե ցուն. «Ք րիս տո սի Խոս քը բնակ վի ձեր մեջ 
ա ռա տա պես ա մեն ի մաս տութ յունով. ի րար սո վո րեց րե՛ք և 
խ րա տե՛ք, սաղ մոս նե րով և  օրհ նութ յուն նե րով և հոգ ևոր եր-
գե րով և շ նորհ քով օրհ ներ գե՛ք Տի րո ջը ձեր սրտե րում» ( Կո-
ղոս. 3.16)։ Աս վա ծին իր հա մա ձայ նութ յունն է տա լիս նաև 
Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը. « Պինդ բռնենք հույ սի դա-
վա նութ յունն ան սայ թաք, որ հա վա տա րիմ է Խոս տա ցո ղը։ Եվ 
զգուշա նանք ի րար հա մար դե պի սեր և բա րի գոր ծեր գրգռե-
լով։ Եվ չթող նենք ի րար հետ ժո ղով վե լը, ինչ պես ո մանց սո վո-
րութ յունն է. բայց ի րար հոր դո րենք, և  այն քան ա վե լի, որ քան 
տես նում եք, որ օ րը մո տե ցել է» (Եբր. 10.23-25)։ Ե թե պահ-
պա նենք մեր վստա հութ յունն առ այն, որ Սուրբ Գիր քը ներշնչ-
ված է Աստ ծո կող մից, անս խա լա կան է և բա վա րար, ա պա 
մեզ թույլ չենք տա կար ծե լու, թե կա րող ենք քրիս տո նեա կան 
կյանքն ապ րել լիութ յան մեջ և հաս նել այն հա սունութ յա նը, 
ո րը հա ճե լի է Աստ ծուն՝ ա ռանց հետ ևո ղա կան և գործ նա կան 
մաս նակ ցութ յան տե ղի աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցու կյան քին: 
Այն տեղ մենք քա ջա լեր վում ենք ա ռաջ շարժ վել այն ուղ ղութ-
յամբ, որ պետք է քայ լենք, հան դի ման վում ենք՝ շեղ վե լու կամ 
սխալ վե լու պա րա գա յում, խրատ վում ենք, երբ մեր սրտե րը 
քա րա ցած են, իսկ պա րա նոց նե րը՝ պնդա ցած: Ե թե ձեր ե կե-
ղե ցում այս ա մե նը տե ղի չի ունե նում, ա պա այն պար զա պես 
աստ վա ծաշնչ յան չէ:

Եվ եր րոր դը, երբ Խոս քի մի ջո ցով Հո գին բա ցա հայ տում 
է մեղ քը, դրա հար ցե րը պետք է լուծել խստութ յամբ, ար մա-
տա պես և  ա ռանց ար դա րա ցում ե րի ու հա պա ղում ե րի: Հի-
սուսն ա սաց Իր ա շա կերտ նե րին. «Եվ ե թե քո աջ աչ քը գայ-
թակ ղեց նում է քեզ, հա նի՛ր այն և քեզ նից դե՛ն գցիր, ո րով-
հետև լավ է քեզ հա մար, որ քո ան դամ ե րից մե կը կոր չի, 
և քո ամ բողջ մար մի նը չգցվի գե հե նը։ Եվ ե թե քո աջ ձեռ-
քը գայ թակ ղեց նում է քեզ, կտրի՛ր այն և քեզ նից դե՛ն գցիր, 
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ո րով հետև լավ է քեզ հա մար, որ քո ան դամ ե րից մե կը կոր-
չի, և քո ամ բողջ մար մի նը չգցվի գե հե նը» ( Մատթ. 5.29,30)։

Սա, ի հար կե, հի պեր բոլ6 է, սա կայն ճշտո րեն և հզոր 
ձևով փո խան ցում է, թե ինչ պես պետք է վար վենք մեղ քի 
հետ, երբ այն ի հայտ է գա լիս. մենք պետք է ա ռանց հա պա-
ղե լու, ա ռանց փոխ զի ջում ե րի կամ ար դա րա ցում ե րի հրա-
ժար վենք դրա նից: Պետք է ա րա գութ յամբ դա տա պար տենք 
այն, թույլ տանք, որ Աստ ծո Խոս քը անց նի դրա կենտ րո նով, 
և մեղ քից մե ծա գույն տհա ճութ յուն ապ րե լով՝ հե ռաց նենք 
մեզ նից: 

Մեղ քի խոս տո վա նութ յուն7

Չա փա զանց կար ևոր է հաս կա նալ, որ ան կեղծ ա պաշ խա-
րութ յունը են թադ րում է ոչ միայն սրտի ցավ ապ րել և մեղ քից 
շրջվել, այլև բա ցեի բաց խոս տո վա նել, որ Աստ ծո կար ծի քը մեր 
մա սին ճշմա րիտ է, և Ն րա դա տավ ճիռն ար դար է՝ մենք մեղք 
ենք գոր ծել: Այլ կերպ ա սած՝ աստ վա ծաշնչ յան ա պաշ խա րութ-
յունը են թադ րում է, որ մենք պետք է մեզ վրա վերց նենք այն, 
ինչ ա րել ենք:

Այս ճշմար տութ յունը հա կա սում է ժա մա նա կա կից մշա կույ-
թին: Մենք ինք ներս մեզ ար դա րաց նող և մեր ա րած նե րը հիմ-
նա վո րող մար դիկ ենք, ով քեր եր բեք չեն սխալ վում, այլ միշտ 
զոհ են ինչ-որ չա րա միտ, եր բեմ էլ ա նա նուն ուժի, ո րը մեր 
վե րահս կո ղութ յունից դուրս է:

Մենք գտնում կամ հո րի նում ենք մեր մեղ քե րը մեզ նից բա-
ցի ինչ-որ մե կին կամ ինչ-որ բա նի վե րագ րե լու ա մե նահ նա-

6   Չա փա զանց ված փաս տարկ, ո րը չպետք է բա ռա ցի հաս կա նալ. դրա նպա-
տակն է՝ շեշ տադ րել այն ճշմար տութ յան կար ևո րութ յունը, ո րը հա ղորդ վում է: 

7   Այս հատ վա ծի բո վան դա կութ յան մի մա սը՝ փո փոխ ված տես քով, Փոլ Վո շե-
րի «Ա վե տա րա նի կան չը և  ի րա կան դա վա նա փո խութ յուն» գրքից է (Grand Rapids: 
Reformation Heritage Books, 2013), 1-21.
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րա միտ ձևե րը: Մենք ինք նաար դա րաց մամբ մատ նա ցույց ենք 
ա նում հա սա րա կութ յա նը, կրթութ յա նը, դաս տիա րա կութ յա-
նը կամ հան գա մանք նե րին և  ապ շում կամ, նույ նիսկ, զայ րա-
նում ենք ա մե նա փոքր ակ նար կից, որ դա կա րող է լի նել մեր 
մե ղա վո րութ յունը: Այ դուհան դերձ, դար ձի գա լու պա հին այս 
դա րին հա տուկ այդ կար ծի քը ար մա տա պես փոխ վում է: Մեր 
կյան քե րում ա ռա ջին ան գամ մենք մեր մե ղադ րա կան մա-
տը մեզ ենք ուղ ղում և  ազն վութ յամբ մեզ վրա ենք վերց նում 
այն սխա լը, ո րը գոր ծել ենք: Մեր բե րան նե րը փակ վում են, 
և մենք տես նում ենք, որ Աստ ծո առջև հաշ վե տու ենք (տե՛ս 
Հ ռոմ. 3.19): Մենք ար դա րա ցում եր կամ փա խուս տի այլ ճա-
նա պարհ ներ չենք փնտրում՝ բա ցի Ն րա ո ղոր մութ յունից, որ 
հնա րա վոր դար ձավ այն չար չա րանք նե րի շնոր հիվ, որ Ք րիս-
տո սը կրեց մեր փո խա րեն: 

Մեղ քի այս անձ նա կան գի տակ ցումը՝ մեր ա րած նե րի ամ-
բողջ պա տաս խա նատ վութ յունը մեզ վրա վերց նե լու վե րա-
բեր մուն քը, ուղեկց վում է Աստ ծո առջև ազ նիվ ու մերկ կանգ-
նե լով և մեր մեղ քը սրտանց խոս տո վա նե լով: « Խոս տո վա նել» 
բա ռը թարգ ման ված է հունա րեն «homologéo» բա ռից. վեր-
ջինս բարդ բառ է՝ կազմ ված «homos» և «logos» ար մատ նե-
րից, ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար նշա նա կում են՝ «նույնը» 
և «բառ»: Այն փո խան ցում է նույն բանն ա սե լու գա ղա փա րը, 
այ սինքն՝ խոս տո վա նել՝ նշա նա կում է բա նա վոր հա մա ձայ նել 
Աստ ծո հետ, որ մեղք ենք գոր ծել, և  որ մեր մեղ քը զզվե լի է: 
Ե թե նման խոս տո վա նութ յունն ան կեղծ է, ա պա այն ուղեկց-
վում է վշտով, կոտր վա ծութ յամբ, զղջմամբ և  ափ սո սան քով: 
Երբ Սուրբ Հո գին Խոս քի կամ մեկ ուրի շի հան դի մա նութ յան 
մի ջո ցով հայտ նում է, որ մեղք ենք գոր ծել, ա պա մենք պետք 
է նույ նը խոս տո վա նենք Աստ ծուն: Օ րի նակ՝ ե թե պարզ վել է, 
որ մենք ե ղել ենք ե սա կենտ րոն, ան համ բեր և չ սի րող, ա պա 
խոս տո վա նութ յունը հետև յալ կերպ կհնչի. « Տե՛ր, այն, ինչ Դու 



47Ա պաշ խա րութ յուն և խոս տո վա նութ յուն 

ա սում ես իմ մա սին, ճիշտ է: Ես ե ղել եմ ե սա կենտ րոն, ան համ-
բեր և չ սի րող: Խնդ րում եմ՝ նե րի՛ր ինձ Քո մեծ ան վան հա մար 
և Քո Որ դու քա վութ յան հի ման վրա»:

Ուշադ րութ յուն դարձ րե՛ք աստ վա ծաշնչ յան խոս տո վա-
նութ յան ե րեք կար ևոր տար րե րին: Ա ռա ջի նը՝ խոս տո վա նո ղը 
չի ա սում՝ «ե թե մեղք եմ գոր ծել», նույն պես և չի խո սում մեղ քի 
մա սին, այլ խոս տո վա նում է այն մեղ քե րը, ո րոնք Սուրբ Հո-
գին Աստ ծո անս խա լա կան Խոս քի8 մի ջո ցով բա ցա հայ տել է 
իր հա մար: Երկ րոր դը՝ ան կեղծ խոս տո վա նութ յան մեջ չկան 
ար դա րա ցում եր, ոչ էլ՝ մեղ քը մեկ ուրի շի վրա գցե լու փոր ձեր. 
խոս տո վա նո ղը գոր ծած մեղ քի կամ մեղ քե րի ամ բողջ պա-
տաս խա նատ վութ յունն իր վրա է վերց նում: Եր րոր դը՝ ներ ման 
հույ սը հիմ ված չէ հա վա տաց յա լի՝ անց յա լի բա րի գոր ծե րից 
կուտակ ված ար ժա նիք նե րի վրա, այլ միայն Հի սուս Ք րիս տո-
սի զո հո ղութ յան վրա, որ ա րել է մեր փո խա րեն: Հա սուն հա-
վա տաց յա լը հաս կա նում է, որ Աստ ծուց նե րում ըն դունե լու իր 
միակ հիմքն այն է, որ «Ք րիս տո սը մեր մեղ քե րի հա մար մե-
ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ։ Եվ թե՛ թաղ վեց, թե՛ եր րորդ օ րը հա-
րութ յուն ա ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ» (Ա Կորնթ. 15.3,4)։ 

Կա նաև խոս տո վա նութ յան չոր րորդ հիմ ա կան տար րը, 
ո րը պարզ չի եր ևում վե րոնշ յալ ա ղոթ քի մեջ, սա կայն այն 
պետք է նշել և շեշ տադ րել, քա նի որ ա ռանց դրա ա պաշ խա-
րութ յունը կլի նի ա նի մաստ և  ա նօ գուտ: Եվ դա հա վատքն է: 
Մենք պետք է հա վա տանք Աստ ծո այն խոս տում ե րին, ո րոնք 
նե րում և մաք րա գոր ծում են ա ռա ջար կում կոտր ված նե րին և 
զղ ջա ցող նե րին՝ նույ նիսկ ա մե նա մեծ մեղ քե րից: Երբ այս ա մե-
նը ճշմար տա պես հաս կա նում ենք, թվում է, թե Ն րա շնորհ քը 
չա փից լավն է ի րա կա նութ յուն լի նե լու հա մար կամ, նույ նիսկ, 
սխալ է: Եվ դա այդ պես կլի ներ, ե թե չլի ներ մեր Տեր և Փր կիչ 

8   Կար ևոր է նշել, որ Սուրբ Հո գու հան դի մա նա կան աշ խա տան քը միշտ հա-
մա հունչ է գրված Խոս քի ա ռողջ վար դա պե տութ յա նը:
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Հի սուս Ք րիս տո սի խա չը, ո րով Նա վճա րեց մեղ քի պարտ-
քը՝ բա վա րա րե լով Աստ ծո ար դա րութ յունը և հան դար տեց նե-
լով Ն րա բար կութ յունը: Ե թե ճիշտ չըն կա լենք խա չը, ա պա 
Պետ րո սի նման մեր մեղ քի մեջ կգո չենք. «Ինձ նից դո՛ւրս գնա, 
որ ես մե ղա վոր մարդ եմ, Տե՛ր» ( Ղուկ. 5.8)։ Սա կայն Գող գո-
թա յին ուղղ ված մեկ ճիշտ հա յացքն ա մե նափխ րուն սրտին 
կա պա ցուցի, որ աղբ յուր է բաց ված՝ մեղքն ու պղծութ յունը 
լվա նա լու հա մար (տե՛ս Զա քա րիա 13.1), և կ քա ջա լե րի այդ 
փխրուն սրտին գո չել. «Ա ղա չում եմ՝ նե րի՛ր այս ժո ղովր դին 
Քո մեծ ո ղոր մութ յան հա մե մատ, ինչ պես որ նե րե ցիր այս ժո-
ղովր դին Ե գիպ տո սից մինչև այս տեղ» (Թ վոց 14.19)։

Մենք պետք է ա մուր բռնենք Աստ ծո խոս տում ե րը, քա-
նի որ հակ ված ենք մտա ծել, որ Նա ինչ-որ կերպ մեզ է նման 
(տե՛ս Սաղմ. 50.21), և  որ Ն րա ո ղոր մութ յունը, շնորհքն ու նե-
րում ունեն միև նույն սահ ման նե րը և սահ մա նա փա կում ե-
րը: Հար կա վոր է միշտ հի շել. «Ինչ պես որ բարձր է եր կին քը 
երկ րից, նույն պես էլ բարձր են Իմ ճա նա պարհ նե րը ձեր ճա-
նա պարհ նե րից, և Իմ խոր հուրդ նե րը ձեր խոր հուրդ նե րից» 
(Ե սա յի 55.9)։ Մենք մեզ մե ծա հո գի ենք հա մա րում, քա նի 
որ պար ծե նում ենք, որ յոթ ան գամ նե րել ենք, սա կայն մո-
ռա նում ենք, որ Աստ ծո շնորհ քը նույ նիսկ չի սպառ վում յոթ 
ան գամ յո թա նա սունից: Աստ ծո նե րում ըն դունե լուն և դ րա-
նից օ գուտ քա ղե լուն խո չըն դո տում են նաև մեր դեմ ուղղ ված 
սա տա նա յի մե ղադ րանք նե րը, Աստ ծո բնա վո րութ յանն ուղղ-
ված նրա զրպար տանք նե րը, խա չի զո րութ յան ար ժեզր կումը 
և շ նորհ քի ան պայ մա նա կան բնույ թի մեր ժումը նրա կող մից: 
Ե թե սա տա նան չի կա րո ղա նում այն պես փոք րաց նել մեր մեղ-
քը մեր աչ քե րում, որ ա պաշ խա րութ յան կա րիք չտես նենք, 
ա պա նա մե ծաց նում է այն, որ պես զի կար ծենք, թե չնա յած 
այն բա նին, որ ներ ման կա րիք ունենք՝ չենք կա րող այն ստա-
նալ, քա նի որ հա տել ենք աստ վա ծա յին շնորհ քի սահ ման նե-
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րը և հայտն վել ան հույս ի րա կա նութ յան մեջ: Ե թե սա էլ նրան 
չի հա ջող վում, ա պա սա տա նան առն վազն կփոր ձի մեր մեջ 
կաս կած ա ռա ջաց նել Աստ ծո բա րութ յան հան դեպ և կ հա մո-
զի, որ հե ռա նանք Աստ ծուց ինչ որ ժա մա նակ, երբ Աստ ծո 
բար կութ յունը հան դարտ ված կլի նի, և մենք կկա րո ղա նանք 
ա պա ցուցել մեր կոտր վա ծութ յան ան կեղ ծութ յունը: Սա տա-
նա յի ստերն ուժեղ են և  ա վե լի ա կա նա վոր սուր բե րի են տա-
պա լել, քան ես և դուք ենք: Ն րա կրա կոտ նե տե րի դեմ միակ 
վա հանն ու պաշտ պա նութ յունը սա է՝ ա մուր կառ չել Աստ ծո 
խոս տում ե րից: Այս պա տե րազ մում մեզ հա մար մի լավ կա-
նոն կա. չնա յած այն բա նին, որ Աստ ված կա րող է սոս կա լի 
ան կեղ ծութ յամբ և ցա վոտ հան դի մա նութ յամբ մեր կաց նել մեր 
մեղ քը՝ Նա միշտ հոր դո րում է մեզ վա զել դե պի Ի րեն և  ոչ թե 
Ի րե նից հե ռու: Ցան կա ցած ձայն, ո րը մե ղա վոր հա վա տաց յա-
լին Աստ ծուց հե ռու է պա հում, մարմ ից է, աշ խար հից և սա-
տա նա յից. այն Աստ ծուց չէ: Սուրբ Գիր քը վկա յում է, որ մեղ քի 
հա մար աստ վա ծա յին տրտմութ յունը բարձր է գնա հատ վում 
Աստ ծո կող մից: 

«Աստ ծո ըն դունե 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» ( Սաղմ. 51.17)։

«Ո րով հետև այս պես է ա սում Բարձ րը և Բարձր յա լը, հա-
վի տե նա կա նութ յան մեջ Բ նակ վո ղը, և Ո րի ա նունը Սուրբ 
է. «Ես բնակ վում եմ բարձ րում և սուրբ տե ղը, բայց լի նում 
եմ կոտր ված և խո նարհ հո գի ունե ցո ղի հետ, որ խո նարհ-
նե րի հո գին կեն դա նաց նեմ, և կեն դա նաց նեմ սրտով 
կոտր ված նե րին»» (Ե սա յի 57.15)։

«Այդ ա մենն էլ Իմ ձեռքն է ա րել, և  ե ղավ այդ ա մե նը,- 
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ա սում է Տե րը,- և Ես սրան եմ մտիկ տա լիս՝ խո նար հին 
և կոտր ված հո գի ունե ցո ղին և Իմ Խոս քից դո ղա ցո ղին» 
(Ե սա յի 66.2)։

«Ե րա նի՜ սգա վոր նե րին, որ նրանք կմի թար վեն» 
( Մատթ. 5.4):

«Ե րա նի՜ նրանց, որ սո ված և ծա րավ են ար դա րութ յան, 
որ նրանք կկշտա նան» ( Մատթ. 5.6)։

Աստ ծո բա րութ յունը և նե րե լու պատ րաս տա կա մութ յունն է, 
որ ան կեղծ ա պաշ խա րութ յունը և խոս տո վա նութ յունը դարձ-
նում է շնորհ քի մի ջոց և մեծ ուրա խութ յան պատ ճառ: Որ պես 
հա վա տաց յալ ներ՝ մենք չպետք է ան տե սենք Խոս քը կամ փա-
կենք մեր ա կանջ նե րը Հո գուց, երբ մեր կաց վում է մեր մեղ քը: 
Փո խա րե նը՝ մենք պետք է խո նար հեց նենք ինք ներս մեզ, ըն-
դունենք մեր մեղ քը, շրջվենք և վա զենք Աստ ծո Գա հի սրա հը, 
ո րի դռնե րը հա վիտ յան լայն բաց ված են մեզ հա մար Հի սուս 
Ք րիս տո սի ար յամբ: Եբ րա յե ցի նե րին ուղղ ված թղթի հե ղի նա-
կը բա ցատ րում և հոր դո րում է հետև յալ խոս քե րով. «Ո րով-
հետև ոչ թե այն պի սի Քա հա նա յա պետ ունենք, որ չկա րո ղա-
նա մեր տկա րութ յուն նե րին կա րե կից լի նել, այլ մի այն պի սին, 
որ ա մեն բա նով փորձ ված մեր նմա նութ յամբ, բայց ա ռանց 
մեղ քի։ Ուրեմ, հա մար ձա կութ յունով մո տե նանք Շ նորհ-
քի ա թո ռին, որ ո ղոր մութ յուն ըն դունենք և շ նորհք գտնենք՝ 
պատ շաճ ժա մա նա կին օգ նե լու» (Եբր. 4.15,16)։

Հա վատ քի նշան նե րը

Մինչ ա ռաջ անց նե լը, կար ևոր է նշել, որ մեղ քի հան դեպ 
զգա յունութ յունը, ա պաշ խա րութ յունը և խոս տո վա նութ յունը 
ոչ միայն հա սուն քրիս տո նեութ յան նշան ներ են, այլև հատ-



51Ա պաշ խա րութ յուն և խոս տո վա նութ յուն 

կան շա կան են ան կեղծ դար ձի գա լուն: Նույ նիսկ նո րա հա-
վատ ներն են ցուցա բե րում նոր և թշ նա մա կան տրա մադր վա-
ծութ յուն մեղ քի նկատ մամբ և  ա պաշ խա րում ու խոս տո վա նում 
են ի րենց մեղ քե րը: Իսկ ե թե կա հա կա ռակ պատ կեր՝ ա պաշ-
խա րութ յան և խոս տո վա նութ յան բա ցա կա յութ յուն, ա պա դա 
փաս տում է այն մա սին, որ տվյալ անձ նա վո րութ յունը դար ձի 
չի ե կել:

Ս րա վե րա բեր յալ Հով հան նես ա ռաք յա լը գրել է. «Ե թե 
ա սենք թե մեղք չունենք, մեր ան ձե րը խա բում ենք և ճշ մար-
տութ յուն չկա մե զա նում [այ սինքն՝ քրիս տոն յա չենք]։ 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 յունից 
[այ սինքն՝ քրիս տոն յա ենք]։ 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»  
(Ա Հովհ. 1.8-10)9։ 

Ի րա պես դար ձի գա լու ա մե նա մեծ ա պա ցույ ցը՝ ա ռանց 
մեղ քի կա տա րե լութ յունը չէ, ինչ պես շա տե րը թյուրի մա ցա-
բար կար ծում են, այլ՝ զգա յունութ յունն է մեղ քի նկատ մամբ, 
մեղ քից հրա ժար վե լը, մեղ քի բաց խոս տո վա նութ յունը և ներ-
ման ուրա խութ յունը: Այդ իսկ պատ ճա ռով, ան կեղծ հա վա-
տաց յալ նե րը դրսին նե րի հա մար կար ծես պա րա դոքս լի նեն: 
Մի կող մից կա րող են բնութագր վել որ պես «սգա վոր ներ» 
( Մատթ. 5.4), մյուս կող մից՝ նշա նա վոր վել «ան պատ մե լի և 
փա ռա վոր խնդութ յունով» (Ա Պետր. 1.8): 

Երբ հա վա տաց յալ նե րի գի տե լիքն ա վե լա նում է, վեր ջին-
ներս սկսում են ա վե լի պարզ լույ սի ներ քո տես նել ի րենց 
մեղքն ու տար բե րութ յունը Աստ ծո բնութ յունից: Սա տա նում 
է ա վե լի խո րը կոտր վա ծութ յան կամ մեղ քը սգա լու: Ուս տի, 
հա վա տաց յալ նե րին կա րե լի է կո չել  «սգա վոր ներ»: Միև նույն 

9   Փա կագ ծե րում նշված պնդում ե րը ա վե լաց ված են հե ղի նա կի կող մից:
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ժա մա նակ, երբ նրանք ա ճում են Աստ ծո ճա նա չո ղութ յան մեջ, 
ա վե լի լավ են տես նում Ն րա ո ղոր մութ յունը և շ նորհ քը Ք րիս-
տո սի ան ձի և փր կագն ման աշ խա տան քի շնոր հիվ: Սա իր 
հեր թին տա նում է ի րենց փրկութ յան՝ Աստ ծո մեջ ա վե լի խորն 
ուրա խութ յան: Այդ պես ա մեն անց նող տար վա հետ նրանց 
սուգն ու ուրա խութ յունը ա ճում են մինչև կյան քի ա վար տը, 
երբ կլի նեն միան գա մայն կոտր ված, սա կայն լցված  «ան պատ-
մե լի և փա ռա վոր խնդութ յունով»: Երբ մար դիկ հարց նում են, թե 
ինչ պես կա րող է սուգի և  ուրա խութ յան նման հա մադ րութ յուն 
լի նել միև նույն մար դու մեջ, հա վա տաց յալ նե րը պա տաս խա նում 
են. «Ես մեծ մե ղա վոր եմ, սա կայն Ք րիս տոսն ա վե լի մեծ Փր կիչ 
է»: Բա ցի այդ՝ նկա տի ա ռե՛ք կար ևոր ան ցումը: Ուրա խութ յունն 
այլևս չի բխում ի րենց ա րա տա վոր ար ժա նիք նե րից կամ փո փո-
խա կան վար քագ ծից, այլ՝ Ք րիս տո սի խա չից և Աստ ծո շնորհ քից, 
ո րը հո սում է խա չից: 

Կի րա ռե լու ուրա խութ յունը 

Այս կար ևոր ճշմար տութ յուն ներն ի մա նա լուց հե տո պետք 
է դրանց լույ սի ներ քո քննենք մեր կյան քերն ու մեր քրիս տո-
նեութ յունը: Արդ յո՞ք ա ճում ենք Աստ ծո սրբութ յան ճա նա չո-
ղութ յան մեջ  և  արդ յո՞ք ինք ներս ա վե լի ու ա վե լի զգա յուն ենք 
դառ նում մեր կյան քե րում գո յութ յուն ունե ցող մեղ քի նկատ-
մամբ: Արդ յո՞ք մեր մեղ քե րին ար ձա գան քում ենք ա վե լի մեծ 
նող կան քով և քա մահ րան քով: Արդ յո՞ք պայ քա րում ենք մեղ-
քի դեմ: Արդ յո՞ք մեր մեղ քի ծան րութ յունը Աստ ծո բա րութ յան 
հետ մղում են դե պի ա պաշ խա րութ յուն և խոս տո վա նութ յուն 
(տե՛ս Հ ռոմ. 2.4): Ե թե այս հար ցե րին տվել ենք հաս տա տուն 
պա տաս խան ներ, ա պա դա փաս տում է այն, որ Աստ ված մե-
զա նում փրկա գործ ման աշ խա տանք է կա տա րել, սա կայն 
մենք պետք է հաս տա տա կամ գտնվենք և  ա ճենք: Ե կե՛ք միշտ 
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ունե նանք «մեր ճա նա պարհ նե րը քննե լու, փոր ձե լու և Տի րո ջը 
դառ նա լու» մտա ծե լա կերպ (Ե րեմ. Ողբ. 3.40): Ե թե Աստ ված 
լի ներ կո պիտ, չսի րող և դա տա պար տող՝ ա ռանց ո ղոր մութ-
յան, ա պա հաս կա նա լի կլի ներ այն, որ մենք ա մեն բան կա-
նեինք՝ թաքց նե լու մեր մեղ քը կամ ուղ ղա կիո րեն մեր ժե լու այն: 
Սա կայն մեր Աստ ված «բա րե գութ և  ո ղոր մած է, եր կայ նա միտ 
և բազ մա գութ» ( Սաղմ. 103.8): Նա ուղար կել է Իր միակ Որ-
դուն վճա րե լու մեր ա մեն ա նօ րի նութ յան դի մաց՝ ա ռա ջի նից 
մինչև վեր ջի նը: Սուրբ Գիրքն ա սում է, որ Նա «ամ բարշ տի 
մեռ նե լը չի ուզում, այլ՝ որ ամ բա րիշ տը դար ձի գա իր ճա-
նա պար հից և  ապ րի» (Ե զեկ. 33.11): Ուս տի, ետ դառ նանք 
չար ճա նա պարհ նե րից և  ապ րենք: Սուրբ Գիր քը վի ճում է և  
ա սում, որ Աստ ծո բար կութ յունը կա տա րում է «իր տա րօ րի-
նակ պաշ տո նը»10, սա կայն Նա ցան կա նում է լի նել գթա ռատ 
և ս պասում է, որ ո ղոր մի (տե՛ս Ե սա յի 30.18): Աստ ծո բնա վո-
րութ յա նը վե րա բե րող այս ճշմար տութ յուն նե րի շնոր հիվ մենք 
եր բեք չպետք է ըն կա լենք ա պաշ խա րութ յունը և խոս տո վա-
նութ յունը որ պես դա հիճ ներ, ո րոնք տա նում են դա տա պար-
տութ յան և մահ վան, այլ՝ որ պես մեր Աստ ծո ա ղա խին ներ, 
ո րոնք ա ռաջ նոր դում են դե պի Ք րիս տո սի ար յունը, ո րը լվա-
նում է մեզ և դարձ նում ձյան պես ճեր մակ և վե րա դարձ նում 
Ն րա ներ կա յութ յան մեջ: 

Հար ցեր և խորհր դա ծութ յուն ներ գլխի վե րա բեր յալ

1. Տ վե՛ք ա պաշ խա րութ յան աստ վա ծաշնչ յան սահ-
մա նումը: Սահ ման ման մեջ նե րա ռե՛ք հունա րեն 
«metanoéō» և  եբ րա յե րեն «nacham» բա յե րի սահ մա-
նում ե րը:

10    «Ո րով հետև, ինչ պես Փա րա սին սա րի վրա՝ վեր կե նա լու է Տե րը և բար կա-
նա լու է, ինչ պես էր Գա բա վո նի ձո րում, որ գոր ծի Իր գոր ծը՝ Իր օ տա րո տի գոր ծը, և 
կա տա րի Իր պաշ տո նը՝ Իր տա րօ րի նակ պաշ տո նը» (Ե սա յի 28.21)։
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2. Ք րիս տոն յա յի կյան քում մեղ քը մեծ ախտ է: Բա ցատ-
րե՛ք, թե ինչ պես է չխոս տո վան ված մեղ քը վնաս հասց-
նում հա վա տաց յա լի կյան քին:

3. Ինչ պե՞ս է ան կեղծ ա պաշ խա րութ յունը կախ ված Աստ ծո 
Խոս քի ի մա ցութ յունից:

4. Ինչ պե՞ս է ան կեղծ ա պաշ խա րութ յունը կախ ված տե ղի 
ե կե ղե ցու հա վա տաց յալ նե րի հետ մեր ըն կե րակ ցութ-
յունից: 

5. Ինչ պե՞ս պետք է քրիս տոն յան ար ձա գան քի մեղ քին 
կամ վար վի մեղ քի հետ, երբ այն ի հայտ է գա լիս:

6. Ո՞րն է «խոս տո վա նութ յուն» բա ռի աստ վա ծաշնչ յան 
սահ մա նումը: Սահ ման ման մեջ նե րա ռե՛ք հունա րեն 
«homologéō» բա ռի ի մաս տը:

7. Ո րո՞նք են աստ վա ծաշնչ յան խոս տո վա նութ յան չորս 
հիմ ա կան տար րե րը:

8. Ին չո՞ւ է այդ քան կար ևոր ներ ման վե րա բեր յալ Աստ ծո 
խոս տում ե րի ի մա ցութ յան մեջ ա ճե լը և հա մա ռութ-
յամբ այդ խոս տում ե րից կառ չե լը:

9. Ին չո՞ւ պետք է մեղ քի ի հայտ գա լը պատ ճառ դառ նա, 
որ քրիս տոն յան վա զի Աստ ծո մոտ և  ոչ թե վա խով 
փախ չի Ն րա նից:

10. Ին չո՞ւ է սա տա նան փոր ձում ստի պել, որ Աստ ծո ժո ղո-
վուր դը կաս կա ծով մո տե նա Աստ ծո ներ մա նը: Ի՞նչ կա-
րող ենք ա նել, որ դի մա կա յենք նրան:

11. Ինչ պի սի՞ տրա մադր վա ծութ յուն ունի Աստ ված հա վա-
տաց յա լի նկատ մամբ, ով կոտր ված է իր իսկ մեղ քի 
պատ ճա ռով և նե րում է խնդրում: Ո րո՞նք են այս մա սին 
ա մե նա կար ևոր սուրբգ րա յին խոս քե րը։ 
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12. Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պես կա րող է քրիս տոն յան միա-
ժա մա նակ բնութագր վել և՛ որ պես սգա վոր, և՛ որ պես 
ուրախ մե կը:

13. Բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պես է լի նում, որ ա պաշ խա րութ-
յունը և խոս տո վա նութ յունը նվեր են Աստ ծուց՝ շնորհ քի 
մի ջոց, ո րոնք տա նում են դե պի վե րա կանգ նում, խա-
ղա ղութ յուն և  ուրա խութ յուն:

14. Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. « Մենք եր բեք չպետք 
է ըն կա լենք ա պաշ խա րութ յունը և խոս տո վա նութ յունը 
որ պես դա հիճ ներ, ո րոնք տա նում են դե պի դա տա-
պար տութ յուն և մահ, այլ՝ որ պես մեր Աստ ծո ա ղա խին-
ներ, ո րոնք ա ռաջ նոր դում են դե պի Ք րիս տո սի ար յունը, 
ո րը լվա նում է մեզ և դարձ նում ձյան պես ճեր մակ և վե-
րա դարձ նում Ն րա ներ կա յութ յան մեջ»:
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5

Ե կե ղե ցին

 Հա մա ռոտ քննար կե ցինք  Սուրբ  Գիր քը և  ա ղոթ քը՝ որ-
պես շնորհ քի մի ջոց ներ, իսկ այժմ անդ րա դառ նանք ե կե ղե-
ցուն, դրան ան դա մակ ցե լուն և  ե կե ղե ցա կան կար գին:  Նախ 
և  ա ռաջ, սահ մա նենք օգ տա գործ վող եզ րույթ նե րը, որ պես զի 
թյուրըմբռ նում եր չլի նեն: Այս գլխում «ե կե ղե ցի» եզ րույ թը 
վե րա բե րում է տե ղի տե սա նե լի մարմ ին, ո րը բաղ կա ցած է 
հա վա տաց յալ նե րից, ով քեր նվիր ված են միմ յանց, և ն րանց 
հով վում են ո րա կա վոր ված ա ռաջ նորդ նե րը1, որ տեղ ծա ռա-
յում են աստ վա ծաշնչ յան ո րա կա վո րում ունե ցող ան ձինք2, 
ով քեր նվիր ված են Աստ վա ծաշն չի մեկ նութ յա նը և  ա ղոթ քին, 
ինչ պես նաև պահ պա նում են ա րա րո ղութ յուն նե րը և  հետ ևում 
ե կե ղե ցու կար գուկա նո նին:  Տե ղի ե կե ղե ցին հո մա նիշ չէ Աստ-
վա ծաշն չի ա մեն շա բաթ յա սեր տո ղութ յուն նե րին, ե կե ղե ցուն 
կից ծա ռա յութ յա նը կամ հա մա ցան ցով սի րե լի քա րո զիչ նե-
րին լսե լուն: Այս տար բե րա կումը կար ևոր է, քա նի որ շա տե-
րը կար ծում են, թե ոչ ֆոր մալ ըն կե րակ ցութ յուն նե րի մի ջո-

1   Ա  Տի մոթ. 3.1-7,  Տի տոս 1.5-9
2   Ա  Տի մոթ. 3.8-13
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ցով հնա զանդ վում են մեկ տեղ ժո ղով վե լու կար գադ րութ յա նը. 
դրանք կա րող են օգ տա կար լի նել, սա կայն չեն փո խա րի նում 
տե ղի, աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցուն ան դա մակ ցե լու՝ Աստ ծո 
ան վի ճար կե լի ծրագ րին:

Ք րիս տո նեա կան կյան քում ա վե լի մեծ հա սունութ յան և  պի-
տա նիութ յան հաս նե լու ճա նա պար հը բարդ է: Եվ այս բար-
դութ յունը վե րած վում է անհ նա րի նութ յան, երբ փոր ձում ենք 
հա վատ քի մեջ ա ճել և  ա մուր կանգ նել տե ղի, տե սա նե լի ե կե-
ղե ցու և  ի րա կան հա րա բե րութ յան հա մա տեքս տից դուրս, 
ո րում կան սո վո րեց նող և  ուղ ղոր դող ա ռաջ նորդ ներ, ով քեր 
ուսուցա նում, հով վում և  ա ռաջ նոր դում են: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով, ոչ միայն օգ տա կար, այլև անհ րա ժեշտ 
է, որ մեր փրկութ յունը գոր ծենք տե ղի ե կե ղե ցու շրջա նակ նե-
րում, և  այն ա ռաջ նորդ նե րի հետ, ով քեր ան վա նա պես ճա նա-
չում են մեզ և հս կում մեր կյան քե րը: Ա հա թե ին չու է Եբ րա յե-
ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը զգուշաց նում. « Պինդ բռնենք հույ սի 
դա վա նութ յունը՝ ան սայ թաք. որ հա վա տա րիմ է  Խոս տա ցո-
ղը։ Եվ զգուշա նանք ի րար հա մար՝ դե պի սեր և  բա րի գոր ծեր 
գրգռե լով։ Եվ չթող նենք ի րար հետ ժո ղով վե լը, ինչ պես ո մանց 
սո վո րութ յունն է. բայց ի րար հոր դո րենք, և  այն քան ա վե լի, որ-
քան տես նում եք, որ օ րը մո տե ցել է» (Եբր. 10.23-25)։

Այ սօր վե րոնշ յալ նկա րագ րին հա մա պա տաս խա նող աստ-
վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցի նե րի մա հը սգա լու պատ ճառ ունենք՝ 
ե կե ղե ցի ներ, որ տեղ հով վում են ո րա կա վոր ված ա ռաջ նորդ-
նե րը, որ տեղ ծա ռա յում են աստ վա ծաշնչ յան ո րա կա վո րում 
ունե ցող ան ձինք, ով քեր նվիր ված են Աստ վա ծաշն չի մեկ-
նութ յա նը և  ա ղոթ քին, ինչ պես նաև պահ պա նում են ա րա-
րո ղութ յուն նե րը և  հետ ևում ե կե ղե ցու կար գուկա նո նին: Այ-
դուհան դերձ, պետք է զգույշ լի նենք, որ պես զի չլի նենք դա տող 
և  խիստ, ու ե կե ղե ցուց կա տա րե լութ յուն չպա հան ջենք, երբ 
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մենք՝ ան հատ ներս, ան կա տար ենք: Աստ ծո  Խոս քի հա յե լու 
մեջ մեկ ակն թարթ ինք ներս մեզ նա յե լը ի հայտ կբե րի ան կա-
տա րութ յուն նե րի մի եր կար շարք, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծա վա լուն ցուցակ: Այս և  շատ այլ պատ-
ճառ նե րով պետք է զգուշա նանք, որ ե կե ղե ցուց չպա հան ջենք 
այն, ին չին ինք ներս չենք կա րո ղա ցել հաս նել մեր անձ նա-
կան կյան քե րում: Ե կե ղե ցուց կա տա րե լութ յուն պա հան ջե լու 
փո խա րեն պետք է փնտրենք այն պի սի ե կե ղե ցի, ո րի ա ռաջ-
նորդ նե րը և  հա րան վա նութ յունը ա ճում են Աստ ծո չա փա նիշ-
նե րի ի մա ցութ յան մեջ և ձգ տում են այդ նշա ձո ղին: 

Ա ռաջ նոր դի ո րա կա վո րում ունե ցող հո վիվ ներ

Աստ ծո տված շնորհ քի ա մե նա կար ևոր մի ջոց նե րից են Ա վե-
տա րա նի հա վա տա րիմ և  խո նարհ ծա ռա նե րը, ով քեր հա մա-
պա տաս խա նում են ա ռաջ նոր դի աստ վա ծաշնչ յան ո րա կա վո-
րում ե րին3 և ն վիր ված են ա ղոթ քին ու  Խոս քի ծա ռա յութ յա-
նը (տե՛ս  Գործք 6.2,4): Այս ճշմար տութ յունը զար մա նա լիո րեն 
պարզ շա րադր ված է Ե փե սո սի ե կեղե ցուն ուղղ ված  Պո ղոս 
ա ռաք յա լի նա մա կում. «Եվ նա մի քա նի սին տվեց ա ռաք յալ ներ 
լի նե լու, մի քա նի սին՝ մար գա րե ներ, մի քա նի սին՝ ա վե տա րա-
նիչ ներ, մի քա նի սին՝ հո վիվ ներ և  վար դա պետ ներ,  Սուր բե րի 
կա տա րե լութ յան հա մար, պաշ տո նի գոր ծի հա մար, Ք րիս տո սի 
մարմ ի շի նութ յան հա մար. մինչև որ ա մենքս հաս նենք հա-
վատ քի և Աստ ծո Որ դուն ճա նա չե լու միութ յա նը։ Եվ կա տար յալ 
մարդ լի նենք Ք րիս տո սի կա տար յալ հա սա կի չա փով» (Եփես. 
4.11-13): Այս խոսքն ա պա ցուցում է, որ ա ռանց կաս կա ծի նշույ-
լի Ք րիս տոսն Ինքն է հա վա տա րիմ ծա ռա յող ներ տա լիս ե կե-
ղե ցուն՝ շի նութ յան հա մար: Արդ յո՞ք կան տե սենք կամ կար-
հա մար հենք այս պարգև նե րը: Արդ յո՞ք կար ժեզր կենք դրանց 

3   Ա  Տի մոթ. 3.1-7,  Տի տոս 1.6-9
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կարևո րութ յունը: Կ վար վե՞նք այն պես, կար ծես չունենք այն դե-
ղո րայ քի կա րի քը, ո րը  Հի սուսն է նշա նա կել:

Ան կեղծ, սա կայն մո լոր ված հա վա տաց յա լը կա րող է հետև-
յալ կեր պով պա տաս խա նել նշված հար ցե րին. « Սա կայն չկան 
այն պի սի ծա ռա յող ներ, ով քեր ունեն ա ռաջ նոր դի ո րա կա-
վո րում և  հա վա տա րիմ են ի րենց կոչ մանն այն պես, ինչ պես 
գրված է  Սուրբ Գր քում»: Այս ա ռար կութ յան պա տաս խա նը 
երկ կող մա նի է: Ա ռա ջի նը՝ ա սել, թե երկ րի վրա չկան Ք րիս տո-
սին հա վա տա րիմ ծա ռա յող ներ, ոչ այն քան քննա դա տութ յուն 
է ծա ռա յող նե րի հաս ցեին, որ քան կաս կած՝ ուղղ ված Ք րիս տո-
սի գե րիշ խա նութ յա նը և  զո րութ յա նը:  Սա Ք րիս տո սի ե կե ղե-
ցին է, և  Նա է դրա մա տա կա րարն ու օ ժան դա կո ղը: Ա յո՛, շատ 
խա բե բա ներ և բռ նա պե տեր կան, սա կայն Ք րիս տո սը միշտ էլ 
ունե նա լու է իր «յոթ հա զար մար դուն, ով քեր  Բա հա ղի առջև 
չծնկե ցին» (տե՛ս Հ ռոմ. 11.4, Ա  Թագ. 19.18)։

Երկ րոր դը՝ մենք պետք է գի տակ ցենք, որ նույ նիսկ ա մե-
նա լավ մար դիկ եր բեք չեն հա մա պա տաս խա նե լու Ք րիս տո սի 
կա տա րե լութ յա նը, քա նի որ ծա ռա յում են փառ քի այս կող-
մում:  Հետ ևա բար, չնա յած այն բա նին, որ մենք ըն դունում ենք 
այն, որ ա ռաջ նորդ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րենց 
ծա ռա յութ յան աստ վա ծաշնչ յան ո րա կա վո րում ե րին և  հա-
վա տար մութ յամբ կա տա րեն ի րենց պարտ քը, որ ևէ մար դուց 
չպետք է պա հան ջենք ա վե լին, քան գրված է  Սուրբ Գր քում: 
 Նույ նիսկ մեծն  Պո ղոս ա ռաք յալն իր մա սին հետև յալն է գրում. 
«Ոչ իբր ար դեն բռնած լի նեմ, կամ թե ար դեն կա տար յալ ե ղած 
լի նեմ, բայց հետ ևում եմ, որ թերևս հաս նեմ նրան, ինչ պես որ 
էլ հենց Ք րիս տոս  Հի սուսից բռնված եմ։ Եղ բայր նե՛ր, ես իմ ան-
ձը չեմ հա մա րում, որ հա սած լի նեմ, բայց մեկ բան կա, ետ ևի 
բա նե րը մո ռա նա լով, դե պի ա ռա ջին լի նող ներն եմ նկրտում։ 
 Հետ ևում եմ դե պի նպա տա կը՝ Աստ ծո վե րին կո չումի մրցա նա-
կին Ք րիս տոս  Հի սուսում» ( Փի լիպ. 3.12-14)։
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Ե կե ղե ցու ան դամ ե րին այս զգուշա ցումը տա լուց հե տո 
թո՛ւյլ տվեք այժմ հետև յալ ցուցում ու զգուշա ցումը տալ ծա-
ռա յող նե րին:  Բո լոր ծա ռա յող նե րը կանչ ված են հա վա տա րիմ 
լի նե լու այն պես, ինչ պես Աստ վա ծաշն չում է գրված, և  բո լորն 
էլ ըստ դրա դատ վե լու են:  Մենք չպետք է մեզ վրա առ նենք 
ծա ռա յութ յան թիկ նո ցը կամ թույլ տանք, որ մեզ ծա ռա յութ յան 
վերց նեն, քա նի դեռ մա քուր խղճմտան քով չենք հա մա պա-
տաս խա նում  Սուրբ Գր քում4 նշված ո րա կա վո րում ե րին, և 
 հա սունութ յուն ունե ցող հա րան վա նութ յունը չի հաս տա տում, 
որ մեր բնա վո րութ յունն ու վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա-
նում են այդ ո րա կա վո րում ե րին: Այս ո րա կա վո րում ե րը կա-
մընտ րա կան չեն, և  ո՛չ էլ նա խա տես ված են նրա հա մար, որ 
ծա ռա յողն «ըն թաց քում հա մա պա տաս խա նի» դրանց. դրանք 
ան վի ճար կե լի պա հանջ ներ են: Ա վե լին՝ մենք պետք է ըն-
դունենք, որ մեր ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է նա խագծ վեն և 
 սահ մա նա փակ վեն նրա նով, ին չը գրված է  Սուրբ Գր քում: 

 Մենք ի րա վունք չունենք գրել մեր սե փա կան աշ խա տան-
քի նկա րա գի րը:  Պետք է միան գա մայն հա մոզ ված լի նենք, որ 
ծա ռա յութ յա նը վե րա բե րող պա հանջ ներն ու պար տա կա նութ-
յուն նե րը պարզ գրված են  Սուրբ Գր քում, իսկ մենք կանչ ված 
ենք երկ յուղով և  ամ բողջ սրտով հնա զանդ վելու դրանց:  Ծա-
ռա յութ յան թիկ նո ցը թե՛ ար տո նութ յուն է, և  թե՛ լուրջ պա տաս-
խա նատ վութ յուն: Ե թե մենք Ք րիս տո սի ծա ռա յող ներն ենք, 
ա պա հետև յալ զգուշա ցում ե րը պետք է խո րա պես դաջ վեն 
մեր սրտե րում և մտ քե րում՝ ընդ հուպ մինչև մեր ոսկ րա ծուծի 
խոր քը. 

«Ե թե մեկն այս հի ման վրա շի նի ոս կի, ար ծաթ, ազ նիվ 
քա րեր, փայտ, խոտ, ե ղեգն. ա մեն մե կի գոր ծը պի տի 
հայտն վի, որ օ րը կեր ևաց նի. ո րով հետև կրա կով պի տի 
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հայտն վի։ Եվ ա մեն մե կի գոր ծը՝ թե ինչ պես է, կրակը 
կփոր ձի։ Ե թե մե կի գոր ծը, որ շի նեց, հաս տատ մա, 
վարձք կառ նի։ Եվ ե թե մե կի գործն այր վի, վնաս կքաշի, 
բայց ին քը կապ րի. այլ այն պես, ինչ պես թե կրա կով»  
(Ա  Կորնթ. 3.12-15)։

«Ն րա հա մար էլ ջանք ենք ա նում, որ թե՛ մանք, և  թե՛ 
դուրս գնանք, հա ճո լի նենք նրան։ Ո րով հետև մենք՝ 
ա մենքս, պետք է հայտ նի լի նենք Ք րիս տո սի ատ յա նի 
առջև, որ ա մեն մեկն ըն դունի իր մարմ ով՝ ինչ որ գոր-
ծեց՝ թե՛ բա րի, և  թե՛ չար» (Բ  Կորնթ. 5.9,10)։

« Շատ վար դա պետ ներ մի՛ ե ղեք, եղ բայր նե՛ր. գի տե նա լով, 
որ մեծ դա տաս տան պի տի ըն դունեք» ( Հա կոբ. 3.1)։

Որ քան էլ հա սուն լի նի քրիս տոն յան իր կար ծի քով, կամ 
քա նի տա րի էլ, որ հա վատ քի մեջ լի նի, պետք է լի նի աստ վա-
ծա պաշտ և  խո նարհ ա ռաջ նորդ նե րի ուսուց ման և  հով վութ-
յան ներ քո:

 Սա ծա ռա յութ յան որ ևէ կա մընտ րա կան ռազ մա վա րութ-
յան վե րա բեր յալ իմ անձ նա կան կար ծի քը չէ, այլ՝ Ք րիս տո սի 
ծրա գիրն է Իր ե կե ղե ցու հա մար: Ես և  դուք հո տը կե րակ րող 
պեր ճա խոս խոս նակ նե րի, ուժեղ ան հա տա կա նութ յուն նե րի, 
ե կե ղե ցուց զատ ված հռչա կա վոր քա րո զիչ նե րի, հոգ ևոր դիկ-
տա տոր նե րի կամ ա գահ մարդ կանց կա րիք չունենք:  Սա կայն 
ունենք բա րի հո վիվ նե րի կա րիք, ով քեր ի րենց կյան քը դնում 
են գառ նե րի5 հա մար, հա վա տա րիմ ու խե լա միտ տնտես ներ 
են և Աստ ծո ժո ղովր դին պատ շաճ կե րա կուր են տա լիս6:

5   «Ես եմ բա րի  Հո վի վը. բա րի հո վիվն իր ան ձը դնում է ոչ խար նե րի հա մար» 
( Հովհ. 10.11)։

6   « Տերն էլ ա սաց. «Ուրեմ, ո՞վ է այն հա վա տա րիմ և  ի մաս տուն տնտե սը, ո րին իր 
տե րը իր գեր դաս տա նի վրա կար գեց, որ նրանց կե րա կուրը տա ժա մա նա կին»» ( Ղուկ. 
12.42)։
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 Սուր բե րի հա մայնք

 Տե ղի ե կե ղե ցու հա մա տեքս տում շնորհ քի մեկ այլ մի ջոց է 
սուր բե րի ծա ռա յութ յունը: Ե փե սա ցի նե րին ուղղ ված  Պո ղո սի 
նա մա կից հստակ եր ևում է, որ ծա ռա յող նե րը ե կե ղե ցուն չեն 
տրվել ամ բողջ ծա ռա յութ յունն ա նե լու հա մար, այլ՝ « Սուր բե-
րի կա տա րե լութ յան հա մար, պաշ տո նի գոր ծի հա մար, Ք րիս-
տո սի մարմ ի շի նութ յան հա մար» (Ե փես. 4.12):  Սուրբ  Հո-
գին ե կե ղե ցու յուրա քանչ յուր ան դա մի հա տուկ օժ տել է, որ-
պես զի ա մեն մե կը կա րո ղա նա մաս նակ ցել տե ղի ե կե ղե ցու 
ծա ռա յութ յա նը:  Սա նշա նա կում է՝ ե կե ղե ցում ա մեն ան դամ 
ունի մարմ ի մյուս ան դամ ե րի կա րի քը: Աստ վա ծաշնչ յան 
հա սուն քրիս տո նեութ յան մեջ չկան «միայ նակ գայ լեր»: Ի րա-
կա նում, Եբ րա յե ցի նե րի 10.23-25 խոս քե րը (վեր ևում մեջ բեր-
ված) զգուշաց նում են, որ ինք ներս չթող նենք մեկ տեղ ժո ղով-
վե լը, ո րով հետև հա րան վա նութ յան մյուս ան դամ ե րի կող մից 
խրա խուս վե լու և  քա ջա լեր վե լու կա րիք ունենք:

 Սա ամ բողջ  Նոր կտա կա րա նում կրկնվող թե մա է: Ա հա 
հա մա ռոտ օ րի նակ.

« Պարգև նե րը զա նա զան են, բայց  Հո գին նույնն է։ Եվ պաշ-
տոն նե րը զա նա զան են, բայց  Տե րը նույնն է։ Եվ ներ գոր -
ծություն նե րը զա նա զան են, բայց Աստ ված նույնն է, որ ա մե-
նը ա մեն քի մեջ ներ գոր ծում է։  Բայց ա մեն մե կին տրված է 
 Հո գու հայտ նութ յունը օգ տի հա մար» (Ա  Կորնթ. 12.4-7)։

«Ա մեն մեկդ, ինչ պես որ շնորհք է ըն դունել, այն ի րար 
մա տա կա րա րեք. ինչ պես Աստ ծո կերպ-կերպ շնոր հաց 
լավ տնտես ներ» (Ա  Պետր. 4.10)։
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«Ք րիս տո սի  Խոս քը բնակ վի ձեր մեջ ա ռա տա պես ա մեն 
ի մաս տութ յունով. ի րար սո վո րեց րե՛ք և խ րա տե՛ք, սաղ մոս-
նե րով և  օրհ նութ յուն նե րով և  հոգ ևոր եր գե րով և շ նորհ-
քով օրհ ներ գե՛ք  Տի րո ջը ձեր սրտե րում» ( Կո ղոս. 3.16)։

 Թան կա գի՛ն եղ բայր ներ և  քույ րեր, հնա րա վոր չէ գե րագ նա-
հա տել այն, թե որ քան ունենք տե ղի ե կե ղե ցու կա րի քը:  Տե ղի 
ե կե ղե ցու շրջա նակ նե րում է, որ կանչ ված ենք ծա ռա յութ յուն 
մա տուցե լու և ս տա նա լու՝ բո լո րի շի նութ յան հա մար:  Նույ նիսկ 
մեծն  Պո ղոս ա ռաք յալն ուներ շնորհ քի այս հրա շա լի մի ջո ցի կա-
րի քը:  Նա գրել է Հ ռո մի ե կե ղե ցուն. «Ո րով հետև շատ ցան կա-
նում եմ ձեզ տես նել, որ մի հոգ ևոր շնորհք հա ղոր դեմ ձեզ ձեր 
հաս տատ վե լու հա մար. այ սինքն՝ որ ձեզ հետ մի թար վեմ, մեր 
փո խա դարձ՝ իմ և  ձեր հա վատ քի մի ջո ցով» (Հ ռոմ. 1.11,12)։

Ա րա րո ղութ յուն նե րը

 Նոր կտա կա րա նի ե կե ղե ցում եր կու ա րա րո ղութ յուն կար՝ 
մկրտութ յուն և  Տի րոջ ընթ րի քը:  Պատ մութ յան ըն թաց քում շատ 
ա վե տա րա նա կան ներ նա խընտ րել են օգ տա գոր ծել «ա րա րո-
ղութ յուն» ար տա հայ տութ յունը ա վե լի, քան «խոր հուր դը»՝ խուսա-
փե լու հա մար այն հա վա նա կա նութ յունից, որ բա ռի նման ընտ-
րութ յունը կա րող է հա ղոր դել այն սխալ կար ծի քը, թե՝ փրկութ-
յունը շնորհ վում է մկրտութ յան կամ  Տի րոջ ընթ րի քի մի ջո ցով: 

Մկր տութ յամբ վե րածն վե լու ուս մուն քը և  այն կար ծի քը, թե 
Ք րիս տո սը ֆի զի կա պես ներ կա է հա ցի և  գի նու մեջ, լուրջ 
սխալ ներ են:  Տի րոջ ընթ րիքն ար վում է՝ որ պես Ք րիս տո սի 
մահ վան և  հա րութ յան հի շա տա կի ա րա րո ղութ յուն. այն պետք 
է կա տար վի ե կե ղե ցու ա նունից՝ հի շե լու Ն րան. այն ծա ռա յում 
է որ պես Ն րա փրկագն ման աշ խա տան քի հռչա կում, նշան և 
կ նիք (տե՛ս Ա  Կորնթ. 11.23-26): Մկր տութ յունը հա վա տաց յա-
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լի հրա պա րա կա յին հռչա կում է առ այն, որ վեր ջինս հա վա-
տում է Ք րիս տո սին, ինչ պես նաև հրա պա րա կա յին նույ նա-
ցում է Ն րա Ան ձի, Ն րա Ա վե տա րա նի և Ն րա ժո ղովր դի հետ: 
Չ նա յած այն բա նին, որ մենք պետք է դա տա պար տենք նույ-
նիսկ նվա զա գույն մի տումը՝ կար ծե լու, թե մկրտութ յունը և  Տի-
րոջ ընթ րի քը փրկա րար շնորհ քի մի ջոց ներ են, հարկ է խո սել 
դրանց մեծ կար ևո րութ յան և  անհ րա ժեշ տութ յան մա սին՝ որ-
պես սրբա գոր ծող շնորհ քի մի ջոց ներ՝ այն պես, ինչ պես  Սուրբ 
Գր քի ըն թեր ցա նութ յունն ու քա րոզ չութ յունն է, ինչ պես նաև 
հա րան վա նա կան ա ղոթ քը: Եր կու ա րա րո ղութ յուն նե րում էլ 
Ք րիս տո սը հռչակ վում է և  ներ կա է Իր ժո ղովր դի մեջ: Ե կե ղե-
ցու կար գուկա նո նի մա սին խո սե լուց հե տո Ք րիս տո սը հռչա-
կում է. «Ո րով հետև, որ տեղ եր կու կամ ե րեք հո գի Իմ ա նունով 
ժո ղով ված լի նեն, Ես այն տեղ՝ նրանց մեջ եմ» ( Մատթ. 18.20)։ 
Ե թե նման խոստ մուն քը վե րա բե րում է այն ե կե ղե ցուն, ո րը 
հա վաք վել է խրա տե լու չա պաշ խա րած ան դա մին, ա պա որ-
քա՜ն ա վե լի վե րա բե րում է տե ղի ե կե ղե ցուն, ո րը հա վաք վել է 
մկրտութ յան կամ  Տի րոջ ընթ րի քի հա մար:

Մկր տութ յան և  Տի րոջ ընթ րի քի ա րա րո ղութ յուն նե րի 
կարևո րութ յունը դժվար է գե րագ նա հա տել: Այ դուհան դերձ, 
այն բա նի արդ յուն քում, որ ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցին ար-
դա րա ցիո րեն փոր ձել է խուսա փել այս ա րա րո ղութ յուն նե րը 
որ պես փրկութ յան մի ջոց պատ կե րե լուց, մենք հա ճախ հարկ 
ե ղա ծից նվազ կար ևո րութ յուն, ար ժեք և  հան դի սա վո րութ յուն 
ենք տա լիս դրանց:

Ա ռաջ նորդ նե րը ոչ միայն պետք է սո վո րեց նեն այս եր կու 
ա րա րո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ աստ վա ծաշնչ յան տե սանկ-
յունը, այլև հա րան վա նութ յա նը հա ղոր դեն դրանց հա տուկ 
կար ևո րութ յունը և  ուսուցա նեն հա վա տաց յալ նե րին՝ ինչ պես 
պատ րաս տեն ի րենց սրտերն ու մտքե րը դրանց հա մար: 
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Ե կե ղե ցա կան կար գուկա նոն

 Շա տե րի մտքում ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նի մա սին 
ակ նար կը պատ կե րում է կրո նա վո րութ յուն, ինք նաար դա-
րա ցում, կեղ ծա վո րութ յուն, սի րո պա կաս և  դա ժա նութ յուն: 
 Հա ճախ դրան հա կա ռակ վում են հա մա տեքս տից կտրված 
այլ սուրբգրա յին հա մար նե րով. « Մի՛ դա տեք, որ չդատ վեք» 
( Մատթ. 7.1), կամ՝ « Բայց երբ որ ստի պում էին՝ հարց նե-
լով Ն րան, վեր նա յեց և  ա սաց. « Ձեզ նից ով ան մեղ է, թող 
ա ռաջ նա քար գցի դրա վրա» ( Հովհ. 8.7): Ն ման բա ցա սա-
կան կար ծիք նե րը և  հա կա հար ված նե րը հա ճախ ե րեք աղբ-
յուրից են բխում՝ անց յա լի փոր ձա ռութ յուն ներ, երբ ե կե ղե ցա-
կան կար գուկա նո նը ոչ աստ վա ծաշնչ յան ձևով է կի րառ վել, 
 Սուրբ Գր քի բա ցա հայտ չի մա ցութ յուն կամ ոչ աստ վա ծաշնչ-
յան, մարմ ա կան և  աշ խար հա յին կար ծիք ներ այն մա սին, թե 
ինչ է նշա նա կում իս կա պես սի րել և  հոգ ևոր մտա հո գութ յուն 
ցուցա բե րել մեկ ուրի շի հա մար: 

 Մենք երբ ևէ չպետք է մո ռա նանք, որ  Հի սուսը տե ղի հա-
րան վա նութ յուն նե րին կար գադ րել է ե կե ղե ցում կար գուկա-
նոն պահ պա նել (տե՛ս  Մատթ. 18.15-17): Չ նա յած այն բա նին, 
որ ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նի ոչ աստ վա ծաշնչ յան ձևե րը 
պետք է խստո րեն մերժ վեն և  ար գել վեն՝ մենք չպետք է վա-
տի հետ միա ժա մա նակ լա վից ևս  ձեր բա զատ վենք:  Դա Աստ-
ծո կար գադ րութ յունն է՝ որ պես Իր ե կե ղե ցին պաշտ պա նե լու, 
մաք րե լու և  հա սունութ յան ա ռաջ նոր դե լու մի ջոց: Ե կե ղե ցա կան 
կար գուկա նո նը պահ պա նե լուց հրա ժար վել կամ այն տե սա կա-
նո րեն ըն դունել, սա կայն գործ նա կա նո րեն մեր ժել՝ նշա նա կում 
է մեր ժել հենց  Տի րո ջը և Ն րա գե րիշ խա նութ յունը ե կե ղե ցում: 
Ա վե լին՝ դա ան պատ մե լի վնաս կհասց նի հա րան վա նութ յա նը և 
կ խո չըն դո տի դրա ա ռա ջըն թա ցը դե պի հա սունութ յուն:

Այժմ, երբ հաս տա տե ցինք ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նի 
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վա վե րա կա նութ յունը, հարկ է հարց ուղ ղել առ այն, թե ինչ պես 
է ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նը նպաս տում հա րան վա նութ յան 
հոգ ևոր հա սունութ յա նը: Ա ռա ջի նը՝ պետք է հաս կա նանք, որ 
ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նը սկսվում է շատ ա վե լի վաղ փուլե-
րից, քան ան դա մին ե կե ղե ցուց հե ռաց նելն է: Այն սկսվում է 
նոր ան դամ եր ըն դունե լուց, ջա նա լուց, որ վեր ջին ներս իս կա-
պես հաս կա նան Ա վե տա րա նը, և  հուսա լուց, որ նրանք իս կա-
պես դար ձի են ե կել: Երկ րոր դը՝ ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նը 
դրսևոր վում է  Սուրբ Գր քի ջա նա սեր մեկ նութ յամբ և ն րա նով, 
որ ա ռաջ նորդ ներն ան ձամբ հով վում են հա րան վա նութ յան 
ան դամ ե րին: Եր րոր դը՝ ե թե ան դամ ե րից որ ևէ մեկն իս կա-
պես մեղ քի մեջ է ընկ նում, ա պա կար գի հրա վի րե լու ա ռա ջին 
փուլն ա ռան ձին խրա տելն է և շտ կե լը: Ե թե չկան ա պաշ խա-
րութ յան նշան ներ, ա պա մեկ կամ եր կու հա սուն քրիս տոն յա-
նե րի (նա խընտ րե լի է՝ ա ռաջ նորդ նե րի) խնդրում են, որ վեր-
ջին ներս մաս նակ ցեն զրույ ցին՝ խորհր դատ վութ յուն տրա մադ-
րե լու և  զա նա զա նութ յան հար ցում օգ նե լու նպա տա կով: Ի վեր-
ջո, ե թե դրա նից հե տո էլ ա պաշ խա րութ յուն տե ղի չի ունե նում, 
ի րա վի ճա կը բեր վում է ե կե ղե ցու առջև (տե՛ս  Մատթ. 18.15-17): 
Եվ միայն, որ պես վեր ջին մի ջոց, ան դա մը հե ռաց վում է ե կե-
ղե ցուց:  Սա կայն նույ նիսկ այդ ժա մա նակ, երբ սխալ գոր ծած 
ան դամ ա պաշ խա րում է, ա պա նրան սի րով և  նե րումով7 հետ 
են ըն դունում հա րան վա նութ յուն: 

Այս գլուխը պատ շաճ կեր պով ամ փո փե լու հա մար հար կա-
վոր է կրկին ա սել, որ ի րա կան և  ակ տիվ ան դա մակ ցութ յունը 
տե ղի ե կե ղե ցուն բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յուն է քրիս տոն-
յա յի հոգ ևոր հա սունութ յան հա մար: Աստ ված է տվել տե ղի 
հա րան վա նութ յունը և  ա ռաջ նորդ-հո վիվ նե րին, որ պես զի օգ-

7   Ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նին վե րա բե րող մի քա նի կար ևոր աստ վա ծաշնչ-
յան խոս քեր կա րե լի է գտնել  Մատթ. 18.15-20-ում, Ա  Կորնթ. 5.1-6.11-ում, Բ  Կորնթ. 
2.1-11-ում, Հ ռոմ. 16.17-ում,  Գա ղատ. 6.1-ում, Բ  Թե սաղ. 3.6-ում,  Տի տոս 3.10-ում, 
 Հուդա 22,23-ում:
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նի մեզ մեր հա ճա խա կի եր կար ու բարդ ըն թաց քի մեջ: 
Ինչ պես պարզ տես նում ենք  Սուրբ Գր քում, դա վտան գա-

վոր ըն թացք է, ո րը նա խա տես ված չէ միայ նակ անց նե լու հա-
մար:  Մենք պետք է են թարկ վենք Աստ ծո կամ քին և  դառ նանք 
տե ղի ե կե ղե ցու կար ևոր ան դամ եր. ե կե ղե ցու, որն ան կեղ-
ծութ յամբ հետ ևում է Ք րիս տո սին ու Ն րա հրա ման նե րին՝ այն-
պես, ինչ պես դրանք գրված են  Սուրբ Գր քում: 

 Հար ցեր և  խորհր դա ծութ յուն ներ գլխի վե րա բեր յալ

1. Ինչ պե՞ս է «ե կե ղե ցին» սահ ման վում այս գլխում: Ին չո՞ւ է 
կար ևոր նման կերպ սահ մա նել ե կե ղե ցին:

2.  Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. « Մենք պետք է զգուշա-
նանք, որ ե կե ղե ցուց չպա հան ջենք այն, ին չին ինք ներս 
չենք կա րո ղա ցել հաս նել մեր կյան քում: Ե կե ղե ցուց կա-
տա րե լութ յուն պա հան ջե լու փո խա րեն պետք է փնտրենք 
այն պի սի ե կե ղե ցի, ո րի ա ռաջ նորդ նե րը և  հա րան վա-
նութ յունը ա ճում են Աստ ծո չա փա նիշ նե րի  ի մա ցութ յան 
մեջ և ձգ տում են այդ նշա ձո ղին»:

3.  Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. «Աստ ծո տված շնորհ քի 
ա մե նա կար ևոր մի ջոց նե րից են Ա վե տա րա նի հա վա-
տա րիմ և  խո նարհ ծա ռա նե րը, ով քեր հա մա պա տաս-
խա նում են ա ռաջ նոր դի աստ վա ծաշնչ յան ո րա կա վո-
րում ե րին և ն վիր ված են ա ղոթ քին ու  Խոս քի ծա ռա-
յութ յա նը»:

4. Ին չո՞ւ է կար ևոր գի տակ ցել, որ ա ռաջ նոր դի այն ո րա-
կա վո րում ե րը, ո րոնք գրված են Ա  Տի մո թեոս 3.1-7 և 
 Տի տոս 1.6-9 խոս քե րում, կա մընտ րա կան չեն և  նա խա-
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տես ված չեն նրա հա մար, որ ծա ռա յողն «ըն թաց քում 
հա մա պա տաս խա նի» դրանց, այլ՝ ան վի ճար կե լի պա-
հանջ ներ են:

5.  Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. «Ես և  դուք հո տը կե-
րակ րող պեր ճա խոս խոս նակ նե րի, ուժեղ ան հա տա կա-
նութ յուն նե րի, ե կե ղե ցուց զատ ված հռչա կա վոր քա րո-
զիչ նե րի, հոգ ևոր դիկ տա տոր նե րի կամ ա գահ մարդ-
կանց կա րիք չունենք:  Սա կայն կա րիք ունենք բա րի 
հո վիվ նե րի, ով քեր ի րենց կյան քը դնում են գառ նե րի8 
հա մար, հա վա տա րիմ ու խե լա միտ տնտես ներ են և 
Աստ ծո ժո ղովր դին պատ շաճ կե րա կուր են տա լիս»:

5. Ե փե սա ցի նե րի 4.12 և  Կո ղո սա ցի նե րի 3.16 խոս քե րի լույ-
սի ներ քո բա ցատ րե՛ք, թե ինչ պես է, որ սուր բե րի հա ղոր-
դութ յունը տե ղի ե կե ղե ցում շնորհ քի մի ջոց է:  

6.  Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. «Աստ վա ծաշնչ յան հա-
սուն քրիս տո նեութ յան մեջ չկան «միայ նակ գայ լեր»»:

7.  Բա ցատ րե՛ք մկրտութ յան և  Տի րոջ ընթ րի քի ի մաստն ու 
նպա տա կը: Ինչ պե՞ս կա րող են դրանք ար դա րա ցիո րեն 
կոչ վել շնորհ քի մի ջոց ներ:

8. Բա ցատ րե՛ք հետև յալ պնդումը. «Չ նա յած այն բա նին, 
որ մենք պետք է դա տա պար տենք նույ նիսկ նվա զա-
գույն մի տումը՝ կար ծե լու, թե մկրտութ յունը և  Տի րոջ 
ընթ րի քը փրկա րար շնորհ քի մի ջոց ներ են՝ հար կա վոր 
է խո սել դրանց մեծ կար ևո րութ յան և  անհ րա ժեշ տութ-
յան մա սին՝ որ պես սրբա գոր ծող շնորհ քի մի ջոց ներ»: 

8   «Ես եմ բա րի  Հո վի վը. բա րի հո վիվն իր ան ձը դնում է ոչ խար նե րի հա մար» 
( Հովհ. 10.11)։
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9. Ո՞վ է ե կե ղե ցա կան կար գուկա նո նի հե ղի նա կը: Ի՞նչ 
կերպ է սա փաս տում այն, որ ե կե ղե ցա կան կար գուկա-
նո նը շնորհ քի աստ վա ծաշնչ յան մի ջոց է, ո րի օգ նութ-
յամբ Աստ ծո ժո ղո վուր դը կա րող է լի նել պաշտ պան ված, 
խրատ ված և  շին ված: Ի՞նչ կերպ է սա ա պա ցուցում այն, 
որ աստ վա ծաշնչ յան կար գուկա նո նը ե կե ղե ցում սի րո 
ան կեղծ դրսևո րում է գայ թակ ղութ յուն բե րող և  չա պաշ-
խա րող ան դա մի նկատ մամբ:
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Ի պաշտ պա նութ յուն  
պար զունա կութ յա ն

Ա հա և  հա սանք այս հա մա ռոտ գրքի ա վար տին, ո րում 
ներ կա յաց վե ցին սրբա գործ ման մեջ ա ճե լու անհ րա ժեշտ 
շնորհ քի մի ջոց նե րը՝  Սուրբ  Գիր քը, ա ղոթ քը, ա պաշ խա րութ-
յունն ու խոս տո վա նութ յունը և  ծա ռա յութ յունը տե ղի ե կե ղե-
ցում: Այ դուհան դերձ, մինչ ամ փո փե լը, ցան կա նում եմ անդ-
րա դառ նալ հա ճա խա կի հան դի պող ա ռար կութ յա նը, թե՝ իմ 
գրա ծը չա փից ա վե լի պար զունակ է, և  որ քրիս տոն յա նե րի 
տկա րութ յուն ներն ու ախ տե րը շատ ա վե լի բազ մա զան են, և 
ն ման պարզ մի ջոց նե րով դժվար կլի նի բուժել կամ հաղ թա-
հա րել դրանք: Ն ման ա ռար կութ յանն ի պա տաս խան՝ ըն դա-
մե նը ե րեք մեկ նա բա նութ յուն:

Ա ռա ջի նը՝ չնա յած այն բա նին, որ քրիս տոն յա նե րի կյան-
քում հա ճա խա կի հան դի պող դժվա րութ յուն նե րը1 բարդ են, 

1   Այս տեղ կցան կա նամ հստա կեց նել այն, որ խոս քը՝ սրբա գործ մա նը հա տուկ 
դժվա րութ յուն նե րի կամ խո չըն դոտ նե րի մա սին է, ո րոնք ընդ հա նուր են բո լոր 
հա վա տաց յալ նե րի հա մար: Այս տեղ չեմ խո սում ծայ րա հեղ մտա վոր կամ հուզա-
կան խան գա րում եր ունե ցող ան ձանց ար տա սո վոր դեպ քե րի մա սին: Չ նա յած 
այն բա նին, որ նրանք օ գուտ կքա ղեն շնորհ քի «սո վո րա կան» մի ջոց նե րից՝ նման 
դեպ քե րում գուցե անհ րա ժեշտ լի նի նաև մաս նա գետ բժիշկ նե րի, աստ վա ծաշնչ յան 
հի մունք նե րով աշ խա տող հո գե բան նե րի օգ նութ յունը և  այլն:



72 Շնորհքի հիմ ա կան մի ջոց նե րը

դրանք ըն դա մե նը բխում են մի քա նի շատր վա նից՝ մարմ ից, 
աշ խար հից և  սա տա նա յից: Եվ չնա յած այն բա նին, որ մենք 
նոր ստեղծ ված ենք Ք րիս տո սում և  մեր ինք նութ յունն այլևս 
չի ո րոշ վում Ա դա մի հետ մեր նախ կին ազ գակ ցութ յամբ (տե՛ս  
Բ  Կորնթ. 5.17), ա մեն հա վա տաց յա լի ներ սում մում է մեր ըն-
կած բնույ թի կամ մարմ ա կա նի ինչ-որ մաս, ո րը ցան կա սեր 
է և  պա տե րազ մում է  Հո գու դեմ: 

 Պո ղո սը գրում է  Գա ղա տիա յի ե կե ղե ցուն. «Ո րով հետև 
մար մի նը ցան կա նում է  Հո գուն հա կա ռակ, և  Հո գին՝ մարմ-
նին հա կա ռակ. սրանք ի րար հա կա ռակ են, որ մի գուցե այն, 
ինչ դուք կա մե նում եք՝ այն ա նեք։  Բայց ե թե  Հո գուց եք ա ռաջ-
նորդ վում, օ րեն քի տակ չեք» ( Գա ղատ. 5.17,18):

Ան կաս կած, հա վա տաց յա լի ա մե նա թեժ պայ քա րը մարմ ի 
հետ է, քա նի որ աշ խարհն ու սա տա նան կա րող են քա շել, 
ճո ճել և  փոր ձել մեզ մեր մարմ ի ցան կա սի րութ յան պատ ճա-
ռով: Ինչ պես  Հա կո բոսն է գրում. « Բայց ա մեն մե կը փորձ վում 
է բուն իր ցան կութ յունից հրա պուր ված և  խաբ ված» ( Հա կոբ. 
1.14)։ Ուս տի, մար մի նը և  մարմ ի ցան կութ յունը հաղ թա հա րե-
լը նույնն է, ինչ ճա կա տա մար տում հաղ թա նակ տա նե լը: Իսկ 
այս հոգ ևոր ճա կա տա մար տում հաղ թե լու ա մե նաարդ յունա-
վետ մի ջո ցը շնորհ քի մի ջոցն է, ո րը ներ կա յաց րինք.  Սուրբ 
 Գիր քը, ա ղոթ քը և  ծա ռա յութ յունը տե ղի ե կե ղե ցում:

Երկ րոր դը՝ չնա յած այն բա նին, որ ես պարզ լուծում եմ 
ա ռա ջար կել և  ըն դա մե նը մի քա նի զենք տվել այդ պա տե րազ-
մը պա տե րազ մե լու հա մար՝ Աստ վա ծա շուն չը հաս տա տում է 
այն, ին չը ես ա ռա ջար կել եմ: Այլ դիս պան սե րից դե ղո րայք 
կամ այլ զի նա րա նից զենք վերց նե լը ձեր ընտ րութ յունն է: Այ-
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նու ա մե նայ նիվ, մար դու մտքերն ու ռազ մա վա րութ յուն նե րը ոչ 
մի օ գուտ չեն տա լիս (տե՛ս  Հովհ. 6.63):  Միայն այն զեն քե րը, 
ո րոնք մեզ տրված են  Սուրբ Գր քում, «Աստ ծով զո րա վոր են՝ 
բեր դեր քան դե լու. խոր հուրդ ներ ենք քան դում, և  ա մեն բարձ-
րութ յուն, որ գո ռո զա նում է Աստ ծո գի տութ յան դեմ։ Եվ գե րի 
ենք բռնում ա մեն միտք՝ Ք րիս տո սին հնա զան դեց նե լու հա-
մար» (Բ  Կորնթ. 10.4,5)։

Եր րոր դը՝ կար ծում եմ, որ նրանք, ով քեր կաս կա ծում են 
շնորհ քի մի ջոց նե րի զո րութ յա նը, հա ճախ ան տե սում ու օ գուտ 
չեն քա ղում դրան ցից:  Թո՛ւյլ տվեք կրկնել և  վե րա դառ նալ այն 
հար ցե րին, ո րոնք ուղ ղե ցի նա խորդ գլխում: 

Արդ յո՞ք ար դեն ա մե նը գի տենք, ինչ  Սուրբ  Գիրքն ա սում 
է: Արդ յո՞ք ա ղոթ քով սպա ռել ենք Աստ ծո խոս տում ե րը: Արդ-
յո՞ք այլևս ա ճե լու տեղ չունենք  Հոր, Որ դու և  Սուրբ  Հո գու 
հետ մտեր մութ յան մեջ: Արդ յո՞ք քա ղել ենք ամ բողջ օ գուտը, 
որ կա րե լի էր քա ղել տե ղի ե կե ղե ցուն ան դա մակ ցե լուց, թե՞ 
ա վե լի հա վա նա կան է, որ ա նուշադ րութ յան ենք մատ նել կամ 
առն վազն ան հոգ և  նույ նիսկ ան փույթ ենք վար վել շնորհ քի 
այս պարզ, սա կայն կար ևոր մի ջոց նե րի նկատ մամբ: Երբ 
ինչ-որ մե կը կաս կա ծի տակ է առ նում շնորհ քի այն մի ջոց-
նե րի արդ յունա վե տութ յունը, ո րոնք ներ կա յաց րի, ես նրանց 
հարց նում եմ, թե որ քան ժա մա նակ են անց կաց նում  Խոս-
քի, ա ղոթ քի և  տե ղի աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե ցու ա ռաջ նորդ-
նե րի ու հա րան վա նութ յան հետ ըն կե րակ ցութ յան մեջ:  Շա-
տե րը կա խում են ի րենց գլուխ նե րը, թափ տա լիս ուսե րը և  
ըն դունում, որ ան տե սել են դրանք:  Դեռևս չեմ հան դի պել 
այն պի սի հան դուգն մե կին, ով ա սի, որ սպա ռել է այդ մի ջոց-
նե րը և  արդ յունք չի տե սել:
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 Թան կա գի՛ն քույ րեր և  եղ բայր ներ, հա վատ քով և  հաս տա-
տա կա մութ յամբ ա ղո թենք արթ նութ յան հա մար, սա կայն մինչ 
այն կգա, նվի րենք մեզ շնորհ քի պարզ մի ջոց նե րին, ո րոնցով 
մենք կա րող ենք ար տա սո վոր դառ նալ՝ նման վե լով Ք րիս տո-
սին և  օգ տա կար լի նե լով Ն րան: 

 Ձեր եղ բայր՝
 Փոլ  Դեյ վիդ  Վո շեր




