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Հե ղի նա կի ա ղոթ քը

Հա՛յր, գա լիս եմ Քո առջև Քո Որ դու՝ Հի սուս Ք րիս
տո սի ա նու նով: Տե՛ր, Դու գի տես ա մեն բան: Բո լո րը 
Քո առջև բաց գրքի նման են: Ո՞վ կա րող է թաքց
նել իր սիր տը Քո ներ կա յութ յու նից և Քո աչ քե րից: 
Ա մե նա խե լա ցի մարդ կանց գոր ծերն էլ բա ցա հայտ
ված են Քեզ հա մար: Քո ա մե նա գի տութ յու նը չու նի 
սահ ման ներ: Եվ ե թե չլի ներ Քո շնորհ քը, ես բո լո րից 
ա վե լի սար սա փա հար կլի նեի: Սա կայն կա շնորհք՝ 
ա ռատ և փա ռա հեղ, ո րը թափ վել է ա մե նատ կար 
մար դու վրա և Քո մեծ փառ քի մա սին է վկա յում: 
Հա՛յր, փառք եմ տա լիս և  երկր պա գում եմ Քեզ. շնոր
հա կալ եմ ա մե նի հա մար, որ կաս, և  ա մե նի հա մար, 
որ ա րել ես: Չ կա Քեզ նմա նը ո՛չ երկն քում, ո՛չ երկ րի 
վրա, և  ո՛չ էլ երկ րի տակ: Դու ես Թա գա վո րը, ու րի շը 
չկա: Դու ես Փր կի չը և  այս փառ քը ոչ մե կի հետ չես 
կի սում:

Հա՛յր, Դու գի տես ինձ և գի տես, թե որ քան ու նեմ 
շնորհ քիդ կա րի քը: Ին չո՞ւ եմ այս տեղ, ե թե ոչ այն 
պատ ճա ռով, որ Դու կան չել ես մարդ կան ցից ա մե
նատ կա րին, եղ բայր նե րից ա մե նաա նար գին, որ
պես զի Քո շնորհ քով փոք րե րը հա ճախ սո վո րեց նեն 
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մե ծե րին: Իմ պա րա գա յում միշտ այդ պես է, և  ես 
փառք եմ տա լիս և  երկր պա գում եմ Քեզ:

Հա՛յր, օգ նի՛ր մեզ այ սօր: Օգ նի՛ր պեր ճա խոս նե րին և 
փայ լուն մտքի տեր մարդ կանց: Թո՛ղ որ ճշմար տութ
յունն ա ռաջ մղվի: Թո՛ղ մար դիկ փոխ վեն, որ Քո 
ե կե ղե ցին ա ռա վել փա ռա հեղ վի ճա կում լի նի: Ա ղո
թում եմ, որ թե՛ ինձ, և թե՛ լսող նե րին շնորհք տրվի 
շնորհ քի տեղ, ո ղոր մութ յուն՝ ո ղոր մութ յան տեղ: 
Օգ նի՛ր մեզ, Աստ վա՛ծ, և մեզ օգ նութ յուն կհաս նի, և 
մենք կպար ծե նանք այդ օգ նութ յամբ: Ա ղո թում ենք 
Հի սու սի ա նու նով: Ա մե՛ն:



Նե րա ծութ յուն

«Եվ Հո գին հայտ նի ա սում է, թե հե տին ժա մա նակ
նե րում ո մանք հա վատ քից կհե ռա նան և մ տիկ կտան 
մո լար ո գի նե րի և դ ևե րի վար դա պե տութ յուն նե րի»:

- Ա Տի մո թեոս 4.1

Մեծ ար տո նութ յուն է կանգ նել և խո սել կամ գրել այն-
պի սի բա նե րի մա սին, ինչ պի սիք են արթ նութ յու նը, բա-
րե կար գու մը և Աստ ծո գոր ծե րը Իր ժո ղովր դի ու մարդ-
կանց մեջ: Այս հա մա ռոտ գրքում կկիս վեմ մեղադրական 
եզ րա կա ցութ յամբ: Եվ դա հույ սի մեղադրանք է1:

Երբ ա ղո թում էի, թե ինչ պետք է փո խան ցեմ ձեզ, մի 

1   Այս գրքի նյութը սկզբնապես մատուցվել է հատուկ առիթով ներկայացված 
քարոզի տեսքով: Այդ քարոզը Սուրբ Հոգու միջոցով ուշագրավ ձևով օրհնել 
է շատերի կյանքերն ամբողջ աշխարհում՝ անկեղծությամբ դարձի բերելով 
մարդկանց և վերադարձնելով նահանջածներին դեպի Աստված: Այս 
աշխատությունը այդ քարոզի լոկ սղագրությունը չէ: Փոփոխությունների մեծ 
մասն արվել է՝ բանավոր, քարոզչական խոսքը վերածելու գրավոր և առավել 
գրական խոսքի: Հիմնական նպատակն է եղել պահպանել քարոզչական 
ուժը՝ միևնույն ժամանակ հետևելով գրական խոսքի կանոններին և 
օգտվելով դրանցով պայմանավորված հնարավորություններից: Բոլոր 
վերանայումներն արված են՝ հարգելով քարոզչի խոսքի իմաստը, քարոզի 
հոգևոր միտումը և ամենից ավելի՝ Աստծուն, Ում Խոսքը հռչակվում է: 
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կար ևոր եզ րա հան գում ա րե ցի: Մեծ ծան րութ յուն է դրված 
սրտիս. մեզ արթ նութ յուն է պետք: Մեզ արթ նա նալ է 
պետք, սա կայն մենք չենք կա րող ակն կա լել, որ Սուրբ 
Հո գին կգա ու կմաք րի այն ամ բողջ խառ նաշ փո թը, ո րը 
ստեղ ծել ենք: Աստ ծո Խոս քի մի ջո ցով մեզ հստակ ուղ-
ղութ յուն է տրված, թե ինչ է Նա ա րել Ք րիս տո սի մի ջո-
ցով: Մենք գի տենք, թե ինչ պես է Նա ցան կա նում, որ ապ-
րենք: Գի տենք, թե ինչ պես է Նա ցան կա նում, որ կազ մա-
կեր պենք Իր ե կե ղե ցին: Քիչ օգ տա վետ է այն, որ մար դիկ 
ա ղա ղա կում են Աստ ծո Հո գու ար տաաստ վա ծաշնչ յան 
դրսևո րումն ե րի հա մար, երբ մեր շուր ջը խախտ վում են 
պարզ աստ վա ծաշնչ յան սկզբունք նե րը: 

Կ ցան կա նամ, որ ի մա նաք՝ սա տա նա յից ու չար մարդ-
կան ցից շատ ջանք չի պա հանջ վում հա կա ռակ վե լու 
արթ նութ յան հա մար ա ղո թո ղին, ե թե այդ մար դը չի աշ-
խա տում նաև բա րե կարգ ման ուղ ղութ յամբ: Մեզ տրված 
է ճշմար տութ յու նը: Եվ մենք չենք կա րող պար զա պես 
ա նել այն, ին չը մեզ է ճիշտ թվում, իսկ հե տո ակն կա լել, 
որ Սուրբ Հո գին կգա ու կօրհ նի մեր ջան քե րը:

Երբ կար դում ենք Հին կտա կա րա նը, տես նում ենք, որ 
Մով սե սին տրվել էին շատ ման րա մասն ցու ցումն եր այն 
մա սին, թե ինչ պես պետք է կա ռուց վեր Ուխ տի տա պա-
նա կը (տե՛ս Ե լից 25-28 գլուխ ներ): Արդ յո՞ք այդ ցու ցումն ե-
րը տրվել էին հա նուն Մով սե սի, թե՞ հա նուն ե կե ղե ցու: Այս 
հատ վա ծից եր ևում է, որ Աստ ծո կամ քը մաս նա հա տուկ 
է: Մենք չպետք է կար ծենք, թե կա րե լի է ան տե սել Աստ ծո 
հայտ նի կամ քի նույ նիսկ փոք րա գույն տար րը: 

Ես գի տեմ, որ տկար մարդ եմ, ով պայ քա րում է բա զում 
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թու լութ յուն նե րի դեմ: Այ դու հան դերձ, ու նեմ մեղադրանք: 
Չեմ կա րող կո չել դա իմ մեղադրանքը, քա նի որ ո՞վ եմ 
ես, որ մե ղադ րանք ներ կա յաց նեմ ինչ-որ մե կին: Չեմ 
հա մար ձակ վում կո չել դա Աստ ծո մեղադրանքը. ինչ պե՞ս 
կա րող եմ Ն րա ա նու նից խո սել: Սա կայն կա սեմ հետև յա-
լը. երբ նա յում եմ շուրջս՝ ե կե ղե ցուն, և հա մե մա տում եմ 
այն Սուրբ Գր քի հետ, ինձ հե տապն դում է այն միտ քը, որ 
ո րոշ բա ներ պետք է փոխ վեն: 

Չեմ հա վակ նում լի նել հա ջորդ Մար տին Լ յու թե րը, 
ում գրա վոր աշ խա տութ յուն նե րը և քա րոզ նե րը ո գեշն-
չում դար ձան Բո ղո քա կան բա րե կարգ ման հա մար և փո-
խե ցին արևմտ յան քա ղա քակր թութ յան2 ըն թաց քը: Այն, 
ինչ հա ջոր դիվ գրել եմ, միտ ված չէ լի նե լու Վի թեն բեր գի3 
դռա նը գամ ված ինն սուն հինգ թե զե րի ի րա վա հա ջոր դը: 

 Թո՛ւյլ տվեք մի զգու շա ցում ա նել: Այն, ինչ ա սե լու եմ, 
միգուցե բար կաց նի որոշ ըն թեր ցող նե րի:  Գու ցե մե ղադ-
րեք ինձ մե ծամ տութ յան մեջ:  Գու ցե չհա վա նեք այն ձևը, 
ո րով ներ կա յաց նում եմ նյու թը:  Շատ ան գամն եր եմ ե ղել 
մե ծա միտ և  շատ ան գամն եր եմ ճշմար տութ յու նը սխալ 
ներ կա յաց րել:  Սա կայն, խնդրում եմ, թույլ մի՛ տվեք, որ 
իմ մեղ քերն ու սխալ ներն ար դա րա ցում լի նեն ձեզ հա-
մար: Ինք ներդ ձեզ հետև յալ հարցն ուղ ղեք՝ արդ յո՞ք այն, 
ինչ աս վում է, ճշմա րիտ է՝ ան կախ այն բա նից, որ մի գու-

2   Մարտին Լյութերն (1483-1546թթ.) ազգությամբ գերմանացի 
աստվածաբան էր, համալսարանի դասախոս և եկեղեցու բարեկարգող:
3   1517թ.-ի հոկտեմբերի 31-ին Լյութերը Գերմանիայի Վիթենբերգի 
ամրոց-եկեղեցու դարպասին էր ամրացրել Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու 
վարդապետությանը և գործելակերպերին ուղղված իննսունհինգ 
առարկությունները: Սա այն կարևոր իրադարձություններից էր, որը 
հանգեցրեց Բողոքական բարեկարգմանը:
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ցե մա տուց վում է սխալ սուր հան դա կի կող մից: 
Կ լի նեն նաև այն պի սիք, ով քեր կու րա խա նան ի րենց 

լսա ծից և կ ցան կա նան ա սել «ա մե՛ն»:  Սա կայն պետք է 
խնդրեմ, որ չտրվեք թանձր հաղ թա կա նութ յա նը, քա նի 
որ բո լորս ու նենք մե ղա վո րութ յան մեր բա ժի նը: Ե թե հա-
սել եք հոգ ևոր հա սու նութ յան ո րո շա կի աս տի ճա նի, ա պա 
կա սեմ ձեզ այն, ինչ իմ եղ բայրն է ա սել. «Ո րով հետև, ո՞վ է 
քեզ ո րո շում. ի՞նչ ու նես դու, որ չես ա ռել։ Եվ ե թե ա ռել ես, 
ին չո՞ւ ես պար ծե նում չա ռա ծի պես» (Ա  Կորնթ. 4.7)։ Ա վե լի 
լավ չէ՞ խո նար հութ յամբ երկր պա գել Աստ ծուն: 

Ե թե ե րի տա սարդ ծա ռա յող եք, չեմ ցան կա նա, որ 
այն պես տար վեք այս ճշմար տութ յուն նե րով, որ դրան ցով 
ռմբա կո ծեք ձեր ե կե ղե ցի նե րը՝ ա ռանց սի րո:  Մինչև ձեր 
ծնկնե րը չար նա հո սեն, ոչ մի տե սա կի բա րե կար գում մի՛ 
սկսեք: Ե թե տա րեց ծա ռա յող եք, տա րի ներ շա րու նակ 
ծա ռա յել եք  Տի րո ջը, խնդրո՛ւմ եմ, որ մե ծա միտ չգտնվեք: 
 Ծեր հի մար թա գա վո րը կա րող է սո վո րել նույ նիսկ իր 
ա մե նա թույլ ծա ռա նե րից: 

Խնդ րում եմ նաև հետև յա լը՝ ա մեն բան փո խե լու խի-
զա խութ յուն ու նե ցեք, նույ նիսկ ե թե սա ձեր կյան քի վեր-
ջին օրն է: Այդ կերպ կա րող եք մտնել փառ քի մեջ՝ ի մա-
նա լով, որ փոր ձել եք աստ վա ծաշնչ յան բա րե փո խում 
ա նել:

Ի հա վե լումն, կցան կա նամ մի զգու շա ցում ա նել տա-
րեց նե րին. խնդրում եմ, որ ու շադ րութ յա՛մբ լսեք: Ես ծա-
նոթ եմ Ա  Տի մո թեո սի 5.1-ում գրված ցուց մա նը, որ ծե րին 
չպետք է հան դի մա նեմ, այլ հոր դո րեմ՝ ինչ պես հոր:  Հենց 
այդ պես էլ ցան կա նում եմ դի մել ձեզ: Այս երկ րում մեծ 
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արթ նութ յուն է տե ղի ու նե նում, և  ոչ միայն այս երկ րում, 
այլև Եվ րո պա յում,  Հա րա վա յին Ա մե րի կա յում և  շատ այլ 
վայ րե րում:  Տես նում եմ, թե ինչ պես են ե րի տա սարդ նե րը 
վե րա դառ նում ժայ ռի մոտ, ո րից կտրվել էին:  Կար դում 
են  Չարլզ Ս պեր ջեն4 և  Ջորջ Ո ւայթ ֆիլդ5: Լ սում են  Լեո-
նարդ  Ռեյ վեն հի լին6, Դ.  Մար տին Լ լոյդ  Ջոն սին7, Ա. Ու. 
 Թո զե րին8 և  Ջոն  Վես լիին9:  Սա մեծ՝ գրե թե ան հա վա տա-
լի շարժ է:  Միայն այն պատ ճա ռով, որ հայտ նի լրատ վա-
մի ջոց նե րը կամ ժա մա նա կա կից ամ սագ րե րը, ինչ պի սին 
է «Ք րիս տո նեութ յունն այ սօր», չեն բա ցա հայ տել, թե ինչ 

4  Չարլզ Հ. Սպերջենը (1834-1892թթ.) ազգությամբ անգլիացի ազդեցիկ 
մկրտական ծառայող էր, ով ամեն շաբաթ Լոնդոնի մետրոպոլիտենի 
աղոթարանում քարոզում էր վեց հազար մարդու: Նրա հավաքագրած 
քարոզներից երեք հատոր գիրք է կազմվել: 
5  Ջորջ Ուայթֆիլդը (1714-1770թթ.) տանսութերորդ դարի ամենահայտնի 
ավետարանիչն ու շրջագայող քարոզիչն էր, ում միջոցով Աստված մեծապես 
գործում էր Անգլիայում և Ամերիկայի գաղութներում Մեծ արթնության 
ժամանակ:
6  Լեոնարդ Ռեյվենհիլը (1907-1994թթ.) անգլիացի քրիստոնյա քարոզիչ և 
հեղինակ էր, ով կենտրոնացած էր այնպիսի թեմաների վրա, ինչպիսիք են 
աղոթքը և արթնությունը: Նա մարտահրավեր էր նետում ժամանակակից 
եկեղեցուն նմանվելու առաջին դարի եկեղեցուն, որի մասին գրված է Գործք 
Առաքելոցում:
7  Դեյվիդ Մարտին Լլոյդ-Ջոնսը (1899-1981թթ.) հայտնի քարոզիչ 
էր Ուելսից: Բժշկական կրթությունը բարեհաջող ավարտելուց հետո 
շարունակել է կյանքը՝ որպես բժիշկ, սակայն Աստված կանչել է նրան՝ 
քարոզելու Ավետարանը: Հայտնի է իր քրիստոսակենտրոն բացատրական 
քարոզներով:
8  Այդեն Ուիլսոն Թոզերը (1897-1963թթ.) ամերիկացի քրիստոնյա էր 
և Միսիոներական դաշինքի հովիվ, քարոզիչ ու հեղինակ: Նա հայտնի 
է իր խորն անձնական բարեպաշտության և աղոթքի կյանքով: Հաճախ 
մակերեսայնությունից և աշխարհի հետ փոխզիջումների գնալուց 
ապաշխարելու մարտահրավեր է նետել ժամանակակից եկեղեցուն:
9  Ջոն Վեսլին (1703-1791թթ.) անգլիկան ծառայող էր և աստվածաբան: 
Մեծապես նրան և նրա եղբայր Չարլզին է վերագրվում անգլիական 
մեթոդիստական շարժման հիմնումը, որը սկսվել է, երբ նա Ջորջ Ուայթֆիլդի 
նման քարոզել է բացօթյա տարածքներում: 
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է տե ղի ու նե նում, չի նշա նա կում, որ ո չինչ տե ղի չի ու նե-
նում: Կ ցան կա նամ՝ ի մա նաք, որ տասն հինգ տա րի ա ռաջ 
չէի էլ կա րող ե րա զել, որ կտես նեմ այն արթ նութ յու նը, 
ո րը տես նում եմ այ սօր՝ ոչ թե իմ ծա ռա յութ յան մի ջո ցով, 
այլ նրա նով, ինչ Աստ ված է ա նում՝ ա ռանց որ ևէ մե կիս 
ծա ռա յութ յան: 

 Տե սել եմ, թե ինչ պես են  Նի դեր լանդ նե րում հա զա րա-
վոր ե րի տա սարդ ներ հռչա կում՝ «պետք է փո փո խութ յուն-
ներ տե ղի ու նե նան», և  ամ բողջ գի շեր ա ղոթ քով ա ղա ղա-
կում են, որ ստա նան Աստ ծո զո րութ յու նը և  Սուրբ Գր քի 
ճշմար տութ յու նը:  Տե սել եմ, թե ինչ պես են  Հա րա վա յին 
Ա մե րի կա յում մար դիկ ըն դու նում, որ ի րենց վրա մեծ ազ-
դե ցութ յուն են ու նե ցել Ա մե րի կա յից ե կող հո գե բա նութ-
յունն ու ա վե տա րան չութ յա նը վե րա բե րող բազ մա պի սի 
մա կե րե սա յին եր ևույթ նե րը: Իսկ այժմ նրանք լա ցե լով 
և  կոտր ված վե րա դառ նում են և ճշ մար տա պես ա վե տա-
րա նում ի րենց ե կե ղե ցի նե րին: Ե ղել եմ  Միաց յալ  Նա-
հանգ նե րի քա ղաք նե րից մե կում, որ տեղ մինչև ա ռա վոտ-
յան ժա մը եր կու սը-ե րե քը աստ վա ծա բա նութ յուն էինք 
քննար կում մի ե րի տա սարդ աֆ րոա մե րի կա ցու հետ, ում 
Աստ ված կան չել է քա րո զե լու ա վե լի շատ, քան որ ևէ մե կը 
կա րող է պատ կե րաց նել: Արթ նութ յուն է տե ղի ու նե նում: 

 Ցա վով եմ ա սում, որ քա ռա սունն անց մարդ կանց մեծ 
մա սը գա ղա փար չու նի այս արթ նութ յան մա սին:  Շատ 
ե րի տա սարդ ներ վե րա դառ նում են նա խորդ դա րե րի մեծ 
ու սու ցիչ նե րին: Ն րանք վե րա դառ նում են հին ճա նա-
պարհ նե րին, այն ճշմար տութ յուն նե րին, ո րոնք բազ միցս 
արթ նութ յուն են բե րել այս աշ խար հին: Այդ ե րի տա սարդ-
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նե րից շա տե րը հենց այդ պի սին են՝ պար զա պես ե րի տա-
սարդ: Ն րանք գնում են ի րենց ա ռաջ նորդ նե րի մոտ և  
ա սում. « Տե սե՛ք, թե ինչ ենք բա ցա հայ տել:  Տե սե՛ք, թե ինչ 
է տե ղի ու նե ցել Ո ւել սում10:  Տե սե՛ք, թե ինչ է տե ղի ու նե ցել 
Աֆ րի կա յում11: Ա պա այս տե՛ղ նա յեք: Ա պա այն տե՛ղ նա-
յեք:  Նա յե՛ք այս ուս մուն քին:  Պար զա պես հրա շա լի՜ է»: Եվ 
այ սօր վա հա սուն տա րի քով մարդ կանց մեծ մա սը կա՛մ 
մեջ քով է շրջվում, կա՛մ էլ ա սում է. « Դա ոչ մի բա նով չի 
տար բեր վում նրա նից, ինչ ես ար դեն քսան հինգ տա րի 
քա րո զում եմ»:  Մինչ դեռ, ի րա կա նում, դա կա րող է մե ծա-
պես տար բեր վել նրա նից, ինչ նրանք քա րո զել են վեր ջին 
քսան հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում: Ուս տի, մենք պետք 
է շատ զգույշ լի նենք հաս կա նա լու, որ Աստ ված գործ է 
ա նում:  Հի շե՛ք, որ « Նա, Ով ձե զա նում սկսեց այս բա րի 
գոր ծը, կկա տա րի էլ» ( Փի լիպ. 1.6):

 Շատ մար դիկ կար ծում են, թե ա ղոթ քով արթ նութ յուն 
են «բե րե լու»: Այլ մար դիկ էլ ա սում են. «Արթ նութ յու նը 
կգա՝ ան կախ այն բա նից՝ կա ղո թե՞ք, թե՞ ոչ»: Ես այդ ճամ-
բար նե րից ոչ մե կին չեմ պատ կա նում:  Սա կայն մեկ բան 
գի տեմ. երբ տես նում եմ, որ ամ բողջ աշ խար հում տղա-
մար դիկ, կա նայք և  ե րի տա սարդ ներն ա ղո թում են արթ-
նութ յան հա մար, դրանք արթ նութ յան ա ռա ջին պտուղ-

10  Օրինակ՝ 1904-1905թթ.-ի Ուելսի մեծ արթնությունը, որը սկսվել է Էվան 
Ռոբերտսի (1878-1951թթ.) առաջնորդությամբ: Վերջինս քսանվեցամյա 
ածխահան էր, ով պատրաստվում էր ծառայության: Արթնությունը մեկ տարի 
չտևեց, սակայն այդ ընթացքում հարյուր հազար մարդ դարձի եկավ, և շատ 
եկեղեցիներ վերադարձան աստվածաշնչյան հավատքին:
11  Այստեղ խոսքը վերաբերում է մերձսահարայական Աֆրիկայի 
ավետարանչությանը, որը սկսվել է 1800-ականների գաղութատիրական 
ժամանակաշրջանից և շարունակվում է առայսօր՝ թե՛ օտարերկրյա 
միսիոներների, և թե՛ տեղի եկեղեցիների միջոցով:
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ներն են: Եվ կա րող եմ հեն վել այն փաս տի վրա, որ ա ռա-
ջին պտուղ տվո ղը նաև ամ բող ջա կան բեր քը կտա: 

Այս ա մե նի լույ սի ներ քո կցան կա նամ անդ րա դառ նալ 
տա սը մեղադրանքներին և  ներ կա յաց նել բա ներ, ո րոնք, 
հա վա տա ցած եմ՝ պետք է փոխ վեն ժա մա նա կա կից ե կե-
ղե ցում:



1

 Սուրբ Գր քի բա վա րար լի նե լու 
 գործ նա կան հեր քում

«Եվ որ ման կութ յու նիցդ  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 սու սում է։ 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 մո թեոս 3.15-17

Անց յալ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ու ժեղ պայ քար էր 
սկսվել այն բա նի շուրջ, թե արդ յո՞ք  Սուրբ  Գիր քը Աստ-
ծո կող մից է ներշնչ ված:  Ձեզ նից ո մանք չեն մաս նակ ցել 
այդ պայ քա րին, սա կայն ա ռա վել ա զա տա կան հա րան-
վա նութ յուն նե րից շա տե րը վստա հա բար մաս նակ ցել են: 
 Մենք պայ քա րում էինք Աստ վա ծաշն չի հա մար:

 Սա կայն այս տեղ մի խնդիր կա: Երբ դուք՝ որ պես ժո-
ղո վուրդ, հա վա տում եք, որ Աստ վա ծա շուն չը Աստ ծո կող-
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մից ներշնչ ված է, դա պայ քա րի միայն կեսն է:  Հար ցադ-
րու մը լոկ այն չէ՝ արդ յո՞ք «Աստ վա ծա շուն չը ներշնչ ված է 
Աստ ծո կող մից, արդ յո՞ք այն Աստ ծո անս խա լա կան  Խոսքն 
է»:  Կար ևոր հար ցը, ո րը հետ ևում է դրան, սա է. «Արդ-
յո՞ք Աստ վա ծա շուն չը բա վա րար է, թե՞ հար կա վոր է դի-
մել, այս պես կոչ ված, ա մեն հա սա րա կա կան գի տութ յան 
կամ մշա կու թա յին ու սումն ա սի րութ յան՝ հաս կա նա լու հա-
մար, թե ինչ պես պետք է կազ մա կեր պել ե կե ղե ցին»:  Սա է 
գլխա վոր հար ցը: Ըստ իս՝ հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե-
րը գե րա կա յութ յուն են ստա ցել Աստ ծո  Խոս քի նկատ մամբ 
այն պես, որ մեզ նից շա տե րը չեն էլ նկա տել:  Դա այն պես է 
սո ղոս կել մեր ե կե ղե ցի ներ, մեր ա վե տա րան չութ յան և  մեր 
մի սիո լո գիա յի մեջ, որ այն, ինչ ա նում ենք, այլևս դժվար 
է կո չել «քրիս տո նեա կան»:  Հո գե բա նութ յու նը, մար դա բա-
նութ յու նը և  սո ցիո լո գիան սկսել են ա ռաջ նա յին ազ դե-
ցութ յուն ու նե նալ ե կե ղե ցի նե րի վրա:

 Շատ տա րի ներ ա ռաջ, երբ հոգ ևոր ճե մա րա նում էի սո-
վո րում, հի շում եմ, թե ինչ պես մի դա սա խոս ներս մտավ 
և գ րա տախ տա կին ոտ նա հետ քեր նկա րեց: Գ րա տախ տա-
կով մեկ դրանք նկա րե լուց հե տո նա շրջվեց դե պի մեզ 
և  ա սաց. «Այս հաս տա տութ յան մի ջանցք նե րով քայ լում է 
Ա րիս տո տե լը: Զ գու շա ցե՛ք, ես նրա ոտ նա ձայ ներն ա վե լի 
պարզ եմ լսում, քան  Պո ղոս ա ռաք յա լի, նրա հետ եղող 
 Հո գով լցված մարդ կանց, նույ նիսկ՝ հենց  Տեր  Հի սուս 
Ք րիս տո սի ոտ նա ձայ նե րը»:

 Մենք կար ծում ենք, թե Աստ ծո մար դը կա րող է գլուխ 
հա նել ե կե ղե ցու կյան քի ո րոշ փոք րիկ, սահ մա նա փակ բնա-
գա վառ նե րից, սա կայն երբ բա նը հաս նում է բարդ ի րա վի-
ճակ նե րին, հար կա վոր է դի մել սո ցիա լա կան փոր ձա գետ նե-
րին:  Սա բա ցար ձակ սուտ է: Աստ ծո  Խոս քը հռչա կում է, որ 
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նրանք տրված են՝ «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. 3.17): 
Աստ վա ծաշն չով, ինչ պես հարկն է, զին ված ենք ա մեն բա նի 
հա մար, ինչ մեզ նից կա րող է պա հանջ վել:

Ի՞նչ կապ ու նի Ե րու սա ղե մը Հ ռո մի հետ: Իսկ ի՞նչ կապ 
ու նենք մենք այդ ժա մա նա կա կից հա սա րա կա կան գի-
տութ յուն նե րի հետ, ո րոնք ի րա կա նում ստեղծ վել են՝ որ-
պես ապս տամ բութ յուն Աստ ծո  Խոս քի դեմ: Ինչ պե՞ս է 
պա տա հում, որ ա վե տա րան չութ յու նը, մի սիան և, այս պես 
կոչ ված, ե կե ղե ցու ա ճը ա վե լի շատ ուղ ղորդ վում են մար-
դա բա նի, հա սա րա կա գե տի և «Ո ւոլ Սթ րի թի» ու սա նո ղի 
կող մից (ով քեր մե ծա պես տեղ են տա լիս մշա կու թա յին մի-
տումն ե րին), քան Աստ ծո  Խոս քով:  Մեր ե կե ղե ցու գոր ծու-
նեութ յունն ամ բող ջութ յամբ պետք է հիմն ված լի նի Աստ-
ծո  Խոս քի վրա:  Մի սիա յի բո լոր աշ խա տանք նե րը պետք է 
հիմն ված լի նեն Աստ ծո  Խոս քի վրա:

 Մեր մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յու նը, ե կե ղե ցա կան 
գոր ծու նեութ յու նը և  ա մեն բան, որ ա նում ենք, պետք է 
ուղ ղորդ ված լի նի աստ վա ծա բա նի և Աստ վա ծա շուն չը մեկ-
նո ղի կող մից՝ մար դու, ով բա ցում է Աստ վա ծա շուն չը և 
 միայն մեկ հարց ուղ ղում. «Ո՞րն է  Քո կամ քը, Աստ վա՛ծ»: 
 Մենք չպետք է մեր հար ցա շա րերն ու ղար կենք մարմն ա-
վոր մարդ կանց՝ ի մա նա լու, թե ինչ ե կե ղե ցի են ցան կա նում 
հա ճա խել: Ե կե ղե ցին պետք է նա խա տես ված լի նի Աստ-
ծուն ան կեղծ փնտրող նե րի հա մար, սա կայն պետք է հի շել 
նաև, որ կա միայն մեկ Փնտ րող: Ն րա ա նունն է Աստ ված: 
Ե թե ցան կա նում եք հար մար լի նել որ ևէ մե կի հա մար, ե թե 
ցան կա նում եք հար մար վել որ ևէ մե կին, ա պա հար մար վե՛ք 
Ն րան ու Ն րա փառ քին, նույ նիսկ ե թե մյուս նե րը մեր ժում 
են դա:  Մենք կանչ ված չենք կայս րութ յուն ներ կա ռու ցե լու: 
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 Կանչ ված չենք մարդ կանց կող մից ըն դու նե լի լի նե լու:  Մենք 
կանչ ված ենք Աստ ծուն փա ռա վո րե լու: Եվ ե թե դուք ցան-
կա նում եք, որ ե կե ղե ցին լի նի այլ բան, քան տար բեր վող 
մարդ կանց խումբ, ով քեր նշա նա վոր վում են սրբութ յամբ և 
Աստ ծո պատ կա նե լիութ յամբ, ա պա դուք ցան կա նում եք մի 
բան, որն Աստ ված չի ցան կա նում: 

Լ սե՛ք, թե ինչ է ա սում Ե սա յին. «Եվ երբ որ ձեզ ա սեն՝ 
հարց րե՛ք մե ռե լա հար ցուկ նե րին և վ հուկ նե րին և փսփ սող-
նե րին ու քրթմնջող նե րին...» (Ե սա յի 8.19):  Սա կա րող է լի-
նել հա սա րա կա գետ նե րի և  ե կե ղե ցու ա ճի գի տակ նե րի լավ 
նկա րա գի րը:  Յու րա քանչ յուր եր կու կամ ե րեք տա րին մեկ 
նրանց բո լոր կար ևոր տե սութ յուն նե րը փոխ վում են: Ն րանք 
նոր գա ղա փար են ծնում այն մա սին, թե ով է մար դը, և  ինչ-
պես ուղ ղել նրան, ինչ է ե կե ղե ցին, և  ինչ պես ա ճեց նել այն: 
 Յու րա քանչ յուր եր կու սից ե րեք տա րին մեկ նոր տա րօ րի-
նա կութ յուն է ի հայտ գա լիս այն մա սին, թե ին չը կա րող 
է բարձ րաց նել ե կե ղե ցին աշ խար հի աչ քե րում: Ոչ այն քան 
վաղ անց յա լում ե կե ղե ցու ա ճի ա մե նա ճա նաչ ված փոր ձա-
գետ նե րից մե կը պար զել է, որ իր բո լոր տե սութ յուն նե րը 
լիո վին սխալ են ե ղել: Եվ փո խա նակ ծնկնե րի վրա, կոտր-
ված և  լաց լի նե լով՝ մարդ կանց ուղ ղեր դե պի  Սուրբ  Գիր քը, 
նա մեկ այլ մար դա ծին տե սութ յուն էր ող ջու նում: 

Ն ման ու սու ցիչ նե րը հստակ խոսք չեն ա սում: Ե սա յին 
ա սում է. « Չէ՞ որ ժո ղո վուր դը պետք է իր Աստ ծուց հարց նի. 
կեն դա նի նե րի հա մար մե ռած նե րի՞ն դի մի։ Օ րեն քին ու վկա-
յութ յա նը դի մե՛ք, ե թե նրանք չխո սեն այս խոս քի հա մե մատ, 
նրանք ար շա լույս չու նեն»։ Արդ յո՞ք պետք է մենք՝ ե կե ղե ցա-
կան ներս՝ քա րո զիչ ներս, հո վիվ երս, քրիս տոն յա ներս, գնանք 
և  խորհր դակ ցենք հոգ ևո րա պես մե ռած նե րի հետ այն մարդ-
կանց ա նու նից, ում  Սուրբ  Հո գին կեն դա նաց րել է: Բ նավ՝ ո՛չ:
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« Բայց Աստ ված, տգի տութ յան ժա մա նակ ներն ան
տես ա նե լով, հի մա մարդ կանց պատ վի րում է ա մե
նին ա մեն տեղ ա պաշ խա րել»։

 – Գործք Ա ռա քե լոց 17.30

Եր բեմն ինձ հրա վի րում են քա րո զել Աստ ծո հատ կա-
նիշ նե րի մա սին: Ես հա ճախ պա տաս խա նում եմ. «Եղ-
բա՛յրս, լավ մտա ծե՞լ ես այդ մա սին»:

Ինձ ա սում են՝ ի՞նչ նկա տի ու նես:
«Այն թե ման, ո րի մա սին ցան կա նում ես, որ ուս մունք 

տամ քո ե կե ղե ցուն, բա վա կա նին հա կա սա կան է»:
«Ի՞նչ նկա տի ու նես՝ հա կա սա կան ա սե լով:  Խոսքն 

Աստ ծո մա սին է:  Մենք քրիս տոն յա ներ ենք:  Սա ե կե ղե ցի 
է: Ի՞ն չը կա րող է հա կա սա կան լի նել»:

Ես ա սում եմ. « Թան կա գի՛ն հո վիվ, ա հա թե ինչ կա-
սեմ: Երբ սկսեմ ձեր ան դամն ե րին սո վո րեց նել Աստ ծո 
ար դա րութ յան, Ն րա ինք նիշ խա նութ յան, բար կութ յան, 
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գե րա կա յութ յան և  փառ քի մա սին, ձեր ե կե ղե ցու ա մե նա-
լավ և  ա մե նա հին ան դամն ե րից ո մանք կա սեն հետև յա լը. 
« Դա իմ Աստ վա ծը չէ: Ես եր բեք չէի կա րո ղա նա սիրել 
այդպիսի Աստ ծո»: Ին չո՞ւ. ո րով հետև նրանք ի րենց սե-
փա կան մտքում աստ ված են ստեղ ծել և  սի րում են այն, 
ինչ ստեղ ծել են»:

Ա հա թե ինչ է ա սում Աստ ծո  Խոս քը.

«Այս պես է ա սում  Տե րը. «Ի մաս տու նը իր ի մաս տութ-
յու նով չպար ծե նա, և  զո րա վո րը իր զո րութ յու նով 
չպար ծե նա, հա րուս տը իր հարս տութ յու նով չպար ծե-
նա. այլ սրա նով պար ծե նա, ով որ պար ծե նում է, թե 
հաս կա նում և  ճա նա չում է Ինձ, որ Ես եմ  Տե րը, որ 
երկ րի վրա ո ղոր մութ յուն, ի րա վունք և  ար դա րութ յուն 
եմ ա նում, որ Ես սրանց եմ հա վա նում,- ա սում է  Տե-
րը»» (Ե րե միա 9.23,24)։

«Այս բա ներն ա րիր դու, և Ես լուռ մնա ցի. կար ծե ցիր 
թե Ես էլ քեզ նման եմ։  Բայց կհան դի մա նեմ քեզ և  քո 
աչ քի առջև կդնեմ։  Մի՛տք ա րեք այս, ո՛վ Աստ ծուն մո-
ռա ցող ներ, մի գու ցե Ես հափշ տա կեմ, և  ոչ ոք չլի նի, որ 
փրկի» ( Սաղ մոս 50.21,22)։

Ո՞րն է խնդի րը:  Կա Աստ ծո ճա նա չո ղութ յան պա կաս: 
 Շա տե րը լսում են սա և մ տա ծում. «Աստ ծո հատ կա նիշ նե-
րի և  աստ վա ծա բա նութ յան մա սին խո սե լը ոչ մի գործ նա-
կան կի րա ռութ յուն չու նի»:

Ինք ներդ ու շա դի՛ր լսեք ձեր ա սա ծը. իս կա պե՞ս կար-
ծում եք, որ Աստ ծո ճա նա չո ղութ յու նը չու նի ոչ մի գործ-
նա կան կի րա ռութ յուն:  Գի տե՞ք, թե ին չու են ձեր քրիս տո-
նեա կան գրա խա նութ նե րը լե ցուն ինք նօգ նութ յան մա սին 
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գրքե րով:  Պատ ճառն այն է, որ մար դիկ չեն ճա նա չում 
ի րա կան Աստ ծուն: Արդ յուն քում նրանց տրվում են ա մեն 
տե սա կի դա տարկ մարմն ա կան մի ջոց ներ, որ պես զի 
վեր ջին ներս կա րո ղա նան բնազ դա բար քայ լել: «Ար թո՛ւն 
կա ցեք ար դա րութ յամբ և  մեղք մի՛ գոր ծեք. ո րով հետև 
մի քա նիսն Աստ ծո մա սին տգետ են. սա ձեզ ա մա չեց-
նե լու հա մար եմ ա սում» (Ա  Կորնթ. 15.34)։ Ին չո՞ւ է մեղ քը 
սան ձար ձակ վում նույ նիսկ Աստ ծո մարդ կանց շրջա նում: 
 Պատ ճառն Աստ ծո ճա նա չո ղութ յան պա կասն է:

Ե՞րբ եք վեր ջին ան գամ Աստ ծո հատ կա նիշ նե րին 
նվիր ված հա մա ժո ղո վի մաս նակ ցել: Որ պես հո վիվ՝ ե՞րբ 
եք վեր ջին ան գամ ա միս ներ շա րու նակ սո վո րեց րել այն 
մա սին, թե ով է Աստ ված: Ե կե ղե ցա կան ուս մունք նե րի ո՞ր 
մասն է այ սօր առնչ վում Աստ ծո Ով լի նե լուն:  Հո սան քին 
հա մըն թաց գնա լը, այ սինքն՝ մյուս նե րին հետ ևե լը հեշտ 
է: Իսկ հե տո՝ մեկ օր այս պի սի խոս քեր ես լսում ու հաս-
կա նում, որ չես էլ հի շում՝ վեր ջին ան գամ երբ է որ ևէ մե կը 
սո վո րեց րել Աստ ծո հատ կա նիշ նե րի մա սին: Իսկ հե տո 
զար մա նում ենք, որ այն պի սին ենք, ինչ պի սին կանք: 

Ն րան ճա նա չե լը՝ սա է ա մեն բա նի ի մաս տը: Ն րան ճա-
նա չե լը հա վի տե նա կան կյանք է:  Հա վի տե նա կան կյան-
քը չի սկսվում այն պա հից, երբ ներս եք մտնում փառ քի 
դար պաս նե րից:  Հա վի տե նա կան կյան քը սկսվում է դար-
ձի գա լու պա հից:  Հա վի տե նա կան կյանքն Աստ ծուն ճա-
նա չելն է: Ի՞նչ եք կար ծում՝ մի ամ բողջ հա վի տե նութ յուն 
հիաց նե լո՞ւ է ձեզ, երբ քայ լեք ոս կե փո ղոց նե րով:  Միակ 
բա նը, ո րը թույլ չի տա խե լա գար վեք հա վի տե նութ յան 
մեջ, այն է, որ այն տեղ կա  Մե կը, Ում փառքն ան վեր ջա-
նա լի է, և  դուք հա վեր ժա կան հա վի տե նութ յուն եք անց-
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կաց նե լու՝ փոր ձե լով ճա նա չել Ն րան, գտնել Ն րան, սա-
կայն եր բեք չեք կա րո ղա նա լու ձեր ձեռ քե րով պար փա կել 
նույ նիսկ Ն րա լե ռան ստո րո տը: 

Սկ սե՛ք հի մա: Այն քան բա ներ կան, որ պետք է ի մա-
նաք և  ա նեք, այն քան գրքեր կան, որ պետք է կար դաք: 
 Վերց րե՛ք Աստ ծո մա սին մի լավ գիրք, վերց րե՛ք ձեր 
Աստ վա ծա շուն չը և  ու սումն ա սի րե՛ք, որ պես զի ճա նա չեք 
Ն րան, որ պես զի իս կա պես ճա նա չեք ճշմա րիտ և  կեն դա-
նի Աստ ծուն: 

Այս ա մե նի պատ ճա ռով կա սեի, որ մի կող մից նույ նիսկ 
լավ կլի ներ, այս պես կոչ ված, ո րոշ ե կե ղե ցի նե րում չանց-
կաց նել կի րակ նօր յա ա ռա վոտ յան ծա ռա յութ յուն ներ:  Կի-
րա կի ա ռա վոտ նե րը եր բեմն ամ բողջ շա բաթ վա ա մե նա-
մեծ կռա պաշ տութ յան ժա մերն են, քա նի որ մար դիկ չեն 
երկր պա գում միակ ճշմա րիտ Աստ ծուն:  Մարդ կանց մեծ 
բազ մութ յուն երկր պա գում է մի աստ ծո, ո րին ստեղ ծել են 
ի րենց սրտե րում, ի րենց մարմն ի օգ նութ յամբ, սա տա նա-
յա կան մի ջոց նե րով, աշ խար հիկ խել քով: Ն րանք ստեղ-
ծել են ի րենց նման աստ ծո՝ մի աստ ծո, որն ա վե լի շատ 
նման է Ձ մեռ պա պին, քան Ե հո վա յին:  Մենք չենք կա րող 
ու նե նալ  Տի րոջ երկ յու ղը, ե թե չենք ճա նա չում  Տի րո ջը: 



3

 Մարդ կա յին ախ տե րի  
բուժ ման ձա խո ղում

«Ինչ պես որ գրված է, թե՝ ար դար չկա, 
մեկն էլ չկա։ Չ կա ի մա ցող, չկա Աստ ծուն 
խնդրող. ա մեն քը խո տոր վե ցին, միա սին ան
պի տան ե ղան. չկա բա րութ յուն ա նող, նույ նիսկ 
մեկն էլ չկա»։

– Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10-12

Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված թուղ թը Աստ վա ծաշն չի իմ 
ա մե նա սի րե լի գրքե րից է: Այն հա մա կարգ ված աստ վա-
ծա բա նութ յուն չէ: Այ դու հան դերձ, ե թե Աստ վա ծաշն չի 
գրքե րից որ ևէ մե կը հա մար վեր հա մա կարգ ված աստ-
վա ծա բա նութ յուն, ա պա Հ ռո մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված նա-
մա կը ա մե նա մո տը կլի ներ դրան: Հ րա շա լի է այն, որ 
այս գրքի ա ռա ջին ե րեք գլուխ նե րում  Պո ղո սը ջա նում է 
հան դի մա նել բո լո րին, սա կայն հան դի մա նութ յու նը նրա 
աստ վա ծա բա նութ յան ա մե նա մեծ «summum bonum»ը 



18 Տա սը մեղադրանք՝ ուղղ ված ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցուն

չէ, այ սինքն՝ ա մե նա մեծ ու գլխա վոր բա րի քը չէ:  Հան դի-
մա նութ յու նը նրա վերջ նան պա տա կը չէ:  Մեղ քը հան դի-
մա նե լու նրա ջան քե րը՝ իր ըն թեր ցող նե րին փրկութ յան 
բե րե լու մի ջոց է, քա նի որ մար դիկ պետք է ինք նա գի-
տակց ման գան, որ պես զի կա րո ղա նան հանձն վել Աստ-
ծուն:  Հար կա վոր է ըն կած մար դու ամ բողջ հույ սը կտրել 
մարմն ա կա նից, որ պես զի հնա րա վոր լի նի բե րել նրան 
Աստ ծո մոտ: 

 Սա կար ևոր է ա մեն բա նի մեջ, սա կայն հատ կա պես 
կար ևոր է ա վե տա րան չութ յան մեջ: Երբ քսան մեկ տա րե-
կան էի և  նոր էի կանչ վել քա րո զե լու, մեկ ան գամ մտա 
 Կեն տու կի նա հան գի  Փա դու կա քա ղա քի մի հին խա նութ, 
որ տեղ քա րո զիչ նե րին կոստ յումն ե րը կես գնով էին վա-
ճա ռում: Գ րե թե հի սուս-վաթ սուն տա րի շա րու նակ այդ-
պես էին ա նում: Երբ խա նու թում էի, հան կարծ դու ռը 
բաց վեց: Այ նու հետև լսե ցի դռան փակ վե լու զան գը. ներս 
էր մտել մի տա րեց: Ա նու նը չի մա ցա, սա կայն ու ղիղ ինձ 
նա յե լով՝ ա ռաջ էր քայ լում, նա ա սաց. «Ե րի տա սա՛րդ, դու 
կանչ ված ես քա րո զե լու, այն պես չէ՞»: 

«Ա յո՛, պա րո՛ն»,- ա սա ցի:
«Ես էլ եմ քա րո զել: Աստ ծո  Հո գին իջ նում էր, և  մար-

դիկ փրկվում էին»,- պա տաս խա նեց նա: 
«Խնդ րո՛ւմ եմ, պատ մե՛ք ինձ այդ մա սին, պա րո՛ն»,- 

ա սա ցի ես:
« Դա բո լո րո վին նման չէր այ սօր վա ա վե տա րան չութ-

յա նը:  Մենք եր կու, ե րեք շա բաթ քա րո զում էինք, սա կայն 
մե ղա վոր մարդ կանց չէինք կան չում խո րա նի մոտ:  Հեր-
կում ու հեր կում էինք մարդ կանց սրտե րի հո ղը, մինչև 
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որ  Սուրբ  Հո գին սկսում էր աշ խա տել և  կոտ րել նրանց 
սրտե րը»,- պա տաս խա նեց նա:

« Պա րո՛ն, իսկ ինչ պե՞ս էիք ի մա նում, որ  Սուրբ  Հո գին 
կոտ րում էր նրանց սրտե րը»:

« Թո՛ւյլ տուր մի օ րի նա կով բա ցատ րել:  Մի քա նի տաս-
նամ յակ  ա ռաջ էր, մտա մի խա նութ՝ կոստ յում գնե լու:  Մի 
մարդ ինձ ե րե սուն դո լար էր տվել՝ ա սե լով. « Քա րո զի՛չ եղ-
բայր, վա ղը գնա ցե՛ք և  ձեզ հա մար կոստ յում գնե՛ք»: Երբ 
մտա խա նութ, ե րի տա սարդ աշ խա տա կի ցը, ով հսկում էր 
խա նու թը, շրջվեց և  բա ցա կան չեց. «Ո՞վ կա րող է փրկել 
ինձ պես չար մար դուն»: Ես գի տեի, որ Աստ ծո  Հո գին 
ի ջել էր այդ վայ րում»:

Այ սօր այն քան քա րո զիչ ներ են պար զա պես մտնում 
ե կե ղե ցա շենք, մարդ կանց հետ զրու ցում, ե րեք բա ցա-
հայ տող հար ցադ րում ա նում, այ նու հետև հարց նում, թե 
արդ յո՞ք ու զում են մի ա ղոթք ա նել և  Հի սու սին ի րենց 
սրտի մեջ հրա վի րել: Այդ կերպ մենք դժոխ քի կրկնա կի 
որ դի ներ ենք պատ րաս տում, ով քեր եր բեք չեն բաց վի 
Ա վե տա րա նի հա մար՝ այն կրո նա վոր ստի պատ ճա ռով, 
ո րը մենք՝ դա վա նան քով ա վե տա րա նա կան ներս, բաց 
ենք թո ղել մեր բե րա նից: 

Երբ մեղ քի հետ մա կե րե սայ նո րեն ենք վար վում,  Սուրբ 
 Հո գու դեմ ենք դուրս գա լիս: Ն րա մա սին աս վում է, որ 
« Նա երբ որ գա, աշ խար հին կհան դի մա նի մեղ քի հա-
մար...» ( Հովհ. 16.8): Այ սօր կան շատ հայտ նի քա րո զիչ-
ներ, ում ա վե լի շատ հու զում է ձեզ հա մար «լա վա գույն 
կյանք ա պա հո վե լը հի մա», քան ձեր հա վի տե նա կան ճա-
կա տա գի րը: Ն րանց հո գը չէ այն փաս տը, որ ի րենց քա-
րոզ նե րում մեղ քի մա սին չեն խո սում:  Կա րող եմ ա սել, 
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որ  Սուրբ  Հո գին նրանց ծա ռա յութ յան հետ առն չութ յուն 
չու նի. ե թե նույ նիսկ ու նի, ա պա միայն այն ա ռու մով, որ 
դրան դեմ է գոր ծում: Ին չո՞ւ. քա նի որ որ քան էլ մարդն 
ա սի, որ իր ծա ռա յութ յու նը չի առնչ վում մարդ կանց մեղ-
քե րի հետ,  Սուրբ  Հո գու ծա ռա յութ յու նը առնչ վում է դրա 
հետ:  Սուրբ  Հո գու ա ռաջ նա յին ծա ռա յութ յունն է գալ և 
 հան դի մա նել աշ խար հի մեղ քը: Ե թե ա պա կան ված վի-
ճա կում գտնվող մար դու հետ հա տուկ, ջեր մե ռանդ և  սի-
րով լի ա ռե րե սում չի ի րա կա նաց վում, ա պա  Սուրբ  Հո գին 
նույ նիսկ այդ աշ խա տան քին մոտ չէ: 

 Մենք խա բե բա ներ ենք, ե թե մար դու ախ տին թեթև 
ենք մոտ ենում, ինչ պես Ե րե միա յի օ րե րի հո վիվ ե րը. «Եվ 
իմ ժո ղովր դի աղջ կա վեր քը բժշկում են թեթև կեր պով, 
ա սե լով՝ խա ղա ղութ յուն, խա ղա ղութ յուն. քա նի որ խա-
ղա ղութ յուն չկա» (Ե րե միա 6.14)։

Եվ սա ա նե լով՝ ոչ միայն խա բե բա ենք, այլև՝ բա րո-
յա զուրկ: Ն ման ենք բժշկի, ով խախ տում է  Հի պոկ րա տի 
եր դու մը, քա նի որ չի ցան կա նում վատ լուր հայտ նել մար-
դուն:  Գու ցե մտա ծում է, որ այդ լու րի պատ ճա ռով հի-
վան դը կբար կա նա իր վրա կամ կտխրի, ուս տի չի ա սում 
այն նո րութ յու նը, որն ա ռաջ նա յին անհ րա ժեշ տութ յուն է 
վեր ջի նիս կյան քը փրկե լու հա մար:

Լ սում եմ, թե ինչ պես են այ սօր վա քա րո զիչ ներն ա սում. 
«Ո՛չ, ո՛չ:  Դու չես հաս կա նում:  Մեր մշա կույ թը նման չէ 
այն մշա կույ թին, ո րին ի րենց խոսքն էին ուղ ղում  Ջորջ 
Ո ւայթ ֆիլ դը և  Ջո նա թան Էդ վարդ սը1:  Մենք այն քան 

1  Ջոնաթան Էդվարդսը (1703-1758թթ.) ամերիկյան հարանվանական 
քարոզիչ էր և ավետարանական աստվածաբան: Հայտնի է Մեծ արթնության 
ժամանակ իր քարոզչությամբ՝ Ջորջ Ուայթֆիլդի հետ: 
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ա մուր և  ու ժեղ չենք, որ քան նրանք էին. մենք կոտր ված 
ենք:  Մեր ինք նագ նա հա տա կա նը նրանց նման բարձր չէ: 
 Մենք թույլ ենք. չենք կա րող դի մա նալ նման քա րոզ նե-
րի»: Երբևէ ու սումն ա սի րե՞լ եք այդ մարդ կանց կյան քե րը: 
Ն րանց մշա կույ թը ևս  չէր կա րող դի մա նալ նրանց քա-
րոզ չութ յա նը: Ոչ ոք երբ ևէ ու նակ չի ե ղել դի մա նա լու Ա վե-
տա րա նի քա րոզ չութ յա նը: Լ սող նե րը կա՛մ կա տա ղութ-
յամբ դեմ են կանգ նում, կա՛մ դար ձի գա լիս: Ա սում եք, թե 
իբր մեր ինք նագ նա հա տա կա նը բա վա կա նա չափ բարձր 
չէ, մինչ դեռ մեր աշ խար հը ո ղող ված է ինք նագ նա հա տա-
կա նի նող կա լի ախ տով:  Մեր մե ծա գույն խնդիրն այն է, 
որ մեր ան ձե րը ա վե լի ենք գնա հա տում, քան Աստ ծուն: 

 Մենք գո ղեր ենք, ե թե մեղ քի մա սին բա վա կա նա չափ 
չենք խո սում: Այս ա ռա վոտ յան ո՞ւր ան հե տա ցան բո լոր 
աստ ղե րը:  Մի՞ թե ինչ-որ տիե զե րա կան հսկա ե կավ, հա-
վա քեց, լցրեց զամբ յու ղը և  տա րավ: Ո՛չ, դրանք ի րենց 
տե ղում են, պար զա պես տե սա նե լի չեն: Իսկ հե տո եր կին-
քը մթնում է, և  երբ գի շե րը ձյու թի նման սև  է հագ նում, 
աստ ղե րը եր ևում են ի րենց ամ բողջ փառ քով: Երբ հրա-
ժար վում եք քա րո զել մեղ քի ար մա տա կան ա պա կա նութ-
յան մա սին, անհ նար է դառ նում Աստ ծուն, Ք րիս տո սին 
ու Ն րա խա չին փառք բե րե լը:  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չը և 
դ րա փառքն ա մե նա շա տը մե ծար վում են մեր ա պա կա-
նութ յան ետ նա պատ կե րի վրա:  Ղու կա սը պատ մում է մի 
կնոջ մա սին, ով շատ սի րեց, քա նի որ ի րեն շատ ներ վեց 
(տե՛ս  Ղուկ. 7.47): 

 Նա գի տեր, թե որ քան բան էր ի րեն ներ վել, քա նի որ 
գի տեր, թե որ քան չար էր ին քը: Իսկ մենք վա խե նում ենք 
մարդ կանց ա սել ի րենց չա րութ յան մա սին, և  արդ յուն-
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քում նրանք այդ պես էլ չեն կա րո ղա նում սի րել Աստ ծուն: 
 Մենք գո ղա նում ենք նրան ցից «ով որ պար ծե նում է, թող 
 Տե րով պար ծե նա» (Բ  Կորնթ. 10.17) հոր դո րին հետ ևե լու 
հնա րա վո րութ յու նը, և ն րանք պար ծե նում են ի րե՛նց ան-
ձե րով։



4

 Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի  
չի մա ցութ յուն

« Բայց Աստ ված հայտ նեց Իր սե րը մեզ, որ երբ մենք 
դեռ մե ղա վոր էինք, Ք րիս տո սը մեզ հա մար մե ռավ. 
ա պա որ քա՞ն ա վե լի հի մա, որ ար դա րա ցանք Ն րա 
ար յու նով...»:

– Հ ռո մեա ցի նե րի 5.8,9

 Պետք է ա սեմ, որ Ա մե րի կան և մ յուս արևմտ յան երկր-
նե րը կարծ րա ցած չեն Ա վե տա րա նի նկատ մամբ. նրանք, 
ի րա կա նում, չգի տեն Ա վե տա րա նը, քա նի որ Ա վե տա րա-
նը չգի տի նրանց քա րո զիչ նե րի մեծ մա սը:  Թո՛ւյլ տվեք 
կրկնել սա:  Մեր երկր նե րի ախ տը ո՛չ ա զա տա կան քա-
ղա քա կան գոր ծիչ ներն են, ո՛չ սո ցիա լիզ մի ար մատ նե րը, 
ո՛չ  Հո լի վու դը կամ որ ևէ այլ բան, այլ՝ մեր օ րե րի, այս-
պես կոչ ված, ա վե տա րա նա կան հո վիվ է, քա րո զի չը 
կամ ա վե տա րա նի չը: Ա հա թե որ տեղ պետք է փնտրել 
ախ տը:  Մենք չգի տենք Ա վե տա րա նը:  Վերց րել ենք մեր 
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օրհն յալ Աստ ծո փա ռա հեղ Ա վե տա րա նը և կր ճա տել ու 
վե րա ծել այն չորս հոգ ևոր օ րենք նե րի, հինգ բա նի, որ 
Աստ ված ցան կա նում է՝ ի մա նանք, և  այդ ա մե նը եզ րա-
փա կող կարճ ան վա նա կան ա ղոթ քի: Եվ երբ ինչ-որ մե-
կը մեր հետ ևից կրկնում է այն բա վա կա նա չափ ակ նա ռու 
ան կեղ ծութ յամբ, մենք պա պա կա նո րեն նրան հռչա կում 
ենք վերս տին ծնված:  Վերս տին ծնուն դը՝ կրկին ծնվե լու 
աստ վա ծաշնչ յան ուս մուն քը, մենք փո խա րի նում ենք լոկ 
անձ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու հետ1: 

 Զար մա նա լի է, թե որ քան ե րե սուն-քա ռա սուն տա րե-
կան աստ վա ծա պաշտ հա վա տաց յալ ներ են մո տե նում 
ինձ այն բա նից հե տո, երբ քա րո զում եմ այս մա սին, և  
ա սում են, որ նախ կի նում երբ ևէ չէին լսել դա:  Մինչ դեռ 
սա փրկագն ման և  քա վութ յան2 պատ մա կան վար դա պե-
տութ յունն է:

Հս տակ սահ մա նում տանք այս հար ցին: Ա վե տա րա-
նը սկսվում է Աստ ծո բնույ թով: Այ նու հետև ան ցում է կա-
տար վում մարդ կա յին բնույ թին և  վեր ջի նիս ըն կած լի նե-
լուն: Ա վե տա րա նի այս եր կու մեծ սյու նակ նե րը ա ռաջ են 
բե րում այն, ին չը պետք է հայտ նի լի նի ա մեն հա վա տաց-
յա լի սրտում՝ որ պես «մեծ եր կընտ րանք»: Եվ ո՞րն է այդ 
եր կընտ րան քը:  Դա ամ բողջ  Սուրբ Գր քում առ կա մե ծա-
գույն հարցն է. ե թե Աստ ված ար դար է, ա պա  Նա չի կա-

1   «Անձնական որոշում կայացնելը» սովորաբար արտահայտվում է դեպի 
եկեղեցու խորանը քայլելով՝ որպես հավատք ցույց տալու և/կամ մեղավորի 
աղոթք անելու միջոց, հավասարազոր է մեղքերից ապաշխարելուն և այդ 
մեղքերի թողությունը միայն Քրիստոսին վստահելուն: 
2   Փրկագնումը Աստծո ընտրյալների ազատումն է մեղքի կարգավիճակից 
դեպի փրկության կարգավիճակ՝ Քրիստոսի կողմից վճարված 
փրկագնի միջոցով և արժեքով: Քավություն՝ նշանակում է բավարարում՝ 
զոհաբերություն մեղքի դիմաց, որը հանգցնում է Աստծո բարկությունը: 
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րող նե րել ձեր մեղ քը: Ինչ պե՞ս կա րող է Աստ ված լի նել 
ար դար և  միև նույն ժա մա նակ ար դա րաց նել չար մարդ-
կանց, երբ Աստ ծո  Խոսքն ամ բողջ Աստ վա ծաշն չում 
ա սում է այն, ինչ գրված է Ա ռա կաց գրքում. «Անզ գա մին 
ար դա րաց նո ղը և  ար դա րին անզ գամ ա նո ղը՝ եր կուսն էլ 
զզվե լի են ՏԻՐՈՋԸ» (17.15)։ Իսկ մեր պատ մա կան քրիս-
տո նեա կան եր գե րի մեծ մա սում կա պար ծանք այն ա ռու-
մով, որ Աստ ված ար դա րաց նում է չա րե րին: 

 Սա է մե ծա գույն խնդի րը:  Սա է ակ րո պո լի սը3՝ քրիս-
տո նեա կան հա վատ քի ա մե նա մեծ և  բարձր կե տը: Այդ-
պես են ա սել  Մար տին Լ լոյդ  Ջոն սը,  Չարլզ Ս պեր ջե նը և 
ն րանք, ով քեր կար դա ցել և, ինչ պես հարկն է, հաս կա ցել 
են Հ ռո մեա ցի նե րի թղթի եր րորդ գլու խը:  Քա րո զիչ նե րը 
սա պետք է ներ կա յաց նեն մարդ կանց: Գլ խա վոր խնդիրն 
այն է, որ Աստ ված իս կա պես ար դար է, իսկ բո լոր մար-
դիկ իս կա պես չար են:  Սա կայն հե տո Աստ ված՝ Իր սե-
փա կան փառ քի հա մար և  այն մեծ սի րո շնոր հիվ, ո րով 
սի րեց մեզ, ու ղար կեց Իր Որ դուն՝  Հի սուս Ք րիս տո սին, 
Ով այս երկ րի վրա քայ լեց որ պես կա տար յալ մարդ: Ա վե-
լին՝ Աստ ծո հա վի տե նա կան ծրագ րի հա մա ձայն՝  Տեր  Հի-
սու սը գնաց դե պի  Գող գո թան:  Գող գո թա յի խա չա փայ տի 
վրա  Նա կրեց մեր մեղ քը:  Նա կանգ նեց Իր ժո ղովր դի 
փո խա րեն, կրեց մեր մեղ քը, դար ձավ ա նեծք: «Ա նիծ յալ 
լի նի ա մեն մարդ, որ չի կե նում օ րեն քի Գր քի մի ջի բո լոր 
գրված նե րում, որ ա մենն ա նի» ( Գա ղատ. 3.10): Ք րիս տո-
սը փրկագ նեց մեզ ա նեծ քից՝ մեր փո խա րեն ա նեծք դառ-
նա լով (տե՛ս  Գա ղատ. 3.13):

3    Հունարենից թարգմանաբար նշանակում է «բարձրադիր քաղաք».  
այն հին հունական քաղաքի ամրացված հատվածն էր՝ սովորաբար 
կառուցված ժայռի վրա: 
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Այն քան շատ մար դիկ են Ա վե տա րա նը դի տար կում 
ռո ման տիզ մի և  ան զո րութ յան տե սանկ յու նից:  Տես նում 
են Ք րիս տո սին խա չա փայ տից կախ ված՝ Հ ռո մեա կան 
կայս րութ յան կող մից հասց ված վեր քե րով։  Կար ծում 
են, թե  Հայրն ի զո րու չէր նա յել Որ դու տա ռա պան քին, 
այդ պատ ճա ռով էլ շրջվեց նրա նից:  Բո լո րո վին՝ ո՛չ.  Նա 
շրջվեց, քա նի որ Իր Որ դին մեղք էր դար ձել՝ չնա յած այն 
բա նին, որ մեղք չէր գոր ծել: 

Ուս տի այն, որ Ք րիս տո սը պար տե զում կան չում էր՝ 
« Թո՛ղ այս բա ժակն Ինձ նից անց նի» ( Մատթ. 26.39), 
մար դիկ այս պես են ըն կա լում՝ «Ի՞նչ կար այդ բա ժա կի 
մեջ. հռո մեա կան խաչը, մտրա կի հար ված ները, գա-
մերն ու բո լոր տա ռա պանք ները»: Ես չեմ ցան կա նում թե-
րագնա հա տել Ք րիս տո սի ֆի զի կա կան տա ռա պանք նե րը 
խա չա փայ տի վրա, սա կայն այդ բա ժա կը  Հայր Աստ ծո 
բար կութ յան բա ժակն էր, ո րը պետք է թափ վեր Որ դու 
վրա: Ինչ-որ մե կը պետք է մա հա նար՝ կրե լով Աստ ծո 
ժո ղովր դի մեղ քը, թողն վեր Աստ ծո կող մից՝  Վեր ջի նիս 
ար դա րութ յան պատ ճա ռով, և  ջախ ջախ վեր Աստ ծո բար-
կութ յան ներ քո, քա նի որ Աստ ված հա ճեց զար կել Ն րան 
(տե՛ս Ե սա յի 53.10):

 Մեկ ան գամ Եվ րո պա յում գեր մա նա կան ճե մա րա նում 
էի, երբ տե սա մի գիրք, ո րը կոչ վում էր «Ք րիս տո սի խա
չը»4:  Վերց րի և սկ սե ցի կար դալ: Ա հա թե ինչ էր գրված. 
« Հայ րը Երկն քից նա յում էր մարդ կանց ձեռ քով Իր Որ դուն 
հասց ված տա ռա պանք նե րին և  ըն դու նում որ պես մեր 
մեղ քե րի հա տու ցում»:  Սա հերձ վա ծութ յուն է: Այդ ֆի զի-
կա կան տա ռա պան քը՝ խա չին գամ վե լը՝ այդ ա մե նը Աստ-

4   Ոչ այնքան հայտնի հատոր՝ հեղինակված Ջոն Սքոթի կողմից:
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ծո բար կութ յան մասն էր:  Պետք է ար յու նա լի զո հա բե րութ-
յուն լի ներ: Ս րա դեմ ա սե լու ո չինչ չու նեմ, սա կայն ե թե 
այս տեղ կանգ առ նեք, ա պա Ա վե տա րա նին չեք հաս նի: 

Երբ այ սօր Ա վե տա րա նը քա րոզ վում և  փո խանց վում է 
ան հա տա կան ա վե տա րան չութ յուն նե րի մի ջո ցով, երբևէ 
լսո՞ւմ եք Աստ ծո ար դա րութ յան և  բար կութ յան մա սին: 
Գ րե թե՝ եր բեք: Հս տակ չի նշվում, որ մե ղա վոր նե րին 
փրկագ նե լու հա մար Ք րիս տո սը ջախ ջախ վեց Աստ ծո 
ար դա րութ յան ներ քո: Իր սի րե լի Որ դու մահ վամբ բա-
վա րա րե լով Իր աստ վա ծա յին ար դա րութ յու նը՝ Աստ ված 
այժմ թե՛ ար դար է, և  թե՛ չա րե րին ար դա րաց նող:

Ս րա նից պա կաս քա րոզ ված ցան կա ցած բան Ա վե-
տա րա նի կրճա տում է:  Մենք զար մա նում ենք, թե ին չու 
այն զո րութ յուն չու նի: Ի՞նչ է պա տա հել: Ես կա րող եմ պա-
տաս խա նել այս հար ցին: Երբ Ա վե տա րա նը մի կող մում 
է թողն վում, այլևս զո րութ յուն չի մնում ձեր են թադր յալ 
ա վե տա րա նի ու ղեր ձի մեջ, հետ ևա բար, դուք ստիպ-
ված եք լի նում դի մե լու առևտ րի ա մեն տե սա կի փոք րիկ 
հնարք նե րի, ո րոնք այ սօր այդ քան տա րած ված են՝ մարդ-
կանց դար ձի բե րե լու հա մար. բո լորս ծա նոթ ենք դրանց 
մեծ մա սին:  Սա կայն դրան ցից ոչ մե կը չի գոր ծում: 

 Մի քա նի տա րի ա ռաջ, երբ ա վար տե ցի ճե մա րա նը, 
Աստ ված ու ղար կեց ինձ  Պե րու ի ջունգ լի ներ՝ հոգևոր 
կյանքս փրկե լու հա մար: Եվ այն տեղ ես հաս կա ցա. ինչ-
պես Ս պեր ջենն է ա սել. «Ինձ նից ա վե լի մեծ մար դիկ 
ա վե լի մեծ հան ճա րով են մո տե ցել Երկ րորդ գալստ յան 
վար դա պե տութ յա նը, սա կայն՝ ա նօ գուտ: Այն մեծ և  զո-
րա վոր վար դա պե տութ յուն է»: Այ նու հետև նա նշում է իր 
եզ րա հան գու մը. «Ես նա խընտ րում եմ նվի րել ինձ  Հի սուս 



28 Տա սը մեղադրանք՝ ուղղ ված ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցուն

Ք րիս տո սի՝ խաչ ված  Հի սու սի մա սին ինչ-որ բան հաս-
կա նա լուն»:

Ինձ այն քան է բար կաց նում այն, որ մար դիկ Ք րիս-
տո սի փա ռա հեղ Ա վե տա րա նին վե րա բե րում են որ պես 
ա ռա ջին քայ լի՝ դե պի քրիս տո նեութ յուն, ո րի հա մար պա-
հանջ վում է ըն դա մե նը տա սը րո պե խորհր դատ վութ յուն, 
ին չից հե տո ան ցում է կա տար վում ա վե լի կար ևոր բա-
նե րի:  Սա ցույց է տա լիս, թե որ քան պա թե տիկ է Աստ ծո 
բա նե րի մա սին մեր ի մա ցութ յու նը: 

 Բա րե կա՛մս, Երկ րորդ գալստ յան օ րը դուք կհաս կա-
նաք ա մեն բան Երկ րորդ գալստ յան մա սին, սա կայն 
երկ նա յին հա վի տե նութ յան մեջ կա մաց-կա մաց կմբռնեք 
Աստ ծո փառ քը  Գող գո թա յում: Ե րի տա սա՛րդ, ե րի տա-
սարդ քա րո զի՛չ, խնդրում եմ՝ ու շա դի՛ր ե ղեք:  Հա սե՛ք խա-
չա փայ տի մա սին ճշմար տութ յա նը:  Հաս կա ցե՛ք, թե ինչ է 
այն նշա նա կում: Ե թե մի ակն թարթ հաս կա նաք, թե ինչ 
է ա րել Ք րիս տո սը խա չա փայ տի վրա, ձեր բուր վա ռով 
օ տար կրակ մա տու ցե լու կա րիք ու ցան կութ յուն չեք ու նե-
նա (տե՛ս Ղևտ. 10.1-3):

 Շատ ան գամն եր եմ ա սել և  սի րում եմ ա սել հետև յա-
լը. Աբ րա համն Ի սա հա կին՝ իր որ դուն, իր միակ ու սի րե-
լի որ դուն, բարձ րաց րեց սա րը:  Չե՞ք կար ծում, որ  Սուրբ 
 Հո գին մեզ ա պա գա յում ի րա կա նա նա լիք ինչ-որ բա նի 
մա սին էր փոր ձում ա սել: Որ դին դի մադ րութ յուն չցու ցա-
բե րեց, այլ՝ պառ կեց: Եվ հայրն, իր կամքն Աստ ծո կամ-
քին հնա զան դեց նե լով, բարձ րաց րեց կայծ քա րից դա-
նա կը, որ պես զի խո ցեր իր իսկ որ դու սիր տը:  Սա կայն 
ծե րու նու ձեռքն օ դում մնաց, քա նի որ նրան աս վեց, որ 
Աստ ված խոյ է պատ րաս տել զո հա բե րութ յան հա մար: 
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Այն քան քրիս տոն յա ներ են մտա ծում հետև յալ կերպ. «Օ՜, 
պատ մութ յան ինչ պի սի՜ գե ղե ցիկ ա վարտ»:  Դա ա վար տը 
չէ:  Դա ընդ մի ջումն է:  Հա զա րա վոր տա րի ներ անց  Հայր 
Աստ ված ձեռք բարձ րաց րեց Իր Որ դու՝ Իր միա ծին Որ դու 
վրա, ում սի րում էր:  Նա կայծ քա րից դա նա կը վերց րեց 
Աբ րա հա մի ձեռ քից և ս պա նեց Իր միա ծին Որ դուն՝ Իր 
բար կութ յան ամ բողջ կա տա ղութ յամբ: 

 Հի մա հաս կա նո՞ւմ եք, թե ին չու զո րութ յուն չու նի այն 
փոք րիկ Ա վե տա րա նը, ո րը քա րո զում եք. ո րով հետև այն 
իս կա կան Ա վե տա րա նը չէ: Ան ցե՛ք Ա վե տա րա նին: Անց-
կաց րե՛ք ձեր կյան քը ծնկնե րի վրա:  Հե ռա ցե՛ք Աստ ծո 
 Խոս քի վրա չհեն վող մարդ կանց ուս մունք նե րից: Ու սում-
նա սի րե՛ք խա չը: 

Այն ամենի պատճառը, ինչի մասին խոսում էինք, 
վերստին ծնունդի վարդապետության չիմացությունն է: 
Գիտեմ, որ կան կալվինականներ և արմինիականներ, 
և դրանց միջև շատ այլ տարօրինակ տեսակետներ5: 
Ես ինքս ինձ կոչում եմ «հինգից հինգ Սպերջենիստ»: 
Սակայն ցանկանում եմ, որ իմանաք հետևյալը. հարցը 
կալվինականությունը չէ: Հարցը վերստին ծնունդի 

5   Կալվինականները նրանք են, ովքեր ծնունդով ֆրանսիացի Ջոն 
Կալվինի (1509-1564թթ.) հետ հավատում են, որ Աստվածաշունչը 
սովորեցնում է Աստծո Խոսքի գերակա հեղինակության, Աստծո 
ինքնիշխանության, նախախնամության և շնորհքի վարդապետության 
մասին: Այս վարդապետությունները Դորտի Սինոդի (1618-1619թթ.) 
պատասխանն էին արմինիականների ընդվզմանը: Արմինիականները 
Նիդերլանդների Աուդեվաթեր քաղաքում ծնված հոլանդացի աստվածաբան 
Յակոբուս Արմինիուսի (1560-1609թթ.) հետևորդներն էին: Նա մերժում 
էր նախասահմանության մասին բարեկարգողների ընկալումը: 
Արմինիականները, որպես կանոն, սովորեցնում էին, որ անհատների 
վերաբերյալ նախասահմանությունը հիմնված է այն բանին, որ Աստված 
կանխավ գիտի՝ նրանք ընդունելո՞ւ են, թե՞ մերժելու են Քրիստոսին՝ իրենց 
ազատ կամքով:
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վարդապետությունն է: Այդ է պատճառը, որ ես կարող 
եմ ընկերակցել Վեսլիի, Ռեյվենհիլի, Թոզերի և նրանց 
նմանների հետ. անկախ այլ հարցերի վերաբերյալ 
նրանց սխալներից՝ նրանք համոզված էին, որ 
փրկությունը չի կարող մանիպուլյացիայի ենթարկվել 
քարոզչի կողմից, այլ՝ Ամենակարող Աստծո զորության 
փառահեղ աշխատանքն է: Ես էլ եմ միանում նրանց այն 
հարցմանը, որ վերստին ծնունդի համար աստվածային 
աշխատանքի կարիքը կա:

Սուրբ  Հո գու կող մից վե րածն ման աշ խա տան քի մեջ 
Աստ ծո զո րութ յու նը ա վե լի մեծ չա փով է դրսևոր վում, 
քան աշ խար հի և  ամ բողջ տիե զեր քի ա րար ման մեջ, քա-
նի որ  Նա աշ խար հը ստեղ ծեց «ex nihilo»՝ ոչն չից, իսկ 
մար դուն վե րաս տեղ ծում է ա պա կան ված զանգ վա ծից: 
 Սա նման է մեր Փրկ չի հա րութ յա նը՝ մե ռել նե րից: 

 Հաս կա նում եմ, որ քա րոզ չութ յամբ զբաղ վում են տար-
բեր պարգև ներ ու նե ցող մար դիկ՝ ու սու ցիչ ներ, քա րո զիչ-
ներ և  մեկ նա բան ներ. բո լորն էլ անհ րա ժեշտ են ե կե ղե ցու 
ա ռող ջութ յան հա մար:  Սա կայն հար կա վոր է հաս կա նալ 
հետև յա լը: Լ սել եմ, որ երբ ծեր Ջ.  Քեմփ բել  Մոր գա նը6 
գնում էր ի րենց ե կե ղե ցու շեն քի վե հա շուք աշ տա րա կը՝ 
քա րո զե լու, ինքն ի րեն հի շեց նում էր հետև յալ աստ վա-
ծաշնչ յան խոս քե րը. «Ինչ պես մի ոչ խար, որ մորթ վե լու 
է տար վում, և  ինչ պես մի մունջ մա քի՝ իր խու զող նե րի 
առջև» (Ե սա յի 53.7):  Նա գի տեր, որ ե թե չլի ներ  Սուրբ 
 Հո գու կա տա րած վե րածն ման աշ խա տան քը, իր ա սած 

6   Ջ. Քեմփբել Մորգանը (1863-1945թթ.) բրիտանացի ավետարանիչ, 
քարոզիչ և գիտնական էր: Նա հովիվ էր Լոնդոնի Վեսթմինսթերի 
տաճարում՝ Դ. Մարտին Լլոյդ-Ջոնսից առաջ: 
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ա մեն խոս քը մահ կբե րեր:  Հո գին է, որ կյանք է տա լիս 
(տե՛ս  Հովհ. 6.64):

Այդ ա ռու մով, մեզ նից ա մեն մեկն, ով Աստ ծո  Խոս քի 
ճշմար տութ յունն է հռչա կում, պետք է հռչա կի դա՝ որ պես 
մար գա րե:  Թո՛ւյլ տվեք բա ցատ րել, թե ինչ նկա տի ու նեմ: 
Ն կա տի ու նեմ այն, որ մենք միշտ Ե զե կիե լի կար գա վի ճա-
կում ենք, ով կանգ նած էր մե ռած ու չո րա ցած ոս կոր նե րի 
դաշ տում (տե՛ս Ե զեկ. 37.1,2): Մտ նում ենք այդ դաշտ և  
ի՞նչ ենք ա նում. մար գա րեա նում ենք: Ա սում ենք. «Ա կա՛նջ 
դրեք  Տի րոջ  Խոս քին»:  Մենք գի տենք, որ  Տի րոջ քա մին 
պետք է փչի սպան ված նե րի վրա, հա կա ռակ պա րա գա-
յում նրանք կյան քի չեն վե րա դառ նա: Երբ լիո վին՝ ձեր 
ամ բողջ էութ յամբ հաս կա նաք սա, այլևս չեք տրվի այն 
մա նի պուլ յա ցիա յին, ո րը հա ճախ ար վում է հա նուն ա վե-
տա րան չութ յան. փո խա րե նը՝ կհռչա կեք Աստ ծո՛  Խոս քը: 

 Պատ կե րաց րեք, թե ին չի հետ պետք է ա ռե րես վեր 
նման քա րո զի չը: Մ տա ծե՛ք  Ջորջ Ո ւայթ ֆիլ դի մա սին:  Բո-
լո րը այն ժա մա նակ կար ծում էին, թե քրիս տոն յա են՝ 
լիար ժեք քրիս տոն յա: Ին չո՞ւ. ո րով հետև մա նուկ ժա մա-
նակ մկրտվել էին, մտցվել «ուխ տի» մեջ և  հաս տատ վել՝ 
որ պես այդ պի սին, մինչ դեռ ապ րում էին սա տա նա նե րի 
նման:  Վերս տին ծնուն դը վա ճառ վում էր լոկ ինչ-որ հա-
վատ քի դա վա նան քի դի մաց, ո րին կշիռ էին տվել այն 
ժա մա նա կի կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րը7:

Ո ւայթ ֆիլ դը և  Վես լին մարդ կանց ա սում էին, որ դա 
նրանց ան ձե րի հա մար լավ չէր, որ այդ պես վերս տին 

7   Այստեղ նկատի է առնված ձևական դավանանքը կամ հավատքի 
պնդումը՝ առանց նոր սրտի, առանց փրկող հավատքի և առանց Աստծո 
հանդեպ ճշմարիտ ու սրտանց սիրո: 
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չեն ծնվում: Չ կար հոգ ևոր կյան քի ա պա ցույց: Քն նե՛ք 
ինք ներդ ձեզ:  Փոր ձե՛ք ինք ներդ ձեզ և  տե սեք, թե արդ-
յո՞ք հա վատ քի մեջ եք (տե՛ս Բ  Կորնթ. 13.5):  Ձեր կո չու-
մը և  ընտ րութ յու նը հաս տա՛տ ա րեք (տե՛ս Բ  Պետր. 1.10): 
« Պետք է ձեզ վերս տին ծնվել» ( Հովհ. 3.7): 

 Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յա կի ժա մա նա կա կից ա վե-
տա րան չութ յան պատ ճա ռով Ա մե րի կա յում և  այլ վայ-
րե րում լիո վին կորս վել է «վերս տին ծնվե լու» ճշմա րիտ 
գա ղա փա րը:  Հի մա դրա ի մաս տը լոկ այն է, որ դուք 
ա վե տա րան չա կան ար շա վի ժա մա նակ ինչ-որ ո րո շում 
եք կա յաց րել և  կար ծել եք, թե այդ ո րո շումն ան կեղծ է: 
 Սա կայն չկա ա պա ցույցն այն բա նի, որ  Սուրբ  Հո գին ձեր 
կյան քում վե րաս տեղծ ման գերբ նա կան աշ խա տանք է 
կա տա րել: «Ու րեմն, ե թե [ցան կա ցած] մե կը (ոչ թե միայն 
ո մանք) Ք րիս տո սում է՝ նոր ստեղծ ված է» (Բ  Կորնթ. 5.17, 
հե ղի նա կի շեշ տադ րու մը):

Այ սօր մենք  Վես լիի և Ո ւայթ ֆիլ դի պես միև նույն 
պայ քա րի մեջ ենք: Ա մե րի կա յում խնդի րը մա նուկ նե րի 
մկրտութ յու նը չէ, ո՛չ էլ «բարձր ե կե ղե ցու» հաս տա տու մը 
ե կե ղե ցա կան իշ խա նութ յամբ, չնա յած հնա րա վոր է, որ 
աշ խար հի ո րոշ վայ րե րում դա ևս  կա:  Մենք այ սօր հա-
ճախ առնչ վում ենք, այս պես կոչ ված, «ա պաշ խա րութ յան 
ա ղոթ քին»: Ու զում եմ, որ ի մա նաք հետև յա լը. ե թե կա մի 
բան, ո րին ես պա տե րազմ կհայ տա րա րեի, դա ա պաշ-
խա րութ յան ա ղոթքն է: 

Ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը այ սօր վա ոս կե հորթն է 
մկրտա կան նե րի, ա վե տա րա նա կան նե րի և ն րանց հա-
մար, ով քեր այս հար ցում հետ ևում են նրանց: Ա պաշ-
խա րութ յան ա ղոթ քը ա վե լի շատ մարդ կանց է տա րել 
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դժոխք, քան երկ րի վրա որ ևէ այլ բան: 
 Մի գու ցե հարց նեք. «Ինչ պե՞ս կա րող ես նման բան 

ա սել»: Կ պա տաս խա նեմ. «Խնդ րեմ՝ բա ցե՛ք  Սուրբ  Գիր-
քը և  ցո՛ւյց տվեք մի տեղ, որ տեղ որ ևէ մեկն այդ կերպ 
է ա վե տա րա նել»: Աստ ծո  Խոս քում չի աս վում, որ  Հի-
սուս Ք րիս տո սը ե կավ Իս րա յե լի ժո ղովր դի մոտ և  ա սաց. 
« Ժա մա նա կը լրա ցել է, և Աստ ծո ար քա յութ յու նը մո տե ցել 
է:  Հի մա ո՞վ է ցան կա նում հրա վի րել Ինձ իր սրտի մեջ: 
 Ձեռ քեր եմ տես նում»: Ք րիս տո սը նման բան չի ա սում, 
այլ ա սում է. «Ա պաշ խա րե՛ք և  հա վա տա ցե՛ք Ա վե տա րա-
նին» ( Մարկ. 1.15):

Այժմ մար դիկ հեն վում են այն բա նի վրա, որ գո նե մեկ 
ան գամ ի րենց կյան քում մի ա ղոթք են ա րել, և  ինչ-որ 
մեկն ի րենց ա սել է, որ փրկված են, քա նի որ բա վա կա-
նա չափ ան կեղծ են ե ղել ա ղո թե լիս: Ուս տի, ե թե հարց նեք 
նրանց՝ արդ յո՞ք փրկ ված են, նրանք չեն պա տաս խա նի 
այս պես. «Ա յո՛, փրկված եմ, քա նի որ նա յում եմ  Հի սու-
սին, և  կա զո րա վոր ա պա ցույց, ո րը հաս տա տում է, որ 
վերս տին ծնված եմ»: Ո՛չ, փո խա րե նը կա սեն. «Կ յան քում 
մեկ ան գամ մի ա ղոթք եմ ա րել»: Ա նաստ ված կյան քով են 
ապ րում, սա կայն մեկ ան գամ մի ա ղոթք են ա րել: Լ սել 
եմ մի ա վե տա րան չի մա սին, ով մի մար դու հա մո զում էր 
ա նել դա: Այդ մարդն այն քան ան հար մար էր զգում, որ 
ա վե տա րա նիչն ի վեր ջո ա սաց. « Լա՛վ, մենք կվար վենք 
հետև յալ կերպ: Ես Աստ ծուն կա ղո թեմ քո փո խա րեն, և  
ե թե հա մա ձայն ես, ա պա սեղ մի՛ր ձեռքս»:

 Մի՞ թե դա Աստ ծո զո րութ յունն է:  Սա անձ նա կան ո րո-
շում կա յաց նել է՝ լոկ կռա պաշ տութ յուն:  Մար դիկ կար ծում 
են, թե Եր կինք են գնա լու, քա նի որ դա տել են ի րենց իսկ 
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ո րոշ ման ան կեղ ծութ յու նը: Երբ  Պո ղո սը գնաց  Կորն թո-
սի ե կե ղե ցի, նրանց չա սաց. « Դուք քրիս տոն յա յին վա յել 
չեք ապ րում, ուս տի ե կե՛ք վե րա դառ նանք ձեր կյան քի այն 
պա հին, երբ ա րել եք այդ ա ղոթ քը, և  տես նենք՝ արդ յո՞ք 
ան կեղծ եք ա ղո թել»: Ո՛չ, այլ՝ ա սաց. « Փոր ձե՛ք ձեր ան ձե-
րը, թե արդ յո՞ք հա վատ քի մեջ եք. քննե՛ք ձեր ան ձե րը...» 
(Բ  Կորնթ. 13.5):

 Բա րե կամն ե՛րս, ցան կա նում եմ, որ ի մա նաք՝ փրկութ-
յու նը միայն հա վատ քից է:  Դա Աստ ծո աշ խա տանքն է: 
 Դա շնորհք է՝ շնորհ քի տեղ:  Սա կայն դար ձի գա լու ա պա-
ցույ ցը միայն ձեր ան կեղ ծութ յու նը քննե լը չէ, այլ ձեր 
կյան քի շա րու նա կա կան պտուղն է: 

 Տե սե՛ք, թե ինչ ենք ա րել: Արդ յոք ծառն իր պտղի՞ց է 
ճա նաչ վում (տե՛ս  Մատթ. 7.20): Այ սօր ա մե րի կա ցի նե րի 
վաթ սուն կամ յո թա նա սուն տո կո սը կար ծում է, թե դար-
ձի ե կած և  վերս տին ծնված է, սա կայն ա մեն օր հա զա-
րա վոր մա նուկ նե րի ենք սպա նում: Ա յո՛, կար ծում ենք, թե 
քրիս տոն յա ենք: Եվ ես սրա մե ղա վո րութ յու նը դնում եմ 
հենց քա րո զիչ նե րի ոտ քե րի առջև:



5

Ոչ աստ վա ծաշնչ յան հրա վեր դե պի 
Ա վե տա րան

« Ժա մա նա կը կա տար վել է, և Աստ ծո թա գա վո
րութ յու նը մո տե ցել է. ա պաշ խա րե՛ք և  հա վա
տա ցե՛ք Ա վե տա րա նին»։

–  Մար կոս 1.15

Ա մե նուր տե սել եմ դե պի Ա վե տա րան ոչ աստ վա-
ծաշնչ յան հրա վե րի խնդի րը: Ի րենց կալ վի նա կան կո չեն, 
թե ար մի նիա կան, շատ քա րո զիչ ներ են ա նում նույն մա-
կե րե սա յին հրա վե րը, երբ ա ռաջ նոր դում են մարդ կանց 
 Հի սուս Ք րիս տո սին ի րենց սրտե րում ըն դու նե լու հար-
ցում: Եր կար խո սում են տար բեր թե մա նե րից, իսկ հե տո 
անց նում հրա վե րին. տպա վո րութ յուն է, որ բո լո րը խել քը 
թռցրել են: 

 Ցան կա ցած մե կին մո տե ցեք և  ա սեք. «Աստ ված սի-
րում է ձեզ և հ րա շա լի ծրա գիր ու նի ձեր կյան քի հա մար»: 
 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք ա մե րի կա ցուն ա սեն. « Պա րո՛ն, Աստ-
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ված սի րում է ձեզ և հ րա շա լի ծրա գիր ու նի ձեր կյան քի 
հա մար»:

«Ի՞նչ: Աստ ված ինձ սի րո՞ւմ է:  Լա՛վ,- կլսես պա տաս-
խա նը,- դա հրա շա լի է, քա նի որ ես նույն պես սի րում 
եմ ինձ:  Դա սքան չե լի՜ է: Ա սա ցիք, որ Աստ ված հրա շա լի 
ծրա գիր ու նի: Ես նույն պես հրա շա լի ծրա գիր ու նեմ իմ 
կյան քի հա մար: Եվ ե թե Ն րան ըն դու նեմ կյան քիս մեջ, 
ա պա այս տեղ լա վա գույն կյան քը կու նե նամ:  Դա միան-
շա նակ հրա շա լի է»:

 Սա աստ վա ծաշնչ յան ա վե տա րան չութ յուն չէ:  Թո՛ւյլ 
տվեք փո խա րի նող մի բան տալ: Երբ Աստ ված գա լիս է 
 Մով սե սի մոտ, վեր ջինս ա սում է. 

«Ե հո վա, Ե հո վա՝ Աստ ված ո ղոր մած և գ թած՝ եր կայ-
նա միտ և  ա ռատ ո ղոր մութ յու նով ու ճշմար տութ յու-
նով, որ հա զար նե րի ո ղոր մութ յուն ես ա նում, որ ա նօ-
րի նութ յուն՝ հան ցանք և  մեղք ես նե րում, բայց հան ցա-
վո րին բնավ ան պարտ չես թող նում. որ հայ րե րի ա նօ-
րի նութ յու նը հա տու ցում ես որ դի նե րի վրա և  որ դի նե րի 
որ դի նե րի վրա՝ մինչև եր րորդ և  չոր րորդ ազ գը» (Ե լից 
34. 6,7)։

Ինչ պի սի՞ն էր  Մով սե սի ար ձա գան քը. «Եվ  Մով սե սը 
շտա պե լով մինչև գե տին խո նարհ վեց և  երկր պա գութ յուն 
ա րեց» (Ե լից 34.8):

Ա վե տա րան չութ յու նը սկսվում է Աստ ծո բնութ յու նից: 
Ո՞վ է Աստ ված:  Կա րո՞ղ է արդ յոք մարդն ինչ-որ բան գի-
տակ ցել իր մեղ քի մա սին, ե թե չկա չա փո րո շիչ, ո րի հետ 
պետք է հա մե մա տի ի րեն: Ե թե մենք մար դուն Աստ ծո 
մա սին անն շան բա նե րից բա ցի ո չինչ չենք ա սում, և  դա 
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պար զա պես շո յում է նրա մարմն ա կան միտ քը1, արդ յո՞ք 
նա երբ ևէ ի րա պես կա պաշ խա րի և  հա վատ քով կլցվի:

Ուս տի, չենք կա րող և չ պետք է սկսենք այս պես. «Աստ-
ված սի րում է ձեզ և հ րա շա լի ծրա գիր ու նի ձեզ հա մար»: 
 Պետք է զրույ ցը սկսել՝ ամ բող ջա պես ներ կա յաց նե լով, 
թե ով է Աստ ված: Եվ հենց սկզբում պետք է ա սել մար-
դուն, որ դա կա րող է նրան իր կյանքն ար ժե նալ (տե՛ս 
 Մատթ. 16.24): 

Այ նու հետև, այս ա մե նից հե տո շա տերն այս պի սի 
մա կե րե սա յին բա ցատ րա կան հար ցեր են տա լիս. « Դու 
գի տես, որ մե ղա վոր ես, այն պես չէ՞»:  Դա նման կլի ներ 
նրան, որ բժիշ կը մտներ մորս սեն յակ, ով տա րի ներ 
ա ռաջ քաղց կե ղի պատ ճա ռով մա հա մերձ վի ճա կում էր, 
և  ա սեր. « Բա՛րբ, դու գի տես, որ քաղց կե ղով հի վանդ ես, 
այն պես չէ՞»: Այն քան մա կե րե սայ նո րեն ենք մո տե նում: 
Չ կա կշիռ, չկա լրջութ յուն:  Փո խա րե նը պետք է ա սենք. 
« Պա րո՛ն, ձեզ վրա սար սա փե լի ախտ կա, ո րի հա մար 
դա տաս տան է սպաս վում»: Ե թե մար դուն պար զա պես 
ա սեք՝ « Պա րո՛ն, գի տե՞ք, որ մե ղա վոր եք», նրա սրտին 
առ հա սա րակ հան դի մա նութ յուն չի դիպ չի: Գ նա ցե՛ք և 
 սա տա նա յից հարց րե՛ք, թե արդ յո՞ք գի տի, որ մե ղա վոր է: 
 Նա կա սի. «Ա յո՛, մե ղա վոր եմ:  Բա վա կա նին լավ եմ, կամ 
էլ՝ բա վա կա նին վատ եմ, նա յած, թե որ տե սանկ յու նից եք 
նա յում:  Սա կայն, ա յո՛, գի տեմ, որ մե ղա վոր եմ»:

 Հետ ևա բար հարցն այն չէ՝ արդ յո՞ք մար դը գի տի, որ 
մե ղա վոր է:  Հար ցը պետք է հետև յալ կերպ ձևա կերպ-
վի. «Արդ յոք  Սուրբ  Հո գին Ա վե տա րա նի քա րոզ չութ յան 

1   Խոսքը մարմնավոր կամ դարձի չեկած մարդու մտքի մասին է՝ ի 
հակադրություն հոգևոր մարդու կամ քրիստոնյայի: 
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մի ջո ցով աշ խա տե՞լ է ձեր սրտի հետ այն պես, որ փո փո-
խութ յուն տե ղի ու նե նա, և  այն մեղ քը, ո րը նախ կի նում 
սի րում էիք, կա րո՞ղ եք հի մա ա տել. այն մեղ քից, ո րին 
նախ կի նում ձգտում էիք, կա րո՞ղ եք հի մա փախ չել, ինչ-
պես վի շա պից կփախ չեիք»:

Այ սօր վա մա կե րե սա յին հար ցե րի շար քին է պատ կա-
նում նաև «ցան կա նո՞ւմ եք Եր կինք գնալ» հար ցը:  Սա է 
պատ ճա ռը՝ ին չու ես թույլ չեմ տա լիս, որ իմ ե րե խա նե րը 
հա ճա խեն ո րոշ ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րի կի րակ-
նօր յա և  ար ձա կուրդ նե րին անց կաց վող աստ վա ծաշնչ-
յան դպրոց ներ: Ինչ-որ մարդ, բա րի նկա տա ռումն ե րից 
ել նե լով, կա րող է վեր կե նալ և  Հի սու սի մա սին ֆիլ մից 
հե տո ա սել. « Մի՞ թե հրա շա լի չէ  Հի սու սը»:

«Ա յո՛»,- կպա տաս խա նեն ե րե խա նե րը:
«Ե րե խա նե՛ր, քա նի՞սդ եք սի րում  Հի սու սին»:
«Ե՜ս եմ սի րում»:
«Ո՞վ է ցան կա նում ըն դու նել  Հի սու սին իր սրտի մեջ»:
«Ե՜ս եմ ցան կա նում»:
 Հե տո մկրտվում են: Եվ ո րոշ ժա մա նակ կա րող են ապ-

րել քրիս տոն յա յի նման, քա նի որ նրանց լավ սո վո րեց-
րել են:  Մե ծա նում են քրիս տո նեա կան կամ, առն վազն, 
ե կե ղե ցա կան մշա կույ թի մեջ, սա կայն երբ դառ նում են 
տասն հինգ-տասն վեց տա րե կան, և ն րան ցում ձևա վոր-
վում է սե փա կան կամ քի ու ժը, դառ նում են սան ձար ձակ 
և  ապ րում են չա րութ յան մեջ: Այ նու հետև մենք քայ լում 
ենք նրանց հետ ևից ու ա սում. « Դուք քրիս տոն յա եք, սա-
կայն քրիս տոն յա յի նման չեք ապ րում. մի՛ նա հան ջեք»:

 Փո խա րե նը՝ պետք է ա վե լի աստ վա ծաշնչ յան մո տե-
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ցում ցու ցա բե րենք և  ա սենք. « Դուք Ք րիս տո սին հա վատ-
քի խոս տո վա նութ յուն եք ա րել:  Դուք նույ նիսկ մկրտութ-
յամբ եք Ն րան դա վա նել: Քն նե՛ք ձեզ:  Փոր ձե՛ք ձեզ:  Ձեր 
մեջ քիչ բան է խո սում այն մա սին, որ ճշմար տա պես 
դար ձի եք ե կել»:

Այ նու հետև հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե տո, երբ 
դառ նում են քսան չորս, քսան հինգ կամ ե րե սուն տա րե-
կան, վե րա դառ նում են ե կե ղե ցի և «վե րըն ծա յում ի րենց 
կյան քը»: Այդ պի սով միա նում են կեղծ քրիս տո նեա կան 
բա րո յա կար գին, ո րը նե րա ռում է Ա մե րի կա յի «ե կե ղե ցա-
կա նութ յու նը»: Իսկ վեր ջին,  Մեծ օ րը նրանք կլսեն. «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. 7.23):

 Գու ցե ա սեք. « Դուք այն քան բար կա ցած եք, այն քան 
դա ժան և  ար հա մար հա կան»:  Մի՞ թե ի րա վունք չու նեմ 
ար դա րա ցիո րեն բար կա նա լու: Արդ յո՞ք դա ժան է ճշմար-
տութ յու նը սի րով ա սե լը: Արդ յոք ար հա մար հա կա՞ն է այն, 
որ բա ցա հայ տում եմ կեղծ հույ սը:  Պետք է արթ նութ յան 
հա մար ա ղա ղա կենք, սա կայն, նույ նիսկ մեր հիմ քերն 
ուղիղ չեն: Օ՜, արթ նութ յու նը կգա և  կուղ ղի մեր հիմ քե րը: 
 Մենք ու նենք աչ քեր և  ա կանջ ներ, ու նենք Աստ ծո  Խոս քը 
մեր առջև. մի՞ թե չենք կա րող ինք ներս ուղ ղել Ա վե տա րա-
նի հրա վե րին վե րա բե րող այս սխալ նե րը:

Ին չո՞ւ ենք հարց նում. «Կ ցան կա նա՞ք գնալ Եր կինք»: 
 Բա րե կա՛մս, սթափ միտք ու նե ցող յու րա քանչ յուր ոք 
ցան կա նում է ինչ-որ տե սա կի եր կինք գնալ, սա կայն չի 
ցան կա նում, որ Աստ ված այն տեղ լի նի, երբ ին քը տեղ 
կհաս նի: Ուս տի, հարցն այն չէ, թե արդյո՞ք մար դը ցան-
կա նում է գնալ Եր կինք, այլ այն՝ թե արդ յո՞ք ցան կա նում է 
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Աստ ծուն, արդ յո՞ք դա դա րել է Աստ ծուն ա տե լուց, արդ յո՞ք 
Ք րիս տո սը թանկ է նրա հա մար, ցան կա նո՞ւմ է Ք րիս տո-
սին: 

Ա հա թե ին չի մա սին է քա ղա քա կան տե սութ յու նը:  Բո-
լորն էլ ցան կա նում են գնալ Եր կինք, սա կայն ա տում են 
Աստ ծուն: Այս պի սով, հարցն այն չէ՝ « Ցան կա նո՞ւմ եք գնալ 
մի հա տուկ վայր, որ տեղ այլևս ցավ չի լի նի, և  դուք կու նե-
նաք այն, ինչ կու զեք»:  Հարցը հետևյալն է՝ « Ցան կա նո՞ւմ 
եք Աստ ծուն: Արդ յո՞ք Ք րիս տո սը ձեզ հա մար թանկ է»:

 Հա ճախ, մար դուն ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քի մեջ 
ա ռաջ նոր դե լիս, հարց նում են. « Ցան կա նո՞ւմ եք գնալ Եր-
կինք»:

« Դե, ա յո՛»,- հնչում է պա տաս խա նը:
«Այդ դեպ քում կցան կա նա՞ք ա ղո թել և խնդ րել, որ  Հի-

սու սը գա ձեր սրտի մեջ»:
Խնդ րում եմ՝ ինձ ճի՛շտ հաս կա ցեք:  Կան մար դիկ, ով-

քեր այդ մե թո դով իս կա պես փրկվում են, սա կայն դա մե-
թո դի շնոր հիվ չէ, այլ՝ ի հե ճուկս դրան:

 Փո խա րե նը՝ մենք պետք է հարց նենք մարդ կանց. 
« Պա րո՛ն, դուք ցան կա նո՞ւմ եք Ք րիս տո սին:  Տես նո՞ւմ եք 
ձեր մեղ քը»:

«Օ՜, ա յո՛, ա յո՛:  Ցան կա նում եմ և  տես նում եմ»:
« Պա րո՛ն, ե կե՛ք մի քա նի սուրբգ րա յին հա մար կար-

դանք, ո րոն ցում նշված է, թե ինչ պի սին պետք է լի նի 
ա պաշ խա րութ յու նը: Արդ յոք  Հո գին վկա յութ յուն տա լի՞ս 
է, որ այդ բա նե րը ձեր կյան քում տե ղի են ու նե նում:  Տես-
նո՞ւմ եք ձեր կոտր վա ծութ յու նը:  Տես նո՞ւմ եք, թե որ քան 
տար րա լուծ ված են բո լոր այն բա նե րը, ո րոնք նախ կի-
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նում մտա ծում էիք, իսկ հի մա ձեր միտ քը լցված է Աստ-
ծո մա սին նոր մտքե րով, նոր ցան կութ յուն նե րով և  նոր 
հույ սով»:

«Ա յո՛, տես նում եմ այդ ա մե նը»:
« Պա րո՛ն, դրանք կա րող են լի նել ձեր ա պաշ խա րութ-

յան ա ռա ջին պտուղ նե րը:  Հի մա գցե՛ք ձեզ Ք րիս տո սի 
վրա: Վս տա հե՛ք Ն րան: Վս տա հե՛ք Ն րան»:  Քա րո զի՛չ, 
դուք մարդ կանց Ա վե տա րա նը պատ մե լու իշ խա նութ յուն 
ու նեք:  Դուք իշ խա նութ յուն ու նեք ա սե լու մարդ կանց, թե 
ինչ պես փրկվեն, և  սո վո րեց նե լու այն աստ վա ծաշնչ յան 
սկզբունք նե րը, ո րոն ցով դրա հաս տա տութ յունն են ստա-
նում:  Սա կայն դուք իշ խա նութ յուն չու նեք մար դուն ա սե-
լու, որ ին քը փրկված է. դա Աստ ծո  Սուրբ  Հո գու աշ խա-
տանքն է:

 Փո խա րե նը, շա տե րը մարդ կանց այս փոք րիկ ծի սա-
կար գով են անց կաց նում.

«Հ րա վի րե՞լ եք  Հի սու սին ձեր սրտի մեջ»:
«Ա յո՛»,- հնչում է պա տաս խա նը:
«Ի՞նչ եք կար ծում՝ ան կե՞ղծ եք ե ղել»:
«Ա յո՛»:
«Ի՞նչ եք կար ծում՝  Նա փրկե՞լ է ձեզ»:
«Չ գի տեմ»:
«Ի հա՛ր կե, փրկել է,- պա տաս խա նում է կեղծ քա րո զի-

չը,-  Նա խոս տա ցել է, որ ե թե դուք ան կեղ ծութ յամբ հրա-
վի րեք Ն րան,  Նա կգա: Ուս տի, դուք փրկված եք»:

Այդ կի նը, տղա մար դը կամ ե րե խան դուրս է գա լիս 
ե կե ղե ցուց հինգ րո պե տևո ղութ յամբ խորհր դատ վութ յու-
նից հե տո, իսկ ա վե տա րա նի չը գնում է ճա շե լու, ու այդ 



42 Տա սը մեղադրանք՝ ուղղ ված ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցուն

մար դիկ շա րու նա կում են մնալ մո լոր ված: 
 Սա ոչ աստ վա ծաշնչ յան հրա վեր է և  ոչ աստ վա ծաշնչ-

յան հաս տա տութ յուն: Ե թե այդ մար դը երբ ևէ կաս կա ծի 
իր փրկութ յա նը, քա րո զի չը կրկին նույ նը կա նի:  Գու ցե 
կրկին հարց նի. « Ձեր կյան քում ե ղե՞լ է այն պի սի պահ, երբ 
ա ղո թել եք և հ րա վի րել  Հի սու սին ձեր սրտի մեջ»:

«Ա յո՛»:
«Ան կե՞ղծ եք ե ղել»:
« Կար ծում եմ՝ ա յո՛»:
«Այդ դեպ քում ձեր ներ կա յիս կաս կած նե րով սա տա-

նան է ձեզ ան հանգս տաց նում»:
Եվ ե թե այդ անձ նա վո րութ յու նը նույ նիսկ ե կե ղե-

ցու շրջա նակ նե րում շա րու նա կի ապ րել ա ռանց հոգ ևոր 
ա ճի՝ մարմն ա կան կյան քով, կաս կած, վախ կամ հարց 
չի ա ռա ջա նա:  Մենք պար զա պես մեղ քը գցում ենք անձ-
նա կան ա շա կեր տութ յան պա կա ս ունենալու վրա և  դա 
վե րագ րում «մարմն ա կան քրիս տո նեութ յան» վար դա պե-
տութ յա նը: 

 Մարմն ա կան քրիս տո նեութ յան գա ղա փա րը ա վե-
լի շատ կյան քեր է կոր ծա նել և  ա վե լի շատ մարդ կանց է 
դժոխք ու ղար կել, քան կա րող եք պատ կե րաց նել: Արդ յոք 
քրիս տոն յա նե րը պայ քա րո՞ւմ են մեղ քի դեմ: Ա յո՛: Արդ յոք 
քրիս տոն յան կա րո՞ղ է ընկ նել մեղ քի մեջ։  Միան շա նա՛կ: 
Արդ յոք քրիս տոն յան կա րո՞ղ է կյան քի բո լոր օ րե րում 
շա րու նա կա բար ապ րել մարմն ա կան կեն սա կեր պով, 
անպ տուղ լի նել, սա կայն մնալ ճշմա րիտ քրիս տոն յա: 
 Միան շա նակ՝ ո՛չ. հա կա ռակ պա րա գա յում,  Հին ուխ տում 
նշված բո լոր խոստ մունք նե րը  Նոր ուխ տի մա սին՝ կլի-
նեին ձա խող ված, և  սուտ կլի ներ խրա տի մա սին այն, ինչ 
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Աստ ված ա սել է Եբ րա յե ցի նե րի թղթում (տե՛ս Եբր. 12.6): 
 Ծառն իր պտղի՛ց է ճա նաչ վում (տե՛ս  Ղուկ. 6.44):

 Տե սել եմ քա րո զիչ նե րի, ով քեր շատ բան են հաս կա-
նում Աստ ծո հետ կապ ված տար բեր հար ցե րից, սա կայն 
երբ ներ կա յաց նում են Ա վե տա րա նը, կրկին մտնում են 
այս ոչ աստ վա ծաշնչ յան մե թո դա բա նութ յան մեջ:

 Թո՛ւյլ տվեք, որ պես քրիս տոն յա, մի պատ մութ յուն 
պատ մել իմ կյան քի ա մե նա թանկ պա հե րից:  Քա րո զում 
էի  Կա նա դա յում՝ Ալ յաս կա յից ե րե սուն կի լո մետր հե ռա-
վո րութ յան վրա:  Քա ղա քում ա վե լի շատ հյու սի սա մե րիկ-
յան գորշ ար ջեր կա յին, քան մար դիկ: Ե կե ղե ցին փոքր 
էր՝ տանս հինգ-քսան մար դուց բաղ կա ցած: Երբ մո տե ցա 
ամ բիո նին, մի հսկա մարդ ներս մտավ՝ վաթ սուն կամ 
յո թա նա սուն տա րե կան:  Քա րո զիս ըն թաց քում, երբ տե-
սա նրա դեմ քը, ա մեն բան մի կողմ թո ղե ցի և սկ սե ցի 
Ա վե տա րա նը քա րո զել:  Նա ա մե նատ խուր մարդն էր, որ 
երբևէ տե սել էի:  Պար զա պես քա րո զե ցի Ա վե տա րա նը, 
իսկ երբ ա վար տե ցի, ամ բիո նից քայ լե ցի նրա ուղ ղութ-
յամբ:

Ա սա ցի. « Պա րո՛ն, ի՞նչ է պա տա հել: Ի՞նչն է ձեզ ան-
հանգս տաց նում»:

Ամ բողջ կյան քում այդ քան տխուր և վ հատ ված մարդ 
չէի տե սել:  Նա հա նեց մի մա նի լա կան ծրար, ո րի մեջ 
ռենտ գե նի նկար ներ էին, ո րոնք ես չէի կա րող հաս կա-
նալ: « Նոր եմ դուրս ե կել բժշկի աշ խա տա սեն յա կից: 
Ե րեք շա բա թից մա հա նա լու եմ»: Ա հա թե ինչ ա սաց այդ 
մար դը: «Ամ բողջ կյանքս ապ րել եմ՝ աշ խա տե լով խո-
շոր եղ ջե րա վոր նե րի ա գա րա կում: Այն տեղ հնա րա վոր է 
հաս նել միայն ծո վա յին ինք նա թի ռով կամ ձիով սա րեր 
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անց նե լով: Երբ ևէ ե կե ղե ցում չէի ե ղել: Եր բեք Աստ վա ծա-
շունչ չեմ կար դա ցել:  Հա վա տում եմ, որ կա Աստ ված, և 
 մեկ ան գամ լսել եմ, թե ինչ պես էր մե կը պատ մում  Հի սուս 
ա նու նով մի մար դու մա սին: Կ յան քում եր բեք ոչն չից չեմ 
վա խե ցել, իսկ հի մա սար սա փում եմ»:

Ա սա ցի. « Պա րո՛ն, հաս կա ցա՞ք ու ղեր ձը՝ Ա վե տա րա-
նը»:

«Ա յո՛»,- ա սաց նա:
Ի՞նչ կա ներ քա րո զիչ նե րի մեծ մասն այդ պա հին: Ի՞նչ 

կա սեին նրանք. «Կ ցան կա նա՞ք  Հի սու սին հրա վի րել ձեր 
սրտի մեջ»:

« Պա րո՛ն, դուք հաս կա ցա՞ք այն»,- ա սա ցի ես:
« Հաս կա ցա:  Դա ամ բո՞ղջն էր: Ե րե խան էլ կհաս կա-

նար: Ըն դա մե նը այդ քա՞ նը. հաս կա նամ և  ա ղո թե՞մ, թե՞...»:
« Պա րո՛ն, դուք ե րեք շա բա թից մա հա նա լու եք: Իսկ ես 

վա ղը պետք է մեկ նեմ այս տե ղից:  Սա կայն կչե ղար կեմ 
ինքնաթիռիս տոմսը, և  մենք կմնանք այս տեղ, որ պես զի 
Աստ ծո  Խոս քով պայ քա րե լով և Աստ ծուն ա ղա ղա կե լով՝ 
դուք կա՛մ դար ձի գաք, կա՛մ մա հա նաք և գ նաք դժոխք»:

Ուս տի, մենք սկսե ցինք: Սկ սե ցի  Հին կտա կա րա նից, 
այ նու հետև ան ցա  Նոր կտա կա րա նին՝ սուրբգ րա յին բո-
լոր հա մար նե րին, ո րոնք վե րա բե րում են փրկագն ման 
և փր կութ յան մա սին Աստ ծո խոս տումն ե րին՝ կրկին 
ու կրկին կար դա լով  Հով հան նե սի 3.16-ը, ա ղո թե լով և 
Աստ ծուն ա ղա ղա կե լով, հար ցեր ուղ ղե լով այդ մար դուն 
ա պաշ խա րութ յան, հա վատ քի և  հաս տա տութ յան մա-
սին, աշ խա տե լով այն քան, մինչև Ք րիս տո սը ձևա վոր վեր 
նրա նում: 
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Այդ ե րե կո ար դեն սպառ ված էինք, սա կայն ճեղ քում 
չկար. ո չինչ չկար: Ես ա սա ցի. « Պա րո՛ն, ե կե՛ք ա ղո թենք»: 
Եվ ա ղո թե ցինք: 

Այ նու հետև ա սա ցի. « Պա րո՛ն, կար դա ցե՛ք  Հով հան նե-
սի 3.16-ը»:

 Նա պա տաս խա նեց. « Մենք ար դեն հա զար ան գամ 
կար դա ցել ենք դա»:

« Գի տեմ,- ա սա ցի,- սա կայն դա փրկութ յան ա մե նա-
մեծ խոստ մունք նե րից մեկն է: Կր կի՛ն կար դա ցեք այդ 
խոս քը»:

Եր բեք չեմ մո ռա նա այդ պա հը: Իմ Աստ վա ծա շուն չը 
նրա ծնկնե րի վրա էր՝ նրա հսկա յա կան ձեռ քե րի մեջ, 
ու նա ա սաց՝ լավ: Երբ կար դում էր՝ «Եվ Աստ ված այն-
պես սի րեց աշ խար հը, որ տվեց....», կանգ ա ռավ, ա պա 
շշնջաց. «Ես փրկված եմ»:  Բա ցա կան չեց. «Փրկ վա՜ծ եմ: 
Եղ բա՛յր  Փոլ, մեղ քերս վեր են առն վել: Ես հա վի տե նա-
կան կյանք ու նեմ: Ես փրկվա՜ծ եմ»:

«Ինչ պե՞ս ի մա ցար»,- հարց րի:
« Նախ կի նում այս խոս քը չէի՞ք կար դա ցել»,- պա տաս-

խա նեց նա:
Ի՞նչ էր կա տար վում:  Կա տար վում էր Աստ ծո  Հո գու աշ-

խա տան քը՝ մարդ կա յին փոք րիկ հնարք նե րի փո խա րեն: 
Ա յո՛: Իսկ դուք ա վար տում եք քա րոզն ու միակ բա նը, որ 
ու զում եք ա նել՝ ճա շե՞լն է: Ո՛չ, քա րո զից հե տո է սկսվում 
աշ խա տան քը:  Քա րո զին հա ջոր դում է մարդ կանց հո գի-
նե րի հետ աշ խա տե լու ժա մա նա կը:  Հա վա քույթ նե րի ժա-
մա նակ մար դիկ կա րող են ա ռաջ գալ՝ խորհր դատ վութ-
յան հա մար, և ն րանց խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րեն 
այն մար դիկ, ով քեր առ հա սա րակ չպետք է դրա նով 
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զբաղ վեն: Իսկ հինգ րո պե անց այդ մարդ կանց տրվում է 
ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քը և  մի քարտ, ո րի վրա պետք 
է ստո րագ րեն: Այ նու հետև նրանք ա րագ այդ քար տը փո-
խան ցում են հով վին, ով ա սում է. « Ցան կա նում եմ ձեզ 
ներ կա յաց նել Աստ ծո նո րա դարձ զա վա կին: Ըն դու նե՛ք 
նրան Աստ ծո ըն տա նի քի մեջ»: Ինչ պե՞ս կա րե լի է հա մար-
ձակ վել՝ այդկերպ խա ղալով փրկութ յան հետ:

Ե թե պատ րաստ վում եք ներ կա յաց նել այդ մար դուն, 
ա պա պետք է ա սեք. «Այս մարդն այ սօր ե րե կո յան դա-
վա նեց, որ հա վա տում է  Հի սուս Ք րիս տո սին: Աստ ծո երկ-
յու ղից և  մարդ կա յին հո գի նե րի հան դեպ սի րուց դրդված 
մենք կսկսենք աշ խա տել նրա հետ, որ պես զի նրա նում 
ի րա պես ձևա վոր վի Ք րիս տո սը, որ պես զի նա ա պաշ խա-
րութ յան և  հա վատ քի մա սին աստ վա ծաշնչ յան ըն կա-
լում ու նե նա, ինչ պես նաև հաս տա տութ յուն և  մեծ ու րա-
խութ յուն  Սուրբ  Հո գով: Ա հա թե ինչ ենք պատ րաստ վում 
ա նել»:

 Տե սե՛ք, թե ին չի ենք վե րա ծել ժա մա նա կա կից քրիս տո-
նեութ յու նը: Ա ղեր սում եմ ձեզ՝ տե սե՛ք, թե ինչ ենք ա նում: 
Եվ այս ա մե նը ինչ-որ տա րօ րի նակ ա ղան դի մա սին չէ, 
այլ՝ մեր մասին:  Խո սում եմ նրա մա սին, ինչն ըն դու նե լի 
է ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չութ յան մեջ: Ա ղեր սո՛ւմ եմ՝ 
դա դա րե՛ք: Խնդ րո՛ւմ եմ՝ դա դա րե՛ք: 
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Ե կե ղե ցու բնույ թի չի մա ցութ յուն

«Իսկ ե թե ու շա նամ, որ գի տե նաս, թե ինչ պես պետք 
է Աստ ծո տան մեջ վար վել. որն է՝ կեն դա նի Աստ ծո 
ե կե ղե ցին՝ սյուն և  հաս տա տութ յուն ճշմար տութ յան»։

– Ա  Տի մո թեոս 3.15

Աստ ված միայն մեկ կրո նա կան կա ռույց ու նի՝ ե կե ղե-
ցին:  Մեր հիմն ա կան նպա տա կը և  այս աշ խար հում արթ-
նութ յան հիմն ա կան ա ռար կան աստ վա ծաշնչ յան ե կե ղե-
ցի ներ հիմն ելն է: Իմ մե ծա գույն վախն այն է, որ տե ղի 
ե կե ղե ցին այ սօր ար հա մարհ ված է:  Բա վա կան է՝ մարդ-
կանց ա սեք, որ շրջա գա յող քա րո զիչ եք, հա մաշ խար հա-
յին ծա ռա յութ յուն ու նեք, և  բո լո րը կխո նարհ վեն:  Սա կայն 
ե թե ա սեք, որ ե րե սուն հո գուց բաղ կա ցած խմբի հո վիվ 
եք, այն պես կա նեն, որ ձեզ ան հա ջո ղակ զգաք:  Հի սուս 
Ք րիս տո սը շրջա գա յող քա րո զիչ նե րի իշ խա նը չէ.  Նա հո-
վիվ ե րի իշ խանն է:

 Մի քա նի տա րի ա ռաջ  Բիլ Ք լին թոնն իր ընտ րար շա վի 



48 Տա սը մեղադրանք՝ ուղղ ված ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցուն

ժա մա նակ ընտ րել էր հետև յալ կար գա խո սը՝ « Կար ևո րը 
տնտե սութ յունն է, հի մա՛ր»: Իմ հո վի վը, ով մեր ե կե ղե ցու 
ե րեց նե րից էր, հիմն ա կան ու սու ցիչն ու քա րո զող հո վի վը, 
մի օր ա սաց. « Գի տես՝ կցան կա նա յի մեծ քա նա կութ յամբ 
վեր նա շա պիկ ներ տպել»: 

«Ի՞նչ գրութ յամբ»,- հարց րի ես:
« Կար ևո րը ե կե ղե ցին է, հի մա՛ր»:
 Հի սուսն Իր կյան քը տվեց Իր ե կե ղե ցու՝ գե ղե ցիկ, 

կույս, ա նա րատ ե կե ղե ցու հա մար: Ե թե ցան կա նում եք 
ծա ռա յութ յան մեջ ձեր կյան քը տալ ինչ-որ բա նի հա մար, 
ա պա թո՛ղ դա լի նի ե կե ղե ցին՝ ո րո շա կի ե կե ղե ցի, հա-
վա տաց յալ նե րից բաղ կա ցած մար մին, տե ղի հա րան վա-
նութ յուն:  Կար ևո րը ե կե ղե ցին է: 

 Հաս կա ցե՛ք հետև յա լը. ե կե ղե ցում չկա հա վա տաց յալ-
նե րի մնա ցորդ:  Հա վա նա բար ծա նոթ եք մնա ցոր դի մա-
սին աստ վա ծա բա նութ յա նը: Ըստ այդ ուս մուն քի՝ Իս րա-
յե լի պատ մութ յան ամ բողջ ըն թաց քում իս րա յել ցի ներն 
Աստ ծո ժո ղո վուրդն էին, սա կայն այդ ազ գութ յան մեջ 
կար ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի մնա ցորդ:  Սա ե կե ղե-
ցուն չի վե րա բե րում:  Գո յութ յուն չու նի հա վա տաց յալ նե րի 
մնա ցորդ կամ հա վա տաց յալ նե րի փոքր խումբ՝ մե ծի մեջ, 
ո րը կոչ վում է ե կե ղե ցի: Մ նա ցոր դը հենց ճշմա րիտ հա-
վա տաց յալ ներն են ե կե ղե ցում:

Ե թե հո վիվ ե րը երբ ևէ ա րել են սրբապղ ծութ յա նը մոտ 
մի բան, ա պա դա վե րա բե րել է այս հար ցին: Լ սել եմ, թե 
ինչ պես են աստ վա ծա բան նե րը, շրջա գա յող ու սու ցիչ նե-
րը և  հո վիվ ե րը նմա նա տիպ բա ներ ա սում. «Ե կե ղե ցում 
նույն քան մեղք կա, որ քան՝ ե կե ղե ցուց դուրս: Ե կե ղե-
ցում այն քան բա ժա նութ յուն ներ կան, որ քան՝ ե կե ղե ցուց 



49Ե կե ղե ցու բնույ թի չի մա ցութ յուն

դուրս: Ե կե ղե ցում նույն չափ տա րած ված է ան բա րո յա կա-
նութ յունն ու պոռ նոգ րա ֆիան, որ քան՝ ե կե ղե ցուց դուրս»: 
Այ նու հետև քա րո զիչ ներն ա սում են. «Ա յո՛, ե կե ղե ցին ի րեն 
պոռ նի կի նման է պա հում»:  Լավ կլի նի զգու շա նաք  Հի-
սուս Ք րիս տո սի հար սին պոռ նիկ կո չե լուց:

 Թո՛ւյլ տվեք ա սել՝ խնդիրն այն է, որ հո վիվ ե րը և  քա-
րո զիչ ներն ի րա կա նում չգի տեն, թե ինչ է ե կե ղե ցին: Ես 
ցան կա նում եմ, որ դուք ի մա նաք, որ Ա մե րի կա յի ե կե ղե-
ցին գե ղե ցիկ է: Եր բեմն այն տկար է, թույլ, ծեծ ված: Այն 
կա տար յալ չէ, սա կայն ցան կա նում եմ՝ ի մա նաք, որ նրա 
սիր տը կոտր ված է, և  նա խո նարհ քայ լում է իր Աստ ծո 
հետ: Խն դիրն այն է, որ մենք ի րա կա նում չգի տենք, թե 
ինչ է ե կե ղե ցին: 

Այ սօր, աստ վա ծաշնչ յան քա րոզ չութ յան պա կա սի 
պատ ճա ռով, այս պես կոչ ված, ե կե ղե ցին լցված է մարմ-
նա կան, չար մարդ կան ցով, ով քեր նույ նաց վում են քրիս-
տո նեութ յան հետ:  Գառ նե րի շրջա նում ե ղող այ ծե րի 
պատ ճա ռով գառ նե րին մե ղադ րում են այն ա մե նի հա-
մար, ինչ այ ծերն են ա նում: Արդ յուն քում, մեր պատ ճա-
ռով հե թա նոս ներն Աստ ծո ա նունն են հայ հո յում (տե՛ս 
Հ ռոմ. 2.24):

 Հար կա վոր է կար դալ, թե ինչ է ա սում  Տե րը Իր ծա ռա 
Ե րե միա յի մի ջո ցով. «Ա հա՛, օ րեր են գա լիս,- ա սում է  Տե-
րը,- որ Իս րա յե լի տան հետ և  Հու դա յի տան հետ պի տի 
նոր ուխտ կա պեմ. ոչ թե այն ուխ տի պես, որ Ես ա րի 
նրանց հայ րե րի հետ, այն օ րը որ Ես բռնե ցի նրանց ձեռ-
քե րը՝ Ե գիպ տո սի երկ րից նրանց հա նե լու հա մար, որ Իմ 
այն ուխ տը նրանք զանց ա րին, թե պետ Ես նրանց հետ 
ա մուս նա կա նա պես կապ վել էի,- ա սում է  Տե րը։- Այլ այս 
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է այն ուխ տը, որ պի տի կա պեմ Իս րա յե լի տան հետ այն 
օ րե րից հե տո,- ա սում է  Տե րը,- Իմ օ րեն քը պի տի դնեմ 
նրանց ներ սում և ն րանց սրտի վրա պի տի գրեմ այն, և 
Ես պի տի լի նեմ նրանց Աստ վա ծը, և ն րանք պի տի Ինձ 
հա մար ժո ղո վուրդ լի նեն։ Եվ այլևս մեկ մարդ իր ըն կե-
րո ջը, և  մեկ մարդ իր եղ բո րը չպի տի սո վո րեց նի՝ ա սե լով 
թե՝  Ճա նա չե՛ք  Տի րո ջը, ո րով հետև նրանք ա մեն քը պի տի 
ճա նա չեն Ինձ՝ նրանց փոք րե րից մինչև նրանց մե ծե-
րը,- ա սում է  Տե րը,- ո րով հետև Ես պի տի նե րեմ նրանց 
ա նօ րի նութ յու նը և ն րանց մեղ քերն այլևս չպի տի հի շեմ» 
(Ե րե միա 31.31-34)։

Ես չեմ ու զում որ ևէ բան խլել Իս րա յե լի ժո ղովր դից, 
սա կայն այս խոս քե րը վե րա բե րում են նաև ե կե ղե ցուն: 
 Չեմ ցան կա նում էս խա տո լո գիա յի (վախ ճա նա բա նութ-
յուն) բա նա վե ճե րի մեջ մտնել, սա կայն Աստ վա ծաշն չում՝ 
 Նոր կտա կա րա նում, այս հատ վա ծը վե րա բե րում է Աստ-
ծո ժո ղովր դին:

Ե րե միա 31.32 խոս քում Աստ ված ա սում է. «Ոչ թե այն 
ուխ տի պես, որ Ես ա րի նրանց հայ րե րի հետ, այն օ րը 
որ Ես բռնե ցի նրանց ձեռ քից՝ Ե գիպ տո սի երկ րից նրանց 
հա նե լու հա մար...»:  Շա րու նակ լսում եմ, թե ինչ պես են 
քա րո զիչ ներն ա սում. «Իս րա յե լին նա յե լով՝ տես նում ենք 
մի խումբ ա նաստ ված մարդ կանց՝ կռա պաշտ նե րի, իսկ 
նրանց մեջ՝ ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի փոք րիկ մնա-
ցոր դի»:  Դա ճիշտ է, սա կայն մի՛ վե րագ րեք դա  Նոր 
կտա կա րա նի ե կե ղե ցուն, քա նի որ Աստ ված ա սում է. «Ես 
այլ բան եմ ա նե լու՝ մի բան, ո րը նման չէ այն ուխ տին, 
ո րը կա պել էի նրանց հայ րե րի հետ այն օ րը, երբ նրանց 
ձեռ քից բռնել ու դուրս էի հա նել Ե գիպ տո սից, այն ուխ-
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տին, որ նրանք խախ տե ցին՝ չնա յած այն բա նին, որ ես 
ա մու սին էի նրանց հա մար: Այլ՝ հետև յալ ուխտն եմ կա-
պե լու Իս րա յե լի տան հետ այդ օ րե րին՝ Իմ օ րեն քը դնե լու 
եմ նրանց մեջ»:

Ե թե դուք դար ձի ե կած եք, Աստ ված ձեզ չի տվել օ րենք-
նե րի քա րե տախ տակ, այլ գերբ նա կան ձևով՝ վերս տին 
ծնուն դի մի ջո ցով, այդ օ րեն քը գրել է ձեր սրտի մեջ: Եվ 
քա նի որ ա րել է դա, ա սում է. «...Ես պի տի լի նեմ նրանց 
Աստ վա ծը, և ն րանք պի տի Ինձ հա մար ժո ղո վուրդ լի-
նեն» (խոսք 33):

Ա հա՛ թե ինչ է գրված. «Եվ այլևս մեկ մարդ իր ըն կե-
րո ջը, և  մեկ մարդ իր եղ բո րը չպի տի սո վո րեց նի՝ ա սե լով 
թե՝ ճա նա չե՛ք  Տի րո ջը, ո րով հետև նրանք ա մեն քը պի տի 
ճա նա չեն Ինձ՝ նրանց փոք րե րից մինչև նրանց մե ծե-
րը,- ա սում է  Տե րը,- ո րով հետև Ես պի տի նե րեմ նրանց 
ա նօ րի նութ յու նը և ն րանց մեղ քերն այլևս չպի տի հի շեմ» 
(խոսք 34):

 Սա է վերս տին ծնուն դի վար դա պե տութ յու նը՝ դրա 
ի րա կա նութ յու նը: Աստ ված վեր ջին եր կու հա զար տա րի-
նե րի ըն թաց քում նոր բան է ա նում: Ա մե րի կա յում շատ 
ե կե ղե ցի ներ չկան:  Կան մեծ թվով գե ղե ցիկ աղ յու սե շի-
նութ յուն ներ և  կո կիկ հար դար ված սի զա մար գեր: Ե թե 
ինչ-որ մեկն ա սում է, որ ե կե ղե ցուց է կամ քրիս տոն յա 
է, չի դարձ նում նրանց այդ պի սին: Ա հա՛ թե ինչ է ա սում 
Աստ ված. «Ն րանք ի րար սո վո րեց նե լու կա րիք չեն ու նե-
նա»:  Սա չի նշա նա կում, որ չեն լի նի ու սու ցիչ ներ և  քա րո-
զիչ ներ, այլ՝ որ բո լո րի մեջ կլի նի Աստ ծո ակ նա ռու ճա նա-
չո ղութ յու նը՝ մաս նա վո րա պես ի րենց մեղ քե րը ներ ված 
լի նե լու վե րա բեր յալ:
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 Շա րու նա կենք կար դալ Ե րե միա 32.38-40 խոս քե րը.

«Եվ նրանք Ինձ հա մար կլի նեն ժո ղո վուրդ, և Ես կլի-
նեմ նրանց հա մար Աստ ված։ Եվ Ես կտամ նրանց մեկ 
սիրտ և  մեկ ճա նա պարհ, որ Ինձ նից վա խե նան ա մեն 
ժա մա նակ, որ լավ լի նի ի րենց հա մար և  ի րեն ցից հե-
տո ի րենց որ դի նե րի հա մար։ Եվ Ես հա վի տե նա կան 
ուխտ եմ դնում նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ նրան-
ցից՝ նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ երկ յու ղը կդնեմ 
նրանց սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան։

Եվ նրանք Ինձ հա մար կլի նեն ժո ղո վուրդ, և Ես կլի նեմ 
նրանց հա մար Աստ ված»: Աստ ված չի ա սում. « Հու-
սամ... գու ցե... ե թե բախտս բե րի... ե թե բա վա կա նա-
չափ ա վե տա րա նիչ ներ հա մա գոր ծակ ցեն Ինձ հետ... 
մի գու ցե այս ա մե նը ստաց վի»:  Նա, ըստ էութ յան, 
ա սում է. «Ես Ինձ հա մար ժո ղո վուրդ կստեղ ծեմ՝ ժո ղո-
վուրդ, ում կտամ Իմ Որ դուն»:  Տերն ա սում է. «Ն րանք 
Իմ ժո ղո վուրդն են լի նե լու, իսկ Ես՝ նրանց Աստ վա ծը»»:

Այ նու հետև շա րու նա կում է. «Ես կտամ նրանց մեկ 
սիրտ և  մեկ ճա նա պարհ»:  Հա կադ րութ յու նը տես նո՞ւմ եք: 
1970-ա կան և 1980-ա կան թվա կան նե րին շատ « Հի սու-
սի քայ լար շավ եր» էին լի նում, ու հա զա րա վոր մար դիկ 
լա լիս էին և  գո չում. «Ե կե ղե ցին այն քա՜ն մաս նատ ված է: 
Ե կե ղե ցին մեկ չէ»:  Սա կայն ե թե ե կե ղե ցին մեկ չէ, այդ 
դեպ քում  Նոր ուխ տի խոստ մուն քը խա թար ված է, նույ-
նիսկ՝ անխղ ճա բար խախտ ված: Այդ դեպ քում, տպա վո-
րութ յունն այն է, որ Աստ ված չի պա տաս խա նել Իր Որ դու 
հետև յալ ա ղոթ քին. 
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«...Ո՛վ  Սուրբ  Հայր, պա հի՛ր նրանց  Քո ա նու նով, ո րոնց 
տվե ցիր Ինձ, որ մեկ լի նեն՝ ինչ պես  Մենք...  Բայց ոչ թե 
միայն նրանց հա մար եմ ա ղա չում, այլ նրանց հա մար էլ, 
որ նրանց խոս քով կհա վա տան Ինձ։ Որ ա մեն քը մեկ լի-
նեն՝ ինչ պես  Դու,  Հա՛յր, Ին ձա նում, և Ես՝  Քե զա նում, որ 
նրանք էլ  Մե զա նում մեկ լի նեն. որ աշ խար հը հա վա տա, 
թե  Դու ու ղար կե ցիր Ինձ։ Եվ Ես այն փառ քը, որ Ինձ 
տվե ցիր, նրանց տվե ցի, որ մեկ լի նեն՝ ինչ պես  Մենք էլ 
 Մեկ ենք» (տե՛ս  Հովհ. 17.11, 20-22)։

 Թո՛ւյլ տվեք ա սել, որ ճշմա րիտ ե կե ղե ցին մեկ է և 
 միշտ էլ մեկ է ե ղել: Երբ ևէ ինք նա թի ռում կամ խա նու թում 
հան դի պե՞լ եք ինչ-որ մե կին, ում չեք ճա նա չում, սա կայն 
որ պես ճշմա րիտ ա վե տա րա նա կան՝ ճշմա րիտ քրիս տոն-
յա, այդ մար դու հետ հինգ րո պեից ոչ ա վել խո սե լուց հե-
տո պար զել եք, որ նա հա վա տաց յալ է:  Սա կեն դա նի, 
ի րա կան վե րապ րում է: Եվ այդ պա հին գի տես, որ հարկ 
ե ղած դեպ քում կյանքդ կտաս այդ մար դու հա մար:

 Մի ան գամ՝ քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի ժա մա-
նակ,  Պե րու ի սա րե րում էինք: Ք սա ներ կու ժամ հա ցա-
հատ կի բեռ նա տա րի ետ նա մա սում նստած ճա նա պարհ 
էինք գնա ցել՝ սև բ րե զեն տի տակ:  Կես գի շե րին բեռ նա-
տա րը կանգ ա ռավ:  Մենք ծած կը ետ տա րանք և մ տանք 
ջունգ լի ներ: Այդ գի շեր մնա ցինք ջունգ լի նե րի ծայ րա մա-
սում, այ նու հետև ուղղ վե ցինք դե պի սա րի վրա գտնվող 
փոք րիկ քա ղա քը: Գ րե թե ան ցել էինք ճա նա պար հի կե-
սը, երբ ես ու ըն կերս՝  Պա կոն, կո րանք մթութ յան մեջ: 
Ա ղո թում էինք. «Աստ վա՛ծ, մեզ ինչ-որ ուղ ղութ յուն տուր: 
 Մո լոր վել ենք: Այս վայ րը ա հա բե կիչ նե րի հսկո ղութ յան 
տակ է: Ե թե այս տեղ մնանք, զին ծա ռա յող նե րը նույ նիսկ 
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չեն գա մեզ փնտրե լու»: Ա ղա ղա կում էինք. «Աստ վա՛ծ, 
ինչ-որ ու ղի ցույց տուր մեզ: Օգ նի՛ր մեզ»:

Լ սե ցինք զան գի ձայն: Այ նու հետև լսե ցինք, թե ինչ պես 
էր ինչ-որ մե կը խո սում: Սկզ բում խո սակ ցութ յու նը տա-
րօ րի նակ թվաց, հե տո հաս կա ցանք, որ խո սո ղը փոք րիկ 
տղա էր, ով դաշ տե րից էր ե կել և  իր ա վա նա կի հետ էր 
խո սում: Ն րան հետ ևե լով՝ հա սանք մի գյու ղակ, որ տեղ 
կա յին խրճիթ ներ և ս նա մեջ աղ յու սից տներ: Ա սա ցի. 
« Պա կո՛, ե թե այս տա րած քը ա հա բե կիչ նե րի հսկո ղութ-
յան տակ է, մեզ մահ է սպաս վում»:

«Ա յո՛,- պա տաս խա նեց նա,- բայց գո նե ինչ-որ տեղ 
հա սել ենք»:  Դուրս ե կանք և  մո տե ցանք մթութ յան մեջ 
կանգ նած մի հար բած մար դու: Ա սա ցինք. «Այս տեղ եղ-
բայր ներ կա՞ն»:  Բո լո րը գի տեին, որ սա րե րում «եղ բայ րը» 
նշա նա կում էր ի րա կան քրիս տոն յա:

Այդ հար բած մարդն ա սաց. «Ա յո՛, այն տեղ ապ րող կի-
նը»: Ես մո տե ցա ծեր նա զով րե ցի կնոջ տա նը, թա կե ցի 
դուռն ու ա սա ցի. «Ես ա վե տա րա նա կան հո վիվ եմ: Խնդ-
րում եմ՝ օգ նե՛ք մեզ»:

Այդ ծեր կի նը վերց րեց իր լապ տե րը, բռնեց ձեռքս ու 
ներս քա շեց և՛ ինձ, և՛  Պա կո յին: Ն րա տու նը հո ղից ժայ-
ռա կերտ տուն էր:  Նա տա րավ մեզ նկուղ, որ տեղ հարդ 
և  հա վեր կա յին: Այն տեղ նստեց րեց և  վա ռեց լապ տե րը: 
Այ նու հետև մտավ մի փոք րիկ տղա, ում այդ կինն ա սաց. 
«Գ նա՛ և  կան չի՛ր մյուս եղ բայր նե րին»:  Մար դիկ, չգի տես 
որ տե ղից, ե կան՝ բե րե լով հա վեր, յու կա (բու սա տե սակ) 
և  այլ բա ներ՝ ի րենց կյան քե րը մեզ հա մար վտան գե լով: 
Ին չո՞ւ. ո րով հետև ե կե ղե ցին մեկ է: 

 Մենք պետք է դա դա րենք նման հի մար բա ներ ա սե-
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լուց՝ Ք րիս տո սի մար մի նը մաս նատ ված է, խառ նաշ փո թի 
մեջ է և  մեղ քով լի է: Ես նման կերպ չէի խո սի Ք րիս տո սի 
հար սի մա սին: 

Այ սօր շատ հա րան վա նութ յուն նե րում մի խումբ այ ծեր 
կան գառ նե րի մեջ, ով քեր ո րոմն եր են ցա նում ցո րե նի 
հաս կե րի մեջ (տե՛ս  Մատթ. 25.31-46, 13.24-30):  Քա նի 
որ շատ քիչ է կի րառ վում աստ վա ծաշնչ յան, գթա ռատ, 
ե կե ղե ցա կան խրա տը, այ ծերն ապ րում են գառ նե րի հետ 
միա սին, իսկ գայ լե րը սնվում են գառ նե րով և  ոչն չաց նում 
նրանց: Եվ ձեզ նից ով քեր ա ռաջ նորդ ներ են նման ե կե-
ղե ցի նե րում, մեծ տու գանք են վճա րե լու, երբ կանգ նեն 
այն  Մե կի դի մաց, Ով սի րում է ի րենց, քա նի որ բա վա կա-
նա չափ քա ջութ յուն չեն ու նե ցել չա րե րին դեմ կանգ նե լու 
և ն րանց հետ ա ռե րես վե լու:

Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում մի ջին վի ճա կագ րա կան 
ե կե ղե ցին ժո ղովր դա վա րա կան է:  Չեմ ցան կա նում անց-
նել դրա բա ցա սա կան և դ րա կան կող մե րին, սա կայն, 
քա նի որ Ա վե տա րանն այդ քան վատ է քա րոզ վում, ե կե-
ղե ցի նե րի մեծ մա սը բաղ կա ցած է մարմն ա վոր, մո լոր-
ված մարդ կան ցից:  Բա ցի այդ՝ քա նի որ ե կե ղե ցի նե րում 
ժո ղովր դա վա րութ յուն է տի րում, ե կե ղե ցու ուղ ղութ յու նը 
ո րո շում են մեծ մա սամբ դար ձի չե կած նե րը: Դ րա պատ-
ճառն այն է, որ հո վի վը չի ցան կա նում կորց նել մարդ-
կանց մե ծա մաս նութ յա նը, և  քա նի որ ա վե տա րան չութ-
յան և ճշ մա րիտ դա վա նա փո խութ յան մա սին սխալ 
պատ կե րա ցում ու նի, հա ճեց նում է իր ե կե ղե ցում գտնվող 
չար մարդ կանց: Այդ պի սով, ճշմա րիտ գառ նե րի փոքր 
խում բը, ով քեր ի րա պես պատ կա նում են  Հի սուս Ք րիս-
տո սին, նստում են այդ ամ բողջ թատ րո նի, աշ խար հա-
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կա նութ յան և  մուլ տի մե դիա յի մեջ: Ն րանք ա ղա ղա կում 
են. « Մենք պար զա պես ցան կա նում ենք երկր պա գել  Հի-
սու սին:  Պար զա պես ցան կա նում ենք, որ ինչ-որ մե կը 
մեզ սո վո րեց նի Աստ վա ծա շուն չը»:  Բա րե կամն ե՛րս, այդ 
հո վիվ ե րը վճա րե լու են ի րենց ե կե ղե ցի նե րի սար սա փե-
լի վի ճա կի հա մար:

 Շատ հո վիվ եր փոր ձում են հա մախմբ ված պա հել մի 
խումբ չար մարդ կանց, մինչ դեռ նրանց շրջա նում գտնվող 
փոքր հո տը սո վից մա հա նում է և ս տիպ ված գնում է այն-
պի սի ուղ ղութ յուն նե րով, ո րոն ցով չի ցան կա նում գնալ: 
Ն րանք ստիպ ված են լի նում շարժ վել մարմն ա վոր մե ծա-
մաս նութ յան հետ:

Են թադ րենք, մեկ օր՝ ուշ գի շե րին, կինս խա նու թում 
է:  Դուք՝ տղա մարդ լի նե լով, անց նում եք և  տես նում, որ 
մի քա նի այլ տղա մարդ նե ղաց նում են նրան, սա կայն 
հա նուն ձեր ա պա հո վութ յան՝ կա խում եք ձեր գլու խը և 
 պար զա պես ա ռաջ անց նում: Ես ոչ միայն կգնա յի այդ 
տղա մարդ կանց հետ ևից, այլև կգա յի ձեր հետ ևից: Ե կե-
ղե ցին Ք րիս տո սի հարսն է և  թանկ է Ն րա հա մար:  Հի-
սու սը մտա հոգ վում է ե կե ղե ցու հա մար այն պատ ճա ռով, 
թե ինչ պես ենք ես և  դուք նա յում նրան և  վար վում նրա 
հետ:  Ձեզ նից գին է պա հանջ վե լու  Հի սու սին ծա ռա յե լու 
հա մար, Ով սի րում է Իր ե կե ղե ցին:  Գու ցե դա ձեզ ար ժե-
նա ձեր ե կե ղե ցին, ձեր վար կա նի շը, ձեր հա րան վա նութ-
յու նը. դրա հա մար կա րող է ցան կա ցած գին պա հանջ վել: 
 Սա կայն  Հի սուս Ք րիս տո սի հար սը ար ժա նի է դրան: 

Ա հա՛ թե ինչ է Աստ ված ա սում. «Ես նրանց մեկ սիրտ և 
 մեկ ճա նա պարհ կտամ»: Եվ ո՞րն է այդ ճա նա պար հը. այն 
Ք րիս տոսն է և Ն րա սրբութ յու նը:  Բո լոր ճշմա րիտ հա վա-
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տաց յալ ներն, ում երբ ևէ հան դի պել եմ, շատ են խո սում 
Ք րիս տո սից: Ն րանք ցան կութ յուն ու նեն ա վե լի սրբվե լու, 
ա վե լի նման վե լու Ք րիս տո սին:

 Տե րը պարզ ա սում է. «Ես կտամ նրանց մեկ սիրտ և 
 մեկ ճա նա պարհ, որ Ինձ նից վա խե նան ա մեն ժա մա նակ, 
որ լավ լի նի ի րենց հա մար և  ի րեն ցից հե տո ի րենց որ-
դի նե րի հա մար։ Եվ Ես հա վի տե նա կան ուխտ եմ դնում 
նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ նրան ցից՝ նրանց բա րութ-
յուն ա նե լուց»:  Շատ մո լոր ված և  չար մար դիկ, ով քեր այ-
նու ա մե նայ նիվ կի րա կի օ րե րին գնում են ե կե ղե ցի, լսում 
են այս խոս քե րը և  ի րենք ի րենց ա սում. «Ա յո՛, Աստ ված 
ինձ հետ հա վի տե նա կան ուխտ է կա պել:  Նա եր բեք չի 
շրջվի ինձ նից՝ եր բե՛ք-եր բե՛ք: Ես ա պա հով եմ Աստ ծո 
շնորհ քի շնոր հիվ»:  Սա կայն այդ մո լոր ված տղա մար դիկ 
և  կա նայք լավ չեն կար դում խոս քի երկ րորդ մա սը:

Այն տեղ Աստ ված ա սում է. «Եվ Ես հա վի տե նա կան 
ուխտ եմ դնում նրանց հետ, որ ետ չդառ նամ նրան ցից՝ 
նրանց բա րութ յուն ա նե լուց, և Իմ երկ յու ղը կդնեմ նրանց 
սրտե րում, որ Ինձ նից չհե ռա նան»։ Ա պա ցույցն այն բա-
նի, որ Աստ ված հա վի տե նա կան ուխտ է կա պել ձեզ հետ, 
այն է, որ  Նա Աստ ծո երկ յուղն է դրել ձեր ներ սում, որ 
դուք նրա նից չշրջվեք: Ե թե դուք շրջվում եք Ն րա նից, 
իսկ  Նա ձեզ չի խրա տում, դուք շա րու նա կում եք Ն րա-
նից շրջված մնալ. դա խո սում է այն մա սին, որ  Նա Իր 
երկ յու ղը չի դրել ձեր մեջ: Իսկ դա իր հեր թին խո սում է 
այն մա սին, որ դուք վերս տին չեք ծնվել և Աստ ծո հետ ոչ 
մի ուխտ էլ չու նեք:  Բա րե կամն ե՛ր, սա է աստ վա ծաշնչ յան 
ճշմար տութ յու նը: 
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«Եղ բայր նե՛ր, ե թե մե կը հան կարծ բռնվի մի հան
ցան քով, դուք, որ հոգ ևոր եք, այն պի սիին հաս տա
տե՛ք հե զութ յան հո գով. զգու շա ցի՛ր քո ան ձից, որ դու 
էլ չփորձ վես»։

–  Գա ղա տա ցի նե րի 6.1

 Մատ թեոս 18.15-17 խոս քե րում աս վում է. 

«Ե թե քո եղ բայ րը քո դեմ մե ղան չի, գնա, նրան հան դի-
մա նիր՝ երբ որ դու և  նա մե նակ լի նեք. ե թե քեզ լսի, քո 
եղ բո րը շա հե ցիր։  Բայց ե թե չլսի, վեր առ մեկ կամ եր-
կու հո գու էլ քեզ հետ, ո րով հետև եր կու կամ ե րեք վկա-
յի բե րա նով ա մեն բան կհաս տատ վի։  Բայց ե թե նրանց 
էլ չլսի, ա սա ե կե ղե ցուն. ա պա ե թե ե կե ղե ցուն էլ չլսի, 
թող լի նի քեզ հա մար ինչ պես հե թա նոս և  մաք սա վոր»։ 

Ա մե րի կա յի ա վե տա րա նա կան հո վիվ ե րի մեծ մասն 
այ սօր այն պես է ա նար գում այս խոս քե րը, որ հա վա սա-
րա զոր է դրանք Աստ վա ծաշն չից պատ ռե լուն: Ի հար կե, 
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նման բան ա նել չի կա րե լի:  Հար կա վոր է ըն դու նել Աստ-
վա ծա շունչն ամ բող ջութ յամբ կամ, առ հա սա րակ, չըն-
դու նել այն:  Շատ հո վիվ եր ի րենց աշ խա տա սեն յա կը 
լքե լուն պես մո ռա նում են ի րենց աստ վա ծա բա նութ յան 
մա սին: Աստ վա ծա բա նա կան մո տե ցումն եր են ցու ցա-
բե րում զրույց նե րի մեջ և  ի րենց գրա սեն յա կում, սա կայն 
այն պա հից, երբ ոտ քը դուրս են դնում գրա սեն յա կից, 
ե կե ղե ցին վա րում են մարմն ա կան մի ջոց նե րով:

Ես իմ ե կե ղե ցում ե րեց չեմ, ուս տի սա ա սում եմ՝ 
ա ռանց պար ծե նա լու. մեր ե կե ղե ցում գոր ծի է դրվում ե կե-
ղե ցա կան խրա տը:  Շատ մեծ մի ե կե ղե ցու եմ ան դա մակ-
ցել, որ տեղ հա ճա խում էր շուրջ հա զար մարդ: Այն տե ղի 
հո վիվ ե րը մո տա վոր հաշ վարկ էին ա րել, որ մի քա նի 
տար վա ըն թաց քում ե րե սուն ա մուս նութ յուն էին փրկել՝ 
«սի րով ու գթասր տութ յամբ լի նի» ե կե ղե ցա կան խրա տի 
մի ջո ցով՝ խրատ, ո րը չի սկսվում ե կե ղե ցուց վտա րե լով, 
այլ սկսվում է՝ «դուք, որ հոգ ևոր եք, հաս տա տե՛ք» մո-
տեց մամբ:

Ո մանք գու ցե ա սեն. « Մենք չենք կա րող խրա տել, քա-
նի որ չա փից շատ ենք սի րում»:  Հի սու սից ա վե լի շա՞տ եք 
սի րում:  Նա է, Ով ա րել է այդ կար գադ րութ յու նը:

 Բայց մի գու ցե ա սեք. « Սա կայն դա այն քան խնդիր-
նե րի կհան գեց նի»:  Միան գա մայն ճիշտ եք:  Գու ցե հենց 
դա է պատ ճա ռը, որ այ սօր ե կե ղե ցու մշա կույ թը շատ չի 
տար բեր վում աշ խար հի մշա կույ թից. մենք չենք հա կա-
ռակ վում մեզ շրջա պա տող մշա կույ թին: Եվ մշա կույ թին 
չեն հա կա ռակ վում՝  Հո լի վու դի դեմ ցույ ցեր ա նե լով, այլ՝ 
Աստ ծուն հնա զանդ վե լով:  Նո յը կա ռու ցեց տա պա նը և 
դ րա նով դա տա պար տեց աշ խար հը:  Ձեզ բո ղո քի ցու ցա-
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նակ հար կա վոր չէ:  Բա վա կան է, որ հնա զան դութ յան մեջ 
քայ լեք, և  աշ խար հը կա տի ձեզ: 

«Ե թե քո եղ բայ րը քո դեմ մե ղան չի, գնա, նրան հան-
դի մա նիր՝ երբ որ դու և  նա մե նակ լի նեք. ե թե քեզ լսի, 
քո եղ բո րը շա հե ցիր» ( Մատթ. 18.15)։ Որ քա՜ն հրա շա լի 
է: « Բայց ե թե չլսի, վերցրու մեկ կամ եր կու հո գու էլ քեզ 
հետ, ո րով հետև եր կու կամ ե րեք վկա յի բե րա նով ա մեն 
բան կհաս տատ վի» ( Մատթ. 18.16)։  Բա րե կամն ե՛րս, վկա-
նե րի ներ կա յութ յու նը ձեզ սա տա րե լու հա մար չէ, այլ՝ ան-
կողմն ա կա լութ յամբ լսե լու և  դա տո ղութ յուն ա նե լու:  Գու-
ցե դուք եք սխալ:  Գու ցե ձեր եղ բայ րը մեղ քի մեջ չէ, այլ 
դուք եք չա փից ա վե լի քննա դա տա բար և կ րո նա վոր կեր-
պով մո տե նում: 

« Բայց ե թե նրանց էլ չլսի, ա սա ե կե ղե ցուն. ա պա ե թե 
ե կե ղե ցուն էլ չլսի, թող լի նի քեզ հա մար ինչ պես հե թա նոս 
և  մաք սա վոր»։ Այլ կերպ ա սած՝ վե րա բեր վեք այդ մար-
դուն՝ որ պես ոչ յու րա յի նի, որ պես հար կա հա վա քի:  Մենք 
պետք է լսենք և  ու շադ րութ յուն դարձ նենք այս խոս քե-
րին:  Կա՛մ պետք է սկսենք հնա զանդ վել Աստ ծուն և  ինք-
ներս մեզ կար գի բե րել, կա՛մ Աստ ված կա նի դա:  Գու ցե 
մո տե նում է ժա մը, երբ դա տե ղի է ու նե նա լու: 

Ես չեմ խո սում քննա դա տող, կրո նա վոր և  ա տե լութ-
յամբ լցված մարդ կանց մա սին. այդ պի սի մար դիկ շատ 
են:  Խոս քը վե րա բե րում է հով վի, ե րեց նե րի խմբի՝ ա ռաջ-
նորդ նե րի, ով քեր այն քան են սի րում ե կե ղե ցին, որ կնվի-
րա բե րեն ի րենց կյան քե րը հա նուն ե կե ղե ցու, քա նի որ 
գի տեն, որ սա խաղ չէ:  Սա մի բան չէ, որ միայն այս 
կյան քին է վե րա բե րում. վտանգ ված է հա վի տե նութ յու նը՝ 
մարդ կանց հո գի նե րը: Ու սումն ա սի րե՛ք հին գրքե րը՝ հե-
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ղի նակ ված այն պի սի մարդ կանց կող մից, ինչ պի սիք են 
Ս պեր ջե նը և Ո ւայթ ֆիլ դը, ինչ պես նաև մաք րակ րոն նե-
րի և  բա րե կար գող նե րի աշ խա տութ յուն նե րը: Այդ գրքե րի 
մեծ մասն Ա վե տա րա նի մա սին է՝ ինչ է այն, ինչ պես այն 
քա րո զել, ինչ պես մար դուն ա ռաջ նոր դել դե պի Ք րիս տո-
սը, ինչ պես տար բե րա կել ճշմա րիտ դա վա նա փո խութ յու-
նը, ինչ պես դառ նալ հո գի նե րի բժիշկ:

Ն ման հար ցե րում շատ ե կե ղե ցի ներ միա ցել են Հ ռո-
մին: Հ ռո մեա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցում մկրտում և «քրիս-
տոն յա» են հռչա կում փոք րիկ ե րե խա յին: Այդ պի սով, 
ե րե խան պատ կա նում է Հ ռո մին, և  այլևս խոսք չի գնում 
նրան դար ձի բե րե լու մա սին, պար զա պես ստեղծ վում են 
ա մեն տե սա կի աշ խար հա յին մի ջոց ներ՝ նրան ե կե ղե-
ցում պա հե լու հա մար:  Շատ ա վե տա րա նա կան հո վիվ եր 
նույնն են ա նում. կես ժամ տևո ղութ յամբ քա րո զից (ո րից 
քսան հինգ րո պեն նվիր ված է հու մո րա յին պատ մութ յուն-
նե րի), եր կու-ե րեք րո պե տևո ղութ յամբ խորհր դատ վութ-
յու նից հե տո մի կարճ ա ղոթք են ա նում մարդ կանց հետ, 
այ նու հետև հինգ րո պեի ըն թաց քում ամփոփում են, մի 
փոքր զրու ցում և հռ չա կում են, որ նրանք փրկված են: 
Իսկ հե տո կյան քի մնա ցած մասն անց կաց նում են՝ փոր-
ձե լով վեր ջին նե րիս դարձ նել ա շա կերտ ներ, և  զար մա-
նում են, թե ին չու նրանք չեն ա ճում: 

Ես հա վա տում եմ անձ նա կան, դե մառ դեմ ա շա կեր-
տութ յան գա ղա փա րին:  Սա կայն ե կե՛ք ու տե սե՛ք, որ ե կե-
ղե ցին հա զար տա րի շա րու նակ, ընդ հա նուր առ մամբ, 
ա ռաջ է շարժ վել՝ ա ռանց նրա, ին չը մենք կո չում ենք 
անձ նա կան ա շա կեր տութ յուն, ինչ պես նաև ա ռանց այն 
գրքե րի և  օգ նութ յան մի ջոց նե րի, ո րոնք այ սօր հա սա նե լի 
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են: Կ ցան կա նամ խոր հեք սրա շուրջ: Անձ նա կան ա շա-
կեր տութ յու նը հսկա յա կան կար ևո րութ յուն ստա ցավ յո-
թա նա սու նա կան նե րի ա վար տին և  մինչև այ սօր էլ մնում 
է այդ պի սին: Ի՞նչն է պատ ճա ռը: «Ե կե ղե ցուց հե ռա նում է 
այն քան մարդ, որ քան նոր մարդ գա լիս է: Եվ սրա պատ-
ճառն այն է, որ մենք մարդ կանց չենք դարձ նում ա շա-
կերտ ներ»: Ո՛չ. դրա պատ ճառն այն է, որ մար դիկ դար ձի 
չեն գա լիս: Ն րանք դրսևո րում են ի րենց՝ որ պես դար ձի 
չե կած մար դիկ, քա նի որ Ք րիս տո սի գառ նե րը Ն րա ձայ-
նը լսում են և  հետ ևում են Ն րան (տե՛ս  Հովհ. 10.3)՝ ան-
կախ այն բա նից՝ նրանց ա շա կերտ կդարձ նեք, թե՝ ոչ:

 Մենք պետք է մարդ կանց ա շա կերտ ներ դարձ նենք, 
սա կայն դրա պա կա սից չէ, որ մար դիկ հե ռա նում են: 
« Մեզ նից դուրս գնա ցին... որ հայտ նի լի նի, թե նրանք 
ա մե նը մեզ նից չէին» (Ա  Հովհ. 2.19): Եվ նրանք հա զիվ թե 
հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան «մեզ նից» լի նե լու, քա նի որ 
չլսե ցին ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը. ոչ ոք չաշ խա տեց նրանց 
հո գի նե րի հետ: Այն պես է ստաց վում է, որ մենք մի ամ-
բողջ կա րո ղութ յուն ենք ծախ սում՝ փոր ձե լով այ ծե րին 
ա շա կերտ ներ դարձ նել՝ հու սա լով, որ նրանք կվե րած-
վեն գառ նե րի: Այ ծը գառ է դառ նում միայն Ա մե նա կա րող 
Աստ ծո  Հո գու գերբ նա կան աշ խա տան քի շնոր հիվ: 

Ինձ և  ըն տա նիքս նվի րել եմ մի հա վա տա րիմ ե կե ղե-
ցու, քա նի որ այն գոր ծադ րում է ե կե ղե ցա կան խրա տը, 
իսկ ես ե կե ղե ցու խրա տի ներ քո գտնվե լու կա րիք ու նեմ: 
Ինձ հար կա վոր է ե կե ղե ցու ե րեց նե րի և մ յուս ան դամ-
նե րի հետ ևո ղա կան հո գա ծութ յու նը, ով քեր այս ա մե նին 
լուրջ են վե րա բեր վում: Ես ցան կա նում եմ ի մա նալ, որ 
ե թե իմ ե րե խա նե րը հա վատ քի դա վա նութ յուն ա նեն և 
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 ճա նա պար հից շեղ վեն, նրանք, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ-
քում, կբեր վեն ե կե ղե ցու առջև՝ ի րենց հո գի նե րի փրկութ-
յան հա մար:

 Ձեզ նից ո մանք այն պես են բար կա նում, երբ հո վի վը 
մո տե նում է և  ա սում. «Ան կեղծ ա սած, ա ղո թում էի ձեր 
ե րե խա յի հա մար, բայց կար ծես վստահ չեմ՝ արդ յո՞ք նա 
վերս տին ծնված է»: Այն պես եք բար կա նում, որ մի խումբ 
մարդ կանց հետ հա վաք եք կազ մա կեր պում, որ պես զի 
այդ հով վին հե ռաց նեք ծա ռա յութ յու նից: Իսկ գու ցե փո-
խա րե նը պետք է ա սեիք. « Փա՛ռք Աստ ծուն, որ այս տեղ 
Աստ ծո մարդ ու նենք»:
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«Ան հա վատ նե րի հետ այ լա խառն լծա կից մի՛ ե ղեք. 
ո րով հետև ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն ու նի ար դա րութ յու
նը ա նօ րի նութ յան հետ, և  ի՞նչ հա ղոր դութ յուն ու նի 
լույ սը խա վա րի հետ»։

– Բ  Կորն թա ցի նե րի 6.14

Այ սօր կա կյան քի սրբութ յան մա սին լուրջ ուս մուն քի 
պա կաս: Ի հար կե, կա ընդ հան րա կան ուս մունք սրբութ յան 
մա սին, ո րին բո լո րը հա մա ձայն են: «Ե կե՛ք սուրբ լի նենք,- 
ա սում են:-  Պետք է ա վե լի սուրբ լի նենք: Ին չո՞ւ չկազ մա-
կեր պենք սրբութ յա նը նվիր ված հա մա ժո ղով»:  Սա կայն 
երբ ա վե լի մաս նա հա տուկ ես խո սում այն մա սին, թե ինչ 
է դա նշա նա կում, դժգո հութ յուն ներ են ա ռա ջա նում:

« Հետ ևե՛ք խա ղա ղութ յան ա մե նի հետ,- գրում է Եբ րա-
յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը,- և սր բութ յան, որ ա ռանց դրա 
ոչ ոք  Տի րո ջը չի տես նի» (Եբր. 12.14):  Կա՞ ինչ-որ մե կը, ով 
հա վա տում է այս խոս քե րին:  Մեկ ան գամ մի հո վիվ ա սաց. 
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«Ինձ այն քա՜ն են մե ղադ րում «գոր ծե րով արդարացնող» 
կրոն քա րո զե լու մեջ»:  Սա ևս բ խում է վերս տին ծնուն դի 
և Աստ ծո մա տա կա րար ման սկզբուն քի մա սին վար դա-
պե տութ յու նից: Ե թե իս կա պես Աստ ված է դար ձի բե րում 
մար դուն, ա պա  Նա շա րու նա կում է գոր ծել այդ մար դու 
մեջ՝ սո վո րեց նե լով, օրհ նե լով, հոր դո րե լով և խ րա տե լով: 
 Նա հետ ևում է, որ Իր սկսած գործն ա վար տին հաս նի: 
Ա հա թե ին չու է հե ղի նակն ա սում, որ ա ռանց սրբութ յան 
«ոչ ոք  Տի րո ջը չի տես նի»: Ին չո՞ւ. ո րով հետև ե թե չկա աճ 
սրբութ յան մեջ, ա պա Աստ ված չի գոր ծում ձեր կյան քում: 
Իսկ ե թե  Նա չի գոր ծում ձեր կյան քում, դրա պատ ճառն 
այն է, որ դուք Ն րա զա վա կը չեք:

 Տե սե՛ք  Հա կո բի և Ե սա վի տար բե րութ յու նը. «... Հա-
կո բին սի րե ցի և Ե սա վին ա տե ցի» (Հ ռոմ. 9.13): Այ դու-
հան դերձ, Աստ ված եր կու սի հա մար էլ կա տա րեց Իր 
խոս տումն ե րը:  Հա կոբն օրհն ված էր, Ե սա վը՝ նույն պես: 
Ինչ պե՞ս Աստ ված ցույց տվեց Իր դա տաս տանն ու բար-
կութ յու նը Ե սա վի նկատ մամբ, իսկ սե րը՝  Հա կո բի նկատ-
մամբ: Ա ռա ջի նը՝ թույլ տվեց, որ եր կուսն էլ վայ րե նա նան: 
 Սա կայն Ե սա վի ներ սում խրա տա կան աշ խա տանք տե-
ղի չէր ու նե նում, Աստ ծո հան դի մա նութ յու նը չէր գոր ծում՝ 
ո չինչ չկար:  Սա էր Աստ ծո բար կութ յու նը նրա հան դեպ: 
Իսկ  Հա կո բին խստութ յամբ խրա տում էր նրա կյան քի 
գրե թե բո լոր օ րե րում: Եվ սա Աստ ծո սի րո դրսևո րումն էր 
նրա հան դեպ: Ն րան սրբութ յան մղե ցին սի րով լի խրա-
տը և Աստ ծո հան դի մա նութ յու նը:  Նույնն այ սօր վե րա բե-
րում է բո լոր հա վա տաց յալ նե րին:

Ա վե լին՝  Տե րը  Պո ղո սի մի ջո ցով ա սում է.
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«Արդ, ա ղա չո՛ւմ եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, Աստ ծո ո ղոր մութ-
յու նով, որ ձեր մար մին նե րը ներ կա յաց նեք կեն դա նի, 
սուրբ և Աստ ծուն ըն դու նե լի պա տա րագ, որ ձեր բա-
նա վոր պաշ տոնն է։ Եվ մի՛ կեր պա րան վեք այս աշ-
խար հի կեր պա րան քով. այլ՝ նո րոգ վե՛ք ձեր մտքի նո-
րո գութ յամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստ ծո կամ քը՝ 
բա րին, հա ճե լին և  կա տար յա լը» (Հ ռոմ. 12.1,2)։

Ին չո՞ւ է ա սում «ներ կա յաց րե՛ք ձեր մար մին նե րը»:  Կար-
ծում եմ՝ դրա պատ ճա ռը ներ կա «գեր հոգ ևոր լի նե լուց» 
խու սա փելն է:  Դուք ա սում եք. «Ես սիրտս տվել եմ  Հի սու-
սին. գիր քը կազ մից չեն դա տում:  Չեք կա րող իմ ներ քին 
վի ճա կը դա տել ար տա քին գոր ծե րով»:  Սա կայն, ի րա կա-
նում, կա րող ես գիր քը կազ մով դա տել:  Հի սու սը երբ ևէ չի 
ա սել, որ չեք կա րող մար դու ներ քին վի ճա կը դա տել՝ նրա 
ար տա քին գոր ծե րից ել նե լով. ընդ հա կա ռա կը՝ ա սել է, որ 
կա րող եք. ծա ռը պտղից կճա նաչ վի (տե՛ս  Մատթ. 12.33): 

Ե թե կար ծում եք, թե Ք րիս տո սին եք տվել ձեր սիր տը, 
ա պա Ն րանն է նաև ձեր մար մի նը:  Հի մա կա սեմ, թե ին չու: 
 Սիր տը, բա րե կա՛մս, ար յու նա մուղ մկան չէ, կամ՝ ինչ-որ 
բա նաս տեղ ծի եր ևա կա յութ յան ար գա սիք: Աստ վա ծաշն-
չում «սիրտ» բա ռը վե րա բե րում է մար դու բուն էութ յա նը 
կամ մի ջու կին: Ու րեմն, մի՛ ա սեք, թե ձեր բուն էութ յու նը՝ 
մի ջու կը,  Հի սուսն է, և  դա ամ բող ջութ յամբ չի անդ րա դառ-
նում ձեր մարմն ի ու կյան քի վրա: Այդ պես չի՛ լի նում:

 Մենք պետք է ու սումն ա սի րենք Աստ ծո  Խոս քը՝ ո՛չ 
կրո նա կան ձևով, և  ո՛չ էլ պար զա պես են թադ րութ յուն ներ 
ա նե լով, այլ՝ հիմն վե լով դրա հստակ կար գադ րութ յուն նե-
րի վրա:  Կար գադ րութ յուն ներ ին չի՞ վե րա բեր յալ. ո՞ր տե-
սա կի կար գադ րութ յուն ներն են ուղ ղոր դում մեզ:
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Մաքրակրոնների ասած ամեն ինչին չէ, որ համա ձայն 
եմ, սա կայն սի րում եմ նրանց:  Պատ ճառ նե րից մե կը, թե 
ին չու եմ սի րում նրանց, այն է, որ հա վա տա ցած եմ՝ ի րենց 
ան կեղ ծութ յամբ փոր ձել են կյան քում ա մեն բան են թար կել 
 Հի սուս Ք րիս տո սին՝ որ պես  Տի րոջ, այդ թվում նաև ի րենց 
մտքե րը: Ն րանք ութ հար յուր է ջից բաղ կա ցած գրքեր են 
գրել այն մա սին, թե ինչ պետք է մտա ծենք՝ ըստ  Սուրբ Գր-
քի: Գ րել են այն մա սին, թե ինչ պետք է ա նենք մեր աչ քե-
րի հետ: Գ րել են, թե ինչ պետք է մտնի մեր ա կանջ նե րից, 
և  ինչ չպետք է մտնի:  Սո վո րեց րել են այն մա սին՝ ինչ պես 
պետք է կա ռա վա րել լե զուն:  Խո սել են մեր կյան քե րի ու 
դրա ման րուք նե րի ամ բող ջա կան ուղ ղորդ ման մա սին: 

 Գու ցե վա խեց նեմ ձեզ, սա կայն Աստ վա ծա շուն չը խո-
սում է նաև այն մա սին, թե ինչ պես պետք է հագն վենք: 
Այս հար ցում զգույշ եմ լի նե լու, քա նի որ չեմ ցան կա նում 
են թադ րութ յուն ներ ա նել:  Կինս ա սում է. «Ե թե հա գուստն 
ընդգ ծում է ձեր դեմ քի վա յել չութ յու նը, ո րից առ կայ ծում 
է Ք րիս տո սի փառ քը, ա պա դա Աստ ծուց է: Իսկ ե թե այն 
ընդգ ծում է ձեր մար մի նը, ա պա դա հեշ տա մո լութ յուն է, 
և Աստ ված ա տում է դա»: Աստ ծո բնութ յու նը ուղ ղոր դում 
է մեզ մեր վար քի բո լոր ման րուք նե րում:

Այս փոք րիկ գրքի նպա տա կը մեր սրբութ յանն առնչ-
վող բո լոր բա նե րին անդ րա դառ նա լը չէ:  Գի տենք, որ 
սրբութ յու նը պար զա պես ար տա քին դրսևո րում չէ: Այ դու-
հան դերձ, մենք այն պի սին ենք դար ձել, որ  Հո գու ներ-
քին աշ խա տան քը՝ որ պես ար դա րա ցում օգ տա գոր ծե լով, 
ա սում ենք, թե ար տա քուստ ոչ մի բան էլ չպետք է տե ղի 
ու նե նա:  Սա ճշմա րիտ չէ:  Ձեզ նից ո մանք գու ցե ա ղա-
չեն, որ պես զի Աստ ծո  Հո գին լցնի ի րենց և  գոր ծի ի րենց 
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մի ջո ցով, սա կայն բա վա կան է կես ժամ հե ռուս տա ցույց 
դի տեն, որ տրտմեց նեն Ն րան, և  Նա ի րեն ցից մղոն ներ 
հե ռու լի նի: Ե թե ջրի ինն սու նի նը տո կո սը մա քուր է, իսկ 
մեկ տո կո սը կո յու ղաջ րից է, ես այն չեմ խմի:

 Մեկ ան գամ դժվար ի րա վի ճա կում էի, և  ըն կերս այդ 
մա սին հի շա տա կեց  Լեո նարդ  Ռեյ վեն հի լի հետ ու նե ցած իր 
զրույ ցի ըն թաց քում: Երբ վեր ջինս իմ ըն կե րո ջից լսեց այդ 
ի րա վի ճա կի մա սին, ինձ մի տրակ տատ (դաշ նագ րութ յուն) 
ու ղար կեց:  Մինչև այժմ էլ ու նեմ այդ տրակ տա տը: Եր բե՛ք ու 
եր բե՛ք չեմ բա ժան վի դրա նից: Դ րա նում աս ված է. «Ու րիշ-
նե րին կա րե լի է, քեզ՝ ոչ»: Այդ տրակ տա տում գրված ա մեն 
բա նին չէ, որ հա մա ձայն եմ, սա կայն գի տեմ հետև յա լը՝ 
կան վայ րեր, որ տեղ չեմ գնա, կան ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց 
մեջ ինձ չեմ գցի՝ ոչ այն պատ ճա ռով, որ ա վե լի սուրբ եմ, 
քան ու րիշ նե րը, այլ այն պատ ճա ռով, որ գի տեմ, թե ով եմ:

 Գու ցե ի մա նաք Եվ րո պա յի ա մե նա հայտ նի ջու թա կա-
հար նե րից մե կի պատ մութ յու նը, ով իր վեր ջին հա մեր-
գը տվեց տա րեց հա սա կում: Երբ ա վար տեց, մի ե րի տա-
սարդ, ով նույն պես ջու թա կա հար էր, մո տե ցավ նրան ու 
ա սաց. « Պա րո՛ն, կյանքս կտա յի, որ պես զի կա րո ղա նա յի 
նվա գել այն պես, ինչ պես դուք եք նվա գում»:  Ծե րու նին 
պա տաս խա նեց. «Որ դի՛ս, ես իմ կյան քը տվել եմ, որ պես-
զի նվա գեմ այն պես, ինչ պես ես եմ նվա գում»:

 Դուք ա սում եք. «Աստ ծո զո րութ յունն եմ ու զում իմ 
կյան քում»: Իս կա պե՞ս: Այդ դեպ քում կան բա ներ, ո րոնք 
պետք է թող նեք: Ա սում եք. «Ու զում եմ ճա նա չել Ն րան»: 
Այդ դեպ քում աշ խար հից ո րո շա կի զա տում պետք է տե-
ղի ու նե նա: Ա մե նու րեք բո լորն ան ձին հան գիստ տա լու 
ինչ-որ մի ջոց ներ են գտնում, հա վաք վում են, խմբա կա-
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յին գրկա խառն վում ու « Կում բա յա» երգն1 են եր գում կամ 
նման մի բան: Իսկ ձեզ գու ցե անհ րա ժեշտ է ա նա պա-
տում Աստ ծո հետ ա ռանձ նա նալ, յոթ օր ծնկնե րի վրա 
անց կաց նել, ծոմ պա հել, ու սումն ա սի րել  Սաղ մոս նե րի 
գիր քը:  Ձեզ անհ րա ժեշտ է Աստ ծո հետ միայ նակ մնալ. 
դուք պետք է Ն րան պատ կա նեք: Ե թե Աստ ծո մարդ եք, 
ա պա կլի նեն ժա մա նակ ներ, երբ նույ նիսկ ձեր կի նը, ով 
ձեր մարմն ից է, ձեզ հետ մեկ է, կնա յի ձեր աչ քե րին ու 
կհաս կա նա, որ չի կա րող ձեզ հետ միա սին գնալ այն ծա-
ծուկ վայ րը, ուր դուք գնում եք Աստ ծո հետ:

Այ սօր մեր ե կե ղե ցի նե րում լռում են աշ խար հից զատ-
վե լու մա սին:  Սա կայն  Սուրբ  Գիր քը չի լռում: Այն մեզ նից 
պա տաս խան է պա հան ջում: «Ան հա վատ նե րի հետ այ լա-
խառն լծա կից մի՛ ե ղեք. ո րով հետև ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն 
ունի ար դա րութ յու նը ա նօ րի նութ յան հետ» (Բ  Կորնթ. 6.14). 
ո՛չ մի մաս նակ ցութ յուն: Ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն ու նի լույ սը 
խա վա րի հետ (խոսք 14). ո՛չ մի մաս նակ ցութ յուն:  Խա վա-
րը Աստ ծո հայտ նութ յան հա կա նիշն է: Ի՞նչ միա բա նութ յուն 
ու նի Ք րիս տո սը սա տա նա նե րի հետ (խոսք 15). ո՛չ մի միա-
բա նութ յուն: Ի՞նչ բա ժին ու նի հա վա տաց յալն ան հա վա տի 
հետ (խոսք 15). ո՛չ մի բա ժին: 

 Տերն ա սում է. «Ն րանց մի ջից դո՛ւրս գնա ցեք» 
(խոսք 17): Ին չի՞ մի ջից դուրս գնա ցեք:  Դո՛ւրս գնա-
ցեք ա նօ րի նութ յու նից, խա վա րից, սա տա նա յա կան 
գոր ծիք նե րից և  ան հա վատ նե րի կեն սա կեր պից ու աշ-
խար  հա կա նութ յու նից. դո՛ւրս ե կեք այս ա մե նից:

1   Աֆրիկյան երգ 1930-ական թվականներից՝ հայտնի է որպես ֆոլկլոր,  
որը տարածվեց երիտասարդական ճամբարներում և այս օրինակում 
գործածված է որպես մակերեսային կրոնի և հուզականության ներկայացում: 
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Ըն տա նի քին վե րա բե րող սուրբգ րա յին 
հա մար նե րի փո խա րի նում

«Զ գո՛ւյշ կա ցեք՝ մի գու ցե մե կը հափշ տա կի ձեզ փի
լի սո փա յութ յու նով և  դա տարկ խա բե բա յութ յու նով, 
մարդ կանց ա վան դութ յան պես, աշ խար հի սկզբունք
նե րի պես և  ոչ թե Ք րիս տո սի պես»։

–  Կո ղո սա ցի նե րի 2.8

Ին նե րորդ բա նը, ո րը մտա հո գվելու առիթ է տա լիս, 
շատ կար ևոր է ինձ հա մար՝ որ պես հա սուն տա րի քի 
մար դու, ով ու նի ե րի տա սարդ ըն տա նիք: Ա մուս նա ցել 
եմ ե րե սուն տա րե կան հա սա կում:  Մեր ա մուս նութ յան 
ա ռա ջին ութ տա րի նե րի ըն թաց քում կինս ու ղե ղի փոքր 
ու ռուցք ու ներ:  Չէինք կա րո ղա նում ե րե խա ներ ու նե նալ, 
սա կայն ո րոշ ժա մա նակ անց, փա՛ռք Աստ ծուն,  Նա հա-
ճեց պարգ ևել մեզ ե րե խա ներ:

 Խոր հե՛ք սրա շուրջ:  Մեր կի րակ նօր յա ա ռա վոտ յան 
քա րոզ ներն այն քան կոս մե տիկ բնույթ են կրում:  Միայն 
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այն, որ փա ռա բա նութ յու նը լավ է հնչում, քա րո զը լավ 
է ըն թա նում, և թ վում է, թե այն դիպ չում է մարդ կանց, 
ի րա կան հոգ ևո րութ յան ա պա ցույց չէ: Ես կա սեմ, թե որն 
է դրա ա պա ցույ ցը՝ տու նը, ա մուս նութ յուն նե րը, ըն տա-
նիք նե րը: Աստ վա ծաշն չում գրված է օ րե րի մա սին, երբ 
«Իս րա յե լի մեջ թա գա վոր չկար. ա մեն մարդ իր աչ քե րի 
հա ճե լի ե ղածն ա նում էր» ( Դատ. 17.6)։  Ճամ փոր դե լիս 
տար բեր մարդ կանց եմ հան դի պում, սա կայն փոր ձում 
եմ գտնել այն պի սի աստ վա ծա պաշտ մարդ կանց, ով քեր 
մե ծաց րել են աստ վա ծա պաշտ ե րե խա նե րի և  շատ ժա-
մա նակ անց կաց րել նրանց հետ:  Սա կայն ա վե լի հա ճախ 
պարզ վում է, որ մարդ կանց մեծ մասն, ում հետ զրու ցում 
եմ, ցան կա նում է քննար կել սնո տիա պաշ տութ յան, սո-
ցիո լո գիա յի և ն մա նա տիպ բա նե րի վե րա բեր յալ։  Կենտ-
րո նում այն է, ինչն ի րենց ճիշտ է թվում, նույ նիսկ մեկ 
սուրբգ րա յին հա մար չեն կա րո ղա նում մեջ բե րել, ո րը 
կհիմն ա վո րեր ի րենց տե սանկ յու նը: Այ դու հան դերձ, եր-
բեմն հան դի պում եմ տղա մարդ կանց և  կա նանց, ով քեր 
ի րենց ըն տա նիք ներն Աստ ծո  Խոս քի հա մե մատ կա ռու-
ցե լու ո րո շում ու նեն:  Տար բե րութ յու նը ցնցող է: 

 Պա տա հում է այն պես, որ օ դա նա վում կող քիս նստած 
մար դիկ հարց նում են, թե ին չով եմ զբաղ վում: 

«Ա մու սին եմ»,- պա տաս խա նում եմ:
«Ու րի՞շ ին չով եք զբաղ վում»,- հնչում է հա ջորդ հար ցը: 
« Հայր եմ»:
«Իսկ ու րիշ ի՞նչ զբաղ մունք ու նեք»:
«Ե թե ժա մա նակ է մնում, մի փոքր էլ քա րո զում եմ»:
Ի՞նչ ի մաստ կու նե նա այն, որ մարդն ամ բողջ աշ խար-

հը շա հի, սա կայն իր սե փա կան ըն տա նի քը կորց նի: 



73Ըն տա նի քին վե րա բե րող սուրբգ րա յին հա մար նե րի փո խա րի նում

 Թո՛ւյլ տվեք այս պես ձևա կեր պել միտքս. ի՞նչ հիմ քի վրա 
եք մե ծաց նում ձեր ե րե խա նե րին և  սի րում ձեր կնո ջը: Ին-
չի՞ վրա է հիմն ված ձեր ըն տա նի քը: Ե թե չեք կա րող բա ցել 
Աստ ծո  Խոս քը և  ցույց տալ, թե ինչ պես եք ձեր ըն տա-
նի քը հիմն ում դրա վրա, ա պա կա րող եմ գրե թե վստահ 
ա սել, որ հո գե բա նութ յան, սո ցիո լո գիա յի և  այս դա րի 
քմա հա ճույք նե րի ու ստե րի գե րին եք: Ի րա կա նում, ի րա-
վունք չու նեք բո լոր այս բա նե րին հետ ևել:  Ձեզ հա մար 
չպետք է լի նի Աստ ծո  Խոս քից զատ այլ հե ղի նա կութ յուն: 

 Տե սե՛ք, թե ինչ է գրված Ծնն դոց 18.19-ում: Աստ ված 
Աբ րա հա մի մա սին ա սում է. «Ո րով հետև Ես ճա նա չե-
ցի նրան, որ իր որդ իներին և  ի րե նից հե տո իր տա նը 
կպատ վի րի, և ն րանք Ե հո վա յի ճա նա պար հը կպա հեն՝ 
ար դա րութ յուն և  ի րա վունք ա նե լու հա մար, որ պես զի 
Ե հո վան Աբ րա հա մի վրա բե րի՝ ինչ որ ա սել է նրան»։ Որ-
քա՜ն գե ղե ցիկ է այս վար վե լա կեր պը:

 Խոր հե՛ք նաև այն ա մե նի շուրջ, ինչ  Պո ղոսն է ա սում. 
«Արդ ա ղա չում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, Աստ ծո ո ղոր մութ յու-
նով, որ ձեր մար մին նե րը ներ կա յաց նեք կեն դա նի, սուրբ 
և Աստ ծուն ըն դու նե լի պա տա րագ, որ ձեր բա նա վոր 
պաշ տոնն է։ Եվ մի՛ կեր պա րան վեք այս աշ խար հի կեր-
պա րան քով. այլ՝ նո րոգ վե՛ք ձեր մտքի նո րո գութ յամբ, որ 
դուք քննեք, թե ինչ է Աստ ծո կամ քը՝ բա րին, հա ճե լին 
և  կա տար յա լը» (Հ ռոմ. 12.1,2)։ Երկ րորդ խոս քում աս վում 
է, որ Աստ ծո կամ քը կա տար յալ է: Ե թե որ պես Աստ ծո 
մարդ դուք երբ ևէ ա սեք, թե զո հա բե րում եք ձեր ըն տա-
նի քը հա նուն ծա ռա յութ յան, կա սեմ ձեզ, որ ստում եք: 
 Դուք ձեր ըն տա նի քը զո հա բե րում եք հա նուն այն փոք-
րիկ թա գա վո րութ յան, ո րը փոր ձում եք կա ռու ցել:  Կա րող 
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եմ նման բան ա սել, քա նի որ Աստ ծո կամ քը կա տար յալ է: 
 Սա նշա նա կում է, որ ծա ռա յութ յան վե րա բեր յալ Աստ ծո 
կամ քը կա տա րե լու հա մար ես ստիպ ված չեմ լի նի խախ-
տել Աստ ծո կամքն իմ ըն տա նի քի հա մար: Աստ ված ձեր 
կա րի քը չու նի: Այ դու հան դերձ,  Նա ձեզ նից հնա զան դութ-
յուն է պա հան ջում:

 Մի օր մի մարդ հարց րեց ինձ, թե արդ յո՞ք դեմ եմ ա վե-
տա րան չութ յա նը: Ես պա տաս խա նե ցի. «Ա յո՛ և  ո՛չ. դեմ 
չեմ աստ վա ծաշնչ յան ա վե տա րան չութ յա նը, սա կայն դեմ 
եմ այն ձևին, ո րով դուք ա նում եք դա»:  Նույն կերպ մեկ 
ու րի շը կա րող է հարց նել. « Դուք դե՞մ եք կի րակ նօր յա 
դպրո ցին և  ե րի տա սար դա կան խմբակ նե րին»: Իմ պա-
տաս խա նը կրկին կլի նի «ա յո» և «ոչ»:

 Թո՛ւյլ տվեք եր կու օ րի նակ բե րել՝ բա ցատ րե լու, թե ինչ 
նկա տի ու նեմ:  Գու ցե ո մանց հա մար սրանք բա վա կա նա-
չափ հա մո զիչ օ րի նակ ներ չլի նեն, իսկ ո մանց հա մար չա-
փից կտրուկ լի նեն: Այ նու ա մե նայ նիվ, այս եր կու օ րի նա-
կով ցան կա նում եմ ցույց տալ, թե ին չը մեզ հետ այն չէ:

Ինչ վե րա բե րում է կի րակ նօր յա դպրո ցին, ան կախ 
այն բա նից, թե ինչ հա րան վա նութ յան եք պատ կա նում՝ 
ե թե խոս քը մեծ ու կազ մա կերպ ված հա րան վա նութ յան 
մա սին է, կա րող եմ վստա հեց նել, որ մեծ քա նա կութ յամբ 
գու մար է ծախս վում կի րակ նօր յա դպրո ցի նյու թե րի, 
ուսու ցիչ նե րին ու սու ցա նե լու և գր քում տեղ գտած այլ բա-
նե րի վրա, որ պետք է ար վեն՝ դպրո ցի ա ռաջ խա ղաց ման 
հա մար: 

Իսկ հի մա թո՛ւյլ տվեք հարց նել, թե որ քան գու մար է 
ծախ սում ձեր հա րան վա նութ յու նը, որ քան աշ խա տա ժա-
մեր են ներդր վում, որ քան հա մա ժո ղով եր են անց կաց-
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նում, որ պես զի հայ րե րին սո վո րեց նեն, թե ինչ պես կրթեն 
ի րենց ե րե խա նե րին: Աստ ված չու նի ծրագիր Բ։  Նա ու նի 
միայն ծրագիր Ա: Ե թե շրջան ցեք ծրագիր Ա-ն, կտես նեք, 
որ ծրագիր Բ-ն  չի գոր ծում: 

Ա սածս այն չէ, որ ե րե խա նե րը չեն կա րող խմբե րով 
հա վաք վել և  կրթվել կամ ու սու ցան վել, սա կայն ե թե դա 
փո խա րի նում է հոր ծա ռա յութ յա նը տա նը, ա պա անհ րա-
ժեշտ է ան մի ջա պես շտկել այդ եր ևույ թը:

 Հաս կա նո՞ւմ եք՝ ինչ նկա տի ու նեմ:  Պար զա պես նա-
յեք այս փոք րիկ օ րի նա կին. կի րակ նօր յա դպրո ցի հա-
մար անհ րա ժեշտ ա մեն բան կա, սա կայն այն քան քիչ 
հա մա ժո ղով եր են անց կաց վում այս երկ րում, ո րոնց 
նպա տակն է սո վո րեց նել հայ րե րին, թե ինչ պես պետք 
է սո վո րեց նեն ի րենց ե րե խա նե րին: Իսկ կի րակ նօր յա 
դպրո ցը մեծ մա սամբ ոչ ա վե լին է, քան ժա մանց, քա-
նի որ կի րակ նօր յա դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը ե րե խա նե րին 
ճշմար տա պես խրա տե լու իշ խա նութ յուն չու նեն:  Նույ-
նիսկ ե թե ու նե նա յին, չէին ա նի, քա նի որ չեն հա վա տում 
դրա կարևո րութ յա նը:

 Հի մա խո սենք ե րի տա սար դա կան խմբակ նե րի մա-
սին: Ինչ-որ մե կը կա սի. «Ե րի տա սարդ նե րը միա սին լի-
նե լու կա րիք ու նեն: Ն րանց պար զա պես անհ րա ժեշտ է 
ի րար հետ լի նել»: Իս կա պե՞ս:  Սուրբգ րա յին ո՞ր հա մարն 
է նման բան ա սում: «Ի մաս տուն նե րի հետ վար վո ղը 
ի մաս տուն կդառ նա. բայց տխմար նե րի հետ ըն կե րա ցո-
ղը կչա րա նա» (Ա ռակ. 13.20)։ Ե րի տա սարդ նե րը պետք է 
հա սուն տա րի քի մարդ կանց հետ ըն կե րակ ցեն, որ պես-
զի դա դա րեն միա միտ հի մա րութ յուն ներ ա նե լուց և  հա-
սու նա նան՝ մի կողմ թող նե լով հի մա րութ յու նը, ո րը կոր-



76 Տա սը մեղադրանք՝ ուղղ ված ժա մա նա կա կից ե կե ղե ցուն

ծան ման է տա նում: Ա սածս այն չէ, որ չի կա րե լի մեկ տեղ 
հա վա քել ե րի տա սարդ նե րին, այլ այն է, որ երբ ա նում եք 
դա, ծնող նե րին պատ կե րից դուրս մի՛ թո ղեք:

 Մի գու ցե ա սեք. «Իսկ այն մո լոր ված ե րի տա սարդ նե՞-
րը, ով քեր մեր ե կե ղե ցի են հա ճա խում»: Ես էլ կհարց նեմ. 
«Ի՞նչ են նրանք հի մա տես նում»: Այդ մո լոր ված ե րի տա-
սարդ նե րը գա լիս են ձեր ե կե ղե ցու քրիս տոն յա ե րի տա-
սարդ նե րի մոտ և  տես նում են գրե թե նույն բա նը, ինչ 
ի րենց տնե րում՝ ծնող ներ չկան. ե րե խա նե րը սո վո րեց-
նում են ե րե խա նե րին:  Կամ տա րի քով մի փոքր ա վե լի 
մեծ տղան սո վո րեց նում է ու րիշ նե րի ե րե խա նե րին: Իսկ 
ի՞նչ տե ղի կու նե նար, ե թե մի մո լոր ված ե րի տա սարդ գար 
ձեր ե կե ղե ցի և  տես ներ ե րե խա նե րին ու ե րի տա սարդ նե-
րին սի րով լի, հրա շա լի հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ ի րենց 
ծնող նե րի հետ: Ն րանք կա սեին. «Օ՜, նախ կի նում երբ ևէ 
նման բան չեմ տե սել: Ա պա՛ նա յեք այս հո րը:  Նա սի րում 
է իր որ դուն: Իսկ որ դին սի րում է հո րը:  Տե սե՛ք, թե ինչ պի-
սի՜ սեր է: Ու րեմն սա՞ է քրիս տո նեութ յու նը»:

 Մեր ե կե ղե ցի նե րում ի րա վի ճակն ու շադ րութ յան կա-
րիք ու նի, սա կայն մենք միտ ված ենք կույր լի նել դրա 
նկատ մամբ:  Սա նման է մի մար դու, ում ճա կա տից ար-
յուն է հո սում, ու նա գա լիս է ինձ մոտ և  ա սում. «Ա մե նու-
րեք ե ղել եմ: Ոչ ոք չի կա րո ղա նում ախ տո րո շել խնդիրս», 
իսկ ես պա տաս խա նում եմ. «Ես բժիշկ չեմ, սա կայն 
քսան չորս ժամ քեզ հետ կլի նեմ, որ փոր ձենք լու ծում 
գտնել»: Արդ յուն քում տես նում եմ, որ ա մեն ան գամ, երբ 
ժա մը լրա նում է, նա ինքն իր գլուխն աղ յու սին է հար-
վա ծում: Երբ ժա մը մեկն է զար կում, նա մեկ ան գամ է 
գլու խը հար վա ծում: Երբ ժա մը եր կուսն է զար կում, եր կու 
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ան գամ է հար վա ծում:  Ժա մը տաս ներ կու սին տաս ներ-
կու ան գամ է գլու խը հար վա ծում աղ յու սին: Այս ա մե նին 
ու շադ րութ յամբ և զ գու շութ յամբ հետ ևե լուց ու նշումն եր 
ա նե լուց հե տո մո տե նում եմ նրան ու ա սում. « Գի տես՝ ես 
բժիշկ չեմ, սա կայն կար ծում եմ՝ հաս կա ցել եմ, թե որն է 
քո խնդի րը»:

 Մի՞ թե մենք այդ քան պա թե տիկ վի ճա կում ենք: Ին-
չո՞ւ են մեր ե րե խա ներն ա նում այն, ինչ ա նում են: Ին-
չո՞ւ է ա մեն բան գլխի վայր շրջված:  Մի թան կա գին սուրբ 
եղ բայր թույլ չի տվել, որ իր դե ռա հաս որ դին ա ռանձ-
նաց ված վայ րում ժա մադր վի մի օ րիոր դի հետ: Եվ ինչ-
որ մե կը նրան հարց է ուղ ղել. «Որ դուդ չե՞ս վստա հում», 
ին չին նա պա տաս խա նել է. «Ո՛չ, չեմ վստա հում որ դուս: 
Չ գի տեմ՝ ին չու այդ հար ցը տվե ցիք, սա կայն ի մա ցե՛ք, որ 
չեմ վստա հում նույ նիսկ նրա հո րը: Ես նրա հորն էլ թույլ 
չէի տա ա ռանձ նա նալ ինչ-որ կնոջ հետ, ով իր կի նը չէ, 
որ թերևս ես ան պատ շաճ վար մուն քից կորց նե լու ա վե լի 
շատ բան ու նեմ, քան որդիս, և  սե փա կան կամ քիս վրա 
ա վե լի մեծ իշ խա նութ յուն ունեմ, քան մո լեգ նող հոր մոն-
նե րով դե ռա հա սը: Այս ա մե նով հան դերձ, ի՞նչն է ձեզ 
ստի պում մտա ծել, թե պի տի վստա հեի որ դուս այդ ի րա-
վի ճա կում»:

 Մենք հա ջոր դա բար խախ տում ենք աստ վա ծաշնչ յան 
սկզբունք նե րը, իսկ հե տո զար մա նում ենք, թե ին չու է 
ա մեն բան խառ նաշ փո թի վե րած վել:
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« Ջա՛նք ա րա, որ քո անձն ըն տիր կանգ նեց նես 
Աստ ծո առջև իբրև մի մշակ՝ ա ռանց ա մո թի, որ 
ճշմար տութ յան խոսքն ու ղիղ մա տա կա րա րես»։

– Բ  Տի մո թեոս 2.15

 Մի քա նի ա միս ա ռաջ լսում էի բո լոր այն սար սա փե-
լի բա նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում մեր երկ րում (այլևս 
չգի տեմ ինչ պես կո չել այն՝ հան րա պե տա կա՞ն, ժո ղովր-
դա վա րա կա՞ն, թե՞ սո ցիա լիս տա կան եր կիր): Այն պես էի 
բեռ նա վոր վում այդ ա մե նը լսե լուց: Ինքս ինձ ա սում էի. 
«Օ՜, Աստ վա՜ծ: Ի՞նչ կա րող եմ ա նել:  Հենց հի մա,  Տե՛ր, այն 
ա մե նով, ինչ ներ սումս կա, ան կեղ ծութ յամբ պատ րաստ 
եմ ցատ կել հրդե հի մեջ: Ե թե գա զա զած ռնգեղջ յուր էլ լի-
նի, կցատ կեմ նրա առջև:  Դու միայն ա սա՛, թե ինչ ա նեմ: 
Կ ցան կա նա՞ս գնամ  Վա շինգ տոն և Ս պի տակ  Տան առջև 
կանգ նեմ ու այն քան քա րո զեմ, մինչև ինձ բան տը նե տեն: 
Ես հոգ նել եմ լոկ քրիս տոն յա նե րին քա րո զե լուց ե կե ղե-
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ցի նե րում և  հա մա ժո ղով ե րին: Օ՜, Աստ վա՜ծ, այս եր կի րը 
դժոխք է գնում: Ի՞նչ ես ցան կա նում, որ ա նեմ:  Դու միայն 
նե տի՛ր ինձ նրանց վրա»:

Այժմ խոր հենք Ա  Տի մո թեոս 4.1-16-ի շուրջ. 

«Եվ  Հո գին հայտ նի ա սում է, թե՝ հե տին ժա մա նակ նե-
րում ո մանք հա վատ քից կհե ռա նան և մ տիկ կտան մո-
լար ո գի նե րի և դ ևե րի վար դա պե տութ յուն նե րի, ստա-
խոս նե րի կեղ ծա վո րութ յամբ, ո րոնց խղճմտան քը 
տաղ ված է. որ ա մուս նա նա լուց կար գե լեն, կհրա ժար-
վեն կե րա կուր նե րից, որ Աստ ված ստեղ ծեց հա վա-
տաց յալ նե րի և ճշ մար տութ յու նը ճա նա չող նե րի հա-
մար, որ գո հութ յամբ վա յե լեն։ Ո րով հետև Աստ ծո բո լոր 
ստեղծ ված նե րը բա րի են, և  ոչ մի բան խո տան չէ. երբ 
որ գո հութ յու նով ըն դուն վի։ Ո րով հետև սրբվում է Աստ-
ծո  Խոս քով և  ա ղոթ քով։ Ե թե այս բա նե րը եղ բայր նե-
րին խրատ տաս,  Հի սուս Ք րիս տո սի բա րի պաշտոն յա 
կլի նես՝ սնված հա վատ քի խոս քե րով և  այն բա րի վար-
դա պե տութ յու նով, ո րին հետ ևե ցիր։ Եվ պիղծ ու պա-
ռա վա կան ա ռաս պել նե րից ե՛տ կաց. բայց վար ժեց րո՛ւ 
քո ան ձը աստ վա ծա պաշ տութ յան։ Ո րով հետև մարմ-
նի վար ժութ յու նը քիչ բա նի հա մար է օգ տա կար, բայց 
աստ վա ծա պաշ տութ յունն ա մեն բա նի հա մար օգ տա-
կար է՝ ու նե նա լով այժմ յան և  գա լու կե նաց խոստ մուն-
քը։ Ճշ մա րիտ է այս խոս քը և  ա մեն ըն դու նե լութ յան 
ար ժա նի։ Ո րով հետև հենց սրա հա մար էլ աշ խա տում 
ենք և  նա խատ վում, որ հույս ենք դրել կեն դա նի Աստ-
ծո վրա, որ Փր կիչ է բո լոր մարդ կանց, և  մա նա վանդ 
հա վա տաց յալ նե րին։ Այս բա նե րը պատ վի րի՛ր և  սո-
վո րեց րո՛ւ։ Ոչ ոք քո ման կութ յու նը չա նար գի. այլ՝ օ րի-
նակ ե ղիր հա վա տաց յալ նե րին խոս քով, վար քով, սի-
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րով, հա վատ քով, սրբութ յու նով։  Մինչև որ գամ՝ միտք 
դիր կար դա լուն, հոր դոր մուն քին և  վար դա պե տութ յա-
նը։ Ան հոգ մի՛ ե ղիր այն քե զա նում ե ղած շնորհ քի հա-
մար, որ քեզ տրվեց մար գա րեութ յու նով ե րի ցութ յան 
ձեռ նադ րութ յամբ։ Ս րանք մտա ծի՛ր, սրան ցում կա՛ց, որ 
քո ա ռա ջա դի մութ յու նը ա մե նին հայտ նի լի նի։ Զ գո՛ւյշ 
կաց ան ձիդ և  վար դա պե տութ յանդ և դ րա նում հա-
րատ ևի՛ր. ո րով հետև այդ ա նե լով՝ քո անձն էլ կապ րեց-
նես և  քեզ լսող նե րինն էլ»։ 

Ա ռա ջին խոս քում աս վում է. «Եվ  Հո գին հայտ նի ա սում 
է, թե՝ հե տին ժա մա նակ նե րում ո մանք հա վատ քից կհե-
ռա նան և մ տիկ կտան մո լար ո գի նե րի և դ ևե րի վար դա-
պե տութ յուն նե րի»: Այ նու հետև  Պո ղո սը շա րու նա կում և  
ա սում է ե րի տա սարդ  Տի մո թեո սին, որ մշա կույ թի մեջ 
ա զա տութ յուն են ստա նա լու ա մեն տե սա կի կոր ծա նա-
րար եր ևույթ ներ, և  ա մեն ինչ խե լա գա րութ յան է հաս նե-
լու, իսկ մար դիկ գա զան նե րի նման են պա հե լու ի րենց: 
 Կոն րադ Մ բե վեն1 ա սել է. «Աֆ րի կա յում մենք այլևս չենք 
վա խե նում վայ րի գա զան նե րից:  Մենք չենք փախ չում 
վայ րի գա զան նե րից:  Փո խա րե նը՝ վա խե նում ու փախ չում 
ենք մարդ կան ցից»:  Նա, ի հար կե, խո սում էր մարդ կութ-
յան ար մա տա կան այ լա սեր վա ծութ յան հետ ևանք նե րի 
մա սին:  Պո ղո սը պար զա պես ա սում է. « Տի մո թեո՛ս, աշ-
խար հը սան ձար ձակ վե լու է»:

Ու րիշ ի՞նչ է ա սում: «Ե թե այս բա նե րը եղ բայր նե րին 
խրատ տաս,  Հի սուս Ք րիս տո սի բա րի պաշ տոն յա կլի-
նես՝ սնված հա վատ քի խոս քե րով» (խոսք 6): Ա յո՛, աշ-

1   Զամբիայի, Լուսակա քաղաքում գտնվող Կաբվատա մկրտական եկեղեցու 
հովիվ
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խար հը խել քը թռցրել է: Եվ Աստ ված մեզ ա սում է. «Ա մեն 
բան իմ նա խախ նա մութ յան ներ քո է, սա կայն լսե՛ք Ինձ: 
Այս տեղ՝ երբ մեղքն ա մե նու րեք սան ձա զերծվում է, հա-
վա տու րա ցութ յուն և  հա լա ծանք է տի րում, պետք է լի նի 
ձեր ար ձա գան քը: Եվ ա հա թե ինչ պետք է ա նեք՝ շա րու-
նա կա բար «սնվե՛ք հա վատ քի խոս քե րով»»: 

 Փո խա րե նը մենք միշտ ցան կա նում ենք վա զել ու ինչ-
որ բան ա նել: Ու զում ենք ինչ-որ բան շտկել: Իսկ Աստ ված 
փնտրում է տաշ ված բնա վո րութ յամբ մարդ կանց՝ փայ-
լեց ված սրե րի:  Նախ և  ա ռաջ՝ շա րու նա կա բար «սնված 
հա վատ քի խոս քե րով և  այն բա րի վար դա պե տութ յու նով, 
ո րին հետ ևե ցիր»: «Ո րին հետ ևե ցիր» ար տա հայ տութ յու-
նը շատ կար ևոր է:  Կար ծում եմ, սա ցույց է տա լիս, որ 
 Սուրբ Գր քի լոկ մտա վոր ու սումն ա սի րութ յու նը չի հասց-
նի այն նպա տա կին, որն Աստ ված ու նի Իր ժո ղովր դի 
հա մար: Աստ ծո ժո ղո վուր դը պետք է հնա զանդ վի Աստ-
ծո  Խոս քին, պետք է սկսի հետ ևել դրան:  Չես կա րող 
լավ տի րա պե տել վար դա պե տութ յա նը, քա նի դեռ չես 
հետևում դրան: 

Այ նու հետև  Պո ղո սը կոչ է ա նում հրա ժար վել «պիղծ 
ու պա ռա վա կան ա ռաս պել նե րից» (խոսք 7): Ե կե ղե ցու 
նոր ա ռաջ ե կող հար ցե րը, ե կե ղե ցու ա ճին վե րա բե րող 
հար ցե րի մեծ մա սը, զգա յու նութ յու նը մշա կույ թի նկատ-
մամբ, ո րը դեն է նե տում զգա յու նութ յունն Աստ ծո  Խոս քի 
նկատ մամբ, այս ա մե նը այն բա նի արդ յունքն է, որ մի 
խումբ տղա ե րե խա ներ ցան կա նում են ե կե ղե ցի-ե կե ղե ցի 
խա ղալ՝ ա ռանց ի րենց կյան քե րում Աստ ծո զո րութ յունն 
ու նե նա լու, ինչ պես  Դա վիթն էր փոր ձում տե ղա վոր վել 
 Սա վու ղի սա ղա վար տի մեջ: Որ քան ա վե լի եք վստա հում 
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մարմն ա կա նի ու ժին, այն քան ա վե լի քիչ եք տես նե լու 
Աստ ծո զո րութ յու նը: 

 Պո ղո սը շա րու նա կում է. « Վար ժեց րո՛ւ քո ան ձը աստ-
վա ծա պաշ տութ յան» (խոսք 7), ա սել է թե՝ ինքդ քեզ կար-
գու կա նո նի հրա վի րի՛ր աստ վա ծա պաշ տութ յան նպա տա-
կով: Աստ ծո՛ մարդ, արթ նութ յուն ու զո՞ւմ ես: Ես՝ նույն պես: 
Այ դու հան դերձ, մեզ բա նակ է հար կա վոր: Եվ ե թե մեր 
պայ քա րի հա մար Երկն քից նի զակ ներ, սրեր և  այլ զի-
նամ թերք պետք է թափ վի, ա պա մենք պետք է դրանց 
տի րա պե տե լու կա րո ղութ յուն ու նե ցող մար դիկ լի նենք, 
ով քեր մար տը կվա րեն ա ռողջ բնա վո րութ յամբ:  Մենք 
պետք է ինք ներս մեզ կար գու կա նո նի հրա վի րենք՝ աստ-
վա ծա պաշ տութ յան նպա տա կով:

 Կար գու կա նոն մտցրե՛ք ա ղոթ քի կյան քում:  Կար գու կա-
նոն մտցրե՛ք  Սուրբ Գր քի ըն թեր ցա նութ յան մեջ՝ Ծննդո-
ցից մինչև  Հայտ նութ յուն՝ կրկին ու կրկին:  Կար գու կա նոն 
մտցրե՛ք ձեր խոս քի մեջ:  Կար գու կա նոն մտցրե՛ք ձեր ըն-
կե րակ ցութ յուն նե րի մեջ:  Կար գու կա նոն մտցրե՛ք այն բա-
նի մեջ, թե երբ եք քնում, և  երբ եք արթ նա նում:  Սա պա-
տե րազմ է. կար գու կա նո նի՛ բե րեք ինք ներդ ձեզ: 

Ե թե ե րի տա սարդ եք՝ ե րե սու նը չբո լո րած, նույ նիսկ 
քա ռա սու նը չբո լո րած, ա պա ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ, ծնված լի նե լով այն դա րում, ո րում ծնվել եք, դուք 
կար գա պա հութ յան պա կաս ու նեք, ի հար կե ե թե բա ցա-
ռութ յուն չեք, քա նի որ ձեզ նից հազ վա դեպ է պա հանջ վել 
իս կա պես աշ խա տել:  Դուք ստիպ ված չեք ե ղել աշ խա տել 
ձեր սննդի հա մար:  Ձեր հայ րե րը հա վա նա բար չեն ստի-
պել ձեզ քրտնա ջան աշ խա տել այն քան, որ ձեր ոս կոր նե-
րը ցա վեն: Այն մար դիկ, ով քեր շատ բա ներ են ի րա գոր-
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ծել և  գոր ծած վել են Աստ ծո կող մից, ջա նա ցող են ե ղել 
ծա ռա յութ յան մեջ: Արդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն ունե նա-
լը բարդ բան է: Այն ձեզ նից կպա հան ջի ա մեն բան: Եվ 
մինչ հաս նեք ծե րութ յան, դուք կոտր ված կլի նեք, սա կայն 
ուժեղ՝ Աստ ծո գործե րի մեջ:

« Վար ժեց րո՛ւ քո ան ձը աստ վա ծա պաշ տութ յան։ Ո րով-
հետև մարմն ի վար ժութ յու նը քիչ բա նի հա մար է օգ տա-
կար. բայց աստ վա ծա պաշ տութ յունն ա մեն բա նի հա մար 
օգ տա կար է՝ ու նե նա լով այժմ յան և  գա լու կե նաց խոստ-
մուն քը» (խոս քեր 7,8)։ Ո՞ւմ հոգն է «լա վա գույն կյան քը 
հի մա»: Ամ բողջ հար ցը հա վի տե նութ յունն է:  Մեկ օր դուք 
կկանգ նեք փառ քի  Տի րոջ առջև՝ այդ գրա նի տե սրահ նե-
րում, և  աշ խար հի թա գա վոր ներն ու մե ծա գույն մար դիկ 
կբա ժան վեն, կա ռանձ նաց վեն և կ զատ վեն: Ո րոշ նե րը 
կնետ վեն հա վի տե նա կան դժոխ քը, իսկ ո րոշ նե րը կհրա-
վիր վեն հա վի տե նա կան փառ քի մեջ՝ հա վի տե նա պես ապ-
րե լու: Որ քա՜ն վե հա պանծ են օ լիմ պիա կան չեմ պիոն նե րը, 
սա կայն՝ ըն դա մե նը մի ակն թարթ: Ն րանց սկսում են մար-
զել չորս-հինգ տա րե կա նից:  Մինչև քսա ներ կու տա րե-
կան ո չինչ չեն ա նում՝ բա ցի մարզ վե լուց: Այ նու հետև ի նը 
վայրկ յան տևո ղութ յամբ վազ քի մրցման են մաս նակ ցում 
մի շքան շա նի հա մար, ո րը պա տից են կա խե լու. ըն դա մե-
նը այդ քա նը: Ն րանց փառ քի ակն թար թը շու տով անց յա-
լի է վե րած վում, և  այն, ին չի հա մար նրանք ապ րում էին, 
ա վարտ վում է:  Մի՞ թե չեք կա րող սրան հա վա սար ջանք 
գոր ծադ րել հա վի տե նա կան բա նե րի հա մար:

Աստ ծո մե ծա գույն մարդ կան ցից ո մանք սահ մա նա-
փակ ված են ե ղել ի րենց մարմն ա կան կա րո ղութ յուն նե-
րում: Ն րանց կա րո ղութ յուն ներն այն քան սահ մա նա փակ 
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են ե ղել, որ ստիպ ված են ե ղել մեկ բա նի վրա կենտ րո-
նա նալ՝ նվիր վել են ծա ռա յութ յա նը: «Ո րով հետև մարմն ի 
վար ժութ յու նը քիչ բա նի հա մար է օգ տա կար... Ճշ մա րիտ 
է այս խոս քը և  ա մեն ըն դու նե լութ յան ար ժա նի։ Ո րով-
հետև հենց սրա հա մար էլ աշ խա տում ենք և  նա խատ-
վում, որ հույս ենք դրել կեն դա նի Աստ ծո վրա» (խոս-
քեր 8-10):  Սա պար զա պես մար տի րո սա նալ չէ՝ կյանքդ 
ա նարդ յու նա վետ տա լով ոչն չի հա մար և  ա ռանց հույ սի 
փո շիա նա լով: Ո՛չ:  Մենք ծա ռա յում ենք Աստ ծուն, և Աստ-
ված կպատ վի մեզ:  Մենք մեր հույ սը Ն րա վրա ենք դնում, 
իսկ  Նա մեզ ուժ է տա լիս:

Այս կյան քը նման է գո լոր շու: Երբ ա ռա ջին ան գամ քա-
րո զե ցի այս քա րո զը, քա ռա սուն յոթ տա րե կան էի, մինչ-
դեռ այն պի սի տպա վո րութ յուն է, որ դեռ ե րեկ քսան մեկ 
տա րե կան էի: Ո՞ւր գնա ցին տա րի նե րը: Կ յան քը նման է 
գո լոր շու:  Քա րո զե՛ք, քա նի դեռ ուժ ու նեք: Ես փառք եմ 
տա լիս Աստ ծուն և Ն րա նա խախ նա մութ յա նը, որ ե րի-
տա սարդ տա րի ներս անց կաց րել եմ Անդ յան լեռ նե րում 
և  Պե րու ի ջունգ լի նե րում՝ ա նե լով այն, ին չի հա մար այս 
պա հին այլևս ուժ չու նեմ:

 Քա նի դեռ ե րի տա սարդ եք, քա նի դեռ ուժ ու նեք, աշ-
խա տե՛ք ձեր ամ բողջ զո րութ յամբ:  Վերց րե՛ք այդ հի մար 
վի դեո խա ղերն ու ոտ քի տակ տվե՛ք:  Հե ռուս տա ցույ ցը 
պա տու հա նից դո՛ւրս նե տեք:  Դուք ստեղծ վել եք ա վե լի 
մեծ բա նե րի հա մար, քան դրանք են: Ե թե դուք  Թա գա-
վո րի զա վակ եք, ա պա այս երկ րի վրա ո չինչ չի կա րող 
լիաց նել ձեզ՝ ո չի՛նչ: «Այս բա նե րը պատ վի րի՛ր և  սո վո րեց-
րո՛ւ» (խոսք 11):

Այն քան շատ բան կա այս տեղ ամ փոփ ված, ա հա՛ թե 
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ինչ է աս վում 15-րդ  խոս քում. «Ս րա՛նք մտա ծիր, սրան ցո՛ւմ 
կաց, որ քո ա ռա ջա դի մութ յու նը ա մե նին հայտ նի լի նի»։ 
 Պատ կե րաց նենք, որ որ դիս բա ժա կով ջու րը թա փել է 
փայտ յա սե ղա նին: Ըստ այն օ րենք նե րի, ո րոնք Աստ ված 
սահ մա նել է բնութ յան մեջ՝ ջու րը մի փոքր հա վաք վում է 
սե ղա նի վրա այն պես, որ ջրի ա վա զան է գո յա նում: Անց-
նում եք դրա մո տով և  ա սում՝ սե ղա նին ջուր կա թափ ված: 
 Դա բո լո րի հա մար ակն հայտ է:  Սա կայն հե տո գա լիս եմ 
ես, սրբիչ վերց նում, դնում թափ ված ջրի վրա, այ նու հետև 
բարձ րաց նում եմ սրբիչը, ին չի արդ յուն քում դուք այլևս 
ջու րը չեք տես նի: Ի՞նչ ե ղավ այն:  Ներծծվել է սրբի չի մեջ. 
մար դի՛կ, դուք պետք է սեր տեք աստ վա ծա պաշ տութ յան 
և բ նա վո րութ յան աստ վա ծաշնչ յան սկզբունք նե րը:  Հո-
վիվ ե՛ր, ա ղեր սո՛ւմ եմ ձեզ. դուք մարդ կանց հանձ նա-
րա րութ յուն նե րը կա տա րող տղա ներ չեք:  Դուք չպետք է 
ձեր կյանքն անց կաց նեք ե կե ղե ցի հա ճա խող մարմն ա վոր 
մարդ կանց քմա հա ճույք նե րը բա վա րա րե լով: Մ տե՛ք ձեր 
աշ խա տա սեն յա կը:  Խո րութ յամբ կլան վե՛ք, այն պես տար-
վե՛ք Աստ ծուն ճա նա չե լով, որ մար դիկ ա սեն. «Որ տե՞ղ է 
նա:  Նա միշտ շրջում էր քա ղա քում և  բո լո րի հետ ըն կե-
րութ յուն էր ա նում, այն քան մար դա մոտ անձ նա վո րութ յուն 
էր: Որ տե՞ղ է հի մա». նա կլան վել է այս բա նե րով:

 Մենք Աստ ծո մար դիկ ենք:  Մենք  Բարձր յա լի ծա ռա յող-
ներն ենք:  Մենք պետք է «ու րիշ» լի նենք:  Մեր աչ քե րում 
դե պի հե ռուն ուղղ ված հա յացք պետք է լի նի հե ռա վոր 
աստ ղին: Ա մե նա մեծ բա նը, որ կա րող ենք ա նել մարդ-
կանց հա մար, Աստ ծո մարդ լի նելն է՝ կլան ված Աստ ծո 
բա նե րով, որ պես զի երբ բա ցենք մեր բե րա նը, Աստ ծո 
 Խոս քը դուրս գա: 
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Ես պատ կա նել եմ ե կե ղե ցի նե րի, ո րոնց հիմն ա կան 
քա րո զող հո վիվ ե րը միշտ նվիր ված են ե ղել Աստ վա-
ծաշն չի ու սումն ա սի րութ յա նը:  Մի ան գամ մի ե կե ղե ցում, 
ո րին ան դա մակ ցում էի, ա ռաջ նորդ նե րի հետ զրու ցում էի 
քա րո զող հով վի մա սին և  հետև յալն ա սա ցի. «Խնդրո՛ւմ 
եմ, որ ա նենք հետև յա լը՝ որ քան հնա րա վոր է թեթ ևաց-
նենք այդ եղ բոր բե ռը, որ պես զի նա կա րո ղա նա իր աշ-
խա տա սեն յա կում ապ րել Աստ ծո հետ, քա նի որ ես այս-
տեղ ե րե խա ներ ու նեմ: Եվ ա մե նա մեծ նվե րը, որն այդ 
մար դը կա րող է ա նել ինձ, ու սումն ա սի րութ յա նը տրվելն 
է, ի րեն ըն դու նե լի դրսևո րե լը և  ամ բիո նի մոտ բարձ րա-
նալն ու  Սուրբ  Հո գու զո րութ յամբ հռչա կելն է. «Այս պե՛ս է 
ա սում  Տե րը»՝ շտկե լով, հան դի մա նե լով, մեծ խոստ մունք-
ներ և զ գու շա ցումն եր տա լով. խնդրո՛ւմ եմ՝ ա րե՛ք դա ինձ 
հա մար»:

 Հո վի՛վ, խնդրո՛ւմ եմ, ա րե՛ք դա ձեր մարդ կանց հա մար, 
ձեր ծա ռա յող նե րի հա մար, քա նի որ Աստ ված ա սում է. 
«Զ գո՛ւյշ կաց ան ձիդ և  վար դա պե տութ յանդ և դ րա նում 
հա րատ ևի՛ր. ո րով հետև այդ ա նե լով՝ քո անձն էլ կապ-
րեց նես և  քեզ լսող նե րինն էլ» (Ա  Տի մոթ. 4.16): Այ սօր այս 
խոս քը գրե թե ոչ մի նշա նա կութ յուն չու նի ա վե տա րա-
նա կան շրջա նակ նե րում: Ի՞նչ եք կար ծում՝ հո վիվ ե րից 
և  քա րո զիչ նե րից քա նի՞սն են լուրջ վե րա բեր վում դրան: 
 Քա նի՞սն են ի րենք ի րենց ա սում. «Ես պետք է զգույշ լի-
նեմ իմ ան ձի հա մար, որ պես զի պա հեմ թե՛ իմ փրկութ յու-
նը, թե՛ նրանց փրկութ յու նը, ով քեր լսում են ինձ»:

Ե թե հո վիվ եք, ա պա հարց ու նեմ ձեզ. վեր ջին ան գամ 
ե՞րբ եք քննել ձեր կյան քը՝ տես նե լու, թե արդ յոք հա վատ-
քի մե՞ջ եք, արդ յոք իս կա պես ճա նա չո՞ւմ եք  Տի րո ջը: Ես 
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ա մուր հաս տա տութ յուն եմ ստա նում, երբ քննում եմ իմ 
դար ձի գա լը, քննար կում եմ այն ու րիշ նե րի հետ, նա յում 
եմ քսան հինգ տար վա իմ ուխ տագ նա ցութ յա նը Ք րիս տո-
սի հետ: Ա մուր հաս տա տութ յուն եմ ստա նում, քա նի որ 
Ն րա ճա նա չո ղութ յանն եմ ե կել:  Սա կայն, նույ նիսկ հի մա, 
ե թե թող նեմ հա վատ քը, հե ռա նամ ու շա րու նա կեմ քայ լել 
դե պի հերձ վա ծութ յուն, դե պի աշ խար հա կա նութ յուն, դա 
կլի նի մե ծա գույն ա պա ցույց նե րից, որ երբ ևէ չեմ ճա նա չել 
Ն րան, և  այդ ա մե նը մարմն ի գործ է ե ղել: 

 Գի տեմ, որ այն ինչ ա սում եմ, շա տե րին ցնցում է:  Գու-
ցե մտա ծում եք՝ «Օ՜, եր բեք նման բան չէի լսել», սա կայն 
սա ան ժա մա նա կավ րեպ աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ-
յուն է, ո րը լսե լու կա րիք ու նեք:  Պար զա պես ըն թեր ցե՛ք 
«Ուխ տագ նա ցի ճանապարհորդությունը»2: «Զ գո՛ւյշ կաց 
ան ձիդ և  վար դա պե տութ յանդ և դ րա նում հա րատ ևի՛ր. 
ո րով հետև այդ ա նե լով՝ քո անձն էլ կապ րեց նես և  քեզ 
լսող նե րինն էլ»։

 Թո՛ղ Աստ ված օրհ նի Իր ե կե ղե ցին: 

2   Դասական այլաբանություն՝ հեղինակված Ջոն Բունյանի (1628-1688թթ.) 
կողմից, որում գլխավոր հերոսը՝ Քրիստիանը, ազատում է փնտրում 
օրենքի դրած մեղքի բեռից և ներում է գտնում Քրիստոսի խաչի մոտ: 
Այս աշխարհում նա բազմաթիվ փորձություններով է անցնում Երկնային 
քաղաքում հավիտենական կյանք տանող ճանապարհին: Ամեն շրջադարձին 
պարզում է, որ պետք է ապավինի Աստծո Խոսքին, որպեսզի այն պահի իրեն 
ուղիղ ու նեղ ճանապարհի վրա, որն Աստված նախասահմանել է իր համար: 
Այդ ճանապարհին նա հանդիպում է բազմաթիվ կեղծ պրոֆեսորների, 
ովքեր ևս սկզբում ուխտագնաց են թվում, սակայն նրանցից շատերը՝ բացի 
Հավատարիմից և Լիահույսից, թողնում և հեռանում են:




