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

______________________________________________________

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

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

Այս տնտե սութ յունն է դրդում ինձ գրել այս գրքե րը։ Ես այն քան էլ 
չեմ ցան կա նում լծվել գիրք գրե լու դժվա րին գոր ծին, և, ան կաս կած, 
քրիս տո նեա կան գրքե րի պա կաս նույն պես չկա։ Այ նուա մե նայ նիվ, ես 
գրի ա ռա իմ քա րո զա շա րե րը նույն պատ ճա ռով, ո րով և  քա րո զում 
էի՝ դրանց բե ռից ա զատ վե լու հա մար։ Ինչ պես Ե րե միա յի դեպ քում, 
ե թե ես չխո սեմ այս ու ղեր ձը, «այն ժա մա նակ սրտիս մեջ վառ ված 
կրա կի պես դար ձավ՝ ոս կոր նե րումս պահ ված, և  ես հոգ նե ցի կրե լուց 
և չ կա րո ղա ցա»6։ Ինչ պես որ բա ցա կան չեց  Պո ղոս ա ռաք յա լը. « Վա՛յ է 
ինձ, ե թե Ա վե տա րա նը չքա րո զեմ»7։

1. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16, Ե փե սա ցի նե րի 3.10
2. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.3,  Կո ղո սա ցի նե րի 4.4,  Գա ղա տա ցի նե րի 1.8,9
3. Բ  Տի մո թեոս 1.14
4. Ա  Տի մո թեոս 4.15
5. Ա  Տի մո թեոս 4.16
6. Ե րե միա 20.9
7. Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.16



VIII Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

Ինչ պես հայտ նի է, «Ա վե տա րան» բառն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն 
«ե վան գե՛ լիոն» բա ռից, որն ա վե լի ճիշտ կլի նի թարգ մա նել «բա րի 
լուր»։ Ինչ-որ ի մաս տով, Աստ վա ծաշն չի ա մեն մի էջն Ա վե տա րան է 
պա րու նա կում, սա կայն, այլ ի մաս տով, Ա վե տա րա նը շատ հստակ 
ուղերձ է փրկութ յան մա սին, ո րը կա տար վել է ան կում ապ րած 
մարդ կանց հա մար  Հի սուս Ք րիս տո սի՝ Աստ ծո Որ դու կյան քի, մահ-
վան, հա րութ յան և  համ բարձ ման մի ջո ցով։ 

 Հոր բա րե հա ճութ յա ն հա մա ձայն՝ հա վի տե նա կան Որ դին, Ով հա-
վա սար է  Հո րը և Ն րա բնութ յան ճշգրիտ պատ կերն է, հո ժա րա բար 
թո ղեց երկ նա յին փառ քը, հղաց վեց  Սուրբ  Հո գու կող մից կույ սի ո րո-
վայ նում և ծն վեց որ պես Աստ ված-մարդ՝ որ պես  Նա զով րե ցի  Հի սուս8։ 
 Նա ապ րեց այս աշ խար հում որ պես մարդ՝ կա տա րե լա պես հնա զանդ-
վե լով Աստ ծո օ րեն քին9։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, մար դիկ մեր-
ժե ցին և  խա չե ցին Ն րան։  Խա չի վրա  Նա կրեց մարդ կութ յան մեղ քը, 
Աստ ծո զայ րույ թը և  մա հա ցավ մարդ կութ յան փո խա րեն10։ Եր րորդ 
Օ րը Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից։ Ն րա հա րութ յու-
նը՝ աստ վա ծա յին ազ դա րա րում էր այն մա սին, որ  Հայրն ըն դու նեց 
Իր Որ դու մա հը՝ որ պես մեղ քե րի զոհ։  Հի սու սը կրեց մարդ կութ յան 
անհնա զան դութ յան պա տի ժը, բա վա րա րեց Աստ ծո ար դա րա դա տութ-
յան պա հանջ նե րը և  խա ղա ղեց րեց Աստ ծո զայ րույ թը11։  Հա րութ յու-
նից քա ռա սուն օր անց Աստ ծո Որ դին համ բարձ վեց Եր կինք և նս տեց 
Աստ ծո աջ կող մը՝ ստա նա լով փառք, պա տիվ և  իշ խա նութ յուն ա մեն 
ին չի վրա12։ Այնտեղ, Աստծո ներկայության մեջ, Նա ներկայացնում է 
Իր ժողովրդին և խնդրում Աստծուն նրանց անունից13: Աստ ված լիար-
ժեք կեր պով կնե րի, կար դա րաց նի և կ հաշ տեց նի Իր հետ նրանց, ով-
քեր ըն դու նում են ի րենց մե ղա վոր և  ա նօգ նա կան վի ճա կը, և գ ցում են 
ի րենց Ք րիս տո սի վրա14։  Սա է Աստ ծո և Ն րա Որ դի  Հի սուս Ք րիս տո սի 
Ա վե տա րա նը։ 

 Մե րօր յա քրիս տո նեա կան սերն դի ա մե նա մեծ հան ցանք նե րից մե-
կը Ա վե տա րա նը ան տե սելն է. մեր բո լոր ախ տե րը բխում են դրա նից։ 
 Կորս ված աշ խար հը ոչ թե խստաց ված է Ա վե տա րա նի հան դեպ, այլ, 
ա վե լի շուտ, ան տեղ յակ է Ա վե տա րա նից, քա նի որ այն մար դիկ, ով-
քեր հռչա կում են Ա վե տա րա նը, նույն պես չգի տեն դրա հիմնա րար 
ճշմար տութ յուն նե րը։ Այն տար րա կան թե մա նե րը, ո րոնք կազ մում են 
Ա վե տա րա նի մի ջու կը՝ Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը, մար դու ծայ-

8. Գործք 2.23, Եբ րա յե ցի նե րի 1.3,  Փի լի պե ցի նե րի 2.6,7,  Ղու կաս 1.35
9. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
10. Ա  Պետ րոս 2.24, 3.18, Ե սա յի 53.10
11. Ղու կաս 24.6, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4, Հ ռո մեա ցի նե րի 4.25
12. Եբ րա յե ցի նե րի 1.3,  Մատ թեոս 28.18,  Դա նիել 7.13,14
13. Ղու կաս 24.51,  Փի լի պե ցի նե րի 2.9-11, Եբ րա յե ցի նե րի 1.3, Եբ րա յե ցի նե րի 7.25
14. Մար կոս 1.15, Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,  Փի լի պե ցի նե րի 3.3



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

րաս տի ճան ա պա կան ված լի նե լը, ար յան քա վութ յու նը, ճշմա րիտ 
դար ձի գալու բնույ թը և փր կութ յան մեջ հա վաս տիա ցում ու նե նա լու 
աստ վա ծաշնչ յան հիմ քը, չեն հի շա տակ վում շատ ու շատ ամ բիոն-
նե րից։ Ե կե ղե ցի նե րը կրճա տում են Ա վե տա րա նի ու ղեր ձը՝ հասց նե-
լով այն քրիս տո նեա կան հա վա տամք նե րից վերց րած մի քա նի ար-
տա հայ տութ յուն նե րի. նրանք սո վո րեց նում են, որ դար ձի գալը սոսկ 
մար դու ո րո շումն է, և  հայ տա րա րում են, որ ցան կա ցած մարդ, ով 
ա պաշ խա րութ յան ա ղոթք է ա նում, փրկված է։ 

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

Երկ րոր դը՝ նման ա վե տա րա նը խե ղաթ յու րում է ե կե ղե ցին, ո րը 
վե րածն ված հա վա տաց յալ նե րի հոգ ևոր մար մին է՝ վե րա ծե լով այն 
մարմնա վոր մարդ կանց հա վա քույ թի, ով քեր դա վա նում են, որ ճա-
նա չում են Աստ ծուն, բայց ի րենց գոր ծե րով ու րա նում են Ն րան15։ 
Երբ քա րոզ վում է ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը, մար դիկ ե կե ղե ցի են գա-
լիս՝ ա ռանց քրիս տո նեա կան ժա ման ցա յին ծրագ րե րի, հա տուկ մի-
ջո ցա ռումնե րի կամ այն պի սի խոս տումնե րի, ո րոնք ա վե լին են, քան 
այն, ինչ տա լիս է Ա վե տա րա նը։  Մար դիկ ե կե ղե ցի են գա լիս, քա նի 
որ ցան կա նում են Ք րիս տո սին, փա փա գում են լսել Աստ վա ծաշնչի 
ճշմար տութ յու նը, սրտանց երկր պա գում են Աստ ծուն, ինչ պես նաև 
հնա րա վո րութ յուն ներ են փնտրում՝ մարդ կանց ծա ռա յե լու հա մար։ 
Երբ ե կե ղե ցին հռչա կում է ցած րո րակ Ա վե տա րան, այն լցվում է 
մարմնա վոր մարդ կան ցով, ո րոնց գրե թե չեն հե տաքրք րում Աստ-
ծո ի րո ղութ յուն նե րը, իսկ այդպիսի մարդ կանց պա հե լը ծանր բեռ է 
դառ նում ե կե ղե ցու հա մար16։ Ն ման պայ ման նե րում ե կե ղե ցին նվա-
զեց նում է Աստ վա ծաշն չի ծայ րա հեղ պա հանջ նե րը՝ փո խա րի նե լով 
դրանք հար մա րա վետ բա րո յա կա նութ յամբ, իսկ ճշմա րիտ նվի րու մը 

15. Տի տոս 1.16
16. Ա  Կորն թա ցի նե րի 2.14



X Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

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

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

 Չոր րոր դը՝ նման ա վե տա րա նը նա խա տինք է բե րում Աստ ծո ան-
վա նը։ Ար ժեզրկ ված ա վե տա րան քա րո զե լու արդ յուն քում մարմնա-
վոր և  դար ձի չե կած մար դիկ մուտք են գոր ծում ե կե ղե ցի, թեև նրանք 
գրե թե լիո վին ար հա մար հում են աստ վա ծաշնչ յան և  ե կե ղե ցա-
կան կար գա պա հութ յու նը, այնուամենայնիվ, նրանց թույլ են տա լիս 
մնալ՝ ա ռանց շտկե լու կամ հան դի մա նե լու։ Այս փաստն ա րա տա վո-
րում է ե կե ղե ցու մաք րութ յու նը և  համ բա վը և  նա խա տում է Աստ ծո 
ա նունն ան հա վատ նե րի մեջ1։ Արդ յուն քում Աստ ված չի փա ռա վոր-
վում, ե կե ղե ցին չի կա ռուց վում, ե կե ղե ցու դար ձի չե կած ան դամնե րը 
չեն փրկվում, և  ե կե ղե ցին գրե թե կորց նում է զո րութ յու նը կամ լիո վին 
ան զոր է դառ նում՝ աշ խար հին վկա յե լու հա մար։ 

 Մեզ՝ ծա ռա յող նե րիս և  աշ խար հա կան հա վա տաց յալ նե րիս, սա-
զա կան չէ ան գոր ծութ յամբ հետ ևել, թե ինչ պես է մեր «ե րա նե լի Աստ-

1. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.24



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

ծո փա ռա վոր Ա վե տա րա նը» փո խա րին վում ան փա ռու նակ ա վե տա-
րա նով2։ Որ պես այս ա վան դի տնտես ներ՝ մենք պար տա վոր ենք վե-
րա դառ նալ միակ ճշմա րիտ Ա վե տա րա նին և  խի զա խո րեն ու պար զո-
րեն ազ դա րա րել այն բո լո րին։  Մենք լավ կա նենք, ե թե ա կանջ դնենք 
 Չարլզ  Հեդ դոն Ս փեր ջե նի խոս քե րին. 

«Այս օ րե րին ես պար տա վոր ված եմ զգում, որ շա րու նա կա բար անդ-
րա դառ նամ Ա վե տա րա նի տար րա կան ճշմար տութ յուն նե րին։  Խա ղաղ 
ժա մա նակ նե րում մենք մի գու ցե ա զա տո րեն ար շավներ կազ մա կեր-
պենք դե պի ճշմար տութ յան հե տաքր քիր շրջան նե րը, ո րոնք գտնվում 
են շատ հե ռու նե րում, բայց այժմ մենք պետք է տա նը մնանք և 
հսկենք ե կե ղե ցում գտնվող սրտե րը և  ըն տա նիք նե րը՝ պաշտ պա նե լով 
մեր հա վատ քի ա ռա ջին սկզբունք նե րը։  Շա տերն են նե ղութ յուն պատ-
ճա ռում մեզ ի րենց փի լի սո փա յութ յուն նե րով և  վի պա կան մեկ նա բա-
նութ յուն նե րով, ո րոն ցով նրանք մեր ժում են այն վար դա պե տութ յուն-
նե րը, ո րոնք, ի րենց իսկ ա սե լով, սո վո րեց նում և  վար կա բե կում են 
այն հա վատ քը, ո րը պար տա վոր վել են պահ պա նել։ Անհ րա ժեշտ է, որ 
մեզ նից մի քա նի սը, ով քեր գի տեն, թե ին չին ենք հա վա տում, և  չեն 
ա ղա վա ղում մեր խոս քե րը, հաս տա տեն մեր ոտ քե րը և  ամ րապն դեն 
մեր դիր քը՝ ու սու ցա նե լով կյան քի  Խոս քը և  պար զո րեն ազ դա րա րե լով 
 Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի հիմնա րար ճշմար տութ յուն նե րը»3։ 

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

 Ձեր եղ բայր՝
 Փոլ  Դեյ վիդ  Վո շեր 

2. Ա  Տի մո թեոս 1.11
3.  Չարլզ Հ. Ս փեր ջեն, «« Մետ րո պո լի տեն  Թե բեր նեքլ»-ի ամ բիո նը» (վերտպ.  Փա-

սա դե նա,  Տե խաս, «Pilgrim Publications»), հտ. 32, էջ 385։ 





ՄԱՍ ՄԵԿ 
Ա ռա քե լա կան նե րա ծութ յուն 

G

«Ի մաց նում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, այն Ա վե տա րա նը, որ ա վե-
տա րա նե ցի ձեզ, որն էլ ըն դու նե ցիք, ո րի մեջ էլ կանգ նած 
եք, ո րով փրկվում էլ եք, այն բա նով, որ ձեզ ա վե տա րա նե-
ցի, ե թե ա մուր բռնեք նրան, ե թե զուր տե ղը չեք հա վա տա ցել։ 
Ո րով հետև ես ա ռա ջուց այն տվի ձեզ, որ ես էլ ըն դու նե ցի, թե 
Ք րիս տո սը մեր մեղ քե րի հա մար մե ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ։ 
Եվ թե՛ թաղ վեց, և  թե՛ եր րորդ օ րը հա րութ յուն ա ռավ՝ գրքե րի 
հա մե մատ»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.1-4





ԳԼՈՒԽ ՄԵԿ

 Ճա նա չել և  ճա նա չեց նել Ա վե տա րա նը 
______________________________________________________

«Ի մաց նում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, այն Ա վե տա րա նը, որ ա վե տա րա նե ցի ձեզ»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.1

 Հա զիվ թե որ ևէ գրող կամ քա րո զիչ կա րո ղա նա ա վե լի լավ նե-
րա ծութ յուն պատ րաս տել  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի հա մար, 
քան  Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րը՝ ուղղ ված  Կորն թո սի ե կե ղե ցուն1։ Այս 
մի քա նի տո ղե րում նա ներ կա յաց նում է այն քան ճշմար տութ յուն ներ, 
ո րոն ցով կա րե լի է ապ րել ամ բողջ կյան քում և  հաս նել մեր փա ռա-
վոր երկ նա յին տու նը։  Միայն  Սուրբ  Հո գու շնոր հիվ մար դը կա րող է 
ա սել այս քան շատ բան, այս քան պարզ կեր պով և  այս քան քիչ բա-
ռե րով։ 

ՃԱՆԱՉԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ 
Այս փոքր աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծում գրված է մի ճշմար տութ-

յուն, ո րը բո լորս պետք է կրկին բա ցա հայ տենք։ Ա վե տա րա նը պար-
զա պես քրիս տո նեութ յան նե րա ծա կան ու ղեր ձը չէ, այլ՝ գլխա վոր 
ու ղեր ձը, և  յու րա քանչ յուր հա վա տաց յալ պետք է նվի րի իր կյան քը 
դրա փառ քը ճա նա չե լուն և  ճա նա չեց նե լուն։ Այս աշ խար հում գո յութ-
յուն ու նեն շատ բա ներ, ո րոնք կա րե լի է ճա նա չել։  Նույ նիսկ քրիս-
տո նեութ յան մեջ գո յութ յուն ու նեն ան թիվ ճշմար տութ յուն ներ, ո րոնք 
ար ժե ու սումնա սի րել։ Այ նուա մե նայ նիվ, մեր օրհն յալ Աստ ծո և Ն րա 
Որ դի  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը բարձր է դաս վում այդ ա մե-
նից2։ Այն մեր փրկութ յան ու ղերձն է, մեր սրբաց ման ճա նա պար հը և  
այն ա նա րատ աղբ յու րը, ո րից բխում են քրիս տո նեա կան կյան քի բո-
լոր մա քուր և  ճիշտ դրդա պատ ճառ նե րը։ Այն հա վա տաց յա լը, ով թե-
կուզ ինչ-որ չա փով հաս կա ցել է դրա բո վան դա կութ յու նը և բ նույ թը, 
եր բեք նա խան ձա վո րութ յան պա կաս չի զգա, և  ո՛չ էլ այն աս տի ճան 

1. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.1-4
2. Ա  Տի մո թեոս 1.11



4 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

կաղ քա տա նա, որ կձգտի զո րութ յուն ստա նալ մարդ կանց կող մից 
փոր ված ան ջուր և  կոտր ված հո րե րից3։ 

Ա ռա ջին  Կորն թա ցի նե րի 15.1-ից պարզ է դառ նում, որ ա ռաք յալն 
ար դեն քա րո զել էր Ա վե տա րա նը  Կորն թո սի ե կե ղե ցուն։ Ի րա կա նում, 
նա այդ մարդ կանց հոգ ևոր հայրն էր4։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա գի տակ-
ցում էր, որ խիստ անհ րա ժեշտ էր շա րու նա կել սո վո րեց նել նրանց 
Ա վե տա րա նը՝ ոչ միայն հի շեց նել դրա էա կան բա ղադ րիչ նե րը, այլև 
ընդ լայ նել նրանց գի տե լիքն Ա վե տա րա նի մա սին։  Դար ձի գա լով՝ 
նրանք ըն դա մե նը սկսել էին ու սումնա սի րել այն, ին չը պար փա կե լու էր 
նրանց ամ բողջ կյան քը և ն րանց հետ էր լի նե լու հա վի տե նութ յան ան-
վերջ դա րե րի ըն թաց քում. նրանք ըն դա մե նը սկսել էին բա ցա հայ տել 
Աստ ծո փառ քը, ո րը հայտն ված է  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նում։ 

Որ պես քա րո զիչ ներ և  ե կե ղե ցու ան դամներ՝ մենք ի մաս տութ-
յամբ կվար վենք, ե թե նո րո վի դի տար կենք Ա վե տա րա նը այս հի նա-
վուրց ա ռաք յա լի աչ քե րով, և  գի տակ ցենք, որ մեր ամ բողջ կյան քում 
այն ար ժա նի է ջա նա սի րա բար ու սումնա սի րութ յան։  Քա նի որ, թեև 
մենք ար դեն տա րի ներ շա րու նակ հա վատ քի մեջ ենք, թեև մենք ծա-
նոթ ենք  Ջո նա թան Էդ վարդ սի հան ճա րին և  Չարլզ Ս փեր ջե նի խո-
րա թա փանց գա ղա փար նե րին, թեև մենք ան գիր սո վո րել ենք Աստ-
վա ծաշն չի բո լոր խոս քե րը Ա վե տա րա նի մա սին և  կար դա ցել ենք 
Ա ռա ջին ե կե ղե ցու հայ րե րի,  Բա րե կար գող նե րի և  Մաք րակ րոն նե րի, 
մինչև իսկ՝ մեր օ րե րի աստ վա ծա բան նե րի հե ղի նա կած բո լոր հոդ-
ված նե րը, կա րե լի է հա մոզ ված լի նել, որ մենք դեռ նույ նիսկ չենք հա-
սել այն Է վե րես տի ստո րո տին, որն Ա վե տա րան ենք կո չում։  Նույ նիսկ 
հա վի տե նա կան դա րեր անց այս պնդու մը կրկին ճիշտ կլի նի։ 

 Մենք ապ րում ենք մի աշ խար հում, որն ա ռա ջար կում է գրե թե ան-
թիվ հնա րա վո րութ յուն ներ և  տար բե րակ ներ, ո րոնք մրցակ ցում են՝ 
մեր ու շադ րութ յու նը գրա վե լու հա մար։  Նույ նը կա րե լի է ա սել քրիս-
տո նեութ յան մա սին և  աստ վա ծա բա նա կան թե մա նե րի լայն շրջա նա-
կի, ո րոնք ա մեն մի հա վա տաց յալ կա րող է ու սումնա սի րել։  Գո յութ-
յուն ու նեն գրե թե ան հա մար աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յուն ներ, 
ո րոնք մար դը կա րող է ու սումնա սի րել ամ բողջ կյան քում։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, այդ թե մա նե րից մե կը բարձր է մնա ցած բո լո րից և  հիմնա-
րար նշա նա կութ յուն ու նի՝ մնա ցած բո լոր սուրբգ րա յին ճշմար տութ-
յուն նե րը հաս կա նա լու հա մար. խոս քը  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա-
րա նի մա սին է։ Այս ե զա կի ու ղեր ձով Աստ ծո զո րութ յու նը ա ռա վե լա-
գույնս դրսևոր վում է թե՛ ե կե ղե ցում, և  թե՛ ա ռան ձին հա վա տաց յա լի 
կյան քում։ 

3. Ե րե միա 2.13, 14.3
4. Ա  Կորն թա ցի նե րի 4.15



5 Ճա նա չել և  ճա նա չեց նել Ա վե տա րա նը 

 Նա յե լով քրիս տո նեութ յան պատ մութ յան տա րեգ րութ յա նը՝ մենք 
տես նում ենք տղա մարդ կանց և  կա նանց, ո րոնք ան սո վոր ավ յուն 
ունեին Աստ ծո և Ն րա թա գա վո րութ յան հա մար։  Մենք փա փա գում 
ենք լի նել նրանց պես և  զար մա նում ենք, թե ինչ պես նրանք հա-
րատևե ցին և  պա հե ցին ի րենց կրա կը։ Ու շադ րութ յամբ ու սումնա սի-
րե լով նրանց կյան քը, վար դա պե տութ յու նը և  ծա ռա յութ յու նը՝ մենք 
կպար զենք, որ նրանք տար բեր վում էին միմ յան ցից շատ հար ցե րում, 
բայց բո լորն ու նեին մեկ ընդ հա նուր հայ տա րար. նրան ցից յու րա-
քանչ յուրն ըմբռ նել էր Ա վե տա րա նը. դրա գե ղեց կութ յու նը բո ցա վա-
ռել էր նրանց և  ա ռաջ էր մղել։ Ն րանց կյան քը և  ժա ռան գութ յունն 
ա պա ցու ցում են, որ ի րա կան և տ ևա կան ավ յու նը բխում է շա րու նակ 
ա վե լա ցող և  խո րա ցող ըմբռ նու մից այն մա սին, թե ինչ է Աստ ված 
ա րել Իր ժո ղովր դի հա մար  Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձում և Ն րա կա տա-
րած աշ խա տան քի մի ջո ցով։ Այս գի տե լիքն ան փո խա րի նե լի է։ 

Ք րիս տո նեա կան հա վատ քը մշտա պես առնչ վել է Ա վե տա րա նի 
հետ (լա տի նե րե նում՝ «է վան գե լիում», ո րը նշա նա կում է «Ա վե տա-
րան» կամ «Բա րի լուր»)։ Ա հա թե ին չու են հա վա տաց յալ նե րին հա-
ճախ ա վե տա րա նա կան ներ ան վա նում։  Մենք քրիս տոն յա ենք, քա նի 
որ գտել ենք մեր ինք նութ յու նը և  մեր գո յութ յան նպա տա կը Ք րիս-
տո սում։  Մենք ա վե տա րա նա կան ենք, քա նի որ հա վա տում ենք Ա վե-
տա րա նին և  հա մա րում ենք այն մե ծա գույն և  ա ռանց քա յին ճշմար-
տութ յու նը Աստ ծո կող մից մարդ կութ յա նը տրված հայտ նութ յան մեջ։ 
Այն նա խա բան, կրկնվող թե մա կամ վեր ջա բան չէ։ Այն պար զա պես 
քրիս տո նեութ յան նե րա ծա կան դա սը չէ, այլ՝ ամ բողջ դա սըն թա ցը։ 
Ա վե տա րա նը մեր կյան քի պատ մութ յունն է, այն ա նի մա նա լի գան ձե-
րը, ո րոնք մենք ձգտում ենք հայտ նա բե րել, և  այն ու ղեր ձը, ո րը քա-
րո զե լը մեր կյան քի նպա տակն է։ Այս պատ ճա ռով, մենք ճշմար տա-
պես քրիս տոն յա ենք և ճշ մար տա պես ա վե տա րա նա կան ենք, երբ 
 Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը մեր միակ հույ սը, միակ պար ծան քը 
և  միակ մո լուցքն է։ 

Այ սօր ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րը կազ մա կեր պում են 
այն քա՜ն շատ հա մա ժո ղովներ, հատ կա պես մեր ե րի տա սար դութ-
յան հա մար, որ պես զի լցնեն հա վա տաց յալ նե րին ավ յու նով՝ շփման, 
ե րաժշ տութ յան, պեր ճա խոս քա րո զիչ նե րի, զգաց մուն քա յին պատ-
մութ յուն նե րի և  խան դա վառ ված կո չե րի մի ջո ցով։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
նրանց ստեղ ծած ամ բողջ խան դա վա ռութ յունն ա րա գո րեն մա րում է։ 
Արդ յուն քում այդ փոր ձա ռութ յուն ներն ա ռա ջաց նում են փոք րիկ կրակ 
փոք րիկ սրտե րում, ո րը վառ վում է ըն դա մե նը մի քա նի օր։ 

 Մենք մո ռա ցել ենք, որ ան կեղծ, տևա կան ավ յու նը ծնունդ է առ-
նում, երբ մար դը ճա նա չում է ճշմար տութ յու նը, և  հատ կա պես՝ Ա վե-



6 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

տա րա նի ճշմար տութ յու նը։ Որ քան ճա նա չում և  հաս կա նում եք Ա վե-
տա րա նի սքան չե լի քը, այն քան դրա զո րութ յունն ա վե լի է հա մա-
կում ձեզ։ Ա վե տա րա նի ճա նա չո ղութ յու նը հետ ևորդ կդարձ նի ա մեն 
ճշմար տա պես վե րածն ված հա վա տաց յա լի։  Ճա նա չո ղութ յան ա մեն 
հա ջորդ քայ լը կա րա գաց նի հա վա տաց յա լի ըն թաց քը, մինչև որ նա 
կսկսի ա ռանց մտա ծե լու ա ռաջ սլա նալ՝ դե պի մրցա նա կը5։ Ի րա կան 
քրիս տոն յան չի կա րող ընդ դի մա նալ այս սքան չե լի քին։ Ա հա մեր 
ժա մա նակ վա մե ծա գույն կա րի քը։ Ա հա թե ինչ ենք մենք կորց րել և  
ին չը պետք է վե րագտ նենք։  Մենք պետք է ձգտենք ճա նա չել Ա վե-
տա րա նը և, հա վա սա րա պես, պետք է ձգտենք ճա նա չեց նել այն։ 

ՃԱՆԱՉԵՑՆԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը Աստ ծո թա գա վո րութ յան մե ծա գույն մարդ կա-

յին գոր ծիք նե րից մեկն էր թե՛ մարդ կա յին ցե ղի, թե՛ Աստ ծո փրկութ-
յան պատ մութ յան մեջ։  Նա տա րա ծեց Ա վե տա րա նը Հ ռո մեա կան 
կայս րութ յու նով մեկ, գրե թե իր նմա նը չու նե ցող հա լա ծանք նե րի ժա-
մա նա կաշր ջա նում, և  հա մար վում է քրիս տոն յա ծա ռա յո ղի ակ նա ռու 
օ րի նակ։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա ի րա գոր ծեց այդ ա մե նը՝ պար զա պես 
քա րո զե լով ա մե նավր դո վե ցու ցիչ ու ղեր ձը, ո րը երբ ևէ հա սել է մարդ-
կանց ա կանջ նե րին։  Պո ղո սը բա ցա ռիկ կեր պով օժտ ված մարդ էր. 
նա բարձր մտա վոր կա րո ղութ յուն ներ ու ներ և  նա խան ձախն դիր էր։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, նա ինքն էր սո վո րեց նում մեզ, որ իր ծա ռա յութ-
յունն ազ դե ցիկ էր ոչ թե իր տա ղանդ նե րի շնոր հիվ, այլ՝ Ա վե տա րա նը 
հա վա տար մո րեն քա րո զե լու։  Կորն թա ցի նե րին ուղղ ված իր ա ռա ջին 
նա մա կում  Պո ղոսն ակ նա ռու հրա ժա րա գիր է ներ կա յաց նում. «Ո րով-
հետև Ք րիս տո սը չու ղար կեց ինձ մկրտե լու, այլ՝ Ա վե տա րա նը քա րո-
զե լու, ոչ թե խոս քի ի մաս տութ յամբ, որ պես զի ու նայն չլի նի Ք րիս տո-
սի խա չը... Ո րով հետև հրեա նե րը նշան են ու զում, և  հույ ներն ի մաս-
տութ յուն են խնդրում։  Մենք էլ քա րո զում ենք խաչ յալ Ք րիս տո սը, 
հրեա նե րին՝ գայ թակ ղութ յուն, և  հույ նե րին՝ հի մա րութ յուն։  Բայց այն 
կանչ ված հրեա նե րին և  հույ նե րին Ք րիս տո սը քա րո զում ենք՝ Աստ ծո 
զո րութ յուն և Աստ ծո ի մաս տութ յուն»6։ 

 Պո ղոս ա ռաք յա լը նախ ևա ռաջ քա րո զիչ էր։ Ն ման Ե րե միա յին, ով 
ապ րում էր ի րե նից շատ ա ռաջ, նա հար կադր ված էր քա րո զել։ Ա վե-
տա րա նը նման էր վառ վող կրա կի նրա ոս կոր նե րի մեջ, ո րը նա ան-
կա րող էր կրել7։  Նա հռչա կեց  Կորն թա ցի նե րին. « Հա վա տա ցի և ն րա 

5. Փի լի պե ցի նե րի 3.13,14 
6. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.17,22-24
7. Ե րե միա 20.9



7 Ճա նա չել և  ճա նա չեց նել Ա վե տա րա նը 

հա մար խո սե ցի»8 և « Վա՛յ է ինձ, ե թե Ա վե տա րա նը չքա րո զեմ»9։ Ա վե-
տա րա նի և  դա քա րո զե լու նման բարձր գնա հա տա կանն ան կա րե լի է 
շին ծու կեր պով ներ կա յաց նել, ե թե այն չկա քա րոզ չի սրտում, և  ան-
կա րե լի է թաքց նել, ե թե այն կա։ 

Աստ ված կան չում է ա մեն տե սա կի մարդ կանց՝ Ա վե տա րա նի 
ու+ղեր ձի բե ռը կրե լու հա մար։ Ն րան ցից ո մանք ա վե լի պատ կա ռե լի 
և  լուրջ են, մյուս նե րը՝ ա վե լի ան հոգ և  կեն սու րախ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
երբ խո սակ ցութ յան թե ման Ա վե տա րանն է, քա րոզ չի դեմ քը փոխ վում 
է, և թ վում է՝ մեր առջև կանգ նած է լիո վին այլ մարդ։  Հա վի տե նութ-
յունն ար տա ցոլ վում է նրա ե րե սից, քո ղը հե ռաց վում է, և Ա վե տա րա նի 
փառ քը շո ղում է ան կեղծ ավ յու նով։ Այդ պի սի մար դը գրե թե ժա մա նակ 
չու նի հե տաքրք րա շարժ պատ մութ յուն նե րի, բա րո յա կան խրատ նե-
րի կամ իր սրտի ե ղա ծով կիս վե լու հա մար։  Նա ե կել է քա րո զե լու, և 
 նա պե՛տք է քա րո զի։  Նա չի կա րող հան գիստ առ նել, քա նի դեռ մար-
դիկ խոսք չեն լսել Աստ ծուց։ Ե թե Աբ րա հա մի ծա ռան չէր կա րող սե-
ղան նստել, մինչև որ չփո խան ցեր իր տեր Աբ րա հա մի խոս քը10, որ քա՜ն 
ա վե լի Ա վե տա րա նի քա րո զի չը չի կա րող հան գիստ լի նել, քա նի դեռ 
չի փո խան ցել ի րեն վստահ ված գան ձը՝ Ա վե տա րա նը11։

 Թեև շատ քչե րը չեն հա մա ձայ նի այն ա մե նին, ինչ մենք ա սա-
ցինք մինչև այս պա հը, թվում է՝ նման կրա կոտ քա րո զը մեծ մա սամբ 
հնաոճ է հա մար վում։  Շա տե րը կա սեն, որ այն զուրկ է հղկվա ծութ-
յու նից և  ճար տա րութ յու նից, ո րոնք անհ րա ժեշտ են մեր օ րե րում 
արդյու նա վետ լի նե լու հա մար։  Պոստ մո դեռ նիս տա կան հա յացք ներ 
ու նե ցող մար դը, ով գե րա դա սում է լի նել ա վե լի հա մեստ և  ա վե լի 
բաց այլ կար ծիք նե րի հա մար, խո չըն դոտ է հա մա րում ավ յուն ու նե-
ցող քա րոզ չին, ով հա մար ձակ և  ա ռանց փոխ զիջ ման հռչա կում է 
ճշմար տութ յու նը։  Հա վա տաց յալ նե րի մե ծա մաս նութ յան կար ծի քով, 
մենք պետք է փո խենք մեր քա րո զե լու ո ճը զուտ այն պատ ճա ռով, որ 
այն հի մա րութ յուն է թվում այս աշ խար հի հա մար։ 

Ն ման վե րա բեր մուն քը Ա վե տա րա նի քա րոզ մա նը վկա յում է այն 
մա սին, որ մենք՝ ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա ներս, զի ջել ենք 
մեր դիր քե րը։ Աստ ված է ո րո շել, որ «քա րոզ ելու հի մա րութ յու նը» լի-
նի այն գոր ծի քը12, որ Ա վե տա րա նի փրկա րար ու ղեր ձը կհասց նի 
այս աշ խար հին։  Սա չի նշա նա կում, որ քա րո զու մը պետք է ան միտ, 
անտրա մա բա նա կան կամ տա րօ րի նակ լի նի։ Այ նուա մե նայ նիվ, մեր 

8. Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.13
9. Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.16
10. Ծնն դոց 24.33
11. Գա ղա տա ցի նե րի 2.7, Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 2.4, Ա  Տի մո թեոս 1.11, 6.20, Բ  Տի-

մո թեոս 1.14,  Տի տոս 1.3
12. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.21



8 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

քա րո զե լու չա փա նի շը  Սուրբ գիրքն է, ոչ թե ան կում ապ րած և  ա պա-
կան ված մշա կույ թի կար ծի քը, որն ի մաս տուն է իր աչ քե րում, և  որն 
ա վե լի շուտ կգե րա դա սի շո յել իր ա կանջ նե րը և զ վար թաց նել իր սիր-
տը, քան լսել  Տի րոջ  Խոս քը13։ 

Ուր էլ գնար  Պո ղոս ա ռաք յա լը,  Նա քա րո զում էր Ա վե տա րա նը, և 
 մենք լավ կա նենք, ե թե հետ ևենք նրա օ րի նա կին։  Թեև Ա վե տա րա-
նով կա րե լի է կիս վել՝ օգ տա գոր ծե լով հա ղոր դակց ման բազ մա թիվ 
մի ջոց ներ, սակայն քա րոզ ման մեջ Աստ ծո կող մից նա խա տես ված չէ 
որ ևէ կողմնա կի մի ջոց։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, նրանք, ով քեր մշտա-
պես ձգտում են նո րա րար մի ջոց նե րի՝ ճշմար տութ յու նը փնտրող 
նոր սերն դին Ա վե տա րա նը ներ կա յաց նե լու հա մար, ճիշտ կա նեն, 
ե թե ա վար տեն ի րենց ո րո նումնե րը  Սուրբ գրքում։ Այն մար դիկ, ով-
քեր պատ րաստ են ու ղար կել հա զա րա վոր հար ցա շա րեր, որ պես զի 
ի մա նան դար ձի չե կած մարդ կան ցից, թե նրանք ա մե նից շատ ինչ 
կու զեին լսել ե կե ղե ցա կան երկր պա գութ յան ծա ռա յութ յան ժա մա-
նակ, պետք է հաս կա նան, որ մարմնա վոր մարդ կանց տա սը հա զար 
ա նա նուն կար ծիք նե րը չու նեն Աստ ծո  Խոս քի նույ նիսկ մեկ կե տի կամ 
փոք րիկ նշա նագ րի հե ղի նա կութ յու նը14։  Մենք պետք է հաս կա նանք, 
որ գո յութ յուն ու նի ան հաշ տե լի տար բե րութ յուն նե րի մի մեծ ան դունդ 
Աստ ծո կող մից սահ ման ված սուրբգ րա յին դրույթ նե րի և  մեր ներ կա 
մարմնա վոր մշա կույ թի ցան կութ յուն նե րի միջև։ 

 Մենք չպետք է զար մա նանք, որ ե կե ղե ցու թե՛ ներ սում, թե՛ դրսում 
գտնվող մարմնա վոր մար դիկ ցան կա նում են բե մա կա նա ցումներ, 
ե րաժշ տութ յուն և  մի ջո ցա ռումներ՝ Ա վե տա րա նը քա րո զե լու և Աստ-
վա ծաշն չի մեկ նութ յան փո խա րեն։  Մինչև Աստ ված չվե րած նի մար-
դու սիր տը, նա վե րա բեր վե լու է Ա վե տա րա նին նույն կեր պով, ինչ պես 
 Գա դա րա ցի նե րի երկ րում գտնվող դևե րը՝  Հի սու սին. « Քեզ ի՞նչ բան 
կա մեզ հետ»15։  Մարմնա վոր մար դը չի կա րող ճշմար տա պես հե-
տաքրքր վել Ա վե տա րա նով կամ գնա հա տել այն՝ ա ռանց  Սուրբ  Հո-
գու, բայց այս հրաշ քը տե ղի է ու նե նում մար դու կյան քում Ա վե տա րա-
նը քա րո զե լու մի ջո ցով, ո րին նա սկզբում ար հա մար հան քով է վե րա-
բեր վում։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մենք պետք է քա րո զենք մարմնա վոր 
մարդ կանց հենց այն ու ղեր ձը, ո րը նրանք չեն ու զում լսել, և  Հո գին 
կգոր ծի։  Հա կա ռակ դեպ քում, մե ղա վոր նե րը կհաս կա նան Ա վե տա-
րա նի սքան չե լի քը ոչ ա վե լի, քան խո զը կա րող է գե ղեց կութ յուն տես-
նել մար գա րիտ նե րի մեջ, շու նը՝ երկ յու ղա ծութ յուն ցու ցա բե րել սուրբ 
մսի հան դեպ, և  կույ րը՝ գնա հա տել  Ռեմբ րանդ տին16։  Քա րո զիչ ներն 

13. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.22, Բ  Տի մո թեոս 4.3
14. Մատ թեոս 5.18
15. Մատ թեոս 8.29
16. Մատ թեոս 7.6



9 Ճա նա չել և  ճա նա չեց նել Ա վե տա րա նը 

ար ջի ծա ռա յութ յուն են մա տու ցում մարմնա վոր մարդ կանց՝ տա-
լով այն, ինչ ցան կա նում է ան կում ապ րած մար դու սիր տը, և  բա րի 
ծա ռա յութ յուն են մա տու ցում՝ տա լով նրանց ճշմա րիտ կե րա կու րը, 
մինչև որ  Սուրբ  Հո գու հրա շա գործ աշ խա տան քի շնոր հիվ նրանք 
հաս կա նան, թե ինչ է ա ռա ջարկ վում ի րենց՝ ճա շա կե լով ու տես նե լով, 
որ  Տե րը քաղցր է17։

 Մինչև Ա վե տա րա նը քա րոզ ելու մա սին այս կարճ քննար կումն ամ-
փո փե լը, պետք է անդ րա դառ նանք ևս  մեկ հար ցի։ Ո մանք հա մա րում 
են, որ մեր ներ կա մշա կույ թը չի հան դուր ժի քա րոզ ելու այն ո ճը, ո րը 
խիստ արդ յու նա վետ էր անց յա լի մեծ արթ նութ յուն նե րի ժա մա նակ։ 
Ն րանք պնդում են, որ ժա մա նա կա կից մար դը կա նար գի, կմեր ժի և 
կ ծաղ րի  Ջո նա թան Էդ վարդ սի,  Ջորջ Ուայթ ֆիլ դի,  Չարլզ Ս փեր ջե-
նի և ն ման քա րո զիչ նե րի խոս քը։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս տե սութ յու նը 
հաշ վի չի առ նում, որ այդ քա րո զիչ ներն ա նարգ վում և  ծաղր վում էին 
նաև ի րենց ժա մա նա կա կից նե րի կող մից։ Ճշ մա րիտ Ա վե տա րա նի 
քա րո զու մը մշտա պես հի մա րութ յուն է լի նե լու ցան կա ցած մշա կույ-
թի հա մար։ Ա վե տա րա նի վի րա վո րա կան բա ղադ րի չը հե ռաց նե լու և  
այն «պատ շաճ» կեր պով քա րո զե լու ցան կա ցած փորձ թու լաց նում է 
Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը։  Բա ցի այդ՝ խա փան վում է այն նպա տա կը, 
ո րի հա մար Աստ ված ընտ րեց քա րո զու մը որ պես մարդ կանց փրկե-
լու մի ջոց՝ այն, որ մարդ կանց հույ սը չլի նի ճար տա րութ յան, պեր ճա-
խո սութ յան կամ աշ խար հիկ ի մաս տութ յան վրա, այլ՝ Աստ ծո զո րութ-
յան18։ 

 Մենք ապ րում ենք մի մշա կույ թում, ո րը կապ ված է մեղ քով՝ ինչ-
պես պող պա տե շղթա նե րով։ Ըն դուն ված քա րոզ չի կամ հոգ ևոր 
խորհր դա տուի սրտանց պատ մած բա րո յա կան պատ մութ յուն նե րը, 
հե տաքրք րա շարժ ա սույթ նե րը և կ յան քի դա սե րը չու նեն ի րա կան զո-
րութ յուն այդ խա վա րի դեմ։  Մեզ պետք են  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե-
տա րա նի քա րո զիչ ներ, ով քեր գի տեն  Սուրբ գիր քը, և Աստ ծո շնորհ-
քով բախ վում են ցան կա ցած մշա կույ թի՝ ա ղա ղա կե լով. «Այս պե՛ս է 
ա սում  Տե րը»։ 

17. Ե սա յի 55.1,2,  Սաղ մոս 34.8
18. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.27-30





ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՈՒ

Ըն դու նել Ա վե տա րա նը 
______________________________________________________

«Որն ըն դու նե ցիք, ո րի մեջ էլ կանգ նած եք»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.1

 Քա նի որ Ա վե տա րա նը Աստ ծո գլխա վոր ու ղերձն է մարդ կութ յա-
նը, կա րե լի է են թադ րել, որ այն պետք է ինչ-որ հա կազ դե ցութ յուն 
ա ռա ջաց նի մար դու ներ սում և  ինչ-որ ար ձա գանք պա հան ջի նրա-
նից։  Մեր աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծից տես նում ենք, որ լսե լով Ա վե-
տա րա նը՝  Կորն թո սի ե կե ղե ցին և՛ ըն դու նեց այն՝ իր մեծ ար ժե քի հա-
մե մատ, և՛ դարձ րեց Ա վե տա րա նը այն հիմ քը, ո րի վրա նրանք կանգ-
նած էին Աստ ծո առջև։ Ե թե ու զում ենք ճիշտ դիրք ու նե նալ Աստ ծո 
առջև, մենք պետք է ա նենք նույ նը։ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ 
Փրկ վե լու հա մար մար դիկ պետք է ըն դու նեն Ա վե տա րա նը՝ Աստ ծո 

շնորհ քով։ Ի՞նչ է սա նշա նա կում։  Հա յե րե նում կամ աստ վա ծաշնչ յան հու-
նա րե նում «ըն դու նել» բա ռի մեջ չկա ոչ մի ար տա սո վոր բան, սա կայն 
Ա վե տա րա նի հա մա տեքս տում այն խիստ ար տա սո վոր ե րանգ է ստա-
նում՝ դառ նա լով Աստ վա ծաշն չի ա մե նաար մա տա կան բա ռե րից մե կը։ 

Ա ռա ջի նը՝ երբ եր կու բան հա կա ռակ են կամ ու ղիղ հա կա դիր են 
ի րար, դրան ցից մեկն ըն դու նե լը նշա նա կում է մեր ժել մյու սը։  Քա նի 
որ այս աշ խար հի և Ա վե տա րա նի միջև գո յութ յուն չու նի ոչ մի ընդ-
հան րութ յուն կամ ըն կե րութ յուն, Ա վե տա րա նը ըն դու նե լը նշա նա կում 
է մեր ժել այս աշ խար հը։ Այս փաս տը ցույց է տա լիս, թե որ քան ար-
մա տա կան քայլ է հա մար վում Ա վե տա րանն ըն դու նե լը։ Ա վե տա րա նի 
կանչն ըն դու նե լը և դ րան հա վա տա լը նշա նա կում է մեր ժել այն ա մե-
նը, ին չը կա րե լի է տես նել և  ին չին կա րե լի է հպվել՝ հա նուն ան տե-
սա նե լիի1։ Այն նշա նա կում է մեր ժել անձ նա կան ինք նա վա րութ յու նը 
և  ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քը՝ ստրկաց նե լու հա մար սե փա կան 
ան ձը  Մե սիա յին, Ով մա հա ցավ եր կու հա զար տա րի ա ռաջ՝ որ պես 

1. Եբ րա յե ցի նե րի 11.1,7,27, Ա  Պետ րոս 1.8



12 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

պե տութ յան թշնա մի և  հայ հո յիչ։ Այն նշա նա կում է մեր ժել մե ծա մաս-
նութ յա նը և դ րա հա յացք նե րը՝ միա նա լու հա մար հա լած ված և ան-
կար ևոր թվա ցող փոք րա մաս նութ յա նը՝ ե կե ղե ցուն։ Այն նշա նա կում 
է ռիս կի են թար կել ա մեն ինչ այս միակ կյան քում՝ հա վա տա լով, որ 
խա չին գամ ված այդ մար գա րեն Աստ ծո Որ դին է և  աշ խար հի Փրկիչը։ 
Ա վե տա րանն ըն դու նե լը պար զա պես չի նշա նա կում մի ա ղոթք կրկնել՝ 
խնդրե լով  Հի սու սին գալ ձեր սրտի մեջ, այլ՝ հրա ժար վել այս աշ խար-
հից և հ նա զանդ վել Ք րիս տո սի բո լոր պա հանջ նե րին։ 

Երկ րոր դը՝ այն մար դը, ով ըն դու նել է Ա վե տա րա նը, վստա հում է 
միայն  Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձին և Ն րա կա տա րած աշ խա տան քին՝ 
Աստ ծո առջև ար դար դիրք ու նե նա լու հա մար։ Ա սում են՝ ցան կա ցած 
բա նի լիո վին վստա հե լը վտան գա վոր է, կամ, լա վա գույն դեպ քում, ոչ 
ի մաս տուն քայլ է։  Մեր հա սա րա կութ յունն ան հոգ է հա մա րում մար դուն, 
ե թե նա չու նի պա հուս տա յին ծրա գիր կամ այ լընտ րան քա յին տար բե-
րակ, չի բազ մա տե սա կա նաց նում իր ներդ րումնե րը, տե ղում է պա հում 
իր ամ բողջ ու նեց ված քը, կամ այ րում է կա մուրջ ներն իր ետ ևից։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, Ք րիս տո սին ըն դու նող մար դը պետք է հենց այս պես վար վի։ 
Ք րիս տո նեա կան հա վատ քը բա ցա ռիկ է։ Ք րիս տո սին ճշմար տա պես 
ըն դու նե լը նշա նա կում է հրա ժար վել ցան կա ցած հույ սից՝ ցան կա ցած 
բա նի հան դեպ, և  հու սալ մի միայն Ք րիս տո սին։ Ա հա թե ին չու  Պո ղոսն 
ա սաց, որ ե թե պատ մութ յու նը Ք րիս տո սի մա սին կեղ ծիք է, քրիս-
տոնյան ա մե նաո ղոր մե լին է բո լոր մարդ կան ցից2։ Ե թե  Նա Փր կի չը չէ, 
քրիս տոն յան կո րած է, ո րով հետև նա չու նի ու րիշ ոչ մի ծրա գիր և  ու րիշ 
ոչն չի չի վստա հում։  Նա հա վատ քով հռչա կել է. «Իմ  Տե՛ր,  Քեզ եմ վստա-
հում։ Ե թե  Դու չես կա րող կամ չես ու զում փրկել ինձ, ես կբնակ վեմ 
դժոխ քում. ես ու րիշ ոչ մի պատ րաս տութ յուն չեմ տես նի ինձ հա մար»։ 

Ա վե տա րա նը ճշմար տա պես ըն դու նե լու դեպ քում մար դը ոչ միայն 
հա կակ րանք է զգում մեղ քի հան դեպ և շրջ վում է մեղ քից, այլև հա-
կակ րանք է զգում Ք րիս տո սից բա ցի այլ աղբ յուր նե րին (հատ կա պես՝ 
սե փա կան ան ձին) վստա հե լուց, և շրջ վում է դրան ցից։ Ա հա թե ին չու 
ճշմար տա պես դար ձի ե կած մար դը նող կանք է զգում նույ նիսկ աննշան 
ակ նար կից այն մա սին, որ իր ար դար դիրքն Աստ ծո առջև կա րող է 
կախ ված լի նել իր ա ռա քի նութ յու նից կամ ար ժա նիք նե րից։  Թեև նրա 
նոր կյան քը Ք րիս տո սում բա րի գոր ծե րի պտուղ է բե րում, նա թո ղել է 
ցան կա ցած հույս, որ կա րող է փրկվել բա րի գոր ծե րով, և  բա ցա ռա պես 
վստա հում է Ք րիս տո սի Ան ձին և Ն րա կա տար յալ աշ խա տան քին։ 

Եր րոր դը՝ Ա վե տա րանն ըն դու նե լը նշա նա կում է հնա զան դեց նել 
սե փա կան կյան քը  Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յա նը։  Ժա մա նա կա-
կից ա վե տա րան չութ յու նը հա ճախ սո վո րեց նում է, որ մար դիկ պետք 
է դարձ նեն  Հի սուս Ք րիս տո սին ի րենց կյան քի  Տե րը։ Ա վե լի ճիշտ 
կլի ներ սո վո րեց նել, որ  Հի սու սը նրանց կյան քի  Տերն է, ան կախ այն 

2. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.19



13Ըն դու նել Ա վե տա րա նը 

բա նից՝ նրանք սի րով ծնկի՞ են գա լիս Ն րա առջև, թե՞ ա տե լութ յամբ 
բռունցք են թափ տա լիս Ն րա վրա։ Աստ վա ծա շուն չը հայտ նում է, որ 
Աստ ված դարձ րեց  Հի սու սին, Ում մենք խա չե ցինք, և՛  Տեր, և՛ Ք րիս-
տոս3։  Նա օ ծեց Իր  Թա գա վո րին Իր սուրբ սա րի վրա և ծաղ րում է 
նրանց, ով քեր ապստամ բում են Ն րա դեմ4։ Աստ ված կոչ չի ա նում 
մարդ կանց  Տեր դարձ նել  Հի սու սին (ա սես, թե նրանք նման իշ խա-
նութ յուն ու նեն), այլ՝ կա տա րե լա պես հնա զանդ վել այն  Տի րո ջը, Ում 
Ինքն օ ծել է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, նա, ով ցան կա նում է ըն դու նել 
Ա վե տա րա նի օրհ նութ յուն նե րը, պետք է նախ՝ ո րո շի, թե արդ յո՞ք ին-
քը պատ րաստ է հանձ նել իր ինք նա վա րութ յու նը և  ինք նա կա ռա վար-
ման ի րա վուն քը Ա վե տա րա նի  Տի րո ջը։ 

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է շատ պարզ բա-
ցատ րենք այս փո խա նակ ման պայ ման նե րը, ոչ թե նվա զեց նենք և  
ան տե սենք դրանք՝ գրե թե ան հաս կա նա լի դարձ նե լով։  Մենք պետք է 
գի տակ ցենք, որ ան կեղծ չենք ե ղել, քա նի դեռ չենք բա ցատ րել Աստ-
ծուն փնտրող մարդ կանց, որ Ք րիս տո սին ըն դու նե լը ա մե նա խե լա միտ, 
բայց և  ա մե նավ տան գա վոր ո րո շումն է, ո րը նրանք կա րող են կա յաց-
նել։ Ի վեր ջո, ինչ պես Կ. Ս. Լ յուի սի հե րոս Աս լա նը՝ «Առ յու ծը, կա խար-
դը և զ գես տա պա հա րա նը» գրքում,  Նա ըն տե լաց ված առ յուծ չէ, և  Նա 
անվտանգ չէ։  Նա ի րա վունք ու նի խնդրե լու ցան կա ցած բան այն մարդ-
կան ցից, ով քեր դա վա նում են, որ  Նա  Տերն է։  Նույն  Հի սու սը, Ով կան-
չում է Իր մոտ հոգ նած նե րին, կա րող է խնդրել նրան ցից ա մեն ինչ, և 
 նույ նիսկ ու ղար կել նրանց՝ կորց նե լու ի րենց կյանքն Իր հա մար այս 
խա վար և  ան կում ապ րած աշ խար հում5։ Ն րանք, ով քեր չեն հաս կա-
նում Ա վե տա րա նի կան չի վտանգ նե րը, միայն հպան ցիկ կեր պով են լսել 
Ա վե տա րա նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ով քեր լսել են Ա վե տա րա նը և Աստ-
ծո շնորհ քով ար ձա գան քել են՝ ան կախ դրա վտանգ նե րից, ի մաս տուն 
ո րո շում են կա յաց րել։ Ի՞ն չը կա րող է ա վե լի խե լա միտ լի նել, քան տիե-
զեր քի Ա րար չին և  Պա հա պա նին հետ ևե լը, Ով սի րել է Իր ժո ղովրդին 
հա վի տե նա կան սի րով, փրկել է նրանց Իր ար յամբ և  ցու ցա բե րել է բա-
ցար ձակ նվիր վա ծութ յուն նրանց տված ա մեն մի խոստ մա նը6։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, նույ նիսկ ե թե  Նա այս պես չվար վեր և Ն րա նում այս քան բա-
րութ յուն չլի ներ, միև նույն է՝ Ն րան հետ ևելն ա մե նաի մաս տուն ո րո շու-
մը կլի ներ, քա նի որ ոչ ոք չի կա րող ընդ դի մա նալ Ն րա կամ քին7։ Այս 
և  ան թիվ այլ պատ ճառ նե րով է, որ ա ռաք յա լը հոր դո րում է մեզ՝ «ձեր 
մար մին նե րը ներ կա յաց րե՛ք կեն դա նի, սուրբ և Աստ ծուն ըն դու նե լի պա-
տա րագ», և  ան վա նում է դա բա նա վոր կամ ող ջա միտ ծա ռա յութ յուն8։ 

3. Գործք 2.36
4. Սաղ մոս 2.4–6
5. Մատ թեոս 11.28, 10.16,39
6. Կո ղո սա ցի նե րի 1.15–17, Եբ րա յե ցի նե րի 1.3, Ե րե միա 31.3,  Հայտ նութ յուն 5.9, Եբ-

րա յե ցի նե րի 13.5, Բ  Տի մո թեոս 2.13, Բ  Կորն թա ցի նե րի 1.20,  Մատ թեոս 28.20
7. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.19, Բ Մ նա ցոր դաց 20.6,  Հոբ 9.12,  Դա նիել 4.35
8. Հ ռո մեա ցի նե րի 12.1



14 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

 Չոր րոր դը՝ Ա վե տա րանն ըն դու նե լը նշա նա կում է ապ րել բո լո րո վին 
այլ ի րո ղութ յան մեջ, ո րում Ք րիս տոսն ա մեն ին չի կենտ րոնն է։ Ա հա թե 
ին չու են աստ վա ծա բան նե րը քրիս տո սա կենտ րոն ան վա նում փրկութ-
յու նը և ք րիս տո նեա կան կյան քը։  Նա դառ նում է մեր տիե զեր քի կենտ-
րո նը և  մեր ինք նութ յան ու գոր ծու նեութ յան աղբ յու րը, նպա տա կը և 
դր դա պատ ճա ռը։ Երբ մարդն ըն դու նում է Ա վե տա րա նը, նրա ամ բողջ 
կյանքն ըն թա նում է այլ են թա տեքս տով, և այդ են թա տեքս տը Ք րիս-
տոսն է։  Թեև ար տա քին նշան նե րը ճշմա րիտ դար ձի պա հին կա րող են 
շրջա դար ձա յին չլի նել, սա կայն դրա աս տի ճա նա կան արդ յուն քը հո յա-
կապ կլի նի։ Ա սես լճի մեջ տե ղը փոք րիկ քար ես գցում՝ այդ կերպ Ա վե-
տա րա նի ա լի քա յին է ֆեկտն ի վեր ջո կհաս նի հա վա տաց յա լի կյան քի 
բո լոր կող մե րին և կհպ վի բո լոր ա փե րին։ Ճշ մար տա պես դար ձի ե կած 
մար դը չի ըն դու նում Ա վե տա րա նը՝ որ պես հա վե լում իր նախ կին կյան-
քին, այլ փո խա նա կում է այն իր նախ կին կյան քի հետ։  Մի կյանքն ըն-
դու նե լը նշա նա կում է կորց նել մյու սը։  Հի սու սը պար զո րեն սո վո րեց նում 
է այս մա սին. «Ո րով հետև ով որ իր անձն ու զե նա ապ րեց նել, կկորց նի 
նրան, և  ով որ իր ան ձը կորց նի Ինձ հա մար, կգտնի նրան»9։ 

Եվ վեր ջի նը՝ Ա վե տա րա նը ըն դու նե լը նշա նա կում է ըն դու նել Ք րիս-
տո սին որ պես սե փա կան կյան քի աղբ յուր և  պահ պա նութ յուն։ Ան կա րե-
լի է ըն դու նել Ք րիս տո սին որ պես մար դու կյան քի մի մաս, կամ՝ որ պես 
հա վե լում այն բա րիք նե րի, ո րոնք մարդն ար դեն ու նի՝ ա ռանց Ն րա։  Նա 
փոք րիկ պի տույք չէ, ո րը լրաց նում է մեր կյան քը և  բա րե լա վում այն։ 
Երբ մարդն ըն դու նում է Ա վե տա րա նը, այն դառ նում է նրա կյան քը10։ 

 Գո յութ յուն ու նեն ըն դա մե նը մի քա նի ա վե լի սար սա փե լի եր ևույթ-
ներ, քան այն քա րո զի չը, ով գո վում է ան հա վա տին նրա հրա շա-
լի կյան քի հա մար՝ մե ծա րե լով նրա բո լոր ձեռք բե րումնե րը, և  ա վե-
լաց նե լով, որ նրան մեկ բան է պա կա սում. նա ու նի  Հի սու սի կա րի քը՝ 
իր կյան քը լիար ժեք դարձ նե լու հա մար։ Այդ պես չէր կար ծում  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը, ով աղբ էր հա մա րում իր անց յալ կյան քի նույ նիսկ ա մե նա-
փայ լուն ձեռք բե րումնե րը՝ Ք րիս տո սի հա մե մատ11։  Մենք եր բեք չպետք է 
ներ կա յաց նենք Ք րիս տո սին որ պես բալ՝ ան հա վա տի հրա շա լի կյան քի 
թխված քի վրա։ Ան հա վա տը պետք է հաս կա նա, որ նա չու նի կյանք, և  
որ Ք րիս տո սից ա ռաջ նրա անձ նա կան ձեռք բե րումնե րը ու նայ նութ յան 
հու շար ձան ներ են, ո րոնք նման են ա րագ քանդ վող ա վա զե թմբե րի։ 

 Հի սու սը սո վո րեց նում էր. «Ճշ մա րիտ, ճշմա րիտ ա սում եմ ձեզ՝ 
ե թե մար դու Որ դու մար մի նը չու տեք և ն րա ար յու նը չխմեք, կյանք 
չու նեք ձեր ան ձե րում»12։ Այս «խիստ խոս քի» ի մաստն այն է, որ 

9. Մատ թեոս 16.25
10. Կո ղո սա ցի նե րի 3.4
11. Փի լի պե ցի նե րի 3.7,8
12. Հով հան նես 6.54



15Ըն դու նել Ա վե տա րա նը 

Ք րիս տո սը պետք է դառ նա մեր կյան քի գո յա մի ջո ցը, ոչ թե ըն դա մե-
նը ինչ-որ հա վե լում կամ լրա ցում13։

 Հա վա տաց յա լի հա մար  Հի սու սը երկն քից իջ նող մա նա նան է, 
ա նա պա տում կեն դա նի ջուր բխող  Ժայ ռը և  այն Որ թը, ո րի վրա 
նա մնում է, և  ո րից կյանք ու պտղա բե րութ յուն է ստա նում14։ Այն 
հա վա տաց յա լը, ով ճշմար տա պես բաժ նեկ ցել է Ք րիս տո սին, դա-
դա րում է վատ նել իր կյանքն այն բա նե րի հա մար, ո րոնք հաց չեն 
և  չեն կշտաց նում, և մշ տա պես փնտրում է այն հա ցը, որն իջ նում է 
երկնքից, որ ու տի դրա նից և չ մա հա նա15։ 

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է ա ղա ղա կի այն մա սին, որ մար-
դիկ ոչ միայն ա պաշ խա րեն, այլև ըն դու նեն։  Նա պետք է ոչ միայն 
բա ցա հայ տի և  դա տա պար տի այս աշ խար հի չկշտաց նող կե րա կու-
րը, այլև մատ նա ցույց ա նի մարդ կանց դե պի միակ պա հո ցը, ո րում 
կա րե լի է ճշմա րիտ կե րա կուր գտնել։  Նա պետք է միա նա  Դավ թի 
հոր դո րին. « Ճա շա կե՛ք և  տե սե՛ք, որ  Տե րը քաղցր է»16։ Ա վե լին՝ նա 
պետք է զգու շաց նի բո լո րին, որ Ք րիս տո սին ճշմար տա պես ճա շա կե-
լու և փրկությունը ստանալու ա պա ցույցն այն է, որ մար դը շա րու նա-
կում է ճա շա կել Ն րան և  բա վա կա նութ յուն գտնել Ն րա նում, և  նույ-
նիսկ Ք րիս տո սից բա ժան վե լու միտ քը ան տա նե լի է նրա հա մար։ 

ԿԱՆԳՆԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՄԵՋ
Այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս քում տես նում 

ենք, որ մենք ոչ միայն պետք է ըն դու նենք Ա վե տա րա նը, այլև կանգ-
նենք դրա նում։  Պո ղո սը գրում է. «Ի մաց նում եմ ձեզ այն Ա վե տա րա նը, 
որ ա վե տա րա նե ցի ձեզ, որն էլ ըն դու նե ցիք, ո րի մեջ էլ կանգ նած եք»։ 
Այս պարզ հայ տա րա րութ յու նը փո խան ցում է եր կու ա ռան ձին, բայց 
կա պակց ված ճշմար տութ յուն։ Ա ռա ջի նը վե րա բե րում է հա վա տաց-
յա լի դիր քին Աստ ծո առջև՝ հա մա ձայն Ա վե տա րա նի, իսկ երկ րոր դը՝ 
հա վա տաց յա լի հա մոզ մունք նե րին կամ ո րոշ մա նը Ա վե տա րա նի վե րա-
բեր յալ։ Եր կուսն էլ խիստ կար ևոր են հա վա տաց յա լի կյան քում։ Ա ռա-
ջին ճշմար տութ յու նը այն մեծ հիմնա քարն է, ո րի վրա պետք է հաս-
տատ վի քրիս տո նեա կան հա վատ քը. հա վա տաց յա լը կա րող է կանգ-
նել Աստ ծո առջև՝ Ք րիս տո սում և  հա մա ձայն Ա վե տա րա նի։ Երկ րոր դը՝ 
քրիս տո նեա կան կյան քը ձևա վո րե լու ազ դե ցիկ մի ջոց է. հա վա տաց յա-
լը հաս տատ վել է Ա վե տա րա նի վրա և  այլևս չի թող նե լու իր դիր քը։ 

Աստ վա ծաշնչ յան քրիս տո նեութ յան հիմնա րար ճշմար տութ յուն-
նե րից մեկն այն է, որ հա վա տաց յա լը ճիշտ դիրք ու նի Աստ ծո առջև 

13. Հով հան նես 6.61
14. Հով հան նես 6.31–35,41,47–51,58, Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.4,  Հով հան նես 15.5,6
15. Ե սա յի 55.2,  Հով հան նես 6.50
16. Սաղ մոս 34.8



16 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

Ա վե տա րա նում՝ միայն Ք րիս տո սում։  Դավ թի  Սաղ մոս նե րը հա կա-
ռակ վում են մեզ՝ ներ կա յաց նե լով մար դու մե ծա գույն խնդի րը. «Ո՞վ 
վեր կգնա  Տի րոջ սա րը, և  ո՞վ կկանգ նի Ն րա սրբութ յան տե ղում։  Նա, 
որ սուրբ է ձեռ քով և  ա նա րատ սրտով, որ իր ան ձը ա նի րա վութ յան 
չի տա լիս և  եր դում չի ա նում նեն գութ յամբ»17։  Ցան կա ցած մարդ, ով 
նույ նիսկ անն շան կեր պով են թադ րում է, որ գո յութ յուն ունի Աստ-
ված, Ով Անձ է և  ու նի բա րո յա կան չա փա նիշ ներ, պետք է դո ղա 
 Դավ թի հար ցից։ Ե թե նա տկա րա միտ չէ, կամ նրա խիղ ճը լիո վին չի 
վառ վել, նա պետք է ըն դու նի, որ չու նի այս անհ րա ժեշտ ո րա կա վո-
րումնե րը՝ ամ բողջ երկ րի  Դա տա վո րի առջև կանգ նե լու և Ն րա հա-
վա նութ յա նը ար ժա նա նա լու հա մար18։ Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ 
ե թե մար դը նա յի իր ներ սը, նա կտես նի, որ իր սիրտն ա մեն ին չից 
ա վե լի խո րա մանկ և  ա պա կան ված է19։ Ե թե նա ստու գի իր միտ քը, 
կպար զի, որ դրա նում չար խոր հուրդ ներ են բնակ վում20։ Ե թե նա 
ուշադ րութ յամբ լսի իր խոս քե րը, կտես նի, որ դրանք լիքն են նեն-
գութ յամբ, ա նեծ քով և  դառ նութ յամբ21։ Ե թե նա նա յի իր ձեռ քե րին, 
ան թիվ չա րա գոր ծութ յուն նե րի հետ քեր կտես նի դրանց վրա։ Ե թե նա 
հու սա հա տո րեն փոր ձի ծած կել ա մո թը՝ հագ նե լով իր ա մե նաար դար 
գոր ծե րը, նա կպար զի, որ զգես տա վոր ված է բո րո տի պիղծ փտութ-
յամբ22։  Թեև մար դը բո րա կով լվաց վի և  շատ օ ճառ օգ տա գոր ծի, նրա 
ա նօ րի նութ յան ա րա տը մնա լու է23։ Որ տեղ էլ դառ նա, նա տես նե լու է, 
որ ին քը մե ղադր ված է, դա տա պարտ ված է և  ան հույս է։ 

Իր բա ցար ձակ ա նօգ նա կա նութ յու նը գի տակ ցե լու և  ի րեն ար դա-
րաց նե լուց վերջ նա կա նո րեն հրա ժար վե լու պա հին է, որ լու սա վոր-
ված ու վե րածն ված մե ղա վո րը նա յում է Ք րիս տո սին և գտ նում է իր 
հույ սը Ն րա նում։ Հ րա ժար վե լով ար դա րաց նել սե փա կան ան ձը՝ նա 
հա վա տում է և  ար դա րա նում է միայն շնորհ քով և  միայն հա վատ քի 
մի ջո ցով24։ Այդ պա հից ի վեր, նա կրում է քրիս տոն յա լի նե լու կրկնա-
կի նշա նը. նա պար ծե նում է Ք րիս տո սով և  չի վստա հում իր մարմ-
նին25։  Նա մուտք է գոր ծում սրբե րի մեծ ժո ղո վը, ով քեր հա վա տա-
ցին Աստ ծուն, և  դա ար դա րութ յուն հա մար վեց նրանց26։  Նա գցում 
է ի րեն Ք րիս տո սի վրա և  կառ չում է Ն րա նից բազ մա պա տիկ ու ժով՝ 
սար սա փե լով այն ճա կա տագ րից, ո րը սպա սե լու էր ի րեն, ե թե ինքն 
ան ձամբ հոգ տա ներ իր մա սին։  Նա կանգ նում է միայն Ք րիս տո սի 

17. Սաղ մոս 24.3,4
18. Սաղ մոս 14.1, 53.1
19. Ե րե միա 17.9
20. Ե րե միա 4.14
21. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.13,14
22. Ե սա յի 64.6 (KJV)
23. Ե րե միա 2.22
24. Ե փե սա ցի նե րի 2.8,9
25. Փի լի պե ցի նե րի 3.3
26. Ծնն դոց 15.6,  Գա ղա տա ցի նե րի 3.6



17Ըն դու նել Ա վե տա րա նը 

վրա և  չի հա մար ձակ վում հե ռա նալ Ն րա նից։  Նա հա մոզ ված է, որ 
կա րող է բարձ րա նալ  Տի րոջ սա րը և  կանգ նել Ն րա սրբա րա նում՝ 
միայն շնոր հիվ Ք րիս տո սի Ան ձի և  ար ժա նիք նե րի։  Մի փոքր փո փո-
խե լով հայտ նի հին հիմնի բա ռե րը՝ կա րե լի է ա սել. «Ն րա հույ սը կա-
ռուց ված է միայն  Հի սու սի ար յան և Ն րա ար դա րութ յան վրա։  Նա չի 
հա մար ձակ վում վստա հել լա վա գույ նին այս աշ խար հում, այլ լիո վին 
ա պա վի նում է  Հի սու սի ան վա նը։  Նա կանգ նած է Ք րիս տոս ա մուր 
 Ժայ ռի վրա, քա նի որ մնա ցած բո լոր հիմ քե րը սո րուն ա վազ ներ են27։ 

Ք րիս տո նեա կան հա վատ քը խոս տա նում է ճիշտ դիրք Աստ ծո առջև 
միայն Ք րիս տո սի մի ջո ցով։ Ե թե սա ճշմա րիտ է, մենք պետք է վճռա-
կա նո րեն հա րենք Ա վե տա րա նին և  կանգ նենք Ա վե տա րա նի վրա։ Ար ժե 
նշել, որ «կանգ նել» բա ռը այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան 
հատ վա ծում թարգ ման ված է հու նա րեն «հի՛ս տե մի» բա ռից, ո րը սո վո-
րա բար օգ տա գործ վում է հենց «կանգ նել» ի մաս տով։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
 Նոր կտա կա րա նում այն հա ճախ ար տա հայ տում է հա մոզ մունք, վճռա-
կա նութ յուն, հաս տա տա կա մութ յուն, կա յու նութ յուն, նաև ան շարժ ու 
ան սա սան լի նե լու հատ կա նի շը։  Պո ղո սը, խո սե լով հոգ ևոր պա տե րազ-
մի մա սին, ե րեք ան գամ օգ տա գոր ծում է այս բա ռը՝ հոր դո րե լով հա վա-
տաց յալ նե րին «հա կա ռակ կանգ նել սա տա նա յի հնար նե րին»28։ Դ րա 
հետ կա պակց ված ևս  մեկ բա յից մենք հաս կա նում ենք, որ հա վա տաց-
յալ նե րը պետք է «հաս տատ կանգ նեն»  Տի րոջ մեջ՝ հա վատ քով, Աստ ծո 
շնորհ քով և  ա ռա քե լա կան ա վան դույթ նե րով29։ 

Ա մեն ին չից ա ռա վել, հա վա տաց յա լը պետք է հաս տատ կանգ-
նի Ա վե տա րա նի մեջ և չ շարժ վի։ Ե թե այս հիմնա քա րը հե ռաց վի, 
ամ բողջ կա ռույ ցը փուլ կգա։  Հենց այս պատ ճա ռով էր, որ  Պո ղոս 
ա ռաք յալն ուղ ղեց իր ա մե նա խիստ հան դի մա նութ յուն նե րից մե կը 
 Գա ղա տիա յի ե կե ղե ցուն. « Զար մա նում եմ, որ այս պես շու տով փո-
փոխ վում եք՝ ձեզ Ք րիս տո սի շնորհ քի մեջ կան չո ղից դե պի ու րիշ 
Ա վե տա րան։ Որ ու րի շը չկա, միայն թե կան ո մանք, որ ձեզ խռո վեց-
նում են և  կա մե նում են Ք րիս տո սի ա վե տա րա նը փո խել։  Բայց ե թե 
մենք էլ, կամ երկն քից մի հրեշ տակ ա վե տա րա նի ձեզ նրա նից ու րիշ, 
քան որ մենք ա վե տա րա նե ցինք ձեզ, նզով ված լի նի։ Ինչ պես ա ռաջ 
ա սա ցինք և  հի մա դարձ յալ ա սում եմ՝ ե թե մեկն ա վե տա րա նի ձեզ 
նրա նից ու րիշ, քան որ դուք ա ռաք, նզով ված լի նի»30։ 

 Սուրբ գրքի ա մեն մի խոս քը և  վար դա պե տութ յու նը կար ևոր է. այ-
նուա մե նայ նիվ, ո րոշ վար դա պե տութ յուն ներ ու նեն ա վե լի մեծ կշիռ, 

27. Էդ վարդ  Մոու թի «Ա մուր ժայ ռը» հիմնի հատ վա ծը՝ փո փոխ ված
28. Եփեսացիների 6.11,13,14
29.  Այդ կա պակց ված բա յը «ստե՛ կո»-ն  է՝ ներ կա ժա մա նա կում, կազմ ված ներ կա 

վա ղա կա տար «էս տե՛ կա»-ից, որն, իր հեր թին, կազմ ված է «հի՛ս տե մի» բա-
յից։  Փի լի պե ցի նե րի 4.1, Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 3.8, Ա  Կորն թա ցի նե րի 16.13, Ա 
 Պետ րոս 5.12, Բ  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 2.15

30. Գա ղա տա ցի նե րի 1.6–9



18 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

քան մյուս նե րը։  Մեր հա վի տե նա կան փրկութ յու նը կախ ված չէ ե կե-
ղե ցա բա նութ յան և  վախ ճա նա բա նութ յան ո րոշ ման րա մաս նե րից, 
սա կայն լիո վին կախ ված է Ա վե տա րա նից31։ Այս երկ րա յին ուխ-
տագ նա ցութ յան ըն թաց քում ա մե նա խո րա միտ և  հա սուն քրիս-
տոնյան կա րող է փո խել իր կար ծի քը հա վատ քի բազ մա թիվ անն շան 
սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ. այ նուա մե նայ նիվ, նա չպետք է հե ռա նա 
և  չի հե ռա նա Ա վե տա րա նի հիմ քա յին սկզբունք նե րից32։ Այն տղա-
մար դը, կի նը, ե րի տա սար դը և  ե րե խան, ով ճշմար տա պես ըն դու նել 
է Ա վե տա րա նը, կկանգ նի դրա վրա, և  իր կան գուն մնա լով կա պա-
ցու ցի, որ ճշմար տա պես ըն դու նել է այն։ 

 Մենք ապ րում ենք մի աշ խար հում, ո րը թշնա մա բար է տրա-
մադրված  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի հան դեպ և  ա նար գում է 
այն։ Ա վե լին՝ այս աշ խար հը գտնվում է չա րի իշ խա նութ յան ներ քո, 
ով հա կա ռակ վում է Ա վե տա րա նին ա վե լի շատ, քան ցան կա ցած այլ 
ուս մուն քի, և  նույ նիսկ կջնջեր այն ամ բողջ տիե զեր քից, ե թե կա րո-
ղա նար33։ Ի րա կա նում, սա տա նան ու րա խութ յամբ ա մեն մե կին Աստ-
վա ծա շունչ կտար և կ շա հագրգ ռեր հնա զանդ վել դրա բո լոր պատ-
վի րան նե րին, ե թե փո խա րե նը մենք զի ջեինք նրան Ա վե տա րա նը։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, ա ռանց Ա վե տա րա նի՝ քրիս տո նեա կան հա վատ քի 
ամ բողջ հա մա կար գը ո չինչ է։ 

Որ պես հա վա տաց յալ ներ՝ մենք պետք է ոչ միայն ըն դու նենք Ա վե-
տա րա նը, այլև հաս տատ կանգ նենք դրա վրա։  Մենք չպետք է ան-
տեղ յակ լի նենք սա տա նա յի ծրագ րե րից, որ նա չկա րո ղա նա հան կար-
ծա կիի բե րել մեզ34։ Երբ չա կեր տա վոր փրկիչ նե րը փոր ձեն գո ղա նալ 
մեր վստա հութ յու նը Ք րիս տո սի հան դեպ, մենք չպետք է թույլ տանք 
նրանց գայ թակ ղեց նել մեզ։ Երբ օ րի նա պաշտ մար դիկ փոր ձեն լրա-
ցումներ ա նել Ք րիս տո սի մեջ մեր վստա հութ յա նը, մենք չպետք է տե-
ղի տանք։ Երբ ինք նա կոչ մար գա րե նե րը ձգտեն վե րաձ ևա կեր պել 
Ա վե տա րա նը, որ պես զի դարձ նեն այն ա վե լի հար մար և գ րա վիչ մեր 
մշա կույ թի հա մար, մենք չպետք է հետ ևենք նրանց։ Երբ չա րա խո սը 
մատ նա ցույց ա նի մեր մեղ քը և  ծաղ րի մեր փառ քի հույ սը, մենք պետք 
է մատ նա ցույց ա նենք Ա վե տա րա նը և  կանգ նենք դրա վրա։ Երբ նրա 
մե ղադ րանք նե րը վե րած վեն շո ղո քոր թութ յան, և  նա ա սի, որ մեր 
աստ վա ծա պաշ տութ յու նը ար ժա նի է վար ձատ րութ յան, մենք պետք է 
մեր ժենք նրան հետև յալ պնդմամբ. « Սա կայն ինձ քավ լի ցի պար ծե-
նալ, բայց միայն մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չով, որ նրա նով աշ-
խարհն ինձ հա մար խաչ ված է, և  ես էլ՝ աշ խար հին»35։ 

31. Ե կե ղե ցա բա նութ յունն ու սումնա սի րում է ե կե ղե ցին, իսկ վախ ճա նա բա նութ յու-
նը՝ ժա մա նակ վա ա վար տը կամ դրան հան գեց նող ի րա դար ձութ յուն նե րը։

32. Կո ղո սա ցի նե րի 1.22,23 
33. Ա  Հով հան նես 5.19
34. Բ  Կորն թա ցի նե րի 2.11
35. Գա ղա տա ցի նե րի 6.14



ԳԼՈՒԽ ԵՐԵՔ

Ա վե տա րան, ո րով մենք փրկվում ենք
______________________________________________________

«Ո րով փրկվում էլ եք, այն բա նով (կամ՝ խոս քով), որ ձեզ ա վե տա րա նե-
ցի, ե թե ա մուր բռնեք նրան, ե թե զուր տե ղը չեք հա վա տա ցել»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.2

Քրիս տո նեա կան հա վատ քի մեջ պետք է պահ վի ամեն մի վար-
դա պե տութ յուն հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ։  Մենք կանգ նում ենք 
վար դա պե տա կան սխալ մունք թույլ տա լու մեծ վտան գի առջև, երբ 
չա փից շատ ենք շեշ տադ րում որ ևէ ճշմար տութ յուն՝ այլ ճշմար տութ-
յուն ներ բա ցա ռե լու կամ ան տե սե լու հաշ վին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ան-
կա րե լի է չա փից շատ շեշ տադ րել Ա վե տա րա նը, քա նի որ Ա վե տա րա-
նը՝ Աստ ծո մե ծա գույն հայտ նութ յունն է մար դուն, և  միակ ու ղեր ձը, 
ո րով մար դիկ կա րող են փրկվել։  Հետ ևա բար, սա այն ու ղերձն է, ո րը 
մենք պետք է ա մուր պա հենք։  Թեև նույ նիսկ անն շան շե ղումն Աստ-
վա ծաշն չի ճշմար տութ յուն նե րից վտան գա վոր է, մենք կա րող ենք 
թյու րըմբռ նումներ ու նե նալ շատ ուս մուն քա յին հար ցե րում՝ ա ռանց 
վտան գե լու մեր հա վի տե նա կան ճա կա տա գի րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
Ա վե տա րա նի մա սին սխալ պատ կե րա ցում ու նե նա լը նշա նա կում է 
սխալ հաս կա նալ ամ բողջ քրիս տո նեութ յու նը։ Եվ Ա վե տա րա նին գե-
րա դաս դիրք չտա լը նշա նա կում է լիո վին սխալ հաս կա նալ այն։ 

ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՎԵՏԱՐԱՆ 
 Մեր աստ վա ծաշնչ յան խոս քում «փրկվում... եք» բա յը թարգ ման-

ված է ներ կա ժա մա նա կով դրված հու նա րեն բա յից, որն ու նի «ներ-
կա ըն թաց քի և  ա պա գա ի րո ղութ յան ի մաստ»1։ Այս խոս քի սկիզ-
բը կա րե լի է թարգ մա նել «ո րով դուք փրկութ յան ըն թաց քի մեջ եք» 
ար տա հայ տութ յամբ։  Կար ևոր է չմո ռա նալ, որ  Սուրբ գիր քը նկա-
րագրում է փրկութ յու նը ե րեք ժա մա նա կաձ ևե րով՝ անց յալ, ներ կա և  

1. Դեյ վիդ Ի.  Գար լենդ, «Ա  Կորն թա ցի նե րի», « Բեյ քեր» հրա տա րակ չութ յան  Նոր 
կտա կա րա նի մեկ նութ յուն (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Baker Academic», 2003թ.) էջ 682։ 



20 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ա պառ նի։ Փր կութ յան այս ե րեք կող մե րից կամ ժա մա նա կաձ ևե րից 
որ ևէ մեկն ան տե սե լը կհան գեց նի փրկութ յու նը ընդ հա նուր առ մամբ 
խե ղաթ յուր ված կամ ա նա ռողջ կեր պով դի տար կե լուն։ Անց յա լում 
Աստ ված փրկեց մե ղա վո րին մեղ քի դա տա պար տութ յու նից։ 

 Սա տե ղի ու նե ցավ դար ձի ժա մա նակ, երբ քրիս տոն յան հա վա-
տաց Աստ ծո վկա յութ յա նը Ա վե տա րա նի մա սին, և  դա ար դա րութ յուն 
հա մար վեց նրան2։  Սուրբ գիրքն այս ի րո ղութ յու նը ան վա նում է «ար-
դա րա ցում»3։ 

 Ներ կա յում հա վա տաց յա լը փրկվում է մեղ քի իշ խա նութ յու նից։  Սա 
հա ջոր դա կան ըն թացք է, ո րը կոչ վում է «աս տի ճա նա կան սրբա ցում» 
և ն կա րագր վում է ամ բողջ  Նոր կտա կա րա նում։  Հա վա տաց յա լը 
Ք րիս տո սի ստեղ ծածն է, և Աստ ված աշ խա տում է նրա նում ներ գոր-
ծե լով՝ կա մե նալն էլ, ա նելն էլ՝ Իր հա ճութ յան պես4։  Խոս քի և  Հո գու, 
փոր ձութ յուն նե րի և  նե ղութ յուն նե րի, օրհ նութ յուն նե րի և խ րատ նե րի 
մի ջո ցով Աստ ված վե րա փո խում է հա վա տաց յա լին՝ դարձ նե լով նրա 
ամ բողջ կյան քը հա մա պա տաս խան  Հի սուս Ք րիս տո սին5։ 

Ա պա գա յում հա վա տաց յա լը լիար ժեք կեր պով և  հա վիտ յան 
կփրկվի մեղ քի իշ խա նութ յու նից և  ներ կա յութ յու նից։ Այս վերջ նա կան 
փու լը հայտ նի է որ պես «փա ռա վո րում», և  նույն քան հաս տատ է, որ-
քան մյուս նե րը, քա նի որ  Նա, Ով սկսեց Իր բա րի գոր ծը մե զա նում, 
ա վար տին կհասց նի այն6։  Պո ղո սը նկա րագ րում է սա մի հատ վա-
ծում, ո րը հայտ նի է «փրկութ յան ոս կե շղթա» ան վա նու մով. « Բայց 
գի տենք, որ Աստ ծուն սի րող նե րին ա մեն բան գոր ծա կից է լի նում դե-
պի բա րին, նրանց, որ նա խա սահ մա նե լով կանչ ված են։ Ո րով հետև 
նրանց, որ ա ռա ջուց ճա նա չեց, ա ռա ջուց էլ սահ մա նեց իր Որ դու 
պատ կե րին կեր պա րա նա կից լի նե լու, որ  Նա անդ րա նիկ լի նի շատ 
եղ բայր նե րի մեջ։ Եվ ո րոնց ա ռա ջուց սահ մա նեց, նրանց կան չեց էլ, 
և  ո րոնց կան չեց, նրանց ար դա րաց րեց էլ, և  ո րոնց ար դա րաց րեց, 
նրանց փա ռա վոր էլ ա րեց»7։ 

 Մենք ապ րում ենք մի ժա մա նա կաշր ջա նում, ո րում Աստ ծո ժո ղո-
վուրդն ան հար կի կար ևո րում է ան ցո ղիկ և  անն շան բա նե րը։  Մենք 
այն պես ենք ձգտում այս աշ խար հի ակն թար թա յին հա ճույք նե րին, 
ա սես դրանց իս կա պես ար ժե ձգտել։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է 
պինդ բռնենք մեկ ճշմար տութ յուն. Ա վե տա րա նի մե ծա գույն խոս տու-
մը փրկութ յունն է։ Մ նա ցած բո լոր խոս տումնե րը և  ա ռա վե լութ յուն նե-

2. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.20–22
3. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1
4. Ե փե սա ցի նե րի 2.10,  Փի լի պե ցի նե րի 2.13
5. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.29
6. Փի լի պե ցի նե րի 1.6
7. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.28–30



21Ա վե տա րան, ո րով մենք փրկվում ենք

րը մթագ նում են այս մեկ ճշմար տութ յան առջև. Ա վե տա րա նը Աստ ծո 
զո րութ յունն է՝ փրկե լու հա մար, և  ա մեն մե կը, ով կան չի  Տի րոջ ա նու-
նը, կփրկվի8։ 

 Հա մա ձայն  Պետ րոս ա ռաք յա լի, փրկութ յու նը՝ քրիս տոն յա յի հա-
վատ քի ան մի ջա կան արդ յուն քը կամ նպա տակն է9։ Փր կութ յու նը այն 
ա մե նի նպա տակն է, ինչ Ք րիս տոսն ա րեց Իր ժո ղովր դի հա մար, և  
այն պետք է լի նի նաև հա վա տաց յա լի մե ծա գույն ձգտու մը և ն պա-
տա կը։ Աստ ված չի կա րող տալ ա վե լի մեծ պարգև, և  հա վա տաց յա լը 
չի կա րող ու նե նալ ա վե լի մեծ հույս կամ դրդա պատ ճառ, քան վերջ-
նա կան փրկութ յու նն է՝  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի մի ջո ցով։ 

Երբ մենք գի տակ ցում ենք, թե ինչ պի սին էինք Ք րիս տո սից ա ռաջ 
և  ին չի էինք ար ժա նի այդ վի ճա կում, է՛լ ա վե լի ենք հաս կա նում Ա վե-
տա րա նի մե ծութ յու նը։  Մենք մե ղա վոր էինք մեր բնութ յամբ և  գոր ծե-
րով և  ան բա րո յութ յան աս տի ճան ա պա կան ված էինք։  Մենք օ րի նա-
զանց և  հան ցա գործ էինք՝ ա ռանց որ ևէ ար դա րաց ման Աստ ծո դա-
տաս տա նի առջև10։  Մենք ար ժա նի էինք մահ վան և  հա վի տե նա կան 
դա տա պար տութ յան, բայց այժմ Աստ ծո Որ դու ար յու նը փրկում է 
մեզ։ Երբ մենք ա նօգ նա կան մե ղա վոր ներ և Աստ ծո թշնա մի ներ էինք, 
Ք րիս տո սը մա հա ցավ ամ բա րիշտ նե րի հա մար11։ Ն րա մի ջո ցով մենք, 
որ հե ռա վոր էինք, մո տե ցանք Աստ ծուն12։ Ն րա նում մենք ու նենք 
փրկութ յուն՝ Ն րա ար յամբ, և  մեղ քե րի թո ղութ յուն՝ Ն րա շնորհ քի մե-
ծութ յան չա փով13։  Մենք փրկված ենք մեր մեղ քե րից, հաշտ ված ենք 
Աստ ծո հետ և  հա ղոր դութ յուն ու նենք Ն րա հետ՝ որ պես որ դի ներ։ 
Ուրիշ ի՞նչ կա րող ենք ցան կա նալ, և  ու րիշ ին չի՞ կա րի քը մենք ու նենք։ 
 Մի՞ թե Աստ ծո Որ դու ար յամբ տրված փրկութ յան պարգ ևը բա վա կան 
չէ՝ մեր սրտե րը հա վիտ յանս հա վի տե նից լցնե լու հա մար։  Մի՞ թե սա 
բա վա րար շար ժա ռիթ չէ, որ ապ րենք հա նուն Ն րա, Ով մա հա ցավ 
մեզ հա մար։ Ու րիշ ի՞նչ խոս տումնե րի կա րիք ու նենք։ Արդ յո՞ք մենք 
ա վե լի նա խան ձա վոր կլի նենք Ն րա հա մար, քա նի որ  Նա խոս տա-
նում է մեզ ոչ միայն փրկութ յուն, այլև՝ բժշկութ յուն, հան դարտ կյանք, 
հարս տութ յուն և  պա տիվ։ Ի՞նչ է այդ ա մե նը՝ փրկութ յան պարգ ևի և 
Ն րան ճա նա չե լու հա մե մատ։ Ե կեք հե ռու մնանք նրան ցից, ով քեր 
կձգտեն հա մո զել մեզ, որ նվիր վենք Աստ ծուն այլ պատ ճառ նե րով՝ 
 Հի սուս Ք րիս տո սից բա ցի։ Ե թե մար դիկ, ում դուք երբ ևէ սի րել եք, 
վերց վեն ձեզ նից, ձեր մար մի նը փտի աղ բա կույ տի մեջ, և  ձեր ա նու նը 

8. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16, 10.13
9. Ա  Պետ րոս 1.9
10. Ե փե սա ցի նե րի 2.1–3, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10–19
11. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6–10
12. Ե փե սա ցի նե րի 2.13
13. Ե փե սա ցի նե րի 1.7



22 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

չա րա խո սեն թե՛ ըն կեր նե րը, թե՛ թշնա մի նե րը, միև նույն է՝ դուք պետք 
է գտնեք ձեզ անհ րա ժեշտ ամ բողջ նվի րու մը՝ Ն րան սի րե լու, փա ռա-
բա նե լու և  ծա ռա յե լու հա մար, այս մեկ ճշմար տութ յան մեջ.  Նա թա-
փեց Իր ար յու նը ձեզ հա մար։ Ա հա թե ինչն է բո ցա վա ռում սուրբ և  
ա նա րատ աստ վա ծա պաշ տութ յու նը։ 

Այդ դեպ քում, ի՞նչն է պատ ճա ռը, որ միայն հա վի տե նա կան 
փրկութ յան խոս տումն այլևս բա վա կա նին գրա վիչ չի թվում՝ մարդ-
կանց դե պի Ք րիս տոսն ա ռաջ նոր դե լու հա մար։ Ին չո՞ւ է ժա մա նա կա-
կից մարդն ա վե լի հե տաքրքր ված այն բա նով, թե ինչ պես Ա վե տա-
րա նը կա րող է օգ նել ի րեն կյան քում։ Ա ռա ջին պատ ճառն այն է, որ 
քա րո զիչ ներն այլևս չեն քա րո զում վե րա հաս դա տաս տա նի և դ ժոխ-
քի վտանգ նե րի մա սին։ Երբ քա րո զիչ նե րը պար զո րեն սո վո րեց նում են 
այս մա սին՝ հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի, մար դիկ սկսում են հաս կա նալ, 
որ ի րենց մե ծա գույն կա րի քը՝ հա վի տե նա կան դա տա պար տութ յու նից 
փրկված լի նելն է, և  այս ժա մա նակ վա ա վե լի «գործ նա կան» կա րիք-
ներն անն շան են դառ նում դրա հա մե մատ։ Երկ րոր դը՝ մենք պետք է 
հաս կա նանք, որ մեր բնա կա վայ րե րի փո ղոց նե րում քայ լող և  մեր ե կե-
ղե ցի նե րի նստա րան նե րին նստած մարդ կանց մե ծա մաս նութ յու նը 
մարմնա վոր են, իսկ մարմնա վոր մար դիկ սի րում են այս աշ խարհն 
ա վե լի, քան գա լի քը։ Ն րանց գրե թե չեն հե տաքրք րում աստ վա ծա-
յին ի րո ղութ յուն նե րը և  հա վի տե նութ յու նը14։ Ն րան ցից շա տերն ա վե լի 
պատ րաս տա կա մո րեն կհա ճա խեն ինք նա գի տակց ման և  ինք նաար-
տա հայտ ման մա սին սո վո րեց նող հա մա ժո ղովնե րի, քան թե կուզ մեկ 
քա րոզ կլսեն սրբաց ման մա սին, ա ռանց ո րի ոչ ոք չի տես նի  Տի րո ջը15։ 
 Շա տե րը պատ րաստ են ծով ու ցա մաք կտրել, որ ա վե լի լավ կյանք 
ու նե նան այ սօր, բայց չեն ցան կա նում փո ղո ցը անց նել, որ հա ճա խեն 
մի շարք հա վա քույթ նե րի, ո րոն ցում խոս վում է Ք րիս տո սի և  Գող գո-
թա յում Ն րա չար չա րանք նե րի ան սահ ման ար ժե քի մա սին։ 

 Թեև ճշմա րիտ է, որ Ա վե տա րա նը կա րող է բա րե լա վել մար դու 
կյան քի պայ ման նե րը, և  հա ճախ ա նում է դա: Որ պես Ա վե տա րա-
նի տնտես ներ՝ մենք պետք է վա նենք մեզ նից գայ թակ ղութ յունն այն 
մա սին, որ գրա վենք մեր ունկն դիր նե րին կամ մեր ե կե ղե ցու ան դամ-
նե րին ցան կա ցած խոս տում կամ հույս տա լով՝ բա ցի  Հի սուս Ք րիս-
տո սից և  հա վի տե նա կան կյան քից։  Թեև դա չա փա զանց ծայ րա հեղ 
է հա մար վում այ սօր վա ա վե տա րան չութ յան մեջ, մենք ճիշտ կվար-
վենք, ե թե ա ղա ղա կենք բազ մութ յուն նե րին. « Հի սուս Ք րիս տո սը խոս-
տա նում է ձեզ եր կու բան. հա վի տե նա կան փրկութ յուն, ո րին դուք 

14. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.5
15. Եբ րա յե ցի նե րի 12.14



23Ա վե տա րան, ո րով մենք փրկվում ենք

կհու սաք, և  խա չը, ո րի վրա դուք կմա հա նաք»16։  Հո գին և  հարսն 
ա սում են. «Ե՛կ»17։

ԱՄՈՒՐ ԲՌՆԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ 
Սր բե րի հա րատև ման վար դա պե տութ յու նը ա մե նա թանկ ճշմար-

տութ յուն նե րից մեկն է այն հա վա տաց յալ նե րի հա մար, ով քեր հաս կա-
նում են այն18։  Մե ծա գույն մխի թա րութ յուն և խ րա խու սանք է ի մա նա լը, 
որ  Նա, Ով սկսեց մե զա նում Իր բա րի գոր ծը, ա վար տին կհասց նի այն19։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, այս վար դա պե տութ յու նը կոպ տո րեն ա ղա վաղ վել է՝ 
դառ նա լով այն հիմնա կան մի ջո ցը, ո րով ան թիվ մար դիկ, ով քեր դեռ 
դար ձի չեն ե կել և  ապ րում են ի րենց մեղ քե րի մեջ, կեղծ հա վաս տիա-
ցում են ստա նում։  Սա «խիստ խոսք» է, բայց ևայն պես, ճշմա րիտ է։ 

Այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս քում  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը գրում է. « Դուք կփրկվեք, ե թե ա մուր բռնեք այդ խոս քը»։ 
«Ե թե» բա ռին հա ջոր դում է պայ մա նա կան նա խա դա սութ յուն, ո րը 
մենք չպետք է ան տե սենք, և  ո րը չենք կա րող հե ռաց նել։ Ա մեն ինչ 
պարզ է. մար դը փրկվում է, ե թե նա ա մուր բռնում է Ա վե տա րա նը, իսկ 
ե թե նա ա մուր չի բռնում այն, չի փրկվում։ Այս ճշմար տութ յու նը ոչ թե 
ժխտում է հա րատև ման վար դա պե տութ յու նը, այլ բա ցատ րում է այն։ 
Փր կութ յա նը ճշմար տա պես հա վա տա ցող ոչ մի մարդ չի գնա հա վի-
տե նա կան կոր ծան ման։ Ն րանց փրկող Աստ ծո շնորհ քը և  զո րութ յու-
նը կպահ պա նեն նրանց մինչև վեր ջին օ րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն, որ 
նրանք ճշմար տա պես հա վա տա ցել են, ա պա ցուց վում է այն բա նով, 
որ նրանք շա րու նա կում են մնալ աստ վա ծա յին ի րո ղութ յուն նե րի մեջ 
և  չեն հե ռա նում Ն րա նից։  Թեև նրանք դեռ պայ քա րում են ի րենց մարմ-
նա կան բնութ յան դեմ և  են թա կա են բազ մա թիվ ձա խո ղումնե րի, 
սակայն նրանց կյան քի ամ բող ջա կան ըն թաց քը ցույց կտա հստակ 
և ն կա տե լի ա ռա ջըն թաց թե՛ հա վատ քի, թե՛ աստ վա ծա պաշ տութ-
յան մեջ։ Այն պես չէ, որ հա րատ ևելն է փրկում նրանց և  բե րում Աստ ծո 
շնորհ քը նրանց կյան քում. այն ցույց է տա լիս, որ նրանց կյան քում կա 
Աստ ծո շնորհ քը, և  որ նրանք ճշմար տա պես հա վատ քով փրկված են։ 
 Պարզ ա սած՝ ճշմա րիտ դար ձի ա պա ցույ ցը կամ վա վե րա ցումն այն է, 
որ Ք րիս տո սի հան դեպ իր հա վատ քը դա վա նող մար դը հա րատ ևում է 

16.  Այս խոս քե րը չեն պատ կա նում հե ղի նա կին. նա լսել է դրանք շատ տա րի ներ 
ա ռաջ  Լեո նարդ  Ռեյ վեն հի լի կող մից անց կաց վող հա վա քույթ նե րի ըն թաց քում։

17. Հայտ նութ յուն 22.17
18. « Հա մա ռոտ սկզբունք նե րը»՝ Մկր տա կան նե րի կող մից պաշ տո նա պես հաս-

տատ ված ա ռա ջին հա վա տո հան գա նա կը, խո սում է աստ վա ծա յին հա րատ ևութ յան 
մա սին. «Այն մար դիկ, ում Աստ ված ըն դու նել է  Սի րե լիում և սր բաց րել է Իր  Հո գով, եր-
բեք լիո վին կամ վերջ նա կա նո րեն չեն հե ռա նա շնորհ քից, այլ, ան շուշտ, կհա րատ ևեն 
մինչև վերջ»։

19. Փի լի պե ցի նե րի 1.6



24 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

իր հա վատ քի մեջ և  ա վե լի է սրբվում ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում։ Ե թե 
մար դը դա վա նում է, որ հա վա տում է Ք րիս տո սին, բայց հե ռա նում է 
Աստ ծուց կամ չի ու նե նում որ ևէ ա ռա ջըն թաց աստ վա ծա պաշ տութ յան 
մեջ, դա չի նշա նա կում, որ նա կորց րել է իր փրկութ յու նը։  Դա ցույց է 
տա լիս, որ նա եր բեք ճշմար տա պես փրկված չի ե ղել։ 

Այս ճշմար տութ յունն ակն հայ տո րեն եր ևում է փրկութ յան մա սին 
 Սուրբ գրքի ամ բող ջա կան ուս մուն քի մեջ։  Հի սու սը սո վո րեց նում է, որ 
կփրկվի նա, ով կհամ բե րի իր հա վատ քով մինչև վերջ20։  Սերմնա ցա նի 
ա ռա կում  Նա բա ցատ րեց, որ թե պետ կթվա, թե շա տերն են ըն դու նել 
փրկութ յու նը, նրանց մեծ մա սը կնա հան ջի նե ղութ յուն նե րի, հա լա ծանք-
նե րի, այս աշ խար հի հոգ սե րի և  հարս տութ յան խա բեութ յան պատ ճա-
ռով21։ Անդ րա դառ նա լով նրանց, ով քեր հե ռա ցել էին Ե փե սո սի ե կե ղե-
ցուց՝  Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում է. « Մեզ նից դուրս գնա ցին, բայց 
մեզ նից չէին, ո րով հետև ե թե մեզ նից լի նեին, ա պա մեզ հետ մնա ցած 
կլի նեին, բայց որ հայտ նի լի նեն, թե նրանք ա մե նը մեզ նից չեն»22։ 

 Կար ևոր է ևս  մեկ ան գամ նշել, որ այս սուրբգ րա յին հատ ված նե-
րը չեն ժխտում հա վա տաց յա լի ա պա հո վութ յու նը Ք րիս տո սում։ Աստ-
ծո ճշմար տա պես վե րածն ված զա վա կը կշա րու նա կի մնալ հա վատ քի 
մեջ մինչև վերջ՝ շնոր հիվ Ն րա հա վա տար մութ յան և  զո րութ յան, Ով 
սկսեց Իր բա րի գոր ծը նրա նում23։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս զգու շա ցում-
նե րը կար ևոր գոր ծա ռույթ ու նեն քրիս տո նեա կան հա վատ քի մեջ և 
չ պետք է ան տես վեն։ Դ րանք օգ նում են մեզ տես նել տար բե րութ յու-
նը ճշմա րիտ և ս խալ դար ձե րի միջև, և  ծա ռա յում են որ պես զգու շա-
ցումներ, որ պես զի հա վա տաց յալ նե րը ջանք ա նեն՝ ի րենց կո չու մը և  
ընտ րութ յու նը հաս տա տե լու հա մար24։ 

Այս զգու շա ցումնե րը հատ կա պես տե ղին են Արև մուտ քում ա վե-
տա րա նա կան շարժ ման ներ կա վի ճա կի լույ սի ներ քո, և դ րանք շատ 
կար ևոր են նրանց հա մար, ով քեր դա վա նում են, որ հա վա տում են 
Ք րիս տո սին։  Շա տերն են հա վա տում, որ փրկված են և  լիար ժեք 
քրիս տոն յա են, քա նի որ մեկ ան գամ ա ղո թել են՝ խնդրե լով  Հի սու սին 
մուտք գոր ծել ի րենց սիր տը։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք չեն ապ րում 
հա վատ քի կյան քով։ Ն րանք այդ պես էլ դուրս չեն ե կել աշ խար հից, 
կամ, նույ նիսկ ե թե դուրս են ե կել, ա րա գո րեն վե րա դար ձել են։  Տի-
րոջ երկ յու ղը գործ նա կա նո րեն չի ար տա հայտ վում նրանց կյան քում։ 
Ն րանց կյան քում չկա աստ վա ծա յին շնորհ քի բուր մուն քը։ Ն րանց 
կյան քում չկա որ ևէ ար տա քին ա պա ցույց ներ քին վե րա փոխ ման մա-

20. Մատ թեոս 24.13
21. Մատ թեոս 13.21,22
22. Ա  Հով հան նես 2.19
23. Փի լի պե ցի նե րի 1.6
24. Բ  Պետ րոս 1.5–10



25Ա վե տա րան, ո րով մենք փրկվում ենք

սին։ Ն րանց կյան քում իս պառ բա ցա կա յում է աստ վա ծա յին խրա տը, 
ո րին մաս նա կից են Աստ ծո բո լոր զա վակ նե րը25։ Չ նա յած այս ա մե-
նին՝ նրանք վստահ են ի րենց փրկութ յան մեջ, քա նի որ մեկ ան գամ 
ա ղո թել են և  հա մոզ ված են, որ ի րենց ա ղոթքն ան կեղծ է ե ղել։ Ան-
կախ այն բա նից, թե որ քան ըն դուն ված է այս հա մոզ մուն քը՝ այն չու-
նի ոչ մի սուրբգ րա յին հիմնա վո րում։ 

Ան կաս կած, դար ձի գա լը տե ղի է ու նե նում հստակ պա հին, երբ 
մարդն անց նում է մա հից դե պի կյանք՝ հա վա տա լով  Հի սուս Ք րիս-
տո սին26։ Այ նուա մե նայ նիվ, աստ վա ծաշնչ յան հա վաս տիա ցումն այն 
մա սին, որ մարդն ան ցել է մա հից դե պի կյանք, հիմն ված է ոչ միայն 
դար ձի գա լու պա հի քննութ յան վրա, այլև՝ մար դու հե տա գա կյան-
քի քննութ յան։  Կորն թո սի ե կե ղե ցու ճնշող մարմնա վոր մթնո լոր տում 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը չխնդրեց կորն թա ցի նե րին վե րագ նա հա տել ի րենց 
դար ձի գա լու վե րապ րումն անց յա լում, այլ հոր դո րեց քննել ի րենց 
ներ կա կյան քը27։

 Մենք պետք է հետ ևենք  Պո ղո սի ա ռաջ նոր դութ յա նը են թադրյալ 
նո րա դարձ նե րի հետ խորհր դատ վութ յուն անց կաց նե լիս։ Ն րանք 
պետք է ի մա նան, և  մենք պետք է սո վո րեց նենք նրանց, որ անց յա-
լում տե ղի ու նե ցած Աստ ծո ճշմա րիտ փրկա րար աշ խա տան քի ա պա-
ցույ ցը՝ Ն րա աշ խա տան քի շա րու նա կութ յունն է ներ կա յում և  մինչև 
վեր ջին օ րը։  Մենք փրկված ենք, ե թե ա մուր բռնում ենք այն խոս քը, 
ո րը քա րոզ վեց մեզ։ Ե թե այդ պես չէ, մենք չու նենք փրկութ յան հա-
վաս տիա ցում։ Ե թե այս պարզ աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յու նը 
քա րոզ վի պատ շաճ կեր պով՝ վստա հութ յամբ և սր տա ցա վութ յամբ, 
այն կհեր քի ե կե ղե ցում նստած ան թիվ մարդ կանց կեղծ հա վաս տիա-
ցու մը և փր կութ յան կբե րի շա տե րին։ 

Ե րա նի՜ Աստ ված բարձ րաց ներ այն պի սի մարդ կանց, ով քեր հաս-
կա նում են, որ կեղծ հա վաս տիա ցու մը փրկութ յան մեջ մեր ժա մա-
նա կաշր ջա նի մե ծա գույն ախ տե րից մեկն է, և  որ այդ թույ նը միայն 
կոր ծա նում է ե կե ղե ցու վկա յութ յու նը։ Ե՞րբ մենք կհաս կա նանք, որ 
ա մե նա մեծ մի սիո նե րա կան դաշ տե րից մե կը Արև մուտ քի երկր նե րում 
ա մեն կի րա կի ա ռա վոտ յան մեր ե կե ղե ցու նստա րան նե րին նստած 
մար դիկ են։ Ե՞րբ մենք կխոս տո վա նենք, որ այս մեծ և  մա հա ցու խա-
բեութ յունն ա ռա ջա ցավ, քա նի որ մենք մա կե րե սո րեն էինք վե րա-
բեր վում Ա վե տա րա նին, ան տեղ յակ էինք ճշմա րիտ դար ձի գա լու 
բնույ թին և հ րա ժար վում էինք սրտա ցա վո րեն կի րա ռել ե կե ղե ցա կան 
կար գա պա հութ յան սկզբունք նե րը։ 

25. Եբ րա յե ցի նե րի 12.8
26. Հով հան նես 5.24
27. Բ  Կորն թա ցի նե րի 13.5





ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՍ

 Կար ևո րել Ա վե տա րա նը 
______________________________________________________

«Ո րով հետև ես ա ռա ջուց այն տվի ձեզ, որ ես էլ ըն դու նե ցի»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.3

Չ կա ա վե լի կար ևոր ճշմար տութ յուն, քան  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե-
տա րա նը։  Սուրբ գրքում կան բազ մա թիվ ու ղերձ ներ, ո րոն ցից նվա-
զա գույ նը ա վե լի ար ժե քա վոր է, քան ամ բողջ աշ խար հի հարս տութ-
յու նը միա սին, և  ա վե լի կար ևոր, քան մարդ կանց կող մից երբ ևէ ար-
տա հայտ ված մե ծա գույն մտքե րը։ Ե թե  Սուրբ գրքի փո շին իսկ ոս կուց 
թանկ է, ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք հաշ վար կել Ա վե տա րա նի ար ժե քը 
կամ կար ևո րութ յու նը1։  Նույ նիսկ  Սուրբ գրքում Ա վե տա րա նի ու ղեր-
ձը չու նի ի րեն հա վա սա րը։ Ա րար չա գոր ծութ յան պատ մութ յու նը թեև 
սքան չե լիո րեն շա րադր ված է, բայց խո նարհ վում է խա չի ու ղեր ձի 
առջև։  Մով սե սի օ րեն քը և  մար գա րե նե րի խոս քե րը մատ նա ցույց են 
ա նում այս փրկութ յան ե զա կի ու ղեր ձը։  Նույ նիսկ երկ րորդ գա լուս տը, 
որ քան էլ այն հրա շա լի լի նի, գտնվում է Ա վե տա րա նի ստվե րում։  Չա-
փա զան ցութ յուն չէ ա սե լը, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը մե ծա-
գույն և  կար ևո րա գույն ու ղերձն է, քրիս տո նեա կան հա վատ քի ամ րո-
ցը և  հա վա տաց յա լի հույ սի հիմ քը2։

Չ կա ա վե լի կար ևոր, ա վե լի օգ տա կար և  ա վե լի անհ րա ժեշտ բան 
Աստ ծո փառ քի և  թա գա վո րութ յան տա րած ման հա մար։ Օգտ վե լով 
Ա ռա կաց գրքի բա ռա պա շա րից՝ մենք ի րա վամբ կա րող ենք ա սել 
Ա վե տա րա նի մա սին. «Ո րով հետև նրա շա հը լավ է ար ծա թի շա հից, և 
ն րա արդ յուն քը՝ մա քուր ոս կուց։  Նա պատ վա կան է գո հար նե րից, և 
 քո բո լոր ցան կա լի բա նե րը նրան չար ժեն»3։ 

 Հաշ վի առ նե լով այս ճշմար տութ յու նը՝ Ա վե տա րա նը հաս կա նա-
լը պետք է լի նի մեր մո լուց քը։  Թեև դա անհ նա րին ա ռա ջադ րանք է, 

1. Հոբ 28.6
2. Ամ րոց բա ռը հու նա րե նում «ակ րո պո լիս»-ն  է («ակ րո»՝ «բարձր», և «պո լիս»՝ 

«քա ղաք»)։ Ա վե տա րա նը քրիս տո նեա կան հա վատ քի բարձ րա կետն է, դրա պարս պա-
վոր քա ղա քը։

3. Ա ռա կաց 3.14,15



28 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ար ժե ա մեն ջանք գոր ծադ րել դրա հա մար, քա նի որ Ա վե տա րա նում 
մենք գտնում ենք Աստ ծո ամ բողջ հարս տութ յու նը և  հա վա տաց յա լի 
ճշմա րիտ ու րա խութ յու նը։ Ար ժե թող նել ա վե լի ան կար ևոր գոր ծե րը 
և  ա վե լի ցածր վա յելք նե րը՝ յու րաց նե լու հա մար Աստ ծո շնորհ քի խո-
րութ յու նը, ո րը հայտն ված է այս մեկ ու ղեր ձում։  Հոբ 28.1-9-ը գե ղե-
ցիկ կեր պով նկա րագ րում է նման ձգտու մը։ 

«Ար դարև ար ծա թը ե րակ ու նի, և  ոս կին՝ տեղ, ուր որ նրան զտում 
են։ Եր կա թը հո ղից է առն վում, և  քա րը հալ վում է, պղինձ դառ նում։ 
 Մար դը վախ ճան է դնում խա վա րին, և  նա բո լո րո վին կա տա րե լա-
պես քննում է քա րը խա վա րում և  մա հի ստվե րում։  Քան դում է հո-
րը բնակ վո ղի կշտին, ոտ քից մո ռաց ված տե ղե րը. կախ են ընկ նում 
մարդ կան ցից, օ րոր վում։ Եր կի րը, ո րից դուրս է գա լիս հաց, իսկ նրա 
տակն իբր թե կրա կով է քանդ ված. նրա քա րե րը շափ յու ղա յի տեղն 
է, և  ոս կու ա վազ կա նրա նում։ Ն րա ճա նա պար հը չգի տի հափշ տա-
կող թռչու նը, և  անգ ղի աչ քը նրան չի տե սել։ Ն րան կոխ չեն տվել 
խրոխտ գա զան նե րը. առ յու ծը չի ան ցել նրա վրա յով։  Նա ա պա ռա-
ժին է ձեռ նա մուխ լի նում, սա րե րը՝ ար մա տից տա պա լում»։ 

 Նույ նիսկ հին աշ խար հում՝  Հո բի ժա մա նակ նե րում կա յին մար-
դիկ, ով քեր պատ րաստ էին գոր ծադ րել ա մեն հնա րա վո րին ջանք, 
հրա ժար վել երկ րի ե րե սին ապ րե լուց, որ պես զի փո րեին ժայ ռե րը և, 
վտան գե լով ի րենց կյան քը, շրջեին ա մեն մի քար խա վա րի ստվե րում՝ 
այս աշ խար հի գան ձե րը գտնե լու հա մար։ Որ քա՜ն ա վե լի մենք պետք է 
լու սա վոր վենք  Սուրբ  Հո գուց և  ճա շա կենք Աստ ծո բա րի  Խոս քը և  գա-
լիք աշ խար հի զո րութ յու նը, որ պես զի կա մե նանք թող նել ա վե լի ցածր 
փառք ու նե ցող բա նե րը և ձգ տենք Աստ ծո փառ քին՝  Հի սուս Ք րիս տո սի 
Ա վե տա րա նում4։ Այդ դեպ քում, ին չո՞ւ է ճշմա րիտ ձգտումն Ա վե տա րա-
նի հան դեպ այդ քան հազ վագ յուտ Աստ ծո ժո ղովր դի մեջ։ 

ՋՐԻԿԱՑՐԱԾ ԱՎԵՏԱՐԱՆ 
Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ «սրբե րին մեկ ան-

գամ ա վանդ ված» Ա վե տա րա նը կրել է բազ մա թիվ վե րա նա յումներ և 
կրճա տումներ վեր ջին սե րունդ նե րի կող մից5։ Ու սումնա սի րե լով  Սուրբ 
գիր քը՝ մենք ա րա գո րեն նկա տում ենք մեծ տար բե րութ յուն ա ռա քե լա-
կան Ա վե տա րա նի և  մեր ա վե լի ժա մա նա կա կից տար բե րա կի բո վան-
դա կութ յան և  ո րա կի միջև։  Նույ նիսկ կար դա լով  Բա րե փո խող նե րի, 
 Մաք րակ րոն նե րի, Էդ վարդ սի, Ուայթ ֆիլ դի, Ս փեր ջե նի կամ մեր օ րե-
րին ա վե լի մոտ  Մար տին Լ լոյդ- Ջոն սի քա րոզ նե րը՝ մենք ա րա գո րեն 
հաս կա նում ենք, որ այ սօր մնա ցել է նրանց կող մից մեկն վող գե ղե ցիկ 

4. Եբ րա յե ցի նե րի 6.4,5
5. Հու դա 3



29 Կար ևո րել Ա վե տա րա նը 

Ա վե տա րա նի զուտ խրտվի լա կը, որ մենք կրճա տել ենք այդ Ա վե տա-
րա նը՝ հասց նե լով մի քա նի հոգ ևոր օ րենք նե րի և «Հ ռո մեա կան ճա-
նա պար հի»6*։  Մենք վե րա ծել ենք Ա վե տա րա նը պարզ և  հեշ տո րեն ըն-
կալ վող հա վատ քի դա վա նան քի, ո րը հիմնա կա նում հե ռաց նում է դրա 
սկզբնա կան գե ղեց կութ յու նը և գ րե թե զրկում է այն փառ քից, ո րով 
կա րե լի էր զմայլ վել, և  ո րը կա րե լի էր է՛լ ա վե լի հե տա զո տել։ 

 Ճիշտ է, որ Աստ ված ծրա գիր ու նի, որ մենք մե ղա վոր ենք, և  որ 
Ք րիս տո սը մա հա ցավ և  հա րութ յուն ա ռավ, որ պես զի մենք հա վատ-
քով փրկվենք, բայց այս ար տա հայ տութ յուն ներն ան գիր հի շե լը չի 
նշա նա կում, որ մենք գի տենք և  հաս կա նում ենք Ա վե տա րա նը։  Մենք 
չպետք է չշրջված թող նենք այս թան կար ժեք քա րե րը։  Կեն դա նի նե րը, 
ո րոնք ցածր են մար դուց, կա րող են սո վո րել նմա նա կել և կրկ նել աս-
վա ծը, բայց մենք պետք է քննենք Աստ վա ծաշն չի գրքե րը և  բա ցա հայ-
տենք դրանց նշա նա կութ յու նը։ Ն ման հան քա փոր նե րի՝ մենք պետք է 
պատ րաստ լի նենք գոր ծադ րել ա մեն հնա րա վո րին ջանք, զրկել մեզ 
ժա մա նա կա վոր ու րա խութ յուն նե րից և փնտր տել ան թիվ ժա մեր տևող 
ու սումնա սի րութ յուն նե րի ու ա ղոթք նե րի մի ջո ցով, որ պես զի ստա-
նանք Ա վե տա րա նը ճա նա չե լու մրցա նա կը։  Հա կա ռակ դեպ քում, մենք 
մշտա պես խա վա րած մտքով մար դիկ կլի նենք՝ մեր ներ սի տգի տութ-
յան պատ ճա ռով7։  Մենք պետք է ուղ ղենք մեր հա յացքն այն վե մին, 
ո րից կտրված ենք8։  Մենք պետք է ձգտենք կրկին բա ցա հայ տել հի-
նա վուրց Ա վե տա րա նը, կրկին հափշ տակ վել Ա վե տա րա նով և  քա րո-
զել այն՝ լցված ավ յու նով, ինչ պես մար դիկ, ով քեր ճա նա չում են ի րենց 
Աստ ծուն և  հաս կա նում են, թե ինչ է  Նա ա րել ի րենց հա մար9։ 

ՑԱԾՐ ԿԱՐԾԻՔ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 
Երկ րորդ պատ ճա ռը, թե ին չու այ սօր մար դիկ չու նեն ճշմա րիտ 

ձգտում Ա վե տա րա նի հան դեպ այն է, որ շա տե րը դի տար կում են այն 
որ պես նե րա ծութ յուն դե պի քրիս տո նեութ յու նը կամ քրիս տո նեութ-
յան ման կա կան փուլ, որն ա րա գո րեն տի րա պե տում և  անց նում են՝ 
գնա լով դե պի ա վե լի խո րը վար դա պե տութ յուն նե րը։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, սա բո լո րո վին չի հա մա պա տաս խա նում ճշմար տութ յա նը։  Հենց 
Ա վե տա րանն է Աստ վա ծաշն չի «խո րը վար դա պե տութ յու նը»։  Վախ-
ճա նա բա նութ յու նը և  Հայտ նութ յուն գիր քը պարզ կդառ նան Ք րիս տո-
սի երկ րորդ գալս տի ժա մա նակ, բայց մենք այդ պես էլ չենք կա րո ղա-

6. Ա  Տի մո թեոս 1.11
  *Հ ռո մեա կան ճա նա պար հը» բաղ կա ցած է Հ ռո մեա ցի նե րի թղթից ընտր ված մի 

քա նի խոս քե րից, ո րոնք հա մա ռոտ ներ կա յաց նում են Ա վե տա րա նի փրկութ յան ծրա գի րը։
7. Ե փե սա ցի նե րի 4.18
8. Ե սա յի 51.1
9. Դա նիել 11.32



30 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

նա լիար ժեք կեր պով տի րա պե տել կամ ամ բող ջո վին ըն կա լել Աստ-
ծո փառ քը  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նում։  Ցան կա ցած մարդ, ով 
կար ծում է, որ այն քան լավ գի տի Ա վե տա րա նը, որ կա րող է ետևում 
թող նել այն և  անց նել դե պի ա վե լի մեծ ուս մունք նե րը, պետք է 
ուշադրութ յուն դարձ նի  Պո ղոս ա ռաք յա լի նկա տո ղութ յա նը. «Ե թե մե-
կը կար ծում է, թե բան գի տի, նա դեռ բան չի մա ցավ, ինչ պես պետք 
է ի մա նալ»10։ Ե թե մենք ի զո րու լի նեինք ետ կան չե լու պատ մութ յան 
մե ծա գույն աստ վա ծա բան նե րին և  քա րո զիչ նե րին, բո լորն էլ կվկա-
յեին, որ ի րենց երկ րա յին ուխ տագ նա ցութ յան ժա մա նակ նրանք մա-
նուկ ներ էին Ա վե տա րա նի մեջ։ Ն րանք կմիա նա յին Ա ռա կաց գրքի 
ի մաս տու նին, ո րը բա ցա կան չում էր. « Հի րա վի ես ա մեն մար դուց 
ա վե լի թանձ րա միտ եմ և  մարդ կա յին խո հե մութ յուն չու նեմ և  ի մաս-
տութ յուն չեմ սո վո րել և Ա մե նա սուր բի գի տութ յու նը չգի տեմ»11։ 

 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ մեր ճա նա պար հը դե պի Ա վե տա-
րա նը կլի նի ա վե լի եր կար, քան մեր կյանքն է. այն կձգվի ամ բողջ հա-
վի տե նութ յան ըն թաց քում։ Ա մեն մի նոր ճշմար տութ յուն բա ցա հայ տե-
լուն պես, Ա վե տա րա նի փառքն ա վե լի ու ա վե լի կգրա վի մեզ, մինչև 
որ ամ բող ջո վին կլա նի մեր միտ քը և  իշ խի մեր կամ քի վրա։  Մի գու-
ցե մտա ծեք` արդ յո՞ք Ա վե տա րա նի մեջ կա այն պի սի բան, ին չին ար-
ժե ձգտել, այն պի սի բան, ին չը բա վա կա նին մեծ է՝ ձեր ու շադ րութ յու-
նը գրա վե լու հա մար։ Ես ու զում եմ քա ջա լե րել ձեզ։ Ա վե տա րա նը շատ 
ա վե լին է, քան այն, ինչ ձեզ մի գու ցե ա սել են, և  անս պառ փառք է 
կրում իր մեջ։ Ի րա կա նում, մենք կանց կաց նենք ամ բողջ հա վի տե-
նութ յու նը՝ փոր ձե լով բա ցա հայ տել ամ բողջ փառ քը, ո րը բո վան դակ-
վում է այս ե զա կի ու ղեր ձում, և  նույ նիսկ ան թիվ հա վի տե նա կան դա-
րեր անց Ա վե տա րա նի դեռ չտեսն ված փառքն ան սահ ման է լի նե լու։ 
Ա վե տա րա նը միշտ լի նե լու է այն, ին չի մեջ հրեշ տակ նե րը և փրկ ված-
նե րը փա փա գում են տես նե լով թա փան ցել12։  Հի շե՛ք հետև յա լը. դուք 
պետք է մշտա պես ա ճեք Ա վե տա րա նի ճա նա չո ղութ յան մեջ։ Ա վե տա-
րա նը քրիս տո նեութ յան նե րա ծութ յու նը չէ, այն քրիս տո նեութ յունն է՝ 
սկզբից մինչև վերջ։  Դուք դեռ չեք տի րա պե տել Ա վե տա րա նին, և  ո՛չ էլ 
տի րա պե տե լու եք, բայց Ա վե տա րա նը կտի րա պե տի ձեզ։ 

ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԱԿԱՍԸ 
Եր րորդ պատ ճա ռը, թե ին չու Աստ ծո ժո ղո վուր դը չու նի ձգտում 

Ա վե տա րա նի հան դեպ, բխում է մի սխա լա կան և  մա հա ցու են-
թադրութ յու նից. մենք են թադ րում ենք, որ Աստ ծո ժո ղո վուր դը, ա ռա-
վել ևս՝ ծա ռա յող նե րը, հաս կա նում են Ա վե տա րա նը, և  այդ պատ ճա-

10. Ա  Կորն թա ցի նե րի 8.2
11. Ա ռա կաց 30.2,3
12. Ա  Պետ րոս 1.12



31 Կար ևո րել Ա վե տա րա նը 

ռով չենք ու սու ցա նում այն, էլ չա սենք նման ու սուց մա նը ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն տա լու մա սին։ Այն բա նից հե տո, երբ նո րա դարձն ա ռաջ 
է գա լիս՝ իր հրա պա րա կա յին դա վա նութ յունն ա նե լու հա մար, որ քա՞ն 
ժա մա նակ է նրան ու սու ցան վում Ա վե տա րա նը։  Հա ճախ ինչ-որ մե կը 
մի քա նի րո պե տևող խորհր դատ վութ յուն է անց կաց նում նրա հետ՝ 
օգ տա գոր ծե լով որ ևէ ա վե տա րան չա կան գրքույ կում նշված աս տի ճա-
նա կան մե թոդ, ին չից հե տո նրան նշա նա կում են ա շա կեր տա կան դա-
սըն թա ցի, որ տեղ նա պետք է սո վո րի գործ նա կան քրիս տո նեա կան 
կյան քի մա սին։ Որ քա նո՞վ է նա ու սու ցում ստա նում Ա վե տա րա նի մա-
սին ե կե ղե ցու ամ բիո նից։ Հ նա րա վո՞ր է արդ յոք, որ նա ամ բողջ կյան-
քում հա ճա խի ե կե ղե ցա կան հա վա քույթ նե րի և  այդ պես էլ չլսի քա րոզ-
ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են պատ շաճ և հս տակ բա ցատ րութ յուն ներ 
 Գող գո թա յում Ք րիս տո սի կա տա րած աշ խա տան քի և  դա տարկ գե րեզ-
մա նի մա սին։ Ե թե այդ մար դը զգա, որ կանչ ված է ծա ռա յե լու հա մար, 
քա նի՞ դա սըն թա ցի նա կհա ճա խի աստ վա ծա բա նա կան հա մալ սա րա-
նում, ո րոնք մի միայն նվիր ված կլի նեն Ա վե տա րա նի բո վան դա կութ յա-
նը և  կի րառ մա նը։ Անհ րա ժեշտ կլի նի ստու գել բազ մա թիվ կրո նա կան 
ուսումնա կան հաս տա տութ յուն նե րի ծրագ րեր, մինչև որ կա րո ղա նաք 
գտնել թե կուզ մեկ դա սըն թաց, ո րը հա տուկ նվիր ված է այս նպա տա-
կին։  Մինչև աստ վա ծա պաշտ  Հով սիա թա գա վո րի իշ խա նութ յու նը, 
Աստ ծո օ րեն քը տա րի ներ շա րու նակ կորս ված էր տա ճա րում13։ Հ նա-
րա վո՞ր է, որ նույ նը կա տար վել է նաև մեզ հետ։ Հ նա րա վո՞ր է, որ Ա վե-
տա րա նը կորս վել է ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րի շրջա նա կում։ 

ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ԱՆՏԵՍՈՒՄԸ ՔԱՐՈԶՄԱՆ ՄԵՋ 
Ե կե ղե ցի հա ճա խող նե րի շրջա նակ նե րում Ա վե տա րա նի հան դեպ 

ձգտում չու նե նա լու չոր րորդ և  վեր ջին պատ ճա ռը այդ ձգտման բա ցա-
կա յութ յունն է ամ բիո նի ետ ևում։ Ք րիս տո սի ծա ռա յողն ա մե նից ա ռաջ 
Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի ծա ռա յող է։ Ա վե տա րա նը մեր մե ծա գույն 
տնտե սութ յու նը, ար տո նութ յու նը և  բեռն է14։  Թեև մենք երկ րա յին ա նոթ-
ներ ենք՝ փխրուն և  կոտր ված, մենք կրում ենք ա մե նա թանկ գան ձը, 
ո րը եր կինքն ու եր կի րը երբ ևէ ճա նա չել են15։ Աստ ված ա ռանձ նաց րել է 
մեզ՝ Իր ներ կա յութ յան մեջ բնակ վե լու հա մար։  Նա կան չում է մեզ՝ օգ-
տա գոր ծե լու մեր օ րե րի մեծ մա սը, որ բա ցա հայ տենք Ն րա ա ռեղծ ված-
նե րը և  հայտ նենք դրանք այլ մարդ կանց՝ քա րոզ վող խոս քի մի ջո ցով։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, շատ քա րո զիչ ներ այ սօր հե ռա ցել են ի րենց գլխա-
վոր կո չու մից, որն Աստ ծուն ճա նա չե լը և  ճա նա չեց նելն է։ Ն րանց ուսում-

13. Բ Մ նա ցոր դաց 34.14–21
14. Ա  Կորն թա ցի նե րի 4.1, Ա  Տի մո թեոս 1.12, Ա  Պետ րոս 1.12, Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.16
15. Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.7



32 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

նա սի րութ յուն ներն անպ տուղ են, իսկ նրանց ա ղոթ քի ծա ծուկ սեն յա-
կը փակ է։  Ծա ռա յողն այլևս Աստ ծո մարդ չէ, այլ՝ ժո ղովր դի մար դը։ 
 Քա րո զիչն այլևս չի ա սում. «Այս պես է ա սում  Տե րը». նրա ու ղերձ նե րը 
ծնվում են հար ցա շա րե րից և  իր են թադր յալ գի տե լի քից իր հա մայն քի 
ան մի ջա կան կա րիք նե րի մա սին։  Նա չի կա րող ա սել Ե ղիա մար գա րեի 
հետ. « Կեն դա նի է  Զո րաց  Տե րը, ո րի առջև ես կանգ նած եմ», և  ո՛չ էլ 
կանգ նում է մարդ կանց առջև՝ որ պես ու ղարկ ված Աստ ծուց16։ 

 Մենք՝ Ք րիս տո սի ա նու նով ծա ռա յող ներս, կանչ ված չենք լի նե լու 
հոգ ևոր խորհր դա տու ներ, հա մա կար գող ներ կամ մո տի վաց նող խոս-
նակ ներ. մենք քա րո զիչ նե՜ր ենք։ Այն, որ աշ խար հը ծաղ րում է նման 
ան վա նու մը, և  այն, որ գո յութ յուն ու նեն ան թիվ խա բե բա ներ, ո րոնք 
ա ռիթ են տա լիս նման ծաղ րան քի, դեռ չի նշա նա կում, որ մենք պետք 
է ա նար գենք Ք րիս տո սի կող մից մեզ տրված պաշ տո նը։  Մենք քա-
րո զիչ ներ ենք, և  ա մեն ին չից ա ռա վել՝ մենք Ա վե տա րա նի քա րո զիչ-
ներ ենք։  Մենք չպետք է գայ թակղ վենք ա վե լի ցածր նպա տակ նե րով, 
միայն ո րով հետև աշ խար հը հա վա նութ յուն է տա լիս դրանց։  Մենք 
չպետք է թույլ տանք որ ևէ կեր պով հե ռաց նել մեզ մեր ու սումնա-
սի րութ յան և  ա ղոթ քի սեն յակ նե րից, այլ պետք է վար ժեց նենք մեզ 
աստ վա ծա պաշ տութ յան հա մար17։  Մենք պետք է ջա նա սեր լի նենք, 
որ ըն տիր կանգ նեց նենք մեր ան ձերն Աստ ծո առջև՝ որ պես մշակ ներ, 
ո րոնք ա մա չե լու կա րիք չու նեն և ճշ մար տութ յան խոսքն ուղ ղութ յամբ 
են սո վո րեց նում18։  Մենք պետք է մտա ծենք այս բա նե րի մա սին և  հա-
րատևենք այս բա նե րում, որ պես զի մեր ա ռա ջա դի մութ յունն ակն հայտ 
լի նի բո լո րի հա մար19։  Մենք եր բեք չպետք է ան հո գութ յամբ վե րա բեր-
վենք մեր ներ սում գտնվող հոգ ևոր պարգ ևին, այլ նվիր վենք  Սուրբ 
գրքի հրա պա րա կա յին ըն թերց մա նը, հոր դո րան քին և  ու սուց մա նը20։ 

Ե կեք լի նենք ա ռա ջին ա ռաք յալ նե րի պես, ով քեր ա ռե րես վե լով բազ-
մա թիվ խնդիր նե րի՝ հայ տա րա րե ցին. « Մեզ վա յել չէ, որ Աստ ծո  Խոս քը 
թո ղած՝ սե ղա նին ծա ռա յենք... մենք պետք է ա ղոթ քի և  խոս քի պաշ տա-
մուն քին հետ ևենք»21։ Ն ման  Հո բի օ րե րի հան քա փոր նե րին՝ մենք պետք 
է գոր ծադ րենք ա մեն հնա րա վո րին ջանք, նույ նիսկ հրա ժար վենք երկ րի 
ե րե սին ապ րե լուց, որ պես զի փո րենք ժայ ռե րը խո րը և  խա վար ստվեր-
նե րում՝ բա ցա հայ տե լու հա մար  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի ան-
սահ ման գան ձե րը և  ի ցույց հա նե լու դրանք Աստ ծո ժո ղովր դին։  Սա մե-
ծա գույն ա ռա ջադ րանքն է և  միակ մի ջո ցը, ո րով կա րե լի է կրակ վա ռել 
թե՛ ե կե ղե ցու ամ բիո նի ետ ևում, թե՛ ե կե ղե ցու նստա րան նե րին։ 

16. Գ  Թա գա վո րաց 18.15,  Հով հան նես 1.6
17. Ա  Տի մո թեոս 4.7,8
18. Բ  Տի մո թեոս 2.15
19. Ա  Տի մո թեոս 4.15
20. Ա  Տի մո թեոս 4.13,14
21. Գործք 6.2,4



ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳ

 Փո խան ցել և  քա րո զել Ա վե տա րա նը 
______________________________________________________

«Ո րով հետև ես... այն տվի ձեզ, որ ես էլ ըն դու նե ցի, թե Ք րիս տո սը մեր 
մեղ քե րի հա մար մե ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ, և  թե թաղ վեց, և  թե եր-
րորդ օ րը հա րութ յուն ա ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ»։ 

— Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.3,4

Այս հատ վա ծում մենք սո վո րում ենք եր կու կար ևոր ճշմար տութ-
յուն Ա վե տա րա նի մա սին։ Ա ռա ջի նը՝ այն մարդ կա յին գյուտ չէ, այլ 
գրված է  Սուրբ  Հո գով շարժ վող մարդ կանց կող մից1։  Սա նշա նա կում 
է, որ  Սուրբ գիրքն ու նի լիար ժեք հե ղի նա կութ յուն՝ որ պես Աստ ծուց 
ո գեշնչ ված ու ղերձ2։ Երկ րոր դը՝ այս ու ղեր ձը մե կընդ միշտ տրվել է 
սրբե րին, և ք րիս տոն յա նե րի ա մեն մի սե րունդ պա տաս խա նա տու է, 
որ ան փո փոխ կեր պով փո խան ցի այն հա ջորդ սերն դին3։ 

ՓՈԽԱՆՑԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ
Գ րե լով, որ ինքն «ըն դու նեց» Ա վե տա րա նը՝  Պո ղոս ա ռաք յա լը 

պնդում էր, որ հա տուկ հայտ նութ յուն էր ստա ցել։  Նա չէր կեղ ծել այս 
ու ղեր ձը, ո՛չ էլ վերց րել էր այն ու րիշ նե րից։  Փո խա րե նը, նա ստա ցել 
էր այն  Հի սուս Ք րիս տո սի գերբ նա կան հայտ նութ յան մի ջո ցով։  Գա-
ղա տա ցի նե րի 1.11,12 խոս քե րում  Պո ղոսն ա վե լի ման րա մաս նո րեն է 
նկա րագ րում իր փոր ձա ռութ յու նը. «Ի մաց նում եմ ձեզ, եղ բայր նե՛ր, 
այն Ա վե տա րա նը, որ ինձ նից ա վե տա րան վեց, որ նա մար դուց չէ։ 
Ո րով հետև ես էլ ո՛չ մար դուց ա ռա նրան, և  ո՛չ էլ սո վո րե ցի, այլ՝  Հի-
սուս Ք րիս տո սի հայտ նութ յամբ»։

 Պո ղո սը պատ մում էր այս ե զա կի փոր ձա ռութ յան մա սին՝ ցույց տա-
լու հա մար, որ իր Ա վե տա րանն աստ վա ծա յին ծա գում ու նի։  Նա չէր 
գրում այս բա նե րը, որ պես զի մե ծա րեր ի րեն կամ ակ նար կեր, որ իր 
Ա վե տա րա նը տար բեր վում է մյուս ա ռաք յալ նե րին կամ ամ բողջ ե կե ղե-

1. Բ  Պետ րոս 1.21
2. Բ  Տի մո թեոս 3.16
3. Հու դա 3



34 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ցուն տրված Ա վե տա րա նից։ Այ նու հետև նույն նա մա կում նա պատ մում 
է, որ ներ կա յաց րել էր իր Ա վե տա րա նը Ե րու սա ղե մի ե կե ղե ցում մեծ 
համ բավ ու նե ցող ծա ռա յող նե րին, և ն րանք ո՛չ ուղ ղել էին նրան, ո՛չ էլ 
որ ևէ բան էին ա վե լաց րել նրա խոս քե րին4։  Պո ղո սը գրում է այս ա մե նը՝ 
ցույց տա լու հա մար, որ գո յութ յուն ու նի միայն մեկ ճշմա րիտ Ա վե տա-
րան։ Այն ծնվել է Աստ ծո սրտում և  փո խանց վել է ե կե ղե ցուն ա ռաքյալ-
նե րի մի ջո ցով։ Այն հա վի տե նա կան և  ան փո փոխ խոսք է, ո րը վեր է 
բո լոր ժա մա նակ նե րից և մ շա կույթ նե րից։ Այն չպետք է փո փոխ վի կամ 
հար մա րեց վի՝ տար բեր մշա կույթ նե րի կամ ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա-
ճեց նե լու հա մար։ Ա վե տա րա նին պետք է վե րա բեր վել մեծ ակ նա ծան-
քով՝ որ պես բա ցար ձակ և  ան փո փոխ ճշմար տութ յան։ 

Այս պատ ճա ռով, մենք՝ Ա վե տա րա նը ըն դու նող ներս և Ա վե տա րա-
նի տնտես ներս, պետք է սո վո րենք վե րա բեր վել դրան մեծ զգու շութ-
յամբ, նույ նիսկ՝ վա խով։  Հու դան՝  Տի րոջ խորթ եղ բայ րը, հոր դո րում էր 
մեզ մրցել՝ սրբե րին մեկ ան գամ ա վանդ ված հա վատ քով, իսկ  Պո ղոս 
ա ռաքյա լը հոր դո րում էր, որ հսկենք այն մեզ վստահ ված գան ձի պես5։ 
 Նա նույ նիսկ այն քան հե ռու գնաց, որ ա նեծք հռչա կեց ցան կա ցած մար-
դու կամ հրեշ տա կի վրա, ով որ ևէ պատ ճա ռով կփո խեր դրա բո վան դա-
կութ յու նը. « Բայց ե թե մենք էլ, կամ երկն քից մի հրեշ տակ ա վե տա րա նի 
ձեզ նրա նից ու րիշ, քան թե որ մենք ա վե տա րա նե ցինք ձեզ, նզով ված 
լի նի։ Ինչ պես ա ռաջ ա սա ցինք, և  հի մա դարձ յալ ա սում եմ, ե թե մեկն 
ա վե տա րա նի ձեզ նրա նից ու րիշ, քան որ դուք ա ռաք, նզով ված լի նի»6։ 

Ք րիս տոն յա նե րի ա մեն մի սե րունդ պետք է գի տակ ցի, որ ի րեն 
հանձն վել է հա վի տե նա կան Ա վե տա րա նը7։ Որ պես տնտես ներ, մեզ 
հրա մայ ված է պահ պա նել Ա վե տա րա նը՝ ա ռանց որ ևէ բան ա վե լաց նե-
լու, պա կա սեց նե լու կամ փո փո խե լու։ Ա վե տա րա նը որ ևէ կեր պով փո փո-
խե լը նշա նա կում է ա նեծք բե րել մեզ վրա և  փո խան ցել ա ղա վաղ ված 
ու ղերձ հե տա գա սե րունդ նե րին։ Ա հա թե ին չու  Պո ղոս ա ռաք յա լը զգու-
շաց րեց ե րի տա սարդ  Տի մո թեո սին մեծ ջա նա սի րութ յամբ վե րա բեր-
վել ի րեն վստահ ված ճշմար տութ յուն նե րին, և  խոս տա ցավ, որ այդ պես 
վար վե լով՝ նա կհաս տա տեր թե՛ իր, թե՛ ի րեն լսող նե րի փրկութ յու նը8։ 

 Մենք՝ Ա վե տա րա նը ըն դու նող ներս, ա հով լի պար տա վո րութ յուն 
ու նենք։  Մենք պետք է փո խան ցենք այն լիար ժեք կեր պով և  ա ռա-
քե լա կան մաք րութ յամբ։  Մենք պար տա վոր ենք ա նել սա ոչ միայն 
Աստ ծո առջև, այլև՝ մեր սերն դի և  գա լիք սե րունդ նե րի։  Դի մե լով 
Հ ռո մի ե կե ղե ցուն՝  Պո ղոս ա ռաք յա լը հայ տա րա րեց. «Ո րով հետև 
ես հույ նե րին և  բար բա րոս նե րին, ի մաս տուն նե րին և  ան միտ նե րին 

4. Գա ղա տա ցի նե րի 2.1–10
5. Հու դա 3, Բ  Տի մո թեոս 1.14
6. Գա ղա տա ցի նե րի 1.8,9
7. Հայտ նութ յուն 14.6
8. Ա  Տի մո թեոս 4.15,16
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պար տա կան եմ»9։ Ն մա նա պես, մենք պար տա կան ենք բո լոր մարդ-
կանց, ո րոնք այ սօր ապ րում են, և  ան թիվ սե րունդ նե րի, ո րոնք դեռ 
ապ րե լու են այս երկ րի վրա։ Այն չա փով, ո րով մենք հա վա տա րիմ ենք 
Ա վե տա րա նին, մենք կլի նենք խա վա րում վառ վող լույ սեր և  օրհնութ-
յան աղբ յուր ներ գա լիք սե րունդ նե րի հա մար։ Այն չա փով, ո րով ան-
հա վա տա րիմ ենք, մենք կլի նենք Ք րիս տո սի խա չի թշնա մի ներ, սայ-
թաք ման քա րեր Ն րա թա գա վո րութ յան մեջ, և  մե ղա վոր կհա մար վենք 
շա տե րի հա վատ քի նա վա բե կութ յան մեջ10։ Որ պես Ա վե տա րա նի ծա-
ռա յող ներ՝ մեր ու սե րին դրված պա տաս խա նատվութ յու նը և՛ սար սա-
փե լի է, և՛ հրա շա լի։ Ո՞վ է բա վա կա նա չափ ու նակ այս բա նե րում, և  ո՞վ 
է ձեռ նա հաս նման ա ռա ջադ րան քի հա մար11։ 

 Հաս կա նա լով մեր ստա ցած հրա մա նի լրջութ յու նը՝ ե կեք ջա նա սեր 
լի նենք, որ ըն տիր կանգ նենք Աստ ծո առջև՝ որ պես մշակ ներ, ո րոնք 
ա մա չե լու կա րիք չու նեն, քա նի որ մենք ճշմար տութ յան խոսքն ուղ-
ղութ յամբ ենք սո վո րեց նում12։ Ե կեք նմա նա կենք Եզ րաս դպրին, ով 
«պատ րաս տել էր իր սիր տը, որ  Տի րոջ օ րեն քը խնդրի և  կա տա րի, 
և Իս րա յե լի մեջ սո վո րեց նի օ րենք և  դա տաս տան»13։ Ե կեք հետ ևենք 
այն աստ վա ծա պաշտ քա հա նա յի օ րի նա կին, ո րին Աստ ված պատ-
վեց  Մա ղա քիա մար գա րեի մի ջո ցով. « Նա Իմ ան վան ե րե սից սար սա-
փում էր։ Ճշ մար տութ յան օ րենք կար նրա բե րա նում, և  ա նի րա վութ յուն 
չէր գտնվում նրա շրթունք նե րում։  Խա ղա ղութ յամբ և  ուղ ղութ յամբ էր 
վար վում Ինձ հետ և  շա տե րին դարձ նում էր ա նօ րի նութ յու նից։ Ո րով-
հետև քա հա նա յի շրթունք նե րը պետք է գի տութ յուն պա հեն, և  օ րենք 
կփնտրեն նրա բե րա նից, ո րով հետև նա  Զո րաց  Տի րոջ դես պանն է»14։ 

 Կա ա վե լի վատ բան, քան լռել այն ժա մա նակ, երբ այս աշ խար հի 
կորս ված նե րը դժոխք են գնում. քա րո զել այն պի սի ա վե տա րան, ո րը 
սրբե րին մեկ ան գամ ա վանդ ված Ա վե տա րա նը չէ։ Այս պատ ճա ռով, 
մենք պետք է հե ռու մնանք ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան շարժ-
ման կող մից ներ կա յաց վող Ա վե տա րա նից, քա նի որ այն ջրի կաց ված, 
մշա կույ թի կող մից ձևա վոր ված և կր ճատ ված Ա վե տա րան է, ո րը թույլ 
է տա լիս մարդ կանց աստ վա ծա պաշ տութ յան կեր պա րանք ու նե նալ՝ 
մեր ժե լով դրա զո րութ յու նը, դա վա նել, որ ի րենք ճա նա չում են Աստ ծուն, 
բայց ու րա նալ Ն րան ի րենց գոր ծե րով, և « Տեր,  Տեր» ան վա նել  Հի սու-
սին՝ չկա տա րե լով  Հոր կամ քը15։  Վա՛յ մեզ, ե թե չքա րո զենք Ա վե տա րա նը, 
բայց ա վե լի մեծ վայ, ե թե սխալ կեր պով քա րո զենք այն16։ 

9. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.14
10. Փի լի պե ցի նե րի 3.18,  Մատ թեոս 13.41, Ա  Տի մո թեոս 1.19
11. Բ  Կորն թա ցի նե րի 2.16
12. Բ  Տի մո թեոս 2.15
13. Եզ րաս 7.10
14. Մա ղա քիա 2.5–7
15. Բ  Տի մո թեոս 3.5,  Տի տոս 1.16,  Մատ թեոս 7.21
16. Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.16



36 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ ՔԱՐՈԶԵԼ ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ 
 Հին կտա կա րա նի օ րեն քում գո յութ յուն ու նեն բազ մա թիվ ար գելք-

ներ այ լա խառ նութ յան մա սին17։ Երբ եր կու տար բեր բա ներ խառն վում 
են, դրանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ա ղոտ վում են, և  եր կուսն էլ 
կորս վում են։  Նույ նը կա րե լի է ա սել Ա վե տա րա նի վե րա բեր յալ։ Ա վե-
տա րանն ա մեն ինչ է քրիս տո նեութ յան և  Սուրբ գրքի հա մար, սա կայն 
քրիս տո նեութ յան և  Սուրբ գրքի մեջ ա մեն ինչ չէ, որ Ա վե տա րան է18։ 
 Ֆի զի կա կան բժշկութ յու նը, ա մուր ա մուս նութ յու նը և Աստ ծո հո գա տա-
րութ յու նը՝ Իր նա խախ նա մութ յան մի ջո ցով, թեև հիմն ված են Ա վե տա-
րա նի վրա և բ խում են Ա վե տա րա նից, բայց Ա վե տա րան չեն։ 

 Շատ վտան գա վոր է, երբ ծա ռա յո ղը մտա ծում է, որ այն ա մե նը, ինչ 
ին քը քա րո զում է,  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րանն է, կամ որ ա մեն 
ինչ իր ծա ռա յութ յան մեջ կա րող է կոչ վել Ա վե տա րա նի ծա ռա յութ յուն։ 
Ա վե տա րա նը շատ հստակ ու ղերձ է  Սուրբ գրքում, և  այս գլխի սկզբում 
գտնվող աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծը պարզ և  հա մա ռոտ սահ մա նում է 
այն. «Ո րով հետև ես... այն տվի ձեզ, որ ես էլ ըն դու նե ցի, թե Ք րիս տո սը 
մեր մեղ քե րի հա մար մե ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ, և  թե թաղ վեց, և  թե 
եր րորդ օ րը հա րութ յուն ա ռավ՝ գրքե րի հա մե մատ»19։ 

 Պո ղո սի խոս քե րով,  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը հեն ված է 
եր կու սյու նե րի վրա՝ Ն րա մահ վան և  հա րութ յան։ Հ ղու մը Ն րա թաղ-
ման մա սին կար ևոր է եր կու պատ ճա ռով։ Ա ռա ջինն այն է, որ  Սուրբ 
գրքում կան մար գա րեութ յուն ներ Ն րա մահ վան մա սին, և  այդ մար-
գա րեութ յուն նե րը պետք է կա տար վեին20։ Երկ րորդն այն է, որ Ն րա 
թա ղու մը վա վե րաց նում կամ ա պա ցու ցում է Ն րա մա հը և  հիմք է 
հան դի սա նում Ն րա հա րութ յան և  համ բար ձան հա մար։  Նա թաղ վեց, 
քա նի որ ի րա կա նում մա հա ցավ, և  քա նի որ Ն րա մահն ի րա կան էր, 
այդ պի սին էր նաև Ն րա հա րութ յու նը։ 

 Հա ջորդ գլուխ նե րում կդի տար կենք Ա վե տա րա նի մեծ ճշմար-
տութ յուն նե րը, բայց այս պա հին ու նենք միայն մեկ նպա տակ՝ ցույց 
տալ, որ մեզ նից պա հանջ վում է ոչ միայն քա րո զել այդ ճշմար տութ-
յուն նե րը, այլև բա ցատ րել դրանք։ Երբ մենք քա րո զում ենք կամ որևէ 
կեր պով փո խան ցում ենք Ա վե տա րա նը, պետք է հարց նենք մեզ, թե 
դրա էա կան բո վան դա կութ յան ո՞ր մասն ենք մենք հա ղոր դում։  Շա-
տե րը կա րող են ան գիր ա սել այն ե րեք փաս տե րը Ա վե տա րա նի մա-
սին, ո րոնք քիչ ա ռաջ նշե ցինք. Ք րիս տո սը մա հա ցավ, թաղ վեց և 
 հա րութ յուն ա ռավ։ Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի՞սն են հաս կա նում, թե ինչ 
է դա նշա նա կում։ Եվ ին չո՞ւ են այս փաս տերն այս քան հազ վա դեպ 

17. Ղև տա ցի նե րի 19.19
18. Այն ի մաս տով, որ Ա վե տա րա նը քրիս տո նեութ յան և  Սուրբ գրքի մե ծա գույն և 

 կար ևո րա գույն ճշմար տութ յունն է։
19. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.3,4
20. Ե սա յի 53.9,  Մատ թեոս 27.57–60



37 Փո խան ցել և  քա րո զել Ա վե տա րա նը 

բա ցատր վում ամ բիո նից։  Մի՞ թե մենք այն քան ցածր կար ծիք ու նենք 
Ա վե տա րա նի մա սին, որ, մեր կար ծի քով, այն ար ժա նի չէ ման րա-
մասն բա ցատ րութ յան։  Թե՞ մենք այն քան մա կե րե սա յին պատ կե րա-
ցում ու նենք Ա վե տա րա նի մա սին, որ, մեր հա մոզ մամբ, այն բա ցատ-
րութ յուն նե րի կա րիք չու նի։ 

 Մի գու ցե մենք պար զա պես են թադ րում ենք, որ բո լո րը հաս կա-
նում են Ա վե տա րա նը, և  ոչ մի բա ցատ րութ յան կա րիք չկա։ 

ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՐՈԶՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 
 Բա ռե րի զո րութ յու նը դրանց ի մաս տի մեջ է։  Բա վա կան չէ կրկնել 

նա խա պես սո վո րած փաս տարկ ներ Ա վե տա րա նի մա սին. մենք 
պետք է ջա նա սի րա բար բա ցատ րենք դրանք։ Ա հա թե ին չու ա վե-
տա րա նի չը պետք է նաև դպիր լի նի, և  քա րո զի չը պետք է նաև ուսու-
ցիչ լի նի։  Մեր հա մար ձակ հռչա կու մը Ք րիս տո սի մահ վան և  հա րութ-
յան մա սին պետք է ընդգր կի այդ ի րո ղութ յուն նե րի սուրբգ րա յին, 
ծան րակ շիռ և  հաս կա նա լի բա ցատ րութ յու նը։  Հետև յալ չորս գործ-
նա կան քայ լերն ա պա ցու ցում են այս պնդու մը։ 

Ա ռա ջի նը՝ Ա վե տա րա նը քա րո զե լու հա մար պա հանջ վում է, որ մենք 
հա մար ձակ հռչա կենք մարդ կանց, որ Ք րիս տո սը մա հա ցավ ի րենց 
մեղ քե րի հա մար։  Թեև կաս կած չկա, որ  Սուրբ  Հո գին կա րող է օգ-
տա գոր ծել այս հինգ բա ռե րը՝ նույ նիսկ ա մե նա չար մար դուն փրկե-
լու հա մար, Աստ վա ծաշն չում չկա ոչ մի հիմք, ըստ ո րի մենք պետք է 
ա ռանց բա ցատ րութ յան թող նենք այս ան չափ կար ևոր ճշմար տութ-
յու նը21։  Մար դիկ չեն կա րող պատ շաճ կեր պով հաս կա նալ Ք րիս տո սի 
մահ վան կար ևո րութ յու նը, քա նի դեռ թե կուզ ինչ-որ պատ կե րա ցում 
չեն կազ մում ի րենց մեղ քի մա սին։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մենք պետք 
է ձգտենք բա ցատ րել նրանց ոչ միայն մեղ քի բնույ թը և ն րանց մե ղա-
վոր լի նե լը, այլև Աստ ծո ար դար բնութ յու նը և Ն րա ար ձա գան քը մեղ-
քին՝ ցան կա ցած ձևի և  չա փի։  Մենք պետք է հա վա սա րակշ ռութ յուն 
ու նե նանք շի տա կութ յան և գ թասր տութ յան միջև՝ նման լավ բժշկի, ով 
փոր ձում է բա ցատ րել իր այ ցե լուի ծանր հի վան դութ յու նը, որ պես զի 
նա ան հա պաղ սկսի բու ժում ստա նալ22։ Այս նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տան քը կամ «մար դու սրտի հո ղը վա րե լը» բա ցար ձա կա պես 
անհ րա ժեշտ է Ա վե տա րա նի ճշմա րիտ քա րոզ ման մեջ։  Մենք պետք 
է հի շենք, որ միայն երբ  Տե րը հզոր ձևով հռչա կեց Իր հատ կա նիշ նե-
րը  Մով սե սին, նա «շտա պե լով մինչև գե տի նը խո նարհ վեց և  երկր պա-
գութ յուն ա րեց»23։ Եվ միայն երբ Աստ ված հայտ նեց Իր օ րեն քի ար դար 

21. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16, Ա  Կորն թա ցի նե րի 2.2, Բ  Տի մո թեոս 2.15
22. Բ  Տի մո թեոս 2.25. « Հա կա ռակ վող նե րին հան դար տութ յամբ խրա տել, թերևս 

Աստ ված նրանց ա պաշ խա րութ յուն տա՝ ճշմար տութ յունն ի մա նա լու հա մար»։
23. Ե լից 34.8



38 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

պա հանջ նե րը  Պո ղո սին, նրա մեղ քը բա ցա հայտ վեց, նրա ինք նաար-
դա րա ցումն ի չիք դար ձավ, և  նա դար ձի ե կավ24։

Երկ րոր դը՝ Ա վե տա րա նի քա րոզ ման հա մար պա հանջ վում է, որ 
մենք սո վո րեց նենք բո լո րին, որ Ք րիս տո սը մա հա ցավ՝ հա մա ձայն 
Աստ վա ծաշն չի։  Թեև սա ա մե նա կար ևոր հռչա կումնե րից մեկն է 
 Սուրբ գրքում, դրա ազ դե ցութ յու նը մար դու սրտի վրա ա վե լա նում է 
երկ րա չա փա կան պրոգ րե սիա յով, երբ քա րո զե լիս ճիշտ կեր պով բա-
ցա հայտ վում են Ա վե տա րա նի ճշմար տութ յուն նե րը և  այն, թե ինչ է 
բխում դրան ցից։ Այս պի սով, մենք պետք է աշ խա տենք  Սուրբ գրքե րի 
հետ, որ կա րո ղա նանք բա ցատ րել մարդ կանց Ք րիս տո սի մահ վան 
հստակ բնույ թը և  հետ ևանք նե րը։ Ք րիս տո սի մահ վան պատ ճա ռը 
միայն մեր մեղ քը չէր, այլև՝ Աստ ծո բնա վո րութ յու նը.  Նա ար դար է և 
 չի կա րող ար դա րաց նել կամ նե րել ա նօ րեն նե րին՝ ա ռանց  բա վա րա-
րե լու25 նրանց դեմ ուղղ ված Իր ար դա րա դա տութ յան պա հանջ նե րը։ 
Ք րիս տո սը ոչ միայն մա հա ցավ, այլև զբա ղեց րեց Իր ժո ղովր դի տե-
ղը, կրեց նրանց հան ցան քը, Իր վրա վերց րեց Աստ ծո զայ րույ թը և 
 թա փեց Իր ար յու նը26։ Ն րա չար չա րանք նե րի մի ջո ցով աստ վա ծա յին 
ար դա րա դա տութ յու նը բա վա րար վեց, և Աստ ծո զայ րույ թը խա ղա-
ղեց վեց, որ պես զի հի մա Աստ ված կա րո ղա նա և՛ ար դար լի նել, և՛ ար-
դա րաց նել Ք րիս տո սին հա վա տա ցող նե րին27։ 

Գ րե թե ա մեն մի դա սա կան աստ վա ծա բա նա կան աշ խա տութ յուն 
Ք րիս տո սի խա չի մա սին մատ նան շում և  բա ցատ րում է այս ճշմար-
տութ յուն նե րը այն պի սի վար դա պե տութ յուն նե րի մի ջո ցով, ինչ պի սիք 
են քա վութ յու նը, փո խա րի նող պա տի ժը, վե րագ րու մը, քավ չա րար 
զո հը և  մեղ քե րի ջնջվե լը։ Այս վար դա պե տութ յուն ներն ան հե թեթ, ոչ 
անհ րա ժեշտ կամ ան հա սա նե լի չեն. դրանք Ա վե տա րա նի էա պես 
կար ևոր ճշմար տութ յուն ներն են։ Դ րանք կա րող են և  պետք է քա-
րոզ վեն բո լոր մարդ կանց՝ թե՛ հա վա տաց յալ նե րին, թե՛ ան հա վատ-
նե րին։ Այն մար դիկ, ով քեր վի ճար կում են այս կար ծի քը՝ ա սե լով, որ 
դրանք չա փա զանց խորն են սո վո րա կան մար դու հա մար, կրկնում 
են միջ նա դար յան պա պե րի խոս քե րը, ո րոնք Աստ վա ծաշն չեր էին այ-
րում՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Աստ ծո ժո ղո վուր դը չա փա զանց տգետ 
է՝ դրանք կար դա լու հա մար։ 

Եր րոր դը՝ Ա վե տա րա նի քա րոզ ման հա մար պա հանջ վում է, որ 
մենք պատ մենք մարդ կանց, որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ մե-
ռել նե րից եր րորդ օ րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, որ պես զի այս պնդումն ազ-
դե ցութ յուն թող նի քսան մե կե րորդ դա րում ապ րող մարդ կանց վրա, 

24. Հ ռո մեա ցի նե րի 7.9–11
25. Ա ռա կաց 17.15, Ե լից 34.6,7, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23–26
26. Եբ րա յե ցի նե րի 9.22
27. Ե սա յի 53.4–6,10



39 Փո խան ցել և  քա րո զել Ա վե տա րա նը 

մենք նույն պես պետք է բա ցատ րենք հա րութ յան նշա նա կա լիութ յու-
նը և  հետ ևանք նե րը։  Մենք պետք է ցույց տանք մարդ կանց, որ հա-
րութ յան մի ջո ցով Աստ ված հրա պա րա կավ ար դա րաց րեց  Հի սու սին՝ 
որ պես Աստ ծո Որ դու, և  ըն դու նեց Ք րիս տո սի փրկա րար աշ խա տան-
քը, ո րը  Նա կա տա րել էր Իր ժո ղովր դի փո խա րեն28։  Մենք պետք է 
բա ցատ րենք, թե ինչ կեր պով է հա րութ յու նը հիմք դնում Ք րիս տո սի 
համ բարձ ման հա մար, և  որ հա րութ յունն ա պա ցու ցում է, որ Աստ ված 
 Տեր և Օծ յալ դարձ րեց այն  Հի սու սին, Ում մենք խա չե ցինք29։  Մենք 
պետք է պատ մենք, որ Աստ ված շատ բարձ րաց րեց  Հի սու սին և տ վեց 
Ն րան այն պի սի ա նուն, ո րը վեր է ա մեն ա նու նից, որ պես զի  Հի սու-
սի ա նու նով ա մեն ծունկ ծալ վի, և  ա մեն լե զու դա վա նի, որ  Նա է  Տե-
րը30։  Մենք պետք է զգու շաց նենք մարդ կանց, որ Ք րիս տո սի հա րութ-
յու նը ոչ միայն ա պա ցու ցում է, որ այս աշ խար հը Փր կիչ ու նի, այլև՝ 
որ տիե զեր քում կա  Թա գա վոր, որն իշ խե լու է, մինչև որ Իր ամ բողջ 
ժո ղո վուր դը հա վաք վի, և Իր թշնա մի նե րը Իր ոտ քե րի պատ վան դան 
դրվեն31։  Նա կվե րա դառ նա և  ար դա րութ յամբ կդա տի աշ խար հը32։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, բո լոր մար դիկ, ան կախ ի րենց դիր քից՝ մու րա-
ցի կից մինչև թա գա վո րը, պետք է զա նա զա նութ յուն ցու ցա բե րեն և 
 պատ վեն Որ դուն, որ պես զի  Նա չբար կա նա, և ն րանք չկոր չեն ճա-
նա պար հին, ո րով հետև Ն րա բար կութ յու նը շու տով կբոր բոք վի, սա-
կայն ե րա նե լի՜ են նրանք, ով քեր կհու սան Ն րան33։ 

Ի վեր ջո, Ա վե տա րա նի քա րոզ ման հա մար պա հանջ վում է, որ 
մենք ա ղա չենք մարդ կանց ըն դու նել Ք րիս տո սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
մեր ա ղա չան քը պետք է լի նի նույն քան սուրբգ րա յին, որ քան և  մեր 
ու ղեր ձը։  Մենք չպետք է փոք րաց նենք ա պաշ խա րե լու և  հա վա տա-
լու մեծ պատ վի րան նե րը՝ հասց նե լով դրանք ըն դա մե նը ա պաշ խա-
րութ յան ա ղոթ քը կրկնե լուն։  Մեր ունկն դիր նե րը պետք է հաս կա նան, 
որ ա պաշ խա րութ յու նը մտա փո խութ յուն է, որն ընդգր կում է ոչ միայն 
միտ քը, այլև կամ քը և զ գաց մունք նե րը։ Ն րանք պետք է հաս կա նան 
փրկա րար հա վատ քի բնույ թը՝ որ պես «հու սա ցած բա նե րի հաս տա-
տութ յուն և  չեր ևա ցող բա նե րի ա պա ցույց», և  լիո վին հա մոզ ված լի-
նեն, որ այն, ինչ Աստ ված խոս տա ցել է  Հի սուս Ք րիս տո սում, նույն-
պես կա րող է կա տա րել34։ Ա վե լին՝ մենք պետք է սո վո րեց նենք մեր 
ունկն դիր նե րին դար ձի գա լու ա պա ցույց նե րի մա սին։  Մենք պետք 
է զգու շաց նենք նրանց, որ ի րա կան ա պաշ խա րութ յու նը տա լիս է 

28. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4, 4.25
29. Գործք 2.36
30. Փի լի պե ցի նե րի 2.6–9
31. Ղու կաս 20.41–44,  Գործք 2.34,35, Եբ րա յե ցի նե րի 10.12,13
32. Գործք 17.31
33. Սաղ մոս 2.10–12
34. Եբ րա յե ցի նե րի 11.1, Հ ռո մեա ցի նե րի 4.21



40 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ա պաշ խա րութ յան պտուղ ներ, և  որ հա վատքն ա ռանց գոր ծե րի մե-
ռած է35։  Մենք պետք է հոր դո րենք նրանց քննել ի րենց ան ձե րը 
և ս տու գել ի րենց, թե արդ յո՞ք հա վատ քի մեջ են, նաև՝ ջանք գոր-
ծադրել, որ հաս տա տեն ի րենց կո չու մը և  ընտ րութ յու նը36։  Մենք 
պետք է ոչ միայն քա րո զենք Ա վե տա րա նը՝ ըստ Աստ վա ծաշն չի, այլև 
հա ջոր դենք դա փրկութ յան հրա վե րով և ք րիս տո նեա կան կյան քի 
պատ շաճ ու սուց մամբ։  Մենք չպետք է ու ղար կենք նրանց դե պի հա-
վի տե նութ յու նը՝ բռնված ըն դա մե նը ա պաշ խա րութ յան ա ղոթ քից և 
 մեր կող մից աս ված ան զոր հա վաս տիաց ման խոս քե րից։ 

 Վեր ևում բեր ված սեղմ բա ցատ րութ յուն նե րը կազ մում են  Հի-
սուս Ք րիս տո սի անքն նե լի Ա վե տա րա նի ըն դա մե նը մի փոքր մա սը՝ 
այն Ա վե տա րա նի, ո րը մենք պար տա վոր ենք ազ դա րա րել ազ գե րին։ 
 Մենք պետք է պատ մենք ա մեն ա րա րա ծի, թե ինչ է ա րել Ք րիս տո-
սը, բայց նույն պես պետք է բա ցատ րենք, թե ինչ է դա նշա նա կում, 
և  թե ինչ պես նրանք պետք է ար ձա գան քեն դրան։ Հռ չա կումնե րը և 
դ րանց բո վան դա կութ յու նը կար ևոր են, բայց միայն այն քա նով, որ-
քա նով դրանք սահ ման վում և  կի րառ վում են։ Այս սկզբուն քը ճշմա-
րիտ է Ա վե տա րա նի հա մար։ 

Ք րիս տոն յա ա վե տա րան չի մե ծա գույն ա ռա ջադ րանքն է և՛ քա րո-
զել՝ որ պես մու նե տիկ, և՛ բա ցատ րել՝ որ պես դպիր37։  Սուրբ գրքում 
շատ նման օ րի նակ ներ կան։  Փի լի պո սը պատ մեց Ե թով պա ցի ներ-
քի նուն Ք րիս տո սի մա սին՝ բա ցատ րե լով Ե սա յու մար գա րեութ յուն-
նե րը38։ Պ րիս կի ղան և Ակ յու ղասն ի րենց մոտ վերց րին Ա պո ղո սին և  
ա վե լի ճշգրտո րեն բա ցատ րե ցին նրան Աստ ծո ճա նա պար հը39։  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը հան դի պում էր  Թե սա ղո նի կեի հրեա նե րին ե րեք շա-
բաթ՝ խո սե լով նրանց հետ  Սուրբ գրքե րից. « Բաց էր ա նում և  ա ռաջ-
նե րը դնում, թե պետք էր Ք րիս տո սը չար չար վեր և  մե ռել նե րից հա-
րութ յուն առ ներ»40։ Ի վեր ջո, մե ծա գույն  Մեկ նի չը՝ մեր  Տեր  Հի սուս 
Ք րիս տո սը, Ով հայտ նեց Աստ ծուն մարդ կութ յա նը Իր մարմնա վոր-
մամբ, բա ցատ րեց Ա վե տա րանն Իր շփոթ ված ա շա կերտ նե րին Էմ-
մաու սի ճա նա պար հին. «Եվ, սկսե լով  Մով սե սից և  բո լոր մար գա րե-
նե րից, մեկ նում էր նրանց ինչ որ գրքե րի մեջ գրված էր Իր մա սին»41։ 

35. Մատ թեոս 3.8,  Հա կո բոս 2.14–26
36. Բ  Կորն թա ցի նե րի 13.5, Բ  Պետ րոս 1.10
37. Այս հա մա տեքս տում «քրիս տոն յա ա վե տա րա նի չը» վե րա բե րում է ցան կա ցած 

քրիս տոն յա յի, ով քա րո զում է Ա վե տա րա նը կամ կիս վում է Ա վե տա րա նով։
38. Գործք 8.26–35
39. Գործք 18.26
40. Գործք 17.3
41. Հով հան նես 1.18-ում «պատ մել» (կամ՝ բա ցատ րել, մեկ նել) բա ռը թարգ ման ված 

է հու նա րեն «էք սե գե ՛ո մայ» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «ի հայտ բե րել կամ բա ցա հայ-
տել որ ևէ ու սու ցում կամ ճշմար տութ յուն»։  Ղու կաս 24.27-ում «մեկ նել» բա ռը թարգ-
ման ված է հու նա րեն «դիեր մե նեո՛ ւո» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «բա ցա հայ տել ինչ-որ 
բա նի ի մաս տը, բա ցատ րել, մեկ նել»։ 



ՄԱՍ ԵՐԿՈՒ
Աստ ծո զո րութ յու նը՝ 
փրկութ յան հա մար

G

«Ո րով հետև ես Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը ա մոթ չեմ հա մա րում, 
ո րով հետև Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե լու հա մար ա մեն հա-
վա տա ցո ղի, ա ռաջ՝ հրեա յին, և  հե տո՝ հույ նին»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16





ԳԼՈՒԽ ՎԵՑ

 Միակ Ա վե տա րա նը 
______________________________________________________

«Ո րով հետև ես... Ա վե տա րա նը ա մոթ չեմ հա մա րում»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16

 Նախ քան քննար կե լը, որ  Պո ղո սը հա մար ձա կութ յամբ էր քա րո զում 
Ա վե տա րա նը, մենք պետք է պատ կե րա ցում կազ մենք այն Ա վե տա րա-
նի մա սին, ո րը նա քա րո զում էր։ Քն նարկ ման կամ բա նա վե ճի պայ-
ման նե րը նա խա պես ո րո շե լը հա ղոր դակց ման ող ջա միտ սկզբունք է 
հա մար վում։ Այդ դեպ քում քննարկ ման ա ռար կան պարզ է դառ նում 
և  թույլ է տա լիս դրա նում ներգ րավ ված մարդ կանց ի մա նալ, թե ինչ 
դիր քո րո շում ու նի դի մա ցի նը, և  ինչ նա նկա տի ու նի։ Այ սօր ա վե տա-
րա նա կան ներն այն քան լայ նո րեն են սահ մա նում աստ վա ծա բա նա-
կան հաս կա ցութ յուն նե րը, որ մենք այլևս չենք կա րող են թադ րել, որ 
խո սում ենք նույն բա նի մա սին, նույ նիսկ ե թե օգ տա գոր ծում ենք նույն 
բա ռե րը։  Սա հատ կա պես ճշմա րիտ է Ա վե տա րա նի վե րա բեր յալ։ 

Ա ռա ջի նը, ինչն ար ժե դի տար կել մեր հատ վա ծում, Ա վե տա րա նի 
ե զա կի բնույթն է։  Պո ղո սը չու ներ ինչ-որ Ա վե տա րան, ո րը հա տուկ էր 
ի րեն։  Նա չէր քա րո զում Ա վե տա րան ըստ  Պո ղո սի, ո րը տար բեր վում 
էր Ա վե տա րա նից ըստ  Պետ րո սի կամ  Հով հան նե սի1։  Թեև ա ռաք յալ-
նե րի ան հա տա կա նութ յունն ինչ-որ չա փով ար տա ցոլ վում է նրանց 
ա վե տա րա նա կան պա տումնե րում, այն Ա վե տա րա նը, ո րը նրանք 
փո խան ցում էին, նույնն էր։ Ն րանք կտրա կա նա պես կհրա ժար վեին 
մաս նակ ցել մե րօր յա խո սակ ցութ յուն նե րին Ա վե տա րա նի բազ մա թիվ 
տար բե րակ նե րի, թարգ մա նութ յուն նե րի և  ե րանգ նե րի մա սին, ա սես 
թե կա րող է լի նել ա վե լի քան մեկ Ա վե տա րան2։ 

1. Այն Ա վե տա րա նը, ո րը քա րո զում էին  Պետ րո սը և  Հով հան նե սը։
2. Տար բեր կար ծիք ներ Ա վե տա րա նի մա սին հա ճախ դի տարկ վում են որ պես նույն 

ճշմար տութ յան տար բե րակ նե րը ո րո շե լը, նույն ճշմար տութ յու նը տար բեր անկ յուն նե-
րից դի տար կե լը կամ նույ նիսկ՝ նույն ճշմար տութ յան տար բեր կող մե րը շեշ տադ րե լը։ 
Ն ման մո տե ցումն ի հայտ չի բե րում այն փաս տը, որ Ա վե տա րա նի մի շարք «տար-
բե րակ նե րը» հա ճախ, ըստ էութ յան, տար բեր ա վե տա րան ներ են։  Բա րե փո խող նե րի 
Ա վե տա րա նը լիո վին տար բեր վում է Հ ռո մի  Կա թո լիկ Ա վե տա րա նից. հա վատ քի վրա 
հիմն ված Ա վե տա րա նը հա կա սում է գոր ծե րի վրա հիմն ված Ա վե տա րա նին. Ա վե տա-
րա նա կան շարժ ման կող մից ներ կա յաց վող ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը հա կադր վում է 
ուլտ րա խա րիզ մա տա կան Ա վե տա րա նին։ 



44 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

Երկ րոր դը՝  Պո ղո սի Ա վե տա րա նը հա տուկ չէր ինչ-որ մշա կույ-
թի։  Նա չէր քա րո զում այլ ու ղերձ հրեա նե րին, և  այլ ու ղերձ՝ հե թա-
նոս նե րին։  Թեև նա տեղ յակ էր մշա կու թա յին տար բե րութ յուն նե րին 
և  օգ տա գոր ծում էր ե զա կի մո տե ցումներ ա մեն մի մշա կույ թի հա-
մար, նրա Ա վե տա րա նը չէր փո փոխ վում՝ ա ռան ձին մշա կույթ նե րին 
հա մա պա տաս խա նե լու կամ դրանց տե սանկ յու նից պա կաս վի րա-
վո րա կան լի նե լու հա մար։ Ի րա կա նում,  Պո ղո սի կյան քը մշտա պես 
վտանգ ված էր հենց այն պատ ճա ռով, որ Ա վե տա րա նը վի րա վո րա-
կան էր թե՛ հրեա նե րի, թե՛ հե թա նոս նե րի հա մար։  Հա զիվ թե  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը հաս կա նար ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան շարժ ման 
կող մից ա ռան ձին մշա կույթ նե րը ման րակր կի տո րեն ու սումնա սի րե լու 
և  իր ու ղերձն ու մե թոդ նե րը դրանց հա մար փո փո խե լու գե րակշ ռող 
մի տու մը։  Պո ղո սը հաս կա նում էր, որ, ի վեր ջո, բո լոր մշա կույթ նե րին 
պատ կա նող մար դիկ տա ռա պում են նույն ախ տով, և  գո յութ յուն ու նի 
ըն դա մե նը մեկ ու ղերձ, որն ի զո րու է փրկել նրանց։ 

Եվ վեր ջի նը՝  Պո ղո սը չու ներ այն պի սի Ա վե տա րան, ո րը հա տուկ 
էր ա ռան ձին ժա մա նա կաշր ջա նի հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան 
մեջ։ Ան կաս կած՝  Պո ղո սի կյան քի ա մեն տաս նամ յա կից հե տո Հ ռո մի 
կայս րութ յու նում ու շագ րավ փո փո խութ յուն ներ էին տե ղի ու նե նում, 
սա կայն իր մահ վան ժա մա նակ նա քա րո զում էր նույն Ա վե տա րա-
նը, ո րը քա րո զում էր մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ, երբ նոր էր սկսել 
իր ա ռա քե լա կան ծա ռա յութ յու նը։ Ան կաս կած՝ նա զար մա ցած կլի ներ 
ժա մա նա կա կից քրիս տո նեութ յան հա մոզ մուն քից, որ ա մեն տաս-
նամ յակ հայտն վում է նոր սե րունդ, ո րը պա հան ջում է նո րո վի ներ-
կա յաց նել Ա վե տա րա նը կամ հար մա րեց նել այն ի րեն։ 

ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ ՀԻՍՈՒՍԻ ԵՎ ՊՈՂՈՍԻ 
ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

 Սուրբ գրքում ակն հայ տո րեն եր ևում է, որ  Հի սու սի գոր ծե րը և Իր 
ա ռաք յալ նե րին տրված ու սու ցումներն ան խա թար կեր պով փոխ-
կա պակց ված են  Պո ղո սի հա մոզ մունք նե րի և  քա րոզ նե րի հետ։ Այս 
ճշմար տութ յու նը դի մա նում է նույ նիսկ ա մե նա ման րազ նին քննութ-
յա նը։  Հի սու սի Ա վե տա րա նում Աստ ված սեր է։  Նա ծա գեց նում է Իր 
արևը թե՛ չա րե րի, թե՛ բա րի նե րի վրա, և  անձրև ներ է ու ղար կում թե՛ 
ար դար նե րի, թե՛ ա նար դար նե րի վրա3։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու-
մը, ի հայտ ե կավ Ն րա սի րո մե ծա գույն դրսևո րու մը.  Նա ու ղար կեց 
Իր սի րե լի Որ դուն, որ պես զի մար դիկ չկոր չեն, այլ հա վիտ յան ապ րեն 
Ն րա մի ջո ցով4։ 

3. Մատ թեոս 5.45
4. Մար կոս 1.15,  Հով հան նես 3.16
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 Պո ղո սի Ա վե տա րա նում Աստ ված սեր է։  Նա չի թո ղել Ի րեն 
ա ռանց վկա յութ յան, այլ բա րիք է ա նում բո լոր մարդ կանց՝ տա լով 
նրանց անձրև ներ երկն քից և պտ ղա բեր տար վա ե ղա նակ ներ՝ լց նե-
լով նրանց սրտե րը կե րա կու րով և  ու րա խութ յամբ5։ Երբ ե կավ ժա մա-
նա կի լրու մը, Ն րա սե րը հա սավ կի զա կե տին. Նա տվեց Իր Որ դուն՝ 
մա հա նա լու մեր ան կում ապ րած ցե ղի հա մար, երբ մենք ա նօգ նա-
կան մե ղա վոր ներ էինք և թշ նա մի էինք Աստ ծուն6։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նում մար դիկ չար են և ստր կաց ված են մեղ քին7։ 
Ն րանք չար ծա ռեր են, ո րոնք չար պտուղ են բե րում8։ Ն րանք ա տում են 
Աստ ծո հայտ նութ յան լույ սը և  չեն գա լիս դրան՝ վա խե նա լով, որ ի րենց 
չար գոր ծերն ի հայտ կգան9։ Ն րանց սրտե րը լի են չար մտքե րով, 
սպա նութ յամբ, շնութ յամբ, պոռն կութ յամբ, գո ղութ յամբ, կեղծ վկա յութ-
յամբ և  հայ հո յութ յամբ։  Նույ նիսկ ա մե նա վեհ և  ա ռա քի նի մար դիկ ըն-
դա մե նը ծե փած գե րեզ ման ներ են՝ լի մա հա ցած նե րի ոս կոր նե րով10։ 

 Պո ղո սը ներ կա յաց նում է նույն ցա վա լի ցու ցա նի շը մեր ան կում ապ-
րած ցե ղի հա մար. «Ո րով հետև ա մեն քը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ-
քից պա կաս ված են»11։ Չ կա ար դար, նույ նիսկ՝ մեկ մարդ։ Չ կա մե կը, ով 
հաս կա նում է կամ փնտրում է Աստ ծուն։  Բո լորն էլ խո տոր վել են և  ան-
պետք են դար ձել։ Չ կա մե կը, ով բա րի է գոր ծում, և Աստ ծո երկ յու ղը 
նրանց աչ քե րի առջև չէ12։ Այս պատ ճա ռով, օ րեն քի միակ գոր ծա ռույթն 
է՝ դա տա պար տել մարդ կանց ի րենց մեղ քի մեջ, փա րա տել նրանց ինք-
նաար դա րաց ման հույ սե րը և  ցույց տալ, որ նրանք չու նեն ոչ մի ար դա-
րա ցում և  լիո վին կախ ված են Աստ ծո ո ղոր մութ յու նից13։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նում բո լոր ան հա վատ նե րը դա տա պարտ-
ված են Աստ ծո առջև, և Աստ ծո զայ րույ թը նրանց վրա է14։ Այն գա-
լի լեա ցի նե րը, ո րոնք մա հա ցան  Պի ղա տո սի ձեռ քով, և  այն տաս նութ 
մար դիկ, ո րոնց վրա քանդ վեց  Սե լո վա մի աշ տա րա կը, չկրե ցին այդ 
բա նե րը, քա նի որ մյուս նե րից ա վե լի մե ղա վոր էին։ Ընդ հա կա ռա-
կը, բո լո րը ար ժա նի են նույն ճա կա տագ րին, և  միայն աստ վա ծա յին 
ո ղոր մութ յունն է, որ պա հում է մարդ կանց դրա նից։  Բո լորն են ար-
ժա նի մա հա նա լու Աստ ծո բար կութ յան ներ քո, և կ մա հա նան ի րենց 
ժա մա նա կին, ե թե չա պաշ խա րեն15։  Պո ղո սի Ա վե տա րա նում Աստ ծո 

5. Գործք 14.16
6. Գա ղա տա ցի նե րի 4.4, Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6–10
7. Մատ թեոս 7.11,  Հով հան նես 8.34
8. Մատ թեոս 7.17
9. Հով հան նես 3.20
10. Մատ թեոս 15.19, 23.27
11. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23
12. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10–18
13. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.19
14. Հով հան նես 3.18,36
15. Ղու կաս 13.1–5



46 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

բար կութ յու նը երկն քից հայտն վում է այն մարդ կանց ա նօ րի նութ յան 
և  ամ բարշ տութ յան վրա, ո րոնք ճնշում են ճշմար տութ յունն ի րենց 
ա նար դա րութ յամբ16։ Այն մար դիկ, ով քեր շա րու նա կում են մնալ 
խստութ յամբ և  ան զեղջ սրտով, բար կութ յուն են կի տում ի րենց հա-
մար, որն ի հայտ կգա դա տաս տա նի օ րը17։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նում խա չը փրկութ յան կար ևո րա գույն և  վերջ-
նա կան աշ խա տանքն է։ Ք րիս տո սը պետք է խաչ վեր և  մուտք գոր ծեր 
Իր փառ քի մեջ18։  Նա սո վո րեց նում էր Իր ա շա կերտ նե րին, որ Ին քը 
պետք է Ե րու սա ղեմ գնա, շատ բա ներ կրի, սպան վի և  հա րութ յուն 
առ նի եր րորդ օ րը19։  Գեթ սե մա նիում և  Գող գո թա յում  Նա հայտ նեց, 
որ Իր չար չա րանք նե րը չէին սահ մա նա փակ վում մարդ կանց և դ ևե-
րի դա ժա նութ յամբ20։  Խա չի վրա  Նա խմեց Աստ ծո բար կութ յան լի քը 
բա ժա կը և  մա հա ցավ լքված մար դու պես21։

 Պո ղո սի Ա վե տա րա նի ա մեն մի է ջում մենք տես նում ենք միև նույն 
մի տու մը։  Պո ղոսն ա մե նասկզ բից քա րո զում էր մարդ կանց այն, ինչ 
ին քը ստա ցել էր. Ք րիս տո սը մա հա ցավ մեր մեղ քե րի հա մար՝ հա-
մա ձայն Գր քե րի,  Նա թաղ վեց և  եր րորդ օ րը հա րութ յուն ա ռավ՝ հա-
մա ձայն Գր քե րի22։  Պո ղո սը ցույց տվեց մեծ և  ան հեր քե լի ա պա ցույց-
նե րով, որ Ք րիս տո սը մեր մեղ քե րը Կ րողն էր, Ով ա նեծք դար ձավ 
և  մա հա ցավ Աստ ծո զայ րույ թի ներ քո՝ որ պես քա վութ յուն Իր ժո-
ղովրդի հա մար23։  Նա հռչա կեց խաչ ված Ք րիս տո սին, թեև դա գայ-
թակ ղութ յուն էր հրեա նե րի հա մար և  հի մա րութ յուն՝ հե թա նոս նե րի 
հա մար24։  Պո ղո սի հա մար խաչն անն շան թե մա չէր. այն ա մեն ինչ էր։ 
Այն գե րել էր նրան և մշ տա պես ստի պում էր գոր ծել25։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նը կոչ է ա նում բո լո րին ա պաշ խա րել մեղ քե րից 
և  հա վա տալ26։  Նա խոս տա նում է, որ այս կո չին հնա զանդ վող նե րը հա-
վի տե նա կան կյանք կստա նան27։  Նա զգու շաց նում է, որ մնա ցած մար-
դիկ, ե թե շա րու նա կեն մնալ ի րենց չա պաշ խա րած և  ան հա վատ վի ճա-
կում, կկոր չեն Աստ ծո բար կութ յան պատ ճա ռով28։  Պո ղո սի Ա վե տա րա-
նը ներ կա յաց նում է նույն խոս տումնե րը և զ գու շա ցումնե րը։ Ա ռաք յա լը 

16. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18
17. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.5
18. Ղու կաս 24.26
19. Մատ թեոս 16.21
20. Գեթ սե մա նին այն պար տեզն է, որ տեղ  Հի սուսն ա ղո թեց և  ձեր բա կալ վեց Իր 

խա չե լութ յան նա խորդ գի շե րը, իսկ  Գող գո թան խա չի և Ն րա խա չե լութ յան վայրն է։ 
21. Ղու կաս 22.42,  Մատ թեոս 27.46
22. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.3,4
23. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21,  Գա ղա տա ցի նե րի 3.10–13, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23–26
24. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.23
25. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.1, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.14
26. Մար կոս 1.15
27. Հով հան նես 5.24
28. Ղու կաս 13.1–5,  Հով հան նես 3.18–36
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հան դի սա վոր կեր պով վկա յում էր, որ և՛ հրեա նե րը, և՛ հույ նե րը պետք է 
ա պաշ խա րեն Աստ ծո առջև և  հա վա տան մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սին։ 
 Նա հռչա կում էր, որ Աստ ված պատ վի րել է բո լո րին ա մե նուր ա պաշ-
խա րել, և զ գու շաց նում էր մարդ կանց չխաբ վել ի րենց դա տարկ գոր ծե-
րով, քա նի որ անհ նա զանդ նե րի վրա գա լիս է Աստ ծո բար կութ յու նը29։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նում ան կեղծ և  անձ նա զոհ ա շա կեր տութ յու-
նը մշտա պես ու ղեկց վում է ճշմա րիտ դար ձով։  Հի սու սը հա ճախ էր 
նոս րաց նում Ի րեն հետ ևող հոծ բազ մութ յուն նե րը՝ նրանց ծայ րա հեղ 
պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լով. «Ե թե մեկն Ինձ մոտ գա և  չա տի իր 
հո րը և  մո րը, կնո ջը և  որ դի նե րին, և  եղ բայր նե րին ու քույ րե րին, և 
 հենց իր անձն էլ, նա չի կա րող Իմ ա շա կեր տը լի նել»30։  Նա նույ նիսկ 
զգու շաց րեց Իր ա շա կերտ նե րին. «Ե թե մե կը կա մե նում է Իմ ետ ևից 
գալ, թող իր անձն ու րա նա, իր խաչն առ նի և Իմ ետ ևից գա։ Ո րով-
հետև, ով որ իր անձն ու զի ապ րեց նել, կկորց նի նրան, և  ով որ իր 
ան ձը կորց նի Ինձ հա մար, կգտնի նրան»31։ 

 Պո ղո սի Ա վե տա րա նը պա րու նա կում է նույն ծայ րա հեղ պա հանջ-
ներն ա շա կեր տութ յան հա մար։ Ինչ վե րա բե րում է սրբութ յա նը,  Պո-
ղո սը հոր դո րում է հա վա տաց յալ նե րին դուրս գալ այս աշ խար հից և  
ա ռանձ նա նալ32։ Ինչ վե րա բե րում է ար դա րութ յա նը, նա հա վա տաց-
յալ նե րին պատ վի րում է ի րենց մա հա ցած հա մա րել մեղ քի հա մար և 
 կեն դա նի՝ Աստ ծո հա մար, և  լի նել ար դա րութ յան գոր ծիք ներ33։ Ինչ 
վե րա բե րում է հա վա տար մութ յա նը, նա խրա խու սում է ա շա կերտ նե-
րին հա րատ ևել՝ չնա յած բազ մա թիվ նե ղութ յուն նե րին և  հա լա ծանք-
նե րին, ո րոնք ան պատ ճառ գա լու են ընդ դեմ բո լո րի, ով քեր կա մե-
նում են աստ վա ծա պաշ տութ յամբ ապ րել Ք րիս տոս  Հի սու սում34։ 

 Հի սու սի Ա վե տա րա նը սո վո րեց նում է մարդ կանց, որ միայն հա-
վատ քի դա վա նութ յու նը չի վկա յում փրկութ յան մա սին։  Հի սու սը 
զգու շաց րեց, որ ոչ ա մեն մե կը, ով կա սի Ի րեն. « Տե՛ր,  Տե՛ր», կմտնի 
Երկն քի թա գա վո րութ յու նը, այլ միայն նա, ով կա տա րում է Իր  Հոր 
կամ քը, որ Երկն քում է35։  Նա անդրդ վե լիո րեն պնդում էր, որ մար դու 
փրկութ յան ա պա ցույ ցը նրա կյան քի պտուղն է, և  որ նրանք, ով քեր 
բա րի պտուղ չեն բե րում, կտրվում են և գց վում կրա կի մեջ36։ 

 Պո ղո սի Ա վե տա րա նը պա րու նա կում է նույն հան դի սա վոր զգու-
շա ցումնե րը։  Նա հոր դո րում էր նրանց, ով քեր դա վա նում էին, որ 

29. Գործք 20.21, Ե փե սա ցի նե րի 5.6
30. Ղու կաս 14.26
31. Մատ թեոս 16.24,25
32. Բ  Կորն թա ցի նե րի 6.14–18
33. Հ ռո մեա ցի նե րի 6.11–14
34. Գործք 14.22, Բ  Տի մո թեոս 3.12 
35. Մատ թեոս 7.21
36. Մատ թեոս 7.16,19,20
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հա վա տում են Ք րիս տո սին, ստու գել ի րենց՝ տես նե լու հա մար, թե 
արդյո՞ք ի րենք ճշմար տա պես հա վատ քի մեջ են37։  Նա զգու շաց նում 
էր մարդ կանց, որ ինչ-որ մե կը կա րող է աստ վա ծա պաշ տութ յան 
կեր պա րանք ու նե նալ, բայց մեր ժել դրա զո րութ յու նը, կամ՝ պնդել, 
որ ին քը ճա նա չում է Աստ ծուն, բայց ու րա նալ Ն րան իր գոր ծե րով38։ 

Եվ վեր ջա պես,  Հի սու սի Ա վե տա րա նում կան բազ մա թիվ զգու շա-
ցումներ ա պա գա դա տաս տա նի և դ ժոխ քի սար սափ նե րի մա սին։ 
Ի րա կա նում,  Հի սուսն ա վե լի շատ էր խո սում այդ ահ ներշն չող ի րո-
ղութ յան մա սին, քան մնա ցած մար գա րե նե րը և  ա ռաք յալ նե րը։  Հա-
մա ձայն  Հի սու սի՝ գա լիս է դա տաս տա նի մեծ օ րը, երբ մար դիկ կբա-
ժան վեն, ինչ պես որ բա ժա նում են ոչ խար նե րին այ ծե րից, և  մի մեծ 
բազ մութ յուն կլսի. «Ինձ նից դե՛ն գնա ցեք, ո՛վ ա նիծ յալ ներ, հա վի տե-
նա կան կրա կի մեջ, որ պատ րաստ ված է սա տա նա յի և ն րա հրեշ-
տակ նե րի հա մար»39։ Այս թե ման այն աս տի ճան կար ևոր էր  Հի սու սի 
հա մար, որ  Նա տվեց հետև յալ զգու շա ցու մը նույ նիսկ նրանց, ո րոնց 
Իր ըն կեր ներն էր հա մա րում. « Բայց ա սում եմ ձեզ՝ Իմ բա րե կամնե-
րին. մի՛ վա խե ցեք նրան ցից, որ մար մի նը սպա նում են, և ն րա նից հե-
տո ա վե լի բան չու նեն, որ ա նեն։  Բայց ցույց տամ ձեզ, թե ու մից պետք 
է վա խե նաք. Ն րա նից վա խե ցեք, որ սպա նե լուց հե տո իշ խա նութ յուն 
ու նի գե հե նի մեջ գցե լու։ Ա յո՛, ա սում եմ ձեզ, Ն րա նի՛ց վա խե ցեք»40։ 

 Պո ղոս ա ռաք յա լի Ա վե տա րա նը հա մա ձայ նում է Ք րիս տո սի հետ 
դա տաս տա նի և դ ժոխ քի հար ցում։  Նա գրում է, որ ամ բա րիշտ նե-
րը բար կութ յուն են կի տում ի րենց հա մար, որն ի հայտ կգա Աստ ծո 
ար դար դա տաս տա նի և  բար կութ յան օ րը41։  Նա զգու շաց նում է և՛ հա-
վա տաց յալ նե րին, և՛ ան հա վատ նե րին, որ նրանք չպետք է խաբ վեն 
աստ վա ծա յին հա տուց ման և  բար կութ յան գա լիք ի րո ղութ յու նը մեր-
ժող մարդ կանց դա տարկ բա ռե րով։ Աստ ված չի ծաղր վում. անհ նա-
զանդ մար դը հնձե լու է այն, ինչ ցա նել է42։ Ինչ պես և Ք րիս տո սը,  Պո-
ղո սը հստակ և  անդրդ վե լի է զգու շա ցումներ ա նե լիս. «... Տեր  Հի սու սի 
Երկնքից հայտն վե լում՝ Իր զո րութ յան հրեշ տակ նե րով, կրա կի բո ցով, 
վրեժ առ նե լու նրան ցից, որ Աստ ծուն չեն ճա նա չում, չեն հնա զանդ վում 
մեր  Տեր  Հի սու սի Ա վե տա րա նին, ո րոնք պա տիժ կկրեն՝ հա վի տե նա-
կան կո րուս տը  Տի րոջ ե րե սից և Ն րա փա ռա վոր զո րութ յու նից»43։

 Հա մա ձայն մեր կող մից դի տարկ ված աստ վա ծաշնչ յան հատ ված-
նե րի՝ ակն հայտ է, որ չկա ոչ մի հա կա սութ յուն կամ շե ղում  Հի սուս 

37. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.17
38. Բ  Տի մո թեոս 3.5,  Տի տոս 1.16
39. Մատ թեոս 25.41
40. Ղու կաս 12.4,5
41. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.5
42. Գա ղա տա ցի նե րի 6.7, Ե փե սա ցի նե րի 5.6
43. Բ  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 1.7–9
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Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի և  այն Ա վե տա րա նի միջև, ո րը քա րո զում է 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը, և  ո րը նա բա ցատ րում է իր ու ղերձ նե րում։  Նույն-
պես  Մով սե սը և  մար գա րե նե րը, չորս Ա վե տա րան նե րի հե ղի նակ նե-
րը և  Նոր կտա կա րա նի մյուս հա մա հե ղի նակ նե րը կա տար յալ հա մա-
ձայ նութ յան մեջ են Ք րիս տո սի հետ, երբ խոս քը «սրբե րին մեկ ան-
գամ ա վանդ ված հա վատ քի» մա սին է44։  Գո յութ յուն ու նի միայն մեկ 
Ա վե տա րան, ո րը վեր է ա մեն խմբագ րութ յու նից և գ րաքն նութ յու-
նից, և  այն չպետք է փո փոխ վի, հար մա րեց վի կամ վե րաձ ևա կերպ-
վի։  Ցան կա ցած նման փորձ՝ ան կախ պատ ճա ռից կամ շար ժա ռի-
թից, ա ռաջ կբե րի այլ ա վե տա րան, ո րը բո լո րո վին Ա վե տա րա նը չէ45։ 
 Մենք պետք է մի կողմ դնենք ա մեն մի ան միտ և վ տան գա վոր գա-
ղա փար այն մա սին, որ մենք կա րող ենք «բա րե լա վել» Ա վե տա րա նը, 
և  կանգ նենք այն վկա նե րի մեծ բազ մութ յան կող քին, ո րոնք ապ րել 
են ե կե ղե ցու պատ մութ յան ըն թաց քում և  քա րո զել են խաչ ված և  հա-
րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սին՝ հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի։ 

44. Հու դա 3
45. Գա ղա տա ցի նե րի 1.6,7





ԳԼՈՒԽ ՅՈԹ

Վր դո վե ցու ցիչ Ա վե տա րան 
______________________________________________________

«Ո րով հետև ես... Ա վե տա րա նը ա մոթ չեմ հա մա րում»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16

Այժմ, երբ ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մե ցինք  Պո ղոս ա ռաքյա-
լի Ա վե տա րա նի մա սին, մենք կա րող ենք հաս կա նալ, թե ին չու 
էր այն նման ար հա մար հանք և թշ նա մութ յուն ա ռա ջաց նում նրա 
ունկնդիր նե րի մոտ։  Թեև Ա վե տա րա նը Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե-
լու հա մար ա մեն հա վա տա ցո ղի, այն նույն պես վրդո վե ցու ցիչ և  ան-
հա վա նա կան ու ղերձ է ան կում ապ րած աշ խար հի հա մար։ 

ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԵՎ ԲԱՑԱՌԻԿ 
 Մարմնա վոր տե սանկ յու նից  Պո ղոսն ա մեն ա ռու մով կա րող էր 

ա մա չել իր քա րո զած Ա վե տա րա նից, քա նի որ այն հա կա սում էր բա-
ցա ռա պես այն ա մե նին, ին չը ճշմա րիտ և  սուրբ էր հա մար վում իր ժա-
մա նա կա կից նե րի կող մից։ Հ րեա նե րի հա մար Ա վե տա րա նը վա տա-
գույն հայ հո յութ յունն էր, քա նի որ պնդում էր, որ այն  Նա զով րե ցին, Ով 
ա նիծ յա լի մահ կրեց  Գող գո թա յում,  Մե սիան էր։  Հույ նե րի հա մար Ա վե-
տա րա նը ա մե նա մեծ ան հե թե թութ յունն էր, քա նի որ այն պնդում էր, որ 
հրեա կան  Մե սիան մարմնա վոր ված Աստ ված էր։ Այս պի սով,  Պո ղո սը 
գի տեր, որ երբ էլ բա ցեր բե րա նը՝ Ա վե տա րա նը քա րո զե լու հա մար, նա 
միան շա նակ մերժ վե լու էր, ծաղր վե լու էր և  նույ նիսկ ար հա մարհ վե լու 
էր, ե թե  Սուրբ  Հո գին չմի ջամ տեր և չհպ վեր իր ունկն դիր նե րի սրտե րին 
և մտ քե րին։  Մեր օ րե րում սկզբնա կան Ա վե տա րա նը պա կաս վի րա-
վո րա կան չէ, քա նի որ այն շա րու նա կում է հա կա սել ժա մա նա կա կից 
մշա կույ թի բո լոր հիմնադ րույթ նե րին կամ «իզմ»-ե րին՝ ռել յա տի վիզ մին 
(հա րա բե րա կա նա պաշ տութ յա նը), պլյու րա լիզ մին (բազ մա կար ծութ յա-
նը) և  հու մա նիզ մին (մար դա կենտ րոն փի լի սո փա յութ յա նը)1։ 

1. «Սկզբ նա կան Ա վե տա րան» տեր մի նը վե րա բե րում է ա ռա ջին դա րի Ա վե տա րա-
նին, ո րը քա րոզ վում էր  Հի սու սի և  ա ռաք յալ նե րի կող մից։
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 Մենք ապ րում ենք ռել յա տի վիզ մի ժա մա նա կաշր ջա նում. այն հա-
մոզ մունք նե րի հա մա կարգ է, ո րը միան շա նակ պնդում է, որ գո յութ-
յուն չու նի ոչ մի բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն։  Մենք կեղ ծա վո րութ յամբ 
ծա փա հա րում ենք մարդ կանց, ո րոնք փնտրում են ճշմար տութ յու-
նը, բայց հրա պա րա կա յին մա հա պատ ժի կոչ ենք ա նում բո լոր նրանց 
հա մար, ով քեր այն քան ամ բար տա վան են, որ ա սում են, թե գտել են 
այն։  Մենք ապ րում ենք ինք նա կա մո րեն հաս տատ ված  Խա վար դա-
րաշր ջա նում, և դ րա պատ ճառն ակն հայտ է։ Բ նա կան մարդն ան կում 
ապ րած, բա րո յա պես ա պա կան ված և  հա մա ռո րեն ինք նա վա րութ-
յան (այ սինքն՝ իր կյանքն ան ձամբ վե րահս կե լու) ձգտող ա րա րած է։ 
 Նա ա տում է Աստ ծուն, քա նի որ Աստ ված ար դար է, և  ա տում է Ն րա 
օ րենք նե րը, քա նի որ դրանք պար սա վում և  սահ մա նա փա կում են իր 
չա րութ յու նը։  Նա ա տում է ճշմար տութ յու նը, քա նի որ այն բա ցա հայ-
տում է իր ի րա կան ինք նութ յու նը և մ տա հո գութ յուն է ա ռա ջաց նում իր 
խղճի մեջ այն չա փով, ո րով այն դեռ վառ ված չէ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
ան կում ապ րած մար դը ձգտում է հնա րա վո րինս հե ռաց նել ի րե նից 
ճշմար տութ յու նը, հատ կա պես՝ ճշմար տութ յու նը Աստ ծո մա սին։  Նա 
պատ րաստ է դի մել ցան կա ցած քայ լի, որ պես զի ճնշի ճշմար տութ-
յու նը՝ նույ նիսկ ձևաց նե լով, որ նման բան ընդ հան րա պես գո յութ յուն 
չու նի, կամ ե թե նույ նիսկ դա գո յութ յուն ու նի, ոչ ոք չի կա րող ի մա նալ 
դրա մա սին, և  դա որ ևէ կեր պով չի կա րող ազ դել մեր կյան քի վրա։ 
Խն դի րը եր բեք թաքն վող Աստ ծո մեջ չէ. խնդի րը միշտ թաքն վող մար-
դու մեջ է։ Խն դի րը ոչ թե գի տե լի քի մեջ է, այլ՝ կամ քի։ Ն ման ջայ լա մի, 
ո րը թաքց նում է իր գլուխն ա վա զի մեջ, որ պես զի խու սա փի հար ձակ-
վող ռնգեղջ յու րից՝ ժա մա նա կա կից մար դը ժխտում է ճշմար տութ յունն 
ար դար Աստ ծո և  բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի մա սին՝ հու սա լով լռեց-
նել իր խիղ ճը և  հե ռաց նել մտքե րը դա տաս տա նի մա սին, ո րը, ինչ պես 
ինքն էլ գի տի, ան խու սա փե լի է։ Ք րիս տո նեա կան Ա վե տա րա նը վրդո-
վեց նում է մար դուն և ն րա մշա կույ թը, քա նի որ Ա վե տա րա նը ա նում է 
հենց այն, ին չից նա ու զում է խու սա փել. Ա վե տա րանն արթ նաց նում է 
նրան ինք նա կամ նիր հից դե պի ի րա կա նութ յու նը, այ սինքն՝ իր ան կում 
ապ րած և  ապս տամբ վի ճա կը, և  կոչ է ա նում նրան մեր ժել իր ինք-
նա վա րութ յու նը և հ պա տակ վել Աստ ծուն՝ ա պաշ խա րութ յան և  Հի սուս 
Ք րիս տո սին հա վա տա լու մի ջո ցով։ 

 Մենք ապ րում ենք պլյու րա լիզ մի ժա մա նա կաշր ջա նում. այն հա-
մոզ մունք նե րի հա մա կարգ է, ո րը չեղ յալ է դարձ նում ճշմար տութ յու-
նը՝ հայ տա րա րե լով, որ ա մեն ինչ ճիշտ է, հատ կա պես ե թե խոս քը 
կրո նի մա սին է։  Մի գու ցե ժա մա նա կա կից քրիս տոն յա նե րը դժվա-
րութ յամբ հաս կա նան սա, բայց ա ռա ջին մի քա նի դա րե րում ապ րող 
քրիս տոն յա նե րին պի տա կում և  հա լա ծում էին որ պես ա թեիստ նե րի։ 
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Ն րանց շրջա պա տող մշա կույթն ընկղմ ված էր թեիզ մի մեջ։ Աստ վա-
ծութ յուն նե րի պատ կեր նե րը լցրել էին աշ խար հը, և կ րո նը գոր ծա րա-
րութ յան ծաղ կուն ո լորտ էր դար ձել2։  Մար դիկ ոչ միայն հան դուր ժում 
էին մե կը մյու սի աստ վա ծութ յուն նե րը, այլև փո խա նա կում էին դրանք 
և  կիս վում դրան ցով։ Ամ բողջ կրո նա կան աշ խար հը հա մե րաշխ էր, 
քա նի դեռ ի հայտ չէին ե կել քրիս տոն յա նե րը և  չէին հայ տա րա րել. 
« Ձեռ քով շին ված ներն աստ ված ներ չեն»3։ Ն րանք հրա ժար վե ցին 
տալ կե սար նե րին այն մե ծա րան քը, ո րը նրանք պա հան ջում էին, 
հրա ժար վե ցին ծունկ ծա լել բո լոր, այս պես կոչ ված, աստ ված նե րի 
առջև, և  դա վա նե ցին, որ միայն  Հի սուսն է բո լո րի  Տե րը4։ Ամ բողջ աշ-
խար հը դի տար կեց դա որ պես վրդո վե ցու ցիչ ամ բար տա վա նութ յուն 
և  ցա սու մով ար ձա գան քեց քրիս տոն յա նե րի ան հան դուր ժո ղա կան 
ան հան դուր ժո ղա կա նութ յա նը՝ հան դուր ժո ղա կա նութ յան հան դեպ։ 

 Նույ նը կա տար վում է նաև այ սօր։  Հա կա ռակ ա մեն տե սա կի 
տրա մա բա նութ յան՝ մենք լսում ենք, որ բո լոր կար ծիք նե րը կրո նի և 
 բա րո յա կա նութ յան վե րա բեր յալ ճիշտ են։ Այս տե սանկ յու նը հաշ վի 
չի առ նում, որ հա ճախ այդ կար ծիք ներն ար մա տա պես տար բեր վում 
են ի րա րից և  նույ նիսկ հա կա սում են ի րար։ Ա մե նա վատն այն է, որ 
լրատ վա մի ջոց նե րի և  գի տա կան աշ խար հի ան խոնջ ջան քե րով, այս 
աշ խար հա յացքն ա րա գո րեն դար ձավ մե ծա մաս նութ յան կար ծի քը։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, պլյու րա լիզ մը չի անդ րա դառ նում խնդրին, և  ո՛չ էլ 
բու ժում է հի վան դութ յու նը։ Այն միայն ցա վազր կում է հի վան դին, որ-
պես զի նա այլևս ո չինչ չզգա և չմ տա ծի։ Ա վե տա րա նը վրդո վե ցու ցիչ 
է, քա նի որ այն արթ նաց նում է մար դուն քնից և  թույլ չի տա լիս հաս-
տատ վել նման անտ րա մա բա նա կան հիմ քե րի վրա։ Այն ստի պում է 
մար դուն հստակ եզ րա կա ցութ յան գալ. « Մինչև ե՞րբ պի տի դուք կա-
ղաք եր կու կող մի վրա։ Ե թե  Տերն է Աստ վա ծը, Ն րա ետ ևից գնա ցե՛ք, 
և  ե թե  Բա հաղն է, նրա՛ ետ ևից գնա ցեք»5։ 

Ճշ մա րիտ Ա վե տա րա նը ծայ րա հեղ և  բա ցա ռիկ է։  Հի սուսն ինչ-որ 
ճա նա պարհ չէ։  Նա միակ ճա նա պարհն է, իսկ մնա ցած բո լոր ճա նա-
պարհ ներն ընդ հան րա պես ճա նա պարհ ներ չեն։ Ե թե քրիս տո նեութ յու-
նը միայն մի փոքր քայլ ա ներ դե պի ա վե լի հան դուր ժո ղա կան միջկ րո-
նա կան դիր քո րո շում և  հա մա րեր ի րեն ոչ թե միա կը, այլ՝ շա տե րից մե-
կը, վրդով մուն քի պատ ճառ այլևս չէր լի նի, և  այս աշ խարհն ու քրիս-
տո նեութ յու նը ըն կեր ներ կդառ նա յին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե նման 
բան տե ղի ու նե նար, քրիս տո նեութ յունն այլևս քրիս տո նեութ յուն չէր 
լի նի, Ք րիս տո սը կմերժ վեր, և  աշ խար հը կմնար ա ռանց Փրկ չի։ 

2. Գործք 19.27
3. Գործք 19.26
4. Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9
5. Գ  Թա գա վո րաց 18.21
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 Մենք ապ րում ենք հու մա նիզ մի ժա մա նա կաշր ջա նում. վեր ջին մի 
քա նի տաս նամ յա կի ըն թաց քում մար դը պայ քա րել է՝ Աստ ծուն իր 
խղճից և մ շա կույ թից հե ռաց նե լու հա մար։  Մար դը քան դել է ճշմա րիտ 
Աստ ծուն պատ կա նող բո լոր տե սա նե լի զո հա սե ղան նե րը և  կանգ-
նեց րել է ար ձան ներ իր հա մար՝ կրո նա կան մո լե ռան դի նա խան ձա-
վո րութ յամբ։  Նա դարձ րել է ի րեն ա մեն ին չի կենտ րո նը, չա փա նի շը 
և ն պա տա կը։  Նա փա ռա բա նում է իր ներ հա տուկ ար ժե քը, պա հան-
ջում է մե ծա րանք իր ինք նա գի տակց ման հա մար և  ա ռաջ է քա շում 
սե փա կան ան ձի կա յա ցու մը՝ որ պես մե ծա գույն բա րիք։  Նա վա նում 
է ի րեն տան ջող խղճի խայ թը՝ ա սե լով, որ այն մեղ քի զգա ցու մի վրա 
հիմն ված հնա ցած կրո նի մնա ցուկ է, և հ րա ժար վում է որ ևէ պա տաս-
խա նատ վութ յու նից՝ իր շուր ջը տի րող բա րո յա կան խառ նաշ փո թի 
հա մար: Փո խա րե նը նա մե ղադ րում է հա սա րա կութ յա նը, կամ գո նե 
հա սա րա կութ յան այն մա սին, ո րը դեռ չի հա սել այն լու սա վոր մա-
նը, որն ու նի ին քը։  Ցան կա ցած ակ նարկ այն մա սին, որ հնա րա վոր 
է՝ իր խղճի վկա յութ յունն իր դեմ ճիշտ է, նույ նիսկ հաշ վի չի առն վում: 
 Նա վա նում է նաև այն միտ քը, որ մի գու ցե ին քը պա տաս խա նա տու 
է գրե թե ան հաշ վե լի ախ տե րի հա մար, ո րոնք գո յութ յուն ու նեն այս 
աշ խար հում:  Սա է պատ ճա ռը, որ Ա վե տա րա նը վրդո վե ցու ցիչ է ան-
կում ապ րած մար դու հա մար. այն բա ցա հայ տում է նրա մո լո րութ-
յունն իր մա սին և  հան դի մա նում է նրան իր ան կում ապ րած վի ճա կի 
և  իր հան ցան քի մեջ։  Սա Ա վե տա րա նի սկզբնա կան և  կար ևո րա գույն 
աշ խա տանքն է, և  հենց այս պատ ճա ռով է, որ աշ խար հը խոր շում է 
ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը քա րո զելու։ Այն փչաց նում է մար դու խնջույ-
քը, անձրև է տե ղում նրա շքեր թի ժա մա նակ, բա ցա հայ տում է նրա 
պատ րան քը և  ցույց է տա լիս, որ «թա գա վո րը մերկ է»։ 

Աստ վա ծա շուն չը նշում է, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա-
նը «գայ թակ ղութ յուն» և «հի մա րութ յուն» է բո լոր դա րաշր ջան նե րին 
և մ շա կույթ նե րին պատ կա նող մարդ կանց հա մար6։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, Ա վե տա րա նի ու ղեր ձից իր վրդո վե ցու ցիչ տար րը հե ռաց նե լը 
նշա նա կում է զրկել Ք րիս տո սի խաչն իր փրկա րար զո րութ յու նից7։ 
 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ Ա վե տա րա նը ոչ միայն վրդո վե ցու-
ցիչ է, այլև պետք է այդ պի սին լի նի։ Ա վե տա րա նի հի մա րութ յան մի-
ջո ցով Աստ ված ո րո շել է կոր ծա նել ի մաս տուն նե րի ի մաս տութ յու նը, 
խա փա նել մե ծա գույն մտա վո րա կան նե րի գի տե լի քը և  խո նար հեց նել 
բո լոր մարդ կանց հպար տութ յու նը, մինչև որ ոչ մի մար մին չկա րո ղա-
նա պար ծե նալ Ն րա ներ կա յութ յան մեջ8։ Ինչ պես գրված է՝ « Նա, ով 
պար ծե նում է, թող  Տի րո ջով պար ծե նա»9։ 

6. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.23
7. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.17,23
8. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.19,20,29
9. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.31
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 Պո ղո սի Ա վե տա րա նը ոչ միայն հա կա սում էր իր ժա մա նակ վա 
կրո նին, փի լի սո փա յութ յա նը և մ շա կույ թին, այլև պա տե րազմ էր հայ-
տա րա րում դրանց դեմ։ Այն հրա ժար վում էր հաշ տութ յուն կնքել կամ 
պայ ման ներ կա պել այս աշ խար հի հետ և  չէր պատ րաստ վում հաշտ-
վել որ ևէ արդ յուն քի հետ, քա նի դեռ մշա կույ թը բա ցար ձակ կեր պով 
անձ նա տուր չէր ե ղել  Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յա նը։  Մենք պետք 
է հետ ևենք  Պո ղո սի օ րի նա կին։  Մենք պետք է խու սա փենք մեր Ա վե-
տա րա նը մե րօր յա մի տումնե րին և  մարմնա վոր մարդ կանց ցան կութ-
յուն նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու ցան կա ցած գայ թակ ղութ յու-
նից։  Մենք ի րա վունք չու նենք ջրի կաց նել դրա վի րա վո րա կան բնույ-
թը կամ մեղ մաց նել դրա ծայ րա հեղ պա հանջ նե րը, որ պես զի այն 
ա վե լի դու րե կան դառ նա ան կում ապ րած աշ խար հի և  ե կե ղե ցի նե րի 
մարմնա վոր ան դամնե րի հա մար։ 

 Մեր ե կե ղե ցի ներն ու նեն բազ մա թիվ ծրագ րեր, որ պես զի ա վե լի 
դու րե կան դառ նան Աստ ծուն փնտրող նե րի հա մար։ Ն րանք վե րաձ ևա-
կեր պում են Ա վե տա րա նը, հե ռաց նում են դրա վի րա վո րա կան բնույ թը 
և բ թաց նում դրա սուր եզ րե րը՝ դարձ նե լով Ա վե տա րանն ա վե լի ըն դու-
նե լի մարմնա վոր մարդ կանց հա մար։  Մենք պետք է բաց լի նենք Աստ-
ծուն փնտրող նե րի հա մար, սա կայն պետք է գի տակ ցենք հետև յա լը. 
գո յութ յուն ու նի միայն մեկ Փնտ րող, ո րը Աստ ված է։ Ե թե մենք փոր-
ձում ենք հար մա րեց նել մեր ե կե ղե ցին և  ու ղեր ձը, ե կեք հար մա րեց-
նենք դրանք Աստ ծո հա մար։ Ե թե ու զում ենք ե կե ղե ցի կամ ծա ռա յութ-
յուն կա ռու ցել, ե կեք կա ռու ցենք այն Աստ ծուն փա ռա վո րե լու ձգտմամբ 
և Ն րա մե ծութ յու նը չվի րա վո րե լու ցան կութ յամբ։ Ի՞նչ տար բե րութ-
յուն, թե ինչ է այս աշ խար հը մտա ծում մեր մա սին։  Մենք չպետք է 
փնտրենք պա տիվ այս աշ խար հից, այլ ձգտենք Երկն քի պատ վին։ 

ԱՆՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ԱՎԵՏԱՐԱՆ
Ինչ պես նշե ցինք, մարմնա վոր տե սանկ յու նից  Պո ղոսն ա մեն 

ա ռու մով կա րող էր ա մա չել իր քա րո զած Ա վե տա րա նից, քա նի որ 
այն հա կա սում էր բա ցա ռա պես այն ա մե նին, ին չը ճշմա րիտ և  սուրբ 
էր հա մար վում իր ժա մա նա կա կից նե րի կող մից։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
գո յութ յուն ու նի մարմնա վոր տե սանկ յու նից ա մա չե լու ևս  մեկ պատ-
ճառ. Ա վե տա րա նը լիո վին ան հա վա նա կան և  ան հե թեթ թվա ցող 
ուղերձ է այս աշ խար հի ի մաս տուն նե րի հա մար։ 

Որ պես քրիս տոն յա ներ՝ եր բեմն մենք չենք գի տակ ցում, թե որ-
քա՜ն ապ շե ցու ցիչ է, երբ ինչ-որ մե կը ճշմար տա պես հա վա տում է մեր 
ուղեր ձին։ Ինչ-որ ի մաս տով, Ա վե տա րանն այն քան ա նի րա տե սա կան 
է, որ դրա տա րա ծու մը ամ բողջ Հ ռո մեա կան կայս րութ յամբ ար դեն 
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իսկ ա պա ցու ցում է դրա գերբ նա կան բնույ թը։ Ի՞ն չը կա րող էր դրդել 
որ ևէ հե թա նո սի, ով լիո վին ան ծա նոթ էր  Հին կտա կա րա նի գրքե-
րին և  ար մա տա ցած էր հու նա կան փի լի սո փա յութ յան կամ հե թա նո-
սա կան սնո տիա պաշ տութ յուն նե րի մեջ, հա վա տալ նման մի ու ղեր ձի 
 Հի սուս ա նու նով  Մար դու մա սին։ 

●  Նա ծնվել էր վի ճար կե լի հան գա մանք նե րում, Հ ռո մեա կան 
կայսրութ յան ա մե նաա նարգ ված շրջա նի մի աղ քատ ըն տա նի-
քում, սա կայն Ա վե տա րա նը պնդում է, որ  Նա Աստ ծո հա վի տե-
նա կան Որ դին է՝ հղաց ված  Սուրբ  Հո գուց, մի հրեա կույ սի ո րո-
վայ նում։ 

●  Նա մաս նա գի տութ յամբ հյուսն էր և շր ջիկ կրո նա կան ու սու-
ցիչ՝ ա ռանց կրթա կան ո րա կա վոր ման, սա կայն Ա վե տա րա նը 
պնդում է, որ Իր ի մաս տութ յամբ գե րա զան ցում էր յու րա քանչ-
յուր հույն փի լի սո փա յի և  Հին Հ ռո մի ի մաս տու նի։ 

●  Նա աղ քատ էր և  չու ներ տեղ Իր գլու խը դնե լու հա մար, սա-
կայն Ա վե տա րա նը պնդում է, որ ե րեք տա րի շա րու նակ  Նա 
խոս քով կե րակ րում էր հա զա րա վոր նե րի, բժշկում էր մարդ-
կանց ա մեն տե սա կի հի վան դութ յուն նե րից և  նույ նիսկ հա րութ-
յուն էր տա լիս մա հա ցած նե րին։ 

●  Նա խաչ վեց Ե րու սա ղե մից դուրս՝ որ պես հայ հո յիչ և  պե տութ-
յան թշնա մի, սա կայն Ա վե տա րա նը պնդում է, որ Ն րա մահն 
ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ յուն էր ամ բողջ մարդ կութ յան 
պատ մութ յան մեջ, և  որ այն մեղ քից փրկվե լու և Աստ ծո հետ 
հաշտ վե լու միակ մի ջոցն է։ 

●  Նա դրվեց փոխ առն ված գե րեզ մա նի մեջ, սա կայն Ա վե տա րա-
նը պնդում է, որ եր րորդ օ րը  Նա հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե-
րից և  եր ևաց Իր հետ ևորդ նե րից շա տե րին, իսկ քա ռա սուն օր 
անց Եր կինք համ բարձ վեց և նս տեց Աստ ծո աջ կող մը։ 

●  Այս պի սով, Ա վե տա րա նը պնդում է, որ մի աղ քատ հրեա հյուսն, 
ով մերժ վեց Իր իսկ ժո ղովր դի կող մից՝ որ պես խե լա գար և  հայ-
հո յիչ, և  խաչ վեց պե տութ յան կող մից, այժմ աշ խար հի Փր կիչն է, 
թա գա վոր նե րի  Թա գա վո րը և  տե րե րի  Տե րը։ Ն րա ան վան առջև 
ծալ վե լու է ա մեն ծունկ, նե րառ յալ՝ կայս րե րի ծնկնե րը։ 

Ո՞վ կա րող էր հա վա տալ նման ու ղեր ձի՝ ա ռանց Աստ ծո զո րութ-
յան։ Այլ բա ցատ րութ յուն գո յութ յուն չու նի։ Ա վե տա րա նը եր բեք դուրս 
չէր գա Ե րու սա ղե մից, և  ո՛չ էլ՝ Հ ռո մեա կան կայս րութ յան սահ ման նե-
րից դե պի այս աշ խար հի երկր նե րը, ե թե Աստ ված չվճռեր գոր ծել դրա 
մի ջո ցով։ Այս ու ղեր ձը կմա հա նար իր ծննդյան պա հին, ե թե հիմն ված 
լի ներ իր քա րո զիչ նե րի կազ մա կերպ չա կան կա րո ղութ յուն նե րի, պեր-
ճա խո սութ յան կամ ջա տա գո վա կան հմտութ յուն նե րի վրա։ Աշ խար-
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հի բո լոր մի սիո նե րա կան ծրագ րե րը և  նույ նիսկ Ուոլ Սթ րի թից փոխ 
առնված բո լոր ա ռա ջա դեմ մար կե տին գա յին պլան նե րը ոչ մի դեպ քում 
չէին կա րո ղա նա նման ան միտ և  վի րա վո րա կան ու ղերձ տա րա ծել։ 

Այս ճշմար տութ յու նը և՛ խրա խու սում է, և՛ զգու շաց նում է մեզ՝ մարդ-
կանց, ով քեր ձգտում են տա րա ծել այն Ա վե տա րա նը, ո րին հա վա տա-
ցել են։ Ա ռա ջի նը՝ մենք խրա խուս վում ենք՝ ի մա նա լով, որ Ա վե տա րա-
նը հա սա րակ կեր պով և  հա վա տար մո րեն քա րո զե լը այն մի ջոցն է, 
ո րով կշա րու նա կի տա րած վել այս աշ խար հում։ Երկ րոր դը՝ այն զգու-
շաց նում է մեզ, որ չտրվենք ստե րին այն մա սին, որ մենք կա րող ենք 
տա րա ծել Ա վե տա րա նը մեր փայ լուն մտքի, պեր ճա խո սութ յան կամ 
խե լա ցի մար տա վա րութ յուն նե րի մի ջո ցով։ Այդ մի ջոց նե րը չեն կա րող 
ա նել անհ նա րի նը՝ դար ձի բե րել մարդ կանց10։  Մենք պետք է լիո վին 
հու սանք Ա վե տա րա նը տա րա ծե լու միակ աստ վա ծաշնչ յան մի ջո ցին՝ 
այդ ու ղեր ձը հա մար ձակ և  ա ռանց ա մա չե լու քա րո զե լուն, քա նի որ 
այն «Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե լու հա մար ա մեն հա վա տա ցո ղի»11։

 Մենք ապ րում ենք ան հա վատ և քն նա դա տա կան ժա մա նա-
կաշրջա նում։ Մ շա կույ թը ծաղ րում է մեր հա վատ քը՝ որ պես ան հույս 
ա ռաս պել, և  դի տար կում է մեզ կա՛մ որ պես նեղ մտա ծե լա կերպ ու նե-
ցող մո լե ռանդ նե րի, կա՛մ որ պես կրո նա կան խա բե բա յութ յան զո հե րի։ 
Ն ման հար ձակ ման պատ ճա ռով մենք հա ճախ պաշտ պա նա կան դիրք 
ենք գրա վում։  Մենք փոր ձում ենք ա պա ցու ցել, որ մեր դիր քո րո շու մը 
և  հա յացք նե րը վա վե րա կան են ջա տա գո վութ յան մի ջո ցով։  Թեև այս 
ճյու ղը ո րոշ ա ռումնե րով շատ օգ տա կար և  անհ րա ժեշտ է, մենք պետք 
է գի տակ ցենք, որ զո րութ յու նը, միև նույն է, Ա վե տա րա նի հռչակ ման 
մեջ է։  Մենք չենք կա րող հա մո զել ինչ-որ մե կին, որ հա վա տա, ինչ-
պես որ չենք կա րող հա րութ յուն տալ մե ռած մար դու։  Սա  Սուրբ  Հո գու 
աշ խա տանքն է։  Մար դիկ հա վատ քի են գա լիս միայն Աստ ծո գերբ նա-
կան ներ գոր ծութ յամբ, և  Նա խոս տա ցել է գոր ծել ոչ թե մարդ կա յին 
ի մաս տութ յամբ և մ տա վոր փոր ձա ռութ յամբ, այլ՝ խաչ ված և  մե ռել նե-
րից հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սին քա րո զե լու մի ջո ցով12։ 

 Մենք պետք է գի տակ ցենք, որ մեր Ա վե տա րա նը ան հա վա նա-
կան ու ղերձ է։  Մենք չպետք է ակն կա լենք, որ ա մեն մեկն ա կանջ 
կդնի մեզ, ա ռա վել ևս, կհա վա տա՝ ա ռանց Աստ ծո  Հո գու շնոր հա լի 
և  զո րա վոր ներ գոր ծութ յան։ Որ քա՜ն ան հույս է մեր քա րո զե լը՝ ա ռանց 
Աստ ծո զո րութ յան։  Մեր ամ բողջ ա վե տա րան չութ յունն ըն դա մե նը 
ան հույս գործ է, ե թե Աստ ված չհպվի մարդ կանց սրտե րին։ Այ նուա-
մե նայ նիվ,  Նա խոս տա ցել է ա նել դա, ե թե մենք հա վա տար մո րեն 
քա րո զենք միակ ու ղեր ձը՝ Ա վե տա րա նը, ո րը կա րող է փրկել։ 

10. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.17–25
11. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16
12. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.22–24





ԳԼՈՒԽ ՈւԹ

 Զո րա վոր Ա վե տա րան 
______________________________________________________

«Ո րով հետև Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկե լու հա մար»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16

Աստ վա ծա շուն չը շա րու նակ խո սում է այն մա սին, որ մարդն ան կա-
րող է փրկվել իր մեղ քից և  դա տա պարտ ված է։  Հո բը հայ տա րա րեց. 
«Ե թե ձյան ջրի մեջ լվաց վեմ և  մոխ րաջ րով մաք րեմ ձեռ քերս, այն ժա-
մա նակ էլ ինձ փո սի մեջ կկո խեիր, և  իմ հան դեր ձը կզզվեր ինձ նից»1։ 
 Սաղ մո սեր գուն հա ռա չում էր, որ իր մեղ քը միշտ իր առջև է, իսկ  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը հու սա հա տո րեն բա ցա կան չում էր. «Ես ի՜նչ խեղճ մարդ 
եմ. ո՞վ կապ րեց նի ինձ այս մա հի մարմնից»2։ 

Այն, որ մար դը բա ցար ձա կա պես ա նօգ նա կան է և  ան կա րող է 
փրկել ինքն ի րեն,  Սուրբ գրքի ա մե նադժ գույն ճշմար տութ յուն նե րից 
մեկն է։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն ու նի ազն վա գույն նպա տակ՝ խո նար-
հեց նել մար դուն և  մե ծա րել Ա վե տա րա նի փրկա րար զո րութ յու նը։ 
Գ րե լով Հ ռո մում գտնվող ե կե ղե ցուն՝  Պո ղոսն ազ դա րա րեց, որ մար դու 
կող մից սե փա կան ան ձը փրկե լու բա ցար ձակ ան կա րո ղութ յունն էր 
պատ ճա ռը, որ Ք րիս տո սը մա հա ցավ ամ բա րիշտ նե րի հա մար3։ Ինքն 
ի րե նով մար դը չի կա րող փրկվել։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված մե նակ 
չթո ղեց մար դուն, այլ տվեց փրկութ յան հնա րա վո րութ յուն՝ Իր Որ դու 
Ա վե տա րա նը։ Այն, ինչ անհ նար է մար դու հա մար, հնա րա վոր է Աստ-
ծո հա մար4։  Նա կա րող է փրկել, և Ն րա կա րո ղութ յունն ան սահ ման է5։ 

1. Հոբ 9.30,31
2. Սաղ մոս 51.3, Հ ռո մեա ցի նե րի 7.24
3. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6. «Ան կա րող» («ան զոր» (NIV) և «ա նօգ նա կան» 

(NASB)) բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «աս թե նե՛ս» բա ռից, ո րը նշա նա կում 
է «ան զոր, թույլ, ա նուժ, տկար»։

4. Մար կոս 10.24–27
5. Ե սա յի 63.1. «Ո՞վ է սա, որ գա լիս է Ե դո մից, հան դերձ նե րը կարմ րա-

ցած՝  Բոս րա յից, սա, որ փա ռա վոր ված է իր հա գուս տով և  ծա ծան վում է իր 
շատ զո րութ յան մեջ։ «Ես, որ խո սում եմ ար դա րութ յամբ և  կա րող եմ փրկե լ»»։ 
Եբրա յե ցի նե րի 7.25. «Ուս տի և  բո լո րո վին կա րող է փրկել նրանց, որ Ն րա նով 
մո տե նում են Աստ ծուն, ո րով հետև միշտ կեն դա նի է, որ նրանց հա մար բա րե-
խո սութ յուն ա նի»։
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ԱՍՏԾՈ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԱՎԵՏԱՐԱՆՈՒՄ 
Աստ վա ծաշն չում գրված է Աստ ծո զո րութ յան բա զում դրսևո րումնե-

րի մա սին։  Նա ստեղ ծեց աշ խար հը խոս քով6։  Նա թվով հա մա րում է 
աստ ղե րի բազ մութ յու նը,  Նա ա նու նով է կո չում դրան ցից ա մեն մե-
կը, և Իր մեծ իշ խա նութ յան ու սաս տիկ զո րութ յան շնոր հիվ, դրան ցից 
մեկն էլ չի կոր չի7։  Նա բա ժա նում է հե ղեղ ներն Իր շնչի փչե լով8։  Սա րե-
րը հալ չում են Ն րա տակ մո մի նման՝ ինչ պես ջուր, որ իջ նում է զա ռի-
վայ րից9։  Նա խա ղում է Լ ևիա թա նի հետ՝ ինչ պես թռչնի կի10։  Նա ա նում 
է Իր ու զա ծը երկն քի զոր քի և  երկ րի բնա կիչ նե րի հետ, և  մե կը չկա, որ 
զար կի Ն րա ձեռ քին և  ա սի՝ ի՞նչ ես ա նում11։ Ա հա թե ինչ պի սին է մեր 
Աստ ծո զո րութ յու նը, սա կայն աստ վա ծա յին զո րութ յան այս դրսևո-
րումնե րից ոչ մե կը չի կա րող հա մե մատ վել այն զո րութ յան հետ, ո րը 
հայտն վում է  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի մի ջո ցով։ 

Այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս քում  Պո ղոսն ան-
վա նում է Ա վե տա րա նը Աստ ծո զո րութ յու նը։ Այս բա ռը թարգ ման ված 
է հու նա րեն «դո՛ւ նա միս» բա ռից։  Թեև այս բառն ինք նին բա ցա ռիկ չէ, 
այն յու րա հա տուկ ի մաստ է ստա նում Աստ վա ծաշն չի հա մա տեքս տում։ 
Ան կաս կած, այս խոս քում  Պո ղո սը նկա տի ու նի հինկ տա կա րան յան 
ան թիվ հղումներն Աստ ծո զո րութ յան մա սին, ո րը դրսևոր վում էր Ն րա 
ժո ղովր դին փրկե լու հա մար։ Աստ ված հա նեց Իս րա յե լի ժո ղովր դին 
Ե գիպ տո սից՝ մեծ զո րութ յամբ և  զո րա վոր ձեռ քով12։  Նա բարձ րաց րեց 
փա րա վո նին, որ պես զի նրա նով ցույց տար Իր զո րութ յու նը, և  որ Իր 
ան վան մա սին պատմ վեր աշ խար հով մեկ13։  Նա փրկեց Իր ժո ղովր դին 
հա նուն Իր ան վան, որ հայտ նի դարձ ներ Իր զո րութ յու նը14։ Ի վեր ջո, 
 Նա կրկին ու կրկին հի շեց նում էր Իս րա յե լին, որ ի րենց փրկութ յու նը 
ոչ թե ի րենց ու ժով էր, այլ՝ Իր զո րութ յամբ15։ 

Հ ռո մեա ցի նե րի 1-ին գլխում «դո՛ւ նա միս» բա ռը գրված է ևս  եր-
կու ան գամ՝ 16-րդ  խոս քից բա ցի։ Այդ գլխի սկզբում այն վե րա բե-
րում է Աստ ծո զո րութ յա նը, ո րը հա րութ յուն տվեց  Հի սու սին մե ռել նե-
րից և  ար դա րաց րեց Ն րա որ դիութ յու նը16։ Իսկ մեր աստ վա ծաշնչ յան 
խոս քից հե տո այն մատ նան շում է Աստ ծո զո րութ յու նը՝ որ պես Ն րա 

6. Ծնն դոց 1.3, Եբ րա յե ցի նե րի 11.3
7. Ե սա յի 40.26
8. Ե լից 15.8
9. Մի քիա 1.4
10. Հոբ 41.5
11. Դա նիել 4.35
12. Ե լից 32.11, Երկ րորդ Օ րի նաց 9.29, Դ  Թա գա վո րաց 17.36,  Նեե միա 1.10,  Սաղ մոս 

77.14,15
13. Ե լից 9.16
14. Սաղ մոս 106.8
15. Երկ րորդ Օ րի նաց 8.16,17
16. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4
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հատ կա նիշ նե րից մե կը, ո րը գոր ծում է ա րար չա գոր ծութ յան մեջ և 
 պահ պա նում է ամ բողջ տիե զեր քը17։ Աստ ծո զո րութ յան այս եր կու 
կող մե րը Ն րա ա մե նա կա րող լի նե լու մե ծա գույն դրսևո րումներն են 
 Սուրբ գրքում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ա վե տա րա նը հա վա սար է դրանց, 
քա նի որ այն Աստ ծո զո րութ յունն է՝ մարդ կանց փրկե լու հա մար, որն 
ընդգր կում է ոչ միայն նրանց ա զա տութ յու նը մեղ քի դա տա պար-
տութ յու նից, այլև նրանց հոգ ևոր հա րութ յու նը, այ սինքն՝ նոր ստեղծ-
ված դառ նա լը, և ն րանց ան ձե րի շա րու նա կա կան պահ պա նու մը կամ 
սրբա ցու մը։ 

Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը հաս կա նա լու հա մար ար ժե եր կու հարց 
տալ։ Ա ռա ջի նը՝ « Մենք գի տակ ցո՞ւմ ենք, թե ինչ մեծ զո րութ յուն է 
պա հանջ վում՝ մե ղա վոր մարդ կանց փրկե լու հա մար»։ Փր կութ յու-
նը հեշտ գործ չէ. այն անհ նար է բո լո րի հա մար՝ բա ցի Աստ ծուց18։ 
 Պատ ճա ռը մար դու ան կում ապ րած և  բա րո յա պես ա պա կան ված 
վի ճակն է։  Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում է, որ Աստ ծո պատ կե րը մար-
դու մեջ լրջո րեն ա ղա վաղ վել է, և  բա րո յա կան այ լա սե րու մը պղծել 
է նրա ամ բողջ էութ յու նը19։ Որ պես այդ պի սին, մար դը պա տե րազմ 
է հայ տա րա րել Աստ ծո դեմ և  ա նում է այն ա մե նը, ինչ կա րող է, որ 
սահ մա նա փա կի կամ խա փա նի Ն րա ճշմար տութ յու նը20։ Աստ վա ծա-
շուն չը սո վո րեց նում է, որ մար դը չի կա րող գալ Աստ ծո մոտ, քա նի որ 
նա չի կա մե նում, և  նա չի կա մե նում գալ Աստ ծո մոտ, քա նի որ նրա 
սիր տը չար է։  Հի սու սը սո վո րեց րեց այս ճշմար տութ յու նը  Հով հան-
նես 3.19,20-ում. «Եվ սա է դա տաս տա նը, որ լույ սը ե կավ աշ խարհ, և 
 մար դիկ խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան թե լույ սը, ո րով հետև նրանց 
գոր ծե րը չար էին։ Ո րով հետև ա մեն չար գոր ծող ա տում է լույ սը և  չի 
գա լիս դե պի լույ սը, որ նրա գոր ծե րը չհան դի ման վեն»։ 

 Մար դու սիր տը շրջա պա տող ա նօ րի նութ յան պա րիսպ նե րը շատ 
ա վե լի պինդ և  ա նա ռիկ են, քան Ե րի քո վի շուր ջը գտնվող պա րիսպ-
նե րը։ Ե թե մար դիկ չէին կա րող կոր ծա նել այդ մեծ քա ղա քի պա-
րիսպ ներն ի րենց ու ժով, նրանք նույն պես չեն կա րող հաղ թա հա րել 
ի րենց սրտե րի ա նօ րի նութ յու նը։  Դա կա րող է ա նել միայն Աստ ծո զո-
րութ յու նը։ Ա հա թե ին չու են այդ քան հա ճախ ա սում, որ Աստ ծո զո-
րութ յու նը, որն ի հայտ է գա լիս մեկ մար դուն փրկե լու հա մար, շատ 
ա վե լին է, քան այն զո րութ յու նը, ո րը ստեղ ծեց տիե զեր քը։ Աստ ված 
ստեղ ծեց աշ խարհը «էն նի հի լո»՝ ոչն չից։  Շատ ա վե լի հեշտ է ստեղ-

17. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.20
18. Մատ թեոս 19.26
19. Բա րո յա կան այ լա սե րու մը ներ թա փան ցում է մար մին (Հ ռո մեա ցի նե րի 6.6,12, 

7.24, 8.10,13), միտք (Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21, Բ  Կորն թա ցի նե րի 3.14,15, 4.4, Ե փե սա ցի նե րի 
4.17–19), զգաց մունք ներ (Հ ռո մեա ցի նե րի 1.26,27,  Գա ղա տա ցի նե րի 5.24, Բ  Տի մո թեոս 
3.2–4) և  կամք (Հ ռո մեա ցի նե րի 6.17, 7.14,15)

20. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18,30, 5.10
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ծել բա րին ոչն չից, քան վերս տեղ ծել բա րին ան կում ապ րած և  ա պա-
կան ված մար դու մեջ։ 

 Թեև կա րող է թվալ, որ մենք չա փա զանց շատ ենք խո սում այս 
մա սին, ար ժե կրկնել, որ մենք չենք կա րող ճշմար տա պես հաս կա-
նալ Ա վե տա րա նի փրկա րար զո րութ յու նը, մինչև որ պատ կե րա ցում 
չկազ մենք մար դու ան կում ապ րած վի ճա կի և  բա րո յա կան ա պա կա-
նութ յան մա սին։ Որ քան ա վե լի խո սենք մար դու ա պա կա նութ յան մա-
սին, այն քան ա վե լի կհաս կա նանք և կգ նա հա տենք Ա վե տա րա նի զո-
րութ յու նը։  Մենք նույն պես ա վե լի լրջո րեն կգի տակ ցենք, որ ժա մա-
նա կա կից Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեծ մա սի մե թո դա բա նութ յու-
նը, մար կե տին գա յին ռազ մա վա րութ յու նը և հ նար նե րը լիո վին ու նայն 
են։ Ե թե մար դիկ փրկվեն, դա տե ղի է ու նե նա լու Աստ ծո գերբ նա կան 
զո րութ յամբ, ո րը հայտն վում է Ա վե տա րա նի քա րոզ մամբ։ 

Երկ րորդ հար ցը, ո րը պետք է տանք, հետև յալն է. «Արդ յո՞ք մենք 
գի տակ ցում ենք, որ փրկա րար զո րութ յու նը գտնվում է մի միայն Ա վե-
տա րա նում»։  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը Աստ ծո զո րութ յունն 
է՝ փրկե լու հա մար։ Այն պար զա պես փրկութ յան մի ջու կը կամ ինչ-որ 
մա սը չէ, այլ՝ ա մեն ին չը։ Որ պես զի Ա վե տա րանն ան դառ նա լի ազ դե-
ցութ յուն թող նի մարդ կանց վրա, այն պար զա պես պետք է հռչա կել։ 
 Պետք չէ վե րա նա յել Ա վե տա րա նը՝ այն ա վե լի ըն դուն ված դարձ նե լու 
հա մար, փո փո խել Ա վե տա րա նը՝ այն ա վե լի հաս կա նա լի դարձ նե լու 
հա մար, կամ պաշտ պա նել Ա վե տա րա նը՝ այն վա վե րաց նե լու հա մար։ 
Ե թե մենք ոտ քի ել նենք և հռ չա կենք Ա վե տա րա նը, այն ին քը կկա տա-
րի ամ բողջ աշ խա տան քը։ Ըն դա մե նը մեկ քա րո զիչ, ով լիո վին հրա-
ժար վել է իր մարմնա վոր սպա ռա զի նութ յու նից և  պայ քա րում է միայն 
Ա վե տա րա նի հռչակ մամբ, բա րե խո սա կան ջան քե րով և  անձ նու րաց 
սի րո գոր ծե րով, կա նի շատ ա վե լին աշ խար հի հա մար, քան ստրա-
տեգ նե րի և  նո րա րար նե րի բո լոր ծրագ րե րը միա սին։ 

 Թեև Աստ վա ծա շուն չը և  ե կե ղե ցու պատ մութ յու նը հաս տա տում են 
այս ճշմար տութ յու նը՝ ու սումնա սի րե լով ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա-
նա կան շար ժու մը, մենք տես նում ենք, որ ա վե տա րա նա կան ներն 
այլևս չեն հա վա տում այս հա մար ձակ գա ղա փա րին։ Այս ճշմար տութ-
յու նը գե ղե ցիկ է հնչում հին հիմնե րում, բայց դրան հա վա տա լը և  դա 
կի րա ռե լը առն վազն միամ տութ յուն է թվում։ Այս պի սով, մե րօր յա 
«օ րի նա կե լի ե կե ղե ցի նե րի» մե ծա մաս նութ յունն ա վե լի շատ նման է 
մեծ ժա ման ցա յին կենտ րո նի, քան  Սիո նի նա վին*։ Ն րանք ոչ միայն 
քա րո զում են կրճատ ված կամ փո փոխ ված Ա վե տա րան, այլև ա ռա-
ջար կում են այն քան տա րա տե սակ զբաղ մունք ներ, որ դրան ցում 

* Հայտ նի անգ լա լե զու քրիս տո նեա կան հիմնի վեր նա գիր։



63 Զո րա վոր Ա վե տա րան 

սուրբգ րա յին Ա վե տա րա նը գտնե լը դառ նում է դժվար, ե թե ոչ՝ 
անհնա րին։  Զո րութ յունն այլևս պարզ ու ղեր ձի մեջ չէ, այլ՝ հա մար-
ձակ ա ռաջ նորդ նե րի, նո րա րար մար տա վա րութ յուն նե րի և  ե կե ղե ցին 
մշա կույ թի թե լադ րան քի հա մա ձայն փո փո խե լու կա րո ղութ յան մեջ։ 

 Մինչ մեր աշ խար հը շա րու նակ ա վե լի հա կակ րո նա կան և  հա-
կաքրիս տո նեա կան է դառ նում, Ա վե տա րա նա կան շար ժումն անն պա-
տակ այ սուայն կողմ է վա զում՝ լու ծում փնտրե լով։  Մենք ման րակր կի-
տո րեն ու սումնա սի րում ենք մեզ շրջա պա տող մշա կույ թի քմա հա ճույք-
նե րը և  ո ճը, ին չից հե տո կա տա րում ենք անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն-
ներ Ա վե տա րա նի մեջ, որ պես զի այն ըն դուն ված մնա։ Երբ մեր մշա-
կույթն այլևս չի ցան կա նում այն, ինչ ու նենք, մենք ա ռա ջար կում ենք 
այն, ինչ ինքն է ցան կա նում։ Երբ ծա ռա յութ յան ինչ-որ ձև  մարմնա վոր 
մարդ կանց բազ մութ յուն ներ է հա վա քում, մենք մի ձեռ նարկ ենք գրում 
այդ մա սին՝ մշա կե լով մար տա վա րութ յուն, ո րին մյուս նե րը պետք է 
հետ ևեն։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա նե լով այս ա մե նը՝ մենք չենք հաս կա նում, 
որ ա վե լի ըն դուն ված չենք դարձ նում Ա վե տա րա նը։  Մենք ըն դա մե նը 
հա ճեց նում ենք ա նաստ ված մշա կույ թին, որ պես զի պա հենք այն մեր 
շեն քե րում։ Ի վեր ջո, մենք զրկվում ենք Ա վե տա րա նից, Աստ ված պա-
տիվ չի ստա նում, իսկ այդ մշա կույ թը գնում է դժոխք։ 

Ե կե ղե ցուն պետք են մար դիկ, ով քեր կդի մա կա յեն հա կա ռակ-
վող բազ մութ յուն նե րին ա ռանց որ ևէ օ ժան դա կող կամ պաշտ պա-
նա կան մի ջո ցի՝ բա ցի Ա վե տա րա նից և Աստ ծուց, Ով խոս տա ցել է 
գոր ծել դրա մի ջո ցով։ Որ քա՜ն ծան րա շարժ էր  Սա վու ղի սպա ռա զի-
նութ յու նը  Դավ թի հա մար, և  որ քա՜ն ծի ծա ղե լի տեսք ու ներ  Դա վի-
թը, երբ հա գավ այն։  Միայն դրա քա շը զրկեց նրան ճարպ կութ յու-
նից և  ու ժից։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա կար ևոր ո րո շում կա յաց րեց՝ մի 
կողմ դնել այն և  բախ վել հսկա յին՝ զին ված միայն  Տի րոջ ան վամբ։ 
Ն մա նա պես, մենք պետք է մեր ժենք  Սա վու ղի զեն քերն ու զրա հը 
և  պա տե րազ մի գնանք միայն Ա վե տա րա նի ո ղորկ քա րե րով։  Մենք 
պետք է կա յաց նենք նույն կար ևոր ո րո շու մը՝ դեն նե տել ժա մա նա կա-
կից ա վե տա րան չութ յան բո լոր հնար նե րը, մար տա վա րութ յուն նե րը և 
 խե լամտո րեն մշակ ված մե թոդ նե րը, և  բախ վել ան հա վա տութ յան ու 
կաս կա ծամ տութ յան զույգ հսկա նե րին բաց Աստ վա ծաշն չով և  պարզ, 
փոխ զիջ ման չգնա ցող ու ղեր ձով՝ խաչ ված և  մե ռել նե րից հա րութ յուն 
ա ռած Ք րիս տո սի մա սին։ Այդ ժա մա նակ մենք կտես նենք Աստ ծո զո-
րութ յու նը, ո րը կդրսևոր վի նույ նիսկ մե ծա գույն մե ղա վոր նե րի ճշմա-
րիտ դար ձով։  Մի՞ թե դժվար բան կա  Տի րոջ հա մար21։ 

Այժմ, երբ մենք ըն դու նում ենք, որ մարդն ա պա կան ված է, և  որ 
նրա փրկութ յունն անհ նար է ցան կա ցած մի ջո ցով, ո րը թե կուզ ինչ-

21. Ծնն դոց 18.14
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որ կեր պով առնչ վում է նրա ու ժե րի հետ, մենք կսկսենք հաս կա նալ 
 Պո ղո սի բերկ րան քը Ա վե տա րա նի զո րութ յան շնորհիվ։ Ա հա թե ին չու 
նա կա րող էր Ա րեո պա գոս մտնել և  քա րո զել, որ մի խաչ ված հրեա 
տիե զեր քի Աստ վածն էր և  աշ խար հի Փր կի չը22։  Նա չու ներ հա մո զիչ 
փաս տարկ նե րի կամ պեր ճա խո սութ յան կա րիք։  Նա գի տեր, որ մար-
դիկ դար ձի էին գա լու, ե թե ին քը շա րու նա կեր հա մար ձա կութ յամբ 
և  պար զո րեն քա րո զել այս ե զա կի ու ղեր ձը23։  Նույն վստա հութ յու նը 
պահ պա նեց  Վիլ յամ  Քե րիին և  ան թիվ այլ մի սիո ներ նե րի տա րի ներ 
տևող ե րաշ տի ըն թաց քում, մինչև որ ե կավ հունձ քը։ Ա վե տա րա նը 
Աստ ծո զո րութ յունն է՝ փրկութ յան հա մար։  Մար դիկ դար ձի կգան, 
ե թե այն քա րոզ վի։

ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՎԵՏԱՐԱՆ 
Աստ վա ծաշն չում գրված է, որ փրկութ յու նը հա վատ քի վախ ճա նը 

կամ նպա տակն է24։  Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև Ա վե տա րա նի մա-
սին։  Պո ղո սի գնա հատ մամբ, մե ծա գույն պարգ ևը, որն Ա վե տա րա նը 
տա լիս է մար դուն, նրա ան ձի փրկութ յունն է։ Աստ ված ու ղար կեց Իր 
Որ դուն այս աշ խարհ, որ աշ խար հը Ն րա նով փրկվի25։  Դա րեր շա րու-
նակ փրկութ յու նը ե ղել է ե կե ղե ցու փա ռա վոր նպա տա կը և ն րա մե-
ծա գույն հիմնե րի թե ման։ Անց յա լի սրբե րը փրկութ յու նը դի տար կում 
էին ոչ թե որ պես Ա վե տա րա նի ա ռա վե լութ յուն նե րից մե կը, ո րի մա-
սին պետք է ի մա նալ, այլ՝ մե ծա գույն ա ռա վե լութ յու նը, որն այն քա՜ն 
էր կլա նում հա վա տաց յա լի կյան քը, որ նա այլևս ո չինչ չէր ցան կա-
նում։ Փր կութ յու նը սե փա կան ան ձից և  մեղ քից, ա զա տութ յու նը դա-
տաս տա նից և  զայ րույ թից, հաշ տութ յունն Աստ ծո հետ և Ք րիս տո սին 
ճա նա չե լը բա վա կան էին։ 

 Ցա վոք, վեր ջին տաս նամ յակ նե րին այն պի սի տպա վո րութ յուն է 
ստեղծ վում, որ փրկութ յունն ինչ-որ չա փով կորց րել է ար ժե քը։  Շա-
տե րի կար ծի քով, փրկութ յան խոս տումն այլևս չու նի այն պի սի ազ դե-
ցութ յուն, որ դրդի մե ղա վո րին՝ ա պաշ խա րել, կամ սրբին՝ ճշմար տա-
պես նվիր վել. այն պես որ, մենք պետք է այլ խոս տումներ ա վե լաց-
նենք՝ Ա վե տա րա նի կո չը գրա վիչ դարձ նե լու հա մար։ Ա ռող ջութ յուն 
և  հարս տութ յուն, կյան քի նպա տակ և  իշ խա նութ յուն, և  այս կյան քից 
ա ռա վե լա գույ նը ստա նա լը՝ ա հա թե ին չով է ժա մա նա կա կից քրիս-
տո նեութ յու նը գրա վում մարդ կանց։ Ի րա կա նում, այն ա մե նը, ինչ 
այսօր խոս տաց վում է ե կե ղե ցա կան ամ բիոն նե րից, և  ին չին ա մե նից 

22. Գործք 17.22
23. Գործք 17.34
24. Ա  Պետ րոս 1.9
25.  Հով հան նես 3.17
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շատ են ձգտում ե կե ղե ցում նստած մար դիկ, հա ճախ հենց այն բա-
ներն են, ո րոնք, ինչ պես  Հի սու սը զգու շաց նում էր, մենք կա րող ենք 
կորց նել ճշմա րիտ ա շա կեր տութ յան ըն թաց քում26:  Հա մա ձայն Ն րա 
խոս քե րի՝ հնա րա վոր է, որ մար դը ստիպ ված լի նի կորց նել ամ բողջ 
աշ խար հը՝ փրկվե լու հա մար, սա կայն, Ն րա գնա հատ մամբ, նման 
ցածր գնով փրկութ յու նը ստա նա լը ձեռն տու գոր ծարք է27։

 Հաշ վի առ նե լով այն բարձր ար ժե քը, որն Աստ վա ծա շուն չը վե-
րագ րում է փրկութ յա նը՝ ո՞րն է պատ ճա ռը, որ միայն փրկութ յան 
խոս տումն այլևս թրթիռ չի ա ռա ջաց նում ժա մա նա կա կից մար դու 
ներ սում։ Ին չո՞ւ է պետք, որ Ա վե տա րա նին ա վե լաց վեն այլ երկ րա-
յին խոս տումներ, որ պես զի այն հրա պու րիչ դառ նա ժա մա նա կա կից 
մար դու հա մար։ Ա ռա ջի նը՝ պատ ճառն այն է, որ մար դիկ չեն հաս-
կա նում ի րենց ող բա լի վի ճա կը։ Ինչ պես հա րուստ մար դը ու րա խա-
նա լու պատ ճառ չի տես նում չոր ու ցա մաք հաց ստա նա լիս, մինչև որ 
հան գա մանք նե րը չեն փոխ վում՝ աղ քա տաց նե լով նրան, այն պես էլ 
մե ղա վորն ու րա խութ յուն չի գտնում փրկութ յան մեջ, քա նի դեռ նրա 
մեղ քի զար հու րե լի բնութ յու նը չի հայտն վում նրան, և  նա չի տես-
նում ի րեն որ պես թշվառ, ո ղոր մե լի, աղ քատ, կույր և  մերկ անձ նա-
վո րութ յուն28։ Երկ րոր դը՝ պատ ճառն այն է, որ մար դիկ չեն հաս կա-
նում այն մեծ վտան գը, ո րը սպառ նում է ի րենց։  Մար դը գնա հա տե լու 
է փրկութ յու նը այն չա փով միայն, ո րով նա հաս կա նում է այն զար-
հու րան քը, ո րից ին քը փրկվում է։ Դ ժոխ քը և Աստ ծո զայ րույթն ա վե լի 
պարզ հաս կա նա լը օգ նում է մար դուն ա վե լի բարձր գնա հա տել այն 
փրկութ յու նը, որն ա ռա ջարկ վում է Ա վե տա րա նի մի ջո ցով։ Եր րոր դը՝ 
պատ ճառն այն է, որ մար դիկ չեն հաս կա նում այն ան սահ ման գի-
նը, ո րը վճար վեց՝ ի րենց փրկութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ Ան ձի 
փրկութ յու նը թանկ է և ա վե լին է, քան ցան կա ցած փրկա գին, ո րը 
մար դը կա րող է տալ29։  Միայն Աստ ված կա րող էր տալ այդ փրկա-
գի նը, և  Նա լիո վին վճա րեց այն՝ Իր Որ դու թանկ ար յամբ30։ Ե թե մե-
ղա վոր նե րը ո չինչ չի մա նան Ք րիս տո սի ար ժե քի մա սին, գրե թե ան-
հա վա նա կան է, որ նրանք գնա հա տեն այն, ինչ, ըստ Ա վե տա րա նի, 
 Նա ա րել է ի րենց հա մար։  Չոր րոր դը՝ պատ ճառն այն է, որ վերս տին 
չծնված մար դիկ միշտ էլ այս պի սին են։  Կույ րե րը չեն տես նում մայ-
րա մու տի գե ղեց կութ յու նը. խու լե րը չեն հուզ վում նույ նիսկ ա մե նա-
գե ղե ցիկ սո նա տից. վայ րի գա զան նե րը չեն գնա հա տում ար վես տը։ 
Ն մա նա պես, վերս տին չծնված և  դար ձի չե կած մարմնա վոր մար դիկ 

26. Մատ թեոս 16.24–26
27. Մար կոս 8.36,37
28. Հայտ նութ յուն 3.17
29. Սաղ մոս 49.8
30. Ա  Պետ րոս 1.18,19
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հոգ ևո րա պես կույր են, խուլ են Աստ ծո  Խոս քի հան դեպ և գտն վում 
են բիրտ սրտի գե րութ յան ներ քո, որն ա վե լի շուտ կհա գեց նի ի րենց 
կեն դա նա կան կրքե րը, քան կճա շա կի և կ տես նի, որ  Տե րը քաղցր 
է31։ Ա հա թե ին չու է  Հի սու սը պնդում, որ ե թե մար դը վերս տին չծնվի, 
նա չի կա րո ղա նա նույ նիսկ «տես նել» Երկն քի թա գա վո րութ յու նը, 
էլ ի՞նչ խոսք՝ դրա ար ժե քը գնա հա տե լու մա սին32։ Ա հա թե ին չու են 
մեր ե կե ղե ցա կան ցու ցակ նե րը լրաց վում մարմնա վոր մարդ կան ցով, 
ո րոնք գա լիս են տար բեր պատ ճառ նե րով, բայց ոչ՝ Ք րիս տո սի և  
ար դա րութ յան քաղ ցի հա մար33։ Որ քան ա վե լի գործ նա կան են դառ-
նում Ա վե տա րա նին ա վե լաց վող խոս տումնե րը մեր օ րե րում, այն քան 
ա վե լի հրա պու րիչ է Ա վե տա րա նը դառ նում նրանց հա մար, և ն րանք 
մնա լու են ե կե ղե ցում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ստա նում են 
այն, ինչ ու զում են։ Ն րանց մարմնա կան բնութ յու նը սնվում է կրո նա-
կան քո ղի ներ քո, բայց նրանց ան ձե րը դեռ մա հա ցած են Աստ ծո և 
ճշ մա րիտ փրկութ յան հույ սի հա մար։ 

ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է, որ Ա վե տա րա նը Աստ ծո զո րութ յունն է՝ 

փրկե լու հա մար։ Թ վում է՝ սա շատ պարզ է, բայց կրկին, մենք պետք 
է հստա կո րեն սահ մա նենք այն հաս կա ցութ յուն նե րը, ո րոնք օգ տա-
գոր ծում ենք։ Ի՞նչ նկա տի ու նի  Պո ղոս ա ռաք յա լը փրկութ յուն ա սե լով։ 
 Գո յութ յուն ու նեն ան թիվ ի րա րա մերժ գա ղա փար ներ այս մա սին, և 
ս խալ կլի նի են թադ րել, որ բո լորս հա մա կար ծիք ենք այս հար ցում։ 
Փր կութ յու նը, ո րը տրված է Ա վե տա րա նի կող մից, բազ մա թիվ կող մեր 
ու նի, բայց մենք կխո սենք ե րեք հիմնա կան կող մի մա սին. փրկութ-
յուն՝ մեղ քի դա տա պար տութ յու նից, մեղ քի իշ խա նութ յու նից և, ի վեր-
ջո, մեղ քի ներ կա յութ յու նից։ Այս ե րե քը նաև կա րե լի է դա սա վո րել 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նութ յամբ՝ անց յալ, ներ կա և  ա պա-
գա։ Ա վե տա րա նին հա վա տա ցո ղը փրկվել է մեղ քի դա տա պար տութ-
յու նից, փրկվում է մեղ քի իշ խա նութ յու նից և, ի վեր ջո, կփրկվի մեղ քի 
ներ կա յութ յու նից։ 

Անց յա լում քրիս տոն յան փրկվել է մեղ քի դա տա պար տութ յու-
նից։  Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում է, որ բո լոր մար դիկ դա տա պարտ-
ված են Ա դա մի մեջ և  հա մա ձայն ի րենց մե ղա վոր գոր ծե րի34։ Այս 
դա տա պար տութ յու նը, ի վեր ջո, կի րառ վում է Աստ ծո դա տաս տա նի 

31. Սաղ մոս 34.8
32. Հով հան նես 3.3
33. Մատ թեոս 5.6
34. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.12–19, 3.23
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գա հի առջև, որ տեղ մե ղա վո րը բա ցա հայտ վում է, կշռվում է և  ար-
տաքսվում է դժոխք35։ Այ նուա մե նայ նիվ, քրիս տոն յա նե րի դեպ քում 
ա մեն ինչ այլ է։ Այն պա հին, երբ քրիս տոն յան ա պաշ խա րում է և  հա-
վա տում է Ա վե տա րա նին, նրա դիրքն Աստ ծո առջև հա վիտ յան փոխ-
վում է36։  Նա հա վատ քով ար դա րա նում է և  խա ղա ղութ յուն է ստա նում 
Աստ ծո հետ37։ Ինչ պես գրված է Աստ ծո  Խոս քում. «Ու րեմն հի մա դա-
տա պար տութ յուն չկա  Հի սուս Ք րիս տո սում լի նող նե րի հա մար»38։ 

 Ներ կա յում քրիս տոն յան փրկվում է մեղ քի իշ խա նութ յու նից։ Այն 
Աստ ված, Ով սկսել է Իր բա րի գոր ծը նրա նում, խոս տա ցել է ա վար-
տին հասց նել այն մինչև վեր ջին օ րը, և  լիո վին մաք րել նրան իր 
պղծութ յու նից և  բո լոր կուռ քե րից39։  Սուրբ գրքում Աստ ված ոչ միայն 
ար դա րաց նում է, այլև սրբաց նում է40։ Ա մեն քրիս տոն յա՝ ա ռանց բա-
ցա ռութ յան, Աստ ծո ձեռ քի գործն է41։  Նա զո րա վոր և  արդ յու նա վետ 
գոր ծում է ճշմա րիտ հա վա տաց յալ նե րի կյան քում:  Նա ա ռաջ նոր դում 
է նրանց կամ քը և  զո րաց նում է նրանց, որ ա ռա վե լա գույնս հա ճեց-
նեն Ի րեն42։ Սր բաց ման աշ խա տան քը փրկութ յան էա կան մա սե րից 
մեկն է, և  ա մեն ճշմա րիտ քրիս տոն յա մուտք է գոր ծել այս ան խու-
սա փե լի գոր ծըն թա ցի մեջ, ո րը նա խա տես ված է, ա ռաջ նորդ վում է 
և  զո րաց վում է Աստ ծով։  Գո յութ յուն ու նի մի հին ա վե տա րա նա կան 
ճշմար տութ յուն. մե ծա գույն վկա յութ յունն այն մա սին, որ մենք ար-
դա րաց ված ենք այն է, որ ներ կա յումս մենք գտնվում ենք սրբաց ման 
ըն թաց քի մեջ։  Մենք վստա հութ յուն ու նենք, որ Աստ ված փրկել է մեզ 
մեղ քի դա տա պար տութ յու նից, ե թե ներ կա յումս  Նա փրկում է դրա 
իշ խա նութ յու նից։  Մեր մարդ կա յին տկա րութ յուն նե րի պատ ճա ռով 
այս ըն թացքն ի րա կան պայ քար է, և  մեր ա ռաջ խա ղա ցու մը սրբութ-
յան մեջ կա րող է լի նել ե րեք քայլ ա ռաջ և  մեկ քայլ՝ ետ։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի կյան քի ըն թաց քում ընդ հա-
նուր առ մամբ կա րե լի է հստակ ա ռա ջըն թաց տես նել։  Միայն թույլ և  
ա ղա վաղ ված ա վե տա րանն է են թադ րում, որ հնա րա վոր է փրկութ-
յուն ստա նալ՝ ա ռանց սրբաց ման։ Ինչ պես հռչա կում է Աստ վա ծա-
շուն չը՝ « Հետ ևե՛ք... սրբութ յան, որ ա ռանց նրա ոչ ոք  Տի րո ջը չի տես-

35. Հայտ նութ յուն 20.11–15
36. Մար կոս 1.15
37. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1. «Ար դա րա նալ» բա ռը քրեաի րա վա կան տեր մին է։ Ար դա-

րաց ված լի նե լը նշա նա կում է, որ մարդն ի րա վա բա նո րեն ար դար է հա մար վել Աստ ծո 
առջև՝ ոչ թե իր ա ռա քի նութ յան և  ար ժա նիք նե րի հի ման վրա, այլ՝  Հի սուս Ք րիս տո սի 
ա ռա քի նութ յան և  ար ժա նիք նե րի, և շ նոր հիվ  Գող գո թա յում Ն րա մահ վան։

38. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.1
39. Փի լի պե ցի նե րի 1.6, Ե զե կիել 36.25
40. Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 5.23
41. Ե փե սա ցի նե րի 2.10
42. Փի լի պե ցի նե րի 2.13
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նի» և « Բայց ե թե ա ռանց խրա տի եք, ո րին ա մե նը մաս նա կից ե ղան, 
ուրեմն խորթ եք, և  ոչ՝ որ դի ներ»43։ 

Ա պա գա յում քրիս տոն յան կփրկվի մեղ քի ներ կա յութ յու նից և դ րա 
ա պա կա նիչ ազ դե ցութ յու նից։ Դ րա հա մար պա հանջ վում է եր կու 
բան։ Ա ռա ջի նը՝ քրիս տոն յան պետք է փոխ վի, նա պետք է ա զատ-
վի ա պա կան ված մարմնա կան բնութ յու նից, իսկ նրա մար մի նը՝ 
ա զատ վի մեղ քից44։  Սա տե ղի կու նե նա մի ակն թար թում, փո ղի ձայ-
նի ժա մա նակ, երբ մար մի նը հա րութ յուն առ նի ա նեղծ կեր պով, և 
 մահ կա նա ցուն ան մա հութ յուն հագ նի45։ Երկ րոր դը՝ լի նե լու է նոր եր-
կինք և  նոր եր կիր. ամ բողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը պետք է ա զատ վի 
ա պա կա նութ յան ա նեծ քից, ո րի ներ քո այն հա ռա չում էր՝ սպա սե լով 
Աստ ծո որ դի նե րի փա ռա վոր ա զա տութ յա նը46։  Թեև այս ա մե նը դեռ 
ա պա գա յում է, փրկութ յան այս վերջ նա կան փու լը նույն քան հաս-
տատ է, որ քան և մ յուս եր կու սը։ Աստ վա ծա շունչն ա սում է հետև յա լը. 
«Եվ ո րոնց ա ռա ջուց սահ մա նեց, նրանց կան չեց էլ, և  ո րոնց կան չեց, 
նրանց ար դա րաց րեց էլ, և  ո րոնց ար դա րաց րեց, նրանց փա ռա վոր էլ 
ա րեց»47։ 

Աստ ծո ան սահ ման զո րութ յունն ի հայտ է գա լիս Ա վե տա րա նում։ 
Ո չինչ՝ Ա վե տա րա նից բա ցի, չի կա րող բե րել մար դուն ա պաշ խա-
րութ յան և  հա վատ քի։ Ո չինչ՝ Ա վե տա րա նից բա ցի, չի կա րող վե րա-
փո խել մար դուն՝ մե ղա վո րից սուրբ դարձ նե լով։ Ո չինչ՝ Ա վե տա րա նից 
բա ցի, չի կա րող շատ որ դի նե րի փառ քի մեջ տա նել48։

43. Եբ րա յե ցի նե րի 12.14,8. «խրատ» բառն այս տեղ վե րա բե րում է Աստ ծո մի-
ջամտութ յա նը հա վա տաց յա լի կյան քում՝ նրան սրբութ յան մեջ կրթե լու հա մար։

44. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.50, Հ ռո մեա ցի նե րի 8.23
45. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.52,53
46. Հայտ նութ յուն 22.3, Հ ռո մեա ցի նե րի 8.21,22
47. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.30
48. Եբ րա յե ցի նե րի 2.10



ԳԼՈՒԽ ԻՆԸ

Ա վե տա րան՝ բո լոր 
հա վա տա ցող նե րի հա մար

______________________________________________________

«Ա մեն հա վա տա ցո ղի, ա ռաջ՝ հրեա յին, և  հե տո՝ հույ նին»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16

Ա վե տա րա նի կան չը հա մընդ հա նուր է։ Ք րիս տո սի փրկա րար աշ-
խա տան քը տե ղի չու նե ցավ մո լո րա կի ինչ-որ հե ռա վոր անկ յու նում, 
այլ՝ ան մի ջա պես կրո նա կան աշ խար հի կենտ րո նում1։ Ն րա մահ վան 
և  հա րութ յան մա սին լու րը ա րա գո րեն տա րած վեց այդ ժա մա նակ վա 
ամ բողջ հայտ նի աշ խար հով2։ Ա վե լին՝ Ք րիս տո սը չե կավ, որ փրկեր 
միայն մեկ ժո ղովր դի.  Նա թա փեց Իր ար յու նը՝ փրկե լու մի ժո ղովր դի՝ 
ա մեն ցե ղից, լեզ վից, ժո ղովր դից և  ազ գից3։  Հին կտա կա րա նի մար-
գա րեութ յուն ներն ազ դա րա րում էին, որ  Մե սիան ստա նա լու էր ազ գե-
րը՝ որ պես ժա ռան գութ յուն, և  Մեծ  Հանձ նա րա րա կա նի նպա տա կը՝ 
այդ խոս տումն ի րա կա նաց նելն է4։ Ք րիս տո սը պատ վի րեց Իր ե կե ղե-
ցուն գնալ ամ բողջ աշ խար հով և  քա րո զել Ա վե տա րա նը ա մեն ա րա-
րա ծի։ Այն մար դիկ, ով քեր հա վա տան և վ կա յեն ի րենց հա վատ քի մա-
սին՝ մկրտութ յան մի ջո ցով հրա պա րա կավ Ք րիս տո սի հետ նույ նա նա-
լով՝ կփրկվեն, իսկ նրանք, ով քեր չեն հա վա տա, կդա տա պարտ վեն5։ 

ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՈԼՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑՈՂՆԵՐԻՆ
Ե՛վ  Հին, և՛  Նոր կտա կա րան նե րի գրքե րը սպա ռիչ կեր պով վկա-

յում են այն մա սին, որ մար դիկ կա րող են ստա նալ փրկութ յան ա ռա-
վե լութ յուն նե րը միայն հա վատ քով։ Ամ բա կու մի դա վա նան քը ամ բողջ 
ճշմա րիտ աստ վա ծա պաշ տութ յան հիմքն է. «Ար դա րը իր հա վատ քով 

1. Գործք 26.26
2. Կո ղո սա ցի նե րի 1.5,6
3. Հայտ նութ յուն 5.9
4. Սաղ մոս 2.8
5. Մար կոս 16.15,  Մատ թեոս 28.18–20



70 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

պի տի ապ րի»6։ Այս խոս քե րը փրկութ յան բա նա լին և  ա մեն մի ճշմա-
րիտ արթ նութ յան կայծն են։ Ա ռանց այս խոս քե րի՝ փրկութ յան դու ռը 
կնքված և  փակ է։ Աստ ծո փառ քը ստա նա լու միակ ծած կա գի րը «ես 
հա վա տում եմ» բա ռերն են։  Պո ղո սը բա ցատ րում է այս ճշմար տութ-
յու նը ու շագ րավ և  ըն դար ձակ. « Գի տենք, որ մար դը օ րեն քի գոր ծե-
րից չի ար դա րա նում, բայց միայն  Հի սուս Ք րիս տո սի հա վատ քից։ Եվ 
մենք  Հի սուս Ք րիս տո սին հա վա տա ցինք, որ Ք րիս տո սի հա վատ քից 
ար դա րա նանք, և  ոչ թե օ րեն քի գոր ծե րից, ո րով հետև օ րեն քի գոր ծե-
րից ոչ մի մար մին չի ար դա րա նա»7։ 

 Գո յութ յուն ու նի եր կու հիմնա վոր պատ ճառ, թե ին չու փրկութ յու-
նը գոր ծե րից չէ։ Ա ռա ջի նը՝ մար դը չու նի որ ևէ գործ, ո րը կա րե լի է ի 
ցույց հա նել։  Մար դու կյան քում չկա մի բան, ին չը կա րող է ար ժա նա-
նալ փրկութ յա նը. նրա բո լոր գոր ծերն ա ռա ջաց նում են սուրբ Աստ-
ծո դա տա պար տութ յու նը։  Սուրբ գիր քը վկա յում է, որ ոչ ոք ար դար 
չէ, նույ նիսկ մե կը։ Չ կա մե կը, որ բա րին գոր ծի8։ Ի րա կա նում, մար-
դու լա վա գույն ջան քե րը և  անձ նա զո հութ յան մե ծա գույն ա րարք նե րը 
ըն դա մե նը կեղ տոտ ցնցո տի ներ են Աստ ծո առջև9։ Այս ճշմար տութ-
յուն նե րը ոչն չաց նում են մար դու հպար տութ յու նը, բայց դրանք պետք 
է հաս կա նա լի դառ նան մար դու հա մար, որ պես զի մա րեն Աստ ծո 
առջև սե փա կան անձն ար դա րաց նե լու ցան կա ցած հույս և  խա փա-
նեն ցան կա ցած միտք այն մա սին, որ հնա րա վոր է բա րե հա ճութ յուն 
ստա նալ Աստ ծո առջև սե փա կան ու ժե րով։  Մար դը հա վատ քով գա-
լիս է Աստ ծո առջև, միայն երբ գի տակ ցում է իր թշվառ վի ճա կը և 
 հին հիմնի հե ղի նա կի հետ ա ղա ղա կում է. « Ձեռ քիս մեջ չեմ բե րում 
ո չինչ, միայն հա րում եմ  Քո խա չին»10։ 

Երկ րոր դը՝ փրկութ յու նը գոր ծե րից չէ, քա նի որ դա չէր փա ռա վո-
րի Աստ ծուն. այդ դեպ քում,  Նա կդառ նար պար տա տեր, Ով պար-
տա վոր կլի ներ վար ձատ րել Իր ստեղ ծա ծի են թադր յալ ա ռա քի նութ-
յու նը։  Հաս կա ցութ յու նը գոր ծե րով փրկվե լու մա սին ըն դա մե նը հու-
մա նիզմ է՝ կրո նա կան զգես տով։ Այն նկա րագ րում է ա ռաս պե լա կան 
մար դու, ո րը բարձ րա նում է փո շուց իր կամ քի ու ժով՝ հաղ թա հա րե լու 
բո լոր խո չըն դոտ նե րը և ս տա նա լու մրցա նա կը։ Մ յուս կող մից, ճշմա-
րիտ կրո նը հենց Աստ ծո հան դեպ հա վատքն է։ Այն ներ կա յաց նում 
է մար դուն՝ ինչ պի սին որ նա է՝ կորս ված և  կոր ծան ված մե ղան չե լու 
հետ ևան քով, այն պի սին, ով չու նի վստա հութ յուն իր ան ձի հան դեպ, 

6. Ամ բա կում 2.4, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.17
7. Գա ղա տա ցի նե րի 2.16
8. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10–12
9. Ե սա յի 64.6
10. Ավ գուս տուս Մ.  Թոփ լե դի, « Դա րե րի  Ժայ ռը», 1775թ.։



71Ա վե տա րան՝ բո լոր հա վա տա ցող նե րի հա մար 

և վս տա հում է փրկա րար Աստ ծո հա վա տա րիմ խոս տումնե րին11։  Հա-
վատ քով փրկվե լու ա ռաս պե լա կան պատ մութ յան հե րո սը Աստ ված է, 
և  միայն Ն րան ենք շռայ լում մեր գո վեստ նե րը։ Ինչ պես գրված է՝ «Ոչ 
թե մեզ,  Տե՛ր, ոչ թե մեզ, այլ  Քո ան վա՛ նը փառք տուր», և « Նա, ով 
պար ծե նում է, թող  Տի րո ջով պար ծե նա»12։ 

 Քա նի որ մենք նշե ցինք, որ փրկութ յու նը միայն հա վատ քով է, 
անհրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ինչ է հա վատ քը։ Ի վեր ջո, դևե րը հա վա-
տում են և  նույ նիսկ դո ղում են, և  ի րենց դո ղա լով ա վե լի շատ աստ վա-
ծա վա խութ յուն են ցու ցա բե րում, քան ո րոշ մար դիկ, ո րոնք պնդում են, 
թե փրկա րար հա վատք ու նեն13։  Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ հա վատք 
ունե նա լը նշա նա կում է լիո վին հա մոզ ված լի նել, որ Աստ ված կա րող է 
կա տա րել այն, ինչ խոս տա ցել է14։ Ա վե տա րա նի վե րա բեր յալ հա վատ քը 
նշա նա կում է, որ ա պաշ խա րող մե ղա վո րը թո ղել է իր մարմնի հան դեպ 
ու նե ցած ու նայն հույ սը, գցել է ի րեն միայն Ք րիս տո սի վրա և  լիո վին 
հա մոզ ված է, որ Ք րիս տո սի մա հը քա վել է իր մեղ քե րը և  հաշ տեց րել է 
ի րեն Աստ ծո հետ։ Ա հա թե ինչ է հա վատ քը. այ նուա մե նայ նիվ, ինչ պե՞ս 
ի մա նալ, որ մենք հենց այս պի սի հա վատք ու նենք։ Ո րո՞նք են ճշմա րիտ 
փրկա րար հա վատ քի ա պա ցույց նե րը։ Ինչ պե՞ս է այն վա վե րաց վում։ 
 Բա րե բախ տա բար, այս հար ցում Աստ վա ծա շուն չը չի թո ղել մեզ սե փա-
կան հա յե ցո ղութ յա նը։  Հա կո բոս ա ռաք յա լը պարզ և  հաս կա նա լի կեր-
պով պա տաս խա նում է մեր հար ցե րին. « Բայց ինչ-որ մե կը կա սի. « Դու 
հա վատք ու նես, իսկ ես գոր ծեր ու նեմ»։  Ցույց տուր ինձ քո հա վատ քը՝ 
ա ռանց քո գոր ծե րի, իսկ ես ցույց կտամ քեզ իմ հա վատքն իմ գոր ծե-
րից» (NKJV)15։  Նույ նիսկ ակ նար կե լը, որ այս խոս քում  Հա կո բոսն ա ռա-
ջադ րում է գոր ծե րի մի ջո ցով փրկութ յուն ստա նա լու գա ղա փա րը, կո-
պիտ մեկ նա բա նա կան սխալ է։ Ն րա փաս տարկն այն չէ, որ փրկութ-
յու նը գոր ծե րից է, այլ՝ որ գոր ծե րը ճշմա րիտ փրկութ յան արդ յունքն են։ 
Այլ կերպ ա սած՝ մար դու կյան քի գոր ծե րը կամ պտու ղը վկա յում են, որ 
նա ճշմար տա պես հա վատ քով փրկված է։ 

 Միայն  Հա կո բո սը չէ, որ սո վո րեց նում է այս մա սին։  Հով հան նես 
Մկր տի չը հոր դո րում էր մարդ կանց «ա պաշ խա րութ յան ար ժա նի 
պտուղ ներ բե րել»։  Հի սու սը զգու շաց նում էր. «Արդ, ա պաշ խա րութ-
յան ար ժա նի պտուղ ա րեք... Ի րենց պտուղ նե րից ի րենց ճա նա չեք... 
Ոչ թե ա մեն Ինձ « Տե՛ր,  Տե՛ր» ա սո ղը կմտնի Երկն քի ար քա յութ յու-
նը, այլ նա, որ կա տա րում է Իմ  Հոր կամ քը, որ Երկն քում է»16։  Պո-

11. Ջո զեֆ  Հարթ, «Ես վեր կել նեմ և կգ նամ  Հի սու սի մոտ», 1759թ.։
12. Սաղ մոս 115.1, Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.31, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.27
13. Հա կո բոս 2.19
14. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.21
15. Հա կո բոս 2.18
16. Մատ թեոս 3.8, 7.16,21
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ղո սը պատ վի րում էր Ք րիս տո սին դա վա նող մարդ կանց «փոր ձել» և 
«քննել» ի րենց ան ձե րը՝ գտնե լու հա մար ա պա ցույց ներ ի րենց հա-
վատ քի մա սին17։ Ա վե լին՝ նա զգու շաց րեց այն պի սի մարդ կանց մա-
սին, ո րոնք դա վա նում են, թե ճա նա չում են Աստ ծուն, բայց ու րա նում 
են Ն րան ի րենց գոր ծե րով18։ Եվ վեր ջա պես,  Պետ րո սը հոր դո րում էր 
իր ըն թեր ցող նե րին ջանք ա նել՝ ի րենց կո չու մը և  ընտ րութ յու նը հաս-
տատ ա նե լու հա մար՝ ստու գե լով ի րենց կյան քե րը և  տես նե լով, թե 
արդ յո՞ք ի րենք աճ ու նեն քրիս տո նեա կան ա ռա քի նութ յան և ք րիս տո-
սան ման բնա վո րութ յան մեջ19։ Այս և  այլ հատ ված նե րից մենք կա րող 
ենք ճշտո րեն եզ րա կաց նել, որ փրկութ յու նը տրվում է բո լոր հա վա-
տա ցող նե րին։ Այ նուա մե նայ նիվ, մար դու կյանքն է ա պա ցու ցում, թե 
արդ յո՞ք իր հա վատ քի դա վա նան քը վա վե րա կան է։ 

 Մինչև կա վար տենք այս հա մա ռոտ քննար կու մը Ք րիս տո սի Ա վե-
տա րա նի և  միայն հա վատ քով փրկվե լու մա սին, մենք պետք է անդ-
րա դառ նանք մի շատ կար ևոր հար ցի։ Աստ վա ծա շուն չը ոչ միայն սո-
վո րեց նում է, որ Ա վե տա րա նը ա մեն հա վա տա ցո ղի կող մից է, այլև 
զգու շաց նում է, որ Ա վե տա րա նը դեմ է ա մեն մե կին, ով չի հա վա-
տում։  Հի սուսն այս պես է բա ցատ րում այս ճշմար տութ յու նը. «Նրան 
հա վա տա ցո ղը չի դա տա պարտ վի, իսկ չհա վա տա ցողն ար դեն դա-
տա պարտ ված է, ո րով հետև չհա վա տաց Աստ ծո միա ծին Որ դու ան-
վա նը... Որ դուն հա վա տա ցո ղը հա վի տե նա կան կյանք ու նի, իսկ 
Որ դուն չհնա զանդ վո ղը կյան քը չի տես նի, այլ Աստ ծո բար կութ յու-
նը մնում է նրա վրա»20։ Որ քա՜ն կար ևոր է տես նել ամ բողջ պատ կե-
րը։ Ա վե տա րա նը նման է մե տա ղադ րա մի, ո րի մի կող մում նե րում և 
կ յանք է, իսկ մյուս կող մում՝ դա տա պար տութ յուն և  մահ։ Այն չի քա-
րո զում «փրկութ յուն բո լո րին», այլ՝ «ա մեն հա վա տա ցո ղին»։ Մ նա-
ցած բո լո րի հա մար Ա վե տա րա նը մա հա պա տիժ է, մշտա կան հի շե-
ցում, որ ի րենք դա տա պարտ ված են Աստ ծո առջև, և  որ Աստ ծո բար-
կութ յու նը մնում է ի րենց վրա։  Սա է պատ ճա ռը, որ ան հա վատ աշ-
խարհն ա տում է Ա վե տա րա նը և  ա նում է այն ա մե նը, ինչ իր ու ժե րի 
մեջ է, որ ճնշի կամ լռեց նի դրա ճշմար տութ յուն նե րը21։  Սա է պատ-
ճա ռը, որ ան հա վատ նե րը խոր շանք են զգում Ա վե տա րա նը քա րո զող 
մար դու հան դեպ և ձգ տում են լռեց նել նրան։ Ա վե տա րա նը քա րո զող-
նե րը նման են խայ թո ցի՝ նրանց աչ քե րին, և փ շե րի՝ նրանց կո ղե-
րին22։ Ն րանք «Իս րա յե լին խան գա րող նե րը» և «աշ խար հը շփո թեց-

17. Բ  Կորն թա ցի նե րի 13.5
18. Տի տոս 1.16
19. Բ  Պետ րոս 1.5–10
20. Հով հան նես 3.18,36
21. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18
22. Թ վոց 33.55
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նող ներն» են23։  Թեև նրանք կյան քի բուր մունք են հա վա տաց յալ նե րի 
հա մար, սա կայն մնա ցած բո լո րի հա մար մահ վան հոտ են24։ 

ԱՎԵՏԱՐԱՆ՝ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 Հին կտա կա րա նի ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում աշ խար-

հը ձևա վոր վում էր եր կու ո րո շա կի խմբե րի կող մից՝ Աբ րա հա մի ժա-
ռանգ նե րի և մնա ցած բո լո րի։ Ա ռա ջին խում բը իս րա յել ցի ներն էին, 
ո րոնք ստա ցել էին որ դեգ րութ յու նը, ուխ տե րը, օ րեն քը, տա ճա-
րը և  խոս տումնե րը25։ Երկ րորդ խում բը բաղ կա ցած էր հե թա նոս-
նե րից, ո րոնք վար վում էին մտքի ու նայ նութ յամբ, սրտի կու րութ-
յամբ և  օ տար էին Աստ ծո կյան քի հա մար26։ Այս եր կու սը բևե ռա յին 
հա կադրութ յուն ներ էին. նրանց միջև չկար ընդ հա նուր ոչ մի բան՝ 
նրանց մարդ կա յին բնութ յու նից բա ցի։ Այ նուա մե նայ նիվ, մի զար հու-
րե լի ուր բաթ օր ա մեն ինչ փոխ վեց, երբ այս եր կու խմբե րի Փր կի չը 
խո նար հեց րեց Իր գլու խը և տ վեց Իր կյան քը։ Ն րա մի ջո ցով հրեա-
նե րից և  հե թա նոս նե րից բաղ կա ցած մի մեծ բազ մութ յուն մեկ մար դու 
պես միա վոր վե լու էր և  հաշտ վե լու էր Աստ ծո հետ27։ Ինչ պես գրված 
է՝ «Եվ ե կավ ա վե տա րա նեց խա ղա ղութ յուն ձեզ՝ հե ռա վոր նե րիդ (հե-
թա նոս նե րին), և  խա ղա ղութ յուն մո տա վոր նե րին (հրեա նե րին)»28։ 

Ք րիս տո սի մահ վամբ փրկութ յան դու ռը բաց վեց բո լոր ազ գե րի 
հա մար։ Այն փաս տը, որ Աստ ված որ ևէ կեր պով չի սահ մա նա փա-
կում որ ևէ մե կի փրկութ յու նը, մե ծա րում է շնորհ քի այս զար մա նա լի 
դրսևո րու մը։ Ե թե  Նա շրջվեր մարդ կութ յան ի րա կան դրութ յունից և 
 թույլ տար, որ ա մեն մի ա դա մոր դի դժոխք գնար,  Նա ար դար կլի-
ներ, և Ն րա ա նունն ա նա ղարտ կմնար։ Ե թե  Նա ու ղար կեր Փրկ չին 
միայն Իս րա յե լի հա մար և  թող ներ հե թա նոս նե րին ի րենց ինք նա կամ 
աք սո րի մեջ, Ն րա գա հի դեմ ան կա րե լի կլի ներ որ ևէ մե ղադրանք 
ներ կա յաց նել։ Հ րեշ տակ նե րը ստեղծ վել են ա վե լի վեհ նյու թից, քան 
մար դիկ, բայց Աստ ված ան ցավ հրեշ տակ նե րի կող քով և  թո ղեց 
նրանց ի րենց կոր ծան ման մեջ29։  Նա կա րող էր ա նել նույ նը մե՜զ 
հետ։  Նա պար տա վոր չէր Փր կիչ ու ղար կել աշ խար հի հա մար։ 

Ինչ-որ մե կը կա րող է վի ճար կել՝ ար ժե՞ նման դժգույն և մ տա հո-
գիչ հարց քննար կել։ Այ նուա մե նայ նիվ, միայն այս պի սի ճշմար տութ-
յուն նե րի լույ սի ներ քո է, որ մենք կգնա հա տենք այն շնորհ քը, որն 

23. Գ  Թա գա վո րաց 18.17,  Գործք 17.6
24. Բ  Կորն թա ցի նե րի 2.15,16
25. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.4,5
26. Ե փե սա ցի նե րի 4.17–19
27. Ե փե սա ցի նե րի 2.13–16
28. Ե փե սա ցի նե րի 2.17
29. Եբ րա յե ցի նե րի 2.7
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Ա վե տա րա նը տվել է մեզ։  Մենք ան կում ապ րած և  մե ղա վոր ցեղ ենք։ 
 Մենք կա յաց րել ենք մեր ո րո շու մը, հռչա կել ենք մեր ան կա խութ յու նը 
և  ո րո շել ենք մեր կոր ծան ման ու ղին։  Մե զա նում չկար ոչ մի ա ռա-
քի նութ յուն, ո րը կա րող էր ա ռանձ նա հա տուկ դարձ նել մեզ, և  ո՛չ էլ 
որ ևէ ար ժա նիք, ըստ ո րի  Նա պետք է փրկեր մեզ։ Ն րա փառ քը չէր 
մա րի, և  ա րար չա գոր ծութ յու նը ոչ մի վնաս չէր կրի, ե թե  Նա պար-
զա պես թույլ տար մեզ գնալ ու ղիղ դժոխք՝ ա ռանց թե կուզ մի փոքր 
մի ջամտե լու։ Այ նուա մե նայ նիվ,  Նա բա ցեց փրկութ յան դուռն ա մեն 
ցե ղի, լեզ վի, ժո ղովր դի և  ազ գի հա մար ա մե նա մեծ փրկագ նով՝ Իր 
Որ դու թանկ ար յամբ30։ 

 Թեև Ա վե տա րա նը բո լո րի հա մար է, ու շագ րավ է, որ այն ա ռա-
ջին հեր թին հրեա նե րի հա մար է, և  ա պա՝ հե թա նոս նե րի։  Սա Աստ ծո 
գե րիշ խա նութ յան բազ մա թիվ դրսևո րումնե րից մեկն է, ո րոնք կա րե-
լի է տես նել աստ վա ծաշնչ յան պատ մութ յան ամ բողջ ըն թաց քում։ Այս 
փաս տը ցույց է տա լիս, որ Աստ ված գոր ծում է մարդ կանց հետ ըստ 
Իր բնա վո րութ յան և  ընտ րութ յան, ոչ թե՝ ըստ նրանց ար ժա նիք նե րի31։ 
Աստ ված ընտ րեց Իս րա յե լի ժո ղովր դին և  դա սեց նրանց ա ռա ջին տե-
ղում՝ բարձր աշ խար հի բո լոր ազ գե րից, ոչ թե նրան ցում ե ղած որ ևէ 
ար ժա նի քի պատ ճա ռով, այլ՝ ըստ Իր հա ճութ յան և  գե րիշ խան սի րո։ 

« Քո  Տեր Աստ վա ծը քեզ ընտ րեց, որ դու Ն րա հա մար սե փա կան ժո-
ղո վուրդ լի նես երկ րի ե րե սի վրա ե ղող բո լոր ազ գե րի մի ջից։ Ոչ թե ձեր 
բո լոր ազ գե րից շատ լի նե լու հա մար  Տե րը սի րեց և  ընտ րեց ձեզ, ո րով-
հետև դուք բո լոր ազ գե րից քիչ էիք, այլ՝  Տե րը ձեզ սի րե լու հա մար...»32։ 

Աստ ծո յու րա հա տուկ սերն Իս րա յե լի հան դեպ ու ներ միայն 
մեկ բա ցատ րութ յուն, և  այն Ան ձամբ Աստ ծո մեջ էր.  Նա սի րում էր 
նրանց, ո րով հետև  Նա սի րում էր նրանց33։ Աստ ծո սե րը չի բխում 
մարդ կա յին ար ժա նիք նե րից։  Նա չգտավ հրեա նե րի մեջ այն պի-
սի բան, ին չը չկար հե թա նոս նե րի մեջ. նրան ցից մե կը մյու սից լա վը 
չէր։  Պո ղոս ա ռաք յալն ա պա ցու ցում է սա՝ հարց նե լով. «Եվ հի մա ի՞նչ. 
ա վե լի՞ ենք։ Ա մեն ևին՝ ոչ, ո րով հետև ա ռաջ մե ղադ րե ցինք հրեա նե-
րին և  հե թա նոս նե րին, թե ա մեն քը մեղ քի տակ են»34։ Աստ ված ո րո-
շեց հայտ նել Իր փրկութ յու նը Իս րա յե լին նույն պատ ճա ռով, ո րով  Նա 
այժմ փրկութ յան դուռ է բա ցել հե թա նոս նե րի հա մար, քա նի որ դա 
հա ճե լի էր Ն րան։  Նա սի րեց մեզ, ո րով հետև  Նա սի րեց մեզ. ոչ թե 
մարդ կա յին ար ժա նիք նե րի կամ ար ժե քի պատ ճա ռով, այլ՝ չնա յած 
այն բա նին, որ մենք զուրկ էինք եր կու սից էլ։  Նա կա րող էր թող նել 

30. Հայտ նութ յուն 5.9, Ա  Պետ րոս 1.18,19
31. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.15,16
32. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.6–8
33. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.8
34. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.9
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մեզ բախ տի քմա հա ճույ քին։  Նա կա րող էր մատ նել մեզ մեր սրտի 
կրքե րին՝ ա մեն տե սա կի պղծութ յուն գոր ծե լու հա մար35։  Նա կա րող 
էր եր կա րաձ գել Իր կող մից դրված ար գել քը. « Հե թա նոս նե րի ճա նա-
պար հով չգնաք»36։ Այ նուա մե նայ նիվ, հա մա ձայն Իր բա րե հա ճութ-
յան և Իր մեծ ո ղոր մութ յու նը ցույց տա լու հա մար, Ա վե տա րա նի կան-
չը տա րած վում է մինչև երկ րի ծայ րե րը։ Աստ վա ծա շուն չը բազ մա թիվ 
վկա յութ յուն ներ է տա լիս այս մեծ և  փա ռա վոր ճշմար տութ յան մա-
սին. « Ժո ղո վուրդ, որ խա վա րի մեջ նստած էր, մեծ լույս տե սավ, և 
ն րանց, որ մահ վան երկ րում և ստ վե րում նստած էին, լույս ծա գեց 
նրանց»37։ «Ա հա Իմ  Ծա ռան, Ում Ես ընտ րե ցի...  Նա հե թա նոս նե րին 
ի րա վունք կպատ մի... և  հե թա նոս նե րը հույս կդնեն Ն րա ան վա նը»38։ 
« Քեզ հե թա նոս նե րի լույս դրե ցի, որ դու փրկութ յուն լի նես մինչև 
երկ րի ծայ րե րը»39։ «Եվ դարձ յալ ա սում է. «Ու րա խա ցե՛ք, ո՛վ հե թա-
նոս ներ, Ն րա ժո ղովր դի հետ»»40։ 

Ա վե տա րա նի հա մընդ հա նուր կան չը դրա ակ նա ռու և հ րա շա լի 
կող մե րից մեկն է։ Աստ ված ո րո շել է ժո ղո վուրդ կազ մել հրեա նե րից 
և հե թա նոս նե րից՝ հա վատ քի լայն դուռ բա ցե լով նրանց հա մար, ով-
քեր կկա մե նան՝ հույ նի և հ րեա յի, թլփատ վա ծի և  անթլ փա տի, բար-
բա րո սի և սկ յու թա ցու, ստրու կի և  ա զա տի հա մար41։ Ա վե տա րա նի 
մի ջո ցով հե թա նոս նե րի հույ սը շատ ա վե լի է ա ռա ջա ցել, քան այն 
փյու նիկ ա սո րի մոր հույ սը, ով ա ղա չում էր Իս րա յե լի սե ղա նից ընկ-
նող փշրանք նե րով կե րակր վե լու մա սին42։ Այ սօր ա մե նա վատ և  ա մե-
նա չար ազ գին պատ կա նող մե ծա գույն մե ղա վո րը կա րող է նստել 
 Տի րոջ սե ղա նի շուրջ և  ընթ րել որ դու պես։ 

Աստ ված ձրիա բար ա ռա ջար կում է Ա վե տա րա նը թե՛ հրեա նե-
րին, թե՛ հե թա նոս նե րին։ Այս կա պակ ցութ յամբ, մենք պետք է անդ-
րա դառ նանք ևս  մեկ ճշմար տութ յան, մինչև այս թե ման ա վար տե-
լը. թե՛ հրեան, թե՛ հե թա նո սը փրկվում են նույն Ա վե տա րա նով։  Թեև 
մենք պետք է տեղ յակ լի նենք մշա կու թա յին տար բե րութ յուն նե րին, 
մենք չպետք է թույլ տանք, որ մշա կույ թը ձևա վո րի մեր Ա վե տա րա նը 
կամ թե լադ րի, թե ինչ պես փո խան ցել այն։ Աստ վա ծա շուն չը պետք է 
մշտա պես լի նի մեր ե լա կե տը։  Միայն Աստ վա ծա շունչն է ցույց տա լիս 
մեզ, թե ինչ է Ա վե տա րա նը, և  թե ինչ պես պետք է սո վո րեց նել այն։ 
 Հետ ևա բար, մեր ու ղեր ձը պետք է ձևա վոր վի  Սուրբ գրքի մեկ նի չի և  

35. Գործք 14.16, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.24,26, Ե փե սա ցի նե րի 4.17–19
36. Մատ թեոս 10.5
37. Մատ թեոս 4.16
38. Մատ թեոս 12.18,21
39. Գործք 13.47
40. Հ ռո մեա ցի նե րի 15.10
41. Գործք 15.14, 14.27,  Կո ղո սա ցի նե րի 3.11
42. Մար կոս 7.28
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աստ վա ծա բա նի կող մից, ոչ թե՝ մար դա բա նի, հա սա րա կա գե տի կամ 
մի սիո նե րութ յան և  ե կե ղե ցու ա ճի փոր ձա գետ նե րի։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին մար դիկ ա վե լի են տար վում մշա կու թա-
յին զգա յու նութ յամբ և Ա վե տա րա նի ու ղեր ձը ո րո շա կի մշա կու թա-
յին պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու մի տու մով։ Թ վում է՝ 
ա վե տա րա նա կան նե րի մեծ մա սը հա մոզ ված է, որ հա սա րակ կամ 
սկզբնա կան Ա վե տա րա նը չի գոր ծի, և  որ ինչ-որ կեր պով մար դը 
դար ձել է չա փա զանց բարդ, կամ էլ՝ պարզ էակ, որ փրկվի և  վե րա-
փոխ վի նման ու ղեր ձով։ Այ սօր մար դիկ ա վե լի շատ ձգտում են հաս-
կա նալ մշա կույթ նե րը և  հա ճեց նել դրանց, քան հաս կա նալ և հռ չա-
կել միակ ու ղեր ձը, որն ի զո րու է փրկե լու բո լոր մշա կույթ նե րը։

 Մենք պետք է կրկին զբա ղեց նենք մեր դիր քը  Սուրբ գրքի մեջ, 
մինչև որ մե զա նում ևս  մեկ ան գամ ծնվի հա մոզ մունքն այն մա սին, որ 
միայն Ա վե տա րանն է Աստ ծո զո րութ յու նը՝ փրկութ յան հա մար։  Թեև 
ճշմա րիտ է, որ այն վրդո վե ցու ցիչ և  ան հա վա նա կան ու ղերձ է, նույն-
պես ճշմա րիտ է, որ այն միակ ու ղերձն է, ո րի մի ջո ցով Աստ ված խոս-
տա ցել է փրկել ան կում ապ րած մար դուն։ Ա վե տա րա նը վե րա նա յե լը և 
 վե րաձ ևա կեր պե լը՝ հու սա լով, որ այն ա վե լի մեծ ազ դե ցութ յուն կթող նի 
ա ռան ձին մշա կույթ նե րի վրա, նշա նա կում է ա ղա վա ղել Ա վե տա րա նի 
ճշմար տութ յու նը, պա կա սեց նել դրա զո րութ յու նը և  թող նել այս աշ-
խարհն ա ռանց միակ ու ղեր ձի, որն ի զո րու է փրկել այն։ 



ՄԱՍ ԵՐԵՔ 
Ք րիս տո նեա կան 

հա վատ քի ամ րո ցը

G

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից պա կաս-
ված են։ Ձ րի են ար դա րա նում Ն րա շնորհ քով՝ այն փրկութ-
յան ձեռ քով, որ  Հի սուս Ք րիս տո սում է, Ում Աստ ված ա ռա ջուց 
սահ մա նեց քա վութ յուն լի նե լու հա մար՝ հա վա տա լով Ն րա ար-
յամբ, որ Իր ար դա րութ յու նը ցույց տա՝ այն ա ռա ջուց գործ ված 
մեղ քե րի թույլտ վութ յան հա մար՝ Աստ ծո նե րե լու ժա մա նակ։ 
Որ Իր ար դա րութ յու նը եր ևաց նի այս ժա մա նա կում, որ Ին քը 
լի նի ար դար և  ար դա րաց նող նրան, որ  Հի սու սի հա վատ քից է։ 
 Հի մա ո՞ւր է պար ծան քը։  Խա փան վեց։ Ո՞ր օ րեն քով, գոր ծե րի՞ 
օ րեն քով։ Ոչ, այլ՝ հա վատ քի օ րեն քով»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23-27





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍԸ

 Խո սել մեղ քի մա սին
______________________________________________________

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23 

Ա վե տա րա նի սիր տը Ք րիս տո սի մահն է, իսկ Ք րիս տո սը մա հա-
ցավ մեղ քի պատ ճա ռով։ Այն պես որ, Ա վե տա րա նը չի կա րող քա րոզ-
վել՝ ա ռանց ներ կա յաց նե լու Աստ ծո  Խոս քի տե սանկ յու նը մեղ քի մա-
սին։ Անհ րա ժեշտ է բա ցատ րել մեղ քի զար հու րե լի բնույ թը և  բա ցա-
հայ տել մարդ կանց՝ որ պես մե ղա վոր նե րի։  Թեև մեղ քի թե ման ինչ-
որ ա ռու մով հնաոճ է հա մար վում նույ նիսկ ո րոշ ա վե տա րա նա կան 
շրջա նակ նե րում, սակայն Աստ վա ծա շունչն ան կեղ ծո րեն դի տար կե լու 
և  այն ժա մա նա կա կից մշա կույ թի հետ հա մե մա տե լու դեպ քում պարզ 
է դառ նում, որ մինչև օրս անհ րա ժեշտ է խո սել մեղ քի մա սին։ 

 Մեղ քի մա սին պար զո րեն խո սե լու կա րի քը շատ մեծ է, քա նի որ 
մենք ապ րում ենք մեղ քով ծնված և  մե ծա ցած սերն դի մեջ1։  Մենք մի 
ժո ղո վուրդ ենք, ո րը ջրի պես խմում է ա նօ րի նութ յու նը և  չի հաս կա-
նում իր մե ղա վոր վի ճա կը նույն քան, որ քան ձու կը չի գի տակ ցում, որ 
գտնվում է ջրի մեջ2։ Այս պատ ճա ռով, մենք պետք է ջա նանք կրկին 
բա ցա հայ տել Աստ վա ծաշն չի տե սանկ յու նը մեղ քի և  մար դու մե ղա վո-
րութ յան մա սին։  Մեր պատ կե րա ցումն Աստ ծո և Ա վե տա րա նի մա սին 
կախ ված է դրա նից։ 

Որ պես  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի տնտես ներ՝ մենք ար ջի 
ծա ռա յութ յուն ենք մա տու ցում մար դուն, երբ ան կար ևոր ենք հա մա-
րում մեղ քը, շրջան ցում կամ լիո վին ան տե սում ենք այն։  Մարդ կութ-
յունն ու նի միայն մեկ խնդիր. այն գտնվում է Աստ ծո զայ րույ թի ներ քո՝ 
իր մեղ քի պատ ճա ռով3։ Ժխ տե լով այս ճշմար տութ յու նը՝ մենք ժխտում 
ենք քրիս տո նեութ յան հիմնա րար վար դա պե տութ յուն նե րից մե կը։ 
 Մարդ կանց ի րենց մեղ քի մա սին պատ մե լը չի նշա նա կում ան սիրտ լի-
նել, սա կայն նրանց այդ մա սին չպատ մե լը ան բա րո յութ յան ծան րա-

1. Սաղ մոս 51.5, 58.3
2. Հոբ 15.16
3. Հով հան նես 3.36



80 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

գույն տե սակ նե րից է։ Աստ ված հայտ նում է, որ կպա հան ջի նրանց 
ար յու նը մեր ձեռ քե րից, ե թե մենք չզգու շաց նենք նրանց ի րենց մեղ քի 
և  գա լիք դա տաս տա նի մա սին4։ Ա վե տա րա նը քա րո զե լը՝ ա ռանց շեշ-
տադ րե լու մեղ քը, նման է մար դու վեր քե րը մա կե րե սո րեն բու ժե լուն՝ 
ա սե լով « Խա ղա ղութ յուն, խա ղա ղութ յուն», երբ խա ղա ղութ յուն չկա5։ 

Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված նա մա կը հա մա կարգ ված աստ վա ծա-
բա նութ յան լա վա գույն նմուշն է Աստ վա ծաշն չում։ Այս նա մա կում  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը ներ կա յաց րեց իր աստ վա ծա բա նութ յու նը Հ ռո մում 
գտնվող ե կե ղե ցուն։  Նա փոր ձում էր պատ րաս տել նրանց իր ա պա-
գա այ ցե լութ յան հա մար, և  հույս ու ներ, որ ա ջակ ցութ յուն կստա նար 
նրան ցից Իս պա նիա յում մի սիո նե րա կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու 
հա մար6։ Ան չափ կար ևոր է նշել, որ այս նա մա կի ա ռա ջին ե րեք գլուխ-
նե րը՝ բա ցա ռութ յամբ կարճ նե րա ծութ յան, նվիր ված են հա մար տիո-
լո գիա յին կամ մեղ քի մա սին վար դա պե տութ յա նը7։ Ե րեք գլուխ շա րու-
նակ ա ռաք յա լը գոր ծի է դնում իր միտքն ամ բող ջութ յամբ՝  Սուրբ  Հո-
գու ո գեշնչ մամբ, որ պես զի հաս նի մի կար ևոր նպա տա կի՝ ա պա ցու ցի 
մար դու մե ղա վոր լի նե լը և  դա տա պար տի ամ բողջ աշ խար հը։ 

Ք րիս տոն յա նե րը հա ճախ են պնդում, որ Աստ ված չի տվել մեզ դա-
տա պար տութ յան և  մահ վան ծա ռա յութ յուն, այլ՝ ար դա րութ յան, հաշ-
տութ յան և կ յան քի8։ Ի հար կե, սա ճիշտ է, սա կայն այս պնդու մը չի 
նշա նա կում, որ մենք չպետք է շեշ տադ րենք մեղ քը և չ պետք է օգ տա-
գոր ծենք  Սուրբ գիր քը՝ ցույց տա լու հա մար, որ  Սուրբ  Հո գին հան դի-
մա նում է մարդ կանց ի րենց մեղ քի պատ ճա ռով։ Ճշ մա րիտ է, որ չկա 
դա տա պար տութ յուն « Հի սուս Ք րիս տո սում», բայց նույն պես ճշմա րիտ 
է, որ Ն րա նից դուրս չկա ո չինչ՝ դա տա պար տութ յու նից բա ցի9։ 

Աստ վա ծա շուն չը հայտ նում է մեզ, որ Օ րեն քը չէր տրվել մեզ՝ որ պես 
փրկութ յան մի ջոց, այլ՝ որ պես գոր ծիք, ո րը բա ցա հայ տում է թե՛ մեղ քի 
գար շե լիութ յու նը (այ սինքն՝ «որ մեղքն ա վե լի ևս  մե ղա վոր լի նի պատ-
վի րա նի ձեռ քով»), թե՛ մար դու մե ղա վոր լի նե լը (այ սինքն՝ «որ... ամ բողջ 
աշ խարհն Աստ ծո առջև դա տա պարտ լի նի»)10։  Թեև այ սօր մենք հազ-
վա դեպ ենք օգ տա գոր ծում օ րենքն այս նպա տա կի հա մար,  Նոր կտա-
կա րա նում չկա ոչ մի վկա յութ յուն այն մա սին, որ օ րեն քի ծա ռա յութ յունն 
այլևս չպետք է լի նի Ա վե տա րա նի հռչակ ման էա կան մա սը։  Հին ժա մա-
նակ վա քա րո զիչ ներն ան վա նում էին դա «պինդ հո ղը հեր կե լը, քա րե րը 

4. Ե զե կիել 33.8
5. Ե րե միա 6.14
6. Հ ռո մեա ցի նե րի 15.23,24
7. « Հա մար տիո լո գիա» տեր մի նը կազմ ված է հու նա րեն «հա մար տի ՛ա» (մեղք) և 

«լո՛ գոս» (բառ կամ տրա մա սութ յուն) բա ռե րից։ « Հա մար տիո լո գիա»-ն  բա ռա ցիո րեն 
նշա նա կում է «տրա մա սութ յուն մեղ քի մա սին»։

8. Այս պնդու մը հիմն ված է Բ  Կորն թա ցի նե րի 3.7–9 և Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.17,18 
հատ ված նե րի վրա։

9. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.1, 5.18
10. Հ ռո մեա ցի նե րի 7.13, 3.19



81 Խո սել մեղ քի մա սին

շրջե լը և  վա րա գույ րը բա ցե լը»11։ Ն րանք հաս կա նում էին, որ անհրա-
ժեշտ է կանգ նեց նել մար դուն Աստ ծո օ րեն քի հա յե լու դեմ, որ պես զի նա 
տես նի իր թշվառ վի ճա կը և խնդրի՛ Աստ ծո ո ղոր մութ յու նը։ Ի հար կե, սա 
չպետք է ար վի հպար տութ յամբ կամ ամ բար տա վա նութ յամբ, և  մենք 
չպետք է կոպ տո րեն վե րա բեր վենք մարդ կանց։ Աստ ված չի կան չել 
մեզ կռվա րար լի նե լու կամ մարդ կանց վի րա վո րե լու հա մար, թեև այն 
ճշմար տութ յու նը, ո րը մենք կքա րո զենք ա մե նայն խո նար հութ յամբ, կա-
րող է մեծ վի րա վո րանք հասց նել շա տե րին։ 

 Պո ղոս ա ռաք յա լի ծա ռա յութ յան նպա տա կը դա տա պար տութ յու-
նը չէր, սա կայն նա, շատ ի րա կան ի մաս տով, աշ խա տանք էր տա նում 
դա տա պար տութ յան ներ քո գտնվող մարդ կանց հա մար՝ հու սա լով, 
որ նրանք կգի տակ ցեին, որ բա րո յա պես կոր ծան ված էին, և կ դառ-
նա յին Ք րիս տո սին՝ ա պաշ խա րութ յամբ և  հա վատ քով։ Հ ռո մեա ցի նե-
րի թղթում  Պո ղոսն ա ռա ջին հեր թին ա պա ցու ցում է, որ ամ բողջ աշ-
խար հը բա րո յա պես ա պա կան ված է, թշնա մա ցած է Աստ ծո հան դեպ 
և հ րա ժար վում է հնա զանդ վել այն ճշմար տութ յա նը, ո րը հայտ նի է 
ի րեն12։ Դ րա նից հե տո նա անդ րա դառ նում է հրեա նե րին՝ ա պա ցու ցե-
լով, որ թեև նրանք ե զա կիո րեն օրհն ված են ե ղել՝ հա տուկ հայտ նութ-
յան պարգև ստա նա լով, նրանք նույն քան մե ղա վոր են Աստ ծո առջև, 
որ քան և  հե թա նոս նե րը13։ Ի վեր ջո, նա եզ րա փա կում է իր փաս տար-
կը՝ ներ կա յաց նե լով Աստ ծո  Խոս քում գտնվող ա մե նա խիստ և  ա մե նա-
վի րա վո րա կան մե ղադ րանք նե րը մարդ կանց դեմ14։ Ո՞րն է նրա նպա-
տա կը։  Նա հայտ նում է այն իր ամ փո փիչ խոս քում. «Որ ա մեն բե րան 
խփվի, և  ամ բողջ աշ խարհն Աստ ծո առջև դա տա պարտ լի նի»15։ 

Ն ման Ե րե միա յին, ով ի րե նից ա ռաջ էր,  Պո ղո սը կանչ ված էր ոչ 
միայն «շի նե լու և տն կե լու», այլև «խլե լու և  պո կե լու, փչաց նե լու և 
 կորց նե լու»16։  Նա, իր իսկ խոս քե րով, քան դում էր «խոր հուրդ ներ... 
և  ա մեն բարձ րութ յուն, որ գո ռո զա նում է Աստ ծո գի տութ յան դեմ»17։ 
 Սուրբ  Հո գու ծա ռա յութ յան ներ քո և  Սուրբ գրքե րի մի ջո ցով  Պո ղո սը 
ջա նաց վերջ դնել բա րո յա կա նութ յուն քա րո զող հե թա նո սի, կրո նա-
կան հրեա յի, ինչ պես նաև այս եր կու բևեռ նե րի միջև գտնվող բո լոր 
մարդ կանց հույ սե րին։  Նա գրեց և  քա րո զեց, որ փա կեր մարդ կանց 
բե րան նե րը, որ պես զի նրանք այլևս չպար ծե նա յին՝ ար դա րաց նե լով 
ի րենց, և  ո՛չ էլ ար դա րաց նեին ի րենց մեղ քը։  Նա հե ռաց րեց ա մեն մի 
հույս նրան ցից, որ պես զի նրանք դառ նա յին Ք րիս տո սին։ 

 Մի՞ թե  Պո ղոս ա ռաք յա լը ըն դա մե նը բար կա ցած և  դառ նա ցած մարդ 
էր, ով, կա ցի նը ձեռ քին, հար ձակ վել էր մարդ կութ յան վրա։ Ո՛չ։  Նա սի-

11. Ե րե միա 4.3, Ով սե 10.12
12. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18–32
13. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.1–29
14. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.1–18
15. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.19
16. Ե րե միա 1.10
17. Բ  Կորն թա ցի նե րի 10.4բ-5ա



82 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

րում էր մարդ կանց այն աս տի ճան, որ նվի րեց կյան քը հե թա նոս նե րին, 
և  նույ նիսկ կա մե նում էր ա նիծ վել՝ բա ժան վել Ք րիս տո սից՝ իր ազ գա կից 
հրեա նե րի հա մար18։  Պո ղո սը քա րո զում էր մեղ քի դեմ նույն պատ ճա ռով, 
ո րով բժիշկն աշ խա տում է, որ ախ տո րո շի իր այ ցե լուի հի վան դութ յու-
նը և  կա մե նում է հայտ նել նրան նույ նիսկ վա տա գույն լու րը։  Դա սի րո 
աշ խա տանք է լսո ղի փրկութ յան հա մար։  Ցան կա ցած այլ ար ձա գանք 
բժշկի կամ քա րոզ չի կող մից զուրկ է սի րուց և  բա րո յա կա նութ յու նից։ 

 Մի գու ցե այս պա հին ար ժե հարց նել, թե արդ յո՞ք մենք քա րո զում 
ենք Ա վե տա րա նը այս նպա տա կով։ Արդ յո՞ք մենք այն քան ենք սի րում 
մեր ունկն դիր նե րին, որ սո վո րեց նենք ճշմար տութ յու նը, բա ցա հայ տենք 
մեղ քը և  ընդ դի մա նանք նրանց։ Արդ յո՞ք մենք ու նենք աստ վա ծաշնչ յան 
գթասր տութ յուն, ո րը ճշմար տութ յունն է ա սում մարդ կանց՝ այն հույ սով, 
որ սրտե րը կկոտր վեն ի րենց մեղ քի ծան րութ յան ներ քո, և ն րանք կնա-
յեն միայն Ք րիս տո սին։  Մենք պատ րա՞ստ ենք ա սել ճշմար տութ յու նը՝ 
սխալ հաս կաց վե լու և զր պարտ վե լու գնով, որ պես զի մար դիկ կա րո-
ղա նան փրկվել։ Թ վում է՝ նույ նիսկ ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րի 
մեջ է ար մա տա նում հա մոզ մունքն այն մա սին, որ Արև մուտ քում ապ րող 
ժա մա նա կա կից մարդն ար դեն իսկ կրում է այն քա՜ն հո գե բա նա կան 
կոտր վածք ներ և  մեղ քի զգա ցու մի բեռ ներ, որ չար ժե ա վե լորդ ճնշում 
գոր ծադ րել նրա վրա՝ նրան չկոտ րե լու հա մար։ Ն ման հա մոզ մունք 
ունե ցո ղը չի հաս կա նում, որ կա ահ ռե լի տար բե րութ յուն հո գե բա նա-
կան կոտր վածք նե րի և  դե պի կյանքն ա ռաջ նոր դող ա պաշ խա րութ յան 
միջև։  Ժա մա նա կա կից մար դը թու լա կամ է դար ձել, քա նի որ կլան ված 
է ինքն ի րե նով և  ապ րում է Աստ ծո դեմ ապս տամ բե լով։  Նա բեռ նա վոր-
ված է մեղ քի զգա ցու մով, քա նի որ իս կա պես մե ղա վոր է։ Անհ րա ժեշտ 
է, որ Աստ ծո  Խոս քը բա ցա հայ տի նրա մեղ քը և  ա պաշ խա րութ յան բե րի 
նրան։  Միայն այդ դեպ քում կա ռա ջա նա սուրբգ րա յին կոտր վա ծութ յուն, 
ո րը կա ռաջ նոր դի նրան դե պի կյան քը։ 

Աստ ծո և Իս րա յե լի հա րա բե րութ յուն նե րը այս ճշմար տութ յան փայ-
լուն օ րի նակն են։ Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով Աստ ված նկա րագ րում է 
Իս րա յե լի վի ճա կը. « Ձեր էլ ո՞ր տե ղին կա րե լի է զար կել, որ ապս տամ-
բութ յունն ա վե լաց նում եք։ Ամ բողջ գլու խը հի վանդ է, և  ամ բողջ սիր տը 
նվա ղել է։ Ոտ քի թա թից մինչև գլու խը ողջ տեղ չկա նրա վրա. հար-
ված ներ և  վեր քեր և  շա րա վա լի խո ցեր, չեն մաքր վում և  չեն կապ վում 
և  յու ղով չեն կակ ղաց վում»19։ Իս րա յե լի ժո ղո վուրդն այն քա՜ն կոտր ված 
և տ կար էր, որ հա զիվ կա րե լի է պատ կե րաց նել, սա կայն Աստ ված 
աշ խա տում էր նրանց հետ նրանց իսկ օգ տի հա մար՝ մատ նա ցույց 
ա նե լով նրանց ապս տամ բութ յու նը և  ա պաշ խա րութ յան կան չե լով։  Նա 
օգ տա գոր ծեց շատ խիստ խոս քեր նրանց դեմ, բայց դրան ցից ա մեն 
մեկն անհ րա ժեշտ էր՝ նրանց մեղ քը բա ցա հայ տե լու և  մեղ քից հե ռաց-

18. Փի լի պե ցի նե րի 2.17, Հ ռո մեա ցի նե րի 9.3
19. Ե սա յի 1.5,6
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նե լու հա մար։ « Վա՜յ մե ղա վոր ազ գին. ա նօ րի նութ յամբ ծան րա ցած ժո-
ղո վուրդ, չա րա գործ նե րի սե րունդ, ա պա կա նիչ զա վակ ներ։  Թող տվին 
 Տի րո ջը, ա նար գե ցին Իս րա յե լի  Սուր բին, ետ քաշ վե ցին»20։ Եվ նույն-
պես՝ « Հի մա ե կեք ու վի ճա բա նենք,- ա սում է  Տե րը,- ե թե ձեր մեղ քե-
րը կրկնա կի կարմ րի պես լի նեն, ձյան պես պի տի սպի տա կեն, ե թե 
որ դան կարմ րի պես լի նեն, աս րի պես սպի տակ պի տի դառ նան։ Ե թե 
հո ժա րեք և լ սեք, երկ րի բա րի քը կու տեք»21։ 

Ախ տը բա ցա հայ տե լը և դ րա լրջութ յու նը բա ցատ րե լը մշտա պես 
բու ժու մը գտնե լու ա ռա ջին քայ լերն են։ Այն մար դը, ով չգի տի, որ 
քաղց կեղ ու նի, չի դի մի բժշկութ յան օգ նութ յա նը, և  մար դը չի փախ չի 
իր այր վող տնից, ե թե չի մա նա հրդե հի մա սին։  Նույն կեր պով, մար-
դը չի ձգտի փրկութ յուն ստա նալ, քա նի դեռ չգի տի, որ ին քը լիո վին 
կո րած է, և  չի փախ չի Ք րիս տո սի մոտ, քա նի դեռ չի գի տակ ցում, որ 
չկա այլ ճա նա պարհ փրկութ յան հա մար։  Մարդ կանց անհ րա ժեշտ 
է պատ մել ի րենց մեղ քի մա սին, մինչև որ կգի տակ ցեն այն։ Ն րանք 
պետք է ի մա նան դրա վտան գի մա սին, նախ քան կու զեն փախ-
չել դրա նից։  Նույն պես, նրանք պետք է հա մոզ վեն, որ փրկութ յու նը 
միայն Ք րիս տո սում է, մինչև որ կթող նեն սե փա կան անձն ար դա-
րաց նե լու հույ սե րը և կ վա զեն Ն րա մոտ։ 

Ար դեն նշված ճշմար տութ յուն նե րի լույ սի ներ քո, այն, որ շա տե րը 
ա վե տա րա նա կան շրջա նակ նե րում նույ նիսկ չեն հա մա րում, որ պետք է 
խո սել մեղ քի մա սին, զա վեշ տա լի է։  Նույ նիսկ թվում է, թե նման քա-
րո զու մը մի տումնա վոր կեր պով խո չըն դոտ վում է՝ որ պես բա ցա սա կան 
և  կոր ծա նա րար, թեև դա  Սուրբ  Հո գու գլխա վոր ծա ռա յութ յուն նե րից 
մեկն է. «Եվ  Նա, երբ որ գա, աշ խար հը կհան դի մա նի մեղ քի հա մար, և  
ար դա րութ յան հա մար, և  դա տաս տա նի հա մար։  Մեղ քի հա մար, ո րով-
հետև Ինձ չեն հա վա տում։ Ար դա րութ յան հա մար, ո րով հետև Ես Իմ  Հոր 
մոտ եմ գնում, և Ինձ այլևս չեք տես նի։ Եվ դա տաս տա նի հա մար, ո րով-
հետև այս աշ խար հի իշ խա նը դա տա պարտ ված է»22։ 

 Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի խոս քե րով, Աստ ված ու ղար կեց  Սուրբ  Հո-
գուն այս աշ խարհ՝ հան դի մա նե լու մարդ կանց մեղ քի, ար դա րութ յան 
և  դա տաս տա նի մեջ։ Ն րա գլխա վոր ծա ռա յութ յուն նե րից մե կը մեղ-
քի վրա լույս սփռե լը և  մե ղա վո րին ա պաշ խա րութ յան ա ռաջ նոր-
դելն է։  Մի՞ թե մենք՝ Ա վե տա րա նի ծա ռա յող ներս, չպետք է ու նե նանք 
նույն նպա տա կը։  Մի՞ թե մեր քա րո զելը չպետք է ար տա ցո լի այն աշ-
խա տան քը, ո րը  Նա կա տա րում է։  Թեև  Սուրբ  Հո գին կախ ված չէ 
մար դուց, Աստ ված վճռել է, որ մար դիկ հան դի ման վեն մեղ քի մեջ, 
ա պաշ խա րեն և ս տա նան փրկա րար հա վատ քը քա րո զի մի ջո ցով23։ 
 Սա կայն ինչ պե՞ս  Հո գին կա րող է օգ տա գոր ծել մեր քա րո զը, ե թե 

20. Ե սա յի 1.4
21. Ե սա յի 1.18,19
22. Հով հան նես 16.8–11
23. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.21
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մենք չենք կա մե նում բա ցա հայ տել մեղ քը և  ա պաշ խա րութ յան կան-
չել մարդ կանց։ Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ  Հո գու սու րը 
Աստ ծո  Խոսքն է, բայց ե թե Աստ ծո ծա ռա յող նե րը դժկա մո րեն օգ տա-
գոր ծեն այդ սու րը՝ մարդ կանց մեղ քի մեջ հա մո զե լու հա մար, մի՞ թե 
դա չի հանգց նի թե՛ ծա ռա յութ յու նը, թե՛  Սուրբ  Հո գուն24։  Մենք չպետք 
է վա խե նանք հետ ևել  Հո գու օ րի նա կին, երբ շփվում ենք մե ղա վոր նե-
րի հետ։ Ե թե  Նա անհ րա ժեշտ է հա մա րում հան դի մա նել մարդ կանց 
մեղ քի մեջ, միա ցե՛ք Ն րան այդ աշ խա տան քի մեջ։ Այն քա րո զիչ նե-
րը և  ե կե ղե ցի նե րը, ո րոնք «ա վե լի լավ» ճա նա պարհ են գտել, չու նեն 
ոչ մի հիմք՝ հա վա տա լու հա մար, որ Աստ ծո  Հո գին գոր ծում է ի րենց 
միջև՝ մարդ կանց դե պի Ք րիս տոսն ա ռաջ նոր դե լու հա մար։ 

 Մինչև այս գլուխն ա վար տե լը, կար ևոր է նշել ևս  մեկ բան. մեղ քի 
մա սին խո սե լու մե ծա գույն պատ ճառն այն է, որ դրա նով Ա վե տա րա-
նը մե ծար վում է։  Դուք չեք կա րող տես նել աստ ղե րի գե ղեց կութ յու նը 
կե սօր յա երկն քում, քա նի որ ար ևի լույ սը խա վա րեց նում է դրանք։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, երբ ար ևը մայր է մտնում, և  եր կին քը ձյու թի պես սև  
է դառ նում, դուք տես նում եք աստ ղե րը՝ ի րենց ամ բողջ շքե ղութ յամբ։ 
 Նույ նը վե րա բե րում է  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նին։  Մենք միայն 
կա րող ենք տես նել դրա ճշմա րիտ գե ղեց կութ յու նը մեր մեղ քի ե տին 
պլա նի վրա։ Որ քան ա վե լի դժգույն տեսք է ստա նում մար դը, այն քան 
ա վե լի ուժգ նո րեն է փայ լում Ա վե տա րա նը։ 

 Մար դիկ նույ նիսկ չեն նկա տի Ք րիս տո սի գե ղեց կութ յու նը և  չեն 
մտա ծի Ն րա ար ժե քի մա սին, մինչև որ չտես նեն ի րենց մեղ քի զար-
հու րե լի բնույ թը և չ դի տար կեն ի րենց որ պես բա ցար ձա կա պես թշվառ 
և  ա նար ժան ա րա րած նե րի։  Բո լոր դա րե րում ապ րող բազ մա թիվ քրիս-
տոն յա ներ վկա յում են, որ նույ նիսկ մեկ ան գամ չէին մտա ծել Ք րիս տո սի 
ար ժե քի մա սին մինչև այն օ րը, երբ  Սուրբ  Հո գին ե կավ և  հան դի մա նեց 
ի րենց մեղ քի, ար դա րութ յան և  դա տաս տա նի մեջ։ Այն բա նից հե տո, 
երբ սե փա կան մեղ քի ան նա հանջ խա վա րը կլա նեց նրանց, Ք րիս տո սը 
հայտն վեց ա ռա վոտ յան աստ ղի պես և  դար ձավ նրանց գան ձը25։ 

 Զար մա նա լի է, որ երբ  Հի սուս Ք րիս տո սին ճշմար տա պես հա-
վա տա ցող մար դիկ քա րոզ են լսում մար դու թշվա ռութ յան մա սին, 
նրանք դուրս են գա լիս ե կե ղե ցուց՝ լցված ցնծութ յամբ և Ք րիս տո-
սին հետ ևե լու նոր նա խան ձա վո րութ յամբ։  Պատ ճառն այն չէ, որ 
նրանք թեթ ևո րեն են վե րա բեր վում մեղ քին, կամ բա վա կա նութ յուն 
են գտնում ի րենց նախ կին մեղ սա լի դրութ յան մեջ։  Փո խա րե նը՝ այդ 
ճշմար տութ յու նը հա մա կում է նրանց ա նա սե լի ու րա խութ յամբ, քա նի 
որ ա վե լի թավ խա վա րի մեջ նրանք ա վե լի պար զո րեն տե սան Ք րիս-
տո սին։  Մենք զրկում ենք մարդ կանց Աստ ծո մե ծութ յու նը տես նե լուց, 
երբ ցույց չենք տա լիս ի րենց փոք րութ յու նը։ 

24. Ե փե սա ցի նե րի 6.17
25. Բ  Պետ րոս 1.19,  Հայտ նութ յուն 22.16



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՄԵԿ

 Խո սել Աստ ծո մա սին
______________________________________________________

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23 

« Մի միայն  Քեզ դեմ մե ղան չե ցի»։ 

 — Սաղ մոս 51.4 

 Վե րոնշ յալ խոս քե րում մար դու դեմ կա յաց րած աստ վա ծաշնչ յան 
դա տավ ճի ռը գրե թե ա նի մաստ է թվում մի մշա կույ թում, ո րը ծի ծա ղում 
է մեղ քի վրա և  այն պես է հա րում մեղ քին, ա սես այն ա ռա քի նութ յուն 
լի նի։  Մեր մշա կույ թը չա րը բա րի է ան վա նում, և  բա րին՝ չար. խա վա-
րը մեզ հա մար լույ սի փո խա րեն է, իսկ լույ սը՝ խա վա րի1։ Այս դրութ-
յու նը փո խե լու հա մար մենք պետք է այն պես քա րո զենք, որ մար դիկ 
տես նեն ի րենց մեղ քի ծան րութ յու նը։  Մենք պետք է սո վո րեց նենք, թե 
ինչ է Աստ ծո  Խոսքն ա սում ոչ միայն մար դու մա սին, այլև՝ Աստ ծո։ Որ-
պես զի մար դիկ հաս կա նան ի րենց գոր ծած մեղ քի զար հու րե լի բնույ-
թը, նրանք պետք է հաս կա նան Աստ վա ծաշն չի վեհ տե սանկ յու նը Ն րա 
մա սին, Ում դեմ ի րենք մե ղան չում են։ Ե թե ա մե նա հա մար ձակ և խս-
տա ցած մե ղա վո րը թե կուզ անն շան չա փով հաս կա նար, թե ով է Աստ-
ված, նա ան մի ջա պես կխոր տակ վեր իր մեղ քի ծան րութ յան ներ քո։ 

Այն մեղ քը, որն այ սօր մար դիկ հի շա տա կում են, ուղղ ված է մար-
դու դեմ, հա սա րա կութ յան դեմ, նույ նիսկ՝ բնութ յան դեմ: Այ նուա մե-
նայ նիվ, մեր մշա կույ թը հազ վա դեպ է խո սում այն մա սին, որ մենք 
մե ղան չում ենք Աստ ծո դեմ։ Ի հա կադ րութ յուն այս մո տեց մա նը՝ 
Աստ վա ծա շուն չը խո սում է այն մա սին, որ բո լոր տե սա կի մեղ քե րը, 
նախ ևա ռաջ, գործ վում են Աստ ծո դեմ։  Դա վիթ թա գա վո րը չար դա-
րաց րեց իր ժո ղովր դի վստա հութ յու նը, շնութ յուն գոր ծեց և  նույ նիսկ 
ան մեղ մար դու սպա նութ յուն կազ մա կեր պեց, բայց երբ  Նա թան 
մար գա րեի հան դի մա նութ յունն ի վեր ջո ա պաշ խա րութ յան բե րեց 

1. Ե սա յի 5.20
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նրան, նա ա ղա ղա կեց՝ խոս տո վա նե լով Աստ ծուն. « Մի միայն  Քեզ դեմ 
մե ղան չե ցի և  չա րը  Քո աչ քի առջև գոր ծե ցի»2։

Այս հատ վա ծից մենք ի մա նում ենք եր կու կար ևոր ճշմար տութ յուն։ 
Ա ռա ջի նը՝ թեև մեղ քը գործ վում է այլ մարդ կանց և  նույ նիսկ ա րար-
չա գոր ծութ յան դեմ, ցան կա ցած մեղք, նախ ևա ռաջ, գործ վում է Աստ-
ծո դեմ։ Երկ րոր դը՝ մեղ քը զար հու րե լի է ոչ միայն այլ մարդ կանց 
կամ ամ բողջ ա րար չա գոր ծութ յան վրա ու նե ցած կոր ծա նա րար ազ-
դե ցութ յան պատ ճա ռով, այլև հատ կա պես այն պատ ճա ռով, որ այն 
հան ցանք է ան սահ մա նո րեն փա ռա վոր Աստ ծո դեմ, Ով ար ժա նի է 
կա տար յալ սի րո, նվիր ման և հ նա զան դութ յան Իր ա րար չա գոր ծութ-
յան կող մից։ Այն պես որ, որ քան ա վե լի է մար դը հաս կա նում Աստ-
ծո փառ քը և  գե րա կա յութ յու նը, ո րի դեմ ին քը մե ղան չում է, այն քան 
ա վե լի կգի տակ ցի իր մեղ քի սոս կա լի բնութ յու նը։ Ճշ մա րիտ գի տե-
լիքն Աստ ծո մա սին կդրդի մարդ կանց դի տար կել Աստ ծո օ րեն քի 
նույ նիսկ անն շան խախ տու մը որ պես ա նա սե լի հան ցանք, իսկ Աստ-
ծո մա սին ա նի րա զե կութ յան պատ ճա ռով նրանք կդի տար կեն մեղ քը 
որ պես ան կար ևոր խնդիր՝ անն շան հետ ևանք նե րով։ 

Այն, որ ճշմա րիտ գի տե լիքն Աստ ծո մա սին անհ րա ժեշտ է ի րա-
կա նութ յու նը ճիշտ կեր պով ըն կա լե լու հա մար, քրիս տո նեութ յան հիմ-
նադ րույթ նե րից մեկն է։ Ու նե նա լով սխալ պատ կե րա ցում Աստ ծո 
մա սին՝ մարդն, ի վեր ջո, սխալ մամբ կըն կա լի ա մեն ինչ։ Այս պնդու-
մը մաս նա վո րա պես ճշմա րիտ է մեղ քի վե րա բեր յալ։  Սաղ մոս 50-ում 
Աստ ված ա նար գեց Իս րա յե լի ժո ղովր դին, քա նի որ նրանք մո ռա ցել 
և  մեր ժել էին մե ծա գույն ճշմար տութ յուն նե րը Աստծո բնա վո րութ-
յան մա սին։ Ն րանք սկսել էին հա վա տալ, որ  Նա ճիշտ ի րենց նման 
էր՝ ան տար բեր և  անզ գա ա նար դա րութ յան հան դեպ3։ Աստ ծո մա սին 
սխալ պատ կե րա ցում ու նե նա լու պատ ճա ռով նրանք սխալ պատ կե-
րա ցում էին կազ մել մեղ քի մա սին։ Ն րանք ան տե սել էին բո լոր բա-
րո յա կան սահ մա նա փա կումնե րը և  ա ղա վա ղել էին ի րենց ըն թաց քը՝ 
ա ռանց վա խի կամ ա մո թի։ Ն րանց ապս տամ բութ յունն ա վարտ վեց 
կոր ծան մամբ. նրանք բնա ջինջ ե ղան՝ գի տե լիք չու նե նա լու պատ ճա-
ռով4։ Ա հա թե ին չու Ե րե միա մար գա րեն հայ տա րա րեց, որ ճշմա րիտ 
գի տե լիքն Աստ ծո մա սին ա վե լի մեծ ար ժեք ու նի, քան մնա ցած բո-
լոր ար ժա նիք նե րը, ա ռա քի նութ յուն նե րը և  օրհ նութ յուն նե րը. «Այս-
պես է ա սում  Տե րը. «Ի մաս տու նը իր ի մաս տութ յամբ չպար ծե նա, և 
 զո րա վորն իր զո րութ յամբ չպար ծե նա, հա րուս տը իր հարս տութ յամբ 
չպար ծե նա, այլ սրա նով պար ծե նա, ով որ պար ծե նում է, թե հաս կա-
նում և  ճա նա չում է Ինձ...»,- ա սում է  Տե րը»5։ 

2. Սաղ մոս 51.4
3. Սաղ մոս 50.21
4. Ով սե 4.6
5. Ե րե միա 9.23,24
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 Չա փա զան ցութ յուն չի լի նի ա սե լը, որ ա նի րա զե կութ յունն Աստ ծո 
հատ կա նիշ նե րի մա սին հա տուկ է թե՛ մեր բնա կա վայ րե րի փո ղոց նե-
րում քայ լող, և  թե՛ մեր ե կե ղե ցի նե րի նստա րան նե րին նստած մարդ-
կանց։ Հ նա րա վոր է, որ մար դիկ ո րոշ հար ցե րում ու նեն Աստ վա-
ծաշն չին մոտ կար ծիք ներ Աստ ծո մա սին, բայց նրանց ճնշող մե ծա-
մաս նութ յու նը լիո վին խաբ ված է այն բա նում, թե ինչ է մեղ քը, և  թե 
ինչ պես է Աստ ված վե րա բեր վում մեղ քին։  Մի գու ցե մար դիկ հրա շա լի 
խոս քեր ա սեն Աստ ծո սի րո, գթասր տութ յան և  ո ղոր մութ յան մա սին, 
բայց նրանք կաս կա ծամ տո րեն լռում են, երբ խոս քը Ն րա սրբութ յան, 
ար դա րութ յան և  գե րիշ խա նութ յան մա սին է։ 

Այս պատ ճա ռով, մեծ մա սը շատ ցածր կար ծիք ու նի Աստ ծո մա-
սին և  կու րո րեն չի հաս կա նում իր մեղ քի ճշմա րիտ բնույ թը։ 

 Քա րո զե լով Ա վե տա րա նը՝ մենք պետք է բա ցա հայ տենք մեղ քի 
մե ղա վո րութ յու նը՝ տա րա ծե լով ճշմա րիտ գի տե լիքն Աստ ծո մա սին։ 
 Մենք պետք է ազ դա րա րենք  Սուրբ գրքի ամ բող ջա կան խոր հուր դը 
Ն րա բո լոր հատ կա նիշ նե րի մա սին՝ հատ կա պես նշե լով այն հատ կա-
նիշ նե րը, ո րոնք այն քան էլ հայտ նի և  հա ճե լի չեն մարմնա վոր մար-
դուն՝ Ն րա գե րա կա յութ յու նը, գե րիշ խա նութ յու նը, սրբութ յու նը, ար-
դա րութ յու նը և  սե րը։ 

ԱՍՏԾՈ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Մենք պետք է պատ կե րա ցում ու նե նանք այն ա ղա վաղ ված ժա-

մա նա կաշր ջա նի մա սին, ո րում ապ րում ենք, ո րում մար դը դարձ րել է 
ի րեն ա մեն ին չի չա փա նի շը։ Աշ խար հիկ հու մա նիզ մը ներքև է նա յում 
և  տես նում է, որ ին քը զբա ղեց նում է բարձ րա գույն դիրքն է վոլյու-
ցիա յի սանդ ղա կի վրա։  Նա վեր է նա յում և  չի գտնում ո չինչ։ Այս-
պի սով, նա ար դեն իսկ թա գա վոր է, ով ո րո շում է իր ճա կա տա գի րը, 
օ րենք ներ է կազ մում և  հո գում է այս մո լո րա կի մա սին։  Քա նի որ գո-
յութ յուն չու նի ի րե նից ա վե լի մե ծը, ո րի հետ նա կա րող է հա մե մա տել 
ի րեն, նա ապ րում է պատ րան քի մեջ՝ ա ռանց հաս կա նա լու, որ լա վա-
գույն դեպ քում նման է դա տար կութ յան, ո րի շունչն իր ռուն գե րի մեջ 
է, խո տի, ո րը չկա, երբ քա մին անց նում է դրա վրա յով, և  գո լոր շու, 
ո րը մի ակն թարթ հայտն վում է և  ա ներ ևու թա նում6։ 

Կ րո նա կան հու մա նիս տը չու նի մեծ ա ռա վե լութ յուն ներ իր աշ խար-
հիկ կրկնոր դի հան դեպ, թեև նա ա վե տա րա նա կան տա րազ է կրում7։ 
Ն րա սե փա կան ան ձի կար ևո րութ յան բարձր զգա ցու մը՝ մե րօր յա 
ինք նա գի տակց ման և  ինք նաար տա հայտ ման հո գե բա նութ յան ազ դե-

6. Ե սա յի 2.22,  Սաղ մոս 103.15,16,  Հա կո բոս 4.14
7. Տա րազն այս տեղ նշա նա կում է հա գուստ կամ զգեստ, և  փո խա բե րա կան ի մաս-

տով նկա րագ րում է ար տա քին տես քը, ո րը մատ նում է ներ քին ի րո ղութ յու նը։ 
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ցութ յան հետ մեկ տեղ, կոր ծա նա րար է ե ղել։ Ա վե լին՝ քա րո զիչ նե րը, 
ո րոնք կանչ ված են բա ցա հայ տե լու այս սխալ մուն քը ե կե ղե ցի նե րում, 
այժմ զբաղ ված են այն տա րա ծե լով։  Թեև Աստ ծո մա սին ուս մունք-
նե րի մեծ մասն ուղ ղա դա վան է, Ն րա փառ քը ծա ռա յեց վում է մար-
դու ան մի ջա կան կա րիք նե րին, և ս տաց վում է, որ Աստ ված գո յութ յուն 
ու նի մար դու հա մար, ոչ թե՝ հա կա ռա կը։ Ա վե լին՝ հա մար վում է, որ 
Աստ ծո նպա տակ նե րը և  հա վի տե նա կան հա ճութ յունն այն աս տի ճան 
միահ յուս ված են մար դու բա րի քի հետ, որ դրանք չեն կա րող ի րա-
կա նա նալ կամ ամ բող ջա նալ ա ռանց մեզ։  Թեև այս պնդումնե րը չա-
փա զան ցութ յուն են թվում, ե թե ազն վո րեն դի տար կենք այն, թե ինչ 
են ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րը հա ղոր դում աշ խար հին, մենք 
կտես նենք, որ դրանք բնավ չա փա զան ցութ յուն չեն։ 

 Հու մա նիս տա կան մի տու մը ժա մա նա կա կից քրիս տո նեութ յան մեջ 
կոր ծա նա րար ազ դե ցութ յուն ու նի այն Ա վե տա րա նի վրա, ո րը մենք 
քա րո զում ենք այս աշ խար հին։  Մեր ցածր կար ծիքն Աստ ծո մա-
սին, ո րը չի կա րող չար տա հայտ վել մեր քա րո զի մեջ, թույլ է տվել 
մեր ունկն դիր նե րին պահ պա նել ի րենց հերձ վա ծո ղա կան պատ կե-
րա ցումն ի րենց ան ձի մա սին՝ մե կու սաց նե լով նրանց երբ ևէ Աստ ծո 
հան դեպ երկ յուղ ու նե նա լուց, Ն րա Ան ձին փա փա գե լուց կամ ի րենց 
ան ձի ճշմա րիտ բա րի քը և  բա վա կա նութ յու նը Ն րա փառ քի մե ծար-
ման մեջ գտնե լուց։  Մենք այն քա՜ն հե ռու ենք գնա ցել մեր մտա ծե-
լա կեր պի և  դա վա նութ յան մեջ, որ ա մե նաուղ ղա դա վան և  պատ վե լի 
հար ցու պա տաս խա նի ա ռա ջին և  մե ծա գույն հար ցի պա տաս խա նը 
ան հայտ է ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ-
յա նը. «Ո՞րն է մար դու գլխա վոր և  մե ծա գույն նպա տա կը. փա ռա վո-
րել Աստ ծուն և  լիար ժեք կեր պով վա յե լել Ն րան հա վիտ յան»8։ 

Ի՞նչ կա րե լի է ա նել այս աղ մու կի և շ փոթ մուն քի պայ ման նե րում։ 
Այն ըն թաց քը, ո րը մենք պետք է ընտ րենք, և՛ պարզ է, և՛ բարդ։  Մենք 
պետք է հանձն առ նենք քա րո զել Աստ ծո հատ կա նիշ նե րը այն պես, 
ինչ պես դրանց մա սին գրված է Աստ վա ծաշն չում՝ չմշակ ված, չփո-
փոխ ված, չխմբագր ված և չզտ ված մեր դա րաշր ջա նի հու մա նիս տա-
կան փի լի սո փա յութ յամբ։ Աստ ված կա րիք չու նի, որ մենք պաշտ պա-
նենք Ի րեն։ Ե թե մենք հռչա կենք Ն րան այն պես, ինչ պես  Նա հայտ-
նում է Ի րեն Աստ վա ծաշն չում,  Նա Ին քը կպաշտ պա նի Ի րեն9։  Մենք 
պետք է կանգ նենք սե փա կան ան ձե րով կլան ված մարդ կանց միջև, 
մար տահ րա վեր նե տենք նրանց հա մոզ մունք նե րին և  ուղ ղենք նրանց 
հա յաց քը դե պի վեր՝ ազ դա րա րե լով ճշմար տութ յու նը։  Մենք պետք է 
ա սենք նրանց, որ  Տե րը միակ Աստ վածն է՝ հա վի տե նա կան, ան մահ 

8. Վեստ մինս տե րի  Մեծ հար ցու պա տաս խանք,  Հարց 1։ 
9. Հե ղի նա կը վերց րել է այս միտ քը Ս փեր ջե նից, ով նման մի պնդում է ա նում Աստ-

վա ծաշն չի վե րա բեր յալ. «Աստ վա ծա շուն չը նման է առ յու ծի։ Ո՞վ է երբ ևէ լսել առ յու ծին 
պաշտ պա նե լու մա սին։  Պար զա պես բաց թո ղեք նրան, նա կպաշտ պա նի ինքն ի րեն»։
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և  ան տե սա նե լի, «բարձր յալ՝ ամ բողջ երկ րի վրա»10։  Մենք պետք է 
զգու շաց նենք մարդ կանց, որ ազ գե րը նման են դույ լից կախ ված ջրի 
կա թի լի Ն րա առջև, և  որ  Նա նա յում է նրանց կշեռ քի վրա գտնվող 
փո շե հա տի կի պես11։  Մենք պետք է բե րենք նրանց այն եզ րա հանգ-
ման, որ Ն րան է պատ կա նում մե ծութ յու նը, զո րութ յու նը, փառ քը, 
վե հութ յու նը և  այն ա մե նը, ին չը գտնվում է վեր ևում՝ երկն քում, և 
 ներքևում՝ երկ րի վրա12։  Քա նի որ ա մեն ինչ Ն րա նից, Ն րա նով և  դե-
պի  Նա է13։  Մենք պետք է պարզ և հս տակ ազ դա րա րենք, որ  Նա է 
այն Աստ ված, ո րի դեմ մենք մե ղան չել ենք, և  որ Ն րա ա նա սե լի մե-
ծութ յան պատ ճա ռով է, որ մեր մեղքն ա նա սե լիո րեն չար է։ 

ԱՍՏԾՈ ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ան կաս կած՝ մարմնա վոր մար դը դի տար կում է Աստ ծո գե րիշ խա-

նութ յու նը որ պես Ն րա ա մե նա պա կաս հա ճե լի հատ կա նի շը։  Սա հատ-
կա պես ճշմա րիտ է ժա մա նա կա կից Արև մուտ քում, որ տեղ անհա տա-
կա նությունը, ան ձի ան կա խութ յու նը և  ժո ղովր դա վա րութ յու նը հա մար-
վում են սրբա զան հաս կա ցութ յուն ներ, ներ հա տուկ ի րա վունք ներ և 
ակն հայտ ճշմար տութ յուն ներ։  Թեև այս վեհ հաս կա ցութ յուն նե րը պետք 
է սահ մա նեն և  սահ մա նա փա կեն մար դու կա ռա վա րումն այլ մար դու 
կող մից, մենք պետք է մշտա պես զգու շա նանք, որ չեն թադ րենք, թե 
Աստ ված նույն կեր պով սահ մա նա փակ է Իր իշ խա նութ յու նը գոր ծադ րե-
լու մեջ։  Սուրբ գիր քը միան շա նակ կեր պով պնդում է, որ  Տե րը հաս տա-
տել է Իր գա հը Երկն քում, և Ն րա թա գա վո րութ յու նը տի րում է բո լո րին14։ 
Ն րա իշ խա նութ յու նը չու նի ոչ մի սահ մա նա փա կում. գո յութ յուն չու նի 
ոչ մի ա րա րած և  ոչ մի գոր ծու նեութ յուն, ո րը դուրս է Ն րա գա վա զա նի 
սահ ման նե րից։ Ա մեն կեն դա նի ա րա րած, ա մեն ստեղծ ված էակ և  բո լոր 
ի րա դար ձութ յուն նե րը պատ մութ յան մեջ պատ կա նում են Ն րան։  Նա 
ա նում է՝ ինչ ու զում է ա րար չա գոր ծութ յան բո լոր տի րույթ նե րում15։  Նա 
ա մեն ինչ հա ջո ղում է Իր կամ քի խոր հուրդ նե րի պես, և  ոչ ոք չի կա րող 
ետ դարձ նել Ն րան Իր նպա տակ նե րից16։  Նա սպա նում է և  կեն դա նաց-
նում է17։  Նա է ստեղ ծում խա ղա ղութ յու նը և  չա րի քը18։ Չ կա մե կը, ով կա-
րող է զար կել Ն րա ձեռ քին և  ա սել. «Ի՞նչ ես ա նում»19։ Ն րա խոր հուր դը 

10. Սաղ մոս 97.9, Ե սա յի 57.15, Ա  Տի մո թեոս 1.17
11. Ե սա յի 40.15–18
12. Ա Մ նա ցոր դաց 29.11
13. Հ ռո մեա ցի նե րի 11.36
14. Սաղ մոս 103.19
15. Սաղ մոս 115.3, 135.6
16. Ե փե սա ցի նե րի 1.11,  Հոբ 23.13
17. Ա  Թա գա վո րաց 2.6
18. Ե սա յի 45.7
19. Դա նիել 4.34,35
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հաս տատ է հա վիտ յան, և Ն րա սրտի մտած մունք նե րը՝ ազ գից մինչև 
ազգ20։ Չ կա ի մաս տութ յուն, հան ճար և  խոր հուրդ, ո րը կա րող է հաղ-
թել Ն րան21։ Ն րա իշ խա նութ յու նը հա վի տե նա կան իշ խա նութ յուն է, և 
Ն րա թա գա վո րութ յու նը՝ դա րեց դար22։ Այն եր բեք չի փո փոխ վի, և  ոչ 
ոք եր բեք չի զբա ղեց նի Ն րա դիր քը։  Նա միշտ լի նե լու է այն  Տե րը, Ում 
մենք պետք է հա շիվ տանք։ 

 Մար դիկ պետք է հաս կա նան, որ մե ղան չե լիս նրանք չեն ապստամ-
բում ինչ-որ անն շան աստ վա ծութ յան կամ ինչ-որ փոքր գա վա ռի վե-
րա կա ցուի դեմ, այլ՝ մեծ  Թա գա վո րի, Ով վեր է բո լոր աստ ված նե-
րից, երկն քի և  երկ րի  Տի րոջ, Ե րա նե լիի և  միակ Հ զո րի, տե րե րի  Տի-
րոջ և  թա գա վոր նե րի  Թա գա վո րի դեմ23։ Ն րանք պետք է հաս կա նան, 
որ մե ղան չե լը նշա նա կում է պա տե րազմ հայ տա րա րել Ն րա դեմ, Ով 
ստեղ ծել է տիե զերքն Իր խոս քով և  կա ռա վա րում է այն ա զա տո րեն և  
ա ռանց որ ևէ ջան քի։  Նա պատ վի րեց աստ ղե րին հսկել ժա մե րը գի-
շեր վա երկն քում, և դ րանք զբա ղեց րին ի րենց տե ղե րը։  Նա պատ վի-
րեց մո լո րակ նե րին գտնել ի րենց ա ռանցք նե րը, և դ րանք դա սա վոր-
վե ցին Ն րա խոս քի պես։  Նա պատ վի րեց դաշ տե րին փռվել, և  սա-
րե րին՝ բարձ րա նալ, և դ րանք ա հով հնա զանդ վե ցին։  Նա սահ ման 
գծեց ա վա զի վրա և  պատ վի րեց ամ բար տա վան ծո վին ա ռաջ չանց-
նել դրա նից, և  այն երկ յու ղա ծութ յամբ խո նարհ վեց։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, չնա յած ա րար չա գոր ծութ յան մե ծա գույն ու ժե րի ան խախտ հնա-
զան դութ յա նը՝ մար դը շա րու նա կում է թափ տալ իր խղճուկ բռունցքն 
Աստ ծո վրա։  Նա նման է անն շան լվի, ո րը շա րու նակ գլխով ա պա ռա-
ժի է հար վա ծում։  Նա կոր ծա նում է ինքն ի րեն՝ նման վե րա կեն դա նաց-
ման բաժ նում գտնվող հի վան դի, ո րը փոր ձում է ան ջա տել իր կեն սա-
գոր ծու նեութ յունն ա պա հո վող սար քա վո րումնե րը։ 

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է խո սենք Աստ ծո 
գե րիշ խա նութ յան մա սին, և դ րա նով իսկ ա պա ցու ցենք մարդ կանց, որ 
ի րենց մեղ քը սոս կա լի հան ցանք է, ո րը բա ցա հայ տում է ի րենց ան-
կում ապ րած սրտի ինք նա կոր ծան և  խե լաց նոր բնութ յու նը։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, ե թե մենք հրա ժար վենք հայտ նի դարձ նել Աստ ծո ամ բող-
ջա կան խոր հուր դը և  պատ մել այս խիստ ճշմար տութ յուն նե րը մեր 
ունկն դիր նե րին, մենք խիստ ա նար դար կվար վենք նրանց հետ և կ դա-
տա պար տենք նրանց ա նի րա զեկ և կ ռա պաշտ կյան քի։ Աստ վա ծա-
շունչն ա սում է մեզ, որ Աստ ված հայտ նեց Ի րեն Իս րա յե լին, որ պես զի 
ժո ղո վուր դը վա խե նար Ի րե նից24։ Այն պես որ, մենք պետք է քա րո զենք 

20. Սաղ մոս 33.11
21. Ա ռա կաց 21.30
22. Դա նիել 4.34,35
23. Սաղ մոս 95.3,  Գործք 17.24, Ա  Տի մո թեոս 6.15
24. Ե լից 20.20
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Աստ ծո հայտ նութ յան ամ բողջ խոր հուր դը, որ պես զի բո լոր ազ գե րը 
վա խե նան և փրկ վեն։ Այն չա փով, ո րով մար դիկ կճա նա չեն Աստ ծուն, 
նրանք կհաս կա նան ի րենց մեղ քե րի սար սա փե լի բնույ թը, և  մի գու ցե 
փոր ձեն փրկութ յուն գտնել մեղ քից  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նում։ 

ԱՍՏԾՈ ՍՐԲՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Աստ վա ծաշն չի եր կու Կ տա կա րան ներն էլ նկա րագ րում են Աստ-

ծուն որ պես սուրբ, սուրբ, սուրբ25։ Այս ե ռա մաս բա նաձ ևը հա ճախ 
կո չում են «տրի սա գիոն», և  այն գե րադ րութ յան ա մե նաուժ գին ձևն  
է եբ րա յե րե նում26։ Աստ ծո սրբութ յու նը պար զա պես Ն րա բազ մա թիվ 
հատ կա նիշ նե րից մե կը չէ, այլ՝ այն հիմ քը, ո րով Ն րա բո լոր աստ-
վա ծա յին հատ կա նիշ նե րը պետք է սահ ման վեն և  հաս կաց վեն։ Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, ա մեն ին չից ա ռա վել մար դիկ պետք է ի մա նան, որ 
Աստ ված սուրբ է։ Այս հատ կա նի շը հաս կա նա լու չա փը կո րո շի նրանց 
պատ կե րա ցումներն Աստ ծո, ի րենց ան ձի, մեղ քի, փրկութ յան և  ընդ-
հա նուր առ մամբ՝ ի րա կա նութ յան մա սին։ Ա ռա կաց գրքի ի մաս տուն 
հե ղի նա կը սո վո րեց նում է մեզ, որ Ա մե նա սուր բին ճա նա չե լը հան ճար 
է27։ Աստ ծո այս ե զա կիո րեն կար ևոր հատ կա նի շի մա սին չի մա նա լը 
նշա նա կում է չճա նա չել Աստ ծուն և  բաց լի նել Ն րա մյուս հատ կա-
նիշ նե րը և  գոր ծե րը սխալ ըն կա լե լու հա մար։  Բա ցի այդ,  Սուր բի մա-
սին գի տե լի քի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով մար դիկ խե ղաթ յուր ված 
պատ կե րա ցում կու նե նան ի րենց մա սին։ Այս պի սով, ի րենց մեղ քի 
սոս կա լի բնութ յու նը հաս կա նա լու հա մար, մար դիկ նախ պետք է ինչ-
որ պատ կե րա ցում կազ մեն Աստ ծո սուրբ բնութ յան մա սին։ 

« Սուրբ» բա ռը թարգ ման ված է եբ րա յե րեն «կա դոշ» բա ռից, ո րը 
նշա նա կում է «ա ռանձ նաց ված, նշված, ջոկ ված կամ հե ռաց ված հա-
սա րակ գոր ծա ծութ յու նից»։ Աստ ծո վե րա բեր յալ, այս բա ռը մատ-
նանշում է եր կու կար ևոր ճշմար տութ յուն։ Ա ռա ջի նը՝ Աստ ծո սրբութ-
յու նը վե րա բե րում է Ն րա գե րա զանց էութ յա նը28։ Որ պես Ա րա րիչ՝  Նա 
վեր է Իր ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յու նից և  լիո վին ա ռանձ նաց ված է 
այն ա մե նից, ինչն Ին քը ստեղ ծել և  պահ պա նում է։ Այս զա տու մը կամ 
ա ռանձ նա ցումն Աստ ծո և մնա ցած ա մեն ին չի միջև միայն քա նա կա-
կան չէ (այ սինքն՝ այն, որ Աստ ված ա վե լի մեծ է), այլև ո րա կա կան (այ-

25. Ե սա յի 6.3,  Հայտ նութ յուն 4.8
26. Հու նա րեն «տրիս»՝ «ե րեք», և «ա գիոն»՝ «սուրբ»։  Ջոն Ն. Օս վալտ, «Ե սա յու 

գիր քը. Գ լուխ ներ 1-39»,  Հին կտա կա րա նի  Նոր  Մի ջազ գա յին մեկ նութ յուն (Գ րենդ  Ռե-
փիդս, «Eerdmans» 1986թ.), էջ 181։ 

27. Ա ռա կաց 9.10
28. « Գե րա զանց» բա ռը լա տի նե րե նում «տրան սեն դե րե» բառն է («տրանս» ՝ վրա, 

«սկան դե րե»՝ մագլ ցել), ո րը նշա նա կում է «անց նել ինչ-որ բա նից, բարձ րա նալ ինչ-որ 
բա նից վեր, գե րա զան ցել»։
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սինքն՝ Աստ ված բո լո րո վին այլ էակ է)։ Ան կախ ի րենց շու քից՝ մնա ցած 
բո լոր էակ ներն այս երկ րի վրա ըն դա մե նը ստեղծ ված ներ են։  Միայն 
Աստ ված է Աստ ված՝ ա ռան ձին, գերբ նա կան և  ան մա տույց29։ Ա մե-
նից վե հա շուք հրեշ տա կը, ո րը կանգ նած է Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ, 
նույն քան նման չէ Աստ ծուն, որ քան այս երկ րի վրա սո ղա ցող ա մե նա-
փոքր որ դը։  Տի րոջ պես սուրբ չկա30։  Նա ան զու գա կա՜ն է։ 

Աստ ծո այ լա տե սա կութ յունն է, որ դրդում է մարդ կանց ակ նա ծել 
Ն րա առջև և  երկ յուղ տա ծել Ն րա հան դեպ։ Ա մե նա զար մա նա լի և 
 զար հու րե լի ստեղծ ված նե րը երկն քում և  երկ րի վրա ըն դա մե նը մեզ 
պես ստեղծ ված ներ են։  Թեև նրանք գե րա զան ցում են մեզ չա փե րով 
և  ու ժով, թեև նրանք ա մա չեց նում են մեզ ի րենց ի մաս տութ յամբ և 
 գե ղեց կութ յամբ, նրանք, միև նույն է, ստեղծ ված ներ են, և  տար բե-
րութ յու նը մեր և ն րանց միջև ըն դա մե նը քա նա կա կան է։  Բայց Աստ-
ված սուրբ, ե զա կի և  ա ռան ձին է.  Նա ոչ թե ա վե լի մեծ է, այլ ամ բող-
ջո վին և  բա ցա ռա պես այլ է։ Ա հա թե ին չու էին  Մով սե սը և Իս րա յե լի 
ժո ղո վուր դը եր գում. «Ո՞վ է աստ ված նե րի մեջ  Քեզ պես, ո՛վ  Տեր։ Ո՞վ 
է  Քեզ պես՝ սրբութ յան մեջ փա ռա վոր ված»31։

Երկ րոր դը՝ Աստ ծո սրբութ յու նը վե րա բե րում է Ն րա գե րա զան ցութ-
յա նը՝ Իր ստեղ ծա գոր ծութ յան բա րո յա կան ա պա կա նութ յան հան-
դեպ։  Նա ա ռանձ նաց ված է այն ա մե նից, ին չը պիղծ և  մեղ սա լի է։  Նա 
անսխա լա կան և  ա նա րատ է32։  Նա լույս է, և Ն րա նում բո լո րո վին խա-
վար չկա33։  Նա լույ սի  Հայրն է, ո րի մեջ փո փոխ ման կամ դարձ ված քի 
շուք չկա34։  Նա չար բա նե րով չի փորձ վում, և  ոչ ո քի չար բա նե րով չի 
փոր ձում35։ Ն րա աչ քե րը չա փա զանց մա քուր են՝ չա րին հա վա նութ յուն 
տա լու հա մար, և  Նա չի կա րող բա րե հա ճութ յամբ նա յել դրան36։ Ա մեն 
մեղք պիղծ է Ն րա հա մար. այն նող կանք, ա տե լութ յուն և զզ վանք է 
ա ռա ջաց նում։  Յու րա քանչ յու րը, ով ա նար դար է վար վում, պիղծ է Ն րա 
գա հի առջև, և Ն րա ե րեսն ուղղ ված է բո լոր ա նօ րի նութ յուն գոր ծող-
նե րի դեմ37։ Ա հա թե ին չու ա մե նա սուրբ և  ա մե նան վիր ված մար դիկ 
Աստ վա ծաշն չում, ո րոնց Աստ ծուն ա վե լի մտեր մո րեն ճա նա չե լու հնա-
րա վո րութ յուն էր շնորհ վել, ընկ նում էին Ն րա առջև մա հա ցած նե րի 
պես և  բա ցա կան չում էին. « Վա՜յ ինձ, ո րով հետև կո րած եմ, ո րով հետև 

29. Երկ րորդ Օ րի նաց 4.35, Ա  Տի մո թեոս 6.16
30. Ա  Թա գա վո րաց 2.2
31. Ե լից 15.11
32. «Անս խա լա կան» բա ռը լա տի նե րե նում «իմպ րեկ կա բի լիս» բառն է («իմ»՝ ոչ, 

«պեկ կա րե»՝ մե ղան չել, «ա բի լիս»՝ «կա րող»), ո րը նշա նա կում է «մե ղան չե լու ան կա-
րող» կամ «անս խա լա կան և  ան մե ղադ րե լի»։

33. Ա  Հով հան նես 1.5
34. Հա կո բոս 1.17
35. Հա կո բոս 1.13
36. Ամ բա կում 1.13
37. Երկ րորդ Օ րի նաց 25.16,  Սաղ մոս 5.4
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ես պիղծ շրթուն քով մարդ եմ, և  ես պիղծ շրթուն քով ժո ղովր դի մեջ եմ 
բնակ վում, և  իմ աչ քե րը տե սան  Զո րաց  Տեր  Թա գա վո րին»38։ 

 Մարդ կանց փրկութ յան մեջ գո յութ յուն ու նի տրա մա բա նա կան հա-
ջոր դա կա նութ յուն։ Ն րանք պետք է գի տակ ցեն, որ կո րած են, մինչև 
փրկվե լը։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք պետք է ի մա նան, որ մե ղա վոր են, 
նախ քան գի տակ ցե լը, որ իս կա պես կո րած են։ Եվ, ի վեր ջո, նրանք 
պետք է հաս կա նան, որ Աստ ված սուրբ է, մինչև որ լիո վին կըն կա լեն 
ի րենց մեղ քի սոս կա լի բնութ յու նը։ Այս ճշմար տութ յուն նե րի լույ սի ներ-
քո մենք պետք է պար զո րեն հաս կա նանք, որ ոչ մի օ գուտ չենք բե-
րում մարդ կանց, ե թե չենք պատ մում նրանց ճշմար տութ յու նը ի րենց 
մեղ քի մա սին, և  ոչ մի ծա ռա յութ յուն չենք մա տու ցում նրանց, ե թե 
չենք սո վո րեց նում Ա մե նա սուրբ Աստ ծո մա սին։  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն 
անդրդվե լիո րեն պնդում էր, որ Ա վե տա րա նը և Աստ ծո թա գա վո րութ-
յու նը տա րած վում են այն չա փով միայն, ո րով մար դիկ սուրբ են հա-
մա րում Ն րա ա նու նը և Ն րան39։ Այն պես որ, Ա վե տա րա նը հա վա տար-
մո րեն չի քա րոզ վում, ե թե չի շեշ տադր վում Աստ ծո սրբութ յու նը։ 

ԱՍՏԾՈ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Աստ ծո  Խոս քում «Ար դար» բա ռը թարգ ման ված է եբ րա յե րեն 

«ցադ դիկ» և, հա մա պա տաս խա նա բար, հու նա րեն «դի կա՛ յոս» բա ռե-
րից։ Եր կու բա ռերն էլ փո խան ցում են Աստ ծո ճշմար տա ցիութ յու նը, 
ճշգրտութ յու նը և  բա րո յա կան գե րա զան ցութ յու նը։  Հա մա ձայն Աստ-
ծո  Խոս քի՝ Աստ ծո ար դա րութ յու նը այն պի սի բան չէ, ին չը  Նա ո րո շել 
է ա նել. այն հա տուկ է Ն րա էութ յա նը։  Նա ար դար Աստ ված է. Ն րա 
ար դա րութ յու նը հա վիտ յան է, և  Նա չի փոխ վում40։  Նա հա վա տա րիմ 
Աստ ված է, և  Նա չի խե ղաթ յու րում ճշմար տութ յու նը41։  Նա միշտ գոր-
ծե լու է հա մա ձայն Իր էութ յան։ Այս պի սով, Ն րա գոր ծե րը կա տար յալ 
են, և Ն րա ճա նա պարհ նե րը ի րա վունք են42։ 

Այն, թե ինչ պես է Աստ ված վար վում Իր ա րար չա գոր ծութ յան հետ, 
հատ կա պես ի հայտ է բե րում Ն րա ար դար բնութ յու նը։ Ն րա  Խոս քը 
հա վաս տիաց նում է մեզ, որ ար դա րութ յու նը և  ար դա րա դա տութ յու նը 
Ն րա գա հի հիմ քերն են, և  որ  Նա իշ խում է ա մե նի վրա ա ռանց քմա հա-
ճույ քի, կողմնա կա լութ յան և ա նար դա րութ յան43։  Քա նի որ  Նա ար դար 
Աստ ված է,  Նա սի րում է ար դա րութ յունն Իր ամ բողջ էութ յամբ և  ա տում 
է ա նար դա րութ յու նը կա տար յալ ա տե լութ յամբ44։ Այս պի սով,  Նա չի կա-
րող բա րո յա պես չե զոք կամ ան տար բեր լի նել մարդ կանց կամ հրեշ-

38. Ե սա յի 6.5
39. Մատ թեոս 6.9
40. Սաղ մոս 7.9, 119.142
41. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.4,  Հոբ 8.3
42. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.4
43. Սաղ մոս 89.14
44. Սաղ մոս 11.7, 5.5
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տակ նե րի բնա վո րութ յան և  գոր ծե րի հան դեպ։  Նա դա տե լու է նրանց 
ան փոխ զի ջում ար դա րութ յամբ և  բա ցար ձակ հա վա սա րութ յամբ։ Ինչ-
պես սաղ մո սեր գուն է ազ դա րա րում. « Բայց  Տե րը հա վիտ յան կա.  Նա 
Իր ա թո ռը պատ րաս տեց դա տաս տա նի հա մար։ Եվ  Նա աշ խարհն ար-
դա րութ յամբ կդա տի և  ազ գե րին ուղ ղութ յամբ ի րա վունք կա նի»45։ 

 Հիմն վե լով այս ճշմար տութ յուն նե րի վրա՝ մենք ե րաշ խիք ու նենք, 
որ այն օ րը, երբ Աստ ված դա տի բո լոր մարդ կանց գոր ծե րը, նույ նիսկ 
դա տա պարտ ված նե րը կխո նար հեց նեն գլուխ նե րը և կ հայ տա րա րեն, 
որ  Նա ճիշտ է։  Քա նի որ զոր քե րի  Տե րը կբարձ րա նա ի րա վուն քով, և 
 սուրբ Աստ ված կհայտ նի Իր սրբութ յունն ար դա րութ յամբ46։ Ոչ ոք եր-
բեք չի կա րո ղա նա մե ղադ րել Ն րան սխալ մուն քի մեջ, ո րով հետև  Նա 
ար դար Աստ ված է, ո րի գոր ծե րը, հրա ման նե րը և  դա տաս տան նե րը 
կա տար յալ են47։ 

 Լու րը Աստ ծո ար դա րութ յան կամ ար դա րա դա տութ յան վե րա բեր-
յալ և՛ լավ է, և՛ վատ։ Այս լու րը լավ է, քա նի որ բո լորն են ցան կա նում, 
որ ան սահ ման զո րութ յուն և  գե րիշ խա նութ յուն ու նե ցող Աստ ված ար-
դար լի նի։  Հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի պատ կե րաց նել ա մե նա կա րող 
և  չար էա կից ա վե լի սար սա փե լի բան։ Ան սանձ իշ խա նութ յուն ու նե-
ցող ան բա րո աստ վա ծութ յան ստվե րում այս աշ խար հի  Հիտ լեր նե րը 
կնման վեին մանր օ րի նա զան ցութ յուն ներ գոր ծած թեթև հան ցա գործ-
նե րի։ Ե թե Աստ ված կա, բո լորն են ցան կա նում, որ  Նա ար դար լի նի։ 

Մ յուս կող մից, ար դար Աստ ված շատ մեծ խնդիր ներ է ներ կա յաց-
նում մար դու հա մար։ Ի րա կա նում, կա րե լի է ա սել, որ մար դու մե ծա-
գույն խնդի րը Աստ ծո ար դա րութ յունն է։  Մենք հան գում ենք այս եզ-
րա կա ցութ յա նը պարզ տրա մա բա նութ յան մի ջո ցով. 

Ա ռա ջին դրույ թը.  Տիե զեր քի Ա րա րի չը և  Գե րա գույն Իշ խա նը և՛ ար դար 
է, և՛ բա րի։ 

Երկ րորդ դրույ թը. Ար դար և  բա րի Աստ ված ընդ դի մա նա լու է այն ա մե-
նին, ինչ ա նար դար և  չար է, և  դա տաս տա նի է բե րե լու դա։ 

Եր րորդ դրույ թը.  Բո լոր մար դիկ չար են և  մե ղա վոր են ա նար դա րութ-
յան մեջ։ 

Եզ րա կա ցութ յուն.  Հետ ևա բար, Աստ ված ընդ դի մա նա լու է բո լոր մարդ-
կանց և  դա տաս տա նի է բե րե լու նրանց։ 

Աստ ծո ար դա րութ յու նը բա րի լուր է ար դար ա րա րած նե րի հա մար, 
բայց սար սա փե լի ու ղերձ է ա նար դար նե րի հա մար։ Ա ռա կաց գրքի հե-
ղի նա կը հաս տա տում է այս ճշմար տութ յու նը. «Ու րա խութ յուն է ար դա-
րի հա մար ի րա վունք ա նե լը, բայց սոս կում՝ չա րա գործ նե րի հա մար»48։

45. Սաղ մոս 9.7,8
46. Ե սա յի 5.16
47. Հոբ 36.23
48. Ա ռա կաց 21.15
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Ե թե մենք Աստ ծո պես ար դար լի նեինք, վե րա հաս դա տաս տա-
նի մա սին լու րը ցնծութ յան ա ռիթ կդառ նար մեզ հա մար։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, մենք ար դար չենք. ի րա կա նում, ար դար չկա, մեկն էլ չկա49։ 
Այն պես որ, Աստ ծո ար դար դա տաս տա նի սպա սու մը պետք է որ մեծ 
սար սափ ա ռա ջաց նի ա մեն մար դու մեջ և դր դի նրան դա տա պաշտ-
պան փնտրե լ։ Այն փաս տը, որ մարդ կանց մեծ մա սը որ ևէ կեր պով չի 
ազդ վում գա լիք դա տաս տա նի լու րից, կա րող է բե րել մեզ հետև յալ 
եզ րա հան գումնե րից մե կին։ Ա ռա ջի նը՝ նրանց խիղճն այր ված է, և 
ն րանք հա մոզ ված են, որ այդ ա մե նը պար զա պես ա ռաս պել է։ Երկ-
րոր դը՝ նրանք չա փա զանց ված կար ծիք ու նեն ի րենց ար դա րութ յան 
մա սին։ Եր րոր դը՝ նրանք թե րագ նա հա տում են Աստ ծո ար դա րութ-
յու նը։  Չոր րոր դը՝ նրանք պար զա պես չգի տեն նման բա նե րի մա սին, 
քա նի որ դրանք հազ վա դեպ են պար զո րեն հռչակ վում ա վե տա րա-
նա կան ե կե ղե ցի նե րի ամ բիոն նե րից։ 

Ամ բողջ աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ մշա կույթ-
նե րում ար դա րա դա տութ յու նը հա ճախ պատ կեր վում է որ պես կին, 
ո րի ձեռ քին կշեռք է, և  ո րի աչ քե րը ծածկ ված են քո ղով։ Այս պատ-
կե րի նպա տակն է՝ ցույց տալ, որ ար դա րա դա տութ յու նը կույր է կողմ-
նա կա լութ յան և  կա շառ քի հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, ան կում ապ րած 
մար դու հա մար այն շատ ա վե լի ա նազ նիվ ի մաստ ու նի. մենք կույր 
ենք ար դա րա դա տութ յան, ար դա րութ յան և  հա վա սա րութ յան հա-
մար։  Մենք խար դախ կշեռք նե րի և  ան հա վա սար կշռա քա րե րի մար-
դիկ ենք50։  Մենք մատ նա ցույց ենք ա նում մեր եղ բոր աչ քի շյու ղը, բայց 
թվում է՝ տեղ յակ չենք մեր աչ քից դուրս ցցված գե րա նից51։  Մենք զայ-
րա ցած քննա դա տում ենք կա շա ռա կեր քա ղա քա կան բռնա կալ նե րին, 
ո րոնք կո ղոպ տում են սե փա կան ժո ղովր դին, և  բո ղո քում ենք խո շոր 
ըն կե րութ յուն նե րի ան սանձ ա գա հութ յան դեմ, սա կայն չենք նկա տում 
մեր և ն րանց միջև ապ շե ցու ցիչ նմա նութ յու նը։  Տար բե րութ յու նը միայն 
չա փի մեջ է։  Մենք նույն պես գո ղա ցած հաց ենք ու տում, սրբում ենք 
մեր բե րա նը և  ա սում, որ ոչ մի սխալ բան չենք ա րել։  Մենք չենք հաս-
կա նում, որ կան չե լով աստ վա ծա յին դա տաս տա նը այս աշ խար հի մեծ 
մե ղա վոր նե րի վրա՝ դա տաս տան ենք բե րում հենց մեզ վրա։ Թ վում 
է՝ մենք մո ռա ցութ յան ենք մատ նել Աստ վա ծաշն չի հա մընդ հա նուր մե-
ղադ րան քը բո լո րիս դեմ. «Ար դար չկա, մեկն էլ չկա»52։

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է հռչա կենք Աստ-
ծո ար դա րութ յու նը և դ րա նով իսկ բա ցա հայ տենք մարդ կանց ա նար-
դա րութ յու նը։  Մենք պետք է ցույց տանք Աստ ծո ար դա րութ յան 

49. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10
50. Ա ռա կաց 11.1
51. Մատ թեոս 7.3,4
52. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10
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խստութ յու նը և  ա պա ցու ցենք, որ ա մե նա փոքր իսկ շե ղու մը Ն րա 
կա տար յալ չա փա նիշ նե րից և՛ ո րա կազր կում է, և՛ դա տա պար տում է։ 
 Մար դիկ պետք է ի մա նան, որ պա հանջ վեց ա նար դա րութ յան ըն դա-
մե նը մեկ ա րարք մարդ կութ յան ա ռա ջին ծնող նե րի կող մից, որ պես-
զի բո լոր մարդ կանց վրա դա տա պար տութ յուն գար, և  այս աշ խար հը 
նետ վեր ա նուղ ղե լի թվա ցող խառ նաշ փո թի մեջ53։  Միայն այդ դեպ-
քում նրանք կգի տակ ցեն, որ ի րենց ան թիվ ա նար դար գոր ծե րը ո րա-
կազր կում են ի րենց, և  որ ի րենք չեն կա րող բար յա ցա կամ հա րա-
բե րութ յուն ներ ու նե նալ Աստ ծո հետ՝ ի րենց ա ռա քի նութ յան կամ ար-
ժա նիք նե րի հի ման վրա։ Երբ ան հա վատ նե րը հարց նեն մեզ, թե ինչ 
պետք է ա նել Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ բնակ վե լու հա մար, մեր պա-
տաս խա նը պետք է ստույգ և  անս քող լի նի։ Ե թե մար դը ցան կա նում 
է հա րա բե րութ յուն ներ ու նե նալ Աստ ծո հետ, Աստ ված միայն մեկ բան 
է պա հան ջում նրա նից. իր կյան քի բո լոր օ րե րում54 նա պետք է ապ րի 
բա ցար ձակ բա րո յա կան կա տա րե լութ յամբ՝ ա ռանց թե րաց ման կամ 
ձա խող ման, ։ Երբ մեր ունկն դիր նե րը խոս տո վա նեն, որ դա անհ նար 
է, մենք մատ նա ցույց կա նենք նրանց Ք րիս տո սին։ 

ԱՍՏԾՈ ՍԵՐԸ 
Ո չինչ այն քան չի բա ցա հայ տում մար դու ան բա րո յութ յու նը և  մեղ-

քը, որ քան պարզ և  հետ ևո ղա կան քա րո զը Աստ ծո սի րո մա սին։ 
Երբ քա րո զի չը հա կադ րում է  Բարձր յա լի այս վեհ հատ կա նի շը այն 
ան տար բե րութ յան և թշ նա ման քի հետ, ո րոնք Ն րա ստեղ ծած ներն 
ունեն Ն րա հան դեպ, դա բա ցա հայ տում է մար դու ան պի տա նութ յու-
նը և  ցույց է տա լիս մեղ քի ա ռա վել ևս  մե ղա վոր լի նե լը55։

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է հե ղե ղի մարդ կանց Աստ ծո սի-
րով։  Բո լո րը պետք է ի մա նան, որ Աստ ված ձրիա բար և  անձն վի րա-
բար տվեց Իր Ան ձը մարդ կանց՝ նրանց օգ տի և  բա րօ րութ յան հա-
մար, և  ա րեց դա ոչ թե մարդ կանց ար ժա նիք նե րի կամ ա ռա քի նութ-
յան շնոր հիվ, այլ՝ Իր սի րո56։ Ն րանք պետք է ի մա նան, որ Ն րա սե րը 
շատ ա վե լին է վե րա բեր մուն քից, զգաց մուն քից կամ գոր ծե րից։  Սե-
րը Աստ ծո հատ կա նիշ նե րից մեկն է՝ Ն րա էութ յան մի մա սը։ Աստ ված 
պար զա պես չի սի րում.  Նա սեր է57։  Նա սի րո Աստ ված է58։  Նա ճշմա-
րիտ սի րո էութ յունն է, և  ա մեն ճշմա րիտ սեր բխում է Ն րա նից՝ սի-
րո գլխա վոր Աղբ յու րից։  Մար դիկ պետք է ի մա նան, որ ա վե լի հեշտ 
կլի ներ հաշ վել բո լոր աստ ղե րը երկն քում և  ա մեն մի ա վա զա հա տիկն 

53. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.12–19
54. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ հո վիվ  Մայքլ  Դա րե մին, ով հով վում է 

«Օուք Գ րոուվ» Մկր տա կան ե կե ղե ցին  Կեն տու կի նա հան գի  Փադ յու քա քա ղա քում։
55. Հ ռո մեա ցի նե րի 7.13
56. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.7,8
57. Ա  Հով հան նես 4.8,16
58. Բ  Կորն թա ցի նե րի 13.11
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այս երկ րի վրա, քան չա փել կամ նույ նիսկ փոր ձել նկա րագ րել Աստ-
ծո սե րը։ Դ րա բարձ րութ յու նը, խո րութ յու նը և  լայ նութ յու նը վեր են 
նույ նիսկ մե ծա գույն և  խո րա թա փանց ստեղծ ված նե րի մտքից։ 

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է բա ցատ րի Աստ ծո սե րը մե ղա վոր 
մարդ կանց հան դեպ՝ խո սե լով Ն րա բա րե հա ճութ յան մա սին, ին չը նշա-
նա կում է, որ  Նա ցան կա նում է բա րութ յամբ վար վել մարդ կանց հետ, 
օրհ նել նրանց և ն պաս տել նրանց բա րօ րութ յա նը։ Աստ վա ծա շուն չը 
վկա յում է, որ  Նա սի րող Ա րա րիչ է, Ով ցան կա նում է օրհ նել հրեշ տակ-
նե րին, մարդ կանց և  նույ նիսկ՝ կեն դա նի նե րին59։ Ն րա էութ յու նը ճիշտ 
հա կա ռակն է ցան կա ցած կար ծի քի, ո րը փոր ձում է ներ կա յաց նել Ն րան 
որ պես քմա հաճ և վ րեժխնդ րա կան աստ վա ծութ յան, Ով ձգտում է Իր 
ա րար չա գոր ծութ յան անկ մա նը և թշ վա ռութ յա նը։  Նա բա րի է բո լո րի 
հան դեպ, և Ն րա ո ղոր մութ յունն Իր բո լոր գոր ծե րի վրա է60։  Նա ծա գեց-
նում է ար ևը և՛ չա րե րի, և՛ բա րի նե րի վրա, և  անձրև է բե րում և՛ ար դար-
նե րի, և՛ ա նար դար նե րի վրա61։  Նա բա րի է ե րախ տա մոռ նե րի և  չա րե րի 
հան դեպ62։ Ա մեն բա րի բան և  ա մեն կա տար յալ պարգև Ն րա նից է63։

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է բա ցատ րի Աստ ծո սե րը մե ղա վոր 
մարդ կանց հան դեպ՝ սահ մա նե լով և ն կա րագ րե լով Ն րա ո ղոր մութ-
յու նը և շ նորհ քը։  Մար դիկ պետք է ի մա նան, որ Աստ ծո ո ղոր մութ յու-
նը՝ Ն րա գթասր տութ յու նը, բա րութ յու նը և  կա րեկ ցանքն է, նույ նիսկ 
Իր ա մե նաթշ վառ և խղ ճա լի ա րա րած նե րի հան դեպ։ Աստ վա ծա շունչն 
ան վա նում է Ն րան գթութ յուն նե րի  Հայր և ն շում է, որ  Նա թե՛ «մեծ է 
ո ղոր մութ յամբ», թե՛ «բազ մո ղորմ» է64։  Նույն պես, մար դիկ պետք է 
ի մա նան, որ Աստ ծո շնորհ քը նշա նա կում է, որ  Նա ցան կա նում է վար-
վել Իր ստեղ ծած նե րի հետ ոչ թե ըստ նրանց ար ժա նիք նե րի կամ 
ար ժե քի, այլ՝ ըստ Իր բա րութ յան և  ա ռա տա ձեռ նութ յան։  Նա «ա մեն 
շնորհ քի Աստ վածն» է65։  Նա փա փա գում է ո ղոր մած լի նել մարդ կանց 
հան դեպ և ս պա սում է բարձ րում, որ գթա նրանց66։  Նա մարդ կանց 
փրկում է շնորհ քով, երբ նրանք ան զոր են փրկե լու ի րենց, որ գա լիք 
դա րե րում ցույց տա Իր շնորհ քի գե րա զանց մե ծութ յու նը այն բա նով, 
որ բա րութ յուն ցու ցա բե րեց նրանց հան դեպ, ով քեր ար ժա նի չէին67։

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է բա ցատ րի Աստ ծո սի րո գե րա-
զան ցութ յու նը՝ խո սե լով Ն րա համ բե րութ յան կամ եր կայ նամ տութ-
յան մա սին։  Մար դիկ պետք է ի մա նան, որ Աստ ված մշտա պես պատ-

59. Հովնան 4.11, Ա ռա կաց 12.10
60. Սաղ մոս 145.9
61. Մատ թեոս 5.45
62. Ղու կաս 6.35
63. Հա կո բոս 1.17
64. Սաղ մոս 145.8, Բ  Կորն թա ցի նե րի 1.3, Ե փե սա ցի նե րի 2.4
65. Ա  Պետ րոս 5.10
66. Ե սա յի 30.18
67. Ե փե սա ցի նե րի 2.7,8
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րաստ է ե ղել եր կայ նա միտ և  համ բե րա տար լի նել Իր ստեղ ծած նե րի 
տկա րութ յուն նե րի և  զան ցանք նե րի հան դեպ։  Նա զսպում է Իր բար-
կութ յու նը և  չի բարձ րաց նում Իր ամ բողջ ցա սու մը, քա նի որ հի շում 
է, որ մար դիկ մար մին են կամ քա մի, ո րը գնում է և  ետ չի դառ նում68։ 
 Նա դարձ նում է Իր բար կութ յու նը, քա նի որ չի կա մե նում, որ որ ևէ 
մե կը կոր չի, այլ որ բո լորն էլ ա պաշ խա րութ յան գան69։  Նա ցան կա-
նում է, որ բո լո րը փրկվեն և  ճա նա չեն ճշմար տութ յու նը70։ Ն րան հա-
ճե լի չէ մե ղա վոր նե րի մա հը.  Նա կա մե նում է, որ նրանք դար ձի գան 
ի րենց ճա նա պարհ նե րից և  ապ րեն71։ 

 Վեր ջի նը և  ա մե նա կար ևո րը՝ Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է 
մշտա պես ջանք թա փի, որ մե ծա րի Աստ ծո սե րը՝ քա րո զե լով, որ 
 Հայրն Իր շնորհ քով տվեց Իր Որ դուն։ Աստ ծո սե րը, ո րը վեր է մտքից, 
հայտն վել է Իր բո լոր ա րա րած նե րին գրե թե ան թիվ ձևե րով։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ գո յութ յուն ու նի 
Աստ ծո սի րո մեկ դրսևո րում, ո րը վեր է մնա ցած բո լո րից. Աստ ված 
տվեց Իր Որ դուն՝ Իր ժո ղովր դի փրկութ յան հա մար։ Աստ վա ծա շուն չը 
վկա յում է, որ Աստ ված սեր է, և  որ  Նա հայտ նեց Իր սե րը մեզ՝ մահ-
վան ու ղար կե լով Իր միա ծին Որ դուն, որ պես զի մար դիկ ապ րեն Ն րա-
նով։  Մեր վար քը կամ գոր ծե րը չեն կա րող սահ մա նել կամ չա փել սե-
րը. ճշմա րիտ սերն այն է, որն Աստ ված ցու ցա բե րեց մեր հան դեպ, երբ 
ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ որ պես քա վութ յուն մեր մեղ քե րի72։  Հայտ նի է, որ 
մար դը հա զիվ թե մա հա նա ար դա րի հա մար, թեև ինչ-որ մե կը մի գու-
ցե հա մար ձակ վի մա հա նալ բա րի մար դու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
Աստ ված հայտ նեց Իր սե րը մեր հան դեպ այն բա նով, որ երբ մենք 
դեռ մե ղա վոր ներ էինք, Ք րիս տո սը մա հա ցավ ա նաստ ված և  լիո վին 
ա նօգ նա կան մարդ կանց հա մար73։ Այս մեծ փրկա գի նը ա պա ցու ցում է 
Աստ ծո սի րո սքան չե լիութ յու նը և  մեր մեղ քի զար հու րան քը։ 

Ա հա ըն դա մե նը մի քա նի ճշմար տութ յուն, ո րոնք պետք է ներ կա-
յաց վեն մարդ կանց, որ պես զի նրանք դի տար կեն Աստ ծուն հա մա-
ձայն Աստ վա ծաշն չի և  հաս կա նան այն մեղ քի ի րա կան բնութ յու նը, 
որն ի րենք գոր ծել են Ն րա դեմ։  Ցան կա ցած մեղք, ըստ էութ յան, չա-
րիք է, քա նի որ այն գործ վում է ընդ դեմ ան սահ մա նո րեն բա րի Աստ-
ծո, Ով լիո վին ար ժա նի է սի րո, նվիր ման և հ նա զան դութ յան։ Որ քան 
ա վե լի քա րո զենք այս Աստ ծո մա սին, այն քան ա վե լի շատ մար դիկ 
կհաս կա նան ի րենց մեղ քի չա փը և փր կութ յան մեծ կա րի քը։ 

68. Սաղ մոս 78.38,39
69. Ե լից 34.6, Բ  Պետ րոս 3.9
70. Ա  Տի մո թեոս 2.4
71. Ե զե կիել 18.23,32
72. Ա  Հով հան նես 4.8–10
73. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6–8



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ

 Մե ղա վոր ներ՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան
______________________________________________________

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից պա կաս ված են»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23 

Աստ ծուն  Սուրբ գրքի լույ սի ներ քո տես նե լուց բա ցի, մար դու մե ծա-
գույն կա րի քը սե փա կան ան ձը  Սուրբ գրքի լույ սի ներ քո տես նելն է։ 
Այս հար ցում մենք բա ցա հայ տում ենք մեծ հա կադ րութ յուն աշ խար հիկ 
պատ կե րաց ման և  աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յան միջև։  Ժա մա նա-
կա կից կար ծի քը մար դու մա սին հետև յալն է. հիմնա կա նում, մար դը 
բա րի է, և ն րա մե ծա գույն խնդիր նե րը բխում են ա նա ռողջ ար տա քին 
ազ դե ցութ յուն նե րից՝ սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, կրթա-
կան և  բազ մա թիվ այլ գոր ծոն նե րից։ Ի հա կադ րութ յուն սրան՝ Աստ վա-
ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մարդն ան կում ապ րած էակ է, և ն րա բո լոր 
ախ տե րի պատ ճա ռը նրա սրտի բա րո յա կան ա պա կա նութ յունն է։ 

 Քա րո զե լով  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նը՝ մենք պետք է 
ձգտենք մեր ունկն դիր նե րին փո խան ցել աստ վա ծաշնչ յան տե-
սանկյու նը մեղ քի և  մե ղա վո րի մա սին։ Աստ վա ծա շուն չը  Սուրբ  Հո գու 
զո րութ յամբ մեկ նե լը՝ այս նա խա ձեռ նութ յու նը ի րա կա նաց նե լու միակ 
մի ջոցն է։ Այս աշ խա տան քը բարդ է և  հա ճախ՝ սխալ հաս կաց ված, 
բայց այն անհ րա ժեշտ է՝ ինչ պես վա րե լը սերմ ցա նե լուց ա ռաջ։  Մեր 
գործն է՝ խո սել այն թե մա յով, ո րի մա սին մարդ կանց մեծ մա սը գե-
րա դա սում է մո ռա նալ։  Մենք ան սո վոր աշ խա տանք ենք կա տա րում, 
քա նի որ մեր հա ջո ղութ յան չա փա նի շը մեր ունկն դիր նե րի սրտում 
ա ռա ջա ցած հա մոզ վա ծութ յան, կոտր վա ծութ յան և  ա պաշ խա րութ յան 
չափն է։  Սա դժվար ճա նա պարհ է, բայց՝ փրկութ յան միակ ու ղին։ 

Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23-ում «մե ղան չել» բա ռը թարգ ման ված է հու-
նա րե նում «մեղք» ի մաստն ու նե ցող ա մե նա հա ճախ օգ տա գործ վող 
բա ռից՝ «հա մար տա՛ նո»-ից, ո րը նշա նա կում է «վրի պել, սխալ վել 
կամ շեղ վել ճա նա պար հից»։ Եբ րա յե րե նում «մեղք» ի մաստն ու նե-
ցող ա մե նա հա ճախ օգ տա գործ վող բա ռը «խա թա»-ն  է, և  այն սահ-
ման վում է նույն ձևով։  Դա տա վո րաց գրքի հե ղի նա կը փո խան ցում 
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է այս եր կու բա ռե րի գա ղա փա րը՝ գրե լով, որ մի շարք մար դիկ  Բե-
նիա մի նի ցե ղից «պար սա տի կով մա զի վրա քար էին գցում՝ ա ռանց 
սխալ վե լու (կամ՝ վրի պե լու)»1։ Ա ռա կաց գրքի ի մաս տուն հե ղի նա կը 
նույն պես զգու շաց նում է մեզ, որ «ոտ քե րով շտա պո ղը կսա հի (կամ՝ 
կշեղ վի ճա նա պար հից, այ սինքն՝ կմե ղան չի)»2։ Աստ վա ծաշնչ յան տե-
սանկ յու նից, մար դու նշա նա կե տը և  ճա նա պարհն Աստ ծո կամքն է։ 
 Ցան կա ցած միտք, բառ կամ ա րարք, ո րը կա տա րե լա պես չի հա մա-
պա տաս խա նում Ն րա կամ քին, մեղք է։  Նույ նիսկ ա մե նաչն չին շե-
ղու մը հան ցանք է հա մար վում։ Ա հա թե ին չու է  Վեստ մինս տե րի  Մեծ 
հար ցու պա տաս խան քը մեղ քը սահ մա նում որ պես «ցան կա ցած ան-
հա մա պա տաս խա նութ յուն Աստ ծո ցան կա ցած օ րեն քին» ( Հարց 24)։ 
 Կար ևոր է նշել, որ Աստ վա ծա շուն չը եր բեք չի ներ կա յաց նում «վրի-
պե լը» որ պես ան մեղ կամ չգի տակց ված սխալ։ Այն մշտա պես հո-
ժա րա կամ անհ նա զան դութ յուն է, ո րը բխում է մար դու բա րո յա կան 
ա պա կա նութ յու նից և Աստ ծո դեմ ու նե ցած թշնա ման քից։ 

 Մեր հիմնա կան աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծում մե ղադ րան քը մեղ քի 
մեջ ներ կա յաց ված է ա մեն մար դու՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան, «ո րով հետև 
ա մե նը մե ղան չե ցին»։  Նույն գա ղա փա րը կրկնվում է ամ բողջ Աստ վա-
ծաշն չում։  Հին կտա կա րա նում գրված է՝ «մարդ չկա, որ չմե ղան չի» և 
«նա, ով ապ րում է, ար դար չէ»3։ Ի մաս տուն և մ ռայլ ված  Սո ղո մոն թա-
գա վո րը, տես նե լով, թե ինչ կա մար դու բա րո յա կա նութ յան բա րակ քո-
ղի ետ ևում, բա ցա կան չեց. «Ի րավ, որ երկ րի վրա ար դար մարդ չկա, 
որ բա րի գոր ծի և չ մե ղան չի»4։ Ի վեր ջո, Ե սա յի մար գա րեն ա ղա ղա կեց՝ 
խո սե լով ամ բողջ մարդ կութ յան մա սին. « Մենք ա մենքս ոչ խար նե րի 
պես մո լոր վե ցինք, յու րա քանչ յուրն իր ճա նա պար հին դա ռավ»5։ 

 Հին կտա կա րա նի հե ղի նակ ներն ան նա հանջ կեր պով դա տա-
պար տում էին մար դուն, սա կայն մենք չպետք է մտա ծենք, որ  Նոր 
կտա կա րա նի հե ղի նակ ներն այլ կար ծիք ու նեին, կամ որ նրանց 
պար սա վան քը պա կաս ար տա հայ տիչ էր։ Հ ռո մեա ցի նե րի 3-րդ 
գլխում  Պո ղոս ա ռաք յա լը ի րար է միաց նում մի շարք մեջ բե րումներ 
 Հին կտա կա րա նից, որ պես զի ցույց տա մեղ քի հա մընդ հա նուր բնույ-
թը և  մար դու ա րա տա վո րութ յան խո րութ յու նը։  Սա մարդ կութ յա-
նը դա տա պար տող ա մե նա ծա վա լուն և  ա մե նա խիստ հատ վածն է 
Աստ վա ծաշն չում։ «Եվ հի մա ի՞նչ, ա վե լի՞ն ենք (կամ՝ «նրան ցից ա վե-
լի լա՞վն ենք»)։ Ա մեն ևին՝ ոչ, ո րով հետև ա ռաջ մե ղադ րե ցինք հրեա-
նե րին և  հե թա նոս նե րին, թե ա մեն քը մեղ քի տակ են. ինչ պես որ 
գրված է, թե. «Ար դար չկա, մեկն էլ չկա։ Չ կա ի մա ցող, չկա Աստ ծուն 

1. Դա տա վո րաց 20.16, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է 
2. Ա ռա կաց 19.2, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է
3. Գ  Թա գա վո րաց 8.46,  Սաղ մոս 143.2 (NKJV) 
4. Ժո ղո վող 7.20
5. Ե սա յի 53.6
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խնդրող, ա մեն քը խո տոր վե ցին, միա սին ան պի տան ե ղան։ Չ կա բա-
րութ յուն ա նող, մինչև մեկն էլ չկա»»6։ 

 Մենք գի տենք Աստ վա ծաշն չից, որ մեղ քը ո՛չ հազ վագ յուտ, ո՛չ էլ 
ան սո վոր եր ևույթ է, ո րը հա տուկ է մարդ կութ յան անն շան փոք րա-
մաս նութ յա նը, այն հա մընդ հա նուր տա րա ծում ու նի։ Ա դա մի ցե ղի 
ա մեն մի ներ կա յա ցու ցիչ միա ցել է նրա սկսած ապս տամ բութ յա-
նը։ Այս ճշմար տութ յու նը ժխտող մար դիկ նաև ժխտում են Աստ վա-
ծաշնչի, մարդ կութ յան պատ մութ յան, ինչ պես նաև ի րենց մե ղա վոր 
մտքե րի, խոս քե րի և  գոր ծե րի վկա յութ յու նը։  Հով հան նես ա ռաք յա լը 
նույ նիսկ պնդում է, որ ի րենց մեղ քը ժխտող մար դիկ Աստ ծուն ստա-
խոս են ան վա նում և  ա պա ցու ցում են, որ չու նեն ոչ մի հա րա բե րութ-
յուն Ն րա հետ. «Ե թե ա սենք, թե մեղք չու նենք, մեր ան ձե րը խա բում 
ենք և ճշ մար տութ յու նը չկա մե զա նում... Ե թե ա սենք, թե մեղք չգոր-
ծե ցինք, ստա խոս ենք ա նում Ն րան, և Ն րա խոս քը մե զա նում չէ»7։ 

 Նույ նիսկ թեթև հա յացքն Աստ վա ծաշն չին՝ ցույց կտա, որ մեղ-
քը մարդ կութ յան մե ծա գույն ախտն է. այ նուա մե նայ նիվ, անժխ տե-
լի է, որ մեր ժա մա նա կա կից մշա կույ թում և դ րա արդ յուն քում ա ռա-
ջա ցած, այս պես կոչ ված, «քրիս տո նեութ յան» մեջ այն թեթև հարց 
է հա մար վում։ Այս պատ ճա ռով, մենք պետք է մեծ զգու շութ յամբ 
հետ ևենք Աստ վա ծաշն չի հե ղի նակ նե րի օ րի նա կին, ով քեր մեծ ջան-
քեր էին գոր ծադ րում, որ բա ցա հայ տեին մեղ քը և  ցույց տա յին դրա 
բա ցար ձակ մեղ սա լիութ յու նը։  Մենք չպետք է խո սենք մեղ քի մա սին 
ընդ հա նուր ար տա հայ տութ յուն նե րով, ո րոնք չեն կա րող մտա հո գել և 
 դար ձի բե րել մարդ կանց. մենք պետք է օգ տա գոր ծենք հստակ ար-
տա հայ տութ յուն ներ, ո րոնք սահ մա նում են մեղ քի ի րա կան բնույ-
թը և  բա ցա հայ տում են դրա ա մեն մի դրսևո րու մը։  Մեր նպա տակն 
է՝ ցույց տալ մեր ունկն դիր նե րին, որ մեղքն այն քա՜ն զար հու րե լի է, 
որ անհնար է հե ռաց նել որ ևէ կեր պով՝ բա ցի  Գա ռան ար յու նից։ Այս 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար, մենք պետք է ու սումնա սի րենք մեղ-
քին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից մի քա նի սը։ 

ՄԵՂՔԸ ՀԱՆՑԱՆՔ Է 
« Կո կոր դա լիր գո չի՛ր, մի՛ խնա յիր, փո ղի պես բարձ րաց րու ձայնդ 

և  ի մաց րու Իմ ժո ղովր դին ի րենց հան ցան քը»8։
Այս խոս քում Աստ ված պատ վի րում է Իր խոս նակ Ե սա յուն պար-

զո րեն և  ջեր մե ռան դո րեն բա ցա հայ տել Իր ժո ղովր դի հան ցանք նե-
րը։ Աստ ված ա ռաջ նոր դում է մար գա րեին բարձ րաց նել ձայ նը փո ղի 

6. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.9–12
7. Ա  Հով հան նես 1.8,10
8. Ե սա յի 58.1
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պես, ազ դա րա րել, հրա պա րա կել և ն կա րագ րել այն մեղ քե րը, 
ո րոնք հան գեց նե լու էին Իս րա յե լի կոր ծան մա նը։ Աստ ված նույն-
պես զգու շա ցում է ա վե լաց նում մար գա րեին ուղղ ված այս հրա մա-
նին՝ «մի՛ խնա յիր»։  Նա չպետք է դա դա րեր քա րո զել մեղ քի մա սին 
գթասրտութ յան կեղծ զգա ցու մի պատ ճա ռով։  Նա պետք է մի կողմ 
դներ մարդ կանց վի րա վո րե լու վա խը։ Իս րա յե լը պետք է կտրվեր 
 Հո գու սրով։ Անհ րա ժեշտ էր խո րը և  ցա վոտ վի րա հա տութ յուն ժո-
ղովրդի փրկութ յան հա մար։  Սա և՛ հան դի մա նութ յուն է, և՛ հոր դոր 
ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չին, ով հա ճախ ան տե սում է Ա վե տա րա-
նը քա րո զե լու այս անհ րա ժեշտ տար րը։ 

 Հին կտա կա րա նում «հան ցանք» բա ռը թարգ ման ված է եբ րա յե րեն 
«ա բար» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «հա տել, անց նել վրա յով կամ կող-
քով»։  Նոր կտա կա րա նում այս բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «պա-
րա բաի՛ նո» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «անց նել կող քով, անց նել կամ 
քայլ ա նել վրա յով»։  Մե ղան չե լը նշա նա կում է անց նել Աստ ծո օ րեն քի 
վրա յով կամ շրջան ցել այն՝ լիո վին ան տե սե լով Ն րա ան ձը և  հե ղի-
նա կութ յու նը։ Այն նշա նա կում է անց նել Ն րա պատ վի րա նի թույ լատ րե-
լի սահ ման նե րը և  ան տե սել այն սահ մա նա փա կումնե րը, ո րոնք Ն րա 
օ րեն քը հար կադ րում է մեզ։ Այն նշա նա կում է ցատ կել ցան կա պա տի 
վրա յով և  ոտնձ գութ յուն ա նել այն տա րածք նե րի վրա, ո րոնք չեն պատ-
կա նում մեզ՝ նման գառ նե րի, ո րոնք մո լոր վել են, քա նի որ յու րա քանչ-
յու րը դար ձել է իր ճա նա պար հին9։ Ի տար բե րութ յուն մեծ օվ կիա նոս-
նե րի, ո րոնք հնա զանդ վում են Աստ ծո ձայ նին և մնում են Ն րա կող մից 
ո րոշ ված սահ ման նե րում, մար դիկ մշտա պես ձգտում են խախ տել և 
 զանց ա նել այն սահ ման նե րը, ո րոնք  Նա ո րո շել է ի րենց հա մար։ 

 Քա րո զումն այն մա սին, որ մեղ քը հան ցանք է, շատ ա ռա վե լութ-
յուն ներ ու նի։ Ա ռա ջին հեր թին՝ այն ցույց է տա լիս մար դու սրտում 
բնակ վող ամ բար տա վա նութ յու նը։ Ո՞վ է այս նվազ ա րա րա ծը, ո րը 
հա մար ձակ անց նում է Աստ ծո կող մից դրված սահ ման նե րը։  Նա 
վրդով մուն քի և  խայ տա ռա կութ յան ա ռար կա է ամ բողջ ա րար չա գոր-
ծութ յան հա մար։  Ցու լը և  ա վա նա կը նրա նից ա վե լի շատ հաս կա ցո-
ղութ յուն ու նեն10։ Երկ րոր դը՝ այն բա ցա հայ տում է մեր հի մա րութ յու-
նը։  Մենք ե րեկ ենք ծնվել, և  մեր ամ բողջ գի տե լի քը կա րող է տե ղա-
վոր վել մի մատ նո ցի մեջ և  չի էլ լցնի այն11։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք 
ո րո շում ենք ապս տամ բել հա վի տե նա կան Աստ ծո խորհր դի դեմ, ո րի 
գի տե լիքն ան սահ ման է, և  ո րի ի մաս տութ յու նը չու նի ի րեն հա վա սա-
րը։ Եր րոր դը՝ այն ցույց է տա լիս մեր բո լոր ախ տե րի ի րա կան պատ-

9. Ե սա յի 53.6
10. Ե սա յի 1.3
11. Հոբ 8.9



103 Մե ղա վոր ներ՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան

ճա ռը. մենք ա նար գե ցինք  Սուր բին և  ետ քաշ վե ցինք Ն րա նից12։  Մեր 
ա նօ րի նութ յուն նե րի պատ ճա ռով, մեր ողջ գլու խը հի վանդ է, և  մեր 
սիր տը նվա ղել է։  Մեր ոտ քի թա թից մինչև գլու խը ողջ տեղ չի մնա-
ցել։  Մենք պատ ված ենք խո ցե րով և  բաց վեր քե րով, ո րոն ցից ա մեն 
մեկն ա ռա ջա ցել է մեր իսկ մե ղա վո րութ յամբ13։ 

ՄԵՂՔՆ ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ Է 
«Ո րով հետև ապս տամ բութ յու նը՝ կա խար դութ յան մեղ քի պես, և  

անհ նա զան դութ յու նը կռա պաշ տութ յան պես է»14։  Մենք ապ րում ենք 
մի մշա կույ թում, ո րը վե րա սահ մա նում և  վե րա դա սա կար գում է մեղ-
քը՝ ըստ հար մա րութ յան։  Թեև մարդ կանց մեծ մա սը պատ րաստ է 
խոս տո վա նել, որ բա րո յա կան ձա խո ղումներ ու նի, մար դիկ չեն հա-
մա րում, որ ի րենք չար են, իսկ ի րենց մեղ քը նույն քան վատն է, որ-
քան մյուս նե րի նը։ Ա ռա ջին  Թա գա վո րաց 15.23-ը հրա շա լի խոսք է, 
քա նի որ այն ցույց է տա լիս, որ գո յութ յուն չու նի փոքր մեղք։ Աստ-
ծո տե սանկ յու նից, նույ նիսկ ա մե նա թեթև ապս տամ բութ յու նը նույն-
քան չար է, որ քան դի վա յին ծե սի մաս նակ ցե լը, և  նույ նիսկ ակ-
նարկն անհ նա զան դութ յան մա սին հա վա սար է կեղծ աստ ված նե-
րի երկրպա գե լու ծան րա գույն ա նօ րի նութ յա նը։  Թեև ո րոշ մեղ սա լի 
ա րարք ներ ա վե լի կոր ծա նա րար հետ ևանք ներ ու նեն, քան մյուս նե րը, 
ա մեն մեղ քի հիմ քում գտնվում է նույն ապս տամ բութ յու նը և  անհ նա-
զան դութ յու նը։ Այն ե րե խան, ո րը կեղ տո տում է գոր գը՝ դի տա վոր յալ 
շուռ տա լով իր ափ սեն հա տա կին, և մ յու սը, ո րը պար զա պես հրա-
ժար վում է հա վա քել իր խա ղա լիք նե րը, ու նեն մեկ ընդ հան րութ յուն. 
նրանք ապս տամ բում են ի րենց ծնող նե րի իշ խա նութ յան դեմ։  Թեև 
նրանց մեղ սա լի ա րարք նե րի հետ ևանք նե րը տար բեր չա փեր ու նեն, 
այն ապս տամ բութ յու նը, ո րը ծնում է դրանք, նույնն է։ 

Ա ռա ջին  Թա գա վո րաց 15.23-ը նկա րագ րում է մեղ քը՝ ան վա նե լով 
այն ապս տամ բութ յուն և  անհ նա զան դութ յուն։ «Ապս տամ բութ յուն» 
բա ռը նշա նա կում է «ըմ բոս տութ յուն, ընդվ զում, խռո վութ յուն և  կա-
մա կո րութ յուն»։ «Անհ նա զան դութ յուն» բա ռը թարգ ման ված է եբ րա-
յե րեն «պատ սար» բա ռից, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «բո թել 
կամ հրել»։ Այն նկա րագ րում է հա մառ, ան պատ կառ, ամ բար տա-
վան, մե ծա միտ և  հան դուգն մար դու։ Այս սահ մա նումներն օգ նում են 
մեզ հաս կա նալ մարդ կա յին անհ նա զան դութ յան զար հու րե լի բնույ-
թը։  Մե ղա վո րը կա մա կո րութ յամբ ապս տամ բում է Աստ ծո դեմ։  Նա 
հա կա ռակ վում է Երկն քի թա գա վո րութ յա նը և  պա հան ջում է իր թա-

12. Ե սա յի 1.4
13. Ե սա յի 1.5,6
14. Ա  Թա գա վո րաց 15.23
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գա վո րութ յան տա րա ծու մը։  Նա կա տա րում է իր հայր սա տա նա յի 
գոր ծը, ո րը ցան կա նում էր ներ խու ժել Աստ ծո գա հի սրա հը և ս պա-
նել Ն րան Իր իսկ տա ճա րում15։  Մե ղա վո րը հա մառ և  ամ բար տա վան 
գա զան է, ո րը ոչ միայն մեր ժում է իր Ա րար չի կամ քը, այլև փոր ձում է 
հար կադ րել իր կամ քը Ն րան։ 

 Հաշ վի առ նե լով, թե ինչ է  Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում մեզ Աստ ծո 
գե րա կա յութ յան, գե րիշ խա նութ յան և  զո րութ յան մա սին, մեր մեղ-
քը պետք է դի տարկ վի որ պես ծան րա գույն ամ բար տա վա նութ յուն 
և  խե լա գա րութ յան բարձ րա կետ։  Մի՞ թե մար դիկ, ով քեր ըն դա մե նը 
գո լոր շի են, կա րող են ապս տամ բել հա վի տե նա կան Աստ ծո դեմ16։ 
 Մի՞ թե կա վե ա նոթ նե րի կոտր ված բե կոր նե րը կա րող են հա մա ռո-
րեն մեր ժել Բ րու տի ձեռ քը։ Այ նուա մե նայ նիվ, մար դիկ ժխտում են 
Աստ ծո գե րիշ խա նութ յու նը և ձգ տում ինք նա վա րութ յան։ Ն րանք ոչ 
միայն մեր ժում են Ն րա կամ քը, այլև փոր ձում են հար կադ րել ի րեն-
ցը։  Ժա մա նա կա կից մար դը հազ վա դեպ է տես նում ի րեն այս լույ սի 
ներ քո և  հա զիվ թե դա սա կար գի իր մեղ քը որ պես ապս տամ բութ-
յուն և  անհ նա զան դութ յուն։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, Ա վե տա րա նի քա-
րոզ չի գործն է՝ օգ նել մար դուն տես նել այն, ինչն ին քը դժվա րութ-
յամբ է ըն դու նում, բայց ինչն անհ րա ժեշտ է ի րեն՝ փրկվե լու հա մար։ 
« Նա, ով որ մեղք է գոր ծում, ա նօ րի նութ յուն էլ է ա նում, և  մեղքն է 
ա նօ րի նութ յու նը»17։ Ան կաս կած՝ այս խոսքն ա պա ցու ցում է, որ ցան-
կա ցած տե սա կի մեղք ծանր հան ցանք է։ Ա մեն մի մեղ սա լի ա րարք 
(ա մե նա մե ծից մինչև ա մե նա փոք րը՝ ըստ մարդ կա յին չա փա նիշ նե րի) 
ա նօ րի նութ յուն է, և  ցան կա ցած մեղք գոր ծե լը նշա նա կում է ա նօ րի-
նութ յուն գոր ծել։ «Ա նօ րի նութ յուն» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն 
«ա նո միա» բա ռից, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «ոչ մի օ րենք» 
կամ «ա ռանց օ րեն քի»։ Ա նօ րի նութ յուն գոր ծե լը նշա նա կում է այն-
պես ապ րել, ա սես Աստ ված բա րո յա պես չե զոք կամ ան տար բեր է, և  
ա սես  Նա այդ պես էլ չի հայտ նել Իր կամ քը մարդ կանց։ Այս կար ծիք-
նե րից եր կուսն էլ ուղ ղա կիո րեն հա կա սում են Աստ վա ծաշն չին։  Հա-
մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ Աստ ված ար դար Էակ է, և  Նա հայտ նել է Իր 
օ րեն քը կամ կամ քը բո լոր մարդ կանց՝ գրե լով այն նրանց սրտե րում, 
իսկ ո մանց տվել է ա վե լի մեծ հայտ նութ յուն՝ Իր  Խոս քի մի ջո ցով18։ 
 Ցան կա ցած դեպ քում,  Սուրբ գիր քը վկա յում է, որ բո լոր մար դիկ բա-
վա կա նա չափ լույս են ստա ցել Աստ ծո կամ քի վե րա բեր յալ, որ պես զի 
ար դա րա ցում չու նե նան  Դա տաս տա նի օ րը19։ Այն, ինչ  Մի քիա մար-

15. Հով հան նես 8.44
16. Հա կո բոս 4.14
17. Ա  Հով հան նես 3.4
18. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.14–16, Բ  Տի մո թեոս 3.15–17
19. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.20



105 Մե ղա վոր ներ՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան

գա րեն ա սաց հրեա նե րին, կա րող է տար բեր ա ռումնե րով աս վել 
ա մեն մե կին. « Քեզ հայտ նել է, ո՛վ մարդ, թե ինչ է բա րին, և  Տերն 
ինչ է ու զում քեզ նից, այլ միայն ի րա վունք ա նել, ո ղոր մութ յուն սի րել 
և  խո նար հութ յամբ վար վել քո Աստ ծո հետ»20։ 

 Կար ևոր է հաս կա նալ, որ մար դը կա րող է ա նօ րի նութ յուն գոր ծել՝ 
կա՛մ Աստ ծո օ րեն քը բա ցա հայտ կեր պով ար հա մար հե լով, կա՛մ ուղ-
ղա կի ան հո գութ յուն ցու ցա բե րե լով և  չու զե նա լով ո չինչ ի մա նալ դրա 
մա սին։ Եր կու դեպ քում էլ նա ար հա մար հանք է ցու ցա բե րում Աստ-
ծո և Ն րա իշ խա նութ յան հան դեպ։  Նույն պես կար ևոր է հաս կա նալ, 
որ մար դու ապս տամ բութ յան ծան րութ յու նը կախ ված չէ այն բա նից, 
թե արդ յո՞ք նրա օ րի նա զան ցութ յու նը մեծ կամ փոքր է հա մար վում։ 
Ա մեն տե սա կի մեղք ա նօ րի նութ յուն է, և «ով որ ամ բողջ օ րեն քը պա-
հի և  մե կում մե ղան չի, ա մեն օ րեն քին ե ղավ պար տա կան»21։ Ա վե լին՝ 
այն փաս տը, որ հա կաք րիս տո սը հայտն վե լու է որ պես «կորստ յան 
որ դի», ցույց է տա լիս ա նօ րի նութ յան գար շե լի բնութ յու նը։  Դա տաս-
տա նի օ րը  Հի սու սը պատ վի րե լու է ա նօ րի նութ յուն գոր ծող նե րին հե-
ռա նալ Ի րե նից22։ Ա մեն մեղք ա նօ րի նութ յուն է՝ ծնված դժոխ քում և  
ար ժա նի դա տա պար տութ յան23։

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ Աստ ված կոչ է ա նում մեզ բա-
ցա հայ տել ա նօ րի նութ յու նը և  կա սեց նել դրա տա րա ծու մը մարդ կանց 
միջև։  Մենք կա րող ենք ի րա կա նաց նել սա, ե թե միայն հռչա կենք 
Աստ ծո ամ բող ջա կան խոր հուր դը։ Ա ռա կաց գրքի հե ղի նա կը զգու-
շաց նում է մեզ. «Ա ռանց մար գա րեութ յան ժո ղո վուր դը կվայ րե նա նա, 
բայց ով որ օ րեն քը պա հի, ե րա նի՜ նրան»24։  Մար դիկ և  հա սա րա կութ-
յուն նե րը սլա նում են դե պի ան զուսպ ա նօ րի նութ յու նը, երբ չու նեն 
տե սիլք կամ հայտ նութ յուն Աստ ծո կամ քի մա սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
Աստ ված զսպում է ա նօ րի նութ յու նը, երբ հա կա ռակ վում է մարդ-
կանց Իր օ րեն քով, և  Սուրբ  Հո գին հան դի մա նում է նրանց՝ բե րե լով 
 Հի սուս Ք րիս տո սի փրկա րար գի տե լի քին։ Ա վե տա րա նի քա րո զու մը 
նրբա ճա շակ գործ չէ թույլ սրտեր ու նե ցող մարդ կանց հա մար։ Աստ-
ված կան չում է մեզ, որ կանգ նենք մա կըն թա ցութ յան մեջ տե ղում՝ հո-
սան քին հա կա ռակ, բա ցա հայ տենք մեղ քը՝ որ պես ա նօ րի նութ յուն, և 
 մարդ կանց՝ որ պես օ րի նա զանց նե րի, և  մատ նա ցույց ա նենք նրանց 
Ք րիս տո սին՝ միակ  Միջ նոր դին Աստ ծո և  մարդ կանց միջև25։ 

20. Մի քիա 6.8
21. Ա  Հով հան նես 3.4,  Հա կո բոս 2.10
22. Բ  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 2.3,  Մատ թեոս 7.23
23. Ա մեն մի մեղք սա տա նա յից է ( Հով հան նես 8.44)։  Կար դա ցե՛ք  Հա կո բոս 3.6-ը, 

ո րում նման մի ար տա հայ տութ յուն է գրված լեզ վի մա սին. «...ին քը բոր բոք վում է գե-
հե նից»։ 

24. Ա ռա կաց 29.18
25. Ա  Տի մո թեոս 2.5



106 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ՄԵՂՔԸ ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ Է 
«Ո րով հետև մարմնի խոր հուր դը Աստ ծո դեմ թշնա մութ յուն է, 

ո րով հետև Աստ ծո օ րեն քին չի հնա զանդ վում, և  կա րող էլ չէ»26։ Ա մե-
նա տագ նա պա լի ճշմար տութ յուն նե րից մե կը մար դու մեղ քի մա սին 
հետև յալն է. այն Աստ ծո դեմ ու նե ցած մար դու թշնա մութ յան, հա կա-
ռա կութ յան և  նույ նիսկ ա տե լութ յան դրսևո րումն է։ Այս ճշմար տութ-
յու նը հաս կա նա լու հա մար, մենք նախ՝ պետք է բա ցա հայ տենք դրա 
պատ ճա ռը։ Ին չո՞ւ մար դը, կախ վա ծութ յան մեջ գտնվող ա րա րած 
լի նե լով, պետք է նման թշնա մութ յուն ու նե նա ան սահ մա նո րեն բա-
րի Աստ ծո դեմ։  Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ պատ ճառն այն է, որ ան-
կում ապ րած մար դը բա րո յա պես ա պա կան ված էակ է, ո րը սի րում է 
ա նար դա րութ յու նը և  պա հան ջում է ինք նա վա րութ յուն (այ սինքն՝ իր 
կյանքն ան ձամբ տնօ րի նե լու հնա րա վո րութ յուն), որ պես զի ա նի այն, 
ինչ ճիշտ է հա մա րում27։  Հետ ևա բար, նա ա տում է ար դար Աստ ծուն և  
ա տում է Ն րա օ րեն քը, ո րը հայտ նում է Ն րա ար դա րութ յու նը28։ Այս-
պի սով, հա մա ձայն վեր ևում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս քի՝ մար-
դը չի կա րող են թար կել ի րեն կամ հնա զանդ վել Աստ ծո օ րեն քին, քա-
նի որ նա չի կա մե նում ա նել դա, և  չի կա մե նում ա նել դա, քա նի որ 
նա ա տում է Աստ ծուն։ Խն դիրն ա զատ կամ քը չէ, այլ՝ չա րա կա մութ-
յու նը։ Ան կում ապ րած մարդն այն աս տի ճան է ա տում Աստ ծուն, որ 
չի պատ րաստ վում հնա զանդ վել Ն րան նույ նիսկ այն դեպ քում, որ դա 
հա վի տե նա կան կոր ծան ման է տա նե լու նրան։ 

 Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սը սո վո րեց նում էր. «Ե թե Ինձ սի րում եք, Իմ 
պատ վի րան նե րը պա հեք»29։ Ա հա ևս  մեկ վկա յութ յուն այն մա սին, որ 
գո յութ յուն ու նի ան մի ջա կան կապ Աստ ծուն ձգտե լու և Ն րա կամքն 
ըն դու նե լու միջև։ Աստ ծո կամ քին ան կեղ ծո րեն հնա զանդ վե լը վկա-
յում է Աստ ծուն ան կեղ ծո րեն սի րե լու մա սին։  Մեղ քը ցույց է տա լիս 
ճիշտ հա կա ռա կը՝ հա կակ րանք կամ թշնա մութ յուն։ Այս ար հա մար-
հե լի և  ան նե րե լի վե րա բեր մունքն Աստ ծո հան դեպ գտնվում է մար-
դու կող մից գոր ծած ա մեն մի մեղ քի հիմ քում։ Այս պի սով, ցան կա ցած 
մեղք, ո րը մեծ կամ փոքր է հա սա րա կութ յան կար ծի քով, ա նա սե լի 
չա րիք է, քա նի որ այն բխում է մար դու սրտից, ո րը պա տե րազմ է 
հայ տա րա րել այն Աստ ծո դեմ, Ով ան սահ մա նո րեն ար ժա նի է ամ-
բողջ սի րուն, գո հութ յա նը և  պաշ տա մուն քին։ 

Ա վե տա րա նի քա րո զի չը պետք է հաս կաց նի մարդ կանց այս 
ճշմար տութ յուն նե րը։  Մեղքն ըն դա մե նը ախ տան շում է շատ ա վե լի 

26. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.7
27. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.12, Ե սա յի 64.6,  Հոբ 15.16,  Դա տա վո րաց 17.6, Ա ռա կաց 14.12
28. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.30
29. Հով հան նես 14.15
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դժգույն ներ քին հի վան դութ յուն՝ ա րա տա վոր սիր տը, ո րը սի րում է 
չա րը և թշ նա մա բար է վե րա բեր վում ար դար Աստ ծո գե րիշ խան հրա-
ման նե րին։  Բո լոր ե կե ղե ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի կա նոն նե րը և 
կ րո նա կան բա րե փո խումնե րը միա սին չեն կա րող ներ քուստ վե րա-
փո խել մար դուն կամ հե ռաց նել թշնա մութ յու նը նրա սրտից։  Մար-
դու վի ճակն ան հույս է՝ ա ռանց Ա վե տա րա նի ե զա կի աշ խա տան քի, 
ո րը ճշտո րեն քա րոզ վում է և  ու ղեկց վում  Սուրբ  Հո գու վե րած նող զո-
րությամբ։ 

ՄԵՂՔՆ ՈՒԽՏԱԴՐԺՈՒԹՅՈՒՆ Է 
« Բայց նրանք Ա դա մի պես ուխ տը զանց են ա նում, այն տեղ Ինձ 

ան հա վա տար մութ յուն (կամ՝ ուխ տադր ժութ յուն) ա րե ցին»30։  Ցան կա-
ցած տե սա կի մեղք ուխ տադր ժութ յան տե սակ է։ «Ուխ տադր ժութ յուն» 
բա ռը թարգ ման ված է եր կու եբ րա յե րեն բա ռե րից՝ «մաալ» և «բա-
գադ», և  եր կուսն էլ նշա նա կում են «դա վադ րա բար, խա բեութ յամբ և  
ան հա վա տար մո րեն վար վել»։ « Վեբս թե րի բա ռա րա նը» սահ մա նում է 
այս բա ռը որ պես «հա վա տար մութ յան խախ տում, վստա հութ յան դա-
վա ճա նութ յուն, դա վադ րութ յուն»։ Ով սե 6.7-ն  մեր նա խա հայր Ա դա մի 
ա ռա ջին մեղ քն ան վա նում է «ուխ տադր ժութ յուն»  Տի րոջ դեմ։ Ամ բողջ 
 Սուրբ գրքում ուխ տադր ժութ յու նը բո լոր մեղ քե րի բաղ կա ցու ցիչ մասն 
է31։ Աստ ծո դեմ ապս տամ բե լու, ճշմա րիտ Աստ ծուն թող նե լու և  կուռ քե-
րին դառ նա լու, ինչ պես նաև՝ ցան կա ցած կեր պով հա վատ քից նա հան-
ջե լու կամ Աստ ծուց հե ռա նա լու հիմ քում մեղքն է32։ 

Երբ մենք մտա ծում ենք այն Աստ ծո բնութ յան և  գոր ծե րի մա սին, 
ո րի դեմ մարդն այս պես է վար վում, մենք շատ ա վե լի պար զո րեն 
ենք տես նում մեղ քի ուխ տադ րուժ բնույ թը։  Նա հա վա տա րիմ Աստ-
ված է, ո րի հա վա տար մութ յու նը տա րած վում է մինչև եր կինք և  հաս-
նում բո լոր սե րունդ նե րին33։  Նա կա տա րում է Իր բո լոր ծրագ րե րը և 
 գոր ծե րը կա տար յալ հա վա տար մութ յամբ34։  Նա հա վիտ յան հա վա-
տար մութ յուն է պա հում և  չի փոխ վում35։  Նա պա հում է Իր ուխ տը և  
ո ղոր մութ յու նը հա զա րա վոր սե րունդ նե րի հա մար, և Ն րա խոս քե րից 
կամ խոս տումնե րից ոչ մե կը երբ ևէ չի ձա խող վել36։ Այդ իսկ պատ ճա-
ռով, երբ մար դը մե ղան չում է Աստ ծո դեմ, նա դա վա ճա նում է Ն րան, 
Ով ար ժա նի է Իր մե ծա գույն հա վա տար մութ յա նը, նվիր վա ծութ յա նը 

30. Ով սե 6.7
31. Ե զե կիել 18.24
32. Ե սա յի 48.8, Ա Մ նա ցոր դաց 5.25,  Սաղ մոս 78.57
33. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.9,  Սաղ մոս 36.5, 100.5
34. Սաղ մոս 33.4, Ե սա յի 25.1, Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 5.24
35. Սաղ մոս 146.6,  Մա ղա քիա 3.6
36. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.9,  Հե սու 23.14, Գ  Թա գա վո րաց 8.56
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և հ նա զան դութ յա նը։ Ա հա թե ին չու է մեղ քը հա մար վում վա տա գույն 
ուխ տադր ժութ յու նը և  մե ծա գույն դա վադ րութ յու նը, և  ա հա թե ին չու 
է այն ար ժա նա նում մա հա պատ ժի37։ Ա մեն մեղք, ո րը մար դը գոր ծում 
է, ա պա ցու ցում է նրա հա րա զա տութ յու նը կամ եղ բայ րութ յու նը  Հու-
դա յի հետ, ով  Հի սու սին ձեր բա կա լող նե րի ա ռաջ նորդն էր38։ Որ պես 
Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է ազ դա րա րենք այս խիստ 
ճշմար տութ յու նը մար դու ուխ տադր ժութ յան մա սին, որ չլի նի թե ինք-
ներս դա վա ճա նենք այն Աստ ծուն, Ում կանչ ված ենք ծա ռա յե լու, այն 
Ա վե տա րա նին, ո րը կանչ ված ենք քա րո զե լու, և  այն մարդ կանց, 
ո րոնք հու սա հա տո րեն ճշմար տութ յու նը լսե լու կա րիքն ու նեն։ 

ՄԵՂՔԸ ՊՂԾՈՒԹՅՈՒՆ Է 
« Վեց բան կա, որ  Տերն ա տում է, և  յո թը զզվե լի են նրա  Հո գու 

առջև»39։ «Ո րով հետև քո  Տեր Աստ ծո առջև պիղծ է բո լոր այս բա ներն 
ա նո ղը, ա մեն ա նի րա վութ յուն ա նո ղը»40։  Բո լոր բա ռե րից, ո րոնք օգ-
տա գործ վում են՝ մեղ քի սոս կա լի բնութ յու նը նկա րագ րե լու հա մար, 
«պղծութ յուն»-ը կա րող է ա մե նա պատ շա ճը հա մար վել։ Այս բա ռը 
թարգ ման ված է եբ րա յե րեն «տով բահ» և  հու նա րեն «բդե՛ լուգ մա» բա-
ռե րից։ Եր կու լե զու նե րում էլ սրանք ա մե նա խիստ բա ռերն են, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են՝ ստոր, ա նարգ կամ գար շե լի եր ևույթ ներ նկա-
րագ րե լու հա մար։ « Վեբս թե րի բա ռա րա նը» սահ մա նում է «պղծութ-
յուն» բա ռը որ պես «զզվան քի և  ա տե լութ յան ար ժա նի բան. խոր-
շե լի, վա նող կամ ծայ րաս տի ճան նող կանք ա ռա ջաց նող եր ևույթ»։ 
 Պարզ ա սած՝ մեղ քի ցան կա ցած տե սակ պղծութ յուն է  Տի րոջ առջև, 
որն ա ռա ջաց նում է Ն րա նող կան քը, զզվան քը և  ա տե լութ յու նը։ Այս 
ճշմար տութ յուն նե րը խիստ են, բայց մենք չպետք է դրա նից պա կաս 
ար ձա գանք ակն կա լենք սուրբ և  ար դար Աստ ծուց, ո րի աչ քերն այն-
քա՜ն մա քուր են, որ  Նա չի կա րող հա վա նութ յուն տալ չա րի քին և 
 բա րե հա ճութ յամբ նա յել ա նի րա վութ յա նը41։ 

 Հա մա ձայն  Սուրբ գրքի՝ ա մեն ա նի րա վութ յուն գոր ծո ղը պիղծ է 
 Տի րոջ առջև42, և  մե ղան չե լը պղծութ յուն է43։ Ի րա կա նում, ա նօ րեն նե-
րը կամ անզ գամներն այն աս տի ճան տհաճ են Աստ ծո հա մար, որ 
նույ նիսկ նրանց կրո նա կան ծե սե րը պղծութ յուն են Ն րա հա մար44։ 

37. Ե զե կիել 18.24
38. Գործք 1.16
39. Ա ռա կաց 6.16
40. Երկ րորդ Օ րի նաց 25.16
41. Ամ բա կում 1.13
42. Երկ րորդ Օ րի նաց 25.16
43. Ե զե կիել 16.52
44. Ա ռա կաց 15.8
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Ա ռա կաց գրքի հե ղի նա կը հայտ նում է մեզ, որ Աստ ծո հա մար մեղ-
քը ոչ միայն պղծութ յուն է, այլև Ն րա ար դար ցաս ման կամ ա տե լութ-
յան ա ռար կան45։  Նա նույն պես զգու շաց նում է, որ անհ նա զան դութ-
յան մի ջո ցով ի րենց պղծած մար դիկ ոչ մի դեպ քում ան պա տիժ չեն 
մնա46։  Հայտ նութ յուն գիրքն ա վարտ վում է զգու շաց մամբ այն մա սին, 
որ ան մաք րութ յուն ա նող նե րը և պղ ծութ յուն գոր ծող նե րը հա վի տե-
նա կան պա տիժ կկրեն՝ կտրվե լով Աստ ծո բա րի ներ կա յութ յու նից47։ 

Ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք ի մա նալ բո լոր այս ճշմար տութ յուն նե-
րը մեղ քի մա սին, հա վա տալ դրանց և չ հայտ նել դրանք մարդ կանց։ 
 Մի՞ թե մենք կթաքց նենք այս տե ղե կութ յու նը մարդ կան ցից՝ հա նուն 
քա ղա քա վա րութ յան և  պատ շաճ վար վե լա կար գի։  Մի՞ թե սխալ է օգ-
տա գոր ծել այն բա ռե րը, ո րոնք օգ տա գոր ծում է Աստ ված՝ բա ցա-
հայ տե լու հա մար մեր շուր ջը գտնվող մարդ կանց մեղ քե րը, ով քեր 
սպառ վում են ա նի րա զե կութ յան պատ ճա ռով և  մա հա նում են ա ռանց 
Ք րիս տո սի։  Մեղ քը պղծութ յուն է, և  այն ան թիվ կյան քե րի կոր ծան-
ման պատ ճառն է։ Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք 
է մի կողմ դնենք մեր ինք նա պահ պան ման բնազ դը և  մարդ կան ցից 
գնա հատ ված լի նե լու ցան կութ յու նը։  Խի զա խութ յամբ և  սի րով մենք 
պետք է օգ տա գոր ծենք այն խիստ խոս քե րը, ո րոնք լա վա գույնս բա-
ցա հայ տում են մեղ քի նող կա լի բնույ թը, որ պես զի մար դիկ դառ նան 
դրա նից՝ ինչ պես ժան տախ տից, և  վա զեն դե պի Ք րիս տո սը՝ փրկութ-
յուն ստա նա լու հա մար։ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ 
 Հաս նե լով այս գլխի ա վար տին՝ ըն թեր ցո ղը մի գու ցե մտա ծի. 

« Խիստ է այդ բա նը. ո՞վ կա րող է լսել դա»48։ Մեղ քի մա սին ճշ մար-
տութ յու նն ան հանգս տութ յուն է ա ռա ջաց նում, և  այն խիստ բա-
ռա պա շար ու նի։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է հաս կա նանք, որ 
մեղ քի մա սին վճռա կա նո րեն սո վո րեց նե լը  Հի սուս Ք րիս տո սի Ա վե-
տա րա նի էա կան մասն է։  Մար դիկ պետք է գի տակ ցեն, թե ինչ պի-
սին են, և  թե ինչ են ի րենք ա րել։  Թեև նման ճշմար տութ յուն նե րը 
վրդով մունք են ա ռա ջաց նում և  նույ նիսկ ցա վոտ են, դրանք աստ վա-
ծաշնչյան են և  անհ րա ժեշտ են։ 

 Մենք հազ վա դեպ ենք օգ տա գոր ծում «մեղք» բա ռը մեր ժա մա նա-
կա կից մշա կույ թում։  Պատ ճառն այն չէ, որ այն փո խա րին վել է ա վե լի 
պատ շաճ բա ռով. պար զա պես այդ հաս կա ցութ յունն ինք նին կորսվել 

45. Ա ռա կաց 6.16
46. Ա ռա կաց 16.5
47. Հայտ նութ յուն 21.27
48. Հով հան նես 6.61



110 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

է։  Մենք ապ րում ենք այն պի սի մարդ կանց միջև, ով քեր կա՛մ չեն կա-
րող, կա՛մ չեն ցան կա նում բա րո յա կան զա նա զա նութ յուն կի րա ռել 
և  դա տաս տան հռչա կել որ ևէ բա նի վրա։  Մեղքն այլևս խիստ մեղ-
սա լի չէ, և  մար դիկ այլևս ծայ րաս տի ճան ա րա տա վոր ված չեն։  Նույ-
նիսկ նման բան ա սե լը կա րող է սխալ և  ոչ հան դուր ժո ղա կան թվալ. 
հայ տա րա րե լը, որ ինչ-որ բան մեղք է, ա նըն դու նե լի է, և  սո վո րեց-
նե լը, որ մար դիկ մե ղա վոր ներ են, հան ցա գոր ծութ յուն է։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, մեր մշա կույ թին պատ կա նող մար դիկ պետք է ի մա նան, որ 
սուրբ, ար դար և  ան փո փոխ Աստ ված մեկ օր դա տե լու է ի րենց։ Այն, 
ինչ մեղք էր հին ժա մա նակ նե րում, մեղք է նաև այ սօր, և  այն, ին չը 
հա վի տե նա կան կոր ծան ման տա րավ ան թիվ բազ մութ յուն նե րի, դեռ 
կլա նե լու է շատ-շա տե րին։ 

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է տպա վո րենք այս 
ճշմար տութ յուն նե րը մարդ կանց մեջ։  Թեև մար դիկ վրդո վե ցու ցիչ 
կհա մա րեն մեր ա սա ծը և կ վի ճար կեն մեր դրդա պատ ճառ նե րը, մենք 
չպետք է խու սա փենք Աստ ծո  Խոս քի բա ռա պա շա րը գոր ծա ծե լուց և  
եր ևույթ ներն ի րենց ա նուն նե րով կո չե լուց, որ պես զի մար դիկ տես նեն 
ի րա կա նութ յու նը։ 



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԵՐԵՔ

 Մե ղա վոր նե րը՝ ըն կած Աստ ծո փառ քից
______________________________________________________

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից պա կաս ված են»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23 

« Պա կաս վել» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «հուս տե րե ՛ո» բա-
ռից, ո րը նշա նա կում է «չհաս նել նպա տա կին կամ ա վար տին»։  Հա-
մա ձայն վեր ևում գտնվող խոս քի՝ նպա տա կը կամ ա վար տը, ո րին 
մար դը չի հա սել, Աստ ծո փառքն է։ Ե կե ղե ցու պատ մութ յան ըն-
թաց քում ե ղել են շատ կար ծիք ներ այս բա ռի հստակ նշա նա կութ-
յան մա սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա մե նա տա րած ված և  ըն դուն ված բա-
ցատրութ յու նը հետև յալն է. մար դու կող մից Աստ ծո փառ քից պա-
կաս վե լը նշա նա կում է, որ նա չկա րո ղա ցավ փա ռա վո րել Աստ ծուն 
այն պես, ինչ պես պետք է ա ներ, և  այդ պատ ճա ռով կորց րեց Աստ ծո 
փառ քը կրե լու և  ար տա ցո լե լու իր ե զա կի ար տո նութ յու նը։ 

ՓԱՌԱՎՈՐԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն 

Իր պատ վի, փառ քի և  հա ճութ յան հա մար։  Մենք շունչ ենք առ նում, 
միայն որ պես զի այն վե րա դառ նա Ն րան՝ փա ռա բա նութ յան և  պաշ-
տա մուն քի տես քով։  Մեր սիր տը բա բա խում է հա տուկ հա ճա խա կա-
նութ յամբ՝ Ն րա հա մար և Ն րա նով լիար ժեք բա վա կա նութ յուն ստա-
նա լու հա մար։  Մեր միտ քը շատ բարդ կա ռուց վածք ու նի, որ պես զի 
կա րո ղա նա մեծ բա ներ մտա ծել Ն րա մա սին և  հա մակ վել երկ յու ղա-
ծութ յամբ։  Մեր մարմնա կան ու ժը կա րո ղութ յուն է տա լիս մեզ ծա ռա-
յե լու Ն րան և  կա տա րե լու Ն րա կամ քը։  Կարճ ա սած՝ մենք Ն րա նից 
ենք, Ն րա նով ենք և  դե պի  Նա ենք1։  Մեր մե ծա գույն բա րի քը Ն րան 
մեր ամ բողջ սրտով, ան ձով, մտքով և  զո րութ յամբ սի րե լու և Ն րա 
փառ քի հա մար գոր ծե լու մեջ է2։ 

1. Հ ռո մեա ցի նե րի 11.36
2. Մար դու մե ծա գույն բա րի քը և ն պա տա կը Աստ ծո մեջ է.  Մատ թեոս 22.37, 

Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.31
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 Մար դը պետք է խե լա գա րի պես սի րա հար ված լի նի Աստ ծուն և 
հ րա պուր ված լի նի Ն րա նով։  Ցան կա ցած բա վա կա նութ յուն, ո րի հիմ քը 
 Նա չէ, կուռք է, և  նույ նիսկ ա մե նա հա սա րակ գոր ծո ղութ յուն նե րը, ինչ-
պի սիք են ու տե լը և խ մե լը, պետք է ար վեն Ն րա փառ քի հա մար, կամ 
ընդ հան րա պես չար վեն3։  Վեստ մինս տե րի  Կարճ հար ցու պա տաս խան-
քը ճշմար տա ցիո րեն հայ տա րա րում է. « Մար դու մե ծա գույն նպա տա-
կը՝ Աստ ծուն փա ռա վո րե լը և Ն րան հա վիտ յան վա յե լելն է» ( Հարց 1)։ 
 Մար դու ար տո նութ յու նը և  պար տա կա նութ յունն է՝ Աստ ծուն գնա հա-
տել ա մեն ին չից բարձր, լիո վին բա վա կա նութ յուն ստա նալ Ն րա նում և  
ապ րել Ն րա առջև երկ յու ղա ծութ յամբ, գո հութ յամբ, հնա զան դութ յամբ 
և  երկր պա գութ յամբ։ Ա հա թե ինչ պի սին էր մարդն իր սկզբնա կան վի-
ճա կում՝ մինչև ան կու մը, և  նա եր բեք լիար ժեք չի լի նի, մինչև որ չվե րա-
դառ նա այդ վի ճա կին և  այն նպա տա կին, ո րի հա մար ստեղծ վել է։ 

Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն վկա յում է, որ Աստ ված ստեղ ծեց 
մար դուն Իր փառ քի հա մար, բայց մարդն ինք նա կամ ըն կավ այդ 
նպա տա կից։  Պո ղո սի նա մա կը Հ ռո մի ե կե ղե ցուն լա վա գույնս պատ-
կե րում է այս սար սա փե լի ի րո ղութ յու նը. «Ո րով հետև Աստ ծուն ճա-
նա չե լով, Ն րան Աստ ծո պես չփա ռա վո րե ցին կամ շնոր հա կալ չե ղան, 
այլ ի րենց մտած մունք նե րում ու նայ նա ցան, և ն րանց ան միտ սրտե-
րը խա վա րե ցին։ Ա սե լով, թե ի մաս տուն են, հի մա րա ցան, և  ա նեղծ 
Աստ ծո փառ քը փո խե ցին եղ ծա նե լի մար դու և թռ չուն նե րի և  չոր քո-
տա նի նե րի և  սո ղուն նե րի պատ կե րի նմա նութ յան հետ»4։  Հա մա ձայն 
այս հատ վա ծի՝ բո լոր մար դիկ բա վա կա նա չափ գի տե լիք ու նեն միակ 
ճշմա րիտ Աստ ծո մա սին, որ ար դա րա ցում չու նե նան Ն րա առջև 
դա տաս տա նի ժա մա նակ։ Այ նուա մե նայ նիվ, մար դը ճնշում է այն 
ճշմար տութ յու նը, ո րը գի տի, և  ապս տամ բում է հենց այն նպա տա-
կի դեմ, ո րի հա մար ստեղծ վել է՝ Աստ ծո փառ քի և  պատ վի։  Հե ռա-
նա լով ճշմար տութ յու նից՝ նա կլան վում է խա վա րով և  ու նայ նութ յամբ։ 
Ա պաշ խա րե լու փո խա րեն նա պայ քա րում է իր ի մա ցած ճշմար տութ-
յան դեմ և  շա րու նա կում է գլոր վել դե պի ա վե լի ու ա վե լի խո րը բա րո-
յա կան խա վա րը, այ լա սե րու մը և  ու նայ նութ յու նը։ 

 Բո լոր մարդ կանց կյան քե րում գո յութ յուն ու նե ցող մեղ քը Աստ-
ծուն փա ռա վո րե լու հա կադ րույթն է, և  այն ցույց է տա լիս, թե որ քան 
մաս նատ ված և  ա պա կողմնո րոշ ված է դար ձել մար դը5։  Նա ան ջա-
տել է ինքն ի րեն այն նպա տա կից, ո րի հա մար Աստ ված ստեղ ծել է, 
և կտ րել է ի րեն իր գո յութ յան իսկ պատ ճա ռից։  Նա մի կողմ է նե-
տել ա նեղծ Աստ ծո փառ քը և  ինքն ի րեն դարձ րել է երկր պա գութ յան 
ա ռար կա6։  Նա մեր ժել է Աստ ծո կամ քը և հ նա զանդ վել է ինքն ի րեն։ 

3. Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.31
4. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21–23
5. Մեղ քը՝ Աստ ծուն փա ռա վո րե լու հա կադ րույթն է կամ՝ ու ղիղ հա կադ րութ յու նը։ 
6. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.23
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 Մի՞ թե ար ժե զար մա նալ, որ նա ա պարդ յուն փնտրում է իր կյան-
քի ի մաս տը, և  որ նշա նա կա լի դառ նա լու նրա ա մե նա մեծ փոր ձե րը 
պար զա պես ծի ծա ղե լի են։ 

 Կար ևոր է նշել, որ մար դու կող մից Աստ ծուն չփա ռա վո րե լը ոչ 
միայն պատճառ է դառնում ա նի մաստ գո յութ յան, այլև ծնում է մնա-
ցած բո լոր մեղ քե րը։ Այն այ լա սեր ված և  ա րա տա վոր ա րարք նե րի եր-
կար ցու ցա կը, ո րը  Պո ղո սը բե րում է Հ ռո մեա ցի նե րին ուղղ ված նա մա-
կի բաց ման մեջ, ըն դա մե նը մե ծա գույն մեղ քի արդ յունքն է, ո րը վեր 
է բո լոր այդ մեղ քե րից՝ այն, որ մար դը հրա ժար վում է ըն դու նել Աստ-
ծուն և  պատ վել նրան Աստ ծո պես7։  Սա Աստ վա ծաշն չի « Պան դո րա յի 
արկղն» է, ո րը լցնում է ամ բողջ աշ խար հը քաո սով և  կոր ծան մամբ8։ 

Այս կարճ քննար կումն Աստ ծո փառ քի մա սին հատ կա պես 
կարևոր է, երբ մենք անդ րա դառ նում ենք «բա րի» ա թեիս տի մա սին 
վար կա ծին։  Մար դիկ հա ճախ փոր ձում են փա րա տել քրիս տո նեութ-
յան պնդումնե րը՝ խո սե լով ա թեիստ նե րի մա սին, ո րոնք չեն հա վա-
տում Աստ ծուն և  ոչ էլ փառք են տա լիս Ն րան, բայց բա րո յա կան 
ան հատ ներ են և ձգ տում են օգ տա կար լի նել ի րենց շրջա պա տող 
մարդ կանց։ Ն րանց փաս տարկն այն է, որ ա նար դար է դա տաս տա-
նի կանգ նեց նել և  դա տա պար տել այդ պի սի մար դուն ըն դա մե նը այն 
պատ ճա ռով, որ նա չի հա մա րում, որ կան Աստ ծո գո յութ յա նը հա վա-
տա լու բա վա կա նա չափ ա պա ցույց ներ։ 

 Թեև այս փաս տար կը շատ տա րած ված է, այն չի դի մա նում 
 Սուրբ գրքի քննութ յա նը։ Ա ռա ջի նը՝  Սուրբ գիր քը վի ճար կում է ի րա-
կան ա թեիստ նե րի գո յութ յու նը։  Բո լոր մար դիկ գի տե լիք ու նեն միակ 
ճշմա րիտ Աստ ծո մա սին. գի տե լիքն Աստ ծո մա սին հայտ նի է նրան-
ցում այն պատ ճա ռով, որ Աստ ված է հայտ նել դա նրանց՝ ա րար չա-
գոր ծութ յան մի ջո ցով, որ պես զի նրանք ար դա րա ցում չու նե նան9։ 

Երկ րոր դը՝  Սուրբ գիր քը փաս տում է, որ ա թեիս տի խնդի րը ոչ թե 
մտա վոր է, այլ՝ բա րո յա կան։ Ըստ սաղ մո սեր գուի՝ հի մա րը, ով ա սում 
է իր սրտում, որ Աստ ված չկա, ա նում է սա ոչ թե մտա վոր դրդա-
պատ ճառ նե րով, այլ՝ իր ան ձի ա պա կա նութ յան և  չա րիք գոր ծե լու 
ցան կութ յան պատ ճա ռով։  Նա չի ձգտում ո՛չ Աստ ծուն, ո՛չ Ն րա բա րո-
յա կան ար ժեք նե րին. այն պես որ, նա մեր ժում է եր կուսն էլ10։ Ա թեիս-

7. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21–32
8. Ա ռաս պե լա բա նութ յան մեջ  Պան դո րա յի արկ ղը պա րու նա կում է մարդ կութ յան 

ամ բողջ չա րի քը։ Զև սը տվեց այն  Պան դո րա յին, ով բա ցեց այն՝ նրա պատ վե րին հա-
կա ռակ։

9. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.19,20
10. Սաղ մոս 14.1–3, 53.1–3։ « Հի մար» բա ռը թարգ ման ված է «նա վալ» (կամ՝ նա-

բաղ) բա ռից, ո րը նշա նա կում է «հի մար կամ ան միտ մարդ»։ Անհ րա ժեշտ է նշել, որ 
«նա վալ» բա ռը բա րո յա կան ի մաստ ու նի. այն չի վե րա բե րում ան տեղ յակ մար դուն, 
ով ի մաս տութ յան է ձգտում, այլ նրան, ով խոր շում է ի մաս տութ յու նից և  ան տեղ յակ է 
մնում իր իսկ կամ քով։
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տի մտա վոր հղկվա ծութ յու նը չէ, որ խան գա րում է նրան հա վա տալ 
Աստ ծուն, այլ՝ նրա ա նօ րի նութ յու նը և  ա նար դա րութ յու նը, ո րոնք 
դրդում են նրան՝ լռեց նել ճշմար տութ յան ձայնն իր ներ սում11։ 

Եր րոր դը՝  Սուրբ գիր քը վի ճար կում է բա րո յա կան ա թեիստ նե րի 
գո յութ յու նը, քա նի որ Աստ ծո շնորհ քից զատ «Ար դար չկա, մեկն էլ 
չկա»12։ Այն, որ մար դը պար ծե նում է բա րո յա կան լի նե լով, բա րո յա-
կան չի դարձ նում նրան։ Ճշ մար տա պես ար դար են ոչ թե բա րո յա-
կա նութ յան մա սին լսող նե րը կամ դրա ջա տա գովնե րը, այլ նրանք, 
ովքեր ի րա կա նում ապ րում են ըստ այն ար ժեք նե րի, ո րոնց սա տա-
րում են13։ 

 Չոր րոր դը՝ փաս տարկն այն մա սին, որ բա րո յա կան ա թեիս տին 
դա տա պար տելն ա նար դար է, զուտ հու մա նիս տա կան և  մար դա-
կենտ րոն տե սանկ յուն է ի րա կա նութ յան մա սին։  Մար դա կենտ րոն 
տիե զեր քում մար դը պա տաս խա նա տու է մար դու առջև, բայց աստ-
վա ծա կենտ րոն տիե զեր քում նա ա ռա ջին հեր թին պա տաս խա նա-
տու է Աստ ծո առջև, և  դրա նից հե տո միայն մար դու առջև։  Նույ նիսկ 
ե թե ա թեիս տի պար ծանքն իր ար դա րութ յան մա սին (այլ մարդ կանց 
հա մե մատ) ճիշտ է, միև նույն է, նա ձա խող վել է Աստ ծո հետ իր հա-
րա բե րութ յուն նե րի մեջ՝ Ն րա, Ով տա լիս է ի րեն կյանք, շունչ և  ա մեն 
ինչ14։ Աստ ծո դեմ գոր ծած այս մեղքն ան սահ մա նո րեն ա վե լի մեծ է, 
քան ցան կա ցած ան բա րո յութ յուն, ո րը նա կա րող է գոր ծել մեկ այլ 
մար դու նկատ մամբ։ 

Եվ վեր ջի նը՝ բա րո յա կան թվա ցող ա թեիս տը մե ղա վոր է ոչ միայն 
Աստ ծուն փառք չտա լու, այլև Ն րա փառ քը գո ղա նա լու մեջ։  Բո լոր 
մար դիկ ծնվել են բա րո յա պես ա պա կան ված և  ծայ րաս տի ճան ա րա-
տա վոր ված բնութ յամբ։  Միակ բա նը, ո րը զսպում է մարդ կանց ներ-
սի չա րի քը և դր դում է նրանց ա ռեր ևույթ բա րութ յուն ցու ցա բե րել, 
Աստ ծո ընդ հա նուր շնորհքն է։ Ե թե Աստ ված վերց ներ այս շնորհ քը, 
և  մար դիկ թող վեին ի րենց ա րա տա վոր սրտե րի մղումնե րին, մարդ-
կա յին ցեղն ա րա գո րեն կոչն չաց ներ ինքն ի րեն։ Երկ րի վրա իս կա-
կան դժոխք կսկսվեր, հա մե նայն դեպս, քա նի դեռ դա շա րու նակ վեր։ 
Աստ վա ծա յին շնորհ քը պահ պա նում է մարդ կա յին հա սա րա կութ յու-
նը, որ պես զի Աստ ված կա տա րի Իր փրկութ յան աշ խա տան քը ա րա-
տա վոր և  ա նօգ նա կան մարդ կութ յան մեջ։ Ա թեիս տի մար դա սի րութ-
յու նը կամ զար գա ցած բա րո յա կան սկզբունք նե րը չեն, որ զսպում են 
նրան սե րիա կան մար դաս պան լի նել կամ ա ռեր ևույթ բա րիք գոր ծե-
լու կա րո ղութ յուն են տա լիս նրան, այլ՝ Աստ ծո ո ղոր մած նա խախ նա-

11. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18
12. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10–12
13. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.13,  Հա կո բոս 1.22
14. Գործք 17.25
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մութ յու նը, Ով ա մեն բան գոր ծում է՝ ըստ Իր կամ քի խորհր դի15։ Այն-
պես որ, ա թեիս տի հան ցանքն այն է, որ նա կտրա կա նա պես մեր-
ժում է այն Աստ ծուն, Ով, Իր շնորհ քով, զսպում է նրա ներ սի չա րի քը 
և  ա ռեր ևույթ բա րութ յուն է պարգ ևում նրան։ Ա թեիս տը պնդում է, որ 
ամ բողջ այդ աշ խա տանքն ի րենն է, և ս տա նում է այն փառ քը, ո րը 
պետք է տրվի Աստ ծուն։  Նա ա մե նա վատ տե սա կի գողն է և քստմնե-
լի խա բե բա։ Ն րա դա տա պար տութ յունն ար դա րա ցի է16։

ԿՐԵԼ ԱՍՏԾՈ ՓԱՌՔԸ 
Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն՝ կրե լու մի մաս Իր փա ռա վոր պատ-

կե րից17։  Մենք չենք հաս կա նում այս բա ռե րի ամ բող ջա կան ի մաս-
տը, բայց գի տենք, որ Աստ ված վճռեց դարձ նել մար դուն ա վե լի, 
քան կա վե ա րա րած. մար դը ստեղծ վեց Աստ ծո փառքն ըն դու նե լու և  
ար տա ցո լե լու կա րո ղութ յամբ։  Նա ստա ցավ ա նըմբռ նե լի և  ա նա սե-
լի ար տո նութ յուն. նա կա րող էր հա ղոր դակց վել Աստ ծո հետ և  վե-
րա փոխ վել «փառ քից դե պի փառք»՝ նա յե լով Ն րան «բաց ե րե սով»18։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, մար դը կորց րեց ա մեն ինչ այն օ րը, երբ Ա դա մը 
բարձ րաց րեց իր անձն աստ վա ծութ յու նից և  ընտ րեց սահ մա նա փակ 
ա րա րա ծի ինք նա վա րութ յու նը՝ մեր ժե լով ան սահ ման ի մաս տութ յամբ 
և  բա րե հա ճութ յամբ լի Աստ ծո իշ խա նութ յա նը։ Արդ յուն քում Ա դա-
մը հայտն վեց մերկ վի ճա կում՝ զրկվե լով այն փառ քից, ո րը մի ժա-
մա նակ ան սահ մա նա փակ վա յե լում էր։  Մեղքն ա ղա վա ղեց Աստ ծո 
պատ կե րը, և  մար դու ճա կա տին գրվեց «Ի քա բոդ», քա նի որ  Տի րոջ 
փառ քը հե ռա ցավ19։ Այս պի սով, Ա դա մը դար ձավ իր ա րար ման նպա-
տա կի հա կա պատ կե րը՝ մրոտ ված և փշր ված հա յե լի, որն ա նօ գուտ 
էր20։ Ն րա սիր տը փուչ և  դա տարկ դար ձավ ներ սից, և դր վեց գրա-
նի տի պես պինդ պա հո ցի մեջ։ Ն րա ար տա քին մար դը դար ձավ նրա 
ներ սի վի ճա կի պատ կե րը։  Նա դար ձավ անձև ու շփոթ ված ա րա րած, 
ո րը կորց րեց դիր քը և  ա ղա վա ղեց իր գո յութ յան բուն պատ ճա ռը։ 

Ա հա թե ինչ ժա ռան գութ յուն Ա դա մը թո ղեց իր որ դի նե րին և 
 դուստ րե րին։  Թեև ան ցել է մի քա նի հա զա րամ յակ, մարդն ան կա րող 
է ե ղել վե րա դարձ նել իր ըն տա նե կան հարս տութ յու նը։  Բո լո րը ծնվում 
են նրա պատ կե րով, ով ըն կավ Աստ ծո պատ կե րից, ո րով ստեղծ վել 

15. Ե փե սա ցի նե րի 1.11
16. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.8
17. Ծնն դոց 1.26
18. Բ  Կորն թա ցի նե րի 3.18
19. Ա  Թա գա վո րաց 4.21
20. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.12. ան կում ապ րած մար դու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից 

մե կը նրա բա ցար ձակ ան պի տան լի նելն է. «...միա սին ան պի տան դար ձան»։



116 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

էր21։ Այժմ մարդ կութ յու նը պահ պա նում է իր գո յութ յունն ա նեծ քի ներ-
քո, սա կայն մար դու մեջ մնա ցել է բա վա կա նա չափ բա ժին Աստ ծո 
պատ կե րից, որ պես զի նա չբա վա րար վի ոչ մի ան ձով, ա ռար կա յով 
կամ եր ևույ թով՝ բա ցի Ն րա նից, Ու մից նա փախ չում է22։  Նա կա րող 
է հագ նել այս աշ խար հի փառ քը և  հարս տութ յու նը, բայց միև նույն է՝ 
մերկ մնալ։  Նա կա րող է լվաց վել ինք նագ նա հա տա կա նով և շրջա-
պա տել ի րեն ա ջակ ցող խմբե րով, ո րոնք հա վա նութ յուն կտան իր 
ա մեն մի մտքին և  ա րար քին, բայց նա չի կա րող փախ չել իր խղճի 
ան նա հանջ մե ղադ րանք նե րից։  Նա կա րող է ստա նալ ամ բողջ աշ-
խար հը և  նույ նիսկ՝ դրա հա զա րա պա տի կը, բայց նրա ի րա կան աղ-
քա տութ յու նը կրծե լու է նրա ներ սը։ Աստ ված ստեղ ծել է մար դու սիր-
տը՝ Իր բնա կա վայ րը լի նե լու հա մար, և  այն չի կա րող լրաց վել ոչ մի 
բա նով՝ Ն րա նից բա ցի։ Ինչ պես Օ գոս տի նոսն է գրում. « Դու մղում 
ես մեզ, որ բերկ րանք ապ րենք՝  Քեզ փա ռա վո րե լով, ո րով հետև  Դու 
կազ մել ես մեզ  Քեզ հա մար, և  մեր սրտե րը չու նեն հան գիստ, մինչև 
որ չգտնեն այն  Քե զա նում»23։ 

 Թեև մար դու ի րո ղութ յու նը խիստ դժգույն է, այս մարդ կա յին ձա-
խո ղու մը դրա կան կողմ ու նի։ Այն հրա շա լի հնա րա վո րութ յուն է ըն-
ձե ռում ե կե ղե ցուն Ա վե տա րա նը քա րո զե լու հա մար, բայց այն դեպ-
քում միայն, ե թե ե կե ղե ցին և ն րա ու ղեր ձը ի րա պես քրիս տո նեա կան 
են։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք է ա զատ լի նենք այս ժա մա նա կաշր ջա նի 
ըն դուն ված չա փա նիշ նե րից և Աստ ծուն այլ բա նե րով փո խա րի նե լու 
այս աշ խար հի դա տարկ փոր ձե րից։ Այս դա տարկ աշ խար հին վկա-
յե լու հա մար, Աստ ված պետք է լցնի և կշ տաց նի մեզ Իր կամ քը կա-
տա րե լու մեջ։  Մեզ վրա բիծ է թող նում այն փաս տը, որ թեև Արև-
մուտ քի քրիս տոն յա ներն ա մե նա հա րուստ և  ա մե նա պաշտ պան ված 
հա վա տաց յալ ներն են ե կե ղե ցու պատ մութ յան մեջ, նրանք նույն պես 
ա մե նա դա տարկն են։  Մեր քրիս տո նեա կան գրա խա նութ նե րը վկա-
յում են այդ մա սին։  Քա նի՜ գրքեր են գրված՝ մեր դա տար կութ յու նը 
բժշկե լու, մեր անն պա տակ ըն թաց քը շտկե լու և  մեր ինք նագ նա հա-
տա կանն ամ րապն դե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք դա տարկ 
ենք միև նույն պատ ճառ նե րով, ո րոնք ան կա րող էին դա տար կութ-
յուն ա ռա ջաց նել  Հի սու սի կյան քում։  Նա հա ճախ հոգ նած, քաղ ցած, 
սխալ հաս կաց ված, հա լած ված և լք ված էր, սա կայն եր բեք դա տարկ 
չէր։ Այն թե ինչ պես  Հի սու սը բա ցատ րեց Իր լիութ յու նը, նաև ցույց է 
տա լիս մեր դա տար կութ յան պատ ճա ռը. « Նա էլ ա սաց նրանց. «Ես 
կե րա կուր ու նեմ ու տե լու, որ դուք չգի տեք... Իմ կե րա կու րը նա է, որ 

21. Ծնն դոց 5.3
22. Ծնն դոց 3.16–24,  Հա կո բոս 3.9
23. Օ գոս տի նոս, « Սուրբ Օ գոս տի նոս Ե րա նե լու՝  Հի պո նի ե պիս կո պո սի խոս տո վա-

նութ յու նը» ( Լոն դոն, Ջ. Մ.  Դենտ, 1950թ.), հտ. 1, էջ 1։



117 Մե ղա վոր նե րը՝ ըն կած Աստ ծո փառ քից

Ինձ Ու ղար կո ղի կամքն ա նեմ և Ն րա գոր ծը կա տա րեմ»»24։ Արև-
մուտ քի քրիս տոն յա նե րը դա տարկ են, քա նի որ նրանք լցված են այս 
աշ խար հով, կլան ված են սե փա կան ան ձե րով և  թող ված են ի րենց 
կամ քը կա տա րե լուն։  Դա տար կութ յու նից դե պի ճշմա րիտ լիութ յու նը 
ան ցում կա տա րե լու հա մար պա հանջ վում է կտրուկ շրջա դարձ՝ սե-
փա կան ան ձից դե պի Աստ ված և  ինք նա կա մութ յու նից դե պի Ն րա 
կամ քը։ 

Երկ րոր դը՝ ե կե ղե ցին պետք է ձգտի լի նել աստ վա ծաշնչ յան, ոչ 
թե՝ ըն դուն ված։  Մենք ազ դե ցութ յուն չենք թող նի մեր մշա կույ թի 
վրա այն պատ ճա ռով, որ ու սումնա սի րել ենք դրա ճա նա պարհ նե-
րը և  հար մար վել ենք դրան։  Մենք ազ դե ցութ յուն կթող նենք և  լույս 
կլի նենք այն չա փով միայն, որ չա փով ու սումնա սի րել ենք Աստ ծո 
ճա նա պարհ նե րը և  հա վա տա րիմ ենք մնա ցել դրանց մեր մշա կույ-
թի մո լեգ նող և մշ տա պես փո փոխ վող հո սան քի մեջ։  Մենք ըն դուն-
ված չենք լի նի այս աշ խար հի կող մից, ե թե նման վենք դրան։  Մենք 
ըն դուն ված կլի նենք, ե թե կտրա կա նա պես մեր ժենք այս աշ խար հը և 
 լի նենք դրա ճիշտ հա կա ռա կը։ 

 Ներ կա խա վա րը մեծ հնա րա վո րութ յուն է ե կե ղե ցու հա մար՝ լի նե-
լու այս երկ րի ա ղը, բայց ե թե մենք խառ նվենք այն ան մաք րութ յուն-
նե րին, ո րոնք պետք է բա ցա հայ տենք, մենք ան պետք կդառ նանք և 
 դուրս կնետ վենք՝ տրոր վե լու այն մարդ կանց կող մից, ո րոնց կյան քե-
րում ազ դե ցութ յուն թող նե լը մեր կո չումն էր25։  Մենք մեծ հնա րա վո-
րութ յուն ու նենք՝ լի նե լու սա րի վրա գտնվող քա ղա քը, բայց ե թե այն 
լույ սը, ո րն ար ձա կում ենք, ըն դա մե նը մեր մշա կույ թի գա ղա փար նե րի 
և  ցան կութ յուն նե րի քրիս տո նեաց ված տար բե րակն է, մենք նույն քան 
ան պետք ենք, որ քան մեր մշա կույ թը մտա ծում է մեր մա սին26։  Մենք 
պետք է հա կա ռակ վենք մեր սերն դի դա տար կութ յա նը սուրբգրա-
յին Ա վե տա րա նի անն կուն և  փոխ զիջ ման չգնա ցող ճշմար տութ յուն-
նե րով։  Մենք պետք է հա գե նանք միայն Աստ ծով, նվիր ված լի նենք 
միայն Ն րա կամ քին և  վե րա փոխ վենք միայն Ն րա պատ կե րով։ Այդ 
ժա մա նակ մենք կլի նենք Աստ ծո ան բիծ և  ա նա րատ զա վակ նե րը։ 
 Մենք կլի նենք ա ռանց մե ղադ րան քի այս կա մա կոր և ծ ռած ազ գի 
մեջ։  Մենք կկանգ նենք ներ կա խա վա րի մեջ որ պես այս աշ խար հի 
լույ սեր՝ պա հե լով կյան քի խոս քը մինչև Ք րիս տո սի օ րը27։ 

Այս պես ապ րե լը մեծ հա մար ձա կութ յուն է պա հան ջում։  Մենք 
պետք է հո ժա րա բար ոտ քի կանգ նենք և  ա սենք մարդ կանց, որ 
նրանք հիմնո վին և  ար մա տա պես սխալ են նշա նա կա լիութ յան, ինք-

24. Հով հան նես 4.32,34
25. Մատ թեոս 5.13
26. Մատ թեոս 5.14–16
27. Փի լի պե ցի նե րի 2.15,16
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նագ նա հա տա կա նի և  ինք նաի րաց ման ի րենց փնտրտուք նե րի մեջ։ 
 Մենք պետք է մեր կաց նենք հու մա նիզ մի և ն յու թա պաշ տութ յան կեղծ 
հույ սե րը և  բա ցա հայ տենք չա կեր տա վոր քրիս տո նեութ յան ցան-
կա ցած ձև, ո րը փոր ձում է բժշկել մարդ կանց՝ ա ռաջ նոր դե լով նույն 
կեղծ հույ սե րի քրիս տո նեաց ված տար բե րա կի մեջ։  Մենք պետք է 
ար հա մար հենք  Հի սու սից ա ռա վե լա գույ նը կոր զե լու, նպա տա կի մեջ 
նպա տակ գտնե լու և  ներ կա ժա մա նա կում լա վա գույն կյան քը կա-
ռու ցե լու ցան կա ցած փորձ։  Մենք չպետք է ըն դու նենք այս աշ խար-
հի տե սանկ յու նը, իսկ հե տո շրջենք այն՝ քրիս տո նեա կան դարձ նե լու 
հա մար։  Մենք պետք է ո րո շենք մեր սահ մա նը և  հաս տատ կանգ-
նենք Ք րիս տո սի և Ն րա Ա վե տա րա նի ծայ րա հեղ ուս մունք նե րի մեջ։ 
 Մենք պետք է քա րո զենք այս ճշմար տութ յուն նե րը և  լի նենք մեր քա-
րո զած ճշմար տութ յան օ րի նա կը։  Մենք պետք է վնաս հա մա րենք 
ա մեն ինչ՝  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սին ճա նա չե լու գե րա զանց ար ժե-
քի հա մար, և  մենք պետք է աղբ հա մա րենք ա մեն ինչ, որ շա հենք 
Ք րիս տո սին և գտն վենք Ն րա նում28։ 

28. Փի լի պե ցի նե րի 3.7–9



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՉՈՐՍ

 Մե ղա վոր ներ՝ մինչև ուղն ու ծու ծը 
______________________________________________________

«Ո րով հետև ա մե նը մե ղան չե ցին և Աստ ծո փառ քից պա կաս ված են»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23 

Այս գլխում մենք կանդ րա դառ նանք մի ա ռանց քա յին ճշմար տութ-
յան. մար դիկ մե ղան չում են, քա նի որ նրանք բա րո յա պես ա պա-
կան ված են ծնվել1։ Ա մե նա կար ևոր բա ռե րից մե կը, որ աստ վա ծա-
բան ներն օգ տա գոր ծում են մար դու ներ հա տուկ բա րո յա կան ա պա-
կա նութ յու նը նկա րագ րե լու հա մար, «ա րա տա վո րութ յուն» բառն 
է։ Այս բա ռը լա տի նե րե նում կազմ ված է «դե» նա խա ծան ցից, որն 
ուժգ նաց ման ի մաստ ու նի, և «պրա վուս» ար մա տից, ո րը նշա նա-
կում է «ծռված կամ ա ղա վաղ ված»։ Ինչ-որ բան ա րա տա վոր ան վա-
նե լը նշա նա կում է, որ դրա սկզբնա կան վի ճա կը կամ ձևը հիմնո վին 
ա ղա վաղ ված է։  Մարդ կա յին ցեղն ա րա տա վոր ան վա նե լը նշա նա կում 
է, որ այն ըն կել է իր ար դա րութ յան սկզբնա կան վի ճա կից, և  որ բո-
լոր մար դիկ ծնվում են որ պես բա րո յա պես ա պա կան ված բնութ յուն 
ու նե ցող մե ղա վոր ներ։ Այս բա րո յա կան ա պա կա նութ յան ծա վա լը 
նկա րագ րե լու հա մար աստ վա ծա բան նե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են 
տար բեր ձևա կեր պումներ՝ նույն ճշմար տութ յու նը փո խան ցե լու հա-
մար։ Ա մե նա տա րած ված ձևա կեր պումներն են՝ բա ցար ձակ ա րա տա-
վո րութ յուն, հոգ ևոր մահ և  բա րո յա կան ան կա րո ղութ յուն։ 

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 Բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յուն ար տա հայ տութ յու նը եր կար ժա մա-

նակ օգ տա գործ վել է  Բա րե փոխ ման աստ վա ծա բան նե րի և մ յուս նե րի 
կող մից՝ մար դու ան կում ապ րած վի ճա կը նկա րագ րե լու հա մար։  Թեև 
պատ շաճ կեր պով սահ մա նե լու դեպ քում այս ձևա կեր պու մը տե ղին է, 
այնուամենայնիվ «տա րած վող ա րա տա վո րութ յուն» և «ար մա տա կան 

1. Սաղ մոս 51.5, 58.3, Ծնն դոց 8.21
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ա րա տա վո րութ յուն» ձևա կեր պումներն ա վե լի պատ շաճ են2։ Այն, որ 
ա մեն մարդ բա ցար ձա կա պես ա րա տա վոր է, չի նշա նա կում, որ նա 
չա փա զանց վատն է կամ, որ նրա ա մեն մի ա րար քը լիո վին կամ կա-
տա րե լա պես չար է։  Փո խա րե նը՝ դա նշա նա կում է, որ ա րա տա վո րութ-
յու նը կամ բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նը ազ դել է նրա ամ բողջ էութ-
յան՝ մարմնի, մտքի և  կամ քի վրա։  Մենք ցույց կտանք, թե ինչ է նշա-
նա կում բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը, և  ինչ այն չի նշա նա կում։ 

Ա ռա ջի նը՝ բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
Աստ ծո պատ կե րը մար դու մեջ լիո վին կորս վել է անկ ման ժա մա նակ։ 
 Մի քա նի հատ ված նե րում Աստ վա ծա շուն չը դեռ նշում է, որ մար դը 
ստեղծ վել է «Աստ ծո պատ կե րով»3։  Բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը 
նշա նա կում է, որ Աստ ծո պատ կե րը մար դու մեջ լրջո րեն ա ղա վաղ վել 
է, և  որ բա րո յա կան ա պա կա նութ յունը լիո վին ա րա տա վո րել է նրան՝ 
նրա մար մի նը, միտ քը, զգաց մունք նե րը և  կամ քը4։ 

Երկ րոր դը՝ բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
մար դը չու նի ոչ մի գի տե լիք Աստ ծո Ան ձի կամ կամ քի մա սին։ Աստ-
վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ բո լոր մար դիկ բա վա կա նա չափ գի-
տե լիք ու նեն ճշմա րիտ Աստ ծո և Ն րա կամ քի մա սին՝ այն քան, որ չեն 
կա րո ղա նա ար դա րա նալ Ն րա առջև դա տաս տա նի օ րը5։  Բա ցար ձակ 
ա րա տա վո րութ յու նը նշա նա կում է, որ ա ռանց Աստ ծո շնորհ քի հա-
տուկ աշ խա տան քի՝ բո լոր մար դիկ մեր ժում են Աստ ծո ճշմար տութ-
յու նը՝ գե րա դա սե լով ի րենց ու նայն մտած մունք նե րը։ Ն րանք թշնա-
ման քով են վե րա բեր վում Աստ ծո ճշմար տութ յա նը և ձգ տում են 
լռեց նել այն, որ պես զի Ն րա ճշմար տութ յունն ան հանգս տութ յուն չա-
ռա ջաց նի ի րենց խղճի մնա ցոր դի մեջ6։  Մար դիկ բա վա կա նա չափ գի-
տեն Աստ ծո մա սին, որ ա տեն Ն րան, և  բա վա կա նա չափ գի տեն Ն րա 
կամ քի մա սին, որ մեր ժեն դա և  պա տե րազ մեն դրա դեմ։ 

Եր րոր դը՝ բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
մար դը խիղճ չու նի կամ՝ որ նա լիո վին անզ գա է բա րու և  չա րի հան-
դեպ։ Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ բո լոր մար դիկ խիղճ ու նեն, 
ո րը, ե թե այր ված չէ, կա րող է դրդել նրանց հիա նալ ա ռա քի նի հատ-
կա նիշ նե րով և  գոր ծե րով7։  Բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը նշա նա-

2. « Տա րած վել» բա յը նշա նա կում է «թա փան ցել ինչ-որ բա նի մի ջով. ներ թա փան-
ցել ա մեն մի մա սի մեջ» ( Վեբս թե րի բա ռա րան)։ Այս պի սով, ա րա տա վո րութ յու նը մեր 
բուն էութ յան մեջ է և բ խում է մեր ան ձի ար մա տից։

3. Ծնն դոց 9.6, Ա  Կորն թա ցի նե րի 11.7,  Հա կո բոս 3.9
4. Մար մի նը (Հ ռո մեա ցի նե րի 6.6,12, 7.24, 8.10,13), միտ քը (Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21, 

Բ  Կորն թա ցի նե րի 3.14,15, 4.4, Ե փե սա ցի նե րի 4.17–19), զգաց մունք նե րը (Հ ռո մեա ցի նե-
րի 1.26,27,  Գա ղա տա ցի նե րի 5.24, Բ  Տի մո թեոս 3.2–4) և  կամ քը (Հ ռո մեա ցի նե րի 6.17, 
7.14,15)։ 

5. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.20
6. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21–23, 1.18
7. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.15, Ա  Տի մո թեոս 4.2
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կում է, որ մար դիկ ամ բողջ սրտով հնա զանդ չեն ի րենց խղճի մղում-
նե րին։  Մարդն ար դար չէ զուտ այն պատ ճա ռով, որ գի տի բա րին և 
 դա տա պար տում է չա րը. նա ար դար է, ե թե կա տա րում է այն բա րին, 
ո րը գի տի8։ 

 Չոր րոր դը՝ բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
մարդն ան կա րող է ա ռա քի նի վարք ցու ցա բե րել։  Կան մար դիկ, ով-
քեր սի րում են ի րենց ըն տա նի քը, զո հա բե րում են ի րենց կյան քը՝ այլ 
մարդ կանց փրկե լու հա մար, կա տա րում են ի րենց քա ղա քա ցիա կան 
պար տա կա նութ յուն նե րը և  բա րի գոր ծեր են ա նում հա նուն կրո նի։ 
 Բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը նշա նա կում է, որ այդ ա ռա քի նութ-
յան դրդա պատ ճա ռը Աստ ծո հան դեպ ան կեղծ սե րը և Ն րա պատ վի-
րան նե րից հնա զանդ վե լու ճշմա րիտ ցան կութ յու նը չէ։ Աստ վա ծա շուն-
չը վկա յում է, որ ոչ ոք չի սի րում Աստ ծուն Ն րան ար ժա նի կեր պով 
կամ հա մա ձայն Ն րա օ րեն քի, նաև՝ ոչ ոք չի փա ռա վո րում Աստ ծուն 
իր մտքով, խոս քով և  գոր ծով9։  Բո լոր մար դիկ գե րա դա սում են ի րենց 
անձն Աստ ծուց, և  մար դու անձ նա զո հութ յու նը, հե րո սա կան ա րարք-
նե րը, քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րելն ու ար-
տա քին կրո նա կան բա րի գոր ծե րը դրդված են ոչ թե Աստ ծո հան դեպ 
ու նե ցած սի րուց10, այլ սե փա կան ան ձի կամ այլ մարդ կանց հան դեպ 
ու նե ցած սի րուց,։ 

 Հին գե րոր դը՝ բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
բո լոր մար դիկ չափազանց ան բա րո են, որ բո լոր մար դիկ հա վա սա-
րա պես ան բա րո են, կամ որ բո լոր մար դիկ անձ նա տուր են լի նում 
այս աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող ա մեն տե սա կի չա րի քի։  Բո լոր 
մար դիկ չէ, որ օ րի նա զանց, շնա ցող կամ մար դաս պան են։  Բա ցար-
ձակ ա րա տա վո րութ յու նը նշա նա կում է, որ բո լոր մար դիկ ծնվել են 
չա րի քի հան դեպ մեծ հակ վա ծութ յամբ և  ըն դու նակ են վա տա գույն 
հան ցանք նե րի և  ա մե նաա մո թա լի այ լա սե րութ յան։ Ընդ հա նուր առ-
մամբ, մարդ կութ յու նը հակ ված է ա վե լի ու ա վե լի բա րո յա պես ա պա-
կան վե լուն, և  դա ան հա մե մատ ա վե լի ա րագ տե ղի կու նե նար, ե թե 
չլի ներ Աստ ծո ընդ հա նուր շնորհ քը, ո րը զսպում է այդ գոր ծըն թա ցը11։ 
 Մար դը չի կա րող ա զատ վել այս սրըն թաց ան կու մից կամ կանգ նեց-
նել այն սե փա կան ջան քե րով12։

 Վեր ջա պես, բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը չի նշա նա կում, որ 
մար դիկ չու նեն Աստ ծուն հնա զանդ վե լու անհ րա ժեշտ ըն դու նա կութ-
յուն ներ։  Մար դը զոհ չէ, ո րը ցան կա նում է հնա զանդ վել, բայց ան կա-

8. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10–12, 2.13,17–23,  Հա կո բոս 4.17
9. Երկ րորդ Օ րի նաց 6.4,5,  Մատ թեոս 22.37, Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.31, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21
10. Բ  Տի մո թեոս 3.2–4
11. Ա. Ա.  Հոջ, « Հա մա ռոտ աստ վա ծա բա նութ յուն» (Է դին բուրգ, «Banner of Truth»), էջ 329։
12. Ե րե միա 13.23, Հ ռո մեա ցի նե րի 7.23,24
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րող է այն պի սի գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով, ո րոնք նա չի վե րահսկում։ 
Աստ ված շնոր հել է մար դուն միտք, կամք և  ա զատ ընտ րութ յան ի րա-
վունք։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մար դը պա տաս խա նա տու է Աստծո 
առջև՝ որ պես բա րո յա կան էակ։  Բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յու նը 
նշա նա կում է, որ մար դը չի կա րո ղա նում հնա զանդ վել Աստ ծուն, քա-
նի որ չի կա մե նում, և  նա չի կա մե նում հնա զանդ վել, քա նի որ նրա-
նում թշնա մութ յուն կա Աստ ծո հան դեպ13։ 

ՀՈԳԵՎՈՐ ՄԱՀ 
Եվս մեկ կար ևոր ար տա հայ տութ յուն, որն աստ վա ծա բան ներն օգ-

տա գոր ծում են մար դու բա րո յա կան ա պա կա նութ յան խո րութ յու նը 
նկա րագ րե լու հա մար, հոգ ևոր մահն է։  Պար տե զում Աստ ված զգու-
շաց րեց Ա դա մին, որ նա կմա հա նա այն օ րը, երբ ու տի ար գել ված 
ծա ռից14։  Թեև ֆի զի կա պես Ա դա մը մա հա ցավ միայն շատ տա րի-
ներ անց, նա ի րա կան հոգ ևոր մահ ապ րեց այն պա հին, երբ գե րա-
դա սեց ինք նա կա մութ յու նը հնա զան դութ յու նից և  մե ղան չեց Աստ ծո 
դեմ15։ Իր ճա կա տագ րա կան ո րոշ ման պատ ճա ռով Ա դամն օ տա րա-
ցավ Աստ ծուց, և  մա հը տա րած վեց նրա էութ յան այն մա սի վրա, որն 
Իր Ա րար չին ճա նա չե լու և Ն րա հետ հա ղոր դակց վե լու կա րո ղութ յուն 
էր տա լիս։  Կարճ ա սած՝ նա հոգ ևոր դիակ դար ձավ։  Նա ֆի զի կա-
պես ողջ էր, բայց հոգ ևո րա պես մա հա ցած էր։  Նա զգա յուն դար ձավ 
ա մեն տե սա կի ան բա րո ազ դակ նե րի հա մար՝ թե՛ մարդ կա յին, և  թե՛ 
դի վա կան, սա կայն անզ գա դար ձավ Աստ ծո Ան ձի և  կամ քի հա մար։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ Ա դա մի անհ նա զան դութ-
յան ա վե րիչ հետ ևանք նե րը չսահ մա նա փակ վե ցին միայն ի րե նով. 
Ա դա մի ցե ղի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հոգ ևո րա պես մա հա ցած են 
ծնվում։  Հետև յալ հիմ քա յին հատ վա ծը, ո րը  Պո ղո սը գրել էր Ե փե-
սո սի ե կե ղե ցուն, հենց այս մա սին է. «Եվ դուք, որ մե ռած էիք հան-
ցանք նե րում և  մեղ քե րում, ո րոն ցում մի ժա մա նակ գնում էիք այս 
աշ խար հի սո վո րութ յան պես՝ օ դի իշ խա նութ յան իշ խա նի պես, այն 
հո գու պես, որ հի մա ներ գոր ծում է ապս տամ բութ յան որ դի նե րի 
մեջ, ո րոնց մեջ մենք ա մենքս էլ մի ժա մա նակ ման էինք գա լիս մեր 
մարմնի ցան կութ յուն նե րում՝ մարմնի և մտ քի կամ քը կա տա րե լով, և 
բ նութ յամբ բար կութ յան որ դի ներ էինք, ինչ պես ու րիշ ներն էլ»16։ Այս 
հատ վա ծում մենք տես նում ենք, որ բո լոր մար դիկ գա լիս են այս աշ-
խարհ որ պես հոգ ևոր մե ռե լա ծին ներ՝ զուրկ ճշմա րիտ հոգ ևոր կյան-

13. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.7,8
14. Ծնն դոց 2.17
15. Ծնն դոց 5.5
16. Ե փե սա ցի նե րի 2.1–3
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քից և  անզ գա՝ Աստ ծո Ան ձի և  կամ քի հան դեպ։ Ն րանք օ տարացած 
են Աստ ծո հետ ապրելու կյան քից և  այն պես են ապ րում, ա սես ի րենք 
մա հա ցած են Ն րա հա մար, իսկ  Նա՝ ի րենց հա մար17։ Ա հա թե ին չու է 
սաղ մո սեր գուն ա սում մեզ, որ ան կում ապ րած մար դիկ չեն փնտրում 
Աստ ծուն, և  ի րենց բո լոր մտքե րում Ն րա հա մար տեղ չկա18։ Ան-
կում ապ րած մար դը հաշ վի չի առ նում Աստ ծո գո յութ յան փաս տը և 
Ն րա պատ վի րան նե րը պա հե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։  Նա ապ րում 
է գործ նա կան ա թեիս տի պես. թեև կա րող է ըն դու նել Աստ ծո կամ 
մեկ այլ աստ վա ծութ յան գո յութ յու նը, բայց դա ոչ մի գործ նա կան 
կամ փաս տա ցի արդ յունք չի ու նե նում նրա կյան քում։  Նա մա հա ցած 
է, նույ նիսկ ե թե ապ րում է և  պար ծե նում է այս կյան քով19։  Նա քա րե 
սիրտ ու նի Աստ ծո հան դեպ և ն ման է անպ տուղ աշ նա նա յին ծա ռի՝ 
եր կու ան գամ մե ռած և  ար մա տա խիլ ե ղած20։  Նա կեն դա նի դիակ է, 
ո րի ար դա րութ յու նը նման է կեղ տոտ ցնցո տի նե րի, և ն րա բո լոր կրո-
նա կան ջան քե րը մա հա ցած գոր ծեր են21։ 

ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
Եվս մեկ ար տա հայ տութ յուն, ո րը սեր տո րեն կա պակց ված է 

հոգևոր մահ վան վար դա պե տութ յան հետ, բա րո յա կան ան կա րո ղութ-
յունն է։ Այն հա ճախ է օգ տա գործ վում՝ նկա րագ րե լու հա մար մար դու 
բա րո յա կան ա պա կա նութ յան չա փը, և  ցույց է տա լիս, որ ան կում ապ-
րած մար դը չի կա րող սի րել, հնա զանդ վել կամ հա ճեց նել Աստ ծուն։ 

Լ սե լով բա րո յա կան ան կա րո ղութ յան վար դա պե տութ յան մա սին՝ 
ինչ-որ մե կը կհարց նի. «Ին չո՞ւ է մար դը պա տաս խա նա տու Աստ ծո 
առջև, ե թե նա ան կա րող է ա նել այն, ինչ Աստ ված պատ վի րում է»։ 
Այս հար ցի պա տաս խա նը շատ կար ևոր է։ Ե թե մար դը չսի րեր կամ 
չհնա զանդ վեր Աստ ծուն մտա վոր ու նա կութ յուն ներ չու նե նա լու պատ-
ճա ռով, Աստ ծո կող մից նրան հաշ վե տու դարձ նելն ա նար դար կլի-
ներ, քա նի որ մար դը զոհ կլի ներ։ Այ նուա մե նայ նիվ, մար դու դեպ-
քում ա մեն ինչ այլ է։ Ն րա ան կա րո ղութ յու նը բա րո յա կան է, և  այն 
բխում է Աստ ծո հան դեպ ու նե ցած թշնա մութ յու նից22։  Մար դը չի կա-
րո ղա նում սի րել Աստ ծուն, քա նի որ նա ա տում է Աստ ծուն23։  Նա չի 
կա րո ղա նում հնա զանդ վել Աստ ծուն, քա նի որ նա խոր շում է Ն րա 

17. Ե փե սա ցի նե րի 4.18
18. Սաղ մոս 10.4. «Ա նօ րե նը, իր ե րե սի ամ բար տա վա նութ յամբ, չի փնտրում Ն րան։ 

Ն րա բո լոր մտքերն են. «Աստ ված չկա»» (NASB)։ «Իր հպար տութ յամբ ա նօ րեն մար դը 
չի փնտրում Ն րան. նրա բո լոր մտքե րում տեղ չկա Աստ ծո հա մար» (NIV)։ 

19. Ա  Տի մո թեոս 5.6,  Հայտ նութ յուն 3.1
20. Ե զե կիել 11.19,  Հու դա 12
21. Ե սա յի 64.6, Եբ րա յե ցի նե րի 6.1, 9.14
22. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.10, 8.7,8
23. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.30
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պատ վի րան նե րից։  Նա չի կա րո ղա նում հա ճեց նել Աստ ծուն, քա նի 
որ նա չի հա մա րում, որ Աստ ծո փառ քը և  բա րե հա ճութ յու նը ար ժա նի 
նպա տակ ներ են իր հա մար24։  Մար դը ոչ թե զոհ է, այլ՝ հան ցա գործ։ 
 Նա չի կա րո ղա նում, քա նի որ չի կա մե նում։ Ն րա ա պա կա նութ յու նը 
և Աստ ծո դեմ ու նե ցած թշնա մութ յունն այն քա՜ն մեծ են, որ նա ա վե-
լի շուտ պատ րաստ է հա վի տե նա կան պա տիժ կրել, քան ըն դու նել 
Աստ ծուն և հ նա զանդ վել Ն րա գե րիշ խա նութ յա նը։ 

Ա հա թե ին չու բա րո յա կան ան կա րո ղութ յու նը նույն պես կա րե լի 
է հո ժա րա կամ թշնա մութ յուն ան վա նել։  Հով սե փի և ն րա եղ բայր նե-
րի հա րա բե րութ յուն նե րը լա վա գույնս նկա րագ րում են այս ճշմար-
տութ յու նը. «Եվ նրա ( Հով սե փի) եղ բայր նե րը տե սան, որ ի րենց հայ-
րը սի րում էր նրան իր բո լոր եղ բայր նե րից ա վե լի, ա տե ցին ն րան, 
և  խա ղա ղութ յամբ չէին կա րո ղա նում խո սել նրա հետ»25։ Այս խոս քը 
շեշ տում է, որ  Հով սե փի եղ բայր նե րը չէին կա րո ղա նում ըն կե րա բար 
շփվել նրա հետ։  Պատ ճառն այն չէր, որ նրանք չու նեին խո սե լու ֆի-
զի կա կան կա րո ղութ յուն. նրանց ա տե լութ յու նը  Հով սե փի հան դեպ 
այն քա՜ն մեծ էր, որ նրանք չէին կա մե նում ըն կե րա բար հա ղոր դակց-
վել նրա հետ։  Նույն կեր պով, ան կում ապ րած մար դու թշնա մանքն 
Աստ ծո հան դեպ այն քա՜ն մեծ է, որ նա չի կա րո ղա նում ստի պել ի րեն՝ 
սի րել Աստ ծուն կամ հնա զանդ վել Ն րա պատ վի րան նե րին։ 

 Պատ կե րաց րեք քա ղա քա կան բան տարկ յա լի, ո րին ար դա րա-
ցիո րեն բան տար կել են՝ թա գա վո րին և  եր կի րը դա վա ճա նե լու հա-
մար։  Մեկ օր ար դար և  ո ղոր մած թա գա վո րը մո տե նում է նրա բան-
տախցին և  բա ցում է դու ռը։  Նա խոս տա նում է լիար ժեք նե րում շնոր-
հել այդ բան տարկ յա լին և  ա զատ ար ձա կել միայն մեկ պայ մա նով, 
որ նա հրա ժար վի իր ապս տամ բութ յու նից, պատ վի թա գա վո րին և 
հ նա զանդ վի նրա օ րեն քին։ Լ սե լով թա գա վո րի խոս քը՝ բան տարկյա-
լը նետ վում է դե պի դու ռը և շրխ կո ցով փա կում է այն՝ կրկին կող-
պե լով ի րեն սար սա փե լի բան տում։ Դ րա նից հե տո, իր բար կութ յան 
պոռթկ ման մեջ, նա թքում է թա գա վո րի վրա և  բա ցա կան չում. «Ա վե-
լի լավ է՝ փտեմ այս խցում, քան ծնկի գամ քո առջև»։ Չ վե րածնված 
սիր տը հենց այս պի սին է։  Մար դու թշնա մութ յունն Աստ ծո դեմ այն-
քա՜ն մեծ է, որ նա գե րա դա սում է վատ նել իր հա վի տե նութ յու նը 
դժոխ քում, քան տալ Ն րան այն գնա հա տան քը, փառ քը և հ նա զան-
դութ յու նը, ո րոնց  Նա ար ժա նի է։ 

Աստ վա ծա շուն չը հաս տա տում է, որ մար դու կամ քը են թարկ վում է 
նրա բնութ յա նը։ Ե թե մար դը բա րո յա պես մա քուր բնութ յուն ու նե նար, 
նրա կամ քը հակ ված կլի ներ բա րո յա պես մա քուր ա րարք նե րի. նա 

24. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21
25. Ծնն դոց 37.4
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կսի րեր սուրբ և  ար դար Աստ ծուն, կարժ ևո րեր Ն րա պատ վի րան նե-
րը և կհ նա զանդ վեր դրանց։ Այ նուա մե նայ նիվ, ան կում ապ րած մար-
դը բա րո յա պես ա պա կան ված բնութ յուն ու նի. այն պես որ, նրա կամ-
քը հակ ված է բա րո յա պես ա պա կան ված ա րարք նե րի։ Այս պի սով, նա 
ա տում է սուրբ և  ար դար Աստ ծուն, ե րես է թե քում Ն րա ճշմար տութ-
յու նից և  ապս տամ բում է Ն րա պատ վի րան նե րի դեմ։ 

 Հարցն այն մա սին, թե արդ յո՞ք մարդն ա զատ կամք ու նի, հա ճախ 
է քննար կումնե րի ա ռար կա դառ նում։  Մենք գտնում ենք այս հար-
ցի պա տաս խա նը հենց ան կում ապ րած մար դու բնութ յան և  կամ քի 
ան խա թար կա պի մեջ։  Սուրբգ րա յին պա տաս խանն այն է, որ մարդն 
ա զատ է՝ ընտ րե լու այն, ինչ ու զում է, բայց քա նի որ նա ա րա տա վոր 
է, ու զում է չա րիք գոր ծել։ Այլ կերպ ա սած՝ ան կում ապ րած մարդն 
ու նի ա զատ կամք, բայց նրա կամ քը բա րի չէ։ Ն րա կամքն իր ա րա-
տա վոր բնութ յան գե րին է։ Այն պես որ, նրա ո րո շումնե րը մշտա պես 
հա կա ռակ վե լու են Աստ ծո Ան ձին և  կամ քին։  Հի սու սի ծայ րաս տի ճան 
խիստ հան դի մա նութ յու նը փա րի սե ցի նե րին պար զո րեն ցույց է տա-
լիս սա. «Ի ժե րի զա վակ նե՛ր, դուք ինչ պե՞ս կա րող եք բա րի խո սել, որ 
չար եք»26։

Աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յու նը բա րո յա կան ան կա րո ղութ յան 
մա սին դրդեց  Մար տին Լ յու թե րին գրել իր հայտ նի աշ խա տութ յու-
նը, ո րը կոչ վում է « Կամ քի ստրկութ յան մա սին»։  Վեր նա գի րը ցույց 
է տա լիս, որ մար դը չի կա րող խու սա փել իր էութ յու նից։  Նա բնութ-
յամբ չար է:  Նա մի տումնա վոր և  ա զա տո րեն չա րիք է գոր ծում։ Ան-
կում ապ րած մար դը չար պտուղ է բե րում, քա նի որ նա «չար ծառ» 
է27։ Ն րա կամ քը են թա կա է կամ ստրկաց ված է իր ա պա կան ված 
բնութ յա նը։  Հետև յալ է ջե րում կդի տար կենք այս ճշմար տութ յան մի 
քա նի զար հու րե լի հետ ևանք ներ։ 

ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՃԱՆԱՉԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ
Աստ ծո շնոր հա լի նա խախ նա մութ յան մի ջո ցով մարդ կութ յու նը 

մեծ մտա վոր ձեռք բե րումներ ու նե ցավ այն պի սի բնա գա վառ նե րում, 
ինչ պի սիք են գի տութ յու նը, տեխ նի կան և բժշ կութ յու նը։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, ան կում ապ րած մար դու գի տե լիքն Աստ ծո մա սին ըն դա մե-
նը նման է հերձ ված և  ու նայն լա բի րին թո սի28։ Այս ան տեղ յա կութ յան 
պատ ճա ռը ոչ թե թաքն ված Աստ ված է, այլ՝ թաքն ված մար դը։ Աստ-
ված պար զո րեն հայտ նել է Ի րեն մարդ կութ յա նը՝ ա րար չա գոր ծութ-
յան, պատ մութ յան մեջ Իր գե րիշ խան գոր ծե րի,  Սուրբ գրքի և, ի վեր-

26. Մատ թեոս 12.34
27. Մատ թեոս 7.18
28. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21–23, Ե փե սա ցի նե րի 4.17–19
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ջո, Իր մարմնա վոր ված Որ դու մի ջո ցով29։ Այ նուա մե նայ նիվ, մարդն 
ար ձա գան քել է այս հայտ նութ յա նը՝ փա կե լով իր աչ քե րը և  ա կանջ-
նե րը։  Նա չի կա րո ղա նում ճա նա չել ճշմար տութ յու նը, քա նի որ նա 
ա տում է ճշմար տութ յու նը և ձգ տում է ճնշել այն30։  Նա հա կա ռակ է 
ճշմար տութ յա նը, քա նի որ դա Աստ ծո ճշմար տութ յունն է։ Այդ ճշմար-
տութ յու նը խո սում է նրա դեմ. սա է պատ ճա ռը, որ նա չի կա րող դի-
մա նալ դրան։ 

ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՍԻՐԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 
 Մարդ կանց մեծ մա սը, նույ նիսկ ոչ կրո նա կան մար դիկ, պնդում 

են, որ ինչ-որ չա փով սի րում են Աստ ծուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ-
վա ծա շուն չը վկա յում է, որ ան կում ապ րած մար դը չի կա րող սի րել 
Աստ ծուն։ Ի րա կա նում, Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Ա դա մի 
ամ բողջ ցե ղը՝ նրանք, ով քեր դեռ դար ձի չեն ե կել, ա տում է Աստ ծուն 
և  պա տե րազ մում է Ն րա դեմ31։ Այս թշնա ման քը գո յութ յուն ու նի, քա-
նի որ բա րո յա պես ա պա կան ված ա րա րա ծը պար զա պես ան կա րող է 
հան դուր ժել սուրբ և  ար դար Աստ ծուն և  ան կա րող է դի մա նալ Ն րա 
կամ քին հնա զանդ վե լուն։ 

 Կար ևոր է նշել, որ մարդ կանց մեծ մա սը, ով քեր պնդում են, որ ի 
սրտե սի րում են Աստ ծուն, շատ քիչ բան գի տեն Ն րա հատ կա նիշ նե-
րի և  գոր ծե րի մա սին՝ այն պես, ինչ պես Աստ ծո  Խոսքն է նկա րագրում 
դրանք։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, այն աստ ված, ո րին նրանք սի րում են, 
ըն դա մե նը նրանց եր ևա կա յութ յան պտուղն է, և  ու րիշ ո չինչ։ Ն րանք 
ստեղ ծել են աստ ծո՝ ի րենց պատ կե րով, և  սի րում են ի րենց ստեղ-
ծա ծը։ Ինչ պես Աստ ված ազ դա րա րեց սաղ մո սեր գուի մի ջո ցով. 
« Դու մտա ծե ցիր, որ Ես քեզ նման եմ, բայց ես կհան դի մա նեմ քեզ» 
(NKJV)32։ 

Ե թե մարդ կանց մեծ մա սը և  նույ նիսկ նրանք, ով քեր կրո նա կան 
են հա մա րում ի րենց, քննեին  Սուրբ գրքե րը, ան կաս կած կգտնեին 
այն պի սի Աստ ծո, ո րը մե ծա պես տար բեր վում է այն աստ ծուց, ո րին 
նրանք ի րենց սի րո ա ռար կան են հա մա րում։ Ե թե նրանք իս կա-
պես տես նեին Աստ ծո  Խոս քի ուս մունք ներն այն պի սի աստ վա ծա յին 
հատ կա նիշ նե րի մա սին, ինչ պի սիք են սրբութ յու նը, ար դա րութ յու նը, 
գե րիշ խա նութ յու նը և  զայ րույ թը, հա վա նա բար, զզվան քով կհա կա-
ռակ վեին դրան և  կա սեին. «Իմ Աստ ված այդ պի սին չէ՛» կամ «Ես եր-
բեք չե՛մ կա րող սի րել նման Աստ ծո»։ Այս պի սով, մենք ան մի ջա պես 

29. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.19,20, Բ  Տի մո թեոս 3.16,  Հով հան նես 1.18
30. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18,  Հոբ 21.14,15
31. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.30, 5.10
32. Սաղ մոս 50.21
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կտես նեինք, որ երբ ան կում ապ րած մար դը հան դի պում է Աստ վա-
ծաշն չի Աստ ծուն, նրա միակ հա կազ դե ցութ յու նը՝ Ն րան վա նելն ու 
մեր ժելն է։ Ո՞րն է այս թշնա մա կան հա կազ դե ցութ յան պատ ճա ռը։ 
Կր կին, պա տաս խանն այն է, թե ով է մարդն իր էութ յան խոր քում։ 
Ե թե մար դը բնութ յամբ սուրբ և  ար դար լի ներ, հեշ տո րեն կսի րեր 
սուրբ և  ար դար Աստ ծուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, մարդն իր բնութ յամբ 
ա րա տա վոր է և  այդ պատ ճա ռով էլ չի կա րող սի րել Ն րան։ 

ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՓՆՏՐԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 
 Մենք ապ րում ենք մի աշ խար հում, ո րը լի է ինք նահռ չակ՝ Աստ-

ծուն փնտրող մարդ կան ցով. այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ծո  Խոս քը լիո-
վին կոր ծա նում է նրանց պար ծան քը մեկ հա սա րակ պնդմամբ. 
«Չկա Աստ ծուն խնդրող (կամ՝ փնտրող)»33։  Հա ճախ մենք լսում ենք 
նո րա դարձ նե րին, ով քեր սկսում են ի րենց վկա յութ յունն այս պի-
սի բա ռե րով. « Տա րի ներ շա րու նակ ես փնտրում էի Աստ ծուն», բայց 
Աստ վա ծա շուն չը կրկին պա տաս խա նում է. «Չ կա Աստ ծուն խնդրող 
(կամ՝ փնտրող)»34։  Մար դը ան կում ապ րած էակ է։  Մարդն ա տում է 
Աստ ծուն, քա նի որ  Նա սուրբ է, և  հա կա ռակ վում է Աստ ծո ճշմար-
տութ յա նը, քա նի որ այն բա ցա հայ տում է իր ա րա տա վո րութ յու նը և  
ապստամ բութ յու նը35։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մար դը չի կա մե նում ըն-
դու նել Աստ ծուն, այլ ա նում է հնա րա վո րինս ա մեն ինչ, որ խու սա-
փի Ն րա նից և  լիո վին հե ռաց նի Ն րա օ րենքն իր խղճից։ Անց յա լի 
քա րո զիչ նե րը հա ճախ ամ փո փում էին այս ճշմար տութ յու նը հետև-
յալ պնդմամբ. « Մար դը նույն քան հակ ված է փնտրե լու Աստ ծուն, որ-
քան հան ցա գոր ծը՝ դա տա կան կա տա րա ծուի»36։  Հի սու սը հա մա միտ 
է սրան. «Եվ սա է դա տաս տա նը, որ լույ սը ե կավ աշ խարհ, և  մար դիկ 
խա վարն ա վե լի սի րե ցին, քան թե լույ սը, ո րով հետև նրանց գոր ծե րը 
չար էին։ Ո րով հետև ա մեն չար գոր ծող ա տում է լույ սը, և  չի գա լիս 
դե պի լույ սը, որ նրա գոր ծե րը չհան դի ման վեն»37։

ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՀՆԱԶԱՆԴՎԵԼ ԵՎ 
ՀԱՃԵՑՆԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 

 Գո յութ յուն ու նի մի մեծ ընդ հա նուր հայ տա րար, ո րը միա վո րում է 
բո լոր կրոն նե րը՝ քրիս տո նեութ յու նից բա ցի։  Խոսքն այն հա մոզ մուն-
քի մա սին է, որ ճիշտ դիրքն Աստ ծո առջև հիմն ված է հնա զան դութ-

33. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.11
34. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.11
35. Հով հան նես 3.19,20
36. Ա դա մի և Ե վա յի զուր «թաքն վե լը» Ծնն դոց 3.8-ում պար զո րեն ցույց է տա լիս սա։
37. Հով հան նես 3.19,20
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յան, անձ նա կան ար ժա նիք նե րի կամ Աստ ծուն հա ճեց նե լու կա րո-
ղութ յան վրա։ Ք րիս տո նեութ յունն ա ռանձ նա նում է բո լոր կրոն նե րից՝ 
պնդե լով, որ եթե Աստ ծո շնորհ քի յուրահա տուկ աշ խա տան քը չլինի, 
մար դիկ չեն կա րող հնա զանդ վել և  հա ճեց նել Աստ ծուն38։  Քա նի որ 
մարդն ան մա քուր է, նա զուրկ է ար ժա նիք նե րից։  Նույ նիսկ նրա 
ա մե նաօ րի նա կե լի ա րարք նե րը ըն դա մե նը կեղ տոտ ցնցո տի ներ են 
սուրբ և  ար դար Աստ ծո առջև39։ Այս պնդումն ա մե նա խո նար հեց նող 
ճշմար տութ յուն նե րից մեկն է Աստ վա ծաշն չում և  ա մե նից շատ ա տե-
լութ յան ու թշնա ման քի ար ժա նա ցա ծը Ա դա մի ցե ղի կող մից։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, այն Ա վե տա րա նի կար ևոր մասն է և  պետք է քա րոզ վի 
մար դուն, մինչև որ նա զգա այս ճշմար տութ յան ծան րութ յու նը։  Նա 
կորս ված է՝ ան հույս և  ա նօգ նա կան։ Ե թե նա փրկվի, դա տե ղի կու-
նե նա միայն Աստ ծո օգ նութ յամբ։ 

ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԲԱՐԵՓՈԽԵԼ ԻՐԵՆ 
Ք սա նե րորդ դա րը սկսվեց մեծ լա վա տե սութ յամբ, որ մար դը կա-

րող է զար գա նալ՝ ա վե լի լավ և  ազ նիվ ա րա րած դառ նա լով։ Այն 
պետք է բա րե փո խումնե րի դա րաշր ջան լի ներ, սա կայն ա վարտ վեց 
հու սա հա տութ յամբ և շ փոթ մուն քով։ Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն 
սո վո րեց նում է, որ մար դը ծնվում է հոգ ևո րա պես մա հա ցած և  բա-
րո յա պես ա րա տա վոր ված։  Սե փա կան ան ձը բա րե փո խե լու ցան կա-
ցած փորձ ան հույս է և  կա վարտ վի բա ցար ձակ ձա խող մամբ40։  Նա-
խա հայր  Հոբն ա ղա ղա կում էր. «Ես պի տի ամ բա րիշտ լի նեմ (կամ՝ 
ե թե ես պետք է դա տա պարտ վեմ), ու րեմն, ին չո՞ւ հա մար զուր տե ղը 
տանջ վեմ։ Ե թե ձյան ջրի մեջ լվաց վեմ և  մոխ րաջ րով մաք րեմ ձեռ-
քերս, այն ժա մա նակ էլ ինձ փո սի մեջ կկո խեիր, և  իմ հան դեր ձը 
կզզվեր ինձ նից»41։ Աստ ված ազ դա րա րեց Ե րե միա մար գա րեի մի-
ջո ցով. «Ո րով հետև ե թե բո րա կով լվաց վես և  շատ օ ճառ գոր ծա ծես, 
քո ա նօ րի նութ յու նը պի տի մնա Իմ առջև՝ իբրև ա րատ,- ա սում է  Տե-
րը»42։ Եվ կրկին. « Մի՞ թե ե թով պա ցին կփո խի իր մոր թը, կամ ին ձը՝ 
իր խայ տուց նե րը, որ դուք էլ կա րո ղա նա յիք բա րութ յուն ա նել, որ սո-
վո րած եք չա րութ յուն ա նե լու»43։  Մարդն ու նի միայն մեկ հույս, բայց 
մինչև կտես նի այն, նա պետք է հա մոզ ված լի նի իր բա ցար ձակ ան-
կա րո ղութ յան մեջ և  հաս կա նա, որ ին քը սպառ ված է։  Սա Ա վե տա րա-
նը քա րո զե լու աշ խա տան քի էա կան կող մե րից մեկն է։ 

38. Հ ռո մեա ցի նե րի 7.14–24, Ե փե սա ցի նե րի 2.4,5
39. Ե սա յի 64.6
40. Հոբ 9.29–31
41. Հոբ 9.29–31
42. Ե րե միա 2.22
43. Ե րե միա 13.23
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ԱՆԿՈՒՄ ԱՊՐԱԾ ՄԱՐԴԸ ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՍՏՐՈՒԿՆ Է
Սկզ բում Ա դամն ա զատ էր՝ Աստ ծուն հնա զանդ վե լու և  ամ բողջ 

երկ րի վրա իշ խե լու հա մար44։ Աստ ծո դեմ ապս տամ բե լու պատ ճա-
ռով, նա և ն րա ցե ղը հայտն վե ցին ա պա կա նութ յան և ստր կութ յան 
մեջ։  Մե ղան չու մից ի վեր, ա մեն մարդ ծնվում է՝ գեր ված իր ա պա-
կան ված բնութ յա նը և ստր կաց ված սա տա նա յին։  Թեև շատ քչերն են 
սա տա նա յի հետ ևորդ ներ հա մա րում ի րենց, Աստ վա ծա շուն չը վկա-
յում է, որ բո լոր մար դիկ ապ րում են «օ դի իշ խա նութ յան իշ խա նի 
(սա տա նա յի) պես», և  որ նա ազ դե ցիկ կեր պով գոր ծում է նրանց մի-
ջո ցով, ով քեր ապ րում են Աստ ծուն անհ նա զանդ կյան քով45։ Ա վե լին՝ 
Աստ վա ծա շուն չը վկա յում է, որ ամ բողջ աշ խար հը գտնվում է չա րի 
վե րահս կո ղութ յան ներ քո, բո լոր մար դիկ ծնվում են նրա իշ խա նութ-
յան ներ քո, և  նա որ սում է բո լոր մարդ կանց՝ իր կամ քին ծա ռա յեց նե-
լու հա մար46։ 

 Թեև ճիշտ է օգ տա գոր ծել ստրկա ցում բա ռը՝ նկա րագ րե լու հա-
մար մար դու կա պը սա տա նա յի հետ, մենք պետք է հաս կա նանք, որ 
մար դը զոհ չէ, ո րը պահ վում է իր կամ քին հա կա ռակ։  Մար դը մեր ժել 
է Աստ ծո իշ խա նութ յու նը և «տրվել է» սա տա նա յի իշ խա նութ յա նը։ Ե՛վ 
ստրու կը, և՛ ստրկաց նո ղը ան կում ապ րած ա րա րած ներ են, և ն րանց 
միջև սերտ մեր ձա վո րութ յուն կա47։ Ն րանք նման են ի րար՝ բա րո յա-
կան ա պա կա նութ յամբ և Աստ ծո դեմ ու նե ցած թշնա մութ յամբ։  Թեև 
այս պնդու մը վա նող է շա տե րի հա մար, այն, միև նույն է, ճշմա րիտ է։ 
Ան կում ապ րած մար դու և  սա տա նա յի միջև այն աս տի ճան բա րո յա-
կան նմա նութ յուն կա, որ նախ քան դար ձի գա լը, բո լոր մար դիկ կա-
րող են ի րա վամբ սա տա նա յի զա վակ ներ կոչ վել48։

ՄԻ՞ԹԵ ՄԵՆՔ ԻՍԿԱՊԵՍ ԱՅԴՔԱՆ ՎԱՏՆ ԵՆՔ
Ան շուշտ, մենք ապ րում ենք լա վա տե սա կան, բայց և  պատ րանք-

նե րով լի ժա մա նա կաշր ջա նում, ո րը դնում է մար դուն տիե զեր-
քի կենտ րո նում և  հա մա րում է նրան ա մեն ին չի չա փա նի շը։ Ա ռանց 
հաշ վի առ նե լու իր դժգույն պատ մութ յու նը, իր տա ռապ յալ խիղ ճը և 
Աստ վա ծաշն չի ուս մունք նե րը՝ մար դը հա մար ձակ հայ տա րա րութ յուն-
ներ է ա նում իր ա ռա քի նութ յան և  ար ժա նիք նե րի մա սին և  պար ծե-
նում է ա վե լի պայ ծառ ա պա գա յով։  Նա ծած կում է իր ան թիվ ան բա-

44. Ծնն դոց 1.27,28
45. Ե փե սա ցի նե րի 2.2
46. Ա  Հով հան նես 5.19,  Գործք 26.18, Բ  Տի մո թեոս 2.26
47. Այս մեր ձա վո րութ յան պատ ճա ռով  Հով հան նես 8.44-ում  Հի սուսն ան վա նում է 

սա տա նա յին ան հա վա տի «հայ րը»։
48. Ա  Հով հան նես 3.8,  Հով հան նես 8.44



130 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

րո յութ յուն նե րը և  շա րու նակ վող այ լա սե րու մը՝ պար զա պես փո խե լով 
բա րո յա կա նութ յան կա նոն նե րը, ար դա րաց նե լով և  բա րի ան վա-
նե լով այն, ին չը մի ժա մա նակ չար էր ան վան վում49։ Այս ազ դե ցիկ 
խա բեութ յան պատ ճա ռով է, որ մենք պա տաս խա նում ենք Աստ-
վա ծաշնչի մե ղադ րան քին՝ ա սե լով. « Մի՞ թե մենք իս կա պես այդ քան 
վատն ենք»։ Աստ վա ծաշն չի պա տաս խա նը հետև յալն է. «Ա յո՛, մենք 
իս կա պես այդ քան վատն ենք»։ 

Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն վկա յում է, որ Աստ ված մեծ ջրհե-
ղեղ բե րեց ամ բողջ աշ խար հի վրա  Նո յի օ րե րում50։ Այս աստ վա ծա-
յին դա տաս տա նի պատ ճա ռը մարդ կանց մեղ սա լի վարքն էր և  խիստ 
ան բա րո յութ յու նը։ Աստ վա ծա շուն չը տա լիս է մեզ հետև յալ բա ցատ-
րութ յու նը. «Եվ  Տե րը տե սավ, որ շա տա ցել էր մարդ կանց չա րութ յու-
նը երկ րի վրա, և ն րանց սրտի խոր հուրդ նե րի բո լոր գա ղա փար նե րը 
չար էին ա մեն օր։ Այն ժա մա նակ  Տե րը զղջաց, որ երկ րի վրա մար-
դուն ստեղ ծեց, և Իր սրտի մեջ տրտմեց»51։ Այս հատ վա ծի ու շագ րավ 
մա սը պար զա պես մարդ կանց ա նօ րի նութ յու նը չէ, այլև՝ դրա չա փը. 
«նրանց սրտի խոր հուրդ նե րի բո լոր գա ղա փար նե րը չար էին ա մեն 
օր»։  Սա ա մե նաազ դե ցիկ պնդումնե րից մեկն է Աստ վա ծաշն չում այն 
ի րո ղութ յան վե րա բեր յալ, ո րը մենք կո չե ցինք մար դու բա ցար ձակ, 
տա րած վող կամ ար մա տա կան ա րա տա վո րութ յուն։ Ա ռա ջին հա յաց-
քից, այս մե ղադ րան քը կա րող է ծայ րա հե ղա կան թվալ և  կի րա ռե լի 
հա մար վել երբ ևէ ապ րած միայն մի քա նի տխրահռ չակ մարդ կանց 
վե րա բեր յալ, ո րոնց խիղ ճը բա ցար ձա կա պես այր ված էր։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, ա վե լի ման րակր կիտ քննութ յու նից հե տո ակն հայտ է դառ-
նում, որ սա վե րա բե րում է մեզ նից ա մեն մե կին։ 

 Պատ կե րաց րեք, որ մենք ու նե նա յինք մի սարք, ո րը կա րող էր վե-
րա փո խել մեր երբ ևէ ու նե ցած ա մեն մի միտք տե սո ղա կան պատ-
կե րի, իսկ հե տո տե սա ֆիլմ պատ րաս տել և  ցույց տալ այն բո լո րին։ 
 Պատ կե րաց րեք, որ մեր ամ բողջ ըն տա նի քը, բո լոր ըն կեր նե րը, ծա-
նոթ նե րը, կո լե գա նե րը և  այլք, տես նե լու էին այդ ֆիլ մը։  Մի՞ թե մենք 
չէինք ա նի հնա րա վո րինս ա մեն ինչ, որ թույլ չտա յինք նրանց՝ տես-
նել այն։ Ե թե նրանք տես նեին այդ ֆիլ մը, մի՞ թե մեզ հա մար դժվար 
կամ անհ նա րին չէր լի նի կրկին նա յել նրանց աչ քե րի մեջ։  Սա կայն, 
ե թե մենք, հա կա ռակ ող ջա խո հութ յա նը, հա մար ձակ դիր քո րո շում 
ու նե նա յինք և պն դեինք, որ ոչ մի բա նից չենք ա մա չե լու, մի՞ թե դա 
չէր նշա նա կի, որ մենք կա՛մ ստում ենք, կա՛մ խաբ ված ենք, կա՛մ մեր 

49. Ե սա յի 5.20,21. « Վա՜յ նրանց, որ չա րին ա սում են բա րի, և  բա րուն՝ չար. որ խա-
վա րը շի նում են լույս, և  լույ սը՝ խա վար. որ դա ռը քաղցր են շի նում, և  քաղց րը՝ դա ռը։ 
 Վա՜յ նրանց, որ ի րենց աչ քին ի մաս տուն են, և  ի րենց առջև՝ գի տուն»։

50. Ծնն դոց 7–9
51. Ծնն դոց 6.5,6
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խիղճն ար դեն այր ված է։ Ճշ մար տութ յունն այն է, որ նույ նիսկ լա վա-
գույն նե րը մեզ նից այն պի սի պիղծ մտքեր են ու նե ցել, որ մենք չէինք 
կիս վի դրան ցով նույ նիսկ մեր ա մե նա մոտ ըն կեր նե րի հետ։ Այս ա մե-
նը ցույց է տա լիս, որ մեր մեջ կա այն պի սի բան, ինչն ուղ ղա կի ճիշտ 
չէ։  Մենք հակ ված ենք չա րութ յա նը և  միտ ված ենք այն բա նե րին, 
ո րոնց մեր խիղ ճը հա կա ռակ վում է, և  ո րոնք այն դա տա պար տում է։ 
Այս փաս տը ե ղել է մե ծա գույն բար դութ յու նը, ո րին բախ վել են ա մե-
նա լու սա վոր ված փի լի սո փա նե րը, բա րո յա կա նութ յուն քա րո զող մար-
դիկ և  աստ վա ծա բան նե րը մարդ կա յին մտքի պատ մութ յան ամ բողջ 
ըն թաց քում։  Պո ղոս ա ռաք յալն ամ փո փում է մար դու երկ վութ յու նը՝ 
հա ռա չե լով. «Ո րով հետև ինչ որ գոր ծում եմ, չգի տեմ, ո րով հետև ոչ 
թե՝ ինչ որ կա մե նում եմ, այն եմ գոր ծում, այլ ինչ որ ա տում եմ, այն 
եմ գոր ծում»52։

 Կար ևոր է հաս կա նալ, որ այն ա նօ րի նութ յու նը, ո րը մենք նկա-
րագ րե ցինք, չի սահ մա նա փակ վում նա խաջր հե ղե ղա յին շրջա նով53։ 
Այլ կերպ ա սած՝ ջրհե ղե ղի ջրե րը չմաք րե ցին մար դու հակ վա ծութ-
յու նը դե պի չա րը, և  Նո յը չկա րո ղա ցավ թող նել ա վե լի լավ ժա ռան-
գութ յուն, քան Ա դա մը։ Ան մի ջա պես այն բա նից հե տո, երբ ջրերն 
ի ջան, և Աստ ված պատ վի րեց  Նո յին դուրս գալ տա պա նից,  Նա 
բա ցա հայ տեց այն մշտա կան ա րա տա վո րութ յու նը, ո րը մնա ցել էր 
մարդ կանց սրտե րում, և  ո րը բնու թագ րե լու էր նրանց չվե րածն ված 
վի ճա կը մինչև այս աշ խար հի ա վար տը. «Այլևս չեմ ա նի ծի եր կի րը 
մար դու պատ ճա ռով, ո րով հետև մար դու սրտի խոր հուր դը չար է իր 
ման կութ յու նից, և  այլևս չեմ զար կի բնավ ոչ մի կեն դա նու, ինչ պես 
ա րեցի»54։ 

 Մինչև ջրհե ղե ղը, Աստ ված հայտ նեց, որ մար դու սրտի խոր հուրդ-
նե րի բո լոր գա ղա փար նե րը չար են ա մեն օր55։ Ջր հե ղե ղից հե տո 
շատ բան չփոխ վեց։ Աստ ված բա ցա հայ տեց ոչ միայն մար դու սրտի 
չա րութ յու նը, այլև դրա ծա գու մը։ Այն բնակ վում է մար դու սրտում՝ 
նրա ծնվե լու պա հից ի վեր։ Այն մար դու ժա ռան գութ յունն է Ա դա մից56։ 
Աստ վա ծա շուն չը չի բա ցատ րում մեզ այս ա ռեղծ վա ծը, բայց հաս տա-
տում է, որ սա ճիշտ է։  Մար դը հղաց վել է մեղ քի մեջ և ծ նունդ ստա-
ցել ա նի րա վութ յամբ. նա ծռված է իր մոր ար գան դից և  մո լոր ված է 
իր ծնվե լու պա հից57։ Ա հա թե ին չու կա րիք չկա սո վո րեց նել ե րե խա-
նե րին ե սա սեր լի նել կամ սուտ խո սել։  Փո խա րե նը՝ ծնող նե րը և  այլ 

52. Հ ռո մեա ցի նե րի 7.15
53. Պատ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը՝  Նո յի ջրհե ղե ղից ա ռաջ։ 
54. Ծնն դոց 8.21
55. Ծնն դոց 6.5,6
56. Ծնն դոց 5.3, Հ ռո մեա ցի նե րի 5.12
57. Սաղ մոս 51.5, 58.3
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մե ծա հա սակ ներ պետք է ջա նա սի րա բար աշ խա տեն, որ սո վո րեց նեն 
զսպել ի րենց ե սա սի րութ յու նը, խո սել ճշմար տութ յու նը և մ տա ծել այլ 
մարդ կանց բա րե կե ցութ յան մա սին։ Այն մար դը, ով կու զեր, որ մեկ 
օր ե րե խա նե րը կա ռա վա րեին աշ խար հը, եր բեք չի տե սել այն բիրտ 
և  ան գութ աս տի ճա նա կար գութ յու նը, ո րը հա ճախ հաս տատ վում է 
փոք րիկ ե րե խա նե րի միջև, և  ա կա նա տես չի ե ղել այն բա նին, ինչ 
կա րող է տե ղի ու նե նալ, երբ մի ե րե խա ու զում է վերց նել մյու սի խա-
ղա լի քը։  Պատ մութ յու նը և  ա մե նօր յա լու րե րը վկա յում են այն մար դու 
դեմ, ով հա մա ձայն չէ այս խոս քե րին։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ մար դը չա րիք է գոր ծում, քա-
նի որ չա րը բնակ վում է նրա ներ սում։ Այս ներբ նակ ված ա րա տա վո-
րութ յու նը թա փան ցում է նրա ա մեն մի մտքի, խոս քի և  գոր ծի մեջ՝ 
ազ դե լով դրանց վրա։ Ե սա յի մար գա րեի հա ռա չանքն ազ դե ցիկ կեր-
պով պատ կե րում է այս ճշմար տութ յու նը. «Եվ մենք ա մենքս պիղծ 
բա նի պես ենք դար ձել, և  դաշ տա նի շո րի (կամ՝ կեղ տոտ հան դեր ձի) 
պես է մեր ա մեն ար դա րութ յու նը, և  տեր ևի պես մենք ա մենքս թո-
ռո մել ենք, և  մեր հան ցանք նե րը քա մու պես վեր են առ նում մեզ»58։ 
 Գո յութ յուն ու նեն շատ կար ծիք ներ այն մա սին, թե ինչ նկա տի ու ներ 
Ե սա յին՝ «կեղ տոտ հան դերձ» գրե լով։ Այ նուա մե նայ նիվ, մե ծա մաս-
նութ յու նը հա մոզ ված է, որ խոս քը հա գուս տի մա սին է, ո րը ծի սա-
կա նո րեն ան մա քուր է դար ձել, քա նի որ դիպ չել է մա հա ցած մար-
դու, ար յան հոս քի կամ բո րո տութ յան։  Մենք կդի տար կենք այս ե րեք 
տար բե րակ նե րից վեր ջի նը։ 

 Պատ մութ յան ըն թաց քում բո րո տութ յու նը հա մար վել է ա մե նա-
սար սա փե լի հի վան դութ յուն նե րից մե կը: Հենց այդ պատ ճա ռով է, որ 
այն ազ դե ցիկ և  պատ կե րա վոր նկա րագ րում է մեղ քը։  Բո րո տութ յու-
նը բզկտում է մար մի նը՝ վե րա ծե լով այն նե խած և  գար շա հոտ զանգ-
վա ծի։ Այդ ախտն ան տա նե լի է տա ռա պո ղի հա մար, ինչ պես նաև 
նրանց հա մար, ով քեր ստիպ ված են ա կա նա տես լի նել դրան։  Պատ-
կե րաց րեք, որ ինչ-որ վայ րում տե ղա կան  Լա վա տես նե րի ա կում-
բը ո րո շում է վերց նել մի խեղճ բո րո տի և  ներ կա յա ցուց չա կան տեսք 
հա ղոր դել նրան։ Ն րանք ման րակր կի տո րեն լո ղաց նում են նրան և 
 նրա նից ե կող գար շա հո տութ յունը ծած կում են ա մե նա թանկ օ ծա-
նե լիք նե րով։ Ա վար տե լով դա՝ լա վա գույն մե տաք սից պատ րաստ-
ված մա քուր սպի տակ հան դերձ ներ են հագց նում նրան և ի ցույց 
են դնում ամ բողջ աշ խար հին։  Թեև նրանց աշ խա տան քը կա րող է 
կար ճատև օ գուտ տալ այդ բո րո տին, իսկ ի րենց՝ գո վես տի ար ժա-
նաց նել, այնուամենայնիվ, շատ ժա մա նակ չի անց նի, մինչև որ այդ 
ա ռեր ևույթ փայ լը սկսի մա րել։  Կարճ ժա մա նակ անց բո րո տի մարմ-

58. Ե սա յի 64.6
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նի թա րա խա յին ար տադ րութ յուն ը կկեղ տո տի նրա հան դեր ձը, և  շու-
տով նրա գար շա հո տութ յու նը բո լոր բուր մունք նե րից ա վե լի ուժ գին 
կդառ նա։  Շու տով այդ մար դը, նրա հան դեր ձը և  այն ա մե նը, ին չին 
նա կհպվի, բո րո տութ յամբ ա պա կան ված կլինի։ 

 Նույ նը կա րե լի է ա սել մար դու մա սին։ Ան կախ այն կրո նա կան և 
 բա րո յա կան բա րե փո խումնե րից, ո րոնք մար դը կա րող է ըն դու նել՝ 
նա նույնն է մնում իր ներ սում։  Հի սու սը հա մե մա տում է նրան բա ժա-
կի հետ, ո րը դրսից մա քուր է, իսկ ներ սից լցված է պղծութ յուն նե րով, 
նաև՝ ծե փած գե րեզ մա նի հետ, ո րը լի է մա հա ցած ոս կոր նե րով59։ 
Ինչպես բո րո տը, ո րի մարմնի թա րա խա յին ար տադ րութ յու նը թա-
փան ցում է նրա հա գուս տով՝ դարձ նե լով այն նույն քան պիղծ, որ քան 
հենց ինքն է, նույնպես էլ մար դու սրտի կամ բնութ յան ա պա կա նութ-
յու նը թա փան ցում է նրա ա մեն մի մտքի, խոս քի և  գոր ծի մի ջով, և  
ան մա քուր է դարձ նում այդ ա մե նը։ Ա հա թե ին չու վերս տին չծնված 
մար դը չի կա րող ճիշտ դիրք ու նե նալ Աստ ծո առջև՝ իր գոր ծե րով 
կամ ար ժա նիք նե րով։  Լա վա գույ նը, ինչ մար դը կա րող է ա նել, նման 
է կեղ տոտ և զզ վե լի հան դեր ձի Աստ ծո հա մար։ 

Այն, թե ինչ պես ենք մենք հաս կա նում մար դու էութ յու նը, հիմք է 
հան դի սա նում որպեսզի  հաս կա նա նք Ա վե տա րա նը և  ա վե տա րան-
չութ յու նը։ Ե թե մարդն իր էութ յամբ բա րի է, կամ ե թե մար դու ներ-
սում դեռևս կա բա րութ յան մնա ցորդ կամ կայծ, նշա նա կում է՝ քա րո-
զիչն ի զո րու է հա մո զել մարդ կանց, իսկ մար դիկ ի զո րու են ար ձա-
գան քել նրան։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե մարդն ան դառ նա լիո րեն ա րա-
տա վոր ված է, միայն Աստ ծո գերբ նա կան զո րութ յու նը կկա րո ղա-
նա բա ցել սիր տը և  միտ քը, շնոր հել ա պաշ խա րութ յուն և  պարգևել 
փրկա րար հա վատք60։ 

Որ պես քրիս տոն յա ներ և Ա վե տա րա նի ծա ռա յող ներ՝ Աստ ված կոչ 
է ա նում մեզ ոչ միայն հռչա կել Աստ ծո մե ծութ յու նը և Ն րա շնորհ քի 
ա ռա տութ յու նը, այլև բա ցա հայ տել մար դու սրտի ի րա կան վի ճա-
կը՝ Աստ ծո  Խոս քի լույ սի ներ քո և  Սուրբ  Հո գու զո րութ յամբ։  Մար դու 
բա րո յա կան ա պա կա նութ յու նը բա ցա հայ տե լու աշ խա տանքն է, որ 
դրդում է նրան վստա հութ յուն չու նե նալ մարմնի վրա և  պար ծե նալ 
Ք րիս տոս  Հի սու սով61։  Մար դու բա րո յա կան խա վա րը նման է ձյու թի 
պես սև  գի շե րի, ո րի ֆո նի վրա փայ լում են Աստ ծո շնորհ քի և  ո ղոր-
մութ յան զույգ աստ ղե րը։

59. Մատ թեոս 23.25–28
60. Գործք 16.14,  Ղու կաս 24.45, Բ  Տի մո թեոս 2.25, Ե փե սա ցի նե րի 2.8, Հ ռո մեա ցի-

նե րի 12.3
61. Փի լի պե ցի նե րի 3.3





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՀԻՆԳ

Ար դար ցա սում
______________________________________________________

«Աստ ված ար դար դա տա վոր է, և Աստ ված ա մեն օր բար կա նում է 
ամբարշ տի վրա»։ 

—  Սաղ մոս 7.11

«Ամ բար տա վան նե րը չեն կե նա  Քո աչ քի առջև.  Դու ա տում ես բո լոր 
ա նօ րի նութ յուն գոր ծող նե րին»։ 

—  Սաղ մոս 5.5 

Ա վե տա րա նա կան շարժ ման մեծ մա սը մո ռա ցել է վեր ևում բեր ված 
խոս քերն այն աս տի ճան, որ այ սօր դրանք նույ նիսկ վի ճա հա րույց չեն 
հա մար վում։ Որ քա՞ն հա ճախ են քա րո զիչ ներն ազ դա րա րում Աստ ծո 
ար դար ցա սու մը մե ղա վոր նե րի դեմ։ Որ քա՞ն հա ճախ է ամ բիո նը նույ-
նիսկ անդ րա դառ նում այն պի սի թե մա նե րի, ինչ պի սիք են աստ վա ծա-
յին զայ րույ թը և  սուրբ ա տե լութ յու նը։  Մի՞ թե պատ ճառն այն է, որ մենք 
դա դա րել ենք ու սումնա սի րել Աստ վա ծա շուն չը։  Թե՞ մենք եզ րա կաց-
րել ենք, որ դրա ո րոշ մա սերն ար դեն ո գեշնչ ված և  գոր ծա ծա կան չեն։ 
Հ նա րա վո՞ր է, որ մենք վա խե ցել ենք քա ղա քա կան բա րեկր թութ յան և 
մ շա կույ թի քմա հա ճույք նե րի ստվեր նե րից։  Թե՞ հա մոզ ված ենք, որ քա-
րո զե լով ճշմար տութ յու նը՝ ե կե ղե ցին չենք մե ծաց նի։ 

Ան կախ այն բա նից՝ արդ յո՞ք այս թե ման հա ճե լի է մեր օ րե րում, 
Աստ ծո ար դար ցա սու մը ճշմա րիտ Ա վե տա րա նի հռչակ ման էա կան 
մա սե րից մեկն է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, պետք է հաս կա նանք այս 
վար դա պե տութ յու նը և  այն շրջա պա տող ճշմար տութ յուն նե րը։  Մենք 
նույն պես պետք է մտա պա հենք, որ հաս կա նա լուց հե տո դրանք 
պետք է ազ դա րա րել։  Մեր ու սումնա սի րութ յան նպա տակն ըն դա մե-
նը հա վա սա րակշռ ված աստ վա ծա բա նութ յուն ու նե նա լը չէ, այլ՝ մեր 
կող մից բա ցա հայտ ված ճշմար տութ յուն նե րը հռչա կե լը՝ Աստ ծո ժո-
ղովր դի օգ տի հա մար։  Սո վո րե լու մեջ գրե թե ոչ մի ռիսկ չկա, բայց 
մեր սո վո րա ծը քա րո զե լը հա ճախ շատ ռիս կա յին է։ Այն ճշմար տութ-
յուն նե րը, ո րոնք մենք գի տենք, գրե թե ոչ մի վնաս չեն հասց նի մեզ 
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և գ րե թե ոչ մի օ գուտ չեն տա ե կե ղե ցուն, ե թե բան տար կենք դրանք 
մեր գրա դա րան նե րում։ 

Ա ռա ջին հար ցը, ո րը պետք է տանք և՛ մարդ կանց, և՛ ինք ներս մեզ, 
հետև յալն է. « Մենք իս կա պե՞ս ցան կա նում ենք ար դար Աստ ծո»։  Մի-
գու ցե այս հարցն ան սո վոր և  նույ նիսկ ան տե ղի թվա, բայց, ի րա կա-
նում, այն շատ բան է հայտ նում մեր մարդ կա յին վի ճա կի և Աստ ծո 
առջև ու նե ցած մեր խնդիր նե րի մա սին։ 

 Մի կող մից, մենք ցան կա նում ենք ար դար Աստ ծո։  Սար սա փե-
լի կլի նի նույ նիսկ պատ կե րաց նել կյանքն այն պի սի տիե զեր քում, 
ո րը գտնվում է ա նար դար և  ա մե նա կա րող էա կի բա ցար ձակ տի-
րա պե տութ յան ներ քո։ Այս աշ խար հի  Հիտ լեր նե րը միայն մի պահ են 
հայտնվում պատ մութ յան թա տե րա բե մում, և ն րանց չա րութ յունն 
ա րա գո րեն հե ռաց նում է նրանց։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց կոր ծա նա-
րար ազ դե ցութ յու նը թող նում է իր հետ քը նաև հե տա գա սե րունդ նե րի 
վրա։ Այդ դեպ քում, ինչ պի սի՞ն կլի ներ կյանքն ան բա րո և  հա վի տե նա-
կան աստ վա ծութ յան ա նար դար իշ խա նութ յան ներ քո։  Միայն միտքն 
այս մա սին մղձա վան ջի է նման։ Ն րա ա նար դա րութ յու նը կդարձ ներ 
նրան ան հետ ևո ղա կան, և  նույ նիսկ՝ քմա հաճ։ Ն րա զո րութ յու նը սար-
սա փե լի կդարձ ներ նրան։  Նույ նիսկ ե թե հիմնա կա նում նա բա րի լի-
ներ մեր հան դեպ, չէր լի նի ոչ մի ե րաշ խիք, որ նրա բա րութ յու նը տևա-
կան է։  Մենք կնման վեինք նա վաս տի նե րի խա ղաղ ծո վում, ո րոնք 
խե լա գար վում են՝ սպա սե լով կոր ծա նա րար փո թոր կի, ո րը կա րող է 
սկսվել ա մեն պա հի։  Չէր լի նի ոչ մի վստա հութ յուն և  ոչ մի ող ջա միտ 
հիմք՝ հա վատ քի հա մար։  Ներ կա աշ խար հը, որն օ րոր վում է ան պա-
տիժ ա նար դա րութ յան և  ան սանձ ան բա րո յա կա նութ յան լծի ներ քո, 
չէր ու նե նա որ ևէ հույս, որ ա պա գա յում բո լոր այդ ա նօ րի նութ յուն նե-
րը կուղղ վեն։ Այն պես որ, ե թե սա քվեար կութ յան հարց լի ներ, բո լոր 
ող ջա միտ մար դիկ կտա յին ի րենց քվե նե րը կա տա րե լա պես ար դար 
Աստ ծո օգ տին, Ում «մոտ ա նի րա վութ յուն... չկա»1։ Աստ ված, Ով բա-
ցար ձա կա պես ար ժա նա հա վատ է, ար դա րութ յամբ կդա տի աշ խար հը 
և  ուղ ղութ յամբ ի րա վունք կա նի ազ գե րին2։ 

 Մարդ կութ յան մեծ մա սը ցան կա նում է և  նույ նիսկ պա հան ջում է 
ար դար Աստ ծո։ Երբ աշ խար հում մեծ ա նար դա րութ յուն ներ են տե ղի 
ու նե նում՝ ա ռանց ակն հայտ աստ վա ծա յին մի ջամ տութ յան կամ դա-
տաս տա նի, ա նու սում մար դիկ կանգ նում են բիրտ գա զան նե րի պես և  
ար դա րա դա տութ յուն են պա հան ջում երկն քից, բայց մտա ծող մար դը 
լուռ նստում է անկ յու նում՝ գլու խը բռնե լով։  Նա գի տի, որ եր կու քա րի 
ա րան քում է հայտն վել։  Հետ ևե լով իր խղճի թե լադ րան քին՝  Նա հաս կա-

1. Բ Մ նա ցոր դաց 19.7
2. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.9,  Սաղ մոս 9.8
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նում է, որ ե թե Աստ ված տա մարդ կանց այն ար դա րա դա տութ յու նը, ո րը 
նրանք պա հան ջում են, բո լոր մար դիկ՝ նե րառ յալ մե ծա գույն պա հանջ-
ներ ներ կա յաց նող նե րը, դա տա պարտ վե լու են։ Ինչ պես գրված է. «Ար-
դար չկա, մեկն էլ չկա»3։ Ն րանք, ով քեր պա հան ջում են, որ այլ մար դիկ 
հայտն վեն մե ղադր յալ նե րի ա թո ռին, պետք է հաս կա նան, որ դի մում են 
ներ կա յաց նում նաև ի րենց դա տաս տա նի հա մար։  Թեև ոչ բո լոր մար-
դիկ են գոր ծել նույն վայ րա գութ յուն նե րը, միևնույնն է բո լորն են մե ղան-
չել, և  բո լո րը են թա կա են դա տա պարտ վե լու մահ վան և  հա վի տե նա կան 
բա ժան ման սուրբ և  ար դար Աստ ծուց։  Ցան կա ցած մարդ, ով փոր ձում է 
ա ռանձ նաց նել ի րեն այս աշ խար հի մե ծա գույն մե ղա վոր նե րից, կույր է 
իր ա րա տա վո րութ յան և  իր գոր ծե րի չա րութ յան հան դեպ։ 

Ա հա այն եր կընտ րան քը, ո րից ծա գում է մեր հար ցը. « Մենք իս-
կա պե՞ս ցան կա նում ենք ար դար Աստ ծո»։  Մենք իս կա պե՞ս կու զեինք, 
որ  Նա քններ մեն կյան քի ա մեն մի կող մը՝ մտքե րը, խոս քե րը և  գոր-
ծե րը, և  կա յաց ներ այն դա տավ ճի ռը, ո րին ար ժա նի ենք։  Միայն այն 
մար դը և  այն մշա կույ թը, ո րոնց խիղճն ար դեն վառ ված է, կցան կա-
նա յին են թարկ վել նման քննութ յան և  ըն դու նել կա տա րե լա պես ար-
դար Աստ ծո ատ յա նի ցան կա ցած ո րո շում։ 

Ճշ մար տութ յունն այն մա սին, որ Աստ ված կա տա րե լա պես ար դար 
է, նման է երկ սայր սրի։  Գի տե լիքն այն մա սին, որ աշ խար հը չի կա-
ռա վար վում ան բա րո և  ա մե նա կա րող էա կի կող մից, մխի թա րա կան 
է։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն մարդ կանց հա մար, ով քեր դեռ խղճի գի-
տակ ցում ու նեն, սա զար հու րե լի ճշմար տութ յուն է։ Ե թե Աստ ված իս-
կա պես ար դար է, ե թե  Նա սի րում է ար դա րութ յու նը կա տար յալ սի-
րով և  ա տում է ա նար դա րութ յու նը կա տար յալ ա տե լութ յամբ, ինչ պե՞ս 
 Նա կար ձա գան քի այն չա րի քին, ո րը կա մեր կյան քում։ 

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՍՏՎԱԾ ԲԱՐԿԱՑԱԾ Է 
 Ժա մա նա կա կից քա րո զիչ նե րի և  ա վե տա րա նիչ նե րի հա մար ան-

սո վոր բան չէ ի րենց ունկն դիր նե րին հա մո զե լը, որ Աստ ված՝ բար-
կա ցած Աստ ված չէ, սա կայն այս պնդու մը լա վա գույն դեպ քում մո լո-
րութ յուն է, և  վա տա գույն դեպ քում՝ հերձ վա ծութ յուն4։ Այն չի կա րող 
ի րա կան մխի թա րութ յուն տալ մարդ կանց։  Հա մա ձայն  Սուրբ գրքի, 
Աստ ված՝ բար կա ցած Աստ ված է, և  դա լավ է մեզ հա մար։ Աստ վա-
ծա շունչն ազ դա րա րում է հետև յա լը. « Նա խան ձոտ և վ րեժխն դիր 
Աստ ված է  Տե րը, վրեժխն դիր է  Տե րը և  բար կութ յան տեր, վրեժ առ-

3. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10
4. Շատ քա րո զիչ ներ ան գի տակ ցա բար փո խել են  Ջո նա թան Էդ վարդ սի « Մե ղա-

վոր նե րը՝ բար կա ցած Աստ ծո ձեռ քե րում» քա րո զի ա նու նը՝ ան վա նե լով այն « Մի փոքր 
ա նա ռողջ ան հատ նե րը՝ մի փոքր դժգոհ աստ վա ծութ յան ձեռ քում»։
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նող է  Տե րը Իր ո սոխ նե րից, և  բար կութ յուն պա հող՝ Իր թշնա մի նե րի 
դեմ», «Աստ ված ար դար դա տա վոր է, և Աստ ված ա մեն օր բար կա-
նում է ամ բա րիշ տի վրա», և « Դու ա հա վոր ես, ո՛վ  Տեր. ո՞վ կկանգ նի 
 Քո առջև  Քո բար կութ յան ժա մա նակ»5։ 

Երբ Աստ ծո սրբութ յու նը, ար դա րա դա տութ յու նը և  սե րը հան դի-
պում են մար դու ա րա տա վո րութ յա նը, ա նար դա րութ յա նը և  սի րո բա-
ցա կա յութ յա նը, դրա ան խու սա փե լի հետ ևան քը աստ վա ծա յին բար-
կութ յու նը կամ ցա սումն է. Ն րա զայ րույթն այն քա՜ն մեծ է, որ սաղ մո-
սեր գուն բա ցա կան չում է. «Ո՞վ գի տի  Քո բար կութ յան զո րութ յու նը, և 
 Քո սրտմտութ յու նը՝  Քո վա խի պես»6։ « Զայ րույթ» բա ռը  Հին Կտա կա-
րա նում թարգ ման վում է ե րեք եբ րա յե րեն բա ռե րից։ Ա ռա ջի նը «քետ-
սեպ» բառն է, ո րը նշա նա կում է «զայ րույթ, բար կութ յուն և  ցա սում»։ 
Երկ րոր դը «հե մա» բառն է, ո րը կա րող է նշա նա կել «բար կութ յուն, 
զայ րույթ, զզվանք, կա տա ղութ յուն, շի կա ցում», և  նույ նիսկ՝ «թույն»։ 
Եր րոր դը «աֆ» բառն է, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «ռունգ» կամ 
«քիթ»։ Այն ներ կա յաց նում է Աստ ծո բար կութ յու նը՝ նման վայ րի կեն-
դա նու, ո րի ռուն գերն ուռ չում են կա տա ղութ յան պա հին։ Այս այ լա բա-
նութ յունն այն քան էլ նրբին չէ, բայց շատ ազ դե ցիկ է։ 

 Նոր կտա կա րա նում «զայ րույթ» բա ռը թարգ ման վում է եր կու հու-
նա րեն բա ռե րից։ Ա ռա ջի նը «օր գե» բառն է, ո րը նշա նա կում է «զայ-
րույթ կամ բար կութ յուն»։ Երկ րոր դը «թու մոս» բառն է, ո րը նշա նա-
կում է «բար կութ յուն, ցա սում, ե ռանդ և  կա տա ղութ յուն»։ Աստ վա-
ծաշնչ յան լայն հա մա տեքս տով, աստ վա ծա յին զայ րույ թը նշա նա կում 
է Աստ ծո սուրբ դժգո հութ յու նը և  ար դար ցա սու մը՝ ուղղ ված մե ղա վո-
րի և ն րա մեղ քի դեմ։ 

 Խո սե լով Աստ ծո զայ րույ թի մա սին՝ կար ևոր է հաս կա նալ, որ այն 
ան վե րահս կե լի, անտ րա մա բա նա կան կամ ե սա կենտ րոն զգա ցում չէ. 
Ն րա զայ րույ թը բխում է Ն րա սրբութ յու նից, ար դա րութ յու նից և  սի-
րուց։ Այն նաև Ն րա իշ խա նութ յան անհ րա ժեշտ կող մե րից մեկն է։ Իր 
էութ յան պատ ճա ռով,  Նա պետք է թշնա մա բար հա կազ դի մեղ քին։ 
Աստ ված սուրբ է. այն պես որ, չա րը վա նում է Ն րան, և  Նա խզում է 
հա րա բե րութ յուն ներն ա նօ րեն նե րի հետ։ Աստ ված սեր է, և  նա խան-
ձախնդ րութ յամբ սի րում է այն ա մե նը, ինչ բա րի է։ Ն րա սաս տիկ 
սերն ար դա րութ յան հան դեպ դրսևոր վում է հա վա սա րա պես սաս-
տիկ ա տե լութ յամբ ա մեն մի չա րի քի հան դեպ։ Այս պի սով, Աստ ծո սե-
րը չի ժխտում Ն րա բար կութ յու նը, այլ, ընդ հա կա ռա կը, հաս տա տում 
և  ե րաշ խա վո րում է այն։ Աստ ված ար դար է։ Այն պես որ,  Նա պետք է 
դա տի և  դա տա պար տի ա նար դա րութ յու նը։  Մարդն Աստ ծո զայ րույ թի 
ա ռար կան է այն պատ ճա ռով, որ նա ո րո շել է մար տահ րա վեր նե տել 

5. Նաում 1.2,  Սաղ մոս 7.11, 76.7
6. Սաղ մոս 90.11
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Աստ ծո գե րիշ խա նութ յա նը, խախ տել Ն րա սուրբ կամ քը և  դա տաս-
տա նի են թա կա դառ նալ։ 

Իր սրբութ յամբ, ար դա րութ յամբ և  սի րով, Աստ ված ա տում է մեղ-
քը և  հա կա ռակ վում է դրան սար սա փե լի, և  հա ճախ՝ կա տա ղի բար-
կութ յամբ։ Ն րա բար կութ յու նը սարս ռեց նում է եր կի րը։ Ազ գե րը չեն 
դի մա նա Ն րա բար կութ յա նը, և  ոչ ոք չի կա րող կանգ նել Ն րա ցաս-
ման առջև7։ Ա մե նա զո րա վոր մար դիկ և հ րեշ տակ նե րը կհալ վեն Ն րա 
առջև՝ ինչպես վառ վող հնո ցի առջև հալ չող փոք րիկ մո մե ար ձա ն8։

Այ սօր շա տե րը մեր ժում են վար դա պե տութ յու նը աստ վա ծա յին 
ցաս ման մա սին, ինչ պես նաև՝ ցան կա ցած ուս մունք, ո րը նույ նիսկ են-
թադ րում է, որ սի րող և  ո ղոր մած Աստ ված կա րող է բար կա ցած լի նել, 
կամ՝ որ դա տաս տա նի ժա մա նակ  Նա կա րող է ուղ ղել Իր բար կութ-
յու նը և  դա տա պար տութ յունն ընդ դեմ մե ղա վո րի։ Ն րանք վի ճար կում 
են, որ նման գա ղա փար նե րը պար զա պես հին ժա մա նակ նե րում ապ-
րող մարդ կանց սխա լա կան եզ րա կա ցութ յուն ներ էին, ո րոնց պատ կե-
րաց մամբ, Աստ ված թշնա մա կան, վրի ժա ռու և  դա ժան էր։ Ի հար կե, 
որ պես քրիս տոն յա ներ, մենք պետք է մեր ժենք ցան կա ցած վար դա-
պե տութ յուն, ո րը դա ժան է հա մա րում Աստ ծուն և  ան տե սում է Ն րա 
գթասր տութ յու նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք չպետք է ան տե սենք Աստ-
վա ծաշն չի պարզ ուս մունքն աստ վա ծա յին զայ րույ թի և  պատ ժի մա-
սին։ Աստ վա ծաշն չում կան բա վա կա նա չափ հղումներ Աստ ծո բար-
կութ յան և  զայ րույ թի մա սին՝ այն քան, որ այս թե ման առն վազն նույն-
քան ու շագ րավ է, որ քան Ն րա սե րը, բա րութ յու նը և գ թասր տութ յու նը։ 

Աստ ված գթած և  ո ղոր մած է, եր կայ նա միտ է և  ա ռատ է ո ղոր մութ-
յամբ, սա կայն  Նա կպատ ժի չա պաշ խա րող մե ղա վո րին՝ Իր ստեղծ-
ված նե րի մեջ ար դա րա դա տութ յուն հաս տա տե լու և Իր սուրբ ա նունն 
ար դա րաց նե լու հա մար9։ Իր փառ քի մե ծութ յամբ,  Նա կխոր տա կի 
Իր դեմ ել նող նե րին և  կու ղար կի Իր բար կութ յու նը, որ սպա ռի նրանց 
հար դի պես10։  Նույ նիսկ  Նոր կտա կա րա նում  Նա նկա րագր վում է որ-
պես կոր ծա նա րար կրակ, որ պես Աստ ված, ո րը «բար կութ յուն է բե-
րում» այն աս տի ճան, որ ա մե նաազ դե ցիկ մե ղա վոր նե րը կա ղա ղա-
կեն, որ սա րե րը և  ժայ ռերն ընկ նեն ի րենց վրա և  ծած կեն ի րենց Ն րա 
 Գա ռան բար կութ յու նից11։ Ա հա թե ին չու է  Պո ղոս ա ռաք յալն ա ղա չում 
մարդ կանց չխաբ վել և  ապ րել ըստ այն ճշմար տութ յան, որ Աստ ծո 
բար կութ յու նը գա լու է անհ նա զան դութ յան որ դի նե րի վրա12։ 

7. Ե րե միա 10.10,  Նաում 1.6
8. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ հո վիվ  Չարլզ  Լեյ տե րին, ով հով վում է 

« Լեյք  Ռոուդ  Չեյփլ» ե կե ղե ցին  Միս սու րի նա հան գի  Կիրկս վիլ քա ղա քում։
9. Ե լից 34.6,7
10. Ե լից 15.7
11. Եբ րա յե ցի նե րի 12.29, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.5,  Հայտ նութ յուն 6.16
12. Ե փե սա ցի նե րի 5.6
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 Շա րու նակ կրկնվող պնդումն այն մա սին, որ Աստ ված՝ բար կա-
ցած Աստ ված չէ, ճիշտ չէ, և  այն որ ևէ կեր պով չի կա րող մխի թա-
րել մարդ կանց։ Ինչ պի սի՞ մխի թա րութ յուն կա րե լի է գտնել այն պի սի 
Աստ ծո մեջ, ո րը չե զոք է և վր դով մունք չի ցու ցա բե րում չա րի հան-
դեպ։ Ինչ պե՞ս Աստ ված կա րող է լի նել բա րի, սի րող և  նույ նիսկ՝ բա-
րո յա կան, ե թե Ն րա ցա սու մը չի բոր բոք վում ստրկա վա ճա ռութ յան, 
Օս վեն ցի մի, կամ մի լիո նա վոր չծնված ե րե խա նե րի կո տո րա ծի պատ-
ճա ռով, ո րը տե ղի է ու նե նում հա նուն մարդ կանց հար մա րա վե տութ-
յան։ Երբ լսում ենք նման ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի մա սին, մենք հա-
մակ վում ենք բա րո յա կան վրդով մուն քի կամ բար կութ յան զգա ցու-
մով։ Ա վե լին՝ ե թե լի նի ինչ-որ մե կը, ով որ ևէ կեր պով չի ազդ վի նման 
հրե շա վո րութ յու նից, մենք կհա մա րենք նրան հրեշ՝ նման նրանց, 
ով քեր գոր ծել են այդ ա րարք նե րը։ Այդ դեպ քում, ի՞նչ ենք մենք հա-
ղոր դում մարդ կանց, երբ հայ տա րա րում ենք, որ Աստ ված՝ բար կա-
ցած Աստ ված չէ։ Ինչ պե՞ս կա րող ենք ար դա րաց նել մեր վրդով մունքն 
ա նար դա րութ յան հան դեպ, ե թե մենք զրկում ենք Աստ ծուն նույն 
վրդով մունքն ու նե նա լու ի րա վուն քից։ 

Ի հա կադ րութ յուն այն քա րո զիչ նե րի պոե տիկ ե րազ կո տութ յան, 
ո րոնք ցան կա նում են ըն դու նե լի դարձ նել Աստ ծուն այս մարմնա վոր 
աշ խար հի հա մար՝  Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում է մեզ, որ ան սահ մա-
նո րեն սուրբ, ար դար և  սի րող Աստ ված՝ զայ րույ թի Աստ ված է։  Նա 
եր բեք ան տար բեր չէ չա րի քի հան դեպ. Ն րա զայ րույ թը բոր բոք ված 
է չա րի քի դեմ՝ ան շեջ կրա կի պես։  Նա ուղ ղում է Իր ար դար ցա սու-
մը դե պի գրե թե ան թիվ մեղ քե րը, ո րոնք ա մեն վայրկ յան գործ վում 
են Իր դեմ։ «Ա հա  Տի րոջ ա նու նը հեռ վից է գա լիս, Ն րա բար կութ-
յու նը բոր բոք ված է, և  բո ցը՝ սաս տիկ, ու շրթունք նե րը լիքն են բար-
կութ յամբ, և  լե զուն մա շող կրա կի պես է»13։ « Սիո նում վա խե նում են 
մե ղա վոր նե րը, դող է բռնել կեղ ծա վոր նե րին, թե մեզ նից ո՞վ կա րող 
է բնակ վել լա փող կրա կում, մեզ նից ո՞վ կա րող է բնակ վել հա վի տե-
նա կան բո ցե րում»14։ «Ա հա  Տի րոջ մրրի կը բար կութ յամբ պի տի դուրս 
գա. շա ռա չող թա թա ռը պտտվե լու է չա րե րի գլխին»15։ 

 Մենք չպետք է խաբ վենք՝ մտա ծե լով, որ Աստ ծո ան մար և  լա փող 
կրա կը վառ վում է միայն ա մե նահ րե շա վոր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժա-
մա նակ, կամ որ այն բոր բոք վում է միայն ա մե նա գար շե լի մարդ կանց 
հա մար։ Աստ ծո հա մար գո յութ յուն չու նեն մեղ քի տար բեր կար գեր՝ 
այն պի սի մեղ քեր, ո րոնք բար կաց նում են Ն րան, և  այն պի սի մեղ քեր, 
ո րոնք նման ար ձա գանք չեն ա ռա ջաց նում Ն րա մոտ։ Աստ վա ծա շուն չը 

13. Ե սա յի 30.27
14. Ե սա յի 33.14
15. Ե րե միա 30.23
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սո վո րեց նում է մեզ, որ ցան կա ցած մեղք ա նօ րի նութ յուն է, ա մեն տե-
սա կի ապս տամ բութ յուն կա խար դութ յուն է, և  ա մեն անհ նա զան դութ-
յուն նման է պիղծ ան բա րո յութ յան և կ ռա պաշ տութ յան16։ Աստ ծո բար-
կութ յու նը գա լիս է անհ նա զան դութ յան որ դի նե րի վրա ցան կա ցած մեղ-
քի պատ ճա ռով, և  ցան կա ցած մեղ քի հա տու ցու մը մահ է17։ 

 Մեր ա ռա ջին ծնող նե րի մեղ քը, և  այն բար կութ յու նը, որն այդ 
մեղքն ա ռա ջաց րեց Աստ ծո մոտ, պար զո րեն ցույց է տա լիս ցան կա-
ցած ձևի և  տե սա կի մեղ քի հրե շա վոր բնութ յու նը։ Ար գել ված պտուղն 
ու տե լը հա մե մա տա բար անվնաս է թվում՝ մարդ կա յին պատ մութ-
յան ո ճիր նե րի և  լու րե րով պատմ վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մե-
մատ, սա կայն նրանց մեկ ապս տամբ ա րար քի պատ ճա ռով Աստ ծո 
զայ րույ թը բոր բոք վեց, և  աշ խար հը դա տա պարտ վեց։ Այս փաստն 
առնվազն ցույց է տա լիս մեզ, որ ցան կա ցած տե սա կի մեղք հրե շա-
վոր է սուրբ և  ար դար Աստ ծո հա մար, և ն րանք, ով քեր մեղք են գոր-
ծում, Ն րա բար կութ յան թի րախ ներն են18։

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՍՏՎԱԾ ԱՏՈՒՄ Է 
Արդ յո՞ք Աստ ված ա տում է։ Արդ յո՞ք այդ ա տե լութ յունն ուղղ ված է 

մարդ կանց դեմ։  Շա տե րը նույ նիսկ մեկ քա րոզ չեն լսել այս մա սին 
և  նույ նիսկ չեն մտա ծել այս մա սին։  Միայն այս հար ցը բա վա կան է, 
որ հա կա սութ յուն ներ ա ռա ջաց նի և ս տի պի չա փա վոր կրո նա կան 
մարդ կանց մար տա կան կեց վածք ըն դու նել։  Նույ նիսկ նման բան են-
թադ րե լը հա կա սում է մե րօր յա ա վե տա րա նա կան քա րո զիչ նե րի ուս-
մունք նե րի մեծ մա սին։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ վա ծաշն չում Աստ ծո 
ա տե լութ յու նը նույն քան ի րա կան է, որ քան Ն րա սե րը։  Հա մա ձայն 
Աստ վա ծաշն չի՝ կան բա ներ, ո րոնք սուրբ և  սի րող Աստ ված ա տում է, 
ո րոն ցից նա խոր շում է, զզվում է, և  ո րոնց  Նա նող կան քով է վե րա-
բեր վում։ Ա վե լին՝ հա ճախ այդ ա տե լութ յունն ուղղ ված է ան կում ապ-
րած մարդ կանց դեմ։ 

 Շա տե րը դեմ են ցան կա ցած ուս մուն քի Աստ ծո ա տե լութ յան մա-
սին՝ այն կեղծ են թադ րութ յան հի ման վրա, որ Աստ ված սեր է, և  այդ 
պատ ճա ռով չի կա րող ա տել։  Թեև Աստ ծո սերն այն պի սի ի րո ղութ-
յուն է, ո րը վեր է մեր հաս կա ցո ղութ յու նից, այնուամենայնիվ, կար ևոր 
է հաս կա նալ, որ հենց Աստ ծո սերն է Ն րա ա տե լութ յան պատ ճա ռը։ 
 Մենք չպետք է ա սենք, որ Աստ ված սեր է, ու րեմն  Նա չի կա րող ա տել. 
փո խա րե նը՝ Աստ ված սեր է, և  այդ պատ ճա ռով  Նա պետք է ա տի։ 
Ե թե ինչ-որ մե կը ճշմար տա պես սի րում է կյան քը, հաս կա նում է դրա 

16. Ա  Հով հան նես 3.4, Ա  Թա գա վո րաց 15.23
17. Ե փե սա ցի նե րի 5.6, Հ ռո մեա ցի նե րի 6.23
18. Ե փե սա ցի նե րի 2.3, 5.6,  Կո ղո սա ցի նե րի 3.6
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սրբութ յու նը և  հա մա րում է այն պարգև Աստ ծուց, նշա նա կում է՝ նա 
պետք է ա տի ար հես տա կան վի ժե ցու մը։ Անհ նար է ի սրտե և սր բո րեն 
սի րել ե րե խա նե րին, բայց չե զոք դիրք գրա վել մի եր ևույ թի հան դեպ, 
ո րը կոր ծա նում է ե րե խա նե րին ի րենց մայ րե րի ար գան դում։  Նույն 
կեր պով, ե թե Աստ ված ջեր մե ռան դո րեն սի րում է այն ա մե նը, ինչ ար-
դար ու բա րի է,  Նա պետք է նույն ե ռան դով ա տի ա մեն մի այ լա սե-
րութ յուն և  չա րիք։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է մեզ, որ Աստ ված ոչ միայն ա տում 
է մեղ քը, այլև ուղ ղում է Իր ա տե լութ յու նը բո լոր մե ղան չող նե րի դեմ։ 
 Բո լո րիս սո վո րեց րել են մի հայտ նի ար տա հայ տութ յուն. «Աստ-
ված սի րում է մե ղա վո րին և  ա տում է մեղ քը», բայց նման ուս մուն-
քը ժխտում է այն, ինչ սո վո րեց նում է Աստ վա ծա շուն չը։  Սաղ մո սեր-
գուն,  Սուրբ  Հո գու ո գեշնչ մամբ գրեց, որ Աստ ված ա տում է ոչ միայն 
ա նօրի նութ յու նը, այլև՝ «բո լոր ա նօ րի նութ յուն գոր ծող նե րին»19։ 

 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ անհ նար է ա ռանձ նաց նել մեղ քը 
մե ղա վո րից։ Աստ ված չի պատ ժում մեղ քը.  Նա պատ ժում է այդ մեղ-
քը գոր ծո ղին։  Մեղ քը չէ, որ դա տա պարտ վում է և դ ժոխք է ու ղարկ-
վում, այլ՝ այն գոր ծող մար դը։ Այս պատ ճա ռով, սաղ մո սեր գուն հայ-
տա րա րեց. «Ամ բար տա վան նե րը չեն կե նա  Քո առջև.  Դու ա տում ես 
բո լոր ա նօ րի նութ յուն գոր ծող նե րին»20։ Եվ նույն պես. « Տերն Իր տա-
ճա րում է.  Տի րոջ ա թո ռը Երկն քում է. Ն րա աչ քե րը տես նում են. Ն րա 
արտ ևա նունք նե րը քննում են մարդ կանց որ դի նե րին։  Տե րը քննում է 
ար դա րին, բայց ամ բա րիշ տին և ա նի րա վութ յուն գոր ծո ղին ա տում է 
Ն րա ան ձը։  Նա ամ բա րիշտ նե րի վրա ո րո գայթ ներ՝ կրակ ու ծծումբ 
կտե ղա, և ն րանց բա ժա կի բա ժինն այ րող մրրիկ կլի նի։ Ո րով հետև 
 Տերն ար դար է, ար դա րութ յուն է սի րում»21։ 

 Կար ևոր է հաս կա նալ, որ վեր ևում բեր ված հատ ված նե րը միա կը 
չեն Աստ վա ծաշն չում. գո յութ յուն ու նեն շատ այլ սուրբգ րա յին հատ-
ված ներ, ո րոնք հաս տա տում են նման ար ձա գան քը սուրբ Աստ-
ծո կող մից։ Ղև տա ցի նե րի գրքում  Տե րը զգու շաց րեց Իս րա յե լի ժո-
ղովրդին, որ նրանք չպետք է հետ ևեին այն ազ գե րի սո վո րույթ նե րին, 
ո րոնց  Նա քշում էր ի րենց առջ ևից, իսկ հե տո ա վե լաց րեց. «Ո րով-
հետև այս բո լոր բա ներն ա րե ցին նրանք, և Ես զզվե ցի նրան ցից»22։ 
Կր կին, Երկ րորդ Օ րի նաց գրքում  Նա զգու շաց րեց Իր ժո ղովր դին, 
որ քա նա նա ցի նե րը վտար վե լու էին երկ րից, քա նի որ նրանք « Տի-

19. Սաղ մոս 5.5. « Դու ա տում ես նրանց, ով քեր ա նօ րի նութ յուն են գոր ծում» 
(NASB), « Դու ա տում ես բո լոր ա նօ րի նութ յուն գոր ծող նե րին» (KJV), « Դու ա տում ես 
նրանց, ով քեր սխալ են գոր ծում» (NIV), « Դու ա տում ես բո լոր չա րա գործ նե րին» (ESV)։

20. Սաղ մոս 5.5
21. Սաղ մոս 11.4–7
22. Ղև տա ցի նե րի 20.23
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րոջ առջև գար շե լի» էին, և  որ ցան կա ցած մարդ, ով մաս նակ ցութ-
յուն կու նե նար նույն ա նի րավ ա րարք նե րի մեջ, նրանց պես «պիղծ» 
կլի ներ Ն րա հա մար23։  Սաղ մոս նե րի գրքում Աստ ված նկա րագ րեց Իր 
վե րա բեր մունքն ան հա վատ իս րա յել ցի նե րի հան դեպ, ով քեր հրա-
ժար վե ցին մուտք գոր ծել  Խոստ ման եր կիր՝ ա սե լով. « Քա ռա սուն 
տա րի զզվե ցի այս ազ գից»24։  Վեր ջա պես,  Տի տո սի թղթում  Պո ղո սը 
նկա րագ րում է այն մարդ կանց, ով քեր դա տարկ կամ մա կե րե սա յին 
հա վատ քի դա վա նութ յուն էին ա նում՝ որ պես «պիղծ» Ն րա առջև, և 
 Հով հան նե սը, գտնվե լով  Պատ մոս կղզում, նկա րագ րում է կրա կի լի-
ճը որ պես «պիղ ծե րի» հա վի տե նա կան բնա կա վայր25։ 

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ի՞նչ է նշա նա կում Աստ վա ծաշն չի պնդումն այն մա սին, որ Աստ-

ված ա տում է մե ղա վոր նե րին։ Ա ռա ջի նը՝ « Վեբս թե րի բա ռա րա նը» 
սահ մա նում է ա տե լութ յու նը որ պես «խիստ թշնա մութ յան զգա ցում 
ինչ-որ մե կի հան դեպ», «այլ մար դու հան դեպ խիստ չա րա կամ վե-
րա բեր մունք», կամ «հա կակ րանք, զզվանք, նող կանք և  խոր շանք 
ինչ-որ մե կի հան դեպ»։  Թեև այս խոս քե րը խիստ են, Աստ վա ծա-
շունչն օգ տա գոր ծում է դրանց մեծ մա սը, ե թե ոչ՝ բո լո րը, որ պես զի 
նկա րագ րի Աստ ծո վե րա բեր մուն քը մեղ քի և  մե ղա վո րի հան դեպ։ 
Երկ րոր դը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ Աստ ծո ա տե լութ յու նը կա-
տար յալ ներ դաշ նա կութ յամբ գո յակ ցում է Ն րա այլ հատ կա նիշ նե-
րի հետ։ Ի տար բե րութ յուն մարդ կանց, Աստ ծո ա տե լութ յու նը սուրբ 
է, ար դար է և բ խում է Ն րա սի րուց։ Եր րոր դը՝ մենք պետք է հաս-
կա նանք, որ Աստ ծո ա տե լութ յու նը՝ Ն րա սի րո մեր ժու մը չէ։  Սաղ մոս 
5.5-ը չի մեր ժում  Հով հան նես 3.16-ը կամ  Մատ թեոս 5.44,45-ը։  Թեև 
Աստ ծո զայ րույ թը մե ղա վո րի վրա է, թեև  Նա բար կա ցած է ամ բա-
րիշտ նե րի վրա ա մեն օր, ու թեև  Նա ա տում է բո լոր ա նօ րի նութ յուն 
գոր ծող նե րին, Ն րա սերն այն պի սի բնույ թի է, որ  Նա կա րող է սի րել 
նրանց, ով քեր Իր ա տե լութ յան թի րախն են, և  գոր ծել հա նուն նրանց 
փրկութ յան26։  Չոր րոր դը՝ թեև Աստ ված եր կայ նա միտ է Իր ա տե լութ-
յան ներ քո գտնվող մարդ կանց հան դեպ և  ա ռա ջար կում է նրանց 
Իր փրկութ յու նը, գա լու է մի ժա մա նակ, երբ  Նա ետ է վերց նե լու Իր 
ա ռա ջար կը, և  հաշ տութ յունն այլևս հնա րա վոր չի լի նե լու27։ 

23. Երկ րորդ Օ րի նաց 18.12, 25.16
24. Սաղ մոս 95.10
25. Տի տոս 1.16,  Հայտ նութ յուն 21.8
26. Հով հան նես 3.36,  Սաղ մոս 7.11, 5.5
27. Հ ռո մեա ցի նե րի 10.21





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՎԵՑ

 Սուրբ պա տե րազմ 
______________________________________________________

« Բայց նրանք ապս տամ բե ցին և  բար կաց րին Ն րա  Սուրբ  Հո գուն,  Նա էլ 
նրանց թշնա մի դար ձավ, և Ին քը պա տե րազ մեց նրանց հետ»։ 

— Ե սա յի 63.10

« Նա խան ձոտ և վ րեժխն դիր Աստ ված է  Տե րը, վրեժխն դիր է  Տե րը և 
 բար կութ յան տեր, վրեժ առ նող է  Տե րը Իր ո սոխ նե րից և  բար կութ յուն 
պա հող՝ Իր թշնա մի նե րի դեմ»։ 

—  Նաում 1.2

 Մենք խո սե ցինք Աստ ծո ար դար ցաս ման մա սին, որն ար տա-
հայտ վում է Ն րա բար կութ յամբ և  զայ րույ թով։ Այժմ կուղ ղենք մեր 
ուշադ րութ յու նը դրան առնչ վող մեկ այլ թե մա յի՝ այն թշնա մութ յա նը, 
ո րը գո յութ յուն ու նի Աստ ծո և  չա պաշ խա րած մե ղա վո րի միջև։ Ա վե-
տա րա նի քա րո զի չը պար տա վոր է զգու շաց նել մարդ կանց այն սուրբ 
պա տե րազ մի մա սին, որն Աստ ված հայ տա րա րել է Իր թշնա մի նե րին, 
և  ա ղա չել մե ղա վոր նե րին հաշտ վել Ն րա հետ, քա նի դեռ շատ ուշ չէ։ 
Աստ ված իս կա պես հա մա ներ ման ա ռա ջարկ է ա րել մե ղա վո րին, բայց 
այն ինք նա բե րա բար չի վե րագր վում նրան։  Գա լիս է ժա մա նակ, երբ 
ձի թե նու ճյու ղը ետ կքաշ վի, և  հաշ տութ յան ա ռա ջար կը չեղ յալ կհայ-
տա րար վի։ Այդ ժա մա նակ մե ղա վո րի միակ բա ժի նը կլի նի «ա հա վոր 
դա տաս տա նին սպա սե լը, և կ րա կի զայ րույ թը, որ հա կա ռակ վող նե րին 
կլա փի...  Սար սա փե լի բան է կեն դա նի Աստ ծո ձեռքն ընկ նե լը»1։ 

Ո՞Վ ՈՒՄ ՀԵՏ Է ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ
«Աստ ված սի րում է մե ղա վո րին և  ա տում է մեղ քը» հայտ նի ար-

տա հայ տութ յու նը ու ղեկց վում է ևս  մեկ հայտ նի պնդու մով. « Մար դը 
պա տե րազ մում է Աստ ծո դեմ, բայց Աստ ված եր բեք չի պա տե րազ-
մում մար դու դեմ»։  Հետ ևա բար, հիմնա կան շեշ տադ րումն ար վում է 
մե ղա վո րի թշնա մութ յան և Աստ ծո դեմ ան դա դար պա տե րազ մե լու 

1. Եբ րա յե ցի նե րի 10.27,31
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վրա, բայց գրե թե կամ բո լո րո վին ո չինչ չի աս վում այն մա սին, որ 
Աստ ված ան դա դար պա տե րազ մում է մե ղա վո րի դեմ։ 

Չ նա յած այս ժա մա նա կա կից միտ մա նը ա վե տա րա նա կան շարժ-
ման մտա ծո ղութ յան մեջ՝ ան չափ կար ևոր է հաս կա նալ, որ թշնա-
մութ յու նը Աստ ծո և  մե ղա վո րի միջև միա կող մա նի չէ, այլ՝ երկ կող-
մա նի։ Երբ մար դիկ պա տե րազմ են հայ տա րա րում Աստ ծո դեմ, Ին-
քը՝ Աստ ված, դառ նում է նրանց թշնա մին և  պա տե րազ մում է նրանց 
դեմ2։  Թեև սա տագ նա պա լի ճշմար տութ յուն է, սակայն Աստ վա ծա-
շուն չը պար զո րեն սո վո րեց նում է, որ Աստ ված Իր թշնա մին է հա մա-
րում չա պաշ խա րած մե ղա վո րին և  պա տե րազմ է հայ տա րա րել նրա 
դեմ։  Մե ղա վո րի միակ հույ սը զեն քե րը վայր դնե լը, սպի տակ դրո շը 
բարձ րաց նե լը և  անձ նա տուր լի նելն է, քա նի դեռ հա վիտ յան ուշ չէ3։ 

 Նաու մի գրքում գրված է. «Վ րեժ առ նող է  Տե րը Իր ո սոխ նե րից և 
 բար կութ յուն պա հող՝ Իր թշնա մի նե րի դեմ»4։ Ա ռա ջին ճշմար տութ-
յու նը, ո րը սո վո րեց նում է այս հատ վա ծը այն է, որ հենց Աստ ված է 
թշնա մի հա մա րում մե ղա վոր նե րին։  Նա չի սգում այն պատ ճա ռով, 
որ մար դը թշնա մա ցել է Իր հետ, այլ հայ տա րա րում է, որ հենց Ինքն 
է դեմ մար դուն։ Աստ ված է, որ գծում է ա ռաջ նա գի ծը և  զոր քեր է հա-
վա քում։ Երկ րորդ ճշմար տութ յու նը, ո րը մենք պետք է սո վո րենք, այն 
է, որ Աստ ված հար ձակ վում է։  Նա պար զա պես չի դի մա կա յում ա նօ-
րեն մարդ կանց հար ձա կումնե րին, այլ Ինքն է պա տե րազ մա կան ճիչ 
ար ձա կում և  վա զում նրանց դեմ Իր զայ րույ թի ամ բողջ ուժով։ Ինչ-
պես սաղ մո սեր գուն զգու շաց նում է, Աստ ված սրել է Իր թու րը պա-
տե րազ մի հա մար, լա րել է Իր ա ղե ղը և  մա հա ցու գոր ծիք ներ է պատ-
րաս տել Իր թշնա մի նե րի դեմ։ Ե թե ա նօ րեն նե րը չա պաշ խա րեն, 
նրանք ան շուշտ կկոր ծան վեն Ն րա բար կութ յան պատ ճա ռով5։ 

Ան չափ կար ևոր է, որ հաս կա նանք և  ըն դու նենք, որ ճշմար-
տութ յու նը «սուրբ պա տե րազ մի» մա սին  Հին ուխ տի վե րապ րուկ չէ, 
և  ո՛չ էլ որ ևէ նախ նա կան կար ծիք Աստ ծո մա սին, ո րը զրո յաց վել է 
 Նոր կտա կա րա նի աս տի ճա նա կան հայտ նութ յամբ։  Փո խա րե նը՝ 
այն աստ վա ծաշնչ յան և  հա րատ ևող ճշմար տութ յուն է, ո րը կա րե-
լի է տես նել ամ բողջ  Սուրբ գրքում։ Հ ռո մեա ցի նե րի թղթում  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը գրում է. « Թե որ դեռ թշնա մի էինք, Աստ ծո հետ հաշտ վե-
ցինք Ն րա Որ դու մա հով»6։  Թեև այս հատ վա ծը փո խան ցում է Աստ-
ծո և  մար դու միջև փո խա դարձ թշնա ման քի գա ղա փա րը, ա վե լի շատ 

2. Ե սա յի 63.10
3. Հո վիվ  Չարլզ  Լեյ տերն ա ռա ջինն էր, ով գրա վեց իմ ու շադ րութ յունն այս գա ղա-

փա րին։
4. Նաում 1.2
5. Սաղ մոս 7.12,13
6. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.10
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շեշ տադր վում է ոչ թե մե ղա վո րի թշնա մութ յունն ընդ դեմ Աստ ծո, այլ՝ 
Աստ ծո կող մից մե ղա վո րին հա կա ռակ վե լը։  Գի տակ ցե լով, որ այս 
հաս կա ցութ յու նը խորթ է ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան քրիս-
տոն յա նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յա նը՝ ես կա ռա ջար կեմ դրա հե-
տա գա հաս տա տու մը հետև յալ աստ վա ծա բան նե րի կող մից. Չարլզ 
 Հո ջը պնդում է. « Գո յութ յուն ու նի ոչ միայն մե ղա վո րի չա րա կամ հա-
կա ռա կութ յուն Աստ ծուն, այլև Աստ ծո սուրբ հա կա ռա կութ յուն մե ղա-
վո րին»7։  Լուիս  Բերկ հոֆն ա սում է. «Այն պես չէ, որ մար դիկ են թշնա-
մա բար տրա մադր ված Աստ ծո հան դեպ, այլ հենց ի րենք են Աստ ծո 
սուրբ դժգո հութ յան ա ռար կան»8։ Եվ  Ռո բերտ Լ.  Ռեյ մոն դը բա ցատ-
րում է. ««Թշ նա մի ներ» բա ռը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, պետք 
է բա ցատ րել կրա վո րա կան («ա տե լի Աստ ծո կող մից»), ոչ թե ներ-
գոր ծա կան («Աստ ծուն ա տող») ի մաս տով։ Այլ կերպ ա սած՝ «թշնա-
մի ներ» բա ռը չի շեշ տադ րում մեր ան սուրբ ա տե լութ յունն Աստ ծո 
հան դեպ, այլ՝ Աստ ծո սուրբ ա տե լութ յու նը մեր հան դեպ»9։ 

 Հա մա ձայն այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս-
քե րի՝ մե ղան չել է մար դը, և  տու ժած կողմն Աստ ված է։  Հաշ տութ-
յան հա մար, մար դու կող մից պատ ճա ռած տույ ժը պետք է հե ռաց-
վի, Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը պետք է բա վա րար վի, և Աստ ծո 
զայ րույթն ընդ դեմ մար դու պետք է խա ղա ղեց վի։  Մենք գի տենք, որ 
Ք րիս տո սի մա հը չա ռա ջաց րեց մարդ կանց մեջ դրա կան հակ վա-
ծութ յուն Աստ ծո հան դեպ, քա նի որ մարդ կութ յան մե ծա մաս նութ յու նը 
շա րու նա կում է ա տե լութ յամբ հա կա ռակ վել Ն րա Ան ձին և  կամ քին։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սի մա հը, ան կաս կած, գո հաց րեց սուրբ 
Աստ ծո ար դար պա հանջ նե րը, ին չի շնոր հիվ  Նա կա րող է դրա կա-
նո րեն տրա մադր վել Իր թշնա մի նե րի հան դեպ և  պար զել նրանց 
հաշ տութ յան ձի թե նու ճյու ղը՝ Ա վե տա րա նի մի ջո ցով։ Ն րանք, ով քեր 
ա պաշ խա րում են և  հա վա տում են Ք րիս տո սին, փրկութ յուն են ստա-
նում, իսկ հրա ժար վող նե րը բար կութ յուն են կի տում ի րենց հա մար՝ 
Աստ ծո բար կութ յան օր վա հա մար, երբ Ն րա ար դար դա տաս տա նը, 
ի վեր ջո, կհայտն վի10։

 Մենք եր բեք չպետք է մո ռա նանք, որ Ք րիս տո սը, Ով տվեց Իր 
կյանքն ազ գե րի հա մար, նույն Աստ ված է, Ով զար կե լու է ազ գե րը և 
 հով վե լու է նրանց եր կա թե գա վա զա նով11։  Նույն  Չար չար վող  Ծա ռան, 

7. Չարլզ  Հոջ, «Հ ռո մեա ցի նե րի թղթի մեկ նութ յու նը» ( Լոն դոն, «Banner of Truth», 
1989թ.), էջ 138։

8. Լուիս  Բերկ հոֆ, « Հա մա կարգ ված աստ վա ծա բա նութ յուն» (Է դին բուրգ, «Banner 
of Truth», 1993թ.), էջ 374։ 

9. Ռո բերտ Լ.  Ռեյ մոնդ, «Ք րիս տո նեա կան հա վատ քի նոր հա մա կարգ ված աստ վա-
ծա բա նութ յուն» ( Նեշ վիլ, «Thomas Nelson», 1998թ.), էջ 646։

10. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.5
11. Հայտ նութ յուն 19.15
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որն ան ցավ  Գող գո թա յի ճա նա պար հը, մեկ օր տրո րե լու է Ա մե նա կա-
րող Աստ ծո բար կութ յան և սրտմ տութ յան գի նու հնձա նը12։ Այն Փր կի-
չը, Ով թա փեց Իր ար յու նը Իր թշնա մի նե րի հա մար, կհայտն վի երկ-
րորդ ան գամ՝ Իր թշնա մի նե րի ար յամբ ներկ ված հան դեր ձով13։  Նույն 
 Գա ռը, ո րը, փայ տից կախ ված, կրեց Աստ ծո զայ րույ թը, թա փե լու է 
Աստ ծո զայ րույթն Իր դեմ հա վաք ված նե րի վրա՝ այն քան, որ նրանք 
կա ղա ղա կեն, որ սա րերն ընկ նեն ի րենց վրա և  թաքց նեն Ն րա ներ-
կա յութ յու նից14։  Խա ղա ղութ յան Իշ խա նը, ո րը հռչա կեց  Տի րոջ ըն դու-
նե լի տա րին, մեկ օր ազ դա րա րե լու է Ն րա վրի ժա ռութ յան օ րը15։  Նա 
նույն Աստ վածն է, Ով դա տե լու է, պա տե րազ մե լու է և  ա ռաջ նոր դե-
լու է երկն ային զոր քե րը Աստ ծո թշնա մի նե րի դեմ16։ Ա հա թե ին չու է 
սաղ մո սեր գուն հոր դո րում ազ գե րին պա տիվ տալ Որ դուն, որ պես-
զի  Նա չբար կա նա, և ն րանք չկոր չեն ճա նա պար հին, քա նի որ Ն րա 
բար կութ յու նը կա րող է շու տով բոր բոք վել17։ 

Որ պես Ա վե տա րա նի քա րո զիչ ներ՝ մենք պետք է հռչա կենք, որ 
Աստ ված սի րում է և  պատ րաստ է փրկել մարդ կանց, բայց մենք 
չպետք է մի կողմ դնենք Աստ վա ծաշն չի ակն հայտ և  հա ճա խա կի 
հան դի պող զգու շա ցումնե րը։  Մար դիկ պետք է պատ րաստ լի նեն դի-
մա վո րե լու ի րենց Աստ ծուն18։ Ն րանք պետք է շու տով միա բան վեն 
ի րենց ո սո խի հետ, քա նի դեռ ճա նա պար հին են Ն րա հետ19։  Քա նի 
որ, ե թե նրանք չա պաշ խա րեն,  Նա սրել է Իր թու րը և  ար դեն լա րել է 
Իր բար կութ յան ա ղե ղը20։ Ն րանց հա մար, ով քեր հա վա տա ցին, քա-
րո զի չը պետք է ազ դա րա րի լիար ժեք հա մա նե րում և  հա վաս տիա-
ցում խա ղա ղութ յան մեջ։  Սա կայն նրանք, ով քեր կհրա ժար վեն հնա-
զանդ վել Ա վե տա րա նին, պետք է լսեն հա վա տա րիմ ա վե տա բե րից, 
որ Աստ ծո բար կութ յու նը դեռ մնում է ի րենց վրա21։ 

Ինչ պի սի՜ հրա շա լի և  սար սա փե լի կո չում է շնորհ վել Ա վե տա րա նի 
ծա ռա յո ղին։ Ո մանց հա մար նա կյան քի բուր մունք է, իսկ մյուս նե րի 
հա մար՝ մահ վան հոտ։ Ո՞վ կա րող է բա վա կան լի նել այս կոչ ման հա-
մար22։ 

12. Հայտ նութ յուն 19.15
13. Հայտ նութ յուն 19.13
14. Հայտ նութ յուն 6.16,17
15. Ե սա յի 9.6, 61.2,  Ղու կաս 4.19
16. Հայտ նութ յուն 19.11,14
17. Սաղ մոս 2.12
18. Ա մովս 4.12
19. Մատ թեոս 5.25
20. Սաղ մոս 7.12,13
21. Հով հան նես 3.36
22. Բ  Կորն թա ցի նե րի 2.16
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ԱՐԴՅՈ՞Ք ՎՐԵԺԽՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԱԾՐ Է ԱՍՏԾՈՒՑ 
Աստ ծո վրեժխնդ րութ յու նը սեր տո րեն կա պակց ված է Ն րա զայ-

րույ թի հետ։  Սաղ մո սեր գուն ան վա նում է Ն րան «վրեժխնդ րութ յան 
Աստ ված», իսկ  Նաում մար գա րեն ներ կա յաց նում է Ն րան որ պես 
վրեժխն դիր և  ցաս կոտ  Տի րոջ, ո րը «վրեժ առ նող է... Իր ո սոխ նե րից, 
և  բար կութ յուն պա հող՝ Իր թշնա մի նե րի դեմ»23։  Մով սե սի եր գը նույ-
նիսկ մե ծա րում է Աստ ծո վրեժխնդ րութ յու նը։  Սա Աստ ծո ա մե նա սար-
սա փազ դու նկա րագ րութ յուն նե րից մեկն է ամ բողջ Աստ վա ծաշնչում. 
« Հի մա նա յեք, որ Ես՝ ԵՍ ԵՄ, և Ինձ հետ միա սին է՛լ աստ ված չկա։ 
Ես կմեռց նեմ և  կապ րեց նեմ, և Ես կզար կեմ և կբժշ կեմ, և Իմ ձեռ-
քից ա զա տող չկա։ Ո րով հետև Իմ ձեռ քը դե պի եր կինք եմ բարձ-
րաց նում և  ա սում. «Ես հա վիտ յան կեն դա նի եմ, ե թե կայ ծա կե սուրս 
սրեմ, ձեռքս դա տաս տա նը բռնի, Իմ թշնա մի նե րին վրեժխնդ րութ յուն 
կա նեմ, և  Ինձ ա տող նե րին հա տու ցում կա նեմ։ Իմ նե տերն ար յու նով 
կար բեց նեմ, և Իմ սու րը միս կու տի»24։ 

Ինչ պե՞ս կա րող ենք նման խոս քեր կար դալ՝ ա ռանց դո ղա լու։ Ինչ-
պե՞ս կա րող ենք հա վա տալ այս ճշմար տութ յա նը և  չազ դա րա րել այն։ 
Ա մովս մար գա րեն հռչա կեց. «Առ յու ծը մռնչա ցել է. ո՞վ չի վա խե նում։ 
 Տեր Աստ ված է խո սում. ո՞վ չի մար գա րեա նա»25։  Պո ղոս ա ռաք յա լը 
գրեց. « Մենք էլ հա վա տում ենք և ս րա հա մար էլ խո սում ենք»26։ Ն մա-
նա պես, ե թե մենք հա վա տում ենք, որ Աստ վա ծա շունչն անս խա լա կան 
է, և Աստ ված ան փո փոխ է, ինչ պե՞ս կա րող ենք չազ դա րա րել այս բա-
նե րը։ Արդ յո՞ք  Նաում մար գա րեի զգու շա ցումն ըն դա մե նը ան միտ պոե-
զիա է՝ ա ռանց գործ նա կան կի րա ռութ յան։ Արդ յո՞ք այն այ լա բա նութ-
յուն է՝ ա ռանց հստակ մեկ նութ յան։  Մի՞ թե այն գրվել էր ա վե լի ա ռողջ 
մշա կույ թի հա մար, քան մերն է. արդ յո՞ք այն չա փա զանց խիստ է ժա-
մա նա կա կից մար դու փխրուն ան ձի հա մար։ Ե թե  Նաու մի օ րե րում 
այս խոս քը ճշմա րիտ էր Աստ ծո վե րա բեր յալ և  անհ րա ժեշտ էր մարդ-
կանց, նշա նա կում է՝ այ սօր ո չինչ չի փոխ վել։  Սա ճշմար տութ յուն է, և 
 սա Ա վե տա րա նը քա րո զե լու կար ևո րա գույն կող մե րից մեկն է։ 

 Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ մարդ կանց պետք է զգու շաց նել այն 
մա սին, որ Աստ ված՝ վրեժխնդ րութ յան Աստ ված է։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք հաշ տեց նել այս ճշմար տութ յունն Աստ վա-
ծաշն չի այլ հատ ված նե րի հետ, ո րոնք պար զո րեն ներ կա յաց նում 
են վրեժխնդ րութ յու նը որ պես ա նօ րեն մարդ կանց ա րատ27։ Ինչ պե՞ս 
կա րող է սուրբ և  ար դար Աստ ված նույն պես վրեժխնդ րութ յան Աստ-

23. Սաղ մոս 94.1,  Նաում 1.2
24. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.39–42
25. Ա մովս 3.8
26. Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.13
27. Ղև տա ցի նե րի 19.18, Ա  Թա գա վո րաց 25.25,30–33
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ված լի նել։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ աստ վա ծա յին 
վրեժխնդ րութ յու նը Աստ վա ծաշն չի մշտա պես հան դի պող թե մա նե րից 
է, և  այդ պատ ճա ռով անժխ տե լի է։ Երկ րոր դը՝ մենք պետք է հաս-
կա նանք, որ Աստ ծո վրեժխնդ րութ յու նը տար բեր վում է ան կում ապ-
րած մար դու վրեժխնդ րութ յու նից. Ն րա վրեժխնդ րութ յու նը դրդված է 
սրբութ յան, ար դա րութ յան և  ար դա րա դա տութ յան հան դեպ ու նե ցած 
նա խան ձա վո րութ յու նից։  Տե րը ո ղոր մած և գ թած է, եր կայ նա միտ է և  
ա ռատ է ո ղոր մութ յամբ, բայց  Նա նույն պես ար դար է։  Նա կպատ ժի 
մե ղա վո րին, որ պես զի ար դա րաց նի Իր ա նու նը և  ար դա րա դա տութ-
յուն հաս տա տի Իր ա րա րած նե րի միջև28։  Մար դու մեղ քի զար հու րե-
լի բնութ յան լույ սի ներ քո Աստ ված ար դար է, երբ վրեժ է լու ծում Իր 
հա մար։ Աստ ված ե րեք ան գամ հարց նում է Ե րե միա յի գրքում. « Մի՞-
թե սրա հա մար այ ցե լութ յուն պի տի չա նեմ (կամ՝ «պի տի չպատ-
ժեմ»),- ա սում է  Տե րը, կամ սրա նման մի ազ գից Իմ Ան ձը վրեժ պի-
տի չառ նի՞»29։  Թե՛ Օ րեն քի, թե՛  Մար գա րե նե րի գրքե րում մենք գտնում 
ենք այս հար ցի պա տաս խա նը։  Մով սե սը հաս տա տում է, որ Աստ ված 
Ի րեն ա տող նե րի պա տի ժը չի ու շաց նում՝ նրանց ե րե սով տա լով, իսկ 
Ե սա յին հայ տա րա րում է, որ  Նա կհանգս տաց նի Իր Անձն Ի րեն նե-
ղութ յուն տվող նե րից և Իր վրե ժը կառ նի Իր թշնա մի նե րից30։ 

Այ սօր շա տե րը մեր ժում են աստ վա ծա յին վրեժխնդ րութ յան վար-
դա պե տութ յու նը և  ցան կա ցած այլ ուս մունք, ո րը նույ նիսկ են թադ րում 
է, որ սի րող և  ո ղոր մած Աստ ված կա րող է վրեժ լու ծել։  Նույ նիսկ այն 
ծա ռա յող նե րը, ով քեր ըն դու նում են այս վար դա պե տութ յու նը՝ որ պես 
 Սուրբ գրքի ակն հայտ ուս մունք, հազ վա դեպ են ազ դա րա րում այն ամ-
բիո նից։ Արդ յուն քում ան հա վատ աշ խար հը, ինչ պես և  ան կեղծ քրիս-
տոն յա նե րը, տեղ յակ չեն Աստ ծո ի րա կան բնա վո րութ յան և  մարդ-
կանց մեղ սա լի ա րարք նե րի հան դեպ Ն րա ծայ րա հեղ ար ձա գան քին։ 

Աստ վա ծա շուն չը զգու շաց նում է մեզ, որ Աստ ծո զայ րույ թը գա լիս 
է մարդ կանց որ դի նե րի վրա, և խ րա տում է մեզ՝ մեր Աստ ծուն դի մա-
վո րե լու հա մար31։  Մե ղա վոր մար դիկ պետք է ա հով ու դո ղով մտա ծեն 
այս ճշմար տութ յուն նե րի մա սին, բայց նախ՝ քա րո զիչ նե րը պետք է 
հայտ նեն այս ճշմար տութ յուն նե րը։  Մենք ու նենք հան դի սա վոր պար-
տա վո րութ յուն՝ զգու շաց նել մարդ կանց վե րա հաս բար կութ յան մա-
սին32։ Ե թե մենք հրա ժար վում ենք կա տա րել մեր ծա ռա յութ յան այս 
սպառ նա լի կող մը, պար տա կան կլի նենք, և  մեզ լսող նե րի ար յու նը 
կպա հանջ վի մեր ձեռ քե րից։ Ինչ պես որ Աստ ված զգու շաց րեց Ե զե-

28. Ե լից 34.6
29. Ե րե միա 5.9,29, 9.9
30. Երկ րորդ Օ րի նաց 7.10, Ե սա յի 1.24
31. Ա մովս 4.12
32. Ե փե սա ցի նե րի 5.6
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կիե լին. «Ես ամ բա րիշ տին ա սե լիս. «Ո՛վ ամ բա րիշտ, դու ան պատ-
ճառ պի տի մեռ նես», և  դու ե թե չխո սես ամ բա րիշ տին՝ իր ճա նա-
պար հից զգու շաց նե լու հա մար, այն ամ բա րիշ տը կմեռ նի իր ա նօ րի-
նութ յան հա մար, բայց նրա ար յու նը քո ձեռ քից Ես կպա հան ջեմ»33։ 

 Հաշ վի առ նե լով այս մի քա նի հատ ված նե րը Աստ ծո վրեժխնդրութ-
յան մա սին, ո րոնք դի տար կե ցինք, կա րե լի է պար զա պես լաց լի նել՝ 
մտա ծե լով, թե որ քա՜ն ան խո հեմ և  ան հա վա սա րակշռ ված է դար ձել 
մեր քա րո զելը։  Մեր իսկ քա րոզ նե րը մատ նում են մեզ՝ ցույց տա-
լով, թե որ քան կողմնա կալ ենք դար ձել մի շարք ճշմար տութ յուն նե րի 
հան դեպ, և  որ քան կան խա կալ՝ մյուս նե րի հան դեպ։  Մենք կանչ ված 
ենք ազ դա րա րե լու Աստ ծո ամ բող ջա կան խոր հուր դը և չ պետք է ետ 
քաշ վենք դրա նից34։  Մեզ իշ խա նութ յուն չի տրվել ընտ րե լու, թե ինչ 
է պետք և  ինչ պետք չէ քա րո զել:  Ժա մա նա կա կից մար դու կա րիք-
նե րի մա սին մեր պատ կե րաց ման հա մա ձայն՝ մարդ ա րա րած ներս, 
ո րոնց մյուս նե րին խրա տե լու ար տո նութ յուն է տրվել, պետք է հարց-
նենք մեզ, թե որ քա՞ն հա ճախ ենք հռչա կում Աստ ծո դա տաս տա նը, 
որը մարդ կանց մեծ մա սը պետք է հաս կա նա, սա կայն բո լո րո վին չի 
ցան կա նում լսել։  Մենք պետք է հաս կա նանք, որ նման ձևով քա րո-
զե լու պա կա սը բա ցա հայ տում է մեր ամ բիոն նե րի ան հետ ևո ղա կա-
նութ յու նը և  բա ցատ րում է, թե ին չու են մեր ե կե ղե ցի նե րի նստա րան-
նե րին նստած մար դիկ ա նի րա զեկ մի շարք հիմնա րար ճշմար տութ-
յուն նե րից, ո րոնք վե րա բե րում են Աստ ծո բնա վո րութ յա նը և մարդ-
կանց հետ Ն րա գոր ծե լա կեր պին։ 

 Մենք ապ րում ենք մի ժա մա նա կաշր ջա նում, ո րում աստ վա ծա բա-
նա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը կոպ տո րեն խախտ ված է։ Այ սօր շատ 
է խոս վում Աստ ծո սի րո մա սին, ին չը ճիշտ է, սա կայն գրե թե ո չինչ 
չի խոս վում Ն րա զայ րույ թի մա սին։ Ե թե քա րո զի չը խո սի Աստ ծո սի-
րո մա սին ամ բողջ քա րո զի ըն թաց քում՝ ա ռանց նույ նիսկ մեկ ան-
գամ հի շա տա կե լու Ն րա զայ րույ թը, հա զիվ թե ինչ-որ մե կը հան դի-
մա նի նրան։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե քա րո զի չը քա րո զի Աստ ծո զայ-
րույ թի մա սին իր քա րո զի ըն դա մե նը մի փոքր հատ վա ծում, նրան, 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կկշտամ բեն՝ ան վա նե լով ան հա վա-
սա րակշռված, չա րա կամ և  սի րուց զուրկ։  Մենք ապ րում ենք այս պի-
սի ժա մա նա կաշր ջա նում։ «Ո րով հետև ժա մա նակ կգա, որ ող ջա միտ 
վար դա պե տութ յա նը չեն համ բե րի, այլ ի րենց հա տուկ ցան կութ յուն-
նե րի հա մե մատ... ի րենց լսե լի քը ճշմար տութ յու նից ետ կդարձ նեն»35։

33. Ե զե կիել 33.8
34. Գործք 20.27
35. Բ  Տի մո թեոս 4.3,4





ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՅՈԹ

Ա մե նա թանկ պարգ ևը 
______________________________________________________

«Ձ րի են ար դա րա նում Ն րա շնորհ քով՝ այն փրկութ յան ձեռ քով, որ 
 Հիսուս Ք րիս տո սում է»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.24

 Վեր ջին մի քա նի գլուխ նե րում մենք դի տար կե ցինք ան կում ապ-
րած մար դու բա րո յա կան վի ճա կը, նրա հա մընդ հա նուր ապս տամ-
բութ յունն Աստ ծո դեմ և  աստ վա ծա յին դա տաս տա նի զար հու րե լի 
հետ ևանք նե րը։  Բո լոր մար դիկ դա տա պարտ ված են Աստ ծո առջև։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, այս գլխի աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծում մենք բա-
ցա հայ տում ենք, որ քրիս տոն յա յի դիրքն Աստ ծո առջև ար մա տա կան 
փո փո խութ յուն է կրել։  Նա այլևս մե ղա վոր չի հա մար վում. նա ար դա-
րաց վել է  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի ա նու նով։ 

ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄ 
 Մենք սո վո րում ենք Աստ ծո  Խոս քից, որ Աստ ված ար դար է1։ Ն րա 

գոր ծե րը կա տար յալ են, և Ն րա բո լոր ու ղի նե րը ճշմա րիտ են։  Նա 
հա վա տա րիմ Աստ ված է, Ով չի ա ղա վա ղում ար դա րութ յու նը2։ Ար դար 
լի նե լով՝ նա չի կա րող բա րո յա պես չե զոք կամ ան տար բեր լի նել։  Նա 
սի րում է ար դա րութ յու նը և  ա տում է չա րը3։ Ն րա աչ քե րը չա փա զանց 
սուրբ են՝ չա րութ յա նը հա վա նութ յուն տա լու հա մար, և  Նա չի կա-
րող բա րե հա ճութ յամբ նա յել ա նօ րի նութ յա նը4։  Նա հաս տա տել է Իր 
գա հը դա տաս տա նի հա մար, և  ար դա րութ յամբ կդա տի աշ խար հը5։ 
Աստ ված բար կա նում է ա մեն օր, և  ե թե մար դը չա պաշ խա րի,  Նա 
կսրի իր սու րը և կ պատ րաս տի Իր ա ղե ղը դա տաս տա նի հա մար6։ 

1. Սաղ մոս 7.9
2. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.4,  Հոբ 8.3
3. Սաղ մոս 11.7, 5.5
4. Ամ բա կում 1.13
5. Սաղ մոս 9.7
6. Սաղ մոս 7.11,12
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Աստ վա ծաշն չի վկա յութ յունն Աստ ծո ար դա րութ յան և  մար դու մե-
ղա վո րութ յան մա սին կանգ նեց նում է մեզ մեծ աստ վա ծա բա նա-
կան և  բա րո յա կան խնդրի առջև։ Ինչ պե՞ս կա րող են մե ղա վոր մար-
դիկ կանգ նել Աստ ծո ար դա րութ յան առջև։ Ինչ պե՞ս կա րող է ար դար 
Աստ ված հա ղոր դակց վել ա նօ րեն մարդ կանց հետ։  Սաղ մո սեր գուն 
այս պես է նկա րագ րում այս խնդի րը. «Ո՞վ վեր կգնա  Տի րոջ սա րը, 
և  ո՞վ կկանգ նի նրա սրբութ յան տե ղում։  Նա, որ սուրբ է ձեռ քով և  
ա նա րատ սրտով, որ իր անձն ա նի րա վութ յան չի տա լիս և  եր դում չի 
ա նում նեն գութ յամբ։  Նա օրհ նութ յուն կստա նա  Տի րո ջից, և  ար դա-
րութ յուն՝ իր փրկութ յան Աստ ծուց»7։ 

 Ճիշտ դիրքն Աստ ծո ներ կա յութ յան առջև պա հան ջում է բա ցար-
ձակ կամ ոչն չով չսահ մա նա փակ վող բա րո յա կան կա տա րե լութ յուն։ 
Ա մեն մի միտք, խոսք և  գործ մար դու ծնվե լու պա հից մինչև նրա մա-
հը պետք է կա տա րե լա պես հա մա պա տաս խա նի Աստ ծո բնութ յա նը 
և  կամ քին։  Փոք րա գույն թե րա ցու մը կամ շե ղումն այս չա փա նի շից 
ան մի ջա պես ո րա կազր կում է նրան։  Բա վա կան է նա յել Ա դա մի մեղ-
քին և  անկ մա նը՝ հաս կա նա լու հա մար, թե որ քան խստա պա հանջ և  
ան զի ջում է Աստ ծո ար դա րութ յու նը։ Այն պես որ, երբ բա րո յա պաշտ 
մար դը հարց նում է՝ «ի՞նչ պետք է ա նեմ՝ փրկվե լու հա մար», մենք 
պետք է ներ կա յաց նենք նրան կա տար յալ հնա զան դութ յան պա հան-
ջը։ Ե թե, Աստ ծո շնորհ քով, նա շփոթ վի և  հու սա հա տութ յան հաս նի, 
մենք կխո սենք Ն րա հետ Ք րիս տո սի մա սին։ 

Այն մար դը, ով ձգտում է վաս տա կել ար դար դիրք Աստ ծո առջև, 
ա մե նաո ղոր մե լին և  ան հույսն է բո լոր ա րա րած նե րից։ Ա դա մի ան կու մից 
ի վեր ոչ մի մարդ այդ պես էլ չի կա տա րել Աստ ծո ար դար պա հանջ նե-
րը։  Մեր ձեռ քերն ան մա քուր են, և  մեր սիրտն ա պա կան ված է8։  Մենք 
մո լոր ված ենք՝ սկսած ար գան դում լի նե լուց, և  մեր սրտի ա ռա տութ յու-
նից սուտ բա ներ ենք խո սում9։  Մենք չու նենք ոչ մի զո րութ յուն կամ ի րա-
վունք՝ Ն րա առջև կանգ նե լու հա մար։  Մենք լիո վին ո րա կազրկում ենք 
մեզ։ Ե թե կա րե լի է ա նել թե կուզ ինչ-որ բան՝ մեր և Աստ ծո միջև բա ժա-
նութ յու նը հե ռաց նե լու հա մար, միայն Աստ ված կա րող է ա նել դա։ Ար-
դա րա ցու մը պարգև է, ո րը տրվում է Ն րա շնորհ քով10։ 

«Ար դա րաց նել» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «դի կաիո ՛ո» բա-
ռից, ո րը նշա նա կում է «ար դար հայ տա րա րել կամ ար դա րաց նել ինչ-
որ մե կին»։ Աստ վա ծաշն չի հա մա տեքս տում և  հա մա ձայն փրկութ յան 
վար դա պե տութ յան՝ «ար դա րաց ված» բա ռը դա տա կան կամ ի րա վա-
բա նա կան պնդում է11։ Աստ ծուն հա վա տա ցող մարդն ար դա րա նում 

7. Սաղ մոս 24.3–5
8. Ե րե միա 17.9
9. Սաղ մոս 58.3,  Մատ թեոս 15.18,19
10. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.24
11. « Դա տա կան» բա ռը լա տի նե րե նում «ֆո րեն սիս» բառն է, ո րը գոր ծած վում 

էր շու կա յա կան կամ հրա պա րա կա յին հա վա քա տե ղի նե րի վե րա բեր յալ։ Այս բա ռից 
կազմ վում են դա տա կան կամ ի րա վա բա նա կան հաս կա ցութ յուն ներ, օ րի նակ՝ դա-
տաբժշ կութ յու նը (բժշկա կան փաս տե րի օգ տա գոր ծում դա տա կան գոր ծե րում)։
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է, այ սինքն՝ նրան ար դա րութ յուն է հաշ վեգր վում։  Նա Աստ ծո առջև 
հա մար վում է կամ հայ տա րար վում է Ար դար, և Աստ ված այդ պես էլ 
վե րա բեր վում է նրան։ Հ ռո մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը գրում է. «Ո րով հետև գիրքն ի՞նչ է ա սում՝ Աբ րա հա մը 
հա վա տաց Աստ ծուն, և  ար դա րութ յուն հա մար վեց նրան»12։ 

 Կար ևոր է նշել հետև յա լը. «ար դա րաց ված» բա ռը չի նշա նա կում, 
որ այն պա հին, երբ մար դը հա վա տում է Աստ ծուն, ար դար է դառ-
նում։ Ե թե այդ պես լի ներ, հա վա տա ցող մար դը կվե րա փոխ վեր կա-
տա րե լա պես ար դար էա կի, որն այլևս չի մե ղան չում և  նույ նիսկ չի 
կա րող մե ղան չել։ Ո՛չ էլ այս բա ռը նշա նա կում է, որ հա վա տա ցող 
մար դուն նե րարկ վում է հա տուկ շնորհք, ո րը կա րո ղութ յուն է տա-
լիս նրան վա րե լու ա վե լի ար դար կյանք և  վաս տա կե լու ար դար դիրք 
Աստ ծո առջև՝ իր գոր ծե րի հի ման վրա։ Ե թե այդ պես լի ներ, փրկութ-
յունն այլևս հա վատ քով չէր լի նի, և շ նորհքն այլևս շնորհք չէր լի նի13։ 
Աստ վա ծա շուն չը, ինչ պես նաև պատ մութ յան ըն թաց քում կազմ ված 
լա վա գույն հա վատ քի դա վա նանք նե րը և Ա վե տա րա նի ճշմա րիտ ծա-
ռա յող նե րը վկա յում են, որ ար դա րա ցու մը ի րա վա բա նա կան դիրք է 
Աստ ծո գա հի առջև։ Այն մար դը, ով հա վա տում է Աստ ծո վկա յութ յա-
նը Ն րա Որ դու մա սին, ներ վում է իր բո լոր մեղ քե րից և  ար դար է հա-
մար վում Աստ ծո ատ յա նի առջև14։  Վեստ մինս տե րի հա վատ քի դա վա-
նան քը (11.1) այս պես է ձևա կեր պում այս ճշմար տութ յու նը. «Ն րանց, 
ո րոնց Աստ ված ի րա պես կան չում է,  Նա նույն պես ձրիա բար ար դա-
րաց նում է՝ ոչ թե ար դա րութ յուն նե րար կե լով նրանց մեջ, այլ նե րե-
լով նրանց մեղ քե րը և ն րանց ան ձե րը որ պես ար դար ըն դու նե լով, ոչ 
թե նրան ցում գոր ծած կամ նրանց կող մից կա տար ված ինչ-որ աշ-
խա տան քի պատ ճա ռով, այլ միայն հա նուն Ք րիս տո սի... վե րագ րե լով 
նրանց Ք րիս տո սի հնա զան դութ յու նը և  քա վութ յու նը»։

ԱՐԴԱՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Այն պես որ, ար դա րա ցու մը հրա շա լի և  բազ մա բո վան դակ օրհ-

նութ յուն է, որն ըն դուն վում է՝  Հի սուս Ք րիս տո սի ան ձին և  աշ խա-
տան քին հա վա տա լով։  Մենք կա րող ենք ա սել հետև յա լը ար դա րա-
ցում ստա ցած քրիս տոն յա յի վե րա բեր յալ։ Ա ռա ջի նը՝ նրա բո լոր մեղ-
քե րը՝ անց յալ, ներ կա և  ա պա գա, ներ ված են և  եր բեք հաշ վի չեն 
առն վի Աստ ծո դա տաս տա նի առջև։  Պո ղոս ա ռաք յա լը մեջ բե րում 
է  Դավ թին, ո րը գրում է. «Ե րա նի՜ նրանց, ո րոնց ա նօ րի նութ յուն նե-
րը թող վե ցին, և  ո րոնց մեղ քե րը ծածկ վե ցին։ Ե րա նի՜ է այն մար դուն, 
ո րին  Տե րը մեղք չի հա մա րի»15։ 

12. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.3,  Գա ղա տա ցի նե րի 3.6,  Հա կո բոս 2.23
13. Հ ռո մեա ցի նե րի 11.6
14. Ա  Հով հան նես 5.11
15. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.7,8
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Այն մարդ կանց հա մար, ով քեր մտա ծում են, որ Աստ ված գրե թե 
չի տար բեր վում ի րեն ցից, այս ճշմար տութ յու նը կա րող է ըն դա մե նը 
թույլ գնա հա տանք ա ռա ջաց նել և  հա մե մատ վել հո վա նա վոր չութ-
յան հետ16։ Այն մարդ կանց հա մար, ով քեր մեծ կար ծիք ու նեն ի րենց 
մա սին, ով քեր չեն հաս կա նում բա ցար ձակ ա րա տա վո րութ յան մա-
սին հի նա վուրց և  վախ ներշն չող վար դա պե տութ յու նը, և  ո՛չ էլ հա-
վա տում են դրան, այս ճշմար տութ յու նը հա ճե լի է, բայց ոչ՝ զար մա-
նա լի։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն մար դու հա մար, ով հաս կա ցել է, թե 
որ քան ա րա տա վոր է իր սիր տը, և  որ քան ա մո թա լի են իր գոր ծերն 
Աստ ծո առջև, այս ճշմար տութ յունն ա վե լի քան զար մա նա լի է։ Այն 
ապ շե ցու ցիչ է, ցնցող է, հափշ տա կիչ է, բա ցա ռիկ է, ար տա սո վոր 
է, մտքից վեր է, շլա ցու ցիչ է, գրե թե ան հա վա նա կան է և զ մայ լե լի 
է։ Այս ճշմար տութ յու նից զան գե րը ղո ղան ջում են, աչ քե րը լցվում են 
ար ցունք նե րով, և հն չում են փա ռա բա նութ յան բա ցա կան չութ յուն-
ներ։  Սա ևս  մեկ ան գամ ցույց է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ է սո վո րեց նել 
խա վար կող մի մա սին, որ պես զի հայտն ված լույ սը սքան չե լի թվա։ 

Երկ րոր դը՝ այն ար դա րութ յու նը, ո րը Ք րիս տո սը վե րագ րեց քրիս-
տոն յա յին, նշա նա կում է, որ քրիս տոն յան ար դար է հռչակ ված Աստ ծո 
առջև։ « Վե րագ րել» բա ռը ան չափ կար ևոր աստ վա ծա բա նա կան տեր-
մին է՝ թարգ ման ված հու նա րեն «լո գի՛ զո մա» բա ռից, ո րը նշա նա կում է 
«հա մա րել կամ հաշ վեգ րել»։  Հա վա տաց յա լի հա մար դա նշա նա կում է, 
որ Ք րիս տո սի ար դա րութ յու նը հա մար վում կամ հաշ վեգր վում է ի րեն։ 
Այս պի սով, հա վա տաց յալն ար դար է Աստ ծո առջև ոչ թե իր ա ռա քի-
նութ յամբ կամ ար ժա նիք նե րով, այլ՝  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի կա տար-
յալ կյան քի և  քա վող մահ վան մի ջո ցով։  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է. «Եվ 
դուք Ն րա նից եք  Հի սուս Ք րիս տո սում, որ Աստ ծուց մեզ հա մար ե ղավ 
ի մաս տութ յուն և  ար դա րութ յուն և սր բութ յուն և փր կութ յուն»17։ 

Երկ րա յին կյան քի և  ծա ռա յութ յան ըն թաց քում  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո-
սը վար վեց կա տար յալ հնա զան դութ յամբ Աստ ծո առջև։  Պո ղոս ա ռաք-
յա լը վկա յում է, որ Ք րիս տո սը «մեղք չգի տեր»18։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի 
հե ղի նա կը հայտ նում է մեզ, որ  Նա բախ վեց բո լոր այն գայ թակ ղութ-
յուն նե րին, ո րոնց մենք ենք բախ վում, սա կայն չմե ղան չեց19։  Սա Աստ-
վա ծաշն չի ա մե նաապ շե ցու ցիչ ճշմար տութ յուն նե րից մեկն է  Հի սու սի 
Ան ձի վե րա բեր յալ։  Լա վա գույն մի ջո ցը՝ ինչ-որ բան իր ամ բողջ մե ծութ-
յամբ հաս կա նա լու հա մար, հա մե մա տութ յունն է։  Մեր կյան քում երբ ևէ 
չի ե ղել այն պի սի պահ, երբ մենք սի րել ենք մեր  Տեր Աստ ծուն այն պես, 
ինչ պես  Նա ար ժա նի է։ Այ նուա մե նայ նիվ,  Հի սու սի կյան քում եր բեք 

16. Սաղ մոս 50.21
17. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.30
18. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
19. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
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չի ե ղել այն պի սի պահ, երբ  Նա չի սի րել Իր  Տեր Աստ ծուն Իր ամ բողջ 
սրտով, ան ձով, մտքով և  զո րութ յամբ20։ Կր կին, մեր կյան քում եր բեք 
չի ե ղել այն պի սի պահ, երբ մենք գոր ծել ենք Աստ ծո փառ քի հա մար՝ 
չու նե նա լով նույ նիսկ մեկ կողմնա կի շար ժա ռիթ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
 Հի սու սի կյան քում եր բեք չի ե ղել այն պի սի պահ, երբ  Նա չի փա ռա-
վո րել Աստ ծուն կա տա րե լա պես և  ամ բող ջո ւթյամբ՝ Իր էութ յան ա մեն 
մի մաս նի կով։ Ա հա թե ին չու  Հոր վկա յութ յու նը Ն րա մա սին մշտա պես 
ան սա սան էր. « Դա՛ է Իմ սի րե լի Որ դին, Ում Ես հա վա նե ցի»21։ 

Ար դա րա ցու մը զար մա նա լի է այն ա ռու մով, որ  Հի սու սի ապ րած կա-
տար յալ կյան քը վե րագր վում է հա վա տաց յա լին կամ ա վե լա նում է նրա 
հաշ վին։ Ա վե լին՝ սա տե ղի է ու նե նում  Հոր և Որ դու կամ քով։ Ք րիս տո սը 
ձրիա բար, ա ռա տո րեն և  ան սահ ման ու րա խութ յամբ տվեց Իր ար դա-
րութ յու նը։  Հայ րա պետ  Հով սե փը, ով Ք րիս տո սի խորհր դա պատ կերն է, 
ու ներ գե ղե ցիկ գույնզ գույն հան դերձ, ո րը չէր ցան կա նում տալ իր եղ-
բայր նե րին։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սը, Ով ա վե լի մեծ է  Հով սե փից, 
բերկ րանք է ապ րում՝ հագց նե լով Իր եղ բայր նե րին Իր անն կա րագ րե լի 
ար դա րութ յան բազ մաբ նույթ հան դեր ձը։ Այս գե ղե ցիկ հան դեր ձը փառք 
է բե րում ա մե նաթշ վառ մե ղա վո րին։ Այն նաև զրահ է, ո րով կա րե լի է 
հա կա ռակ կանգ նել չա րի կրա կոտ նե տե րին22։ Աստ ված նա յում է Ք րիս-
տո սին հա գած ա մեն մի հա վա տաց յա լի և  ան վա րան հայ տա րա րում է. 
« Դա՛ է Իմ սի րե լի Որ դին, Ում Ես հա վա նե ցի»։

Եր րոր դը՝ Աստ ծո գա հի առջև ար դար հայ տա րար վե լուց հե տո հա-
վա տաց յալն ար դար է հա մար վում։ Աստ վա ծա շունչն ազ դա րա րում է, 
որ Ք րիս տո սը մեղք դար ձավ մեր փո խա րեն, որ պես զի մենք դառ-
նանք Աստ ծո ար դա րութ յու նը Ն րա նում23։  Խա չի վրա Աստ ված դրեց 
բո լո րիս ա նօ րի նութ յու նը Ն րա վրա24։ Աստ ված դա ժա նա բար վար վեց 
Ն րա հետ՝ այն պես, ա սես թե  Նա էր գոր ծել բո լոր այն մեղ քե րը, ո րոնք 
կրում էր։  Նա թող վեց Աստ ծուց, հար ված վեց Աստ ծուց, վի րա վոր վեց 
մեր մեղ քե րի հա մար և կ րեց մեր խա ղա ղութ յան պա տի ժը25։  Նա կրեց 
աստ վա ծա յին ա նեծ քը և  վերց րեց Իր վրա Աստ ծո զայ րույ թը, ո րը 
մենք ա ռա ջաց րինք մեր մեղ քե րի պատ ճա ռով, սա կայն, շնոր հիվ Ն րա 
չար չա րան քի, այն պարտ քը, ո րը մենք ան կա րող էինք վճա րել, լիո վին 
վճար վեց26։  Հետ ևա բար, այժմ հա վա տաց յալն ար դար է հա մար վում և 
ս տա նում է այդ ար դա րութ յան ան սահ ման և  ան չա փե լի ա ռա վե լութ-
յուն նե րը. Աստ ված վե րա բեր վում է մեզ որ դի նե րի պես։  Սա զար մա նա-

20. Մար կոս 12.30,  Ղու կաս 10.27
21. Մատ թեոս 3.17, 17.5,  Մար կոս 1.11, 9.7,  Ղու կաս 3.22, Բ  Պետ րոս 1.17
22. Ե փե սա ցի նե րի 6.16
23. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
24. Ե սա յի 53.6
25. Սաղ մոս 22.1,  Մատ թեոս 27.46,  Մար կոս 15.34, Ե սա յի 53.5
26. Հով հան նես 19.30
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լի ճշմար տութ յուն է, ո րը վե րա փո խում է այն, թե ինչ պես է հա վա տաց-
յա լը դի տար կում ի րեն։  Մենք այն մեծ փո խա նակ ման հաս ցեա տե րերն 
ենք, ո րը կոչ վում է «ար դա րը՝ ա նար դար նե րի փո խա րեն»27։ 

 Չոր րոր դը և  վեր ջի նը՝ քրիս տոն յան խա ղա ղութ յուն ու նի Աստ ծո հետ՝ 
հա վա տա լով Ք րիս տո սի քավ չա րար աշ խա տան քին։  Պո ղոս ա ռաք յա-
լը գրում է. «Արդ մենք, հա վատ քով ար դա րա ցած լի նե լով, Աստ ծո հետ 
խա ղա ղութ յուն ու նենք՝ մեր  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի ձեռ քով»28։  Նախ կին 
թշնա մութ յան լույ սի ներ քո սա գրե թե ա ներ ևա կա յե լի օրհ նութ յուն է։ 
Ար դա րաց ման պարգ ևի մի ջո ցով քրիս տոն յան այլևս բար կութ յան որ դի 
չէ, այլ՝ Աստ ծո Որ դի29։ Ս տա նա լով ար դա րա ցում Ք րիս տո սի քավ չա րար 
մահ վան մի ջո ցով՝ մենք կփրկվենք Ն րա նով Աստ ծո բար կութ յու նից30։ 
Այս փա ռա վոր ճշմար տութ յունն է, որ դրդեց  Պո ղոս ա ռաք յա լին նկա-
րագ րել քրիս տոն յա յին հետև յալ կեր պով. « Դուք դար ձաք կուռ քե րից 
դե պի Աստ ված, որ ծա ռա յեք կեն դա նի և ճշ մա րիտ Աստ ծուն, և ս պա սեք 
նրա Որ դուն Երկն քից, Ում հա րութ յուն տվեց մե ռել նե րից՝  Հի սու սին, որ 
փրկում է մեզ գա լու բար կութ յու նից»31։

ՇՆՈՐՀՔ
 Հա վա նա բար, ար դա րաց ման ա մե նա զար մա նա լի փաստն այն է, որ 

այն տրված է Աստ ծո շնորհ քով կամ ան սահ ման բա րե հա ճութ յամբ։ Ամ-
բողջ Աստ վա ծա շուն չը միան շա նակ հա մա ձայ նում է այս ճշմար տութ յան 
հետ. հա վա տաց յա լը «ձրի է ար դա րա նում՝ Ն րա շնորհ քով»32։ 

«Ձ րի» կամ «ձրիա բար» բա ռը հու նա րեն «դո րեա՛ն» մակ բա յից է, 
ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «ձրիա բար, ա նար ժա նա բար կամ 
ա ռանց պատ ճա ռի»։  Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն օգ տա գոր ծում է նույն 
բա ռը՝ ցույց տա լու հա մար, որ Ին քը բո լո րո վին ար ժա նի չէր այս աշ-
խար հի թշնա մութ յա նը. «Այլ այս ե ղավ, որ պես զի այն խոս քը կա տար-
վի, որ նրանց օ րեն քում գրված է, թե՝ «զուր տեղն ա տե ցին Ինձ»»33։ 

Ք րիս տոսն ա ռանց մեղ քի էր34։  Նույ նիսկ Ն րա թշնա մի նե րը չէին 
կա րո ղա նում ար դա րա ցի մե ղադ րանք ներ կա յաց նել Ն րա դեմ35։ 
 Նա եր բեք ոչ ո քի ա ռիթ չտվեց Ի րեն ա տե լու հա մար։  Նույն կեր պով, 
մենք եր բեք որ ևէ ա ռիթ չտվե ցինք Աստ ծուն, որ  Նա ար դար հա մա-
րեր մեզ Իր առջև։  Նույ նիսկ մեր կյան քի հպան ցիկ ու սումնա սի րութ-

27. Ա  Պետ րոս 3.18
28. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1
29. Ե փե սա ցի նե րի 2.3,  Գա ղա տա ցի նե րի 4.5
30. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.9
31. Ա  Թե սա ղո նի կե ցի նե րի 1.9,10
32. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.24
33. Հով հան նես 15.25
34. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
35. Հով հան նես 8.46 
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յու նը՝ նախ քան դար ձի գա լը, կա պա ցու ցի, որ մեզ հա մար լիո վին 
անհ նար էր վաս տա կել մեր ար դա րութ յու նը մեր ար ժա նիք նե րով, և  
որ այլևս ո չինչ չէր կա րող փրկութ յուն տալ մեզ՝ Աստ ծո շնորհ քից 
բա ցի։ Աստ ված չար դա րաց րեց մեզ այն պատ ճա ռով, թե ինչ պի սին 
ենք մենք, այլ՝ չնա յած դրան։  Նույն պես, Աստ ված չփրկեց մեզ ինչ-որ 
ներ հա տուկ ար ժե քի կամ անձ նա կան ար ժա նիք նե րի պատ ճա ռով։ 
 Պատ ճա ռը շնորհքն էր և  միայն շնորհ քը։ 

Շ նորհ քով՝ հա վատ քի մի ջո ցով ար դա րա նա լու վար դա պե տութ յու-
նը այն է, ինչ ա ռանձ նաց նում է քրիս տո նեութ յու նը աշ խար հի բո լոր 
կրոն նե րից։  Պատ կե րաց րեք մի հար ցազ րույց աշ խար հիկ լրագ րո ղի 
և  ե րեք խո շո րա գույն հա մաշ խար հա յին կրոն նե րի՝ հու դաիզ մի, իս լա-
մի և ք րիս տո նեութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև։ 

Սկզ բում լրագ րո ղը հարց նում է ուղ ղա դա վան հրեա յին. 
- Ե թե հենց հի մա մա հա նա յիք, ո՞ւր կգնա յիք, և  ո՞րն է ձեր հույ սի 

պատ ճա ռը։ 
- Ես Եր կինք կգնամ,- պա տաս խա նում է հրեան։ - Ես սի րում եմ 

 Տո րան՝ Աստ ծո Օ րեն քը, և հ նա զանդ վում եմ դրան։ Ես քայ լել եմ ար-
դա րութ յան ճա նա պար հով։ Իմ գոր ծե րը խո սում են իմ փո խա րեն։ 

Դ րա նից հե տո լրագ րո ղը տա լիս է նույն հար ցը մու սուլ մա նին. 
- Ե թե հենց հի մա մա հա նա յիք, ո՞ւր կգնա յիք, և  ո՞րն է ձեր հույ սի 

պատ ճա ռը։ 
- Ես Եր կինք կգնամ,- պա տաս խա նում է մու սուլ մա նը։ - Ես սի րում 

եմ  Ղու րա նը։ Ես հետ ևել եմ Ալ լա հի մե ծա գույն մար գա րեի ուս մունք-
նե րին։ Ես սուրբ ուխ տագ նա ցութ յուն ներ եմ ա րել, հա վա տա րիմ եմ 
ե ղել ա ղոթք նե րի մեջ և  ո ղոր մութ յուն եմ տվել աղ քատ նե րին։ Ես ար-
դար մարդ եմ։ 

Եվ վեր ջում լրագ րո ղը տա լիս է նույն հար ցը քրիս տոն յա յին. 
- Ե թե հենց հի մա մա հա նա յիք, ո՞ւր կգնա յիք, և  ո՞րն է ձեր հույ սի 

պատ ճա ռը։ 
- Ես Եր կինք կգնամ,- պա տաս խա նում է քրիս տոն յան։  Սա կայն 

նա ա վե լաց նում է և՛ ու րախ, և՛ կոտր ված սրտով, - մեղ քի մեջ հղա-
ցավ ինձ իմ մայ րը, և  մեղ քի մեջ ես ծնվե ցի։ Ես խախ տել եմ Աստ ծո 
բո լոր օ րենք նե րը և  ար ժա նի եմ մե ծա գույն դա տա պար տութ յան։ 

Լ րագ րողն ընդ հա տում է նրան և  բա ցա կան չում. 
- Ես չեմ հաս կա նում ձեր հույ սի պատ ճա ռը։ Ես հաս կա նում եմ 

ուղ ղա դա վան հրեա յին և ն վիր ված մու սուլ մա նին։ Ն րանք Եր կինք են 
գնա լու և  կանգ նե լու են Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ ի րենց ա ռա քի-
նութ յան, ար ժա նիք նե րի և  գոր ծե րի շնոր հիվ, բայց դուք պնդում եք, 
որ զուրկ եք այդ անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րից։ Ինչ պե՞ս կա րող եք 
ար դար լի նել Աստ ծո առջև։ Ո՞րն է ձեր հույ սի հիմ քը։ 
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Ք րիս տոն յան ժպտում է և  պա տաս խա նում. 
- Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ մուտք գոր ծե լու իմ հույ սը հիմն ված է 

մեկ այլ անձ նա վո րութ յան ա ռա քի նութ յան և  ար ժա նիք նե րի վրա՝  Հի-
սուս Ք րիս տո սի, Ով իմ  Տերն է։ 

Ա հա թե ինչ պի սին է ե ղել ա մեն մի քրիս տոն յա յի վկա յութ յու-
նը, որն ապ րել է այս երկ րում ա ռաք յալ նե րի ա ռա ջին իսկ օր վա նից 
մինչև հի մա, և  այն կմնա քրիս տո նեութ յան ե զա կի վկա յութ յու նը 
մինչև այս աշ խար հի ա վար տը։  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է. «Եվ հենց 
ա մեն բան էլ վնաս եմ հա մա րում իմ  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի գե րա-
զանց գի տութ յան հա մար, ո րի պատ ճա ռով ա մեն բա նից զրկվե ցի և  
աղբ եմ հա մա րում, որ Ք րիս տո սին շա հեմ և Ն րա նում գտնվեմ, և  ոչ 
թե իմ ար դա րութ յունն ու նե նամ, որ օ րեն քից է, այլ այն, որ Ք րիս տո-
սի հա վատ քից է, այն ար դա րութ յու նը, որ Աստ ծուց է՝ հա վատ քով»36։

 Հայտ նի ծա ռա յող և  եր գա հան Ավ գուս տուս  Թոփ լե դին,  Պո ղոս 
ա ռաք յա լի պես, իր հան րա հայտ « Դա րե րի ժայ ռը» հիմնի մեջ ար-
տա հայ տում է նույն ուժ գին զգաց մունք նե րը։ 

 Չեն կա րո ղա նա իմ ձեռ քի գոր ծե րը
 Կա տա րել  Քո օ րենք նե րի պատ վեր նե րը։ 
 Թեև ե ռանդս հան գիստ չու նե նար, 
 Թեև ար ցունք ներս հա վիտ յան հո սեին, 
Դ րանք չէին կա րող մեղ քերս քա վել. 
 Դու, և  միայն  Դու պետք է ինձ փրկես։ 

Ո չինչ չեմ բե րում  Քեզ մոտ իմ ձեռ քում, 
 Միայն խա չին է իմ ան ձը հա րում, 
 Մերկ ես ե կել եմ  Քեզ մոտ՝ հա գուս տի, 
Ա նօգ նա կան՝ սպա սե լով  Քո շնորհ քին, 
 Կեղ տոտ ված՝ ես աղբ յու րի մոտ կթռչեմ, 
Լ վա՛ ինձ, Փր կի՛չ, ե թե ոչ՝ կմեռ նեմ։ 

Ն րանք, ով քեր պար ծե նում են, որ ճիշտ դիրք ու նեն Աստ ծո առջև՝ 
ի րենց ա ռա քի նութ յան և  անձ նա կան ար ժա նիք նե րի հի ման վրա, չեն 
հաս կա նում, թե ով է Աստ ված, և  ով քեր են ի րենք։  Նույ նիսկ ա մե նա-
փոքր պատ կե րա ցումն Աստ ծո ար դա րութ յան և  մար դու բա րո յա կան 
ա րա տա վո րութ յան մա սին բա վա կան է՝ փրկութ յու նը վաս տա կե լու ցան-
կա ցած հույս փշրե լու հա մար։ Ն րա ներ կա յութ յան մեջ մտնե լու հա մար 
պա հանջ վում է բա ցար ձակ բա րո յա կան կա տա րե լութ յուն։ Ն րա սրբութ-
յունն այն պի սին է, որ  Նա չի կա րող նա յել չա րութ յա նը և  ա նօ րի նութ-
յա նը37։ Ա դա մի մեկ մեղ քի արդ յուն քում նա վտար վեց, իսկ աշ խար հը 
հայտն վեց դա տա պար տութ յան և  մեղ քի մեջ։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս 

36. Փի լի պե ցի նե րի 3.8,9
37. Ամ բա կում 1.13
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մենք, որ նույ նիսկ ան կա րող ենք հաշ վել մեր գոր ծած բազ մա թիվ մեղ-
քե րը, կա րող ենք կանգ նել Ն րա առջև՝ ար դա րութ յուն ակն կա լե լով։ 
 Մեզ նից ա մեն մեկն այն քան է մե ղան չել, որ կա րող է կոր ծան ման մատ-
նել հա զա րա վոր աշ խարհ ներ։  Մեր փրկութ յու նը հնա րա վոր է միայն 
Ն րա մի ջո ցով։ Ե թե կա ինչ-որ պատ ճառ մեր փրկութ յան հա մար, այդ 
պատ ճա ռը պետք է լի նի Ն րա նում։ Ե թե հնա րա վոր է ինչ-որ բան ա նել, 
դա տե ղի է ու նե նա լու Փր կիչ Աստ ծո շնոր հա լի աշ խա տան քի մի ջո ցով։ 

ՓՐԿԱԳՆՈՒՄ
 Գո յութ յուն ու նեն բա ռեր, ո րոնք պետք է ար տա սա նել կա մա ցուկ, 

երկ յու ղա ծութ յամբ և  դող դո ջուն շուր թե րով։ Այդ պի սին է «փրկագնում» 
բա ռը (հա յե րեն թարգ մա նութ յան մեջ՝ փրկութ յուն)։ Այն թարգ-
ման ված է հու նա րեն «ա պո լո՛ւտ րո սիս» բա ռից, ո րը գու մա րի կամ 
փրկագ նի դի մաց ա զատ ար ձակ վե լու ի մաստ է կրում։ Այս բա ռը հա-
ճախ է գոր ծած վում հին աշ խար հի գրա կա նութ յան մեջ՝ ստրուկ նե-
րին կամ պա տե րազ մի գե րի նե րին ա զատ ար ձա կե լու ի մաս տով։  Նոր 
կտա կա րա նում փրկագ նու մը վե րա բե րում է մարդ կանց մեղ քի դա-
տա պար տութ յու նից և ստր կութ յու նից ա զատ ար ձա կե լուն՝  Հի սուս 
Ք րիս տո սի ար յան զո հա բե րութ յան մի ջո ցով: 

 Մար դիկ հա ճախ հարց նում են. «Ո՞ւմ է վճար վել փրկա գի նը» և 
«Ին չի՞ց ենք մենք փրկագն վել»։  Թեև ա ռա ջարկ վել են բազ մա թիվ յու-
րօ րի նակ և  հա վա սա րա պես սխա լա կան կար ծիք ներ,  Նոր կտա կա-
րա նը պար զո րեն ցույց է տա լիս հետև յա լը. մեր մեղ քը զանց է ա րել 
Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը և  բոր բո քել Ն րա զայ րույ թը։  Մենք 
«ար գել ված» էինք դա տաս տա նի և  դա տա պար տութ յան մեջ՝ ա ռանց 
ա զա տութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քի38։ Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը 
պա հան ջում էր հան ցա վո րի մա հը, քա նի որ «մեղ քի հա տու ցու մը մահ 
է» և «մե ղան չող անձն ին քը պետք է մեռ նի»39։ « Բայց Աստ ված, որ մեծ 
է ո ղոր մութ յամբ, Իր շատ սի րո հա մար, որ սի րեց մեզ», մի ջամ տեց և 
վ ճա րեց մեր պարտ քը.  Նա ու ղար կեց Իր միա ծին Որ դուն՝ մեր փո խա-
րեն մա հա նա լու և  մեր պարտ քը վճա րե լու հա մար40։ 

Ն րա զո հը պատ վա վոր կհա մար վեր, ե թե նույ նիսկ մենք լի նեինք 
Աստ ծո թա գա վո րութ յան հա վա տա րիմ ծա ռա նե րը, ո րոնք գե րութ-
յան մեջ էին ըն կել ա ռանց ի րենց մե ղա վո րութ յան, սա կայն ա մեն ինչ 
այդ պես չէր։  Նա փրկագ նեց մեզ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ մենք ոչ 
թե զո հեր էինք, այլ՝ հան ցա գործ ներ։  Մենք ինք ներս էինք մե ղա վոր։ 
 Մենք էինք ապս տամ բել մեր Աստ ծո դեմ։  Մեր դա տա պար տութ յու-

38. Հ ռո մեա ցի նե րի 11.32
39. Հ ռո մեա ցի նե րի 6.23, Ե զե կիել 18.4
40. Ե փե սա ցի նե րի 2.4
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նը և  բան տար կութ յու նը Ն րա ար դա րա դա տութ յան ներ քո տե ղի էր 
ունե ցել մեր սե փա կան մե ղա վո րութ յամբ։  Մեր իսկ մեղ քը կազ մեց 
կա պող շղթա նե րը և  բարձ րաց րեց դահ ճի կա ցի նը։ 

 Մեր հան ցան քի դժգույն ի րո ղութ յու նը շատ ա վե լի տպա վո րիչ է 
դարձ նում ճշմար տութ յու նը մեր փրկագն ման մա սին։ Ե թե  Նա մա-
հա նար հա վա տա րիմ ծա ռա նե րի հա մար, դա շնորհ քի ա նըմբռ նե-
լի դրսևո րում կլի ներ, սա կայն  Նա մա հա ցավ շատ ա վե լի ա նար ժան 
ան ձանց հա մար։ Ինչ պես գրում է  Պո ղոս ա ռաք յա լը. «Ո րով հետև 
հա զիվ թե մի ար դա րի հա մար մե կը մա հա նա (բայց մի բա րի մար-
դու հա մար դժվար թե մե կը հա մար ձակ վի մա հա նալ)։  Բայց Աստ ված 
հայտ նեց Իր սե րը մեզ, որ երբ մենք դեռ մե ղա վոր էինք, Ք րիս տո սը 
մեզ հա մար մա հա ցավ»41։

 Հա վա տաց յա լի ար դա րա ցու մը՝ որ պես պարգև, տրվում է 
փրկագն ման շնոր հիվ, որն, իր հեր թին, հնա րա վոր է  Հի սուս Ք րիս տո-
սի Ան ձի և Ն րա կա տա րած աշ խա տան քի մի ջո ցով։  Թեև այն ձրիա-
բար է տրվել հա վա տաց յա լին, մենք չենք կա րող ըմբռ նել դրա հա-
մար պա հանջ վող գի նը, ո րը  Հի սու սը վճա րեց։ Ի րա կա նում, մի գու ցե 
Երկն քում գտնվող սրբե րի գլխա վոր զբաղ մուն քը լի նի այդ զո հի ար-
ժեքն ըմբռ նե լը։ Չ կա ա վե լի գե րա զանց գի տե լիք, ո րին ար ժե ձգտել, 
քան գի տե լի քը Ք րիս տո սի աշ խա տան քի մա սին, ո րը  Նա կա տա րեց 
Իր ժո ղովր դի հա մար։  Պետ րոս ա ռաք յա լը գրում է. « Գի տե նա լով, որ 
ոչ թե ա պա կա նա ցու ար ծա թով կամ ոս կով փրկվե ցիք ձեր հայ րե նա-
վանդ ու նայն վար մուն քից, այլ՝ Ք րիս տո սի պատ վա կան ար յամբ»42։ 

 Նույ նիսկ ա մե նա սա կավ գի տե լիքն այն գնի մա սին, ո րը վճար-
վել է մեր փրկագն ման հա մար, կդրդի թե՛ մե ղա վո րին, թե՛ սուր բին 
ար ձա գան քել հա վատ քով, նվիր մամբ և  երկ յու ղա ծութ յամբ։ Ն րանք, 
ով քեր ներ կա յումս չեն հա վա տում, պետք է ա պաշ խա րեն ի րենց ան-
հա վա տութ յու նից և  վա զեն Ք րիս տո սի մոտ, քա նի որ ինչ պե՞ս նրանք 
կա զատ վեն, ե թե ան հոգ լի նեն այս պի սի մեծ փրկութ յան հա մար43։ 
Իսկ նրանք, ով քեր հա վա տում են, այլևս չպետք է ապ րեն ի րենց հա-
մար, այլ՝ Ն րա հա մար, Ով մա հա ցավ մեր փո խա րեն։  Հա մա ձայն 
 Պո ղոս ա ռաք յա լի՝ «Ո րով հետև Ք րիս տո սի սե րը ստի պում է մեզ, որ 
սա ենք միտք ա նում, թե ե թե մեկն ա մե նի տեղ մա հա ցավ, ու րեմն 
ա մե նը մե ռած են, և  ա մե նի հա մար մա հա ցավ, որ կեն դա նի լի նող-
ներն այլևս ոչ թե ի րենց ան ձե րի հա մար կեն դա նի լի նեն, այլ Ն րա 
հա մար, որ ի րենց հա մար մա հա ցավ և  հա րութ յուն ա ռավ»44։

41. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.7,8
42. Ա  Պետ րոս 1.18,19
43. Եբ րա յե ցի նե րի 2.3
44. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.14,15
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 Ցան կա ցած լուրջ մտո րում այն մա սին, որ Ք րիս տո սը վճա րել է 
հա վա տաց յա լի փրկագն ման հա մար, պետք է դրդի նրան գո հութ-
յամբ խո նարհ վել և  բա ցա կան չել. «Ինչ պե՞ս ես պետք է ապ րեմ»։ Որ-
պես քրիս տոն յա ներ՝ մեր նպա տա կը պար զա պես բա րի կամ ի մաս-
տուն գոր ծեր ա նե լը կամ բար գա վաճ կյան քի ձգտե լը չէ։  Մենք գոր-
ծում ենք Ք րիս տո սի հա մար, քա նի որ  Նա թա փեց Իր ար յու նը մեզ 
հա մար։  Սա քրիս տո նեա կան կյան քի մե ծա գույն շար ժա ռիթն է և  այն 
պատ ճա ռը, ո րով մենք ձգտում ենք երկ յու ղա ծութ յամբ վար վել մեր 
պանդխ տութ յան ըն թաց քում45։ 

ՄԻԱՅՆ ՔՐԻՍՏՈՍՈՒՄ
 Պո ղոս ա ռաք յա լի հա մար դժվար կլի ներ խո սել ար դա րաց ման 

կամ փրկագն ման մա սին՝ ա ռանց նշե լու այն փաս տը, որ այդ ա մե-
նը տե ղի է ու նե նում միայն Ք րիս տո սում։ Ե փե սա ցի նե րի թղթի ա ռա-
ջին տաս նե րեք խոս քե րում նա օգ տա գոր ծում է «Ք րիս տո սում» բա ռը 
կամ դրա հա մար ժեք նե րը տասն մեկ ան գամ՝ ցույց տա լու հա մար, որ 
այն ա մե նը, ինչ հա վա տաց յալն ու նի Աստ ծո առջև, գտնվում է Ք րիս-
տո սում։ Այս ճշմար տութ յունն ան կա րե լի է չա փա զանց նել կամ չա-
փա զանց հա ճախ հի շա տա կել։ 

 Մենք հա ճախ ենք ա սում, որ  Հի սուսն այն ա մենն է, ին չի կա րի-
քը մենք ու նենք, բայց ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել, որ  Հի սուսն այն ա մենն 
է, ինչ մենք ու նենք։ Ա ռանց Ն րա, մենք բա ժին չու նենք Աստ ծո մոտ46։ 
Աստ վա ծա շուն չը վկա յում է, որ ա մեն ինչ ստեղծ վել է Ն րա նում, Ն րա-
նով և Ն րա հա մար. նույ նը կա րե լի է ա սել նաև մեր փրկութ յան մա սին47։ 
 Մեր ա զա տութ յու նը մեղ քի գե րութ յու նից և  ար դար դիրքն Աստ ծո առջև 
հնա րա վոր են միայն Ք րիս տո սում, Ն րա նով և Ն րա հա մար։ Ա մեն մեկն 
այս մո լո րա կի վրա կա՛մ Ա դա մի մեջ է և  դա տա պարտ ված է, կա՛մ Ք րիս-
տո սի մեջ է և  ար դա րաց ված է։ Ե րե խան կա րող է մե ծա նալ աստ վա-
ծա պաշտ ըն տա նի քում, և  մար դը կա րող է լի նել սուրբգ րա յին հիմ քեր 
ու նե ցող ե կե ղե ցում, բայց ե թե նրանք Ք րիս տո սի մեջ չեն, նրանք հույս 
չու նեն և  ա ռանց Աստ ծո են այս աշ խար հում48։  Միայն Ք րիս տոսն է ճա-
նա պար հը, ճշմար տութ յու նը և կ յան քը, և  ոչ ոք չի գա լիս  Հոր մոտ, ե թե 

45. Ա  Պետ րոս 1.17,18
46. Ա  Հով հան նես 5.12
47. Կո ղո սա ցի նե րի 1.16. «Ո րով հետև Ն րա նով ա մեն բան ստեղծ վեց»։ «Ն րա նով» 

բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «էն աու տո» բա ռա կա պակ ցութ յու նից, ո րը նույն պես 
կա րե լի է թարգ մա նել «Ն րա նում» բա ռով։ Ե թե այն նշա նա կում է «Ն րա նով», Որ դին 
ա րար չա գոր ծութ յան միջ նոր դն է կամ գոր ծիքը։ Ա վե լի հա վա նա կան նշա նա կութ յու նը 
«Ն րա նում» բառն է, ո րը ցույց է տա լիս, որ Որ դին այն մի ջա վայրն էր, որ տեղ ա րա րու-
մը տե ղի ու նե ցավ։ Ա մեն ինչ երկն քում և  երկ րի վրա կա պակց ված է և  ուղ ղա կիո րեն 
առնչ վում է Ն րա հետ։ 

48. Ե փե սա ցի նե րի 2.12



164 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ոչ Ն րա նով49։ Ու րիշ ոչ մե կով փրկութ յուն չկա, ո րով հետև ու րիշ ա նուն էլ 
չկա երկն քի տակ մարդ կանց տրված, ո րով մենք կա րող ենք փրկվել50։ 

 Հենց այս ճշմար տութ յունն է, ո րը Ք րիս տո սին թանկ է դարձ նում հա-
վա տաց յա լի հա մար, թեև այն նույն պես «գլոր ման քար և  գայ թակղվե-
լու վեմ» է այս աշ խար հի հա մար51։  Մեզ՝ հա վա տա ցող նե րիս հա մար, 
Ք րիս տո սը մե ծա գույն ար ժեքն է, և  Նա ար ժա նի է մեր բարձ րա գույն 
նվիր մա նը։  Մենք պատ րաստ ենք ան հա պաղ հեր քել մեր անձ նա կան 
ար ժա նիք նե րը և  մատ նա ցույց ա նել Ք րիս տո սին՝ ուրա խութ յամբ ա սե-
լով. « Սա կայն ինձ քավ լի ցի պար ծե նալ, բայց միայն  Տեր  Հի սուս Ք րիս-
տո սի խա չով»52։  Նույ նիսկ ա մե նաանն շան են թադրութ յունն այն մա-
սին, որ մենք ար դա րաց ված ենք մեր գոր ծե րով, կամ որ մենք ինչ-որ 
բան ենք ա վե լաց րել այն աշ խա տան քին, ո րը Ք րիս տո սը կա տա րել է 
մեր փո խա րեն, պետք է վա նի մեզ։  Մենք սաղ մո սեր գուի հետ հռչա կում 
ենք. «Ոչ թե մեզ,  Տե՛ր, ոչ թե մեզ, այլ  Քո ան վա՛ նը փառք տուր՝  Քո ո ղոր-
մութ յան հա մար և  Քո ճշմար տութ յան հա մար»53։

Ն րանց հա մար, ով քեր հրա ժար վում են հա վա տալ,  Հի սուս Ք րիս-
տոսն ամ բար տա վա նութ յան և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան գա գաթ-
նա կետն է։ Ինչ պե՞ս է  Նա հա մար ձակ վում կանգ նել այս աշ խար հի 
առջև՝ պնդե լով, որ Ին քը միակ Փր կիչն է, հատ կա պես այն դեպ քում, 
երբ մեր միջև կան շատ այլ ան կեղծ թեկ նա ծու ներ, ո րոնք մրցում են 
այդ դիր քի հա մար։ Ինչ պե՞ս է ե կե ղե ցին հա մար ձակ վում հա կա ռակ-
վել միակ բա ցար ձակ ճշմար տութ յա նը, ո րը մնա ցել է մեր մշա կույ-
թում՝ այն հա մոզ մուն քին, որ ոչ ոք սխալ չէ՝ բա ցի այն մար դուց, ով 
պնդում է, որ ճիշտ է։ Ինչ պե՞ս է քրիս տոն յան հա մար ձակ վում հա վա-
տալ, որ նրա ճա նա պար հը միակ ճշմա րիտ ճա նա պարհն է՝ ան տե-
սե լով մնա ցած բո լո րին։  Պոստ մո դեռ նիս տա կան աշ խար հի հա մար 
նման պնդումն ըն դա մե նը տկա րամ տութ յան և  մո լե ռանդ ան հան-
դուր ժո ղա կա նութ յան ճչա ցող դրսևո րում է։ 

Ա հա թե ին չու է քրիս տո նեութ յու նը մշտա պես վրդո վե ցու ցիչ ե ղել 
այս աշ խար հի հա մար։ Հ ռո մեա կան կայս րութ յան մեջ ապ րող ա ռա-
ջին քրիս տոն յա նե րին մե ղադ րել և  հա լա ծել են որ պես ա թեիստ նե րի, 
քա նի որ նրանք ժխտում էին մնա ցած բո լոր աստ ված նե րի գո յութ յու-
նը և պն դում, որ հա վա տա րիմ էին միայն Ք րիս տո սին։  Ժա մա նա կա-
կից քրիս տոն յան հետ ևում է նույն վրդո վե ցու ցիչ ա վան դույ թին, երբ 
ա պա վի նում է միայն Ք րիս տո սին և հռ չա կում է, որ  Նա այս աշ խար-
հի միակ հույսն է։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե քրիս տո նեա կան ու ղեր ձը 
կորց նում է այս բա ցա ռիկ բնույ թը, այն այլևս քրիս տո նեա կան չէ և 
 չու նի փրկա րար զո րութ յուն։ 

49. Հով հան նես 14.6
50. Գործք 4.12
51. Ա  Պետ րոս 2.7,8
52. Գա ղա տա ցի նե րի 6.14
53. Սաղ մոս 115.1



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆՈՒԹ

Աստ վա ծա յին եր կընտ րան քը 
______________________________________________________

«Ո րին Աստ ված ա ռա ջուց սահ մա նեց քա վութ յուն լի նե լու հա մար՝ հա-
վա տա լով (կամ՝ հա վատ քի մի ջո ցով)»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25

Ե թե Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23-27-ը քրիս տո նեա կան հա վատ քի ամ րոցն 
է, ու րեմն, խոսք 25-ն  այդ ամ րո ցի միջ նա բերդն է։ Այս խոսքն ան զու-
գա կան կեր պով բա ցատ րում է  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չի մասին։ Այն 
թույլ է տա լիս մեզ վեր բարձ րաց նել վա րա գույ րը և  բա ցա հայ տել խա-
չի ի րա կան պատ ճա ռը։ Այն նկա րագ րում է Ք րիս տո սի չար չա րանք նե-
րի բնույ թը։ Այն բա ցատ րում է մեզ, թե ինչ պետք է կա տար վեր, և  ինչ 
կա տար վեց Ն րա մահ վամբ։  Սա Ա վե տա րա նի մե րօր յա քա րոզ ի պա-
կա սող օ ղակն է, և  պատ ճա ռը, որ խա չը հաս կաց վում է միայն սա կա-
վա թիվ մարդ կանց կող մից, նույ նիսկ՝ Աստ ծո ժո ղովր դի մեջ։ 

 Դա րե րի ըն թաց քում ապ րող բազ մա թիվ աստ վա ծա բան ներ և  քա-
րո զիչ ներ կհա մա ձայ նեին, որ Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25-ը ա մե նա կարևոր 
խոս քե րից մեկն է ամ բողջ Աստ վա ծաշն չում։ Այս բարձր կար ծի քը 
բխում է այն փաս տից, որ դրա նում պա րու նակ վում է Ա վե տա րա նի 
էութ յու նը. Ք րիս տո սը մա հա ցավ՝ որ պես քա վութ յուն։ Ամ բողջ քրիս-
տո նեա կան հա վատ քը հեն վում է այս ճշմար տութ յան վրա, ո րը, սա-
կայն, գրե թե ան հայտ է ժա մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան շրջա-
նակ նե րում։  Քա նի՞ ա վե տա րա նա կան քրիս տոն յա ներ են թե կուզ մեկ 
ան գամ լսել «քա վութ յուն» բա ռը։ Իսկ լսող նե րից քա նի՞սն են հաս կա-
ցել դրա նշա նա կութ յու նը կամ թե կուզ ինչ-որ չա փով ըմբռ նել դրա 
կարևո րութ յու նը։  Գի տե լի քի նման պա կա սը մե ղադ րանք է՝ ուղղ ված 
մեր ժա մա նա կաշր ջա նին, որն ա պա ցու ցում է, որ մենք գրե թե չենք 
հաս կա նում Ա վե տա րա նը։ Ա մեն տա րի քա րոզ վում են ան թիվ ու ղերձ-
ներ Ա վե տա րա նի մա սին, և տ պագր վում ան թիվ ա վե տա րան չա կան 
գրքույկ ներ, սա կայն այս էա պես կար ևոր բա ռը հազ վա դեպ է հան դի-
պում դրան ցում, ե թե ընդ հան րա պես հան դի պում է։  Զար մա նա լի չէ, 
որ Ա վե տա րա ն քա րո զելը մեր օ րե րում գրե թե զուրկ է զո րութ յու նից։ 
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ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ 
Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25-ում գրված է, որ Աստ ված «սահ մա նեց» կամ 

«հրա պա րա կավ ցու ցադ րեց» (NASB) Իր Որ դուն՝ որ պես քա վութ-
յուն։ « Ցու ցադ րել» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «պրո տի՛ տե մայ» 
բա ռից, ո րը նշա նա կում է «դնել կամ ի ցույց հա նել հան րութ յան 
առջև»։  Գող գո թա յի խա չի վրա Աստ ված բա ռա ցիո րեն «փակց րեց 
Իր Որ դուն՝ որ պես ազդ»1։  Պատ մութ յան այդ հստակ պա հին Աստ-
ված բարձ րաց րեց Ն րան խա չա փայ տի վրա՝ տիե զեր քի կրո նա կան 
կենտ րո նի խաչ մե րու կին, որ պես զի բո լո րը տես նեին Ն րան2։ 

 Թեև Աստ վա ծաշն չում ուղ ղա կիո րեն գրված չէ այս մա սին, սխալ 
չի լի նի են թադ րել, որ Աստ ված կա րող էր թաքց նել մեղ քը, կամ որ 
 Հի սու սը կա րող էր մա հա նալ ա վե լի գաղտ նի պայ ման նե րում։ Այն 
փաս տը, որ  Հի սու սը հրա պա րա կավ ցու ցադր վեց ամ բողջ աշ խար-
հին, ա պա ցու ցում է, որ Աստ ված նա խա տե սել էր, որ Ն րա չար չա-
րանք նե րը և  մա հը լի նեին գոր ծիք կամ մի ջոց՝ հայտ նութ յուն բե րե-
լու հա մար։  Խա չի մի ջո ցով Աստ ված վճռել է հայտ նել մարդ կանց և 
հ րեշ տակ նե րին ո րո շա կի ճշմար տութ յուն ներ Իր մա սին, ո րոնք այլ 
կեր պով ան կա րե լի կլի ներ հայտ նել3։ Ե կե ղե ցու ա ռա ջին վկա յութ-
յուն նե րից մեկն այն է, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չը Աստ ծո և, ընդ-
հան րա պես, ի րա կա նութ յան մե ծա գույն հայտ նութ յունն է։  Խա չը՝ 
Աստ ծո մե ծա գույն և  վերջ նա կան խոսքն է մար դուն, ո րը բա ցատ րում 
է այն ա մե նը, ին չը բա ցատ րութ յան կա րիք ու նի, և  պա տաս խա նում 
է վա ղուց բարձ րաց ված հար ցե րին մարդ կանց հետ կապ ված Աստ ծո 
նպա տա կի և  մարդ կանց միջև կա տա րած Ն րա աշ խա տան քի վե րա-
բեր յալ։ 

Այս գլխի շրջա նակ նե րի մեջ չի մտնում նույ նիսկ ամ փո փե լը այն 
ա մե նը, ինչ հայտ նում է  Հի սուս Ք րիս տո սի խա չը։ Օգտ վե լով  Հով-
հան նես ա ռաք յա լի ձևա կեր պու մից՝ մենք կա րող ենք ա սել, որ ե թե 
այն ա մե նը, ինչ հայտն վել է խա չի մի ջո ցով, ման րա մաս նո րեն գրի 
առն վեր, նույ նիսկ ամ բողջ աշ խար հը չէր կա րող ընդգր կել այն գրքե-
րը, ո րոն ցում այդ ա մե նը գրված կլի ներ4։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մենք 
կսահ մա նա փակ վենք այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան 
խոս քով և  ու շի-ու շով կհետ ևենք  Պո ղո սի ա ռաջ նոր դութ յա նը։  Սուրբ 
 Հո գու ան մի ջա կան և  անս խա լա կան ա ռաջ նոր դութ յան ներ քո Աստ-
ված փո խան ցում է ան թիվ թան կար ժեք գան ձեր, ո րոնք հայտն վում 
են խա չի մի ջո ցով, ո րոնց թվում է Ա վե տա րա նի մե ծա գույն ճշմար-

1. Ազ դը կամ ազ դա գի րը պաս տառ, ցու ցա նակ կամ ծա նու ցում է։ Ազ դը հրա պա-
րա կավ փակց նե լու նպա տակն այն է, որ այն տե սա նե լի լի նի բո լո րին։

2. Գա ղա տա ցի նե րի 4.4
3. Ե փե սա ցի նե րի 3.10, Ա  Պետ րոս 1.12
4. Հով հան նես 21.25



167Աստ վա ծա յին եր կընտ րան քը 

տութ յուն նե րից մե կը.  Նա հրա պա րա կավ ի ցույց հա նեց Իր Որ դուն՝ 
որ պես ա պա ցույց, որ Ինքն ար դար Աստ ված է5։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից, այս ճշմար տութ յու նը մի գու ցե այն քան էլ 
ակ նա ռու կամ զար մա նա լի չթվա Աստ վա ծաշն չին ծա նոթ մարդ-
կանց։ Աստ վա ծա շուն չը սկզբից մինչև վերջ վկա յում է, որ Աստ ված 
ար դար է, որ Ն րա բո լոր գոր ծե րը կա տար յալ են, և  որ Ն րա բո լոր 
ճա նա պարհ ներն ու ղիղ են6։ Այդ դեպ քում, ին չո՞ւ Աստ ված պետք է 
հրա պա րա կավ ա պա ցու ցեր թե՛ մարդ կանց, թե՛ հրեշ տակ նե րին, որ 
Ինքն ար դար է։ Ի՞նչ էր  Նա ա րել, ի՞ն չը կա րող էր կաս կած ա ռա ջաց-
նել Ն րա ար դա րութ յան մեջ, որ  Նա պետք է հաս կաց ներ Իր ճա նա-
պարհ նե րը և  ար դա րաց ներ Ի րեն։  Պո ղոս ա ռաք յա լը բա ցատ րում է, 
որ անհ րա ժեշտ էր, որ Աստ ված մե կընդ միշտ ար դա րաց ներ Ի րեն և 
 ցույց տար Իր ար դա րա դա տութ յու նը «այն ա ռա ջուց գործ ված մեղ-
քե րի թույլտ վութ յան հա մար՝ Աստ ծո նե րե լու ժա մա նակ»7։ Այլ կերպ 
ա սած՝ Աստ ված անհ րա ժեշտ հա մա րեց ա պա ցու ցել Իր ար դա րութ-
յու նը մարդ կանց և հ րեշ տակ նե րին, քա նի որ մարդ կութ յան պատ-
մութ յան ըն թաց քում  Նա կան խել էր մե ղա վոր նե րի դա տաս տա նը և 
 նե րում էր շնոր հել ա նօ րեն մարդ կանց։  Թեև սա բա րի լուր է մե ղա-
վոր մարդ կանց հա մար, սա մեծ աստ վա ծա բա նա կան և  բա րո յա կան 
խնդիր է Աստ վա ծաշն չում։ Ինչ պե՞ս Աստ ված կա րող է ար դար լի նել և 
 միև նույն ժա մա նակ ետ պա հել Իր դա տաս տա նը և  նե րում ա ռա ջար-
կել այն մարդ կանց, ով քեր պետք է դա տա պարտ վեն։ Ինչ պե՞ս Աստ-
ված, ար դար լի նե լով, կա րող է ար դա րաց նել մե ղա վոր նե րին։ 

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔԸ 
« Վեբս թե րի բա ռա րա նը» սահ մա նում է «եր կընտ րանք» բա ռը որ պես 

«ի րա վի ճակ, ո րում պետք է ընտ րութ յուն կա տա րել եր կու հա վա սա րա-
պես ոչ գո հա ցու ցիչ տար բե րակ նե րի միջև», կամ «խնդիր, ո րը, թվում 
է, չի կա րող գո հա ցու ցիչ լու ծում ստա նալ»։  Սուրբ գրքի գրե թե ա մեն մի 
է ջում մեզ ներ կա յաց վում է բո լոր եր կընտ րանք նե րից մե ծա գույ նը. ինչ-
պե՞ս ար դար Աստ ված կա րող է նե րում շնոր հել մե ղա վոր նե րին։ 

 Վեր ջին գլխում մենք հան գա մա նա լից կեր պով աշ խա տե ցինք՝ 
ա պա ցու ցե լու հա մար, որ Աստ ված ձրիա բար ար դա րաց նում է նույ-
նիսկ ա մե նա չար մարդ կանց, ո րոնք հա վատ քով Ի րեն են դառ նում։ 
Այս ճշմար տութ յու նը ե կե ղե ցու մե ծա գույն ու րա խութ յան ա ռար կան 
է և ն րա ա մե նա փա ռա վոր ու սիր ված եր գե րի թե ման։  Մենք ցնծում 

5. « Ցույց տալ» կամ «ցու ցադ րել» բա ռը հու նա րե նում «էի՛ս է՛ն դեիք սին» ար տա-
հայ տութ յունն է, ո րը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է «ի ցու ցադ րում» կամ «ի ա պա ցույց»։

6. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.4
7. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25
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ենք  Դավ թի հետ. «Ե րա նի՜ նրանց, ո րոնց ա նօ րի նութ յուն նե րը թող վե-
ցին, և  ո րոնց մեղ քե րը ծածկ վե ցին»8։ Այ նուա մե նայ նիվ, մեր հար ցը 
դեռ չի պա տաս խան վել. «Ինչ պե՞ս Աստ ված կա րող է ար դար լի նել և 
 միա ժա մա նակ նե րում շնոր հել մե ղա վոր մարդ կանց»։  Մի՞ թե ամ բողջ 
երկ րի  Դա տա վորն ար դա րութ յուն չի ա նի9։  Մի՞ թե ար դար Աստ ված 
կա րող է ան տար բեր լի նել մեղ քի հան դեպ և  ծած կել մեղ քը, ա սես 
այն եր բեք տե ղի չի ու նե ցել։  Մի՞ թե սուրբ Աստ ված կա րող է հա ղոր-
դակց վել մե ղա վոր մարդ կանց հետ։ 

Ա ռա կաց գրքում Աստ վա ծա շուն չը խստա գույնս ժխտում է, որ 
Աստ ված կա րող է նե րում շնոր հել կամ ար դա րաց նել մե ղա վոր նե րին։ 
Գր ված է. «Անզ գա մին ար դա րաց նո ղը և  ար դա րին անզ գամ ա նո ղը՝ 
եր կուսն էլ զզվե լի են  Տի րո ջը»10։  Հա մա ձայն այս խոս քի՝ ցան կա ցած 
մարդ, ով ար դա րաց նում է մե ղա վոր նե րին, զզվե լի է  Տի րոջ հա մար։ 

«Անզ գամ» բա ռը թարգ ման ված է եբ րա յե րեն «տոե բա» բա ռից, ո րը 
նշա նա կում է «զզվե լի, գար շե լի և  նող կա լի մի բան»։  Սա ա մե նաազ դե-
ցիկ բա ռե րից մեկն է եբ րա յե րեն  Սուրբ գրքում։ Այս խոս քը հայտ նում 
է, որ Աստ ված գար շան քով և  նող կան քով է վե րա բեր վում ցան կա ցած 
մար դու, հատ կա պես՝ իշ խա նա վո րի կամ դա տա վո րի, ով ար դա րաց-
նում կամ ա զա տում է հան ցա վո րին։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ա վե տա րա նի 
ուղեր ձը հենց այս մա սին է։ Ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում Աստ ված 
հենց այս պես է վար վել։  Նա ար դա րաց րել է մե ղա վոր նե րին, նե րել է 
նրանց ա նօ րի նութ յուն նե րը և  ծած կել է նրանց մեղ քե րը։ 

Ու րեմն, ինչ պե՞ս  Նա կա րող է ար դար լի նել։  Հետև յալ օ րի նա կը 
կօգ նի մեզ ա վե լի պարզ բա ցատ րել այս խնդի րը։  Պատ կե րաց րեք, 
որ մի մարդ ե րե կո յան տուն է վե րա դառ նում և  տես նում է, որ ամ-
բողջ ըն տա նի քը սպան ված ըն կած է իր հյու րա սեն յա կի հա տա կին, 
իսկ մար դաս պա նը դեռ կանգ նած է նրանց գլխա վեր ևում՝ ար յու նոտ 
ձեռ քե րով։ Այդ մար դը բռնում է մար դաս պա նին և  հանձ նում իշ խա-
նութ յուն նե րին՝ ներ կա յաց նե լով նրա դեմ ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը։ 
Եվ այդ մար դաս պա նի դա տավճ ռի օ րը դա տա վորն ա սում է հետև-
յա լը. «Ես սի րող դա տա վոր եմ՝ լի գթասր տութ յամբ և  ո ղոր մութ յամբ։ 
Այդ պատ ճա ռով, ան մեղ եմ հայ տա րա րում ձեզ ար դա րա դա տութ յան 
առջև, և  ա զատ՝ ցան կա ցած պատ ժից»։ 

Ինչ պի սի՞ն կլի ներ տու ժա ծի ար ձա գան քը նման դա տավճ ռին։  Մի՞-
թե նա կհա մա ձայ ներ դա տավճ ռի ար դար լի նե լուն։ Ո՛չ մի դեպ քում։ 
 Նա կցնցվեր՝ տես նե լով, թե ինչ պես դա տա վորն ար դա րաց րեց այդ 
ա նօ րեն մար դուն, և կ պա հան ջեր ան մի ջա պես զրկել նրան պաշ տո-

8. Սաղ մոս 32.1, Հ ռո մեա ցի նե րի 4.7
9. Ծնն դոց 18.25
10. Ա ռա կաց 17.15
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նից։  Նա կգրեր իր խորհր դա րա նա կան ներ կա յա ցուց չին, խմբագ րա-
կան ներ կտե ղադ րեր թեր թե րում և կ պատ մեր մարդ կանց, որ կա մի 
գոր ծող դա տա վոր, ով ա վե լի մե ղա վոր և  գար շե լի է, քան այն հան-
ցա գործ նե րը, ո րոնց նա ա զատ է ար ձա կում։ Ա մե նայն հա վա նա կա-
նութ յամբ, բո լորս կհա մա ձայ նեինք նրա գնա հա տա կա նին։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, խնդի րը հետև յալն է. ե թե մենք նման ար դա րա դա տութ-
յուն ենք պա հան ջում մեր երկ րա յին դա տա վոր նե րից, մի՞ թե պետք է 
ա վե լի քիչ սպա սումներ ու նե նանք ամ բողջ երկ րի  Դա տա վո րից։ Ինչ-
պես ա սում էր Ե ղիու սը. « Հի րա վի Աստ ված ա նօ րի նութ յուն չի ա նի, և 
Ա մե նա կա րո ղը չի ծռի ի րա վուն քը»11։ 

ՆԵՐԵԼ ԵՎ ՄՈՌԱՆԱ՞Լ
Չ նա յած այս ա մե նին՝ ինչ-որ մե կը կա րող է հարց նել. «Ին չո՞ւ 

Աստ ված պար զա պես չի կա րող նե րել մար դու մեղ քը և  վերջ տալ 
դրան։ Աստ վա ծա շուն չը պատ վի րում է մեզ սրտանց նե րել. այդ դեպ-
քում, ին չո՞ւ Աստ ված չի կա րող ա նել նույ նը։ Այս հար ցի պա տաս խա-
նը բաղ կա ցած է ե րեք մա սից։ 

Ա ռա ջի նը՝ Աստ ված մեզ նման չէ: Ն րա ար ժեքն ան սահ մա նո-
րեն ա վե լին է, քան ամ բողջ ստեղ ծա գոր ծութ յան միաց յալ ար ժե քը։ 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, ոչ միայն ճիշտ է, այլև անհ րա ժեշտ է, որ  Նա 
հաս տա տի և  պաշտ պա նի Իր փառ քը։  Հաշ վի առ նե լով այն, թե ով է 
Աստ ված՝ նույ նիսկ անն շան ապս տամ բութ յու նը Ն րա դեմ ա նա սե լի 
օ րի նա զան ցութ յուն է՝ ուղղ ված Ն րա Ան ձին, և  մե ծա գույն դա վա ճա-
նութ յան հա վա սար հան ցանք, որն ար ժա նի է ա մե նա խիստ պատ ժի։ 
Ե թե Աստ ված ան պա տիժ թող ներ ցան կա ցած օ րի նա զան ցութ յուն Իր 
Ան ձի դեմ,  Նա կրկնա կի ա նար դա րութ յուն կգոր ծեր։ Ա ռա ջի նը՝  Նա 
ա նար դար կվար վեր Իր աստ վա ծութ յան հան դեպ՝ զրկե լով Ի րեն այն 
փառ քից, որն ի րա վամբ պատ կա նում է Ի րեն։  Նա նույն պես ա նար-
դար կվար վեր Իր ա րար չա գոր ծութ յան հան դեպ՝ թույլ տա լով, որ այն 
ու րա նար իր գո յութ յան իսկ պատ ճա ռը (այ սինքն՝ Աստ ծուն փա ռա-
վո րե լը) և  ընկ ներ ու նայ նութ յան գիր կը։ Ե թե ժա մա նա կա կից մար դու 
հա մար դժվար է ըն դու նել այս գա ղա փա րը, պատ ճառն այն է, որ նա 
չա փա զանց ցածր կար ծիք ու նի Աստ ծո մա սին։ 

Երկ րոր դը՝ Աստ ված չի կա րող հենց այն պես նե րել մար դու մեղ քը 
և  վերջ դնել դրան, քա նի որ Ն րա բնա վո րութ յան մեջ չկան հա կա-
սութ յուն ներ։  Նա չի կա րող պար զա պես ան տե սել Իր ար դա րա դա-
տութ յու նը, որ պես զի հայտ նի Իր սե րը՝ նե րում շնոր հե լով մե ղա վոր-
նե րին։  Նա պետք է լի նի և՛ ար դար, և՛ սի րող, և  Նա չի կա րող լի նել 

11. Հոբ 34.12
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մե կը՝ մյու սի հաշ վին։  Բա րի նպա տակ ներ ու նե ցող շատ ա վե տա-
րա նիչ ներ սխալ մամբ ազ դա րա րել են կո րած բազ մութ յուն նե րին, որ 
Աստ ված ո րո շել է սի րել մե ղա վոր մար դուն՝ նրա հետ ար դա րութ-
յամբ վար վե լու փո խա րեն։ Այս պնդու մից տրա մա բա նո րեն հետ ևում 
է, որ Աստ ծո սերն ա նար դար է, և  որ  Նա կա րող է ան տե սել Իր ար-
դա րա դա տութ յու նը՝ հա նուն սի րո։ Ն ման պնդու մը մատ նում է այդ 
մարդ կանց ան տեղ յա կութ յունն Ա վե տա րա նի և Աստ ծո հատ կա նիշ-
նե րի մա սին։ Ա վե տա րա նի գե ղեց կութ յունն այն չէ, որ Աստ ված գե-
րա դա սեց սե րը դա տաս տա նից, այլ որ  Նա, պահ պա նե լով Իր ար դա-
րութ յու նը, նե րում է շնոր հում մեզ՝ Իր սի րով։

Եր րոր դը՝ Աստ ված ամ բողջ երկ րի  Դա տա վորն է։ Ն րա գործն է, 
որ ար դա րութ յու նը պահ պան վի, չար մար դիկ պատժ վեն, իսկ ար-
դար նե րը՝ ար դա րաց վեն։ Երկ նա յին  Դա տա վո րը չի կա րող նե րում 
շնոր հել չա րա գոր ծին ճիշտ այն պես, ինչ պես որ երկ րա յին դա տա-
վո րը չի կա րող նե րում շնոր հել մե ղա վոր ճա նաչ ված հան ցա գոր ծին, 
ո րը կանգ նած է իր ատ յա նում։  Մենք հա ճախ ենք բո ղո քում, որ մեր 
ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գը կա շառ ված է, և վր դով վում ենք, 
երբ դա տա պարտ ված հան ցա գործ նե րին ար դա րաց նում են։  Մի՞ թե 
մենք պետք է ակն կա լենք ա վե լի քիչ ար դա րա դա տութ յուն Աստ ծուց, 
քան այս աշ խար հի դա տա վոր նե րից։  Կա մի ան վի ճե լի ճշմար տութ-
յուն. ա ռանց ար դա րա դա տութ յան՝ բո լոր ազ գե րը, ժո ղո վուրդ նե րը 
և մ շա կույթ նե րը կսլա նան դե պի ա նիշ խա նութ յու նը և  ինք նա կոր ծա-
նու մը։ Ե թե Աստ ված ան տե սեր Իր ար դա րութ յու նը, ե թե  Նա նե րում 
շնոր հեր՝ ա ռանց բա վա րա րե լու Իր ար դա րա դա տութ յու նը, և  ե թե չա-
րը վերջ նա կան պա տիժ չկրեր, ա րար չա գոր ծութ յու նը պար զա պես 
չէր դի մա նա դրան։ 

ՔԱՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 Մենք ցույց տվե ցինք Աստ ծո ար դա րա դա տութ յան և Ն րա կող մից 

մե ղա վոր նե րին դա տե լու բա ցար ձակ անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, մենք դեռ պետք է պա տաս խա նենք մեր հար ցին. «Ինչ պե՞ս 
Աստ ված կա րող է ար դար լի նել և  միա ժա մա նակ ար դա րաց նել մե ղա-
վոր նե րին»։ Այս հար ցին պա տաս խա նում է Աստ վա ծաշն չի մե ծա գույն 
բա ռե րից մե կը՝ «քա վութ յուն»-ը (լա տի նե րե նում՝ «պրո պի կո», ո րը 
նշա նա կում է «ո ղոր մութ յուն»)։  Նոր կտա կա րա նում այն թարգ ման ված 
է հու նա րեն «հի լաս տե՛ րիոն» բա ռից, ո րը վե րա բե րում է այն պի սի բա-
նի, ին չը քա վում է, խա ղա ղեց նում կամ զսպում է բար կութ յու նը։

 Միակ խոս քը  Նոր կտա կա րա նում, ո րում հան դի պում է «հի լաս-
տե՛ րիոն» բա ռը, Եբ րա յե ցի նե րի թղթում է։ Այս բա ռը վե րա բե րում է 
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Ուխ տի տա պա նա կի ծած կին՝ քա վութ յա նը (կամ՝ ո ղոր մութ յան ա թոռ, 
NKJV)12։  Քա վութ յու նը պատ րաստ ված էր ոս կուց, և  քե րով բե նե-
րը հո վա նի էին ա նում դրա վրա13։  Հինկ տա կա րան յան դիս պեն սա-
ցիա յում Աստ ծո ներ կա յութ յու նը հայտն վում էր ամ պի մեջ՝ Սր բութ յան 
սրբո ցում գտնվող քա վութ յան վեր ևում. հենց այդ տեղ էր Աստ ված 
խոս տա ցել հան դի պել Իր ժո ղովր դին և  տալ նրանց Իր պատ վեր նե-
րը14։ Ա մե նա կար ևորն այն էր, որ հենց քա վութ յան վրա և  քա վութ-
յան առջև էր, որ ա մեն տա րի՝  Քա վութ յան օ րը, քա հա նա յա պե տը յոթ 
ան գամ սրսկում էր զո հա բեր վող ցլի ար յու նը15։ Եվ Աստ ված քա վութ-
յու նից նե րում էր շնոր հում Իր ժո ղովր դին, և  հայ տա րա րում էր հաշ-
տութ յուն Իր ժո ղովր դի հետ՝ ար յան զո հի մի ջո ցով։ Ուխ տի տա պա-
նա կի ծած կը «քա վութ յուն» էր կոչ վում, քա նի որ այդ տեղ քավ վում էր 
մեղ քը և  ո ղոր մութ յուն էր շնորհ վում։ 

Այս գլխի սկզբում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան խոս քում «քա վութ-
յուն» բա ռը հատ կա պես վե րա բե րում է  Հի սուս Ք րիս տո սի զո հին 
 Գող գո թա յի խա չի վրա16։ Այն բա ցատ րում է, որ  Հի սու սի մա հը վերց-
րեց մեր մեղ քը, բա վա րա րեց աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յու նը և 
 խա ղա ղեց րեց Աստ ծո բար կութ յու նը։  Քա նի որ  Հի սուս Ք րիս տո սը մե-
կընդ միշտ վճա րեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար, Աստ ված կա րող է 
ար դա րա ցիո րեն ո ղոր մութ յուն ցու ցա բե րել հան ցա վոր նե րի հան դեպ 
և  լի նել «ար դար և  ար դա րաց նող» յու րա քանչ յու րին, ով հա վա տում է 
Իր Որ դուն17։ 

 Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ մար դը մեղք է գոր ծել, և  մեղ քի հա-
տու ցու մը մահն է18։ Աստ ված ար դար է, և  մե ղա վոր նե րը չեն կա րող 
նե րում ստա նալ, քա նի դեռ Ն րա օ րեն քի պա հանջ նե րը չեն բա վա-
րար վել19։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, Աստ ծո Որ դին մարդ դար-
ձավ և  ապ րեց այս երկ րում՝ կա տա րե լա պես հնա զանդ վե լով Աստ ծո 
օ րեն քին20։ Իր կյան քի վեր ջում,  Հոր կամ քին հա մա ձայն,  Նա խաչ վեց 
մե ղա վոր մարդ կանց կող մից21։  Խա չի վրա  Նա զբա ղեց րեց Իր մե-

12. Եբ րա յե ցի նե րի 9.5. «Եվ նրա նից բարձր՝ փառ քի քե րով բե նե րը, որ հո վա նի էին 
ա նում քա վութ յան («հի լաս տե՛ րիոն») վրա, ո րոնց հա մար պետք չէ հի մա ման րա մասն 
ա սել»։  Կար ևոր է նշել, որ այս հու նա րեն բա ռը նաև օգ տա գործ ված է՝ թարգ մա նե լու 
հա մար «քա վութ յուն» բա ռը  Յո թա նա սու նից թարգ մա նութ յան մեջ (եբ րա յե րեն  Սուրբ 
գրքե րի հու նա րեն թարգ մա նութ յու նը)։

13. Ե լից 25.17,18
14. Ղև տա ցի նե րի 16.2, Ե լից 25.22
15. Ղև տա ցի նե րի 16.14,15
16. Ա  Հով հան նես 2.2. «Եվ  Նա քա վութ յուն է մեր մեղ քե րի հա մար, և  ոչ միայն մե-

րին նե րի, բայց ամ բողջ աշ խար հի էլ»։
17. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.26
18. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23, 6.23
19. Ա ռա կաց 17.15
20. Գա ղա տա ցի նե րի 4.4
21. Գործք 2.23
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ղա վոր ժո ղովր դի տե ղը, և ն րանց մեղ քը վե րագր վեց Ի րեն22։ Որ պես 
 Մեղ քեր Կ րող՝  Նա ա նիծ վեց Աստ ծուց, թող վեց Աստ ծուց և փշր վեց 
Աստ ծո զայ րույ թի ծան րութ յան ներ քո23։ Ն րա մա հը վճա րեց մեղ քի 
պարտ քը, բա վա րա րեց Աստ ծո ար դա րա դա տութ յան պա հանջ նե րը 
և  խա ղա ղեց րեց Ն րա զայ րույ թը։ Այս կեր պով, Աստ ված լու ծեց այս 
մեծ եր կընտ րան քը։ Իր միակ Որ դու մահ վամբ,  Նա ըստ ար ժան վույն 
պատ ժեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը։  Սա նշա նա կում է, որ  Նա կա րող է 
ձրիա բար ար դա րաց նել նրանց, ով քեր ո րո շում են հու սալ Ի րեն։  Հա-
ջորդ մի քա նի գլուխ նե րում կու սումնա սի րենք այս մեծ ճշմար տութ-
յու նը։ 

22. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
23. Գա ղա տա ցի նե րի 3.13,  Մատ թեոս 27.46, Ե սա յի 53.10



ԳԼՈՒԽ ՏԱՍՆԻՆԸ

Ո րա կա վոր ված Փր կիչ
______________________________________________________

«Եվ  Խոս քը մար մին ե ղավ և բ նակ վեց մեր մեջ»։ 

—  Հով հան նես 1.14

«Ո րին Աստ ված ա ռա ջուց սահ մա նեց քա վութ յուն լի նե լու հա մար՝ 
հավա տա լով (կամ՝ հա վատ քի մի ջո ցով)»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25

 Նախ քան կսկսենք խո րա պես ու սումնա սի րել Ք րիս տո սին՝ որ պես 
մեր քա վութ յուն, օգ տա կար է տես նել, թե ինչ էր պա հանջ վում նման 
դեր ստանձ նե լու հա մար։  Պարզ է, որ զո հի մա հը լիո վին ա նի մաստ 
է, քա նի դեռ  Նա, ով զո հա բե րում է Իր կյան քը, ի րա պես ո րա կա վոր-
ված չէ այդ դե րի հա մար։ Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծո ղութ յան ար ժե քը 
կախ ված է այն կա տա րո ղից։  Խո սե լով խա չի մա սին՝ ա վե տա րա նա-
կան քրիս տոն յա նե րի մեծ մա սը շեշ տադ րում է Ք րիս տո սի կա տա րած 
աշ խա տան քը, ինչն, ան կաս կած, ճիշտ է։ Այ նուա մե նայ նիվ, հա ճախ 
մենք գրե թե չենք շեշ տադ րում այն, թե ով է  Նա։  Հի սու սը և՛ Աստ ված 
էր, և՛ մարդ.  Նա և՛ ան մեղ էր, և՛ ան սահ ման ար ժեք ու ներ։ Ե թե  Նա 
չհա մա պա տաս խա ներ բո լոր այս ո րա կա վո րումնե րին, Ն րա զո հը մեր 
փո խա րեն ո չինչ չէր ի րա գոր ծի։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք կտես նենք, 
որ  Նա հա մա պա տաս խա նում էր այդ ա մե նին, և  նույ նիսկ ա վե լին էր։ 
Այս պի սով,  Հի սու սը ե զա կիո րեն ո րա կա վոր ված էր՝ մա տու ցե լու Իր 
կյան քը որ պես քավ չա րար զոհ և  լի նե լու աշ խար հի Փր կի չը1։

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 Մենք միշտ պետք է շատ զգույշ լի նենք, երբ խո սում կամ գրում 

ենք  Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձի մա սին։  Մենք չենք կա րող լիո վին ըն-
կա լել մարմնա վոր ված Աստ ծո խոր հուր դը, ինչ պես նաև՝ Ն րա աստ-
վա ծա յին և  մարդ կա յին բնութ յուն նե րի հստակ դե րե րը մեր փրկութ-

1. Հով հան նես 4.42, Ա  Հով հան նես 4.14
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յան մեջ։ Ինչ պես  Պո ղոս ա ռաք յալն է գրում. «Եվ հայտ նա պես մեծ է 
աստ վա ծա պաշ տութ յան խոր հուր դը. Աստ ված հայտն վեց մարմնում, 
ար դա րա ցավ  Հո գով, եր ևաց հրեշ տակ նե րին, քա րոզ վեց հե թա նոս-
նե րին, հա վա տաց վեց աշ խար հում և  վե րա ցավ փառ քով»2։

Ե կե ղե ցու պատ մութ յան ըն թաց քում ե ղել են բազ մա թիվ հերձ-
վա ծութ յուն ներ՝ կապ ված  Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձում մարդ կա յին և  
աստ վա ծա յին բնութ յուն նե րի ճիշտ հա րա բե րութ յան հետ։ Այս կեղծ 
ուս մունք նե րից մի քա նի սը կազմ վել են հերձ վա ծող նե րի կող մից, 
ո րոնց նպա տակն էր՝ ժխտել թե՛ Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յու նը, թե՛ 
Ն րա մար դե ղութ յու նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ո րոշ սխա լա կան ուս մունք-
ներ ա ռա ջա ցել են նաև ան կեղծ քրիս տոն յա նե րից, ո րոնք պար զա-
պես ո րո շել էին լիար ժեք բա ցատ րել այս խոր հուր դը և  տեղ չթող-
նել ոչ մի ա ռեղծ վա ծի հա մար։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մենք պետք է 
զգու շութ յամբ գրենք և  խո սենք այս մա սին։ Այս թե մա յի դեպ քում 
ա վե լի լավ է խո սել շատ քիչ, քան՝ չա փից շատ, և  ա վե լի շատ բա-
ներ վե րագ րել Աստ ծո խորհր դին, քան փոր ձել բա ցա հայ տել ամ բողջ 
ա ռեղծ վա ծը, և  արդ յուն քում ա վե լա ցումներ ա նել  Սուրբ գրքին։ Ինչ-
պես որ  Մով սե սը զգու շաց նում է մեզ, որ «ծա ծուկ բա նե րը մեր  Տեր 
Աստ ծո հա մար են, բայց հայտն ված բա նե րը մեր և  մեր որ դի նե րի 
հա մար հա վիտ յան, որ այս օ րեն քի բո լոր խոս քե րը կա տա րենք»3։ 

ԵՐԿՈՒ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 
Աստ վա ծա շուն չը մշտա պես վկա յում է, որ Աստ ված միակ Փր կիչն է, 

և  որ  Նա ոչ ո քի հետ չի կի սում այս փա ռա վոր, աստ վա ծա յին և  բա-
ցա ռիկ ի րա վուն քը։  Խո սե լով Ե սա յի մար գա րեի մի ջո ցով՝ Աստ ված 
ազ դա րա րեց. «Ես՝ Ես եմ  Տե րը, և Ինձ նից ջոկ Փր կիչ չկա»4։  Նույ նիսկ 
այս աշ խար հիկ ժա մա նա կաշր ջա նում աստ ված նե րի կամ փրկիչ նե րի 
պա կաս չկա։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ վա ծա շուն չը, կանգ նե լով աստ-
վա ծութ յուն նե րի և փր կիչ նե րի բազ մա զա նութ յան հոս քին հա կա ռակ, 
հայ տա րա րում է, որ փրկութ յու նը երկն քի և  երկ րի Ա րար չի՝ միակ 
ճշմա րիտ Աստ ծո բա ցա ռիկ աշ խա տանքն է։ Ինչ պես որ  Հովնան մար-
գա րեն մեծ ձկան փո րից հռչա կեց. «Փր կութ յու նը  Տի րո՛ջն է»5։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով, Աստ ծուց բա ցի որ ևէ էա կին փրկութ յան աշ խա տան քը 
վե րագ րե լը կամ «Փր կիչ» տիտ ղո սը շնոր հե լը մեծ հայ հո յութ յուն է։ 

Այս աստ վա ծաշնչ յան ճշմար տութ յու նը խնդրա հա րույց է յու րա-
քանչ յու րի հա մար, ով ու սումնա սի րում է  Նոր կտա կա րա նի պնդում-

2. Ա  Տի մո թեոս 3.16
3. Երկ րորդ Օ րի նաց 29.29
4. Ե սա յի 43.11, կար դա ցե՛ք նաև Ով սե 13.4
5. Հովնան 2.9
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նե րը  Հի սուս Ք րիս տո սի Ան ձի և  աշ խա տան քի մա սին։  Հաշ վի առ-
նե լով, որ փրկութ յու նը Աստ ծո բա ցա ռիկ աշ խա տանքն է, և  որ կան 
ան թիվ հղումներ  Հի սու սի մա սին՝ որ պես Փրկ չի, մենք կա րող ենք 
ա նել հետև յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րը։ Ե թե  Հի սու սը Փր կիչ է, ու րեմն 
 Նա Աստ ված է՝ այդ բա ռի լիար ժեք ի մաս տով։ Եվ ե թե  Հի սուսն Աստ-
ված չէ՝ այդ բա ռի լիար ժեք ի մաս տով, նշա նա կում է՝  Նա Փր կիչ չէ։ 

Այն մար դիկ, ով քեր մեր ժում են Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յու նը, 
բայց պնդում են, որ օ գուտ են ստա ցել Ն րա մահ վա նից, մեծ հա կա-
սութ յան մեջ են։  Նա չի կա րող փրկել, ե թե Աստ ված չէ։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, ե թե  Հի սու սը ճշմա րիտ Աստ ված է, Ե սա յի մար գա րեն, ով 
հռչա կում է, որ չկա Աստ ված՝  Յահ վե հից բա ցի, և  Պետ րոս ա ռաք յա-
լը, ով ազ դա րա րում է, որ այլևս ոչ մե կով չկա փրկութ յուն՝  Հի սու սից 
բա ցի, որ ևէ կեր պով չեն հա կա սում6։  Նույն պես, Ե սա յի մար գա րեն 
ի րա վա ցիո րեն հոր դո րում է երկ րի ծայ րե րին՝ դառ նալ միակ Աստ-
ծուն՝ փրկութ յան հա մար, իսկ  Պո ղոս ա ռաք յալն ի րա վա ցիո րեն բա-
ցա կան չում է, որ «նա, ով Տի րոջ ա նու նը կան չի, կփրկվի»7։

Աշ խար հի Փր կի չը լի նե լու հա մար` Ք րիս տո սը պետք է Աստ ված 
լի նի։ Դ րա հետ մեկ տեղ, ճշմա րիտ է նաև այն փաս տը, որ Աստ ծո 
ար դա րա դա տութ յու նը պա հան ջում էր, որ մեղ քը պատժ վեր նույն 
բնութ յան մեջ, ո րում այն գործ վել էր8։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մեղ քի 
հա մար մա հա ցո ղը պետք է մարդ լի ներ։  Մարդն էր խախ տել Աստ-
ծո օ րեն քը, և  մարդն էլ պետք է մա հա նար։ Ինչ պես որ Աստ ված խո-
սեց Ե զե կիել մար գա րեի մի ջո ցով՝ «մե ղան չող անձն ին քը պետք է 
մեռ նի»9։ Աստ ծո ար դար դա տավճ ռից ա զատ վե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ էր, որ նույն բնութ յու նը ու նե ցող մեկ այլ անձ մա հա նար մար-
դու փո խա րեն։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը հաս տա տում է այս 
ճշմար տութ յու նը՝ ա սե լով, որ անհ նար էր, որ ցլե րի և  այ ծե րի ար յու նը 
քա վեր բնութ յամբ ա վե լի բարձր էակ նե րի մեղ քե րը10։  Միայն այն պի-
սի անձ նա վո րութ յունը, ով ճշմար տա պես մեկ էր Ա դա մի ցե ղի հետ, 
կա րող էր զբա ղեց նել մե ղա վոր մարդ կանց տե ղը և  քա վութ յուն ա նել 
նրանց մեղ քի հա մար։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ այդ մար դը  Նա զով րե ցի  Հի-
սուսն էր։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը գրում է մեզ, որ քա նի 
որ  Նա ե կավ Աբ րա հա մի զա վակ նե րին «ձեռք մեկ նե լու» (կամ՝ օգ-
նե լու) հա մար, անհ րա ժեշտ էր, որ  Նա լի ներ Իր եղ բայր նե րի պես՝ 

6. Գործք 4.12
7. Ե սա յի 45.22, Հ ռո մեա ցի նե րի 10.13
8. Ֆ րեն սիս  Տուր րե տին, «Է լենկ տիկ աստ վա ծա բա նութ յան հի մունք ներ» ( Ֆի լիպս-

բուրգ, Ն յու  Ջեր սի, «P&R», 1994թ.), հտ. 2, էջ 303
9. Ե զե կիել 18.4
10. Եբ րա յե ցի նե րի 10.4
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ա մեն ին չում, և  քա նի որ «մա նուկ նե րը» մարմնի և  ար յան մաս նա կից 
ե ղան,  Նա էլ մաս նա կից ե ղավ այդ բա նե րին11։ Ա հա թե ին չու, երբ 
 Պո ղոս ա ռաք յա լը գրեց, որ Ք րիս տո սը միակ միջ նորդն է Աստ ծո և 
 մարդ կանց միջև, նա ան վա նեց Ն րան « Հի սուս Ք րիս տոս մար դը»12։ 
Աստ ծո ժո ղովր դի Փր կի չը լի նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր, որ  Խոս քը 
մար մին դառ նար և բ նակ վեր մեր մեջ, և  որ «Աստ ծո կեր պա րան քում 
լի նե լով»՝  Նա «կեր պա րան քով մար դու պես գտնվեր»13։  Պի ղա տո սի՝ 
«Ա հա այն մար դը» հայտ նի հայ տա րա րութ յու նը ևս  մեկ հի շե ցում է 
այն մա սին, որ  Հի սուս Ք րիս տոսն այդ մարդն էր14։ 

ԵՐԿՈՒ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՍՏԾՈ ԶԱՅՐՈՒՅԹԸ 
 Հա մա ձայն  Սուրբ գրքի՝ Աստ ծո բար կութ յու նը և  զայ րույ թը վեր են 

ա մեն հաս կա ցո ղութ յու նից15։ Եր կի րը սարս ռում է Ն րա դա տաս տան-
նե րից, և  նույ նիսկ բո լոր ազ գե րի մեկ տեղ ված զո րութ յու նը չի կա-
րող դի մա նալ Ն րա ցաս մա նը16։  Սա է պատ ճա ռը, որ մեկ օր մարդ-
կան ցից ա մե նա զո րա վոր ներն ա ղա ղա կե լու են, որ սա րերն ընկ նեն 
ի րենց վրա և  թաքց նեն ի րենց Ն րա զայ րույ թից17։  Նույ նիսկ սաղ մո-
սեր գու ներն ու մար գա րե նե րը, ով քեր ապ րում էին Աստ ծո ներ կա-
յութ յան մեջ, հա մակ վում էին երկ յու ղա ծութ յամբ՝ Ն րա ցաս ման կոր-
ծա նա րար զո րութ յու նից։  Տես նե լով այն՝ նրանք հարց նում էին. «Ո՞վ 
կկանգ նի  Քո առջև  Քո բար կութ յան ժա մա նակ»18, կամ՝ «Ն րա ցաս-
ման առջև ո՞վ կկանգ նի, և  ո՞վ կդի մա նա Ն րա բար կութ յու նը բոր բոք-
վե լիս»19։ Չգտ նե լով ոչ մի պա տաս խան ի րենց սար սա փով լի մտո-
րումնե րին՝ նրանք միայն եզ րա կաց նում էին. « Դու ա հա վոր ես, ո՛վ 
 Տեր»20։

Այն ա մե նի լույ սի ներ քո, ինչ մենք գի տենք Աստ ծո զայ րույ թի մա-
սին, կա րող ենք ճշտո րեն եզ րա կաց նել, որ ե թե  Նա զով րե ցի  Հի սու-
սը հա սա րակ մարդ կամ ստեղծ ված էակ լի ներ,  Նա ոչ մի դեպ քում 
չէր դի մա նա Աստ ծո զայ րույ թին, ո րը բոր բոք վել էր Ն րա ժո ղովր դի 
մեղ քե րի դեմ։ Այ նուա մե նայ նիվ,  Նա կա րո ղա ցավ կրել այն մինչև 
վերջ և  հաղ թա նակ տա նել, քա նի որ  Նա մարմնա վոր ված Աստ ված 
էր, և Ն րա աստ վա ծա յին ա մե նա կա րող էութ յու նը պահ պա նում էր 

11. Եբ րա յե ցի նե րի 2.14–17
12. Ա  Տի մո թեոս 2.5
13. Հով հան նես 1.1,14,  Փի լի պե ցի նե րի 2.6–8
14. Հով հան նես 19.5
15. Սաղ մոս 90.11
16. Ե րե միա 10.10
17. Հայտ նութ յուն 6.16
18. Սաղ մոս 76.7
19. Նաում 1.6
20. Սաղ մոս 76.7
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Ն րան։  Վեստ մինս տե րի մեծ հար ցու պա տաս խան քը հա մա ձայ նում 
է այս պնդման հետ. « Հարց 38. Ին չո՞ւ էր անհ րա ժեշտ, որ այդ  Միջ-
նորդն Աստ ված լի ներ։  Պա տաս խան. Անհ րա ժեշտ էր, որ այդ  Միջ-
նորդն Աստ ված լի ներ, որ պես զի կա րո ղա նար պահ պա նել մարդ կա-
յին բնութ յու նը և  թույլ չտար, որ այն կոր ծան վեր Աստ ծո ան սահ ման 
զայ րույ թի և  մահ վան զո րութ յան ներ քո»։ 

 Հաշ վի առ նե լով Աստ ծո զայ րույ թի զո րութ յու նը՝ մենք պետք է 
հաս կա նանք ճշմար տութ յու նը Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յան մա սին։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է ան չափ զգույշ լի նենք, որ չժխտենք 
կամ չփոք րաց նենք հա վա սա րա պես կար ևոր մի ճշմար տութ յուն. 
Ք րիս տո սը կրեց Ա մե նա կա րող Աստ ծո զայ րույ թը՝ որ պես մարդ։ 
 Մենք պետք է զգու շութ յամբ հի շենք, որ  Գող գո թա յի խա չի վրա ի րա-
կան զայ րույ թը թափ վեց ի րա կան մար դու վրա և  ա նա սե լի չա փե րի 
ի րա կան տա ռա պանք պատ ճա ռեց Ն րան։  Թեև Ք րիս տո սի աստ վա-
ծութ յու նը պահ պա նեց Ն րան, այն ոչ մի դեպ քում չմեղ մեց Ն րա վրա 
թափ ված զայ րույ թը։  Նա կրեց «Իր մարմնում»21 աստ վա ծա յին զայ-
րույ թի ճիշտ այն չա փը, որն անհ րա ժեշտ էր՝ բա վա րա րե լու հա մար 
աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յու նը և  բե րե լու խա ղա ղութ յուն Աստ-
ծո և Իր ժո ղովր դի միջև։ Ա հա թե ին չու  Նա ճշմար տա պես «Վշ տե րի 
մարդ և տրտ մութ յան ծա նոթ» էր22։ 

ԵՐԿՈՒ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶՈՀԻ ԳԻՆԸ 
 Թե րա հա վատ նե րը հա ճախ հարց նում են. «Ինչ պե՞ս կա րող է մեկ 

մար դու մի քա նի ժամ տևող տա ռա պան քը խա չի վրա քա վել ան թիվ 
մարդ կանց բո լոր մեղ քե րը և փր կել նրանց հա վի տե նա կան չար չա-
րան քից։ Ինչ պե՞ս կա րող է մեկ մար դու կյան քը բա վա րա րել ար դա-
րա դա տութ յու նը այդ քան մարդ կանց հա մար»։ Այս հար ցին պա տաս-
խա նում է Աստ վա ծաշն չի ա մե նա գե ղե ցիկ և  ա մե նա թանկ վար դա-
պե տութ յուն նե րից մե կը. խոսքն Աստ ծո Որ դու ան սահ ման ար ժե քի և 
 կա տար յալ հնա զան դութ յան մա սին է։ 

 Նա, Ով գամ վեց  Գող գո թա յի խա չին, Աստ ված էր, և  այն կյան քը, 
ո րը  Նա տվեց Իր ժո ղովր դի հա մար, ան սահ ման ար ժեք ու ներ։  Նա, 
Ում կա խե ցին փայ տից, մարդ էր, և Ն րա կա տար յալ հնա զան դութ-
յունն Աստ ծո օ րեն քին՝ ար ժա նի դարձ րեց Ն րա զո հը և  ա պա հո վեց 
կա տար յալ ար դա րութ յուն, ո րը վե րագր վեց Իր ժո ղովր դին։ Այս պի-
սով, մենք պա տաս խա նում ենք թե րա հա վատ նե րի այն հար ցին, թե 
ինչ պես մեկ մար դը կա րող էր վճա րել շա տե րի հա մար՝ մատ նա ցույց 

21. Ա  Պետ րոս 2.24
22. Ե սա յի 53.3 (NKJV), շե ղա գիրն ա վե լաց րած է
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ա նե լով  Հի սուս Ք րիս տո սին, Ով կա րող էր փրկել մարդ կանց ան թիվ 
բազ մութ յուն նե րի Իր ան սահ ման ար ժե քով՝ որ պես Աստ ված, և Իր 
կա տար յալ հնա զան դութ յամբ՝ որ պես  Մարդ։ 

Ինչ վե րա բե րում է  Հի սուս Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յա նը, մենք 
պետք է կրկին հաս տա տենք, որ  Նա Աստ ված էր այդ բա ռի լիար-
ժեք և հս տակ ի մաս տով։  Հենց «աստ վա ծութ յան լիութ յունն» էր, որ 
հա ղոր դեց ան սահ ման ար ժա նա պատ վութ յուն Ն րա Ան ձին և  ան-
սահ ման ար ժեք՝ Ն րա զո հին23։ Ժնև ցի մեծ բա րե կար գող Ֆ րեն սիս 
 Տուր րե տի նը հրա շա լի կեր պով նկա րագ րում է այս ճշմար տութ յու նը. 
« Թեև փողն ա վե լի բարձր ար ժեք չու նի թա գա վո րի ձեռ քում, քան 
ստրու կի, թա գա վո րի գլու խը և կ յանքն ա վե լի մեծ ար ժեք ու նեն, քան 
մի անն շան ստրու կի նը (ինչ պես որ  Դավ թի կյանքն ա վե լի ար ժե քա-
վոր հա մար վեց, քան Իս րա յե լի բա նա կի կե սը Բ  Թագ. 18.3-ում)։ Այս 
կեր պով, Ք րիս տո սը պետք է գնա հատ վի ա վե լի բարձր, քան բո լոր 
մար դիկ միա սին։  Մեկ ան սահ ման ար ժեք ու նե ցող Ան ձի ար ժա նա-
պատ վութ յու նը կլա նում և  ոչն չաց նում է բո լո րիս հա սա նե լի ան սահ-
ման պա տի ժը»24։  Ջոն Ն յու տոնն ար ձա գան քում է այս խոս քե րին.

«Ե թե  Մե սիան ըն դա մե նը ան մեղ և  կա տար յալ մարդ լի ներ,  Նա կա-
րող էր կա տա րե լա պես հնա զանդ վել Աստ ծո կամ քին, բայց դրա նից 
կշա հեր մի միայն Ին քը։ Ա մե նա գե րա զանց և  վեհ ա րա րա ծը չի կա րող 
գե րա զան ցել Աստ ծո ա րար չա գոր ծութ յան օ րեն քը։ Որ պես ա րա րած՝ 
նա սահ մա նա փակ է և  պար տա վոր է ծա ռա յել Աստ ծուն իր ա մե նով, 
և ն րա պար տա կա նութ յուն նե րը մշտա պես հա մար ժեք են լի նե լու նրա 
կա րո ղութ յա նը։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն հնա զան դութ յու նը, որն ըն դու-
նե լի և  հա սա նե լի է ու րիշ նե րին՝ հա զա րա վոր նե րին և  մի լիո նա վոր նե-
րին, նրանց, ով քեր կա մե նում են ա ղա չել դրա հա մար, պետք է կապ 
ու նե նա [աստ վա ծա յին] բնութ յան հետ, ո րը չու նի նման սահ մա նա-
փա կում»25։

Կր կին հարց նում ենք. «Ինչ պե՞ս մեկ  Մար դու կյան քը կա րող է բա-
վա րա րել աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յու նը շա տե րի հա մար»։ 
 Պատ ճառն այն է, որ  Հի սուս Ք րիս տո սը ճշմա րիտ Աստ ված է, և Ն րա 
կյանքն ար ժե ա վե լին, քան մնա ցած բո լո րի կյան քե րը միա սին։  Մի 
պահ պատ կե րաց րեք, որ ամ բողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը դրվում է 
կշեռ քի նժա րի վրա՝ բարձր սա րե րը և խ լուրդ նե րի թմբիկ նե րը, փո շե-

23. Դեբ նին գրում է. «Ե թե չլի ներ աստ վա ծա յին բնութ յուն, որն ան սահ ման ար-
ժա նա պատ վութ յուն կհա ղոր դեր Ն րա Ան ձին, Ն րա կող մից մեղ քի ա նեծ քը նույ նիսկ 
մի քա նի տա րի շա րու նակ կրե լը բա վա կան չէր լի նի՝ աշ խար հի մեղ քե րը քա վե լու հա-
մար»։  Ռո բերտ Լ յուիս  Դեբ նի, « Հա մա կարգ ված աստ վա ծա բա նութ յուն» (Է դին բուրգ, 
«Banner of Truth», 1985թ.), էջ 201։ 

24. Տուր րե տին, «է լենկ տիկ աստ վա ծա բա նութ յուն», հտ. 2, էջ 437։
25. Ջոն Ն յու տոն, « Ջոն Ն յու տո նի աշ խա տութ յուն նե րը» (Է դին բուրգ, «Banner of 

Truth», 1985թ.), հտ. 4, էջ 60։
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հա տիկ նե րը և  աստ ղե րը, մկնե րը և  մար դիկ, և  այն ա մե նը, ինչ ե ղել է 
և կ լի նի։ Իսկ հե տո պատ կե րաց րեք, որ Ք րիս տո սը ոտք է դնում մյուս 
նժա րի վրա։ Կ շեռքն ան մի ջա պես կթեք վի Ն րա օգ տին, քա նի որ 
Ն րա ար ժեքն ան սահ մա նո րեն գե րա զան ցում է մնա ցած ա մեն ին չը։ 

Ե թե նույ նիսկ լի ներ մի ան մեղ մարդ կամ ա նա րատ հրեշ տակ, 
ո րը կա մե նար մա հա նալ, նրա մա հը չէր կա րո ղա նա քա վել մեր 
մեղ քը։ Ե թե նույ նիսկ ան թիվ-ան հա մար հրեշ տակ ներ զո հա բե-
րեին ի րենց ան բիծ կյան քերն այդ խա չա փայ տի վրա, նրանց զո հը 
չէր կազ մի պա հանջ վող վճա րի չա փը։  Մեր փրկութ յունն ան սահ ման 
ար ժեք ու նե ցող զոհ էր պա հան ջում, և  մեր «մեծ Աստ ված և Փր կիչ 
 Հի սուս Ք րիս տոսն» ու նի այդ ար ժե քը26։  Մենք չենք փրկվել կոր ծան-
ման են թա կա ար ծա թով և  ոս կով, այլ՝ պատ վա կան ար յամբ՝ ան բիծ 
և  ա նա րատ  Գա ռան ար յամբ, Ք րիս տո սի ար յամբ, Աստ ծո ար յամբ27։ 

 Մենք ցույց տվե ցինք, որ Ք րիս տո սի աստ վա ծութ յունն անհ րա-
ժեշտ էր, որ պես զի Ն րա Ան ձը և  զոհն ան սահ ման ար ժեք ու նե նա-
յին։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք կրկին պետք է խիստ զգույշ լի նենք, որ 
չժխտենք հա վա սա րա պես էա կան մի ճշմար տութ յուն. Ք րիս տո սը 
մարդ էր, ո րի կա տար յալ հնա զան դութ յունն Աստ ծո օ րեն քին՝ թույլ 
տվեց Ն րան մա հա նալ Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար և  կա տար-
յալ ար դա րութ յուն վե րագ րել Իր ժո ղովր դին28։ Ա ռա ջի նը՝ մենք պետք 
է հաս կա նանք, որ մարդ կանց մեղ քե րի հա մար մա հա ցող ան ձը 
պետք է կա տար յալ և  ան մեղ լի ներ։  Հա կա ռակ դեպ քում, նրա կյան քը 
կկորսվեր. նա մահ վան կդա տա պարտ վեր և կ հայտն վեր հա վի տե նա-
կան պատ ժի ներ քո՝ իր իսկ ա նօ րի նութ յուն նե րի հա մար։ Այս պի սով, 
Աստ ված ըն դու նեց Ք րիս տո սի Ան ձը՝ որ պես մեղ քի զոհ, քա նի որ  Նա 
կա տա րե լա պես հնա զանդ վել էր Աստ ծո օ րեն քին։  Պարզ ա սած՝ մե-
ղա վո րը չի կա րող զո հել իր կյան քը այլ մար դու մեղ քե րի հա մար. փո-
խա րե նը՝ նա են թա կա է մահ վան իր իսկ հան ցան քի հա մար։  Քա նի որ 
 Հի սուս Ք րիս տոսն ան մեղ մարդ էր,  Նա կա րող էր ան խո չըն դոտ կեր-
պով զո հել Իր կյանքն Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար29։ 

Երկ րոր դը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ մար դու փրկութ յան 
հա մար պա հանջ վում է ա վե լին, քան պար զա պես հան ցան քը հե ռաց-
նե լը. նա պետք է նաև ար դա րութ յուն ստա նա։ Որ պես զի մար դը խա-
ղա ղութ յուն ու նե նա Աստ ծո հետ, նա պետք է ա վե լի քան ներ ված լի-

26. Տի տոս 2.13
27. Ա  Պետ րոս 1.18,19,  Գործք 20.28
28.  « Վե րագ րել» բա ռը նշա նա կում է «հա մա րել կամ հաշ վեգ րել»։  Հա վա տաց յա լի 

վե րա բեր յալ այս բա ռը նշա նա կում է, որ Ք րիս տո սի ար դա րութ յու նը (Ն րա կա տար յալ 
հնա զան դութ յու նը) հա մար վում կամ հաշ վեգր վում է նրան։ Այլ կերպ ա սած՝ Ք րիս տո սի 
ար դա րութ յունն ա վե լա նում է հա վա տաց յա լի հաշ վին։ Այս կեր պով, Աստ ված ար դար է 
հա մա րում հա վա տաց յա լին։ 

29. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
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նի. նա պետք է ար դար լի նի Աստ ծո առջև։  Դա վի թը պար զո րեն ցույց 
է տա լիս այս ճշմար տութ յու նը, երբ պա տաս խա նում է դա րա վոր 
հար ցին այն մա սին, թե ով կա րող է բարձ րա նալ  Տի րոջ սա րը, և  ով 
կա րող է կանգ նել Ն րա սրբութ յան վայ րում. « Նա, ով սուրբ է ձեռ քով 
և  ա նա րատ՝ սրտով, որ իր անձն ա նի րա վութ յան չի տա լիս և  եր դում 
չի ա նում նեն գութ յամբ»30։ 

Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ մուտք գոր ծե լու մե ծա գույն պա հանջն 
ար դա րութ յունն է, ին չը նշա նա կում է բա ցար ձակ հա մա պա տաս խա-
նութ յուն Աստ ծո օ րեն քին և  կա տար յալ հնա զան դութ յուն՝ ա ռանց թե-
կուզ մեկ շեղ ման՝ սրտում կամ գոր ծե րում։ Այս ճշմար տութ յունն ան-
հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ է ան կում ապ րած մար դու հա մար։ Աստ-
վա ծա շուն չը պար զո րեն վկա յում է, որ ոչ ոք ար դար չէ, որ բո լո րը մե-
ղան չել են, և  որ մեր մշտա կան բա րո յա կան ձա խո ղումներն անհ նար 
են դարձ րել օ րեն քի մի ջո ցով ար դա րութ յուն ու նե նա լը31։  Պարզ ա սած՝ 
մենք լիո վին ա նար դար ա րա րած ներ ենք՝ զուրկ բա րո յա կա նութ յու նից 
և  բա ցար ձա կա պես ո րա կազրկ ված՝ Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ կանգ-
նե լու հա մար։  Մենք ան զոր և  ան հույս ենք ինք ներս մե զա նում32։ 

Ա վե տա րա նի բա րի լուրն այն է, որ  Նա զով րե ցի  Հի սուսն Աստծո 
առջև ապ րեց կա տա րե լա պես ար դար կյան քով։ Ն րա ա մեն մի միտ-
քը, խոս քը և  գոր ծը հա մա պա տաս խա նում էր Աստ ծո կամ քին՝ 
ա ռանց անն շան շեղ ման։ Ն րա կյան քի ա մեն մի պա հին  Նա սի րում 
էր Իր  Տեր Աստ ծուն Իր ամ բողջ սրտով, ան ձով, մտքով և  զո րութ-
յամբ33։ Այն ա մե նը, ինչ  Նա ա րեց, նույ նիսկ այն պի սի հա սա րակ բա-
նե րը, ինչ պի սիք են ու տե լը և խ մե լը, Աստ ծո փառ քի հա մար էին34։ 
Այս պի սով,  Հայ րը կա րող էր մշտա պես վկա յել Ն րա մա սին. « Դա՛ է 
Իմ սի րե լի Որ դին, Ում Ես հա վա նե ցի»35։ 

 Մենք պետք է հաս կա նանք, որ Ք րիս տո սը ոչ միայն մա հա ցավ 
Իր ժո ղովր դի հա մար, այլև ապ րեց կա տար յալ կյան քով նրանց հա-
մար։ Եվ այս կա տար յալ կյան քը վե րագր վեց կամ հաշ վեգր վեց ա մեն 
հա վա տա ցո ղի36։ Ա հա թե ին չու է  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում, որ մենք 
Աստ ծո ար դա րութ յունն ենք Ն րա նում37։  Պո ղոսն այս պես է բա ցատ-
րում այս ճշմար տութ յու նը. « Բայց հի մա ա ռանց օ րեն քի Աստ ծո ար-
դա րութ յու նը հայտն ված է՝ օ րեն քից և  մար գա րե նե րից վկայ ված լի-
նե լով, այ սինքն՝ Աստ ծո ար դա րութ յու նը, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի հա-

30. Սաղ մոս 24.4
31. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10,20–23,  Գա ղա տա ցի նե րի 2.16
32. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6, Ե փե սա ցի նե րի 2.12
33.  Մար կոս 12.30
34. Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.31
35. Մատ թեոս 3.17, 17.5
36. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.22–24, 5.1
37. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
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վատ քից է, այն ա մե նի հա մար և  ա մե նի վրա, որ հա վա տում են, 
ո րով հետև խտրութ յուն չկա»38։ 

 Վե րագր ման այս թանկ վար դա պե տութ յու նը ցույց է տա լիս տար-
բե րութ յունն ա ռա ջին և  երկ րորդ Ա դամնե րի միջև39։ Ա ռա ջին Ա դամն 
իր ցե ղի ա ռաջ նորդն էր։  Նա ապ րեց  Պար տե զում և  մե ղան չեց, ինչն 
ազ դե ցութ յուն թո ղեց թե՛ իր, թե՛ իր սե րունդ նե րի վրա։ Այս պի սով,  Պո-
ղոս ա ռաք յա լը եզ րա կաց նում է, որ «մե կի անհ նա զան դութ յամբ շա-
տե րը մե ղա վոր ներ ե ղան», և «մե կի հան ցան քով շա տե րը մա հա-
ցան»40։ Ն մա նա պես, սա կայն ա վե լի մեծ ա ռու մով, երկ րորդ Ա դա մը՝ 
 Հի սուս Ք րիս տո սը, ստանձ նեց Իր ժո ղովր դի ա ռաջ նոր դի դիր քը։ Եվ 
 Նա ոչ միայն մա հա ցավ, այլև ապ րեց նրանց հա մար, որ պես զի Իր 
կա տա րե լա պես հնա զանդ կյան քը հա վատ քի մի ջո ցով վե րագր վեր 
նրանց որ պես պարգև։ Ա հա թե ին չու է  Պո ղոս ա ռաք յա լը եզ րա կաց-
նում, որ « Մե կի հնա զան դութ յամբ շա տերն ար դար ներ կլի նեն»41։ 

Ք րիս տո սը պետք է Աստ ված լի ներ, որ պես զի Ն րա աստ վա ծութ-
յան շնոր հիվ Ն րա զոհն Իր ժո ղովր դի հա մար ան սահ ման ար ժեք 
ունե նար։ Ն մա նա պես, Ք րիս տո սը պետք է մարդ լի ներ, որ պես զի 
ապ րեր կա տա րե լա պես հնա զանդ կյան քով, մա հա նար մե ղա վոր նե-
րի փո խա րեն, իսկ հե տո վե րագ րեր Իր ար դար կյան քը բո լոր հա վա-
տա ցող նե րին։ 

ԵՐԿՈՒ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՇԱՃ ՄԻՋՆՈՐԴ 
 Վեբս թե րը սահ մա նում է «միջ նորդ» բա ռը որ պես «նա, ով լիա-

զոր ված է և  կա րող է մի ջամ տել եր կու կող մե րի միջև, որ պես զի հաշ-
տեց նի ի րար հետ կամ օգ նի հաս կա նալ ի րար»։ Աստ ծո և  մարդ կանց 
միջև պատ շաճ միջ նորդ լի նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր, որ  Նա-
զով րե ցի  Հի սու սը լի ներ և՛ Աստ ված, և՛  Մարդ՝ մեկ Ան ձում։ Ճշ մա րիտ 
մար դե ղութ յունն անհ րա ժեշտ էր, որ պես զի  Նա կա րո ղա նար դնել 
Իր ձեռ քը մար դու վրա՝ նրա փրկութ յան և մխի թա րութ յան հա մար։ 
Ճշմա րիտ աստ վա ծութ յունն անհ րա ժեշտ էր, որ պես զի  Նա կա րո-
ղա նար դնել Իր ձեռքն Աստ ծո վրա և  գոր ծել Ն րա հետ։ Ո՞ր ստեղծ-
վա ծը կա րող էր փոր ձել նման բան ա նել և  կեն դա նի մնալ։ Աստ վա-
ծաշնչում մենք տես նում ենք, որ մե ծա գույն սե րով բեն չի հա մար ձակ-
վում պար զել իր ձեռ քը և հպ վել Ն րան, Ով կոր ծա նա րար կրակ է և 
բ նակ վում է ան մա տույց լույ սի մեջ42։  Սե րով բեից պա հանջ վում է իր 

38. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.21,22
39. Աստ վա ծա շուն չը պատ կե րում է Ա դա մին և Ք րիս տո սին որ պես ա ռա ջին և  վեր-

ջին Ա դամնե րի։  Կար դա ցե՛ք Հ ռո մեա ցի նե րի 5.14 և Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.45 խոս քե րը։
40. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.15–19
41. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.19
42. Եբ րա յե ցի նե րի 12.29, Ա  Տի մո թեոս 6.16



182 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ամ բողջ զո րութ յու նը, որ նա պար զա պես կանգ նի Աստ ծո ներ կա-
յութ յան մեջ՝ խո նարհ ված գլխով և  ծածկ ված ե րե սով43։  Սա ևս  մեկ 
ա պա ցույց է, որ թեև մեր միջ նոր դը պետք է մարդ լի նի,  Նա նույն-
պես պետք է լի նի ա վե լին, քան ա մե նա զո րա վոր հրեշ տակ նե րը կամ 
մե ծա գույն ա րա րած նե րը։  Նա պետք է Աստ ված լի նի, որ պես զի կա-
րո ղա նա գոր ծել Աստ ծո հետ՝ մեր փո խա րեն։ 

 Նա զով րե ցի  Հի սու սը հա մա պա տաս խա նում է այս եր կու ո րա կա-
վո րումնե րին։  Նա մարդ է՝ մեզ նման, քա նի որ  Նա, ինչ պես և  մենք, 
մաս նա կից ե ղավ մարմնին և  ար յա նը, և  չի ա մա չում եղ բայր ներ ան-
վա նել մեզ44։ «Ո րով հետև ոչ թե այն պի սի քա հա նա յա պետ ու նենք, 
որ չկա րո ղա նա մեր տկա րութ յուն նե րին կա րե կից լի նել, այլ մի այն-
պի սին, որ ա մեն բա նով փորձ ված՝ մեր նմա նութ յամբ, բայց ա ռանց 
մեղ քի»45։  Միև նույն ժա մա նակ,  Նա Աստ ծո Որ դին է՝ սուրբ, ան մեղ, 
ա նա րատ, մե ղա վոր նե րից ա ռանձ նաց ված և  երկն քից վեր բարձ րա-
ցած46։  Մեր մեղ քե րի սրբութ յունն Ի րե նով ա նե լուց հե տո,  Նա նստեց 
 Մե ծութ յան աջ կող մը՝ բար ձունք նե րում47։  Մեր փո խա րեն  Նա ան-
ցավ եր կինք նե րով և դ րեց Իր ձեռքն Ա մե նա կա րո ղի վրա48։

Այն, ինչ նկա րագ րե ցին այս մի քա նի է ջե րը Ք րիս տո սի Ան ձի վե-
րա բեր յալ, նույ նիսկ չի ներ կա յաց նում Ն րա ճա նա չո ղութ յան ահ ռե լի 
սա րի ստո րոտ նե րը։ Այ նուա մե նայ նիվ, աս վա ծի նպա տակն էր՝ հոր-
դո րել ծա ռա յող նե րին և  աշ խար հա կան նե րին հե տա զո տել Ք րիս տո սի 
Ան ձի բազ մա պի սի փառ քը և  հայտ նի դարձ նել այն Ա վե տա րա նի մի-
ջո ցով։  Մենք միշտ պետք է հի շենք և  արժ ևո րենք մեր սրտե րում այն 
փաս տը, որ մենք փրկված ենք ոչ միայն շնոր հիվ այն աշ խա տան քի, 
ո րը Ք րիս տո սը կա տա րեց մեզ հա մար, այլև շնոր հիվ այն բա նի, թե 
Ով էր  Նա, Ով է  Նա, և  Ով է  Նա լի նե լու հա վիտ յան։ 

43. Ե սա յի 6.2,3
44. Եբ րա յե ցի նե րի 2.11,14
45. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
46. Եբ րա յե ցի նե րի 7.26
47. Եբ րա յե ցի նե րի 1.3
48. Եբ րա յե ցի նե րի 4.14



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆ

 Հի սուս Ք րիս տո սի խա չը
______________________________________________________

«Եվ ին նե րորդ ժա մին  Հի սու սը մեծ ձայ նով ա ղա ղա կեց և  ա սաց. «Է՛ լի, 
Է՛ լի լա՛ մա սա բաք թա նի», որ թարգ ման վում է՝ «Իմ Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ-
վա՛ծ, ին չո՞ւ թո ղե ցիր Ինձ»»։ 

—  Մար կոս 15.34

«Եվ Ին քը նրան ցից հե ռա ցավ մի քա րըն կե ցի չափ, ծունր դրեց, ա ղոթք 
էր ա նում և  ա սում. « Հա՛յր, ե թե կա մե նաս, այս բա ժա կը անց կաց րու 
Ինձ նից, սա կայն ոչ թե Ի՛մ կամ քը, բայց  Քո՛ կամ քը լի նի»։ Եվ հրեշ տակ 
եր ևաց Ն րան երկն քից, և  զո րաց նում էր Ն րան։ Եվ  Նա, տագ նա պի մեջ 
լի նե լով, ա վե լի ե ռան դով էր ա ղոթք ա նում։ Եվ Ն րա քրտինքն էր ինչ-
պես ար յան կա թիլ ներ, որ թափ վում են երկ րի վրա»։ 

—  Ղու կաս 22.41-44 

«Եվ երբ որ  Հի սու սը քա ցախն ա ռավ, ա սաց. « Կա տար վա՛ծ է», և գ լու խը 
խո նար հեց րեց. հո գին ա վան դեց»։ 

—  Հով հան նես 19.30 

 Մեր առջև այս գրքի ա մե նա կար ևոր գլուխն է։ Ք րիս տոն յա նե-
րի մե ծա մաս նութ յու նը կհա մա ձայ նի, որ  Հի սուս «Ք րիս տո սի խա չը» 
նաև մարդ կութ յան պատ մութ յան ա մե նա կար ևոր գլուխն է։ Այս թե-
ման չի կա րող բա ժան վել ա վե լի փոքր մա սե րի, նույ նիսկ՝ ըն թեր ցո-
ղի հար մա րա վե տութ յան հա մար։  Սա Ա վե տա րա նի սիրտն է, և  ե թե 
մենք պետք է աշ խա տենք՝ այն հաս կա նա լու հա մար, ու րեմն ար ժե 
կա տա րել այդ աշ խա տան քը։ 

 Ժա մա նա կա կից Ա վե տա րա նը քա րոզ ելու մե ծա գույն խնդիր նե րից 
մե կը հետև յալն է. այն հազ վա դեպ է բա ցատ րում Ք րիս տո սի խա չի 
մասին։  Բա վա կան չէ ա սել, որ  Նա մա հա ցավ, քա նի որ բո լորն են 
մա հա նում։  Բա վա կան չէ ա սել, որ  Նա մա հա ցավ պատ վա վոր մա-
հով, քա նի որ այդ պես մա հա ցել են նաև նա հա տակ նե րը։  Մենք 
պետք է հաս կա նանք, որ ամ բող ջո վին չենք ազ դա րա րել Ք րիս տո սի 
մա հը և Ն րա մահ վան փրկա րար զո րութ յու նը, քա նի դեռ չենք պար-
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զա բա նել այդ ի րա դար ձութ յան հետ առնչ վող ան հաս կա նա լի բա նե-
րը և  չենք բա ցատ րել դրա ճշմա րիտ նշա նա կութ յու նը մեր ունկն դիր-
նե րին։  Նա մա հա ցավ՝ կրե լով Իր ժո ղովր դի ա նօ րի նութ յուն նե րը և  
աստ վա ծա յին պա տի ժը նրանց մեղ քե րի հա մար։  Նա թող վեց Աստ-
ծուց և փշր վեց Աստ ծո զայ րույ թի ներ քո՝ մեր փո խա րեն։

ԹՈՂՎԱԾ՝ ԱՍՏԾՈՒՑ 
Աստ վա ծաշն չի ա մե նից շատ ան հանգս տաց նող և  նույ նիսկ մտա-

հո գիչ հատ ված նե րից մե կը  Մար կո սի պատ մութ յունն է հռո մեա կան 
խա չին գամ ված  Մե սիա յի հար ցի մա սին։  Նա բարձ րա ձայն բա ցա-
կան չեց. «Է՛ լի, Է՛ լի լա՛ մա սա բաք թա նի», ին չը թարգ ման վում է «Իմ 
Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ վա՛ծ, ին չո՞ւ թո ղե ցիր Ինձ»1։

 Հաշ վի առ նե լով այն, ինչ մենք գի տենք Աստ ծո Որ դու անս խա լա կան 
բնութ յան և  Հոր հետ ու նե ցած կա տար յալ հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին՝ 
Ն րա խոս քե րը դժվար է ըն կա լել։ Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք բա ցա հայ-
տում են խա չի ի մաս տը և Ն րա մահ վան պատ ճա ռը։ Այն, որ Ն րա խոս-
քե րը նաև գրված են եբ րա յե րե նով, շատ կար ևոր բան է հայտ նում մեզ։ 
 Հե ղի նա կը չէր կա մե նում, որ մենք որ ևէ թյու րըմբռ նում ու նե նա յինք։ 

Այս խոս քե րում Ք րիս տո սը ոչ միայն ա ղա ղա կում է առ Աստ ված, 
այլև, որ պես կա տար յալ Ու սու ցիչ, ուղ ղոր դում է Ի րեն տես նող նե րին և  
ա պա գա ըն թեր ցող նե րին դե պի ա մե նա կար ևոր մե սիա կան մար գա-
րեութ յուն նե րից մե կը  Հին կտա կա րա նում՝  Սաղ մոս 22-ը։  Թեև այս սաղ-
մոսն ամ բող ջութ յամբ բաղ կա ցած է խա չի մա սին ման րա մասն մար գա-
րեութ յուն նե րից, մենք կանդ րա դառ նանք միայն ա ռա ջին վեց խոս քե րին. 

«Իմ Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ վա՛ծ, ին չի՞ հա մար ես թո ղել Ինձ. հե ռու ես 
Իմ փրկութ յու նից և Իմ հա ռա չան քի խոս քե րից։ Ո՛վ իմ Աստ ված, Ես 
կան չում եմ ցե րե կը, բայց  Դու չես պա տաս խա նում. գի շերն էլ, բայց 
հանգս տութ յուն չկա Ինձ հա մար։  Բայց  Դու սուրբ ես, ո՛վ Իս րա յե լի 
գո վութ յուն նե րի մեջ բնակ վող։  Քեզ հու սա ցին մեր հայ րե րը. նրանք 
հու սա ցին, և  Դու փրկե ցիր նրանց։  Դե պի  Քեզ ա ղա ղա կե ցին, և  
ա զատ վե ցին.  Քեզ հու սա ցին և  չա մա չե ցին։ Իսկ Ես որդ եմ և  ոչ թե 
մարդ. մարդ կանց նա խա տինք և  ժո ղովր դի ա նար գանք»։ 

Ք րիս տո սի օ րե րում հրեա կան Աստ վա ծա շուն չը հա մա րա կալ ված չէր 
գլուխ նե րով և  խոս քե րով, ինչ պես այ սօր։ Այն պես որ, երբ որ ևէ ռաբ բու-
նի ցան կա նում էր ուղ ղել իր ունկն դիր նե րի ու շադ րութ յու նը որ ևէ սաղ մո-
սի կամ այլ սուրբգ րա յին հատ վա ծի, նա ա նում էր դա՝ մեջ բե րե լով այդ 
հատ վա ծի ա ռա ջին տո ղե րը։  Խա չի վրա յից ե կող այս ա ղա ղա կով  Հի-
սուսն ուղ ղոր դում է մեզ դե պի  Սաղ մոս 22-ը և  հայտ նութ յուն ներ է տա-
լիս Իր չար չա րանք նե րի բնույ թի և ն պա տա կի մա սին։ 

1. Մար կոս 15.34
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Ա ռա ջին և  երկ րորդ խոս քե րում մենք լսում ենք  Մե սիա յի բո ղո քը.  Նա 
հա մա րում է, որ թող ված է Աստ ծուց։  Մար կոսն օգ տա գոր ծում է հու նա-
րեն «էգ կա տա լեի՛ պո» բա ռը, ո րը նշա նա կում է «թող նել, լքել կամ հե ռա-
նալ»2։  Սաղ մո սեր գուն օգ տա գոր ծում է եբ րա յե րեն «ա զաբ» բա ռը, ո րը 
նշա նա կում է «թող նել կամ լքել»3։ Եր կու դեպ քում էլ ի մաս տը պարզ է։ 
 Մե սիան գի տի, որ Աստ ված թո ղել է Ի րեն և  չի լսում Իր ա ղա ղա կը։ Այս 
լքվա ծութ յու նը խորհր դա պատ կե րա յին կամ պոե տիկ չէ. այն ի րա կա՛ն է։ 
 Գող գո թա յի խա չի վրա Աստ ծո Որ դին զգաց, թե ինչ է նշա նա կում թող-
ված լի նել Աստ ծուց՝ ա վե լի, քան ցան կա ցած անձ նա վո րութ յուն։ 

Այս սաղ մո սի չոր րորդ և  հին գե րորդ խոս քե րում  Մե սիա յի տա-
ռա պանքն է՛լ ա վե լի ծանր է դառ նում, երբ  Նա հի շում է Աստ ծո ուխ-
տի հա վա տար մութ յունն Իր ժո ղովր դի հան դեպ։  Նա հայ տա րա րում 
է. « Քեզ հու սա ցին մեր հայ րե րը. նրանք հու սա ցին, և  Դու փրկե ցիր 
նրանց։  Դե պի  Քեզ ա ղա ղա կե ցին, և  ա զատ վե ցին.  Քեզ հու սա ցին և 
 չա մա չե ցին»։  Հա կա սութ յունն ակն հայտ է։ Աստ ծո ուխ տի ժո ղովրդի 
պատ մութ յան մեջ չի ե ղել նույ նիսկ մեկ դեպք, երբ ար դար մարդն 
ա ղա ղա կեր Աստ ծուն և չփրկ վեր։ Այ նուա մե նայ նիվ, այժմ ան մեղ  Մե-
սիան լիո վին լքված է և  գամ ված է խա չա փայ տին։ Ո՞րն էր Աստ ծո 
հե ռա նա լու պատ ճա ռը։ Ին չո՞ւ  Նա ե րես թե քեց Իր միա ծին Որ դուց։ 

 Հի սու սը ներհ յու սում է մեզ հու զող հար ցե րի պա տաս խան ներն Իր 
բո ղո քի մեջ։  Խոսք 3-ում  Նա անդրդ վե լիո րեն պնդում է, որ Աստ ված 
սուրբ է, իսկ խոսք 6-ում խոս տո վա նում է ա նա սե լի մի բան. այն, որ 
Ին քը որդ է դար ձել, և  այլևս մարդ չէ։ Ին չո՞ւ Ք րիս տո սը պետք է նման 
նվաս տա ցու ցիչ և ս տո րաց նող կեր պով խո սեր Իր մա սին։  Մի՞ թե  Նա 
որդ էր հա մա րում Ի րեն, քա նի որ  Նա «մարդ կանց նա խա տինք և 
 ժո ղովր դի ա նար գանք» էր դար ձել, թե՞ Ն րա ինք նան վաս տա ցումն 
ա վե լի մեծ և  զար հու րե լի պատ ճառ ու ներ4։ Ի վեր ջո,  Նա չա ղա ղա-
կեց. «Իմ Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ վա՛ծ, ին չո՞ւ մար դիկ թո ղե ցին Ինձ».  Նա 
ձգտում էր ի մա նալ, թե ին չու Աստ ված ա րեց դա։  Պա տաս խա նը կա-
րե լի է գտնել միայն մեկ դա ռը ճշմար տութ յան մեջ. Աստ ված դրեց 
մեր բո լո րի ա նօ րի նութ յու նը Ն րա վրա և, ինչ պես մի որդ,  Նա թող-
վեց և  ջախ ջախ վեց մեր փո խա րեն5։ 

ՕՁԸ ԵՎ ՔԱՎՈՒԹՅԱՆ ԱՅԾԸ 
Դժ գույն այ լա բա նութ յունն այն մա սին, որ  Մե սիան մա հա նում 

է որ պես որդ, միա կը չէ Աստ վա ծաշն չում։  Գո յութ յուն ու նեն ևս  եր-
կու այ լա բա նութ յուն ներ, ո րոնք նույ նիսկ ա վե լի խո րը ցույց են տա-

2. Մար կոս 15.34
3. Սաղ մոս 22.1
4. Սաղ մոս 22.6
5. Ե սա յի 53.5,6
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լիս մեզ խա չի էութ յու նը և  բա ցա հայ տում են, թե ինչ  Նա պետք է 
կրեր, որ պես զի կա տա րեր Իր ժո ղովր դի փրկութ յու նը6։ Ե թե մենք 
սարսռում ենք սաղ մո սեր գուի խոս քե րից, մենք է՛լ ա վե լի հան կար ծա-
կիի կգանք, երբ կար դանք, որ Աստ ծո Որ դին նույն պես նմա նեց վում է 
ա նա պա տում բարձ րաց րած օ ձի և  մեղ քեր կրող եր կու այ ծե րի, ո րոն-
ցից մե կը սպան վում էր, իսկ մյու սը՝ ար տաքս վում։ 

Ա ռա ջին այ լա բա նութ յու նը գտնվում է Թ վոց գրքում։  Քա նի որ Իս-
րա յե լը գրե թե մշտա պես ապս տամ բում էր  Տի րոջ դեմ և  մեր ժում էր 
Ն րա ո ղոր մութ յամբ տրված մա տա կա րա րու մը, Աստ ված «կի զող 
օ ձեր» ու ղար կեց ժո ղովր դի մեջ, և  շա տե րը մա հա ցան7։ Այ նուա մե-
նայ նիվ, մարդ կանց ա պաշ խա րութ յան և  Մով սե սի բա րե խո սութ յան 
արդ յուն քում Աստ ված ևս  մեկ ան գամ փրկութ յուն տվեց նրանց։  Նա 
պատ վի րեց  Մով սե սին մի կի զող օձ շի նել և  այն մի ձո ղի վրա դնել։ 
Դ րա նից հե տո  Նա խոս տա ցավ, որ ե թե այն մար դը, ո րին օձ էր կծել, 
նա յեր այդ պղնձե օ ձին, կապ րեր։ 

Ա ռա ջին հա յաց քից, միտքն այն մա սին, որ «բու ժումն ու ներ նույն 
տես քը, ինչ խո ցո ղը», տա րօ րի նակ է թվում8։ Այ նուա մե նայ նիվ, սա 
ազ դե ցիկ օ րի նակ է խա չի մա սին։ Իս րա յել ցի նե րը մա հա նում էին կի-
զող օ ձե րի թույ նից. մար դիկ մա հա նում են ի րենց իսկ մեղ քի թույ նից։ 
 Մով սե սը պատ վեր ստա ցավ՝ դնել մահ վան պատ ճա ռը ձո ղի վրա. 
Աստ ված դրեց մեր մահ վան պատ ճառն Իր Որ դու վրա, երբ  Նա գամ-
ված էր խա չին։  Նա ե կավ «մեղ քի մարմնի նմա նութ յամբ» և  դար ձավ 
«մեղք՝ մեր փո խա րեն»9։ Այն իս րա յել ցի նե րը, ո րոնք հա վա տա ցին 
Աստ ծուն և  նա յե ցին պղնձե օ ձին, ողջ մնա ցին. այն մար դը, ով հա վա-
տում է Աստ ծո վկա յութ յա նը Ն րա Որ դու մա սին և  հա վատ քով նա յում 
է Ն րան, կփրկվի10։ Ինչ պես գրված է. «Ո՛վ երկ րի բո լոր ծայ րեր, դե պի 
Ինձ դար ձե՛ք, որ փրկվեք, ո րով հետև Ես եմ Աստ ված, և  ու րի շը չկա»11։ 

Ղև տա ցի նե րի քա հա նա յա կան գրքում է գտնվում երկ րորդ այ լա-
բա նութ յու նը։  Քա նի որ անհ նար էր, որ մեկ զո հա բե րութ յու նը լիո վին 
խորհր դա պատ կե րեր կամ նկա րագ րեր  Մե սիա յի քավ չա րար մահ-
վան նպա տա կը, ո րը բաղ կա ցած էր եր կու մա սից, զո հա բեր վում էր 
եր կու այծ12։ Ա ռա ջին այ ծը մորթ վում էր  Տի րոջ առջև՝ որ պես մեղ քի 
պա տա րագ, և դ րա ար յու նը սրսկվում էր Սր բութ յան սրբո ցի քո ղի 
ետ ևում գտնվող քա վութ յան (կամ՝ շնորհ քի ա թո ռի, NKJV) վեր ևի և  
առջ ևի մա սե րին13։ Այն խորհր դան շում էր Ք րիս տո սին, Ով թա փեց Իր 

6. Ղու կաս 24.26
7. Թ վոց 21.5–9
8. Մեթ յու  Հեն րի, « Մեթ յու  Հեն րիի ամ բողջ Աստ վա ծաշն չի մեկ նութ յու նը» ( Փի բո դի, 

 Մաս սա չու սեթս, «Hendrickson», 1991թ.), հա տոր 1, էջ 665։ 
9. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.3, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
10. Ա  Հով հան նես 5.10,11
11. Ե սա յի 45.22
12. Ղև տա ցի նե րի 16.5–10
13. Ղև տա ցի նե րի 16.9,15,20
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ար յու նը խա չի վրա, որ պես զի քա վութ յուն ա ներ Իր ժո ղովր դի մեղ-
քե րի հա մար։  Սա Ք րիս տո սի քավ չա րար մահ վան հրա շա լի օ րի նակ 
է.  Նա թա փեց Իր ար յու նը, որ պես զի բա վա րա րեր Աստ ծո ար դա րա-
դա տութ յու նը, հան դար տեց ներ Ն րա զայ րույ թը և  խա ղա ղութ յուն բե-
րեր։  Քա հա նա յա պե տը բե րում էր  Տի րոջ առջև երկ րորդ այ ծին՝ որ-
պես քա վութ յան այծ14։  Նա դնում էր այդ կեն դա նու գլխին «իր եր կու 
ձեռ քե րը... և...» խոս տո վա նում էր «...նրա վրա Իս րա յե լի որ դի նե րի 
բո լոր ա նօ րի նութ յուն նե րը և ն րանց բո լոր հան ցանք նե րը՝ ի րենց բո-
լոր մեղ քե րով»15։ Դ րա նից հե տո քա հա նան ա նա պատ էր ու ղար կում 
թո ղութ յան այ ծին, և  այն տա նում էր իր վրա ժո ղովր դի բո լոր ա նօ-
րի նութ յուն նե րը դե պի մի մե կու սի վայր, որ տեղ այն թա փա ռե լու էր 
միայ նակ, թող ված Աստ ծուց և կտր ված Աստ ծո ժո ղովր դից։ Այդ քա-
վութ յան այ ծը Ք րիս տո սի խորհր դա պատ կերն էր, Ով «մեր մեղ քերն 
Իր մարմնում խա չա փայ տի վրա բարձ րաց րեց» և  չար չար վեց ու մա-
հա ցավ միայ նակ՝ «բա նա կից դուրս»16։  Սա Ք րիս տո սի քավ չա րար 
մահ վան դի պուկ խորհր դա պատ կերն է.  Նա կրեց մեր մեղ քը։  Սաղ-
մո սեր գուն գրում է. «Որ քան որ ար ևել քը հե ռու է արև մուտ քից, այն-
քան  Նա հե ռաց րեց մեզ նից մեր հան ցանք նե րը»17։ 

ՄԵՍԻԱՆ ՄԵՂՔ ԴԱՐՁԱՎ 
Ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք դրա կան հա մա րել այն փաս տը, որ 

Ք րիս տո սի խորհր դա պատ կեր նե րը պետք է լի նեն որ դը, թու նա վոր 
օ ձը և  այ ծը։ Աստ ծո Որ դուն նման տհաճ բա նե րի հետ նույ նաց նե լը 
կա րող էր հայ հո յութ յուն հա մար վել, ե թե դրանց մա սին գրված չլի-
ներ  Հին կտա կա րա նի գրքե րում, և  ե թե դա չհաս տատ վեր  Նոր կտա-
կա րա նի հե ղի նակ նե րի կող մից, ո րոնք նույ նիսկ ա վե լի դժգույն էին 
պատ կե րում Ն րա անձ նա զոհ մա հը։ Ա ռաջ նորդ վե լով  Սուրբ  Հո գով՝ 
նրանք ա սում են մեզ, որ Աստ ված «մեղք ա րեց»  Մե սիա յին, Ով մեղք 
չգի տեր, և  որ  Նա, Ով  Հոր սի րե լին էր, «ա նեծք» դար ձավ Ն րա առջև18։ 

 Բո լորս նախ կի նում լսել ենք այս ճշմար տութ յուն նե րը, բայց արդյո՞ք 
բա վա կա նա չափ մտա ծել ենք դրանց մա սին, որ ի րա պես հաս կա-
նանք և  թույլ տանք, որ մեր սրտե րը կոտր վեն դրանց պատ ճա ռով։ 
 Խա չի վրա  Նա, Ում մա սին սե րով բե նե րը բա ցա կան չում էին «սուրբ, 
սուրբ, սուրբ», մեղք դար ձավ19։ Այս պնդու մը հաս կա նա լու ճա նա պար-
հին ոտք դնե լը նույ նիսկ վտան գա վոր է թվում։  Մենք տա տան վում ենք 
ա ռա ջին իսկ քայ լից։ Ի՞նչ է նշա նա կում, որ  Նա, Ում մեջ «բնակ ված 

14. Ղև տա ցի նե րի 16.10
15. Ղև տա ցի նե րի 16.21
16. Ա  Պետ րոս 2.24, Եբ րա յե ցի նե րի 13.11,12
17. Սաղ մոս 103.12
18. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21,  Գա ղա տա ցի նե րի 3.13
19. Ե սա յի 6.2,3
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է աստ վա ծութ յան ա մեն լիութ յու նը մարմնա պես», մեղք դար ձավ20։ 
 Մենք չպետք է շրջան ցենք այս ճշմար տութ յու նը՝ փոր ձե լով պաշտ-
պա նել Աստ ծո Որ դու համ բա վը, բայց և  պետք է զգույշ լի նենք, որ 
տգեղ բա ներ չխո սենք Ն րա անս խա լա կան և  ան փո փոխ էութ յան դեմ։ 
Ինչ պե՞ս  Նա մեղք դար ձավ։  Աստ վա ծաշն չում մենք տես նում ենք, որ 
Ք րիս տո սը մեղք դար ձավ նույն կեր պով, ինչ պես որ հա վա տաց յա լը 
դար ձավ «Աստ ծո ար դա րութ յու նը» Ն րա նում21։  Կորն թո սի ե կե ղե ցուն 
ուղղ ված իր երկ րորդ նա մա կում  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում է. «Ո րով-
հետև Աստ ված Ն րան, որ մեղք չգի տեր, մեզ հա մար մեղք ա րեց, որ 
մենք Աստ ծո ար դա րութ յու նը լի նենք Ն րա նում»22։

Այս ներ կա կյան քում հա վա տաց յա լը «Աստ ծո ար դա րութ յունն» 
է, ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ նրա բնա վո րութ յան հետ մաք րա-
գործ ման աշ խա տանք է կա տար վել, ին չի շնոր հիվ նա կա տա րե լա-
պես ար դար և  ան մեղ էակ է դար ձել, այլ՝ վե րագր ման արդ յուն քում, 
ո րով նա ար դար է հա մար վում Աստ ծո առջև՝ իր փո խա րեն Ք րիս-
տո սի կա տա րած աշ խա տան քի շնոր հիվ։  Նույն կեր պով, Ք րիս տո սը 
մեղք դար ձավ ոչ թե Իր բնա վո րութ յան մեջ տե ղի ու նե ցած բա րո-
յա կան քայ քայ ման պատ ճա ռով, ո րի մի ջո ցով  Նա ի րա պես ա րա-
տա վոր և  ա նար դար կդառ նար, այլ՝ վե րագր ման արդ յուն քում, ո րը 
մե ղա վոր դարձ րեց Ն րան Աստ ծո ատ յա նի առջև՝ մեր փո խա րեն։ 
 Խա չի վրա Ք րիս տո սը մե ղա վոր չդար ձավ. փո խա րե նը՝ մեր մեղ քե-
րը վե րագրվե ցին Ն րան, և Աստ ված մե ղա վոր հա մա րեց Ն րան մեր 
հան ցանք նե րի մեջ և  դա տա պար տեց Ն րան այն դա տավճ ռով, ո րին 
մենք էինք ար ժա նի։  Նա մեղք չդար ձավ՝ մաս նակ ցե լով մեր ա նօ րի-
նութ յա նը, այլ՝ կրե լով մեր հան ցան քը։  Մենք չպետք է մո ռա նանք, որ 
թեև  Նա կրեց մեր մեղ քե րը,  Նա մնաց Աստ ծո ան բիծ և  ա նա րատ 
 Գա ռը, և Ն րա զոհն ա նու շա հոտ պա տա րագ էր Իր  Հոր հա մար23։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է հաս կա նանք, որ այս ճշմար-
տութ յու նը չի փոք րաց նում այն ի րո ղութ յան սար սա փե լի բնույ թը, որ 
Ք րիս տո սը մեղք դար ձավ մեր փո խա րեն։  Թեև հան ցան քը պար զա-
պես դրվեց Ն րա վրա, այդ հան ցանքն ի րա կան էր, և  այն ա նա սե լի 
տա ռա պանք պատ ճա ռեց Ն րա Ան ձին։  Նա ի րա կա նում զբա ղեց րեց 
մեր տե ղը, կրեց մեր մեղ քը և  հան ցան քը և  Իր վրա վերց րեց Աստ ծո 
զայ րույ թի ամ բողջ ծան րութ յու նը, ո րին ար ժա նի էր մեր մեղ քը։ 

 Մեծ հա կադ րութ յու նը Ն րա ճշմա րիտ էութ յան և  այն բա նի մեջ, թե 
ինչ  Նա «դարձ վեց», է՛լ ա վե լի է հայտ նում այն տա ռա պան քը, ո րը վե-
րապ րեց Ք րիս տո սը։  Մե ղա վո րի հա մար զար հու րե լի է ե րես առ ե րես 

20. Կո ղո սա ցի նե րի 2.9
21. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ  Ժան  Կալ վի նին և Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21-

ի նրա մեկ նութ յա նը։
22. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
23. Ա  Պետ րոս 1.19, Ե փե սա ցի նե րի 5.2
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բախ վել իր մեղ քին և զ գալ իր հան ցան քի ծան րութ յու նը։  Միան գա մայն 
այլ բան է Ն րա հա մար, Ով «մեղք չգի տեր», կրել Իր հա մար բո լո րո վին 
օ տար պղծութ յու նը և զ գալ մե ղա վոր նե րի ան թիվ բազ մութ յան հան-
ցան քը։  Մե ղա վո րի հա մար ա նա սե լի սար սափ է՝ հան ցա վոր հա մար-
վել Աստ ծո դա տաս տա նի առջև, սա կայն միան գա մայն այլ բան է, որ 
նման վե րա բեր մուն քի է ար ժա նա նում  Նա, Ով «ան մեղ, ա նա րատ» և 
«մե ղա վոր նե րից ջոկ ված» է24։ Այլ բան է, որ մե ղա վո րը դա տա պարտ-
վում է Աստ ծո կող մից, ո րի հետ նա չի ու նե ցել որ ևէ հա րա բե րութ յուն, 
և  ո րի հան դեպ նա սեր չի զգում։ Եվ միան գա մայն այլ բան է, որ Աստ-
ծո սի րե լի Որ դին դատ վեց և  դա տա պարտ վեց Իր  Հոր կող մից, Ում հետ 
 Նա սերտ հա ղոր դակ ցութ յուն էր ու նե ցել հա վի տե նութ յան ըն թաց քում, 
և Ում հան դեպ  Նա ան բա ցատ րե լի և  ան սահ ման սեր էր տա ծում։ 

ՔՐԻՍՏՈՍՆ ԱՆԵԾՔ ԴԱՐՁԱՎ
Այն, որ Ք րիս տոսն ա նեծք դար ձավ, նույն քան սար սա փե-

լի ճշմար տութ յուն է, որ քան և  ա նըմբռ նե լի. այ նուա մե նայ նիվ, երբ 
մենք մտա ծում ենք, որ ան կա րե լի է ա վե լի դժգույն բա ռեր օգ տա-
գոր ծել Ն րա վե րա բեր յալ,  Պո ղոս ա ռաք յա լը ջահ է վա ռում և  է՛լ 
ա վե լի է ի ջեց նում մեզ Ք րիս տո սի նվաս տաց ման և լք վա ծութ յան 
ան դուն դի մեջ։  Մենք մտնում ենք դրա ա մե նա խո րը խոր շը և  տես-
նում ենք Աստ ծո Որ դուն, Ով գամ ված է խա չին և կ րում է Իր ա մե նից 
տխրահռ չակ տիտ ղո սը՝ «Ա նիծ ված՝ Աստ ծուց»։ 

Աստ վա ծա շուն չը հայ տա րա րում է, որ ամ բողջ մարդ կութ յու-
նը գտնվում է Աստ ծո ա նեծ քի ներ քո՝ աստ վա ծա յին օ րեն քի պատ-
վի րան նե րը խախ տե լու հա մար։ Ինչ պես որ  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում 
է  Գա ղա տիա յի ե կե ղե ցուն. «Ո րով հետև, ո րոնք որ օ րեն քի գոր-
ծե րից են, ա նեծ քի տակ են, քա նի որ գրված է, թե «ա նիծ յալ լի նի 
ա մեն մարդ, որ չի կե նում օ րեն քի գրքի մի ջի բո լոր գրված նե րում, որ 
ա մենն ա նի»»25։ «Ա նեծք» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «կա տա՛-
րա» բա ռից, ո րը նշա նա կում է «նզովք», «ան հար գա լից վե րա բեր-
մունք» կամ «հայ հո յանք»։  Նոր կտա կա րա նում այն նշա նա կում է լի-
նել աստ վա ծա յին ան հա վա նութ յան կամ պար սա վան քի ներ քո, ին չի 
հետ ևան քը դա տաս տա նը և  դա տա պար տութ յունն է։ Աստ վա ծա յին 
ա նեծ քը՝ աստ վա ծա յին օրհ նութ յան հա կա նիշն է։ Այդ իսկ պատ ճա-
ռով, դի տար կե լով Ե րա նե լի նե րին որ պես չա փա նիշ՝ մենք կա րող ենք 
հաս կա նալ, թե ինչ է նշա նա կում հայտն վել Աստ ծո ա նեծ քի ներ քո։ 

Օրհն ված նե րին շնորհ վում է Երկն քի թա գա վո րութ յու նը, իսկ ա նիծ-
ված նե րին թույլ չի տրվում մտնել այնտեղ։ 

24. Եբ րա յե ցի նե րի 7.26
25. Գա ղա տա ցի նե րի 3.10, Երկ րորդ Օ րի նաց 27.26
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Օրհն ված նե րը մխի թար վում են Աստ ծուց, իսկ ա նիծ ված նե րը են թա կա 
են աստ վա ծա յին զայ րույ թի։ 

Օրհն ված նե րը ժա ռան գում են եր կի րը, իսկ ա նիծ ված նե րը կտրվում են 
երկ րից։ 

Օրհն ված նե րը կշտա ցած են, իսկ ա նիծ ված նե րը թշվառ ու դժբախտ են։ 

Օրհն ված նե րը ո ղոր մութ յուն են գտնում, իսկ ա նիծ ված ներն անխղ ճա-
բար դա տա պարտ վում են։ 

Օրհն ված նե րը կտես նեն Աստ ծուն, իսկ ա նիծ ված նե րը կհե ռաց վեն 
Ն րա ներ կա յութ յու նից։ 

Օրհն ված ներն Աստ ծո որ դի նե րը և  դուստ րերն են, իսկ ա նիծ ված նե-
րին ու րա նում են՝ թող նե լով խայ տա ռա կութ յան մեջ26։ 

Երկն քի տե սանկ յու նից, նրանք, ով քեր խախ տում են Աստ ծո օ րեն-
քը, չար են և  ար ժա նի են խոր շան քի։ Ն րանց թշվա ռութ յուն է սպա-
սում. նրանք ար դա րա ցի կեր պով հանձն ված են աստ վա ծա յին վրի-
ժա ռութ յա նը և  մատն ված են հա վի տե նա կան կոր ծան ման։  Չա փա-
զան ցութ յուն չէ ա սե լը, որ վեր ջին բա նը, ո րը մե ղա վո րը պետք է լսի 
և կլ սի, երբ ոտք դնի դժոխք, այն է, որ ամ բողջ ա րար չա գոր ծութ յու նը 
հոտն կայս կծա փա հա րի Աստ ծուն՝ եր կի րը նրա նից ա զա տե լու հա մար։ 
Ա հա թե որ քան չար են Աստ ծո օ րեն քը խախ տող նե րը, և  ա հա թե ինչ-
պի սի խոր շանք են զգում սուր բե րը ան սուրբ նե րի հան դեպ։ 

Ն ման ձևա կեր պու մը կո պիտ վի րա վո րանք է այս աշ խար հի և  ժա-
մա նա կա կից ա վե տա րա նա կան շարժ ման մե ծա մաս նութ յան հա մար։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, այս մա սին խո սում է Աստ վա ծա շուն չը, և  մենք պետք 
է ա նենք նույ նը։ Ե թե, ել նե լով քա ղա քա վա րութ յու նից, մենք հրա ժար-
վենք բա ցատ րել կամ նկա րագ րել Աստ վա ծաշն չի դժգույն խոս քե րը, 
մար դիկ սուրբ չեն հա մա րի Աստ ծուն, չեն հաս կա նա ի րենց սար սա-
փե լի դրութ յու նը և  եր բեք չեն պատ կե րաց նի կամ գնա հա տի Ք րիս-
տո սի վճա րած գի նը։  Քա նի դեռ չենք հաս կա ցել, թե ինչ է նշա նա կում, 
որ մար դը գտնվում է աստ վա ծա յին ա նեծ քի ներ քո, մենք եր բեք չենք 
հաս կա նա, թե ինչ է նշա նա կում, որ Ք րիս տո սը «մեզ հա մար ա նեծք» 
ե ղավ։  Մենք եր բեք չենք հաս կա նա խա չա փայ տի վրա մեզ հա-
մար կա տա րած աշ խա տան քի ամ բողջ զար հու րան քը և ս քան չե լի քը։ 
«Ք րիս տո սը գնեց մեզ օ րեն քի ա նեծ քից՝ մեզ հա մար ա նեծք լի նե լով 
(քա նի որ գրված է, թե «ա նիծ յալ լի նի ա մեն փայ տից կախ վա ծը»)»27։ 

 Գա ղա տա ցի նե րի 3.10-ում ներ կա յաց ված ճշմար տութ յունն այն էր, 
ինչն ա ռա ջին դա րում ա ռա ջաց րեց հրեա նե րի սաս տիկ վրդով մուն քը 
 Հի սուս Ք րիս տո սի և Ն րա Ա վե տա րա նի հան դեպ։  Բո լո րը ծա նոթ էին 

26. Մատ թեոս 5.3–12-ի շրջա սութ յուն
27. Գա ղա տա ցի նե րի 3.13
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Աստ վա ծաշն չի սար սա փե լի ճշմար տութ յա նը այն մա սին, որ «կախ վա-
ծը՝ Աստ ծուց ա նիծ վածն է»28։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս  Մե սիան կա րող էր 
Փր կիչ և  Թա գա վոր լի նել, սա կայն մա հա նալ նման ա նար գան քով և 
 դա տա պար տութ յամբ։ Այդ գա ղա փարն ա վե լի քան վրդո վե ցու ցիչ էր. 
այն բա ցա հայտ հայ հո յութ յուն էր։ Այ նուա մե նայ նիվ, հրեա նե րը չհաս-
կա ցան, որ այդ ա նեծ քը Ք րիս տո սի նը չէր, և  որ պար տա դիր էր, որ 
Ք րիս տո սը դառ նար այն պի սին, ինչ պի սին ի րենք էին, որ պես զի փրկեր 
ի րենց այն ա մե նից, ին չին ար ժա նի էին29։  Նա դար ձավ որդ, և  ոչ թե 
մարդ, օձ՝ բարձ րաց րած ա նա պա տում, քա վութ յան այծ, ո րը վռնդվեց 
ժո ղովր դի ճամ բա րից,  Մեղ քը Կ րո ղը և  այն Ան ձը, ո րի վրա ըն կավ 
Աստ ծո ա նեծ քը։ Եվ  Նա ա րեց այդ ա մե նը Իր ժո ղովր դի փո խա րեն։

Երկ րորդ Օ րի նաց 27,28 գլուխ նե րում Աստ ված բա ժա նեց Իս րա յե լի 
ժո ղովր դին եր կու խմբի՝ ու ղար կե լով մե կին  Գա րի զին սա րը, իսկ մյու-
սին՝  Գե բաղ սա րը։  Գա րի զին սա րում գտնվող մարդ կանց պատ վիր-
ված էր հռչա կել օրհ նութ յուն ներ, ո րոնք հաս նե լու էին նրանց, ով քեր 
ջա նա սի րա բար հնա զանդ վում էին ի րենց  Տեր Աստ ծուն30։  Գե բաղ սա-
րում գտնվող մարդ կանց պատ վիր ված էր հռչա կել այն ա նեծք նե րը, 
ո րոնք հաս նե լու էին բո լոր անհ նա զանդ նե րին31։  Թեև Ք րիս տոսն ու ներ 
բո լոր ի րա վունք նե րը  Գա րի զին սա րի օրհ նութ յուն նե րի հա մար, Ն րա 
 Հայ րը ո րո տաց Ն րա դեմ  Գե բաղ սա րից, երբ  Նա փայ տից կախ ված 
էր  Գող գո թա յում։ Երկն քի փակ դռնե րի ետ ևից  Հայ րը զար կեց Իր Որ-
դուն բո լոր սար սափ նե րով, ո րոնք պետք է հաս նեին այն մարդ կանց, 
ո րոնց հա մար  Նա մա հա ցել էր։ Երբ  Նա բարձ րաց րեց Իր աչ քե րը 
դե պի եր կինք՝ Աստ ծո ե րե սը գտնե լու հա մար, Ն րա  Հայ րը թե քեց Իր 
ե րե սը։ Երբ  Նա բա ցա կան չեց. «Իմ Աստ վա՛ծ, Իմ Աստ վա՛ծ, ին չո՞ւ թո-
ղե ցիր Ինձ», Ն րա  Հայ րը՝ որ պես Ն րա  Դա տա վոր, պա տաս խա նեց. 
« Տե րը՝  Քո  Տեր Աստ ված, նզո վում է  Քեզ»32։ Ք րիս տո սը կրեց Երկ րորդ 
Օ րի նաց 28-րդ գլ խի ա նեծք նե րը՝ Իր ժո ղովր դի փո խա րեն.

 
« Տե րը ա նեծք, տա ռա պանք և  հան դի մա նութ յուն կու ղար կի քեզ հա-
մար... մինչև որ բնա ջինջ լի նես, շու տով կոր չես...»33։

« Տերն ապ շութ յամբ և  կու րութ յամբ և սր տա դո ղով կզար կի քեզ։ Եվ 
դու կես օր վա ժա մա նա կին կխար խա փես, ինչ պես որ կույրն է խա վա-
րի մեջ խար խա փում..., և  ա զա տող չի լի նի»34։

28. Երկ րորդ Օ րի նաց 21.23
29. Ռի չարդ Ն.  Լոն գե նե քեր, « Գա ղա տա ցի ներ», « Խոսք» հրա տա րակ չութ յան Աստ-

վա ծաշն չի մեկ նութ յուն, հտ. 41, ( Վա կո,  Տե խաս, «Word Books», 1990թ.), է ջեր 122–23։ 
30. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.1
31. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.15
32. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ Ռ. Չ. Սփ րոու լին և ն րա քա րո զին՝  Գա-

ղա տա ցի նե րի 3.13-ի հի ման վրա, ո րը նա քա րո զեց 2008թ.-ի « Միա սին՝ Ա վե տա րա նի 
հա մար» հա մա ժո ղո վին։

33. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.20
34. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.28,29
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« Կու րա խա նա  Տե րը ձեզ վրա՝ ձեզ կորց նե լով և բ նա ջինջ ա նե լով»35։

«Ա նիծ յալ կլի նես դու քա ղա քի մեջ, և  ա նիծ յալ՝ դաշ տի մեջ»36։ 

«Ա նիծ յալ կլի նես մտած ժա մա նակդ, և  ա նիծ յալ՝ դուրս ե կած ժա մա-
նակդ»37։

«Գլ խիդ վրա յի եր կին քը՝ պղնձի, և  տա կիդ եր կի րը եր կա թի կդառ նա»38։

«Եվ դու զար ման քի և  ա ռա կի և  կա տա կի են թա կա կլի նես այն բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի մեջ, ուր որ  Տե րը քեզ կտա նի»39։

«Եվ այս բո լոր ա նեծք նե րը քեզ վրա կգան, քեզ կհա լա ծեն և  քեզ 
կհաս նեն, մինչև որ բնա ջինջ լի նես, ո րով հետև քո  Տեր Աստ ծո խոս քին 
չլսե ցիր, որ քեզ հրա մա յած պատ վի րան ներն ու կա նոն նե րը պա հես»40։

Կ րե լով մեր մեղ քը  Գող գո թա յի վրա՝ Ք րիս տոսն ա նիծ վեց՝ ինչ պես 
մի մարդ, ով կուռք է շի նում և  ծա ծուկ տեղ է դնում այն41։  Նա ա նիծ-
վեց՝ ինչ պես մի մարդ, ով ա նար գում է իր հո րը և  մո րը, ով փո խում 
է իր դրա ցու սահ մա նը և  կույ րին ճա նա պար հից մո լո րեց նում է42։  Նա 
ա նիծ վեց՝ ինչ պես մի մարդ, ով ծռում է պան դուխ տի, որ բի և  այ րի 
կնոջ ի րա վուն քը43։  Նա ա նիծ վեց՝ ինչ պես մի մարդ, ով մե ղա վոր է 
ա մեն տե սա կի ան բա րո յութ յան և պղ ծութ յան մեջ, ով ծա ծուկ սպա-
նում է իր դրա ցուն և  կա շառք է վերց նում՝ ան մեղ մար դու սպա նե լու 
հա մար44։  Նա ա նիծ վեց՝ ինչ պես մի մարդ, ով չի կե նում Օ րեն քի խոս-
քե րի մեջ՝ դրանք կա տա րե լու հա մար45։ Ա ռա կաց գրքի ի մաս տու նը 
գրում է. «Ինչ պես որ ճնճղու կը թռթռում, և  ծի ծեռ նա կը թռչում է, այն-
պես էլ զուր ա նեծ քը չի կա տար վի»46։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա նեծ քը հա-
սավ Ընձ յու ղին, ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ Ն րա բնա վո րութ յան մեջ 
ա րատ կար, կամ որ Ն րա գոր ծե րի մեջ սխալ մունք կար, այլ ո րով-
հետև  Նա վերց րեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը և կ րեց նրանց ա նօ րի-
նութ յուն նե րը Աստ ծո դա տաս տա նի առջև47։  Նա կանգ նած էր գլխա-
բաց, ան պաշտ պան և  խո ցե լի աստ վա ծա յին դա տաս տա նի ա մեն մի 
հար վա ծի հա մար։  Դա վի թը բա ցա կան չեց. «Ե րա նի՜ նրան, ո րի ա նօ-
րի նութ յու նը թող վե ց, և  ո րի մեղ քը ծածկ վեց։ Ե րա նի՜ այն մար դուն, 
որ  Տերն ա նօ րի նութ յուն չի հա մա րում նրան, և  նեն գութ յուն չկա Ն րա 

35. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.63
36. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.16
37. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.19
38. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.23
39. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.37
40. Երկ րորդ Օ րի նաց 28.45
41. Երկ րորդ Օ րի նաց 27.15
42. Երկ րորդ Օ րի նաց 27.16–18
43. Երկ րորդ Օ րի նաց 27.19
44. Երկ րորդ Օ րի նաց 27.20–25
45. Երկ րորդ Օ րի նաց 27.26
46. Ա ռա կաց 26.2
47. Ե սա յի 11.1
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հո գու մեջ»48։ Այ նուա մե նայ նիվ, խա չի վրա Ք րիս տո սին վե րագրված 
մեղ քը բա ցա հայտ վեց Աստ ծո և  երկ նա յին զոր քե րի առջև։  Նա ի 
ցույց հան վեց մարդ կանց առջև և  խայ տա ռակ վեց թե՛ հրեշ տակ նե րի, 
թե՛ դևե րի աչ քի առջև49։ Ն րա կրած ա նօ րի նութ յուն նե րը չներ վե ցին, և 
Ն րա վրա դրված մեղ քե րը չծածկ վե ցին։ Ե թե մարդն օրհն ված է հա-
մար վում, ո րով հետև ա նօ րի նութ յու նը չի հա մար վում նրան, նշա նա-
կում է՝ Ք րիս տոսն ան սահ մա նո րեն ա նիծ ված էր, քա նի որ բո լո րիս 
ա նօ րի նութ յու նը դրվեց Ն րա վրա50։ Ա հա թե ին չու Ն րա հետ վար-
վե ցին՝ ինչ պես ուխ տը զանց ա նո ղի, ո րի մա սին գրված է  Մո վա բում 
 Մով սի սա կան ուխ տի նո րոգ ման ժա մա նակ. 

« Տե րը չի հա ճի նրան խնա յե լու, այլ այն ժա մա նակ  Տի րոջ բար կութ յու նը 
և  նա խան ձը կբոր բոք վի այն մար դու վրա, և  այս գրքի մեջ գրված ա մեն 
ա նեծ քը կիջ նի նրա վրա, և  Տե րը կջնջի նրա ա նու նը երկն քի տա կից։ 
Եվ  Տե րը կբա ժա նի նրան Իս րա յե լի բո լոր ցե ղե րից՝ չա րի քի հա մար, այս 
Օ րեն քի գրքում գրված ուխ տի բո լոր ա նեծք նե րի հա մե մատ»51։

 Գող գո թա յում  Մե սիան զատ վեց չա րի քի հա մար, և Օ րեն քի 
գրքում գրված ա մեն մի ա նեծք դրվեց Ն րա վրա։ Աբ րա հա մի այս 
 Սերն դի մեջ երկ րի բո լոր ըն տա նիք ներն օրհն ված են, միայն ո րով-
հետև  Նա ա նիծ վեց ա վե լի, քան ցան կա ցած մարդ, ով ապ րել է այս 
երկ րում52։ Թ վոց գրքում գրված է օրհ նութ յան ա մե նահ րա շա լի խոս-
տումնե րից մե կը, որ Աստ ված տվել է մար դուն։ Այն կոչ վում է քա-
հա նա յա կան կամ Ա հա րո նի օրհ նութ յուն. « Տե րը օրհ նի քեզ և  պա-
հի քեզ։  Տե րը պայ ծա ռեց նի Իր ե րե սը քեզ վրա և  ո ղոր մի քեզ։  Տե րը 
բարձ րաց նի Իր ե րե սը քեզ վրա և  խա ղա ղութ յուն տա քեզ»53։  Թեև 
այս օրհ նութ յու նը գե ղե ցիկ և  հա ճե լի է, այն մեծ աստ վա ծա բա նա կան 
խնդիր է ստեղ ծում։ Ինչ պե՞ս կա րող է ար դար Աստ ված նման օրհ-
նութ յուն շնոր հել մե ղա վոր ժո ղովր դին՝ ա ռանց փոխ զիջ ման գնա լու 
Իր ար դա րութ յան հետ։ Կր կին, պա տաս խա նը խաչն է։  Մե ղա վո րը 
կա րող է օրհ նութ յուն ստա նալ, միայն ո րով հետև  Սուր բը և Ար դա րը 
ա նեծք կրեց54։  Ցան կա ցած օրհ նութ յուն, ո րը երբ ևէ շնորհ վել է կամ 
կշնորհ վի Ն րա ժո ղովր դին, ու նի միայն մեկ պատ ճառ. խա չա փայ տի 
վրա Ք րիս տո սը ստա ցավ քա հա նա յա կան օրհ նութ յան ճիշտ հա կա-
ռա կը55։  Մեզ աս վում է. « Տե րը օրհ նի քեզ», միայն ո րով հետև Ն րան 

48. Սաղ մոս 32.1,2
49. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25. «հրա պա րա կավ ցու ցադ րեց»։
50. Ե սա յի 53.6
51. Երկ րորդ Օ րի նաց 29.20,21
52. Ծնն դոց 12.3
53. Թ վոց 6.24–26
54. Գործք 3.14
55. Թ վոց 6.22–27. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ Ռ. Չ. Սփ րոու լին և ն րա 

քա րո զին՝  Գա ղա տա ցի նե րի 3.13-ի հի ման վրա, ո րը նա քա րո զեց 2008թ.-ի « Միա սին 
Ա վե տա րա նի հա մար» հա մա ժո ղո վին։
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աս վեց. « Տե րը նզո վի  Քեզ և  կոր ծան ման մատ նի  Քեզ.  Տե րը վերց նի 
Իր ներ կա յութ յան լույ սը  Քո վրա յից և  դա տա պար տի քեզ.  Տե րը շրջի 
Իր ե րե սը  Քեզ նից և լց նի  Քեզ թշվա ռութ յամբ»։

 Սաղ մո սեր գուն նկա րագ րում է օրհն ված նե րին՝ որ պես մարդ կանց, 
ո րոնք ու րա խա նում և ցն ծում են Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ, ո րոնք գի-
տեն տո նա կան բա ցա կան չութ յան ու րա խա լի ձայ նը, և  ո րոնք քայ լում 
են Ն րա ե րե սի լույ սով56։  Հա նուն մեզ Ք րիս տո սը տրտմութ յուն ապ-
րեց՝ զրկվե լով  Հոր ներ կա յութ յու նից։  Նա ճա նա չեց դա տաս տա նի 
փո ղի սար սա փազ դու ձայ նը և  հայտն վեց Աստ ծո ե րե սի բար կութ յան 
ան տա նե լի խա վա րում։ Ա դա մի ճա կա տագ րա կան ո րոշ ման պատ ճա-
ռով բո լոր ստեղծ ված նե րը հա ռա չում էին ա նեծ քի տակ և ստր կաց ված 
էին ա պա կա նութ յա նը և  ու նայ նութ յա նը57։ Ս տեղծ ված նե րին ա զա տե լու 
հա մար, վեր ջին Ա դամն իր վրա վերց րեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը՝ հա-
ռա չե լով դրանց ա հա սար սուռ լծի ներ քո. «Ք րիս տո սը գնեց մեզ օ րեն-
քի ա նեծ քից՝ մեզ հա մար ա նեծք լի նե լով»58։ 

Այն, որ խաչ ված Ք րիս տո սի ա ղա ղա կի ի մաս տը հա ճախ կորս վում 
է ռո ման տիկ սահ մա նումնե րի պատ ճա ռով, մե ծա գույն այ լա սե րութ-
յուն է։ Ոչ հազ վա դեպ կա րե լի է լսել քա րո զիչ նե րի պնդումներն այն 
մա սին, որ  Հայ րը շրջվեց Իր Որ դուց, քա նի որ  Նա այլևս չէր կա րո-
ղա նում դի մա նալ այն տա ռա պան քին, ո րը մե ղա վոր մար դիկ պատ-
ճա ռում էին Ն րան։  Հա մա ձայն մեր ու սումնա սի րութ յան՝ նման մեկ-
նութ յու նը աստվածաշնչյա ն պատ մության և  խա չի վրա տե ղի ու նե-
ցա ծի բա ցար ձակ ա ղա վա ղում է։  Հայ րը ե րես չթե քեց Իր Որ դուց այն 
պատ ճա ռով, որ չու ներ տո կու նութ յուն՝ Ն րա չար չա րանք նե րը տես-
նե լու հա մար, այլ ո րով հետև «Աստ ված Ն րան, որ մեղք չգի տեր, մեզ 
հա մար մեղք ա րեց, որ մենք Աստ ծո ար դա րութ յու նը լի նենք Ն րա-
նում»59։  Նա դրեց մեր մեղ քե րը Ն րա վրա և  ե րես թե քեց Ն րա նից, 
քա նի որ Ն րա աչ քե րը չա փա զանց սուրբ են՝ չա րը տես նե լու հա մար, 
և  Նա չի կա րող բա րե հա ճութ յամբ նա յել ա նի րա վութ յա նը60։ 

Այն, որ ա վե տա րան չա կան գրքույկ նե րի մեծ մա սը պատ կե րում է 
ան սահ ման ան դունդ կամ բա ժա նութ յուն սուրբ Աստ ծո և  մե ղա վոր 
մար դու միջև, հենց այն պես չէ։ Աստ վա ծա շուն չը լիո վին հա մա ձայն է 
նման օ րի նա կի հետ։ Ինչ պես Ե սա յի մար գա րեն բա ցա կան չեց. «Ա հա 
 Տի րոջ ձեռ քը չի կար ճա ցել փրկե լուց, և Ն րա ա կան ջը չի ծան րա ցել լսե-
լուց։ Այլ ձեր ա նօ րի նութ յուն ներն են բա ժա նում ձեր և  ձեր Աստ ծո մեջ-
տե ղը, և  ձեր մեղ քե րը ծած կե ցին Ն րա ե րե սը ձեզ նից, որ չլսի»61։  Հա մա-

56. Սաղ մոս 21.6, 89.15
57. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.20–22
58. Գա ղա տա ցի նե րի 3.13
59. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
60. Ե սա յի 53.6, Ամ բա կում 1.13
61. Ե սա յի 59.1,2
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ձայն այս և  ան թիվ այլ հատ ված նե րի՝ բո լոր մար դիկ պետք է ապ րեն 
և  մա հա նան՝ կտրված Աստ ծո բար յա ցա կամ ներ կա յութ յու նից և  աստ-
վա ծա յին զայ րույ թի ներ քո։ Ա հա թե ին չու Աստ ծո Որ դին զբա ղեց րեց 
մեր տե ղը, կրեց մեր մեղ քը և «թող վեց Աստ ծուց»։ « Չէ՞ որ պետք էր, որ 
Ք րիս տոսն այս չար չա րանք նե րը քա շեր և Իր փառ քը մտներ»՝ այդ ան-
դուն դը փա կե լու և  հա րա բե րութ յուն նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար62։ 

ՔՐԻՍՏՈՍՆ ԻՐ ՎՐԱ ՎԵՐՑՐԵՑ ԱՍՏԾՈ ԶԱՅՐՈՒՅԹԸ 
Իր ժո ղովր դի փրկութ յու նը ձեռք բե րե լու հա մար Ք րիս տո սը կրեց 

Աստ ծուց թող ված լի նե լու սար սա փը, մինչև վերջ խմեց Աստ ծո ցաս-
ման դա ռը բա ժա կը և, ար նա քամ լի նե լով, մա հա ցավ Իր ժո ղովր դի 
փո խա րեն։  Միայն այդ դեպ քում աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յու-
նը կա րող էր բա վա րար վել, Աստ ծո զայ րույ թը՝ խա ղա ղեց վել, և  հաշ-
տութ յու նը՝ հնա րա վոր դառ նալ։ 

 Պար տե զում Ք րիս տո սը ե րեք ան գամ ա ղո թեց, որ այդ բա ժա կը 
հե ռաց վեր Ի րե նից, բայց ա մեն ան գամ հնա զան դեց րեց Իր կամքն 
Իր  Հո րը63։  Մենք պետք է հարց տանք, թե այդ ի՞նչ բա ժակ էր, ո րը 
դրդեց Ն րան այդ քան ջա նա սի րա բար ա ղո թել։ Ի՞նչ սար սա փե լի բան 
էր այն պա րու նա կում, որն այն պի սի՜ տան ջանք պատ ճա ռեց Ն րան, 
որ Ն րա քրտին քը խառն վեց ար յան հետ64։ 

 Հա ճախ աս վում է, որ այդ բա ժա կը խորհր դան շում էր դա ժան հռո-
մեա կան խա չը և Ն րան սպաս վող կտտանք նե րը, որ Ք րիս տո սը կան-
խազ գում էր, թե ինչ պես էր ի նը կաշ վե շերտ ու նե ցող մտրա կը հար վա-
ծե լու Իր մեջ քին, ինչ պես էր փշե պսա կը ծա կե լու Իր ճա կա տը, և  ինչ-
պես էին ծանր մե խե րը գամ վե լու Իր ձեռ քե րի և  ոտ քե րի մեջ։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, ով քեր հա վա տում են, որ Ն րա տան ջան քի պատ ճա ռը հենց 
այդ բա ներն էին, չեն հաս կա նում խա չը և  այն, թե ինչ կա տար վեց խա-
չի վրա։  Թեև այն կտտանք նե րը, ո րոնց  Նա են թարկ վեց մարդ կանց 
կող մից, Աստ ծո փրկա րար ծրագ րի մասն էին, կար շատ ա վե լի չա րա-
գույժ բան, ին չից ա զատ վե լու հա մար Ն րա նում ա ղա ղակ բարձ րա ցավ։ 

Ա ռա ջին ե կե ղե ցու գո յութ յան ա ռա ջին դա րե րի ըն թաց քում հա զա-
րա վոր քրիս տոն յա ներ էին մա հա նում խա չե րի վրա։ Ըստ պատ մա-
կան տե ղե կութ յուն նե րի՝  Նե րո նը գլխի վայր խա չում էր նրանց, պա-
տում էր ձյու թով և  վա ռում էր՝ օգ տա գոր ծե լով որ պես փո ղո ցա յին լու-
սա վո րութ յուն Հ ռոմ քա ղա քում։ Այդ ժա մա նակ վա նից ի վեր, դա րեր 
շա րու նակ, ան թիվ քրիս տոն յա ներ անն կա րագ րե լի կտտանք ներ են 
կրել, սա կայն թե՛ նրանց ըն կեր նե րը, թե՛ նրանց թշնա մի նե րը վկա-
յում էին, որ նրանք մա հա նում էին մեծ խի զա խութ յամբ։ Ե թե  Մե սիա յի 

62. Ղու կաս 24.26
63. Ղու կաս 22.41–44
64. Ղու կաս 22.44
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հետևորդ ներն ա նա սե լի ու րա խութ յամբ էին ըն դու նում ի րենց դա ժան 
մա հը, մի՞ թե մենք պետք է հա վա տանք, որ նրանց փրկութ յան Ա ռաջ-
նոր դը կուչ էր ե կել պար տե զում՝ վա խե նա լով կտտանք նե րից65։ Արդյո՞ք 
Աստ ծո Ք րիս տո սը երկն չում էր մտրակ նե րից և փ շե րից, խա չե րից և 
 նի զակ նե րից, թե՞ այդ բա ժա կը խորհր դան շում է այն պի սի սար սափ, 
որն ան սահ մա նո րեն վեր է մե ծա գույն մարդ կանց դա ժա նութ յու նից։ 

Որ պես զի ի մա նանք, թե ինչ է պա րու նա կում այդ չա րա գույժ բա-
ժա կը, մենք պետք է դի մենք  Սուրբ գրքին։  Գո յութ յուն ու նի եր կու 
հատ ված, ո րոնք պետք է հատ կա պես դի տար կենք: Դ րան ցից մե-
կը գտնվում է  Սաղ մոս նե րում, իսկ մյու սը՝  Մար գա րե նե րի գրքե րում. 
«Ո րով հետև բա ժակ կա  Տի րոջ ձեռ քում, և  գի նին պղտո րութ յամբ 
լցված ե փում է, և  այն թափ վում է նրա նից։  Բայց հի րա վի երկ րի բո-
լոր ամ բա րիշտ նե րը նրա մրուր նե րը պի տի քա մեն-խմեն»66և «Ո րով-
հետև այս պես է ա սում ինձ  Տե րը՝ Իս րա յե լի Աստ վա ծը. «Ա՛ռ այս բար-
կութ յան գի նու բա ժա կը Իմ ձեռ քից և խ մեց րո՛ւ այն բո լոր ազ գե րին, 
ո րոնց մոտ Ես քեզ ու ղար կում եմ, որ խմեն և շշկլ վեն և  հի մա րա նան 
այն սրի պատ ճա ռով, որ Ես ու ղար կում եմ նրանց մեջ»»67։

 Մե ղա վոր նե րի ան դա դար ապս տամ բութ յան արդ յուն քում, Աստ ծո 
ար դա րա դա տութ յու նը դա տաս տան հռչա կեց նրանց դեմ։  Նա պատ-
րաստ վում էր ար դա րա ցիո րեն թա փել Իր ցա սումն ազ գե րի վրա։  Նա 
պատ րաստ վում էր թա փել Իր բար կութ յան գի նու բա ժա կը նրանց 
բե րան նե րի մեջ և  նույ նիսկ ստի պել նրանց քա մել դրա մրուր նե րը68։ 
 Նույ նիսկ այս աշ խար հին սպաս վող ճա կա տագ րի մա սին միտ քը 
զար հու րե լի է։ Այս ճա կա տա գի րը սպաս վում էր բո լո րին, ե թե Աստ-
ծո ո ղոր մութ յու նը փրկութ յուն չգտներ Իր ժո ղովր դի հա մար, և Աստ-
ծո ի մաս տութ յու նը չկազ մեր Իր ժո ղովր դի փրկագն ման ծրա գի րը աշ-
խար հի սկզբից ա ռաջ69։ Աստ ծո Որ դին մարդ էր դառ նա լու և  ապ րե լու 
էր երկ րի վրա՝ կա տա րե լա պես հնա զանդ վե լով Աստ ծո օ րեն քին։  Նա 
նման էր լի նե լու մեզ ա մեն ին չում և  բախ վե լու էր ա մեն տե սա կի գայ-
թակ ղութ յան, ինչ պես և  մենք, բայց չէր մե ղան չե լու70։  Նա ապ րե լու էր 
կա տա րե լա պես ար դար կյան քով՝ Աստ ծո փառ քի և Իր ժո ղովր դի օգ-
տի հա մար։ Իսկ հե տո, ո րոշ ված ժա մա նա կին,  Նա խաչ վե լու էր մե ղա-
վոր նե րի ձեռ քով։  Խա չի վրա  Նա կրե լու էր Իր ժո ղովր դի հան ցան քը և 
 վերց նե լու էր Իր վրա Աստ ծո զայ րույ թը, որն ուղղ ված էր նրանց դեմ։ 
Ա դա մի ճշմա րիտ Որ դին, Ով նաև Աստ ծո ճշմա րիտ Որ դին էր, վերց նե-
լու էր բար կութ յան բա ժակն ան մի ջա պես Աստ ծո ձեռ քից և խ մե լու էր 
այն մինչև վեր ջին կա թի լը։  Նա խմե լու էր այն մինչև ա վար տե լը, մինչև 

65. Եբ րա յե ցի նե րի 2.10
66. Սաղ մոս 75.8
67. Ե րե միա 25.15,16
68. Մ րու րը գի նու շշի հա տա կին հա վաք ված նստված քը կամ տա կանքն է։
69. Մատ թեոս 25.34, Ե փե սա ցի նե րի 1.4, Ա  Պետ րոս 1.20,  Հայտ նութ յուն 13.8, 17.8
70. Եբ րա յե ցի նե րի 2.17, 4.15
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որ ա մեն ինչ կա տար վեր, և Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը լիո վին բա-
վա րար ված լի ներ71։ Աստ վա ծա յին զայ րույ թը, ո րը պետք է հաս ներ 
մեզ, սպառ վե լու էր Որ դու վրա և  հանգց վե լու էր Ն րա կող մից։ 

 Պատ կե րաց րեք մի ահ ռե լի անջր պետ, ո րը մինչև վերջ ջրով լցված 
է և  հա զիվ է դի մա նում ջրի ծան րութ յա նը։  Հան կարծ պաշտ պա նիչ պա-
տը քանդ վում է, և ջր հե ղե ղի ան սանձ կոր ծա նա րար ու ժը բաց է թող-
վում։  Մինչ վե րա հաս կոր ծա նումն ա րա գո րեն մո տե նում է մո տա կա 
դաշ տա վայ րում գտնվող մի փոք րիկ գյու ղի, գե տի նը հան կար ծա կի 
բաց վում է հե ղե ղի առջև՝ կլա նե լով այն ա մե նը, ին չը սրբե լու-տա նե լու 
էր ամ բողջ գյու ղը։ Ն մա նա պես, Աստ ծո ար դար դա տաս տանն ա րա գո-
րեն հաս նում էր ա մեն մե կին։ Դ րա նից ան կա րե լի էր փախ չել ո՛չ ա մե-
նա բարձր սա րը, ո՛չ էլ ա մե նա խո րը ան դուն դը։ Ա մե նաա րա գա վազ ոտ-
քե րը չէին կա րող փախ չել դրա նից, և  ա մե նաու ժեղ լո ղոր դը չէր կա րող 
դի մա նալ դրա հո սանք նե րին։ Անջր պե տը քանդ վել էր, և  ո չինչ չէր կա-
րող նո րո գել այն։  Բայց երբ մարդ կա յին հույ սը սպառ ված էր, ո րոշ ված 
ժա մա նա կին Աստ ծո Որ դին՝ որ պես միջ նորդ, կանգ նեց աստ վա ծա յին 
ար դա րա դա տութ յան և Իր ժո ղովր դի միջև։  Նա մինչև վերջ խմեց այն 
բար կութ յու նը, ո րը մենք բոր բո քել էինք, և  այն պա տի ժը, ո րին մենք 
ար ժա նի էինք։ Երբ  Նա մա հա ցավ, այդ ջրհե ղե ղից նույ նիսկ մի կա թիլ 
չէր մնա ցել։  Նա խմեց այն ամ բող ջութ յամբ՝ մեր փո խա րեն։ 

 Պատ կե րաց րեք եր կու հսկա գլա քար, ո րոն ցից մե կը պտտվում է 
մյու սի վրա յով։ Դ րանց մեջ տե ղում մի ցո րե նի հատ է հայտն վում և 
ճզմ վում է ահ ռե լի ծան րութ յան ներ քո։  Նախ՝ քա րե րը փշրում են դրա 
կեղ ևը՝ այն ան ճա նա չե լի դարձ նե լով, իսկ հե տո դրա ներ սը դուրս է 
թափ վում և  փո շիաց վում է։ Չ կա որ ևէ հույս այն վե րա կանգ նե լու հա-
մար։ Ա մեն ինչ կորս ված է և  անհ նար է նո րո գել։ Ն մա նա պես,  Տի րո-
ջը հա ճե լի ե ղավ զար կել Իր Որ դուն և  ա նա սե լի տրտմութ յուն պատ-
ճա ռել72։ Իսկ Որ դուն հա ճե լի ե ղավ հնա զանդ վել նման չար չա րան-
քին, որ պես զի Աստ ված փա ռա վոր վեր, իսկ Իր ժո ղո վուր դը՝ փրկվեր։ 

 Մենք չպետք է մտա ծենք, որ Աստ ված ինչ-որ հա ճույք էր գտնում 
Իր սի րե լի Որ դու չար չա րանք նե րի մեջ։ Ն րա մա հը այն մի ջոցն էր, 
ո րով կա տար վեց Աստ ծո կամ քը։ Այլևս ոչ մի մի ջոց չէր կա րող հե-
ռաց նել մեղ քը, բա վա րա րել աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յու նը և 
 խա ղա ղեց նել Աստ ծո զայ րույ թը մեր դեմ։  Մինչև որ այդ աստ վա ծա-
յին ցո րե նի հա տը չընկ ներ հո ղի մեջ և չ մա հա նար, այն մե նակ կմնար՝ 
ա ռանց ժո ղովր դի կամ հարս նա ցուի73։ Աստ ծո հա ճութ յու նը ոչ թե չար-
չա րան քի մեջ էր, այլ այն ա մե նի, ինչ այդ չար չա րանքն ի րա կա նաց-
նե լու էր։ Աստ ված ի հայտ էր գա լու այն պի սի փառ քով, ո րը դեռ հայտ-

71. Հով հան նես 19.30
72. Ե սա յի 53.10
73. Հով հան նես 12.24
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նի չէր մարդ կանց և հ րեշ տակ նե րին, և  կազմ վե լու էր մի ժո ղո վուրդ, 
որն ու նե նա լու էր ան խա թար հա ղոր դութ յուն Աստ ծո հետ։ 

Հ րա շա լի մաք րակ րոն հե ղի նակ  Ջոն Ֆ լա վե լը գրել է մի երկ խո-
սութ յուն  Հոր և Որ դու միջև։ Այն ան կում ապ րած մարդ կութ յան մա-
սին է, և  այն մա սին, թե որ քան մեծ գին է պա հանջ վում մեր փրկութ-
յու նը ստա նա լու հա մար։ Այն հրա շա լի կեր պով նկա րագ րում է խա չի 
ի րա կան տա ռա պան քը, նաև՝  Հոր և Որ դու սե րը, ո րը դրդեց նրանց 
ըն դու նել այն։ Ֆ լա վե լը գրում է. 

« Պատ կե րաց րեք, որ  Հայ րը, ձեր հարցով պայ մա նա վոր վե լով Ք րիս-
տո սի հետ, ա սում է. 

 Հայր. Որ դի՛ս, ա հա խեղճ և  ո ղոր մե լի մարդ կանց մի խումբ, ո րոնք լիո-
վին կոր ծա նել են ի րենց և  այժմ մատն ված են Իմ ար դա րա դա տութ-
յա նը, ո րը կա՛մ պա հան ջում է հա տու ցում նրանց փո խա րեն, կա՛մ ին քը 
հա տու ցում կստա նա՝ նրանց հա վիտ յան կոր ծա նե լով։ Ի՞նչ կա րե լի է 
ա նել այս մարդ կանց հա մար։ 

Եվ Ք րիս տո սը պա տաս խա նում է. 

Որ դի. Ո՜վ Իմ  Հայր, Իմ սե րը և  գու թը նրանց հան դեպ այն պի սին է, 
որ նրանց հա վի տե նա կան կոր ծան ման փո խա րեն Ես պա տաս խա-
նատվութ յուն կվերց նեմ՝ որ պես նրանց Ե րաշ խա վոր։  Բե՛ր նրանց բո-
լոր պար տա մուր հակ նե րը, որ տես նեմ, թե ինչ եմ պարտք  Քեզ.  Տե՛ր, 
բե՛ր բո լո րը, որ չմնա ոչ մի ետ հաշ վարկ՝ նրանց հետ կապ ված. պա-
հան ջի՛ր ա մեն բան Իմ ձեռ քից։ Ա վե լի լավ է՝ ես կրեմ նրանց հա սա նե-
լի բար կութ յու նը, քան նրանք կրեն այն. Ի՛նձ վրա,  Հա՛յր, թող Ի՛նձ վրա 
լի նի նրանց ամ բողջ պարտ քը։ 

 Հայր.  Բայց Որ դիս, ե թե  Դու պար տա վոր վես նրանց հա մար,  Դու պետք 
է հաշ վի առ նես, որ վճա րե լու ես մինչև վեր ջին լու ման. մի՛ սպա սիր 
որևէ այ լընտ րան քի, ե թե Ես խնա յեմ նրանց, Ես չեմ խնա յի  Քեզ։ 

Որ դի.  Բա՛վ է,  Հա՛յր, թող այդ պես լի նի. պա հան ջի՛ր ա մեն բան Ինձ նից, 
Ես կա րող եմ վճա րել դա, ու թեև դա կոր ծա նա րար լի նի Ինձ հա մար, 
թեև դա աղ քա տաց նի Ինձ Իմ ամ բողջ հարս տութ յու նից և խ լի բո լոր 
գան ձերս, միև նույն է՝ Ես պատ րաստ եմ ստանձ նել դա»74։

Եր բեմն մար դիկ մտա ծում են և  նույ նիսկ քա րո զում են, որ  Հայ-
րը նա յեց Երկն քից, տե սավ այն չար չա րանք նե րը, ո րոնք Իր Որ դին 
կրեց մարդ կան ցից, և  հա մա րեց դա մեր մեղ քե րի հա տու ցու մը։  Սա 
վա տա գույն հերձ վա ծութ յունն է։ Ք րիս տո սը բա վա րա րեց աստ վա ծա-
յին ար դա րա դա տութ յու նը՝ ոչ թե պար զա պես կրե լով չար չա րանք ներ 
մարդ կան ցից, այլ՝ Իր վրա վերց նե լով Աստ ծո զայ րույ թը։  Մեղ քի հա-
տուց ման հա մար պա հանջ վում է ա վե լին, քան խա չեր, մե խեր, փշե 
պսակ ներ և  նի զակ ներ։  Հա վա տաց յա լը չի փրկվում պար զա պես այն 

74. Ջոն Ֆ լա վել, «Կ յան քի աղբ յու րը. Ք րիս տո սը՝ Իր հիմնա կան և  միջ նոր դա կան փառ-
քով,  Ջոն Ֆ լա վե լի աշ խա տութ յուն նե րում» ( Լոն դոն, «Banner of Truth», 1968թ.), հտ. 1, էջ 61։ 
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պատ ճա ռով, թե ինչ պես մար դիկ վար վե ցին Ք րիս տո սի հետ, այլ՝ թե 
ինչ պես Աստ ված վար վեց Ն րա հետ։  Նա զար կեց  Հի սու սին մեր դեմ 
ուղղ ված զայ րույ թի ամ բողջ ու ժով75։  Քա րո զե լով Ա վե տա րա նը՝ մենք 
հազ վա դեպ ենք պար զո րեն խո սում այս ճշմար տութ յան մա սին։ 

ՏԵՐԸ ԿՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ 
 Հին կտա կա րա նի ա մե նա վի պեր գա կան պա տումնե րից մե կում 

Աստ ված պատ վի րում է նա հա պետ Աբ րա հա մին տա նել իր որ դուն 
 Մո րիա սա րը և զո հել նրան այն տեղ. «Ա՛ռ քո սի րած մեկ հա տիկ որ-
դուն՝ Ի սա հա կին, և  Մո րիա յի եր կի րը գնա և  այն տեղ նրան ող ջա կեզ 
ա րա այն սա րե րից մե կի վրա, որ Ես քեզ կա սեմ»76։ 

Ինչ պի սի՜ բեռ էր կրում Աբ րա հա մը։  Մենք չենք էլ կա րող պատ-
կե րաց նել այն տրտմութ յու նը, ո րը հա մա կել էր այդ ծե րու նուն և  կե-
ղե քում էր նրա սիր տը ճա նա պար հի ա մեն քայ լին։ Աստ վա ծա շուն-
չը հստա կո րեն ա սում է, որ նրան պատ վիր վեց զո հա բե րել «սի րած 
մեկ հա տիկ որ դուն՝ Ի սա հա կին»։ Այս պատ վե րի ձևա կեր պումն ա սես 
փոր ձում է գրա վել մեր ու շադ րութ յու նը և  միտք տալ այն մա սին, որ 
այս խոս քե րի մեջ կա ա վե լի խո րը ի մաստ, քան եր ևում է ա ռա ջին 
հա յաց քից։ Այդ մար դը և ն րա որ դին պար զա պես խորհր դա պատ կե-
րում են մե ծա գույն  Հո րը, մե ծա գույն Որ դուն և  մե ծա գույն զո հը։ 

Եր րորդ օ րը եր կուսն էլ հա սան ո րոշ ված վայ րը, և  հայրն իր ձեռ-
քով կա պեց սի րե լի որ դուն։  Վեր ջա պես, հնա զանդ վե լով պատ վե րին, 
նա ծած կեց որ դու աչ քերն իր ձեռ քով և «դա նակն ա ռավ, որ որ դուն 
մոր թի»77։  Հենց այդ պա հին Աստ ծո ո ղոր մութ յու նը մի ջամ տեց, և  ծե-
րու նու ձեռ քը պահ վեց։ Աստ ված ձայն տվեց նրան Երկն քից՝ ա սե լով. 
«Աբ րա հա՛մ, Աբ րա հա՛մ...  Ձեռքդ տղա յին մի՛ դիպց րու և ն րան մի բան 
մի՛ ա րա, ո րով հետև հի մա ի մա ցա, որ դու Աստ ծուց վա խե նում ես և 
 քո մեկ հա տիկ որ դուն Ինձ նից չխնա յե ցիր»78։ 

Լ սե լով  Տի րոջ ձայ նը՝ Աբ րա հա մը բարձ րաց րեց հա յաց քը և  տե սավ 
մի խո յի, ո րի եղջ յուր նե րը մնա ցել էին մա ցառ նե րի մեջ։  Նա վերց րեց 
այն և  զո հա բե րեց իր որ դու փո խա րեն79։ Դ րա նից հե տո նա ան վա նեց 
այդ տե ղը ՅՀՎՀ- Յի րե կամ « Տե րը կտես նի» (« Տե րը կմա տա կա րա րի», 
NKJV)։ Եվ այս ճշմա րիտ խոս քը մնում է մինչև օրս. «Այն սա րում, որ տեղ 
 Տե րը եր ևում է» (կամ՝ « Տի րոջ սա րի վրա կմա տա կա րար վի», NKJV)80։ 

 Պատ մութ յան այս վի պեր գա կան պա հի ա վար տին, վա րա գույրն 
իջ նե լիս, ոչ միայն Աբ րա հա մը, այլև ա մեն մե կը, ով երբ ևէ կար դա ցել 

75. Ե սա յի 53.10
76. Ծնն դոց 22.2, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է
77. Ծնն դոց 22.10
78. Ծնն դոց 22.11,12
79. Ծնն դոց 22.13
80. Ծնն դոց 22.14
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է այս մա սին, թեթ ևութ յան հո գոց է հա նում, քա նի որ տղա յի կյան-
քը խնայ վեց։  Մենք մտա ծում ենք. «Ինչ պի սի՜ գե ղե ցիկ ա վարտ», սա-
կայն դա ա վարտ չէր, այլ միայն՝ ընդ մի ջում։ 

Եր կու հա զար տա րի անց վա րա գույ րը կրկին բաց վում է։ Ե տին պլա-
նը խա վար և  չա րա գույժ է։ Աստ ծո Որ դին բե մի կենտ րո նում է՝  Գող-
գո թա սա րի վրա։  Սե րը և հ նա զան դութ յու նը կա պել են Ն րան Իր  Հոր 
կամ քը կա տա րե լուն։  Նա գամ ված է դրան և կ րում է Իր ժո ղովր դի մեղ-
քե րը։  Նա ա նիծ ված է, լքված է Իր ա րար չա գոր ծութ յան կող մից և  թող-
ված է Աստ ծուց81։ Եվ հան կարծ Աստ ծո զայ րույ թի զար հու րե լի ո րոտ-
մուն քը խախ տում է լռութ յու նը։  Հայ րը վերց նում է դա նա կը, վեր է բարձ-
րաց նում ձեռ քը և  մոր թում է «Իր սի րած մեկ հա տիկ Որ դուն»՝ կա տա րե-
լով Ե սա յի մար գա րեի խոս քե րը. « Հի րա վի  Նա մեր ցա վե րը վեր ա ռավ 
և  մեր վշտե րը բեռ նեց Իր վրա, բայց մենք Ն րան պատ վա հար ված էինք 
հա մա րում, Աստ ծուց զարկ ված և ն կուն ե ղած։  Բայց  Նա մեր մեղ քե րի 
հա մար վի րա վոր վեց և  մեր ա նօ րի նութ յուն նե րի հա մար հար ված վեց, 
մեր խա ղա ղութ յան պա տի ժը Ն րա վրա ե ղավ, և Ն րա վեր քե րով մենք 
բժշկվե ցինք...  Բայց  Տե րը հա ճեց Ն րան զար կել, ցա վեց նել...»82։ 

 Վա րա գույ րը փակ վում է մորթ ված Որ դու՝ խաչ ված  Մե սիա յի վրա, 
որ պես զի բաց վի դժոխ քին ար ժա նի մե ղա վոր նե րի հա մար։ Ի տար-
բե րութ յուն Ի սա հա կի պատ մութ յան՝ չկար խոյ, ո րը կմա հա նար Ն րա 
փո խա րեն։  Նա էր այն  Գա ռը, ո րը մա հա ցավ այս աշ խար հի մեղ քե-
րի հա մար83։  Նա Աստ ծո մա տա կա րա րումն էր՝ Իր ժո ղովր դին փրկե-
լու հա մար։  Նա այն ա մե նի ի րա կա նա ցումն էր, որ Ի սա հա կը և  խո յը 
խորհր դա պատ կե րում էին։ Ն րա նում  Գող գո թա կոչ վող ա հա սար սուռ 
սարն այժմ վե րան վան ված է ՅՀՎՀ- Յի րե կամ « Տե րը կմա տա կա րա-
րի»։ Եվ այս ճշմա րիտ խոս քը մնում է մինչև օրս. « Տի րոջ սա րի վրա 
կմա տա կա րար վի»84։ 

 Գող գո թան Աստ ծո սարն է, իսկ փրկութ յու նը՝ Ն րա մա տա կա րա-
րու մը։ Աստ ված ևս  մեկ ան գամ ձայն տվեց Աբ րա հա մին. «Աբ րա հա՛մ, 
Աբ րա հա՛մ...  Հի մա ի մա ցա, որ դու Աստ ծուց վա խե նում ես և  քո մեկ 
հա տիկ որ դուն Ինձ նից չխնա յե ցիր»85։  Մենք՝ հա վա տաց յալ ներս, այժմ 
ա ղա ղա կում ենք Աստ ծուն նման խոս քե րով. «Աստ վա՛ծ, իմ Աստ վա՛ծ, 
հի մա ես գի տեմ, որ  Դու սի րում ես ինձ, քա նի որ  չխնա յե ցիր ինձ նից 
 Քո Որ դուն՝  Քո մեկ հա տիկ Որ դուն, Ում սի րում ես»86։ 

 Մե սիան մա հա ցավ, սա կայն սա դեռ ա վար տը չէ։ Մ նում է ևս  մեկ 
տե սա րան՝ հա րութ յու նը և  վե հա շուք թա գադ րու մը։ 

81. Հով հան նես 1.11,  Գործք 3.14,  Մատ թեոս 27.46
82. Ե սա յի 53.4,5,10
83. Հով հան նես 1.29
84. Ծնն դոց 22.14
85. Ծնն դոց 22.11,12
86. Ծնն դոց 22.12, Հ ռո մեա ցի նե րի 8.32



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆՄԵԿ

Աստ ծո ար դա րա ցու մը
______________________________________________________

«Ո րին Աստ ված ա ռա ջուց սահ մա նեց քա վութ յուն լի նե լու հա մար՝ հա վա-
տա լով (կամ՝ հա վատ քի մի ջո ցով), Ն րա ար յամբ, որ Իր ար դա րութ յու նը 
ցույց տա այն ա ռա ջուց գործ ված մեղ քե րի թույլտ վութ յան հա մար՝ Աստ ծո 
նե րե լու ժա մա նակ, որ Իր ար դա րութ յու նը եր ևաց նի այս ժա մա նա կում, որ 
Ին քը լի նի ար դար և  ար դա րաց նող նրան, որ  Հի սու սի հա վատ քից է»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25,26 

Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25,26-ի ա մե նասկզ բում գրված է, որ Աստ ծո 
կամքն էր՝ ի ցույց հա նել, հրա պա րա կավ ցու ցադ րել կամ փակց նել՝ 
որ պես ազդ (հա յե րե նում՝ սահ մա նել) Իր Որ դուն  Գող գո թա յի խա-
չի վրա։ Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, պատ մութ յան ո րո շա կի պա հին 
Աստ ված բարձ րաց րեց Ն րան խա չա փայ տի վրա՝ տիե զեր քի կրո նա-
կան կենտ րո նի խաչ մե րու կին, որ պես զի բո լո րը տես նեին1։  Հա մա-
ձայն վեր ևում գտնվող աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծի՝ Աստ ված ո րո-
շեց հրա պա րա կավ զո հա բե րել Իր Որ դուն, որ պես զի ար դա րաց ներ 
Ի րեն՝ մե կընդ միշտ ցույց տա լով, որ Ինքն ար դար Աստ ված է։ Այ-
նուա մե նայ նիվ, մենք պետք է տանք հետև յալ հար ցը. ին չո՞ւ էր այդ 
ար դա րա ցումն անհ րա ժեշտ2։  Վեր ևում բեր ված հատ վա ծը ցույց է 
տա լիս դրա պատ ճա ռը. «Քա նի որ Աստ ված Իր եր կայ նամ տութ յամբ 
թողտվութ յուն էր ա րել նախ կի նում գործ ված մեղ քե րի հա մար»3։ 

 Հա մա ձայն  Պո ղոս ա ռաք յա լի՝ անհ րա ժեշտ էր, որ Աստ ված ար-
դա րաց ներ Ի րեն կամ ա պա ցու ցեր Իր ար դա րութ յու նը, քա նի որ 
Իր եր կայ նամ տութ յամբ  Նա ան ցել էր Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի վրա-
յով և  չէր տվել նրանց այն ար դա րա դա տութ յու նը կամ պա տի ժը, 
ո րին նրանք ար ժա նի էին։  Մարդ կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քում 
 Նա շնորհք էր տվել և  նե րել էր ան թիվ մարդ կանց, ո րոնց կան չել էր 
աշ խար հից և  դարձ րել էր Իր ժո ղո վուր դը։ Այ նուա մե նայ նիվ, ա նե-

1. Գա ղա տա ցի նե րի 4.4
2. « Վեբս թե րի բա ռա րա նը» սահ մա նում է «ար դա րա ցում» բա ռը որ պես «ցան կա-

ցած բա նի պաշտ պա նութ յուն. ար դա րութ յան հաս տա տում՝ ընդ դեմ մերժ ման և  դա-
տա պար տութ յան, կամ՝ բո ղոք նե րի և  մե ղադ րանք նե րի»։

3. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25 (NKJV)
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լով դա՝  Նա թույլ էր տրվել, որ Ի րեն ա ռա ջադր վեին բազ մա թիվ մե-
ղադրանք ներ ա նար դա րութ յան մեջ։ 

Ինչ պե՞ս ար դար Աստ ված կա րող է նե րում շնոր հել մե ղա վոր նե րին, 
և  ինչ պե՞ս ճշմար տա պես սուրբ Աստ ված կա րող է կան չել նրանց հա-
ղոր դութ յան Իր հետ։ Ե թե Աստ ված ար դար է, ին չո՞ւ ար դա րութ յամբ չի 
վար վում։ Ին չի՞ հի ման վրա էր  Նա ո ղոր մութ յուն շնոր հում  Հին կտա կա-
րա նի սրբե րի մեծ բազ մութ յա նը։  Սուրբ գիր քը պար զո րեն վկա յում է, 
որ անց յա լում կա տար վող ցլե րի և  այ ծե րի ար յան զո հա բե րութ յուն ներն 
ան զոր էին վերց նե լու մեղ քը4։ Այդ դեպ քում, ինչ պե՞ս էր Աստ ված նե րում 
նրանց։  Մի՞ թե նրանց մեղ քե րի հան դեպ եր կայ նա միտ լի նելն ա պա ցու-
ցում է, որ  Նա ա նար դար է։  Մի՞ թե դա ցույց է տա լիս, որ  Նա այն աս-
տի ճան ան տար բեր է չա րի հան դեպ, որ կա րող է ան տե սել մեղ քը գլխի 
շար ժու մով կամ քմա հաճ կեր պով նե րում շնոր հել։  Մի՞ թե Երկն քի Աստ-
ված փոխ զիջ ման է են թար կել Իր ար դա րա դա տութ յու նը՝ նե րում շնոր-
հե լով նրանց, ով քեր պետք է ար դա րա ցիո րեն դա տա պարտ վեին5։  Մի՞-
թե ամ բողջ երկ րի  Դա տա վորն ար դա րութ յամբ չի վար վում6։

 Գող գո թա յի խա չը պա տաս խա նում է բո լոր այս հար ցե րին։  Գող-
գո թա յում Աստ ված դրեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը Իր Որ դու վրա։  Գող-
գո թա յում Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը, ո րին Աստծո ժո ղո վուր դը,  
պետք է արժանա նար բո լոր ժա մա նակ նե րում՝ անց յա լում, ներ կա յում 
և  ա պա գա յում թափ վեց  Նա զով րե ցի  Հի սու սի վրա։  Բո լո րը՝ սկսած 
ա ռա ջին մար դուց, ո րը ներ վել էր  Հին կտա կա րա նի դիս պեն սա-
ցիա յում, մինչև վեր ջին մար դը, ո րը ներ վե լու է մինչև այս աշ խար հի 
ա վար տը, ի րենց ներ մամբ պար տա կան են այն փաս տին, որ Ք րիս-
տո սը մա հա ցավ ի րենց մեղ քե րի հա մար։  Խա չի մի ջո ցով Աստ ված 
ա սես հայ տա րա րեց Ի րեն մե ղադ րող նե րին. 

« Դուք վի ճար կո՞ւմ եք, թե ինչ պես Ես կան չե ցի մարդ կանց նույ նիսկ 
մե ղա վոր նա խաջր հե ղեղ յան դա րաշր ջա նում և  հայ տա րա րե ցի, որ 
նրանք Իմն են։  Դուք բա ցատ րութ յո՞ւն եք պա հան ջում, քա նի որ Ես 
խնա յե ցի  Նո յին, այ նինչ ի րա կա նում նա նույն պես պետք է մա հա նար 
ջրհե ղե ղի ժա մա նակ։  Դուք հա շի՞վ եք պա հան ջում Ինձ նից, քա նի որ 
ես կան չե ցի հե թա նոս Աբ րա մին ան բա րո Ուր քա ղա քից, ար դա րութ-
յուն վե րագ րե ցի նրան և  դարձ րի Իմ ըն կե րը։  Դուք զար մա նո՞ւմ եք, որ 
Ես մնա ցորդ փրկե ցի Իս րա յե լի ժո ղովր դից և  ըն դու նե ցի նրանց՝ որ-
պես Իմ հա տուկ գանձ, թեև նրանք պետք է մերժ վեին ի րենց մեղ քե րի 
պատ ճա ռով։  Դուք ցան կա նում եք ի մա նա՞լ, թե ինչ պես Ես կա րող էի 
նե րել  Դավ թի ան թիվ մեղ քե րը և Իմ որ դին կո չել նրան։ 

 Բա՛վ է ձեր մե ղադ րանք նե րին։ Ես պա տաս խա նում եմ ձեզ Իմ 
սի րե լի Որ դու խա չով, Ով նույ նիսկ աշ խար հի ա րա րու մից ա ռաջ 

4. Եբ րա յե ցի նե րի 10.4
5. Ա ռա կաց 17.15
6. Ծնն դոց 18.25
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սահ ման ված էր մա հա նա լու Իմ ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար։ Իմ 
համբերութ յան եր կար դա րե րի ըն թաց քում Իմ հա յացքն ուղղ ված 
էր այն խա չա փայ տին, ո րի վրա  Նա չար չար վեց նրանց հա մար։ Այն 
ա մե նը, ինչ Ես ա րել եմ նրանց հա մար անց յա լում, հիմն ված է ե ղել 
այն աշ խա տան քի վրա, որն Իմ Որ դին կա տա րեց նրանց հա մար հի-
մա։ Ա յո, Ես ձրիա բար նե րում եմ շնոր հել բազ մա թիվ մե ղա վոր նե րի, 
ծած կել եմ նրանց ա նօ րի նութ յուն նե րը և  մեղ քե րը և  հաշ վի չեմ ա ռել 
նրանց օ րի նա զան ցութ յուն նե րը, բայց պատ ճառն այն էր, որ ես վճռել 
էի բա վա րա րել նրանց դեմ ե ղած ար դա րա դա տութ յան բո լոր պա-
հանջ ներն Իմ սի րե լի Որ դու քավ չա րար աշ խա տան քի մի ջո ցով»։ 

 Գող գո թա յի խա չը փա կում է ա մեն բե րան և  ցույց է տա լիս, որ 
ցան կա ցած մե ղադ րանք Աստ ծո դեմ սխալ է։  Խա չա փայ տի վրա  Նա 
դա տա պար տեց Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը կա տար յալ ար դա րա դա-
տութ յամբ և  քա վեց նրանց հան ցանք ներն այն պի սի սի րով, որն ան-
կա րե լի է չա փել։ Այդ փայ տե զո հա սե ղա նի վրա «ո ղոր մութ յու նը և 
ճշ մար տութ յունն ի րար հան դի պե ցին. ար դա րութ յունն ու խա ղա ղութ-
յունն ի րար համ բու րե ցին»7։ Աստ ված ար դա րաց րել է Ի րեն։  Նա ցուց 
է տվել, որ Ին քը և՛ ար դար է, և՛ ար դա րաց նող նրան, ով հա վա տում է 
 Հի սուս Ք րիս տո սին8։  Խա չը փա րա տում է ցան կա ցած անվս տա հութ-
յուն Ն րա ար դա րութ յան և  մեղ քի հան դեպ ու նե ցած ան հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան վե րա բեր յալ։  Խաչն ա պա ցու ցում է, որ ցան կա ցած կաս-
կած Ն րա սի րո մեջ ան հիմն է և  տեղ չու նի Ն րա ժո ղովր դի սրտե րում։ 

ԱՍՏՎԱԾ ԱՊԱՑՈՒՑԵԼ Է ԻՐ ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՔԻ 
ՀԱՆԴԵՊ 

 Հին և  Նոր կտա կա րան նե րում կան ան թիվ հատ ված ներ, ո րոնք 
ցույց են տա լիս Աստ ծո ա տե լութ յու նը մեղ քի հան դեպ և  այն, որ 
Ն րա զայ րույ թը մե ղա վոր նե րի հան դեպ ի րա կան է։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
Աստ ծո ա տե լութ յան և  սուրբ ցաս ման մե ծա գույն դրսևո րու մը ցան-
կա ցած տե սա կի ա նար դա րութ յան դեմ՝ հայտն վեց Իր սի րե լի Որ-
դու խա չի մի ջո ցով։ Որ քա՞ն է Աստ ված ա տում մեղ քը, և  ինչ պե՞ս  Նա 
կվար վի դրա հետ։ Ն րա ա տե լութ յու նը մեղ քի հան դեպ այն պի սին է, 
որ նույ նիսկ երբ Ն րա Որ դին կրեց մեր մեղ քը,  Նա զար կեց և չխ նա-
յեց Ն րան, այլ՝ թո ղեց։ 

Ք րիս տո սի խա չը շրջա պա տող ա վե տա րա նա կան ռո ման տիզ մի 
պատ ճա ռով մենք մո ռա ցել ենք (ե թե, ի հար կե, գի տեինք), որ  Գող գո-
թան սար սա փե լի էր։ Այն անն կա րագ րե լի և  ա նա սե լի զար հու րան քի 
վայր էր։  Մե խե րը, ո րոնք պա հում էին Ն րա ձեռ քե րը և  ոտ քե րը խա չի 

7. Սաղ մոս 85.10
8. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.26
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եր կու փայ տե րի վրա, փշե րից հյուս ված պսա կը, ո րը մտնում էր Ն րա 
գլխի և  ճա կա տի մեջ, կո պիտ նի զա կը՝ Ն րա կո ղի մեջ, Ն րա մարմ-
նի հան դեպ բիրտ վե րա բեր մուն քը մե ղա վոր և  գար շե լի մարդ կանց 
կող մից՝ այդ ա մե նը միա սին նույ նիսկ չի կա րե լի հա մա րել այն զար-
հու րան քի սկիզ բը, ո րը տե ղի ու նե ցավ  Գող գո թա կոչ վող գան գաձև 
բլրի վրա9։ Այդ ա մե նը պար զա պես շատ ա վե լի մեծ սար սա փի նա-
խա պատ րաս տութ յունն էր։  Մար դու կամ քը չէ, որ ծած կեց ար ևը և 
ձ յու թի պես սև  դարձ րեց եր կին քը10։ Հ ռո մեա կան բա նա կի ու ժը չէր, 
որ ցնցեց եր կի րը և  պատ ռեց քա րե րը՝ հո ղա կոշ տե րի պես11։ Ա մե-
նա կա րող Աստ ծո զայ րույթն էր, որ ամ բողջ ու ժով ե կավ Իր միա ծին 
Որ դու վրա։ Ք րիս տո սի վրա թափ ված Աստ ծո զայ րույ թի հա մե մատ, 
 Նո յի ջրհե ղե ղը նման էր խո տի ցո ղու նի վրա ընկ նող ցո ղի կա թի լի, 
իսկ  Սո դո մի և  Գո մո րի վրա երկն քից թափ ված կրա կը՝ անվնաս կայ-
ծի, ո րը չէր կա րող այ րել նույ նիսկ ա մե նա չոր փայ տը։  Գող գո թա յի 
օ րը բար կութ յան օր էր, նե ղութ յան և  տա ռա պան քի օր, կոր ծան ման 
և  ա վեր ման օր, խա վա րի և  մե գի օր12։ Այդ օ րը Ա մե նա կա րող Աստ-
ծո լա փող կրա կը և  հա վի տե նա կան բո ցե րը երկն քից թափ վե ցին 
Ք րիս տո սի վրա13։  Խա չա փայ տի վրա Աստ ված փչեց Ն րա վրա Իր 
ցաս ման կրա կը, ո րը հա լեց նում է սա րե րը կրա կի մոտ գտնվող մո-
մի պես, նման՝ զա ռի վայ րից իջ նող ջրի14։ Ա հա թե ին չու Ք րիս տոսն 
ա ղա ղա կեց. «Ես ջրի պես թափ վե ցի, և Իմ բո լոր ոս կոր նե րը լուծ վե-
ցին, սիրտս ո րո վայ նումս հա լած մո մի պես ե ղավ»15։ 

 Տեր  Հի սուս Ք րիս տոսն ա ռանձ նաց վեց նե ղութ յան հա մար մարդ-
կութ յան ա նա սե լի բազ մութ յու նից, և  ա մեն մի ա նեծք՝ գրված Օ րեն-
քում, դրվեց Ն րա վրա։ Երբ  Նա գամ ված էր խա չին, Աստ ծո ժո-
ղովրդի դեմ ուղղ ված զայ րույ թի լրիվ չափն ըն կավ միայն Ն րա վրա, 
և Աստ ծո բար կութ յունն ամ բող ջութ յամբ բոր բոք վեց Ն րա դեմ16։ 

Որ քա՞ն է Աստ ված ա տում մեղ քը։ Երբ Աստ ծո Որ դին կրեց մեր 
մեղ քը, Աստ ված զար կեց Ն րան։ Այս սար սա փե լի ճշմար տութ յան 
լույ սի ներ քո մենք պետք է ու շադ րութ յամբ հետ ևենք Եբ րա յե ցի նե րի 
թղթի հե ղի նա կի զգու շա ցումնե րին. «Ա պա մենք ինչ պե՞ս կպրծնենք, 
ե թե ան հոգ լի նենք այս պի սի մեծ փրկութ յան հա մար»17։ Ե թե մենք 

9. « Գող գո թա» բառն ա րա մեե րեն ծա գում ու նի և  թարգ ման վում է «գանգ» բա ռով։ 
 Դա Ե րու սա ղե մից դուրս գտնվող մի բլրի ան վա նումն է, որ տեղ  Հի սու սը խաչ վեց։ Այդ 
բլուրն այդ պի սի ան վա նում ու ներ, քա նի որ դրա ձևը նման էր գան գի։

10. Ղու կաս 23.44,45
11. Մատ թեոս 27.51
12. Սո փո նիա 1.15
13. Ե սա յի 33.14
14. Ե զե կիել 22.18–22,  Մի քիա 1.4,  Նաում 1.4
15. Սաղ մոս 22.14
16. Երկ րորդ Օ րի նաց 29.20,21
17. Եբ րա յե ցի նե րի 2.3
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շա րու նա կենք մեր ժել Ա վե տա րա նը՝ ճշմար տութ յունն ի մա նա լուց հե-
տո, մեզ հա մար այլևս մեղ քի զոհ չի մնա։  Մենք կա րող ենք ո րո նել 
ամ բողջ երկին քը և  եր կի րը, մինչև որ եր կուսն էլ անց նեն, բայց չենք 
գտնի այլ դար ման մեր մեղ քի հա մար, այլ միջ նորդ՝ մաքր վե լու հա-
մար, և  ու րիշ ոչ մի ա նուն, ո րով կա րող ենք փրկվել18։  Մենք կգտնենք 
միայն դա տաս տա նի ա հա վոր սպա սու մը և կ րա կի զայ րույ թը, ո րը 
լա փե լու է մեզ՝ որ պես հա կա ռա կորդ նե րի։ Աստ վա ծա շուն չը զգու-
շաց նում է, որ ցան կա ցած մարդ, ով ա նար գում էր  Մով սե սի օ րեն քը, 
ա ռանց ո ղոր մութ յան մա հա նա լու էր։ Որ քա՜ն ա վե լի խիստ կլի նի պա-
տի ժը՝ Ք րիս տո սին և Ն րա խաչն ա նար գե լու հա մար։  Թեև մենք չենք 
դի տար կում մեր ան տար բե րութ յու նը և  ան հա վա տութ յու նը որ պես 
մեծ հան ցանք, Աստ ված այլ կերպ է նա յում ա մեն ին չին։  Հա մա ձայն 
Ն րա գնա հա տա կա նի՝ մենք տրո րել ենք Ն րա Որ դուն, պիղծ ենք 
հա մա րել Ն րա թա փած ար յու նը և  նա խա տել ենք շնորհ քի  Հո գուն, 
Ով հայտ նել է մեզ այս բա նե րը։ Այս պատ ճա ռով  Նա զգու շաց նում է. 
«Իմն է վրեժխնդ րութ յու նը», և «Ես հա տու ցու մը կտամ»։  Մենք պետք 
է հա րենք Ա վե տա րա նին և  ա ղա չենք բո լոր մարդ կանց ա պաշ խա րել 
և  դառ նալ Ք րիս տո սին, քա նի դեռ ուշ չէ, ո րով հետև «սար սա փե լի 
բան է կեն դա նի Աստ ծո ձեռքն ընկ նե լը»19։

ԱՍՏՎԱԾ ԱՊԱՑՈՒՑԵԼ Է ԻՐ ՍԵՐՆ ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՆԴԵՊ 
Ե թե մե ղա վո րը երբ ևէ կաս կա ծի Աստ ծո ար դա րութ յան մեջ, նա 

պետք է պար զա պես նա յի խա չին։  Հա վա սա րա պես ճշմա րիտ է, որ 
ե թե քրիս տոն յան երբ ևէ կաս կա ծի Աստ ծո սի րո մեջ, նա պետք է 
նա յի նույն խա չա փայ տին, ո րի վրա կա տար վեց մեր փրկութ յու նը20։ 
 Խա չի վրա թշնա մութ յու նը հե ռաց վեց, և Աստ ծո հետ խա ղա ղութ յուն 
կնքվեց21։  Խա չի վրա Աստ ված ա պա ցու ցեց Իր սերն Իր ժո ղովր դի 
հան դեպ այն կեր պով, ո րը հա վիտ յան վերջ է դնում կաս կած նե րին։ 
Ա հա թե ին չու է  Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում. «Ս րա նով Աստ ծո սե-
րը եր ևաց մե զա նում, որ Աստ ված Իր միա ծին Որ դուն ու ղար կեց աշ-
խարհ, որ Ն րա նով կյանք ու նե նանք։ Ս րա նում է սե րը, որ ոչ թե մենք 
սի րե ցինք Աստ ծուն, այլ որ  Նա սի րեց մեզ և  ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ 
քա վութ յուն մեր մեղ քե րի հա մար»22։ 

 Հով հան նե սի գրչից հաս կա նում ենք, որ Աստ ծո սի րո մե ծա գույն 
դրսևո րումն Իր ժո ղովր դի հան դեպ այն է, որ  Նա ու ղար կեց Իր Որ-

18. Գործք 4.12
19. Այս պար բե րութ յու նը կազմ ված է ըստ Եբ րա յե ցի նե րի 10.26–31-ի։
20. Հով հան նես 19.30
21. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1
22. Ա  Հով հան նես 4.9,10
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դուն՝ որ պես քա վութ յուն նրանց մեղ քե րի23։ Այս ե զա կի աշ խա տանքն 
ան նա խա դեպ ի հայտ է բե րում և՛ Աստ ծո մե ծութ յու նը, և՛ Ն րա սե րը։ 
 Խա չի վրա  Հայրն ա պա ցու ցեց Իր սե րը մեր հան դեպ՝ դնե լով բո լո րիս 
մեղքն Իր Որ դու վրա և  զար կե լով Ն րան աստ վա ծա յին զայ րույ թով, 
ո րը պետք է ստա նա յինք մենք24։  Խա չի վրա  Սուրբ  Հո գին ա պա ցու-
ցեց Իր սե րը մեր հան դեպ՝ կազ մա կեր պե լով և  ուղ ղոր դե լով այն ա մե-
նը, ինչ անհ րա ժեշտ էր Որ դու մա հա պատ ժի հա մար25։  Խա չի վրա Որ-
դին ա պա ցու ցեց Իր սե րը մեր հան դեպ՝ դնե լով կյան քը Իր ըն կեր նե-
րի հա մար26։  Քա նի որ, թեև  Նա հա րուստ էր,  Նա աղ քա տա ցավ մեզ 
հա մար, որ պես զի Ն րա աղ քա տութ յամբ մենք հարս տա նանք27։  Քա նի 
որ, թեև  Նա Աստ ծո կեր պա րան քում էր,  Նա ու նայ նաց րեց Ի րեն՝ ծա-
ռա յի կեր պա րանք հագ նե լով, և  խո նար հեց րեց Ի րեն՝ դառ նա լով հնա-
զանդ մինչև իսկ խա չի մա հը28։  Քա նի որ, թեև  Նա մեղք չգի տեր,  Նա 
կրեց մեր մեղ քը և  դար ձավ ա նեծք մեզ հա մար, ո րով հետև գրված է. 
«Ա նիծ ված լի նի ա մեն փայ տից կախ վա ծը»29։

Այն սար սա փե լի գի նը, որն ան սահ մա նո րեն բա րի Աստ ված վճա-
րեց մեր մեղ քե րի հա մար, պետք է դրդի մեզ սգալ և  պատ ռել մեր 
սրտե րը։ Ինչ պես կան խա սեց  Զա քա րիա մար գա րեն, մենք նա յում 
ենք Ն րան, Ում խո ցել ենք, և ս գում ենք Ն րա հա մար, ինչ պես որ մե-
կը սգում է իր միակ որ դու հա մար, և  դառ նո րեն լաց ենք լի նում՝ ինչ-
պես ա ռաջ նե կի հա մար լաց կլի նեն30։  Միև նույն ժա մա նակ, Աստ ված 
կա րող է վերց նել խա չի դժգույն վրձնա խազ վածք նե րը և ս տեղ ծել Իր 
ա մե նա գե ղե ցիկ կտա վը։  Գող գո թա յի մի ջո ցով  Նա հայտ նում է մարդ-
կանց և հ րեշ տակ նե րին Իր սե րը այն կեր պով, որն իր զո րութ յամբ և 
 գե ղեց կութ յամբ գե րա զան ցում է մնա ցած բո լոր հայտ նութ յուն նե րը 
միա սին։  Մեր մեղ քը և Ք րիս տո սի ա նըմբռ նե լի չար չա րանք նե րը մեր 
փո խա րեն նման են խա վար գի շեր վա, ո րում Աստ ծո ո ղոր մութ յան և 
շ նորհ քի աստ ղերն ա մե նա փա ռա վոր կեր պով լույս են տա լիս։ 

Ե թե նվե րի ար ժե քը ցույց է տա լիս նվի րո ղի սե րը, ու րեմն  Գող-
գո թան ա պա ցու ցում է, որ Աստ ծո սերն Իր ժո ղովր դի հան դեպ ան-
հաշ վե լի է։ Ո՞վ կա րող է չա փել Ք րիս տո սի ար ժե քը։ Ա վե լի հեշտ է 
հաշ վել բո լոր աստ ղե րը երկն քում և  ծո վի բո լոր ա վա զա հա տիկ նե-

23. Թարգ ման ված հու նա րեն «հի լաս մոս» գո յա կա նից, ո րը նշա նա կում է «խա ղա-
ղե ցում կամ քա վութ յուն. խա ղա ղեց ման կամ քա վութ յան մի ջոց»։

24. Ե սա յի 53.4–10
25. Սուրբ  Հո գին կազ մա կեր պեց այն ա մե նը, ինչ անհ րա ժեշտ էր մեր փրկութ յան 

հա մար՝ սկսած Ք րիս տո սի հղաց վե լուց ( Ղու կաս 1.35,  Մատ թեոս 1.20) մինչև Ն րա խա-
չե լութ յու նը մե ղա վոր մարդ կանց ձեռ քով ( Գործք 2.23)։ 

26. Հով հան նես 15.13
27. Բ  Կորն թա ցի նե րի 8.9
28. Փի լի պե ցի նե րի 2.6–8
29. Գա ղա տա ցի նե րի 3.13, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21, Երկ րորդ Օ րի նաց 21.23
30. Զա քա րիա 12.10
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րը։ Ն րա ար ժեքն ան սահ մա նո րեն ա վե լին է, քան ամ բողջ ա րար չա-
գոր ծութ յու նը միա սին։ Ո՞վ կա րող է չա փել  Հոր սե րը Որ դու հան դեպ։ 
 Թեև այս աշ խարհն ա նար գում է Որ դուն, և  նույ նիսկ Ն րա ժո ղո վուր դը 
պատ շաճ կեր պով չի գնա հա տում Ն րան,  միևնույն է՝ Նա ընտր ված է 
Աստ ծուց և  թանկ է Ն րա հա մար31։  Մար դիկ և հ րեշ տակ նե րը չեն կա-
րող ըն կա լել այն ար ժե քը, ո րը  Հայ րը վե րագ րում է Ն րան, և  այն, թե 
որ քան է  Նա գնա հա տում Որ դուն։ Որ դին միշտ ե ղել է  Հոր սի րե լին, 
Ում  Նա հա վա նել է32։  Նա միշտ ե ղել է  Հոր ու րա խութ յու նը33։ Այն պես 
որ, տա լով Իր Որ դուն՝  Հայ րը տվեց մեզ ա մեն ինչ և  ո չինչ չխնա յեց։ 

Աստ ծո սե րը, ո րը հայտն վում է այն բա նով, որ  Նա տվեց Իր Որ-
դուն՝ որ պես քա վութ յուն մեր մեղ քե րի, է՛լ ա վե լի է մե ծար վում, երբ 
մենք գի տակ ցում ենք, որ որ ևէ կեր պով ար ժա նի չենք դրան։ Այն 
բխում է Աստ ծո բնա վո րութ յու նից և մ տադ րութ յու նից, և  բա ցար ձա-
կա պես կախ ված չէ Իր ժո ղովր դի ա ռա քի նութ յու նից և  ար ժա նիք նե-
րից։  Նա չի սի րում մեզ այն պատ ճա ռով, թե ինչ պի սին ենք մենք, այլ՝ 
չնա յած դրան։  Հով հան նես ա ռաք յա լը գրում է. «Ս րա նում է սե րը, որ 
ոչ թե մենք սի րե ցինք Աստ ծուն, այլ որ  Նա սի րեց մեզ և  ու ղար կեց Իր 
Որ դուն՝ քա վութ յուն մեր մեղ քե րի հա մար»34։ 

Աստ ծո սերն ար ձա գանք չէ՝ ուղղ ված մեզ. Ն րա սե րը լիո վին հա-
կա ռակն է այն ա մե նին, ին չին մենք ար ժա նի ենք։  Նա սի րում է մեզ, 
թեև մենք չու նեն ոչ մի ա ռա քի նութ յուն կամ ար ժա նիք՝ այդ սե րը 
վաս տա կե լու կամ դրան պար տա վո րեց նե լու հա մար35։  Նա սի րում է 
մեզ, թեև մենք թշնա մա բար ենք տրա մադր ված ե ղել Ն րա հան դեպ՝ 
մտքով և  գոր ծով36։  Նա սի րում է մեզ, թեև մենք ա ռանց պատ ճա ռի 
ա տել ենք Ն րան37։ 

 Սա Աստ ծո սի րո այն կողմն էր, որն ա մե նից շատ գե րեց  Պո ղոս 
ա ռաք յա լի սիր տը, և  պետք է գե րի նաև մեր սիր տը։  Պո ղո սը հա մա-
րում էր ի րեն ա ռա ջի նը մե ղա վոր նե րից՝ հայ հո յող և  ե կե ղե ցին կա-
տա ղի կեր պով հա լա ծող38։ Ք րիս տո սը մա հա ցել էր նրա հա մար, և 
 միակ բա ցատ րութ յու նը, ո րը նա կա րող էր գտնել, Աստ ծո ա նար-
ժա նա բար տրվող սերն էր՝ այն սե րը, ո րից նա չէր կա րող ա զատ-
վել։ Այն ստի պում էր նրան, պար տադ րում էր նրան, մղում էր նրան 
և  հա մո զում էր նրան ա մեն կեր պով39։ Աստ ծո սի րո ա նար ժա նա բար 
տրվող բնույ թը նրա ա մե նա սի րե լի թե մա նե րից մեկն էր, և  նա մեծ 

31. Ա  Պետ րոս 2.4
32. Մատ թեոս 3.17, 17.5,  Մար կոս 1.11, 9.7,  Ղու կաս 3.22
33. Ա ռա կաց 8.30
34. Ա  Հով հան նես 4.10, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է
35. Ե սա յի 64.6
36. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.7.  Կո ղո սա ցի նե րի 1.21
37. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.30,  Հով հան նես 15.25
38. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.9, Ա  Տի մո թեոս 1.13–15
39. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.14,15
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աշ խա տանք տա րավ, որ այն հայտ նի դարձ ներ բո լոր մարդ կանց։ 
 Նա գի տեր, որ Աստ ծո սե րը կա րող էր միայն հաս կաց վել և  ըն դուն-
վել այն չա փով, ո րով մենք հաս կա նում ենք, որ բո լո րո վին ար ժա նի 
չենք դրան։ Այս պատ ճա ռով, նա գրում էր Հ ռո մի ե կե ղե ցուն. «Ո րով-
հետև հա զիվ թե մի ար դա րի հա մար մե կը մա հա նա (բայց մի բա-
րի մար դու հա մար դժվար թե մե կը հա մար ձակ վի մա հա նալ)։  Բայց 
Աստ ված հայտ նեց Իր սե րը մեզ, որ երբ մենք դեռ մե ղա վոր էինք, 
Ք րիս տո սը մեզ հա մար մա հա ցավ»40։

Որ քան ա վե լի ըմբռ նենք  Հոր սե րը Որ դու հան դեպ և  մեր մեղ քե րի 
մե ծութ յունն Աստ ծո առջև, այն քան ա վե լի կսկսենք բա ցա հայ տել  Հոր 
սե րը մեր հան դեպ։ Այն պետք է որ ան չա փե լի և  ան սահ ման լի նի, ե թե 
 Նա տվեց մեզ Իր միա ծին Որ դուն, այ նինչ մենք ար ժա նի էինք միայն 
Ն րա զայ րույ թին։ Ե թե նույ նիսկ  Հայ րը նվի րեր մեզ հա զար կա տար-
յալ աշ խարհ ներ մեր հա վի տե նութ յան ա մեն օր վա հա մար, այդ նվեր-
նե րի ընդ հա նուր ար ժե քը չէր հա մե մատ վի Ն րա Որ դուն մեկ ան գամ 
պարգևե լու հետ։ Դ րանք նույ նիսկ անն շան կեր պով չէին ար տա ցո լի 
այն սե րը, ո րը հայտն վեց, երբ  Հայ րը տվեց Իր Որ դուն՝ որ պես քա-
վութ յուն մեր մեղ քե րի։ Ե թե մենք մտա ծենք, որ սա չա փա զան ցութ յուն 
է, նշա նա կում է՝ մենք չենք տես նում Ք րիս տո սի փառ քը և  չենք հաս-
կա նում Ն րա ար ժե քը։ Ինչ պես Ջոն Ֆ լա վե լն էր գրում.

« Բայց թույլ տվեք ա սել ձեզ, որ ամ բողջ աշ խար հը՝ որ պես թա տե րա-
բեմ, այն քան մեծ չէ, որ կա րո ղա նա ցույց տալ Ք րիս տո սի փառ քը կամ 
բա ցա հայ տել Ն րա նում ծածկ ված անքն նե լի հարս տութ յուն նե րի նույ-
նիսկ կե սը։ Այս բա նե րը շատ ա վե լի լավ կհաս կաց վեն և  կու սու ցան-
վեն Ն րա կող մից Երկն քում՝ կե սօր յա ար ևի լույ սի ներ քո, որ տեղ ներ-
կա բազ մութ յու նը, ան մի ջա պես լու սա վոր ված, կսկսի քա րո զել Ն րա 
սքան չե լիք նե րը, քան իմ դող դո ջուն լեզ վի և  ան փույթ գրչի կող մից, 
ո րոնք ըն դա մե նը փչաց նում են ա մեն ինչ։ Ա վա՜ղ։ Ես գրում եմ Ն րա 
սքան չե լիք նե րի մա սին, բայց՝ լուս նի լույ սի ներ քո. ես միայն անն շան 
չա փով կա րող եմ փառք տալ Ն րան։ Իս կա պես որ, ոչ մի լե զու՝ բա-
ցի Իր լեզ վից (ինչ պես Գ րի գոր  Նա զիա նա ցին ա սաց  Բար սեղ  Մե ծի 
մա սին), ի զո րու չէ կա տա րե լու այս ա ռա ջադ րան քը։ Ի՞նչ ես կա րող 
եմ ա սել Ք րիս տո սի մա սին։ Ն րա գե րա զանց փառ քը խա վա րեց նում 
է ա մեն ըմբռ նում, կլա նում է ցան կա ցած ար տա հայտ չա կա նութ յուն։ 
Ե թե մենք այ լա բա նութ յուն ներ փոխ առ նենք ա մեն մի ա րա րա ծից, 
որն ի րե նում ու նի որ ևէ գե րա զան ցութ յուն կամ գե ղե ցիկ հատ կա նիշ, 
այն աս տի ճան, որ փոխ առ նենք ամ բողջ ա րար չա գոր ծութ յան գե ղեց-
կութ յու նը, և  հագց նենք Ք րիս տո սին ամ բողջ այդ փառ քով, ե թե մենք 
հոգ նեց նենք մեր լե զու նե րը՝ գո վեստ ներ ուղ ղե լով Ն րան, ա վա՜ղ, երբ 
ա վար տենք, կպարզ վի, որ մենք ոչն չի չենք հա սել»41։

40. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.7,8
41. Ջոն Ֆ լա վել, «Կ յան քի աղբ յու րը՝ բաց ված», հտ. 1, էջ xviii։



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆԵՐԿՈՒ

 Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը
______________________________________________________

«Ի՞նչ եք կեն դա նին մա հա ցած նե րի մեջ ո րո նում։ Այս տեղ չէ, այլ՝ հա-
րութ յուն ա ռավ»։ 

—  Ղու կաս 24.5,6

«Եվ Աստ ծո Որ դի սահ ման վեց զո րութ յամբ՝ սրբութ յան  Հո գու կող մից»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4

«Որ մատն վեց մեր հան ցանք նե րի հա մար և  հա րութ յուն ա ռավ՝ մեզ 
ար դա րաց նե լու հա մար»։ 

— Հ ռո մեա ցի նե րի 4.25

Ք սան մե կե րորդ գլխում վա րա գույ րը փակ վեց, երբ Աստ ծո Որ դին 
մա հա պատ ժի են թարկ վեց հռո մեա կան խա չի վրա։  Նա կրեց Իր ժո-
ղովր դի մեղ քե րը, վերց րեց Իր վրա Աստ ծո զայ րույ թը և  ա վան դեց 
Իր հո գին1։  Բայց դա վեր ջը չէր։  Մենք միա նում ենք ա ռա ջին դա րե րի 
քրիս տոն յա նե րին, ո րոնք ու րա խութ յամբ և վս տա հութ յամբ ազ դա-
րա րում էին. « Նա հա րութ յո՜ւն է ա ռել։  Նա ճշմար տա պես հա րութ յո՜ւն 
է ա ռել»։ 

 Հի սուս Ք րիս տո սի պատ մա կան հա րութ յու նը քրիս տո նեա կան 
հա վատ քի մե ծա գույն սյու նե րից է։ Այն մար դը, ով չի հա վա տում 
այս փաս տին, քրիս տոն յա չէ։ Ա վե տա րա նը չի քա րոզ վել, ե թե այս 
փաստն ազ դա րար ված չէ։ Այն պես որ, ցան կա ցած քա րո զիչ, աստ-
վա ծա բան, դպիր կամ, այս պես կոչ ված, մար գա րե, ով ան սա սան 
կեր պով չի ըն դու նում  Հի սու սի ֆի զի կա կան և  պատ մա կան հա րութ-
յու նը, որ ևէ առն չութ յուն չու նի ե կե ղե ցու հետ։  Կա րիք չկա, որ մենք 
սո վո րենք նման մարդ կան ցից, հաս կա նանք նրանց կամ հա ղոր-
դակց վենք նրանց հետ։ Ն րանք քրիս տոն յա չեն։ 

 Մի գու ցե ե ղել է ոս կե դար քրիս տո նեութ յան մեջ, երբ կա րիք չի 
ե ղել նման խիստ զգու շա ցումներ ա նել Ք րիս տո սի հա րութ յան վե-

1. Ղու կաս 23.46
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րա բեր յալ, բայց, ցա վոք, այ սօր այդ պես չէ։  Հա րութ յան ի րո ղութ յու-
նը գտնվում է Ա վե տա րա նի մար տա կան ա ռաջ նագ ծում և  ըն դու նում 
է թշնա մու ա մե նա խիստ հար ձա կումնե րը։  Սա տա նան ի րա վա ցիո-
րեն հաս կա նում է, որ քրիս տո նեութ յունն ամ բող ջութ յամբ հիմն ված է 
այս վար դա պե տութ յան վրա2։ Ա հա թե ին չու նրա գլխա վոր նպա տա-
կը այն ժխտելն է։ Ե թե այս նպա տա կին ան կա րե լի է հաս նել, թշնա-
մին բա վա րար վում է, երբ նրանք, ով քեր ձգտում են միջկ րո նա կան 
դիր քո րո շում ու նե նալ, դի տար կում են հա րութ յու նը՝ որ պես ոչ էա կան 
փաստ։  Նույն պես, թշնա մին սի րում է այն մարդ կանց, ով քեր հա վա-
տում են, որ Ա վե տա րա նը քա րո զե լիս պետք է լիո վին ան տե սել հա-
րութ յու նը։ 

Ք րիս տո նեութ յան մե ծա գույն վար դա պե տութ յուն նե րը մշտա պես 
հար ձակ ման են են թարկ վել բո լոր կող մե րից, և  հա րութ յու նը բա-
ցա ռութ յուն չէ։ Այ նուա մե նայ նիվ, մեր ժա մա նա կաշր ջա նը ե զա կի է, 
քա նի որ ա մե նավ տան գա վոր հար ձա կումնե րը գա լիս են նրան ցից, 
ով քեր պնդում են, որ լիար ժեք քրիս տոն յա են, և  նույ նիսկ Ա վե տա-
րա նա կան շարժ ման մեջ են։ Ն րանք բա ցա հայտ չեն ժխտում հա-
րութ յու նը, և  մի գու ցե ան ձամբ ա ներկ բա հաս տա տում են այն։  Սա-
կայն նրանք չեն պա հան ջում այս հա մոզ մունքն այլ մարդ կան ցից, 
և  ո՛չ էլ հա մա րում են, որ այս վար դա պե տութ յու նը կար ևոր է քրիս-
տոն յա դառ նա լու հա մար։ Ն րանք գե րա դա սել են կեղծ հան դուր ժո-
ղա կա նութ յու նը ճշմար տութ յու նից, և  ա ղա վաղ ված գթասր տութ յու նը 
մարդ կանց հան դեպ՝ Աստ ծո երկ յու ղից և  Սուրբ գրքին հա վա տա րիմ 
լի նե լուց։ Ինչ պես  Հու դան, նույնպես և նրանք համ բու րում են Փրկ չին՝ 
ձևա կան հար գանք մա տու ցե լով, սա կայն դա վա ճա նում են Ն րան3։ 

Ք րիս տո սի հա րութ յու նը ժխտե լը կամ նույ նիսկ ոչ կար ևոր հա մա-
րե լը կոր ծա նում է բե րում ճշմա րիտ քրիս տո նեութ յա նը։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, ով քեր հա վա տում են այս վար դա պե տութ յա նը և ձգ տում են հա-
վա տար մո րեն քա րո զել Ա վե տա րա նը, կա րող են մե ղա վոր լի նել ա վե լի 
փոքր չա րի քի մեջ, որն է՝ չհատ կաց նել հա րութ յա նը ի րեն հա սա նե լի 
տե ղը մեր քա րոզ ման մեջ։ Այս մեծ վար դա պե տութ յունն այն պի սի բան 
չէ, ին չը մենք ըն դա մե նը պետք է կցենք խա չի մա սին եր կար քա րո զի 
ա վար տին. այն պետք է հա մար վի նույն քան ակ նա ռու, որ քան խա չը։ 
 Գործք ա ռա քե լոց գրքում ա ռաք յալ նե րի քա րոզ նե րի սպա ռիչ ու սում-
նա սի րութ յու նը ցույց կտա, որ  Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը նրանց 
Ա վե տա րա նի գլխա վոր թե ման էր։  Դա այն պի սի ու ղերձ չէր, ո րը դուրս 
էր հան վում դա րա կից տա րին մեկ ան գամ՝  Զատ կի ժա մա նակ։ Այն 
ա ռա ջին ե կե ղե ցու չլռող հաղ թա կան երգն էր։ 

2. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.14
3. Մատ թեոս 26.49,50
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 Կար ևոր է մտա պա հել, որ քրիս տո նեութ յան և Ա վե տա րա նի շուրջ 
մո լեգ նող բա նա վե ճե րը չեն վե րա բե րում Ք րիս տո սի մահ վան պատ-
մա կան լի նե լուն։  Միայն կեղծ մտա վո րա կա նութ յու նը, ո րը լցված է 
պոստ մո դեռ նիս տա կան զա ռան ցան քով և  ան տեղ յակ է պատ մա-
կան մե թո դին, կա րող է ժխտել, որ գո յութ յուն է ու նե ցել  Նա զով րե-
ցի  Հի սուս ա նու նով մարդ, Ով ապ րել է  Պա ղես տի նում և  մա հա ցել է 
 Պոն տոս  Պի ղա տո սի իշ խա նութ յան օ րոք։  Բա նա վե ճե րը պտտվում են 
հա րութ յան շուրջ։ Այս պի սով, հա րութ յու նը նույն քան վրդո վե ցու ցիչ է, 
որ քան խա չը, և  պետք է ազ դա րար վի նույն քան հիմնա վոր և  ե ռան-
դով։ Ե թե մենք ա վե լի շատ շեշ տադ րենք հա րութ յու նը, մեր Ա վե տա-
րանն ա վե լի աստ վա ծաշնչ յան կդառ նա, և Ա վե տա րա նի զո րութ յունն 
ա վե լի շատ կդրսևոր վի։ 

ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ 
 Մինչև Ք րիս տո սի հա րութ յան նշա նա կութ յան և  կար ևո րութ յան 

մա սին խո սե լը, օգ տա կար կլի նի գո նե ընդ հա նուր պատ կե րա ցում 
կազ մել այն պատ մութ յան մա սին, որն Աստ վա ծա շուն չը ներ կա յաց-
նում է մեզ։ 

 Հի սու սի մահ վան եր րորդ օր վա ա ռա վոտն էր։  Կա նայք վախ-
վո րած գնում էին դե պի այն պար տե զը, որ տեղ Ք րիս տո սի մար մի-
նը գե րեզ մա նի մեջ էր դրվել։ Ն րանք գնում էին ոչ թե հույ սով, այլ՝ 
խղճա հա րութ յամբ։ Ն րանք միայն ու զում էին պատ վել ի րենց սի րե լի 
 Հի սու սի մար մի նը պատ շաճ թա ղե լով։ Ն րանց խո սակ ցութ յու նը սահ-
մա նա փակ վում էր անն շան կազ մա կերպ չա կան հար ցե րով, օ րի նակ՝ 
««Ո՞վ կգլո րի քա րը...», ո րով հետև այն շատ մեծ էր»4։  Հա րութ յու նը՝ 
վեր ջին բանն էր, ին չի մա սին նրանք մտա ծում էին։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց խղճա հա րութ յու նը վե րած վեց վա խի, 
վա խը՝ ան մար հույ սի, իսկ հույ սը՝ ա նա սե լի և  փա ռա վոր ու րա խութ-
յան։ Ն րանք տե սան գլոր ված քա րը և  դա տարկ գե րեզ մա նը ու լսե-
ցին  Բա րի լու րի ա վե տու մը հրեշ տակ նե րից. «Ի՞նչ եք կեն դա նին մե-
ռել նե րի մեջ ո րո նում։ Այս տեղ չէ, հա րութ յուն ա ռավ։  Հի շեք, թե ինչ-
պես  Նա ձեզ հետ խո սեց, երբ որ  Գա լի լեա յում էր, որ ա սում էր, թե՝ 
« Պետք է  Մար դու Որ դին մե ղա վոր մարդ կանց ձեռ քը մատն վի և 
 խաչ վի և  եր րորդ օ րը հա րութ յուն առ նի»»5։ 

 Կա նայք ա րագ հե ռա ցան գե րեզ մա նից «վա խով և  մեծ ու րա խութ-
յամբ»։ Ն րանք վա զե ցին՝ պատ մե լու Ն րա ա շա կերտ նե րին, բայց 
նրանց վկա յութ յու նը ցնորք եր ևաց այն մարդ կանց, ով քեր պետք է 

4. Մար կոս 16.2-4
5. Ղու կաս 24.5-8
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որ հա վա տա յին6։ Դ րա նից հե տո, ա ռանց հույ սի հու սա լով,  Պետ րո-
սը և  Հով հան նե սը վա զե ցին դե պի դա տարկ գե րեզ մա նը։  Կարճ և 
շ փո թեց նող ստու գու մից հե տո նրանք վե րա դար ձան մյուս նե րի մոտ՝ 
ա ռանց որ ևէ հստակ տե ղե կութ յան, «ո րով հետև տա կա վին չգի տեին 
գիր քը, թե պետք է  Նա մե ռել նե րից հա րութ յուն առ նի»7։ 

Ա րագ հե ռա նա լով՝ նրանք թո ղե ցին լաց լի նող  Մա րիամ  Մագ-
դա ղե նա ցուն, ով ա ռա ջի նը տե սավ հա րութ յուն ա ռած  Տի րո ջը։  Նա 
պատ վեր ստա ցավ՝ ևս  մեկ ան գամ վե րա դառ նալ կաս կա ծամիտ 
ա շա կերտ նե րի մոտ և կր կին հաս տա տել Ք րիս տո սի հա րութ յու նը8։ 
Երկ րորդ ան գամ Ք րիս տո սը հայտն վեց գե րեզ մա նից վե րա դար-
ձող կա նանց, իսկ եր րորդ ան գամ՝ Կ ղեո պա սին և  մեկ այլ ա շա կեր-
տի Էմ մաու սի ճա նա պա րհին9։ Ի վեր ջո,  Հի սու սը հայտն վեց  Պետ-
րո սին, իսկ հե տո՝  Տասն մե կին10։  Նա նույ նիսկ հայտն վեց Իր ան հա-
վատ խորթ եղ բայր  Հա կո բո սին, ո րի կյանքն այն պես փոխ վեց այդ 
հան դի պու մից հե տո, որ նա դար ձավ ա ռաք յալ նե րի թի մի ան դամ և 
Ե րու սա ղե մի ե կե ղե ցու սյու նե րից մե կը11։ Ի վեր ջո,  Նա հայտն վեց «մի 
վի ժա ծի»՝  Տար սո նա ցի  Սո ղո սին,  Դա մաս կո սի ճա նա պար հին12։ Ա վե-
լորդ է գրել այս հան դիպ ման և դ րա ազ դե ցութ յան մա սին։ Այն մար-
դը, ով ո րո շում էր կա յաց րել կոր ծա նել քրիս տո նեութ յու նը, դար ձավ 
դրա ա մե նակ րա կոտ քա րո զի չը և  պաշտ պա նը13։ Որ պես ամ փո փում, 
մենք ու նենք  Սուրբ գրքի հաս տատ խոս քը, որ համ բար ձու մից ա ռաջ 
մեր  Տե րը մեկ ան գամ հայտն վեց վկա նե րի մեծ բազ մութ յան՝ թե՛ ան-
հատ նե րի, և  թե՛ «հինգ հար յու րից ա վե լի եղ բայր նե րի»14։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵԶԱԿԻ ԲՆՈՒՅԹԸ 
 Չա փա զանց հա ճախ մար դիկ օգ տա գոր ծում են այն պի սի տեր-

մին ներ, ո րոնք չեն կա րող սահ մա նել կամ լիար ժեք կեր պով չեն 
հաս կա նում։  Սա հատ կա պես վտան գա վոր է քրիս տոն յա նե րի հա-
մար, ո րոնք կանչ ված են՝ ապ րե լու Աստ ծո կամ քով, ո րը հայտն վել է 
ի րենց գրի առն ված խոս քե րի մի ջո ցով։  Սա հատ կա պես ճշմա րիտ է 
Ք րիս տո սի կա տա րած աշ խա տան քի և  հա րութ յան վե րա բեր յալ։ Ի՞նչ 
է սա ի րա կա նում նշա նա կում։ 

6. Ղու կաս 24.11
7. Հով հան նես 20.9
8. Հով հան նես 20.11-18
9. Մատ թեոս 28.9,10,  Ղու կաս 24.13-32
10. Ղու կաս 24.34-43
11. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.7,  Գործք 1.14, 15.13
12. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.8,  Գործք 9.3-19
13. Գործք 9.1,2, Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.10
14. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.6
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« Հա րութ յուն» բա ռը լա տի նե րե նում «ռե սուր գե րե» բայն է («ռե». 
«կրկին», «սուր գե րե». «բարձ րա նալ»)։  Նոր կտա կա րա նում օգ տա-
գործ վում է հու նա րեն «ա նա՛ս տա սիս» բա ռը («ա նա՛». «վեր, կրկին», 
«ստա՛ սիս». «կանգ նել»)։ Այս բա ռը բա ռա ցիո րեն նշա նա կում է ոտ քի 
կանգ նել կամ հա րութ յուն առ նել։ Ե՛վ հին, և՛ ժա մա նա կա կից հու նա-
րեն գրա կա նութ յան մեջ այն նշա նա կում է մա հա ցած էա կի կյան-
քի վե րա դառ նա լը։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սի դեպ քում այս բա ռը 
ե զա կի ի մաստ է ստա նում։ 

Ան չափ կար ևոր է, որ հաս կա նանք, որ Ք րիս տո սի հա րութ յու նը 
հա սա րակ վե րա կեն դա նա ցում չէր։  Հին կտա կա րա նում սա րեփ թա-
ցի այ րու որ դին և  սու նա մա ցի կնոջ որ դին հա րութ յուն ա ռան Աստ-
ծո զո րութ յամբ, ո րը գոր ծում էր Ե ղիա և Ե ղի սե մար գա րե նե րի մի-
ջո ցով15։  Նոր կտա կա րա նում մե ռել նե րից հա րութ յուն ա ռան  Ղա զա-
րո սը,  Հայ րո սի աղ ջի կը, մի ե րի տա սարդ,  Տա բի թան և Եվ տի քո սը16։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, թեև այդ մար դիկ իս կա պես կյան քի վե րա դար ձան 
մա հա ցած նե րից, նրանք դեռ են թա կա էին մահ վան։ Ինչ պես որ  Պո-
ղո սը բա ցատ րեց կորն թա ցի նե րի ե կե ղե ցուն, նրանց մար մին նե րը 
դեռ մահ կա նա ցու և  կոր ծան ման են թա կա էին17։ Ն րանք կրկին մա-
հա նա լու էին և  ա պա կան վե լու էին գե րեզ մա նում։ 

Ք րիս տո սի հա րութ յու նը ե զա կի էր այն ա ռու մով, որ հա րութ-
յուն առ նե լով մե ռել նե րից՝  Նա այլևս չի մա հա նա լու։ Ինչ պես որ  Նա 
հայտ նեց  Հով հան նե սին  Պատ մոս կղզում. «[Ես եմ...] կեն դա նին, և 
Ես մե ռած էի և  ա հա կեն դա նի եմ հա վիտ յանս հա վի տե նից»18։ Գ րե-
լով Հ ռո մի ե կե ղե ցուն՝  Պո ղո սը պար զո րեն շա րադ րեց այս ճշմար-
տութ յու նը. « Գի տե նա լով, որ Ք րիս տո սը, մե ռել նե րի մի ջից հա րութ-
յուն ա ռած լի նե լով, այլևս չի մա հա նում, և  մա հը Ն րա վրա այլևս չի 
տի րում, ո րով հետև այն, որ մա հա ցավ, մեղ քին մա հա ցավ մեկ ան-
գամ, և  այն, որ կեն դա նի է, Աստ ծուն է կեն դա նի»19։ 

 Գո յութ յուն ու նի ևս  մեկ ազ դե ցիկ ճշմար տութ յուն, ո րը ցույց է տա-
լիս Ք րիս տո սի հա րութ յան ե զա կի բնույ թը.  Նա հա րութ յուն ա ռավ Իր 
իսկ իշ խա նութ յամբ և  զո րութ յամբ։  Թեև  Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում 
է, որ հա րութ յու նը հա վա սա րա պես  Հոր և  Սուրբ  Հո գու աշ խա տանքն 
է, այն նույն պես վե րագր վում է ան ձամբ Ք րիս տո սին20։ Երբ Ն րա նից 
նշան խնդրե ցին, ո րը ա պա ցու ցում էր, որ  Նա տա ճա րը մաք րե լու 
իշ խա նութ յուն ու ներ,  Նա հայ տա րա րեց. « Քան դե՛ք այս տա ճա րը, և  

15. Գ  Թա գա վո րաց 17.17-24, Դ  Թա գա վո րաց 4.18-37
16. Հով հան նես 11.23-25,43,  Մար կոս 5.41,42,  Ղու կաս 7.14,15,  Գործք 9.36-43, 20.7–12
17. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.53
18. Հայտ նութ յուն 1.18
19. Հ ռո մեա ցի նե րի 6.9,10
20. Հ ռո մեա ցի նե րի 6.4,  Գա ղա տա ցի նե րի 1.1, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4, 8.11
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ե րեք օ րում կկանգ նեց նեմ այն»21։  Նա հայ տա րա րեց փա րի սե ցի նե-
րին. «Ես Ինքս եմ Ինձ նից դնում այն. Ես իշ խա նութ յուն ու նեմ այն 
դնե լու և  իշ խա նութ յուն ու նեմ դարձ յալ այն առ նե լու»22։ 

 Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը ե զա կի էր։ Այն պար զա պես վե-
րա կեն դա նա ցում չէր, ո րը եր կա րաց նե լու էր Ն րա կյան քը մինչև հա-
ջորդ հան դի պու մը մահ վան հետ։  Փո խա րե նը՝  Նա հաղ թեց մա հը, 
դժոխ քը և  գե րեզ մա նը։  Նա ապ րում է և  եր բեք չի մա հա նա։ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄ 
 Մենք ու սումնա սի րե ցինք Ք րիս տո սի հա րութ յան պատ մութ յու-

նը և  խո սե ցինք դրա ե զա կի բնույ թի մա սին։ Այժմ կուղ ղենք մեր 
ուշադրութ յու նը դրա կար ևո րութ յա նը։  Թեև այս թե ման շատ ծա վա-
լուն է և  կա րող է մի քա նի գիրք զբա ղեց նել, մենք կխո սենք դրա եր-
կու ա մե նա կար ևոր հետ ևանք նե րի մա սին. հա րութ յու նը ար դա րաց-
րեց Ք րիս տո սին և  հաս տա տեց մեր հա վատ քը։ 

 Նա խորդ գլուխ նե րում ի մա ցանք, որ Ք րիս տո սի մահն ար դա րաց-
րեց Աստ ծուն ցան կա ցած մե ղադ րան քից այն մա սին, որ  Նա ա նօ-
րի նա բար էր ար դա րաց նում մե ղա վոր նե րին Իր համ բերութ յան ժա-
մա նակ անց յա լում23։ Ս տորև մենք կբա ցա հայ տենք, որ հա րութ յուն 
տա լով  Հի սու սին մե ռել նե րից՝ Աստ ված նաև ար դա րաց րեց Ն րան։ 
 Հա րութ յան մի ջո ցով Աստ ված հրա պա րա կավ և  զո րա վոր կեր պով 
ազ դա րա րեց, որ  Հի սուսն Աստ ծո Որ դին է և Իս րա յե լի խոս տաց ված 
 Մե սիան։  Դա տարկ գե րեզ մա նը ե ղել է և  մինչև օրս մնում է  Հի սու-
սի աստ վա ծա յին որ դիութ յան նշա նը։  Պո ղոս ա ռաք յա լը գրում էր 
Հ ռո մի ե կե ղե ցուն, որ  Հի սու սը «Աստ ծո Որ դի սահ ման վեց զո րութ-
յամբ՝ սրբութ յան  Հո գու կող մից, մե ռել նե րից հա րութ յուն առ նե լուց»24։ 
« Սահ ման վեց» բա ռը թարգ ման ված է հու նա րեն «հո րի՛ զո» բա ռից, 
ո րը նշա նա կում է «սահ մա նել, հաս տա տել, նշել սահ մա նագ ծե-
րը կամ ո րո շել»։ Այս բա ռը չի են թադ րում, որ  Հի սու սը դար ձավ կամ 
նշա նակ վեց Աստ ծո Որ դի հա րութ յան պա հին, այլ՝ որ այդ հրա շա լի 
ի րա դար ձութ յու նը հրա պա րա կավ և  ան հեր քե լի կեր պով ա պա ցու-
ցեց, որ  Նա Աստ ծո Որ դին է։ 

 Հայ րը հաս տա տեց  Հի սու սի աստ վա ծա յին որ դիութ յու նը Ն րա 
ամ բողջ ծա ռա յութ յան ըն թաց քում՝ այն հրաշք նե րով, ո րոնք  Նա գոր-
ծեց Իր  Հոր ա նու նով, լսե լի ձայ նով երկն քից՝ Ն րա մկրտութ յան ժա-
մա նակ, և  նույ նիսկ Ն րա այ լա կերպ մամբ՝  Պետ րո սի,  Հա կո բո սի և 

21. Հով հան նես 2.19
22. Հով հան նես 10.18
23. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25,26
24. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4
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 Հով հան նե սի ներ կա յութ յամբ25։ Այ նուա մե նայ նիվ, այդ հաս տա տութ-
յուն նե րից ոչ մե կը չի կա րող հա մե մատ վել որ դիութ յան մե ծա գույն և 
վերջ նա կան ազ դա րար ման հետ, ո րը տե ղի ու նե ցավ, երբ  Հայ րը Իր 
 Սի րե լիին հա րութ յուն տվեց մե ռել նե րից։  Դա տարկ գե րեզ մա նի մի-
ջո ցով  Նա հռչակվեց Աստ ծո Որ դի «զո րա վոր, ակ նա ռու և  հաղ թա-
կան կեր պով»26։ Ինչ վե րա բե րում է «հո րի՛ զո» բա ռի օգ տա գործ մա նը 
և ն շա նա կութ յա նը,  Ջոն  ՄակԱր թու րը գրում է. «Այն հու նա րեն բա ռը, 
ո րից ա ռա ջա նում է մեր «հո րի զոն» բա ռը, նշա նա կում է «ա ռանձ-
նաց նել»։ Ինչ պես որ հո րի զո նը ծա ռա յում է որ պես պարզ նշա գիծ, 
որն ա ռանձ նաց նում է եր կին քը և  եր կի րը,  Հի սուս Ք րիս տո սի հա-
րութ յու նը պար զո րեն ա ռանձ նաց նում է Ն րան ամ բողջ մարդ կութ յու-
նից՝ ներ կա յաց նե լով ան հեր քե լի ա պա ցույց այն մա սին, որ  Նա Աստ-
ծո Որ դին է»27։ 

Ք րիս տո սի հա րութ յու նը դի տար կե լ որ պես Ն րա որ դիութ յան և 
 Մե սիա լի նե լու մե ծա գույն ա պա ցույ ց՝ խորթ չէ Ա վե տա րան նե րի հա-
մար։ Երբ ան հա վատ հրեա նե րը նշան կամ ա պա ցույց խնդրե ցին՝ 
հարց նե լով, թե ինչ իշ խա նութ յամբ մաք րեց տա ճա րը,  Նա մատ նա-
ցույց ա րեց Իր ա պա գա հա րութ յու նը. « Քան դե՛ք այս տա ճա րը, և  
ե րեք օ րում կկանգ նեց նեմ այն»28։ Երբ դպիր նե րը և  փա րի սե ցի նե րը 
խնդրե ցին նրան ա վե լի շատ ա պա ցույց ներ տրա մադ րել Իր  Մե սիա 
լի նե լու վե րա բեր յալ,  Նա կրկին մատ նա ցույց ա րեց մահ վան հան դեպ 
Իր իշ խա նութ յու նը. «Ո րով հետև ինչ պես  Հովնա նը ե րեք օր և  ե րեք 
գի շեր կե տի փո րում էր, այն պես մար դու Որ դին ե րեք օր և  ե րեք գի-
շեր երկ րի սրտում կլի նի»29։ 

 Հի սու սի հա րութ յու նը մե ծա գույն և  ան պար տե լի ա պա ցույցն 
է այն մա սին, թե ով է  Նա և  ինչ է կա տա րել Իր ժո ղովր դի հա մար։ 
Այն Ք րիս տո սի մե ծա գույն ար դա րա ցումն է Իր թշնա մի նե րի առջև։ 
Դ պիր նե րը մեր ժում էին  Հի սու սին՝ որ պես ա նու սում մար դու, իշ խան-
ներն ա նար գում էին Ն րան՝ որ պես կեղծ մար գա րեի  Գա լի լեա յից, 
իսկ փա րի սե ցի նե րը խոր շում էին Ն րա նից՝ որ պես  Բե հեղ զե բու ղի 
գոր ծա կից և  մե ղա վոր նե րի ըն կեր30։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց բո լոր 
մե ղադ րանք ներն ի չիք ե ղան, և ն րանց փաս տարկ ներն ան զոր դար-
ձան, երբ  Նա, Ում նրանք խա չե ցին, «Աստ ծո Որ դի սահ ման վեց զո-

25. Հով հան նես 10.37,38,  Մատ թեոս 3.17, 17.5
26. Մար վին  Ռի չարդ սոն  Վին սենտ, « Նոր կտա կա րա նի բա ռե րի ու սումնա սի րութ-

յուն» ( Փի բո դի,  Մաս սա չու սեթս, «Hendrickson»), հտ. 3, էջ 4։ 
27. « ՄակԱր թու րի Ու սումնա կան Աստ վա ծա շունչ. Ն յու  Քինգ  Ջեյմս թարգ մա նութ-

յուն» ( Նեշ վիլ, «Word Bibles», 1997թ.), էջ 1691։
28. Հով հան նես 2.19
29. Մատ թեոս 12.40
30. Հով հան նես 7.15,52,  Մար կոս 3,22,  Մատ թեոս 11.19,  Ղու կաս 7.34



216 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

րութ յամբ՝ սրբութ յան  Հո գու կող մից, մե ռել նե րից հա րութ յուն առ նե-
լուց»31։  Զին վոր նե րը ծաղ րում էին  Հի սու սին  Գող գո թա յի ճա նա պար-
հին՝ ա սե լով. «Ո՛ղջ ե ղիր, հրեա նե րի թա գա վոր»32։  Սա կայն նրանք 
վա խից ցնցվե ցին և  մա հա ցած մարդ կանց պես ե ղան, երբ հրեշ տա-
կը մի կողմ գլո րեց Ն րա գե րեզ մա նի քա րը33։  Քա հա նա յա պե տե րը, 
դպիր նե րը և  ծե րե րը հայ հո յանք ներ էին տե ղում Ն րա վրա՝ ա սե լով. 
«Ու րիշ նե րին ա զա տեց, Ինքն Ի րեն չի կա րո ղա նում ա զա տել»34։  Բայց 
նրանք երկ յու ղած հետ ևում էին, թե ինչ պես  Նա ե րեք հա զար մար դու 
փրկեց  Պեն տե կոս տեի օ րը35։ Նրանք խո ցում էին Հիսուսին ի րենց 
լե զու նե րով՝ Ն րա ա մե նա ծանր պա հե րին՝ ա սե լով. « Թե որ Իս րա յե-
լի թա գա վորն է, իջ նի հի մա խա չից, և կ հա վա տանք Ն րան»36։  Բայց 
նրանք դո ղում էին, երբ մի ձկնորս՝ զո րա ցած Իր  Տի րոջ հա րութ յամբ, 
ազ դա րա րեց. « Հի մա թող ստույգ գի տե նա Իս րա յե լի ամ բողջ տու նը, 
որ Աստ ված Ն րան  Տեր և Օծ յալ ա րեց, սույն այս  Հի սու սին, Ում դուք 
խա չե ցիք»37։

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԵՐ ՀԱՎԱՏՔԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 
 Դա տարկ գե րեզ մա նը ոչ միայն  Հի սուս Ք րիս տո սի ար դա րա ցումն 

էր այս աշ խար հի առջև, այլև քրիս տո նեա կան հա վատ քի հաս տա-
տու մը։ Այն փաս տը, որ Աստ ված հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե-
րից, ա պա ցու ցում է, որ Աստ ված ըն դու նեց Ն րա քավ չա րար զոհն 
Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար։  Պո ղոս ա ռաք յա լը բա ցատ րեց սա 
Հ ռո մի ե կե ղե ցուն. «[ Նա] մատն վեց մեր հան ցանք նե րի հա մար և 
 հա րութ յուն ա ռավ մեզ ար դա րաց նե լու հա մար»38։ Այս հատ վա ծը 
հաս կա նա լու բա նա լին կրկնվող հու նա րեն «դի ՛ա» նախ դիրն է, ո րի 
ճշգրիտ թարգ մա նութ յու նը «ո րով հետև» բառն է։ Ք րիս տո սը մահ վան 
մատնվեց, ո րով հետև կրեց մեր հան ցանք նե րը, և Աստ ված հա րութ-
յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից, ո րով հետև ըն դու նեց Ն րա մա հը՝ որ-
պես քավ չա րար զոհ մեր մեղ քե րի։ Այս պի սով, Ք րիս տո սի հա րութ յու-
նը հաս տա տում է, որ Իր ժո ղովր դի մեղ քե րը քավ ված են, և ն րանք 
ար դա րաց ված են։  Թո մաս Շ րայ նե րը գրում է. «Այն պնդու մը, որ 
Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ մեզ ար դա րաց նե լու հա մար, նշա նա-
կում է, որ Ն րա հա րութ յու նը հաս տա տում է մեր ար դա րաց ման իս-

31. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.4
32. Մատ թեոս 27.29
33. Մատ թեոս 28.4
34. Մատ թեոս 27.42
35. Գործք 2.41
36. Մատ թեոս 27.42
37. Գործք 2.36
38. Հ ռո մեա ցի նե րի 4.25



217 Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը

կութ յու նը։ Ք րիս տո սի հա րութ յու նը ա պա ցույց է, որ այն աշ խա տան-
քը, որ  Նա կա տա րեց մեր փո խա րեն, ա վարտ ված է»39։ 

 Կար ևոր է նշել, որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն չա ռավ, որ պես զի մենք 
ար դա րա ցում ստա նա յինք, կամ ո րով հետև մեր քա վութ յու նը կա-
տար ված չէր  Խա չի վրա։  Հա մա ձայն Ք րիս տո սի խոս քե րի՝ Ն րա 
փրկա րար աշ խա տանքն Իր ժո ղովր դի հա մար «կա տար վեց» Իր 
մահ վան պա հին40։  Բա ցի այդ՝ մենք չար դա րա ցանք այն պա հին, երբ 
Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ։ Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն սո վո րեց-
նում է, որ ար դա րա ցու մը շնորհ վում է մար դուն այն պա հին, երբ նա 
հա վա տում է. այ սինքն, մենք ար դա րա նում ենք, երբ հա վա տում ենք 
Ք րիս տո սի Ան ձին և  աշ խա տան քին41։ Այս հատ վա ծը սո վո րեց նում է, 
որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ, ո րով հետև  Նա ի րա կան  Մե սիան 
էր, և  ո րով հետև Ն րա մահն ըն դուն վեց Աստ ծո կող մից՝ որ պես վճար 
Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար։ Ի դեմս հա րութ յան, մենք աստ վա-
ծա յին ե րաշ խիք ու նենք, որ հա վա տա լով Ն րա զո հին՝ ար դա րաց ված 
ենք Աստ ծո առջև։ 

Աստ ված հա րութ յուն տվեց  Նա զով րե ցի  Հի սու սին մե ռել նե րից, 
քա նի որ  Նա ճիշտ այն էր, ինչ ա սում էր Իր մա սին, և Ն րա մա հը 
կա տա րեց ճիշտ այն, ինչ  Նա ա սաց։ Ք րիս տոսն ար դա րաց րեց Իր 
 Հո րը, երբ մա հա ցավ  Գող գո թա յում, և  ա պա ցու ցեց, որ Աստ ված, Ով 
ար դա րաց նում է մե ղա վոր նե րին, ան մե ղադ րե լի է։  Հայրն ար դա րաց-
րեց Իր Որ դուն, երբ հա րութ յուն տվեց Ն րան մե ռել նե րից՝ ցույց տա-
լով, որ  Նա հի րա վի Աստ ծո Որ դին է և  այս աշ խար հի Փր կի չը։ 

 Մինչև Ք րիս տո սի խա չե լութ յու նը, ա շա կերտ նե րը հույս ու նեին, 
որ « Նա էր, որ Իս րա յե լին փրկե լու էր»42։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց 
բո լոր հույ սերն ի չիք դար ձան, երբ մա հը, թվում էր, ա սաց վեր ջին 
խոս քը։ Ինչ պե՞ս  Նա զով րե ցի  Հի սու սը կա րող էր կա տա րել Աստ ծո 
խոս տու մը, ե թե  Նա մա հա ցած էր և դր ված էր մեկ այլ մար դու գե-
րեզ մա նում։  Բայց, նույն կեր պով, ինչ պե՞ս Ի սա հա կը կա րող էր լի նել 
խոս տաց ված սե րուն դը, ո րի ա նու նով կոչ վե լու էին Աբ րա հա մի ժա-
ռանգ նե րը, ե թե նա պետք է մա հա նար զո հա սե ղա նի վրա՝ իր հոր 
ձեռ քով43։  Մի՞ թե Աբ րա հա մը կհա մար ձակ վեր հա վա տալ, որ Աստ ված 
հա րութ յուն կտար նրան մե ռել նե րից 44։ Եվ ինչ պե՞ս էին կա տար վե լու 
 Հով սե փի բո լոր ե րազ նե րը, ե թե նա Ե գիպ տո սի բան տում էր ու նրան 

39. Թո մաս Ռ. Շ րայ ներ, «Հ ռո մեա ցի նե րի թուղթ». « Բեյ քեր» հրա տա րակ չութ յան 
 Նոր կտա կա րա նի մեկ նութ յուն (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Baker Books», 1998թ.) էջ 244։

40. Հով հան նես 19.30
41. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.1
42. Ղու կաս 24.21
43. Ծնն դոց 21.12. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.7
44. Եբ րա յե ցի նե րի 11.19
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կա րե լի էր մա հա ցած հա մա րել1։  Մի՞ թե Աստ ված կա րող էր մեկ օ րում 
բան տից դուրս հա նել նրան և  իշ խա նութ յուն տալ ամ բողջ Ե գիպ տո-
սի վրա2։ Աստ վա ծա շուն չը պա տաս խա նում է այս հար ցին՝ հար ցով. 
« Մի՞ թե Ինձ հա մար մի որ ևէ դժվար բան կա»3։ 

Ի սա հակն ար ձակ վեց իր կա պե րից և  վե րա դարձ վեց իր հո րը։ 
 Հով սեփն ա զատ ար ձակ վեց բան տից և  բարձ րաց վեց  Փա րա վո նի 
աջ կող մը։ Ք րիս տո սը հա րութ յուն ա ռավ մե ռել նե րից և  բարձ րա ցավ 
Աստ ծո աջ կող մը։  Նա հա րութ յուն ա ռավ, ո րով հետև Աստ ծո Որ դին 
էր, և Ն րա  Հայրն ըն դու նել էր Ն րա մա հը՝ որ պես քավ չա րար զոհ 
մեր մեղ քե րի։ 

1. Ծնն դոց 37.5–10
2. Ծնն դոց 41.41
3. Ե րե միա 32.27



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆԵՐԵՔ

 Հա րութ յու նը՝ որ պես մեր հա վատ քի հիմք
______________________________________________________

«Ի՞նչ, ան հա վա տա լի՞ բան է եր ևում ձեզ, որ Աստ ված մե ռել նե րին հա-
րութ յուն է տա լիս»։ 

—  Գործք 26.8 

Ք րիս տո նեութ յան թշնա մի նե րը ճիշտ են վար վում՝ կենտ րո նաց նե-
լով ի րենց հար ձա կումնե րը Ք րիս տո սի պատ մա կան հա րութ յան վրա, 
քա նի որ մեր հա վատքը լիո վին կախ ված է դրա նից։ Ե թե Ք րիս տո սը 
հա րութ յուն չի ա ռել, մեր հա վատքն ու նայն կամ դա տարկ է4։ Ն րանք, 
ով քեր հա վա տում են, դեռ ի րենց մեղ քե րի մեջ են, և ն րանք, ով քեր 
ար դեն մա հա ցել են, հա վիտ յան կորս վել են5։ Ա վե լին՝ դրա նից տրա-
մա բա նո րեն հետ ևում է, որ քա րո զե լով հա րութ յու նը՝ մենք Աստ ծո 
կեղծ վկա ներ ենք, քա նի որ վկա յում ենք, որ  Նա հա րութ յուն է տվել 
Ք րիս տո սին մե ռել նե րից, այ նինչ՝  Նա չի ա րել դա6։ Ի վեր ջո, ե թե 
Ք րիս տո սը հա րութ յուն չի ա ռել մե ռել նե րից, մենք զա վեշ տա լի կեր-
պով վատ նում ենք մեր կյան քը. ան տե ղի նե ղութ յուն ներ ենք կրում և  
ա տե լի ենք կեղծ մար գա րեի պատ ճա ռով, ով չու նի փրկե լու զո րութ-
յուն։ Ինչ պես  Պո ղոս ա ռաք յալն է գրում. «Ե թե միայն այս կյան քում 
ու նենք հույս Ք րիս տո սի հան դեպ, բո լոր մարդ կան ցից ա վե լի ո ղոր-
մե լի ենք»7։

 Մեր իսկ խոս տո վա նութ յամբ՝ հա րութ յու նը ա մեն ինչ է քրիս տո-
նեա կան կյան քի հա մար։ Ե թե Ք րիս տո սը հա րութ յուն չի ա ռել, մեր 
հա վատ քը կեղծ է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, լավ կլի նի, որ մի շատ 
կարևոր հարց տանք. «Որ տե ղի՞ց գի տենք, որ  Նա հա րութ յուն է 
ա ռել»։ Ին չո՞ւ ենք մենք հա վա տում դրան։  Հա ջորդ է ջե րում կդի տար-
կենք եր կու շատ կար ևոր, բայց տար բեր մի ջոց ներ, ո րոն ցով մենք 
հա մոզ վում ենք Ք րիս տո սի հա րութ յան հար ցում։ Ա ռա ջի նը՝  Սուրբ 
 Հո գին հայտ նում է այս ի րո ղութ յու նը Իր լու սա վո րող և  վե րածնող 

4. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.14,17
5. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.17,18
6. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.15
7. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.19
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աշ խա տան քի շնոր հիվ, և  երկ րոր դը՝ հա րութ յու նը շրջա պա տող 
պատ մաի րա վա կան ա պա ցույց նե րը հաս տա տում են այն։ Ա ռա ջի-
նը լիո վին ան փո խա րի նե լի է։ Երկ րոր դը քրիս տո նեա կան հա վատ քի 
ազ դե ցիկ հաս տա տութ յուն է և  արդ յու նա վետ մի ջոց՝ ան հա վատ աշ-
խար հի հետ երկ խո սութ յուն վա րե լու հա մար։ 

ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 
Ա վե տա րա նա կան ե կե ղե ցին հա ճախ փոր ձում է հաս տա տել իր 

հա վատ քը հա րութ յան հան դեպ՝ մատ նա ցույց ա նե լով դա տարկ գե-
րեզ մա նը, այն, որ Ք րիս տո սի թշնա մի նե րը չկա րո ղա ցան գտնել Ն րա 
մա հա ցած մար մի նը, փո փո խութ յու նը Ն րա ա շա կերտ նե րի մեջ և 
 շատ այլ պատ մա կան ու ի րա վա կան ա պա ցույց ներ։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, թեև այդ ա պա ցույց նե րը հաս տա տում են, որ քրիս տո նեա կան 
հա վատքն անտ րա մա բա նա կան կամ հա կա պատ մա կան չէ, դրանք 
քրիս տո նեա կան հա վատ քի հիմ քը կամ հե նա րա նը չեն։  Հետև յալ 
փաս տե րը ցույց են տա լիս այս պնդման պատ ճա ռը։ 

Ա ռա ջի նը՝ ա ռաք յալ ներն ի րենց քա րո զի մեջ չէին օգ տա գոր-
ծում նման ջա տա գո վա կան սկզբունք ներ8։ Ն րանք ձգտում էին ոչ 
թե ա պա ցու ցել հա րութ յու նը, այլ հռչա կել այն9։ Ն րանց վստա հութ-
յու նը հիմն ված չէր ազ դե ցիկ փաս տարկ նե րի վրա, այլ՝ Ա վե տա րա նի 
փրկա րար զո րութ յան։  Սա ակն հայ տո րեն եր ևում է կորն թա ցի նե րին 
ու ղարկ ված  Պո ղո սի նա մա կում. 

«Եվ ես էլ, եղ բայր նե՛ր, որ ձեզ մոտ ե կա, ոչ թե խոս քի կամ ի մաս-
տութ յան գե րա զան ցութ յամբ ե կա՝ Աստ ծո վկա յութ յու նը ձեզ պատ-
մե լու։ Ո րով հետև միտքս չէի դրած մի ու րիշ բան գի տե նալ ձեր 
մեջ, բայց միայն  Հի սուս Ք րիս տո սին, և  այն էլ՝ խաչ վա ծին։ Եվ ես 
տկա րութ յամբ և  վա խով և  շատ դո ղով ե ղա ձեզ մոտ։ Եվ իմ խոս-
քը և  քա րո զութ յու նը ոչ թե մարդ կա յին ի մաս տութ յան պա տիր խոս-
քե րով ե ղավ, այլ՝  Հո գու և  զո րութ յան ա պա ցու ցութ յամբ (կամ՝ ցու-
ցադրմամբ), որ ձեր հա վատ քը մարդ կանց ի մաս տութ յամբ չլի նի, այլ՝ 
Աստ ծո զո րութ յամբ»10։

Երկ րոր դը՝ Ե կե ղե ցու պատ մութ յան ըն թաց քում քրիս տո նեութ յա նը 
դար ձի ե կած նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը՝ նե րառ յալ ա մե նաակ-
նա ռու մտա վո րա կան նե րը, չեն ըն դու նել հա վատ քը՝ ու սումնա սի րե-
լով հա րութ յան պատ մա կան և  ի րա վա կան ա պա ցույց նե րը, այլ՝ լսե-

8. Ջա տա գո վութ յու նը գի տա կան ճյուղ է, որն օգ տա գոր ծում է տրա մա բա նա կան 
փաս տարկ ներ, որ պես զի պաշտ պա նի հա վատ քը և  ցույց տա սխալ մունք նե րը քրիս-
տո նեութ յան հա կա ռա կորդ նե րի փաս տարկ նե րի մեջ։ 

9. Գործք 4.2,33, 17.18, 24.21
10. Ա  Կորն թա ցի նե րի 2.1–5. կար դա ցե՛ք նաև Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16 և Ա  Կորն թա ցի-

նե րի 1.18–24
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լով հա րութ յան հռչա կու մը։ Եր րոր դը՝ ե թե մեր հա վատ քը հա րութ յան 
հան դեպ հիմն ված է պատ մա կան և  ի րա վա կան ա պա ցույց նե րի վրա, 
ինչ պե՞ս կա րող ենք բա ցատ րել ան թիվ հա վա տաց յալ նե րի կյան քը, 
ով քեր ապ րել են ի րենց հա վատ քով և  մա հա ցել են դրա հա մար՝ չու-
նե նա լով նույ նիսկ անն շան գի տե լիք ներ այդ ա պա ցույց նե րի մա սին։ 
Ինչ պե՞ս մենք կա րող ենք բա ցատ րել ցե ղա յին հա սա րա կար գե րում 
քրիս տո նեութ յուն ըն դու նած մարդ կանց վար քը, ով քեր հա զիվ են 
կա րո ղա նում կար դալ և  չեն կա րող ներ կա յաց նել որ ևէ պատ մա կան 
փաս տարկ հա րութ յան մա սին։ Ն րանք պատ րաստ են կրել ա մե նից 
ար հա մար հա կան հա լա ծանք նե րը և  նույ նիսկ նա հա տակ վել, քան 
ուրա նալ այն հա վատ քը, ո րը չեն կա րող տրա մա բա նո րեն պաշտ-
պա նել։ Այս ճշմար տութ յուն նե րի լույ սի ներ քո մենք պետք է եզ րա-
կաց նենք, որ թեև հա րութ յան պատ մա կան և ի րա վա կան ա պա ցույց-
ներն օգ տա կար են շատ ա ռումնե րով, դրանք հա րութ յան հան դեպ 
մեր հա վատ քի հիմ քը չեն։ 

Այդ դեպ քում, ին չի՞ հի ման վրա է հա վա տաց յա լը հա մոզ ված հա-
րութ յան մեջ։ Որ տե ղի՞ց նա գի տի, որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն է ա ռել։ 
Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն պա տաս խա նում է այս հար ցին։  Հա-
րութ յան հան դեպ գի տե լիք և  ան սա սան հա վատք ու նե նա լու հա-
մար մենք պար տա կան ենք  Սուրբ  Հո գու վե րած նող և  լու սա վո րող 
աշ խա տան քին։  Վերս տին ծնվե լու պա հին Աստ ված գերբ նա կա նո-
րեն փո խան ցում է մեզ հա մոզ մունք  Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յան 
և ք րիս տո նեութ յան վա վե րա կա նութ յան մա սին11։  Մենք գի տենք, որ 
Ք րիս տո սը հա րութ յուն է ա ռել մե ռել նե րից, քա նի որ  Սուրբ  Հո գին 
լու սա վո րել է մեր միտ քը, որ պես զի հաս կա նանք  Սուրբ գրքի ճշմար-
տութ յու նը, ո րը վկա յում է Ք րիս տո սի մա սին12։  Հետ ևա բար, մենք հա-
վա տում ենք, քա նի որ  Սուրբ  Հո գին վե րած նում է մեր սիր տը՝ փո-
խան ցե լով հա վատք և  նոր զգաց մունք ներ մեզ հայտն ված Ք րիս տո սի 
հան դեպ։  Պո ղոս ա ռաք յա լը հետև յալ կեր պով է նկա րագ րում  Հո գու 
այս հրա շա գործ աշ խա տան քը. «Ո րով հետև Աստ ված, որ ա սաց, թե 
«խա վա րից լույս ծա գի», Ին քը մեր սրտե րի մեջ ծա գեց րեց՝ Աստ ծո 
փառ քի գի տութ յան լու սա վո րութ յու նը տա լու հա մար  Հի սուս Ք րիս-
տո սի դեմ քում»13։ 

Այն մար դիկ, ով քեր վերս տին ծնվել են, այլևս չեն կա րող ժխտել 
 Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը, ինչ պես որ չեն կա րող ժխտել ի րենց 
իսկ գո յութ յու նը։ Աստ ծո ինք նիշ խան վճռով և  Սուրբ  Հո գու վկա յութ-

11. Հով հան նես 3.3
12. Հով հան նես 5.39, Ա  Հով հան նես 5.6-10
13. Բ  Կորն թա ցի նե րի 4.6
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յամբ, այն ա նա ռար կե լի ա պա ցույց է դար ձել նրանց հա մար14։ Ք րիս-
տո նեա կան հա վատ քի հա լա ծող ներն ա րագ հաս կա նում են, որ « Հի-
սու սի կրո նով վա րակ ված նե րի հա մար այլևս բու ժում չկա»15։ 

Այն ճշմար տութ յուն նե րը, ո րոնք մենք ի մա ցանք, և՛ զգու շաց նում, և՛ 
ա ռաջ նոր դում են մեզ։  Թեև ջա տա գո վութ յունն ու նի իր տե ղը, Երկնքի 
թա գա վո րութ յու նը տա րած վում է Ա վե տա րա նի հռչակ ման մի ջո ցով։ 
 Մար դիկ հա վատքն ըն դու նե լու են ոչ թե պեր ճա խո սութ յամբ և տ րա-
մա բա նա կան փաս տարկ նե րով, այլ՝ երբ մենք հա վա տար մո րեն հռչա-
կենք  Հի սու ս Ք րիս տո սի կյան քը, մա հը և  հա րութ յու նը։  Մենք եր բեք 
չպետք է մո ռա նանք, որ մեր ա ռա քե լութ յունն ա նօ գուտ գործ կլի նի, և 
 մեր աշ խա տան քը ժա մա նա կի և  ջան քե րի վատ նում կլի նի, ե թե Աստ-
ծո  Հո գին չգոր ծի՝ լու սա վո րե լով մեզ լսող նե րի մտքե րը և  վե րած նե լով 
նրանց սրտե րը։ Այն պես որ, մենք պետք է հրա ժար վենք ա պա վի նել 
մարդ կա յին ի մաս տութ յան կոտր ված գա վա զա նին, այլ պետք է հա-
րենք այն ճշմար տութ յա նը, որ միայն Ա վե տա րանն է Աստ ծո զո րութ-
յու նը՝ ա մեն հա վա տա ցո ղի փրկութ յան հա մար16։ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐ 
 Մար դու հա վատ քը Ք րիս տո սի հան դեպ՝ կախ ված չէ այն բա նից, 

թե արդ յո՞ք նա կա րող է թվար կել Ք րիս տո սի հա րութ յան պատ մա-
կան կամ ի րա վա կան ա պա ցույց նե րը, և  ո՛չ էլ այն բա նից, թե արդյո՞ք 
նա կա րող է պաշտ պա նել հա րութ յան վա վե րա կա նութ յու նը՝ օգ-
տա գոր ծե լով ջա տա գո վութ յան կամ դա սա կան տրա մա բա նութ յան 
սկզբունք նե րը17։ Այ նուա մե նայ նիվ, կար ևոր է հաս կա նալ և  ազ դա րա-
րել, որ քրիս տո նեա կան հա վատ քը չի հա կա սում պատ մութ յա նը կամ 
դա տո ղութ յան բարձ րա գույն և  ա նա ղարտ գոր ծա ծութ յա նը։ Ճշ մա-
րիտ քրիս տո նեութ յու նը ոչ մի դեպ քում չի փոր ձում վե րա ծել ա ռաս-
պե լը խրա տա կան պատ մութ յան, որ պես զի ինչ-որ բա րո յա կան ար-
ժեք ներ ա ռա ջադ րի այս աշ խար հում։ Ընդ հա կա ռա կը՝ քրիս տո նեա-
կան հա վատ քը և  Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յու նը հիմն ված են փաս-
տա ցի պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա, ո րոնք միան շա նակ 
կեր պով կա րե լի է հիմնա վո րել՝ օգ տա գոր ծե լով նույն տե սա կի ա պա-
ցույց ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծում է աշ խար հիկ պատ մա բա նը։ 

14. Մատ թեոս 11.25. «Այն ժա մա նակ  Հի սու սը պա տաս խան տվեց և  ա սաց. « Գո հա-
նում եմ  Քեզ նից, ո՛վ  Հայր՝ երկն քի և  երկ րի  Տեր, որ ի մաս տուն նե րից և  գի տուն նե րից 
այս բա նե րը ծած կե ցիր և  ե րե խա նե րին հայտ նե ցիր»»։ 

15. Ինչ պես պատ մում են, այս պես էին ա սում խորհր դա յին զին վոր նե րը, ով քեր 
փոր ձում էին հե ռաց նել քրիս տոն յա նե րին կեն դա նի Ք րիս տո սի հան դեպ ու նե ցած հա-
վատ քից։

16. Ե սա յի 36.6, Հ ռո մեա ցի նե րի 1.16
17. Այս գա ղա փա րով ես պար տա կան եմ հո վիվ  Չարլզ  Լեյ տե րին։
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Այն մար դիկ, ով քեր հեր քում են քրիս տո նեութ յան պնդումնե րը՝ 
հա մա րե լով դրանք ոչ պատ մա կան կամ ա ռաս պե լա կան, այդ պես են 
վար վում կողմնա կալ մո տեց ման պատ ճա ռով, ին չը թույլ չի տա լիս, 
որ ճշմար տութ յու նը խո սի իր փո խա րեն18։ Ն րանց տրա մա բա նութ-
յու նը վտան գա վոր է. նրանք նա խա պես ո րո շել են, որ հա րութ յունն 
անհ նար է. այն պես որ, ցան կա ցած ա պա ցույց, ո րը խո սում է հօ գուտ 
այդ ի րա դար ձութ յան, պետք է սխա լա կան լի նի, և  ա մեն մի պնդում 
դրա վա վե րա կա նութ յան մա սին՝ պետք է ան մի տի եզ րա կա ցութ յուն 
կամ խա բե բա յի գյուտ լի նի։ 

 Մե ղա վոր մար դու հա կակ րանքն Ա վե տա րա նի հան դեպ ևս  մեկ 
պատ ճառ է հա մա րե լու, որ ա ռանց Աստ ծո շնորհ քի և  Սուրբ  Հո գու 
վե րած նող աշ խա տան քի՝ ոչ մի մարդ չի ըն դու նի Ք րիս տո սի պնդում-
նե րը։  Մար դը կան տե սի այն պնդումնե րը, ո րոնք կկա րո ղա նա ան-
տե սել, կա ղա վա ղի այն պնդումնե րը, ո րոնք չի կա րո ղա նա ան տե սել, 
և կ հա կա ռակ վի այն պնդումնե րին, ո րոնք չի կա րո ղա նա ա ղա վա-
ղել։ Այլ կերպ ա սած՝ նա ա վե լի շատ ու ժեր կծախ սի՝ ճշմար տութ յու նը 
մեր ժե լու հա մար, քան՝ ե թե պար զա պես ըն դու ներ այն։  Թեև Ք րիս-
տո սի հա րութ յու նը հաս տա տող բո լոր ա պա ցույց նե րը դի տար կե լը 
չի մտնում այս գրքի շրջա նակ նե րի մեջ, այնուամենայնիվ, հա ջորդ 
է ջե րում մենք կդի տար կենք մի քա նի սը, ո րոնք օգ տա կար կլի նեն թե՛ 
հա վա տաց յալ նե րի հա մոզ մունք նե րի, թե՛ ճշմար տութ յու նը ո րո նող նե-
րի հար ցումնե րի հա մար։

ԿԱՆԽԱՍՎԱԾ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ 
 Հի սուս Ք րիս տո սի մա հը և  հա րութ յու նը ան կան խա տե սե լի ի րա-

դար ձութ յուն ներ չէին, ո րոնք հան կար ծա կիի բե րե ցին Ն րան։ Դ րանք 
պար զո րեն կան խաս ված էին որ պես անհ րա ժեշտ ի րա դար ձութ յուն-
ներ՝ Աստ ծո կամ քի ի րա կա նաց ման հա մար։  Սա ակն հայտ է  Հի սու սի 
խոս քե րից՝ ուղղ ված Իր կաս կա ծամիտ ա շա կերտ նե րին Իր հա րութ-
յու նից հե տո. «Ո՛վ ան միտ ներ և  թու լա սիրտ ներ՝ հա վա տա լու այն բո-
լոր բա նե րին, որ մար գա րե նե րը խո սե ցին։  Չէ՞ որ պետք էր, որ Ք րիս-
տո սը այս չար չա րանք նե րը քա շեր և Իր փառ քը մտներ»19։ 

 Մե սիա յի հա րութ յու նը պար զո րեն հայտն ված էր  Հին կտա կա րա-
նի մար գա րեութ յուն նե րում, ո րոնք գրվել էին Ն րա գա լուս տից հար-

18. Ռո բերտ  Ռեյ մոն դը գրում է, որ այն մար դիկ, ով քեր հեր քում են քրիս տո նեութ-
յան պնդումնե րը՝ դրանք ոչ պատ մա կան կամ ա ռաս պե լա կան հա մա րե լով, ա նում են 
դա «խիստ վի ճար կե լի քննա դա տա կան և  փի լի սո փա յա կան հիմ քե րի վրա, ո րոնց մի-
ջո ցով նրանք պար զա պես ա վե լի հար մա րա վետ են զգում ի րենց՝ հո գե բա նա կան կամ 
կրո նա կան ա ռու մով» («Ք րիս տո նեա կան հա վատ քի նոր հա մա կարգ ված աստ վա ծա բա-
նութ յուն», էջ 581)։ 

19. Ղու կաս 24.25,26
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յու րա վոր տա րի ներ ա ռաջ։  Դա վի թը կան խա սեց, որ Աստ ված չէր 
թող նի  Մե սիա յին գե րեզ մա նում և  թույլ չէր տա, որ Ն րա մար մի նը 
քայ քայ ման են թարկ վեր20։ Ե սա յի մար գա րեն ա ռաջ նա յե լով՝ տե սավ, 
որ Աստ ված մե ծա պես վար ձատ րե լու էր  Մե սիա յին այն բա նից հե-
տո, երբ  Նա մինչև մահ չար չար վեր Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար21։ 
Ին քը՝ Ք րիս տո սը, կան խա սեց Իր մա հը և  հա րութ յու նը Իր խա չե-
լութ յու նից շատ ա ռաջ։ Երբ ան հա վատ հրեա նե րը նշան կամ ա պա-
ցույց խնդրե ցին՝ հարց նե լով, թե ինչ իշ խա նութ յամբ  Նա մաք րեց 
տա ճա րը,  Նա հայ տա րա րեց. « Քան դե՛ք այս տա ճա րը, և  ե րեք օ րում 
կկանգ նեց նեմ այն»22։ Երբ դպիր նե րը և  փա րի սե ցի նե րը խնդրե ցին 
Ն րան ա վե լի շատ ա պա ցույց ներ տրա մադ րել Իր մե սիա կան պնդում-
նե րի հա մար, Ն րա հան դի մա նութ յունն ու ղեկց վեց Իր ա պա գա հա-
րութ յան խոստ մամբ. « Չար և շ նա ցող ազ գը նշան է ու զում, և ն շան չի 
տրվի նրան, բայց միայն  Հովնան մար գա րեի նշա նը։ Ո րով հետև ինչ-
պես  Հովնա նը ե րեք օր և  ե րեք գի շեր կե տի փո րում էր, այն պես մար-
դու Որ դին ե րեք օր և  ե րեք գի շեր երկ րի սրտում կլի նի»23։

Այս մար գա րեութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ Ք րիս տո սի ա շա-
կերտ նե րը չհո րի նե ցին հա րութ յու նը՝ հու սա հա տո րեն փոր ձե լով կեն-
դա նի պա հել մե սիա կան ե րա զան քը։ Ք րիս տոսն այն քան պար զո րեն 
և  այն քան հա ճախ էր խո սում այս մա սին, որ նույ նիսկ Ն րա թշնա մի-
նե րը գի տեին, որ  Նա կան խա սել էր Իր հա րութ յու նը24։ «Եվ հետև յալ 
օ րը, որ ուր բա թից հե տո է, քա հա նա յա պե տե րը և  փա րի սե ցի նե րը 
հա վաք վե ցին  Պի ղա տո սի մոտ և  ա սա ցին. « Տե՛ր, հի շում ենք, որ այն 
մո լո րե ցու ցի չը՝ դեռ կեն դա նի, ա սում էր՝ ե րեք օ րից հա րութ յուն կառ-
նեմ»»25։

ԴԱՏԱՐԿ ԳԵՐԵԶՄԱՆԸ 
 Հի սու սի մա հից հե տո ոչ միայն Ն րա ա շա կերտ նե րի, այլև Ն րա 

թշնա մի նե րի ու շադ րութ յունն ամ բող ջութ յամբ ուղղ ված էր Ն րա մար-
մի նը գտնե լուն։ Այն պես որ, դա տարկ գե րեզ մա նը և չգտն ված դին 
հա րութ յան ազ դե ցիկ ա պա ցույց ներ են։ Ա ռա ջին իսկ օր վա նից այն 
ա մե նը, ինչ անհ րա ժեշտ էր քրիս տո նեութ յու նը ոչն չաց նե լու հա մար, 
 Հի սուս  Մար դու մա հա ցած մար մի նը ցու ցադ րելն էր։ Հ րեա ա ռաջ-
նորդ նե րը, ո րոնք պա հան ջե ցին Ն րա մա հը, և հ ռո մեա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը, ո րոնք խա չե ցին Ն րան, ստու գո րեն գի տեին գե րեզ-

20. Սաղ մոս 16.8-11
21. Ե սա յի 53.12
22. Հով հան նես 2.19
23. Մատ թեոս 12.39,40
24. Մատ թեոս 16.21
25. Մատ թեոս 27.62,63
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մա նի գտնվե լու վայ րը և Ն րա մար մի նը դուրս բե րե լու բազ մա թիվ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նեին։ Ե թե գե րեզ մա նը դա տարկ չլի ներ, մեկ 
խի զախ քայ լը կա րող էր ա պա ցու ցել ամ բողջ աշ խար հին, որ  Զատ-
կի ու ղեր ձը խա բեութ յուն էր, իսկ ա ռաք յալ նե րը նենգ հան ցա վոր-
ներ էին, ո րոնք ա ռաս պել էին հո րի նել։ Ք րիս տո նեութ յու նը կմա հա-
նար իր ծագ ման իսկ պա հից։ Ին չո՞ւ Ն րա մար մինն այդ պես էլ չցու-
ցադրվեց։ 

Քն նա դատ նե րը հո րի նել են ե րեք տե սութ յուն՝ ի պա տաս խան այս 
հար ցին, և  ե րեքն էլ հա վա սա րա պես ան հե թեթ են։ Ա ռա ջինն այն է, 
որ  Հի սու սը չմա հա ցավ հռո մեա կան խա չի վրա.  Նա պար զա պես 
կորց րեց գի տակ ցութ յու նը, և  իշ խա նութ յուն նե րը սխալ մամբ մա հա-
ցած հա մա րե ցին Ն րան26։  Հե տա գա յում, երբ նրան դրե ցին զով գե-
րեզ մա նը,  Նա գի տակ ցութ յան ե կավ և  փա խուս տի դի մեց։ Այս տե-
սութ յան դեմ առ կա փաս տարկ նե րը հիմն ված են խա չե լութ յան պատ-
մութ յան վրա. Ն րա սիր տը նի զա կով խոց վեց հռո մեա ցի զին վո րի 
կող մից, և  Նա մա հա ցած հայ տա րար վեց հիմնա վոր մաս նա գի տա-
կան զննու մից հե տո27։  Նույ նիսկ ե թե  Նա ինչ-որ կեր պով կեն դա նի 
մնա ցած լի ներ այդ կտտանք նե րից հե տո, հա զիվ թե այն պի սի վի-
ճա կում լի ներ, որ կա րո ղա նար գլո րել գե րեզ մա նի մուտ քը փա կող 
ծանր քա րը։ Ա վե լին՝ լա վա գույն դեպ քում ան հա վա նա կան է թվում, 
որ նման անձ նա վո րութ յու նը կկա րո ղա նար փախ չել  Պա ղես տի նի 
ան հայտ շրջան նե րից մե կը և  մինչև կյան քի ա վար տը ապ րել ան հայ-
տութ յան մեջ: 

Երկ րորդ տե սութ յունն այն է, որ ա շա կերտ նե րը գո ղա ցան Ն րա 
մար մի նը և  թա ղե ցին ինչ-որ ան հայտ վայ րում։ Այս տե սութ յան դեմ 
առ կա փաս տարկ նե րը եր կու հիմք ու նեն։ Ա ռա ջի նը՝ հռո մեա ցի զին-
վոր ներն ան զու գա կան մար տիկ նե րի համ բավ ու նեին. նրանց պատ-
րաս տութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան մա սին ա ռաս պել ներ էին հյուս-
վում։ Երկ րոր դը՝  Նոր կտա կա րա նում գրված է այն մա սին, որ Ք րիս-
տո սի մահ վան ժա մա նակ և դ րա նից հե տո ա շա կերտ նե րը վա խե ցած 
էին։ Գր ված է, որ Ք րիս տո սի մա հից ան մի ջա պես հե տո քա հա նա-
յա պե տե րը և  փա րի սե ցի նե րը խնդրե ցին  Պի ղա տո սին հսկել գե րեզ-
մա նը հռո մեա կան պա հա կա յին զո րախմ բով, որ պես զի թույլ չտա յին 
ա շա կերտ նե րին՝ գո ղա նալ Ն րա մար մի նը և  հա վեր ժաց նել ա ռաս-
պելն այն մա սին, որ Ք րիս տո սը հա րութ յուն էր ա ռել28։  Խիստ ան-
հա վա նա կան է, որ մի խումբ վա խե ցած ա շա կերտ ներ հաղ թա հա րել 
էին մի ամ բողջ հռո մեա կան պա հա կախմ բի և  գո ղա ցել էին  Հի սու սի 

26. Հա ճախ սա ան վա նում են «Ու շագ նա ցութ յան տե սութ յուն»։ 
27. Հով հան նես 19.31-34
28. Մատ թեոս 27.64



226 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

մար մի նը։ Ա շա կերտ ներն ար դեն ցույց էին տվել ի րենց ան հա մար-
ձա կութ յու նը՝ թող նե լով Ք րիս տո սին խա չե լութ յան ժա մա նակ, իսկ 
նրանց մի ջի ա ռաջ նոր դը՝  Սի մոն  Պետ րո սը, նույ նիսկ չկա րո ղա ցավ 
կանգ նել մի ա ղախ նի առջև, երբ վեր ջինս ճա նա չեց, որ նա Ք րիս-
տո սի հետ ևորդ նե րից է29։  Հա վա սա րա պես ան հա վա նա կան է, որ 
ամ բողջ հռո մեա կան պա հա կա խում բը քներ պա րե կութ յան ժա մին, 
ինչ պես ա սաց քա հա նա յա պե տը30։ Ի րա կա նում, պետք է ա վե լի շատ 
հա վատք ու նե նալ՝ այս տե սութ յա նը հա վա տա լու հա մար, քան՝ հա-
րութ յունն ըն դու նե լու։ 

Եր րորդ տե սութ յունն այն է, որ ա շա կերտ նե րը պար զա պես գնա-
ցին սխալ գե րեզ մա նի մոտ։  Սա նույն պես խիստ ան հա վա նա կան է, 
քա նի որ գե րեզ մա նը պատ կա նում էր Ա րի մա թա ցի  Հով սե փին, ով 
 Սի նեդ րիո նի խորհր դի ան դամ էր31։  Նա և  Նի կո դե մո սը, ով փա րի սե-
ցի էր և հ րեա նե րի իշ խան, այն մար դիկ էին, ով քեր պատ րաս տե ցին 
 Հի սու սի մար մի նը թաղ ման հա մար և դ րե ցին հենց այդ գե րեզ մա նի 
մեջ32։ Ա վե լին՝ գրված է, որ կա նայք, ով քեր  Գա լի լեա յից հետ ևում էին 
 Հի սու սին, ստու գո րեն գի տեին այդ գե րեզ մա նի գտնվե լու վայ րը33։ 
Ե թե ա շա կերտ նե րը սխալ գե րեզ մա նի մոտ գնա ցած լի նեին, բնա-
կան է, որ թե՛ ըն կեր նե րը, թե՛ թշնա մի նե րը կմատ նան շեին այդ սխա-
լը, կբե րեին նրանց ճիշտ գե րեզ մա նի մոտ, կուղ ղոր դեին դե պի  Հի-
սու սի մար մի նը և  ցույց կտա յին այն34։ Կր կին, այս տե սութ յու նը միա-
նում է մյուս նե րին՝ իր ան հե թե թութ յամբ։ 

ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏ ՎԿԱՆԵՐ 
Որ պես զի որ ևէ ի րա դար ձութ յուն հա մար վի պատ մա կան և  ի րա-

կան, պա հանջ վում է ե րեք բան. պետք է լի նեն ա կա նա տես ներ, այդ 
ա կա նա տես նե րը պետք է լի նեն բա վա րար թվով, և ն րանք պետք է 
ար ժա նա հա վա տութ յուն և  ան կեղ ծութ յուն ցու ցա բե րեն35։ Ու շագ րավ 
է, որ  Սուրբ գրքի վկա յութ յու նը  Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յան մա սին 
հա մա պա տաս խա նում է այս ե րեք պա հանջ նե րին։ 

Ա ռա ջի նը՝  Սուրբ գրքի վկա յութ յու նը հիմն ված է ա կա նա տես նե րի 
պատ մութ յուն նե րի վրա, ո րոնք ան ձամբ ներ կա էին Ք րիս տո սի ծա-
ռա յութ յան, հա րութ յան և  համ բարձ ման ժա մա նակ։  Նոր կտա կա րա-

29. Մար կոս 14.27,  Մատ թեոս 26.56,  Ղու կաս 22.55-62
30. Մատ թեոս 28.11-15
31. Մատ թեոս 27.57-61,  Մար կոս 15.42-47,  Ղու կաս 23.50-56,  Հով հան նես 19.38-42
32. Հով հան նես 3.1,  Ղու կաս 23.50–53,  Հով հան նես 19.38-42
33. Մատ թեոս 27.61,  Մար կոս 15.47,  Ղու կաս 23.55
34. Ռեյ մոնդ, « Նոր հա մա կարգ ված աստ վա ծա բա նութ յուն», էջ 566։ 
35. Հեն րի  Թեյ սեն, « Նե րա ծա կան դա սա խո սութ յուն ներ հա մա կարգ ված աստ վա-

ծա բա նութ յուն թե մա յով», (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Eerdmans», 1961թ.), էջ 246։ 



227 Հա րութ յու նը՝ որ պես մեր հա վատ քի հիմք

նի հե ղի նակ նե րից յու րա քանչ յու րը կա րող է հա մա ձայ նել  Պետ րոս 
ա ռաք յա լի հռչակ ման հետ. «Ո րով հետև մենք ոչ թե վար պե տութ-
յամբ հնար ված ա ռաս պել նե րի հետ ևե լով ցույց տվե ցինք ձեզ մեր 
 Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի զո րութ յու նը և  գա լուս տը, այլ՝ ա կա նա տես 
լի նե լով նրա մե ծա փա ռութ յա նը»36։  Նոր կտա կա րա նի հե ղի նակ ներն 
ակն հայ տո րեն ըն դու նում էին ա կա նա տես լի նե լու կար ևո րութ յու նը։ 
 Տասն մե կին միա նա լու հա մար  Մա տա թիան պետք է լի ներ Ք րիս տո սի 
կյան քի և  ծա ռա յութ յան ա կա նա տե սը՝ սկսած  Հով հան նե սի կող մից 
մկրտվե լուց մինչև հա րութ յու նը, և  մինչև այն օ րը, երբ Ք րիս տո սը Եր-
կինք համ բարձ վեց37։ Գ րե լով իր Ա վե տա րա նը՝  Ղու կա սը շատ ջա նա-
սի րա բար շեշ տադ րում է, որ վերս տին կար գել է այն բա նե րի պատ-
մութ յու նը, ո րոնք «ա վան դե ցին սկզբից ա կա նա տես... լի նող նե րը»38։ 
 Հով հան նես ա ռաք յա լը սկսում է իր ա ռա ջին նա մա կը (խոս քեր 1-4)՝ 
տպա վո րիչ և  պեր ճա խոս կեր պով հաս տա տե լով, որ բո լոր ա ռաքյալ-
ներն ար տոն ված են ե ղել ու նե նա լու անձ նա կան հա րա բե րութ յուն-
ներ Որ դու՝ Ք րիս տո սի հետ, և  որ այդ հա րա բե րութ յու նը ձևա վո րել է 
նրանց վար դա պե տութ յան և  քա րո զի հիմ քը. 

«Այն, որ սկզբից էր, որ լսե ցինք, որ մեր աչ քե րով տե սանք, ո րին 
նա յե ցինք, և  մեր ձեռ քե րը շո շա փե ցին՝ կյան քի  Բա նի (կամ՝  Խոս-
քի) հա մար (և կ յան քը հայտն վեց, և  մենք տե սանք և վ կա յում ենք և 
 պատ մում ենք ձեզ հա վի տե նա կան կյան քը, որ  Հոր մոտ էր և  եր ևաց 
մեզ)։ Այն, որ տե սանք և լ սե ցինք, պատ մում ենք ձեզ, որ դուք էլ հա-
ղոր դութ յուն ու նե նաք մեզ հետ, և  մեր հա ղոր դութ յու նը՝  Հոր հետ և 
Ն րա Որ դի  Հի սուս Ք րիս տո սի հետ։ Եվ սա գրում ենք ձեզ, որ ձեր 
ուրա խութ յու նը կա տար յալ լի նի»39։

 Ցան կա ցած ան կողմնա կալ դի տոր դի հա մար պետք է պարզ լի նի, 
որ ա ռաք յալ ներն անձ նա կան և  ան մի ջա կան գի տե լիք ու նեին Ք րիս-
տո սի կյան քի, մահ վան և  հա րութ յան մա սին, և  նույն պես հաս կա նում 
էին, թե որ քան կար ևոր էր հաս տա տել այդ գի տե լի քը։ Ն րանք կա-
մե նում էին, որ ամ բողջ աշ խարհն ի մա նար, որ ի րենք չէին մո լոր վել 
ա սե կո սե նե րով, այլ հպվել էին հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սի ձեռ-
քե րին, ոտ քե րին և  կո ղին40։ Ն րանք հա ղոր դակց վել էին Ն րա հետ և 
 ցու ցումներ էին ստա ցել Ն րա նից41։ Ի վեր ջո, նրանք երկր պա գել էին 
Ք րիս տո սին, երբ  Նա, հե ռա նա լով նրանց տե սա դաշ տից, Եր կինք էր 
համ բարձ վել42։ 

36. Բ  Պետ րոս 1.16
37. Գործք 1.21–26
38. Ղու կաս 1.1–4
39. Ա  Հով հան նես 1.1–4
40. Ղու կաս 24.39,  Հով հան նես 20.27
41. Ղու կաս 24.13–32,41–49,  Հով հան նես 21.12–14
42. Գործք 1.9–11
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Երկ րոր դը՝ պատ մա կան կամ ի րա կան հա մար վե լու հա մար, ի րա-
դար ձութ յու նը պետք է բա վա րար թվով ա կա նա տես ներ ու նե նա։ 
 Պարզ ա սած՝ որ քան շատ են ա կա նա տես նե րը, այն քան ա վե լի ար-
ժա նա հա վատ է ի րա դար ձութ յու նը։ Այս սկզբուն քը գրված է թե՛  Հին 
կտա կա րա նի Օ րեն քում, թե՛  Նոր կտա կա րա նում՝ Ե կե ղե ցուն ուղղ ված 
պատ վեր նե րի տես քով։  Ցան կա ցած ի րա դար ձութ յուն պետք է հաս-
տատ վի առն վազն եր կու կամ ե րեք վկա նե րի կող մից43։ 

Ք րիս տո սի հա րութ յան դեպ քում այս պա հան ջը նույն պես բա վա-
րար ված է։ Աստ վա ծա շուն չը հայտ նում է, որ ե ղել են հար յու րա վոր 
ար ժա նա հա վատ վկա ներ, ո րոնք հան դի պել են հա րութ յուն ա ռած 
Ք րիս տո սին տար բեր ի րա վի ճակ նե րում և  հան գա մանք նե րում։  Հա-
րութ յան կի րա կի օ րը  Նա հայտն վեց  Մա րիամ  Մագ դա ղե նա ցուն 
պար տե զում և  մի քա նի կա նանց, ո րոնք վե րա դառ նում էին գե րեզ-
մա նից44։  Նույն օ րը  Նա միա ցավ Կ ղեո պա սին և  մեկ այլ ա շա կեր-
տի, ո րոնք գնում էին Էմ մաուս տա նող ճա նա պար հով45։  Մինչև այդ 
օր վա ա վար տը,  Նա նույն պես հայտն վեց  Պետ րո սին, իսկ հե տո՝ 
տա սը ա շա կերտ նե րին՝ վեր նա տա նը46։  Հետև յալ կի րա կի օ րը  Նա 
հայտնվեց բո լոր տասն մեկ ա ռաք յալ նե րին և  ու նե ցավ Իր հայտ-
նի զրույ ցը կաս կա ծամիտ  Թով մա սի հետ47։ Դ րա նից հե տո  Նա 
հայտնվեց միան գա մից ա վե լի քան հինգ հար յուր վկա նե րի, ինչ պես 
նաև Իր խորթ եղ բայր  Հա կո բո սին48։ Ինչ-որ պա հի, ո րը նշված չէ, 
 Նա կրկին ե կավ  Պետ րո սի,  Հով հան նե սի և  հինգ այլ ա շա կերտ նե րի 
մոտ, երբ նրանք ձկնոր սութ յամբ էին զբաղ ված  Գա լի լեա յի ծո վում49։ 
Ի վեր ջո,  Նա Եր կինք համ բարձ վեց  Ձի թեն յաց սա րից՝ Իր ա շա կերտ-
նե րի ներ կա յութ յամբ50։ 

 Սուրբ գրքի վկա յութ յան լույ սի ներ քո անհ նար է վար կա բե կել 
Ք րիս տո սի հա րութ յան պատ մութ յու նը՝ հիմն վե լով այն սուտ կար ծի-
քի վրա, որ հա րութ յու նը չէր ու նե ցել բա վա կա նա չափ ա կա նա տես-
ներ։  Մեծ անգ լիա ցի քա րո զիչ  Չարլզ Ս փեր ջե նը պեր ճա խոս ձևով 
վկա յում է այս մա սին. 

« Մի՞ թե ձեզ չի ապ շեց նում այն փաս տը, թե քա նի՜ կար ևո րա գույն ի րա-
դար ձութ յուն ներ են ար ձա նագր վել պատ մութ յան մեջ, ո րոնք ար ժա-
նա հա վատ են հա մար վում, բայց ո րոնց ա կա նա տես նե րի թի վը հա-
վա սար չէ Ք րիս տո սի հա րութ յան ա կա նա տես նե րի թվի նույ նիսկ մեկ 

43. Երկ րորդ Օ րի նաց 17.6, 19.15,  Մատ թեոս 18.16
44. Մար կոս 16.9–11,  Հով հան նես 20.11-18,  Մատ թեոս 28.9,10
45. Մար կոս 16.12,13,  Ղու կաս 24.13-32
46. Ղու կաս 24.34-43,  Հով հան նես 20.19-25
47. Մար կոս 16.4,  Հով հան նես 20.26-29, Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.5
48. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.6,7
49. Հով հան նես 21.1-23
50. Ղու կաս 24.44–49,  Գործք 1.3–8
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տաս նե րոր դին։  Հայտ նի պայ մա նագ րեր կնքե լը, ո րոնք ազ դե ցութ յուն 
են թո ղել ազ գե րի վրա, ար քա յազ նե րի ծնունդ ներ, վար չա պետ նե րի 
ար տա հայ տութ յուն ներ, դա վա դիր նե րի ծրագ րեր և  մար դաս պան նե-
րի հան ցա գոր ծութ յուն ներ... բո լոր նման շրջա դար ձա յին պատ մա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րը եր բեք չեն վի ճարկ վել, սա կայն քչերն են ա կա-
նա տես ե ղել դրանց... Ե թե այս փաս տը (այ սինքն՝ հա րութ յու նը) մերժ-
վի, դա վերջ կդնի ա մեն տե սա կի վկա յութ յա նը, և  մենք մի տումնա վոր 
կա սենք այն, ինչ  Դա վիթն ա սաց շփո թութ յան մեջ. «Ա մեն մարդ սուտ 
է»։ Եվ այ սօր վա նից յու րա քանչ յու րը պետք է այն աս տի ճան կաս կա-
ծա միտ դառ նա իր կող քի նի հան դեպ, որ չհա վա տա ոչ մի բա նի, ինչ 
ին քը չի տե սել իր աչ քե րով։  Հա ջորդ քայ լը կլի նի սե փա կան զգա յա-
րան նե րի վկա յութ յա նը կաս կա ծե լը, իսկ թե ու րիշ ինչ հի մա րութ յուն-
նե րի մար դիկ կա րող են դի մել դրա նից հե տո, ես չեմ էլ խի զա խի 
կան խա սել»51։

Եր րոր դը և  վեր ջի նը՝ պատ մա կան կամ ի րա կան հա մար վե լու հա-
մար, տվյալ ի րա դար ձութ յան ա կա նա տես նե րը պետք է ար ժա նա հա-
վա տութ յուն և  ան կեղ ծութ յուն ցու ցա բե րեն։ Այլ կերպ ա սած՝ նրանք 
պետք է ա պա ցու ցեն, որ ի րենց կա րե լի է վստա հել։  Գաղտ նիք չէ, որ 
քրիս տո նեութ յան ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում ան թիվ քննա-
դատ ներ լա րել են ի րենց բո լոր ու ժե րը՝  Նոր կտա կա րա նի վկա նե րին 
վար կա բե կե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանք այդ պես էլ չեն կա-
րո ղա ցել հեր քել նրանց ան կեղ ծութ յու նը և  ան վա վեր ճա նա չել նրանց 
խոս քե րը՝ բա րո յա կան կամ բա րո յա գի տա կան տե սանկ յու նից։ Այս 
փաս տը հար կադ րել է քննա դատ նե րին կենտ րո նաց նել ի րենց հար-
ձա կումնե րը ինք նա խա բեութ յան կամ մաս սա յա կան հիս տե րիա յի 
վար կա ծի վրա։ 

Ն րանք պնդում են, որ Ք րիս տո սի ա շա կերտ նե րը և  ա ռա ջին դա-
րում ապ րող հրեա նե րից շա տե րը նա խատ րա մադր ված էին հա րութ-
յա նը հա վա տա լուն. այդ իսկ պատ ճա ռով, նրանք պար զա պես տե սան 
այն, ինչ ու զում էին։ Ա ռա ջի նը՝ հրեա ազ գը տա ռա պում էր Հ ռո մեա-
կան կայս րութ յան ան տա նե լի լծի ներ քո։ Այն պես որ,  Հի սու սի օ րե րում 
ապ րող հրեա նե րը փա փա գում էին  Մե սիա յի գալստ յա նը և  հեշ տո րեն 
կա րող էին խաբ վել։  Բազ մա թիվ հրեա ներ ար դեն իսկ հետ ևել էին 
կեղծ մե սիա նե րի, ո րոնք հայտն վել էին ժո ղովր դի մեջ, ինչն ա պա ցու-
ցում է, որ նրանք պատ րաստ էին հա վա տալ գրե թե ա մեն ին չի52։ Երկ-
րոր դը՝  Հի սու սը շատ ան գամներ էր կան խա սել Իր ա պա գա հա րութ-
յու նը։  Քա նի որ ա շա կերտ ներն ան չափ սի րում էին ի րենց Ու սուց չին, 
նման մար գա րեութ յուն նե րը կա տար յալ հող էին ինք նա խա բեութ յան և 
 մաս սա յա կան հիս տե րիա յի ա ռա ջաց ման հա մար։ 

51. Ս փեր ջեն, «« Մետ րո պո լի տեն  Թե բեր նեքլ»-ի ամ բիո նը», հտ. 8, է ջեր 218-219։
52. Գործք 5.36,37
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 Մի շարք փաս տեր հա կադր վում են այս տա րած ված տե սութ յուն-
նե րին։ Ա ռա ջի նը՝ հրեա ազ գի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը մեր ժեց  Նա-
զով րե ցի  Հի սու սին՝ որ պես  Մե սիա յի։ Ն րա երկ րա յին ծա ռա յութ յու նը 
և  մա հը գայ թակ ղութ յան քար էին նրանց հա մար53։ Իսկ հա րութ յան 
մա սին լուրն ար դեն ա նար գա կան դար ձած խա չի ու ղեր ձին ա վե լաց-
նե լը՝ ա վե լի հրա պու րիչ չէր դարձ նի  Հի սու սի մե սիա կան պնդումնե րը 
հրեա նե րի հա մար։ Ա վե լին՝ այս տե սութ յու նը հաշ վի չի առ նում այն 
փաս տը, որ ար դեն մի քա նի տաս նամ յակ անց հա վա տաց յալ նե րի 
ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը բաղ կա ցած էր հե թա նոս նե րից, ո րոնք չու-
նեին ոչ մի նա խատ րա մադր վա ծութ յուն՝ հա վա տա լու Ա վե տա րա նի 
հետ կապ ված ցան կա ցած բա նի։ Ինչ պես գրում են Լ յուի սը և  Դե մա-
րես տը. «Այս ի րա դար ձութ յու նը տե ղի ու նե ցավ սուր հա կադ րութ յամբ 
այն ա մե նի հան դեպ, ինչ նրանք (այ սինքն՝ հրեա նե րը) ակն կա լում 
էին աստ վա ծա բա նա կան տե սանկ յու նից, և  իս կա կան բա խում ա ռա-
ջաց րեց այդ ժա մա նակ վա հա սա րա կա կան աշ խար հա յաց քի հետ։ 
Հ րեա յի հա մար դա գլոր ման քար էր, իսկ հույ նի հա մար՝ անմ տութ-
յուն, քա նի որ այս ի րո ղութ յունն ըն դու նե լու հա մար նրանց աստ վա-
ծա բա նութ յան և  տիե զե րա բա նութ յան մեջ պետք է  Կո պեռ նիկ յան հե-
ղա փո խութ յուն տե ղի ու նե նար»54։

Երկ րոր դը՝ հրեա նե րը և  հե թա նոս նե րը միա կը չէին, ով քեր նա-
խատ րա մադր ված չէին հա վա տա լու հա րութ յա նը. նույ նը միան շա-
նակ կա րե լի է ա սել նաև ա շա կերտ նե րի մա սին։  Մա րիամ  Մագ դա ղե-
նա ցին ա ռա ջի նը տե սավ Ք րիս տո սին հա րութ յու նից հե տո։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, սկզբում, տես նե լով դա տարկ գե րեզ մա նը, նա կար ծեց, թե 
ինչ-որ մե կը գո ղա ցել է  Տի րոջ մար մի նը և  ան հայտ տեղ է տա րել55։ 
 Նույ նիսկ այն բա նից հե տո, երբ ի հայտ ե կան լու րե րը Ք րիս տո սի 
հա րութ յան մա սին, ա շա կերտ նե րը չէին հա վա տում։  Ղու կա սը գրում 
է, որ Ք րիս տո սի հա րութ յան լու րը «ցնորք եր ևաց նրանց առջև», իսկ 
 Մար կո սը գրում է, որ նրանք «չհա վա տա ցին»56։  Հա րութ յուն ա ռած 
Ք րիս տո սի հետ ա ռա ջին հան դի պումնե րի ժա մա նակ նրանք կար-
ծե ցին, թե  Նա պար տիզ պան էր, ո գի էր կամ հա սա րակ ճամ փորդ 

53. Ա  Կորն թա ցի նե րի 1.23
54. Բր յուս  Դե մա րեստ և  Գոր դոն Լ յուիս, «Ին տեգ րա տիվ աստ վա ծա բա նութ յուն», 

(Գ րենդ  Ռե փիդս, «Baker Academic», 1990թ.) հտ. 2, էջ 466։  Նի կո լայ  Կո պեռ նի կո սը 
(1473-1543) ա ռա ջինն էր, ով ա ռա ջար կեց ար ևա կենտ րոն տիե զե րա բա նութ յու նը՝ ա րե-
գակ նա յին հա մա կար գի այն պի սի մո դել, ո րում ար ևը փո խա րի նում է երկ րին՝ որ պես 
ա րե գակ նա յին հա մա կար գի կենտ րոն։ Ն րա տե սութ յունն ար մա տա կան շե ղում էր 
«ստա տուս քվո» հա մար վող աշ խար հա յաց քից։ Այն դար ձավ ու ղե նիշ ժա մա նա կա կից 
գի տութ յան պատ մութ յան մեջ, ո րը ներ կա յումս հայտ նի է որ պես « Կո պեռ նիկ յան հե-
ղա փո խութ յուն»։ Այս պի սով, ցան կա ցած տե սութ յուն, ո րը նույն քան ծայ րա հեղ է հա-
մար վում, ան վան վում է « Կո պեռ նիկ յան» կամ « Կո պեռ նիկ յան հե ղա փո խութ յուն»։

55. Հով հան նես 20.2,13,15
56. Ղու կաս 24.9-11,  Մար կոս 16.11



231 Հա րութ յու նը՝ որ պես մեր հա վատ քի հիմք

էր Էմ մաու սի ճա նա պար հին57։ Այս կո պիտ կամ նույ նիսկ ծի ծա ղե լի 
թյու րըմբռ նումնե րը հարթ վե ցին միայն այն ժա մա նակ, երբ  Հի սու-
սը շա րու նա կեց հայտն վել նրանց և  ման րա մաս նո րեն մեկ նել նրանց 
հա մար Օ րեն քը և  Մար գա րե նե րը58.  մինչև իր կաս կած նե րը փա րա-
տե լը,  Թով մասն անհ րա ժեշտ էր հա մա րում տես նել մե խե րի հետ քե-
րը Ք րիս տո սի ձեռ քե րին, դնել իր մատն այդ վեր քե րի մեջ, ինչ պես 
նաև՝ մտցնել իր ձեռ քը Ն րա կո ղը59։ Ա հա թե ին չու Ք րիս տո սը հան-
դի մա նեց նրանց ան հա վա տութ յան և  քարսր տութ յան մեջ և կշ տամ-
բեց՝ որ պես ան միտ նե րի և  թու լա սիրտ նե րի, ո րոնք չէին հա վա տում 
այն բո լոր բա նե րին, որ մար գա րե նե րը խո սել էին60։  Հա զիվ թե այս 
փաս տե րը հաս տա տեն պնդումն այն մա սին, որ ա շա կերտ նե րը նա-
խատ րա մադր ված էին հա րութ յա նը հա վա տա լուն։ 

Եր րոր դը և  վեր ջի նը՝ խա բեութ յու նը կամ զգա յա խա բութ յու նը սո-
վո րա բար տե ղի է ու նե նում ա ռան ձին ան հա տի հետ։ Այն միտ քը, 
որ հար յու րա վոր մար դիկ, ով քեր պնդում էին, որ տե սել էին հա-
րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սին, միա սին նույն զգա յա խա բութ յունն էին 
ունե ցել, չա փա զանց ան հա վա նա կան է։ Ա վե լին՝ մաս սա յա կան հիս-
տե րիան սո վո րա բար տե ղի է ու նե նում ազ դե ցիկ քա ղա քա կան կամ 
կրո նա կան հաս տա տութ յուն նե րի օ ժան դա կութ յամբ, ո րոնք մարդ-
կա յին զանգ ված ներ են կա ռա վա րում։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սի 
հա րութ յան և Ա վե տա րա նի դեպ քում, այդ օ րե րի ազ դե ցիկ հաս տա-
տութ յուն նե րը միա բան հա կա ռակ վե ցին այդ ու ղեր ձին և  ա րե ցին այն 
ա մե նը, ինչ կա րող էին, որ վար կա բե կեին այն։ Այդ ու ղեր ձը տա րա-
ծող նե րը հիմնա կա նում ան կիրթ և  ա նու սում մար դիկ էին, ո րոնք չու-
նեին ոչ մի քա ղա քա կան, կրո նա կան կամ տնտե սա կան ազ դե ցութ-
յուն՝ ի րենց գոր ծի ա ռաջ խա ղաց մա նը նպաս տե լու հա մար61։

ՍՈՒՏ՝ ԱՌԱՆՑ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌԻ 
 Գո յութ յուն ու նի հա ճախ ան տես ված, բայց խիստ հա մո զիչ փաս-

տարկ հա րութ յան պատ մա կան ի րո ղութ յան վե րա բեր յալ։ Ա ռաքյալ-
նե րը նվիր ված մնա ցին ամ բողջ կյան քում՝ չնա յե լով ի րենց կրած 
հա լա ծանք նե րին և  կո րուստ նե րին։ Ե թե Ք րիս տո սը հա րութ յուն չէր 
ա ռել, և  ա ռաք յալ նե րը պար զա պես հո րի նել էին այդ պատ մութ յու-
նը, մենք պետք է որ կա րո ղա նա յինք գտնել այդ խա բեութ յան դրդա-

57. Հով հան նես 20.15,  Ղու կաս 24.13–31,37
58. Ղու կաս 24.25,44-46
59. Հով հան նես 20.24-29
60. Մար կոս 16.14,  Ղու կաս 24.25,26
61. Գործք 4.13



232 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

պատ ճա ռը։ Ի՞նչ հույ սեր նրանք ու նեին, երբ տա րա ծում էին այդ 
սու տը։ Այն, որ ա ռաք յալ նե րը և  ա ռա ջին ա շա կերտ նե րի ճնշող մե-
ծա մաս նութ յու նը մա հա ցան որ պես աղ քատ, ա նարգ ված, հա լած-
ված և  ա տե լի մար դիկ, պատ մա կան փաստ է։ Ինչ պես ա սաց  Պո ղոս 
ա ռաքյա լը՝ «Ինչ պես ա վե լուք ե ղանք աշ խար հին՝ ա մե նի ջնջոց լի նե-
լով մինչև հի մա», և «Ե թե միայն այս կյան քում հուսացած ենք Ք րիս-
տո սին, բո լոր մարդ կան ցից ա վե լի ո ղոր մե լի ենք»62:

Ե թե նրանք հո րի նած լի նեին հա րութ յան պատ մութ յու նը այն հա-
տուկ պատ ճառ նե րով, ո րոն ցով մար դիկ նման ստեր են հո րի նում 
և  տա րա ծում հարս տութ յան, համ բա վի և  իշ խա նութ յան հա մար, 
նրանք կհրա ժար վեին դրա նից կամ կու րա նա յին դա, երբ տես նեին, 
որ չեն հաս նում ի րենց ցան կա լի նպա տա կին։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
պատ մութ յունն ա պա ցու ցում է, որ նրանց մե ծա մաս նութ յունն ընտ-
րեց սար սա փե լի հա լա ծանք ներ և  նույ նիսկ նա հա տա կութ յուն, բայց 
չու րա ցավ հա վատ քը ո՛չ Ա վե տա րա նի հան դեպ, ո՛չ էլ  Հի սու սի հա-
րութ յան, ո րի վրա էլ հիմն ված է Ա վե տա րա նը։  Միակ պատ ճա ռը, 
թե ին չու նրանք ցու ցա բե րե ցին նման տո կու նութ յուն և  հաս տա տա-
կա մութ յուն՝ բախ վե լով սաս տիկ հա լա ծանք նե րի և  մահ վան, այն է, 
որ հա րութ յունն ի րա կան է, այն պատ մա կան փաստ է, և  ա ռաք յալ-
ներն ու մյուս քրիս տոն յա նե րը պար զա պես փո խան ցում էին այն, ին-
չի ա կա նա տես ներն ի րենք ի րա կա նում ե ղել էին։ Ինչ պես գրում էր 
 Հով հան նես ա ռաք յա լը. «Այն, որ տե սանք և լ սե ցինք, պատ մում ենք 
ձեզ»63։  Ջեյմս  Մոնտ գո մե րի  Բոյ սը գրում է. «Ին չի՞ հի ման վրա էին 
Ք րիս տո սի ա շա կերտ նե րը հա վա տում հա րութ յա նը։ Ոչն չի՝ հա րութ-
յան փաս տից բա ցի։ Ե թե չենք կա րող ա սել, որ հենց դա էր նրանց 
հա վատ քի պատ ճա ռը, մենք բախ վում ենք պատ մութ յան մե ծա-
գույն ա ռեղծ վա ծին։ Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե մենք կա րող ենք ա սել, 
որ նրանց հա վատ քի պատ ճա ռը ի րա կան հա րութ յու նը և  հա րութ յուն 
ա ռած  Տի րոջ ի րա կան հայտ նութ յուն ներն էին, նշա նա կում է՝ քրիս-
տո նեութ յու նը հաս կա նա լի է, և  այն հաս տատ հույս է ա ռա ջար կում 
բո լո րին64։

Եվս մեկ կար ևոր գոր ծոն, ո րը պետք է հաշ վի առ նենք, վկա յող 
կա նայք էին։  Խա բե բա մար դիկ, ով քեր հույս ու նեին սուտ ուս մունք 
տա րա ծել, եր բեք չէին դի մի այդ քայ լին։  Նոր կտա կա րա նի ժա մա-
նակ վա և մ շա կույ թի մեջ կա նայք օ րի նա վոր վկա ներ չէին հա մար-
վում դա տա կան վա րույթ նե րի ժա մա նակ։ Այ նուա մե նայ նիվ, չորս 

62. Ա  Կորն թա ցի նե րի 4.13, 15.19
63. Ա  Հով հան նես 1.3
64. Ջեյմս  Մոնտ գո մե րի  Բոյս, «Ք րիս տո նեա կան հա վատ քի հի մունք ներ. Ս պա ռիչ 

և  ըն թեռ նե լի աստ վա ծա բա նութ յուն» ( Դաու ներս Գ րոուվ, Իլ լի նոյս, «InterVarsity Press», 
1986թ.), էջ 358։ 
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Ա վե տա րան նե րում կա նայք ակ նա ռու դեր են կա տա րում՝ որ պես  Հի-
սուս Ք րիս տո սի հա րութ յան «ա ռա ջին վկա ներ»65։  Մա րիամ  Մագ դա-
ղե նա ցին ա ռա ջին անձ նա վո րութ յունն էր, ով տե սավ  Տի րո ջը հա-
րութ յու նից հե տո, և  ա ռա ջինն էր, ով վկա յեց այլ մարդ կանց Ն րա 
հա րութ յան մա սին։ Ի րա կա նում, նա պատ կեր վում է որ պես հե րո սու-
հի, քա նի որ հա վա տաց և հ նա զանդ վեց՝ ի հա կադ րութ յուն ա ռաքյալ-
նե րի ան հա վա տութ յա նը66։ Այն կա նայք, ով քեր կի րա կի ա ռա վոտ-
յան ու ղեկ ցում էին  Մա րիամ  Մագ դա ղե նա ցուն դե պի գե րեզ մա նը, 
հա ջորդն էին, ով քեր տե սան  Տի րո ջը, և  ա ռա ջին ան ձիք էին, ո րոնց 
 Նա հանձ նա րա րեց, որ այդ լուրը փո խան ցեն ու րիշ նե րին67։ Ե թե  Նոր 
կտա կա րա նի հե ղի նակ նե րը փոր ձեին մո լո րեց նել հոծ զանգ ված նե-
րի, նրանք չէին օգ տա գոր ծի կա նանց՝ որ պես գլխա վոր վկա նե րի։ 
 Փո խա րե նը՝ կընտ րեին տղա մարդ կանց, ով քեր շատ ա վե լի ար ժա-
նա հա վատ կհա մար վեին։ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԵՋ 
Ա մե նա մեծ խո չըն դոտ նե րից մե կը, ո րը  Հի սուս Ք րիս տո սի հա-

րութ յու նը մեր ժող քննա դատ նե րը պետք է հաղ թա հա րեն, ա շա կերտ-
նե րի ակն հայտ վե րա փո խումն է։ Ե թե հա րութ յու նը պատ մա կան ի րո-
ղութ յուն չէ, կամ ա վե լին՝ ե թե այն կեղ ծիք է, ան կա րե լի է բա ցատ րել 
այն զար մա նա լի վե րա փո խու մը, ո րը տե ղի ու նե ցավ ա ռաք յալ նե րի և 
 հա րութ յան մյուս ա կա նա տես նե րի բնա վո րութ յան և  գոր ծե րի մեջ։ 

 Մինչև հա րութ յու նը, ա շա կերտ նե րը երկ չոտ էին, վախ կոտ էին 
և  ա ռաջ նորդ վում էին ինք նա պահ պան ման զգա ցու մով։ Ն րանք թո-
ղե ցին  Հի սու սին Ն րա ձեր բա կա լութ յան ժա մա նակ, ու րա ցան Ն րան 
դա տա վա րութ յան ըն թաց քում, իսկ Ն րա մա հից հե տո ե րեք օր շա-
րու նակ թաքն ված էին՝ լցված ան հա վա տութ յամբ և  ընկղմ ված հու-
սա հա տութ յան մեջ68։ Ն րանց հետ գտնվող կա նայք ա վե լի շատ տո-
կու նութ յուն էին ցու ցա բե րում և  ա վե լի շատ հույս ու նեին, քան այն 
տղա մար դիկ, ո րոնց Ք րիս տոսն ան ձամբ էր ա ռաք յալ ներ կար գել Իր 
հա մար։  Հենց կա նայք էին, որ գնա ցին գե րեզ մա նը կի րա կի ա ռա-
վոտ յան, մինչ տղա մար դիկ վա խե ցած վեր նա տանն էին։  Հենց կա-
նայք ա ռա ջի նը հա վա տա ցին և հռ չա կե ցին հա րութ յու նը, մինչ տղա-
մար դիկ խլաց ված էին կաս կած նե րով։

Այ նուա մե նայ նիվ, հա րութ յու նից հե տո նույն տղա մար դիկ և  կա-
նայք ի րենց հա վատ քի ան վե հեր և  ան սաս տե լի պաշտ պան ներ դար-

65. Մատ թեոս 28.1-10,  Մար կոս 16.1-8,  Ղու կաս 24.1-12,  Հով հան նես 20.1-18
66. Մար կոս 16.9-11,  Հով հան նես 20.11-18
67. Մատ թեոս 28.8-10
68. Մատ թեոս 26.56,69–75,  Մար կոս 16.14,  Հով հան նես 20.19,  Ղու կաս 24.17



234 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

ձան։  Գործք ա ռա քե լոց գրքից ի մա նում ենք, որ նրանք ընդ դի մա ցան 
այս աշ խար հին և «շփո թեց րին» (կամ՝ «շուռ տվե ցին») այն  Հի սուս 
Ք րիս տո սի Ա վե տա րա նի և  հա րութ յան ու ղեր ձով69։ Երբ հրեա նե րի և 
 հե թա նոս նե րի միջև գտնվող ա մե նաազ դե ցիկ կրո նա կան և  քա ղա-
քա կան հաս տա տութ յուն նե րը «պատ վեր տվե ցին, որ ա մեն ևին չխո-
սեն, և  ո՛չ էլ սո վո րեց նեն  Հի սու սի ա նու նով», ա շա կերտ նե րը մեր-
ժե ցին նրանց հե ղի նա կութ յու նը՝ անդրդ վե լիո րեն նվիր ված մնա լով 
Ք րիս տո սի Ան ձին և  ու ղեր ձին70։  Պետ րո սը և  Հով հան նե սը ցույց տվե-
ցին այս դիր քո րո շու մը  Սի նեդ րիո նում ա րած ի րենց հայ տա րա րութ-
յամբ. «Ե թե ար ժան է Աստ ծո առջև, որ ձեզ ա վե լի ա կանջ դնենք, 
քան թե Աստ ծուն, դուք դա տեք։ Ո րով հետև մենք չենք կա րող այն, որ 
տե սանք և լ սե ցինք, չխո սել»71։ 

 Թեև Ք րիս տո սի ա շա կերտ նե րը սպառ նա լիք ներ և  ծե ծեր էին 
կրում, բան տարկ վում և  նա հա տակ վում էին, նրանք հրա ժար վում 
էին ու րա նալ կամ դա դա րել քա րո զե լուց այն, ինչ ի րենք «տե սել և 
լ սել» էին72։ Այդ տղա մար դիկ և  կա նայք, ո րոնք խի զա խութ յամբ էին 
լցվել  Հի սու սի հա րութ յան պատ ճա ռով, ըն դա մե նը մեկ սերն դի ըն-
թաց քում տա րա ծե ցին Ա վե տա րա նն ամ բողջ հայտ նի աշ խար հով73։ 
Ն րանք չու նեին քա ղա քա կան, կրո նա կան կամ տնտե սա կան ազ-
դե ցութ յուն, նրանք չու նեին կրթա կան աս տի ճան ներ, բայց փո խե-
ցին աշ խարհն այն աս տի ճան, ո րին չի հա վա սար վել ոչ մի քա ղա-
քա կան կամ ռազ մա կան հա մա կարգ։ Ե թե Ք րիս տո սը հա րութ յուն չի 
ա ռել, ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել սա։ Ինչ պե՞ս հաս կա նալ նրանց 
ա ռա քե լութ յան հա ջո ղութ յու նը։ Ռ. Ա.  Տոր րե յը գրում է. « Պետք է, որ 
խիստ ան սո վոր մի բան տե ղի ու նե ցած լի ներ նման ար մա տա կան և  
ապ շե ցու ցիչ վե րա փոխ ման հա մար։  Սա կա րե լի է բա ցատ րել միայն 
հա րութ յամբ և  այն բա նով, որ նրանք տե սել էին հա րութ յուն ա ռած 
 Տի րո ջը»74։

ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԻ ԴԱՐՁԸ
 Հի սուս Ք րիս տո սի հետ ևորդ նե րի ար մա տա կան վե րա փո խու մը 

քննա դատ նե րի միակ խնդի րը չէ։ Ն րանք դեռ պետք է բա ցատ րեն 
հե տա գայում այն մարդ կանց դար ձի գալը, ո վքեր հա կա ռակ վում էին 
 Հի սու սին և  հա լա ծում էին Ն րան հետ ևող շար ժու մը։ Ե թե չլի ներ հա-

69. Գործք 17.6
70. Գործք 4.18
71. Գործք 4.19,20
72. Ա  Հով հան նես 1.1,3
73. Կո ղո սա ցի նե րի 1.5,6
74. Ռ. Ա.  Տոր րեյ, «Աստ վա ծա շուն չը և  իր Ք րիս տո սը» («Old Tappan», Ն յու  Ջեր սի, 

«Fleming H. Revell», տա րե թի վը բա ցա կա յում է), էջ 92։
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րութ յու նը, ինչ պե՞ս քրիս տո նեութ յու նը կա րող էր ազ դե ցութ յուն թող-
նել իր ա ռա ջին և  մե ծա գույն հետ ևորդ նե րից մի քա նի սի վրա, ո րոնց 
թվում էին  Հի սու սի խորթ եղ բայր նե րը և  վա տա համ բավ  Տար սո նա ցի 
 Սո ղոսը։ 

Աստ վա ծա շուն չը հստակ պնդում է, որ  Հի սու սի կյան քի և  ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում ո՛չ  Հա կո բո սը, ո՛չ  Հու դան ( Հի սու սի խորթ եղ-
բայր նե րը) չէին հա վա տում Ն րան, այլ բա ցա հայտ թշնա ման քով 
էին տրա մադր ված Ն րա Ան ձի և  ծա ռա յութ յան հան դեպ75։ Ի րա կա-
նում, մեկ ան գամ  Հի սու սի ըն տա նի քը  Նա զա րե թից  Կա փառ նա յում 
գնաց՝ Ն րան տուն վե րա դարձ նե լու հա մար, քա նի որ նրանք մտա-
ծում էին, որ  Նա «գժվել» էր76։ Այ նուա մե նայ նիվ, հա րութ յու նից հե տո 
եր կու եղ բայր ներն էլ ար մա տա կան դարձ ապ րե ցին և  ա ռաջ նորդ-
ներ դար ձան Ա ռա ջին եկե ղե ցում77։ Ն րանց նվի րու մը Ք րիս տո սին և 
հ նա զան դութ յու նը Ն րա իշ խա նութ յա նը՝ եր ևում է նրանց նա մակ նե-
րի սկզբում, ո րոն ցում նրանք ան վա նում են ի րենց  Տեր  Հի սուս Ք րիս-
տո սի ծա ռա նե րը (կամ՝ ստրուկ նե րը)78։ Ն րանք վե րա փոխ վե ցին ան-
հա վատ հա կա ռա կորդ նե րից հա վա տա րիմ ստրուկ նե րի՝ հո ժա րութ-
յամբ հպա տա կեց նե լով ի րենց կյան քը Ն րա իշ խա նութ յա նը։ Ինչ պե՞ս 
է նման վե րա փո խու մը հնա րա վոր՝ ա ռանց ըն դու նե լու  Սուրբ գրքի 
վկա յութ յու նը. նրանք տե սե՜լ էին հա րութ յուն ա ռած Ք րիս տո սին79։ 

Ա ռա ջին ե կե ղե ցու ևս  մեկ թշնա մին, ո րի դար ձի գա լը կշիռ է ա վե-
լաց նում հա րութ յան մա սին ա ռաք յալ նե րի պնդումնե րին,  Տար սո-
նա ցի  Սո ղոսն է (հե տա գա յում՝  Պո ղոս ա ռաք յալ)։  Գործք ա ռա քե լոց 
գրքում և  իր իսկ վկա յութ յամբ,  Սո ղոսն ա ռա ջին ե կե ղե ցու մե ծա-
գույն և  ա մե նա կա տա ղի թշնա մի նե րից մեկն էր։ Իր ան գի տութ յամբ 
և  ան հա վա տութ յամբ, նա հա մա րում էր, որ  Նա զով րե ցի  Հի սուսն 
ըն դա մե նը խա բե բա և  հայ հո յիչ էր, և  կար ծում էր, որ Ն րա բո լոր 
հետևորդ ներն ար ժա նի էին բան տար կութ յան և  մահ վան80։ Ա ռա ջին 
ան գամ մենք հան դի պում ենք Ն րան  Գործք ա ռա քե լոց գրքում, երբ 
նա սրտանց հա վա նութ յուն էր տա լիս Ս տե փա նո սի նա հա տա կութ-
յա նը81։ Դ րա նից հե տո նա գնում է քա հա նա յա պե տի մոտ՝ «սպառ-
նա լիք և  մահ շնչե լով  Տի րոջ ա շա կերտ նե րի վրա», և  նա մակ ներ է 
խնդրում, «որ ե թե մե կին գտնի այն ճա նա պար հին հետ ևող՝ մար դիկ 

75. Հով հան նես 7.3-5
76. Մար կոս 3.21
77. Հա կո բո սը.  Հա կո բոս 1.1,  Գործք 1.14, 12.17, 15.13 և  այլն, Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.5, 

15.7,  Գա ղա տա ցի նե րի 1.19, 2.9 և  Հու դան.  Հու դա 1,  Գործք 1.14, Ա  Կորն թա ցի նե րի 9.5։
78. Հա կո բոս 1.1,  Հու դա 1.1
79. Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.7
80. Ա  Տի մո թեոս 1.13, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.16
81. Գործք 7.58, 8.1
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կամ կա նայք, նրանց կա պած բե րի Ե րու սա ղեմ»82։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
Դա մաս կո սի ճա նա պար հին  Սո ղոսն ար մա տա պես վե րա փոխ վում է. 
նա հա մոզ վում է, որ  Հի սու սը Իս րա յե լի  Մե սիան է, մկրտվում է Ն րա 
ա նու նով և  ան մի ջա պես սկսում է քա րո զել Ն րա մա սին ժո ղո վա րան-
նե րում՝ ա սե լով, թե՝ « Սա է Աստ ծո Որ դին»83։ Մ յուս հրեա նե րը զար-
ման քով են ար ձա գան քում՝ ա սե լով. « Չէ՞ որ սա էր, որ Ե րու սա ղե մում 
հա լա ծում էր այս ա նու նը կան չող նե րին, և  հենց նրա հա մար է այս-
տեղ ե կել, որ սրանց կա պած տա նի քա հա նա յա պե տե րի մոտ»84։

 Հու դա յի բո լոր ե կե ղե ցի նե րում լուր տա րած վեց, որ նա, ով մի ժա-
մա նակ հա լա ծում և  փոր ձում էր կոր ծա նել հա վատ քը, այժմ քա րո-
զում և  ազ դա րա րում է այն85։ Այ նուա մե նայ նիվ,  Սա վուղն այն քան դա-
ժա նա բար էր հա լա ծել ե կե ղե ցին, որ ոչ մի հա վա տաց յալ չէր հա-
մար ձակ վում շփվել նրա հետ։  Բո լո րը վա խե նում էին նրա նից, մինչև 
որ  Բառ նա բա սը բե րեց նրան ա ռաք յալ նե րի մոտ և  հաս տա տեց նրա 
վկա յութ յու նը86։ Այս պես  Տար սո նա ցի  Սո ղո սը՝ քրիս տո նեա կան հա-
վատ քի մե ծա գույն թշնա մին, դար ձավ դրա մե ծա գույն պաշտ պա նը 
և  քա րո զի չը։  Վիլ յամ  Նի լը գրում է. « Պատ մա կա նո րեն ան վի ճար կե-
լի փաստ է, որ  Նա զով րե ցի նե րի մո լե ռանդ կե ղե քի չը, ո րը հե ռա ցավ 
Ե րու սա ղե մից՝ «սպառ նա լիք և  մահ շնչե լով», մուտք գոր ծեց  Դա-
մաս կոս՝ մտո վի ցնցված և  մարմնա պես կու րա ցած, և  կազ դուր վե-
լով՝ դար ձավ այն հա մոզ մունք նե րի ա ռա ջա տար կողմնա կի ցը, ո րոնց 
ձեռ նա մուխ էր ե ղել ոչն չաց նե լու»87։ 

 Քա նի որ քննա դատ նե րը չեն կա րող ժխտել  Սո ղո սի դար ձի գա լը 
և  ար մա տա պես վե րա փոխ ված կյան քը, նրանք պար տա վոր են ող-
ջա միտ բա ցատ րութ յուն ա ռա ջար կել դրա հա մար։ Ար դեն եր կու հա-
զար տա րի է ան ցել, իսկ ե կե ղե ցին դեռ սպա սում է դրան։ 

ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
Ք րիս տո նեութ յան ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում պատ վե լի փա րի-

սե ցի  Գա մա ղիե լը մեծ ի մաս տութ յամբ խո սեց  Սի նեդ րիո նի հետ  Հի-
սու սի հետ ևորդ նե րի վե րա բեր յալ։ Ար ժե ամ բող ջութ յամբ մեջ բե րել 
նրա խոս քը. 

«Ո՛վ Իս րա յել ցի մար դիկ, զգու շա ցե՛ք այս մարդ կանց հա մար, թե ինչ 
պի տի ա նեք։ Ո րով հետև այս օ րե րից ա ռաջ  Թեվ դա սը վեր կա ցավ՝ 

82. Գործք 9.1,2
83. Գործք 9.18,20
84. Գործք 9.21
85. Գա ղա տա ցի նե րի 1.22,23
86. Գործք 9.26,27
87. Վիլ յամ  Նիլ, « Գործք ա ռա քե լոց», ( Լոն դոն, «Oliphants», 1973թ.) էջ 128։
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ա սե լով, թե ին քը մի բան է, որ չորս հար յու րի չափ մար դիկ նրան հա-
րե ցին, որ ին քը սպան վեց, և  ա մենքն էլ, որ նրան հնա զանդ վել էին, 
ցրվե ցին և  ո չինչ ե ղան։ Ն րա նից հե տո  Գա լի լեա ցի  Հու դան վեր կա-
ցավ աշ խար հագ րի օ րե րում և  շատ ժո ղո վուրդ քա շեց իր կող մը. նա 
էլ կո րավ, և  ա մենքն էլ, որ նրան հնա զանդ վել էին, ցի րու ցան ե ղան։ 
Եվ հի մա ա սում եմ ձեզ՝ հե ռո՛ւ կա ցեք այդ մարդ կան ցից և  թո ղե՛ք 
դրանց, ո րով հետև ե թե այդ խոր հուր դը կամ այդ գոր ծը մարդ կան ցից 
է, կքանդ վի, բայց ե թե Աստ ծուց է, չեք կա րող քան դել. մի գու ցե Աստ-
ծո դեմ կռիվ ա նող էլ գտնվեք»88։

 Մինչև  Հի սուս Ք րիս տո սի գա լը, եր կու կեղծ մե սիա ներ էին 
հայտն վել Իս րա յե լում, և ն րան ցից ա մեն մե կը հետ ևորդ ներ էր շա-
հել։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց մա հից հե տո նրանց հետ ևորդ ներն 
ա րա գո րեն ցրվել էին, և  այդ շար ժումնե րը մա րել էին։ Այդ իսկ 
պատ ճա ռով,  Գա մա ղիե լը եզ րա կաց րեց, որ ե թե  Նա զով րե ցի  Հի-
սուսն ըն դա մե նը մարդ էր, իսկ Ն րա հա րութ յու նը խա բեութ յուն էր, 
նրա հետ ևորդ ներն ար ժա նա նա լու էին նույն ճա կա տագ րին։  Բա ցի 
այդ՝  Գա մա ղիելն ի մաս տուն կեր պով եզ րա կաց րեց, որ ե թե հա րութ-
յան պատ մութ յու նը ճշմա րիտ էր, այ սինքն՝  Հի սու սը  Մե սիան էր, այդ 
շար ժու մը կշա րու նակ վեր և կ պարզ վեր, որ դրան հա կա ռակ վող նե րը 
պայ քա րում էին Աստ ծո դեմ։  Վեր ջին եր կու հա զար տար վա պատ-
մութ յու նը կար ծես թե հաս տա տում է  Գա մա ղիե լի փաս տար կը։ 

 Հի սուս Ք րիս տո սի հա րութ յան մե ծա գույն ա պա ցույց նե րից մե-
կը քրիս տո նեա կան հա վատ քի շա րու նա կութ յունն է պատ մութ յան 
ըն թաց քում և  ամ բողջ աշ խար հի ազ գե րի, ցե ղե րի և  ժո ղո վուրդ նե-
րի մեջ։  Մինչև օրս մի լիո նա վոր և  նույ նիսկ մի լիար դա վոր մար դիկ 
վկա յել են, որ անձ նա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նեն  Հի սուս Ք րիս-
տո սի հետ, և պն դել են, որ  Նա շրջա դար ձա յին կեր պով փո խել է 
ի րենց կյան քը։  Կար ևոր է նշել, որ այդ մարդ կանց խում բը չի սահ-
մա նա փակ վում որ ևէ ազ գա յին, քա ղա քա կան, տնտե սա կան կամ 
ա կա դե միա կան են թախմ բով. ընդ հա կա ռա կը, այն ընդգր կում է 
ա մեն ազ գութ յան, հա սա րա կա կան խա վի և կր թա կան մա կար դա կի 
պատ կա նող մարդ կանց։ Ա ռա ջին ե կե ղե ցին բաղ կա ցած էր այն պի-
սի մարդ կան ցից, ով քեր այլ հան գա մանք նե րում ոչ մի դեպ քում չէին 
միա բան վի։ Ն րանց թվում էին հույ ներ և հ րեա ներ, թլփատ ված ներ և  
անթլ փատ ներ, բար բա րոս ներ, սկյու թա ցի ներ, ստրուկ ներ և  ա զատ-
ներ, բայց Ք րիս տոսն ա մենն էր և  ա մե նի մեջ էր89։  Նույ նը կա րե լի է 
ա սել քրիս տո նեութ յան մա սին այ սօր։ 

 Նույն պես կար ևոր է նշել, որ ան թիվ տղա մար դիկ, կա նայք և  ե րե-
խա ներ, ով քեր հետ ևել են Ք րիս տո սին, մեծ զո հե րի են գնա ցել դրա 

88. Գործք 5.35-39
89. Կո ղո սա ցի նե րի 3.11



238 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

հա մար։  Հա մա ձայն ո րոշ հաշ վարկ նե րի՝ մինչև օրս նա հա տակ վել է 
ա վե լի քան հի սուն մի լիոն հա վա տաց յալ։ Մ յուս նե րը պնդում են, որ 
այդ թի վը շատ ա վե լի մեծ է։ Այս ա մե նը ա ռա ջադ րում է մի շարք 
մտա ծե լու նյութ տվող հար ցեր։ Ինչ պե՞ս կա րե լի է հիմնա վո րել նման 
նվի րու մը և  ինք նա զո հա բե րու մը։ Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել ե կե-
ղե ցու հա րատ ևե լը՝ չնա յած ան թիվ թշնա մի նե րի, ո րոնք ուխ տել էին 
ոչն չաց նել այն։ Այս ա մե նը դրդում է մտա ծել, որ այն կի րա կի ա ռա-
վոտ յան, երբ պարզ վեց, որ գե րեզ մա նի քա րը գլոր ված է, ի րա կա նում 
ինչ-որ բան էր տե ղի ու նե ցել։ 



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆՉՈՐՍ 

 Համ բարձ ված Ք րիս տո սը՝ 
Իր ժո ղովր դի  Քա հա նա յա պետ

______________________________________________________

«Ո՛վ դռներ, բարձ րաց րե՛ք ձեր գլուխ նե րը, և  բարձ րաց րե՛ք, ո՛վ հա վի տե-
նա կան դռներ, որ փա ռաց  Թա գա վո րը մտնի։ Ո՞վ է այդ փա ռաց  Թա-
գա վո րը.  Տե րը՝ զո րա վոր և  ու ժեղ.  Տե րը՝ ու ժեղ պա տե րազ մի մեջ։ Ո՛վ 
դռներ, բարձ րաց րե՛ք ձեր գլուխ նե րը, և  բարձ րաց րե՛ք, ո՛վ հա վի տե նա-
կան դռներ, որ փա ռաց  Թա գա վո րը մտնի. Ո՞վ է այդ փա ռաց  Թա գա-
վո րը։  Զո րաց  Տե րը՝  Նա է փա ռաց  Թա գա վո րը»։ 

—  Սաղ մոս 24.7-10

«Արդ, ո րով հետև մեծ  Քա հա նա յա պետ ու նենք՝ եր կինք նե րով ան ցած՝ 
Աստ ծո Որ դի  Հի սու սին, պինդ բռնենք դա վա նութ յու նը, ո րով հետև ոչ թե 
այն պի սի քա հա նա յա պետ ու նենք, որ չկա րո ղա նա մեր տկա րութ յուն նե-
րին կա րե կից լի նել, այլ մի այն պի սին, որ ա մեն բա նով փորձ ված մեր 
նմա նութ յամբ, բայց՝ ա ռանց մեղ քի»։ 

— Եբ րա յե ցի նե րի 4.14,15 

Աստ վա ծա շուն չը հաս տա տում է, որ հա րութ յու նից քա ռա սուն օր 
անց Ք րիս տո սը Եր կինք համ բարձ վեց՝ Իր բազ մա թիվ ա շա կերտ նե րի 
ներ կա յութ յամբ։  Գործք ա ռա քե լո ցում գրված է. «[ Նա] վե րա ցավ, և 
 մի ամպ վեր ա ռավ Ն րան նրանց աչ քե րից»1։  Ղու կա սի Ա վե տա րա-
նը վկա յում է. «Եվ ե ղավ, որ  Նա նրանց օրհ նե լիս՝ ջոկ վեց նրան ցից, 
և  վե րա նում էր Եր կին քը»2։  Մար կո սը հայ տա րա րում է. «Արդ,  Տե րը 
նրանց հետ խո սե լուց հե տո Եր կին քը համ բարձ վեց, Աստ ծո աջ կող-
մը նստեց»3։  Պո ղոս ա ռաք յա լը բա ցատ րում է սա հետև յալ ձևով. 
«Աստ ված հայտն վեց մարմնում, ար դա րա ցավ  Հո գով, եր ևաց հրեշ-
տակ նե րին, քա րոզ վեց հե թա նոս նե րին, հա վա տաց վեց աշ խար հում և 
 վե րա ցավ փառ քով»4։

1. Գործք 1.9
2. Ղու կաս 24.51
3. Մար կոս 16.19
4. Ա  Տի մո թեոս 3.16



240 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

Ք րիս տո սի հա րութ յու նը և  համ բար ձու մը Աստ ծո աջ կող մը՝ Ն րա 
թա գադր ման և  գա հա կալ ման նա խադր յալ ներն ու ա պա ցույց ներն 
էին։  Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝  Հայ րը փա ռա վո րեց Որ դուն Իր հետ՝ 
այն փառ քով, ո րը  Նա ու ներ Իր մոտ աշ խար հի ա րա րու մից ա ռաջ5։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, վերս տա ցած փառ քը շատ ա վե լի մեծ էր, քան այն 
փառ քը, ո րը  Նա թո ղեց, երբ ե կավ այս աշ խարհ6։  Պատ ճառն այն է, 
որ այժմ  Նա նստած է  Հոր աջ կող մը՝ ոչ միայն որ պես աստ վա ծութ-
յան լիութ յուն, այլև փա ռա վոր ված  Մարդ, և  ոչ միայն որ պես Իշ խան, 
այլև՝ որ պես Փր կիչ և  Քա հա նա յա պետ։  Նա Որ դի Աստ ված է և  երկ-
րորդ Ա դա մը.  Նա առ յու ծա սիրտ  Թա գա վորն է և  մորթ ված  Գա ռը. 
 Նա ամ բողջ երկ րի  Դա տա վորն է և  Մեծ  Քա հա նա յա պե տը, Ով զո-
հա բե րեց Իր Ան ձը՝ որ պես քա վութ յուն Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԸ 
 Համ բարձ ման վեհ թե ման քննար կե լու հա մար նախ՝ կուղ ղենք մեր 

ու շադ րութ յու նը հինկ տա կա րան յան սուրբ գրքե րին։  Դավ թի  Սաղ մոս 
24-ը ներ կա յաց նում է  Տի րոջ մուտ քը  Սիոն։  Դա րեր շա րու նակ Ե կե-
ղե ցին մեկ նել է այս սաղ մո սը որ պես Ք րիս տո սի համ բար ձու մը  Նոր 
Ե րու սա ղեմ և «ա վե լի մեծ ու կա տար յալ ան ձե ռա գործ խո րա նը»7։  Թեև 
այն չա փը, ո րով այս սաղ մո սը պետք է վե րա բե րի Ք րիս տո սին, վեր-
ջին տա րի նե րին քննար կումնե րի ա ռար կա է դար ձել,  Բա րե փո խող նե-
րը,  Մաք րակ րոն նե րը և  ե կե ղե ցու պատ մութ յան մե ծա գույն մեկ նիչ նե-
րից մի քա նի սը քրիս տո սա բա նո րեն են մեկ նել այն։  Մենք կհետ ևենք 
նրանց օ րի նա կին և կգտ նենք այս սաղ մո սում Ք րիս տո սի փառ քը այն 
ժա մա նակ, երբ  Նա համ բարձ վեց Աստ ծո աջ կող մը։ 

 Սաղ մոս 24-ի ա ռա ջին վեց խոս քե րը պա տաս խա նում են մի շատ 
կար ևոր հար ցի. ո՞վ կա րող է մուտք գոր ծել  Տի րոջ ներ կա յութ յան 
մեջ։ Ինչ պես կտես նենք, պա հանջ նե րը խիստ և  ան զի ջում են. «Ո՞վ 
վեր կգնա  Տի րոջ սա րը, և  ո՞վ կկանգ նի Ն րա սրբութ յան տե ղում։  Նա, 
ով սուրբ է ձեռ քով և  ա նա րատ՝ սրտով, ով իր անձն ա նի րա վութ յան 
չի տա լիս (կամ՝ իր ան ձում կուռ քեր չի բարձ րաց նում) և  եր դում չի 
ա նում նեն գութ յամբ»8։  Կար դա լով այս հատ վա ծը՝ պետք է ան մի ջա-
պես հաս կա նանք, որ մենք հար մար չենք  Տի րոջ սա րը բարձ րա նա-
լու և Ն րա սրբա րա նում կանգ նե լու հա մար։  Մեր ձեռ քերն ան մա քուր 
են, մեր սրտերն ա նա րատ չեն, մեր ան ձե րը լի են ա նի րա վութ յամբ 
և կ ռա պաշ տութ յամբ, և  մեր շուր թե րը պղծված են նեն գութ յամբ։ 

5. Հով հան նես 17.5
6. Փի լի պե ցի նե րի 2.6–8
7. Եբ րա յե ցի նե րի 9.11,24
8. Սաղ մոս 24.3,4



241 Համ բարձ ված Ք րիս տո սը՝ Իր ժո ղովր դի  Քա հա նա յա պետ 

 Մեր մեղ քե րը բա ժա նում են մեր և  մեր Աստ ծո մեջ տե ղը և  փա կել են 
մուտ քը դե պի Եր կինք այն քան ա մուր, որ քան Ե րի քո վի պա րիսպ նե-
րը, որ պես զի ոչ ոք չկա րո ղա նա դուրս գնալ և  ներս մտնել9։  Մեր դա-
տավ ճիռն ար դար է. ար դար չկա, մեկն էլ չկա10։ Ինք ներս մեզ նով չու-
նենք ոչ մի ա պաս տան. մնում է փա կել մեր բե րա նը և ս պա սել մեր 
դա տա պար տութ յա նը11։  Նույ նիսկ ե թե լվաց վենք ձյու նով և  բո րա կով 
մաք րենք մեր ձեռ քե րը, մեր ա նօ րի նութ յան ա րա տը մնա լու է Ն րա 
առջև12։  Մենք չենք կա րող մուտք գոր ծել և  մո տե նալ։ 

 Մարդ կութ յու նը լիո վին ո րա կազրկ ված է ա մեն ա ռու մով, սա կայն 
կա  Մե կը մեր ցե ղից, Ով ան ցել է եր կինք նե րը և  կանգ նած է Աստ ծո 
առջև որ պես Իր ժո ղովր դի դա տա պաշտ պան՝  Հի սուս Ք րիս տոս Ար-
դա րը13։  Նա Ա դա մի ժա ռանգ նե րից է, և  այդ պատ ճա ռով մեզ նից մեկն 
է։ Իր երկ րա յին ուխ տագ նա ցութ յան ըն թաց քում  Նա նման էր մեզ 
ա մեն ա ռու մով, բայց ա ռանց մեղ քի էր14։  Նա փա ռա վո րեց Աստ ծուն 
Իր ա մեն մտքով, խոս քով և  գոր ծով և  սի րեց Իր  Տեր Աստ ծուն Իր ամ-
բողջ սրտով, ան ձով, մտքով և  զո րութ յամբ15։ Ն րա ամ բողջ կյանքն 
ա ռանձ նա նում էր մշտա կան հնա զան դութ յամբ16։  Նա ան թե րի էր 
օ րեն քի առջև,  Նա կանգ նում էր ա ռանց ա րա տի կամ խոր շո մութ յան 
Աստ ծո սրբութ յան վառ ճեր մակ լույ սի մեջ, ո րը բա ցա հայ տում է ա մեն 
մի խա վար։ Աստ վա ծա շուն չը հայ տա րա րում է, որ Աստ ված պա կա-
սութ յուն է գտնում նույ նիսկ Իր հրեշ տակ նե րի մեջ, բայց  Հի սու սի մեջ 
 Նա գտավ միայն կա տար յալ սրբութ յուն և  ան սահ ման ար դա րութ-
յուն17։  Նա սուրբ, ան մեղ, ա նա րատ և  մե ղա վոր նե րից ջոկ ված է.  Նա 
Ա դա մի ցե ղի միակ ներ կա յա ցու ցիչն է, Ով հա վա նութ յուն ստա ցավ 
Աստ ծո առջև Իր ար ժա նիք նե րով18։  Նա միակն է, Ում մա սին Աստ ված 
վկա յեց. « Նա՛ է Իմ սի րե լի Որ դին, Ում Ես հա վա նե ցի»19։ 

 Սաղ մոս 24.7-ում տես նում ենք այս ան բիծ  Մար դուն՝  Նա զով րե ցի 
 Հի սու սին, Ով համ բարձ վել և  կանգ նել է ան մի ջա պես երկ նա յին դար-
պաս նե րի առջև։ Այն տեղ  Նա բարձ րաց նում է Իր ձայ նը և  ա ղա ղա կում. 
«Ո՛վ դռներ, բարձ րաց րե՛ք ձեր գլուխ նե րը, և  բարձ րաց րե՛ք, ո՛վ հա վի-
տե նա կան դռներ, որ փա ռաց  Թա գա վո րը մտնի»20։ Որ քա նո՜վ մեր 

9. Ե սա յի 59.2,  Հե սու 6.1
10. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.10
11. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.19
12. Հոբ 9.30,31, Ե րե միա 2.22
13. Եբ րա յե ցի նե րի 4.14, Ա  Հով հան նես 2.1
14. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
15. Ա  Կորն թա ցի նե րի 10.31,  Մատ թեոս 22.37,  Մար կոս 12.30,  Ղու կաս 10.27
16. Հով հան նես 8.29
17. Հոբ 4.18
18. Եբ րա յե ցի նե րի 7.26
19. Մատ թեոս 3.17, 17.5,  Մար կոս 1.11, 9.7,  Ղու կաս 3.22
20. Սաղ մոս 24.7
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գնա հա տա կա նը  Հի սուս Ք րիս տո սի մա սին կբարձ րա նար, ե թե միայն 
մենք հաս կա նա յինք, թե ինչ է կա տար վում այս խոս քում։ Իր ար ժա-
նիք նե րի հաշ վին,  Նա կանգ նած է երկ նա յին դար պաս նե րի առջև և 
 պատ վի րում է, որ դրանք բաց վեն Իր հա մար։ Ն րա ձայ նից հրեշ տակ-
նե րը շտա պում են բարձր պարս պի մոտ և  վեր ևից նա յում՝ փոր ձե լով 
տես նել Ն րան21։ Ն րանք հարց նում են. «Ո՞վ է այս փառ քի  Թա գա վո րը, 
որ նույ նիսկ երկ նա յին դար պաս նե րը պետք է հնա զանդ վեն Ն րան։ Ո՞վ 
է այս  Մար դը, որ գա լիս է Իր ան վամբ և  պա հան ջում է մուտք դե պի 
Եր կինք՝ Իր ար ժա նիք նե րի հաշ վին»։  Նույ նիսկ մե ծա գույն սե րով բե նե-
րը խո նար հեց նում են ի րենց գլուխ նե րը և  ծած կում են ի րենց Աստ ծո 
ներ կա յութ յան մեջ՝ ցույց տա լով, որ չու նեն սե փա կան ար դա րութ յուն, 
որ ի րենց ա ռա քի նութ յու նը և  փառ քը բխում են Աստ ծուց և Ն րա շնորհ-
քի արդ յունքն են22։ Ն րանք չեն պար ծե նում ի րենց ար ժա նիք նե րով և  
ո չինչ չեն պա հան ջում ի րենց ա նու նով։ Այ նուա մե նայ նիվ, այս  Մար դը 
ոչ միայն հա վակ նում է Երկն քին, այլև՝ ան մի ջա պես Աստ ծո գա հին։ 
Այդ դեպ քում, ո՞վ է այս փառ քի Ար քան։ Ի պա տաս խան այս հարց մա-
նը՝ Ք րիս տո սը բարձ րաց նում է ձայ նը երկ րորդ ան գամ և  բա ցա կան-
չում է. « Տե՛ րը՝ զո րա վոր և  ու ժեղ։  Տե՛ րը՝ ու ժեղ պա տե րազ մի մեջ։ Ո՛վ 
դռներ, բարձ րաց րե՛ք ձեր գլուխ նե րը, և  բարձ րաց րե՛ք, ո՛վ հա վի տե նա-
կան դռներ, որ փա ռաց  Թա գա վո րը մտնի»23։

Երկ րորդ հրա մա նը լռեց նում է բո լոր հե տա գա հար ցումնե-
րը։ Ն րա ձայ նի ու ժը հայտ նում է Ն րա ինք նութ յու նը։  Մար մին 
ե ղած  Խոս քը՝  Մար դու Որ դին, բարձ րա նում է այն տեղ, որ տեղ  Նա 
նախկինում էր24։ Ա ռանց վա րա նե լու՝ հի նա վուրց նի գե րը կոտր վում 
են, գե րան նե րը դո ղում են, և  դար պաս նե րը բաց վում են  Նա զով րե-
ցի  Հի սու սի առջև։  Նա է 

 Աստ ծո Որ դին25,
  Ա դա մի Որ դին26՝
 Հ ղաց ված  Սուրբ  Հո գուց27, 
  ծնված  Դավ թի սերն դից28, 
 Աստ վա ծութ յան լիութ յու նը՝
  մարմնով29, 

21. Այս միտ քը  Չարլզ Ս փեր ջե նի « Դավ թի գան ձա րա նը» գրքից է՝  Սաղ մոս 24-ի 
մեկ նութ յու նից (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Zondervan», 1950թ.), հտ. 1, էջ 377։

22. Ե սա յի 6.1,2
23. Սաղ մոս 24.8,9
24.  Հով հան նես 1.1,14, 6.63
25. Հով հան նես 1.34
26. Ղու կաս 3.23–38, Ա  Կորն թա ցի նե րի 15.45
27. Մատ թեոս 1.20
28. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.3
29. Կո ղո սա ցի նե րի 2.9
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  Հու դա յի ցե ղի Առ յու ծը30, 
  այն  Գա ռը, ո րը վերց նում է այս աշ խար հի մեղ քը31։
 Ով չի ա մա չում Աստ ծո գա հի առջև32

  և  չի ա մա չում մեզ եղ բայր ներ ան վա նել33։ 
 Կենդանինե րի և  մե ռած նե րի  Դա տա վո րը34, 
  Իր ժո ղովր դի  Բա րե խո սը35։

Հ րեշ տակ նե րը վե րա պատ մե լու են այդ պա հի փառ քը հա վի տե-
նութ յան ան թիվ դա րե րում։  Հաղ թա նա կած Որ դին վե րա դառ նում է՝ 
կրե լով Իր հաղ թութ յունն ա պա ցու ցող սպիե րը։  Նա չեղ յալ է դարձ-
րել այն պար տա մուր հա կը, ո րը բաղ կա ցած էր մեր դեմ ուղղ ված 
հրա մա նագ րե րից, և  գա մել է այն խա չին36։  Նա ա պա զի նել և հ րա-
պա րա կավ խայ տա ռա կել է սա տա նա յին, ո րը ստրկաց րել էր Իր ժո-
ղովր դին մահ վան վա խի մի ջո ցով37։  Նա ցույց է տվել, որ Աստ ված, 
Ով ար դա րաց նում է մե ղա վոր նե րին, ար դար է38։ Այդ իսկ պատ ճա-
ռով, ամ բողջ Եր կին քը նա յում է Ն րան, Ով խոց վեց, և  բարձ րա ձայն 
բա ցա կան չում է. «Ար ժա նի է մորթ ված  Գա ռը՝ առ նե լու և՛ զո րութ յուն, 
և՛ հարս տութ յուն, և՛ ի մաս տութ յուն, և՛ կա րո ղութ յուն, և՛ պա տիվ, և՛ 
փառք, և՛ օրհ նութ յուն»39։ 

 Մինչ հաղ թա նա կած Ք րիս տոսն անց նում է հա վի տե նա կան դար-
պաս նե րով,  Հայ րը նշան է ա նում, որ  Նա բարձ րա նա դե պի գա հը 
և զ բա ղեց նի Ի րեն ի րա վամբ հա սա նե լի տե ղը՝ Իր կող քին։ Ա հա թե 
որ տեղ  Նա նստեց՝ վեր՝ ա մեն իշ խա նութ յու նից, պե տութ յու նից, զո-
րութ յու նից, տե րութ յու նից և  ա մեն ա նու նից, որն ան վան վում է, ոչ 
միայն այս աշ խար հում, այլև հան դերձ յա լում, որ բո լո րը պատ վեն Որ-
դուն, ինչ պես որ պատ վում են  Հո րը40։ Այս կեր պով  Դավ թի մար գա-
րեութ յու նը վերջ նա կա նո րեն և  լիո վին կա տար վեց. « Տերն ա սաց իմ 
 Տի րո ջը. «Իմ աջ կող մը նստի՛ր»»41։ 

 Նա զով րե ցի  Հի սու սը՝ մեր եղ բայ րը, փառ քի Ար քան է։  Նա նո-
րագ յուտ աստ ված չէ, և  ո՛չ էլ բա րի ա րա րած, ո րը վեր ջերս ա ռաջ-
խա ղա ցում է ստա ցել.  Նա Աստ ծո հա վի տե նա կան Որ դին է, Ով չհա-
մա րեց, որ պետք է կառ չեր Աստ ծուն հա վա սար լի նե լուց, այլ, մի 

30. Հայտ նութ յուն 5.5
31. Հով հան նես 1.29
32. Եբ րա յե ցի նե րի 9.24
33. Եբ րա յե ցի նե րի 2.11
34. Գործք 10.42, Բ  Տի մո թեոս 4.1
35. Ա  Հով հան նես 2.1. բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ հե ղի նա կի կող մից։
36. Կո ղո սա ցի նե րի 2.14
37. Կո ղո սա ցի նե րի 2.15, Եբ րա յե ցի նե րի 2.14,15
38. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25,26
39. Հայտ նութ յուն 5.12
40. Ե փե սա ցի նե րի 1.21,  Հով հան նես 5.23
41. Սաղ մոս 110.1
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կողմ դնե լով Իր փառ քը, մար մին հա գավ և  մա հա ցավ՝ որ պես քա-
վութ յուն Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի42։ Եր րորդ օ րը  Նա հա րութ յուն 
ա ռավ մե ռել նե րից: Եվ այն բա նից հե տո, երբ բազ մա թիվ հա մո զիչ 
ա պա ցույց նե րով հայտ նեց, որ Ին քը կեն դա նի է, համ բարձ վեց Եր-
կինք և նս տեց  Մե ծութ յան աջ կող մը բարձ րե րում43։ Այդ նեղ  Նա թա-
գադրված է որ պես Իր ժո ղովր դի  Քա հա նա յա պետ և  Նա խա կա րա-
պետ և  որ պես բո լո րի  Տեր և  Դա տա վոր։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋՆՈՐԴ 
Երբ  Հի սուս Ք րիս տոս  Մար դը համ բարձ վեց Աստ ծո աջ կող մը,  Նա 

լիո վին ստանձ նեց միջ նոր դութ յու նը Աստ ծո և  ա րար չա գոր ծութ յան 
միջև։ Այս պաշ տո նը Ն րան փո խան ցե լու  Հոր նպա տա կը բազ մա-
կող մա նի էր, և  այդ կող մե րից յու րա քանչ յու րը ցույց է տա լիս Որ դու 
գե րա զան ցութ յու նը և  Հոր ան սահ ման սե րը Ն րա հան դեպ։ Ք րիս-
տո սի միջ նոր դութ յունն ար տա հայ տում է ժա մա նա կի և  ա րար չա-
գոր ծութ յան մեջ գտնվող այն հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ե ղել են 
 Հոր և Որ դու միջև ամ բողջ հա վի տե նութ յան ըն թաց քում։ Ա ռա ջի նը՝ 
մենք պետք է հաս կա նանք հետև յա լը. Որ դու գե րա զան ցութ յու նը 
ա մեն ին չում, և  այն, որ ո չինչ չպետք է տե ղի ու նե նա՝ Ն րա նից ան-
կախ, մշտա պես ե ղել է  Հոր նպա տա կը և  ար ժա նա ցել է Ն րա հա-
վա նութ յա նը44։ Այս պատ ճա ռով, Աստ ծո հա մար մշտա պես հա ճե լի է 
ե ղել գործ ու նե նալ Իր ա րար չա գոր ծութ յան հետ Որ դու միջ նոր դութ-
յամբ։  Նա ստեղ ծել է և  պահ պա նում է այս աշ խարհն Իր Որ դու մի ջո-
ցով,  Նա հայտ նում է Ի րեն այս աշ խար հին Իր Որ դու մի ջո ցով, և  Նա 
փրկում է այս աշ խարհն Իր Որ դու մի ջո ցով45։  Մեկ օր  Նա դա տե լու է 
այս աշ խարհն Իր Որ դու մի ջո ցով46։

Երկ րոր դը՝ մենք նույն պես պետք է հաս կա նանք, որ Որ դու միջ-
նոր դա կան աշ խա տան քը  Գող գո թա յում մշտա պես լի նե լու է Աստ ծո 
հայտ նութ յան է պի կենտ րո նը Իր ա րար չա գոր ծութ յա նը։ Դ րա գե րա-
զան ցութ յու նը և  ա ռաջ նա հեր թութ յու նը ոչ մի դեպ քում չի նվա զե լու 
հա վի տե նութ յան ան վերջ դա րե րի ըն թաց քում, այլ, ընդ հա կա ռա կը, 
ա վե լա նա լու է, քա նի որ փրկված ա րար չա գոր ծութ յու նը շա րու նա կե-
լու է կա տա րել Ա վե տա րա նի ան սահ ման սքան չե լիք նե րը բա ցա հայ-
տե լու իր ան վերջ ա ռա ջադ րան քը։ 

42. Փի լի պե ցի նե րի 2.6–9, Հ ռո մեա ցի նե րի 3.25, Ա  Հով հան նես 2.1,2
43. Գործք 1.3, Եբ րա յե ցի նե րի 1.3
44. Կո ղո սա ցի նե րի 1.18,  Հով հան նես 1.3
45. Հով հան նես 1.3,  Կո ղո սա ցի նե րի 1.16, Եբ րա յե ցի նե րի 1.3,  Հով հան նես 1.1,14,18, 

3.17, 12.41, Ե սա յի 61.1–3,  Գործք 4.12
46. Հով հան նես 5.22,  Գործք 10.42, 17.31, Հ ռո մեա ցի նե րի 2.16
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Եր րոր դը՝ մենք պետք է մշտա պես հի շենք այն փաս տը (և ցնծանք 
դրա նով), որ Աստ ծուց ե կած ա մեն բա րի և  կա տար յալ պարգև, ո րը 
երբ ևէ շնորհ վել է ա րար չա գոր ծութ յա նը, տրվել է Որ դու մի ջո ցով և 
 հա նուն Ն րա47։ Ե՛վ Աստ ծուն երկր պա գող նե րը, և՛ Ն րան ա նի ծող նե-
րը պար տա կան են ի րենց երբ ևէ ի մա ցած ա մեն բա րի բա նով Որ-
դու միջ նոր դութ յա նը48։ Ե կե ղե ցու ար դար դիրքն Աստ ծո առջև և  այն 
պարգև նե րը, ո րոնք այն շռայ լո րեն ստա ցել է, տրվել են Որ դու շնոր-
հիվ և Ն րա հա մար49։ Այն անձր ևը, ո րը գա լիս է ամ բա րիշտ նե րի 
վրա, և  ար ևը, ո րը ջեր մաց նում է նրանց ե րե սը, տրվում են Ն րա մի-
ջո ցով։ 

 Չոր րոր դը՝ մենք պետք է հաս կա նանք, որ մարմնա վո րումն ա ռաջ 
բե րեց նոր և  զար մա նա լի կողմ Որ դու միջ նոր դա կան աշ խա տան-
քի մեջ։  Հի սուս Ք րիս տոս  Մար դը՝ Աստ ծո հա վի տե նա կան Որ դին և 
Ա դա մի ճշմա րիտ Որ դին, այժմ պահ պա նում է տիե զեր քը, կա ռա-
վա րում է տիե զեր քը և  միջ նոր դում է տիե զեր քի հա մար՝ շնոր հիվ Իր 
մարմնա վոր ման և  վերջ նա կա նո րեն մարմնով փա ռա վոր վե լու։ Այս 
ճշմար տութ յան հետ ևանք ներն ապ շե ցու ցիչ են։ Աստ ծո վերջ նա կան 
նպա տակն ա րար չա գոր ծութ յան հա մար ի րա կա նա ցավ  Նա զով րե ցի 
 Հի սու սի մի ջո ցով։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ՄԵՐ ՆԱԽԱԿԱՐԱՊԵՏԸ 
Ա րար չա գոր ծութ յան պատ մութ յու նը Ծնն դոց գրքում պատ մում է, 

որ Աստ ված ստեղ ծեց մար դուն Իր պատ կե րով և  ո րո շեց, որ նա իշ-
խե լու է ամ բողջ երկ րի վրա՝ որ պես փո խար քա50։ Այն, որ Աստ ված 
նման ար տոն յալ տիտ ղոս շնոր հեց կա վից ստեղծ ված հա սա րակ 
էակին, դրդեց սաղ մո սեր գուին զար ման քից բա ցա կան չել. 

«Երբ որ տես նում եմ  Քո եր կին քը,  Քո մատ նե րի գոր ծը՝ լու սինն ու 
աստ ղե րը, որ  Դու հաս տա տե ցիր, ի՞նչ է մար դը, որ հի շում ես նրան, 
և  մար դու որ դին, որ խնամք ես տա նում նրա հա մար։ Եվ մի քիչ ցած-
րաց րիր նրան հրեշ տակ նե րից, բայց փառ քով և  պատ վով պսա կե ցիր 
նրան։  Դու իշ խան կար գե ցիր նրան  Քո ձեռ քի գոր ծե րի վրա. ա մեն 
բան նրա ոտ քի տակ դրե ցիր»51։ 

Աստ ված դրեց ա մեն ինչ մեր հայր Ա դա մի ոտ քե րի տակ։ Աստ-
ված դարձ րեց նրան ա րար չա գոր ծութ յան պսա կը, իր ցե ղի գլու խը 
և Աստ ծո գոր ծե րի վե րա կա ցուն։ Այ նուա մե նայ նիվ, նա ա րա գո րեն 

47. Հա կո բոս 1.17
48. Հով հան նես 1.3,4
49. Ե փե սա ցի նե րի 1.7,8
50. Ծնն դոց 1.26
51. Սաղ մոս 8.3–6
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խաբ վեց օ ձից և  միա ցավ նրա ապս տամ բութ յա նը52։ Արդ յուն քում 
մար դը կորց րեց իր բարձր դիր քը՝ ստրկաց նե լով ամ բողջ ա րար-
չա գոր ծութ յու նը քաո սին, ու նայ նութ յա նը և  քայ քայ մա նը53։ Ա վե լին՝ 
մարդը հար կադր ված էր հե ռա նալ Աստ ծո ներ կա յութ յու նից և  դառ-
նալ աստ վա ծա յին ար դա րա դա տութ յան ա ռար կան, ո րի արդ յուն քը 
մահն էր54։ 

 Մարդ կա յին տե սանկ յու նից դրախ տը կորս վեց, և  այն անհ նար 
էր վե րա կանգ նել։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ծո նա խախ նա մութ յան 
խորհրդով պետք է կա տար վեր մի մեծ աշ խա տանք, ո րը ծրագրված 
էր աշ խար հի ա րա րու մից ա ռաջ55։ Երբ ե կավ ժա մա նա կի լրու մը, 
Աստ ված ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ միա նա լու Ա դա մի ան կում ապ րած 
ցե ղին, փրկե լու Աստ ծո ժո ղովր դին և  վե րա կանգ նե լու նրանց այն 
փառ քը, ո րը մե ծա պես գե րա զան ցե լու էր այն, ինչ նրանք կորց րել 
էին56։  Սա Եբ րա յե ցի նե րի թղթի երկ րորդ գլխի հիմնա կան թե ման է. 

«Ո րով հետև [Աստ ված] ոչ թե հրեշ տակ նե րին հնա զանդ ա րեց այն 
հան դերձ յալ աշ խար հը, ո րի մա սին խո սում ենք։  Մե կը վկա յեց մեկ 
տեղ՝ ա սե լով. « Մարդն ի՞նչ է, որ  Դու հի շես նրան, կամ՝ մար դու որ դին, 
որ այ ցե լես նրան։  Մի քիչ ցածր ա րիր նրան հրեշ տակ նե րից, փառ քով 
և  պատ վով պսա կե ցիր նրան և  Քո ձեռ քի գոր ծե րի վրա կանգ նեց-
րիր նրան։ Ա մեն բան հնա զանդ ա րիր նրա ոտ քե րի տակ», ո րով հետև 
ա մե նը, որ հնա զան դեց րեց նրան, ո չինչ չթո ղեց, որ հնա զանդ չլի նի 
նրան, բայց հի մա տա կա վին չենք տես նում, թե ա մեն բան հնա զանդ-
ված է նրան։  Բայց հրեշ տակ նե րից մի քիչ ցած րա ցած տես նում ենք 
 Հի սու սին՝ մա հի չար չա րան քի հա մար, փառ քով և  պատ վով պսակ-
ված, որ Աստ ծո շնորհ քով ա մե նի հա մար մա հը ճա շա կի»57։

 Հա մա ձայն Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կին տրված ի մաս տութ-
յան՝ Աստ ված ծրա գիր ու նի նոր ա րար չա գոր ծութ յան՝ գա լիք աշ-
խար հի հա մար58։ Այս նոր աշ խար հը չի լի նե լու հրեշ տակ նե րի իշ-
խա նութ յան ներ քո, այլ նրանց, ով քեր փրկվե լու են Ա դա մի ան կում 
ապ րած ցե ղից։ Ա հա թե ին չու Աստ ծո հա վի տե նա կան Որ դին մի 
փոքր ցած րա ցավ հրեշ տակ նե րից, որ պես զի ճա շա կեր մա հը Իր ժո-
ղովրդից ա մեն մե կի փո խա րեն, փրկեր նրանց մահ վան պատ ժից և 
 վե րա կանգ ներ այն փա ռա վոր դիր քը, որն Աստ ված ո րո շել էր նրանց 
հա մար։ 

52. Ծնն դոց 3.1–7
53. Ծնն դոց 3.14–19, Հ ռո մեա ցի նե րի 8.20–22
54. Ծնն դոց 3.24, 2.16,17, Հ ռո մեա ցի նե րի 6.23
55. Ա  Պետ րոս 1.20, Ե սա յի 46.9,10
56. Գա ղա տա ցի նե րի 4.4
57. Եբ րա յե ցի նե րի 2.5–9
58. Եբ րա յե ցի նե րի 2.5
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 Ներ կա յումս բո լո րի հա մար ակն հայտ է, որ այդ ծրա գի րը դեռ 
պետք է լիո վին կա տար վի, քա նի որ մենք չենք տես նում, որ ա մեն 
ինչ հնա զանդ ված լի նի Աստ ծո փրկված ժո ղովր դին59։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, մենք տես նում ենք  Հի սու սին՝ հա րութ յուն ա ռած մե ռել նե րից, 
համ բարձ ված  Մե ծութ յան աջ կող մը՝ բար ձունք նե րում, և պ սակ-
ված փառ քով ու պատ վով60։  Նա գնաց Իր ժո ղովր դից ա ռաջ՝ որ պես 
նրանց փրկութ յան Ա ռաջ նորդ61։  Նա մեր ներ կա հույ սի Գ րավն է և  
այն  Նա խա կա րա պե տը, ո րը փառ քի մեջ է տա նե լու շատ որ դի նե րի։ 
Աստ վա ծա շուն չը հայ տնում է, որ ա րար չա գոր ծութ յունն իսկ ան համ-
բեր փա փա գում է Աստ ծո որ դի նե րի հայտ նութ յա նը և  հա ռա չում է, 
որ ա զատ վի ա պա կա նութ յան ստրկութ յու նից՝ դե պի Աստ ծո զա վակ-
նե րի փա ռա վոր ա զա տութ յու նը։ Այս մեկ  Մար դու՝  Հի սու սի շնոր հիվ, 
ա րար չա գոր ծութ յու նը հու սա խաբ չի լի նի, և  մենք՝ նույն պես։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ՄԵՐ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԸ 
Ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում ան կում ապ րած մար դու մե-

ծա գույն խնդի րը ե ղել է այն պի սի միջ նոր դի կա րի քը, ո րը կա րող էր 
գործ ու նե նալ Աստ ծո հետ՝ որ պես հա վա սա րի, և  մար դու հետ՝ իր 
ան կում ապ րած և թշ վառ վի ճա կում։ Աստ ծո և  մար դու միջև միջ-
նորդ լի նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր, որ այդ միջ նոր դի եր կու բնութ-
յուն նե րը՝ աստ վա ծա յի նը և  մարդ կա յի նը, «ան բա ժան միա ցած լի-
նեին մեկ ան ձի մեջ՝ ա ռանց փո փո խութ յան, գու մար ման կամ միա-
խառնման»62։ Ու նե նա լով աստ վա ծութ յան լիութ յու նը և  հա վա սար լի-
նե լով Աստ ծուն՝ նա կա րող էր գործ ու նե նալ Աստ ծո հետ63։  Լի նե լով 
լիար ժեք մարդ և  բախ վե լով ա մեն գայ թակ ղութ յան, սա կայն չմե ղան-
չե լով՝ նա նույն պես կա րող էր կա րեկ ցել մարդ կանց տկա րութ յուն-
նե րին և  բա րե խո սել նրանց հա մար64։ Ա հա այն պայ ման նե րը, ո րոնց 
պետք է հա մա պա տաս խա ներ միջ նոր դը։ Ե՛վ Աստ ծո փառ քի հա մար, 
և՛ ի մխի թա րութ յուն մեր ան ձե րին,  Նա զով րե ցի  Հի սու սը հա մա պա-
տաս խա նում է բո լոր այդ պայ ման նե րին, և  նույ նիսկ ա վե լին է։  Նա 
Աստ ված է՝ այդ բա ռի լիար ժեք ի մաս տով.  Նա ու նի աստ վա ծութ յա նը 
հա տուկ բո լոր հատ կա նիշ նե րը և  ար ժա նի է աստ վա ծութ յա նը տրվող 
բո լոր փառ քե րին և  գո վեստ նե րին65։ 

59. Եբ րա յե ցի նե րի 2.8
60. Եբ րա յե ցի նե րի 2.9, 1.3
61. Եբ րա յե ցի նե րի 2.10. «Ն րանց փրկութ յան Ա ռաջ նոր դը» (NKJV), «Ն րանց փրկութ-

յան  Հե ղի նա կը» (NASB), «Ն րանց փրկութ յան  Հիմնա դի րը» (ESV)։
62. 1689թ.  Լոն դոն յան Մկր տա կան  Դա վա նանք, գլուխ 8.2
63. Կո ղո սա ցի նե րի 2.9,  Փի լի պե ցի նե րի 2.6
64. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15
65. Հով հան նես 1.1,14,  Փի լի պե ցի նե րի 2.6
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Ն մա նա պես,  Նա լիար ժեք մարդ է66։  Մար մին առ նե լով՝  Նա դար-
ձավ Իր եղ բայր նե րի պես ա մեն ա ռու մով և  բախ վեց ա մեն տե սա կի 
գայ թակ ղութ յան, սա կայն չմե ղան չեց67։  Սա է պատ ճա ռը, որ  Նա հա-
վա տա րիմ և  ո ղոր մած  Քա հա նա յա պետ է, Ով կա րող է գործ ու նե նալ 
տգետ նե րի և  մո լոր ված նե րի հետ և  կա րեկ ցել նրանց տկա րութ յուն-
նե րին68։ Իր սե փա կան ա ռա քի նութ յամբ և  ար ժա նիք նե րով,  Նա ան-
ցել է եր կինք նե րով, որ պես զի միջ նոր դի մեզ հա մար ան մի ջա պես 
Աստ ծո գա հի սրա հում69։  Նա կանգ նում է Աստ ծո առջև՝ չու նե նա լով 
ա մա չե լու ոչ մի պատ ճառ, և  միև նույն ժա մա նակ չի ա մա չում մեզ 
եղ բայր ներ կո չե լուց70։  Փա ռա վոր մար մին հա գած՝  Նա դար ձավ այն 
 Մար դը, Ով մեզ նից ա ռաջ մուտք գոր ծեց փառ քի մեջ, և  Նա, Ով բա-
րե խո սում է մեզ հա մար Աստ ծո գա հի առջև։  Նա նստած է գա հին՝ 
որ պես Իր ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ, և  Նա հա վիտ յան ապ րում է, 
որ բա րե խո սի նրանց հա մար71։

 Հոբ նա հա պե տը փա փա գում էր այն պի սի միջ նոր դի, ո րը ե զա-
կիո րեն ո րա կա վոր ված էր՝ դնե լու իր ձեռ քը թե՛ Աստ ծո, թե՛ մար-
դու վրա72։  Նա, Ում փա փա գում էր  Հո բը, այժմ նստած է Աստ ծո աջ 
կող մը։ Երբ ա վարտ վի ժա մա նա կը,  Նա ի վեր ջո կհե ռաց նի մեղ քը՝ 
սե փա կան Ան ձի վերջ նա կան զո հի մի ջո ցով, և  Նա ար դեն մուտք է 
գոր ծել Եր կինք, որ պես զի կանգ նի Աստ ծո ներ կա յութ յան մեջ Իր ժո-
ղովր դի հա մար73։ Ն րա մի ջո ցով մենք խա րիսխ ու նենք մեր ան ձե րի 
հա մար՝ հաս տատ և  ան շարժ հույս, ո րը մտնում է վա րա գույ րի ներ սի 
կող մը74։  Նա կա րող է «բո լո րո վին» փրկել մեզ, քա նի որ հա վիտ յան 
ապ րում է, որ բա րե խո սի մեզ հա մար75։ 

 Սուրբ գիր քը սո վո րեց նում է, որ թեև Ք րիս տո սը կա տա րեց մեր 
քա վութ յու նը  Գող գո թա յում և  բա վա րա րեց բո լոր պա հանջ նե րը մեզ 
ար դա րաց նե լու հա մար,  Նա շա րու նա կում է բա րե խո սել Իր ժո-
ղովրդի հա մար76։  Սա  Սուրբ գրքի ա մե նահ րա շա լի վար դա պե տութ-
յուն նե րից մեկն է, սա կայն հա ճախ այն սխալ է ըն կալ վում։ Ակ նա ռու 
աստ վա ծա բան  Չարլզ  Հո ջը գրում է. «Ինչ վե րա բե րում է Ք րիս տո սի 
բա րե խո սութ յան բնույ թին, մենք չենք կա րող շատ բան ա սել։ Աստ-
վա ծաշնչ յան հաս կա ցութ յուն նե րը բա ցատ րե լու մեջ չա փա զանց հե-

66. Ա  Տի մո թեոս 2.5
67. Հով հան նես 1.1,14, Եբ րա յե ցի նե րի 2.14–18, 4.15, Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.21
68. Եբ րա յե ցի նե րի 2.17, 4.15, 5.1–4
69. Եբ րա յե ցի նե րի 4.14,15, 9.11,12
70. Եբ րա յե ցի նե րի 2.11
71. Եբ րա յե ցի նե րի 7.25
72. Հոբ 9.28–35
73. Եբ րա յե ցի նե րի 9.24–26
74. Եբ րա յե ցի նե րի 6.19
75. Եբ րա յե ցի նե րի 7.25
76. Հով հան նես 19.30, Հ ռո մեա ցի նե րի 4.25
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ռու գնա լը սխալ մունք է, և դ րանք ան փու թո րեն բա ցատ րե լը նույն-
պես սխալ մունք է»77։ Իսկ  Ջոն Մ յու րին գրում է հետև յա լը.

 
« Մեր  Տի րոջ բա րե խո սութ յան բնույ թը հա ճախ ան հե թեթ կեր պով 
սխալ է մեկ նա բան վում հան րա հայտ քրիս տո նեա կան շրջա նակ նե-
րում։ Չ պետք է մտա ծել, որ  Նա «հա վիտ յան կանգ նած է  Հոր առջև՝ 
պար զած ձեռ քե րով, և  ա ղա չում է՝ բարձ րա ձայն ա ղա ղակ նե րով և  ար-
ցունք նե րով, ինչ պես պատ կեր ված էր կա տա կոմբ նե րի խճանկար նե-
րում, և  ներ կա յաց նում է մեր գործն ան տար բեր Աստ ծուն։  Նա  Քա հա-
նա և  Թա գա վոր է, Ով նստած է գա հին, և խնդ րում է այն, ինչ կա մե-
նում է, Իր  Հո րից, Ով մշտա պես լսում է Ն րա խնդրանք նե րը և  պա-
տաս խա նում է:  Մեր  Տի րոջ ա ղոթ քը Ն րա կյանքն է Երկն քում»։ Ն րա՝ 
մեկ ան գամ մա տու ցած զո հը լիո վին ըն դու նե լի է և  արդ յու նա վետ. 
Ն րա հա ղոր դակ ցութ յու նը  Հոր հետ ան մի ջա կան է և  ան խա թար. Ն րա 
քա հա նա յա կան ծա ռա յութ յու նը Իր ժո ղովր դի փո խա րեն՝ ան վերջ 
է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, այն փրկութ յու նը, ո րը  Նա շնոր հել է Իր ժո-
ղովրդին, լիա կա տար է»78։

 Հաշ վի առ նե լով նման ակ նա ռու աստ վա ծա բան նե րից ստա ցած 
զգու շա ցումնե րը՝ մենք պետք է հարց նենք մեզ. «Ի՞նչ է ի րա կա-
նում նշա նա կում այն փաս տը, որ Ք րիս տո սը մեր  Քա հա նա յա պետն 
է, Ով հա վիտ յան ապ րում է, որ բա րե խո սի մեզ հա մար»79։ Ս տորև 
կդիտար կենք Ն րա բա րե խո սութ յան հետ առնչ վող չորս ճշմար-
տութ յուն։ 

ՀԻՍՈՒՍԸ ՔԱՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՑ ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՄԱՐ 
Ա ռա ջի նը՝ Ք րիս տո սի բա րե խո սութ յան մեջ մտնում է Ն րա 

մեկընդ միշտ կանգ նե լը Աստ ծո առջև՝ որ պես զոհ մեր մեղ քե րի։ 
 Մենք չպետք է մտա ծենք, որ Ք րիս տո սի շա րու նա կա կան բա րե-
խո սութ յունն անհ րա ժեշտ է, որ պես զի  Նա ա վար տին հասց նի այն-
պի սի բան, ին չը չի րա գոր ծեց քա վութ յու նը, կամ ա պա հո վի Իր ժո-
ղովրդի մեղ քե րի նե րու մը։ Աստ վա ծա շուն չը պար զո րեն ցույց է տա-
լիս, որ Ք րիս տո սը մեկ ան գամ հայտն վեց ժա մա նակ նե րի վեր ջում, 
որ մեկընդ միշտ հե ռաց ներ մեղ քը և  հա վի տե նա կան փրկութ յուն 
ստա նար՝ զո հե լով Իր Ան ձը80։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը հաս-
տա տում է այս խոս քե րը. «Եվ ա մեն քա հա նա յա պետ ա մեն օր կանգ-

77. Չարլզ  Հոջ, « Հա մա կարգ ված աստ վա ծա բա նութ յուն» (Ն յու  Յորք, «Scribner, 
Armstrong, and Co.», 1871–1872թթ..), հտ. 2, էջ 593.

78. Ջոն Մ յու րի, «Հ ռո մեա ցի նե րի թուղ թը»,  Նոր կտա կա րա նի մի ջազ գա յին մեկ-
նութ յուն, էջ 155։  Մեջ բեր ման ներ սում փա կագ ծե րի մեջ գտնվող հատ վա ծը պատ կա-
նում է Հ. Բ. Ս վի թին, « Համ բարձ ված Ք րիս տոս» ( Լոն դոն, 1912թ.), էջ 95։ 

79. Եբ րա յե ցի նե րի 7.25
80. Եբ րա յե ցի նե րի 9.12,26–28 (նաև կար դա ցե՛ք Եբ րա յե ցի նե րի 7.27, 10.10, Ա  Պետ-

րոս 3.18)։
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նած պաշ տոն է կա տա րում և  նույն պա տա րագ ներն է մա տու ցում 
շատ ան գամներ, որ եր բեք չեն կա րող մեղ քեր վեր առ նել։  Բայց սա, 
մեղ քե րի հա մար մեկ պա տա րագ մա տու ցե լով, մշտնջե նա վո րա պես 
նստեց Աստ ծո աջ կող մը։ Եվ այ սու հետև սպա սում է մինչև որ Իր բո-
լոր թշնա մի ներն Իր ոտ քե րի պատ վան դա նը դրվեն, ո րով հետև մեկ 
պա տա րա գով հա վիտ յան կա տա րեց սրբվող նե րին»81։ 

Ք րիս տո սի մա հը մե կընդ միշտ լու ծում է հա վա տաց յա լի անց-
յալ, ներ կա և  ա պա գա մեղ քե րի հար ցը։ Ա հա թե ին չու մենք չպետք 
է մտա ծենք, որ Ք րիս տո սը կանգ նած է կամ ե րես նի վայր պառ կած է 
 Հոր առջև և  նե րում է ա ղեր սում Իր ժո ղովր դի կող մից գործ վող մեղ-
քե րի հա մար։ Ն րա նիստն Աստ ծո աջ կող մում՝ Ն րա քա վութ յան մե-
ծա գույն և  հա վի տե նա կան հի շե ցումն է82։ Այն մնա յուն հի շա տակ է, 
ո րը չի մո ռաց վի։ 

ՀԻՍՈՒՍՆ ԱՂՈԹՈՒՄ Է ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՄԱՐ 
Երկ րոր դը՝  Հի սուս Ք րիս տո սի դե րը՝ որ պես բա րե խոս, միայն 

ներ կա յա ցուց չա կան չէ. այն նաև ընդգր կում է փաս տա ցի բա րե խո-
սութ յուն, կամ Աստ ծուն ա ղոթք ներ և  ա ղա չանք ներ բարձ րաց նե լը Իր 
ժո ղովր դի հա մար։ Որ պես ա պա ցույց՝ կդի տար կենք հետև յալ հատ-
ված նե րը. 

«Ո՞վ է, որ դա տա պար տի։ Ք րիս տո սը (կամ՝  Մի՞ թե Ք րիս տո սը), որ մա-
հա ցավ, և  ա վե լին, որ հա րութ յուն էլ ա ռավ, և Աստ ծո աջ կողմն է, որ 
մեզ հա մար բա րե խոս էլ է»83։
«Ուս տի և  բո լո րո վին կա րող է փրկել նրանց, որ Ն րա նով մո տե նում 
են Աստ ծուն, ո րով հետև միշտ կեն դա նի է, որ նրանց հա մար բա րե խո-
սութ յուն ա նի»84։
«Ն րա հա մար Ն րան բա ժին պի տի տամ շա տե րի հետ, և  Նա հզոր նե-
րի հետ ա վար պի տի բա ժա նի, նրա փո խա րեն, որ Իր Ան ձը մատ նեց 
մահ վան և  հան ցա վոր նե րի հետ հաշտ վեց, և  Նա շա տե րի մեղ քը վեր 
ա ռավ և  հան ցա վոր նե րի հա մար միջ նոր դեց (կամ՝ բա րե խո սեց)»85։ 

Երբ  Պո ղոս ա ռաք յա լը և Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը խո սում են 
Ք րիս տո սի բա րե խո սա կան ծա ռա յութ յան մա սին, նրանք օգ տա գոր ծում 
են նույն հու նա րեն «էն տուգ չա՛ նո» բա ռը, ո րը նշա նա կում է «ա ղոթք, 
ա ղա չանք կամ բա րե խո սութ յուն»86։  Մար գա րեա նա լով  Մե սիա յի ա պա-

81. Եբ րա յե ցի նե րի 10.11–14
82. Աստ վա ծա բան նե րը հա ճախ են օգ տա գոր ծում «նիստ» բա ռը՝ ցույց տա լու հա-

մար, որ Ք րիս տո սը «նստած է» Աստ ծո աջ կող մը։
83. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.34
84. Եբ րա յե ցի նե րի 7.25
85. Ե սա յի 53.12
86. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.34, Եբ րա յե ցի նե րի 7.25. կար դա ցե՛ք  Վեյն Ա. Գ րու դեմ, « Հա մա-

կարգ ված աստ վա ծա բա նութ յուն» (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Zondervan», 1994թ.), է ջեր 627–628։
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գա բա րե խո սա կան ծա ռա յութ յան մա սին՝ Ե սա յին օգ տա գոր ծում է եբ-
րա յե րեն «պա գա» բա ռը, ո րը նշա նա կում է «ա ղա չանք ա նել կամ մի-
ջամ տել»87։ Այս պի սով, այս բա ռե րի սկզբնա կան ի մաստ նե րին և դ րանց 
հա մա տեքս տին հա վա տա րիմ լի նե լու հա մար, մենք պետք է եզ րա կաց-
նենք, որ Ք րիս տո սի բա րե խո սութ յու նը նույն պես ընդգր կում է Աստ ծուն 
խնդրանք ներ ներ կա յաց նե լը Իր ժո ղովր դի հա մար։ 

Այս բա րե խո սա կան ծա ռա յութ յան մեջ է, որ ար տա հայտ վում է 
Ք րիս տո սի եր կա կի բնութ յան զո րութ յու նը և  մե ծութ յու նը։ Որ պես 
ա մե նա գետ Աստ ված՝  Նա գի տի Իր ժո ղովր դի ա մեն մի նե ղութ յան, 
գայ թակ ղութ յան և  կա րի քի մա սին՝ ա ռանց որ ևէ ջանք ա նե լու, միա-
ժա մա նակ և ս պա ռիչ կեր պով88։ Որ պես  Մարդ, Ով բախ վել է ա մեն 
տե սա կի գայ թակ ղութ յան,  Նա կա րող է կա րեկ ցել Իր ժո ղովր դին և  
օգ նութ յան հաս նել ի րենց փոր ձութ յուն նե րի մեջ89։ Որ պես Աստ ված- 
Մարդ՝  Նա կա րող է մուտք գոր ծել ան մի ջա պես Աստ ծո գա հի սրա-
հը և  բա րե խո սել Իր ժո ղովր դի հա մար՝ կա տա րե լա պես ի մա նա լով 
նրանց կա րիք նե րի մա սին, կա տա րե լա պես կա րեկ ցե լով նրանց և 
 կա տա րե լա պես ճա նա չե լով Աստ ծո կամ քը։ 

 Թեև կու զեինք, որ Ք րիս տո սի երկ նա յին բա րե խո սութ յունն Իր 
ժո ղովր դի հա մար ա վե լի ման րա մասն նկա րագր ված լի ներ, մենք 
պետք է մո տե նանք այս հար ցին մեծ զգու շութ յամբ։ Աստ վա ծա շուն-
չը գրե թե լուռ է այս հար ցի վե րա բեր յալ։ Այ նուա մե նայ նիվ, մի գու ցե 
մենք ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ մենք այս մա սին՝ դի տար կե լով 
Ք րիս տո սի բա րե խո սութ յու նը Իր երկ րա յին ծա ռա յութ յան ըն թաց-
քում։  Ջոն Մ յու րին գրում է. 

« Հի սու սի ուս մունք նե րը և  գոր ծերն այս երկ րի վրա պետք է որ խրա-
խու սեին ա շա կերտ նե րին՝ տես նել Ն րա նում ի րենց ան պար տե լի  Բա-
րե խո սին։ «Ես ա ղա չե ցի քեզ հա մար», - ա սաց  Նա  Սի մոն  Պետ րո-
սին  Վեր ջին ընթ րի քի ժա մա նակ, - «որ քո հա վատ քը չպա կա սի, և 
 դու, երբ որ դառ նաս, եղ բայր նե րիդ հաս տա տի՛ր ( Ղու կաս 22.32)։ Ե թե 
հարց լինի, թե ին չից է բաղ կա ցած Ն րա երկ նա յին բա րե խո սութ յու-
նը, մի՞ թե կա րե լի է ա վե լի լավ պա տաս խան տալ, քան որ  Նա, նստած 
Աստ ծո աջ կող մը, շա րու նա կում է ա նել Իր ժո ղովր դի հա մար նույ նը, 
ինչ ա րեց  Պետ րո սի հա մար այս երկ րի վրա։  Բա ցի այդ՝  Հով հան նեսի 
17-րդ գլխում գրված ա ղոթ քը, ո րը բարձ րաց վեց նույն գի շե րը, երբ  Նա 
մատն վեց, ի րա վամբ կոչ վում է Ն րա քա հա նա յա պե տա կան ա ղոթ քը։ 
Այդ ա ղոթ քի ման րազ նին ու սումնա սի րութ յու նը կօգ նի մեզ շատ ա վե լի 
լավ հաս կա նալ, թե ինչ նկա տի ու նի այն հատ վա ծը, որ տեղ մեր  Տե րը 
կոչ վում է Իր մի ջո ցով Աստ ծուն ե կող նե րի  Բա րե խո սը»90։ 

87. Ե սա յի 53.12
88. Փոլ  Դեյ վիդ  Վո շեր, « Միակ ճշմա րիտ Աստ ված» ( Հան նի բալ,  Միս սի սի պի, 

«Granted Ministries Press», 2009թ.), էջ 40։ 
89. Եբ րա յե ցի նե րի 4.15, 2.16–18
90. Մ յու րի, «Հ ռո մեա ցի նե րի թուղ թը», է ջեր 154–55։
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ՀԻՍՈՒՍԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ ՍԱՏԱՆԱՅԻՑ 
Եր րոր դը՝ Ք րիս տո սի բա րե խո սութ յունն ընդգր կում է այն, որ հա-

վա տաց յալ նե րը պաշտ պա նված են սա տա նա յի և ն րա հետ միա-
բան վող ցան կա ցած ան ձի մե ղադ րանք նե րից։ Աստ վա ծա շունչն ան-
վա նում է սա տա նա յին եղ բայր նե րի չա րա խոս, ով չա րա խո սում 
է նրանց մա սին կամ ցե րեկ ու գի շեր մե ղադ րում է նրանց Աստ ծո 
առջև91։ « Սա տա նա» ա նու նը թարգ ման ված է հու նա րեն «դիա՛ բո լոս» 
բա ռից, ո րը նշա նա կում է մե ղադ րող կամ այն պի սի անձ նա վո րութ-
յուն, ո րը հակ ված է մե ղադ րան քի և  չա րա խո սութ յան։ Այս կյան քում 
սա տա նան մշտա պես զրպար տում և  մե ղադ րում է քրիս տոն յա նե րին, 
բայց Ք րիս տո սը պաշտ պա նում է հա վա տաց յալ նե րին Աստ ծո գա հի 
առջև։  Կար ևոր է նշել, որ Ն րա պաշտ պա նութ յան հիմ քը հա վա տաց-
յա լի ան մե ղութ յու նը, ար ժա նիք նե րը կամ սա տա նա յի մե ղադ րանք նե-
րի ան վա վեր լի նե լը չեն։ Ե թե այդ պես լի ներ, այդ պաշտ պա նութ յու-
նը կձա խող վեր, քա նի որ հա ճախ մենք հան ցա վոր ենք, և  սա տա նան 
ճշտո րեն է մե ղադ րում մեզ։  Փո խա րե նը՝ մեր պաշտ պա նութ յան հիմ-
քը այն կա տար յալ և  ան փո փոխ աշ խա տանքն է, ո րը Ք րիս տո սը կա-
տա րել է հա վա տաց յա լի հա մար։ 

 Նա լիո վին վճա րել է ա մեն մի հան ցան քի հա մար, ո րը մենք գոր-
ծել ենք, և դ րա նով իսկ զրո յաց րել ցան կա ցած մե ղադ րանք, ո րը 
սա տա նան կա րող է ի րա վամբ ուղ ղել մեր դեմ։  Սա է պատ ճա ռը, որ 
 Պո ղո սը վստա հութ յամբ գրում էր. «Ո՞վ է, որ դա տա պար տի։ Ք րիս-
տո սը (կամ՝  Մի՞ թե Ք րիս տո սը), որ մա հա ցավ, և  ա վե լին, որ հա րութ-
յուն էլ ա ռավ, և Աստ ծո աջ կողմն է, որ մեզ հա մար բա րե խոս էլ է»92։ 
Ի հար կե, ա ռաք յա լի հար ցը հռե տո րա կան է։  Նա գի տի, որ միա կը, 
ով ի րա պես դա տա պար տե լու ի րա վունք ու նի,  Նա է, Ով մա հա ցավ, 
որ ա զա տեր հա վա տաց յա լին ա մեն դա տա պար տութ յու նից։  Սա տա-
նա յի մե ղադ րանք նե րը չեն կա րող հա վա սար վել Ք րիս տո սի ար յա նը։ 
Աստ ծո ժո ղովր դի նույ նիսկ ա մե նատ կա րը  Գա ռան ար յան շնոր հիվ 
կհաղ թի մե ծա գույն դևին93։ Ա վե լին՝ կար ևոր է նաև նշել, որ Ք րիս տո-
սը ոչ միայն բա րե խո սում է Իր ժո ղովր դի հա մար, երբ սա տա նան մե-
ղադ րում է նրանց, այլև այն ժա մա նակ, երբ նրանք սա տա նա յի հար-
ձա կումնե րի ներ քո են։  Խա չե լութ յա նը նա խոր դող գի շե րը  Հի սուսն 
ա սաց  Պետ րո սին, որ սա տա նան ու զեց ցո րե նի պես մա ղել նրան, 
բայց և  հա վաս տիաց րեց, որ Ինքն ա ղո թել էր, որ  Պետ րո սի հա վատ-
քը չպա կա սեր94։  Նա ա րել է նույ նը ան թիվ հա վա տաց յալ նե րի հա-

91. Հայտ նութ յուն 12.10
92. Հ ռո մեա ցի նե րի 8.34
93. Հայտ նութ յուն 12.11
94. Ղու կաս 22.31,32 
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մար ե կե ղե ցու եր կու հա զար տար վա պատ մութ յան ըն թաց քում, և 
կ շա րու նա կի ա նել դա մինչև այս աշ խար հի ա վար տը։ 

ՀԻՍՈՒՍԸ ՄԽԻԹԱՐՈՒՄ Է ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ
 Չոր րոր դը և  վեր ջի նը՝ Ք րիս տո սի բա րե խո սութ յու նը մե ծա գույն 

մխի թա րութ յունն է Իր ժո ղովր դի հա մար։  Քա վութ յան մի ջո ցով հա-
վա տաց յալն ան փո փոխ ար դար դիրք ու նի Աստ ծո առջև։ Ա վե լին՝ 
 Սուրբ  Հո գու վե րած նող աշ խա տան քը և  ներբ նա կութ յու նը նոր զո-
րութ յուն են տա լիս նրան՝ մեղ քի դեմ պայ քա րե լու հա մար։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, հա վա տաց յա լը ցա վա լիո րեն գի տակ ցում է իր բազ մա թիվ 
տկա րութ յուն նե րը և  հա ճախ կրկնվող ձա խո ղումնե րը։  Նա ճնշված 
և  ան հույս կլի ներ դրանց պատ ճա ռով, ե թե չու նե նար ո ղոր մած  Քա-
հա նա յա պետ Երկն քում, Ով կա րող է կա րեկ ցել տգետ նե րին և  մո լոր-
ված նե րին95։ 

Եբ րա յե ցի նե րի թղթի չոր րորդ և  հին գե րորդ գլուխ նե րը պար զո րեն 
ցույց են տա լիս այս ճշմար տութ յու նը։ Դ րան ցում մենք սո վո րում ենք, 
որ ա մեն հա վա տաց յա լի կյան քում գոր ծում է եր կու ազ դե ցիկ ճշմար-
տութ յուն։ Ա ռա ջինն այն է, որ Աստ ծո  Խոս քի զո րութ յու նը բա ցա հայ-
տում է նույ նիսկ ա մե նա ծա ծուկ մտքե րը և  գոր ծե րը հա վա տաց յա լի 
կյան քում։ Աստ ծո  Խոս քը «կեն դա նի է և  զո րա վոր և  ա մեն երկ սայ րի 
սրից ա վե լի կտրուկ է և  թա փան ցում է մինչև շնչի և  հո գու և  հոդ ված-
նե րի և  ծու ծի բա ժան վե լը, և քն նող է սրտի մտքե րը և  խոր հուրդ նե-
րը»96։ Երկ րորդ ճշմար տութ յու նը կապ ված է Աստ ծո ա մե նա գետ լի-
նե լու հետ։  Նա գի տի հա վա տաց յա լի յու րա քանչ յուր միտ քը, խոս քը 
և  գոր ծը. «Չկա մի ա րա րած՝ ա ներ ևույթ Ն րա ե րե սից, բայց ա մենն 
էլ մերկ ու բաց է Ն րա աչ քե րի առջև, Ում հետ է մեր բա նը (կամ՝ Ում 
մենք պետք է հա շիվ տանք)»97։ 

Այս եր կու ճշմար տութ յուն նե րը՝ Աստ ծո  Խոս քի զո րութ յու նը, ո րը 
բա ցա հայ տում է մեր մեղ քը, և Աստ ծո ա մե նա գի տութ յու նը, ո րից ոչ 
մի մարդ չի կա րող թաքն վել, բա վա կան կլի նեին՝ հա վա տաց յա լին 
կաթ վա ծա հար ա նե լու և ն րան ա նո րո շութ յան և  կաս կա ծի ծո վը նե-
տե լու հա մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, սա տե ղի չի ու նե նում, քա նի որ հա-
վա տաց յա լը Հի սու սի մեջ գտնում է  ո ղոր մած և  հա վա տա րիմ  Քա հա-
նա յա պե տի, Ով կա րող է կա րեկ ցել նրա տկա րութ յուն նե րին, քա նի 
որ Ին քը բախ վել է բո լոր գայ թակ ղութ յուն նե րին, սա կայն չի մե ղան-
չել98։ Այս պատ ճա ռով, կաս կա ծը և  վա խը չեն վա նում հա վա տաց-

95. Եբ րա յե ցի նե րի 5.1,2
96. Եբ րա յե ցի նե րի 4.12
97. Եբ րա յե ցի նե րի 4.13
98. Եբ րա յե ցի նե րի 2.16,18, 4.14,15
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յալ նե րին. ընդ հա կա ռա կը՝ մենք ու նենք վստա հութ յուն, ո րով կա րող 
ենք մո տե նալ շնորհ քի գա հին, որ պես զի ո ղոր մութ յուն ըն դու նենք և 
շ նորհք գտնենք, ո րոնք կօգ նեն կա րի քի ժա մա նակ99։  Հետև յալ հիմ-
նը, ո րը գրել է  Չար լի թի Լ.  Բենք րոֆ թը, ազ դե ցիկ կեր պով պատ կե-
րում է այս փա ռա վոր ճշմար տութ յու նը. 

Աստ ծո գա հի առջև՝ բարձ րում, 
Ես ու նեմ մեծ և  գե րա զանց ա ղա չանք։ 
 Մեծ  Քա հա նա յա պետ, ո րի ա նու նը  Սեր է, 
Ով հա վիտ յան ապ րում է, ա ղա չում է ինձ հա մար։ 
Իմ ա նու նը փո րագր ված է Ն րա ձեռ քե րի վրա, 
Իմ ա նու նը գրված է Ն րա սրտում։ 
Ես գի տեմ, որ քա նի դեռ  Նա կանգ նած է Երկն քում, 
Ոչ մի լե զու չի կա րող հե ռաց նել ինձ այն տե ղից։ 

Երբ սա տա նան գայ թակ ղեց նում է ինձ, որ հու սա հատ վեմ, 
Եվ ա սում է ինձ իմ ներ սի հան ցան քի մա սին, 
Ես վեր եմ նա յում և  տես նում այն տեղ Ն րան, 
Ով վերջ դրեց իմ բո լոր մեղ քե րին։ 
 Քա նի որ ան մեղ Փր կի չը մա հա ցավ,
Իմ մե ղա վոր անձն ա զատ է հա մար վում։ 
Ո րով հետև ար դար Աստ ված բա վա րար ված է՝
 Նա յե լով Ն րան և  նե րե լով ինձ։ 

 Տե՛ս Ն րան այդ տեղ՝ հա րութ յուն ա ռած  Գա ռա նը, 
Իմ կա տար յալ, ան բիծ ար դա րութ յա նը, 
 Մեծ ան փո փոխ Ես Եմ-ին, 
 Փառ քի և շ նորհ քի թա գա վո րին։ 
 Մե կա ցած Ն րա նում՝ ես չեմ մա հա նա։ 
Իմ ան ձը գնված է Ն րա ար յամբ, 
Իմ կյան քը ծածկ ված է Ք րիս տո սի հետ բարձ րում, 
Իմ Ք րիս տոս Փրկ չի և  իմ Աստ ծո հետ100։ 

99. Եբ րա յե ցի նե րի 4.16
100. Չար լի թի Լ.  Բենք րոֆթ, «Աստ ծո գա հի առջև՝ բարձ րում», 1863թ. (հիմնը բա-

ռա ցիո րեն թարգ ման ված է՝ ա ռանց հան գա վոր ման)։ 



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆՀԻՆԳ

 Համ բարձ ված Ք րիս տո սը՝ բո լո րի  Տեր
______________________________________________________

«Ն րա հա մար էլ Աստ ված շատ բարձ րաց րեց Ն րան և Ն րան մի ա նուն 
շնոր հեց, որ ա մեն ա նու նից ա վե լի բարձր է, որ  Հի սու սի ա նու նով 
կրնկվի ա մեն ծունկ երկ նա վոր նե րի և  երկ րա վոր նե րի և  երկ րի տակ 
լի նող նե րի, և  ա մեն լե զու դա վա նի, թե  Հի սուս Ք րիս տո սը  Տեր է  Հայր 
Աստ ծո փառ քի հա մար»։ 

—  Փի լի պե ցի նե րի 2.9-11

«Եվ Ն րա աջ կող մը նստեց րեց երկ նա վոր նե րում՝ ա մեն իշ խա նութ-
յու նից և  պե տութ յու նից և  զո րութ յու նից և  տե րութ յու նից վեր, և  ա մեն 
ա նու նից վեր, որ ան վան վում է, ոչ միայն այս աշ խար հում, այլև այն 
հան դերձ յա լում։ Եվ ա մեն բան հնա զան դեց րեց Ն րա ոտ քե րի տակ, և 
Ն րան գլուխ դրեց ե կե ղե ցուն՝ բո լոր բա նե րի վրա»։ 

— Ե փե սա ցի նե րի 1.20-22

 Հի սուս Ք րիս տո սի համ բար ձու մը ոչ միայն հա վաս տիաց նում է մեզ, 
որ ե կե ղե ցին միջ նորդ ու նի, այլև՝ որ տիե զեր քը տեր և  դա տա վոր ու նի։ 
 Սաղ մոս 24-ում համ բարձ ված Ք րիս տո սը կոչ վում է փառ քի  Տեր, ո րին 
հնա զանդ վում են նույ նիսկ երկ նա յին դար պաս նե րը1։  Քա նի որ  Նա վեր 
է ա րար չա գոր ծութ յան ա մե նա բարձր տի րույթ նե րից, մենք կա րող ենք 
են թադ րել, որ  Նա իշ խում է նաև ա վե լի ցածր տի րույթ նե րի վրա, և  նույ-
նիսկ դժոխ քի դար պաս ներն են հնա զանդ Ն րա իշ խա նութ յա նը2։ 

Ք րիս տո սի իշ խա նութ յու նը թե՛  Հին կտա կա րա նի մե սիա կան մար-
գա րեութ յուն նե րի, թե՛  Նոր կտա կա րա նի ա ռա քե լա կան հռչա կումնե րի 
գլխա վոր թե մա նե րից մեկն է։  Հի սու սը ոչ միայն աշ խար հի Փր կիչն է, 
այլև բա ցար ձակ և  գե րա գույն Իշ խա նը։ Այն պես որ, մենք չենք կա րող 
հա վա տար մո րեն ներ կա յաց նել այն, թե ինչ է ա սում  Նոր կտա կա րա-
նը Ք րիս տո սի և Ն րա Ա վե տա րա նի մա սին, ե թե շեշ տադ րենք Ն րա 
ա ռա ջին պաշ տո նը՝ ան տե սե լով երկ րոր դը։ Ք րիս տո սի իշ խա նութ-
յու նը նույն քան էա կան է ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը քա րո զե լու հա մար, 

1. Սաղ մոս 24.7
2. Մատ թեոս 16.18,  Հայտ նութ յուն 1.18
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որ քան Ն րա Փր կիչ լի նե լը։  Պա տա հա կան չէ, որ  Պետ րոսն ա վար-
տեց Ա վե տա րա նի իր ա ռա ջին հրա պա րա կա յին հռչա կու մը  Հի սու սի 
իշխա նութ յան ազ դա րար մամբ. «Ո րով հետև ոչ թե  Դա վի թը վեր ե լավ 
Եր կինք, բայց ինքն ա սում է. « Տերն իմ  Տի րոջն ա սաց. «Իմ աջ կող մը 
նստի՛ր, մինչև  Քո թշնա մի նե րը  Քո ոտ քե րի պատ վան դան դնեմ»»։  Հի-
մա թող ստույգ գի տե նա Իս րա յե լի ամ բողջ տու նը, որ Աստ ված Ն րան 
 Տեր և Օծ յալ ա րեց, սույն այս  Հի սու սին, Ում դուք խա չե ցիք»3։

Այն, որ Ք րիս տո սը համ բարձ վեց և  մե ծար վեց որ պես  Տեր, պետք 
չէ հա մա րել անն շան վար դա պե տութ յուն, որն ա վե լաց նում են խա չի 
մա սին եր կար քա րո զի վեր ջում։ Այն նաև պետք չէ ան տե սել՝ փոր-
ձե լով չվի րա վո րել այն մշա կույ թը, ո րը դժվա րա նում է իր աշ խար-
հա յաց քի մեջ ըն դու նել գա ղա փա րը գե րիշ խան թա գա վո րի մա սին։ 
 Փո խա րե նը՝ այն պետք է գրա վի իր տե ղը Ա վե տա րա նի ա մե նաէա-
կան և  ակ նա ռու վար դա պե տութ յուն նե րի շար քում։  Հա րութ յան հետ 
մեկ տեղ, Ք րիս տո սի մե ծար վե լը և Աստ ծո աջ կող մը նստելն ակ նա-
ռու թե մա էր ա ռաք յալ նե րի և  ա ռա ջին ե կե ղե ցու քա րոզ նե րում։ Այն-
պես որ, մենք պետք է մեծ ու շադ րութ յուն դարձ նենք դրան այ սօր՝ 
քա րո զե լով Ա վե տա րա նը։  Մենք պետք է քա րո զենք Փր կիչ Ք րիս տո-
սին, Ով կան չում է հոգ նած նե րին և  բեռ նա վոր ված նե րին Իր մոտ՝ 
ա ռանց որ ևէ պայ մա նի4։  Մենք պետք է քա րո զենք  Տեր Ք րիս տո սին, 
Ով պա հան ջում է ազ գե րի հնա զան դութ յու նը և  իշ խում է նրանց եր-
կա թե գա վա զա նով5։  Թեև Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան թե ման կա րող է 
հա տոր ներ զբա ղեց նել, մենք կփոր ձենք անդ րա դառ նալ ո րոշ ճշմար-
տութ յուն նե րի այս վար դա պե տութ յան վե րա բեր յալ, ո րոնք ա մե նից 
շատ են առնչ վում Ա վե տա րա նը հաս կա նա լու և  ազ դա րա րե լու հետ։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ 
Ա ռա ջին հար ցը հետև յալն է. «Ո՞րն է Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան 

հիմ քը։ Որ տե ղի՞ց կամ ո՞ւ մից է գա լիս Ն րա նշա նա կու մը։  Հա մա ձայն 
Աստ վա ծաշն չի՝ այն տրված է աստ վա ծա յին վճռով։  Պեն տե կոս տեի 
օ րը  Պետ րոսն ազ դա րա րեց, որ այն  Հի սու սին, Ով խաչ վել էր, Աստ-
ված էր դարձ րել և՛  Տեր, և՛ Ք րիս տոս6։ Այլ կերպ ա սած՝ նույն Աստ ված, 
Ով ա սաց Ն րան՝ « Դու հա վիտ յան քա հա նա ես  Մել քի սե դե կի կար-
գով», նշա նա կեց Ն րան ա մե նի  Տեր և  գե րա գույն Իշ խան7։

Ա շա կերտ նե րին ուղղ ված Իր վեր ջին խոս քե րում Ք րիս տո սը հայ-
տա րա րեց. «Ա մեն իշ խա նութ յուն Ինձ տրվեց երկն քում և  երկ րում»8։ 

3. Գործք 2.34–36
4. Մատ թեոս 11.28
5. Սաղ մոս 2.9–12
6. Գործք 2.36
7. Սաղ մոս 110.4, Եբ րա յե ցի նե րի 5.6, 7.17,21 
8. Մատ թեոս 28.18, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է



257 Համ բարձ ված Ք րիս տո սը՝ բո լո րի  Տեր

Այս խոս քից մենք հաս կա նում ենք, որ  Նա չէր յու րաց րել գե րա գույն 
Իշ խա նի տիտ ղո սը, այլ ստա ցել էր այն  Հայր Աստ ծուց։ 

 Դա վի թը, գրե լով  Հո գու ո գեշնչ ման ներ քո, մար գա րեա ցավ այս 
մա սին. « Տերն ա սաց իմ  Տի րո ջը. «Իմ աջ կող մը նստի՛ր, մինչև որ  Քո 
թշնա մի նե րը  Քո ոտ քե րի կո խե լիք դնեմ»»9։  Փա րի սե ցի նե րի և  սա դու-
կե ցի նե րի հետ ա ռե րես ման ժա մա նակ  Հի սու սը մեջ բե րեց այս հատ վա-
ծը՝ ցույց տա լու հա մար, որ  Մե սիան լի նե լու է ա վե լին, քան սո վո րա կան 
մար դը, և Ն րա իշ խա նութ յու նը շատ ա վե լի գե րա զան ցե լու է երկ րա-
յին տի րույ թը10։  Հա մա ձայն  Սուրբ գրքի՝ Աստ ված ո րո շել էր, որ  Դա վի-
թը լի ներ Իս րա յե լի ա մե նաակ նա ռու և  զո րա վոր թա գա վոր նե րից մե կը, 
սա կայն  Դա վի թը  Հո գով խո սեց իր ա պա գա մե սիա կան Որ դու մա սին՝ 
ան վա նե լով Ն րան իր  Տե րը, Ով նստե լու է Աստ ծո աջ կող մը։ Իր թղթե-
րից մի քա նի սում  Պո ղոս ա ռաք յա լը հաս տա տեց, որ այս մար գա րեութ-
յու նը կա տար վել է։  Նա գրեց  Փի լի պեի ե կե ղե ցուն, որ Աստ ված շատ 
բարձ րաց րեց  Հի սու սին և «Ն րան մի ա նուն շնոր հեց, որ ա մեն ա նու նից 
ա վե լի բարձր է»11։  Նույն պես, նա բա ցատ րեց Ե փե սո սի ե կե ղե ցուն, որ 
Աստ ված նստեց րեց  Հի սու սին Իր աջ կող մը՝ շատ ա վե լի վեր ա մեն իշ-
խա նութ յու նից, պե տութ յու նից, զո րութ յու նից և  տե րութ յու նից12։ 

 Կար ևոր է նշել, որ մեր կող մից մեջ բեր ված ա մեն մի խոսք ներ-
կա յաց նում է իշ խա նութ յան փո խան ցու մը  Հո րից Որ դուն՝ որ պես 
ա վարտ ված ի րո ղութ յուն։  Թեև Ք րիս տո սի հա մընդ հա նուր ար դա րա-
ցու մը և  բո լո րի կող մից Ն րա իշ խա նութ յու նը դա վա նե լը դեռ ա պա-
գա յում է, միև նույն է՝ դա ներ կա ի րո ղութ յուն և  ան տա րա կու սե լի 
փաստ է, ո րի մա սին բո լո րը պետք է տե ղե կաց վեն, և  ո րին Իր ժո-
ղո վուր դը պետք է հա վա տա։ Իր Ան ձի ա ռա քի նութ յան շնոր հիվ և  
որ պես վար ձատ րութ յուն Իր կա տա րած աշ խա տան քի՝  Հի սու սը 
ստա ցավ  Հո րից ամ բողջ իշ խա նութ յու նը ա րար չա գոր ծութ յան բո-
լոր տի րույթ նե րում։ Հ րեա ներն ու զում էին ու ժով Իս րա յե լի թա գա վո-
րը դարձ նել Ն րան13։  Սա տա նան ա ռա ջար կեց Ն րան այս աշ խար հի 
բո լոր թա գա վո րութ յուն նե րը, ե թե միայն  Նա ընկ ներ և  երկր պա գեր 
ի րեն14։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ք րիս տո սը հաղ թա հա րեց բո լոր այս գայ-
թակ ղութ յուն նե րը և ն վի րեց Ի րեն միակ Ան ձին, Ով ճշմար տա պես ի 
զո րու էր շնոր հել այդ իշ խա նութ յու նը։ Այդ պատ ճա ռով,  Հայ րը շատ 
բարձ րաց րեց Ն րան։  Պո ղոս ա ռաք յալն այս պես է բա ցատ րում սա. 

«...և  կեր պա րան քով մար դու պես գտնվե լով՝ Ի րեն խո նար հեց րեց և 
հ նա զանդ ե ղավ մինչև մահ, և  այն էլ՝ խա չի մահ։ Ն րա հա մար էլ Աստ-
ված շատ բարձ րաց րեց Ն րան և Ն րան մի ա նուն շնոր հեց, որ ա մեն 

9. Մատ թեոս 22.44,  Գործք 2.34,35,  Սաղ մոս 110.1
10. Մատ թեոս 22.43–45
11. Փի լի պե ցի նե րի 2.9
12. Ե փե սա ցի նե րի 1.20–22
13. Հով հան նես 6.15
14. Մատ թեոս 4.8,9
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ա նու նից ա վե լի բարձր է, որ  Հի սու սի ա նու նով կրնկվի ա մեն ծունկ երկ-
նա վոր նե րի և  երկ րա վոր նե րի և  երկ րի տակ լի նող նե րի, և  ա մեն լե զու 
դա վա նի, թե  Հի սուս Ք րիս տո սը  Տեր է  Հայր Աստ ծո փառ քի հա մար»15։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆՎԻՃԱՐԿԵԼԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ճշ մար տութ յունն այն մա սին, որ Ք րիս տո սի հա մընդ հա նուր իշ-

խա նութ յու նը հիմն ված է աստ վա ծա յին ո րոշ ման վրա, բազ մա թիվ 
հետ ևութ յուն ներ ու նի, բայց ա մե նա կար ևորն այն է, որ Ն րա իշ խա-
նութ յունն ան փո փոխ և  ան վի ճար կե լի է։  Սաղ մոս 2-ը ազ դե ցիկ կեր-
պով ցույց է տա լիս այս ճշմար տութ յու նը, և  թե՛ հրեա նե րը, թե՛ քրիս-
տոն յա նե րը մեկ նել են այն որ պես թա գա վո րա կան սաղ մոս, ո րը 
նկա րագ րում է  Մե սիա յի իշ խա նութ յու նը. 

«Ին չո՞ւ հա մար են խռո վութ յուն ա նում հե թա նոս նե րը, և  ազ գերն ու նայն 
մտա ծում։ Երկ րի թա գա վոր նե րը վեր են կե նում, և  իշ խան ներն ի րար 
հետ խոր հուրդ են ա նում  Տի րոջ դեմ և Ն րա Օծ յա լի դեմ, թե՝ «կտրենք 
նրանց կա պանք նե րը և  դե՛ն գցենք նրանց չվան նե րը մեզ նից»։ Երկնքում 
բնակ վո ղը ծի ծա ղում է.  Տե րը ծաղ րում է նրանց։ Այն ժա մա նակ  Նա 
կխո սի նրանց հետ Իր բար կութ յամբ և Իր սրտմտութ յամբ կշփո թեց նի 
նրանց. «Ես օ ծե ցի Իմ  Թա գա վո րին Իմ սուրբ  Սիոն սա րի վրա»»16։

Այս սաղ մո սում կար դում ենք  Դավ թի սերն դից ե կող թա գա վո րի 
մա սին, ո րի թա գա վո րութ յունն ու նե նա լու է և՛ բա ցար ձակ իշ խա նութ-
յուն, և՛ ան սահ ման ի րա վա սութ յուն։ Ա վե լին՝ մենք ի մա նում ենք, որ 
Աստ ված է հաս տա տե լու այդ թա գա վո րին տիե զեր քի գա հի վրա։ Այդ 
ո րո շու մը կա յաց վե լու է աստ վա ծա յին ար տոն յալ ի րա վուն քով և  ան-
կախ է լի նե լու ա րար չա գոր ծութ յու նից։ Այն չի ու նե նա լու մարդ կանց 
կամ հրեշ տակ նե րի հա վա նութ յան կա րի քը։ Այդ ո րոշ ման տևա կա-
նութ յու նը կախ ված չի լի նե լու նրանց օգ նութ յու նից։ Ի րա կա նում, ե թե 
բո լոր ա րա րած նե րը երկն քում, երկ րի վրա և դ ժոխ քում միա բան վեին 
և  միաց յալ ու ժե րով պայ քա րեին Աստ ծո կող մից նշա նակ ված թա գա-
վո րի դեմ, արդ յուն քը կլի ներ նույ նը, ինչ՝ ե թե կանգ նեին միայն նրան-
ցից ա մե նա թույ լե րը։ Ն րանց ապս տամ բութ յու նը նույն քան ան լուրջ և 
 ծի ծա ղե լի կլի ներ, որ քան փայ տո ջի լը, ո րը գլխով հար վա ծում է հսկա-
յա կան գրա նի տե ժայ ռին։ Այս փաստն ակն հայտ է դառ նում այս թա-
գա վո րա կան սաղ մո սի շուրջ ըն դա մե նը մի փոքր խոր հե լուց հե տո։ 

Այս հատ վա ծի ա ռա ջին ե րեք խոս քե րում ա կա նա տես ենք լի նում 
այս աշ խար հի թշնա ման քին Ք րիս տո սի և Ն րա թա գա վո րութ յան 
տա րած ման դեմ։  Մենք տեղ յակ ենք հին պա տե րազ մի մա սին օ ձի 
չար սերն դի և կ նոջ սերն դի միջև17։  Կա տա ղի և թշ նա մա ցած մարդ-

15. Փի լի պե ցի նե րի 2.7բ–11
16. Սաղ մոս 2.1–6 
17. Ծնն դոց 3.15
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կութ յու նը դուրս է ե կել Աստ ծո և Ն րա  Թա գա վո րի կամ քի դեմ։  Մար-
դիկ հա մա րում են Ք րիս տո սի ար դար իշ խա նութ յու նը կա պանք ներ՝ 
ի րենց ա նօ րի նութ յան հա մար։ Ն րանք ու զում են կտրել այդ կա-
պանք նե րը և  դեն գցել. նրանք դժբախտ են զգում ի րենց, ե թե չեն 
կա րո ղա նում ա զա տո րեն չա րիք գոր ծել։ Ա հա թե ին չու են ազ գե րը 
խռո վութ յան մեջ։ Ն րանք նման են կա տա ղի պա տե րազ մա կան ձիու, 
ո րը ամ բողջ թա փով հար ձակ վում է Աստ ծո ընտր յալ գե րա գույն Իշ-
խա նի վրա։  Նույ նիսկ մե ծա գույն ա ռաջ նորդ ներն են միա ցել այս 
ապս տամ բութ յա նը։ Երկ րի թա գա վոր նե րը զբա ղեց րել են ի րենց դիր-
քե րը, և  իշ խան նե րը խորհր դակ ցում են  Տի րոջ և Ն րա Օծ յա լի դեմ։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, չնա յած նրանց բո լոր դա վե րին և  խար դա վանք-
նե րին՝ նրանց լա վա գույն ծրագ րերն ու նայն են, և ն րանց մե ծա գույն 
ջան քե րը զուր են։ Ն րանք նման են փոք րիկ սար դի, ո րը ոս տայն է 
գոր ծում՝ իր վրա հար ձակ վող առ յու ծին որ սա լու հա մար։ Ն րանք մո-
ռա ցել են, որ չկա ի մաս տութ յուն, չկա հան ճար, չկա նաև մի խոր-
հուրդ  Տի րոջ դեմ18։ Ն րանք չեն հաս կա նում, որ նման են դույ լից 
կախ ված ջրի կա թի լի և  հա վա սար վում են կշեռ քի վրա յի փո շե հա տի-
կի։ Ի րենց միաց յալ ու ժով և  փառ քով, նրանք ո չինչ են Ն րա առջև, և 
 Նա ոչն չից էլ պա կաս և  ու նայ նութ յուն է հա մա րում նրանց19։ Ի րենց 
ամ բար տա վա նութ յամբ նրանք մեր ժել են  Դավ թի ի մաս տուն խոր-
հուր դը, ով տվեց հետև յալ զգու շա ցու մը ա մե նուր բնակ վող ազ գե րին 
և  ժո ղո վուրդ նե րին. « Թող  Տի րո ջից վա խե նա ա մեն եր կիր, թող Ն րա-
նից սար սա փեն աշ խար հի բո լոր բնա կիչ նե րը։ Ո րով հետև  Նա ա սաց, 
և  ե ղավ.  Նա հրա մա յեց, և  հաս տատ վեց։  Տե րը ոչն չաց նում է հե թա-
նոս նե րի խոր հուրդ նե րը և փ չաց նում է ժո ղո վուրդ նե րի մտած մունք-
նե րը։  Բայց  Տի րոջ խոր հուր դը հաս տատ է հա վիտ յան. Ն րա սրտի 
մտած մունք նե րը՝ ազ գից մինչև ազգ»20։

Աստ ված կար գեց  Նա զով րե ցի  Հի սու սին՝ որ պես Իր թա գա վո րի. 
Ն րա դեմ ե ղած ամ բողջ հա կա ռա կութ յունն անն շան է, նույ նիսկ՝ ծի-
ծա ղե լի և  ար ժա նի աստ վա ծա յին ծաղ րան քի։ Գ րե լով  Սուրբ  Հո գու 
ո գեշնչ ման ներ քո՝  Դա վի թը հայտ նում է մեզ, որ Երկն քում նստա ծը 
ծաղ րում է Իր թշնա մի նե րին։ Ն րանց մշտա կան դա վադ րութ յուն նե րը 
և  ան հա մար խար դա վանք նե րը զվար ճաց նում են Ն րան.  Նա ծաղ րան-
քով է վե րա բեր վում նրանց պար ծեն կո տութ յա նը և ս պառ նա լիք նե րին. 
 Նա ծի ծա ղում է նրանց ա մե նա մեծ հար ձա կումնե րի վրա և  ետ է մղում 
դրանք ըն դա մե նը  Խոս քով։  Չարլզ Ս փեր ջե նը նշում է. «Ու շադ րութ յուն 
դարձ րեք Ա մե նա կա րո ղի լուռ ար ժա նա պատ վութ յա նը և  այն ա նար-
գան քին, ո րը  Նա թա փում է իշ խան նե րի և ն րանց մո լեգ նող հպա-
տակ նե րի վրա։  Նա նույ նիսկ ջանք չի ա րել, որ բարձ րա նա Իր տե ղից՝ 

18. Ա ռա կաց 21.30
19. Ե սա յի 40.15–17
20. Սաղ մոս 33.8–11
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նրանց հետ պա տե րազ մե լու հա մար:  Նա ա նար գում է նրանց և  գի տի, 
թե որ քան ան հե թեթ, անտ րա մա բա նա կան և  ու նայն են նրանց փոր-
ձերն Իր դեմ, և  այդ պատ ճա ռով ծի ծա ղում է նրանց վրա»21։  Ժան  Կալ-
վի նը նույն պես մեկ նա բա նում է. «Այս պի սով, ե կեք վստահ լի նենք, որ 
ե թե Աստ ված ան մի ջա պես չի պար զում Իր ձեռքն ա նօ րեն նե րի վրա, 
նշա նա կում է՝ հի մա Ն րա ծի ծա ղե լու ժա մա նակն է»22։ 

 Տա րա ծութ յունն Աստ ծո և  ապս տամբ ազ գե րի միջև այն քան մեծ է, 
որ  Նա կա րիք չու նի ոտ քի կանգ նե լու կամ նույ նիսկ փո խե լու Իր դիրքն 
Իր գա հի վրա։ Երբ Ն րա զվար ճան քը նրանց զգու շա ցումնե րի պատ-
ճա ռով դա դա րում է,  Նա խո սում է նրանց հետ Իր զայ րույ թի նվա զա-
գույն դրսևոր մամբ, և ն րանք հա մակ վում են սար սա փով։  Նա հայ տա-
րա րում է նրանց Իր ան փո փոխ վճիռն Իր Որ դու վե րա բեր յալ։  Նա կար-
ծես ա սում է. « Թող ազ գե րը մո լեգ նեն, և  երկ րի իշ խան նե րը զբա ղեց-
նեն ի րենց դիր քե րը։ Ես թա գադ րել եմ Իմ  Թա գա վո րին Իմ սուրբ սա րի 
վրա։ Իմ ձեռքն է գցել վի ճա կը, և  հա կա ռա կութ յու նը լիո վին ա նի մաստ 
է։ Ն րա թա գա վո րութ յու նը կգա, և Ն րա կամ քը կկա տար վի»։ 

 Հի սուս Ք րիս տո սը այն քարն է, ո րը տե սավ  Դա նիել մար գա րեն23։ 
Այդ քա րը կտրվեց սա րից աստ վա ծա յին վճռով՝ ա ռանց մարդ կա յին 
խորհր դի կամ ու ժի օգ նութ յան։ Այն փշրեց երկ րի մրցակ ցող թա գա-
վո րութ յուն նե րը՝ վերջ տա լով դրանց գո յութ յա նը։ Այդ քա րը մեծ սար 
դար ձավ և լց րեց ամ բողջ եր կի րը. Ն րա թա գա վո րութ յու նը հա վիտ-
յան կմնա և  չի փո խանց վի այլ մարդ կանց։ Ա հա թե ին չու են ազ գե րը 
մո լեգ նում։ Ն րանք չեն կա րո ղա նում զսպել ի րենց բար կութ յու նը։ Ինչ-
պե՞ս է Աստ ված հա մար ձակ վում հար կադ րել ի րենց վրա Իր թա գա-
վո րին և Իր օ րենք նե րը։ Այլևս չի լի նի հրա ժա րում գա հից, այդ պաշ-
տո նը եր բեք չի բաց վի վե րընտր ման հա մար, եր բեք չի լի նի պա հա-
պան նե րի հեր թա փոխ, և  ոչ մի հնա րա վո րութ յուն՝ ապս տամ բութ յան 
հա մար։  Սուրբ գրքի Աստ ված լիո վին գե րիշ խան է, և  Նա ան փո փոխ 
ու ան վի ճար կե լի գահ է շնոր հել Իր Որ դուն։ 

 Մենք ապ րում ենք մի ժա մա նա կաշր ջա նում և մ շա կույ թում, ո րը 
բարձ րաց նում է մար դու ինք նա վա րութ յու նը Աստ ծո գե րիշ խա նութ յու-
նից, և  ան հա տի ինք նար տա հայտ ման ա զա տութ յու նը՝ Աստ ծո օ րենք-
նե րից։ Ի րա կա նում, մարդ կա յին ինք նա վա րութ յու նը և  ինք նար տա-
հայտ ման ա զա տութ յու նը ժա մա նա կա կից մարդ կութ յան զույգ սրբա-
զան կո վերն են24։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ վա ծա շունչն ա սում է հետև յա-

21. Ս փոր ջեն, « Դավ թի գան ձա րա նը», հտ. 1, էջ 11։
22. Ժան  Կալ վին, « Սաղ մոս նե րի գրքի մեկ նութ յուն»,  Կալ վի նի մեկ նութ յուն նե րի հտ. 

4-ը (Գ րենդ  Ռե փիդս, «Baker», 1996թ.), հտ. 4, էջ 14։ 
23. Դա նիել 2.34,35,44,45
24. «Սր բա զան կով» ար տա հայ տութ յու նը հին դուա կան կրո նից է, ո րը հա մա րում 

է կո վե րին և ց լե րին սուրբ և  նույ նիսկ՝ աստ վա ծա յին։ Երբ ա սում են, որ ինչ-որ գա-
ղա փար, ա վան դույթ կամ սո վո րույթ սրբա զան կով է, նշա նա կում է, որ այն վեր է հա-
մար վում ցան կա ցած կաս կա ծից կամ քննա դա տութ յու նից, հա ճախ՝ հա կա ռակ ա ռողջ 
դա տո ղութ յա նը։
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լը. « Բայց  Նա մեկ մտքի վրա է. ո՞վ Ն րան կդարձ նի, և սր տի ու զածն 
ա նում է»25։ Երկ րի բո լոր բնա կիչ նե րը ո չինչ են հա մար վում.  Նա ա նում է 
Իր ու զա ծի պես երկն քի զոր քե րով և  երկ րի բնա կիչ նե րով, և  մե կը չկա, 
որ զար կի Ն րա ձեռ քին և  ա սի. «Ի՞նչ ես ա նում»26։ Այս աստ վա ծաշնչ յան 
ճշմար տութ յուն նե րը զայ րույթ են ա ռա ջաց նում մարդ կութ յան մեծ մա-
սի մոտ։ Այ նուա մե նայ նիվ, դրանք Ա վե տա րա նի կար ևոր մա սե րից են, և 
չ պետք է թաքց վեն կամ փոք րաց վեն՝ ել նե լով նպա տա կա հար մա րութ-
յու նից կամ Ա վե տա րա նը ոչ վի րա վո րա կան դարձ նե լու ցան կութ յու նից։ 

Աստ ված դարձ րեց  Հի սու սին, Ում մենք խա չե ցինք, և՛  Տեր, և՛ 
Ք րիս տոս27։ Այն  Քա րը, որն ա նար գե ցին շի նա րար նե րը, դար ձավ 
Անկ յու նա քա րը28։ Աստ վա ծա յին ո րոշ մամբ, Ք րիս տո սին է պատ կա-
նում ամ բողջ տիե զեր քի գա հը։ Ն րա նշա նա կու մը են թա կա չէ քննա-
դա տութ յան կամ քննար կումնե րի։  Նա մշտա պես լի նե լու է այն  Տե-
րը և  Դա տա վո րը, ո րի հետ ա մեն մարդ գործ է ու նե նա լու։ Այս մեծ 
ճշմար տութ յու նը չպետք է թաքն ված լի նի քա րոզ չի լսա րա նից, այլ 
պետք է ազ դա րար վի բո լո րին՝ ա ռանց վե րա պահ ման։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, պետք է հի շենք, որ մենք չենք ա ղա չում մարդ կանց, որ  Հի սու-
սին դարձ նեն ի րենց կյան քի  Տե րը. մենք ա ղա չում ենք նրանց ըն դու-
նել այն  Տի րո ջը, Ում նշա նա կել է Աստ ված, և հ նա զանդ վել Ն րան29։

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 Մենք խո սե ցինք Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան հիմ քի և  ան վի ճար-

կե լիութ յան մա սին։ Այժմ կուղ ղենք մեր ու շադ րութ յու նը Ն րա իշ խա-
նութ յան չա փին կամ ի րա վա սութ յա նը։  Հա մա ձայն  Սուրբ գրքի՝ այն 
հա մընդ հա նուր և  բա ցար ձակ է։ Իր ա շա կերտ նե րին ուղղ ված վեր ջին 
խոս քե րում  Հի սու սը հայ տա րա րեց. «Ա մեն իշ խա նութ յուն Ինձ տրվեց 
երկն քում և  երկ րում»30։  Թեև այս պնդումն ամ փոփ է, մենք չպետք է 
կաս կա ծենք դրա կար ևո րութ յան մեջ։  Սա  Հի սու սի երբ ևէ ա րած ա մե-
նաապ շե ցու ցիչ պնդումնե րից մեկն է։ «Իշ խա նութ յուն» բառն այս 
խոս քում թարգ ման ված է հու նա րեն «էք սու սիա» բա ռից, ո րը կրում է 
իշ խա նութ յան, ի րա վուն քի և  զո րութ յան ի մաստ։  Համ բարձ ման հա-
մա տեքս տում այն նշա նա կում է, որ Ք րիս տո սին տրվել է ամ բողջ իշ-
խա նութ յու նը ա րար չա գոր ծութ յան ա մեն մի տի րույ թում կամ ի րա վա-
սութ յան շրջա նա կում՝ ա ռանց սահ մա նա փակ ման կամ բա ցա ռութ յան։ 
Երկն քի և  երկ րի հի շա տա կու մը ևս  մեկ ան գամ հաս տա տում է, որ գո-

25. Հոբ 23.13
26. Դա նիել 4.35
27. Գործք 2.36
28. Սաղ մոս 118.22,  Մատ թեոս 21.42,  Մար կոս 12.10,  Ղու կաս 20.17,  Գործք 4.11, 

Ա  Պետ րոս 2.7
29. Գործք 2.36
30. Մատ թեոս 28.18, շե ղա գիրն ա վե լաց րած է
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յութ յուն չու նի ո չինչ՝ Ն րա իշ խա նութ յան և  զո րութ յան սահ ման նե րից 
դուրս։ Ե՛վ  Հին կտա կա րա նի մար գա րեութ յուն նե րը, և՛  Նոր կտա կա րա-
նի թղթե րի ուս մունք նե րը հաս տա տում են սա։  Հին կտա կա րա նում. 

«Ես տես նում էի գի շեր վա տե սիլք նե րում, և  ա հա երկն քի ամ պե րով 
գա լիս էր  Մար դու Որ դու նման, և  մինչև  Հի նա վուր ցը ե կավ, և Ն րա 
առջև մո տեց րին Ն րան։ Եվ Ն րան տրվեց իշ խա նութ յուն և  պա տիվ 
և  թա գա վո րութ յուն, որ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը, ազ գե րը և  լե զու նե րը 
Ն րան ծա ռա յեն։ Ն րա իշ խա նութ յու նը հա վի տե նա կան իշ խա նութ յուն 
է, ո րը չի անց նի, և Ն րա թա գա վո րութ յու նը չի քանդ վի»31։ 

Եվ  Նոր կտա կա րա նում. «...Ն րան մե ռել նե րի մի ջից հա րութ յուն 
տա լով, և Իր աջ կող մը նստեց րեց երկ նա վոր նե րում՝ ա մեն իշ խա-
նութ յու նից և  պե տութ յու նից և  զո րութ յու նից և  տե րութ յու նից վեր, և  
ա մեն ա նու նից վեր, որ ան վան վում է, ոչ միայն այս աշ խար հում, այլև 
այն հան դերձ յա լում, և  ա մեն բան հնա զան դեց րեց Ն րա ոտ քե րի տակ 
և Ն րան գլուխ դրեց ե կե ղե ցուն՝ բո լոր բա նե րի վրա»32։ 

«Ն րա հա մար էլ Աստ ված շատ բարձ րաց րեց Ն րան և Ն րան մի 
ա նուն շնոր հեց, որ ա մեն ա նու նից ա վե լի բարձր է, որ  Հի սու սի ա նու-
նով կրնկվի ա մեն ծունկ երկ նա վոր նե րի և  երկ րա վոր նե րի և  երկ րի 
տակ լի նող նե րի, և  ա մեն լե զու դա վա նի, թե  Հի սուս Ք րիս տո սը  Տեր է 
 Հայր Աստ ծո փառ քի հա մար»33։ 

 Մով սե սը գրի ա ռավ, թե ինչ պես  Փա րա վո նը հրա մա յեց դուրս բե-
րել  Հով սե փին բան տից և  կանգ նեց նել իր առջև34։  Նույն կեր պով, 
Ք րիս տո սը դուրս բեր վեց գե րեզ մա նից և  կանգ նեց  Հի նա վուր ցի 
առջև35։ Կր կին,  Մով սե սը գրի ա ռավ այն, ինչ  Փա րա վոնն ա սաց  Հով-
սե փին. «...ա ռանց քեզ մեկն իր ձեռ քը կամ իր ոտ քը չբարձ րաց նի 
Ե գիպ տո սի ամ բողջ երկ րի մեջ»36։  Նույն կեր պով, Աստ ված ա սաց մե-
ծար ված Ք րիս տո սին. «Ա ռանց  Քո թույլտ վութ յան, ոչ ոք չի կա րո ղա նա 
բարձ րաց նել իր ձեռ քը կամ ոտ քը ամ բողջ երկն քում և  ամ բողջ երկ րի 
վրա»։  Դա նիե լը նա յեց ա պա գա յին իր պատ մա կան ժա մա նա կա հատ-
վա ծից և  տե սավ մե ծար ված Ք րիս տո սի խոս տու մը՝ այն, թե ինչ պես 
 Նա կանգ նեց  Հի նա վուր ցի առջև և ս տա ցավ իշ խա նութ յուն, փառք և 
 թա գա վո րութ յուն, որ բո լոր ազ գե րը և  լե զու նե րը ծա ռա յեն Ն րան։ 

 Պո ղո սը նա յեց անց յա լին իր պատ մա կան ժա մա նա կա հատ վա ծից 
և  տե սավ Ք րիս տո սի մե ծա րու մը՝ որ պես կա տար ված փաստ և  ներ կա 
ի րո ղութ յուն։  Նա հա վաս տիաց նում է մեզ, որ այժմ Ք րիս տո սը նստած 
է Աստ ծո աջ կող մը՝ շատ ա վե լի վեր ա մեն իշ խա նութ յու նից, պե տութ-

31. Դա նիել 7.13,14
32. Ե փե սա ցի նե րի 1.20–22
33. Փի լի պե ցի նե րի 2.9–11
34. Ծնն դոց 41.14
35. Դա նիել 7.13
36. Ծնն դոց 41.44
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յու նից, զո րութ յու նից և  տե րութ յու նից։  Սաղ մո սեր գուն միայն տե սավ 
Ք րիս տո սի փառ քի ուր վագ ծե րը, երբ գրեց, որ  Նա ժա ռան գե լու է 
ազ գե րը, երկ րի ծայ րե րը Ն րանն են լի նե լու, և  Նա կա րող է վար վել 
դրանց հետ՝ ինչ պես կա մե նա37։  Պո ղոս ա ռաք յալն ընդ լայ նում է մեր 
տե սա դաշ տը՝ ընդգր կե լով ոչ միայն եր կի րը՝ բո լոր բնա կիչ նե րի հետ, 
այլև ամ բողջ տիե զեր քը։ Այն ա մե նը, ինչ գո յութ յուն ու նի, տե սա նե լին 
և  ան տե սա նե լին, թե՛ ա թոռ նե րը, թե՛ տե րութ յուն նե րը, թե՛ պե տութ յուն-
նե րը, թե՛ իշ խա նութ յուն նե րը, ա մեն ինչ ստեղծ ված է Ն րա նով, Ն րա 
հա մար, և  ա մեն ինչ են թա կա է Ն րան38։  Նա զով րե ցի  Հի սու սը  Տեր է 
տիե զեր քի ա ռանց քից մինչև հե ռա վոր սահ ման նե րը։  Նա զով րե ցի  Հի-
սու սը  Տեր է պար զա գույն միաբ ջիջ օր գա նիզ մից մինչև ա ներ ևա կա յե-
լի բար դութ յուն և  զո րութ յուն ու նե ցող սե րով բեն։  Նա զով րե ցի  Հի սու սը 
 Տեր է Իր ա մե նան վի րա կան հետ ևոր դի սրտից մինչև Իր ա մե նա կա-
տա ղի թշնա մու բռունց քը։  Նա զով րե ցի  Հի սու սը  Տեր է երկն քի բար-
ձունք նե րից մինչև դժոխ քի խո րութ յուն նե րը։ Ն րա ան սահ մա նա փակ և  
ան խո չըն դոտ իշ խա նութ յունն ան կա րե լի է չա փա զանց նել։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ 
ՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Բո լոր բա րո յա կան ա րա րած նե րը՝ մար դիկ և հ րեշ տակ նե րը, 
Ք րիս տո սի և՛ հա մա խոհ նե րը, և՛ թշնա մի նե րը, ու նեն մեկ վերջ նա կան 
ճա կա տա գիր. բո լո րը խո նար հեց նե լու են ի րենց ծնկնե րը և  դա վա նե-
լու են ի րենց լեզ վով, որ  Հի սուս Ք րիս տո սը  Տերն է39։  Հաշ վի առ նե լով 
այս ճշմար տութ յու նը, հաշ վի առ նե լով նաև Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան 
բնույ թը և  ան սահ մա նութ յու նը՝ բո լոր ող ջա միտ ա րա րած նե րի հա-
մար պետք է պարզ լի նի, որ ի րենց անձ նա կան ար ձա գան քը Ն րան՝ 
ծայ րաս տի ճան կար ևոր է։  Քա նի որ Աստ ված դարձ րեց Ք րիս տո սին 
տիե զեր քի և՛  Տե րը, և՛  Դա տա վո րը, ցան կա ցած այլ մտա հո գութ յուն, 
ո րը մար դը կա րող է ու նե նալ, երկ րոր դա կան է, նույ նիսկ՝ չնչին է։ 
 Տիե զեր քի գե րա գույն Իշ խա նի առջև ճիշտ դիրք ու նե նա լը պետք է 
դառ նա բո լոր մարդ կանց մե ծա գույն մտա հո գութ յու նը։ 

Աստ վա ծա շուն չը միան շա նակ հայ տա րա րում է, որ բո լոր մար դիկ՝ 
ա ռանց բա ցա ռութ յան, պետք է լիո վին հպա տակ վեն Ք րիս տո սին, և 
 յու րա քանչ յու րը, ով մեր ժի Ն րան, բախ վե լու է զար հու րե լի հետ ևանք-
նե րի40։  Ժա մա նա կա կից մար դու հա մար այս նկա տա ռումն ա վե լի 
քան վրդո վե ցու ցիչ է. այն ա նըն դու նե լի է, վի րա վո րա կան է, ան հան-

37. Հոբ 26.14. «Ա հա սրանք են Ն րա ճա նա պարհ նե րի ծայ րե րը, և  ի՞նչ չնչին բան է 
Ն րա վրա լսվա ծը (կամ՝ «ինչ պի սի՜ անն շան շշուկ ենք մենք լսում Ն րա մա սին»), և  ո՞վ 
կա րող է ի մա նալ Ն րա զո րութ յան ո րո տու մը»։  Նույն պես՝  Սաղ մոս 2.8,9։ 

38. Կո ղո սա ցի նե րի 1.16
39. Փի լի պե ցի նե րի 2.9–11
40. Սաղ մոս 2.10–12
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դուր ժե լի է և  նույ նիսկ հան ցա վոր է։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, մար դը, 
ա ռանց նույ նիսկ մի փոքր մտա ծե լու, որ Ք րիս տո սի պա հանջ ներն իր 
կյան քում վա վե րա կան են, վի րա վոր վում է և  հար ցե րի տե ղա տա րափ 
է ուղ ղում, որ պես զի ցույց տա իր ար հա մար հան քը ցան կա ցած Աստ-
ծո վե րա բեր յալ, ո րը պա հան ջե լու է իր հպա տա կութ յու նը կամ նույ-
նիսկ ակ նար կե լու է, որ ինքն ինք նա վար էակ չէ։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
նման մարդ կա յին ար ձա գանքն ան սո վոր չէ. Աստ վա ծա շուն չը ցույց է 
տա լիս, որ սա ապս տամբ մարդ կանց սո վո րա կան պա տաս խանն է 
գե րիշ խան Աստ ծո պա հանջ նե րին. 

«Ո՞վ քեզ իշ խան կամ դա տա վոր դրեց մեզ վրա»41։ 

« Տերն ո՞վ է, որ ես Ն րա  Խոս քին լսեմ»42։ 

«Ի՞նչ է Ա մե նա կա րո ղը, որ Ն րան ծա ռա յենք»43։ 

 Հաշ վի առ նե լով Ք րիս տո սի մե ծութ յու նը՝  Պո ղոս ա ռաք յա լը վա ղուց 
գրել է միակ պա տաս խա նը, ո րին ար ժա նի են այս ա ռար կութ յուն նե-
րը. « Բայց դու ո՞վ ես, մարդ, որ Աստ ծո դեմ պա տաս խան ես տա լիս»44։ 
Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված դարձ րել է  Նա զով րե ցի 
 Հի սու սին և՛  Տեր, և՛ Ք րիս տոս45։ Այդ դեպ քում, ո՞վ է մար դը, որ ա ռար-
կի կամ նույ նիսկ բա ցատ րութ յուն պա հան ջի։  Մենք գի տենք  Հո բի 
գրքից, որ Աստ ծուն վի ճար կող մար դիկ խա վա րեց նում են Ն րա խոր-
հուր դը ա նի մաստ խոս քե րով. նրանք հի մա րա բար են վար վում և  հա-
տում են ա մե նավ տան գա վոր սահ ման նե րը. նրանք շտա պում են այն-
տեղ, որ տեղ հրեշ տակ նե րը վա խե նում են ոտք դնել46։  Բայց ևայն պես, 
չնա յած մար դու ամ բար տա վա նութ յա նը՝ Աստ ված գթա սիրտ է, եր կայ-
նա միտ է և  ա ռատ է ո ղոր մութ յամբ47։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, հա ճախ 
 Նա նե րո ղա միտ է նման հար ցե րի հան դեպ և խ րա տում է նույ նիսկ 
ա մե նաապս տամբ մարդ կանց այն մա սին, թե ին չու նրանք պետք 
է հետևեն Իր ցու ցումնե րին և հ նա զանդ վեն Իր վճիռ նե րին։  Հա ջորդ 
է ջե րում կդի տար կենք Ք րիս տո սին պատ վե լու մի քա նի պատ ճառ։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ՄԵՐ ԱՐԱՐԻՉԸ ԵՎ ՊԱՀԱՊԱՆԸ
Ա ռա ջի նը՝ բո լո րը պետք է պատ վեն Որ դուն, քա նի որ  Նա բո լո րի 

Ա րա րի չը և  Պա հա պանն է։  Մենք ի մա նում ենք  Հով հան նե սի նե րա-
ծութ յու նից. «Ա մեն ինչ Ն րա նով ե ղավ, և  ա ռանց Ն րա ո չինչ չե ղավ, 
ինչ որ ե ղավ»48։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նա կը և  Պո ղոս ա ռաք-

41. Ե լից 2.14.  Գործք 7.27,35
42. Ե լից 5.2
43. Հոբ 21.15
44. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.20
45. Գործք 2.36
46. Հոբ 38.2
47. Ե լից 34.6,  Նեե միա 9.17,  Սաղ մոս 86.15, 103.8, 145.8,  Հո վել 2.13,  Հովնան 4.2
48. Հով հան նես 1.3
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յա լը հաս տա տում են, որ Որ դին ստեղ ծել է և  շա րու նա կում է պահ-
պա նել ա մեն բան. «Իր զո րութ յան  Խոս քով ա մեն բան կրում է» և 
«ա մեն բան Ն րա նով է հաս տատ»49։ Այս ճշմար տութ յուն նե րից կա-
րող ենք եզ րա կաց նել, որ ա մեն ա րա րած, երկն քում և  երկ րի վրա, 
իր ծագ մամբ և  գո յութ յամբ պար տա կան է Աստ ծո Որ դուն։  Մար դու 
կող մից մեծ ամ բար տա վա նութ յուն է, երբ նա հրա ժար վում է են-
թարկ վել Ն րան, Ով կյանք է տվել ի րեն և  պահ պա նում է իր շուն-
չը: Անմ տութ յուն է՝ պայ քա րել այն Ան ձի դեմ, Ու մից կախ ված է իր 
ամ բողջ գո յութ յու նը, և  մե ծա գույն ա պե րախ տութ յուն է՝ ա նար գել 
Ն րան, Ով օրհ նում է ի րեն՝ չնա յած իր մեղ քե րին։ 

 Փոր ձե լով ար դա րաց նել իր ար հա մար հանքն Աստ ծո հան դեպ՝ ան-
կում ապ րած մար դը հա ճախ հարց նում է. «Ե թե Աստ ված բա րի է, ին-
չո՞ւ է թույլ տա լիս, որ լավ մարդ կանց հետ վատ բա ներ կա տար վեն»։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, ա վե լի ճիշտ կլի ներ այս պի սի հարց տալ. «Ին չո՞ւ է 
 Նա թույլ տա լիս, որ վատ մարդ կանց հետ լավ բա ներ կա տար վեն», 
և  նույ նիսկ. «Ին չո՞ւ են այս աշ խար հում ընդ հան րա պես լավ բա ներ 
կա տար վում»։  Մենք ան կում ապ րած և  բա րո յա պես ա պա կան ված 
ցեղ ենք, որն ա նար դա րութ յամբ ճնշում է Աստ ծո ճշմար տութ յու նը և 
կտրա կա նա պես մեր ժում է Ն րա իշ խա նութ յու նը։ Այն պես որ, մենք 
ար ժա նի ենք միայն բար կութ յան և  մահ վան։ Ամ բողջ աշ խար հը պետք 
է ան բեր րի և  անկ յանք լի նի։ Այն փաս տը, որ այս աշ խար հում թե կուզ 
ինչ-որ չա փով գո յութ յուն ու նի բա րութ յուն, գե ղեց կութ յուն, ու րա խութ-
յուն, սեր և ն պա տակ ներ, կա րող է միայն բա ցատր վել այն շնորհ քով 
և  բա րե հա ճութ յամբ, որն Աստ ծո Որ դին տա լիս է մե ղա վոր մարդ-
կանց։ Ն րա նում մենք ապ րում ենք, շարժ վում ենք և  կանք50։  Նա տա-
լիս է կյանք, շունչ և  ա մեն ինչ51։  Նա ծա գեց նում է ար ևը չա րե րի վրա և  
անձրև ներ է ու ղար կում ա նար դար նե րի վրա52։  Նա կշտաց նում է Ի րեն 
ա տող նե րի սրտե րը կե րա կու րով և  ու րա խութ յամբ53։ Այս ա մե նը ա պա-
ցու ցում է, որ մենք պար տա վոր ենք հպա տակ վել Ն րան։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ՄԵՐ ՓՐԿԻՉԸ 
Երկ րոր դը՝ բո լո րը պետք է պատ վեն Որ դուն՝  Գող գո թա յի վրա կա-

տա րած փրկա րար աշ խա տան քի հա մար։  Թեև փրկութ յան մեջ Աստ-
ծո նա խախ նա մութ յան դե րին անդ րա դառ նա լը այս աշ խա տութ յան 
նպա տակ նե րից չէ, մենք կա րող ենք միան շա նակ պնդել, որ Ք րիս տո-
սի փրկա րար աշ խա տանքն օ գուտ տվեց ամ բողջ տիե զեր քին, և  նույ-
նիսկ նրանք, ով քեր մեր ժում են Ն րա փրկութ յան ա ռա ջար կը, ար դեն 

49. Եբ րա յե ցի նե րի 1.3,  Կո ղո սա ցի նե րի 1.17
50. Գործք 17.28
51. Գործք 17.25
52. Մատ թեոս 5.45
53. Գործք 14.17
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իսկ օ գուտ են ստա ցել դրա նից՝ շատ ա վե լի, քան բա ռե րը կա րող են 
ար տա հայ տել։ Աստ ված տվեց Իր Որ դուն, իսկ Որ դին հո ժա րութ յամբ 
տվեց Իր կյան քը՝ որ պես քա վութ յուն մեղ քի, որ պես զի Ն րան հա վա-
տա ցող նե րը չկոր չեն, այլ՝ հա վի տե նա կան կյանք ու նե նան54։

 Թեև  Գող գո թա յի օրհ նութ յունն ան սահ ման է, դրա արդ յունք նե-
րից եր կուսն ա ռա վել կի րա ռե լի են մեր ներ կա քննարկ ման հա մար։ 
Ա ռա ջի նը մեղ քե րի ներ ման, Աստ ծո հետ հաշ տութ յան և  հա վի տե նա-
կան կյան քի հույ սի հա մընդ հա նուր ա ռա ջարկն է։ Ա վե տա րանն ազ-
դա րա րում է հա մընդ հա նուր կոչ ա մե նուր գտնվող մարդ կանց՝ հա-
վա տա լու ի րենց սրտում և  դա վա նե լու ի րենց բե րա նով, որ  Հի սուս 
Ք րիս տո սը  Տերն է55։ Այն նույն պես հա վի տե նա կան խոս տում է տա-
լիս, որ Ն րա մոտ ե կող նե րից ոչ ոք դուրս չի ար վի56։  Սա պետք է որ 
բա վա կան լի նի՝ մարդ կանց հպա տա կութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ 
 Մեր սրտե րը խաբ ված և  ա պա կան ված էին, մեր մեղ քե րը կիտ վել 
էին մեր գլուխ նե րից բարձր, և  մեր դա տա պար տութ յունն ար դար էր։ 
Այ նուա մե նայ նիվ,  Տե րը՝  Միա կը, Ով մեզ դա տա պար տե լու ի րա վունք 
ու ներ, հո ժա րա բար մահ վան մատ նեց Ի րեն՝ մեր փրկութ յան հա մար։ 
 Սա պար զա պես ապ շե ցու ցիչ է։ Աստ վա ծա շուն չը հի շեց նում է մեզ, որ 
ար դար մար դու հա մար հա զիվ թե մե կը մա հա նա, սա կայն երբ մենք 
դեռ մե ղա վոր էինք, Ք րիս տո սը մա հա ցավ մեզ հա մար57։ Ք րիս տո սի 
սե րը մեր հան դեպ այն է, ին չը պետք է շա հի մեր սրտե րը և դր դի 
մեզ ամ բող ջո վին հպա տակ վել Ն րան։ Այս փաս տը պետք է դրդի մեզ 
մտա ծել, որ քա նի որ  Նա մա հա ցել է բո լո րի հա մար, բո լո րը այլևս 
չպետք է ապ րեն ի րենց հա մար, այլ ապ րեն Ն րա հա մար, Ով մա-
հա ցավ և  հա րութ յուն ա ռավ ի րենց հա մար58։  Դա տաս տա նի օ րը այն 
մարդ կանց դեմ քե րը, ով քեր հրա ժար վե ցին հպա տակ վել նման ո ղոր-
մած  Տի րո ջը, կծածկ վեն մեծ ա մո թով։ Ամ բողջ հա վի տե նութ յան ըն-
թաց քում նրանք կմտա ծեն. «Ինչ պե՞ս մենք ա նար գե ցինք այդ մեծ սե-
րը։ Ինչ պե՞ս մենք ան տե սե ցինք այդ մեծ փրկութ յու նը»։ 

 Գող գո թա յի երկ րորդ հա մընդ հա նուր արդ յուն քը այն բազ-
մաբնույթ օրհ նութ յունն է, ո րը բխել է դրա նից՝ դե պի երկ րագն դի 
ա մեն մի անկ յու նը. ֆի զի կա կան, նյու թա կան, տնտե սա կան, քա ղա-
քա կան, մշա կու թա յին օրհ նութ յուն ներ և  շատ ա վե լին։  Բո լոր մար-
դիկ, նույ նիսկ նրանք, ով քեր դեռ ապս տամ բում են Ք րիս տո սի դեմ, 
օ գուտ են ստա ցել Ա վե տա րա նից՝ թե՛ ի րենք, թե՛ ի րենց մշա կույ թը։ 
 Թեև Ք րիս տո սի ա նու նը շատ է չա րա խոս վում ի րենց սխալ մամբ 
քրիս տոն յա կո չող մարդ կանց պիղծ ա րարք նե րի պատ ճա ռով, սա-
կայն ճշմա րիտ Ա վե տա րա նը մշտա պես ե ղել է պայ ծառ լույս, ո րը 

54. Հով հան նես 3.16
55. Գործք 17.30, Հ ռո մեա ցի նե րի 10.9,10
56. Հով հան նես 6.37
57. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.7,8
58. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.14,15
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պահ պա հել է այս աշ խար հը բա ցար ձակ խա վա րից, ինչ պես նաև 
եղել է աղ, ո րը պահ պա նել է այն ամ բող ջա կան բա րո յա կան քայ-
քա յու մից59։  Թեև աշ խար հիկ մտա ծո ղութ յու նը կա րող է ծաղ րել այս 
պնդու մը, այն լիո վին ար դա րաց ված կլի նի  Դա տաս տա նի օ րը։ Այդ 
օ րը կբա ցա հայտ վի ի րա կան պատ մութ յու նը, և  բո լո րը կտես նեն, որ 
ա մեն բա րի բան, ո րից նրանք օ գուտ են քա ղել մարդ կա յին գո յութ-
յան ա մեն բնա գա վա ռում, բազ մա թիվ ճա նա պարհ նե րով առնչ վում է 
 Գող գո թա յում Ք րիս տո սի կա տա րած աշ խա տան քի, Ն րա Ա վե տա րա-
նի հռչակ ման և Ն րա թա գա վո րութ յան տա րած ման հետ։ Այս ար դա-
րա ցու մը մեծ ու րա խութ յուն կպատ ճա ռի Աստ ծո ժո ղովր դին, քա նի 
որ նրանք կտես նեն, թե ինչ պես է ի րենց  Տե րը ստա նում այն պա տի-
վը, ո րը շատ վա ղուց պետք է տրվեր Ն րան։ Այ նուա մե նայ նիվ, այն 
մեծ ա մո թի օր կլի նի բո լո րի հա մար, ով քեր ոչ մի օ գուտ չէին տես-
նում Ք րիս տո սում, բայց, չնա յած դրան, հնձում էին Ն րա հայտ նութ-
յան, մահ վան և մշ տա կան նա խախ նա մութ յան պտուղ նե րը։ 

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ԱՍՏԾՈ ԸՆՏՐՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐ 
Եր րոր դը՝ բո լո րը պետք է պատ վեն Որ դուն և հ պա տակ վեն Ն րան, 

քա նի որ Աստ ված է այդ պես կա մե նում։ Աստ ված վճռել է, որ բո լո րը 
պետք է պատ վեն Որ դուն այն պես, ինչ պես պատ վում են  Հո րը։  Նա, 
ով չի պատ վում Որ դուն, չի պատ վում  Հո րը, և  այդ պատ ճա ռով են-
թա կա կլի նի դա տաս տա նի60։  Կարճ ա սած՝ ով քեր հնա զանդ վում են 
 Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սին և  հա վա տում են Ն րա ան վա նը, ստա նա լու 
են բազ մա թիվ ար տո նութ յուն ներ։ Այ նուա մե նայ նիվ, Ն րան մեր ժող նե-
րին սար սա փե լի հետ ևանք ներ են սպա սում։ Ա հա թե ին չու է  Դա վի-
թը տա լիս հետև յալ հան դի սա վոր զգու շա ցումն ազ գե րին. «Եվ հի մա, 
ո՛վ թա գա վոր ներ, խո հե մա ցե՛ք և խ րատ վե՛ք, ո՛վ երկ րի դա տա վոր ներ։ 
 Վա խո՛վ ծա ռա յեք  Տի րո ջը և  դո ղա լով ցնծա ցե՛ք։ Որ դուն համ բու րե՛ք, 
որ չբար կա նա, և  դուք չկոր չեք ճա նա պար հին, ո րով հետև Ն րա բար-
կութ յու նը շու տով կվառ վի։ Ե րա նի՜ այն ա մե նին, որ Ն րան են հու սա-
ցած»61։ Այս հատ վա ծում գտնում ենք ե րեք ար տա հայ տութ յուն, ո րոնք 
միա ձայն ազ դա րա րում են բո լոր մարդ կանց, թե ինչ դիր քո րո շում է 
Աստ ված պա հան ջում այս աշ խար հից Իր Որ դու վե րա բեր յալ։ Ա ռա ջի-
նը՝ ամ բողջ մարդ կութ յա նը պատ վիր վում է ծա ռա յել վա խով։ Այս ար-
տա հայ տութ յու նը նույն պես կա րե լի է թարգ մա նել «Երկ յու ղա ծութ յամբ 

59. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.24։ Այս եր ևույ թը տա րած ված ախտ է ե ղել փրկութ յան ամ բողջ 
պատ մութ յան ըն թաց քում։ Ճշ մար տութ յան ճա նա պար հը չա րա խոս վում է այն մարդ-
կանց պատ ճա ռով, ով քեր սխալ մամբ նույ նաց նում են ի րենց Ք րիս տո սի և Ն րա ժո-
ղովրդի հետ (կար դա ցե՛ք Ե սա յի 52.5, Ե զե կիել 36.20, Բ  Պետ րոս 2.2)։ Հ ղումներ լույ սի 
մա սին.  Հով հան նես 1.4,5,9,  Մատ թեոս 4.16, 5.14։ Ա մե նա հին ժա մա նակ նե րից աղն օգ-
տա գործ վել է՝ պահ պա նե լու հա մար սնուն դը քայ քա յու մից (կար դա ցե՛ք  Մատ թեոս 5.13)։

60. Հով հան նես 5.23
61. Սաղ մոս 2.10–12
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երկր պա գեք  Տի րո ջը»։ Երկր պա գութ յու նը և  ծա ռա յութ յու նը նույն դրա-
մի եր կու կող մերն են. մե կը չի կա րող գո յութ յուն ու նե նալ ա ռանց մյու-
սի։ Աստ ված չի խնդրում մարդ կանց հան դուր ժո ղա կա նութ յուն ցու ցա-
բե րել Իր Որ դու հան դեպ, և  չի ա ղա չում նրանց հա մակ րան քով վե րա-
բեր վել Ն րան։  Փո խա րե նը՝  Նա պա հան ջում է բո լո րից՝ երկր պա գել և 
 ծա ռա յել Ն րան մե ծա գույն երկ յու ղա ծութ յամբ։ 

Երկ րոր դը՝ ամ բողջ մարդ կութ յա նը պատ վիր վում է դո ղա լով 
ցնծալ Որ դու առջև։ Այս եր կու հա կա ռակ զգա ցումնե րի՝ ու րա խութ-
յան և  երկ յու ղի միա խառ նումն օ տար է թվում ժա մա նա կա կից մար-
դուն, բայց Աստ վա ծաշն չում դրանք հա ճախ են միա սին հան դի-
պում62։ Ցն ծութ յան պատ ճա ռը Ք րիս տո սի շնորհ քը և  ո ղոր մութ յունն 
են, ո րոնք տրվում են Ն րա իշ խա նութ յա նը հնա զանդ վող նե րին, իսկ 
երկ յու ղի պատ ճա ռը Ն րա մե ծութ յու նը և  զո րութ յունն են։ Ն րա ժո-
ղո վուր դը ցնծում է, քա նի որ  Նա չի ա մա չում եղ բայր ներ ան վա նել 
ի րենց, բայց և  խո րին երկ յու ղա ծութ յուն է ցու ցա բե րում Ն րա հան-
դեպ՝ Ն րա գե րա կա յութ յան և  գե րա զան ցութ յան շնորհիվ63։  Միայն 
 Նա է ստա ցել այն պի սի ա նուն, ո րը վեր է ա մեն ա նու նից64։ 

Եր րոր դը՝ ամ բողջ մարդ կութ յա նը պատ վիր վում է պա տիվ ցու ցա-
բե րել Որ դուն։ «Որ դուն համ բու րե՛ք, որ չբար կա նա, և  դուք չկոր չեք» 
հոր դո րը բա ռա ցիո րեն է թարգ ման ված։ Այս բա ռե րը խիստ են թվում 
ժա մա նա կա կից մարդ կանց ա կանջ նե րին, սա կայն դրանք ճիշտ 
են։  Գո յութ յուն ու նեն եր կու ծայ րա հե ղո րեն տար բեր ճա կա տագ րեր, 
ո րոնք դրված են ա մեն մար դու առջև. ան վեր ջա նա լի ե րա նութ յուն 
և  ան վեր ջա նա լի սար սափ։ Ո րո շիչ գոր ծո նը այս եր կու սի միջև մեր 
ար ձա գանքն է  Նա զով րե ցի  Հի սու սին։ Աստ ված սահ մա նել է Ն րան 
որ պես տիե զեր քի  Տեր և  պա հան ջել է բո լոր բա րո յա կան ա րա րած-
նե րից՝ հրեշ տակ նե րից և  մարդ կան ցից՝ ու րա խութ յամբ, գո հութ-
յամբ և  երկ յու ղա ծութ յամբ հնա զանդ վել Ն րա իշ խա նութ յա նը։ Աստ-
ված չի դրել Ք րիս տո սի ա նու նը մարդ կանց առջև՝ որ պես տար բե-
րակ, ո րը նրանք կա րող են վե րա նա յել և քն նար կել։  Նա չի խնդրել, 
որ մարդիկ ո րո շեն Ն րա ար ժե քը և  կար ծիք հայտ նեն Ն րա մա սին։ 

62. Սաղ մոս 22.23. «Ո՛վ  Տի րո ջից վա խե ցող ներ, օրհ նե՛ք Ն րան։ Ո՛վ  Հա կո բի բո լոր 
զա վակ ներ, փա ռա վո րե՛ք Ն րան։ Եվ վա խե ցե՛ք Ն րա նից, ո՛վ Իս րա յե լի բո լոր զա վակ-
ներ»։  Սաղ մոս 40.3. «Եվ նոր երգ դրեց իմ բե րա նում՝ մեր Աստ ծո օրհ նութ յու նը։  Շա-
տե րը կտես նեն և կ վա խե նան և  Տի րո ջը կհու սան»։ Ե րե միա 33.9. «Եվ  Նա պի տի լի նի 
Ինձ հա մար ու րա խութ յան ա նուն, փառք և  պար ծանք երկ րի բո լոր ազ գե րի հա մար, 
ո րոնք կլսեն այն բո լոր բա րիք նե րը, որ Ես կա նեմ նրանց, և ն րանք պի տի վա խե նան 
և  դո ղան այն բո լոր բա րիք նե րի հա մար, և  այն ամ բողջ խա ղա ղութ յան հա մար, որ Ես 
նրան կա նեմ»։  Փի լի պե ցի նե րի 2.12,13. «Ու րեմն, իմ սի րե լի նե՛ր, ինչ պես ա մեն ժա մա-
նակ հնա զանդ վե ցիք՝ ոչ միայն իմ ներ կա յութ յու նում, այլ հի մա էլ ա վե լի՝ իմ բա ցա կա-
յութ յու նում, ա հով և  դո ղա լով գոր ծե՛ք ձեր ան ձե րի փրկութ յու նը, ո րով հետև Աստ ված է, 
որ ներ գոր ծում է ձե զա նում՝ կա մե նալն էլ, ա նելն էլ՝ Իր հա ճութ յան պես»։  Հայտ նութ-
յուն 19.5. «Եվ ա թո ռից մի ձայն դուրս ե կավ՝ ա սե լով. «Օրհ նե՛ք մեր Աստ ծուն, ո՛վ Ն րա 
բո լոր ծա ռա ներ, և Ն րա նից վա խե ցող ներ՝ փոք րեր և  մե ծեր»»։ 

63. Եբ րա յե ցի նե րի 2.11,  Կո ղո սա ցի նե րի 1.18
64. Ե փե սա ցի նե րի 1.20–23,  Փի լի պե ցի նե րի 2.9
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Աստ ված ար դեն ո րո շել է Ք րիս տո սի ար ժե քը և  հայտ նել է Իր կար-
ծի քը Ն րա մա սին։ Երկ րի վրա  Նա հրա պա րա կավ ար դա րաց րեց 
Ք րիս տո սին՝ հա րութ յուն տա լով Ն րան մե ռել նե րից։ Երկն քում  Նա 
հայտ նի դարձ րեց Իր գնա հա տա կա նը Ք րիս տո սի մա սին՝ նստեց-
նե լով Ն րան Իր աջ կող մը։ Այժմ ա րար չա գոր ծութ յա նը մնում է մեկ 
բան. հնա զանդ վել Աստ ծուն և  տալ Ն րա Որ դուն ամ բողջ օրհ նութ յու-
նը, պա տի վը, փառ քը և  կա րո ղութ յու նը՝ հա վիտ յանս հա վի տե նից65։ 

ՊԱՏՇԱՃ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ 
Աստ ված դարձ րեց այն  Հի սու սին, Ում ազ գե րը խա չե ցին, և՛  Տեր, 

և՛ Ք րիս տոս՝ բո լոր մարդ կանց հա մար66։  Նա վերց րեց այն  Քա րը, 
որն այս աշ խարհն ա նար գեց, և  դարձ րեց Ն րան Իր բո լոր գոր ծե-
րի Անկյու նա քա րը67։ Այս ո րո շումն ան փո փոխ է։  Սա է պատ ճա ռը, որ 
 Նա զով րե ցի  Հի սու սը մշտա պես լի նե լու է այն գե րա գույն Իշ խա նը, 
Ում հետ մար դիկ գործ են ու նե նա լու։ 

Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ  Հի սու սը ո ղոր մած և  հա վա-
տա րիմ  Քա հա նա յա պետ է, Ով հա վի տե նա կան փրկութ յան աղբ յուր է 
դար ձել նրանց հա մար, ով քեր հնա զանդ վում են Ի րեն68։ Այ նուա մե նայ-
նիվ, նրանց հա մար, ով քեր մեր ժում են Ն րան,  Նա գլոր ման քար և 
 գայ թակ ղութ յան վեմ է69։ Ով որ սայ թա քի Ք րիս տո սի վրա ան հա վա-
տութ յան պատ ճա ռով, կփշրվի, և  ո րի վրա որ Ք րիս տոսն ընկ նի դա-
տաս տա նի ժա մա նակ, կցրվի փո շու պես70։  Հի սուս Ք րիս տո սը Փրկիչն 
է, բայց  Նա նույն պես  Տերն է։ Այս ճշմար տութ յուն նե րից ոչ մե կը 
չպետք է մե ծար վի մյու սի հաշ վին. դրանք պետք է պահ վեն աստ վա-
ծաշնչ յան հա վա սա րակշ ռութ յան մեջ։ Եբ րա յե ցի նե րի թղթի հե ղի նակն 
ազ դե ցիկ կեր պով ցույց է տա լիս այս ճշմար տութ յու նը. « Բայց սա 
[Ք րիս տո սը] մեղ քե րի հա մար մեկ պա տա րագ մա տու ցե լով՝ մշտնջե-
նա վո րա պես նստեց Աստ ծո աջ կող մը և  այ սու հետև սպա սում է մինչև 
որ Իր բո լոր թշնա մի նե րը Իր ոտ քե րի պատ վան դա նը դրվեն»71։ 

Այս աստ վա ծաշնչ յան հատ վա ծը ներ կա յաց նում է Ք րիս տո սին 
որ պես Փրկ չի, Ով զո հա բե րեց Ի րեն, որ պես զի հե ռաց ներ Իր թշնա-
մի նե րի մեղ քը, սա կայն  Նա նույն պես  Տերն է, Ով կհնա զան դեց նի 
Իր թշնա մի նե րին, ո րոնք շա րու նա կում են ապս տամ բել Իր դեմ, և 

65. Հայտ նութ յուն 5.13
66. Սաղ մոս 2.1,  Գործք 4.25–27, 2.36
67. Մատ թեոս 21.42,  Ղու կաս 20.17
68. Եբ րա յե ցի նե րի 2.17, 5.9
69. Հ ռո մեա ցի նե րի 9.32,33, Ա  Պետ րոս 2.8
70. Մատ թեոս 21.44,  Ղու կաս 20.18. «Ա մեն այս քա րի վրա ընկ նո ղը կփշրվի, և  ում 

վրա որ նա ընկ նի, կջար դի (կամ՝ կփո շիաց նի) նրան»։ Այս խոս քը նշա նա կում է, որ 
ով որ գայ թակղ վի Ք րիս տո սից և հ րա ժար վի ըն դու նել Ն րա գե րա զան ցութ յու նը, կկոր-
ծան վի Աստ ծո դա տաս տա նով։

71. Եբ րա յե ցի նե րի 10.12,13
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կ դարձ նի նրանց Իր ոտ քե րի պատ վան դա նը։ Այս եր կու պնդումնե րը 
հա վա սա րա պես ծայ րա հեղ են, բայց և՝ հա վա սա րա պես ճշմա րիտ։ 
 Մար դիկ չպետք է խա բեն ի րենց՝ ըն դու նե լով Որ դուն նկա րագ րող 
ո րոշ այ լա բա նութ յուն ներ և  մեր ժե լով մյուս նե րը։  Թեև ճշմա րիտ է, 
որ Ք րիս տո սը այն  Գառն է, ո րը վերց նում է այս աշ խար հի մեղ քե րը, 
 Նա նույն պես այն  Գառն է, ո րից երկ րի մե ծա գույն և  ա մե նաազ դե ցիկ 
մար դիկ կու զեն թաքն վել Ն րա հայտ նութ յան օ րը72։ Չգտ նե լով խղճա-
հա րութ յուն Ք րիս տո սի մոտ՝ նրանք ո ղոր մութ յուն են ա ղեր սե լու սա-
րե րից և  ժայ ռե րից՝ ա ղա ղա կե լով. « Վա՛յր ըն կեք մեզ վրա և  ծած կե՛ք 
մեզ ա թո ռի վրա նստո ղի ե րե սից և  Գա ռան բար կութ յու նից»73։  Հով-
հան նես ա ռաք յա լը հայտ նում է հետև յա լը. 

«Եվ տե սա եր կին քը բաց ված, և  ա հա մի սպի տակ ձի, և  Նա, որ նրա 
վրա նստած էր, կոչ վում էր  Հա վա տա րիմ և Ճշ մա րիտ, և  ար դա րութ-
յամբ է դա տաս տան ա նում և  պա տե րազ մում։ Եվ Ն րա աչ քե րը՝ կրա կի 
բո ցի պես, և Ն րա գլխի վրա՝ շատ պսակ ներ, և  ա նուն ու ներ գրված, 
որ ոչ ոք չգի տեր, բայց միայն Ին քը։ Եվ Իր վրա հան դերձ էր հա գած՝ 
ար յամբ ներկ ված, և Ն րա ա նու նը կոչ վում է Աստ ծո  Բան (կամ՝  Խոսք)։ 
Եվ երկն քի զոր քե րը Ն րա ետ ևից գնում էին սպի տակ ձիե րի վրա՝ սպի-
տակ և  մա քուր բե հեզ հա գած։ Եվ Ն րա բե րա նից դուրս է գա լիս սրած 
սու րը, որ նրա նով զար կի ազ գե րին, և Ին քը հով վում է նրանց եր կա-
թե գա վա զա նով, և Ին քը կո խում է Ա մե նա կա րող Աստ ծո բար կութ յան և 
սրտմ տութ յան գի նու հնձա նը։ Եվ Իր հան դեր ձի վրա և Իր ազդ րի վրա 
գրված էր ա նու նը. ԹԱԳԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐ ԵՎ ՏԵՐԵՐԻ ՏԵՐ»74։ 

 Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յու նը ե րա նե լի հույս է ո մանց հա մար, 
և  սար սա փե լի մղձա վանջ՝ մյուս նե րի։ Այ նուա մե նայ նիվ, ան կախ մեր 
ար ձա գան քից՝ այն ան փո փոխ ի րո ղութ յուն է։  Հայ րա պետ  Հո բը հայ-
տա րա րեց Աստ ծո մա սին. « Նա սրտով ի մաս տուն և  ու ժով զո րեղ է. 
ո՞վ է դեմ կա ցել Ն րան և  ողջ մնա ցել»75։ Ա ռանց չա փա զան ցութ յան՝ 
նույ նը կա րե լի է ա սել Ք րիս տո սի մա սին։  Նա է և մշ տա պես կլի նի այն 
 Տե րը և  Դա տա վո րը, Ում ա մեն մարդ հա շիվ է տա լու։  Մենք կա րող 
ենք ա ռաջ նորդ վել կա՛մ հով վա կան ցու պով, կա՛մ եր կա թե գա վա զա-
նով76։ Եր կու դեպ քում էլ Ք րիս տո սը կա ռաջ նոր դի, իսկ մենք՝ կա ռաջ-
նորդ վենք: Այն պես որ, մենք ի մաս տութ յամբ կվար վենք, ե թե հետ ևենք 
 Դավ թի խորհր դին և  պատ վենք Որ դուն, որ պես զի չբար կա նա, և  մենք 
չկոր չենք ճա նա պար հին։ Ն րա բար կութ յու նը կա րող է շու տով բոր բոք-
վել, սա կայն ե րա նի՜ նրանց, ո րոնց հույ սը Ն րա վրա է77։ 

72. Հով հան նես 1.29
73. Հայտ նութ յուն 6.16
74. Հայտ նութ յուն 19.11–16
75. Հոբ 9.4. «...ո՞վ է խստաց րել ի րեն Ն րա դեմ և  հա ջո ղութ յան հա սել» (KJV), 

«...ո՞վ է ա նար գել Ն րան՝ ա ռանց վնաս կրե լու» (NASB)։ 
76. Սաղ մոս 23.1–4,  Հով հան նես 10.9–11,  Սաղ մոս 2.9
77. Սաղ մոս 2.12



ԳԼՈՒԽ ՔՍԱՆՎԵՑ

 Համ բարձ ված Ք րիս տո սը՝ 
բո լո րի  Դա տա վոր 

______________________________________________________

« 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։  Մեկ օր 
հաս տա տեց, որ նրա նում աշ խար հը ար դա րութ յամբ պի տի դա տի այն 
 Մար դու ձեռ քով, որ սահ մա նեց Ն րա նով ա մե նին հա վատք տալ, ո րին 
մե ռել նե րից հա րութ յուն տվեց»։ 

—  Գործք 17.30,31 

«Եվ երբ որ  Մար դու Որ դին Իր փառ քով կգա, և  բո լոր սուրբ հրեշ տակ-
նե րը՝ Ն րա հետ, այն ժա մա նակ կնստի Իր փա ռաց ա թո ռի վրա, և  բո-
լոր ազ գե րը կժո ղով վեն Ն րա առջև, և  Նա նրանց կբա ժա նի ի րա րից, 
ինչ պես հո վի վը բա ժա նում է ոչ խար նե րին այ ծե րից»։ 

—  Մատ թեոս 25.31,32

 Հի սուս Ք րիս տո սի իշ խա նութ յու նից բխող մե ծա գույն հետ ևանք-
նե րից մեկն այն է, որ  Նա դա տե լու է այս աշ խար հը։ Ա ռե րես վե լով 
հրեա ա ռաջ նորդ նե րին, ո րոնք ու զում էին սպա նել Ի րեն՝  Հի սուսն 
ազ դա րա րեց, որ  Հայ րը տվել է Ի րեն բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն՝ 
ի րա գոր ծե լու ամ բողջ դա տաս տա նը երկ րի վրա1։ Ա ռաք յալ նե րի քա-
րոզ նե րը և գր քե րը շա րու նակ կրկնում են այս ծայ րա հեղ պնդու մը։ 
 Կե սա րիա յում հե թա նոս նե րին ուղղ ված իր ա ռա ջին քա րո զի ըն թաց-
քում  Պետ րո սը հայ տա րա րեց. «Ն րան Աստ ված հա րութ յուն տվեց եր-
րորդ օ րը և  հայտ նի ա րեց Ն րան, ոչ թե ամ բողջ ժո ղովր դին, այլ մեզ՝ 
Աստ ծուն ա ռա ջա գույն ընտր ված վկա նե րիս, որ կե րանք և խ մե ցինք 
Ն րա հետ, երբ որ Ն ա հա րութ յուն առ ավ մե ռել նե րից, և  պատ վի րեց 
մեզ ժո ղովր դին քա րո զել և վ կա յութ յուն դնել, թե Ինքն է Աստ ծուց 
սահ ման ված  Դա տա վո րը մե ռել նե րի և  կեն դա նի նե րի»2։ 

 Պետ րո սի քա րո զը ցույց է տա լիս ե րեք մեծ ճշմար տութ յուն, 
ո րոնք կազ մում են մեր քննարկ ման նյութն այն մա սին, որ Ք րիս տո-

1. Հով հան նես 5.22,27
2. Գործք 10.40–42



272 Ա վե տա րա նի զո րութ յու նը և  ու ղեր ձը

սը մե ծար վեց դա տա վո րի պաշ տո նի հա մար։ Ա ռա ջին ճշմար տութ-
յու նը, ո րը բո լոր մար դիկ պետք է ըն դու նեն այն է, որ այս աշ խար հը 
հաս նե լու է իր ա վար տին վերջ նա կան դա տաս տա նի օ րը։ Երկ րորդ 
ճշմար տութ յունն այն է, որ այդ օ րը  Հի սուս Ք րիս տո սը բազ մե լու է Իր 
գա հին՝ որ պես բո լո րի  Տեր և  Դա տա վոր։ Եր րորդ և  վեր ջին ճշմար-
տութ յու նը, ո րը պա հան ջում է մեր ու շադ րութ յու նը այն է, որ Աստ-
ված հանձ նա րա րել է ե կե ղե ցուն ոչ միայն ազ դա րա րել Ա վե տա րա նի 
ա ռա վե լութ յուն նե րը, այլև զգու շաց նել մարդ կանց այն մեծ և  ան դառ-
նա լի դա տաս տա նի մա սին, ո րը գա լիս է ամ բողջ աշ խար հի վրա։ 

ՎԵՐԱՀԱՍ ԵՎ ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՍՏԱՆ 
 Ներ կա յիս գե րակշ ռող մա տե րիա լիս տա կան տե սանկ յու նը տիե զեր-

քի մա սին՝ մեկ նա բա նում է մարդ կութ յան գո յութ յու նը ըն դա մե նը որ պես 
դիպ ված. պատ մութ յու նը՝ ոչ ա վե լի, քան պա տա հա կան ի րա դար ձութ-
յուն նե րի շղթա, իսկ ա պա գան՝ բա ցար ձակ ա նո րո շութ յուն, ո րում չկա 
նպա տա կա յին ա վարտ։ Ի հա կադ րութ յուն դրան՝ Աստ վա ծա շուն չը դի-
տար կում է մար դու գո յութ յու նը որ պես գե րիշ խան և  բա րո յա կան Աստ-
ծո նպա տա կա յին, ստեղ ծա րար աշ խա տանք։  Նա հայտ նել է Ի րեն 
մարդ կութ յա նը ա րար չա գոր ծութ յան մի ջո ցով, Իր նա խախ նա մութ յան 
գոր ծե րով և Իր գրված  Խոս քով, սա կայն Ն րա վերջ նա կան և  ամ բող-
ջա կան հայտ նութ յու նը մար դուն՝ Իր Որ դու մարմնա վո րումն է։  Բա ցի 
այդ՝ Աստ վա ծա շուն չը սո վո րեց նում է, որ Աստ ված կան չե լու է բո լո րին 
հա շիվ տա լու վեր ջին դա տաս տա նի օ րը, երբ ա մեն ինչ ա վարտ վի։ Այդ 
օ րը Աստ ված դա տե լու է բո լոր մարդ կանց՝ հա մա ձայն նրանց ար ձա-
գան քին այն հայտ նութ յա նը, ո րը նրանք ստա ցել են։ 

Այս ճշմար տութ յուն նե րի լույ սի ներ քո քրիս տոն յան հաս կա նում է, 
որ մարդ կա յին պատ մութ յու նը ան կա նոն չէ, և  ո՛չ էլ շրջա նա յին է (այ-
սինքն՝ բաղ կա ցած պար բե րա բար կրկնվող ի րա դար ձութ յուն նե րից), 
այլ՝ գծա յին։ Այն ու նի սկիզբ, կու նե նա նաև ա վարտ՝ հա մա ձայն գե-
րիշ խան Աստ ծո ան դառ նա լի վճռի, Ով կյան քի է կո չել այն։  Պարզ 
ա սած՝ մարդ կա յին պատ մութ յու նը գնում է, և  նույ նիսկ՝ սլա նում դե-
պի ա վար տը, ո րում ա մեն մարդ դատ վե լու է և  հա տու ցում է ստա նա-
լու ըստ իր կա տա րած կամ չկա տա րած գոր ծե րի։  Պո ղոս ա ռաք յա լը 
գրում է. «Որ  Նա [Աստ ված] ա մեն մե կին իր գոր ծե րի պես հա տու ցու մը 
կտա. նրանց, որ բա րի գոր ծե րի մեջ են հա րատ ևում, և  փառք և  պա-
տիվ և  ա նա պա կա նութ յուն են ո րո նում՝ հա վի տե նա կան կյանք, բայց 
նրանց, որ հա կա ռա կութ յու նից են և ճշ մար տութ յանն անհ նա զանդ և  
ա նի րա վութ յան ետ ևից գնա ցած՝ բար կութ յուն և սրտմ տութ յուն»3։

3. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.6–8
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Ար դա րութ յան սե փա կան չա փա նիշ ներ ու նե ցող ան հա տը կամ 
մշա կույ թը գու ցե հու սադ րող հա մա րի  Պո ղո սի կող մից ազ դա րար ված 
հա մընդ հա նուր դա տաս տա նի լու րը։  Պատ ճա ռը լայ նո րեն տա րած ված 
մի սխալ մունք է. մար դիկ դա տում են ի րենց՝ ըստ ճշմար տութ յան մա-
սին ի րենց պատ կե րաց ման։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց հա մար, ով քեր 
դեռ լսում են ի րենց խղճի ձայ նը, և  հատ կա պես՝ ով քեր գի տեն  Սուրբ 
գիր քը, այս խոս քերն ա վե լի քան շփո թեց նող են։  Պատ ճառն այն է, 
որ թե՛ խիղ ճը, թե՛  Սուրբ գիր քը վկա յում են, որ բո լո րը մե ղան չել են և  
ըն կել են Աստ ծո փառ քից4։ Չ կա մեկը, ով հա րատ ևել է՝ բա րին գոր-
ծե լով, և  մեկը, ով փնտրել է այն փառ քը, պա տի վը և  ան մա հութ յու-
նը, ո րոնք Աստ ծուց են5։  Փո խա րե նը՝ բո լոր մար դիկ վար վել են ե սա-
սի րա կան դրդա պատ ճառ նե րով և  ա նի րա վութ յամբ ճնշել են ճշմար-
տութ յու նը6։  Հետ ևա բար, բո լո րը են թա կա են սուրբ և  ար դար Աստ ծո 
բար կութ յա նը և  ցաս մա նը7։  Սա է պատ ճա ռը, որ Աստ ված մի ջամ տեց 
և  ու ղար կեց Իր Որ դուն՝ քա վութ յուն ա նե լու մարդ կութ յան մեղ քե-
րի հա մար։ Ն րա մա հը բա վա րա րեց Աստ ծո ար դա րա դա տութ յու նը և 
 խա ղա ղեց րեց Ն րա զայ րույ թը։ Այս պի սով, նրանք, ով քեր լսում և  հա-
վա տում են Որ դուն, կփրկվեն։  Սա կայն նրանք, ով քեր մեր ժում են Որ-
դուն, կդա տա պարտ վեն Ն րա կող մից8։ 

Երբ ազ դա րար վում է հա մընդ հա նուր դա տաս տա նը, մար դիկ հա-
ճախ վի ճար կում են Աստ ծո ազն վութ յու նը։ Ինչ պե՞ս Աստ ված կա րող 
է դա տել նրանց, ով քեր եր բեք չեն լսել Ա վե տա րա նը, կամ հնա րա-
վո րութ յուն չեն ու նե ցել ճա նա չե լու  Սուրբ գիր քը։ Այս հար ցին պա-
տաս խա նե լու հա մար ա ռա ջին հեր թին պետք է հիմն վենք Աստ ծո 
ար դա րութ յան վրա, ո րի մա սին վկա յում է  Սուրբ գիր քը։  Թեև մենք 
չենք կա րո ղա նա ամ բող ջութ յամբ հե ռաց նել ա ռեղծ վածն այս հար-
ցից, մենք ան կաս կած գի տենք Աստ ծո բնա վո րութ յու նը և  կա րող ենք 
ա պա վի նել Ն րա Ան ձին։ Ինչ պես հռչա կեց  Մով սե սը, ինչ էլ Աստ ված 
ա նի, ճիշտ է լի նե լու. «Աստ ծո գոր ծը կա տար յալ է, ո րով հետև Ն րա 
բո լոր ճա նա պարհ ներն ի րա վունք են։ Աստ ված հա վա տա րիմ է և  
ա նի րա վութ յուն չու նի։ Ար դար և  ու ղիղ է  Նա»9։ 

 Մեկ այլ ճշմար տութ յուն, ո րը պետք է դի տար կել Աստ ծո կող մից 
աշ խարհն ար դա րութ յամբ դա տե լու վե րա բեր յալ այն է, որ հա մա-
ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ նույ նիսկ աշ խար հի հե ռա վոր վայ րում գտնվող 
ա մե նա մե կու սի անձն ինչ-որ չա փով ստա ցել է հայտ նութ յուն Աստ ծո 

4. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.23
5. Հ ռո մեա ցի նե րի 3.12
6. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18
7. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.8
8. Հով հան նես 3.18,36
9. Երկ րորդ Օ րի նաց 32.4
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մա սին և  ար դա րա ցում չի ու նե նա դա տաս տա նի օ րը10։  Լի նե լով 
Աստ ծո պատ կե րով ստեղծ ված՝ ա մեն մարդ ու նի բնա ծին գի տե լիք 
Ն րա մա սին11։ Այս գի տե լի քը հաս տատ վում է ե րեք անժխ տե լի ի րո-
ղութ յուն նե րով։ Ա ռա ջի նը՝ Աստ ծո ա րար չա գոր ծութ յու նը վկա յում է 
Ն րա գո յութ յան, ան տե սա նե լի հատ կա նիշ նե րի, հա վի տե նա կան զո-
րութ յան և  աստ վա ծա յին բնութ յան մա սին12։ Երկ րոր դը՝ Աստ ծո նա-
խախնա մութ յու նը հաս տա տել է ո րոշ ված ժա մա նակ ներ և  սահ ման-
ներ ազ գե րի և  ան հատ նե րի հա մար, որ պես զի նրանք փնտրեն և 
գտ նեն Ն րան, թեև  Նա հե ռու չէ ոչ ո քից13։ Եվ եր րոր դը՝ Աստ ծո օ րեն-
քը գրվել է ա մեն մար դու սրտի վրա և  ծա ռա յում է որ պես բա րո յա-
կան ու ղե ցույց և վ կա յութ յուն այն մա սին, որ Աստ ված ար դար է, և  որ 
 Նա դա տե լու է մարդ կանց՝ ըստ ի րենց գոր ծե րի14։ 

Եվս մեկ ճշմար տութ յուն, ո րը պետք է դի տար կել Աստ ծո կող մից 
աշ խարհն ար դա րութ յամբ դա տե լու վե րա բեր յալ այն է, որ մար դիկ 
պատ շաճ կեր պով չեն ար ձա գան քել այն հայտ նութ յա նը, ո րը ստա-
ցել են։ Այլ կերպ ա սած՝ նրանք զո հեր չեն, ո րոնց պետք է խղճալ, 
այլ՝ ապս տամբ ներ, ո րոնց պետք է դա տա պար տել։ Ն րանք ա նի րա-
վութ յամբ ճնշել են ճշմար տութ յու նը15։  Թեև նրանք ճա նա չե ցին Աստ-
ծուն, բայց չպատ վե ցին Ն րան՝ որ պես Աստ ծո, և շ նոր հա կալ չե ղան 
Ն րա նից16։ Ն րանք փո խե ցին Աստ ծո փառ քը և ճշ մար տութ յու նը սե-
փա կան ան ձի և  ի րեն ցից ցածր ա րա րած նե րի պաշ տա մուն քի հետ17։ 
Ն րանք պատ շաճ չհա մա րե ցին ըն դու նել Աստ ծուն և հ նա զանդ-
վել Ն րա օ րենք նե րին, այլ տրվե ցին ա մեն տե սա կի ա նի րա վութ յան 
և  բա րո յա կան ա րա տա վո րութ յան18։ Աստ ված կա րող է ի րա վամբ 
դա տել բո լո րին, քա նի որ բո լորն էլ հան ցա վոր են։  Թեև մարդ կանց 
ստա ցած հայտ նութ յու նը տար բեր չա փե րի է, բո լորն էլ ապս տամ բել 
են ի րենց ստա ցած հայտ նութ յան դեմ։ 

 Վեր ջին ճշմար տութ յու նը, ո րը պետք է դի տար կել Աստ ծո կող-
մից աշ խարհն ար դա րութ յամբ դա տե լու վե րա բեր յալ, Աստ վա ծաշնչի 
վկա յութ յունն է այն մա սին, որ բո լոր մար դիկ դատ վե լու են ըստ 

10. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.20. այն հայտ նութ յու նը, ո րը տրվել է մարդ կանց ա րար չա-
գոր ծութ յան, աստ վա ծա յին նա խախ նա մութ յան և խղ ճի մի ջո ցով, հա ճախ կոչ վում է 
ընդ հա նուր հայտ նութ յուն՝ ի հա կադ րութ յուն հա տուկ կամ մաս նա վոր հայտ նութ յան, 
ո րը բխում է Աստ վա ծաշն չից և Ա վե տա րա նի քա րո զու մից։

11. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.19
12. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.20
13. Գործք 17.26,27
14. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.14,15
15. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18
16. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.21
17. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.23,25
18. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.28,29,32
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ի րենց ստա ցած հայտ նութ յան։  Սուրբ գրքում կա հետև յալ սկզբուն-
քը. ում շատ է տրված, նրա նից շատ է պա հանջ վե լու19։ Ն րանք, ով-
քեր մե ղան չել են ա րար չա գոր ծութ յան և խղ ճի մի ջո ցով ստա ցած 
հայտ նութ յան դեմ, դատ վե լու են ի րենց անհ նա զան դութ յան հա մար։ 
Ն րանք, ով քեր մե ղան չել են  Սուրբ գրքի և Ա վե տա րա նի մի ջո ցով 
ստա ցած հայտ նութ յան դեմ, դատ վե լու են ի րենց մեղ քե րի հա մար20։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, վեր ջին նե րը դատ վե լու են ա վե լի մեծ խստութ յամբ, 
քան ա ռա ջին նե րը՝ ի րենց ստա ցած ա վե լի գե րա զանց ճշմար տութ-
յան պատ ճա ռով։  Ցան կա ցած դեպ քում, մենք կա րող ենք վստահ 
լի նել, որ այդ վեր ջին օ րը Աստ ծո ար դա րութ յու նը կհայտն վի դա-
տաս տա նի մեջ։ Ինչ պես վկա յում է սաղ մո սեր գուն. « Բայց  Տե րը հա-
վիտ յան կա.  Նա Իր ա թո ռը պատ րաս տեց դա տաս տա նի հա մար։ Եվ 
 Նա աշ խարհն ար դա րութ յամբ կդա տի և  ազ գե րին ուղ ղութ յամբ ի րա-
վունք կա նի»21։ 

ԲՈԼՈՐԻ ՏԵՐԸ ՆԱԵՎ ԲՈԼՈՐԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆ Է
Երկ րորդ մեծ ճշմար տութ յու նը, ո րը մենք քա ղում ենք  Պետ րո-

սի քա րո զից այն է, որ Աստ ված նշա նա կել է  Հի սուս Ք րիս տո սին 
կենդա նի նե րի և  մա հա ցած նե րի  Դա տա վոր22։ Այս պնդու մը մե կու սի 
չէ Աստ վա ծաշն չում. այն հա ճախ է հան դի պում Ա վե տա րան նե րում, 
 Գործք ա ռա քե լոց գրքում, ա ռաք յալ նե րի թղթե րում և  Հայտ նութ յուն 
գրքում։  Մար սի բլրի վրա ա թե նա ցի նե րին ուղղ ված իր քա րո զում  Պո-
ղո սը հռչա կեց. « Մեկ օր հաս տա տեց, որ նրա նում աշ խարհն ար դա-
րութ յամբ պի տի դա տի այն  Մար դու ձեռ քով, որ սահ մա նեց Ն րա նով 
ա մե նին հա վատք տալ, ո րին մե ռել նե րից հա րութ յուն տվեց»23։ 

Աստ վա ծա շուն չը և ք րիս տո նեա կան ե կե ղե ցին վկա յում են, որ 
ա մեն մարդ-ա րա րած՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան, կանգ նե լու է Ք րիս-
տո սի առջև՝ դա տաս տա նի հա մար, և  Նա ո րո շե լու է յու րա քանչ յու րի 
ճա կա տա գի րը։  Կա մեկ միջ նորդ Աստ ծո և  մարդ կանց միջև՝  Հի սուս 
Ք րիս տոս  Մար դը, և  կա մեկ դա տա վոր Աստ ծո և  մարդ կանց միջև՝ 
 Հի սուս Ք րիս տոս  Մար դը։ Այս ճշմար տութ յունն ապ շե ցու ցիչ է24։ 

19. Ղու կաս 12.47,48. «Եվ այն ծա ռան, որ իր տի րոջ կամ քը գի տե նա լով չի պատ-
րաս տել և  ոչ էլ ա րել նրա կամ քի պես, շատ ծեծ կու տի։ Եվ նա, որ չգի տե նա լով ծե ծի 
ար ժա նի բան գոր ծեց, քիչ կծեծ վի. այն ա մե նին, որ շատ տրվեց, նրա նից շատ կուզ վի, 
և  ում որ շատ պահ տրվեց, նրա նից էլ ա վե լի կպա հան ջեն»։

20. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.12. «Ո րով հետև նրանք, որ ա ռանց օ րեն քի մեղք գոր ծե-
ցին, ա ռանց օ րեն քի էլ կկոր չեն, և ն րանք, որ օ րեն քի տակ մեղք գոր ծե ցին, օ րեն քով 
կդատ վեն»։

21. Սաղ մոս 9.7,8
22. Գործք 10.40–42
23. Գործք 17.31
24. Ա  Տի մո թեոս 2.5
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 Սա Ք րիս տո սի իշ խա նութ յան հա մընդ հա նուր բնույ թի ևս  մեկ 
ա պա ցույց է։  Նա ինչ-որ տե ղա կան աստ վա ծութ յուն չէ, ո րը սահ մա-
նա փակ իշ խա նութ յուն ու նի ո րո շա կի վայ րում։  Նա չի ան դա մակ ցում 
տիե զեր քը կա ռա վա րող խմբա յին խորհր դի կամ միաց յալ ատ յա նի, 
ո րը դա տա վա րութ յուն է անց կաց նե լու դա տաս տա նի օ րը։  Նա է բո-
լոր մարդ կանց միակ  Թա գա վո րը,  Տե րը և  Դա տա վո րը։ Ամ բողջ իշ-
խա նութ յու նը երկն քում և  երկ րի վրա տրվել է Ն րան25։  Միայն  Նա է 
նստած Աստ ծո աջ կող մը՝ շատ ա վե լի վեր ա մեն իշ խա նութ յու նից, պե-
տութ յու նից, զո րութ յու նից և  տե րութ յու նից և  ա մեն ա նու նից, որ ան-
վան վում է, ոչ միայն այս, այլև գա լիք աշ խար հում26։  Նա զով րե ցի  Հի-
սուս  Մար դը, Ով խաչ վեց  Պոն տոս  Պի ղա տո սի իշ խա նութ յան ժա մա-
նակ, ո րո շե լու է ոչ միայն այս երկ րի վրա երբ ևէ ապ րած մարդ կանց 
ճա կա տա գի րը.  Նա նույն պես դա տե լու է հրեշ տակ նե րին և դ ևե րին, 
ա թոռ նե րը և  տե րութ յուն նե րը, պե տութ յուն նե րը և  իշ խա նութ յուն նե-
րը և՛ երկն քում, և՛ երկ րի վրա, թե՛ եր ևա ցող, թե՛ չեր ևա ցող27։ Ա վե լին՝ 
 Նա դա տե լու է այս աշ խար հի բո լոր կրոն նե րի հիմնա դիր նե րին, ո րոնք 
ձգտում էին դուրս մղել Ի րեն կամ փոք րաց նել Իր փառ քը։  Բո լո րը 
կանգ նե լու են Ն րա առջև մե ծա գույն ա մո թով և  վա խով։ 

Այս աշ խարհն ու նի մեկ Օ րենս դիր և  Դա տա վոր, Ով կա րող է և՛ 
փրկել, և՛ կոր ծա նել28։ Իր երկ րորդ գա լուս տի ժա մա նակ  Նա լույ սի 
մեջ կբե րի խա վա րի մեջ թաքն ված բա նե րը և  ի ցույց կհա նի մարդ-
կանց սրտե րի դրդա պատ ճառ նե րը29։ Այդ ժա մա նակ  Նա կհա տու-
ցի յու րա քանչ յու րին՝ ըստ նրա գոր ծե րի և  ա րարք նե րի30։  Սե փա-
կան անձն ար դա րաց նող մարդ կանց հա մար այս լուրն այն քան էլ 
տագ նա պա լի չի թվում։ Այ նուա մե նայ նիվ, ող ջա միտ մար դու հա-
մար, ով հետ ևել է հին փի լի սո փա յի խորհր դին՝ « Ճա նա չի՛ր ինքդ 
քեզ», այն փաս տը, որ իր ա մեն մի միտ քը, խոս քը և  ա րար քը կա-
րող է հանձնվել կա տա րե լա պես ար դար և  ա մե նա գետ  Դա տա վո-
րի քննութ յա նը, ա մե նա զար հու րե լի միտքն է31։ Ա հա թե ին չու  Պո ղոս 
ա ռաք յա լը գրում է. «Ո րով հետև մենք ա մենքս պետք է հայտ նի լի-
նենք Ք րիս տո սի ատ յա նի առջև, որ ա մեն մեկն ըն դու նի իր մարմնով 
ինչ որ գոր ծեց՝ թե՛ բա րի, և  թե՛ չար։ Արդ,  Տի րոջ ա հա վո րութ յու նը գի-
տե նա լով՝ մարդ կանց հա մո զում ենք»32։ 

25. Մատ թեոս 28.18
26. Ե փե սա ցի նե րի 1.21
27. Կո ղո սա ցի նե րի 1.16
28. Հա կո բոս 4.12
29. Ա  Կորն թա ցի նե րի 4.5
30. Հայտ նութ յուն 22.12,  Մատ թեոս 16.27
31. « Ճա նա չի՛ր ինքդ քեզ» («գնո թի սեաու տոն») ար տա հայ տութ յու նը հայտ նի հու նա-

րեն ա ֆո րիզմ կամ ա սաց վածք է, ո րը, ինչ պես ա սում են, փո րագր ված է ե ղել  Դել ֆիում 
գտնվող Ա պո լո նի տա ճա րի առջ ևի գա վի թում։  Լա տի նե րե նով՝ «նո սե տե իպ սում»։

32. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.10,11
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 Մենք կրկին ու կրկին ա պա ցու ցե ցինք, որ մարդն ինքն ի րե նով 
կոր ծան ված է և  ան կա րող է ձեռք բե րել ճիշտ դիրք Աստ ծո առջև։ 
Այ նուա մե նայ նիվ, մենք ստա նում ենք մե ծա գույն մխի թա րութ յու նը՝ 
գի տակ ցե լով, որ  Նա, Ով դա տե լու է բո լոր մարդ կանց, նույն Անձն է, 
ո րը մա հա ցավ Իր ժո ղովր դի մեղ քե րի հա մար33։ Ե թե  Տե րը հա մա րեր 
մեր ա նօ րի նութ յուն նե րը, ոչ ոք չէր կա րո ղա նա կանգ նել Ն րա առջև 
դա տաս տա նի ժա մա նակ, սա կայն մենք կա րող ենք նե րում գտնել 
Ք րիս տո սի Ան ձի և Ն րա կա տա րած աշ խա տան քի մեջ34։  Մենք պետք 
է դառ նանք Ն րան, քա նի դեռ ուշ չէ։  Մենք պետք է թույլ տանք, որ 
մեր մեղ քի ի րո ղութ յու նը, դա տաս տա նի վա խը և Ք րիս տո սի նե րե լու 
պատ րաս տա կա մութ յու նը ան հա պաղ մղեն մեզ Ն րա մոտ, որ պես զի 
մենք բռնենք Ն րա նից և  այլևս բաց չթող նենք։  Ներ կա յումս Ք րիս տո-
սը ամ բողջ օ րը պար զում է Իր ձեռ քը դե պի մի անհ նա զանդ և  հա-
կա ռակ վող ժո ղո վուրդ35։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք չպետք է փոր ձենք 
Ն րա համ բե րութ յու նը։ Աստ վա ծա շուն չը նա խազ գու շաց նում է մեզ, 
որ Որ դու բար կութ յու նը շու տով կբոր բոք վի, և  որ սար սա փե լի բան է 
 Կեն դա նի Աստ ծո ձեռքն ընկ նե լը36։ Այն պես որ, ե կեք հու սանք Ն րան, 
քա նի դեռ ուշ չէ37։ Ե կեք միա բան վենք մեր Ո սո խի հետ, քա նի դեռ 
Ն րա հետ ճա նա պար հին ենք, որ պես զի չդատ վենք և չգց վենք հա վի-
տե նա կան բան տը, ո րով հետև մենք չենք ա զատ վի այն տե ղից, մինչև 
որ վեր ջին լու ման չվճա րենք38։ 

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆԸ 
Եր րորդ և  վեր ջին ճշմար տութ յու նը, ո րը պա հան ջում է մեր 

ուշադրութ յու նը այն է, որ ե կե ղե ցուն հանձ նա րար վել է ոչ միայն ազ-
դա րա րել Ա վե տա րա նի ա ռա վե լութ յուն նե րը, այլև զգու շաց նել մարդ-
կանց այն մեծ և  ան դառ նա լի դա տաս տա նի մա սին, ո րը գա լիս է ամ-
բողջ աշ խար հի վրա։  Պետ րո սը հայ տա րա րեց  Կոռ նե լիո սի տա նը 
հա վաք ված հե թա նոս նե րին. «[Ք րիս տո սը] պատ վի րեց մեզ՝ քա րո զել 
ժո ղովրդին և վ կա յութ յուն դնել, թե Ինքն է Աստ ծուց սահ ման ված  Դա-
տա վո րը մե ռել նե րի և  կեն դա նի նե րի»39։ « Պատ վի րեց» բա ռը թարգ-
ման ված է հու նա րեն «պա րագ գե՛լ լո» բա ռից, ո րը կա րող է թարգ ման-
վել նաև «հրա մա յել» կամ «հանձ նա րա րել» բա ռե րով։ Այս պի սով, մենք 
բա ցա հայ տում ենք մի ու շագ րավ ճշմար տութ յուն. Ք րիս տո սին որ պես 

33. Հ ռո մեա ցի նե րի 5.6
34. Սաղ մոս 130.3,4
35. Հ ռո մեա ցի նե րի 10.21
36. Եբ րա յե ցի նե րի 10.31
37. Սաղ մոս 2.12
38. Մատ թեոս 5.25,26
39. Գործք 10.42
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 Դա տա վոր քա րո զե լը ա ռա քե լա կան Ա վե տա րա նի էա պես կար ևոր 
կող մե րից մեկն է։ Ա ռա ջին ե կե ղե ցու կող մից ազ դա րար վող  Բա րի լու րը 
չէր սահ մա նա փակ վում այն բա նով, որ Ք րիս տո սը քա րոզ վում էր որ-
պես Փր կիչ, կամ նույ նիսկ՝ որ պես  Տեր. նրանք նաև քա րո զում էին, որ 
 Նա բո լոր մարդ կանց  Դա տա վորն է՝ կենդանինե րի և  մա հա ցած նե րի։ 
Ն րանք ան սո վոր հա մար ձա կութ յամբ հռչա կում էին մե ղա վոր նե րին և 
 քա հա նա յա պե տե րին, ստրուկ նե րին և  կե սար նե րին, որ  Նա էր դա տե-
լու նրանց, և  Նա էր ո րո շե լու նրանց հա վի տե նա կան ճա կա տա գի րը։ 
Ն ման պնդու մը՝  Պա ղես տի նում խաչ ված մի հրեա յի մա սին, ո րը հրա-
պա րակ վում էր մի խումբ ա նարգ ված քա րո զիչ նե րի կող մից, պետք է 
առն վազն հանդգ նութ յուն թվար։  Զար մա նա լի չէ, որ մի քա նի սը ծաղ-
րում էին, մյուս նե րը զար մա նում էին, ո մանք էլ վա խով հե ռա նում էին40։ 

Հ ռո մի ե կե ղե ցուն ուղղ ված իր նա մա կում  Պո ղոս ա ռաք յա լը նկա-
րագ րում է «այն օ րը, որ Աստ ված մարդ կանց ծա ծուկ բա նե րը կդա-
տի Իր Ա վե տա րա նի հա մե մատ՝  Հի սուս Ք րիս տո սի ձեռ քով»41։  Սա 
ու շագ րավ ճշմար տութ յուն է՝ նման վեր ևում բեր ված  Պետ րո սի հայ-
տա րա րութ յա նը։  Պո ղոսն ա սում է մեզ, որ վար դա պե տութ յունն այն 
մա սին, որ մարդ կութ յան հա մընդ հա նուր դա տաս տանն ի րա կա նաց-
վե լու է  Հի սուս Ք րիս տոս  Մար դու մի ջո ցով, իր կող մից քա րոզ վող 
Ա վե տա րա նի էա պես կար ևոր և  հիմնա րար ճշմար տութ յուն նե րից 
մեկն է։  Սա շատ կար ևոր ու ղերձ է ժա մա նա կա կից ա վե տա րան չին, 
ով մի գու ցե գայ թակ ղութ յուն ու նե նա ան տե սե լու Ա վե տա րա նի այս 
ոչ հա ճե լի ճշմար տութ յու նը՝ դրա նից ա ռա ջա ցող հա կա ռա կութ յու-
նից խու սա փե լու հա մար։  Սա նույն պես վե րա բե րում է այն ծա ռա յող-
նե րին, ո րոնք հա մոզ ված են, որ Աստ ված կան չել է ի րենց քա րո զե-
լու միայն Ա վե տա րա նի դրա կան կող մե րը՝ ան տե սե լով դրա «խիստ 
խոս քե րը»42։  Հա մա ձայն  Պո ղո սի և  Պետ րո սի՝ մենք Ա վե տա րա նի 
հա վա տա րիմ քա րո զիչ ներ չենք, ե թե չենք ազ դա րա րում կամ հազ-
վա դեպ ենք հի շա տա կում մեր քա րոզ նե րում, որ Աստ ված դա տե լու է 
ամ բողջ աշ խար հը Ք րիս տո սի մի ջո ցով։ Ե թե ու զում ենք լի նել Ա վե-
տա րա նի մե ծա գույն քա րո զիչ նե րի թվում, ո րոնք ապ րել են ե կե ղե ցու 
ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում, մենք չպետք է միայն քա րո զենք 
Ք րիս տո սին՝ որ պես Փրկ չի. մենք նաև պետք է հռչա կենք, որ  Նա 
 Դա տա վոր է, և զ գու շաց նենք բո լո րին, որ պատ րաստ վեն հան դիպ-
ման ի րենց Աստ ծո հետ43։ 

40. Բ  Պետ րոս 3.3,4,  Գործք 4.13.  Գործք 24.25. «Եվ երբ որ նա [ Պո ղո սը] խո սում էր 
ար դա րութ յան և  ժուժ կա լութ յան և  գա լու դա տաս տա նի հա մար,  Ֆե լիք սը շատ ա հով 
բռնվեց և  պա տաս խա նեց. « Դու հի մա գնա. երբ որ ժա մա նակ ու նե նամ, կկան չեմ քեզ»»։

41. Հ ռո մեա ցի նե րի 2.16
42. Հով հան նես 6.61
43. Ա մովս 4.12
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 Գո յութ յուն ու նի մի մեծ ճշմար տութ յուն. Աստ ված չի ու ղար կել Իր 
Որ դուն այս աշ խարհ՝ այն դա տե լու հա մար, այլ՝ որ աշ խար հը փրկվի 
Ն րա նով44։ Այ նուա մե նայ նիվ, Աստ ված ո րո շել է մեկ օր, ո րում  Նա 
ար դա րութ յամբ դա տե լու է աշ խար հը այն  Մար դու մի ջո ցով, Ում Ին քը 
նշա նա կել է, և  որ պես ա պա ցույց բո լո րին՝ հա րութ յուն է տվել Ն րան 
մե ռել նե րից45։ Երբ Որ դին վե րա դառ նա երկ րորդ ան գամ,  Նա կհագ-
նի Իր դա տա վո րի թիկ նո ցը և կվճ ռի բո լոր մարդ կանց ճա կա տա գի-
րը։  Պետ րո սը զգու շաց նում է մեզ, որ Ք րիս տո սը պատ րաստ է դա-
տել կեն դա նի նե րին և  մա հա ցած նե րին46։  Հա կո բո սը հայ տա րա րում 
է, որ  Դա տա վո րը կանգ նած է դռան մոտ՝ պատ րաստ ևս  մեկ ան գամ 
ներ խու ժել մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ47։  Հի սուսն ա վար տեց Իր 
հայտ նութ յու նը  Հով հան նե սին հետև յալ զգու շաց մամբ. «Ա հա շու տով 
գա լիս եմ, և Իմ վարձքն՝ Ինձ հետ, որ ա մեն մե կին հա տու ցեմ՝ ինչ-
պես իր գոր ծե րը կլի նեն»48։ Այս զգու շա ցումնե րի պատ ճա ռով մենք 
պետք է մշտա պես գի տակ ցենք և  քա րո զենք, որ Ք րիս տո սի երկ րորդ 
գա լուս տը և  վեր ջին դա տաս տանն ան խու սա փե լի են49։ 

 Գա ղա փարն այն մա սին, որ գե րիշ խան Աստ ված կան խո րո շել է 
պատ մութ յան ա վար տը և  վերջ նա կան դա տաս տա նի է բե րե լու ա մեն 
մի բա րո յա կան էա կի, ա ռաս պե լի պես է ժա մա նա կա կից մար դու հա-
մար։ Այ նուա մե նայ նիվ, մենք չպետք է խու սա փենք այն ազ դա րա-
րե լուց։  Մեր ժա մա նա կաշր ջա նի թե րա հա վա տութ յու նը նոր բան չէ։ 
 Պետ րոս ա ռաք յա լը բախ վում էր նույն քննա դա տա կան վե րա բեր-
մուն քին, երբ գրում էր. « Բայց ա ռաջ այս ի մա ցե՛ք, որ ե տին օ րե րում 
ծաղր ա նող ներ կգան, որ ի րենց ցան կութ յուն նե րի պես կվար վեն և 
 կա սեն. «Ո՞ւր է Ն րա գալստ յան խոս տու մը, ո րով հետև այ նու հետև, 
որ հայ րե րը վախ ճան վե ցին, ա մեն բան նույն պես կե նում-մնում է աշ-
խար հի ստեղ ծա գոր ծութ յու նից հե տո»»50։

Ա ռանց  Սուրբ  Հո գու աշ խա տան քի՝ ան կում ապ րած մար դը մշտա-
պես հա կա ռակ վե լու է Ա վե տա րա նը քա րո զե լուն, հատ կա պես ե թե 
խոս քը «ար դա րութ յան և  ժուժ կա լութ յան և  գա լու դա տաս տա նի» մա-
սին է51։ Ան կախ այն բա նից, թե որ քան ջա նա սի րա բար են մար դիկ 
ձգտում հե ռու մնալ Աստ վա ծաշն չի Աստ ծուց՝ նրանց մշտա պես հան-

44. Հով հան նես 3.17
45. Գործք 17.30,31, Եբ րա յե ցի նե րի 9.27
46. Ա  Պետ րոս 4.5
47. Հա կո բոս 5.9
48. Հայտ նութ յուն 22.12
49. Ք րիս տո սի գա լուս տի ան խու սա փե լի լի նե լը քրիս տո նեա կան հա վատ քի 

կարևո րա գույն կե տե րից մեկն է։  Հա մա ձայն այս ճշմար տութ յան՝ Ք րիս տո սի գա-
լուստն ան խու սա փե լի է կամ հնա րա վոր է ցան կա ցած պա հին։  Սա է պատ ճա ռը, որ 
Ա վե տա րա նի կան չը մշտա պես հրա տապ է։

50. Բ  Պետ րոս 3.3,4
51. Գործք 24.25
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գիստ չի տա լու այն փաս տը, որ  Նա գո յութ յուն ու նի, որ  Նա հայտ-
նել է մարդկանց Իր կամ քը, և  որ  Նա պա հան ջե լու է հա շիվ տալ 
ի րենց գոր ծե րի հա մար։ Ն րանք հոգ նեց նե լու են ի րենց՝ փոր ձե լով 
ճնշել ճշմար տութ յու նը, և  դի մե լու են ցան կա ցած քայ լի՝ ի րենց խղճի 
մե ղադ րանք նե րը լռեց նե լու հա մար52։ Ա վե լին՝ նրանք պայ քա րե լու 
են ցան կա ցած քա րոզ չի դեմ, ով հի շեց նում է այն, ինչ ի րենք ո րո-
շել են մո ռա նալ, և  բոր բո քում է նրանց սրտե րում այն սար սա փը, ո րը 
նրանք փոր ձում են լռեց նել։ Ն րանք ծաղ րե լու են նրա զգու շա ցումնե-
րը դա տաս տա նի մա սին՝ ան վա նե լով դրանք մո լե ռան դի մո լո րութ-
յուն ներ կամ խա բե բա յի հնար ներ53։ Այ նուա մե նայ նիվ, նրանց վար քը 
չի փո խում այն փաս տը, որ ժա մա նակ վա ա վար տին բո լոր մար դիկ 
հա վաք վե լու են Վճ ռի հով տում54։ Այն տեղ նրանք դատ վե լու են և լ սե-
լու են ի րենց հա վի տե նա կան դա տավ ճի ռը։  Պատ մոս կղզում  Հով-
հան նես ա ռաք յա լը տե սավ այդ օ րը և  մար գա րեա ցավ հետև յա լը. 

«Եվ տե սա մի սպի տակ մեծ ա թոռ և ն րա վրա Նս տո ղին, Ում ե րե սից 
եր կին քը և  եր կի րը փա խան, և  տեղ չգտնվեց նրանց հա մար։ Եվ տե-
սա մե ռել նե րը՝ մեծ և  փոքր, կանգ նած ա թո ռի առջև, և գր քեր բաց վե-
ցին, և  մի ու րիշ գիրք էլ բաց վեց՝ Կ յան քի գիր քը, և  մե ռել նե րը դատ վե-
ցին այն գրքե րում գրված նե րից՝ ի րենց գոր ծե րի հա մե մատ... Եվ ե թե 
մե կը գրված չգտնվեց Կ յան քի գրքի մեջ, կրա կի լճի մեջ գցվեց»55։ 

 Քա րո զե լով Ա վե տա րա նը՝ մենք պետք է ոչ միայն ազ դա րա րենք 
հա մընդ հա նուր փրկութ յան կո չը, այլև  Հի սուս Ք րիս տո սի հա մընդ-
հա նուր իշ խա նութ յու նը։ Ա վե լին՝ մենք պետք է ոչ միայն հռչա կենք 
հա վատ քի և Ք րիս տո սին հնա զանդ վե լու ա ռա վե լութ յուն նե րը, այլև 
հայտ նենք մարդ կանց, թե ինչ սար սա փե լի հետ ևանք ներ ու նի Ն րան 
մեր ժե լը՝ թե՛ Ն րա հան դեպ ու նե ցած թշնա ման քի, թե՛ պար զա պես 
Ն րան ան տե սե լու պատ ճա ռով։  Հետ ևա բար, մենք նույն պես պետք է 
հրա ժար վենք այն գա ղա փա րից, որ հնա րա վոր է քա րո զել Ա վե տա-
րա նը՝ ա ռանց մարդ կանց վրդո վեց նե լու կամ վի րա վո րե լու։  Մենք 
պետք է մտա պա հենք, որ մեր նպա տա կը՝ աշ խար հի հետ զի նա դա-
դար կնքե լը չէ, այլ՝ պա հան ջե լը, որ աշ խար հը հպա տակ վի Ք րիս տո-
սին։  Մենք չենք խնդրում, որ աշ խար հը հա վա նութ յուն տա մեզ, այլ՝ 
վերջ նա գիր ենք ներ կա յաց նում. «Եվ հի մա, ո՛վ թա գա վոր ներ, խո հե-

52. Հ ռո մեա ցի նե րի 1.18, 2.14,15
53. Գործք 26.24
54. Հո վել 3.11–14. «Շ տա պե՛ք և  ե կե՛ք, ո՛վ բո լոր շրջա կա ազ գեր, և  ժո ղով վե՛ք։ Այն-

տեղ տար, ո՛վ  Տեր,  Քո զո րա վոր նե րին։  Զարթ նեն և  վեր գան ազ գե րը  Հով սա փա տի 
հո վի տը, ո րով հետև այն տեղ պի տի նստեմ՝ բո լոր շրջա կա ազ գե րը դա տե լու հա մար։ 
 Ման գա ղը գցե՛ք, ո րով հետև հա սել է հունձ քը. ե կե՛ք, ի ջե՛ք, ո րով հետև լցվել է հնձա-
նը. ա վա զան նե րը հոր դում են, ո րով հետև շատ է նրանց չա րութ յու նը։  Բազ մութ յուն ներ, 
բազ մութ յուն ներ՝ Վճ ռի հով տում, ո րով հետև մոտ է  Տի րոջ օ րը Վճ ռի հով տում»։

55. Հայտ նութ յուն 20.11,12,15
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մա ցե՛ք և խ րատ վե՛ք, ո՛վ երկ րի դա տա վոր ներ։  Վա խո՛վ ծա ռա յեք  Տի-
րո ջը և  դո ղա լով ցնծա ցե՛ք։ Որ դուն համ բու րե՛ք, որ չբար կա նա, և  դուք 
չկոր չեք ճա նա պար հին, ո րով հետև Ն րա բար կութ յու նը շու տով կվառ-
վի։ Ե րա նի՜ այն ա մե նին, որ Ն րան են հու սա ցած»56։

Ե թե մենք այս պես քա րո զենք Ա վե տա րա նը, բա ժա նութ յան նշան 
կդառ նանք մեր ազ գե րի մեջ։ Ինչ պես  Պո ղոս ա ռաք յա լը, մենք պետք 
է Ք րիս տո սի բուր մուն քը լի նենք փրկվող նե րի և  կոր չող նե րի միջև. 
ո մանց հա մար՝ կյան քի բուր մունք, իսկ մյուս նե րի հա մար՝ մահ վան 
հոտ57։ Ո մանք կպատ վեն մեզ՝ որ պես  Բա րի լու րի մու նե տիկ նե րի և 
կ յան քի ա վե տա բեր նե րի, իսկ մյուս նե րը կա նար գեն՝ որ պես ան գործ 
դա տար կա խոս նե րի, որ պես այս աշ խար հի ա վե լու քը, և ջն ջոց՝ բո լո-
րի հա մար, աշ խար հը շփո թեց նող նե րի և  մարդ կանց համար, ո րոնք 
չպետք է ապ րեն58։ 

Ա հա թե ին չու ա վե տա րա նի չը պետք է պատ րաստ վի մեծ հա կա-
ռա կութ յան։ Այ նուա մե նայ նիվ, ի մա նա լով մեր  Թա գա վո րի զո րութ-
յու նը՝ մենք այլևս չպետք է վա խե նանք ազ գե րի հա վա քա կան ու ժից։ 
 Մենք պետք է գթանք նրանց և  ա ղեր սենք՝ հաշտ վել։  Չարլզ Ս փեր-
ջե նը գրում է. 

« Քա նի որ  Հի սու սը թա գա վոր նե րի  Թա գա վո րը և  դա տա վոր նե րի  Դա-
տա վորն է, ու րեմն, Ա վե տա րա նը մե ծա գույն և  ա մե նից ի մաս տուն 
մարդ կանց ու սու ցիչն է։ Ե թե ո մանք այն քան մեծ են, որ կա րող են 
ար հա մար հան քով մեր ժել դրա խրատ նե րը, Աստ ված փոքր կդարձ նի 
նրանց, և  ե թե նրանք այն քան ի մաս տուն են, որ կա րող են ա նար գել 
դրա ուս մունք նե րը, նրանց եր ևա կա յած ի մաս տութ յու նը կհի մա րաց նի 
նրանց։ Ա վե տա րա նի դիր քը բարձր է այս աշ խար հի իշ խան նե րի դիր-
քից, և  այն քա րո զող նե րը պետք է  Նոք սի և  Մել վի լի պես փա ռա վո րեն 
ի րենց պաշ տո նը թե՛ հան դի մա նութ յուն նե րով, թե՛ հա մար ձակ խոս քե-
րով, նույ նիսկ՝ ար քա յա կան ան ձանց ներ կա յութ յամբ։ Պ նա կա լեզ կղե-
րը հար մար է միայն խո հա րա րի կրտսեր օգ նա կա նի գոր ծին սա տա-
նա յի խո հա նո ցում»59։

Աստ ված պատ վի րել է, որ բո լո րը ա մե նու րեք ա պաշ խա րեն և  հա-
վա տան Որ դուն, քա նի որ « Մեկ օր հաս տա տեց, որ նրա նում աշ խարհն 
ար դա րութ յամբ պի տի դա տի» Ն րա մի ջո ցով60։  Գո յութ յուն ունի «մեկ 

56. Սաղ մոս 2.10–12
57. Բ  Կորն թա ցի նե րի 2.15,16
58. Գործք 17.18, Ա  Կորն թա ցի նե րի 4.13,  Գործք 17.6, 22.22
59. Ս փեր ջեն, « Դավ թի գան ձա րա նը», հտ. 1, էջ 18։ Պ նա կա լե զը ստո րա քարշ և 

ստր կա բա րո շո ղո քոր թող է՝ այն պի սի մարդ, ով փոր ձում է ստա նալ մեկ ու րի շի բա-
րե հա ճութ յու նը։  Խո հա րա րի կրտսեր օգ նա կա նը կա տա րում է ա մե նասև աշ խա տան քը 
խո հա նո ցում։ Պ նա կա լեզ կղերն ա մե նա վատն է մարդ կան ցից, քա նի որ նա ոչ միայն 
շո ղո քոր թում է մարդ կանց և ս տո րա քար շութ յուն է ա նում նրանց առջև, այլև ու րա նում 
է Ք րիս տո սին՝ նրանց հա վա նութ յու նը ստա նա լու հա մար։

60. Գործք 17.30,31
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Աստ ված... և  մեկ  Միջ նորդ Աստ ծո և  մարդ կանց միջև՝ Ք րիս տոս  Հի-
սուս  Մար դը»61։ Եվ ու րիշ ոչ մե կով էլ փրկութ յուն չկա, «ո րով հետև ուրիշ 
ա նուն էլ չկա երկն քի ներքև մարդ կանց տրված, ո րով կա րե լի լի նի 
մեզ փրկվել»62։ Ամ բողջ մարդ կա յին ցե ղի հա վի տե նա կան ճա կա տա-
գի րը կախ ված է Ա վե տա րա նի պատ շաճ գի տե լի քից, և  այն ընդգր կում 
է նաև մեծ դա տաս տա նը, ո րը գա լիս է այս աշ խար հի վրա իր միակ 
գե րա գույն Իշ խա նի՝  Տեր  Հի սուս Ք րիս տո սի մի ջո ցով։ Այս ճշմար տութ-
յուն նե րը ծան րակ շիռ են. դրանք և՛ հրա տապ են, և՛ հան դի սա վոր։ Ա վե-
տա րա նը գործ չու նի անն շան բա նե րի հետ։ Այն գործ ու նի այն պի սի 
հար ցե րի հետ, ո րոնք իս կա պես կար ևոր են մարդ կա յին գո յութ յան հա-
մար՝ հա վի տե նա կան կյան քի և  հա վի տե նա կան մահ վան։ Այս պատ-
ճա ռով, մենք պետք է ուղ ղոր դենք մեր կյան քը, ծա ռա յութ յու նը և  քա-
րո զու մը հա մա ձայն  Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս քե րի. «Ն րա հա մար էլ ջանք 
ենք ա նում, որ թե՛ կե նանք, և  թե՛ դուրս գնանք, հա ճո լի նենք Ն րան։ 
Ո րով հետև մենք ա մենքս պետք է հայտ նի լի նենք Ք րիս տո սի ատ յա նի 
առջև, որ ա մեն մեկն ըն դու նի իր մարմնով ինչ որ գոր ծեց՝ թե՛ բա րի, 
և  թե՛ չար։ Արդ,  Տի րոջ ա հա վո րութ յու նը գի տե նա լով՝ մարդ կանց հա-
մո զում ենք, բայց Աստ ծո առջև հայտ նի ենք, և  ես հույս ու նեմ, որ ձեր 
խղճմտան քում էլ հայտ նի ենք»63։ 

Ինչ վե րա բե րում է մեզ, մենք պետք է ու նե նանք մեկ նպա տակ, 
ո րը վեր է մնա ցած բո լոր ձգտումնե րից. հա ճե լի լի նել Աստ ծուն մեր 
կյան քի ա մեն բնա գա վա ռում։  Թեև մեր բարձ րա գույն շար ժա ռի թը 
պետք է մշտա պես լի նի Աստ ծո սե րը, այն չպետք է լի նի մեր միակ 
շար ժա ռի թը64։  Պո ղոս ա ռաք յա լը ոչ միայն ձգտում էր Աստ ծո բա րե-
հա ճութ յա նը Ք րիս տո սում, այլ նույն պես ապ րում էր այն վեհ ճշմար-
տութ յամբ, որ մեկ օր ին քը կանգ նե լու էր Ք րիս տո սի ատ յա նի առջև 
և  հա տու ցում էր ստա նա լու իր ա մեն ա րար քի հա մար՝ թե՛ բա րի, թե՛ 
չար65։ Ինչ վե րա բե րում է ու րիշ նե րին, մենք պետք է ոչ միայն քա-
րո զենք Ա վե տա րա նը մարդ կանց, այլև ձգտենք օգ տա գոր ծել մեր 
տրա մադ րութ յան տակ գտնվող ցան կա ցած սուրբգ րա յին մի ջոց, 
որ պես զի հա մո զենք նրանց հաշտ վել Աստ ծո հետ Ք րիս տո սի մի ջո-
ցով, և  ապ րել ա հով ու դո ղով66։ Ի րա կա նում, որ պես Ք րիս տո սի դես-
պան ներ, ո րոնց մի ջո ցով Աստ ված ա սես հոր դո րում է, մենք պետք է 
ա ղա չենք մարդ կանց Ք րիս տո սի ա նու նից՝ հաշտ վել Աստ ծո հետ67։

61. Ա  Տի մո թեոս 2.5
62. Գործք 4.12
63. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.9–11
64. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.14
65. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.10
66. Փի լի պե ցի նե րի 2.12,13
67. Բ  Կորն թա ցի նե րի 5.20
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