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Հե ղի նա կի ա ղոթ քը

Հա՛յր, ես շատ ա ռում ե րով այն քա՜ն 
փոքր եմ և  այն քա՜ն խեղճ: Դո ղում եմ այն 
մտքից, որ կեղծ կրակ չբեր վի Քո խո րա նի 
մոտ: Իսկ ի՞նչ կլի նի, ե թե երկն քից կրակ 
իջ նի՝ աշ խար հի այս աղ մու կի, գոռ գո ռոց
նե րի և  ի րա րանց ման մեջ: Ե թե երկն քից 
կրակ իջ նի, այս մե ռած ոս կոր նե րը կկեն
դա նա նան: Դու գի տես, Տե՛ր: 

Ա ղո թում և  ա ղա չում եմ Աստ ծո գա հի 
առջև, որ Քո գե րիշ խա նութ յան մեջ գթա
ռատ լի նես մեր նկատ մամբ, որ բա ցես 
մեր սրտե րը և մտ քե րը: Տե՛ր, մենք չենք 
կա րող ակն կա լել, որ մար դիկ ի րենք կբա
ցեն ի րենց սրտե րը. նրանք եր բեք չեն ա նի 
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դա: Դո՛ւ բա ցիր նրանց սրտե րը և մտ քե
րը, որ պես զի տես նեն աստ վա ծաշնչ յան 
ճշմար տութ յու նը: Շունչդ փչի՛ր նրանց վրա: 
Ն րանց շնոր հի՛ր ա պաշ խա րութ յուն. հա
վա՛տք շնոր հիր: 

Բե՛ր նրանց Քո ար քա յութ յան մեջ՝ Տե՛ր, 
Քո փառ քի հա մար, Քո մեծ ան վան հա
մար. ա րա՛ այս բա նը, Տե՛ր: Ի րա կա նութ
յո՛ւն դարձ րու սա, Տե՛ր, որ պես զի ոչ ոք 
ի րեն չվե րագ րի այդ ա մե նը, որ պես զի ոչ 
ոք ձեռ քը չդնի Աստ ծո Ուխ տի տա պա նա կի 
վրա և մահ վան զար կը չստա նա: Օ՜, Աստ
վա՛ծ, խնդրում եմ՝ շարժ վի՛ր մե զա նում, 
ո րով հետև մենք այլ հույս չու նենք: Այս ե րի
տա սարդ նե րը այլ բա նի հու սալ չեն կա րող, 
բայց միայն՝ Քո շար ժին: Ա մե՛ն:



Մատ թեոս 7.13-27

« Նեղ դռնո՛վ ներս մտեք. ո րով հետև լայն 
է դու ռը, և  ըն դար ձակ է ճա նա պար հը, որ կո
րուստն է տա նում։ Եվ շա տերն են նրա նով 
գնա ցող նե րը։ Որ քա՜ն նեղ է դու ռը, և նեղ վածք 
է ճա նա պար հը, որ տա նում է կյանք, և քիչ են 
նրան գտնող նե րը։ Զ գո՛ւյշ կա ցեք սուտ մար
գա րե նե րից, որ գա լիս են ձեզ մոտ ոչ խար նե
րի հան դերձ նե րով, բայց ներ սից հափշ տա կող 
գայ լեր են։ Ի րենց պտուղ նե րի՛ց նրանց ճա նա
չեք. մի՞ թե փշե րից խա ղող են քա ղում, կամ 
տա տաս կից՝ թուզ։ Այս պես ա մեն բա րի ծառ 
բա րի պտուղ է բե րում, և չար ծա ռը չար պտուղ 
է բե րում։ Չի կա րող բա րի ծա ռը չար պտուղ բե
րել, ոչ էլ չար ծա ռը՝ բա րի պտուղ բե րել։ Ա մեն 
ծառ, որ բա րի պտուղ չի բե րում, կտրվում է և 
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կ րա կի մեջ գցվում։ Ու րեմ, ի րենց պտուղ նե
րի՛ց ճա նա չեք նրանց։ Ոչ թե ա մեն Ինձ « Տե՛ր, 
Տե՛ր» ա սո ղը կմտնի Երկն քի ար քա յութ յուն, այլ 
նա, որ կա տա րում է Իմ Հոր կամ քը, որ Երկն
քում է։ Շա տե րը կա սեն Ինձ այն օ րը՝ « Տե՛ր, 
Տե՛ր», չէ՞ որ Քո ա նու նով մար գա րեա ցանք, և 
Քո ա նու նով դևեր հա նե ցինք, և Քո ա նու նով 
շա՜տ զո րութ յուն ներ գոր ծե ցինք։ Եվ Ես այն 
ժա մա նակ պարզ կա սեմ նրանց, թե՝ եր բե՛ք 
ձեզ չեմ ճա նա չել. Ինձ նից դե՛ն գնա ցեք, ո՛վ 
ա նօ րի նութ յուն գոր ծող ներ։ Արդ, նա, որ Իմ 
այս խոս քե րը լսում է և կա տա րում, կնմա նեց
նեմ մի ի մաս տուն մար դու, որ իր տու նը շի նեց 
ժայ ռի վրա։ Եվ անձրևն էլ ե կավ, գե տերն էլ 
վա րա րե ցին, քա մի ներն էլ փչե ցին և  այն տա
նը զար կե ցին, և  այն չկոր ծան վեց, ո րով հետև 
ժայ ռի վրա հաս տատ ված էր։ Եվ նա, ով որ 
Իմ այս խոս քե րը լսում է և չի կա տա րում, նա 
կնման վի մի ան խելք մար դու, որ իր տու նը շի
նեց ա վա զի վրա։ Եվ անձրևն էլ ե կավ, գե տերն 
էլ վա րա րե ցին, քա մի ներն էլ փչե ցին և  այն 
տա նը զար կե ցին, և  այն կոր ծան վեց, և ն րա 
կոր ծա նու մը մեծ էր»։
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Ինձ հա մար ահ ռե լի մեծ ար տո նութ-
յուն է ձեզ այս կերպ դի մե լը1: Քա րո զե լու 
եմ այն պես, ինչ պես մա հա ցո ղը կքա րո զեր 
մա հա ցող նե րին: Քա րո զե լու եմ այն պես, 

1   Այս գրքույ կի մեջ զե տեղ ված նյու թը սկզբնա պես 
ներ կա յաց վել է հա տուկ ա ռի թով տրված քա րո զի տես-
քով: Այ դու հան դերձ, այս աշ խա տութ յու նը այդ քա րո զի 
լոկ սղագ րու մը չէ: Փո փո խութ յուն նե րի մեծ մասն ար վել 
է բա նա վոր, քա րոզ չա կան խոս քը վե րա ծե լու գրա վոր և  
ա ռա վել գրա կան խոս քի: Հիմ ա կան նպա տակն է ե ղել 
պահ պա նել քա րոզ չա կան ու ժը՝ միև նույն ժա մա նակ 
հետ ևե լով գրա կան խոս քի կա նոն նե րին և  օգտ վե լով 
դրան ցով պայ մա նա վոր ված հնա րա վո րութ յուն նե րից: 
Բո լոր վե րա նա յում երն ար ված են՝ հար գե լով քա րոզ չի 
խոս քի ի մաս տը, քա րո զի հոգ ևոր մի տու մը և  ա մե նից 
ա ռա վել՝ Աստ ծուն, Ում Խոս քը հռչակ վում է: 
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կար ծես այլևս քա րո զե լու հնա րա վո րութ-
յուն չեմ ունե նա լու, և  ա սե լու եմ բա ներ, 
ո րոնք գու ցե թյուր կեր պով ըն կալ վեն: 

Ա սե լու եմ բա ներ, ո րոնք գու ցե բար-
կաց նեն ձեզ. բա ներ, ո րոնք գու ցե մեր ժեք: 
Ա սե լու եմ բա ներ, ո րոնք ա սե լու ի րա վունք 
գու ցե չու նեմ՝ ըստ ձեզ: Սա կայն, մինչ ինչ-
որ եզ րա հան գում կա նեք աս վա ծի վե րա-
բեր յալ, կա մի հարց, ո րը պետք է ուղ ղեք 
ինք ներդ ձեզ:

Այդ հար ցը շտկե լու կա րիք կա, քա-
նի որ քա րո զե լը վտան գա վոր բան է: Այն 
վտան գա վոր է ինձ հա մար, քա նի որ Աստ-
վա ծա շունչն ա սում է, որ կեղծ ու սու ցիչ-
ներն ա վե լի մեծ դա տա պար տութ յան են 
ար ժա նա նա լու: Ե թե այն, ինչ ա սում եմ, 
ճշմա րիտ չէ, ա պա ես մեծ խնդիր ներ կու-
նե նամ: Ուս տի, սա ա նում եմ մեծ երկ յու-
ղով և դո ղով՝ հաս կա նա լով, որ կա րող եմ 
Աստ ծո դա տա պար տութ յանն ար ժա նա-
նալ: Սա կայն ե թե այն, ինչ այ սօր ա սում 
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եմ, ճշմա րիտ է, ա պա դուք ու նեք երկ յու-
ղե լու և դո ղա լու լուրջ պատ ճառ: Ե թե ճիշտ 
մեկ նեմ սուրբգ րա յին այն հատ վա ծը, ո րը 
պատ րաստ վում եմ ներ կա յաց նել, ա պա 
կստաց վի, որ Աստ ված խո սում է մար դու 
մի ջո ցով: Ուս տի, ձեր խնդիրն ինձ հետ չի 
լի նի, այլ՝ Աստ ծո և Ն րա Խոս քի: Ա հա և  
ա ռանց քա յին հար ցը, ո րի պա տաս խա նը 
պետք է գտնել. արդ յոք մեր առջև կանգ-
նած մար դը կե՞ղծ մար գա րե է, թե՞ ճշմար-
տութ յունն է խո սում: Ե թե ճշմար տութ յունն 
է խո սում, ա պա մեզ ո չինչ չի մում՝ բա ցի 
մեր կյան քերն այդ ճշմար տութ յա նը հար-
մա րեց նե լուց:  

Մենք քննար կե լու ենք Ք րիս տո սի խոս-
քե րը, ո րոնք գրված են Մատ թեո սի Ա վե-
տա րա նի յո թե րորդ գլխում: Դ րանք կար-
դա լիս ինձ չի մտա հո գում ձեր ինք նագ նա-
հա տա կա նը, ինձ չի մտա հո գում՝ արդ յո՞ք 
գոհ եք ձեզ նից, արդ յո՞ք ձեր կյանքն այն-
պես է դա սա վոր վում, ինչ պես ցան կա նում 
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եք, կամ՝ արդ յո՞ք ձեր ե կա մուտ նե րը հա մա-
մաս նա կան են ձեր ծախ սե րին: Կա միայն 
մեկ բան, ին չի պատ ճա ռով գի շեր նե րը չեմ 
կա րո ղա նում քնել: Միայն մեկ բան կա, որ 
հու զում է հո գիս. հար յուր տար վա ըն թաց-
քում այս փոք րիկ գիրքն ըն թեր ցող նե րի 
մեծ մա սը գու ցե դժոխ քում լի նի: Նույ նիսկ 
շա տե րը, ով քեր Հի սուս Ք րիս տո սին Տեր 
են դա վա նում, մի գու ցե հա վի տե նութ յունն 
անց կաց նեն դժոխ քում:

Գու ցե հարց նեք. «Ինչ պե՞ս կա րող ես 
նման բան ա սել»: Կա րո՛ղ եմ ա սել, քա նի 
որ իմ քրիս տո նեա կան աշ խա տան քի մեծ 
մասն ա րել եմ Ա մե րի կա յից դուրս: Շատ 
ժա մա նակ եմ անց կաց րել՝ քա րո զե լով Հա-
րա վա յին Ա մե րի կա յում, Աֆ րի կա յում և Եվ-
րո պա յի ար ևել յան մա սում: Ու զում եմ, որ 
ի մա նաք, որ նա յե լով ա մե րիկ յան քրիս տո-
նեութ յա նը՝ կա րե լի է տես նել, որ այն ա վե-
լի հիմ ված է ա նաստ ված մշա կույ թի, քան 
Աստ ծո Խոս քի վրա: 
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 Մեծ թվով ե րի տա սարդ ներ և մե ծա-
հա սակ ներ խաբ ված են՝ կար ծե լով՝ ե թե 
կյան քում մեկ ան գամ մի ա ղոթք են ա րել, 
ա պա գնա լու են Եր կինք: Ն րանք նա յում 
են ի րենց շրջա պա տող մարդ կանց, ով քեր 
ա սում են, թե ճա նա չում են Ք րիս տո սին, 
և տես նում են, որ վեր ջին ներս ապ րում 
են այն պես, ինչ պես աշ խարհն է ապ րում. 
նրանք հա մե մատ վում են ի րենց նման նե-
րի հետ, այդ պատ ճա ռով էլ ո չինչ չի ան-
հանգս տաց նում նրանց սրտե րը: Մ տա ծում 
են այս պես. «Ես այն պի սին եմ, ինչ պի սին 
մեր ե րի տա սար դա կան խմբա կի ան դամ-
ներն են: Հե ռուս տա ցույ ցով դի տում եմ 
բա ներ, ո րոնք չպետք է դի տեմ, ծի ծա ղում 
եմ այն պի սի բա նե րի վրա, ո րոնք Աստ ված 
ա տում է: Կ րում եմ գայ թակ ղող հա գուստ: 
Խո սում եմ այն պես, ինչ պես այս աշ խարհն 
է խո սում: Քայ լում եմ այն պես, ինչ պես այս 
աշ խարհն է քայ լում: Սի րում եմ այս աշ-
խար հի ե րաժշ տութ յու նը: Շա՜տ եմ սի րում 
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այն, ինչ այս աշ խար հում է, սա կայն, փա՛ռք 
Աստ ծուն, քրիս տոն յա եմ: Իսկ ի՞նչ գի տեմ, 
որ քրիս տոն յա եմ. այդ քան էլ չեմ տար բեր-
վում իմ ե կե ղե ցում ե ղող շատ մարդ կան-
ցից: Ի՞նչ գի տեմ, որ քրիս տոն յա եմ: Ք րիս-
տոն յա եմ, քա նի որ ինչ-որ մի օր ա ղո թել 
և խնդ րել եմ, որ Հի սուս Ք րիս տո սը գա իմ 
սրտի մեջ»:

 Ցան կա նում եմ՝ ի մա նաք, որ ա մե րիկ-
յան ա վե տա րա նա կան և բո ղո քա կան 
ե կե ղե ցու ա մե նա մեծ հերձ վա ծութ յու նը 
այն կեղծ գա ղա փարն է, որ ե թե ա ղո թեք 
և խնդ րեք, որ Հի սուս Ք րիս տո սը գա ձեր 
սրտի մեջ, ա պա Նա ան պայ ման կգա: Սա-
կայն, Սուրբ Գր քում որ ևէ տեղ նման բան 
գրված չէ: Ն ման բա նի հա ճախ չեք հան դի-
պի նաև ե կե ղե ցու պատ մութ յան մեջ՝ մինչև 
վեր ջին մեկ կամ եր կու դա րե րը: Պետք է 
ի մա նալ, որ փրկութ յու նը տրվում է միայն 
Հի սուս Ք րիս տո սին ուղղ ված հա վատ քի 
մի ջո ցով: Իսկ Հի սուս Ք րիս տո սին ուղղ-
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ված հա վատ քը ա պաշ խա րութ յան ան բա-
ժա նե լի մասն է: Ա պաշ խա րութ յու նը շրջա-
դարձ է մեղ քից՝ ա տե լութ յուն այն բա նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք Աստ ված է ա տում, և 
սեր այն բա նե րի նկատ մամբ, ո րոնք Աստ-
ված է սի րում. այն աճ է սրբա գործ ման մեջ 
և ցան կութ յուն է չլի նել այն պի սին, ինչ պի-
սին ա մե նա ժա մա նա կա կից փոփ-կուռքն 
է, ինչ պես աշ խարհն է կամ ա մե րի կա ցի 
քրիս տոն յա նե րի մեծ մա սը: Այն Հի սուս 
Ք րիս տո սին նման վե լու ցան կութ յուն է: 
Գու ցե չգի տակ ցեք, որ այս խոս քե րը ձեզ 
են վե րա բե րում: Այս բա նե րը չեմ ա սում՝ 
ձեր հա րան վա նութ յա նը կամ ծա փա հա-
րութ յուն նե րին ար ժա նա նա լու հա մար. խո-
սում եմ ձեզ հետ և ձեր մա սին:  

Շատ հա ճախ մար դիկ մո տե նում են 
ինձ՝ նման ինչ-որ քա րոզ չի, և  ա սում են. 
« Գի տե՞ք, կցան կա նա յի ձեզ հետ Ռու մի-
նիա գնալ» կամ՝ «Կ ցան կա նա յի ձեզ հետ 
Ուկ րաի նա գնալ»,  կամ՝ «Կ ցան կա նա յի 
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քա րո զել Պե րու ի ջունգ լի նե րում՝ այն տեղ, 
որ տեղ դուք եք քա րո զել և  ե կե ղե ցի ներ 
հիմ ել»:

Իսկ ես ա սում եմ նրանց. «Ո՛չ, չէիք 
ցան կա նա»:  Ն րանք պա տաս խա նում են. 
«Ա յո՛, կցան կա նա յի», ին չին ես կրկին պա-
տաս խա նում եմ. «Ո՛չ, չէիք ցան կա նա»: 
«Ին չո՞ւ»: «Ո րով հետև ձեզ կար տաք սեին 
այն տե ղի ե կե ղե ցուց»:

Խս տութ յունս ինք նան պա տակ չէ: 
Պատ կե րաց նո՞ւմ եք՝ որ քան սեր պետք 
է ու նե նաս, որ պես զի խոսքդ ուղ ղես այս-
քան մարդ կանց և  ա սես, որ ա մե րիկ յան 
քրիս տո նեութ յու նը գրե թե լիո վին սխալ 
է: Գի տե՞ք, թե ինչ գին ու նի դուրս գցվե լը, 
մարդ կանց հա մակ րան քը չվա յե լե լը: Իսկ 
գի տե՞ք, թե ին չու են հա վա տա րիմ քա րո-
զիչ ներն ա նում դա. ո՛չ այն պատ ճա ռով, որ 
դրա հա մար նրանց լավ վար ձատ րում են, 
ո՛չ էլ այն պատ ճա ռով, որ մար դիկ նրանց 
սի րում են: Մենք դա ա նում ենք, քա նի որ 
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սի րում ենք մարդ կանց, և  ա վե լին՝ ցան կա-
նում ենք պատ վել Աստ ծուն:

Ու զում եմ մի բան ա սել: Մենք ու սում-
նա սի րե լու ենք Աստ ծո Խոս քը, և ցան-
կա նում եմ, որ այն դի տար կենք այն պես, 
ինչ պես ի րա կա նում կա: Սա նշա նա կում է, 
որ պետք է ձեզ հա մե մա տեք ոչ թե նրանց 
հետ, ով քեր ի րենց քրիս տոն յա են ան վա-
նում, այլ՝ Աստ ծո Խոս քի հետ:

Երբ ե րի տա սար դը մո տե նում է հով-
վին կամ ե րի տա սար դա կա նի ծա ռա յո-
ղին ու ա սում, որ վստահ չէ իր փրկութ յան 
հար ցում, ծա ռա յո ղը սո վո րա բար հա ճախ 
կրկնվող ար տա հայ տութ յուն է ա նում. 
«Կ յան քում ե ղե՞լ է այն պի սի պահ, երբ ա ղո-
թել ու խնդրել ես, որ Հի սու սը դառ նա քո 
սրտի Տե րը»:

«Ա յո՛, ե ղել է»:
«Ան կե՞ղծ ես ա ղո թել»:
«Չ գի տեմ. կար ծում եմ՝ ա յո»:
«Ու րեմ, պետք է ա սես սա տա նա յին, 
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որ դա դա րի ան հանգս տաց նել քեզ: Աստ-
վա ծաշն չիդ հետ ևում գրի ա ռե՞լ ես այն, ինչ 
ա վե տա րա նիչն ա սել է, երբ փրկութ յան ես 
ե կել: Գ րի ա ռե՞լ ես ամ սա թի վը, որ պես զի 
ա մեն ան գամ, երբ մտքումդ կաս կած ծնվի, 
կա րո ղա նաս մատ նան շել նրան Աստ վա-
ծա շուն չը»:

Ի՞նչ սնա հա վա տութ յուն է պա շա րել մեր 
հա րան վա նութ յուն նե րին ու ե կե ղե ցի նե-
րին: Գի տե՞ք, թե ինչ է ա սում Աստ վա ծա-
շուն չը, որ մենք՝ քրիս տոն յա ներս, ա նենք. 
քննենք ինք ներս մեզ: Փոր ձի՛ր ինքդ քեզ 
Սուրբ Գր քի լույ սի ներ քո և տե՛ս, թե արդ-
յո՞ք հա վա տում ես: Փոր ձի՛ր ինքդ քեզ և 
տե՛ս, թե արդ յո՞ք քրիս տոն յա ես:

 Գի տակ ցո՞ւմ եք արդ յոք, որ ե թե գնաք 
և թա կեք մարդ կանց դռներն Ա մե րի կա-
յի և շատ այլ երկր նե րի գյու ղե րում, մեծ և 
փոքր քա ղաք նե րում, կհայտ նա բե րեք, որ 
մարդ կանց մեծ մասն ի րենց հա վա տաց-
յալ են հա մա րում: Փրկ վե լուց հե տո գնա ցի 
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իմ ծննդա վայր և թա կե ցի բո լո րի դռնե րը, 
և գի տե՞ք, թե ինչ պարզ վեց: Իմ քա ղա քում 
բո լո րը քրիս տոն յա են: Ն րանց մեծ մա սը 
ե կե ղե ցի չի հա ճա խում, իսկ ե կե ղե ցի հա-
ճա խող նե րին չի մտա հո գում սրբութ յու նը: 
Ն րանց չի մտա հո գում ծա ռա յե լը, չի մտա-
հո գում աշ խար հից զատ վե լը: Ն րանց հո գը 
չէ Ա վե տա րա նը ազ գե րին հասց նե լը: Սա-
կայն նրանք հա մոզ ված են, թե փրկված 
են:

Ին չո՞ւ են կար ծում, թե փրկված են. քա-
նի որ ինչ-որ ա վե տա րա նիչ, ով ա վե լի 
քիչ ժա մա նակ պետք է հատ կաց ներ քա-
րո զե լուն և  ա վե լի շատ ժա մա նակ՝ Աստ-
վա ծաշն չի ու սում ա սի րութ յա նը, ա սել է 
նրանց, որ փրկված են, որ պես զի հա ջորդ 
արթ նութ յան ժա մա նակ կա րո ղա նա գլուխ 
գո վել, թե քա նիսն են ա ռաջ ե կել ա պաշ-
խա րութ յան: 
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Հու սամ, որ թե կուզև խոսքս սի րով էր 
շա ղախ ված՝ կա րո ղա ցա ցնցել ձեզ և բե-
րել ո րո շա կի գի տակց ման: Հի մա կցան-
կա նամ անդ րա դառ նալ Սուրբ Գր քին: 
Ա կա՛նջ դրեք Աստ ծո Խոս քին և  ո րոշ հար-
ցեր ուղ ղե՛ք ինք ներդ ձեզ: Նախ և  ա ռաջ, 
Մատ թեոս 7.13-ում աս վում է. « Նեղ դռնո՛վ 
ներս մտեք. ո րով հետև լայն է դու ռը և  ըն-
դար ձակ ճա նա պար հը, որ կո րուստն է 
տա նում, և շատ են նրա նով գնա ցող նե րը»։

Կա մեկ նեղ դուռ: Կա մեկ Աստ ված: Եվ 
կա մեկ միջ նորդ Աստ ծո և մար դու միջև՝ 
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Հի սուս Ք րիս տո սը: Այս տեղ բազ մա կի 
ընտ րութ յուն չկա: Հ նում մար դիկ ա սում 
էին, թե բո լոր ճա նա պարհ նե րը Հ ռոմ են 
տա նում: Սա կայն բո լոր ճա նա պարհ նե րը 
չէ, որ Աստ ծո մոտ են տա նում: Հի սուսն 
ա սաց մարդ կանց. «Ես եմ ճա նա պար հը, 
ճշմար տութ յու նը և կ յան քը. ոչ ոք չի գա լիս 
Հոր մոտ, ե թե ոչ՝ Ին ձա նով» ( Հովհ. 14.6):

 Փա՜ռք եմ տա լիս Աստ ծուն, որ միակ 
ճա նա պար հը, ո րով այս երկ րի վրա մար-
դը կա րող է փրկվել, Հի սուս Ք րիս տոսն է: 
Հար կա վոր է ու նե նալ այն գի տակ ցու մը, որ 
ինչ պես Աստ վա ծա շունչն է ա սում՝ «ա մեն-
քը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից պա-
կաս ված են» (Հ ռոմ. 3.23): Սա նշա նա կում 
է, որ մենք ծնվել ենք ար մա տա պես այ-
լա սեր ված և  աստ վա ծատ յաց, և  ինք ներս 
երբ ևէ չէինք փնտրի Աստ ծուն: Մենք ապս-
տամ բել էինք Աստ ծո առջև և խախ տել բո-
լոր օ րենք նե րը: Հար ցը պար զա պես այն չէ, 
որ մեղք եք գոր ծել. խնդիրն այն է, որ մեղ-
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քից բա ցի այլ բան չեք ա րել: Մար գա րե նե-
րի մի ջո ցով Աստ վա ծա շունչն ա սում է, որ 
նույ նիսկ մեր ա մե նա լավ գոր ծե րը Աստ ծո 
աչ քե րում նման են աղ տոտ լա թի: Իսկ գի-
տե՞ք, թե այդ ա մե նի պատ ճա ռով ին չի ենք 
ար ժա նի՝ Աստ ծո ցաս մա նը, Աստ ծո սուրբ 
ա տե լութ յա նը: 

Գու ցե ա սեք. « Մեկ րո պե. Աստ ված ոչ 
մե կին չի ա տում: Աստ ված սեր է»: Ո՛չ, բա-
րե կա՛մս: Կա մի բան, ո րը պետք է հաս կա-
նաք: Հի սուս Ք րիս տո սը, մար գա րե նե րը և  
ա ռաք յալ նե րը սո վո րեց րել են հետև յա լը՝ 
ե թե չլի ներ Աստ ծո շնորհ քը՝ ար տա հայտ-
ված մեր Տեր Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով, 
ա պա միակ բա նը, ո րը կմար ձեզ, Աստ ծո 
ցա սում ու կա տա ղի բար կութ յունն է՝ ձեր 
ապս տամ բութ յան և մեղ քի պատ ճա ռով։

Երբ հա մալ սա րան նե րում նման բան 
եմ քա րո զում, ու սա նող նե րը և  ու սու ցիչ նե-
րը միշտ ա րագ ուղ ղում են ինձ՝ «ո՛չ, Աստ-
ված չի կա րող ա տել, քա նի որ Նա սեր է»: 
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Իսկ ես ա սում եմ ձեզ, որ Նա պետք է ա տի, 
քա նի որ Նա սեր է: Օ րի նակ՝ ես սի րում եմ 
ե րե խա նե րին, այդ պատ ճա ռով ա տում եմ 
ար հես տա կան վի ժե ցու մը: Ե թե ես սի րում 
եմ այն, ինչ սուրբ է, ա պա պետք է ա տեմ 
այն, ինչն ան սուրբ է: Աստ ված սուրբ Աստ-
ված է: Սա մի բան է, որ ա մե րի կա ցի նե րի 
մեծ մա սը և  այլ ազ գութ յուն ներ մո ռա ցել են: 
Շատ բա ներ, ո րոնք դուք սի րում եք ա նել, 
Աստ ված ա տում է: Արդ յոք գի տեի՞ք դա: 

Ա ղո թում եք արթ նութ յան հա մար: Գու ցե 
հրա շա լի հա վա քույ թի եք պատ րաստ վում: 
Ցան կա նում եք, որ Աստ ված շարժ վի, սա-
կայն մինչ այն տեղ գնա լը հե ռուս տա ցույ-
ցով դի տում եք այն պի սի հա ղոր դում եր, 
ո րոն ցից Աստ ված նող կանք է ապ րում: 
Ա պա զար մա նում եք, թե ին չու Սուրբ Հո-
գին չթափ վեց այդ վայ րում, և  ին չու դուք 
ստիպ ված ե ղաք կեղծ կրակ և կեղծ ոգ ևո-
րութ յուն ստեղ ծել: Պա տաս խանն այն է, որ 
Աստ ված դրա նում չէ:
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Աստ ված սուրբ Աստ ված է, և միակ ճա-
նա պար հը, ո րով երբ ևէ կա րող ենք հաշտ-
վել սուրբ Աստ ծո հետ, Աստ ծո Որ դու մահն 
է խա չի վրա:

Ե թե դուք փրկված եք ձեր մեղ քե րից, 
դա այն բա նի շնոր հիվ չէ, որ հռո մեա ցի-
նե րը և հ րեա նե րը մեր ժե ցին Հի սու սին: 
Ձեր փրկութ յան պատ ճառն այն չէ, որ 
Ն րա գլխին փշե պսակ դրին, ոչ էլ այն՝ 
որ գե ղար դով խո ցե ցին Ն րա կո ղը կամ 
խա չին գա մե ցին Ն րան: Գի տե՞ք, թե ին չու 
եք փրկված (ե թե իս կա պես փրկված եք): 
Փրկ ված եք, քա նի որ խա չից կախ ված Հի-
սուս Ք րիս տո սը կրում էր ձեր մեղ քը: Ամ-
բող ջութ յամբ Աստ ծո միա ծին Որ դու վրա 
թափ վեց Աստ ծո ժո ղովր դի մեղ քը և Աստ ծո 
կա տա ղի բար կութ յու նը, ո րը պետք է ձեզ 
վրա թափ վեր: Ինչ-որ մե կը պետք է վճա-
րեր այդ գի նը: Ինչ-որ մե կը պետք է մա հա-
նար: Հայր Աստ ված էր, որ ջախ ջա խեց Իր 
միա ծին Որ դուն: Ըստ Ե սա յի 53.10-ի՝ « Տե-
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րը հա ճեց Ն րան զար կել»: Մար դիկ ա սում 
են, որ խա չը մար դու գինն է: Դա ճիշտ չէ:

 Խա չը նշանն է այն բա նի, թե որ քան 
այ լա սեր ված ենք մենք: Միակ բա նը, ո րը 
կա րող էր փրկել մեզ պես մարդ կանց, այն 
էր, որ Աստ ծո Որ դին պետք է կրեր Իր Հոր 
ցա սու մը, Իր մա հով վճա րեր մեր մեղ քի 
գի նը և հա րութ յուն առ ներ մե ռել նե րից: 
Ս րանք հզոր խոս քեր են. սա Հի սու սի Ա վե-
տա րանն է: 

Իսկ ի՞նչ եք դո՛ւք կանչ ված ա նե լու: Դուք 
պետք է մտնեք նեղ դռնով: Ինչ պե՞ս ա նել 
դա: Հի սուսն ա սել է. « Ժա մա նա կը կա-
տար վել է, և Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը մո-
տե ցել է» ( Մարկ. 1.15):

Գու ցե ա սեք. «Ես փրկվել եմ՝ ա ղո թե լով 
և խնդ րե լով, որ Հի սուս Ք րիս տո սը գա իմ 
սրտի մեջ»: Վս տահ եմ, որ այդ պես էլ ա րել 
եք, սա կայն դուք չեք փրկվել կա խար դա-
կան բա նաձ ևով կամ ինչ-որ բա ռե րով, 
ո րոնք կրկնել եք ինչ-որ մե կի ա ռաջ նոր-
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դութ յամբ: Փրկ վել եք, քա նի որ ա պաշ խա-
րել եք ձեր մեղ քե րից և հա վա տա ցել եք։ Եվ 
ոչ միայն ա րել եք դա անց յա լում, այլև շա-
րու նա կում եք ա նել մինչև օրս: Ա պաշ խա-
րե լու և Իր Թա գա վո րութ յան բա րի լուրն 
ըն դու նե լու Հի սու սի կան չը մե ղա վոր նե րին՝ 
կա րե լի է բա ռա փո խել հետև յալ կերպ. 

«Աստ ծո թա գա վո րութ յու նը ե կել է: Ժա-
մա նա կը լրա ցել է: Այժմ ձեր կյան քի մա-
ցած մասն անց կաց րեք՝ ձեր մեղ քե րից 
ա պաշ խա րե լով և Ինձ հա վա տա լով»: 

Դար ձի գա լը նման չէ գրի պի դեմ պատ-
վաս տան յութ ստա նա լուն. «Ես ար դեն 
ա րել եմ դա. ա պաշ խա րել եմ և հա վա տա-
ցել եմ»: Կար ևորն այն է՝ արդ յո՞ք շա րու նա-
կում եք ա պաշ խա րել մեղ քից, շա րու նա-
կո՞ւմ եք հա վա տալ: Աստ ծո շնորհ քով դա 
ի րա կա նա նա լի է, քա նի որ Նա, Ով սկսեց 
բա րի գոր ծը ձե զա նում, նույն պես ա վար-
տին կհասց նի:





3

Քայլի՛ր նեղ ճանապարհով

Մենք քա րո զում ենք, որ դուք պետք է 
մտնեք միակ դռնով, ո րը Հի սուս Ք րիս-
տոսն է: Սա կայն շատ ա վե տա րա նա կան-
ներ մո ռա ցել են մի կար ևոր բան: Կ ցան-
կա նամ, որ հո վիվ ե րը, ծնող նե րը, ե րի-
տա սարդ նե րին ծա ռա յող նե րը և ն րանք, 
ով քեր նմա նա տիպ հե ղի նա կութ յուն ու 
ազ դե ցութ յուն ու նեն, նկա տի առ նեն այն, 
որ մենք մո ռա ցել ենք Աստ ծո Ա վե տա րա նի 
շատ կարևոր ուս մունքը. ոչ միայն դուռն է 
նեղ, այլև՝ ճա նա պար հը: Մենք մեծ մա-
սամբ ա ռաջ նոր դում ենք մարդ կանց դե պի 
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Ք րիս տո սը, ա ռաջ նոր դում ա ղոթ քի մեջ, 
սա կայն նրանք շա րու նա կում են ի րենց 
կյան քերն ապ րել՝ ինչ պես այս ըն կած աշ-
խարհն է ապրում: Ե թե կաս կա ծում եք այս 
խոս քե րի ճշմար տա ցիութ յա նը, ա պա կա-
րող եմ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ տրա-
մադ րել, ո րոնք կա պա ցու ցեն, որ սխալ-
վում եք: Ե թե ու սում ա սի րեք Գե լա փի, 
Բար նա յի կամ այլ հար ցում ե րի արդ յունք-
նե րը, ա պա կտես նեք, որ կեն սա կեր պի 
քիչ տար բե րութ յուն կա ա մե րիկ յան ե կե-
ղե ցի նե րի բա րո յա կան վար քագ ծի և  այն 
մարդ կանց  բա րո յա կան վար քագ ծի միջև, 
ով քեր չեն ըն դու նում Ք րիս տո սին: 

Եվ այս տե ղե կատ վութ յու նը պայ մա նա-
վոր ված չէ կրո նա կան մեկ նա բա նութ յուն-
նե րով, լոկ՝ չոր վի ճա կագ րութ յուն է:

Աստ վա ծա բան նե րը, փի լի սո փա նե-
րը և հա սա րա կա գետ նե րը հա ջոր դա բար 
գրքեր են հրա տա րա կում: Ի՞նչ է պա տա-
հել ե կե ղե ցուն: Տես նում ենք, որ ար հես-



25Քայլի՛ր նեղ ճանապարհով

տա կան վի ժե ցում ե րը ե կե ղե ցում գրե թե 
նույն քան տա րած ված են, որ քան աշ խար-
հում: Տես նում ենք, որ ոչ աստ վա ծաշնչ յան 
հի մունք նե րով ա պա հար զան նե րը գրե թե 
նույն քան տա րած ված են ե կե ղե ցում: Տես-
նում ենք ա հագ նա ցող ան բա րո յա կա նութ-
յուն: Ինք ներդ գի տեք, որ շատ են նրանք, 
ով քեր ան բա րո վար մունք ու նեն, սա կայն 
երկր պա գում են ե կե ղե ցում (և գու ցե դուք 
էլ, որ այս գիրքն ըն թեր ցում եք, նրան-
ցից մեկն եք): Կան ե րի տա սարդ ներ, ով-
քեր թմրա դե ղեր են օգ տա գոր ծում և մաս-
նակ ցում ե րի տա սար դա կան խմբակ նե րի: 
Ի րենց քրիս տոն յա ան վա նող նե րը դի տում 
և  ա նում են բա ներ, ո րոնք հա րիր չեն 
քրիս տոն յա յին, և շա րու նա կում են մաս-
նակ ցել ե րի տա սար դա կան խմբակ նե րի՝ 
կար ծե լով, թե ա մեն բան կար գին է, և  
ի րենք փրկված են: Այս ա մե նին քչերն են 
ա վե լի ծա վա լուն ար ձա գանք տա լիս, քան 
հետև յալ խոս քերն են. «Ն րանք մարմ ա-



26 Նեղ դուռ, Նեղ ճա նա պարհ

վոր քրիս տոն յա ներ են: Ի րա կա նում քրիս-
տոն յա են, սա կայն՝ մարմ ա վոր»:  Սա մի 
ուս մունք է, ո րը սկիզբ է ա ռել ա մե րիկ-
յան մկրտա կան սե մի նա րիա յում մի քա նի 
տաս նամ յակ ա ռաջ: Այն ո՛չ աստ վա ծաշնչ-
յան է, ո՛չ պատ մա կան: Բա րե կա՛մս, գո յութ-
յուն չու նի «մարմ ա վոր քրիս տոն յա» հաս-
կա ցութ յուն:

 Ո մանք գու ցե ա սեն. «Իսկ ի՞նչ կա-
սեք Ա Կորն թա ցի նե րի 3-րդ գլ խի մա սին, 
որ տեղ Պո ղոս ա ռաք յա լը հետև յալ ար տա-
հայ տութ յունն է ա նում՝ «տա կա վին մարմ-
նա վոր եք»»:

Ա յո՛, Պո ղոս ա ռաք յա լը նման բան ա սել 
է: Սա կայն հար կա վոր է կար դալ ամ բողջ 
թուղ թը՝ հաս կա նա լու հա մար, թե ինչ նկա-
տի ու ներ: Մեր ա մե նա մեծ խնդիրն այն է, 
որ մեր քրիս տո նեութ յան մեծ մա սը հիմ-
ված է այն տա րած ված ար տա հայ տութ-
յուն նե րի վրա, ո րոնք կար դում ենք քրիս-
տո նեա կան վեր նա շա պիկ նե րին: Մեր 
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քրիս տո նեութ յան մեծ մա սը թե լադր ված 
է եր գե րի հե ղի նակ նե րի կող մից, և  ոչ թե 
Աստ վա ծաշն չից: Մեր հա մոզ մունք նե րի 
մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված է մեր մշա-
կույ թով, և  ոչ թե Աստ վա ծաշն չով: Աստ վա-
ծա շուն չը երբ ևէ չի սո վո րեց րել, որ մար դը 
կա րող է լի նել ան կեղծ քրիս տոն յա և միև-
նույն ժա մա նակ շա րու նա կել ապ րել մարմ-
նա կա նի և չա րութ յան մեջ՝ մե ղան չե լով իր 
կյան քի բո լոր օ րե րում: Ի րա կա նում, Աստ-
վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ ան կեղծ 
քրիս տոն յա յին նոր բնութ յուն է տրված:

Ան կեղծ քրիս տոն յա ներն ու նեն երկ նա-
յին Հայր, Ով սի րում, խրա տում, հսկում և 
հոգ է տա նում ի րենց մա սին:

Սիրտս ճմլվում է, քա նի որ դուք ևս 
գի տեք այս մա սին այն պես, ինչ պես ես: 
Այս ա մե նի մեջ կեղ ծա վո րութ յուն չա-
նենք: Չթաքց նենք այս ա մե նը: Շա տերն 
են ընկ նում այս ծու ղա կը: Դուք ճա նա-
չում եք նրանց: Գու ցե նրան ցից մեկն եք, 
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կամ, առն վազն գի տեք, որ կան այդ պի սիք 
ձեր ե կե ղե ցում կամ տնա յին խմբա կում: 
Ն րանք կա տա րում են կրո նա կան մա-
սը, սա կայն ի րենց սրտում հնա րա վո րինս 
չար են: Ն րանց և  աշ խար հա կան նե րի 
միջև ոչ մի տար բե րութ յուն չկա: Չ կա լույս: 
Ն րանք ա նում են այն, ինչ այս աշ խարհն 
է ա նում, և կար ծում են, թե դա ըն դու նե լի 
է: Ե թե ի րենց հարց նեք, կասեն, որ ա մեն 
բան կար գին է: Բա րե կա՛մս, դա քրիս տո-
նեութ յուն չէ: Ն րանք ոչ միայն վտան գում 
են ի րենց վարձ քը, այլև կրում են դժոխք 
գնա լու վտան գը: Ն րանք չեն ճա նա չում 
Աստծուն: 

Ի՞նչն է պա կա սում մեր ուս մուն քի մեջ: 
Ե՞րբ եք վեր ջին ան գամ լսել, որ ա սեն՝ նեղ 
է ոչ միայն այն միակ դու ռը, ո րը Եր կինք է 
տա նում, այլև՝ միակ ճա նա պար հը: 

 Հի սու սը նշում է, որ ան կեղծ քրիս տոն-
յա լի նե լու գլխա վոր նշան նե րից է նեղ ճա-
նա պար հով քայ լե լը: Իսկ գի տե՞ք, թե որն 
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է ան կեղծ քրիս տոն յա լի նե լու գլխա վոր 
նշանն Ա մե րի կա յում ապ րող նե րի մեծ մա-
սի հա մար՝ մեկ ան գամ մի ա ղոթք ա նե լը: 
Մի՞ թե հրա շա լի չէ: Ի՞նչ հարց են ուղ ղում 
ձեզ, երբ կաս կա ծում եք, որ փրկված եք. 
«Այդ ա ղոթ քը մեկ ան գամ ա րե՞լ եք»: Սա-
կայն ա հա, թե ինչ է սո վո րեց նում Սուրբ 
Գիր քը. « Փոր ձե՛ք ձեր ան ձե րը, թե արդ յոք 
հա վատ քի մե՞ջ եք. քննե՛ք ձեր ան ձե րը։ 
Կամ թե չգի տե՞ք ձեր ան ձե րը, որ Հի սուս 
Ք րիս տո սը ձե զա նում է. միայն ե թե ան-
պի տան լի նեք» (Բ Կորնթ. 13.5)։ Փոր ձե՛ք 
ինք ներդ ձեզ Աստ ծո Խոս քի լույ սի ներ քո՝ 
տես նե լու, թե արդ յո՞ք ճիշտ ճա նա պար հին 
եք, քա նի որ քրիս տոն յան պետք է տար-
բեր վի: 

Արդ յոք ա սածս նշա նա կո՞ւմ է, որ քրիս-
տոն յան ա ռանց մեղ քի է: Ո՛չ, քա նի որ 
Հով հան նե սի Ա ռա ջին թղթում տես նում 
ենք, որ քրիս տոն յա նե րը մեղք գոր ծում 
են, և  ե թե մար դը չի ըն դու նում իր մեղ քը, 
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ա պա նշա նա կում է, որ չի ճա նա չում Աստ-
ծուն ու չի քայ լում լույ սի մեջ: Այս պի սով, 
ո՞րն է տար բե րութ յու նը: Ի՞նչ նկա տի ու նեմ 
այս ա մե նով: Ըն դա մե նը հետև յա լը. ե թե 
դուք ան կեղծ, վերս տին ծնված քրիս տոն յա 
եք՝ Աստ ծո զա վակ, ա պա ար դա րութ յան 
ուղիով քայ լե լը կլի նի ձեր կեն սա կեր պը: 
Իսկ ե թե դուրս գաք ար դա րութ յան ու ղուց, 
Հայ րը կգա օգ նութ յան: 

 Նա կխրա տի ձեզ, կվե րա դարձ նի ճիշտ 
ճա նա պար հին: Այ դու հան դերձ, ե թե ա սում 
եք, թե նեղ դռնով եք մտել, սա կայն ապ-
րում եք լայն ճա նա պար հի մեջ, ինչ պես 
մյուս նե րը ձեր ա վագ դպրո ցում կամ աշ-
խա տա վայ րում, ինչ պես բո լոր մարմ ա-
վոր և չար մար դիկ, ա պա Աստ վա ծա շուն չը 
զգու շաց նում է, որ դուք պետք է մտա հոգ-
վեք, քա նի որ չեք ճա նա չում Աստ ծուն:  

Ես մտա հոգ վում եմ այն մարդ կանց 
հա մար, ով քեր ի րենց կյան քի մեծ մասն 
անց կաց րել են՝ ու րիշ նե րին ա սե լով, թե 
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վեր ջին ներս փրկված են: Մ տա հոգ վում եմ 
ձեզ հա մար, ե թե դուք էլ այդ կերպ եք վար-
վել: Քա րոզ չի գոր ծը մարդ կանց ա սե լը չէ, 
թե փրկված են, այլ սո վո րեց նե լը՝ ինչ պես 
փրկվեն: Աստ ված է ա սո ղը, որ փրկված 
են: Մենք մո ռա ցել ենք, որ փրկութ յու նը 
Աստ ծո գերբ նա կան աշ խա տանքն է: Ով-
քեր ան կեղ ծութ յամբ դար ձի են ե կել, Սուրբ 
Հո գու զո րութ յամբ վե րաս տեղծ վում են և 
նոր ա րա րած դառ նում: Աստ վա ծա շունչն 
ա սում է. «Ու րեմ, ե թե մե կը Ք րիս տո սում 
է, նոր ստեղծ ված է...» (Բ Կորնթ. 5.17): 
Սուրբ Գր քում տես նում ենք, որ կա դե պի 
հա վի տե նա կան կյանք տա նող մեկ նեղ 
դուռ և մեկ նեղ ճա նա պարհ: 





4

Իրենց պտղի՛ց  
կճանաչեք նրանց

Հի մա տես նենք, թե ինչ է աս վում Մատ-
թեոս 7.15,16 խոս քե րում. «Զ գո՛ւյշ կա ցեք 
սուտ մար գա րե նե րից, որ գա լիս են ձեզ 
մոտ ոչ խար նե րի հան դերձ նե րով, բայց 
ներ սից հափշ տա կող գայ լեր են։ Ի րենց 
պտուղ նե րից նրանց ճա նա չեք»: Տա րի-
ներ ա ռաջ մի ի մաս տուն հետև յալն ա սաց. 
« Լա վա գույն ըն կերդ այն մարդն է, ով քո 
մա սին ճշմար տութ յունն ա մե նա շատն է 
ա սում քեզ»: Հար կա վոր է այս գի տակ-
ցում ու նե նալ: Մենք՝ ա մե րի կա ցի ներս, 
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այն քան նուրբ ենք դար ձել, որ ոչ ոք չի 
կա րող հան դի մա նել մեզ: Ոչ ոք չի կա րող 
ա սել, որ սխալ ենք: Այս սուտն ըն դու նել 
են նաև ծա ռա յող նե րը և  ա ռաջ նորդ նե րը: 
Մենք չենք ցան կա նում վի րա վո րել մարդ-
կանց, փո խա րե նը ցան կա նում ենք ըն կեր-
ներ շա հել: Սա կայն պետք է ի մա նալ, որ 
կա միայն Մե կը, Ով ճշմար տա պես կա րող 
է շա հել մարդ կանց. Աստ ված: Ե թե ցան-
կա նում եք ըն կե րա նալ ձեր ե կե ղե ցուց 
որևէ մե կի հետ, ա պա պետք է ըն կե րա-
նաք Աստ ծո հետ: 

 Կեղծ մար գա րեի ա մե նաակ նա ռու 
նշան նե րից է այն, որ նա միշտ ա սում է 
ձեզ այն, ինչ դուք եք ցան կա նում լսել: 
Նա եր բեք չի խա փա նում ձեր ծրագ րե րը. 
այն պես է ա նում, որ ծա փա հա րեք և թռչ-
կո տեք, գլխապ տույտ հույ զեր է ա ռա ջաց-
նում: Նա ձեզ զբա ղեց նում է, այն պի սի 
քրիս տո նեութ յուն  է ներ կա յաց նում, ո րում 
ե կե ղե ցին նման վում է Հի սու սի թե մա տի-
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կա յով զվար ճան քի պու րա կի: Ձեզ այն պես 
է զբա ղեց նում, որ երբ ևէ չեք անդ րա դառ-
նում կար ևոր հար ցե րին, ին պի սիք են՝ 
արդ յոք Աստ ված գոր ծո՞ւմ է իմ կյան քում, 
արդ յոք ես ա ճո՞ւմ եմ սրբութ յան մեջ, արդ-
յոք ի րա պես վերս տին ծնվա՞ծ եմ:

Ե թե հա մայն քում կամ, նույ նիսկ, ե կե ղե-
ցում բո լո րը հա մոզ ված են, թե փրկված են 
(իսկ մենք Սուրբ Գր քից գի տենք, որ այդ-
պես չէ, քա նի որ Աստ վա ծա շունչն ա սում է, 
որ քչե րը կմտնեն), ա պա ինչ պե՞ս դուք կա-
րող եք ի րա պես ի մա նալ, որ փրկված եք. 
այն բա նից, որ ինչ-որ մե՞կն է ա սել ձեզ: 
Կամ՝ մեկ ան գամ ա ղո՞թք եք ա րել: Կամ՝ 
հա վա տա ցե՞լ եք: Թույլ տվեք հարց ուղ-
ղել. որ տե ղի՞ց գի տեք, թե հա վա տա ցել եք: 
Ի վեր ջո, մարդ կանց մեծ մասն ա սում է, 
թե հա վա տում է՝ ան կախ այն բա նից, որ 
ի րենց կյան քում պտղի պա կաս կա: Ինչ-
պե՞ս ի մա նաք, որ նրանց նման չեք: Գի-
տեք՝ Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, թե 
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ինչ պես կա րող ենք ի մա նալ, որ փրկված 
ենք: Գի տե՞ք, թե ին չու էին հա վա տա րիմ 
ծա ռա յութ յուն նե րը մինչև հի սուն տա րի 
ա ռաջ սո վո րեց նում փրկութ յան մա սին: 
Փր կութ յան մեջ կա րող եք հա մոզ ված լի-
նել, երբ վստա հում եք Աստ ծո խոս տում-
նե րին, և ձեր կյան քը փո փոխ ման գոր ծըն-
թա ցի մեջ է, իսկ Աստ ծո ճշմար տութ յան 
ու ղի նե րով քայ լե լը՝ ձեր կեն սա կերպը: 

Երբ ի րա կան քրիս տոն յան շեղ վում է 
ար դա րութ յան ու ղի նե րից և սկ սում քայ-
լել անհ նա զան դութ յան մեջ, ին չը բո լո րիս 
հետ էլ պա տա հում է, Աստ ված օգ նում է 
և վե րա դարձ նում ճիշտ ճա նա պար հին: 
Ա մե նա մեծ ա պա ցույցն այն բա նի, որ դուք 
վերս տին ծնված եք, այն է, որ Աստ ված 
թույլ չի տա ձեզ քայ լել այն պես, ինչ պես 
ձեր մար մինն է ցան կա նում: 

Աստ ված թույլ չի տա, որ հագն վեք այն-
պես, ինչ պես այս հեշ տա մոլ աշ խարհն է 
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հագն վում, և  ինչ պես հեշ տա մոլ ե կե ղե ցին 
թույլ է տա լիս: Աստ ված թույլ չի տա, որ 
վար վեք աշ խար հի նման, բու րեք աշ խար-
հի նման, խո սեք աշ խար հի նման, լսեք 
այն, ինչ աշ խարհն է լսում. Աստ ված ձեր 
կյան քում փո փո խութ յուն կբե րի: 

Ք րիս տոսն ա սում է. «Ի րենց պտղի՛ց 
կճա նա չեք նրանց» ( Մատթ. 7.16): Ինչպե՞ս 
կարելի է ճանաչել կեղծ մարգարեին: Իսկ 
եթե ավելի ընդհանրացնենք, ի՞նչ է ասում 
Սուրբ Գիրքն այն մասին, թե ինչպես կարող 
ենք ճանաչել անկեղծ քրիստոնյային.  
ի րենց պտղից, բա րե կա՛մս: Նա յե՛ք ձեր 
կյան քին: Տե սե՛ք, թե ինչ պես եք քայ լում: 
Տե սե՛ք, թե ինչ պես եք խո սում: Տե սե՛ք ձեր 
սրտում վառ վող ցան կութ յուն նե րը: Արդ-
յո՞ք Հի սու սը դրան ցում կա, թե՞ Նա պար-
զա պես զար դա րանք է, որն ա վե լաց րել 
եք ձեր կյան քին: Արդ յո՞ք Նա ըն դա մե նը 
մի բան է, որն ա նում եք չո րեք շաբ թի կամ 
կի րա կի օ րե րին: Արդ յո՞ք Նա մեկն է, ո րին 
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միայն մտա վոր հա մա ձայ նութ յուն եք տա-
լիս, թե՞ Նա ձեր կյան քի կենտ րոնն է: Եվ 
ի՞նչ պտուղ եք բե րում: Մի՞ թե նման եք այս 
աշ խար հին: Մի՞ թե վար վում եք այս աշ-
խար հի նման: 

Արդ յո՞ք ու րա խա նում եք այն բա նե րից, 
ո րոն ցից աշ խարհն է ու րա խա նում: Արդ յո՞ք 
սի րում եք մեղ քը և հա ճույք եք ստա նում 
դրա նից: Արդ յո՞ք սի րում եք ապս տամ բութ-
յու նը, այն հա ճե լի՞ է ձեզ: Ե թե ա յո, ու րեմ 
Աստ ծուն չեք ճա նա չում: Ի րենց պտղի՛ց 
կճա նա չեք նրանց: Աստ ված մե ղա վո րի 
սիր տը փո խե լու զո րութ յուն ու նի, իսկ դա 
միշտ կյան քի փո փո խութ յուն է բե րում: 

Մի պահ պատ կե րաց րեք, որ ներ կա եք 
այն պա հին, երբ Հի սուսն այդ հատ վածն 
է սո վո րեց նում: Նս տած լսում եք Ն րան: 
Տե րը նա յում է ձեզ և  ա սում. « Տա տաս-
կափշեր, տա տաս կափ շեր: Արդ յոք թզի 
ծա ռի վրա կա՞ն տա տաս կափ շեր»: 
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Իսկ դուք պա տաս խա նում եք. «Ի հար-
կե՝ ո՛չ, Հի սո՛ւս: Բո լո րը գի տեն, որ թզի ծա-
ռի վրա տա տաս կափ շեր չկան»:

«Այդ դեպ քում թո՛ւյլ տուր մեկ այլ հարց 
ուղ ղել: Արդ յոք փշի թփի վրա թուզ՝ բա րի 
պտուղ ա ճո՞ւմ է»:

« Միան շա նակ՝ ո՛չ, Հի սո՛ւս: Դա զա վեշ-
տա լի կլի ներ: Հ նա րա վոր չէ փուշ տես նել 
թզի ծա ռի վրա և թուզ՝ փշի թփի վրա: 
Մ տա ծե լը, որ նման բան հնա րա վոր է... 
կամ ե թե որ ևէ մեկն ա սի Քեզ, Հի սո՛ւս, որ 
նման բան հնա րա վոր է, ի մա ցի՛ր, որ այդ 
մար դը խե լա գար վել է կամ ստա խոս է»:

Այ նու հետև Հի սու սը կրկին խոսքն ուղ-
ղում է ձեզ. «Այդ դեպ քում, ով քեր ի րենց 
Իմ ա շա կերտն են կո չում և չար պտուղ բե-
րում, մի՞թե կա՛մ խա բում են, կա՛մ խել քը 
թռցրել են»:

Թո՛ւյլ տվեք մի փոքր էլ խո րա մուխ լի-
նել սրա մեջ: Պատ կե րաց րեք, որ ես պետք 
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է քա րո զեմ և շ տա պե լով բարձ րա նում եմ 
բե մա հար թակ, քա նի որ ու շա ցել եմ: Բո-
լոր ա ռաջ նորդ ներն՝ ինձ վրա բար կա ցած, 
ա սում են. « Չե՞ս գնա հա տում արդ յոք այն, 
որ քեզ այս տե ղից խո սե լու հնա րա վո րութ-
յուն է ըն ձեռն ված, և  ու շա ցած ես ներ կա-
յա նում»:

Ես կա րող եմ պա տաս խա նել. «Եղ բայր-
նե՛ր, խնդրում եմ, նե րե՛ք ինձ»:

«Ին չո՞ւ»,- հարց նում են նրանք:
« Մե քե նաս մայ րու ղիով վա րում էի այս 

ուղ ղութ յամբ, երբ ան վա դո ղը ծակ վեց: 
Ան վա դո ղը փո խե լիս՝ պտու տա կը դուրս 
ըն կավ: Իսկ ես՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու, 
որ մայ րու ղու վրա եմ, վա զե ցի, որ պես-
զի վերց նեմ պտու տա կը: Մայ րու ղու մեջ-
տե ղում կռա ցա և վերց րի այն, իսկ երբ 
կանգ նե ցի, տե սա, որ ինձ նից տա սը մետր 
հե ռա վո րութ յան վրա հար յուր մղոն/ժամ 
ա րա գութ յամբ դե պի ինձ է գա լիս ե րե սուն 
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տոն նա ծան րութ յուն տա նող ան տա ռա-
հատ ման բեռ նա տա րը:  Բեռ նա տարն ան-
ցավ իմ վրա յով, այդ պատ ճա ռով էլ ու շա-
ցա»: 

Գի տեմ, որ քչերն են տրա մա բա նութ յան 
ու սում ա սի րութ յամբ զբաղ վում՝ որ պես 
գի տութ յուն, սա կայն այս տեղ հնա րա վոր 
է ըն դա մե նը եր կու տրա մա բա նա կան եզ-
րա հան գում ա նել: Ա ռա ջի նը՝ ես ստա խոս 
եմ, և  երկ րոր դը՝ ես խե լա գար եմ: Ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, ինձ կա սեիք հետև-
յա լը. « Դա ան հե թե թութ յուն է: Հ նա րա վոր 
չէ բա խվել ան տա ռա հատ ման բեռ նա տա-
րին, և  որ ևէ փո փո խութ յան չեն թարկ վել»:

Ուս տի, իմ հարցն էլ հետև յալն է. «Ո՞րն է 
ա վե լի մեծ՝ ան տա ռա հատ ման բեռ նա տա՞-
րը, թե՞ Աստ ված»: Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս է 
պա տա հում, որ այ սօր շատ մար դիկ ա սում 
են, թե հան դի պում են ու նե ցել Հի սուս 
Ք րիս տո սի հետ, սա կայն մե կընդ միշտ չեն 
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փոխ վել: Թո՛ւյլ տվեք խորհր դա ծութ յան մի 
քա նի միտք տալ: Դուք գի տեք, որ ճշմար-
տութ յունն եմ ա սում: Քա նի՞ ան գամ են 
մար դիկ գնում և կրկին ու կրկին «վե րըն-
ծա յում ի րենց կյան քերն Աստ ծուն»: Քա նի՞ 
ան գամ են ե րի տա սար դա կան խմբակ նե-
րի ան դամ ե րը մաս նակ ցել հա մա ժո ղով-
նե րի, սա կայն երբ բո ցա վառ վե լուց հե տո 
վե րա դառ նում են ի րենց ե կե ղե ցի նե րը, 
նրանց խան դա վա ռութ յու նը տևում է մո-
տա վո րա պես մե կու կես շա բաթ: 

Այ դու հան դերձ, մենք պնդում ենք. « Դա 
Աստ ծո մեծ շարժն էր»: Ո՛չ, այդ պես չէ: Ե թե 
տևա կան չէ, ու րեմ Աստ ծո մեծ շար ժը չէր. 
հու զա կան էր: Հա զար ու մի բան կա րող 
էր լի նել, սա կայն Աստ ծո մեծ շար ժը չէր: 
Արդ յո՞ք Աստ ված գոր ծել է ձեր կյան քում: 
Արդ յո՞ք Աստ ված գոր ծում է ձեր կյան քում. 
«Ի րենց պտղի՛ց կճա նա չեք նրանց»:

Ք րիս տո սը շա րու նա կում է՝ ա սե լով, որ 
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ա մեն ծառ, որ պտուղ չի բե րում, կտրվում և 
գց վում է կրա կը. ուս տի, կճա նա չե՛ք նրանց 
ի րենց պտղից (տե՛ս Մատթ. 7.19,20): Սա 
լիար ժեք ըմբռ նե լու հա մար կա մի բան, 
ո րը պետք է ի մա նաք եբ րա յե րե նի վե րա-
բեր յալ: Երբ ես և դուք ցան կա նում ենք ինչ-
որ բան շեշ տադ րել, ի՞նչ ենք ա նում: Բա-
նա վոր խոս քի մեջ բարձ րաց նում ենք մեր 
ձայ նը: Գ րա վոր խոս քի մեջ օգ տա գոր ծում 
ենք թավ կամ շեղ գիր: Սա կայն, հրեա ներն 
այլ կերպ են վար վում. երբ ցան կա նում են 
ինչ-որ բան կամ ինչ-որ բառ շեշ տադ րել, 
կրկնում են այն: 

Այս է պատ ճա ռը, որ Ա ռա կաց գրքում և 
Աստ վա ծաշն չի այլ գրքե րում կան եբ րա յե-
րեն պա րա լե լիզմ եր (զու գա հե ռա կա նութ-
յուն): 

Օ րի նակ՝ գրված է. «Իսկ անզ գամ ե րը 
բնա ջինջ կլի նեն երկ րից, և նեն գա վոր նե րը 
կխլվեն նրա նից» (Ա ռակ. 2.22)։ Հե ղի նա կը 
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եր կու ան գամ նույն բանն է ա սում, սա կայն 
տար բեր ձևա կեր պում ե րով. նպա տա-
կը՝ ա վե լի մեծ շեշ տադ րում ա նելն է: Նույն 
բանն ա նում է Տեր Հի սուսն այս հատ վա-
ծում՝ կրկին ու կրկին, ի րենց պտղի՛ց կճա-
նա չեք նրանց: Կ ճա նա չեք նրանց այն ճա-
նա պար հից, ո րով քայ լում են: Նա շա րու-
նա կում է. «Ա մեն ծառ, որ բա րի պտուղ չի 
բե րում, կտրվում է և կ րա կի մեջ գցվում» 
( Մատթ. 7.19): Ին չի՞ մա սին է Նա այս տեղ 
խո սում. Ա մե նա կա րող Աստ ծո դա տաս-
տա նի մա սին, ո րը մի օր հաս նե լու է այս 
աշ խար հին, գու ցե նաև՝ ձեզ:

Բա րե կա՛մս, ես չեմ կա րող տես նել ձեր 
սիր տը: Ինքս այն քան հեշտ եմ խաբ վում իմ 
սրտից, սա կայն կա Մե կը, Ով չի խաբ վում: 
Կամ՝ Մե կը, Ով չի խաբ վում ժա մա նա կա-
կից քրիս տո նեա կան մշա կույ թով: Նա գի-
տի. ի րենց պտղի՛ց կճա նա չեք նրանց: 



5

Հա վատ քի անպ տուղ  
դա վա նութ յուն ներ

Տեր Հի սու սը զգու շաց նում է մեզ. «Ոչ 
թե ա մեն Ինձ « Տե՛ր, Տե՛ր» ա սո ղը կմտնի 
Երկն քի ար քա յութ յուն, այլ նա, ով կա-
տա րում է Իմ Հոր կամ քը, որ Երկն քում է» 
( Մատթ. 7.21)։ Գի տե՞ք, թե ինչ ար ժե Հի-
սուս Ք րիս տո սին հա վա տա լու մա սին ձեր 
դա վա նութ յու նը, ե թե չեք կա տա րում Հոր 
կամ քը և պ տուղ չեք բե րում: Բո լո րո վին 
ո չինչ չար ժե: Ըն թեր ցե՞լ եք այս հատ վա ծը: 
Ու սում ա սի րե՛ք այն: Բո լո րը չէ, որ կգան 
Ք րիս տո սի մոտ և կա սեն՝ « Տե՛ր, Տե՛ր», ու 
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կմտնեն Երկն քի ար քա յութ յուն: Ոչ բո լորն 
են փառ քի ճա նա պար հին կանգ նած քրիս-
տոն յա ներ, ով քեր հրա պա րա կավ դա վա-
նում են, թե Ք րիս տո սին են հետ ևում: Շատ 
են այն մար դիկ, ով քեր դա վա նե լու են՝ 
« Տե՛ր, Տե՛ր», սա կայն չեն մտնե լու Երկն քի 
ար քա յութ յուն: 

Գու ցե դո՞ւք էլ նրան ցից մեկն եք:
Կր կին վե րա դառ նանք եբ րա յե րե նին: 

Ք րիս տո սը խո սում է նրանց մա սին, ով քեր 
ա սում են՝ « Տե՛ր, Տե՛ր»: Նա մեկ ան գամ չի 
նշում « Տեր» բա ռը: Ի՞նչ է սա նշա նա կում: 
Այդ խոս քերն ա սողն այն մարդը չէ, ով 
հան կարծ հաս կա ցավ, որ « Դա տաս տա-
նը մո տե նում է, ա վե լի լավ է դա վա նի, որ 
Հի սուսն է Տե րը»: Խոսքն այն պի սի անձ-
նա վո րութ յան մա սին է, ով շեշ տադր մամբ 
ու րիշ նե րին ա սում է, որ Հի սուս Ք րիս տոսն 
է Տե րը: Նա, այս ու այն կողմ քայ լե լով, 
Ն րան « Տեր» է կո չում: Նա առջ ևում ձեռ քե-
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րը պար զած եր գում է, երբ ե րա ժիշտ նե րը 
նվա գում են, և  ա սում է՝ « Տե՛ր»: Նա եր գում 
է եր գերն ու ա սում՝ « Տե՛ր»: Սա կայն Հի սու-
սը կա սի նրան. «Եր բե՛ք քեզ չեմ ճա նա չել, 
Ինձ նից դե՛ն գնա» ( Մատթ. 7.23):

Բիլ լի Գ րե հե մը ա մե նա բա րի և  ա մե նա-
սի րա ռատ մարդ կան ցից էր: Այ դու հան-
դերձ, նա ա սում էր, թե կար ծում է, որ 
Աստ վա ծաշն չին հա վա տա ցող ե կե ղե ցի-
ներ հա ճա խող նե րի մեծ մա սը կորս ված է: 
Ա սում էր, որ ու րախ կլի ներ, ե թե փրկվեր 
նույ նիսկ հինգ տո կո սը այն մարդ կանց, 
ով քեր հա վատ քի դա վա նութ յուն ներ են 
ա րել իր ա վե տա րան չա կան ար շավ ե րի 
ժա մա նակ:

 Նի գե րիա յում մի կնոջ եմ այ ցե լել, ում 
որ դին մեր ե կե ղե ցուց էր և նա հա տակ վել 
էր՝ սպան վե լով մու սուլ ման նե րի կող մից: 
Հ յու սի սա յին Նի գե րիա յում, երբ ինչ-որ 
մե կը դա վա նում է իր հա վատ քը Հի սուս 
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Ք րիս տո սի հան դեպ, հաս կա նում ես, որ 
այդ մարդն իր դա վա նան քի պատ ճա ռով 
շու տով կա րող է մա հա նալ: Դա ի րենց 
վկա յութ յա նը ո րո շա կի ար ժա նա հա վա-
տութ յուն է տա լիս: Իսկ ի՞նչ ա սենք Ա մե-
րի կա յի մա սին: Ինչ պե՞ս հաս կա նանք դա-
վա նութ յան ար ժեքն այս տեղ: Մ տա ծե՛ք այս 
մա սին: Քն նե՛ք ձեր կյան քը Սուրբ Գր քի 
լույ սի ներ քո: Արդ յոք ճա նա չո՞ւմ եք Տի րո-
ջը: «Ոչ թե ա մեն Ինձ « Տե՛ր, Տե՛ր» ա սո ղը 
կմտնի Երկն քի ար քա յութ յուն, այլ նա, ով 
կա տա րում է Իմ Հոր կամ քը, որ Երկն քում 
է»: 

Ո՞րն է ան կեղծ քրիս տոն յա լի նե լու նշա-
նը: Ե րա նի՜ սկսեինք կրկին սո վո րեց նել 
այս մա սին: Ի՞նչ է պա տա հել մեր աստ վա-
ծա բա նութ յա նը: Ի՞նչ է պա տա հել մեր վար-
դա պե տութ յա նը: Ի՞նչ է պա տա հել մեր ուս-
մուն քին: Այն կար ծես պա տու հա նից դուրս 
է շպրտվել: Ոչ ոք այլևս չի ցան կա նում 
վար դա պե տութ յուն ու սում ա սի րել: Մար-
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դիկ պար զա պես ցան կա նում են եր գեր լսել 
և կար դալ այն, ինչ գրված է քրիս տո նեա-
կան թե մա տի կա յով վեր նա շա պիկ նե րի 
ետ նա մա սին: 

Որ տե՞ղ է ճշմար տութ յու նը: Ճշ մար տութ-
յու նը հետև յալն է ա սում. որ պես զի հա մոզ-
ված լի նեք, որ ի րա պես վերս տին ծնված 
քրիս տոն յա եք, ձեր կեն սա կեր պը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի Հոր կամ քին: 

Գու ցե ա սեք. «Օ՜, դու խո սում ես գոր ծե-
րի մա սին»: Ո՛չ, դա այդ պես չէ: Ես խո սում 
եմ հա վատ քի վկա յութ յան մա սին. ա սածս 
հետև յալն է՝ ձեր հա վատ քի դա վա նութ-
յու նը չի ա պա ցու ցում, որ դուք վերս տին 
ծնված եք, քա նի որ Ա մե րի կա յում շա տերն 
են դա վա նել, որ հա վա տում են Հի սուս 
Ք րիս տո սին: 

Սոց հար ցում եր ի րա կա նաց նող Բար-
նան ա սում է, որ ա մե րի կա ցի նե րի վաթ-
սուն հին գից յո թա նա սուն տո կո սը կար ծում 
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է, թե փրկված և վերս տին ծնված քրիս-
տոն յա ներ են: Սա կայն այ սօր մենք Եր կիր 
մո լո րա կի ա մե նաա նաստ ված երկր նե րից 
մեկն ենք: Մենք ա մեն օր չորս հա զար 
ման կան են սպա նում, մինչ դեռ մեզ նից 
յո թա նա սուն տո կո սը վերս տին ծնված է 
հա մար վում: Ի՞նչ գի տեք, որ ձեր ու նե ցած 
հա վատ քը կեղծ չէ: Որ տե՞ղ է այն կեն սա-
կեր պը, ո րում տեղ ու նի Հոր կամ քը կա-
տա րե լը, ո րում կա տար վում է Հոր կամ քը: 
Երբ քրիս տոն յան անհ նա զանդ է Հո րը, 
Սուրբ Հո գին գա լիս և հան դի մա նում է այդ 
հա վա տաց յա լին՝ կա՛մ անձ նա պես՝ Աստ ծո 
գրված Խոս քի մի ջո ցով, կա՛մ Ք րիս տո սում 
գտնվող եղ բոր կամ քրոջ մի ջո ցով, և Աստ-
ված Իր զա վա կին վե րա դարձ նում է  ճիշտ 
ճա նա պար հին: Ե թե ան կեղծ քրիս տոն յա 
եք, չեք կա րող փախ չել Ն րա նից: 

 Թո՛ւյլ տվեք մի օ րի նակ բե րել: Են-
թադ րենք ես ձեր հո վիվ եմ, իսկ դուք 
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տասնչորս տա րե կան եք: Ես վե րա դառ-
նում եմ ծա ռա յութ յու նից և տես նում եմ, 
որ դուք՝ մի խումբ ա վա զակ նե րի հետ, այ-
գում կամ փո ղո ցում կանգ նած, ա նում եք 
այն պի սի բա ներ, ո րոնք չպետք է ա նեիք: 
Ե թե դուք մեր ե կե ղե ցու ան դամ եք, ա պա 
ես կա սեմ՝ նստի՛ր մե քե նան, և կ տա նեմ 
ձեր տուն, ձեր հոր մոտ: Ես ձեզ վրա չեմ 
բար կա նա, կբար կա նամ ձեր հոր վրա ու 
կա սեմ նրան. « Պա րո՛ն, դուք՝ որ պես հայր, 
ձեր ե րե խա յին ա նու շադ րութ յան եք մատ-
նել՝ թույլ տա լով, որ նա դրսում նման ի րա-
վի ճա կի մեջ լի նի»:

Կ ցան կա նամ, որ մի բան ի մա նաք. 
Աստ ված ա նու շադ րութ յան մատ նող հայր 
չէ: Ե թե դուք մեղ քի հետ խաղ եք ա նում, 
ե թե կա րո ղա նում եք սի րել աշ խարհն ու 
աշ խար հի բա նե րը, ե թե կա րո ղա նում եք 
մշտա պես ներգ րավ վել այս աշ խար հի մեջ 
և  ա նել աշ խար հում ըն դուն ված բա նե րը, 
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ե թե ձեր հե րոս ներն աշ խար հիկ մար դիկ 
են, ե թե ցան կա նում եք նրանց նման վել և 
վար վել նրանց պես, ե թե ա նում եք նույ նը, 
ինչ նրանք ենք ա նում, ա պա խնդրում եմ՝ 
ու շադ րութ յո՛ւն դարձ րեք խոս քե րիս՝ ա մե-
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, դուք ի րա պես 
չեք ճա նա չում Աստ ծուն ու չեք պատ կա-
նում Ն րան:



6

Արդ յո՞ք  Հի սու սը  
ճա նա չում է քեզ

 Ահա՛ թե էլ ինչ է ա սում  Տեր  Հի սու սը. 
« Շա տե րը կա սեն Ինձ այն օ րը՝  «Տե՛ր,  Տե՛ր», 
չէ՞ որ  Քո ա նու նով մար գա րեա ցանք, և  Քո 
ա նու նով դևեր հա նե ցինք, և  Քո ա նու նով 
շատ զո րութ յուն ներ գոր ծե ցինք։ Եվ Ես այն 
ժա մա նակ պարզ կա սեմ նրանց, թե՝ եր բե՛ք 
ձեզ չեմ ճա նա չել. Ինձ նից դե՛ն գնա ցեք, 
ո՛վ ա նօ րի նութ յուն գոր ծող ներ» ( Մատթ. 
7.22,23)։

 Դուք ա սում եք, որ այս երկ րի ե րե սին 
ա մե նա կար ևոր բա նը  Հի սուս Ք րիս տո սին 
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ճա նա չելն է:  Դա ճիշտ չէ: Ա մե կարևորն 
այն է, որ  Հի սուս Ք րիս տո սը ճա նա չի ձեզ: 
 Վաղն ինձ թույլ չեն տա մտնել Ս պի տակ 
տուն, ե թե պար զա պես քայ լեմ դե պի դար-
պա սը և  բո լո րին ա սեմ, որ ճա նա չում եմ 
նա խա գա հին: Ինձ ներս կթող նեն այն 
դեպ քում, ե թե նա խա գա հը դուրս գա, և  
ինձ մատ նա ցույց ա նե լով՝ ա սի. «Ես ճա նա-
չո՛ւմ եմ այդ մար դուն»:

 Դուք կա րող եք ա սել, թե ճա նա չում 
եք  Հի սու սին, սա կայն հարցս միայն այն 
չէ՝ արդ յո՞ք ճա նա չում եք  Հի սու սին, այլև՝ 
արդ յո՞ք  Հի սու սը ճա նա չում է ձեզ:  Տե սե՛ք, 
թե ինչ պես է Ք րիս տոս  Տե րը նկա րագ-
րում կորս ված մար դուն. « Դե՛ն գնա ցեք, 
ո՛վ ա նօ րի նութ յուն գոր ծող ներ»:  Հու նա րե-
նում օգ տա գործ ված է «anomia» բա ռը: Այն 
բաղ կա ցած է եր կու տար րից՝ ժխտա կան 
մաս նիկ «a»-ն՝ ժխտում, և «nomos» ար մա-
տը, ո րը նշա նա կում է «օ րենք»: Այն բնու-
թագ րում է մե կին, ով «ա ռանց օ րեն քի» է. 
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ա հա թե ինչ ի մաստ է կրում այդ ամ բողջ 
ար տա հայ տութ յու նը ճշգրիտ թարգ մա-
նութ յամբ: Ե րա նի՜ կա րո ղա նա յի ձեր կող-
քին լի նել, ձեռ քերս դնել ձեր ու սե րին և  
ա սել. «Ա ռանց օ րեն քի կյանք վա րող նե րին 
 Հի սուսն ա սե լու է. « Դե՛ն գնա ցեք Ինձ նից, 
դո՛ւք, որ ա սում եք, թե Իմ ա շա կերտ ներն 
եք, որ դա վա նել եք Ինձ՝ որ պես  Տեր, սա-
կայն ապ րում եք այն պես, կար ծես երբ ևէ 
ձեզ չեմ տվել օ րենք, ո րին պետք էր հնա-
զանդ վել»»:

 Քիչ ա ռաջ բնու թագ րե ցի Հ յու սի սա յին 
Ա մե րի կա յի քրիս տոն յա նե րի իշ խող մե ծա-
մաս նութ յա նը: Բ նու թագ րե ցի նաև ամ բողջ 
աշ խար հի ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա-
կան նե րի իշ խող մե ծա մաս նութ յա նը: 

Երբ ինչ-որ մե կը սկսում է խո սել օ րեն-
քից և  աստ վա ծաշնչ յան սկզբունք նե րից՝ 
ա սե լով, թե ինչ պետք է ա նենք և  ինչ 
չպետք է ա նենք, ինչ պես պետք է ապ րենք 
և  ինչ պես չպետք է ապ րենք, բո լո րը գո չում 
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են՝ «կրո նա վո՜ր»:  Սա կայն,  Հի սուսն ա սաց. 
« Դե՛ն գնա ցեք Ինձ նից, դո՛ւք, որ ա ռանց 
օ րեն քի եք ապ րում. դուք Ինձ  Տեր եք կո-
չում, սա կայն ապ րում եք այն պես, կար ծես 
երբ ևէ օ րենք չեմ տվել ձեզ»:

Արև մուտ քի ժա մա նա կա կից քրիս տո-
նեութ յան մեջ հա ճախ մտնում ենք ե կե ղե-
ցի և  գո չում՝ փա՛ռք Աստ ծուն, իսկ հե տո շա-
րու նա կում ապ րել աշ խար հի մյուս մարդ-
կանց նման և ձ ևաց նում, թե ա մեն բան 
կար գին է: « Դու պար զա պես մարմ ա վոր 
ես»,- ա ռա ջար կում ենք մեր տե սա կե տը:- 
« Գու ցե մի օր վե րա դառ նաս»:  Գի տե՞ք, թե 
ինչ է տե ղի ու նե ցել մեր սխալ ա վե տա րան-
չութ յան պատ ճա ռով: Ու նենք բազ մա հա-
զար ե րե խա ներ, ում մա սին ա սում ենք, թե 
փրկվել են ար ձա կուրդ նե րի ըն թաց քում 
անց կաց վող աստ վա ծաշնչ յան դպրո ցում: 
Ն րանց գե րակ շիռ մա սը, երբ դառ նում է 
տասն հինգ տա րե կան, մտնում է այս աշ-
խարհ և  ապ րում դևե րի նման: Իսկ հե տո՝ 
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մո տա վո րա պես ե րե սուն տա րե կան հա-
սա կում, վե րա դառ նում են ու վե րըն ծա յում 
ի րենց կյան քերն Աստ ծուն: Հ նա րա վոր է, 
որ այդ պա հին փրկութ յուն են ստա նում, 
սա կայն, միև նույն է, դա պետք է դրսևոր վի 
նրանց կյան քում: Ք րիս տո նեութ յու նը ա վե-
լին է, քան մարդ կանց ա սե լը, որ ի րենք 
փրկված են, քա նի որ ըն դու նել են, որ  Հի-
սուսն է  Տե րը:  Սա տա նան ևս  ըն դու նում է, 
որ  Հի սուսն է  Տե րը: 

 Սա կայն, արդ յո՞ք ձեր կյան քը փո փոխ-
ման ըն թաց քի մեջ է:
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 Մարդ կանց եր կու տե սակ

Այ նու հետև Ք րիս տոսն Իր խոս քը եզ-
րա փա կում է՝ խո սե լով մարդ կանց եր կու 
տե սա կի մա սին:  Նա խո սում է եր կու տե-
սակ հիմ քե րի մա սին:  Մենք պետք է ճիշտ 
ըն կա լենք սա, ին չի հա մար էլ կար ևոր է 
ու սում ա սի րել աստ վա ծա բա նութ յուն և 
 պատ մութ յուն:  Ժայ ռի և  ա վա զի վե րա բեր-
յալ այս հատ վա ծի ժա մա նա կա կից մեկ-
նութ յու նը հետև յալն է. «Ե թե դու քրիս տոն-
յա ես, ա պա պետք է կյանքդ կա ռու ցես 
ժայ ռի վրա, քա նի որ, ե թե ա վա զի վրա 
կա ռու ցես, կլի նես դժբախտ քրիս տոն յա, և 
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կ յանքդ ճիշտ հու նով չի ըն թա նա»:  Սա կայն 
դա այն չէ, ինչ սովորեցնում է  Հի սու սը. 
պատ մա կան մեկ նութ յունն էլ հաս տա տում 
է խոս քերս: Այս հատ վա ծը պատ մութ յան 
ըն թաց քում հա զիվ թե նման մեկ նա բա-
նութ յուն ստա ցած լի նի: 

 Թո՛ւյլ տվեք տալ ձեզ ճիշտ մեկ նութ-
յու նը:  Կա եր կու ճա նա պարհ՝ նեղ ճա նա-
պարհ և  լայն ճա նա պարհ: 

Ո՞ր ճա նա պար հով եք գնում դուք:  Կա 
ծա ռի եր կու տե սակ՝ բա րի ծառ, ո րը բա րի 
պտուղ է բե րում, այ սինքն՝ մարդ, ով Եր-
կինք է գնում, և  չար ծառ, ո րի չար պտղից 
եք ի մա նում, որ այն չար է, այ սինքն՝ մարդ, 
ով դժոխք է գնում:  Վեր ջին ծա ռը կտրվե լու 
և գց վե լու է կրա կը:  Կան մար դիկ, ով քեր 
 Հի սու սին  Տեր են դա վա նում և  կա տա րում 
են երկ նա յին  Հոր կամ քը, և  կան այն պի-
սիք, ով քեր  Հի սու սին  Տեր են դա վա նում, 
սա կայն չեն կա տա րում երկ նա յին  Հոր 
կամ քը:  Վեր ջին ներս դժոխք են գնում ոչ 
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թե ինչ-որ գոր ծեր չա նե լու պատ ճա ռով, 
այլ՝ հա վատք չու նե նա լու պատ ճա ռով, ին-
չը դրսևոր վում է գոր ծեր չա նե լով:  

 Տեր  Հի սու սը շա րու նա կում է:  Նա 
հստակ ա սում է, որ այս տեղ պատ կեր ված 
չեն եր կու քրիս տոն յա ներ, ով քեր ի րենց 
տնե րը տար բեր հիմ քե րի վրա են կա ռու-
ցում: Ո՛չ. այս տեղ խոս վում է փրկված մար-
դու և  կորս ված մար դու մա սին:  Կորս ված 
մար դը լսում է Աստ ծո  Խոս քը, սա կայն 
հիմք չի գցում: Ն րա կյան քում որ ևէ կերպ 
չի ար տա ցոլ վում այն, որ Աստ ծո  Խոսքն է 
ձևա վո րում, կա ռու ցում ու պահ պա նում իր 
կյան քը: Ն րա կյան քը Աստ ծո ճշմար տութ-
յան հետ կապ չու նի: 

 Մեր մեծ հա րան վա նութ յուն նե րում քա-
նի՞ մարդ ու նի փրկութ յան ի րա կան հույս՝ 
ան կախ մեր ու նե ցած բո լոր թվե րից, ան-
կախ այն ա մե նից, ինչ ա սում ենք. ե թե 
մեր մարդ կանց պար զա պես հա մե մա-
տենք սուրբգ րա յին այս հատ վա ծի հետ: 
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Իսկ ինչ պե՞ս կպա տաս խա նեիք հետև յալ 
հար ցե րին. «Արդ յո՞ք ձեր ա մուս նութ յու նը 
կա ռու ցում եք Աստ ծո  Խոս քի հի ման վրա: 
Արդ յո՞ք ձեր ե րե խա նե րին դաս տիա րա կում 
եք Աստ ծո  Խոս քի հի ման վրա: Արդ յո՞ք ձեր 
ֆի նան սա կան հար ցե րը կար գա վո րում եք 
Աստ ծո  Խոս քի հի ման վրա: Արդ յո՞ք այս 
աշ խար հի բա նե րից զատ ված եք ապ րում՝ 
հիմ վե լով Աստ ծո  Խոս քի վրա»:  Քա նի՞ սը 
կկա րո ղա նա յին հաս տա տուն պա տաս-
խան տալ այս հար ցե րին:

 Սա կայն այս հար ցե րից ոչ մե կը չի բարձ-
րա ձայն վում:  Փո խա րե նը՝ լսում ենք. «Ես 
դա վա նում եմ  Հի սու սին:  Նա իմ Փրկիչն 
է: Այդ պես է ա սել կի րակ նօր յա դպրո ցի իմ 
ու սուց չու հին»:  Լեո նարդ  Ռա վեն հի լը՝ իմ 
ծա նոթ նե րից մե կը, նախ քան մա հա նալն 
ա սել է. «Մկր տա կան շատ ե կե ղե ցի նե րում 
ըն դա մե նը մեկ ան գամ եմ քա րո զում»: Այլ 
տե ղե րում նույն պես մեկ ան գամ եմ քա րո-
զում: Ես կա րող էի բարձ րա նալ բեմ, կանգ-
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նել ամ բիո նի հետ ևում և  այն պի սի բա ռա-
պա շա րով խո սել, որ ցնցվեիք, կա րող էի 
քա րո զել բա ներ, ո րոնք ձեզ օդ կբարձ րաց-
նեին և  սեն յա կով սա վառ նել կտա յին:  Կա-
րող էի պատ մել պատ մութ յուն ներ, ո րոնք 
կծի ծա ղեց նեին ձեզ, ինչ պես նաև պատ-
մութ յուն ներ շնե րի ու տա տիկ նե րի մա-
սին, ո րոնք կհու զեին ձեզ, սա կայն ես ինձ 
լսող նե րին չա փից ա վե լի եմ սի րում, ուստի 
նման պատ մութ յուն ներ չեմ պատ մի, իսկ 
ձեզ չա փից ա վե լի եմ սի րում, ուստի նման 
բա ներ չեմ գրի: 

 Քա նի որ Աստ ծո  Խոս քը ճշմա րիտ է, 
գի տեմ, որ կան մար դիկ, ով քեր ի րենց 
փրկված են կար ծում, սա կայն ի րա կա նում 
փրկված չեն:

 Գի տեմ, որ ձեզ նից ո մանք նա յում են 
ու րիշ նե րին ու մտա ծում. «Ես փրկված եմ: 
Ես այն պի սին եմ, ինչ պի սին բո լորն են իմ 
ե րի տա սար դա կան խմբա կում»: Իսկ ին-
չո՞ւ եք կար ծում, թե մյուս նե րը փրկված են: 
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«Ես նման եմ իմ ծնող նե րին»:  Կամ, գու ցե 
ա սեք. «Ես նման եմ իմ ե կե ղե ցու մե ծա հա-
սակ նե րին, սար կա վա գին կամ հով վին»: 
Ինչ պի սի՜ ան հե թե թութ յուն. Ք րիս տո սի 
գա լուս տի օ րը դուք չեք դատ վե լու՝ հա մե-
մատ վե լով նրանց հետ: Այս հար ցը, որն 
ուղ ղում եմ ձեզ, վե րա բե րում է ձեր շնչին և 
 ձեր հա րա բե րութ յա նը Աստ ծո հետ Ք րիս-
տո սում: Ա ղո թում եմ, որ մի օր, երբ ե րե-
խա ներս մե ծա նան, նրանց առջև կանգ նի 
մի քա րո զիչ, ով ի հայտ կբե րի աշ խար հի 
կրո նի դա տար կութ յու նը և  կա սի. « Բա վա-
կա՛ն է տեղ տալ այդ ան հե թե թութ յա նը: 
Ե կե՛ք գոր ծի անց նենք: Ի՞նչ է ա սում Աստ ծո 
 Խոս քը: Ի՞նչ վի ճա կում է ձեր կյան քը վեր-
ջին օր վա լույ սի ներ քո, այն բո ցա վառ վող 
կրա կի առջև, որն Աստ ծո սրբութ յունն է»:

 Բա րե կա՛մս, արդ յո՞ք վեր ջին օ րը կեր ևա 
ձեր դա վա նութ յան ճշմար տա ցիութ յու նը: 
Արդ յո՞ք դուք փրկված եք: Ես չեմ խո սում 
ինչ-որ ա նո րոշ պատ կե րաց ման մա սին՝ 
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«կար ծում եմ՝ փրկված եմ»:  Գի տե՞ք, որ կա 
ճա նա պարհ, որ մար դուն ու ղիղ է թվում, 
սա կայն մահ վան է տա նում:

 Գու ցե ինչ-որ մեկն ա սի. «Ես սրտիս 
խոր քում զգում եմ, որ փրկված եմ»: Այդ 
դեպ քում թո՛ւյլ տվեք այս պի սի հար ցադ-
րում ա նել: Երբ ևէ կար դա ցե՞լ եք, որ սիր տը 
խո րա մանկ է և  ա պա կան ված՝ ո՞վ կա րող է 
հաս կա նալ այն: Արդ յոք ա վե լի լավ չէ՞ դառ-
նալ  Սուրբ Գր քի վկա յութ յա նը, քան ձեր 
ա պա կան ված սրտի բնազ դին: 

 Մեկ ու րի շը կա րող է ա սել. « Գի տեմ, 
որ փրկված եմ, քա նի որ մայ րիկս, հայ-
րիկս, հո վիվս և մ յուս նե րը ա սել են ինձ, 
որ փրկված եմ»: Իսկ ես հարց նում եմ 
հետևյա լը՝ իսկ ի՞նչ է ա սում Աստ ծո՛  Խոս քը: 
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Ի րա կան սրբութ յուն

Այն քան շատ ենք խո սում ար մա տա կան 
քրիս տոն յա լի նե լու մա սին: Ար մա տա կան 
քրիս տոն յա նե րը նրանք չեն, ով քեր թռչկո-
տում են փառաբանության ժա մա նակ: Ար-
մա տա կան քրիս տոն յա ներն այն մար դիկ 
չեն, ով քեր պար զա պես կրում են քրիս տո-
նեա կան գրված քով վեր նա շա պիկ ներ: 

Ար մա տա կան են այն քրիս տոն յա նե րը, 
ով քեր կրում են  Սուրբ  Հո գու պտու ղը: Ով-
քեր հար գանք և  պա տիվ են տա լիս ի րենց 
ծնող նե րին, նույ նիսկ երբ զգում են, որ 
ծնող նե րը սխալ են: Ար մա տա կան են այն 
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քրիս տոն յա նե րը, ով քեր գայթակղիչ չեն 
հագն վում՝ ի րենց մար մին նե րը ցու ցադ րե-
լու հա մար: 

Ե թե ձեր հա գուս տն ընդգծում է ձեր 
դեմքի վայելչությունը, ա պա Աստ ված հա-
վա նում է այդ հա գուս տը:  Սա կայն ե թե 
այն ընդգծում է ձեր մարմինը, ա պա դա 
պարզ ապես հեշտամոլություն է, և Աստ-
ված ա տում է այն, ինչ ա նում եք:

Ես խո սում եմ քրիս տո նեութ յան մա-
սին: Կ յանքս անց կաց րել եմ ջունգ լի նե-
րում, անց կաց րել եմ՝ մրսե լով Անդ յան լեռ-
նե րում:  Տե սել եմ, թե ինչ պես են մար դիկ 
մա հա նում:  Տե սել եմ, թե ինչ պես են մու-
սուլ ման նե րը գնդա կա հա րում մի փոք րիկ 
տղա յի՝ հինգ գնդակ ար ձա կե լով նրա ո րո-
վայ նի մեջ՝ այդ պես թող նե լով մայ թեզ րին, 
այն պատ ճա ռով, որ այդ տղան լա լիս էր 
և  ա սում. «Ես այն պես եմ վա խե նում, սա-
կայն չեմ կա րող ու րա նալ  Հի սուս Ք րիս տո-
սին: Խնդ րո՛ւմ եմ, մի՛ սպա նեք ինձ. ես չե՛մ 
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կա րող ու րա նալ Ն րան»: Այդ տղան մա հա-
ցավ իր շուր ջը գո յա ցած ար յան լճի մեջ: 
Իսկ դուք խո սում եք ար մա տա կան քրիս-
տոն յա լի նե լու մա սին, քա նի որ հա մա ժո-
ղո վի եք գնա ցել: Ես խո սում եմ ի րա կան 
սրբութ յան մա սին:  Խո սում եմ ի րա կան 
աստ վա ծա պաշ տութ յան մա սին:

Ի՞նչ կա ներ Աստ ծո շար ժը մե զա նում: 
Այն բո լո րիս մեջ մեղ քի հան դի մա նութ յուն 
կբե րեր, բո լորս ե րես նի վայր կընկ նեինք և 
 կող բա յինք, քա նի որ նա յում ենք բա ներ, 
ո րոնք Աստ ված ա տում է, կրում ենք բա-
ներ, ո րոնք Աստ ված ա տում է, վար վում 
ենք աշ խար հի նման, կեր պա րան վել ենք 
աշ խար հի նման, բու րում ենք աշ խար հի 
նման. կսգա յինք, որ ա նում ենք բա ներ, 
ո րոնք վշտաց նում են Աստ ծուն և  ան տեղ-
յակ ենք մեր մեղ սա լիութ յու նից և Աստ ծո 
 Խոս քի մա կե րե սա յին ի մա ցութ յու նից:

Չ նա յած այն բա նին, որ պնդում ենք, 
թե  Սուրբ  Գիրքն Աստ ծո անս խա լա կան 
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 Խոսքն է, մեր քա րոզ ներն ամ բող ջութ-
յամբ բաղ կա ցած են ոչ աստ վա ծաշնչ յան 
օ րի նակ նե րից, պատ մութ յուն նե րից և  փոք-
րիկ զվար ճա լի հե քիաթ նե րից: Օ՜, ե թե 
Աստ ված լույս շո ղաց ներ մեզ վրա, և  մենք 
դադարեինք մեղ ք գործելուց, հրա ժար-
վեինք այն ա մե նից, ին չը հա ճե լի չէ Ն րան, 
վա զեինք Ն րա մոտ, ճա շա կեինք Ն րան և 
 սի րեինք Ն րան...

Ա ղո թում եմ, որ Աստ ված այ սօր մի սիո-
ներ ներ բարձ րաց նի: Ես ձեզ նույ նը չեմ 
ցան կա նում, ինչ ու րիշ նե րը կա րող են մաղ-
թել:  Գու ցե ձեր ծնող նե րը ցան կա նում են, 
որ դուք ու նե նաք ա պա հո վութ յուն, ա պա-
հո վագ րութ յուն և  գե ղե ցիկ տներ: Ն րանք 
ցան կա նում են, որ դուք մե քե նա ներ ու նե-
նաք և  հար գանք վա յե լեք: Ես ձեզ հա մար 
ցան կա նում եմ այն, ինչ կցան կա նա յի որ-
դուս հա մար. կցան կա նա յի, որ նա մեկ օր 
վերց ներ  Հի սուս Ք րիս տո սի հոգ ևոր դրո շը 
և  քա րո զեր Աստ ծո  Խոս քը՝ Ա վե տա րա նի 
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դրո շը դնե լով մի ժայ ռի վրա, ո րտեղ նախ-
կի նում որ ևէ մե կը երբ ևէ չի դրել: Ես ցան-
կա նում եմ, որ նա բա ցա կան չի. « Հի սուս 
Ք րիս տո՛սն է  Տե րը», նույ նիսկ ե թե դա որ-
դուս իր կյանքն ար ժե նա: Ի՞նչ կլի նի, ե թե 
մեկ օր նա ինձ ա սի այն, ինչ ես եմ ա սել 
ե րի տա սարդ հա սա կում. «Գ նո՛ւմ եմ սա-
րեր: Գ նո՛ւմ եմ ջունգ լի ներ»:

 Մար դիկ ինձ ա սում էին. « Չե՛ս կա րող 
այն տեղ  գնալ:  Խե լա գար վե՜լ ես:  Պա տե-
րա՜զմ է: Կ մա հա նա՛ս»: Երբ որ դիս մե ծա-
նա, վերց նի ու սա պար կը և  ցան կութ յուն 
հայտ նի գնա լու, ես կա ղո թեմ նրա հա-
մար և  կա սեմ. «Գ նա՛: Աստ ված քեզ հետ: 
Եվ ե թե մա հա նաս, որ դի՛ս, կտես նեմ քեզ 
փառ քի մեջ և կ պատ վեմ քո մա հը»:
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Այս ա մե նի լույ սի ներ քո արդ յո՞ք կա րիք 
ու նեք խոս տո վա նե լու. «Ես ապ րել եմ ստի 
մեջ: Ես քրիս տոն յա եմ, սա կայն սի րում եմ 
աշ խար հը, նման եմ աշ խար հին, բու րում 
եմ աշ խար հի նման և  ինքս ինձ ա տում 
եմ դրա հա մար: Այն պես եմ հոգ նել, այս-
պես կոչ ված, «քրիս տո նեութ յու նից», ո րում 
ապ րում եմ:  Նող կանք եմ զգում դրա նից և 
 ցան կա նում եմ փրկվել»: Ե թե դա այդ պես 
է, ա պա հի մա ա պաշ խա րե՛ք ձեր մեղ քե-
րից, ե կե՛ք  Հի սուս Ք րիս տո սի մոտ՝ ստա-
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նա լու նե րում և  հա վի տե նա կան կյան քի 
շնոր հը: 

Իսկ ի՞նչ կա սեն նրանք, ով քեր պնդում 
են, որ քրիս տոն յա են: Արդ յո՞ք ձեր կյան-
քով պատ վում եք  Հի սուս Ք րիս տո սին: 
Արդ յո՞ք Ն րա  Խոս քի մեջ փնտրում եք, թե 
ինչ պես պետք է ապ րել:  Ժա մա նա կա կից 
Արև մուտ քի ե կե ղե ցի նե րում մաք րա գործ-
ման միայն եր կու ի րա կան հնա րա վո րութ-
յուն կա: 

Ա ռա ջին հնա րա վո րութ յու նը մեր քա-
րոզ չութ յան և Աստ ծո  Խոս քի ու սում ա սի-
րութ յան ամ բող ջա կան բա րե կար գում է, 
մյու սը՝ կա տա ղի, սար սա փե լի հա լա ծան-
քը:  Միայն սրանք կա րող են մաք րա գոր-
ծել Ք րիս տո սի ե կե ղե ցին: Ա ղո թում եմ, որ 
դուք վե րա դառ նաք  Խոս քին:  Դուք պետք 
է ի մա նաք և  պետք է ա սեք. « Լա՛վ, հի մա 
ինչ պե՞ս պետք է վար վեմ ծնող նե րիս հետ»: 
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Գ նա ցե՛ք դե պի  Խոս քը, գտե՛ք պա տաս-
խա նը և հ նա զանդ վե՛ք: «Ինչ պե՞ս պետք է 
հագն վեմ»: Գ նա ցե՛ք դե պի  Խոս քը, գտե՛ք 
պա տաս խա նը և հ նա զանդ վե՛ք: «Ինչ պե՞ս 
պետք է խո սեմ: Ինչ պե՞ս պետք է լսեմ»: 
Ա մեն միտք, բառ և  ա րարք հնա զան դեց-
րե՛ք  Հի սուս Ք րիս տո սին:

Ե թե ըն թեր ցում եք այս գիրքն ու ըն դու-
նում ճշմար տութ յու նը, ես ցան կա նում եմ, 
որ ապ րեք  Հի սուս Ք րիս տո սի հա մար հենց 
այն տեղ, որ տեղ կաք:  Գու ցե ա սեք. « Ցան-
կա նում եմ ապ րել  Հի սուս Ք րիս տո սի հա-
մար, սա կայն չգի տեմ՝ ինչ պես»: Ա սե՛ք այդ 
մա սին ձեր հով վին և  օգ նութ յուն խնդրեք 
նրա նից: Ե թե հա վա տա րիմ հո վիվ չու նեք, 
ա պա փնտրե՛ք այդ պի սի հով վի: Ե թե ընդ-
հան րա պես հո վիվ չու նեք, ա պա փնտրե՛ք 
ու գտե՛ք հա վա տա րիմ հով վի և  ա սե՛ք 
նրան:  Շու տով պարզ կդառ նա՝ արդ յո՞ք 
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Ք րիս տո սին հետ ևե լու ձեր ցան կութ յունն 
ի րա կան է: Ինչ պե՞ս:

Այն կմա: Ա հա թե ինչ պես ենք ի մա-
նում, որ այն Աստ ծուց էր:

Ե թե Ք րիս տոսն իս կա պես կան չել է ձեզ 
և  նոր սիրտ է տվել, ա պա դա մա յուն կլի-
նի: Իսկ ե թե քա րոզ լսե լուց կամ  Գիրք կար-
դա լուց հե տո մա կե րե սո րեն մի քա նի փո-
փո խութ յուն ա նեք, սա կայն մի քա նի շա-
բաթ անց վե րա դառ նաք աշ խարհ և  ապ-
րեք աշ խար հի նման, դրա պատ ճառն այն 
է, որ ի րա կա նում ո չինչ չի փոխ վել:  Գու ցե 
ձեր մեջ պար զա պես ինչ-որ զգաց մունք էր 
արթ նա ցել: Ե թե իս կա պես  Տի րո ջից ինչ-որ 
բան եք ստա ցել, ա պա այն կդի մա կա յի: 
Ե թե նույ նիսկ փոր ձեք փախ չել դրա նից, 
միև նույն է, չեք կա րո ղա նա:

Ա սում եք, որ  Հի սուս Ք րիս տո սին ճա-
նա չե լու կա րի՞ք ու նեք. ու րեմ կան չե՛ք 
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Ն րան, մտե՛ք նեղ դռնով և կփրկ վեք: Ա սում 
եք, որ  Հի սուս Ք րիս տո սին հետ ևե լու կա-
րի՞ք ունեք, ու րեմ կառ չե՛ք Ն րա նից, գնա-
ցե՛ք նեղ ճա նա պար հով և  վեր ջում կհաս-
նեք փառ քին:





Եզ րա փա կիչ ա ղոթք

Աստ վա՜ծ, իմ հո գը չէ համ բավս: Իմ հո գը 
չէ, թե ինչ են մտա ծում մար դիկ: Ես ցան կա
նում եմ պատ վել  Քեզ։  Ցան կա նում եմ, որ 
մե ղա վոր նե րը փրկվեն, իսկ ով քեր փրկված 
են, դա դա րեն նա յել ի րենց շուր ջը տա րած
ված մշա կու թա յին քրիս տո նեութ յա նը, ո րը 
 Դու ա տում ես և փս խում:  Ցան կա նում եմ, 
որ նրանք նա յեն Աստ ծո  Խոս քին ու ա սեն. 
«Ես կհետ ևեմ  Հի սու սին»:

Ա ղո թում եմ հո վիվ ե րի հա մար, որ 
լցնես նրանց ի մաս տութ յան, սի րո, հա մար
ձա կութ յան և  զա նա զա նութ յան հո գով: Եվ 
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թան կա գի՛ն Աստ ված, ինչ գին էլ, որ պա
հանջ վի, ա ղո թում եմ, որ բարձ րաց նես 
մի սիո ներ նե րի: Փր կի՛ր մեր ե րե խա նե րին, 
բարձ րաց րո՛ւ նրանց և  ու ղար կի՛ր ճա կա տա
մար տի ա մե նա թեժ կե տե րը:  Բարձ րաց րո՛ւ 
քա րո զիչ նե րի և  հո վիվ ե րի, ով քեր գի տեն 
Աստ ծո  Խոս քը: Աստ վա՜ծ իմ, խնդրո՛ւմ եմ, 
գոր ծի՛ր մե զա նում: Ա մե՛ն:




